
ُ 

 

 
 
 
 

ىإتحافىاألبرار
ى:ىفاعىرنىحدوثالديب

 ( صنفانىمنىأهلىالنار )
 

 الحديث على رد   ئينالمتعالمين والمتجر   على شبهات الرد  وفيو 
 بغير علٍم وال ىًدى وال كتاٍب منيرٍ 

 
                                                                 

                                                                
 
 
 
 

 
 

 
 كتبو/

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

 

 رمحو ا: قال اإلمام ابن بطة الحنبلي
 ركاه العلماء،  ا عن رسوؿ ا فإذا مسع أحدكم حديثن "

                                                بو األئمة العقالء، فال يعارضو برأيو، كىول نفسو،  كاحتجَّ 
 ا عز كجل بو، فإنو قاؿ تعاذل:عده فيصيبو ما تو 

أك }فليحذر الذين خيالفوف عن أمره أف تصيبهم فتنة 
، كىل تدرم ما الفتنة ىاىنا؟ ىي يصيبهم عذاب أليم{

 ". العظيم، كالكفر بعد اإلميافكا الشرؾ با
 (ِٕٔ/ُاإلبانة الكربل )

 



ِ 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ىالمقدمة:

كاحًلكمة، كعلَّمو ما دل يكن يعلم، كأنزؿ  الكتاب احلمد  الذم أنزؿ على عبده كرسولو
  . نزِّؿ إليهم ليبُت للناس ما ليو الذِّكرإ

ة على اخللق أمجعُت، كحجَّ  ،أرسلو ا رمحةن للعادلُت د،نا زلمَّ الـ على نبيِّ الة كالسَّ كالصَّ 
 من تبعهم بإحساف إذل يـو الدين، أما بعد:على التابعُت ك ك  الكراـ ادليامُت، كعلى آلو كصحبو

َُزَل ٱ ﴿حلكمة، كما قاؿ تعاذل: الكتاب كا  فإف ا أنزؿ على نبٌيو
َ
ُ َغيَۡيَم ٱۡىِهَتََٰب َوأ َّلله

  ٍ ِ َغيَۡيَم َغِظي ُۚ َوََكَن فَۡضُو ٱَّلله ًُ ًۡ حَُسَ َتۡػيَ َ ا ل ٌَ َم  ٍَ َث وََغيه ٍَ  .[ُُّ]النساء:﴾ا َوٱۡۡلِۡه
 كالكتاب ىو القرآف، كاحلكمة ىي السنَّة.

، فقاؿ: عباده هبا ا اليت يذٌكرة من نعم إنزاؿ القرآف كالسنَّ  سبحانو كتعاذل كجعل
ثِ يَػُِظُسً ةِِّ ﴿ ٍَ ََ ٱىِۡهَتَِٰب َوٱۡۡلِۡه ِ ٌّ َُزَل َغيَۡيُسً 

َ
آ أ ٌَ ًۡ َو ِ َغيَۡيُس ٍََج ٱَّلله  [ُِّ]البقرة:﴾َوٱۡذُنُرواْ ُِۡػ

ًۡ رَُسٔ﴿هبا على عباده، فقاؿ:  كامتَّ  ِٓ ٌِِنَِي إِۡذ َبَػَد ذِي ۡؤ ٍُ ۡ ُ لََعَ ٱل َه ٱَّلله ٌَ ًۡ  ل  ىََلۡد  ِٓ ُُفِس
َ
َۡ أ ِ ٌّ

 َٰ ٌَِ َرۡتُو ىَِِف َضَل  ْ ٔا َث ِإَون ََكُُ ٍَ ًُ ٱىِۡهَتََٰب َوٱۡۡلِۡه ُٓ ٍُ ِ ًۡ َوُيَػّي ِٓ ًۡ َءاَيَٰخِِّۦ َوُيَزّكِي ِٓ ْ َغيَۡي ٔا تنٍِي  و  َحۡخيُ ]آؿ ﴾١٦٤ٌُّ
 .[ُْٔعمراف:

ٌنة، فقاؿ: لس  بنعمة ا كفضلو عليهٌن ٔتا يتلى يف بيوهتن من القرآف كا كذكَّر أزكاج النيب 
﴿ َۡ ٌِ َه  ا ُحۡخََلَٰ ِِف ُبُئحُِس ٌَ ِۚ َوٱۡذُنۡرَن  ثِ ٍَ ِ َوٱۡۡلِۡه  .[ّْ]األحزاب:﴾َءاَيَِٰج ٱَّلله

من أحكاـ دين  إذل رسوؿ ا كيعٍت باحلكمة: ما أكحي : "ر الطبريقال ابن جري
    (ُ)ة".ا، كدل ينزؿ بو قرآف، كذلك السنَّ 

  .كىو القرآف، كذكر احلكمة ،الكتاب - جل ثناؤه - ذكر ا": الشافعي اإلمام قالو 
  (. سنة رسوؿ ا  :احلكمة ) ن أرضى من أىل العلم بالقرآف يقوؿ:مى  فسمعتي 

و على كذكر منِّ  ،كأتبعو احلكمة ،ا ذكر القرآف شبو ما قاؿ؛ ألفَّ كىذا يي "قاؿ الشافعي: 
سنة رسوؿ ا احلكمة ىا ىنا إال  - أعلمكا  - خلقو بتعليمهم الكتاب كاحلكمة، فلم جيز

 ،م على الناس اتباع كحتَّ  ،ا افًتض طاعة رسولو كأفَّ  ،كذلك أهنا مقركنة مع كتاب ا

                                 
 (.َُٖ/ُٗجامع البياف ) (ُ)



ّ 

 

 . ة رسولوإال لكتاب ا، مث سنٌ  فال جيوز أف يقاؿ لقوؿ: ىو فرضه  ،أمره
نة مبيٌ  ة رسوؿ ا فسنَّ  ،وا باإلمياف با جعل اإلمياف برسولو مقركنن  كٔتا كصفنا من أفَّ 

و لقو غَت رسولمن خ و، كدل جيعل ا ىذا ألحدو و كعامِّ عن ا معٌت ما أراد دليلو على خاصِّ 
."(ُ) 

ء   ﴿ تعاذل:، فقاؿ  إذل ا كرسولو بالردِّ  كتعاذل كأمر سبحانو ًۡ ِِف ََشۡ فَُردُّوهُ إََِل  فَإِن حََنَٰزَۡخُخ
ِ َوٱلرهُسِٔل إِ ٱ َٰلَِم َخۡير َّلله ِۚ َذ ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ ِ َوٱۡۡلَ ٌَُِِٔن ةِٱَّلله ًۡ حُۡؤ وِيًل  ن ُنُِخ

ۡ
َُ حَأ ۡحَس

َ
 .[ٗٓ]النساء:﴾َوأ

 - يعٍت ،كه إذل ا كالرسوؿفرد   يعٍت إف اختلفتم يف شيءو "الشافعي:  البيهقي: قاؿ قاؿ 
أنو قاؿ يف ىذه اآلية: كركينا عن ميموف بن مهراف  "، إذل ما قاؿ ا كالرسوؿ - كا أعلم

 (ِ)".توبض إذل سنَّ إذا قي   كالرد إذل الرسوؿ ،الرد إذل كتابو :الرد إذل ا"
من تشكيك  ال مثيل ذلا من قبل، ،شرسة ذلجماتو   ة النيبكاليـو تتعرض سنَّ 

 .نتحاؿ ادلبطلُت، كتأكيل اجلاىلُتادلشككُت، كطعن الطاعنُت، كٖتريف الغالُت، كا
 فُت كإعالميُت ككٌتابادلسلمُت، من مثقٌ  أف يكوف ذلك من بعض أبناءكيزيد األسى 
 كأمثاذلم. كصحفيُت كمتعادلُت

على  -سابقنا  – سبيي ن كاف شلكيتضاعف األسى إذا كانت تلك اذلجمات يقودىا 
على من درس يف كليات  كأ، عن ادلنكرعلى عمل األمر بادلعركؼ كالنهي  كأ دعوة إذل ا،ال

و ، فيكوف علمي اؿيثَتىا على اجلهٌ  إذل شبهاتو  ناتكبيٌ  من حججو  قلب ما تعٌلمولين ة،شرعيٌ 
 . -كالعياذ با  – كباالن عليومعرفتو ك  ،حجةن عليو

 لو شكل كاحد، بل كأكليس اذلجـو على السٌنة كالتشكيك فيها يتمثل يف صورة كاحدة 
ف ٖتريصحيحها، ك  يف ردِّ تدكينها، ك  من الطعن يف ابتداءن أشكاؿ كثَتة، كصور متعددة، 

 اظو كركاتو األمناء الثقات.أئمة احلديث كحفٌ  ع كاالفًتاء إذلنسبة الوضيف معانيها، ك 
أحاديث الصَّحيحُت اليت أمجعت األمَّة على تلقيها  إذل أف كصل األمر بالطعن يف

 أىل العلم. بلغت مبلغ العلم اليقيٍت عند ة أحاديثها، حىتبالقبوؿ، كصحٌ 
ين كنقلة القرآف كركاة احلديث، لدِّ ، الذين ىم محلة احىت طعنوا يف أصحاب النيب 
                                 

 ( البن نصر ادلركزم.َُٔالسنة )ص (ُ)

 (.ِِٕاالعتقاد للبيهقي )ص (ِ)



ْ 

 

ٌه أل كالنقد كاذلراء، عن كاالفًتاء،من الطَّ  كخٌصوا أبا ىريرة رضي ا عنو ٔتزيدو  حابة، الصَّ  نو حاف
 يف بيغض أيب ىريرة رضي ا عنو. نفاؽو  فيهم خصلة تظهر فكناقل السٌنة، كراكية احلديث، 

عصور  يفبل كجدكا ىذا العصر،  كأئٌمتها من مولوداتعن يف السنَّة كركاهتا كليس الطَّ 
 نوىا كحفظوىا، كرحلوا يفكدكٌ  ،عالـاألى  ةاألئمٌ ك  اإلسالـ، علماء ل ذلمتصدَّ لكن ، ةالسنَّ  تدكين
 ،ةبيضاء نقيٌ  لنا ةنٌ حىت تركوا الس   ل كاألكالد،كىجركا البلداف كاألى كٖتٌملوا ادلشاٌؽ، ذلك، سبيل

ا حن موا يف ركاهتا جر كتكلَّ  منها، ا دل يصحَّ شل زكا ما صحَّ عليها، كميَّ  دخيلو  كنفوا عنها كلٌ 
 .، فجزاىم ا عنا خَت اجلزاءكتعديالن 

 حيحة،األحاديث الصَّ  بالتطاكؿ على اليـو تعج   االجتماعي كىاىي كسائل التواصل
 كالتهكم هبا خيالف أىواءىم منها. كرٌدىا، كٖتريفها عن معانيها،

ستعجل فيقوؿ: إف بعض أئمة احلديث ادلشهود ذلم بعلم احلديث تكلموا م كال يستعجلنٌ 
 يف بعض أحاديث الصحيحُت، كالدارقطٍت كغَته!

عنها، كالكالـ  فاع عن السنة، كالذبٌ يف الدِّ  عظيمه  ة األعالـ ذلم مقصدأكلئك األئمٌ  فإفٌ 
، كىم أىل العلم باحلديث دؽبصً  اسهاكحرَّ  ،ْتقٌ  ةسنٌ فهم محاة ال ؛يف الركاة جرحا كتعديالن 

ركاية كدراية، كىم أىل اجلرح كالتعديل، كىم الذين عٌلموا من بعدىم تعظيم السٌنة كالدفاع 
، حيحعيف من الصَّ عنها، كتقدميها على األىواء كاآلراء، كرمسوا ادلنهج الصَّحيح دلعرفة الضَّ 

 .رايةكضوابط علم احلديث ركاية كد على أسس فنقدىم قائمه 
 مآرب فاسدة لهمف –وف أنفسهم بالتنويريُت سمٌ يي كشلن  – ا ىؤالء الكٌتاب ادلعاصرينكأمَّ 

دعوةو للتمرد كاالحنالؿ، كزلبة ك  ة،ىدـ السنَّ  ن، منال ٗتفى على اللبيب الفطً  كمقاصد كاسدة،
 .كتقديسهم لتقليدىم ، كزلبةو الزائفة ارحضارات الكفَّ ، كاهنزاـ أماـ كاالنفالت جكالترٌب  فورللس  

كلَّ   ال يستحوف من ردِّ ك  قف يف كجوىهم،حديثو ي كلِّ   إسقاطف من ال يفتؤك  فلذلك 
  .حديثو سلالفو ألىوائهم

كحاؿ إخواهنم كأسالفهم شلن   ،كٕتمَّلوا بو كأشهركه، كافق أىواءىم صاحوا بو كأعلنوه فإفٍ 
ًۡ إَِذا فَرِيقر ﴿قاؿ ا فيهم:  ُٓ ًَ ةَيَِۡ ِ َورَُسِِٔلِۦ ِۡلَۡحُس ٔٓاْ إََِل ٱَّلله ۡػرُِضَٔن ٌِّ  ِإَوَذا ُدُغ ٌُّ  ً ُٓ ِإَون يَُسَ  ٤٨ِۡ

ًُ ٱۡۡلَقُّ  ُٓ ه ۡذِغِنَِي ل ٌُ ْ إَِۡلِّۡ  ٔٓا حُ
ۡ
ۚۥُ  ٤٩يَأ ًۡ َورَُسُِٔلُ ِٓ ُ َغيَۡي ن ََيِيَف ٱَّلله

َ
ۡم ََيَافَُٔن أ

َ
ْ أ ٔٓا ِم ٱۡرحَاةُ

َ
َرٌض أ ٌه  ًِٓ ِ ِِف كُئُب

َ
أ

َٔن  ٍُ َٰيِ ًُ ٱىظه ُْ ْوَلَٰٓئَِم 
ُ
 .[َٓ-ْٖ]النور:﴾٪٤ةَۡو أ
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عالـ ة األبأكلئك األئمَّ  اجلاىلُتك  عابثُتال إحلاؽ ىؤالء -شرعنا كال عقالن  - فال يصح  
ُْۚ ﴿ إال إذا صحَّ قوؿ من قاؿ: الناصحُت ا َٰٔ َم ٱلّرَِب ُ ٱۡۡلَۡيَع وََحره َحوه ٱَّلله

َ
ْْۗ َوأ ا َٰٔ ٌِۡثُو ٱلّرَِب ا ٱۡۡلَۡيُع  ٍَ  .﴾إِجه

يتعلق بألبسة  ،لنيب عن ا كبُت يديك أخي القارئ ْتثه متواضع عن حديثو ثابتو 
اتفق العلماء على صحَّتو، كاالحتجاج بو، كاالستنباط منو ٖترًن كل ما كرد  ،النِّساء كزينتهنٌ 

  ذٌمو يف ىذا احلديث.
بغَت  ،حريفكالتَّ  ، كالردِّ كذيباجلاىلُت، بالطَّعن كالتَّ  ضُت، كالكنتو ألسني تناكلتو أقالـ ادلغرً ك 

 .منَت كال ىدل كال كتابو  علمو 
 ن شبهات ادللبِّسُت.ما ألىل احلٌق من أيدم العابثُت، كتثبيتن  ةللسنَّ  محايةن كتبتو 

 مباحث: إلى المتواضع وقسمت ىذا البحث 
 مة.ادلقدِّ  -
 احلديث كٗترجيو. ادلبحث األكؿ: نص   -
 ادلبحث الثاين: أقواؿ العلماء يف احلديث كاحتجاجهم بو. -
 ادلبحث الثالث: منهج الشيخُت البخارم كمسلم يف الصحيحُت. -
 ادلبحث الرابع: الكالـ يف سهيل بن أيب صاحل. -
 جلواب عنها.ادلبحث اخلامس: الشبهات ادلثارة حوؿ احلديث، كا -
 اخلا٘تة. -
 ،كأف ينفع بو ادلسلمُت كادلسلمات أف جيعلو خالصنا لوجهو، كأف يتقبلو مٍت، أسأؿ اك 

من  كادلسلمات كيفٌ ادلسلمُت ،يف حنورىم اعنُت فيهاكالطَّ  ةكيد ادلتطاكلُت على السنَّ   كأف يردَّ 
 إنو مسيع الدعاء. شركرىم،

