
لإلمام مسلم: كتاب  لتمييز    ا
بوري: املؤلف  لنيسا ري ا لقَُشْي ا احلجاج  أيب احلُسني مسلم بن  م   اإلما

  املقدمة 

باهللا نستعني و حبوله جنيب، و : مسعت مسلم بن احلجاج القشريي يقول: قُرِئ على أيب حامت مكي بن عبدان، قال
  .نرغب إليه يف التوفيق للرشد و الصواب، و ال قوة إال باهللا

هذا حديث خطأ، و : فإنك يرمحك اهللا ذكرت أن قبلك قوماً، ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال : أما بعد 
و ذكرت أهنم استعظموا . هذا حديث صحيح، و فالن خيطئ يف روايته حديث كذا، و صواب ما روى فالن خبالفه

إن من ادعى متييز خطأ : ف املاضني، و حىت قالواو نسبوه إىل اغتياب الصاحلني من السل. ذلك من قول من قاله
  .روايتهم من صواهبا متخرص مبا ال علم له به، و مدع علم غيب ال يوصل إليه

و اعلم وفقنا اهللا و إياك أن لوال كثرة جهلة العوام مستنكري احلق و رواية باجلهالة ملا بان فضل عامل على جاهل، و 
فكل ضد ناف . و ضد العلم هو اجلهل. ينكر العلم لتركيب اجلهل فيه و لكن اجلاهل. ال تبني علم من جهل

لضده، دافع له ال حمالة، فال يهولنك استنكار اجلهال و كثرة الرعاع ملا خص به قوم و حرموه فإن اعتداد العلم 
  .دائر إىل معدنه، و اجلهل واقف على أهله

فصارت تلك األحاديث عند أهل العلم يف .  روايتهاوسألت أن أذكر لك يف كتايب رواية أحاديث مما وهم قوم يف
غلط  -ممن سبيله طلب الصواب، سبيلك  -عداد الغلط و اخلطأ، بيان شاف أبينها لك حىت يتضح لك و لغريك 

من غلط و صواب من أصاب منهم فيها، و سأذكر لك إن شاء اهللا من ذلك ما يرشدك اهللا و هتجم على أكثر مما 
  . ، و باهللا التوفيقأذكره لك يف كتايب

  بعض األوهام يف الروايات وحال املخطئني فيها-

فمنهم احلافظ املتقن احلفظ، املتوقي ملا يلزم توقيه فيه، و منهم املتساهل املشيب حفظه بتوهم يتومهه، أو تلقني يلقنه 
اديث دون أسانيدها، و منهم من مهه حفظ متون األح. من غريه فيخلطه حبفظه، مث ال مييزه عن أدائه إىل غريه

  .فيتهاون حبفظ األثر، يتخرصها من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم غري الذين أدي إليه عنهم
  .و نقال األخبار، فهو موجود مستفيض] ب٢[و كل ما قلنا من هذا يف رواة احلديث 

ن السلف املاضني إىل و مما ذكرت لك من منازهلم يف احلفظ، و مراتبهم فيه، فليس من ناقل خرب و حامل أثر م
إال الغلط و السهو ممكن يف حفظه  -و إن كان من أحفظ الناس، و أشدهم توقياً و اتقاناً ملا حيفظ و ينقل  -زماننا 

  .طريقة الغفلة و السهولة يف ذلك) ب٣(و نقله، فكيف مبن وصفت لك ممن 
ما سألت من األحاديث السمة اليت مث أول ما أذكر لك بعد ما وصفت، مما جيب عليك معرفته، قبل ذكري لك 

  . تعرف هبا خطأ املخطئ يف احلديث و صواب غريه إذا أصاب فيه

  السمة اليت تعرف هبا خطأ املخطئ يف احلديث و صواب غريه إذا أصاب فيه-

   :من جهتني  -إذا هم اختلفوا فيه  -فأعلم ، أرشدك اهللا إن الذي يدور به معرفة اخلطأ يف رواية ناقل احلديث 



  :أحدمها 

أن ينقل الناقل حديثاً بإسناد فينسب رجالً مشهوراً بنسب يف إسناد خربه خالف نسبته اليت هي نسبته أو يسميه 
  .باسم سوى امسه، فيكون خطأ ذلك غري خفي على أهل العلم حني يرد عليهم

عند عوام أهل العمل و معلوم . عن أيب الطفيل عمرو بن واثلة: كنعمان بن راشد حيث حدث عن الزهري، فقال
  .عامر ال عمرو: أن اسم أيب الطفيل

و إمنا هو عباد بن زياد  -و هو من ولد املغرية بن شعبة -عن عباد : و كما حدث مالك بن أنس عن الزهري فقال
  .معروف النسب عند أهل النسب و ليس من املغرية بسبيل. بن أيب سفيان

عمرو بن مطعم، و إمنا هو عمر ابن حممد بن جبري بن مطعم، خطأ  عن عمر بن حممد بن: و كرواية معمر حني قال
  .و مل يكن جلبري أخ يعرف بعمرو. ال شك عند نساب قريش و غريهم ممن عرف أنساهبم

و كنحو ما وصفت من هذه اجلهة من خطأ األسانيد فموجود يف متون األحاديث مما يعرف خطأه السامع الفهم 
  .حني يرد على مسعه

  .هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن التحري، أراد النجش: و رواية بعضهم حيث صّحف، فقالو كذلك حن
ملحداً يف : ملحد يف احلرفة و كذا و كذا، أراد: إن أبغض الناس إىل اهللا عز و جل ثالثة: و كما روى آخر، فقال

  .احلرام
  .الروح غرضاً: تخذ الروح عرضاً أرادهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ت: و كرواية اآلخر، إذ قال

  . فهذه اجلهة اليت وصفنا من خطأ اإلسناد و منت احلديث هي أظهر اجلهتني خطأ، و عارفوه يف الناس أكثر

  و اجلهة األخرى

أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثاً عن مثل الزهري أو غريه من األئمة بإسناد واحد و منت واحد، جمتمعون على 
اإلسناد و املنت، ال خيتلفون فيه يف معىن، فريويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه  روايته يف

فيخالفهم يف اإلسناد أو يقلب املنت فيجعله خبالف ما حكى من وصفنا من احلفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من 
كان حافظاً، على هذا املذهب رأينا أهل العلم الروايتني ما حدث اجلماعة من احلفاظ، دون الواحد املنفرد و إن 

باحلديث حيكمون يف احلديث، مثل شعبة و سفيان بن عيينة و حيىي بن سعيد و عبدالرمحن بن مهدي و غريهم من 
  .أئمة أهل العلم

 و سنذكر من مذاهبهم و أقواهلم يف حفظ احلفاظ و خطأ احملدثني يف الروايات ما يستدل به على حتقيق ما فسرت
  . لك إن شاء اهللا

  مذاهب أهل العلم يف حفظ احلفاظ وخطأ احملدثني-

غري أن أول ما نبدأ بذكره يف هذا املعىن اخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حتريضه الناس على حفظ 
  . باخلري ملن فعل ذلك) أ-٤(حديثه و تبليغ من مسعه إىل غريه كما مسعه و دعائه 



ريض النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حتريض الناس على حفظ حديثه وتبليغه كما مسعه والدعاء له باب ما جاء يف حت-
  باخلري

حدثنا حممد بن أيب عمر، ثنا سفيان، عن عبدامللك بن عمري، عن عبدالرمحن، عن أبيه قال، قال رسول اهللا صلى  -١
و بلغها، فرب حامل فقه غري فقيه، و رب حامل فقه نّضر اهللا عبداً مسع مقاليت فوعاها و حفظها : اهللا عليه و سلم

  .إىل من هو أفقه منه، وساقه
حدثين زهري بن حرب، أنا الوليد بن مسلم، ثنا األوزاعي، حدثين حسان بن عطية، حدثين أبو كبشة، أن  -٢

حدثوا عن بين  بلغوا عين و لو آية، و: "عبداهللا بن عمرو حدثه، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول
  ".إسرائيل و ال حرج

ـ حدثنا هداب بن خالد، ثنا مهام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء عن أيب سعيد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  ٣
  ". حدثوا عين و ال حرج، و حدثوا عن بين إسرائيل و ال حرج: "سلم قال

  :يادة فيه و النقصان باب ما جاء يف التوقي يف محل احلديث و أدائه و التحفظ من الز

حدثنا ابن منري، ثنا أبو خالد األمحر، عن أيب مالك، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و  -٤
" ُبين اإلسالم على مخسة، على أن يوحد اهللا، و إقامة الصالة و إيتاء الزكاة، و صيام رمضان، و احلج: "سلم، قال
هكذا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و " ال، صيام رمضان و احلج: "رمضان، فقالو صيام ] احلج: [فقال رجل

  .سلم
حدثنا حممد بن رافع، ثنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن عثمان بن بزدويه، عن جعفر بن روذي، مسعت عبيد بن  -٥

، "لشاة الرابضة بني الغنمنيمثل املنافق كمثل ا: "يقول، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم -عمري و هو يقص 
مثل املنافق كمثل : "إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم. ويلكم ال تكذبوا على رسول اهللا: فقال ابن عمر

  ".الشاة العائرة بني الغنمني
، الثقة: من ذكرت يا أبا عبداهللا؟ قال: حدثنا احللواين، ثنا حممد بن بشر، ثنا خالد بن سعيد قيل حملمد -٦

ما رأيت أحداً كان أشد اتقاء للحديث : عن أبيه، قال -الصدوق، املأمون خالد بن سعيد أخو إسحاق ابن سعيد 
  .من ابن عمر

ثنا بشر بن املفضل، ثنا ابن عون، عن مسلم أيب عبداهللا، عن إبراهيم بن يزيد، عن : حدثنا حيىي بن حبيب قال -٧
: يس إال آيت فيه عبداهللا بن مسعود، و ما مسعته لشيء قط يقولما أخطأين مخ: أبيه، عن عمرو بن ميمون، قال

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، مث نكس : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، حىت كان عشية، فقال
  . و إين ألنظر إليه، فذكر احلديث -رأسه : أو قال -فرفع بصره 

  ديثعند رواية احل) أو كما قال(استعمال كلمة -

أن أنس بن مالك كان إذا حدث عن النيب . حدثنا حيىي بن حيىي، ثنا ُسليم بن أخضر، عن ابن عون عن حممد -٨
  .أو كما قال: صلى اهللا عليه و سلم حديثاً، كان يقول

حدثنا أسحاق بن إبراهيم، أنبأ الفضل بن موسى ثنا احلسني بن واقد، عن الرديين بن أيب جملز، عن أبيه، عن  -٩



