إتحافىاألبرار ى
بالديفاعىرنىحدوث:ى ى
( صنفانىمنىأهلىالنار )
وفيو الرد على شبهات المتعالمين والمتجرئين على رد الحديث
علم وال ى ًدى وال ٍ
بغير ٍ
كتاب مني ٍر
قال اإلمام ابن بطة الحنبلي رمحو ا﵁:
"فإذا مسع أحدكم حديثنا عن رسوؿ ا﵁  ركاه العلماء،
احتج بو األئمة العقالء ،فال يعارضو برأيو ،كىول نفسو،
ك َّ
فيصيبو ما توعده ا﵁ عز كجل بو ،فإنو قاؿ تعاذل:
{فليحذر الذين خيالفوف عن أمره أف تصيبهم فتنة أك
يصيبهم عذاب أليم} ،كىل تدرم ما الفتنة ىاىنا؟ ىي
كا﵁ الشرؾ با﵁ العظيم ،كالكفر بعد اإلمياف".
اإلبانة الكربل (ُ)ِٕٔ/

كتبو/

د .عبذاهلل بٍ طاحل انعنضي
األستاذ ادلساعد يف قسم السنَّة كعلومها
ّتامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية
ُ

بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة :ى
احلمد ﵁ الذم أنزؿ على عبده كرسولو الكتاب كاحلًكمة ،كعلَّمو ما دل يكن يعلم ،كأنزؿ
إليو ِّ
الذكر ليبُت للناس ما ِّنزؿ إليهم.
كحجة على اخللق أمجعُت،
ك َّ
زلمد ،أرسلو ا﵁ رمحةن للعادلُتَّ ،
السالـ على نبيِّنا َّ
الصالة ك َّ
كعلى آلو كصحبو الكراـ ادليامُت ،كعلى التابعُت كمن تبعهم بإحساف إذل يوـ الدين ،أما بعد:
ََ ََ هُ َ َۡ َ
م ۡٱىه َِت َٰ َ
ب
فإف ا﵁ أنزؿ على نبيٌو  الكتاب كاحلكمة ،كما قاؿ تعاذل ﴿ :وأُزل ٱَّلل غيي
َ ۡ ۡ َ َ َ َ ه َ َ َ َۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ََ َ َ ۡ ُ ه َ
ٱَّللِ َغي ۡي َم َغ ِظيٍا ﴾[النساء.]ُُّ:
وٱۡل ِهٍث وغيٍم ٌا لً حسَ تػي ًُۚ وَكن فضو
كالكتاب ىو القرآف ،كاحلكمة ىي السنَّة.
كجعل سبحانو كتعاذل إنزاؿ القرآف كالسنَّة من نعم ا﵁ اليت يذ ٌكر هبا عباده ،فقاؿ:
َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ ه َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ َ َ َ ۡ ُ ّ َ ۡ َ َٰ َ ۡ ۡ َ َ ُ ُ
﴿وٱذنروا ُ ِػٍج ٱَّللِ غييسً وٌا أُزل غييسً ٌَِ ٱىهِت ِب وٱۡل ِهٍثِ يػِظسً ةِِّ﴾[البقرة]ُِّ:
ََ ۡ َ ه هُ ََ ُۡ ۡ َ ۡ
َ ُ
َ
س ِٓ ًۡ
امت هبا على عباده ،فقاؿ﴿ :ىلد ٌَ ٱَّلل لَع ٱلٍؤ ٌِِ
ِني إِذ َب َػد ذِي ِٓ ًۡ َر ُسٔل ٌّ َِۡ أُف ِ
ك َّ
َ ْ
ۡ
ّ
ۡ ۡ
ّ
َ
ُ ْ َ
َ
َح ۡخئا َغي ۡي ِٓ ًۡ َء َايَٰخِِّۦ َو ُي َزك ِي ِٓ ًۡ َو ُي َػي ٍُِ ُٓ ًُ ٱىه َِتَٰ َب َوٱۡل ِه ٍَ َث ِإَون َكُُٔا ٌَِ َر ۡت ُو ى ِِف َضل َٰو ٌُّتِ ٍني [﴾١٦٤آؿ
عمراف.]ُْٔ:
َّ
عليهن ٔتا يتلى يف بيوهتن من القرآف كالسنٌة ،فقاؿ:
كذكر أزكاج النيب  بنعمة ا﵁ كفضلو
ٌ
ۡ ۡ
ۡ ُ
ه
َ
ُ
﴿ َوٱذن ۡر َن ٌَا ُح ۡخ َ َٰ
ٱَّللِ َوٱۡل ِه ٍَثِِۚ ﴾[األحزاب.]ّْ:
ج
َل ِِف ُب ُئح ِس هَ ٌ َِۡ َءاي َٰ ِ
قال ابن جرير الطبري" :كيعٍت باحلكمة :ما أكحي إذل رسوؿ ا﵁  من أحكاـ دين
(ُ)
ا﵁ ،كدل ينزؿ بو قرآف ،كذلك السنَّة".
وقال اإلمام الشافعي" :ذكر ا﵁  -جل ثناؤه  -الكتاب ،كىو القرآف ،كذكر احلكمة.
فسمعت ىمن أرضى من أىل العلم بالقرآف يقوؿ ( :احلكمة :سنة رسوؿ ا﵁ .) 
ي
قاؿ الشافعي" :كىذا ييشبو ما قاؿ؛ َّ
ألف ا﵁ ذكر القرآف ،كأتبعو احلكمة ،كذكر منِّو على
خلقو بتعليمهم الكتاب كاحلكمة ،فلم جيز  -كا﵁ أعلم  -احلكمة ىا ىنا إال سنة رسوؿ ا﵁
 ،كذلك أهنا مقركنة مع كتاب ا﵁ ،ك َّ
أف ا﵁ افًتض طاعة رسولو ،كحتَّم على الناس اتباع
(ُ) جامع البياف (ُٗ.)َُٖ/

ِ

فرض إال لكتاب ا﵁ ،مث سنٌة رسولو .
أمره ،فال جيوز أف يقاؿ لقوؿ :ىو ه
كٔتا كصفنا من َّ
أف ا﵁ جعل اإلمياف برسولو مقركنا باإلمياف بو ،فسنَّة رسوؿ ا﵁  مبيٌنة
كعامو ،كدل جيعل ا﵁ ىذا و
ألحد من خلقو غَت رسولو
عن ا﵁ معٌت ما أراد دليلو على ِّ
خاصو ِّ
(ُ)
."
َ ۡ َ ُّ َ
َ َ ۡ
َشء ف ُردوهُ إَِل
بالرد إذل ا﵁ كرسولو  ،فقاؿ تعاذل ﴿ :فإِن ح َنَٰ َزخ ُخ ًۡ ِِف
كأمر سبحانو كتعاذل ِّ
ۡ
َ
ُ ُۡ ُۡ ُ َ ه ۡ
ً
ه َ هُ
ٱَّللِ َوٱۡلَ ۡٔ ِم ٱٓأۡلخِرِِۚ َذَٰل َِم َخ ۡير َوأ ۡح َس َُ حَأوِيل﴾[النساء.]ٓٗ:
ٱَّللِ وٱلرسٔ ِل إ ِن نِخً حؤٌِِٔن ة ِ
قاؿ البيهقي :قاؿ الشافعي" :يعٍت إف اختلفتم يف و
شيء فردكه إذل ا﵁ كالرسوؿ ،يعٍت -
كا﵁ أعلم  -إذل ما قاؿ ا﵁ كالرسوؿ  ،"كركينا عن ميموف بن مهراف أنو قاؿ يف ىذه اآلية:
(ِ)
"الرد إذل ا﵁ :الرد إذل كتابو ،كالرد إذل الرسوؿ  إذا قيبض إذل سنَّتو".
و
ذلجمات شرسة ،ال مثيل ذلا من قبل ،من تشكيك
كاليوـ تتعرض سنَّة النيب 
ادلشككُت ،كطعن الطاعنُت ،كٖتريف الغالُت ،كانتحاؿ ادلبطلُت ،كتأكيل اجلاىلُت.
كيزيد األسى أف يكوف ذلك من بعض أبناء ادلسلمُت ،من مث ٌقفُت كإعالميُت ككتٌاب
كصحفيُت كمتعادلُت كأمثاذلم.
كيتضاعف األسى إذا كانت تلك اذلجمات يقودىا شلن كاف ييسب – ساب نقا  -على
الدعوة إذل ا﵁ ،أك على عمل األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر ،أك على من درس يف كليات
و
علمو
شرعيٌة ،لينقلب ما تعلٌمو من
و
حجج كبيٌنات إذل شبهات يثَتىا على ٌ
اجلهاؿ ،فيكوف ي
حجةن عليو ،كمعرفتو كباالن عليو – كالعياذ با﵁ . -
كليس اذلجوـ على السنٌة كالتشكيك فيها يتمثل يف صورة كاحدة أك شكل كاحد ،بل لو
أشكاؿ كثَتة ،كصور متعددة ،ابتداءن من الطعن يف تدكينها ،كيف ِّرد صحيحها ،كٖتريف
معانيها ،كيف نسبة الوضع كاالفًتاء إذل أئمة احلديث كح ٌفاظو كركاتو األمناء الثقات.
األمة على تلقيها
إذل أف كصل األمر بالطعن يف أحاديث َّ
الصحيحُت اليت أمجعت َّ
كصحة أحاديثها ،حىت بلغت مبلغ العلم اليقيٍت عند أىل العلم.
بالقبوؿٌ ،
حىت طعنوا يف أصحاب النيب  ،الذين ىم محلة ا ِّلدين كنقلة القرآف كركاة احلديث،

(ُ) السنة (صَُٔ) البن نصر ادلركزم.
(ِ) االعتقاد للبيهقي (صِِٕ).

ّ

كخصوا أبا ىريرة رضي ا﵁ عنو ٔتز و
الصحابة،
يد من الطَّعن كاالفًتاء ،كالنقد كاذلراء ،ألنو حاف ه
ٌ َّ
ٌ
كناقل السنٌة ،كراكية احلديث ،فظهرت فيهم خصلة و
نفاؽ يف بيغض أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو.
أئمتها من مولودات ىذا العصر ،بل كجدكا يف عصور
كليس الطَّعن يف السنَّة كركاهتا ك ٌ
تدكين السنَّة ،لكن َّ
كدكنوىا كحفظوىا ،كرحلوا يف
األئمة األىعالـٌ ،
تصدل ذلم علماء اإلسالـ ،ك ٌ
ادلشاؽ ،كىجركا البلداف كاألىل كاألكالد ،حىت تركوا السنٌة لنا بيضاء نقيٌة،
كٖتملوا
ٌ
سبيل ذلكٌ ،
كل و
يصح منها ،كتكلَّموا يف ركاهتا جر نحا
صح شلا دل َّ
دخيل عليها ،كميَّزكا ما َّ
كنفوا عنها ٌ
كتعديالن ،فجزاىم ا﵁ عنا خَت اجلزاء.
الصحيحة،
كىاىي كسائل التواصل االجتماعي تعج اليوـ بالتطاكؿ على األحاديث َّ
كردىا ،كٖتريفها عن معانيها ،كالتهكم هبا خيالف أىواءىم منها.
ٌ
يستعجلن مستعجل فيقوؿ :إف بعض أئمة احلديث ادلشهود ذلم بعلم احلديث تكلموا
كال
ٌ
يف بعض أحاديث الصحيحُت ،كالدارقطٍت كغَته!
الذب عنها ،كالكالـ
عظيم يف ِّ
الدفاع عن السنة ،ك ٌ
فإ ٌف أكلئك ٌ
األئمة األعالـ ذلم مقصد ه
كحراسها ً
بصدؽ ،كىم أىل العلم باحلديث
ْتقَّ ،
يف الركاة جرحا كتعديالن؛ فهم محاة السنٌة ٌ
ركاية كدراية ،كىم أىل اجلرح كالتعديل ،كىم الذين علٌموا من بعدىم تعظيم السنٌة كالدفاع
الصحيح،
الصحيح دلعرفة َّ
الضعيف من َّ
عنها ،كتقدميها على األىواء كاآلراء ،كرمسوا ادلنهج َّ
قائم على أسس كضوابط علم احلديث ركاية كدراية.
فنقدىم ه
سموف أنفسهم بالتنويريُت – فلهم مآرب فاسدة
ك َّأما ىؤالء الكتٌاب ادلعاصرين – كشلن يي ٌ
كمقاصد كاسدة ،ال ٗتفى على اللبيب ً
الفطن ،من ىدـ السنَّة ،كدعوةو للتمرد كاالحنالؿ ،كزلبة
الكفار الزائفة ،و
التربج كاالنفالت ،كاهنزاـ أماـ حضارات َّ
كزلبة لتقليدىم كتقديسهم.
للسفور ك ٌ
و
كل
كل
حديث يقف يف كجوىهم ،كال يستحوف من ِّرد َّ
فلذلك ال يفتؤكف من إسقاط ِّ
و
حديث و
سلالف ألىوائهم.
كٕتملوا بو كأشهركه ،كحاؿ إخواهنم كأسالفهم شلن
فإ ٍف كافق أىواءىم صاحوا بو كأعلنوهَّ ،
ُ َ
ُ
َ ُ ُ ْٓ َ ه َ َ ُ ِ َ ۡ ُ َ ََُۡ ۡ َ َ ر ۡ
يق ّ ٌِِ ًُٓ ٌُّ ۡػ ِرضٔن ِ ٤٨إَون يَسَ
قاؿ ا﵁ فيهمِ﴿ :إَوذا دغٔا إَِل ٱَّللِ ورسِٔلِۦ ِۡلحسً ةيًِٓ إِذا ف ِر

َ ُُ
ه َ ٌ َِ ۡ َ ُ ْٓ َۡ ََ ُ َ َ َ َ
ٱۡل ُّق يَ ۡأحُ ٓٔا ْ إ َ ۡۡلِّ ٌُ ۡذ ِغِ َ
ِيف ه ُ
ٱَّلل َغيَ ۡيٓ ًۡ َو َر ُس ُ ُ
ل ه ُٓ ًُ ۡ َ
ِٔل ُۚۥ
َي
ن
أ
ٔن
اف
َي
م
أ
ا
ٔ
اة
ح
ٱر
م
أ
ض
ر
ٌ
ً
ٓ
ٔب
ي
ك
ِف
أ
٤٩
ِني
ِ
ِ
ِ
ِِ
َ ۡ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ه َٰ ُ َ
ةو أولئِم ًْ ٱىظئٍِن [﴾٤٪النور.]َٓ-ْٖ:

ْ

األئمة األعالـ
شرعا كال عقالن  -إحلاؽ ىؤالء العابثُت كاجلاىلُت بأكلئك َّ
فال يصح  -ن
َ
ه َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ّ َ َٰ ْ َ َ ه ه ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ه َ ّ ْ
ٱلر َب َُٰۚٔا﴾.
الناصحُت إال إذا َّ
ٱلرب ْۗٔا وأحو ٱَّلل ٱۡليع وحرم ِ
صح قوؿ من قاؿ﴿ :إِجٍا ٱۡليع ٌِثو ِ
حديث و
و
ثابت عن النيب  ،يتعلق بألبسة
ْتث متواضع عن
كبُت يديك أخي القارئ ه
صحتو ،كاالحتجاج بو ،كاالستنباط منو ٖترًن كل ما كرد
ينتهن ،اتفق العلماء على َّ
النِّساء كز ٌ
ذمو يف ىذا احلديث.
ٌ
الرد كالتَّحريف ،بغَت
ألسن اجلاىلُت ،بالطَّعن كالتَّكذيب ،ك ِّ
كتناكلتو أقالـ ادلغ ًرضُت ،كالكنتو ي
عل وم كال ىدل كال و
كتاب منَت.
احلق من شبهات ادللبِّسُت.
كتبتو محايةن للسنَّة من أيدم العابثُت ،كتثبيتنا ألىل ٌ
 وقسمت ىذا البحث المتواضع إلى مباحث:

ادلقدمة.
 ِّ ادلبحث األكؿ :نص احلديث كٗترجيو. ادلبحث الثاين :أقواؿ العلماء يف احلديث كاحتجاجهم بو. ادلبحث الثالث :منهج الشيخُت البخارم كمسلم يف الصحيحُت. ادلبحث الرابع :الكالـ يف سهيل بن أيب صاحل. ادلبحث اخلامس :الشبهات ادلثارة حوؿ احلديث ،كاجلواب عنها. اخلا٘تة.خالصا لوجهو ،كأف يتقبلو مٍت ،كأف ينفع بو ادلسلمُت كادلسلمات،
كا﵁ أسأؿ أف جيعلو
ن
يرد كيد ادلتطاكلُت على السنَّة كالطَّاعنُت فيها يف حنورىم ،كيفٌ ادلسلمُت كادلسلمات من
كأف َّ
شركرىم ،إنو مسيع الدعاء.
ككتبو/
عبذاهلل بٍ طاحل انعنضي
ليلة اخلميس ُِْْٓ/ُُ/ق
يف الرياض
ٓ

المبحثىاألول:ى ى
نصىالحدوثىوتخروجه :ى
 أًالًَ :ض احلذٌث:
قال اإلمام مسلم في صحيحو (:)3239
حدثني زىير بن حرب ،حدثنا جرير ،عن سهيل ،عن أبيو ،عن أبي ىريرة ،قال :قال
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون
رسول اهلل  « :صنفان من أىل النار لم أرىماٌ :
بها الناس ،ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت ،رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ،ال

يدخلن الجنة ،وال يجدن ريحها ،وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ».

