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      مسعـت مسـلم بـن احلجـاج : ئ على أيب حامت مكي بن عبـدان ، قـال رِ قُ 

بـاهللا نســتعني و حبولـه جنيــب ، و نرغـب إليــه يف التوفيـق للرشــد : ول القشـريي يقــ

 .و الصواب ، و ال قوة إال باهللا

فإنك يرمحك اهللا ذكرت أن قبلك قوماً ، ينكرون قـول القائـل  : أما بعد

هذا حديث خطأ ، و هـذا حـديث صـحيح ، و فـالن  : من أهل العلم إذا قال

و ذكــرت أ�ــم . روى فــالن خبالفــه خيطــئ يف روايتــه حــديث كــذا ، و صــواب مــا

و نســبوه إىل اغتيــاب الصــاحلني مــن الســلف . اســتعظموا ذلــك مــن قــول مــن قالــه

إن مـن ادعـى متييـز خطـأ روايـتهم مـن صـوا�ا متخـرص : املاضني ، و حىت قـالوا 

  .مبا ال علم له به ، و مدع علم غيب ال يوصل إليه

العـوام مسـتنكري احلـق و و اعلم وفقنـا اهللا و إيـاك أن لـو ال كثـرة جهلـة 

و . روايــة باجلهالــة ملــا بــان فضــل عــامل علــى جاهــل ، و ال تبــني علــم مــن جهــل

فكـل ضـد . و ضد العلم هو اجلهل. لكن اجلاهل ينكر العلم لرتكيب اجلهل فيه

ناف لضده ، دافع له ال حمالة ، فال يهولنك اسـتنكار اجلهـال و كثـرة الرعـاع ملـا 

داد العلم دائـر إىل معدنـه ، و اجلهـل واقـف علـى خص به قوم و حرموه فإن اعت

  .أهله

. وسألت أن أذكـر لـك يف كتـايب روايـة أحاديـث ممـا وهـم قـوم يف روايتهـا

فصارت تلك األحاديث عند أهل العلـم يف عـداد الغلـط و اخلطـأ ، بيـان شـاف 

 -ممــن ســبيله طلــب الصــواب ، ســبيلك  -أبينهـا لــك حــىت يتضــح لــك و لغـريك 

واب مــن أصــاب مــنهم فيهــا ، و ســأذكر لــك إن شــاء اهللا غلــط مــن غلــط و صــ

مــن ذلــك مــا يرشــدك اهللا و �جــم علــى أكثــر ممــا أذكــره لــك يف كتــايب ، و بــاهللا 

  .التوفيق
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فمــــنهم احلــــافظ املــــتقن احلفــــظ ، املتــــوقي ملــــا يلــــزم توقيــــه فيــــه ، و مــــنهم 

فظـه املتساهل املشيب حفظه بتوهم يتومهه ، أو تلقني يلقنه من غـريه فيخلطـه حب

و مــنهم مــن مهــه حفــظ متــون األحاديــث دون . ، مث ال مييــزه عــن أدائــه إىل غــريه

أسانيدها ، فيتهاون حبفظ األثر ، يتخرصها من بعـد فيحيلهـا بـالتوهم علـى قـوم 

  .غري الذين أدي إليه عنهم

و نقـال األخبـار ، فهـو ] ب2[و كل مـا قلنـا مـن هـذا يف رواة احلـديث 

  .موجود مستفيض

لــك مــن منــازهلم يف احلفــظ ، و مــراتبهم فيــه ، فلــيس مــن و ممــا ذكــرت 

و إن كـان مـن أحفـظ  -ناقل خرب و حامـل أثـر مـن السـلف املاضـني إىل زماننـا 

إال الغلـط و السـهو ممكـن  -الناس ، و أشدهم توقياً و اتقاناً ملـا حيفـظ و ينقـل 

طريقـــــة الغفلـــــة و ) ب3(يف حفظـــــه و نقلـــــه ، فكيـــــف مبـــــن وصـــــفت لـــــك ممـــــن 

  .يف ذلكالسهولة 

مث أول مــا أذكــر لــك بعــد مــا وصــفت ، ممــا جيــب عليــك معرفتــه ، قبــل 

ذكــري لــك مــا ســألت مــن األحاديــث الســمة الــيت تعــرف �ــا خطــأ املخطــئ يف 

  .احلديث و صواب غريه إذا أصاب فيه

ــــل  ، فــــأعلم ــــة ناق ــــه معرفــــة اخلطــــأ يف رواي ــــدور ب ــــذي ي أرشــــدك اهللا إن ال

  : هتنيمن ج -إذا هم اختلفوا فيه  -احلديث 

أن ينقــل الناقــل حــديثاً بإســناد فينســب رجــالً مشــهوراً بنســب  : أحــدمها

يف إســـناد خـــربه خـــالف نســـبته الـــيت هـــي نســـبته أو يســـميه باســـم ســـوى امســـه ، 

  .فيكون خطأ ذلك غري خفي على أهل العلم حني يرد عليهم
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عــن أيب الطفيــل : كنعمـان بــن راشـد حيــث حــدث عـن الزهــري ، فقـال 

عــامر ال : و معلـوم عنـد عــوام أهـل العمـل أن اسـم أيب الطفيـل . عمـرو بـن واثلـة

  .عمرو

و هو من  -عن عباد : و كما حدث مالك بن أنس عن الزهري فقال 

معـروف النسـب . و إمنـا هـو عبـاد بـن زيـاد بـن أيب سـفيان -ولد املغرية بن شـعبة

  .عند أهل النسب و ليس من املغرية بسبيل

بن حممد بـن عمـرو بـن مطعـم ، و  عن عمر: و كرواية معمر حني قال 

إمنا هو عمر ابن حممد بن جبري بن مطعم ، خطأ ال شك عند نسـاب قـريش و 

  .و مل يكن جلبري أخ يعرف بعمرو. غريهم ممن عرف أنسا�م

و كنحـــو مـــا وصـــفت مـــن هـــذه اجلهـــة مـــن خطـــأ األســـانيد فموجـــود يف 

  .عهمتون األحاديث مما يعرف خطأه السامع الفهم حني يرد على مس

�ــى النــيب صــلى : و كــذلك حنــو روايــة بعضــهم حيــث صــّحف ، فقــال 

  .اهللا عليه و سلم عن التحري ، أراد النجش

: إن أبغـض النـاس إىل اهللا عـز و جـل ثالثـة : و كما روى آخر ، فقـال 

  .ملحداً يف احلرام: ملحد يف احلرفة و كذا و كذا ، أراد 

لى اهللا عليــه و ســـلم أن �ـــى رســول اهللا صـــ: و كروايــة اآلخـــر ، إذ قــال 

  .الروح غرضاً : تتخذ الروح عرضاً أراد 

فهــذه اجلهــة الــيت وصــفنا مــن خطــأ اإلســناد و مــنت احلــديث هــي أظهــر 

  .اجلهتني خطأ ، و عارفوه يف الناس أكثر

و اجلهة األخرى أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثاً عن مثـل الزهـري 

د ، جمتمعون على روايته يف اإلسـناد أو غريه من األئمة بإسناد واحد و منت واح
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و املـنت ، ال خيتلفـون فيـه يف معــىن ، فريويـه آخـر سـواهم عمــن حـدث عنـه النفــر 

الــذين وصــفناهم بعينــه فيخــالفهم يف اإلســناد أو يقلــب املــنت فيجعلــه خبــالف مــا 

حكـــى مـــن وصـــفنا مـــن احلفـــاظ ، فـــيعلم حينئـــذ أن الصـــحيح مـــن الـــروايتني مـــا 

اظ ، دون الواحد املنفـرد و إن كـان حافظـاً ، علـى هـذا حدث اجلماعة من احلف

املــذهب رأينــا أهــل العلــم باحلــديث حيكمــون يف احلــديث ، مثــل شــعبة و ســفيان 

بـــن عيينـــة و حيـــىي بـــن ســـعيد و عبـــدالرمحن بـــن مهـــدي و غـــريهم مـــن أئمـــة أهـــل 

  .العلم

و سـنذكر مــن مـذاهبهم و أقــواهلم يف حفـظ احلفــاظ و خطـأ احملــدثني يف 

  .ت ما يستدل به على حتقيق ما فسرت لك إن شاء اهللالروايا

غري أن أول مـا نبـدأ بـذكره يف هـذا املعـىن اخلـرب عـن رسـول اهللا صـلى اهللا 

عليه و سلم يف حتريضه الناس على حفظ حديثه و تبليغ من مسعه إىل غريه كما 

  .باخلري ملن فعل ذلك) أ-4(مسعه و دعائه 

فيان ، عـن عبـدامللك بـن عمـري ، حدثنا حممد بن أيب عمر ، ثنا س -1

نّضــر : عـن عبــدالرمحن ، عــن أبيــه قــال ، قـال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم 

اهللا عبداً مسع مقاليت فوعاها و حفظها و بلغها ، فرب حامل فقه غري فقيـه ، و 

  .رب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ، وساقه

ـــا الوليـــد بـــن مســـلم ،  -2 ثنـــا األوزاعـــي ، حـــدثين زهـــري بـــن حـــرب ، أن

حدثين حسان بن عطية ، حدثين أبو كبشة ، أن عبداهللا بن عمـرو حدثـه ، أنـه 

بلغـوا عـين و لـو آيـة ، و حــدثوا : "مسـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم يقــول 

  ".عن بين إسرائيل و ال حرج

حدثنا هداب بن خالد ، ثنا مهام ، عن زيد بـن أسـلم ، عـن عطـاء ـ  3

حــدثوا عــين و ال : "ن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم قــال عــن أيب ســعيد ، أ

  ".حرج ، و حدثوا عن بين إسرائيل و ال حرج
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  باب ما جاء في التوقي

 : في حمل الحديث و أدانه و التحفظ من الزيادة فيه و النقصان

حدثنا ابن منري ، ثنا أبو خالد األمحر ، عـن أيب مالـك ، عـن سـعد  -4

بـُـــين : "ر عــــن النــــيب صــــلى اهللا عليــــه و ســــلم ، قــــال بــــن عبيــــدة ، عــــن ابــــن عمــــ

اإلســالم علــى مخســة ، علــى أن يوحــد اهللا ، و إقامــة الصــالة و إيتــاء الزكــاة ، و 

ال ، : "و صـيام رمضـان ، فقـال ] احلـج: [فقال رجل " صيام رمضان ، و احلج

  .هكذا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم" صيام رمضان و احلج

حممد بن رافع ، ثنا عبدالرزاق ، أنـا معمـر ، عـن عثمـان بـن  حدثنا -5

يقــول ،  -بزدويـه ، عـن جعفــر بـن روذي ، مسعـت عبيــد بـن عمـري و هــو يقـص 

مثــل املنــافق كمثــل الشــاة الرابضــة بــني : "قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم 

رسـول إمنـا قـال . ويلكـم ال تكـذبوا علـى رسـول اهللا: ، فقال ابـن عمـر " الغنمني

  ".مثل املنافق كمثل الشاة العائرة بني الغنمني: "اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا احللواين ، ثنا حممد بن بشر ، ثنا خالد بن سعيد قيل حملمد  -6

الثقــة ، الصــدوق ، املــأمون خالــد بــن ســعيد : مــن ذكــرت يــا أبــا عبــداهللا؟ قــال : 

ت أحــداً كــان أشــد اتقــاء مــا رأيــ: عــن أبيــه ، قــال  -أخــو إســحاق ابــن ســعيد 

  .للحديث من ابن عمر

ثنا بشر بن املفضل ، ثنا ابن عون ، : حدثنا حيىي بن حبيب قال   -7

عن مسلم أيب عبداهللا ، عن إبراهيم بن يزيد ، عـن أبيـه ، عـن عمـرو بـن ميمـون 

ما أخطـأين مخـيس إال آيت فيـه عبـداهللا بـن مسـعود ، و مـا مسعتـه لشـيء : ، قال 

عت رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سـلم ، حـىت كـان عشـية ، فقـال مس: قط يقول 

: أو قــال  -مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم ، مث نكــس فرفــع بصــره : 

  .و إين ألنظر إليه ، فذكر احلديث -رأسه 
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حــدثنا حيــىي بــن حيــىي ، ثنــا ُســليم بــن أخضــر ، عــن ابــن عــون عــن  -8

لنـــيب صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم أن أنـــس بـــن مالـــك كـــان إذا حـــدث عـــن ا. حممـــد

  .أو كما قال: حديثاً ، كان يقول 

حدثنا أسحاق بن إبراهيم ، أنبأ الفضل بن موسـى ثنـا احلسـني بـن  -9

مسعــت : قـال . واقـد ، عـن الـرديين بـن أيب جملــز ، عـن أبيـه ، عـن قــيس بـن عبـاد

  .من مسع حديثاً فرد كما مسع ، فقد سلم: عمر يقول 

عبـــدالرمحن الـــدرامي ، ثنـــا مـــروان الدمشـــقي ، حـــدثنا عبـــداهللا بـــن  -10

: عن الليث بن سعد ، حدثين بكري بن األشج ، قال ، قال لنا بسر بن سـعيد 

اتقوا اهللا ، و حتفظوا من احلديث فواهللا لقد رأيتنـا جنـالس أبـا هريـرة فيحـدث عـن 