  .من مسع حديثاً فرد كما مسع، فقد سلم: مسعت عمر يقول: قال. يس بن عبادق
حدثنا عبداهللا بن عبدالرمحن الدرامي، ثنا مروان الدمشقي، عن الليث بن سعد، حدثين بكري بن األشج، قال،  -١٠

فيحدث عن رسول اهللا، و اتقوا اهللا، و حتفظوا من احلديث فواهللا لقد رأيتنا جنالس أبا هريرة : قال لنا بسر بن سعيد
فأمسع بعض من كان معنا جيعل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن كعب، و . حيدثنا عن كعب، مث يقوم

  .حديث كعب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
زهري ثنا عبدالرزاق، ثنا معمر، عن ال: قالوا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم و ابن رافع و عبد بن محيد] ب٤[ -١١

فلما ارتقى عمر املنرب أخذ املؤذن يف أذانه فلما فرغ من أذانه، قام : عن عبيد اهللا بن عبداهللا، عن ابن عباس، قال
أما بعد، فإين أريد أن أقول مقالة قد قدر أن أقوهلا، ال أدري لعلها : مث قال. عمر، فحمد اهللا و أثىن عليه مبا هو أهله

و من خشي أن ال يعيها فإن . ا و علمها و حفظها، فليتحدث هبا حيث ينتهي بهبني يدي أجلي، فمن وعاها و عقله
  .ال أحل ألحد أن يكذب علّي

مسعت رسول اهللا : حدثنا أبو بكر بن نافع، ثنا عمر بن علي، عن هشام عن أبيه، عن عبداهللا بن عمرو، قال -١٢
. حلول، فسألته، فرد علي احلديث كما حدثصلى اهللا عليه و سلم يقول، مث لقيت عبداهللا ابن عمرو على رأس ا

  ".إن اهللا جل و عز ال ينتزع العلم: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول: قال
إن كان أبو معمر : ثنا األعمش، عن عمارة ابن عمري قال -ابن معاوية  -حدثنا إسحاق، أخربنا مروان يعين  -١٣

  . مع منهعبداهللا بن سخربة ليلحق أبا برزة أن يس

  احلفظ من السماع أوىل من اتباع القواعد يف حال التأكد-

كنا نرد نافعاً عن اللحن فيأىب إىل الذي : حدثنا عمرو الناقد، ثنا سفيان بن عيينة، عن إمساعيل بن أمية، قال -١٤
  .مسع
براهيم بن ميسرة، عن قاال، ثنا محاد بن زيد، عن أشعث، عن إ. حدثنا احللواين، ثنا سليمان بن حرب و عارم -١٥

صلى بنا مسلمة بن خملد صالة الصبح فقرأ بالبقرة، فما أسقط منها ألفاً و ال واواً، و أنا يومئذ غالم : جماهد قال
  .يافع
أحدثكم حامت بن إمساعيل، ثنا أسامة ابن زيد، عن أيب بكر بن حفص بن عمر : قلت حملمد بن مهران الرازي -١٦

فأتيت نافعاً، . يف الشق األمين: يف أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنته؟ قال: ن عبداهللابن سعد، قال، قلت لسامل ب
إن ساملاً أخربين أنه كان يشعر يف : فقلت. يف الشق األيسر: فقلت يف أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنته؟ قال

أن يدخل بينهما، فأشعر هذه يف و هل سامل، إمنا أتى ببدنتني مقرونتني صغريتني، ففرق : فقال نافع. الشق األمين
عليكم بنافع فإنه أحفظ حلديث . صدق نافع: فقال. فرجعت إىل سامل فأخربته بقول نافع. األمين، و هذه يف األيسر

  .فأقر به حممد بن مهران. عبداهللا
نة ما جلست أحداً مذ عشرين س: ثنا سفيان عن ابن شربمة، قال، قال الشعيب. حدثنا حممد بن أيب عمر -١٧

  .و لقد نسيت من العلم ما لو قد حفظه أحد من الناس كان به عاملاً. حدث حبديث إال و أنا أعلم به منه
رد : ثنا سفيان عن ابن شربمة، قال، قال الشعيب لشباك أرد عامك؟ ما قلت ألحد قط: حدثنا ابن أيب عمر -١٨
  . علي



  من مسات الثقات احلفاظ-

فافتح : أحفظ علي املصحف قال: لرزاق، أنا معمر، قال، قال قتادة لسعيدحدثنا عبد بن محيد، ثنا عبدا -١٩
أنا لصحيفة جابر أحفظ من : فقال. ال: هل أسقطت شيئاً، قال سعيد: مث قال. سورة البقرة، فقرأها حىت ختمها

  .سورة البقرة، و ما قرئ علّي إال مرة
املفضل، ثنا عبد الرمحن بن اسحاق، عن الزهري، حدثنا حجاج بن الشاعر، ثنا عفان بن مسلم، ثنا بشر بن  -٢٠
قط، و ال شككت يف حديث قط، إال حديثاً واحداً، فسألت صاحيب فإذا هو كما ) أ/٥(ما استعدت حديثاً : قال

  . حفظت

  ما جاء يف مدح حفاظ احلديث والتفضيل بني الرجال-

  .أبصر باحلديث من الزهري ما رأيت أحداً: حدثنا حممد بن عباد، ثنا سفيان، عن عمرو، قال -٢١
حدثين رجالن صادقان من لباب احلديث : حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد، حدثين أيب، حدثنا شعبة، قال -٢٢

  .عمران بن حدير و سليمان التيمي
شك ابن عون أصدق عندي من حديث آخر عندكم، صدوق : حدثنا احللواين، ثنا شبابة، ثنا شعبة، قال -٢٣

  .صدوق
حفاظ الناس أربعة، حيىي بن : مسعت علي بن مسهر يذكر عن سفيان، قال: نا الوليد بن شجاع، قالحدث -٢٤

  .سعيد األنصاري، و إمساعيل بن أيب خالد، و عبدامللك بن أيب سليمان، و عاصم األحول
عن شيخ  و ما حدثين. سفيان الثوري أحفظ مين: مسعت شعبة يقول: حدثنا حممود بن غيالن، ثنا وكيع، قال -٢٥

  .إال و إذا سألت الشيخ حدثين على ما قال سفيان
ذهبت مع سفيان إىل هشام بن عروة، فجعل سفيان يسال هشاماً و هشام : حدثنا الوليد بن شجاع، قال -٢٦

أعيدها عليك؟ فأعادها عليه، مث قام سفيان، و أذن ألصحاب احلديث، : حيدثه، حىت إذا فرغ، قال له سفيان
ال نقدر أن : قالوا. احفظوا كما حفظ صاحبكم: عل إذا حدث أرادوا اإلمالء، فقال هلم هشامفدخلت معهم، فج
  .حنفظ كما حفظ

كيف قال أيوب كذا؟ : ابن عون يسألين: حدثنا احللواين، ثنا سليمان بن حرب، ثنا محاد بن زيد، قال -٢٧
  .إن أيوب كان أعلمنا باحلديث: ؟ فيقولمل تتركه: فإن كان خالفه ترك ابن عون ذلك احلديث، فأقول له. فأخربه
: اختلف األعمش و طلحة يف حديث، فقال لألعمش: حدثنا حجاج بن الشاعر، مسعت أبا أسامة يقول -٢٨

  .أنت: أرأيت لو أنك مسعته سبعاً و مسعته مرة، أينا كان أحفظ؟ قال
دخلت : قال. دة أحفظ من مخسني مثلهقتا: قال عبدالرمحن. ما رأيت قط أثبت من عبدالكرمي: قال ابن عيينة -٢٩

و ذكر حفظ شعبة و زهري بن . و هارون األعور كان صدوقاً حافظاً. على أيب موسى و هو حيتجم ليالً وساقة
  . معاوية

أدركت البصرة و إذا اختلفوا يف حديث نطقوا بكتاب : مسعت يزيد بن هارون يقول: حدثنا احللواين، قال -٣٠
  .عبد الوارث 



و ذكر عن . هو أثبت و أعلم و أحفظ: و لكن قل. ال تقل فالن أحفظ الناس، و اهللا أعلم: قتادةقال  -٣١
  .الزهري

  جرح الرجال والتكلم على مراتبهم جرحاً أو تعديالً ليس غيبة-
: قال فحدث رجل عن رجل، فقلت. كنا عند إمساعيل بن علية جلوساً: حدثنا عمرو بن علي، ثنا عفان، قال -٣٢

  .ما اغتابه و لكنه حكم أنه ليس بثبت: قال إمساعيل. اغتبته: فقال الرجل. ليس بثبتإن هذا 
  .قد لقيت شهراً فلم أعتد به: حدثنا حجاج بن الشاعر، قال، ثنا شبابة، قال شعبة -٣٣
 و -مث ذكر من فضله  -إن يل جاراً : حدثنا حجاج، ثنا سليمان بن حرب، ثنا محاد بن زيد، قال، قال أيوب -٣٤

  .لو شهد على مترتني ما رأيت شهادته جائزة
. يا أبا موسى أهل الكوفة حيدثون عن كل أحد: حدثين حممد بن املثىن، قال، قال يل عبدالرمحن بن مهدي -٣٥
  .عمن أحدث؟ فذكرت له حممد بن راشد املكحويل: قال

يهم و الغالب على حديثه الصحة  رجل حافظ متقن فهذا ال خيتلف فيه، و آخر. احفظ عين، الناس ثالثة: فقال يل
  .و آخر الغالب على حديثه الوهم فهذا ُيترك حديثه. و لو ُترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. فهو ال ُيترك

و قد ذكرنا من مذاهب أهل العلم و أقاويلهم يف درجات احلفاظ من : مسعت أبا احلسني مسلم بن احلجاج يقول***
ر و السنن و اآلثار، ما يستدل به ذو اللب على تفاوت أحواهلم و منازهلم يف احلفظ و وعاة العلم و ُنقال األخبا

و إن منهم من هو دونه يف رداءة . فيعلم أن منهم املتوقي املتقن ملا حصل من علم و ما أدى منه إىل غريه. بأسبابه
  .الً حني حيمل أو حاكياً حني حيكيفهذا كما جيب حام. و إن منهم املتوهم فيه غري املتقن. احلفظ و التساهل فيه

. و قد اشترط النيب صلى اهللا عليه و سلم على سامع حديثه و مبلغه حني دعا له أن يعيه، و حيفظ مث يؤديه كما مسعه
فاملؤدي لذلك بالتوهم غري املتيقن مؤد على خالف ما شرط النيب صلى اهللا عليه و سلم و غري داخل يف جزيل ما 

  .وته عليه و اهللا أعلميرجى من إجابة دع

فإن كان املؤدي جاء خبرب عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم بالتوهم، قد أزال معىن اخلرب بتومهه عن اجلهة اليت 
قاله، بنقصان فيه أو زيادة، حىت يصري قائالً على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كمن ال يعلم، مل يؤمن عليه 

