
  بسم اهللا الرمحن الرحيــم
  

  :نقد املنت بعلة الرواية باملعىن
   دراسة تطبيقية على بعض املرويات يف باب االعتقاد

  اجلامعة األردنية/ مايلياسر أمحد الش. د

   
    احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد اخللق وخامت املرسلني حممد بن عبـد اهللا                

  :وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد
فهذه دراسة تبني اهتمام علماء احلديث بنقد املنت من جهة االنتباه إىل خطأ الثقـة إذا روى                 

ألحاديث اليت تتعلق بالعقيدة، دف جتلية موقـف علمـاء احلـديث            باملعىن وقد اخترت بعض ا    
احملققني منها، وإبراز اهتمامهم بنقد املنت ويقظتهم يف تعقب أخطاء الرواة وتتـبعهم للممارسـة               
العملية للرواية باملعىن، وكذلك بيان منهج الشيخني البخاري مسلم يف التعامل مع أمثـال هـذه                

سس اعتماد ما روي يف باب االعتقاد دون التفات إىل مناهج مقـررة             األحاديث، والتنبيه على أ   
  مسبقا يعتري بعضها شيء من الغلو سواء يف النفي أم يف اإلثبات 

 وقد كان بعض النقد املوجه جلملة من األحاديث ينصب على علة الرواية باملعىن ، ال أقصد                 
  لكن أخطأ فيهـا      - ولو عند البعض   -بذلك الروايات الضعيفة بل الروايات اليت ظاهرها الصحة       

الثقة بسبب الرواية باملعىن ، وهذا اخلطأ يكون سببا لتعليل احلديث لكون الراوي غيـر املعـىن                 
األصلي املراد كليا من حيث ال يشعر ، وقد اكتشف النقاد هذا النوع من أخطاء الرواة بـاخلربة                  

اسخة بالثابت من احلديث ، وكـذا الدرايـة         الثاقبة نتيجة التمكن من قواعد الشريعة واملعرفة الر       
بأحوال الرواة ومعرفة مراتبهم ، إضافة إىل ما حيتف بكل رواية من قرائن تؤكد صحتها أو ترجح                 

  .وجود اخللل فيها 
ومعلوم أن النقاد الذين أجازوا الرواية باملعىن اشترطوا لذلك شروطا، منها املعرفة باللغة العربية              

، وأن يغلب على ظنه أنه قد أدى معـىن          )١(ترادفات وما حييل املعىن وما ال حييله      ملعرفة املعاين وامل  

                                                 
 ٣٧٠ ، ٢٧٤:  الشافعي ، الرسالة ، حتقيق أمحد شاكر ، ص- ١



 ٢

واشترطوا أن ال يكون احلـديث مـن        ) ٢(اللفظ الذي بلّغه وأن ال حيتمل اللفظ غري ذلك املعىن         
  ) ٤(، أو من األدعية والرقى اليت يتعبد بلفظها)٣(كلمجوامع ال

 وقد زاد بعضهم مثل ابن عبد الرب وابن حبان أن يكون الراوي فقيها حىت ال خيطىء يف باب                  
،ألن ذلك له أثر كبري يف دقة أداء احلديث، وهذا الشرط ينبغي أن يكون حقيقا             ) ٥(احلالل واحلرام 

بالتفعيل وأن يندرج يف ضمنه أحاديث االعتقاد فهي أوىل أن يتشدد يف روايتـها ويتأكـد مـن               
 العلل ملا هلا من أمهية بالغة ، ولفداحة ما يترتب على اخلطأ الناشىء عن ذلك ، وألن                  سالمتها من 

 -أمور االعتقاد غيبية وال يستطيـع أحد أن يعرب بلفظ يليق جبالل اهللا تعاىل غري رسوله الكـرمي                
 كمـا   نضر اهللا امرأً مسع مقاليت فوعاها فأداهـا       : (  الذي ثبت عنه أنه قال     -صلى اهللا عليه وسلم   

، فالتصرف يف ألفاظ احلديث فيه مظنة الزلل يف دقة التعبري ، فليقتصر األمر إذن               ) ٦... )(مسعها  
على ما تأكد صحته وسلم من العلل، فإن تساهلنا يف الرواية باملعىن يف باب الفضائل وحنو ذلـك                  

  .فال ينبغي التساهل يف باب األحكام والعقائد 
 استعمال منهج نقاد احلديث يف هذا الباب دون علم أو ورع مـن              وجيدر التنبيه على خطورة   

خالل التعسف يف فهم النصوص أو ادعاء وجود علة الرواية باملعىن لتوهني ما هو ثابـت نـصرة                 
ملذهب معني، فاألصل أن يكون تثبيت احلق والصواب هو اهلدف ال غري، وقد وجدنا أن فريقـا                 

به الشطط والتعسف إىل رد بعض األحاديث الثابتة اليت ال          من الناس ممن ينسب إىل العلم يذهب        
يوجد منفذ إىل توهينها من جهة السند فيلجئون إىل نقدها متنا ومن ذلك ادعاء وجـود خطـأ                  
الرواية باملعىن، وإن فتح هذا الباب على مصراعيه خيشى منه أن يفضي إىل فوضى منهجية وتوهني                

ا يف تنقية األحاديث ومتحيصها، وتسلق بعـض مـن ال           للسنة ونسف جلهود علماء األمة ونقاده     

                                                 
 ٢/٢٠٨ السخاوي ، فتح املغيث ، ج- ٢
 ٤/٣٥٧ الزركشي ، البحر احمليط ، ج- ٣
 ٨/٣٠٤ابن حجر، فتح الباري، ج- ٤
 وانظر ابن عبد الرب ١/٧٨وانظر مقدمة اروحني له ، ج١/١١٣أمحد شاكر ، ج ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، حتقيق - ٥

 ١/٢٨، التمهيد ، ج
الترمذي يف جامعه، حتقيق أمحد شاكر وغريه،كتاب العلم ، باب ما جاء يف احلث على تبليغ السماع ، :  أخرجه- ٦
   ، من حديث عبد اهللا بن مسعود وغريه ، وقال حسن صحيح ٢٦٥٧ رقم ٥/٣٣ج

 ٣٦٦٠ ، رقم ٤/٦٨لعلم ، ج    وأخرجه أبو داود يف سننه، حتقيق الدعاس ، كتاب العلم ، باب فضل نشر ا



 ٣

حيسن دراسة اإلسناد إىل االشتغال بنقد املنت دون أدىن تأهل لذلك، فأصبح األوصياء على السنة               
  . ومن يدعي الغرية عليها كثريون، ودافع كثٍري منهم مشبوه ، نسأل اهللا العافية والسالمة

  :نتيجة الرواية باملعىنوهذه مناذج ألحاديث حصل خطأ يف روايتها 
   حديـث الصـورة -١

إن اهللا خلق آدم علـى صـورة        : "     توطئة ملا حنن بصده من بيان علة حديث الصورة املشهور         
، نقدم لذلك بتخريج بعض األحاديث اليت جاء فيها ذكر الصورة وبيان املراد بكل منها               " الرمحن

