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ّ
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مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
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تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
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معايري نقد املنت عند اإلمام أبي حامت ابن حبان
البسيت من خالل كتابه "اجملروحني من احملدثني"
 مجع ودراسة -The Criticism of (hadith) Text by Abi
Hatim Ibn Hibban Al-Busti Through
His Book: "Al-Majrouheen min Al"Muhaditheen
collection and studying
إعداد:
د .سليمان بن عبد اهلل السيف
األستاذ املشارك بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية الرتبية جبامعة حائل

معايري نقد املنت عند أيب حامت البسيت من خاللكتابه "اجملروحني من احملدثني" مجع ودراسة ،د .سليمان عبد هللا السيف

املستخلص
هذا البحث يتلخص يف إبراز جهود علماء احلديث يف "نقد
املنت"؛ وذلك من خالل تتبع أقوال أحد العلماء النقاد ،أال وهو :أبو
حامت ابن حبان البسيت ،من خالل كتابه "اجملروحني" ،وقد اتبعت املنهج
االستقرائي يف مجع أمثلة هذا البحث ،واملنهج التحليلي يف املقارنة بني
أقوال النقاد والوصول إىل النتائج ،وقد تبني يل بعد البحث االرتباط
الكبري بني نقد الراوي والذي ميثل (السند) جرحا وتعديال وبني نقد
املنت الذي يرويه ،وتبني يل اهتمام أئمة احلديث والنقد هبذا األمر
وبروزهم فيه وأييت يف مقدمهم اإلمام أبو حامت ابن حبان البسيت ،ولذا
فإين أوصي الباحثني بتطبيق هذه الدراسة على غريه من العلماء النقاد،
وهللا املوفق.
النقد.

الكلمات االفتتاحية :ابن حبان ،كتاب "اجملروحني" ،املنت،
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 – اجلزء الثاين189 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
This research highlights the efforts of Hadith
scholars in criticizing the (hadith) through following the
sayings of one of the scholars, by the name: Abou Hatim
ibn Hibban Al-Busty, through his book "Al-Majrouheen".
I utilized the inductive approach in gathering the
examples, and utilized the analytical approach in the
comparison among Critics comments, to extract the
results.
Through this study, I came up to find: the great link
between the criticizing the narrator, which represent the
Sanad (chain) regarding criticizing and praising it, and
criticizing the text which he narrates, I also find out that
the interest of hadith and critic scholars on this matter, and
their prominence in it, headed by the Imam Abou Hatim
ibn Hibban Al-Busty. Imam Abu Hatem ibn Hibban alBasti, and therefore I recommend that researchers apply
this study to other scholars of critics.
Key Words:
Ibn Hibban - Al-Majrouheen book - the text criticizing.

- 99 -

معايري نقد املنت عند أيب حامت البسيت من خاللكتابه "اجملروحني من احملدثني" مجع ودراسة ،د .سليمان عبد هللا السيف

مقدمة
احلمد هلل حق محده ،والشكر له حق شكره ،والصالة والسالم على
اهلادي البشري ،والسراج املنري ،نبينا وسيدان حممد بن عبد هللا اهلامشي
القرشي ،وعلى الصحب الكرام واآلل األطهار ،ومن تبعهم إبحسان إىل
يوم الدين ،أما بعد:
فإن هللا تعاىل تكفل حبفظ دينه القومي وذكره احلكيم ،وهيأ هلذا
احلفظ رجاال يقومون هبذه املهمة العظيمة والوظيفة الشريفة ،فيبذلون يف
سبيل ذلك الغايل والنفيس ،ويتابعون عمل الليل بعمل النهار؛ ليبقى
مشرب الوحي صافيا نقيا ،ومعينه عذاب قراحا ،ال تلوثه األكدار وال
األقذار ،وكان على رأس هذه الطائفة املنيفة ،والعصابة الشريفة أهل
احلديث ،الذي حفظوا السنن ،وردوا الكذب عن حياض النبوة
الشريف ،وال يزال جيل منهم خيلف جيال ،حىت كان على رأس القرن
الثالث إمام جهبذ حنرير ،ذو مهة تناطح السحاب ،وتغالب الصعاب،
أال وهو :أبو حامت ابن حبان البسيت -رمحه هللا تعاىل -ورضي هللا عنه.
موضوع البحث
كان مما سطره يراع هذا العلم الشامخ والطود الباذخ ،كتابه
"اجملروحني" والذي أودع فيه من نكت املسائل ،وقواعد التعليل ،وقرائن
اجلرح والتعديل ،مما يعد حبق كتاابا يف علوم احلديث وقواعد التعليل،
ولذا رأيت أن أركز على إحدى كنوز هذا السفر املبارك ،فأحاول
استخراجها من خالل تتبعي ملواضع هذا املوضوع من أول الكتاب إىل
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آخره ،فاخرتت معايري نقد املنت عند ابن حبان من خالل كتاب
"اجملروحني" البن حبان.
أهمية البحث
هذا موضوع له أمهيته بال شك ،وتربز أمهيته من خالل اآليت:
 -1الرد على الشبهة القدمية املتجددة؛ من أن احملدثني اهتموا
ابلسند وأمهلوا املنت ،وما يف ذلك من الذب عن السنة النبوية
املطهرة.
 -2مكانة اإلمام ابن حبان يف علم احلديث والتعليل واجلرح
والتعديل.
 -3أمهية نقد املنت يف علوم احلديث؛ وخباصة من خالل منهج عامل
من علماء احلديث.
أهداف البحث
وأرجو بعد توفيق هللا تعاىل أن حيقق البحث األهداف املرجوة
منه ،ومن أبرزها:
 -1الرد على شبهة اهتمام احملدثني ابلسند وإمهال املنت من خالل
التطبيق العملي ألحد أئمة احلديث.
 -2إبراز مكانة اإلمام ابن حبان -رمحه هللا -يف نقد املتون ،وأثر
ذلك على علم اجلرح والتعديل.
 -3إبراز القواعد اليت عمل عليها علماء احلديث يف نقد املتون؛ لتكون
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منجها لنقد املتون ،وال يفتح األمر على مصراعيه دون ضوابط
وقواعد.

الدراسات السابقة
لقد كتب الكثري من الباحثني يف مناهج النقد بشكل عام،
ومناهج النقد بشكل خاص من خالل دراسة منهج أحد علماء النقد،
سواء ذلك مما يتعلق ابملتون أو األسانيد ،وأما اإلمام ابن حبان ،فلم
أقف على دراسة ختص منهجه يف نقد املتون خاصة ،إال أنه توجد
دراسة تتعلق مبنهجه يف نقد األسانيد وهو حبث حمكم كتبه الدكتور
حسني حممود فرحات بعنوان "ضوابط النقد عند ابن حبان يف كتابه
اجملروحني" ونشره يف "جملة البحوث والدراسات الشرعية" مبصر عام
1436ه ،لكنه مل يتعرض ملنهجه يف نقد املتون ،وإمنا كان مدار الكالم
على منهجه يف نقد الرواة وذلك من خالل مبحث خصصه (لضوابط
نقد الرواة عند ابن حبان يف كتاب اجملروحني) وجعله مطلبني؛ املطلب
األول :ضوابط النقد املتعلقة ابلعدالة ،واملطلب الثاين :ضوابط النقد
املتعلقة ابلضبط.
منهج البحث
ومن حيث اجلملة فقد سرت على املنهج االستقرائي ،بتتبعي
ملواضع نقد املنت عند ابن حبان؛ للوصول إىل قواعد عامة من خالل
هذا االستقراء ،مث التحليل واملقارنة من خالل دراسة احلديث والراوي
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والنظر يف كالم العلماء يف منت الرواية.
وأما من حيث التفصيل؛ فقد سرت يف منهجي يف البحث على
اإلجراءات اآلتية:
 -1استقرأت الكتاب من أوله إىل آخره ،ومجعت فيه املتون اليت
نقدها ابن حبان ،مما يورده من رواايت الراوي املرتجم له.
 -2اقتصرت يف مجعي للمتون اليت نقدها ابن حبان على ما فسر فيها
نقده وبني سببه من خمالفة أو معارضة أو حنوه ،وأعرضت عن املتون
اليت نقدها نقدا عاما مثل أن يقول( :هذا حديث ابطل أو
ساقط )...فقط ،دون تفسري وتوضيح ،فإن هذا أكثر من أن
حيصى ،وهو بال شك حباجة جلمع ودراسة ،لكن اقتصرت على
األول؛ ألنه هو الذي فيه إبراز لقواعد نقد املنت ،وهو هديف من
البحث.
 -3خرجت احلديث الذي نقد ابن حبان متنه خترجيا علميا ،حماوال
إبراز جوانب التعليل يف هذا احلديث ،وجعلت ذلك يف
احلاشية.
 -4بعد االنتهاء من نقل كالم ابن حبان يف املنت ،أتبعه بنقل كالم
من وقفت عليه من أهل العلم يف نقد املنت الذي نقده ابن
حبان.
 -5ختمت البحث خبامتة ،أبرزت فيها أهم النتائج والتوصيات.
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خطة البحث
وقد جاء البحث بعد ذلك يف مقدمة ومتهيد ومثانية مباحث:
أما املقدمة؛ فقد ذكرت فيها أمهية البحث ،وأهدافه ،ومنهجي فيه.
ومتهيد ،وقد احتوى على ثالثة مطالب:
املطلب األول :ترمجة موجزة البن حبان.
املطلب الثاين :تعريف موجز بكتاب "اجملروحني".
املطلب الثالث :نقد املنت :تعريفه وأمهيته.
ومعايري نقد املنت عند ابن حبان يف مثانية مباحث:
املبحث األول :نقد املنت ملخالفته املعروف من السنة النبوية.
املبحث الثاين :نقد املنت ملخالفته الرواية الثابتة يف احلديث نفسه.
املبحث الثالث :نقد املنت ملخالفته املعروف من مروايت
الراوي.
املبحث الرابع :نقد املنت ملخالفته مشائل النيب صلى هللا عليه
وسلم ،وسري صحابته الكرام.
املبحث اخلامس :نقد املنت ملخالفته أصول الدين وقواعده العظام.
املبحث السادس :نقد املنت ملخالفته الفتوى املشهورة عن
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم.
املبحث السابع :نقد املنت لكونه ال يليق بكالم النيب صلى هللا
عليه وسلم.
املبحث الثامن :نقد املنت ملخالفة املذهب الفقهي املقرر عند
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ابن حبان.
مث ختمت البحث خبامتة ،ذكرت فيها أهم النتائج.
هذا ،وأسأل هللا تعاىل أن ينفعين هبذا البحث وينفع من قرأه
وأفاد منه ،والعذر من التقصري فيه أو اخلطأ؛ كونه جهدا بشريا ،ال خيلو
من نقص أو تقصري ،وهللا يعفو ويسامح إنه جواد كرمي.
وصلى هللا وابرك على نبيه حممد وآله وصحبه أمجعني.
التمهيد:
املطلب األول :ترمجة موجزة البن حبان.
املطلب الثاين :تعريف موجز بكتاب "اجملروحني".
املطلب الثالث :نقد املنت تعريفه وأمهيته.
املطلب األول :ترمجة موجزة البن حبان
هو احلافظ العامل احملقق :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان،
أبو حامت التميمي البسيت السجستاين.
ولد يف مدينة :بست ،يف عشر الثمانني ومائتني للهجرة.
وقد عاصر يف حياته دولة الصفاريني والسامنيني.
بدأ طلب العلم رأس  300للهجرة ،وعمره يزيد على العشرين.
رحلل إىل  40بللدا ،مشللت رقعلة واسلعة ملن العلامل اإلسلالمي ،ملن
"الشل للار" شل للرقا ،وحل للىت "اإلسل للكندرية" غ ل لراب ،أخل للذ فيهل للا عل للن 2000
شيخ.
صنف التصانيف املتنوعة النافعة .قال ايقوت احلموي( :ومن أتمل
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أتمل منصف ،علم أن الرجل كان حبرا يف العلوم)( )1وقد اعتىن
تصانيفه ُّ
ايقوت بذكر مصنفاته اليت فقد الكثري منها يف وقت مبكر ،وبقي منها بقية
صاحلة.
تويف يف بلده "بست" ليلة اجلمعة لثمان ليال بقني من شهر
شوال سنة 354ه ،ودفن بعد صالة اجلمعة(.)2
املطلب الثاني :التعريف بكتاب اجملروحني:
ألف ابن حبان كتاب "التاريخ الكبري" واختصر منه كتايب
"الثقات" و "اجملروحني".
واشتهر هبذا االسم" اجملروحني من احملدثني" ومساه يف بعض كتبه
بل"الضعفاء ابلعلل" وذلك أنه يذكر أسباب اجلرح ،كما صرح بذلك يف
مقدمته.
ويتلخص منهجه يف الكتاب مبا ذكره يف مقدمته مبا يلي:
 -1رتب أمساء الرواة على حروف املعجم.
 -2يرتجم للرواة بذكر أمسائهم وأنساهبم وأقوال من سبقه فيهم.
 -3يبني أسباب اجلرح اليت من أجلها جرح الراوي.
( )1ايق للوت ب للن عب للدهللا احلم للوي" ،معج للم البل للدان"( .دط ،ب للريوت :دار إحي للاء
الرتاث العريب ،دت).415 :1 ،
( )2انظللر :ترمجللة ابللن حبللان يف مقدمللة صللحيح ابللن حبللان ،عللالء الللدين علللي،
"صللحيح ابللن حبللان برتتيللب ابللن بلبللان الفارسللي" .ؤقيللق :شللعيب ألرن ل وط،
(ط ،3بريوت :م سسة الرسالة1418 ،هل).50 :7 ،
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 -4يعمد إىل االختصار يف ترمجة الراوي ويرتك اإلسهاب(.)1
 -5ذكر مروايت بسنده إىل الْمرتجم ألنكر ما رواه املرتجم.
املطلب الثالث :نقد املنت ،تعريفه وأهميته:

أوال :تعريف نقد املنت:
تعريف النقد يف اللغة :وردت استعماالت كلمة النقد يف اللغة
على وجوه شىت ،فمنها :متييز الدراهم؛ مبعىن :إخراج الزيف منها،
ومنها :املناقشة يف األمر ،يقال :انقدت فالان ،إذا انقشته يف األمر،
ومنها :النظر يف الشيء ،يقال :ما زال فالن ينقد بصره إىل الشيء،
ومنها :العيب ،يقول أبو الدرداء (إن نقدت الناس نقدوك) ،ومنها:
الضرب ،يقال :نقد الصيب اجلوزة إبصبعه ،ويشبهها :نلقدتْه احلية؛ أي:
لدغته(.)2
تعريف املنت يف اللغة  :يطلق املنت يف اللغة على معاين عدة،
( )1انظ للر :أب للو ح للامت ب للن حب للان البس لليت ت" ،354 :اجمل للروحني م للن احمل للدثني".
ؤقي ل ل ل للق :مح ل ل ل للدي عبداجملي ل ل ل للد الس ل ل ل لللفي( ،ط ،1الل ل ل ل لرايض :دار الص ل ل ل للميعي،
1420هل).88 ،14 :1 ،
( )2انظر :أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري" ،الصلحاح"( ،ط ،1بلريوت :دار
إحياء الرتاث1419 ،هل) .475 :2 ،مادة :نقد ،و أبو الفضل مجال اللدين
حممللد ب للن مك للرم اب للن منظ للور إلفريق للي" ،لس للان الع للرب"( ،دط ،ب للريوت :دار
صادر ،دت).427-425 :3 ،
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منها :ما صلب من األرض وارتفع ،ومنها :متنا الظهر :مكتنفا
الصلب ...وغريها من املعاين.
تعريف نقد املنت يف االصطالح :مل أقف على تعريف خاص "بنقد
املنت" بشكل مركب ،أما املنت لوحده ،فعرفوه أبنه (ألفاظ احلديث اليت تتقوم
هبا املعاين) وبعضهم عرفه أبنه( :غاية السند من الكالم)( .)1وهذا معروف
لدى املتقدمني من العلماء ممن اعتىن بتعريفات اصطالحات احملدثني.
وأما النقد وحده ،أو نقد احلديث ،فمع وضوحه لدى املتقدمني
ممارسةا ،وإطالق ا عام ا؛ يف مثل قوهلم" :نقد احلديث" أو "أئمة النقد"
وغريها...؛ لكن مل أقف على تعريف اصطالحي لدى من اعتىن
بتعريفات اصطالحات احملدثني ،وأما املعاصرون فكانوا أكثر عناية
بتعريفه اصطالحا ،ومن تلك التعاريف قوهلم( :متييز األحاديث
الصحيحة من الضعيفة ،واحلكم على الرواة توثيقا وجترحيا)( .)2وال شك
أن هذا التعريف عام ،يشمل السند واملنت ،لكن لو أردان تعريفا خيص
نقد املنت وحده؛ فإن هذا قليل ،وقد وقفت على بعضها ممن ألف أو
كتب يف نقد املنت( ،)3وسأحاول من خالل ما وقفت عليه صياغة
( )1انظر :حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسلم القلامسي "قواعلد التحلديث ملن
فنون مصطلح احلديث"( ،دط ،بريوت :دار الكتب العلمية ،دت) ،ص .202
( )2حممد مصطفى األعظمي "ملنهج النقلد عنلد احمللدثني نشلأته و,رخيله"( ،ط،3
السعودية :مكتبة الكوثر1410 ،هل1990 ،م) ص.5
( )3انظ للر :حمم للد ط للاهر اجلل لوايب "جه للود احملل لدثني يف نق للد م للنت احل للديث النب للوي
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تعريف خيص نقد املنت ،فأقول" :هو متييز احلديث املقبول من املردود
من خالل قواعد احملدثني اخلاصة ابملنت دون اإلسناد".
اثنيا :أمهية نقد املنت:
يتكون احلديث النبوي من السند واملنت ،وحىت يكون احلديث
مقبوال؛ فال بد أن يكون صحيحا يف سنده ومتنه ،فال ميكن أن يقبل
منت -مهما كان صحيحا -إذا مل يكن له سند صحيح ،كما وال يلزم
من صحة السند صحة املنت أيضا.
فالسند واملنت مرتبطان ارتباطا وثيقا ،وال ميكن الفصل بينهما يف
عملية النقد" ،فاحلكم على إسناد ما ابلضعف يستدعي احلكم على
املنت –من ذلك الطريق -ابلضعف أيضا ،وال حيكم على منت ما
ابلشذوذ أو الضعف؛ إال ويف إسناده خلل ما .قال شعبة :ال جيئك
احلديث الشاذ إال من الرجل الشاذ"( .)1وسنالحظ من خالل هذا
البحث كيف كان لنقد املتون أثر على تقييم الرواة وضبطهم وإتقاهنم؛
فاملتون املنكرة دليل على ضعف رواهتا ،واملتون املستقيمة دليل على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشريف"( ،دط ،تونس :م سسة عبد الكرمي عبد هللا ،دت) ،ص.94
( )1انظللر :أمحللد بللن علللي البغللدادي" ،الكفايللة يف معرفللة أصللول الروايللة"( .ط،1
اللدمام :دار ابللن اجلللوزي1432 ،هلل) .339 :1 ،و مسللفر عللزم هللا الللدميين،
"مقاييس نقد متون السنة"( .ط ،1اللرايض :امل للف1404 ،هلل1984 ،م)،
ص.52
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عدالة رواهتا.
ومما يربز أمهية نقد املنت؛ كونه متقدما على نقد السند،
فالصحابة رضي هللا عنهم ملا نقدوا احلديث بدئوا بنقد املنت قبل السند،
فإنه من املتقرر أن الصحابة كلهم عدول ،فال توجه لنقد الراوي ابتداء
يف قبول األخبار ،وإمنا كان التوجه إىل املنت من حيث سالمته من
املعارضة وغريها من وجوه النقد ،مث بعد ذلك يلتمس النقد لدى الراوي
ابحتمال الوهم واخلطأ الذي ال يسلم منه البشر ،كما ورد عن عائشة
رضي هللا عنها ،قال عروة« :ذكر عند عائشة قول ابن عمر «امليت
يعذب ببكاء أهله عليه» فقالت :رحم هللا أاب عبد الرمحن ،مسع شيئا
فلم حيفظه ،إمنا مرت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جنازة
يهودي ،وهم يبكون عليه ،فقال« :أنتم تبكون ،وإنه ليعذب»(.)1

( )1مسلم بن احلجاج النيسابوري" ،صحيح مسلم ت 26هل" .ؤقيق :حممد ف اد
عب ل للد الب ل للاقي( ،دط ،اس ل للتانبول :املكتب ل للة اإلس ل للالمية ،دت) ،رق ل للم احل ل للديث:
.-25-931

