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 د. محمد رمضاني

 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة
يلحظي النَّاظري يف "ا٤بنتًج الثقايف" للخطاب ا٢بداثي ا٤بعاصر ا٤بتناكؿ للصحيحْب؛ مىٍسلىكان جديدا يف    

ا كاستنطاقان _ أحاديث الكتابْب _تناكؿ  ؛ خيتلف عن ذاؾ الذم أًلفىوي ا٤بختصوف يف تتبع دراسات نقدن
؛ حيث كاف سابقا يعمدي إىل إثارة الشبو حوؿ أحاديث الصحيحْب عرب حجج عقلية طابىذا ا٣ب

االستشراؽ ) من حقوؿو معرفيةو أجنبية عن التداكؿ اإلسبلمي -أساسان كبشكل حريف–٧بضةو؛ مستلهمة 
؛ ا٣بطاب ا٢بداثيضعيفة التأثّب يف الشرائح الٍب يستهدفها  ا٤بقاربة٤باَّ غدت ىذه ك (، بشكل أساس

، كتصادمها مع ٧بكّْمات الدين كقواطع التاريخ، ككذا استنادىا إىل مرجعيات غّب حججهالتهافت 
ق عن طري؛ بشكل عاـ إسبلمية؛ فقد أدرؾ ضركرة تغيّب النهج الذم يبِب عليو مقاربتو للسنة النبوية

 منظومتهم الفكرية فيها، كالبحث يف االستثمار توظيف قواعد احملدثْب، كاستعماؿ أدكاهتم، ك٧باكلة
 كا٤بعرفية،عن كل ما من شأنو إضفاء الشرعية  على موقفهم السليب من الصحيحْب.

ة إىل عرض القواعد ا٢بديثية الٍب كظفها ا٣بطاب ا٢بداثي يف انتقاده ألحاديث كهتدؼ ىذه الورق   
صحيحْب يف ٦باؿ: ا١برح كالتعديل، كعلم العلل، كا٤بشكل، .. كغّبىا، كرصد مظاىر اال٫براؼ يف ال

 تطبيق تلك القواعد.
 توطئة:

يد رضا ىو ضمن األكائل ٩بن حاكؿ االعتماد على التقرير بأف ٧بمد رش _ يف البداية _ من الضركرم   
مباحث علـو احملدثْب كقواعد النقد ا٢بديثي يف نقد مركيات الصحيحْب، كذلك يف مواضع من ٦بلتو 
ا٤بنار ،حيث اعتمدت مقاربتو على خبلؼ ما ىو معتاد يف أدبيات ا٣بطاب العقبلين ا٤بعاصر على 

يف كتب علماء الفن، ككاف ٣بلفيتو الشرعية أبرز األثر يف سلوكو ا٤بعارؼ ا٢بديثية ا٤بقررة االستثمار يف 
 ىذا ا٤بنهج.

فعلى سبيل ا٤بثاؿ عندى كبلمو عن حديث أيب ذر يف سجود الشمس ٙبت العرش ا٤بخرج يف    
على غرار أحاديث  الصحيحْب، كىو من أحاديث الغيبيات الٍب كاف لرشيد موقف سليب منها _

"إبراىيم التيمي" كىو مدلس كما ذكر ا٢بافظ يف  بعنعةو رضا أعلَّ  _ا٤بعجزات كأشراط الساعة 
كىو األمر ، 1)التقريب(، مث عزز نقده ٥بذا ا٢بديث بكوف متنو ٨بالفو للواقع احملسوس كللحقائق العلمية

الذم جرل عليو يف نقده ٢بديث سحر النيب صلى اهلل عليو كسلم، فبعد أف أسهبى يف بياف أكجو ٨بالفة 
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ا٢بديث للقرآف الكرًن، دعَّمى موقفو بالكبلـ عن بعض رجاؿ إسناده، كهشاـ بن عركة، حيث ىذا 
استثمر يف كصف بعض احملدثْب ٥بشاـ بأنو كاف يرسل عن أبيو كبكونو اختلط يف آخر عمره، يف حكمو 

 . 2على ىذا ا٢بديث بالضعف
أسبقية رضا يف ىذا ا٤بضمار، أمثاؿ بنقد النص الشرعي إىل  ا٤بشتغلْبكقد أشار عدد من ا٢بداثيْب    

الذم اعترب رشيد رضا منوذجا ٧بمد ٞبزة يف كتابو )مكانة ا٢بديث النبوم يف الفكر اإلسبلمي ا٤بعاصر(، 
) الفكر اإلسبلمي يف الرد على النصارل(، في كعبد آّيد الشرفيلتسرب ا٢بداثة إىل ا٤بسلم ا٤بعاصر 

لى آرائو يف تربير موقفهم السليب ٘باه ٝبلة من قضايا السنة ، كاعتمدكا عك)ٙبديث الفكر اإلسبلمي(
 .النبوية من ضمنها ا٤بوقف من الصحيحْب

ك٫بن يف ىذه الورقة ال نزعمي أف مسلك االستثمار يف علـو ا٢بديث كما حرره علماء الفن من قواعد    
أضحى موجودا بشكل كاضح ا٤بعامل يف كتابات ا٣بطاب العقبلين، بل إف جل منظرم ىذا التيار ال يزاؿ 

، لكن ديكننا أف 3منو يف أغلب كتاباتو يعتمدي على ا٤برجعيات االستشراقية كرافد أساسي ينهل كيستمد
نزعم بأفَّ عددا _ كإف كاف قليبلن _ من أىمّْ منظرم ا٣بطاب ا٢بداثي العريب كجورج طرابيشي على 

بصورة الفتة على ا٤بعارؼ ا٢بديثية كا٤بباحث ا٤بتصلة، كا١برح كالتعديل كعلـو اإلسناد سبيل ا٤بثاؿ يعتمدي 
ة النبوية كتسويغها، كىذا ا٤بسلك يظهر خافتا _ كا٤بشكل كا٤بختلف، يف تعضيد رؤيتو النقدية للسن

 برم" ك"شحركر"، ك"فاطمة البطار"... كغّبىم.كبدرجة أقل أتقانان _  كذلك يف كتابات "ا١با
 .الرواة المتهمون بالتدليس في الصحيحين:1

)كالواقع أنو يف كتب ا٢بديث كليس يف  :"هشيم بن بشير"قال جورج طرابيشيفي معرض كالمه عن 
القرآف؛ مت ٙبويل النيب األمي ا٤برسل إىل قومو إىل نيب أ٩بي مرسل إىل األمم قاطبة، ففي ركاية على لساف 
ىشيم بن بشّب أف النيب ٧بمد قاؿ: )كاف النيب يبعث إىل قومو خاصة، كبعثت إىل الناس عامة(، 

نفسها عن الراكم نفسو كلكن مع تبديل يف اللفظ الداؿ على كيستعيد صاحب ثاين الصحيحْب الركاية 
: كاف كل نيب يبعث إىل قومو خاصة، كبعثت إىل كل أٞبر كأسود. كا٢باؿ أنو البعد األ٩بي للرسالة

بصرؼ النظر عن ىذا التغيّب البلفت للنظر يف اللفظ عن الرسوؿ؛ يؤكد ا٤بأثور الرجايل آّمع عليو اف 
ركاية تينك الركايتْب، ال يتمتع بسمعة حسنة لدل أىل الصنعة، فهذا ا٤بوىل لبِب ىشيما الذم انفرد ب

سليم كانت آفتو الكربل يف ا٢بديث التدليس، إذ كاف يف الركايات الٍب يركيها مرفوعة إىل الرسوؿ يبدؿ 
بلـ يف أ٠باء سلسلة اإلسناد فيضع بدؿ آّهولْب أ٠باء أعبلـ مشهورين، كبدؿ آّركحْب أ٠باء أع

 . 4معدلْب(
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يف ىشيم، كاهتامهم لو بالتدليس، فذكر كبل من  سرد أقواؿ علماء ا١برح كالتعديل طرابيشي يفمث شرع    
: )كىكذا، إف حديثا مل يكن مث ختم ٕبثو قائبلن ، مث ابن سعد وأحمد والعجلي وابن حجر، وغيرهم

يركيو راكيو ا٤بنفرد كا٤بشهور بالتدليس يف متداكال كال معركفا، كال حٌب ذا كجود، كماركاه أحد قبل أف 
من القرف الثاين .. أمكن لو أف ينسخ أم أف يبطل حكم ٫بو عشرين آية قرآنية تنص  النصف الثاين

 .5متضافرة على أف لكل أمة رسو٥با(
أف ىشيما ىنا مل يعنعن بل صرح بالتحديث،  رغمى ٥بشيم بأنو اختلق ا٢بديث،  اهتاـ صريحىذا    

كما ، كالركام ا٤بتهم بالتدليس إمنا تردُّ ركايتو فيما لو عنعنكما يف ركاية البخارم  ..( حدثنا سيار)فقاؿ: 
 .ىو مقرر يف الصناعة ا٢بديثية

كديكننا يف السياؽ أف نعزز ما أكرده "طرابيشي" من الشهادات الكثّبة يف توثيق األئمة ٥بشيم ٗبا جاء    
: )كىل بالعراؽ أحد حيسن حيدث إال ذاؾ الواسطي؟ كصفو ٥بشيمو رٞبو اللهفي اإلماـ مالك على لسان

 . 6يعِب ىشيمان(
 .7ابن ا٤ببارؾ: )من غّبَّ الدىر حفظو، فلم يغّب حفظ ىشيم( وؿكق   
ة شهاد _مع ذلك _ إيرادكقد ذكر طرابيشي قوؿ اإلماـ أٞبد فيو، ككصفو لو بالتدليس، لكنو أغفل    

قاؿ: )كاف ىشيم كثّب التسبيح بْب ا٢بديث، يقوؿ بْب ذلك: ال  ْبعظيمة ىي أبلغ من كل تزكية، ح
إلو إال اهلل ديد ّٔا صوتو، ككاف ىشيم إذا جاء كقد فاتتو التكبّبة األكىل مل يدخل، كيصلي ّٔم يف مسجد 

 .8آخر صغّب(
فهل ىذا حاؿ من يستحل الكذب على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كأٞبد نفسو ىو الذم نقل 

ىشيم قولو: )طلبت ا٢بديث عشرين سنة كجالست الناس كذاكرهتم عشرين سنة، فإذا قلت لكم:  عن
 9حدثنا كأخربنا، فشدكا بو أيديكم(

نراه  مثلدل النقاد، أف ىشيما ال يتمتع بسمعة حسنة  "طرابيشي" كيف يزعممردكده؛إذ  ىذا الطرح مث إفَّ 
يصفو بأنو ثبت ثقة حجة، كالذم أشكل على طرابيشي  كلهم  يف توثيقوأقواؿ ٝباعات من األئمة  يسرد

، علما أف التدليس ليس سببا للجرح دائما، كال يلـز _ فيما يبدك _إقراهنم التوثيق مع الرمي بالتدليس
 .منو اهتاـ الراكم بالكذب

                                                           
 . 100_ من إسبلـ القرآف إىل إسبلـ ا٢بديث، طرابيشي، 5
 .14/92_ تاريخ بغداد، ا٣بطيب، 6
 . 14/91_ ا٤بصدر نفسو، 7
 . 1/343_ العلل: 8
 . 155_ الرحلة يف طلب العلم، ا٣بطيب، ص9



ث حي، كمكمن ا٣بلل _  كما ذكرنا _ إمنا ىو يف عدـ استيعاب كبلـ احملدثْب كالتقصّب يف تفٌهمو   
 إنو جعل التدليس مرادفان للكذب، مسقطان للعدالة الٍب تعدُّ إحدل أىم شرائط التوثيق لدل النقاد.

