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احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

وبعد :

فإن "الصحابة أبر هذه األمة قلوبا  ،وأعمقها علما  ،وأقلها تكلفا  ،وأقومها هديا ،
وأحسنها حاال اختارهم اهلل لصحبة نبيه وإقامة دينه " كما قال ابن مسعود.
وهم صفوة خلق اهلل تعاىل بعد النبيني -عليهم الصالة والسالم -فعن ابن عباس يف قول اهلل
ِ ِ ِ َّ ِ
 {:قُ ِل ح ِ ِ
اصطََفى }( )1قال :هم أصحاب حممد.
ين ح
احلَ حم ُد للَّه َو َس ٌ
الم َعلَى عبَاده الذ َ
َّ ِ
ين َآمنُوا َوتَطح َمئِ ُّن قُلُوبُ ُه حم بِ ِذ حك ِر اللَّ ِه}( )2قال  :هم
وقال سفيان يف قوله عز وجل{:الذ َ

أصحاب حممد.

ِ
الوتِه)( )3هم أصحاب حممد آمنوا بكتاب اهلل
وقال قتادة يف قوله تعاىل ( يَحت لُونَهُ َح َّق ت َ
وعملوا مبا فيه.

وقال ابن مسعود" إن اهلل نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد خري قلوب العباد
ِ
خري
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته  ،مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد فوجد َ
قلوب أصحابه َ
قلوب ِ
العباد فجعلهم وزراء ِ
ِ
نبيه يُقاتِلون على دينه"
َ
وقد اختص اهلل نبيه بصحابة ،جعلهم خري أمته ،والسابقني إىل تصديقه وتبعيته واجملاهدين
بني يديه والباذلني نفوسهم تقربا إليه ،والناقلني لسننه وقضاياه ،واملقتدين به يف أفعاله ومزاياه ،فال
خري إال وقد سبقوا إليه من بعدهم ،وال فضل إال وقد استفرغوا فيه جهدهم ،فجميع هذا الدين راجع

( )1سورة النمل ()95
( )2سورة الرعد ()22
( )3سورة البقرة ()121

إىل نقلهم وتعليمهم ،ومتلقى من جهتهم بإبالغهم وتفهيمهم ،فلهم مثل أجور كل من اهتدى
()4

بشيء من ذلك على مر األزمان ،وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء بالطول واإلحسان.

ِ
ِ
وقد ورد يف فضلهم آيات وأحاديث كثرية منها  :قوله تعاىل ( و َّ ِ
ين
َ
الساب ُقو َن حاأل ََّولُو َن م َن الح ُم َهاج ِر َ
ان ر ِضي اللَّه عحن هم ورضوا عحنه وأَع َّد ََلم جن ٍ
و حاألَنحصا ِر والَّ ِذين اتَّب ع ِِ ٍ
َّات َحَت ِري َحَتتَ َها حاألَنح َه ُار
َ َ َ َ َُ ُ
وه حم بإ حح َس َ َ ُ َ ُ ح َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ح َ
ِ
خالِ ِد ِ
ِ
يم)
ين ف َيها أَبَدا َذل َ
َ َ
ك الح َف حوُز الح َعظ ُ
ِِ
ِ
َّجَرةِ فَ َعلِ َم َما ِيف قُلُوِبِِ حم فَأَنح َزَل
ني إِ حذ يُبَايِعُونَ َ
وقال تعاىل ( لََق حد َرض َي اللَّهُ َع ِن الح ُم حؤمن َ
ك َحَت َ
ت الش َ
()9
الس ِكينَةَ َعلَحي ِه حم َوأَثَابَ ُه حم فَ حتحا قَ ِريبا)
َّ
وقال تعاىل ( ُحم َّم ٌد رس ُ ِ َّ ِ
ين َم َعهُ أ َِشدَّاءُ َعلَى الح ُكفَّا ِر ُر ََحَاءُ بَحي نَ ُه حم تَ َر ُاه حم ُرَّكعا ُس َّجدا يَحبتَ ُُو َن
َ َُ
ول اللَّه َوالذ َ
وه ِهم ِمن أَثَِر ُّ ِ ِ
ِ
ضال ِمن اللَّ ِه وِر ح ِ
ك َمثَلُ ُه حم ِيف الت حَّوَراةِ َوَمثَلُ ُه حم ِيف
الس ُجود َذل َ
يم ُ
اه حم ِيف ُو ُج ح ح
ض َوانا س َ
فَ ح َ َ
ِِ ِ
الزَّراع لِيُِي َ ِِ
حِ ِ
َّار َو َع َد
استَ حُلَ َ
َخَر َج َشطحأَهُ فَ َ
األ حْن ِيل َكَزحرٍع أ ح
ظ فَ ح
آزَرهُ فَ ح
ب ُّ َ َ
ظ ِب ُم الح ُكف َ
استَ َوى َعلَى ُسوقه يُ حعج ُ
()6
ِ
اللَّه الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ ِ
َجرا َع ِظيما)
ُ َ َ ََ
الصاحلَات محن ُه حم َم حُفَرة َوأ ح
ومن السنة حديث أيب هريرة قال :قال رسول اهلل( ال تسبوا أصحابي ،ال تسبوا
أصحابي ،فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ،ما أدرك مد أحدهم ،وال
نصيفه)( )7وسبب تفضيل نفقتهم أهنا كانت يف وقت الضرورة  ،وضيق احلال خبالف غريهم  ،وألن
إنفاقهم كان يف نصرته ،وَحايته وذلك معدوم بعده  ،وكذا جهادهم وسائر طاعتهم  ،وقد قال
ك أ حَعظَ ُم َد َر َجة )( )2وهذا كله مع ما كان
تعاىل ( ال يَ حستَ ِوي ِمحن ُك حم َم حن أَنح َف َق ِم حن قَ حب ِل الح َفحت ِح َوقَاتَ َل أُولَئِ َ
فيهم يف أنفسهم من الشفقة  ،والتودد  ،واخلشوع  ،والتواضع  ،واإليثار  ،واجلهاد يف اهلل حق جهاده
()4مقتبس من كتاب العالئي "منيف الرتبة ملن ثبت له شريف الصحبة" (ص )13
( )9سورة الفتح ()12
( )6سورة الفتح ()25

()7أخرجه البخاري ( )3473ومسلم (  )2943وللحافظ ابن حجر "جزء يف طرق حديث (ال تسبوا أصحابي)" مجع طرق
احلديث وألفاظه ،بتحقيق :مشهور حسن سلمان ،ط دار عمار 1432ه .
( )2سورة الفتح ()13

 ،وفضيلة الصحبة ولو حلظة ال يوازيها عمل  ،وال ينال درجتها بشيء والفضائل ال تؤخذ بقياس
ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء " ا.ه
وقد رغبت أن يكون حبثي عن كشف أحاديث غري صحيحة أو غري صرحية يف مثالب
الصحابة عموما أو بعضهم ،ومسيته" :بيان أحاديث توهم القدح أو عدم تفضيل الصحابة" يف ذكر
أحاديث مشهورة توهم تنقص الصحابة أو التقليل من شأهنم ،أو تفضيل غريهم على عليهم ،سواء
كانت لعموم الصحابة ،أم ألفرادهم ،مما خيالف أصول كبرية يف تفضيل الصحابة وعلو من زلتهم.
وقد قسمت البحث إىل مقدمة وقسمني وخامتة وفهارس.
فاملقدمة َتتوي على أمهية املوضوع وأسباب اختياره ،وأهداف الدراسة ،والدراسات السابقة،
ومشكلة الدراسة ،وخطة البحث.
والقسمان:
فالقسم األول :أحاديث غري صحيحة يف التفضيل على عموم الصحابة.
والقسم الثاين :أحاديث غري صحيحة أو غري صرحية يف مثالب صحابة معينني،يف سبعة
مطالب:
فاملطلب األول :عبدالرَحن بن عوف.
واملطلب الثاين والثالث :عائشة بنت أيب بكر ،وحفصة بنت عمر.
واملطلب الرابع :معاوية بن أيب سفيان.
واملطلب اخلامس :مسرة بن جندب.
واملطلب السادس :ثعلبة بن حاطب.