من كذب علّي متعمداً فيتبوأ مقعده من : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قولهالدخول فيما صح به اخلرب عن ر
فإذا علم ذلك، مث مل يتحاش من فعله، فقد دخل يف باب تعمد الكذب، فإن كان مل يعلم حترمي ذلك فهو . حمرم

  .و الواجب عليه تعلم حترميه و االنزجار عن فعله. جاهل ملا جيب عليه

  اهللا وسنذكر اآلن إن شاء 

  األحاديث املنقولة املوسومة عند أهل العلم باألغاليط فيها

، يف أسانيدها ومتوهنا، حديثا حديثا، وخنرب فيها بالعلل اليت من أجلها صارت أخبار أغاليط بشرح وجوهنا به 
  .وأشباهها، ملن أراد معرفتها، إن وفق اهللا جلمعها وباهللا توفيقنا وإليه مرجعنا

  :مسعت مسلما يقول 



  :ذكر األخبار اليت نقلت على الغلط يف متوهنا 

مسعت : ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، قال: حدثنا حممد بن بشار، ثنا حيىي بن سعيد وحممد بن جعفر، قإال) ٣٦(
وثنا إسحاق، أنا :حدثين علقمة بن وائل، عن وائل، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حجرا أبا العنبس يقول

بة عن سلمة، مسعت حجرا أبا العنبس حيدث عن وائل بن حجر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هبذا أبوعامر، ثنا شع
كلهم عن شعبة، عن سلمة، عن حجر، عن علقمة، عن وائل إال إسحاق عن أيب عامر فإنه مل يذكر . احلديث

  .علقمة، وذكر الباقون كلهم علقمة
  :مسعت مسلما قال

  .فأصابه : وسنذكر إن شاء اهللا رواية من حديث شعبة فيها . وأخفى صوته: الأخطأ شعبة يف هذه الرواية حني ق
ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن سلمة بن :حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، فقالوا ) ٣٧(

آمني ميد هبا : قالوال الضالني، : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ: كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل قال
  .صوته

مسعت رسول اهللا صلى : حدثنا أبو كريب، ثنا أسود بن عامر، ثنا شريك، عن مساك، عن علقمة، عن أبيه قال) ٣٨(
قد تواترت الروايات كلها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جهر : مسعت مسلما يقول. اهللا عليه وسلم جيهر بآمني

  .ذلك بآمني وقد روي عن وائل ما يدل على
قرأت على مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد وأيب سلمة أهنما أخرباه عن : حدثنا حيىي بن حيىي قال) ٣٩(

إذا أمن إالمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر : (أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).له

  : مسعت مسلما يقول

  لت على الغلط يف متوهناذكر األحاديث اليت نق

سألت األسود بن يزيد عما حدثت عائشة عن صالة : حدثنا أمحد بن يونس، ثنا زهري، ثنا أبو إسحاق قال) ٤٠(
كان ينام أول الليل وحييي آخره وإن كانت له حاجة إىل أهله قضى حاجته : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالت

  )ومل ميس ماء حىت ينام
  :يقولمسعت مسلما 

  .فهذه الرواية عن أيب إسحاق خاطئة، وذلك أن النخعي وعبد الرمحن بن األسود جاءا خبالف ما روى أبوإسحاق
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا ابن علية ووكيع وغندر، عن شعبة، عن احلكم، عن إبراهيم، عن األسود، ) ٤١(

  ).كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا: (عن عائشة قالت
كان رسول اهللا : (حدثنا ابن منري، ثنا أيب، ثنا حجاج، عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه، عن عائشة قالت) ٤٢(

  ).صلى اهللا عليه وسلم جينب مث يتوضأ وضوءه للصالة مث ينام حىت يصبح
أن رسول اهللا : (ن الليث، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة، عن عائشةحدثنا حيىي بن حيىي وابن رمح وقتيبة، ع) ٤٣(

  ).صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة قبل أن ينام
  : مسعت مسلما يقول



  ومن األخبار املنقولة على الوهم يف املنت دون اإلسناد

، ثنا أيب، عن صاحل، عن ابن شهاب، أن أبا بكر بن سليمان بن حدثنا احلسن احللواين، ثنا يعقوب بن إبراهيم) ٤٤(
يا : فقال ذو الشمالني بن عبد عمرو. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى ركعتني مث سلم: (أيب حثمة أخربه أنه بلغه

ن ذلك يا قد كا: قال ذوالشمالني. مل تقصر الصالة ومل أنس:رسول اهللا أقصرت الصالة أم نسيت؟ فقال رسول اهللا 
فقام رسول اهللا . نعم: أصدق ذواليدين؟ قالوا: رسول اهللا، فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الناس فقال

صلى اهللا عليه وسلم فأمت ما بقي من الصالة ومل يسجد السجدتني اللتني تسجدان إذا شك الرجل يف صالته حىت 
  .لقاه الناس

وأبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف وأبو بكر بن عبد . ملسيب، عن أيب هريرةوأخربين ابن ا: قال ابن شهاب) ٤٥(
  .الرمحن وعبيد اهللا بن عبد اهللا

  :مسعت مسلما يقول 
وخرب ابن شهاب هذا يف قصة ذي اليدين وهم غري حمفوظ لتظاهر األخبار الصحاح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم يف هذا
  .مسعت أبا هريرة وساقه يف هذا: سفيان، ثنا أيوب، مسعت ابن سريين يقولحدثنا عمرو الناقد، ثنا ) ٤٦(
  .حدثنا أبوكريب، ثنا أبوأسامة، ثناعبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر) ٤٧(
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا إمساعيل بن إبراهيم، عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أيب املهلب، عن ) ٤٨(

أن رسول اهللا حني سها يف صالته يوم ذي اليدين سجد سجدتني بعد أن أمت : (كروا يف حديثهمعمران كل هؤالء ذ
  ).الصالة

  :مسعت مسلما يقول
فقد صح هبذه الروايات املشهورة املستفيضة يف سجود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم ذي اليدين أن الزهري 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهم يف روايته إذ نفى ذلك يف خربه من فعل رسول 
  : مسعت مسلما يقول…

  اخلرب املنقول على الوهم يف متنه

ثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد، ثنا كثري بن زيد، : حدثين احلسن احللواين وعبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي قاال) ٤٩(
فاضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه  بت عند خاليت ميمونة: حدثين يزيد بن أيب زياد، عن كريب، عن ابن عباس قال

وسلم يف طول الوسادة واضطجعت يف عرضها، وحنن نيام، مث قام فصلى، فقمت عن ميينه فجعلين عن يساره فلما 
  .يا رسول اهللا وساقه: صلى قلت

  :مسعت مسلماً يقول
عباس إمنا قام عن  وهذا خرب غلط غري حمفوظ، لتتابع األخبار الصحاح برواية الثقات على خالف ذلك، أن ابن

  .يسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحوله حىت أقامه عن ميينه
وكذلك سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سائر األخبار عن ابن عباس أن الواحد مع اإلمام يقوم عن ميني 

  .اإلمام ال عن يساره



  :مسعت مسلماً يقول
مث نذكر بعد ذلك رواية سائر أصحاب … ريب عن ابن عباسوسنذكر إن شاء اهللا رواية أصحاب كريب عن ك

  .ابن عباس عن ابن عباس مبوافقتهم كريباً
حدثنا ابن أيب عمر، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن كريب، عن ابن عباس، أنه بات ليلة عند ميمونة، ) ٥٠(

ت فصنعت مثل ما صنع النيب صلى اهللا فقم: فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الليل فتوضأ، قال ابن عباس
  .عليه وسلم، مث جئت، فقمت عن يساره فجعلين عن ميينه

  .وخمرمة بن سليمان عن كريب
  .وسلمة بن كهيل عن أيب رشدين

  .وسلمة عن كريب
  .وسامل بن أيب اجلعد عن كريب

  .وهشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس
  .وأيوب عن عبداهللا عن أبيه

  .كم عن سعيد بن جبريواحل
  .وابن جريج عن عطاء

  .وقيس بن سعد عن عطاء
  .وأيب نضرة عن ابن عباس
  .والشعيب عن ابن عباس
  .عن ابن عباس. وطاووس عن عكرمة

  :مسعت أبا احلسني يقول 
ه فقد صح مبا ذكرنا من األخبار الصحاح عن كريب، وسائر أصحاب ابن عباس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقام

  . عن يساره، وهم وخطأ غري ذي شك

رواية جابر بن عبداهللا عن النيب : وكالذي صح عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقامه عن ميينه) ٥١(
قام رسول اهللا صلى : أتينا جابراً، فقال: عن عبادة بن الصامت بن عبادة: صلى اهللا عليه وسلم يف قصة أيب حزرة

ى، مث جئت فقمت عن يسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخذ بيدي، فأدارين حىت أقامين اهللا عليه وسلم فصل
عن ميينه، مث جاء جبار بن صخر، فقام عن يسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخذ بأيدينا مجيعاً، فدفعنا حىت 

  .أقامنا خلفه
  .وكذلك روى حممد بن املنكدر عن جابر

  :مسعت مسلما يقول 

  ن األخبار اليت يهم فيها بعض ناقليهاوم

: ثنا أبومعاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة: حدثنا حيىي بن حيىي وأبو كريب وحممد بن حامت قالوا
  ).أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرها أن توايف معه صالة الصبح يوم النحر مبكة(



  :مسعت مسلما يقول
يب معاوية ال من غريه، وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى الصبح يف حجته يوم النحر وهذا اخلرب وهم من أ

باملزدلفة وتلك سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكيف يأمر أم سلمة أن توايف معه صالة الصبح يوم النحر 
  .مبكة وهو حينئذ يصلي باملزدلفة

  :مسعت مسلما يقول
ح من روى هذا اخلرب عن أيب معاوية، وهو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أن توايف هذا خرب حمال، ولكن الصحي

  .توايف معه: وإمنا أفسد أبومعاوية معىن احلديث حني قال. صالة الصبح يوم النحر مبكة وكان يومها فأحب أن توايف
  :مسعت مسلما يقول

  .ليتبني من صوب مصيبهم فيه وخطأ خمطئهموسنذكر إن شاء اهللا رواية أصحاب هشام عن هشام هذا احلديث 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر أم سلمة أن :(حدثنا ابن أيب عمر، ثنا سفيان، ثنا هشام، عن أبيه ) ٥٣(

  ).تصلي الصبح يوم النحر مبكة وكان يومها فأحب أن توافقه
  :وروى هذا احلديث 

  .عبدة عن هشام
  .وحيىي عن هشام
ة من هذا اخلرب ما رواه الثوري عن هشام، وقد روى وكيع أيضا فوهم فيه كنحو ما وهم فيه أبو فالرواية الصحيح