 ثاًٍَا :ختشٌج احلذٌث:

مشهور عن سهيل بن أيب صاحل ،كلو عنو طرؽ:
ىذا احلديث
ه
أخرجو مسلم (ُِِٖ) ،كأبو عوانة يف ادلستخرج (ُٕ ،)َُُ/كابن حباف (ُْٕٔ)،
كالبيهقي يف الكربل (ْ ،)ُِٗ/كيف شعب اإلمياف (ُْٕٓ) من و
طرؽ :عن جرير بن
عبدالحميد.
كأمحد (ِ ،)َْْ/ِ( ،)ّٓٓ/كأبو يعلى (َٗٔٔ) ،كأبو عوانة يف ادلستخرج

(ُٕ ،)َُُ/كالبيهقي يف شعب اإلمياف (ِْٕٗ) من طرؽ :عن شريك القاضي.

كأبو عوانة يف ادلستخرج (ُٕ ،)َُُ/كالطرباين يف األكسط (ُُُٖ) )ْٖٓٓ( ،من

طرؽ :عن زىَت بن معاكية ،عن زياد بن خيثمة.

كابن عبدالرب يف االستذكار (ٖ )َّٕ/من طريق :إسحاق بن راىويو.
كالرامهرمزم يف األمثاؿ (صُْٗ) من طريق :ىدبة بن المنهال.
مخستهم ( جرير ،كشريك ،كزياد ،كإسحاؽ ،كىدبة ) عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيو
مرفوعا ٔتثلو.
عن أيب ىريرة ن

ٔ

المبحثىالثاني :ى
أقوالىالعلماءىفيىالحدوث ى
واحتجاجكمىبه :ى
تصحيحا
اعتٌت العلماء – على اختالؼ زماهنم كبلداهنم كمذاىبهم  -هبذا احلديث؛
ن
استشهادا بو كاستنباطنا منو ،قرنا بعد قرف دكف نكَت من كاحد منهم.
احتجاجا ك
ك
ن
ن

 أًالً :يٍَ طحَّح احلذٌث:

صحح الحديث جماعةٌ من أئمة الحديث:

 .2صححو اإلمام مسلم (تُِٔق) ،كذلك بإخراجو احلديث يف صحيحو.
صحة أحاديثهما كتلقِّيهما بالقبوؿ إال
كىو أحد َّ
الصحيحُت الل ىذين أمجعت األمة على َّ
أحاديث يسَتة تتبعها كانتقدىا بعض َّ
أم يف
احلفاظ على َّ
الصحيحُت أك أحدمها ،ككاف لو ر ه
بعض أسانيدىا أك متوهنا ،شلا يدخل يف حيِّز االجتهاد بُت علماء احلديث.
كليس حديث أيب ىريرة ىذا شلا انتقده أحد العلماء على مسل وم  -قدمينا كال حديثنا –
صحتو باإلمجاع ،ك﵁ احلمد.
فثبتت َّ
 .3وصححو اإلمام أبو عوانة (تُّٔق) يف "ادلستخرج على مسلم" (ُٕ ،)َُْ/بإخراج
صحيحا هبذا االعتبار،
احلديث يف مستخرجو الذم خيرج أحاديث مسلم ،كيعده العلماء
ن
كلذلك يسمونو" :صحيح أيب عوانة".

 .4وصححو ابن حبان (تّْٓق) ،كذلك بإخراجو احلديث يف "صحيحو (ُٔ.)ََٓ/
كدلا ذكر يف "اجملركحُت" حديثنا آخر :عن عبدا﵁ بن رافع عن أيب ىريرة ،قاؿ – ىع ًقبو:-
"ىذا خربه هبذا اللفٌ باطل ،كقد ركاه سهيل عن أبيو عن أيب ىريرة عن النيب  ( :اثناف من
(ُ)

أميت دل أرمها :رجاؿ بأيديهم سياط مثل أذناب البقر ،كنساء كاسيات عاريات )".
أم أف ا﵀فوظ عنده :ما ركاه سهيل عن أبيو عن أيب ىريرة  ..كذكره.

 .5وقال الحافظ ابن عبدالبر (تّْٔق)" :كىو زلفوظ عن النيب  من حديث أيب ىريرة

(ُ) اجملركحُت (ُ.)ُٕٕ/

ٕ

(ُ)

من غَت ركاية مسلم بن أيب مرًن".

و
كحديث آخر" :-كمها مرفوعاف من غَت ركاية مالك من
أيضا – عن ىذا احلديث
وقال ً
(ِ)
كجوهو
صحاح كلها".
و

حديث صحيح".
 .6وقال الحافظ البغوي (تُٔٓق) – عقب احلديث" :-ىذا
ه

(ّ)

 .7وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية (تِٖٕق)" :قد ثبت يف صحيح مسلم كغَته عن أيب
ىريرة أف النيب  قاؿ ( :صنفاف من أىل النار من أميت دل أرمها بعد :نساء كاسيات
عاريات ،مائالت شليالت ،على رؤكسهن مثل أسنمة البخت ،ال يدخلن اجلنة كال جيدف
كرجاؿ معهم سياط مثل أذناب البقر يضربوف هبا عباد ا﵁ ).
ريها ،ه
كمن زعم َّ
جاىل ضاؿ عن
الشديد = فإنو
أف ىذا احلديث ليس
بصحيح ٔتا فيو من الوعيد َّ
و
ه
اجلهاؿ الذين يعًتضوف على األحاديث
َّ
الشرع ،يستحق العقوبة اليت تردعو كأمثالو من ٌ
(ْ)
الصحيحة عن رسوؿ ا﵁ ." 
الصحيح من طريق أيب ىريرة
 .8وقال الحافظ ابن الملقن (ت َْٖق)" :كىذا حنو احلديث َّ
قوـ معهم سياط كأذناب البقر يضربوف هبا
مرف ن
وعا ( :صنفاف من أىل النار دل أرمها :ه
كسهن كأسنمة البخت ادلائلة ،ال
مائالت
يات،
الناس ،كنساء
شليالت ،رؤ َّ
ه
ه
كاسيات عار ه
ه
(ٓ)
يدخلن اجلنة كال جيدف ريها ،كإف ريها ليوجد من مسَتة كذا ككذا ) ،أخرجو مسلم".

 .9وصححو الحافظ ابن حجر (تِٖٓق) يف القوؿ َّ
ادلسدد (صُّ).
بالص َّحة يف "اجلامع الصغَت" رقم.)َْْٓ( :
 .:ورمز لو الحافظ السيوطي (تُُٗق) ِّ

 .21وصححو الشيخ أحمد شاكر (تُّٕٕق) يف ٖتقيق ادلسند (ٖ ،)ِّٖ/كنقل
تصحيح مسلم كالسيوطي لو.
 .22وصححو الشيخ األلباني (ت2531ه) يف السلسلة الصحيحة (ُِّٔ) ،كغاية
(ُ) االستذكار (ٖ.)َّٕ/
(ِ) التمهيد (ُّ.)ُِٗ/
(ّ) شرح السنة (َُ.)ُِٕ/
(ْ) رلموع الفتاكل (ُ.)ْٔٔ/
(ٓ) التوضيح شرح اجلامع الصحيح (ّ.)ََٔ/

ٖ

ادلراـ (ٖٓ) ،كصحيح اجلامع (ّٕٗٗ).

صحيح ،ركاه مسلم
حديث
 .23وقال الشيخ عبدالعزيز ابن باز (ت2531ه)" :ىذا
ه
ه
(ُ)
يف صحيحو".
احدا ،كدل يضعفو أحد
أئمة احلديث كعلمائو متفقة على َّ
فهذه كلمة َّ
صحة احلديث قوالن ك ن
منهم ،كدل يطعن فيو ْترؼ ك و
ادلعوؿ يف علم احلديث ،كتصحيح
احد ،كىم شلن يكوف عليهم َّ
األحاديث كتضعيفها.
و
بكلمة كاحدةو ،كمن َّادعى ذلك فليأت بربىانو إف كاف
كدل يطعن فيو أح هد من أىل العلم
من الصادقُت.
 ثاًٍَا :يٍ تشجى عهٍو:

ترجم على ىذا احلديث مجاعة من أئمة احلديث ،ذاكرين هبذه الًتاجم بعض األحكاـ
ادلستفادة من احلديث:
 .2ترجم عليو اإلمام مالك (تُٕٗق) يف ادلوطأ (ِ -ُّٗ/ركاية الليثي) بقولو ( :باب:
ما يكره للنِّساء لبسو من الثياب ).

 .3وترجم عليو الحافظ أبو عوانة االسفراييني (تُّٔق) يف ادلستخرج على مسلم
(ُٕ )َُْ/بقولو ( :باب :التَّشديد يف ادلرأة تلبس الثٌياب اليت تصفها كال تسًتىا ،كحظر
لبسها ،كحظر لبس أىل الزىد يريد بو الناس ).

 .4وترجم عليو الحافظ ابن حبان (تّْٓق) يف صحيحو (ُٔ ( :)ََٓ/ذكر نفي
دخوؿ اجلنة عن أقواـ بأعياهنم من أجل أعماؿ ارتكبوىا ).
زلتجا بو بًتاجم عديدة:
 .5وترجم عليو الحافظ البيهقي (ت ْٖٓق) يف كتبو ًّ
 فًتجم عليو يف السنن الكبَت (ِ ( :)َّّ/باب :الًتغيب يف أف تكثف ثياهبا أك ٕتعلٖتت درعها ثوبا إف خشيت أف يصفها درعها ).
 كترجم عليو يف "اآلداب" (صُِْ) بقولو ( :باب :ما تبدم ادلرأة من زينتها عند احلاجةإذل النظر إليها كما ال تبدم ).
(ُ) فتاكل الشيخ ابن باز (ٔ.)ّٓٓ/

ٗ

 كترجم عليو يف "شعب اإلمياف" (َُ )ُِٕ/بقولو ( :فصل :يف حجاب النِّساء كالتغليٌيف سًتىن ).

 .6وترجم عليو الحافظ البغوي (تُٔٓق) يف شرح السنَّة (َُ )َِٕ/بقولو ( :باب:
كعيد من ِّ
يعذب الناس ).
 .7وترجم عليو الحافظ المنذري (تٔٓٔق) يف الًتغيب كالًتىيب (ّ )ٔٗ/بقولو( :باب:
الًتىيب من لبس النساء الرقيق من الثياب اليت تصف البشرة ).

 .8وترجم عليو الحافظ النووي (تٕٔٔق) يف رياض الصاحلُت (صْٖٓ) بقولو ( :باب
ٖترًن تشبو الرجاؿ بالنساء كتشبو النساء بالرجاؿ يف لباس كحركة كغَت ذلك ).
 ثانثًا :يٍَ احتجَّ بو شاسحًا نو ًيستنبطًا ينو األحكاو انفقيٍت:
و
كحرمة ظلم الناس كضرهبم
ىذا احلديث اح َّ
تج بو أىل العلم على ما كرد فيو من أحكاـ ،ي
بغَت حق ،كحرمة التربج كالسفور للنساء ،كالتغليٌ يف ذلك.
كاعتٌت بشرحو شراح احلديث ،كدل يطعن فيو أح هد منهم على تتابعهم ككثرهتم قرنا بعد قرف.

 .2قال الحافظ ابن عبدالبر المالكي (تّْٔق)" :ادلعٌت يف ىذين احلديثُت سواء ،فكل
ثوب يصف كال يسًت ،فال جيوز لباسو و
ْتاؿ ،إال مع و
ثوب يسًت كال يصف ،فإف ادلكتسية
)ُ(

بو عارية".

كاسيات عاريات ) فإنو أراد اللوايت يلبسن من الثياب
أيضا" :كأما معٌت قولو( :
وقال ً
ه
مائالت
كاسيات باالسم ،عاريات يف احلقيقة،
فهن
الشيء اخلفيف الذم يصف كال يسًتَّ ،
ه
ه
)ِ(
شليالت ألزكاجهن عنو".
احلق،
ه
عن ٌ
زلتجُت بو ،مستنبطُت منو األحكاـ ،كمنهم:
 .3وأفاض في شرحو :يشَّراح صحيح مسلمِّ ،
(ّ)

 أبو عبدا﵁ ادلازرم ادلالكي (تّٔٓق).)ْ(
 -كالقاضي عياض ادلالكي (تْْٓق).

(ُ) االستذكار (ٖ.)َّٕ/
(ِ) التمهيد (ُّ.)َِْ/
(ّ) ادلعلم بفوائد مسلم (ّ.)ُّٔ/
(ْ) إكماؿ ادلعلم (ٔ.)ّٖٔ/ٖ( ،)ٔٓٗ/

َُ

 -كأبو زكريا يِت بن شرؼ النوكم الشافعي (تٕٔٔ).

(ُ)

شارحا احلديث " :-كيف
 .4وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي (تٕٗٓق) – ن
قولو( :كاسيات عاريات ) ثالثة أكجو:
كاسيات يف الظاىر ،عاريات يف
فهن
 أحدها :أهنن يلبسن ثيابنا رقاقنا تصف ما ٖتتهاَّ ،ه
ادلعٌت.
بعضهن منكشف.
فهن عاريات ،أم
أهنن يكشفن بعض
ٌ
أجسامهنٌ ،
ٌ
 والثانيٌ :يات من الشكر.
 والثالث :كاسيات من نعم ا﵁ عز كجل ،عار ه وفي قولو ( :مائالت مميالت ) أربعة أقوال:

جاد رل ٌد.
 -أحدها :أف ادلعٌت كاحد ،كما يقاؿٌ :

 والثاني :مائالت إذل الشر ،شليالت للرجاؿ إذل اإلفتتاف هبن. والثالث :مائالت زائغات عن طاعة ا﵁ ،شليالت :أم معلٌمات غَتىن الدخوؿ يف مثلفعلهن.
أكتافهن.
أعطافهن ك
مشيتهن ،شليالت
ات يف
 والرابع :مائالت :أم متبخًت هٌ
ٌ
ٌ
 قولو ( :رؤوسهن كأسنمة البخت ) فيو قوالن:

عليهن ،فيشبو أسنمة البخت
رؤكسهن ٔتا يصلنو من الشعر كباخلمر
 أحدهما :أهنن يعظمنٌ
ٌ
يف ارتفاعها.
رؤكسهن.
أهنن يطمحن إذل الرجاؿ كال يغضضن ،كال ينكسن
ٌ
 والثانيٌ :كقولو ( :دل أرمها ) أم سيكوف بعدم" )ِ(.انتهى.

 .5وقال الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي (تٕٔٔق)" :ىذا احلديث من معجزات
ذـ ىذين الصنفُت  ..مث ذكر شرح
النبوة ،فقد كقع ىذاف ِّ
الصنفاف ،كمها موجوداف ،كفيو ٌ
(ّ)
احلديث".

(ُ) ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنوكم (ُْ.)َُُ/
(ِ) كشف ادلشكل من أحاديث الصحيحُت (ّ.)ٖٓٔ/
(ّ) ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنوكم (ُْ.)َُُ/

ُُ

كل ما كاف أسًت ذلا كأصوف كاف أصلح
 .6وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية (تِٖٕق) (( :ك ٌ

لعن من يلبس لباس الرجاؿ .كقاؿ ألـ سلمة
ذلا ،كذلذا كاف لباسها ادلشركع ن
لباسا يسًتىا ،ك ى
يف عصابتها ( :لية ال ليٌتُت ) ،ركاه أبو داكد كغَته .كقاؿ يف احلديث الصحيح ( :صنفاف
من أىل النار من أميت دل أرمها بعد :نساء كاسيات عاريات مائالت شليالت على رؤكسهن
(ُ)
مثل أسنمة البخت ،ال يدخلن اجلنة كال جيدف ريها  ..احلديث )".

