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مسألة النظر يف القواعد اليت ميكن على أساسها التعامل مع يـُْعَىن هذا البحث ب
أو احلديث الواحد بلفظني نص احلمل على تعدد القصة يف علم احلديث عند جميء 

اعتماًدا على منهجية و . ةظ متقاربالفأبأو أكثر بينها ختالف، أو جميء حديثني أكثر 
م الباحث بالتحليل واملقارنة واملناقشة لوجهات النظر املختلفة علماء احلديث، قا

الباحث وقد خلص . موضع النظرلتعامل مع الظاهرةعامة لتقرير قاعدة لينتهي إىل 
رج عدم اصل عند احتاد املخإىل أن األمن مناقشة اجلوانب املختلفة للموضوع 

ومن . هو ن للحكم ألحد الوج، فاألمر حيتاج إىل مزيد قرائاأما عند اختالفه،التعدد
على مجع األحاديث اليت حتتمل قصتني فأكثر، عمل الضرورةأهم توصيات البحث 

ما  التأليف بينهامن أجل، )أي سنًدا ومتًنا(خليا اخارجيا وديف صحتها تمحيصوال
نوع من الدراسة احلديثية إدراج مثل هذا الكما يدعو إىل ،  كان هناك جمال للتأليف
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Abstract
This article looks into the ground or rules whereby to deal with the issue of
construing multiplicity of stories in the discipline of Hadith when a single
tradition is narrated in different wordings or when different traditions are narrated
in similar wordings. Taking stock of the methodology established by Hadith
scholars, the researcher delves into analyzing, comparing and critically
evaluating the different views on the issue so as to arrive at the formulation of a
general rule for dealing with the phenomenon under consideration.  From our
discussion of the different aspects of the subject, the following conclusions could
be made. It is a matter of principle or general rule to construe the matter on the
basis of singularity of story when the different wordings of a tradition come
about via a common chain of narration. Conversely, in case of plurality of chains
of narration, the issue requires further circumstantial evidences in order to decide
whether or not it is a matter of plurality of stories or otherwise. The researcher
then recommends that all traditions probably involving more than one story be
gathered and scrutinized both externally and internally (that is, in terms of
narration and textual form) in order to reconcile them as much as there is room
for reconciliation The researcher also suggest that this kind of hadith studies be
introduced into university curricula.
Key words: Hadith studies, Prophetic tradition, multiplicity of stories, chain
of narration, textual form.

Abstrak
Artikel ini melihat asas atau peraturan dalam menangani isu kepelbagaian
cerita dalam disiplin Hadith bila hadith ahad dinakalkan dalam susunan kata
yang berbeza atau hadith yang berbeza diriwayatkan dalam susunan kata
yang sama. Mengambil sumbangan metodologi yang diasaskan ulama hadith,
penyelidik menganalisa, membanding dan menilai secara kritikal pandangan
yang berbeza mengenai isu ini agar dapat meletakkan kaedah umum untuk
berurusan dengan fenomena ini. Dari perbincangan tentang pelbagai aspek
subjek, kesimpulan berikut boleh dibuat. Ia adalah satu prinsip atau kaedah
umum untuk mentafsirkan perkara itu atas dasar cerita yang sama apabila
susunan kata yang berbeza daripada hadith yang datang melalui sanad umum
dalam periwayatannya. Sebaliknya, dalam kes sanad yang berbeza, isu ini
memerlukan bukti lain mengikut keadaan agar keputusan perlu dibuat sama
ada ia adalah suatu perkara dari kepelbagai cerita atau tidak. Penyelidik
mencadangkan semua hadith mungkin melibatkan lebih daripada satu cerita
dikumpulkan dan diteliti dari segi luaran dan dalaman (iaitu, dari segi
riwayat dan bentuk teks) untuk mennyesuaikan seberapa banyak yang ada
untuk keserasian. Penyelidik juga mencadangkan kajian hadith ini
diperkenalkan ke dalam kurikulum universiti.
Kata kunci: Kajian hadith, hadith Nabi, kepelbagaian cerita,
rantai sanad, bentuk teks.creativity researches in detecting the
barriers in Islamic jurisprudence through induction

احلديث هواحلديث املشكل و مشكل احلديث يـَُعدُّ من أهم علوم احلديث وأجلها، إن 
مستغلقة، أو عارضه ما كان بيًنا من نصوص الوحي ينالثابت الذي تضمَّن معا
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ديث املشكل احلافظ أيب جعفر الطحاوي عن احلتعريفقريب من املعىنوهذا . األخرى
يدل على وجود " أكثر"فقوله . 1"سقطت معرفته والعلم مبا فيه من أكثر الناس"بأنه ما 

فئة أخرى ال يرد عليها هذا اإلشكال، ولو قيل يف تعريفه بأنه النص املعارض ملا هو أوىل 
.2منه، ملا بعد كما يدل عليه كالم احلاكم

عن محل األحاديث الثابتة وهذا البحث متعلق بتصوير عام لإلشكال الناتج 
ة  بسبب - الواقعة فيها على تعدد القصة- يف بعض تفاصيل أحداثها -املتشا

من خالل كالم أهل العلم يف - ا ماالختالف الظاهر بني احلديثني ومشقة التأليف بينه
.الشروح وحنوها

:هاأمهوتكمن أمهية البحث يف أمور 
يف احلمل قديمٌ واختالف العلماء ،ريةأن األحاديث املشكلة يف هذا الباب كث.1

.مما أوجب إشكاالت عقلية ونقلية يف النتائج،على تعدد أحداثها أو نفي ذلك
حيكم مبوجبها على هذه ،عرف هلذا احلمل ونفيه قاعدة مطردةأنه ال يكاد يُ .2

.األحاديث
:يهدف إىل ما يليلذلك وهو 

.بيةللخروج بقاعدة عامة أغل،التأصيل هلذه املسألة.1
.التمثيل مبا حيقق صحة هذه القاعدة.2

:تينيوقد سلكت فيه املنهجني اآل
ترجيحات العلماء بني تلك األحاديث املتعارضة بناًء على،االستقراءالتتبع و .1

.وسبب الرتجيح،يف الظاهر

،1ط،مؤسسة الرسالة:بريوت(حتقيق شعيب األرنؤوط،مشكل الحديثأبو جعفر أمحد بن حممد، ،الطحاوي1
.6، ص1ج،)ه1415

، 2مكتبة املعارف، ط:الرياض(أمحد السلومحتقيق ،معرفة علوم الحديثحممد بن عبد اهللا،،النيسابورياحلاكم2
.401ص،29النوع ،)ه1431
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.من القواعد العامة املنصوص عليها يف أصول الفقه وعلوم احلديث،االستنباط.2
فقد قام الباحث جبمع مجلة ،وع جديد الطرح غامض التأصيلوملا كان هذا املوض

:ومتت دراستها على النحو التايل،من األمثلة والقواعد
.بذكر الشاهد غالباً واالكتفاء ،اإلجياز يف التقعيد والتمثيل.1
.على بعض األمثلة اليت تدل على القاعدة دون إسهاب يف شرحهااالقتصار.2
.مع خترجيها بإجياز،حاديث الصحيحة غالباً يف األمثلة على األاالقتصار.3

محل االختالف الوارد يف الروايات مبوضوع يُعىن هذا البحث مما سبقت اإلشارة، 
وليس املراد تعدد ،خصوصاً على تعدد القصة أو تكرر قول احلديث من النيب 

هم يف واختالف،لشهرة تكرر حتديثهم مبا رووا،الروايات عمن دون الصحابة وتابعيهم
ومن الطبيعي أنه ال يصار إىل احلمل على أي وجه من الوجوه إال .يسري من األلفاظ

بعد التثبت من صحة احلديثني املختلفني يف تفاصيل يسرية والواردين يف مالبسات 
.واحدة فيما يغلب على الظن

:وهلذا احلمل عند العلماء أسباب منها
وهو ما نعبر عنه فحسب، األحاديث من حيث اإلسنادصحة الطرق هلذه .1

.باختالف المخرج
.التحرُّج من ختطئة الرواة الثقات.2
.شدة االختالف بني الرواة ولو من الصحابة.3
.شدة االختالف بني العلماء يف توجيه التعارض.4
.صعوبة اجلمع بسبب احلذر من التكلف.5
رد اختالف جزئي بني احلديثني.6 .توهم وجود تعارض 

ا غالباً إىل احلكم على يرتبطم واحلكم على هذا القس بقرائن عدة يتوصل العلماء 
وال بدَّ يف مثل هذه القسم من التنبه إىل صحة الرواية من حيث .القصة بالتعدد أو ال
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املرء وإال وقع ،سندها وانتفاء العلل والشذوذ عنها إما بالتتبع أو بكالم حفاظ احلديث
رد رواية الثقة هلافيما وقع فيه أهل الظاهر من تصحيح الو  قال .قائع بالروايات املعلَّة 

يف حديث الوضوء أو الغسل عقب اجلنابة -وَمحَل روايًة معلًة على التعدد - ابن حزم 
، بل كان يفعل مرة ومل تكن ليلة واحدة فتحمل على التضاد":يف ليلة من ليايل النيب 

وهذا تصحيح ":ابن حزم بقولهى عل1فنقل ابن القيم رد ابِن مفوَّزٍ ،"هذا، ومرة هذا
2."الفاسد باخلطأ البنيِّ للخطأ

فبينما يرجح عاملٌ ا،والعادة يف هذه املسألة قوي جدويلحظ أن حتكيم العقل
ة،التعدد حبجة أنه جائز عقالً  ،يردُّه آخرون بتحكيم العادة يف مثل هذه الوقائع املتشا