  .معاوية
أمر أم سلمة أن توافيه الصبح : حدثنا أبو بكر، ثنا وكيع عن هشام عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم) ٥٤(

  .مبىن
  :مسعت مسلما يقول

صلى اهللا عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر باملزدلفة دون غريها من  وسبيل وكيع كسبيل أىب معاوية أن النيب
  .األماكن ال حمالة

  :مسعت مسلما يقول
  : ومن فاحش الوهم البن هليعة

حدثين بسر : كتب إيل موسى بن عقبة يقول: حدثنا زهري بن حرب، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا ابن هليعة قال) ٥٥(
مسجد يف : قلت البن هليعة). ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم احتجم يف املسجدأن رسو: (بن سعيد عن زيد بن ثابت

  .مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم: بيته؟ قال
  :مسعت مسلما يقول

وابن هليعة املصحف يف متنه املغفل يف . وهذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحش خطؤها يف املنت واإلسناد مجيعا
 صلى اهللا عليه وسلم احتجر يف املسجد خبوصة أو حصري يصلي فيها، وسنذكر صحة وإمنا احلديث أن النيب. إسناده

  .الرواية يف ذلك إن شاء اهللا
مسعت أبا النضر حيدث عن : حدثين حممد بن حامت، ثنا هبز بن أسد، ثنا وهيب، حدثين موسى بن عقبة قال) ٥٦(

اختذ حجرة يف املسجد من حصري فصلى رسول اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : (بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت
صلى اهللا عليه وسلم فيها ليايل حىت اجتمع إليه أناس مث فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح 



  .بأن خيرج إليهم وساقه
ىل عمر بن عبيد اهللا عن حدثنا حممد بن املثىن، ثنا حممد بن جعفر، ثنا عبد اهللا بن سعيد، ثنا سامل أبوالنضر مو) ٥٧(

احتجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبصفة أو حصري فخرج رسول اهللا : (بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال
  ).صلى اهللا عليه وسلم
  :مسعت مسلما يقول

إمنا  الرواية الصحيحة يف هذا احلديث ما ذكرنا عن وهيب وذكرنا عن عبد اهللا بن سعيد عن أيب النضر، وابن هليعة
وقع يف اخلطأ من هذه الرواية أنه أخذ احلديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذكر، وهي اآلفة اليت خنشى على 
من أخذ احلديث من الكتب من غري مساع من احملدث، أو عرض عليه، فإذا كان أحد هذين ـ السماع أو العرض 

وأما اخلطأ يف إسناد . من اخلطأ الفاحش إن شاء اهللا ـ فخليق أن ال يأيت صاحبه التصحيف القبيح وما أشبه ذلك
حدثين بسر بن سعيد وموسى، إمنا مسع هذا احلديث من أيب : كتب إيل موسى بن عقبة يقول: رواية ابن هليعة فقوله

  .النضر يرويه عن بسر بن سعيد 

  :مسعت مسلما يقول

  ومن األخبار املنقولة على الوهم يف اإلسناد واملنت مجيعا

أنه كان : (حدثنا أبو بكر، ثنا أبوخالد عن أمين عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم) ٥٨(…
  ).بسم اهللا وباهللا والتحيات هللا: يقول

هذه الرواية من التشهد، والتشهد غري ثابت اإلسناد واملنت مجيعا، والثابت ما رواه الليث وعبد : قال أبو احلسني
  :فتابع فيه يف بعضه فيماالرمحن بن محيد، 

حدثنا قتيبة، ثنا الليث، وثنا أبوبكر، ثنا حيىي بن آدم، ثنا عبد الرمحن بن محيد، حدثين أبوالزبري عن طاووس ) ٥٩(
  ).كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: (عن ابن عباس قال
  .يث وعبد الرمحن بن محيد الرؤاسي عن أيب الزبري عن طاووسفقد اتفق الل: مسعت مسلما يقول
  .عن سعيد بن جبري عن ابن عباس: وروى الليث فقال

  .وكل واحد من هذين عند أهل احلديث أثبت يف الرواية من أمين
  .بسم اهللا وباهللا: ومل يذكر الليث يف روايته حني وصف التشهد
، خبالف الليث وعبد الرمحن إياه دخل الوهم أيضا يف زيادته يف املنت، فلما بان الوهم يف حفظ أمين إلسناد احلديث

  .فال يثبت ما زاد فيه
وقد روي التشهد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أوجه عدة صحاح، فلم يذكر يف شيء منه مبا روى أمين 

والزيادة يف . اجلنة وأعوذ باهللا من النارأسأل اهللا : بسم اهللا وباهللا، وال ما زاد يف آخره من قوله: يف روايته قوله
  .األخبار ال يلزم إال عن احلفاظ الذين مل يعثر عليهم الوهم يف حفظهم

  : مسعت مسلما يقول

  ومن األخبار اليت رويت على الغلط والتصحيف



كنا نورثه ( :حدثنا أبوبكر بن أيب شيبة، ثنا قبيصة، ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض عن أيب سعيد قال) ٦٠(
  ).على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين اجلد

كنا نوديه : هذا خرب صحف فيه قبيصة، وإمنا كان احلديث هبذا اإلسناد عن عياض قال: مسعت أبا احلسني يقول
إىل أن  على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين يف الطعام وغريه يف زكاة الفطر فلم يقر قراءته، فقلب قوله

  .يعين اجلد : يورثه، مث قلب له معىن فقال: قال
  : مسعت مسلما يقول

  ومن احلديث الذي يف متنه وهم

من : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا ابن منري، ثنا أيب، ثنا حجاج عن نافع عن ابن عمر قال) ٦١(
  ).ن مل يكن له مال بذل العبدأعتق نصيبا له يف عبد ضمن ألصحابه يف ماله إن كان موسرا وإ
والدليل على خطئه اتفاق احلفاظ من أصحاب نافع . وروى غري واحد هذه الرواية عن نافع يف استسعاء العبد فاعتق

وخالف احلفاظ املتقنني حلفظهم يبني ضعف احلديث من . على ذكرهم يف احلديث املعىن الذي هو ضد السعاية
  .احلفاظ من أصحاب نافع خبالف من قدمنا روايته يف هذا اخلرب غريه، وسنذكر إن شاء اهللا ما روى

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال: حدثنا حيىي بن حيىي قال) ٦٢(
ه من أعتق شركا له يف عبد فكان له مال يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاه حصصهم وعتق علي(

  ).العبد وإال فقد عتق منه ما أعتق
  .وروى عبيد اهللا عن نافع هبذا

  .وأيوب ، وحيىي بن سعيد، وجرير بن حازم، والليث، وابن جريج، ومعمر، عن الزهري عن سامل عن ابن عمر
  .وسفيان بن عيينة عن عمرو عن سامل
  .وحبيب بن أيب ثابت عن ابن عمر

  .وعبد العزيز عن أهل مكة عن ابن عمر
قد ذكرنا مجلة من رواة هذا اخلرب عن ابن عمر، وليس يف حديث واحد منهم ذكر السعاية إال الذي قدمنا حديثهم 

  .من قبل
فإن مل يكن له مال عتق منه بيان أن السعاية : وفيما ذكر مالك، وعبيد اهللا، وأيوب، وجرير بن حازم، يف حديثهم

  .ساقطة عن العبد
عن الصائغ بشىء يعترب هبم من الرواية من أحد هؤالء إذا خالفوه، فكيف هبم وليس حجاج، وأشعث، والدااليت 
  .مجيعا، وقد أطبقوا على اخلالف هلم

فأما ابن أيب ذئب فلم يذكر ابن أيب فديك السعاية عنه يف خربه، وهو مساع احلجازيني، فلعل ابن أيب بكري حني ذكر 
  .أيب ذئب بالعراق فيما نرى، ويف حديث العراقيني عنه كثري عنه السعاية كان قد لقن اللفظ؛ ألن مساعه عن ابن

  : مسعت مسلما يقول

  ومن احلديث الذي نقل على الوهم يف متنه ومل حيفظ



حدثنا ابن منري، ثنا أيب، ثنا سعيد بن عبيد، ثنا بشري بن يسار األنصاري، عن سهل بن أيب حثمة، أنه أخربه أن ) ٦٣(
: قالوا. قتلتم صاحبنا: ، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيالً، فقالوا للذين وجدوه عندهمنفراً منهم انطلقوا إىل خيرب

يا رسول اهللا أتينا خيرب، فتفرقنا فيها، فوجدنا : فانطلقوا إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا. ما قتلنا وال علمنا
جتيئون بالبينة على الذين : قال. ما قتلنا وال علمنا: لواقا. قتلتم صاحبنا: فقلنا للذين وجدناه عندهم. أحدنا قتيالً

فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه . ال نقبل أميان يهود: قالوا. فيحلفون لكم: قال. ما لنا ببينة: تدعون عليهم؟ قالوا
  .وسلم أن يطل دمه فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة من إبل الصدقة

  .من رواية أيب نعيممث . وروى سعيد بن عبيد
هذا خرب مل حيفظه سعيد بن عبيد على صحته، ودخله الوهم حىت أغفل موضع حكم رسول اهللا : قال أبو احلسني

  .صلى اهللا عليه وسلم على جهته
. وذلك أن يف اخلرب حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم بالقسامة، أن حيلف املدعون مخسني مييناً ويستحقون قاتلهم

فعند ذلك أعطى . تربئكم يهود خبمسني مييناً، فلم يقبلوا أمياهنم: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. لفوافأبوا أن حي
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم عقله

  .وسنذكر هذا اخلرب خبالف ما روى سعيد
  .حدثنا قتيبة، ثنا الليث، عن حيىي، عن بشري بن يسار) ٦٤(

  .وسفيان بن عيينة، عن حيىي
  .ن بالل، عن حيىيوسليمان ب

  .وهشيم، عن حيىي
  .وعن ابن إسحاق، حدثين بشري بن يسار

وابن شهاب أخربين أو سلمة وسليمان بن يسار، عن رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 
  ).إن القسامة على ما كانت عليه يف اجلاهلية: (األنصار، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  . يونس عن ابن شهابوروى هذا 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا أبو خالد األمحر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن ) ٦٥(
  .حويصة وحميصة أبناء مسعود، وعبداهللا وعبد الرمحن أبناء فالن، خرجوا، وساقه

عن احلسن، أنه أخربه أن النيب صلى اهللا  حدثنا حممد بن رافع، ثنا عبدالرزاق، أنا ابن جريج، أخربين الفضل) ٦٦(
فرد القسامة على األنصار، فأبوا أن حيلفوا، فجعل النيب صلى اهللا عليه . عليه وسلم بدأ بيهود، فأبوا أن حيلفوا

