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 بسم اهلل افرمحن افرحقم

 قبلت األمة الصحيحني؟كيف 

 
ٌ
 لبعض الشكوك حول الصحيحنيمناقشة

ٌ
ة
َّ
 علمي

 ؿد هلل وافلةاة وافسةام ظذ رشول اهلل وظذ لفه وححهه ونن وآه من  بعد احل

 >هذه إي م (افلحقحغ)افذي مثر ذم وجه  (1)عؼْ ؾعت ظذ افـ  ٓ هخ فك هٓ اض  

نن هذه إؿ ويل،   هيز ؿـ ظتك، مو فعل ؿؾهك مرشب صقئً  ك ه جٌس وربام اؿتحم تػؽرَ 

ٓ تؼوم ظذ شهقل  وؿقة هبذين افؽت بغ، وـل حلقؾتكوضػؼت دم دل ذم ظدم افوث

ذم وش ئل  فؾؿشؽؽغححقح ذم افتؾؼي، مو مداٍة ح حلة فؾـؼد، ودمعل ديـك ظرضة 

تدوين افسـة  ظنلقل نعرؾٍة ححقحٍة حتو ،ومل تسَع جفدك ذم كؼد افـؼدافتواحل، 

 ونؽ كة افلحقحغ !

قبؾت  داذايؾح برضورة اإلجابة عـه: وأجقب عن سمال قػز إىل ذهـك، ولعِّلي 

 ؟ وكقف حصل هذا؟ة الصحقحنياألم

، «تدوين افسـة، وحػظ افوحي بـوظقه  افؽت ب وافسـة»يتج وز هصؽ فقة  شماٌل 

وهي نسلفة ضويؾة افذيل، ظظقؿة افـقل، نتسعة إرج ء، وؾقف  تل كقف ـثرة> ن  بغ 

   من تدوين افسـة وـت بتف  بدم نـذ ظفد افـهي  نهدئقً ؿديؿة وحديثة، ويؽػي من تعؾم 

طن بعض اجلفؾة ذم »   هـ[3575]ت  حتى ؿ ل اده رـػوري ، ظذ ميدي حح بته 

، وٓ ذم ظفد هذا افزن ن من إح ديث افـهوية مل تؽن نؽتوبة ذم ظفد رشول اهلل 

                                                           

، (1/133) مشارق األنوار ينظر:. «فأثرن به نؼًعا»ه جل ثناؤه: ومنه قول، املرتػعغبار الالنؼع:  (1)

 (22/233تاج العروس )

 



 
2 

هذا ؾ شد نهـي  ةِ اجلفؾ بعضِ  ن  ، وهكام ـتهت ومجعت ذم ظفد افت بعغ، وطَ افلح بة 

افتي وظذ ذفك تواؾرت افشواهد ادحسوشة  ،(2)«ظذ ظدم وؿوؾه ظذ حؼقؼة احل ل

 .(5)ذـره  ؽر واحد نن افه حثغ

وفقس نوضوظـ  تدوين افسـة> بل اإلج بة ظذ جزئقة حمددة نـه، حقغت ذم 

حقثق ت ؾ رجع افهرص وـرر افـظر ذم   وهذا مردت من دمقب ظـهأكف افذـر> افسمال 

 .يتجذ فك إنرذفك، حتى 

فام حل كة تونـح ؟وتؼدشفام )افلحقحغ( ٕهن  دمل نمفػقفامإنة ؾت ؾفل تؼه  

 ؟س ئر ادمفػغف افـؼد مل حتلل خ حة ظن

رى مل حتظ بذات نمفػ ت مخ ؾهخ ري ونسؾممن فهذا ظؾؿت  فك اجلوابيظفر 

 ؾؾامذا افلحقحغ هذن؟ وافوثوؿقة، افشقوع وآكتش ر

  ـتهً [ وؽرمه  ]ـ بن خزيؿة وتؾؿقذه ابن حه ننن افعؾامء  عٌ مَجْ  َب تَ ـَ    ميًض و

 ؾؾامذا افلحقحغ هذن؟ !ادـزفةشؿوه  )افلحقح(> ومل حتظ بذات 

جواٌب ؿ ئٌم ظذ احلجة > (6)ذم هذه إشطر -بنذن اهلل-  شقلتقك اجلواب ته ظً 

فتستهغ فك افضح فة افعؾؿقة وذات شؾط ن، ـة ظذ بق   -حغ تعؾم-فتعؾم وافزه ن، 

                                                           

 «وؾضؾه افعؾم بق ن ج نع»فؾخطقب افهغدادي، وـت ب   «مافعؾ تؼققد»ـت ب   نؼدنة حتػة إحوذي، ويـظر (4)

 ٓبن ظهد افز.

دـتور  ح ـم ادطري، نن فؾ «ت ريخ تدوين افسـة وصهف ت ادستؼؿغ»ـت ب  -ظذ شهقل ادث ل-( اكظر 5)

 ج نعة افؽويت. نـشورات

افتعريج ظذ شرة افشقخغ )افهخ ري ونسؾم(، ون  ذـر ؾقف  نن جفدمه  ذم ضؾب افعؾم، وشعة  ا( نتج وزً 6)

حمػوط هتام، وؽ ية ن  ـ ك  ظؾقه ذم افتعهد وافتزهد وهي نع ظظم ظوائده ، نهذوفة نشتفرة، وؿهل افدخول ذم 
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نن تؽؾم ذم ؽر »ٕوفئك اخل ئضغ ؾقام ٓ يعؾؿون، فتتلـد فك اجلؿؾة افشفرة افذائعة  