 
  كتبو/ك                                                                     

 بٍ طاحل انعنضيبذاهلل ع
  قُْْ/ُُ/ِٓاخلميس ليلة 

                                                                  الرياضيف                                                                           
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ىالمبحثىاألول:ى
ىنصىالحدوثىوتخروجه:

  :ًَض احلذٌث:أًال 
 (: 3239قال اإلمام مسلم في صحيحو )

ثني زىير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيو، عن أبي ىريرة، قال: قال حد
معهم سياط كأذناب البقر يضربون  قومٌ  :صنفان من أىل النار لم أرىما : »رسول اهلل 

خت المائلة، ال وسهن كأسنمة الب  ؤ كاسيات عاريات مميالت مائالت، ر   بها الناس، ونساء
  .« ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ا، وإن  ة، وال يجدن ريحهيدخلن الجن  

  :ختشٌج احلذٌث:ثاًٍَا 
 :، كلو عنو طرؽبن أيب صاحلل عن سهي ىذا احلديث مشهوره 

(، ُْٕٔ(، كابن حباف )َُُ/ُٕ(، كأبو عوانة يف ادلستخرج )ُِِٖأخرجو مسلم )
: ُْٕٓ(، كيف شعب اإلمياف )ُِٗ/ْكالبيهقي يف الكربل ) ن عن جرير ب( من طرؽو

 .عبدالحميد
، كأبو عوانة يف ادلستخرج (َٗٔٔ(، كأبو يعلى )َْْ/ِ(، )ّٓٓ/ِكأمحد )

 عن شريك القاضي.من طرؽ:  (ِْٕٗ(، كالبيهقي يف شعب اإلمياف )َُُ/ُٕ)
من  (ْٖٓٓ(، )ُُُٖالطرباين يف األكسط )(، ك َُُ/ُٕأبو عوانة يف ادلستخرج )ك 

 زياد بن خيثمة. عنعن زىَت بن معاكية،  ؽ:طر 
 إسحاق بن راىويو. ( من طريق:َّٕ/ٖكابن عبدالرب يف االستذكار )
 ىدبة بن المنهال.( من طريق: ُْٗكالرامهرمزم يف األمثاؿ )ص

كىدبة ( عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيو  كإسحاؽ، هم ) جرير، كشريك، كزياد،مخست
 مرفوعنا ٔتثلو. عن أيب ىريرة
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ىالمبحثىالثاني:
ىوثأقوالىالعلماءىفيىالحد

ىبه:ىواحتجاجكم
ا  ؛هبذا احلديث -كمذاىبهم  كبلداهنم على اختالؼ زماهنم –اعتٌت العلماء  تصحيحن

 .من كاحد منهم ، قرننا بعد قرف دكف نكَتكاحتجاجنا كاستشهادنا بو كاستنباطنا منو
  :ًح احلذٌث:ٍ طحَّيَأًال 

 ة الحديث:من أئم   جماعةٌ  ح الحديثصح  
 .يف صحيحو احلديث كذلك بإخراجو ،ق(ُِٔ)ت حو اإلمام مسلمصح   .2

ة أحاديثهما كتلقِّيهما بالقبوؿ إال كىو أحد الصَّحيحُت اللذىين أمجعت األمة على صحَّ  
يف  ككاف لو رأمه  حيحُت أك أحدمها،على الصَّ اظ بعض احلفَّ  كانتقدىا تتبعها أحاديث يسَتة

 علماء احلديث.ز االجتهاد بُت شلا يدخل يف حيِّ  بعض أسانيدىا أك متوهنا،
 – قدمينا كال حديثنا - على مسلمو  شلا انتقده أحد العلماء أيب ىريرة ىذا حديثكليس 

 .، ك احلمدفثبتت صحَّتو باإلمجاع
(، بإخراج َُْ/ُٕيف "ادلستخرج على مسلم" ) ق(ُّٔ)ت أبو عوانة اإلمام وصح حو .3

، ء صحيحنا هبذا االعتباره العلما، كيعد  احلديث يف مستخرجو الذم خيرج أحاديث مسلم
 .كلذلك يسم ونو: "صحيح أيب عوانة"

 (.ََٓ/ُٔ) صحيحو"، كذلك بإخراجو احلديث يف ق(ّْٓ)ت انابن حب   حووصح   .4
: -بوقً عى  – عن عبدا بن رافع عن أيب ىريرة، قاؿ حديثنا آخر: يف "اجملركحُت" دلا ذكرك     

اثناف من  : )ن أبيو عن أيب ىريرة عن النيب كقد ركاه سهيل ع ،هبذا اللفٌ باطل ىذا خربه "
 (ُ)(". كنساء كاسيات عاريات ،رجاؿ بأيديهم سياط مثل أذناب البقر :أميت دل أرمها

 أم أف افوظ عنده: ما ركاه سهيل عن أبيو عن أيب ىريرة .. كذكره.
 من حديث أيب ىريرة كىو زلفوظ عن النيب ق(: "ّْٔ)توقال الحافظ ابن عبدالبر  .5

                                 
 (.ُٕٕ/ُاجملركحُت ) (ُ)
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 (ُ)".من غَت ركاية مسلم بن أيب مرًن
كمها مرفوعاف من غَت ركاية مالك من : "-آخر عن ىذا احلديث كحديثو  – وقال أيًضا    

 (ِ)".كلها  صحاحو  كجوهو 
 (ّ)صحيح". : "ىذا حديثه -عقب احلديث – ق(ُٔٓ)ت وقال الحافظ البغوي .6
كغَته عن أيب  قد ثبت يف صحيح مسلم"ق(: ِٖٕ)ت وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية .7

سيات صنفاف من أىل النار من أميت دل أرمها بعد: نساء كا) قاؿ:  النيب  ىريرة أف
ال يدخلن اجلنة كال جيدف  ،تكسهن مثل أسنمة البخؤ على ر  ،مائالت شليالت ،عاريات

  .( ذناب البقر يضربوف هبا عباد امعهم سياط مثل أ كرجاؿه  ،ريها
عن  ضاؿ   فإنو جاىله  = ديدٔتا فيو من الوعيد الشَّ  يث ليس بصحيحو ىذا احلد كمن زعم أفَّ     
اؿ الذين يعًتضوف على األحاديث العقوبة اليت تردعو كأمثالو من اجلهٌ  يستحق   ،رعالشَّ 

 (ْ)." عن رسوؿ ا  الصحيحة
حيح من طريق أيب ىريرة كىذا حنو احلديث الصَّ : "ق(َْٖ)ت  ابن الملق ن الحافظ وقال .8

معهم سياط كأذناب البقر يضربوف هبا  صنفاف من أىل النار دل أرمها: قوـه )  ا:وعن مرف
، ال كأسنمة البخت ادلائلة  كسهنَّ ؤ ، ر شليالته  ، مائالته عارياته  كاسياته الناس، كنساء  

 (ٓ)".أخرجو مسلم (، ف ريها ليوجد من مسَتة كذا ككذاكإ ،يدخلن اجلنة كال جيدف ريها
 .(ُّ)ص ديف القوؿ ادلسدَّ ق( ِٖٓ)ت حجر حو الحافظ ابنوصح   .9
 (.َْْٓ" رقم: )اجلامع الصغَت"ة يف حَّ بالصِّ ق( ُُٗ)ت السيوطي   الحافظ ورمز لو .:

، كنقل (ِّٖ/ٖيف ٖتقيق ادلسند )ق( ُّٕٕ)ت يخ أحمد شاكرحو الش  وصح   .21
 .تصحيح مسلم كالس يوطي لو

(، كغاية ُِّٔة )السلسلة الصحيحيف ه( 2531)تيخ األلباني حو الش  وصح   .22

                                 
 (.َّٕ/ٖاالستذكار ) (ُ)

 (.ُِٗ/ُّالتمهيد ) (ِ)

 (.ُِٕ/َُشرح السنة ) (ّ)

 (.ْٔٔ/ُرلموع الفتاكل ) (ْ)

 (.ََٔ/ّالتوضيح شرح اجلامع الصحيح ) (ٓ)
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 (.ّٕٗٗ(، كصحيح اجلامع )ٖٓادلراـ )
، ركاه مسلم صحيحه  ىذا حديثه : "ه(2531)ت بن بازوقال الشيخ عبدالعزيز ا .23

 (ُ)يف صحيحو".
ا ة احلديثأئمَّة احلديث كعلمائو متفقة على صحَّ  كلمةفهذه   ، كدل يضعفو أحد قوالن كاحدن

ف عليهم ادلعوَّؿ يف علم احلديث، كتصحيح كىم شلن يكو  منهم، كدل يطعن فيو ْترؼ كاحدو،
 .األحاديث كتضعيفها

كدل يطعن فيو أحده من أىل العلم بكلمةو كاحدةو، كمن ادَّعى ذلك فليأت بربىانو إف كاف 
 من الصادقُت.

 :يٍ تشجى عهٍو: ثاًٍَا  
لًتاجم بعض األحكاـ هبذه ا ث مجاعة من أئمة احلديث، ذاكرينترجم على ىذا احلدي    

 ستفادة من احلديث:ادل
ركاية الليثي( بقولو: ) باب:  -ُّٗ/ِق( يف ادلوطأ )ُٕٗ)تترجم عليو اإلمام مالك  .2

 ساء لبسو من الثياب (. ما يكره للنِّ 
يف ادلستخرج على مسلم  ق(ُّٔ)ت الحافظ أبو عوانة االسفراييني عليو ترجمو  .3

تسًتىا، كحظر اليت تصفها كال ياب الثٌ شديد يف ادلرأة تلبس بقولو: ) باب: التَّ  (َُْ/ُٕ)
 (. أىل الزىد يريد بو الناس لبسها، كحظر لبس

ذكر نفي (: ) ََٓ/ُٔق( يف صحيحو )ّْٓ)ت وترجم عليو الحافظ ابن حبان .4
 (. دخوؿ اجلنة عن أقواـ بأعياهنم من أجل أعماؿ ارتكبوىا

 ة:ق( يف كتبو زلتجًّا بو بًتاجم عديدْٖٓ)ت  وترجم عليو الحافظ البيهقي   .5
الًتغيب يف أف تكثف ثياهبا أك ٕتعل  :باب(: ) َّّ/ِفًتجم عليو يف السنن الكبَت ) -

  (. ٖتت درعها ثوبا إف خشيت أف يصفها درعها
ما تبدم ادلرأة من زينتها عند احلاجة  :باب( بقولو: ) ُِْكترجم عليو يف "اآلداب" )ص -

 (. إذل النظر إليها كما ال تبدم

                                 
 (.ّٓٓ/ٔفتاكل الشيخ ابن باز ) (ُ)
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ساء كالتغليٌ يف حجاب النِّ  :فصل: ) بقولو (ُِٕ/َُاف" )كترجم عليو يف "شعب اإلمي -
 (.يف سًتىن 

بقولو: ) باب:  (َِٕ/َُة )يف شرح السنَّ  ق(ُٔٓ)ت وترجم عليو الحافظ البغوي .6
 كعيد من يعذِّب الناس (.

باب: ( بقولو: )ٗٔ/ّيف الًتغيب كالًتىيب ) ق(ٔٓٔ)ت وترجم عليو الحافظ المنذري .7
 (. الرقيق من الثياب اليت تصف البشرة الًتىيب من لبس النساء

باب  ): بقولو (ْٖٓرياض الصاحلُت )ص ق( يفٕٔٔ)توترجم عليو الحافظ النووي  .8
 (. ٖترًن تشبو الرجاؿ بالنساء كتشبو النساء بالرجاؿ يف لباس كحركة كغَت ذلك

  :انفقيٍت األحكاو يستنبطًا ينوًشاسحًا نو  احتجَّ بو ٍيَثانثًا: 
ظلم الناس كضرهبم  كحيرمة  ،فيو من أحكاـو  كرد على ما تجَّ بو أىل العلمىذا احلديث اح

  . ذلكيف كالتغليٌ ،بغَت حق، كحرمة التربج كالس فور للنساء
 .قرننا بعد قرف احلديث، كدل يطعن فيو أحده منهم على تتابعهم ككثرهتم شراح شرحواعتٌت بك 

فكل  ،ٌت يف ىذين احلديثُت سواءادلع" :(قّْٔ)ت الحافظ ابن عبدالبر المالكي   قال .2
فإف ادلكتسية  ،يسًت كال يصف إال مع ثوبو  ،فال جيوز لباسو ْتاؿو  ،ثوب يصف كال يسًت

 (ُ)."بو عارية
فإنو أراد اللوايت يلبسن من الثياب  ( عاريات كاسياته   : )كأما معٌت قولو: "وقال أيًضا    

 مائالته  ،عاريات يف احلقيقة ،االسمب كاسياته   فهنَّ  ،الشيء اخلفيف الذم يصف كال يسًت
 (ِ)".ألزكاجهن عنو شليالته  ،عن احلقٌ 

 :مستنبطُت منو األحكاـ، كمنهمزلتجُِّت بو،  ،رَّاح صحيح مسلمشي  :شرحوأفاض في و  .3
  (ّ)ق(.ّٔٓأبو عبدا ادلازرم ادلالكي )ت -
 (ْ).ق(ْْٓ)ت القاضي عياض ادلالكيك  -

                                 
 (.َّٕ/ٖاالستذكار ) (ُ)

 (.َِْ/ُّالتمهيد ) (ِ)

 (.ُّٔ/ّادلعلم بفوائد مسلم ) (ّ)

 (. ّٖٔ/ٖ(، )ٗٓٔ/ٔإكماؿ ادلعلم ) (ْ)



ُُ 

 

 (ُ)(.ٕٔٔي )تكأبو زكريا يِت بن شرؼ النوكم الشافع -
كيف : "-شارحنا احلديث  – ق(ٕٗٓ)ت ابن الجوزي الحنبلي أبو الفرج وقال الحافظ .4

 ( ثالثة أكجو: قولو: )كاسيات عاريات
يف الظاىر، عاريات يف  كاسياته   ا تصف ما ٖتتها، فهنَّ ا رقاقن : أهنن يلبسن ثيابن أحدها -

 ادلعٌت.
 منكشف.  ، أم بعضهنٌ عاريات ، فهنٌ يكشفن بعض أجسامهنٌ  : أهننٌ والثاني -
 كر.من الش   عارياته  ،: كاسيات من نعم ا عز كجلوالثالث -

 ( :أربعة أقوال:  مائالت مميالت وفي قولو ) 
 . رلدٌ  كاحد، كما يقاؿ: جادٌ  : أف ادلعٌتأحدها -
 شليالت للرجاؿ إذل اإلفتتاف هبن.  ،: مائالت إذل الشروالثاني -
مات غَتىن الدخوؿ يف مثل ، شليالت: أم معلٌ : مائالت زائغات عن طاعة اوالثالث -

 فعلهن. 
 .كأكتافهنٌ  ، شليالت أعطافهنٌ يف مشيتهنٌ  : مائالت: أم متبخًتاته والرابع -

 ( :فيو قوالن:  رؤوسهن كأسنمة البخت قولو ) 
فيشبو أسنمة البخت  ،ٔتا يصلنو من الشعر كباخلمر عليهنٌ  : أهنن يعظمن رؤكسهنٌ أحدهما -

 يف ارتفاعها. 
 .يطمحن إذل الرجاؿ كال يغضضن، كال ينكسن رؤكسهنٌ  : أهننٌ الثانيو -

 انتهى. (ِ)."( أم سيكوف بعدم دل أرمها كقولو: )
ىذا احلديث من معجزات "ق(: ٕٔٔ)ت وقال الحافظ أبو زكريا النووي  الشافعي   .5

شرح  .. مث ذكر ىذين الصنفُت كفيو ذـٌ  ،كمها موجوداف ،نفاففقد كقع ىذاف الصِّ  ،النبوة
 (ّ)."احلديث

                                 
 (.َُُ/ُْحيح مسلم بن احلجاج للنوكم )ادلنهاج شرح ص (ُ)

 (.ٖٔٓ/ّكشف ادلشكل من أحاديث الصحيحُت ) (ِ)

 (.َُُ/ُْادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنوكم ) (ّ)
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وف كاف أصلح ما كاف أسًت ذلا كأص ككلٌ ق(: )) ِٖٕ)ت وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية .6
كقاؿ ألـ سلمة  .من يلبس لباس الرجاؿ كلعنى  ،ا يسًتىاكذلذا كاف لباسها ادلشركع لباسن  ،ذلا