تني يف غالب تفاصيلهوأن العادة ال تكاد جتيء بقصتني متش - لشخص واحد - ا ما
وقل ما يتفق مجيع ذلك يف قصتني ":وهو ما عرب عنه البيهقي بقوله،يف زمنني خمتلفني

3."خمتلفتني

مثل هذه ألعمَيني كل 4أن وقوع قصتنيويؤيد ذلك ":قال ابن تيمية يف تقرير ذلك

ود، أبو بكر حممد بن حيدرة بن مفوَّز املعافري، الشاطيب1 ولد يف عام موت أيب عمر ابن. هو احلافظ، البارع، ا
وله رد على ابن حزم وكان حافظا للحديث، وعلله، عاملا بالرجال، متقنا أديبًا . عبد الرب سنة ثالث وستني وأربع مائة،

مؤسسة : بريوت(، حتقيق شعيب ومجاعة م النبالءسير أعالالذهيب، حممد بن أمحد، : انظرفصيًحا نبيًال، شاعرًا، 
.421، ص19، ج)ه1405، 1الرسالة، ط

، 1، طدار عامل الفوائد:مكة(علي بن حممد العمران، حتقيق تهذيب السننحممد بن أيب بكر، ،جلوزيةاابن قيم2
ينظر ابن تيمية-التأويالت الباردة : ، ومثل هذا اجلمع بالتعدد يطلق عليه ابن تيمية138ص،1، ج)ه1437
دار : املنصورة، مصر(البازر وأنورجلزار ا، حتقيق عامالفتاوىةمجموعتقي الدين أمحد بن عبد احلليم،،احلراين

.190، ص13، ج)1432/2011، 4الوفاء، ط
مؤسسة الرسالة، : بريوت(شريف نايف ق ى، حتقيبيان خطأ من أخطأ على الشافعي،أمحد بن احلسني،البيهقي3

.265، ص)ه1406، 2ط
قها رجل حىت ماتت، فأبطل رسول اهللا وتقع فيه، فخنأن يهودية كانت تشتم النيب القصة األوىل رواها علي 4
حتقيق حممد عوامة سنن أبي داودالسجستاين، أبو داود سليمان بن األشعث، : انظر. أخرجه أبو داود. دمها ،
، حديث85، ص5، ج"كتاب احلدود، باب احلكم فيمن سب رسول "، )ه1431، 3دار املنهاج، ط: جدة(
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ا وحده وكالمها نشد رسول اهللا منهما كانت املرأة حتسن إليه وتكرر الشتم وكالمها قتله
 1"فيها الناَس بعيٌد يف العادة.

وباستقراء تصرفات العلماء مع هذه الوقائع الواردة يف متون األحاديث جند أن 
هو السبب األول : للحمل على تعدد القصة- بعد ثبوت الروايات -السبب الرئيس 

إىل فإذا انضم . س احتاد خمرجهو بالعك،)راويه من الصحابة(اختالف خمرج احلديث أي
:ما يليتلك القرائن ومن أهم.هذا قرائن أخرى جزم بأحدمها

.أو اختالفهما،تشابه القصتني يف تفاصيل يبعد عادة تكررها على هذا الوجه.1
.أن يرتتب على القول بالتعدد أو عدمه إشكال عقلي أو نقلي.2
.ن أحد الرواةكتصريح ميف السند،على أحد األمرين حصول ما يدل.3
كالزمان واملكان واسم ،السياقعلى ما يساعد على فهماملنت احتواء.4

.أحد األمرين، مما ينتج عنه تأييد الشخص وسبب ورود احلديث
يُعرف كون احلديث واحدًا باحتاد سنده : "قال ابن دقيق العيد يف بيان ذلك

.2"وتقارب ألفاظه،وخمرجه
فينبغي أن ُجيْعال ، أو تباعدت ألفاظه ، احلديث إن اختلفت خمارج ":وقال أيضاً 

وتقاربت ألفاظه فالغالب على الظن أنه حديث ،وإن احتد خمرجه،حديثني مستقلني

، وتقع فيه، فينهاها، فال أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النيب منعباسابنفما رواهالقصة الثانيةأما ، و 4362
، وتشتمه، فأخذ املغول فوضعه يف فلما كانت ذات ليلة، جعلت تقع يف النيب : تنتهي، ويزجرها فال تنزجر، قال

) املوضع السابق(يًضاأخرجه أبو داود أ-بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فوقع بني رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم 
.4361، حديث 84، ص5ج 

، حتقيق حمب على شاتم الرسولالصارم المسلولأمحد تقي الدين أبو العباس بن عبد احلليم احلراين،ابن تيمية،1
، حتقيق صبحي أحكام أهل الذمة،ابن قيما، ونقله اجلوزية، 69ص،)ت. د،دار رمادي: الرياض(اخلطيب الدين

.834، ص2، ج)ه1401، 2دار العلم للماليني، ط: تبريو (الصاحل 
عامل الكتب، :بريوت(، حتقيق أمحد شاكر شرح عمدة األحكامإحكام األحكامتقي الدين،ابن دقيق العيد،2
.،26، ص2ج،192، حديث )ه1407، 2ط
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السيما إذا كان ذلك يف سياقِة واقعٍة واحدٍة ،واحد وقع االختالف فيه على شيخ واحد
.1"يبعد أن يتعدد مثلها يف الوقوع

.املخرج والسياق وبعد العادة من أسباب اجلزم باحتاد الواقعةجعل احتادابن دقيق العيد ف
، فإما أن يكون خمرج اخلرب واحدًا ، فإن اختلفت األلفاظ ":وقال ابن سيد الناس

، والقصة ال يبعد تكرار مثلها ، فإن مل يكن املخرج واحداً .أو ال، وواقعته يبعد تكرارها 
.2"لعله أكثر من ذلك بل، فيحمل على أنه ليس حديثاً واحداً 

مقارنته بني حديث أيب سعيد اخلدري يف رقية سيد احلي وقال ابن حجر يف 
بقوم وعندهم رجل جمنون موثق يف حديث خارجة بن الصلت عن عمه أنه مرَّ بالفاحتة، و 

احلديث… احلديد فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل خبري فارق لنا هذا الرجل 
.3"خمتلفان وكذا السبب فكان احلمل على التعدد فيه قريباً فإن السياقني : "قال

خيتلف باختالف األفهام واملَلكة  ،ومما ال شك فيه أن هذا األمر نسيب بني العلماء
.آنفاً ت اإلشارةكما سبق

،ميكن تقسيم هذه األحاديث إىل قسمني بالنظر إىل املخرج، وبناء على ما سبق
:هذا نسوقه فيما يأيتوتفصيل ،ر إىل القرائنوكل قسم إىل اثنني أيضاً بالنظ

أو رواه ،ورد بطرق عنه،يكون مداره أصًال على صحايب واحدإن احتاد خمرج احلديث 
وقد جعل العالئي احتاد املخرج .راٍو واحد اختلف عليه يف اسم الصحايب راوي احلديث

، 2دار النوادر، ط: دمشق(، حتقيق حممد خملوف شرح اإللمام بأحاديث األحكامابن دقيق العيد، تقي الدين، 1
.561، ص3، ج)ه1429

دار : الرباط(، حتقيق حممد الرواندي األجوبة الحديثيةابن سيد الناس، فتح الدين حممد بن حممد اليعمري، 2
.113-112، ص1، ج)ت.د،احلديث احلسنية

،)ه3،1421ط،دار السالم:الرياض(بشرح صحيح البخاريفتح الباري،أمحد بن علي،العسقالينابن حجر3
.576، ص4ج
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ووصف احلمل على ،باحلمل على التعدداجلمع بني الرواياتالسبب الوحيد الستبعاد 
.1التعدد يف هذه احلالة بالطريقة املتعسفة

: »فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج«عند حديث أيب هريرة مرفوًعا قال ابن حجر 
.2"وإذا احتد خمرج احلديث وال سيما يف أواخر اإلسناد بـَُعد احلمل على التعدد جداً "

ذ":وقال يف حديث ذََكرَه ألن خمرج … ا يتبنيَّ َضعَف من محله على التعدد و
فسقط - وقد جزم أمحد بأن شعبة قَلَبه - وهو قتادة عن أيب الطفيل - احلديثني واحٌد 
وأن ،وأما ْمحل بعض الشارحني ذلك على تعدد القصة: " وقال أيضاً .3"التجويز العقلي

وال ،كان الراقي غريه فبعيد جداً أبا سعيد روى قصتني كان يف إحدامها راقياً ويف األخرى  
ويكفي يف رد ذلك أن األصل عدم التعدد وال .سيما مع احتاد املخرج والسياق والسبب

.4"حامل عليه فإن اجلمع بني الروايتني ممكن بدونه 
نيطلبفرعان، وهو ما جنري الكالم يف امل–كما سبق أن ذكرنا –وهلذا القسم 

:التاليني
ع اتحاد القصة أقوىأن تكون القرائن م.1
أو يكون احلمل على التعدد ،أو السياق أو السبب،ن تتقارب ألفاظ الروايتنيإ

يصعب ،من النصوصاا أو خربيشديٍد، سواء كان اإلشكال عقليمسببًا إلشكال آخر
.به هذا اجلمع خصوصاً 

باملعىن أو الوهم يف هذه احلالة اختالف الرواة بالزيادة والنقص والروايةوكثريًا ما يرد 
قال ابن حجر يف سياق .فيجزم بعدم التعدد بدليله املقرتن باحتاد املخرج،يف أمر ما

دار : القاهرة(الرتكيعبد اهللا ، حتقيق اإلصابة في تمييز الصحابة، أمحد بن علي العسقالين، العسقالينحجرابن 1
.9018، احلديث 238، ص11ـ، ج)ه1429، 1هجر، ط