واملطلب السابع :أبو هريرة.
أهم النتائج والتوصيات.
واخلامتة َتوي ّ
وأما الفهارس ،فهي فهرس املصادر واملراجع ،وفهرس األحاديث ،وفهرس املوضوعات.

أهمية هذا الموضوع ،وأسباب اختياره:
 -1تعلقه بأصحاب رسول اهلل وَحلة سنته ،وسفرائه خري الناس بعد رسول اهلل خري
الربية.
 -2أن الدفاع عن الصحابة وأمهات املؤمنني ،هو يف احلقيقة دفاع عن النيب ،وَحاية
لعرضه الشريف.
 -3أثر ذلك على الوحي؛ لكوهنم َحلة السنة النبوية ،فالتعّرض َلم بشيء والقدح فيهم،

مؤثر يف الشرع وقادح فيه ،فلوالهم مل تصلنا السنة ِبذا النصوع والنقاء.

 -4حماولة مواجهة اَلجمة الشرسة العاتية على الصحابة من طوائف ضالة ومجاعات منحرفة،
مسوغ وال حجة.
اليت انتشرت يف هذه السنوات األخرية ،بال َّ
وهتون من شأهنم
 -9أن هذه األحاديث اليت متت دراستها مما توهم احلط من قدر الصحابةّ ،

فأولوها وصرفوها عن
وَتسني بعض املتأخرين َلا ،قد أثرت على أحاديث صحيحة معروفة مشهورةّ ،
ظاهرها ،بطريقة غري صحيحة ،وال دقيقة.

أهداف الدراسة:
-1إثراء املكتبة العلمية العامة اليت هي حباجة ماسة ملثل هذه الدراسات الدقيقة املتخصصة.
-2الرغبة يف اإلفادة والتوسع والتضلع من هذا العلم الشريف.
َ-3تقيق وَترير احلكم على أحاديث حباجة لدراستها واحلكم عليها على طريقة أئمة هذا
الشأن املعروفني.
-4إفادة املتخصصني والباحثني يف السنة يف منهج وطريقة البحث واحلكم يف مثل هذه
األحاديث.

الدراسات السابقة:
مل أجد بعد التتبع واالستقصاء رسالة وال حبثا متخصصا يف دراسة مثل هذا املوضوع يف بيان
أحاديث ظاهرها القدح يف أي صحايب ،أو يفهم منها عدم تفضيل الصحابة على عامة األمة حىت
آخر الزمان.

مشكلة الدراسة
من أظهر مشكالت الدراسة ما يتطلبه هذا البحث خصوصا من بذل اجلهد جلمع األحاديث
اليت على الوصف املذكور من دواوين السنة املبثوثة يف الصحاح والسنن واملسانيد واملصنفات واملعاجم
واألجزاء احلديثية والكتب املتفرقة العامة ،مث دراستها على طريقة ومنهج أئمة احلديث ونقاده املعتربين
واحلكم عليها مبا تستحقه من صحة أو ضعف.

وهذا أوان الشروع يف املوضوع:

فالقسم األول :في أحاديث غير صحيحة في التفضيل على عموم
الصحابة.
-1عن أبي أمية الشعباني قال :سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت :يا أبا ثعلبة ،كيف
تقول في هذه اآلية{ :عليكم أنفسكم } قال :أما واهلل لقد سألت عنها خبيرا ،سألت عنها
رسول اهلل فقال" :بل ائتمروا بالمعروف ،وتناهوا عن المنكر ،حتى إذا رأيت شحا مطاعا،
وهوى متبعا ،ودنيا مؤثرة ،وإعجاب كل ذي رأي برأيه ،فعليك -يعني بنفسك -ودع عنك
العوام ،فإن من ورائكم أيام الصبر ،الصبر فيه مثل قبض على الجمر ،للعامل فيهم مثل أجر
خمسين رجال يعملون مثل عمله " وزادني غيره قال يا رسول اهلل :أجر خمسين رجال منهم؟
قال " :أجر خمسين منكم "
أخرجه ( )3431والترمذي ( )4503وابن ماجه ( )3013وأبو عبيد القاسم بن سالم
في "الناسخ والمنسوخ" ( )023والبخاري في"التاريخ الكبير" ( )324/3وفي "خلق أفعال
العباد" ( )100ومحمد بن وضاح في"البدع" ( )210وابن أبي عاصم في"الزهد" ()244
وابن أبي الدنيا في "األمر بالمعروف" ( )2وفي"الصبر والثواب عليه" ( )2وفي"العقوبات"
( )31ومحمد بن نصر المروزي في" السنة" ( )41وأبو القاسم البغوي في"معجم الصحابة"
( )434والطحاوي في " شرح مشكل اآلثار" ( 211 /4ح  )1111وابن حبان ()430
والطبراني في"الكبير" ( )13544و"مسند الشاميين" ( )104والحاكم ( )422/3وأبو نعيم
في "الحلية" ( )45/2وأبو عمرو الداني في"الفتن" ( )290 ،294 ،292والبيهقي

في"الكبرى" ( )91/15وفي "الشعب" ( )9213 ،1131من طريق عتبة بن أبي حكيم ،عن
عمه عمرو بن جارية اللخمي ،عن أبي أمية الشعباني ،به بنحوه  ،واللفظ ألبي داود.
وهذا معلول؛ لتفرد عتبة بن أبي حكيم به ،مختلف فيه ،وليس هو بالقوي ،فيقبل ما
تفرد به ،وقد لخص ابن حجر حاله ،بأنه صدوق يخطئ كثيرا( )5؛ ولذا أشار الترمذي إلى
إعالله بقوله :حسن غريب.
ومما يؤكد إعالله المخالفة في قوله(:للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجال يعملون مثل
عمله ،قال يا رسول اهلل :أجر خمسين رجال منهم؟ قال :أجر خمسين منكم) لما قد استفاض
من النصوص فضيلة أصحاب النبي ،وأنهم خير القرون وأفضلها ،كحديث ابن مسعود ،عن
النبي( :خير الناس قرني ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم )13()...فال تعارض بمثل هذا!

((-2مثل أمتي مثل المطر ،ال يدرى أوله خير أم آخره))
أخرجه أحمد ( )134/4والخالل – كما في "المنتخب من العلل" ( )12من طريق
حماد بن سلمة،عن ثابت وحميد ويونس ،وأيضا في ( )419/3من طريق زياد أبي عمر،
أربعتهم(ثابت ،وحميد ،ويونس ،وزياد) عن الحسن البصري ،عن النبي مرسال ،إال في رواية
زياد فوصله بذكر عمار بن ياسر.
فقد اختلف على الحسن البصري في وصله وإرساله ،وال شك في ترجيح المرسل؛ ألنه
رواية األكثر واألحفظ عن الحسن البصري ،كما سيأتي ترجيح أحمد أثناء الكالم على حديث

( )5ابن حجر (التقريب)4495/
( )13أخرجه البخاري (  ) 6222 ، 6369 ، 3491 ، 2935ومسلم ( )432

أنس ،ومع هذا فالموصول بذكر عمار ،معلول؛ ألن الحسن لم يسمع من عمار بن
()11

ياسر شيئا.

