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تناكؿ البحث دراسة حديث" خمؽ اهلل التربة يكـ السبت" كىك مف األحاديث التي اختمؼ العمماء فييا قديمان

 ككذلؾ فقد جاء، فبيف ىذا البحث مكاقؼ العمماء مف الحديث سندان كمتنان مع مناقشتيا كبياف الراجح منيا،كحديثان
 كاذا اجتيدنا في بمكغ غايتنا فانا نرجك مف اهلل أف نككف قد كفقنا لمصكاب إف شاء،بفكائد عممية كنتائج دقيقة كمحررة

.اهلل تعالى
. عمـ مشكؿ الحديث، عمـ الجرح كالتعديؿ، عمـ العمؿ، عمـ تخريج الحديث:الكممات المفتاحية

Modern God created the soil on Saturday
A recent critical study
Dr. Mohamed El Sayed Dr. Fariz Abdullah Najem
Al - Quds Open University - College of Education
Abstract:
The research examined a recent study "God created soil on Saturday "
which is one of the ahaadeeth that the scholars differed in old and new,
between this research the attitudes of scientists from talking and the Board
with discussion and the correct statement, as well as it came with scientific
benefits and accurate results and edited, and if we strive to reach our goal I
hope to God that we have agreed to the good hopefully exalted.
Keywords:Science of modern graduation, malology, wound Science and
modification, the science of the modern problem.
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المقدمة:

ٍ
محمد الذم جاء بالمنيج
الحمد هلل رب العالميف ،كأفضؿ الصالة كأتـ التسميـ عمى سيدنا

القكيـ ،كىدل إلى الصراط المستقيـ ،كعمى آلو كصحبو كتابعييـ بإحساف إلى يكـ الديف أما بعد:

فإف تصحيح األحاديث أك تضعيفيا ُيعد مف أخطر األحكاـ ،كذلؾ ألف تصحيحيا يعني اعتبارىا
مف ديف اهلل ،كتضعيفيا يعني إخراجيا مف دائرة أدلة الشرع ،كمع إيماننا بأف تصحيح األحاديث
كتضعيفيا مف األمكر االجتيادية التي تتبايف فييا القدرات العممية ،كالمؤثرات المحيطة كاالختالؼ

في تقكيـ الركاة ،فإف اجتماع أكثر مف ناقد مف الجيابذة عمى إعالؿ حديث ما ،ال يجكز تجاكز
ذلؾ بحجة تطبيؽ قكاعد عمـ المصطمح ،كمف خالؿ دراستنا كتدريسنا لمكتب التي عنيت بتخريج

األحاديث كالحكـ عمييا ،كجدنا أف ىذا الحديث" خمؽ اهلل التربة يكـ السبت" قد اختمؼ العمماء فيو

قديمان كحديثان ،ككذلؾ فقد تباينت فيو األقكاؿ كازداد فيو االختالؼ تحديدان عند عممائنا المعاصريف،
كعميو فقد رأل الباحثاف أف يقكما بدراسة ىذا الحديث دراسة حديثيو نقدية ،كىك كاهلل أعمـ بحث غير

مسبكؽ ألننا لـ نجد في حدكد عممنا -مف صنؼ فيو تصنيفان مستقالن بالشكؿ المطركح ،كلكف

تناكلتو بعض الكتب التي تحدثت عف مشكؿ الحديث بشيء مف اإليجاز .كقد جاءت خطة ىذا

البحث عمى النحك اآلتي:

مقدمة كمبحثيف كخاتمة تضمنت أىـ النتائج.

المبحث األكؿ :ركايات الحديث تخريج كدراسة كفيو ثالثة مطالب:

المطمب األكؿ :تخريج الحديث

المطمب الثاني :رسـ شجرة إسناد الحديث
المطمب الثالث :تراجـ ركاة الحديث

المبحث الثاني :مكاقؼ العمماء مف الحديث سندان كمتنان ،كفيو ثالثة مطالب:
المطمب األكؿ :العمماء الذيف لـ يصححكا الحديث كضعفكه
المطمب الثاني :العمماء الذيف صححكا الحديث كاحتجكا بو

المطمب الثالث :المناقشة كالترجيح
كالخاتمة كقد تضمنت أىـ النتائج

كبما أف المساحة المعدة ليذا البحث محدكدة ،فقد حرصنا عمى االختصار غير المخؿ إف شاء اهلل،

سائميف اهلل أف يكفقنا لمصكاب كأف يجعؿ عممنا خالصان لكجيو إنو سميع قريب.
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المبحث األول :روايات الحديث تخريج ود ارسة

المطمب األول :تخريج الحديث

مخرجو غريب( أم لـ يرك إال عف صحابي كاحد ،فيك ال يعرؼ
ابتداء إف ىذا الحديث
نقكؿ
ُ
ن
عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ إال مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو.

الحديث:

" عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :أخذ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بيدم فقاؿ :خمؽ اهلل عز
كجؿ التربة يكـ السبت ،كخمؽ فييا الجباؿ يكـ األحد ،كخمؽ الشجر يكـ االثنيف ،كخمؽ المكركه يكـ

الثالثاء ،كخمؽ النكر يكـ األربعاء ،كبث فييا الدكاب يكـ الخميس ،كخمؽ آدـ عميو السالـ ،بعد
العصر مف يكـ الجمعة في آخر الخمؽ ،في آخر ساعة مف ساعات الجمعة ،فيما بيف العصر إلى

الميؿ".

تخريجو:
ركاه حجاج بف محمد عف ابف جريج عف إسماعيؿ بف أمية عف أيكب بف خالد عف عبد اهلل بف

رافع ،مكلى أـ مسممة عف أبي ىريرة مرفكعان...الحديث.

()3

كقد أخرج ركايتو كالن مف :اإلماـ مسمـ( ،)1كاإلماـ أحمد( ،)2كابف خزيمة

كالبييقي(.)5

كابف حباف(،)4

كركاه ىشاـ بف يكسؼ عف ابف جريج عف إسماعيؿ بف أمية عف أيكب بف خالد عف عبد اهلل بف

رافع عف أبي ىريرة مرفكعان ...الحديث.
()6

كقد أخرج ركايتو :ابف معيف

كركاه محمد بف ثكر عف ابف جريج عف إسماعيؿ بف أمية عف أيكب بف خالد عف عبد اهلل بف رافع

عف أبي ىريرة مرفكعان......الحديث.

أخرج ركايتو :أبك الشيخ األصبياني(.)7
كركاه األخضر بف عجالف عف ابف جريج عف عطاء عف أبي ىريرة مرفكعان...الحديث .أخرج

ركايتو :اإلماـ النسائي(.)8

كركاه بكر بف الشركد عف إبراىيـ بف أبي يحيى عف صفكاف بف سميـ عف أيكب بف خالد عف عبد
()9

اهلل بف رافع عف أبي ىريرة مرفكعان...الحديث .أخرج ركايتو :اإلماـ الحاكـ

كركاه مكسى بف عبيدة عف أيكب بف خالد عف عبد اهلل بف رافع عف أبي ىريرة مرفكعان ...الحديث.
()10

ذكر ركايتو اإلماـ البييقي كلـ نجد مف أخرجيا

كركاه بعضيـ عف أبي ىريرة عف كعب مكقكفان

()11

عميو .ذكر ذلؾ اإلماـ البخارم كلـ نجد مف أخرجيا
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المطمب الثاني :رسم شجرة أسانيد الحديث.
إف رسـ شجرة األسانيد يساعدنا في تحديد الراكم المدار ،كالذم التقت عنده الطرؽ ،كتجمع عنده
التالميذ ،كىذا يساعدنا عمى عقد المقارنة بيف الركايات لرصد العمؿ الخفية القادحة كغير القادحة،

ككذلؾ معرفة مخارج الحديث لتعرؼ عمى ما إذا كاف الحديث غريبان فردان ،أك عزي انز أك مستفيضان أك

مشيك انر أك متكات انر كغير ذلؾ مف الفكائد.

الشكل رقم ( )9يبين رسم شجرة أسانيد الحديث

760

العذد – 222الوجلذ الثاني لسنة 2028م 2419 -هـ

هجلة األستار

لقد تبين لنا من خالل ىذا الرسم األمور اآلتية:
 -1أف أيكب بف خالد ىك المدار الرئيسي ليذا الحديث كعنو تفرعت األسانيد.
 -2أف ركايػ ػػة األخضػ ػػر بػ ػػف عجػ ػػالف عػ ػػف ابػ ػػف ج ػ ػريج كىػ ػػـ ،ألنػ ػػو خػ ػػالؼ مػ ػػف أىػ ػػـ أكثػ ػػر عػ ػػددان
كأكث ػػؽ من ػػو مث ػػؿ :محم ػػد ب ػػف ث ػػكر ،كىش ػػاـ ب ػػف يكس ػػؼ ،كحج ػػاج ب ػػف محم ػػد ،كثالث ػػتيـ ثق ػػات كم ػػا

سنبينو في المطمب الثالث :تراجـ الركاة.

كعالكة عمى ذلؾ فإف حجاج بف محمد يعد مف أثبت الناس في ابف جريج

()12

كاألخضر نفسو متكمـ فيو كما سيأتي في المطمب الثالث.
 -3إف ركاي ػػة كػ ػػؿ م ػػف إب ػ ػراىيـ ب ػػف أبػ ػػي يحي ػػى ،كمكسػ ػػى ب ػػف عبي ػػدة ال تص ػػمح أف تك ػػكف متابعػػػة
لركايػ ػػة إسػ ػػماعيؿ بػ ػػف أميػ ػػة ،ألف مكسػ ػػى بػ ػػف عبيػ ػػدة ضػ ػػعيؼ كاب ػ ػراىيـ بػ ػػف أبػ ػػي يحيػ ػػى متػ ػػركؾ،
كما سيأتي في المطمب الثالث.

