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رد الطعً عً حديث" :يدخل اجلية سبعوٌ ألفاً بغري حساب"

دة .خلود حمند احلسباٌ*
تاريخ قبول البحث6217/9/17 :م

تاريخ وصول البحث6217/4/62 :م

ملخص

جاء هذا البحث لرد الطعن عن حديث صحيح اتفق عليه اليهينان وله بتابعهات ويهواهد عديهدة ،وههو

حههديث ابههن عبههاس -رضهها اع عمابهها -فهها العههبعين ألفهاً الههذين يههدنلون الجمه بايههر حعههاب ،وذ ههر صههفتام
أماههم ي ي تههوون وي يعههترإونط ،إذ طعههن أحههدهم بالحههديث عههمداً وبتمهاًع ف بهها العههمد فبههدعوى أن يههي البنههاري

فا هذا الحديث أعيد بن زيد وههو هذاب ،وأبها البهتند فبهدعوى أن إوله  ي ي تهوون وي يعهترإونط بم هر،

ويعههارض ااحاديههث الصههحيح التهها تههدعو إلههو التههداويل ،وإههد تبههين بالد ارع ه أن البنههاري عههبح الحههديث بههن

نبع ييوخ ،وأعهيد بهمام ،وإهد بهت ضهعف ولهم ي بهت ت ذيبه  ،قوامبها امتيهو البنهاري بمه ههذا الحهديث الواحهد

الذي وافيت روايت روايات ال يات .وأبا البتن فليس فا ترك ال ا وايعترإاء بعارض احاديث التداوي ،بهل

إمام تر وا ال هاع تورعهاً عهن اانهذ بااعهباب الب روهه  ،وتر هوا ايعهترإاء ،تورعهاً عمه بهح أمه جها زع نيهي
أن يفضا إلو تعلق اليلب بالراإاع صيام لإليبان و بايً فا التو ل علو اع.

Abstract
This research deals with an authonic prophetical hadith, which is agreed by Al Bukhari
and Muslim" may Allah be pleased with them" in order to disclaim the libel called by
some researchers around it. This Hadith was narrated by Ibn Abbas about the seventy
thousands people are moving in to paradise without judgment at the doomsday. This
Hadith mentioned those people's characters which cause this privilage "they were never
caterizing nor using exorcism". Some claimed that this Hadith is false by both series of
narrators and the text. The weakness of narrators came by Ausaid Ibn Zaid who was
claimed as a liar, however, the weakness in the text came by the conflict between this
Hadith and Hadiths called to ask medications.
This research indicates that the narrator Ausaid is not a laier but he is weak, on the
other hand there is no conflict with other Hadiths as this Hadith means that those people
left cauterizing and exorcism but taking faith and prayers as a way of remedy as a result
of their high piety.

املكدمة.

الحبد ع رب العالبين ،وصلو اع وعلم علو بن بع لينرج الماس بن ظلبات اليرك وااباطيل إلو مور اإليبان

والحييي  ،ب ز و بماج وأإوم عبيل ،وبعدد

ٍ
بعض بن أحاديث صحيح البناري بن إبل طا ف بن أبماء
فبا زال يتماهو إلو أعباعما بين حين إلو آنر إم ُار
إديم بميؤه ،وبتموعٌ فا بؤ رات  ،وأهداف ...
عصرما ،والطعن فا ااحاديث ٌ
فا إحدى البماعبات العلبي التا مت بيار اً فياا أإدم أحد ااعاتذة بن إحدى ليات اليريع علو إم ار حديث

* أعتاذ بيارك ،لي اليريع  ،جابع آل البيت.

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1439 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖ٘٘
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رد الطعً عً حديث :يدخل اجلية سبعوٌ ألفاً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العبعين ألفاً عمداً وبتماً علو بأل بن ااعاتذة والطالبد ف با العمد فبدعوى أن أحد رواة حديث العبعين ألفاً الذين يدنلون
الجم باير حعابط فا صحيح البناري ذابل

وأبا البتند فبدعوى أن إول  فا صفات العبعين ألفاً أمام ي ي توون وي يعترإونط أن هذا بم ر ،ويعارض ااحاديث

الصحيح التا تدعو إلو التداويل

وعزبت بعون اع تعالو أن أ تب بح ًا فا رد الطعن عن حديث رعول اع  فا حديث العبعين ألفًا ،ان بن طعن فيبا

صح بن العم فا بأل يمباا أن يرد علي فا بحث أو تاب ،وأرد ذلك عن البناري تاب رواي هذا الحديث عن رٍاو ذاب.
مشكلة الدراسة.

هل إول  فا صفات العبعين ألفاً الذين يدنلون الجم باير حعاب ي ي توون وي يعترإونط يعارض ااحاديث

الصحيح التا تدعو إلو التداوي؟

ادعاء أن راوي الحديث فا صحيح البناري ذاب؟
صحيح
وهل
ٌ
ُ
أٍداف الدراسة.

جاء هذا البحث ليحيق ااهداف اآلتي د

-

التحيق بن عالب طرق البناري فا رواي هذا الحديث.

-

تحرير اليول فا ون تجمب ال ا عبباً بن أعباب دنول العبعين ألفاً الجم َ باير حعاب.

وإد عل ت فا هذا البحث بماج ايعتيراء حيث اعتيرأت جبيح طرق الحديث بجبح طرإ  ،وباانص با رواه البناري

وبعمو.
فا "الصحيح"ع ان الميد بوج ٌ إلي تباباً ،م إبت بتحليل المتا جع باي النروج إلو التصور الصحيح للحديث عمداً وبتماً
ً
الدراسات السابكة.

لم أجد علفاً لبن أم ر بتن هذا الحديث ،ولذا لم أظفر بدراع فا هذا البوضوع.

ٍيكلية البحث.

إعبت بفردات البحث إلو ببح يند

المبحث األول :رد الطعن عن البخاري في "الصحيح" في روايته حديث السبعين ألفاً عن أسيد بن زيد.

المطمب األول :عرض رواي البناري للحديث فا"الصحيح" عن أعيد بن زيد وباإا روايات الحديث.

المطمب الثاني :علعل رواة حديث العبعين ألفاً عمد البناري فا "الصحيح".
المطمب الثالث :دراع حال الراوي بدار اإلعماد.

ُعيد بن زيد الجَّبال.
المطمب الرابع :طريي رواي البناري حديث العبعين ألفاً عن أ َ
المطمب الخامس :أإوال اا ب المياد فا أَعيد بن زيد.

المبحث الثاني :الرد عمى إنكار قوله ( ال يكتوون وال يسترقون) في حديث السبعين ألفاً.
المطمب األول :ح م ال ِّا فا اليرع.

 ٖ٘ٙـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ 1439 ،)2و
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المطمب الثاني :التوفيق بين راه ال ا وبطلق اابر بالتداوي.

المطمب الثالث :ايعترإاء و بال التو ل.

المطمب الرابع :حييي الورع الذي اتصف ب العبعون ألفاً.

يت فبن اع ،وأبا اليصور فبما ،وأع ل اع تعالو أن ياديما عواء العبيل.
إن ُوفّ ُ
وأني اًر ْ

املبحث األول
رد الطعً عً البخاري يف "الصحيح" يف روايته حديث السبعني ألفاً عً َأسِيد بً سيد
املطلب األولد عزض رواية البخاري للحديث يف "الصحيح" عً أسيد ٔط بً سيد وباقي روايات احلديث.
غما عن البيان ب َّن بن بماج البناري أم
ٌّ
بن طرق عدة فإم يجعل ل طريق فا با يماعب بن اابواب ،التا ها عبارة عن اعتمباطات بن هذا الحديث.

ان ي رر الحديث ويوزع طرإ علو اابواب ،فإذا روى البناري الحديث

والبناري إمبا ي رر الحديث فا بوضح آنر بن تاب ع لفا دة از دة فا العمد أو البتن ،فبالمعب إلو العمد فإم يذ ره
فا ل باب بعمد بن بعبوعات  ،وإد يذ ره أيضاً تعليياً بن باب التفمن فا العرض ،وبالمعب إلو البتن فإم يذ ره أحياماً

طح البتن ،ويذ ر بم فا الباب با يماعب ايعتمباط.
بطول  ،وأحياماً بنتص اًر ،وأحياماً أنرى يي ّ
وهذا الحديث بن هذه الباب ع رواه البناري فا نبع أبوابد

أولاا فا تاب اامبياء ،وال اما وال الث فا تاب الطب ،والرابح والنابس فا تاب الرإاق ،وهذا عرضاا ب عاميدها
وبتوماا برتب ً حعب ورودها فا "الصحيح"د


الرواية األولى لمحديث وقد رواها مختصرة:



الرواية الثانية لمحديث:

صْي ُن ْب ُن ُم َبْي ٍر
إال البناري –رحب اع -تاب أحاديث اامبياء – بابد وفاة بوعو وذ ره بعدطد " َح َّد ََما ُب َع َّد ٌد َح َّد ََما ُح َ
ِ
ٍ
ضا اعُ َعْماُ َبا -إَا َلد َن َرَج َعلَْيَما َّ
ٍ ِ ِ
ِِ ِ
صْي ِن ْب ِن َعْبِد َّ ِ
الد
المبِ ُّا َ ي ْو ًبا إَ َ
َع ْن ُح َ
الر ْح َبن َع ْن َععيد ْبن ُجَبْير َعن ْابن َعبَّاس َ-ر َ
ِ ٕط
ير ع َّد ْااُفُ َ ِ
ِ
وعو ِفا إَ ْو ِب " .
ضْ
ت َعلَ َّا ْاا َُب ُم َوَأرَْي ُ
ُع ِر َ
ق فَيي َلد َه َذا ُب َ
ت َع َو ًادا َ ًا َ
تاب الطب -بابد بن ا توى أو وى غيره وفضل بن لم ي توط.
اب ٍر ،ع ْن ِعبران ْب ِن حصْي ٍن- ،ر ِ
ح َّد ََما ِعبران ْبن بْيعرةَ ،ح َّد ََما ْابن فُضْي ٍل ،ح َّد ََما حصْي ٌن ،ع ْن ع ِ
ض َا اللَّ ُ َعْماُ َبا-
َ
َ َ
َ
ُ َ
ْ َ ُ ُ َ ََ َ
َ
َْ َ
ُ َ
ُ َ
َ
َّ ِ
الد َح َّد ََما ْاب ُن َعب ٍ
ت َعلَ َّا
إَا َلد يَ ُرْإَي َ إِ َّي ِب ْن َعْي ٍن أ َْو ُح َب ٍ  ،فَ َذ َ ْرتُ ُ لِ َع ِع ِيد اْب ِن ُجَبْي ٍر ،فَيَ َ
ضْ
"ع ِر َ
َّاسد إَا َل َر ُعو ُل الل د ُ
ِ
ِ
الرْهطَُ ،و َّ
المبِي ِ
المبِ ُّا َو َّ
اا َُب ُم ،فَ َج َع َل َّ
تد َبا َه َذا؟ أ َُّبتِا َهِذِه؟
ون َب َعاُ ُم َّ
يم ،إُْل ُ
المبِ ُّا لَْي َس َب َع ُ أ َ
َّان َي ُبُّر َ
َح ٌدَ ،حتَّو ُرِف َح لا َع َو ٌاد َعظ ٌ
ق العَّب ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يلد ْامظُْر إِلَو ااُفُ ِ
اء،
وعو َوإَ ْو ُب ُِ ،إ َ
ق ،فَِإ َذا َع َو ٌاد َي ْب َألُ ااُفُ َ
إي َلد َب ْل َه َذا ُب َ
قَُّ ،م إي َل لاد ْامظُ ْر َها ُهَما َو َها ُهَما فا آفَا ِ َ
ِ
ِ
ون ألفاً بِ َا ْي ِر ِح َع ٍ
اض
قِ ،إي َلد َهِذ ِه أ َُّبتُ َ
فَِإ َذا َع َو ٌاد إَ ْد َب َألَ ااُفُ َ
اب" َُّم َد َن َل َولَ ْم ُيَبي ْ
ِّن لَاُ ْم ،فََفَ َ
كَ ،وَي ْد ُن ُل َ
الجَّم َ ب ْن َه ُؤيَء َع ْب ُع َ
اإلعالَِم ،فَِإَّما ولِ ْدَما ِفا الج ِ
ِ
َِّ
َّ ِ
َِّ
اهلَِّي ِ ،
َ
ين ُولِ ُدوا فا ِ ْ
آبَّما بِالل َواتََّب ْعَما َر ُعولَ ُ ،فََم ْح ُن ُه ْم ،أ َْو أَ ْويَ ُدَما الذ َ
اليَ ْوُمَ ،وإَالُواد َم ْح ُن الذ َ
ين َ
ُ
َِّ
فََبلَ َغ َّ
ون» فَيَا َل ُع َ ا َي ُ ا ْب ُن
ونَ ،و َعلَو َرِّب ِا ْم َيتَ َو َّ لُ َ
ونَ ،ويَ َي ْ تَ ُو َ
ونَ ،ويَ َيتَطَي َُّر َ
ين يَ َي ْعتَْرإُ َ
المبِ َّا  فَ َن َرَج ،فَيَا َلد « ُه ُم الذ َ
ِ
ك بِاَا ُع َّ ا َي ُ» ٖط.
الد « َعَبيَ َ
آن ُر فَيَا َلد أ َِبْماُ ْم أََما؟ إَ َ
ص ٍند أ َِب ْماُ ْم أََما َيا َر ُعو َل اللَّ ِ ؟ إَا َلد «َم َع ْم» فَيَ َام َ
ب ْح َ
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1439 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖ٘ٚ
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رد الطعً عً حديث :يدخل اجلية سبعوٌ ألفاً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الرواية الثالثة لمحديث:

اب َب ْن لَ ْم َي ْر ِ
قط.
تاب الطبد َب ُ
ِ
الر ْح َب ِنَ ،ع ْن َع ِع ِيد ْب ِن ُجَبْي ٍرَ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
صْي ِن ْب ِن َعْبِد َّ
صْي ُن ْب ُن ُم َبْي ٍرَ ،ع ْن ُح َ
َح َّد ََما ُب َع َّد ٌدد َح َّد ََما ُح َ
َّاس َ-رض َا اعُ
الرُج ُلَ ،و َّ
ت َعلَ َّا ْاا َُب ُم فَ َج َع َل َي ُبُّر َّ
َعْماُ َبا -إَا َلد َن َرَج َعلَْيَما َّ
الرُج َال ِن،
المبِ ُّا َب َع ُ َّ
المبِ ُّا َب َع ُ َّ
ضْ
المبِ ُّا َ ي ْو ًبا ،فَيَا َلد ُع ِر َ
َن تَ ُون أ َّ ِ ِ
الرْهطَُ ،و َّ
َو َّ
وعو َوإَ ْو ُب َُُّ ،م
ت َع َو ًادا َ ِ ًا
المبِ ُّا َب َع ُ َّ
ير َع َّد ْااُفُ َ
ق ،فََرَج ْو ُ
َح ٌدَ ،وَأرَْي ُ
ت أْ
المبِ ُّا لَْي َس َب َع ُ أ َ
َ
ُبتا ،فَيي َل َه َذا ُب َ
يلد َه ُؤَي ِء
ت َع َو ًادا َ ِ ًا
ت َع َو ًادا َ ِ ًا
ق ،فَِي َ
ير َع َّد ْااُفُ َ
ير َع َّد ْااُفُ َ
ق ،فَِيي َل لِاد ْامظُ ْر َه َ َذا َو َه َ َذا ،فََأرَْي ُ
ِإي َل لِاد ْامظُ ْر ،فََأَرْي ُ
ِ
ون ا ْل َجَّم َ بِ َا ْي ِر ِح َع ٍ
اب َّ
ق َّ
المبِ ِّا  ،فَيَالُواد
أ َّ
ُبتُ َ
اب .فَتَفََّر َ
اس َولَ ْم ُيَبي ْ
َص َح ُ
ِّن لَاُ ْم ،فَتَ َذا َ َر أ ْ
ون ألفاً َي ْد ُنلُ َ
كَ ،و َب َح َه ُؤَيء َع ْب ُع َ
الم ُ
ِ
َِّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِّ ِ
ِ ِ
اؤَما ،فََبلَ َغ َّ
ون،
أ َّ
ين َي َيتَ َ
طي َُّر َ
المبِ َّا  ،فَيَا َلد ُه ُم الذ َ
آبَّما بِاع َوَر ُعولِ َ ،ولَ ْن َه ُؤَيء ُه ْم أ َْبَم ُ
َبا َم ْح ُن فَ ُول ْدَما فا الي ْركَ ،ولَ َّما َ
وَي يعتَرإُون ،وَي ي ْ تَوون ،وعلَو رِّب ِام يتَو َّ لُون ،فَيَام ع َّ ا َي ُ ْبن ِب ْحص ٍن فَيَا َلد أ َِب ْمام أَما يا رعو َل ِ
اع؟ إَا َلد َم َع ْم ،فَيَ َام
َ ُ
ُ
َ َْ ْ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ ََ َ
ُْ َ َ َ ُ
َ
ٗط
ك بِاَا ُع َّ ا َي ُ .
آن ُر فَيَا َلد أ َِب ْماُ ْم أََما ،فَيَا َلد َعَبيَ َ
َ


الرواية الرابعة لمحديث:

صحيح البناري  -تاب الرإاق  -باب وبن يتو ل علو اع فاو حعب ط.
ابد }وبن يتَوَّ ْل علَو ِ
ِ
الم ِ
اق َعلَو َّ
اقد َح َّد ََما َرْوُح اْب ُن
ال َّ
اع فَاَُو َح ْعُب ُ{ إَ َ
اس َح َّد َمِا ِإ ْع َح ُ
ض َ
الربِيحُ ْب ُن ُن َْيٍم ب ْن ُ ِّل َبا َ
َب ٌ َ َ ْ َ َ َ
ت إَ ِ
ال َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
َّاس أ َّ
ول
صْي َن ْب َن َعْبِد َّ
َن َر ُع َ
اع ًدا ِعْم َد َع ِع ِيد ْب ِن ُجَبْي ٍر ،فَيَ َ
الرْح َب ِن إَا َلد ُ ْم ُ
ُعَب َادةَد َح َّد ََما ُي ْعَب ُ إَا َلد َع ِب ْع ُ
ت ُح َ
ِ
َِّ
ِ ِ
ون ألفاً بِ َاْي ِر ِح َع ٍ
ون ٘ط.
ونَ ،وَي َيتَ َ
ونَ ،و َعلَو َرِّب ِا ْم َيتََو َّ لُ َ
طيَُّر َ
ين َي َي ْعتَْرإُ َ
ابد ُه ُم الذ َ
اع  إَا َلد َي ْد ُن ُل اْل َجَّم َ ب ْن أ َُّبتا َعْب ُع َ


الرواية الخامسة لمحديث:

تاب الرإاق  -باب يدنل الجم عبعون ألفاً باير حعابط.
ِ
ان ْب ُن ب ْيعرةَد َح َّد ََما ا ْب ُن فُ َ ٍ
ص ْي ٌن.
َح َّد ََما ع ْب َر ُ
ضْيلد َح َّد ََما ُح َ
َ ََ
ٍ
وح َّد َمِا أ ِ
ت ِعْم َد َع ِع ِيد ْب ِن ُجَبْي ٍر ،فَيَا َلد َح َّد َمِا ْاب ُن َعب ٍ
ال
الد إَ َ
َّاس إَ َ
َع ُ
صْي ٍن إَا َلد ُ ْم ُ
ََ
يد ْب ُن َزْيدد َح َّد ََما ُه َيْي ٌمَ ،ع ْن ُح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
المب ُّا َي ُبُّر َب َع ُ اْل َع َيَرةَُ ،و َّ
المفَُرَ ،و َّ
المب ُّا َي ُبُّر َب َع ُ َّ
َن َذ ا َّلمب ُّا َي ُبُّر َب َع ُ ْاا َُّب َُ ،و َّ
َّ
ضْ
ت َعلَ َّا ْاا َُب ُم ،فَ َ
المب ُّا َي ُبُّر َب َع ُ
المبِ ُّا د ُع ِر َ
تد َيا ِجْب ِري ُلَ ،ه ُؤَي ِء أ َُّبتِا؟ إَا َلد َي ،ولَ ِ ِن ْامظُ ْر إِلَو ْااُفُ ِ
اْل َن ْب َع َُ ،و َّ
ت،
ق فََمظَ ْر ُ
ت فَِإ َذا َع َو ٌاد َ ِ ٌير ،إُْل ُ
المبِ ُّا َي ُبُّر َو ْح َدهُ ،فََمظَ ْر ُ
َ
ِ
ِ
ون
فَِإ َذا َع َو ٌاد َ ِ ٌير ،إَا َلد َه ُؤَي ِء أ َّ
اب ،إُْل ُ
اب َعلَْي ِا ْم َوَي َع َذ َ
اباُ ْم َي ح َع َ
تد َولِ َم؟ إَا َلد َ ُاموا َي َي ْ تَُو َ
ُبتُ َك َو َه ُؤَيء َعْب ُع َ
ون ألفاً إُ َّد َ
ِ
ِ َّ
الد اللَّاَُّم
ون َوَي َيتَ َ
َن َي ْج َعلَمِا ِبْماُ ْم ،إَ َ
ص ٍن فَيَا َلد ْادعُ اعَ أ ْ
ونَ ،و َعلَو َرِّب ِا ْم َيتََو َّ لُ َ
طي َُّر َ
َوَي َي ْعتَْرإُ َ
ون .فَيَ َام إِلَْي ُع ا َي ُ ْب ُن ب ْح َ
اي ُ ٙط.
َن َي ْج َعلَمِا ِبْماُ ْمَ ،إا َلد َعَبيَ َ
ك بِ َاا ُع َّ َ
اج َعْل ُ ِبْماُ ْمَُّ ،م إَ َام إِلَْي ِ َرُج ٌل َ
ْ
آن ُر إَا َلد ْادعُ اعَ أ ْ
ٚط

الذي

وإد ُعرضت اابم علو المبا  بن نالل وحا الرؤيا الصادإ با أيارت إلي بماعب الحديث عمد الطيالعا
اع ْب ِن بععوٍدَ ،إا َلد َُّما ِعْم َد رع ِ ِ
روى الحديث بن طريق اْلحع ِن ،عن ِعبران ْب ِن حصْي ٍن ،عن عْبِد ِ
ات َلْيلَ ٍ َحتَّو
ول اع َ ذ َ
َْ َ
َ َ َ ْ َْ َ
َُ
َ ُْ
ُ َ
ِ
يثَُّ ،م رجعما إِلَو أَه ِاليماَ ،فَل َّبا أَصب ْحما َغ َدوما إَِلو رع ِ ِ
ض َعلَ َّا ْاا َْمبَِي ُ ِ
ُب ِباَا
أَ ْ َرْيَما اْل َحِد َ
َْ َ َْ
َ َ
َ َ َْ
ول اع  ،فَيَا َل َر ُعو ُل اع د ُع ِر َ
َُ
اء ب َ
ِ
ُب ِباَا...الحديث بطول .
َوأَتَْب ُ
اعاَا ب ْن أ َ
املطلب الثاىيد سلسلة رواة حديث السبعني ألفاً عيد البخاري يف "الصحيح".

ابت عمد البناريع فيد عبع بن نبع ييوخ وهذا بيان طرإ د
حديث العبعون ألفاًط ٌ
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أنرج البناري بن حديث ابن عباس -رضا اع عمابا.-

وراوه عم ععيد بن جبير.

حصين بن عبد الرحبن.
ورواه عن ععيد
ُ
وعن حصين أربع ٌ وهمد

ٔ -يعب ورواه عم روح بن عبادة وعم يي البناري إعحاق بن راهوي
ٕ -وحصين بن مبير وعم يين بعدد

ٖ -وبحبد بن فُضيل وعم يين عبران بن بيعرة
ٗ -وهييم وعم يين أ ِ
َعيد بن زيد الجبال بيروماً بعبران بن بيعرة فا رواي واحدة وفا آنر رواي رواها لاذا الحديث فا
"الصحيح" ،وتابح أعيداً فا الرواي عن هييمد
ُعريج بن المعبان عمد اإلبام أحبد ٛط.
أ.

ب .ويجاع عمده أيضاً ٜط.

ت .وععيد بن بمصور عمد أبا عوام ٓٔط.
٘-

وزياد بن عبد اع عمد البزار ٔٔط.

 -ٙوعب ر بن الياعم عمد التربذي

ٕٔط

 ،وإالد حعن صحيح ،وفا الباب عن ابن بععود وأبا هريرة.

بتفق علي .
ورواه بعلم بن طريق بحبد بن فضيل ،فالحديث ٌ
وفيبا ي تا يجرة أعاميد البناري بن طريق ابن عباس -رضا اع عمابا -التا ها بوضح التي يك والطعن ويظار

فياا حال رواي البناري عن أعيد بن زيدد

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1439 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٜ٘
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رد الطعً عً حديث :يدخل اجلية سبعوٌ ألفاً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املطلب الثالثد دراسة حال الزاوي مدار اإلسياد.

با ترى َّ
فإن ااعاميد تدور علو حصين بن عبد الرحبن أبا الاذيل وهو ي د






فيد إال في يحيو بن بعيند ي ٖٔط.

وإال اإلبام أحبدد ال ي الب بون بن بار أصحاب الحديث ٗٔط.

وإال أبو حاتمد ي فا الحديث ،وفا أنر عبره عاء حفظ  ،صدوق.

وإال ابن أبا حاتمد إال أبو زرع د ي  ،إلتد يحتج بحدي ؟ إالد أي واع ٘ٔط.



وإال الذهباد الحافظ الحج البعبر ٔٙط.



وإال الحافظ ابن حجر فا "التيريب"د ي تاير حفظ فا اآلنر.



وإال ابن ال يالد ي حافظ ،و ي أحبد وأبو زرع وابن بعين والعجلا والمعا ا فا "ال مو" وابن حبان وغيرهم ،وإال
أبو حاتم الرازيد ي عاء حفظ فا اآلنر ،وإال يزيد بن هاروند طلبت الحديث وحصين حا ان يي أر علي و ان
إد معا وانتلط وذ ره البناري فا الضعفاء و ذلك العييلا وابن عدي ولم يذ روا في تضعيفاً غير أم

بر ومعا،

ولم يذ ر ابن الصالح فا ترجب هذا بن عبح عم إبل اينتالط أو بعده ،وإد عبح بم إديباً إبل أن يتاير عليبان
التيبا وعليبان ااعبش ويعب وعفيان ٔٚط.

وإد روى هذا الحديث عن حصين يعب  -با عبق -وغيره ببا يدل علو أن حصيماً رواه إبل تايره ،ولذا فاذا بن

صحيح حدي .

المقارنة بين روايات الرواة وانفراداتهم عن المدار (أي عن حصين بن عبد الرحمن):
بالمظر فا روايات الحديث تبيند



أن البناري روى الحديث عن بعدد عن حصين فا بوضعين بالعمد مفع  ،ف امت ااولو بنتصرة -وهذا بن تفمم



علو حين رواها تاب بالعمد مفع فا تاب الطبع فذ ر عرض اابم ،والعبعين ألفاً ،وصفاتام ،وإص ع اي .

رحب اع -عمد ت رار الحديث ا ر بن برة -فا تاب أحاديث اامبياءع ليس فياا ذ ر العبعين ألفاً ،بل روى بنِ
البماعب للباب ،وهو ذ ر بوعو .
الحديث بوضح الياهد



ورواه بن طريق عبران عن ابن فضيل فا بوضعينع رواه عبران فا البوضح ااول بمفرداً ،ورواه فا البوضح
ال اما بيروماً ب عيد بن زيد .والروايتان فا البوضعين تابتان ،ذ ر فيابا عرض اابم ،والعبعين ألفاً ،وصفاتام،

وإص ع اي .




عبعت حصيماً ،وليس في إي ذ ر العبعين ألفاً ،وصفاتام عدا ال ا.
ورواه البناري فا تاب الرإاق بن طريق يعب
ُ
والتربذي

ٔٛط

بن حديث عب ر عن حصين بن عبد الرحبن تاباً بطول  ،وإال حعن صحيح.

والبزار بن حديث زياد بن عبد اع عن حصين تاباً بطول ٜٔط.

وليس فا هذه الطرق ياء بن البنالف أو العل  ،بل دا رة بين رواي الحديث بتباب  ،أو بنتص اًر.
ما انفرد به أسيد بن زيد عن المدار (أي عن حصين بن عبد الرحمن):

إ َّن أعيداً لم يتفرد عن باإا الرواة ب ي ياء بن ألفاظ هذا الحديثع بل اتفيت روايت بح رواي ال يات الذين رووا

عن حصيند
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فيد رواه عريج بن المعبان عن هييم بب ل با رواه أعيد تاباً بطول ٕٓط.

ورواه يجاع حد ما هييم ب ل

ذلك ٕٔط.

ورواه ععيد بن بمصور ما هييم ،ب ل بطويً وفي زيادة ي يرإونط

ٕٕط

وها زيادة ياذة با عي تا ٖٕط.

المقارنة بين شواهد الحديث:

وللحديث يواهد بن حديث الح م بن ااعرج عن عبران بن الحصين ٕٗط وفي ذ ْ ر العبعين ألفًا وصفاتام ااربع جبيعًا.

وبن حديث بحبد بن عيرين عن عبران بن الحصين ٕ٘ط وفي ذ ْ ر العبعين ألفاً وصفاتام عدا التطيُّر.
وبن حديث ابن بععود ٕٙط وفي ذ ْ ر العبعين ألفاً وصفاتام ااربع جبيعاً.
ٕٚط
يث ِ
ِ
يح ِْ
اإل ْعَم ِاد
صح ُ
وبن حديث عبران بن الحصين عن ابن بععود تاباً بطول  ،وفي زيادة عمد الحا م وإالد َحد ٌ َ
َولَ ْم ُي َنِّر َجاهُ بِاَِذ ِه العَِّياإَ ِ ٕٛط.
وبن حديث أبا هريرة ٕٜط وليس في صف التطيُّر.
وغيرهبا ،وأبا ذ ر العبعين ألفاً بن غير ذ ر أوصافام فجاء عن محو عيرين صحابياً

وأبو هريرة

ٕٖط

.