- 110 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

املبحث األول :نقد املنت ملخالفته املعروف من السنة النبوية:
من القواعد املقررة يف نقد املنت؛ كونه خمالفا للمعروف املشهور
من السنة ،وقد استعمل ذلك مجع كثري من النقاد يف نقدهم ملتون
األحاديث ،وهو أيضا يعترب أكثر األسباب عند ابن حبان من خالل
تتبعي له يف كتاب "اجملروحني" ،وسأورد يف هذا املبحث ما وقفت عليه
من نقد ابن حبان ملتون الرواايت معتمدا على هذا السبب.
املنت األول :قال ابن حبان رمحه هللا (يف ترمجة أابن بن سفيان
املقدسي(:))1
يروي عن الفضيل بن عياض ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه،
عن عبد هللا بن عبد هللا بن أيب ،أنه (أصيبت ثنيته يوم أحد ،فأمره
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يتخذ ثنية من ذهب)(.)2
( )1أبو حامت بن حبان البسيت "اجملروحني من احملدثني" .93 :1
( )2احلديث أخرجله عبلد البلاقي بلن قلانع األملوي البغلدادي" ،معجلم الصلحابة".
ؤقيللق :صللالح املص لرايت (ط ،1املدينللة املنللورة :مكتبللة الغ لرابء األثريللة ،دت)،
 . 109 :2و البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو" ،البحلر الزخلار املعلروف مبسلند
البلزار" .ؤقيللق :حمفللوظ الللرمحن زيللن هللا( ،ط ،1املدينللة املنللورة :مكتبللة العلللوم
واحلك للم1409 ،ه ل لل) .384 :3 ،و البغ للوي ،عب للد هللا ب للن حمم للد ب للن عب للد
العزيللز" ،معجللم الصللحابة" .ؤقيللق :حممللد األمللني اجلكللين( ،ط ،1الكويللت:
مكتبة دار البيان1421 ،هل2000 ،م) .97 :4 ،و أبو نعيم أمحلد بلن عبلد
هللا" ،معرفللة الصللحابة" .ؤقيللق :عللادل بللن يوسللف العلزازي( ،ط ،1ال لرايض:
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رواه عنه حممد بن غالب األنطاكي ،وهذا اخلرب موضوع ،وكيف
أيمر املصطفى صلى هللا عليه وسلم ابختاذ الثنية من ذهب ،وقد قال:
(إن الذهب واحلرير حمرمان على ذكور أميت وحل إلانثهم)( )1انتهى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الوطن1419 ،هل) .1694 :3 ،و اجلرجاين ،أبو أمحد أمحد بلن عبلدهللا
ابللن عللدي" ،الكام للل يف ضللعفاء الرج للال" ؤقيللق :ع للادل عبللداملوجود ،عل للي
حممللد عللوض( ،ط ،1بللريوت :دار الكتللب العلميللة1418 ،ه لل)،174 :5 ،
 .414/6 ،175من طرق متعددة ال يصح شيء منها.
ومع ذلك فقد اختلفوا يف رواية هذا احلديث:
فمنهم من رواه ابلسياق الذي ذكره ابن حبان عن هشام بن عروة ،عن أبيه،
عن عبد هللا بن عبد هللا بن أيب.
ومنهم من رواه عن هشام ،عن أبيه ،عن عائشة أم امل منني ،عن عبد هللا بلن
عبد هللا بن أيب.
ومنهم من رواه عن هشام ،عن أبيه ،مرسال.
وأجلود سلياق روي يف هلذا احللديث ملا رواه أبلو مسلكني طلحلة بلن زيلد القرشللي،
علن نصللر بللن عبللد هللا البلاهلي ،عللن هشللام بللن عللروة ،علن أبيلله ،عللن عائشللة ،عللن
عبد هللا بن عبد هللا بن أيب .نص على ذلك ابن عدي يف الكامل.
وم للع ذل للك ف للال يص للح ه للذا الس للند؛ في لله أب للو مس للكني :م للرتوك .اب للن حج للر
العس للقالين" ،تقري للب الته للذيب" .ؤقي للق :حمم للد عوام للة( ،ط ،2حل للب :دار
الرشيد ،بريوت :دار البشائر اإلسالمية1408 ،هل) .3020 ،ونصر بن عبد
هللا الباهلي ،مل أقف له على ترمجة.
( )1حديث مشهور روي عن مجع من الصحابة :ملنهم أبلو موسلى األشلعري ،وعللي،
وعمر وغلريهم رضلي هللا علنهم ،وأخرجله أصلحاب السلنن وأمحلد يف املسلند .انظلر
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قال الباحث :ح ْكم ابن حبان -رمحه هللا -على هذا احلديث
ابلوضع -وإ ْعالله منت احلديث بكونه خمالفا حلديث ؤرمي الذهب على
الذكور -فيه نظر؛ وذلك ألن ؤرمي الذهب مستثىن منه حال احلاجة
واالضطرار ،ومن ذلك ما ورد يف حديث عن عبد الرمحن بن طرفة ،أن
جده عرفجة بن أسعد «قطع أنفه يوم الكالب ،فاختذ أنفا من ورق،
فأننت عليه ،فأمره النيب صلى هللا عليه وسلم ،فاختذ أنفا من ذهب»(،)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكالم على هذه األحاديث مفصلة يف" :نصب الراية ألحاديث اهلداية" ل ل مجلال
الللدين أبللو حممللد عبللد هللا بللن يوسللف الزيلعللي( ،طبعللة مصللورة عللن طبعللة اجمللللس
العملللي يف دائللرة املعللارف العثمانيللة ،يف اهلنللد ،القللاهرة :دار احلللديث ،دت):4 ،
 .225-222وابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي" ،التلخيص احلبري يف ختريج
أحاديلث الرافعللي الكبلري" ؤقيللق :أبلو عاصللم حسلن بللن عبلاس بللن قطللب( ،ط،1
(د ،م) ،م سسة قرطبة1416 ،هل).87-86 :1 ،
( )1أخرجه "أبو داود ،سليمان بن األشعث" "سنن أيب داود السجستاين" ،إعداد وتعليلق:
عللزت عبيللد الللدعاس( ،دط ،محللص :نش لر وتوزيللع حممللد علللي السلليد ودار احلللديث،
دت) ،ح .4232 :والرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى" ،اجلامع الصلحيح (سلنن
الرتم للذي)" ،ؤقي للق :أمح للد ش للاكر( .دط ،ب للريوت :دار الكت للب العلمي للة ،دت) ،ح:
 .1770وأمحللد بللن علللي بللن شللعيب النسللائي" ،سللنن النسللائي (الصللغرى ،اجملت ل ).
ؤقيق :مكتب ؤقيق الرتاث اإلسلالمي( ،ط .3بلريوت :دار املعرفلة1414 ،هلل) ،ح:
 .5177 ،5176وابن حبان ،عالء الدين علي" ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان
الفارسي" .ؤقيق :شعيب ألرن وط( ،ط ،3بريوت :م سسة الرسالة1418 ،هل) ،ح:
 .5462وأمحللد بللن حممللد بللن حنبللل الشلليباين" ،املسللند" .ؤقيللق :شللعيب األرن ل وط،
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وقد بوب عليه أبو داود والرتمذي كالمها (ابب شد األسنان ابلذهب).
وقال الرتمذي -رمحه هللا -بعد ذكره هلذا احلديث( :وقد روى غري
واحد من أهل العلم أهنم شدوا أسناهنم ابلذهب ،ويف هذا احلديث حجة
هلم)(.)1
وألجل هذا تعقب األئمة ابن حبان -رمحه هللا -يف حكمه على
هذا احلديث ابلوضع.
قال الذهيب -رمحه هللا( :-قلت :حكمك عليهما ابلوضع مبجرد
ما أبديت حكم فيه نظر ،ال سيما خرب الثنية)(.)2
وقال ابن امللقن( :وحكمه على الوضع مبجرد هذا غري جيد،
وقد أخرج هو يف «صحيحه» حديث اختاذ األنف من ذهب ،وأي
فرق بينهما؛ وخص ذلك من النهي كما خص لبس احلرير للحكة
وغريها)(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ط ،2بللريوت :م سسللة الرسللالة14220 ،ه لل) ،344/31 ،يف حللديث عرفجللة بللن
أسعد ،ح .19006 :وقال الرتمذي :حديث حسن.
( )1وقللد أورد الزيلعللي يف "نصللب الرايللة مجلللة مللن اآل ر عللن السلللف رمحه للم هللا
أبهنم شدوا أسناهنم ابلذهب.)237/4(.
وانظللر فيلله أيضللا مناقشللة الطحللاوي -رمحلله هللا -هلللذه املسللألة هللل كانللت قبللل
ؤرمي الذهب أو بعده.
( )2ال للذهيب ،حمم للد ب للن أمح للد" ،ميل لزان االعت للدال يف نق للد الرج للال" ؤقي للق :عل للي حمم للد
البجاوي ،فتحية علي البجاوي( ،دط ،بريوت :دار الفكر العريب ،دت).7 :1 ،
( )3ابن امللقن ،عمر بلن عللي بلن أمحلد الشلافعي املصلري" ،البلدر املنلري يف ختلريج
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املنت الثاين :قال ابن حبان يف ترمجة (أابن بْن سفيان املقدسي)(:)1
وروي عن عبيد هللا بن عمر ،عن انفع ،عن ابن عمر ،قال:
«هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يصلي اإلنسان إىل انئم أو
متحدث( .»)2رواه عنه حممد بن غالب األنطاكي وهذا اخلرب موضوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األحاديللث واآل ر الواقعللة يف الشللرح الكبللري" .ؤقيللق :مصللطفى أبللو الغلليط،
وعبد هللا بن سليمان ،وايسر كمال( ،ط ،1الرايض :دار اهلجرة1425 ،هلل،
2004م).574 :5 ،
( )1كتاب اجملروحني.93/1:
( )2احل ل للديث أخرج ل لله اجلورق ل للاين ،أب ل للو عب ل للد هللا احلس ل للني ب ل للن إب ل لراهيم اجلورق ل للاين،
"األابطيللل واملنللاكري والص للحاح واملشللاهري" .ؤقيللق :عب للد الللرمحن عبللد اجلب للار
الفريوائي( .ط ،1بنارس :إدارة البحوث اإلسلالمية واللدعوة واإلفتلاء ابجلامعلة
السلللفية1403 ،ه لل) ،بللرقم .424 :مللن الطريللق اللليت ذكرهللا ابللن حبللان عللن
حممد بن غالب األنطاكي ،عن أابن بن سفيان املقدسي به.
وقد ورد احلديث من طرق أخرى غري طريق ابن عمر رضي هللا عنهما ،وهي:
م للن ح للديث اب للن عب للاس رض للي هللا عنهم للا ،أخرج لله أب للو داود ( )694واب للن
ماجه ،أبو عبلدهللا حمملد بلن يزيلد القلزويين" ،سلنن ابلن ماجله" .ؤقيلق :حمملد
ف اد عبدالباقي( ،دط ،بريوت :دار الكتب العلمية ،دت) حديث.959 :
قال احللافظ ابلن حجلر عنلد قلول البخلاري :ابب الصلالة خللف النلائم ،قلال:
كأنه أشار إىل تضعيف احلديث الوارد يف النهلي علن الصلالة إىل النلائم ،فقلد
أخرجلله أبللو داود وابللن ماجلله مللن حللديث ابللن عبللاس ،وقللال أبللو داود :طرقلله
كلهلا واهيللة ،يعلىن حللديث ابلن عبللاس .أمحللد بلن علللي بلن حجللر العسللقالين،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"فتح الباري شرح صحيح البخلاري" .ؤقيلق :حملب اللدين اخلطيلب ( ،ط،4
مصر :املكتبة السلفية1408 ،هل).699 :1 ،
وملن حلديث أيب هريللرة رضلي هللا عنلله قلال الطلرباين :حلدثنا حممللد بلن الفضللل
السقطي ،قال :ان سهل بن صاحل األنطاكي ،قال :ان شجاع بن الوليد ،علن
حممد بن عمرو ،عن أيب سلمة ،عن أيب هريرة قال :قلال رسلول هللا صللى هللا
عليه وسلم« :هنيت أن أصلي خلف املتحدثني والنيام»
مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو إال شجاع بن الوليد ،تفرد بله :سلهل
بن صاحل.
وضعفه احلافظ ابن حجر كما يف فلتح البلاري .أبلو القاسلم سلليمان بلن أمحلد
الط لرباين" ،املعجللم األوسللط" ؤقيللق :طللارق بللن عللوض هللا ،عبللد احملسللن بللن
إبراهيم احلسيين( .دط ،مصر :دار احلرمني1415 ،هل) ،حديث.5246 :
لكللن الشلليخ األلبللاين حسللن هللذا احلللديث وقللال عللن سللنده (وللليس يف واحللد
مللنهم مغمللز الله للم إال حممللد بللن عم للرو وهللو ابللن علقم للة الليث لي املللدين ففي لله
ضعف يسري من قبل حفظه ،ولكنه كملا قلال اللذهيب" :شليخ مشلهور حسلن
احلديث مكثر عن أىب سلمة بن عبد اللرمحن قلد أخلرج لله الشليخان متابعلة "
انظ للر :حمم للد انص للر ال للدين األلب للاين" ،إرواء الغلي للل يف ختل لريج أحادي للث من للار
السبيل"( .ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي1405 ،هل).96 :2 ،
وورد احلديث أيضا عن جماهد مرسال ،أخرجه عبد الرزاق بن مهلام الصلنعاين،
"املص ل للنف" .ؤقي ل للق :حبي ل للب ال ل للرمحن األعظم ل للي( ،ط ،2ب ل للريوت :املكت ل للب
اإلسالمي1403 ،هل) ،حديث .2491 :وانظر :أبو بكر عبد هللا بن حمملد
بل للن أيب شل لليبة العبسل للي" ،الكتل للاب املصل للنف يف األحاديل للث واآل ر" .تقل للدمي
وض ل للبط :كم ل للال يوس ل للف احل ل للوت( ،ط ،1ب ل للريوت :دار الت ل للاج1409 ،ه ل لل)،
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وكيف ينهي عن الصالة إىل النائم؟! وقد كان صلى هللا عليه وسلم
«يصلي ابلليل وعائشة معرتضة بينه وبني القبلة( »)1ال جيوز االحتجاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حللديث .6467 ،6466 :مللن طريللق ليللث بللن أيب سللليم وعبللد الكللرمي أيب
أمي للة ،عن لله مرس للال ،وك للال الط ل لريقني ض للعيف .انظ للر :أب للو بك للر ب للن املنل للذر،
"األوسط يف السنن واإلمجاع واالخلتالف" .ؤقيلق :د .أبلو محلاد صلغري أمحلد
ب للن حمم للد حني للف( ،ط ،1املدين للة املن للورة :دار طيب للة1413 ،ه ل ل).96 :5 ،
وإرواء الغليل.)96 :2 :
واللراجح ضللعف هللذا احلللديث كمللا هللو قللول مجهللور احلفللاظ ،وذلللك لضللعف
أسانيده ونكارة متنه
وأم للا س للند الط ل لرباين ال للذي حس للنه الش لليخ األلب للاين ،فه للو غري للب كم للا ذكل للر
الطرباين ،وقد روي عن حممد بن عمرو خالفه ،أخرجه أبلو يعللى املوصللي يف
مس ل للنده ؤقي ل للق :حس ل للني س ل للليم أس ل للد( ،ط ،1ج ل للدة :دار امل ل للأمون للل ل لرتاث،
1410هلل1989 ،م) ،رقللم ( )2738عللن حممللد بللن عمللرو ،عللن عبللد الكللرمي
أيب أميللة ،عللن ابللن عبللاس .وهللو ضللعيف بسللبب عبللد الكللرمي بللن أيب املخللارق
هذا ،كما تقدم بيان ضعفه ،وهللا أعلم
( )1متفللق عليلله :انظللر :حممللد بللن إمساعيللل البخللاري" ،اجلللامع املس لند الصللحيح
املختصللر مللن أمللور رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم وسللننه وأايملله" .ؤقيللق:
حمم للد زه للري الناص للر( ،ط ،1املدين للة املن للورة :دار ط للوق النج للاة1422 ،هل لل)،
حللديث .512 :وغللريه مللن املواضللع يف صللحيحه ،وانظللر :مسلللم بللن احلجللاج
القشللريي" ،املسللند الصللحيح املختصللر بنقللل العللدل عللن العللدل إىل رسللول هللا
صلى هللا عليه وسلم" ،حديث 512 :أيضا.
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هبذا الشيخ والرواية عنه ،إال على سبيل االعتبار للخواص.
قال الباحث :وقد وافق ابن حبان على هذا التعليل ابجلملة ،مجلة
من احلفاظ ممن نقلوا كالمه ،وأقروه ،أو زادوا على ذلك .قال الدراقطين:
حديث عبيد هللا بن عمر إمنا يرويه أابن بن سفيان ،عن أيب هالل ،عن
عبيد هللا ،وقيل إن أاب هالل هذا هو يعلى بن هالل ،ويعلي مرتوك
احلديث(.)1
وقد حكم الدارقطين على أابن هذا أبنه (مرتوك)(.)2
وقال اخلطايب بعد تضعيفه حلديث ابن عباس يف الباب :وقد ثبت
عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه صلى وعائشة معرتضة بينه وبني
القبلة(.)3
وقال ابن املنذر( :)4ومع ضعف هذه الرواايت فقد ثبت عن نيب
( )1عللي بللن عمللر اللدارقطين" ،تعليقللات الللدراقطين عللى اجملللروحني البللن حبللان".
ؤقيللق :خليللل العللريب( ،ط ،1الق للاهرة :دار الكتللاب اإلسللالمي1414 ،ه لل،
1994م) ،ص.46
( )2أبلو احلسللن عللي بللن عملر الللدارقطين" ،الضلعفاء واملرتوكللون" .دراسلة وؤقيللق:
موفق بن عبدهللا بن عبدالقادر( ،ط ،1الرايض :مكتبة املعارف1404 ،هل)،
حديث رقم .105 :وقلال عنله جلزري ملرتوك ،وقلد رجلح اللذهيب أبن اجللزري
هذا هو أابن بن سفيان الذي ذكر ابن حبان حديثه.
( )3أبو سليمان محد بن حممد اخلطايب" ،معامل السنن شرح سنن أيب داود" ؤقيق :حممد
حامد الفقي( ،دط ،بريوت :دار املعرفة ،دت) ،يف حاشية السنن.445 :4 :
(" )4األوسط".)97 :5( ،
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هللا صلى هللا عليه وسلم خرب يدل على إابحة الصالة خلف النائم
«كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي وعائشة انئمة بني يديه».
وقال اجلورقاين :هذا حديث ابطل ،تفرد به أابن بن سفيان،
وهو كذاب ،ال جيوز االحتجاج به ،وال الرواية عنه إال على سبيل
االعتبار ،مث ذكر حديث عائشة رضي هللا عنها :الذي خيالف هذا
احلديث(.)1
وقال ابن اجلوزي – بعد ذكر هذا احلديث وحديث آخر عن
ابن عباس :-وهذان احلديثان ال يصحان عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،أما األول فتفرد به أابن بن سفيان ،وهو كذاب..مث ذكر كالم
ابن حبان رمحه هللا(.)2
وأما احلافظ الذهيب فاستبعد احلكم ابلوضع على احلديث مبجرد
ما ذكر ابن حبان ،ونقل كالمه احلافظ ابن حجر ،ومل يتعقبه(.)3
املنت الثالث :قال ابن حبان -رمحه هللا -يف ترمجة (إسحاق بن عبد
( )1اجلورقاين" ،كتاب األابطيل".56 :2 ،
( )2أبللو الفللرج عبللد الللرمحن بللن علللي بللن اجلللوزي" ،العلللل املتناهيللة يف األحاديللث
الواهية" .ؤقيق :إرشاد احلق األثري( ،دط ،الهور :إدارة ترمجان السنة ،مكة
املكرمة :املكتبة اإلمدادية ،دت).434 :1: ،
( )3انظللر :ميلزان االعتللدال .7 :1:وانظللر :أمحللد بللن علللي بللن حجللر العسللقالين،
"لسان امليزان"( .دط ،حيدر آابد :مصورة عن طبعة دائرة املعلارف النظاميلة،
بريوت :دار الكتاب اإلسالمي1329 ،هل).22-21 :1 ،
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هللا ابن أيب فروة)(:)1
(وقد روى إسحاق بن أيب فروة أحاديث منكرة ،منها أنه روى
عن زيد بن أسلم ،عن عطاء بن يسار ،عن أيب هريرة ،عن النيب صلى
هللا عليه وسلم« :إنه ال يقطع الصالة امرأة وال كلب وال محار ،وادرأ ما
مر أمامك ما استطعت ،فإن أىب إال أن تالطمه؛ فالطمه ،فإمنا تالطم
الشيطان»( .)2قلب إسناد هذا اخلرب ومتنه مجيعا إمنا هو عن عطاء بن
( )1ابن حبان" ،كتاب اجملروحني".142-141 :1 ،
( )2أخرجه أيضلا أبلو احلسلن عللي بلن عملر اللدارقطين" ،سلنن اللدارقطين" .تعليلق
وخت لريج :جمللدي بللن منصللور بللن سلليد( ،ط ،1بللريوت :دار الكتللب العلميللة،
1417ه لل) ،ح للديث رق للم .1370 :وم للن طريق لله أب للو الف للرج ب للن اجل للوزي ،يف
"التحقيق يف أحاديث اخلالف" .ؤقيق :مسعد عبد احلميلد حمملد السلعدين،
(ط ،1بللريوت :دار الكتللب العلميللة1415 ،ه لل) .426 :1 ،وابللن عللدي يف
الكامللل  .532 :1يف ترمجللة "إسللحاق بللن أيب فللروة" مللن الطريللق اللليت ذكرهللا
ابن حبان رمحه هللا.
وقللد ورد احلللديث (-أن الصللالة ال يقطعهللا شلليء) بللدون الللنص علللى امل لرأة
واحلمار والكلب -من حديث أيب أمامة وابن عمر وأنلس وأيب سلعيد .أخلرج
ذلللك كللله الللدارقطين يف سللننه  ،359 -357 :1ومللن طريقلله أخرجهللا ابللن
اجلوزي يف "التحقيق"  ،426-426 :1وغريمها وضعفها ابن اجلوزي كلها.
وقال احلافظ ابن حجر :ورد احللديث مرفوعلا ملن حلديث أيب سلعيد عنلد أيب
داود ومللن حللديث أنللس وأيب أمامللة عنللد الللدارقطين ومللن حللديث جللابر عنللد
الط ل ل لرباين يف األوسل ل للط ويف إسل ل للناد كل ل للل منهمل ل للا ضل ل للعف .انظل ل للر :ابل ل للن عبل ل للد
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يسار ،عن أيب سعيد اخلدري ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم« :إذا
كان أحدكم يصلي ،فال يدعن أحدا مير بني يديه ،فإن أىب فليقاتله
فإمنا هو شيطان»( .)1فجعل مكان أيب سعيد أاب هريرة وقلب متنه،
وجاء بشيء ليس فيه ،اخرتاعا من عنده ،فضمه إىل كالم النيب صلى
هللا عليه وسلم وهو قوله( :ال يقطع الصالة امرأة وال كلب وال محار)،
واألخبار الصحيحة أنه صلى هللا عليه وسلم «أمر إبعادة الصالة إذا
مر بني يديه احلمار والكلب واملرأة»(.)2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلادي،حممد ابن أمحد" ،تنقيح التحقيق" .ؤقيق:سامي ابن حممد جاد هللا و
عب ل للد العزي ل للز ب ل للن انص ل للر احلب ل للاين( ،ط ،1ال ل لرايض :مكتب ل للة أض ل لواء الس ل لللف،
1428ه).)701 :1 ،
قال ابن عبد اهلادي( :وعلى تقدير ثبوت قول النيب صللى هللا عليله وسللم" :
ال يقطل للع الصل للالة شل لليء " ال يعل للارض بل لله حل للديث أيب ذر وأيب هريل للرة وابل للن
املغفللل ،ألهن للا خاصللة ،فيج للب تقللدميها عل للى العللام)(.انظر :حمم للد بللن أمح للد
احلنبلللي" ،تنقلليح التحقيللق يف أحاديللث التعليللق" .ؤقيللق :سللامي جللادل هللا،
وعبد العزيز اخلبلاين( ،ط ،1اللرايض :أضلواء السللف1428 ،هلل2007 ،م)،
.)321 :2:
( )1متفق عليه :البخاري رقم ( ،)3274 ،509مسلم رقم (.)505
( )2ورد حنو ذلك من حديث أيب ذر رضي هللا عنه يف صحيح مسلم .رقم (.)510
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املنت الرابع :قال ابن حبان يف ترمجة (إسحاق بن إبراهيم الطربي)(:)1
وروى عن الفضيل عن ابن عيينة ،عن إمساعيل بن أيب خالد،
عن ابن أيب أوىف ،قال« :دخل النيب صلى هللا عليه وسلم مكة يف بعض
عمره ،فجعل أهل مكة يرمونه ابلقثاء الفاسدة ،وحنن نسرت عنه" أخربان
ابحلديث الفضل بن حممد بن إبراهيم اجلندي مبكة ثنا إسحاق بن
إبراهيم الطربي وهذا خرب موضوع ال أصل له
مث قال :وأما اخلرب الثاين –يقصد حديث ابن أيب أوىف-
فاملشهور من حديث إمساعيل بن أيب خالد ،عن ابن أيب أوىف قال:
«كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم حني اعتمر فطاف ابلبيت وطفنا
معه ،وسعى بني الصفا واملروة وحنن نسرته من أهل مكة أن يرميه أحد
أو يصيبه شيء"( .)2هذا هو احملفوظ عن إمساعيل بن أيب خالد يف
خربه ،فأما رمي أهل مكة ابلقثاء الفاسدة؛ فهو كذب وزور ما كان
هذا يف عمرته تلك؛ ألنه دخلها صلى هللا عليه وسلم أبمان وعهد كان
بينه وبني قريش ،أن يقيم هبا ثال مث يرحل ،فأقام هبا ثال ( ،)3وتزوج
( )1كتاب اجملروحني.148/1:
( )2أخرجلله البخللاري يف صللحيحه مللن طللرق عللن إمساعيللل بللن أيب خالللد ،انظ للر
األحاديث برقم «.»4255 ،4188 ،1791 ،1600
( )3أخ للرج ذل للك البخ للاري (ح« )»4251ومس لللم (ح« )»1783م للن ح للديث
الرباء بن عازب  .وأخرجه البخاري فقط (ح« )»4252من حديث عبد هللا
بن عمر رضي هللا عنهم.
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هبا ميمونة ومها حالالن( .)1انتهى كالم ابن حبان.
وقال الذهيب بعد نقله لكالم ابن حبان :قلت :فما ذكر ابن أيب
أوىف أن أحدا رماه بشيء ،وإمنا احتاط الصحابة(.)2
املنت اخلامس :قال ابن حبان يف ترمجة (أشعث بن س ّوار)(:)3
روى أشعث ،عن انفع ،عن ابن عمر ،قال« :هنى رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم املهاجرين أن يصبغوا ثياهبم ابلورس والزعفران عند
اإلحرام».
( )1اختلفت اآل ر يف هذه املسألة فمنهم من يروي أن النيب صلى هللا عليه وسلم
تزوجها وهو حمرم وهلذه روايلة ابلن عبلاس يف البخلاري (ح« )»4258ومسللم
(ح« ،)»1410ومنهم من يروي أنه تزوجها وهو حالل وهذه رواية يزيد ابن
األصللم ،قللال :حللدثتين ميمونللة بنللت احلللارث« ،أن رسللول هللا صلللى هللا عليلله
وس لللم تزوجه للا وه للو ح للالل» ،ق للال« :وكان للت خ للاليت ،وخال للة اب للن عب للاس»
أخرجهل للا مسل لللم يف صل للحيحه (ح« ،)»1411وأيضل للا روايل للة أيب رافل للع قل للال:
«تللزوج رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم ميمونللة وهللو حللالل ،وبللىن هبللا وهللو
حالل» أخرجه الرتمذي حديث .842 :وقال  :حديث حسلن .وكلأن ابلن
حبللان رمحلله هللا يللرجح كللون النلليب صلللى هللا عليلله وسلللم تزوجهللا وهللو حللالل،
وقللد أخللرج هللذا احلللديث يف صللحيحه (حللديث .4130 :وبللوب عليلله (ذكللر
البيان أبن املصطفى صلى هللا عليه وسلم تزوج ميمونة ومها حالالن).
( )2ميزان االعتدال.178 :1:
(.194-193 :1 )3
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ثناه احلسن بن سفيان ،ثنا عبد هللا بن عمر بن أابن ،ثنا عبد
الرحيم بن سليمان ،عن أشعث.
وهذا منت مقلوب إمنا هو عن انفع ،عن ابن عمر ،يف حديثه
الطويل «وأن يلبس ثواب فيه ورس أو زعفران»( )1فأما ذكره املهاجرين
وخصوصية إايهم دون األنصار وغريهم من املسلمني فهو كذب مل
خيص املصطفى صلى هللا عليه وسلم هبذا احلكم أحدا من املسلمني
دون غريهم إال النساء( ،)2وإمنا حرم على من أحرم أن يلبس ثواب
مصبوغا بورس أو زعفران ،فيشبه أن يكون أشعث أراد أن خيتصر من
احلديث شيئا فإذا به قد أقلبه وغري معناه .انتهى كالم ابن حبان.
( )1أخرجلله البخللاري .كتللاب ج لزاء الصلليد .ابب مللا ينهللى عللن الطيللب للمحللرم
واحملرمة .ح« .»1838وأيضا برقم « ،»5805ومسلم .برقم« .»1177من
طريق انفع عن ابن عمر ،وأخرجاه أيضا من طريق سامل عن ابن عمر.
( )2يشللري بللذلك إىل م للا أخرجلله أب للو داود يف سللننه (كت للاب املناسللك .ابب م للا
يلبس احملرم )»1827« .قال :حدثنا أمحد بن حنبل ،حدثنا يعقوب ،حدثنا
أيب ،عللن ابللن إسللحاق ،قللال :فللإن انفعللا مللوىل عبللد هللا بللن عمللر ،حللدثين عللن
عبللد هللا بللن عمللر أنلله مسللع رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم «هنللى النسللاء يف
إحل لرامهن ع للن القف للازين والنق للاب ،وم للا م للس ال للورس والزعفل لران م للن الثي للاب،
ولتلللبس بعللد ذلللك مللا أحبللت مللن أل لوان الثيللاب معصللفرا أو خ لزا أو حليللا أو
سل لراويل أو قميص للا أو خف للا» .ق للال أب للو داود :روى ه للذا احل للديث ع للن اب للن
إسحاق ،عن انفع؛ عبدة بن سليمان ،وحممد بن سلمة ،إىل قوله «وما ملس
الورس والزعفران من الثياب» ومل يذكرا ما بعده.
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قال الذهيب – بعد ذكره هلذا احلديث : -هذا خطأ ،ما خص
النيب صلى هللا عليه وسلم املهاجرين دون األنصار(.)1
طيف بن أيب
املنت السادس :قال ابن حبان يف ترمجة (روح بن غ ْ
سفيان الثقفي)(:)2
(روى عن الزهري ،عن سعيد بن املسيب ،عن أيب هريرة قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم «تعاد الصالة من قدر الدرهم من
الدم»(.)3
( )1ميزان االعتدال يف ترمجة "أشعث بن سوار".
( )2كتاب اجملروحني.368 :1:
( )3احلديث أخرجله أبلو جعفلر حمملد بلن عملرو بلن موسلى العقيللي" ،الضلعفاء الكبلري".
ؤقيللق :محللدي عبداجمليللد السلللفي( ،ط ،1ال لرايض :دار الصللميعي1420 ،ه لل) ،يف
ترمج ل ل للة "روح" ( )409 :2واب ل ل للن ع ل ل للدي يف الكام ل ل للل يف ترمجت ل ل لله أيض ل ل للا ()47 :4
والللدارقطين يف سللننه ( )»1480 ،1479«،385 :1و أبللو بكللر أمحللد بللن احلسللن
البيهقللي" ،السللنن الك للربى" .ؤقيللق :حمم للد عبللد الق للادر عطللا( ،ط ،1ب للريوت :دار
الكتللب العلميللة1414 ،ه لل) .566 :2 ،مللن طريللق القاسللم بللن مالللك ،عللن روح،
عللن الزهللري ،عللن أيب سلللمة ،عللن أيب هريللرة ،وللليس عنللدهم "سللعيد بللن املسلليب"
فالظاهر أن ابن حبان أو ملن فوقله ومهلوا بلذلك .وقلد عللق اللدارقطين عللى سلند ابلن
حبان يف "تعليقه على كتاب اجملروحني" بقولله( :لليس هلو علن سلعيد بلن املسليب).
عل للي ب للن عم للر ال للدارقطين ،ال للدارقطين" ،تعليق للات ال للدراقطين عل للى اجمل للروحني الب للن
حبان" ،ص.100 :
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حدثناه احلسن بن سفيان ،قال :حدثنا جماهد بن موسى ،قال:
حدثنا القاسم بن مالك عنه.
قال أبو حامت رضي هللا عنه وهذا خرب موضوع ال شك فيه ،ما
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا ،وال روى عنه أبوهريرة ،وال
سعيد بن املسيب ذكره ،وال الزهري قاله ،وإمنا هذا اخرتاع أحدثه أهل
الكوفة يف اإلسالم ،وكل شيء يكون خبالف السنة فهو مرتوك ،وقائله
مهجور) .انتهى كالم ابن حبان.
املنت السابع :قال ابن حبان يف ترمجة (رفْدة بن قضاعة الغساين)(:)1
روى عن األوزاعي ،عن عبد هللا بن عبيد بن عمري ،عن أبيه ،عن
جده ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم «كان يرفع يديه يف كل خفض
ورفع».
()2
ثناه حممد بن العباس الدمشقي ،قال ثنا هشام بن عمار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أنكر احلفاظ هذا احلديث ونسبوه للوضع مثل ابن املبارك البخلاري وابلن
معني والذهلي وغريهم.
( )1كتاب اجملروحني.381/1:
( )2أخرجلله أيضللا ابللن ماجلله يف السللنن .كتللاب إقامللة الصللالة .ابب ( :)15رفللع
اليدين إذا ركع وإذا رفلع رأسله .حلديث ،861 :وابلن علدي يف "الكاملل" يف
ترمجلة رفللدة ( ،)113/4واجلورقلاين يف "األابطيللل" (،26 :2حللديث،396 :
وابن اجلوزي يف "العلل"  .429 :1ملن طريلق ابلن حبلان ،أبلو احلجلاج مجلال
الدين يوسف املزي" ،هتذيب الكمال" .ؤقيلق :بشلار علواد معلروف( ،ط،6
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بريوت :م سسة الرسالة1415 ،هلل) ،يف ترمجلة "رفلدة"  .213 :9كلهلم ملن
طريق هشام بن عمار ،عن رفدة بن قضاعة به.
وقد وردت شواهد هلذا احلديث ،منها:
عن وائل بن حجر ،قال« :صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكلان
إذا كرب رفع يديه ،قال :مث التحف ،مث أخذ مشاله بيمينه وأدخل يديه يف ثوبه
قللال :فللإذا أراد أن يركللع أخللرج يديلله مث رفعهمللا ،وإذا أراد أن يرفللع رأسلله مللن
الركوع رفع يديه مث سجد ووضع وجهه بني كفيه ،وإذا رفع رأسه من السجود
أيضا رفع يديه حىت فرغ من صالته» أخرجه أبو داود .حديث.723 :
قللال أبللو داود :روى هللذا احلللديث مهللام ،عللن ابللن جحللادة ،مل يللذكر الرفللع مللع
الرفع من السجود.
قلال اإلمللام أمحللد :أان ال أذهللب إىل حللديث وائللل بللن حجللر ،وهللو خمتلللف يف
ألفاظلله .عبللد الللرمحن بللن شللهاب الللدين بللن رجللب" ،فللتح الب لاري" .ؤقيللق:
طارق عبد هللا( ،ط ،2الدمام :دار ابن اجلوزي1422 ،هل).326 :4 ،
وقد أخرج احلديث مسلم حديث ،401 :يف صحيحه أيضا دون ذكلر الرفلع
يف السجود.
ومنهللا أيضللا :عللن مالللك بللن احلللويرث أنلله «رأى النلليب صلللى هللا عليلله وسلللم رفللع
يديه يف صالته ،وإذا ركع ،وإذا رفع رأسله ملن الركلوع ،وإذا سلجد ،وإذا رفلع رأسله
مللن السللجود حللىت حيللاذي هبمللا فللروع أذنيلله» أخرجلله النسللائي .حللديث .1085
من طريق سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن احلويرث.
قللال احلللافظ ابللن حجللر :وأصللح مللا وقفللت عليلله مللن األحاديللث يف الرفللع يف
السجود  ...وذكر حديث مالك بن احلويرث يف رواية النسلائي .فلتح البلاري
البن حجر.261 :2:
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قال أبو حامت رضي هللا عنه :وهذا خرب إسناده مقلوب ،ومتنه
منكر ،ما رفع النيب صلى هللا عليه وسلم يده يف كل خفض ورفع قط،
وأخبار الزهري عن سامل عن أبيه( )1تصرح بضده ،أنه مل يكن يفعل
ذلك بني السجدتني .انتهى كالم ابن حبان.
قال الباحث :قال مهنا :سألت أمحد وحيىي عن هذا احلديث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأخرج لله البخ للاري ( )737م للن طري للق أيب قالب للة ع للن مال للك ب للن احل للويرث،
ومسلم ( )391من طريق سعيد ،عن قتادة ،مثلل طريلق النسلائي لكلن بلدون
ذكر الرفع يف السجود ،وإمنا يف تكبرية اإلحرام والركوع والرفع منه.
قال ابن رجب :وجياب علن هلذه اللرواايت كلهلا عللى تقلدير أن يكلون ذكلر الرفلع
فيها حمفوظا ،ومل يكن قد اشتبه بذكر التكبري ابلرفع أبن مالك بن احللويرث ووائلل
ب للن حج للر مل يك للوان م للن أه للل املدين للة ،وإمن للا ك للاان ق للد ق للدما إليه للا م للرة أو مل لرتني،
فلعلهما رأاي النيب صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك مرة ،وقد عارض ذلك نفلي ابلن
عمللر ،مللع شللدة ومالزمتلله للنلليب صلللى هللا عليلله وسلللم وشللدة حرصلله علللى حفللظ
أفعاللله واقتدائلله بلله فيهللا ،فهللذا يللدل علللى أن أكثللر أمللر النلليب صلللى هللا عليلله وسلللم
كان ترك الرفع فيما عدا املواضع الثالثة والقيام من الركعتني.
وقللد روي يف الرفللع عنللد السللجود وغللريه أحاديللث معلولللة .انتهللى .انظللر :فللتح
الباري البن رجب .326 :4:
وقال ابن حجر :ويف الباب عن مجاعة من الصلحابة ال خيللو شليء منهلا علن
مقال وقد روى البخاري يف "جزء رفع اليدين" (حديث .9 :يف حديث علي
املرفلوع «وال يرفلع يديله يف شليء ملن صلالته وهلو قاعلد» وأشلار إىل تضللعيف
ما ورد يف ذلك .فتح الباري البن حجر.261 :2:
( )1أخرج ذلك البخاري حديث ،738 ،736 ،735 :ومسلم حديث.390 :
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فقاال :ليس بصحيح(.)1
وقال اجلورقاين :هذا حديث منكر ،ما رفع النيب صلى هللا عليه
وسلم يف كل خفض ورفع قط ،وحديث الزهري عن سامل عن أبيه
مصرح بضده؛ أنه مل يكون يفعل ذلك بني السجدتني(.)2
املنت الثامن :قال ابن حبان يف ترمجة (زايد بن عبد هللا بن الطفيل
الب ّكائي)(:)3
(روى زايد البكائي ،عن إدريس األودي ،عن عون بن أيب جحيفة،
عن أبيه ،قال« :أذن بالل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثىن مثىن،
وأقام مثل ذلك»(.)4
( )1اب ل للن حج ل للر العس ل للقالين" ،هت ل للذيب الته ل للذيب" ،253 :3 ،يف ترمج ل للة رف ل للدة ب ل للن
قضاعة.
( )2اجلورقاين" ،كتاب األابطيل واملناكري".27 :2 ،
( )3ابن حبان" :كتاب اجملروحني".384 :1 ،
( )4أخرجلله أبللو القاسللم سللليمان بللن أمحللد الط لرباين" ،املعجللم الكبللري" .ؤقيللق:
محدي عبد اجمليد السلفي( ،ط ،2الرايض :منشورات وزارة األوقاف والش ون
الديني للة ،الل لرايض :مكتب للة الرش للد ،دت) .101 :22 ،ويف املعج للم األوس للط
ح للديث .»7820« :وال للدارقطين يف الس للنن  .928 ،927 ،250 :1م للن
طريق زايد البكائي ،وعند الدارقطين لفظ «أن بالال أذن لرسول هللا صلى هللا
عليه وسلم مبىن بصوتني صوتني وأقام مثل ذلك.
وقد روي حديث أيب جحيفة من وجه آخر خمتلف سلندا ومتنلا ،قلال احللافظ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن حجر :أخرجه البيهقي يف "اخلالفيات" من وجه آخلر عنله علن حمملد بلن
إسلحاق ،علن عللون بلن أيب جحيفللة ،بلفلظ «كلان األذان مثللىن مثلىن واإلقامللة
ف لرادى» .انظللر :العسللقالين ،أمحللد بللن حجللر" ،موافقللة اخلللرب اخلللرب يف خت لريج
أحادي للث املختص للر" .ؤقي للق :مح للدي الس لللفي ،ص للبحي الس للامرائي( ،ط،3
الرايض :مكتبة الرشد1419 ،ه).269 :1 ،
وقد وردت تثنية اإلقامة يف غري ما حديث وأثر ،منها:
حللديث عبللد هللا بللن زيللد ،أخرجلله الرتمللذي( رقللم« )»194قللال :حللدثنا أبللو
سعيد األشج قال :حدثنا عقبلة بلن خاللد ،علن ابلن أيب ليللى ،علن عملرو بلن
مللرة ،عللن عبللد الللرمحن بللن أيب ليلللى ،عللن عبللد هللا بللن زيللد ،قللال« :كللان أذان
رس ل للول هللا ص ل لللى هللا علي ل لله وس ل لللم ش ل للفعا ش ل للفعا يف األذان واإلقام ل للة».ق ل للال
الرتمللذي :حللديث عبللد هللا بللن زيللد رواه وكيللع ،عللن األعمللش ،عللن عمللرو بللن
مرة ،عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ،قال :حدثنا أصحاب حممد صلى هللا عليه
وسللم ،أن عبلد هللا بلن زيلد رأى األذان يف املنلام ،وقلال شلعبة ،علن عملرو بللن
مرة ،عن عبد الرمحن بلن أيب ليللى ،أن عبلد هللا بلن زيلد رأى األذان يف املنلام،
وهذا أصح من حديث ابن أيب ليلى( .يعين أنه مرسل)
وعبد الرمحن بن أيب ليللى مل يسلمع ملن عبلد هللا بلن زيلد ،وقلال بعلض أهلل العللم:
األذان مثللىن مثللىن ،واإلقامللة مثللىن مثللىن ،وبلله يقللول سللفيان الثللوري ،وابللن املبللارك،
وأهللل الكوفللة ،ابللن أيب ليلللى هللو حممللد بللن عبللد الللرمحن بللن أيب ليلللى ،كللان قاضللي
الكوفة ومل يسمع من أبيه شيئا ،إال أنه يروي ،عن رجل ،عن أبيه.
ومنهللا :حللديث عبللد الللرمحن بللن أيب ليلللى ،عللن معللاذ بللن جبللل .أخرجلله الللدارقطين
يف السل ل ل للنن ( )»926« ،249/1ومل ل ل للن طريقل ل ل لله ابل ل ل للن اجلل ل ل للوزي يف "التحقيل ل ل للق"
( .)305/1قال ابن اجلوزي :قال ابن خزمية :مل يسمع ابن أيب ليلى من معاذ.
ومنها :آ ر عن بالل رضي هللا عنه ،رواها األسود بن يزيد وسويد بن غفلة،
عن بالل رضلي هللا عنله :أنله كلان يثلين اإلقاملة .أخرجهلا أبلو جعفلر أمحلد بلن
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حدثنا احلسن بن سفيان ،قال :حدثنا زكراي بن حيىي زمحويه عنه.
وهذا ابطل ،ما أذن بالل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثىن
مثىن ،وما أقام مثل ذلك قط ،إمنا كان أذانه مثىن مثىن ،وإقامته فرادى.
وهذا اخلرب رواه الثوري والناس عن عون بن أيب جحيفة بطوله،
ومل يذكروا فيه تثنية األذان وال اإلقامة وإمنا قالوا :خرج بالل فأذن
فقط)( )1انتهى كالم ابن حبان.
املنت التاسع :قال ابن حبان يف ترمجة (صاحل بن نبهان موىل التّوأمة)(:)2
روى صاحل موىل التوأمة ،عن أيب هريرة ،أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال« :من صلى يف املسجد على جنازة فال شيء له(.»)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حممللد الطحللاوي" ،شللرح معللاين اآل ر" .ؤقيللق :حممللد زهللري النجللار ،حممللد
سلليد جللاد احلللق( ،ط ،1بللريوت :دار عللامل الكتللب1414 ،ه).134 :1 ،
وقد أعلها ابن اجلوزي يف "التحقيق" لكن تعقبه ابن عبد اهلادي ،وهللا أعلم.
وقد صحت تثنية اإلقامة يف حلديث أيب حملذورة ،لكلن كلالم ابلن حبلان رمحله
هللا يدور حول ثبوت هذا يف أذان بالل رضي هللا عنه.
( )1اخرج ذللك البخلاري يف صلحيحه .كتلاب األذان .ابب هلل يتتبلع املل ذن فلاه
هاهنا .»634«...مسلم.»249« .
( )2كتاب اجملروحني.465 :1:
( )3أخرج لله أب للو داود يف الس للنن .كت للاب اجلن للائز .ابب الص للالة عل للى اجلن للازة يف
املسللجد .حللديث ،3191 :وابللن ماجلله يف السللنن .كتللاب اجلنللائز .ابب مللا
جاء يف الصالة على اجلنائز يف املسجد .حلديث ،1517 :وأمحلد يف املسلند
 .454 :15ح للديث .535 :15 ،9730 :ح للديث .9865 :وغ للريه م للن
املواضع كلهم من طريق ابن أيب ذئب ،عن صاحل ،عن أيب هريرة.
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حدثناه أبو يعلى ،قال :حدثنا علي بن اجلعد ،قال :حدثنا ابن
أيب ذئب ،عن صاحل موىل التوأمة .وهذا خرب ابطل كيف خيرب املصطفى
صلى هللا عليه وسلم «أن املصلي يف املسجد على اجلنازة ال شيء له
من األجر» ،مث «يصلي هو صلى هللا عليه وسلم علي سهيل بن
البيضاء يف املسجد»( .)1انتهى كالم ابن حبان.
قال البيهقي :فهذا حديث رواه مجاعة عن ابن أيب ذئب ،عن
صاحل موىل التوأمة ،وهو مما يعد يف أفراد صاحل ،وحديث عائشة رضي
هللا عنها أصح منه ،وصاحل موىل التوأمة :خمتلف يف عدالته ،كان مالك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويف لفللظ أليب داود يف النسللخ املشللهورة (فللال شلليء عليلله) ،والظللاهر أهنللا غللري
حمفوظة وهي خمالفة لكل من روى احللديث ملن األئملة ،وقلد ذكلروا أن بعلض
النسخ (ال شيء له)
قال النووي عن هذا احلديث :ضعفه احلفاظ منهم أمحد بن حنبل ،وأبو بكر
بن املنذر ،واخلطايب ،والبيهقي ،قالوا :وهو من أفراد صاحل موىل التوأمة ،وهلو
خمتلف يف عدالته .معظم ما عابوا عليه االختالط .قالوا :ومسلع ابلن أيب ذئلب
منه قبل االختالط ،فلاهلل أعللم .النلووي ،حيلىي بلن شلرف" ،خالصلة األحكلام
يف مبهمات السنن وقواعد اإلسالم" .ؤقيق :حسني إمساعيل اجلمل( ،ط،1
بريوت :م سسة الرسالة1418 ،هل).966 :2 ،
وخللالفهم ابللن القلليم رمحلله هللا وغللريه فحكملوا حبسللن هللذا احلللديث وأثبتلوا روايللة صللاحل
وخاصلة اهنلا ملن روايللة ابلن أيب ذئلب عنله وهلو قلد روى عنله قللدميا ،ومجعلوا بينله وبللني
حديث سلهيل بلن بيضلاء بوجلوه ملن اجلملع( .انظلر :ابلن قليم اجلوزيلة" ،زاد املعلاد يف
هدي خري العباد" .ؤقيق :شعيب األرن وط ،عبد القادر األرن وط( ،ط ،16بريوت:
م سسة الرسالة1408 ،هل).483-482 :1 ،
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه.»973« .
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بن أنس جيرحه ،وهللا أعلم(.)1