وقد روي عن عمار بن ياسر من غير طريق الحسن:
فأخرجه أبو داود الطيالسي ( )2140 ،432من طريق قتادة ،عن صاحب لنا،
والبزار( )1312وابن حبان ( )1224والرامهرمزي في"األمثال" ( )15والبيهقي في
"الزهد الكبير" ( )359وأبو علي الحسن بن علي الشاموخي في"أحاديث الشاموخي" ()15
األغر ،عن أبيه،
من طريق موسى بن عقبة ،عن عبيد بن سلمان ّ
األغر) عن عمار بن ياسر ، بنحوه.
كالهما(صاحب قتادة ،وسلمان ّ
ولكن هذان الطريقان ضعيفان ،فأولهما فيه مجهول شيخ قتادة ،والثاني قد تفرد به
األغر ،وليس هو بالقوي ،قد ليّنه البخاري.
عبيد بن سلمان ّ

()12

وقد روي من غير حديث عمار بن ياسر ،وال طريق الحسن:
فأخرجه الترمذي( )2349وأحمد ( )134 ، 145 /4والبزار( )4394والعقيلي في
"الضعفاء الكبير" ( )414/2وابن عدي في "الكامل" ( )234/2والرامهرمزي في"المحدث
الفاصل" (ص )434وأبو الشيخ في"األمثال" ( )291والبيهقي في "الزهد الكبير" ()315
من طريق حماد بن يحيى األبح ،عن ثابت البناني ،عن أنس بنحوه.

()11ينظر :البن أيب حامت "املراسيل" (ص)46-31
( )12الذهيب يف "(امليزان " ()23/3

ولكنه معلول؛ ألن حماد بن يحيى ،متكلم فيه ،وليس هو بالقوي ،فقد تقدم أنه روي
عن ثابت ،عن الحسن مرسال ،بل قد نص األئمة على خطأ حماد في هذا الحديث خاصة،
()13

فقد أنكره أحمد ،فقال :هذا خطأ ،إنما يروى عن الحسن ،عن النبي مرسال ،ثم ذكره.

وكذا أشار إلى إعالله الترمذي؛ لتفرد حماد به ،فقال :حسن غريب من هذا الوجه.
وأيضا البزار ،فقال :وهذا الحديث ال نعلم رواه ،عن ٍ
ثابتَ ،عن أَنَس إالا حماد بن
يحيى ،ولم يكن بالقوي ،وقد حدث عنه المتقدمون.
وكذا أعله العقيلي ،ونقل كالم أحمد اآلنف الذكر.
وكذا أنكره ابن عدي على حماد ،وتبعه الذهبي في"الميزان"
()14

وكذلك ابن رجب في"شرح العلل"

فتبين أنه لم يصح حديث(:مثل أمتي مثل المطر ،ال يدرى أوله خير أم آخره!) من
جميع طرقه ،وأيضا هو مخالف من جهة متنه لما تقرر في الصحيحين وغيرهما من فضيلة
الصحابة وخيريتهم من غير شك على جميع األمة كحديث(:خير القرون قرني ،ثم الذين
()19

يلونهم ،ثم الذين يلونهم)...

( )13ابن قدامة يف "املنتخب من العلل للخالل" ( )12وأَحد بن حنبل يف "العلل ومعرفة الرجال" ()314/3
(")14شرح علل الرتمذي" ()652/2و "امليزان" ()631/1
()19هتذيب الكمال (  ) 622/ 29هتذيب التهذيب ( ، ) 476 / 6اجلرح والتعديل (  ) 433/ 7تقريب التهذيب () 21

والقسم الثاني :أحاديث غير صحيحة أو غير صريحة في مثالب
صحابة معينين ،وفيه سبعة مطالب:

فالمطلب األول :عبدالرحمن بن عوف.
ال :ب ي نَما َعائِ َ ِ ِ
ِ
َ -4عن أَنَ ٍ
صوتًا فِي ال َم ِدينَ ِة فَ َقالَتَ :ما َه َذا؟
شة في بَيت َها إِذ َسم َعت َ
س ،قَ َ َ َ
قَالواِ :عير لِعب ِدال ارحم ِن ب ِن َعو ٍ
ف ،قَ ِد َمت ِم َن ال ا
ال :فَ َكانَت
شام ،تَح ِمل ِمن كل َشي ٍء ،قَ َ
َ
َ
صو ِ
ِ
ول اللا ِه
شةَ :س ِمعت َرس َ
َسب َع ِمائَ ِة بَ ِعي ٍر ،قَ َ
الم ِدينَة ِم َن ال ا
ت ،فَ َقالَت َعائِ َ
ال :فَارتَ اجت َ
ََقول( :قَد رأيت َعب ِدال ارحم ِن بن َعو ٍ
ف يَدخل ال َجناةَ َحب ًوا)
َ َ
ك َعب َدال ارحم ِن بن َعو ٍ
اها قَائِ ًما فَ َج َعلَ َها بِاق تَابِ َها
ف ،فَ َق َ
فَ بَ لَ َغ ذَالِ َ
ال :إِ ِن استَطَعت ألدخلَن َ
َ َ

َوأح َمالِ َها فِي َسبِ ِ
يل اللا ِه.

أخرجه أحمد  110/4والبزار (  )454 /14والطبراني في" الكبير" ()0249 ،241
وأبو نعيم األصبهاني في "معرفة الصحابة" ( )344وفي "الحلية" ( )93 /1من طريق عمارة
بن زاذان ،عن ثابت ،عن أنس ،فذكره.
قال ابن حجر :وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات ،وقال :قال :أحمد
هذا الحديث كذب منكر ،قال :وعمارة يروي أحاديث مناكير ،وقال أبو حاتم الرازي :عمارة
بن زاذان ،ال يحتج به.

()16

(" )16القول املسدد" (ص )5وانظر :ابن اجلوزي يف "املوضوعات" ( )13 / 2و"املنار املنيف" (ص 139 /ح)336

والمطلب الثاني والثالث :عائشة بنت أبي بكر ،وحفصة بنت
عمر.
شام بن
-3أخرجه ابن سعد في "الطبقات" ( )134/3والحاكم ( )41/3من طريق ِه َ
سِ
م َح ام ٍد َ ،ح ادثَنِي ابن الغَ ِس ِ
ال
اع ِدي َ ،عن أَبِ ِيه َ ،وَكا َن بَد ِريًّا قَ َ
يل َ ،عن َحم َزَة ب ِن أَبِي أ َسي ٍد ال ا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صة لِ َعائِ َشةَ أَو
اء بِن َ
ت النُّع َمان الجونياةَ فَأَر َسلَني فَجئت بِ َها فَ َقالَت َحف َ
(:تَ َزاو َ
ج َرسول اللاه أَس َم َ
شة لِحفصةَ :اخ ِ
ِ
ضبِ َيها أَن ِ
ت َوأَنَا أ َمشط َها فَ َف َعل َن ،ث ام قَالَت لَ َها إِح َداه َما :إِ ان النابِ اي ي ع ِجبه
َعائ َ َ َ
ِ
اب،
ِم َن ال َمرأَةِ إِ َذا َد َخلَت َعلَي ِه أَن تَ ق َ
ول :أَعوذ بِاللا ِه ِمن َ
ك  ،فَ لَ اما َد َخلَت َعلَيهَ ،وأَغلَ َق البَ َ
ال بِكم ِه َعلَى َوج ِه ِه ،فَاستَتَ َر بِ ِه،
ك ،فَ َق َ
َوأَر َخى الست َرَ ،م اد يَ َده إِلَي َها ،فَ َقالَت :أَعوذ بِاللا ِه ِمن َ
ٍ
ث م ار ٍ
ِ
ال يَا أَبَا أ َسي ٍد :أَل ِحق َها
ج َعلَ اي ،فَ َق َ
ات ،قَ َ
َوقَ َ
ال :عذت م َعا ًذا ثَالَ َ َ
ال أَبو أ َسيد :ث ام َخ َر َ
ِ
ِ ِ
ِ
استَ ي ِن -فَ َكانَت تَ قول :ادعونِي ال ا
ش ِقياةَ) واللفظ البن سعد.
بِأَهل َهاَ ،وَمت ع َها بَِرا ِزقياتَ ي ِن -يَعني كربَ َ
ولكن هذا الطريق -بذكر حفصة وعائشة -منكر؛ لتفرد هشام بن محمد بن السائب
الكلبي  ،متروك الحديث ،كما في "الميزان".

