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تأليف
أيب رافع زايد بن خادل بن محمد العدين

بسم هللا الرمحن الرحمي
القدمة:
امحلد هلل رب العاملني ,والصالة والسالم عىل خري النبياء واملرسلني ,وعىل أهل وحصبه أمجعني,
وبعد:
خطر الالكم يف الغيب بدون عمل:
فان الالكم عن عامل اجلن وما يتعلق هبم من املسائل ,بأدق تفاصيل حياهتم ,كتفصيل خلقهم
وهيئاهتم وألكهم ورشهبم وتناكحهم ومساكهنم وعالقهتم ابلنس وغري ذكل من املسائل ,لك ذكل يعد
من الالكم يف الغيب ,اذلي اس تأثر هللا تعاىل به نفسه .وخطر اخلوض فيه بدون عمل ول بينة أمره
عظمي .وملا اكنت فطرة النسان هبا شغف اىل التعرف عىل هذا العامل الغييب احمليط هبا ,وتتشوف
هل ,وخصوصا أنه قد منا اىل عمل النسان يشء مما يتعلق بوجود هذه اخمللوقات من هجة ,اما عن
طريق الرسل علهيم الصالة والسالم ,أو عن طريق الوقائع أو احلاكايت والساطري اليت تنسج حول
هذا العامل ,ومن هجة أخرى ما يشرتك فيه النس مع اجلن يف أصل التلكيف ,ابعتبارمه خملوقات
عاقةل انطقة قادرة ,فهذا لكه يزيد النفس طمعا يف الاقرتاب أكرث ملعرفة هذا العامل الغييب حىت تش بع
رغبهتا وتروي ظمأها منه.
ولجل أل تتيه النفس يف أودية بعيدة ,فتسكل س بال وعرة لتصل أخريا اىل أوهام ل تروي غليال
ول تشفي سقمي ,فان هللا تعاىل قد أوىح اىل أنبيائه ورسهل ما يسد حاجة الناس من هذا العمل,
وما جيب علهيم أن يعتقدوه فمي خيص عامل اجلن والش ياطني ,وسكت عن أش ياء كثرية ختتص هبذه
اخمللوقات ليس تأثر نفسه العلية بعلمها.
وهذا املسكوت عنه قد خاض الناس فيه ,بعمل اترة ـ مستندين يف ذكل اىل بعض العمومات أو اىل
ما ظنوه أدةل تصلح للمتسك هبا يف بعض هذه املسائل ,ومه مأجورون معذورون يف ذكل لكه ـ,
وجبهل اترات ,جراي وراء اخلرافات ـ وهو الغالب ـ أو ما زادوه عىل ما أثبته الولون برضب من
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الهوى أو القيسة الفاسدة ,حىت شاعت كثري من املعتقدات اليت ليس علهيا أرارة من عمل ,وانبنت
علهيا الكثري من املسائل كام س يأيت بيانه.
انقسام الناس يف مسأةل اجلن اىل غال وجاف ومعتدل:
وانقسم الناس يف اجلن اىل مثبت هلم وانف .ول الكم مع النفاة ,خملالفهتم رصحي القرأن والس نة ,كام
أن هذا ليس من جمال حبثنا هنا.
وأما املثبتون فان مهنم من غال وتوسع يف بعض املسائل العلمية والعملية املتعلقة ابجلن ,وأثبت ما مل
يدل عليه النص ,بل ما يدل النص عىل خالفه !! ,ومهنم من جفا وتلكف يف رد النصوص الواحضة
والرصحية املتعلقة ببعض املسائل .والعدل هو الوسط بني هذا وذاك.
ومن هذه املسائل اليت خاض فهيا الناس ,مسأةل التناكح بني النس واجلن ,هل يه جائزة عقال أم
ل؟ وعىل الول هل يه واقعة فعال أم ل؟ وعىل الول جييء اخلالف يف حمكه الرشعي .واملقصود
يف هذا البحث هو ما يتعلق ابلمر الثاين وهو الوقوع الفعيل من عدمه ,اذ ل فائدة من البحث
العقيل ما مل يكن وقوع حقيقي ,كام أن البحث يف احلمك الرشعي امنا هو فرع عن اثبات الوقوع
أصال.
سبب التأليف:
ومما دعاين اىل مجع هذا املسطور ,هو أنه قد ورد اىل أحد ادلعاة ممن أعرفهم سؤال مفاده أن فتاة
بكرا رأت يف مناهما أن جنيا يأتهيا كام يأيت الرجل امرأته ,ومل تتكرر معها تكل الرؤية ,بل وقعت لها
مرة واحدة ,فتغري مزاهجا من حيهنا ,وبعد حنو من شهرين تقريبا تأخر عهنا نزول دم احليض,
وأحست بغثيان ,ويشء من فقدان الشهية ,وألم يف املعدة ,فانتاهبا خوف وقلق شديدان ,ووقع
يف نفسها أهنا بوادر محل من اجلين !!!  .ورمبا غذى هذا الومه عندها تكل القصص اليت اكنت حتىك
عن بعض اجملانني أو املشعوذين من أن فالان اكنت أمه جنية ,أو أن فالنة وطئهتا اجلن حفملت !!!
وحنو هذه من تكل اخلرافات !!!  .فوقعت يف حرية من أمرها ,لكون الفتاة من أرسة حمافظة
ومتدينة ,ويه تعيش يف جممتع حمافظ ,ول شك أن قضية مثل هذه ختدش يف الرشف والعرض ,اذ
اهنا س تحمل من غري زوج ,فبادرت ابلسؤال عام وقع يف نفسها من تكل الوهام اليت ظنهتا حقيقة,
فاكن جوابه أن هذا اذلي رأته يف املنام امنا هو من الش يطان ,ول ميكن للمرأة أن تدل من اجلين ول
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العكس ,لختالف الطبيعة بني اجلنسني ,وأما تغري املزاج وتأخر احليض وغري ذكل مما وقع لها ,فانه
ل تعلق هل ابمحلل اذلي تومهته يف نفسها ,وقد تكون هل أس باب أخرى .وفعال وبعد مرور مدة من
الزمن مل حيدث لها ما تومهته من امحلل ,بل عادت أمورها اىل عادهتا اليت اكنت علهيا من قبل وهلل
امحلد.
فأرارت هذه احلادثة فضول البحث يف هذه املسأةل ,ويه وقوع التناكح والتوادل بني النس واجلن,
وخصوصا أنه قد وجد من ادعى لنفسه ,أو ادعي هل أنه قد تزوج جبنية ,أو أن أحد أبويه جين,
وحبسب علمي القارص ,مل أمسع ابمرأة قيل عهنا ,أو ادعت لنفسها أهنا مزتوجة جبين( ) ,أو أهنا
أجنبت منه ,ال ما ورد يف بعض القصص اليت يف اس نادها نظر ,كقصة ذي اليد( ) اذلي خرج عىل
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ريض هللا عنه ,وكقصة خلصة ادلوس ية( ) .ومن ذكل ما ذكره
املسعودي عن ادلجال ,حيث قال :ويقال ان أمه امرأة من اجلن ,عشقت أابه حويال ,فزتوجته
فأودلها ادلجال!!! وهو خوص بن حويل ,واكن مشوها مبدل ,واكن ابليس يعمل هل العجائب ,فلام
اكن وقت سلمين عليه السالم دعاه فمل جيبه ,حفبسه يف جزيرة يف البحر( ) اهـ.

( ) وقد ورد أثر حصيح عن المعش أ َّن جن َّيا خطب امرأة من نساء قومه ,فقدَّموا هلم طعاما ,فاكنوا يرون لقم الطعام ترتفع
ول يرون أحدا .وس يأيت ذكره بامتمه وبيان ما فيه ان شاء هللا تعاىل.
( ) ذكرها الس يوطي يف كتابه لقط املرجان يف أحاكم اجلان (ص ) حتقيق مصطفى عاشور حيث قال :ويف كتاب نزهة
املذاكرة من طريق الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن أيب سعيد اخلدري قال :حرضت مع عيل بن
عيل ذا اليد ,فأخربوه أن َّه ذهب وهرب ,فقال اطلبوه ,فوجدوه بعد ذكل فقال:
أيب طالب قتال احلرورية ابلهنروان ,فالمتس ٌّ
عيل اىل ُأمه فقال :من أبو هذا؟ قالت :ما
من يعرف هذا؟ فقال رجل من القوم :حنن نعرفه ,هذا قوص و ُأمه هاهنا .فأرسل ٌّ
أدري !!! ا َّل أين كنت أرعى غامن لهيل يف اجلاهلية ابملدينة ,فغشيين يشء كهيئة الظلمة ,حفملت منه ,فودلت هذا !!!
انهتىى.
قلت :قوص هكذا يف املطبوع للس يوطي ,واملعروف أن َّه حرقوص .قال أبو داود يف سننه ( :) 1/7هو عند الناس امسه
ح ْرقوص اهـ .وس يأيت الالكم عىل اخلارج عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب مفصال ابذن هللا تعاىل.
( ) ذكرها ابن عساكر يف اترخي دمشق (  ) 5 /ونقلها الس يوطي يف لقط املرجان (ص  ) 1خمترصة عن صاحل بن
كيسان َّمعن حدَّثه عن مرداس بن قيس ادلَّ ْوِس ــ وقيل السدوِس ـ قال :حرضت النيب صىل هللا عليه وسمل ,وقد ذك َر ْت
عنده الكهانة ,وما اكن من تغيريها عند خمرجه ,فقلت :اي رسول هللا ,قد اكن عندان من ذكل شئ ,أخربك أ َّن جارية منَّا يقال
لها خلصة ,مل نعمل علهيا ا َّل خريا ,اذ جاءتنا فقالت :اي معرش قريش ,العجب العجب ملا أصابين ,هل علممت ا َّل خريا؟ قلنا وما
ذاك ,قالت :اين لفي غمني’ اذ غش يتين ظلمة ,ووجدت كحس الرجل مع املرأة ,وقد خشيت أن أكون قد حبلت .حىت اذا
دنت ولدهتا وضعت غالما أغضف ,هل أذانن كذين لكب ,مفكث فينا  .....وذكر قصة طويةل فهيا غرابة مع ما يف اس نادها
من اجلهاةل الظاهرة وهللا أعمل.
( ) أخبار الزمان ومن أابده احلدران ( .) /
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وقال ادلمريي :قال القمويل :رأيت ش يخا كبريا واكن صاحلا ,يقول انه تزوج جنية .ورأيت أان أخر
من أهل اخلري وادلين ,أخربين أنه تزوج مهنم عرشا !!!! واحدة بعد أخرى( ) اهـ.
وبعد ,فقد اكن هذا املوضوع هو ادلافع الول للعالمة بدر ادلين الش بيل رمحه هللا اىل تأليف كتابه
املعروف بـ ( أاكم املرجان يف أحاكم اجلان ) حيث قال يف مقدمة كتابه ما نصه :واكن السبب يف
تصنيفه ,ونسخه عىل هذا املنوال الغريب وترصيفه ,مذاكرة وقعت يف مسأةل ناكح اجلن واماكنه
ووقوعه ,وضاق اجمللس عن تقريرها وحتقيق املباحث فهيا وحتريرها( ) اهـ.
وقد جعل رمحه هللا البحث يف مقامني اثنني ,أحدهام يف اماكن التناكح بني النس واجلن ووقوعه
فعال ,وقد رحج اماكنه ووقوعه ,ومل يتطرق اىل اماكن التناسل بيهنام أو وقوعه ,وان اكن قد ذكر يف
تضاعيف كتابه قصصا تدل عىل الوقوع .واملقام الثاين يف بيان مرشوعيته ,واذلي يظهر أنه مييل اىل
عدم جواز ناكح النس ية من اجلين ,وجواز العكس .ال أنه رمحه هللا مل يس توعب أدةل الطرفني يف
مسأةل وقوعه فعال ومناقش هتا نقاشا مفصال ,واكن من املفرتض أن يس تفيض فهيا ,اذ ان هذه املسأةل
يه سبب تأليفه لهذا الكتاب كام س بق ,ولو فعل لاكن قد أغىن من بعده من عناء البحث فهيا,
واكن من جاء بعده عيال عليه فهيا ,ولكنه اقترص عىل بعض الدةل اليت ل تشفي ول تكفي ملن
طلب الكفاية يف هذه املسأةل ,ابلضافة اىل أن يف كثري مما اس تدل به نظرا ظاهرا ,كام س يأيت
مناقشة ذكل ان شاء هللا تعاىل.
وأما الس يوطي ـ رمحه هللا تعاىل يف كتابه لقط املرجان ,واذلي خلص فيه أاكم املرجان للش بيل عىل
وجه ارتضاه لنفسه ,وأكرث فيه من الزايدات ـ فانه عىل سعة اطالعه وكرثة حمفوظاته ,مل يتحفنا
بيشء زائد عام جاء يف كتاب الاكم فمي يتعلق هبذه املسأةل ,سوى حديث املغربني ,وسوى بعض
القصص اليت يه أش به ابخليال مهنا ابحلقيقة ,مع ضعف أسانيدها ,كقصة حرقوص اخلارج عىل أمري
املؤمنني عيل ريض هللا عنه ,وقد س بقت الشارة الهيا ,وس يأيت الالكم علهيا تفصيال ابذن هللا
تعاىل.

