منهج الهيثمي ي كتابه موارد الظمآن
 محي الدين حبوش.د

ﻣﻨﻬﺞ اﳍﻴﺜﻤﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻮارد اﻟﻈﻤﺂن

ّ
ُ ملخ
 ساهم ي،يعت ﺮ اإلمام الهيثم من ّرواد علم زوائد الحديثالبحث
ص
ِ
 فكان له ي ذلك قصب ﱠ،تقعيدﻩ وتأصيله
 وتصانيفه ي هذا الباب شاهدة،السبق
ّ
ّ  وحاكمة له ع ى غ ﺮﻩ ممن،بتقدمه فيه
.صنف وألف فيه
ّ
مصنفاته ي الزوائد كتاب "موارد الظمآن" الذي أفرد فيه زوائد ابن حبان
ومن ب ن
ً
ً
ً
ً
 فكان عمال م ﺮورا وجهدا عظيما قام به ي خدمة،ي "صحيحه" ع ى الصحيح ن
ﱠ
ﱠ
 وهذﻩ الدراسةمحاولة بسيطة تسلط،خاصة
والصحيح ن
،كتب الحديث عامة
 وتب ن منهجه وشرطه ي مفهوم الحديث،الضوء ع ى ذلك؛ تعرف بالهيثم وكتابه
ّ  كما،الزائد
.تعرج ع ى منهجه الفقﻬ وبعض ما وجه للكتاب من انتقادات
Heysemî’nin “Mevârid’uz-Zam’ân” adlı eserindeki Metodu
Özet İmam Heysemi, Hadis zaideleri ilminin öncülerinden sayılmaktadır. bu ilmin
yerleşmesinde ve düzene sokulmasında büyük pay sahibidir. onun bu ilimdeki eserleri bu
ilimde ne kadar ilerlediğinin ve bu ilimde telif veren diğer alimlere göre daha hakim
oluşunun göstergesidir.

Zaideler konusundaki eserlerinden birisi, “mevarid’uz-zam’an” kitabıdır. Sadece sahiheyn
üzerine şerh olarak yazılan sahihindeki İbn Hibban zaidelerini ele almıştır. Genel olarak
bütün hadis kitaplarına, özel olarak ta Sahihayn’a yönelik güzel ve eksiksiz bir
çalışmasıdır. Heysemi’nin ve kitabının tanıtılması bu çalışmaya ışık tutacak çok basit bir
çalışmadır. Bu bağlamda metoduna ışık tuttuğu gibi, zaid hadisin mefhumu açıklanıyor.
Aynı şekilde fıkhi metodunu eleştirip, buna yönelik bazı eleştirileri ele alıyor.
Anahtar Kelimeler: Heysemi, Mevarid’uz-zam’an, İbn Hibban, Hadis, Fıkıh
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املقدمة
ُ
ﱠ
ديه ونسـ ُ
ـتغفرﻩ ،ونعــوذ بــاهللِ مــن
إن الحمــد هلل نحمــدﻩ ،ونســتعينه ونس ـ ِ
ّ
ـدﻩ ﷲ فــال مضـ ﱠـل لــه ،ومــن يضــلل فــال
ئات
أنفســنا وسـ ِـي ِ
ِ
أعمالنــا ،مــن ـ ِ
ـرور ِ
شـ ِ
ً
محمدا عبدﻩُ
َ
ُ
َ
هادي له .وأشهد أن ال إله إال ﷲ وحدﻩ ال شريك له ،وأشهد أن
ُ
ـحبه أجمع ـ ـ ن ،ومـ ــن تـ ــبعهم،
ورسـ ــوله ص ـ ـ ى ﷲ عليـ ــه وسـ ــلم وع ـ ــى آلـ ــه وصـ ـ ِ
يوم الدين.
واهتدى داهم إ ى ِ
أما بعــد:
يعت ـ ــﺮ "الصـ ــحيحان" لإلمـ ــام ن البخـ ــاري ،ومسـ ــلم أعظـ ــم كتـ ــب الحـ ــديث
الش ــريف أهمي ــة ،وأس ــماها م ل ــة ،ومكان ــة ب ـ ن كت ــب الس ــنة ال ـ تلق ــا األم ــة
ً
ب ــالقبول .ونظـ ـرا ألهمي ــة ه ــذين الكت ــاب ن ،فق ــد اش ــتدت عناي ــة العلم ــاء م ــا،
وتنوعــت جهــودهم ــي خــدم ما ،ح ـ َحظيــا بنصــيب مــن العنايــة والـ ﱠـد ْرس بمــا
ّ
ومفس ــر ،ومس ــتدرك
ل ــم يك ــن لغ ﺮهم ــا م ــن كت ــب الح ــديث؛ فم ــن ش ــارح لهم ــا،
ِ
ُ
نتصر ،إ ى غ ﺮ ذلك من الجهود ال
عل ما ،ومختصر ،ومؤلف ي رجالهمها وم ِ
ﱡ
تصب ي خدم ما.
ومــن أوجــه خدمــة الصــحيح ن ،اســتخراج الزوائــد عل مــا مــن بقيــة كتــب
الرواي ــة الحديثي ــة ،ومم ــا ال ش ـ ّـك في ــه ّأن اإلم ــام الهيثمـ ـ ك ــان م ــن ﱠرو ِاد عل ــم
زوائد الحديث ،ساهم ي تقعيـدﻩ وتأصـيله وبنـاء صـرحه الشـامخ ،فكـان لـه ـي
ذلك قصب ﱠ
السبق ،وتصانيفه ي هذا الباب شاهدة بتقدمه فيه ،وحاكمة له
ّ
ع ى غ ﺮﻩ ممن ّ
صنف وألف فيه.
وم ــن ب ـ ن مص ـ ّـنفاته ــي الزوائ ــد كت ــاب "م ــوارد الظم ــآن" ال ــذي أف ــرد في ــه
ً
ً
ً
زوائـ َـد ابــن حبــان ــي "صــحيحه" ع ــى الصــحيح ن ،فكــان عمــال م ــﺮورا ،وجهــدا
ً
ﱠ
ﱠ
بخاصــة ،وهــذﻩ
والصــحيح ن
عظيمــا ،قـام بــه ــي خدمــة كتــب الحــديث بعامــة،
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الدراس ــةمحاولة بس ــيطة تس ــلط الض ــوء ع ــى ذل ــك؛ تع ــرف ب ــالهيثم وكتاب ــه،
وتبـ ـ ن منهج ــه ،وش ــرطه ـ ــي مفه ــوم الح ــديث الزائ ــد ،كمـ ــا تع ـ ّـرج ع ــى منهجـ ــه
الفقﻬ  ،وبعض ما وجه للكتاب من انتقادات.
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث ي أنـه يعـالج مـنهج أحـد األئمـة األعـالم مـن املحـدث ن
الذين ّبرزوا ي علم زوائد الحديث ،كما تظهر أهميته من صلته بالصحيح ن.
أسباب اختيار البحث:
 _1منـزلة اإلمام الهيثم ومكانته ي علم زوائد الحديث.
 _2املســاهمة ــي تقريــب االســتفادة مــن كتــب الســنة بشــكل عــام ،وكت ــب
الزوائــد بشــكل خــاص وذلــك مــن خــالل توضــيح مــنهج الهيثم ـ  ،ومقاصــدﻩ ــي
كتابه.
الدراسات السابقة:
لــم أقــف _ ــي حــدود تتب ــي _ ع ــى دراســة خاصــة ،تعــالج املوضــوع ،ســوى
دراسة بعنوان " زوائد ابـن حبـان دراسـة ونقـد" ملحمـد عبـد ﷲ أبـو صـعيليك،
و ـي رســالة جامعيــة نــال ـا املؤلــف درجــة املاجســت ﺮ ـي الجامعــة األردنيــة ،ولــم
يتيسر ي االطالع عل ا؛ لكو ا لم تطبع.
منهج البحث:
يقــوم هــذا البحــث ع ــى املــنهج التحلي ــي االســتقرائي ،فقــد قمــت باســتقراء
ً
أحاديث الكتـاب اسـتقر ًاء تامـا ،ووقفـت ع ـى كـالم الهيثمـ وتعليقـه ع ـى بعـض
األحادي ـ ــث ،ث ـ ـ ﱠـم س ـ ـ ّـجلت املالحظ ـ ــات ،وجمع ـ ــا وص ـ ــنف ا،ثم قم ـ ــت بتحليله ـ ــا،
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ومقارن ــا؛ الســتخراج مــا يكمــن أن يكــون قواعــد عامــة ترســم مــنهج الهيثمـ ــي
كتابه.
خطة البحث:
وقد جاءت خطة البحث ع ى الشكل اآلتي:
املقدمة :ذكرت ف ا أهمية البحث ،وأسباب اختيارﻩ ،واملنهج املتبع فيه.
املبحث األول :التعريف بالهيثم وكتابه.
املبحث الثاني :شرط الهيثم ي كتابه.
املبحث الثالث :منهجه ي إيراد األحاديث.
املبحث الرابع :التعليق ع ى الروايات.
املبحث الخامس :االتجاﻩ الفقﻬ ي موارد الظمآن.
املبحث السادس :ما وجه للكتاب من انتقادات.
الخاتمة :بينت ف ا النتائج والتوصيات املتعلقة بالبحث.
املبحث األول
التعريف بالهيثمي وكتابه

ً
أوال :التعريف بالهيثمي:

اسمه ونسبه:هو نور الدين أبو الحسن ،ع ي بن أبي بكر بـن سـليمان بـن
أب ـ ــي بكـ ـ ــر الهيثمـ ـ ـ  ،الشـ ـ ــاف ي ،اإلمـ ـ ــام الح ـ ــافظ .ولـ ـ ــد س ـ ــنة خمـ ـ ــس وثالثـ ـ ـ ن
وسبعمائة )735هــ(.
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طلبــه للعلــم:صــحب الشــيخ زيــن الــدين العرا ــي وهــو صــغ ﺮ ،وكــان العرا ــي
يك ﺮﻩ بعشر سنوات ،فسمع منه والزمـه مـدة سـت وخمسـ ن سـنة ،ورحـل معـه
جميــع رحالتــه ،وحـ ﱠـج معــه جميـ َـع حجاتــه ،ولــم يكــن يفارقــه ــي حضــر وال ســفر،
وتزوج ابنته ،وتخرج به ي الحديث.
مكانتــه العلميــة :بــرز الهيثمـ ــي علــم الحــديث ،وســطع نجمــه فيــه ،فقــد
كــان آيــة عجيبــة ــي حفــظ املت ـون واستحضــارها،كتب وجمــع وصـ ﱠـنف ،وأغلــب
جهــودﻩ العلميــة كانــت ــي علــم الزوائــد ،ك ــ"موارد الظمــآن" و"مجمــع الزوائــد"،
و"غاي ـ ــة املقص ـ ــد ـ ــي زوائ ـ ــد املس ـ ــند" ،و"كش ـ ــف األس ـ ــتار ع ـ ــن زوائ ـ ــد ال ـ ـ ار"،
و"مجم ــع البح ــرين ــي زوائ ــد املعجم ـ ن" ،و"املقص ــد الع ــي ــي زوائ ــد أب ــي يع ــى
املوصـ ي"؛ فقــد أوتــي بســطة ــي هــذا العلــم ،وقــدرة ع ــى تلقينــه للطلبــة ،الــذين
أقبلوا عليه ،وأفادوا منه ،ثم صاروا ﱠ
أئمة فيه.
ً
ً
ً
ّ ً
هينـ ــاِّ ،لينـ ــا ،ورعـ ــا ،محبـ ــا للخ ـ ــﺮ وأهلـ ــه ،سـ ــليم
صـ ــفاته :كـ ــان رحمـ ــه ﷲ ِ
الفطرة.
وفات ـ ــه :ت ـ ــو ي ليل ـ ــة الثالث ـ ــاء تاس ـ ــع عش ـ ــر م ـ ــن ش ـ ــهر رمض ـ ــان س ـ ــنة س ـ ــبع
وثمانمائة ،ودفن بالقاهرة).(1
ً
ثانيا :التعريف بالكتاب:
اســمه :قــال الهيثمـ ــي مقدمــة الكتــاب" :وقــد سـ ﱠـميته :مــوارد الظمــآن إ ــى
زوائد ابن ﱠ
حبان").(1