املنت العاشر :قال ابن حبان يف ترمجة (عبد هللا بن ك ْرز)(:)2
(روى عن الزهري ،عن سعيد بن املسيب ،عن بسرة بنت
صفوان« ،أهنا رأت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبيده كتف شاة،
وهو متكيء ،وهو حيتز ابلسكني وأيكل ،مث أقيمت الصالة ،فألقى
السكني والكتف ،مث صلى ،ومل يتوضأ».
أخربانه أمحد بن جماهد ابملصيصة ،قال :حدثنا سليمان بن
املعاىف بن سليمان ،قال :حدثنا أيب ،قال :حدثنا أبو كرز.
وهذا خرب ابطل ...فليس عند بسرة عن النيب غري «إجياب
الوضوء من مس الذكر»( ،)3وليس عند الزهري عن سعيد بن املسيب.
وأما هذا املنت الذي أتى به عن الزهري ،عن سعيد عن بسرة ،فإمنا
هو عند الزهري ،عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ،عن أبيه( )4على،
( )1السنن الكربى للبيهقي.86 :4:
( )2كتاب اجملروحني.511 :1:
( )3أخرج لله األربع للة :س للنن أيب داود .كت للاب الطه للارة .ابب الوض للوء م للن م للس ال للذكر.
« ،»181سللنن الرتمللذي .كتللاب الطهللارة .ابب الوضللوء مللن مللس الللذكر،»82« .
سلنن النسللائي .كتللاب الطهللارة .ابب الوضللوء ملن مللس الللذكر ،»163« .سللنن ابللن
ماجلله .كتللاب الطهللارة .ابب الوضللوء مللن مللس الللذكر .»479« .وقللال الرتمللذي:
حسن صحيح.
( )4متفللق عليلله :البخللاري .كتللاب الوضللوء .ابب مللن مل يتوضللأ مللن حلللم الشللاة.
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أنه أتى يف اخلرب أيضا بلفظة ،قال« :ويف يده كتف شاة ،وهو متكئ»
فهذه اللفظة« :وهو متكئ» ليست مبحفوظة؛ إذ النيب صلى هللا عليه
وسلم قال« :أما أان فال آكل متكئا»( ،)1أخربانه أبو خليفة ،قال :حدثنا
حممد بن كثري ،قال :حدثنا سفيان عن علي ابن األقمر ،عن أيب جحيفة.
املنت احلادي عشر :قال ابن حبان يف ترمجة (عبد هللا بن انفع موىل ابن
عمر)(:)2
(روى عن أبيه انفع ،عن ابن عمر ،أن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال« :يف الركاز العشر(.»)3
أخربانه احلسن بن سفيان ،قال :حدثنا هارون بن عبد هللا
احلمال ،قال :حدثنا ابن أيب فديك ،قال :حدثنا عبد هللا بن انفع ،عن
أبيه.
وهذا خرب ابطل ال أصل له ،ال ينكر نفي صحته إال من جهل
صناعة العلم ،مل يفرض النيب صلى هللا عليه وسلم يف الركاز العشر قط،
إمنا قال صلى هللا عليه وسلم« :العجماء جرحها جبار ،والبئر جبار،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« ،»208وغريه « ،»5422 ،2923مسلم.»355« .
( )1رواه البخاري .كتاب األطعمة .ابب األكل متكئا.»5398« .
( )2كتاب اجملروحني513/1:
( )3أخرجه بقي بن خملد يف مسنده وأبو أمحد احلاكم كما ذكره عنهم ابن القطان
يف "بيللان الللوهم" ( )189 :2وابللن عللدي يف الكامللل يف ترمجللة "عبللد هللا بللن
انفع" ( )272 :5من طريق ابن أيب فديك ،عن عبد هللا بن انفع.
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واملعدن جبار ،ويف الركاز اخلمس»( ،)1هذا حكم املصطفى صلى هللا
عليه وسلم يف الركاز) ،انتهى كالم ابن حبان.
قال أبو بكر بن األثرم :روى الزهري ،عن سعيد بن املسيب وأيب
سلمة بن عبد الرمحن ،عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم
قال« :يف الركاز اخلمس».
وروى إسرائيل ،عن مساك ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ،عن
النيب صلى هللا عليه وسلم مثله.
وجمالد ،عن الشعيب ،عن جابر ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم مثله.
وحممد بن عمرو ،عن أيب سلمة ،عن أيب هريرة ،عن النيب صلى
هللا عليه وسلم مثله.
وروى عبد هللا بن انفع ،عن أبيه ،عن ابن عمر ،عن النيب صلى
هللا عليه وسلم قال« :يف الركاز العشور» .فهذا خمالف لتلك
األحاديث ،وتلك األحاديث أثبت ،وهي اليت يعتمد عليه(.)2

( )1متف للق علي لله :البخ للاري .كت للاب الزك للاة .ابب يف الرك للاز اخلم للس.»1499« .
وغريها من األبواب « ،»6913 ،6912مسلم.»1710« .
( )2أمحد بن حممد بن هانئ األثرم" ،انسخ احلديث ومنسوخه" .ؤقيق :عبلد هللا
املنصور( ،ط ،1نسخة الشاملة1420 ،هل1999 ،م) ،ص .262
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املنت الثاين عشر :قال ابن حبان يف ترمجة (علي بن احلسن
النسوي)(:)1
(روى عن مبشر بن إمساعيل ،عن األوزاعي ،عن حيىي بن أيب كثري،
عن أيب قالبة ،عن أيب املهاجر ،عن بريدة قال« :كنا مع النيب صلى هللا
عليه وسلم يف غزاة فلما قفلنا ،وقدمنا املدينة؛ وافقنا الناس يف صالة
الصبح ،ومل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى ركعيت الفجر ،فدخل
حجرة حفصة ،فصلى الركعتني مث خرج ،فدخل مع الناس يف الصالة».
رواه عنه حممد بن حيىي الذهلي.
وهذا خرب مقلوب ،عند األوزاعي هبذا اإلسناد «أن النيب صلى
هللا عليه وسلم قال بكروا ابلصالة يف يوم غيم ،فإنه من ترك صالة
العصر حبط عمله(.»)2
( )1ابن حبان "كتاب اجملروحني".91/2: ،
( )2أخرجه ابن ماجه يف سلننه .أبلواب مواقيلت الصلالة .ابب ميقلات الصلالة يف
الغ لليم ،»694« .واب للن حب للان يف ص للحيحه « ،»1463والبيهق للي يف س للننه
( ،) 652/1من طريق األوزاعلي ،علن حيلىي بلن أيب كثلري ،علن أيب قالبلة ،علن
أيب املهاجر ،عن بريدة.
أم للا الس للند؛ فالص لواب رواي للة ه للذا احل للديث ع للن حي للىي ب للن أيب كث للري ،ع للن أيب
قالبللة ،عللن أيب املللليح ،عللن بريللدة ،أخرجلله البخللاري يف صللحيحه («)»553
عن هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري به.
وأما املنت فقال أبو املليح :قال :كنا مع بريدة يف يلوم ذي غليم ،فقلال :بكلروا
ابلصالة ،فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قلال« :ملن تلرك صلالة العصلر حلبط
عملل لله» فاقتصل للر ابملرفل للوع علل للى قولل لله (مل للن تل للرك صل للالة العصل للر(.)...انظر:
األلباين" ،إرواء الغليل".)276 :1: ،
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وهذا املنت عن حيىي بن أيب كثري :أن النيب صلى هللا عليه وسلم
فسقط عليه منت خرب بريدة وإسناد هذا اخلرب ،وأدخل إسنادا يف إسناد،
واألخبار املتواترة «أن النيب صلى هللا عليه وسلم جاء وقد قدموا عبد الرمحن
بن عوف يف صالة الغداة فلم يركع ركعيت الفجر ،بل دخل يف صالته فلما
فرغ عبد الرمحن قضى النيب صلى هللا عليه وسلم فائتته ،وقال هلم:
أحسنتم»(.)1