.134، ص13، جنفسهصدرامل2
.598، ص3، جنفسهصدرامل3
.576، ص4، جنفسهصدرامل4
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ولكن ذلك ال يستلزم التعدد بل هو حممول على أن ":اختالف رواة حديث اإلسراء
.1"بعض الرواة ذكر ما مل يذكره اآلخر

فهو ،بن سحماء ومن األمثلة على هذا النوع حديث اللعان املتعلق بشريك
ملا تضمنه من سبب نزول ،من أشهر األحاديث الواردة يف كتب التفسري واحلديث والفقه

.اللعان:هو،حكم فقهي هاممن و قرآنية وورود أحاديث نبوية،آيات
لكن ،وجاء فيه ذكر القذف،بعكرمة وأصحابهفاحلديث كان خمرجه متحدًا 

!اختلف ممن هو
-أحدمها يقذف امرأته حيث،3أم من ُعومير العجالين2ةهل هو من هالل بن أمي

.4بشريك بن سحماء
ووجه اإلشكال ،امشكل جد- 5كما اختاره ابن حجر-ومحله على تعدد القصة 

:من جهتني
األول أنه يبعد يف عادة ذاك السلف الطاهر أن يتكرر القذف منهم لصحايب .أ
ةبتف،يف شأن امرأتني،يف وقت متقارب،واحد .اصيل متشا

نيالثانية.ب ،أن ألفاظ احلديث تذكر يف القصتني معًا صفة املقذوفني متشا
ويتشابه املولودان ،فهل يعقل أن يتشابه املقذوفان يف قصتني!وصفة املولودين كذلك

؟أيضاً فيهما

.248، ص7، جسهنفاملرجع1
ابن : انظر. وهو أحد الثالثة الذين تيب عليهم،شهد بدًر وما بعدها،هالل بن أمية بن عامر الواقفي األنصاري2

، ـ)ه1،1429دار هجر، ط:القاهرة(حتقيق الرتكي،اإلصابة في تمييز الصحابةالعسقالين، أمحد بن علي،حجر
.9018، احلديث238، ص11ج

.6144، رقم 563، ص7، جاإلصابةابن حجر، : ، انظر صحايب،بن زيدهو ابن احلارث3
، احلديث119، ص5، جنفسه، املرجعصحايب،حليف األنصار،واسم أبيه َعبدة بن ُمغيث البلوي،َسحماء أمه4

3920.
.563، ص9ج، فتح الباري،ابن حجر5
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فضًال عن ،ال ميكن القول باحتمال التعدد بالعقل مع هذا التشابه التامولذلك 
؟جيحهاجلزم برت 

هي االختالف الشديد بني الرواة يف حتديد -على ظهور سالمته - وعلة السند 
؟أم ابن عباس هل هو أنس ،من هو الراوي من الصحابة

فقد تفرد به هشام بن حسان عن ابن ،بذكر هالل بن أمية،أما حديث أنس 
2ب بن جريرووه1منهم عبد األعلى: كذا رواه عنه مجاعة.بذكر هاللسريين عنه

ويزيد بن 5وعبد العزيز بن مسلم4وحممد بن عبد اهللا األنصاري3وخملد بن حسني
.6هارون

، وهذا 7أنه روى احلديث بوجهنيأولهما : هر وهم هشام بن حسان هنا بأمرينويظ
م  يشعر بالوهم يف أحدمها من حيث إنَّ األصل يف روايات احملدثني عدم تعدد مرويا

.أكثر من شيخ كما سبق أول البحثللحديث الواحد عن

، )ه1433، 1دار املنهاج، ط:جدة(ناصر، حتقيق زهري الالمسند الصحيحمسلم بن احلجاج، النيسابوري، 1
.1496، حديث209، ص4ج،"كتاب اللعان"
، 3، ج)ه1419، 1عامل الكتب، ط:بريوت(زمالئهالسيد أبو املعاطي النوري و ، حتقيق المسندابن حنبل، أمحد، 2

.142ص
لطالق، باب كيف كتاب ا) "ه1420، 1دار السالم، ط:الرياض(السنن الصغرىالنسائي، أمحد بن شعيب، 3

. د، دار اخللفاء،:الكويت(، حتقيق حممد العجمي األوائل، وابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو، 171، ص6، ج"اللعان
.92، ص)ت

،)هـ1،1414ط،دار الكتب العلميةبريوت،(، حتقيق حممد عطا السنن الكبرىالبيهقي، أمحد بن احلسني، 4
.406ص،7ج،"باب اللعان على احلمل،كتاب اللعان"
:القاهرة(عز الدين علي السيد حتقيق ،األسماء المبهمة في األنباء المحكمة،أمحد بن علي،اخلطيب البغدادي5

.480ص،ـ)ه2،1413ط،مكتبة اخلاجني
، 1دار الفكر، ط:وتبري (، حتقيق سهيل زكار ورياض زركلي أنساب األشراف،أمحد بن حيىي،البالذري6

.27ص،1، ج)هـ1417
،مكتبة الطربي:القاهرة(، تقدمي نشأت بن كمال،الجامع الصحيحأبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل، ،البخاري7

.5307، حديث 53، ص7ج،كتب الطالق، باب يبدأ الرجل بالتالعن) ه1،1431ط
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حيث رواه عن ابن سريين ،أيوُب السَّختياين:أنه قد خالفه يف ابن سريينالثاني و
ليس أحد أثبت يف «:قال ابن املديين.وأيوب أثبت أصحاب ابن سريين،1مرسالً 
.2»ريين من أيوب وابن عون إذا اتفقاابن س

ومل ،3منهم القاسم بن حممد:اعةفقد رواه عنه مج،وأما حديث ابن عباس 
أتاه رجل من "أن عاصم بن عدي :ويف حديثه،وهي أقوى الروايات،يذكر هالالً 

،وعاصم حفيد اجلد مباشرة،، وُعومير يصري حفيد حفيد اجلّد بن عجالن البلوي"قومه
.خبالف هالٍل فإنه أنصاري واقفي،فهو من قومه حلفاء األنصار

إذا ثبت إعالهلما هنا –سلم لرواية هشام بن حسان بطريقيه وم4وإيراد البخاري
ما قد أخرجا ما يغين عنه من رواية القاسم – ال يقدح يف احلديث أو يف الكتابني أل

عراض مسلم عن رواية ما أك،ولعل البخاري أعرض عن رواية أنس .عن ابن عباس
وهو بذكر ُعومير ،5وكالمها أخرج حديث سهل بن سعد،هشام بن حسان عن عكرمة

إال أنَّ بعض التفاصيل ،فأصل القصة مجلة ثابت.العجالين فهو أصل وما عداه شاهد
.معلٌّ بالقرائن

وقد قذف العجالين امرأته بابن عمه، وابن عمه شريك : "قال الشافعي يف رواية الربيع

:الرياض(البحوث مركزحتقيق ،على الصحيحينالمستدرك،أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكمالنيسابوري، 1
،البيهقي:ومن طريقه،وصححه،2852، حديث 503، ص3ج،"كتاب الطالق"،)ه1435، 1، طدار التأصيل

.من رواية جرير بن حازم،ج، ص7ج،"من العنباب،كتاب اللعان"،السنن الكبرى
.64، ص)1980، 2طاملكتب اإلسالمي،:بريوت(األعظميحممد مصطفىحتقيقالعلل،علي ابن املديين،2
5310، حديث55، ص7ج،"لو كنت رامجًاكتاب الطالق، باب قول النيب "،الجامع الصحيح،البخاري3
، 4ج،"كتاب اللعان"،المسند الصحيح، مسلم؛6856، حديث "كتاب احلدود، باب من أظهر الفاحشة"و

.3106، حديثالمسند،وعند أمحد؛1497، حديث209ص
.5307، حديث 53ص،7ج،"كتاب الطالق، باب يبدأ الرجل بالتالعن"،ع الصحيحالجامالبخاري، 4
، 206، ص4ج،"كتاب اللعان"،المسند الصحيح،مسلم؛ 4745ديثاحل، الجامع الصحيحالبخاري، 5

.1492احلديث 
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شريكاً، ، وذكر أنه رآه عليها، وسأل رسول اهللابن السْحماء، ومساه لرسول اهللا 
فأنكره، فلم حيلفه، فلذلك ال حيلف أحد ادعي عليه الزنا، واْلتَـَعَن العجالين فلم حيدَّ النيب 

 ،شريكاً باْلِتعانه، فكذلك ال حيدُّ من رُمي بالزنا باْلِتعان غريه، فلم حيدَّ العجالينَّ القاذَف
هكذا : "كالم الشافعيقال البيهقي عقب نقله".فكذلك ال حيدُّ من قذف رجًال بعينه 

ذكره الشافعي يف اإلمالء أن القاذف كان العجالين، وهو ُعومير العجالين املذكور يف 
، والذي رمي به شريك بن السحماء، وهو املذكور يف 1حديث سهل بن سعد الساعدي

" حديث عكرمة عن ابن عباس، ويف حديث أنس بن مالك، ومبعناه نقل املزين يف املختصر
وإذا صرنا إىل الرتجيح فرواة حديث ابن عمر وسهل بن سعد أحفظ : "بيهقيقال المث 

اليت مجع فيها بني تسميته وأوثق، ومع روايتهم رواية القاسم بن حممد عن ابن عباس 
الرامي واملرمي به، فاالعتماد على روايتهم يف اسم القاذف، وعلى رواية عكرمة وهشام بن 

يف امسهما رواية القاسم بن حممد، عن ابن عباس حسان يف اسم املرمي به، مث على
.2"وقول الشافعي يف اإلمالء صحيح على ما ذكرناه، واهللا أعلم. مجيعا