حٌب ال نتهم بالعجلة يف ا٢بكم على الرجل با١بهل، حيسن أف نعضد نتيجة رأينا فيو، ٗبا أثاره ىو ك    
لقتادة السدكسي  نقَّادكصف ال نفسوي حوؿ "قتادة السدكسي"،حيث ٪بده _ ٦بددا _ يستثمر يف

لقوؿ لقولو تعاىل: )كما أرسلناؾ إال كافة  قتادة ردٍّ تفسّبيف سبيل إثبات هتمة الكذب عليو، ك  بالتدليس
رغم ،10: )أرسل اهلل ٧بمدا إىل العرب كالعجم فأكرمهم على اهلل أطوعهم لو(بأفَّ للناس بشّبا كنذيرا(، 

، فبل كجو كال بالتحديثكليس الراكم عن أحد ال بالعنعنة ا٤بنشئي للتفسّب، ىنا ىو القائل "قتادة"أف 
إلقحاـ ما ذكره األئمة من كصف قتادة بالتدليس، غّب أف "طرابيشي" ىنا أكيت من جهة جهلو ٗبفهـو 

 التدليس، كأثر الوصف بو يف عدالة الركام كركايتو.
فإف "طرابيشي" اهتم ىشيما  ّب"،بالعودة إىل القضية الٍب ىي ٧بٌل ٕبثنا، أعِب تدليس "ىشيم بن بشك    

طرابيشي ركاة ٦بركحْب بآخرين معدلْب(، كذكر  يبدؿ أ٠باءبكوهنكاف )_ يف النص ا٤بنقوؿ عنو آنفان _
معُب التدليس عند احملدثْب، _ كما أسلفنا _عن عدـ إحاطتهبىذا ناجم مفهـو التدليس، ك  ىذا ىو أف

الكذب، إف كاف فاعلو متقصدا لذلك، كالذم  حيث إفَّ الذم ذكره ليس ىو بالتدليس بل ىو ٧بض
كقع فيو ىشيم ضمن أنواع التدليس إمنا ىو تدليس الشيوخ، بأف يسمي شيخو أك يكنيو أك ينسبو أك 
يصفو، ٗبا مل يشتهر بو، أك ٗبا مل يعرؼ بو أصبلن، كتكنية ىشيم لشيخو عبد اهلل بن ميسرة بأيب إسحاؽ 

 .  11انت كنيتو الٍب عرؼ ّٔا أبو عبد ا١بليلالكويف  كتارة أيب الوليد، كإمنا ك
إىل أف تدراستهم عنعنات ىشيم يف ٝبلة من دكاكين السنة، فخلصتتبع  إف بعض الباحثْبمث إفَّ    
 –الشيوخ يس إمنا كاف يصنعوبعض التدلكما ال خيفى فإف ، ك 12مسموعةوردت من طرؽ أخرل عنعناهتجلَّ 

)أف ٝباعة من أصحاب ىشيم من ا٢باكم  هذكر  لذلك مايشهد ، مالختبار طبلّٔكمنهم ىشيم _
اجتمعوا يوما على أف ال يأخذكا منو التدليس ففطن لذلك، فكاف يقوؿ يف كل حديث يذكره: حدثنا 
حصْب, كمغّبة عن إبراىيم، فلما فرغ قاؿ ٥بم: ىل دلست لكم اليـو فقالوا: ال، فقاؿ: مل أ٠بع من 

 .13حدثِب حصْب كمغّبة غّب مسموع يل(مغّبة حرفا ٩با ذكرتو، إمنا قلت: 
قد يكوف من أغراض التدليس الدعوة إىل اهلل، قاؿ عياض: )كذيكر ذلك يعِب التدليس عن ٝباعة كما 

 .14من جلة األئمة، كمل يضر ذلك حديثهم لصحة أغراضهم كسبلمتها، كأضر ذلك بغّبىم(
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من األغراض السيئة: )كحجة بعضهم أف يكونوا قد ٠بعوه من  ثقاتال يف تربئة ا٤بدلسْبكقاؿ عياض    
ٝباعة من الثقات عن ىذا الرجل فاستغنوا بذكره عن ذكر أحدىم أك ذكر ٝبيعهم، لتحققهم صحة 

ا٢بديث عنهكما ييفعل ىف ا٤براسيل، كمنهم من أراد أال ينزؿ حديثيو، كأف يعلو بذكره الشيخ دكف من  
 .15(ىذا كٙبققو أف الثقات حدثت بو  عنو دكنو، لصحة ركايتو عنو غّب

كما قاؿ يعقوب بن شيبة: )التدليس   ،بأسان  التدليسكاف ٝباعة من احملدثْب ال يركف بمن أجل ذلك     
 .16ٝباعة من احملدثْب ال يركف بو بأسان(

بلفظ البزار: )التدليس ليس كذبا، كإمنا ىو ٙبسْب لظاىر اإلسناد، كضرب من اإليهاـ اإلماـ كقاؿ    
 .٧17بتمل(

كقاؿ العبلئي: )ٝباعة من األئمة الكبار دلسوا كقد اتفق الناس على االحتجاج ّٔم كمل يقدح التدليس    
فيهم، كقتادة كاألعمش كالسفيانْب الثورم كابن عيينة كىشيم بن بشّب كخلق كثّب كأيضا فإف التدليس 

اإلماـ الشافعي رٞبو اهلل كمن عرفناه  ليس كذبا صرحيا بل ىو ضرب من اإليهاـ بلفظ ٧بتمل كما قاؿ
كقد قسم ا٢باكم أبو عبد اهلل ... 18دلس مرة فقد أباف لنا عورتو كليست تلك العورة بكذب فّبد حديثو

يف كتابو علـو ا٢بديث أجناس ا٤بدلسْب إىل ستة أقساـ كبعضها متداخلفأك٥با التابعوف الذين ال يدلسوف 
كثانيها من كاف يقوؿ قاؿ فبلف فإذا حصل ، ياف طلحة بن نافعوقتادةإال عن ثقة مثلهم أك اكرب كأيب سف

 .٥19بم من ينقر عن ٠باعهم ذكركا من ٠بعوه منو كابن عيينة كابن إسحاؽ كىشيم ك٫بوىم(
عنعنات ا٤بدلسْب فمحمولة على السماع، كما قاؿ النوكم يف التقريب: )كما  الصحيحْب من كما يف    

 . 20عن ا٤بدلسْب بعن ٧بموؿ على ثبوت السماع من جهة أخرل(كاف يف الصحيحْب كشبههما 
كقاؿ ابن الصبلح: )ما ركاه ا٤بدلس بلفظ ٧بتمل مل يبْب فيو السماع كاالتصاؿ، حكمو حكم ا٤برسل    

كأنواعو، كما ركاه بلفظ مبْب لبلتصاؿ، ٫بو: ٠بعت، كحدثنا، كأخربناكأشباىها، فهو مقبوؿ ٧بتج بو. كيف 
غّبمها من الكتب ا٤بعتمدة من حديث ىذا الضرب كثّب جدا، كقتادة، كاألعمش، " الصحيحْب " ك 

 .21كالسفيانْب، كىشيم  بن بشّب، كغّبىم(

                                                           
 . 1/177_ ا٤بصدر نفسو، 15
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فوجد أنو إما صرح فيها بالسماع يف  البخارمصحيح ىشيم يف  عنعناتكقد تتبع بعض الباحثْب جل   
كما مل يكن من ذلك فقد ركل ٥بشيم ، 22من راًك ثقة مواضع من الصحيح أك خارجو، أك أنو توبع عليها

ما عنعنو عن شيوخو الذين مل يدلس عليهم مثل حصْب السلمي، كقد قاؿ ابن رجب: )ذكر من عرؼ 
بالتدليس، ككاف لو شيوخ يدلس عنهم، فحديثو عنهم متصل: منهم ىشيم بن بشّب، ذكر أٞبد أنو ال 

 .23يكاد يدلس عن حصْب السلمي(
ْب قاؿ: )كمنهم ]أم ا٤بدلسْب[، ٝباعة من احملدثْب ا٤بتقدمْب كا٤بتأخرين حم كمن ىنا نفهم كبلـ ا٢باك  

 .٨24برج حديثهم يف الصحيح، إال أف ا٤بتبحر يف ىذا العلم دييز بْب ما ٠بعوه كبْب ما دلسوه(
 _سماُع التلميذ من شيخه:2
من ٝبلة القضايا الٍب استشهد ّٔا "جورج طرابيشي" يف سياؽ التشكيك يف أحاديث الصحيحْب،    

تؤمن باهلل كاليـو االخر ٢بديث: )ال حيل المرأة  رضي اهلل عنو من أيب ىريرة "سعيد ا٤بقربم"٠باع  مسألة
يكوف ]سعيد ، ألنو حسب طرابيشي )عمليا يستحيل أف 25ا٢بديث (أف تسافر مسّبة يـو كليلة ..

ق، بينما كانت كفاة 57سنة تويف ا٤بقربم[ ٠بع من أيب ىريرة ٕبكم الفارؽ العمرم بينهما: فأبو ىريرة 
 .26ق(123ا٤بقربم سنة 

أف يكوف سعيد ا٤بقربم عمَّر كعاشى طويبلن، يف كىذا من أغرب االستدالؿ، إذ ليس ىناؾ من مانع    
، أم أنو أدرؾى 27حْب قاؿ: )ككاف من أبناء التسعْب(بل ىذا عْبي ما ذكره من ترجم لو، كالذىيب 

 .28يف ك٠بو بأنو )صاحب أيب ىريرة( الذىيبن حياًة أيب ىريرةى رضي اهلل عنو، كلذلك مل يَبدد سنواتو م
 كقد ذكركا يف ترٝبتو أنو كرب حٌب اختلط قبل كفاتو بأربع سنْب.