( )1أخرج لله مس لللم يف ص للحيحه هبل للذا اللف للظ (« )»-105-274م للن حل للديث
املغللرية بللن شللعبة ،وأصللل احلللديث يف البخللاري يف غللزوة تبللوك يف قصللة املسللح
على اخلفني ،لكن البخاري مل خيرج قصة إمامة عبد الرمحن بن عوف.
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املبحث الثاني :نقد املنت ملخالفته الرواية الثابتة يف احلديث
نفسه
يف املبحث األول ذكرت أن من مسالك نقد املنت عند ابن
حبان؛ نقد املنت إذا خالف املشهور املعروف من السنة ،وأما هذا
املسلك فهو خيتلف نوعا ما ،إذ املراد نقد رواية يف منت احلديث إذا
كان فيها خمالفة للمشهور الثابت من رواية احلديث نفسه ،وليس
ابلنسبة لعموم األحاديث ،ومع ذلك سنجد يف بعض األمثلة أن ابن
حبان مجع بني املسلكني؛ فنقد احلديث لكونه خمالفا لروايته ولكونه
خمالفا للمشهور من السنة ،وقد جاء هذا املسلك يف املرتبة الثانية من
حيث استعمال ابن حبان له يف كتابه "اجملروحني" ،وسأورد األمثلة اليت
وقفت عليها من خالل تتبعي لكتاب اجملروحني.
املنت األول :قال ابن حبان رمحه هللا يف ترمجة (إسحاق بن عبد هللا ابن
أيب فروة):
وقد روى إسحاق بن أيب فروة أحاديث منكرة ،منها :أنه روى
عن زيد بن أسلم ،عن عطاء بن يسار ،عن أيب هريرة عن النيب صلى
هللا عليه وسلم« :إنه ال يقطع الصالة امرأة وال كلب وال محار ،وادرأ ما
مر أمامك ما استطعت ،فإن أىب إال أن تالطمه؛ فالطمه ،فإمنا تالطم
الشيطان» ،قلب إسناد هذا اخلرب ومتنه مجيعا .إمنا هو عن عطاء بن
يسار ،عن أيب سعيد اخلدري ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم« :إذا
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كان أحدكم يصلي فال يدعن أحدا مير بني يديه ،فإن أىب فليقاتله؛
فإمنا هو شيطان» فجعل مكان أيب سعيد أاب هريرة ،وقلب متنه ،وجاء
بشيء ليس فيه اخرتاعا من عنده ،فضمه إىل كالم النيب صلى هللا عليه
وسلم ،وهو قوله (ال يقطع الصالة امرأة وال كلب وال محار) ،واألخبار
الصحيحة أنه صلى هللا عليه وسلم «أمر إبعادة الصالة إذا مر بني يديه
احلمار والكلب واملرأة»(.)1
املنت الثاين :قال ابن حبان يف ترمجة (إسحاق بن إبراهيم الطربي):
وروى عن الفضيل ،عن ابن عيينة ،عن إمساعيل بن أيب خالد،
عن ابن أيب أوىف ،قال« :دخل النيب صلى هللا عليه وسلم مكة يف بعض
عمره ،فجعل أهل مكة يرمونه ابلقثاء الفاسدة وحنن نسرت عنه» .أخربان
ابحلديث الفضل بن حممد بن إبراهيم اجلندي مبكة ،ثنا إسحاق بن
إبراهيم الطربي ،وهذا خرب موضوع ،ال أصل له
مث قال :وأما اخلرب الثاين –يقصد حديث ابن أيب أوىف-
فاملشهور من حديث إمساعيل بن أيب خالد ،عن ابن أيب أوىف قال:
«كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم ،حني اعتمر فطاف ابلبيت ،وطفنا
( )1قللد تقللدم الكللالم علللى هللذا املثللال يف املللنت الثالللث مللن املبحللث األول ،وإمنللا
أوردتله هنللا ألن ابللن حبللان ذكللر لنقللد مللنت هللذا احلللديث سللببني ،األول :كونلله
قل للب م للنت ح للديث أيب س للعيد ...والث للاين :كون لله خم للالف لل للرواايت ال لليت تفي للد
إعادة الصالة من مرور الكلب واحلمار واملرأة.
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معه ،وسعى بني الصفا واملروة ،وحنن نسرته من أهل مكة أن يرميه أحد
أو يصيبه شيء» هذا هو احملفوظ عن إمساعيل بن أيب خالد يف خربه،
فأما رمي أهل مكة ابلقثاء الفاسدة ،فهو كذب وزور ،ما كان هذا يف
عمرته تلك؛ ألنه دخلها صلى هللا عليه وسلم أبمان وعهد كان بينه
وبني قريش ،أن يقيم هبا ثال مث يرحل ،فأقام هبا ثال  ،وتزوج هبا
ميمونة ومها حالالن .انتهى كالم ابن حبان.
وقال الذهيب تعقيبا على كالم ابن حبان :قلت :فما ذكر ابن
أيب أوىف أن أحدا رماه بشيء ،وإمنا احتاط الصحابة(.)1
املنت الثالث :قال ابن حبان يف ترمجة (أيوب بن حممد العجلي)(:)2
وقد روى أيوب بن حممد العجلي هذا ،عن شداد بن أيب شداد،
عن عطاء ،عن ابن عباس ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال« :
من شرب مسكرا فلم يسكر؛ مل تقبل له صالة مجعة ،فإن مات فيها
مات ميتة جاهلية ،وإن هو شرب مسكرا فسكر؛ مل تقبل له صالة
أربعني يوما ،فإن مات فيها مات ميتة جاهلية ،مث إن ,ب ,ب هللا
عليه ،فإن عاد الثانية فمثل ذلك ،فإن عاد الثالثة فمثل ذلك ،فإن عاد
( )1قللد تقللدم الكللالم علللى هللذا املثللال يف املللنت الرابللع مللن املبحللث األول ،وإمنللا أوردتلله
هنا ألن ابن حبان ذكر لنقد منت هذا احلديث سببني ،األول :كونه خملالف لروايلة
ابللن أيب أوىف الصللحيحة ...والثللاين :كونلله خمللالف للمعللروف مللن السللنة والسللرية يف
عمرة القضاء اليت اعتمرها النيب صلى هللا عليه وسلم يف السنة السابعة .
( )2ابن حبان" ،اجملروحني".183 :1: ،
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الرابعة كان حقا على هللا أين يسقيه من طينة اخلبال ،قالوا اي رسول هللا
وما طينة اخلبال؟ قال :صديد أهل النار»(.)1
( )1مل أقف على هذا احلديث من الطريق الذي ذكرها املصنف.
لكللن ورد م للن طري للق عط للاء ،ع للن ابللن عب للاس ،روى ذل للك الط لرباين يف معجم لله
الكب ل ل للري (.192/11ح« )»11465فق ل ل للال :ح ل ل للدثنا احلس ل ل للني ب ل ل للن إس ل ل للحاق
التسرتي ،ثنا إمساعيل بلن إبلراهيم الرتمجلاين ،ثنلا حكليم بلن انفلع ،علن خصليف،
عن عطاء بن أيب رابح ،عن ابن عباس ،قال :مسعت رسول هللا صللى هللا عليله
وسلم يقول« :من شرب حسوة مخر مل يقبل هللا منه ثالثة أايم صرفا وال عدال،
وملن شللرب كأسللا مل يقبلل هللا منلله أربعللني صللباحا ،وامللدمن اخلمللر حللق علللى هللا
أن يسقيه من هنر اخلبال»  ،قيل :اي رسول هللا ،وما هنر اخلبال؟ قال« :صلديد
أهل النار» .قال اهليثمي :وفيه حكيم بلن عبلد اللرمحن وهلو ضلعيف ،وقلد وثقله
ابن معني وغريه .نور الدين اهليثمي" ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد" .القاهرة :دار
الراين( ،دط ،بريوت :دار الكتاب العريب1407 ،هل).71 :5 ،
وورد أيضا عن ابلن عبلاس ،ملن غلري طريلق عطلاء؛ أخرجله أبلو داود يف سلننه.
كتاب األشربة .ابب النهي عن املسكر.ح( .)3680قال :حدثنا حممد بن
رافع النيسابوري ،حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاين ،قال :مسعلت النعملان ابلن
أيب شيبة ،يقول :عن طاوس ،عن ابن عباس ،عن النيب صلى هللا عليه وسللم
قال« :كل خممر مخر ،وكل مسكر حرام ،ومن شرب مسلكرا خبسلت صلالته
أربعلني صلباحا ،فلإن ,ب ,ب هللا عليله ،فللإن علاد الرابعلة كلان حقلا علللى هللا
أن يس للقيه م للن طين للة اخلب للال» ،قي للل :وم للا طين للة اخلب للال اي رس للول هللا؟ ق للال:
«صديد أهل النار ،ومن سقاه صغريا ال يعلرف حاللله ملن حرامله ،كلان حقلا
علللى هللا أن يسللقيه مللن طينللة اخلبللال» قللال األلبللاين :إسللناده صللحيح .حممللد
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أخربانه عبد هللا بن قحبطة ،ثنا العباس بن عبد العظيم العنربي،
ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ،عن أيوب بن حممد العجلي ،أنه
حدثهم ،قال :ثنا شداد بن أيب شداد.
وهذا حديث له أصل ،إال أن راويه أتى فيه مبا ليس فيه .انتهى
كالم ابن حبان.
قال الباحث :لعل ابن حبان استنكر من هذا احلديث؛ قوله «من
شرب مسكرا فلم يسكر» ،وقد وردت هذه الرواية يف حديث عبد هللا بن
عمر عند النسائي موقوفا عليه قال «من شرب اخلمر فلم ينتش ،مل تقبل له
صالة ما دام يف جوفه أو عروقه منها شيء ،وإن مات كافرا ،وإن انتشى
مل تقبل له صالة أربعني ليلة ،وإن مات فيها مات كافرا»( ،)1وأما ابقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انص للر ال للدين األلب للاين" ،سلس لللة األحادي للث الص للحيحة وش لليء م للن فقهه للا
وفوائ ل للدها"( .ط ،1ال ل لرايض :مكتب ل للة املع ل للارف1422 ،ه ل لل2002 ،م):5 ،
 ،67حديث.2039 :
( )1أخرج ل لله النس ل للائي .كت ل للاب األش ل لربة .ابب :ذك ل للر اآل م املتول ل للدة ع ل للن ش ل للرب
اخلمر...أخل .رقم«.»5684
وقد ورد احلديث عن ابن عملر مرفوعلا لكلن لليس فيله هلذه اللفظلة ،قلال رسلول
هللا صللى هللا عليله وسللم« :ملن شلرب اخلملر مل تقبلل لله صلالة أربعلني صللباحا،
فللإن ,ب ,ب هللا عليلله ،فللإن عللاد مل يقب لل هللا للله صللالة أربعللني صللباحا ،فللإن
,ب ,ب هللا عليلله ،فللإن عللاد مل يقبللل هللا للله صللالة أربعللني صللباحا ،فللإن ,ب
,ب هللا عليه ،فإن عاد الرابعة مل يقبل هللا له صالة أربعني صباحا ،فإن ,ب مل
يتب هللا عليه ،وسقاه من هنر اخلبال» قيل :اي أاب عبد الرمحن :وما هنر اخلبال؟
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احلديث فمتنه معروف وقد ورد عن ابن عباس أبسانيد جيدة كما بينته يف
احلاشية ،وورد أيضا عن عبد هللا بن عمر ،وعبد هللا بن عمرو عند أهل
السنن أبسانيد جيدة ،وهللا أعلم.
املنت الرابع :قال ابن حبان يف ترمجة( :أشعث بن سوار):
روى أشعث ،عن انفع ،عن ابن عمر ،قال« :هنى رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم املهاجرين أن يصبغوا ثياهبم ابلورس والزعفران عند اإلحرام».
ثناه احلسن بن سفيان ،ثنا عبد هللا بن عمر بن أابن ،ثنا عبد
الرحيم بن سليمان ،عن أشعث.
وهذا منت مقلوب إمنا هو عن انفع عن ابن عمر يف حديثه
الطويل «وأن يلبس ثواب فيه ورس أو زعفران» ،فأما ذكره املهاجرين
وخصوصية إايهم دون األنصار وغريهم من املسلمني ،فهو كذب مل
خيص املصطفى صلى هللا عليه وسلم هبذا احلكم أحدا من املسلمني
دون غريهم إال النساء( ،)1وإمنا حرم على من أحرم أن يلبس ثواب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال :هنر من صديد أهل النار» أخرجه الرتمذي (أبواب األشربة .ابب ما جاء
يف شللارب اخلمللر .)»1862« .وقللال :هللذا حللديث حسللن وقللد روي حنللو هللذا
عن عبد هللا بن عمرو ،وابن عباس ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم.
( )1يشري بذلك إىل ما أخرجه أبو داود يف سننه (كتاب املناسك .ابب ما يلبس
احملرم )»1827« .قال :حدثنا أمحد بن حنبلل ،حلدثنا يعقلوب ،حلدثنا أيب،
عن ابن إسحاق ،قلال :فلإن انفعلا ملوىل عبلد هللا بلن عملر ،حلدثين ،علن عبلد
هللا ب للن عم للر ،أن لله مس للع رس للول هللا ص لللى هللا علي لله وس لللم «هن للى النس للاء يف
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مصبوغا بورس أو زعفران ،فيشبه أن يكون أشعث أراد أن خيتصر من
احلديث شيئا ،فإذا به قد أقلبه وغري معناه .انتهى كالم ابن حبان.
قال الذهيب – بعد ذكره هلذا احلديث : -هذا خطأ ،ما خص
النيب صلى هللا عليه وسلم املهاجرين دون األنصار(.)1

السقاء)(:)2
املنت اخلامس :قال ابن حبان يف ترمجة (حبر بن كنيز ّ
قال أبو حامت وهو الذي روى عن الزهري ،عن محيد بن عبد
الرمحن ،عن أيب هريرة قال« :جاء أعرايب فقال :اي رسول هللا هلكت! قال:
وما أهلكك؟ قال :غشيت أهلي يف رمضان ،قال :ومل فعلت؟ قال:
أعجبين بياض ساقيها وحسن قدميها ،قال :فضحك رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم حىت بدت نواجذه ،فقال :أتستطيع أن تعتق رقبة؟ قال :ال،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إحل لرامهن ع للن القف للازين والنق للاب ،وم للا م للس ال للورس والزعفل لران م للن الثي للاب،
ولتلللبس بعللد ذلللك مللا أحبللت مللن أل لوان الثيللاب معصللفرا أو خ لزا أو حليللا أو
سل لراويل أو قميص للا أو خف للا» .ق للال أب للو داود :روى ه للذا احل للديث ع للن اب للن
إسحاق ،عن انفع ،عبلدة بلن سلليمان ،وحمملد بلن سللمة ،إىل قولله وملا ملس
الورس والزعفران من الثياب ومل يذكرا ما بعده.
( )1قللد تقللدم الكلالم علللى هللذا املثللال يف املللنت اخلللامس مللن املبحللث األول :ص،
وإمنللا أوردتلله هنللا ألن ابللن حبللان ذكللر لنقللد مللنت هللذا احلللديث سللببني ،األول:
كونلله مقلللوب مللن حللديث ابللن عمللر الطويللل «وأن يلللبس ثللواب فيلله ورس أو
زعفلران» والثلاين :كونله خملالف للمعلروف مللن السلنة فلإن النليب صللى هللا عليلله
وسلم (مل خيص هبذا احلكم أحدا من املسلمني دون غريهم إال النساء).
( )2ابن حبان" ،اجملروحني".220 :1 ،
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قال :فصيام شهرين متتابعني ،قال :ال أستطيع ،قال :فإطعام ستني
مسكينا ،قال :ما أجد شيئا ،قال :فأيت النيب صلى هللا عليه وسلم بعرق -
وهو املكتل -فيه حنو من عشرين صاعا من متر ،فذهب النيب صلى هللا
عليه وسلم يتصدق عنه ،فقال :وهللا ما بني البتيها من أهل بيت أحوج
إليه منا! قال :فأعطاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأمره :أن يقضي
يوما مكانه».
أخربان أمحد بن أيب حفص ،قال :حدثنا حممد بن عقيل بن
خويلد ،قال :حدثنا احلارث بن مسلم الرازي ،قال :حدثنا حبر بن كنيز
السقاء عن الزهري.
حدثنا أمحد بن أيب حفص يف عقبه ،قال :حدثنا حممد بن
عقيل ،قال :حدثنا احلارث بن مسلم ،قال :حدثنا حبر بن كنيز عن
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم مثله.
حدثنا أمحد يف عقبه قال :حدثنا حممد بن عقيل ،قال :حدثنا
احلارث بن مسلم ،قال :حدثنا حبر بن كنيز عن الزهري عن أنس بن
مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم مثله.
أما احلديث األول فصحيح( ،)1ولكن زاد فيه حبر بن كنيز
أشياء مل يروها أحد من أصحاب الزهري .منها« :أعجبين بياض
( ) 1أخرجه البخاري .كتاب الصوم .ابب إذا جامع يف رمضان ومل يكن له شليء
فتصدق عليه فليكفر .»1936« .وغريها من املواضع .ومسلم.»1111« .
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ساقيها وحسن قدميها»(.)1
ومنها« :فذهب النيب صلى هللا عليه وسلم يتصدق عنه»(.)2
ومنها« :أمره أن يقضي يوما مكانه» وقال هذه اللفظة أيضا
هشام بن سعد عن الزهري «واقض يوما مكانه»( ،)3وهشام قد تربأان
( )1ورد ذلك يف قصة املظاهر لزوجتله وهلي قصلة سللمة بلن صلخر اإلايدي ،فقلد ورد
أنلله ظللاهر مللن امرأتلله ،مث واقعهللا قبللل أن يكفللر ،فللأتى النلليب صلللى هللا عليلله وسلللم
فللأخربه ،فقللال« :مللا محلللك علللى مللا صللنعت؟» ،قللال :رأيللت بيللاض س للاقها يف
القملر ،قللال« :فاعتزهلللا حللىت تكفلر عنللك» .أخللرج ذلللك أهلل السللنن األربعللة .أبللو
داود « ،»2225 ،2223الرتم ل للذي « ،»1199النس ل للائي «،3458 ،3457
 ،»3459واب للن ماج لله « ،»2065وق للد روي موص ل لوال ع للن عكرم للة ،ع للن اب للن
عباس ،وروي مرسال عن عكرمة ،قال النسائي :الصواب املرسل.
( )2أورد احل للافظ اب للن حج للر يف الف للتح رواي للة (حن للن نتص للدق ب لله عن للك) وعزاه للا
للدارقطين من طريق ليث عن جماهد عن أيب هريلرة .لكلن مل أقلف عللى هلذه
اللفظللة عنللد الللدارقطين ،وإمنللا أورد إسللنادها فقللط مث قللال يف هنايتلله (عللن أيب
هري ل للرة ع ل للن الن ل لليب ص ل لللى هللا علي ل لله وس ل لللم مثل ل لله)( .انظ ل للر" :ف ل للتح الب ل للاري"،
 ،201-200 :4الدارقطين" ،سنن الدارقطين".)170 :1 ،
( )3أخللرج ذلللك أبللو داود يف سللننه .كتللاب الصللوم .ابب كفللارة مللن أتللى أهللله يف هنللار
رمضان .»2393« .والدارقطين يف سننه ( .»2282« ،170/1وغريمها
وأخرجه ماللك يف املوطلأ (بلرقم « )»29علن عطلاء اخلراسلاين ،علن سلعيد بلن
املسيب ،مرسال.
قل للال احلل للافظ ابل للن حجل للر :وقل للد ورد األمل للر ابلقضل للاء يف هل للذا احلل للديث يف روايل للة
أيب أويس وعبد اجلبار وهشام بن سلعد كلهلم ،علن الزهلري ،وأخرجله البيهقلي ملن
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من عهدته ،إال أنه قال الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة جعل مكان
محيد أاب سلمة لسوء حفظه .انتهى كالم ابن حبان.
املنت السادس :قال ابن حبان يف ترمجة (حفص بن عمر األيلي
الرملي الذي يقال له احلبطي)(:)1
ّ
روى عن ابن أيب ذئب وإبراهيم بن سعد ويزيد بن عياض ومالك
بن أنس ،قالوا :حدثنا الزهري ،عن سعيد بن املسيب ،قال :قلت لسعد:
أنت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لعلي؟ قال :نعم مسعت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول غري مرة لعلي :إن املدينة ال تصلح
إال يب أو بك وأنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي»(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طريللق إب لراهيم بللن سللعد ،عللن الليللث ،عللن الزهللري ،وحللديث إب لراهيم بللن سللعد يف
الصحيح ،عن الزهري نفسه ،بغري هذه الزايدة ،وحلديث الليلث ،علن الزهلري ،يف
الصللحيحني بللدوهنا ،ووقعللت اللزايدة أيضللا يف مرسللل سللعيد بللن املسلليب وانفللع بللن
جبللري واحلسللن وحممللد بللن كعللب ،ومبجمللوع هللذه الطللرق تعللرف أن هلللذه ال لزايدة
أص للال .اب للن حج للر" ،ف للتح الب للاري" ،204 :4 ،وانظ للر :اب للن حج للر" ،التلخ لليص
احلبري".396 :2 ،
( )1ابن حبان" ،اجملروحني".314 :1 ،
( )2ورد هللذا اللفللظ (املدينللة ال تصلللح إال يب وبللك) مللن حللديث علللي رضللي هللا
عنلله ،أخرجلله احلللاكم يف املسللتدرك  .378 :2قللال :حللدثين احلسللن بللن حممللد
بن إسحاق اإلسفراييين ،ثنا عمري بلن ملرداس ،ثنلا عبلد هللا بلن بكلري الغنلوي،
ثنللا حكلليم بللن جبللري ،عللن احلسللن بللن سللعد مللوىل علللي ،عللن علللي رضللي هللا
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حدثناه حممد بن جعفر البغدادي ابلرملة ،قال :حدثنا حممد بن
سليمان بن احلارث ،قال :حدثنا حفص بن عمر األيلي.
وهذا ليس من حديث سعيد بن املسيب ،وال من حديث
الزهري ،وال من حديث مالك ،وإمنا عند مالك عن حيىي بن سعيد
األنصاري عن سعيد بن املسيب عن سعد قال «مجع يل رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يوم أحد ،فقال :ارم فداك أيب وأمي»(.)1
حدثناه املفضل بن حممد اجلندي مبكة ،قال :حدثنا علي بن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنه .قال احلاكم :صحيح اإلسناد.
قال الذهيب :أىن له الصحة والوضع الئح عليه.
قللال احلللافظ ابللن حجللر :بللل هللو شللبه املوضللوع ،وعبللد هللا بللن بكللري وشلليخه
ضللعيفان .أمحللد بللن أيب بكللر البوصللريي" ،إؤللاف اخلللرية املهللرة بزوائللد املسللانيد
العشللرة" .ؤقيللق :عللادل بللن سللعد وأيب إسللحاق السلليد حممللد بللن إمساعيللل،
(ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1419 ،هل).338 :11 ،
وأخرجله البلزار يف مسلنده .59 :3 ،مللن طريلق عبللد هللا بلن بكللري بسللنده ،إال
أنلله للليس فيلله قوللله (املدينللة ال تصلللح إال يب وبللك) ،ومللع ذلللك فقللد ضللعفه
البل لزار ،فق للال :وه للذا احل للديث ال حيف للظ ع للن عل للي إال م للن ه للذا الوج لله هب للذا
اإلسناد ،وحكيم بن جبري فقد تقدم ذكران له يف غري هذا املوضع لضعفه.
( )1أخرجلله مالللك يف موطللأه " روايللة حممللد بللن احلسللن الشلليباين" « »943مللن
هذا الطريق الذي ذكره املصنف.
وهللو يف البخللاري ومسلللم وغريمهللا  -مللن غللري طريللق مالللك  -عللن حيللىي بللن سللعيد
األنصاري به .صحيح البخاري ،»3725« .صحيح مسلم.»2412« .
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زايد اللخمي ،قال :حدثنا أبو قرة قال :ذكر مالك عن حيىي بن سعيد
فساقه ،فحمل حفص بن عمر األيلي منت خرب يزيد بن عياض على
مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد ،متومها أو متعمدا ،وقرن إليه ابن
أيب ذئب وإبراهيم بن سعد ،وليس هذا من حديثهما.
وقوله «املدينة ال تصلح إال يب أو بك» ابطل ما قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم هذا قط ،وال سعد رواه ،وال سعيد بن املسيب
حدث به ،وال الزهري قاله ،وال مالك رواه ،ولست أحفظ ملالك وال
للزهري فيما رواي من احلديث شيئا من مناقب علي عليه السالم أصال،
فالقلب إىل أنه موضوع .انتهى كالم ابن حبان.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف معرض رده على "الرافضي":
وأما قوله " :أنه قال له« :إن املدينة ال تصلح إال يب أو بك» فهذا
كذب على النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ال يعرف يف كتب العلم
املعتمدة ،ومما يبني كذبه أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -خرج من
املدينة غري مرة ومعه علي ،وليس ابملدينة ال هو وال علي ،فكيف
يقول :إن املدينة ال تصلح إال يب أو بك؟ فيوم بدر كان علي معه،
وبني بدر واملدينة عدة مراحل ،وليس واحد منهما ابملدينة ،وعلي كان
معه يوم بدر ابلتواتر ،وكان يوم فتح مكة معه ابتفاق العلماء« ،وقد
كانت أخته أم هانئ قد أجارت محوين هلا ،فأراد علي قتلهما ،فقالت:
اي رسول هللا ،زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجال أجرته :فالن بن هبرية.
فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :-قد أجران من أجرت اي أم
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هانئ» واحلديث يف الصحيح( ،)1ومل يكن ابملدينة ال هو وال علي.
وكذلك يوم خيرب كان قد طلب عليا ،فقدم وهو أرمد ،فأعطاه
الراية حىت فتح هللا على يديه( ،)2ومل يكن ابملدينة ،ال هو وال علي.
وكذلك يوم حنني والطائف ،وكذلك يف حجة الوداع كان علي
ابليمن ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -خرج حاجا فاجتمعا مبكة وليس
ابملدينة واحد منهما(.)3
والرافضة من فرط جهلهم يكذبون الكذب الذي ال خيفى على
من له ابلسرية أدىن علم(.)4
املنت السابع :قال ابن حبان يف ترمجة (زايد بن عبد هللا بن الطفيل
البكائي):
(روى زايد البكائي ،عن إدريس األودي ،عن عون بن أيب جحيفة،
عن أبيه ،قال «أذن بالل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثىن مثىن وأقام
مثل ذلك».
حدثنا احلسن بن سفيان ،قال :حدثنا زكراي بن حيىي زمحويه عنه.
( )1صحيح البخاري »357« :وغريه من املواضع ،صحيح مسلم.»336« :
( )2انظر :صحيح البخاري »2942« :وغريه من املواضع ،صحيح مسلم.»2406« :
( )3انظر :صحيح البخاري ،»1558« :صحيح مسلم.»1250« :
( )4أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية" ،منهاج السلنة يف نقلض كلالم الشليعة القدريلة".
ؤقيق :د .حمملد رشلاد سلامل( .طبعلة مصلورة علن طبعلة جامعلة اإلملام حمملد بلن
سعود اإلسالمية ،الرايض1406 ،هل) ،منهاج السنة النبوية .274 :4
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وهذا ابطل ،ما أذن بالل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثىن
مثىن ،وما أقام مثل ذلك قط ،إمنا كان أذانه مثىن مثىن ،وإقامته فرادى.
وهذا اخلرب رواه الثوري والناس ،عن عون بن أيب جحيفة بطوله،
ومل يذكروا فيه تثنية األذان ،وال اإلقامة ،وإمنا قالوا :خرج بالل فأذن
فقط) ،انتهى كالم ابن حبان(.)1
املنت الثامن :قال ابن حبان يف ترمجة (زمعة بن صاحل املكي)(:)2
(روى زمعة بن صاحل ،عن الزهري ،عن أنس بن مالك ،قال:
«حلب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم شاة ،فشرب من لبنها ،مث دعا
مباء فمضمض فاه ،وقال :إن له دمسا»(.)3
حدثناه ابن قتيبة قال :ثنا حممد بن حيىي الرماين ،قال :حدثنا
أبو عاصم ،قال :حدثنا زمعة بن صاحل .وهذا خطأ فاحش ،قد أصاب
إىل قوله« :من لبنها» ،وقوله« :مث دعا مباء ،فمضمضم فاه ،وقال :إن
( )1قد تقدم الكالم على هذا املثال يف املنت الثامن من املبحث األول :ص ،وإمنا
أوردتلله هنللا ألن ابللن حبللان ذكللر لنقللد مللنت هللذا احلللديث سللببني ،األول :أن
املعللروف مللن سللنته أن بللالال مل يقللم مثللىن مث لىن ،والثللاين :كونلله خمللالف لروايللة
احلديث املعروفة وهي (أن بالال خرج مث أذن) فقط.
( )2ابن حبان" ،اجملروحني".391-390 :1 ،
( )3أخرجه أيضلا ابلن ماجله يف سلننه .كتلاب الطهلارة .ابب املضمضلة ملن شلرب
اللنب .»501« .من طريق زمعة بن صاحل به.
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()1