ت مجلة من األحاديث فيها ذكـر الـصورة         إذ خيتلف املراد حبسب املوضوع والسياق، فقد جاء       
وعند التأمل فيها جند أن املعىن املراد ليس واحدا ، فأحيانا يراد الصفة هللا تعاىل وأحيانا يراد صورة                  
آدم مبعىن هيئته وتركيبه ،وأحيانا يراد صورة من ورد احلديث بسببه ، كما يتضح مـن تفـصيل                  

  : الروايات وسياقها فيما يأيت 
رضي اهللا  –خان من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة             أخرج الشي -١
خلق اهللا آدم على صورته طولـه سـتون          ( - صلى اهللا عليه وسلم    –قال رسول اهللا    :  قال -عنه

فكل من يدخل اجلنة    ... ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلِّم على أولئك النفر من املالئكة جلوس           
  )٧)(م يزل اخللق ينقص بعد حىت اآلن على صورة آدم، فل

مرجعهـا إىل آدم    " على صورته   " وهو أن اهلاء يف قوله      : ذكر اخلطايب وغريه معىن هذا احلديث       
، وآدم مل يكن خلقه على هذه الصفة ، لكنه          عليه السالم ، واملعىن أن ذرية آدم إمنا خلقوا أطوارا           

  )٨(أول ما تناوله اخللق وجد خلقا تاما طوله ستون ذراعا 
" إن الـضمري آلدم ، ألن قولـه         : ول من قال        وذكر احلافظ ابن حجر أن هذه الرواية تؤيد ق        

  )٩(عاد الضمري فيها على آدم " وطوله 

                                                 
   ٧/١٢٥ صحيح البخاري ، طبعة استنبول ، كتاب االستئذان ، باب بدء السالم ، ج- ٧

  ...وطوله ستون ذراعا :  بلفظ٤/١٠١      ويف كتاب األنبياء ، باب خلق آدم وذريته ، ج
    ٤/٢١٨٢ج١١ نعيمها ، باب       ومسلم يف صحيحه ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ، كتاب اجلنةوصفة

 ٣٧٠:      والبيهقي ، يف األمساء والصفات ، حتقيق الكوثري ، دار الكتب العلمية ، ط بدون ، ص
  ، ابن خزمية، ٨-٧: ، ابن فورك ، مشكل احلديث ، ص٣٧٠: البيهقي ، األمساء والصفات ، مرجع سابق ، ص- ٨

 ٤٠--٣٩:التوحيد ، ص
 ٦/٢٨١ ابن حجر ، فتح الباري ، ج- ٩



 ٤

يظهر من سياق احلديث ومعناه أن املراد بصورة آدم هيئته وتركيبه وما أعطاه اهللا من               :      قلت
  :حاديث، من ذلكالطول واجلمال ، وإطالق الصورة على الصفة وارد يف عدد من األ

 صلى اهللا   -قال رسول اهللا  :  ما أخرجه الشيخان من طريق عمارة، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة            -
إن أول زمرة يدخلون اجلنة على صورة القمر ليلة البدر ، مث الذين يلوم علـى                 : ( -عليه وسلم 

 أبـيهم آدم سـتون      على خلُِق رجٍل واحد، على صورة     ... أشد كوكب دري يف السماء إضاءة       
  )١٠)(ذراعا يف السماء 

أخالقهـم علـى    : ( بلفظ..     وأخرجه مسلم من طريق األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة            
  ) ١١) (اعا خلُق رجل واحد، على طول أبيهم آدم ستون ذر

واضح أن معناه على صفة القمر وهيئته يف اجلمـال          " على صورة القمر    : "     فقوله يف احلديث  
تضيء : ( واإلضاءة، كما جاء يف رواية مسلم من طريق سعيد بن املسيب عن أيب هريرة مرفوعا              

  ) ١٢ ) (وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر
على صفة أبيهم يف الطول، هلذا فسرها بقوله ستون ذراعا يف           : يعين..." على صورة أبيهم  "مث قوله   
  "على طول أبيهم آدم : " ويؤكد ذلك صريح رواية مسلم. السماء

 صـلى اهللا    –قال رسول اهللا    : ومن ذلك ما أخرجه البخاري من حديث مسرة بن جندب قال           -
أتاين الليلة آتيان فابتعثاين فانتهيا إىل مدينة مبنية بلنب ذهب ولنب فضة، فتلقانا             : (  لنا -عليه وسلم   

 فقعوا  اذهبوا: رجال شطْر من خلقهم كأحسن ما أنت راٍء، وشطر كأقبح ما أنت راٍء ، قاال هلم               
: يف ذلك النهر فوقعوا فيه مث رجعوا إلينا قد ذهب السوء عنهم فصاروا يف أحسن صورة ، قاال يل     

  )١٣...) (هذه جنة عدن 
  . السياقيف أحسن صفة وهيئة ، وهو واضح من :     يف أحسن صورة

  
مـن  "وجوه يومئذ ناضرة إىل را ناظرة     :" أخرج البخاري يف التوحيد ، باب قول اهللا تعاىل           -٢

: طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أيب هريرة، أن الناس قالوا                 
                                                 

 ٣٧٠ ، صحيح مسلم ، كتاب اإلميان ، رقم ٤/١٠٣ صحيح البخاري ، كتاب األنبياء، باب خلق آدم وذريته ، ج- ١٠
  ٤/٢١٧٩ ،ج١٥ صحيح مسلم ، كتاب اجلنة ، رقم - ١١
 ١/١٩٧، ج٣٦٩ صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب، رقم - ١٢
 ٥/٢٠٦ج..  صحيح البخاري ، كتاب التفسري ، سورة براءة ، باب قوله حيلفون لكم لترضوا عنهم - ١٣



 ٥

 فيقول أنا ربكم ،     فيأتيهم اهللا : "فساق احلديث إىل قوله   ... يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة       
فيقولون هذا مكاننا حىت يأتينا ربنا ، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم اهللا يف صورته الـيت يعرفـون                  

  "احلديث ... فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا
  ) ١٤.(وأبو سعيد اخلدري مع أيب هريرة ال يرد عليه من حديثه شيئا: قال عطاء بن يزيد:  إىل قوله

فيـأتيهم اهللا يف غـري      : " بلفظ  .. وأخرجه يف كتاب الرقاق، من طريق معمر عن الزهري به         
الصورة اليت يعرفون ، فيقول أنا ربكم ، فيقولون نعوذ باهللا منك هذا مكاننا حىت يأتينا ربنا ، فإذا                   

أنت ربنـا   : أنا ربكم ، فيقولون     : ليت يعرفون ، فيقول     أتانا ربنا عرفناه ، فيأتيهم اهللا يف الصورة ا        
  )١٥(احلديث...