أيضا (تِٖٕق) :عن لبس النساء ىذه العمائم اليت
وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية ً
كسهن :ىل ىي حراـ؟ أك مكركه؟ كما العمائم اليت تستحب للنساء؟ كىل جيوز ذلن
على رؤ َّ

لبس اخلف؟
فأجاب" :احلمد ﵁ كحده ،ىذه العمائم اليت تلبسها النِّساء حر هاـ بال ريب ،ففي الصحيح
(ِ)
عن النيب  أنو قاؿ " :صنفاف من أىل النار  ..كذكر احلديث".
 .7وقال الشيخ علي مال القاري الحنفي (تَُُْق)(" :كعنو) :أم :عن أيب ىريرة (قاؿ:
قاؿ رسوؿ ا﵁  :صنفاف ) :ىو مبتدأ ( من أىل النار ) صفة( ،دل أرمها) خرب ،كيف
ركاية ( :دل أرمها بعد ) ،ادلراد أنو  دل يرمها يف عصره؛ لطهارة ذلك العصر ،بل حدثا
(ّ)
بعده".
 .8وكذلك قال المناوي الحنفي بنحوه.

)ْ(

 .9وقال العالمة الصنعاني (تُُِٖق)" :أم قد أخربه ا﵁ عنهما قبل كجودمها ،مع َّ
أف
غَتمها من األصناؼ كادلرجئة كالقدرية دل يكونوا قد كجدكا يف عصره ،كال رآمها ،فتخصيص
(ٔ)
ىذا من أعالـ(ٓ) بفظاعة شأهنما ،كإهنما دل يكونا يف األكليُت".

(ُ) رلموع الفتاكل (ّْ.)ُِٗ/
(ِ) رلموع الفتاكل (ِِ.)ُٓٓ/
(ّ) مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح (ٔ.)َِِّ/
(ْ) فيض القدير شرح اجلامع الصغَت (ْ.)َِٖ/
(ٓ) كذا يف ادلطبوع ،كلعل الصواب ( :اإلعالـ ) ،أك يكوف فيو سقط ( :أعالـ النبوة ).
(ٔ) التنوير شرح اجلامع الصغَت (ٔ.)َُٔ/

ُِ

 .:وقال العالمة الشوكاني (تَُِٓق)" :كاحلديث ساقو ادلصنِّف لالستدالؿ بو على
كراىة لبس ادلرأة ما يكي بدهنا ،كىو أحد التفاسَت كما َّ
تقدـ.
بأف من فعل ذلك من أىل النار كأنو ال جيد ريح اجلنة مع َّ
كاإلخبار َّ
أف ريها يوجد من
مسَتة مخسمائة عاـ = كعي هد شدي هد يدؿ على ٖترًن ما اشتمل عليو احلديث من صفات ىذين
(ُ)
الصنفُت".
مخارا كاف أك جوربنا أك
 .9وقال العالمة األلباني (تَُِْق)" :كال جيوز أف تكوف ثياهبا  -ن
غَت ذلك  -سخي نفا أك شفافنا يكي ما ٖتتو كيصفو ،لقولو ( :سيكوف يف آخر أميت
نساء كاسيات عاريات على رؤكسهن كأسنمة البخت العنوىن فإهنن ملعونات).
و
حديث آخر ( :ال يدخلن اجلنة كال جيدف ريها كإف ريها لتوجد من مسَتة كذا
زاد يف
و
بإسناد حسن ،كاآلخر عند مسلم
ككذا) ،احلديث األكؿ ركاه الطرباين يف الصغَت عن ابن عمرك
(ِ)
كغَته عن أيب ىريرة".

 .:وأفاض الشيخ ابن باز رمحو ا﵁ (تَُِْق) بشرح احلديث ،كشلا قاؿ فيو" :كأما قولو

فسر ذلك أىل العلم بأف معٌت
 ( :نساء كاسيات عاريات مائالت شليالت) :فقد َّ
(كاسيات ) يعٍت من نعم ا﵁ ( عاريات ) يعٍت من شكرىا ،دل يىػ يقمن بطاعة ا﵁ ،كدل يًتكن

ادلعاصي كالسيئات مع إنعاـ ا﵁ عليهن بادلاؿ كغَته.
تسًتىنَّ ،إما لرقٌتها أك
أهنن كاسيات كسوة ال
أيضا ٔتعٌت آخر :كىو َّ
كفي ِّسر احلديث ن
ٌ
لقصورىا ،فال يصل هبا ادلقصود ،كذلذا قاؿ ( :عاريات ) ،ألف الكسوة اليت عليهن دل تسًت
و
عوراهتن ( .مائالت ) يعٍت عن َّ
معاص كسيئات كالالئي يتعاطُت
عندىن
العفة كاالستقامة ،أم
ٌ
الفاحشة ،أك يقصرف يف أداء الفرائض ،من الصلوات كغَتىا ( .شليالت ) يعٍت :شليالت
اذلن ميلن غَتىن إذل الفساد كادلعاصي،
فهن
بأفعاذلن كأقو َّ
َّ
الشر كالفسادَّ ،
ٌ
لغَتىن ،أم يىدعُت إذل ٌ
إمياهنن ،أك لضعفو كقلٌتو .كادلقصود من ىذا احلديث الصحيح :ىو
كيتعاطُت الفواحش؛ لعدـ
ٌ
(ّ)
التحذير من الظلم ،كأنواع الفساد من الرجاؿ كالنساء  ...إخل كالمو يف شرح احلديث".
(ُ) نيل األكطار شرح منتقى األخبار (ِ.)ُّٕ/
(ِ) الثمر ادلستطاب يف فقو السنة كالكتاب (ُ.)ُّٕ/
(ّ) رلموع فتاكل ابن باز (ٔ.)ّٓٔ/

ُّ

فهذه أمثلة كمناذج يسَتة من كالـ علماء ادلسلمُت  -قدمينا كحديثنا  -شلن شرحوا احلديث،
الساترة ،كدل يطعن فيو أح هد
كاحتجوا بو على ٖترًن التربج كالسفور ،كلبس ادلالبس الفاتنة كغَت َّ
و
بكلمة كاحدةو على اختالؼ زماهنم كمكاهنم كمذاىبهم الفقهيٌة  -ك﵁ احلمد كادلنٌة .-
منهم
 سابعًا :يٍ عذَّ ىزا احلذٌث يٍ دالئم اننبٌة:

َّ
عد مجاعة من العلماء ىذا احلديث من دالئل نبوة النيب  ،ألنو أخرب عن أم ور غييب ،يقع
يف مستقبل الزماف ،فوقع األمر كما أخرب عنو النيب  ،فهو من دالئل نبوتو ،كبراىُت رسالتو.
ضمنو العلماء كتبهم ادلصنَّفة يف دالئل النبوة.
كلذلك ٌ
ودونك جملة من أقوالهم:

ُ .قال الحافظ أبو نعيم األصبهاني (تَّْق) (( :الفصل السادس كالعشركف :ما أخرب
بو النيب  من الغيوبَّ ،
فتحقق ذلك على ما أخرب بو يف حياتو كبعد موتو ،كاإلخبار عن
منو أمره ،كافتتاح األمصار كالبلداف ادلمصرة ،كالكوفة كالبصرة كبغداد على أمتو ،كالفت
كردة مجاعة شلن شاىده كرآه عليو السالـ ،كإخباره بعدد اخللفاء كمدهتم
الكائنة بعدهٌ ،
كادللك العضوض بعدىم )).
مث أسند مجلة من األحاديث كمنها حديث أيب ىريرة ( :صنفاف من أىل النار  ..احلديث).
يتعممن
إهنن ادلغنيات َّ
كقاؿ –عقب احلديث" :-النساء ادلذكورات يف ىذا احلديث :قيلَّ :
(ُ)
بكارات كبار على رؤكسهن مث يتجلبنب فوقهن".
ِ .وقال الحافظ البيهقي (تْٖٓق) ( :باب :ما جاء يف إخباره و
بقوـ يف أيديهم مثل
أذناب البقر يضربوف هبا الناس ،كنساء كاسيات عاريات ،فكاف كما أخرب ).
مث أسند حديثُت يف ىذه الًتمجة عن أيب ىريرة:
أحدمها :حديث عبد ا﵁ بن رافع موذل أـ سلمة قاؿ :مسعت أبا ىريرة يقوؿ قاؿ رسوؿ
قوما يف أيديهم مثل أذناب البقر ،يغدكف يف
ا﵁ " :يوشك إف طالت بك مدة أف ترل ن
غضب ا﵁ ،كيركحوف يف سخطو".

(ُ) دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين (صْٕٓ).

ُْ

كالثاين :حديث سهيل عن أبيو عن أيب ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  :صنفاف من أىل
النار  ..احلديث" )ُ(.انتهى.

ّ .وقال قوام السنة األصبهاني (تّٓٓق) (( :فصل :يف ذكر أخبار من الغيوب أخرب
رسوؿ ا﵁  عن كوهنا بعد كفاتو ،فكانت على ما أخرب بو  .)) مث ذكر مجلة من
(ِ)
األحاديث ،كمنها حديث أيب ىريرة ( :صنفاف من أىل النار  ..احلديث ).
ْ .وقال الحافظ النووي (تٕٔٔق)  -يف شرح احلديث " :-ىذا احلديث من معجزات
(ّ)
الصنفاف ،كمها موجوداف".
النبوة ،فقد كقع ىذاف ِّ
ٓ .وعدد شيخ اإلسالم ابن تيمية (تِٖٕق) مجلةن مستكثرنة من دالئل النبوة يف آخر كتابو

يف ِّرده على النَّصارل ،فكاف شلا ذكره منها ،قاؿ (( :كيف صحيح مسلم :عن أيب ىريرة
قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁ " :صنفاف من أىل النار دل أرمها قوـ معهم سياط كأذناب البقر
يضربوف هبا الناس كنساء كاسيات عاريات شليالت مائالت رؤكسهن كأسنمة البخت ادلائلة
ال يدخلن اجلنة كال جيدف ريها كإف ريها ليوجد من مسَتة كذا ككذا".
سهن
كىؤالء ظهركا بعده ٔتدة طويلة ،كظهر النِّسوة بعد ذلك بسنُت كثَتة ،كعلى رؤك ٌ
يسموف العمامة سناـ اجلمل" )ْ(.انتهى.
عمائم كأسنمة اجلماؿ البخايتَّ ،

النبوة  ( : -أحاديث
ٔ .وقال الشيخ مقبل الوادعي (تُِِْق) – يف تراجم دالئل ٌ
(ٓ)
متفرقة يف أمور مستقبلية ) ،كذكر ىذا احلديث منها.
فهؤالء مجاعةه من أىل العلم  -قدمينا كحديثنا  -عدكا ىذا احلديث من دالئل نبوة النيب 
زلتجُت بو ،مصدِّقُت بو ،ألنو كقع ما أخرب عن النيب  من الصنفُت اللذين دل يرمها كما أخرب
ِّ
بو .

(ُ) دالئل النبوة للبيهقي (ٔ.)ِّٓ/
(ِ) دالئل النبوة لقواـ السنة األصبهاين (صِِّ).
(ّ) ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنوكم (ُْ.)َُُ/
(ْ) اجلواب الصحيح دلن بدؿ دين ادلسيح (ٔ .)ُّٖ/كقد أفرد الدكتور محداف احلمداف ىذا اجلزء من كتاب" :اجلواب
و
بكتاب مساه ( :دالئل النبوة ) ،ألمهيتو البالغة ،كأفرده بالطبع.
الصحيح"،
(ٓ) الصحيح ادلسند من دالئل النبوة (ص ُْٗ ).

ُٓ

فتبُت لك  -أخي ادلسلم كأخيت ادلسلمة َّ :-
أف ًص َّحة ىذا احلديث زلل إمجاع،
سلف بذلك.
كاالحتجاج بو ىو سبيل االتٌباع ،كالطعن فيو سبيل أىل االبتداع ،ليس ذلم ه
ليتوصلوا بالطعن فيو إذل
زلدثات ىذا العصر ،كمن كيد أىل األىواء كادلكرَّ ،
بل ىو من ى
ٖتقيق مآرهبم ،كإرضاء نزكاهتم ،كالتبعيٌة العمياء للغرب كأذناهبم.
ككل من طعن يف ىذا احلديث  -من ركاية سهيل بن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة -
فطالبو بذكر ىسلىفو يف الطَّعن يف ىذا
من اجلهاؿ كاألغرار كادلتعادلُت كأنصاؼ ادلتعلِّمُت كأمثاذلم ٍ
احلديث ،كلن جيد إذل ذلك سبيالن !!
كزكرا َّ -
اجلوزم رمحو ا﵁ (تٕٗٓق) ذكره يف
أف احلافٌ ابن
ٌ
فإف زعموا  -كذبنا ن
ادلوضوعات! ِّ
البارة ب َّ
اجلوزم برمء من النسبة
أف ابن
فكذهبم كادفع قوذلم بيمينك َّ
الصادقة َّ
ٌ
الصحيحة،
إليهم ،كدل خيطر يف بالو ما يكيدكف بو أىل اإلسالـ كالسنٌة من تضعيف األحاديث َّ
باذلول كاجلهل ،كأنو دل يطعن يف حديث و
سهيل ىذا البتٌة ،بل ىشرحو كحقَّق معناه – كما سبق
البارة  -بإذف ا﵁ . -
شرحو كامالن  -كلن ٖتنث يف ميينك ٌ
و
كاحلق َّ
حديث آخر عن أيب ىريرة ،ليس ىو ىذا احلديث
اجلوزم رمحو ا﵁ طعن يف
أف ابن
ٌ
الذم ركاه سهيل عن أبيو عن أيب ىريرة ،كليس فيو أصالن ذكر صنف النِّساء الكاسيات
أقض مضاجعهم من احلديث – كلوال ىذا القدر من احلديث دلا
العاريات – كىو القدر الذم َّ
نص احلديث كٖتقيق القوؿ فيو يف مبحث
تعرضوا لو بالطعن ك ِّ
أسا ،كسيأيت ٌ
الرد ،كال رفعوا بو ر ن
الشبهات كاجلواب عنها . -

ُٔ

المبحثىالثالث :ى
منكجىالذوخونىالبخاريىومدلم ى
فيىالصحوحون :ى
الصحيحاف :صحيح
أصح الكتب  -بعد كتاب ا﵁ تعاذل  -مها َّ
اتفق العلماء على أف َّ
البخارم كصحيح مسلم.
الصحيحُت.
كىذا ال يكابر فيو إال جاىل أك معان هد بعد كجود َّ
كأما قبل كجودمها فن ً
الشافعي قولو" :ما على كجو األرض بعد كتاب ا﵁
اإلماـ
عن
ل
ق
ي
ٌ
أصح من كتاب مالك".
 ووتمثلىمنكجىالذوخونىفيىأمور:ى ى

الركاية ،من و
كرد أحاديث
ثقات كصدكقُتِّ ،
أوالً :إخراج حديث الركاة ادلقبولُت يف ِّ
الساقطُت كادلًتككُت كأمثاذلم.
الضعفاء ك َّ
ثانوًا :االنتقاء من مركيٌات الركاة.
الراكم ادلقبوؿ
كادلراد :انتقاء مركيات ىؤالء الركاة ادلقبولُت ،فيخرجاف ما ٖتققا أنو ضبطو َّ

ً
كيرداف ما أخطأ فيو.
كحفظىوَّ ،
فال خيرجاف مجيع أحاديث الثقة ،ألنو قد خيطئ أحيانا ،كال ي َّرداف مجيع أحاديث ادلتكلَّم
يف حفظو ،ألنو قد يضبط بعض األحاديث كيفظها ،كإمنا ينتقياف من مركيٌات كل را وك ما ىعلما
ً
الراكم يف إسناده أك متنو.
كٖتقَّقا أنو حفظو كضبطو كدل خيطئ فيو ،كيتجنباف ما أخطأ فيو ٌ
كييعرؼ ذلك :باعتبار ركايات الراكم ،كمقارنتها بركاية غَته من الركاة الثقات ،كمدل
و
فحينئذ يتبُت من حفٌ كضبط ،كمن أخطأ
إسنادا كمتننا،
موافقتهم أك سلالفتهم يف احلديث ن
نادا أك متننا ،كقد خيرجاف ركاية را وك
كغلط ،كلذلك قد ٌ
يرداف حديث الثقة ،لكونو أخطأ فيو إس ن
متكلَّم يف حفظو كضبطو؛ ألنو تابع الثقات كدل خيالفهم ،فيخرجاف حديثو على سبيل ادلتابعة
كاالستشهاد.
إشكاالت كثَتة يوردىا بعض الناس على بعض
للشيخُت تزكؿ
كٔتعرفة ىذا ادلنهج َّ
ه
الصحيحُت.
أحاديث َّ
ُٕ

ً يٍ شٌاىذ رنك:
أوالًَّ :
أف اإلماـ مسلم نفسو أجاب هبذا اجلواب على اعًتاض كإنكار شيخو أيب زرعة
الرازم عليو بإخراجو حديث و
الصحيح.
رجاؿ متكلَّم فيهم ،كإدخاؿ حديثهم يف كتابو َّ
الصحيح دلسلم ،فأعطاه أبو زرعة ،فجعل أبو
َّ
رجل بكتاب ٌ
كملخص احلكاية :أنو جاء ه
زرعة ينظر فيو ،فإذا فيو حديث أسباط بن نصر ،كحديث قطن بن نسَت ،كحديث أمحد بن
الصحيح ،كترؾ زلمد بن عجالف
عيسى ادلصرم ،فأنكر أبو زرعة إخراج أحاديث ىؤالء يف َّ
كنظرائو.
ذكرت دلسلم بن احلجاج إنكار أيب
قاؿ الربذعي" :فلما رجعت إذل نيسابور يف ادلرة الثانية ي
زرعة عليو ركايتو يف ىذا الكتاب :عن أسباط بن نصر ،كقطن بن نسَت ،كأمحد بن عيسى.
فقاؿ رل مسلم" :إنما قلت :صحيح ،وإنما أدخلت من حديث أسباط ،وقطن،

وأحمد ،ما قد رواه الثقات عن شيوخهم ،إال أنو ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ،ويكون
عندي من رواية من ىو أوثق منهم بنزول ،فأقتصر على أولئك ،وأصل الحديث معروف
(ُ)

من رواية الثقات".