ويف ،3فمرة اختار أن القاذف هو ُعومير العجالين ،واختلف قول اخلطيب هنا
وإسناد كل واحد من القصتني " :فقال،موضع آخر صحح القصتني بالتجويز العقلي

ما معًا يف واحد ويف زمنني متقاربني،حيحص ،ليس ميتنع أن تكون القصتان اتفق كو
ال سيما أن يف حديث ُعومير كره رسول اهللا ،ونزلت آية يف اللعان يف تلك احلال

سئل عن ذلك غري وأن رسول اهللا ،فدل على أنه قد كان سبق باملسألة،املسائل
.4"وهذا يصحح القصتني معاً ،مرة

ر، ابن حج:انظر. سنة100، وقد عاش 91الصحابة عام من مشاهري الصحابة آخر من مات باملدينة من 1
. 3550رقم ،500، ص4ج،اإلصابة

.670ص،7ج،السنن الكبرىالبيهقي،: وبعضه ورد يف،90، رقم بيان خطأ من أخطأ على الشافعي،البيهقي2
.208ص،األسماء المبهمة في األنباء المحكمةادي، اخلطيب البغد3
.481-480نفسه، صاملرجع4
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وحدوث مثل هذا األمر مرتني يف زمنني ،وال خيفى أن الزم ما ذكره غري ظاهر
ة كاملستحيلمتقاربني يف أصحاب النيب  وهو ما عرب عنه ابن دقيق ،بتفاصيل متشا

.1"سياقة واحدة واتفاق ألفاظه"العيد بعبارة 
:فاالحتماالت ثالثة

.واإلشكال عليه ضعيف،ما سبقوهو ما اختاره اجلمهور ك.ْهم أحد الروايتنيو . أ
والشخصان ،ويشكل عليه أن أحدًا مل يقل به،أن االمسني لشخص واحد.ب

.خمتلفان عند كل العلماء
فتشابه رجلني ،واإلشكاالت عليه شديدة جداً ،احلمل على تعدد القصة_ ج

.ومولودين يف قصتني تتشابه تفاصيلهما يف زمنني خمتلفني كاملستحيل عادة
:قيل؟ من أين أتى ذكر هالل بن أمية وهو اسم غريب يندر الوهم فيه:فإن قيل

إن شريكاً كان يأوي إىل منـزل هالل بن أمية ويكون عنده  كما صرح به أيوب عن ابن 
وليس ،وإمنا القصة لُعومير وشريك،فمن هنا وهم بعض الرواة فربط بينهما،2سريين

.هلالل فيها ناقة وال مجل
طريقة ضعفاء ":اأادثة يصدق عليها قول ابن القيم بتعدد احلفطريقة من قال ب

كما جعلوا اإلسراء مرارًا الختالف ،كلما رأوا اختالف لفظ جعلوه قصة أخرى،النقد
وجعلوا طواف الوداع ،وجعلوا اشرتاءه من جابر بعريه مرارًا الختالف ألفاظه،ألفاظه

وال ،ابذة النقاد فريغبون عن هذه الطريقةوأما اجله.ونظائر ذلك،مرتني الختالف سياقه
.3"ونسبته إىل الوهم،جيبنون عن تغليط من ليس معصوًما من الغلط

دار :الرياض(مصطفى أبو الغيط وآخرينحتقيق ،البدر المنيرلي، أبو حفص سراج الدين عمر بن ع،ابن امللقن1
.48ص،6ج،)ه1425، 1ط، اهلجرة

، 503، ص3ج،"كتاب الطالق"،على الصحيحينالمستدركأبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم، النيسابوري، 2
.واية جرير بن حازم عن أيوب، من ر 648، ص7جالسنن الكبرى،،البيهقي: ، وصححه، ومن طريقه2852حديث 

األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوطحتقيق شعيب ، هدي خير العبادفي زاد المعادحممد بن أيب بكر،،ابن قيم اجلوزية3
.297، ص2ج) ه1415، 2مؤسسة الرسالة، ط:بريوت(
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وشفاعة ،ومثله متامًا حديث قطع يد السارقة اليت كانت تستعري املتاع فتجحده
استعارت املتاع :إن يف هاتني الروايتني اللتني إحدامها":قال ابن حزم.أسامة بن زيد

ا سرقت فأمر رسول اهللا :ويف األخرى،بقطعهاحدت فأمر رسول اهللا فج أ

أو يكونا يف ،يف امرأتني متغايرتني،ال خيلو من أن يكونا يف قصتني اثنتني-بقطع يدها 
،فقد انقطع اهلذر،ويف امرأتني،فإن كانت يف قصتني.يف امرأة واحدة،قصة واحدة

-على ما قد ذكرنا ،الم يف شفاعة أسامة فيهما مجيعاً ويكون الك،وبطل الشََّغب مجلة
مث شفع يف املستعرية وهو ال يعلم أن حدَّ ،من أنه شفع يف السرقة فـَُنِهيَ -من البيان 

ما امرأتان متغايرتان،ذلك أيضا القطعُ  ،وقضيتان اثنتان،على أننا لو شئنا القطع بأ
.1"لكان لنا متعلَّق

وايتني الشديد فإن االحتمال العقلي عند ابن حزم يف التعدد فمَع تقارب ألفاظ الر 
مال إليه ابن دقيق العيد والزين هو ما و ،قوي وقائم- جريًا على الظاهر اللفظي - 

!2العراقي
ال ميكنه الشفاعة يف ":استشكل الويل العراقي هذا فقال يف أسامة بن زيدإال أن 

وكذا استشكل ابن حجر ."له عن ذلكيه حدٍّ من حدود اهللا تعاىل مرة ثانية بعد 
م استشفعوا بأسامة" :هذا بشدَّة فقال ،وأنه شفع،وتـُُعقِّب بأن يف كل من الطريقني أ

فيبعد أن أسامة يسمع النهَي املؤكَّد عن ،وأنه قيل له ال تشفع يف حدٍّ من حدود اهللا
وأجاب ابن حزم .قصتنيوال سيما إن احتد زمن ال،ذلك مث يعود إىل ذلك مرة أخرى

بأنه جيوز  أن ينسى وجيوز أن يكون الزجر عن الشفاعة يف حدِّ السرقة تقدم فظن أن 
،"فأجيب بأن فيه احلدَّ أيضًا !الشفاعة يف جحد العارية جائز وأن ال حدَّ فيه فشفع

.361، ص11ج،باآلثارالمحلىأبو حممد علي بن أمحد،ابن حزم،1
:بريوت(حتقيق عبد القادر حممد علي،تكملة طرح التثريبأمحد بن عبد الرحيم،ويل الدينة أبو زرع،العراقي2

.29، ص8ج،)ه1،1421ط،دار الكتب العلمية
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.1"وال خيفى ضعف االحتمالني" :قال ابن حجر
ظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا يف وهذه طريقة ضعفاء ال":قال ابن القيم

فكلما اختلفت عليهم ،القصة لفظة ختالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى
.2"الروايات عدَّدوا الوقائع 

ووصفه إما بعناد احلق أو ،عاد القول بالتعدد إىل الطعن يف ِحبِّ النيب وهكذا 
على علمه بوجود خمالفة وعقوبة هلا، وقد أراد أن يشفع هلا يدل فإن كونه ،البالدة

إمنا أنكر والنيب ! فكيف يتكرر األمر منه ثانيةً ،سبق حدوث مثل هذا من قبل
مث كيف ،»أتشفع يف حدٍّ «:شفاعته يف احلدِّ مطلقاً وليس يف خصوص السرقة بقوله 

على من ال علم له باحلكم أصًال؟يـُْغِلظ 
:قاللتعدد من النصوص األخرى حديث أنس اإلشكال بالقول باومن أمثلة 

رواه سعيد بن أيب عروبة عن قتادة ، "يدور على نسائه يف الساعة الواحدةكان النيب "
.3له تسع نسوةعنه وأن النيب 

.4"وهن إحدى عشرة ":ورواه هشام الدستوائي عن قتادة عنه
:وفيق بني الروايتنيختالف على تعدد القصة فقال يف التاالومحل ابن حبان هذا 

حيث  ،يف أول قدومه املدينةفإن أنسًا حكى ذلك الفعل منه ،أما خرب هشام"
يف آخر قدومه ،وخرب سعيد عن قتادة إمنا حكاه أنس،كانت حتته إحدى عشرة امرأة

وموضع الوهم كما قال ابن ،كذا قال،5"، حيث كانت حتته تسع نسوةاملدينة 
مث دخل على عائشة ،ملدينة مل يكن حتته امرأة سوى سودةملا قدم اأنه : "حجر

.111، ص12ج،فتح الباري،ابن حجر1
.42، ص3ج، د المعادزا،ابن قيم اجلوزية2
.284، حديث65، ص1ج،"…شيكتاب الغسل ، باب اجلنب خيرج ومي"،الجامع الصحيحالبخاري، 3
.268احلديث ، 62، ص1جنفسه، رجعامل4
.5389، حديث357، ص6جالنوع األول من القسم الرابع،ابن حبان، التقاسيم واألنواع،5
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.1"باملدينة
رد عن  فكان ينبغي النظر يف بقية األحاديث النبوية قبل اهلجوم على هذا احلمل ا

!أي قرينة
والتفطن ملثل هذا نسيب بني ،ومن القرائن أيضًا اختالف ألفاظ احلديث أو اتفاقها

:ومن أمثلته قول ابن أيب حامت.لتعدد إال ببينة قويةفال ينبغي اجلزم با،أهل العلم
عروة عن عنالزهري عنوسألت أبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر "

أنه كان :والزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب ،عائشة عن النيب 
حدثين :لوروى الليث بن سعد قا.رمضان حىت قبضهمنيعتكف العشر األواخر 