 -4عنػػ ػػد النظػ ػ ػػر فػ ػ ػػي صػػ ػػيب التحمػ ػ ػػؿ كاألداء نجػ ػ ػػد أف ابػػ ػػف ج ػ ػ ػريج ركل الحػ ػ ػػديث بمفظ"عف"عػ ػ ػػف
عطاء.

كق ػػد ق ػػاؿ اإلم ػػاـ أحم ػػد ب ػػف حنب ػػؿ ":ك ػػؿ ش ػػيء ق ػػاؿ في ػػو اب ػػف جػ ػريج :ق ػػاؿ عط ػػاء ،أك ع ػػف عط ػػاء،

فإنػ ػػو لػ ػػـ يسػ ػػمعو مػ ػػف عطػ ػػاء"

()13

كىػ ػػذا فقػ ػػط فػ ػػي ركايػ ػػة األخضػ ػػر بػ ػػف عجػ ػػالف .عػ ػػف عطػ ػػاء عػ ػػف

أبي ىريرة.
المطمب الثالث :تراجم رواة األسانيد
كىنا يجب عمينا التمييز بيف نكعيف مف الركاة في ىذا الحديث:

النكع األكؿ :كىـ الركاة الذيف يتكقؼ عمى كثاقتيـ أك ضعفيـ صحة الحديث أك ضعفو ،كأكليـ
مدار الحديث فما عال إلى التابعي ،كىؤالء ينبغي أف تككف ترجمتيـ نقدية مكسعة إلى ٍ
حد ما.

أيكب بف خالد بف صفكاف األنصارم ،ذكره ابف حباف في الثقات كلـ يذكر فيو جرحان كال تعديالن(،)14
كقاؿ األزدرم ":ليس حديثو بذاؾ ،تكمـ فيو أىؿ العمـ بالحديث ،ككاف يحيى بف سعيد كنظراؤه ال

يكتبكف حديثو"( ،)15كقاؿ الحافظ ابف حجر":فيو ليف"(.)16

عبد اهلل بف رافع المخزكمي أبك رافع المدني مكلى أـ مسممة ،قاؿ الحافظ العجمي :ثقة( ،)17كقاؿ
()19

أبك زرعة :ثقة( ،)18كذكره ابف حباف في الثقات

كقاؿ الحافظ ابف حجر :ثقة.

()20

النكع الثاني :كىـ الركاة النقمة ،كىـ الذيف تابع بعضيـ بعضان متابعة تامة أك قاصرة .كىؤالء يكفي

فييـ الترجمة النقدية المختصرة جدان.
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()21

 .1إسماعيؿ بف أمية ،قاؿ ابف حجر :ثقة ثبت

()22

 .2مكسى بف عبيدة ،قاؿ ابف حجر :ضعيؼ

()23

 .3صفكاف بف سميـ ،قاؿ ابف حجر :ثقة مفت عابد

()24

 .4ابف جريج ىك عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج ،قاؿ ابف حجر :ثقة فقيو فاضؿ
()25

 .5األخضر بف عجالف ،قاؿ ابف حجر :صدكؽ

()26

 .6حجاج بف محمد ،قاؿ ابف حجر :ثقة ثبت لكنو اختمط في آخر عمره
()27

 .7ىشاـ بف يكسؼ ،قاؿ ابف حجر :ثقة

()28

 .8محمد بف ثكر ،قاؿ الحافظ بف حجر :ثقة
 .9بكر بف الشركد ،قاؿ النسائي :ضعيؼ،

()29

()30

كقاؿ الدار قطني :ضعيؼ

 .10عطاء بف أبي الرباح ،قاؿ ابف حجر :ثقة فاضؿ فقيو.

()31

المبحث الثاني :مواقف العمماء من الحديث سنداً ومتناً
المطمب األول :العمماء الذين لم يصححوا الحديث وضعفوه.
 -1اإلم ػ ػ ػػاـ عم ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػف الم ػ ػ ػػديني(ت)234ق ق ػ ػ ػػاؿ ":كم ػ ػ ػػا أرل إس ػ ػ ػػماعيؿ ب ػ ػ ػػف أمي ػ ػ ػػة أخ ػ ػ ػػذ ى ػ ػ ػػذا
الحديث إال مف إبراىيـ بف أبي يحيى"

()32

قاؿ الباحثاف :كالذم يفيـ مف كالـ اإلماـ عمي بف المديني رحمو اهلل أمراف اثناف:
األكؿ :أف صػ ػػيب إسػ ػػماعيؿ بػ ػػف أميػ ػػة يعػ ػػد عنػ ػػد العممػ ػػاء تدليس ػ ػان ،كغػ ػػدره فػ ػػي ذلػ ػػؾ أنػ ػػو قػ ػػد يكػ ػػكف
الػػ ػ ػراكم المح ػ ػ ػػذكؼ ثق ػ ػ ػػة عن ػ ػ ػػده كيعم ػ ػ ػػـ أف اآلخػ ػ ػ ػريف يتيمكن ػ ػ ػػو ألج ػ ػ ػػؿ ذل ػ ػ ػػؾ يس ػ ػ ػػقطو ع ػ ػ ػػف الس ػ ػ ػػند
كيس ػ ػػتعمؿ ص ػ ػػيغة العنعن ػ ػػة م ػ ػػع أنن ػ ػػا ل ػ ػػـ ن ػ ػػر م ػ ػػف كص ػ ػػؼ إس ػ ػػماعيؿ بالت ػ ػػدليس إال م ػ ػػا يفي ػ ػػـ م ػ ػػف

كالـ عمي بف المديني

الثاني :قد يفيـ البعض أف الذم حصؿ كىـ مف إسماعيؿ بف أمية .كاهلل أعمـ.
 -2اإلم ػ ػػاـ البخ ػ ػػارم (ت)256ق ق ػ ػػاؿ بع ػ ػػد أف س ػ ػػاؽ الح ػ ػػديث م ػ ػػف طري ػ ػػؽ إس ػ ػػماعيؿ ب ػ ػػف أمي ػ ػػة
عف أيكب بف خالد مرفكعان ":كقاؿ بعضيـ عف أبي ىريرة عف كعب كىك أصح"

()33

ق ػػاؿ الباحث ػػاف :كال ػػذم يظي ػػر م ػػف ص ػػيب اإلم ػػاـ البخ ػػارم رحم ػػو اهلل أن ػػو ُيعػ ػ ُؿ الح ػػديث ب ػػأيكب ب ػػف
خال ػ ػػد ،كذل ػ ػػؾ ألن ػ ػػو س ػ ػػاؽ الح ػ ػػديث م ػ ػػف ركايت ػ ػػو بع ػ ػػد ذكػ ػ ػره لترجمت ػ ػػو ث ػ ػػـ ب ػ ػػيف أف رفع ػ ػػو خط ػ ػػأ كأف
الصكاب كقفو عمى كعب األحبار.
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 -3اإلم ػ ػػاـ البييق ػ ػػى(ت)458ق ،قاؿ":ى ػ ػػذا الح ػ ػػديث ق ػ ػػد أخرج ػ ػػو مس ػ ػػمـ كزع ػ ػػـ بع ػ ػػض أى ػ ػػؿ العم ػ ػػـ
أنػ ػػو غيػ ػػر محفػ ػػكظ لمخالفتػ ػػو مػ ػػا عميػ ػػو أى ػ ػؿ التفسػ ػػير كأىػ ػػؿ التػ ػػاريخ ،كزعػ ػػـ بعضػ ػػيـ أف إسػ ػػماعيؿ

بػ ػػف أميػ ػػة إنمػ ػػا أخػ ػػذه عػ ػػف إب ػ ػراىيـ بػ ػػف أبػ ػػي يحيػ ػػى عػ ػػف أيػ ػػكب بػ ػػف خالػ ػػد ،كاب ػ ػراىيـ غيػ ػػر محػ ػػتج

بو"

()34

ق ػػاؿ الباحث ػػاف :أم ػػا مخالفت ػػو م ػػا عمي ػػو أى ػػؿ التفس ػػير؛ في ػػك أف اهلل ق ػػد ن ػػص ف ػػي كتاب ػػو العزي ػػز أن ػػو
خم ػ ػ ػػؽ الس ػ ػ ػػمكات ك األرض ف ػ ػ ػػي س ػ ػ ػػتة أي ػ ػ ػػاـ ،ق ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػػالى :إف ربك ػ ػ ػػـ اهلل ال ػ ػ ػػذم خم ػ ػ ػػؽ الس ػ ػ ػػمكات
كاألرض في ستة أياـ ثـ إستكل عمى العرش يغشي الميؿ النيار".األعراؼ ،آية 54

كالحديث ينص عمى أف مدة الخمؽ سبعة أياـ.
كك ػػذلؾ ي ػػنص القػ ػرآف عم ػػى أف م ػػدة خمػ ػؽ األرض كم ػػا فيي ػػا ك ػػاف ف ػػي أربع ػػة أي ػػاـ ،كالس ػػمكات ف ػػي

ي ػ ػ ػػكميف ،كالح ػ ػ ػػديث جع ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػدة خم ػ ػ ػػؽ األرض كم ػ ػ ػػا فيي ػ ػ ػػا س ػ ػ ػػبعة أي ػ ػ ػػاـ ،كل ػ ػ ػػـ ي ػ ػ ػػذكر فيي ػ ػ ػػا خم ػ ػ ػػؽ

السمكات.