( ) النجم الوهاج ( ) 7 /7وذكر يف كتابه حياة احليوان (  ) 0 /أ َّن هذا الرجل تزوج أربعا بدل من عرش ,وهذه
احلاكايت أكرث ما تروى عن اجملهولني ممن ومسوا ابلعبادة والزهد ,ومل يعرفوا ابلعمل ,وهللا أعمل.
( ) أاكم املرجان ي أحاكم اجلان ( ص .) 5
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تمكن أمهية هذا البحث يف نواح عدة ,مهنا:
ـ أن هذا املبحث يتعلق بعامل غييب مل نره ومل نشاهده ,وجيب الميان به ,وامنا نقف فيه عىل ما
ورد يف النصوص دون جتاوز ,وجيب أن نعتقد فهيم ما دلت عليه النصوص الرشعية ,فهم من هذه
الناحية الاعتقادية اكملالئكة ,اذلين ل جيوز اخلوض فهيم ال مبوجب ادلليل الرشعي ,وال اكن ذكل
قول عىل هللا بال عمل.
ـ مل أقف ـ مع ضعف هجدي وتقصريي ـ عىل حبث متاكمل ,أو كتاب أو رساةل أفردت فهيا هذه
املسأةل ,بذكر الدةل من الكتاب والس نة والرار الصحيحة ,وغري ذكل من الدةل عىل وقوع التناكح
بني اجلن والنس أو عدمه ,وخصوصا أقوال املانعني من وقوع هذا التناكح ,وأكرث اذلي وقفت عليه
عبارة عن بعض املناقشات اليت جرت يف بعض املنتدايت عىل الش بكة العنكبوتية ,أو ما ورد
جوااب من بعض المئة عىل سؤال ورد ,أو ما يذكر عرضا أو خمترصا يف كتب بعض املتأخرين من
فقهاء املذاهب ,ومفرقا يف عدة أبواب ,وكذا ما يذكره بعض الباحثني مضن مسائل عدة تتعلق
ابجلن.
وهناك الكثري من املسائل املتفرقة املتعلقة ابجلن قد ذكرت يف كتب العلامء ,مهنا ما يتعلق ابلطهارة
لكمس الن ي للنىث من اجلن والعكس ,والغسل من وطء أحد اجلنسني للخر ,ومهنا ما يتعلق
ابلصالة كصحة امامة اجلين لالن ي ,وتمكةل الربعني ابجلن يف صالة امجلعة ,ومهنا ما يتعلق ابلزاكة
كدفع الزاكة لفقراء اجلن ,ومهنا ما يتعلق ابملعامالت اكلوصية والنذر هلم ,وقبول شهادة العدول مهنم,
والناكح والرضاع بيهنم وبني النس ,ووجوب النفقة وغري ذكل من املسائل( ) ,وكذا يف كتب
التفسري عند بعض الايت اليت لها تعلق مبوضوع البحث كية الطمث يف سورة الرمحن ,وأية
الاس متتاع يف سورة النعام ,وأية املشاركة يف الموال والولد يف سورة الرساء .بيامن أمهل ذكـرمه
يف مسائل أخرى اكحلج والعمرة والتوارث بيهنم وبني النس ــ عىل فرض وقوع التوادل بيهنم وبني
النس عند من يقول به ــ واقامة احلدود وغري ذكل.
ومن هجة أخرى فان جل املباحث املتعلقة مبسأةل التناكح ـ اليت وقفت علهياـ امنا يذكر فهيا الضعيف
من أقوال املانعني وردودمه ,والقوي من أقوال اجملزيين وردودمه ,لينهتىي البحث ابجلواز الفعيل غالبا.
( ) أس ىن املطالب يف رشح روضة الطالب (  ) 6 / ( ) 1/حتفة احملتاج مع حاشييت الرشواين والعبادي ( ) /
حاش ية الشربامل ي عىل هناية احملتاج ( ) 65/6حتفة احلبيب (  ) 87/ ( ) /وس يأيت املزيد يف ذكل ان شاء هللا
تعاىل.
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وس يقف القارئ الكرمي ـ ان شاء هللا تعاىل ـ يف هذا املبحث عىل أدةل كثرية تفيد ضعف ما اس تدل
به اجملزيون عىل قوهلم وتؤيد قول املانعني .وهبذا يكون املبحث قد أضاف اىل املكتبة السالمة شيئا
جديدا ,أو عىل القل يكون قد سامه يف اثراء هذه املادة.
ـ القول جبواز التناكح بني النس واجلن هو قول مجهور املتأخرين من فقهاء املذاهب ,وأما
املتقدمون فانه مل يرد عهنم الكم كثري يف املسأةل ,وقد اكن التوسع يف املتأخرين من فقهاء املذاهب
توسعا فيه تلكف ظاهر ,وقد خاضوا يف أمور غيبية زائدة عىل النص بدون بينة ول برهان ال
الاس تحسان العقيل ,واس تلزام ما ل يلزم .فبنوا علهيا مسائل ليس لها أساس من الصحة ,وهذا
التوسع اكن هل أثره البالغ عىل سلوكيات كثري من الناس ومعتقداهتم ,فميكن للمرأة الزانية أن تدعي
افتضاض اجلين لها ,بل ميكن للمرأة احلبىل أن تدعي أن الش يطان أحبلها ,وهذا لكه جائز عند
القائلني ابجلواز الفعيل ,بل وواقع عند كثري مهنم ,ما يعين انتشار الفواحش وش يوعها ,مع المن من
اقامة احلد ,لسقوطه بش هبة الغصب .وما يزيد الطني بةل واملرض عةل ,أن كثريا من اذلين ميهتنون
همنة الرقية الرشعية ,يؤكدون هذا املعىن ملرضامه ,مع أن أكرثمه ل حيسن العمل .فأخذوا املسأةل
تقليدا حمضا ,ورمبا زاد بعضهم عىل ما وقف العلامء عنده ,فزادت اخلرافة ,وعظمت الرزية ,لن
أكرث الناس اذلين يتجهون اىل هؤلء الرقاة يتلقفون لك ما يقوهل الرقاة ,ويأخذونه مأخذ التسلمي,
حفينئذ ترضب اخلرافة جبذورها يف أطناب العقول والقلوب ,مما يصعب اجتثاهثا ,ولهذا انترش عند
كثري من الناس القول بأن فالنة جيامعها جين ,أو أن فالان جيامع جنية !! .وهذا املبحث فيه نوع
حماربة لنتشار مثل هذه اخلرافات السائدة عند كثري من الناس يف القطار السالمية.
من أس باب اعراض العلامء املتقدمني عن مثل هذه املسائل:
ول تاكد جتد الكما للمتقدمني يف هذه املسأةل ,ال يف القليل النادر ,وهو يف غالبه عبارة عن اجابة
عن سؤال ورد .أو عند تفسري بعض الايت كام س بق .ولعل السبب يف ذكل يرجع اىل أمور مهنا:
ـ أن هذه املسأةل ليست من مصمي العمل ومتينه ,اذ لو اكنت كذكل لكرث اعتناؤمه هبا .وقد أنكر
بعض العلامء وقوعها أصال ,لن أكرث الرواايت واحلاكايت والقصص اليت وردت يف هذا الباب
نقلت بأسانيد ل يعمتد علهيا يف بناء الحاكم الرشعية ,ويه نقول لبعض الرار الواردة عن أهل
الكتاب اليت يه يف أحسن أحوالها ل تصدق ول تكذب ,بل يف كثري مهنا لواحئ الكذب أو اخلطأ
واحضة جلية ل خفاء فهيا ,ومل يذكرها من ذكرها من املنكرين لوقوعها ال عىل سبيل التعجب ,كام يف
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قصة ملكة س بأ ,وما ورد فهيا من أن أابها تزوج ابمرأة من اجلن فودلت هل امللكة بلقيس( ) ,يف
قصة تناقلهتا كثري من كتب التفسري ,وغري ذكل من القصص اليت يه اىل اخليال أقرب مهنا اىل
احلقيقة .كام أهنا اندرة الوقوع عند من يرى اماكن وقوعها ,فأش هبت املسائل الافرتاضية ,ولهذا مل
ترد يف كتب العلامء املتقدمني من فقهاء ومفرسين ال املاحات يسرية جدا ,ذكرت بعجرها وجبرها.
وغالب الاعتناء هبا امنا اكن يف كتب التأرخي وأخبار المم ,فهىي عىل هذا تعد من ترف العمل وملحه,
ل من صلبه ومعده.
ـ أن هذا العامل الغييب ــ عامل اجلن ــ ليس دلينا معرفة تفصيلية عن دقائق ما يتعلق هبم ,عىل القل
خبصوص هذه املسأةل ,ومن عادة السابقني قةل التلكف ,وعدم اخلوض يف مسأةل كهذه أل اذا
اتضحت معاملها ,خبالف ما عليه كثري من املتأخرين ,ولعل السبب يف ذكل يعود اىل التوسع يف
اس تعامل دليل القياس ,حيث أهنم قاسوا الغائب عىل الشاهد ,والزتموا من أجهل ما ظنوه لزما.
ورمبا ساعد عىل هذا تلبس كثري مهنم ببعض البدع واخلرافات ,واتصاهلم ببعض املشعوذين والسحرة
ممن تزيـَّا بزي العلامء ,مما جوز هل ادلخول يف تفاصيل دقيقة ل تعرف ال من هجهتم.
خطة الكتاب:
وملا اكن معرفة احلق يف هذه املسأةل ل يمتحص ال مبعرفة بعض املسائل اليت لها تعلق وثيق هبا ـ لن
بعضها ينبين عىل بعض ـ اكن لبد من حبث هذه املسائل أيضا وبيان الصواب فهيا .ومن هذه
املسائل عىل سبيل املثال ,مسأةل تشلك اجلن يف صورة النسان أو احليوان ,هل هو تشلك
حقيقي أم ختييل؟ لن القائلني ابجلواز يعمتدون يف اماكن التناكح بني النس واجلن عىل حصة
التشلك احلقيقي ,وقد بينت ضعف هذا القول ابلدةل الصحيحة الرصحية ,وأن ما اس تدلوا به من
أدةل ليست رصحية يف املسأةل ,كام سرتاه يف ثنااي هذا البحث.
وعىل لك حال فقد أخذت هذا املسأةل حظها من الخذ والرد ,وقد اس تدل لك من القائلني بوقوع
التناكح بني النس واجلن ,والقائلني ابملنع ,بأدةل كثرية من الكتاب والس نة والقياس والواقع ,وفهيا ما
يصح أن يكون دليال ,وفهيا ما ل يصح ,وقد حاولت يف هذا املبحث أن أس تعرض ما وقفت عليه
من أدةل الكتاب والس نة وغريهام ,مما ميكن أن يس تدل به من قال ابماكن وقوع التناكح بني النس
واجلن ,أو ابلوقوع نفسه ,مع بيان وجه ادللةل مهنا ,ولو مل أقف عىل من قال به ,لن الغرض هو
( ) س يأيت ان شاء هللا الالكم علهيا.
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مجع ما يصلح أن يكون دليال ,مث أعقبه بذكر أدةل املانعني وما ميكن أن يردوا به عىل خمالفهيم من
احلجج والرباهني ,وأذكر شيئا من ردودمه عىل اجملزيين ,ومناقش هتم لدلهتم ,مث يكون النظر يف
صالحية الاس تدلل بلك مهنا عىل موضوع البحث حبسب اجلهد والسعة ,مث أذكر الراحج بدلئهل
بعد ذكل من خالل ما عرض من الدةل ,وهو ما يظهر جليا من عنوان البحث ,وقد أمسيت هذه
املبحث ( رصف املرجان يف عدم ثبوت وقوع التناكح بني النس واجلان يف أدةل الس نة والقرأن ).
وقد قسمت هذا املبحث اىل مقدمة ومتهيد واببني وخامتة.
ـ املقدمة ,وفهيا:
ـ خطر الالكم عىل عامل اجلن الغييب بدون عمل ,وأن الويح قد ذكر عهنم ما جيب علينا أن نعتقده
فهيم.
ـ انقسام الناس اىل مثبت وانف لوجودمه ,واملثبتون مهنم من غال فهيم فأثبت هلم ما مل تدل عليه
النصوص ,ومهنم من جفا ,جفحد ما تواترت به النصوص عهنم يف بعض املسائل ,والعدل وسط
بيهنام.
ـ سبب تأليف هذا املبحث قصة واقعية.
ـ أمهية كتابة هذا البحث تمكن يف عدة أمور ذكرانها.
5ـ سبب قةل الكم املتقدمني يف هذه املسأةل.
6ـ خطة السري يف أبواب وفصول هذا املبحث .وغري ذكل مما تراه.
ـ المتهيد ,وفيه:
ـ هل ابليس أبو اجلن؟
ـ هل اكن ابليس من املالئكة؟
ـ معىن قول هللا تعاىل{ :ا َّل ابْل َيس َاك َن م َن الْجن}.
ِ ِ
ـ هل اجلن يألكون ويرشبون؟.
5ـ بعض اخلرافات املتعلقة ابجلن اليت سادت بني الناس قدميا.
6ـ معىن قول النيب صىل هللا عليه وسمل (ول غول).
7ـ مبتدأ اخلرافات املتعلقة ابلغيالن.
8ـ رضر تصديق اخلرفات عىل حياة الناس.
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ـ الباب الول :وحيتوي عىل متهيد ومخسة فصول:
المتهيد :ما هو املراد ابلناكح ؟
الفصل الول :ادلليل الول قوهل تعاىل{ :لَ ْم ي َ ْطمثْ َّن ...الية}.
الفصل الثاين :ادلليل الثاين قوهل تعاىلَ { :و َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد  ...الية}.
رش الْجن قَد ْاس َت ْك َ ْرث ُْت م َن ْالنْس َوقَ َال َأ ْول َياؤ ْمه
الفصل الثالث :ادلليل الثالث قوهل تعاىلَ { :اي َم ْع َ َ
ِ
م َن ْالنْس َربَّنَا ا ْس َت ْم َت َع ب َ ْعضنَا ب َب ْعض}.
ِ
الفصل الرابع :الدةل العقلية عىل الماكن والوقوع.
الفصل اخلامس :الكم العلامء يف الماكن والوقوع.
ـ الباب الثاين :وحيتوي عىل متهيد وس تة فصول.
المتهيد ,وفيه:
ـ بيان أن امجلاع يف حق اجلان يناسب خلقهم وهيئاهتم وأعضاءمه.
ـ قصة مرمي تدحض ادعاء التناكح املزعوم.
الفصل الول :اجلواب عن الاس تدلل بأية الطمث.
الفصل الثاين :اجلواب عن الاس تدلل بأية املشاركة يف الموال والولد.
الفصل الثالث :اجلواب عن الاس تدلل بأية النعام { َربَّنَا ا ْس َت ْم َت َع ب َ ْعضنَا ب َب ْعض}.
الفصل الرابع :اجلواب عن الدةل العقلية عىل الماكن والوقوع.
الفصل اخلامس :تشلك اجلن هل هو عىل احلقيقة أم عىل التخييل؟.
الفصل السادس :هل رؤية اجلن عىل خلقهتم ممكنة أم ل؟.
ـ اخلامتة  :وفهيا خالصة البحث.
وبعد ,فهذا أوان الرشوع فمي أردت بيانه مما يتعلق هبذه املسأةل ,مع اعرتايف بكرثة تقصريي
وقصوري ,فهو هجد املقل ,ومزىج البضاعة ,مفا اكن فيه من حق وصواب فهو من هللا وحده وهل
امحلد واملنة ,وما اكن فيه من ابطل وزلل ,مفين ومن الش يطان ,وأس تغفر هللا وأتوب اليه منه اذا
ابن يل ذكل ,واذا وقفت أهيا القارئ لهذا البحث عىل خطأ أو جمانبة للصواب أو اخفاق يف نقل أو
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خلل يف فهم فال تبخل عىل اكتبه بواجب النصح والتوجيه ,ول حترمنا من دعوة صاحلة بظهر
الغيب.
وأسأل املوىل جل جالهل التوفيق والسداد ,والهداية اىل سبيل الرشاد ,وأن يتجاوز عين اخلطأ
والزلل يف القول والعمل ,انه ويل ذكل والقادر عليه ,اللهم صل وسمل وابرك عىل نبينا محمد وعىل أهل
وحصبه أمجعني.
كتبه :أبو رافع زايد بن خادل بن محمد العدين الميين.
من ذي القعدة 1

ه ــ املوافق  0 8/8/م

دوةل المارات العربية املتحدة ـ ديب.
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متهيد:
ان العالقة بني النس واجلن بدأت بوجود أدم عليه السالم ,ولن تزال حىت قيام الساعة ,وقد
رصفْنَا
أخربان القرأن الكرمي أن اجلن فهيم املؤمنون وفهيم الكفرة املرشكون ,كام يف قوهل تعاىلَ { :وا ْذ َ َ
ِ
ِض َول َّ ْوا ا َىل قَ ْومه ْم منْذر َين *
ال َ ْي َك ن َ َفرا م َن الْجن ي َْس َتمع َ
ون الْق ْرأ َن فَلَ َّما َح َرضوه قَالوا َأنْصتوا فَلَ َّما ق َ
ِ
ِ
وَس م َصدقا ل َما ب َ ْ َني يَدَ يْه هيَ ْدي ا َىل الْ َحق َوا َىل َطريق
قَالوا َاي قَ ْو َمنَا اانَّ َمس ْع َنا ك َتااب ُأ ْنز َل م ْن ب َ ْعد م َ
ِ
ِ
م ْس َتقمي * َاي قَ ْو َمنَا َأجيبوا دَاع َي َّاَّلل َوأمنوا به يَغْف ْر لَ ْمك م ْن ذنوب ْمك َوجي ْر ُْك م ْن عَ َذاب َألمي ِ * َو َم ْن لَ
جي ْب دَاع َي َّاَّلل فَلَ ْي َس بم ْعجز يف ا ْ َل ْرض َولَيْ َس َهل م ْن دونه َأ ْول َياء ُأولَئ َك يف ضَ َالل مبني} ,وقوهل
ون فَ َاكنوا
ون فَ َم ْن أَ ْس َ َمل فَأُولَئ َك َ َحت َّر ْوا َر َشدا * َو َأ َّما الْ َقاسط َ
ون َومنَّا الْ َقاسط َ
تعاىلَ { :و َأانَّ منَّا الْم ْسلم َ
ل َجهََّنَّ َ َح َطبا} ,والكفرة مه الش ياطني وزعميهم ابليس اللعني .والعالقة بني بين أدم والش ياطني مبنية
عىل العداء ,كام أخربان القرأن بذكل.
هل ابليس أبو اجلن؟
يرى بعض العلامء أن ابليس أبو اجلن ,فهو أصلهم ,كام أن أدم أبو البرش وهو أصلهم ,وبه قال
احلسن والزهري وقتادة وابن زيد وغريمه ,وقال ش يخ السالم ابن تميية رمحه هللا تعاىل مرة :هو أبو
اجلن( ) .وقال أيضا :ومجيع اجلن ودل ابليس( ) ,وقال بأن كثريا من مرشيك العرب وأهل الكتاب
ينكرون أن يكون ابليس أاب اجلن ,بناء عىل أن املالئكة والش ياطني نوعا واحدا ,مفن خرج مهنم
عن الطاعة أسقطه هللا وصار ش يطاان( ) .وقال يف موضع أخر :هو أبو الش ياطني( ).
وقال احلافظ ابن جحر العسقالين :فقد اختلف يف أصلهم ,فقيل ان أصلهم من ودل ابليس ,مفن اكن
مهنم اكفرا مسي ش يطاان ,وقيل ان الش ياطني خاصة أولد ابليس ,ومن عدامه ليسوا من ودله,
( ) مجموع الفتاوى ( .) 5/
( ) مجموع الفتاوى (.)7/ 5
( ) مجموع الفتاوى (.) 1 / 7
( ) انظر النكت والعيون للاموردي (  ) 0 /احملرر الوجزي لبن عطية ( /
(  )88/ 0( ) 6/ ( ) 0/عامل اجلن والش ياطني (ص . ) 8
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) تفسري القرطيب ( ) 1/5مجموع الفتاوى