فيأتيهم اهللا يف الصفة اليت     :     وواضح من سياق احلديث أن املراد بالصورة الصفة، فيكون املعىن         
( ف اهللا به نفسه من صفات اجلالل واجلمال، وليس املراد غري ذلك ألنه تعـاىل                يعرفون مما وص  

  )ليس كمثله شيء 
  
 صـلى اهللا    – أخرج مسلم يف صحيحه من طريق قتادة، عن أيب أيوب، عن أيب هريرة، عن النيب                 -٣

  )١٦)(إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن اهللا خلق آدم على صورته :( -عليه وسلم
        وأخرجه البيهقي يف األمساء والصفات من طريق احلميدي عن سفيان عـن أيب الزنـاد عـن                 

ا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن اهللا خلق آدم على          إذ: ( األعرج عن أيب هريرة مرفوعا بلفظ     
  وهو إسناد على شرط الشيخني ) ١٧) (صورته 

     وأخرجه ابن خزمية يف التوحيد من طريق الليث، عن حممد بن عجالن، عن سعيد املقربي، عـن                 
  أيب هريرة ، مثله 

                                                 
 ١٨٢ ،٨/١٧٩خاري ، كتاب التوحيد ، ج صحيح الب- ١٤
 ٢/٥٣٢ صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب الصراط جسر على جهنم ، وأخرجه أمحد يف املسند ج- ١٥
  ١١٥:كتاب الرب، رقم : سلم  صحيح م- ١٦

 ٣٧: من الطريق نفسها ، ص١٩٧٨      وابن خزمية يف التوحيد ، حتقيق حممد خليل هراس ، تصوير دار الكتب العلمية ، 
 ٣٧١: البيهقي ، األمساء والثفات ، ص- ١٧



 ٦

وحيد، وابن أيب عاصم يف السنة، من طريق الليث عن حممد بن عجالن                 وأخرجه ابن خزمية يف الت    
ال يقولن أحد ألحد قبح اهللا وجهك ووجهـا أشـبه           : ( عن سعيد املقربي عن أيب هريرة، بلفظ      
  ) ١٨)(وجهك فإن اهللا خلق آدم على صورته 

 املسند من طريق حيىي بن سعيد، عن حممـد بـن                   وأخرجه البيهقي وابن أيب عاصم وأمحد يف      
  وهو إسناد حسن يف الشواهد واملتابعات) ١٩(عجالن به 

يريد صورة  " على صورته   " ر العلم أن قوله     توهم بعض من مل يتح    :          قال أبو بكر ابن خزمية      
اهلـاء يف   " خلق آدم على صورته     " الرمحن، عز ربنا وجلَّ عن أن يكون هذا معىن اخلرب، بل قوله             

هذا املوضع كناية عن اسم املضروب واملشتوم ، أراد صلى اهللا عليه وسلم  أن اهللا خلق آدم على                   
تناب وجهه بالضرب، والذي قبح وجهـه  فزجـر          صورة هذا املضروب الذي أُمر الضارب باج      

ألن وجه آدم شبيه وجه بنـيه ، فإذا        " ووجه من أشبه وجهك   : " صلى اهللا عليه وسلم أن يقول     
كان مقبحـا وجـه آدم      " قبح اهللا وجهك ووجه من أشبه وجهك        : " قال الشامت لبعض بين آدم    

  )٢٠(هم صلوات اهللا وسالمه عليه الذي وجوه بنـيه شبيهة بوجه أبي
 واهللا  –وإمنـا أراد    " : على صـورته    : "        وقال أبو بكر البيهقي موضحا معىن الضمري يف قوله          

  . فإن اهللا خلق آدم على صورة هذا املضروب -أعلم
ـ              :          قال ل، مث ورد   وذهب بعض أهل النظر إىل أن الصور كلها هللا تعاىل على معىن امللك والفع

التخصيص يف بعضها باإلضافة تشريفا وتكرميا، كما يقال ناقة اهللا وبيت اهللا ومسجد اهللا، وعبـر         
                   ـصبعضهم بأنه سبحانه ابتدأ صورة آدم ال على مثال سبق، مث اخترع بعده علـى مثالـه، فخ

  )٢١.(باإلضافة ، واهللا أعلم 
إن اخلرب السابق عند التأمل يف سياقه يتضح أنه وارد على سبب فالضمري يعـود علـى                 :         قلت

املضروب ملا تقدم من اإلرشاد باجتناب وجهه تكرميا له، ولوال أن ذلك هو املراد ملا كان هلـذه                  
  . اجلملة ارتباط مبا قبلها

                                                 
 ٣٦: ابن خزمية ، التوحيد ، ص- ١٨
، وأمحد يف املسند ٥٢٠ رقم ١/٢٣١ ، ابن أيب عاصم، السنة، حتقيق األلباين ٣٧١:  البيهقي، األمساء والصفات- ١٩
 ٤٣٤ ،٢/٢٥١ج
 ٣٧: ابن خزمية ، التوحيد ، ص- ٢٠
 ٣٧١: البيهقي ، األمساء والصفات ، ص- ٢١
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 بن عبد احلميد، عن      وأخرج ابن أيب عاصم وابن خزمية من طريق يوسف بن موسى، حدثنا جرير             -٤
 صلى اهللا عليه    -قال رسول اهللا  :األعمش، عن حبيب بن أيب ثابت، عن عطاء، عن ابن عمر، قال           

  )٢٢)( ال تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرمحن  (وسلم 
  )٢٣(، مثله...قي من طريق عثمان بن أيب شيبة، حدثنا جرير، عن األعمش به        وأخرجه البيه

  "على صورته" بلفظ ..         وأخرجه أبن أيب عاصم، ثنا أبو الربيع، ثنا جرير، عن األعمش به
 عـن   -الثـوري -فيان        وأخرجه ابن خزمية مرسال من طريق عبد الرمحن بن مهدي، حدثنا س           

ال تقبح الوجه،   : - صلى اهللا عليه وسلم    -قال رسول اهللا  : حبيب بن أيب ثابت، عن عطاء، قال      
  )٢٤)(فإن ابن آدم خلق على صورة الرمحن 

  
 إن:  فقـال  – رمحه اهللا    -        أول من رأيته صرح باحلكم على هذه الرواية هو أبو بكر بن خزمية            

  :يف اخلرب علال ثالثا
  .أن الثوري قد خالف األعمش يف إسناده، فأرسل الثوري، ومل يقل عن ابن عمر:      إحداهن
  .أن األعمش مدلس مل يذكر أنه مسعه من حبيب بن أيب ثابت:      والثانية
  )٢٥. (أن حبيب بن أيب ثابت أيضا مدلس، مل يعلم أنه مسعه من عطاء:      والثالثة

        وال بد يف هذا املقام من التنبيه على صنيع احلافظ ابن حجر، فقد نبه على هذه الزيادة، وهـي             
الزيادة أخرجها ابن أيب عاصم يف السنة والطرباين من حـديث           : وقال" على صورة الرمحن  " قوله  

  .ابن عمر بإسناد رجاله ثقات
 من احلافظ فإن وصف رجال السند بأم ثقات ال يكفي كما قرر هو يف               وهذا قصور :          قلت

