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اختالف الصحابة بني فهه احلديح اليبىٍ وىقده:

 -دراسة حتلًلًة -

د .عنار أمحد احلريرٍ*
تاريخ قبول البحث2219/11/12 :م

تاريخ وصول البحث2219/4/22 :م

ملخص

يتشاول البحت مدألة حثيثية ذات ُبعث نصغلي فقهي ،تتعمق في ضبط الرحابة وبيان اختالفهظ فيي
فهظ بعز الستغن ونقثها والفيح يضشهسيا ،وءيال البحيت فيي تغسبية ومبحثيضع رخيديضع وخاتسية ،نميا السبحيت

األول :فقييث تشيياول اخييتالا الرييحابة فييي فهييظ بعييز الستييغن واءتهييادهظ الفقهييي فييي ذلييط ،وصهييغر مثر يية
السعاني والضاهح ،ونما السبحت الثاني :فحكخ عمى نقث الستع عشث الرحابة وقث مار يغ وميا تريغًبال لميغهظ
والخشييأ ،نو ردال لييثلضو نقييغ  ،كييشر الق يحمن نو ييشة مذييهغرة نو اييياس األصييغل ،وكانيية نهييظ الشتيياخ  :نن

الخمع األول مع عرح الرحابة تجّمى فيه قسة الزبط والحجر في الحواية ،واختمف األمح بعث وفاة عسح

 ،وال يييث مييع التفحًييق يييضع اخييتالا الفهييظ عشييث الرييحابة الييجه مار ييه فقهييال الرييحابة ،وخرغص يال مل

يضته ،وبضع نقث الستع الجه تجمى فيه الزيبط فيي نعميى صيغر ميع خيالل عيحث الحيثيت عميى ندلية نقيغ
ال معحفيال فقهيال وحثيثيال نثح في اتجاهات الفقهال والسحثثضع.
مشه ،وننت ذلط ثح ل
الكمسات السفتاحية :الرحايي ،الزبط ،الحثيت الشبغه ،اختالا الفهظ ،نقث الستع.

The Sahaba differences between the understanding and critical
)the Hadeeth (An analytical study
Abstract
This paper deals with a prophetic hadith subject related to (companians setting) and
their differences in understanding some of the texts criticisms and differences. The first
topic concerns with the Sahabah differences in the understanding of some texts and
their jurisprudence judgment. The second topic focuses on the Sahabah criticism of the
(Motun) as they practiced it either as an illusion correction or referring it to a reliable
proof such as the Quran text or the prophetic Sunnah.
The findings conclude that the first era of Sahabah time manifested the pinnacle of
(Dhabt) and carefulness in the narrations, but it have been altered after the death of Omar.It
is necessary to distinguish between the Sahaba understandings differences of which was
practiced by scholars, and the texts criticism which the (Dhabt) has been clarified and
depicted during referring of the prophet hadith to a stronger verification, resulting to
jurisprudence and hadith rich knowledge that have an impact on jurists and narrators.

* ن تاذ مذارك.
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اختالف الصحابة بني فهه احلديح اليبىٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املقدمة.

ال معحفييال ننيت عمغميال واءتهيادات فيي كيو عريح،
َّ
مح الحثيت الشبغه بس اححيو ونسيغار متعيثدة ،كغنية بسجسغعهيا ثيح ل
ومع نهظ السحاحو التي كانة فارقة في الحثيت الشبغه مححمة ما بعيث وفياة الشبيي  ،حضيت عيايذ الريحابة واقعيال ءثييثال،

وغاب السفخع والحكظ عشث االختالا ،وتذ ّكمة محءعيات في عرح الرحابة في الشضح بسا يشقيو عيع الشبيي  وميا فهسيال
نو قبغالل ،فكان لبضة الشبيغة أيأن ،ولفقيه الريحابة أيأن ،ولسيع تقيثم و يالمه أيأن ،ولسيع الزميه أيأن ،نثيحت فيي فهيظ كيالم
الشبغة وتمقيه ،وا تثراك بعزهظ عمى بعز.

ولييظ يكييع الرييحابة عمييى قييثر واحييث مييع الزييبط واال ييتشباق والفقييه ،وحضييت غيياب السذي ّيحع عشييث فهييظ نيير مييا صهييح
وتعثدت الحه في فهظ محاد الشبي  مع قبو بعز الرحابة.
االختالا بدبب االءتهادّ ،

َّ
ألن الخشييأ والييغهظ ءيياخخ عمييى
رد
ومييع ءانييب مخييح ييمط بعييز الرييحابة مشهج يال خاص يال فييي قبييغل الحييثيت نو ّ
الرييحايي ،فهييغ ليييد معريغمال مشييه ،وكييان مييشه نيييي بكييح وعسييح -رضييي ع عشهسييا -التقمضييو مييع الحييثيت خذييية وقييغع
الرحابة بالخشأ.

ومع قغة هج السشهجية في صيانة كيالم الشبيي  ميع الخشيأ ،تكغنية عشيث بعيز الريحابة ندوات نخيح فعمهيا عمسيال

الرحابة لزبط كالمه  وصيانته مع الخشأ.
أهنًة البحح.

تكسع نهسية البحت في معالجة ءخخية حثيثية تخر زمع الريحابة حضيت صيحة الحيثيت هيي األصيو ،وتححًيح محيو

الشخاع يضع مرشمحضع قيث وقيع ليبد فضهسيا ،حضيت ءعمهسيا اليبعز مديألة واحيثة ،وليظ يفيح ييضع اخيتالا الفهيظ عشيث الريحابة

ونقثهظ لستغن بعز األحاديت وردها.

كسيا تكسيع نهسيية البحييت فيي د ار ية ءانييب مهيظ يتعميق بفقيه الرييحابة واءتهياداتهظ ،وضيافة لشقييث بعيز الستيغن وترييغًبها،

مسا يدمط الزغل عمى ءانب مهظ مع حياة الرحابة.
إشكالًة البحح.

تسضخت بعز الذخريات مع الرحابة بالفقه والعميظ والسعحفية واالسيالع عميى نحيغال الشبيي  ،ميا ءعيو لهيا أيأنال

م يياث الح ف ييي عر ييح الر ييحابة وبع ييثهظ ،وممك يية الق ييثرة عم ييى الشق ييث وس ييحح مرال ف ييي معحف يية مي يحاد الشب ييي  وض ييبط كالم ييه
وترغًبه ،في ضغل ذلط يسكع نن نتدالل باآلتي:


ما الفح يضع اختالا الفهظ ونقث الستع عشث الرحابة؟



هو اختمف الرحابة في فهظ بعز نرغص األحاديت ،ولساذا؟



ما وءه نقث بعز الرحابة متغن بعز األحاديت ،وما ندواتهظ في ذلط؟

خطة البحح.

ولإلءابة عع هج األ بمة ،قدسة البحت ولى تغسبة ومبحثضع رخيدضضع وخاتسة:

تهطئة.
ٕ ٖٙـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)4ه2020/و
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السبحث األول :اختالا الرحابة في فهظ الشر الشبغه.

السبحث الثاني :نقث متع الحثيت ورد عشث الرحابة.
خاتسة.
أهداف البحح.
-

الغقغا عمى واقع رواية الحثيت الشبغه في عرح الرحابة.
التسضضخ يضع مرشمحضع مختمفضع (اختالا الفهظ) و(نقث الستع).

ييان نوءه نقث الستع عشث الرحابة.
ييان فقه الرحابة ونثح عمى في نحاديت األحكام.

ميهج البحح.

اتبعة في هجا البحت السشه التحمضمي لث ار ة تشبيقية عمى نحاديت مخحءة في الريحيحضع الغقيغا عميى واقيع روايية

الحثيت الشبغه في عرح الرحابة ،والسحاحو التي مح يها.
حمددات البحح.

حثود البحت د ار ة السغضغع في زمع الرحابة فقط ،واقترحت األمثمة عمى نحاديت الرحيحضع لغفحتها ولكغنها

نصح األحاديت ،فتكغن مادة البحت معتسثة عمى األحاديت الرحيحة فقط.
الدراسات السابقة.

لييظ نعثييح عمييى عش يغان حدييب اسالعييي وحييثود عمسييي متغافق يال مييع عش يغان بحثييي ،وإنسييا هشيياك بعييز األبحيياث حييغل

ضبط الرحابة بالعسغم ونقث الحوايات ،وقث قثم معضسها في ماتسح قامة به ءامعة العمغم اإل المية العالسية فيي األردن

عام ٕٗٔٓم ،مشها بحت"مشه الرحابة في التثبة مع الحاوه والحواية" لمثكتغر نافج حساد ،ومشها بحت" :نقيث السيتع عشيث
الرحابة_ د ار ة في ا تثراكات عاخذة -رضيي ع عشهيا" -لميثكتغر يا يح الذيسالي ،وبحيت ليي "نقيث السيتع عشيث الريحابة"،
ومشها بحت"الثراية في ييان ضغابط نقث الحواية عشث الرحابة" لمثكتغر عبثالقادر السحسثه.

وهشاك ر يالة ماءديتضح بعشيغان "ميشه نقيث الحواييات عشيث الريحابة ،د ار ية ا يتقحاخية تحمضميية فيي الريحيحضع" ،لمشاليب

خمضو نيغ خزح في ءامعة الشجاح الغسشية عام ٖٕٔٓم.
ما بق ذكح مع د ار ات ونبحاث مفضثة في بايها ،ركخت عمى ءانب الزبط عشث الريحابة وضيغابط الشقيث ون يسال
الرحابة الشقاد ،وصغر ونلفاظ الشقث ،وهشاك تكحار يضع الث ار ات الدابقة.
اإلضافة يف حبجٌ.

يمتقي بحثي في بعز ءخخياته مع الث ار ات الدابقة في العسغميات ،ولكع يختمف عشها مع حضت ءخخيية السغضيغع

والسحتغ وسبيعة الث ار ة وعسقها ،فاإلضافة التي تسضخ يها بحثي تتسثو في الشقاق اآلتية:
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-

يختر بحثي في ييان حال الحواية في عرح الرحابة مع حضيت التذيثد والتدياهو ،وتقدييسها وليى قديسضع ،ومبيحرات
ذلط.
يحكخ البحت عمى د ار ة مرشمحضع ،وقع فضهسا لبد ،وءعمهسا البعز واحثال ،وندخو في نقث السيتع ميا لييد مشيه،

وبضع مثارس الرحابة في التعامو مع فقه الشر.
وهغ اختالا الفهظّ ،
قدظ البحت نقث الستع ولى قدسضع ،فهشاك فح يضع ترغًب الغهظ ورد متع الحثيت.

-

سبيعيية معضييظ الث ار ييات الدييابقة نأييبه بدييحد نمثميية خالييية مييع التحمضييو والعسييق ،يضشسييا اهييتظ بحثييي فييي د ار يية األمثميية د ار يية

-

االهتسام بسشه الذيخضع البخاره ومدمظ في يا نمثال هج األحاديت ومغقفهسا مشها.

تحمضمية تفرضمية.

تىطئة.
تغقف نخول اليغحي يغفياة الشبيي  ،واعتريظ الريحابة يشريغص القيحمن والديشة السحفغصية ليثيهظ ولسيا نيخل كتياب ع

ضيه ﵀ تعيالى ،اختمييف األميح فيي الدييشة الشبغًية حضيت االءتهياد قيياخظ فيي ضيبط مييا
متيغات الح ال زًيادة فييه وال نقرييان ،مغكيغالل ِحف ُ
سعه الرحابة مع الشبي  نو في فهظ محاد  ،واءتهثوا في صياغة قيغانضع تحيافع عميى يشة الشبيي  فيي صيو واقيع ءثييث

غاية فيه الشبغة التيي كانية تحديظ كيو ميا يقيع ميع اخيتالا نو وأيكال ،وتعيثدت نقيغال الريحابة فيي نقيو الحادثية الغاحيثة نو
في صياغة الحكيظ الفقهيي ونديبته وليى الشبيي  ،وًُعتبيح الخميفية ال احأيث عسيح نول ميع يع لمسحيثثضع التثبية فيي األخبيار
ونخج الحيشة في نقو كالم الشبغة.
قيال اليجهبي" :وهيغ اليجه ّيع لمسحيثثضع التثبية فيي الشقيو ،وربسيا كيان يتغقيف فيي خبيح الغاحيث وذا ارتياب - ..وذكيح قريية

نيي مغ ى األأعحه -ثظ قال" :نحب عسح نن يتأكيث عشيث خبيح نييي مغ يى بقيغل صياحب مخيح ،ففيي هيجا دلضيو عميى نن الخبيح
وذا روا ثقتان كان نقغ ونرءح مسا انفحد به واحث"(ٔ).
وميع احتييياق الريحابة فييي ضييبط الحيثيت الشبييغه يبقييى لبذيحًة الرييحابة نثييح فيي رواييية الحييثيت وفهيظ ميحاد الشبييي ،
وق ييث ّنب ييه العمس ييال ول ييى نن تع ييثيو الر ييحابة وت ييخكضتهظ ال يعش ييي عر ييستهظ وع ييثم وق ييغعهظ بالخش ييأ ،ل ييجلط م ييع اإلقي يحار بعثال يية
الرييحابة نءييازوا الخشييأ وعييثم الزييبط فييي حقهييظ(ٕ) ،يييو واقييع الرييحابة يثبيية عسمييية الزييبط واالختبييار يضييشهظ ،حتييى قييال
الخشضب البغيثاده" :وال نعميظ الريحابة قبميغا خبيح نحيث وال بعيث اختبيار حاليه والعميظ بديثاد وا يتقامة مجا بيه وصيالح سحاخقيه،
وهييج صييفة ءسيييع نزواج الشبييي  وغضييحهع مييع الشدييغة الالتييي روًييع عشييه ،وكييو متحسييو لمحييثيت عشييه"(ٖ) ،وقييث وقييع اخييتالا
يضع الرحابة في ضبط بعز الغقاخع واألحثاث التارًخية كسا ييأتي ،ليجلط قيال اييع تيسيية" :لك ّيع الغميط ليظ يديمظ مشيه بذيح،
ولهجا يقيال فييسع يز ّيعف ميشهظ وميع نمثيالهظ :تكميظ فييه بعيز نهيو العميظ ميع قبيو حفضيه ،نه :ميع ءهية يغل حفضيه ،فييغمط
فضشدى ال مع ءهة تعسث لمكجب"(ٗ).