وحديث ابن عباس اليت( ) يف تفسري سورة اجلن يقوي أهنم نوع واحد ,من أصل واحد( ),
واختلف صنفه ,مفن اكن اكفرا مسي ش يطاان وال قيل هل جين اهـ.
قلت :وذكر احلافظ ابن جحر يف موضع أخر أنه أبو اجلن لكهم( ).
وقيل ان اجلن مه ودل اجلان وليسوا بش ياطني ,ومه ميوتون ,ومهنم املؤمن ومهنم الاكفر ,والش ياطني
مه ودل ابليس ,ل ميوتون ال مع ابليس( ) .وان اكنت نصوص القرأن والس نة ليست رصحية يف كون
ابليس أصل اجلن ,بل فهيا ما يدل عىل أنه مهنم ,كام قال هللا تعاىل{ :ا َّل ابْل َيس َاك َن م َن الْجن},
ِ ِ
فهو أحدمه وليس أاب هلم.
وقيل اجلان هو أبو اجلن ,وأما ابليس فهو أبو الش ياطني الكفرة ومه ذريته ,كام يف قوهل تعاىل...{ :
َأفَتَتَّخذون َه َوذري َّ َته َأ ْول َي َاء م ْن دوين َو ْمه لَ ْمك عَد ٌّو بئْ َس ل َّلظالم َني بَدَ ل}(.)5
وبعضهم جعلهام وصفني من ابب واحد ,كام يقال ملح وماحل ,أو أن اجلن امس اجلنس اكمللح ,واجلان
مثل الصفة اكملاحل ,واملراد من اجلان أبومه ,كام أن املراد من النسان أبوان أدم ,فالول منا خلق من
صلصال ,ومن بعده خلق من صلبه ,كذكل اجلن الول خلق من انر ,ومن بعده من ذريته خلق
من مارج(.)6
( ) حديث ابن عباس اذلي أشار اليه احلافظ هو قوهل :ما قرأ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عىل اجلن وما رأمه ,انطلق
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف طائفة من أحصابه عامدين اىل سوق عاكظ وقد حيل بني الش ياطني وبني خرب السامء,
وأرسلت علهيم الشهب ,فرجعت الش ياطني اىل قوهمم فقالوا :ما لمك؟ فقالوا :حيل بيننا وبني خرب السامء ,وأرسلت علينا
الشهب ,قال :ما حال بينمك وبني خرب السامء ال ما حدث ,فارضبوا مشارق الرض ومغارهبا ,فانظروا ما هذا المر اذلي
حدث ,فانطلقوا فرضبوا مشارق الرض ومغارهبا ,ينظرون ما هذا المر اذلي حال بيهنم وبني خرب السامء ,قال :فانطلق
اذلين توهجوا حنو هتامة اىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بنخةل ,وهو عامد اىل سوق عاكظ وهو يصيل بأحصابه صالة
الفجر فلام مسعوا القرأن تسمعوا هل ,فقالوا :هذا اذلي حال بينمك وبني خرب السامء ,فهناكل رجعوا اىل قوهمم ,فقالوا :اي قومنا
{اانَّ َمس ْعنَا ق ْرأان َ ََعبا * هيَ ْدي ا َىل الر ْشد فَأ َمنَّا به َولَ ْن ن ْرشكَ ب َربنَا َأ َحدا} ,وأنزل هللا عز وجل عىل نبيه صىل هللا عليه وسمل:
ِ
ِ
ويح ا َ َّيل َأن َّه ْاس تَ َم َع ن َ َف ٌر م َن الْجن} وامنا أويح اليه قول اجلن.
{ق ْل ُأ َِ
أخرجه البخاري (  ) 60/6( ) 5 /ومسمل (  ) /والرتمذي ( ) 8 /5والنسايئ يف الكربى ( ) / 0وأمحد
(  ) 1/وابن جرير الطربي يف التفسري (  )6 7/مجيعا من طريق أيب عوانة عن أيب برش عن سعيد بن جبري عن
ابن عباس ريض هللا عهنام.
( ) فتح الباري (.) /6
( ) فتح الباري (.) 61/6
( ) تفسري القرطيب (.) 1/5
( )5النكت والعيون للاموردي (  ) 0 /تفسري البغوي ( . )57/
( )6تفسري الرازي ( ) 1/ 1الكشاف للزخمرشي ( . )576/
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وهناك من فرس اجلن بأهنم يح من املالئكة يقال هلم احلـن ـ ابملهمةل ـ وأهنم خلقوا من النار ,وبقية
املالئكة سوى هذا احلي مهنم خلقوا من النور( ) ,وهذا يعين أنه ليس من اجلن أصال ,فضال عن
أن يكون أاب هلم ,وهذا القول مروي عن ابن عباس ,ال أن اس ناده ضعيف ,ومع هذا فان اخلالف
قامئ بني العلامء يف مالئكيته.
هل اكن ابليس من املالئكة؟
ويه مسأةل مشهورة فهيا خالف معروف ,هل اكن ابليس من اجلن؟ كام هو قول احلسن,
والزهري ,وشهر بن حوشب ,وابن زيد ,واختاره الزجاج وغريه .أم أنه اكن من املالئكة؟ كام هو
قول ابن عباس ,وابن مسعود ,وسعيد بن املسيب ,ومقاتل ,وابن جرجي ,وقتادة ,وابن احساق,
ورحجه ابن جرير الطربي ,وعليه أكرث املفرسين ,وهو ظاهر الية( )؟ وسبب اختالفهم راجع اىل
مسألتني :احدها متعلقة ابلس تثناء يف قوهل تعاىل{ :فَ َس َجدوا ا َّل ابْل َيس} هل هو اس تثناء متصل
ِ ِ
فيكون ابليس من املالئكة ,أم هو منقطع فال يكون مهنم؟ .والثانية متعلقة بـ (م ْن) يف قوهل تعاىل:
{ َاك َن م َن الْجن} هل يه تبعيضية ـ فيكون من الش ياطني ومه صنف غري املالئكة ـ ,أم لبيان
اجلنس ,أي اكن ضال كام أن اجلن اكنوا ضالني.
( ) تفسري ابن جرير الطربي (  ) 55/قال :حدثنا به أبو كريب قال :حدثنا عامثن بن سعيد قال :حدثنا برش بن عامرة عن
أيب روق عن الضحاك عن ابن عباس قال :اكن ابليس من َيح من أحياء املالئكة يقال هلم احلن ,خلقوا من انر ا َّلسموم من
بني املالئكة قال :واكن امسه احلارث ,قال :واكن خازان من خ َّزان اجلنَّة .قال :وخلقت املالئكة لكهم من نور غري هذا احلي.
قال :وخلقت اجلن اذلين ذكروا يف القرأن من مارج من انر ـ وهو لسان النار اذلي يكون يف طرفها اذا ألهبت .قال :وخلق
النسان من طني  .....فذكره بطوهل.
قال القرطيب يف التفسري ( :) / 0هذا فيه نظر ,فان َّه حيتاج اىل س ند يقطع العذر ,اذ مثهل ل يقال من هجة الرأي .وقد
خرج مسمل من حديث عروة عن عائشة قالت :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :خلقَت املالئكة من نور ,وخل َق اجلان
َّ
من مارج من انر ,وخل َق أدم مما وصف لمك .فقوهل :خلقَت املالئكة من نور .يقتِض العموم ,وهللا أعمل اهـ.
ياق غريب ,وفيه أش ياء فهيا نظر يطول مناقش هتا ,وهذا الس ناد اىل ابن
وقال ابن كثري يف تفسريه (  :) 6/هذا س ٌ
عباس يروى به تفسري مشهور اهـ.
قلت :الس ناد ضعيف .فيه برش بن عامرة اخلثعمي الكويف وهو ضعيف .قال البخاري :تعرف وتنكر .وقال أبو حاُت :ليس
ابلقوي يف احلديث .وقال النسايئ :ضعيف .وقال ابن حبان :اكن خيطئ حىت خرج عن حد الاحتجاج به اذا انفرد ,ومل يكن
يعمل احلديث ول صناعته .قال ادلارقطين :مرتوك .وأثىن عليه ابن عدي فقال :مل أر يف أحاديثه حديثا منكرا ,وهو عندي
حديثه اىل الاس تقامة أقرب .انظر التارخي الكبري (  )80/اجلرح والتعديل (  ) 6 /الضعفاء واملرتوكون ( ) اجملروحني
(  ) 81/الضعفاء واملرتوكون لدلارقطين (  ) 60/الاكمل ( .) 6 /
( ) تفسري مقاتل (  )581/تفسري الطربي (  50 /ـ  )508تفسري ابن أيب حاُت ( ) 66/7معاين القرأن للزجاج
(  ) /تفسري السمعاين (  )67/تفسري البغوي (  ) 0 /تفسري القرطيب ( .) 1 /
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معىن قول هللا تعاىل{ :ا َّل ابْل َيس َاك َن م َن الْجن}:
ِ ِ
ْ
َّ
َ
واذلين ذهبوا اىل أنه اكن من املالئكة اختلفوا يف قوهل تعاىل{ :ال ابْل َيس اك َن م َن الجن} مل سامه هللا
ِ ِ
تعاىل هبذا الامس؟ عىل أربعة أقاويل:
أحدها :أهنم يح من املالئكة يسمون جنا ,اكنوا من أشد املالئكة اجهتادا ,وهذا قول ابن عباس.
الثاين :أنه جعل من اجلن لنه من خزان اجلنة ,فاش تق امسه مهنا ,كام يقال للرجل ميك ومدين
وكويف وبرصي ,وهذا قول ابن مسعود ,ونقل عن ابن عباس أيضا( ).
الثالث :أنه مسي بذكل لنه َج َّن عن طاعة ربه ,وهذا قول قتادة.
الرابع :أن اجلن للك ما اجنت فمل يظهر ,حىت اهنم مسوا املالئكة جنا لستتارمه ,وبه قال محمد بن
احساق( ).
ويرى ش يخ السالم ابن تميية أن الش يطان اكن من املالئكة ابعتبار صورته ,وليس مهنم ابعتبار
أصهل ,ول ابعتبار مثاهل( ) .وقال أخرون :اكن مهنم عىل الضافة اىل ادلار وادلاينة ,ل عىل أنه اكن
من جنسهم ,وامنا ذكل عىل قوهلم سلمين بن يزيد العدوي ,وسلمين بن طرخان التميي ,وأبو عيل
احلرمازي ,ومعرو بن فائد السواري ,أضافومه اىل احملال وتركوا أنساهبم يف احلقيقة( ).
وفرق بعضهم بني اجلن واجلان ,فقال :اجلان هو ابليس ,وخلق من مارج من انر ,كام يف سورة
الرمحن { َو َخلَ َق الْ َج َّان م ْن َمارج م ْن انَ ر} ,واملارج اللهب الصفر والخرض اذلي يعلو النار اذا
السموم} ,وأما اجلن
أوقدت ,وهو السموم املذكور يف قوهل تعاىلَ { :والْ َج َّان َخلَ ْقنَاه م ْن قَ ْبل م ْن انَ ر َّ
خفلقوا من انر.
وهناك أقوال أخرى يف املسأةل أعرضت عهنا خش ية الطاةل .ال أن القارئ ملا س بق س يجد أن
املسأةل تركت دون ترجيح بني هذا القوال ,واحلامل عىل ذكل هو أن معرفة الراحج فهيا ل يرتتب
علهيا يشء يف مسأةل التناكح اليت من أجلها رشعنا يف هذا البحث ,وابلتايل فان الاش تغال بذكل
سزييد من جحم الكتاب يف مسائل عرضية طويةل ذيولها ,فاكتفيت مبا س بق ,مشريا اىل بعض
مظاهنا ملن طلب الزايدة يف ذكل.
( ) ذكره ابن جرير (  )50 /وأبو الش يخ الصهباين يف العظمة ( ) 680/5من قول ابن عباس ريض هللا عهنام .قلت:
وفيه نظر أيضا اذ لو اكن كذكل لاكنت النس بة فيه َجين ,بفتح اجلمي وليس بكرسها وهللا أعمل.
( ) تفسري الطربي (  50 /ـ  )505تفسري حيىي بن سالم (  ) 1 /النكت والعيون للاموردي (  0 /ـ .) 0
( ) مجموع الفتاوى (  ) 6/عامل اجلن والش ياطني (ص .) 8
( ) احليوان للجاحظ ( .) 1 /6قلت :وهذا الخري فيه نظر كام س بق وهللا أعمل.
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هل اجلن يألكون ويرشبون؟
قال احلافظ ابن جحر :واختلف أيضا هل يألكون ويرشبون ويتناكحون أم ل؟ فقيل ابلنفي ,وقيل
مبقابهل ,مث اختلفوا ,فقيل ألكهم ورشهبم تشمم واسرتواح ,ل مضغ ول بلع ,وهو مردود مبا رواه أبو
داود من حديث أمية بن خميش قال :اكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل جالسا ,ورجل يألك ومل
يسم ,مث مسى يف أخره ,فقال النيب صىل هللا عليه وسمل :ما زال الش يطان يألك معه ,فلام مسى
اس تقاء ما يف بطنه( ) .وروى مسمل من حديث بن معر قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل:
ل يألكن أحدُك بشامهل ويرشب بشامهل ,فان الش يطان يألك بشامهل ويرشب بشامهل( ) .وروى بن عبد
( ) س نده ضعيف .رواه ابن سعد يف الطبقات ( )1/7وأمحد يف املس ند (  ) 16/والبخاري يف التارخي الكبري ( )6/
والنسايئ يف السنن الكربى ( ) 6 /6والطحاوي يف رشح مشلك الرار (  8/رمق  085و  ) 086والطرباين يف
املعجم الكبري (  1 /رمق  )85وابن الس ين يف معل اليوم والليةل ( 0رمق  ) 6واحلاُك يف املس تدرك ( ) /
مجيعا من طريق حيىي بن سعيد القطان حدثنا جابر بن صبح قال :حدثين املثىن بن عبد الرمحن اخلزاعي ان جدي أمية بن
خميش ,واكن من أحصاب النيب صىل هللا عليه وسمل ,مسعته يقول :ان رجال اكن يألك  ...احلديث.
ويف رواية الطحاوي ... :حدثنا املثىن بن عبد الرمحن اخلزاعي وذكل حني مات احلجاج ,عن جده أيب أمه أمية بن خميش به.
واتبع حيىي َبن سعيد عبد هللا بن معر القواريري عن جابر بن صبح ,رواه البغوي يف معجم الصحابة (  ) 0/الكهام يقول
عن جده أمية بن خميش.
ورواه أبو داود (  ) 7/وابن أيب عامص يف الحاد واملثاين (  ) 8 /والطرباين يف الكبري (  1 /رمق  )855والبهيقي
ادلعوات الكبري (  )15/مجيعا من طريق عيىس بن يونس حدثنا جابر بن صبح حدثنا املثىن بن عبد الرمحن اخلزاعي عن
معه أمية بن خميش  ...احلديث .قال يونس فيه :عن معه أمية بن خميش.
وجابر بن صبح أبو برش الراس يب ثقة ,واملثىن بن عبد الرمحن بن خميش أبو عبد هللا اخلزاعي جمهول كام قال ابن املديين ,ومل
يرو عنه ال جابر بن صبح .وذكره ابن أيب حاُت ومل يذكر فيه شيئا .وذكره ابن حبان يف الثقات .وقال اذلهيب :ل يعرف .انظر
اجلرح والتعديل ( ) 6/8الثقات ( )50 /7هتذيب الكامل ( ) 07/ 7الاكشف (  ) 1/مزيان الاعتدال
( .) 5/
ورواه ابن قانع يف معجم الصحابة (  ) 8/من طريق حيىي بن سعيد ,وعيىس بن يونس الكهام عن جابر قال :حدثين املثىن
بن عبد الرمحن اخلزاعي (عن أبيه) عن جده أمية بن خميش مسعته يقول  ...احلديث .فان سلمت هذه الرواية من الشذوذ
فيحمتل أن يكون املثىن رواه عن أبيه ــ وهو جمهول أيضا ــ وقد سقط من الرواايت السابقة ,فيكون يف الس ناد جمهولن.
وحيمتل أن يكون املثىن مسعه من أبيه ومن مث مسعه من جده ,فرواه أول بواسطة أبيه ,مث ملَّا مسعه من جده رواه بدون
واسطة .وقد نبه عىل هذا مغلطاي يف اكامل هتذيب الكامل (  .) 7 /واملالحظ أن لفظة (عن جده) يف هذه الرواية
جاءت أيضا من طريق عيىس بن يونس ,وقد تقدم أنه امنا رواها بلفظ (عن معه).
تنبيه :ورد عند الطرباين يف املطبوع رجاء بن صبح بدل من جابر بن صبح ,والظاهر أنه تصحيف أو خطأ من النساخ.
واحلديث حصح اس ناده احلاُك ووافقه اذلهيب ,وقال الضياء يف اخملتارة :اس ناده ل ابس به .وقال عبد القادر الرانؤوط يف
حتقيق سنن أيب داود :اس ناده حسن يف الشواهد .وضعفه اللباين يف ضعيف اجلامعع ( .)6
وقول (بسم هللا أوهل وأخره) ملن ن ي البسمةل بداية طعامه ,فهو حصيح وهل شواهد ,وأما قصة اس تقاءة الش يطان فمل أقف
عىل ما يشهد لها ,فتبقى عىل ضعفها ,وهللا أعمل.
( ) حصيح مسمل ( ) 06( ) 0 0مس ند أمحد (  )6 8السنن الكربى للنسايئ (.)6865
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الرب عن وهب بن منبه أن اجلن أصناف ,خفالصهم رحي ل يألكون ول يرشبون ول يتوادلون,
وجنس مهنم يقع مهنم ذكل ,ومهنم السعاىل والغول والقطرب( ) .وهذا ان ثبت اكن جامعا للقولني
الولني ,ويؤيده ما روى ابن حبان واحلاُك من حديث أيب ثعلبة اخلش ين قال :قال رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل :اجلن عىل ثالثة أصناف ,صنف هلم أجنحة يطريون يف الهواء ,وصنف حيات
وعقارب ,وصنف حيلون ويظعنون( ) .وروى بن أيب ادلنيا من حديث أيب ادلرداء مرفوعا حنوه,
لكن قال يف الثالث :وصنف علهيم احلساب والعقاب  .....وروى ابن أيب ادلنيا من طريق يزيد بن
يزيد بن جابر ـ أحد ثقات الشاميني من صغار التابعني ـ قال :ما من أهل بيت ال ويف سقف بيهتم
من اجلن ,واذا وضع الغداء نزلوا فتغدوا معهم والعشاء أهـ( ).
بعض اخلرافات املتعلقة ابجلن اليت سادت بني كثري من الناس:
وملا اكنت العالقة بني النسان والش يطان قدمية جدا ,فقد طرأت مع مرور الزمان الكثري من
املعتقدات اخلاطئة عند كثري من الناس يف اجلاهلية فمي يتعلق ابجلن والش ياطني ,ونسجت حولها
الكثري من اخلرافات( )واخليالت اليت ل أساس لها من الصحة أصال ,ورمبا خضموا بعض الوقائع اليت
( ) المتهيد (  ) 5/وساق ابس ناده اىل عبد الصمد بن معقل قال مسعت وهب بن منبه يقول وس ئل عن اجلن ما مه؟
وهل يألكون ويرشبون وميوتون ويتناكحون؟ قال :مه أجناس فأ َّما اذلين مه خالص اجلن فهم رحي ل يألكون ول يرشبون ول
يتوادلون ,ومهنم أجناس يألكون ويرشبون ويتناكحون ويتوادلون وميوتون ,ومهنم السعاىل والغول والقطرب وأش باه ذكل اهـ.
قلت :قال اخلليل بن أمحد :الق ْطرب :اذلكر من السعايل .وقال ابن منظور :القطرب :دويبة اكنت يف اجلاهلية ,يزمعون أهنا
ليس لها قرار البتة؛ وقيل :ل تسرتحي هنارها سعيا  .....والقطرب :ذكر الغيالن .الليث :القطرب والقطروب اذلكر من
السعايل .والقطرب :الصغري من الالكب .والقطرب :اللص الفاره يف اللصوصية .والقطرب :طائر .والقطرب :اذلئب المعط.
والقطرب :اجلبان ,وان اكن عاقال .والقطرب :املرصوع من ملم أو مرار ,ومجعها لكها قطاريب ,وهللا أعمل.
العني ( ) 57/5لسان العرب ( .)68 /
( ) س يأيت الالكم عىل خترجي احلديث ابذن هللا.
( ) فتح الباري (.) 5/6
( ) اخلرافات مجع خرافة :وهو احلديث املس متلح من الكذب .نس بة اىل رجل يدعى خرافة الع ْذري اس هتوته اجلن فاكن
حيدث مبا رأى فك َّذبوه وقالوا :حديث خرافة .انظر الصحاح (  ) 1/لسان العرب (65/1ـ )66القاموس احمليط
( .)80 /
ما حديث خرافة؟
قال ابن حبان يف اجملروحني يف ترمجة عامثن بن معاوية ( :)17/
عامثن بن معاوية ,يروي عن رابت البنَاين الش ياء املوضوعة اليت مل حيدث هبا رابت قط ,ل حتل الرواية عنه ا َّل عىل سبيل
القدح فيه ,فكيف الاحتجاج به .روى عن رابت البناين عن أنس بن ماكل قال :اجمتع اىل النيب صىل هللا عليه وسمل نساؤه
قال :جفعل يقول اللكمة كام يقول الرجل عند أههل ,قال :فقالت احداهن :ك َّن هذا حديث خرافة .فقال صىل هللا عليه وسمل:
- 18 -