نفاف ص)  :كقاؿ يف احلديث الصحيح .ركاه أبو داكد كغَته (، تُتلية ال ليٌ : ) يف عصابتها
كسهن ؤ سيات عاريات مائالت شليالت على ر من أىل النار من أميت دل أرمها بعد: نساء كا

 (ُ)... احلديث (" ال يدخلن اجلنة كال جيدف ريها ،مثل أسنمة البخت
عن لبس النساء ىذه العمائم اليت  :ق(ِٖٕ)ت شيخ اإلسالم ابن تيمية أيًضا وسئل    

ركه؟ كما العمائم اليت تستحب للنساء؟ كىل جيوز ذلن ىل ىي حراـ؟ أك مك :كسهنَّ ؤ على ر 
 لبس اخلف؟

ـه احلمد  كحده، ىذه العمائم اليت تلبسها النِّ " فأجاب: ففي الصحيح  ،بال ريب ساء حرا
 (ِ).. كذكر احلديث". أنو قاؿ: " صنفاف من أىل النار عن النيب 

أم: عن أيب ىريرة )قاؿ: : )كعنو(ق(: "َُُْ)ت علي مال  القاري الحنفي وقال الشيخ .7
خرب، كيف  )دل أرمها( ،صفة ( من أىل النار : ىو مبتدأ )( : صنفافقاؿ رسوؿ ا 

بل حدثا  ،لطهارة ذلك العصر ؛دل يرمها يف عصره ، ادلراد أنو ( دل أرمها بعد ) ركاية:
  (ّ)".بعده

 (ْ)بنحوه. وكذلك قال المناوي الحنفي .8
 مع أفَّ  ،أم قد أخربه ا عنهما قبل كجودمها: "ق(ُُِٖ)ت وقال العالمة الص نعاني .9

فتخصيص  ،كال رآمها ،غَتمها من األصناؼ كادلرجئة كالقدرية دل يكونوا قد كجدكا يف عصره
 (ٔ)."كإهنما دل يكونا يف األكليُت ،بفظاعة شأهنما (ٓ)ىذا من أعالـ

                                 
 (.ُِٗ/ّْرلموع الفتاكل ) (ُ)

 (.ُٓٓ/ِِرلموع الفتاكل ) (ِ)

 (.َِِّ/ٔمرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح ) (ّ)

 (.َِٖ/ْجلامع الصغَت )فيض القدير شرح ا (ْ)

 ، أك يكوف فيو سقط: ) أعالـ النبوة (.كذا يف ادلطبوع، كلعل الصواب: ) اإلعالـ ( (ٓ)

 (.َُٔ/ٔالتنوير شرح اجلامع الصغَت ) (ٔ)



ُّ 

 

تدالؿ بو على  ف لالسكاحلديث ساقو ادلصنِّ ق(: "َُِٓ)ت وقال العالمة الشوكاني .:
  ـ.كراىة لبس ادلرأة ما يكي بدهنا، كىو أحد التفاسَت كما تقدَّ 

ريها يوجد من  من فعل ذلك من أىل النار كأنو ال جيد ريح اجلنة مع أفَّ  كاإلخبار بأفَّ     
على ٖترًن ما اشتمل عليو احلديث من صفات ىذين  يدؿ   شديده  كعيده  = مسَتة مخسمائة عاـ

 (ُ)."الصنفُت
ا أك ا كاف أك جوربن مخارن  -كال جيوز أف تكوف ثياهبا ق(: "َُِْ)ت وقال العالمة األلباني .9

)سيكوف يف آخر أميت  :لقولو  ،ما ٖتتو كيصفو يا يكا أك شفافن سخيفن  -غَت ذلك 
 سهن كأسنمة البخت العنوىن فإهنن ملعونات(. ك نساء كاسيات عاريات على رؤ 

خلن اجلنة كال جيدف ريها كإف ريها لتوجد من مسَتة كذا ال يد ) آخر: زاد يف حديثو     
كاآلخر عند مسلم  ،حسن عن ابن عمرك بإسنادو  احلديث األكؿ ركاه الطرباين يف الصغَت، ككذا(

 (ِ)."كغَته عن أيب ىريرة
كأما قولو "ق( بشرح احلديث، كشلا قاؿ فيو: َُِْرمحو ا )ت وأفاض الشيخ ابن باز .:

 : (مائالت شليالت عاريات نساء كاسيات:)  َّر ذلك أىل العلم بأف معٌت فقد فس
من بطاعة ا، كدل يًتكن قي يعٍت من شكرىا، دل يػى  (عاريات  )يعٍت من نعم ا  (كاسيات )

  .ع إنعاـ ا عليهن بادلاؿ كغَتهادلعاصي كالسيئات م
تها أك ا لرقٌ إمَّ  ،تسًتىنٌ  كاسيات كسوة ال  كىو أهننَّ  :ا ٔتعٌت آخرر احلديث أيضن سِّ كفي      

ألف الكسوة اليت عليهن دل تسًت (، عاريات ) لقصورىا، فال يصل هبا ادلقصود، كذلذا قاؿ: 
كسيئات كالالئي يتعاطُت  معاصو  أم عندىنٌ  ،ة كاالستقامةيعٍت عن العفَّ  (مائالت  )عوراهتن. 

يعٍت: شليالت  (يالت شل )الفاحشة، أك يقصرف يف أداء الفرائض، من الصلوات كغَتىا. 
ميلن غَتىن إذل الفساد كادلعاصي،  كأقواذلنَّ  بأفعاذلنَّ  كالفساد، فهنَّ  دعُت إذل الشرٌ ، أم يى لغَتىنٌ 

ىو  :كادلقصود من ىذا احلديث الصحيح .توأك لضعفو كقلٌ  ،كيتعاطُت الفواحش؛ لعدـ إمياهننٌ 
  (ّ)إخل كالمو يف شرح احلديث"....  كأنواع الفساد من الرجاؿ كالنساء ،التحذير من الظلم

                                 
 (.ُّٕ/ِنيل األكطار شرح منتقى األخبار ) (ُ)

 (.ُّٕ/ُالثمر ادلستطاب يف فقو السنة كالكتاب ) (ِ)

 (.ّٔٓ/ٔز )رلموع فتاكل ابن با (ّ)



ُْ 

 

 ،شلن شرحوا احلديث -قدمينا كحديثنا  -كالـ علماء ادلسلمُت   من كمناذج يسَتة فهذه أمثلة    
 كدل يطعن فيو أحده  على ٖترًن الترب ج كالس فور، كلبس ادلالبس الفاتنة كغَت السَّاترة، وا بوكاحتج  

 .-كادلٌنة  ك احلمد -اهنم كمذاىبهم الفقهٌية على اختالؼ زماهنم كمك كاحدةو  منهم بكلمةو 
 :سابعًا: يٍ عذَّ ىزا احلذٌث يٍ دالئم اننبٌة 

يقع  ،غييب أمرو  ، ألنو أخرب عن ة النيبىذا احلديث من دالئل نبو  مجاعة من العلماء عدَّ 
 .التو، فهو من دالئل نبوتو، كبراىُت رس النيبكما أخرب عنو   وقع األمريف مستقبل الزماف، ف

 كلذلك ضٌمنو العلماء كتبهم ادلصنَّفة يف دالئل النبوة.
 ودونك جملة من أقوالهم:

أخرب ما  :الفصل السادس كالعشركفق(: )) َّْ)ت قال الحافظ أبو نعيم األصبهاني .ُ
كاإلخبار عن   ،ق ذلك على ما أخرب بو يف حياتو كبعد موتوفتحقَّ  ،من الغيوب بو النيب 
كالفت  ،كالكوفة كالبصرة كبغداد على أمتو  ،مصار كالبلداف ادلمصرةكافتتاح األ ،منو أمره

ة مجاعة شلن شاىده كرآه عليو السالـ، كإخباره بعدد اخللفاء كمدهتم الكائنة بعده، كردٌ 
 ((. كادللك العضوض بعدىم

 مث أسند مجلة من األحاديث كمنها حديث أيب ىريرة: ) صنفاف من أىل النار .. احلديث(.
من ادلغنيات يتعمَّ  إهننَّ  :قيل :النساء ادلذكورات يف ىذا احلديث": -عقب احلديث–قاؿ ك 

 (ُ)".كسهن مث يتجلبنب فوقهنؤ بكارات كبار على ر 
يف أيديهم مثل  ما جاء يف إخباره بقوـو  :بابق(: ) ْٖٓ)ت وقال الحافظ البيهقي .ِ

 (. ربفكاف كما أخ ،كنساء كاسيات عاريات ،أذناب البقر يضربوف هبا الناس
  :يف ىذه الًتمجة عن أيب ىريرة ُتمث أسند حديث 

مسعت أبا ىريرة يقوؿ قاؿ رسوؿ  :عبد ا بن رافع موذل أـ سلمة قاؿأحدمها: حديث 
ا يف أيديهم مثل أذناب البقر، يغدكف يف يوشك إف طالت بك مدة أف ترل قومن ": ا 

 ."غضب ا، كيركحوف يف سخطو

                                 
 (.ْٕٓدالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين )ص (ُ)



ُٓ 

 

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

يف ذكر أخبار من الغيوب أخرب  :فصلق(: )) ّٓٓ)ت ة األصبهانيام السن  وقال قو   .ّ
((. مث ذكر مجلة من  أخرب بو  فكانت على ما ،عن كوهنا بعد كفاتو رسوؿ ا 

 (ِ)يرة: ) صنفاف من أىل النار .. احلديث (.األحاديث، كمنها حديث أيب ىر 
ىذا احلديث من معجزات : "- يف شرح احلديث - ق(ٕٔٔ)ت النووي   وقال الحافظ .ْ

 (ّ)".كمها موجوداف ،نفاففقد كقع ىذاف الصِّ  ،النبوة
يف آخر كتابو  من دالئل النبوة مستكثرةن  مجلةن  ق(ِٖٕ)توعد د شيخ اإلسالم ابن تيمية  .ٓ

عن أيب ىريرة  :كيف صحيح مسلم: )) ، قاؿمنها فكاف شلا ذكره، لنَّصارليف ردِّه على ا
: "صنفاف من أىل النار دل أرمها قـو معهم سياط كأذناب البقر  قاؿ رسوؿ اقاؿ: 

يضربوف هبا الناس كنساء كاسيات عاريات شليالت مائالت رؤكسهن كأسنمة البخت ادلائلة 
 .ريها ليوجد من مسَتة كذا ككذا" ال يدخلن اجلنة كال جيدف ريها كإف

 سهنٌ ك كعلى رؤ  ،سوة بعد ذلك بسنُت كثَتةكظهر النِّ  ،كىؤالء ظهركا بعده ٔتدة طويلة
 انتهى. (ْ)".وف العمامة سناـ اجلمليسمَّ  ،عمائم كأسنمة اجلماؿ البخايت

: ) أحاديث  - ةدالئل النبوٌ  تراجم يف – ق(ُِِْ)ت الشيخ مقبل الوادعي وقال .ٔ
 (ٓ)يف أمور مستقبلية (، كذكر ىذا احلديث منها. متفرقة

  عد كا ىذا احلديث من دالئل نبوة النيب -قدمينا كحديثنا  -من أىل العلم  فهؤالء مجاعةه      
من الصنفُت اللذين دل يرمها كما أخرب   مصدِّقُت بو، ألنو كقع ما أخرب عن النيب ،ُت بوزلتجِّ 

 .بو 
 

                                 
 (.ِّٓ/ٔدالئل النبوة للبيهقي ) (ُ)

 (.ِِّدالئل النبوة لقواـ السنة األصبهاين )ص (ِ)

 (.َُُ/ُْادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنوكم ) (ّ)

اف احلمداف ىذا اجلزء من كتاب: "اجلواب كقد أفرد الدكتور محد (.ُّٖ/ٔاجلواب الصحيح دلن بدؿ دين ادلسيح ) (ْ)
 الصحيح"، بكتابو مساه: ) دالئل النبوة (، ألمهيتو البالغة، كأفرده بالطبع.

 (. ُْٗالصحيح ادلسند من دالئل النبوة )ص  (ٓ)



ُٔ 

 

زلل  إمجاع،  ة ىذا احلديثًصحَّ : أفَّ - كأخيت ادلسلمةأخي ادلسلم  - تبُت لكف
  ليس ذلم سلفه بذلك. ،االبتداع كاالحتجاج بو ىو سبيل االتٌباع، كالطعن فيو سبيل أىل

 إذل بالطعن فيو لوا، ليتوصَّ كادلكر أىل األىواء ىذا العصر، كمن كيد ثاتمن زلدى  بل ىو
  .كأذناهبم العمياء للغربة التبعيٌ ، ك منزكاهت رهبم، كإرضاءمآ ٖتقيق

 -من ركاية سهيل بن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة  - احلديث ىذا ككل  من طعن يف
عن يف ىذا فو يف الطَّ لى و بذكر سى فطالبٍ  كأمثاذلم كأنصاؼ ادلتعلِّمُت كادلتعادلُت من اجلهاؿ كاألغرار

 !! احلديث، كلن جيد إذل ذلك سبيالن 
ذكره يف  ق(ٕٗٓرمحو ا )ت ابن اجلوزمٌ  احلافٌ أفَّ  -ا ا كزكرن كذبن   - فإف زعموا

 برمء من النسبة ابن اجلوزمٌ  أفَّ ب ةالبارَّ  ادقةهبم كادفع قوذلم بيمينك الصَّ ادلوضوعات! فكذِّ 
 ،حيحةمن تضعيف األحاديث الصَّ  كيدكف بو أىل اإلسالـ كالسٌنةدل خيطر يف بالو ما يإليهم، ك 

كما سبق   –بل شىرحو كحقَّق معناه  البٌتة، ىذا طعن يف حديث سهيلو دل يأنو ك  ،باذلول كاجلهل
 . - بإذف ا - البارٌة يف ميينك كلن ٖتنث -شرحو كامالن 

ىو ىذا احلديث  ليس ،عن أيب ىريرة آخر حديثو  طعن يف رمحو ا ابن اجلوزمٌ احلق  أفَّ ك 
ساء الكاسيات صنف النِّ  رذك أصالن  كليس فيو ،عن أبيو عن أيب ىريرة سهيلالذم ركاه 

كلوال ىذا القدر من احلديث دلا  – كىو القدر الذم أقضَّ مضاجعهم من احلديث – العاريات
يف مبحث  كٖتقيق القوؿ فيو نٌص احلديث كسيأيت تعرضوا لو بالطعن كالردِّ، كال رفعوا بو رأسنا،

 . -كاجلواب عنها  الشبهات
 
 
 
 
 
 
 
 



ُٕ 

 

ىالمبحثىالثالث:
ىالبخاريىومدلمىمنكجىالذوخون

ى:فيىالصحوحون
حيحاف: صحيح مها الصَّ  - بعد كتاب ا تعاذل -الكتب  اتفق العلماء على أف أصحَّ 

 البخارم كصحيح مسلم.
 بعد كجود الصَّحيحُت.  كىذا ال يكابر فيو إال جاىل أك معانده 

اب ا كأما قبل كجودمها فنيًقل عن اإلماـ الشافعٌي قولو: "ما على كجو األرض بعد كت
 .أصح من كتاب مالك"

 ىىفيىأمور:ىمنكجىالذوخونىوتمثلو
أحاديث  كردِّ  كاية، من ثقاتو كصدكقُت،ادلقبولُت يف الرِّ  الركاة إخراج حديث أواًل:

 .كأمثاذلم اقطُت كادلًتككُتعفاء كالسَّ الض  
 . ات الركاةمن مركيٌ  االنتقاء ثانًوا:

 اكم ادلقبوؿضبطو الرَّ  ٖتققا أنو ما دلقبولُت، فيخرجافكاة االر   ىؤالء كادلراد: انتقاء مركيات
  اف ما أخطأ فيو.، كيردَّ وظى كحفً 

م اف مجيع أحاديث ادلتكلَّ ردَّ كال ي ألنو قد خيطئ أحياننا، فال خيرجاف مجيع أحاديث الثقة،
 لماات كل راكو ما عى ينتقياف من مركيٌ ، كإمنا ألنو قد يضبط بعض األحاديث كيفظها ،يف حفظو

 يف إسناده أك متنو. يتجنباف ما أخطأ فيو الرٌاكمكٖتقَّقا أنو حفظو كضبطو كدل خيًطئ فيو، ك 
مدل كاة الثقات، ك الر  ركاية غَته من عرؼ ذلك: باعتبار ركايات الراكم، كمقارنتها بكيي 

يتبُت من حفٌ كضبط، كمن أخطأ  ، فحينئذو موافقتهم أك سلالفتهم يف احلديث إسنادنا كمتننا
ركاية راكو  نادنا أك متننا، كقد خيرجافثقة، لكونو أخطأ فيو إسط، كلذلك قد يرٌداف حديث الكغل

، فيخرجاف حديثو على سبيل ادلتابعة ألنو تابع الثقات كدل خيالفهم ؛م يف حفظو كضبطومتكلَّ 
 . كاالستشهاد

ض على بع كثَتة يوردىا بعض الناس  تزكؿ إشكاالته  يخُتللشَّ  كٔتعرفة ىذا ادلنهج
 حيحُت.أحاديث الصَّ 



ُٖ 

 

 ًيٍ شٌاىذ رنك: 
اعًتاض كإنكار شيخو أيب زرعة  على نفسو أجاب هبذا اجلواب اإلماـ مسلم أفَّ  أواًل:

 حيح.الصَّ  كتابو  كإدخاؿ حديثهم يف ،متكلَّم فيهم حديث رجاؿو  وبإخراج عليو الرازم
أبو  جعلعة، فأعطاه أبو زر لم، فسدل حيحبكتاب الصٌ  رجله  جاء: أنو كملخَّص احلكاية

كحديث قطن بن نسَت، كحديث أمحد بن  ،سباط بن نصرأحديث  فيو ينظر فيو، فإذا زرعة
، كترؾ زلمد بن عجالف حيحيف الصَّ  ىؤالءدلصرم، فأنكر أبو زرعة إخراج أحاديث عيسى ا
 كنظرائو.