موتو، يقاؿ: بأربع سنْب، حٌب استثُب بعض قد كاف تغّب ككرب كاختلط قبل قاؿ يعقوب بن شيبة: )   
 .29.(احملدثْب عنو ما كتب عنو يف كربه ٩با كتب قبلو، فكاف شعبة يقوؿ: حدثنا سعيد ا٤بقربم بعدما كرب

                                                           
_ انظر نتائج الدراسة الٍب أجراىا إ٠باعيل سعيد رضواف "ىشيم بن بشّب تدليسو كمركياتو يف صحيح البخارم" مقاؿ منشور يف ٦بلة 22
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 . 109_ معرفة علـو ا٢بديث، ص24
 ،  1088_ أخرجو ّٔذا اإلسناد البخارم يف )الصحيح(، رقم: 25
 . 143_ من إسبلـ القرآف إىل إسبلـ ا٢بديث، طرابيشي، ص26
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و، مع كىذا ا٤بسلك يف إنكار السماع، أم االعتماد على تأخر كفاة التلميذ مقارنة بتاريخ كفاة شيخ   
الٍب تثبت ٠باع ا٤بقربم من أيب ىريرة، ىو مسلك يتناىف مع قواعد ا٤بنهج  ٘باىل كل الركايات كالشواىد

 .التارخيي
انت ق، أما الشافعي فك255كديكننا أف منثل على ذلك با١باحظ كاإلماـ الشافعي، فاألكؿ تويف سنة    

الثاين كالدة األكؿ ك نصف قرف من الزماف، كمع ذلكى فليس بْب  ق، أم إف بْب كفاتيهما204كفاتو سنة 
 ، فهما متعاصراف، بل مها من نفس الطبقة.إال عشرة أعواـ

 صى.كنظائر ىذا األمر أكثر من أف ٙب
مث قاؿ يف ا٢باشية من نفس الصفحة: )كقد صحح الشيخاف ىذا ا٢بديث، كلكن بعد أف كصبله مث 

 تواترت ركاياتو كتعددت، ٕبيث ال يبقى أبو ىريرة منفردا بو(.
 : فيهم _رواة الصحيح المتكلم3

)كاف موضع تشكيك كذـ من قبل كثرة منهم، فيحي بن :جورج طرابيشي " قاؿ أ_محمد بن إسحاق:
معْب كاف يقوؿ عن ابن إسحاؽ: ضعيف سقيم ليس بالقوم، كذلك ىو أيضا قوؿ النسائي عنو )ليس 

كذبى بالقوم(، قاؿ ابن أيب حامت: ليس بالقوم ضعيف ا٢بديث، كرماه ىشاـ بن عركة ّٔذا القوؿ:  
، كدفعو سليماف التيمي بأنو كذاب، كقاؿ حيي القطاف )أشهد أنو كذاب(، ككاف أشدىم ٞببل  ا٣ببيثي
على ابن إسحاؽ مالك بن أنس الذم رماه بأنو دجاؿ من الدجاجلة، كمل حيظ ابن إسحاؽ من أٞبد 

أما يف ا٢ببلؿ كا٢براـ بن حنبل إال ّٔذا التعليق: فقد قاؿ عندما ذكر لو: )أما ا٤بغازم كأشباىو فيكتب، ك 
 .30فيحتاج إىل مثل ىذا، كمدَّ يده كضمَّ أصابعو(

ىذا التصرؼ من طرابيشي ٨بالف للمنهج العلمي يف البحث، كالذم يقتضي تقصي أقواؿ أئمة النقد 
ٝبيعهم يف ابن إسحاؽ، كا٤بوازنة بينها، يف حْب عمد ىو إىل ىذا ا٤بسلك االنتقائي الذم خيدـ فكرتو، 

 ر على نقل أقواؿ آّرحْب دكف ا٤بعدلْب.حيث اقتص
يف كاحدو ىو من أكثر الركاة إذا استعمل يف دراسة ككما قلت فإف ىذا ا٤بسلك غّب مرضيٍّ السيما    

من أقواؿ النقاد ما ديثل معظم  ]اين إسحاؽ[ اجتمع يفالذين اختلفت كلمة النقاد حو٥بم، حيث )
مناىج النقد كمدارسو، فجاء من أقواؿ النقاد فيو: ا١برح كالتعديل، مطلقْب كمقٌيدين ك٦بملْب كمفسرين، 
كمن ا١برح لو ا٤بفسر، ما ىو قاح كما ليس بقادح، كمنو ما صدر من بعض األقراف، كمنو ما صدر من 

و ما ىو أكسطو، كمنو ما ىو أدناه، كا١برح كذلك، كمن غّبىم، كمن توثيقو ما ىو أعبل التوثيق، كمن
ا١برح كالتعديل لو ما صدر من متشدد، كما صدر من معتدؿ، كما صدر من متساىل، كما صدر عن 
ا  سرب مركياتو كفحصها، كما صدر عن شهادة الغّب، كمن النقاد أيضنا من تعدد قولو فيو جرحن

                                                           
 . 213من إسبلـ القرآف إىل إسبلـ ا٢بديث، طرابيشي، ص -30



كمنهم من أشار إىل ا٣ببلؼ فيو دك  ف ترجيح، كمنهم من رٌجح، كتصدم غّب كاحد من احملققْب كتعديبلن
للجواب عن أكثر ما انتقد بو ابن إسحق مع التسليم ببعض االنتقاداتا٤بقيدة، كمن مث ا١بمع بينها كبْب 

 .31(التوثيق ا٤بطلق
 كسنمهد ٥بذه الدراسة بسرد أقواؿ األئمة يف توثيق ابن إسحاؽ، كىي األقواؿ الٍب غفلى _ أك أغفلى _

 إيرادىا يف ٕبثو: ا٤بعَبض
قاؿ البخارم: )رأيت علي بن عبد اهلل حيتج ٕبديث ابن إسحاؽ، قاؿ: كقاؿ علي: ما رأيت أحدا بتهم 

 ابن إسحاؽ(.
كقاؿ شعبة: )ابن إسحاؽ أمّب ا٤بؤمنْب يف ا٢بديث ٢بفظو(، كقد كصفو ىذا الوصف إضافة لشعبة     

 .32كل من يزيد بن ىاركف كابن عيينة
ابن إسحاؽ رجل قد اٝبع الكرباء من أىل العلم على األخذ منو كقد اختربه ) :أبو زرعة الدمشقيكقاؿ 

  .(أىل ا٢بديث, فرأكا صدقا كخّبا مع مدحة ابن شهاب لو
 .(بعد الناس منوأكاف ٧بمد بن إسحاؽ يرمى بالقدر ككاف ) :كقاؿ ابن منّب
 فهو حسن ا٢بديث صدكؽ, كإمنا أيت من انو إذا حدث عن من ٠بع منو من ا٤بعركفْب) :كقاؿ ابن منّب

  ).حيدث عن آّهولْب أحاديث باطلة
 .(33مالك مل جيالسو كمل يعرفو) :قاؿ_ كبلـ مالك فيو؟_ يف  ابن ا٤بديِبكقاؿ 

أما ابن معْبو فقد اختلف النقل عنو، فقاؿ مرة: ثقة، كقاؿ: ليس بو بأس، كقاؿ: ثبته يف ا٢بديث،    
 .35نقل بعضهم البن معْب أربعة كعشرين قوالن يف ابن إسحاؽ . كقد34كقاؿ غّب ذلك

كقد أشبع الكبلـ حوؿ منزلة ابن إسحاؽ كدفع ا١برح عنو ابن سيد الناس يف )عيوف األثر(، فكاف ٩با    
كأما ما عدا ذلك من الطعن فأمور غّب مفسرة كمعارضة يف األكثر من قائلها قاؿ يف خاٛبة ٕبثو عنو: )

كأبو  ÷،التعديل، ك٩بن يصحح حديثو، كحيتج بو يف األحكاـ أبو عيسى الَبمذم رٞبو اهللٗبا يقتضي 
حامت بن حباف، كمل نتكلف الرد عن طعن الطاعنْب فيو إال ٤با عارضو من تعديل العلماء لو كثنائهم عليو، 

ر منو كغّب ا٤بفسر  كلوال ذلك لكاف اليسّب من ىذا ا١برح كافيا فّبده أخباره، إذ اليسّب من ا١برح ا٤بفس
يف رد من جهلت حالو قبلو، كمل يعدلو معدؿ، كقد ذكره أبو حامت بن حباف يف كتاب )الثقات(  كاؼو 

                                                           
 . 2/708_ من كبلـ أٞبد معبد يف تعليقو على )النفح الشذم يف شرح جامع الَبمذم(، ابن سيد الناس، 31
 . 7/383ف، _ الثقات، ابن حبا32
 . 1/229_ تاريخ بغداد، 33
34  _ 
_ انظر يف ذلك: اختبلؼ أقواؿ النقاد يف الركاة ا٤بختلف فيهم مع دراسة ىذه الظاىرة عند ابن معْب، سعدم بن مهدم ا٥بامشي، نشر 35

 ٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف الشريف. 



تكلم فيو رجبلف: ىشاـ مث نقل كبلـ ابن حباف يف الثقات كىو قولو: )، 36(فأعرب عما يف الضمّب
بو اإلنساف يف ا٢بديث، كذلك كمالك، فأما ىشاـ فأنكر ٠باعو من فاطمة، كالذم قالو ليس ٩با جيرح 

أف التابعْب كاألسود كعلقمة ٠بعوا من عائشة من غّب أف ينظركا إليها، بل ٠بعوا صوهتا، ككذلك ابن 
إسحق، كاف يسمع من فاطمة كالسَب بينهما مسبل. قاؿ: كأما مالك فإنو كاف ذلك منو مرة كاحدة مث 

علم بأنساب الناس كأيامهم من ابن إسحق، ككاف عاد لو إىل ما حيب، كذلك أنو مل يكن با٢بجاز أحد أ
ا، فوقع بينهما لذلك مفاكضة، هى سً من موايل ذم أصبح، ككاف مالك يزعم أنو من أنفي  كان يزعم أف مال

فلما صنف مالك ا٤بوطأ قاؿ ابن إسحق: ائتوين بو فأنا بيطاره، فنقل ذلك إىل مالك فقاؿ: ىذا دجاؿ 
ف بينهما ما يكوف بْب الناس، حٌب عـز ٧بمد على ا٣بركج إىل من الدجاجلة يركل عن اليهود، ككا

كمل يكن يقدح فيو  ،العراؽ، فتصا٢با حينئذ كأعطاه عند الوداع ٟبسْب دينارا كنصف ٜبرتو تلك السنة
مالك من أجل ا٢بديث، إمنا كاف ينكر عليو تتبعو غزكات النيب صٌلى اهلل عليو كسٌلم من أكالد اليهود 