له دمسا» ،فهو عند الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن عباس .
وبقية حديثه األول« :وأبو بكر عن يساره ،وأعرايب عن ميينه ،فناول
األعرايب ،وقال :األمين فاألمين»( .)2فجاءه أبول حديث أنس ،وألزق
به حديث ابن عباس).
املنت التاسع :قال ابن حبان يف ترمجة (سفيان بن حممد الفزاري)(:)3
(روى عن سفيان بن عيينة ،عن حممد بن املنكدر ،عن عروة ،عن
عائشة ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال« :ما أسكر كثرية فقليله
حرام»(.)4
( )1أخرجلله البخللاري .كتللاب الطهللارة .ابب هللل ميضللمض مللن اللللنب.»211« .
ومسلم .»358« .وغريمها من أصحاب الكتب السنة.
قللال املللزي :رواه غللري واحللد عللن الزهللري ،عللن عبيللد هللا بللن عبللد هللا بللن عتبللة،
عن ابن عباس ،وهو احملفوظ .أبو احلجاج مجال الدين املزي" ،ؤفة األشراف
مبعرف للة األط ل لراف" ،ؤقي للق :عبدالص للمد ش للرف ال للدين( ،ط ،2اهلن للد :ال للدار
القيمة ،بريوت :املكتب اإلسالمي1403 ،هل).377 :1 ،
( )2أخرجلله البخ للاري .كتللاب املس للاقاة .ابب يف الش للرب ،ومللن رأى ص للدقة امل للاء
وهبته ووصيته جلائزة ،مقسلوما كلان أو غلري مقسلوم .»2352« .وغريهلا ملن
املواضع .ومسلم.»2029« .
( )3ابن حبان" ،كتاب اجملروحني".455 :1 ،
( )4أخرجلله أيضللا ابللن عللدي يف ترمجللة "سللفيان بللن حممللد" ( )483/4مللن نفللس
طريق ابن حبان.
و,بللع سللفيان بللن حممللد يف هللذا السللند؛ سللعيد بللن إبلراهيم اجلللوهري ،عللن ابللن
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عيين للة ،ع للن ع للروة ،ع للن عائش للة .ذك للره ال للدارقطين يف "العل للل"،305 :14 ،
وقال :ال يصح.
وقللد ورد احلللديث عللن عائشللة رضللي هللا عنهللا بلفللظ (كللل مسللكر حلرام ،ومللا
أسكر الفرق فملء الكف منه حرام).
أخرج ل ل ل ل لله أب ل ل ل ل للو داود ( )3687والرتم ل ل ل ل للذي ( )1866وأمح ل ل ل ل للد (،484/40
« )»24423واب ل ل للن حب ل ل للان ( )5383ع ل ل للن أيب عثم ل ل للان عم ل ل للرو ب ل ل للن س ل ل للامل
األنصاري ،عن القاسم بن حممد ،عن عائشة .ويف لفظ للرتملذي« :فاحلسلوة
منه» .قال الرتمذي :حديث حسن.
قال املنذري :رواته مجيعهم حمتج هبم يف الصحيحني ،سوى أيب عثملان عملرو
ويق للال :عم للر -ب للن س للامل األنص للاري ،م للوالهم امل للدين ،مث اخلراس للاين ،وه للومشهور ،ويل القضاء مبرو ،ورأى عبد اَّلل بن عمر بن اخلطاب ،وعبد اَّلل بلن
عبللاس ،ومسللع مللن القاسللم بللن حممللد بللن أيب بكللر الصللديق ،وعنلله روى هللذا
كالملا .عبلد العظليم املنلذري،
احلديث ،روى عنه غري واحد ،ومل أر ألحد فيه ا
"خمتص للر س للنن أيب داود" .ؤقي للق :حمم للد ص للبحي ح للالق( ،ط ،1ال ل لرايض:
مكتبة املعارف1431 ،هل2010 ،م).546 :2 ،
قال الزيلعي :قال ابلن القطلان يف كتابله :وأبلو عثملان هلذا ال يعلرف حالله ،وتعقبله
ص للاحب التنق لليح فق للال :وثق لله أب للو داود ،وذك للره اب للن حب للان يف الثق للات ،انته للى.
وأخرجلله الللدارقطين يف سللننه مللن طللرق أخللرى عديللدة ،أض لربنا عللن ذكرهللا ،ألهنللا
كلها ضعيفة .انتهى كالم الزيلعي  .انظر :الزيلعي" ،نصب الراية".304 :4 ،
وقللد ورد هللذا اللفللظ (مللا أسللكر كثللريه فقليللله ح لرام) مللن حللديث ابللن عمللر
وجابر وسعد بن أيب وقاص وغريهم .انظر :ابن حجر العسقالين" ،الدراية يف
خت لريج أحاديللث اهلدايللة" .ؤقيللق :السلليد عبللدهللا هاشللم( ،دط ،بللريوت :دار
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عيينة.

حدثناه ابن قتيبة ،قال :ثنا سفيان بن حممد ،قال :ثنا سفيان بن

وهذا مقلوب مثل هذا اخلرب هبذا اإلسناد ،إمنا هو عند ابن
عيينة ،عن الزهري ،عن أيب سلمة ،عن عائشة ،عن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال« :كل شراب أسكر فهو حرام( .»)1فقلب سفيان بن حممد
إسناده ومتنه مجيعا) ،انتهى كالم ابن حبان.
قال الدارقطين« :ما أسكر كثريه فقليله حرام» ،ال يصح هذا
اللفظ عن الزهري(.)2
وقال ابن عدي – بعد ذكر حديث الباب  :-إمنا يرويه ابن
عيينة ومالك وغريمها ،عن الزهري عن أيب سلمة ،عن عائشة ،ويروى
عن مالك برواية ابن طهمان عنه ،فقال :عن الزهري عن أيب سلمة،
وعن عروة عن عائشة ،فأما من حديث حممد بن املنكدر عن عروة
فليس له أصل ،أتى به سفيان بن حممد هذا(.)3
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املعرفة .250 :2 ،واأللباين" ،إرواء الغليل".45-42 :8 ،
( )1متف للق عليل لله .البخل للاري .كتل للاب الوضل للوء .ابب ال جيل للوز الوضل للوء ابلنبيل للذ وال
ابملس ل ل للكر ،»242« .وغ ل ل للريه م ل ل للن املواض ل ل للع .»5586 ،5585« .مس ل ل لللم.
« .»2001من طريق ابن عيينة وغريه عن الزهري به.
( )2الدارقطين" ،العلل".305 :14 ،
( )3ابن عدي" ،الكامل يف معرفة الرجال".483 :4 ،
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املنت التاسع :قال ابن حبان يف ترمجة (ليث بن أيب سليم)(:)1
(روى عن جماهد ،وعطاء ،عن أيب هريرة« :أن رجال أ,ه فقال:
هلكت! قال :وما ذاك؟ قال :غشيت امرأيت يف رمضان ،قال :أعتق
رقبة ،قال :ال أجد ،قال :أهد بدنة ،قال :ال أجد ،قال :اجلس ،مث
أعطاه رجل شيئا ،فقال :تصدق هبذا فإنه جيز عنك ،قال :ما أجد
أحوج إليه اي رسول هللا من عيايل ،قال :فأيت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم بتسعة عشر صاعا( ،)2فقال :هذا لك ولعيالك( »)3أخربانه أبو
( )1ابن حبان" ،كتاب اجملروحني".239 :2 ،
( )2عن للد أيب يعل للى يف مس للنده «وأيت رس للول هللا ص لللى هللا علي لله وس لللم بتس للعة عش للر
صاعا أو عشرين أو واحلد وعشلرين» أمحلد بلن املثلىن بلن عللي بلن املثلىن التميملي،
"مسند أيب يعلى املوصلي" ،ؤقيق :حسني سليم أسد( ،ط ،1جدة :دار املأمون
للرتاث1410 ،هل1989 ،م) ،249 :11 ،حديث رقم.6368 :
( )3أخرج ل لله أبل ل للو يعلل ل للى –كمل ل للا ذك ل للره ابل ل للن حبل ل للان -يف مسل ل للنده (-249/11
 )»6368«،250ع للن عب للد الل لوارث ب للن س للعيد ،والطل لرباين يف األوس للط :2
 ،»1787« ،218عن اجلراح كالمها عن ليث بن أيب سليم به.
قال احللافظ ابلن حجلر :وأملا ملا وقلع يف روايلة عطلاء وجماهلد ،علن أيب هريلرة،
عنللد الط لرباين يف األوسللط «أنلله أيت مبكتللل فيلله عشللرون صللاعا فقللال :تصللدق
هب للذا وق للال قب للل ذل للك تص للدق بعشل لرين ص للاعا أو بتس للع عش للرة أو إبح للدى
وعشرين» فال حجة فيه ملا فيه من الشك وألنه من رواية ليث بن أيب سليم،
وهلو ضللعيف وقللد اضللطرب فيله ،ويف اإلسللناد إليلله مللع ذللك مللن ال حيللتج بلله.
ابن حجر" ،فتح الباري".200 :4 ،
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يعلى ،قال :حدثنا احلسن بن عمر بن شقيق ،قال :حدثنا عبد الوارث
بن سعيد ،عن ليث ،عن جماهد وعطاء.
قوله «أهد بدنة» كالم ابطل! ما قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم هذا قط ،إمنا قال له -حيث قال ال أجد« -صم شهرين
متتابعني( ،»)1انتهى كالم ابن حبان.
قال اهليثمي -بعد ذكر هذا احلديث : -أليب هريرة حديث يف
الصحيح يف اجملامع بغري سياقه(.)2
املنت العاشر :قال ابن حبان يف ترمجة (حممد بن مصعب
الق ْرقساين)(:)3
(وروى عن األوزاعي ،عن الزهري ،عن عبيد هللا بن عبد هللا،
عن ابن عباس ،قال« :مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشاة ميتة قد
ألقاها أهلها ،فقال :والذي نفسي بيده للدنيا أهون على هللا من هذه
على أهلها(.»)4
( )1حديث أيب هريلرة رضلي هللا عنله يف الصلحيحني .البخلاري .كتلاب الصلوم .ابب إذا
جامع يف رمضان ...اخل ،»1936« .وغريه من املواضع .مسلم.»1111« .
( )2اهليثمي" ،جممع الزوائد".168 :3 ،
( )3ابن حبان" ،اجملروحني".311-310 :2 ،
( )4أخرج لله أمح للد يف املس للند  ،»3047« ،168 :5وأب للو يعل للى يف املس للند :4
 ،»2593« ،463نورالللدين علللي ابللن سللليمان اهليثمللي" ،كشللف األسللتار
عن زوائد البلزار" ،ؤقيلق :حبيلب اللرمحن األعظملي( ،ط ،1بلريوت :م سسلة

- 156 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسالة1404 ،هل) ،)269 :4 ،كلهم من طريق حممد بلن مصلعب بله ،قلال
البلزار :ال نعلملله يللروى عللن ابللن عبللاس إال مللن هللذا الوجلله ،وال نعلللم رواه عللن
األوزاعي إال حممد بلن مصلعب ،وال نعللم أحلدا ,بعله عليله ،ومل يكلن بله أبس
قد حدث عنه مجاعة من أهل العلم .انتهى.
وقللد ورد مللا يشللهد ملعللىن هللذا احلللديث مللن روايللة عللدة مللن الصللحابة؛ مللنهم:
جابر بن عبد هللا ،واملستورد بن شداد ،وسهل بن سعد ،وأبو اللدرداء ،وعبلد
هللا بن رب يعة ،وأنس بن مالك ،وعبد هللا بن عمر رضي هللا عنهم مجيعا.
قال البزار – بعد إخراجه حللديث أيب اللدرداء :-وهلذا احللديث قلد روي حنلو
كالمه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من وجوه ،وأعلى ملن يلروى ذللك
عنلله؛ أبللو الللدرداء هبللذا اإلسللناد ،وإسللناده صللحيح مللن حللديث أهللل الشللام.
"مسللند البلزار" ،»4113« ،50 :10 ،وانظللر" :السلسللة الصللحيحة وشلليء
من فقهها وفوائدها".)»2482« ،630 :5 ،
وأملا حلديث جلابر فقلد أخرجله مسللم يف صلحيحه " "2957علن جلابر بلن عبللد
هللا «أن رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم مللر ابلسللوق ،داخللال مللن بعللض العاليللة،
والناس كنفته ،فمر جبدي أسك ميت ،فتناوله فأخذ أبذنه ،مث قلال« :أيكلم حيلب
أن هذا له بدرهم؟» فقالوا :ما حنب أنه لنا بشليء ،وملا نصلنع بله؟ قلال« :أؤبلون
أنلله لكللم؟» قللالوا :وهللا لللو كللان حيللا ،كللان عيبللا فيلله ،ألنلله أسللك ،فكيللف وهللو
ميت؟ فقال« :فوهللا للدنيا أهون على هللا ،من هذا عليكم».
قال الباحث :وهذا الشواهد تدل على أن معىن احلديث بت صحيح ،وإمنا
أنكر ابن حبان رمحه هللا على حممد ابن مصعب روايته له هبذا اإلسلناد؛ وهلو
الزه للري ،ع للن عبي للد هللا ب للن عب للد هللا ،ع للن اب للن عب للاس ،وب للني أن حمم للد ب للن
مصعب أخطأ يف ذلك ،وإمنا هلذا اإلسلناد يلروى بله حلديث آخلر ،فلوهم فيله
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أخربانه أبو يعلى ،قال :حدثنا أبو خيثمة ،قال :حدثنا حممد بن
مصعب ،قال :حدثنا األوزاعي.
وهذا املنت هبذا اإلسناد ابطل ،إمنا الناس رووا هذا اخلرب عن الزهري
عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن عباس ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم
«مر بشاة ميتة قال :أوال انتفعتم إبهاهبا ،قالوا :إهنا ميتة ،قال :إمنا حرم
أكلها»( ،)1انتهى كالم ابن حبان.
قال ابن أيب حامت :وسألت أيب وأاب زرعة عن حديث رواه حممد
بن مصعب القرقساين ،عن األوزاعي ،عن الزهري ،عن عبيد هللا بن
عبدهللا ،عن ابن عباس «أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر بشاة ميتة،
قد ألقاها أهلها ،فقال :زوال الدنيا أهون على هللا من هذه على
أهلها»؟
فقاال :هذا خطأ؛ إمنا هو :أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حممد بن مصعب ملا يف ألفاظ احلديث وقصتهما من التشابه ،وهللا أعلم.
( )1متفللق عليلله :صللحيح البخللاري .كتللاب الزكللاة .ابب ابب الصللدقة علللى ملوايل
أزواج النل ل ل لليب صل ل ل لللى هللا عليل ل ل لله وسل ل ل لللم .»1492« .وغريهل ل ل للا مل ل ل للن املواضل ل ل للع
« ،»5531« ،»2221صحيح مسلم.»363« .
وقللد أخرجلله أمحللد يف مسللنده  »3051« ،170 :5عللن حممللد ب لن مصللعب
نفسه ،عن األوزاعي ،عن الزهري ،عن عبيد هللا ،عن ابن عباس هبذا اللفلظ.
«قللال :مللر رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم بشللاة ميتللة ،فقللال :أال اسللتمتعتم
جبلدها؟ قالوا :اي رسول هللا ،إهنا ميتة .قال :إمنا حرم أكلها».
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بشاة ميتة ،فقال :ما على أهل هذه لو انتفعوا إبهاهبا؟
فقلت هلما :الوهم ممن هو؟
قاال :من القرقساين.
وقال اإلمام أمحد :هو عندي خطأ(.)1
وقال الدارقطين :وهم يف مْتنه حممد بن مصعب(.)2