في صو ذلط ال يث مع ييان وتفحًق يضع اخيتالا الريحابة فيي فهيظ السيتع ،ميع التديميظ بالحيثيت دون ونكيار ،يغال
نكان صاه الح في زمع الشبي  نو ما بعث وفاته ،وبضع نقث الستع ورد نوترغًبه.
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املبحح األول:

اختالف الصحابة يف فهه اليص اليبىٍ.
قديظ العمسيال األحادييت الشبغًية وليى :نقيغال ،ونفعيال ،وتقيارًح،
يحيط بالشر الشبغه قحاخع عثة تُغضح السحاد مشيه ،وقيث ّ
وءعمغا الشر وما قشعيال نو صشيال ،وإلى تذحًعية ،وغضيح تذيحًعية ،وميارس الريحابة اءتهيادهظ فيي وصيابة ميحاد الشبيي  فيي
ذلط ،فكان االختالا يضشهظ حتسيال.

ون مجتسييع الرييحابة قييث تسضييخ بييالتشغع الثقييافي والعحقييي
ون اخييتالا قييثرات الشيياس ومييع يضييشهظ الرييحابة نمي نيح يي ا
يثيهي ،يييو ّ

نقو حضال مع غضيح ،ييو
والقغمي ،وقث نثح ذلط في تكغًشهظ السعحفي وفهسهظ لكالم الشبي  ،وال يعشي نن الداخو نو السدتفهظ ّ
قث تكغن مكغناته السعحفية ونزجها نثسحت مثو هج التداهالت ،وقث صهح ذلط في حياة الشبي  قبو وفاته.
وًر ييف ال ييثهمغه ح ييال الر ييحابة ف ييي األخ ييج م ييع الشب ييي  فيق ييغل" :نم ييا ر ييغل ع  فك ييان يتغض ييأ ،فض ييح الر ييحابة

وضغل  ،فيأخجون به مع غضح نن يبضع َّ
نن هجا ركع وذلط ندب ،وكان يرمي ،فضحون صالته ،فيريمغن كسيا رنو يريمي ،وحي ،
يديح ع ليه ميع دبادتيه وفتياوا ونقزيضته،
حجه ،ففعمغا كسا فعو ،فهجا كان غالب حاله  ...ف نح كو
فحمق الشاس َّ
صحايي ما َّ
ّ
فحفضهييا ،وعقمهييا ،وعييحا لكييو أيييل وءه يال مييع قبييو حفييغا الق يحاخع بييه ،فحسييو بعزييها عمييى اإلباحيية ،وبعزييها عمييى الشد ي

ألمارات وقحاخع كانة كافية عشث  ،ولظ يكع العسثة عشثهظ وال وءثان االسسبشان والثم مع غضح التفات ولى سح اال تثالل"(٘).

وهجا الغصف يششبق عمى حال الرحابة في زمع الشبغة وما بعث  ،ولكيع يختميف ميع ءهية الحديظ وتجميية اإلأيكال نو
عثمه:


فهم الحديث في حزرة الشبي :
لظ يكع الرحابة بسشخلة واحثة مع حضت ن بقضتهظ لإل الم ومالزمتهظ الشبي  وتحرضمهظ السعحفي واالسيالع عميى

نحغال الشبي  والغحي ،لجلط كان التسايخ واضحال يضع الرحابة في ذلط ،وكان ألم السامشضع عاخذة -رضي ع عشهيا-

الرثارة في ذلط لجسعها صفات عثة تاهمها لسثو هيج السكانية ييضع الريحابة فيي الفهيظ والشقيث ،وفيي حيياة الشبيي  ال تفتيح
يب ييغم القيامية وال
في اال الشبي لسا يذكو عمضها مع معيان ونريغص ،فقيث
ْ
يألة ميحلة الشبيي  عشيثما قيال" :لييد نح نيث يحا َ ُ
ِِ
ر[االنذيقا -ٚ :
اس ُب ِح َدابا َي ِدي ا
همط" ،فقالة :يا ر غل ع نليد قث قال ع تعيالىَ  :فأ َّ
َما َم ْن أُوِت َي ِك َت َاب ُه ِبَي ِسيشه َف َد ْه َ
ف ُي َح َ
()ٙ
ذ الحداب يغم القيامة وال ُع ِّجب" .
 ]ٛفقال ر غل ع " :ونسا ذلط العحث ،وليد ن
نحث يشا َق ُ
فشحح مثو هجا الداال عمى الشبي  ،يضهيح مديتغ عيال ميع السعحفية يغال فيي ا تحزيار ميية قحمنيية ،نو قيثرة نقثيية

في وصهار محو اإلأكال يضع اآلية وكالم الشبي .

وهجا األمح قث تكحر مع سبقة خاصة مع الريحابة فيي سيحح ن يبمة عميى يبضو اال يتفهام فيي حزيغر  ،مسيا ن يهظ
ِ
حو مذكالت كثضحة عجخ عشها عامة الشاس.
في نذغل ءضو خاص مع الرحابة قادر عمى ّ
ِ
ين ِكَتاب َلَلا
وربسييا هشييا يسكييع تفدييضح مغقييف بعييز الرييحابة فييي الجسييع يييضع قغلييه تعييالىِ :إ َّن َّ
الر َلَلَ َة َكاَن َلَل ْ َعَم َلَل اْل ُس َل َْلِ ِمش َ

َم ْهُقهتا[الشدال ]ٖٔٓ :ونمح  لهظ نن ال يرمغا العرح وال في يشي قحًضة ،وقث ند ذلط ولى العثول عع صاهح كالمه .)ٚ(

فبعز الرحابة حسمغا الشهيي عميى حقيقتيه ،وليظ يبيالغا بخيحوج الغقية ،تحءيحيال لمشهيي اليجه هشيا عميى الشهيي فيي تيأخضح

الرالة عع وقتها ،ونما بعزهظ اآلخح فقث حسو الشهي عمى السجازًة ،وقالغا :ونه كشاية عع الحيت واال يتعجال واإل يحاع وليى
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اختالف الصحابة بني فهه احلديح اليبىٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يشي قحًضة ،فرّمغا قبو نن ي ِ
رمغا ولى يشي قحًضة ءسعا يضع األدلة(.)ٛ
َ

يقغل اإلمام الشغوه" :ونما اختالا الرحابة  في السبادرة بالرالة عشث ضضق وقتهيا وتأخضحهيا ،فديببه َّ
نن ندلية الذيحع

مأمغر يها في الغقة مع نن السفهغم مع قغل الشبيي " :ال ير َّ
يمضع نح نيث الضهيح نو العريح وال
تعارضة عشثهظ بأن الرالة
ن

فييي يشييي قحًضيية" ،السبييادرة بالييجهاب ولييضهظ ،ونن ال يذييتغو عشييه بذيييل ،ال َّ
يغد فييي نفدييه مييع حضييت ونييه
يأخضح الرييالة مقري ن
نن تي َ

يز الرييحابة يهييجا السفهييغم نض ي الح ولييى السعشييى ال ولييى المفييع فرييمغا حييضع خييافغا فييغت الغقيية ،ونخييج مخييحون
تييأخضح ،فأخييج بعي ُ
بضيياهح المفييع وحقيقتييه ،فأخحوهييا ولييظ يعشييف الشبييي  واحييثال مييع الف يحًقضع ألنه يظ مجتهييثون ،ففيييه دالليية لسييع يقييغل بييالسفهغم
والقياس ومحاعاة السعشى ،ولسع يقغل بالضاهح نيزال"(.)ٜ

وهجا لسثال يذيضح وليى صهيغر مثر يتضع فيي زميع الريحابة ،مثر ية م احعياة السعشيى والقيياس ومثر ية الضياهح ،ونقيح

الشبي  بالسثر تضع ،وًعتبح هجا التسايخ نحث ن باب اختالا الريحابة فيي فهيظ اليشر ،وضيافة وليى ميا صهيح ميع اخيتالفهظ
يضشهظ في الشد والخرغصية وغضحها.

يز الريحابة ننهيا وحيي ،لييأتي البييان الشبيغه
واألهظ في هيج السححمية ميا صيثر عيع الشبيي  ميع نفعيال ونقيغال ،وص َّيع بع ُ

ننها اءتهاد بذحه ،كسا في حادثة تأيضح الشخضو ،حضت يحوه مدمظ بدشث عع سمحية  قيال :ميحرت ميع ر يغل ع  بقيغم عميى

رهوس الشخو ،فقال :ما يرشع هاالل؟ فقيالغا :يمقحغنيه يجعميغن اليجكح فيي األنثيى فيضمقح ،فقيال ر يغل ع  : ميا نصيع يغشيي ذليط

أييضبال ،قييال :ف يأُخبحوا يييجلط فتحكييغ  ،فييأخبح ر ييغل ع  يييجلط فقييال" :ون كييان يييشفعهظ ذلييط فميرييشعغ  ،فيييني ونسييا صششيية صش يال فييال

تااخجوني بالضع ،ولكع وذا حثثتكظ عع ع أضبال فخجوا به ،"...ورواية نخح عشث مدمظ ،قال " : ننتظ نعمظ بأمح دنياكظ"(ٓٔ).

َّ
يغضح كيف كيان تمقيي الريحابة نواميح الشبيي  وامتثيالهظ لهيا ،وميا وقيع ميع التبياس دون تفحًيق ييضع
ون هجا الحثيت ّ

نمح ديشي ونمح دنضغه ،وإال لسا نأكو عمضهظ األمح ،وعشثما ءال السغ ظ عمى غضح عادته رديبال ،صشال ميشهظ ننيه تذيحًع _يثاللية

امتثالهظ لقغل الشبي  فينهظ لظ يجثوا ححءال في محاءعته  ،وهظ نصحاب زرع وخبحة ،فغضح لهظ الشبي  ننه اءتهاد مشه

بأمغر الثنيا ،واأتهحت مقغلته" :ننتظ نعمظ بأمح دنيياكظ" ،وال يقيال هشيا و َّن الشبيي  لييد فيي مقيام التذيحًع ،ألن السيحاد هيغ فهيظ
مذحع ،بالحغظ مع َّ
نن الشبي  لظ يأمحهظ يتحك التمقيح ،وإنسا ذكح وءهة نضح عمى بضو االحتسيال،
الرحابة لسقامه  ،ننه ّ

ال افتحاضي فيسيا ليغ ليظ يغءيث الشبيي  فيي تميط المحضية –ن:ه لحضية وقيغع الحيثث بعيث صيثور األميح -فسياذا يفعيو
وًبقى ا ن
الرحابة ،هو يدتسحون في اتباع نمح  ،حدب فهسهظ له ننه تذحًع؟ نو يعثلغن عشه لسا نصايهظ مع ضحر؟ .

يقارب هجا السثال ،تداهل حباب يع السشجر لمشبي  في غخوة يثر(ٔٔ) ،وهي نول غخوة في اإل يالم ،وكانية بييذن ميع

شيع وليى
ع
ووحي مشه ،والريحابة هشيا نميام قاخيث لمجييذ ،ونبيي ييغحى ولييه ،ولكيع الريحايي (حبياب) كخبضيح عديكحه تف ّ
ن
نمح مهظ ،فأصهح ندبه وإيسانه العسضق ليشحح فكحته عمى الشبي  متداخالل ومدتفد الح عع محءعية اختييار السغقيع فيي السعحكية
نوالل ،فقييال :نيييغحي فعميية نم ييحنه؟ ولسييا كييان الجيغاب ننييه اءتهيياد مشييه  لييظ يجييث ححءيال مييع سييحح فكحتييه ،والتييي ا ييتجاب لهييا
الشبي  مباأحة ،ونثشى عمضها ،وكانة مذغرته نحث ن باب انترار السدمسضع في معحكة يثر.

هييج األمثميية وغضحهييا صيياهحة فييي وثبييات اخييتالا نفهييام الرييحابة واالءتهيياد فييي م يحاد الشبييي  ،ولكييع حزييغر صيياحب

يقحها.
السحءعية كان يحو اإلأكال وًحدظ اآلرال ،نو ّ


فهم الحديث بعد وفاة الشبي .
انتقو الرحابة بعث وفاة الشبي  ولى مححمة ءثيثة ،تعتسث عمى التحبية الفكحًة والسحءعية التي ورثغها مع الشبي

 ٖٙٙـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)4ه2020/و

6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol16/iss4/14

?????? ??????? ??? ??? ?????? ?????? ?????: - ????? ??????? - The Sahaba differences between the understanding and critical the Hadeeth (An analytic

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنار احلريرٍ

 ليحتكسغا ولضها ،غال في مدتجثات األمغر ،نو في فهظ بعز الشرغص وتشخًمها عمى الغاقع.

َّ
ون األصو الجه مذى عميه الرحابة وعسمغا به يرب في الستفق عميه نض الح لجالل الشر ونفي االحتسيال ،ولكيع

بقضة بعز الشرغص محو نضيح واءتهياد عشيث بعيز الريحابة ،فاختمفية ُرهاهيظ لسيحاد الشبيي  فيي تميط الغقياخع ،مشهيا:

هو هغ نر محكظ نو مشدغخ؟ وهو هغ نر معمو نو متعبث به فال يقاس عميه؟ وهو هغ نير عيام نو خياص نو مشميق
نو مقضث نو واقعة عضع ...؟

قال صبحي الرالح" :وقيث تفياوت عميظ الريحابة بديشة الح يغل  ميع نن يختمفيغا فيي تعمضيو بعيز األحكيام ،وفيي

ضبط بعز األلفاظ ،وفي مقثار مغافقتهظ لمدشة فيسا اءتهثوا فيه وا تشبشغ "(ٕٔ).

فسع ذلط نمثمة عثيثة ،مشها ما وقع في حثيت همة في ورضاع الكبضح ،واختالا زوءيات الشبيي  ميا السيحاد ميع

هج الغاقعة ،وهو هغ حكيظ عيام نو واقعية حيال تخير فقيط يهمة؟ وميع ذليط ليظ تشكيح نم يمسة الغاقعية ،ونسيا ننكيحت عميى
عاخذة في فهسها لتمط الغاقعة ،عمى تدميظ َّ
نن هجا هغ مجهب عاخذة ،لحواية نحاديت نخح تعارث هجا الحثيت(ٖٔ).

ففي الحثيت قالة نم مسة" :نيى اخح نزواج الشبي  نن ُيثخمع عمضهع نحثال يتمط الحضاعة ،وقميع لعاخذية :وع
نحث يهج الحضاعة وال راخضشا"(ٗٔ).
ما نح هجا وال رخر لة نرخرها ر غل ع لدالظ خاصة ،فسا هغ يثاخو عمضشا ن

قال الشغوه" :واختمف العمسال في هج السدألة ،فقالة عاخذة وداود :تثبة ُححمية الحضياع يحضياع البيالا كسيا تثبية
يحضاع الشفيو لهيجا الحيثيت ،وقيال ياخح العمسيال ميع الريحابة والتيابعضع وعمسيال األمريار وليى اآلن :ال يثبية وال بيرضياع ميع
له دون شتضع .)ٔ٘("...