مث اعتكف ،العشر األولاعتكف رسول اهللا «: حدثين ابن املسيب قال:الزهري قال
.فذكر احلديث،»سطاالعشر األو 

،وابن املسيب،عن عائشة،عن عروة،الزهري:الصحيح عندي":قال أبو زرعة
،ال هو واحد:قال؟فكأنه حديثان،اللفظان قد اختلفا:قلت أليب زرعة.عن النيب 

.2"وإن اختلف اللفظان
عدم التعدد ألنه هو األصل وال توجد قرينة -مع احتاد املخرج بالزهري -فرجح 

.تؤيد خالف هذا األصل
.فسعيد بن املسيب مل يصله بل أرسله

أن تكون القرائن مع تعدد القصة أقوى.2
جاءت فقد .يف الصوم عن امليتومثاله حديث سعيد بن جبري عن ابن عباس 

:3اظه خمتلفة على سعيد بن جبري على النحو التايلألف

.490، ص1، جفتح الباريابن حجر، 1
.730، حديث 554، ص1علل أخبار يف الصوم، ج،العللابن أيب حامت، 2
حديث ، 259ص، 20جو 6212، حديث 34، ص20ج،النوري ومجاعة،المسند الجامع:ملخصًا من كتاب3

6402.
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ا ماتت:فقال لهأتى رجل النيب -  .إن أخيت نذرت أن حتج وإ
.إن أخيت ماتت ومل حتج:فقالجاء رجل إىل النيب - 
.فجاء أخوها، فماتت ، أن امرأة نذرت أن حتج - 
.فماتت، أن امرأة نذرت أن تصوم - 
إن أخيت ماتت وعليها صوم شهرين :فقالتجاءت امرأة إىل النيب - 

.متتابعني
.إن أمي نذرت أن حتج:فقالتأن امرأة من جهينة جاءت إىل النيب - 

وقد ادعى بعضهم أن هذا احلديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد ":قال ابن حجر
إن :ومنهم من قال،رجل:ومنهم من قال،إن السائل امرأة:فمنهم من قال،بن جبري

فمنهم من فسره بالصوم ومنهم من فسره باحلج ملا تقدم يف أواخر .عن نذرالسؤال وقع
ما قصتان،احلج .1"والذي يظهر أ

ال ،القصة تكررت ثالث مرات فأكثرجند أن هذه األلفاظ يفوبالنظر ! كذا قال
وعلى فرض صحة الروايات وسالمتها من الشذوذ والعلل فإن سؤال .مرتني فحسب

وعليه فوقوع هذه األسئلة منهم له ،كثري متواترال والنساء للنيب الصحابة من الرج
ولعل ابن حجر مال للحمل على التعدد بسبب قوة .غري معارض لعقل أو نقل

وال شكَّ أن القول بالتعدد أسهل ،وتباعد ألفاظ الروايات،اخلالف على سعيد بن جبري
.عند صعوبة الرتجيح بالشرط املذكور سابًقا

معلوم أن علم العلل يقوم على أساس عدم التعدد سندًا ومتنًا إال من احلفاظ لكن 
فمن جوَّز تعدد القصة يف املنت دون تفصيل، لزمه جتويز تعدد الروايات . املكثرين كالزهري

.يف االختالف على الراوي، وهذا خمالف لنهج علماء علل احلديث متاماً كما سبق
هل وقع ذلك ،يف حديث موت الشاةاس ومن أمثلته اخلالف على ابن عب

.248، ص4ج،فتح الباريابن حجر، 1
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عن - أي البخاريَّ - فسألت حممًدا ":قال الرتمذي؟مليمونة أم لَسْوَدة رضي اهللا عنهما
حيتمل أن يكون روى عن ميمونة وعن سودة مث روى هو ،هذا كله صحيح:فقال!هذا

."1عن النيب
وقرب ابن عباس من ،ثريألن وقوع هذا ك،فاحتمال تعدد القصة وارد عقًال وعادة

.وموت الشياه ال غرابة فيه،متكرر ألن ميمونة خالٌة لهأزواج النيب 
يف وفاء الدين عن نفسه برواية إبراهيم بن عبد ومثال آخر هلذا حديث جابر 

.يف قصة مع يهودي ذكرها2الرمحن بن عبد اهللا بن أيب ربيعة
عن جابر أن الدين كان على أبيه 4ووهب بن كيسان3ُيْشكل عليه رواية الشعيبو 

.5ورواية حمارب بن دثار أن الدين له على النيب ،عبد اهللا بن حرام
.ورجَّح اإلمساعيلي رواية الشعيب بأن هذه رواية الثقات املعروفني ووافقه ابن التني

وأما الشذوذ الذي أشار إليه : "وخالفهما ابن حجر فحمله على تعدد القصة فقال
ففي كل هذه ":العالئي فقالأما، 6"فإن يف السياق اختالفًا ظاهراً ،بالتعددفيندفع 

.7"ويف محلها على التعدد بـُْعٌد وتكلُّف،كما ترى،الروايات اختالف شديد
فهذان مثاالن على صحة احلمل على تعدد القصة عند بعض العلماء وإن صح 

.أن ينازعه غريه يف هذه كله

: عمان(مصطفىحتقيق محزة ديب ،، ترتيب أيب طالب القاضيالعلل الكبيرأبو عيسى حممد بن سورة،الرتمذي،1
.282، ص1ج،)هـ1406، 1مكتبة األقصى،ط

.5443، حديث 79، ص7، ج"كتاب األطعمة، باب الرطب والتمر"،جامع الصحيحالالبخاري، 2
.2127، حديث67، ص3، ج"…كتاب البيوع، باب الكيل على البائع"املرجع نفسه،3
.2709، حديث 187ص، 3، ج"…كتاب الصلح، باب الصلح بني الغرماء"املرجع نفسه، 4
المسند مسلم، ؛ 443، حديث 96، ص1، ج"قدم من سفركتاب الصالة، باب الصالة إذا"املرجع نفسه، 5

.715، حديث 155، ص2، ج"…كتاب صالة املسافرين، باب استحباب حتية املسجد"الصحيح،
.5443حديث، 702، ص9ج، فتح الباريابن حجر، 6
.803، ص2ج، النكتابن حجر، 7



الزر الشكور عبد بن النبوي عادل ديث ا القصة عدد ع مل ا الية ونقد: إش 217عرض

ذا متامًا حدي روى فقد .ث عائشة يف صدقة التمر وشقها نصفني للبنتنيوشبيه 
فلم جتد عندي شيئا غري ،دخلت امرأة معها ابنتان هلا تسأل":عروُة احلديث عنها قالت

فدخل ،مث قامت فخرجت،ومل تأكل منها،فقسمتها بني ابنتيها،فأعطيتها إياها،مترة
.1"بنات بشيء كن له سرتاً من النارمن ابتلي من هذه ال:فأخربته فقال،عليناالنيب 

واحلسن البصري وأم 4واَألْحَنف3وِعراك بن مالك2وخالفه أنس بن مالك
فأعطت  ،فأطعمتها ثالث مترات: "، رووا احلديث عن عائشة بلفظ5احلسن بن وقَّاص

فشقت ،فاستطعمتها ابنتاها،ورفعت إىل فيها مترة لتأكلها،كل واحدة منهما مترة
.هذا لفظ عراك،"اليت كانت تريد أن تأكلها بينهما،التمرة

ا يف رواية عروة  نفت وجود أكثر -جبميع طرقها عن الزهري - ووجه االختالف أ
.ويف رواية الباقني عنها ثالث مترات،من مترة

.وال إشكال على القول به من حيث أصل القصة،فتعدد القصة حمتمل عقالً 
روة للحديث واقتصاره على الشاهد منه بعيد بسبب والقول باحتمال اختصار ع

،واختصاص عروة بعائشة أقوى مع اختيار الشيخني لروايته،نفي وجود أكثر من مترة
والوهم من احلافظ أقرب ،وإن عارض هذا قرينة قوية وهي العدد الذي يفوق احلفظ غالباً 

المسند مسلم، ؛ 1418، حديث 110ص، 2ج،"كتاب الزكاة، باب اتقوا النار"، الجامع الصحيحالبخاري، 1
.1619، حديث 63، ص5، ج"كتاب الفرائض، باب من ترك ماال فلورثته"، الصحيح

:بريوت(حتقيق حبيب الرمحن األعظمي،كشف األستار عن زوائد البزار،نور الدين،اهليثميالبزار، املسند، بواسطة 2
دار : بريوت(حلية األولياءأبو نعيم، األصفهاين، ؛1890، حديث 377، ص2ج. )هـ1405، 1مؤسسة الرسالة، ط

.230، ص2جـ، )ه1407، 5، طالبيان
.2630احلديث ،38، ص7، ج"كتاب الرب، باب فضل اإلحسان إىل البنات"، المسند الصحيحمسلم، 3
ابن ؛730، ص3، ج1335احلديث ، )ه1412، 1مكتبة اإلميان، ط:املنورةاملدينة(المسندإسحاق بن راهويه، 4

، 3ج،3693، احلديث )ه1435، 1دار التأصيل، ط: القاهرة(، السننأبو عبد اهللا حممد بن يزيد،ماجة،
.1530، احلديث 422ص،)ه1408، 1عامل الكتب، ط:بريوت()المنتخب(المسند عبد بن محيد، ؛ 437ص

دار هجر،: القاهرة(احملسن الرتكي ، حتقيق حممد عبدمسند أبي داود الطيالسيابن اجلارود، سليمان بن داود، 5
.عن احلسن وأم احلسن،61، ص3، ج1550، احلديث )ه1420، 1ط
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.إليه من اجلماعة
أي احتاد -على التعدد يف هذه احلال وبناًء على ما سبق ميكن القول بأن احلمل 