)(1
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توثي ــق نس ــبته إ ــى مؤلف ــه وزم ــن تأليف ــه :نســبة الكت ــاب إ ــى الهيثم ـ أم ــر
متــواتر معــروف ،فقــد أطبــق املحققــون مــن أهــل هــذا الفــن ع ــى نســبته إليــه).(2
ﱠ
ﱠ
وأما زمـن تأليفـه :فالظـاهر ﱠأنـه ألفـه ـي مرحلـة النضـج واالكتمـال العلمـ  ،ذلـك
ﱠأن شيخه العرا ي لم َي ْلفـت نظـرﻩ إ ـى ﱠ
التصـنيف ـي الزوائـد إال بعـد أن اسـتوت
ِ
ً
له املعرفة ي هذا الفن ،وأصبح مؤهال للعطاء.
موض ــوع الكت ــاب ودوا ــي تص ــنيفه :أم ــا موض ــوع الكت ــاب فه ــو األحادي ــث
الزائدة عند ابن حبان ع ى الصحيح ن ،وأما سبب تصنيفه للكتاب فقـد قـال
الهيثمـ  " :وبعـ ُـد :فقــد رأيــت أن أفــرد زوائــد صــحيح أبــي حــاتم محمــد بــن ِح ﱠبــان
ُ
الب ْس ـ ّ ِ _ ر ـ ﷲ عن ــه _ ع ــى ص ــحيح البخ ــاري ومس ــلم _ ر ـ ﷲ ع م ــا_
ّ
مرتب ًـا ذلــك ع ـى كتــب فقـه أذكرهــا ،لكـي يســهل الكشـف م ــا؛ ﱠ
فإنـه ال فائــدة ــي
ِ
عزو الحديث إ ى صحيح ابن حبان مع كونه ي ء م مـا") .(3ويظهـر مـن نـصّ
ِ
الهيثم هذا ﱠأن السبب الباعث له ع ى ﱠ
التصنيف أمران:
األول :ســهولة الكشــف عــن األحاديــث الزائــدة ع ــى الصــحيح ن عنــد ابــن
حبان.
الثـ ــاني :االسـ ــتغناء بصـ ــحي ي البخـ ــاري ومسـ ــلم عمـ ــا وافـ ــق أحادي َ مـ ــا ،أو
َ
أحاديث أحدهما من أحاديث صحيح ابن حبان.
منهج الهيثم ي تقسيم الكتاب وعدد أحاديثه:

)(1

موارد الظمآن إ ى زوائد ابن ﱠ
حبان ،ع ي بن أبي بكر الهيثم  ،تحقيق شعيب األرناؤوط ومحمد
رضوان العرقسوﺳ  ،مؤسسة الرسالة ب ﺮوت ،ط1414 ،1هـ _ 1993م.(2/1) ،

)(2

ينظر الحاشية رقم ).(2

)(3

موارد الظمآن.(19/1) :
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ُ
اتبــع الهيثمـ ــي تقســيم كتابــه طريقــة "الجوامــع" مــن حيــث اشــتماله ع ــى
جمي ــع أب ــواب ال ــدين ،فب ــدأ بكت ــاب اإليم ــان ،ث ــم الفق ــه ،فالتفسـ ـ ﺮ ،ف ــالف ن،
واآلداب ،واملناقــب ،وخــتم بكتــاب صــفة الجنــة ،والكتــاب األول هــو اإليمــان ،ــي
إش ــارة إ ــى أن اإليم ــان س ــبب دخ ــول الجن ــة .وبل ــغ ع ــدد الكت ــب ثالث ــة وأربعـ ـ ن
ً
كتابا.
وقــد بلــغ عــدد أحاديــث الكتــاب حســب طبعــة مؤسســة الرســالة )(2647
ً
حديثا فقط.
املبحث الثاني
شرط الهيثمي ي كتابه
يقص ــد بش ــرطه بي ــان مع ـ الح ــديث الزائ ــد عن ــدﻩ ــي ه ــذا الكت ــاب ،وم ــن
الجــدير بالــذكر أن الهيثم ـ لــم يعـ ّ ِـرف الحــديث الزائــد هنــا ــي "مــوارد الظمــآن"
وك ــذا ي"مجم ــع الزوائ ــد" ،ع ــى خ ــالف ص ــنيعه ــي ب ــا ي كتب ــه ــي الزوائ ــد مث ــل:
"غاية املقصد ي زوائد املسند" ،و"كشـف األسـتار عـن زوائـد ال ـ ار" ،و"مجمـع
البح ــرين ــي زوائ ــد املعجم ـ ن" ،و"املقص ــد الع ــي ــي زوائ ــد أب ــي يع ــى املوص ـ ي"
عرفه ي ّ
فإنه ﱠ
كل م ا.
ٍ
ينص ع ى شرطه هنا؛ ﱠ
وإذا كان الهيثم لم ﱠ
فإنه من املمكن الوقوف ع ى
شرطه من خـالل سـ ﺮ كتابـه واسـتقراء منهجـه فيـه ،وتتبـع تعليقاتـه ع ـى بعـض
األحاديــث ،وقــد ظهــر ــي مــن خــالل ذلــك كلــه أن الحــديث الزائــد عنــدﻩ ــي هــذا
الكتاب هو:
ما انفرد به ابن ﱠ
حبان ي صحيحه عن صحي ي البخاري ومسـلم بحـديث
بتمامه ،أو بحديث شاركهما فيه ،بزيادة عندﻩ ي السند أو امل ن.
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واملقص ــود بقولن ــا" :بزي ــادة ــي ﱠ
الس ــند" أن ي ــيء الح ــديث م ــن طري ــق غ ـ ِـﺮ
الص ــحيح ن أو أح ــدهما .وم ــن هن ــا نس ــتطيع الق ــول ب ـ ﱠ
املخرج ــة ــي ﱠ
الطري ــق ﱠ
ـأن
ﱠ
صور الحديث الزائد ي "موارد الظمآن"ال تتجاوز الثالث ،و ي:
األو ى :أن ينفرد ابن حبان بالحديث بكامله عن الصحيح ن.
ومثالــه مــا أخرجــه ــي كتــاب اإليمــان ،بــاب فــيمن شــهد أنــه ال إلــه إال ﷲ،
َ
ُ
األ ْز ﱡ
دي،
ق ــال :أخ ﺮن ــا محم ــد اب ــن إس ــحاق ب ــن خزيم ــة ،ح ــدثنا محم ــد ب ــن يح ـ
َ
حدثنا عبد الوهاب بن َعطاء ،حدثنا سعيد ،عن قتادة ،عن مسلم بن َيسـار،
َ
عــن ُح ْمـ َـران بــن أبــان ،عــن عثمــان بــن عفــان ،عــن عمــر بــن الخطــاب ،قــال :قــال
ٌ ﱠً
ً
حق ــا مــن قلب ــه فيمــوت _ وه ــو
رســول ﷲ )): إنــي ألعل ــم كلمــة ال يقوله ــا عبــد
ع ى ذلك _ إال ﱠ
حرمه ﷲ ع ى ا ﱠلنار ،ال إله إال ﷲ(().(1
ً
ومثاله أيضا ما أخرجه ي كتـاب البيـوع ،بـاب كسـب الحجـام ،قال:أخ ﺮنـا
محمد بن الحسن بن قتيبة ،حـدثنا يزيـد بـن موهـب ،قـال :حـدث الليـث ،عـن
صـة ،أن أبـاﻩ اسـتأذن رسـول ﷲ  ـي َخـراج ﱠ
ابن شهاب ،عـن ابـن ُم َح ّي َ
الحجـام
ِ
َ
َ ْ
َ
ْ
فـ ـ ــأبى أن يـ ـ ــأذن لـ ـ ــه ،فلـ ـ ــم يـ ـ ــزل بـ ـ ــه ح ـ ـ ـ قـ ـ ــال)) :أطعمـ ـ ــه رقيقـ ـ ــك ،وأعلفـ ـ ــه
َ
ناضحك(().(2
ومعظــم الزوائــد ــي هــذا الكتــاب مــن هــذا النــوع) ،(3ومــن املالحــظ هنــا :ﱠأن
ُ ّ
الصــورت ن اآلتيت ـ ن ﱠ
علــق ع ــى هــذا ﱠ
النــوع مــن ﱠ
الزوائــد بخــالف ﱡ
فإنــه
الهيثم ـ ال ي ِ

)(1

) ،(23/1ح).(1

)(2

) ،(482/1ح).(1121

)(3

ينظر األحاديث ذوات األرقام،(1489) ،(1444) ،(1266) ،(1201) ،(854) ،(798) ،(727) :
).(2274) ،(1949) ،(1530
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ّ
حب ــان ع ــن ﱠ
الزي ــادة ال ـ ينف ــرد ــا اب ــن ﱠ
الص ــحيح ن س ــواء كان ــت ــي
ي ــذكر ن ــوع ِ
ﱠ
السند أو امل ن.
الثانية :أن يشاركهما ي الحديث،إال أنه ينفرد ع ما أو عن أحدهما
بطريق آخر.
وهــذا النــوع أقــل أنــواع الزوائــد ــي الكتــاب ،ومثالــه :مــا أخرجــه ــي كتــاب
اإليم ــان ،ب ــاب ــي إبل ــيس وجن ــودﻩ ،ق ــال :أخ ﺮن ــا أب ــو َعروب ــة ،ح ــدثنا محم ــد ب ــن
بشار ،حدثنا ابن مهدي ،حدثنا سفيان ،عن أبـي الزب ـﺮ ،عـن جـابر ،عـن الن ـ
ﱡ
ﱠ
ﱠ
حريش بي م(().(1
 قال)):إن إبليس قد يئس أن يعبدﻩ املصلون ،ولكنه ي الت ِ
وإذا مــا رجعنــا إ ــى ﱠ
)(2
الصــحيح ن وجــدنا أن هــذا الحــديث أخرجــه مســلم
ً
م ــن ح ــديث ج ــابر أيض ــا ،لك ــن اب ــن حب ــان أخرج ــه م ــن طري ــق آخ ــر غ ــﺮ طري ــق
مسلم.
ً
ومثالــه أيضــا مــا أخرجــه ــي كتــاب الصــيام ،بــاب االعتكــاف ،قــال :أخ ﺮنــا
الحســن بــن إدريــس األنصــاري ،حــدثنا الحســن بــن ع ــي ُ
الحلــواني ،حــدثنا عبــد
الــرزاق ،أنبأنــا معمـ ٌـر وابــن ُجــريج ،عــن الزهــري ،عــن عــروة ،عــن عائشــة ،وعــن
سـعيد بـن املســيب ،عـن أبــي هريـرة )) ،ﱠأن ﱠ
الن ـ ﱠ  كـان يعتكــف العشـر األواخــر
من رمضان ح قبضه ﷲ((.
ثــم قــال الهيثم ـ  :قلــت :أخرجتــه لحــديث أبــي هريــرة) .(3وهــذا تصــريح مــن
الهيثم بسبب إخراجه الحديث ،فاملوجود ي الصحيح ن هـو حـديث عائشـة،