ثانوًا :قاؿ إبراىيم بن أيب طالب :قلت دلسلم :كيف استجزت الركاية عن سويد بن
الصحيح؟
سعيد يف َّ
(ِ)
فقاؿ" :كمن أين كنت آيت بنسخة حفص بن ميسرة؟".
صح عنده بنزكؿ ،كدل خيرج عنو ما
العلو شلا َّ
قاؿ العراقي" :كإمنا ركل عنو ه
مسلم؛ لطلب ٌ
انفرد بو  ..مث ذكر ىذه احلكاية.
أف مسلما دل يرك عن و
أحد شلن مسع من حفص بن ميسرة يف الصحيح إال
مث قاؿ" :كذلك َّ ن
عن سويد بن سعيد فقط ،كقد ركل يف الصحيح عن كاحد ،عن ابن كىب ،عن حفص ،كا﵁
أعلم".

(ّ)

(ُ) انظر :سؤاالت الربذعي أليب زرعة الرازم (ِ.)ٕٔٓ/
(ِ) سَت أعالـ النبالء (ُُ ،)ُْٖ/هتذيب التهذيب (ْ.)ِٕٓ/
(ّ) شرح التبصرة كالتذكرة للعراقي (ُ.)ّّْ/

ُٖ

ثالثًا :قاؿ أبو عبدا﵁ احلاكم – يف ترمجة سهيل بن أيب صاحل " :-كشيخنا مسلم قد
جهد يف إخراجو ،كقرنو يف أكثر ركاياتو و
ْتافٌ ال يدافىع حفظو ،فسلم بذلك من قوؿ من نسبو
(ُ)
إذل سوء احلفٌ".
الصالحَّ :
أف ىناؾ من عاب على مسلم ركايتو يف صحيحو عن
رابعًا :ذكر احلافٌ ابن َّ
و
مجاعة من الضعفاء أك ادلتوسطُت الذين ليسوا من شرط الصحيح.
بأف ذلك أل و
كأجابَّ :
سباب  -ال معاب عليو معها : -
 أحدهاَّ :أف ذلك فيمن ىو ضعيف عند غَته ،ثقة عنده.
 الثاني :أف ذلك كاقع يف ادلتابعات كالشواىد ال يف األصوؿ ،فيذكر احلديث أكال بإسنادو
بإسناد أك أسانيد فيها بعض الضعفاء على كجو التأكيد
نظيف كجيعلو أصالن ،مث يتبعو
بادلتابعة ،أك لزيادة فيو تنبو على فائدة فيما ق ٌدمو.

و
 الثالث :أف يكوف ضعف الضعيف الذم َّباختالط
اعتد بو طرأ عليو بعد أخذه عنو،
حدث عليو ،غَت قادح فيما ركاه من قبل يف زماف سداده كاستقامتو ،كابن أخي عبدا﵁ بن
كىب ،اختلط بعد خركج مسلم من مصر.
 الرابع :أف يعلو بالضعيف إسناده ،كىو عنده من ركاية الثقات نازؿ ،فيقتصر على العارل(ِ)

كال يطوؿ بإضافة النازؿ إليو ،مكتفيا ٔتعرفة أىل الشأف ذلك.
خامدًا :انتقد ابن القطَّاف الفاسي على مسل وم إخراج حديث مطر الوراؽ يف صحيحو.
ف َّ
عيب على مسل وم يف إخراج
تعقبو اإلماـ ابن القيِّم رمحو ا﵁ ،فقاؿ – ًّ
ردا عليو" :-كال ى
الضرب ما يىعلم أنو حفظو ،كما يىطرح من أحاديث الثقة
حديثو ،ألنو ينتقي من أحاديث ىذا َّ
ما يعلم أنو غلط فيو.
ضعف مجيع
فغلط يف ىذا ادلقاـ :ىمن استدرؾ عليو إخراج مجيع حديث الثقة ،كمن َّ
حديث سيء احلفٌ ،فاألكذل :طريقة احلاكم كأمثالو ،كالثانية :طريقة أيب زلمد ابن حزـ

(ُ) ادلدخل إذل الصحيح (ْ.)ُُُ/
(ِ) انظر :صيانة صحيح مسلم البن الصالح (صٔٗ.)ٕٗ-

ُٗ

الشأف ،كا﵁ ادلستعاف" )ُ(.انتهى.
كأشكالو ،كطريقة مسلم ىي طريقة أئمة ىذا ٌ
أيضا عن إخراج اإلماـ مسل وم لسعد بن سعيد األنصارم -
وكذلك أجاب ابن القيم ً

احتج ْتديثو؛ ألنو ظهر لو أنو دل
مسلما إمنا َّ
حديث صياـ ست من شواؿ – فقاؿ" :لكن ن
خيطئ فيو بقرائن كمتابعات كلشواىد دلَّتو على ذلك ،كإ ٍف كاف قد عيرؼ خطؤه يف غَته.
فكوف الرجل خيطئ يف و
شيء ال مينع االحتجاج بو فيما ظهر أنو دل خيطئ فيو.
خرجاىا ،كيف إسنادىا من تكلٌم فيو من جهة
كىكذا يحكم كث وَت من األحاديث اليت َّ
(ِ)
متابعا".
حفظو ،فإهنما دل خيرجاىا إال كقد كجدا ذلا ن

(ُ) زاد ادلعاد (ُ.)ّّٓ/
(ِ) هتذيب السنن (ُ.)ِْٖ/

َِ

المبحثىالرابع :ى
الكالمىفيىدكولىبنىأبيىصالح ى
الكالم عليو من أوجو:

 أًالً :انتعشٌف بسيٍم بٍ أبً طاحل ًبٍاٌ حانو:
الس َّماف ادلدين.
ىو أبو يزيد سهيل بن أيب صاحل ذكواف َّ
كالده أبو صاحل ذكواف من كبار أصحاب أيب ىريرة الثقات احلفاظ ،كسهيل من مشاىَت
الركاة عن أبيو.
احلمادين ،كشعبة ،كمالك بن أنس ،كأيب
كبار األئمة :كالسفيانُت ،ك َّ
كىو ثقة ،ركل عنو ي
احتج
معاكية زلمد بن خازـ الضرير ،ككىيب بن خالد ،كيِت بن سعيد األنصارم ،كغَتىم ،ك َّ

كثَتا يف "صحيحو".
بو مسلم ن
األئمة ،كأثنوا عليو:
ككثٌقو مجهور ٌ
 قاؿ ابن عيينة" :كنا نعد سهيالن ثبتنا يف احلديث".أصلح حديثو" ،كقدَّمو على زلمد بن عمرك بن علقمة.
 كقاؿ أمحد" :ما ىالس َّماف كاف لو ثالثة بنُت :سهيل
 ككثقو ابن معُت  -يف ركاية الدكرم – فقاؿ" :أبو صاحل َّبن أيب صاحل ،كعباد بن أيب صاحل ،كصاحل بن أيب صاحل ،كلهم ثقة".
 كقاؿ النسائي" :ليس بو بأس". كقاؿ أبو عبدا﵁ احلاكم  -يف باب من عيب على مسلم إخراج حديثو" :-سهيل بن أيبصاحل :أحد أركاف احلديث ،كقد أكثر مسلم الركاية لو يف الشواىد كاألصوؿ ،إال أف
الغالب على إخراجو حديثو يف الشواىد .كسهيل رمحو ا﵁ قد ركل عنو مالك اإلماـ احلكم
يف شيوخو من أىل ادلدينة الناقد ذلم".
َّ
كقدمو اإلماـ أمحد على زلمد بن عمرك بن علقمة ،كأنكر رأم شيخو يِت القطاف تقدًن
زلمد بن عمرك عليو ،قاؿ أبو طالب :سألت أمحد بن حنبل ،عن سهيل بن أيب صاحل ،كزلمد
أحب إلينا ،كما صنع شيئنا ،الناس
بن عمرك ،فقاؿ :قاؿ يِت (أم القطاف)" :كاف زلمد ٌ
سهيل عندىم ليس مثل زلمد" ،قلت :سهيل عندىم أثبت؟ قاؿ" :نعم".
ُِ

 كقاؿ ابن عدم " :ىكركل عنو األئمة :مثل الثورم ،كشعبة كمالك كغَتىم من األئمة.كحدث سهيل عن مج و
َّ
اعة عن أبيو ،كىذا يدؿ على ثقة الرجل  ..كىذا يدلٌك على ٘تييز
الرجل ك٘تييز بُت ما مسع من أبيو ،ليس بينو كبُت أبيو أحد ،كبُت ما مسع من مسي كاألعمش
(ُ)
كغَتمها من األئمة ،كسهيل عندم مقبوؿ األخبار ،ثبت ال بأس بو".
وأما توجو جرح من جرحو من األئمة:
بتغَت كنسياف ،فصار يف حديثو بعض الوىم.
فقد حص ٍ
لت لو علٌة يف آخر عمره ،أصابتو ٌ
كثَتا من احلديث".
فقد ذكر علي بن ادلديٍت" :أنو مات ه
أخ لو ،فوجد عليو ،فنسي ن
أيضا" :ككاف من كبار
اعتل بعلٌة ،فنسي بعض حديثو" ،كقاؿ ن
كقاؿ الذىيب" :كقد كاف ٌ
غَتت من حفظو".
احل ٌفاظ ،لكنٌو مرض مرضة َّ
مرنة  -بالعالء بن عبدالرمحن ،كقاؿ عنهما" :حديثهما
كألجل ذلك؛ قرنو ابن معُت ٌ -
ْتجة"؛ ألجل ما أصابو من تغَت كبعض الوىم ،مع أنو كثقو
السواء ،ليس حديثهما َّ
قريب من ى
يف ركاية الدكرم.
تغَت حفظو بأخرة".
كخلٌص ابن حجر حالو بقولو " :ه
صدكؽٌ ،
كلعل الراجح :أنو أرفع رتبة ،فهو ثقة ،لتوثيق مجهور األئمة لو ،كاحتجاج اإلماـ مسلم بو
يف صحيحو ،كأما التغَت كالوىم فهو شلا طرأ عليو بأخرة ،كحاؿ أمثالو من الثقات الذين ذلم
تغَت ،دل تنزذلم عن درجة الثقة ،كسعيد بن أيب عركبة كأمثالو من رجاؿ
أكىاـ ٔتا طرأ عليهم من ٌ
الشيخُت ،كا﵁ أعلم.
 ثاًٍَا :يٌقف انشٍخني يٍ حذٌث سيٍم:
 أما موقف البخاري:
احدا مقركنا بيحِت بن سعيد األنصارم ،يف ( باب :فضل
فأخرج لو يف صحيحو حديثنا ك ن
الصوـ يف سبيل ا﵁ ) ،برقم.)َِْٖ( :
ٌ
حديث كاحد ،يف اجلهاد ،مقركف بيحِت بن سعيد
قاؿ احلافٌ ابن حجر" :لو يف البخارم
ه
(ُ) انظر األقواؿ يف :اجلرح كالتعديل (ْ ،)ِْٔ/تاريخ ابن معُت ركاية الدكرم (ّ ،)ُِٖ/تاريخ ابن أيب خيثمة
(ْ ،)ُّٔ/الكامل (ٔ ،)ْٖ/ادلدخل إذل الصحيح (ْ ،)ُُُ/ميزاف االعتداؿ (ِ ،)ِّْ/سَت أعالـ النبالء
(ٓ ،)ْٓٗ/هتذيب الكماؿ (ُِ ،)ِِّ/الكاشف (ُِّٖ) ،تقريب التهذيب (ِٕٓٔ).

ِِ

األنصارم ،كالمها عن النعماف بن أيب عياش عن أيب سعيد ،كذكر لو حديثُت آخرين متابعة يف
(ُ)
احتج بو الباقوف".
الدعوات ،ك َّ
بعض احلفاظ  -كالنَّسائي كالدارقطٍت – كأنكرا عدـ إخراجو
كدل يوافقو على ىذا الصنيع :ي
عمن دكنو يف اإلتقاف كاحلفٌ كالضبط:
حديث سهيل يف َّ
الصحيح مع إخراجو َّ
البخارم حديث سهيل بن أيب
كسألت الدارقطٍت :دل ترؾ زلمد بن إمساعيل
ُ .قاؿ السلمي:
ي
ٌ
صاحل يف الصحيح؟
مر
عذرا؛ فقد كاف أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي  -إذا َّ
فقاؿ" :ال أعرؼ لو فيو ن
و
سهيل كا﵁ً خَته من أيب اليماف ،كيِت بن بكَت ،كغَتمها ،ككتاب
ْتديث لسهيل  -قاؿ " :ه
(ِ)
البخارم من ىؤالء مآلف".
احتج أبو عبد الرمحن النسائي بسهيل بن أيب
ِ .كقاؿ احلاكم :قلت أليب احلسن الدارقطٍتَّ :
صاحل؟
فقاؿ" :إم كا﵁ ،حدثٍت الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل قاؿ :مسعت أبا بكر زلمد بن
مسعت رجالن يسأؿ أبا عبد الرمحن (أم النسائي) :ما عندؾ
موسى بن ادلأموف اذلامشي يقوؿ:
ي
من سهيل بن أيب صاحل؟ فقاؿ لو" :سهيل بن أيب صاحل خَته من فليح بن سليماف ،كسهيل بن
أيب صاحل خَته من أيب اليماف ،كسهيل بن أيب صاحل خَت من ابن بكَت ،كسهيل بن أيب صاحل
كسهيل خَت من حبيب ادلعلم ،كسهيل أحب إلينا من عمرك
خَته من إمساعيل بن أيب أكيس،
ه
(ّ)
بن أيب عمرك".
الصحيح ،كىم دكف سهيل بن أيب صاحل ،كا﵁ أعلم.
أم أف البخارم أخرج ذلؤالء يف َّ
 وأما موقف اإلمام مسلم:

الركاية لو،
ُ .فقد َّ
احتج اإلماـ مسلم يف "صحيحو" ْتديث سهيل بن أيب صاحل ،كأكثر من ِّ
الشواىد.
كخصوصا يف حديثو عن أبيو ،ككثَته منها يف ادلتابعات ك َّ
ن

(ُ) ىدم السارم (صَْٖ).
(ِ) سؤاالت السلمي للدارقطٍت (ُٖٓ).
(ّ) سؤاالت احلاكم للدارقطٍت (ِٕٔ).