يزداد بعدًا بقرينة السياق وتقارب األلفاظ وأمر آخر حيتف بالرواية كالسبب - املخرج 
.وأمساء األشخاص والزمن أو حنو هذا

ومن ،اختالف راوي احلديث من الصحابة خصوصاً املقصود باختالف خمرج احلديث
.د وإن نزل اإلسنادرواه عنه فيما بع

وهذا القسم أكثر إشكاًال من سابقه ألن الصحابة ال يدخل يف حديثهم من 
م ؛الرتجيح ما يدخل يف حديث َمن بعدهم شاهدون ملا يروون من - غالبًا - أل

"اختالف املخرج يرّجح التعدد":قال ابن حجر يف موضع له.حكايات وقصص
1

.
:اً هذا املبحث مطلبان أيضيندرج يف و 

أن تكون القرائن مع اتحاد القصة أقوى.1
أو يكون احلمل ،أو السياق أو السبب،بأن تتقارب ألفاظ الروايتنيوحيصل ذلك 

. اء كان اإلشكال عقلياً أو خربياً سو ،على التعدد مسبباً إلشكال آخر شديدٍ 
حيث ،يف صالتهيف سهو النيب )2(ومثال اإلشكال العقلي حديث ذي اليدين

:ه صحابيان بلفظني خمتلفنيروا
-إحدى صاليت العشي صلى بنا رسول اهللا «:قالاألول رواه أبو هريرة 

فصلى بنا ركعتني مث سلم فقام :قال-قال ابن سريين مساها أبو هريرة ولكن نسيت أنا 
إىل خشبة معروضة يف املسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمىن على اليسرى 

أصابعه ووضع خده األمين على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من وشبك بني

.4443، رقم525، ص5ج،اإلصابة،ابن حجر1
.2492، رقم434، ص3ج،اإلصابةابن حجر، -هو السلمي، يقال هو امسه اخلرباق 2
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- ويف القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه - قصرت الصالة :أبواب املسجد فقالوا
يا رسول اهللا أنسيت أم قصرت :ذو اليدين قال:ويف القوم رجل يف يديه طول يقال له

.1»نعم:قول ذو اليدين فقالواأكما ي:فقال،مل أنس ومل تقصر:قال؟الصالة
يف ثالث سلم رسول اهللا «:قال2الثاين رواه عمران بن احلصنيأما اللفظ 

أقصرت :؛ فقالرجل بسيط اليدينفقام ،مث قام فدخل احلجرة،ركعات من العصر
.3»وكان يف يديه طولاخلرباقفقام إليه رجل يقال له :وفيه… ؟الصالة يا رسول اهللا

ا واحدة،ويتكلمان عن قضية صاحبها واحد،يف الصحيحفاحلديثان ،ومالبسا
مما قد يوحي بالقول بتعدد القصة عند ،بينما عدد الركعات واملكان بعد الصالة خمتلف

وهو ما حنا إليه ابن خزمية حيث قال عقب حديث معاوية بن حديج يف ،البعض
ألن التسليم يف خرب عمران ،قصة ثالثة،وقصة عمران بن حصني قصة اخلرباق":السهو

ويف خرب عمران دخل النيب ،من الركعة الثالثة ويف قصة ذي اليدين من الركعتني

إىل خشبة معروضة يف حجرته مث خرج من احلجرة ويف خرب أيب هريرة قام النيب 
فسلم ،مرةفكل هذه أدلة أن هذه القصص هي ثالث قصص سها النيب ،املسجد

وسها مرة ثالثة فسلم يف الركعتني ،سها مرة أخرى فسلم يف ثالث ركعاتو ،من الركعتني
.4"مث أمت صالته،فتكلم يف املرات الثالث،من املغرب

اتر: "ووافقه ابن حبان فقال وذلك أن خرب ،وليس بني هذه األحاديث تضاد وال 
ران بن وخرب عم،من الركعتني من صالة الظهر أو العصرسلم النيب :ذي اليدين

،مسلم؛ 482، احلديث 103، ص1ج،"…ابعكتاب الصالة، باب تشبيك األص"الجامع الصحيح،،البخاري1
.573، احلديث 86، ص2، ج"…السهو يف الصالةكتاب املساجد، باب"المسند الصحيح،

ابن حجر، ؛52هو اخلزاعي، أبو اجلنيد، أسلم عام خيرب، وغزا عدة غزوات، وكان جماب الدعوة، مات سنة 2
.6039رقم ،496، ص7ج،اإلصابة

.574، احلديث 87، ص2، ج"…السهو يف الصالةكتاب املساجد، باب"المسند الصحيح،،مسلم3
املكتب : بريوت(األعظميحتقيق حممد مصطفىصحيح ابن خزيمة،أبو بكر حممد بن إسحاق، ابن خزمية، 4

.1053، حديث 452، ص"…ذكر التسليم من الركعتني كتاب الصالة، باب"، )ه1430، 3طاإلسالمي،
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:وخرب معاوية بن حديج،أنه سلم من الركعة الثالثة من صالة الظهر أو العصر:حصني
ا ثالثة أحوال متباينة يف ،أنه سلم من الركعتني من صالة املغرب فدل مما وصفنا على أ

.1"ثالث صلوات ال يف صالة واحدة 
يث أيب هريرة حنا اإلمام أمحد إىل أن حديث عمران يف قصة اخلرباق وحدلكوكذ

نقله عنه أبو احلسن علي بن ،وليسا بقصة واحدة،حديثان خمتلفان:يف قصة ذي اليدين
.2سعيد بن جرير النسوي

فجعل حديث أيب هريرة وعمران بن ،وقد غلط بعضهم":وتبعهم العالئي فقال
ورام اجلمع بينهما على وجه من التعسف ،قصًة واحدة- رضي اهللا عنهما - حصني 

.3"يستنكر الذي
وقد روى قصة ذي : "وكذا ابن عبد الرب فقال،5واخلطايب4وخالفهم مجيعًا مسلم

عبد اهللا بن عمر ومعاوية بن حديج وعمران بن حصني وابن مسعدة رجل من : اليدين
.7"وهذا أشبه":واختاره ابن رجب فقال.6"الصحابة

ث عمران بن حصني ال وأما اختالف األلفاظ فإمنا يروي الثال":قال ابن اجلوزي
،مث الشك يف العدد ال يقدح يف حفظ أصل احلديث وثبوت الكالم ناسياً ،أبو هريرة

دار :بريوت(آي دمريخالصعلى سومنز ومحمد، حتقيق التقاسيم واألنواعحممد بن حبان، أبو حامت البسيت، 1
.397، ص6ج، )1433، 1ابن حزم، ط

.422، ص9ج، فتح الباري، حجرابن 2
.792، ص2ج، النكتابن حجر،3
،1ط،اجلوزيدار ابن:الرياض(احملمديعبد القادر، حتقيقالتمييزكتابمسلم بن احلجاج، النيسابوري، 4

.47، رقم117ص،)ه1430
،)ه1،1433ط،مؤسسة الرسالة:بريوت(حتقيق سعد عمرمعالم السنن،أبو سليمان محد بن حممد، ،اخلطايب5

.332، ص1ج، 301احلديث
.360، ص1ج، التمهيدابن عبد الرب، 6
.422ص، 9جفتح الباري،،ابن رجب7
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وحديث ،مث حديث أيب هريرة أقوى لالتفاق عليه،ولعله من الرواة ال من الصحابة
.1"عمران انفرد بإخراجه مسلم

سلم يف : "يل لهويؤيد احتاد القصة أنَّ ابن سريين عندما روى حديث أيب هريرة ق
مث :قال،ولكن نبئت أن عمران بن حصني،مل أحفظه عن أيب هريرة: فقال؟السهو
.2"سلم

دعوى تعدد القصة يلزم منه كون ذي : "قال ابن حجر جميبًا عن محله على التعدد
الصحابة عن صحة عن ذلك واستفهم النيب اليدين يف كل مرة استفهم النيب 

لسؤال عن احتمال نزول الوحي بقصر الصالة مرتني يف صورتني أي كيف يعقل ا."قوله
تني؟ وال يتفطن هلذا الصحابة وهم أرجح الناس عقالً  وهذا صنيع من : "مث قال!متشا
.3"يوحد حديث أيب هريرة حبديث عمران وهو الراجح يف نظري

ومثال اإلشكال الشديد من احلمل على التعدد حديث معاذ بن جبل يف تطويله 
،ويف تعيني الرجل خلف معاذ،اختلفت روايتان يف تعيينها بني املغرب والعشاء.لصالةل

وبريدة 5واجلمع بني حديث جابر: "قال الزين العراقي عن هذا.أم سليم4هل هو حزم
ما واقعتان .6"يف قصة معاذ أ

، حتقيق عليمن حديث الصحيحينكشف المشكلعبد الرمحن بن علي، مجال الدين أبو الفرجابن اجلوزي، 1
مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي،،480، ص3ج، )ه1418، 1دار الوطن، ط:الرياض(البوابحسني

، 1دار الكتب العلمية، ط:بريوت(عبد احلميد السعدين ، حتقيق مسعد في أحاديث الخالفالتحقيقبن علي، 
.430، ص1، ج571احلديث،)ه1415

.1000احلديث ، 86، ص2، ج"كتاب الصالة، باب السهو يف السجدتني"، أبي داودسنن، داودوأب2
.1229ديث احل،131، ص3ج،فتح الباري،ابن حجر3
.788، احلديث 630، ص1، ج"ختفيف الصالةكتاب الصالة، باب"السنن،،أبو داود4
،701و700، احلديث 141ص، 1ج،"…كتاب األذان، باب إذا طول اإلمام"،الجامع الصحيح،البخاري5