ٖٓط

بمام عال بن ععد

ٖٔط

وليس فا هذه الطرق ياء بن البنالف أو العل  ،بل دا رة بين رواي الحديث بتباب  ،أو بنتص اًر.

وإد ح م العيوطا علو حديث العبعين ألفاً بالتواتر وإالد

أنرج اليينان عن ابن عباس وأبا هريرة ،وبعلم عن عبران بن حصين ،والتربذي عن أبا أباب  ،وأحبد عن أبا

ب ر الصديق ،وابم عبد الرحبن ،وابن بععود ،وجابر بن عبد اع ،وأبا أيوب اامصاري ،و وبان ،وحذيف بن اليبان ،والبزار

عن أمس ،وأبا ععيد الندري ،ورفاع الجاما ،والفلتان بن عاصم ،وعبرة بن جمدب ،والطبراما عن عبرو بن حزم وأبا
ععيد اامصاري وأعباء بمت أبا ب رط ٖٖط.

املطلب الزابعد طزيكة رواية البخاري حديث السبعني ألفاً عً أسِيد بً سيد اجلَّنال.
الجبال فيبا ي تاد
يب ن تلنيص طريي رواي البناري عن أعيد َّ

أي الم في ع ان الحديث ابه ه هت بن
ٔ -لم يتفرد أعيد الجبال بحديث العبعين ألفاً ب ي ي ل بن ااي ال فال يؤ ر ُّ
غير طريي .

ٕ -أم روى ل بيروماً بعبران بن بيعرة

َّٖ -
أن َب ْن هو ب ل اإلبام البناري ي ينفو علي صحيح حديث ييون بن عييب إن ان بت لباً في  ،وأعيد بن هؤيء.
ٗ -أن البناري لم يرو عن أعيد الجبال إي هذا الحديث.

أن البناري روى الحديث عن أعيد عن هييم عن حصين بن عبد الرحبنع لحاجت إلو رواي الحديث بن طريق هييم
ّ٘ -

عن حصين بن عبد الرحبنع ان هييباُ أ بت الماس فا حصين ،ولم يعبح البناري الحديث بن هذه الطريق إي بن
أعيد.

امت بن جبل با رواه فا البتابعات.

أن رواي البناري ل
ّ -ٙ
 -ٚم إن البناري إال فا روايت د حد ما أُعيدط والتا تعما أن أعيدا إ أر علو البناري بن تاب  ،ولم يعبع بح البناري
أحدع وله ه هذا لم ييل حد ماط ببا أتاح للبناري التحيه ه ه هق بن عالب روايت  ،وهو ذلكع فيه ه هد تابع جباع بن يات يي ه ه هوخ
ٌ
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البناري.
ياد بن عبداع
ويجاع
يج بن المعبان
ٌ
وععيد بن بمصور وز ُ
ُ
 -ٛو ذلك فإن أعيدًا تابع علو الرواي عن هييم ل بند عر ُ
ببا ي بت َّ
أن أعيداً ضبط الرواي ولم ينطئ فياا ،والحبد ع علو با أظار بن البيمات.
 -ٜفالبلنص أن أعيدًا ليس ل عمد البناري إي هذا الحديث الواحد ،ولم يعتبد علي بل روى ل اعتيااداً وهذا ببا ي

يضر ب صل الصحيح ،وإد تبيمت اعتياب رواي أعيد بن نالل بتابع ال بن يات ييوخ البناري با بر ذ رهم
فا الميط رإم .ٛ

فبعيب أن يم َر َب ْن أم َر حديث العبعين ألفًا بحج رواي البناري ل عن يي أفحش بعض المياد
فإذا تبين ذلك
ٌ
اليول في ل بح إإ ارره -إإرار البم ِ ر -أن البناري إمبا روى ل بيروماًل وعبحان اعل ففا اإلإرار غمي ٌ عن ت لّف الطعن فا
صحيح الميلل
هذا الحديث ،ول ْن إات َل اعُ الاوى الذي يصرف البرء عن عبيل الادىل وي نير فا عيل يطرُح
َ
و ذلك َّ
فإن ي اًر بن البحد ين بلغ فابام احوال ييونام أمام يعلبون نط هم فيتجمبوه ،ويعلبون صوابام فيروون

عمام ،وااب ل التا تُظار نبرة البحد ين بييونام أعظم بن أن أعردها فا هذا البيام ،فباذا لو ان البحدث عن اليي هو
وح َّذاإ َب ْن هو أنبر بم فا الرواة وي أحفظ ،وإد جاءما فا آنر الزبان َب ْن يريد أن
البناري الذي لم ُيعرف فا مياد الحديث ُ
يعلّم البناري يف ت ون الرواي ل
وإد إالوا إديباًد

أعلِّ ُب ه ه ه ه ه ه الرباي ه ه ه ه ه ه َ ه ه ه ه ه ههل يه ه ه ه ه ههوم
ظ ه ه ه ه ه َهم اليه ه ه ه ه هوافا
و ه ه ه ه ههم علبتُه ه ه ه ه ه ُ م ْ

فلبه ه هها اعه ه ه َّ
هتد

ٖٗط

عه ه ههاعده ربه ه ههاما

فلبه ه ه ه هها إه ه ه ه ههال إافي ه ه ه ه ه ً هجام ه ه ه ه ه ه ه ه هها

املطلب اخلامسد أقوال األئنة اليكاد يف َأسِيد بً سيد.

ليس اعيد بن زيد فا صحيح البناري إي هذا الحديث الواحد رواه عم اعتيااداً ،وإد تبايمت أإوال اا ب المياد

في حتو تماولت جبيح براتب الضعف ،وهذا بيامااد





إال البزارد لم ي ن ب ب س ٖ٘ط.

وإال أيضاًد حدث ب حاديث لم يتابح علياا ٖٙط.
وفا بوضح آنرد إد احتُ ِبل حدي بح ييعي يديدة امت في ٖٚط.
وإال يحيو بن بعيند ذاب ،لييت بباداد فا دار َّ
الحذا ين ،فعبعت يحدث ب حاديث ذب ،وإال فا رواي الدوري
عم د أعيد ذاب



ٖٛط

.

وإال أبو حاتم الرازيد اموا يت لبون في
ٓٗط

ٖٜط

.



وإال المعا اد بتروك الحديث



تابح علي
وإال ابن عديد يتبين علو روايات الضعف ،وعاب با يروي ي ُي َ
وإال ابن حباند يروي عن ال يات البما ير ،ويعرق الحديث" ٕٗط.



.



وإال الدارإطماد ضعيف الحديث

.

ٖٗط



وإال النطيب الباداديد ان غير برضا فا الرواي



وذ ره ابن الجوزي فا تاب "الضعفاء والبترو ون"

ٗٗط

٘ٗط

ٔٗط

.

.

.
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وذ ره الذهبا فا "بن تُ ُِّلم في وهو بو وق أو صالح الحديث" وإالد حدث عم البناري بيروماً ،ذب ابن بعين ٗٙط.
وإال ابن حجر فا "التيريب"د ضعيف ،أفرط ابن بعين في .

وإال النزرجاد وإال ابن بعين ذب ،ف فرط ٗٚط.

وإال الفالوجاد ضعيف ،أفرط ابن بعين ف ذب  ،وبا ل فا البناري عوى حديث واحد بيروما بايره ٗٛط.

فإن أعيد بن زيد ضعيف با ذ ر الحافظ ابن حجر ،وأفرط ابن بعين ف ذب  ،ولم يجبح اا ب المياد علو
فبالبحصل ّ
ت ذيب  ،وإد روى ل البناري اعتياادا حدي اً واحداً بت عم بن نبع طرق صحيح  ،وترجح لدى البناري صدإ فا ذلك
الحديث ،فامتيو بن حدي با وافي علي ال يات ،وهو حديث العبعين ألفاً.

واعتذر ابن عدي عن البناري ب م إمبا روى هذا الحديث عن أعيدع ان طريي ها أ بت الطرق عن حصين بن عبد

ص ْين
عبران بن
ضْيل ،إَ َ
بيعرة ،إَا َلد َما ْابن فُ َ
الرحبند إال ابن عديد ِإَّم َبا ذ ره ا ُلب َن ِار ّ
الد َما ُح َ
َ
ي لالعتيااد فَيَا َلد َما َ
َّم إَا َلد وحد ما أعيد بن زيد إَا َلد َما هييم عن حص ْينع ِاَن هييباً أ بت َّ ِ
ص ْين ٜٗط.
َ
الماس فا ُح َ
َ ُ َ
ِ
ِ
وميل الباجا عن ابن عدي با إال آمفًا م إالد اَن هييباً أ بت َّ ِ
ال مت
صْين َإ َ
صْين واْل َحديث ُه َو عْمد ُح َ
الماس فا ُح َ
ِعْمد ععيد بن ُجَبير فَ َيا َلد َحد ما ابن َعبَّاس  ...وذ ر الحديث ٓ٘ط.

فإن ابن بعين يطلق ال ذب علو نط الراوي تبعاً للبعمو اللاوي لل ذب ،وإد
وأبا إطالق ابن بعين ال ذب علو أعيدّ ،
ميل ابن حجر عن النطابا وغيرهد َّ
أن أهل الحجاز يطليون ال ذب فا بوضح النط ٔ٘ط ،وليس ابن بعين حجازياً ول ن علك
طرييام فا إطالق ال ذب علو النط غير البتعبد ،وي يريد ب وصف الراوي بال ذب علو رعول اع .
ففا رعال د توراه موإيت حدي اً بعموان ألفاظ ابن بعين فا الح م علو الحديثط

ٕ٘ط

أ بتت الباح ذلك بدعبا باادل ،

وضاعط أو إحدى بيتياتاا ،وأبا لفظ ال ذب
وحيث يريد ابن بعين وصف الراوي بال ذب علو رعول اع  فإم يعتندم لفظ ّ
بمفردة عمد ابن بعين فإمبا تدل علو نط الراوي ،وي تدل علو الوضح ٖ٘ط.

املبحث الثاىي
الزد على إىكار قوله د ال يكتووٌ وال يسرتقوٌط يف حديث السبعني ألف ًا
املطلب األولد حكه الكيِّ يف الشزع.