املنت احلادي عشر :قال ابن حبان يف ترمجة (زايد بن أيب زايد)(:)3
(أخربان احلسن بن سفيان ،قال :حدثنا حرملة بن حيىي ،قال:
مسعت الشافعي ،يقول :حدثنا ابن عيينة ،قال :حدثنا يزيد بن أيب زايد
مبكة ،عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ،عن الرباء بن عازب ،قال« :رأيت
النيب صلى هللا عليه وسلم إذا افتتح الصالة رفع يديه(.»)4
قال سفيان :فلما قدم يزيد الكوفة ،مسعته حيدث هبذا احلديث،
وزاد فيه« :مث مل يلعد» ،فظننت أهنم لقنوه.
( )1عبد هللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي ابن قداملة" ،املنتخلب ملن عللل اخللالل"،
ؤقيق :طارق بن عوض هللا( ،دط ،الرايض :دار الراية ،دت) ،ص.43 :
( )2الدراقطين" ،تعليقات الدارقطين على اجملروحني البن حبان" ،ص.251
( )3ابن حبان" ،كتاب اجملروحني".451 :2 ،
( )4أخرج احلديث بلزايدة «مث مل يعلد» ،أبلو داود يف السلنن .كتلاب الصلالة .ابب ملن مل
ي للذكر الرفل للع عن للد الركل للوع .»749« .وأبل للو يعل للى املوصل لللي يف املسل للند -248 :3
 ،»1692 ،1691 ،1690 ،1689« .239والللدارقطين يف السللنن ،295 :1
« ،»1117 ،1116من طرق متعددة ،عن يزيد بن أيب زايد به.
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قال أبو حامت :هذا خرب عول عليه أهل العراق يف نفي رفع
اليدين يف الصالة عند الركوع ،وعند رفع الرأس منه ،وليس يف اخلرب «مث
مل يعد» ،وهذه الزايدة لقنها أهل الكوفة يزيد بن أيب زايد يف آخر
عمره ،فتلقن؛ كما قال سفيان بن عيينة :أنه مسعه قدميا مبكة حيدث
هبذا احلديث إبسقاط هذه اللفظة( ،)1ومن مل يكن العلم صناعته ال
ينكر له االحتجاج مبا يشبه هذا من األخبار الواهية) ،انتهى كالم ابن
حبان.
قال البخاري - :بعد ما ذكر حديث ابن أيب ليلى عن أخيه
عيسى ،واحلكم بن عتيبة ،عن ابن أيب ليلى ،عن الرباء -قال« :رأيت
النيب صلى هللا عليه وسلم يرفع يديه إذا كرب مث مل يرفع» .وإمنا روى ابن
أيب ليلى هذا من حفظه ،فأما من حدث عن ابن أيب ليلى من كتابه
فإمنا حدث عن ابن أيب ليلى عن يزيد ،فرجع احلديث إىل تلقني يزيد،
واحملفوظ ما روى عنه الثوري وشعبة وابن عيينة قدميا(.)2
قال احلميدي :إمنا روى هذه الزايدة يزيد ،ويزيد يزيد(.)3
قال الدارمي :ومما حيقق قول سفيان أهنم لقنوه هذه الكلمة؛ أن
الثوري وزهري بن معاوية وهشيما وغريهم من أهل العلم مل جييئوا هبا ،إمنا
( )1أخرج ذلك عنه أبو داود يف السنن.»750« .
( )2حممد بن إمساعيل البخاري" ،رفع اليدين يف الصالة" .ؤقيق :أمحد الشريف،
(ط ،1الكويت :دار األرقم1404 ،ه) :ص.30
( )3ابن حجر" ،التلخيص احلبري".401 :1 ،
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جاء هبا من مسع آبخره(.)1
قال أبو داود :روى هذا احلديث هشيم وخالد وابن إدريس ،عن
يزيد ،مل يذكروا" :مث ال يعود".
قال الدارقطين – بعد ذكره لرواية حديث يزيد بدون زايدة «ومل
يعد» :-وهذا هو الصواب ،وإمنا لقن يزيد يف آخر عمره "مث مل يعد"؛
فتلقنه ،وكان قد اختلط.
مث روى عن علي بن عاصم قال :ان حممد بن أيب ليلى ،عن يزيد
بن أيب زايد ،عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ،عن الرباء بن عازب ،قال:
«رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني قام إىل الصالة ،فكرب،
ورفع يديه حىت ساوى هبما أذنيه ،مث مل يعد» .قال علي :فلما قدمت
الكوفة قيل يل :إن يزيد حي ،فأتيته ،فحدثين هبذا احلديث ،فقال:
حدثين عبد الرمحن بن أيب ليلى ،عن الرباء قال :رأيت رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم حني قام إىل الصالة ،فكرب ،ورفع يديه حىت ساوى هبما
أذنيه ،فقلت له :أخربين ابن أيب ليلى أنك قلت :مث مل يعد؟ قال :ال
أحفظ هذا فعاودته فقال :ما أحفظه»(.)2
قال احلافظ ابن حجر :واتفق احلفاظ على أن قوله " :مث مل يعد
"مدرج يف اخلرب من قول يزيد بن أيب زايد .ورواه عنه بدوهنا شعبة،
والثوري ،وخالد الطحان ،وزهري ،وغريهم من احلفاظ(.)3
( )1حممللد بللن أيب بكللر بللن قلليم اجلوزيللة" ،هتللذيب السللنن" .ؤقيللق :حممللد حامللد
الفقي( ،دط ،بريوت :دار املعرفة).369 :1 ،
(" )2سنن الدارقطين".259 :1 ،
( )3ابن حجر" ،التلخيص احلبري".401 :1: ،
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قال ابن القيم – بعد ذكر االختالف الواقع يف هذا احلديث:-
فهذه ثالثة أوجه عن يزيد ،فلو قدر أنه من احلفاظ األثبات ،وقد
اختلف حديثه؛ لوجب تركه والرجوع إىل األحاديث الثابتة اليت مل
ختتلف ،مثل حديث الزهري عن سامل عن أبيه وحنوها ،فمعارضتها مبثل
هذا احلديث الواهي املضطرب املختلف يف غاية البطالن(.)1
املنت الثاين عشر :قال ابن حبان يف ترمجة (حيىي بن يعقوب بن
القاص)(:)2
مدرك األنصاري ،أبو طالب
ّ
(روى عن حمارب بن د ر ،عن جابر ،قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم« :نعم اإلدام اخلل ،وكفى ابملرء شرا أن يتسخط ما قدم
إليه»(.)3
( )1ابن القيم" ،هتذيب السنن".369 :1 ،
( )2ابن حبان" ،كتاب اجملروحني".496 :2 ،
( )3أخرجه أبو يعلى يف مسنده ،)»2201« ،143 :4 ،»1981« 469 :3
وأب للو عوان لله يف ص للحيحه  »8371« ،196 :5واب للن ع للدي يف الكام للل :9
 ،89وانظللر :احلسللني بللن علللي بللن موسللى البيهقللي" ،شللعب اإلميللان" .راجللع
نصوصله :عبلد العلللي حاملد ،ؤقيللق وختلريج أحاديللث :خمتلار النللدوي( ،ط،1
الرايض :مكتبة الرشد ،اللدار السللفية :بومبلاي اهلنلد1423 ،هلل2003 ،م)،
البيهقللي يف "شللعب اإلميللان"  ،51 :5حللديث « ،»5483كلهللم مللن طريللق
إبراهيم بن عيينة ،عن أيب طالب به.
وقللد ,بللع إب لراهيم بللن عيينللة يف روايللة هللذا احلللديث عللن أيب طالللب؛ أبللو متيلللة
عند اللدواليب ،أبلو بشلر حمملد بلن أمحلد بلن محلاد" ،الكلىن واألمسلاء" .ؤقيلق:
نظللر حممللد الفللاراييب( ،ط ،1بللريوت :دار ابللن حللزم1421 ،ه لل).684 :2 ،
واقتصر على حديث (نعم اإلدام اخلل) ومل يذكر الباقي.
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أخربانه أبو يعلى قال :حدثنا عبد هللا بن عمر بن أابن ،قال:
حدثنا إبراهيم بن عيينة ،عن أيب طالب القاص ،عن حمارب.
زاد فيه هذا الكالم األخري الذي ليس من كالم رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم.
وإمنا احلديث حديث عبد هللا بن حممد األزدي ،قال :حدثنا
عبد هللا بن هاشم ،قال :حدثنا إبراهيم ابن عيينة ،عن مسعر وسفيان
وشعبة عن حمارب ،عن جابر ،قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم
«نعم اإلدام اخلل»( ،)1انتهى كالم ابن حبان.
قال ابن عدي :على أن هذا احلديث قد رواه عن حمارب
مجاعة ،منهم :شعبة ،والثوري ،ومسعر ،ورووه عن حمارب ،ورواه عنهم
إبراهيم بن عيينة أيضا(.)2
( )1أخرجلله مللن هللذا الطريللق الللذي ذكللره املصللنف اخلليلللي ،خليللل بللن عبللد هللا،
"اإلرشللاد يف معرفللة علمللاء احلللديث" .ؤقيللق :حممللد إدريللس( ،ط ،1اللرايض:
مكتب للة الرش للد1409 ،هل لل) .815 :3 ،م للن طري للق عب للد هللا ب للن هاش للم ع للن
إبراهيم ابن عيينة فجمع الثالثة كلهم.
وأخرجه عنه أيضا متلام بلن حمملد اللرازي" ،الفوائلد" ؤقيلق :محلدي عبلد اجمليلد
السلفي( ،ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1412 ،هل).»1621« ،238 :2 ،
لكن رواه عن عمران وحممد وإبراهيم أبناء عيينة به.
وق للد روي احل للديث م للن ط للرق ،ع للن حم للارب ب للن د ر ،أخ للرج ذل للك أب للو داود
« ،»3820الرتمذي « ،»1839وابن ماجه « »3317وغريهم.
وروي عللن جللابر بللن عبللد هللا رضللي هللا عنلله أيضللا مللن طللرق كثللرية ،منهللا مللا
أخرجه مسلم يف صحيحيه « ،»2052وأخرجه غريه أيضا.
( )2ابن عدي" ،الكامل".89 :9 ،
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املبحث الثالث :نقد املنت ملخالفته املعروف من مرويات الراوي:
لكل راو من الرواة رواايته املعروفة واملشهورة ،فإذا وجد عنه رواية
مل يعرفها العلماء من ضمن مروايته املعروفة؛ فإن هذا مدعاة لنقد منت
هذه الرواية ،وقد استعمل هذه األداة ابن حبان يف كتابه "اجملروحني"،
والذي نقد فيه الرواة من خالل مروايهتم ،وتعد هذه األداة يف املرتبة
الثالثة عند ابن حبان من حيث كثرة االستعمال ،وسأورد فيما أييت
األمثلة اليت وقفت عليها يف هذا املبحث.
املنت األول :قال ابن حبان يف ترمجة (حفص بن عمر األيلي الرملي
الذي يقال له احلبطي):
روى عن ابن أيب ذئب وإبراهيم بن سعد ويزيد بن عياض
ومالك بن أنس ،قالوا :حدثنا الزهري ،عن سعيد بن املسيب ،قال:
قلت لسعد :أنت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لعلي؟
قال :نعم مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول غري مرة لعلي:
«إن املدينة ال تصلح إال يب أو بك ،وأنت مين مبنزلة هارون من
موسى ،إال أنه ال نيب بعدي».
حدثناه حممد بن جعفر البغدادي ابلرملة ،قال :حدثنا حممد بن
سليمان بن احلارث ،قال :حدثنا حفص بن عمر األيلي.
وهذا ليس من حديث سعيد بن املسيب ،وال من حديث
الزهري ،وال من حديث مالك ،وإمنا عند مالك ،عن حيىي بن سعيد
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األنصاري ،عن سعيد بن املسيب ،عن سعد ،قال« :مجع يل رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يوم أحد ،فقال :ارم فداك أيب وأمي».
حدثناه املفضل بن حممد اجلندي مبكة ،قال :حدثنا علي بن
زايد اللخمي ،قال :حدثنا أبو قرة ،قال :ذكر مالك ،عن حيىي بن
سعيد ،فساقه ،فحمل حفص بن عمر األيلي منت خرب يزيد بن عياض
على مالك بن أنس ،عن الزهري ،عن سعيد ،متومها أو متعمدا ،وقرن
إليه ابن أيب ذئب ،وإبراهيم بن سعد ،وليس هذا من حديثهما.
وقوله «املدينة ال تصلح إال يب أو بك» ابطل ،ما قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم هذا قط ،وال سعد رواه ،وال سعيد بن املسيب
حدث به ،وال الزهري قاله ،وال مالك رواه ،ولست أحفظ ملالك وال
للزهري فيما رواي من احلديث شيئا من مناقب علي عليه السالم أصال،
فالقلب إىل أنه موضوع .انتهى كالم ابن حبان.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف معرض رده على "الرافضي":
وأما قوله" :أنه قال له« :إن املدينة ال تصلح إال يب أو بك» ،فهذا
كذب على النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ال يعرف يف كتب العلم
املعتمدة ،ومما يبني كذبه أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -خرج من
املدينة غري مرة ومعه علي ،وليس ابملدينة ال هو وال علي ،فكيف
يقول :إن املدينة ال تصلح إال يب أو بك؟ فيوم بدر كان علي معه،
وبني بدر واملدينة عدة مراحل ،وليس واحد منهما ابملدينة ،وعلي كان
معه يوم بدر ابلتواتر ،وكان يوم فتح مكة معه ابتفاق العلماء« ،وقد
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كانت أخته أم هانئ قد أجارت محوين هلا ،فأراد علي قتلهما ،فقالت:
اي رسول هللا ،زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجال أج ْرته :فالن بن هبرية.
فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  " :-قد أجران من أجرت اي أم
هانئ» ،واحلديث يف الصحيح ،ومل يكن ابملدينة ال هو وال علي.
وكذلك يوم خيرب كان قد طلب عليا ،فقدم وهو أرمد ،فأعطاه
الراية ،حىت فتح هللا على يديه ،ومل يكن ابملدينة ال هو وال علي.
وكذلك يوم حنني والطائف ،وكذلك يف حجة الوداع ،كان علي
ابليمن ،والنيب  -صلى هللا عليه وسلم  -خرج حاجا ،فاجتمعا مبكة،
وليس ابملدينة واحد منهما.
والرافضة من فرط جهلهم يكذبون الكذب الذي ال خيفى على
من له ابلسرية أدىن علم(.)1
املنت الثاين :قال ابن حبان يف ترمجة (عبد هللا بن كرز):
(روى عن الزهري ،عن سعيد بن املسيب ،عن بسرة بنت
( )1قد تقدم الكالم على هذا املثال يف املنت السادس ملن املبحلث الثلاين ،وإمنلا أوردتله
هنللا ألن ابللن حبللان ذكللر لنقللد مللنت هللذا احلللديث سللببني ،األول :أن هللذا خيللالف
الروايللة الصللحيحة للحللديث؛ حيللث أنلله مللن حللديث مالللك ،عللن حيللىي بللن سللعيد
األنصاري ،عن سعيد بلن املسليب ،علن سلعد قلال «مجلع يل رسلول هللا صللى هللا
عليه وسلم يوم أحد فقال ارم فداك أيب وأملي» .والثلاين :كونله لليس ملن أحاديلث
اللراوي املعروفللة كمللا قللال ابللن حبللان( :ولسللت أحفللظ ملالللك وال للزهللري فيمللا رواي
من احلديث شيئا من مناقب علي عليه السالم أصال).
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صفوان« ،أهنا رأت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبيده كتف شاة،
وهو متكيء ،وهو حيتز ابلسكني وأيكل ،مث أقيمت الصالة ،فألقى
السكني والكتف ،مث صلى ومل يتوضأ».
أخربانه أمحد بن جماهد ابملصيصة ،قال :حدثنا سليمان بن
املعاىف بن سليمان ،قال :حدثنا أيب ،قال :حدثنا أبو كرز.
وهذا خرب ابطل ...فليس عند بسرة عن النيب غري «إجياب
الوضوء من مس الذكر» وليس عند الزهري ،عن سعيد بن املسيب.
وأما هذا املنت الذي أتى به عن الزهري ،عن سعيد ،عن بسرة،
فإمنا هو عند الزهري ،عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ،عن أبيه،
على أنه أتى يف اخلرب أيضا بلفظة قال« :ويف يده كتف شاة ،وهو
متكئ» فهذه اللفظة «وهو متكئ» ليست مبحفوظة إذ النيب صلى هللا
عليه وسلم قال« :أما أان فال آكل متكئا» أخربانه أبو خليفة قال:
حدثنا حممد بن كثري ،قال :حدثنا سفيان عن علي بن األقمر عن أيب
جحيفة(.)1
( )1قد تقدم الكلالم عللى هلذا املثلال يف امللنت العاشلر ملن املبحلث األول ،وإمنلا أوردتله
هن للا ألن اب للن حب للان ذك للر لنق للد م للنت ه للذا احل للديث ثالث للة أس للباب ،األول :كون لله
خيللالف رواي للة ال لراوي الص للحيحة وه للي (الزه للري ،ع للن جعف للر ب للن عم للرو ب للن أمي للة
الضللمري ،عللن أبيلله) والثللاين :كونلله ال يعللرف مللن رواايت اللراوي كمللا قللال (فللليس
عند بسرة عن النيب غري «إجياب الوضوء من مس الذكر» ،والثالث :كونله خيلالف
هدي النيب صلى هللا عليه وسلم الذي (كان ال أيكل متكئا).
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املنت الثالث :قال ابن حبان يف ترمجة (عبد الواحد بن انفع
الكالعي)(:)1
(حدثنا أمحد بن حيىي بن زهري ،قال :حدثنا يعقوب بن إبراهيم
الدورقي ،قال :حدثنا أبو عاصم ،قال :حدثنا عبد الواحد بن انفع أبو
الرماح ،قال :مررت مبسجد يف املدينة -وقد أقيمت صالة العصر-
فدخلت املسجد ،فلما انصرفنا إذا شيخ قد أقبل على امل ذن يلومه ،فقال:
أما علمت أن أيب أخربين «أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان أيمر بتأخري
هذه الصالة؟» قال :فقلت :من هذا؟ قالوا :عبد هللا بن رافع بن
خديج(.)2
قال أبو حامت :وكيف يصح هذا عن رافع بن خديج؟ وهو الراوي
عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف تعجيل العصر ما هو االعتماد عليه يف
روايته.
فيما حدثنا عبد هللا بن حممد بن مسلم ببيت املقدس ،قال:
حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم ،قال :حدثنا الوليد ،عن األوزاعي ،عن
( )1ابن حبان" ،كتاب اجملروحني".139 :2: ،
( )2أخرجه أيضا أمحد يف املسند  ،»15805«.108 :25و حممد بن إمساعيلل
البخ للاري" ،الت للاريخ الكب للري" (دط ،ب للريوت :دار الكت للب العلمي للة ،دت):5 ،
 ،89يف ترمج للة "عب للد هللا ب للن راف للع ب للن خ للديج .وال للدارقطين يف السل للنن :1
 ،»979 ،978«.261-260والط ل ل ل لرباين يف املعجل ل ل للم الكبل ل ل للري ،267 :4
« ،»4376كلهم من طريق عبد الواحد ابن انفع ،عن عبد هللا بن رافع به.
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أيب النجاشي ،قال :مسعت رافع بن خديج ،يقول« :كنا نصلي مع
النيب صلى هللا عليه وسلم العصر ،مث ننحر اجلزور فنقسمه عشر قسم،
مث نطبخه مث أنكل حلما نضيجا قبل أن تغيب الشمس»(.)1
هذا خرب صحيح ،ورواته كلهم ثقات أهل املدينة .انتهى كالم
ابن حبان.
قال اإلمام البخاري –بعد ما أورد حديث الباب :-وال يتابع عليه.
احلميدي ،قال :حدثنا الوليد ،حدثنا األوزاعي ،حدثين أبو
النجاشي ،حدثين رافع بن خديج؛ كنا نصلي مع النيب صلى هللا عليه
وسلم العصر ،مث ننحر اجلزور ،فتقسم عشر قسم ،مث تطبخ ،فنأكل
حلما نضيجا قبل أن تغرب الشمس.
()2
وهذا أصح انتهى كالم البخاري .
وقال الدارقطين أيضا :وهذا حديث ضعيف اإلسناد من جهة عبد
الواحد هذا؛ ألنه مل يروه عن ابن رافع بن خديج غريه ،وقد اختلف يف اسم
ابن رافع هذا ،وال يصح هذا احلديث عن رافع ،وال عن غريه من الصحابة،
والصحيح عن رافع بن خديج وعن غري واحد من أصحاب النيب صلى هللا
عليه وسلم ضد هذا ،وهو التعجيل بصالة العصر والتبكري هبا(.)3
( )1متف ل للق علي ل لله :البخ ل للاري .كت ل للاب الش ل للركة .ابب الش ل للركة يف الطع ل للام والنه ل للد
والعروض ،»2485« .مسلم.»625« .
( )2البخاري" ،التاريخ الكبري".89 :5 ،
( )3الدراقطين" ،سنن الدارقطين".261 :1 ،
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املنت الرابع :قال ابن حبان يف ترمجة (عباس بن الضحاك البلخي)(:)1
(روى عنه عبد هللا بن عمر بن الرماح ،قال :حدثنا أبو معاوية،
عن األعمش ،عن أيب صاحل ،عن أيب هريرة ،قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم« :من كتب بسم هللا الرمحن ومل يعور اهلاء اليت يف هللا
كتب هللا له ألف ألف حسنة ،وحما عنه ألف ألف سيئة ،ورفع له ألف
ألف درجة»(.)2
أخربانه حممد بن عبدوس النيسابوري ابلرملة من أصل كتابه،
قال :حدثنا عباس بن الضحاك البلخي ،قال :حدثنا عبد هللا بن عمر
بن الرماح.
وهذا شيء موضوع ال شك فيه ولقد كتبت كل شيء عند ابن
( )1ابن حبان" ،كتاب اجملروحني".183 :2 ،
( )2وأخرجلله أيضللا عبللد الللرمحن بللن علللي بللن اجلللوزي ،يف كتللاب "املوضللوعات".
ؤقيل للق :نل للور الل للدين شل للكري بل للوايجيالر( ،ط ،1ال ل لرايض :أض ل لواء السل لللف،
1997م) ،368-367 :1 ،من طريق عباس بن الضحاك به.
وأخرجه أيضا  ،368 :1حنوه من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه ،من
طريق أيب حفص العبدي ،عن أابن ،عن أنس.
مث قال :أما األول فقال أبو حامت بن حبان :عباس بن الضحاك دجلال يضلع
احلديث ،قال :وهذا شئ موضوع ال شك فيه.
وأما الثلاين؛ فلأابن ضلعيف جلدا ،وأبلو حفلص فأشلد منله ضلعفا .انتهلى كلالم
ابن اجلوزي.
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الرماح وعن أيب معاوية عن األعمش على الوجه ،وليس هذا فيه).
انتهى كالم ابن حبان.
قال ابن القيم :وسئلت :هل ميكن معرفة احلديث املوضوع
بضابط من غري أن ينظر يف سنده؟
فهذا س ال عظيم القدر وإمنا يعلم ذلك من تضلع يف معرفة
السنن الصحيحة ،واختلطت بلحمه ودمه ،وصار له فيها ملكة ،وصار
له اختصاص شديد مبعرفة السنن واآل ر ،ومعرفة سرية رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،وهديه فيما أيمر به وينهى عنه ،وخيرب عنه ويدعو إليه،
وحيبه ويكرهه ،ويشرعه لألمة ،حبيث كأنه خمالط للرسول صلى هللا عليه
وسلم كواحد من أصحابه.
فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى هللا عليه وسلم -
وهديه وكالمه ،وما جيوز أن خيرب به وما ال جيوز -ما ال يعرفه غريه،
وهذا شأن كل متبع مع متبوعه؛ فإن لألخص به ،احلريص على تتبع
أقواله وأفعاله ،من العلم هبا ،والتمييز بني ما يصح أن ينسب إليه وما ال
يصح ما ليس ملن ال يكون كذلك ،وهذا شأن املقلدين مع أئمتهم،
يعرفون أقواهلم ونصوصهم ومذاهبهم ،وهللا أعلم(.)1
مث ذكر ابن القيم أمثلة على هذه القاعدة ،...قال :ومن ذلك
ما رواه عباس بن الضحاك البلخي -كذاب أشر -عن عبد هللا بن
( )1ابلن القلليم" ،املنللار املنيللف يف الصللحيح والضللعيف" ،اعتللىن بلله :عبللدالفتاح أبللو
غدة( ،دط ،حلب :مكتبة املطبوعات اإلسالمية1403 ،هل) ،ص.44-43
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عمر بن الرماح -جمهول ال يعرف -عن أيب معاوية عن األعمش عن
أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم« :من كتب بسم
هللا الرمحن الرحيم ومل يعم اهلاء اليت يف هللا تعاىل كتب هللا له ألف ألف
حسنة ،وحما عنه ألف ألف سيئة ،ورفع له ألف ألف درجة»(.)1
املنت اخلامس :قال ابن حبان يف ترمجة (حممد بن حذيفة
األسيدي)(:)2
(روى عن ابن عيينة ،عن زايد بن عالقة ،عن املغرية بن شعبة،
عن النيب صلى هللا عليه وسلم« :أال إن شاهد الزور مع العشار يف
النار(.»)3
( )1املصدر السابق :ص.45
( )2ابن حبان" ،كتاب اجملروحني".279 :2 ،
( )3عزاه األلباين إىل مسند الفردوس من طريق احلسني بن إسحاق العجللي ،علن
جعفر بن حممد الرقلي ،علن حمملد ابلن حذيفلة األسلدي  -وكلان ثقلة  -قلال:
أقمت على سفيان بن عيينة سنتني ،فقلال لنلا ذات يلوم وحنلن حولله :اكتبلوا:
زايد بن عالقة ،مسع املغرية بن شعبة :شاهد الزور  ...كذا األصلل ،لليس فيله
أنه رفعه.
قلت :وهذا إسناد ضعيف؛ من دون حممد بن حذيفلة األسلدي؛ مل أعرفهملا،
وأحدمها هو القائل عنه" :وكان ثقة" ،وال عربة بذلك جلهالتله ،ال سليما وهلو
جمللروح عنللد األئمللة؛ فقللد ضللعفه أبللو حللامت ،وجرحلله ابللن حبللان .حممللد انصللر
ال للدين األلب للاين" ،سلس لللة األحادي للث الض للعيفة وأثره للا الس لليء عل للى األم للة".
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وهذا خرب ابطل ،ما مسع ابن عيينة ،عن زايد بن عالقة إال أربع
أحاديث.
حديث املغرية بن شعبة «كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي
حىت ترم قدماه»(.)1
وحديث قطبة بن مالك مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم «يقرأ
ﱥﭐﲚﲛﲜﲝﲞﱤ [ق.)2(»]10:
وحديث أسامة بن شريك« :شهدت األعراب يسألون رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم»(.)3
وحديث جرير« :النصح لكل مسلم»(.)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ط ،4الرايض :مكتبة املعارف1408 ،هل).»3741« ،218 :8 ،
( )1صحيح البخلاري .كتلاب تفسلري القلرآن .ابب ﱥﭐﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ ﱎ
ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱤ [الف ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للتح.»4836« .]2 :
صحيح مسلم.»-80-2819« .
( )2صحيح مسلم.»-166-457« .
( )3س للنن اب للن ماج لله .كت للاب الط للب .ابب م للا أن للزل هللا داء إال أن للزل ل لله ش للفاء.
« .»3436قللال البوصللريي :إسللناده صللحيح رجاللله ثقللات .وقللد روى بعضلله
أبو داود والرتمذي أيضا.
( ) 4صحيح البخاري .كتاب البيلوع .ابب هلل يبيلع حاضلر لبلاد بغلري أجلر ،وهلل
يعينلله أو ينصللحه ،»2157« .وغريهللا « .»2714صللحيح مسلللم-56« .
.»-98
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املبحث الرابع :نقد املنت ملخالفته مشائل النيب صلى اهلل عليه وسل
وسري صحابته الكرام:
من أدوات نقد املنت اليت استعملها ابن حبان يف كتابه؛ كون
املنت خمالفا لشمائل النيب صلى هللا عليه وسلم اخللقية ومشائل صحابته
الكرام ،وسأورد األمثلة اليت وقفت عليها يف كتاب ابن حبان.
املنت األول :قال ابن حبان يف ترمجة (سعيد بن ذي ل ْعوة)(:)1
(شيخ دجال يزعم أنه رأى عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه
يشرب املسكر( ،)2روى عنه الشعيب ،ومل يرو يف الدنيا إال هذا احلديث
( )1ابن حبان" ،كتاب اجملروحني".396 :1 ،
( )2روى ذلك ابن سعد يف الطبقات قال :أخربان عبيد هللا بن موسى قال:
أخربان إسرائيل عن جابر عن عامر الشعيب قال «:أشهد على سعيد بن ذي
لعوة أنه حدثين عن عمر أنه :كان ينقع له زبيب من زبيب الطائف فيجعل
يف سطيحتني فيمخضه البعري فإذا أصبح شرب منه ويف احلديث طول».
ويف لفظ آخر «قال :جاء رجل قد ظمئ إىل خلازن عملر ،فاستسلقاه فللم يسلقه،
فللأيت بسللطيحة لعمللر ،فشللرب منهللا فسللكر فللأيت بلله عمللر فاعتللذر إليلله وقللال :إمنللا
شربت من سطيحتك ،فقال عمر :إمنلا أضلربك عللى السلكر ،فضلربه عملر» رواه
أبللو جعفللر أمحللد بللن حممللد" ،شللرح معللاين اآل ر" .ؤقيللق :حممللد زهللري النجللار،
حممد سيد جاد احللق( .ط ،1بلريوت :دار علامل الكتلب1414 ،ه)،218 :4 ،
وال ل للدراقطين يف الس ل للنن  »4639« ،174 :2والعقيل ل للي يف "الض ل للعفاء الكب ل للري"،
ترمجللة "سللعيد "  .466 :2مللن طريللق أيب إسللحاق السللبيعي ،عللن عللامر الشللعيب،
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وحديثا آخر ،ال حيل ذكره يف الكتب ،ومن زعم أنه :سعيد بن ذي
حدان ،فقد وهم ،وكيف يشرب عمر بن اخلطاب -رمحه هللا-
املسكر؟! وهو الذي خطب الناس ابملدينة وقال يف خطبته مسعت النيب
صلى هللا عليه وسلم يقول« :اخلمر من مخسة أشياء ،واخلمر ما خامر
العقل»( ،)1ومل يكن عمر ممن كان يشرهبا يف أول اإلسالم؛ حيث كان
شرهبا حالال ،بل حرمها على نفسه وقال« :ال أشرب شيئا يذهب
عقلي»)( .)2انتهى كالم ابن حبان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن سعيد بن ذي لعوة ،ومن طريق أيب إسلحاق ،علن سلعيد مباشلرة ،وملن طريلق
أيب إسحاق وابن أيب السفر ،عن سعيد مباشرة.
( )1أخرج ل لله البخ ل للاري يف ص ل للحيحه .كت ل للاب التفس ل للري .ابب قول ل لله (إمن ل للا اخلم ل للر
وامليس ل ل للر .»4691« .)...وغريه ل ل للا م ل ل للن املواض ل ل للع يف ص ل ل للحيحه .ومس ل ل لللم.
« .»3032من طريق عبد هللا بن عمر ،عن أبيه عمر رضي هللا عنهما.
( )2مل أقف على هذا األثر عن عمر رضي هللا عنه ،لكن ورد هذا عن عثمان بن
مظعللون رضللي هللا عنلله ،قللال ابللن سللعد يف الطبقللات( :)393/3قللال :أخللربان
حممد بن عبد هللا األسدي ،قال :أخربان عمر بن سعيد ،عن عبد الرمحن ابن
سابط قلال :زعملوا أن عثملان بلن مظعلون :حلرم اخلملر يف اجلاهليلة ،وقلال يف
اجلاهلية« :إين ال أشرب شيئا يذهب عقلي ويضلحك يب ملن هلو أدىن ملين،
وحيملين على أن أنكح كرمييت من ال أريد» ،فنزلت هذه اآلية يف سورة املائدة
يف اخلمر ،فمر عليه رجل فقال :حرمت اخلمر ،وتال عليه اآليلة ،فقلال« :تبلا
هلا ،قد كان بصري فيها بتا».
قال الذهيب :هذا خرب منقطع ال يثبت ،وإمنلا حرملت اخلملر بعلد موتله .حمملد
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وذكر الشافعي يف "األم"( )1قول من أابح شرب النبيذ املسكر،
وأنه ال حي ُّد منه حىت يسكر ،مث قال« :فقيل لبعض من قال هذا القول:
كيف خالفت ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم  ،وثبت عن
عمر ،وروي عن علي ،ومل يقل أحد من أصحاب النيب صلى هللا عليه
وسلم خالفه؟! قال :روينا فيه عن عمر أنه شرب فضل شراب رجل
حده ،قلنا :رويتموه عن رجل جمهول عندكم ،ال تكون روايته حجة».
وذكر البيهقي يف "املعرفة"( )2قول الشافعي هذا ،قال« :وهذا
احلديث رواه األعمش ,رة عن أيب إسحاق ،عن عامر الشعيب ،عن سعيد
بن ذي لعوة ،و,رة ع ْن أيب إ ْسحاق ،ع ْن سعيد بن ذي حدان وابن ذي
لعوة  ...ومن ال ينصف حيتج برواية سعيد بن ذي لعوة على ما قدمنا
ذكره عن عمر وغريه» ،مث أسند عن إسحاق بن راهويه قال :كنت عند
ابن إدريس وعنده مجاعة ،فجرى ذكر املسكر ،فحرمه احلجازيون ،وجعل
حيتجون يف ؤليله ،إىل أن قال بعضهم :حدثنا أبو إسحاق،
أهل الكوفة ُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب للن أمح للد ال للذهيب" ،س للري أع للالم الن للبالء"( .ط ،7ب للريوت :م سس للة الرس للالة،
1410هل).155 :1 ،
( )1حممللد بللن إدريللس الشللافعي" ،األم"( .ط ،2بللريوت :دار املعرفللة1393 ،هلل)،
.156 :6
( )2أب ل للو بك ل للر أمح ل للد ب ل للن احلس ل للني البيهق ل للي" ،معرف ل للة الس ل للنن واآل ر" ،ؤقي ل للق:
عبل للداملعطي قلعجل للي( ،ط ،1حلل للب :دار الل للوعي ،دمشل للق :دار ابل للن قتيبل للة،
املنصورة مصر :دار الوفاء1412 ،هل).25-24 :13 ،
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عن سعيد بن ذي ل ْعوة يف الرخصة ،فقال احلجازيون  -أو قال ابن
إدريس :-وهللا ما جتيئون به عن املهاجرين واألنصار ،وال عن أبنائهم وإمنا
جتيئون به عن الع ْوران والع ْميان ،والعْرجان ،واحلوالن ،والع ْمشان !».
وقال البخاري( )1يف- :سعيد بن ذي لعوة عن عمر يف النبيذ-
روى عنه الشعيب ،خيالف الناس يف حديثه ،ال يعرف ،وقال بعضهم:
سعيد بن ذي حدان ،وهو وهم» .
وقال أيضا( :)2وروى الشعيب ،عن سعيد بن ذي لعوة ،عن
عمر؛ يف الشراب ،وسعيد خيالف الناس يف حديثه ،وهو جمهول ال
يعرف .وقال بعضهم :سعيد بن ذي حدان ،وهو وهم ،وخالفه
الشعيب ،عن ابْن عمر ،ع ْن عمر( . »)3مث روى إبسناده من طريق
الشعيب ،عن ابن عمر :أن عمر خطب« :أال إن اخلمر حرمت ،وهي
من مخسة أشياء :من احلنطة ،والشعري ،والتمر ،والعسل ،واخلمر ما
خامر العقل» .مث قال البخاري« :وقال بعضهم :هذا أثبت حديث
للكوفيني يف املسكر ،مث خالفوه!».