()17

وأيضا قد خالف من هو أحفظ منه وأثبت وهو أبو نعيم الفضل بن دكين ،الثقة
الثبت( ،)12عن عبدالرحمن بن غسيل المالئكة به ،بنحوه ولم يذكر حفصة وعائشة عند
البخاري وغيره.

()15

وصرح الذهبي بتضعيفه ،فقال :سنده واهٍ.
()334/4(")17
((")12التقريب )9436
( )15صحيح البخاري ()4596

()23

وأخرج ابن سعد في "الطبقات" ( )134/3والحاكم ( )41/3من طريق محمد بن
عمر الواقدي ،عن محمد بن يعقوب بن عتبة ،عن عبدالواحد بن أبي عون ،عن النعمان بن أبي
الجون الكندي ،بنحو ما تقدم لكن مطوال ،وفيه...( :ودخل عليها داخل من النساء لما بلغهن
من جمالها و كانت من أجمل النساء فقالت :إنك من الملوك فإن كنت تريدين أن تحظي
عند رسول اهلل فاستعيذي منه؛ فإنك تحظين عنده ،و يرغب فيك)..

وأخرج ابن سعد في "الطبقات" ( )133/3من طريق م َح امد بن ع َم َر ،عن َعبداللا ِه بن
جع َف ٍرَ ،عن َعم ِرو ب ِن صالِ ٍحَ ،عن س ِع ِ
ال :الجونِياة استَ َعا َذت ِمن
يد ب ِن َعب ِدال ارح َم ِن ب ِن أَب َزى قَ َ
َ
َ
َ
ول اللا ِه ،وقِيل لَ َها( :هو أَحظَى لَ ِ
رس ِ
ك ِعن َده َولَم تَستَ ِعذ ِمنه ام َرأَة غَي رَهاَ ،وإِنا َما خ ِد َعت لِ َما
َ
َ
َ َ
ول اللا ِهَ من َحملَ َها َعلَى َما قَالَت لِرس ِ
رئِي ِمن َجمالِ َها و َهيئَتِ َها ،ولََقد ذكِر لِرس ِ
ول اللا ِه، 
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َ
ال رسول اللا ِه : إِناه ان صو ِ
فَ ،وَكيده ان َع ِظيم!)
احب يوس َ
فَ َق َ َ
ََ
وهذان الحديثان ضعيفان؛ لتفرد شيخ ابن سعد ،محمد بن عمر الواقدي به ،وهو
متروك مع سعة علمه.

()21

وأيضا يزيد الحديث الثاني ضعفا إرساله.
فذكر بعض الصحابيات – فضال عن عائشة وحفصة -بأنهن خدعن المرأة وكِدن
للجونية غيرة من جمالها وتآمرن عليها ،منكر جدا ،مخالف للصحيح ،كما في رواية البخاري-
المتقدمة -عن أبي نعيم الفضل ،عن عبدالرحمن بن غسيل ،عن حمزة ابن أبي أسيد ،عن أبي
(" )23السري" ( )295/2و "املستدرك" ()35/4
(( )21التقريب)6219/

أسيد ،قال( :خرجنا مع النبي حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى
حائطين ،فجلسنا بينهما فقال النبي:اجلسوا ها هنا ،ودخل وقد أتي بالجونية ،فأنزلت في بيت
في نخل أميمة بنت النعمان بن شراحيل ،ومعها دايتها حاضنة لها ،فلما دخل عليها النبي
قال :هبي نفسك لي ،قالت :وهي تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال :فأهوى بيده يضع يده
عليها لتسكن ،فقالت :أعوذ باهلل منك ،فقال :قد عدت معاذ ،ثم خرج علينا ،فقال ،يا أبا
أسيد :اكسها رازقيتين ،وألحقها بأهلها)
ومما يؤكد تبرئة أمهات المؤمنين من التآمر والخيانة لرسول اهلل ،فيكدن لهذه المرأة،
فيكذبن عليها ،فيقلن لها ( :إنك من الملوك ،فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول اهلل
فاستعيذي منه؛ فإنك تحظين عنده ويرغب فيك ، )..وفي الرواية األخرىِ :
يل لَ َها :ه َو
َ
(وق َ
أَحظَى لَ ِ
ك ِعن َده َولَم تَستَ ِعذ ِمنه ام َرأَة غَي رَهاَ ،وإِنا َما خ ِد َعت لِ َما رئِ َي ِمن َج َمالِ َها َو َهيئَتِ َهاَ ،ولََقد
ول اللا ِهَ من َحملَ َها َعلَى َما قَالَت لِرس ِ
ذكِر لِرس ِ
ال َرسول اللاه : َِ إِناه ان
ول اللا ِه ، فَ َق َ
َ
َ
َ َ
صو ِ
ف َوَكيده ان َع ِظيم) مما يؤكد تبرئتهما واستحالة صدوره منهما ،معاتبة اهلل ألمهات
احب يوس َ
ََ
أقل من هذا ،حينما توطأن عليه في أول سورة التحريم في امتناعه عن أكله
المؤمنين في ّ

العسل ،وتركه لبعض ما أحلّه اهلل إلرضائهن ،فانتصر اهلل لنبيه وعاتبهن{ :وإن تظاهرا عليه
فإن اهلل هو مواله وجبريل وصالح المؤمنين}...

()22

والمطلب الرابع :معاوية بن أبي سفيان.
ِ
ص ِ
ابَ ،ع ِن اب ِن َعبا ٍ
اء َرسول
اس ،قَ َ
َ -0عن أَبِى َحم َزةَ ال َق ا
ال:كنت أَل َعب َم َع الصب يَان ،فَ َج َ
ف بَ ٍ
ال:
ال :اذ َهب َوادع لِى م َعا ِويَةَ ،قَ َ
اء فَ َحطَأَنِى َحطأَةًَ ،وقَ َ
اب ،قَ َ
اللا ِه ،فَ تَ َو َاريت َخل َ
ال :فَ َج َ
( )22تنظر القصة بكاملها يف صحيح البخاري ( )4567 ،4512ومسلم ()1474

ال :فَ ِجئت ،فَ قلت :ه َو
ال لي :اذ َهب َوادع لي م َعا ِويَةَ ،قَ َ
ال :ث ام قَ َ
فَ ِجئت ،فَ قلت :ه َو يَأكل ،قَ َ
ال( :الَ أَشبَ َع اللاه بَطنَه)
يَأكل ،فَ َق َ
ال :قَ َف َدني قَ ف َد ًة.
ال ابن المثَ ناى :ق لت أل َمياةََ :ما َحطَأَنِي؟ قَ َ
قَ َ
أخرجه مسلم (  )2453وأبو داود الطيالسي ( )2134وأحمد (،291 ،235 /1
 443 ،440ح )4141 4153 ،2401 ،2105والعقيلي في "الضعفاء الكبير"
( )299/4من طرق عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء القصاب ،فذكره.
ولكن مع هذا الحديث وقفات:
أ-قد تفرد به أبو حمزة القصاب ،اختلف في توثيقه وتضعيفه ،قال ابن معين :ثقة،
وقال أحمد :ليس به بأس ،صالح الحديث ،وقال أبو زرعة :لين ،وقال أبو حاتم والنسائي:
ليس بالقوي ،وقال أبو داود :ليس بذاك ،وهو ضعيف ،ولخص ابن حجر :صدوق له أوهام.
()23
()24

وأعله العقيلي :ال يتابع على حديثه  ،وال يعرف إال به ،فذكره.
ولعله لهذا أعرض عنه البخاري ،فلم يخرجه في صحيحه.