فــأمسع بعــض مــن كــان معنــا جيعــل . رســول اهللا ، و حيــدثنا عــن كعــب ، مث يقــوم

ول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم عـــن كعـــب ، و حـــديث كعـــب عـــن حـــديث رســـ

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

. حدثنا إسحاق بن إبراهيم و ابن رافع و عبد بن محيـد] ب4[  -11

ثنـا عبــدالرزاق ، ثنـا معمــر ، عـن الزهـري عــن عبيـد اهللا بــن عبـداهللا ، عــن : قـالوا 

ذ املــؤذن يف أذانــه فلمــا فــرغ مــن فلمــا ارتقــى عمــر املنــرب أخــ: ابــن عبــاس ، قــال 

أما بعـد ، فـإين : مث قال . أذانه ، قام عمر ، فحمد اهللا و أثىن عليه مبا هو أهله

أريـد أن أقـول مقالـة قـد قـدر أن أقوهلـا ، ال أدري لعلهـا بـني يـدي أجلـي ، فمـن 

و مــن . وعاهــا و عقلهــا و علمهــا و حفظهــا ، فليتحــدث �ــا حيــث ينتهــي بــه

  .فإن ال أحل ألحد أن يكذب عليّ  خشي أن ال يعيها

حــدثنا أبــو بكــر بــن نــافع ، ثنــا عمــر بــن علــي ، عــن هشــام عــن   -12

مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم : أبيــه ، عــن عبــداهللا بــن عمــرو ، قــال 

يقــــول ، مث لقيــــت عبــــداهللا ابــــن عمــــرو علــــى رأس احلــــول ، فســــألته ، فــــرد علــــي 
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:  صــلى اهللا عليــه و ســلم يقــول مسعــت رســول اهللا: قــال . احلــديث كمــا حــدث

  ".إن اهللا جل و عز ال ينتزع العلم"

ثنــــــا  -ابــــــن معاويــــــة  -حــــــدثنا إســــــحاق ، أخربنــــــا مــــــروان يعــــــين  -13

إن كــان أبــو معمــر عبــداهللا بــن ســخربة : األعمــش ، عــن عمــارة ابــن عمــري قــال 

  .ليلحق أبا برزة أن يسمع منه

، عــن إمساعيــل بــن  حــدثنا عمــرو الناقــد ، ثنــا ســفيان بــن عيينــة  -14

  .كنا نرد نافعاً عن اللحن فيأىب إىل الذي مسع: أمية ، قال 

قـاال ، ثنـا محـاد . حدثنا احللواين ، ثنا سـليمان بـن حـرب و عـارم -15

صــلى بنــا : بــن زيــد ، عــن أشــعث ، عــن إبــراهيم بــن ميســرة ، عــن جماهــد قــال 

لفـاً و ال واواً ، و مسلمة بن خملد صالة الصبح فقرأ بـالبقرة ، فمـا أسـقط منهـا أ

  .أنا يومئذ غالم يافع

أحدثكم حامت بـن إمساعيـل ، ثنـا : قلت حملمد بن مهران الرازي   -16

أسامة ابن زيد ، عن أيب بكر بن حفص بن عمر بن سعد ، قال ، قلت لسـامل 

. يف الشــق األميــن: يف أي الشـق كــان ابــن عمـر يشــعر بدنتــه؟ قـال : بـن عبــداهللا 

يف الشـق : لت يف أي الشـق كـان ابـن عمـر يشـعر بدنتـه؟ قـال فأتيت نافعاً ، فق

: فقـال نـافع . إن ساملاً أخـربين أنـه كـان يشـعر يف الشـق األميـن: فقلت . األيسر

و هــل ســامل ، إمنــا أتــى ببــدنتني مقــرونتني صــغريتني ، ففــرق أن يــدخل بينهمــا ، 

بقـــول  فرجعـــت إىل ســـامل فأخربتـــه. فأشـــعر هـــذه يف األميـــن ، و هـــذه يف األيســـر

فــأقر بــه . علــيكم بنــافع فإنــه أحفــظ حلــديث عبــداهللا. صــدق نــافع: فقــال . نــافع

  .حممد بن مهران

ثنــا ســفيان عــن ابــن شــربمة ، قــال ، . حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر -17

ما جلست أحـداً مـذ عشـرين سـنة حـدث حبـديث إال و أنـا أعلـم : قال الشعيب 

  .د من الناس كان به عاملاً و لقد نسيت من العلم ما لو قد حفظه أح. به منه
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ثنــا ســفيان عــن ابــن شــربمة ، قــال ، قــال : حــدثنا ابــن أيب عمــر   -18

  .رد علي: الشعيب لشباك أرد عامك؟ ما قلت ألحد قط 

حــدثنا عبــد بــن محيــد ، ثنــا عبــدالرزاق ، أنــا معمــر ، قــال ، قــال   -19

هــا حــىت فــافتح ســورة البقــرة ، فقرأ: أحفــظ علــي املصــحف قــال : قتــادة لســعيد 

أنــا لصــحيفة : فقــال . ال: هــل أســقطت شــيئاً ، قــال ســعيد : مث قــال . ختمهــا

  .جابر أحفظ من سورة البقرة ، و ما قرئ علّي إال مرة

حدثنا حجاج بـن الشـاعر ، ثنـا عفـان بـن مسـلم ، ثنـا بشـر بـن   -20

مــــا اســــتعدت : الــــرمحن بــــن اســـحاق ، عــــن الزهــــري ، قــــال  املفضـــل ، ثنــــا عبــــد

قــــــط ، و ال شــــــككت يف حــــــديث قــــــط ، إال حــــــديثاً واحــــــداً ،  )أ/5(حــــــديثاً 

  .فسألت صاحيب فإذا هو كما حفظت

مـــا : حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــاد ، ثنـــا ســـفيان ، عـــن عمـــرو ، قـــال   -21

  .رأيت أحداً أبصر باحلديث من الزهري

حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد ، حدثين أيب ، حدثنا شـعبة ،   -22

مــن لبــاب احلــديث عمــران بــن حــدير و ســليمان حــدثين رجــالن صــادقان : قــال 

  .التيمي

شـك ابـن عـون : حدثنا احللـواين ، ثنـا شـبابة ، ثنـا شـعبة ، قـال   -23

  .أصدق عندي من حديث آخر عندكم ، صدوق صدوق

مسعــت علــي بــن مســهر يــذكر : حــدثنا الوليــد بــن شــجاع ، قــال   -24

ــــن ســــعيد األ: عــــن ســــفيان ، قــــال  نصــــاري ، و حفــــاظ النــــاس أربعــــة ، حيــــىي ب

  .إمساعيل بن أيب خالد ، و عبدامللك بن أيب سليمان ، و عاصم األحول
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مسعـت شـعبة يقـول : حدثنا حممود بن غيالن ، ثنا وكيـع ، قـال   -25

و مــا حــدثين عــن شــيخ إال و إذا ســألت الشــيخ . ســفيان الثــوري أحفــظ مــين: 

  .حدثين على ما قال سفيان

ذهبــت مــع ســفيان إىل هشــام  :حــدثنا الوليــد بــن شــجاع ، قــال   -26

بن عروة ، فجعل سفيان يسال هشاماً و هشام حيدثه ، حـىت إذا فـرغ ، قـال لـه 

أعيـــدها عليـــك؟ فأعادهـــا عليـــه ، مث قـــام ســـفيان ، و أذن ألصـــحاب : ســـفيان 

احلديث ، فدخلت معهـم ، فجعـل إذا حـدث أرادوا اإلمـالء ، فقـال هلـم هشـام 

  .ال نقدر أن حنفظ كما حفظ: قالوا . احفظوا كما حفظ صاحبكم: 

حدثنا احللواين ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا محاد بن زيد ، قال   -27

فـإن كـان خالفـه تـرك ابـن . كيـف قـال أيـوب كـذا؟ فـأخربه: ابـن عـون يسـألين : 

إن أيــــوب كــــان أعلمنــــا : مل ترتكــــه؟ فيقــــول : عــــون ذلــــك احلــــديث ، فــــأقول لــــه 

  .باحلديث

اختلــف : ، مسعــت أبــا أســامة يقــول حــدثنا حجــاج بــن الشــاعر   -28

أرأيـت لـو أنـك مسعتـه سـبعاً و : األعمش و طلحة يف حديث ، فقال لألعمش 

  .أنت: مسعته مرة ، أينا كان أ؛فظ؟ قال 

ــــة   -29 ــــن عيين قــــال . مــــا رأيــــت قــــط أثبــــت مــــن عبــــدالكرمي: قــــال اب

دخلــت علــى أيب موســى و : قــال . قتــادة أحفــظ مــن مخســني مثلــه: عبــدالرمحن 

و ذكــر حفــظ . و هــارون األعــور كــان صــدوقاً حافظــاً . تجم لــيًال وســاقةهــو حيــ

  .شعبة و زهري بن معاوية

أدركــت : مسعــت يزيــد بــن هــارون يقــول : حــدثنا احللــواين ، قــال  -30

  . الوارث البصرة و إذا اختلفوا يف حديث نطقوا بكتاب عبد
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كــن و ل. ال تقــل فــالن أحفــظ النــاس ، و اهللا أعلــم: قــال قتــادة   -31

  .و ذكر عن الزهري. هو أثبت و أعلم و أحفظ: قل 

كنا عند إمساعيل بـن : حدثنا عمرو بن علي ، ثنا عفان ، قال   -32

فقـال . إن هذا لـيس بثبـت: قال فحدث رجل عن رجل ، فقلت . علية جلوساً 

  .ما اغتابه و لكنه حكم أنه ليس بثبت: قال إمساعيل . اغتبته: الرجل 

قـد : ن الشاعر ، قال ، ثنا شبابة ، قال شعبة حدثنا حجاج ب   -33

  .لقيت شهراً فلم أعتد به

حدثنا حجاج ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا محاد بن زيد ، قال   -34

و لــو شــهد علــى متــرتني مــا  -مث ذكــر مــن فضــله  -إن يل جــاراً : ، قــال أيــوب 

  .رأيت شهادته جائزة

: دالرمحن بـن مهـدي حدثين حممد بن املثـىن ، قـال ، قـال يل عبـ  -35

عمـن أحـدث؟ فـذكرت : قـال . يا أبا موسى أهـل الكوفـة حيـدثون عـن كـل أحـد

  .له حممد بن راشد املكحويل

ــــاس ثالثــــة: فقــــال يل  رجــــل حــــافظ مــــتقن فهــــذا ال . احفــــظ عــــين ، الن

و لو تُرك . خيتلف فيه ، و آخر يهم و الغالب على حديثه الصحة فهو ال ُيرتك

و آخـــر الغالـــب علـــى حديثـــه الـــوهم . النـــاس حـــديث مثـــل هـــذا لـــذهب حـــديث

  .فهذا ُيرتك حديثه

و قد ذكرنا من مـذاهب : مسعت أبا احلسني مسلم بن احلجاج يقول * 

أهــل العلــم و أقــاويلهم يف درجــات احلفـــاظ مــن وعــاة العلــم و نُقــال األخبـــار و 

الســـنن و اآلثـــار ، مـــا يســـتدل بـــه ذو اللـــب علـــى تفـــاوت أحـــواهلم و منـــازهلم يف 

فــيعلم أن مــنهم املتــوقي املــتقن ملــا حصــل مــن علــم و مــا أدى . ظ و بأســبابهاحلفــ

و إن . و إن مــنهم مــن هــو دونــه يف رداءة احلفــظ و التســاهل فيــه. منــه إىل غــريه
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فهذا كما جيب حامًال حـني حيمـل أو حاكيـاً حـني . منهم املتوهم فيه غري املتقن

  .حيكي

امع حديثــه و مبلغــه و قــد اشــرتط النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم علــى ســ

فاملؤدي لـذلك بـالتوهم غـري . حني دعا له أن يعيه ، و حيفظ مث يؤديه كما مسعه

املتيقن مؤد على خالف مـا شـرط النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم و غـري داخـل يف 

  .جزيل ما يرجى من إجابة دعوته عليه و اهللا أعلم

م بـالتوهم ، فإن كان املؤدي جاء خبرب عن الرسول صلى اهللا عليـه و سـل

قــد أزال معــىن اخلــرب بتومهــه عــن اجلهــة الــيت قالــه ، بنقصــان فيــه أو زيــادة ، حــىت 

يصري قائًال على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كمن ال يعلم ، مل يـؤمن عليـه 

مـن  : الدخول فيما صح به اخلرب عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم يف قولـه 

فـإذا علـم ذلـك ، مث مل يتحـاش مـن . ه مـن حمـرمكذب علّي متعمـداً فيتبـوأ مقعـد

فعلــه ، فقــد دخــل يف بــاب تعمــد الكــذب ، فــإن كــان مل يعلــم حتــرمي ذلــك فهــو 

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

وســنذكر اآلن إن شــاء اهللا األحاديــث املنقولــة املوســومة عنــد أهــل العلــم 

أسـانيدها ومتو�ـا ، حـديثا حـديثا ، وخنـرب فيهـا بالعلـل الـيت باألغاليط فيها ، يف 