.465، احلديث 42، ص2ج،"كتاب الصالة، باب القراءة يف العشاء"،المسند الصحيح،ومسلم
.241، ص2ج،تقريب األسانيد مع طرح التثريب،العراقي6
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اد فإن محُِل على تعدد القصة أو على أن املر ":وقال ابن حجر يف اإلجابة عن هذا
.1"وإال فما يف الصحيح أصح،متَّ ،العشاء جمازاً :باملغرب

ووافقه الزين العراقي فأجازه بسبب ،أجاز تعدد القصة بسبب الصالةفهو هكذا
ما واقعتان: "وقال،االختالف يف تعيني الرجل .2"الظاهر أ

ه أحد أمرينعنفإن أصل القول باحتمال التعدد يلزم ،وبغض النظر عن الرتجيح
الرجوع إىل :الثانو .وتشديده يف األمر،نسيان معاذ لغضب النيب : لاألو :شنيعني

.خمالفته وعناد احلق
ولو أن القصة تكررت بذكر صحايب آخر غري ،وكالمها بعيد عن صحابة النيب 

.معاذ ألمكن القول به بقرينته احملتفة به
عبادة بن الصامت أن أخربين: قالومثال اإلشكال من السياق ما رواه أنس 

إين خرجت «:فتالحى رجالن من املسلمني فقال،خرج خيرب بليلة القدررسول اهللا 
،وعسى أن يكون خريًا لكم،فرفعت،وإنه تالحى فالن وفالن،ألخربكم بليلة القدر

.3»التمسوها يف السبع والتسع واخلمس
رِيت ليلة القدر مث أُ «:قالاحلديث أن رسول اهللا هذاوروى أبو هريرة 

.4»ا يف العشر الغوابرأيقظين بعض أهلي فنسيتها فالتمسوه
أن حيمل على التعدد بأن تكون الرؤيا . 1:وهذا سبب آخر فإما: "قال ابن حجر

حديث وأن تكون الرؤية يف،يف حديث أيب هريرة منامًا فيكون سبب النسيان اإليقاظ
أو حيمل على احتاد . 2ذكر من املخاصمة،سبب النسيان ما غريه يف اليقظة فيكون 

وحيتمل أن يكون املعىن أيقظين بعض . 3،القصة ويكون النسيان وقع مرتني عن سببني

.251، ص2ج، الباريفتح ابن حجر، 1
.241، ص2ج،طرح التثريب،العراقي2
.49حديث ،19، ص1ج،"خوف املؤمنكتاب اإلميان، باب"،الجامع الصحيحالبخاري 3
.1166، حديث 170، ص3ج،"…جواز الصوم والفطر كتاب الصيام، باب"المسند الصحيح،،مسلم4
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ماأهلي فسمعت تالحى الرجلني فقمت ألحجز بينهما فنسيتها  وواضح .1"لالشتغال 
ذه يف مثل هوتكرر نسيان النيب ،من النصني أن االحتمال الثالث قريب ممكن

.الفضائل من أبعد ما يكون
.ومثال اإلشكال من النصوص نفسها حديث وصية سعد بن أيب وقاص 

عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أيب 2إبراهيم بن سعدمالك و روى فقد
يعودين عام حجة الوداع من وجع اشتد كان رسول اهللا «: قالوقاص عن أبيه 

.3»ابنةنا ذو مال وال يرثين إال فقلت إين قد بلغ يب من الوجع وأ: يب
:عن الزهري عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قالورواه ابن عيينة 

يا :يعودين فقلتمرضت عام الفتح مرضاً اشفيت منه على املوت فأتاين رسول اهللا «
.4… »ابنيترسول اهللا إن يل ماال كثريا وليس يرثين إال 

أم يف حجة الوداع ،ه صارت زمن فتح مكةهل القصة هذهوواإلشكال هنا
أم مها قصتان خمتلفتان؟؟بعدها بزمن

وميكن اجلمع ،فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث إىل حديث: "قال ابن حجر
ففي .عام الفتح ومرة عام حجة الوداعبني الروايتني بأن يكون ذلك وقع له مرتني مرة

.5"فاهللا أعلم،ويف الثانية كانت له ابنة فقط،الاألوىل مل يكن له وارث من األوالد أص
فكيف ينفى الوارث مع ،وكال الروايتني فيها ذكر البنته الوارثة الوحيدة كما سبق

رد اخلروج من اإلشكال باحلمل على التعدد .وما يف الصحيحني أصح؟وجوده 

.340، ص4ج،الباريفتح ابن حجر، 1
.1628، حديث 72، ص5ج،"الوصية بالثلثكتاب الوصية، باب"،المسند الصحيح،مسلم2
.1295حديث ، 81، ص2ج،"رئي النيب كتاب اجلنائز، باب"،الجامع الصحيح،البخاري3
ما جاء يف الوصية كتاب الوصايا ، باب"، )ه1435، 1دار التأصيل، ط: القاهرة(الترمذيسنن،الرتمذي4

."حسن صحيح":وقال،297، ص3، ج2250، احلديث "بالثلث
.446، ص5ج،الباريفتح،ابن حجر5
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وصحبه ومثال القرينة اليت تنفي احلمل على تعدد القصة حديث نوم النيب 

فيها أو،2أم يف احلديبية بكالءته1عن صالة الصبح هل كان عقب خيرب بكالءة بالل
؟5أو ذي ِخمَْرب احلبشي4أم هي يف سفر بكالءة أنس3بكالءة ابن مسعود

أعين ، وقد اختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثر: "قال ابن حجر يف هذا
وتعقبه القاضي عياض بأن .القصة واحدةفجزم اَألصيلي بأن.نومهم عن صالة الصبح

7فإن قصة أيب قتادة؛وهو كما قال.مغايرة لقصة عمران بن حصني6قصة أيب قتادة

ما كانا معه  8ملا نام وقصة عمرانفيها أن أبا بكر وعمر مل يكونا مع النيب  فيها أ
مل يستيقظ النيب وأيضاً فقصة عمران أن فيها أن أول من استيقظ أبو بكر و .كما سنبينه

 حىت أيقظه عمر بالتكبري وقصة أيب قتادة فيها أن أول من استيقظ النيب ويف
ومع ذلك فاجلمع بينهما ممكن ال سيما ما وقع .القصتني غري ذلك من وجوه املغايرات

أن عبد اهللا بن رباح راوي احلديث عن أيب قتادة ذكر أن عمران بن "عند مسلم وغريه 
انظر كيف حتدث فإين كنت شاهداً :و حيدث باحلديث بطوله فقال لهحصني مسعه وه

.، فهذا يدل على احتادها9"فما أنكر عليه من احلديث شيئاً :القصة قال

من طريق ،680حديث، 138، ص2، ج"…قضاء الصالة كتاب املساجد، باب"،المسند الصحيح،مسلم1
.والكالءة هنا احلراسة.ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة

.447، حديث 443، ص1ج،"…يف من نام عن صالةكتاب الصالة، باب"،أبي داودسنن،أبو داود2
.375، حديث 294، ص1جالمسند،،الطيالسي3
.396، حديث 200، ص1، جكشف األستار،بواسطة اهليثميالمسند،، البزار4
وخدمه مث نزل ، وذو خمرب هو احلبشي، ابن أخي النجاشي، وفد على النيب 16949،المسند،أمحد بن حنبل5

.2478رقم ، 431، ص3ج،اإلصابةابن حجر، -الشام 
70، وله 54، شهد أحًدا ما بعدها، ومات باملدينة سنة حلارث بن ربعي األنصاري السلمي، فارس رسول هو ا6

.10499رقم ،534، ص12جاإلصابة،ابن حجر، -سنة 
.681، حديث138، ص2، ج"…قضاء الصالة كتاب املساجد، باب"،المسند الصحيح،مسلم7
.3571، حديث191، ص4، ج"…عالمات النبوة، بابكتاب املناقب"،الجامع الصحيح،البخاري8
.681، حديث 138، ص2ج،"…قضاء الصالة كتاب املساجد، باب"،المسند الصحيح،مسلم9
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حيتمل أن يكون عمران حضر القصتني فحدَّث :لكن ملدَّعي التعدد أن يقول
.واهللا أعلم،بإحدامها وصدَّق عبد اهللا بن رباح ملا حدَّث عن أيب قتادة باألخرى

حاول ابن عبد الرب قد و ،ومما يدلُّ على تعدد القصة اختالف مواطنها كما قدمناه
اجلمع بينهما بأن زمان رجوعهم من خيرب قريب من زمان رجوعهم من احلديبية وأن اسم 

.1"… طريق مكة يصدق عليهما وال خيفى ما فيه من التكلف 
ابن رباح وسوقه له ] عبد اهللا[حديث ويف : "والقرينة هي من قول مغلطاي: قلت

.2"عند عمران داللة على كون القضيتني واحدة 
،ومعرفة أول من استيقظ أمر نسيب قد خيفى على البعض أو يُنسى مع مرور الزمن

ويف توكيل أمر اإليقاظ لبالل مرة أخرى بعد نومه األول نظر على القول بالتعدد معه 
ة مع ما وصحبه ر نوم النيب كما يبعد عادة أن يتكر ،خصوًصا بتفاصيل متشا

قال ابن .ُعلم من حرصهم على إقامة الصالة سفرًا وحضراً، خصوًصا صالة الفجر
ا  : فقال املعتمر بن سليمان عن شعبة عنه،واضطربت الرواية يف تارخيها: " القيم إ

ا كانت يف مرجعهم من احلدي:وقال غريه عنه،كانت يف غزوة تبوك فدلَّ على ،بيةإ
.3"وهٍم وقع فيها

