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مجعاً ودراسة- اسق بِنَ بَاٍ فَتَ بَ يَّ نُ ْْٓوا
َ ا ْن َجاءَ ُك ْم ف:املروایت الوارده يف سبب نزول
دکتور حافظ قدرة هللا عناية هللا
Abstract

دکتور حافظ حممد نصر هللا

In this paper, researcher has made the analysis and tried to find out the
context of the following holy verse (Sūrah Al-Ḥujurāt :6). He has further
searched out all the sources that describe the circumstances and the
incidents behind the revelation. The authenticity of every sources as per
the standard of acceptance of Aḥādith set by the reverend, Muḥaddithēn.
The researcher has made detailed analysis of context of the revelation of
the holy words according the subject and brief analysis of the reference
available has been made in this regard. As there is reference of great
Ṣaḥābī in the given sources. That is why the discussion also throws light
on the justice of Ṣaḥābah () in this paper the difference between ‘Kāfir’
and ‘Kufr’ and ‘Fāsiq’ and ‘Fisq’ has also been explained briefly.
If the said quotation is associated with that Ṣaḥābī would it affect the
judiciousness of the Ṣaḥābī. A part from this discussion also includes the
description of Ya‘qūb Bin Ḥumaid Bin Kāsib about whom it was quoted
and concluded that the said person is not the original narrator of Bukhārī
and Muslim instead he has been condemned and discarded and his
narration is unacceptable.
In the end of discussion, a brief description of the results and benefits
which were extracted during the discussion. The gist of the whole
discussion lies in fact that given verse must be understand according to the
rules and principles of its own when it is reported by someone and it must
not be associated with the Ṣaḥābī, who has narrated it, because all the
narrations given about the context of this verse are weak and unacceptable.
Key Words: Quotation, Fāsiq, Original Narrator, Discussion
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احلمد هلل رب العاملنی والصالة والسالم علی أشرف األنبياء وإمام املرسلنی۔ نبينا حممد وعلی آله وصحبه ومن
تبعهم إبحسان إلی يوم الدين ،أما بعد!
ٌۢ
ۗ
فهذه دراسة موجزة فی املروایت الواردة فی قوله سبحانهْٓٓ :ایَي ها الَّ ِذين آمنُْٓوا اِ ْن جاء ُكم فَ ِ
اسق بِنَ بَاٍ فَتَ بَ يَّ نُْْٓوا اَ ْن
ََ ْ
َ َْ َ ْ
ِِ
ٌۢ ِ ٍ
ِ
نی 1وذلک فی أصول احملدثنی لنقد املروایت ،واَتبعت بيان حکمها
صبِ ُح ْوا َع ٓلي َما فَ َعلْتُ ْم نٓدم َْ
تُصْي بُ ْوا قَ ْوًما َبهَالَة فَتُ ْ
أشرت إلی
صحة وضعفا بعد دراسة أسانيدها۔ ذکرت الرواایت املرفوعة واآلاثر املوقوفة ،لتکون دراسة شاملة ،و ُ
عدالة الصحابة رضی هللا عنهم فی تناای البحث أبخلص عبارة لصلتها ابآلية املذکورة ،وذکرت ابختصار الفرق بنی
الفاسق والفسق والکافر والکفر مستندا أبقوال أهل العلم ،وعلی فرض تسليم نزول اآلية خاصة فی الصحابی اجلليل
’الوليد بن عقبة رضی هللا عنه‘ هل يقدح ذلک فی العدالة؟ إضافة إلی ما تقدم ذکرت بشئی من التفصيل أبن
يعقوب بن ُُحيد بن کاسب ،أحد رواة السند ليس من ُرواة الصحيحنی والأحدمها ذاکرا القرائن واملالبسات،
وخرجت بعد ذلک بنتيجة أرجو أن أکون ممن حیالفه التوفيق والسداد إن شاء هللا۔
وفی هناية املطاف ذکرت ما استفدته من البحث خالصتها أن اآلية بينت أصوال مهما أال وهو التتبت
والتحقق فيما يُنقل ،وأن اآلية عامة وإن قيل فی سبب نزوهلا اليستند إلی دليل صحيح والرواایت الواردة فی ذلک
کلها ضعيفة ،وإن تعددت طرقها۔ وهللا أعلم

الروایةاألولی

رواية احلارث بن أبی ضرار ،قال اإلمام أُحد :حدثنا حممد بن سابق حدثنا عيسی بن دينار ،حدثنا أبی ،أنه
أقررت
مسع احلارث بن ضرار اخلزاعی قال:
دخلت فيه) و ُ
دخلت( ُ
قدمت علی رسول هللاﷺ فدعانی إلی اإلسالم ،فَ ُ
ُ

به ،فدعانی إلی الزکاة فأقررت هبا ،وقلت :ایرسول هللا! ارجع إلی قومی فأدعوهم إلی اإلسالم ،وأداء الزکاة فمن
مجعت من الزکاة۔ فلما
رسول اهللﷺ رسوالً اِبَّ إن کذا وکذا ،ليأتيک ما
استجاب لی
مجعت زکاتهُ ،فُیسل إلی ُ
ُ
ُ
مجع احلارث من الزکاة ممن استجاب له ،وبلغ اابن الذی أراد رسول هللاﷺ أن يبعث إليه ،احتبس عليه الرسول،
فلم أیته ،فظن احلارث أنه قد حدث فيه سخطة من هللا عزوجل ورسوله ،فدعا بِ َسَروات قومه فقال هلم :إن رسول
هللا ﷺ کان وقت لی وقتاً يُرسل إلی رسوله ليقبض ما کان عندی من الزکاة ،وليس ِمن رسول هللاﷺ اخلُلف۔
الوليد بن عُقبة إلی
والأری حبس رسوله إال من سخطة کانت۔ فانطلِ ُقوا فنَأتی رسول هللاﷺَ :و بعث ُ
رسول هللاﷺ َ
فرجع ،فأتی رسول
الوليد حتی بلغ بعض الطريق فَ َ
احلارث ليقبض ما کان عنده مما مجع من الزکاة ،فلما أن سار ُ
رق َ
رسول هللاﷺ البعث إلی احلارث ،فأقبل احلارث
هللاﷺ فقال ایرسول هللا :إن احلارث منعنی الزکاة وأراد قتلی۔ فضرب ُ
احلارث فلما غشيهم قال هلم :إلی من
صل من املدينة لقيهم احلارث فقالوا :هذا
أبصحابه إذا
ُ
استقبل َ
البعث وفَ َ
َ
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ِ
ِ
الوليد بن عقبة فزعم أنک منعتَه الزکاة
بُعثتُم؟ قالوا :إليک ،قالَ :وِلَ؟ قالوا :إن رسول هللاﷺ کان بعث إليک َ
أردت قتله ،قال :ال ،والذی بعث حممداً ابحلق ما رأيتُه بَتة والأاتنی ،فلما دخل احلارث علی رسول هللاﷺ ،قال:
و َ
أقبلت إال ِحنی احتبس علی
منعت الزکاة وأردت قتل رسولی :قال :ال ،والذی بعثک ابحلق ما رأيته والأاتنی وما ُ
َ
ِ
ِ
خشيت أن تکون کانت سخطة من هللا عزوجل ورسوله ،قال :فنزلتْٓٓ :ایَي َها الَّذيْ َن آ َمنُْْٓوا ا ْن
رسول رسول هللاﷺ
ُ
ُ
ٌۢ
ۗ
ٌۢ
ِ ٍ
ِِ
ِ ٍ
ِ
ض ًال ِم َن هللاِ َونِ ْع َم ًة َوهللاُ َعلِْيم
نی إلی فَ ْ
صبِ ُح ْوا َع ٓلي َما فَ َع ْلتُ ْم نٓدم َْ
َجاءَ ُك ْم فَاسق بِنَ بَا فَتَ بَ يَّ نُ ْْٓوا اَ ْن تُصْي بُ ْوا قَ ْوًما بَ هَالَة فَتُ ْ
ِ 2
َحكْيم

مصادرالروایة

١۔ مسند أُحد ،ج٢٤٣ /٤رقم ٨٨٤٨١:ترقيم أحاديث حممد عبدالسالم عبدالشافی ،دارالکتب العلمية ،بُیوت
طبع االولی٣١٤١ :ه ٣٩٩١/م.
٢۔ وابن أبی حامت فی تفسُیه ٦٤٤/٧١،دارالکتب العلمية.
٣۔ املعجم الکبُی لالمام الطربانی،ج،٣ص ٤٧٢رقم ٥٩٣٣:بتحقيق وخدمة العالمة ُحدی عبداجمليد السلفی،
دار احياء الرتاث العربی ،ط الثانية ٢٢٤١ه ٢٠٠٢/م.
٤۔ الواحدی فی أسباب النزول،ص( )١٥٤کلهم من طريق حممد بن سابق عن عيسی بن دينار عن أبيه أنه مسع
احلارث بن ضرار فذکره غُی أن فی رواية الطربانی :احلارث بن سرار اخلزاعی ،والباقی سواء ،والصواب فی
اسم الراوی من الصحابی۔ احلارث بن أبی ضرار وقيل ضرار ،انظر اإلصابة ،ج ،٣ص) ٨٤٠٢،٩٤٠٢(٧٧
ط هجر القاهرة ٩٢٤١ه ٨٠٠٢/م .وعزاه ابن حجر فی اإلصابة( ،ج )٣٦٣/٢إلی مطنی وابن السکن
وابن مردويه أيضاً.