ر أيب دلسلم بن احلجاج إنكا فلما رجعت إذل نيسابور يف ادلرة الثانية ذكرتي قاؿ الربذعي: "
 عن أسباط بن نصر، كقطن بن نسَت، كأمحد بن عيسى. :عليو ركايتو يف ىذا الكتاب زرعة

وقطن،  من حديث أسباط، صحيح، وإنما أدخلت   :إنما قلت  فقاؿ رل مسلم: " 
إال أنو ربما وقع إلي  عنهم بارتفاع، ويكون  ،عن شيوخهم وأحمد، ما قد رواه الثقات

هم بنزول، فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف أوثق من اية من ىوعندي من رو 
 (ُ)."من رواية الثقات
بن  قاؿ إبراىيم بن أيب طالب: قلت دلسلم: كيف استجزت الركاية عن سويد ثانًوا:

 حيح؟يف الصَّ  سعيد
  (ِ)".كمن أين كنت آيت بنسخة حفص بن ميسرة؟"فقاؿ: 

كدل خيرج عنو ما  ،عنده بنزكؿ ا صحَّ شل لطلب العلوٌ  ؛كإمنا ركل عنو مسلمه قاؿ العراقي: "
 احلكاية. ىذه .. مث ذكر انفرد بو

ة يف الصحيح إال شلن مسع من حفص بن ميسر  ا دل يرك عن أحدو مسلمن  كذلك أفَّ "مث قاؿ: 
كقد ركل يف الصحيح عن كاحد، عن ابن كىب، عن حفص، كا  ،عن سويد بن سعيد فقط

 (ّ)."أعلم

                                 
 (.ٕٓٔ/ِانظر: سؤاالت الربذعي أليب زرعة الرازم ) (ُ)

 (.ِٕٓ/ْ(، هتذيب التهذيب )ُْٖ/ُُسَت أعالـ النبالء ) (ِ)

 (.ّّْ/ُشرح التبصرة كالتذكرة للعراقي ) (ّ)



ُٗ 

 

كشيخنا مسلم قد : "-يف ترمجة سهيل بن أيب صاحل  –احلاكم قاؿ أبو عبدا  ثالًثا:
ٌو  ،جهد يف إخراجو ع حفظو، فسلم بذلك من قوؿ من نسبو ال يدافى  كقرنو يف أكثر ركاياتو ْتاف
  (ُ)."إذل سوء احلفٌ
ركايتو يف صحيحو عن  ذكر احلافٌ ابن الصَّالح: أفَّ ىناؾ من عاب على مسلم رابًعا:

 .ليسوا من شرط الصحيح الذين ك ادلتوسطُتمن الضعفاء أ مجاعةو 
 : - ال معاب عليو معها - سبابو أل أجاب: بأفَّ ذلكك 

  .ثقة عنده ،ذلك فيمن ىو ضعيف عند غَته أفَّ  :أحدها -
: أف ذلك كاقع يف ادلتابعات كالشواىد ال يف األصوؿ، فيذكر احلديث أكال بإسناد الثاني -

ك أسانيد فيها بعض الضعفاء على كجو التأكيد أ ، مث يتبعو بإسنادو نظيف كجيعلو أصالن 
 أك لزيادة فيو تنبو على فائدة فيما قٌدمو. ،بادلتابعة

 بعد أخذه عنو، باختالطو  عليو بو طرأ : أف يكوف ضعف الضعيف الذم اعتدَّ لثالثا -
كابن أخي عبدا بن   ،كاستقامتو هغَت قادح فيما ركاه من قبل يف زماف سداد ،حدث عليو
 بعد خركج مسلم من مصر. لطتكىب، اخ

: أف يعلو بالضعيف إسناده، كىو عنده من ركاية الثقات نازؿ، فيقتصر على العارل الرابع -
 (ِ).كال يطوؿ بإضافة النازؿ إليو، مكتفيا ٔتعرفة أىل الشأف ذلك

 .إخراج حديث مطر الوراؽ يف صحيحو انتقد ابن القطَّاف الفاسي على مسلمو  خامًدا:
يف إخراج  على مسلمو  كال عيبى : "-ردًّا عليو –فقاؿ  ،م رمحو اابن القيِّ  ماـاإل بوتعقَّ ف

حاديث الثقة طرح من أعلم أنو حفظو، كما يى رب ما يى حديثو، ألنو ينتقي من أحاديث ىذا الضَّ 
 .ما يعلم أنو غلط فيو

ف مجيع ن استدرؾ عليو إخراج مجيع حديث الثقة، كمن ضعَّ مى  :فغلط يف ىذا ادلقاـ
فاألكذل: طريقة احلاكم كأمثالو، كالثانية: طريقة أيب زلمد ابن حـز ، احلفٌ ءحديث سي

                                 
 (.ُُُ/ْادلدخل إذل الصحيح ) (ُ)

 (.ٕٗ-ٔٗانظر: صيانة صحيح مسلم البن الصالح )ص (ِ)



َِ 

 

 انتهى. (ُ)."أف، كا ادلستعافكأشكالو، كطريقة مسلم ىي طريقة أئمة ىذا الشٌ 
 -لسعد بن سعيد األنصارم  مسلمو  اإلماـ عن إخراج م أيًضاأجاب ابن القي  كذلك و 

ألنو ظهر لو أنو دل  ؛ْتديثو إمنا احتجَّ  الكن مسلمن اؿ: "فق –من شواؿ  حديث صياـ ست  
 .رؼ خطؤه يف غَتهكاف قد عي   كإفٍ  ،ذلك تو علىخيطئ فيو بقرائن كمتابعات كلشواىد دلَّ 

  .اج بو فيما ظهر أنو دل خيطئ فيوال مينع االحتج فكوف الرجل خيطئ يف شيءو 
م فيو من جهة نادىا من تكلٌ ، كيف إسجاىامن األحاديث اليت خرَّ  كم كثَتو كىكذا حي 

 (ِ)."اخيرجاىا إال كقد كجدا ذلا متابعن ، فإهنما دل حفظو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.ّّٓ/ُزاد ادلعاد ) (ُ)

 (.ِْٖ/ُهتذيب السنن ) (ِ)



ُِ 

 

ىالمبحثىالرابع:
ىالكالمىفيىدكولىبنىأبيىصالح

 الكالم عليو من أوجو:
 ًبٍاٌ حانو سيٍم بٍ أبً طاحلب أًالً: انتعشٌف:  

 .سهيل بن أيب صاحل ذكواف السَّمَّاف ادلدينىو أبو يزيد 
ر أصحاب أيب ىريرة الثقات احلفاظ، كسهيل من مشاىَت كالده أبو صاحل ذكواف من كبا

  الركاة عن أبيو.
 ن، كشعبة، كمالك بن أنس، كأيبياد، كاحلمَّ ُتفيانالس  كركل عنو كباري األئمة:  ثقة، كىو 

 احتجَّ ك ، كغَتىم، بن خالد، كيِت بن سعيد األنصارممعاكية زلمد بن خاـز الضرير، ككىيب 
 ."صحيحو"بو مسلم كثَتنا يف 

 ة، كأثنوا عليو:قو مجهور األئمٌ كثٌ ك 
 قاؿ ابن عيينة: "كنا نعد سهيالن ثبتنا يف احلديث".  -
 . بن علقمة على زلمد بن عمرك ، كقدَّمو"كقاؿ أمحد: "ما أصلحى حديثو -
سهيل  :ثة بنُتاف كاف لو ثالمَّ أبو صاحل السَّ "فقاؿ:  –يف ركاية الدكرم  -ككثقو ابن معُت  -

 ". كلهم ثقة  ،صاحل كصاحل بن أيب ،صاحل كعباد بن أيب ،صاحل بن أيب
 كقاؿ النسائي: "ليس بو بأس". -
بن أيب  سهيل" :-يف باب من عيب على مسلم إخراج حديثو - احلاكم أبو عبدا كقاؿ -

 إال أف ،كقد أكثر مسلم الركاية لو يف الشواىد كاألصوؿ ،أحد أركاف احلديث صاحل:
كسهيل رمحو ا قد ركل عنو مالك اإلماـ احلكم  الغالب على إخراجو حديثو يف الشواىد.

 ."يف شيوخو من أىل ادلدينة الناقد ذلم
أمحد على زلمد بن عمرك بن علقمة، كأنكر رأم شيخو يِت القطاف تقدًن  اإلماـ موكقدَّ     

حل، كزلمد ن سهيل بن أيب صا: سألت أمحد بن حنبل، عأبو طالب قاؿ، زلمد بن عمرك عليو
الناس  ،اكما صنع شيئن  ،إلينا كاف زلمد أحبٌ ":  )أم القطاف(بن عمرك، فقاؿ: قاؿ يِت

 ."نعم"، قلت: سهيل عندىم أثبت؟ قاؿ: "سهيل عندىم ليس مثل زلمد



ِِ 

 

 .م، كشعبة كمالك كغَتىم من األئمةمثل الثور  :عنو األئمة لك كرى كقاؿ ابن عدم:  " -
٘تييز  ىك علكىذا يدلٌ  .. ثقة الرجل ىعن أبيو، كىذا يدؿ عل اعةو ل عن مجث سهيكحدَّ     

ليس بينو كبُت أبيو أحد، كبُت ما مسع من مسي كاألعمش  ،الرجل ك٘تييز بُت ما مسع من أبيو
 (ُ)."ثبت ال بأس بو ،كغَتمها من األئمة، كسهيل عندم مقبوؿ األخبار

 :وأما توجو جرح من جرحو من األئم ة
 وىم.ال بعض أصابتو بتغٌَت كنسياف، فصار يف حديثو ة يف آخر عمره،لو علٌ  لتٍ فقد حص

 ."أنو مات أخه لو، فوجد عليو، فنسي كثَتنا من احلديث"فقد ذكر علي  بن ادلديٍت: 
ككاف من كبار كقاؿ الذىيب: "كقد كاف اعتٌل بعٌلة، فنسي بعض حديثو"، كقاؿ أيضنا: "

 ."ت من حفظوو مرض مرضة غَتَّ اظ، لكنٌ احلفٌ 
بالعالء بن عبدالرمحن، كقاؿ عنهما: "حديثهما  - مرٌةن  - قرنو ابن معُتكألجل ذلك؛ 

، مع أنو كثقو وىمبعض الك  ألجل ما أصابو من تغَت   ؛قريب من السىواء، ليس حديثهما ْتجَّة"
 يف ركاية الدكرم.

 ". حفظو بأخرةتغٌَت  ،صدكؽه "ص ابن حجر حالو بقولو: كخلٌ 
كاحتجاج اإلماـ مسلم بو  ثقة، لتوثيق مجهور األئمة لو، ، فهورتبة أرفع جح: أنوالرالعل ك 

كالوىم فهو شلا طرأ عليو بأخرة، كحاؿ أمثالو من الثقات الذين ذلم  كأما التغَت   يف صحيحو،
من رجاؿ  ، دل تنزذلم عن درجة الثقة، كسعيد بن أيب عركبة كأمثالومن تغٌَت  أكىاـ ٔتا طرأ عليهم

  ، كا أعلم.خُتالشي
  :يٍ حذٌث سيٍم: يٌقف انشٍخنيثاًٍَا 
   ا موقف البخاري:أم 

ا مقركننا بيحِت بن سعيد األنصارم، يف يف صحيحو فأخرج لو باب: فضل  ) حديثنا كاحدن
 (. َِْٖرقم: )ب، ( الٌصـو يف سبيل ا

بن سعيد  قركف بيحِتم ،يف اجلهاد ،كاحد لو يف البخارم حديثه قاؿ احلافٌ ابن حجر: "
                                 

تاريخ ابن أيب خيثمة (، ُِٖ/ّ(، تاريخ ابن معُت ركاية الدكرم )ِْٔ/ْانظر األقواؿ يف: اجلرح كالتعديل ) (ُ)
(، سَت أعالـ النبالء ِّْ/ِ(، ميزاف االعتداؿ )ُُُ/ْ(، ادلدخل إذل الصحيح )ْٖ/ٔ(، الكامل )ُّٔ/ْ)
 (.ِٕٓٔ(، تقريب التهذيب )ُِّٖ(، الكاشف )ِِّ/ُِ(، هتذيب الكماؿ )ْٗٓ/ٓ)



ِّ 

 

كذكر لو حديثُت آخرين متابعة يف  ،كالمها عن النعماف بن أيب عياش عن أيب سعيد  ،األنصارم
 (ُ)".بو الباقوف كاحتجَّ  ،الدعوات

كأنكرا عدـ إخراجو  –كالنَّسائي كالدارقطٍت   - احلفاظ بعضي  كدل يوافقو على ىذا الصنيع:
 :كاحلفٌ كالضبط إلتقافدكنو يف ا حديث سهيل يف الصَّحيح مع إخراجو عمَّن

حديث سهيل بن أيب  : دل ترؾ زلمد بن إمساعيل البخارمٌ الدارقطٍت كسألتي قاؿ الس لمي:  .ُ
 صاحل يف الصحيح؟

 إذا مرَّ  - دالرمحن أمحد بن شعيب النسائيا؛ فقد كاف أبو عبال أعرؼ لو فيو عذرن "فقاؿ: 
ا، ككتاب كغَتمه ،كيِت بن بكَت ،أيب اليماف من خَته  كاً  سهيله "قاؿ:  - لسهيل ْتديثو 

 (ِ)".البخارم من ىؤالء مآلف
أبو عبد الرمحن النسائي بسهيل بن أيب  : احتجَّ الدارقطٍت قلت أليب احلسنكقاؿ احلاكم:  .ِ

 صاحل؟ 
إم كا، حدثٍت الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل قاؿ: مسعت أبا بكر زلمد بن "فقاؿ:     

: ما عندؾ )أم النسائي( يسأؿ أبا عبد الرمحن رجالن  وؿ: مسعتي موسى بن ادلأموف اذلامشي يق
من فليح بن سليماف، كسهيل بن  سهيل بن أيب صاحل خَته "من سهيل بن أيب صاحل؟ فقاؿ لو: 

، كسهيل بن أيب صاحل من أيب اليماف، كسهيل بن أيب صاحل خَت من ابن بكَت أيب صاحل خَته 
كسهيل أحب إلينا من عمرك  ،خَت من حبيب ادلعلم من إمساعيل بن أيب أكيس، كسهيله  خَته 