قػ ػػاؿ تعػ ػػالى :قػ ػػؿ أئػ ػػنكـ لتكفػ ػػركف بالػ ػػذم خمػ ػػؽ األرض فػ ػػي يػ ػػكميف كتجعمػ ػػكف لػ ػػو أنػ ػػدادان ذلػ ػػؾ رب
العػ ػػالميف ،كجعػ ػػؿ فييػ ػػا ركاسػ ػػي مػ ػػف فكقيػ ػػا كبػػػارؾ فييػ ػػا كقػػػدر فييػ ػػا أقكاتيػػػا فػػػي أربع ػػة أيػ ػػاـ س ػ ػكاء

لمسػ ػػائميف ،ثػ ػػـ اسػ ػػتكل إلػ ػػى السػ ػػماء كىػ ػػي دخػ ػػاف فقػ ػػاؿ ليػ ػػا كل ػ ػ رض ائتيػ ػػا طكع ػ ػان أك كرىػ ػػا قالتػ ػػا

ػاىف سػ ػػبع سػ ػػمكات فػ ػػي يػ ػػكميف كأكحػ ػػى فػ ػػي كػ ػػؿ سػ ػػماء أمرىػ ػػا" فصػ ػػمت ،آيػ ػػة
أتينػ ػػا طػ ػػائعيف ،فقضػ ػ ف
12-9
كأمػ ػػا مخالفتػ ػػو مػ ػػا عميػ ػػو أىػ ػػؿ التػ ػػاريخ فيػ ػػك أف ابتػ ػػداء الخمػ ػػؽ كػ ػػاف يػ ػػكـ األحػ ػػد ،كالحػ ػػديث يػ ػػنص
عمى أف ابتداء الخمؽ كاف يكـ السبت.
ق ػ ػػاؿ اإلم ػ ػػاـ الطب ػ ػػرم ":كأكل ػ ػػى الق ػ ػػكليف ف ػ ػػي ذل ػ ػػؾ عن ػ ػػدم بالصػ ػ ػكاب ق ػ ػػكؿ م ػ ػػف ق ػ ػػاؿ :الي ػ ػػكـ ال ػ ػػذم
ابتػ ػػدأ اهلل تعػ ػػالى ذك ػ ػره فيػ ػػو خمػ ػػؽ السػ ػػمكات كاألرض يػ ػػكـ األحػ ػػد إلجمػ ػػاع السػ ػػمؼ مػ ػػف أىػ ػػؿ العمػ ػػـ
عمى ذلؾ".

()35

كقػ ػػاؿ القرشػ ػػي( ت)775ق ":اتفقػ ػػت الن ػ ػاس عمػ ػػى أف يػ ػػكـ السػ ػػبت لػ ػػـ يقػ ػػع فيػ ػػو خمػ ػػؽ ،كاف ابتػ ػػداء

الخمؽ يكـ األحد"

()36

 -4أبػ ػ ػػك العبػ ػ ػػاس القرطبػ ػ ػػي(ت)656ق قػ ػ ػػاؿ بعػ ػ ػػد أف ضػ ػ ػػعؼ الحػ ػ ػػديث ":كتحقيػ ػ ػػؽ ىػ ػ ػػذا أنػ ػ ػػو لػ ػ ػػـ
ي ػػذكر ف ػػي ى ػػذا الح ػػديث نصػ ػان عم ػػى خم ػػؽ الس ػػمكات م ػػع أن ػػو ذك ػػر في ػػو أي ػػاـ األس ػػبكع كمي ػػا ،كذك ػػر

م ػ ػػا خم ػ ػػؽ اهلل تع ػ ػػالى فيي ػ ػػا ،فم ػ ػػك خم ػ ػػؽ الس ػ ػػمكات ف ػ ػػي ي ػ ػػكـ ازئ ػ ػػد عم ػ ػػى أي ػ ػػاـ األس ػ ػػبكع لك ػ ػػاف خم ػ ػػؽ
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السػ ػ ػػمكات كاألرض فػ ػ ػػي ثمانيػ ػ ػػة أيػ ػ ػػاـ ،كذلػ ػ ػػؾ خػ ػ ػػالؼ المنصػ ػ ػػكص عميػ ػ ػػو فػ ػ ػػي الق ػ ػ ػرآف كال صػ ػ ػػائر
إليػ ػػو ،كقػ ػػد ركم ىػ ػػذا الحػ ػػديث فػ ػػي غيػ ػػر كتػ ػػاب مسػ ػػمـ بركايػ ػػات مختمفػ ػػة مضػ ػػطربة ....فػ ػػال يعتمػ ػػد
عمػ ػػى مػ ػػا تضػ ػػمنو مػ ػػف ترتيػ ػػب المخمكقػ ػػات فػ ػػي تمػ ػػؾ األيػ ػػاـ ،كالػ ػػذم يعتمػ ػػد عميػ ػػو فػ ػػي ذل ػ ػؾ قكلػ ػػو

تعػ ػػالى" :قػ ػػؿ أئػ ػػنكـ لتكفػ ػػركف بالػ ػػذم خمػ ػػؽ األرض فػ ػػي يكميف(،"...فصػ ػػمت )9،فمينظػ ػػر فييػ ػػا مػ ػػف

أراد تحقيؽ ذلؾ"

()37

 -5اإلم ػ ػػاـ اب ػ ػػف تيمي ػ ػػة(ت)728ق ق ػ ػػاؿ ":كأم ػ ػػا الح ػ ػػديث ال ػ ػػذم ركاه مس ػ ػػمـ ف ػ ػػي قكل ػ ػػو ،خم ػ ػػؽ اهلل
التربػ ػ ػػة يػ ػ ػػكـ السػ ػ ػػبت ،فيػ ػ ػػك حػ ػ ػػديث معمػ ػ ػػكؿ قػ ػ ػػدح فيػ ػ ػػو أئمػ ػ ػػة الحػ ػ ػػديث ،كالبخػ ػ ػػارم كغي ػ ػ ػره ،كقػ ػ ػػاؿ

البخ ػػارم :الص ػػحيح أن ػػو مكق ػػكؼ عم ػػى كع ػػب ،كق ػػد ذك ػػر تعميم ػػو البييق ػػي أيضػ ػان ،كبينػ ػكا أن ػػو غم ػػط
كلػ ػػيس ممػ ػػا ركاه أب ػ ػػك ىري ػ ػرة عػ ػػف النب ػ ػػي صػ ػػمى اهلل عميػ ػػو كس ػ ػػمـ ،كىػ ػػك ممػ ػػا أنك ػ ػػر الحػ ػػذاؽ عم ػ ػػى

مسمـ إخراجو إياه"

()38

كقػ ػػاؿ ابػ ػػف تيميػ ػػة أيض ػ ػان ":ثبػ ػػت بػ ػػالتكاتر أف خمػ ػػؽ السػ ػػمكات كاألرض كمػ ػػا بينيمػ ػػا فػ ػػي سػ ػػتة أيػ ػػاـ،
كثبػ ػػت أف آخ ػ ػػر الخمػ ػػؽ ك ػ ػػاف ي ػ ػػكـ الجمعػ ػػة ،فيم ػ ػػزـ أف أكؿ الخمػ ػػؽ ي ػ ػػكـ األح ػ ػػد ،كىكػ ػػذا عن ػ ػػد أى ػ ػػؿ
الكت ػػاب كعم ػػى ذل ػػؾ ت ػػدؿ أس ػػماء األي ػػاـ ،كى ػػذا ى ػػك المنق ػػكؿ الثاب ػػت ف ػػي أحادي ػػث كآث ػػار أخ ػػر ،كل ػػك

ك ػػاف أكؿ الخم ػػؽ ي ػػكـ الس ػػبت كآخػ ػره الجمع ػػة لك ػػاف ق ػػد خم ػػؽ ف ػػي األي ػػاـ الس ػػبعة ،كى ػػك خ ػػالؼ م ػػا
أخبػ ػػر بػ ػػو الق ػ ػرآف مػ ػػع أف حػ ػػذاؽ عمػ ػػـ الحػ ػػديث يثبتػ ػػكف عمػ ػػة ىػ ػػذا الحػ ػػديث مػ ػػف غيػ ػػر ىػ ػػذه الجيػ ػػة،
كأف ركاية فالف غمط فيو ألمكر يذكركنيا"

()39

 -6اب ػ ػػف ق ػ ػػيـ الجكزي ػ ػػة (ت)751ق ،ق ػ ػػاؿ ":كلك ػ ػػف كق ػ ػػع الغم ػ ػػط ف ػ ػػي رفع ػ ػػو كانم ػ ػػا ى ػ ػػك م ػ ػػف ق ػ ػػكؿ
كعػ ػ ػػب األحبػ ػ ػػار ،كػ ػ ػػذلؾ قػ ػ ػػاؿ إمػ ػ ػػاـ أىػ ػ ػػؿ الحػ ػ ػػديث محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف إسػ ػ ػػماعيؿ البخػ ػ ػػارم فػ ػ ػػي تاريخػ ػ ػػو