دراسةرجالالسند

١۔ حممد بن سابق التميمی موالهم ،أبوجعفر الکوفی نزيل بغداد :روی عن إبراهيم بن طهمان ومبارک بن فضالة
ومالک بن مغول وآخرين وعنه :االمام أُحد والبخاری وزهُی بن حرب وغُیهم .روی له :البخاری فی الصحيح،
وضعف فی
وقال يعقوب السدوسی :صدوق ،وقال النسائی:ليس به أبس ،ووثقه العجلی ويعقوب بن شيبةُ ،
بعض الرواایت ،وقال احلافظ ابن حجر :صدوق ،توفی سنة ثالث عشرة ومائتنی ،وقيل :سنة أربع عشرة
3
ومائتنی
٢۔ عيسی بن دينار اخلزاعی موالهم ،أبوعلی الکوفی املؤذن :روی عن :أبيه دينار اخلزاعی وأبی جعفر وعبدهللا ابنی
2
3
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علی بن احلسنی بن علی بن ابی طالب فی آخرين .وروی عنه :عبد هللا بن املبارک ووکيع وحیی بن أبی زائده
وآخرون ،وقال أُحد :ليس به أبس ،ووثقه ابن معنی وذکره ابن حبان فی الثقات ،وقال أبوحامت :صدوق عزيز
4
احلديث ،ووثقه البخاری ،وقال بن حجر :ثقه ،من السابعة ،يعنی من طبقة کبار اتباع التابعنی
٣۔ دينار الکوفی والد عيسی اخلزاعی :روی عن مواله عمرو بن احلارث بن أبی ضرار اخلزاعی ،روی عنه :ابنه
عيسی بن دينار فقط۔ ذکره ابن حبان فی الثقات ،وذکره الذهبی فی امليزان وِل يذکر فيه جرحاً وال تعديالً.
وقال احلافظ فی التقريب :مقبول (يعنی عند املتايعة) واالفَلَنی احلديث ،کما ذکر ذلک احلافظ فی مقدمة
5
تقريب التهذيب۔ وقال ابن املدينی :عيسی معروف وال نعرف أابه يعنی :ديناراً ،وکأنه أراد جهالة احلال.

٤۔ احلارث بن أبی ضرار ،وقيل ضرار اخلراعی املصطلقی :والد جويريه أم املؤمننی ووقع عند الطربانی فی الکبُی:

صدقاً إلی قومه کما
احلارث بن سرار ،والصواب ابن أبی ضرار ،أسلم بعد غزوة بنی املصطلق وبعثه النبیﷺ ُم َ
6
جاء ذکره فی احلديث الطويل عند أُحد والطربانی وغُیهم

الحکم علیالروایة

إسناده ضعيف ،ألن مدار السند علی دينار اخلزاعی والد عيسی بن دينار ،وهو جمهول احلال ،وإن ذکره ابن
حبان فی ثقاته ،واجلمهور سکتوا عنه ،بل صرح علی بن عبد هللا املدينی کما فی هتذيب ابن حجر ،أننا نعرف
عيسی والنعرف أابه يعنی ديناراً ،وِل يوثقه أحد من النُقاد ،وقال عنه احلافظ :مقبول ،وقال فی األصابة :وأخرجه ا
الطربانی موصولة عن احلارث بن أبی ضرار املصطلقی مطولة ،وفی السند من ال يُعرف األصابة 7،ترمجة الوليد بن

عقبة ،وذکر بصيغة التمريض بقوله ويقال :إنه نزل فيه … علماً ان احلافظ ابن کثُی مال إلی تقوية أسناده
فی تفسُیه بقوله :ومن أحسنها ما رواه أُحد …8وجود أسناده احلافظ السيوطی فی الدر املنثور 9وفی لُباب
النقول( )٦٩١،٧٩١وقال احلافظ اهليثمی :رواه أُحد والطربانی ،اال أنه قال ’احلارث بن ِسرار‘ بدل ’ضرار‘
10
ورجال أُحد ثقات
4

اجلرح والتعديل،ج،٦ص٥٧٢۔ والتاريخ الکبُی ،ج،٦ص٧٩٣۔ وهتذيب التهذيب ج ،٨ص١٨١۔ وتقريب التهذيب ،ص ٧٦٧
الثقات البن حبان(ج )٨١٢/٤تقريب التهذيب(ص )١١٣هتذيب التهذيب (ج )٢٨١ ،١٨١/٨التاريخ
الکبُی(،ج .)٧٤٣/،٣اجلرح والتعديل (ج)٤٣٤/٣
األصابة ،)٣٦٣/٢( ،ومعرفة الصحابة ألبی نعيم ( ،)٣٨٧/٢االستيعاب البن عبدالرب القرطبی( ،ص)٩٦١
ج١٤٣/١١

8

تفسُی ابن کثُی ()٠١٢/٤
الدر املنثور١٩/٦
جممع الزوائد ،ج١٧١/،٧۔٢٧١

5

6
7

9
10
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قلت :هذا احلکم منهم رُحهم هللا تعالی فيه نظر ،ألن مدار السند علی دينار اخلزاعی ،وحاله کما عرفتم ،لذا
يبقی عندان اسناد الرواية ضعي ًفا .أما قول احلافظ اهليثمی عقب الرواية املذکوره’ :رجال أُحد ثقات‘ فان ديناراً
اخلزاعی ِل يوثقه أحد من نُقاد الفن کما مر ذکره آنفاً غُی ذکره ابن حبان فی الثقات ،واليلزم منه توثيق املذکور۔

فان له قاعدة معروفة فی توثيق کل من ِل يوقف فيه علی جرح ،فان احملدثنی انتقدوه

11

وأما حکم احلافظ ابن کثُی رُحه هللا علی سند القصة :أبنه:من أحسن ما ُروی فيه ما رواه االمام أُحد،12
فال يلزم منه کونه حسناً فی الواقع ،فغاية األمر أن القصة ُرويت أبسانيد خمتلفه بعضها أشد ضعفاً من بعض ،وأسناد
أيضا ضعيف ،حتی ابن کثُی نفسه أورد القصة املذکوره فی التاريخ 13وِل
اإلمام أُحد من أحسنها وفی احلقيقة هو ً
يطمئن من صحة سندها فقال :ذکر ذلک غُی واحد من املفسرين ،وهللا أعلم بصحة ذلک .کما أنه ال تالزم بنی

وحیکم عليه ابلضعف والرد لظهور علة
صحة سند ما وبنی صحة املنت۔ إذ قد يکون سند األثر أو احلديث نظيفاً ُ
خفية قادحة فی صحتها اطلع عليها النقاد اجلهابذه ،ولذلک قال احلافظ ابن حجر” 14:اليلزم من کون رجال
األسناد من رجال الصحيح أن يکون احلديث الوارد صحيحاً إلحتمال أن يکون فيه شذوذاً أو علة“۔
وهلذه األسباب انکر صحة القصة املذکورة وإن يکون سبب نزول اآلية فی الوليد بن عقبة :العالمة أبوبکر
بن العربی والعالمة حمب الدين اخلطيب15۔ فعلی تسليم صحة القصة فی الوليد بن عقبة رضی هللا عنه۔ جدالً يظهر
ِ
ِ
صيَا َن ،16وهذا
التناقض بنی الرواية املذکورة وبنی قوله سبحانه فی سورة احلجراتَ :وَكَّرَه الَْي ُك ُم الْ ُك ْفَر َوالْ ُف ُس ْو َق َوالْع ْ

حمال فی الوحی ،فسنة الرسولﷺ وحی جیب اإلمیان هبا والعمل مبقتضاها وعلی فرص ثبوت اخلرب ،يُوجه النقد إلی
عدالة الصحابة ،وهذا المیکن أبداً۔
فما احلل وکيف التطبيق بنی النصنی إن ثبت اخلرب ،وهل إرتکاب الصغائر ينافی عدالة الصحابة أم کيف؟
سيأتی کل ذلک ابذن هللا تعالی فنَ ِظَرة إلی ميسرة۔ وهللا املوفق للصواب .فخالصة :املرام أن الرواية ِل تثبت صحتها

فی ضوء أصول احملدثنی ونقاد الفن

11

انظر :مقدمة لسان امليزان(ج )٨٠٢،٩٠٢/١طبعة جديدة والتنکيل للمعلمی (ج١ص)٦٦،٧٦
االمام أُحد …… فذکره۔(فی تفسُیه،ج)٠١٢/٤
البداية والنهاية ،ج٤١٢/٨

14

احلافظ ابن حجر  :النکت علی کتاب ابن الصالح ،ج٤٧٢/١
انظر :العواصم من القواصم ،ص ١٩ ،٠٩مع اهلامش
احلجرات ۷ : ٤۹

12
13

15
16
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الروایةالثانیة
رواية أم سلمة  ،قال إسحاق بن راهويه فی مسنده” :حدثنا روح بن عُبادة ،حدثنا موسی بن عبيدة

الربذی ،أخربنی اثبت مولی أم سلمة عن أم سلمة  قالت :کان رسول هللاﷺ يُصلی رکعتنی قبل العصر ،فقدم
عليه وفد بنی ُمصطلق ،وکان بعث إليهم الوليد بن عقبة ،أیخذ صدقات أمواهلم بعد الوقعة ،فلما مسعوا بذلک خرج

وهنديه فی البالد وحنرسه ،فلما مسع هبم رجع فقال :ایرسول
منهم قوم رکوابً ،فقالوا :نُ َفخ ُم َ
رسول رسول هللا ﷺ ُ
هللا! إن بنی مصطلق منعوا صدقاهتم فلما مسعوا به رجع أقبلوا علی اثره حتی قدموا املدينة …… اخل“ ،والباقی
حنو رواية املتقدمة۔

مصادرالروایة

١۔ مسند إسحاق بن راهويه 17،بطوله.
٢۔ تفسُی ابن جرير الطربی 18،قال حدثنا أبوکريب ،قال :جعفر بن عون عن موسی بن عبيده عن اثبت مولی
أم سلمة فذکره حنو ما تقدم.
٣۔ ورواه الطربانی فی املعجم الکبُی 19،قال الطربانی :حدثنا مصعب قال :ثنا أبی ،ثنا عبدالعزيز بن حممد عن
موسی بن عبيده… فذکر حنو الرواية األولی.