 (ّ)".بن أيب عمرك
 كا أعلم.حيح، كىم دكف سهيل بن أيب صاحل، أم أف البخارم أخرج ذلؤالء يف الصَّ 

  أما موقف اإلمام مسلم:و    
كاية لو، ْتديث سهيل بن أيب صاحل، كأكثر من الرِّ  "صحيحو"اإلماـ مسلم يف  احتجَّ فقد  .ُ

 منها يف ادلتابعات كالشَّواىد. ، ككثَته حديثو عن أبيوكخصوصنا يف 

                                 
 (.َْٖىدم السارم )ص (ُ)

 (.ُٖٓسؤاالت السلمي للدارقطٍت ) (ِ)

 (.ِٕٔم للدارقطٍت )سؤاالت احلاك (ّ)



ِْ 

 

 (ُ).أخرج بعضها اإلماـ مسلم ،عن أبيو كلو أفراده  .ِ
أنو من صحيح حديثو، كليس شلا  ق عندهاإلماـ مسلم من أحاديث سهيل ما ٖتقَّ  ينتقي .ّ

بن أيب  إذا اختلف أصحاب سهيل، ك أخطأ فيو سهيل ب كٌل مإتنَّ ك حصل لو فيو كىم، 
الطرؽ افوظة عن سهيل،  أصحٌ  يف صحيحو خرج مسلمه لى كجهُت أك أكثر أصاحل ع

 ب ما عداىا.ٕتنٌ ك 
 ذلك:  شواىد منو 

رٔتا اختلف ، فيركم أحياننا عن أبيو بواسطة يو: كاف سهيله يف ركايتو عن أبأنو  أواًل:
سلم يخرج مفمنهم من يذكر الواسطة، كمنهم من ال يذكرىا، كيسلك اجلادة، ف أصحابو عنو،
 .، كيًتؾ ما سواهظ بذكر الواسطة بينو كبُت أبيوالطريق افو 

حدثنا زىَت بن حرب، حدثنا جرير، عن  (:ّٓ: قاؿ مسلم يف صحيحو )مثال ذلك
اإلمياف : »قاؿ رسوؿ ا قاؿ:  ، عن أيب ىريرةينار، عن أيب صاحلسهيل، عن عبد ا بن د

إماطة األذل  :قوؿ ال إلو إال ا، كأدناىا :اشعبة، فأفضله -أك بضع كستوف  -بضع كسبعوف 
 .« عن الطريق، كاحلياء شعبة من اإلمياف

فهذا احلديث ركاه سهيله عن أبيو بواسطة عبدا بن دينار، كدل يسمعو سهيل من أبيو 
صدقو كًحفظو، فأخرج مسلمه ىذا  كىذا يدؿ  على ،(ِ)كما نصَّ على ذلك األئٌمة  مباشرة،

عن  ادلركية ا عداه من األكجو األخرلكأعرض عمَّ ، ألنو ىو الوجو افوظ ،الوجو عن سهيل
 سهيل.

 .: فإف مسلمنا ال خيرج حديثو اخلطأإذا وىم سهيل في إسناد الحديث ثانًوا:
عن عمرك بن  ،عن عامر بن عبد ا بن الزبَت :سهيل بن أيب صاحلركاه ما  :مثال ذلك

                                 
أكؿ  ا يفمن قتل كزغن  عن أيب ىريرة: حديث: ) كمن غرائب سهيل عن أبيو: "-يف ترمجة سهيل – قاؿ الذىيب( ُ)

 (.َِِْأخرجو مسلم ) كاحلديث (.ْٗٓ/ٓسَت أعالـ النبالء ) (". انظر:ضربة

ة عن يل، عن أيب صاحل، عن أيب ىرير : حدثنا عبد الرزاؽ، عن معمر، عن سهسألت أمحد، قلتي  :ا الشاميمهنقال  (ِ)
عن سهيل، عن عبد ا بن دينار، عن أيب  :إمنا ىو"فقاؿ أمحد:  "؟.. احلديثا : "اإلمياف بضع كستوف بابن النيب 

 (.ُٖٓادلنتخب من علل اخلالؿ ) ."ال أدرم"قاؿ:  قلت: شلن اخلطأ: من معمر أك من سهيل؟ ."صاحل، عن أيب ىريرة
قوؿ من قاؿ: عن سهيل،  :كالصحيح: "-عقب ذكر االختالؼ على سهيل –( ُٔٗ/ٖيف العلل ) نيوقال الدارقط    

 ."عن عبد ا بن دينار، عن أيب صاحل، عن أيب ىريرة



ِٓ 

 

: "إذا دخل أحدكم ادلسجد فال جيلس حىت اؿ النيب قاؿ: ق عن جابر بن عبد ا ،سليم
 (ُ)يصلي ركعتُت".

 على عن عامر د بوتفرَّ ، ك (ِ)أخطأ فيو سهيل، كما نٌص على ذلك األئٌمةفهذا احلديث 
سائر أصحاب عامر بن عبدا بن الزبَت الثقات  :كخالفوىذا الوجو، فركاه من حديث جابر، 

 .، كىو افوظ عن عامر بن عبدامن حديث أيب قتادة فرككه احلفاظ، كىم أكثر من عشرة،
كدل خيرجو مسلم يف "صحيحو" من طريق سهيل، ألنو أخطأ يف إسناده، كإمنا أخرجو يف 

من طريق: مالك بن أنس، عن عامر بن عبدا بن الزبَت، عن عمرك بن ( ُْٕصحيحو )
 سليم الزرقي، عن أيب قتادة بو. 

 من كجوو آخر عن عمرك بن سليم الزرقي عن أيب قتادة بو. كأخرجو أيضنا:
 ( من طريق: مالك بن أنس بو.ْْْككذلك أخرجو البخارم )

 كىو الوجو افوظ يف احلديث.
ف ال خيرجاف الوجو اخلطأ من حديث الثقة كلو كاف من كبار األثبات الثقات، يخاالشَّ ف

  كا أعلم.، يف احلديث كخيرجاف الوجو افوظ
 
  

 
 
 
 

                                 
(، كيف َْْ/ُْ(، كالطحاكم يف "مشكل اآلثار" )ٖٗ/ْ(، كأبو يعلى )ُُُأخرجو الًتمذم يف "العلل الكبَت" ) (ُ)

 ( من طرؽ: عن سهيل بو. َٖٕكابن ادلقرئ يف ادلعجم )(، َّٕ/ُ"شرح معاين اآلثار" )

  ."حديث سهيل خطأ"بن ادلديٍت:  قاؿ علي   (ِ)
  ."حديث أيب قتادة :حيحكالصٌ  ،زلفوظ غَت كىذا حديثه : "-عقب حديث جابر  – كقاؿ الًتمذمٌ      
 . "أصحٌ  (  عن أيب قتادة)ه فيو كغَتً  كحديث مالكو ": يضناقاؿ أك      

  ". جابرنا :كقاؿ الٌدارقطٌٍت: "كىًىم يف ذكره     
 (.ُْٓ/ٔ(، كعلل الدارقطٍت )ُّٔ(، كجامع الًتمذم )ٕٓانظر: العلل الكبَت للًتمذم )     



ِٔ 

 

ىالمبحثىالخامس:
ىحدوثالالذبكاتىالمثارةىحولى
ىوالجوابىرنكا

ككقفنا  ،( .. إخل : ) صنفاف من أىل النارحديث النيب  دراسة ظالؿ بعد أف تفيأنا
بو، كاستنبطوا منو،  واحوه، كشرحوه، كاحتج  شلَّن صحَّ  ،فيو الثقات الراسخُت كالـ العلماء  على

دكف  فقُتعُت متَّ ، رلمً إذل يومنا ىذا ، قرننا بعد قرفكدل يرد كه كا بوكرد   و،كدل يطعنوا في كاستدلوا بو
 أقواؿ إذل –ين كارىُت مضطرِّ  - بعد ذلك ننتقلعلى اختالؼ أزماهنم كمذاىبهم =  ،نكَتو 

ة عليهم من اتباع سبيل األئمٌ  ا كجبأخىٍلفو خىلىفوا ىؤالء األئٌمة األعالـ، أضاعوا ما 
 تعظيم السٌنة كالذب عنها، كاالحتجاج هبا، من ،العلماء الربانيُتكسلوؾ منهج  الرَّاسخُت،

شهواهتم اآلًمرة ذلم بردِّ كل  األمانة يف النَّقل، كالصِّدؽ يف احلديث، كالعدؿ يف احلكم، كاتبعواك 
 !ف معٌت كٌل آيةو ال تناسب عقوذلمحديثو خيالف أىواءىىم، كٖتري

: -  عليهم من النبيُتن أنعم اعقب ذكر مى  – عاذلفكاف ذلم نصيبه من قوؿ ا ت
﴿ ًۡ َۢ َبۡػِدِْ ٌِ َن َديًّا فََخيََف  ۡٔ َِٰتِۖ فََسَٔۡف يَيَۡل َو َٓ ٔاْ ٱلشه َتُػ ةَ َوٱته َٰٔ يَ ٔاْ ٱلطه َضاُغ

َ
ََ  ٥٩َخۡيٌف أ ٌَ َ حَاَب َوَءا ٌَ إِله 

ٍَِو َصَٰيِح   ِهَث وََغ ْوَلَٰٓئَِم يَۡدُخئَُن ٱۡۡلَ
ُ
َٔن َشۡي َوَل ُحظۡ ا فَأ ٍُ  .[َٔ-ٗٓ]مرًن:﴾٦٠ا  ٔ  يَ

 ، على حديثو صحيحو ثابتو عن النيب مث أتوا ،كمجعوا كيدىم ،كا سيوفهمدفكاف أف جرَّ 
، ظنًّا منهم أهنم سيقضوف عليو، كيرتاحوف من استدالؿ كسطوا عليو باإلنكار كالرٌد كاإلبطاؿ

 خصومهم بو.
ينهوف عن الفساد عن األرض،  ة أكلوا بقٌيةو أنو ال يزاؿ يف األمَّ  كفضلو: من رمحة الكن 

 كسطو الظادلُت، ، كيرسوهنما من ىجمات ادلعتدين، ة نبيوكيذب وف عن كتاب ا كسنَّ 
ىم من خذذلم كال ، ال يضر  ث العابثُتبى كتأكيل اجلاىلُت، كعى  ،كانتحاؿ ادلبطلُت ،كٖتريف الغالُت

 .ًىركفحىت يأيت أمر ا تعاذل كىم ظا ،من خالفهم
على حديث أيب  أثارىا قـو من اجلٌهاؿ شبهاتو  االجتماعيٌ  كسائل التواصل لنا كقد محلتٍ 

 ( أمجلها ميا يلي: صنفاف من أىل النار ىريرة: )
 ىذا احلديث من أفراد مسلم. أفٌ  .ُ

 سهيل بن أيب صاحل. :ىذا احلديث تفرد بو أفٌ  .ِ



ِٕ 

 

 .رضي ا عنو ىريرة أٌف ىذا احلديث ركاه مالك يف ادلوطأ موقوفنا على أيب .ّ

 أف الدارقطٍت رجح كقف احلديث. .ْ

 ىذا احلديث من كالـ األحبار. أفَّ  .ٓ

 أف ىذا احلديث ذكره ابن اجلوزم يف ادلوضوعات. .ٔ

 أف ىذا احلديث من قوؿ عبدا بن عمرك بن العاص رضي ا عنهما. .ٕ

 : -كبا العوف كالتوفيق  –كىذا أكاف التفصيل كالبسط يف جواهبا ككشفها 
 انشبيت األًىل:

 أٌ ىزا احلذٌث يٍ أفشاد يسهى:
 :والجواب من أوجو 

ما  ىا أىل العلم شيئنا، ألفَّ أىل العلم باحلديث مٌتفقوف على أفىذه الشبهة ال يعد   أواًل:
 .باالتفاؽ أك بطالنو انفرد بو مسلم؛ ال يستلـز ضعف احلديث ، أكانفرد بو البخارم

سنن األربع بو ال يستلـز ضعف احلديث، إال أفَّ بعض أىل بل إفَّ انفراد أحد أصحاب ال
العلم نص وا على أفَّ أفراد ابن ماجو يف الغالب غَت صحيحة، نقلو ابن القيم عن شيخو ابن 

 (ُ)تيمية.
ما انفرد هبا، كما دل  صحيحة مقبولة عند العلماء مجيعنا، أحاديث مسلم أفَّ  ثانًوا:

ا انتقدىا بعض احلفاظإال أحاديث يسَتة ج ينفرد هبا، كبُت  بُت مسلمو  اجتهادو  ، كىي زلل  دًّ
، كىي معلومة أما الصواب فيها فتارةن مع مسلم، كتارةن مع غَته، ك بعض احلفَّاظ الذين خالفوه

 كزلصورة.
أحده من العلماء قدمينا كال حديثنا أفَّ ما انفرد بو مسلم ييعد  ضعيفنا! بل ىذا من  كدل يقل

العلماء، كا  ال يعرفو كىو قوؿه  يف علم احلديث، شلا افًتاه اجلهلة لعصرزلدىثات ىذا ا
 ادلستعاف.

ىذا احلديث: ركاه اإلماـ أمحد يف مسنده، كىو من شيوخ اإلماـ مسلم،  أفَّ  ثالًثا:

                                 
 (.َِْ/ُانظر: زاد ادلعاد ) (ُ)



ِٖ 

 

كما سبق يف   –اف كأبو عوانة كالطرباين كغَتىم أبو يعلى كابن حبٌ  أيضنا كأعلى إسنادنا منو، كركاه
فلم ينفرد بو مسلم، بل ىو معلـو ادلخرج، مشهوره عن سهيل بن أيب صاحل  –احلديث ٗتريج 

 عن أبيو عن أيب ىريرة، كا أعلم.  
 انشبيت انثاٍَت:

 أٌّ ىزا احلذٌث تفشد بو: سيٍم بٍ أبً طاحل.
 :والجواب من أوجو 

يب ىريرة،  عن أيب صاحل عن أ ،بن أيب مرًن مسلمي  :على احلديث سهيالن  و تابعأن أواًل:
 .يب ىريرةأكقفو على أك 

عن أيب  مسلم بن أيب مرًن: ركاية يِت الليثي(: عن – ُّٗ/ِأخرجو مالكه يف ادلوطأ )
كال  ،نساء كاسيات عاريات مائالت شليالت ال يدخلن اجلنة"أنو قاؿ:  عن أيب ىريرة صاحلو 

 ."جيدف ريها، كريها يوجد من مسَتة مخسمائة سنة
 .ذا اإلسناد موقوفناهب أكثر ركاة ادلوطأ عن مالكو ك  الليثييِت  ىكذا ركاه

 : -كرواية سهيل   - مرفوًعا بهذا اإلسناد عن مالكٍ  من طرٍق أخرىوروي 
 رواه يحيى بن عبداهلل بن بكير عن مالك: .2

 ، قاؿ:يِت بن عبد ا بن بكَت( من طريق: َِّ/ّأخرجو ابن عبدالرب يف التمهيد )    
 :قاؿ عن أيب ىريرة عن النيب  ،عن أيب صاحل ،عن مسلم بن أيب مرًن ،نسحدثنا مالك بن أ

ال يدخلن اجلنة كال جيدف ريها كريها يوجد من  ،مائالت شليالت ،نساء كاسيات عاريات"
 مرفوعنا. ".مسَتة مخسمائة سنة
 ".ال مطعن فيو عن ابن بكَت ىذا إسناده : "-عقب احلديث – قاؿ ابن عبدالرب

  بن نافع عن مالك:رواه عبداهلل .3

أمحد بن من طريق:  (َّٕ/ٖ، كاالستذكار )(َِّ/ّأخرجو ابن عبدالرب يف التمهيد )    
عن أيب  ،عن مسلم بن أيب مرًن ،عن مالك ،قرأت على عبد ا بن نافع :صاحل ادلصرم قاؿ

 .مرفوعنا فذكره .. عن أيب ىريرة عن النيب  ،صاحل السماف
 



ِٗ 

 

 ن مالك:رواه عبداهلل بن وىب ع .4

 عنيونس بن عبد األعلى، من طريق: ( ِِّ/َُ) "شعب اإلمياف"أخرجو البيهقي يف 
عن أيب ىريرة، عن النيب  عن أيب صاحل، ابن كىب، أخربين مالك، عن مسلم بن أيب مرًن،