وفي مدألة مذايهة اختميف الريحابة فيي مديألة الستعية فيي الحي  ،وهيو كيان خاصيال بالريحابة فيي تميط الغاقعية نو حكسيال
عامال ،فقث ُنقو عع عسح ونيي ذر -رضي ع عشهسا -بأنه خاص فيي زميع الشبيي  ثيظ ُنهيي عشيه( .)ٔٙوًجميي هيج السديألة ميا
ِ
يان َعمِ ايي َييأ ُْمُح ِي َهيا،
يان َيْش َهيى َع ِيع اْل ُس ْت َعيةَ ،وَك َ
يان ُع ْث َس ُ
وقع مع حغار يضع عثسان وعمي -رضي ع عشهسا ،-فحو مدمظ بدشث َ :ك َ
ِ ِ ()ٔٚ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َفَقال ع ْثس ِ ِ ِ
ضع" .
َء ْوَ ،وَلكَّشا ُكَّشا َخاخف َ
َ َُ ُ
ال :ن َ
ال َعم ايَ" :لَق ْث َعم ْس َة نََّنا َق ْث تَ َستَّ ْعَشا َم َع َرُ غل ع َ ،فَق َ
ان ل َعم ّي َكم َس لة ،ثَُّظ َق َ
قيال الشييغوه" :وقييغل عسيح نن نأخييج بكتيياب ع فيين ع تعييالى نمييح باإلتسيام ،وذكييح عييع عثسيان ننييه كييان يشهييى
عييع الستعيية نو العس يحة ،ونن عمي يال  خالفييه فييي ذلييط ،ونهي ّيو يهسييا ءسيع يال وذكييح قييغل نيييي ذركانيية الستعيية فييي الح ي
ألصحاب دمحم  خاصة"(.)ٔٛ

وًحاول القاضي دياث في حو الخالا والجسع يضع القحمن والحثيت مع خالل فهظ مريشمح الستعية السشهيي عشيه

فييي الحييثيت ،فيقييغل" :صيياهح حييثيت ءييايح وعس يحان ونيييي مغ ييى نن الستعيية التييي اختمف يغا فضهييا ونسييا هييي فد ي الح ي ولييى

العسحة ،قال :ولهجا كان عسح يزحب الشاس عمضها ،وال يزحبهظ عمى مجحد التستع في نأهح الح  ،وإنسا ضيحبهظ عميى
ما اعتقث هغ و اخح الرحابة نن فد الح ولى العسحة كان مخرغصال في تمط الدشة"(.)ٜٔ

فسآل كالم القاضي دياث ننه وقع اختالا يضع الرحابة في مفهغم الستعة ،فالستعة التي في القحمن هي نن تشيغه

العسحة مع الح  ،يضشسا الستعة التيي حريمة فيي زميع الشبيي  ونهيى عشهيا هيي نن تشيغه الحي ثيظ تفديخه وتشيغه العسيحة،

وهجا يحنه عسح وقعة حالة خاصة في زمع الشبي  وال يقاس عمضهيا ،وميع ذليط تبقيى األقيغال التيي ُنقمية عيع الريحابة
ال تُدعف هجا التأوًو.

ون ما بق مع نمثمةُ ،يضهح نن االءتهاد الجه ند ولى اختالا وقع في فهظ الشر ،وليد في ثبغته ،ولظ يعتحث
ّ
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اختالف الصحابة بني فهه احلديح اليبىٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد  ،وإنسا تغقفغا عمى فهسه ومحاد الشبي  مشه ،وهجا ال يثخو في نقث الستع ،فهشاك وقحار ميع
نحث مشهظ عمى اآلخح في ّ
الجسيع يثبغته ،فال وهظ وال خشأ ،وإنسا اءتهاد وتغءييه فيي فهيظ اليشر ،وهيجا حاصيو فيي زميع الريحابة وميع بعيثهظ وليى
يغمشا هجا.
املبحح الجاىٌ:

ىقد منت احلديح ورده عيد الصحابة.
ون مفهييغم نقييث السييتع ُيغءييب وعييالل مييتع الحييثيت وإنكييار والقييثح فيييه كمي يال نو ءخخي يال ،وعحفييه بعزييهظ" :تييحك العسييو
بالحثيت السقبغل يشال عمى معارضة محتغا لشر ،نو عقو صحيح"(ٕٓ).
مييارس الرييحابة نقييث السييتع يهييجا السفهييغم لسييا ثبيية مييع نمثميية ووقيياخع تييثل عمييى ذلييط ،ومييثار نقييث السييتع يكييغن عمييى

الرحايي ،وما وقع مع خمو في الزبط نو ندبة الحثيت ولى الشبي  ،وال يسكيع القيغل ون نقيث السيتع مبشيي عميى خميو ميع
الشبي  ،حاأا  ،ومفهغم نقث الستع عشث السحثثضع يقع في داخحة تعمضو الحثيت ،حضت كان شث الحثيت صيحيحال صياه الح،
نت عميى الح ِ
حت فييه ،نه:
يثيت ،فيأثّ ْ
لجلط اأتحسغا نفيي العمية ،والعمية عشيث العمسيال هيي دبيارة عيع ن يباب خفيية غامزية ،سيح ْ

ِ
صحت ِه الضاهحة(ٕٔ).
قثحة في
ْ
في ضغل ذلط يجب نن نفح يضع االءتهاد في فهظ الشر حضت ثبة لث الجسيع ،ونقث الستع حضت نر الرحايي
نن هشياك خميالل فيي نقييو اليشر عيع الشبييي  ،وتجميى وميا مييع تريغًب الريحايي لمسييتع اليجه وقيع فيييه وهيظ خيالل رواييية
الحثيت ،نو مع خالل رد الستع كميال لتعارضه مع ما هغ نقغ مشه.

ال :ىقد املنت بإزالة الىهه.
أو ً
كسييا اختمفيية عقييغل الرييحابة فييي فهييظ بعييز الشرييغص وتغءضههييا ،نيزيال اختمفيية فييي القييثرة عمييى ضييبط الحييثيت يتسامييه

وحفضييه ،وتجميية نمثميية عييثة تضهييح ترييغًب الرييحابة لبعزييهظ بعز يال متييغن الحييثيت ،فهييظ غضييح معرييغمضع مييع الخشييأ ،وقييال
الشياهح الج اخخيحه" :وقيث ثبيية تغقيف كثضيح مييع الريحابة فيي قبييغل كثضيح ميع األخبييار"(ٕٕ) ،ولكيع يبقيى الييغهظ قمييالل عشيث الرييحابة

مقارنة بسا حثث بعثهظ ،لسباأحة الشقيو عيع الشبيي  وقيحبهظ مشيه ،ونيزيال تريحيح الخشيأ ميع قبيو كبيار الريحابة اآلخيحًع(ٖٕ)،

خرير
نمشا عاخذة -رضي ع عشهيا -فيي ا يتثراكاتها عميى الريحابة ،واألمثمية كثضيحة فيي ذليط .وقيث ّ
وخرغصال ما ُعحا عع ّ

بعز العمسال كتبال في ذلط.
ُ
ِ
ون مع األمثمة السهسة والسذهغرة ما نقثته عاخذة فيسا نضافه ايع عسح عع الشبي  ،حضيت ءيال فيي حيثيثها ُذك َيح
يال ن ِ
ِ
ية ُيع َّيجب ِفييي َق ْب ِِ
ِ
َن ْايي َيع ُع َس َيح َرَف َيع ِوَلييى َّ
ِع ْش َيث َع ِاخ َذي َة -رضييي ع عشهيا ،-ن َّ
ية:
الشِب
َهمِيه» َفَقاَلي ْ
يح ِيُب َكي ْ
السِّض َ َ ُ
يي  ،قييال« :و َّن َ
ِّ
ِ
ِ
ِ ِِ
وهييو؟ ِوَّنسييا َقييال ر ييغل َّ ِ
َّ
اك ِم ْثي ُيو َق ْغلِي ِيهِ :و َّن
اآلن»َ ،قاَلي ْ
ّ ِ« :وَّني ُيه َلُي َعييج ُب ِب َخش َضبتييه َوَذ ْنِبييهَ ،وإِ َّن ن ْ
َهَمي ُيه َلَض ْب ُكييغ َن َعَم ْيييه َ
يةَ :وَذ َ
َ َُ ُ
َََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال« :وَّن ُه ُيظ
غل َّ
الس ْذ ِحك َ
َرُ َ
غل» وَّن َسا َق َ
ال« :وَّن ُه ْظ َلَي ْد َس ُعغ َن َما نَُق ُ
ال َل ُه ْظ َما َق َ
ضعَ ،فَق َ
ّ َ ق َام َعَمى الَقمضب َوفيه َق ْتَمى َي ْثر م َع ُ
ِ
يح ْ ِ
اآلن َلَي ْعَم ُسييغ َن ن َّ
السَل َْلهَت [الشسيوَ  ،]ٛٓ :و َمَلَلا أَْنَل َ ِب ُس ْدَل َِلسل َمَل َْلن ِفَلَلي
يق» ،ثُي َّيظ َقي َن
يغل َل ُهي ْيظ َحي ا
َن َمييا ُك ْشي ُ
َ
ية نَُقي ُ
َت :إَّنَل َ َ ُت ْدَلَلس ُل َ
هر[فاسح ،]ٕٕ :يُقغلِ :حضع تَبَّغلوا مَق ِ
اع َث ُه ْظ ِم َع َّ
ِ
الش ِار(ٕٗ).
الُقُب
َ ُ
َ َ ُ َ
ترغبهسا مع خالل تعثيو نر الحثيي ي يت عمى ما ت اح مع
ذك ي يحت عاخذة وهسضع وقع يهسا ايع عسح  ءسيعال ،ثظ ّ
صغاب ،وال نن هشاك نيزال دالالت لحدهسيا قحمنييال ميع قبيو عاخذية نيزيال ،والجسيع يضشهسيا مذيكو ألنشيا فحقشيا ييضع االءتهياد
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فييي فهييظ الييشر فهييغ دالليية عمييى قبييغل السييتع ،ورد السييتع وبيييان مييا وقييع فيييه مييع وهييظ نو معارضيية لكتيياب ع تعييالى فهييغ

محدود.

الترهيب األول :تجمى في نقو حثيت" :ون السضة ليعجب يبكال نهمه عميه".
رنت عاخذة -رضي ع عشها -ننه وقع وهظ في نقو نر الحثيت الجه يتعارث صاه الح مع القحمن ،لترغب السيتع
بشحًقة تشفي التعارث ،حتى قال الذافعي" :وميا رو ْت َع ِاخ َذي ُة َع ْيع ر ِ
َن َي ُكيغ َن َم ْحُفغصيال َع ْش ُيه ِ ي َث َالَل ِية
يغل َّ
ِّ  ن ْ
َأ َيب ُه ن ْ
َُ
َ َ ََ
اْل ِكتَ ِ
ِ
س
اب ثُ َّظ الدَّش ِة ،فين قضو :فأيع داللة الكتاب؟ قضو :في قغله َ  :وَ َت َِلزُر َو ِاَِرة و َِْر أ ْ
ُخ ََلر [اإل يحالَ  ،]ٔ٘ :وأ ْ
َن َل َْلي َ
لِ ْ ِ
ْل ْن َد ِ
ان ِإَّ َما َس َع [الشجظ.)ٕ٘("... ]ٖٜ :
ولكييع نورد الذييافعي عييع عاخذيية روايتييضع :األولييى صييغبة الييغهظ فييي الحييثيت بقييغل الشبييي " :ونهييظ لضبكييغن عمضهييا،
وإنها لتع ّجب في قبحها» ،وًعّقب الذافعي عمى عثم وأكالية هيج الحوايية وعيثم تعارضيها ميع القيحمن ميع تحءيحيه لهيا عميى
الحواييية األخييح  ،فيقييغل" :فهييغ واضييح ال يحتيياج ولييى تفدييضح ألنهييا تعييجب بييالكفح ،وهياالل يبكييغن وال يييثرون مييا هييي فيييه".
وهج اإلءابة نو الحواية رواها البخياره يمفيع" :ونسيا َم ّيح ر يغل ع  عميى يهغديية يبكيي عمضهيا نهمهيا ،فقيال :ونهيظ لضبكيغن
عمضها وإنها لتعجب في قبحها" ،وقحًب مشه عشث مدمظ" :ونه ليعجب بخشضبته نو يجنبه ،وإن نهمه لضبكغن عميه"(.)ٕٙ
نما الحواية األخح التي ُندبة وليى عاخذية تر ّيغب حيثيت اييع عسيح" :ون ع لضخًيث الكيافح عيجابال يبكيال نهميه عمييه" ،وهيج

ُخ ََلر  ،ولكيع حياول
الحواية مذكمة ألنها تعارث القحمن ،وذ ال فح يضع السامع والكيافح فيي قغليه تعيالىَ  :وَ َت َِلزُر َو ِاَِرة ِوَِْر أ ْ
الذافعي الثفاع عشها ،فيقغل" :هغ صحيح ألن عمى الكافح عجابال نعمى ،فيين ُعيِّجب دونيه ،فخًيث فيي عجابيه ،فبسيا ا يتغءب ،وميا

نضيو مييع كييافح مييع عييجاب ندنييى مييع نعميى مشييه ،ومييا زًييث عميييه مييع العييجاب فبا يتيجابه ال يييجنب غضييح فييي بكاخييه عميييه ،فييين قضيو:
يخًث عجابال يبكال نهمه عميه ،قضو :يخًث بسا ا تغءب بعسمه ،وًكغن بكاههظ ببال ،ال ّننه ي َّ
عجب يبكاخهظ"(.)ٕٚ
ُ
فضييح الذييافعي َّ
يجاب بكفييح  ،وهييغ ذنييب عضيييظ ،وزًييث عميييه مييع العييجاب بسييا ا ييتغءب بعسمييه،
نن الكييافح مدي ن
يتغءب العي َ
وًح َّ
بب ال تحقا العيجاب ،ولكيع ال ُيع َّيجب يبكياخهظ ،وننيا حقيقية نعجيخ عيع فهيظ كيالم الذيافعي
نن بكال نهمه عميه هغ ن
بأن يكغن البكال ببال في تعجيبه ،ولكع ال ُيعجبه بدبب بكاخهظ.
تبشضها في الرحيح ،فتحءظ بحثيت ايع عسيحَّ :
"ون السضية
نما البخاره لظ يدتحأث يترغًبات عاخذة عمى الحغظ مع ّ
نن السحاد بالبكال هغ الشغح ألنه ثبة لثيه َّ
ليعجب يبكال نهمه عميه" ولكع ّنول الحثيت ولى َّ
نن الشبيي  بكيى عميى بعيز

السغتى ،بحدب الحوايات التي اقها تحة هجا الباب ،و ّساها رحسة مع ع  ،)ٕٛ(وحسو البخاره الشيغح عميى ننيه كيان
َليم ْم َنَلار[التحيحًظ ،]ٙ :وبياب قغليه " :كمكيظ راع
َهِم ُ
شة وعادة ،فيرث عميه هجا الحيثيت ميع بياب اآليية ُ قَلها أَن ُف َد َُلم ْم َوأ ْ
ُخَر [األنعام.]ٔٙٗ :
ومداول عع رعضته" .ثظ يقغلَ " :فِي َذا َل ْظ َي ُك ْع ِم ْع ُ َّشِت ِهَ ،ف ُه َغ َك َسا َقاَل ْة َع ِاخ َذ ُة َ وَ َت ِزُر َو ِاَِرة ِو َِْر أ ْ
مع خالل هج الدياقات واألدلة ،يتزح َّ
مبشي عمى نمحًع:
نن نخج العمسال يترغًبات عاخذة -رضي ع عشها -ا

األول :الحوايييات الحثيثييية التييي يييقة عييع عاخذيية فييي ترييغًب الستييغن وهييغ مييا نأييار ولضهييا الذييافعي وعالجهييا ،ولكييع لييظ
يمتفة ولضها البخاره بالحغظ مع تبشضها في الرحيح.