، وك دى ظذ كػسه ب جلفل ادرـب افػ ضح، وإنر ـام ؿ ل (7)«متى ب فعج ئب ؾـه

ؾ فواجب ظذ افع دغ مٓ يؼوفوا هٓ نن حقث ظؾؿوا، وؿد تؽؾم ذم افعؾم »  افش ؾعي 

نن فو منسك ظن بعض ن  تؽؾم ؾقه نـه فؽ ن اإلنس ك موػ به، ومؿرب هػ افسةانة نـه 

 ه ن ظذ افزه ن> ؾدوكؽه وهكام افر  ، (8)«هن ص ء اهلل

ذم تلـقف  ( هـ[483]ت   ونسؾم هـ[478]ت  اإلن ن ن )افهخ ري رشع * 

 ظذ نرحؾتغ  (افلحقح)اجل نع  قفامـت ب

ادل در احلديثقة وحتلقل  عِ ومَجْ ، ب احلديثافرحؾة ذم ضؾ ألوىل:درحؾة اا

أكثر من ست  افهخ ري اإلن م حتى مجع ادراجع افعؾؿقة، شواء ـ ن ـت بة مم نش ؾفة، 

يـتخب نـف  ن  ـ ن ظذ رشط افلحة، ، ثم بدم ]مـثر نن كلف نؾقون حديث[حديث  مئة ألف

                                                                                                                                                                                     

ع ح ـم ظذ اجلؿقع، وـلٌّ جزئق ت افـؼ ش، كونيء هػ من هذه إنة ٓ تؼدس رج ٓهت  وظؾامءه ، هذ افؼ

بعد جقل،  جقةًا  نتسؾسةًا  ا، ويؼرر إئؿة هذا إنر تؼريرً يمخذ نن ؿوفه ويسك ظدى نن ثهتت فه افعلؿة 

ونـظونة رش فة اهلدى،  (،4/422) هظةام ادوؿعغ (42/433) ]يـظر ذم كؼؾف   جمؿوع ؾت وى ابن تقؿقة

وفسـ  ممن يعرف احلق ب فرج ل، وهكام ممن يعرف [   »:44]افػروشقة ص وؽره [، وـام يؼول ابن افؼقم 

افرج ل ب حلق، وفسـ  ممن يعرض احلق ظذ لراء اخلؾق ؾام واؾؼه نـف  ؿهؾه ون  خ فػه رده، وهكام كحن ممن 

  ظؿؾقً  ، وجيسد هذا«يعرض لراء افرج ل ومؿواهل  ظذ افدفقل ؾام واؾؼه نـف  اظتد به وؿهؾه، ون  خ فػه خ فػه

ؾؿلخوذ نن  صقخ اإلشةام ]اهلروي[  حهقب هفقـ > واحلق محب هفقـ  نـه، وـل نن ظدا ادعلوم   »بؼوفه

[، وفو ذههـ  :4/5]ندارج افس فؽغ  «ؿوفه ونسوك، وكحن كحؿل ـةانه ظذ محسن حم نؾه، ثم كهغ ن  ؾقه

 كتتهع ـةام مهل افعؾم ذم هذا افشلن خلرجـ  بحؿل بعر !

 (.5/7:6ظر  ؾتح افه ري )( يـ7)

 (.56( افرش فة فؾش ؾعي )ص8)
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ويودظف  ذم ـت به افلحقح،   ويؿقزه ، يػحص ادروي ت ويـؼده اومؽث ستة عرش عام  

 .(8) يلـع ذفك ميًض  امخسة عرش عام  ، ونؽث نسؾم (3)حتى متم ـت به ومـؿؾه

ـؾه  مفست ترى من افع مَلَ  هلذا العؿل،: مرحؾة التحؽقم وادـاقشة وادرحؾة الثاكقة

 -ذم إظم إؽؾب–افقوم يعؿد هػ مظامل افه حثغ ذم افدراش ت افعؾق  ؾقـ ؿشه اثـ ن 

ًٓ  انعتزً  يؽوننن محح ب افتخلص، ثم جي ز ظؿؾه، و  ذم افدراش ت افعؾؿقة؟ نؼهو

ذم  اظتزمج زاه  ذم افتخلص، ؾنن  ض ظذ اثـغ ميًض يعر  ويؽتب افه حث بحثً 

اًم   افػن، وشؿي  )بحثً   (؟حمؽ 

، اوجيتؿع كػر نن افه حثغ ذم هبو ؾـدق مو ؿ ظة اجتامظ ت ؾقعؼدون نممترً 

ويرضب هل  افطهل بعد وخيرجون نـه بتوحق ت، بـ ء ظذ ن  مدفوا به نن ادـ ؿش ت، 

 ذفك!

حتؽقم تؼهل ـوكه مداة افه حثون ادع رصون ظذ  عُ ؿِ مفست ترى من هذا حـقع جُيْ 

 ؟وتعد  ظؾؿق ة نوثوؿة -اجلؿؾةذم –نعف  افـت ئج 

 -هبذا افعؾم هِ ؾِ فْ جِلَ -نعتزة ذم ظؾم نن افعؾوم  هض ظ ني فرش فة دـتوراوفو تعر  

 ، فعؾك تواؾؼـي> مفقس ـذفك؟(9)ذم ظؼؾه ونعرؾته  فعد ثؾهً 

                                                           

 بقـي ؾقام حجة وجعؾته ،شـة ظؼة شت ذم ،حديث مفف ئةن شت نن اجل نع حـػت»  ؿ ل افهخ ري  (9)

 (.;:6)ص كؼؾه ابن حجر ذم اهلدى ،«اهلل وبغ

 –تلفقف افؽت ب نسودة  –ب فرحؾة وافؽت بة ةاث نراحل  مجع اد دة افعؾؿقة سونة ظذ ثوهذه ادرحؾة نؼ (:)