من أجلها صارت أخبار أغـاليط بشـرح وجوهنـا بـه وأشـباهها ، ملـن أراد معرفتهـا 

 .، إن وفق اهللا جلمعها وباهللا توفيقنا وإليه مرجعنا

  :مسعت مسلما يقول 

  : ذكر األخبار التي نقلت على الغلط في متونها

بشـار ، ثنــا حيــىي بــن سـعيد وحممــد بــن جعفــر ،  حـدثنا حممــد بــن) 36(

: مسعـت حجـرا أبـا العنـبس يقـول : ثنا شعبة عـن سـلمة بـن كهيـل ، قـال : قإال 

وثنـــا :حـــدثين علقمـــة بـــن وائـــل ، عـــن وائـــل ، عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 
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إسحاق ، أنا أبوعامر ، ثنا شعبة عـن سـلمة ، مسعـت حجـرا أبـا العنـبس حيـدث 

كلهــم عــن . عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم �ــذا احلــديث عــن وائــل بــن حجــر

شــعبة ، عــن ســلمة ، عــن حجــر ، عــن علقمــة ، عــن وائــل إال إســحاق عــن أيب 

  .عامر فإنه مل يذكر علقمة ، وذكر الباقون كلهم علقمة

  :مسعت مسلما قال 

وســـنذكر إن شـــاء اهللا . وأخفـــى صـــوته: أخطــأ شـــعبة يف هـــذه الروايـــة حـــني قـــال 

  . فأصابه : ديث شعبة فيهارواية من ح

حـــدثنا أبـــو بكـــر بــــن أيب شـــيبة وزهـــري بــــن حـــرب وإســـحاق بــــن ) 37(

ثنـا وكيـع ، ثنـا سـفيان ، عـن سـلمة بـن كهيـل ، عـن حجـر بـن :إبراهيم ، فقالوا 

وال الضـالني ، : مسعت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـرأ : عنبس ، عن وائل قال 

  .آمني ميد �ا صوته: قال 

أبو كريب ، ثنا أسود بن عامر ، ثنا شـريك ، عـن مسـاك حدثنا  ) 38(

مسعـــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم جيهـــر : ، عــن علقمــة ، عــن أبيــه قــال 

قد تواترت الروايات كلهـا أن النـيب صـلى اهللا عليـه : مسعت مسلما يقول . بآمني

  .وسلم جهر بآمني وقد روي عن وائل ما يدل على ذلك

قرأت على مالك بن أنس ، عـن ابـن :  قال حدثنا حيىي بن حيىي) 39(

شهاب ، عن سـعيد وأيب سـلمة أ�مـا أخـرباه عـن أيب هريـرة أن رسـول اهللا صـلى 

إذا أمن إالمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينـه تـأمني املالئكـة : (اهللا عليه وسلم قال 

  ).غفر له

 :مسعت مسلما يقول 

  ذكر األحاديث التي نقلت على الغلط في متونها
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: حــــدثنا أمحــــد بــــن يــــونس ، ثنــــا زهــــري ، ثنــــا أبــــو إســــحاق قــــال ) 40(

سألت األسود بن يزيد عما حدثت عائشة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليـه 

كـــان ينـــام أول الليـــل وحييـــي آخـــره وإن كانـــت لـــه حاجـــة إىل : (وســـلم ، قالـــت 

  )أهله قضى حاجته ومل ميس ماء حىت ينام

  :مسعت مسلما يقول 

عـن أيب إسـحاق خاطئـة ، وذلـك أن النخعـي وعبـد الـرمحن  فهذه الروايـة

  .بن األسود جاءا خبالف ما روى أبوإسحاق

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ، ثنا ابـن عليـة ووكيـع وغنـدر ، عـن ) 41(

كــان : (شــعبة ، عــن احلكــم ، عــن إبــراهيم ، عــن األســود ، عــن عائشــة قالــت 

فـــأراد أن يأكـــل أو ينـــام توضـــأ رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إذا كـــان جنبـــا 

  ).وضوءه

حـــدثنا ابـــن منـــري ، ثنـــا أيب ، ثنـــا حجـــاج ، عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن ) 42(

كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : (األسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالـت 

  ).جينب مث يتوضأ وضوءه للصالة مث ينام حىت يصبح

لليــث ، عــن ابــن حــدثنا حيــىي بــن حيــىي وابــن رمــح وقتيبــة ، عــن ا) 43(

أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  : (شــهاب ، عــن أيب ســلمة ، عــن عائشــة 

  ).كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة قبل أن ينام

 :مسعت مسلما يقول 

  : ومن األخبار المنقولة على الوهم في المتن دون اإلسناد

اهيم ، ثنــا أيب ، عــن حـدثنا احلســن احللــواين ، ثنــا يعقــوب بــن إبــر ) 44(

صاحل ، عن ابن شهاب ، أن أبا بكر بن سليمان بـن أيب حثمـة أخـربه أنـه بلغـه 
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فقـال ذو الشـمالني بـن . أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم صـلى ركعتـني مث سـلم: (

مل :يــــا رســــول اهللا أقصــــرت الصــــالة أم نســــيت؟ فقــــال رســــول اهللا : عبــــد عمــــرو 

قـد كـان ذلـك يـا رسـول اهللا ، فأقبـل : لني قـال ذوالشـما. تقصر الصالة ومل أنس

: أصــدق ذواليــدين؟ قــالوا : رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــى النــاس فقــال 

فقـام رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـأمت مـا بقـي مـن الصـالة ومل يسـجد . نعم

  .السجدتني اللتني تسجدان إذا شك الرجل يف صالته حىت لقاه الناس

وأبــو . وأخــربين ابــن املســيب ، عــن أيب هريــرة: قــال ابــن شــهاب ) 45(

ســلمة بــن عبــد الــرمحن بــن عــوف وأبــو بكــر بــن عبــد الــرمحن وعبيــد اهللا بــن عبــد 

  .اهللا

  :مسعت مسلما يقول 

وخـــرب ابـــن شـــهاب هـــذا يف قصـــة ذي اليـــدين وهـــم غـــري حمفـــوظ لتظـــاهر 

  .األخبار الصحاح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذا

مرو الناقد ، ثنا سفيان ، ثنا أيوب ، مسعت ابن سـريين حدثنا ع) 46(

  .مسعت أبا هريرة وساقه يف هذا: يقول 

حــدثنا أبوكريــب ، ثنــا أبوأســامة ، ثناعبيــد اهللا ، عــن نــافع ، عــن ) 47(

  .ابن عمر

حـــدثنا أبـــو بكـــر بـــن أيب شـــيبة ، ثنـــا إمساعيـــل بـــن إبـــراهيم ، عـــن ) 48(

املهلــب ، عــن عمــران كــل هــؤالء ذكــروا  خالــد احلــذاء ، عــن أيب قالبــة ، عــن أيب

أن رســـــول اهللا حـــــني ســـــها يف صـــــالته يـــــوم ذي اليـــــدين ســـــجد : (يف حـــــديثهم 

  ).الصالة  سجدتني بعد أن أمت

  :مسعت مسلما يقول 
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فقد صح �ذه الروايات املشهورة املستفيضة يف سـجود رسـول اهللا صـلى 

إذ نفـى ذلـك يف خـربه  اهللا عليه وسلم يوم ذي اليدين أن الزهري واهم يف روايتـه

  . من فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 :مسعت مسلما يقول    

  الخبر المنقول على الوهم في متنه

: حدثين احلسن احللـواين وعبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن الـدارمي قـاال ) 49(

ثنا عبيد اهللا بن عبـد ا�يـد ، ثنـا كثـري بـن زيـد ، حـدثين يزيـد بـن أيب زيـاد ، عـن 

بــت عنــد خــاليت ميمونــة فاضــطجع رســول اهللا : ، عــن ابــن عبــاس قــال كريــب 

صلى اهللا عليه وسلم يف طول الوسادة واضطجعت يف عرضها ، وحنن نيـام ، مث 

يــا رســول : قــام فصــلى ، فقمــت عــن ميينــه فجعلــين عــن يســاره فلمــا صــلى قلــت 

  .اهللا وساقه

  :مسعت مسلماً يقول 

بــار الصــحاح بروايــة الثقــات وهــذا خــرب غلــط غــري حمفــوظ ، لتتــابع األخ

على خالف ذلك ، أن ابن عباس إمنـا قـام عـن يسـار رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 

  .وسلم فحوله حىت أقامه عن ميينه

وكذلك سنة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف سـائر األخبـار عـن ابـن 

  .عباس أن الواحد مع اإلمام يقوم عن ميني اإلمام ال عن يساره

  :يقول مسعت مسلماً 

وســــــنذكر إن شــــــاء اهللا روايــــــة أصــــــحاب كريــــــب عــــــن كريــــــب عــــــن ابــــــن 

مث نــذكر بعــد ذلــك روايــة ســائر أصــحاب ابــن عبــاس عــن ابــن عبــاس … عبــاس

  .مبوافقتهم كريباً 
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حــدثنا ابــن أيب عمــر ، ثنــا ســفيان ، عــن عمــرو بــن دينــار ، عــن  ) 50(

صـلى اهللا  كريب ، عن ابن عباس ، أنه بات ليلة عند ميمونة ، فقـام رسـول اهللا

فقمـت فصـنعت مثـل مـا صـنع : عليه وسـلم مـن الليـل فتوضـأ ، قـال ابـن عبـاس 

  .النيب صلى اهللا 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

  .ن سعيد بن جبري عن ابن عباسوهشيم عن أيب بشر ع

  .وأيوب عن عبداهللا عن أبيه

  .واحلكم عن سعيد بن جبري

  .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
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ب ، وسـائر أصـحاب فقد صح مبا ذكرنا من األخبـار الصـحاح عـن كريـ

ابـن عبـاس ، أن النــيب صـلى اهللا عليــه وسـلم أقامـه عــن يسـاره ، وهــم وخطـأ غــري 

  .ذي شك

وكالذي صح عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقامه ) 51(

روايــة جــابر بــن عبــداهللا عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف قصــة أيب : عــن ميينــه 

قـام رسـول اهللا : أتينـا جـابراً ، فقـال : ادة عن عبادة بن الصامت بـن عبـ: حزرة 

صـلى اهللا عليــه وســلم فصـلى ، مث جئــت فقمــت عـن يســار رســول اهللا صــلى اهللا 

عليــه وســلم ، فأخــذ بيــدي ، فــأدارين حــىت أقــامين عــن ميينــه ، مث جــاء جبــار بــن 

صخر ، فقام عن يسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأخذ بأيدينا مجيعاً ، 

  .ىت أقامنا خلفهفدفعنا ح

   .وكذلك روى حممد بن املنكدر عن جابر

 : مسعت مسلما يقول

  ومن األخبار التي يهم فيها بعض ناقليها

ثنـا أبومعاويـة ، : حدثنا حيىي بن حيىي وأبو كريـب وحممـد بـن حـامت قـالوا 

أن رســول اهللا صــلى اهللا : (عــن هشــام ، عــن أبيــه ، عــن زينــب ، عــن أم ســلمة 

  ).أن توايف معه صالة الصبح يوم النحر مبكة عليه وسلم أمرها

  :مسعت مسلما يقول 

وهذا اخلرب وهـم مـن أيب معاويـة ال مـن غـريه ، وذلـك أن النـيب صـلى اهللا 

عليــه وســلم صــلى الصــبح يف حجتــه يــوم النحــر باملزدلفــة وتلــك ســنة رســول اهللا 

وم صــلى اهللا عليــه وســلم ، فكيــف يــأمر أم ســلمة أن تــوايف معــه صــالة الصــبح يــ

  .النحر مبكة وهو حينئذ يصلي باملزدلفة
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  :مسعت مسلما يقول 

هـذا خـرب حمـال ، ولكــن الصـحيح مـن روى هــذا اخلـرب عـن أيب معاويــة ، 

وهو أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أمـر أن تـوايف صـالة الصـبح يـوم النحـر مبكـة 

: وإمنــا أفســد أبومعاويــة معــىن احلــديث حــني قــال . وكــان يومهــا فأحــب أن تــوايف

  .توايف معه

  :مسعت مسلما يقول 

وســـنذكر إن شـــاء اهللا روايـــة أصـــحاب هشـــام عـــن هشـــام هـــذا احلـــديث 

  .ليتبني من صوب مصيبهم فيه وخطأ خمطئهم

أن :(حــدثنا ابــن أيب عمــر ، ثنــا ســفيان ، ثنــا هشــام ، عــن أبيــه ) 53(

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر أم سـلمة أن تصـلي الصـبح يـوم النحـر مبكـة 

  ).كان يومها فأحب أن توافقهو 

  : وروى هذا احلديث

  .عبدة عن هشام

  .وحيىي عن هشام

فالرواية الصحيحة مـن هـذا اخلـرب مـا رواه الثـوري عـن هشـام ، وقـد روى 

  .وكيع أيضا فوهم فيه كنحو ما وهم فيه أبو معاوية

حدثنا أبو بكر ، ثنا وكيع عن هشام عـن أبيـه ، عـن النـيب صـلى ) 54(

  .أمر أم سلمة أن توافيه الصبح مبىن: سلم اهللا عليه و 

  :مسعت مسلما يقول 
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وســـبيل وكيـــع كســـبيل أىب معاويـــة أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم صـــلى 