دراسةرجالالسند

١۔ روح بن عبادة بن العالء بن حسان القيسی ،أبو حممد البصری ثقة فاضل له تصانيف ،من الطبقة التاسعة،
20

مات ستة مخس أو سبع ومائتنی اهلجرية
الربذی،
٢۔ موسی بن عُبَيدة ،بضم أوله۔ ابن نَ ِشيط بفتح النون وکسر املعجمة بعدها حتتانية ساکنة مث مهملةَّ ،
بفتح الراء واملوحدة مث معجمة ،أبوعبدالعزيز املدنی :روی عن :عبد هللا بن دينار وحممد بن کعب القرظی
وأيوب بن خالد فی آخرين .وروی عنه :سفيان الثوری وابن املبارک وجعفر بن عون وآخرين .قال علی بن
املدينی :کنا نتقی حديث موسی بن عبيدة ،وفی رواية ضعيف احلديث .وقال أُحد بن حنبل :الحتل الرواية
عندی عنه .وقال البخاری :منکر احلديث ،وقال ابن معنی :ال يُکتب حديثه .وقال أبوحامت :منکر احلديث .
الضعف علی أحاديثه بنی ،وضعفه ابن حبان.
وقال ابن عدی:
ُ
17

ج/٤ص٨١١،٩١١رقم٦٨٨١

18

ج/٤١ص٤٤١
ج)٠٦٩ ،٩٥٩( ٠٠٤،١٠٤/٣٢
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ص٩٢٣:

19
20
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ذکر هذه األقوال الذهبی فی امليزان وأقرها وضعفه ابن حجر .فاخلالصة :أنه ضعيف وتوفی سنة ثالث
ومخسنی ومائة.

مصادرالترجمة

الکامل البن عدی 21اجملروحنی من احملدثنی ،22ميزان االعتدال ،23هتذيب التهذيب ،24تقريب التهذيب البن
25

حجر۔
۳۔ اثبت مولی أم سلمه :يروی عن أم سلمة وعن عمر ،روی عنه موسی بن عبيدة ،ذکره ابن أبی حامت فی
اجلرح والتعديل ،وِل يذکر فيه شيئاً وذکره ابن حبان فی الثقات :قال ابن حبان :مات فی خالفة عمر بن
اخلطاب ،اجلرح والتعديل 26الثقات البن حبان 27وعليه فإنه جمهول ،وهذه العلة الثانية الدالة علی عدم

صحة سند القصة (موسی بن عبيدة…جهالة مولی أم سلمة) .علماً أن مسند االمام أُحد قد حوی کثُیا

أو کاد أن حیيط بميع مروایت أم املومننی أم سلمه  فهذه الرواية ليست من ضمنها۔
٤۔ أم سلمة :هند بنت أبی أمية بن املغُیة املخزومية أم املؤمننی تزوجها النبیﷺ بعد أبی سلمة سنة أربع وقيل
ثالث وعاشت بعد ذلک ستنی سنة وماتت سنة اثنتنی وستنی ،وقيل :سنة إحدی ،وقيل قبل ذلک .واألول
أصح :اإلصابة 28ط هجر ،القاهرة

الحکم علیالروایة

شديدة الضعف ،ألجل موسی بن عبيدة الربذی وجهالة اثبت مولی أم سلمة ،فباإلول أعلها احلافظ ابن
حجر واحلافظ اهليثمی ،الکاف الشافی ص.29٦٦٢

ملحوظة

أما قول أم املؤمننی أم سلمة  فی مطلع احلديث ”کان رسول هللا ﷺ يصلی رکعتنی قبل العصر…“
21

ج٥٣٣٢،٦٣٣٢/٦

22

ج/٢ص ١٤٢،٢٤٢
ج/٦ص١٥٥
ج٠٢٣ ،٩١٣/٠١
ص٣٨٩:
ج١٦٤/٢

27

ج/٤ص٥٩،٦٩
ج/٤١ص٥٨٣
جممع الزوائد ج/٧ص ٤٧١ ،٣٧١

23
24
25
26

28
29
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فاملراد منه ُسنة الظهر البعدية التی فاتته عليه السالم بسبب جمئی وفد بنی املصطلق ،ال مطلق الصالة النافلة بعد
العصر .انظر تفصيل املسألة فی الصحيح للبخاری،کتاب مواقيت الصالة ،ابب ما يُصلی بعد العصر من الفوائت
وحنوها 30والصحيح لإلمام مسلم،کتاب صالة املسافرين ،ابب :معرفة الرکعتنی اللتنی کان يصليهما النبیﷺبعد
العصر

31

الروایةالثالثة
رواية علقمة بن انجية :قال الطرباين ”:حدثنا أُحد بن عمرو اخلالل املکی ،ثنا يعقوب بن ُُحيد ،ثنا عيسی

بن احلضرمی بن کلثوم بن علقمة بن انجية بن احلارث اخلزاعی ،عن جده کلثوم ،عن أبيه علقمة قال :بعث إلينا
رسول هللاﷺ الوليد بن عقبة بن أبی معيط ي ِ
صدق أموالنا فسار حتی إذا کان قريباً منا وذلک بعد وقعة املر ِ
يس ِع
ُ
ُ ُ
َُ
أتيت قوماً فی جاهليتهم أخذوا اللباس ومنعوا الصدقة ،فلم
رجع ،فرکبنا فی أثره ،فأتی النبیﷺ فقال :ایرسول هللا ُ
ِ
ِ ٌۢ ِ ٍ
ِ
ِ
صْي ب وا قَو ٌۢما ِبَه الٍَة فَتُ ْ ِ
ح ْوا َع ٓلي َما
صب ُ
يغُی النبیﷺ حتی نزلتْٓٓ :ایَي َها الَّذيْ َن آ َمنُْْٓوا ا ْن َجاءَ ُك ْم فَاسق بنَ بَا فَتَ بَ يَّ نُْْٓوا اَ ْن تُ ُ ْ ْ ً َ
ِِ
نی 32وأتی املصطلقيون النبیﷺ أثر الوليد بطائفة من صدقاهتم يسوقوهنا …احلديث بطوله۔
فَ َعلْتُ ْم نٓدم َْ

مصادرالروایة

33

۱۔ املعجم الکبُی للطربانی
٢۔ ورواه ابن منده وابن مردويه من حديث علقمة بن انجية کما فی الدر املنثور34طبعة دارالفکر.
٣۔ ورواه ابن أبی عاصم فی اآلحاد واملثانی

35

دراسةرجالالسند

۱۔ أُحد بن عمرو اخلالل املکی اجلواز؛ أبو عبد هللا :حدث عن :حممد بن أبی عمر العدنی ،وإبراهيم بن املنذر
احلزامی واحلسن بن داؤد املنکدری وغُیهم .وروی عنه :أبو القاسم سليمان بن أُحد الطربانی فی معاجعه ،وأکثر
عنه۔ وترمجه العالمة الذهبی فی اترخیه (ج ،٢٢ص )٩٥وِل يذکر فيه جرحاً وال تعديالً ،وعليه فإنه جمهول احلال،
وإکثار الطربانی عنه يرفع جهالة العنی۔ وانظر :إرشاد القاصی والدانی إلی تراجم شيوخ الطربانی 36للعالمة انيف
 30صحيح البخاری ،حديث٣٩٥ ،٠٩٥:
 31صحيح املسلم ،حديث٠٣٩١ :
 32احلجرات٦ :٤۹
 33املعجم الکبُی للطربانی ،ج /٨١ص ٦۔٧
34
35
36

الدر املنثور،ج ٦ص٢٩
ابن أبی عاصم فی اآلحاد واملثانی ،برقم ٥٣٣٢
الطربانی،ص ٦٤١
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بن صالح املنصوری.
۲۔ يعقوب بن ُُحَيد بن کاسب املدنی ،نزيل مکة :روی عن :إبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان
والوليد بن مسلم وعبد الرزاق الصنعانی فی آخرين .وروی عنه :اإلمام البخاری فی خلق أفعال العباد ،وحممد بن
يزيد بن ماجة وعباس العنربی وبقی بن خملد وعبد هللا بن أُحد بن حنبل وآخرون۔ مات سنة أربعنی أو إحدی
وأربعنی ومائتنی۔

ماقیل فیه منجرحأوتعدیل
أسه ،
قال الدوری عن ابن معنی :ليس بشیء وفی رواية عنه :ليس بثقة ،وسئل عنه أبو زرعة ،فحرک ر َ
قلت(ابن أبی حامت) کان صدوقاً؟ قال :هلذا شروط وقلبی ال يسکن علی ابن کاسب .وقال أبوحامت :ضعيف
احلديث ،وقال النسائی :ليس بشیء وقال فی موضع آخر :ليس بثقة وذکره العقيلی فی الضعفاء وذکر الذهبی فی