كتبه فال بد من السالمة من الشذوذ والعلة ، وكذا حتقق شرط االتصال وهو مفقود هنـا مـع                   
  وجود اثنني من املدلسني مل يصرحا بالسماع 

                                                 
 ٣٨ ، ابن خزمية يف التوحيد ، ٥١٧: ، رقم١/٢٢٨ ابن أيب عاصم ، السنة ، ج- ٢٢
 ٣٧١: البيهقي ، األمساء والصفات - ٢٣
 ٣٨: ابن خزمية ، التوحيد - ٢٤
 ٣٨-٣٧:خزمية، التوحيد ، ص ابن - ٢٥



 ٨

أيب عاصم أيضا مـن     وأخرجها ابن   : "         يضاف إىل ذلك أن احلافظ أردف تعليقه السابق بقوله        
من قاتل فليجتنب الوجه فـإن      : "طريق أيب يونس عن أيب هريرة بلفظ يرد التأويل األول ، قال             

  "صورة وجه اإلنسان على صورة وجه الرمحن 
        قلت بالرجوع إىل كتاب السنة البن أيب عاصم وجدنا أن الراوي عن أيب يونس هو ابن هليعة،                 

حفظه، فمثل هذا السند ال ينبغي السكوت عليه أو اعتماده لتقوية           وهو معروف باختالطه وسوء     
  زيادة منكرة خمالفة للمعروف من الروايات

على "ويضاف إىل ذلك علة أخرى وهي االختالف على جرير ، فبعضهم رواه بلفظ              :          قلت  
 لفـظ   ،كما سبق يف التخريج ،  فالتـصرف يف        " على صورته " وبعضهم بلفظ   " صورة الرمحن   

احلديث وروايته باملعىن ظاهر ملن يتأمل يف طرق احلديث وألفاظه ، حيث ظن الراوي بأن الضمري                
علـى  "بدل  " على صورة الرمحن  : "يعود على اخلالق جل وعال ، فقال        " على صورته " يف قوله   
رد ، وهو أمر حمتمل جدا ، ويف مثل هذه احلالة إذا تطرق االحتمال سقط االستدالل ،وت               " صورته

األلفاظ املومهة املشكوك يف صحتها إىل األلفاظ احملكمة املتفق عليها، خاصة يف بـاب االعتقـاد                
  الذي ينبغي فيه التوخي والتأكد من صحة الرواية وسالمتها من العلل

وحيتمل أن يكون لفظ اخلرب يف األصل كما روينـا          : "        وقد ذهب إىل هذا احلافظ البيهقي فقال      
  )٢٦.( هريرة، فأداه بعض الرواة على ما وقع يف قلبه من معناهيف حديث أيب

وأنه مما استفاض من    " إن اهللا خلق آدم على صورته     "          وكذا ابن فورك الذي بني صحة رواية        
إن اهللا خلق   " ي أيضا   وقد رو : " األخبار وتلقاه أهل العلم بالقبول ومل ينكره منهم منكر، مث قال          

وأهل النقل أكثرهم على إنكار ذلك وعلى أنه غلط وقع مـن طريـق              " آدم على صورة الرمحن     
التأويل لبعض النقلة فتوهم أن اهلاء يرجع إىل اهللا تعاىل فنقل على املعىن على ما كان عنـده يف أن            

  ) ٢٧(الكناية ترجع إىل اهللا تعاىل
        مث نقل ابن فورك رمحه اهللا عن أهل العربية عدم صحة هذا األسلوب من جهة اللغة، وأنه لـو                   

، ألن تقـدم ذكـره      "إن آدم خلق على صورة الرمحن     : " كان املراد ما فهمه الراوي لكان يقول      

                                                 
 ٣٧١: البيهقي ، األمساء والصفات ، ص- ٢٦
 ٦: ، ص١٩٨٠دار الكتب العلمية ، بريوت ،  ابن فورك ، مشكل احلديث ،تصوير - ٢٧



 ٩

إن : ية عنه باهلاء من غري إعادة امسه الظاهر، كقولك        باالسم الظاهر يقتضي عند إعادة ذكره التكن      
  )٢٨.(إن زيدا ضرب عبد زيد: زيدا ضرب عبده، وال يقال

وكان من رواه باملعىن متمسكا مبا تومهه فغلط يف ذلك، وقد أنكر املازري ومن      :        وقال القرطيب   
  )٢٩(تبعه صحة هذه الزيادة

وليس بثابت عند أهل احلـديث،      : "       وقد نقل النووي عن املازري إنكار هذه الزيادة وأنه قال         
  )٣٠" (وكأن من نقله رواه باملعىن الذي وقع له وغلط يف ذلك 

ومن الواجب يف هذا الباب أن  : " ليقا على هذا ونظائره كلمة جامعة مانعة فقال                وللخطايب تع 
نعلم أن مثل هذه األلفاظ اليت تستشنعها النفوس إمنا خرجت على سعة جمـال كـالم العـرب                  
ومصارف لغاا ، وأن مذهب كثري من الصحابة وأكثر الرواة من أهل النقل االجتـهاد يف أداء                 

يان األلفاظ ، وكل منهم يرويه على حسب معرفته ومقدار فهمه ، وعلـى              املعىن دون مراعاة أع   
أهل العلم أن يلزموا أحسن الظن م ، وأن يحسنوا التأين ملعرفة معاين ما رووه وأن يرتلوا كـل                   

  )٣١. "(شيء منه مرتلة مثله فيما تقتضيه أحكام الدين ومعانيها 
  

مما يـدل علـى     " على صورة الرمحن    " وإن املتأمل ليدرك أن الشيخني مل خيرجا رواية         : قلت        
عدم اعتمادهم عليها وردهم هلا ،  ونلحظ أم إمنا ساقوا الروايات اليت فيها لفـظ الـصورة يف                   

 ورد  أبواب الرؤيا والشفاعة وحنو ذلك ومل يفردا للصورة بابا مستقال مما يدل على أما مل يريا ما                
يف ذلك داال على إثبات الصورة هللا تعاىل ، وهو ما يتفق مع صنيع علماء اإلسالم الذين فهموا من              
ذكر الصورة أن املراد ا صورة آدم يف بعض الروايات أو صورة املضروب يف رواية مسلم اآلنفة                 

إمنـا  " اليت يعرفون فيأتيهم اهللا يف صورته  : " الذكر ، وأن ما جاء من نسبة الصورة هللا تعاىل مثل            
أريد بذلك الصفة لكثرة ما تطلق الصورة على الصفة يف كالم العرب كما أسـلفنا ويكفينـا يف                  

  )ليس كمثله شيء وهو السميع البصري: ( ذلك قوله تعاىل 
  

                                                 
 ١٣: ابن فورك ، املرجع السابق ، ص- ٢٨
 ٥/١٣٩لقرطيب ، املفهم ،     ابن حجر ، فتح الباري ، ج ا- ٢٩
 ١٦/١٦٦ النووي ، شرح صحيح مسلم ، ج- ٣٠
 ٣٧٧:  البيهقي ، األمساء والصفات- ٣١
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   حديث الشمال -٢
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن عمـر بـن              :  أخرج مسلم يف صحيحه قال      