   .الصبح يوم النحر باملزدلفة دون غريها من األماكن ال حمالة

 :مسعت مسلما يقول 

  :ومن فاحش الوهم البن هليعة 

بــن عيســى ، ثنــا ابــن هليعــة  حــدثنا زهــري بــن حــرب ، ثنــا إســحاق) 55(

حــدثين بســر بــن ســعيد عــن زيــد بــن : كتــب إيل موســى بــن عقبــة يقــول : قــال 

قلــت البــن ). أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم احــتجم يف املســجد: (ثابــت 

  .مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم: مسجد يف بيته؟ قال : هليعة 

  :مسعت مسلما يقول 

هــة ، فــاحش خطؤهــا يف املــنت واإلســناد وهــذه روايــة فاســدة مــن كــل ج

وإمنــا احلــديث أن النــيب . وابــن هليعــة املصــحف يف متنــه املغفــل يف إســناده. مجيعــا

صــــلى اهللا عليــــه وســــلم احتجــــر يف املســــجد خبوصــــة أو حصــــري يصــــلي فيهــــا ، 

  .وسنذكر صحة الرواية يف ذلك إن شاء اهللا

يـب ، حـدثين حدثين حممد بـن حـامت ، ثنـا �ـز بـن أسـد ، ثنـا وه) 56(

مسعت أبا النضر حيـدث عـن بسـر بـن سـعيد عـن زيـد بـن : موسى بن عقبة قال 

أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم اختـــذ حجـــرة يف املســـجد مـــن حصـــري : (ثابـــت 

فصـــلى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فيهـــا ليـــايل حـــىت اجتمـــع إليـــه أنـــاس مث 

ح بـــأن خيـــرج إلـــيهم فقـــدوا صـــوته ليلـــة وظنـــوا أنـــه قـــد نـــام فجعـــل بعضـــهم يتنحـــن

  .وساقه

حــدثنا حممــد بــن املثــىن ، ثنــا حممــد بــن جعفــر ، ثنــا عبــد اهللا بــن ) 57(

سعيد ، ثنا سامل أبوالنضـر مـوىل عمـر بـن عبيـد اهللا عـن بسـر بـن سـعيد عـن زيـد 
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احتجـــر رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم خبصـــفة أو حصـــري : (بـــن ثابـــت قـــال 

  ).فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :مسعت مسلما يقول 

الرواية الصحيحة يف هذا احلديث ما ذكرنـا عـن وهيـب وذكرنـا عـن عبـد 

اهللا بن سعيد عن أيب النضر ، وابـن هليعـة إمنـا وقـع يف اخلطـأ مـن هـذه الروايـة أنـه 

أخذ احلديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذكر ، وهـي اآلفـة الـيت خنشـى 

 مسـاع مـن احملـدث ، أو عـرض عليـه مـن غـري على من أخذ احلديث من الكتب 

، فـــإذا كـــان أحـــد هـــذين ـ الســـماع أو العـــرض ـ فخليـــق أن ال يـــأيت صـــاحبه 

وأمــا اخلطــأ . التصــحيف القبــيح ومــا أشــبه ذلــك مــن اخلطــأ الفــاحش إن شــاء اهللا

حدثين بسـر : كتب إيل موسى بن عقبة يقول : يف إسناد رواية ابن هليعة فقوله 

ع هــذا احلــديث مــن أيب النضــر يرويــه عــن بســر بــن بــن ســعيد وموســى ، إمنــا مســ

   . سعيد

 :مسعت مسلما يقول 

  ومن األخبار المنقولة على الوهم في اإلسناد والمتن جميعا

حـدثنا أبـو بكـر ، ثنـا أبوخالـد عـن أميـن عـن أيب الـزبري عـن جــابر ) 58(    

يــات بســم اهللا وبــاهللا والتح: أنــه كــان يقــول : (عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 

  ).هللا

ــــو احلســــني  ــــة مــــن التشــــهد ، والتشــــهد غــــري ثابــــت : قــــال أب هــــذه الرواي

اإلسناد واملنت مجيعا ، والثابت ما رواه الليث وعبد الرمحن بـن محيـد ، فتـابع فيـه 

  :يف بعضه فيما 
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حــدثنا قتيبــة ، ثنــا الليــث ، وثنــا أبــوبكر ، ثنــا حيــىي بــن آدم ، ثنــا ) 59(

كـان : (والزبري عن طاووس عن ابن عباس قـال عبد الرمحن بن محيد ، حدثين أب

  ).رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن

فقـد اتفـق الليـث وعبـد الـرمحن بـن محيـد الرؤاسـي : مسعت مسـلما يقـول 

  .عن أيب الزبري عن طاووس

  .عن سعيد بن جبري عن ابن عباس: وروى الليث فقال 

  .هذين عند أهل احلديث أثبت يف الرواية من أمين وكل واحد من

  .بسم اهللا وباهللا: ومل يذكر الليث يف روايته حني وصف التشهد 

فلمــا بــان الــوهم يف حفــظ أميــن إلســناد احلــديث ، خبــالف الليــث وعبــد 

  .الرمحن إياه دخل الوهم أيضا يف زيادته يف املنت ، فال يثبت ما زاد فيه

اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن أوجــه عــدة  وقــد روي التشــهد عــن رســول

بسم اهللا وباهللا ، : صحاح ، فلم يذكر يف شيء منه مبا روى أمين يف روايته قوله 

والزيـادة يف . أسـأل اهللا اجلنـة وأعـوذ بـاهللا مـن النـار: وال ما زاد يف آخره من قولـه 

   .األخبار ال يلزم إال عن احلفاظ الذين مل يعثر عليهم الوهم يف حفظهم

 :مسعت مسلما يقول 

  ومن األخبار التي رويت على الغلط والتصحيف

حدثنا أبوبكر بن أيب شيبة ، ثنا قبيصة ، ثنا سفيان عن زيد بـن ) 60(

كنــا نورثــه علــى عهــد رســول اهللا صــلى : (أســلم عــن عيــاض عــن أيب ســعيد قــال 

  ).اهللا عليه وسلم يعين اجلد
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بيصـــة ، وإمنـــا كـــان هـــذا خـــرب صـــحف فيـــه ق: مسعـــت أبـــا احلســـني يقـــول 

كنـا نوديـه علـى عهـد رسـول اهللا صــلى : احلـديث �ـذا اإلسـناد عـن عيـاض قــال 

اهللا عليه وسلم يعين يف الطعام وغريه يف زكاة الفطر فلم يقر قراءته ، فقلب قولـه 

  . يعين اجلد: يورثه ، مث قلب له معىن فقال : إىل أن قال 

 :مسعت مسلما يقول  

  ه وهمومن الحديث الذي في متن

حــدثنا ابــن منــري ، ثنــا أيب ، ثنــا حجــاج عــن نــافع عــن ابــن عمــر ) 61(

من أعتق نصيبا له يف عبد ضـمن : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

  ).ألصحابه يف ماله إن كان موسرا وإن مل يكن له مال بذل العبد

. وروى غــــري واحـــــد هــــذه الروايـــــة عــــن نـــــافع يف استســــعاء العبـــــد فـــــاعتق

دليل علــى خطئــه اتفــاق احلفــاظ مــن أصــحاب نــافع علــى ذكــرهم يف احلــديث والــ

وخــالف احلفــاظ املتقنــني حلفظهــم يبــني ضــعف . املعــىن الــذي هــو ضــد الســعاية

احلـــديث مـــن غـــريه ، وســـنذكر إن شـــاء اهللا مـــا روى احلفـــاظ مـــن أصـــحاب نـــافع 

  .خبالف من قدمنا روايته يف هذا اخلرب

قـرأت علـى مالـك عـن نـافع عـن ابـن : حدثنا حيىي بـن حيـىي قـال ) 62(

مـن أعتــق شـركا لـه يف عبــد : (قــال رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم : عمـر قـال 

فكــان لــه مــال يبلــغ مثــن العبــد قــوم عليــه قيمــة العــدل فــأعطى شــركاه حصصــهم 

  ).وعتق عليه العبد وإال فقد عتق منه ما أعتق

  .وروى عبيد اهللا عن نافع �ذا

، وجريــر بــن حــازم ، والليــث ، وابــن جــريج ،  وحيــىي بــن ســعيد ، وأيــوب

  .ومعمر ، عن الزهري عن سامل عن ابن عمر
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  .وسفيان بن عيينة عن عمرو عن سامل

  .وحبيب بن أيب ثابت عن ابن عمر

  .وعبد العزيز عن أهل مكة عن ابن عمر

قـــد ذكرنـــا مجلـــة مـــن رواة هـــذا اخلـــرب عـــن ابـــن عمـــر ، ولـــيس يف حـــديث 

  .إال الذي قدمنا حديثهم من قبلواحد منهم ذكر السعاية 

وفيما ذكر مالك ، وعبيد اهللا ، وأيوب ، وجرير بن حازم ، يف حديثهم 

  .فإن مل يكن له مال عتق منه بيان أن السعاية ساقطة عن العبد: 

ولــيس حجــاج ، وأشــعث ، والــدااليت عــن الصــائغ بشــىء يعتــرب �ــم مــن 

يعــــا ، وقــــد أطبقــــوا علــــى الروايــــة مــــن أحــــد هــــؤالء إذا خــــالفوه ، فكيــــف �ــــم مج

  .اخلالف هلم

فأما ابن أيب ذئب فلم يذكر ابن أيب فديك السعاية عنه يف خربه ، وهـو 

مســـاع احلجـــازيني ، فلعـــل ابـــن أيب بكـــري حـــني ذكـــر عنـــه الســـعاية كـــان قـــد لقـــن 

اللفـظ؛ ألن مساعـه عـن ابـن أيب ذئـب بـالعراق فيمـا نـرى ، ويف حـديث العـراقيني 

   .عنه كثري

 :يقول  مسعت مسلما

  ومن الحديث الذي نقل على الوهم في متنه ولم يحفظ

حــدثنا ابــن منــري ، ثنــا أيب ، ثنــا ســعيد بــن عبيــد ، ثنــا بشــري بـــن ) 63(

يسار األنصاري ، عن سهل بن أيب حثمة ، أنه أخربه أن نفراً منهم انطلقـوا إىل 

: دهم خيــرب ، فتفرقــوا فيهــا ، فوجــدوا أحــدهم قتــيالً ، فقــالوا للــذين وجــدوه عنــ

فــانطلقوا إىل نــيب اهللا صــلى اهللا عليــه . مــا قتلنــا وال علمنــا: قــالوا . قتلــتم صــاحبنا

. يـا رسـول اهللا أتينـا خيـرب ، فتفرقنـا فيهـا ، فوجـدنا أحـدنا قتـيالً : وسلم ، فقـالوا 
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: قـال . مـا قتلنـا وال علمنـا: قـالوا . قتلتم صـاحبنا: فقلنا للذين وجدناه عندهم 

فيحلفــون : قــال . مــا لنــا ببينــة: الــذين تــدعون علــيهم؟ قــالوا جتيئــون بالبينــة علــى 

فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يطل . ال نقبل أميان يهود: قالوا . لكم

  .دمه فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة من إبل الصدقة

  .مث من رواية أيب نعيم. وروى سعيد بن عبيد

حيفظــه ســعيد بــن عبيــد علــى صــحته ،  هــذا خــرب مل: قــال أبــو احلســني 

ودخلــه الــوهم حــىت أغفــل موضــع حكــم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــى 

  .جهته

وذلـــك أن يف اخلـــرب حكـــم النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بالقســـامة ، أن 

فقـــال النـــيب . فـــأبوا أن حيلفـــوا. حيلـــف املـــدعون مخســـني ميينـــاً ويســـتحقون قـــاتلهم

فعنــد . كم يهــود خبمســني ميينــاً ، فلــم يقبلــوا أميــا�متــربئ: صــلى اهللا عليــه وســلم 

  .ذلك أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم عقله

  .وسنذكر هذا اخلرب خبالف ما روى سعيد

  .حدثنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن حيىي ، عن بشري بن يسار) 64(

  .وسفيان بن عيينة ، عن حيىي

  .وسليمان بن بالل ، عن حيىي

  .وهشيم ، عن حيىي

  .ن ابن إسحاق ، حدثين بشري بن يساروع
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وابــــن شــــهاب أخــــربين أو ســــلمة وســــليمان بــــن يســــار ، عــــن رجــــل مــــن 

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األنصار ، أن رسول اهللا صلى اهللا 

  ).إن القسامة على ما كانت عليه يف اجلاهلية: (عليه وسلم قال 

  .وروى هذا يونس عن ابن شهاب

و بكــــر بــــن أيب شــــيبة ، ثنــــا أبــــو خالــــد األمحــــر ، عــــن حــــدثنا أبــــ) 65(

حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن حويصة وحميصة أبنـاء 

  .الرمحن أبناء فالن ، خرجوا ، وساقه وعبد  مسعود ، وعبداهللا

حدثنا حممـد بـن رافـع ، ثنـا عبـدالرزاق ، أنـا ابـن جـريج ، أخـربين ) 66(

ه أن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بـدأ بيهـود ، فـأبوا الفضل عن احلسن ، أنه أخرب 

فرد القسامة على األنصـار ، فـأبوا أن حيلفـوا ، فجعـل النـيب صـلى اهللا . أن حيلفوا

  .عليه وسلم العقل على يهود

فقد ذكرنا مجلة من أخبار أهـل القسـامة يف الـدم عـن : قال أبو احلسني 

فيهـا سـؤال النـيب صـلى اهللا عليـه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكلها مذكور 

وسلم إيـاهم قسـامة مخسـني ميينـاً ، ولـيس يف شـيء مـن أخبـارهم أن النـيب صـلى 

اهللا عليه وسلم سأهلم البينة ، إال ما ذكر سعيد بن عبيد يف خربه ، وترك سـعيد 

  .القسامة يف اخلرب فلم يذكره

ي علـــى وتواطـــؤ هـــذه األخبـــار الـــيت ذكرناهـــا خبـــالف روايـــة ســـعيد يقضـــ

سعيد بالغلط والوهم يف خرب القسامة ، وغري مشكل على من عقـل التمييـز مـن 

احلفاظ من نقلة األخبار ومن ليس كمثلهم أن حيىي بن سعيد أحفظ من سـعيد 

بن عبيد وأرفع منه شأنا يف طريق العلـم وأسـبابه ، فلـو مل يكـن إال خـالف حيـىي 

لكـــان األمـــر واضـــحا يف أن إيـــاه حـــني اجتمعـــا يف الروايـــة عـــن بشـــري بـــن يســـار 

أوالمها باحلفظ حيىي بن سعيد ، ودافع ملـا خالفـه ، غـري أن الـرواة قـد اختلفـوا يف 

موضعني من هذا اخلرب سوى املوضع الذي خالف فيه سعيد ، وهو أن بعضـهم 
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ذكر يف روايتـه أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بـدأ املـدعني بالقسـامة وتلـك روايـة 

وقــال اآلخــرون بــل بــدأ . افقــه عليــه ، وهــي أصــح الــروايتنيبشــري بــن يســار ومــن و 

  .باملدعى عليهم لسؤال ذلك

واملوضع اآلخر أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وداه مـن عنـده ، وهـو مـا 

وقـال فريـق آخـرون بـل أغـرم النـيب صـلى اهللا عليـه . قال بشري يف خربه ومـن تابعـه

القسـامة أقــوى األحاديــث  وحــديث بشـري يعــين ابـن يســار يف. وسـلم يهــود الديـة

   .فيها وأصحها

 :مسعت مسلما يقول 

  ذكر خبر واه يدفعه األخبار الصحاح

حدثنا مسلم ، ثنا عبد اهللا بن مسلمة ، أنا سلمة بن وردان عن ) 67(

يــا فــالن : (أنــس أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم رأى رجــال مــن أصــحابه فقــال 

  ).ال ، وساقه: هل تزوجت؟ قال 

هـــذا اخلـــرب الـــذي ذكرنـــاه عـــن ســـلمة عـــن أنـــس أنـــه خـــرب : قـــال مســـلم 

  .خيالف اخلرب الثابت املشهور

وهـو . فنقل عوام أهل العدالة ذلك عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم

  ).قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن: (الشائع من قوله 

إ�ــــا ربــــع القــــرآن ، مث ذكــــر يف خــــربه مــــن : فقــــال ابــــن وردان يف روايتــــه 

ربــع القــرآن ، وهــو مســتنكر غــري : آن مخــس ســور يقــول يف كــل واحــد منهــا القــر 

  .مفهوم صحة معناه

ولو أن هـذا الكتـاب قصـدنا فيـه األخبـار عـن سـنن األخيـار ، مبـا يصـح 

ومبا يستقيم ، ملا استجزنا ذكـر هـذا اخلـرب عـن سـلمة بلفظـه باللسـان عـن رسـول 
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لك مــا أخرجــه مــن األخبــار اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فضــال عــن روايتــه ، وكــذ

  .املنكرة ، ولكننا سوغنا روايته لعزمنا على إخبارنا فيه من العلة اليت وصفنا

قـل (وسنذكر إن شاء اهللا مـا صـح مـن األخبـار عـن رسـول اهللا ، وسـورة 

  .أ�ا ثلث القرآن) هو اهللا أحد

ورواه مالـــــك بـــــن أنـــــس عـــــن عبـــــد الـــــرمحن بـــــن عبـــــد اهللا بـــــن أيب ) 68(

بيـــه ، عــن أيب ســـعيد ، عـــن قتـــادة بــن النعمـــان عـــن رســـول اهللا صعصــعة ، عـــن أ

  ).أ�ا تعدل ثلث القرآن: (صلى اهللا عليه وسلم 

ورواه حيي بن سعيد ، عـن شـعبة ، عـن قتـادة ، عـن سـامل ، عـن ) 69(

  .معدان ، عن أيب الدرداء ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم �ذا

  .وجرير بن حازم ، عن قتادة ، عن أنس

  .ري ، عن أمه أم كلثوم ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلموالزه

وســويد بــن ســعيد ، ثنــا فضــل بــن عيــاض ، عــن منصــور ، عــن هــالل ، 

عن ربيع بـن خيـثم ، عـن عمـرو بـن ميمـون ، عـن ابـن أيب ليلـى ، عـن امـرأة مـن 

  .األنصار ، عن أيب أيوب ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم �ذا

بة ، عــن أيب ميســر ، عــن عمــران بــن وعــن حممــد بــن جعفــر ، عــن شــع

    . ميمون ، عن أيب مسعود ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وزكريا بن إسحاق ، عن عمـرو بـن ميمـون ، عـن بعـض أصـحاب حممـد 

  .صلى اهللا عليه وسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

   .مسعت أبا أيوب: وعمرو بن عثمان ، أخربين موسى بن طلحة قال 

 :ما يقول مسعت مسل
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  ذكر رواية أخرى نقلها الكوفيون على الغلط

أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه : (عـــن عطـــاء وأيب الـــزبري ، عـــن جـــابر ) 70(

  ).وسلم أمر ببيع املدبر يف دين الذي دبره

وهشــيم ، عــن عبــد امللــك ، عــن أيب جعفــر حممــد بــن علــي ، أن ) 71(

  ).ة املدبرإمنا باع خدم: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حممد بن فضيل ، عن عبد امللك ، عن عطاء ، عـن النـيب صـلى ) 72(

  ).أمر ببيع خدمة املدبر إذا احتاج(اهللا عليه وسلم 

حدثنا مسلم ، ثنـا أبوغسـان ، ثنـا معـاذ بـن هشـام ، حـدثين أيب ) 73(

: ، عــن مطــر ، عــن عطــاء بــن أيب ربــاح وأيب الــزبري وعمــرو ، أن جــابرا حــدثهم 

من األنصار أعتق مملوكه إن حدث به ، فمات فدعاه النيب صـلى اهللا أن رجال (

  ).عليه وسلم فباعه من نعيم بن عبد اهللا أخي بين عدي

  :مسعت مسلما يقول 

قد ذكرنا رواية أهل الكوفـة عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف بيـع 

عـــه يف املــدبر ، وقـــد ســـاعد بعضـــهم بعضـــا يف أن النــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم با

دين كان على سيده ، وذكر عبد امللك يف روايته أن الذي باعـه النـيب صـلى اهللا 

  .عليه وسلم باعه بعد موت السيد

  .وما ذكرنا من زياد�م يف اخلرب غري البيع فخطأ مل حيفظ

وســـــنذكر إن شـــــاء اهللا روايـــــة مـــــن حفـــــظ هـــــذا اخلـــــرب وأداه علـــــى جهتـــــه 

  .وصحته

أعتـق رجـل : ، عـن جـابر ، أنـه قـال  قال الليـث ، عـن أيب الـزبري) 74(

مـن بـين عــذرة عبـداً لـه عــن دبـر ، فبلــغ ذلـك رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم ، 
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مـــن يشـــرتيه مـــين؟ فاشـــرتاه نعـــيم بـــن : قـــال . ال: ألـــك مـــال غـــريه؟ قـــال : فقـــال 

  .عبداهللا بثمامنائة درهم

  .وأبوب عن أيب الزبري عن جابر

  .ومعمر عن أيوب

  .زبريوسفيان ، عن أيب ال

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

  .وسفيان عن عمرو

  .وأبوب عن عمرو

  .وابن جريج عن عمرو

  .وعبدا�يد بن سهيل ، عن عطاء ، عن جابر

  .وأبو عمرو بن العال ، عن عطاء ، عن جابر

  .وابن املنكدر ، عن جابر

يب صـــلى اهللا عليـــه قـــد ذكرنـــا عـــن جـــابر عـــن النـــ: مسعـــت مســـلماً يقـــول 

ومههــم ومتييــزهم ، : ونتبــني ســبيله إن شــاء اهللا . وســلم يف بيــع املــدبر مــن وجوهــه

رواه الكوفيـون فيـه وهـم ،  إذ اتضح مبا ذكرنا من روايتهم هلذا اخلـرب ، أن الـذي 

حني أحلقوا من اخلرب ذكر الدين على الذي دبره ، وإحلاقهم فيه البيع بعد موت 

  .السيد
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ر مــنهم بيــع اخلدمــة ، وأن الصــحيح مــن ذلــك مــا روى وكــذلك مــن ذكــ

وهو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم باع املدبر ، ودفع الثمن إىل سـيده ، . غريهم

  .من غري ذكر دين كان عليه

ــــك أصــــحاب رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ،  فقــــد اتفــــق علــــى ذل

ومحــاد ، وابــن جــريج ، . أيــوب الســختياين: وأصــحاب عمــرو ابــن دينــار ، مثــل 

  .وشعبة وابن عيينة

  .وكذلك عن أيب الزبري عن جابر

  .والليث بن سعد ، وابن أيب ذئب ، عن ابن املنكدر

فأمــا روايــة ابــن فضــيل ، عــن عبــدامللك عــن عطــاء ، فــوهم كلــه برمتــه ، 

  .اإلسناد واملنت

امللـــك إمنــا روى هـــذا احلــديث عــن أيب جعفـــر عــن النـــيب  وذلــك أن عبــد

فأمــا ذكــر اخلدمــة ، فغلــط ال شــك فيــه إن شــاء . مرســالً  صــلى اهللا عليــه وســلم

  .اهللا

ومن الخبر الذي لم ينقل على الصحة وأخطأه ناقله في اإلسناد 

 .والمتن

أبــو ســنان ، عــن علقمــة بــن مريــد ، عــن ابــن بريــدة ، قــال جئــت ، أنــا 

  .وحيىي بن يعمر

ـــار وعلقمـــة  ـــا حمـــارب بـــن دث وأبـــو عوانـــة ، عـــن عطـــاء بـــن الســـائب ، ثن

  . بن احلسن أن ابن بريدةوحسني

عــن ابــن . وســفيان عــن علقمــة وشــريط عــن احلســني بــن احلســن الكنــدي

  .بريدة وساقه
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وقد ذكرنا رواية الكوفيني حديث ابن عمـر يف سـؤال جربيـل النـيب صـلى 

إذ انتهـــوا . اهللا عليـــه وســـلم عـــن اإلميـــان واإلســـالم وقـــد أومهـــوا مجيعـــاً يف إســـناده

لـــك مـــن حضـــور رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه باحلـــديث إىل بـــن عمـــر ، حكـــي ذ

  .وسلم حني سأله جربيل عليه السالم

وإمنــا روى ابــن عمــر عــن عمــر بــن اخلطــاب أنــه هــو الــذي حضــر ذلــك 

  .دون أن حيضره ابن عمر

  .ولو كان ابن عمر عاين ذلك وشاهده مل جيز أن حيكيه عن عمر

، يرويه عن عمر  وسنذكر إن شاء اهللا رواية من أسند هذا احلديث إىل ابن عمر

عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، وســؤال جربيــل عليــه الســالم إيــاه ، مث ، نــذكر 

  .مواضع العلل يف متنه ، ونبينها إن شاء اهللا

وذكـر حــديث كهمــس ، ومطـر الــوراق ، وعثمــان بـن غيــاث ، وســليمان التيمــي 

  .عن حيىي عن ابن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

ية البصريني هلذا احلديث ، وهم يف روايتـه أثبـت ، ولـه أحفـظ مـن أهـل فهذه روا

إذ هــم الزائــدون يف اإلســناد عمــر بــن اخلطــاب ومل حيفــظ الكوفيــون فيــه . الكوفــة

  .عمر

واحلديث للزائد واحلافظ ، ألنه يف معىن الشـاهد الـذي قـد حفـظ يف شـهادته مـا 

  .ال حمالة واحلفظ غالب على النسيان وقاض عليه. مل حيفظ صاحبه

إن : فأمـــا روايـــة أيب ســـنان ، عـــن علقمـــة ، يف مـــنت هـــذا احلـــديث إذ قـــال فيـــه 