الكبيػ ػػر ،كقالػ ػػو غي ػ ػره مػ ػػف العممػ ػػاء المسػ ػػمميف كىػ ػػك كمػ ػػا قػ ػػالكا ،ألف اهلل أخبػ ػػر أنػ ػػو خمػ ػػؽ السػ ػػمكات
كاألرض كما بينيما في ستة أياـ ،كىذا الحديث يقتضي أف مدة الخمؽ سبعة أياـ"

()40

 -7الح ػ ػػافظ اب ػ ػػف كثي ػ ػػر()774ق ،ق ػ ػػاؿ ":كى ػ ػػذا الح ػ ػػديث م ػ ػػف غ ارئ ػ ػػب ص ػ ػػحيح مس ػ ػػمـ ،كق ػ ػػد تكم ػ ػػـ
عمي ػ ػػو عم ػ ػػي ب ػ ػػف الم ػ ػػدني كالبخ ػ ػػارم كغي ػ ػػر كاح ػ ػػد م ػ ػػف الحف ػ ػػاظ كجعم ػ ػػكه م ػ ػػف ك ػ ػػالـ كع ػ ػػب كأف أب ػ ػػا

ىريػ ػرة إنم ػػا س ػػمعو م ػػف ك ػػالـ األحب ػػار كانم ػػا اش ػػتبو عم ػػى بع ػػض ال ػػركاة فجعم ػػكه مرفكعػ ػان كق ػػد ق ػػرر

ذلؾ البييقي"

()41

كقاؿ ابف كثير أيضا ":كىذا الحديث مما تمقاه أبك ىريرة عف كعب عف صحفو ،فكىـ بعض الركاة

فجعمو مرفكعان إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ كأكد رفعو بقكلو( أخذ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

بيدم) ،ثـ في متنو غرابة شديدة فمف ذلؾ أنو ليس فيو ذكر خمؽ السمكات كفيو ذكر خمؽ األرض
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كما فييا في سبعة أياـ ،كىذا خالؼ القرآف ألف األرض خمقت في أربعة أياـ ثـ خمقت السمكات في
()42

يكميف"

 -8اإلماـ الزركشي (ت)794ق ،قاؿ ":أخرجو مسمـ في صحيحو فيك مف غرائبو كقد تكمـ فيو
عمي بف المدني كالبخارم كغيرىما مف الحفاظ كجعمكه مف كالـ كعب كأف أبا ىريرة إنما سمعو مف

كعب األحبار كلكف اشتبو عمى بعض الركاة فجعمو مرفكعان ،قد أجاز ذلؾ البييقي ،كذكره ابف كثير
()43

في تفسير سكرة البقرة"

 -9اإلماـ المناكم()1031ق ،قاؿ ":ىذا الحديث في متنو غرابة شديدة فمف ذلؾ أنو ليس منو ذكر
خمؽ السمكات كفيو ذكر خمؽ األرض كما فييا في سبعة أياـ ،كىذا خالؼ القرآف ،ألف األرض
()44

خمقت في أربعة أياـ ثـ خمقت السمكات في يكميف"

 -10الشيخ ابف عثيميف قاؿ ":ىذا الحديث ركاه مسمـ كقد أنكره عميو العمماء ،فيك حديث ليس
بصحيح ،كال يصح عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ألنو يخالؼ القراف الكريـ ،ككؿ ما خالؼ القراف

الكريـ فيك باطؿ ،ألف الذيف رككا نقمة بشر يخطئكف كيصيبكف ،كالقراف ليس فيو خطأ كمو صكاب
()45

منقكؿ بالتكاتر ،فما خالفو مف أم حديث كاف فإنو يحكـ بأنو غير صحيح ،كاف ركاه مف ركاه"

 -11الشيخ شعيب األرناؤكط حفظو اهلل ،قاؿ ":كاألصح أف ىذا الحديث مكقكؼ عمى كعب
األحبار ،كليس مف قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كأيكب بف خالد كىك ابف صفكاف بف أكس بف

جابر األنصارم لينو الحافظ في التقريب ،كقاؿ االزدم :ليس حديثو بذاؾ ،تكمـ فيو أىؿ العمـ
بالحديث ،ككاف يحيى بف سعيد كنظراؤه ال يكتبكف حديثو"( .)46يبدك لنا كاهلل أعمـ أف الشيخ شعيب

ُيعؿ الحديث بأيكب بف خالد.

 -12العالفمة الدكتكر أحمد نكر سيؼ حفظو اهلل " ،فقد أعؿ الحديث بأيكب بف خالد ،كقاؿ عنو
()47

فيو ليف"

 -13العالفمة الدكتكر بشار عكاد حفظو اهلل قاؿ ":كىك حديث معمكؿ ،أيكب بف خالد األنصارم
ليف ،كاألصح في ىذا الحديث أنو مكقكؼ عمى كعب األحبار ،كليس مف قكؿ النبي صمى اهلل عميو

كسمـ ،كىك قكؿ غير كاحد مف ُحذاؽ عمـ الحديث منيـ البخارم كعمي بف المدني كغيرىما ،كانما
()48
سمعو أبك ىريرة مف كعب األحبار ،فاشتبو عمى بعض الركاة فجعمكه مرفكعان"
ىذه أىـ أقكاؿ أىؿ العمـ الذيف لـ يصححكا الحديث كأعمكه.
كالذم يتحصؿ مف كالميـ أف لمحديث عمتيف في السند كثالث عمؿ في المتف.
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أ -عمؿ السند :األكلى :ما يفيـ مف كالـ ابف المدني أف إسماعيؿ بف أمية دلفو عف إبراىيـ بف أبي
يحيى المتركؾ ،كالثانية :أنو مف كالـ كعب األحبار أخطأ فيو بعض الركاة فجعمو مرفكعان ،كاهلل

أعمـ.

ب -عمؿ المتف :األكلى :أنو جعؿ مدة التخميؽ سبعة أياـ كىذا خالؼ ما جاء بو القرآف حيث ذكر
اهلل تعالى أف خمؽ السمكات كاألرض كما بينيما كاف في ستة أياـ ،أربعة ل رض كيكماف لمسماء.
كالثانية :أنو لـ يذكر في الحديث خمؽ السمكات كجعؿ خمؽ األرض مستكعبان ل ياـ الستة.
كالثالثة :أف الحديث مخالؼ لما عميو أىؿ التاريخ كىك أف ابتداء الخمؽ كاف يكـ األحد ،كالحديث

يجعمو السبت.

المطمب الثاني :العمماء الذين صححوا الحديث واحتجوا بو:
 -1اإلماـ مسمـ رحمو اهلل كقد سبؽ تخريج ذلؾ ،لكف األمر الذم يجب التنبيو عميو ىك أف
الحديث معدكد في األحرؼ اليسيرة التي انتقدىا النقاد كالمحققكف ،كاستثنيت مف أحاديث الصحيح

المتمقاة بالقبكؿ.

 -2اإلماـ ابف الجكزم(ت)597ق ،قاؿ بعد أف صحح الحديث":فإف قيؿ فالقراف يدؿ عمى أف خمؽ

األشياء في ستة أياـ ،كىذا الحديث يدؿ عمى أنيا سبعة فالجكاب :أف السمكات كاألرض كما بينيما

خمقت في ستة أياـ كخمؽ آدـ مف األرض ،كاألصكؿ خمقت في ستة أياـ كآدـ كالفرع مف
()49

بعضيا"

 -3المعممي اليماني(ت )1386ق ،كالعالفقة محدث العصر ناصر الديف األلباني(ت)1420ق
رحميما اهلل جميعان .فقد قاما بتصحيح الحديث كالرد عمى الطاعنيف في صحتو.
وقد أجابا عن العمل الموجية إلى سند الحديث بما يمي:
 -1إعالؿ ابف المدني لمحديث بأنو يرل أف إسماعيؿ بف أمية أخذه عف إبراىيـ بف أبي يحيى كىك
متركؾ كمنيـ بالكذب.

رد عمى ىذا أف إسماعيؿ بف أمية ثقة عندىـ غير مدلس-،
فقد أجاب عنو المعممي اليماني فقاؿُ ":ي ُ
()50
فميذا كاهلل أعمـ -لـ يرتض البخارم قكؿ شيخو ابف المدني ،كأعؿ الخبر بأمر آخر"
كقاؿ العالفمة األلباني ":كىذل دعكل عارية عف الدليؿ ،إال مجرد الرأم ،كبمثمو ال ترد ركاية

إسماعيؿ بف أمية فإنو ثقة ثبت"

()51
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 -2إعالؿ البخارم ليذا الحديث بقكلو ":كقاؿ بعضيـ :عف أبي ىريرة عف كعب كىك أصح"
فقد أجاب عنو المعممي ":كمؤدل صيغو أنو يحدس أف أيكب أخطأ ،كىذا الحدس مبني عمى ثالثة

أمكر :األكؿ :استنكار الخبر لما مر

كالثاني :أف أيكب ليس بالقكم ،كىك ُمقؿ ،لـ يخرج لو مسمـ إال ىذا الحديث ،لما يعمـ مف الجمع
بيف رجاؿ الصحيحيف ،كتكمـ فيو األزدم ،كلـ ينقؿ تكثيقو عف أحد مف األئمة ،إال أف ابف حباف
ذكره في ثقاتو ،كشرط ابف حباف في التكثيؽ فيو تسامح معركؼ ،كالثالث :الركاية التي أشار إلييا
()52

بقكلو ":كقاؿ بعضيـ" ،كليتو ذكر سندىا كمتنيا ،فقد تككف ضعيفة في نفسيا"

كقاؿ العالفمة األلباني ":كىذا كسابقو ،فمف ىذا البعض؟ كما حالو في الضبط كالحفظ حتى يرجح
عمى ركاية عبد اهلل بف رافع؟ كقد كثقو النسائي كابف حباف ،كاحتج بو مسمـ كركل عنو جمع ،كيكفي
()53

في صحة الحديث أف ابف معيف ركاه كلـ يعمو بشيء"
 -3إعالؿ الحديث بأيكب بف خالد ألف فيو ليف.