  يها قاؿ: " نساء كاسيات عاريات متميالت، ال يدخلن اجلنة، كال جيدف ريها، كر
  ."ة عاـتوجد من مسَتة مخس مائ

 ."عن مالك، فإنو يف ادلوطأ موقوؼ : " سنده غريبه ماحلاك أبو عبدا قاؿمث 
 فهذه ثالثة طرؽ عن مالك عن مسلم بن أيب مرًن عن أيب صاحل عن أيب ىريرة مرفوعنا،

  تدؿ على أنو رفعو عن مالكو قوٌم.
هيالن متابعة عن مالك، فيكوف مسلم بن أيب مرًن تابع س زلفوظةن  ىذه الطرؽ فإف كانت

 تامة يف إسناد احلديث.
دلتابعة ا فإف ىذه – كما ىو رأم الدارقطٍتٌ   –كإف كاف افوظ عن مالكو كقفى احلديث 

 سهيالن دل خيطئ على أبيو فيو، كأفَّ  ،كثبوتو عن أيب صاحل عن أيب ىريرة احلديث تشهد لصحَّة
أيت ٖترير القوؿ فيو يف الشبهة سيك  - كيبقى االختالؼ بينهما على أيب صاحل يف رفعو ككقفو

 .كا ادلوفق - التالية
 :آخر عن أيب ىريرة طريقه  ر من احلديث يشهد لوأف اجلزء اآلخى  ثانًوا:

: عن  (َّٖ/ِ، كأمحد )(ِٕٖٓما أخرجو مسلم يف صحيحو )كىو  أفلح بن من طرؽو
يقوؿ: قاؿ رسوؿ  ةقاؿ: مسعت أبا ىرير  - موذل أـ سلمة - حدثنا عبدا بن رافع قاؿ: سعيد
ا يف أيديهم مثل أذناب البقر، يغدكف يف ة، أف ترل قومن يوشك، إف طالت بك مدٌ  : »ا 

  .« غضب ا، كيركحوف يف سخط ا
 كا أعلم. (ُ)على معناه. أف للحديث شواىد تؤيده كتدؿ   ثالًثا:

 
 
 

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



َّ 

 

 انشبيت انثانثت:

 :ا عهى أبً ىشٌشةأٌّ ىزا احلذٌث سًاه يانك يف ادلٌطأ يٌقٌفً
عن أيب  ،عن أيب صاحلو  مسلم بن أيب مرًن، ( عنُّٗ/ِكىو ما أخرجو مالكه يف ادلوطأ )

كال جيدف ريها،  ،نساء كاسيات عاريات مائالت شليالت ال يدخلن اجلنة"ىريرة أنو قاؿ: 
 ."كريها يوجد من مسَتة مخسمائة سنة

 :والجواب من أوجو 
 : ىو مسلم بن أيب مرًن.ادلوقوؼ راكم ىذا الوجو أفَّ  أواًل: 

ككاف مالكه يثٍت عليو،  ،الذين ركل عنهم يف ادلوطأ ثالثة أحاديث كىو من شيوخ مالكو 
 (ُ)". كاف ال يكاد يرفع حديثنا إذل النيبكقاؿ عنو: "

ليس لو كبَت  ،ىذا غريب احلديث كمسلمه البخارم: " عنو قاؿكليس مكثرنا يف الركاية، 
 (ّ)ابن معُت، كقاؿ أبو حامت: "صاحل".، ككثقو (ِ)"حديث

ركل عنو مالك كابن عيينة ككىيب بن خالد كيِت بن  ،كىو مدين ثقةكقاؿ ابن عبدالرب: "
ككاف يهاب أف يرفع  ،اكاف رجال صاحلن   : )كيقوؿ ،يثٍت عليو ككاف مالكه  ،سعيد األنصارم

 (ْ)".ديثثالثة أحا :يف ادلوطأ عنو من حديث النيب  دلالكو (،  األحاديث
من رفعها، كىو ما  كقف األحاديث، كالتهي ب ف من منهج مسلم بن أيب مرًن: أفتبُتَّ 

 (ٓ)ى عند ادِّثُت: ) بقىصر اإلسناد (.يسمَّ 
كقف  منهجو كاف  منٍ  بو على الثقات الذين يرفعوف احلديث، ألفَّ  تج  فلذلك ال يي 

لثقة الذم مسع احلديث مرفوعنا، كأدَّاه ال يتج  بو على ا -كلو مسعها مرفوعة  -األحاديث 
 مرفوعنا كما مسعو. 

                                 
 (.ُٔٗ/ٖاجلرح كالتعديل ) (ُ)

 (.ِّٕ/ٕالتاريخ الكبَت ) (ِ)

 (.ُٔٗ/ٖاجلرح كالتعديل ) (ّ)

 (.ُِٗ/ُّالتمهيد ) (ْ)

 .، فلَتاجعو من شاء الفائدةىناؾ ْتث مفرد منشور بعنواف: ) قصر اإلسناد ( للدكتور عبدالعزيز الشايع (ٓ)



ُّ 

 

 نظَت ىذا احلديث كاالختالؼ يف رفعو ككقفو بُت سهيل كمسلم بن أيب مرًنأفَّ  ثانًوا:
 :حديث آخر

عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيو،  (:ركاية الليثي -َٖٗ/ِيف ادلوطأ ) مالكما ركاه كىو 
ثنُت كيـو اخلميس، فيغفر لكل تفتح أبواب اجلنة يـو اال" قاؿ: عن أيب ىريرة، أف رسوؿ ا 

ا إال رجال كانت بينو كبُت أخيو شحناء، فيقاؿ: أنظركا ىذين مسلم ال يشرؾ با شيئن  عبدو 
 مرفوعنا. ".أنظركا ىذين حىت يصطلحا حىت يصطلحا،

ن أيب صاحل ، ععن مسلم بن أيب مرًن :(ركاية الليثي – َٖٗ/ِيف ادلوطأ ) مالكه مث ركاه 
ثنُت كيـو ماؿ الناس كل مجعة مرتُت: يـو االعرض أعأنو قاؿ: " تي  السماف، عن أيب ىريرة

اخلميس، فيغفر لكل عبد مؤمن، إال عبدا كانت بينو كبُت أخيو شحناء، فيقاؿ: اتركوا ىذين 
 ". موقوفنا.حىت يفيئا، أك اركوا ىذين حىت يفيئا

رفع  سهيله بن أيب مرًن فيو على أيب صاحل، ف في ىذا احلديث اختلف سهيل كمسلمف
ككالمها يركيو عن أيب  -يف ركاية مالكو عنو  - احلديث، كمسلم بن أيب مرًن أكقف احلديث

 صاحل عن أيب ىريرة.
مجهور الركاة عن مالك رككه عن مالك عن مسلم بن أيب مرًن  كذكر ابن عبدالرب: أفَّ 

  (ُ)موقوفنا، كرفعو ابن كىب عن مالك.
، مث أخرج حديث مسلم بن بو مرفوعنا سهيل مالكو عن ( حديثى ِٓٔٓكأخرج مسلمه )

من كجهُت مرفوعُت: من ركاية سفياف بن عيينة عن مسلم بن أيب مرًن بو مرفوعنا، كمن  أيب مرًن
  بو مرفوعنا. عن مسلم بن أيب مرًن ركاية ابن كىب عن مالكو 

رفعو صحيح  ، ألفَّ بن أيب مرًن لك عن مسلمرؽ ادلوقوفة عن مامن الط   مسلمه  كدل خيرجو
  من أكجو أخرل، كا أعلم.  ثابته 

، ادلرفوعة األحاديث يف ركايتودلسلم بن أيب مرًن  معركؼه  منهجه  أف كقف األحاديث فتبُتَّ 
 على خطأ ركاية سهيل ادلرفوعة، كا أعلم. ادلوقوفة فال يصح  االحتجاج بركايتو

 

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



ِّ 

 

كرأيو: أفَّ فيو  و من اجتهادهأبا ىريرة دل يقلٍ  د صحَّة رفع احلديث كأفَّ أفَّ شلا يؤك ثالًثا:
عن أمور غيبية، ٖتصل يف مستقبل الزماف، كاإلخبار عن عقوبةو غليظة باحلرماف من  اإخبارن 

اجلنة، كاإلخبار عن ريح اجلنة، كىذه أمور غيبية ال ميكن أف يقوذلا أبو ىريرة أك غَتيه من رأيو 
 ال رلاؿ للعقل كاالجتهاد فيها، كال ميكن تلقِّيها كقوذلا كقبوذلا إال بطريق الوحي.كاجتهاده، ك 

مثل ىذا ال  ألفَّ  ؛ىذا ال ميكن أف يكوف من رأم أيب ىريرة أفَّ  كمعلوـه قاؿ ابن عبدالرب: "
كيوجد ريح اجلنة من  ،ال يدخلن اجلنة : )كزلاؿ أف يقوؿ أبو ىريرة من رأيو ،يدرؾ بالرأم

  (ُ)". عن علم الغيب دفعا شلن ال يي كإمنا يكوف توقيفن  ،اعلم رأين كمثل ىذا ال يي  (، ذامسَتة ك
 انشبيت انشابعت:

 أٌ انذاسقطين سجح ًقف احلذٌث:
 من أوجو والجواب: 

 عدـ معرفة منهج األئمَّةك  ،خطأ ناشئه من سوء فهم كالـ الدَّارقطٍت الكالـ أفَّ ىذا أواًل:
 كالـ الدارقطٍت رمحو ا:  نص   كىذا يف إعالؿ األحاديث.

  (:21/261الدارقطني في العلل ) سئل
نساء كاسيات عاريات ": عن حديث أيب صاحل، عن أيب ىريرة، قاؿ رسوؿ ا 

 ."مائالت شليالت ال يدخلن اجلنة
 :يركيو مالك، كاختلف عنو"فقاؿ: 

 صاحل، عن أيب ىريرة، عن مالك، عن مسلم بن أيب مرًن، عن أيب :فركاه عبد ا بن نافع
 انتهى كالمو. ."، ككقفو أصحاب "ادلوطأ"، كىو افوظعن النيب 

 ،ا من قوؿ أيب ىريرةموقوفن  (ِ)يِت :ىكذا ركل ىذا احلديث: "وكذلك قال ابن عبدالبر
ا إذل بإسناده ىذا مرفوعن  فإنو ركاه عن مالكو  ،ككذلك ىو يف ادلوطأ عند مجيع ركاتو إال ابن نافع

 (ّ)".يب الن

                                 
 (.َِِ/ُّالتمهيد ) (ُ)

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

 (.َِِ/ُّالتمهيد ) (ّ)



ّّ 

 

يف حديث  االختالؼ على مالكو  اكابن عبدالرب رمحهما  الدارقطٍت احلافظاف فهنا ذكر
 :على كجهُت مسلم بن أيب مرًن

عن أيب صاحل عن أيب ىريرة عن مسلم بن أيب مرًن،  : عن مالك،فركاه أكثر ركاة ادلوطأ -
 .موقوفنا

 .ذا اإلسناد مرفوعناهب عن مسلمو  عن مالك هكخالفهم: عبدا بن نافع، فركا -
 : كقف احلديث.يف ىذا اإلسناد افوظ عن مالكح الدارقطٍت: أفَّ رجَّ ك 

 ركاه عن مسلم بن أيب مرًن عن أيب صاحل عن أيب ىريرة موقوفنا، كدل يركه إمنا أم أف مالكنا
 مرفوعنا. عنو

  .عنو لغريبا صوف بو، ال األجنيبٌ يعلمو طلبة علم احلديث، ادلتخصِّ  أمره  البياف كىذا
 كىو ما ييعرؼ بادلدار األدىن كادلدار األعلى، فقد يكوف للحديث أكثر من مدار، فَتجِّح

ح كجهنا يف االختالؼ على ادلدار كجهنا يف االختالؼ على ادلدار األدىن، مث يرجِّ  ادِّث
 .يف كتب الًعلل منثورة ، كأمثلة ذلك كثَتةاألعلى

على كجهُت،  -يف الرفع كالوقف  - و اختلف عنو أصحابو، ألنفهنا ادلدار األدىن: مالكه 
، ألنو ركاه عنو مجهور أصحابو الثقات هبذا اإلسناد فأرجحهما عن مالك: كقف احلديث

 .موقوفنا
كمسلم بن أيب مرًن،  اف، ألنو اختلف عنو سهيله مَّ كادلدار األعلى: أبو صاحل السَّ 

 . - بهة السابقةبيانو يف الش   دلا تقدـ -: رفع احلديث عن أيب صاحل كأرجحهما
يف االختالؼ يف ادلدار األدىن، كدل يتطرَّؽ إذل ادلدار  الوقف فالدارقطٍت رمحو ا رجَّح

األعلى بشيء، فال يصٌح نسبة ترجيح كقف احلديث إذل الدارقطٍت إال ٔتا يتعلق بادلدار األدىن 
 .، كا أعلمكىو االختالؼ على مالكو  فقط

لدارقطٍت تتبَّع الشيخُت البخارم كمسلمنا يف بعض األحاديث اليت خالفهما أف ا ثانًوا:
  .حديث أيب ىريرة ىذا فيو ، كليس(ُ)فيها، كأفردىا يف كتابو: "التتبع"، كىو مطبوع

 ة، كا أعلم.تو مرفوعنا عند الدارقطٍت، كما ىو رأم سائر األئمَّ كىذا يدؿ على صحَّ 

                                 
 طبع بتحقيق الشيخ: مقبل الوادعي رمحو ا، عن دار اآلثار. (ُ)
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 انشبيت اخلايست:

 األحباس كعب ذٌث يٍ كالوأٌَّ ىزا احل

  (:522بن جعفر في جزئو ) إسماعيلقال 
مارل أرل  »أنو مسع كعب األحبار يقوؿ:  ،ثنا شريك، عن أيب صاحل موذل السعديُتحد

شة متفحشُت، يف أيديهم سياط مثل أذناب البقر، من حى في  ؟يف التوراة صفة قـو دل أرىم بعد
من أىل  عارياتو  كاسياتو   ناعماتو  !بعد؟ دل أرىنٌ  اءو أىل النار، مارل أرل يف التوراة صفة نس

 .« النار
 قالوا: ما داـ أنو كرد عن كعب األحبار فيحتمل أف أبا ىريرة أخذه منو.

 :والجواب عنو من أوجو 
 عرؼ امسو.بكنيتو، كال يي  عديُت، مشهوره أبا صاحل ىذا ىو موذل السَّ  أفَّ  أواًل:

ركل عنو شريك بن عبد ا بن "فقاؿ:  ،ساعديُتصاحل موذل ال يبأعن  :سئل أبو زرعة
 (ُ)و".عرؼ امسكىاشم بن ىاشم، ال بأس بو، كال يي  ،منر يبأ

 كالراكم عنو: ىو شريك بن عبدا بن أيب منر ادلدين.
كليس أبو صاحل ادلذكور يف ىذا اإلسناد ىو ذكواف السَّمَّاف الزيَّات، كالد سهيل، الثقة 

 بت أصحاب أيب ىريرة.من أثك ادلشهور ادلكثر، 
فال يصٌح إعالؿ الطريق  فتبُت أهنما كجهاف سلتلفاف يف احلديث، ال يشًتكاف يف راكو فيو،

 كا أعلم. ادلخرج يف الصحيح ْتديث كعب األحبار ىذا،
أف ما ذكره كعب األحبار ال يتعارض مع ما ركاه أبو ىريرة يف احلديث ادلرفوع،  ثانًوا:

 فإنو من احلقِّ الذم كافق ما جاء يف السنَّة الصَّحيحة. بل يصدِّقو كيؤكِّده،
عن يزيد بن عبد ا بن اذلاد، عن  (:َُٖ/ُيف ادلوطأ ) مالكما أخرجو  :ونظير ذلك

زلمد بن إبراىيم بن احلارث التيمي، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوؼ، عن أيب ىريرة، 
و ثٍت عن التوراة، كحدثتي معو، فحدَّ  ار، فجلستي كعب األحب  إذل الطور، فلقيتي  أنو قاؿ: خرجتي 

                                 
 (.ِّٗ/ٗاجلرح كالتعديل ) (ُ)
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خَت يـو طلعت عليو ": قاؿ رسوؿ ا : و، أف قلتي ، فكاف فيما حدثتي عن رسوؿ ا 
مات، كفيو  الشمس، يـو اجلمعة، فيو خلق آدـ، كفيو أىبط من اجلنة، كفيو تيب عليو، كفيو

من حُت تصبح حىت تطلع الشمس  تقـو الساعة، كما من دابة إال كىي مصيخة يـو اجلمعة،
يسأؿ ا  شفقا من الساعة، إال اجلن كاإلنس، كفيو ساعة ال يصادفها عبد مسلم كىو يصلي،

  ".شيئا، إال أعطاه إياه
، فقلتي  قاؿ كعب: ذلك يف كل سنةو   التوراة، فقاؿ: مجعة، فقرأ كعبه  : بل يف كلٌ يـو

 .. احلديث". صدؽ رسوؿ ا 
الذم جاء من  مع ما قرأه كعب األحبار يف التوراة، ألنو من احلقِّ   فتوافق حديث النيب

 يصدِّؽ بعضو بعضنا.ك  ،عند ا
 !ال يصح دعول أف أبا ىريرة أخذه من كعب األحبار، كنسبو إذل النيب  ثالًثا:

صرح  يف الركاية عنو، كإذا ركل عن النيب  فإف أبا ىريرة إذا حٌدث عن كعبو صرَّح
  كال خيلط ىذا هبذا. عنو، كايةبالرِّ 

ا، فحينئذو  رابًعا: أنو يصح  كجود االحتماؿ إذا كاف مدار الطريقُت عن أيب ىريرة كاحدن
 يتوٌجو كجود احتماؿو أف يكوف أبو ىريرة أخذه من كعب.