 ـتهي مجقع حـػت»  ، وهذه افثةاث فعؾف  ادؼلودة بؼول اإلن م افهخ ري افؽت ب ذم كسخته افـف ئقةتهققض 

 .(6:9صن حجر ذم اهلدى )، كؼؾه اب«نرات ثةاث
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بذل اإلن ن ن افهخ ري ونسؾم ؽ ية جفدمه  ذم مجع افلحقح ؾفؽذا افشلن هـ ، 

واكتؼ ئه، ثم ظرض ه ظذ نن يرتضق ن نن مئؿة افدكق  وحػ طف ، ؾلج زوا افؽت بغ ورضوا 

 .هبام

ض ه ظذ ظؾامء احلديث حغ ؾرؽ  نن ـت بة افلحقح، ظر مهنام   ذفكتػلقل و

 ذم ظرصمه  

وظع بن ادديـي  هـ[455حيقى بن نعغ ]ت  ؾ فهخ ري ظرض ححقحه ظذ  -

وؽرهم، ؾلؿروه وصفدوا فه  هـ[463]ت  بن حـهل اإلن م ممحد و هـ[456]ت  

ؾ شتحسـوه وصفدوا فه ب فلحة، هٓ ذم مربعة مح ديث، وافؼول »ب فلحة> ؿ ل افعؼقع  

هذا هو »وحغ شئل ابن ادديـي ظن وافده، وهل هو ثؼة؟ ؿ ل  ، (32)«ؾقف  ؿول افهخ ري

  !؟ؾفل ترى مكه جي نل ح حهه افهخ ري، «ين> ميب  ضعقفافد  

 ، وحمؿد نن وارةهـ[486]ت   ونسؾم ظرض ححقحه ظذ ميب زرظة افرازي -

 ، وؽرمه  نن مئؿة احلديث، ؾلؿروا فه هبذا افعؿل، وصفدوا فه ب فلحة.هـ[492]ت  

ظذ ؿهول مح ديث افلحقحغ، واظته ره  نمفػ ت  من هـا: كشل إمجاع األمة

 ؿة، نؼهوفة ب ٓتػ ق.رحقـة حمؽ  

ظن  هـ[865]ت  ونن ضرائف حؽ ية اإلمج ع ذم ذفك  ن  مشـده ابن افلةاح 

حؾف هكس ن فو »  مكه ؿ ل هـ[:69]ت  ه إحويل افـظ  ر ميب ادع يل اجلويـي قافػؼ

                                                                                                                                                                                     

ـذفك ادتؽؾم ذم ظؾوم احلديث وهو مل يتعؾؿف ، ومل يلِت افعؾم نن مبوابه= ؾفو ظ ني ذم هذا افشلن، و (;)

 .«هن حلل ظؾاًم شواهولل ظؾؿه، حيهػ ن  مل  ني ب فـسهة ظ ـل محد»  ؿ ل ابن ؿدانة ذم روضة افـ طر

 (.9( هدى افس ري )ص32)
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د  =  بطةاق انرمته من ن  ذم ـت يب افهخ ري ونسؾم مم  حؽام بلحته نن ؿول افـهي 

، ؾتلنل ـقف من مب  (33)«امء ادسؾؿني عذ صحتفامإلمجاع عؾمفزنته افطةاق وٓ حـثته> 

ادع يل اجلويـي جعل مظراض ادسؾؿغ نلنوكة نع هذا افقؿغ واحلؾف! وـذفك كؼل 

ظن ميب   مت نً نثل هذا اإلمج ع  (34)ذم نؼدنته افشفرة ذم ظؾم ادلطؾحابن افلةاح 

 .هـ[666]ت   كرص افسجزي

ابن افلةاح، اإلشػرايقـي، واإلن م افـووي، و  مبو هشح ق  ميًض  وكؼل اإلمج ع

، وافذههي، وابن حجر، وخةائق ٓ تؽ د حتىص نن مهل افعؾمقة، صقخ اإلشةام ابن تقؿو

 اوفقسوا مؽرارً   ت افذين يؼؾدون مصق خفم،عَ ن  نن اإلِ  -ب فذاتهمٓء –وفقس همٓء 

 دظون ـام تعؾم!خُي 

بل ـ ك  يواحةان مل يتػردا هبذا افتلحقح،  من افهخ ري ونسؾاًم   ابن تقؿقة ويهغ  

مل يؼؾد مئؿة احلديث  افتلحقُح »  هذ يؼولظـد ظؾامء احلديث،  انستـرً  (13) ٓحهً   نـفجً 

  ، بل مجفور ن  ححح ه ـ ن ؿهؾفام ظـد مئؿة احلديث ححقحً ؾقه افهخ ري ونسؾاًم 

 .(36)«نتؾؼى ب فؼهول

وـون افشقخغ )افهخ ري ونسؾم( مل يعرض  ـت هبام فؾـ س هٓ بعد افـؼد 

نتزانن  افساث اإلشةاني وافعؾوم افؼظقةوافتػحص وافتؿحقص> دال ظذ من افـؼد ذم 

ـام يؼول  >وفقس ؾقه تسؾقم ب خلطل ادحض دون تػؽر مو تقؼظافـشلة نع افتلفقف> 

                                                           

 (.8:( ذم ـت به حق كة ححقح نسؾم )ص33)

 (.48( نؼدنة ابن افلةاح )ص34)

 (.6/423افةاحب  افطريق افواضح. يـظر  ت ج افعروس )حلب  (35)

 (.9/437( نـف ج افسـة افـهوية ) 36)
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من ظؾونـ  ـؾف  ونع رؾـ  ـؾف  نـؼودة  واضًح   يـهغي من يؽون»افدـتور افطـ حي  افعةانة 