ب-أنه غير مقصود المعنى كقوله كعادة العرب " :تربت يداك" و" تربت يمينك" وكقوله
لصفية"حلقى عقرى! أو ما ِ
طفت" فهو غير مراد حقيقته!

()29

(( )23التهذيب ( )323/3التقريب)9152/
( )24ينظر )255/2( :
( )29ينظر" :إكمال املعلم شرح صحيح مسلم" للقاضي عياض (37 / 2ح ) 57

ج-ليس للذم مطلقا ،بل قد يكون مدحا؛ ألنه ثبت أنه دعا لكل من سبه أو شتمه،
بالرحمة وهو ما أشار إليه مسلم في صحيحه حيث ساقه في فضل معاوية عقب حديث:

ِ
ك
ضب البَ َ
س أهالً لِ َذلِ َ
ضب َك َما يَغ َ
(اللاه ام إني أغ َ
شر ،فَ َمن َسبَبته ،أو لَ َعنته ،أو َد َعوت َعلَيه ولَي َ
()26
ك لَه َزَكاةً ،وأجرا ،ورحمةً) وبِهذا التاو ِجي ِه ذَ َهب َكثِي ر ِمن أه ِل ِ
العل ِم.
فاج َع ِل اللاه ام ذَلِ َ
ً ََ َ َ
َ

والمطلب الخامس :سمرة بن جندب.
-4أخرجه البخاري في "التاريخ الصغير" ( 492 /1ح  )350والطحاوي في " شرح
مشكل اآلثار" ( 330 /13ح  )0114والبيهقي في " دالئل النبوة" ( )303 /4من طريق
أبي مسلمة ،عن أبي نضرة المنذر بن مالك العبدي ،عن أبي هريرة أن النبي قال-
لعشرة( :-آخركم موتا في النار ،وكان سمرة آخرهم) واللفظ للبخاري.
أخرجه البخاري في "التاريخ الصغير" ( 492 /1ح  )350والدوالبي في "الكنى"
( 440/3ح )900والطحاوي في " شرح مشكل اآلثار" ( 331 /13ح  )0135وابن أبي

حاتم في "العلل" ( )1541من طريق شريك القاضي ،عن عبيداهلل بن سعيدَ :،ح ادثَنِي رجل من

أهل سوقنا من الجمالين يقال له :حجر ،قال :جلست إلى أبي هريرة فقال  :قال لي
النبي ولحذيفة وسمرة( :آخركم موتا في النار) لفظ البخاري ،وعند بعضهم أبو
محذورة بدل حذيفة.

( )26ينظر :القرطيب يف"املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم"()122 / 21وابن كثري يف "البداية والنهاية" ()122 / 2
واملقريزي يف" :إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع" ()129 / 13

وحديث أبي هريرة هذا ضعيف؛ ألن أبا نضرة العبدي ،لم يسمع من أبي هريرة،
كما نص العلماء عليه ،قال البيهقي إثر إخراجه :أبو نضرة العبدي لم يثبت له عن أبي
هريرة سماع.
وأما الطريق الثاني فقد تفرد به شريك ،وليس هو بالقوي ،فقد لخص حاله ابن حجر
بأنه :صدوق يخطئ كثيرا ،تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.

()27

وأيضا جهالة الراوي عن أبي هريرة ،وهو حجر ،فال تعرف عينه ،فضال عن حاله!
وقد روي من حديث أبي محذورة:
فأخرجه أبو علي الحسن األشيب في "جزء أشيب" ( )41وابن أبي شيبة في "مسنده"
( 010/1ح )323والطحاوي في " شرح مشكل اآلثار" ( 333 /13ح  )0119ويعقوب
الفسوي في" المعرفة والتاريخ" ( )03/3والطبراني في " الكبير" ( 422/4ح  4453و
 304 /19ح  )1533وفي "األوسط" ( 253/4ح )4254وأبو نعيم في " دالئل النبوة"
( 91/2ح )313والبيهقي في " دالئل النبوة" ( )309 /4من طريق علي بن زيد بن
جدعان ،عن أوس بن خالد ،عن أبي محذورة به بنحوه.
وهذا ضعيف-أيضا -لتفرد علي بن زيد بن جدعان ،وهو ضعيف.

()22

وكذا شيخه أوس بن خالد ،قال البخاري في "الضعفاء" :سمع أبا محذورة ،وسمرة،
وعنه على بن جدعان ،قال :عامة ما يرويه في سمرة مرسل ،وفي إسناده كالم ،قال :ألن
()25

أوسا هذا ال يروى عنه إال على بن زيد ،وعلى فيه بعض النظر.
(( )27التقريب)2232/
(( )22التقريب)4762/

ثم على فرض صحة الحديث فال يفهم منه تنقص لسمرة ،فقد زاد البخاري" :وقع
في النار فمات" وفي رواية أبي نعيم" :ثم مات سمرة في الحريق" وعند ابن أبي

اد بِالناا ِر الاتِي
شيبة":زعموا أنه مات في كانون" فهي نار الدنيا ،ال نار اآلخرة ،قال الطحاوي :أ ََر َ
ك فَ ِ
ار ُّ
ك ال َقول َعلَي ِه ِمن أَص َحابِ ِه ؛ ِألَناه يَكون
ضيلَةً لِلا ِذي َوقَ َع ذَلِ َ
الدن يَا ،فَ يَكو َن ذَلِ َ
ذَ َك َرَها نَ َ
ك ِم َن ال ِجن ِ
س الا ِذي قَد أَخبَ َر أَناهم ِمن ش َه َد ِاء أ امتِ ِه.
بِ َذلِ َ