فقد أجاب عنو المعممي اليماني ،قاؿ ":كأيكب ال بأس بو كصنيع ابف المدني يدؿ عمى قكتو عنده،
()54

كقد أخرج لو مسمـ في صحيحو كما عممت كاف يكف حده أف يحتج بو في الصحيح"

كقاؿ العالمة األلباني معترضان عف تمييف الحافظ ابف حجر أليكب بف خالد":إف تميينو ليس بشيء،
فإنو لـ يضعفو أحد سكل األزدم ،كىك نفسو ليف ،عند المحدثيف"(.)55

قال الباحثان :إن اعتراضات المعممي اليماني والعالّمة األلباني رحميما اهلل عمى إعالل ابن

المدني واإلمام البخاري لمحديث ال تخمو من مالحظات عديدة منيا:

 -1قكليـ إف اإلماـ ابف المدني كاإلماـ البخارم بنكا قكليـ عمى الحدس كالرأم كلـ يبنكا ذلؾ عمى
الدليؿ ،ككذلؾ مطالبتيـ لإلماميف بكشؼ أصكؿ الدراسات التي أكصمتيـ إلى تمؾ النتائج التي

تكصمكا إلييا فيذا الكالـ خطير ،ألف األئمة الجيابذة المتقدميف كابف المدني كابف معيف كأحمد
كالبخارم كمسمـ كغيرىـ ،قد سبركا طرؽ األحاديث ،كجمعكا أحاديث الرجاؿ ،كحكمكا عمييا بعد

يبينكا لنا
مكازنات دقيقة ككذلؾ عرضكىا عمى ما حفظكه مف مئات ألكؼ األسانيد كألكؼ المتكف كلـ ف
دائما أصكؿ دراساتيـ التي أكصمتيـ إلى تمؾ النتائج إال في حاالت نادرة قميمة ،ككذلؾ ليس مف
حقنا أف نسأليـ عف أصكؿ دراساتيـ أك أف نعترض عمييـ .فاعتراض العالفمة األلباني كسؤالو
لإلماـ البخارم عندما قاؿ ":كقاؿ بعضيـ" ،فمف ىذا البعض كما ىك حالو في الضبط كالحفظ،

فيذه األسئمة ال تميؽ بأم حاؿ مف األحكاؿ أف نسأؿ عنيا اإلماـ البخارم كىك حافظ الدنيا بأسرىا.
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قاؿ الحافظ ابف كثير ":أما كالـ ىؤالء األئمة المنتصبيف ليذا الشأف فينبغي أف يؤخذ مسممان مف
غير ذكر أسباب ،كذلؾ لمعمـ بمعرفتيـ ،كاطالعيـ ،كاضطالعيـ في ىذا الشأف ،كاتصفكا

باإلنصاؼ كالديانة ،كالخبرة كالنصح ،ال سيما إذا أطبقكا عمى تضعيؼ الرجؿ أك ككنو مترككان أك

كذابان ،أك نحك ذلؾ .فالمحدث الماىر ال يتخالجو في مثؿ ىذا كقفة في مكاقفيـ ،لصدقيـ كأمانتيـ
()56

كنصحيـ"

كقاؿ الحافظ ابف حجر ":كقد تقصر عبارة المعمؿ منيـ ،فال يفصح بما استقر في نفسو مف ترجيح

إحدل الركايتيف عمى األخرل ،كما في نقد الصيرفي سكاء ،فمتى كجدنا حديثان قد حكـ إماـ مف

األئمة المرجكع إلييـ بتعميمو ،فاألكلى إتباعو في ذلؾ كما نتبعو في تصحيح الحديث إذا
()57

صححو"

 -2قكؿ العالفمة األلباني رحمو اهلل ":كىذا كسابقو فمف البعض كما حالو في الضبط كالحفظ حتى
يرجح عمى ركاية عبد اهلل بف رافع ....كيكفي بصحة الحديث أف ابف معيف ركاه كلـ يعمو بشيء".

قاؿ الباحثاف :ذكر العالمة األلباني رحمو اهلل لعبد اهلل بف رافع كىـ منو ،فإف أحدان لـ ُيعؿ الحديث
بو.
كأما استدالؿ العالفمة األلباني رحمو اهلل بإخراج ابف معيف لمحديث بتاريخ عمى صحتو ،فيذا فيو
نظر ،ألف غالب كتب الرجاؿ تسكؽ األحاديث في تراجـ الركاة لمداللة عمى ضعؼ الحديث في

األغمب األعـ ،كاهلل أعمـ.
 -3قكؿ العالفمة األلباني رحمو اهلل ،لـ يضعفو أحد سكل األزدم ،كىك نسفو ليف عند المحدثيف.
فيذا الكالـ يحتاج إلى تحقيؽ كتدقيؽ فقد قاـ األستاذ الدكتكر عبد اهلل مرحكؿ السكالمة
بدراسة( )1080ألؼ كثمانيف قكالن لمحافظ األزدم في الجرح كالتعديؿ كخمص إلى نتيجة أف مف
الخطأ كسـ الحافظ األزدم بالضعؼ المطمؽ المستقر ،كما أكىـ ظاىر بعض أقكاؿ األئمة فيو،

كيمكف حمؿ ما جاء في ىذه األقكاؿ عمى التصنيؼ الخاص ال المطمؽ.

()58

ككذلؾ أقكاؿ الحافظ األزدم في الرجاؿ مقبكلة بالجممة باستثناء ما تعقب فيو بحؽ

قاؿ الباحثاف :كاألمر اآلخر الذم يجب التنبيو عميو كىك أف ككف األزدم نفسو متكمـ فيو .كال يمنع

مف األخذ بقكلو في أحكاؿ الركاة ،فضعفو في الحفظ ال يكجب طرح حكمو عمى الرجاؿ .كاهلل أعمـ.
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كأما عف إجابة العالفمتيف المعممي اليماني كاأللباني رحميما عف العمؿ المكجية إلى متف الحديث
كىي مخالفة الحديث لمقرآف حيث أف الحديث يفيد أف مدة الخمؽ سبعة أياـ كالقرآف الكريـ صريح

في أف مدة الخمؽ ستة أياـ ،قاؿ العالمة المعممي اليماني رحمو اهلل ":ليس في ىذا الحديث أنو خمؽ
في اليكـ السابع غير آدـ ،كليس في القرآف ما يدؿ عمى أف خمؽ آدـ كاف في األياـ الستة ،كال في

القراف كال السنة كال المعقكؿ أف خالقية اهلل كقفت بعد األياـ الستة ،بؿ ىذا معمكـ البطالف ،كفي

آيات خمؽ آدـ في سكرة البقرة كبعض اآلثار ما يؤخذ منو أنو كاف في األرض فعمار قبؿ آدـ،
()59
عاشكا فييا دى انر ،فيذا يساعد القكؿ :بأف خمؽ آدـ متأخر بمدة عف خمؽ السمكات كاألرض"
كقاؿ العالفمة األلباني رحمو اهلل ":عف الحديث ليس بمخالؼ لمقراف بكجو مف الكجكه ،خالفان لما

يفصؿ كيفية الخمؽ عمى كجو األرض ،كأف ذلؾ كاف في سبعة أياـ،
تكىمو بعضيـ ،فإف الحديث ف
كنص القرآف عمى أف خمؽ السمكات كاألرض كاف في ستة أياـ ،كاألرض في يكميف ،ال يعارض
ذلؾ ،الحتماؿ أف ىذه األياـ الستة غير األياـ السبعة المذككرة في الحديث كأنو أعني الحديث

تحدث عف مرحمة مف مراحؿ تطكر الخمؽ عمى كجو األرض ،حتى صارت صالحة لمسكنى ،كيؤيده

أف القرآف يذكر أف بعض األياـ عند اهلل كألؼ سنة ،كبعضيا مقداره خمسكف ألؼ سنة ،فما المانع
ٍ
كحينئذ
أف تككف األياـ الستة مف ىذا القبيؿ؟ كاألياـ السبعة مف أيامنا ىذه كما ىك صريح الحديث،
فال تعارض بينو كبيف القرآف"

()60

كقاؿ األلباني أيضان ":األياـ السبعة في الحديث ىي غير األياـ الستة في القراف ،فالحديث يتحدث
عف شيء مف التفصيؿ الذم أجراه اهلل عمى األرض ،فيك يزيد عمى القراف ،كال يخالفو ،ككاف ىذا

الجمع قبؿ أف أقؼ عمى حديث األخضر يعني المتقدـ ،فإذا ىك صريح فيما كنت ذىبت إليو مف

الجمع"

()61

قاؿ الباحثاف :حديث األخضر بف عجالف سبؽ تخريجو لكف نذكر نصو كنعكد إليو ىنا لمضركرة،