حصلت لبعض الفراد ,وزادوا فهيا عىل أصلها ,والعراب يزتيدون يف هذا الباب ,ويغلطون فيه
كثريا ,واكنت العرب عىل وجه اخلصوص حتب سامع هذه الخبار يف جمالسها ونوادهيا ,وتتناقلها
اس تئناسا هبا اترة ,وتصديقا هبا اترات ,ومه من أهجل الناس ابلغيبيات ,واخرتع هلم بعض القصاص
الكثري من القصص واحلاكايت الاكذبة( ,وقد يكون هذا اذلي نسمعه من المينية والقحطانية ,ونقرؤه
تدرين ما حديث خرافة؟ قالت :ل ,قال :ا َّن خرافة اكن رجال من بين ع ْذرة فأصابته اجلن ,فاكن فهيم حينا ,مث رجع اىل
النس ,فاكن حيدث بأش ياء تكون يف اجلن والعجائب ل تكون يف النس ,فَ َحدَّ َث أ َّن رجال من اجلن اكنت هل أ ٌّم ,فأمرته أن
يزتوج فقال :اين أخىش أن يدخل عليك من ذكل مشقة أو بعض ما تكرهني ,فمل تدعه حىت زوجته امرأة لها أ ٌّم ,فاكن
يقسم لمرأته ولمه ,عند هذه ليةل وعند هذه ليةل ,واكنت ليةل امرأته فاكن عندها وأمه وحدها ,قال :فسمل علهيا م َسمل,
قال :فردت السالم ,فقال :هل من مبيت؟ قالت :نعم ,قال :فهل من عشاء؟ قالت :نعم ,قال :فهل من م َحدث حيدثنا؟
قالت :نعم ,أرسل اىل ابين فيحدثمك ,قال :مفا هذه اخلشفة نسمعها يف دارك؟ قالت :هذه ابل وغَّن ,قال أحدهام لصاحبه
أعط ممتنيا ما متناه ,قال فأصبحت وقد ملئت دارها غامن وابال ,قال :فرأت ابهنا خبيث النفس فقالت :ما شأنك لعل امرأتك
لكمتك أن حتولها اىل مزنيل وحتولين اىل مزنلها؟ قال :نعم ,قالت :حفولين اىل مزنلها ,قال فتحولت اىل مزنل امرأته وحتولت
امرأته اىل مزنل أمه ,قال فلبثا حينا مث اهنام جاءا اىل امرأته والرجل عند أمه ,قال :فسمل مسمل فردت السالم قال :هل من
مبيت؟ قالت :ل ,قال :فهل من عشاء؟ قالت :ل ,قال فهل من م َحدث حيدثنا؟ قالت :ل ,قال مفا هذه اخلشفة اليت
نسمعها يف دارك؟ قالت :هذه الس باع ,قال فقال أحدهام لصاحبه :اللهم أعط ممتنيا ما متنَّاه وان اكن رشا قال :مفلئت دارها
س باعا فأصبحت قد ألكهتا اهـ.
وقال ابن جحر العسقالين يف الصابة ( :) /
خرافة العذري اذلي يرضب به املثل فيقال :حديث خرافة ,مل أ َر من ذكره يف الصحابة ,ا َّل أين وجدت ما يدل عىل ذكل,
فانين قرأت يف كتاب المثال للمفضل الضيب قال :ذكر اسامعيل بن أابن الوراق عن زايد الباكيئ عن عبد الرمحن بن القامس
عن أبيه القامس بن عبد الرمحن قال :سألت أيب -يعين عبد الرمحن بن عبد َّاَّلل بن مسعود ـ عن حديث خرافة فقال :بلغين
عن عائشة أهنا قالت للنيب صىل َّاَّلل عليه وسمل :حدثين حبديث خرافة فقال :رمح َّاَّلل خرافة انه اكن رجال صاحلا ,وانه
أخربين أنه خرج ليةل لبعض حاجته فلقيه ثالثة من اجلن فأرسوه ,فقال واحد نس تعبده ,وقال أخر نعتقه مفر هبم رجل فذكر
قصة طويةل.
وقد روى الرتمذي من طريق مرسوق عن عائشة قالت :حدث النيب صىل َّاَّلل عليه وسمل نساءه حبديث فقالت امرأة مهنن:
كنه حديث خرافة .فقال :أتدرين ما خرافة؟ ان خرافة اكن رجال من ع َذرة أرسته اجلن مفكث دهرا ,مث رجع فاكن حيدث مبا
رأى مهنم من العاجيب .فقال الناس حديث خرافة.
وروى ابن أيب ادلنيا يف كتاب ذم البغي هل من طريق رابت عن أنس قال :اجمتع نساء النيب صىل َّاَّلل عليه وسمل جفعل يقول
اللكمة كام يقول الرجل عند أههل فقالت احداهن :كن هذا حديث خرافة ,فقال :أتدرين ما خرافة؟ انه اكن رجال من بين
ع ْذ َرة أصابته اجلن فاكن فهيم حينا ,فرجع جفعل حيدث بأحاديث ل تكون يف النس ,حفدث أن رجال من اجلن اكنت هل أم
فأمرته أن يزتوج  » ...فذكر قصة طويةل .ورجاهل ثقات ال الراوي هل عن رابت وهو حسمي بن معاوية يروي عنه عامص بن
عيل ما عرفته ,فليحرر رجاهل اهـ.
فت حاهل .واحلديث
وقول احلافظ :ال الراوي هل عن رابت وهو حسمي بن معاوية .قلت :الصواب عامثن بن معاوية وقد عر َ
أخرجه ابن أيب ادلنيا يف ذم البغي عن أنس (ص  ) 7ورواه الرتمذي يف الشامئل (  )51 - 58 /وأمحد () 57 / 6
وأبو يعىل يف املس ند ( ) 1/7خمترصا عن عائشة وبنحوه الطرباين يف الوسط ( ) 55/6السلسةل الضعيفة حديث
(  . ) 7 ( ) 7وس يأيت ان شاء هللا تعاىل ما يتعلق ابختطاف اجلن لالنس ابذن هللا تعاىل.
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يف كتب السريةَّ ,قص به القصاص ومسروا به عند امللوك ,كام قاهل اجلاحظ( ) ,وقد اكن لهل المين
قصص وأساطري ,بدليل ما نالحظه من أن معظم رواة القصص القدمي اكنوا من أهل المين يف صدر
السالم .ويظهر أهنم حذقوا به ,وتفوقوا به عىل بقية العرب اذلين نسمهيم العداننيني ,بسبب دخول
كثري مهنم يف الهيودية ويف النرصانية ,ورشاهئم الكتب ,وفهيا قصص من قصص أهل الكتاب
والساطري القدمية ,مفزجوه مع ما اكن هلم من قصص وثين قدمي)( ) ,ومما زاد الطني بةل ,ارجاف
السحرة واملشعوذين والكهان مبا ألقوه يف قلوب الناس أنذاك من التخويف والهتويل ,ما جعلهم
يصدقون هذه اخلرافات ,ويأخذوهنا مأخذ التسلمي ,وبنوا علهيا الكثري من املعتقدات الفاسدة ,ورمبا
أنشدوا فهيا الشعار ,حىت أصبحت جزءا من موروهثم التارخيي والثقايف ,وارتبطت أسامء بعض
البقاع عندمه بقصص خرافية تتعلق ابجلن ,اكحلرقانة( ) وغريها ,وبقي المر كذكل حىت جاء هللا
( ) س تأيت ترمجته قريبا.
( ) البغال للجاحظ ( ) املفصل يف اترخي العرب قبل السالم ( .) 1 /
( ) ويقال لها احلرقة أو حرة النار .انظر الماكن للحازيم ( )10معجم البدلان لياقوت امحلوي ( .) 8/
قال ابن هشام يف التيجان يف ملوك محري (  ) 8/يف سبب تسمية احلرقانة :ملا مات ذو القرنني الصعب بن ذي مراثد,
و َيل املكل ابنه أبرهة ذو املنار .سامه الصعب عىل امس ابراهمي اخلليل صىل هللا عليه وسمل ,وامنا مسي أبرهة ابللسان احلبيش
وتفسريه وجه أبيض .قال أبو محمد :اكن أبرهة أبيض وس مي مجيال ,فلام دفن أبرهة أابه ذا القرنني الصعب بن ذي مراثد ابحلنو
حنو قراقر يف رمل العراق ورجع بعساكره ,ظهرت هلم الزمردة بعد موت ذي القرنني ,ويه صنف من احليات تسكن الرمل,
قصرية لها رأسان يف طرفهيا ,وما ألكت هبذا الرأس ألقته برأسها الخر ,ويه ل تظهر ا َّل يف الهنار وتعمى يف الليل ,لن مجيع
حيوان الرض ل يس تطيعها ,يرسي مسها يف البدان كسري الربق يف الهواء ,تفر مهنا الثعابني والشجعان والفاعي ,فلام كرثت
عىل عساكره الزمردة ذات الرأسني أرضت بعساكره رضرا شديدا ,فاكن يعرس هنارا ويسري ليال ,فاكنت تضل العساكر يف
الليل بعضها عن بعض ,فأمرمه أن يوقدوا النريان عىل رؤوس اجلبال لهيتدوا هبا .وهو أول منار جعل يف ادلنيا ,فسم َي أبرهة
ذا املنار ,فسار أبرهة حىت نزل ابملشلل ,واكن أمجل الناس وهجا ,فرأته امرأة من اجلن فعشقته ,فهجمت عليه ليال اىل
فراشه .قالت هل :أهيا املكل اين عشقتك وليس يل منك بدٌّ  ,وأان حنيفية عىل دين ابراهمي ,وأان ل أرىض ابلزان ول أدين به,
فاخرت من أربع خالل أي خصال واحدة ,ان شئت قتلتك!! وان شئت أمعيتك!! وان شئت أبرصتك!! وال فزتوجين .قال
لها :العاقل اذا خري اختار ,أان أختار منك العافية اي عيوف .فذهبت مثال .فأتته بنفر من اجلن فهيم الرابع أبوها ,فزوجه اايها
قال هل الرابع :أهيا املكل مزنيل وادي اجلن ابملشلل من أرض جو ويه أرض الميمة اليوم ,وان النس يزنلون وادي اجلن من
أرض اجلو فتتعرى نساءهن اىل رجالنا ,ويتعرى رجاهلم اىل نسائنا .قال هل أبرهة :أان أبدر الهيم وأمنعهم من أن يزنلوا بوادي
اجلن ومه ل يزنلونه ما عشت ,مفن نزهل أحرقوه ابلنار ,فاكن حرما عند العرب ,حىت أىت رهط من بين حلوان بن احلاف بن
قضاعة بن ماكل بن محري فزنلوه ,فبيامن مه انمئون يف جوف الليل اذ مسعوا دواي وهيمنة اندامه مناد :امنا هذا حمرم الرابع ومحى
أبرهة ,وأتهتم انر عظمية فألكت أمواهلم وألكت أانسا ,وولوا هاربني فسمي ذكل املوضع احلرقانة فهو امسه اىل اليوم.
حدثنا أبو ماكل عن زايد الباكيئ عن محمد بن احساق املطليب :أ َّن معر بن اخلطاب دخل مسجد رسول هللا صىل هللا عليه
وأهل وسمل ذات يوم ,فوقف بني يديه رجل اكلنخةل السحوق فقال هل معر :من أنت؟ قال هل الرجل :أان حارق ,قال هل معر:
ابن من؟ قال هل :ابن شهاب .قال هل معر :وأين مسكنك؟ قال هل الرجل :ابحلرقانة حرقانة اجلو ,فقال هل معر :وحيك أدرك
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ابلسالم ,فازاح اللثام عهنا ,وأابن عورهتا ,وهتك سرتها ,وضلل تكل اخلرافات واخلزعبالت,
حىت عادت العقول اىل رشدها.
وقد ذكر اجلاحظ( ) يف كتاب احليوان طرفا مما زمعوه من اخلرافات املتعلقة بناكح اجلن لالنس
والعكس( ) وكذا احلاكايت املنسوجة حول السعالة( ) ,والغيالن( ) وغري ذكل ,فقال:
أهكل فقد احرتقوا .قال :فرجع الرجل اىل احلرقانة فأصاب قومه قد أقبلت علهيم انر ليال فاحرتقوا ,واكن معر أعيف العرب
يف اجلهالية وأزجرها ,ولقد حمك ابلقيافة اهـ.
( ) معرو بن حبر بن حمبوب أبو عامثن اجلاحظ املصنف احلسن الالكم ,البديع التصانيف .وتلقف الفصاحة من العرب شفاها
ابملربد ,اكن من أهل البرصة ,واكن من أمئة املعزتةل ,واكن تلميذ أيب احساق النظام ,واليه تنسب الفرقة املعروفة ابجلاحظية
من املعزتةل ,قدم بغداد ,فأقام هبا مدة ,وهو كناين ,قيل :صليبة ,وقيل :موىل ,مات اجلاحظ س نة مخس ومخسني ومائتني
يف خالفة املعزت ,وقد جاوز التسعني .قال ابن اجلوزي :والناس يعجبون بتصانيفه زائدا يف احلد ,وليس المر كذكل ,بل هل
جي ٌد ورديء .وقال مرة :ليس بثقة ول مأمون .وقال اذلهيب :واكن واسع النقل كثري الطالع ,من أذكياء بين أدم وأفرادمه
وش ياطيهنم .وقال مرة :واكن من أمئة البدع .قال أبو الْ َعبَّاس ثعلب :ليس بثقة ول مأمون.
املنتظم يف اترخي ا ُلمم (  )1 /اترخي بغداد (  ) /اترخي دمشق ( ) / 5نزهة اللباء يف طبقات الدابء
( ) 1معجم الداب ( ) 0 /5الضعفاء واملرتوكني لبن اجلوزي (  ) /اترخي السالم ( ) 1 /5مزيان
الاعتدال (  ) 7/مرأة اجلنان لليافعي ( .) 0/
( ) ونسبَت بعض ا ُلرس والقبائل اىل اجلن ,كبين ماكل ,وبين ش يصبان ,وبين يربوع بن حنظةل وعرفوا ببين السعالة .ون َ َس َب
بعض الخباريني بلقيس وذا القرنني اىل اجلن .وذكروا أيضا أ َّن زوج معرو بن يربوع المتميي اكنت سعالة .انظر املفصل يف
اترخي العرب قبل السالم ( .) 10/
( ) السعالة مجعها َس َع َاىل :ويه من جنس الش ياطني ,قال بعضهم :يه أخبث الغيالن ,وقيل :يه النىث من الغيالن ,وقال
بعضهم :ا َّلس َع َاىل حسرة اجلن ,هلم تلبيس وختييل .قال ابن عبد الرب :الغول ومجعها أغوال ,والسعالة ومجعها السعاىل,رضابن
من اجلن ونوع من ش ياطيهنن ,قالوا اهنا تتصور صورا كثرية يف القفار أمام الرفاق وغريها ,فتطول مرة وتصغر أخرى ,وتقبح
مرة وحتسن أخرى ,مرة يف صورة بنات أدم وبين أدم ,ومرة يف صورة ادلواب وغري ذكل ,كيف شاءت .قال كعب بن
زهري:
مفا تدوم عىل حال تكون هبا  ...كام تغول يف أثواهبا الغول.
انظر العني (  ) /هتذيب اللغة (  )6 /لسان العرب (  ) 6/المتهيد (.) 68/ 6
()
السعاىل ,وامجلع أغوال وغيالن .والتغَول التلون ,ولك ما اغتال النسان فأهلكه فهو غول .يقال غالته غول,
الغول من َّ
اذا وقع يف هملكة .والغول اكنت العرب تزمع أهنا تراءى للناس وتتغول تغول :أي :تتلون ألواان ,وتضل الناس عن طرقهم
وهتلكهم ,وتزمع أهنا مردة اجلن والش ياطني ,وذكروا ذكل يف أشعارمه فأكرثوا ,فأبطل النيب صىل هللا عليه وسمل ما قالوا؛ ومل
حيقق ما تواطأوا عليه ,ونفى مجيع ما ذكروه ,وقوهل احلق وما قالوه ابطل .قال اجلاحظ :الغول امس للك يشء من اجلن يعرض
للسفَّار ,ويتلون يف رضوب الصور والثياب ,ذكرا اكن أو أنىث .ال أن أكرث الكهمم عىل أنه أنىث.
وقد قال أبو املطراب عبيد بن أيوب العنربي:
وحالفت الوحوش وحالفتين  ...بقرب عهودهن وابلبعاد
وأمىس اذلئب يرصدين خمشا  ...خلفة رضبيت ولضعف أدي
وغول قفرة ذكر وأنىث  ...كن علهيام قطع البجاد
جفعل يف الغيالن اذلكر والنىث .وقد قال الشاعر يف تلوهنا:
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وللناس يف هذا الرضب رضوب من ادلعوى ,وعلامء السوء يظهرون جتويزها وحتقيقها ,اكذلي
()
يدعون من أولد السعاىل من الناس ,كام ذكروا عن معرو بن يربوع ,وكام يروي أبو زيد النحوي
مفا تدوم عىل حال تكون هبا  ...كام تلون يف أثواهبا الغول
فالغول ما اكن كذكل ,والسعالة امس الواحدة من نساء اجلن اذا مل تتغول لتفنت السفار .قالوا :وامنا هذا مهنا عىل العبث ,أو
لعلها أن تفزع انساان مجيال فتغري عقهل ,فتداخهل عند ذكل ,لهنم مل يسلطوا عىل الصحيح العقل .وقال أيضا :والعامة تزمع أن
الغول تتصور يف أحسن صورة ا َّل أن َّه ل بد أ ْن تكون ر ْجلها ر ْج َل حامر .وخربوا عن اخلليل بن أمحد ,أن أعرابيا أنشده:
وحافر العري يف ساق خَدَ لجة  ...وجفن عني خالف النس يف الطول.
وذكروا أن العامة تزمع أن شق عني الش يطان ابلطول .وما أظهنم أخذوا هذين املعنني ال عن العراب .وقال أيضا :فان
العراب والعامة تزمع أ َّن الغول اذا رضبت رضبة ماتت ,ال أ ْن يعيد علهيا الضارب قبل أ ْن تقِض رضبة أخرى ,فانه ا ْن فعل
ذكل مل متت .وقال شاعرمه:
فثنيت واملقدار حيرس أههل  ...فليت مييين قبل ذكل شلَّت.
مث َّبني أ ْن هذا من الكذب.
العني (  ) 7/هتذيب اللغة ( ) 70/8الصحاح ( ) 785/5مشارق النوار (  ) 0/لسان العرب ( )507/
احليوان (.) /6( ) /6( ) 58/6
( ) أبو زيد النحوي النصاري هو سعيد بن أوس بن رابت بن بشري بن أيب زيد النصاري ,صاحب الشافعي ,قال ابن
معني :اكن صدوقا .وقال ابن أيب حاُت :مسعت أيب جيمل القول يف أيب زيد النحوي ويرفع شأنه ويقول :هو صدوق .قال
اخلطيب :صاحب النحو واللغة حدث عن معرو بن عبيد ,وشعبة ,وارسائيل ,وأيب معرو بن العالء ....واكن ثقة ثبتا ,من
أهل البرصة ,وقدم بغداد اهـ.
اكن العباس بن الفرج يقول :مسعت الخفش يقول :أبو زيد أعمل من أيب معرو .قال أبو حاُت :اكن أبو زيد يتَّسع يف اللغات,
رش .قال أبو عيل :واكن أبو زيد أحنى
واكن يَعيب عىل يونس اتساعَه يف اللغات .قال أبو حاُت :ولك ما اتَّسع يف اللغات فهو َ ٌّ
كتب كثرية ,ونوادر يف اللغة مشهورة .وقال ايقوت امحلوي :أبو زيد
غزر يف اللغات مهنام ,وهل ٌ
من أيب عبيدة والمصعي ,وأ َ
النصاري اخلزريج البرصي النحوي اللغوي المام الديب ,وانَّام غلبت عليه اللغة والغريب والنوادر فانفرد بذكل  ....وروى
احلديث عن ابن عون وجامعة .واكن ثقة ثبتا ,قرأ عليه خلف الزبار ,واكن يرىم ابلقدر ,ولكن دفع عنه ذكل أبو حاُت وقال:
هو صدوق .وروى احلسني بن احلسن الرازي عن ابن معني أنه صدوق ,ووثقه جزرة وغريه ,ولينه ابن حبان لن َّه ومه يف
س ند حديث «اسفروا ابلفجر» وروى هل أبو داود يف سننه والرتمذي يف جامعه َ.واكن سفيان الثوري يقول ,قال يل ابن
مناذر :أصف كل أحصابك ,أ َّما المصعي فأحفظ الناس ,وأ َّما أبو عبيدة فأمجعهم ,وأ َّما أبو زيد النصاري فأوثقهم .وقال صاحل
بن محمد :أبو زيد النحوي ثقة.
ويروى عن أيب عبيدة والمصعي أهنام س ئال عن أيب زيد النصاري فقال :ما شئت من عفاف وتقوى واسالم .واكن سيبويه
اذا قال :مسعت الثقة ,يريد به أاب زيد النصاري .وقال املربد :اكن أبو زيد عاملا ابلنحو ,ومل يكن مثل اخلليل وسيبويه ,واكن
يونس من ابب أيب زيد يف العمل واللغات ,واكن أعمل من أيب زيد ابلنحو ,وأبو زيد أعمل من المصعي وأيب عبيدة ابلنحو .وقال
أبو عامثن املازين :كنا عند أيب زيد جفاء المصعي وأكب عىل رأسه يقبلها ,وجلس وقال :هذا عاملنا ومعلمنا منذ عرشين س نة.
وملَّا كرب أبو زيد اختل حفظه ومل خيتل عقهل .قال أبو حاُت :قلت ليب زيد :نسأ هللا يف أجكل ,فقال :اي بين وما النسأ بعد
الامثنني .قال أبو داود :اكن أبو حاُت يدفع عنه القدر .وتويف أبو زيد ابلبرصة س نة مخس عرشة ومائتني يف خالفة املأمون وقد
جاوز التسعني.
انظر اجلرح والتعديل (  ) /اترخي بغداد ( ) 01/ 0طبقات النحويني ( ) 65معجم الدابء (  ) 51/انباه الرواة
(  ) 0/هتذيب السامء واللغات (  ) 5/هتذيب الكامل (.) 0/ 0
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عن السعالة اليت أقامت يف بين متمي ,حىت ودلت فهيم !!! ,فلام رأت برقا يلمع من شق بالد
السعاىل ,حن َّ ْت وطارت الهيم ,فقال شاعرمه:
رأى برقا فأوضع فوق بكر  ...فال بك ما أسال وما أغاما
وأنشدين أن اجلن طرقوا بعضهم فقال:
أتوا انري فقلت :منون أنمت  ...فقالوا اجلن قلت معوا ظالما
فقلت اىل الطعام فقال مهنم  ...زعمي حنسد النس الطعاما.
ومل أعب الرواية ,وامنا عبت الميان هبا ,والتوكيد ملعانهيا .مفا أكرث من يروي هذا الرضب عىل
التعجب منه ,وعىل أن جيعل الرواية هل سببا لتعريف الناس حق ذكل من ابطهل ,وأبو زيد
وأش باهه مأمونون عىل الناس ,ال أن لك من مل يكن متلكام حاذقا ,واكن عند العلامء قدوة واماما,
مفا أقرب افساده هلم من افساد املتعمد لفسادمه.
وأنشدوا يف تثبيت أولد السعالة:
وحسن أن لكفتين ما أجد
تقول مجع من بوان ووتد ...
ٌ
ومل تقل يجء بأابن أو أحد  ...أو ودل السعالة أو جرو السد
أو مكل الَعام مأسورا بقد.
وقال أخر :
اي قاتل هللا بين السعالة  ...معرا وقابوسا رشار النات( ).
وذكروا أن جرهام اكن من نتاج ما بني املالئكة وبنات أدم !!! ,واكن املكل من املالئكة اذا عىص
ربه يف السامء ,أهبطه اىل الرض يف صورة رجل ,ويف طبيعته ,كام صنع هباروت وماروت حني
اكن من شأهنام وشأن الزهرة ـ ويه أانهيد( ) ـ ما اكن ,فلام عىص هللا تعاىل بعض املالئكة وأهبطه
اىل الرض يف صورة رجل ,تزوج أم جرمه ,فودلت هل جرهام ,وذلكل قال شاعرمه :
( ) البيت ينسب لعلْ َباء بن أرمق اليشكري ,وهو هيجو بين معرو بن يربوع قائال:
الس ْع َالت ْ َ ...مع ٌرو بْن يَ ْربوع رشار النَّات  ...لَيْسوا بأ ْخيَار َو َل َأ ْك َيات.
َاي قَاتَ َل َّاَّلل بَين َّ
أصلها رشار الناس ,فأُبدلت السني اتء .وكذا أكيات أصلها أكياس .وقلب السني اىل التاء معروف يف بعض اللغات ,وقيل
ا َّن قوهل تعاىل{ :ابجل ْبت والطاغوت} أصلها اجلبس ,وهو الرذيل اذلي ل خري فيه .وقرئ شاذا {ق ْل َأعوذ ب َرب النَّات}.
انظر رس صناعة العراب (  ) 65/فقه اللغة ( )6 7ادلر املصون (  ) 5 /1( )571/أضواء البيان ( .) /
( ) قال حمقق كتاب احليوان عبد السالم محمد هارون (  :) 87/ذكر اخلوارزيم يف مفاتيح العلوم ( ) أسامء الكواكب
ابلفارس ية فقال :كيوان ,هرمز ,هبرام ,خور ,انهيد ,تري ,ماه .مبعىن زحل ,املشرتي ,املرخي ,الشمس ,الزهرة ,عطارد,
القمر.
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لهـ َّم ان جرهام عباداك  ...الناس طرف ومه تالداك.
ومن هذا النسل ,ومن هذا الرتكيب والنجل ,اكنت بلقيس ملكة س بأ ,وكذكل اكن ذو القرنني,
اكنت أمه (فريى) أدمية ,وأبوه (عربى) من املالئكة !!! .وذلكل ملا مسع معر بن اخلطاب ريض هللا
تعاىل عنه رجال ينادي :اي ذا القرنني ,فقال :أفرغمت من أسامء النبياء فارتفعمت اىل أسامء املالئكة؟
وروى اخملتار بن أيب عبيد أن عليا اكن اذا ذكر ذا القرنني قال :ذكل امل َ َكل المرط.
وزمعوا أن التناكح والتالحق قد يقع بني اجلن والنس ,لقوهل تعاىلَ { :و َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد}.
وذكل أن اجلنيات امنا تعرض لرصع رجال النس عىل هجة التعشق وطلب السفاد ,وكذكل رجال
اجلن لنساء بين أدم ,ولول ذكل لعرض الرجال للرجال ,والنساء للنساء ,ونساؤمه للرجال والنساء.
ون ا َّل َ َمَك يَقوم َّاذلي
ون الر َاب َل يَقوم َ
ومن زمع أن الرصع من املـرة ,رد قوهل تعاىلَّ { :اذل َين يَأْلك َ
ِ
ي َ َت َخ َّبطه َّ
الش ْي َطان م َن الْ َمس} ,وقال تعاىل{ :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} .فلو اكن اجلان ل
ِ
يفتض الدميات ,ومل يكن ذكل قط ,وليس ذكل يف تركيبه ,ملا قال هللا تعاىل هذا القول .وزمعوا
()
أن النس ناس
خلق يف صورة الناس ,أش هبومه يف يشء وخالفومه يف
( ) النس ناس بفتح النون الوىل وكرسها .قال اخلليل :الن ْس ناسٌ :
يشء ,وليسوا من بين أدم .ويقال فهيم :اكنوا حيَّا من عاد َع َصوا رسلهم مفسخهم هللا ن َ ْس ناسا ,للك انسان ي ٌد ورج ٌل من
ِ
ون َرعْي الهبَ امئ .ويقال :اهنَّ م انقرضوا ,واذلين مه عىل تكل اخللْقة ليسوا من أصلهم ول
جانب ,يَنقزون ن َ ْق َز َّالظ ْيب ,ويَ ْر َع َ
ِ
لكن َخلْ ٌق عىل حدة .والنَّسانس مجع النَّس ناس .قال كراع :والن َّ ْس ناس فمي يقال :داب َّ ٌة يف عداد ا َلو ْحش ,تصاد
ن َ ْسلهم ,و ْ
وتؤلك ,ويه عىل صورة شق النسان ,ب َع ْني واحدة ورجل ويَد ,تتلكم مث َل النسان اهـ .وقال ابن قتيبة :قال ابن احساق:
عني وي ٌد ورج ٌل يقفز هبا ,وأهل المين يصطادوهنم؛ خفرج قو ٌم يف صيدمه فرأوا ثالثة نفر مهنم,
النس ناس خلق ابلمين لحدمه ٌ
فأدركوا واحدا فعقروه وذحبوه ,وتوارى اثنان يف الشجر ,فقال اذلي ذحبه؛ ان َّه لسمني ,فقال أحد الثنني :ان َّه ألك رضوا,
فأخذوه فذحبوه ,فقال اذلي ذحبه :ما أنفع الصمت! قال الثالث :فهأان الصميت فأخذوه وذحبوه.
وقال الزهري :حدثنا محمد بن احساق قال :حدثنا عيل بن سهل قال :حدثنا أبو نعمي قال :حدثنا سفيان عن ابن جرجي عن
ابن أيب مليكة عن أيب هريرة قال :ذهب الناس وبقي النس ناس .قيل :وما النس ناس؟ قال :اذلين يش هبون الناس وليسوا
ابلناس .وقال ابن دريد :والنسنسة :الض ْعف .وأحسب َأ َّن اش تقاق النس ناس منْه لضعف خلقه ْم.
ومس َي ذو الذعار ـ أحد ملوك ْمح َري ـ هبذا لن َّه غزا بالد النس ناس وس بامه ,وجلهبم اىل بالد المين فذعر الناس .قال محمد بن
احساق بن يسار اهنَّ م يسكنون بدلة يقال لها َو َابر .وقال مرتىض الزبيدي :يوجد يف جزائر الصني ....أو مه ثالثة أجناس:
انس ,ونس ناس ,ونسانس ,قاهل اجلاحظ ,وأنشد للمكيت:
مفا الناس ال حتت خبء فعاهلم  ...ولو مجعوا نس ناسهم والنسانسا
وقيل النَس ناس السفةل والرزال ,أو النسانس :الانث مهنم ,كام قاهل أبو سعيد الرضير .أو مه أرفع قدرا من النس ناس ,كام
يف العباب ....وقال املسعودي يف النس ناس :حيوان اكلنسان ,هل عني واحدة ,خيرج من املاء ويتلكم ,واذا ظفر ابلنسان
قتهل .وقال أبو ادلقيش :يقال :اهنَّ م من ودل سام بن سام اخوة عاد ومثود ,وليس هلم عقول ,يعيشون يف الجام عىل شاطيء
حبر الهند ,والعرب يصطادوهنم ويلكموهنم ,ومه يتلكَّمون ابلعربية ويتناسلون ويقولون الشعار ويتسمون بأسامء العرب .ويف
حديث أيب هريرة ريض هللا تعاىل عنه :ذهب الناس وبقي النس ناس .قيل :مفا النس ناس قال :اذلين يتش هبون ابلناس وليسوا
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تركيب ما بني الشق( ) والنسان .ويزمعون أن خلقا من وراء السد تركيب من النس ناس ,والناس,
والشق ,ويأجوج ومأجوج( ) اهـ.
قلت :والخبار يف ذكل كثرية جدا يعرس حرصها ومجعها ,وامنا اقترصت مهنا عىل بعضها لدللةل عىل
ما وراهئا ,وهللا أعمل.