وقد توسع يف استعماله ،وأكثر ما يدخل يف هذا القسم ما يسمى بتعدد نزول اآلية
.وال يسلم هلم يف أكثر ما ذكروا،مجع من أهل التفسري

أن تكون القرائن مع تعدد القصة أقوى.2
شكال مما بقرينة اختالف السياق والسالمة من اإل،إن اختالف املخرج مع الصحة

ما : "حيث قالوهو ما جزم به ابن حجر ،يؤذن باختالف القصتني والذي يظهر أ

.582، ص1ج،فتح الباري،ابن حجر1
مكتبة نزار:الرياض/مكة(عويضة، حتقيق كاملابن ماجةسنن شرح عالء الدين بن قليج بن عبد اهللا، مغلطاي، 2

.1051، ص3ج،)ه1،1419ط،البازمصطفى
.357، ص3ج،زاد المعاد،ابن قيم اجلوزية3
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.1"لشهرة اخلربين وصحة الطريقني واختالف السياقني ،قصتان وقعتا المرأتني
-مع اختالف املخرج - حيث احتج ،وممن سلك هذا النهج قبَله ابُن عبد الرب

.2باختالف األلفاظ يف حديثٍ 
الظهر يوم النحر حبجة الوداع، هل كان مبكة عيني مكان صالته ومثاله ت

وخالفه جابر ،3صالها مبنىعقب اإلفاضةإنه فقال ابن عمر أم مبىن؟

.4فقال مبكة
وليس ،واحلديثان يف الصحيح لصالة واحدة يف زمن واحد مبكانني متباينني متاماً 

وأنه ،بالقول بتعدد الصالتنيواجلمع بني النصني .تكرار الفريضةمن سنته 

،أو عكس ذلك،مث جاء فوجدهم ينتظرونه فأمَّهم متنفالً ،صالها أوًال فرضًا مبكة إماماً 
ولوجود شاهد ،5ممكن ال يسبب إشكاًال آخر، أمرخفي على بعض الصحابةأن هذا و 

.6من السنة يف تكرار الفريضة بنية النفل كما يف قصة معاذ بن جبل
ومع هذا فقد خالف يف ،رينة اختالف املكانني مما يؤيد تعدد القصة هنافهذا مع ق

.ذلك مجاعة من أهل العلم
لئن أنا حييت حىت : "7وفيه قال ُعَمري بن اُحلمام،يوم بدرحديث أنس مثلهو 

ا حلياة طويلة مث قاتلهم حىت قتل ،فرمى مبا كان معه من التمر:قال،آكل مترايت هذه إ

.494، ص9ج،فتح الباري،ابن حجر1
.154، ص6جالتمهيد،،ابن عبد الرب2
حديث ، 4، ص3، ج"…استحباب طواف اإلفاضةكتاب احلج، باب"،المسند الصحيح،مسلم بن احلجاج3

1308.
.1218حديث ، 40، ص2، ج"حجة النيب كتاب احلج، باب"،صحيحالمسند ال،مسلم4
.283- 280، ص2جزاد المعاد،،أطال ابن القيم يف تقرير حجج كل فريق5
.788، حديث 630، ص1، ج"ختفيف الصالةكتاب الصالة، باب"السنن،،أبو داود6
ا ،هو األنصاري السلمي7 .6060رقم ، 513، ص7جاإلصابة،ابن حجر، -شهد بدرًا وقتل 
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؟أرأيت إن قتلت فأين أنا: يوم أحدرجل للنيب ":قاليث جابر ويف حد.1"
.2"يف اجلنة فألقى مترات يف يده، مث قاتل حىت قتل :قال

قال عبد الغين .فبعض أهل العلم محل القصتني على ُعمري بن احلُمام فهي واحدة عنده
أن ذلك كان يوم : حديث جابريف: "مث قال…هذا الرجل هو ُعمري بن احلُمام : "بن سعيد

.3!"كان يوم بدر، واهللا أعلم أي اليومني كان: ويف حديث أنس هذا،أحد
وتعقبهم :وأبو الفضل بن طاهر املقدسي5وابن َبْشُكوال4وتبعه على هذا اخلطيب

وهذه يف بدر، وال ،وفيما ذكروه نظر ألن قصة املبهم كانت يف أحد":ابن العراقي بقوله
ا كانت قصة يوم بدر ال يوم أحد فأشار إىل :قد قال اخلطيبو ،يصح تفسريها 

بل الضعيف تفسري !وال توجيه لذلك،تضعيف رواية الصحيحني اليت فيها أنه يوم أحد
ذه .6"ومها قصتان لشخصني،وكل منها صحيحة،هذه 

ألن ،ما أظن الرجل الذي يف خرب جابر هو ُعمري بن اُحلمام: "وقال ابن عبد الرب
.7"وحديث عمري يوم بدر ،وم أحدذلك ي

ما قصتان وقعتا لرجلني: "قال ابن حجر ."فالذي يظهر أ
وعمري بن احلمام اتفقوا على أنه : كذا قال: "وقال أيضًا معقبًا على عبد الغين

.1901حديث ، 44، ص5، ج"ثبوت اجلنة للشهيدكتاب اإلمارة، باب"المسند الصحيح،،مسلم1
.4046، حديث95، ص5، ج"غزوة أحدكتاب املغازي، باب"الجامع الصحيح،،البخاري2
، 1، طاإلسالميغربدار ال: بريوت(الغوامض والمبهماتابن مروان األزدي، أبو حممد عبد الغين بن سعيد، 3

.186، ص)ه1428
.103حديث ، 204ص،األسماء المبهمة في األنباء المحكمة،اخلطيب البغدادي4
حممد كمال الدين و حتقيق عز الدين علي السيدغوامض األسماء،،خلف بن عبد امللك األندلسي،ابن بشكوال5

.185، ص1، ج)ه1،1407ط،عامل الكتب:بريوت(عز الدين 
.195، ص7، جطرح التثريب،عراقي وابنهال6
عبد املعطي أمني ، حتقيق الجامع لمذاهب فقهاء األمصاراالستذكارأبو عمر يوسف بن عبد اهللا، الرب، ابن عبد 7

.297، ص14، ج)ه1414، 1دار قتيبة، ط:دمشق(قلعجي 
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استشهد ببدر، فكيف يبقى إىل يوم أحد؟ فالصواب أّن القصة وقعت آلخر، وتلّقى 
فزاد ، فرتجم لُعمري بن اُحلمام بناء على أنه آخر،أبو موسى هذا الكالم بالقبول

.1"الوهم ومهاً 
وما قاله يعضده عدم التصريح باالسم يف حديث جابر واختالف الزمان واملكان 

:فهنا ثالثة احتماالت.والسياق يف األول خمتصر بالنسبة للثاين
ومل يقل ،لهوهذا ال حجة،أن يقال بوهم أحد الصحابيني يف تعيني الغزوة:األول

.به أحد ممن تقدم على اخلطيب
أن يقال إن عمريًا شهد الغزوتني وألقى التمر مرتني ووقع الوهم من أنس :الثاين
،ألن بدرًا قبل أحد بالكتاب والسنة واإلمجاع -فقاتل حىت قتل :يف قوله-،

ام الص،ويشكل عليه أن عمرياً قتل يوم بدر بال خالف عند أهل السري حايب بالوهم وا
.ليس باألمر اليسري- دون حجة - 

ويف هذا إعمال للنصني بدون ،أن يقال باختالف القصتني والشخصني:الثالث
فال ،فجابر مل يسم الصحايب أصالً ،وهذا أقرب عقًال بال شك،توهيم ال دليل له

.وال إشكال على هذا االحتمال ألبتة،حاجة تدعو للربط بني احلديثني

ةخاتم
وختامــاً أمحــد اهللا تعــاىل أن يــسر يل إمتــام هــذه البحــث، وأن جيعلــه نافعــاً للنــاس يف الــدنيا، 

.نافعاً يل يف اآلخرة
:على النحو التايل،وبعد هذه الدراسة ميكن إمجال ضوابط هذه املسألة اهلامة

جيــب التأكــد مــن صــحة الروايــات مــن العلــل والــشذوذ علــى طريقــة احملــدثني قبــل .1
.وهذا من أهم األمور اليت تسهل على الباحث احلكَم بدليله،اجلمع بينهااخلوض يف 

.6060رقم ،515، ص7ج،اإلصابة،ابن حجر1



الزر الشكور عبد بن النبوي عادل ديث ا القصة عدد ع مل ا الية ونقد: إش 229عرض

ألن احتاده مـن أكـرب األدلـة علـى اسـتبعاد القـول ،النظر يف احتاد املخرج واختالفه.2
.بالتعدد القصة ألن األصل العدم

وهـــو مـــا ،حماولـــة اجلمـــع بـــني الروايـــات بأوجـــه أخـــرى مقبولـــة قبـــل القـــول بالتعـــدد.3
.وهذا من أصعب الطرق عادة،لف احلديث ومشكلهيسلك يف خمت

ـــد تعـــذر اجلمـــع فـــال بـــأس باحلمـــل علـــى التعـــدد.4 بـــشرط الـــسالمة مـــن نتـــائج ،عن
.ُمشكلة على القول به

:وتوصي الدراسة مبا يلي
يف صـحتها تمحـيصعلى مجع األحاديث اليت حتتمل قـصتني فـأكثر، والعمل الضرورة.1

.هلذاما كان هناك جمال التأليف بينهامن أجل، سنًدا ومتًنا
اجلامعــــاتبيف املقـــررات املنهجيـــة نــــوع مـــن الدراســـة احلديثيــــة إدراج مثـــل هـــذا المهيـــة أ.2

وحنوها
.
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