، على كجهُت، كجو عن النيب  كاة عن أيب ىريرةدل خيتلف الر  لكن يف ىذا احلديث 
دكف  جزمنا كإمنا ركاه أبو صاحل السَّمَّاف عن أيب ىريرة عن النيب  ككجو عن كعب األحبار،

 عنو يف ذلك. اختالؼو 
 كأبو صاحل السَّمَّاف من أثبت أصحاب أيب ىريرة.

 .عديُت، كليس ذكواف السَّمَّافأبو صاحل موذل السَّ  فركاه عنو كعب األحبار:  أما حديثك 
 خىر، كا أعلم.فاختلف الوجهاف، فال يصح  إعالؿ أحدمها باآل
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 انشبيت انسادست:

 ٌث ركشه ابٍ اجلٌصي يف ادلٌضٌعاثأٌ ىزا احلذ

نسبى بعض اجلهاؿ إذل ابن اجلوزم أنو ذكر ىذا احلديث يف ادلوضوعات، فهو مكذكب 
 .على النيب 

قهم بعض بهة، كصدَّ كلوال أف ىؤالء اجلهاؿ كالغرباء عن علم احلديث ذكركا ىذه الش  
ـٌ اجلهاؿ كا ذكرىا ضمن الش بهات على احلديث،  شلن ال علم عندىم = دلا صحَّ  ألغرار كالعوا

 فتلك شكاة ظاىر عنك عارىا!
 :والجواب عنو من أوجو 

 ، كحشره يف زمرةوضع ىذا احلديثب ء من القوؿابن اجلوزم رمحو ا برمه  أفَّ  أواًل:
 ادلوضوعات براءة الذئب من دـ يوسف عليو السالـ.

 ذكر كالـ ابن اجلوزم فيو؛ ليطمئنَّ أسأذكره لك بسنده كمتنو، ك  ،ر حديثنا آخركإمنا ذك
 .رمحو ا ا دل خيطر على بالؤتقلبك برباءة ابن اجلوزم من نسبة اجلاىلُت إليو 

 دار أضواء السلف(: – َّٗ/ّ" )الموضوعات"قال ابن الجوزي في 
 كأما حديث أيب ىريرة:"

ا بن أنبأنا القطيعي، قاؿ: حدثنا عبد أنا ابن ادلذىب، قاؿ:أنبأنا ابن احلسُت، قاؿ: أنب
أمحد بن حنبل، قاؿ: حدثٍت أيب، قاؿ: حدثنا أبو عامر، قاؿ: حدثنا أفلح بن سعيد، قاؿ: 

إف طالت بك مدة ": حدثنا عبد ا بن رافع، قاؿ: مسعت أبا ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 
 عز كجل، كيركحوف يف لعنتو يف أيديهم مثل أذناب ا يغدكف يف سخط اأكشك أف ترل قومن 

 ."البقر
هبذا اللفٌ باطل، كأفلح كاف يركم عن الثقات ادلوضوعات ال  ىذا خربه "اف: قاؿ ابن حبَّ 
 .كالمو  انتهى ."يل االحتجاج بو

 طعن فيو ابن اجلوزم، ألنوهذا ىو احلديث الذم ذكره يف ادلوضوعات بإسناده كمتنو، ف
 .أفلح كالمو عن  اف يفحبٌ  ابنى  فلح بن سعيد، كتبعمن ركاية أ

قاؿ: قاؿ رسوؿ عن حديث سهيل بن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة  ٘تامنا كىو خيتلف
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صنفاف من أىل النار دل أرمها، قـو معهم سياط كأذناب البقر يضربوف هبا الناس،  : » ا
ة البخت ادلائلة، ال يدخلن اجلنة، كسهن كأسنمؤ شليالت مائالت، ر  ،كنساء كاسيات عاريات

 من جهة اإلسناد كمن جهة ادلت: « كال جيدف ريها، كإف ريها ليوجد من مسَتة كذا ككذا
 :فأما من جهة اإلسناد 
فالذم ذكره ابن اجلوزم يف ادلوضوعات: يركيو أفلح بن سعيد، عن عبدا بن رافع عن أيب  .ُ

 احل عن أبيو عن أيب ىريرة.كحديثنا ىذا يركيو سهيل بن أيب ص ،ىريرة
 فاختلف اإلسناداف.

، ألجل أفلح بن سعيد، كىو ال كجود لو يف حديث سهيل بن أيب ابن اجلوزٌم طعن فيو أف .ِ
 صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة.

 :وأما من جهة المتن 
بأيديهم مثل  ، كىم قوـه كاحدو  فالذم ذكره ابن اجلوزم يف ادلوضوعات: فيو ذكر صنفو  .ُ

 النساء الكاسيات العاريات. نف الثاين:الصِّ  ، كليس فيو ذكرأذناب البقر
 الصِّنفُت. كحديث سهيل فيو ذكر

يغدكف نف األكؿ، كىو أهنم الصِّ  فيو عقوبةذكر  ادلوضوعات: وزم يفابن اجل كالذم ذكره .ِ
 .يف سخط ا عز كجل، كيركحوف يف لعنتو

كال جيدكف ريها، كبياف مدل كر عقوبتهم: أنو ال يدخلوف اجلنة، فيو ذً  كحديث سهيل:
 ريها.

 أهنما حديثاف سلتلفاف إسنادنا كمتننا. -ف ي ادلنصً أخ – فتبُت لك
من كونو يطعن  -بل كدل خيطر على بالو  -فال يصح  أف يينسب إذل ابن اجلوزمِّ ما دل يقلو 

، كا  نسبة ذلك إليويف ىذا احلديث الصَّحيح من ركاية سهيل، ف  حسبنا كذبه كافًتاء زلضه
 على ادلفًتين. 
يؤكد ذلك: أف ابن اجلوزم شرح حديث سهيل عن أبيو عن أيب ىريرة: ) صنفاف  ثانًوا:

، كسبق نقل (ُ)"أحاديث الصحيحُت من شكل"كشف ادلمن أىل النار .. احلديث ( يف كتابو 

                                 
 (.ٕٔٓ/ّكشف ادلشكل ) (ُ)
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 .ابن اجلوزٌم ْترؼ، كا أعلم شرحو على احلديث كامالن، كدل يطعن فيو
يف حيكمو على حديث أفلح بن  تبع ابنى حبَّاف –رمحو ا  -ابن اجلوزم  أفَّ  ثالًثا:

 .بالبطالف كالوضع سعيد عن عبدا بن رافع عن أيب ىريرة
كاف   ،شيخ من أىل قباء د:أفلح بن سعي(: "ُٕٕ/ُيف "اجملركحُت" ) قال ابن حبان

 ،االحتجاج بو ال يل   ،كقاتكعن األثبات ادللز  ،ادلوضوعاتً  يركم عن الثقاتً  ،يسكن ادلدينة
 .كال الركاية عنو ْتاؿ

إف  : )قاؿ رسوؿ ا  :ركل عنو عبد ا بن رافع موذل أـ سلمة عن أيب ىريرة قاؿ
ا يملوف سياطن  ،كيركحوف يف لعنتو ،ا يغدكف يف سخط ا عز كجلة فسًتل قومن طالت بك مدٌ 

  .. ( مثل أذناب البقر
: ريرة عن النيب كقد ركاه سهيل عن أبيو عن أيب ى ،اللفٌ باطلهبذا  ىذا خربه مث قاؿ: "

 (". اثناف من أميت دل أرمها رجاؿ بأيديهم سياط مثل أذناب البقر كنساء كاسيات عاريات )
 .-عقب احلديث –فابن حبَّاف جرح أفلح بن سعيد، كتبعو ابن اجلوزٌم يف نقل كالمو 

لح، كذكر عقبها ركاية سهيل، إشارة إذل أف كذكر ابن حبَّاف: أف اخلرب باطل بلفٌ أف
 . -كما تقدَّـ   –حديث سهيل ىو افوظ، كقد أخرجو يف صحيحو 

فهذه داللة أخرل على أف احلديث الذم حكم عليو ابن اجلوزٌم بالوضع كابن حباف 
 بالبطالف ىو حديث آخر، ليس حديث سهيل، كا أعلم.

دل  –الذم طعن فيو ابن حبٌاف كابن اجلوزم  -ىذا  حديث أفلح بن سعيد أفَّ : رابًعا
 .ال مطعن فيو عند مجهور أىل العلم أيضنا صحيحه  يصيبا يف طعنهما فيو، بل ىو

، كالبزار (ِّّ/ِ(، )َّٖ/ِ(، كأمحد )ِٕٖٓيف صحيحو ) : مسلمه فقد أخرجو
: عن أفلح بن من طرؽو  (ّْٗ/ْ(، كالبيهقي يف شعب اإلمياف )ّْْٖ(، كاحلاكم )ِِٖٗ)
  دا بن رافع، عن أيب ىريرة مرفوعنا بو.عن عب –من أىل قباء  –عيد األنصارم س

كقاؿ احلاكم: "ىذا حديث صحيح اإلسناد  كاحتٌج بو يف صحيحو، حو مسلم،فصحَّ 
 (ُ)."حديث أفلح صحيح غريبخيرجاه!" كقاؿ الذىيب: "على شرط الشيخُت، كدل 

                                 
 (.ِٕٓ/ُميزاف االعتداؿ ) (ُ)
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 ابن حباف.  : دل يطعن فيو أحد سولالقبائي وأفلح بن سعيد
 (ُ)."ي، ما بو بأسئىو قبا"قاؿ أبو داكد: قلت ألمحد: أفلح بن سعيد؟ قاؿ: 

 (ِ)كقاؿ ابن معُت كالنسائي: "ليس بو بأس"، كقاؿ أبو حامت: "شيخه صاحل احلديث".
يركم ادلوضوعات ال  :كقاؿ ،اف القوؿ فيوحبَّ  فحش ابني أ ،صدكؽه : "ىبي  ولذلك قال الذ  

 (ّ)".ككثقو ابن معُت ،اؿٖتل الركاية عنو ْت
 بُتَّ   إنوحىت كأنو ال يدرم ما خيرج من رأسو، مث ،الثقة اف رٔتا قصبابن حبَّ : "وقال أيًضا

. -كساؽ حديثى أفلح  - .. مستنده  كقاؿ: "كىذا هبذا اللفٌ باطل"، مث ذكر حديث سهيلو
، غريبه  قلت: بل حديث أفلح صحيحه : "-متعقبنا كالـ ابن حبَّاف – ثم قال الذىبي

 انتهى. (ْ).": ليس بو بأسكقد قاؿ النسائيٌ ، دلعناه كىذا شاىده 
اف فمستند ابن حبٌ  ،كاحلديث يف صحيح مسلم من الوجهُت": وقال الحافظ ابن حجر

 .كقد غفل مع ذلك فذكره يف الطبقة الرابعة من الثقات ،يف تضعيفو مردكد
كىو من أقبح ما كقع لو  ،ضوعاتفأكرد احلديث من الوجهُت يف ادلو  ،كذىل ابن اجلوزم

 انتهى. (ٓ)."ملأاف من غَت تحبٌ  فإنو قلد فيو ابنى  ،فيها
كم كدل أقف يف كتاب ادلوضوعات البن اجلوزم على شيء حى : "وقال ابن حجر أيًضا

  .كإهنا لغفلة شديدة منو !غَت ىذا احلديث - حيحُتكىو يف أحد الصَّ  - عليو بالوضع
كثقو ابن معُت كابن  ،ثقة مشهور ،مدين من أىل قباء ،قبائييعرؼ بال :كأفلح ادلذكور

  .شيخ صاحل احلديث :كقاؿ أبو حامت ،ال بأس بو :ا كالنسائيكقاؿ ابن معُت أيضن  ،سعد
كدل أر  ،كقد ركل عنو عبد ا بن ادلبارؾ كطبقتو ،"صحيحو"كأخرج لو مسلم يف 

  .كليس ىذا ّترح :قلتي  .عنو ابن مهدم دل يرك :ا إال أف العقيلي قاؿمُت فيو كالمن للمتقدِّ 
  .اف فذكره يف الطبقة الرابعة من الثقاتحبٌ  كقد غفل ابني 

                                 
 (.ُِٔسؤاالت أيب داكد ) (ُ)

 (.ِّْ/ّهتذيب الكماؿ ) (،ِّْ/ِاجلرح كالتعديل ) (ِ)

 (.ّٗ/ُادلغٍت يف الضعفاء ) (ّ)

 (.ِٕٓ/ُميزاف االعتداؿ ) (ْ)

 (.ّٖٔ/ُهتذيب التهذيب ) (ٓ)
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كغلط ابن حباف  ،اشديدن  اف يف ىذا الوضع خطأن كقد أخطأ ابن اجلوزم يف تقليده البن حبَّ 
يل عن سه :كافوظ ،ىذا هبذا اللفٌ باطل : )بو بأف قاؿكعقٌ  ،فو هبذا احلديثيف أفلح فضعٌ 

اثناف من أميت دل أرمها رجاؿ بأيديهم سياط مثل أذناب البقر  :عن أبيو عن أيب ىريرة بلفٌ
 (ُ)(". كنساء كاسيات عاريات

كره يف ادلوضوعات لذً  اجلوزمٌ  فلقد أساء ابني : "-يف آخر دفاعو عن احلديث -كقاؿ 
 انتهى كالمو. (ِ)".كىذا من عجائبو ،ا من صحيح مسلمحديثن 

بات األئمة على كالـ ابن حبَّاف كابن اجلوزٌم يف حديث أفلح بن سعيد تعق   بعضفهذه 
 .، كىو سلرجه يف صحيح مسلمالقبائي، كأهنما أخطآ يف حيكمهما عليو بالبطالف

 كتبُت أيضنا أهنما دل يطعنا يف حديث سهيل عن أبيو عن أيب ىريرة، بل صرَّحا بصحَّتو،
 من حديث أفلح، كا أعلم.بدالن  ،ىو افوظ يف الباب كذكرا أنو

 انشبيت انسابعت:

 أٌ احلذٌث يٍ قٌل عبذاهلل بٍ عًشً بٍ انعاص:
  (:ِِْ/ُٓأخرجو ابن أيب شيبة يف ادلصنف )

حدثنا عبيد ا بن موسى، عن شيباف، عن األعمش، عن سادل بن أيب اجلعد، عن قاؿ: 
يكونوف يف آخر  : قوـه كتاب ا ادلنزؿ صنفُت يف النار  إنا لنجد يف": عبد ا بن عمرك قاؿ

ال يدخلوف بطوهنم  ،يضربوف هبا الناس على غَت جـر ،كأهنا أذناب البقر  الزماف معهم سياطه 
 ."، كنساء كاسيات عاريات مائالت شليالت ال يدخلن اجلنة كال جيدف ريهااإال خبيثن 