كقد ركاه النسائي مف طريؽ األخضر بف عجالف عف ابف جريج عف عطاء بف أبي رباح عف أبي

ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ":أخذ بيدم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ :يا أبا ىريرة ،إف اهلل خمؽ
السمكات كاألرض كما بينيما في ستة أياـ ،ثـ استكل عمى العرش يكـ السابع ،كخمؽ التربة يكـ

السبت ،كالجباؿ يكـ األحد ،كالشجر يكـ االثنيف كالشر يكـ الثالثاء ،كالنكر يكـ األربعاء ،كالدكاب
يكـ الخميس ،كآدـ يكـ الجمعة ،في آخر ساعة مف النيار بعد العصر ،خمقو مف أديـ األرض

بأحمرىا كأسكدىا ،كطيبيا كخبيثيا مف أجؿ ذلؾ جعؿ اهلل مف آدـ الطيب كالخبيث".
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كىنا نرل أف في الحديث زيادة تؤيد ما ذىب أليو األلباني رحمو اهلل لكف ىذا ضعيؼ كال يصح
االحتجاج بو .قاؿ اإلماـ الذىبي ":األخضر كثقو ابف معيف ،كقاؿ أبك حاتـ يكتب حديثو ،كلينو

األزدم ،كحديثو في السنف األربعة ،كىذا الحديث غريب مف أفراده"

()62

()63

كقاؿ الحافظ ابف كثير ":اختمؼ فيو عمى ابف جريج"

()64

كقاؿ المعممي اليماني ":في صحة ىذه الركاية عف ابف جريج عف عطاء نظر"
كعميو فإف ىذه الركاية معمكلة مف أكجو ،باإلضافة إلى ما سبؽ:

 -1أف األخضر بف عجالف خالؼ ثالث ثقات في إسناد ىذا الحديث ،كحسبؾ مخالفتو لحجاج بف
محمد ،فإنو أثبت الناس في ابف جريج كقد سبؽ ذكر ذلؾ.

 -2عنعنة ابف جريج ،كقد قاؿ اإلماـ أحمد " كؿ شيء قاؿ فيو ابف جريج قاؿ عطاء أك عف
عطاء فانو لـ يسمعو مف عطاء" .كقد سبؽ ذكر ذلؾ.
ىذا فيما يتعمؽ بتعميؿ الحديث مف جية السند ،كأما قكؿ األلباني رحمو اهلل مف"أف األياـ الستة
المذككرة في اآليات ىي غير السبعة المذككرة في الحديث"
رد عمى قكلو ىذا :أف الحديث نص عمى أف الجباؿ خمقت يكـ األحد كقد جاء في آية فصمت أف
ُي ُ
الجباؿ خمقت في مراحؿ تخميؽ األرض األكلى ،كىذا يعني أف األياـ المذككرة في الحديث ىي

المذككرة في القرآف.

المطمب الثالث :الترجيح
لقد سبؽ أف ذكرنا أقكاؿ العمماء الذيف لـ يصححكا الحديث كضعفكه ،كأقكاؿ العمماء الذيف صححكا

الحديث كاحتجكا بو ،كعند المكازنة بيف أقكاؿ الفريقيف نجد أف المضعفيف لمحديث أكثر عدكان كأعمـ
بالعمؿ مف المصححيف لو كيكفي أف فييـ اإلماـ البخارم رحمو اهلل تعالى.

كعميو فإف الذم يظير لنا صكابو كاهلل تعالى أعمـ أف ىذا الحديث ال يصح رفعو لمنبي صمى اهلل
عميو كسمـ ،كأف الخطأ كقع مف أيكب بف خالد أحد ركاتو ،كقد تفرد بركاية ىذا الحديث كرفعو لمنبي

صمى اهلل عميو كسمـ ،مع ما في متنو مف غرابة ،كمعارضة آليات القرآف الكريـ كاهلل تعالى أعمـ.
أىم نتائج البحث

 -1أكد ىذا البحث عمى أف الثابت مف حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،ال يمكف أف
يتعارض مع القرآف الكريـ ،كاف حصؿ شيء مف ذلؾ فيككف ال يخمك مف ضعؼ كعمة.
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 -2أثبت ىذا البحث أف كجكد تعارض بيف القرآف كالحديث مف كؿ الكجكه ىك مف ضكابط معرفة
حصكؿ خطأ في نقؿ الحديث ،كاف كاف ظاىره الصحة ،فيككف في ىذه الحالة عمة خفية يكتشفيا

النقاد مف أىؿ الحديث.

 -3أظير ىذا البحث أف المنيج النقدم السميـ الذم ُيطمئف الباحث عمى صحة نقد الحديث ىك
التطبيؽ الصحيح لمنيج عمماء كنقاد الحديث المتقدميف كىك دراسة السند كالمتف ،فيما خطاف
متكازياف ،كال يغني دراسة أحدىما عف اآلخر.
 -4كشؼ ىذا البحث أنو ثمة اختالؼ كتبايف بيف منيج عمماء الحديث المتقدميف كالمتأخريف
تحديدان المعاصريف في تصحيح األحاديث كتعميميا كالحكـ عمييا.
ىف ىذا البحث عمى أىمية إجراء المعارضة بيف الركايات ،لمكقكؼ عمى أكىاـ الركاة
 -5بر ف
كأخطائيـ ،كأنو البد مف رسـ شجرة اإلسناد ،مف اجؿ تكضيح اختالؼ الطرؽ كتشعبيا ،كتحديد
مدارات الركايات لمتمكف مف الحكـ عمى ىذه الركايات بشكؿ قريب مف الصكاب.

 -6أكد ىذا البحث عمى أف األصؿ في الحديث أف ال يتعارض مع القرآف ألف مصدرىما كاحد كاف
تع ُذ ُر الجمع بينيما شرط أساسي لمحكـ برد الحديث عند التعارض الظاىرم.

 -7أظير ىذا البحث كأكد عمى أنو عمى الباحث التريث كاستفراغ الكسع في البحث ،كالتنقيب
كالمحاكمة قبؿ إصدار حكمو عمى الحديث بأنو صحيح أك ضعيؼ.
 -8عمؿ ىذا البحث عمى إحياء منيج المحدثيف المتقدميف النقاد ،كابراز أساليبيـ النقدية التي ال
تزاؿ محؿ اختالؼ كغمكض لدل بعض العمماء المتأخريف ال سيما المعاصريف منيـ رحميـ اهلل

جميعان.

 -9اثبت ىذا البحث أف معارضة الجيابذة المتقدميف مف النقاد ال تككف في متناكؿ كؿ معترض
لذلؾ ،بؿ تحتاج إلى عمـ كافر كاحاطة دقيقة بمنيجيـ في كتبيـ.كاهلل تعالى أعمـ.

اليوامش:
()1

مسمـ بف الحجاج أبك الحسف النيسابكرم()261ق ،صحيح مسمـ ،تحقيؽ ،خميؿ شيحا ،ط( ،)1دار المعرفة،

بيركت1994 ،ـ ،كتاب صفات المنافقيف ،باب ابتداء الخمؽ كخمؽ آدـ عميو السالـ131/17 ،رقـ( )6985مع
شرح النككم

((2ابف حنبؿ ،أبك عبد اهلل أحمد بف محمد الشيباني()241ق ،المسند ،تحقيؽ شعيب األرناؤكط ،ط( ،)1مؤسسة
الرسالة ،بيركت1997 ،ـ  82/14رقـ()8341
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()3ابف خزيمة ،أبك بكر محمد بف إسحاؽ(ت)311ق ،الصحيح ،ط( ،)1دار التأصيؿ ،القاىرة2014 ،ـ ،كتاب
الجمعة ،باب ذكر الساعة التي خمؽ اهلل آدـ مف يكـ الجمعة397/2 ،رقـ()1814

()4ابف حباف ،أبك حاتـ محمد بف حياف البستي ()354ق ،صحيح ابف حباف ،ترتيب عالء الديف الفارسي ،تحقيؽ،
شعيب األرناؤكط ،ط( ،)3مؤسسة الرسالة ،بيركت1997 ،ـ ،كتاب التاريخ ،باب بدء الخمؽ30/14 ،رقـ ()6161

()5البييقي ،أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي()458ق ،السنف الكبرل ،تحقيؽ إسالـ عبد الحميد ،ط( ،)1دار
الحديث ،القاىرة2011 ،ـ ،كتاب السير ،باب مبدأ الخمؽ  6/9رقـ ()7705

()6ابف معيف ،أبك زكريا يحيى بف معيف()233ق ،التاريخ ،ركاية الدكرم ،تحقيؽ.د.أحمد نكر سيؼ ،ط( ،)1مركز
البحكث كاحياء التراث ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،مكة1979 ،ـ 52/3

()7أبك الشيخ األصبياني ،عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف()396ق ،العظمة ،تحقيؽ محمد فارس ،ط( ،)1دار
الكتب العممية ،بيركت1994 ،ـ ص 290

()8النسائي ،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب (ت)303ق ،السنف الكبرل تحقيؽ ،د .عبد الغفار البندرم ،كسيد
كسركم ،ط( ،)1دار الكتب العممية ،بيركت1991 ،ـ ،كتاب التفسير ،سكرة السجدة427/6 ،رقـ ()11392

()9الحاكـ .أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل النيسابكرم()405ق ،معرفة عمكـ الحديث تحقيؽ ،سعيد المحاـ ،ط(،)1
مكتبة اليالؿ ،بيركت1989 ،ـ ،النكع العاشر ،معرفة المسمسؿ مف األسانيد ،ص53-52