حفظوا قصة خيرب كقريظة كالنضّب، كما أشبو ذلك من الغرائب عن أسبلفهم. ككاف ابن الذين أسلموا ك 
إسحق يتتبع ذلك عنهم ليعلم ذلك من غّب أف حيتج ّٔم، ككاف مالك ال يركم الركاية إال عن متقن 

 .37(صدكؽ
لكنا ، إىل أف ما40، كابن حجر39، كابن القطاف الفاسي، كابن سيد الناس38كقد أشار ابن عبد الرب   

قلد ىشاـ بن عركة يف كصف ابن إسحاؽ بالكذب، كقلد حيي القطاف مالكان، كىذا التقرير منهم إمنا 
بنوه على قصة مكذكبة فيها اهتاـ ىؤالء الثبلثة البن إسحاؽ بالكذب، كىذه القصة نقدىا كبْب بطبلهنا 

 .41الذىيب
ابن إسحاؽ ضد تكذيب ىشاـ  عن 45كالبخارم 44،  كأٞبد43، كابن ا٤بديِب42كقد دافع ابن عيينة   

 بن عركة لو، بناء على ركايتو عن امرأتو فاطمة.
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أما طعن مالكو فيو فهو من كبلـ األقراف، كىو طعن ٦بمل يعارض توثيق األئمة لو كدفاعهم عنو، كما 
أف ابن عيينة رد اهتاـ مالك لو، كىو من أعرؼ الناس بابن إسحاؽ كأخربىم بو، حيث ٛبتد معرفتو بو 

 سبعْب سنة.إىل 
(، يعِب أف !كاألمر ذاتو بالنسبة البن ا٤بديِب كما مرِّ سابقا، كفيو قولو: )أم شيء حدث با٤بدينة؟

 خركجو من ا٤بدينة كاف قدديا، فمالك ال يعرؼ حديثو.
)ضعف رجالو الذين أخرج ٥بم كأخذ عنهم ا٢بديث: حيث ٪بد قالت خدجية البطار:_نعيم بن حماد:2

بن ٞباد كضَّاع مثالب يف اإلماـ األعظم: أبو حنيفة النعماف، ككضاع أحاديث لتقوية شيخو الكبّب نعيم 
السنة، ك٦بركحا يف كتب العلل كالرجاؿ ال دين لو، كذلك كما قاؿ أبو الفتح األزدم يف ما ذكره ابن 

ة ا١بوزم يف كتاب الضعفاء كا٤بَبككْب ٖبصوص شيخ البخارم ىذا: )كاف يضع ا٢بديث يف تقوية السن
 .46كحكايات مزكرة يف سلب أيب حنيفة كلها كذب(

، كقاؿ ابن حجر: 47كا١بواب أف البخارم مل خيرج لو يف صحيحو إال مقركنا مع غّبه،  كما ذكر ا٤بزمُّ    
 )٤بيخرجعىنهيًفيالصًَّحيحسوىمىوًضعأىكموًضعينوعلقلىهيأىٍشيىاءأخر(.

كمن أمثلتو:    
،عنالزىرم،عنسامل،عنابنعمربعثالنبيصلىاللهعليهوسلمخالداحوحدثحدثنا٧بمود،حدثناعبدالرزاؽ،أخربنامعمر

: نيأبوعبداللهنعيمبنحماد،حدثناعبداهلل،أخربنامعمر،عنالزىرم،عنسامل،عنأبيو،قاؿ
: بعثالنبيصلىاللهعليهوسلمخالدبنالوليدإلىبنيجذدية،فلميحسنواأنيقولواأسلمنا،فقالوا

: أسّبه،فأمركلرجلمناأنيقتؤلسّبه،فقلتصبأناصبأنا،فجعلخالديقتلويأسر،كدفعإلىكلرجلمنا
: كاللهبلأقتؤلسّبم،كاليقتلرجلمنأصحابيأسّبه،فذكرناذلكللنبيصلىاللهعليهوسلمفقاؿ

 .48مرتْب«اللهمإنيأبرأإليكمماصنعخالدبنالوليد»
كالكبلـ الذم نسبتو لؤلزدم ليس ىو قولو، إمنا ىو كبلـ الدكاليب كىو مشتهر عنو، ككبلمو يف نعيم    

، قاؿ ابن حجر: 49سببو أف نعيما كاف شديد الرأم يف أىل الرأم
 .50«الصوابكىذاىو . )كتعقبذلكابنعديبأنالدكالبيكامنتعصبانعليهؤلهنكانشديدانعلىأىبللرأم

أبو الفتح األزدم قالوا كاف يضع ا٢بديث يف تقوية السنة كحكايات مزكرة يف كقاؿ قاؿ ابن حجر: )   
ثلب أيب حنيفة كلها كذب انتهى كقد تقدـ ٫بو ذلك عن الدكاليب كاهتمو بن عدم يف ذلك كحاشى 

                                                           
 . 04_ يف نقد البخارم، خدجية البطار، ص46
 . 29/467_ هتذيب الكماؿ، 47
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 . 10/462_ هتذيب التهذيب، ابن حجر، 50



الدكاليب أف يتهم كإمنا الشأف يف شيخو الذم نقل ذلك عنو فإنو ٦بهوؿ متهم ككذلك من نقل عنو 
الوا فبل حجة يف شيء من ذلك لعدـ معرفة قائلو كأما نعيم فقد ثبتت عدالتو كصدقو األزدم بقولو ق

 :كقاؿ أبو أٞبد ا٢باكم ،إماـ يف السنة كثّب الوىم :كلكن يف حديثو أكىاـ معركفة كقد قاؿ فيو الدارقطِب
 .51(رٗبا خيالف يف بعض حديثو كقد مضى أف بن عدم يتتبع ما كىم فيو فهذا فصل القوؿ فيو

، فكاف ٩با قالو: 52كقد فصل ا٤بعلمي يف شأنو كدافع عنو دفاعا حسنا يف التنكيل   
)كأماكبلمأئمةا١برحوالتعديلفيهبينموثقلهمطلقا،كمثنعليهملْب،٤باينفردّٔمماىومظنةا٣بطأ،ٕبجةأهنكانلكثرةما

( صحيحو) ٠بعمنا٢بديثرٗبايشبهعليهفيخطئ،كقدركىعنهالبخاريفي
نسائي،الرغبةفيعلوالسندكمايزعماألستاذفقدأدركواكثّبانمنأقراهنو٩بنهوأكربمنو،كلكنكركىلهبقيةالستةبواسطةإالال

 علمانبصدقهوأمانتو،كأمنانسبإلىالومهفيهليسبكثّبفيكثرةماركل(
كحٌب نقف جليا على االنتقاء الذم سلكتو البطار يف ٚبّب أقواؿ أئمة النقد ٗبا يوافق مرادىا، فلننظر    

، « ثقة»كقاؿ العجلي: « لقد كاف من الثقات»كبلـ األئمة فقاؿ اإلماـ أٞبد:   أماإىل من كثق نعيمنا، )
كركل عنو البخارم يف )صحيحو( كما مر كأخرج لو بقية الستة « صدكؽ»كقاؿ أبو حامت مع تشدده: 

كركل عنو، كجاء عنو أنو مع ثنائو عليو لينو « ثقة»إال النسائي، كصح عن ابن معْب من أكجو أنو قاؿ: 
نعيم بن ٞباد صدكؽ ثقة »لركاية، كأمت ذلك ركاية علي بن حسْب بن حباف كفيها عن ابن معْب يف ا

.  «إالأهنكانيتومهالشيءفيخطئفيو،كأماىوفكامننأىبللصدؽ...  أناأعرفالناسبو،كانرفيقيبالبصرة رجل صاحل
: كقاال٢بافظأبوعليالنيسابورم

: ةكالسنن،ٜبقيللهفيقبو٢بديثو؟فقاؿ٠بعتالنسائييذكرفضلنعيمبنحمادكتقدمهفيالعلموا٤بعرف
: كىذايدألمناركيعنالنسائيأهنقا٤برة.  «قدكثرتفردىعناألئمةا٤بعركفينبأحاديثكثّبةفصارفيحدمنبلحيتجبو

إمناأرادّٔاأهنليسفيأنيحتجبو،كىبأنالنسائيشددفكبلماألكثرأرجحوالسيماابنمعْب،لكما٤بعرفتهولكو «ليسبثقة»
 .53«كعامةماأنكرعليههوالذيذكرهتوأرجوأنيكونباقيحديثهمستقيمان : »هنرافقنعيمانكجالسهانتقدتعليهثمقاؿ

 _الكالم على شيوخ البخاري:4
]أم قبل  )مل يسبق أف كرد ٥با ذكر قبلهما "كعمرك الناقد""عبداف"أف أحاديث  "طرابيشي"يزعم 

 .54، أم طيلة القرنْب األكؿ كالثاين للهجرة على أقل تقدير(الصحيحْب[
 التعجل يف إصدار األحكاـ ا١باىزةكىذه ٦بازفة كربل ال ندرم ىل باعثها عدـ االطبلع، أك    

 ة يف غّب الصحيحْب.فاألحاديث الٍب ركاىا عمرك الناقد يف الصحيحْب ركاىا غّبه، كىي ٨برج

                                                           
 . 10/462_ هتذيب التهذيب، ابن حجر، 51
52 _2/730_736. 
 . 2/733_ التنكيل، ا٤بعلمي، 53
 . 158_ من إسبلـ القرآف إىل إسبلـ ا٢بديث، طرابيشي، ىامش 54



ف ا٤بتوف الٍب ركاىا عمرك الناقد كعبداف، مل يرد ٥با إابيشي يقصد من كبلمو ا٤بتوف، أم فإف كاف طر    
ذكر يف ا٤بصنفات السابقة للصحيحْب من ركاية غّبمها، فنظرة سريعة يف تلك ا٤بصنفات ينقض تلك 

ْب كتفي على عجالة بذكر مثاللكِب سأ الدعول، كلن أطيل يف سرد دالئل ىذه القضية، لضيق ا٤بقاـ،
 اثنْب:

عن ابن عيينة،  كالذم أخرجو مسلم يف صحيحو من ركاية عمرك الناقد،)حديث الحياء من اإليمان(  فـ
 .55عن الزىرم عن سامل عن ابن عمر مرفوعا

عن  مها ،  كبل56يف موطئو ق179ا٤بتوىف سنة  ، كمالك بن أنسق153ركاه معمر بن راشد ا٤بتوىف سنة 
 .57عن ابن عمر مرفوعاالزىرم عن سامل 

، كلهم يركيو عن 60كابن منيع، كأٞبد ،، كابن أيب عمر59ابن أيب شيبة، ك 58كتابع عمركان الناقدى ا٢بميدمُّ 
 !سفياف باإلسناد ذاتو، فهل اتفق ىؤالء ٝبيعان على االختبلؽ، أـ إف الكذب من سفياف؟

ابن كىب عن الليث بن زيد، عن خالد بن يزيد، عن قرة بن عبد الرٞبن، عن أيب  كذلك  ركاهكا٢بديث 
 .61ىريرة مرفوعا