من الناس ,وأخرجه أبو نعمي يف احللية ,عن ابن عباس .قال الس يوطي يف ديوان احليوان :أما احليوان اذلي تسميه العامة
نس ناسا فهو نوع من القردة ,ل يعيش يف املاء ,وحيرم ألكه ,وأما احليوان البحري ففيه وهجان ,واختار الروايين وغريه احلل.
وقال الش يخ أبو حامد :ل حيل ألك النس ناس ,لن َّه عىل خلقة بين أدم.اهـ .وقال الزخمرشي :مه يأجوج ومأجوج .وقال
نشوان احل ْم َريي :النس ناس جنس من اخللق ,يف غريب الشامل ,هلم َخلْ ٌق مغري .يقال :ا َّن وجو َههم يف صدورمه ,ويقال :ا َّن
ِ
ِ
الواحد مهنم يثب عىل رجل واحدة .وقال أبو العباس الفيويم :النس ناس بفتح الول قيل رضب من حيواانت البحر ,وقيل
جنس من اخللق يثب أحدمه عىل رجل واحدة.
قلت :وهذا الاضطراب الكبري يف حتديد ماهية النس ناس قد يكون راجعا اىل كونه ل حقيقة هل يف الواقع ,بل هو من
الساطري املتوارثة عند العرب ,ول يبعد أن يكون هذا اللفظ مس تعمال يف بعض احليواانت من فصيةل القردة ,أو فمين
مسخوا اىل قردة ,فهم أش به احليواانت ابلنسان ,كام ل يبعد اس تعامهل يف قوم يأجوج ومأجوج ,ومه من بين أدم قطعا .وأكرث
القوال يف النس ناس يه من قبيل الساطري .وأما أثر أيب هريرة فغاية ما فيه وهللا أعمل أنه يتحدَّث عن ذهاب الخيار
والمكَّل من الناس ,وبقاء السافل والراذل مهنم ,فهو مبعىن قول القائل:
ذهب اذلين يعاش يف أكنافهم  ...وبقيت يف َخلْف كج ْدل الجرب.
العني ( ) 00/7املنجد يف اللغة (  )8مجهرة اللغة (  )61 / ( ) 05/هتذيب اللغة ( ) 1 / 5( ) 6/
الصحاح (  )18 /احملمك واحمليط العظم ( ) 1/8لسان العرب ( ) /6الفائق (  ) 7/عيون الخبار
(  ) 1 /مشس العلوم ( )6 7/1الهناية يف غريب احلديث ( )50/5املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري
( .)60 /
()
جنس صورة الواحد مهنم عىل نصف صورة النسان ,وامسه شق,
الشق ابلكرس ,قال اجلاحظ :ويقولون :ومن اجلن ٌ
وانه كثريا ما يعرض للرجل املسافر اذا اكن وحده ,فرمبا أهلكه فزعا ,ورمبا أهلكه رضاب وقتال .قالوا :مفن ذكل حديث علقمة
بن صفوان بن أمية بن حمرث الكناين ,جد مروان بن احلمك ,خرج يف اجلاهلية ,وهو يريد مال هل مبكة ,وهو عىل حامر,
وعليه ازار ورداء ,ومعه مقرعة ,يف ليةل احضيانة ,حىت انهتىى اىل موضع يقال هل حائط حزمان ,فاذا هو بشق هل ي ٌد ورج ٌل
وعني ,ومعه س ٌيف ,وهو يقول:
علقم اين مقتول  ...وا َّن محلي مأكول  ...أرضهبم ابلهذلول  ...رضب غالم مشلول  ...رحب اذلراع هبلول
فقال علقمة:
اي شقها مايل وكل  ...امغد عين منصكل  ...تقتل من ل يقتكل
فقال شق:
عبيت كل عبيت كل  ...كمي أتيح مقتكل  ...فاصرب ملا قد مح كل
قال :فرضب لك واحد مهنام صاحبه ,خفرا ميتني اهـ .وقال القزويين :هو من املتش يطنة ,صورته صورة نصف أديم.
احليوان (َ ) 06/6عائب اخمللوقات للقزويين ( ) 16حياة احليوان ( .)7 /
( ) كتاب احليوان (  85/ـ  ) 16/6( ) 10أضواء البيان ( .) /
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معىن قول النيب صىل هللا عليه وسمل( :ول غول):
ومن ذكل أيضا اعتقادمه بترصفات الغيالن واضاللها للمسافر يف الصحراء فتضهل عن الطريق حىت
هيكل ,وقد جاء يف حصيح مسمل عن جابر قال :مسعت النيب صىل هللا عليه وسمل يقول :ل عدوى
ول صفر ول غول( ).
قال اخلطايب( ) :ليس معناه نفي الغول عينا ,وابطالها كوان ,وامنا فيه ابطال ما يتحدثون عهنا من
تغولها ,واختالف تلوهنا يف الصور اخملتلفة ,واضاللها الناس عن الطريق ,وسائر ما حيكون عهنا مما
ل يعمل هل حقيقة .يقول ل تصدقوا بذكل ول ختافوها ,فاهنا ل تقدر عىل يشء من ذكل ,ال ابذن
هللا عز وجل ,ويقال ان الغيالن حسرة اجلن ,تسحر الناس وتفتهنم ابلضالل عن الطريق وهللا
أعمل( ) اهـ.
وقال املازري( ) :وأما قوهل( :ول غول) فان العرب تقول ان الغيالن يف الفلوات ترتاءى للناس,
فتتغول تغول أي تتلون تلوان ,فتضلهم عن الطريق فهتلكهم ,وقد ذكروها يف أشعارمه ,فأبطل صىل
هللا عليه وسمل ذكل( ) اهـ.
).
( ) أخرجه مسمل (
اخلطاب َّ
( ) محد بن محمد بن ابراهمي بن َّ
اخلطايب ,أبو سلمين البس يت ,نس بة اىل مدينة بست من بالد اكبل .قيل ان َّه من ودل
زيد بن اخلطاب ,اكن حمدرا فقهيا أديبا شاعرا لغواي ,أخذ اللغة والدب عن أيب معر الزاهد ,وأيب عيل اسامعيل الصفار ,وأيب
جعفر الرزاز ,وغريمه من علامء العراق ,وتفقه ابلقفال الشايش ,وروى عنه احلافظ أبو عبد هللا ابن البيع املعروف ابحلاُك
النيسابوري ,واحلافظ املؤرخ عبد الغافر بن محمد الفارِس صاحب «الس ياق لتارخي نيسابور» ,وأبو القامس عبد الوهاب
اخلطايب وخلق.
قال احلافظ أبو املظفر السمعاين :اكن جحة صدوقا ,رحل اىل العراق واحلجاز ,وجال يف خراسان ,وخرج اىل ما وراء الهنر.
وقال الثعاليب :اكن ي َش بَّه يف عرصان بأيب عبيد القامس بن َّ
سالم يف عرصه ,علام وأداب وزهدا وورعا وتدريسا وتأليفا ,ا َّل أن َّه
اكن يقول شعرا حس نا ,واكن أبو عبيد مفحام.
وليب سلمين كتب من تأليفه ,أشهرها :كتاب غريب احلديث ,وهو يف غاية احلسن والبالغة .وهل أعالم السنن يف رشح
حصيح البخاري ,ومعامل السنن يف رشح سنن أيب داود ,وكتاب اصالح غلط احملدثني ,وكتاب العزةل ,وكتاب شأن ادلعاء,
ورشح أسامء هللا ,وغري ذكل.
و َدل يف رجب س نة تسع عرشة وثالمثائة ,وتويف ببدله بست س نة مثان ومثانني وثالمثائة ,وقيل س نة ست ومثانني والول أحص.
معجم الدابء (  ) 08/وفيات العيان (  ) /اترخي السالم ( )6 /8طبقات الشافعية للس بيك ( .) 8 /
( ) معامل السنن ( .) /
()
املازري الفقيه املاليك احملدث؛ يكىن أبو عبد هللا ,ويعرف ابلمام .أحد العالم املشار الهيم
محمد بن عيل بن محمد المتميي َ
يف حفظ احلديث والالكم عليه ,هل رشح عىل حصيح مسمل رشحه رشحا جيدا سامه " كتاب املعمل بفوائد كتاب مسمل"
وعليه بىن القايض عياض كتاب الكامل ,وهو تمكةل لهذا الكتاب ,وهل كتاب ايضاح احملصول يف برهان الصول ,وهل يف
الدب كتب متعددة ,واكن فاضال متقنا.
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وقال القايض عياض( ) :قوهل( :ول غول) أي أن اجلن ل تس تطيع أن تغول أحدا ,أو تضهل ,أو
تغري صفته ,ويدل عليه قوهل يف احلديث الخر:
(ول غول ولكن السعاىل)( ) ,قالوا والسعاىل حسرة اجلن .ومثهل حديث معر :ان أحدا ل يس تطيع
أن يغري أحدا عن خلق هللا ,ولكن للجن حسرة كسحرتمك ,فاذا رأيمتومه فأذنوا ابلصالة( ) اهـ.
وقال الطييب( :)5قال الطحاوي :حيمتل أن الغول قد اكن ,مث دفعه هللا تعاىل عن عباده .وعن بعضهم
هذا ليس ببعيد؛ لنه حيمتل أنه من خصائص بعثة نبينا صىل هللا عليه وسمل ,ونظريه منع الش ياطني
من اسرتاق السمع ابلشهاب الثاقب.
املازري :بفتح املمي وبعدها ألف َّمث زاي مفتوحة ,وقد تكرس أيضا مث راء ,هذه النس بة اىل مازر ,ويه بليدة جبزيرة صقلية.
و َ
واكن رمحه هللا أخر املش تغلني من ش يوخ افريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجهتاد ودقة النظر .درس أصول الفقه وادلين,
وتقدَّ م يف ذكل جفاء سابقا ,مل يكن يف عرصه للاملكية يف أقطار الرض يف وقته أفقه منه ول أقوم ملذههبم ,ومسع احلديث
وطالع معانيه واطلع عىل علوم كثرية من الطب واحلساب والدب وغري ذكل ,فاكن أحد رجال الكامل يف وقته يف العمل,
وألَّف يف الفقه والصول ورشح كتاب مسمل وكتاب التلقني للقايض أيب محمد عبد الوهاب ,وليس للاملكية كتاب مثهل ,ومل
يبلغنا أن َّه أمكهل ,ورشح الربهان ليب املعايل اجلويين وسامه :ايضاح احملصول من برهان الصول .وتويف المام رمحه هللا تعاىل
س نة ست وثالثني ومخسامئة وقد نيف عىل الامثنني .قال اذلهيب :تويف يف ربيع الول وهل ثالث ومثانون س نة.
وفيات العيان (  ) 85/اترخي السالم ( .)66 /
( ) املعمل بفوائد مسمل (  ) 8 /ادليباج املذهب ( .) 50/
( ) القايض أبو الفضل عياض بن موَس بن عياض بن معرو بن موَس بن عياض بن محمد بن موَس بن عياض اليحصيب
السبيت؛ ودل بسبتة يف النصف من شعبان س نة ست وس بعني وأربعامئة ,وأصهل من الندلسَّ ,مث انتقل أحد أجداده اىل
مدينة فاسَّ ,مث من فاس اىل سبتة ,اكن امام وقته يف احلديث وعلومه والنحو واللغة والكم العرب وأايهمم وأنساهبم ,وصنف
التصانيف املفيدة مهنا " الكامل يف رشح كتاب مسمل " مكَّل به " املعمل يف رشح مسمل " للامزري ,ومهنا " مشارق النوار "
وهو كتاب مفيد جدا يف تفسري غريب احلديث اخملتص ابلصحاح الثالثة ويه :املوطأ والبخاري ومسمل ,ورشح حديث أم
زرع رشحا مس توىف ,وهل كتاب سامه " التنبهيات " مجع فيه غرائب وفوائد ,وابمجلةل فلك تواليفه بديعة .وتويف س نة أربع
وأربعني ومخسامئة رمحه هللا تعاىل.
بغية امللمتس ( ) 7وفيات العيان (  ) 8 /اترخي السالم (  )860/الحاطة يف أخبار غرانطة ( .) 88/
( ) مل أعرث عليه.
( ) اكامل املعمل (.) 5/7
( )5احلسني بن محمد بن عبد هللا الطييب المام املشهور ,صاحب رشح املشاكة وغريه ,اكن ذا ثروة من الرث والتجارة ,فمل
يزل ينفق ذكل يف وجوه اخلريات ,اىل أ ْن اكن يف أخر معره فقريا ,واكن كرميا متواضعا حسن املعتقد ,شديد الرد عىل
الفالسفة واملبتدعة ,مظهرا فضاحئهم مع استيالهئم يف بالد املسلمني حينئذ ,شديد احلب هلل ورسوهل ,كثري احلياء ,مالزما
للجامعة ليال وهنارا ,ش تاء وصيفا ,مع ضعف برصه بأخرة ,مالزما لشغال الطلبة يف العلوم السالمية بغري طمع ,بل حيذهيم
ويعيهنم ,ويعري الكتب النفيسة لهل بدله وغريمه من أهل البدلان ,من يعرف ومن ل يعرف ,حمبا ملن عرف منه تعظمي
رشح الكشاف رشحا كبريا ,وأجاب عام خالف
الرشيعة ,مقبال عىل نرش العمل ,أية يف اس تخراج ادلقائق من القرأن والسننَ َ ,
مذهب الس نَّة أحسن جواب ,يعرف فضهل من طالعه ,وصنف يف املعاين والبيان "التبيان" ورشحه ,وأمر بعض تالمذته
ابختصاره عىل طريقة هنجها هل ,وسامه املشاكة ,ورشهحا هو رشحا حافال ,مث رشع يف مجع كتاب يف التفسري ,وعقد جملسا
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أقول ـ الطييب ـ  :ان (ل) اليت لنفي اجلنس ,دخلت عىل املذكورات ونفت ذواهتا ,ويه غري منفية,
فتوجه النفي اىل أوصافها وأحوالها اليت يه خمالفة للرشع؛ فان العدوى وصفر وهامة والنوء موجودة,
واملنفي هو ما زمعت اجلاهلية اثباهتا ,فان نفي اذلات لرادة نفي الصفات أبلغ ,لنه من ابب الكناية.
ون} .فهنامه عن املوت وهو ليس مبقدورمه,
وقريب منه قوهل تعاىل{ :فَ َال تَموت َّن ا َّل َو َأن ْْمت م ْسلم َ
ِ
فاملنفي هو حاةل اذا أدركهم املوت مل جيدمه علهيا ,ويه أن يكونوا عىل غري مةل السالم( ) اهـ.
وقال ابن عبد الرب :وروى حسنون ,واحلارث بن مسكني ,عن ابن القامس وابن وهب عن ماكل
قال :اس تعمل زيد بن أسمل عىل معدن بين سلمي ,واكن معدان ل يزال يصاب فيه الناس من قبل
اجلن ,فلام ولهيم شكوا ذكل اليه ,فأمرمه ابلذان ,وأن يرفعوا أصواهتم به ,ففعلوا ,فارتفع ذكل عهنم,
فهم عليه حىت اليوم .قال ماكل :وأَعبين ذكل من رأي زيد بن أسمل( ) اهـ.
وقال ابن رجب احلنبيل :وقد قيل يف رس ذكل :ان املؤذن ل يسمعه جن ول أنس ال شهد هل يوم
القيامة  ....فهيرب الش يطان من سامع الذان ويرضط ,حىت مينعه رضاطه من اس امتعه ,حىت ل
يلكف الشهادة به يوم القيامة( ) اهـ.
مبتدأ اخلرافات املتعلقة ابلغيالن:
قال أبو معرو اجلاحظ :واكن أبو احساق يقول يف اذلي تذكر العراب من عزيف( ) اجلنان ,وتغول
الغيالن :أصل هذا المر وابتداؤه ,أن القوم ملا نزلوا بالد الوحش ,معلت فهيم الوحشة .ومن انفرد
عظمي لقراءة كتاب البخاري ,فاكن يش تغل يف التفسري من بكرة اىل الظهر ,ومن َّمث اىل العرص لسامع البخاري ,اىل أن اكن
يوم مات فان َّه فرغ من وظيفة التفسري ,وتوجه اىل جملس احلديث ,فدخل مسجدا عند بيته فصىل النافةل قاعدا ,وجلس
ينتظر القامة للفريضة فقىض حنبه متوهجا اىل القبةل ,وذكل يوم الثالراء رالث عرشي شعبان س نة  7هـ .
ادلرر الاكمنة (  ) 85/معجم املؤلفني ( .)5 /
( ) رشح املشاكة للطييب ( 18 /1حديث .) 580
( ) الاس تذاكر ( .) 88/
( ) فتح الباري لبن رجب ( .) 6/5وانظر كشف املشلك (  )1 /مطالع النوار ( ) 70/5رشح حصيح مسمل
للس يوطي ( ) 1/5امليرس يف رشح املصابيح للتوربش يت ( .) 0 /
( ) قال ابن فارس :العني والزاء والفاء أصالن حصيحان ,أحدهام يدل عىل الانرصاف عن اليشء ,والخر عىل صوت من
الصوات .....والصل الثاين :العزيف :أصوات اجلن .ويقال ا َّن الصل يف ذكل عزف الرايح ,وهو صوهتا ودوهيا .وقال يف
عزيف اجلن:
واين لجتاز الفالة وبيهنا  ...عوازف جنان وهام صواخد
وقال اجلوهري :العزيف :صوت اجلن .وقد عزفت اجلن تعزف ابلكرس عزيفا.
الصحاح (  ) 0 /مقاييس اللغة (  ) 06/لسان العرب (.) /1
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وطال مقامه يف البالد واخلالء والبعد من النس ,اس توحش .ول س مي مع قةل الشغال واملذاكرين.
والوحدة ل تقطع أايهمم ال ابملىن أو ابلتفكري .والفكر رمبا اكن من أس باب الوسوسة .وقد ابتيل بذكل
غري حاسب ,كيب يس ومثىن ودل القنافر .وخربين المعش أنه فكر يف مسأةل ,فأنكر أههل عقهل,
حىت محوه وداووه .وقد عرض ذكل لكثري من الهند .واذا اس توحش النسان متثل هل اليشء الصغري
يف صورة الكبري ,واراتب ,وتفرق ذهنه ,وانتفضت أخالطه ,فرأى ما ل يرى ,ومسع ما ل يسمع,
وتومه عىل اليشء اليسري احلقري ,أنه عظمي جليل .مث جعلوا ما تصور هلم من ذكل شعرا تناشدوه,
وأحاديث توارثوها ,فازدادوا بذكل امياان .ونشأ عليه الناشئ ,وريب به الطفل ,فصار أحدمه حني
يتوسط الفيايف ,وتش متل عليه الغيظان يف الليايل احلنادس ,فعند أول وحشة وفزعة ,وعند صياح
بوم وجماوبة صدى ,وقد رأى لك ابطل ,وتومه لك زور ,ورمبا اكن يف أصل اخللق والطبيعة كذااب
نفاجا ,وصاحب تشنيع وهتويل ,فيقول يف ذكل من الشعر عىل حسب هذه الصفة ,فعند ذكل
يقول :رأيت الغيالن ! ولكمت السعالة ! مث يتجاوز ذكل اىل أن يقول قتلهتا ,مث يتجاوز ذكل اىل
أن يقول :رافقهتا مث يتجاوز ذكل اىل أن يقول :تزوجهتا !!  ...اىل أن قال:
ومما زادمه يف هذا الباب ,وأغرامه به ,ومد هلم فيه ,أهنم ليس يلقون هبذه الشعار وهبذه الخبار ال
أعرابيا مثلهم ,وال عاميا مل يأخذ نفسه قط بمتيزي ما يس توجب التكذيب والتصديق ,أو الشك ,ومل
يسكل سبيل التوقف والتثبت يف هذه الجناس قط .واما أن يلقوا راوية شعر ,أو صاحب خرب,
فالراوية لكام اكن العرايب أكذب يف شعره اكن أطرف عنده ,وصارت روايته أغلب ,ومضاحيك
حديثه أكرث ,فذلكل صار بعضهم يدعي رؤية الغول ,أو قتلها ,أو مرافقهتا ,أو تزوجيها( ) اهـ.
رضر تصديق اخلرافات عىل حياة العلامء خاصة والناس عامة:
وكثري من هذه القصص واحلاكايت والخبار ,اليت اكنت يف عداد املزامع اليت يزمعها الناس يف
اجلاهلية قبل السالم ,وتناقلهتا كتب التارخي والدب والرتامج ـ عىل ما يف تكل القصص من
الغرائب والعاجيب اليت تش تاق النفوس اىل سامعها ـ قد أنتجت أثرا سلبيا يف صفوف املسلمني,
وغدا اعتقاد الكثري من تكل اخلرافات سائدا ومعول عليه ,وراجت يف كثري من القطار اليت خفَ َت
فهيا نور النبوة واخنفض فهيا صوت الس نة ,وعال فهيا هبرج اجلهالت والضاللت ,وارتفع فهيا صوت
البدع والاحنرافات ,وادعى كثري من أحصاب الطرق ,وأحصاب الحوال اتصاهلم ابجلن ,بل
( ) احليوان (.) 8/6
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واملالئكة عىل سبيل الكرامة زمعوا( ) !!! والتبس عىل بعض املنتس بني اىل العمل والفقه بعض أحوال
السحر والشعوذة ,اليت يه من ويح الش يطان ,وفهيا الاس تغارات الرصحية ابلش ياطني ,فظنوها
كرامات من أحصاهبا ,وذكروها يف كتهبم عىل هجة القرار هبا( ) ,وقد بني احملققون من علامء املسلمني
ضاللها وزيفها وحاربوها
( ) تفسري سهل بن عبد هللا التسرتي ( :) 71/
قال سهل التسرتي :رأيت يف دار عاد الوىل مدينة مبنية من جحر ,فهيا قرص عظمي منقور من جحر ,يأويه اجلن ,فدخلت
القرص معتربا فرأيت خشصا عظمي قامئا يصيل حنو الكعبة ,عليه جبَّة صوف بيضاء هبا طراوة ,فعجبت لطراوة جبته,
َعبت لطراوة جبيت؟ ويه عيل منذ
وانتظرت حىت فرغ من صالته فقلت :السالم عليك .فقال :وعليك السالم اي أاب محمدَ ,
تسعامئة س نة؟!!! فهيا لقيت عيىس ابن مرمي ,ومحمدا صىل هللا عليه وسمل فأمنت هبام ,واعمل اي أاب محمد أ َّن البدان ل ختلق
الثياب ,وانَّام خيلقهام مطامع السحت ,والرصار عىل اذلنوب .فقلت :ومن أنت؟ فقال :أان من اذلين قال هللا تعاىل يف حقهم:
ويح ا َ َّيل َأن َّه ْاس تَ َم َع ن َ َف ٌر م َن الْجن} اهـ.
{ق ْل ُأ َ
ِ
قلت :سهل التسرتي أحد املتصوفة ,خرج من تسرت اىل البرصة .قال ابن اجلوزي عن سبب خروجه :حىك رج ٌل عن سهل
اجلن والش ياطني حيرضونه ,وان َّه يتلكَّم الهيم ,فأنكر ذكل عليه العوام حىت نس بوه اىل القباحئ خفرج اىل
أن َّه يقول :ا َّن املالئكة و َّ
البرصة مفات هبا اهـ .تلبيس ابليس (ص) 50
( ) قال البجرييم يف حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب (  :) 0/قال الش يخ ادليري يف الفوائد :من خواص سورة اله َمزة
اذا أردت أ ْن تعمل حال انسان ,هل به عني انس أو جن أو غريه؟ فلتأخذ أثره وتقيسه قياسا جيدا ,وتقرأها عليه مرة واحدة,
أو ثالث مراتَّ ,مث بعد الفراغ من قراءهتا تقول ثالث مرات :أقس ْمت عليك اي مميون اي أاب نوح!!! أ ْن تزنل عىل هذا الثر
وتبني ما بصاحبه ,ا ْن اكن من اجلن فقرصه ,وا ْن اكن من النس فطوهل ,وا ْن اكن من هللا فأبقه عىل حاهل ,حبق هذه السورة
الرشيفة الوحا العجل الساعة ,مث تقيس الثر املذكور ,فا ْن قَرص ,تكتب هل قوهل تعاىلَ { :وا َذا قَ َر ْأ َت الْق ْرأ َن} اىل {نفورا},
رش الْجن َو ْالن ْ ِ
رصان}.
س} اىل قوهل{ :فَ َال تَن ْ َت َ
وقوهل تعاىلَ { :أفَ َحس ْب ْمت َأن َّ َما َخلَ ْقنَاُكْ َع َبثا} اىل أخر السورة .وقوهلَ { :اي َم ْع َ َ
ِ
وتكتب هل مع ذكل املعوذتني والفاحتة ,وحيمهل صاحب الثر املذكور .وا ْن طال يكتب هل {ا َذا الشَّ ْمس كو َر ْت} بامتهما ,أو
ِ
غريها مما يكتب للعني .وا ْن بقي حباهل يكتب هل أايت الشفاء ,وأخر سورة احلرش {لَ ْو َأنْ َ لزْنَا َه َذا الْق ْرأ َن} اخل .وقال بعضهم يف
معرفة قياس الثر :بعد قياسه قياسا جيدا ,يقرأ عليه الفاحتة والسورة املذكورة اليت يه سورة { َويْ ٌل للك َمه َزة} اخل .مث بعد
الفراغ من قراءهتام تقيسه ,فهو ا َّما أ ْن يقرص أو يطول أو يبقى عىل حاهل ,وقد عرفت ما تكتب يف حاةل من احلالت
املذكورة ,ول تقل لصاحب الثر هذا اليشء اذلي بك من اجلن أو النس ,فان ذكل حرام !!! كام قاهل ش يخنا أهـ حبروفه.
والطلسامت اليت تكتب يف املنافع ويه جمهوةل املعىن هل حيل كتابهتا؟ اجلواب :يكره ول حيرم كام يف فتاوى النووي أهـ الكم
البجرييم .
م
قلت :الكم النووي موجود يف فتاوى النووي (ص  .) 78لكن ايترى من هذا ميون أبو نوح املذكور يف الكم الش يخ
ادليري؟؟!!! من الواحض أن َّه ش يطان من الش ياطني يس تغاث به يف مثل هذه احلوادث.
فائدة:
قال ابن جحر الهيمتي يف حتفة احملتاج (  ) 57/عن كتابة احلفائظ :كتابة احلفائظ أخر مجعة من رمضان بدعة منكرة ,كام قاهل
القمويل :ملا فهيا من تفويت سامع اخلطبة والوقت الرشيف فمي مل حيفظ معن يقتدى به .ومن اللفظ اجملهول وهو كـ
(عسلهون) !!! أي وقد جزم أمئتنا وغريمه حبرمة كتابة وقراءة اللكامت الَعمية اليت ل يعرف معناها ,وقول بعضهم أهنَّ ا ح َّي ٌة
يعول عليه؛ ل َّن مثل ذكل ل مدخل للرأي فيه ,فال يقبل منه ا َّل ما ثبت عن معصوم.
حميط ٌة ابلعرش ,رأسها عىل ذنهبا ,ل َّ
عىل أهنَّ ا هبذا املعىن ل تالمئ ما قبلها يف احلفيظة وهو (ل ألء ال ألؤك اي هللا كعسلهون!!!) بل هذا اللفظ يف غاية الهيام
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وحذروا من السحرة واملشعوذين( ) اذلين هلم اتصال مبارش ابجلن والش ياطني ,ورمبا انترشت بعض
العادات القبيحة بني هجةل الناس يف بعض القطار السالمية بسبب شائعة ش يطانية اكذبة ,ليس
ومن َّمث قيل :اهنَّ ا امس صَّن!! أدخلها ملحد عىل هجةل العوام ,واكن بعضهم أراد دفع ذكل الهيام فزاد بعد اجلالةل (حميط به
علمك كعسهلون) أي اكحاطة تكل احل َّية ابلعرش ,وهو غفةل عام تقرر أ َّن هذا ل يقبل فيه ال ما حص عن معصوم اهـ.
وس ئل رمحه هللا كام يف الفتاوى احلديثية (ص  :) 5عن كتابة السامء اليت ل يعرف معناها ,والتوسل هبا ,هل ذكل
مكروهة أو حرام؟ وهل هو مكروه يف الكتابة والتوسل بتكل السامء اليت ل يعرف معناها ,أو حرام يف التوسل دون
فرق يف ذكل بني ما يوجد
الكتابة؟ فقد نقل عن الغزايل أن َّه ل حيل لشخص أ ْن ي ْقدم عىل أمر حىت يعمل حمك هللا فيه ,وهل ٌ
يف كتب الصاحلني كعبد هللا بن أسعد اليافعي وغريه أم ل؟ فأجاب بقوهل :اذلي أفىت به العز بن عبد السالم كام ذكرته عنه
يف (رشح العباب) :أ َّن كتب احلروف اجملهوةل للمراض ل جيوز الاسرتقاء هبا ,ول الريق هبا ,لن َّه صىل هللا عليه وسمل ملَّا
س ئل عن الريق قال :اعرضوا عيل رقاُك ,فعرضوها فقال :ل بأس .وانَّام مل يأمر بذكل ل َّن من الرىق ما يكون كفرا ,واذا حرم
كتهبا حرم التوسل هبا ,نعم ان وجدانها يف كتاب من يوثق به علام ودينا ,فا ْن أمر بكتابهتا أو قراءهتا احمتل القول ابجلواز
حينئذ ,ل َّن أمره بذكل الظاهر أن َّه مل يصدر منه ا َّل بعد احاطته واطالعه عىل معناها ,وأن َّه ل حمذور يف ذكل ,وا ْن ذكرها
عىل سبيل احلاكية عن الغري اذلي ليس هو كذكل ,أو ذكرها ومل يأمر بقراءهتا ول تعرض ملعناها فاذلي يتجه بقاء التحرمي
حباهل ,وجمرد ذكر امام لها ل يقتِض أن َّه عرف معناها ,فكثريا من أحوال أرابب هذه التصانيف يذكرون ما وجدوه من غري
حفص عن معناه ول جتربة ملبناه ,وانَّام يذكرونه عىل هجة أ َّن مس تعمهل رمبا انتفع به ,وذلكل جتد يف ورد المام اليافعي أش ياء
كثرية لها منافع وخو ٌّاص ل جيد مس تعملها مهنا شيئا ,وا ْن تزكت أعامهل وصفت رسيرته ,فعلمنا أن َّه مل يضع مجيع ما فيه عن
جتربة ,بل ذكر فيه ما قيل فيه يشء من املنافع واخلواص ,كام فعل ادلمريي يف حياة احليوان يف ذكره خلواصها ومنافعها ,ومع
ذكل جتد املائة ما يصح مهنا واحد ,وهللا س بحانه وتعاىل :أعمل اهـ.
( ) كقصة عبد هللا بن هالل الكويف الساحر .قال احلافظ ابن جحر يف لسان املزيان (  ) 7 /ونقهل الس يوطي يف لقط
املرجان ( ص ) :عبد هللا بن هالل الكويف الساحر املعروف بصديق ابليس .اكن يف زمن بين أمية .قال أبو عبد
الرمحن محمد بن املنذر الهروي املعروف بشكر يف كتاب العجائب هل :حدثين محمد بن ادريس مسعت محمد بن عصمة  -واكن
صاحب حديث – يقول :مسعت ش يخا من بغداد يقول :اكن من أمر عبد هللا بن هالل أن َّه َّمر يوما يف بعض أزقة الكوفة
وقد اهراق عسل لرجل ,وقد اجمتع الصبيان يلعقونه ويقولون :أخزى هللا ابليس أخزى هللا ابليس ,فقال هلم عبد هللا بن
هالل :ل تقولوا هكذا وقولوا :جزى هللا ابليس عنا خريا ,فان َّه أراق العسل حىت رصان نلعقه .قال :جفاء ابليس اىل عبد هللا
بن هالل فقال هل :ا َّن كل عندي يدا اذ هنيت الصبيان عن س يب ,وأان أاكفئك علهيا ,فدفع اليه خامتا وقال :لك حاجة تبدو
كل مقضية ,فاكن اذا أراد شيئا هتيأ هل يف احلال .واكن للحجاج جارية حيهبا ,فعمل رجل يوما يف قرص احلجاج فنظرها فأحهبا,
جن الليل واجلارية معه ,فباتت عنده اىل
جفاء اىل ابن هالل واكن خيدمه فشاك اليه حاهل فقال :الليةل أتيك هبا ,جفاءه ملا َّ
الصباح ,مث صار يأتيه هبا لك ليةل ,فاصفر لون اجلارية من اخلوف والسهر ,فشكت اىل احلجاج فقالت :ان َّه اذا انم الناس
يأتيين أت فيذهب يب اىل بيت فىت شاب فأكون فيه اىل الصباح ,فاذا أصبحت أرى نف ي يف القرص .قال :فأمر بطشت
من خلوق فقال لها :اذا وصلت بيت الرجل فلطخي اببه ففعلت ,وبعث احلرس فأتوه ابلرجل فقال هل احلجاج :كل المان
فأخربين بقضيتك ,فأخربه ,فطلب عبد هللا بن هالل فقال :اي أاب عبد هللا تركت أهل ادلنيا وعاملتين هبذا ,ودعا ابلس يف
والنطع .قال :فأخرج عبد هللا كبة غزل فأعطى طرفها احلجاج وقال :أمسك هبذا حىت أريك َعبا قبل أن تقتلين ,ورىم الكبة
اىل الهواء ,وتعلق ابخليط فارتفع فلام صار يف أعىل القرص قال :يأمر المري بيشء؟ مث ذهب.
قال :وقبض عليه احلجاج مرة غري هذه فسجنه ,فقال لهل السجن :من شاء أن ينحدر معي اىل البرصة فلريكب هذه
السفينة ,وخطَّ مثل السفينة ,فدخل معه فهيا بعضهم وامتنع أخرون ,وجنا هو ومن معه.
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لها أساس من الصحة ,وامنا محلهم عىل ذكل اخلوف والهلع .وقد ذكر ابن الثري اجلزري يف أحداث
س نة ست ومخسني وأربعامئة قائال :يف هذه الس نة يف ربيع الول ظهر ابلعراق ,وخوزس تان ,وكثري
من البالد ,جامعة من الكراد ,خرجوا يتصيدون ,فرأوا يف الربية خمي سودا ,ومسعوا مهنا لطام
شديدا وعويال كثريا ,وقائال يقول :قد مات س يدوك مكل اجلن ,وأي بدل مل يلطم أههل عليه ويعملوا
هل العزاء قلع أصهل ,وأهكل أههل .خفرج كثري من النساء اىل املقابر يلطمن ,وينحن ,وينرشن
شعورهن ,وخرج رجال من سفةل الناس يفعلون ذكل ,واكن ذكل حضكة عظمية .ولقد جرى يف
أايمنا حنن يف املوصل ,وما والاها من البالد اىل العراق ,وغريها حنو هذا ,وذكل أن الناس س نة
س امتئة ,أصاهبم وجع كثري يف حلوقهم ,مات منه كثري من الناس ,فظهر أن امرأة من اجلن يقال لها
أم عنقود ,مات ابهنا عنقود ,ولك من ل يعمل هل مأمتا أصابه هذا املرض ,فكرث فعل ذكل ,واكنوا
يقولون:
اي أم عنقود اعذرينا  ....قد مات عنقود ما درينا !!!!
واكن النساء يلطمن ,وكذكل الوابش( ) اهـ.
وبعد :فقد أعرضت عن ذكر الكثري مما وقفت عليه من هذه القصص والخبار املتعلقة ابجلن
والش ياطني ,واليت تبدو معامل الكذب أو اخلطأ علهيا واحضة ,وقد أذكر بعضها لفائدة.
واجلدير ابذلكر أنه بقيت بعض املسائل املتعلقة هبذه اخمللوقات الغيبية ,مما قد تلكم فهيا العلامء,
مكسأةل التناكح بني النس واجلن ,هل يه ممكنة عقال ,وواقعة فعال ,أم أهنا غري ممكنة ول واقعة؟
وقد قال محمد بن احساق الندمي يف الفهرست يف الفن الثاين من املقاةل الثامنة :وأ َّما املعزمون ممن ينتحل الرشائع فزيمعون أ َّن
ذكل يكون بطاعة هللا ,وأ َّما غريمه فهو من السحر .قال :وممن اكن يعمل الطريقة احملمودة بأسامء هللا وحنو ذكل ابن المام يف
زمان املعتضد ومن قبلهم عبد هللا بن هالل.
كذا قال وكن َّه ما اطلع عىل حاهل جيدا فقد أورد محمد بن املنذر شكر يف كتاب العجائب بس ند هل أن عبد هللا بن هالل
صديق ابليس اكن يرتك لجل ابليس صالة العرص واكنت حواجئه عنده مقضية.
واكن عبد هللا بن هالل يسكن أيضا اببل ,فقرأت يف كتاب الغاين ليب الفرج من روايته عن احساق املوجب عن عبد هللا
بن مصعب قال :قدم معر بن أيب ربيعة اخملزويم الشاعر املشهور العراق ,فزنل عىل عبد هللا بن هالل صديق ابليس واكنت
هل قينتان جتيدان الغناء فعمل معر:
اي أهل اببل ما نفست عليمك  ...من عيشمك ال ثالث خالل
ماء الفرات وظل عيش ابرد  ...وغناء حمس نتني لبن هالل
وقال محمد بن املنذر حدثنا حيىي بن عيل بن حسني بن محدان بن يزيد بن معاوية السعدي حدثين أمحد بن عبد املكل قال
جاء رجل اىل عبد هللا بن هالل واكن صديقا لبليس واكن يرتك هل صالة العرص واكنت حواجئه عنده مقضية  ...فذكر قصة
اهـ.
( ) الاكمل يف التارخي ( 17/8ـ.) 18
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والقائلون ابلماكن والوقوع اختلف قوهلم من حيث اجلواز الرشعي أو عدمه .ولك أدىل بدلوه فهيا
حبسب مبلغه من العمل ,وهللا يؤيت فضهل من يشاء ,وهللا ذو الفضل العظمي.
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الباب األول:
أدلة الفريق األول القائلني بإمكان ووقوع التناكح بني اإلنس
واجلن.
وحيتوي هذا الباب عىل متهيد ومخسة فصول:
متهيد :ما هو املراد ابلناكح ؟
الفصل الول :ادلليل الول قوهل تعاىل{ :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن.}...
الفصل الثاين :ادلليل الثاين قوهل تعاىلَ { :و َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد.}...
رش الْجن قَد ْاس َت ْك َ ْرث ُْت م َن ْالنْس َوقَ َال َأ ْول َياؤ ْمه
الفصل الثالث :ادلليل الثالث قوهل تعاىلَ { :اي َم ْع َ َ
ِ
م َن ْالنْس َربَّنَا ا ْس َت ْم َت َع ب َ ْعضنَا ب َب ْعض}.
ِ
الفصل الرابع :الدةل العقلية عىل الماكن والوقوع.
الفصل اخلامس :الكم العلامء يف الماكن والوقوع.
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متهيد:
وقع اخلالف بني العلامء يف ناكح الن ي للجنية ,وناكح اجلين لالنس ية من بنات أدم ,هل هو ممكن
عقال أم ل؟ وعىل الول هل هو واقع فعال أم ل؟ وعىل الول هل هو جائز رشعا أم ل؟
املراد ابلناكح:
واملراد ابلناكح يف هذا املبحث هو الوطء املعروف ,وهو ايالج الن ي ذكره يف فرج جنية ,قبال
اكن أم دبرا ,أو ايالج اجلين ذكره يف فرج أدمية ,قبال اكن أم دبرا .وليس جمرد العقد ,لنه ـ الوطء
ـ اذلي يدور عليه النقاش ,وما يتبع الوطء من التوادل ينبين عليه ,وابنتفاء الوطء تسقط مسأةل
الباب من أصلها.
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الفصل األول:
اس تدل الفريق الول القائلون ابلماكن والوقوع بأدةل ,مهنا:
ادلليل الول :قوهل تعاىل{ :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان}.
ِ
قالوا :وهذه الية من أظهر الدةل عىل اماكن وطء اجلين لالنس ية ,فان هللا تعاىل نفى اطامث
النس واجلن لنساء اجلنة الاليت خلقن هلم قبل أزواهجن ,سواء قلنا بأهنن من احلور العني ,كام قال
مقاتل بن سلمين( ) يف تفسريه {ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} لهنن خلقن يف اجلنة مع جشر
ِ
اجلنة ,يعين مل يطمثن انس قبل أهل اجلنة ,ول جان يعين جن( ) اهـ.
قلت :وهذا يعين أهنن لسن من نساء ادلنيا ,وهذا هو املشهور ,كام قاهل القرطيب ورحجه ابن القمي
وغريه ,وس يأيت الالكم عليه ان شاء هللا تعاىل.
( ) مقاتل بن سلمين بن بشري الزدي ,أبو احلسن البلخي ,واكن مشهورا بتفسري كتاب هللا العزيز ,وهل التفسري املشهور.
قدم بغداد وحدَّث هبا عن عطية العويف ,وسعيد املقربي ,والضحاك بن مزامح ,ومعرو بن شعيب ,وغريمه .واكن هل معرفة
بتفسري القرأن ,ومل يكن يف احلديث بذاك ,بل قد كذبوه ,ورم َي ابلتشبيه .قال وكيع :ك َّذاب .وقال حيىي :ليس حديثه بيشء.
وقال السعدي :اكن دجال جسورا .وقال أبو داود :تركوا حديثه .وقال البخاري :منكر احلديث ,سكتوا عنه .وقال َّمرة :ل
كذاب مرتوك احلديث .وقال الرازي :مرتوك احلديث .وقال النسايئ :الكذابون املعروفون
يشء البتة .وقال زكراي السايجٌ :
بوضع احلديث عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وأهل وسمل أربعة ابن أيب حيىي ابملدينة ,والواقدي ببغداد ,ومقاتل بن
سلمين خبراسان ,ومحمد بن شعبة املصلوب ابلشام .وقال أبو حاُت ابن حبان :اكن مقاتل يأخذ عن الهيود والنصارى عمل القرأن
الرب َّعز وج َّل ابخمللوقني ,واكن يكذب مع ذكل يف احلديث .وقال بقيَّة :كنت كثريا
اذلي يوافق كتهبم ,واكن مش هبا يش به َّ
أمسع شعبة وهو يسأل عن مقاتل بن سلمين ,مفا مسعته قط ذكره ا َّل خبري .وروي عن الربيع بن سلمين قال :مسعت الشافعي
يقول :من أراد التفسري فعليه مبقاتل بن سلمين ,ومن أراد الثر الصحيح فعليه مباكل ,ومن أراد اجلدل فعليه بأيب حنيفة.
وقال مسعر محلاد بن معرو :كيف رأيت الرجل يعين مقاتال؟ قال :ان اكن ما جيئ به علام مفا أعلمه .وقال نعمي بن حامد :رأيت
عند سفيان بن عيينة كتااب ملقاتل بن سلمين فقلت :اي أاب محمد تروي ملقاتل يف التفسري؟ قال :ل ,ولكن أس تدل به
وأس تعني .وقال ابن املبارك :ايهل من عمل لو اكن هل اس ناد .وقال َّمرة :ما أحسن تفسريه لو اكن ثقة .تويف مقاتل س نة مخسني
ومائة ابلبرصة ,رمحه هللا تعاىل.
اترخي بغداد ( ) 07/ 5اترخي دمشق ( ) 01/60الضعفاء لبن اجلوزي (  ) 6/وفيات العيان ( ) 55/5هتذيب
الكامل (.) / 8
( ) تفسري مقاتل بن سلمين ( .) 0 /
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أو قلنا بأهنن من نساء ادلنيا ,ولكن هللا ينش هئن يف اجلنة خلقا أخر ,فيجعلهن أباكرا عراب أترااب,
كام روي ذكل عن ابن عباس وجماهد واللكيب واحلسن البرصي وغريمه .ووجه ادللةل من الية هو
أن هللا تعاىل جعل مواقعة النس اايهن مكواقعة اجلن ,من حيث الشارة اىل نفهيا ,وهذا دليل
الماكن ,وال اكن النفي لغوا يف أحد جزيئ الية.
واملقصود ابلطمث هو ادلم اخلارج من الفرج ,سواء اكن عن حيض أو افتضاض ,وهذا اذلي عليه
علامء اللغة والتفسري .فدل عىل اماكن افتضاض اجلن للباكر.
معىن الطمث لغة:
ومن خالل الرجوع اىل بعض أمه مصادر اللغة العربية جند أهنا ذكرت للطمث معان ثالثة ,ويه:
أ ــ الافتضاض .قال اخلليل :الط ْمث الافتضاض .وط َمثْت اجلارية :افرتعهتا( ) اهـ .والافرتاع هو
ازاةل الباكرة ابمجلاع.
وقال اجلوهري :ط َمثَ ا ْيطمثا و ْيطمثا طمثا اذا افتضها( ) اهـ.
قلت :وبعضهم جعل الطمث ملطلق امجلاع أو الناكح ,والفرق بيهنا هو أن الافتضاض خاص
ابلباكر ,خبالف امجلاع فانه أمع .قال ابن منظور :يقال :طمثَ ْت املرأة اذا حاضت ,فهىي طامث.
وط َمثت اذا دميت ابلقتضاض .والطمث :ادلم والناكح .وط َمثْت اجلارية اذا افرتعهتا  ......وطمثا
يطمثا ويطمثا طمثا :اقتضها ,ومع به بعضهم امجلاع .قال ثعلب :الصل احليض ,مث جعل
للناكح .......وقال الفراء :الطمث الاقتضاض وهو الناكح ابلتدمية .قال :والطمث هو ادلم ,وهام
لغتان .طمث يطمث ويطمث .يقال والقراء أكرثمه عىل{ :لَ ْم ي َ ْطمثْ َّن} ,بكرس املمي .أبو الهيمث :يقال
طم ْ
ثت ت ْط َمث أي أدميت ابلقتضاض .وطمثت عىل فعلت اذا حاضت ,وقول الفرزدق:
وقعن ا َّيل مل ي ْط َمث قبيل  ...فهن أحص من بيض النعام
أي هن عذارى غري مفرتعات( ) اهـ.
والاقتضاض ابلقاف ,والافتضاض ابلفاء الكهام مبعىن.