امليزان 37وقال”:له مناکُی وغرائب“ ،وذکر فی املغنی 38وفی ديوان الضعفاء 39فذکر فيه جرح نقاد الفن .ولذا قال
ابسنادين فی أحدمها :يعقوب بن ُحيد بن کاسب وثقه ابن حبان
احلافظ اهليثمی عقب الرواية :رواه الطربانی
َ
40
وضعفه اجلمهور وبقية رجاله ثقات
اِحلَاقًا إلی ما سبق ذکره فی بيان حال يعقوب :أن أابداؤد صاحب السنن:جعل أحاديت ابن کاسب وقاایت
علی ظهور کتبه فسأله زکرای بن حیی احللوانی عن ذلک فقال :رأيت فی مسنده أحاديث منکرة فطالبناه ابألصول
فدافعنا ،مث أخرجها بعد ،فاذا تلک األحاديث ُمغُیة خبط طری کانت مراسيل فأسندها وزاد فيها .قال احلافظ بعد
ذکر النص املذکور :قلت :فهذا اجلرح قادح ،وهلذا ِل خیرج عنه أبوداؤد شيأً ،وأکثر عنه ابن ماجه
قلت(الباحث) :ويؤيده قول عباس العبنری عنه’ :يوصل احلديث‘ يعين أنه يُرکب أسانيد من عنده ابملراسيل
41
وجیعلها مرفوعة۔ وأما ثناء البخاری عليه بقوله ’هو فی األصل صدوقِ ،ل يزل خُیاً‘ کما فی التاريخ األوسط
طبعة مکتبة الرشد ،الرایض ،وعنه فی هتذيب التهذيب البن حجر 42والتذييل علی کتاب هتذيب التهذيب 43نقل
عنه تلميذه وراوی التاريخ األوسط عنه (قيل له :يعقوب بن کاسب ،ما تقول فيه؟ قال :حنن ِل نََر إال خُیاً ،فيه
37

امليزان ،ج ٧ص٦٧٢
املغنی،ج٠٥٥/٢
الضعفاء ،ص٥٤٣
جممع الزوائد ،ج٧ص٢٧١

41

التاريخ األوسط ،ج ٤ص٥٤٠١
هتذيب التهذيب البن حجر ،ج٠١ص٤٣٣
ايضاً ،ص٧٧٤

38
39
40

42
43
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بعض سهولة ،فأما فی األصل صدوق قال أبوحممد اخلفاف :راوی التاريخ األوسط عنه ،قال حممد بن حیيی (ذهلی):
ليس بصدوق فی األصل ،وکان حدث عنه مث ضرب عليه ،وقال :کتبت عنه مث سقط.
قلت :میکن أن يکون مراد البخاری :ثناؤه عليه فی دينه دون روايته)۔ أقول(الباحث) :فهذه قرينه أخری علی
أن يعقوب بن ُحيد ليس من ُرواة البخاری وال هو من شرطه ،لوال ذلک ملا ضرب علی حديثه ،ألن القرين والتلميذ
أعلم بشيخه وصاحبه من غُیه ،انهيک ِمن حممد بن حیيی الذهلی ،وهو من أساطنی الفن وفُرسان هذا امليدان۔
اضف إلی ما تقدم أن العالمة اجليانی فی کتابه املستطاب ’تقييد املهمل ومتييز املشکل‘44۔ ذکر أن ’يعقوب‘ غُی

منسوب إلی األب أو القبيلة ،وقع فی الصحيح للبخاری مرتنی۔
صلح جوٍر فالصلح مردود ضمن اِسناد حديث 45قال :حدثنا
األولی :فی کتاب الصلح :ابب إذا اصطلحوا علی ُ
يعقوب ،ثنا ابراهيم بن سعد …اخل.

بدرا من املالئکة ضمن حديث 46قال البخاری :حدثنا
والثانية :فی کتاب املغازی ،ابب فی فضل من شهد ً
يعقوب ،حدثنا إبراهيم ابن سعد …اخل.
وکذا ذکره احلافظ ابن حجر فی هدی الساری 47فی الفصل التاسع فی سياق امساء من طعن فيه من رجال
البخاری واجلواب عنه .وذکر هذين املوضعنی الذين تقدم ذکرمها آنفاً ،وصرح أنه وقع غُی منسوب ،وأنه أول من
نسبه أبوذر اهلروی والکالابزی فی کتاب اهلداية واالرشاد 48وقال :هو يعقوب بن ُحيد بن کاسب ،وکذا نسبه
الباجی فی التعديل والتجريح .49قال :يعقوب ،غُی منسوب ،مث قال الباجی هو :ابن ُُحَيد بن کاسب :فکل من
أتی بعدهم نسبه اتباعاً هلؤأل ،مع أن احلافظ ابن حجر رُحة هللا فی ’مقدمة الفتح‘ ِل يقطع بشیء بل قال :خمتلف
االحتجاج به .50انظر لالستزادة فتح الباری 51فإنه تکلم فی املوضع املشار إليه ابلتفصيل مفاده :أن الذی نسبه

إلی يعقوب بن ُُحيدِ ،ل أیت حبجة قطعية ،ولوال ذلک ملا اختلفوا فی تعيينه.
دليل آخر علی أن هذا ’يعقوب‘ ليس من رواة البخاری وال من شيوخه :إن الذين ال ُفوا فی رجال الکتب
44

تقييد املهمل ومتييز املشکل ،ج٣ص٣٦٠١ ،٢٦٠١
کتاب الصلح ،رقم ٧٩٦٢
صحيح البخاری ،رقم ٨٨٩٣
هدی الساری ،ص٧٧٤
اهلداية واالرشاد ،ج٢ص٣٢٨

49

التعديل والتجريح ،ج٣ص٩٤٢١ ،٨٤٢١
هدی الساری ،ص٧٧٤
فتح الباری (ج ٥ص )٥٥٢،٦٥٢و ج٧ص٨٥٣،٩٥٢
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الستة رمز وله (عخ ق) ،انظر تقريب التهذيب 52وخالصة تذهيب هتذيب الکمال للخزرجی( 53عخ ق) واجملعم
املشتمل علی ذکر امساء شيوخ أئمة النبل البن عساکر 54وهتذيب التهذيب البن حجر .55کما أن اإلمام احلاکم
ذکره فی املدخل إلی الصحيح ،فی فصل املهملنی من النِس ِ
ب ،56ويعنُون(:عخ ق) أن يعقوب بن ُُحيد له رواية
َ
يضا فی سنن ابن ماجه۔ وليس هو من رجال الشيخنی نص عليه الربقانی
فی ’خلق افعال العباد‘ للبخاری وله رواية أ ً

کما فی الفتح.57
أما قول احلاکم أبی عبد هللاِ :ل يتکلم فيه أحد حبجة (املستدرک ج ،٢ص )٧٠٣فَ َعقَّبه الذهيب فی تلخيص
املستدرک (ج  ،٢ص )٧٠٣بقوله :ضعفه غُی واحد .وکذا أصدر احلاکم علی احلديث فی املستدرک
(ج/،٣ص )٦١٢أبنه صحيح األسناد۔ فرد عليه الذهيب بقوله :يعقوب ضعيف .وهذا دليل واضح علی أن الذهيب،
وهو صاحب االستقراء التام فی الرجال ،اعترب قول النقاد اجلارحنی فی يعقوب بن ُُحيد وِل يعتُی قول من قوی
امره۔ السيما إذا انفرد برواية خالف فيه من هو أوثق منه.

َوللمحدثنی فی مثل هذه املواضع قاعدة مشهورة ،أبن اجلرح املفسر مقدم علی التعديل ،ألن مع اجلارح
علم عن الراویِ ،ل يطلع عليه املعدل ،ومن علم حجة علی من ِل يعلم ،کما هو مذکور فی کتب مصصلح احلديت
واجلرح والتعديل .وال شک أن بعض األئمة من النقاد قد وثقوا يعقوب بن ُحيد کابن حبان ومسلمة بن القاسم
ومصعب الزبُیی وابن عدی کما فی الثقات البن حيان 58وميزان االعتدال للذهبی 59وهتذيب التهذيب 60غُی أن
الذين جرحوه هم أعلم وأثبت وأکثر .کاألمام حیی بن معنی وأبی زرعة وأبی حامت الرازی والنسائی واهليثمی والذهبی
وغُیهم .ولذلک يقدم قول اجلارحنی علی املعدلنی ،ألن معهم زایده علم وجرح ،اإلمام أبی داؤد مفسر وهو قادح
فی عدالته کما تقدم عن ابن حجر فی هدی الساری
52

تقريب التهذيب ،ص ٨٨٠١
تذهيب هتذيب الکمال للخزرجی ،ص ٦٣٤

54

ابن عساکر ،ص ٦٢٣
وهتذيب التهذيب البن حجر٣٣٣ /٠١ ،
احلاکم ،ج  ٢ص٣٢٣
الفتح ،ج  ٥ص ٥٥٣
ابن حيان ،ج٩ص٥٨٢

59

ميزان االعتدال للذهبی ،ج٤ص٠٥٤
هتذيب التهذيب ،ج٠١ص٤٣٢
هدی الساری ،ص٧٧٤

53
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60
61
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وأما قول احلافظ ابن عدی فيه ’الأبس به‘ إال أنه قال فيه :وهو کثُی احلديث الغرائب…وکتبت مسنده عن
القاسم بن مهدی وفيه من الغرائب والنسخ واألحاديث العزيزه62۔ وهذا الکالم قدح فی عدالة يعقوب بن ُحيد ورد
روايته اال ما وافقه عليه احلفاظ واألثبات .فخالصة الکالم أن يعقوب بن ُُحيد بن کاسب:
١۔ ضعيف ،واحلديث املروی عن طريقه فی بيان سبب نزول األية غُی اثبت.