ِ
اءد اعتعبل ال َ َّا ٗ٘ط.
ُّ
الكي :إِحر ُ
اق الجلد بحديدة ومحوها ،وا ْ تَ َوى الرج ُل َي ْ تَ ِوي ا ْ تو ً
وحكم ال َك ِّي :جا ز بح ال راه ع ان في تعذيباً للمفس بالمار قوايالباً لاا ،وإد جاءت أحاديث عدة تدل علو راهت  ،بمااد




ض ِل َب ْن لَ ْم َي ْ تَِو
بابد َب ِن ا ْ تَ َوى أ َْو َ َوى َغْي َرهُ َوفَ ْ
با رواه البناري فا تاب الطبُ ،
ط ِ ِب ْحجٍم ،أَو لَ ْذع ٍ
ِ ِ
ٍ ِ
المبِ ِّا  إَا َلد إِ ْن َ ِ
عماباَ -ع ِن َّ
اء ،فَِفا َيْر َ
َ ْ َ
ان فا َي ْاء ب ْن أ َْدِوَيت ُ ْم يفَ ٌ
َ
أحب أن أ توي".
وبوضح الياهد بم "وبا ُ
َّاس -ر ِ
الد "
وبا رواه أيضا فا تاب الطب ،بابد اليفاء فا الث بن
ض َا اللَّ ُ َعْماُ َبا -أن المبا  إَ َ
ُ
حديث ْاب ِن َعب ٍ َ
ِّ
ُبتِا َع ْن ا ْل َ ِّا" ٘ٙط.
اء ِفا َ َال َ ٍ د َي ْرَب ِ َع َع ٍل َو َي ْرطَ ِ ِب ْح َجٍم َو َ َّي ِ َم ٍار َوأ َْماَو أ َّ
اليفَ ُ
بن حديث َجابِر -رضا اع
بَِم ٍار ،وبا أ ِ
ُح ُّ
ي ٘٘ط.
ب أْ
َن أَ ْ تَ ِو َ
ََ

والياهد بم د "وأماو أبتا عن ال ا" ،وااصل أن الماا يدل علو التحريم ،ول ن فُام امصراف الماا إلو ال راه ع
ان المبا  أإر بال ا طريياً بن طرق اليفاء.
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أحب أن أ توي" ،الذي رببا فُام بم نصوصي ذلك بالمبا ،
وإول د "وأماو أبتا عن ال ا" أبلغ فا الماا بن "وبا ُ
فجاء الياهد ال اماع ليدفح هذا التوهم.
ِّ
الضب ،بح تيريره أ ل علو با دت  ،واعتذاره
إال الحافظ ابن حجرد "وبا أحب أن أ توي" هو بن جمس تر  أ ل

ب م يعاف ط ٘ٚط.

َن أَ ْ تَِويط إِ َيارةٌ إِلَو تَ ِ
وإال الموويد إولُ د با أ ِ
طَّر إَِلْي ِ  ،لِبا ِفي ِ ِب َن ا ْعتِ ْعب ِ
ُح ُّ
ال
ضَ
ْن ِير اْل ِع َال ِج بِاْل َ ِّا َحتَّو َي ْ
ب أْ
ْ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
٘ٛط
ْااَلَِم َّ ِ ِ ِ
ٍ
ف ِب ْن أَلَِم ا ْل َ ِّا .
َض َع َ
ون أ ْ
اليديد فا َد ْف ِح أَلَم إَ ْد َي ُ ُ
وبمحو بن ذلك إال اليرطباد إمبا ان ذلك َّ
ليدة ألم ال ا َّ
فإم يربو علو ألم البرضع ولذلك ي ُيرجح إلي إي عمد

أيضاد َّ
فألم ييب التعذيب بعذاب اع الذي ُماا عم ٜ٘ط.
العجز عن اليفاء بايره بن اادوي  .و ً
َن رعو َل ِ
ِ
اع َ ماَو َع ِن ال َ ِّا إَا َلد فَ ْابتُِل َيما َفا ْ تََوْيَما
وروى التربذي بن حديث ع ْبَر َ
صْي ٍن -رضا اع عمابا -أ َّ َ ُ
ان ْب ِن ُح َ
ٓٙط
يح.
ص ِح ٌ
فَ َبا أَ ْفلَ ْحَما َويَ أ َْم َج ْحَما  .وإالد َح َع ٌن َ
اد» ٔٙط إلتد أي
ت ا ْل َ َّا فَ َع َ
تَُّ ،م تََرْ ُ
ت ،فَتُِرْ ُ
ان ُي َعلَّ ُم َعلَ َّاَ ،حتَّو ا ْ تََوْي ُ
وفا رواي اإلبام بعلم إال عبراند "إَ ْد َ َ
امت تعلم علي البال .
إال ابن الييمد "إد تضبمت أحاديث ال ا أربع أمواعد ااولد فعل -أي فعل ال ا ،-وال اماد عدم بحبت  ،وال الثد

ال ماء علو بن تر  ،والرابحد الماا عم  ،وي تعارض بيمااع َّ
فإن فعل ل يدل علو جوازه ،وعدم بحبت ي يدل علو البمح بم ،

وأبا ال ماء علو تار فيدل علو أن تر أولو وأفضل وأ بل ،أيد فا تحييق التوحيد ،ف ن المبا  إالد هم الذين أنلصوا
أعبالام وتر وا با ي ب س ب  ،حذ اًر ببا ب الب س .وأبا الماا عم فعلو عبيل اينتيار وال راه " ٕٙط.
املطلب الثاىيد التوفيل بني كزاٍة الكي ومطلل األمز بالتداوي.

ّبين لما رعول اع  الصفات التا انتص باا العبعون ألفاً الذين يدنلون الجم باير حعاب وبماا أمام ي ي توونط
فال فا ذلك دعوةٌ إلو التوا ل وترك التداوي؟

أود بين يدي الجواب أن أعرض علو اليارئ ال ريم إول اع تبارك وتعالو فا بيان صف البحعميند إَِّن ُه ْم َكاُنوا قَْب َل
َٰ
ون[الذارياتد .]ٔٚ-ٔٙ
ين َكا ُنوا َقمِ ً
يًل ِم َن المَّ ْي ِل َما َي ْه َج ُع َ
َذلِ َك ُم ْح ِس ِن َ
إن
فذ رت اآليات ال ريب أن بن صفات البحعمين أمام ييوبون الليل فال يمابون إي إليالً ،فال ليا ل إن ييولد ّ
هذه اآلي تتعارض بح حاج اإلمعان الفطري إلو الموم وتحييق فايت بم ل وتتعارض بح بعض ااحاديث حديث َّ
"إن

لمفعك عليك حياً"...ل
فطن عاإلل
بعلم ٌ
بن البؤ د َّأم ي ييول بذلك ٌ
بل غاي با فا اآليات ال ريب أماا ذ رت صفات البحعمين والتا بماا إيابام الليل إي إليالً ،وليس فياا دعوةٌ للماس
بترك الموم أو إلزٌام لام بييام الليلل

يم لل ا والرإي  ،بل
و ذلك هاما فا حديث الذين يدنلون الجم باير حعاب ليس في دعوة إلو ترك التداوي أو تحر ٌ
غاي با في أن الحديث ذ ر لما صفات هؤيء التا جعلتام يمعبون بتلك الحظوة ،وها أمام يتورعون عن ال ا والرإي حتو
بح حاجتام لابا لفرط تو لام علو اع و يتام ب .

فالتو ه هل هو ايعتباد علو اع واانذ بااعباب ،وأبا اعتياد فاعلي ااعباب وحدها بن غير ربط ذلك باع تعالو
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ضرر،
ًا
مفعا وي تدفح
فال يعلم بن اليرك،
ْ
فالبعلم إذ ي نذ بااعباب علي أن ي يطب ن إلياا بيلب ع بل يعتيد أماا ي تجلب ً
ون إلو العبب إدح فا تو ل ط ٖٙط.
بل العبب ،والبعبب فعل  ،وال ل ببيي ت ي إل إي هو ،فإذا وإح بن البرء ر ٌ
عتباد علو اع دون اانذ بااعباب فاو التوا ل.
وأبا اي ُ
وأبا إذا امت ااعباب فياا ياء بن ال راه  ،فجا ز اانذ باا.

ول ن الذين يدنلون الجم باير حعاب يتورعون عن اانذ بااعباب الب روه

با ذ ر بن صفتام ي ي توونط.

بل ويتورع هؤيء عن اانذ ببعض ااعباب الجا زة نيي أن تفضا إلو الحرام.
فالعبعون ألفاً يتداوون ببا يتداوى ب الماس ،بالععل وااعياب  ...وبا يدعو إلي أهل الطب ،ول ن إذا بلات الحاج

فا التداوي إلو ال ّا فإمام ي ي توونع ان ال ا عبب بن أعباب اليفاء ول ن في تعذيب للجعد بالمار قوايالب ببا يفوق
البرض أحياماً ،وهذا بن بال ورعام ،تجمبوا ال ا بح حاجتام إلي  ،بح أن ال ا جا ز عمد الحاج إلي ع للتداوي ،ول ن اجل

با في بن راه فإمام ي ي توون.

ي ي توونط فا

وبن تعفف عن الب روهات علو الرغم بن وماا تحيق ل مفعاً وفا دة ،ان لايرها أترك ،فيول
بضبوماا رعال عن هؤيء وها أمام تر وا الب روهات لَّاا حتو تلك التا تحيق لام بصلح فا صحتام.
وبن أجبل با إرأت فا هذا البيام إول العالب عليبان بن عبد الوهاب فا تاب

يرح تاب التوحيدط عمد يرح

لحديث العبعين ألفاًد واعلم أن الحديث ي يدل علو أمام ي ُيبايرون ااعباب -أصالً -با يظم الجال  ،فإن ببايرة
ي ي امف اك احد عم  ،حتو الحيوان البايم ،بل مفس التو ل ببايرة اعظم ااعباب،
ي ضرور ٌّ
أبر فطر ٌّ
ااعباب فا الجبل ٌ
ِ
البراد أمام يتر ون اابور الب روه بح
با إال اع تعالود َ و َم ْن َيتََوَّك ْل َعمَى المَّه فَ ُه َو َح ْ
س ُب ُه[الطالقد ٖ] .أي افي  .إمبا ُ
حاجتام إلياا تو الً علو اع ،ايعترإاء واي تواء ،فتر ام ل ليس ل وم عبباً ،ل نع ل وم عبباً ب روهاً ،ي عيبا والبريض
فاير إادح فا التو ل ،فال
يتيبث ببا يظم عبباً ليفا بنيط العم بوت ،أبا ببايرةُ ااعباب والتداوي علو وج ٍ ي راهي َ في
ُ
ي ون ترُ ُ بيروعاً ،با فا الصحيحين عن أبا هريرة برفوعاًد "با أمزل اع بن داء إي أمزل ل يفاء علب بن علب وجال
بن جال » .وعن أعاب بن يريك إالد [ مت عمد المبا  معم] مت عمد المبا  وجاءت ااعراب فيالواد يا رعول اع
أمتداوى؟ إالد «معم تداووا معم يا عباد اع تداووا".
فاابر بالتداوي ي يمافا التو ل با ي يمافي دفح ألم الجوع والعطش ،والحر والبرد ب ضدادها ،بل ي تتم حييي التوحيد

إي بببايرة ااعباب ٗٙط.