الثاني :ميات قحمنية تعارث بذكو صاهح الحثيت ،مسا ءعو الذيافعي ييحّءح ميا روت عاخذية عيع ر يغل ع ألنيه يغافيق
داللة الكتاب والدشة كسا بق"( .)ٕٜوهغ ما ا تثل به البخاره في الباب وأحسه في حال نفي التأوًو الجه ذكح .
اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (1442 ،)4ه2020/و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٜٙ

9

Published by Arab Journals Platform, 2020

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 16 [2020], Iss. 4, Art. 14

اختالف الصحابة بني فهه احلديح اليبىٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
أما الترهيب الثَلاني فَلي الحَلديث :فيي قغلهيا" :وَذ ِ
ِّ َ قيام َعَميى الَقمِض ِ
ِ
يب َوِفي ِيه
يغل َّ
َ َ
اك م ْث ُيو َق ْغلِيه-نه اييع عسيح :-و َّن َرُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
اآلن َلَي ْعَم ُسغ َن ن َّ
غل َل ُه ْيظ
الِ« :وَّن ُه ُظ َ
الس ْذ ِحِك َ
َن َما ُك ْش ُة نَُق ُ
غل» وَّن َسا َق َ
ال« :وَّن ُه ْظ َلَي ْد َس ُعغ َن َما نَُق ُ
ال َل ُه ْظ َما َق َ
ضعَ ،فَق َ
َق ْتَمى َي ْثر م َع ُ
ِ
ِ
َح اق» ،ثُ َّظ َق َنح ْ ِ
لس ْهَت [الشسوَ  ،]ٛٓ :و َما أَْن َ ِب ُس ْد َِلسل َم َْلن ِفَلي الُقُب ِ
يضع تََب َّيغُلوا
يغل :ح َ
َلهر[فياسحَ ،]ٕٕ :يُق ُ
َت :إَّن َ َ ُت ْدس ُل ا َ
مَق ِ
اع َث ُه ْظ ِم َع َّ
الش ِار.
َ
عميى الييحغظ مييع مغافقيية ءسهييغر العمسييال ترييغًب عاخذيية لمحييثيت األول ،وال ننهييظ خالفغهييا فييي الحييثيت الثيياني ،قييال
رد رواية ايع عسح السجكغرة ،وقيث خالفهيا الجسهيغر فيي ذليط وقبميغا حيثيت
الحافع ايع حجح" :وهجا مرضح مع عاخذة ولى ّ
ايع عسح لسغافقة مع روا غضح عميه"(ٖٓ).
وا تذكو العمسال كيف لعاخذة نن تر ّيغب حيثيثال هيي ليظ تحزيح  ،وذ صياهح الحيثيت يفضيث نن عاخذية ليظ تكيع نقيحب
في تمط الغاقعة مع ايع عسح اليجه هيغ صياحب الشبيي  وهيغ فيي ياحة القتيال ،قيال الديهضمي" :عاخذية ليظ تحزيح قيغل

الشبي  ،فغضحها مسع حزح نحفع لمفع الشبي .)ٖٔ("

وحسو بعزهظ تريغًب عاخذية لحيثيت الشبيي " ونهيظ ليعمسيغن َّ
نن ميا كشية نقيغل لهيظ حيق" لييد ميع كيالم الشبيغة

وإنسا هغ اءتهاد وتأوًو مشها ،قال ايع كثضح" :وتأولته عاخذة عمى ننه قال :ونهظ اآلن ليعمسغن َّ
نن ما كشة نقغل لهظ"(ٕٖ)،

يضشسا يح القحسبي نن عاخذة ا تثلة باآلية بقياس عقمي ووقفة مع هج اآلية(ٖٖ).

كثضح مع العمسال حثيت ايع عسح ألنه وافقه غضيح ميع الريحابة فيي روايتيه عيع عسيح تخًيو اليغهظ عشيه
رءح ن
لجلط ّ
لغ وءث ،وعشث مدمظ محوه عع نند ييع ماليط وال َّ
نن ننيد ليظ يذيهث ييث الر ،فسيحة رو الحيثيت مح يالل رفعيه وليى الشبيي ،
حثثه به ،ومحة سعه مع نيي سمحة ،وقث أهث الغاقعة(ٖٗ).
ومحة روا عع عسح نفدهّ ،
صغب
ون قغة رد عاخذة هغ تعارث الحثيت مع القحمن ،لجلط ترغًبها الحثيت حو وأكالية التعارث ،وال ن َّن مع ّ
حييثيت ايييع عسييح لجييأ ولييى تأوًييو اآلييية كسييا فعييو البخيياره وغضييح  ،فقييث نقييو البخيياره قييغل قتييادة" :نحييياهظ ع حتييى ن ييسعهظ

قغله ،تغبيخال وترغض الح ونقس لة وحدحلة ونثمال"(ٖ٘) ،يعشي :ثظ نماتهظ ،ولكع كيف يتفق هجا التأوًو مع ميات الباب التيي تقيغل
لهَ ﴿ :و َما ن َْن َة ِب ُس ْد ِسع َم ْع ِفي اْلُقُبغر﴾ ،ولغ نحياهظ ليدسعهظ ما نفى سعهظ له .
وحسو الجسهغر الدساع في قغله تعالىِ :إَّن َ َ ُت ْد ِس ُل اْل َس َْلهَت  ،قيالغا" :معشاهيا ال تديسعهظ يساعال ييشفعهظ ،نو ال
تديسعهظ وال نن يذييال ع"( ،)ٖٙولكييع يزيعف هييجا التأوًييو نمييام اعتيحاث عسييح ،وكييان األولييى نن يغضيح لييه الشبييي  ننييه
يحًث ذلط السعشى الجه يتعارث ميع مالبديات القرية و ياال عسيح ليه ،وميع ذليط يبقيى هيجا التأوًيو مفتقي الح وليى دلضيو نميام

قغة ا تثالل عاخذة -رضي ع عشها -بضاهح نر القحمن.

خالصة هجا الحثيت ،يحهع عمى وقغع الغهظ مع الرحابة حضت دّلة عميه ترغًبات عاخذة ،مقايو ذلط ا تغقفتشا
ير
بعز هج الترغًبات ،هو هي
اءتهادات مع ِقبو عاخذة -رضي ع عشها -كغن الحثيت تعيارث ميع القيحمن ،نو ن ا
ن
سعته مع الشبي ؟ وخرغصال نن ايع عسح لظ يحو لغحث فقث أاركه معه عثد مع الرحابة بالحواية نفدها كسا بق.

ومع األمثمة عمى ترغًب الغهظ ما روا البخاره في كتاب العسحة في تحءسته كداال :وهغ كيظ اعتسيح الشبيي ؟ وهيجا

الداال نات عع تحدد البخاره في الجغاب الحا ظ بدبب اختالا الرحابة ،وقث رو تحة هج التحءسة نحاديت عيثة ،مشهيا
ما روا عع عاخذة نن الشبي  لظ يعتسح في رءب ،ردال عمى حيثيت اييع عسيح ،وهيجا يعشيي ننيه اعتسيح ثيالث عسيحات ،يضشسيا
رو عيع ايييع عسييح نن الشبييي  اعتسيح نربييع ميحات وحييثاهع فييي رءيب ،نمييا ننييد فقييث نكيث نن الشبييي  اعتسييح نربييع ميحات،
ٓ ٖٚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)4ه2020/و
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?????? ??????? ??? ??? ?????? ?????? ?????: - ????? ??????? - The Sahaba differences between the understanding and critical the Hadeeth (An analytic

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنار احلريرٍ

ولكييع ليييد فييي رءييب ،وإنسييا فييي ذه القعييثة ،وهييج الحوايييات تبشاهييا البخيياره كامميية لعييثم مقثرتييه عمييى التييحءيح ،كسييا هييغ

الضاهح(.)ٖٚ

ون دقة ا تثراك عاخذة عمى ايع عسح يضهح في تأكضثها بعثم ندال الشبي  عسحة في رءب ،نميا ميع حضيت العيثد
ّ
نند ،في ننهيا نربعية عسيح يشيال عميى العسيحة التيي كانية مقحونية بيالح  ،والتيي وقيع فضهيا نيزيال خيالا
فقث وافق ايع عسح ن

يضع الرحابة ،هو ح الشبي  مفحدال نو متستعال نو قارنال؟
َّ
يط
ون كغت ايع عسح دفع اييع الجيغزه وليى القيغل بيأن يكغت ْاييع ُع َسيح َال يخميغ ميع حيالضعِ :و َّميا نن َي ُك ْيغ ُن َق ْيث َأ ّ
فدكة ،نَو نن ي ُكغن ذكح بعث الش ِديان فحءع بدكغته ِوَلى َقغلهاِ ،
"اعتَ َس َيح
َ ُْ
ال نََن ندْ :
َ
وعاخ َذة َق ْث ضبشة َه َجا ضبشال ءضثالَ ،وَق َ
َْ َ َ َ َ َ
ْ
ْ
ِ ()ٖٛ
ر غل عِ  نَربع عسح ُكمها ِفي ِذه اْلَقعث ِ
وه َجا اْل َح ِث ْي ُت َي ُثل َعَمى ِحْف ِع َع ِاخ َذ َة َو ُح ْد ِع َف ْهس َها .
".
ة
َْ
َ
َُْ ُ
َْ َ ُ َ
َ ْ
ثاىً ًا :ىقد املنت ورده.

ون َّ
رد الستع يتجاوز ترغًب خشأ نو وهظ في الحثيت َّ
َّ
متع الحثيت يتعارث ءغهحًال مع نير نقيغ مشيه ،نو
ألن َ
فعييو الرييحابة هييج القيحاخع بذييكو واضييح فييي رد عييثد مييع األحاديييت ،ومييع ذلييط
حييثيت مذييهغر ،نو اييياس األصييغل ،وقييث ّ
وءثت نءغبة نخح تغءه الحثيت ولى اختالا فهظ نو غل نقو ،ومع نهظ القحاخع لحد الحثيت عشث الرحابة اآلتي:
أو  :رد الحديث لسعارضته األقه .

في األمثمة الدابقة بق ا يتعانة عاخذية -رضيي ع عشهيا -فيي تريغًب الستيغن اال يتثالل بيالقحمن إلثبيات اليغهظ

فييي الحييثيت لسعارضييته القيحمن ،ولكييع نيزيال ا ييتخثمة السشهجييية نفدييها فييي نقييث بعييز األحاديييت وردهييا كمييال لسعارضييتها