()10البييقي ،أحمد بف الحسيف بف عمي ()458ق ،األسماء كالصفات ،تحقيؽ زاىر الككثرم ،ط( ،)1دار الكتب
العممية ،بيركت2015 ،ـ ص 487

()11البخارم ،محمد بف إسماعيؿ(ت)256ق ،التاريخ الكبير ،ط( ،19دار الكتب العممية ،بيركت ،بدكف تاريخ
413/1ترجمة أيكب بف خالد

()12انظر:المزم ،أبك الحجاج ،يكسؼ بف زكي عبد الرحمف (ت)742ق ،تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ،
تحقيؽ.د .بشار عكاد ط( ،)2مؤسسة الرسالة بيركت2010 ،ـ 65/2

()13ابف رجب الحنبمي ،عبد الرحمف بف أحمد(ت)795ق ،شرح عمؿ الترمذم تحقيؽ  ،د .ىماـ سعيد ،ط( ،)1مكتبة
المنار ،األردف1987 ،ـ 600/2

()14انظر :ابف حياف ،محمد بف حياف البستي()354ق ،الثقات ،عناية ،محمد المفيد خاف ،ط( ،)1دائرة المعارؼ
العثمانية ،حيدر آباد1973 ،ـ29/4

()15أنظر :ابف حجر العسقالني ،أحمد بف عمي (ت)852ق ،تيذيب تحقيؽ ،صدقي العطار ،ط ( ،)1دار الفكر،
بيركت1995 ،ـ 418/1

()16ابف حجر العسقالني ،أحمد بف عمي (ت)852ق ،تقريب التيذيب ،تحقيؽ خميؿ شيحا ،ط( ،)1دار المعرفة،

بيركت1997 ،ـ 392/1

()17العجمي ،أحمد بف عبد اهلل بف صالح (ت)261ق ،تاريخ الثقات ،تحقيؽ ،د .عبد المعطي قمعجي ،ط( ،)1دار
الكتب العممية ،بيركت1994 ،ـ ص255

()18أبك زرعة الدمشقي ،عبد الرحمف بف عمرك النصرم()281ق ،تاريخ أبك زرعة الدمشقي ،تحقيؽ .شكر اهلل بف
نعمة اهلل القكجاني ط( ،)1جامعة بغداد1973 ،ـ ص430

()19انظر :ابف حياف ،الثقات30/5

()20ابف حجر ،تقريب التيذيب 392/1
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()21ابف حجر ،تقريب التيذيب 79/1
()22المرجع السابؽ نفسو 290/2
()23المرجع السابؽ نفسو 351/1
()24المرجع السابؽ نفسو 482/1
()25المرجع السابؽ نفسو 63/1

()26المرجع السابؽ نفسو 156/1
()27المرجع السابؽ نفسو 326/2
()28المرجع السابؽ نفسو 159/2

()29النسائي ،أحمد بف شعيب( ت)303ق ،الضغفاء كالمترككيف ،تحقيؽ ،محمكد زايد ،ط( ،)1دار الكعي ،حمب،
1396ق ص 86

()30الدار قطني ،أبك الحسف عمي بف عمر(ت)385ق ،الضعفاء كالمترككيف ،تحقيؽ ،صبحي السامرائي ،ط(،)1
مؤسسة الرسالة ،بيركت1984ـ ص69

()31ابف حجر ،تقريب التيذيب 25/2

()32نقمو بسنده اإلماـ البييقي ،األسماء كالصفات ص 487
()33البخارم ،التاريخ الكبير487-413/1 ،
()34البييقي ،األسماء كالصفات ص 487

()35ابف جرير الطبرم ،أبك جعفر محمد بف جرير(ت)310ق ،تاريخ األمـ كالممكؾ ،ط( ،)1دار الكتب العممية،

بيركت1987 ،ـ35/1

()36القرشي ،عبد القادر بف محمد(ت)775ق ،الجكاىر المعنية في طبقات الحنفية ،تحقيؽ ،د .عبد الفتاح الحمك،
ط( )2دار ىجر لمطباعة كالنشر ،السعكدية1413 ،ق 568/4

()37القرطبي أبك العباس ،أحمد بف عمر بف إبراىيـ()656ق ،المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ ،تحقيؽ،
محيي الديف مستك كرفاقو ،ط( )2دار ابف كثير ،بيركت1420 ،ق 343/7

()38ابف تيمية ،أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ(ت )728ق ،مجمكع فتاكل ابف تيمية ،جمع كترتيب عبد الرحمف بف
محمد بف قاسـ ،مجمع الممؾ فيد لمطباعة المدينة المنكرة1995 ،ـ236-235/17 ،

()39ابف تيمية ،الفتاكل 19-18/18

()40ابف قيـ الجكزية ،محمد بف أبي بكر(ت)751ق ،المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ ،تحقيؽ ،عبد الفتاح أبك
غرة ،ط( ،)6دار البشائر اإلسالمية ،بيركت1994 ،ـ ص 86-85

()41ابف كثير ،أبك الفداء ،إسماعيؿ بف كثير(ت)774ق ،تفسير القراف العظيـ تقديـ د .يكسؼ المرعشمي ،ط(،)3
دار المعرفة ،بيركت1989،ـ 72/1

()42ابف كثير ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير()774ق ،البداية كالنياية تحقيؽ ،د .أحمد أبك ممحـ كرفاقو،
ط( ،)1دار الرياف ،القاىرة1988 ،ـ15-14/1 ،

()43الزركشي ،محمد بف عبد اهلل(ت)794ق ،التذكرة في األحاديث المشتيرة ،تحقيؽ ،مصطفى عبد القادر عطا،
ط( ،)1دار الكتب العممية ،بيركت1986 ،ـ ص213-212
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()44المناكم ،محمد بف عبد الرؤكؼ (ت)1031ق ،فيض القدير شرح الجامع الصغير ،تحقيؽ ،حمدم الدمرداش،
ط( ،)1مكتبة الباز ،السعكدية1988 ،ـ3077/6

()45ابف عثيميف ،محمد ،شرح رياض الصالحيف ،ط( ،)29دار البصيرة اإلسكندرية ،بدكف تاريخ522/4 ،

()46تعميقو عمى المسند ،ابف حنبؿ ،أحمد بف محمد(ت ،)241المسند ،تحقيؽ ،شعيب األرناؤكط ،ط( ،)1مؤسسة
الرسالة ،بيركت1997ـ  82/14عقب حديث رقـ()8341

()47تعميقو عمى تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم 52/3

()48الدكتكر بشار عكاد ،تعميقو عمى تاريخ بغداد ،ط( ،)1دار الغرب اإلسالمي بيركت2001 ،ـ 420/6

()49ابف الجكزم ،عبد الرحمف بف عمي()597ق ،كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف ،تحقيؽ ،د .عمى البكاب،
ط( ،)1دار الكطف ،الرياض1418 ،ق 580/3

()50المعممي اليماني ،عبد الرحمف بف يحيى(ت)1386ق ،األنكار الكاشفة لما في كتاب أضكاء عمى السنة مف رد
كؿ التضميؿ كالمجازفة ط( )2الكتب اإلسالمي ،بيركت1985 ،ـ ص186

()51األلباني ،محمد بف ناصر الديف(ت)1420ق ،سمسمة األحاديث الصحيحة ،ط( ،)2مكتبة المعارؼ لمنشر
كالتكزيع ،الرياض1995 ،ـ  449/4رقـ ( )1833عقب الحديث.

()52المعممي اليماني ،األنكار الكاشفة ص187-186

()53األلباني ،سمسمة األحاديث الصحيحة 450-449/4
()54المعممي اليماني ،األنكار الكاشفة ص187

()55األلباني ،سمسمة األحاديث الصحيحة 450/4

()56ابف كثير ،إسماعيؿ بف عمر (ت  ،)774اختصار عمكـ الحديث مع الباعث الحثيث ،تحقيؽ ،أحمد شاكر،
ط( ،)3مكتبة دار التراث ،القاىرة1979ـ ص79

()57ابف حجر ،أحمد بف عمي (ت ،)852النكت عمى كتاب ابف الصالح ،تحقيؽ ،محمد فارس ،كمسعكد السعدم
ط( ،)1دار الكتب العممية ،بيركت1994ـ ص295

( )58السكالمة ،عبد اهلل مرحكؿ ،الحافظ األزدم بيف الجرح كالتعديؿ ،جامعة الممؾ مسعكد ـ 4العمكـ التربكية
كالدراسات اإلسالمية(1992)2ـ ص471

()59المعممي اليماني ،األنكار الكاشفة ص 188-187

()60تعميقو عمى مشكاة المصابيح ،التبريزم ،محمد بف عبد اهلل ،مشكاة المصابيح ،تحقيؽ ،محمد ناصر الديف
األلباني ،ط( ،)3المكتب اإلسالمي بيركت1405 ،ق  1598/3حديث رقـ ()5735

()61األلباني ،محمد ناصر الديف (ت)1420ق ،مختصر العمك لمعمي الغفار لمذىبي ،ط( ،)2المكتب اإلسالمي،
بيركت1413 ،ق ص112حديث رقـ ()71

()62الذىبي ،محمد بف أحمد بف عثماف(ت )748ق ،العمك لمعمي الغفار تحقيؽ ،أشرؼ عبد المقصكد ،ط(،19
مكتبو أضكاء السمؼ ،الرياض1416،ق ص 94

()63ابف كثير ،البداية كالنياية 14/1

()64المعممي اليماني ،األنكار الكاشفة ص189
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المصادر والمراجع:
 -1ابف تيمية ،أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ(ت )728ق ،مجمكع فتاكل ابف تيمية ،جمع كترتيب عبد الرحمف بف محمد
بف قاسـ ،مجمع الممؾ فيد لمطباعة المدينة المنكرة1995 ،ـ

 -2ابف الجكزم ،عبد الرحمف بف عمي()597ق ،كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف ،تحقيؽ ،د .عمى البكاب ،ط(،)1
دار الكطف ،الرياض1418 ،ق

 -3ابف حباف ،محمد بف حباف البستي()354ق ،الثقات ،عناية ،محمد المفيد خاف ،ط( ،)1دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر
آباد1973 ،ـ.