وبن في البحد ين إول ابن حبان وإد أنرج هذا الحديث فا باب لوحده فا تاب الرإا ق  -باب الورع والتو ل حيث

الدال علو إيجاب الجم لبن تو ل علو اع تعالو فا جبيح أعباب  ...م روى حديث ي ي توون وي يعترإون
إالد ِذ ْ ر النبر ّ
...ط بن حديث أبا هريرة ٙ٘ ط.

فدل صميح ابن حبان أن الحابل لام علو ايتصاف بتل م ااوصاف هو الورع والتو ل علو اع فا جبيح أعباب .
َِّ
ِ
الماا َع ْن ال ا هو ِب ْن إَبِ ِ
َّ
ون"
ونَ ،و َعلَو َرِّب ِا ْم َيتََوَّ لُ َ
ونََ ،وي َي ْ تَُو َ
ين َي َي ْعتَْرإُ َ
يل التََّوُّ ِل فا إَ ْولِ د " ُه ُم الذ َ
إال ابن اا يرد ْ ُ
ٙٙط
َعلَ ُم .
َوالتَّ َو ُّ ُل َد َر َج ٌ أ ْ
ُن َرى َغ ْي ُر ا ْل َج َو ِازَ .واللَّ ُ أ ْ
وبا أدق تل م اللفت التا ذ رها ابن اا يرد التو ل درج أنرى غير الجوازط.

وتفويضام أبورهم إلي  .وأن ي تتعلق إلوبام بياء عواه فا
فالحابل لام علو ترك تلك ال ال إوةُ تو لام علو اع
ُ
ضبن با دبره وإضاه فال يرغبون إي إلو ربام ،وي يرهبون إي بم ويعتيدون أن با أصابام بيدره وانتياره لام ،فال يفزعهون إي
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1439 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖ٘ٙ
11

Published by Arab Journals Platform, 2018

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 14 [2018], Iss. 2, Art. 17
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إلي وحده فا يف ضرهم ،إال تعالو عن يعيوب د {إَِّم َبا أَ ْي ُ و َب ِّا َو ُح ْزمِا إِلَو اللَّ ِ } ٙٚط.
املطلب الثالثد االسرتقاء وكنال التوكل.
-

ايعترإاء هو طلب الرإي بن الراإا ،والرإي موعاند

رإي يرعي د وجا ٌز ايعترإاء باا.
ورإي غير يرعي د ويحرم ايعترإاء باا.

وأبا العبعون ألفاً الذين يدنلون الجم باير حعاب فيتر ون ايعترإاء ل حتو با ي ب س ب  ،وبا ي ُي ُّ
يك فا حل
ضاهُ" ٙٛط.
ل بال تو لام علو اع" ،ورغب ً َعن ُعؤال َغيره،
ورضاء بِ َبا إَ َ
ً

إال اليي بحبد حعن عبد الافارد إال جباور الحمابل  ،وهو ترجيح المووي ويي اإلعالم ابن تيبي والياضا

إادح فا بال التو ل.
عياض بن البال ي د ايعترإاء ٌ
واعتدلوا علو ذلك بن اا ر والمظرد

ف با بن اا رد فاعتدلوا بيول المبا د عبعون ألفاً يدنلون الجم باير حعاب وي عذاب فالمبا  رإاه جبريل ٜٙط،
ِ
ِ
ِ
َن َّ
وإد رإو المبا  وأبر بالرإي  ،وبن ذلك أ َّ
اعتَْرإُوا لَاَا فَِإ َّن
المبِ َّا َ أرَى فا َبْيت أم علب َج ِارَي ً فا َو ْج ِا َاا َع ْف َع ٌ ،فَيَا َلد ْ
بِاَا َّ
ظ َرةَ" ٓٚط.
الم ْ
فالصف التا جعلت هؤيء بن العبعين ألفاً الذين يدنلون الجم د أمام علو ربام يتو لون ،وهذا التو ل تباب بنصال

ال د أمام ي يعترإون وي يتطيرون وي ي توون ،فيالد ي يعترإونط فبن اعترإو فيد مافو التو ل ،ت ون الرإو إادح فا
بال التو ل.

واعتدلوا علو ذلك أيضاً بدليل أصرح بن هذا الدليل ،أي وهو إول المبا  أم إالد بن ا توى أو اعترإو فيد برئ

ٔٚط
يح ب ن بن ا توى أو اعترإو فيد برئ بن التو ل.
بن التو لط وهذا صر ٌ
وأبا دليلام بن المظر فيالواد إن البرء إذا اعترإو فرإاه الراإا َّ
فيدَر اع ل اليفاء ،فإن إلب عيبيل للراإا ،في ون فا

إلب موع بيل لاير اع جل فا عاله ،وهذا ييدح فا بال التو ل ،ي عيبا إذا ت رر هذا اابر ،وت ررت الرإي وت ه ه هرر

اليفاءط ٕٚط.

"ب ِن ا ْ تَ َوى أ َِو ا ْعتَْرإَو فَيَ ْد َب ِرئَ ِب َن التََّو ُّ ِل" وترجم ل د
وروى البيايا هذا الحديث َ
ٖٚط
بابد با جاء فا اعتحباب ترك اي تواء وايعترإاء .

وببا يحعن التمبي علي رواي ي يرإون وي يعترإونط وليس فياا وي ي توون وها رواي ياذة أنرجاا اإلبام بعلم

وإد تفرد باا ععيد بن بمصور ،وإال يي اإلعالم ابن تيبي عن هذه الرواي د غلط ،فإن رإيتام لايرهم وامفعام حعم

ٗٚط

٘ٚط

.

وإال اليي االباماد ها رواي ياذة ،أنط فياا أحد روات عمده ،فاير الحديث فزاد وأميصع زاد ي يرإونط ،وأعيط ي
ي توونطل نالفاً لرواي الجباع لحديث ابن عباس الذين رووه بلفظد
"ي يعترإون ،وي ي توون ."...

قوان ببا يؤ د اليذوذ البذ ور ،بنالفت لعا ر ااحاديث الواردة فا الباب ،ب ل حديث عبران بن حصين عمد بعلم

وأبا عوام وغيرهبا ،وحديث ابن بععود عمد البناري فا "اادب البفرد" وغيره ،فليس فيابا الجبح بين اللفظين البذ ورين،

بل إمابا وفق حديث ابن عباس عمد الجباع  .فذلك ل يؤ د يذوذ لفظ "ي يرإون" ،بح بنالفت للعم العبلي ٚٙط.
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املطلب الزابعد حكيكة الورع الذي اتصف به السبعوٌ ألفاد

وتورع عن ذاد أيد تحرج ،والورعُ فا ااصلد ال ُّ
التحرج بم  ،م اعتعير لل ِّ
ف عن البباح
ف عن البحارم و ُّ
التحرُجَّ ،
الورعُُّ :
والحالل ٚٚط.
هد وي ورع ،وأبا البحربات
وفا الورع ييول يي اإلعالم ابن تيبي -رحب اع-د الواجبات والبعتحبات ي يصلح فياا ز ٌ

والب روهات فيصلح فياا الزهد والورعطط.

ع
ع علو وجايند ورٌ
ع فا الظاهر ،وورعٌ فا الباطنع فورعُ الظاهرد أن ي يتحرك إي ع ،وور ُ
وإال يحيو بن بعاذد "الور ُ
الباطند هو أن ي يدنل إلبك عواه"
يصل إلو الجليل بن العطاء" ٚٛط.
وإال أيضاًد "بن لم يمظر فا الدإيق بن الورع لم
ْ

أي فوز أعظم بن دنول الجم باير
فاؤيء العبعون ألفاً مظروا فا الدإيق بن الورع فوصلوا إلو الجليل بن العطاء ،و ُّ

حعابل

والعبعون ألفاً الذين يدنلون الجم باير حعاب اموا ورعين فا جبيح بياييس الورعع إذ إمام تر وا البحربات ،وتر وا

الب روهات ،بل وتر وا البباحات التا إد تفضا إلو بحرباتد
-

فتر وا ال ا وهو ب روه.

-

وتر وا ايعترإاء وهو بباح.

-

وتر وا الطيرة وها بحرب .

وإد إيل البيصود إمام ي ي توونط إي عمد اإلصاب بالبرضل وهذا اعت ماء ي داعا ل ع إذ ااصل أن ي ي ِتو إي

بن هو بحتاج إلو ال ا.
ع أيضاً فإن العواد ااعظم بن البعلبين حريصون علو أن ي
وإيل أيضاًد ي يعترإون إي الرإو اليرعي ل وهذا بدفو ٌ
يعترإون إي بالبيروع ،ولذا فمفا ال ا ومفا ايعترإاء هبا صفتان تبيز بابا هؤيء ،فماعب ذلك الورع تلك البمزل العظيب
وها دنولام الجم باير حعاب ،واع تعالو أعلم وأح م.

والحبد ع الذي بمعبت تتم الصالحات
اخلامتة.

وبعد توفيق اع تعالو بإتبام البحث أرجو أن ي ون نرج بالمتا ج اآلتي د

-

إد يروي البناري الحديث فا البتابعات ويمزل فا درج الراوي عن أهل الحفظ واإلتيان ،ويمتيا با وافق ال يات بن
حدي .