والمطلب السادس :ثعلبة بن حاطب.
-1أخرجه أبو بكر ابن أبي خيثمة في " التاريخ الكبير" ( 111/1ح )411وأبو بكر
ابن أبي عاصم في "اآلحاد والمثاني" ( 294/3ح )2204وابن جرير الطبري في "تفسيره"
( )013/11وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" ( 129/1ح )241وابن أبي حاتم في
"تفسيره" ( 1331/4ح  )15354وابن قانع في "معجم الصحابة" ( 123/1ح)121
والطبراني في "المعجم الكبير" ( )1195وفي "األحاديث الطوال" ( )21 ،25وأبو نعيم
األصبهاني في "معرفة الصحابة" ( )450/3والبيهقي في "الشعب" ( )3533وفي "دالئل
النبوة" ( )239/0والواحدي في "أسباب النزول" ( )244والحسين البغوي في " تفسيره"
( )14/3من طرق عن معاذ بن رفاعة السلمي ،عن أبي عبدالملك علي بن يزيد األلهاني ،عن
القاسم بن عبدالرحمن ،عن أبي أمامة الباهليَ ،عن ثَعلَبةَ ب ِن ح ِ
اط ٍ
ال
صا ِري ،أَناه قَ َ
ب األَن َ
َ
َ
لِرس ِ
ك يَا ثَعلَبَة ،قَلِيل ت َؤدي
ول اللا ِه :ادع اللاهَ أَن يَرزقَنِ َي َماالً ،فَ َق َ
ال َرسول اللا ِهَ :وي َح َ
َ
ضى أَن تَكو َن ِمث َل نَبِي
ال َم ارةً أخ َرى ،فَ َق َ
ال :ث ام قَ َ
شك َرهَ ،خي ر ِمن َكثِي ٍر الَ ت ِطيقه قَ َ
ال :أ ََما تَ ر َ
(( )25امليزان)277/1

اللا ِه ؟ فَ َوالا ِذي نَف ِسي بِيَ ِدهِ لَو ِشئت أَن تَ ِس َير َم ِع َي ال ِجبَال ذَ َهبًا َوفِ ا
الَ :والا ِذي
ارت قَ َ
سَ
ضةً لَ َ
ال َرسول اللا ِه:
ت اللاهَ فَ َرَزقَنِي َماالً َألع ِطيَ ان ك ال ِذي َحق َح اقه  ،فَ َق َ
ك بِال َحق  ،لَئِن َد َعو َ
بَ َعثَ َ
ال :فَاتا َخ َذ غَنَ ًما ،فَ نَ َمت َك َما يَنمو ُّ
ضاقَت َعلَي ِه ال َم ِدينَة
اللاه ام ارزق ثَعلَبَةَ َماالً ،قَ َ
الدود ،فَ َ
ِ ِ ِِ
اع ٍة َ ،ويَت ر َك َما
صلي الظُّه َر َوال َعص َر فِي َج َم َ
فَ تَ نَ احى َعن َها ،فَ نَ َز َل َواديًا من أَوديَت َهاَ ،حتاى َج َع َل ي َ
ِ
صلَو ِ
ات إِالا الجم َعةََ ،و ِه َي تَنمو َك َما يَنمو
س َواه َما ،ث ام نَ َمت َوَكث َرت  ،فَ تَ نَ احى َحتاى تَ َر َك ال ا َ
ُّ
ال َرسول
الركبَا َن يَوَم الجم َع ِة يَسأَلهم َع ِن األَخبَا ِر فَ َق َ
الدودَ ،حتاى تَ َر َك الجم َعةَ ،فَطَِف َق ي تَ لَ اقى ُّ
ضاقَت َعلَي ِه الم ِدينَة  ،فَأَخب روه بِأَم ِرهِ
اللا ِهَ :ما فَ َع َل ثَعلَبَة ؟ فَ َقالوا  :يَا َرس َ
ول اللا ِه اتا َخ َذ غَنَ ًما فَ َ
َ
َ
ِ
ِ
ص َدقَةً}
ال  :يَا َوي َح ثَعلَبَةَ ،يَا َوي َح ثَعلَبَةَ ،يَا َوي َح ثَعلَبَةَ قَ َ
 ،فَ َق َ
الَ :وأَن َز َل اللاه{ :خذ من أَم َوال ِهم َ
ص َدقَ ِةَ ،رجالً ِمن ج َهي نَةَ،
ث َرسول اللا ِهَ رجلَي ِن َعلَى ال ا
اآليَةََ ،ونَ َزلَت َعلَي ِه فَ َرائِض ال ا
ص َدقَ ِة ،فَ بَ َع َ
ان ال ا ِ
ِ
ف يأخ َذ ِ
ِِ
ال لَه َما :م ارا بِثَ علَبَةَ،
ين َ ،وقَ َ
ب لَه َما َكي َ َ
ص َدقَةَ م َن المسلم َ
َوَرجالً من سلَي ٍمَ ،وَكتَ َ
ٍ
ِ
ِ ِ
ص َدقَةَ َ ،وأَق َرأَاه
سأَالَه ال ا
َوبِفالَن َرج ٍل من بَني سلَي ٍم فَخ َذا َ
ص َدقَات ِه َما فَ َخ َر َجا َحتاى أَتَيَا ثَعلَبَةَ  ،فَ َ
ِ
اب رس ِ
الَ :ما َه ِذهِ إِالا ِجزيَة َ ،ما َه ِذهِ إِالا أخت ال ِجزيَِةَ ،ما أَد ِري َما َه َذا،
ول اللا ِه ،فَ َق َ
كتَ َ َ
السلَ ِم ُّي  ،فَ نَظَر إِلَى ِخيا ِر أَسنَ ِ
ان إِبِلِ ِه
ودا إِلَ اي ،فَانطَلَ َقاَ ،و َس ِم َع بِ ِه َما ُّ
انطَلِ َقا َحتاى تَ فرغَا ث ام ع َ
َ
َ
ك َه َذا َ ،وَما ن ِريد أَن نَأخ َذ
فَ َع َزلَ َها لِل ا
ص َدقَ ِة ث ام استَ قبَ لَهم بِ َها ،فَ لَ اما َرأَو َها  ،قَالواَ :ما يَ ِجب َعلَي َ
وها ِمنه ،فَ لَ اما فَ َرغَا
ك ،قَ َ
ك طَيبَةَ ،وإِنا َما ِه َي لِي فَأ َ
ال :بَلَى فَخذوه ،فَِإ ان نَف ِسي بِ َذلِ َ
َه َذا ِمن َ
َخذ َ
ِ
الَ :ما َه ِذهِ إِالا أخت
ال :أَرونِي كِتَابَك َما ،فَ نَظََر فِ ِيه فَ َق َ
ص َدقَاتِ ِه َما َر َج َعاَ ،حتاى َم ارا بِثَ علَبَةَ ،فَ َق َ
من َ
ال :يَا َوي َح ثَعلَبَةَ قَ ب َل
ال ِجزيَِة  ،انطَلِ َقا َحتاى أ ََرى َرأيِي ،فَانطَلَ َقا َحتاى أَتَ يَا النابِ اي ،فَ لَ اما َرآه َما قَ َ
ِ
ِ
ِ
أَن ي َكلمهما ،و َد َعا لِ ُّ ِ
السلَ ِم ُّي ،فَأَن َز َل
صنَ َع ُّ
صنَ َع ثَعلَبَةَ ،والاذي َ
لسلَمي بِالبَ َرَكة ،فَأَخبَ َراه بِالاذي َ
َ َ َ
ِ
ِ
ص ادقَ ان ولَنَكونَ ان ِمن ال ا ِ ِ
ِِ
ِ
ين} إِلَى
اللاه فِ ِيهَ { :ومن هم َمن َع َ
صالح َ
َ
اه َد اللاهَ لَئن آتَانَا من فَضله لَنَ ا َ
ِ
ِ
ِ اِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ج
س ِم َع ذَلِ َ
ك  ،فَ َخ َر َ
قَ ولهَ { :وب َما َكانوا يَكذبو َن} َوعن َد َرسول اللهَ رجل من أَقَا ِرب ثَعلَبَةَ  ،فَ َ
ج ثَعلَبَة َحتاى أَتَى
َحتاى أَتَاه  ،فَ َق َ
ك يَا ثَعلَبَة  ،قَد أَن َز َل اللاه فِ َ
ال َ :وي َح َ
يك َك َذا َوَك َذا  ،فَ َخ َر َ
ِ
ِ
ك فَ َج َع َل
ص َدقَ تَه ،فَ َق َ
ص َدقَ تَ َ
ال :إِ ان اللاهَ َمنَ َعنِي أَن أَق بَ َل ِمن َ
ك َ
سأَلَه أَن يَقبَ َل منه َ
الناب اي ،فَ َ