- قال قال رسـول اهللا     -رضي اهللا عنهما  - عن سامل بن عبد اهللا، أخربين عبد اهللا بن عمر          محزة،
يطوي اهللا عز وجل السموات يوم القيامة، مث يأخذهن بيده الـيمىن، مث             :( -صلى اهللا عليه وسلم   

أنا امللـك،   : أنا امللك، أين اجلبارون؟ أين املتكربون ؟ مث يطوي األرضني بشماله، مث يقول            : يقول
  ) ٣٢) (أين اجلبارون ؟ أين املتكربون ؟ 

وذكر الشمال تفرد به عمر بن محزة عن سامل ، وقد روى هذا احلديث نـافع                :     قال البيهقي   
 – رضي اهللا عنـه      –وعبيد اهللا بن ِمقسم عن ابن عمر مل يذكرا فيه الشمال ، ورواه أبو هريرة                

وكيـف يـصح    ...  فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال ،         -صلى اهللا عليه وسلم   –النيب  وغريه عن   
أنه مسى كلتا يديه ميني ، وكأن من قـال ذلـك            - صلى اهللا عليه وسلم    -ذلك ؟ وصح عن النيب    

  )٣٣.(أرسله من لفظه على ما وقع له أو على عادة العرب يف ذكر الشمال يف مقابلة اليمني 
 قد أورد هذه الرواية لينبه على شذوذ لفظها ولذلك فقـد            -إن اإلمام مسلم رمحه اهللا    :    قلت  

  أخرها وأخرجها بعد أن أخرج الروايات األخرى الصحيحة 
قال رسول اهللا :   فقد بدأ برواية يونس عن الزهري ، حدثين ابن املسيب أن أبا هريرة كان يقول    

يقبض اهللا تبارك وتعاىل األرض يوم القيامة ، ويطوي السماء بيمينه           : ( -ه وسلم    صلى اهللا علي   –
  )٣٤)(أنا امللك ، أين ملوك األرض ؟ : ، مث يقول

مث يطـوي   : " لـيت فيهـا      مث ثنى برواية أيب أسامة عن عمر بن محزة عن سامل عن ابن عمر، ا              
، وهو جنوح منه رمحه اهللا إىل أن هذه اللفظة شاذة حيث أخرها لينبه عليهـا،                "األرضني بشماله   

حيث إن عمر بن محزة هذا متكلم فيه حيث ضعفه حيىي بن معني، والنسائي وقال أمحد أحاديثـه                  
  ) ٣٦"(ضعيف:"ظ ابن حجر ، وقال احلاف) ٣٥.(مناكري

                                                 
 ٤/٢١٤٨ صحيح مسلم ، كتاب اإلمارة ، ج- ٣٢
 ٤١٠: الصفات  البيهقي ، األمساء و- ٣٣
 ٢٧٨٧: ، حديث رقم ٤/٢١٤٨ صحيح مسلم ،كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، ج- ٣٤
 ٣/١٩٢ الذهيب، امليزان، طبعة البجاوي، ج- ٣٥
 ٤١١:  ص١ ابن حجر، تقريب التهذيب، حتقيق عوامة، ط- ٣٦



 ١١

     مث ساق مسلم بعدها ما يؤكد شذوذها من روايات أخرى صحيحة، فقد ساق بإسناده عن               
 - صلى اهللا عليه وسلم    -عبيد اهللا بن ِمقْسم، أنه نظر إىل عبد اهللا بن عمر كيف حيكي رسول اهللا              

أنـا  ) ويقبض أصابعه ويبسطها    ( أنا اهللا   : "  عز وجل مساواته وأرضيه بيديه فيقول      يأخذ اهللا : قال
  .... امللك، حىت نظرت إىل املنرب يتحرك من أسفل شيء منه

   فمسا ساقه مسلم قبلها وبعدها يؤكد أن لفظة بشماله مما تفرد به الراوي عمر بن محزة، وهو                 
   ينبين عليه اعتقاد ليس مبرتلة من يتحمل تفرده مبثل هذا حىت

    مث وجدت أن أبا داود قد أخرج احلديث يف سننه من طريق عثمان بن أيب شيبة وحممد بـن                   
"  مث يطوي األرضني، مث يأخذهن      : " ولفظه.. العالء، أن أبا أسامة أخربهم، عن عمر بن محزة به         

  )٣٧"(ين املتكربون ؟ بيده األخرى ، مث يقول أنا امللك ، أين اجلبارون  أ: قال ابن العالء 
    فنلحظ هنا أن أبا داود قد أشار إىل اختالف أيب بكر ابن أيب شيبة وحممد بن العالء علـى أيب    

أيب شيبة منبـها    أسامة ، وقد أثبت لفظ حممد بن العالء وأعرض عن اللفظ اآلخر الذي ساقه ابن                
األول أن أبا أسامة كان يرويها عن عمر بـن          : على خطأ روايته ، وتفسري ما تقدم أحد أمرين          

محزة تارة هكذا وتارة هكذا فرواه أبو أسامة على الوجهني ، فاالضطراب هو من عمر بن محزة،                 
  أن عمـر بـن       لذا اختلف عليه الرواة ،أو أن الذي اضطرب هو أبو أسامة نفسه ، واألمر الثاين              

محزة رواه على وجه واحد لكن باجتهاد منه على سبيل الرواية باملعىن، لكن حممد بـن العـالء                  
حيث يظهر أن الراوي بدل . أصلح من اللفظة مبا يتفق مع احملفوظ وما يليق باهللا تعاىل ،واهللا أعلم           

  الراوي ، فهي رواية باملعىن مل يصب فيها " بشماله: "أن يقول بيده األخرى قال
إن اهللا يقبض يوم : ( وقد وجدت أن البخاري بعد أن أخرج رواية عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر            

  )القيامة األرض وتكون السماوات مطويات بيمينه مث يقول أنا امللك 
 –رواه سعيد عن مالك، وقال عمر بن محزة مسعت ساملا مسعت ابن عمر عن الـنيب                 :     مث قال 

  )٣٨( ذا –سلم صلى اهللا عليه و
دليل على أن رواية عمر بن محزة احملفوظة مثل باقي الروايات ليس            " ذا"فقول البخاري   :    قلت

  اهللا أعلم  فيها ذكر الشمال، وهذا يؤكد أن التعبري بالشمال أتى من الراوي عنه وهو أبو أسامة و

                                                 
 ٤٧٣٣، رقم ٥/١٠٠ أبو داود، السنن، كتاب السنة، باب يف الرد على اجلهمية، ج- ٣٧
 ٨/١٧٣ صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل ملا خلقت بيدي، ج- ٣٨



 ١٢

ومـا  " ( فقد قال اهللا تعاىل     :     مث وصف الباري بأن له ميينا له أصل يف القرآن خبالف الشمال           
قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينـه، سـبحانه               