 -4ابف حباف ،أبك حاتـ محمد بف حياف البستي ()354ق ،صحيح ابف حباف ،ترتيب عالء الديف الفارسي ،تحقيؽ ،شعيب
األرناؤكط ،ط( ،)3مؤسسة الرسالة ،بيركت1997 ،ـ

 -5ابف حجر العسقالني ،أحمد بف عمي (ت)852ق ،تقريب التيذيب ،تحقيؽ خميؿ شيحا ،ط( ،)1دار المعرفة ،بيركت،

1997ـ

 -6ابف حجر ،أحمد بف عمي (ت ،)852النكت عمى كتاب ابف الصالح ،تحقيؽ ،محمد فارس ،كمسعكد السعدم ط(،)1
دار الكتب العممية ،بيركت1994ـ

 -7ابف حجر العسقالني ،أحمد بف عمي (ت)852ق ،تيذيب تحقيؽ ،صدقي العطار ،ط ( ،)1دار الفكر ،بيركت1995 ،ـ

 -8ابف حنبؿ ،أبك عبد اهلل أحمد بف محمد الشيباني()241ق ،مسند أحمد ،تحقيؽ شعيب األرناؤكط ،ط( ،)1مؤسسة
الرسالة ،بيركت1997 ،ـ  82/14رقـ()8341

 -9ابف خزيمة ،أبك بكر محمد بف إسحاؽ(ت)311ق ،صحيح ابف خزيمة ،ط( ،)1دار التأصيؿ ،القاىرة2014 ،ـ

 -10ابف رجب الحنبمي ،عبد الرحمف بف أحمد(ت)795ق ،شرح عمؿ الترمذم تحقيؽ  ،د .ىماـ سعيد ،ط( ،)1مكتبة المنار،
األردف1987 ،ـ

 -11ابف عثيميف ،محمد ،شرح رياض الصالحيف ،ط( ،)29دار البصيرة اإلسكندرية ،بدكف تاريخ.

 -12ابف قيـ الجكزية ،محمد بف أبي بكر(ت)751ق ،المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ ،تحقيؽ ،عبد الفتاح أبك غرة،
ط( ،)6دار البشائر اإلسالمية ،بيركت1994 ،ـ.

 -13ابف كثير ،إسماعيؿ بف عمر (ت  ،)774اختصار عمكـ الحديث مع الباعث الحثيث ،تحقيؽ ،أحمد شاكر ،ط(،)3
مكتبة دار التراث ،القاىرة1979ـ

 -14ابف كثير ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير()774ق ،البداية كالنياية تحقيؽ ،د .أحمد أبك ممحـ كرفاقو ،ط(،)1
دار الرياف ،القاىرة1988 ،ـ.

 -15ابف كثير ،أبك الفداء ،إسماعيؿ بف كثير(ت)774ق ،تفسير القراف العظيـ تقديـ د .يكسؼ المرعشمي ،ط( ،)3دار
المعرفة ،بيركت1989،ـ

 -16ابف معيف ،أبك زكريا يحيى بف معيف()233ق ،التاريخ ،ركاية الدكرم ،تحقيؽ.د.أحمد نكر سيؼ ،ط( ،)1مركز البحكث
كاحياء التراث ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،مكة1979 ،ـ

 -17أبك زرعة الدمشقي ،عبد الرحمف بف عمرك النصرم()281ق ،تاريخ أبك زرعة الدمشقي ،تحقيؽ .شكر اهلل بف نعمة اهلل
القكجاني ط( ،)1جامعة بغداد1973 ،ـ

 -18أبك الشيخ األصبياني ،عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف()396ق ،العظمة ،تحقيؽ محمد فارس ،ط( ،)1دار الكتب
العممية ،بيركت1994 ،ـ

 -19األلباني ،محمد بف ناصر الديف(ت)1420ق ،سمسمة األحاديث الصحيحة ،ط( ،)2مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع،
الرياض1995 ،ـ

775

هجلة األستار

العذد – 222الوجلذ الثاني لسنة 2028م 2419 -هـ

 -20األلباني ،محمد ناصر الديف (ت)1420ق ،مختصر العمك لمعمي الغفار لمذىبي ،ط( ،)2المكتب اإلسالمي ،بيركت،

1413ق

 -21البخارم ،محمد بف إسماعيؿ(ت)256ق ،التاريخ الكبير ،ط( ،)19دار الكتب العممية ،بيركت ،بدكف تاريخ.

 -22البييقي ،أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي()458ق ،السنف الكبرل ،تحقيؽ إسالـ عبد الحميد ،ط( ،)1دار الحديث،
القاىرة2011 ،ـ.

 -23البييقي ،أحمد بف الحسيف بف عمي ()458ق ،األسماء كالصفات ،تحقيؽ زاىر الككثرم ،ط( ،)1دار الكتب العممية،
بيركت2015 ،ـ

 -24الحاكـ ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل النيسابكرم()405ق ،معرفة عمكـ الحديث تحقيؽ ،سعيد المحاـ ،ط( ،)1مكتبة
اليالؿ ،بيركت1989 ،ـ.

 -25الدارقطني ،أبك الحسف عمي بف عمر(ت)385ق ،الضعفاء كالمترككيف ،تحقيؽ ،صبحي السامرائي ،ط( ،)1مؤسسة
الرسالة ،بيركت1984ـ

 -26الذىبي ،محمد بف أحمد بف عثماف(ت )748ق ،العمك لمعمي الغفار تحقيؽ ،أشرؼ عبد المقصكد ،ط( ،)19مكتبو
أضكاء السمؼ ،الرياض1416،ق

 -27الذىبي ،محمد بف أحمد بف عثماف(ت )748ق ،ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ،تحقيؽ عمي الباجي ،ط( ،)1دار
المعرفة ،بيركت1963 ،ـ.

 -28الزركشي ،محمد بف عبد اهلل(ت)794ق ،التذكرة في األحاديث المشتيرة ،تحقيؽ ،مصطفى عبد القادر عطا ،ط(،)1
دار الكتب العممية ،بيركت1986 ،ـ.

 -29الطبرم ،محمد بف جرير ،أبك جعفر محمد بف جرير(ت)310ق ،تاريخ األمـ كالممكؾ ،ط( ،)1دار الكتب العممية،
بيركت1987 ،ـ.

 -30العجمي ،أحمد بف عبد اهلل بف صالح (ت)261ق ،تاريخ الثقات ،تحقيؽ ،د .عبد المعطي قمعجي ،ط( ،)1دار الكتب
العممية ،بيركت1994 ،ـ.

 -31القرشي ،عبد القادر بف محمد(ت)775ق ،الجكاىر المعنية في طبقات الحنفية ،تحقيؽ ،د .عبد الفتاح الحمك ،ط( )2دار
ىجر لمطباعة كالنشر ،السعكدية1413 ،ق.

 -32القرطبي ،أبك العباس ،أحمد بف عمر بف إبراىيـ()656ق ،المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ ،تحقيؽ ،محيي
الديف مستك كرفاقو ،ط( )2دار ابف كثير ،بيركت1420 ،ق.

 -33المزم ،أبك الحجاج ،يكسؼ بف زكي عبد الرحمف (ت)742ق ،تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ،تحقيؽ.د .بشار عكاد
ط( ،)2مؤسسة الرسالة بيركت2010 ،ـ.

 -34مسمـ ،أبك الحسف بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم()261ق ،صحيح مسمـ ،تحقيؽ ،خميؿ شيحا ،ط( ،)1دار
المعرفة ،بيركت1994 ،ـ.

 -35المعممي اليماني ،عبد الرحمف بف يحيى(ت)1386ق ،األنكار الكاشفة لما في كتاب أضكاء عمى السنة مف رد كؿ
التضميؿ كالمجازفة ط( )2المكتب اإلسالمي ،بيركت1985 ،ـ.

 -36المناكم ،محمد بف عبد الرؤكؼ (ت)1031ق ،فيض القدير شرح الجامع الصغير ،تحقيؽ ،حمدم الدمرداش ،ط(،)1
مكتبة الباز ،السعكدية1988 ،ـ.

 -37النسائي ،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب (ت)303ق ،السنف الكبرل تحقيؽ ،د .عبد الغفار البندرم ،كسيد كسركم،
ط( ،)1دار الكتب العممية ،بيركت1991 ،ـ.

 -38النسائي ،أحمد بف شعيب( ت)303ق ،الضغفاء كالمترككيف ،تحقيؽ ،محمكد زايد ،ط( ،)1دار الكعي ،حمب1396 ،ق.
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