كمثاؿ آخر: كىو ما ركاه مسلم عن عمرك الناقد قاؿ: حدثنا سفياف، عن الزىرم، عن سامل، عن    
 . 62أبيو، رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم جيمع بْب ا٤بغرب كالعشاء إذا جدَّ بو السّب(

 .66، كأٞبد65كابن أيب شيبة ،64ا٢بميدم،ك ٧63بمود بن آدـ تابع عمركنا الناقدى كلّّ من:   
كالطرباين،  ،67كأخرجو أٞبد من طريق حيي بن سعيد، عن عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر   

 .68من طريق فضيل بن غزكاف، عن عبيد اهلل عنو بو
 فعمرك الناقد مل يتفرد بركاية تلك األحاديث الٍب خرجها الشيخاف 

                                                           
 .   36_ يف كتاب اإلدياف، باب شعب اإلدياف، رقم: 55
 ،  5/1331_ ا٤بوطأ، ت: ٧بمد مصطفى األعظمي، 56
 )ملحق با٤بصنف(،   20143_ جامع معمر بن راشد، ت: حبيب الرٞبن األعظمي، رقم: 57
 . 1/529_ مسند ا٢بميدم، عبد اهلل بن الزبّب ا٢بميدم، ت: حسن سليم الداراين، 58
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 . 66_ ا٤بنتقى البن ا١باركد، عبد اهلل بن عمر الباركدم، ص63
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)عبد اهلل بن عثماف  أبو عبد الرٞبن ا٤بركزم(  عبدافكالكبلـ عن عمرك الناقد كأحاديثو منسحب على 
ىو كثّب الركاية عن ابن ا٤ببارؾ، كا٤بتوف الٍب ركاىا يف الصحيحْب ركاىا غّبه من الركاة يف ك ، أيضا

٥با، كمنثل على ذلك ٗبثاؿ كاحد توخينا لئلجياز مع اإلشارة ٦بددا إىل أف األمثلة أكثر  السابقة ا٤بصنفات
 من أف ٙبصى.

فقد أخرج البخارم يف )صحيحو(، قاؿ: حدثنا عبداف، أخربنا ابن ا٤ببارؾ، قاؿ: أخربنا يونس، عن    
أنه قال: )من توضأ اهلل عليو كسلم،  الزىرم، قاؿ: أخربين أبو إدريس، أنو ٠بع أبا ىريرة، عن النيب صلى

 .69فليستنثر، ومن استجمر فليوتر(
كىو من عواليو، كركاه  ،70كا٢بديث ركاه مالك يف ا٤بوطأ، عن ابن شهاب، عن أيب إدريس عنو بو   

 .71عبد الرزاؽ عن مالك، عن ابن شهاب، عنو بو
، عن الزىرم، عن عطاء بن كأخرج البخارم أيضا عن عبداف، عن ابن ا٤ببارؾ، عن معمر بن راشد 

من توضأ كضوئي »راف، عن عثماف رضي اهلل عنو، أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: يزيد، عن ٞبي 
 .72«ىذا، مث يصلي ركعتْب ال حيدث نفسو فيهما بشيء، إال غفر لو ما تقدـ من ذنبو

 .73كا٢بديث ركاه عبد الرزاؽ، عن معمر، عن الزىرم عنو بو   
كعلى كلٍّ، ال نود االستفاضة يف ىذا ا٤بوضوع بتتبع الركايات كٚبرجيها، كنكتفي باألىم، كىو إثباتي    

أف أحاديث عمرك الناقد كعبداف، ىي أحاديث قددية، سابقة زمن الشيخْب يف الوجود، ككثّب منها ٨برج 
ر بن راشد، كمصنف عبد الرزاؽ، كموطإ مالك، كما أف عددػا آخرى منها ىو مركمه من يف جامع معم

 غّب طريق ىذين الراكيْب، كىذه ا٢بقائق كلها  تبعد هتمة االختبلؽ عن عمركو كعبداف.
فإف قيلى بأفَّ طرابيشي يشكك يف نسبة ىذه ا٤بدكنات ا٢بديثية إىل أصحأّا، _ كىو ما مل يصرح بو    

يصادـ ما بات مستقرا يف الدراسات فلنا أف نقرر بأف ذلك ، كإف كاف غّبه قد تبناه _لؤلمانة
االستشراقية ا٤بنصفة من أف ا٢بديث النبوم نشأى يف كقت مبكر، فا٤بستشرؽ األ٤باين "ىرلدموتسكي" كيف 

، كيف سياًؽ رده على دعاكل "جوزيف شاخت حوؿ نظرية )نشوء 74دراستو حوؿ )مصنف عبد الرزاؽ(

                                                           
 . 161_ أخرجو البخارم يف )الصحيح(، رقم: 69
 ،   2/25_ ا٤بوطأ، 70
 . 13/162_ مسند أٞبد، 71
، باب سواؾ الرطب كاليابس للصائم، رقم:  72  .1934_ يف كتاب الصـو
 . 1/44_ ا٤بصنف، 73
عنواهنا )بدايات الفقو اإلسبلمي كتطوره يف مكة حٌب منتصف القرف ا٥بجرم الثاين/ا٤بيبلدم الثامن( كىي يف كىي دراسة شهّبة جدان  -74

ـ، كنقلها إىل العربية: 2002ـ، مث ترٝبت إىل اإل٪بليزية سنة 1991أصلها أطركحة أكادديية نشرىا الربكفسور موتسكي باللغة األ٤بانية سنة 
ـ عن دار البشائر اإلسبلمية. انظر: حوار الربكفسور موتسكي مع الدكتور عبد 2010ادم، كصدرت سنة جورج تامر، كخّب الدين عبد ا٥ب



؛ أثبت  ٗبا ال يدع ٦باال للشك بأف السنة النبوية كانت حاضرةن قبل هناية 75ا٢بديث كالفقو اإلسبلمي(
ق(، كشيخو 211ا٤بائة األكىل ا٥بجرية، مستنتجا ذلك من خبلؿ دراسة مركيات عبد الرزاؽ الصنعاين )

د القرف الثاين ق(، فالطرح القائل بأنو مل يكن ىناؾ كجود لؤلحاديث إىل بع153معمر بن راشد )
أضحى طرحا باىتان جدا من ا١بهة العلمية، ليس يف األكساط العلمية كالفكرية اإلسبلمية فقط، بل حٌب 
عند ا٤بستشرقْب ا٤بعاصرين كا٤بفكرين الغربيْب احملدىثْب، إذ أف الدالئل احملايدة كلَّها )الوثائق، 

ا.ا٤بخطوطات، الركايات التارخيية ا٤بتواترة ..( تشهد بأٝب  عها على أف كجود ا٢بديث النبوم قدًن جدن

كليس "موتسكي" بفريد يف ىذا ا٤بضمار؛ فدراستو مسبوقة باعَباؼ ا٤بستشرؽ    
من الصعب جعل »الشهّبة )البدايات ا٤ببكرة لئلسبلـ( بأنو يف دراستو  "Margoliouth"مارجليوث

 .76«السنة اخَباعا يعود إىل زمن الحق للقرف األكؿ

 التخريج: _الوهُم في6

 ، الذم أخرجو مسلم عن منصورحديث )البكر بالبكر جلد مائة كنفي سنة ...(أكرد "طرابيشي"    
عن ا٢بسن البصرم عن حطاف الرقاشي عن عبادة بن الصامت، يف معرض مناقشتو  كقتادة كبلمها

للشافعي، كالشافعي إمنا خرجو من ركاية يونس بن عبيد عن ا٢بسن عن عبادة بن الصامت، لكن 

                                                                                                                                                                      

الرٞبن أبو آّد كالذم نشره األخّب يف ملتقى أىل التفسّب على 
 . كتضمن ا٢بوار ملخصا ألىم أفكار الكتاب. A-1/#.VDkzrhY7_http://vb.tafsir.net/tafsir3662الرابط:

، ال ٙبتوم على معلومات موثوؽ ّٔا عن تلك الفَبة اإلسبلمية األكىل، تتلخص نظرية شاخت يف كوف األحاديث ا٤بنسوبة إىل النيب  -75
قرف الثالث ا٥بجرم.  انظر: الرد على مزاعم بل تعكس لنا اآلراء الٍب كانت خبلؿ القرنْب األكلْب من ا٥بجرة، كالنصف األكؿ من ال

ا٤بستشرقْب "جولد سيهر" ك"يوسف شاخت" كمن أيدمها من ا٤بستغربْب، عبد اهلل بن عبد الرٞبن ا٣بطيب، ٕبث مقدـ لندكة: عناية ا٤بللكة 
اىج ا٤بستشرقْب يف الدراسات من.  ك 12العربية السعودية بالسنة كالسّبة النبوية، نظمو ٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف الشريف، ص

 .1/273اإلسبلمية: النظاـ كالقانوف اإلسبلمي يف الدراسات االستشراقية ا٤بعاصرة، سليم العوا، 
كانظر الدعول نفسها عند ا٤بستشرؽ األ٤باين "كارؿ برككلماف" يف كتابو )تاريخ الشعوب اإلسبلمية(، ترٝبة: منّب بعلبكي، كنبيو فارس،    
 .71ص
ذا الصراعات السياسية كا٤بذىبية الٍب ظهرت عبد ا١بواد ياسْب أف ا٢باجة إىل تشريعات جديدة تواكب تطور ا٢بياة االجتماعية، كككيرل    

بد بعد هناية ا٤بائة األكىل أدَّل إىل استحداث نص ديِب أكرب حجما من القرآف، كيكافئو يف ا٢بجية كىو ا٢بديث النبوم . انظر: ا٤بستشار ع
ْب .. الدين أك التدين؟ التفكر من خارج اإلطار، حوار أجرتو معو ٦بلة )يتفكركف(، الٍب تصدرىا مؤسسة "مؤمنوف ببل حدكد"، ا١بواد ياس

 .109ـ، ص2013، 02الرباط، ا٤بملكة ا٤بغربية، العدد:
76-  The Early Development of Mohammedanism.D.S.Margoliouth.D.LITT. p93  كقد

"صاحل الزكاكم" على الرابط: نقلت الَبٝبة من مشاركة العضو يف ملتقى أىل ا٢بديث 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87179 

http://vb.tafsir.net/tafsir36621/#.VDkzrhY7_-A


كأكؿ ما سنبلحظو ىنا أف ىذا ا٢بديث الذم حيتج بو الشافعي لينسخ حكم عدة طرابيشي قاؿ: ) 
تاـ ٣برب الواحد، فليس راكيتو كاحدا فحسب، كىو عبادة بن الصامت بل الراكم  آيات قرآنية ىو منوذج

عنو أيضا كاحد، كىو ا٢بسن البصرٌم، كالراكم عن ىذا الراكم كاحد، كىو يونس بن عبيد، بل نستطيع 
أف نذىب أبعد لنبلحظ أف أصحاب ا٤بسانيد ا٣بمسة الذين رككا ىذا ا٢بديث، كىم مسلم كأبو داكد 

بل كابن ماجة كالَبمذم، قد رككه بسلسلة اإلسناد عينها، كدكما عن راكيتو األكؿ عبادة ابن كابن حن
 .77الصامت(

كىذا قصور كاضح يف التخريج كتتبع الركاية، كال يردفَّ على الباؿ أنو ٦برد خطإ فِبٍّ غّب مقصودو، إذ    
كاحملتملي _ بل الراجحي _ أف باعثو إف ىذا ا٣بطأ كنظائره قد تكرر منو كثّبا يف كتابو ىذا كيف غّبه، 

ضعف ا٣بربة كقلة اإلتقاف لصناعة التخريج الٍب ىي عزك ا٢بديث إىل مصادره كٝبع طرقو كا٤بقارنة 
 :_المراسيل7بينها.