( ) كتاب العني (.) /7
( ) الصحاح اتج اللغة ( .) 86/
( ) لسان العرب ( . ) 65/
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ب ــ احليض سواء اكن ابتداءا أو دواما .قال ابن منظور :طم ْ
ثت املرأة تَط َمث طمثا ,وط َمثت
تطمث ,ابلضم ,طمثا ,ويه طامث ,حاضت وقيل :اذا حاضت أول ما حتيض .وخص اللحياين
به حيض اجلارية .ويف حديث عائشة ريض هللا عهنا :حىت جئنا رسف فطمثْت .يقال :طمثت املرأة
اذا حاضت ,فهىي طامث ....و الطامث يف لغهتم احلائض( ) اهـ.
وتفسري الطمث يف الية ابحليض بعيد ,والظهر أن املراد ابلطمث امجلاع ,سواء اكن افتضاضا أم
مطلقا ,وهبذا يكون قد حصل املقصود من الاس تدلل ابلية عىل اماكن غش يان اجلين لالنس ية
واطامهثا اكلن ي متاما ,وا َّل مل يصح نفي ما ل يكون مهنم ,ول ما ليس يف مقدورمه فعهل.
معىن الطمث عند املفرسين:
ويؤيد هذا التأويل قول مجهور املفرسين ,من السلف واخللف ,فاهنم وان اختلفت عباراهتم ال أن
مؤداها واحد.
قال ابن جرير الطربي :وامنا عىن يف هذا املوضع أنه مل جيامعهن انس قبلهم ول جان .وبنحو اذلي
قلنا يف ذكل قال أهل التأويل( ) اهـ.
مث ذكر هذا القول عن عيل وابن عباس وعكرمة وابن زيد وجماهد وأيب العالية.
وقال الثعليب{ :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن} مل جيامعهن ومل يفرتعهن ,وأصهل من ادلم ,ومنه قيل للحائض طامث,
كنه قال مل يدهمن ابمجلاع انس قبلهم ول جان( ) اهـ.
وقال الواحدي{ :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن} قال الفراء :الطمث :الافتضاض ,وهو الناكح ابلتدمية ,يقال :طمث
ويطمث وطمثت اجلارية اذا افرتعهتا .قال املفرسون :مل يطأهن ومل يغشهن ومل جيامعهن .قال مقاتل:
لهنن خلقن يف اجلنة .فعىل قوهل هؤلء من حور اجلنة .وقال الشعيب :هن من نساء ادلنيا ,مل
ميسسن منذ أنشنئ خلقا .وهو قول اللكيب :مل جيامعهن يف هذا اخللق اذلي أنشنئ فيه انس ول
جان( ) اهـ.