نن داخؾف ، وندفول ظذ اخلطل وافوهم ؾقف  نـذ افؾحظة إوػ فتدوين افعؾوم 

، وهذا ادـفج ادعروف ظـد ظؾامء فالـؼد عـدكا ساٍر مع التللقف خطوة خطوةوادع رف، 

ش ئر افعؾوم إخرى،  احلديث نن افؼهول وافرد، وافتعديل وافتجريح= ؿد انتد مثره هػ

  ، ويـهغي من يؽون واضحً ا، وضخم جدً اوهن ب ب افـؼد ذم تراثـ  وظؾونـ  ب ب واشع جدً 

من هذه إنة مل تغػل ظن تراثف  هذه أن د افطوال حتى جييء ؾةاشػة هذا افزن ن   ميًض 

 .(37)«...فقـؼدوا وجيرحوا وخيط ئوا

التحؽقم وادـاقشة هلذين الؽتابني؟  هل اكتفت فرتةهـا يعرض لـا سمال آخر: و -

 وهل توقػت عـد هذا احلد؟

بعدم توؿف   نن ض فع ظؾوم احلديث، وظـ ية ظؾامءه ب فـؼد وافتثهت، جيزم ؿطعً 

افتحؽقم> بل هذين افؽت بغ نن افؽتب افؼؾقؾة افتي ُتؼرم ذم جم نقع افعؾامء نن جؾدة 

ومل يتعرض هل  محد نن ، جقل دم كل جقل؛ كعم دم كلافغةاف هػ اجلؾدة إخرى 

 ادطؾق.افعؾامء ب فتجريح 

وهذا دالٌّ  ظذ من إنة ترحب ب دراجعة وافـؼد> فؽن وؾق إحول وافؼواظد 

 ٓ وؾق اهلوى وافتشفي، مو جم زؾ ت نن ٓ يعؾم !ومدوات افـؼد ادعتزة، افعؾؿقة، 

مهؾه، ونن تع ضى حترير ؾنٍّ  اتػؼوا ظذ افرجوع ذم ـل ؾنٍّ هػ» افعؼةاء ومكت خهر من

 بةا ض ئل. (38)«ؽر ؾـه= ؾفو نتعنٍّ 

                                                           

 (.:3/52)( نؼ ٓت افعةانة افطـ حي 37)

 (.;:3/4( ؾتح ادغقث فؾسخ وي )38)
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ذم  ذم نـ ؿشة ظدد نن إح ديثوثؿة نـ ؿش ت مدػ هب  بعض افعؾامء 

، وافدارؿطـي، اجلق ين > ـليب افػضل بن ظامر افشفقد، ومبو ظع افغس ينافلحقحغ

عذ  الصحقحني دال  مـاقشتفم لبعض أحاديث واجلف بذة افـؼ د، وؽرهم نن إئؿة 

، ون  تؽؾؿوا قبوهلم دا مل يتعرضوا له، فقؽون اإلمجاع فقام سؽتوا عـه مـعؼد ال حمالة

 ؾقه ؾداخل حتت ثةاثة تـ بقه 

(، 9785ذم ظدد إح ديث ادـتؼدة، هذ ظدد مح ديث ححقح افهخ ري )أوهلا: 

ظذ  ةادـتؼدإح ديث ، وتؼدم من  وظدد مح ديث ححقح نسؾم ؿريب نن هذا ميًض 

حتى هن ية افؼرن –إح ديث ادـتؼدة  (39)ابن تقؿقة فهخ ري مربعة مح ديث ؾؼط ! ومجعا

وهذا ذم إح ديث  فؼط، عرشين حديثؾلوحؾف  هػ ظذ افلحقحغ  - افس بع تؼريهً 

 ! ادـتؼدمو ذم ـػة  ونسؾم هل ـ ن ذم ـػة افهخ ري  بغض الـظر عن الصوابادـتؼدة> 

فتحؽم خذ أفة احل شهة  واشتخرج افـسهة ادئوية فؾعؼين نن افسهعة لٓف، 

 ظؿؾفام بدؿة خةال مربعة ؿرون !نسرة ظذ 

نع من ؿسًط  نن هذه إح ديث ادـتؼدة هكام هو ذم رواي ت ؽر نعتؿدة وٓ نعتزة 

ر افشفقد ؿد اكتؼد ظدًدا نن إح ديث ذم نن افلحقحغ،  ؾتجد من احل ؾظ ابن ظام 

وجمؿوظة نـف  فقست ذم افرواية ادعتؿدة ظـد إئؿة فلحقح نسؾم، ححقح نسؾم، 

، وٓ ؽره  نن ـتب «ج نع إحول»، وٓ «حتػة إرشاف»وفذا ٓ دمده  ذم 

 ول ظـف  نع ممهقتف  افه فغة.ؿضقة نغػ «افػروق بغ رواي ت افؽتب»، وؿضقة (18)افتخريج

                                                           

 (.9/438( نـف ج افسـة افـهوية ) 39)

افهخ ري، فؽـه نن رواية مح د بن ص ـر، ٓ نن رواي افػربري، ـام بقـه حلديث ذم ابن اجلوزي  كتؼ د وـ (:3)

 ، وكؼؾه ظن افعراؿي.(3/553افسقوضي ذم تدريب افراوي )
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وهذا ب ب نن وربام اكتؼدوا صقًئ  ٓ اظساض ظذ ح حهي افلحقح ذم هخراجه، 