يي  ييكشى ونفقيية لهييا عشييث
الضيياهحة لكتيياب ع تعييالى ،وقييث اأييتهح ردهييا لحييثيت فاسسيية يشيية ايييد فييي عييثم ءعييو الشبي َّ
سالقها ،وتسدكة باآليات القحمنية التي تثبة لها ذلط ،وقث وافقها عمى ذلط عسح  يجلط ،واأتهح عشه.
قال البخاره :باب قرة فاسسة يشة ايد وَقغ ِل َّ ِ
َن
هه َّن ِم ْن ُبُيهِت ِه َّنَ ،و َ َي ْخُر ْج َن ِإَّ أ ْ
َّللا َرَّب ُك ْم َ ُت ْخ ِر ُج ُ
َّ  :و َّاتُقها َّ َ
َ ْ
ِ
ِ
اح َذَلَلة مبِيَشَلَلة ،وِتْمَلَل حَلَلدود َّ ِ
ِ
ِ
ين ِب َف ِ
ِ
َّ
َل
َل
ل
َلد
َل
ع
ب
ث
َلد
َل
ح
ي
َلد
َل
ت
،
َله
َل
د
ف
ن
َلم
َل
م
َلد
َل
ق
ف
َّللا
ود
َلد
َل
ح
َلد
َل
ع
َّللا
َلَّلل
َل
ع
ل
ر
َ َ ُُ ُ
َّللاَ ،و َمَل َْلن َي َت َ ُ ُ َ َّ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ
َيَلَلأْت َ
َُّ
ِن ُم ََّلن أُو َ ِت َح ْسَلَّلل َفَلأَْن ِفُقها
َلث َسَل َمْش ُت ْم ِم َْلن ُو ْج َِلد ُم ْمَ ،و َ ُت َز ُ
هه َّن ِم ْن َحْي ُ
وه َّن ِل ُت َز َِّليُقها َعَم َْلي ِه َّن َوك ْ
َلار ُ
َس ِمُش ُ
َم ار[الشال  ،]ٔ :أ ْ
أْ
َعَمْي ِه َّن َحَّت َي َز ْع َن َح ْسَم ُه َّن[الشال ِ - ]ٙ :وَلى َق ْغلِ ِهَ :ب ْع َد ُع ْدر ُي ْد ار[الشال .]ٚ :
ثظ ا البخاره األحادييت التيي تضهيح اعتيحاث عاخذية عميى فاسسية يشية اييد ،فيحو بديشث ن َّ
َن َي ْحَضيى ْاي َيع َ ِيع ِضث
ِ
ِ
ِ
اص ََّ
الع ِ
الح َكي ِظ،
الس ْيا ِمشِض َع ِوَليى َم ْيحَو َ
سم َق ِي ْش َة َع ْبيث ال َّيح ْح َس ِع ْي ِيع َ
ان ْي ِيع َ
ْي ِع َ
الح َكي ِظَ ،ف ْانتََقَم َهيا َع ْب ُيث ال َّيح ْح َس ِعَ ،فأ َْرَ يَم ْة َعاخ َذي ُة نُم ُ
ِ ِ
ِ
ّ وارد ْدهييا ِوَلييى يضِتهييا» َقييال مييحو ِ
الس ِث َيشي ِية« :اتَّي ِ
الح َكي ِظ َغَمَبِشييي،
ان -فييي َحييثيت ُ يَم ْي َس َ
َ ََْ ُ
يق َّ َ َ ْ ُ َ
انِ :-و َّن َع ْبي َيث الي َّيح ْح َس ِع ْيي َيع َ
َْ َ
َو ُهي َيغ نَمضي ُح َ
ية َاييد؟ َقاَلية« :الَ يزيحك نَن الَ تَي ْج ُكح ح ِيث َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان
ْ
َُ َ ْ
يال َم ْيحَو ُ
ال الَقا ُيظ ْي ُيع ُم َح َّسيث :ن ََو َميا َيَم َغيط َأيأ ُ
ْن َفاس َسي َة ِي ْش ْ
َ َ
يت َفاس َسي َة»َ ،فَق َ
َوَق َ
ان ِب ِط َأاحَ ،ف َحدُب ِط ما َي ْض َع َه َج ْي ِع ِم َع َّ
الذِّح"(.)ٖٜ
الح َك ِظِ :و ْن َك َ
ا ْي ُع َ
ْ َ
ورو البخاره في شث مخح قغل عاخذة« :ما لَِف ِ
َّ» َي ْعِشي ِفي َق ْغلِ َها" :الَ ُ ْكَشى َوالَ َنَفَق َة".
اس َس َة نَالَ تَتَِّقي َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َن تَْشتَق َيو
َم َحَهيا ن ْ
يال ْت َرُ َ
يغل ع  تَ ْديتَْفتيه فيي ُخ ُحوء َهيا م ْيع َي ْضت َهياَ« ،فأ َ
وفي رواية نخح عشث مدمظَ " :ف َخَع َس ْة نَن َها َء َ
ِ
ُم م ْكتُغم ْاألَعسى»َ « ،فأَيى محوان نَن ير ِث َقه ِفي خحو ِج اْلس ََّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يط
ال ُع ْحَوةُِ :و َّن َعاخ َذ َة ن َْن َك َح ْت َذل َ
َ َْ َ ُ ْ ُ َ ّ ُ
ُُ
شمَقة م ْع َي ْضت َها»" ،وَق َ
ُ
َْ
وَلى ْاي ِع ن ِّ َ
عَمى َف ِ
اس َس َة ِي ْش ِة َا ْيد"(ٓٗ).
َ
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اختالف الصحابة بني فهه احلديح اليبىٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهج الحوايات محتسمة الشقث الكمي لمحيثيت ،ولكيع ياكيث ذليط ميا روا مديمظ فيي صيحيحه عيع ميحوان وهيغ ييحد عميى
يت ِو َّال ِم ِع ام نحَة ،شأ ِ ِ
ر َس ِة َّالِتي َو َء ْثَنا َّ
اس َعَم ْض َها،
انَ :ل ْظ َن ْد َس ْع َه َجا اْل َح ِث َ
َْ َ َ ُ
ال َم ْحَو ُ
الش َ
فاسسة وًشكح عمضها الحثيتَ " ،فَق َ
ْخ ُج باْلع ْ
ِ
ِ
ِ
)اآلَيي َة،
يغه َّع ِم ْيع ُيُضيغِت ِه َّع﴾(الشال ْ ٔ :
انَ :فَب ْضشيي َوَب ْض َيش ُك ُظ اْلُق ْيح ُ
ضع َيَم َغ َها َق ْغ ُل َم ْيحَو َ
َفَقاَل ْة َفاس َس ُة ،ح َ
يال عُ ﴿ :ال تُ ْخ ِحُء ُ
منَ ،ق َ
َقاَل ْة" :ه َجا لِسع َكان ْة َله محاءعي نةَ ،فيأَه نَميح يحيث ُث بعيث اليثَّ َال ِث؟ َ ،ف َكييف تَُقغُليغ َنَ :ال نَفَقي َة َلهيا ِو َذا َليظ تَ ُكيع ح ِ
يامالل؟ َف َع َيال َم
َ
ْ َ ْ ُ َْ َ
ْ َ
ْ ْ َ
َ َ ْ َ ُ َُ َ َ
َ

غن َها؟ "(ٔٗ).
تَ ْحِب ُد َ
نما الحواية الثالثة واألأهح في رد الحثيت كمييا وإنكيار عيع عسيح ميا روا مديمظ عيع األ يغد فيي اعت احضيه عميى
ِ
ِ ِ
ض ي ِظَ ،و َم َعَشييا
َع َ
الذييعبي فييي تحثيثييه بحييثيت فاسسيية ،قييال نيييغ و ييحا ُ :
"ك ْشي ُ
ية َمي َيع ْاألَ ْ ي َيغِد ْيي ِيع َي ِخًي َيث َءالد يال فييي اْل َس ْد ي ِجث ْاأل ْ
ِ
َّ ِ ِ ِ ِ ِ
اسسي َة ِي ْش ِ
َّ ِ
ية َا ْييد «ن َّ
َخي َج ْاألَ ْ َيغُد َكّفيال
يغل ع َ ل ْيظ َي ْج َع ْيو َل َهيا ُ ْيكَشى َوَال َنَفَقي لة» ،ثُ َّيظ ن َ
َن َرُ َ
الذ ْعبيَ ،ف َحَّث َث الذ ْعبي ب َحثيت َف َ
ِ
ِمع حرىَ ،فحربه ِب ِهَ ،فَقال :وًَمط تُحِّث ُث ِب ِس ْث ِو ه َجاَ ،قيال عسيحَ :ال َن ْتيح ِ
ِ ِ
ِِ
يحَةَ ،ال َن ْيثرِه
ام َن
ُُ
َ
َ َ َُ
ك كتَ َ
َ َُُ
َ َْ َ َ
ياب ع َو ُ َّيش َة َنبّضَشيا  لَق ْيغل ْ
ْ َ ل
الشَفَق ي ُةَ ،قييال ع تعييالىُ َ :ت ْخ ِرج َلَلهه َّن ِم َل َْلن بي َلَلهِت ِه َّن وَ ي ْخ َلَلرجن ِإَّ أ ْ ِ
ية ،ن َْو َن ِدي َيض ْةَ ،ل َهييا الدي ْيكَشى َو َّ
ين
َل َعَّم َهييا َحِف َ
ضي ْ
ُ ُ
َن َي َلَلأْت َ
َ َ َُْ
ُُ
َ ُ
ِب َف ِ
اح َذة ُمَبِّيَشة[الشال .)ٕٗ(]ٔ :
اخت ف الفهم :وال ننه ءالت روايات نخح تغءه فيه عاخذة فعو الشبيي  ميع فاسسية وتاوليه ،فهيي تثبية الغاقعية ولكيع
ِ
ِ ِ
سَّمَق َهيا َزْو ُء َهيا
الح َكي ِظَ ،
تجعمها خاصة بفاسسة ،رو البخاره بديشث عيع ُع ْيحَوة ْييع الخَب ْض ِيح ل َعاخ َذي َة :نََل ْيظ تَ َيح ْه ِوَليى ُفالََني َة ِي ْشية َ
ِ
ِ
َ َّ
َميا ِوَّن ُيه َل ْيي َد َل َهيا َخ ْض نيح ِفيي ِذ ْك ِيح َهي َجا
ال :نََل ْظ تَ ْد َس ِعي ِفي َق ْغ ِل َفاس َس َة؟ َقاَل ْ
صَش َع ْة» َق َ
ية« :ن َ
البت َة َف َخ َح َء ْة؟ َفَقاَل ْة« :ي ْب َد َما َ
ِ
الخني ِ
ياد ،عييع ِه َذييام ،عييع نَِييي ِيه ،عايي ْ ِ
ِ ِ
َأي َّيث الع ْضي ِ
ية ِفييي َم َكييان
يةِ" :و َّن َفاس َس ي َة َك َاني ْ
يبَ ،وَقاَلي ْ
الحييثيت» َوَزَاد ْايي ُيع نَِيييي ِّ َ
َْ
َْ
ََ
ية َعاخ َذ ي ُة ،ن َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر َل َها َّ
الشِبي ."
خ
َر
ن
ط
ل
ج
م
ف
،
ا
ه
ت
ض
اح
ن
ى
م
ع
يف
خ
ف
،
ذ
َو ْح َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
وقييث تييحءظ البخيياره لييجلط" :بيياب السشمقيية وذا ُخذييي عمضهييا فييي مدييكع زوءهييا نن يقييتحظ عمضهييا نو تبييجوا عمييى نهمهييا
بفاحذيية" .قييال ايييع حجييح" :وقييث نخييج البخيياره التحءسيية مييع مجسييغع مييا ورد فييي قريية فاسسيية ،فحتييب الج يغاز عمييى نحييث
األمحًع وما خذية االقتحام عمضها ،وإما نن يقع مشها عمى نهو ُمشمقها ُفحذ مع القغل"(ٖٗ).
ولجلط ا تشبط الشغوه مع ءغاب عاخذة ءغاز ونكار السفتيي عميى مفتيي مخيح خيالف اليشر نو عسيظ ميا هيغ خياص

نن ال يكشى لمسبتغتية ،وإنسيا كيان انتقيال فاسسية ميع مديكشها لعيجر ميع
ألن عاخذة ننكحت عمى فاسسة يشة ايد تعسيسهيا ّ
خغا اقتحامه عمضها(ٗٗ).
وإذ يفرو البحت يضع اختالا الفهظ ونقث الستع ،فينه ُيذكو هشا الجسع يضع الحوايات السختمفة في حثيت واحث عع
صحايي واحث َّ
ألن األصو وميا نن تُقيح عاخذية -رضيي ع عشهيا -بالحيثيت وتريحح الفهيظ كسيا وقيع يابقال ،وإميا نن تيحد
الستع كميال عمى ننه غضح صحيح ،نما في هجا السثال ءالت رواية يحد الستع ،ونخح االعتحاا بيه ميع تغءييه اليشر بفهيظ

تجاوز صاهح الشر.

ولكييع يشييال عمييى ق يحاخع عييثة يسكييع تييحءيح رواييية رد السييتع مييع قبييو عاخذيية -رضييي ع عشهييا ،-فسييع ذلييط كسييا يذييضح

الشغوه ولى وقغع اختالا في روايات الحثيت ،ووقيغع وهيظ فيي بعزيها(٘ٗ) ،وضيافة وليى مغافقية روايية اليحد لحيثيت عسيح ،
وقث اأتهح رد لهيجا الحيثيت ،وقيث عقيب الدحخديي عميى قيغل عسيح" :ال نيثره ،"...وننيه رد الحيثيت قحمنييال وايا يال ،فقيال" :وذ

فييه وأيارة وليى هيجا السعشييى ،فيين قبيغل الحوايية والعسييو بيه يشبشيي عميى صهييغر رءحيان ءانيب الريث  ،وهييغ ي ّيضع ننيه ليظ يضهييح
رءحان ءانب الرث في روايتها ،والحنه يثل عمى خالا روايتها ،فشتحك روايتها ونعسو بالقياس الرحيح"(.)ٗٙ
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ثانيا :رد الحديث لسخالفته حديثا آخر مذهه ار.
تفييحد بعييز الرييحابة فييي نديبة بعييز األحاديييت ولييى الشبييي  ،وقييث خالفيية مييا هييغ السذييهغر نو السعييحوا لييثيهظ نو

السعسيغل بيه ،وهييجا الحيحص فيي تحييحه الريغاب وتأكضيث صييحة نديبة الحيثيت نو نفيييه ،كيان يقيغدهظ ولييى السيجاكحة و ياال نهييو

العمظ ،وقث كان لبضة الشبغة وخرغصال نمهات السامشضع ،وعمى نر هظ عاخذة -رضي ع عشهيا -دور مهيظ فيي تريحيح كثضيح

مع الغهظ ،ومع نمثمة ذلط ما روا الذيخان والمفع لمبخاره ،حضت رو بدشث عع عبيث اليححسع ييع الحيارث ننيه نخبيح ميحوان
َن ر غل َّ ِ
الفجيح وهيغ ءشيب ِميع ن ِ ِ
ِ
ان
نن َع ِاخ َذ َةَ ،ون َُّم َ َم َس َة ن ْ
ان «ُي ْث ِرُك ُه َ ْ ُ َ ُ َ ُ ُ ن ْ ْ
يال َم ْيحَو ُ
ّ َ ك َ
َخَب َحتَا ُ :ن َّ َ ُ َ
يغم»َ ،وَق َ
َهميه ،ثُ َّيظ َي ْغتَد ُيوَ ،وًَ ُ
ر ُ
الححس ِع ي ِع الح ِار ِث :نُْق ِدظ ِب َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الح ْح َس ِع،
يط َعْب ُيث َّ
اَّلل َلتَُقِّحَع َّع ِي َها نََبا ُه َحًْ َيحَةَ ،و َم ْيحَو ُ
يال نَُييغ َب ْكيحَ :ف َك ِيحَ َذل َ
ل َعْبث َّ ْ َ ْ َ
ان َي ْغ َمبيج َعَميى ال َسث َيشيةَ ،فَق َ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َعْبُث َّ
يط ن َْمي الحَ ،وَل ْيغالَ
ثَُّظ ُقّث َر َلَشا ن ْ
الحَمْيَفةَ ،وَك َان ْة ألَِيي ُه َحًْ َحةَ ُهَشال َط ن َْر ن
الح ْح َس ِع ألَِيي ُهَحًْ َيحةَِ :وّنيي َذاك نيح َل َ
َن َن ْجتَس َع ِيجه ُ
ثَ ،فَق َ
مييحوان نَْقدييظ عَمي ِ ِ
َعَمي ُيظ .قييال
يطَ ،ف ي َج َك َح َقي ْيغ َل َع ِاخ َذ ي َة َون ِّ
يالَ :ك ي َجلِ َط َحي َّيثثَِشي َ
َ ْ َ ُ َ َ َ َّ
الف ْ
زي ُيو ْيي ُيع َدَّبيياس َو ُهي َّيع ن ْ
يي فيييه َلي ْيظ نَ ْذ ُكي ْيحُ َلي َ
ُم َ يَم َس َةَ ،فَقي َ
()ٗٚ
البخاره :وَقال ه َّسام وايع عبِث َّ ِ
الشِبي  يأْمح ِب ِ
ان َّ
ش ِح «َواألََّو ُل نَ ْ َشُث» .
الف ْ
ّ ْي ِع ُع َس َح َع ْع نَِيي ُه َحًْ َحةََ :ك َ
َ َ َ ن َ ْ ُ َْ
َ ُُ
ِ
وفي رواية مدمظ" :ثُ َّظ رَّد نَيغ هحًحة ما َكان يُق ِ
ِ
ز ِو ْي ِع اْل َعب ِ
يط ِم َيع
غل في َذلِ َط ِوَلى اْلَف ْ
ال نَُيغ ُه َحًْ َحَة َ :س ْع ُة َذل َ
َّاسَ ،فَق َ
َ ُ َُ ْ َ َ َ َ َ ُ
ِ ()ٗٛ
ز ِو ،وَلظ نَ س ْع ُه ِم َع َِّ
غل ِفي َذل َط" .
اْلَف ْ
الَ :ف َح َء َع نَُيغ ُه َحًْ َحَة َع َّسا َك َ
ان َيُق ُ
الشب ِّي َ ،ق َ
َ ْ َْ
يا الحثيت يثل عمى وقغع خشأ في مدألة تفحد يها الرحايي نيغ هحًحة  ،وحضت تظ محاءعته فيي ذليط ت احءيع
عع ذلط ألن قغل يضة الشبغة نصغب ونرءح.