)(1

) ،(53_52/1ح).(64

)(2

كتاب التوبة ،باب تحريش الشيطان وبعثه وسراياﻩ لفتنة الناس ،(2166/4) ،ح).(2812

)(3

) ،(400/1ح).(916
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يخرج ــاﻩ ،وأخرج ــه اب ــن حب ــان ،وم ــن ث ــم ﱠ
ّ
تحق ــق
وأم ــا ح ــديث أب ــي هري ــرة فل ــم ِ
شرطه فيه ،فجعله من زوائد ابن حبان ع ى ﱠ
الصحيح ن).(1
الثالثة :أن يشاركهما ي الحديث ،إال أنه ينفرد ع ما أو عن أحدهما
بزيادة ي امل ن.
وهـذا النــوع أك ـﺮ مــن النـوع الســابق ،ومثالـه :مــا أخرجـه ــي كتـاب اإليمــان،
باب ي اإلسالم واإليمان ،قال :أخ ﺮنا َع ْبـدان ،حـدثنا محمـد بـن َم ْعمـر ،حـدثنا
أبو عاصم ،عن ابن ُج ِريج ،أخ ﺮني أبو الزب ﺮ ،أنـه سـمع جـابر بـن عبـد ﷲ قـال
ً
ـلم ﱠ
س ــمعت رس ــول ﷲ  يق ــول)) :أس ـ ُ
الن ــاس إس ــالما م ــن س ــلم املس ــلمون م ــن
لسـ ــانه ويـ ــدﻩ((.ثم قـ ــال الهيثم ـ ـ  :قلـ ــت :هـ ــو ـ ــي الصـ ــحيح بلفظ)):املسـ ــلم مـ ــن
سلم((.
وإذا رجعنــا إ ــى الصــحيح ن) (2وجــدنا الحــديث ف مــا مــن حــديث جــابر بــن
ً
عبــد ﷲ أيضــا بــنفس املـ ن إال أن لفــظ ابــن حبــان يختلــف ــي أولــه _ كمــا ذكــر
الهيثمـ _ ومــن أجــل هــذا االخــتالف ــي اللفــظ اعت ــﺮ الهيثمـ هــذا الحــديث مــن
الزوائد.
ً
ومثالــه أيضــا :مــا أخرجــه ــي كتــاب العلــم ،بــاب الخ ــﺮ عــادة ،قــال :أخ ﺮنــا
محم ــد ب ــن الحس ــن ب ــن الخلي ــل ،ح ــدثنا هش ــام ب ــن عم ــار ،ح ــدثنا الولي ــد ب ــن
مس ــلم ،ح ــدثنا م ــروان ب ــن جن ــاح ،ع ــن ي ــونس ب ــن ميس ــرة ب ــن ح ــابس ،ق ــال:
)(1

انظر ملزيد من األمثلة األحاديث ذوات األرقام.( 1179 ،1075 ،1051 ،981 ،978 ،935) :

)(2

صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل البخاري ،تحقيق محمد زه ﺮ الناصر ،دار طوق النجاة،
ط1422 ،1هـ  ،كتاب اإليمان ،باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويدﻩ،(11/1) ،
ح) ، (10و صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج النيسابوري ،تحقيق محمد فؤاد عبد البا ي ،دار
إحياء ال ﺮاث العربي )ب ﺮوت() ،د ،ت ،ط( ،كتاب اإليمان ،باب بيان تفاضل اإلسالم،
) ،(65/1ح).(65
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سمعت معاويـة عـن رسـول ﷲ  قـال )):الخ ـﺮ عـادة ،والش ﱡـر لجاجـة ،ومـن ُيـرد
ً
ﷲ بــه خ ـﺮا يفقهــه ــي الـ ِّـدين((.ثم قــال الهيثم ـ  :قلــت :ي الصــحيح منــه )) :مــن
يرد ﷲ به خ ﺮا يفقهه ي الدين(( فقط).(1
وبمقارنـة الحــديث بحــديث الصــحيح ن) (2نجـد أن ابــن حبــان انفــرد ع مــا
ذا اللفظ)) :الخ ﺮ عادة ،والشر لجاجة(( .ولذلك ﱠ
عدﻩ ي الزوائد.
ً
ويدخل ي هذا النوع :ما إذا كان الحديث ي الصحيح ن مختصرا ،وعنـد
ابـن حبــان مطـ ﱠـو ًال ،فيــذكرﻩ ــي الزوائــد مــع ﱠ
التنبيــه لــذلك .ومثالــه :مــا أخرجــه ــي
كتــاب الطهــارة ،بــاب فيمــا َم ﱠســته ﱠ
النــار ،قــال :أخ ﺮنــا ابــن خزيمــة ،حــدثنا أحمــد
بن عبدة الضـ  ،حـدثنا عبـد العزيـز بـن محمـد ال ﱠـدر َاو ْردي ،عـن سـهيل بـن أبـي
صالح ،عن أبيه ،عن أبي هريرة ،أنـه رأى الن ـ  توضـأ مـن أثـوار أقـط) ،(3ث ﱠـم
ﱠ
رآﻩ أكل كتف شاة ،فص ى ولم يتوضأ.
ثم قال الهيثم  :قلت:هو ي الصحيح باختصار نسخ الوضوء).(4

)(1
)(2
)(3

)(4
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) ،(61/1ح) .(82ينظر ملزيد من األمثلة األحاديث ذوات األرقام،365 ،283 ،280 ،279) :
.(2461 ،1055
ً
البخاري ،كتاب العلم ،باب من يرد ﷲ به خ ﺮا يفقهه ي الدين ،(39/1) ،ح) ،(71ومسلم:
كتاب الزكاة ،باب النﻬ عن املسألة ،(718/2) ،ح).(1037
َ
أثوار :جمع ث ْور ،و ي قطعة من األ ِقط ،واألقط ل ن جامد مستحجر .ال اية ي غريب الحديث
واألثر ،البن األث ﺮ الجزري املبارك بن محمد ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد
الطنا ي املكتبة العلمية ) ب ﺮوت(1399 ،هـ 1979 -م) ،ثور(.(228/1) ،
ً
) ،(117/1ح) .(217ينظر أيضا األحاديث.(549 ،537 ،396 ،366 ،365 ،246 ،16) :
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املبحث الثالث
منهجه ي إيراد األحاديث
يتمثل منهج الهيثم ي إيراد أحاديث كتابه ي النقاط اآلتية:
ً
أوال :ذكر الحديث بسندﻩ دون اختصار:
إذا ك ــان الهيثمـ ـ ق ــد ح ــذف األس ــانيد م ــن كتاب ــه "مجم ــع الزوائ ــد" فإن ــه
ً
سلك ي "موارد الظمآن" مسـلكا يخـالف ذلـك ،حيـث سـاق أحاديـث كتابـه هنـا
بأســانيدها دون اختصــار ،وقــد كــان ــي بدايــة األمــر أراد االختصــار بحــذف ســند
الحـ ــديث وذكـ ــر الصـ ــحابي راوي الحـ ــديث فقـ ــط كمـ ــا هـ ــو صـ ــنيعه ـ ــي "مجمـ ــع
الزوائد" ،إال ﱠأن شيخه و ي الدين العرا ي أشار عليه بأن يذكر الحديث بسندﻩ
ُ َﱠ
ً
كامال دون اختصار لوجود بعض األسانيد امل َتكل ِم ف ا.
ً
قـال الهيثمـ " :وأردت أن أذكـر الصـحابي فقـط ،وأسـقط السـند؛ اعتمـادا
ع ى تصحيحه فأشار ع ﱠي سيدي الشيخ اإلمام العالمة الحافظ و ي الـدين أبـو
زرعـ ــة ،ابـ ــن سـ ــيدي الشـ ــيخ اإلمـ ــام العالمـ ــة شـ ــيخ اإلسـ ــالم أبـ ــي الفضـ ــل عبـ ــد
ﱠ
ال ــرحيم ب ــن العرا ــي ب ــأن أذك ــر الح ــديث بس ــندﻩ؛ ﱠ
ألن في ــه أحادي ــث تكل ــم ف ــا
بع ــض ﱠ
الحف ــاظ ،فرأي ــت أن ذل ــك ه ــو ﱠ
الص ــواب فجمع ــت زوائ ــدﻩ ،ور ﱠتب ــا ع ــى
كتب أذكرها").(1
ﱠ
واملطلع من ﱠ
ومن املعلوم ﱠأن الهيثم بمنهجه هذا ُي َم ّكن ﱠ
الدار َ
النظـر ـي
س
ِ
ﱠ
أســانيد الكتــاب ،دون حاجــة ﱡ
للرجــوع إ ــى "صــحيح ابــن حبــان" أصـ ِـل الكت ــاب،
َ
ُْ
و ذا احتفظ الهيثم لكتابه بم ٍلة ت له م لة أصله.