 .(19)افعؾم ظريض

ظذ  ب  َل ـْ ، هذ تَ (افلـعة احلديثقة ادحضة)من ُجل اظساض هتم  ـ كت ذم  :فاثاكق

اجلواكب اإلشـ دية افتخللقة، ذم اخلةاف بغ افوحل واإلرش ل، وافرؾع وافوؿف، 

كؼد )ذفك نن نه حث احلديث> وفقست ذم  ، وؽر(42)ةعـعـافوشامظ ت افرواة ومحؽ م 

بـ ء ظذ افتشفي ـام كرى هذه إي م> وهن صئت من تعرف ن  مؿول  ؾ ؿرم ذم  (ادتن

ي هذ يؼول   !  فن تػفم نـف  صقئً وفعؾك  ،توافقف همٓء وؽرهم فو شؽت »ورحم اهلل ادز 

 .(43)«اخلطل، وـثر افلواب نن ٓ يدري ٓشساح ومراح، وؿل  

                                                           

نن ( 8:49)حاظسض ظذ افهخ ري ختريج حديث افعسقف ( 9ذم افتتهع )حنن ذفك نثةًا  من افدارؿطـي  (;3)

ـام ؿ فه مبو نسعود « ؿد حذف ذـر صهٍل ظذ ظؿدٍ »ضريق ابن ظققـة، وؾقه ذـر صهل بن نعهد، وافهخ ري 

 ؾةا تؾحق افهخ ري نةانة حقـئٍذ. افدنشؼي وافـخشهي واحلؿقدي وؽرهم،

من  احتج ج افط ظن فعؿؾه »(   :33فلحقحغ دؾ ع ظن اإلشةام )صحلجوي ذم ـت به  افدؾ ع ظن اا( ؿ ل 42)

بلن افدارؿطـي وؽره اكتؼد ظذ افلحقحغ؟ ؾجوابه  من افدارؿطـي ومرضابه يـتؼدون اكتؼ دات ؾـ قة حديثقة، 

ـة راجعة هػ تراجم افرج ل، ـ فطعن ذم بعضفم بضعف احلػظ، مو ؿؾة افضهط، مو ذم افسـد بام يعز ظـه ب فعـع

ى تضعقف احلديث افذي اكتؼدوه، ظذ من مـثر ن  اكتؼده  هذا ـ كت نن ندفس مو كحو ذفك، مم  ٓ يتعد 

 > ؾؾقـظر.بحث ، وذم اجلؿؾة إخرة«افدارؿطـي نردود ظؾقه

ظن ميب ح ند افغزايل مكه ( :4/35وكؼل افسقوضي ذم احل وي فؾػت وى ) (.6/584( هتذيب افؽامل )43)

ٓ يعرف = ؿل  آختةاف، ونن ؿرص ب ظه وض ق كظره ظن ـةام ظؾامء إنة وآضةاع ظؾقه فو شؽت نن »  ؿ ل

ـؾؿة  ميًض   ، ويـظر«ؾام فه وفؾتؽؾم ؾقام ٓ يدريه؟ وافدخول ؾقام ٓ يعـقه؟ وحق نثل هذا من يؾزم افسؽوت

 (.7/4465ـؾثوم افعت يب ذم نعجم إدب ء )
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وؿد كهتت ك بتة ح دثٌة ٓ تـطؾق نن ظؾٍم وٓ تهـي ظذ مثر تتط ول ظذ نتون 

ذم ، وتستدل بـؼد إئؿة فهعض ن  «كؼد ادتن»افلحقحغ، وتؼدح ؾقف ، وتسؿي ذفك 

 افلحقحغ !

ةًا نعي    هل حيق فك من تـتؼي نن )ادتون( ن  صئت فتـتؼده  نتعؾةًا وؿف نتلن 

مضؿئـك ، وحقـئذٍ  ل خي فف اددفولب كتؼ د بعض افعؾامء )فؾلـعة اإلشـ دية( ؟ ؾ فدفق

ـام  هذا مؾرؽت وشعك ذم ظؾم احلديث، ومنعـت افـظر ؾقه،ؿ در ظذ حم ـ هتم>  كمك

يعؾم ذفك نن تضؾع ذم »حدود ادؾؽة احلديثقة ذم كؼد ادتون    نهقـً يؼول ابن افؼقم 

نعرؾة افسـن افلحقحة، واختؾطت بؾحؿه ودنه، وح ر فه ؾقف  نؾؽة، وح ر فه اختل ص 

، وهديه ؾقام يلنر به ويـفى ظـه، صديد بؿعرؾة افسـن وأث ر، ونعرؾة شرة رشول اهلل 

 بحقث كلكه خمالط لؾرسول و هفقه، وحيهه ويؽرهه ويؼظه فألنة> وخيز ظـه ويدظ

 .(44)«كواحد من أصحابه

وهن مؿواًن  نن مهل احلديث رصؾوا مجقع مظامرهم هلذا افشلن> ؾل رت افـظرة 

ؿ ل ظهد اهلل بن اإلن م ممحد  شلفت ميب ظن مش نة »افواحدة ـ ؾقة ذم ظؾم احلديث، ؾؼد 

 .(45)«ذم حديثه يتهغ فك اضطراب حديثه كظرةبن زيد افؾقثي؟ ؾؼ ل  

بعض مح ديث  ومرضابه ذم كؼدحـقع افدارؿطـي نن  اجزءً من  ووجه لخر 

ٕهن  خ فػت رشط افشقخغ، وهو اختق ر مظذ درج ت ححة اإلشـ د، وبلن  >افلحقحغ

بعض مش كقد احلديث افذي يـؼده محح ذم كظره نن اإلشـ د افذي ش ؿه افهخ ري مو 

                                                           

 (.66( ادـ ر ادـقف )ص44)