-

رواي البحدث عن يي بن ييون تتبيز بالبزيد بن إب امي تبحيص صحيح حدي بن عييبه ه ه  ،فباذا لو ان
البحدث إبام البحد ين بياادة علباء ااب علو بر العصورل

-

يمباا عدم التعرع فا إم ار حديث با بدعوى بعارضت حدي اً آنرَّ ،
فإن ب ل هذا غاي ُ با يب ن أن ي ون بن موع

-

فإن با أم ره عي ٌل اعتوعب آنر ،وبا اعتُم ر فا حين
يمباا التريث فا إم ار مبوي حديث با بدعوى بعارضت للعيلّ ،
أُدرك فا حين آنر.

بنتلف الحديث.

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1439 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٙٚ
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-

أن حديث "يدنل الجم عبعون ألفاً باير حعاب" بلغ حد التواتر با ذ ر العيوطا فا تاب "اازهار البتما رة" وببا

-

أن ْتر َك ال ّا ي يتعارض بح اابر بالتداويَّ ،
ًٌ علو اع ،وفا ترك ال ا بال التو ل علو اع،
فإن فا التداوي تو ال
وأن التداوي أن ٌذ بااعبابُّ ،
ك لألعباب الب روه .
ب ال ا تر ٌ
وتجم ُ
أن الورع درجات أدماه ترك البحربات م ترك الب روهات ،وأإصاه وأرفع ترك البباحات التا إد تفضا إلو بحربات.

-

أن الورع صف جليل اتصف باا العبعون ألفاً الذين يدنلون الجم باير حعاب ،واجتبعت فا صفاتام جبيح درجات

-

أن هذا البحث با هو إي لبم صايرة فا البماء ،وي بد بن أن تتضافر الجاودع لتيييد البماء ابالً ،ولذا أوصا بتتبح
طعن يطعن بحديث ابت عن رعول اع  وعدم إهبال  ،قواما أتعجب لب ٍ
بت حدي ا ذباً ،وب ٍ
ذب حدي ا ابتًال
ل َ

ظار بن رة طرإ ويواهده .وأن صفات هؤيء العبعين ذ رت فا طرق دون أنرى.

ك للبحربات.
ك للبباحات ،وترك الطيرة تر ٌ
ك للب روهات ،وترك ايعترإاء تر ٌ
الورع فترك ال ا تر ٌ

فبالبحصل الفرييان عواء إذا تعاوت وعاءت الميات ،مع ل اع أن ياديما عواء العبيل.

اهلوامشد
ٔط هو بفتح الابزة ،والجبال بالجيم .ابن ِ
الب ْب َرد الحمبلا ،يوعف بن حعن ابن عبد الاادي ،ضبط من غبر فيمن قيدد ابدن حجدر،
بطبوع ضبن بجبوع رعا ل ابن عبد الااديط ،تحييقد مور الدين طالب ،دار الموادر ،عوريا ،طٕٔٓٔٔ ،م ،ص.ٖٚ
ٕط البناري ،بحبد بن إعباعيل ت ٕ٘ٙههط ،الجامع الصحيح المسند المختصر من أمدور رسدول ا
تحييقد بحبد زهير الماصر ،دار طوق المجاةٕٕٔٗ ،ه ،ٔ٘ٛ/ٗ ،رإم الحديث ٖٓٔٗط.

 وسدننه وأيامده ،طٔ،

ٖط المصدر السابق ،ٕٔٙ/ٚ ،رإم الحديث ٘ٓ٘ٚط.
ٗط المصدر السابق ،ٖٔٗ/ٚ ،رإم الحديث ٕ٘٘ٚط.
٘ط المصدر السابق ،ٔٓٓ/ٛ ،رإم الحديث ٕٙٗٚط.

ٙط المصدر السابق ،ٕٔٔ/ٛ ،رإم الحديث ٔٗ٘ٙط.

ٚط الطيالعا ،عليبان بن داوود ٖٗٓهط ،دار هجر ،ٖٕٓ/ٔ ،برإم ٗٓٗط.
ٛط اإلبام أحبد ،أحبد بن بحبد بن حمبل تٕٓٗههط ،المسند ،جبعي الب مز اإلعالبي  ،ٙٓٔ/ٕ ،ح ٕٗٛٚط.
ٜط المصدر السابق ،ٕٙٓ/ٕ ،ح ٕٗٛٛط.

هاح ين ب َّلي ه ِ
دحيح مسددمم ،تمعههيق قوان هراجد فَ ِريههق ِبههن البه ِ
الصددحيح الم َخددرج عمددى صد ِ
ٓٔط أبههو عوام ه  ،يعيههوب بههن إعههحاق ،المس د َند َّ
َ
ُ ّ َ
َ
ُ
بي  ،الج ِ
هالبي بالج ِ
الدراعه ِ
ِ َّ ِ
اب َعه اإلعه َّ
اب َعه اإلعههال َّ
هات اإلعه َّ
العه ُهعودي  ،طٕٔٓٔٗ ،م،
هالبي  ،الببلَ ه ا ْل َع َر َّبيه َّ
َ
َ
َ
الحههديث اليهريف َو ّ َ َ
ٔ.ٗٛٙ/

ٔٔط البزار ،كشف األستار عن زوائد البزار ،تاب صف الجم ه باب فا بن يدنل الجم باير حعاب ،برإم ٖٖٔٚط.
ٕٔط التربذي ،بحبد بن عيعو بن عورة ٕٜٚههط ،سنن الترمذي ،دار الارب اإلعالبا ،ٕٖٛ/ٗ ،ح ٕٗٗٙط.

ٖٔط ابن أبا حاتم ،عبد الهرحبن بهن بحبهد ،الجدرح والتعدديل ،طبعه بجلهس دا هرة البعهارف اإلعهالبي  ،دار إحيهاء التهراث العربها،
بيروتٜٕٔ٘ ،م.ٜٖٔ/ٖ ،

ٗٔط اإلبام أحبد ،أحبد بن بحبد ،العمل ومعرفة الرجال ،تحييقد وصا اع عباس ،طٕ ،دار الناما ،الرياضٕٓٓٔ ،م.ٕٖ٘/ٔ ،
٘ٔط ابن أبا حاتم ،الجرح والتعديل.ٜٖٔ/ٖ ،
ٔٙط الذهبا ،بحبد بن أحبد ،سير أعًلم النبًلء ،دار الحديث ،الياهرةٕٓٓٙ ،م.ٖٔٗ/ٙ ،
 ٖٙٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ 1439 ،)2و
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”Al Husban: Rejecting the Contesting of the Hadith: “Seventy thousand people will enter Paradise without rendering account

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلود احلسباٌ
ٔٚط ابههن ال يههال ،الكواكددب النيدرات فددي معرفددة مددن اخددتمط مددن الددرواة الثقددات ،تحييههقد عبههد الييههوم عبههد رب المبهها ،دار البه بون ،بيههروت،
ٜٔٔٛم.ٖٔٙ/ٔ ،

ٔٛط فا "سننه" ،أبواب صف اليياب والرإا ق والورع ،برإم ٕٓ٘ٙط.ٕٖٛ/ٗ ،

ٜٔط البزار ،كشف األستار عن زوائد البزار ،تاب صف الجم ه باب فا بن يدنل الجم باير حعاب ،برإم ٖٖٔٚط.
ٕٓط اإلبام أحبد فا المسند.ٙٓٔ/ٕ ،

ٕٔط المصدر السابق ،رإم ٕٗٛٛط.ٕٙٓ/ٕ ،

ص ِحيح ُمسمم.ٗٛٙ/ٔ ،
ٕٕط أبو عوام  ،المس َند َّ
الم َخّرج َعمى َ
الصحيح ُ
ٖٕط صٕ٘.

ٕٗط رواه بعلم فاد صحيحه ،تاب "اإليبان" –بابد الدليل علو دنول طوا ف بن البعلبين الجم بايهر حعهاب ،ٖٔٚ/ٔ ،بهرإم
ٕٔٛط .واإلبام أحبد فا المسند.ٗٙٓ٘/ٛ ،

ٕ٘ط المصدر السابق ،برإم ٕٔٛط.

ٕٙط رواه اإلبام أحبد فا مسند  ،برإم ٜٗٔٛط بإعماد حعن في عاصم بن بادل صدوق ل أوهام ،حج فا اليراءات ،إال ابهن
حجر فا التيريب ،وإال الذهبا فا "ال ايف"د حعن الحديث.

ٕٚط رواه اإلبام أحبد فا المسند.ٛٛٚ/ٕ ،

ٕٛط رواه الحا م فا المستدرك ،٘ٚٚ /ٗ ،برإم ٜٛٛٔط

ٕٜط رواه ابن حبان فا صحيح ابن حبان ،تاب الرإاق ،بابد الورع والتو ل ،برإم ٕٚٙط.٘ٓ٘/ٕ ،
ٖٓط اعتعرضتاا بن نالل بوإح جابح الحربين اليريفين علو انتالف درجات إوتاا.

ٖٔط رواه البناري فا صحيحه ،تاب "بدء النلق" بابد با جاء فا صف الجم  ،ٔٔٛ/ٗ ،برإم ٖٕٗٚط.

ٕٖط رواه البناري أيضا فا صحيحه ،تاب "اللباس" ،بابد البرود والحبرة واليبل  ،ٔٗٙ/ٚ ،برإم ٔٔ٘ٛط.

ٖٖط العيوطا ،األزهار المتناثرة في األحاديث المتواترة ،تهاب "البعهث" –حهديث يهدنل الجمه عهبعون ألفهاً بايهر حعهاب ،رإهم ٜٔٓط،
صٖٗ.

ٖٗط هذا هو الصواب اعتدط بن العداد ،وأبا ايتدط فاو بن اانطاء اليا ع

با مب أهل اللا .