وًح الذيافعي قيغة حيثيت زوءيات الشبيي لسعيان عيثة ،مشهيا" :نن زوءيات الشبيي  نعميظ يهيج السديألة ميع رءيو ليظ

مقثمي نة فييي الحفيع ،و َّ
يعحفيه وال يساعال نو خبي الح ،ومشهيا َّ
نن نم يمسة حافضيية وروايية اثشييضع نكثيح مييع روايية واحييث،
نن عاخذيية ّ
ومشها نن الجه روتا عع الشبي  السعحوا في السعقغل واألأبه بالدشة!"(.)ٜٗ
قال ايع الجغزه" :وذا ثبية حيثيت نييي هحًيحة احتسيو أيضبضع :نحيثهسا :نن يكيغن هيجا قيث كيان نول اإل يالم ثيظ ُندي

بسا ذكحنا عع عاخذة ،والثاني :نن تكغن اإلأارة وليى ميع يجشيب ميع الجسياع بعيث سميغع الفجيح ،فيين ذليط ييامح باإلمدياك
وال يعتث له برغم ذلط الضغم"(ٓ٘).

َّ
ون الرييحايي نبييا هحًيحة ت احءييع عييع حثيثييه ،لسييا وءييث مييع قييغة معارضيية مييع زوءييات الشبييي  وال أييط هييع نعمييظ بحييال

الشبي فيي مثيو هيج األميغر الخاصية ،وًاكيث اييع حجيح ت احءيع نييي هحًيحة عيع فتيغا لقشاعتيه يحوايية نمهيات السيامشضع نو لكغنيه

نا خال لحثيثه ،فيقغل" :نعظ قث رءع نييغ هحًيحة عيع الفتيغ ييجلط ،وميا لحءحيان روايية نميي السيامشضع فيي ءيغاز ذليط صيحًحال عميى
روايية غضحهسييا ،مييع مييا فييي رواييية غضحهسيا مييع االحتسييال ،وذ يسكييع نن يحسييو األمييح ييجلط عمييى اال ييتحباب فييي غضييح الفييحث،
وكجا الشهي عع صغم ذلط الضغم ،وإماالعتقاد نن يكغن خبح نم السامشضع نا خال لخبيح غضحهسيا"(ٔ٘) .وقيث نقيو اييع دقضيق العضيث
اتفا الفقهال عمى العسو بحثيت عاخذة ،وصار وءساعال نو كاإلءساع(ٕ٘).
ثالثا :رد الحديث لسعارضته قياس األصهل.

والسيحاد باألصييغل الشرييغص مييع القيحمن والدييشة الثايتيية ،واييياس األصييغل :القييياس عمييى مييا ثبيية فييي تمييط األصييغل،

ومخالفة الخبح لقيياس األصيغل نه ون ميا ورد بيه األثيح غضيح مغءيغد مثميه فيي األصيغل ،وميع ءشديه ،وال حكيظ ليه ،مثيو:

القهقهة في الرالة ،عمى ما ورد فيه األثح ،غضح مغءب لمغضغل(ٖ٘).

وًح الجراص َّ
نن الرحاي ية ا تعسمغا هجا الزابط لشقث بعز األحاديت ،فقال" :فمسا ثبة عع الرحابة عحضهظ
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كثض الح مع نخبار اآلحاد عمى األصغل ،ومقايمتها بالقياس واءتهاد الحنه حدب ما حكضشا عع ءساعة ميشهظ ،فريار بذيهادة
األصيغل تيأثضح فيي رد بعيز األخبيار اآلحياد ،وحدييب كيغن مدياعثتها ألحيث الخبيحًع الستزياديع مغءبية ال ييتعساله ،دون
اآلخح الجه يخالفها"(ٗ٘).

وذكح الجراص نمثمة عمى ا تخثام الرحابة اياس األصغل في نقث بعز الستيغن ،مشهيا :حيثيت نييي هحًيحة عيع

الشبي  فيي «تغضياوا مسيا مدية الشيار»(٘٘) ،ورو التحميجه فيي حثيثيه مشاقذية اييع دبياس ألييي هحًيحة  ءسيعيال ،ومحيو
الذاهث فقال له ايع دباس :يا نبا هحًحة ننتغضأ مع الثهع؟ ننتغضأ مع الحسيظ؟ قيال :فقيال نييغ هحًيحة" :ييا اييع نخيي ،وذا

سعة حثيثال عع ر غل ع  ال تزحب له مثالل"(.)٘ٙ
وفي شع الشداخي قال ايع دباس" :نَتَغ َّ ِ
سعام نَ ِء ُيث ِفيي ِكتَ ِ
َن َّ
ِّ َح َيالالل ِأل َّ
ياب َّ
يار َم َّد ْيت ُهَ ،ف َج َس َيع نَُييغ ُه َحًْ َيحةَ
الش َ
ضأُ م ْع َ َ
ُ
َ
()٘ٚ
ِ
ِ
ِ
َّ
رى ن َّ
َّ
ال« :تََغضُبغا م َّسا َم َّدة الش ُار» .
غل َّ
ال :ن ْ
َن َرُ َ
رىَ ،فَق َ
ّ َ ق َ
َأ َه ُث َع َث َد َه َجا اْل َح َ
َح ل

وحسو الجراص محاءة ايع دباس عميى ننهيا معارضية بالقيياس لقغليه" :ونيا نتغضيأ بيالحسيظ ،وقيث نغميي عميى الشيار ،وإنيا

نثهع بالثهع وقث نغمي عمى الشار.)٘ٛ("...

وًاك ييث الدحخد ييي نن اي ييع دب يياس رد الح ييثيت م ييع ب يياب القي يياس ،ول يييد م ييع ب يياب مقايمت ييه ي ييشر مخ ييح ،وإال ذك ييح
باحتجاءييه نمييام نيييي هحً يحة ،ولسييا تكمييظ بالقييياس نص يالل ،ولييغ كييان مييع بيياب الشا ي والسشدييغخ لشمييب التييارً ومتييى وقعيية
الحادثية؟ ثيظ قييال" :فحضيت اأييتغو بالقيياس -نه اييع دبيياس -وهيغ معييحوا بالفقيه واليحنه مييع ييضع الرييحابة عميى وءييه ال

يبما درءة نيي هحًحة في الفقه عحفشا ننه ا تخار التأمو في روايته وذا كان مخالفال لمقياس"(.)ٜ٘
ا تشبط الشغوه مع يا مدمظ ألحاديت الباب عمى نن ذلط مع باب الشا

والسشدغخ ،فعشغن "باب ند الغضيغل مسيا

مدة الشيار" ،وفيي ذليط نضيح كسيا يبق ،ولكيع هيجا ميجهب ءسهيغر الفقهيال لحيو تعيارث األحادييت ،ونن حيثيت اييع دبياس
ند حيثيت نييي هحًيحة ييثلضو حيثيت ءيايح ،وهيغ ميا صيح ننيه عسيو الخمفيال األربعية ،وهيغ ميا ذهيب ولييه اييع أياهضع ووافقيه اييع
الجغزه ،وقث ذكح نيزال" :وقث روه لشا حثيت يثل عمى َّ
نن السحاد غدو الضث فحضشبج ،ال يتغءه ند "(ٓ.)ٙ

نمييا اإلمييام البخيياره فقييث تجاهييو رواييية حييثيت نيييي هحً يحة مشمق يال فييي الرييحيح ،ولييظ يحييت ّ يهييا ،يييو تييحءظ عمييى خالفييه،
وا تثل بفعو الرحابة ،فقيال" :بياب ميع ليظ يتغضيأ ميع لحيظ الذياة والديغًق ،ونكيو نييغ بكيح وعسيح وعثسيان وليظ يتغضياوا" ،ثيظ

ذكح نحاديت تخالف رواية نيي هحًحة مشها عع ايع دباس" َّ
غل ع  نكو كتف أاة ،ثظ صمى ولظ يتغضأ"(ٔ.)ٙ
نن ر َ
حثيت ُ َغًْ َث ْي َيع الش ْع َس ِ
يان...
ونكث البخاره مج به يتحءسة نخح تحة باب مع مزسز مع الدغًق ولظ يتغضأ ،ورو
َ
ًقَ ،ف يأ ِ ِ
« َف َّ
َكْمَشييا ،ثُي َّيظ َقي ِ
ري َيح ،ثُي َّيظ َد َعييا ِبيياأل َْزو ِادَ ،فَمييظ ُيي ْيا َت ِو َّال ِب َّ ِ
الس ْغي ِيح ِب،
يغل َّ
ِّ َ ون َ
ِهَ ،فأ َ
رييمى َ
َكي َيو َرُ ي ُ
َم َح بييه َفثُي ّيح َ
الع ْ
ْ
يام وَلييى َ
الدييغ ِ َ
َ
َ
َ
(ٕ)ٙ
َّ
صمى َوَل ْظ َيتََغ َّ
ضأ" .
ز َس ْ
ز َو َم ْ
َف َس ْ
ز َس َ
زَشا ،ثُ َّظ َ
فالبخاره لظ ِ
يأت عمى ذكح الشد كسا فعو في بعز التحاءظ ،وليظ يت َّ
يبع حيثيت نييي هحًيحة فيي الغضيغل مسيا مدية
فعو الرحابة وا يتسحار عسمهيظ
الشار يو نضاا ا تثالالل مخح يعارث ما قاله نيغ هحًحة ،وهغ فعو الخمفال الثالثةّ ،
فكأن َ
عمى ذلط دالل نة عشث عمى خشأ رواية نيي هحًحة.

ومع نأهح األمثمة التي يحت يها عمى نقث الستع عشث الرحابة بقيياس األصيغل :ميا روا نييغ هحًيحة  عيع الشبيي

" :وذا ا تيقع نحثكظ مع نغمه فال يغسد يث في اإلنال حتى يغدمها ثالثال ،فينه ال يثره نيع باتة يث "(ٖ.)ٙ
(ٗ)ٙ

وذكح الذاسبي

نن عاخذة وايع دباس عثال عع هجا الحثيت ألصو قشعي ،وهغ رفع الححج ،وسمب ما ال يشا ،
ّ
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وا تثال بالغدو مع السهحاس وهغ ونال عضيظ كانغا يتغضاون مشه ال يدتشيعغن حسمه فيزيشحون وليى غسيد نييثيهظ فييه،
فحوه عع ايع دباس يقغل" :فساذا ترشع بالسهحاس"(٘ ،)ٙوروه عع ِوي ا ِ
ِّ ِو َذا ُذ ِك َيح ِع ْش َيث ُه ْظ
اب َع ْب ِيث َّ
يالَ :
"ك َ
يح ُ
َص َ
َ ْ َْ
يظ َق َ
يان ن ْ
يح َ
ِ ِ ()ٙٙ
رَش ُع نَُيغ ُه َحًْ َحَة ِباْل ِس ْه َح ِ
اس َّال ِجه ِباْل َسث َيشة؟ " .
َح ِث ُ
يت نَِيي ُه َحًْ َحَة َقاُلغاَ :ك ْي َ
ف َي ْ
وقال اآلمثه" :فين ايع دباس قث خالف في ذلط ،حضت ونه لظ يقبو خبح نيي هحًحة لكغنه مخالفال القياس"(.)ٙٚ
ونمييا ءسهييغر الفقهييال فعييثلغا عييع صيياهح حييثيت نيييي هحًيحة ،وا ييتحبغا غدييو الضييثيع دون الغءييغب ورواييية عييع نحسييث

يغءغبه لسع نام في المضو ،ونما داود فأوءبه عمى اإلسال (.)ٙٛ

نما صشيع الذيخضع البخاره ومدمظ فسختمفان ،فالبخاره ليظ يحيت بيه فيي مديألة غديو الضيثيع ،وإنسيا نتيى بيه يحوايية
ِ
ِ
ِ
ذكح فضها «ِو َذا تََغ َّ
َح ُث ُك ْظ َفْمَي ْج َع ْو ِفيي ن َْنِف ِيه ،ثُ َّيظ لَِض ْشثُ ْيحَ ،و َم ِيع ا ْ يتَ ْج َس َح َفْمُضيغِت ْحَ ،وإِ َذا ا ْ يتَْيَق َ
ع نَ
ضأَ ن َ
َح ُيث ُك ْظ م ْيع َن ْغ ِميه َفْمَي ْغد ْيو َي َيث ُ
ِ
ِ ِ
ية َيي ُيث ُ» تحيية "بيياب اال ييتجسار وتي الح" ،ولييظ يبييغب لسدييألة غدييو
َحي َيث ُك ْظ الَ َيي ْيثرِه ن َْيي َيع َباتَي ْ
َقْبي َيو ن ْ
َن ُيي ْيثخَم َها فييي َو ُ
ضييغِخهَ ،فيِي َّن ن َ
الضثيع كعادته في حال نراد االحتجاج فيه( ،)ٜٙنما مدمظ فقث ن هب في ذكح الحثيت وسحقه الكثضحة دون ويحاد ما يخالفهيا،

وهجا داللة عمى االحتجاج به عشث .
خامتة.