( )1البخاري" ،التاريخ الكبري".471 :3 ،
( )2حممد بن إمساعيل البخاري" ،التلاريخ األوسلط" .ؤقيلق :حمملود زايلد( ،ط،1
حلللب :دار الللوعي ،القللاهرة :مكتبللة دار ال لرتاث1397 ،ه لل1977 ،م):1 ،
.300-299
( )3تقدم خترجيه عند ذكر ابن حبان له من حديث عمر رضي هللا عنه.
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وقال ابن أيب حامت( :)1سألت أيب عن سعيد بن ذي لعوة؟ فقال:
ال يعبأ حبديثه ،جمهول إلنكاره ،ال أعلم روى عنه غري الشعيب وأيب
إسحاق ،روى حديثاا عن عمر يف رخصة املسكر ،خيالف الناس يف
حديثه».
وقال الدارقطين :ال يثبت هذا.
وقال ابن اجلوزي :هذا كذب ال شك فيه.
املنت الثاين :قال ابن حبان يف ترمجة (سلمة بن حفص السعدي)(:)2
(روى عن حيىي بن اليمان ،عن إسرائيل ،عن مساك ،عن جابر
بن مسرة ،قال« :كان إصبع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخلنصر من
رجله اليسرى متظاهرة(.»)3
رواه عنه صاحل بن حممد البغدادي.
وهذا خرب منكر ،ال أصل له ،كان رسول هللا صلى هللا عليه
( )1أبللو حممللد عبللدالرمحن بللن أيب حللامت ال لرازي" ،اجلللرح والتعللديل"( .دط ،حيللدر
آابد الللدكن :نسللخة مصللورة عللن طبعللة دائللرة املعللارف العثمانيللة ،بللريوت :دار
الكتب العلمية).18 :4 ،
( )2ابن حبان" ،كتاب اجملروحني".425 :1 ،
( )3وأخرجه أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقلي" ،دالئلل النبلوة يف معرفلة أحلوال صلاحب
الش ل لريعة" .توثيل للق وخت ل لريج وتعليل للق :د .عبل للداملعطي قلعجل للي ( ،ط ،1بل للريوت :دار
الكتب العلمية1408 ،هل) .248 :1 ،من طريق سلمة بن حفص به.
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وسلم معتدل اخللق) .انتهى كالم ابن حبان(.)1
وقال ابن كثري عن احلديث :غريب(.)2

املنت الثالث :قال ابن حبان يف ترمجة (العالء أبو حممد الثقفي)(:)3
(العالء بن حممد الثقفي شيخ يروي عن أنس بن مالك قال:
«كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتبوك ،فطلعت الشمس بضياء،
ونور وشعاع مل أرها طلعت فيما مضى ،فسألت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم عن ذلك فقال :إن معاوية بن معاوية الليثي( )4مات ابملدينة،
فبعث هللا إليه سبعني ألف ملك ،يصلون عليه قيل :مم ذاك؟ قال :كان
يكثر قراءة ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱤ ابلليل والنهار ،ويف ممشاه
وقيامه وقعوده ،قال جربيل :فهل لك اي رسول هللا أن أقبض لك األرض
( )1ذكر كالم ابن حبان يف ترمجة "سللمة بلن حفلص" .انظلر :أمحلد بلن عللي بلن
حجللر العسللقالين ،يف "تعجيللل املنفعللة بزوائللد رجللال األئمللة األربعللة" .ؤقيللق:
إك لرام هللا إمللداد احلللق( ،ط ،1بللريوت :دار البشللائر اإلسللالمية1416 ،ه لل)،
 ،599 :1وانظر :ابن حجر العسقالين" ،لسان امليزان".67 :3 ،
( )2أبللو الف للداء إمساعيللل ب للن كثللري الدمش للقي" ،البدايللة والنهاي للة" .تللدقيق وؤقي للق :د.
أمحد ملحم وغريه( ،ط ،5بريوت :دار الكتب العلمية1409 ،هل).421 :8 ،
( )3ابن حبان" ،كتاب اجملرحني".172 :1 ،
( )4نبه احلافظ ابن حجر على خطأ من قال (الليثي) والصواب :املزين" .اإلصابة
يف متييز الصحابة"( .دط ،بريوت .دار الكتب العلمية ،دت)126 :6 ،ط.
الشاملة.
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فتصلي عليه؟ قال :نعم ،فصلى عليه مث رجع( »)1رواه عنه يزيد بن
( )1أخرجله أمحللد بللن منيلع يف مسللنده" .املطالللب العاليلة بزوائللد املسللانيد الثمانيللة"
ؤقيللق :أبللو بللالل غنلليم بللن عبللاس بللن غنلليم ،وأيب متلليم ايسللر بللن إب لراهيم ب لن
حممد( ،ط ،1الرايض :دار الوطن1418 ،هل) )»3801« .187 :4 ،وأبو
يعل ل للى يف مس ل للنه ( ،»4267« .256 :7والبيهق ل للي يف ش ل للعب اإلمي ل للان :4
 ،)»2321« .153والسللنن  ،»7032« ،83 :4وابللن عسللاكر ،علللي بللن
احلس للن ب للن هب للة هللا" ،معج للم الش لليوخ" .ؤقي للق :وف للاء تق للي ال للدين( ،ط،1
دمش للق :دار البش للائر1421 ،ه ل لل2000 ،م) ،"1177" ،926 :2 ،كله للم
ملن طريللق يزيلد بللن هلارون ،عللن أيب حمملد العللالء الثقفلي ،والصلواب أنله :هللو
العالء بن زيد أو ابن زيدل.
وقللد ورد احلللديث عللن أنللس مللن طريللق آخللر أخرجلله أبللو يعلللى يف مسللنده :7
 ،»4268« .258والط ل لرباين يف املعجل للم الكبل للري ()»1040« .428 :19
والبيهقلي يف السللنن  )»7033« .84 :4عللن حمبللوب بللن هللالل ،عللن عطللاء
بن أيب ميمونة ،علن أنلس بلن ماللك .قلال البيهقلي :أخلربان أبلو سلعد امللاليين،
أنبأ أبو أمحد بن عدي احلافظ ،قال :حمبوب بلن هلالل امللزين ،علن عطلاء بلن
أيب ميمونللة ،عللن أنللس :نللزل جربائيللل عليلله السللالم ...ال يتللابع عليلله ،مسعللت
ابن محاد يذكره عن البخاري.
وورد أيضل للا مل للن طريل للق احلسل للن مرسل للال ،أخرجل لله الط ل لرباين يف املعجل للم الكبل للري
( )»1041« ،429/19والبيهقل ل ل ل ل ل ل للي يف "شل ل ل ل ل ل ل للعب اإلميل ل ل ل ل ل ل للان" ،152 :4
« )»2320من طريق يونس بن حممد املل دب ،حلدثنا صلدقة بلن أيب سلهل،
عن يونس ،عن احلسن.
قال ابن كثري :وقد روي هذا من طرق أخر ،تركناها اختصارا ،وكلها ضعيفة.
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هارون.

حديث منكر ،مل يتابع عليه ،ولست أحفظ من أصحاب رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم أحدا يقال له :معاوية بن معاوية الليثي ،وقد
سرق هذا احلديث شيخ من أهل الشام ،فرواه عن بقية عن حممد ابن
زايد عن أيب أمامة بطوله) .انتهى كالم ابن حبان.
قال ابن عبد الرب :أسانيد هذه األحاديث ليست ابلقوية ،ولو
أهنا يف األحكام مل يكن يف شيء منها حجة ،ومعاوية بن مقرن املزين
وإخوته :النعمان ،وسويد ،ومعقل وسائرهم -وكانوا سبعة -معروفون يف
الصحابة ،مذكورون يف كبارهم .وأما معاوية بن معاوية فال أعرفه بغري
ما ذكرت يف هذا الباب ،وفضل ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱤ ال ينكر .وابهلل
التوفيق(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إمساعيللل بللن كثللري ،تفسللري القللرآن العظلليم ،ؤقيللق :سللامي بللن حممللد السللالمة،
(ط ،4الرايض :دار طيبة1428 ،ه).526 :8 ،
وأمللا احلللافظ ابللن حجللر فللريى أن هللذه الطللرق يقللوي بعضللها بعضللا .أمحللد بللن
علللي بللن حجللر العسللقالين" ،لسللان املي لزان" .ؤقيللق عبللد الفتللاح أبللو غللدة،
(ط ،1بريوت :دار البشائر اإلسالمية2002 ،م).466 :6 ،
( )1يوس ل للف بل ل للن عب ل للد هللا بل ل للن حمم ل للد بل ل للن عب ل للد الل ل للرب" ،االس ل للتيعاب يف معرفل ل للة
األصللحاب" .ؤقيللق :علللي البجللاوي( ،ط ،1بللريوت :دار اجليللل1412 ،هلل،
1992م).1424 :3 ،
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املبحث اخلامس :نقد املنت ملخالفته أصول الدين وقواعده العظام:
من أهم أدوات نقد املنت عند علماء احلديث إذا احتوى على ما
خيالف أصول الدين وقواعده العظام ،وقد استعمل ابن حبان هذه
األداة ،وفيما يلي أورد ما وقفت عليه من األمثلة يف ذلك:
املنت األول :قال ابن حبان يف ترمجة (أيوب بن عبد السالم)(:)1
شيخ كأنه كان زنديقا يروي عن أيب بكرة عن ابن مسعود «أن
هللا تبارك وتعاىل إذا غضب انتفخ على العرر حىت يثقل على محلته»
روى عنه محاد بن سلمة ،كان كذااب ال حيل ذكر مثل هذا
احلديث وال كتابته ،وما أراه إال دهراي يوقع الشك يف خلد املسلمني
مبثل هذه املوضوعات نعوذ ابهلل من حالة تقربنا إىل سخطه .انتهى
كالم ابن حبان.
قال الباحث :قال الذهيب :بئس ما فعل محاد بن سلمة بروايته
مثل هذا الضالل ،فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم« :كفى ابملرء إمثا
أن حيدث بكل ما مسع»( ،)2بل وال أعرف له إسنادا عن محاد فيتأمل
هذا ،فإن ابن حبان صاحب تشنيع وشغب(.)3

( )1ابن حبان" ،كتاب اجملروحني".182 :1 ،
( )2أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه :برقم (.)5
( )3الذهيب" ،ميزان االعتدال".290 :1 ،
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املنت الثاين :قال ابن حبان يف ترمجة (أبو زيد)(:)1
(يروي عن ابن مسعود ما مل يتابع عليه ،ليس يدرى من هو ،وال
يعرف أبوه وال بلده.
واإلنسان إذا كان هبذا النعت مث مل يرو إال خربا واحدا خالف
فيه الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس والنظر والرأي يستحق جمانبته فيما
روى ،واالحتجاج بغريه.
روى عن ابن مسعود أن النيب صلى هللا عليه وسلم« :توضأ
ابلنبيذ(.»)2
( )1ابن حبان" ،كتاب اجملروحني".514 :2 ،
( )2أخرجه أبو داود يف سننه « ،»84والرتمذي « ،»88وابن ماجه «»384
وغريهم من طرق عن أيب فزارة ،عن أيب زيد ،عن ابن مسعود .قال الرتمذي:
وأبو زيد رجل جمهول عند أهل احلديث ال تعرف له رواية غري هذا احلديث.
وقد ورد احلديث من طرق أخرى عن ابن مسعود:
منها :طريق ابن هليعة ،عن قيس بن احلجاج ،عن حنش ،عن ابن عباس عن
ابن مسعود .أخرجه ابن ماجه يف سننه ،»385« .وأمحد يف املسند.
« ،»3782والبزار يف مسنده .»1437« .قال البزار :وهذا احلديث ال
يثبت البن هليعة ،ألن ابن هليعة كانت قد احرتقت كتبه ،فكان يقرأ من كتب
غريه ،فصار يف أحاديثه أحاديث مناكري ،وهذا منها ،وال نعلم روى ابن
عباس عن عبد هللا بن مسعود إال هذين احلديثني.
ومنها :طريق محاد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أيب رافع عن
ابن مسعود .أخرجه أمحد يف املسند ،»4353« .والدارقطين يف السنن.
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أخربانه احلسن بن سفيان ،قال :حدثنا منصور بن أيب مزاحم،
قال :حدثنا شريك عن أيب فزارة عن أيب زيد عن عبد هللا) .انتهى كالم
ابن حبان.
قال ابن عدي :وال يصح هذا احلديث عن النيب صلى هللا عليه
وسلم ،وهو خالف القرآن(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« ،»245 ،244قال الدارقطين :علي بن زيد ضعيف ،وأبو رافع مل يثبت
مساعه من ابن مسعود ،وليس هذا احلديث يف مصنفات محاد بن سلمة.
قال الزيلعي وقد أعل هذا احلديث بثالث علل :أحدها :جهالة أيب زيد،
والثاين :الرتدد يف أيب فزراة ،والثالث :أن ابن مسعود مل يشهد مع النيب صلى
هللا عليه وسلم ليلة اجلن.
وقد ورد له طرق أخرى أوردها الدارقطين وضعفها ،انظر :سنن الدارقطين
.81-76 :1
وورد له شواهد أخرى لكنها ضعيفة ،انظر :الزيلعي" ،نصب الراية"،
.148-137 :1
قال احلافظ ابن حجر :وهذا احلديث أطبق علماء السلف على تضعيفه.
ابن حجر" ،فتح الباري".422 :1 ،
( )1ابن عدي" ،الكامل يف معرفة الرجال".194 :9 ،
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املبحث السادس :نقد املنت ملخالفته الفتوى املشهورة عن أصحاب
النيب صلى اهلل عليه وسلم:
يعترب استعمال هذا العامل يف نقد املنت اندرا عند العلماء ،ومع
ذلك استعمله ابن حبان كأداة من أدوات نقد املنت لديه ،وسأورد يف
اآليت ما وقفت عليه من األمثلة يف ذلك:
املنت األول :قال ابن حبان يف ترمجة (َلْد بن أيوب)(:)1
جلد بن أيوب عداده يف أهل البصرة ،يروي عن معاوية بن قرة،
روى عنه جرير بن حازم ،وهو صاحب حديث «احليض ثالث أربع
مخس ست سبع مثان تسع عشرة ،فما زاد على العشرة فهو
استحاضة» .يروي عن معاوية بن قرة عن أنس.
وهذا موضوع عليه ،ما أعلم أحدا من أصحاب رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم أفىت هبذا( ،)2وأعلى شيء ألصحاب الرأي فيه قول
خالد بن معدان.
وقال محاد بن زيد :رأيت اجللد وهو ال مييز بني احليض
(" )1الكامل يف معرفة الرجال".248 :1 ،
( )2ورد الفتوى هبذا عن بعض الصحابة إال أن أمثلها ما روي عن عثمان بن أيب
العاص ،أخرجه أبوبكر البيهقي" ،اخلالفيات" .ؤقيق :مشهور حسن
سلمان( ،ط ،1الرايض :دار الصميعي1417 ،هل) .388 :3 ،وقال عقبه:
وهذا األثر ال أبس إبسناده إال أنه قد اختلف يف متنه كما ترى والرواية
األخرية حجة عليهم يف أقل احليض إن كانت حمفوظة.
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واالستحاضة ،فكان ابن عيينة إذا ذكره يقول :جلد؟ وما جلد؟ ومن جلد؟
وما كان جلد؟ كان إمساعيل بن علية يرميه ابلكذب.
فأما خربه يف احليض فإن أاب خليفة حدثنا ،قال :حدثنا سليمان
بن حرب الواشجي ،عن محاد بن زيد ،عن اجللد بن أيوب ،عن معاوية
بن قرة ،عن أنس ،قال« :املستحاضة تنتظر ثال ومخسا وسبعا وعشرا
ال جتاوز ذلك»( .)1انتهى كالم ابن حبان.
قال الباحث :وقد تتابع العلماء من املتقدمني واملتأخرين على
إنكار حديث اجللد بن أيوب هذا ،ومن األمثلة على ذلك قول الشافعي
يف حديث اجللد بن أيوب :قد أخربنيه ابن علية ،عن اجللد بن أيوب،
( )1أخرجه عبد هللا بن عبد الرمحن الدرامي" ،مسند الدارمي املعروف ب ل"سنن
الدرامي" .ؤقيق :حسني الداراين( ،ط ،1السعودية :دار املغين1412 ،هل،
2000م) .»867« ،625 :1 ،والدارقطين يف السنن ،795« ،217 :1
 »803 ،802 ،797 ،796والبيهقي يف السنن الكربى .479-478 :1
عن مجع من حفاظ احلديث وأئمته مثل سفيان وجرير ومحاد بن زيد وغريهم،
عن اجللد بن أيوب به.
وقد ورد من طرق أخرى ،عن أنس رضي هللا عنه؛ استوعبها البيهقي رمحه هللا يف "
اخلالفيات " وضعفها كلها ،كما أورد األحاديث األخرى اليت تشهد حلديث أنس
وضعفها كذلك ،وكذلك اآل ر عن الصحابة رضوان هللا عليهم إال أثر عثمان بن
أيب العاص كما سبق( .انظر" :اخلالفيات" للبيهقي مع حاشيته للشيخ مشهور
حسن  ،)397-354 :3وقال يف كتاب السنن  :481 :1وقد روي يف أقل
احليض وأكثره أحاديث ضعاف قد بينت ضعفها يف اخلالفيات.
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عن معاوية بن قرة ،عن أنس بن مالك ،أنه قال« :قرء املرأة أو قال:
حيض املرأة :ثالث أربع ،حىت انتهى إىل عشرة» وقال يل ابن علية:
اجللد أعرايب ال يعرف احلديث ،وقال يل :قد استحيضت امرأة من آل
أنس فسئل ابن عباس عنها فأفىت فيها وأنس حي ،فكيف يكون عند
أنس بن مالك ما قلت من علم احليض وحيتاجون إىل مسألة غريه فيما
عنده فيه علم؟!
قال الشافعي :حنن وأنت ال نثبت حديث مثل اجللد ،ونستدل
على غلط من هو أحفظ منه أبقل من هذا(.)1
املنت الثاين :قال ابن حبان يف ترمجة (عبد هللا بن أيب ليلى
األنصاري)(:)2
(يروى عن علي« :من قرأ خلف اإلمام فقد أخطأ الفطرة(،»)3
( )1السنن الكربى للبيهقي  ،479 :1ولالستزادة يف أقوال العلماء واحملققني يف نقد هذا
احلديث راجع كتاب اخلالفيات للبيهقي مع حاشيته النفيسة للعالمة مشهور حسن.
( )2ابن حبان" :كتاب اجملروحني".497 :1 ،
( )3أخرجه أيضا الدارقطين يف السنن  ،»1241« ،325 :1والعقيلي يف
"الضعفاء" يف ترمجة "عبد هللا بن أيب ليلى" والبيهقي ،أمحد بن احلسني بن
علي ،يف "القراءة خلف اإلمام" .ؤقيق :حممد السيد زغلول( ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1405 ،هل) ،ص ،190:وعلقه البخاري ،حممد بن
إمساعيل يف "القراءة خلف اإلمام" .ؤقيق :حممد آل حطامي ،وشايع
الشايع( ،ط ،1الرايض :دار الصميعي1436 ،هل2015 ،م) ،ص ،81:من
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روى عنه ابنه املختار بن عبد هللا.
وهذا شيء ال أصل له عن علي ،ألن املشهور عن علي؛ ما روى
عنه عبيد هللا بن أيب رافع ،أنه« :كان يرى القراءة خلف اإلمام( »)1وابن أيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطريق اليت ذكرها املصنف= املختار بن عبد هللا ،عن أبيه ،عن علي.
وقد اختلف يف سند هذا احلديث على أوجه كثرية:
فقيل عن املختار عن علي.
وقيل عن ابن األصبهاين عن عبد هللا بن أيب ليلى ،عن علي.
وقيل غري ذلك ،وقد استوعب طرقه الدارقطين يف السنن ،326-325 :1
والبيهقي يف "القراءة خلف اإلمام" .192-189
قال الدارقطين :وخالف هذا اإلسناد قيس وابن أيب ليلى ،عن ابن
األصبهاين ،وال يصح إسناده.
قال البيهقي :واحلديث يدور على ابن األصبهاين على االختالف الذي ذكران.
مث قال :أخربان أبو بكر بن احلارث ،أان أبو حممد بن حيان ،ان حممد بن
عمرو ،ان صاحل بن أمحد ،ان علي بن املديين ،قال :مسعت عبد الرمحن ،قال:
سألت سفيان الثوري عن "حديث ابن األصبهاين يف القراءة خلف اإلمام"
فقال :قد سألته عنه فشك فيه ،أو فلم يصححه.
ونقل عن أيب علي النيسابوري قوله :هذا حديث مضطرب اإلسناد فاسد،
وال جيوز االحتجاج مبثل هذا اإلسناد وال يوقف على مساع عبد الرمحن بن
األصبهاين ،عن املختار بن أيب ليلى ،وال مساع املختار ،عن أيب ليلى من
علي رضي هللا عنه( .انظر :البيهقي" ،القراءة خلف اإلمام" ،ص.192
( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف"  ،»3753« ،328 :1والبخاري يف
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ليلى هذا رجل جمهول ،ما أعلم له شيئا يرويه عن علي غري هذا احلرف
املنكر الذي يشهد إمجاع املسلمني قاطبة ببطالنه ،وذلك :أن أهل الصالة
مل خيتلفوا من لدن الصحابة إىل يومنا هذا -ممن ينسب إىل العلم منهم -أن
من قرأ خلف اإلمام جتزيه صالته ،وإمنا اختار أهل الكوفة ترك القراءة خلف
اإلمام فقط ،ال أهنم مل جييزوه ،ففي إمجاعهم على إجازة القراءة خلف اإلمام
دليل على بطالن رواية ابن أيب ليلى هذا) .انتهى كالم ابن حبان.
قال البخاري :وهذا ال يصح ،ألنه ال يعرف املختار ،وال يدرى
أنه مسعه من أبيه أم ال؟ وأبوه من علي؟ وال حيتج أهل احلديث مبثله،
وحديث الزهري ،عن عبد هللا بن أيب رافع ،عن أبيه ،أدل وأصح(.)1
وقال حممد بن إسحاق بن خزمية يف  -حديث املختار بن عبد
هللا بن أيب ليلى ،عن أبيه ،عن علي رضي هللا عنه  :-مل نسمع
للمختار بن عبد هللا وال لعبد هللا بن أيب ليلى إال يف هذا اخلرب ،وهذا
كذب وزور على علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ،قد أمليت خرب
الزهري ،عن عبيد هللا بن أيب رافع ،عن علي بن أيب طالب رضي هللا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"القراءة خلف اإلمام" ،ص ،90والدارقطين يف "سننه" ،320/1 ،والبيهقي
يف "السنن الكربى" ،239 :2 ،وغريها ،عن الزهري عن عبيد هللا بن أيب
رافع عن علي رضي هللا عنه وكان كاتبا لعلي .ولفظه« :أنه كان أيمر وحيب
أن يقرأ خلف اإلمام يف الظهر والعصر بفاؤة الكتاب وسورة سورة ،ويف
األخريني بفاؤة الكتاب» ،ويف لفظ قال علي« :اقرأ يف الظهر والعصر
خلف اإلمام يف كل ركعة أبم الكتاب وسورة».
( )1البخاري" ،القراءة خلف اإلمام" ،ص.81
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عنه ،أنه كان يقول« :اقرأ يف الظهر والعصر خلف اإلمام يف كل ركعة
أبم الكتاب وسورة» وهذا إسناد متصل قد رواه العدول :الزهري -
الذي مل يكن يف زمانه أعلم ابألخبار وال أحفظ هلا وال أحسن سياقا
للحديث منه  -عن عبيد هللا بن أيب رافع كاتب علي رضي هللا عنه،
وال يرفع هذا اخلرب الذي روي إبسناد صحيح متصل برواية مثل املختار
بن عبد هللا عن أبيه إال جاهل ابلعلم أو متجاهل ،وال يعتقد هذه
املقالة -اليت رويت يف خرب ابن أيب ليلى وال يضيفها إىل علي بن أيب
طالب رضي هللا عنه مع علمه وجاللته وفقهه -من يعرف أحكام
اإلسالم؛ إذ الفطرة عند من حيتج هبذا اخلرب هي اإلسالم ،فيجب على
قبوله مقالة احملتج هبذا اخلرب أن يرى القار خلف اإلمام خمالفا
لإلسالم ،وخمالف اإلسالم غري مسلم  -وبسط الكالم يف هذا  -وال
يقول هبذا أحد نعلمه(.)1
وقال الدارقطين – بعد ذكر حديث عبد هللا بن أيب رافع :-
وهذا احلديث عن علي أحسن إسنادا وأصح من احلديث الذي يرويه
الكوفيون عن عبد الرمحن بن األصبهاين عن املختار بن عبد هللا ،عن
أبيه ،عن علي« :أخطأ الفطرة من قرأ خلف اإلمام»( .)2وهللا أعلم.
وقال البيهقي  -بعد ذكر حديث عبد هللا بن أيب رافع عن علي
رضي هللا عنه  :-ويف كل ذلك داللة على ضعف ما روي عن علي
رضي هللا عنه خبالفه أبسانيد ال يسوى ذكرها لضعفها(.)3
( )1البيهقي" ،القراءة خلف اإلمام".192 ،
( )2الدارقطين" ،العلل"20 :4 ،
( )3البيهقي" ،السنن الكربى".239 :2 ،
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املبحث السابع :نقد املنت لكونه ال يليق بكالم النيب صلى اهلل عليه
وسلم:
من األدوات اليت استعملها العلماء كثريا يف نقد املنت؛ كونه ال
يليق بكالم النيب صلى هللا عليه وسلم ،إما لركاكته ،وإما لسماجته ،أو
لغري ذلك مما ال يليق مبقام النبوة الكرمي ،وسأورد ما وقفت عليه عند
ابن حبان من استعمال هذه األداة يف نقد املتون لديه.
املنت األول :قال ابن حبان يف ترمجة (إبراهيم بن عمرو بن بكر
الس ْكسكي)(:)1
روى عن أبيه عن عبد العزيز بن أيب رواد ،عن انفع ،عن ابن
عمر ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم «الناس على ثالث
منازل :فمن طلب ما عند هللا عز وجل ،كانت السماء ظالله واألرض
فراشه ،مل يهتم أبمر شيء من أمر الدنيا ،فرغ نفسه هلل عز وجل ،فهو
ال يزرع الزرع وهو أيكل اخلبز ،وهو ال يغرس الشجر وهو أيكل الثمر،
ال يهتم بشيء من أمر الدنيا توكال على هللا عز وجل وطلب ثوابه؛
فضمن هللا السماوات السبع واألرضني السبع ،ومجع اخلالئق رزقه فهم
يتعبون فيه ،وأيتون به حالال ،وحياسبون عليه ،ويستويف رزقه هو بغري
حساب عند هللا حىت أ,ه اليقني ،والثاين :مل يقو على ما قوي عليه،
يطلب بيتا يكنه ،وثواب يواري عورته ،وزوجة يستعف هبا ،وطلب رزقا
( )1ابن حبان" :كتاب اجملروحني".109 :1 ،
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حالال فطيب هللا رزقه ،فإن خطب مل يزوج ،وإن كان عليه حق أخذ
منه ،وإن كان له مل يعطه ،فالناس منه يف راحة ،ونفسه منه يف عناء،
يظلم فال ينتصر يبتغي بذلك الثواب من هللا عز وجل ،فال يزال يف
الدنيا حزينا حىت يفضي إىل الراحة والكرامة ،والثالث :طلب ما عند
الناس فطلب البناء املشيد ،واملراكب الفارهة ،والكسوة الظاهرة ،واخلدم
الكثري ،والتطاول على عباد هللا ،فأهام ما بيده من عرض الدنيا عن
اآلخرة ،فهو عبد الداننري والدراهم ،واملرأة واخلادم ،والثوب اللني
واملركب ،يكسب ماله من حالله وحرامه ،حياسب عليه ويذهب هبناه
غريه ،فذلك ليس له يف اآلخرة من خالق».
أخربانه ابن قتيبة ،ثنا إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي ،ثنا
أيب ،عن عبد العزيز بن أيب رواد.
وإن كان عبد العزيز وعمرو بن بكر ليسا يف احلديث بشيء،
فإن هذا ليس من عملهما ،وهذا شيء تفرد به إبراهيم بن عمرو ،وهو
مما عملت يداه؛ ألن هذا كالم ليس من كالم رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،وال ابن عمر ،وال انفع ،وإمنا هو شيء من كالم احلسن(.)1