بش ر ظواد ذم ح صقة د. ، وذم ادطهوع نـه  )اكظر(، وؾقام كؼؾه (4/98ابن ظدي ذم افؽ نل ) نسـًدا( ذـره 45)

 ( ظن خمطوط افؽ نل  )كظرة(.;4/56هتذيب افؽامل )
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نسؾم، ٓ من افتعؼب دائر بغ افلحة وافضعف، وهذا مم  اشتدرـه افشقخ ممحد ص ـر 

بره ن نن ، و(دائرة ادع رف اإلشةانقة)  نةوادؾغ ذم تعؼه ته ظذ حـقعة ادستؼؿغ

، ويذـر ظؾؾف ، «افتتهع»ذفك  مكك دمد ظـد افدارؿطـي مح ديث يذـره  ذم ـت ب 

ويـتؼده  ظذ افشقخغ، ذم حغ مكه يلحح افطريق افذي مخرجه افشقخ ن ذم ـت ب 

 ، ؾفل ؾفؿت هذا ادلخذ افدؿقق؟(46)«افعؾل»

من هذين افؽت بغ> مجع ؾقفام افشقخ ن إح ديث افلحقحة، وذـرا  :فاثالث

 افع رف بطريؼتفام،  يدرـف  هٓ ادتلنل هل ،ٓ ظؾل خػقة بؼلد هظةاهل ، ذاتمح ديث 

ؾقه اكتؼ د، هٓ ويروي   ٓ يؽ د يروي فػظً »  ظن افهخ ري  نتحدثً  ـام ؿ ل ابن تقؿقة 

افؾػظ أخر افذي يهغ مكه نـتؼد، ؾام ذم ـت به فػظ نـتؼد، هٓ وذم ـت به ن  يهغ مكه 

نعؾؾة ذم ححقحه،  امكه يورد مخه رً هػ  (48)ذم نؼدنة ححقحه ، ومص ر نسؾم (47)«نـتؼد

آحتج ج، ؾؿن افعؾامء نن اكتؼد مح ديث مل يسؼف  افشقخ ن نس ق فقهغ مهن  نـتؼدة> 

ل، ومشوق هفقك حتريًرا ذم ؼِ د ويؾتخرج خ رج حمل افـزاع، وهبذا يتؼؾص افعدد ادـتؼَ 

ٓ   ؾنن بعض ن  اكتؼد ظؾقفام»هذا افشلن ؿل  كظره> حقث يؼول افشقخ هبراهقم افةاحم  

ظتب ظؾقفام ذم هخراجه، هذ ؽرضفام تعؾقؾه ؾقام يظفر، وؿد ذـر مبو افػضل بن ظامر 

 "ظؾل إح ديث ذم ـت ب افلحقح دسؾم بن احلج ج"ة مح ديث ذم ـت به افشفقد ظد

                                                           

واختؾف ؾقه ظذ مم  مخرجه افشقخ ن،  ( اكتؼد حديًث  نن مح ديث ميب هريرة 37ؾػي ـت ب افتتهع )ح( 46)

افؾقث ظن ادؼزي ظن مبقه ظن »ذـر اخلةاف وحوب من ادحػوظ رواية  (4285ح)وفؽـه ذم افعؾل ادؼزي، 

 ، وهذا ظغ ن  مخرجه افشقخ ن.«ميب هريرة 

 (.9/438( نـف ج افسـة افـهوية )47)

 (.9( ادؼدنة )ص48)
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، ويظفر جًدا نن شوق نسؾم ٕش كقده  ونتوهن  من ؽرضه ـ ن بق ن ن  ظؾل ذم نتوهن ؾقف  

 .(49)«ؾقف  نن ظؾل ، وـذفك احل ل ب فـسهة فؾدارؿطـي نع نسؾم

افػرق بغ إحول وافشواهد، وبغ ن   تعرفطقع من تتهل تسومكت مهي  افؽريم  

 ون  ذـراه فةاشتشف د مو فإلظةال؟ افشقخ ن فةاحتج جش ؿه 

ؾنذا ــت ٓ تستطقع افتػريق وٓ ادعرؾة، ؾهلي حق تتط ول ظذ نمفف مل تدرك 

نن مي مبواب افعدل افعؾؿي واإلكل ف هذا افذي ونـفجه؟ ومل حت ـؿه هػ رشضه؟ 

 تتجشم؟

ته در ذم اهت م  مَ حديث ذم افلحقحغ> ومل يستسغه ظؼؾك، ؾؾِ ؾنذا ظرض فك 

هذه  مو ترى مكه ؽر نتواؾق نع ؾطرتك> ؾفل يعـي من ظؾامء ؟ ؿركً مربعة ظؼ  ظؾامءظؼول 

 مٓٓ يؼػز هػ ذهـك تس نل  ؟ م ـ كوا ؾ شدي افػطرة -بعد ؿرنٍ   ؿركً -افؼرون ادتط وفة 

حول افهحث ٕفألن كة افعؾؿقة ونراظ ة   حػظً  من مـون ؾفؿت احلديث خطل؟يؿؽن 

، ؾظـوا به  حديثً  م ظن رشول اهلل تُ ثْ د  هذا ُح »  ـام يؼول ظع بن ميب ض فب  وافـظر !