دار البحت عمى مبحثضع رخيدضضع ،يدتشبط مشهسا نتاخ عثة:

-

-

تسضييخت الحواييية فييي عرييح الرييحابة بقييغة الزييبط والتثبيية ،فييي زمييع نيييي بكييح وعسييح -رضييي ع عشهسييا ،-فكييان
الزبط عمى نأث  ،وهضبة التحثيت والخغا مع مسار ته خذية الغقغع بالخشأ.
ون مشه الرحابة في قبغل األخبار مبشي عمى التفتيذ واالختبار والداال ،ولظ يكتفغا بالعثالة فقط.
اءتسييع عشييث الرييحابة نم يحان ،األول :اخييتالا الفهييظ فييي كثضييح مييع الشرييغص مييع التدييميظ يهييا ،والثيياني :نقييث السييتع
وترغًبه ،وال يرح اعتبار كو ما حثث يضع الرحابة اختالا الفهظ فقط.

اءتهث كبار الرحابة ومع الزم الشبي  كآل يضته في فهظ بعز الشرغص وهظ في حزحة الشبي  ،ون هظ ذليط
في تذكضو عقميات فقهية كان لها دور بعث وفاته  كسحءعية عشث الرحابة.
ون فقه الرحابة واءتهادهظ في فهظ الشرغص أكو مثر تضع صهحتا في عرح الشبغة ،مثر ة السعاني والسقاصث،

ومثر يية الضيياهح ،ونقييح الشبييي  كالهسييا ،وكييان حزييغر الشبييي  ممجييأ لهييظ عشييث كييو اخييتالا ،وخرغص يال فييي
بعز نفعال الشبي  هو هي تذحًع نو ال؟
بعييث وفيياة الشبييي  ،اختمفيية اآلرال حدييب اءتهيياد الرييحابة فييي فهييظ نرييغص األحاديييت يييضع عييام وخيياص نو مشدييغخ نو
خرغصية نو غضح ذلط ،وكان لبضة الشبغة وفقهال الرحابة دور كبضح إلزالة المبد عع بعز األحاديت الشبغًة وتغءضهها.

-

وقع يضع الرحابة تبايع واختالا في نقيو بعيز الستيغن نو نفضهيا ،مسيا نديبغ وليى الشبيي  نو ألحيثاث وقعية ليه

-

كثحت ا تثراكات عاخذة -رضي ع عشهيا -فيي تريغًباتها عميى الريحابة فيسيا نقميغ عيع الشبيي  ،وكانية ارخيثة

-

 ،وًسكع تقديسها نيزا ولى قدسضع ،األول :ترغًب الستغن وإزالة الغهظ عشها ،والثاني :رد الستع كميا.

يجلط ،ووافقها العمسال في بعزها وخالفغها في بعز مشها لتحءيحهظ ننه مع باب االءتهاد مشها وليد نرال نبغًال.
ون مقايمة الحثيت بالقحمن كان مشهجال راخثال يضع الرحابة لزبط الحثيت به ،ال تحالة تعارث الغحضضع ،ولقغة الشر
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القحمني نمام خبح الغاحث الجه ءاخخ بحقه الخشأ والغهظ.
-

أكمة األحاديت السذهغرة والسحفغصة ضابشال ومعيا الر قغًال نمام تفحدات بعز الرحابة مع نحاديت لظ تذيتهح فيي

زمييع الشبييغة ،وقييث تغقييف كثضييح مييع الرييحابة عييع قبغلهييا ،وكييان لبضيية الشبييغة أييأن فييي مقايميية نحاديييت عييثة هييع نعمييظ
يهع ،وقث أهثنها مع الشبي .

-

ون الشزييغج الفقهييي لييث الرييحابة كعاخذيية وايييع دبيياس -رضييي ع عشهسييا -كييان لييه دور مهييظ فييي تفعضييو اييياس

وردها لتعارضها مع نصغل القحمن والدشة السحفغصة.
األصغل نمام األحاديت الغحًبةّ ،
تييأثح صيياحبا الرييحيحضع وخرغص يال البخيياره فيسييا نقمييغ مييع اخييتالا روايييات الرييحابة ،ووصييف البخيياره تحاءسييه

وفقهييه محيياوالل سييحح حمييغل عييثة وتغءضهييات لاحاديييت السذييكمة ،نو االكتفييال بالحييثيت ال يحاءح فقييط مييع اإلأييارة ولييى
تعمضو الحثيت اآلخح كعادته في الرحيح.

-

بعز األمثمة اءتسع فضها مج بان لمرحايي الغاحيث ميحة رد
بالحغظ مع التفحًق يضع اختالا الفهظ ونقث الستع وءث ُ
لمستع ومخح تبشيه مع ترغًبه نو تأوًمه ،واألصو نن ُيشقو عشه نحثهسا ،والتحقضق يجب الشضح فيي رواييات الحيثيت

الستعارضة ألن الخمو ليد مع الرحايي وإنسا مع الحواة ،وخرغصال مع تعثد تغءضهيات الريحايي الغاحيث فزيالل
عع رواية الحد.
والحسث ﵀ رب العالسضع.

اهلىامش.
(ٔ) أسد الثيع الجهبي (ت ٚٗٛهٖٔٗٚ/م) ،تذمرة الحفاظ ،يضحوت ،دار الكتب العمسيةٜٜٔٛ ،م( ،قٔ) ،جٔ ،ص.ٛ-ٙ

(ٕ) يشضييح :عبييث الييححسع السعمسييي (ٖٔٛٙهٜٔٙٙ/م) ،األ ن َلهار الكاةَلَلفة لسَلَلا فَلَلي متَلَلا أض َلهاع عم َل الدَلَلشة مَلَلن الزلَلَلَّلل والتزَلَلميَّلل
والسجاِفة ،السشبعة الدمفية ،القاهحةٖٔٚٛ ،هي( ،د.ق) ،صٖ.ٕٚ

(ٖ) الخشضب البغثاده (ٖٗٙهٔٓٚٓ/م) ،الكفاية في عمم الراوية ،يضحوت ،دار الكتب العمسيةٜٔٛٛ ،م( ،د.ق) ،صٖ.ٛ
(ٗ) نحسث يع عبث الحميظ ايع تيسيية (ٕٚٛهٖٕٔٚ/م) ،مشهاج الدشة الشبهيَلة فَلي نقَلال مَل م الذَليعة والقدريَلة ،تحقضيق :دمحم رأياد
الظ ،ما دة قحسبةٔٗٓٙ ،هي ،قٔ ،جٕ ،ص.ٜٗ٘

(٘) الذا ولي ع الثهمغه (ٔٔٚٙهٕٔٚٙ/م) ،حجة هللا البالغة ،تحقضق :الدضث ايق ،يضحوت ،دارالجضؤٕٗٙ ،ه( ،قٔ) ،جٔ،
صٕٗٗ.

( )ٙدمحم يع و ساعضو البخياره (ٕ٘ٙهٜٛٙ/م) ،الجامل الرَلحي  ،تحقضيق :مريشفى البغيا ،يضيحوت ،دار اييع كثضيح ،اليسامية ،قٖ،
ٜٔٛٚم ،كت يياب الحق ييا  ،ب يياب م ييع ُن ييغقذ الحد يياب ُعي ي ّجب ،ج ،ٛصٕٔٔ .ومد ييمظ ي ييع الحجي يياج (ٕٔٙهٛٚٗ/م) ،الجَلَلَلامل
الرحي  ،تحقضق :دمحم فااد عبث الباقي ،يضحوت ،دار وحيال التحاث العحبي( ،د.ق)( ،د.ت) ،كتياب الجشية ،بياب وثبيات الحدياب،
جٗ ،صٕٕٗٓ.

اب« :الَ ي ِ
الشِبيي  ييغم األَح َيخ ِ
يال َّ
ر َيح ِفيي
ر َيح ِو َّال ِفيي َيِشيي ُق َحًْ َ
ك َب ْع ُ
ضي َة» َفيأ َْد َر َ
َْ َ ْ
ز ُيه ُظ َ
َح نيث َ
ريّمَض َّع ن َ
( )ٚوالحثيت في الرحيحضعَ" :ق َ
الع ْ
الع ْ
َُ
َّ
يقَ ،فَقيال بعزيهظ :الَ ُنريِّمي حتَّيى َنأِْتضهيا ،وَقيال بعزيهظ :ييو ُنريِّميَ ،ليظ ي ِيحْد ِمَّشيا َذِليطَ ،في ُج ِكح َذِليط ِل َّمشِب ِيي َ فَميظ يعِّشيف و ِ
الش ِحً ِ
احييثال
َ َ
َ
ُْ
َ
ْ َُ ْ َ
ََ َ َ َْ ُ ُْ َ ْ َ
َ
َ َْ ُ ُْ
ّ
ِم ْش ُه ْظ" .صحيح البخاره ،كتاب السغازه ،باب محءع الشبي  ميع األحيخاب ،...ج٘ ،صٕٔٔ .وصَلحي مدَلمم ،كتياب الجهياد
والدضح ،باب السبادرة بالغخو ،...جٖ ،صٔ.ٖٜٔ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنار احلريرٍ
( )ٛيشضح :نحسث يع عمي يع حجح (ٕ٘ٛهٔٗٗٛ/م) ،فت البار  ،تحقضق :دمحم فااد عبث الباقي ،يضيحوت ،دار السعحفيةٖٜٔٚ ،ه ي،
(د.ه) ،ج ،ٚصٓٔٗ .وًشضح :عبث السجضيث الدغ يغ  ،العالقية ييضع حاكسيية اليغحي واءتهياد العقيو ،مجمَلة الذَلريعة والد ارسَلات
اإلس مية ،ءامعة الكغًة ،العثد  ،ٖٜديدسبح ٜٜٜٔم ،ص.ٜٗ

( )ٜيحضى يع أحا الشغوه (ٙٚٙهٕٔٚٚ/م) ،صحي مدمم بذرح الشهو  ،يضحوت ،دار وحيال التحاث العحبيئٖٜٕ ،ه( ،قٕ)،
جٕٔ ،ص.ٜٛ

(ٓٔ) ص َلَلحي مد َلَلمم ،كت يياب الفز يياخو ،ب يياب وء ييغب امتث ييال م ييا قال ييه أ ييحعال ،...جٗ ،صٖ٘ .ٖٔٛٙ-ٔٛوروا نحس ييث اي ييع حشب ييو
(ٕٔٗهٛ٘٘ /م) ،السدشد ،يضحوت ،دار الكتب العمسيةٜٜٔٓ ،م( ،قٔ) ،جٖ ،صٕ٘ٔ.

(ٔٔ) الحاكظ الشيدايغره (٘ٓٗهٔٓٔٗ/م) ،السدتدرك عم الرَلحيحين ،تحقضيق :مريشفى عبيث القيادر عشيا ،يضيحوت ،دار الكتيب
العمسيةٜٜٔٓ ،م( ،قٔ) ،جٖ ،صٕ.ٖٗٛ-ٗٛ

(ٕٔ) صبحي الرالح (ٔٗٓٚهٜٔٛٙ/م) ،عمهم الحديث ومرطمحه ،يضحوت ،دار العمظ لمساليضعٜٔٛٗ ،م( ،ق٘ٔ) ،صٖ٘ٓ.

(ٖٔ) يشضيح :يغ يف اييع عبيث البيح (ٖٗٙهٔٓٚٓ/م) ،التسهيَلد لسَلا فَلي السهطَلأ مَلن السعَلاني واألسَلانيد ،تحقضيق :مريشفى العميغه

ودمحم البكييح ،السغييحب ،و ازرة عسييغم األوقيياا والذيياون اإل ييالمية( ،د.ق)ٖٔٛٚ ،ه يي ،صٓ .ٕٙوًشضييح :فَلَلت البَلَلار  ،ج،ٜ

ص.ٜٔٗ

(ٗٔ) صحي مدمم ،كتاب الحضاع ،باب رضاع الكبضح ،جٕ ،ص.ٔٓٚٛ
(٘ٔ) الشغوه ،ةرح مدمم ،جٓٔ ،صٖٓ.

( )ٔٙصحي مدمم ،كتاب الح  ،باب في ند التحمو مع اإلححام واألمح بالتسام ،جٕ ،صٗ.ٜٛ
( )ٔٚصحي مدمم ،كتاب الح  ،باب ءغاز التستع ،ج ٕ ،ص.ٜٛٙ
( )ٔٛةرح مدمم ،ج ،ٛص.ٜٔٙ

( )ٜٔالشغوه ،ةرح مدمم ،ج ،ٛص.ٜٔٙ

(ٕٓ) يشضييح :عسيياد الييثيع الحأييضث ،مفهييغم نقييث السييتع يييضع الشضييح الفقهييي والشضييح الحييثيثي ،مجمَلَلة إس َل مية السعرفَلَلة ،السعهييث العييالسي
لمفكح اإل المي ،العثدٕٓٓ٘ ،ٖٜم ،ص.ٜٛ

(ٕٔ) عبث الححسع العضشي (ٖٜٛهٔٗٛٚ/م) ،ةرح ألفية العراقي في عمهم الحديث ،تحقضق :أاده ملشعسان ،اليسع ،محكيخ الشعسيان
لمبحغث والث ار ات اإل الميةٕٓٔٔ ،م( ،قٔ) ،صٖٓٔ.