)(1
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ً
ثانيا :بيان مقدار الزيادة ي حديث ابن حبان ع ى الصحيح ن أو
أحدهما:
س ـ ــبق ـ ــي املبح ـ ــث الث ـ ــاني بي ـ ــان أن ـ ــواع الزوائ ـ ــد عن ـ ــد اب ـ ــن حب ـ ــان ع ـ ــى
الصــحيح ن ،وأن م ــا مــا هــو موجــود ــي الصــحيح ن أو أحــدهما لكــن بزيــادة ال
توجد ي الصحيح ،وهذا الجانب _ أع الزيادة _ اشتدت فيه عناية الهيثم
عنايــة بالغــة ،فهــو املحــور والرك ـ ة ــي موضــوع الكتــاب ،وفائــدة ذلــك للـ ﱠـدارس
ﱠ
تتمثــل ــي الكشــف عــن مفهــوم الحــديث الزائــد والوقــوف عليــه عنــد الهيثم ـ ،
وهـو ـي ذلــك يبـ ن مـوطن الزيــادة سـواء كانـت ــي أول الحـديث أو آخــرﻩ) .(1أو أن
ً
ً
يكون الحديث مختصرا ي الصحيح مطوال عند ابن حبان).(2
ً
ثانيا :تكرار األحاديث:
تكرار األحاديث أمر ظاهر ي "مـوارد الظمـآن" ،ولعـل الهيثمـ اتبـع ـي ذلـك
م ــنهج اإلم ــام البخ ــاري ال ــذي ع ــرف ب ــذلك ،واشـ ـ ر ب ــه ،إال أن الهيثمـ ـ _ وإن
املزية _ ﱠ
شارك البخاري ذﻩ ﱠ
فإنه انفرد عنه بـأخرى لـم يشـاركه البخـار ﱡي ف ـا،
ذلك :ﱠأن الهيثم ّ
ينبه ي كتابه _ عند ذكر الحديث _ ع ى مواضع تكرارﻩ.
ِ
ومثال ــه ح ــديث أب ــي ذر الطوي ــل ،أخرج ــه ــي كت ــاب العل ــم ،ب ــاب الس ــؤال
ً
ً
للفائدة) ،(3ﱠ
كررﻩ أيضا ي كتاب املواقيت ،باب ي تحية املسـجد ،مقتصـرا منـه
ع ى موضع الشاهد ي تحية املسجد ،ثم ﱠ
عقـب عليـه بقولـه :وهـو ـي العلـم قـد
ً
تقـ ـ ﱠـدم) .(4وأخرجـ ــه أيضـ ــا ـ ــي كتـ ــاب عالمـ ــات النبـ ــوة ،بـ ــاب كـ ــم عـ ــدد األنبيـ ــاء،
)(1
)(2

ً
ينظر أيضا األحاديث.(2028 ،1368 815 ،564 ،504 ،491 ،371 ،323 ،289 ،280 ،231) :
ً
ينظر أيضا األحاديث.(1795 ،1421 ،1392 ،735 ،684 ،569 ،537 ،396 ،365 ،217 ،16) :

)(3

) ،(77_76/1ح).(94

)(4

) ،(160/1ح).(322
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ـدد األنبيـاء _ ثـم ﱠ
مقتص ًرا منـه ع ـى موضـع الشـاهد _ وهـو ع ُ
عقـب عليـه بقولـه:
فذكر الحديث بطوله ي كتاب العلم).(1
ً
ثالثا :االختصار:
وهذﻩ مسألة تتعلـق بسـابق ا ،فـإذا كـان الحـديث قـد ورد ـي كتـاب سـابق
عمـد الهيثمـ إ ـى اختصــارﻩ ،واقتصـر منـه ع ـى موضــع الشـاهد املتعلـق بالبــاب،
إن كان االختصـار ـي املـ ن ،فـإن كـان االختصـار ـي السـند سـاق إسـناد الحـديث
الثـاني إ ـى ال ﱠـراوي الــذي تلتقـي األسـانيد عنـدﻩ ــي الحـديث األول ،كمـا قـد يكــون
ً
االختصار ي السند وامل ن معا ،وع ى هذا فصور االختصار عندﻩ ثالث:
 _1االختصار ي السند:
وهـ ــذا ال يكـ ــون إال إذا أخـ ــرج أك ـ ــﺮ مـ ــن طريـ ــق للحـ ــديث ـ ــي مكـ ــان واحـ ــد،
ومثالــه :مــا أخرجــه ــي كتــاب الطهــارة ،بــاب آداب الخــالء واالســتجمار بــالحجر،
قــال :أخ ﺮنــا أبــو يع ــى ،حــدثنا محمــد بــن يح ـ بــن ســعيد القطــان ،حــدثنا أبــو
صالح ،حدث أبي ،عن ابـن عجـالن ،عـن القعقـاع بـن حكـيم ،عـن أبـي صـالح،
عن أبي هريرة قال ...الحديث.
ثم ساق الحديث من طريق آخر فقال:أخ ﺮنا أبو يع ى ،حدثنا إبراهيم بن
الحجــاج الســامي ،حــدثنا وهيــب ،عــن ابــن عجــالن .ثــم قــال الهيثم :قلت:فــذكر
نحوﻩ).(2
الس ــابق ﱠ
ألن ــه ﱠ
متف ــق م ــع ﱠ
الس ــند ﱠ
بقي ــة ﱠ
ويالح ــظ هن ــا :ﱠأن ــه ل ــم ي ــذكر ﱠ
األول
ﱠ
فاختصرﻩ ي الثاني).(1
)(1

) ،(919/2ح) .(2079ملزيد من األمثلة تنظر األحاديث،1450 ،1045 ،651 ،186 ،162) :
.(2053 ،1946

)(2

) ،(85/1ح).(128
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 _2االختصار ي امل ن:
ويكــون االختصــار ــي املـ ن عنــدما يســوق للحــديث أك ــﺮ مــن طريــق ــي مكــان
واح ــد ،فيختص ــر امل ـ ن باإلحال ــة ع ــى امل ـ ن األول ،كم ــا يك ــون االختص ــار بتك ـرار
الح ــديث ــي غ ــﺮ موض ــع م ــن الكت ــاب ،ويك ــون االختص ــار هن ــا باالقتص ــار ع ــى
موضــع الشــاهد مــن الحــديث ــي البــاب الــذي يخرجــه فيــه ،وقــد ســبق التمثيــل
لذلك عند الكالم ع ى تكرار الحديث ي هذا املبحث).(2
 _3االختصار ي السند وامل ن:
ويك ــون ذل ــك _كم ــا ــي الحال ــة الس ــابقة _ عن ــدما يس ــوق أك ــﺮ م ــن طريـ ـق
للحديث ي مكان واحد ،والعبارة ال يستخدمها ي مثل هذﻩ الحالة ي قولـه
)فذكر بإسنادﻩ نحـوﻩ( ،ومثـال ذلـك :مـا أخرجـه ـي كتـاب املواقيـت ،بـاب الفـتح
ع ى اإلمام ،قال:أخ ﺮنـا عبـد ﷲ بـن محمـد األزدي ،حـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم
الحنظ ــي ،حــدثنا مــروان بــن معاويــة ،حــدثنا يح ـ ب ـن كث ــﺮ الكــو ي _ شــيخ لــه
ق ــديم _ ق ــال :ح ــدث املس ــور ب ــن يزي ــد ،ق ــال :ش ــهدت رس ــول ﷲ  قـ ـرأ ــي
َ
الص ــالة ف َت َع ــايى) (3ــي آي ــة فق ــال رج ــل ي ــا رس ــول ﷲ إن ــك ترك ــت آي ــة ق ــال فه ــال
أذكرتن ا قال ظننت أ ا نسخت قال فإ ا لم تنسخ.

)(1
)(2
)(3
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ً
ينظر أيضا األحاديث ذوات األرقام.(1644 ،800 ،304 ،217 ،304 ،216 ،130 ) :
ً
ينظر أيضا األحاديث ذوات األرقام.(1556 ،1239 ،1238 ،391 ،118 ،45) :
أمرها ،ﱠ
أي :أشكل عليه ُ
فكأنه نس ا .ينظر :ال اية ي غريب الحديث واألثر) ،عيا(.(334/3) ،
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ً
ث ــم س ــاق طريق ــا أخ ــرى للح ــديث :أخ ﺮن ــا محم ــد ب ــن إس ــحاق ب ــن خزيم ــة
حــدثنا محمــد بــن يح ـ الــذه ي حــدثنا الحميــدي حــدثنا مــروان بــن معاويــة .ثــم
قال :فذكر بإسنادﻩ نحوﻩ).(1
املبحث الرابع
ﱠ
ّ
الروايات
التعليق ع ى ِ
ﱠ
تف ـ ن املحــدثون ــي الصــناعة اإلســنادية ،وكــان لكــل واحــد م ـ م م ـ ة تم ـ
ــا عــن غ ــﺮﻩ ،وقــد اســتفاد الهيثمـ ــي هــذا ممــن ســبقه مـن األئمــة ،فجمــع مــا
تفرق عند غ ﺮﻩ ،ولم يخل كتاب "موارد الظمآن" مـن ذكـر بعـض الفوائـد ال ـ
تتعلق باألسانيد واملتون ،ومن ذلك:
ً
ّأوال :ذكر أنواع العلل:

حبــان اشـ ﺮط ــي أحاديــث كتابــه ّ
مــع أن ابــن ﱠ
الصـ ﱠـحة إال ﱠأنــه لــم يخــل مــن
ِ
ُ ّ
بعض األحاديث ال تكلم ف ا كما نبه ع ى ذلك العرا ـي فيمـا نقلـه الهيثمـ ـي
ﱠ
مقدمــة كتابــه) ،(2ومــن هنــا نجــد اإلمــام الهيثمـ تكلــم ــي بعــض األحاديــث وبـ ﱠ ن
ﱠ
ً
ف ــا علــال ــي األســانيد واملتــون ،وإن كانــت هــذﻩ األحاديــث ال ـ تكلــم ف ــا قليلــة
ً
جدا بالنسبة ألحاديث الكتاب كاملة .وفيما يأتي ذكر بعض األمثلة ع ى ذلك:
 _1أمثلة بعض العلل ي األسانيد:
أ_ التعليل باإلرسال:
)(1

ً
) ،(179/1ح) .(379_378ينظر أيضا األحاديث،1230 ،1150 ،854 ،451 ،435 ،402 ،37) :
.(1293

)(2

سبق بيانه ي املبحث الثالث.
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ومثالــه :مــا أخرجــه ــي كتــاب الجهــاد ،بــاب مــا جــاء ــي الهجــرة ،قــال :أخ ﺮنــا
الحسـ ن بــن عبــد ﷲ بـن يزيــد القطــان بالرقـة ،حــدثنا هشــام بـن عمــار ،حــدثنا
يح بن حمزة ،حدثنا محمد بن الوليد بن الزبيـدي ،عـن الزهـري ،عـن صـالح
ً
ُ
بن بش ﺮ بن ف َديك ،أن فديكا جاء إ ى الن فقال :يا رسـول ﷲ إ ـم يزعمـون
ُ
أن ــه م ــن ل ــم ــاجر هل ــك؟ فق ــال رس ــول ﷲ )):ي ــا ف ـ َـديك! أق ــم الص ــالة ،وآت
الزك ــاة ،واهج ــر ﱡ
الس ــوء ،واس ــكن م ــن أرض قوم ــك حي ــث ش ــئت((.فال الهيثم ـ :
ً
قلت:هكـ ــذا قـ ــال :عـ ــن صـ ــالح )أن( فـ ــديكا .ولـ ــم يقـ ــل )عـ ــن( فـ ــديك ،فظـ ــاهرﻩ
اإلرسال).(1
ب_ التعليل بالوقف:
ومثالــه :م ــا أخرج ــه ــي كت ــاب التفس ـ ﺮ ،ب ــاب تعاهــد الق ـرآن ،ق ــال :أخ ﺮن ــا
عبــد ﷲ بــن قحطبــة_ بفــم الصــلح_ ،حــدثنا الحســن بــن قزعــة ،حــدثنا محمــد
بــن ســواء ،عــن ســعيد بــن أبــي عروبــة ،عــن األعمــش ،عــن أبــي وائــل ،عــن عبــد
ََ ّ ً
صــيا مــن صــدور
ﷲ ،قــال :قــال رســول ﷲ )):اســتذكروا القـرآن فلهــو أشــد تف ِ
الرج ــال م ــن ال ـ ﱠـن َعم م ــن ُع ُق ِله ــا(( .ق ــال الهيثم :قلت:ف ــذكر الح ــديث ،وق ــد رواﻩ
ً
مسلم موقوفا).(2
جـ_ التعليل بالوهم:
ومثالــه :مــا أخرجــه ــي كتــاب األدب ،بــاب مــا جــاء ــي حســن الخلــق ،قــال:
أخ ﺮنا محمد بن الحسن بن قتيبة ،حدثنا يزيـد بـن موهـب ،حـدثنا ابـن وهـب،
عــن حرملــة بــن عم ـران التجي ـ  ،أن ســعيد بــن أبــي ســعيد املق ــﺮي حدثــه عــن
ً
عبد ﷲ بـن عمـرو بـن العـاص ،أن معـاذ بـن جبـل أراد سـفرا فقـال :يـا ن ـ ﷲ!
)(1