  .وسلم العقل على يهود
كرنا مجلة من أخبار أهل القسامة يف الدم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكلها مذكور فقد ذ: قال أبو احلسني

فيها سؤال النيب صلى اهللا عليه وسلم إياهم قسامة مخسني مييناً، وليس يف شيء من أخبارهم أن النيب صلى اهللا عليه 
  .سامة يف اخلرب فلم يذكرهوسلم سأهلم البينة، إال ما ذكر سعيد بن عبيد يف خربه، وترك سعيد الق

وتواطؤ هذه األخبار اليت ذكرناها خبالف رواية سعيد يقضي على سعيد بالغلط والوهم يف خرب القسامة، وغري 
مشكل على من عقل التمييز من احلفاظ من نقلة األخبار ومن ليس كمثلهم أن حيىي بن سعيد أحفظ من سعيد بن 

سبابه، فلو مل يكن إال خالف حيىي إياه حني اجتمعا يف الرواية عن بشري بن عبيد وأرفع منه شأنا يف طريق العلم وأ
يسار لكان األمر واضحا يف أن أوالمها باحلفظ حيىي بن سعيد، ودافع ملا خالفه، غري أن الرواة قد اختلفوا يف 



يب صلى اهللا عليه موضعني من هذا اخلرب سوى املوضع الذي خالف فيه سعيد، وهو أن بعضهم ذكر يف روايته أن الن
وقال اآلخرون بل . وسلم بدأ املدعني بالقسامة وتلك رواية بشري بن يسار ومن وافقه عليه، وهي أصح الروايتني

  .بدأ باملدعى عليهم لسؤال ذلك
وقال فريق . واملوضع اآلخر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وداه من عنده، وهو ما قال بشري يف خربه ومن تابعه

وحديث بشري يعين ابن يسار يف القسامة أقوى األحاديث . أغرم النيب صلى اهللا عليه وسلم يهود الدية آخرون بل
  .فيها وأصحها

  :مسعت مسلما يقول

  ذكر خرب واه يدفعه األخبار الصحاح

 حدثنا مسلم، ثنا عبد اهللا بن مسلمة، أنا سلمة بن وردان عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال) ٦٧(
  ).ال، وساقه: يا فالن هل تزوجت؟ قال: (من أصحابه فقال

  .هذا اخلرب الذي ذكرناه عن سلمة عن أنس أنه خرب خيالف اخلرب الثابت املشهور: قال مسلم
قل هو اهللا أحد تعدل : (وهو الشائع من قوله. فنقل عوام أهل العدالة ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).ثلث القرآن
ربع : إهنا ربع القرآن، مث ذكر يف خربه من القرآن مخس سور يقول يف كل واحد منها: بن وردان يف روايتهفقال ا

  .القرآن، وهو مستنكر غري مفهوم صحة معناه
ولو أن هذا الكتاب قصدنا فيه األخبار عن سنن األخيار، مبا يصح ومبا يستقيم، ملا استجزنا ذكر هذا اخلرب عن 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فضال عن روايته، وكذلك ما أخرجه من األخبار املنكرة،  سلمة بلفظه باللسان
  .ولكننا سوغنا روايته لعزمنا على إخبارنا فيه من العلة اليت وصفنا
  .أهنا ثلث القرآن) قل هو اهللا أحد(وسنذكر إن شاء اهللا ما صح من األخبار عن رسول اهللا، وسورة 

ن أنس عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب صعصعة، عن أبيه، عن أيب سعيد، عن قتادة بن ورواه مالك ب) ٦٨(
  ).أهنا تعدل ثلث القرآن: (النعمان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ورواه حيي بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن سامل، عن معدان، عن أيب الدرداء، عن النيب صلى اهللا عليه ) ٦٩(
  .وسلم هبذا

  .وجرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس
  .والزهري، عن أمه أم كلثوم، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وسويد بن سعيد، ثنا فضل بن عياض، عن منصور، عن هالل، عن ربيع بن خيثم، عن عمرو بن ميمون، عن ابن 
  .ذاأيب ليلى، عن امرأة من األنصار، عن أيب أيوب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هب

وعن حممد بن جعفر، عن شعبة، عن أيب ميسر، عن عمران بن ميمون، عن أيب مسعود، عن النيب صلى اهللا عليه 
  . وسلم

وزكريا بن إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن بعض أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم أن النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم



  .ا أيوبمسعت أب: وعمرو بن عثمان، أخربين موسى بن طلحة قال
  :مسعت مسلما يقول

  ذكر رواية أخرى نقلها الكوفيون على الغلط

  ).أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر ببيع املدبر يف دين الذي دبره: (عن عطاء وأيب الزبري، عن جابر) ٧٠(
ا باع إمن: (وهشيم، عن عبد امللك، عن أيب جعفر حممد بن علي، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال) ٧١(

  ).خدمة املدبر
أمر ببيع خدمة املدبر إذا (حممد بن فضيل، عن عبد امللك، عن عطاء، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ٧٢(

  ).احتاج
حدثنا مسلم، ثنا أبوغسان، ثنا معاذ بن هشام، حدثين أيب، عن مطر، عن عطاء بن أيب رباح وأيب الزبري ) ٧٣(

ن األنصار أعتق مملوكه إن حدث به، فمات فدعاه النيب صلى اهللا عليه أن رجال م: (وعمرو، أن جابرا حدثهم
  ).وسلم فباعه من نعيم بن عبد اهللا أخي بين عدي

  :مسعت مسلما يقول
قد ذكرنا رواية أهل الكوفة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيع املدبر، وقد ساعد بعضهم بعضا يف أن النيب 

 دين كان على سيده، وذكر عبد امللك يف روايته أن الذي باعه النيب صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه وسلم باعه يف
  .وسلم باعه بعد موت السيد

  .وما ذكرنا من زيادهتم يف اخلرب غري البيع فخطأ مل حيفظ
  .وسنذكر إن شاء اهللا رواية من حفظ هذا اخلرب وأداه على جهته وصحته

أعتق رجل من بين عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول : ابر، أنه قالقال الليث، عن أيب الزبري، عن ج) ٧٤(
من يشتريه مين؟ فاشتراه نعيم بن عبداهللا بثمامنائة : قال. ال: ألك مال غريه؟ قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .درهم
  .وأبوب عن أيب الزبري عن جابر

  .ومعمر عن أيوب
  .وسفيان، عن أيب الزبري

  .عمرو بن دينار عن جابر أن رجالً من األنصار ومحاد، عن
  .وسفيان عن عمرو
  .وأبوب عن عمرو

  .وابن جريج عن عمرو
  .وعبداجمليد بن سهيل، عن عطاء، عن جابر
  .وأبو عمرو بن العال، عن عطاء، عن جابر

  . وابن املنكدر، عن جابر



ونتبني سبيله إن . يف بيع املدبر من وجوهه قد ذكرنا عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: مسعت مسلماً يقول
ومههم ومتييزهم، إذ اتضح مبا ذكرنا من روايتهم هلذا اخلرب، أن الذي رواه الكوفيون فيه وهم، حني أحلقوا : شاء اهللا

  .من اخلرب ذكر الدين على الذي دبره، وإحلاقهم فيه البيع بعد موت السيد
وهو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم باع . يح من ذلك ما روى غريهموكذلك من ذكر منهم بيع اخلدمة، وأن الصح

  .املدبر، ودفع الثمن إىل سيده، من غري ذكر دين كان عليه
. أيوب السختياين: فقد اتفق على ذلك أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأصحاب عمرو ابن دينار، مثل

  .وابن جريج، ومحاد، وشعبة وابن عيينة
  .أيب الزبري عن جابروكذلك عن 

  .والليث بن سعد، وابن أيب ذئب، عن ابن املنكدر
  .فأما رواية ابن فضيل، عن عبدامللك عن عطاء، فوهم كله برمته، اإلسناد واملنت

فأما ذكر اخلدمة، . وذلك أن عبد امللك إمنا روى هذا احلديث عن أيب جعفر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسالً
  .إن شاء اهللا فغلط ال شك فيه

  ومن اخلرب الذي مل ينقل على الصحة وأخطأه ناقله يف اإلسناد واملنت

.  
  .أبو سنان، عن علقمة بن مريد، عن ابن بريدة، قال جئت، أنا وحيىي بن يعمر

  .وأبو عوانة، عن عطاء بن السائب، ثنا حمارب بن دثار وعلقمة وحسني بن احلسن أن ابن بريدة
  .عن ابن بريدة وساقه. عن احلسني بن احلسن الكندي وسفيان عن علقمة وشريط

وقد ذكرنا رواية الكوفيني حديث ابن عمر يف سؤال جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اإلميان واإلسالم وقد 
إذ انتهوا باحلديث إىل بن عمر، حكي ذلك من حضور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني . أومهوا مجيعاً يف إسناده

  .ه جربيل عليه السالمسأل
  .وإمنا روى ابن عمر عن عمر بن اخلطاب أنه هو الذي حضر ذلك دون أن حيضره ابن عمر

  .ولو كان ابن عمر عاين ذلك وشاهده مل جيز أن حيكيه عن عمر
وسنذكر إن شاء اهللا رواية من أسند هذا احلديث إىل ابن عمر، يرويه عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

  .ال جربيل عليه السالم إياه، مث، نذكر مواضع العلل يف متنه، ونبينها إن شاء اهللاوسؤ
وذكر حديث كهمس، ومطر الوراق، وعثمان بن غياث، وسليمان التيمي عن حيىي عن ابن عمر عن عمر عن النيب 

  .صلى اهللا عليه وسلم
إذ هم الزائدون يف اإلسناد . ن أهل الكوفةفهذه رواية البصريني هلذا احلديث، وهم يف روايته أثبت، وله أحفظ م

  .عمر بن اخلطاب ومل حيفظ الكوفيون فيه عمر
واحلفظ غالب على . واحلديث للزائد واحلافظ، ألنه يف معىن الشاهد الذي قد حفظ يف شهادته ما مل حيفظ صاحبه

  . النسيان وقاض عليه ال حمالة



جئت أسألك : إن جربيل عليه السالم حيث قال: يث إذ قال فيهفأما رواية أيب سنان، عن علقمة، يف منت هذا احلد
يف رواية هذا  -وإمنا أدخل هذا احلرف . فهذه زيادة خمتلقة، ليست من احلروف بسبيل. عن شرائع اإلسالم

وإمنا . شرذمة زيادة يف احلرف مثل ضرب النعمان بن ثابت وسعيد بن سنان ومن جياري األرداء حنومها -احلديث
وتعقيد اإلرجاء ذلك ما مل يزد قوهلم إال وهنا، وعن احلق إال بعدا، إذ زادوا . بذلك تصويباً يف قوله يف اإلميانأرادوا 