فهذه زيـادة . جئت أسألك عن شرائع اإلسالم: جربيل عليه السالم حيث قال 

يف روايــة هــذا  -وإمنــا أدخــل هــذا احلــرف . خمتلقــة ، ليســت مــن احلــروف بســبيل

بـــن ثابـــت وســـعيد بـــن  شـــرذمة زيـــادة يف احلـــرف مثـــل ضـــرب النعمـــان -احلـــديث

. وإمنــا أرادوا بــذلك تصــويباً يف قولــه يف اإلميــان. ســنان ومــن جيــاري األرداء حنومهــا
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وتعقيــد اإلرجــاء ذلــك مــا مل يــزد قــوهلم إال وهنــا ، وعــن احلــق إال بعــدا ، إذ زادوا 

  .يف رواية األخبار ما كفى بأهل العلم

 أن عطــاء بــن الســائب والــدليل علــى مــا قلنــا مــن إدخــاهلم الزيــادة يف هــذا اخلــرب

يـا رسـول اهللا مـا اإلسـالم؟ وعلـى ذلـك : قـال : وسفيان روياه عن علقمـة فقـاال 

ســـليمان ، ومطـــر ، وكهمـــس ، وحمـــارب ، وعثمـــان ، : روايـــة النـــاس بعـــد مثـــل 

وحســـني بـــن حســـن ، وغـــريهم مـــن احلفـــاظ ، كلهـــم حيكـــي يف روايتـــه أن جربيـــل 

مــا شــرائع اإلســالم؟ كمــا : مل يقــل يــا حممــد مــا اإلســالم؟ و : عليــه الســالم قــال 

   .روت املرجئة

 :مسعت مسلما يقول 

ذكر رواية فاسدة بال عاضد لها في شيء من الروايات عن رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه وسلم واتفق العلماء على القول بخالفها

حدثنا مسلم ، ثنا حجاج بن الشاعر ، أنا يعقوب بـن إبـراهيم ، ثنـا أيب ) 75(

حاق ، حدثين شـعبة بـن أيب هنـد عـن رجـل مـن املغـرب ـ مـن أهـل ، عن ابن إس

البادية وقليـل مـن أهـل الباديـة مـن يكـذب يف مثـل هـذا احلـديث ـ أن أبـاه حدثـه 

يــا نـيب اهللا أرأيـت مــن فاتتـه الدفعـة مــن : (قـال لرسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وسـلم 

ا قبـل الفجـر إن وقفت عليهـ: عرفات؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يــا نــيب اهللا أرأيــت إن أدركتــين الفجــر؟ فقــال يل رســول اهللا : فقلــت . فقـد أدركــت

  ).إن وقفت عليها قبل أن تطلع الشمس فقد أدركت: صلى اهللا عليه وسلم 

ذكر األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بخالف هذه الرواية ثم 

  عن الصحابة والتابعين من بعد

بكر بـــن أيب شـــيبة ، ثنـــا وكيـــع ، عـــن ســـفيان ، عـــن بكـــري بـــن حـــدثنا أبـــو ) 76(

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم : (عطاء ، عن عبدالرمحن بن يعمر قال 
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يـــا رســـول اهللا كيـــف : وهـــو واقـــف بعرفـــة وأتـــاه أنـــاس مـــن أهـــل الكوفـــة ، فقـــالوا 

. احلج عرفة ، فمن جـاء قبـل طلـوع الفجـر ليلـة مجـع فقـد مت حجـه: احلج؟ قال 

. أيام مىن ثالثة أيام ، فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه

  ).مث أردف رجال ينادي �ن

  .حدثنا عبد اهللا بن معاذ ، ثنا أيب ، ثنا شعبة ، عن بكري بن عطاء �ذا) 77(

حدثنا ابن أيب شيبة ، حـدثنا أبـو خالـد األمحـر ، عـن حجـاج ، عـن ابـن ) 78(

مــن نــزل عرفــة بليــل فقــد أدرك : ابــن عبــاس وابــن الــزبري ، قــاال أيب مليكــة ، عــن 

  .احلج

وذكر حديث جابر بن عبد اهللا وابن الزبير وابن عمر أنه كان ينزل من لم 

  .يقف بعرفة من ليلة مزدلفة

فقـــد تواطـــأت األخبـــار عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، وعـــن الصـــحابة 

أن إدراك احلــــج هــــو أن يطــــأ املــــرء  زالتــــابعني ومــــن بعــــدهم مــــن علمــــاء األمصــــار

فــإن أدركــه . عرفــات مــع النــاس أو بعــد ذلــك إىل أقــرب الصــبح مــن ليلــة الفجــر

الصــبح وملــا يــدخل عرفــات قبــل ذلــك فقــد فاتــه احلــج ، وال اخــتالف بــني أهــل 

ودل مبـــا ذكرنـــا مـــن تواطـــؤ األخبـــار ، واتفـــاق العلمـــاء علـــى مـــا . العلـــم يف ذلـــك

ق الــــيت رواهــــا فجعــــل إدراك احلــــج فيهــــا إىل بعــــد وصــــفنا ، أن روايــــة ابــــن إســــحا

الصبح قبل طلوع الشـمس روايـة سـاقطة ، وحـديث مطـرح ، إذ لـو كـان حمفوظـا 

   .وقوال مقوال ميثل سائر املوجبات مل يذهب عن مجيعهم

 :مسعت مسلما يقول 

  ذكر خبر ليس بمحفوظ المتن
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قـــيس ، عـــن حـــدثنا حيـــىي بـــن حيـــىي ، ثنـــا وكيـــع ، عـــن ســـفيان ، عـــن أيب ) 79(

أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : (هزيل بن شرحبيل ، عن املغرية بن شـعبة 

  )توضأ ومسح على اجلوربني والنعلني

حــــدثنا أبــــو بكــــر ، ثنــــا أبومعاويــــة ، عــــن األعمــــش ، عــــن مســــلم ، عــــن ) 80(

كنـــت مـــع النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف ســـفر : (مســـروق ، عـــن املغـــرية قـــال 

  ).وساقه

  .ن هالل ، عن املغريةاألسود ب

  .وعلي بن ربيعة ، خطبنا املغرية

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

  .عن محزة بن املغرية ، عن أبيه

  .وعروة بن املغرية ، عن أبيه

  .والزهري ، عن عباد ، عن عروة

  .وبكر بن عبد اهللا ، عن ابن املغرية ، عن املغرية

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

  .وشريك ، عن أيب السائب ، عن املغرية

  .وحممد بن عمرو ، عن أيب سلمة ، عن الغرية

  .وعروة بن املغرية ، عن أبيه

  .مسعنا املغرية: وعامر وسعد بن عبيدة ، قاال 
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  .وأبو العالية عن فضالة عن املغرية

  .ن املغريةوعمرو بن وهب ، ع

  .عن املغرية] عن عروة[وابن عون عن عامر 

  .وابن سريين ، عن املغرية

  .وقتادة ، عن احلسن وزارة ابن أيب أوىف ، عن املغرية

  .وحريز بن حية الثقفي عن املغرية

  :مسعت مسلماً يقول 

قد بينا من ذكر أسانيد املغرية يف املسح ، خبالف ما روى أبو قيس ، عن هزيل 

  .وهم من التابعني وأجلتهم مثل مسروق. غرية ، ما قد اقتصصناه، عن امل

وذكر من قد تقدم ذكرهم ، فكل هؤالء قـد اتفقـوا علـى خـالف روايـة أيب قـيس 

ومــن خــالف خــالف بعــض هــؤالء بــني ألهــل الفهــم مــن احلفــظ يف . عــن هزيــل

واحلمـل فيـه علـى أيب قـيس أشـبه ، وبـه أوىل منـه . نقل هذا اخلـرب ، وحتمـل ذلـك

�زيــل ألن أبــا قــيس قــد اســتنكر أهــل العلــم مــن روايتــه أخبــاراً غــري هــذا اخلــرب ، 

  .سنذكرها يف مواضعها إن شاء اهللا

  .خرب املغرية يف املسح يف فأما

فأخربين حممد بن عبداهللا بن قهزاد ، عن علي بن احلسـن : حدثنا مسلم ، قال 

يعــــين -ديث عرضــــت هــــذا احلــــ: بــــن شــــقيق ، قــــال ، قــــال عبــــداهللا بــــن املبــــارك 

مل جيـــيء بـــه غـــريه ، : علـــى الثـــوري فقـــال  -حـــديث املغـــرية مـــن روايـــة أيب قـــيس

   .فعسى أن يكون ومها
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ذكر خبر خطأ في متنه ، يدفعه األخبار الصحاح ، غير أنا نبدأ بذكر 

 .الرواية الصحيحة ثم نتبعها الفاسدة

ن أيب حــدثين زهــري بــن حــرب ، ثنــا مــروان ، ثنــا يزيــد بــن كيســان ، عــ) 81(  

اعتم رجل عند النيب صلى اهللا عليه وسلم مث رجع : (حازم ، عن أيب هريرة قال 

إىل أهلــه فوجــد الصــبية قــد نــاموا فأتــاه أهلــه بطعامــه فحلــف ال يأكــل مــن أجــل 

صبيته ، مث بدا له فأكل ، فأتى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـذكر ذلـك لـه 

مــن حلــف علــى ميــني فــرأى غريهــا : (، فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

  ).خريا منها فليأ�ا 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

  .طرق زهدموتركت . 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 النـيب صـلى اهللا عليـه 

يا رسول اهللا ، مث قال يف آخـره : وسلم مما أفاء اهللا ، فقال أبو موسى األشعري 

  .فإذا حلفت على ميني: 

  .ديومتيم بن طرفة ، عن ع

  .واألعمش ، عن عبدالعزيز بن رفيع ، عن متيم
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  .والشيباين عن ابن عبدالعزيز

  .وشعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبداهللا بن عمر

  .وموىل احلسن بن علي عن عدي بن حامت

وأبو الزهراء ، عن أيب األحوص عوف بن مالـك ، عـن أبيـه ، أتيـت النـيب صـلى 

  .اهللا عليه وسلم

الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أمـر احلـالف وقد ذكرنا األحاديث 

على الشيء يرى غري ما حلف عليـه أن يكفـر عـن ميينـه ويـأيت الـذي هـو خـري ، 

ألن الكفـــارة قبـــل احلنـــث غـــري واجبـــة علـــى احلـــالف ، وبعـــد احلنـــث هـــي واجبـــة 

ؤديـاً فال جيوز أن يكون املقطوع بأداء كفارة ينويها مؤديهـا م. باتفاق من اجلميع

  .لغرض جيب يف وقت ثان

  :مسعت مسلماً يقول 

  .سنذكر الرواية التي تخالف هذه األخبار الثابتة التي قدمناها

ثنا حيىي بـن حيـىي ، ثنـا هشـيم ، عـن حيـىي بـن عبيـد اهللا ، عـن أبيـه ، عـن ) 82(

ذكــر النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــن حلــف علــى ميــني رأى : أيب هريــرة ، قــال 

  .نها ، فأتى الذي هو خري فهو كفارتهغريها خرياً م

فلو مل يكن مما تبني فساد هـذه الروايـة إال مـا ذكرنـا قبـل مـن روايـة سـهيل ، عـن 

ويزيــد بــن كيســان ، عــن أيب حــازم ، عــن أيب هريــرة ، عــن . أبيــه ، عــن أيب هريــرة

فكيــف . لكفــى ذلــك) فليأ�ــا وليكفــر عــن ميينــه: (النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 

  أيب موسى ، وعدي بن حامت ، وأيب الدرداء ، وغريهم؟ومعه حديث 
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مبثــل هــذه الروايــة وأشــباهها تــرك أهــل احلــديث حــديث حيــىي بــن عبيــد اهللا ، ال 

يعتــدون بــه ، وأمــا حــديث ابــن خيــاط ، عــن عمــرو بــن شــعيب ، فــال معــىن يف 

   .التشاغل به

 :مسعت مسلما يقول 

  سنادهاذكر رواية ال يتابع روايتها في متنها وال في إ

ثنا حممد بن املثىن ، ثنا معدي بن سليمان أبو عثمان صاحب الطعـام ) 83(  

مــن أتــى : (مسعــت حممــد بــن عجــالن يــذكر عــن أبيــه عــن أيب هريــرة قــال : قــال 

جنــازة فانصــرف عليهــا إىل أهلهــا كــان لــه قــرياط ، فــإذا شــيعها كــان لــه قــرياط ، 

ضـى قضـاؤها كـان لـه قـرياط فإذا صلى عليها كان له قرياط ، فإذا جلس حىت يق

والقرياط مثل جبل أحد أو أعظـم مـن : ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ).جبل أحد

فهــــذه الروايــــة ، املتقنــــون مــــن أهــــل احلفــــظ علــــى خالفهــــا ، وأ�ــــم مل يــــذكروا يف 

قــــرياط ملــــن صــــلى عليهــــا مث يرجــــع ، وملــــن انتظــــر دفنهــــا : احلــــديث إال قرياطــــني 

  .قرياطان

ى أصحاب أيب هريرة عن أيب هريرة عن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، كذلك رو 

ويـــروي عـــن غـــري أيب هريـــرة عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بوجـــوه ذوات عـــدد 