) ،(685/2ح).(1578

)(2

) ،(799/2ح).(1784
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ً
أوصـ  .قال)):اعبــد ﷲ وال تشــرك بــه شــيئا(( .قـال :يــا ن ـ ﷲ! زدنــي .قــال)):إذا
أسأت فأحسن(( .قال :يا ن ﷲ! زدني .قال)):استقم وليحسن خلقك((.
قال الهيثم  :قلت :قول ابـن حبـان ـي سـندﻩ املق ـﺮي غلـط؛ ولـيس الـراوي
لهـ ــذا الحـ ــديث املق ـ ــﺮي ،وإنمـ ــا هـ ــو سـ ــعيد بـ ــن أبـ ــي سـ ــعيد املهـ ــري ،يك ـ ـ أب ـ ــا
ﱡ
السميط ،يرويه عن أبيه ،عن عبد ﷲ بن عمرو ي ترجمتـه رواﻩ الخطيـب ـي
املتفق واملف ﺮق).(1
د_ التعليل بالتصحيف:
ومثالـ ــه :مـ ــا أخرجـ ــه ـ ــي كتـ ــاب املواقيـ ــت ،بـ ــاب األوقـ ــات ال ـ ـ تكـ ــرﻩ ف ـ ــا
الصالة ،قال:أخ ﺮنا الحسن بن سفيان ،حدثنا منصور بن أبي مـزاحم ،حـدثنا
إبـراهيم بــن ســعد ،عــن أبيــه ،عــن معــاذ ،عــن عبــد الــرحمن التيمـ  ،عــن ســعد
بــن أبــي وقــاص ،عــن الن ـ ص ـ ى ﷲ عليــه وســلم أنــه قال)):صــالتان ال صــالة
بع ـ ــدهما؛ ص ـ ــالة الص ـ ــبح ح ـ ـ تطل ـ ــع الش ـ ــمس ،وص ـ ــالة العص ـ ــر ح ـ ـ تغ ـ ــرب
الشمس((.
قــال الهيثم ـ  :قلت:هكــذا هــو ــي األصــل :عــن معــاذ عــن عبــد الــرحمن عــن
سعد ،وصوابه :معاذ بن عبد الرحمن عن سـعد) ،(2وكـذلك ذكـر ابـن حبـان ـي
ً
الثقات) (3أن معاذ بن عبد الرحمن سمع سعدا.

)(1

) ،(858/2ح) .(1922ينظر املتفق واملف ﺮق ،ع ي بن ثابت البغدادي ،تحقيق :د .محمد صادق
الحامدي ،دار القادري )دمشق( ،ط1417 ،1هـ _  1997م.(1047/2) ،

)(2

) ،(276_275/1ح).(620

)(3

الثقات ،محمد بن حبان البس  ،دائرة املعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن )الهند( ،ط،1
 1393هـ _ 1973م.(421/5) ،
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ففي هذا الحديث ﱠ
تصحفت كلمة )بن( إ ـى كلمـة )عـن( بسـبب التشـابه ـي
ً
الرس ــم ،ف ـزاد اإلس ــناد ــذا التص ــحيف راوي ــا ،فب ـ ن الهيثم ـ الغل ــط ور ﱠدﻩ إ ــى
ﱠ
الصواب.
 _2أمثلة بعض العلل ي املتون:
أ_ م ــا أخرج ــه ــي كت ــاب عالم ــات نب ــوة نبين ــا  ،ب ــاب ــي ص ــفته  ،ق ــال:
أنبأنــا عبــد ﷲ بــن قحطبــة ،حــدثنا وهــب بــن بقيــة ،أنبأنــا خالــد ،عــن ُ
حميــد،
عن أنس ،قال )) :كان لون رسول ﷲ أسمر((.
قال الهيثم  :قلت:الظاهر أنه اشتبه ع ى الراوي أزهر بأسمر).(1
ب_ م ــا أخرج ــه ــي كت ــاب نب ــوة نبين ــا ،ب ــاب ــي خ ــاتم النب ــوة ،قال:أنبأن ــا
نص ــر ب ــن الف ــتح ب ــن س ــالم ﱠ
املرب ــي العاب ــد بس ــمرقند ،ح ــدثنا رج ــاء ب ــن مرج ــأ
الحــافظ ،حــدثنا إســحاق بــن إبـراهيم قا ـ ســمرقند ،حــدثنا ابــن جــريج ،عــن
عطاء ،عن ابن عمر ،قال :كان خاتم النبوة ي ظهـر رسـول ﷲ مثـل البندقـة
من لحم عليه مكتوب محمد رسول ﷲ.
قـال الهيثمـ  :قلــت :اخــتلط ع ــى بعــض الــرواة خــاتم النبــوة بالخـاتم الــذي
كان َي ْخ ُ
تم به الكتب).(2
ً
ج ـ _ مــا أخرجــه ــي الكتــاب والبــاب الســابق أيضــا ،قــال :أنبأنــا أبــو يع ــى،
حـ ــدثنا عبـ ــد الـ ــرحمن بـ ــن صـ ــالح ،حـ ــدثنا عبـ ــد الـ ــرحيم بـ ــن سـ ــليمان ،حـ ــدثنا
إس ـرائيل ،ع ــن س ــماك ،أن ــه س ــمع ج ــابر ب ــن س ــمرة ،ق ــال :ورأي ــت خاتم ــه عن ــد
كتفه مثل بيضة النعامة يشبه جسدﻩ.
)(1

) ،(944/2ح).(2115

)(2

) ،(932/2ح).(2097
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ُ
قلت:روي هذا ي حديث ي الصحيح ي صفته  ،وهو ـي
قال الهيثم :
الصحيح):مثل بيضة الحمامة( ،وهو الصواب).(1
ً
ثانيا :جرح الرواة:
ومثاله :ما أخرجه ي كتاب التفسـ ﺮ ،سـورة األحـزاب ،قـال :أخ ﺮنـا محمـد
َ
بن الحسن بن ُمكرم بالبصرة ،حـدثنا داود بـن ُرشـيد ،حـدثنا أبـو حفـص األ ﱠبـار
عــن منصــور ،عــن عاصــم بــن أبــي ﱠ
النجــود ،عــن ِز ّ ِر بــن ُحبــيش ،قــال :لقيــت أبــي
ب ــن كع ــب ،فقل ــت ل ــه :إن اب ــن مس ــعود ك ــان َي ُح ـ ﱡـك املع ــوذت ن م ــن املص ــاحف
...الحديث.
قال الهيثم  :قلت :ي إسنادﻩ عاصم بن أبي النجود ،وقد ُ
ض ِّعف).(2
ً
ومثاله أيضا ما أخرجه ي كتاب العلم ،بـاب السـؤال للفائـدة ،أخـرج فيـه
حــديث أبــي ذر الطويــل ،ثــم قــال :فيــه إب ـراهيم بــن هشــام بــن يح ـ الغســاني،
ﱠ
قال أبو حاتم وغ ﺮﻩ :كذاب).(3
ً
ثالثا :التنبيه ع ى طرق أخرى للحديث:
ً
كث ـﺮا مــا ينبــه الهيثم ـ ع ــى وجــود طــرق أخــرى للحــديث الــذي يســوقه ــي
الب ــاب ،وه ــذا م ــا يعك ــس اهتمام ــه بالش ــواهد واملتابع ــات ،وه ــو ــي التنبي ــه ع ــى
هــذﻩ الطــرق يســلك طــريق ن اثنـ ن؛ ﱠ
فإمــا أن يحيــل إحالــة كاملــة فيــذكر الكتــاب

)(1

نبه ع ى ذلك ابن حبان ،وذكر أن الوهم من إسرائيل .اإلحسان ي ترتيب صحيح ابن ﱠ
حبان،
محمد بن حبان البستس ،ترتيب ابن بلبان الفارﺳ  ،تحقيق :شعيب األرناؤوط ،مؤسسة
الرسالة )ب ﺮوت( ،ط 1408 ،1هـ _  1988م.(207/14) ،

)(2

) ،(787_786/1ح).(1756

)(3

).(71_70/1
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والب ــاب ال ــذي يوج ــد في ــه الطري ــق ،وإم ــا أن تك ــون اإلحال ــة مختص ــرة بالتنبي ــه
فقط ع ى وجود طريق قد تقدم أو يأتي.
ومثال الحالة األو ى :ما أخرجه ي كتاب اإلمارة ،باب أخـذ حـق الضـعيف
ً
مـ ــن الشـ ــديد ،أخـ ــرج فيـ ــه حـ ــديثا لجـ ــابر بـ ــن عبـ ــد ﷲ ،ثـ ــم قـ ــال" :قلـ ــت :لهـ ــذا
الح ــديث طري ــق أط ــول م ــن ه ــذا ــي كت ــاب البع ــث ــي الحس ــاب والقص ــاص).(1
ومثــال الحالــة الثانيــة :مــا أخرجــه ــي كتــاب الطهــارة ،بــاب التوقيــت ــي املســح،
أخــرج فيــه حــديث صــفوان بــن عســال امل ـرادي ،ثــم قــال" :ولــه طريــق ــي العلــم
أتم منه").(2
ً
رابعا :اإلشارة إ ى حديث الصحابي ي الصحيح:
جــرت عــادة الهيثمـ ــي مواضــع كث ــﺮة مــن كتابــه أن يشـ ﺮ إ ــى حــديث آخــر
للص ــحابي _ ال ــذي يخ ــرج حديث ــه _ ــي الص ــحيح ،وباس ــتقراء ه ــذا الن ــوع م ــن
األحاديــث ال ـ ينبــه عل ــا يتبـ ن أنــه يفعــل ذلــك عنــدما يكــون للصــحابي حــديث
ً
آخ ــر ــي الص ــحيح يتعل ــق بموض ــوع الب ــاب ،ولك ــن الهيثمـ ـ يص ــرح أحيان ــا ب ــأن
ً
الح ــديث ال ــذي ينب ــه علي ــه ل ــه تعل ــق مباش ــر بموض ــوع ح ــديث الب ــاب ،وأحيان ــا
ً
أخرى ال يصرح بذلك مكتفيا باإلشارة إ ى الحديث ي الصحيح.
ومثـ ــال الحالـ ــة األو ـ ــى :مـ ــا أخرجـ ــه ـ ــي كتـ ــاب املواقيـ ــت ،بـ ــاب الق ـ ـراءة ـ ــي
ً
الص ــالة ،أخ ــرج في ــه ح ــديثا ألب ــي هري ــرة ــي الت ــأم ن ،ث ــم ق ــال" :ل ــه ح ــديث ــي
الصحيح ي التأم ن غ ﺮ هذا").(3
)(1
)(2
)(3
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.(1751
ً
) ،(207/1ح) ،(462ينظر أيضا األحاديث.(2360 ،1798 ،1241 ،623 ،387 ،246) :