ِّ

(ُ)

ِ .كلو أفر هاد عن أبيو ،أخرج بعضها اإلماـ مسلم.
ّ .ينتقي اإلماـ مسلم من أحاديث سهيل ما َّ
ٖتقق عنده أنو من صحيح حديثو ،كليس شلا
كل ما أخطأ فيو سهيل ،كإذا اختلف أصحاب سهيل بن أيب
حصل لو فيو كىم ،كٕتنَّب ٌ
أصح الطرؽ ا﵀فوظة عن سهيل،
مسلم يف صحيحو ٌ
صاحل على كجهُت أك أكثر أخرج ه
كٕتنٌب ما عداىا.
ومن شواىد ذلك:

سهيل يركم أحيانا عن أبيو بواسطة ،فرٔتا اختلف
أوالً :أنو يف ركايتو عن أبيو :كاف
ه
أصحابو عنو ،فمنهم من يذكر الواسطة ،كمنهم من ال يذكرىا ،كيسلك اجلادة ،فيخرج مسلم
الطريق ا﵀فوظ بذكر الواسطة بينو كبُت أبيو ،كيًتؾ ما سواه.
مثال ذلك :قاؿ مسلم يف صحيحو (ّٓ) :حدثنا زىَت بن حرب ،حدثنا جرير ،عن

سهيل ،عن عبد ا﵁ بن دينار ،عن أيب صاحل ،عن أيب ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁ « :اإلمياف
بضع كسبعوف  -أك بضع كستوف  -شعبة ،فأفضلها :قوؿ ال إلو إال ا﵁ ،كأدناىا :إماطة األذل
عن الطريق ،كاحلياء شعبة من اإلمياف ».
سهيل عن أبيو بواسطة عبدا﵁ بن دينار ،كدل يسمعو سهيل من أبيو
فهذا احلديث ركاه
ه
نص على ذلك األئمة(ِ) ،كىذا يدؿ على صدقو ً
مسلم ىذا
كحفظو ،فأخرج
مباشرة ،كما َّ
ٌ
ه
عما عداه من األكجو األخرل ادلركية عن
الوجو عن سهيل ،ألنو ىو الوجو ا﵀فوظ ،كأعرض َّ
سهيل.
مسلما ال خيرج حديثو اخلطأ.
ثانوًا :إذا وىم سهيل في إسناد الحديث :فإف ن

مثال ذلك :ما ركاه سهيل بن أيب صاحل :عن عامر بن عبد ا﵁ بن الزبَت ،عن عمرك بن
(ُ) قاؿ الذىيب – يف ترمجة سهيل" :-كمن غرائب سهيل عن أبيو عن أيب ىريرة :حديث ( :من قتل كز نغا يف أكؿ
ضربة)" .انظر :سَت أعالـ النبالء (ٓ .)ْٓٗ/كاحلديث أخرجو مسلم (َِِْ).
قلت :حدثنا عبد الرزاؽ ،عن معمر ،عن سهيل ،عن أيب صاحل ،عن أيب ىريرة عن
(ِ) قال مهنا الشامي :سألت أمحد ،ي
النيب " :اإلمياف بضع كستوف بابنا  ..احلديث"؟ فقاؿ أمحد" :إمنا ىو :عن سهيل ،عن عبد ا﵁ بن دينار ،عن أيب
صاحل ،عن أيب ىريرة" .قلت :شلن اخلطأ :من معمر أك من سهيل؟ قاؿ" :ال أدرم" .ادلنتخب من علل اخلالؿ (ُٖٓ).
وقال الدارقطني يف العلل (ٖ – )ُٗٔ/عقب ذكر االختالؼ على سهيل" :-كالصحيح :قوؿ من قاؿ :عن سهيل،
عن عبد ا﵁ بن دينار ،عن أيب صاحل ،عن أيب ىريرة".

ِْ

سليم ،عن جابر بن عبد ا﵁ قاؿ :قاؿ النيب " :إذا دخل أحدكم ادلسجد فال جيلس حىت
(ُ)
يصلي ركعتُت".
(ِ)
تفرد بو عن عامر على
األئمة  ،ك َّ
فهذا احلديث أخطأ فيو سهيل ،كما ٌ
نص على ذلك ٌ
ىذا الوجو ،فركاه من حديث جابر ،كخالفو :سائر أصحاب عامر بن عبدا﵁ بن الزبَت الثقات
احلفاظ ،كىم أكثر من عشرة ،فرككه من حديث أيب قتادة ،كىو ا﵀فوظ عن عامر بن عبدا﵁.
كدل خيرجو مسلم يف "صحيحو" من طريق سهيل ،ألنو أخطأ يف إسناده ،كإمنا أخرجو يف
صحيحو (ُْٕ) من طريق :مالك بن أنس ،عن عامر بن عبدا﵁ بن الزبَت ،عن عمرك بن
سليم الزرقي ،عن أيب قتادة بو.
كأخرجو أيضا :من و
كجو آخر عن عمرك بن سليم الزرقي عن أيب قتادة بو.
ن
ككذلك أخرجو البخارم (ْْْ) من طريق :مالك بن أنس بو.
كىو الوجو ا﵀فوظ يف احلديث.
الشيخاف ال خيرجاف الوجو اخلطأ من حديث الثقة كلو كاف من كبار األثبات الثقات،
ف َّ
كخيرجاف الوجو ا﵀فوظ يف احلديث ،كا﵁ أعلم.

(ُ) أخرجو الًتمذم يف "العلل الكبَت" (ُُُ) ،كأبو يعلى (ْ ،)ٖٗ/كالطحاكم يف "مشكل اآلثار" (ُْ ،)َْْ/كيف
"شرح معاين اآلثار" (ُ ،)َّٕ/كابن ادلقرئ يف ادلعجم (َٖٕ) من طرؽ :عن سهيل بو.
(ِ) قاؿ علي بن ادلديٍت" :حديث سهيل خطأ".
الصحيح :حديث أيب قتادة".
الًتمذم – عقب حديث جابر " :-كىذا
كقاؿ
ه
حديث غَت زلفوظ ،ك ٌ
ٌ
و
أصح".
كقاؿ أ ن
يضا" :كحديث مالك كغ ًَته فيو (عن أيب قتادة ٌ ) 
كقاؿ ال ٌدارقطٍتً :
جابرا ."
ٌ ى
"كىم يف ذكره :ن
انظر :العلل الكبَت للًتمذم (ٕٓ) ،كجامع الًتمذم (ُّٔ) ،كعلل الدارقطٍت (ٔ.)ُْٓ/

ِٓ

المبحثىالخامس :ى
الذبكاتىالمثارةىحولىالحدوث ى
والجوابىرنكا ى
بعد أف تفيأنا ظالؿ دراسة حديث النيب  ( :صنفاف من أىل النار  ..إخل ) ،ككقفنا
صححوه ،كشرحوه ،كاحتجوا بو ،كاستنبطوا منو،
على كالـ العلماء الثقات الراسخُت فيو ،شلَّن َّ
كاستدلوا بو كدل يطعنوا فيو ،كردكا بو كدل يردكه ،قرنا بعد قرف إذل يومنا ىذاً ،
رلمعُت متَّفقُت دكف
مضطرين كارىُت – إذل أقواؿ
نك وَت ،على اختالؼ أزماهنم كمذاىبهم = ننتقل بعد ذلك -
ِّ
و
األئمة
األئمة األعالـ ،أضاعوا ما أكجب ا﵁ عليهم من اتباع سبيل ٌ
ىخ ٍلف ىخلىفوا ىؤالء ٌ
الراسخُت ،كسلوؾ منهج العلماء الربانيُت ،من تعظيم السنٌة كالذب عنها ،كاالحتجاج هبا،
َّ
الصدؽ يف احلديث ،كالعدؿ يف احلكم ،كاتبعوا شهواهتم ً
برد كل
اآلمرة ذلم ِّ
كاألمانة يف النَّقل ،ك ِّ
حديث خيالف أىواءىم ،كٖتريف معٌت كل و
و
آية ال تناسب عقوذلم!
ى
ٌ
نصيب من قوؿ ا﵁ تعاذل – عقب ذكر ىمن أنعم ا﵁ عليهم من النبيُت :-
فكاف ذلم
ه
َ َ ََ
اب َو َء َ
َۡ ۡ َ ٌۡ َ َ ُ ْ ه َ َ َ هَُ ْ ه ََ
ت فَ َس ۡٔ َف يَيۡ َل ۡٔ َن َد ًّيا  ٥٩إ هل ٌََ حَ َ
اٌ ََ
﴿فخيف ٌِ َۢ بػ ِدًِْ خيف أضاغٔا ٱلطي َٰٔة وٱتتػٔا ٱلشٓو َٰ ِ ِۖ
ِ
َ ُ ْ َ َٰٓ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ه َ َ َ ُ ۡ َ ُ َ
َ َ َ
ٔن َش ۡئا [﴾٦٠مرًن.]َٔ-ٓٗ:
َوغ ٍِو صَٰي ِحا فأولئِم يدخئن ٱۡلِث ول حظيٍ
صحيح و
و
ثابت عن النيب ،
حديث
جردكا سيوفهم ،كمجعوا كيدىم ،مث أتوا على
و
فكاف أف َّ
الرد كاإلبطاؿ ،ظنًّا منهم أهنم سيقضوف عليو ،كيرتاحوف من استدالؿ
كسطوا عليو باإلنكار ك ٌ
خصومهم بو.
األمة أكلوا بقيٌ وة ينهوف عن الفساد عن األرض،
لكن من رمحة ا﵁ كفضلو :أنو ال يزاؿ يف َّ
كيذبوف عن كتاب ا﵁ كسنَّة نبيو  ،كيرسوهنما من ىجمات ادلعتدين ،كسطو الظادلُت،
كعبىث العابثُت ،ال يضرىم من خذذلم كال
كٖتريف الغالُت ،كانتحاؿ ادلبطلُت ،كتأكيل اجلاىلُت ،ى
من خالفهم ،حىت يأيت أمر ا﵁ تعاذل كىم ظا ًىركف.
و
اجلهاؿ على حديث أيب
محلت لنا كسائل التواصل
كقد ٍ
االجتماعي شبهات أثارىا قوـ من ٌ
ٌ
ىريرة ( :صنفاف من أىل النار ) أمجلها ميا يلي:
ُ .أ ٌف ىذا احلديث من أفراد مسلم.
ِ .أ ٌف ىذا احلديث تفرد بو :سهيل بن أيب صاحل.
ِٔ

ّ .أ ٌف ىذا احلديث ركاه مالك يف ادلوطأ موقوفنا على أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو.
ْ .أف الدارقطٍت رجح كقف احلديث.
َّٓ .
أف ىذا احلديث من كالـ األحبار.
ٔ .أف ىذا احلديث ذكره ابن اجلوزم يف ادلوضوعات.
ٕ .أف ىذا احلديث من قوؿ عبدا﵁ بن عمرك بن العاص رضي ا﵁ عنهما.
كىذا أكاف التفصيل كالبسط يف جواهبا ككشفها – كبا﵁ العوف كالتوفيق : -
انشبيت األًىل:

أٌ ىزا احلذٌث يٍ أفشاد يسهى:
 والجواب من أوجو:
أوالً :ىذه الشبهة ال يعدىا أىل العلم شيئناَّ ،
ألف أىل العلم باحلديث متٌفقوف على أف ما
انفرد بو البخارم ،أك انفرد بو مسلم؛ ال يستلزـ ضعف احلديث أك بطالنو باالتفاؽ.
إف انفراد أحد أصحاب السنن األربع بو ال يستلزـ ضعف احلديث ،إال َّ
بل َّ
أف بعض أىل
العلم نصوا على َّ
أف أفراد ابن ماجو يف الغالب غَت صحيحة ،نقلو ابن القيم عن شيخو ابن
(ُ)

تيمية.

ثانوًاَّ :
مجيعا ،ما انفرد هبا ،كما دل
أف أحاديث مسلم صحيحة مقبولة عند العلماء ن
و
اجتهاد بُت مسل وم كبُت
ينفرد هبا ،إال أحاديث يسَتة جدًّا انتقدىا بعض احلفاظ ،كىي زلل
بعض احلفَّاظ الذين خالفوه ،كأما الصواب فيها فتارةن مع مسلم ،كتارنة مع غَته ،كىي معلومة
كزلصورة.
كدل يقل أح هد من العلماء قدمينا كال حديثنا َّ
أف ما انفرد بو مسلم ييعد ضعي نفا! بل ىذا من

قوؿ ال يعرفو العلماء ،كا﵁
زلدثات ىذا العصر شلا افًتاه اجلهلة يف علم احلديث ،كىو ه
ى
ادلستعاف.
ثالثًاَّ :
أف ىذا احلديث :ركاه اإلماـ أمحد يف مسنده ،كىو من شيوخ اإلماـ مسلم،

(ُ) انظر :زاد ادلعاد (ُ.)َِْ/

ِٕ

أيضا أبو يعلى كابن حبٌاف كأبو عوانة كالطرباين كغَتىم – كما سبق يف
إسنادا منو ،كركاه ن
كأعلى ن
مشهور عن سهيل بن أيب صاحل
ٗتريج احلديث – فلم ينفرد بو مسلم ،بل ىو معلوـ ادلخرج،
ه
عن أبيو عن أيب ىريرة ،كا﵁ أعلم.
انشبيت انثاٍَت:

أٌّ ىزا احلذٌث تفشد بو :سيٍم بٍ أبً طاحل.
 والجواب من أوجو:
مسلم بن أيب مرًن ،عن أيب صاحل عن أيب ىريرة،
أوالً :أنو تابع سهيالن على احلديث:
ي
كأكقفو على أيب ىريرة.
مالك يف ادلوطأ (ِ – ُّٗ/ركاية يِت الليثي) :عن مسلم بن أيب مرًن :عن أيب
أخرجو ه
صا وحل عن أيب ىريرة أنو قاؿ" :نساء كاسيات عاريات مائالت شليالت ال يدخلن اجلنة ،كال
جيدف ريها ،كريها يوجد من مسَتة مخسمائة سنة".
ىكذا ركاه يِت الليثي كأكثر ركاة ادلوطأ عن و
مالك هبذا اإلسناد موقوفنا.
طرق أخرى عن ٍ
وروي من ٍ
مرفوعا  -كرواية سهيل : -
مالك بهذا اإلسناد
ً

 .2رواه يحيى بن عبداهلل بن بكير عن مالك:

أخرجو ابن عبدالرب يف التمهيد (ّ )َِّ/من طريق :يِت بن عبد ا﵁ بن بكَت ،قاؿ:
حدثنا مالك بن أنس ،عن مسلم بن أيب مرًن ،عن أيب صاحل ،عن أيب ىريرة عن النيب  قاؿ:
"نساء كاسيات عاريات ،مائالت شليالت ،ال يدخلن اجلنة كال جيدف ريها كريها يوجد من
مرفوعا.
مسَتة مخسمائة سنة" .ن
إسناد ال مطعن فيو عن ابن بكَت".
قاؿ ابن عبدالرب – عقب احلديث" :-ىذا ه

 .3رواه عبداهلل بن نافع عن مالك:

أخرجو ابن عبدالرب يف التمهيد (ّ ،)َِّ/كاالستذكار (ٖ )َّٕ/من طريق :أمحد بن
صاحل ادلصرم قاؿ :قرأت على عبد ا﵁ بن نافع ،عن مالك ،عن مسلم بن أيب مرًن ،عن أيب
مرفوعا.
صاحل السماف ،عن أيب ىريرة عن النيب  .. فذكره ن
ِٖ

 .4رواه عبداهلل بن وىب عن مالك:
أخرجو البيهقي يف "شعب اإلمياف" (َُ )ِِّ/من طريق :يونس بن عبد األعلى ،عن
ابن كىب ،أخربين مالك ،عن مسلم بن أيب مرًن ،عن أيب صاحل ،عن أيب ىريرة ،عن النيب
 قاؿ " :نساء كاسيات عاريات متميالت ،ال يدخلن اجلنة ،كال جيدف ريها ،كريها
توجد من مسَتة مخس مائة عاـ".
يب عن مالك ،فإنو يف ادلوطأ موقوؼ".
مث قاؿ أبو عبدا﵁ احلاكم " :سنده غر ه
مرفوعا،
فهذه ثالثة طرؽ عن مالك عن مسلم بن أيب مرًن عن أيب صاحل عن أيب ىريرة ن
و
قوم.
تدؿ على أنو رفعو عن مالك ٌ
فإف كانت ىذه الطرؽ زلفوظةن عن مالك ،فيكوف مسلم بن أيب مرًن تابع سهيالن متابعة
تامة يف إسناد احلديث.
كإف كاف ا﵀فوظ عن و
قطٍت – فإف ىذه ادلتابعة
مالك ى
كقف احلديث – كما ىو رأم الدار ٌ
لصحة احلديث كثبوتو عن أيب صاحل عن أيب ىريرة ،ك َّ
أف سهيالن دل خيطئ على أبيو فيو،
تشهد َّ
كيبقى االختالؼ بينهما على أيب صاحل يف رفعو ككقفو  -كسيأيت ٖترير القوؿ فيو يف الشبهة
التالية  -كا﵁ ادلوفق.
يق آخر عن أيب ىريرة:
اآلخر من احلديث يشهد لو طر ه
ثانوًا :أف اجلزء ى
كىو ما أخرجو مسلم يف صحيحو (ِٕٖٓ) ،كأمحد (ِ )َّٖ/من و
طرؽ :عن أفلح بن
سعيد قاؿ :حدثنا عبدا﵁ بن رافع  -موذل أـ سلمة  -قاؿ :مسعت أبا ىريرة يقوؿ :قاؿ رسوؿ
قوما يف أيديهم مثل أذناب البقر ،يغدكف يف
ا﵁  « :يوشك ،إف طالت بك م ٌدة ،أف ترل ن
غضب ا﵁ ،كيركحوف يف سخط ا﵁ ».
ثالثًا :أف للحديث شواىد تؤيده كتدؿ على معناه )ُ(.كا﵁ أعلم.