 !ي  هذا  وهذا ٓزم اإليامن وافشف دة، (:4)«افذي هو مهق ه، ومهداه، ومتؼ ه

ٕن إن كة افعؾؿقة تؼتيض  !دئِ ق ب كتؼ د هذا ادتن افذي بغ يديك> ؾ ت  سهَ ؾنذا مل تُ 

 فؽل محد. )نؾطشة( ذفك، وفقس كؼد ـةام رشول اهلل 

                                                           

 (.4/6:3( نؼ ركة ادروي ت )49)

 (، وؽرهم.42ذم ادؼدنة )ح (، وابن ن جه834(، وافدارني )ح8:;( مخرجه اإلن م ممحد ذم نسـده )ح:4)

 



 
13 

ومك  > كام اكتػوا بـؼد األساكقد، وإبـؼد ادتن ادحدثونمل يعتن وفعؾك تؼول  

 ًٓ افتػت هػ حلقؾتك افعؾؿّقة ذم افؼراءة ذم ـتب افعؾل وكؼد   اواحدً  ش ئؾك شما

 إح ديث، هل هي ـ ؾقة ذم احلؽم ظذ جفود ادحدثغ؟ 

 دت ؾقف  محد نطوٓت احلديث وظؾونه!رَ وب هلل ظؾقك  نتى لخر نرة َج 

 ٓ يعـي ظدنه ! مفقس ـذفك؟  صقئً وـوكك دمفل 

مهم يشء ذم »  افػؽرة بؼوفه هذه هـ[3599]ت   ممحد ص ـر يـ ؿش افشقخ و

هو افهحث ذم ظؾل ادتون ومخط ء افرواة ؾقف ، وهو   تعؾقل افرواية ظـد ادحدثغ

إش س افذي بـى ظؾقه إئؿة احلػ ظ كؼدهم إح ديث، يعرف ذفك ـل نن ن رس هذه 

ادستؼؿغ نل ئب نن   وخم فػته هكؽ ر هذاو ،(;4)«افػـون اجلؾقؾة  ظؾوم احلديث

ومول  ،(52)« وموضحف  شؼوضً   مصد افشهه ضعػً »وجـ يتفم ظذ افسـة، وهي صهفة ب هتة، بل 

  ظ نً  6;، ؿهل ته3562]توذم   جوفدتسقفر القفوديومصفر نن ؿ ل هب   ادستؼق ادجري 

وجعل ممحد ، ![  افقوم> بل ؿهل نئة شـة تؼريهً  ةوفقد ت هلجؿة ظذ افلحقحغ هبذا افـ َػس فقسؾ= 

 ص ـر ترديد هذا افؼول نن افههغ وية ادؼقتة دون بحث ج د وٓ دراشة نتلكقة !

كظرة ظذ ادؽتهة مفِق فؽن هذه اجلزئقة افتي اشتطردك  ؾقف > ونـ ؿشة وفسـ  بلدد 

بق ن ذم اجل دة نن افدراش ت افعؾؿقة تضم نئ ت افلػح ت احلديثقة دمد ؾقف  جمؾدات 

افه حثغ ادع رصين  )افـؼد بعض جفود ادحدثغ ذم كؼد ادتن افذي يسؿى ظـد 

 افداخع(، ونـف  ظذ شهقل ادث ل 

                                                           

ادعؾ ؿي ذم ؿ فه (، بل ربام تطؾ هوا ظؾة ذم اإلشـ د كؼًدا فؾؿتن );3/36( نؼ ٓت افشقخ ممحد ص ـر );4)

 نؼدنة افػوائد ادجؿوظة(.

 (.689( نـفج افـؼد ذم ظؾوم احلديث )ص52)
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[، وكؼد  فري ضنؼ يقس كؼد نتون افسـة فؾدـتور نسػر افدنقـي ]ج نعة اإلن م ب

افعقوب ادـفجقة ذم ـت ب ت ادستؼق  وَ  .ادتن احلديثي ومثره ذم احلؽم ظذ افرواة

)ص خت( ادتعؾؼة ب فسـة افـهوية> ـةامه   فؾدـتور خ فد افدريس ]ج نعة ادؾك شعود 

[، ونـفج كؼد ادتن ظـد ظؾامء احلديث افـهوي فؾدـتور حةاح افدين إدفهي  فري ضب

[، وجفود ادحدثغ ذم كؼد نتن احلديث افـهوي ديب]ـؾقة افدراش ت اإلشةانقة ب

[، ونـفج افـؼد توكسذم  ر اجلوايب ]ج نعة افزيتوكة  حمؿد بن ض هافتطواين فؾدـتور

ـؾقة   مـرم ضق ء افعؿري ]افعراؿي ب دـفج افـؼدي افغريب فؾدـتور  ظـد ادحدثغ نؼ ركً 

فؾدـتور حمؿد فؼامن  ونتـً  شـًدااهتامم ادحدثغ بـؼد احلديث و، [ؿطرافؼيعة ذم 

نـ هج افـؼد، وافدؾ ع ظن افسـة،  ض ئػة ـثرة نن ـتب[، وهؽذا> ذم اهلـد]نن  افسؾػي

 وهي حتتؿل حرصه  ذم بهؾوجراؾق  نستؼؾة.

وهذه نته ظدوا افهؾدان، نتعددوا إؿط ر، ذم احلديث افـهوي،  ثون ؾفمٓء بح  

من تؾؼي بـت ئج  اكاك إي  إي   ، ورش ئل ظؾؿقة نتؼـة، ؾلين اخلؾل؟ـتب ـثرة نتخللة

ومكت حتتيس  >ادعرذم ظذ ادؽتهة احلديثقة فكوَ وَح ومخوفك افهحثي ظجزك افعؾؿي 

 ! فف ذم هذا ادوضوع ـت ب محةًا مكه مُ بعد  ؾـج ن ؿفوتك ومل تعرف

فنن ققل: هل )الصحة( عـد البخاري ومسؾم وغرمها قائؿة عذ أساس موضوعي 

 ، أم عذ أساس االكتؼاء؟يؿؽن ققاسه

 حس، وهن وهو من نل در ادعرؾة ظـد افعؼةاء  هن  كؼل ؾ جلواب ظن هذا بدهي! 