  ٦٧/ الزمر-) وتعاىل عما يشركون 

 قـد وصـف     - صلى اهللا عليه وسلم    – من أن النيب         وقد أشار البيهقي إىل ما ثبت يف السنة       
  :الباري تعاىل بأن كلتا يديه ميني ، وهذه هي الرواية 

: - صلى اهللا عليه وسـلم     –     فقد أخرج مسلم يف صحيحه عن عبد اهللا بن عمرو، عن النيب             
 حكمهم املقسطون على منابر من نور على ميني الرمحن، وكلتا يديه ميني، الذين يعدلون يف           : ( قال

  )٣٩) (وأهليهم وما ولوا 
    وأخرج البخاري يف كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل تعرج املالئكة والروح إليه، بإسناده              

 كسب طيب   من تصدق بعدل مترة من    : ( - صلى اهللا عيه وسلم      –عن أيب هريرة، قال رسول اهللا     
  )٤٠... )(وال يصعد إىل اهللا إال الطيب، فإن اهللا يتقبلها بيمينه

ِذكْر اليمني يف هذا معنـاه      " يتقبلها بيمينه : " وقوله  : "     قال اخلطايب معلقا على هذا احلديث     
 عن حسن األشياء وإمنا يباشر      حسن القبول ، فإن العادة جرت من ذوي األدب أن تضاف اليمني           

ا األشياء اليت هلا قدر ومزية ، وليس فيما يضاف إىل اهللا من صفة اليدين مشال ، ألن الـشمال                    
وليس معىن اليد عندنا جارحة إمنا      " كلتا يديه ميني    : " حمل النقص والضعف ، وقد روي يف اخلرب         

 وال نكيفها وننتهي إىل حيث انتهى بنـا         هو صفة جاء ا التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت         
  )٤١. "(الكتاب واألخبار املأثورة الصحيحة وهو مذهب أهل السنة واجلماعة 

    وجيدر يب هنا التنبيه على مثال للغلو يف اإلثبات اعتمادا على رواية معلة غري ثابتة، وهو ما قاله                  
باب : " بن خزمية، عند مسألة إثبات صف اليد تعليقا على قول ابن خزمية           حمقق كتاب التوحيد ال   

ذكر سنة ثامنة تبني وتوضح أن خلالقنا يدين كلتامها ميني، ال يسار خلالقنا عز وجل إذ اليسار من                  
  )٤٢"(صفة املخلوقني، فجلّ ربنا عن أن يكون له يسار 

                                                 
 ٣/١٤٥٨ صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل، ج- ٣٩
 ٨/١٧٨ صحيح البخاري، كتاب التوحيد، ج- ٤٠
 ٤/٢٣٤٦ اخلطايب، أعالم احلديث ج- ٤١
 ٦٦: ابن خزمية ، التوحيد ، ص- ٤٢



 ١٣

نع من إطالق اليسار على اهللا عز وجل إمنا هو على جهة التأدب فقط، فـإن                يظهر أن امل  :     قال
) والسماوات مطويـات بيمينـه      :  (إثبات اليمني وإسناد بعض الشئون إليها كما قي قوله تعاىل         

يدل على أن اليد األخـرى  " إن ميني اهللا مألى سحاء الليل والنهار : " وكما يف قوله عليه السالم    
  )ليست ميينا املقابلة هلا 
ما علّق به احملقق املذكور يدل على أنه غري جدير بالتحقيق، ألن هذا الكـالم خمـالف                 :     قلت

خمالفة صرحية ملا استدل به ابن خزمية بعد ذلك من احلديث الصحيح الذي ساقه عن أيب هريـرة                  
اية مسلم السابق   ، وكذا ما جاء يف رو     "  اخترت ميني ريب، وكلتا يدي ريب ميني مباركة         : " وفيه

  .. "املقسطون على منابر من نور على ميني الرمحن وكلتا يديه ميني : " ذكره 
  مث إن األحاديث تضافرت على التعبري بكلمة األخرى فأين االلتزام بالنص الصحيح ؟ ومعلوم أن               

يد األخـرى   ال:" االجتهاد يف هذا الباب ال يصح إذ االعتماد فيه على النقل الثابت ، مث إن قوله                 
ال ينبغي إطالقها إذ مل يرد ا نص إضـافة إىل أـا تـوحي               " املقابلة هلا "كلمة  .. " املقابلة هلا   

بالتجسيم ، وكل ذلك إمنا يعرب عن وجود شرحية من أهل اإلثبات تبالغ حىت خترج عن النص ، أو               
 ، حيـث مل أجـد   أا تتمسك بأحاديث ضعيفة يف باب ينبغي فيه التثبت ومراعاة أقوال السلف           

  . أحدا من سلف األمة قد نسب إليه القول بالشمال للخالق تبارك وتعاىل 
       

  :     حديث القَدم والِرجل -٣
      جاء هذا احلديث من رواية أنس وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري، وعند التأمل فيهـا جيـد                 

عض الطرق من ذكر الرجل إمنا هـو        وأن ما جاء يف ب    , الباحث أن الثابت يف ذلك هو ذكر القدم       
  :رواية باملعىن ويتحمل الراوي خطأ ذلك، وال يصح إطالق أن الرجل من صفات اهللا تعاىل

  : أما رواية أنس 
 -عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك أن نيب اهللا        شيبان      فقد أخرجها البخاري ومسلم ، من طريق        

ول هل من مزيد حىت يضع فيها رب العزة تبارك          ال تزال جهنم تق   : (  قال –صلى اهللا عليه وسلم     
  )٤٣...)(وتعاىل قدمه فتقول قطْ قطْ وعزِتك ، ويزوى بعضها إىل بعض 

                                                 
    ٧/٢٢٥ صحيح البخاري، األميان والنذور ،باب احللف بعزة اهللا ، ج- ٤٣

   واللفظ له، ٢٨٤٨:،رقم ٤/٢١٨٧        ومسلم يف صحيحه، كتاب اجلنة ج
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     وأخرجها البخاري أيضا يف التوحيد، ومسلم وابن أيب عاصم يف السنة ،وغريمها من طريـق               
  )٤٤.."(حىت يضع فيها رب العاملني قدمه: " عن قتادة، عن أنس بلفظبةسعيد بن أيب عرو

حىت يضع رب العزة    :" عن قتادة عن أنس بلفظ       سليمان التيمي  الشيخان من طريق         وأخرجها
  )٤٥.."(فيها قدمه ، فيرتوي بعضها إىل بعض وتقول قطْ قطْ بعزتك وكرمك 

    وأخرجها أيضا البخاري يف التفسري عن عبد اهللا بن أيب األسود، عن حرمي بن عمارة، عـن                 
يلقى يف النار وتقول هل من مزيد حىت يضع قدمه فتقول           : " ، عن قتادة، عن أنس، ولفظه       شعبة

  )٤٦"(قط قط 
  )٤٧(عن قتادة مثلهأبان بن يزيد     وأخرجها مسلم وأمحد وابن خزمية وابن أيب عاصم من طريق 