(ُ) انظر :القوؿ ادلسدد يف الذب عن مسند أمحد (صِّ) للحافٌ ابن حجر.

ِٗ

انشبيت انثانثت:
أٌّ ىزا احلذٌث سًاه يانك يف ادلٌطأ يٌقٌفًا عهى أبً ىشٌشة:
مالك يف ادلوطأ (ِ )ُّٗ/عن مسلم بن أيب مرًن ،عن أيب صا وحل ،عن أيب
كىو ما أخرجو ه
ىريرة أنو قاؿ" :نساء كاسيات عاريات مائالت شليالت ال يدخلن اجلنة ،كال جيدف ريها،
كريها يوجد من مسَتة مخسمائة سنة".

 والجواب من أوجو:

أوالًَّ :
أف راكم ىذا الوجو ادلوقوؼ :ىو مسلم بن أيب مرًن.
كىو من شيوخ و
مالك يثٍت عليو،
مالك الذين ركل عنهم يف ادلوطأ ثالثة أحاديث ،ككاف ه
(ُ)
كقاؿ عنو" :كاف ال يكاد يرفع حديثنا إذل النيب ."
كمسلم ىذا غريب احلديث ،ليس لو كبَت
مكثرا يف الركاية ،قاؿ عنو البخارم " :ه
كليس ن
(ّ)
حديث"(ِ) ،ككثقو ابن معُت ،كقاؿ أبو حامت" :صاحل".
كقاؿ ابن عبدالرب" :كىو مدين ثقة ،ركل عنو مالك كابن عيينة ككىيب بن خالد كيِت بن
مالك يثٍت عليو ،كيقوؿ ( :كاف رجال صاحلنا ،ككاف يهاب أف يرفع
سعيد األنصارم ،ككاف ه
(ْ)
األحاديث ) ،و
دلالك عنو من حديث النيب  يف ادلوطأ :ثالثة أحاديث".

فتبُت أف من منهج مسلم بن أيب مرًن :كقف األحاديث ،كالتهيب من رفعها ،كىو ما
َّ
(ٓ)
يسمى عند ا﵀دِّثُت ( :ب ىقصر اإلسناد ).
َّ
فلذلك ال ييتج بو على الثقات الذين يرفعوف احلديثَّ ،
من كاف منهجو كقف
ألف ٍ
مرفوعا ،ك َّأداه
األحاديث  -كلو مسعها مرفوعة  -ال يتج بو على الثقة الذم مسع احلديث ن
مرفوعا كما مسعو.
ن
(ُ) اجلرح كالتعديل (ٖ.)ُٗٔ/
(ِ) التاريخ الكبَت (ٕ.)ِّٕ/
(ّ) اجلرح كالتعديل (ٖ.)ُٗٔ/
(ْ) التمهيد (ُّ.)ُِٗ/
(ٓ) ىناؾ ْتث مفرد منشور بعنواف ( :قصر اإلسناد ) للدكتور عبدالعزيز الشايع ،فلَتاجعو من شاء الفائدة.

َّ

ثانوًاَّ :
أف نظَت ىذا احلديث كاالختالؼ يف رفعو ككقفو بُت سهيل كمسلم بن أيب مرًن
حديث آخر:
كىو ما ركاه مالك يف ادلوطأ (ِ -َٖٗ/ركاية الليثي) :عن سهيل بن أيب صاحل ،عن أبيو،
عن أيب ىريرة ،أف رسوؿ ا﵁  قاؿ" :تفتح أبواب اجلنة يوـ االثنُت كيوـ اخلميس ،فيغفر لكل
و
عبد مسلم ال يشرؾ با﵁ شيئنا إال رجال كانت بينو كبُت أخيو شحناء ،فيقاؿ :أنظركا ىذين
مرفوعا.
حىت يصطلحا ،أنظركا ىذين حىت يصطلحا" .ن
مالك يف ادلوطأ (ِ – َٖٗ/ركاية الليثي) :عن مسلم بن أيب مرًن ،عن أيب صاحل
مث ركاه ه
السماف ،عن أيب ىريرة أنو قاؿ " :تيعرض أعماؿ الناس كل مجعة مرتُت :يوـ االثنُت كيوـ
اخلميس ،فيغفر لكل عبد مؤمن ،إال عبدا كانت بينو كبُت أخيو شحناء ،فيقاؿ :اتركوا ىذين
حىت يفيئا ،أك اركوا ىذين حىت يفيئا" .موقوفنا.
سهيل رفع
ففي ىذا احلديث اختلف سهيل كمسلم بن أيب مرًن فيو على أيب صاحل ،ف ه
احلديث ،كمسلم بن أيب مرًن أكقف احلديث  -يف ركاية و
مالك عنو  -ككالمها يركيو عن أيب
صاحل عن أيب ىريرة.
كذكر ابن عبدالربَّ :
أف مجهور الركاة عن مالك رككه عن مالك عن مسلم بن أيب مرًن
(ُ)
موقوفنا ،كرفعو ابن كىب عن مالك.
حديث و
فوعا ،مث أخرج حديث مسلم بن
مسلم (ِٓٔٓ)
ى
مالك عن سهيل بو مر ن
كأخرج ه
فوعا ،كمن
أيب مرًن من كجهُت مرفوعُت :من ركاية سفياف بن عيينة عن مسلم بن أيب مرًن بو مر ن
ركاية ابن كىب عن و
فوعا.
مالك عن مسلم بن أيب مرًن بو مر ن
مسلم من الطرؽ ادلوقوفة عن مالك عن مسلم بن أيب مرًنَّ ،
ألف رفعو صحيح
كدل خيرجو ه
ثابت من أكجو أخرل ،كا﵁ أعلم.
ه
معركؼ دلسلم بن أيب مرًن يف ركايتو األحاديث ادلرفوعة،
منهج
َّ
ه
فتبُت أف كقف األحاديث ه
فال يصح االحتجاج بركايتو ادلوقوفة على خطأ ركاية سهيل ادلرفوعة ،كا﵁ أعلم.

(ُ) انظر :التمهيد (ُّ ،)ُِٗ/االستذكار (ٖ.)ِْٗ/

ُّ

أف أبا ىريرة دل يق ٍلو من اجتهاده كرأيوَّ :
صحة رفع احلديث ك َّ
ثالثًاَّ :
أف فيو
أف شلا يؤكد َّ
و
عقوبة غليظة باحلرماف من
إخبارا عن أمور غيبيةٖ ،تصل يف مستقبل الزماف ،كاإلخبار عن
ن
اجلنة ،كاإلخبار عن ريح اجلنة ،كىذه أمور غيبية ال ميكن أف يقوذلا أبو ىريرة أك غَتيه من رأيو
كاجتهاده ،كال رلاؿ للعقل كاالجتهاد فيها ،كال ميكن تلقِّيها كقوذلا كقبوذلا إال بطريق الوحي.
أف ىذا ال ميكن أف يكوف من رأم أيب ىريرة؛ َّ
كمعلوـ َّ
ألف مثل ىذا ال
قاؿ ابن عبدالرب " :ه
يدرؾ بالرأم ،كزلاؿ أف يقوؿ أبو ىريرة من رأيو ( :ال يدخلن اجلنة ،كيوجد ريح اجلنة من
(ُ)
مسَتة كذا ) ،كمثل ىذا ال ييعلم رأينا ،كإمنا يكوف توقي نفا شلن ال ييدفع عن علم الغيب ."
انشبيت انشابعت:

أٌ انذاسقطين سجح ًقف احلذٌث:
 والجواب من أوجو:
أوالًَّ :
األئمة
ناشئ من سوء فهم كالـ الدَّارقطٍت ،كعدـ معرفة منهج َّ
أف ىذا الكالـ خطأ ه
يف إعالؿ األحاديث .كىذا نص كالـ الدارقطٍت رمحو ا﵁:
سئل الدارقطني في العلل (:)261/21

عن حديث أيب صاحل ،عن أيب ىريرة ،قاؿ رسوؿ ا﵁ " :نساء كاسيات عاريات
مائالت شليالت ال يدخلن اجلنة".
فقاؿ" :يركيو مالك ،كاختلف عنو:
فركاه عبد ا﵁ بن نافع :عن مالك ،عن مسلم بن أيب مرًن ،عن أيب صاحل ،عن أيب ىريرة،
عن النيب  ،ككقفو أصحاب "ادلوطأ" ،كىو ا﵀فوظ" .انتهى كالمو.

وكذلك قال ابن عبدالبر" :ىكذا ركل ىذا احلديث :يِت(ِ) موقوفنا من قوؿ أيب ىريرة،
ككذلك ىو يف ادلوطأ عند مجيع ركاتو إال ابن نافع ،فإنو ركاه عن و
فوعا إذل
مالك بإسناده ىذا مر ن
(ّ)

النيب ."

(ُ) التمهيد (ُّ.)َِِ/
(ِ) أم يِت بن يِت الليثي – راكم ادلوطأ عن مالك . -
(ّ) التمهيد (ُّ.)َِِ/

ِّ

فهنا ذكر احلافظاف الدارقطٍت كابن عبدالرب رمحهما ا﵁ االختالؼ على و
مالك يف حديث
مسلم بن أيب مرًن على كجهُت:
 فركاه أكثر ركاة ادلوطأ :عن مالك ،عن مسلم بن أيب مرًن ،عن أيب صاحل عن أيب ىريرةموقوفنا.
فوعا.
 كخالفهم :عبدا﵁ بن نافع ،فركاه عن مالك عن مسل وم هبذا اإلسناد مر نرجح الدارقطٍتَّ :
أف ا﵀فوظ عن مالك يف ىذا اإلسناد :كقف احلديث.
ك َّ
أم أف مال نكا إمنا ركاه عن مسلم بن أيب مرًن عن أيب صاحل عن أيب ىريرة موقوفنا ،كدل يركه
مرفوعا.
عنو ن
األجنيب الغريب عنو.
ادلتخصصوف بو ،ال
أمر يعلمو طلبة علم احلديث،
ِّ
كىذا البياف ه
ٌ
فَتجح
كىو ما ييعرؼ بادلدار األدىن كادلدار األعلى ،فقد يكوف للحديث أكثر من مدارِّ ،
كجها يف االختالؼ على ادلدار
كجها يف االختالؼ على ادلدار األدىن ،مث ِّ
يرجح ن
ا﵀دِّث ن
األعلى ،كأمثلة ذلك كثَتة منثورة يف كتب العًلل.
مالك ،ألنو اختلف عنو أصحابو  -يف الرفع كالوقف  -على كجهُت،
فهنا ادلدار األدىن :ه
فأرجحهما عن مالك :كقف احلديث ،ألنو ركاه عنو مجهور أصحابو الثقات هبذا اإلسناد
موقوفنا.
سهيل كمسلم بن أيب مرًن،
الس َّماف ،ألنو اختلف عنو
كادلدار األعلى :أبو صاحل َّ
ه
كأرجحهما عن أيب صاحل :رفع احلديث  -دلا تقدـ بيانو يف الشبهة السابقة . -
يتطرؽ إذل ادلدار
فالدارقطٍت رمحو ا﵁ َّ
رجح الوقف يف االختالؼ يف ادلدار األدىن ،كدل َّ
يصح نسبة ترجيح كقف احلديث إذل الدارقطٍت إال ٔتا يتعلق بادلدار األدىن
األعلى بشيء ،فال ٌ
فقط كىو االختالؼ على و
مالك ،كا﵁ أعلم.
كمسلما يف بعض األحاديث اليت خالفهما
ثانوًا :أف الدارقطٍت تتبَّع الشيخُت البخارم
ن
فيها ،كأفردىا يف كتابو" :التتبع" ،كىو مطبوع(ُ) ،كليس فيو حديث أيب ىريرة ىذا.
األئمة ،كا﵁ أعلم.
كىذا يدؿ على َّ
مرفوعا عند الدارقطٍت ،كما ىو رأم سائر َّ
صحتو ن
(ُ) طبع بتحقيق الشيخ :مقبل الوادعي رمحو ا﵁ ،عن دار اآلثار.

ّّ

انشبيت اخلايست:
أٌَّ ىزا احلذٌث يٍ كالو كعب األحباس
قال إسماعيل بن جعفر في جزئو (:)522
حدثنا شريك ،عن أيب صاحل موذل السعديُت ،أنو مسع كعب األحبار يقوؿ « :مارل أرل
يف التوراة صفة قوـ دل أرىم بعد؟ في ىحشة متفحشُت ،يف أيديهم سياط مثل أذناب البقر ،من
و
كاسيات عار و
و
و
يات من أىل
ناعمات
أرىن بعد؟!
أىل النار ،مارل أرل يف التوراة صفة نساء دل ٌ
النار ».
قالوا :ما داـ أنو كرد عن كعب األحبار فيحتمل أف أبا ىريرة أخذه منو.

 والجواب عنو من أوجو:

أوالًَّ :
مشهور بكنيتو ،كال ييعرؼ امسو.
السعديُت،
أف أبا صاحل ىذا ىو موذل َّ
ه
سئل أبو زرعة :عن أيب صاحل موذل الساعديُت ،فقاؿ" :ركل عنو شريك بن عبد ا﵁ بن
(ُ)
أيب منر ،كىاشم بن ىاشم ،ال بأس بو ،كال ييعرؼ امسو".
كالراكم عنو :ىو شريك بن عبدا﵁ بن أيب منر ادلدين.
الس َّماف الزيَّات ،كالد سهيل ،الثقة
كليس أبو صاحل ادلذكور يف ىذا اإلسناد ىو ذكواف َّ
ادلشهور ادلكثر ،كمن أثبت أصحاب أيب ىريرة.
يصح إعالؿ الطريق
فتبُت أهنما كجهاف سلتلفاف يف احلديث ،ال يشًتكاف يف را وك فيو ،فال ٌ
ادلخرج يف الصحيح ْتديث كعب األحبار ىذا ،كا﵁ أعلم.
ثانوًا :أف ما ذكره كعب األحبار ال يتعارض مع ما ركاه أبو ىريرة يف احلديث ادلرفوع،
الصحيحة.
احلق الذم كافق ما جاء يف السنَّة َّ
بل يصدِّقو كيؤِّكده ،فإنو من ِّ

ونظير ذلك :ما أخرجو مالك يف ادلوطأ (ُ :)َُٖ/عن يزيد بن عبد ا﵁ بن اذلاد ،عن

زلمد بن إبراىيم بن احلارث التيمي ،عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوؼ ،عن أيب ىريرة،
فجلست معوَّ ،
فحدثٍت عن التوراة ،كحدثتيو
فلقيت كعب األحبار،
خرجت إذل الطور،
أنو قاؿ:
ي
ي
ي
(ُ) اجلرح كالتعديل (ٗ.)ِّٗ/

ّْ

قلت :قاؿ رسوؿ ا﵁ " :خَت يوـ طلعت عليو
عن رسوؿ ا﵁  ،فكاف فيما حدثتيو ،أف ي
الشمس ،يوـ اجلمعة ،فيو خلق آدـ ،كفيو أىبط من اجلنة ،كفيو تيب عليو ،كفيو مات ،كفيو
تقوـ الساعة ،كما من دابة إال كىي مصيخة يوـ اجلمعة ،من حُت تصبح حىت تطلع الشمس
شفقا من الساعة ،إال اجلن كاإلنس ،كفيو ساعة ال يصادفها عبد مسلم كىو يصلي ،يسأؿ ا﵁
شيئا ،إال أعطاه إياه".
و
كعب التوراة ،فقاؿ:
قاؿ كعب :ذلك يف كل سنة يوـ ،ي
كل مجعة ،فقرأ ه
فقلت :بل يف ٌ
صدؽ رسوؿ ا﵁  .. احلديث".
احلق الذم جاء من
فتوافق حديث النيب  مع ما قرأه كعب األحبار يف التوراة ،ألنو من ِّ
بعضا.
عند ا﵁ ،كيصدِّؽ بعضو ن
ثالثًا :ال يصح دعول أف أبا ىريرة أخذه من كعب األحبار ،كنسبو إذل النيب !
فإف أبا ىريرة إذا ح ٌدث عن و
صرح يف الركاية عنو ،كإذا ركل عن النيب  صرح
كعب َّ
بالركاية عنو ،كال خيلط ىذا هبذا.
ِّ
و
فحينئذ
احدا،
رابعًا :أنو يصح كجود االحتماؿ إذا كاف مدار الطريقُت عن أيب ىريرة ك ن

و
احتماؿ أف يكوف أبو ىريرة أخذه من كعب.
يتوجو كجود
ٌ
لكن يف ىذا احلديث دل خيتلف الركاة عن أيب ىريرة على كجهُت ،كجو عن النيب ،
جزما دكف
ككجو عن كعب األحبار ،كإمنا ركاه أبو صاحل َّ
الس َّماف عن أيب ىريرة عن النيب  ن
و
اختالؼ عنو يف ذلك.
الس َّماف من أثبت أصحاب أيب ىريرة.
كأبو صاحل َّ
الس َّماف.
السعديُت ،كليس ذكواف َّ
كأما حديث كعب األحبار :فركاه عنو أبو صاحل موذل َّ
فاختلف الوجهاف ،فال يصح إعالؿ أحدمها باآل ىخر ،كا﵁ أعلم.