٢۔ وأنه ليس من شرط البخاری وال من رجال الشيخنی کما سلف ذکر التفصيل.
٣۔ أنه وقع فی الصحيح غُی منسوب واألشبه أنه الدورقی.
٤۔ روی عنه البخاری فی ’خلق أفعال العباد‘63وِل يرِو عنه فی صحيحه.
٥۔ اليقبل من حديثه إال ما وافقه عليه الثقات.
٦۔ اجلرح املفسر مقدم علی التعديل اجململ.
٧۔ وعلی فرض أنه هو :ابن ُُحيد بن کاسب .الواقع فی الصحيح ۔غُی منسوب۔ فإنه قد توبع ،انظر ’الفتح‘
ودونه ُخرط القتاد .وأعتذر من اإلطالة فإن املقام اقتضی ذلک وهللا املستعان.

64

رجالالسند

عيسی بن احلضرمی املصطلقی ،روی عن الزهری وعن جده کلثوم بن انجية بن احلارث .روی عنه :ذؤيب
بن عمرو ويُعرف اببن عمامة السهمی وغُیه .سئل عنه أبوحامت الرازی فقال :الأبس به.65

کلثوم بن علقمه بن انجية بن احلارث اخلزاعي يقال :له صحبة ،روی عن النبیﷺ ،وحديثه عنه عليه السالم
مرسل ،فإنه اتبعي ابجلزم۔ قاله البخاری وابن حبان وابن حجر وغُیه .روی عن :عبدهللا بن مسعود وأسامة بن زيد
وحفيده عيسی بن احلضرمي۔ وثقه البخاری وابن
وغُیمها .وروی عنه :ابوصخره جامع بن شداد والزبُی بن عدی
ُ

حبان وابن حجر وغُیه .انظر :التاريخ الکبُی ،66الثقات البن حبان 67هتذيب التهذيب ،68وتقريب التهذيب،69

62

الکامل ،ج٧ص٩٠٦٢ ،٨٠٦٢
خلق أفعال العباد ،رقم ٦٢٥
الفتح ،ج ،٥ص٥٥٣
اجلرح والتعديل ،ج ،٦ص٤٧٢
التاريخ الکبُی ،ج/ ٧ص ٦٢٢

67

ابن حبان ،ج ،٥ج٦٣٣ ،٥٣٣ ،٥١
هتذيب التهذيب ،ج ،٨ص ٦٨٣
تقريب التهذيب ،ص ٣١٨
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64
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70

االصابة البن حجر
علقمه بن انجية بن احلارث املصطلقی اخلزاعی ،صحابی من رهط جويرية بنت احلارث اخلزاعية أم املؤمننی
رضی هللا عنها .انظر :االصابة فی متبيز الصحابة ،البن حجر .71احلکم علی االسناد :ضعيف ،ضعفه احلافظ
اهليثمی وغُیه وقد تقدم تفصيل ذلک فيما سبق.72

الروایةالرابعة

ٓ
عبدالل  :قال الطربانی :حدثنا علی بن سعيد الرازی قال :ان احلسنی بن عيسی بن ميسرة
رواية جابر بن
الرازی قال :ان عبد هللا بن عبد القدوس ،قال:ان األعمش عن موسی بن املسيب عن ساِل بن أبی اجلعد عن جابر

بن عبد هللا قال :بعث رسول هللا ﷺ الوليد بن عقبة إلی بنی وليعة ،وکانت بنيهم شحناءُ فی اجلاهلية ،فلما
القوم ،فرجع إلی رسول هللاﷺ فقال :إن بنی وليعة أرادوا قتلی
بلغ بنی وليعة استقبلوه لينظروا ما فی نفسه ،فخشی َ

ومنعونی الصدقة ،فلما بلغ بنی وليعة الذی قال الوليد عند رسول هللاﷺ أَتوا رسول هللاﷺ فقالوا ایرسول هللا :لقد
الوليد ولکن کانت بيننا وبينه شحناء ،فخشينا أن يعاقبنا ابلذی کان بيننا فقال رسول هللا ﷺ :لينتهنی بنو
ک َذب ُ
وليعة أوال بعثن اليهم رجالً عندی کنفسی ،يَقتُل مقاتلتُهم ويُسبی ذراريهم ،وهو هذا مث ضرب بيده علی کتف علی
ِ ٌۢ ِ ٍ73
بن أبی طالب قال۔ وأنزل هللا فی الوليدْٓٓ :ایَي َها الَّ ِذيْ َن آ َمنُْْٓوا اِ ْن َجاءَ ُك ْم فَاسق بنَ بَا

مصادرالروایة

۱۔ رواه الطربانی فی املعجم األوسط

74

٢۔ وعزاه الزيلعی إلی ابن مردويه أيضاً (ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة فی تفسُی الکشاف للزخمشری75۔

تراجمالرواة

۱۔ علی بن سعيد بن بشُی أبواحلسن الرازی َعليک ،حدث عن:عبدالرُحن بن خالد املصری وعبد األعلی
النرسی وعلی بن نصر اجلهضميی وغُیهم .وحدث عنه:أبو القاسم سليمان الطربانی وأکثر عنه فی معامجه ،وابن
األعرابی واحلسن بن رشيق وغُیهم .قال الدارقطنی :ليس فی حديثه کذاک .ووثقه مسلمة بن القاسم وأثنی عليه
70
71
72

االصابة البن حجر ،ج  ،٧ص٠٧٢ ،٩٦٢
االصابة فی متبيز الصحابة ،البن حجر ،ج ٧ص٩٦٢،٠٧١٢
جممع الزوائد ،ج٧ص٢٧١

 73احلجرات ٦ : ٤۹
 74املعجم األوسط ،ج٤ص٧٩٧٣ ،٣٣١،٤٣١
 75الکشاف للزخمشری ،ج٣ص٤٣٣
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الذهبيی بقوله :احلافظ البارع ،وضعفه اهليثمی وقال مرة :فيه لنی .وقال االلبانی :فيه ضعف ،ومرة قال :فيه کالم
يسُی .وحديثه ال ينزل عن درجة احلسن .قلت :الأب س به ،وضعفه حمتمل ،توفی مبصر سنة تسع وتسعنی ومائتنی .
80
انظر :اتريخ اإلسالم للذهبی ،76وامليزان ،77لسان امليزان ،78طبعة جديدة .والسلسة الصحيحة 79،والضعيفة
۲۔ احلسنی بن عيسی بن ميسرة احلارثی الرازی .روی عن :سلمة بن الفضل وجرير وعبد هللا بن عبد القدوس
81

وابن املبارک وغُیهم ،روی عنه :أبوحامت الرازی وغُیه ،سئل عنه أبوحامت فقال صدوق اجلرح والتعديل
۳۔ عبدهللا بن عبدالقدوس التميمی السعدی الکويف .أبوحممد .روی عن :األعمش سليمان بن مهران.
وعبدامللک بن عمُی وغُیمها.وروی عنه :عباد بن يعقوب وحممد بن ُُحَيد الرازي وغُیمها .قال ابن معنی :ليس
بشيء ،رافضی خبيث .وقال أبوداؤد :ضعيف احلديث ،کان يُ َرمی ابلرفض .وضعفه النسائی والدارقطنی۔ وقال ابن

عدي :عامة ما يرويه فی فضائل أهل البيت .هذا ،ونقل الذهيب هذه األقوال وأقرها .وقال احلافظ ابن حجر :
ايضا خیطئی .من الطبقة التاسعة ،وضعفه اهليثمی .اجلرح ،82التاريخ الکبُی،83
صدوقُ ،رمی ابلرفض ،وکان ً
87

الکامل ،84ميزان االعتدال ،85هتذيب التهذيب ،86تقريب التهذيب
٤۔ األعمش :سليمان بن مهران األسدي ،الکاهلي ،أبوحممد الکوفی ،ثقة حافظ ،عارف ابلقراءة ورع ،لکنه

يدلس .من اخلامسة مات سنة سبع وأربعنی ومائة ،أو سنة مثان وأربعنی ومائة ،وکان مولده أول سنة أحدی وستنی۔
روی له أصحاب الکتب الستة.88
۵۔ موسی بن املسيب أو السائب الثقفی ،أبوجعفر الکويف البزار ،روی عن :شهر بن حوشب وساِل من أبی
76

اتريخ االسالم للذهبی ،ج٢٢ص٠١٢
امليزان ،ج٠٦١/٥
لسان امليزان،ج ٥ص٢٤٥،٣٤٥
والسلسة الصحيحة ،ج٤ص٠٥٦
والضعيفة ،ج٦٢٣/٩

81

اجلرح والتعديل ،ج٣ص٠٦
اجلرح ،ج٤٠١ ،٥
التاريخ الکبُی،ج ،٥ص١٤١
الکامل ،ج ،٤ص٤١٥١
ميزان االعتدال ،ج  ،٤ص١٤١