وافعؾم هن  كؼل نلدق ظن نعلوم، وهن  ؿول ظؾقه دفقل نعؾوم، ون  شوى هذا ؾنن  »

ن  روي ظن افـهي وجيؿعفام ، (53)«نزيف نردود، وهن  نوؿوف ٓ يعؾم مكه هبرج وٓ نـؼود

                                                           

 (.34/85َو  35/552( جمؿوع افػت وى )53)
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 تؼهؾه ؾ خلز افذي هو محد نلدري ادعرؾة  ٓ ، (54)«فقس اخلز ـ دع يـة»  مكه ؿ ل

ري ظؿؾقة كؼدية نه رشة فه، وهذا ذم ش ئر إخه ر دمحتى  -ش ئر افعؼةاءوٓ –مكت 

مــت تؼهؾه دون  افقونقة، دمد مكك مت رشه دون تؽؾف، مؾرميت فو ج ءك ظن افـهي 

 تػحص؟ ؾؾامذا تيسء افظن بعؾامء احلديث وهم منـ ء اهلل ظذ وحقه؟

ؾفم يشسضون ]ب ختل ر[ من يؽون افـ ؿل ثؼة شؿع نن ثؼة ذم مجقع ضهؼ ت 

اإلشـ د، وٓ يؽون ص ذ ادتن وٓ نعؾل اإلشـ د، وهلم ذم ذفك مدوات كؼدية مهبرت 

ظن ادستؼق [ 35:8]ت    افعؼول وؾ ؿت هب  إنم، هذ كؼل افعةانة ادعؾؿي

من يػخروا بعؾم حيق فؾؿسؾؿغ »  ؿوفه[ ;357]ت  نرجؾقوث القفودياإلكجؾقزي 

ب فتعلب ضد افعؾوم اصتف ره ظـه، نع  ، وخرجت نـه هذه افؽؾؿة رؽاًم «اإلشـ د ن  ص نوا

 !(55)اإلشةانقة

فؾؽقػقة افتي اتػؼت إنة ظذ ؿهول   هقـً ن ،ظل  افسح ل عد> هـ  يؾؼي افؼؾموب

نع اشتطراد خمترص ذم كؼد ادتن، وبق ن اددخل افعؼع ذم اصساط افلحقحغ هب ، 

ؼى بغ طفراكقـ  من م ؾْ افـش ز افتي تُ افه هتة ؾفل ي  ترى تلؿد آظساض ت افتلحقح، 

بل هي شؼطة ن  هل  نن ؿرار، وهي محد حؾؼ ت افشغب احلؼ ئق افعؾؿقة ادس ؿة؟ 

دكى نعرؾة وٓ بره ن، نع من افهـ ء افثؼ ذم ادعرذم ذم افؼػز ظذ احلؼ ئق افعؾؿقة دون م

واحِلَج ج افعؾؿي  جيب من يؽون ظذ مشس نعرؾقة واضحة، وظذ ؿواظد ظؾؿقة 

 نزهـة.

                                                           

( نرؾوًظ  نن حديث ابن ظه س، ومظؾ ه ابن ظدي ذم افؽ نل 4669)ح ( مخرجه اإلن م ممحد ذم نسـده54)

 (.348(،  ويـظر  دراشة ظن نـفج كخهة افػؽر )ص675/:)

 (.;8(، آشتؼاق وادستؼؿون فؾسه ظي )ص4/552( إظةام فؾزرـع )55)
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وٓ ـت ب نـر> ؾؾم يسؾم  من  موفئك ادشغهون ظذ احلؼ ئق بغر ظؾم وٓ هدًى 

ظذ  -آظساض دجرد–آظساض  ، هذ ، ومل يؼدنوا كت ًج ظؾاًم  نـفم زنن، ومل يرضوا

نن ؽر ؿقؿة ظؾؿقة تشغقب افكوع نن افسػسطة و >احلؼ ئق افعؾؿقة ادميدة ب فزه ن

ـة نن مجؾة آكتف ض دجرد آظساض= »  [هـ27:]ت   ـام يؼول افهؾؼقـي ،نتضؿ 

 .(56)«إنراض

فقست  افسـة ادطفرةافلحقحغ و من اهلجؿة ظذ -مم  شهق–تهغ فك  وؿد

يداول اهلل »حقث ،  وٓ حديثة افظفور، بل ـ كت ؿهل  مـثر نن نئة ظ م تؼريهً  وفقدة افقوم،

إي م بغ افـ س> ؾتذهب مي م وتليت مي م، وُتَثل ظروش وتؼوم ظروش، ويتؼؾب افـ س بغ 

ؿديم وجديد، وض رف وتؾقد، وٓ زال ]ذـر افلحقحغ[ يمكس افغريب، ويطب اجلريح، 

وادتط وفون خيؿد ذـرهم ويتةاصى، ورحم اهلل افشقخ !  «ويرد افض ل، وهيدي احل ئر

مزية الصحقحني ثابتة ثبوت اجلبال الرواد، »[ هذ يؼول  هـ::35ض هر اجلزائري ]ت

)هن ص كئك هو   هذ يؼول وحدق اهلل ،(35)«وال يـؽرها إال غؿر يزري بـػسه وهو ال يشعر

 ، واحلؿد هلل رب افع دغ.إبس(

 

 اهلل بن حمؿد افسحقمظهد 

 اإلشةانقة ب دديـة ادـورة بؽؾقة احلديث ب جل نعةادح رض 

assuhim@hotmail.com 

                                                           

 (.462( حم شن آحطةاح )ص56)

 (.:;3/4( توجقه افـظر )57)
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