ّٓ

انشبيت انسادست:
أٌ ىزا احلذٌث ركشه ابٍ اجلٌصي يف ادلٌضٌعاث
نسب بعض اجلهاؿ إذل ابن اجلوزم أنو ذكر ىذا احلديث يف ادلوضوعات ،فهو مكذكب
ى
على النيب .
كلوال أف ىؤالء اجلهاؿ كالغرباء عن علم احلديث ذكركا ىذه الشبهةَّ ،
كصدقهم بعض
صح ذكرىا ضمن الشبهات على احلديث،
اجلهاؿ كاألغرار كالعو ٌاـ شلن ال علم عندىم = دلا َّ
فتلك شكاة ظاىر عنك عارىا!

 والجواب عنو من أوجو:

أوالًَّ :
برمء من القوؿ بوضع ىذا احلديث ،كحشره يف زمرة
أف ابن اجلوزم رمحو ا﵁ ه
ادلوضوعات براءة الذئب من دـ يوسف عليو السالـ.
ليطمئن
كإمنا ذكر حديثنا آخر ،سأذكره لك بسنده كمتنو ،كأذكر كالـ ابن اجلوزم فيو؛
َّ
قلبك برباءة ابن اجلوزم من نسبة اجلاىلُت إليو ٔتا دل خيطر على بالو رمحو ا﵁.
قال ابن الجوزي في "الموضوعات" (ّ – َّٗ/دار أضواء السلف):

"كأما حديث أيب ىريرة:
أنبأنا ابن احلسُت ،قاؿ :أنبأنا ابن ادلذىب ،قاؿ :أنبأنا القطيعي ،قاؿ :حدثنا عبدا﵁ بن
أمحد بن حنبل ،قاؿ :حدثٍت أيب ،قاؿ :حدثنا أبو عامر ،قاؿ :حدثنا أفلح بن سعيد ،قاؿ:
حدثنا عبد ا﵁ بن رافع ،قاؿ :مسعت أبا ىريرة ،قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁ " :إف طالت بك مدة
قوما يغدكف يف سخط ا﵁ عز كجل ،كيركحوف يف لعنتو يف أيديهم مثل أذناب
أكشك أف ترل ن
البقر".
قاؿ ابن حبَّاف" :ىذا خربه هبذا اللفٌ باطل ،كأفلح كاف يركم عن الثقات ادلوضوعات ال
يل االحتجاج بو" .انتهى كالمو.
فهذا ىو احلديث الذم ذكره يف ادلوضوعات بإسناده كمتنو ،طعن فيو ابن اجلوزم ،ألنو
ابن حبٌاف يف كالمو عن أفلح.
من ركاية أفلح بن سعيد ،كتبع ى
٘تاما عن حديث سهيل بن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ
كىو خيتلف ن
ّٔ

ا﵁  « :صنفاف من أىل النار دل أرمها ،قوـ معهم سياط كأذناب البقر يضربوف هبا الناس،
كنساء كاسيات عاريات ،شليالت مائالت ،رؤكسهن كأسنمة البخت ادلائلة ،ال يدخلن اجلنة،
كال جيدف ريها ،كإف ريها ليوجد من مسَتة كذا ككذا » من جهة اإلسناد كمن جهة ادلت:
 فأما من جهة اإلسناد:

ُ .فالذم ذكره ابن اجلوزم يف ادلوضوعات :يركيو أفلح بن سعيد ،عن عبدا﵁ بن رافع عن أيب
ىريرة ،كحديثنا ىذا يركيو سهيل بن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة.
فاختلف اإلسناداف.
اجلوزم طعن فيو ،ألجل أفلح بن سعيد ،كىو ال كجود لو يف حديث سهيل بن أيب
ِ .أف ابن
ٌ
صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة.
 وأما من جهة المتن:

و
ُ .فالذم ذكره ابن اجلوزم يف ادلوضوعات :فيو ذكر و
قوـ بأيديهم مثل
صنف كاحد ،كىم ه
الصنف الثاين :النساء الكاسيات العاريات.
أذناب البقر ،كليس فيو ذكر ِّ
الصنفُت.
كحديث سهيل فيو ذكر ِّ
الصنف األكؿ ،كىو أهنم يغدكف
ِ .كالذم ذكره ابن اجلوزم يف ادلوضوعات :ذكر فيو عقوبة ِّ
يف سخط ا﵁ عز كجل ،كيركحوف يف لعنتو.
كحديث سهيل :فيو ًذكر عقوبتهم :أنو ال يدخلوف اجلنة ،كال جيدكف ريها ،كبياف مدل
ريها.
ً
إسنادا كمتننا.
فتبُت لك – أخي ادلنصف  -أهنما حديثاف سلتلفاف ن
اجلوزم ما دل يقلو  -بل كدل خيطر على بالو  -من كونو يطعن
فال يصح أف يينسب إذل ابن
ِّ
زلض ،كا﵁ حسبنا
يف ىذا احلديث َّ
كذب كافًتاء ه
الصحيح من ركاية سهيل ،فنسبة ذلك إليو ه
على ادلفًتين.
ثانوًا :يؤكد ذلك :أف ابن اجلوزم شرح حديث سهيل عن أبيو عن أيب ىريرة ( :صنفاف
من أىل النار  ..احلديث ) يف كتابو "كشف ادلشكل من أحاديث الصحيحُت"(ُ) ،كسبق نقل
(ُ) كشف ادلشكل (ّ.)ٕٓٔ/

ّٕ

اجلوزم ْترؼ ،كا﵁ أعلم.
شرحو على احلديث كامالن ،كدل يطعن فيو ابن
ٌ

ثالثًاَّ :
ابن حبَّاف يف يحكمو على حديث أفلح بن
أف ابن اجلوزم  -رمحو ا﵁ – تبع ى
سعيد عن عبدا﵁ بن رافع عن أيب ىريرة بالبطالف كالوضع.
قال ابن حبان يف "اجملركحُت" (ُ" :)ُٕٕ/أفلح بن سعيد :شيخ من أىل قباء ،كاف
ً
ً
ادلوضوعات ،كعن األثبات ادللزكقات ،ال يل االحتجاج بو،
الثقات
يسكن ادلدينة ،يركم عن

كال الركاية عنو ْتاؿ.
ركل عنو عبد ا﵁ بن رافع موذل أـ سلمة عن أيب ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  ( :إف
قوما يغدكف يف سخط ا﵁ عز كجل ،كيركحوف يف لعنتو ،يملوف سياطنا
طالت بك م ٌدة فسًتل ن
مثل أذناب البقر ) ..
مث قاؿ" :ىذا خربه هبذا اللفٌ باطل ،كقد ركاه سهيل عن أبيو عن أيب ىريرة عن النيب :
( اثناف من أميت دل أرمها رجاؿ بأيديهم سياط مثل أذناب البقر كنساء كاسيات عاريات )".
اجلوزم يف نقل كالمو – عقب احلديث.-
فابن حبَّاف جرح أفلح بن سعيد ،كتبعو ابن
ٌ
كذكر ابن حبَّاف :أف اخلرب باطل بلفٌ أفلح ،كذكر عقبها ركاية سهيل ،إشارة إذل أف
حديث سهيل ىو ا﵀فوظ ،كقد أخرجو يف صحيحو – كما تقدَّـ . -
اجلوزم بالوضع كابن حباف
فهذه داللة أخرل على أف احلديث الذم حكم عليو ابن
ٌ
بالبطالف ىو حديث آخر ،ليس حديث سهيل ،كا﵁ أعلم.
رابعًاَّ :
أف حديث أفلح بن سعيد ىذا  -الذم طعن فيو ابن حبٌاف كابن اجلوزم – دل
أيضا ال مطعن فيو عند مجهور أىل العلم.
يصيبا يف طعنهما فيو ،بل ىو
صحيح ن
ه
مسلم يف صحيحو (ِٕٖٓ) ،كأمحد (ِ ،)ِّّ/ِ( ،)َّٖ/كالبزار
فقد أخرجو:
ه
(ِِٖٗ) ،كاحلاكم (ّْْٖ) ،كالبيهقي يف شعب اإلمياف (ْ )ّْٗ/من و
طرؽ :عن أفلح بن
مرفوعا بو.
سعيد األنصارم – من أىل قباء – عن عبدا﵁ بن رافع ،عن أيب ىريرة ن
احتج بو يف صحيحو ،كقاؿ احلاكم" :ىذا حديث صحيح اإلسناد
َّ
فصححو مسلم ،ك ٌ
(ُ)
على شرط الشيخُت ،كدل خيرجاه!" كقاؿ الذىيب" :حديث أفلح صحيح غريب".
(ُ) ميزاف االعتداؿ (ُ.)ِٕٓ/

ّٖ

وأفلح بن سعيد القبائي :دل يطعن فيو أحد سول ابن حباف.

(ُ)

قاؿ أبو داكد :قلت ألمحد :أفلح بن سعيد؟ قاؿ" :ىو قبائي ،ما بو بأس".
(ِ)
"شيخ صاحل احلديث".
كقاؿ ابن معُت كالنسائي" :ليس بو بأس" ،كقاؿ أبو حامت :ه

ابن حبَّاف القوؿ فيو ،كقاؿ :يركم ادلوضوعات ال
ولذلك قال الذىبي " :ه
صدكؽ ،أفحش ي

ٖتل الركاية عنو ْتاؿ ،ككثقو ابن معُت".

(ّ)

أيضا" :ابن حبَّاف رٔتا قصب الثقة ،حىت كأنو ال يدرم ما خيرج من رأسو ،مث إنو َّبُت
وقال ً
حديث أفلح  -كقاؿ" :كىذا هبذا اللفٌ باطل" ،مث ذكر حديث و
سهيل.
مستنده  - ..كساؽ
ى
يب،
ثم قال الذىبي – متعقبنا كالـ ابن حبَّاف" :-قلت :بل حديث أفلح
ه
صحيح غر ه
النسائي :ليس بو بأس" )ْ(.انتهى.
كىذا شاى هد دلعناه ،كقد قاؿ
ٌ

وقال الحافظ ابن حجر" :كاحلديث يف صحيح مسلم من الوجهُت ،فمستند ابن حبٌاف
يف تضعيفو مردكد ،كقد غفل مع ذلك فذكره يف الطبقة الرابعة من الثقات.
كذىل ابن اجلوزم ،فأكرد احلديث من الوجهُت يف ادلوضوعات ،كىو من أقبح ما كقع لو
ابن حبٌاف من غَت تأمل" )ٓ(.انتهى.
فيها ،فإنو قلد فيو ى

أيضا" :كدل أقف يف كتاب ادلوضوعات البن اجلوزم على شيء ىحكم
وقال ابن حجر ً
الصحيحُت  -غَت ىذا احلديث! كإهنا لغفلة شديدة منو.
عليو بالوضع  -كىو يف أحد َّ
كأفلح ادلذكور :يعرؼ بالقبائي ،مدين من أىل قباء ،ثقة مشهور ،كثقو ابن معُت كابن
أيضا كالنسائي :ال بأس بو ،كقاؿ أبو حامت :شيخ صاحل احلديث.
سعد ،كقاؿ ابن معُت ن
كأخرج لو مسلم يف "صحيحو" ،كقد ركل عنو عبد ا﵁ بن ادلبارؾ كطبقتو ،كدل أر
قلت :كليس ىذا ّترح.
ِّ
كالما إال أف العقيلي قاؿ :دل يرك عنو ابن مهدم .ي
للمتقدمُت فيو ن
ابن حبٌاف فذكره يف الطبقة الرابعة من الثقات.
كقد غفل ي
(ُ) سؤاالت أيب داكد (ُِٔ).
(ِ) اجلرح كالتعديل (ِ ،)ِّْ/هتذيب الكماؿ (ّ.)ِّْ/
(ّ) ادلغٍت يف الضعفاء (ُ.)ّٗ/
(ْ) ميزاف االعتداؿ (ُ.)ِٕٓ/
(ٓ) هتذيب التهذيب (ُ.)ّٖٔ/

ّٗ

شديدا ،كغلط ابن حباف
كقد أخطأ ابن اجلوزم يف تقليده البن حبَّاف يف ىذا الوضع خطأن ن
فضعفو هبذا احلديث ،كع ٌقبو بأف قاؿ ( :ىذا هبذا اللفٌ باطل ،كا﵀فوظ :عن سهيل
يف أفلح ٌ
عن أبيو عن أيب ىريرة بلفٌ :اثناف من أميت دل أرمها رجاؿ بأيديهم سياط مثل أذناب البقر
(ُ)
كنساء كاسيات عاريات )".
كقاؿ  -يف آخر دفاعو عن احلديث" :-فلقد أساء ابن اجلوزم ً
لذكره يف ادلوضوعات
ٌ
ي
حديثنا من صحيح مسلم ،كىذا من عجائبو" )ِ(.انتهى كالمو.
اجلوزم يف حديث أفلح بن سعيد
فهذه بعض تعقبات األئمة على كالـ ابن حبَّاف كابن
ٌ
القبائي ،كأهنما أخطآ يف يحكمهما عليو بالبطالف ،كىو سلر هج يف صحيح مسلم.
بصحتو،
صرحا َّ
أيضا أهنما دل يطعنا يف حديث سهيل عن أبيو عن أيب ىريرة ،بل َّ
كتبُت ن
كذكرا أنو ىو ا﵀فوظ يف الباب ،بدالن من حديث أفلح ،كا﵁ أعلم.
انشبيت انسابعت:

أٌ احلذٌث يٍ قٌل عبذاهلل بٍ عًشً بٍ انعاص:
أخرجو ابن أيب شيبة يف ادلصنف (ُٓ:)ِِْ/
قاؿ :حدثنا عبيد ا﵁ بن موسى ،عن شيباف ،عن األعمش ،عن سادل بن أيب اجلعد ،عن
قوـ يكونوف يف آخر
عبد ا﵁ بن عمرك قاؿ" :إنا لنجد يف كتاب ا﵁ ادلنزؿ صنفُت يف النار :ه
ط كأهنا أذناب البقر ،يضربوف هبا الناس على غَت جرـ ،ال يدخلوف بطوهنم
الزماف معهم سيا ه
إال خبيثنا ،كنساء كاسيات عاريات مائالت شليالت ال يدخلن اجلنة كال جيدف ريها".
 والجواب عنها:
َّ
آخر ،ال عالقة لو بإسناد احلديث ادلرفوع عن سهيل عن أبيو
إسناد آخر
ه
أف ىذا ه
كحديث ى
موقوؼ على عبدا﵁ بن عمرك من قولو ،أخذ معناه من كتاب ا﵁ ،كدل
عن أيب ىريرة .كىو
ه
يأخذه من أخبار بٍت إسرائيل ،ككافق ذلك ما ركاه أبو ىريرة من حديث رسوؿ ا﵁ .
سلالف لو ،كا﵁ أعلم.
فهو شاى هد من شواىد حديث أيب ىريرة ،ال ه

(ُ) القوؿ ادلسدد يف الذب عن مسند أمحد (ص ُّ ).
(ِ) القوؿ ادلسدد (صِّ).