86

هتذيب التهذيب ،ج ،٥ص٩٦٢ ،٦٨٢
تقريب التهذيب ،ص ٣٢٥
تقريب التهذيب البن حجر ،ص٤١٤

77
78
79
80

82
83
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88

ہلجمعلوماالسہیم،دلجربمن،۲۶امشرہربمن۱

ِ ٌۢ
ِ
اسق بِنَ بٍَا فَ تَ بَ يَّ نُ ْوْٓا
اء ُك ْم فَ
املروایت الوارده يف سبب نزول :ا ْن َج َ

75

اجلعد وغُیهم .وروی عنه :األعمش احلافظ وحممد بن فضيل وغُیهم .قال ابن معنی :صاحل ،وقال أبوحامت :صاحل
احلديث ،وذکره ابن حبان فی الثقات .وقال يعقوب بن سفيان :الأبس به ،وقال ابن حجر :صدوق۔ اجلرح
91
والتعديل ،89هتذيب التهذيب 90والتقريب له ايضاً
٦۔ ساِل بن أبی اجلعد رافع الغطفانی ،األشجعی موالهم الکوفی ثقة ،وکان يرسل کثُیاً من الثالثة ،مات سنة
سبع أو مثان وتسعنی من اهلجرة۔ هتذيب التهذيب 92والتقريب

93

السلَمی۔ بفتحتنی صحابی ابن صحابی،
۷۔ جابر بن عبدهللا بن عمرو بن حرام۔ مبهملة وراء االنصاری مث َ

غزا تسع عشره غزوة ومات ابملدينه بعد السبعنی وهو ابن أربع وتسعنی ،االصابة 94والتقريب.95

الحکم علیالسند
سنده ضعيف ألجل عبدهللا بن عبدالقدوس ،وبه أعله الطربانی عقب الرواية ،96وبه أعله ايضاً احلافظ
97
اهليثمی

ماحصل

فخالصة القول :أن الرواية هذه عن طريق عطيه العوفی ضعيفة جداً وهللا اعلم .هذه هی الرواایت املرفوعة
وهی غُیاثبتة إلنه البد من صحة السند إليه لکون االية سبباً فی نزوهلا .واالمر اآلخر :أن يکون من صيغ أسباب
النزول صرحیة دون أن تکون حمتملة حتی الطربی نفسه ذکر سبب هذه الرواایت بصيغة التمريض بقولهَ ( :وذُکر) مث
سردها أبسانيدها وقد علمتم حقيقتها
وأما املراسيل فی الباب۱:۔ فمرسل جماهد رواه ابن جرير فی تفسُی 98والبيهقی فی سننه الکربی 99ط الرشد.

89
90
91
92
93
94
95
96

اجلرح والتعديل ،ج٨ص١٦١
هتذيب التهذيب ،ج٠١ص٢٣٣
ايضاً ،ص٦٨٩

هتذيب التهذيب ،ج٣ص ٦٧٣
التقريب ،ص٩٥٣
االصابة،ج٢ص٠٢١
التقريب ،ص٢٩١
املعجم األوسط ،ج٤ص٣٣١،٤٣١

 97جممع الزوائد ،ج٧ص٢٧١،٣٧١
 98ابن جرير ،ج٤٤١/٤١
 99البيهقی ،ج٥٩/٩
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وعزاه السيوطی فی الدر املنثور 100إلی عبد بن ُحيد وابن املنذر أيضاً۲.۔ ومرسل قتادة رواه عبدالرزاق فی تفسُیه
عن معمر عن قتاده 101وابن جرير الطربی فی تفسُیه 102وعزاه السيوطی فی الدر املنثور 103إلی عبد بن ُحيد
أيضاً۳.۔ ومرسل احلسن البصری رواه عبد بن ُحيد کما عزاه إليه السيوطی فی الدر املنثور٤.104۔ ومرسل عبدالرُحن
بن أبی ليلی رواه ابن جرير فی تفسُیه٥105۔ ومرسل يزيد بن رومان ،رواه ابن جرير فی تفسُیه 106من طريق ابن

اسحاق وقد رواه فی السُیة٦107۔ ومرسل احلسن وعکرمة رواه عبد بن ُحيد کما قال السيوطی فی الدر املنثور.108
۷۔ ومرسل الضحاک رواه ابن املنذر کما عزاه اليه السيوطی فی الدر املنثور 109فمجاهد واحلسن البصری وعکرم ة
مولی ابن عباس وقتادة والضحاک وعبدالرُحن بن أبی ليلی ويزيد بن ُرومان ذکرها الطربی فی تفسُیه عنهم فهوالء
کلهم اتبعيون ِل يشهدوا نزول االية ،بل بنی نزول االية املذکورة وبنی وفاهتم مفاوز تنقطع دوهنا أعناق املطی ،فليس
اخلرب کاملعاينه ولذلک قال أهل العلم ابلتفسُی :ال حیل القول فی أسباب نزول الکتاب إال ابلرواية والسماع ممن
وحبَثُوا عن علمها۔ (الواحدی فی اسباب النزول ص )٣٤وعنه السيوطی فی
شاهدوا التنزيل ووقفوا علی االسباب َ
االتقان 110فإذا اختل شرط من الشروط حبيث ِل يصح السند إلی الصحابی أو کانت صيغة القائل حمتمله فال
يدخل فی بيان سبب النزول ،إمنا يدخل فی بيان احلکم وتفسُیه.
قال شيخ االسالم ابن تيمية :قوهلم نزلت هذه االية فی کذا يُراد به اترة سبب النزول ،ويراد به اترة أن
ذلک داخل فی االية وان ِل يکن السبب۔ 111فإذا ما رأينا املروایت الواردة مبيزان التحقيق فاهنا التنهض لالحتحاج
هبا لکوهنا سبب نزول االية هو الوليد بن عُقبة  لعدم صحة السند إليها وإن تعددت الطرق واملخارج .ألن
100
101
102
103

الدر املنثور ،ج/٦ص٢٩
تفسُی عبدالرزاق ،ج/٢ص١٣٢
ابن جرير الطربی ،ج/٤١ص٥٤١
الدر املنثور ،ج ٦ص٩٣

 104أيضاً ،ج/٦ص٣٩
 105ابن جرير ،ج/٤١ص٥٤١
 106أيضاً
 107سُیة ابن هشام ،ج/٢ص ٦٩٢
 108الدر املنثور ،ج/٦ص٣٩
109
110
111

أيضاً ،ج٣٩/٦
االتقان ،ج ١ص٦٠٢
مقدمة فی اصول التفسُی ،ص٠٦
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الوليد بن عقبة صحابی ،والصحابة کلهم عدول بتعديل هللا هلم فی کتابه فی غُی ما آية کقوله سبحانه :لََق ْد َر ِض َي
هللا ع ِن الْموِمنِ ِ
ك َْحتت الشَّجرةِ 112وقوله تعالی :اِ ْذ جعل الَّ ِذين َك َفروا ِ ِِ
احل ِميَّةَ َِ
اجلَا ِهلِيَّ ِة
ُحيَّةَ ْ
ُ َ ُ ْٔ َْ
نی ا ْذ يُبَايِعُ ْونَ َ َ
يف قُلُ ْوهب ُم َْ
َ َ َ ْ َ ُْ ْ
ََ
113
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ك
نی َواَلَْزَم ُه ْم َكل َمةَ التَّ ْق ٓوى َوَكانُْْٓوا اَ َح َّق هبَا َواَ ْهلَ َها وقال تعالی :اُوٓل ِٕى َ
فَاَنْ َزَل هللاُ َسكْي نَ تَهُ َع ٓلي َر ُس ْوله َو َعلَي الْ ُم ْٔومن َْ
َكتب ِيف قُلُوهبِِم ِْ
االْمیَا َن َواَيَّ َد ُه ْم بُِرْو ٍح ِمْنهُ ،114وقال سبحانه تعالیَ :و ْاالَْر ِ
ض َاليَ ْستَ ِو ْي ِمْن ُك ْم َّم ْن اَنْ َف َق ِم ْن قَ ْب ِل الْ َفْت ِح
َ َ ْۗ ْ ُ
ٌۢ
115
ِ
ِ
ِ
احلُ ْس ٓن  ،احلسنی يعنی :اجلنة ،والوليد بن
ك اَ ْعظَ ُم َد َر َجةً م َن الَّذيْ َن اَنْ َف ُق ْوا م ْن بَ ْع ُد َوٓق تَ لُ ْوا َوُك اال َّو َع َد هللاُ ْ
َوٓق تَ َل اُوٓل ِٕى َ
116
عقبة أسلم يوم الفتح کما فی األصابة
السنة املطهرة َخصصت فی طياهتا أبواب وفصول لبيان
واالایت فی هذه املعنی کثُیه معلومة .وکذا دواوين ُ
مکانة أصحاب حممد ﷺ وأُخری م ِ
صاد َر ُمستقلة ُمفردة ،وُکتب اُصول احلديث والفقه والعقيدة خُی شاهد لبيان
َ

البغدادی
منزلة اجليل األول املبارک املرضی عنهم رهبم ورسوله عليه الصالة والسالم .هذا ،وقد عقد احلافظ اخلطيب
ُ
فصالً ماتعاً فی کتابه املستطاب ’الکفاية‘ مساه ’ابب ما جاء فی تعديل هللا ورسوله للصحابة ،وأنه ال ُحیتاج إلی