ِِ
ِ
ك فَ لَم ت ِطعنِي َ،لَ اما أَبِي
اب  ،فَ َق َ
ك ،قَد أ ََمرت َ
ال لَه َرسول لال ِهَ :ه َذا َع َمل َ
ُّر َ
يحثي َعلَى َرأسه الت َ
ِِ
ِ
ض َرسول اللا ِهَ ولَم يَقبَل ِمنه َشيئًا ،ث ام أَتَى أَبَا
ض َرسول اللاهَ ،ر َج َع إِلَى َمن ِزلهَ ،وقبِ َ
أَن يَقبِ َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ت من ِزلَتِي ِمن رس ِ ِ
صا ِر  ،فَاق بَل
ف ،فَ َق َ
ين استخلِ َ
ول اللاهَ وَموضعي م َن األَن َ
ال :قَد َعلم َ َ
َ
بَك ٍر ح َ

ِ
ض أَبو بَك ٍر َولَم يَقبِضهَ،
ص َدقَتِي  ،فَ َق َ
ال أَبو بَك ٍر :لَم يَقبَ ل َها َرسول اللاهَ وأَنَا أَق بَ ل َها ؟ فَ قبِ َ
َ
ِ
ِِ
ال :لَم يَقبَ ل َها َرسول اللا ِه،
ص َدقَتِي ،فَ َق َ
فَ لَ اما َولِي ع َمر أَتَاه فَ َق َ
ين اق بَل َ
ال :يَا أَم َير المؤمن َ
ِ
سأَلَه أَن يَقبَ َل
َوالَ أَبو بَك ٍرَ ،وأَنَا الَ أَق بَ ل َها ِمن َ
ك  ،فَ قبِ َ
ض َولَم يَقبَ ل َها  .ث ام َولي عث َمان ،فَأَتَاه فَ َ
ك ،فَ لَم
ص َدقَ تَه ،فَ َق َ
ال :لَم يَقبَ ل َها َرسول اللا ِهَ ،والَ أَبو بَك ٍر َوالَ ع َمرَ وأَنَا الَ أَق بَ ل َها ِمن َ
َ
ك ثَعلَبَة فِي ِخالَفَ ِة عث َما َن.
يَقبَ ل َها ِمنهَ ،و َهلَ َ
وهذا الحديث منكر ،من عدة وجوه:
أ-فيه معان بن رفاعة السلمي ،فهو وإن وثقه بعضهم كعلي بن المديني ودحيم ،فقد قال
عنه ابن حبان في "المجروحين"  :منكر الحديث يروي مراسيل كثيرة ويحدث عن أقوام مجاهيل،
اليشبه حديثه حديث األثبات  ،فلما صار الغالب على روايته ما تنكر القلوب استحق ترك
()33

االحتجاج به ،ونقل ابن حجر في "تهذيب التهذيب" عن ابن معين تضعيفه.

وقال الجوزجاني :ليس بحجة ،والذي حط عليه كالم المحققين في أمره أنه لين الحديث ،بذلك
حكم عليه يعقوب بن سفيان البسوي ،وابن حجر ،وقال الذهبي :هو صاحب حديث ،ليس
بمتقن.

()31

( )33هتذيب التهذيب)231|13(:
(")31املعرفة والتاريخ" ( )491|2وابن حجر يف التقريب  292|2والذهيب يف "امليزان" ()134|4

ب-وأما علي بن يزيد األلهاني "نسبة إلى ألهان بن همدان ،فمتفق على ضعفه حكم عليه
البخاري بأنه منكر الحديث ،وقال النسائي :متروك الحديث ،وقال ابن حبان :منكر الحديث
()32

جدا ،ويجب التنكب عن روايته ،لما ظهر لنا عمن فوقه ودونه من ضد التعديل.

ج-وأما القاسم بن عبدالرحمن ،فهو كما قال عنه ابن حبان :يروي عن أصحاب ر سول
اهلل المعضالت ،ويأتي عن الثقات باألشياء المقلوبات حتى يسبق إلى القلب أنه كان كالمتعمد
لها...ثم ساق بسنده إلى اإلمام أحمد أنه قال فيه :منكر الحديث ،ما أرى البالء إال من قبل
()33

القاسم ،ونقل ذلك عن اإلمام أحمد أيضا ابن حجر.

وقد حكم عليه األئمة بالضعف ،فقال ابن حجر :إنه حديث ضعيف ال يحتج به ،وقال
في "الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف" :هذا إسناد ضعيف جدا ،وقال في "اإلصابة":
()34

إن صح الخبر ،وال أظن يصح...

وقال اإلمام العراقي :رواه الطبراني بسند ضعيف.

()39
()36

وقال اإلمام الهيثمي :رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد األلهاني وهو متروك.

( )32اللباب ( ) 23|1واملُين (" )31التاريخ الكبري(  ) 331|6والضعفاء الصُري (" ) 22الضعفاء واملرتوكني" () 77
"اجملروحني" ()113|2
()33اجملروحني  212|2امليزان  373|3هتذيب التهذيب 323| 2
(" )34الفتح" ( " ) 266|3الكاف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف" (" ) 77اإلصابة " ()152|1
(" )39املُين عن َحل األسفار يف األسفار" ( )266|3
( )36ينظر":اإلصابة يف متييز الصحابة"()64/2وللمزيد ينظر كتيب" ثعلبة بن حاطب الصحايب املفرتى عليه" د.عداب احلمش.

وحكم اإلمام الذهبي على الحديث بأنه منكر بمرة.

()37

د-ومما يزيد ضعفه نكارته من جهة متنه ،حيث أن الصحابي ثعلبة بن حاطب بدري،
وقد صح الحديث فيهم(:اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) ( ،)32فقد غفر لهم ،وأيضا النكارة
في مخالفته ما تقرر من نصوص الشريعة في قبول التوبة من المرء أيّا كان ما لم تغرغر روحه!
()35

ه  -ثم إن أهل السير نصوا على أن ثعلبة بن حاطب قد استشهد قديما في أحد.

والمطلب السابع :أبو هريرة.
-3أخرج البخاري( )1245 ،31من طريق نافع يقول :حدث ابن عمر أن أبا
هريرة يقول( :من تبع جنازة فله قيراط) فقال :أكثر أبو هريرة علينا ،فصدقت -يعني
عائشة -أبا هريرة ،وقالت :سمعت رسول اهلل يقوله ،فقال ابن عمر :لقد فرطنا في
قراريط كثيرة.
فليس في قول ابن عمر( :أكثر أبو هريرة) اتهام له ،وال منقصة ،حيث ص ّدقت
عائشة أبا هريرة ووافقته ،فتبيّن ضبط أبي هريرة وإتقانه ،فسمع ما فات غيره من الصحابة،

فأقر أبن عمر بهذا؛ فلذا قال متحسرا( :لقد فرطنا في قراريط كثيرة) ،وقد أقنع أبو
ّ
ال :يَقول النااس :أَكثَ َر أَبو ه َري َرَة! فَ لَ ِقيت َرجالً،
هريرة بعض من استغرب كثرة حديثه ،ف َق َ

( )37ينظرَ" :تريد أمساء الصحابة" () 66|1
( )32أخرجه البخاري ( ) 6943 ، 9534 ، 4632 ، 4329 ، 3762 ، 2519 ،2249ومسلم ()1713
( )35اَليثمي يف "جممع الزوائد" ( )32|7