( ) لسان العرب ( .) 65/
( ) تفسري الطربي ( 6 /ــ .)6
( ) الكشف والبيان عن تفسري القران (.) 1 /1
( ) التفسري الوس يط (  ) 7/تفسري البغوي ( /

).
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من معاين الطمث :املس:
ج ـ نعم هناك معىن رالث يف قوهل تعاىل{ :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن} ذكره أهل اللغة والتفسري ,وهو مل ميسسهن.
قال اخلليل :وقول هللا عز وجل {لَ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} أي :مل ميسسهن( ) اهـ .وقال
ِ
اجلوهري :وقال أبو معرو :الطمث :املس ,وذكل يف لك يشء ميس .قال :ويقال للمرتع :ما طمث
املرتع قبلنا أحد .وما طمث هذه الناقة حبل قط أي ما مسها عقال اهـ .وقال ابن فارس( :طمث)
الطاء واملمي والثاء أصل حصيح يدل عىل مس اليشء .قال الشيباين :الطمث يف الكم العرب املس,
وذكل يف لك يشء .يقال :ما طمث ذا املرتع قبلنا أحد .قال :ولك يشء يطمث .ومن ذكل
الطامث ,ويه احلائض .طمثت وطمثت .ويقال :طمث الرجل املرأة :مسها جبامع .وهذا يف هذا
املوضع ل يكون جبامع وحده .قال هللا تعاىل} :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان}( ) اهـ.
ِ
وقال ابن منظور :وقوهل تعاىل{ :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} قيل :معناه مل ميسس .وقال ثعلب:
ِ
معناه مل ينكح .والعرب تقول :هذا مجل ما طمثه حبل قط ,أي مل ميسه .ومعىن {ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن} :مل
ميسسهن( ) اهـ.
املس هو امجلاع:
ال أن املس هنا محمول عىل امجلاع ,كام يف قوهل تعاىلَ { :ل جنَ َاح عَلَ ْي ْمك ا ْن َطل َّ ْقمت الن َس َاء َما ل َ ْم
ِ
تَ َمسوه َّن َأ ْو تَ ْفرضوا لَه َّن فَريضَ ة} قال ابن عباس :املس امجلاع ,ولكن هللا تعاىل يكين ما يشاء مبا
شاء( ).
ولهذا ذهب كثري من املفرسين اىل أن املقصود ابملس يف الية ,امنا هو امجلاع.
قال ابن جرير الطربي :وقوهل {لَ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} يقول مل ميسهن انس قبل هؤلء
ِ
َ
َ
اذلين وصف جل ثناؤه صفهتم ــ ومه اذلين قال فهيم { َول َم ْن خَاف َمقا َم َربه َجن َّ َتان} ــ ول جان .يقال
منه :ما طمث هذا البعري حبل قط :أي ما مسه حبل  ...مث بني املراد فقال :وامنا عىن يف هذا
املوضع أنه مل جيامعهن انس قبلهم ول جان( )5اهـ.
( ) كتاب العني (.) /7
( ) الصحاح اتج اللغة ( .) 86/
( ) لسان العرب (  65/ـ .) 66
( ) رواه ابن جرير الطربي يف تفسريه (.) 8/5
( )5تفسري الطربي ( 6 /ــ . )6
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وقال أيضا :وقوهل {ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} يقول تعاىل ذكره مل ميسهن بناكح فيدمهين انس
ِ
قبلهم ول جان( ) اهـ.
وقال الزجاج :مل ميسسهن ويقرأ {ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن} ويه يف القراءة قليةل  .......ويف هذه الية دليل عىل
أن اجلين يغىش ,كام أن الن ي يغىش( ) اهـ .جفعل املس هو الغش يان.
وقال البغوي :قال الشعيب :هن من نساء ادلنيا ,مل ميسسن منذ أنشنئ خلقا ,وهو قول اللكيب,
يعين مل جيامعهن يف هذا اخللق اذلي أنشنئ فيه انس ول جان( ) اهـ.
واحلاصل من هذا ,أن الطمث هل معاين ثالثة ,ويه الافتضاض ,واملس ,واحليض ,فاذا اس تثنينا
احليض مهنا ,صار اللفظان الباقيان متقاربني يف املعىن ,وان اكن الافتضاض هو املالمئ للية,
ابعتبار أن نساء اجلنة أباكر ,كام أنه ميكن محل املس عليه أيضا ,وعىل لك حال فالية داةل عىل أن
وطء اجلين لالنس ية ممكن ,فثبت املطلوب.
الاس تدلل بأثر جماهد يف انطواء الش يطان عىل احليل اجملامع اذا مل يسم:
وميكن الاس تئناس بأثر جماهد اذلي ذكره ابن جرير الطربي يف تفسريه حمتجا به عىل جمامعة اجلن
للنساء ,وكذا القرطيب وغريهام .قال ابن جرير :فان قال قائل :وهل جيامع النساء اجلن ,فيقال{ :ل َ ْم
ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} فان جماهدا روي عنه ما حدثين به محمد بن عامرة السدي قال ثنا
ِ
سهل بن عامر قال ثنا حيىي بن يعىل السلمي عن عامثن بن السود عن جماهد قال :اذا جامع الرجل
ومل يسم انطوى اجلان عىل احليهل ,جفامع معه فذكل قوهل{ :لَ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان}( ) اهـ.
ِ
وقال القرطيب :جائز أن تطأ ــ يعين :اجلن ــ بنات أدم .وقد قال جماهد :اذا جامع الرجل ومل يسم
انطوى اجلان عىل احليهل ,جفامع معه فذكل قوهل{ :لَ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} .وذكل بأن هللا
ِ
تبارك وتعاىل وصف احلور العني بأهنن مل يطمثن انس قبلهم ول جان ,يعلمك أن نساء الدميات
قد يطمثن اجلان ,وأن احلور العني قد برين من هذا العيب ونزهن .والطمث امجلاع .ذكره بكامهل
الرتمذي احلكمي ,وذكره املهدوي أيضا والثعليب وغريهام ,وهللا أعمل( )5اهـ.
( ) تفسري الطربي ( .)8 /
( ) معاين القران واعرابه ( 0 /5ــ .) 0
( ) معامل التزنيل ( .) /
( ) تفسري الطربي (  ,)65/وس يأيت الالكم عىل الثر يف أدةل املانعني ان شاء هللا تعاىل.
( )5تفسري القرطيب (. ) 8 / 7
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الفصل الثاني:
ادلليل الثاين :الاس تدلل بقول هللا تعاىلَ { :و َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد}:
فهذه الية تؤيد الية السابقة فمي دلت عليه من اماكن التناكح بني النس واجلن ,ووقوعه يف ادلنيا.
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مشاركة الش يطان لالنسان يف الجناب لها حالتان:
وقد اس تدل كثري من العلامء هبذه الية عىل الماكن والوقوع ,اذ ان مفهوم مشاركة الش يطان
لالنسان يف الولد هل صور كثرية مهنا املشاركة يف اجناهبم ,ولها حالتان:
ـ املشاركة املزدوجة :بأن يشارك الش يطان الزوج اذلي مل يسم هللا عند جامعه لزوجته ,حفينئذ
جيامع املرأة واحلال هذه اثنان يف الوقت نفسه ,ويكون الش يطان أحدهام ,عىل ما جاء يف أثر جماهد
كام تقدم ,فيتحصل الودل من اجامتع نطفتني يف فرج املرأة.
ـ املشاركة الفردية :ويه حاصةل بأن ينفرد الش يطان يف جامع املرأة ,ليس معه زوهجا ,فيكون
الودل قد نتج من خالص نطفة الش يطان ,وحينئذ تكون مشاركة الش يطان من خالل اجنابه لبعض
أولد الزوجة ,فكام أن الزوج هل أولد من زوجه ,فالش يطان أيضا قد شاركه يف حتصيل بعض
الولد من نفس املرأة .فيصبح البناء اخوة لعالت ,أهمم واحدة وأابؤمه ش ىت .وهذا يعين اماكن
الوطء ,بل والتناسل بيهنام برصف النظر عن مرشوعيته .وقد ذكر املفرسون أمثةل كثرية ملشاركة
الش يطان يف الموال والولد ,ال أهنم مل حيرصوها فمي ذكروا ,ويشهد ملا ذهبنا اليه يف فهم الية
ورود بعض الحاديث والرار اليت تؤيد هذا املعىن كام س يأيت.
قال الثعاليب :فقد قيل ذكل ــ يعين اماكن الوطء ــ وظواهر الحاديث تدل عليه ,وقد خرج
البخاري ومسمل وأبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه عن ابن عباس قال :قال النيب صىل هللا
عليه وسمل :لو أن أحدُك اذا أراد أن يأيت أههل قال :بسم هللا ,اللهم جنبنا الش يطان وجنب
الش يطان ما رزقتنا ,فانه ان يقدر بيهنام ودل يف ذكل مل يرضه الش يطان أبدا ( ).
فظاهر قوهل عليه السالم( :اللهم جنبنا الش يطان وجنب الش يطان ما رزقتنا) ,يقتِض أن لهذا
اللعني مشاركة ما يف هذا الشأن ,وقد مسعت من ش يخنا أيب احلسن عيل بن عامثن الزواوي