توظيفو لقوؿ ا٢باكم عن عمرك بن دينار )عامة حديث عمرك بن دينار عن الصحابة غّب يف 
 .78مسموعة(

قاؿ طرابيشي: )قد يكوف ىذا االهتاـ للتابعي عمرك بن دينار بالتدليس على بعض مشاىّب الصحابة    
ىو األخطر من نوعو ألنو األكثر مساسا بصحة الصحيحْب فالقوؿ بأنو مل يكن لعمرك بن دينار ٠باع 

ات لعمرك بن من عمـو الصحابة الذين ركل عنهم ينقض نقضا عنيفا كاقع احتواء الصحيحْب على ركاي
دينار عن الصحابيْب ابن عمرك كجابر بن عبد اهلل يزيد عددىا على العشرين يف كل منهما، فضبل عن 

 .79أٌربع ركايات عن ابن عباس(
، كجابر بن عبد اهلل، 81: ابن عباس٠80باع عمرك بن دينار ثابت عن عدد من الصحابة منهم   

 أيب الطفيل، كغّبىم.كابن عمر، كأنس بن مالك، كعبد اهلل بن جعفر، ك 
: عنعمركبندينارفيابنعباس،كابنعمر؟فقاؿ( يعنيأٞبدبنحنبل) )سألتو: قاال٤بيموين   

 .مارأيتأثبتمنعمركبندينار: منالثقات،حيكىعنشعبةأهنقاؿ
 .٠82بعت،أكحدثنا،كقدكانيحدثبأشياءعنرجل،عنابنعباس(: إذاقاؿ: أشياءيرسلها؟قاؿ: قلتلو

                                                           
 .222_ من إسبلـ القرآف إىل إسبلـ ا٢بديث، طرابيشي، ص77
 _ معرفة علـو ا٢بديث،  78
 )ىامش(.  553_552_ طرابيشي، ص79
 . 5/300ببلء، الذىيب، _ سّب أعبلـ الن80
 . 1949_ أثبت اإلماـ أٞبد ٠باعو عن ابن عباس كابن عمر، كما يف )العلل(، 81



ككبلـ ا٢باكم الذم استدؿ بو طرابيشي ىو من ٦بازفاتو الٍب مل يوافقو عليها كاحده من أىل العلم، بل   
تعقبوه فيو، كردكا عليو، قاؿ ا٢بافظ العبلئي: )كقاؿ ا٢باكم أبو عبد اهلل يف كتاب علـو ا٢بديث: عامة 

ة جدا؛ فقد صح عنو يف أحاديث عمرك بن دينار عن الصحابة غّب مسموعة، كىذه ٦بازفة منو كاىي
 .83أحاديث كثّبة التصريح بالسماع من: ابن عمر، كمن جابر، كغّبمها(

احملدثْب، حاكؿ بعض الناس تفسّبه  ستقر لدلبل إف كبلـ ا٢باكم لسقوطو الظاىر ك٨بالفتو ٤با ىو م
 ٖببلؼ ما يوىم ظاىره.

 ذلكفيصددمنركىعمنلمّبىقطوال٠بعمنهشيئان،فإنتلكالعبارةىيفيصددقو٥بصقاؿ]ا٢باكم[ قاؿ ا٤بعلمي: )   
...  ا١بنسالساد٠بنالتدليسقومرككاعنشيوخلمّبكمهقط» 109

،كحاصلذلكأنعمرانيرسلعمنلمّبمهنالصحابة،كىذاعلىقلةماقديوجدعنعمرك «
فيهليسبتدليس،كإمنايسميهجماعةتدليسانإذاكانعلىوجهاإليهاـ،فأماأنّبسبلحملدثعمنقدعرفالناسأهنلميدركو،أك٤بي
لقو،فبلإيهامفيهوالتدليس،كعادةأئمةا٢بديثإذاكانالرجلممنيكثرمنههذااإلرساألنينصواعلىأ٠باءالذينركىعنهمو٤بي

لهبنزيدكغّبىم،ك٤بنجدفيَبٝبةعمرك ٠بعمنهم،كماتراىفيَباٝبمكحوؿ،كا٢بسنالبصرم،كأبيقبلبةعبدال
كلعلهلمّبسلعنالرباءإالخربانكاحدان،ك٠باععمركو «٤بيسمعفيالرباءبنعازب: »إالقوالبنمعْب

منابنعباسثابت،كا٢بكمعندمهفيمنليسبمدلسولكنهقديرسلبلعلىسبيبلإليهامأنعنعنتهمحمولةعلىالسماعإالأنيت
 .84بينأهنلميسمع(

علمي، فإف ٠باع عمرك بن دينار عن عدد من الصحابة ٩با ال يطرقو كمن بعده ا٤بالعبلئي ككما ذكر    
الشك، كقد صرح ىو نفسو بالسماع من جابر، فقاؿ: ٠بعت، كابن عمر، فقاؿ: سألنا ابن عمر، كما 

 يف حديث السعي بْب الصفا كا٤بركة ا٤بخرج يف الصحيحْب.
 :تعليل المتنتوظيف منهج المحدثين في _8

إىل معرفة العلل ا٣بفية يف األحاديث الٍب ظاىر أسانيدىا الصحة، ىو ٨بالفتها توسل بو من أىم ما يي 
، كمعركؼه التاريخ ... كغّبىاكقواطع كا٢بس  كدالالت العقل الصحيحة سنةالقطعية كالقرآف كال دلةلؤل

الركام، أف علماء النقد ا٢بديثي اعتربكا ركاية الثقة للمستحيل ركاية منكرةن، كمل دينعهم من ذلك كثاقة 
 .  85«كإذا أخرب الراكم عن نفسو بأمر مستحيل سقطت ركايتو»ا٣بطيب: كلذلك يقوؿ 
كإذا ركل الثقة ا٤بأموف خربا متصل اإلسناد ردَّ بأمور: أحدىا: أف خيالف موجبات العقل؛ »كيقوؿ أيضا: 

 فيعلم بطبلنو؛ الف الشارع إمنا يرد ٗبجوزات العقوؿ، كأما ٖببلؼ العقوؿ فبل.

                                                                                                                                                                      
82  _ 
 . 243_ جامع التحصيل يف أحكاـ ا٤براسيل، أبو سعيد العبلئي، ت: ٞبدم السلفي، ص83
 . 2/917_ التنكيل، ا٤بعلمي، 84
 . 1/365الكفاية يف معرفة أصوؿ الركاية، أبو بكر ا٣بطيب البغدادم، ت: إبراىيم الدمياطي،  -85



  ين: أف خيالف نص الكتاب أك السنة ا٤بتواترة، فيعلم أنو ال أصل لو، أك منسوخ.كالثا
كالثالث: أف خيالف اإلٝباع فيستدؿ على أنو منسوخ أك ال أصل لو؛ ألنو ال جيوز أف يكوف صحيحا غّب 

 منسوخ، ك٘بتمع األمة على خبلفو.
لمو، فيدؿ ذلك على أنو ال أصل لو؛ ألنو كالرابع: أف يتفرد الواحد بركاية ما جيب على كافة ا٣بلق ع   

 .86«ال جيوز أف يكوف لو أصل، كينفرد ىو بعلمو، من بْب ا٣بلق العظيم
ا٤بستحيل لو صدر عن الثقات ريدَّ كنسب إليهم ا٣بطأ ... فكل حديث رأيتو »كقاؿ ابن ا١بوزم:    

...كقد يتفق رجاؿ ا٢بديث   خيالف ا٤بعقوؿ، أك يناقض األصوؿ، فاعلم أنو موضوع فبل تتكلف اعتباره
 .87«كلهم ثقات كا٢بديث موضوع، أك مقلوب، أك مدلس، كىذا أشكل األمور

قويت ضبلعتو يف ا٢بديث، ككثرت ٩بارستو ٥بحٌب خالط خاص ٗبن  لكن تعليل ا٤بًب ّٔذه الطريقة ىو   
 كأذكاقهم على األحاديث النبوية. كآراءىم عقو٥بم إباحةن ١بميع الناًس أف يسلطوا ، كليسدمو٢بمو ك 

كىذا ... ال يقف عليو إال ا٢بذاؽ من أىل : »-يف أثناء كبلمو عن العلل ا٣بفية  –يقوؿ البيهقي   
ا٢بفظ؛ فقد يزؿ الصدكؽ فيما يكتبو، فيدخل لو حديث يف حديث، فيصّب حديث ركم بإسناد 

مع، كخيوف ا٢بفظ؛ فّبكم الشاذ من القلم، كخيطئ الس ؿُّ كقد يزً  ،ضعيف مركبا على إسناد صحيح
على عباده؛ ا٢بديث عن غّب قصد، فيعرفو أىل الصنعة الذين قيضهم اهلل تعاىل ٢بفظ سنن رسوؿ اهلل 

 .88«بكثرة ٠باعو، كطوؿ ٦بالستو أىل العلم بو كمذاكرتو إياىم
؟أشار إىل أف هك٤با سئل ابن القيم: ىل ديكن معرفة ا٢بديث ا٤بوضوع بضابط من غّب أف ينظر يف سند

إمنا يعلم ذلك من تضلع يف معرفة السنن الصحيحة، : »ذلك إمنا حيصل للمتضلع يف علـو ا٢بديث فقاؿ
كاختلطت بلحمو كدمو، كصار لو فيها ملكة، كصار لو اختصاص شديد ٗبعرفة السنن كاآلثار، كمعرفة 

يو كحيبو كيكرىو كيشرعو لؤلمة، كىديو فيما يأمر بو كينهى عنو كخيرب عنو كيدعو إل سّبة رسوؿ اهلل 
 . 89مث ذكر مناذج ألحاديث من ىذا القبيل«. كواحد من أصحابوٕبيث كأنو ٨بالط للرسوؿ 