سؤال عنهم .وامنا جیب فيمن دوهنم‘ ،فذکر حتته کالماً مجيالً عاطراً علی الصحابة، انظره َمث ان شئت فانه ُمهم
ومفيد لغاية.
والعدالة تعنی :االستقامة علی الشرع بطاعة أوامره و ِ
اجتناب نواهيه و’’ليس املراد بعدالتهم ثبوت العصمة هلم
واستحالة املعصية منهم ،وإمنا املراد قبول مروایهتم من غُی تکلف للبحث عن أسباب العدالة والتذکية ،إال أن ثبت
قادح ،وِل يثبت ذلک ،ولل احلمد۔ فنحن علی استصحاب ما کانوا عليه فی زمن رسول هللا ﷺ حتی
ارتکاب ٍ
يثبت خالفه ،وال التفات الی ما يذکره أصحاب السُی فانه اليصح ،وما صح فله أتويل صحيح“ ،117وبنحوه قال
119
118
فالصحبة منزلة التُنازع ،وشرف الينال
احلافظ ابن الصالح فی املقدمة  ،واحلافظ ابن حجر فی االصابة وعليه ُ

من أتی بعدهم۔ فاذا ثبت فضل الصحبة ألحد فانه اليزول ابملعصية أو ارتکاب الکبُیة اذا أقيم علی صاحبها حد
فاهنا تصُی کفارة له ،فليست الذنوب ُمسقطة للعدالة ،ألن العدالة يقينية واليزول ابلشک أوالظن ،وألن أصل العدالة
112

الفتح١٨ ،٤٨ :
الفتح٦٢ ،٤٨ :
اجملادلة٢٢ ،٥٨ :
احلديد١٠ ،٥٧ :
األصابة ،ج ١١ص٠٤٣

117

فتح املغيث للسخاوی ،ج ٣ص٦٩
ابن الصالح فی املقدمة ،ص ٤٩٢
ابن حجر فی االصابة ،ج/١ص

113
114
115
116

118
119
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اثبتة هلم بتعديل هللا تعا ٓلی هلم وبتعديل رسوله عليه السالم وابمجاع أهل السنة ،وِل يثبت ما يزيل عنهم هذه الصفة۔
ِ ۗ
نت ِمن الْم ْوِمنِ
ِ
نی
ف
ى
ا
ٓ
ِٕ
وأن ما صح منها فی األمور االجتهادية اليقتضی زوال العدالة البتة .قال سبحانهَ :وا ْن طَ
َ
َ ُ ٔ َْ
اقْ تَ تَ لُ ْوا120۔ فسمی هللا عزوجل رغم قتال املؤمننی فيما بينهم :مؤمننی مع أن القتال کفر کما قال”:سباب املسلم
فسوق وقتاله کفر“121۔ والبد من التنبيه فی هذا املوضع أن الفسق غُی الفاسق ،والکفر غُی الکافر ،وقد يصدر

من املسلم الفسوق والکفر والحیکم عليه بسبب ذلک فقط بکفره أو بفسقه إال إذا صار ارتکاب الفسوق سجية
ض ِ ْيفہ ِِ َّن ْاحلَ َّج فَ َال َرفَ َث َوَال فُ ُس ْو َق َوَال ِج َد َال ِيف ا ْحلَ ِج 122وقال
له.فانظر فی قوله سبحانه :اَ ْحلَج اَ ْش ُهر َّم ْعلُ ْوٓمت ۰فَ َم ْن فَ َر َ
ٌۢ
ض َّار َكاتِب َّوَال َش ِهْيد َواِ ْن تَ ْف َعلُ ْوا فَاِنَّهُ فُ ُس ْوق بِ ُك ْم 123وقال عزوجلَ :وَال تَلْ ِم ُزْْٓوا اَنْ ُف َس ُك ْم َوَال تَنَابَ ُزْوا
جل وعالَ :وَال يُ َ
ۗ
ان124وقال تعالی :والَّ ِذين ي رمو َن الْمحصن ِ
اب بِْئس ِاالسم الْ ُفسو ُق ب ع َد ِْ
االْمیَ ِ
ٓت ُمثَّ َِلْ َایْتُ ْوا ِابَْربَ َع ِة ُش َه َدا َء
ِاب ْالَلْ َق ِ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ
َ ْ َ َُْ ْ ُ ْ َ
ۗ
فَ ِ
ك هم الْف ِ
ِ
ٓ
ٓس ُق ْو َن 125فتدبر اآلایت املذکورة آنفاً ،فاهلل عزوجل
اجل ُد ْوُه ْم َمثٓن َْ
ْ
نی َج ْل َد ًة َّوَال تَ ْقبَ لُ ْوا َهلُْم َش َه َاد ًة اَبَ ًدا َواُول ِٕى َ ۗ ُ ُ
126
ِ
ٓ
ك ُه ُم الْفٓس ُق ْو َن وملا ذکر ما دوهنا کالسخرية ابملسلم
تعالیَ :واُول ِٕى َ
ملا ذکر الکبُیة املوجبة للحد ورد الشهادة ،قال ٓ
أو نبذه بلقب أو ملزه ومضارة الکاتب وما يقع من ذلک فی احلج مساها فسوقاً.
فالعداله إذا صفة تعنی :التزام الواجبات وترک املنهيات ،والفسوق هو اخلروج عن ذلک ابرتکاب املعصية۔

والفسوق أعم من الکفر ،ألن من الفسوق ما هو دون الکفر والعصيان أعم من الفسوق ،وأن من العصيان ما هو
دون ال ُفسوق ،هذا وللمعلمی عبدالرُحن کالم وجيه فی بيان الفرق بنی الفسق والفاسق وجتلية معنی اآليةْٓٓ :ایَي َها
ِ ٌۢ
ۗ
127
اسق بِنَ بَاٍ فَتَ بَ يَّ نُْْٓوا
الَّ ِذيْ َن آ َمنُْْٓوا اِ ْن َجاءَ ُك ْم فَ

َمفاده:

الف:أن يقال إن الفسق خیتص ابخلروج الفاحش ،فال يسمی ارتکاب الصغُیة فسوقًا ،وإن کان عصياان
ِ ٌۢ
ۗ
128
اسق ……
تعالیْٓٓ :ایَي َها الَّ ِذيْ َن آ َمنُ ْْٓوا اِ ْن َجاءَ ُك ْم فَ
ويستدل علی هذا بقوله ٓ
120

احلجرات٩ ،٤٩:

121

صحيح خباری ،کتاب األدب ٤٤٠٦ ،ومسلم فی االمیان٨١٢ ،
البقرة١٩٧ ،٢ :
البقرة٢٨٢ ،٢ :
احلجرات١١ ،٤٩:
النور٤ ،٢٤ :

126

أيضاً
احلجرات٦ ،٤٩ :
أيضاً

122
123
124
125

127
128
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ب :االحتمال الثانی :أن يقال :ال ُفسوق من األشياء التی تتفاوت کالعلم مثالً :فکما اليوصف من علم
مسئالة أومسألتنی أبنه عاِل علی اإلطالق ،فکذلک اليوصف من فَسق بصغُیة أو صغُیتنی أبنه فاسق علی
ِ ٌۢ
ۗ
اسق …… إمنا بُنيَت علی من هو فاسق ال علی من وقع منه فسوق ،انظر:
االطالق .فقوله سبحانه :اِ ْن َجاءَ ُك ْم فَ

االستبصار فی نقد االخبار۔ للعالمة عبدالرُحن بن حیيی املعلمی.129
أخی العزيز :أتمل قول هللا تعالی :وٓلكِ َّن هللا حبَّ ِ
ِ
يف قُلُ ْوبِ ُك ْم َوَكَّرَه اِلَْي ُك ُم الْ ُك ْفَر َوالْ ُف ُس ْو َق
ب الَْي ُك ُم ْاالْمیَا َن َوَزيَّنَهُ ِ ْ
َ َ َ
َ
ۗ
130
ِ
ِ
ٓ
ك ُه ُم الرٓش ُد ْو َن هذه اآلية والتی قبلها نزلت بعد فتح مکه کما فی کتب التفسُی۔ فاهلل عزوجل
صيَا َن اُول ِٕى َ
َوالْع ْ
وق والعِصيَا َن۔ يعنی بذلک وهللا اعلم۔ کبائر
کره إليهم ال ُکفر وال ُف ُس َ
ب إلی قلوب الصحابة االمیا َن و َّ
صرح أبنه َحبَّ َ
الذنوب وصغائرها۔ فهم اليرتکبون الکبائر واليتعمدون الصغائر واليُصرو َن عليها۔ وإن کانوا غُی معصومنی عن اخلطأ
والزلل مبا ُجبِ َل عليه البشر .فان صدر من أحد منهم شیء من ذلک فإنه فی حکم القليل والشاذ واليزول بذلک
عدالته واليَنبغی اطالق احلکم عليه ابلفسق والفجور.
فاملسلم املنصف إذا أعاد نظره مرة أو مرتنی فی الرواایت الوارده فی بيان سبب نزول اآلية علی أهنا نزلت فی
قف فيها ما يدل علی بطالن هذه الفرية أساساً۔ فان فی رواية جابر بن عبدهللا 
الوليد بن عقبة ( فرضاً) يَ ُ