م ي الدين حبوش

ومثال الحالة الثانية :ما أخرجه ي كتاب الجنائز ،باب الثناء ع ى امليت،
ً
أخـ ــرج فيـ ــه حـ ــديثا ألنـ ــس بـ ــن مالـ ــك ،قـ ــال :قـ ــال رسـ ــول ﷲ ص ـ ـ ى ﷲ عليـ ــه
وســلم)):ما مــن مســلم يمــوت ،فيشــهد لــه أربعــة أهــل أبيــات مــن ج ﺮانــه األدنـ ن
ً
أ م ال يعلمون إال خ ﺮا ،إال قال ﷲ جل وعال :قد قبلت علمكم فيـه ،وغفـرت
له ما ال تعلمون(( .قال الهيثم  :قلت :ألنس حديث ي الصحيح غ ﺮ هذا).(1
ُ
ً
قلت :يش ﺮ بذلك إ ى حديث أنس ،قال :مر بجنـازة فـأث عل ـا خ ـﺮا فقـال
ً
ن ﷲ )) :وجبت ،وجبت ،وجبت(( ،ومر بجنازة فأث عل ا شرا ،فقال ن ـ
ﷲ )):وجبت ،وجبت ،وجبت ((...الحديث).(2
املبحث الخامس
االتجاﻩ الفقﻬ ي موارد الظمآن
تنوعــت اهتمامــات املحــدث ن ــي كتـ م؛ فمـ م مــن اهــتم بصــنعة اإلســناد،
ومـ ـ م م ــن ع ـ ـ بالجان ــب الفقﻬـ ـ  ،ومـ ـ م م ــن جم ــع بـ ـ ن الحس ــني ن ،واإلم ــام
الهيثم ـ م ــن ال ــذين جمع ــوا ب ـ ن ه ــذا وذاك ،وق ــد ب ــدا ــي كتاب ــه ه ــذا ميل ــه إ ــى
الجانب الفقﻬ  ،وتج ى منهجه ي ذلك ي النقاط اآلتية:
ً
ّأوال :ترتيب الكتاب ع ى األبواب الفقهية:

وترتيب الكتاب ع ى هذا املنهج له ّ
مزية عظيمـة؛ وقـد سـبق الحـديث عـن
ذلك ـي املبحـث األول ،حيـث يتـاح ملـن يطـالع الكتـاب أن يجـد الحـديث بمجـرد

)(1

ً
) ،(328/1ح) .(749ينظر أيضا األحاديث،2031 ،1053 ،595 ،594 ،563 ،557 ،515) :
.(2035

)(2

صحيح مسلم :كتاب الجنائز ،باب فيمن يث عليه خ ﺮ أو شر من املوتى ،(655/2) ،ح).(949
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رجوعــه إ ــى بــاب مــن األبــواب ــي موضــوعه الــذي يبحــث عنــه ،ف ــﺮى األحاديــث
ﱠ
كلها مجتمعة ي مكان واحد ،فيسهل عليه تناولها واإلفادة م ا.
ً
ثانيا :ك ﺮة التفريعات الفقهية للمسألة الواحدة:
وال ش ــك أن ه ــذا يعك ــس عم ــق النظ ــر الفقﻬ ـ للهيثمـ ـ  ،وعمل ــه ــي ه ــذا
الجانــب يش ــبه إ ــى حــد كب ــﺮ ص ــنيع اإلمــام النس ــائي ــي كتابــه ﱡ
"الس ـ ن" ،ومث ــال
ً
ذلــك :أنــه عقــد بابــا ــي كتــاب املواقيــت ،وتــرجم لــه بقولــه )بــاب مــا يجــوز مــن
ً
العمــل ــي الصــالة( ،ثــم عقــد بابــا آخــر وتــرجم لــه ) بــاب فــتح البــاب ــي الصــالة(
وذك ـ ــر في ـ ــه ح ـ ــديث عائش ـ ــة قال ـ ــت :اس ـ ــتفتحت الب ـ ــاب ورس ـ ــول ﷲ  يص ـ ـ ي
ً
تطوعــا ،والبــاب ــي القبلــة ،فم ـ الن ـ  عــن يمينــه أو عــن يســارﻩ ح ـ فــتح
الباب ،ثم رجع إ ى الصالة.
ً
وعقــد بعــد ذلــك بابــا ،وتــرجم لــه بقولــه )بــاب مــا ال يضــر مــن االلتفــات ــي
الص ــالة( وأخ ــرج في ــه ح ــديث اب ــن عب ــاس ق ــال )) :ك ــان الن ـ  يتلف ــت يمين ــا
وشــماال ــي صــالته ،وال يلــوي عنقــه خلــف ظهــرﻩ(( .ثــم تــرجم لبــاب رابــع بقولــه:
)باب اإلشـارة بالسـالم ـي الصـالة( وأخـرج فيـه حـديث ابـن عمـر أنـه قـال سـألت
ﱠ
صــهيبا...كيف كــان الن ـ  يفعــل إذا ك ـان ُي َســل ُم عليــه وهــو يص ـ ي فقــال :كــان
يش ﺮ بيدﻩ.
ﱠ
وهـ ــذﻩ األبـ ــواب الثالثـ ــة األخ ـ ــﺮة إذا مـ ــا دققنـ ــا النظـ ــر ف ـ ــا ،يمكـ ــن إدراج
أحادي ــا ض ــمن الب ــاب األول ل ــدخولها م ــن حي ــث الحك ــم الفقﻬـ ـ في ــه ،إال أن
الهيثمـ ـ جعله ــا مس ــائل فرعي ــة تتف ــرع ع ــن املس ــألة األص ــل ف ــﺮجم لك ــل م ــا
ب ﺮجمة خاصة.
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ً
ثالثا :تكرار الحديث لغرض فقﻬ :

يظهر بشكل واضح ي موارد الظمآن ﱠأن الهيثم يكرر بعـض األحاديـث ـي
غ ﺮ ما موضع من الكتاب ،وهذا إنما يكون ي األحاديث ال تشـتمل ع ـى عـدة
أحكــام ،فيســوقها مــرة أخــرى ليسـ ﱠ
ـتدل ــا ع ــى مســألة فقهيــة جديــدة لــم تــذكر
من قبل ،وهذا يشبه عم َل البخاري ي صحيحه.
ومثال ذلك :ما أخرجه ي كتـاب األذكـار ،بـاب الـدعاء بعـد الصـالة ،أخـرج
ً
فيــه حــديث معــاذ بــن جبــل )) :أن رســول ﷲ أخــذ بيــد معــاذ يومــا فقــال :يــا
معــاذ! وﷲ إنــي ألحبــك .فقــال معــاذ :بــأبي أنــت وأمــي ،وﷲ إنــي ألحبــك .قــال :يــا
مع ــاذ! أوص ــيك؛ ال ت ــدعن ــي دب ــر ك ـل ص ــالة أن تق ــول :الله ــم أع ـ ع ــى ذك ــرك
ُ
وحس ـ ــن عبادت ـ ــك(( .ق ـ ــال :فأو ـ ـ ـ ب ـ ــذلك مع ـ ــاذ الص ـ ــناب ﱠي ،وأو ـ ـ ـ ب ـ ــذلك
َ
الصناب ﱡي أبا عبد الرحمن ،وأو بذلك أبو عبد الرحمن عقبة بن مسلم).(1
ً
ُ
الح ِ ّـب ،مقتصـرا ع ـى الشـطر
إعالم ِ
ثم كرر الحديث ي كتاب الزهد ،باب ِ
األول منــه إ ــى قــول معــاذ :إنــي ألحبــك .ثــم قــال :وهــو ــي األدعيــة ــي بــاب الــدعاء
بعد الصالة.
وإنما كرر الحديث هنا ليستدل به ي مسألة و ي أن من أحـب إنسـانا ـي
ﷲ فعليه إخبارﻩ بذلك).(2
ً
ً
رابعا :أن يذكر حديثا ليس ع ى شرط كتابه لغرض فقﻬ :
وهــذا يــدل ع ــى العنايــة بالجانــب الفقﻬـ أك ــﺮ مــن غ ــﺮﻩ؛ ألن الخــروج ع ــى
شـ ــرط الكتـ ــاب ممـ ــا ُينتقـ ــد ع ـ ــى صـ ــاحبه ،ولـ ــذلك نجـ ــد الهيثم ـ ـ يصـ ــرح بـ ــأن
)(1
)(2