فَ قلت :بِأَي سورةٍ قَ رأَ رسول ِ
ال :الَ أَد ِري ،فَ قلت :أَلَم تَش َهد َها؟
اهلل البَا ِر َحةَ فِي ال َعتَ َم ِة؟ فَ َق َ
َ َ َ
ِ
ورةَ َك َذا َوَك َذا)
قَ َ
ال :بَلَى ،ق لتَ :ولَكنى أَد ِري ،قَ َرأَ س َ

()43

-9أخرجه البخاري(  ) 125من طريق سعيد المقبري ،عن أبي هريرة ،قال( :حفظت
من رسول اهلل وعاءين ،فأما أحدهما فبثثته ،وأما اآلخر فلو بثثته ،قطع هذا البلعوم)
فليس فيه كتمان للعلم الشرعي النافع الواجب ،وحاشاه أن يفعل ذلك ،وقد صرح أبو
برد هذه التهمة ،وبيّن شدة خوفه من كتمانه ،وسبب كثرة أحاديثه ،فقال :إن الناس
هريرةّ 
يقولون أكثر أبو هريرة! ولوال آيتان في كتاب اهلل ،ما حدثت حديثا ثم يتلو{ :إن الذين

يكتمون ما أنزلنا من البينات  -إلى قوله  -الرحيم}إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم
الصفق باألسواق ،وإن إخواننا من األنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم ،وإن أبا هريرة كان
يلزم رسول اهلل بشبع بطنه ،ويحضر ما ال يحضرون ،ويحفظ ما ال يحفظون)

()41

قال المهلب ،وأبو الزناد :قوله( :وأما اآلخر لو بثثته قطع هذا البلعوم) يعنى أنها كانت
أحاديث أشراط الساعة ،وما عرف به من فساد الدين ،وتغيير األحوال ،والتضييع لحقوق
اهلل ، كقوله :تمت يكون فساد هذا الدين على يدي أغيلمة سفهاء من قريش ،وكان أبو
صرح ،وكذلك ينبغي
هريرة يقول :لو شئت أن أسميهم بأسمائهم ،فخشي على نفسه ،فلم ي َ
لكل من أمر بمعروف إذا خاف على نفسه في التصريح أن ي َعرض ،ولو كانت األحاديث التي

( )43أخرجه البخاري ( )1169وأَحد ()912/2
()41أخرجه البخاري () 6521 ، 2223 ، 1542 ،112

لم يحدث بها من الحالل والحرام ما َو ِس َعه تركها؛ ألنه قال :لوال آيتان في كتاب اهلل ما
()42
حدثتكم ،ثم يتلو{ :إِ ان الا ِذين يكتمو َن ما أَن زلنَا ِمن الب ي نَ ِ
ات َواله َدى} [ البقرة ] 109 :
َ َ َ َ
ََ
فالسبب األصلي الذي اقتضى له كثرة الحديث عن رسول اهلل مالزمته له؛ ليجد ما
يأكله؛ ألنه لم يكن له شيء يتجر فيه ،وال أرض يزرعها ،وال يعمل فيها ،فكان ال ينقطع عنه؛
خشية أن يفوته القوت ،فيحصل في هذه المالزمة من سماع األقوال ،ورواية األفعال ،ما ال
يحصل لغيره ممن لم يالزمه ،مالزمته وإعانة على استمرار حفظه؛ لذلك ما أشار إليه من
الدعوة النبوية له بذلك.

()43

(" )42شرح صحيح البخاري" البن بطال ()159/1
(")43فتح الباري" ابن حجر ( )323/13وانظر" :فتح الباري" ابن حجر ( 214/1و  )51/3و "عمد القاري" ()399/3

()43

الخاتمة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

وبعد :

فهذه اجلولة املباركة يف رياض السنة املطهرة يف بعض ما ورد من الثلب يف أصحاب النيب،
فلنرتيث يف هذه احملطات ،ولنجعلها يف نقاط:
أمهية هذا املوضوع ،ونشره والعناية به ،وآكدية حبثه حبثا متخصصا مستوعبا جلميع الصحابة ،
بكتب مستقلة ،أو رسائل علمية؛ لشدة احلاجة لذلك.
حفظ السنة النبوية ،والنصيحة لرسول اهلل ،ببيان صحيحها من معلوَلا.
تقرير أفضيلة الصحابة وخرييتهم على مجيع القرون ،فلم يسبقهم ولن يلحقهم أحد.
إزاحة ما يوهم النقيصة واحلط من قدرهم ،أو تفضيل ومقاربة غريهم.
أن كل حديث يوهم تنقص الصحابة أو احلط من قدرهم ،فهو إما ضعيف ،أو غري صريح،
فريد اجململ إىل احملكم الواضح.
وال مراد ظاهرهّ ،
الرد على الطوائف واجلماعات املنحرفة اليت آذت اهلل ورسوله واملؤمنني بتنقص الصحابة
واحلط من قدرهم بُري حق.
أثر التساهل يف دراسة األحاديث وبيان درجتها ،مما قد تؤدي الُفلة عنه ملفاسد علمية كبرية
وخطرية ،تؤثر على األحاديث الصحيحة املشهورة ،بتأويل أو صرف عن ظاهرها ،أو حيدث قوال مل
يسبق إليه من األئمة املعتربين! واهلل املوفق ،وصلى اهلل على نبينا حممد.
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-2فهرس األحاديث حسب حروف الهجاء:

آخركم موتا يف النار ،وكان مسرة آخرهم
ِ
ول اهللِ...
ت :بِأَي ُس َورةٍ قَ َرأَ َر ُس ُ
يت َر ُجال ،فَ ُق حل ُ
أَ حكثَ َر أَبُو ُهَريح َرَة! فَلَق ُ
َحلِحق َها بِأ حَهلِ َها ،وَمت حع َها بِرا ِزقِيَّتَ ح ِ
ني...
أح
َ
َ
ب البَ َش ُر ،فَ َم حن َسبَحبتُهُ...
ب َك َما يَ حُ َ
اللَّ ُه َّم إين أ حغ َ
ضُ
ضُ
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
ِ
إِنَّه َّن ِ
يم!
وس َ
ُ َ
ب يُ ُ
فَ ،وَكحي ُد ُه َّن َعظ ٌ
ص َواح ُ
بل ائتمروا باملعروف ،وتناهوا عن املنكر ،حىت إذا رأيت شحا مطاعا...
حفظت من رسول اهلل وعاءين ،فأما أحدمها فبثثته ،وأما اآلخر...
خري الناس قرين ،مث الذين يلوهنم ،مث الذين يلوهنم...
ث مَّر ٍ
ِ
ات
عُ حذت ُم َعاذا ثَالَ َ َ
ِ
الر حَح ِن بن عو ٍ
اجلَنَّةَ َححب وا
ف يَ حد ُخ ُل ح
قَ حد ر ُ
أيت َعحبد َّ َ ح َ َ ح
مثل أميت مثل املطر ،ال يدرى أوله خري أم آخره
من تبع جنازة فله قرياط
ِ
يل تُ َؤدي ُشكَحرهَُ ،خحي ٌر ِم حن َكثِ ٍري الَ تُ ِطي ُقهُ...
َوححيَ َ
ك يَا ثَ حعلَبَةُ ،قَل ٌ
الَ أَ حشبَ َع اللَّهُ بَطحنَهُ
ال تسبوا أصحايب ،ال تسبوا أصحايب ،فوالذي نفسي بيده....
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