قصة بعث الوليد الی بنی املصطلق مصدقاً…… (وکانت بينهم شحناء فی اجلاهلية (يعنی بنی الوليد وبنی بنی
ِ
القوم ورجع
املصطلق) .فلما بلغ بنی وليعة (وهم بنو املصطلق ،أو فخذ منهم) ،استقبلوه لينظروا ما فی أمره فَ َخشی َ
(الرواية الرابعة) انظر مصادر الرواية هناک.
وهکذا جاء فی رواية أم سلمة  ففيها’’ :أن النبی ﷺ بعث الوليد بن عقبة إلی بنی املصطلق……
فلما مسعوا ،خرج إليه رکب منهم يستقبلونه ،فظن أهنم ساروا إليه ليقاتلوا فرجع إلی رسول هللا ﷺ……“ احلديث.
الرواية الثانية ومصادر الرواية کالطربی فی تفسُیه واهليثمی فی ’اجملمع الزوائد‘ وغُیمها .وکذا صرح احلافظ ابن کثُی
131
فی البداية” :فخرجوا يتلقونه فظن أهنم إمنا خرجوا لِقتالِه فرجع“
فخالصة املرام :أن الوليد حصل منه ماحصل کان سببه اخلطأ والوهم وسوء الظن فقال ما قال ،وعليه فالينبغی
اطالق احلکم أبنه فاسق۔ ولذلک رد احلافظ ابن حجر االهتامات املوجه الی الوليد بقوله :قد طول الشيخ (املزی
وشنَاعة۔ والرجل قد ثَبتَت صحبته،
ترمجته (الوليد) وال طائل فيها من کتاب ابن عبدالرب (االستيعاب) وفيها خطأ َ

129
130
131

االستبصار فی نقد االخبار۔ للعالمة عبدالرُحن بن حیيی املعلمی ،ص ٦١
احلجرات٧ ،٤٩ :
البداية ،ج  ٨ص٤١٢
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وله ذنوب أمرها إلی هللا ،والصواب السکوت۔ وهللا اعلم
هذا وقد ذکر احلافظ ابن الصالح املؤلفات فی سُیة الصحابة رضی هللا عنهم وأثنی علی ’االستيعاب‘ البن
عبدالرب إال أنه قال :لوال ماشانه به من إيراده کثُیاً مما شجر بنی الصحابة وحکاایته عن االخبارينی ال احملدثنی،
وغالب علی االخبارينی االکثار والتخليط فيما يروونه……) .133وکذا احلافظ السخاوی رُحه هللا دافع عن
الصحابة عاماً وعن الوليد أو من ارتکب شيئا من الذنوب فأقيم عليه احلد ،بقوله :وأما الوليد وغُیه ممن ذکر مبا
کف
أشار إليه فقدکف النبیﷺ من لعن بعضهم بقوله :ال تلعنه فوهللا ما علمت إال أنه حیب هللا ورسوله ،کما َّ

بدرا ،وما يدريک لعل هللا اطلع علی أهل
عمر رضي هللا عنه عن حاطب رضي هللا عنه قائال له” :أنه قد شهد ً
بد ٍر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم“ِ ،
السيَ َما وهم خملصون فی التوبة فيما لعله صدر منهم ،واحلدود کفارات،
بل قيل فی الوليد خبصوصه۔ إن بعض أهل الکوفة تعصبوا عليه فشهدوا عليه بغُی احلق ،وابجلملة فرتک اخلوض فی

هذا وحنوه متعنی 134والذی أشار إليه السخاوی أبن بعض أهل الکوفة تعصبوا فشهدوا علی الوليد ،قد ذکره،135
وأقره احلافظ ابن حجر فی االصابة 136،واحلافظ ابن کثُی فی البداية 137واحلافظ أبوبکر بن العربی فی العواصم من
139
القواصم 138والعالمة حمب الدين اخلطيب فی تعليقاته علی
وأما الذين تکلموا فی الوليد رضی هللا عنه وقرروا أن اآلية نزلت فی الوليد خاصة ،فمستندهم املروایت الوارد ة
عام ا
املرفوعة واملقطوعة ،واحلق أهنا ترتاوج بنی ضعيف وموضوع الينبغی ً
بتاات بناء احلکم عليها ،وتبقی حکم اآلية ً

أساسا فی تتبث الرواایت ونقد االخبار .وأما کون العالمة ابن عبدالرب نقل إمجاع أهل العلم أن اآلية نزلت فی
و ً
ودعوی اإلمجاع منقوض ،والواقع أن احلافظ ابن کثُی ِل يطمئن علی الرواایت الواردة فی
الوليد خاصة ففيه نظر،
ٓ
بيان سبب نزول اآلية فی الوليد ،کما ذکران عنه فيما سبق 140واحلافظ أبوبکر بن العربی کما فی العواصم من

132

هتذيب التهذيب ج  ،١١ص ٦٢١ ،٥٢١

133

مقدمة ابن الصالح ،ص ٢٩٢
فتح املغيث ،ج  ،٢ص  ،٥٩ ،٤٩دارالکتب العلميه
الطربی فی اترخیه ،ج  ،٤ص ٦٧٢۔٧٧٢
ابن حجر فی االصابة ،ج  ،١١ص ٣٤٣
ابن کثُی فی البداية،ج  ٧ص ٥٥١

138

أبوبکر بن العربی فی العواصم من القواصم ،ص ٥٨۔٥٩
العواصم من القواصم٥٨ ،۔٥٩
البداية ،ج  ٨ص ٤١٤

134
135
136
137

139
140
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القواصم 141والعالمة حمب الدين اخلطيب 142والعالمة املعلمی فی االستبصار فی نقد األخبار143۔ وابن حجر فی
االصابة144۔ وغُیهم .والعجب کل العجب ممن يری أن الوليد مسي فاس ًقا فی کتاب هللا بناءً علی سبب نزول اآلية۔

کيف يبقی الوليد ويَظل موضع الثقة لدی الشيخنی أيب بکر وعمر ۔ حبيث أن اخلليفة األول فی سنة ُ ٣١حل
الوليد مسؤوليه جباية صدقات قُضاعة 145وکان موضع السر فی الرسائل احلربية التی دارت بنی اخلليفة وبنی قائده

خالد بن الوليد فی َوقعة املذار مع الفرس سنة ٢١ه.146

وواله عمر  عام ٥١ه بالد بنی تغلب وعرب اجلزيرة 147إلی غُی ذلک من املسؤليات اجلسيمة فی
الدولة االسالمية ،وواله عثمان ألنه أهل وأنه ابن أم حکيم البيضاء عمة رسول هللا ﷺ کما ذکر ذلک أهل العلم
ابلسُی والتاريخ .148وبذلک نکون قد انتهنا ما أردان بيانه فی هذا املوضوع ،ومما يلی ذکر أهم ما يستخلص من
املقال:

١۔ وردت مخس رواایت املرفوعة فی سبب نزول اآلية۔ وسبع مراسيل فی الباب۔
٢۔ وکلها ضعيفة ،غُی اثبته فی ضوء أصول نقد األخبار لدی احملدثنی۔ والبعض أشد ضعفاً من بعض.
٣۔ تبنت اآلية أصالً مهماً وقاعدة عظيمة لتثبت الرواایت ونقد األخبار.

٤۔ العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب.
يثبت کون الرواية سبباً آلية ما إال بشرطنی ُمهمنی .أحدمها :الرواية والسماع من صاحب الشريعة عليه
٥۔ ال ُ
السالم .واثنيهما :صحة األسناد إليه.
٦۔ قول التابعی فی آية ما :نزلت فی کذا ليس بياان للسبب ،إمنا هو من قبيل التفسُی وتوضيحاً للحکم من
اآلية.
٧۔ أسفرت الدراسته أن :يعقوب بن ُُحيد بن کاسب ليس من رواة البخاری ،وِل يرو عنه إمام احملدثنی فی
صحيحه ،امنا رواه عنه فی ’خلق افعال العباد‘۔
141
142
143
144
145
146
147
148

أبوبکر بن العربی کما فی العواصم من القواصم ،ص١٩ ،٠٩
العواصم من القواصم ،ص٥٨،٥٩
املعلمی فی االستبصار فی نقد األخبار ،ص ٦١
ابن حجر فی االصابة  ،١١ص١٤٢
اتريخ الطربی ج ،٤ص٩٢۔ ٠٣
اتريخ الطربی ج ،٤ص ٧
اتريخ الطربی ج ،٤ص ٥٥١
العواصم من القواصم ص ٧٨ ،٦٨
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٨۔ ظهرت مکانة الصحابة  بالء۔ ومنهم الوليد بن عقبة  وأن ما نُسب إليه ِل يصح عنه ،وما صح فله
توجيه يليق مبنزلة الصحابة 

٩۔ الصحابة کلهم عدول۔ بتعديل هللا تعا ٓلی هلم وبتعديل رسوله ﷺ
۱۰۔ الصحبة شرف عظيم وليست الذنوب۔ الکبائر والصغائر۔ مسقطة للعدالة.
١١۔ الوليد بن عقبة رضی هللا عنه تقلد مسؤوليات جسيمة فی الدولة اإلسالمية ،وظل موضع ثقة وتقدير من
الشيخنی أبی بکر و عمر ۔
١٢۔ ما حصل بنی الصحابة  فيما بينهم من اإلختالف فی األمور اإلجتهادية؛ فال جیوز إذا عتها فالواجب
السکوت عنهم واظهار احملبة للجميع ۔

١٣۔ الواجب علی أهل العلم التأين والرتيث فی األحکام۔ والتثبت فی األخبار التارخیية۔ وعدم القبول ألول وهلة۔
وهللا أعلم.

ٍ
ابحسان إلی يوم الدين.
وصلی هللا علی نبينا حممد وعلی آله وصحبه و من تبعهم