) ،(583 /1ح).(2345
ً
ينظر أيضا ،(52/1) :ح) ،(94كررﻩ ي موضع ن آخرين :ح) ،(1221و ح).(1450
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الحديث ليس ع ى شرط الكتاب ،والباعث له ع ى إخراجه أنه شاهد أو دليـل
ملسألة فقهية تتعلق بالباب.
ومثال ــه :م ــا أخرج ــه ــي كت ــاب املواقي ــت ،ب ــاب فيم ــا يس ــتفتح الص ــالة م ــن
التكب ﺮ وغ ﺮﻩ ،قال:
أخ ﺮنا عبد ﷲ بـن محمـد األزدي ،حـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم ،حـدثنا أبـو
النضــر هاشــم بــن القاســم ،أنبأنــا عبــد العزيــز بــن عبــد ﷲ بــن أبــي ســلمة ،عــن
األعــرج ،عــن عبيــد ﷲ بــن أبــي رافــع ،عــن أبــي طالــب  قــال )) :كــان رســول ﷲ
 إذا افتـ ــتح الصـ ــالة ك ﱠ ـ ــﺮ ،ثـ ــم يقـ ــول :وجهـ ــت وجﻬ ـ ـ للـ ــذي فطـ ــر السـ ــماوات
ً
ً
واألرض حنيفـ ــا مسـ ــلما وم ـ ــا أنـ ــا مـ ــن املش ـ ــرك ن ،إن صـ ــالتي ونسـ ــكي ومحي ـ ــاي
ومماتي هلل رب العامل ن ،ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلم ن((.
قال الهيثم  :قلت :هذا الحديث كما ي صـحيح مسـلم ،وإنمـا ذكـرت هـذا
لقول ــه :ك ﱠ ــﺮ ث ــم يق ــول ...وق ــد ق ــال ــي بع ــض املالكي ــة ب ــأ م يقولـ ـون ه ــذا قب ــل
التكب ﺮ للصالة ،وهو ي الس ن ألبي داود وغ ﺮﻩ كما ها هنا وﷲ أعلم.
ً
خامسا :العناية باألحاديث املتعارضة:
قد يقع تعارض ظاهري ب ن حديث ن أو أك ﺮ ،فيشكل فهـم هـذﻩ األحاديـث
ع ـ ــى القـ ــارئ وتلتـ ــبس املسـ ــائل ،إال أن الجهابـ ــذة مـ ــن نقـ ــاد الحـ ــديث تصـ ــدوا
ً
لبيا ــا ،وجمعـ ـوا بـ ـ ن م ــا َتع ــا َر َ
ض م ــا ،وص ـ ﱠـنفوا ــي ذل ــك كتب ــا عرف ــت بكت ــب
"مختلف الحديث" ،وملا كان الهيثم ذا نزعة فقهية ظاهرة ،ﱠ
فإنه بدا ي كتابه
"املــوارد" اهتمامــه ــذا النــوع مــن علــوم الحــديث ،فنجــدﻩ يوفــق بـ ن األحاديــث
املتعارضة ،ويوجه كل حديث بما ال يعارض الحديث اآلخر.
ومثال ــه م ــا أخرج ــه ــي كت ــاب العل ــم ،ب ــاب النﻬـ ـ ع ــن ك ــﺮة الس ــؤال لغ ــﺮ
فائــدة ،مــن حــديث أبــي هريــرة أن الن ـ قــال :ﱠ
))إن ﷲ كــرﻩ لكــم قيــل وقــال،
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ً
وك ـﺮة الســؤال ،وإضــاعة املــال(() .(1ثــم عقــد بابـا وتــرجم لــه بقولــه :بــاب الســؤال
للفائ ـ ــدة ،وأخ ـ ــرج في ـ ــه ح ـ ــديث أب ـ ــي ذر الطوي ـ ــل ،حي ـ ــث ﱠ
وج ـ ــه للن ـ ـ  أربع ـ ــة
ً
وعشــرين ســؤاال مــع إجابــة الن ـ  ــي كــل ذلــك ،وعــدم يــه ألبــي ذر عــن ك ــﺮة
السؤال).(2
ً
فالن ــاظر إ ــى الح ــديث ن يج ــد بي م ــا تعارض ــا ،فالح ــديث األول في ــه كراه ــة
ك ﺮة السؤال ،والثاني فيه وقوع ذلك ﱡ
السؤال من الصحابي مع عدم نﻬ الن ـ
ل ــه ع ــن ذل ــك ،إال أن الهيثمـ ـ جم ــع بـ ـ ن الح ــديث ن ووف ــق بي م ــا م ــن خ ــالل
ت ـراجم األبــواب ،فقــد خـ ﱠ
ـص الكراهــة بكــل ســؤال ال فائــدة منــه ،وحمــل حــديث
الج ــواز بم ــا ك ــان في ــه فائ ــدة وانتف ــاع .وجم ـ ُـع الهيثم ـ ب ـ ن الح ــديث ن م ــن خ ــالل
ّ
َ َ
تراجم األبواب ﱡ
يقلد ي ذلك اإلمام
يدل ع ى عمق النظر ،وسعة الفقه ،وكأنه ِ
البخاري الذي قيل عنه" :فقه البخاري ي تراجمه".
لكنـ ــه ـ ــي أحيـ ــان أخـ ــرى ال يجمـ ــع ب ـ ـ ن األحاديـ ــث املتعارضـ ــة ،بـ ــل يكتفـ ــي
باإلشــارة والتنبيــه للمعارضــة بي ــا .ومثالــه :مــا أخرجــه ــي كتــاب املواقيــت ،بــاب
دخول الحائض املسجد ،قال:
أخ ﺮنــا أبــو خليفــة حــدثنا أبــو الوليــد حــدثنا زائــدة عــن إســماعيل الســدي
ع ـ ــن عب ـ ــد ﷲ البﻬـ ـ ـ ق ـ ــال ح ـ ــدثت عائش ـ ــة أن رس ـ ــول ﷲ ق ـ ــال للجاري ـ ــة:
ّ
ﱠ
ـال)):إن
))ناولي الخمرة(( .أراد أن يبسطها فيص ِ ي عل ا فقلت :إ ا حائض .ق
حيض ا ليست ي يدها((.

)(1

) ،(52 /1ح ).(93

)(2

) ،(54_52 /1ح ).(94
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قــال الهيثمـ  :قلــت :لعائشــة حــديث ــي الصــحيح ــي أ ــا ــي ال ـ قيــل لهــا
ذلك).(1
ً
ومثاله أيضا :ما أخرجه ي كتاب التعب ﺮ ،باب فيما فرغ منه ،قال:
أخ ﺮن ــا عب ــد ﷲ ب ــن محم ــد ب ــن س ــلم ببي ــت املق ــدس ،ح ــدثنا حرمل ــة ب ــن
يح ـ  ،حــدثنا ابــن وهــب ،أخ ﺮنــي عمــرو بــن الحــارث ،عــن أبــي الزب ــﺮ ،عــن جــابر
قــال :قلــت !:يــا رســول ﷲ أنعمــل ألمــر قــد فــرغ منــه أم ألمــر نأتنفــه؟ قــال)) :بــل
ً
ُ
ألمــر قــد فــرغ منــه(( .قــال :ففــيم العمــل إذا ؟ فقــال رســول ﷲ  )) :كــل عامــل
ُم َي ﱠسر لعمله((.
قال الهيثم  :قلت :لجابر ي الصحيح أن سراقة هو السائل).(2
ً
ً
سادسا :تضم ن ال ﺮجمة حكما فقهيا:
ع ـ ـ الهيثمـ ـ ب ـ ـﺮاجم أبواب ــه عناي ــة فائق ــة ،تعك ــس دق ــة الفه ــم ،وعم ــق
االس ــتنباط ،وق ــد ظه ــر ذل ــك م ــن خ ــالل تض ــم ن تـ ـراجم األب ــواب ــي كث ــﺮ م ــن
األحيـ ــان األحكـ ـ َ
ـام الفقهيـ ــة ،وهـ ــذا صـ ــنيع اإلمـ ــام البخـ ــاري الـ ــذي اش ـ ـ ر بـ ــذلك
ُ
وعــرف بــه ،يضــاف إ ــى ذلــك ،حســن التقســيم لألبــواب ،كمــا هــو صــنيع اإلمــام
َ
النس ــائي ،مم ــا ي ــدل ع ــى َملك ــة واس ــعة ،ومعرف ــة دقيق ــة ،واألمثل ــة ع ــى ذل ــك
كث ﺮة.
م ــا :حــديث عبــد ﷲ بــن املغفــل أن رســول ﷲ  قــال )) :ســيكون ــي
ً
ً
هــذﻩ األمــة قــوم يعتــدون ــي الــدعاء والطهــور(( .اســتنبط منــه حكمــا فقهيــا هــو

)(1
)(2
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ً
الكراهــة ،وصـ ﱠـرح ــذا الحكــم ــي ترجمــة البــاب قــائال) :بــاب كراهيــة االعتــداء ــي
الطهور().(1
وم ــا :حــديث أنــس  أن رســول ﷲ  قال)):جاهــدوا املشــرك ن بأيــديكم
ً
ً
وألس ــنتكم(( .اس ــتنبط من ــه الهيثم ـ حكم ــا فقهي ــا ،وه ــو أن الجه ــاد يك ــون ع ــى
قــدر املســتطاع ،وضـ ﱠـمن هــذا الحكــم ــي ترجمــة البــاب فقــال) :بــاب الجهــاد بمــا
ً
ق ــدر علي ــه( ) .(2وأحيان ــا ينب ــه ع ــى نس ــخ الحك ــم ــي ال ﺮجم ــة ال ــي تعليق ــه ع ــى
الحــديث ،ومثالــه :مــا أخرجــه ــي كتــاب املواقيــت أحاديــث تــرجم لهــا بقولــه):باب
ً
ـي اإلمـام يصـ ي جالسـا( ثـم سـاق األحاديــث ال ـ تـدل ع ـى ذلـك ،وسـاق بعــدها
ً
حديثا يدل ع ى نسخ هذا الحكم ترجم له بقوله) :باب نسخ ذلك(.
ً ﱠ
سابعا :التنبيه ع ى أحاديث تتعلق بمسألة الباب:
ً
وهــذا أمــر ظــاهر جــدا ،يــدرك بــأدنى تأمــل ،ففــي كث ــﺮ مــن األحيــان يســوق
الحــديث ،أو األحاديــث ال ـ تتعلــق بالبــاب ،ثــم ينبــه بعــد ذلــك إ ــى مــا ورد مــن
األحاديــث ،ممــا لــه تعلــق أو صــلة بالبــاب ــي غ ــﺮ مــا موضــع مــن الكتــاب ،ومــن
األمثلة ع ى ذلك :ما أخرجه ي كتاب الجنائز ،باب عيادة املريض ،من حـديث
عب ــد ﷲ ب ــن عم ــروأن رس ــول ﷲك ــان إذا ج ــاء الرج ــل يع ــودﻩ ق ــال)):اللهم
ً
اشـ ــف عبـ ــدك؛ ينكـ ــأ لـ ــك عـ ــدوا ،أو يم ـ ـ لـ ــك إ ـ ــى صـ ــالة((.ثم قـ ــال الهيثم ـ ـ :
قلت:و ي الر ى ي الطب أحاديث ي الدعاء للمريض).(3
ً
ومثاله أيضا :ما أخرجه ي كتاب األدب ،باب النﻬ عن سب الديك ،مـن
حــديث زيــد بــن خالــد الج ـ قــال :قــال رســول ﷲ)) :ال تســبوا الــديك؛ فإنــه
)(1

) ،(70 /1ح ).(171

)(2

) ،(390/1ح ).(1618

)(3

) ،(183 /1ح ).(715
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يدعو إ ى الصالة(( .قال الهيثم  :قلـت :وقـد تقـدم حـديث ـي التفسـ ﺮ ـي سـورة
الجاثيــة ــي النﻬ ـ عــن ســب الــدهر) .(1وإذا تأملنــا املثــال ن وجــدنا أن األحاديــث
ال ـ أشــار إل ــا ــي املثــال األول ،لهــا تعلــق مباشــر بموضــوع البــاب _ وهــو الــدعاء
للمريض _ بينما ي املثال الثاني ال تدخل ي صلب املوضوع؛ ألن حديث الباب
ــي )س ــب ال ــديك( ،والح ــديث ال ــذي أش ــار إلي ــه ــي )س ـ ِ ّـب ال ــدهر( ،فه ــو يتص ــل
ﱡ
السب.
بحديث الباب؛ من حيث موضوعه العام وهو
املبحث السادس

ما ُو ِ ّجه للكتاب من انتقادات
ع ى الرغم مـن املسـتوى الرفيـع الـذي بلغـه كتـاب "مـوارد الظمـآن"؛ فإنـه
ُ
قــد وجهــت إليــه بعــض االنتقــادات ،و ــي وإن كانــت ــي مظا ــا إال أ ــا ال تــنقص
ً
مــن قــدر الكتــاب ،وقيمتــه العلميــة ،خصوصــا إذا مــا قورنــت هــذﻩ االنتقــادات
بالعم ــل الض ــخم ال ــذي ق ــام ب ــه الهيثم ـ ــي اس ــتخراج زوائ ــد ّ
الس ــفر العظ ـ ِـيم _
ِ
صحيح ابن حبان _ وهذﻩ االنتقادات تتلخص فيما يأتي:
ِ
ً
أوال :فيما يتعلق بشرطه:
ال ـ م الهيثم ـ ــي كتابــه أن يفــرد األحاديــث الزوائــد ــي صــحيح ابــن حبــان
ﱠ
ع ى الصحيح ن ،وقد و ى ي تصنيفه بمـا ال مـه إال ـي مواضـع قليلـة ،فأدخـل
فيــه مــا كــان ــي الصــحيح ن ،أو ــي أحــدهما ،وربمــا أســقط أحاديــث مــن كتــاب
ابن حبان ي ع ى شرطه.