  .يف رواية األخبار ما كفى بأهل العلم
يا : قال: والدليل على ما قلنا من إدخاهلم الزيادة يف هذا اخلرب أن عطاء بن السائب وسفيان روياه عن علقمة فقاال

سليمان، ومطر، وكهمس، وحمارب، وعثمان، وحسني بن :  ما اإلسالم؟ وعلى ذلك رواية الناس بعد مثلرسول اهللا
ما : يا حممد ما اإلسالم؟ ومل يقل: حسن، وغريهم من احلفاظ، كلهم حيكي يف روايته أن جربيل عليه السالم قال

  .شرائع اإلسالم؟ كما روت املرجئة
  :مسعت مسلما يقول

بال عاضد هلا يف شيء من الروايات عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واتفق العلماء على القول  ذكر رواية فاسدة
  خبالفها

حدثنا مسلم، ثنا حجاج بن الشاعر، أنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أيب، عن ابن إسحاق، حدثين شعبة بن أيب ) ٧٥(
من يكذب يف مثل هذا احلديث ـ أن أباه حدثه هند عن رجل من املغرب ـ من أهل البادية وقليل من أهل البادية 

يا نيب اهللا أرأيت من فاتته الدفعة من عرفات؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا : (قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يا نيب اهللا أرأيت إن أدركتين الفجر؟ فقال يل رسول : فقلت. إن وقفت عليها قبل الفجر فقد أدركت: عليه وسلم
  ).إن وقفت عليها قبل أن تطلع الشمس فقد أدركت: ى اهللا عليه وسلماهللا صل

  ذكر األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبالف هذه الرواية مث عن الصحابة والتابعني من بعد
مسعت : (حدثنا أبوبكر بن أيب شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن بكري بن عطاء، عن عبدالرمحن بن يعمر قال) ٧٦(
يا رسول اهللا كيف احلج؟ : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه أناس من أهل الكوفة، فقالوار

أيام مىن ثالثة أيام، فمن تعجل يف يومني فال إمث . احلج عرفة، فمن جاء قبل طلوع الفجر ليلة مجع فقد مت حجه: قال
  ).نمث أردف رجال ينادي هب. عليه ومن تأخر فال إمث عليه

  .حدثنا عبد اهللا بن معاذ، ثنا أيب، ثنا شعبة، عن بكري بن عطاء هبذا) ٧٧(
: حدثنا ابن أيب شيبة، حدثنا أبو خالد األمحر، عن حجاج، عن ابن أيب مليكة، عن ابن عباس وابن الزبري، قاال) ٧٨(

  .من نزل عرفة بليل فقد أدرك احلج
  . عمر أنه كان ينزل من مل يقف بعرفة من ليلة مزدلفةوذكر حديث جابر بن عبد اهللا وابن الزبري وابن 

فقد تواطأت األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعن الصحابة والتابعني ومن بعدهم من علماء األمصار 
فإن أدركه الصبح . أن إدراك احلج هو أن يطأ املرء عرفات مع الناس أو بعد ذلك إىل أقرب الصبح من ليلة الفجر

ودل مبا ذكرنا من تواطؤ األخبار، . ا يدخل عرفات قبل ذلك فقد فاته احلج، وال اختالف بني أهل العلم يف ذلكومل
واتفاق العلماء على ما وصفنا، أن رواية ابن إسحاق اليت رواها فجعل إدراك احلج فيها إىل بعد الصبح قبل طلوع 



  . مقوال ميثل سائر املوجبات مل يذهب عن مجيعهمالشمس رواية ساقطة، وحديث مطرح، إذ لو كان حمفوظا وقوال
  :مسعت مسلما يقول

  ذكر خرب ليس مبحفوظ املنت

أن : (حدثنا حيىي بن حيىي، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أيب قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن املغرية بن شعبة) ٧٩(
  )رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ ومسح على اجلوربني والنعلني

كنت مع النيب صلى : (دثنا أبو بكر، ثنا أبومعاوية، عن األعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن املغرية قالح) ٨٠(
  ).اهللا عليه وسلم يف سفر وساقه
  .األسود بن هالل، عن املغرية
  .وعلي بن ربيعة، خطبنا املغرية

  .وأياد بن لقيط، عن قبيصة بن برمة، عن املغرية بن شعبة
  .أبيه عن محزة بن املغرية، عن

  .وعروة بن املغرية، عن أبيه
  .والزهري، عن عباد، عن عروة

  .وبكر بن عبد اهللا، عن ابن املغرية، عن املغرية
  .وسليمان التيمي، عن بكر، عن احلسن، عن ابن املغرية بن شعبة، عن أبيه

  .وشريك، عن أيب السائب، عن املغرية
  .وحممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن الغرية

  .املغرية، عن أبيهوعروة بن 
  .مسعنا املغرية: وعامر وسعد بن عبيدة، قاال

  .وأبو العالية عن فضالة عن املغرية
  .وعمرو بن وهب، عن املغرية

  .عن املغرية] عن عروة[وابن عون عن عامر 
  .وابن سريين، عن املغرية

  .وقتادة، عن احلسن وزارة ابن أيب أوىف، عن املغرية
  .ملغريةوحريز بن حية الثقفي عن ا

  :مسعت مسلماً يقول
وهم . قد بينا من ذكر أسانيد املغرية يف املسح، خبالف ما روى أبو قيس، عن هزيل، عن املغرية، ما قد اقتصصناه

  .من التابعني وأجلتهم مثل مسروق
ومن خالف خالف بعض . وذكر من قد تقدم ذكرهم، فكل هؤالء قد اتفقوا على خالف رواية أيب قيس عن هزيل

واحلمل فيه على أيب قيس أشبه، وبه أوىل منه . ء بني ألهل الفهم من احلفظ يف نقل هذا اخلرب، وحتمل ذلكهؤال
  .هبزيل ألن أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخباراً غري هذا اخلرب، سنذكرها يف مواضعها إن شاء اهللا

  . فأما يف خرب املغرية يف املسح



: حممد بن عبداهللا بن قهزاد، عن علي بن احلسن بن شقيق، قال، قال عبداهللا بن املبارك فأخربين: حدثنا مسلم، قال
مل جييء به غريه، فعسى أن : على الثوري فقال -يعين حديث املغرية من رواية أيب قيس-عرضت هذا احلديث 

  .يكون ومها

  ذكر خرب خطأ يف متنه، يدفعه األخبار الصحاح،

  .الصحيحة مث نتبعها الفاسدةغري أنا نبدأ بذكر الرواية 
اعتم رجل عند : (حدثين زهري بن حرب، ثنا مروان، ثنا يزيد بن كيسان، عن أيب حازم، عن أيب هريرة قال) ٨١(

النيب صلى اهللا عليه وسلم مث رجع إىل أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف ال يأكل من أجل صبيته، 
من : (ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممث بدا له فأكل، فأتى رس

  ).حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأهتا وليكفر عن ميينه
  .ومالك، عن سهيل، عن أبيه

  .وسليمان بن بالل، عن سهيل، عن أبيه
  .ومحاد بن زيد، عن غيالن بن جرير، عن أيب بردة، عن أيب موسى

  .ومحاد، عن أيوب، عن أيب قالبة
  .وتركت طرق زهدم. وعن القاسم بن عاصم، عن زهدم

  .وأبو بردة، عن أيب موسى
  .ومحيد، عن أنس، أن أبا موسى

ويسر بن عبيد اهللا، عن أيب عائذ، عن أيب الدرداء، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مما أفاء اهللا، فقال أبو موسى 
  .فإذا حلفت على ميني: مث قال يف آخرهيا رسول اهللا، : األشعري

  .ومتيم بن طرفة، عن عدي
  .واألعمش، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن متيم

  .والشيباين عن ابن عبدالعزيز
  .وشعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبداهللا بن عمر

  .وموىل احلسن بن علي عن عدي بن حامت
  .يت النيب صلى اهللا عليه وسلموأبو الزهراء، عن أيب األحوص عوف بن مالك، عن أبيه، أت

وقد ذكرنا األحاديث الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أمر احلالف على الشيء يرى غري ما حلف عليه 
أن يكفر عن ميينه ويأيت الذي هو خري، ألن الكفارة قبل احلنث غري واجبة على احلالف، وبعد احلنث هي واجبة 

  .وز أن يكون املقطوع بأداء كفارة ينويها مؤديها مؤدياً لغرض جيب يف وقت ثانفال جي. باتفاق من اجلميع
  :مسعت مسلماً يقول

  . سنذكر الرواية اليت ختالف هذه األخبار الثابتة اليت قدمناها

ه ذكر النيب صلى اهللا علي: ثنا حيىي بن حيىي، ثنا هشيم، عن حيىي بن عبيد اهللا، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال) ٨٢(
  .وسلم من حلف على ميني رأى غريها خرياً منها، فأتى الذي هو خري فهو كفارته



ويزيد بن كيسان، . فلو مل يكن مما تبني فساد هذه الرواية إال ما ذكرنا قبل من رواية سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة
فكيف ومعه . لكفى ذلك) ميينه فليأهتا وليكفر عن: (عن أيب حازم، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  حديث أيب موسى، وعدي بن حامت، وأيب الدرداء، وغريهم؟

مبثل هذه الرواية وأشباهها ترك أهل احلديث حديث حيىي بن عبيد اهللا، ال يعتدون به، وأما حديث ابن خياط، عن 
  .عمرو بن شعيب، فال معىن يف التشاغل به

  :مسعت مسلما يقول

  وايتها يف متنها وال يف إسنادهاذكر رواية ال يتابع ر

مسعت حممد بن عجالن يذكر عن : ثنا حممد بن املثىن، ثنا معدي بن سليمان أبو عثمان صاحب الطعام قال) ٨٣(
من أتى جنازة فانصرف عليها إىل أهلها كان له قرياط، فإذا شيعها كان له قرياط، فإذا : (أبيه عن أيب هريرة قال

: فإذا جلس حىت يقضى قضاؤها كان له قرياط، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى عليها كان له قرياط،
  ).والقرياط مثل جبل أحد أو أعظم من جبل أحد

قرياط ملن صلى عليها : فهذه الرواية، املتقنون من أهل احلفظ على خالفها، وأهنم مل يذكروا يف احلديث إال قرياطني
  .نمث يرجع، وملن انتظر دفنها قرياطا

كذلك روى أصحاب أيب هريرة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويروي عن غري أيب هريرة عن النيب 
  .صلى اهللا عليه وسلم بوجوه ذوات عدد سنذكرها إن شاء اهللا