  .سنذكرها إن شاء اهللا

فأمــا حــديث معــدي بــن ســليمان يف روايتــه مــن ذكــر أربعــة قــراريط ، فلــم يواطــأ 

  .إسناده عن ابن عجالن عليه من وجه من الوجوه املعروفة ، وخولف يف

حدثين حممد بن حامت ، ثنا حيىي ، عـن يزيـد بـن كيسـان ، عـن أيب حـازم ) 84(

  .، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم احلديث
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وأبـــو عاصـــم ، عـــن ابـــن عجـــالن ، عـــن املقـــربي ، عـــن أيب هريـــرة ، عـــن  )85(

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

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

  .وأبو مزاحم ، عن أيب هريرة

رواه معاويــة . والسـائب بـن يزيــد ، عـن عائشـة ، عــن النـيب صـلى اهللا عليــه وسـلم

  .بن سالم

  .والوليد بن عبد الرمحن ، عن أيب هريرة

  .واملسيب بن رافع ، عن الرباء مثل ذلك

ىي ، عـن ابـن يوسـف بـن سـالم ، عـن أيب وسليمان بن بالل ، عن عمرو بـن حيـ

    . سعيد ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثل ذلك

 ذكر األخبار التي في إسنادها غلط من بعض ناقليها

ثنـــا أبـــوبكر بـــن أيب شـــيبة ، ثنـــا أبـــو األحـــوص ، عـــن أيب إســـحاق ، عـــن ) 86(

ثـر مـن مسعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أك: (جماهد ، عن ابن عمر قال 

ـــ  قــل يــا أيهــا : عشــرين مــرة يقــرأ يف الــركعتني بعــد املغــرب والــركعتني قبــل الفجــر ب

  )الكافرون ، و قل هو اهللا أحد

  .وإبراهيم النخعي ، عن جماهد ، عن ابن عمر �ذا

  .وهذا اخلرب وهم عن ابن عمر

والــدليل علــى ذلــك الروايــات الثابتــة عــن ابــن عمــر أنــه ذكــر مــا حفــظ عــن النــيب 

 عليه وسلم من تطوع صالته بالليل والنهار فذكر عشر ركعات مث قـال صلى اهللا

وركعــيت الفجــر ، أخربتــين حفصــة أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــان يصــلى : 
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ركعتــني خفيفتــني إذا طلــع الفجــر وكانــت ســاعة ال أدخــل علــى النــيب صـــلى اهللا 

وهو خيـرب أنـه  فكيف مسع منه أكثر من عشرين مرة قراءته فيها. عليه وسلم فيها

  .حفظ الركعتني من حفصة عن النىب صلى اهللا عليه وسلم

  .وسنذكر إن شاء اهللا ما ثبت عن ابن عمر في الرواية في ذلك

: حيــــىي بــــن ســــعيد ، عــــن عبيــــد اهللا ، عــــن نــــافع ، عــــن ابــــن عمــــر قــــال ) 87(

  ،) صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل الظهر ركعتني وساقه(

  .وأيوب عن نافع

  .ومالك عن نافع

  .والزهري عن سامل عن أبيه

فقــد ثبــت مــا ذكرنــا مــن روايــة ســامل ونــافع عــن ابــن عمــر أن حفصــة أخربتــه أن 

النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصـلي ركعـيت الفجـر ان روايـة أيب إسـحاق وغـريه 

مث ذكـــر عـــن ابـــن عمـــر أنـــه حفـــظ قـــراءة النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وهـــم غـــري 

   . حمفوظ

 ا خرب آخر غري حمفوظ اإلسنادوفيه

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ، ثنا زيد بن حباب ، ثنـا عمـر بـن عبـد اهللا ) 88(

ابن أيب خثعم ، حدثين حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سـلمة ، عـن أيب هريـرة ، أن 

للمقــــيم يــــوم وليلــــة ، : (يــــا رســــول اهللا مــــا الطهــــور بــــاخلفني؟ قــــال : رجــــالً قــــال 

  ).أيام ولياليهنوللمسافر ثالثة 

  .هذه الرواية يف املسح عن أيب هريرة ليست مبحفوظة
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وذلك أن أبا هريرة مل حيفظ املسح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم لثبـوت الروايـة 

  .عنه بإنكاره املسح على اخلفني

  .وسنذكر ذلك عنه إن شاء اهللا

: زاذان قـال  حدثنا حممد بن املثىن ، ثنا حممد ، ثنا شعبة ، عن يزيد بـن) 89(

فــدخل : قــال . مسعـت أبــا زرعـة قــال ، سـألت أبــا هريـرة عــن املسـح علــى اخلفـني

أبو هريرة دار مروان بن احلكم ، فبال مث دعا مبـاء فتوضـأ ، وخلـع خفيـه ، وقـال 

  .ما أمرنا اهللا أن منسح على جلود البقر والغنم: 

  .ملسح على اخلفنيفقد صح برواية أيب زرعة ، وأيب رزين عن أيب هريرة إنكاره ا

ولـــو كـــن قـــد حفـــظ املســـح عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كـــان أجـــدر النـــاس 

مـا أمرنـا اهللا أن : فلما أنكره الذي يف اخلرب من قوله . وأوالهم للزومه والتدين به

والقول اآلخر ما أبـايل علـى ظهـر محـار مسـحت . منسح على جلود البقر والغنم

حـافظ املسـح عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه أو على خفي ، بـان ذلـك أنـه غـري 

وإن مـن أسـند ذلـك عنـه عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم واهـي الروايـة ، . وسلم

  .أخطأ فيه إما سهواً أو تعمداً 

فبجمع هذه الروايـات ومقابلـة بعضـها بـبعض ، تتميـز صـحيحها مـن سـقيمها ، 

ضــعف أهــل ولــذلك أ. وتتبــني رواة ضــعاف األخبــار مــن أضــدادهم مــن احلفــاظ

املعرفــة باحلــديث عمــر بــن عبــداهللا بــن أيب خــثعم وأشــباههم مــن نقلــة األخبــار ، 

   .لروايتهم األحاديث املستنكرة اليت ختالف روايات الثقات املعروفني من احلفاظ

 :مسعت مسلما يقول 

ذكر خبر مستنكر عن ابن عمر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم فقد أطبق 

  عن ابن عمر عن النبي صلى اهللا عليه وسلمالحفاظ على صدر روايته 
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: احلســــن بــــن صــــاحل ، عــــن فــــراس ، عــــن عطيــــة ، عــــن ابــــن عمــــر قــــال ) 90(

صـــليت مـــع النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف الســـفر واحلضـــر فصـــلى الظهـــر يف (

احلضـــر أربعـــا وبعـــدها ركعتـــني والعصـــر أربعـــا ولـــيس بعـــدها شـــيء واملغـــرب ثالثـــا 

  .وساقه) وبعدها ركعتني وبعدها ركعتني والعشاء أربعا

  .ورواه ابن أيب ليلى ، عن عطية ، عن ابن عمر �ذا

  ذكر األسانيد الصحاح الثابتة اليت ختالف رواية عطية: مسعت مسلما يقول 

ثنـــا مســـلم ، ثنـــا عبـــد اهللا بـــن مســـلمة ، حـــدثين عيســـى بـــن حفـــص بـــن ) 91(

يـق مكـة صـحبت ابـن عمـر يف طر : (عاصم ابن عمر بن اخلطاب عـن أبيـه قـال 

  )فصلى لنا الظهر ركعتني وساق احلديث: قال 

فهــذه أســانيد صــحاح كــل واحــدة منهــا ثابــت علــى انفــراده ، وهــم : قــال مســلم 

حفـص بـن عاصـم بـن عمـر ، وعيسـى بـن طلحـة بـن عبيـد اهللا ، : مجاعة مـنهم 

وعثمــان بــن عبــد اهللا بــن ســراقة ، ووبــرة بــن عبــد الــرمحن ، حكــوا ذلــك عــن ابــن 

  . صلى اهللا عليه وسلم السبحة يف السفر قبل املكتوبة وبعدهاعمر ترك النيب

   .ونافع حكى ترك ابن عمر ذلك

 ذكر رواية فاسدة بني خطؤها خبالف اجلماعة من احلفاظ

حــدثين القاســم بــن زكريــا بــن دينــار ، ثنــا حســني بــن علــي ، عــن زائــدة ، ) 92(

ان النـاس خيرجـون كـ: (عن عبد العزيز بـن أيب رواد ، عـن نـافع ، عـن ابـن عمـر 

صدقة الفطر يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم صاع شعري أو متـر أو سـلت أو 

زبيب فلما كان عمر وكثرت احلنطة جعل عمر نصف صـاع حنطـة مكـان صـاع 

  ).من تلك األشياء

  .وسنذكر إن شاء اهللا من رواية أصحاب نافع خبالف ما روى عبد العزيز
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ثنــا مالــك ، عــن نــافع ، عــن ابــن : تيبــة قــاال ثنــا عبــد اهللا بــن مســلمة وق) 93(

أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فـرض زكـاة الفطـر مـن رمضـان علـى : (عمر 

  ).الناس صاعا من متر أو صاعا من شعري وساقه

  .وعبيد اهللا ، عن نافع ، عن ابن عمر

  .وأيوب ، عن نافع

  .والليث ، عن نافع

  .والضحاك ، عن نافع

  .أيوب بن موسى عن نافع وابن جريج ، أخربين

  .وحممد بن إسحاق ، عن نافع

  .وإمساعيل بن علية ويزيد بن زريع ، عن أيوب ، عن نافع

  .والضحاك بن عثمان ، وحممد بن إسحاق

فهؤالء األجلة من أصحاب نـافع قـد أطبقـوا علـى خـالف روايـة ابـن أيب رواد يف 

  .حديثه صدقة الفطر وهم سبعة نفر

احلـــديث الســـلت وال الزبيـــب ، ومل يـــذكروا يف أنـــه جعـــل مل يـــذكر أحـــد مـــنهم يف 

إمنــا قــال أيــوب الســختياين وأيــوب بــن . مكــان تلــك األشــياء نصــف صــاع حنطــة

  .فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر: موسى والليث يف حديثهم 

فقد عرف من عقل احلـديث وأسـباب الروايـات حـني يتـابع هـؤالء مـن أصـحاب 

أيب رواد ، فلـــم يـــذكروا مجيعـــا يف احلـــديث إال  نـــافع علـــى خـــالف مـــا روى ابـــن

  .الشعري والتمر
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والســـلت والزبيـــب حيكـــى عـــن ابـــن عمرعلـــى غـــري صـــحة ، إذ كـــان ابـــن عمـــر ال 

يعطــي يف دهــره بعــد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم إال التمــر ، إال مــرة أعــوزه التمــر 

   .فأعطى الشعري

 :مسعت مسلما يقول 

  إلسناد والمتنذكر حديث منقول على الخطأ في ا

: مسعــت مالكــا يقــول : ثنــا مســلم ، ثنــا إســحاق ، أنــا عبــد الــرزاق قــال ) 94(

مـن حـدثك : فقلـت . وقت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ألهـل العـراق قرنـا(

فحـدثت بـه معمـر فقـال . أخربنيه نافع عـن ابـن عمـر: هذا يا أبا عبد اهللا؟ قال 

  .منهاقد رأيت أيوب دار مرة إىل قرن فأحرم : 

   .وأخربين بعض أهل املدينة أن مالكا بأخرة حماه من كتابه: قال عبد الرزاق 

 :مسعت مسلما يقول 

  ذكر الروايات اليت فيها بيان خطأ هذه الرواية عن عبد الرزاق

قـرأت علـى مالـك عـن نـافع عـن ابـن : ثنا مسلم ، ثنا حيىي بن حيىي قـال ) 95(

م قال يهل أهل املدينة من ذي احلليفـة ، عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

قــال عبـداهللا ، وبلغـين أن رســول . وأهـل الشـام مــن اجلحفـة ، وأهـل جنــد مـن قـرن

  .اليمن من يلملم] أهل[ويهل : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .وعبيد اهللا ، عن نافع

  .والليث ، عن نافع

  .وحيىي بن سعيد ، عن نافع

  .، وابن جريج عن نافعوحجاج ، وابن عون ، والضحاك 
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  .وعبداهللا بن دينار ، عن ابن عمر

  .والزهري ، عن سامل

  .وصدقة عن ابن عمر

  .وعمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس

  .وابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس

  .وأبو الزبري عن جابر

  .وعطاء عن جابر

  .واحلجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، عن جابر

  .عطاء ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلموابن جريج ، عن 

  .والقاسم عن عائشة

  .وحممد بن علي ، عن ابن عباس

  .وميمون بن مهران ، عن ابن عمر

فالثابت الصحيح من توقيت رسول اله صلى اهللا عليـه وسـلم ، إلحـرام احملـرم مـا 

ذلـك كـل ذلـك يف روايتـه عـن النـيب صـلى اهللا . يف حديث ابـن عمـر وابـن عبـاس

  .لم ، فهي هلن وملن أتى عليهن مبا يف احلديثعليه وس

فالظــاهر مــن هــذا الكــالم كلــه ، أنــه مســرتق يف الروايــة عــن النــيب صــلى اهللا عليــه 