)(1
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مثــال الحالــة األو ــى :أخــرج حــديث أنــس بــن مالــك أن رســول ﷲ قــال:
َ
))غدوة ي سبيل ﷲ أو روحة خ ﺮ من الدنيا وما ف ا ،ولقاب قـوس أحـدكم أو
موضع قدم من الجنة خ ﺮ من الدنيا وما ف ا ،ولو أن امرأة اطلعت إ ى األرض
ً
مــن نســاء أهــل الجنــة ألضــاءت مــا بي مــا،وملألت مــا بي مــا ريحــا ،ولنصــيفها ع ــى
رأسها خ ﺮ من الدنيا وما ف ا(() .(1وهـذا الحـديث ـي البخـاري) .(2وأخـرج حـديث
عبد الرحمن بن عثمان التيم أن رسـول ﷲ نﻬـ عـن لقطـة الحـاج) .(3وهـذا
الحديث ي صحيح مسلم).(4
ُ
وقــد تتبــع الحــافظ ابــن حجــر هــذﻩ األحاديــث فأشــار إل ــا ــي نســخته مــن
كتاب موارد الظمآن ،ونبه ع ى ما كان م ا ي الصحيح ن أو ي أحـدهما ،وبلـغ
ً
مجموعه ــا أربع ــة عش ــر ح ــديثا حس ــب م ــا ج ــاء ــي طبع ــة مؤسس ــة الرس ــالة)،(5
وذكــر الشــيخ محمــد عبــد ﷲ أبــو صــعيليك أن مجمــوع مــا اســتدركه الحــافظ
ً
ابــن حجــر مــن هــذا النــوع بلــغ ســبعة عشــر حــديثا ،وأض ـاف إ ــى هــذﻩ األحاديــث
َ
السبعة عشر أربعة أحاديث أخرى) ،(6فيكون مجموع ما استدرك ع ى الهيثم
ً
ي هذا الباب واحد وعشرون حديثا.

)(1

) ،(653 /1ح).(2629

)(2

كتاب الرقاق ،باب صفة الجنة والنار ،(2401/5) ،ح).(6199

)(3

ص  ،284ح).(1172

)(4

كتاب اللقطة ،باب ي لقطة الحاج (1351/3) ،ح).(1724

)(5

و ي األحاديث ذوات األرقام،2003 ،1976 ،1585 ،1172 ،1131 ،1116 ،859 ،762 ،701) :
.(2198 ،2174 ،2092 ،2047 ،2034

)(6

كتب الزوائد نشأ ا وأهمي ا وسبل خدم ا ،محمد عبد ﷲ أبو صعيليك ،دار القلم،
)دمشق( ،ط1417 ،1هـ _  1996م ،ص . 53_52
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ومث ــال الحال ــة الثاني ــة :وه ــو م ــا ف ــات الهيثمـ ـ إخراج ــه وه ــو ع ــى ش ــرطه
حــديث)):بورك ألم ـ ــي بكورهــا(( .فإنــه مــن زوائــد ابــن حبــان ع ــى الصــحيح ن
ولم يخرجه الهيثم ي كتابه.
وقد استدرك ابن حجر ع ى الهيثم من هذا النـوع ثالثـة أحاديـث حسـب
ما جاء ي طبعة الرسالة) ،(1بينما بلغ مجمـوع هـذا النـوع مـن األحاديـث حسـب
ً
استقراء الشيخ محمد عبد ﷲ أبو صعيليك ثالث ن حديثا).(2
ً
ثانيا :عدم حكمه ع ى األحاديث:
س ــاق الهيثم ـ أحادي ـث كتاب ــه دون حك ــم عل ــا إال ــي القلي ــل الن ــادر كم ــا
سبق بيانه ،وهذا يخالف صنيعه ي مجمع الزوائد حيـث حكـم ع ـى األحاديـث
هنــاك ،مــع أن كتــاب ابــن حبــان فيــه مــن األحاديــث مــا تكلــم فيــه بعــض النقــاد،
وهـذﻩ األحاديـث تحتــاج إ ـى بيـان الحكــم عل ـا ،والهيثمـ لـه مـن ملكــة النقـد مــا
يؤهله لذلك .ولعـل الهيثمـ أدرك ذلـك مـن ضـرورة الحكـم ع ـى هـذﻩ األحاديـث
لكنــه اســتغ عــن الحكــم عل ــا عنــدما ســاقها بأســانيدها فــألقى العهــدة بــذلك
ع ــى غ ــﺮﻩ ،وقــد صـ ﱠـرح الهيثم ـ ــذا املع ـ ــي مقدمــة كتابــه فقــال" :وأردت أن
ُ
َ
ً
أذك ــر الص ــحابي فق ــط ،وأس ــقط الس ــند؛ اعتم ــادا ع ــى تص ــحيحه ،فأش ــار ع ـ ﱠـي
سيدي الشيخ اإلمام العالمة الحافظ و ي الدين أبو زرعـة ،ابـن سـيدي الشـيخ
اإلم ــام العالم ــة ش ــيخ اإلس ــالم أب ــي الفض ــل عب ــد ال ــرحيم ب ــن العرا ــي ب ــأن أذك ــر
الحــديث بســندﻩ؛ ألن فيــه أحاديــث تكلــم ف ــا بعــض الحفــاظ ،فرأيــت أن ذلــك
هو الصواب فجمعت زوائدﻩ ورتب ا ع ى كتب أذكرها").(3
)(1

و ي األحاديث ذوات األرقام.(4783 ،4782 ،2569) :

)(2

كتب الزوائد ،ص . 55_53

)(3

موارد الظمآن.(19/1) :
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ً
ثالثا :حذف تعقيبات ابن حبان ع ى األحاديث:
جــرت عــادة ابــن حبــان أن يعقــب ع ــى أحاديــث كتابــه ويعلــق عل ــا ،وقــد
تنوعــت هــذﻩ التعقيبــات والتعليقــات ،مــن الحكــم ع ــى األحاديــث ،والتمي ـ ب ـ ن
ال ـ ــرواة ،وش ـ ــرح غري ـ ــب األلف ـ ــاظ ،والفق ـ ــه املس ـ ــتنبط ،والحك ـ ــم املس ـ ــتخرج ،أو
التعريــف ببلــد أو مكــان ،إ ــى غ ــﺮ ذلــك ممــا يعـ ن ع ــى الدرايــة بالحــديث) ،(1فلمــا
أف ــرد الهيثمـ ـ زوائ ــد ه ــذا الكت ــاب ق ــام بح ــذف ذل ــك إال ــي مواض ــع س ــتة م ــن
الكت ــاب ،أورد ف ــا تعلي ــق اب ــن حب ــان ع ــى األحادي ــث) ،(2و ــذا العم ــل يك ــون
َ
ـوف ع ـى ﱠ
التعقيبـات املهمـة ،مـع أنـه
الهيثم قـد ف ﱠـوت ع ـى املطـالع لكتابـه الوق
ســلك ــي كتابــه "كشــف األســتار عــن زوائــد ال ـ ار" مســلكا يخــالف صــنيعه هنــا،
حيث أورد تعليقات ال ار ي مسندﻩ ع ى األحاديث).(3
الخاتمة:
بعــد هــذﻩ الجولــة ــي رحــاب كتــاب )مــوارد الظمــآن( يمكــن تلخــيص نتــائج
البحث بما يأتي:
_ وفاء اإلمام الهيثم بشرطه ي الكتاب ،إال ي أحاديث نادرة ﱠندت عنـه،

أو وهم ف ا ،وهذﻩ األحاديث إذا ما قورنـت بضـخامة العمـل ،الـذي قـام بـه ،ال
تعـ ــد َهنـ ــة تـ ــنقص مـ ــن قـ ــدر الكتـ ــاب ،وقيمتـ ــه العلميـ ــة ،فﻬ ـ ـ غارقـ ــة ـ ــي بحـ ــر

)(1

ينظر للتوسع :اإلمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البس  ،محمد عبد ﷲ أبو صعيليك،
ص . 114_97

)(2

و ي األحاديث ذوات األرقام.(1396 ،1381 ،1056 ،793 ،687 ،94) :

) (3ينظر :كتب الزوائد ،ص . 41
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حســنات هــذا الكتــاب الجليــل .بــل إن بعـ َ
ـض مــا اســتدرك عليــه محـ ﱡـل نظــر ،ال
يسلم لقائله.
ً
_ بدا واضحا من خالل الكتاب اسـتفادة الهيثمـ مـن جهـود السـابق ن ـي
علم الحديث ،وتأثرﻩ بمناهجهم ،وهذا يظهر ي جانب ن:
األول :الص ــناعة اإلس ــنادية :حي ــث جم ــع م ــا تف ــرق عن ــد غ ــﺮﻩ ،م ــن جم ــع
ط ــرق الح ــديث ــي مك ــان واح ــد ،وه ــو ص ــنيع اإلم ــام مس ــلم ،وتقطي ــع األحادي ــث
وتكرارهــا ،وهــو صــنيع اإلمــام البخــاري ،والكــالم ع ــى رجالهــا أحيانــا أخــرى ،وهــو
صنيع اإلمام النسائي.
الثـ ـ ــاني :االتجـ ـ ــاﻩ الفقﻬـ ـ ـ  :وقـ ـ ــد بـ ـ ــدا تـ ـ ــأثرﻩ ـ ـ ــي كتابـ ـ ــه باإلمـ ـ ــام البخـ ـ ــاري
ﱠ
والنس ــائي ،ﱠأم ــا البخ ــاري فم ــن خ ــالل ت ـراجم األب ــواب ،وتك ـرار الح ــديث لغ ــرض
ﱠ ﱠ
وأمـ ــا النسـ ــائي فمـ ــن خ ـ ـالل حسـ ــن التقسـ ــيم لألبـ ــواب ،والتوفيـ ــق ب ـ ـ ن
فقﻬ ـ ـ ،
األحاديث املتعارضة.
وم ـ ــن التوص ـ ــيات املتعلق ـ ــة بالبح ـ ــث ،تو ـ ـ الدراس ـ ــة بض ـ ــرورة دراس ـ ــة
األحاديث ال استدركت ع ى الهيثم سواء كان من املتقدم ن أو املتأخرين.
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