فأما حديث معدي بن سليمان يف روايته من ذكر أربعة قراريط، فلم يواطأ عليه من وجه من الوجوه املعروفة، 
  .خولف يف إسناده عن ابن عجالنو
حدثين حممد بن حامت، ثنا حيىي، عن يزيد بن كيسان، عن أيب حازم، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه ) ٨٤(

  .وسلم احلديث
  .وأبو عاصم، عن ابن عجالن، عن املقربي، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم) ٨٥(

  .أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلموالزهري، عن ابن املسيب، عن 
  .وأبو مزاحم، عن أيب هريرة

  .رواه معاوية بن سالم. والسائب بن يزيد، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .والوليد بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة
  .واملسيب بن رافع، عن الرباء مثل ذلك

يوسف بن سالم، عن أيب سعيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثل  وسليمان بن بالل، عن عمرو بن حيىي، عن ابن
  . ذلك

  ذكر األخبار اليت يف إسنادها غلط من بعض ناقليها

مسعت رسول اهللا : (ثنا أبوبكر بن أيب شيبة، ثنا أبو األحوص، عن أيب إسحاق، عن جماهد، عن ابن عمر قال) ٨٦(
قل يا أيها : يف الركعتني بعد املغرب والركعتني قبل الفجر بـ صلى اهللا عليه وسلم أكثر من عشرين مرة يقرأ

  )الكافرون، و قل هو اهللا أحد



  .وإبراهيم النخعي، عن جماهد، عن ابن عمر هبذا
  .وهذا اخلرب وهم عن ابن عمر

ته والدليل على ذلك الروايات الثابتة عن ابن عمر أنه ذكر ما حفظ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من تطوع صال
وركعيت الفجر، أخربتين حفصة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلى : بالليل والنهار فذكر عشر ركعات مث قال

فكيف مسع منه أكثر . ركعتني خفيفتني إذا طلع الفجر وكانت ساعة ال أدخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها
  .من حفصة عن النىب صلى اهللا عليه وسلم من عشرين مرة قراءته فيها وهو خيرب أنه حفظ الركعتني

  .وسنذكر إن شاء اهللا ما ثبت عن ابن عمر يف الرواية يف ذلك
صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل الظهر : (حيىي بن سعيد، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر قال) ٨٧(

  ،)ركعتني وساقه
  .وأيوب عن نافع
  .ومالك عن نافع
  .عن أبيه والزهري عن سامل

فقد ثبت ما ذكرنا من رواية سامل ونافع عن ابن عمر أن حفصة أخربته أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي 
ركعيت الفجر ان رواية أيب إسحاق وغريه مث ذكر عن ابن عمر أنه حفظ قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم غري 

  .حمفوظ 
  وفيها خرب آخر غري حمفوظ اإلسناد

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا زيد بن حباب، ثنا عمر بن عبد اهللا ابن أيب خثعم، حدثين حيىي بن أيب كثري،  )٨٨(
للمقيم يوم وليلة، وللمسافر : (يا رسول اهللا ما الطهور باخلفني؟ قال: عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، أن رجالً قال

  ).ثالثة أيام ولياليهن
  .يب هريرة ليست مبحفوظةهذه الرواية يف املسح عن أ

  . وذلك أن أبا هريرة مل حيفظ املسح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم لثبوت الرواية عنه بإنكاره املسح على اخلفني

  .وسنذكر ذلك عنه إن شاء اهللا
رة عن مسعت أبا زرعة قال، سألت أبا هري: حدثنا حممد بن املثىن، ثنا حممد، ثنا شعبة، عن يزيد بن زاذان قال) ٨٩(

ما : فدخل أبو هريرة دار مروان بن احلكم، فبال مث دعا مباء فتوضأ، وخلع خفيه، وقال: قال. املسح على اخلفني
  .أمرنا اهللا أن منسح على جلود البقر والغنم

  .فقد صح برواية أيب زرعة، وأيب رزين عن أيب هريرة إنكاره املسح على اخلفني
فلما أنكره . هللا عليه وسلم كان أجدر الناس وأوالهم للزومه والتدين بهولو كن قد حفظ املسح عن النيب صلى ا

والقول اآلخر ما أبايل على ظهر محار . ما أمرنا اهللا أن منسح على جلود البقر والغنم: الذي يف اخلرب من قوله
ند ذلك عنه وإن من أس. مسحت أو على خفي، بان ذلك أنه غري حافظ املسح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم واهي الرواية، أخطأ فيه إما سهواً أو تعمداً
فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض، تتميز صحيحها من سقيمها، وتتبني رواة ضعاف األخبار من أضدادهم 

ههم من نقلة األخبار، لروايتهم ولذلك أضعف أهل املعرفة باحلديث عمر بن عبداهللا بن أيب خثعم وأشبا. من احلفاظ



  .األحاديث املستنكرة اليت ختالف روايات الثقات املعروفني من احلفاظ
  :مسعت مسلما يقول 

  ذكر خرب مستنكر عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  فقد أطبق احلفاظ على صدر روايته عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السفر : (عن فراس، عن عطية، عن ابن عمر قال احلسن بن صاحل،) ٩٠(

واحلضر فصلى الظهر يف احلضر أربعا وبعدها ركعتني والعصر أربعا وليس بعدها شيء واملغرب ثالثا وبعدها ركعتني 
  .وساقه) والعشاء أربعا وبعدها ركعتني

  .هبذا ورواه ابن أيب ليلى، عن عطية، عن ابن عمر
  ذكر األسانيد الصحاح الثابتة اليت ختالف رواية عطية: مسعت مسلما يقول

: ثنا مسلم، ثنا عبد اهللا بن مسلمة، حدثين عيسى بن حفص بن عاصم ابن عمر بن اخلطاب عن أبيه قال) ٩١(
  )فصلى لنا الظهر ركعتني وساق احلديث: صحبت ابن عمر يف طريق مكة قال(

حفص بن عاصم بن عمر، : صحاح كل واحدة منها ثابت على انفراده، وهم مجاعة منهم فهذه أسانيد: قال مسلم
وعيسى بن طلحة بن عبيد اهللا، وعثمان بن عبد اهللا بن سراقة، ووبرة بن عبد الرمحن، حكوا ذلك عن ابن عمر ترك 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم السبحة يف السفر قبل املكتوبة وبعدها
  . عمر ذلكونافع حكى ترك ابن 

  ذكر رواية فاسدة بني خطؤها خبالف اجلماعة من احلفاظ

حدثين القاسم بن زكريا بن دينار، ثنا حسني بن علي، عن زائدة، عن عبد العزيز بن أيب رواد، عن نافع، عن ) ٩٢(
أو زبيب كان الناس خيرجون صدقة الفطر يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم صاع شعري أو متر أو سلت : (ابن عمر

  ).فلما كان عمر وكثرت احلنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك األشياء
  .وسنذكر إن شاء اهللا من رواية أصحاب نافع خبالف ما روى عبد العزيز

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : (ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: ثنا عبد اهللا بن مسلمة وقتيبة قاال) ٩٣(
  ).ة الفطر من رمضان على الناس صاعا من متر أو صاعا من شعري وساقهفرض زكا

  .وعبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر
  .وأيوب، عن نافع
  .والليث، عن نافع

  .والضحاك، عن نافع
  .وابن جريج، أخربين أيوب بن موسى عن نافع

  .وحممد بن إسحاق، عن نافع
  .نافعوإمساعيل بن علية ويزيد بن زريع، عن أيوب، عن 

  .والضحاك بن عثمان، وحممد بن إسحاق
  .فهؤالء األجلة من أصحاب نافع قد أطبقوا على خالف رواية ابن أيب رواد يف حديثه صدقة الفطر وهم سبعة نفر



. مل يذكر أحد منهم يف احلديث السلت وال الزبيب، ومل يذكروا يف أنه جعل مكان تلك األشياء نصف صاع حنطة
  .فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر: تياين وأيوب بن موسى والليث يف حديثهمإمنا قال أيوب السخ

فقد عرف من عقل احلديث وأسباب الروايات حني يتابع هؤالء من أصحاب نافع على خالف ما روى ابن أيب 
  .رواد، فلم يذكروا مجيعا يف احلديث إال الشعري والتمر
، إذ كان ابن عمر ال يعطي يف دهره بعد النيب صلى اهللا عليه والسلت والزبيب حيكى عن ابن عمرعلى غري صحة
  .وسلم إال التمر، إال مرة أعوزه التمر فأعطى الشعري

  : مسعت مسلما يقول

  ذكر حديث منقول على اخلطأ يف اإلسناد واملنت

ليه وسلم ألهل وقت رسول اهللا صلى اهللا ع: (مسعت مالكا يقول: ثنا مسلم، ثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق قال) ٩٤(
قد : فحدثت به معمر فقال. أخربنيه نافع عن ابن عمر: من حدثك هذا يا أبا عبد اهللا؟ قال: فقلت. العراق قرنا

  .رأيت أيوب دار مرة إىل قرن فأحرم منها
  .وأخربين بعض أهل املدينة أن مالكا بأخرة حماه من كتابه: قال عبد الرزاق

  :مسعت مسلما يقول
   فيها بيان خطأ هذه الرواية عن عبد الرزاقذكر الروايات اليت

قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ثنا مسلم، ثنا حيىي بن حيىي قال) ٩٥(
قال عبداهللا، وبلغين أن رسول اهللا . قال يهل أهل املدينة من ذي احلليفة، وأهل الشام من اجلحفة، وأهل جند من قرن

  .اليمن من يلملم] أهل[ويهل : هللا عليه وسلم قالصلى ا
  .وعبيد اهللا، عن نافع
  .والليث، عن نافع

  .وحيىي بن سعيد، عن نافع
  .وحجاج، وابن عون، والضحاك، وابن جريج عن نافع

  .وعبداهللا بن دينار، عن ابن عمر
  .والزهري، عن سامل
  .وصدقة عن ابن عمر

  .سوعمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عبا
  .وابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس

  .وأبو الزبري عن جابر
  .وعطاء عن جابر

  .واحلجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن جابر
  .وابن جريج، عن عطاء، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .والقاسم عن عائشة
  .وحممد بن علي، عن ابن عباس



  .وميمون بن مهران، عن ابن عمر
. رسول اله صلى اهللا عليه وسلم، إلحرام احملرم ما يف حديث ابن عمر وابن عباسفالثابت الصحيح من توقيت 

  .ذلك كل ذلك يف روايته عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فهي هلن وملن أتى عليهن مبا يف احلديث
  .فالظاهر من هذا الكالم كله، أنه مسترق يف الرواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ذه الزيادة من قول ابن عباس، ليس منقوالً يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلموقد ميكن أن تكون ه
  . وإن كان حفظ فلعل لسان مالك سبق لسانه مع كالم كثري. وذكر كالماً كثرياً يدل على أن عبدالرزاق مل حيفظ