  .وسلم
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وقد ميكن أن تكون هذه الزيـادة مـن قـول ابـن عبـاس ، لـيس منقـوالً يف احلـديث 

  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وإن كان حفظ فلعل لسـان . اق مل حيفظوذكر كالماً كثرياً يدل على أن عبدالرز 

  .مالك سبق لسانه مع كالم كثري

والصـــحيح احملفـــوظ مـــن توقيـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يكـــون : قـــال 

نــافع ، عــن ابــن عمــر ، أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  حفــظ عــن ] مــا[ذلــك 

  .وقت قرنا ألهل العراق ، هذا ما ال حيتمل التوهم على مالك

عــن نــافع ، عــن ابــن عمــر حــد ألهــل . عبيــد اهللا كمــا ذكرنــا مــن قبــل وقــد روى

  .العراق ذات عرق

رواية عبـدالرزاق عـن ] بني أن[وذكر ألفاظ كل رجل من هؤالء املسمني بعد أن 

  .مالك خطأ غري حمفوظ

فأما األحاديث اليت ذكرناها من قبل أن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وقـت ألهـل 

  .منها واحد يثبت العراق ذات عرق ، فليس

  .وذلك أن ابن جريج قال يف حديث أيب الزبري عن جابر

فأمــا روايــة املعــايف بــن عمــران ، عــن أفلــح ، عــن القاســم ، عــن عائشــة ، فلــيس 

مبستفيض عن العايف ، إ منا روى هشام بن �رام ، وهـو شـيخ مـن الشـيوخ ، وال 

  .يقر احلديث مبثله إذا تفرد

دة عن حممد بن علـي ، عـن ابـن عبـاس ، فيزيـد هـو وأما حديث يزيد بن أيب زيا

ممـن قـد اثقــى حديثـه النـاس ، واالحتجــاج خبـربه إذا تفـرد للــذين اعتـربوا عليـه مــن 

  .سوء احلفظ ، واملتون يف رواياته اليت يرويها

  .وحممد بن علي ال يعلم له مساع من ابن عباس ، وال أنه لقيه ، أو رآه
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مهـران ، عـن ابـن عمـر ، فلـم حيكـم حفظـه ، وأما رواية جعفر ، عن ميمون بن 

  .ألهل الطائف قرنا: ألن فيه 

وميـزوا يف روايـا�م ألهــل . وألهـل جنـد قرنــاً : ويف روايـة سـامل ونـافع ، وابــن دينـار 

  .اليمن أن ابن عمر مل يسمع ذلك من النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ويف رواية ميمون ، جعل ألهل املشرق ذات عرق

، وابــن دينـار ، كـل واحــد مـنهم أوىل بالصـحيح عــن ابـن عمــر ،  وسـامل ، ونـافع

  .من ميمون الذي مل يسمعه من ابن عمر

مسعــت أيب ، أنبــا : ثنـا مســلم ، حــدثين حممـد بــن علــي بــن شـقيق ، قــال ) 96(

وقــت رســول اهللا : عبــداهللا بــن املبــارك ، ثنــا حيــىي بــن ميســر ، عــن عكرمــة ، قــال 

نــــة وغــــريهم إذا أراد أن حيــــج أو يعتمــــر أن ال صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ألهــــل املدي

جياوز ذا احلليفة إال حراماً ، ووقت ألهل الشام اجلحفـة ومـن مـر �ـا مـن غـريهم 

   .أن ال جياوزها إال حراماً ، إال أن حيرم وساقه

 :مسعت مسلما يقول 

  ذكر حديث منقول على الخطأ في اإلسناد

ن أيب مــرمي ، ثنــا حيــىي بــن حــدثين حممــد بــن ســهل بــن عســكر ، أنــا ابــ) 97(  

: أيــوب ، عــن إمساعيــل بــن عقبــة ، عــن ابــن شــهاب ، عــن عــروة ، عــن عائشــة 

أنــه أهــدي هلـــا وحلفصــة طعــام ومهـــا صــائمتان فأفطرتــا عليـــه ، فســألت حفصـــة (

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانت بنت عمر ، فأمرهـا رسـول اهللا صـلى اهللا 

  ).عليه وسلم أن تصوم يوما مكانه
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وأنـا العمـري : حدثنا مسلم ، ثنا حممد بن سهل ، ثنا ابـن أيب مـرمي قـال ) 98(

أصـبحت أنـا وحفصـة : (، حدثين ابن شهاب ، عـن عـروة ، عـن عائشـة قالـت 

…(  

ثنا مسلم ، ثنا حممد بن سهل ، ثنا ابن أيب مـرمي ، ثنـا حيـىي بـن أيـوب ، ) 99(

شـة ، عـن النـيب صـلى عن إمساعيل بن أمية ، عـن الزهـري ، عـن عـروة ، عـن عائ

  .اهللا عليه وسلم مبثله

وابــن وهــب ، عــن حيــوة ، عــن ابــن اهلــاد ، عــن زميــل مــوىل عــروة عــن ) 100(

  .عروة ، عن عائشة مبثله

وابن وهب ، عن جريـر بـن حـازم ، عـن حيـىي بـن سـعيد ، عـن عمـرة ، ) 101(

  .عن عائشة

، وبيـان  عـن عـروة ، عـن عائشـة: أما حديث الزهري ، فقد أخطأ كل من قـال 

  .ذلك يف رواية ابن جريج

ثنا مسلم ، حدثين حممد بن حامت ، ثنا حممد بن بكر ، ثنا ابن جريج ) 102(

أخــربك عــروة ، عــن عائشــة ، عــن النــيب صــلى اهللا عليــه : قلــت للزهــري : ، قــال 

مل أمسع من عروة يف ذلك : قال ). من أفطر يف تطوع فليقضه: (وسلم أنه قال 

يف خالفــة ســليمان بــن عبــدامللك نــاس عــن بعــض مــن كــان  ولكــن حــدثين. شــيئاَ 

  .فذكر احلديث. أصبحت أنا وحفصة: سأل عائشة أ�ا قالت 

فقد شفى ابن جريج يف رواية الزهري ، هذا احلديث عـن : مسعت مسلماً يقول 

الصحيح فال حاجة بأحد إىل التنقري عن حديث الزهري إىل أكثـر ممـا أبـان عنـه 

: وذلك أنه قد قال له . التنقري يف مجع احلديث إىل جمهولابن جريج من النقر و 

  .حدثين ناس عن بعض من كان سأل عائشة ، ففسد احلديث لفساد اإلسناد
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وأمــا حــديث زميــل مــوىل عــروة فزميــل ال يعــرف لــه ذكــر يف شــيء ، إال يف هــذا 

  .وذكره باجلرح واجلهالة. احلديث فقط

عائشة ، فلم يسنده عن حيىي إال وأما حديث حيىي بن سعيد ، عن عمرة ، عن 

وال . إمنا روى من حديثـه نـذراً . جرير بن حازم وجرير مل يعن يف الرواية عن حيىي

يكاد يأيت �ا على التقومي واالستقامة وقد يكون من ثقات احملدثني من يضـعف 

يكـــون لـــه يف وقـــت وذكـــر . روايتـــه عـــن بعـــض رجالـــه الـــذي محـــل عـــنهم للتثبيـــت

  .قصة

ما بينـا مـن هـذا اجتمـاع أهـل احلـديث ، ومـن علمـائهم ، علـى أن والدليل على 

  .أثبت الناس يف ثابت البناين ، محاد بن سلمة

حيــىي القطـان ، وحيـىي بــن معـني ، وأمحـد بــن حنبـل ، وغـريهم مــن : كـذلك قـال 

  .أهل املعرفة

ومحاد يعد عندهم ، إذا حدث عن غـري ثابـت ، كحديثـه عـن قتـادة ، وأيـوب ، 

ود بن أيب هند ، واجلريري ، وحيىي بـن سـعيد ، وعمـرو بـن دينـار ، ويونس ، ودا

  .وأشباههم ، فإنه خيطئ يف حديثهم كثرياً 

وغري محاد يف هؤالء أثبـت عنـدهم ، كحمـاد بـن زيـد ، وعبـدالوارث ، ويزيـد بـن 

  .زريع وابن علية

وعلى هذا املقال الذي وصـفنا عـن محـاد ، يف حسـن حديثـه وضـبطه عـن ثابـت 

ر أثبــتهم فيــه ، جعفــر بــن برقــان ، عــن ميمــون بــن مهــران ويزيــد بــن ، حــىت صــا

ولـو ذهبـت تـزن جعفـراً . األصم فهو أغلب الناس عليه ، والعلم �ما وحبـديثهما

يف غــري ميمــون وابــن األصــم ، وتعتــرب حديثــه عــن غريمهــا ، كــالزهري وعمــرو بــن 

  .دينار وسائر الرجال لوجدته ضعيفاً رديء الضبط ، والرواية عنهم
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واعلم رمحك اهللا أن صناعة احلديث ، ومعرفة أسبابه مـن الصـحيح والسـقيم إمنـا 

هــي ألهــل احلــديث خاصــة ، أل�ــم احلفــاظ لروايــات النــاس ، العــارفني �ــا دون 

إذ األصــل الــذي يعتمــدون ألديــا�م الســنن واآلثــار املنقولــة ، مــن عصــر . غــريهم

صــرنا هــذا ، فــال ســبيل ملــن إىل عصــر مــن لــدن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم إىل ع

نابــذهم مــن النــاس ، وخــالفهم يف املــذهب ، إىل معرفــة احلــديث ومعرفــة الرجــال 

  .من علماء األمصار فيما مضى من األعصار ، من نقل األخبار ومحال اآلثار

وأهـــل احلـــديث هـــم الـــذين يعرفـــو�م ومييـــزو�م حـــىت ينزلـــوهم منـــازهلم يف التعـــديل 

ذا الكــــالم ، لكــــي نثبتــــه مــــن جهــــل مــــذهب أهــــل والتجــــريح وإمنــــا اقتصصــــنا هــــ

احلـــديث ممـــن يريـــد الـــتعلم والتنبـــه ، علـــى تثبيـــت الرجـــال وتضـــعيفهم فيعـــرف مـــا 

الشواهد عندهم ، والدالئل اليت �ا ثبتوا الناقل للخرب من نقلـه ، أو سـقطوا مـن 

وقـد شـرحناه يف مواضـع غـري هـذا . والكالم يف تفسري ذلك يكثر. أسقطوا منهم

   . التوفيق يف كل ما نؤم ونقصد، وباهللا

 :مسعت مسلما يقول 

  ذكر حديث آخر وهم مالك في إسناده

قــرأت علــى مالــك ، عــن ابــن : ثنــا مســلم ، ثنــا حيــىي بــن حيــىي قــال ) 103(  

أنـه : (شـهاب ، عـن عبـاد بـن زيـاد ـ وهـو مـن ولـد املغـرية بـن شـعبة ـ عـن املغـرية 

  ).وساقه… اجتهذهب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حل

ثنا مسلم ، ثنا أمحد بن جعفر املعقري ، ثنا النضر بن حممـد ، ثنـا أبـو ) 105(

أويس ، أخربين ابن شهاب ، أن عباد بن زياد بن أيب سفيان ، أخربه أن املغـرية 

  ).…كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (قال 

  .ويونس ، عن ابن شهاب ، حدثىن عباد بن زياد

  .أخربين عباد بن زياد ، عن عروة: قيل ، قال ابن شهاب والليث وع
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  .عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عباد

عبـاد بـن زيـاد ـ مـن ولـد املغـرية ـ وإمنـا هـو عبـاد بـن : فـالوهم مـن مالـك يف قولـه 

  .زياد بن أيب سفيان كما فسره أبو أويس يف روايته

روايــة ابــن جــريج ، القتصاصــه احلــديث عــن  واحملفــوظ عنــدنا مــن روايــة الزهــري ،

مث فصـل يف آخـر . الزهري ، عن عباد بن زيـاد ، عـن عـروة بـن املغـرية ، عـن أبيـه

   .احلديث زيادة الزهري عن محزة بن املغرية

 :مسعت مسلما يقول 

  ذكر حديث وهم مالك بن أنس في إسناده

أبيــه أنــه مســع  ثنــا مســلم ، ثنــا قتيبــة ، ثنــا مالــك ، عــن هشــام ، عــن) 105(  

صــلينا وراء عمــر بــن اخلطــاب الصــبح فقــرأ : (عبــد اهللا بــن عــامر بــن ربيعــة يقــول 

إذن واهللا كـان يقـوم حـني يطلـع : فقلـت . سورة يوسف وسورة احلج قـراءة بطيئـة

  :مسعت مسلما يقول ). أجل: قال ! الفجر

  .فخالف أصحاب هشام هلم جرا مالكا يف هذا اإلسناد يف هذا احلديث

أخـربين عبـد اهللا بـن عـامر بـن ربيعـة قـال : أبو أسامة ، عن هشام قـال  )106(

  ).صليت خلف عمر فقرأ سورة احلج 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 

هشـام كلهـم قـد أمجعـوا يف هـذا اإلسـناد علـى خـالف فهؤالء عدة من أصحاب 

  . مالك والصواب ما قالوا دون ما قال مالك
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   . يتلوه مالك بإسناده 

 