َْ

الخاتمة :ى
ادلشجعُت؛ كىو
أختم بكلمة و
غره بريق كثرة ادلتابعُت ،أك أعجبو هبرجة كتشجيع ِّ
نصح دلن َّ
يرد السنن الثابتة عن النيب  ،كيدفعها برأيو كعقلو كىواه ،سلال نفا بذلك ما عليو أىل العلم،
حق تقاتو ،كأف يذر من سخطو كعقوبتو كعذابو ،فإف ا﵁
سال نكا غَت سبيلهم = أف يتقي ا﵁ َّ
َّ
حذر كتوعَّد من يرٌد سنة نبيٌو  بالوقوع يف الفتنة كالعذاب األليم.

فقاؿ تعاذل:
َ
ٌ
أ ِۡلً﴾[النور.]ّٔ:

ََۡ ۡ َ ه َ َُ ُ َ
يت ُٓ ًۡ ف ِۡخ َِ ٌث أَ ۡو يُ ِط َ
ٔن َخ َۡ أَ ۡمره ِۦٓ أَن حُ ِط َ
يت ُٓ ًۡ َغ َذ ٌ
اب
﴿فييحذرِ ٱَّلِيَ َياى ِف
ِ

فقد كان السلف وجلين من ىذه اآلية ،ويوصون الناس بذلك.

َۡ َ ه
َُ ُ َ
﴿ في َي ۡحذرِ ٱَّلِي ََ َياى ِفٔن

قاؿ ابن عيينة" :ينبغي للخلق أف يكونوا كجلُت من ىذه اآلية:
َ ۡ َۡ َ ُ َُ ۡ ٌَۡ َۡ ُ َُ ۡ َ َ ٌ َ
(ُ)
اب أ ِۡل ًٌ .﴾٦٣
خَ أمرِه ِۦٓ أن ح ِطيتًٓ ف ِخِث أو ي ِطيتًٓ غذ
ككانوا معظِّمُت للسنٌة ،متَّبعُت ذلا أشد االتباع ،دالٌُت عليها ،يوصوف الناس هبا ،كي ٌذركنو
توعد ا﵁ بو من خالف السنٌة.
من سلالفتها؛ خشيةن من الوقوع يف الفتنة كالعذاب الذم ٌ
وكان اإلمام مالك يستدل بهذه اآلية على من كل خالف السنة:

رجل إذل مالك ،فسألو عن مسألة ،فقاؿ لو :قاؿ رسوؿ ا﵁ 
 قاؿ عثماف بن عمر :جاءه
َ
َُ ُ َ َ َ
كذا ككذا  ،فقاؿ الرجل :أرأيت؟ فقاؿ مالك ﴿ :فَ ۡي َي ۡح َذر هٱَّل َ
ِيَ َياى ِفٔن خ َۡ أ ۡم ِره ِۦٓ أن
ِ
ُ َُ ۡ ٌَۡ َۡ ُ َُ ۡ َ َ ٌ َ
(ِ)
اب أ ِۡل ًٌ ﴾.
ح ِطيتًٓ ف ِخِث أو ي ِطيتًٓ غذ
 كقاؿ محيد بن األسود :قاؿ رجل دلالك بن أنس :أحرـ من مسجد النيب  أك من ذماحلليفة؟ فقاؿ لو « :بل من ذم احلليفة » ،فقاؿ الرجل :فإين أحرمت أنا من مسجد
ََۡ ۡ َ ه َ َُ ُ َ
يت ُٓ ًۡ ف ِۡخ َِ ٌث أَوۡ
ٔن َخ َۡ أَ ۡمره ِۦٓ أَن حُ ِط َ
رسوؿ ا﵁  قاؿ :فقاؿ مالك ﴿ :فييحذرِ ٱَّلِيَ َياى ِف
ِ
ُ َُ ۡ َ َ ٌ َ
(ّ)
اب أ ِۡل ًٌ ﴾.
ي ِطيتًٓ غذ
كفسر اإلماـ أمحد الفتنة ادلذكورة يف اآلية :بأهنا الشرؾ با﵁ كالكفر بو –نسأؿ ا﵁ العافية-
َّ
مسعت أبا عبد ا﵁ أمحد بن زلمد بن حنبل يقوؿ:
قاؿ أبو العباس الفضل بن زياد:
ي
(ُ) الطيوريات (ْ.)ُُّٕ/
(ِ) ادلدخل إذل السنن الكربل للبيهقي (ِّٔ).
(ّ) اإلبانة الكربل البن بطة (ُ.)ُِٔ/

ُْ

موضعا ،مث جعل يتلو:
نظرت يف ادلصحف ،فوجدت فيو طاعة رسوؿ ا﵁  يف ثالثة
" ي
كثالثُت ن
َُ ُ َ َ ۡ َۡ َ ُ َُ ۡ ٌَۡ َۡ ُ َُ ۡ َ َ ٌ َ
ه
ۡ
﴿ فَي َي ۡح َذرِ ٱَّل َِيَ َياى ِفٔن خَ أم ِره ِۦٓ أن ح ِطيتًٓ ف ِخِث أو ي ِطيتًٓ غذاب أ ِۡل ًٌ ﴾ [النور.]ّٔ :
الشرؾ ،لعلو أف يقع يف قلبو شيءه من الزيغ ،فيزيغ
يكررىا ،كيقوؿ" :كما الفتنة؟ ِّ
كجعل ِّ
ُ َ
ََ َ َّ َ َ ُۡ ُ َ َ ه َُ ّ
ه ٍُِ َ
ِيٍا َش َ
ٔك ذ َ
فيهلكو" ،كجعل يتلو ىذه اآلية﴿ :فل وربِم ل يؤٌِِٔن ح َٰ
ج َر ةَ ۡي َِ ُٓ ًۡ ث هً ل
َّت َي
َ ُ ْ ٓ َ ُ ۡ ََ ّ ه َ َ ۡ َ ََُ ُّ ْ َ
(ُ)
ۡ
َِيدوا ِِف أُف ِس ًِٓ حرجا مٍِا كضيج ويسئٍِا تسيِيٍا﴾[النساء.]ٔٓ:
رد حديث النيب  ،فهو على
كقاؿ الفضل :كمسعت أبا عبد ا﵁ (يعٍت أمحد) يقوؿ" :من َّ
(ِ)
شفا ىلكة".
شك أف من يرد السنٌة كيارهبا ،أك َّ
يضعف ما
يتهكم بنصوصها اليت ال توافق ىواه ،أك ِّ
كال ٌ
َّ
يرؼ معانيها = فقد أصابتو الفتنة ،كاستحكمت يف
اتفق أىل العلم على َّ
صحتو كثبوتو ،أك ِّ
احلق حقًّا ،كال الباطل باطالن ،كلما ردكا إذل الفتنة
قلبو الظٌلمة ،حىت انتكس كارتكس ،فال يرل َّ
أركًسوا فيها ،يتخبَّطوف يف جلج الظلمات ،حىت خيتم لو على ىذه احلاؿ – كالعياذ با﵁ .-
منكرا
باطال ،ك
نكس القلب حىت يرل الباطل ح نقا ،ك َّ
احلق ن
ى
ادلعركؼ ن
كمن عقوبات الذنوب :ي
ادلنكر معركفنا ،كييفسد كيرل أنو ييصلح ،كيصد عن سبيل ا﵁ ،كىو يرل أنو يدعو إليها،
ك ى
كيشًتم الضاللة باذلدل ،كىو يرل أنٌو على اذلدل ،كيتٌبع ىواه ،كىو يزعم أنو مطيع دلواله.

ككل ىذا من عقوبات الذنوب اجلارية على القلوب.
و
منكوس كصاحبيو ال يشعر! و
فسبحاف ا﵁! كم من و
و
سلسوؼ بو!
كقلب شلسوخ ،كقلب
قلب
و
بنعم ا﵁ عليو! ككل ىذه
ككم من مفتوف بثناء الناس عليو ،كمغركور بسًت ا﵁ عليو ،كمستدروج ى
(ّ)
كيظن اجلاىل أهنا كرامة.
عقوبات كإىانةٌ ،
كيف الصحيح عن حذيفة قاؿ :مسعت رسوؿ ا﵁  يقوؿ « :تيعرض الفت على القلوب
قلب أشرهبا ني ًكت فيو نكتة سوداء ،كأم و
عودا ،فأم و
قلب أنكرىا ني ًكت فيو
عودا ن
كاحلصَت ن
الصفا ،فال تضره فتنة ما دامت
نكتة بيضاء ،حىت تصَت على قلبُت :على أبيض مثل َّ
منكرا إال
السماكات كاألرض ،كاآلخر أسود مر ًّ
بادا ،كالكوز ِّ
رلخينا ،ال يعرؼ معركفنا كال ينكر ن
(ُ) اإلبانة الكربل البن بطة (ُ.)َِٔ/
(ِ) اإلبانة الكربل البن بطة (ُ.)َِٔ/
(ّ) انظر :الداء كالدكاء البن القيم (صِٕٕ.)ِٕٖ-

ِْ

(ُ)

ما أشرب من ىواه" .ركاه مسلم.
كبأئمتها ،أك تضعيف صحيحها،
أيت أكلئك ادلفتونُت ِّ
كإذا ر ى
برد السنٌة كالتهكم هبا ٌ
كٖتريف معانيها = فاحذر منهم أش ٌد التحذير.
قاؿ اإلماـ ابن بطة احلنبلي (تّٕٖق) – تعلي نقا على كالـ اإلماـ أمحد" :-فا﵁ ا﵁
استحكمت للباطل
إخواين ،احذركا رلالسة ىمن قد أصابتو الفتنة ،فزاغ قلبو ،كعشيت بصَتتو ،ك
ٍ
نصرتو ،فهو خيبط يف عشواء ،كيعشو يف و
ظلمة؛ أف يصيبكم ما أصاهبم.
كحضكم عليو من مسألتو ،فقولوا:
فافزعوا إذل موالكم الكرًن فيما أمركم بو من دعوتوَّ ،
َهَ َ ُ ۡ ُُ ََ َۡ َ ۡ َ َ ََۡ َ َ ۡ َ
هُ َ َ ًَۡ ه َ
م أَ َ
ُج ٱل ۡ َٔ هْ ُ
اب﴾ [آؿ
ب َلَا ٌَِ َّلُم رۡحث ُۚ إُِ
﴿ربِا ل ح ِزغ كئبِا بػد إِذ ْديتِا وْ
(ِ)
عمراف."]ٖ:
ً
كال تغًت أخي ْتيسن َّ
ادلظاىر ،كال ٓتلع
عاكل كالظَّواىر ،كال بكثرة ادلتابًعُت كمجاؿ
الد ى
احلق كأىلو ال
األلقاب ككثرة ادلدائح ،كال ّتماؿ الشعارات كبريق العبارات ،فكلها يف ميزاف ٌ
األمة.
شيء ،إال باتباع الكتاب كالسنَّة على منهج سلف ٌ
قاؿ يونس بن عبد األعلى :قلت للشافعي :كاف الليث يقوؿ :لو رأيتو ميشي على ادلاء -
 يعٍت صاحب الكالـ  -ال تثق بو أك ال تغًت بو ،كال تكلِّمو".(ّ)

كن إليو".
قاؿ الشافعي" :فإنو كا﵁ قد َّ
قصر! إف رأيتو ميشي يف اذلواء ،فال تر ٍ
صاحب ىول ميشي على ادلاء ما قبلتيو"،
أيت
كيف لفٌ :قاؿ :قاؿ الليث بن سعد" :لو ر ي
ى
(ْ)
قصر ،لو رأيتيو ميشي يف اذلواء ما قبلتيو".
فقاؿ
الشافعي" :أما إنو َّ
ٌ
كىذا َّ
ظاىرا كباطننا،
ألف ميزاهنم ٌ
احلق الذم يزنوف بو الناس :ىو اتباع الكتاب كالسنٌة ،ن
كقوالن كعمالن كاعتقادا ،كما عدا ذلك فليس و
بشيء عندىم ،كلو طار صاحبو يف اذلواء ،أك مشى
ن
على ادلاء ،أك نيظمت يف ِّ
حقو القصائد كاألشعار ،أك تقلَّد ادلناصب ،كاكتسى األلقاب.

(ُ) صحيح مسلم (ُْْ).
(ِ) اإلبانة الكربل البن بطة (ُ.)َِٔ/
(ّ) مناقب الشافعي البن أيب حامت (صُُْ).
(ْ) مناقب الشافعي للبيهقي (ُ.)ّْٓ/

ّْ

كاعلم أخي َّ
صح من حديث النيب  كأف تتل ٌقاه
أف الواجب عليك كجوبنا قطعينا :قبوؿ ما ٌ
بالقبوؿ كالتسليم ،دكف عرضو على عقلك أك رأيك أك ىواؾ ،حىت تسلم من الفتنة كالعذاب.
قاؿ الشافعي رمحو ا﵁" :أمجع ادلسلموف على أف ىم ٍن استبانت لو سنة رسوؿ اللَّو ؛ دل
(ُ)
يكن لو أف ي ىدعها لقوؿ و
أحد من الناس".
ى ى
كليكن شعارؾ كقولك :ما أخرب ا﵁ بو عن عباده ادلؤمنُت من قوذلم كحاذلم:
َ ۡ َ َََ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َهَ َۡ ۡ
ِإَوۡل َم ٱل ٍَ ِط ُي﴾[البقرة.]ِْٖ:
أف تقوؿ﴿ :س ٍِػِا وأطػِاۖ دفراُم ربِا
ُ ّر
كأف تقوؿَ ﴿ :ء َاٌ هِا ةِِّۦ ك ٌّ َِۡ غِِ ِد َر ّب ِ َِا ﴾[آؿ عمراف.]ٕ:
َ
ه
ه
ه َ َ ۡ
كأف تقوؿَ ﴿ :ر هب َِا ٓ َء َ
ُز ۡى َ
ٱىشٓد َ
اٌ هِا ة ٍَا ٓ أ َ
ِيَ [﴾٥٣آؿ
ٱلر ُسٔل فٱز ُخ ۡب َِا ٌَ َع
ج َوٱت َت ۡػ َِا
ِ
َٰ ِ
عمراف ،]ّٓ:كأف تقوؿَ ﴿ :و َض َد َق ه ُ
ٱَّلل َو َر ُس ُ ُ
ِٔل﴾[األحزاب.]ِِ:
ه ُ َ َ ُ ُُ َ َ
َ ۡ
َ َ ۡ
َ َ َ
ِٔل ٓۥ أ ۡم ًرا أن
كأف تكوف شلن قاؿ ا﵁ فيهمَ ﴿ :و ٌَا َكن ل ٍُِؤٌَِ َول ُمؤٌ َِِ ٍث إِذا كَض ٱَّلل ورس
َ ُ َ َُ ُ ۡ
َ
ِيةُ ٌ َِۡ أَ ۡمرْ ًِۡ َو ٌََ َح ۡػ ِص ه َ
ٱۡل َ َ
ٱَّلل َو َر ُس َ ُ
ِٔلۥ َذ َل ۡد َض هو َضلَٰل ٌُّتِيِا [﴾٣٦األحزاب]ّٔ:
يسٔن لًٓ
ِ ْۗ
ذمتك ،ك ِّ
ٖتقق
فبذلك تنجو من اذللكة ،كيسلم لك دينك ،كيعظم لك أجرؾ ،كتربأ لك َّ
زلم ندا رسوؿ ا﵁.
مقتضى شهادة أف َّ
احتج
قال ابن بطة رمحو ا﵁" :فإذا مسع أحدكم حديثا عن رسوؿ ا﵁  ركاه العلماء ،ك ٌ
بو األئمة العقالء ،فال يعارضو برأيو ،كىول نفسو ،فيصيبو ما توعده ا﵁ عز كجل بو ،فإنو قاؿ
َ ُ َُ ۡ ٌَۡ َۡ ُ َُ ۡ َ َ ٌ َ
َُ ُ َ َ َ
تعاذل ﴿ :فَ ۡي َي ۡح َذر هٱَّل َ
اب أ ِۡل ًٌ ﴾ [النور:
ِيَ َياى ِفٔن خ َۡ أ ۡم ِره ِۦٓ أن ح ِطيتًٓ ف ِخِث أو ي ِطيتًٓ غذ
ِ
(ِ)
ّٔ] ،كىل تدرم ما الفتنة ىاىنا؟ ىي كا﵁ الشرؾ با﵁ العظيم ،كالكفر بعد اإلمياف".
كظاىرا كباطننا،
كآخرا،
ن
كاحلمد ﵁ أكالن ن
كصلى ا﵁ كسلم على نبينا زلمد ،كعلى آلو كأصحابو

(ُ) أعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت (ِ.)َْ/ْ( ،)ُُ/
(ِ) اإلبانة الكربل (ُ.)ِٕٔ/

ْْ