عن نافع، عن ابن عمر،  حفظ] ما[والصحيح احملفوظ من توقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكون ذلك : قال
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقت قرنا ألهل العراق، هذا ما ال حيتمل التوهم على مالك

  .عن نافع، عن ابن عمر حد ألهل العراق ذات عرق. وقد روى عبيد اهللا كما ذكرنا من قبل
  .الك خطأ غري حمفوظرواية عبدالرزاق عن م] بني أن[وذكر ألفاظ كل رجل من هؤالء املسمني بعد أن 

فأما األحاديث اليت ذكرناها من قبل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقت ألهل العراق ذات عرق، فليس منها واحد 
  .يثبت

  .وذلك أن ابن جريج قال يف حديث أيب الزبري عن جابر
، إ منا روى هشام بن فأما رواية املعايف بن عمران، عن أفلح، عن القاسم، عن عائشة، فليس مبستفيض عن العايف

  .هبرام، وهو شيخ من الشيوخ، وال يقر احلديث مبثله إذا تفرد
وأما حديث يزيد بن أيب زيادة عن حممد بن علي، عن ابن عباس، فيزيد هو ممن قد اثقى حديثه الناس، واالحتجاج 

  .اخبربه إذا تفرد للذين اعتربوا عليه من سوء احلفظ، واملتون يف رواياته اليت يرويه
  .وحممد بن علي ال يعلم له مساع من ابن عباس، وال أنه لقيه، أو رآه

  .ألهل الطائف قرنا: وأما رواية جعفر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، فلم حيكم حفظه، ألن فيه
ذلك من  وميزوا يف رواياهتم ألهل اليمن أن ابن عمر مل يسمع. وألهل جند قرناً: ويف رواية سامل ونافع، وابن دينار

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ويف رواية ميمون، جعل ألهل املشرق ذات عرق

  .وسامل، ونافع، وابن دينار، كل واحد منهم أوىل بالصحيح عن ابن عمر، من ميمون الذي مل يسمعه من ابن عمر
ثنا حيىي بن ميسر، عن  مسعت أيب، أنبا عبداهللا بن املبارك،: ثنا مسلم، حدثين حممد بن علي بن شقيق، قال) ٩٦(

وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهل املدينة وغريهم إذا أراد أن حيج أو يعتمر أن ال جياوز ذا : عكرمة، قال
  .احلليفة إال حراماً، ووقت ألهل الشام اجلحفة ومن مر هبا من غريهم أن ال جياوزها إال حراماً، إال أن حيرم وساقه

  :مسعت مسلما يقول 

  حديث منقول على اخلطأ يف اإلسناد ذكر

حدثين حممد بن سهل بن عسكر، أنا ابن أيب مرمي، ثنا حيىي بن أيوب، عن إمساعيل بن عقبة، عن ابن شهاب، ) ٩٧(
أنه أهدي هلا وحلفصة طعام ومها صائمتان فأفطرتا عليه، فسألت حفصة رسول اهللا صلى اهللا : (عن عروة، عن عائشة

  ).عمر، فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تصوم يوما مكانهعليه وسلم وكانت بنت 



وأنا العمري، حدثين ابن شهاب، عن عروة، عن : حدثنا مسلم، ثنا حممد بن سهل، ثنا ابن أيب مرمي قال) ٩٨(
  )…أصبحت أنا وحفصة : (عائشة قالت

ب، عن إمساعيل بن أمية، عن الزهري، عن ثنا مسلم، ثنا حممد بن سهل، ثنا ابن أيب مرمي، ثنا حيىي بن أيو) ٩٩(
  .عروة، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثله

  .وابن وهب، عن حيوة، عن ابن اهلاد، عن زميل موىل عروة عن عروة، عن عائشة مبثله) ١٠٠(
  .وابن وهب، عن جرير بن حازم، عن حيىي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة) ١٠١(

  .عن عروة، عن عائشة، وبيان ذلك يف رواية ابن جريج: فقد أخطأ كل من قالأما حديث الزهري، 
أخربك عروة، عن : قلت للزهري: ثنا مسلم، حدثين حممد بن حامت، ثنا حممد بن بكر، ثنا ابن جريج، قال) ١٠٢(

. ة يف ذلك شيئاَمل أمسع من عرو: قال). من أفطر يف تطوع فليقضه: (عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
. أصبحت أنا وحفصة: ولكن حدثين يف خالفة سليمان بن عبدامللك ناس عن بعض من كان سأل عائشة أهنا قالت

  .فذكر احلديث
فقد شفى ابن جريج يف رواية الزهري، هذا احلديث عن الصحيح فال حاجة بأحد إىل التنقري : مسعت مسلماً يقول

وذلك أنه قد قال . عنه ابن جريج من النقر والتنقري يف مجع احلديث إىل جمهولعن حديث الزهري إىل أكثر مما أبان 
  .حدثين ناس عن بعض من كان سأل عائشة، ففسد احلديث لفساد اإلسناد: له

  . وذكره باجلرح واجلهالة. وأما حديث زميل موىل عروة فزميل ال يعرف له ذكر يف شيء، إال يف هذا احلديث فقط

سعيد، عن عمرة، عن عائشة، فلم يسنده عن حيىي إال جرير بن حازم وجرير مل يعن يف الرواية  وأما حديث حيىي بن
وال يكاد يأيت هبا على التقومي واالستقامة وقد يكون من ثقات احملدثني من . إمنا روى من حديثه نذراً. عن حيىي

  .قصة يكون له يف وقت وذكر. يضعف روايته عن بعض رجاله الذي محل عنهم للتثبيت
والدليل على ما بينا من هذا اجتماع أهل احلديث، ومن علمائهم، على أن أثبت الناس يف ثابت البناين، محاد بن 

  .سلمة
  .حيىي القطان، وحيىي بن معني، وأمحد بن حنبل، وغريهم من أهل املعرفة: كذلك قال

س، وداود بن أيب هند، واجلريري، ومحاد يعد عندهم، إذا حدث عن غري ثابت، كحديثه عن قتادة، وأيوب، ويون
  .وحيىي بن سعيد، وعمرو بن دينار، وأشباههم، فإنه خيطئ يف حديثهم كثرياً

  .وغري محاد يف هؤالء أثبت عندهم، كحماد بن زيد، وعبدالوارث، ويزيد بن زريع وابن علية
بتهم فيه، جعفر بن برقان، وعلى هذا املقال الذي وصفنا عن محاد، يف حسن حديثه وضبطه عن ثابت، حىت صار أث
ولو ذهبت تزن جعفراً يف غري . عن ميمون بن مهران ويزيد بن األصم فهو أغلب الناس عليه، والعلم هبما وحبديثهما

ميمون وابن األصم، وتعترب حديثه عن غريمها، كالزهري وعمرو بن دينار وسائر الرجال لوجدته ضعيفاً رديء 
  .الضبط، والرواية عنهم

ك اهللا أن صناعة احلديث، ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إمنا هي ألهل احلديث خاصة، ألهنم واعلم رمح
إذ األصل الذي يعتمدون ألدياهنم السنن واآلثار املنقولة، من . احلفاظ لروايات الناس، العارفني هبا دون غريهم

سبيل ملن نابذهم من الناس، وخالفهم يف عصر إىل عصر من لدن النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل عصرنا هذا، فال 
املذهب، إىل معرفة احلديث ومعرفة الرجال من علماء األمصار فيما مضى من األعصار، من نقل األخبار ومحال 

  .اآلثار



وأهل احلديث هم الذين يعرفوهنم ومييزوهنم حىت ينزلوهم منازهلم يف التعديل والتجريح وإمنا اقتصصنا هذا الكالم، 
ته من جهل مذهب أهل احلديث ممن يريد التعلم والتنبه، على تثبيت الرجال وتضعيفهم فيعرف ما الشواهد لكي نثب

. والكالم يف تفسري ذلك يكثر. عندهم، والدالئل اليت هبا ثبتوا الناقل للخرب من نقله، أو سقطوا من أسقطوا منهم
  .ونقصدوقد شرحناه يف مواضع غري هذا، وباهللا التوفيق يف كل ما نؤم 

  :مسعت مسلما يقول

  ذكر حديث آخر وهم مالك يف إسناده

قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد ـ وهو من ولد : ثنا مسلم، ثنا حيىي بن حيىي قال) ١٠٣(
  ).وساقه… أنه ذهب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلاجته: (املغرية بن شعبة ـ عن املغرية

ا أمحد بن جعفر املعقري، ثنا النضر بن حممد، ثنا أبو أويس، أخربين ابن شهاب، أن عباد بن ثنا مسلم، ثن) ١٠٥(
  ).…كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (زياد بن أيب سفيان، أخربه أن املغرية قال

  .ويونس، عن ابن شهاب، حدثىن عباد بن زياد
  .ن عروةأخربين عباد بن زياد، ع: والليث وعقيل، قال ابن شهاب

  .عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عباد
عباد بن زياد ـ من ولد املغرية ـ وإمنا هو عباد بن زياد بن أيب سفيان كما فسره أبو : فالوهم من مالك يف قوله

  .أويس يف روايته
اد بن زياد، عن عروة واحملفوظ عندنا من رواية الزهري، رواية ابن جريج، القتصاصه احلديث عن الزهري، عن عب

  .مث فصل يف آخر احلديث زيادة الزهري عن محزة بن املغرية. بن املغرية، عن أبيه
  : مسعت مسلما يقول 

  ذكر حديث وهم مالك بن أنس يف إسناده

صلينا وراء : (ثنا مسلم، ثنا قتيبة، ثنا مالك، عن هشام، عن أبيه أنه مسع عبد اهللا بن عامر بن ربيعة يقول) ١٠٥(
! إذن واهللا كان يقوم حني يطلع الفجر: فقلت. مر بن اخلطاب الصبح فقرأ سورة يوسف وسورة احلج قراءة بطيئةع

  :مسعت مسلما يقول). أجل: قال
  .فخالف أصحاب هشام هلم جرا مالكا يف هذا اإلسناد يف هذا احلديث

صليت خلف عمر فقرأ سورة احلج (: أخربين عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال: أبو أسامة، عن هشام قال) ١٠٦(
  ).وسورة يوسف قراءة بطيئة

  .وكيع، عن هشام، أخربين عبد اهللا بن عامر
  .صلى بنا عمر: وحامت، عن هشام، عن عبداهللا بن عامر قال

  :مسعت مسلما يقول
قال  فهؤالء عدة من أصحاب هشام كلهم قد أمجعوا يف هذا اإلسناد على خالف مالك والصواب ما قالوا دون ما

  . مالك 
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