  
    وأخرجها ابن أيب عاصم وابن خزمية من طريق أشعث اخلراساين، ثنا شعبة، عن قتادة عن أنس                

  )  ٤٨"(حىت يضع قدمه أو رجله عليها : " بلفظ 
ي والشك هنا من أشعث اخلراساين الراوي عن شعبة ، وذلك ملخالفته حرمي بن                   شك الراو 

عمارة عند البخاري ، وكذا ملخالفته للمحفوظ عن قتادة حيث رواه مخسة من الرواة الثقاة عن                
، ويف هذه احلالة يفسر األمر أن أشعث اخلراساين عندما شك بالكلمة احملفوظة             " قدمه"قتادة بلفظ   

                                                                                                                                                       
  ١٥/٢٥٥، ج٢رح السنة ، حتقيق الشاويش، املكتب اإلسالمي ، ط       والبغوي يف ش

 ٤١٤: ، والبيهقي ، األمساء والصفات٣٢٧٣ رقم٥/٣٦٤       والترمذي يف جامعه ، كتاب التفسري ، سورة ق ، ج
، ابن أيب عاصم ، السنة ، ٨/١٦٧ صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب قول اهللا تعاىل وهو العزيز احلكيم ، ج- ٤٤
 ٣/٢٣٤ ، أمحد يف املسند ج٩٧ ، ٨٨: ، وابن خزمية ، التوحيد ٥٣٣ ، ٥٣١، رقم ١/٢٣٤ج
   ٨/١٦٧ صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ،باب قول اهللا تعاىل وهو العزيز احلكيم ، ج- ٤٥

 ٢٨٤٨: ، رقم٤/٢١٨٨النار يدخلها اجلبارون، ج       ومسلم يف صحيحه ، كتاب اجلنة باب 
  ،٦/٤٧سورة ق ، باب قوله وتقول هل من مزيد ، ج صحيح البخاري، كاب التفسري ـ - ٤٦

   ) ١/٥٠١اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ج(       وابن حبان يف صحيحه 
  "حىت يضع قدمه أو رجله: " من وجه آخر عن حرمي بن عمارة به لكن بلفظ٤٤:      وأخرجها البيهقي يف األمساء ص

ن نسخة األمساء املطبوعة بتحقيق الكوثري فيها سقط يف هذا املوضع ينبغي       لكن ما يف الصحيح أثبت وأرجح، ويظهر أ
 .أن حيرر 

  ٣/١٤١، أمحد يف املسند ج٤/٢١٨٨ مسلم يف صحيحه كتاب اجلنة ،ج- ٤٧
 ٨٨: ، ابن خزمية، التوحيد ٥٣٤:رقم ١/٢٣٥       ابن أيب عاصم ، السنة، ج

  ٨٨: ، ابن خزمية ، التوحيد ،ص٥٣٢: رقم١/٢٣٤ ابن أيب عاصم ، السنة ، ج-- ٤٨
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على أا مرادفة للقدم فهي رواية جديرة باالستنكار واإلمهال ، وأشعث اخلراسـاين             عرب بالرجل   
  .هذا وإن كان ثقة إال أنه ليس من رجال الشيخني وقد خالف

  

  : رواية أيب هريرة
  عن أيب هريرة ،األعرج     أخرجها البخاري من طريق صاحل بني كيسان عن 

  ٤٩..)هل من مزيد ثالثا حىت يضع فيها قدمه فتمتلىءفيلقون فيها وتقول : (     وقال يف احلديث
فأما النـار فـال     : ( وقال يف احلديث    ..    وأخرجها مسلم من طريق أيب الزناد عن األعرج به          

  )    ٥٠)(... متتلىء فيضع قدمه عليها ، فتقول قطْ قطْ
  )٥١( عن أيب هريرة وأحال على لفظ أيب الزناد ابن سريين   وأخرجها مسلم من طريق أيوب عن

  )٥٢(به مثله عن ابن سريين     وأخرجها البخاري من طريق عوف 
  )٥٣(    وأخرجها ابن خزمية من طريق هشام بن حسان ويونس بن عبيد عن ابن سريين مثله

ة يف التوحيد وابن أيب عاصم يف السنة ، من طرق عن محاد بن سلمة عـن                  وأخرجها ابن خزمي  
  )٥٤( عن أيب هريرة مثلهعمار بن أيب عمار

عـن أيب هريـرة     عن أبيه،    العالء بن عبد الرمحن،        وأخرجها الترمذي وابن مندة من طريق       
هل امتألت ؟ فتقول هل من مزيد ؟ حىت إذا أوعبوا فيها وضع الرمحن قدمه فيها                : فيقال:" فظ  بل

  )٥٥... )(وأزوى بعضها إىل بعض 
، عن أيب هريرة    زياد موىل بين خمزوم    عن        وأخرجه ابن خزمية من طريق إمساعيل بن أيب خالد،        

  ) ٥٦)(رب قط رب قط: حىت يضع الرب عليها قدمه فتقول(  بلفظ

                                                 
 ٨/١٨٧ صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب ما جاء إن رمحة اهللا قريب من احملسنني ج- ٤٩
 ٤٤٣:، البيهقي، األمساء والصفات٤/٢١٨٦ صحيح مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها، ج- ٥٠
 ٥٢٦ رقم١/٢٣٢ وابن أيب عاصم، ج٢/٢٧٦، وأمحد يف املسند ج٤/٢١٨٦ صحيح مسلم، كتاب اجلنة، ج- ٥١
 ٦/٤٨ صحيح البخاري، كتاب التفسري، سورة ق، باب قوله وتقول هل من مزيد، ج- ٥٢
 ٩٣: ابن خزمية ،التوحيد ص- ٥٣
 ٥٢٥ رقم ١/٢٣١، ابن أيب عاصم يف السنة، ج٩٧: ابن خزمية، التوحيد، ص- ٥٤
 ٢٥٥٧، رقم ٤/٥٩٦ جامع الترمذي، كتاب صفة اجلنة، باب ما جاء يف خلود أهل اجلنة وأهل النار، ج- ٥٥
 ٢١٩: ، وسنده صحيح ، زياد ثقة من رجال مسلم ، التقريب٩٨: ابن خزمية، التوحيد - ٥٦
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 رجلهفأما النار فال متتليء حىت يضع       : (  عن أيب هريرة فرواها بلفظ       عن مهام  وانفرد معمر     
حىت يضع اهللا تبـارك     : " لفظ البخاري ، ولفظ مسلم      ) ٥٧... )(،فتقول قط قط فهنالك متتلىء      

  "حىت يضع اهللا عز وجل رجله "، ولفظ أمحد .. " وتعاىل رجله 
ابن سريين واألعرج وعمار بن     :     فهنا نلحظ اختالفا على أيب هريرة، فقد اتفق األكثرون وهم         

، وانفرد معمر عن    " قدمه"أيب عمار، وعبد الرمحن موىل احلُرقة وزياد موىل بين خمزوم على لفظة             
وأا حمفوظة ، وأن    " قدمه"، والنقد احلديثي يقتضي هنا ترجيح رواية األكثر         " رجله: "مهام فقال 