 :والجواب عنها 
عن سهيل عن أبيو  ادلرفوع ال عالقة لو بإسناد احلديث آخىر، كحديثه  آخر ىذا إسناده  أفَّ 

من كتاب ا، كدل  عبدا بن عمرك من قولو، أخذ معناهكىو موقوؼه على  عن أيب ىريرة.
 .يأخذه من أخبار بٍت إسرائيل، ككافق ذلك ما ركاه أبو ىريرة من حديث رسوؿ ا 

 سلالفه لو، كا أعلم. ، الةفهو شاىده من شواىد حديث أيب ىرير 

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

 (.ِّالقوؿ ادلسدد )ص (ِ)



ُْ 

 

ىالخاتمة:
تشجيع ادلشجِّعُت؛ كىو ك أعجبو هبرجة  كأ ،ه بريق كثرة ادلتابعُتأختم بكلمة نصحو دلن غرَّ 

، كيدفعها برأيو كعقلو كىواه، سلالفنا بذلك ما عليو أىل العلم، نن الثابتة عن النيب الس   يرد  
، فإف ا كعذابو من سخطو كعقوبتو تقاتو، كأف يذر سالكنا غَت سبيلهم = أف يتقي ا حقَّ 

 .كالعذاب األليم بالوقوع يف الفتنة  ونبيٌ سنة  دٌ د من ير حذَّر كتوعَّ 
َۡ ﴿فقاؿ تعاذل:  ََ َُيَاىُِفَٔن َخ ِي ًۡ َغَذاٌب فَۡيَيۡحَذرِ ٱَّله ُٓ ۡو يُِطيَت

َ
ٌَِث أ ًۡ فِۡخ ُٓ ن حُِطيَت

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
أ

 ًٌ ِۡل
َ
 .[ّٔ]النور:﴾أ

 .، ويوصون الناس بذلكفقد كان السلف وجلين من ىذه اآلية
ِي ﴿ :ينبغي للخلق أف يكونوا كجلُت من ىذه اآلية"قاؿ ابن عيينة:  ََ َُيَاىُِفَٔن فَۡيَيۡحَذرِ ٱَّله

 َۡ ًٌ َخ ِۡل
َ
ًۡ َغَذاٌب أ ُٓ ۡو يُِطيَت

َ
ٌَِث أ ًۡ فِۡخ ُٓ ن حُِطيَت

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
 (ُ).﴾٦٣أ

، متَّبعُت ذلا أشد االتباع، داٌلُت عليها، يوصوف الناس هبا، كيٌذركنو ةمُت للسنٌ ككانوا معظِّ 
 ن خالف السٌنة.م بو توٌعد ا كالعذاب الذم من الوقوع يف الفتنة خشيةن  من سلالفتها؛

 :ةبهذه اآلية على من كل  خالف السن   وكان اإلمام مالك يستدل  
  فسألو عن مسألة، فقاؿ لو: قاؿ رسوؿ ا  ،إذل مالك عثماف بن عمر: جاء رجله قاؿ  -

َۡ  ﴿: كذا ككذا ، فقاؿ الرجل: أرأيت؟ فقاؿ مالك ََ َُيَاىُِفَٔن َخ ِي ۡمرِهِۦٓ فَۡيَيۡحَذرِ ٱَّله
َ
ن  أ

َ
أ

 ًٌ ِۡل
َ
ًۡ َغَذاٌب أ ُٓ ۡو يُِطيَت

َ
ٌَِث أ ًۡ فِۡخ ُٓ  (ِ).﴾حُِطيَت

أك من ذم  محيد بن األسود: قاؿ رجل دلالك بن أنس: أحـر من مسجد النيب كقاؿ  -
، فقاؿ الرجل: فإين أحرمت أنا من مسجد « بل من ذم احلليفة »احلليفة؟ فقاؿ لو: 

َۡ  فَۡيَيۡحَذرِ  ﴿ قاؿ: فقاؿ مالك: رسوؿ ا  ََ َُيَاىُِفَٔن َخ ِي ۡو ٱَّله
َ
ٌَِث أ ًۡ فِۡخ ُٓ ن حُِطيَت

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
أ

 ًٌ ِۡل
َ
ًۡ َغَذاٌب أ ُٓ  (ّ).﴾يُِطيَت

 -ؿ ا العافيةنسأ–: بأهنا الشرؾ با كالكفر بو ادلذكورة يف اآلية كفسَّر اإلماـ أمحد الفتنة
حنبل يقوؿ:  أبا عبد ا أمحد بن زلمد بن : مسعتي أبو العباس الفضل بن زيادؿ اق

                                 
 (.ُُّٕ/ْالطيوريات ) (ُ)

 (.ِّٔلسنن الكربل للبيهقي )ادلدخل إذل ا (ِ)

 (.ُِٔ/ُاإلبانة الكربل البن بطة ) (ّ)



ِْ 

 

ا، مث جعل يتلو: يف ثالثة كثالثُت موضعن  ا فوجدت فيو طاعة رسوؿ  ،يف ادلصحف نظرتي "
﴿  َۡ ََ َُيَاىُِفَٔن َخ ِي ًٌ فَۡيَيۡحَذرِ ٱَّله ِۡل

َ
ًۡ َغَذاٌب أ ُٓ ۡو يُِطيَت

َ
ٌَِث أ ًۡ فِۡخ ُٓ ن حُِطيَت

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
 .[ّٔ]النور:  ﴾أ

فيزيغ  ،من الزيغ رؾ، لعلو أف يقع يف قلبو شيءه الشِّ  ؟كما الفتنة"رىا، كيقوؿ: كجعل يكرِّ 
ًه َل فََل َوَرّبَِم َل يُ ﴿، كجعل يتلو ىذه اآلية: "فيهلكو ًۡ ُث ُٓ َِ ا َشَجَر ةَۡي ٍَ َٔك ذِي ٍُ َٰ َُيَّهِ َُِٔن َحَّته ۡؤٌِ

ًۡ َحرَج   ِٓ ُُفِس
َ
ٍ  ََيُِدواْ ِِفٓ أ ٔاْ تَۡسيِي ٍُ ِ ا كََضۡيَج َويَُسّي ٍه   (ُ).[ٓٔ]النساء:﴾اا ّمِ
، فهو على حديث النيب  من ردَّ "يقوؿ:  )يعٍت أمحد( : كمسعت أبا عبد االفضل كقاؿ
  (ِ)".شفا ىلكة

من يرد  الس ٌنة كيارهبا، أك يتهكَّم بنصوصها اليت ال توافق ىواه، أك يضعِّف ما  شٌك أفال ك 
يف  كمت، كاستح= فقد أصابتو الفتنة ، أك يرِّؼ معانيهاق أىل العلم على صحَّتو كثبوتواتفَّ 

، كلما رد كا إذل الفتنة ال الباطل باطالن حقًّا، ك  ال يرل احلقَّ ىت انتكس كارتكس، ف، حقلبو الظٌلمة
 .-كالعياذ با  –، حىت خيتم لو على ىذه احلاؿ  جلج الظلماتيف وفطتخبَّ ي أرًكسوا فيها،

، كادلعركؼى  كاحلقَّ  ،حىت يرل الباطل حقنا قلبنكسي ال: عقوبات الذنوب كمن منكرنا  باطالن
، كىو يرل أنو يدعو إليها ،ا عن سبيل كيصد   ، كييفسد كيرل أنو ييصلح،كادلنكرى معركفنا

 كىو يزعم أنو مطيع دلواله. ،ىواه و يرل أنٌو على اذلدل، كيٌتبعكى ،كيشًتم الضاللة باذلدل
 رية على القلوب.ىذا من عقوبات الذنوب اجلا ككل  

كصاحبيو ال يشعر! كقلبو شلسوخ، كقلب سلسوؼو بو!  منكوسو  كم من قلبو   !فسبحاف ا
بنعىم ا عليو! ككل ىذه  ، كمستدرجو اس عليو، كمغركرو بسًت ا عليوبثناء الن ككم من مفتوفو 

 (ّ).كرامة  ات كإىانة، كيظٌن اجلاىل أهناعقوب
عرض الفت على القلوب  تي  »يقوؿ:  سوؿ ا : مسعت ر قاؿ حذيفةالصحيح عن كيف 

ت فيو كً ني  أنكرىا قلبو  ت فيو نكتة سوداء، كأم  كً ني  أشرهبا قلبو  ا، فأم  ا عودن كاحلصَت عودن 
ه فتنة ما دامت فال تضر   ،فاعلى أبيض مثل الصَّ  :على قلبُت، حىت تصَت ضاءنكتة بي

إال  اكال ينكر منكرن  اال يعرؼ معركفن  ،اين رلخِّ  كوزكال  ،االسماكات كاألرض، كاآلخر أسود مربادًّ 

                                 
 (.َِٔ/ُاإلبانة الكربل البن بطة ) (ُ)

 (.َِٔ/ُاإلبانة الكربل البن بطة ) (ِ)

 (.ِٖٕ-ِٕٕ)ص الداء كالدكاء البن القيم انظر: (ّ)



ّْ 

 

 (ُ).مسلمركاه . "ىواهما أشرب من 
ك تضعيف صحيحها، السٌنة كالتهك م هبا كبأئٌمتها، أ أكلئك ادلفتونُت بردِّ  كإذا رأيتى 
 ر منهم أشٌد التحذير.حذفا = كٖتريف معانيها

فا ا : "-تعليقنا على كالـ اإلماـ أمحد – ق(ّٕٖإلماـ ابن بطة احلنبلي )تقاؿ ا
للباطل  فزاغ قلبو، كعشيت بصَتتو، كاستحكمتٍ  ،ةالفتنتو ن قد أصاباحذركا رلالسة مى  ،إخواين

 .أف يصيبكم ما أصاهبم ؛فهو خيبط يف عشواء، كيعشو يف ظلمةو  ،ونصرت
كم عليو من مسألتو، فقولوا: فافزعوا إذل موالكم الكرًن فيما أمركم بو من دعوتو، كحضَّ 

َِا َبۡػدَ ﴿ َِا َل حُزِۡغ كُئَُب َْ  َربه َِا َو َديۡتَ َْ اُب إِۡذ  ْه َٔ ۡ َُج ٱل
َ
ُۚ إُِهَم أ َُم رَۡۡحًَث ُ ]آؿ  ﴾ۡب ََلَا ٌَِ َّله

 (ِ)."[ٖعمراف:
، كال ٓتلع رادلظاىً مجاؿ ك  عُتكال بكثرة ادلتابً عاكىل كالظَّواىر، كال تغًت أخي ْتيسن الدَّ 

األلقاب ككثرة ادلدائح، كال ّتماؿ الشعارات كبريق العبارات، فكل ها يف ميزاف احلٌق كأىلو ال 
 نَّة على منهج سلف األٌمة.ال باتباع الكتاب كالس  شيء، إ

 - و ميشي على ادلاءيقوؿ: لو رأيت الليث كاف: قلت للشافعي:  ألعلىيونس بن عبد اقاؿ 
 ".موال تكلِّ ال تثق بو أك ال تغًت بو، ك  - صاحب الكالـ يعٍت -

 (ّ)."إليو إف رأيتو ميشي يف اذلواء، فال تركنٍ  !رفإنو كا قد قصَّ "قاؿ الشافعي: 
 "،وقبلتي ىول ميشي على ادلاء ما  لو رأيتي صاحبى "الليث بن سعد:  اؿ: ققاؿلفٌ: كيف 

 (ْ)".ما قبلتيو يف اذلواءأما إنو قصَّر، لو رأيتيو ميشي ": فقاؿ الشافعيٌ 
ظاىرنا كباطننا، ىو اتباع الكتاب كالسٌنة،  :الذم يزنوف بو الناس احلقٌ  ميزاهنم ألفَّ كىذا 

صاحبو يف اذلواء، أك مشى  طار ، كلوعندىم كقوالن كعمالن كاعتقادنا، كما عدا ذلك فليس بشيءو 
 .اكتسى األلقاب، ك د ادلناصب، أك تقلَّ كاألشعار القصائد وظمت يف حقِّ أك ني ، على ادلاء

 

                                 
 (.ُْْصحيح مسلم ) (ُ)

 (.َِٔ/ُاإلبانة الكربل البن بطة ) (ِ)

 .(ُُْصمناقب الشافعي البن أيب حامت ) (ّ)

 (.ّْٓ/ُمناقب الشافعي للبيهقي ) (ْ)



ْْ 

 

اه تتلقٌ أف ك  ما صٌح من حديث النيب  كجوبنا قطعينا: قبوؿالواجب عليك  أفَّ  أخي اعلمك 
  .ة كالعذاب تسلم من الفتن، حىتأك ىواؾ دكف عرضو على عقلك أك رأيك بالقبوؿ كالتسليم،
؛ دل  ووؿ اللَّ رس سنةادلسلموف على أف مىٍن استبانت لو  أمجع: "رمحو ا قاؿ الشافعي

 (ُ).لقوؿ أحدو من الناس" يىدىعىهايكن لو أف 
 : من قوذلم كحاذلم ما أخرب ا بو عن عباده ادلؤمنُت :كليكن شعارؾ كقولك

ٍَِطيُ ﴿ تقوؿ:أف  ۡ َِا ِإَوَۡلَۡم ٱل َِاۖ ُدۡفَراََُم َربه َطۡػ
َ
َِا َوأ ۡػ ٍِ  .[ِْٖ:البقرة]﴾َس

ر  ﴿تقوؿ: كأف  ِها ةِِّۦ ُكّ ٌَ َِا َءا ِ َۡ ِغِِد َرّب ِ  .[ٕ:آؿ عمراف]﴾ ٌّ
ََ ﴿تقوؿ: كأف  ِِٓدي َٰ َع ٱىشه ٌَ َِا  َِا ٱلرهُسَٔل فَٱۡزُخۡب َتۡػ َُزۡىَج َوٱته

َ
ٓ أ ا ٍَ ِ ِها ة ٌَ ٓ َءا َِا آؿ ]﴾٥٣َربه

ُ َورَُسُِٔلُ  ﴿تقوؿ: كأف ، [ّٓ:عمراف  .[ِِ:األحزاب]﴾َوَضَدَق ٱَّلله
َ  ﴿تكوف شلن قاؿ ا فيهم: كأف  ٌِ ۡؤ ٍُ ِ ا ََكَن ل ٌَ ٍَِث َوَل مُ  َو ٌِ ن ۡؤ

َ
ۡمًرا أ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُسُِٔلُ إَِذا كَََض ٱَّلله

َ َورَُسَِٔلُۥ َذَلۡد َضوه َضَلَٰل   َ َحۡػِص ٱَّلله ٌَ ْۗ َو ًۡ ۡمرِِْ
َ
َۡ أ ًُ ٱۡۡلَِيَةُ ٌِ ُٓ َ ِ   يَُسَٔن ل تِي  [ّٔ:األحزاب]﴾٣٦ا ٌُّ

ق ٖتقِّ ، ك تكذمَّ  لك ؾ، كتربأأجر  لك كيعظم دينك، لك يسلمك  تنجو من اذللكة، فبذلك
ا رسوؿ امقتضى شهادة أف زلمَّ   .دن

 ركاه العلماء، كاحتجٌ  عن رسوؿ ا  فإذا مسع أحدكم حديثارمحو ا: " قال ابن بطة
نو قاؿ بو األئمة العقالء، فال يعارضو برأيو، كىول نفسو، فيصيبو ما توعده ا عز كجل بو، فإ

َۡ  ﴿تعاذل:  ََ َُيَاىُِفَٔن َخ ِي ًٌ فَۡيَيۡحَذرِ ٱَّله ِۡل
َ
ًۡ َغَذاٌب أ ُٓ ۡو يُِطيَت

َ
ٌَِث أ ًۡ فِۡخ ُٓ ن حُِطيَت

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
]النور:  ﴾أ

 (ِ)."إلمياف العظيم، كالكفر بعد ا، كىل تدرم ما الفتنة ىاىنا؟ ىي كا الشرؾ با[ّٔ
 ا، كظاىرنا كباطنن  ، أكالن كآخرناكاحلمد 

 ا زلمد، كعلى آلو كأصحابوا كسلم على نبينكصلى 
                                                    

 

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

 (.ِٕٔ/ُاإلبانة الكربل ) (ِ)