(ٕٕ) دمحم صالح ساهح الجخاخحه (ٖٖٔٛهٜٜٔٔ/م) ،تهجيه الشظر إل أصهل األ ثَلر ،تحقضيق :عبيث الفتياح نييغ غيثة ،حميب ،مكتبية
السشبغعات اإل الميةٜٜٔ٘ ،م( ،قٔ) ،جٔ ،ص.ٙٛ

(ٖٕ) يشضح :دمحم الجغايي ،جههد السحدثين في نقد متن الحديث ،تغند ،ما دات عبث الكحًظ يع عبثعٜٜٔٔ ،م( ،د.ق) ،ص.ٜٙ

(ٕٗ) يشضح :صحيح مدمظ ،كتاب الجشاخخ ،باب السضة يعجب يبكال نهميه عمييه ،جٕ ،صٖٗ .ٙوصيحيح البخياره ،كتياب السغيازه،

باب قتو نيي ءهو ،ج٘ ،ص ،ٚٚوذكح البخاره نيزال في رواية نخح حضت يدأله عسح فقال" :فجعيو _الشبيي  _يشياديهظ
بأ ساخهظ ون سال مباخهظ يا فالن يع فالن وًا فالن يع فالن نيدحكظ ننكظ نسعتظ ع ور غله ،فينا قيث وءيثنا ميا وعيثنا ربشيا حقيال
فهو وءثتظ ما وعيث ربكيظ حقيال ،قيال :فقيال عسيح :ييا ر يغل ع ميا تكميظ ميع نءدياد ال نرواح لهيا ،فقيال ر يغل ع " :واليجه

نفد دمحم يضث ما ننتظ بأ سع لسا نقغل مشهظ" ،قال قتادة" :نحياهظ ع حتى ن سعهظ قغله تغبيخال وترغض الح ونقسة وحدحة ونيثمال"،
كتاب السغازه ،باب قتو نيي ءهو ،ج٘ ،ص.ٚٙ

(ٕ٘) دمحم يييع ودرًييد الذييافعي (ٕٗٓهٜٛٔ/م) ،اخَلَلت ف الحَلَلديث ،تحقضييق :عييامح حضييثر ،يضييحوت ،ما ديية الكتييب الثقافييية ،قٔ،
ٜ٘ٔٛم ،صٕٕٗ.ٕٕ٘-
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اختالف الصحابة بني فهه احلديح اليبىٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشِب ِي « :يع َّجب السِضة ِييبع ِ ِ
( )ٕٙءسيع هج الحوايات ،البخاره ،كتاب الجشاخخ ،باب َق ْغ ِل َّ
َهمِ ِيه َعَم ْي ِيه» ،...جٕ ،ص،ٜٚ
ز ُب َكيال ن ْ
ُ َ ُ َّ ُ َ ْ
ّ
ومدمظ كتاب الجشاخخ ،باب السضة يعجب يبكال نهمه عميه ،جٕ ،صٖٗ.ٙ
( )ٕٚاخت ف الحديث ،صٕٕٗ.ٕٕ٘-

( )ٕٛيشضح التحءسة نفدها :حثيت ن امة يع زًث ،ونند يع مالط  ،جٕ ،ص.ٜٚ
( )ٕٜاخت ف الحديث ،صٕٕٗ.ٕٕ٘-
(ٖٓ) فت البار  ،جٖ ،صٖٕٗ.
(ٖٔ) فت البار  :جٖ ،صٖٕٗ.

(ٕٖ) و ساعضو يع عسح ييع كثضيح (ٗٚٚهٖٕٔٚ/م) ،تفدَلير القَلرآن العظَليم ،تحقضيق :يامي يالمة ،دار سضبيةٜٜٜٔ ،م( ،قٕ)،
ح ،ٙصٕٖٗ.

(ٖٖ) يشضيح :دمحم ييع نحسييث القحسبيي (ٔٙٚهٕٕٔٚ/م) ،الجَلامل ألحمَلَلام القَلرآن ،تحقضييق :نحسيث البحدونيي وإيي اح يظ نسفييذ ،القيياهحة،
دار الكتب السرحًةٜٔٙٗ ،م( ،قٕ) ،جٖٔ ،صٕٖٕ.

(ٖٗ) يشضح :صحيح مدمظ ،كتاب الجشة ،باب عحث مقعث السضة مع الجشة نو الشار عميه ،جٗ ،صٕٕٕٓ ،ٕٕٓٗ-يضشسا لظ ييحو
البخاره مع سحًق نند ،ونأار وليه مع خالل قغل قتادة.

(ٖ٘) قال القحسبي" :قال ايع عشية :ولغال وخبار ر غل ع  بدساعهظ لحسمشا نثال وياهظ عمى معشى التيغبي لسيع بقيي ميع الكفيحة
وعمى معشى أفال صثور" .تفدير القرطبي ،جٖٔ ،صٕٖٕ.

( )ٖٙيشضح :ايع حجح ،فت البار  ،جٖ ،صٖٕٗ.

( )ٖٚيشضح :صيحيح البخياره ،كتياب العسيحة ،بياب كيظ اعتسيح الشبيي ،جٖ ،صٕ .وًشضيح :ييثر اليثيع الخركذيي (ٜٗٚهٖٜٔٔ/م)،
اإلجابَلَلة إلي َلراد مَلَلا اسَلَلتدرمته عااذَلَلة عمَل الرَلَلحابة ،تحقضييق :ييعضث األفغيياني ،يضييحوت ،السكتبييا إل ييالمئٜٚٓ ،م( ،قٕ)،

صٗٓٔ.ٔٓٙ-

( )ٖٛالخركذي ،اإلجابة ،صٖ.ٜ

( )ٖٜصحي البخار  ،كتاب الشال  ،باب قرة فاسسة يشة ايد ،ج ،ٚص.٘ٚ

(ٓٗ) صحي مدمم ،كتاب الشال  ،باب السشمقة ثالثال ال نفقة لها ،جٕ ،ص.ٔٔٔٚ
(ٔٗ) صحي مدمم ،نفد الكتاب والباب والرفحة.
(ٕٗ) صحي مسلظ ،نفد الكتاب والباب ،جٕ ،ص.ٔٔٔٛ
(ٖٗ) فت البار  ،ج ،ٜص.ٜٗٚ
(ٗٗ) ةرح مدمم ،جٓٔ.ٔٓٚ ،

(٘ٗ) ةرح مدمم ،جٓٔ ،ص٘.ٜ

( )ٗٙدمحم الدحخدييي (ٖٗٛهٜٔٓٓ/م) ،أصَلَلهل الفقَلَله ،تحقضييق :نيييغ الييغا ااألفغيياني ،يضييحوت :دار السعحفييةٖٕٔٚ ،هي ي( ،د.ق) ،جٔ،
صٖٗٗ.

( )ٗٚصحيح البخاره كتاب الرغم ،باب الراخظ يربح ءشبال ،جٖٕ ،ص .ٕٜوقال ايع حجح" :والجه يضهح لي نن ميحاد البخياره
َّ
نن الحواية األولى نقغ و شادال ،وهي مع حضيت الحءحيان كيجلط ألن حيثيت عاخذية ونم يمسة فيي ذليط ءيال عشهسيا ميع سيح

كثضحة ءثال بسعشى واحث ،حتى قال ايع عبث البح :ونه صح وتغاتح ،ونما نيغ هحًحة فأكثح الحوايات عشه ننيه كيان ُيفتيي بيه" .فيتح
الباره ،جٗ ،ص ،ٔٗٙوقث يكغن محاد البخاره نن نبا هحًحة  كان يحوه نن الشبي  كان يأمح بالفشح لسيع نصيبح ءشبيال،
ولظ يتحاءع عع ذلط ،حتى بعث محاءعتهظ له بقغل نمهات السامشضع ،ولظ يحو مدمظ الحثيت مع سحًق هس ي يام وال ايع عبث ع
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?????? ??????? ??? ??? ?????? ?????? ?????: - ????? ??????? - The Sahaba differences between the understanding and critical the Hadeeth (An analytic

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنار احلريرٍ
ايع عسح عع نيي هحًحة ،واكتفى بشحًق نيي بكح التي رءحها البخاره.

( )ٗٛصحي مدمم ،كتاب الرغم باب صحة صغم مع سمع عميه الفجح وهغ ءشب ،جٕ ،ص.ٜٚٚ
( )ٜٗاختالا الحثيت ،ص ٘.ٜٔ

(ٓ٘) ءسييال الييثيع ايييع الجييغزه (ٜ٘ٚهٕٔٓٓ/م) ،إع َل م العَلَلالم بعَلَلد رسَلَلهخه بحقَلَلااد ناسَلَلس الحَلَلديث ومشدَلَلهخه ،تحقضييق :نحسييث
الخهحاني ،يضحوت ،دار ايع حخم ،قٕٕٔٓٓ ،م( ،قٔ) ،صٕٕٖ.

(ٔ٘) فت البار  ،جٗ ،ص.ٔٗٚ

(ٕ٘) يشضح :تقي الثيع ايع دقضق العضث(ٕٓٚهٖٕٔٓ/م) ،إحمام األحمام ةرح عسدة األحمام ،تحقضق :عبث القادر حدغنة ،يضيحوت،
دار الفكحٕٓٓٓ ،م( ،د.ق) ،صٖٖ٘.

(ٖ٘) نيغ يعمصايع الفيحال (ٗ٘ٛهٔٓٙ٘/م) ،العَلدة فَلي أصَلهل الفقَله ،تحقضيق :نحسيث السبياركي ،القياهحة ،دار الحيثيتٜٜٔٓ ،م( ،قٕ)،
جٖ ،صٗ.ٜٛٚ-ٜٛ

(ٗ٘) نحسييث يييع عمييي الجريياص (ٖٓٚهٜٛٓ/م) ،الفرَلَلهل فَلَلي األصَلَلهل ،تحقضييق :عجضييو ءا ييظ الشذييسي ،الكغًيية ،و ازرة األوقيياا
والذاون اإل الميةٔٗٓ٘ ،ه( ،قٔ) ،جٖ ،ص٘.ٔٙ

(٘٘) يشضح ءسيع الحوايات :صحي مدمم ،كتاب الحيز ،باب الغضغل مسا مدة الشار ،جٔ ،صٕ.ٕٖٚ -ٕٚ
( )٘ٙسشن الترمذ  ،كتاب الغضغل ،باب الغضغل مسا مدة الشار ،جٔ ،صٗٔٔ.

( )٘ٚنحسث يع أعضب الشداخي (ٖٖٓهٜٔ٘/م) ،الدشن الرغر  ،تحقضيق :عبيث الفتياح نييغ غيثة ،حميب ،مكتيب السشبغعيات اإل يالمية،
ٜٔٛٙم( ،قٕ) ،كتاب الغضغل ،باب الغضغل مسا غضحت الشار ،جٔ ،ص٘ٓٔ.

( )٘ٛالفرهل في األصهل ،جٖ ،ص.ٕٔٛ
( )ٜ٘أصهل الدرخدي ،جٔ ،صٖٓٗ.

(ٓ )ٙايع الجغزه ،ناسس الحديث ومشدهخه ،صٖٔٔ.

(ٔ )ٙصحي البخار  ،كتاب الغضغل ،باب مع لظ يتغضأ يمحظ الذاة والدغًق ،جٔ ،صٕ٘.

(ٕ )ٙصحي البخار  ،كتاب الغضغل ،باب مع مزسز مع الدغًق ولظ يتغضأ ،جٔ ،صٕ٘.

(ٖ )ٙصحي البخار  ،كتاب الغضغل ،باب اال تجسار وت الح ،جٔ ،صٖٗ .وصَلحي مدَلمم ،كتياب الغضيغل ،بياب ك احهية غسيد الستغضي
وغضح  ،...جٔ ،صٖٖٕ ،والمفع له.

(ٗ )ٙيشضيح :ويي اح يظ ييع مغ ييى الذيياسبي (ٜٓٚهٖٔٛٛ/م) ،السهافقَلات فَلَلي أصَلَلهل الذَلَلريعة ،تعمضييق وأيحح :الذييي عبييث ع دراز،
يضحوت ،دار السعحفةٕٓٓٗ ،م( ،ق ،)ٙجٖ ،صٔٔ.

(٘ )ٙالسهحاس حجح عضيظ تدع كثض اح مع السال ،يشضيح :نييغ الديعادات اييع األثضيح (ٙٓٙهٕٜٔٓ/م) ،الشهايَلة فَلي يريَلب الحَلديث واأل ثَلر،
تحقضق :ساهح نحسث الخاوه ،ومحسغد دمحم الششاحي ،يضحوت ،السكتبة العمسيةٜٜٔٚ ،م( ،د.ق) ،ج٘ ،ص.ٕ٘ٛ

وكانغا يتغضاون مشه فأأار يجلط ولى ننه ال يسكع غدو الضيث مشيه قبيو ودخالهيا فييه ،وميع ثيظ ال يسكيع األخيج بالحيثيت وذ كيان ال

يسكيع قمييب السهيحاس عميى الضييث وذلييط خيارج عييع اييياس عمتيه مضشغنيية .يشضييح :نبيا الحدييضع البرييحه (ٖٗٙهٔٓٗٗ/م) ،السعتسَلَلد فَلَلي
أصهل الفقه ،تحقضق :خمضو السيد ،يضحوت ،دار الكتب العمسيةٖٔٗٓ ،ه( ،قٕ) ،جٕ ،ص.ٕٔٙ

( )ٙٙروا نيغ بكح يع نيي أضبة (ٖٕ٘هٜٛٗ/م) ،السرشف في األحاديث واآلثار ،تحقضق :كسال الحيغت ،الحًياث ،مكتبية الحأيضث،
ٜٔٗٓه( ،قٔ) ،جٔ ،صٗ.ٜ

( )ٙٚييضث الييثيع اآلمييثه (ٖٔٙهٕٖٖٔ/م) ،اإلحمَلَلام فَلَلي أصَلَلهل األحمَلَلام ،يضييحوت ،دار الكتيياب العحبييئٗٓٗ ،ه يي( ،قٔ) ،جٕ،
صٕٓٔ.
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اختالف الصحابة بني فهه احلديح اليبىٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ٙٛيشضح :الشيغوه (ٙٚٙهٕٔٚٚ/م) ،السجسَله ةَلرح السهَلذ  ،تحقضيق :محسيغد مشححيي ،يضيحوت ،دار الفكيحٜٜٔٙ ،م( ،قٔ)،

جٔ ،صٔٔٗ .وًشضح :دمحم يع نحسث ايع رأث (ٜ٘٘هٜٔٔٛ/م) ،بداية السجتهد ونهاية السقترد ،دار الفكح ،دد( ،د.ق)،

(د.ت) ،جٔ ،ص.ٙ

( )ٜٙذكح ايع حجيح فاخيثة وليى نن البخياره ءسيع فيي هيجا الحيثيت حيثيثضع مختمفيضع ،ولكيع يشثهسا واحيث ،فاألصيو فيي قغليه" :وإذا
ا تيقع نحثكظ  ،"...هجا متع لحثيت مدتقو عسا قبمه .يشضح :ايع حجح ،فت البَلار  ،جٔ ،صٗ .ٕٙونضييف :وربسيا فعيو

ذلط البخاره ألنه ال يحًث نن يدتثل بالجخل الثاني مع الحثيت لكغنه مذكو ،وفقط نراد التشبيه عمى روايته.
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