( )1ابن حبان" :كتاب اجملروحني".110-109 :1 ،

- 193 -

معايري نقد املنت عند أيب حامت البسيت من خاللكتابه "اجملروحني من احملدثني" مجع ودراسة ،د .سليمان عبد هللا السيف

املبحث الثامن :نقد املنت ملخالفته املذهب الفقهي املقرر عند ابن
حبان:
هذا العامل يف نقد املتون يعترب اندر االستعمال ،وقد استعمله
ابن حبان رمحه هللا؛ مما يدل على تفننه يف علم النقد ،واستعماله أدوات
متنوعة يف نقد املتون ،وسأورد ما وقفت عليه من ذلك.
املنت األول :قال ابن حبان يف ترمجة (احلسن بن أيب َعفر
اجل ْفري)(:)1
وهو الذي روى عن أيب الزبري ،عن جابر ،قال« :هنى رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم عن مثن الكلب واهلر ،إال الكلب املعلم» .حدثناه
أبو يعلى ،ثنا أبو خيثمة ،ثنا عباد بن العوام ،عن احلسن بن أيب جعفر،
عن أيب الزبري( ،)2هذا خرب هبذا اللفظ ال أصل له ،وال جيوز مثن الكلب
( )1ابن حبان" :كتاب اجملروحني".287/1 ،
( )2أخرجه من هذا الطريق أمحد يف املسند  ،)»14411« ،302 :22وأبو يعلى
يف مسنده  ،»1919« ،427 :3والدارقطين  ،»3046« ،61 :2كلهم من
طريق عباد بن العوام به .وقد ضعفه الدارقطين ابحلسن بن أيب جعفر.
وقد ,بع احلسن بن أيب جعفر ،محاد بن سلمة ،فرواه عن أيب الزبري عن جابر.
أخرجه النسائي يف السنن الصغرى .كتاب الصيد .ابب الرخصة يف مثن كلب.
« ،»4306ويف كتاب البيوع .ابب ما استثين ،»4682« .والدارقطين يف
السنن  )»3050 ،3049 ،3048« ،61 :2والبيهقي يف السنن الكربى :6
 ،10من طرق عن محاد بن سلمة به .قال النسائي :وحديث حجاج عن محاد
بن سلمة ليس بصحيح ،وقال يف موضع آخر :منكر.
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املعلم وال غريه .انتهى كالم ابن حبان.
قال البيهقي :واألحاديث الصحاح عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف
النهي عن مثن الكلب خالية عن هذا االستثناء ،وإمنا االستثناء يف
األحاديث الصحاح يف النهي عن االقتناء ،ولعله شبه على من ذكر يف
حديث النهي عن مثنه من ه الء الرواة الذين هم دون الصحابة
والتابعني ،وهللا أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أعل طريق محاد بن سلمة أيضا ابلوقف ،قال البيهقي يف السنن الكربى:
رواه عبد الواحد ،وكذلك رواه سويد ابن عمرو ،عن محاد ،مث قال :ومل يذكر
محاد عن النيب صلى هللا عليه وسلم .ورواه عبيد هللا بن موسى ،عن محاد
ابلشك يف ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم فيه .ورواه اهليثم بن مجيل ،عن
محاد ،فقال :هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وكذا رجح الوقف الدارقطين يف سننه بعد ما ذكر رواية سويد بن عمرو ،عن
محاد املوقوفة ،قال :وهذا أصح من الذي قبله.
وقد ورد احلديث عن أيب هريرة رضي هللا عنه .أخرجه الرتمذي .كتاب
البيوع .حديث ،»1281« :من طريق أيب املهزم ،عن أيب هريرة ،وأخرجه
الدارقطين  »3045« .60 :2والبيهقي ،10 :6من طرق عن عطاء ،عن
أيب هريرة ،وهذه الطرق كلها ضعيفة ،ضعفها الرتمذي ،والدارقطين،
والبيهقي.
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اخلامتة
بعد متام هذا البحث حبمد هللا تعاىل ،فإن أبرز النتائج اليت
توصلت إليها ما يلي:
 -1أن نقد املنت عند علماء احلديث ال يقل أمهية وال ممارسة من نقد
السند.
 -2أن من العالمات اليت يستدل هبا علماء اجلرح والتعديل على
عدالة الراوي أو جرحه سالمة ما يرويه من املتون من النقد.
 -3إبراز اإلمام ابن حبان لنقد املتون يف كتابه "اجملروحني" ابلربط
بني منزلة الراوي وبني ما يرويه من متون منكرة أو منتقدة.
 -4بروز اإلمام ابن حبان يف علم النقد عامة ،ونقد املتون خاصة
من خالل كثرة األمثلة اليت استخرجها على الرواة املنتقدين،
ومن خالل تنوع أدوات ومعايري نقد املنت اليت استعملها.
ومن هنا فإين أوصي الباحثني أبمرين:
األول :مجع املتون األخرى اليت نقدها ابن حبان نقدا عاما دون
تفسري ،مع حماولة إجياد التفسري هلذا النقد ،وهذا يصلح ألن يكون
رسالة علمية (ماجستري ،دكتوراه).
الثاين :تطبيق هذه الدراسة على غري ابن حبان من النقاد،
وخباصة ممن هلم تصانيف يف اجلرح والتعديل ،مثل :ابن عدي،
والعقيلي ،والذهيب ،وابن حجر...
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املصادر واملراجع
ابن أيب شيبة ،عبدهللا بن حممد العبسي" .الكتاب املصنف يف
األحاديث واآل ر" .تقدمي وضبط :كمال يوسف احلوت( ،ط،1
بريوت :دار التاج1409 ،هل).
ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي" .التحقيق يف أحاديث
اخلالف" .ؤقيق :مسعد عبد احلميد حممد السعدين( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هل).
ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي" .العلل املتناهية يف
األحاديث الواهية" .ؤقيق :إرشاد احلق األثري( ،دط ،الهور:
إدارة ترمجان السنة ،مكة املكرمة :املكتبة اإلمدادية ،دت).
ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي .يف كتاب "املوضوعات" .ؤقيق :نور
الدين شكري بوايجيالر( ،ط ،1الرايض :أضواء السلف،
1997م).
ابن السين ،أمحد بن حممد الدينوري املعروف اببن السين" .عمل اليوم
والليلة" .ؤقيق :بشري حممد عيون( ،دط ،دمشق :دار البيان،
1407هل).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي" .زاد املعاد يف هدي
خري العباد" .ؤقيق :شعيب األرن وط ،عبدالقادر األرن وط،
(ط ،16بريوت :م سسة الرسالة1408 ،هل).
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ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي" .املنار املنيف يف
الصحيح والضعيف" ،اعتىن به :عبدالفتاح أبو غدة( ،دط،
حلب :مكتبة املطبوعات اإلسالمية1403 ،هل).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي".هتذيب السنن" .ؤقيق:
حممد حامد الفقي( ،دط ،بريوت :دار املعرفة).
ابن امللقن ،عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري" .البدر املنري يف
ختريج األحاديث واآل ر الواقعة يف الشرح الكبري" .ؤقيق:
مصطفى أبو الغيط ،وعبد هللا بن سليمان ،وايسر كمال( ،ط،1
الرايض :دار اهلجرة1425 ،هل2004 ،م).
ابن املنذر ،حممد بن إبراهيم" .األوسط يف السنن واإلمجاع
واالختالف" .ؤقيق :د .أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف،
(ط ،1املدينة املنورة :دار طيبة1413 ،هل).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم" .منهاج السنة يف نقض كالم الشيعة
القدرية" .ؤقيق :د .حممد رشاد سامل( .طبعة مصورة عن طبعة
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرايض1406 ،هل).
ابن حجر العسقالين ،أمحد بن حجر" .موافقة اخلرب يف ختريج أحاديث
املختصر" .ؤقيق :محدي السلفي ،صبحي السامرائي( ،ط،3
الرايض :مكتبة الرشد1419 ،ه).
ابن حجر ،أمحد بن علي بن حممد "الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية".
ؤقيق :السيد عبدهللا هاشم( ،دط ،بريوت :دار املعرفة.
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ابن حجر ،أمحد بن علي" .اإلصابة يف متييز الصحابة"( .دط ،بريوت.
دار الكتب العلمية ،دت).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي
الكبري" ؤقيق :أبوعاصم حسن بن عباس بن قطب( ،ط( ،1د،
م) ،م سسة قرطبة1416 ،هل).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية"
ؤقيق :أبو بالل غنيم بن عباس بن غنيم ،وأيب متيم ايسر بن
إبراهيم بن حممد( ،ط ،1الرايض :دار الوطن1418 ،هل).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة".
ؤقيق :إكرام هللا إمداد احلق( ،ط ،1بريوت :دار البشائر
اإلسالمية1416 ،هل).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .تقريب التهذيب" .ؤقيق :حممد عوامة،
(ط ،2حلب :دار الرشيد ،بريوت :دار البشائر اإلسالمية،
1408هل).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .فتح الباري شرح صحيح البخاري".
ؤقيق :حمب الدين اخلطيب ( ،ط ،4مصر :املكتبة السلفية،
1408هل).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .لسان امليزان"( .دط ،حيدر آابد :مصورة
عن طبعة دائرة املعارف النظامية ،بريوت :دار الكتاب اإلسالمي،
1329هل).
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ابن حجر ،أمحد بن علي" .لسان امليزان" .ؤقيق عبد الفتاح أبو غدة،
(ط ،1بريوت :دار البشائر اإلسالمية2002 ،م).
ابن حنبل ،أمحد بن حممد" .املسند" .ؤقيق :شعيب األرن وط( ،ط،2
بريوت :م سسة الرسالة14220 ،هل).
ابن رجب ،عبد الرمحن بن شهاب الدين" .فتح الباري" .ؤقيق :طارق
عبد هللا( ،ط ،2الدمام :دار ابن اجلوزي1422 ،هل).
ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد هللا بن حممد" .االستيعاب يف معرفة
األصحاب" .ؤقيق :علي البجاوي( ،ط ،1بريوت :دار اجليل،
1412هل1992 ،م).
ابن عبد اهلادي،حممد بن أمحد" .تنقيح التحقيق" .ؤقيق:سامي ابن
حممد جاد هللا و عبد العزيز بن انصر احلباين( ،ط ،1الرايض:
مكتبة أضواء السلف1428 ،ه).
ابن عساكر ،علي بن احلسن بن هبة هللا" .معجم الشيوخ" .ؤقيق:
وفاء تقي الدين( ،ط ،1دمشق :دار البشائر1421 ،هل،
2000م).
ابن قدامة ،عبد هللا بن أمحد اجلماعيلي املقدسي" .املنتخب من علل
اخلالل" ،ؤقيق :طارق بن عوض هللا( ،دط ،الرايض :دار الراية،
دت).
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ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل" .البداية والنهاية" .تدقيق وؤقيق :د.
أمحد ملحم وغريه( ،ط ،5بريوت :دار الكتب العلمية،
1409هل).
ابن كثري ،إمساعيل بن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ؤقيق :سامي بن
حممد السالمة( ،ط ،4الرايض :دار طيبة1428 ،ه).
ابن ماجه ،أبو عبدهللا حممد بن يزيد القزويين" ،سنن ابن ماجه".
ؤقيق :حممد ف اد عبدالباقي( ،دط ،بريوت :دار الكتب العلمية،
دت).
ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم " .لسان العرب"( .دط،
بريوت :دار صادر ،دت).
األثرم ،أمحدبن حممد بن هانئ" .انسخ احلديث ومنسوخه" .ؤقيق:
عبد هللا املنصور( ،ط ،1نسخة الشاملة1420 ،هل1999 ،م).
األصبهاين ،أمح د بن عبد هللا" .معرفة الصحابة" .ؤقيق :عادل بن
يوسف العزازي( ،ط ،1الرايض :دار الوطن1419 ،هل).
األعظمي ،حممد مصطفى" .منهج النقد عند احملدثني نشأته و,رخيه".
(ط ،3السعودية :مكتبة الكوثر1410 ،هل1990 ،م).
األلباين ،حممد انصر الدين األلباين" .سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها
السيء على األمة"( .ط ،4الرايض :مكتبة املعارف1408 ،هل).
األلباين ،حممد انصر الدين" .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار
السبيل"( .ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي1405 ،هل).
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األلباين ،حممد انصر الدين" .سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من
فقهها وفوائدها"( .ط ،1الرايض :مكتبة املعارف1422 ،هل،
2002م).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .التاريخ األوسط" .ؤقيق :حممود زايد،
(ط ،1حلب :دار الوعي ،القاهرة :مكتبة دار الرتاث1397 ،هل،
1977م).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .التاريخ الكبري" (دط ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،دت).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .اجلامع املسند الصحيح املختصر من
أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه" .ؤقيق :حممد
زهري الناصر( ،ط ،1املدينة املنورة :دار طوق النجاة1422 ،هل).
البخاري ،حممد بن إمساعيل "رفع اليدين يف الصالة" .ؤقيق :أمحد
الشريف( ،ط ،1الكويت ،دار األرقم1404 ،ه)
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .القراءة خلف اإلمام" .ؤقيق :حممد آل
حطامي ،وشايع الشايع( ،ط ،1الرايض :دار الصميعي،
1436هل2015 ،م).
البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو" .البحر الزخار املعروف مبسند البزار".
ؤقيق :حمفوظ الرمحن زين هللا( ،ط ،1املدينة املنورة :مكتبة العلوم
واحلكم1409 ،هل).
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البسيت ،حممد بن حبان " ،اجملروحني من احملدثني" .ؤقيق :محدي
عبداجمليد السلفي( ،ط ،1الرايض :دار الصميعي1420 ،هل).
البسيت ،حممد بن حبان" .صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان
الفارسي" .ؤقيق :شعيب ألرن وط( ،ط ،3بريوت :م سسة
الرسالة1418 ،هل).
البغدادي ،أمحد بن علي بن بت" .الكفاية يف معرفة أصول الرواية".
(ط ،1الدمام :دار ابن اجلوزي1432 ،هل).
البغدادي ،عبد الباقي بن قانع األموي" .معجم الصحابة" .ؤقيق:
صالح املصرايت (ط ،1املدينة املنورة :مكتبة الغرابء األثرية ،دت).
البغوي ،عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز" .معجم الصحابة" .ؤقيق:
حممد األمني اجلكين( ،ط ،1الكويت :مكتبة دار البيان،
1421هل2000 ،م).
البوصريي ،أمحد بن أيب بكر" .إؤاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد
العشرة" .ؤقيق :عادل بن سعد وأيب إسحاق السيد حممد بن
إمساعيل( ،ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1419 ،هل).
البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني".معرفة السنن واآل ر" ،ؤقيق:
عبداملعطي قلعجي( ،ط ،1حلب :دار الوعي ،دمشق :دار ابن
قتيبة ،املنصورة مصر :دار الوفاء1412 ،هل).
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البيهقي ،أمحد بن احلسني البيهقي" .دالئل النبوة يف معرفة أحوال
صاحب الشريعة" .توثيق وختريج وتعليق :د .عبداملعطي قلعجي،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1408 ،هل).
البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي" .القراءة خلف اإلمام" .ؤقيق:
حممد السيد زغلول( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1405هل).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .اخلالفيات" .ؤقيق :مشهور حسن
سلمان( ،ط ،1الرايض :دار الصميعي1417 ،هل).
البيهقي ،احلسني بن علي بن موسى".شعب اإلميان" .راجع نصوصه:
عبد العلي حامد ،ؤقيق وختريج أحاديث :خمتار الندوي( ،ط،1
الرايض :مكتبة الرشد ،الدار السلفية :بومباي اهلند1423 ،هل،
2003م).
البيهقي ،أمحد بن احلسن البيهقي" .السنن الكربى" .ؤقيق :حممد عبد
القادر عطا( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1414 ،هل).
الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى" .اجلامع الصحيح (سنن
الرتمذي)" .ؤقيق :أمحد شاكر( .دط ،بريوت :دار الكتب العلمية،
دت).
اجلرجاين ،أبو أمحد أمحد بن عبدهللا ابن عدي" .الكامل يف ضعفاء
الرجال" ؤقيق :عادل عبداملوجود ،علي حممد عوض( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،هل).
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اجلوايب ،حممد طاهر" .جهود احملدثني يف نقد منت احلديث النبوي
الشريف"( .دط ،تونس :م سسة عبد الكرمي عبد هللا ،دت).
اجلورقاين ،أبو عبد هللا احلسني بن إبراهيم اجلورقاين" .األابطيل واملناكري
والصحاح واملشاهري" .ؤقيق :عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي.
(ط ،1بنارس :إدارة البحوث اإلسالمية والدعوة واإلفتاء ابجلامعة
السلفية1403 ،هل).
اجلوهري ،إمساعيل بن محاد" .الصحاح"( .ط ،1بريوت :دار إحياء
الرتاث1419 ،هل).
احلموي ،ايقوت بن عبدهللا " .معجم البلدان"( .دط ،بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب ،دت).
اخلطايب ،أبو سليمان محد بن حممد اخلطايب" .معامل السنن شرح سنن
أيب داود" ؤقيق :حممد حامد الفقي( ،دط ،بريوت :دار املعرفة،
دت).
اخلليلي ،خليل بن عبد هللا" ،اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث".
ؤقيق :حممد إدريس( ،ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1409 ،هل).
الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر" .سنن الدارقطين" .تعليق وختريج:
جمدي بن منصور بن سيد( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1417هل).
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الدراقطين ،أبو احلسن علي بن عمر" .الضعفاء واملرتوكون" .دراسة
وؤقيق :موفق بن عبدهللا بن عبدالقادر( ،ط ،1الرايض :مكتبة
املعارف1404 ،هل).
الدراقطين ،علي بن عمر" .تعليقات الدراقطين على اجملروحني البن
حبان" .ؤقيق :خليل العريب( ،ط ،1القاهرة :دار الكتاب
اإلسالمي1414 ،هل1994 ،م).
الدرامي ،عبد هللا بن عبد الرمحن" .مسند الدارمي املعروف ب"سنن
الدرامي" .ؤقيق :حسني الداراين( ،ط ،1السعودية :دار املغين،
1412هل2000 ،م).
الدميين ،مسفر بن غرم هللا" .مقاييس نقد متون السنة"( .ط،1
الرايض :امل لف1404 ،هل1984 ،م).
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العريب ،دت).
الرازي ،متام بن حممد" ،الفوائد" ؤقيق :محدي عبد اجمليد السلفي،
(ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1412 ،هل).
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الرازي ،عبدالرمحن بن أيب حامت" .اجلرح والتعديل"( .دط ،حيدر آابد
الدكن :نسخة مصورة عن طبعة دائرة املعارف العثمانية ،بريوت:
دار الكتب العلمية).
الزيلعي ،مجال الدين أبو حممد عبدهللا بن يوسف" .نصب الراية
ألحاديث اهلداية"( .طبعة مصورة عن طبعة اجمللس العملي يف
دائرة املعارف العثمانية ،يف اهلند ،القاهرة :دار احلديث ،دت).
السجستاين ،سليمان بن داود" .سنن أيب داود السجستاين" .إعداد
وتعليق :عزت عبيد الدعاس( ،دط ،محص :نشر وتوزيع حممد
علي السيد ودار احلديث ،دت).
الشافعي ،حممد بن إدريس" .األم"( .ط ،2بريوت :دار املعرفة،
1393هل).
الصنعاين ،عبدالرزاق بن مهام" .املصنف" .ؤقيق :حبيب الرمحن
األعظمي( ،ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي1403 ،هل).
الطرباين ،سليمان بن أمحد" .املعجم األوسط" ؤقيق :طارق بن عوض
هللا ،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين( .دط ،مصر :دار احلرمني،
1415هل).
الطرباين ،سليمان بن أمحد" .املعجم الكبري" .ؤقيق :محدي عبداجمليد
السلفي( ،ط ،2الرايض :منشورات وزارة األوقاف والش ون
الدينية ،الرايض :مكتبة الرشد ،دت).
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الطحاوي ،أمحد بن حممد".شرح معاين اآل ر" .ؤقيق :حممد زهري
النجار ،حممد سيد جاد احلق( ،ط ،1بريوت :دار عامل الكتب،
1414ه).
الطحاوي ،أمحد بن حممد" ،شرح معاين اآل ر" .ؤقيق :حممد زهري
النجار ،حممد سيد جاد احلق( .ط ،1بريوت :دار عامل الكتب،
1414ه).
العقيلي ،أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى" .الضعفاء الكبري".
ؤقيق :محدي عبداجمليد السلفي( ،ط ،1الرايض :دار الصميعي،
1420هل).
القامسي ،حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم" .قواعد التحديث
من فنون مصطلح احلديث"( .دط ،بريوت :دار الكتب العلمية،
دت).
املزي ،مجال الدين يوسف" .هتذيب الكمال" .ؤقيق :بشار عواد
معروف( ،ط ،6بريوت :م سسة الرسالة1415 ،هل).
املزي ،يوسف بن عبد الرمحن" .ؤفة األشراف مبعرفة األطراف"،
ؤقيق :عبدالصمد شرف الدين( ،ط ،2اهلند :الدار القيمة،
بريوت :املكتب اإلسالمي1403 ،هل).
املنذري ،عبد العظيم بن عبد القوى" .خمتصر سنن أيب داود" .ؤقيق:
حممد صبحي حالق( ،ط ،1الرايض :مكتبة املعارف1431 ،هل،
2010م).
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املوصلي ،أمحد بن املثىن بن علي " .مسند أيب يعلى املوصلي" ،ؤقيق:
حسني سليم أسد( ،ط ،1جدة :دار املأمون للرتاث1410 ،هل،
1989م).
النسائي ،أمحد بن علي بن شعيب" .سنن النسائي الصغرى" (اجملت ).
ؤقيق :مكتب ؤقيق الرتاث اإلسالمي( ،ط .3بريوت :دار
املعرفة1414 ،هل).
النووي ،حيىي بن شرف" ،خالصة األحكام يف مبهمات السنن وقواعد
اإلسالم" .ؤقيق:حسني إمساعيل اجلمل( ،ط ،1بريوت :م سسة
الرسالة1418 ،هل).
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج" .املسند الصحيح املختصر بنقل العدل
عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" .ؤقيق :حممد ف اد
عبد الباقي( ،دط ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،دت).
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج" .املسند الصحيح املختصر بنقل العدل
عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" .ؤقيق :حممد ف اد
عبد الباقي( ،دط ،استانبول :املكتبة اإلسالمية ،دت).
اهليثمي ،نور الدين علي بن أيب بكر" .جممع الزوائد ومنبع الفوائد".
القاهرة :دار الراين( ،دط ،بريوت :دار الكتاب العريب،
1407هل).
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اهليثمي ،نورالدين علي بن سليمان اهليثمي" .كشف األستار عن زوائد
البزار" ،ؤقيق :حبيب الرمحن األعظمي( ،ط ،1بريوت :م سسة
الرسالة1404 ،هل).
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