كىذا ا٢بديث خطاب : »-يف تعليقو على ا٢بديث الذم تقدـ ذكره أخّبنا  –أٞبد شاكر كيقوؿ
فعرؼ سنتو كىديو، ٧بمدللصحابة، مث ٤بن سار على قدمهم كاىتدل ّٔديهم، كاقتدل بإمو كإمامهم 

كعرؼ شريعتو، كامتؤل ّٔا قلبو إديانان كإخبلصان، كرضىن عن طيب نفس، كإعراضان عن ا٥بول كالزيغ، فهو 

                                                           
 .1/354الفقيو كا٤بتفقو، أبو بكر بن ثابت ا٣بطيب البغدادم، ت: عادؿ العزازم،  -86
 . 151-1/150كتاب ا٤بوضوعات من األحاديث ا٤برفوعات، عبد الرٞبن بن ا١بوزم، ت: نور الدين بوياجيبلر،   -87
 .  1/30دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة، أبو بكر البيهقي، ت: عبد ا٤بعطي قلعجي،  -88
 . 44ا٤بنار ا٤بنيف، ابن قيم ا١بوزية، ت: عبد الفتاح أبو غدة، ص -89



الذم يعرؼ الصحيح من السنة كيطمئن قلبو إليو، كينكر ا٤بردكد غّب الصحيح فبل يسيغو يف عقلو كال يف 
 .90«قلبو
ث ٤بخالفة متوهنا صريح ا٤بعقوؿ أك ا٤بنقوؿ، كمل يغرىم توافر تلك كقد أعلَّ احملدثوف عددا من األحادي   

األحاديث على شركط الصحة الظاىرية، كتعليلهم ٢بديث )خلق اهلل الَببة يـو السبت(، كحديث 
.)  )تزكيج أـ حبيبة بنت أيب سفياف(، كحديث )تزكج النيب صلى اهلل عليو كسلم ميمونة كىو ٧بـر

حيث منهج التعليل با٤بخالفة، يف رد ٝبلة من أحاديث الصحيحْب، كقد سعى ا٢بداثيوف إىل توظيف    
عن ابن كظف "حسن حنفي" قاعدة التعليل ٗبخالفة العقل يف نقده للحديث ا٤بخرج يف صحيح مسلم، 

ل بو قرينو ما منكم من أحد، إال كقد ككقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: مسعود رضي اهلل عنو 
كإيام، إال أف اهلل أعانِب عليو فأسلم، فبل يأمرين إال »قالوا: كإياؾ؟ يا رسوؿ اهلل قاؿ: « من ا١بن

.. فإذا كاف اهلل قد قرف بكل إنسافو شيطاننا، كأٌف اهلل تعاىل أعاف  »، حيث قاؿ معلقا: قاؿ: 91ٖبّب
، فذاؾ أيضن ؛ النيب على شيطانو؛ فأسلىم، فبل يأمره إاٌل ٖبّب ا قضاءه على حرية الفعل اإلنساين أصبلن

كبالتايل يضيعي االستحقاؽ، ككضع النيب يف مرتبة أعلى من سائر البشر أقربي إىل  ا٤ببلئكة منهم إىل 
، كبالتايل يستحيل الثواب كالعقاب، كال يرجع الفضل يف العصمة حينئذو ؛ سائر ا٣بلق فيستحيل التكليفي

وف ىذه ا٤بيزة لو كحده دكف سائر األنبياء؛ مثل: دكاكد ، كسليماف ... إىل الرسوؿ، بل إىل اهلل. كتك
»92. 

ىذا االستشكاؿ قائم على مقدمة عقلية خاطئة كىي أف العصمة تقتضي ا١بربى كنفيى التكليف 
كاالختيار، فبل يكوف النيب مستحقا للنبوة إال بقدر عصمة اهلل لو من الوقوع يف ا٣بطإ كالذنب، كال يكوف 

 مستحقا للثواب كال للعقاب. -تبعان لذلك  –
ككما ذكرنا فهذه ا٤بقدمة خاطئةه؛ إذ إف نصوص الوحيْب تدؿُّ على أف العصمة خاصة بتبليغ الرسالة،   

 فهي الٍب ال يطالو فيها ا٣بطأ كال النسياف
لسبلـ، كليست العصمة عامة مطلقة؛ تسلب صاحبها االختيار؛ فيجوز كقوع ا٣بطإ الصغّب منو عليو ا

 سهونا، أك من غّب عمدو، كال قصًد ا٤بخالفة ألمر اهلل، مع عدـ إقرار اهلل لو على كلّْ ذلك.
 : كقاؿ أىل السنة: جائز كقوع الصغائر من األنبياء، كاحتجوا بقولو تعاىل ٨باطبنا »يقوؿ ابن بطَّاؿو

فأضاؼ إليو الذنب، كقد ذكر اهلل ىف   [،٢لفتح: ]اچپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  چ :لرسولو
        مئچ كقاؿ نوح لربو: [، ١٢١و: ]طچۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   چ كتابو ذنوب األنبياء فقاؿ تعاىل: 

  مئ  مئ  مئ   مئچ فسألو أف ينجيو، كقد كاف تقدـ إليو تعاىل فقاؿ: [، ٤٥ود: ]ىچ  مئ  مئ  مئ

                                                           
 .221تعليقو على )صحيح ابن حباف بَبتيب ابن بلباف الفارسي(، ص يف -90
 . 2814أخرجو مسلم يف )الصحيح(، باب ٙبريش الشيطاف كبعثو سراياه لفتنة الناس كأف مع كل إنساف قرينا، رقم: -91
 . 4/212من العقيدة إىل الثورة، حسن حنفي،  -92



      مئ  مئی  ی    ی  ی    مئ  مئچكقاؿ إبراىيم: [، ٣٣ود: ]ىچ   مئ  مئ     مئ  مئمئ

كىف كتاب اهلل تعاىل من ذكر خطايا األنبياء ما ال خفاء بو، كقد تقدـ  [،٢٢لشعراء: ]اچ  مئ
 . 93«االحتجاج ىف ىذه ا٤بسألة ىف كتاب الدعاء

هو قول أكثر علماء اإلسالم وجميع  94القول بأن األنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر»وقال ابن تيمية: 
وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف ...  الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكالم

 .95«واألئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إال ما يوافق هذا القول
ُز صد    بعد أن قرر أن القول بعصمتهم  –ور الصغائر عن األنبياء وقال في جوابه على من ذهَب إلى تكفير من يجوِّ

كاف مضاىيا ٥بؤالء   ؛فمن كفر القائلْب بتجويز الصغائر عليهم: » -المطلقة هو مذهب الرافضة واإلسماعيلية 
اإل٠باعيلية كالنصّبية كالرافضة كاإلثُب عشرية؛ ليس ىو قوؿ أحد من أصحاب أيب حنيفة، كال مالك كال 
الشافعي، كال ا٤بتكلمْب ا٤بنتسبْب إىل السنة ا٤بشهورين، كأصحاب أيب ٧بمد عبد اهلل بن سعيد بن  

 ٧بمد بن كراـ كغّب ىؤالء، كال أئمة كبلب، كأيب ا٢بسن علي بن إ٠باعيل األشعرم، كأيب عبد اهلل
 .96«التفسّب كال ا٢بديث كال التصوؼ، ليس التكفّب ّٔذه ا٤بسألة قوؿ ىؤالء

ىذا ا٤بسلك يف انتقادأحاديث مباشرة ا٢بائض الٍب  ، كصاحل أنقابأٞبد صبحي منصوركل ككظف     
 خيالف أنوللنىب )كلهاأحاديثكاذبةألهنا تنسب لبخارم يف صحيحو، حيث كصفها األكؿ بأهناخرجها ا

القرآف إذ يقوؿ تعاىل: 
تَّىيىٍطهيٍرنػىفىًإذىاتىطى  تػىٍقرىبيوىينَّحى ٍيثيأىمىرىكيمياللَّهيًإنَّال)كىيىٍسأىليونىكىعىًناٍلمىًحيًضقيٍلهيوىأىذنىفىاٍعتىزًليواالنّْسىاءىًفياٍلمىًحيًضوىالى هٍَّرنػىفىٍأتيوىينًَّمٍنحى

بُّاٍلميتىطىهّْرًينى( ٥بَّىييًحبُّ   أىأهنمسألواالنىب،[ ٢٢٢]البقرة:التػَّوَّابًينػىوىحيًي
اإلجابةمنالسماء،فنزلتاآليةتؤكدعلىاعتزااللنساءجنسياىف عناحمليض،كانتظرالنىب

احمليض،كعدماالقَباٗبنهنبعدحتىيطهرف، ٜبيبيحاالقَباٗبنهن بعدالطهر، 
كىناتناقضهجلىّّبيناآليةالكرديةكحديثالبخارل،ٕبيثإنكإذا آمنتبالقرآنفعليكبتكذيبالبخارل، 

كانتأكيداللهتعالىفيالقرآف أماإذاآمنتبحديثالبخارل فأنتبالتالىتكذببالقرآف، كمنهنا 
علىاإلديانبحديثالقرآنوحده، كماعداىليسمحبلِّلئلدياف، كإمنا ىوقضيةعلميةقائمةعلىالشك، 
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ما يزرم ٗبناصبهم كرذائل األخبلؽ كالدناءات، كسائر ما ينفر »بأهنا  –كما ذكر الشوكاين   –األكؿ عن األنبياء، كعرفوا صغائر ا٣بسة 
إرشاد الفحوؿ إىل ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ، ٧بمد بن علي الشوكاين، ت: أٞبد عناية، «. ة أك التطفيف ٕببةعنهم .. كسرقة لقم

، عن بعض األئمة أف األنبياء معصوموف عن كل صغّبة 2/145.  كنقل القاضي عياض يف )الشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى(، 1/99
إلزراء كا٣بساسة، ألف مثل ىذا حيط منصب ا٤بتسيّْم بو، كيزرم بصاحبو، كينفر القلوب أدَّت إىل إزالة ا٢بشمة كأسقطت ا٤بركءة كأكجبت ا»

 «.   عنو، كاألنبياء منزىوف عن ذلك، بل يلحق ّٔذا ما كاف من قبيل ا٤بباح، فأدل إىل مثلو ٣بركجو ٗبا أدل إليو عن اسم ا٤بباح إىل ا٢بظر
 . ٦4/319بموع الفتاكل، ابن تيمية،  -95
 . 4/320فسو، ا٤بصدر ن -96



كا٢بقائقفيهانسبيةكليستمطلقة مثلحقائقاإلدياف، كبالتالىفإنتصديقاإلسنادىوالذىيجعلهاقضية إديانيةبالتزكير 
»97. 
من اعتزاؿ ا٢بييًَّض يف اآلية، ىو ترؾ ٝباعهن، كليس ا٤بنع كىذا التعارض متوىم غّب متحقق إذ ا٤برادي   

اصنعوا كل شيء إال  :عن مطلق القرب كا٤بخالطة؛ دؿَّ على ذلك التفسّبي النبومُّ لآلية، يف قولو 
ـه للمرأة كإيناسه ٥با، ٖببلًؼ ما كانت تصنعو يهودي من ىجر ا٢بائض، 98النكاح  ، ، كيف ذلكى إكرا

 كمشاربتها.كترؾ مؤاكلتها 
ألف العرب يف ا٤بدينة كما كاالىا كانوا قد استنوا بسنة  ؛منا سألواقاؿ قتادة كغّبه: إ»قاؿ ابن عطيَّة:       

بِب إسرائيل يف ٘بنب مؤاكلة ا٢بائض كمساكنتها، فنزلت ىذه اآلية، كقاؿ ٦باىد: كانوا يتجنبوف النساء 
 .99«ذلكيف ا٢بيض كيأتوهنن يف أدبارىٌن فنزلت اآلية يف 

كقد أٝبعى أئمة التفسًّب من الصحابة كالتابعْب كمن جاء بعدىم على أفَّ ا٤براد باالعتزاؿ يف اآلية ىو ترؾ 
 ا١بماًع يف الفرج.