شاذة يظهر أا مروية باملعىن ملخالفة مهّام خلمسة من كبار أصحاب أيب هريـرة ،               " رجله"كلمة  
  : هريرة لتتضح لك الصورة أكثر وكذا ملخالفته رواييت أنس وأيب سعيد، وإليك شجرة رواية أيب

  
  

  )حىت يضع فيها قدمـه : (                     شجرة حديث أيب هريرة 
  
  
  

      زياد املخزومي      عمار بن أيب عمار       األعرج                      ابن سريين                   عبد الرمحن   مهام 

  
       إمساعيل بن أيب خالد    محـاد       ابن كيسان    أبو الزناد       أيوب    عوف   هشام   يونس       العالء      معمر   

                                         
  دمه  يضع قدمه  يضع رجله       يضع قدمه            يضع قدمه     يضع قدمه    يضع قدمه     يضع قدمه    قدمه    قدمه    ق

  
  
  
   

                                                 
 ، مسند أمحد ٤/٢١٨٧، صحيح مسلم، كتاب اجلنة، ج٦/٤٨ صحيح البخاري، كتاب التفسري، سورة ق، ج- ٥٧
  ١٥/٢٥٧ ، شرح السنة للبغوي ، ج٣/٢٧٦ج

 ١٥/٢٥٧ ، البغوي شرح السنة، ٩٥-٩٤:،  ابن خزمية، التوحيد٤٤٣:      البيهقي، األمساء والصفات
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  : رواية أيب سعيد اخلدري
 صلى اهللا عليه    – عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري عن النيب           -تعليقا–أخرجها البيهقي   

  )٥٨(من غري إضافة ) حىت يضع فيها قدما : ( وقال يف احلديث  : -وسلم 
 عاصم وابن خزمية وأمحد يف املسند من طريق عطاء بن السائب، عن عبيد اهللا               وأخرجها ابن أيب  

فيلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حىت يأتيها اهللا          :"بن عبد اهللا بن عتبة، عن أيب سعيد، ولفظه          
، وعطاء بن السائب معروف بـاالختالط       ) ٥٩.. "(فيضع قدمه عليها فتزوي فتقول قدي قدي        

  لكن هذا من حمفوظ حديثه ملتابعة أيب صاحل له عن أيب سعيد
" رجلـه "وأخر رواية   "  قدمه: "    ونلحظ أن البخاري يف كتاب التفسري قدم الروايات اليت فيها         

 الكلمة مع صحة أصل احلديث ، ويؤكد        وهذا مشعر بأنه أخرجها للتنبيه عليها ولبيان شذوذ هذه        
ذلك أن أنه مل خيرج هذه الرواية يف كتاب التوحيد الذي هو أليق مبثل هذه الزيادات ،وإمنا اقتصر                  
يف التوحيد على إخراج الرواية اليت فيها ذكر القدم وهذا مصري منه إىل ترجيحها وإثباا والتنبيـه                 

  . على شذوذ األخرى 
 على منهجه الذي بينه يف مقدمة صحيحه وعرف من اسـتقراء طريقتـه يف                     أما مسلم فإنه  

ترتيب األحاديث، وهو أنه يقدم احلديث األصل معتمده يف الباب مث يذكر يف املتابعات ما كـان                 
فيه علة للتنبيه عليها وبياا موازنة مبا يذكره من الروايات السليمة من اخلطأ قبلها وبعدها، وهـو                 

، مث ثنـى    " قدمـه " واية أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة اليت فيها ذكر كلمة             هنا قد قدم ر   
برواية ابن سريين عن أيب هريرة املوافقة هلا، مث أورد رواية معمر عن مهام عن أيب هريـرة وفيهـا             

، وتأخريها مشعر بأنه يراها شاذة ، ويؤكد ذلك أنه أتبعها بروايات حديث أنـس               " رجله"كلمة  
  . متعددة وكلها فيها ذكر القدم من طرق

  
 قد تنبها إىل الثابت من هذه الروايـات،         - اهللا تعاىل   رمحهما -      ومن هنا ندرك أن الشيخني    

وأن كثريا من أهل العلم مل ينتبه لصنيعهما، حىت إن احلافظ بن حجر وهو من كان يـتوقع منـه                   
 يأت منه ما نطمح إليه يف هذه املسألة إمنا          أن يديل بدلوه يف حتري مثل هذه املواضع وحتقيقها، مل         

                                                 
 ٤٤٣: البيهقي، يف األمساء والصفات، ص- ٥٨
 ٧٨ /٣/١٣، مسند أمحد ج٩٤:، ابن خزمية، ص٥٢٨ رقم ١/٢٣٣ ابن أيب عاصم، السنة، ج- ٥٩



 ١٨

وزعم ابن اجلوزي أن    : " وجدناه قد قال يف معرض تعليقه على رواية البخاري يف تفسري سورة ق            
حتريف من بعض الرواة لظنه أن املراد بالقدم اجلارحة فرواهـا           " الرجل"الرواية اليت جاءت بلفظ     

غري ثابتة عند أهل النقل، وهو      " الرجل"الرواية بلفظ   وبالغ ابن فورك فجزم بأن      ... باملعىن فأخطأ 
  )٦٠.."(مردود لثبوا يف الصحيحني

ما سبق من حترير الروايات وبيان احملفوظ من الشاذ يظهر أن رواية الرجل غري ثابتـة،                :     قلت
ن علل بعض الروايات، وأن ما خيرجه الـشيخان إذا          وقد بينت عذر الشيخني ومنهجيهما يف بيا      

كان فيه أوهام يف بعض لفظه يكون للتنبيه عليه وبيان شذوذ بعض ألفاظه، والتصحيح إمنا هـو                 
  فما قاله ابن فورك وابن اجلوزي أقرب إىل احلق والصواب . ألصل احلديث ،واحلق أحق أن يتبع

ة واحدة حتصل يوم القيامة ،والقـول بتـصحيح             ومما يؤكد ذلك أن الرواية تتحدث عن واقع       
أحدمها إثبات تعدد الواقعة ، فمرة يضع الرب قدمه ومـرة يـضع             : رواية الِرجل هو أحد أمرين    

رجله ،وهذا ينايف سياق احلديث وينايف قدرة اهللا وعظمته ألن الروايات تفيد أن النار تقول قـط                 
  ! زيد مرة ثانية بعد كل ذلك ؟قط وختشع هليبة اهللا وعظمته، فهل تعود لطلب امل

   واألمر اآلخر هو أن القدم مبعىن الرجل ، وأن الرسول الكرمي عرب مرة ذا ومرة ذا ، وهذا مل                   
يقله أحد ألن خمرج احلديث واحد ،إضافة إىل أن القدم غري الرجل لغة وعرفا إال أن الرجل أعـم                   

  .باألعم عن األخصمن القدم وهذا سبب وقوع الراوي يف اخلطأ حيث عرب 
                      

  .واهللا أعلم                                
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