ٖ٘ط البزار ،أحبد بن عبرو مسند البزار ،تحييقد بحفوظ الرحبن زين ،ب تب العلوم والح م ،البديم البمورة ،طٕٜٔٓٓ ،م.ٕٓٚ/ٔ ،
ٖٙط المصدر السابق.ٕٔ٘/ٔ ،

ٖٚط ابن حجر ،أحبد بن علا ،تهذيب التهذيب ،بطبع دار البعارف المظابي  ،الامدٖٕٔٙ ،ه ،طٕ.ٔٚٗ/ٔ ،

ٖٛط ابهن بعهين ،يحيههو بهن بعهين ،تدداريا ابدن معددين روايه الهدوريط ،تحييههقد أحبهد مهور عههيف ،بر هز البحهث العلبهها ،ب ه الب ربه ،
ٜٜٔٚم.ٖٜٗ/ٖ ،

ٖٜط ابن أبا حاتم ،عبدالرحبن بن بحبد ،الجدرح والتعدديل ،طبعه بجلهس دا هرة البعهارف الع باميه بحيهدر آبه د الهد ن ،الامهد ،دار
إحياء التراث العربا ،بيروتٜٕٔ٘ ،م.ٖٔٛ/ٕ ،

ٓٗط المعا ا ،أحبد بن يعيب ،الضعفاء والمتروكون ،تحييقد بحبود إبراهيم زايد ،دار الوعا ،حلبٖٜٔٙ ،ه.ٜٔ/ٔ ،

ٔٗط ابن عدي ،أبهو أحبهد الجرجهاما" ،الكامدل فدي ضدعفاء الرجدال ،تحييهقد أحبهد عبهد البوجهود وآنهرين ،ال تهب العلبيه  ،بيهروت،
طٜٜٔٔٚ ،م.ٛٚ/ٕ ،

ٕٗط ابههن حبههان ،بحبههد بههن حبههان ،المجددروحين مددن المحدددثين والضددعفاء والمتددروكين ،تحييههقد بحبههود إبهراهيم ازيههد ،دار الههوعا،
حلب ،طٖٜٔٔٙ ،ه.ٔٛٓ/ٔ ،

ٖٗط النطيب البادادي ،أحبد بن علا ،تاريا بغداد ،تحييقد بيار بعروف ،دار الارب اإلعالبا ،بيروت ،طٕٕٔٓٓ ،م.٘ٔ٘/ٚ ،
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1439 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٜٙ
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رد الطعً عً حديث :يدخل اجلية سبعوٌ ألفاً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٗٗط المصدر السابق.

٘ٗط ابههن الجههوزي ،عبههد الههرحبن بههن علهها ،الضددعفاء والمتروكددون ،تحييههقد عبههد اع الياضهها ،دار ال تههب العلبي ه  ،بيههروت ،طٔ،
ٔٗٓٙه.ٕٔٗ/ٔ ،

ٗٙط الذهبا ،بحبد بن أحبد ،من تكمدم فيده وهدو موثدوق أو صدالح الحدديث ،تحييهقد عبهد اع بهن ضهيف اع الرحيلهإٓٓ٘ ،م،
طٔ ،صٖٔٔ.

ٗٚط النزرجهها ،أحبههد بههن عبههد اع ٖٕٜهههط ،خًلصددة تددذهيب تهددذيب الكمددال فددي أسددماء الرجددال ،تحييههقد عبههد الفتههاح أبههو غههدة،
ب تب البطبوعات اإلعالبي  ،دار البيا ر  -حلب ،بيروت ،ط٘ٔٗٔٙ ،هه ،ص.ٖٛ

ٗٛط الفالوجا ،أ رم بن بحبد ،المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري ،تيديمد علا حعهن اا هري الهدار اا ريه  ،ااردن ،دار
ابن عفان ،الياهرة.٘ٙ/ٔ ،

ٜٗط ابهن عهدي ،عبهد اع بهن عههدي ،أسدامي مدن روع عددنهم محمدد بدن إسددماعيل البخداري مدن مشددايخه (فدي جامعده الصددحيح)،
تحقيق :عابر حعن صبري ،دار البيا ر اإلعالبي – بيروت ،طٔٔٗٔٗ ،هه ،ص.ٜٛ

ٓ٘ط البههاجا ،عههليبان بههن نلههف ت ٗٗٚهههط ،التعددديل والتجددريح ،لبههن نههرج له البنههاري فهها الجههابح الصههحيح ،تحييههقد أبههو لبابه
حعين ،دار اللواء للمير والتوزيح – الرياض ،طٜٔٔٛٙ ،م.ٕٗٔ/ٔ ،

ٔ٘ط ابن حجر ،أحبد بن علا ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،تابد "الطب" ،بابد دواء الببطون.ٔٛٓ/ٖ ،

ٕ٘ط تعهميم حعههين ،ألفدداا ابددن معدين فددي الحكددم عمددى الحددديث -دراسددة تحميميدة ،بإيهرافد زيههاد حبههاد ،جابعه العلههوم اإلعههالبي ،
عبانٕٓٔٚ ،م.

ٖ٘ط المصدر السابق ،ص.ٔٓٗ-ٜٛ

ٗ٘ط ابن البمظور ،بحبد بن ب رم ،لسان العرب ،دار صادرٕٖٓٓ ،م ،بادة وي ،صٗ٘.
٘٘ط البناري ،صحيح البخاري ،ٕٔٙ/ٚ ،رإم الحديث ٗٓ٘ٚط.
٘ٙط المصدر السابق ،ٕٖٔ/ٚ ،رإم الحديث ٓ٘ٙٛط.

٘ٚط ابن حجر ،أحبد بن علها ،فدتح البداري بشدرح صدحيح البخداري ،بعمايه د بحبهد فهؤاد عبهد البهاإا وبحهب الهدين النطيهب ،دار
البعرف  ،بيروتٖٜٔٚ ،ه.

٘ٛط المووي ،يحيو بن يرف ،المنهاج شرح صحيح مسمم بن الحجاج ،دار النيرٜٜٔٙ ،م.ٖٙٓ/ٔٗ ،

ٜ٘ط اليرطبا ،بحبد بن أحبد ،المفهم لما أشكل من صحيح مسمم.ٜ٘٘/٘ ،
ٓٙط التربذي ،سنن الترمذي ،تاب الطبط ،بابد با جاء ِفا َ ر ِ
اهَي ِ التَّ َد ِاوي بِال َ ِّا ،ٗ٘ٚ/ٖ ،رإم ٕٜٓٗط.
َ ُ َ َ َ
َ
ٔٙط صحيح مسمم ،تاب الحجط ،بابد جواز التبتح ،ٜٜٛ/ٕ ،رإم ٕٕٔٙط.

ٕٙط ابن الييم" زاد المعاد في هدي خير العباد" ،تحييقد يعيب اارمؤوط ،وعبد اليادر اارمؤوط ،بؤععه الرعهال  ،بيهروت ،ط،ٛ
٘ٓٗٔههٜٔٛ٘ /م.ٙٙ ،ٙ٘/ٗ ،

ٖٙط اليعطالما ،أحبد بن بحبد ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،البطبع ال برى اابيري  ،بصر ،طٖٕٖٔ ،ٚهه.ٖٕٚ/ٛ ،

ٗٙط ميل عم د أبو فيصل البدراما ،معالم الطريق إلى ا  ،صٖ .ٚويمظهرد الحهازبا ،أحبهد بهن عبهر بهن بعهاعد ،شدرح كتداب التوحيدد،
دروس صوتي بفرغ علو يب

اإلمترمت.

٘ٙط ابن حبان ،صحيح ابن حبان ،بؤعع الرعال  ،٘ٓ٘/ٕ ،رإم الحديث ٕٚٙط.
ٙٙط ابن اا ير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.

ٙٚط التبيبا ،عبد الرحبن بن حعن بن بحبد بن عبد الوههاب ،كتداب التوحيدد وقدرة عيدون الموحددين فدي تحقيدق دعدوة األنبيداء
والمرسمين ،تحييقد بيير بحبد عيون ،ب تب البؤيد ،الطا ف ،الببل

العربي الععودي  ،ب تب دار البيان ،دبيق ،الجباوري

ٓ ٖٚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ 1439 ،)2و
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلود احلسباٌ
العربي العوري  ،طٔٔٗٔٔ ،ههٜٜٔٓ/م ،ص.ٕٜ
ٙٛط ابن إيم الجوزي  ،بحبد بن أبا ب ر ،مفتاح دار السعادة ومنشور والية العمم واإلرادة ،دار ال تب العلبي  ،بيروت.ٕٖٗ/ٕ ،
ٜٙط رواه بعلم فا صحيحه ،تاب الطبط ،بابد الطب والبرضو والرإو ،ٖٔ/ٚ ،برإم ٕٔٛٙط.
ٓٚط رواه البناري فا الصحيح ،تابد الطب ،بابد رإي العين ،ٖٕٔ /ٚ ،رإم الحديث ٕٔ٘٘ط.

ٔٚط رواه التربذي فا سننه ،تاب الطبط ،بابد با جاء فها راهيه الرإيه ٕٓ٘٘ ،ٖ٘ٚ/ٖ ،ط .والمعها ا ،فها السدنن الكبدرع،
بؤعع الرعال  ،ٜٚ/ٚ ،حديث ٕٚ٘ٙط .وإال التربذيد حعن صحيح.

بفرغ علو يب
ٕٚط بحبد حعن عبد الافار ،شرح الدر النضيد في إخًلص كممة التوحيد ،دروس صوتي ّ
ٖٚط البيايا ،السنن الكبرع ،تاب الضحايا.٘ٚ/ٜ ،

اإلمترمت.

ٗٚط اإلبام بعلم ،صحيح مسمم ،تاب اإليبانط ،بابد الدليل علهو دنهول طوا هف بهن البعهلبين الجمه بايهر حعهاب ،بهرإم ٕٕٓط،
ٔ.ٖٔٚ/

٘ٚط ابن تيبي  ،أحبد بن عبد الحليم" ،قاعدة جميمة في التوسل والوسيمة ،تحييقد ربيح بهن ههادي ،ب تبه الفرإهان ،عجبهان ،طٔ،
ٕٔٓٓهه ،صٔ.ٔٙ

ٚٙط االباما ،بحبد بن ماصر الدين ،سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة.ٔٓٔٗ/ٖ ،
ٚٚط ابن البمظور ،بحبد بن ب رم ،لسان العرب ،دار صادرٕٖٓٓ ،م ،بادة ورع.

ٚٛط ابن إيم الجوزي  ،بحبد بن أبا ب ر ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين ،دار ال تاب العربأٜٜٙ ،م.ٕٕ/ٕ ،

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ1439 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٔٚ
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