 .100«اعتزلوا نكاح فركجهن»قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما:    
ا٢بسن ، كىو قوؿ 101«كريًكمى عن ٦باىدو كمقاتل بن حياف ٫بو ذلك»قاؿ ابن أيب حامت:    

 .102كعكرمة
 .103«فاعتزلوا ٝباع النساء كنكاحهن يف ٧بيضهن»كقاؿ الطربم:    
[، أم: ال ٘بامعوىن، أما ٢٢٢لبقرة: ]اچھ  ھ  چ ، أراد باالعتزاؿ ترؾ الوطء»كقاؿ البغومُّ:    

 .104«ا٤ببلمسة كا٤بضاجعة معها فجائزة
 .105«مقصود ىذا النهي ترؾ آّامعة»كقاؿ القرطيب:    

كلعل السبب يف انقداح ىذا االستشكاؿ يف أذىاف ا٤بعَبضْب على ا٢بديث ىو الغفلة عن منزلة    
ىي البيافي اللفظيُّ كالعمليُّ للقرآف، كما قاؿ  السنة من القرآف، كأهنا بيافه لو، كأف كظيفة النيب 
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ت [، فأدَّ ٤٤لنحل: ]اچنـُزَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ َوَأنـَْزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـيَِّن ِللنَّاِس َما چ تعاىل: 
 توىم التعارض بْبى النصْب القرآين كا٢بديثي.ىذه الغفلة إىل 

كمن خبلؿ ىذه األمثلة يتضح أف ا٣بلل الكامن يف توظيف ا٣بطاب ا٢بداثي ٤بنهج التعليل ٗبخالف    
 ا٢بديث للدليل العقلي كالقرآين

فإف ىذا طعن فيو من ىو أعلم من مسلم، مثل: حيٓب بن معْب كمثل »قاؿ ابن تيمية عن ىذا ا٢بديث: 
البخارم كغّبمها، كذكر البخارم أف ىذا من كبلـ كعب األحبار، كطائفة اعتربت صحتو مثل أيب بكر 

 بن األنبارم، كأيب الفرج ابن ا١بوزم كغّبمها. 
، كىذا ىو الصواب؛ ألنو قد ثبت بالتواتر أف اهلل خلق السماكات كالبيهقي كغّبه كافقوا الذين ضعفوه

كاألرض كما بينهما يف ستة أياـ، كثبت أف آخر ا٣بلق كاف يـو ا١بمعة، فيلـز أف يكوف أكؿ ا٣بلق يـو 
األحد، كىكذا ىو عند أىل الكتاب، كعلى ذلك تدؿ أ٠باء األياـ، كىذا ىو ا٤بنقوؿ الثابت يف 

كلو كاف أكؿ ا٣بلق يـو السبت كآخره يـو ا١بمعة لكاف قد خلق يف األياـ السبعة، أحاديث كآثار أخر، 
 .106«كىو خبلؼ ما أخرب بو القرآف

مث أشار ابن تيمية إىل مسألة مهمة كىي أف أئمة العلل مل يكتفوا يف اإلعبلؿ ٗبجرد ىذه ا٤بخالفة   
أف حذاؽ أىل غّب »اة، فقاؿ مواصبلن: الصرحية للنص القرآين، بل إهنم نسبوا ا٣بطأ فيو إىل بعض الرك 

ا٢بديث يثبتوف علة ىذا ا٢بديث من غّب ىذه ا١بهة، كأف ركايو فبلف غلط فيو ألمور يذكركهنا، كىذا 
الذم يسمى معرفة علل ا٢بديث، بكوف ا٢بديث إسناده يف الظاىر جيدا كلكن عرؼ من طريق آخر أف 

 .107«، أك دخل عليو حديث يف حديثراكيو غلط فرفعو كىو موقوؼ، أك أسنده كىو مرسل
مث يف متنو غرابة شديدة، فمن ذلك أنو ليس فيو ذكر خلق السموات، »... كقاؿ يف شأنو ابن كثّب:    

كفيو ذكر خلق األرض كما فيها يف سبعة أياـ، كىذا خبلؼ القرآف؛ ألف األرض خلقت يف أربعة أياـ مث 
 .108..«خلقت السماكات يف يومْب 

يف حْب أف ،الركاة الذين رفعوه إىل النيب  ًعلَّةى ىذا ا٢بديًث إىل غلط –بدكره  – كثّبو   ابني  مث أرجىعى 
 كعب األحبار. كونو موقوفناعلى  الصواب  

اختلف فيو على ابن جريج، كقد تكلم يف ىذا ا٢بديث علي بن ا٤بديِب، كالبخارم، »يقوؿ ابن كثّب: 
ا٢بديث ٩با ٠بعو أبو ىريرة كتلقاه من كعب األحبار، كالبيهقي كغّبىم من ا٢بفاظ، ... يعِب أف ىذا 

كىذا حيدثو ٗبا يصدقو عن النيب  ،فإهنما كاف يصطحباف كيتجالساف للحديث، فهذا حيدثو عن صحفو
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 فكاف ىذا ا٢بديث ٩با تلقاه أبو ىريرة عن كعب عن صحفو، فوىم بعض الركاة فجعلو مرفوعا إىل ،
 .109«بيدموؿ اهلل ، كأكد رفعو بقولو: أخذ رسالنيب 

كقاؿ : »( حْب قاؿتارخيو)البخارم يف عنو أباف  ىذا الذم ذكره ابن كثّب كمن قبلو ابن تيمية كاف قد
 .110«بعضهم: عن أيب ىريرة، عن كعب، كىو أصح

 :كذلك قاؿ إماـ أىل ا٢بديث  ،كقع الغلط يف رفعو كإمنا ىو من قوؿ كعب األحبار»قاؿ ابن القيم:    
 .111«كقالو غّبه من علماء ا٤بسلمْب أيضا (تارخيو الكبّب)ل البخارم يف ٧بمد بن إ٠باعي

فهذا ا٤بثاؿي جيلّْي إحدل طرؽ احملدثْب يف إعبلؿ ا٢بديث، كىي االنطبلؽ من النكارة ا٤بوجودة يف    
توصل إىل مصدر ا٣بطإ يف اإلسناد، كىي طريقة مفارقة ك٨بالفة ٤بسلك ا٣بطاب ا٢بداثي الذم متنو، مث ال

يف استنكار متوف الصحيحْب كتعليلها ٗبخالفتها للدليل القطعي دكف تكلف البحث يكتفي _ دائما _ 
 عن مصدر الوىم من الركاة.

 خاتمة وأهم النتائج

ف ا٣بطاب ا٢بداثي لقواعد احملدثْب يف انتقاد الصحيحْب مظاىر القصور كا٣بلل بادية ٔببلء يف )توظي
 كمركياهتما(، من ا١بانبْب )النظرم كاإلجرائي(، حيث أثبتت الدراسة:

_ تقصّب ا٣بطاب ا٢بداثي يف تفٌهم نصوص احملدثْب كاصطبلحاهتم، ٩با انعكسى بوضوحو يف 1
ما خصصت لو بداءةن، )التدليس، االستعماؿ السيء ٥با، بتنزيلها غّب مواضعها، كتوظيفها يف غّب 

 اإلرساؿ ..(.

ـي أىداؼ ا٣بطاب 2 _ االنتقائية الظاىرة يف توظيف أحكاـ النقاد على الركاة )جرحا كتعديبل(، ٗبا  خيد
)٧بمد ابن  ا٢بداثي ا٤بتصدر النتقاد الصحيحْب، ٩با يشكك يف موضوعية منظريو ك٘بردىم كنزاىتهم

 إسحاؽ، نعيم بن ٞباد.. مثبلن(.

_ السطحية البالغة يف توظيف ا٤بنهج التارخيي بقصد التشكيك يف ٠باع الركاة بعضهم من بعضهم، 3
حيث اعتمد ا٣بطاب ا٢بداثيُّ اعتمادنا كليان على قرائن ضعيفة الداللة _ كتباعد تواريخ الوفاة بْب الشيخ 
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لتارخيية الٍب تثبت عكس كتلميذه _ لنفي السماع كالتحديث بلو التلمذة كاللقاء، مع ٘باىل القواطع ا
 ذلك )٠باع ا٤بقربم من أيب ىريرة رضي اهلل عنو(.

_ ا١بهل با٤بعارؼ ا٢بديثية ا٤بتعلقة بتخريج الركاية كتتبع طرقها، كمراتب ا٤بصادر كدرجاهتا، كٛبييز 4
السابق منها عن البلحق، ٩با أكقع ا٣بطاب ا٢بداثي يف أكىاـ كربل كأغبلط عظيمة، تنسفي مقاربتو 

 عرفية للسنة النبوية بصورة شاملة.ا٤ب

_ االختبلؼ الكبّب يف مسالك تعليل ا٤بتوف بْب ا٤بدرستْب )ا٢بديثية كا٢بداثية(، حيث أخفقت 5
األخّبة يف توظيف منهج النقد ا٢بديثي للمتوف كالقائم على مبلحظة ٨بالفة النصّْ لؤلدلة القطعية، مع 

الركاة(، كىو ما مل تعًب بو ا٤بقاربة ا٢بداثية إذ إهنا كانت  مراعاة حقيقة ا٤بخالفة كحجمها كمصدرىا )من
دائمان هتدر النص ألدىن ٨بالفة تلوحي دكف تكلف البحث عن سبب ظهور ا٤بخالفة فضبلن عن التفتيش 

 عن مصدرىا )من الركاة(.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