) وأبو داود (  ) 6والرتمذي (  ) 01والنسايئ يف الكربى ( ) 00
( ) رواه البخاري ( ) ومسمل (
مجيعا من طريق منصور بن املعمتر عن سامل بن أيب اجلعد عن كريب عن ابن عباس به .ومل أره عند ابن ماجه .ورواه أمحد
(  ) 51/والطيال ي (  ) /والزبار (  ) 81/وأبو عوانة (  )8 /من طريق شعبة عن منصور عن سامل عن
كريب عن ابن عباس مرفوعا( :لو أن أحدُك اذا أىت أههل قال  :اللهم جنبين الش يطان وجنب الش يطان ما رزقين ,مث اكن
بيهنام مل يسلط عليه الش يطان ,أو مل يرضه الش يطان) .هكذا رواه شعبة عىل الشك.
ورواه الزبار عن عبد العزيز بن عبد الصمد ــ وهو ثقة ــ عن منصور به ,وفيه( :مل يرضه الش يطان أبدا) بدون شك.
واس ناده حصيح عىل رشط الش يخني .ولكن وقع يف نسخة الزبار املطبوعة بلفظ( :مل حيرضه ش يطان) ,وهو خطأ قطعا,
خملالفته مجيع الرواايت عن شعبة ,كام أنه مل يرش الهيا أحد من رشاح احلديث ,فكن عىل بينة من ذكل.
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املاجناليت س يد علامء جباية( ) يف وقته ,قال :حدثين بعض الناس ممن يوثق به ,خيرب عن زوجته أهنا
جتد هذا المر ,قال اخملرب :وأصغيت اىل ما أخربت به الزوجة ,فسمعت حس ذكل اليشء ,وهللا
أعمل( ) اهـ.
أثر ابن عباس يف أن اخملنثني مه من أولد اجلن:
قال أبو املظفر السمعاين :ويف بعض املسانيد عن ابن عباس أن رجال أاته وقال :ان امرأيت
استيقظت ,وكن يف فرهجا شعةل انر ,قال :ذاك من وطىء اجلن .قال :مفن أولدمه؟ قال :هؤلء
اخملنثون.
وعن جعفر بن محمد :ان الش يطان يقعد عىل ذكر الرجل ,فاذا مل يسم هللا أصاب امرأته معه ,وأنزل
يف فرهجا كام يزنل الرجل .وروي قريبا من هذا عن جماهد .ويف بعض الخبار عن النيب قال :ان
فيمك مغربني قيل :ومن املغربون؟ قال :اذلين شارك فهيم اجلن( ) اهـ.
وقال العالمة السعدي :ذكر كثري من املفرسين أنه يدخل يف مشاركة الش يطان يف الموال والولد
ترك التسمية عند الطعام والرشاب وامجلاع ,وأنه اذا مل يسم هللا يف ذكل شارك فيه الش يطان كام
ورد فيه احلديث( ) اهـ.
قلت :س يأيت الالكم عىل القصص الواقعية اليت تثبت وقوعه من مضن الدةل اليت يستشهد هبا.
ولكن اذلي هيمنا هنا هو الالكم عىل احلديث اذلي ذكره الثعاليب رمحه هللا ,واس تدل به عىل
الماكن والوقوع ,وهو حديث ابن عباس املتفق عليه .ومعىن احلديث واحض يف أن الش يطان من
خالل تسلطه عىل ابن أدم ,وحضوره عند لك شؤونه ,فانه يكون هل فيه اصابة ورضر ,ومن ذكل
( ) جبَاية ابلكرس ,وختفيف اجلمي ,وألف ,وايء ,وهاء :مدينة عىل ساحل البحر بني افريقية واملغرب ,اكن أول من اختطها
النارص بن علناس بن حامد بن زيري بن مناد بن بلكني ,يف حدود س نة  57هـ ,بيهنا وبني جزيرة بين مزغناي أربعة أايم,
اكنت قدميا ميناء فقط مث بنيت املدينة ,ويه يف حلف جبل شاهق ويف قبلهتا جبال اكنت قاعدة مكل بين حامد ,وتسمى
النارصية أيضا ابمس ابنهيا .معجم البدلان ( .) 1/
( ) اجلواهر احلسان يف تفسري القرأن ( .) 85/
( ) تفسري السمعاين (  .) 51/قلت :وهذان الثران عن ابن عباس وجعفر بن محمد ذكرهام أيضا البغوي يف تفسريه ,ومل
أقف علهيام ,ومل أرهام يف غري هذين التفسريين ا َّل من جاء بعدهام ونقهل عهنام .ولع َّل مصدرهام واح ٌد ,أو أ َّن أحد الرجلني نقهل
من الخر وهللا أعمل ,ف ٌ
لك من السمعاين والبغوي شافعي املذهب ,والول مروزي والثاين بغوي ,والك البدلين قريب من
الخر ,واكنت وفاة الول س نة ( 81ه) ووفاة الثاين س نة ( 5 0ه) ,ومع ذكل فقد ذكرا الثرين معلقَ ْني ومل يبينا
مصدرهام .وأ َّما أثر جماهد وحديث املغربني فس يأيت الالكم علهيام ان شاء هللا تعاىل.
( ) تيسري الكرمي املنان (ص .) 6
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مشاركته لبيه حال غفلته عن اذلكر يف جامع أمه ,كام ذكر ذكل كثري من أهل العمل ,فتشرتك نطفة
الب ونطفة الش يطان يف انتاج الودل ,وهذا يعين أن امجلاع قد وقع بني النس واجلن حقا.
قال احلافظ ابن جحر العسقالين :واختلف يف الرضر املنفي ,بعد التفاق عىل ما نقل عياض عىل
عدم امحلل عىل العموم يف أنواع الرضر ,وان اكن ظاهرا يف امحلل عىل معوم الحوال من صيغة
النفي مع التأبيد ,واكن سبب ذكل ما تقدم يف بدء اخللق أن لك بين أدم يطعن الش يطان يف بطنه
حني يودل ,ال من اس تثين ,فان يف هذا الطعن نوع رضر يف امجلةل ,مع أن ذكل سبب رصاخه مث
اختلفوا  ...وذكر القوال يف ذكل مث قال :وقيل مل يرضه مبشاركة أبيه يف جامع أمه ,كام جاء عن
جماهد أن اذلي جيامع ول يسمي يلتف الش يطان عىل احليهل ,فيجامع معه ,ولعل هذا أقرب
الجوبة( ) اهـ.
وقال القسطالين( :مل يرضه الش يطان أبدا) ــ بضم الراء املشددة وفتحها ــ يف بدنه أو دينه  .....أو
مل يشارك أابه يف جامع أمه ,كام روي عن جماهد أن اذلي جيامع ول يسمي ,يلتف الش يطان عىل
احليهل ,فيجامع معه .وروى الطرطويش يف ابب حترمي الفواحش ,ابب من أي يشء يكون اخملنث,
بس نده اىل ابن عباس قال :اخملنثون أولد اجلن ,قيل لبن عباس :كيف ذاك؟ قال :ان هللا عز
وجل ,ورسوهل صىل هللا عليه وسمل ,هنيا أن يأيت الرجل امرأته ويه حائض ,فاذا أاتها س بقه الهيا
الش يطان ,حفملت ,جفاءت ابخملنث( ) اهـ.
وقال املناوي( :وجنب الش يطان ما رزقتنا) ,من الولد ,أو أمع ,وامحلل عليه أُت ,لئال يذهب
الومه يف أن النس مهنم ل يسن هل التيان به ,اذ العةل ليست حدوث الودل حفسب ,بل هو وابعاد
الش يطان حىت ل يشاركه يف جامعه ,فقد ورد أنه يلتف عىل احليهل اذا مل يسم  .......اىل أن قال:
املراد من نفي الرضار كونه مصوان من اغوائه ابلنس بة للودل احلاصل بال تسمية ,أو ملشاركة أبيه يف
جامع أمه( ) اهـ.

( ) فتح الباري (.) 1/1
( ) ارشاد الساري (.) 1 /5
( ) فيض القدير (.) 06/5
- 46 -

حديث املغربني اذلين يشرتك فهيم اجلن:
ومن الحاديث اليت تؤيد أن املشاركة املذكورة يف الية يدخل فهيا مناكحة اجلن لالنس ,ما روته
عائشة ريض هللا عهنا قالت :قال يل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :هل ريئ ــ أو لكمة غريها ــ
فيمك املغربون؟ قلت :وما املغربون؟ قال :اذلين يشرتك فهيم اجلن( ).
قلت :ومسوا مغربني لنه دخل فهيم عرق غريب ,أو جاءوا من نسب بعيد( ) .ومعىن اشرتاك اجلن
فهيم ,مشاركهتم لابهئم يف جامع أهماهتم ,فيتحصل من هذا امجلاع اجناب املغربني .وحيمتل أيضا وطء
اجلن للدميات يف جامع مس تقل ,فيقع التوادل بيهنام .وبذكل ينقطع نسب هذا املولود اذلي يفرتض
أن يكون من أبيه وجده من النس ,ويتصل نس به حقيقة بأبيه وجده من اجلن ,وهذ هو النسب
البعيد ,أو العرق الغريب ,فيكون مشرتك النسب بني أب من اجلن و أم من النس .وهذا املعىن
هو القرب اىل لفظ احلديث.
أثر املرأة الهتامية اليت أحبلها الش يطان ,فدرأ معر بن اخلطاب عهنا احلد:
ويؤيده ما رواه عبد الرزاق الصنعاين وأبو بكر بن أيب شيبة ـ واللفظ هل ـ عن عامص بن لكيب
اجلريم عن أبيه قال :قال أبو موَس :أوتيت وأان ابلمين امرأة حبىل فسألهتا فقالت :ما تسأل عن
امرأة حبىل ثيب من غري بعل ,أما وهللا ما خاللت خليال ,ول خادنت خدان منذ أسلمت ,ولكن
بينا أان انمئة بفناء بييت ,وهللا ما أيقظين ال رجل رفصين ,وألقى يف بطين مثل الشهاب ,مث نظرت
اليه مقفى ,ما أدري من هو من خلق هللا .فكتبت فهيا اىل معر فكتب معر :ائتين هبا وبناس من
قوهما ,قال :فوافيناه ابملومس ,فقال ش به الغضبان :لعكل قد س بقتين بيشء من أمر املرأة؟ قال:
قلت :ل ,ويه معي وانس من قوهما .فسألها ,فأخربته كام أخربتين ,مث سأل قوهما فأثنوا خريا .قال:
فقال معر :شابة هتامية قد نومت ,قد اكن يفعل ,مفارها وكساها ,وأوىص هبا قوهما خريا( ).
قلت :مفارها :من املرية أي أعطاها طعاما وكسوة.

( ) رواه أبو داود ( ,)5 07وس يايت الالكم عليه مفصال يف أدةل املانعني ان شاء هللا تعاىل.
( ) الفائق يف غريب احلديث (  )6 /غريب احلديث لبن اجلوزي (  ) 1/الهناية (  ) 1/القاموس احمليط
(  ) 0/اتج العروس ( .) 80/
( ) اس ناده حسن .مصنف ابن أيب شيبة ( 5 /5رمق  ) 8500ابب درء احلدود ابلش هبات ,ورواه خمترصا عبد الرزاق
يف املصنف ( 01/7ــ رمق  ) 666ابب البكر والثيب تس تكرهان.
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بعض احلوادث اليت وقعت يف زمن معر بن اخلطاب تدل عىل الماكن:
وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عيل بن المقر عن ابراهمي قال :بلغ معر عن امرأة أهنا حامل,
فأمر هبا أن حترس حىت تضع ,فوضعت ماء أسودا ,فقال معر :مل َّة من الش يطان( ).
وروى عبد الرزاق الصنعاين وابن أيب شيبة يف مصنفههيام عن الثوري عن قيس بن مسمل عن
طارق بن شهاب قال :بلغ معر أن امرأة متعبدة محلت ,فقال معر :أراها قامت من الليل تصيل
خفشعت ,فسجدت ,فأاتها غاو من الغواة .فتحشمها .فأتته حفدثته بذكل سواء ,خفىل سبيلها( ).
قلت :ومعىن خفشعت أي ركعت ,لن اخلشوع هو التطامن وطاطأة الرأس( ) .ولفظ ابن أيب شيبة:
خفشعت فركعت فسجدت .فيكون معىن اخلشوع هنا الاحنناء للركوع ,وهللا أعمل.
الكم ش يخ السالم ابن تميية يف كرثة وقوعه:
وقد ذكر كثري من أهل العمل وقوع ذكل ,مهنم ش يخ السالم ابن تميية حيث قال :وقد يتناكح
النس واجلن ,ويودل بيهنام ودل ,وهذا كثري معروف ,وقد ذكر العلامء ذكل وتلكموا عليه( ) اهـ .وقال
احلكمي الرتمذي :فاجلن والنس ابتليا ابلعبادة ,وهلام الثواب وعلهيام العقاب ,وأمر الرسول صىل هللا
عليه وسمل ابلنذارة اىل اجلن ,والرساةل اىل الدميني ,فأنذرمه وعلمهم القرأن ,فللجن مساماة اببن
()5
أدم يف المور والاختالط ,مفهنم من يزتوج فهيم ,واكنت بلقيس ملكة س بأ أحد أبوهيا من اجلن
اهـ.
وقال مشس ادلين محمد بن معر السفريي الشافعي :قال ادلمريي :أفاد بعض العلامء أن التناكح قد يقع
بني النس واجلن ,بدليل قوهل تعاىلَ { :و َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد} قال :فان نساء اجلن اذا
عشقت رجال النس تتعرض لرصعهم لجل امجلاع ,وكذكل رجال اجلن لنساء النس( )6اهـ.

( ) اس ناده منقطع رواه عبد الرزاق يف املصنف ( 01/7ــ رمق .) 665
( ) اس ناده حصيح رواه عبد الرزاق يف املصنف ( 08/7ــ رمق  ) 66ابب البكر والثيب تس تكرهان ,و ابن أيب شيبة
يف مصنفه ( 5 /5رمق  ) 8 15يف ابب درء احلدود ابلش هبات.
( ) مقاييس اللغة ( .) 8 /
( ) مجموع الفتاوي (.) 1/ 1
( )5نوادر الصول (  ) 60/ونقهل القرطيب يف تفسريه (.) 81/ 0
( )6اجملالس الوعظية (  .) 8 /قلت :الكم ادلمريي هذا يف كتابه حياة احليوان نقهل عن اجلاحظ فانظره يف الكتابني ,وكذا
الكم الثعاليب يف فقه اللغة عن تناكح اخملتلفني يف اخللقة.
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تفسري العلامء ملعىن املغربني:
وممن ذكر هذا املعىن يف حديث املغربني أبو سلمين اخلطايب ,حيث قال :امنا مسوا مغربني لنقطاعهم
عن أصوهلم وبعد مناسبهتم ,وأصل الغرب البعد ,ومنه قيل عنقاء مغرب أي جائية من بعد ,ومنه
مسي الغريب غريبا ,وذكل لبعده عن أههل وانقطاعه عن وطنه ,فسمي هؤلء اذلين اشرتك فهيم
اجلن مغربني ملـا وجد فهيم من ش به الغرابء مبداخةل من ليس من جنسهم ,ول عىل طباعهم
وشلكهم( ) اهـ.
وقال الطييب :مسوا مغربني لنه دخل فهيم عرق غريب ,أو جاء من نسب بعيد( ) اهـ.
وقال مال عيل القاري :وقوهل :املغربون ــ بتشديد الراء املكسورة ــ أي املبعدون  ,وملا اكن للتبعيد
معىن مجمل مهبم ,احتاجت اىل بياهنا فقالت :قلت :وما املغربون؟ وقع السؤال عن الصفة ,أعين
التغريب ,وذلكل مل تقل :ومن املغربون ,فأجاب :بأن التغريب احلقيقي املعتد به اشرتاك اجلن .قال:
(اذلين يشرتك فهيم اجلن) ,أي يف نطفهم ,أو يف أولدمه ,لرتكهم ذكر هللا عند الوقاع ,فيلوي
الش يطان احليهل عىل احليهل ,فيجامع معه .قال تعاىلَ { :و َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد} ,فيجب عىل
النسان كام يف احلديث ,اذا خالط امرأته أن يقول :بسم هللا ,اللهم جنبنا الش يطان وجنب
الش يطان ما رزقتنا ,فاذا ترك هذا ادلعاء ,أو التسمية شاركه الش يطان يف الوقاع ,ويسمى هذا
الودل مغراب ,لنه دخل فيه عرق غريب ,أو جاء من نسب بعيد( ) اهـ.
وقال العظمي أابدي :ويف فتح الودود :املغربون ـ بكرس الراء املشددة ـ قيل أي املبعدون عن ذكر
هللا تعاىل عند الوقاع حىت شارك فهيم الش يطان ,وقيل املغرب من النسان من خلق من ماء
النسان واجلن !! وهذا معىن املشاركة ,لنه دخل فيه عرق غريب ,أو جاء من نسب بعيد ,وقد
انقطعوا عن أصوهلم وبعد أنساهبم مبداخةل من ليس من جنسهم .وقال صىل هللا عليه وسمل :هل
حتس منكن امرأة أن اجلن جتامعها؟ ولعهل أراد ما هو معروف أن بعض النساء يعشق لها بعض
اجلن وجيامعها انهتىى خمترصا .وقال يف القاموس واملغربون بكرس الراء املشددة يف احلديث اذلين

( ) معامل السنن ( .) 6/
( ) رشح املشاكة (.) 17 /1
( ) مرقاة املفاتيح ( ) 886/7رشح املصابيح (.) 5/5
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تشرتك فهيم اجلن ,مسوا به لنه دخل فهيم عرق غريب ,أو جمليهئم من نسب بعيد( ) أهـ من عون
املعبود.
قلت :فالكم هؤلء العلامء ,وغريمه ـ ممن تركت النقل عهنم خش ية الطاةل ـ واحض يف فهم هذا
احلديث عىل ما ذهبنا اليه ,من أن الش يطان يشارك النسان يف ودله اذا مل يذكر هللا تعاىل عند
جامعه .وهذه املشاركة لها صور كام س بق ,ولكها داخةل يف معىن احلديث ,وهللا أعمل.
حديث ابن معر يف كرثة أولد اجلن من نساء النس:
ومن الحاديث املؤيدة ملعىن الاشرتاك يف الية ,ما رواه أبو بكر الالكابذي عن ابن معر قال :قال
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :ل تقوم الساعة حىت تكرث فيمك أولد اجلن من نسائمك ,ويكرث
نس هبم فيمك ,حىت جيادلوُك ابلقرأن ,حىت يردوُك عن دينمك( ).
فكثري من العلامء قد أيدوا دلةل الية عىل املطلوب مبثل هذه الحاديث والرار ,وان اكن بعضها ل
يس تقل ابلحتجاج به منفردا ,ال أنه ل يقرص عن أن يكون شاهدا ,وهللا أعمل.

( ) عون املعبود (  .)8/قلت  :احلديث اذلي ذكره (هل حتس منكن امرأة  ) .....مل أقف عليه .واملؤلف مل يذكر من أين
نقهل ,ول من أخرجه ,ول من حصابيه ,و َّ
لعهل نقهل من كتاب املفاتيح رشح املصابيح ( )87/5للحسني بن محمود بن احلسن
بن مظهر ادلين احلنفي املعروف ابملظهري ,واذلي هو بدوره أيضا ذكره بدون احاةل عىل يشء مما س بق وهللا أعمل.
( ) مفتاح املعاين (ق  ) / 8نقال من السلسةل الضعيفة (  )60 /رمق (.)5776
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الفصل الثالث:
ادلليل الثالث :الاس تدلل بقول هللا تعاىلَ { :وقَا َل أَ ْول َياؤ ْمه م َن ْالنْس َربَّنَا ا ْس َت ْم َت َع ب َ ْعضنَا ب َب ْعض
ِ
َوبَلَ ْغنَا أَ َجلَنَا َّاذلي أَ َّجلْ َت لَنَا  ...الية}
وهذه الية من الايت ادلاةل عىل اماكن الوطء ــ بل والوقوع ــ بني النس واجلن.
معىن الاس متتاع:
والاس متتاع هو طلب المتتع ,أو طلب املتعة ,وامجلاع من أظهر أنواع املتع ,والية عامة ,مل تس تث
نوعا من أنواع المتتع ,فثبت بذكل دخول الوطء يف الية ,ولهذا قال ش يخ السالم ابن تميية بعد
ذكره للقوال يف الية :الاس متتاع ابليشء هو أن يمتتع به ,فينال به ما يطلبه ويريده وهيواه ,ويدخل
يف ذكل اس متتاع الرجال ابلنساء بعضهم ببعض ,كام قال{ :فَ َما ا ْس َت ْم َت ْع ْمت به مهنْ َّن فَأتوه َّن ُأج َوره َّن
فَريضَ ة} ,ومن ذكل الفواحش ,اكس متتاع اذلكور ابذلكور ,والانث ابلانث .ويدخل يف هذا
الاس متتاع ابلس تخدام ,وأمئة الرايسة ,كام يمتتع امللوك والسادة جبنودمه ومماليكهم ,ويدخل يف ذكل
الاس متتاع ابلموال اكللباس ,ومنه قوهلَ { :و َمتعوه َّن عَ َىل الْموسع قَدَ ره َوعَ َىل الْم ْقرت قَدَ ره} ,واكن من
السلف من ميتع املرأة خبادم ,فهىي تس متتع خبدمته ,ومهنم من ميتع بكسوة أو نفقة ,ولهذا قال الفقهاء:
أعىل املتعة خادم ,وأدانها كسوة جتزي فهيا الصالة .ويف امجلةل اس متتاع النس ابجلن ,واجلن ابلنس
يش به اس متتاع النس ابلنس ,قال تعاىلَ ْ { :الخ َّالء ي َ ْو َمئذ ب َ ْعضه ْم ل َب ْعض عَد ٌّو ا َّل الْمتَّق َني} ,وقال
ِ
تعاىلَ { :وتَ َق َّط َع ْت هبم ْ َال ْس َباب} ,قال جماهد :يه املودات اليت اكنت لغري هللا ,وقال اخلليل{ :ان َّ َما
ِ
َّ َاخت ْذ ُْت م ْن دون َّاَّلل َأ ْو َراان َم َو َّد َة بَيْن ْمك يف الْ َح َياة ادلنْ َيا َّمث ي َ ْو َم الْق َيا َمة يَ ْكفر ب َ ْعض ْمك ب َب ْعض َويَلْ َعن
ب َ ْعض ْمك ب َ ْعضا} ,وقال تعاىلَ { :أفَ َر َأيْ َت َمن َّ َاخت َذ الَهَه ه ََواه} ,فاملرشك يعبد ما هيواه ,واتباع الهوى هو
ِ
اس متتاع من صاحبه مبا هيواه ,وقد وقع يف النس واجلن هذا لكه .واترة خيدم هؤلء لهؤلء يف
أغراضهم ,وهؤلء لهؤلء يف أغراضهم ,فاجلن تأتيه مبا يريد من صورة أو مال أو قتل عدوه ,والنس
تطيع اجلن ,فتارة يسجد هل ,واترة يسجد ملا يأمره ابلسجود هل ,واترة ميكنه من نفسه فيفعل به
الفاحشة ,وكذكل اجلنيات ,مهنن من يريد من النس اذلي خيدمنه ما يريد نساء النس من
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الرجال ,وهذا كثري يف رجال اجلن ونساهئم ,فكثري من رجاهلم ينال من نساء النس ما يناهل الن ي,
وقد يفعل ذكل ابذلكران( ) اهـ.
ل حرص يف معىن الاس متتاع يف الية:
ول يعارض هذا ما ذكره املفرسون يف معىن الاس متتاع يف الية ,من أنه الاس تعاذة هبم يف السفار,
وطاعهتم يف املعصية ,وغري ذكل من هذه القوال ,لنه مل يكن مرادمه احلرص ,وامنا أرادوا به
المتثيل ,كام قال أبو حيان الندل ي :ووجوه الاس متتاع كثرية ,تدخل هذه القوال لكها حتهتا,
فينبغي أن يعتقد يف هذه القوال أهنا متثيل يف الاس متتاع ,ل حرص يف واحد مهنا( ) اهـ .وقال ابن
عطيةَ { :رب َّ َنا ا ْس َت ْم َت َع ب َ ْعض َنا ب َب ْعض} أي انتفع .قال :وذكل يف وجوه كثرية ,حىك الطربي وغريه أن
النس اكنت تس تعيذ ابجلن يف الودية ومواضع اخلوف ,واكنت اجلن تتعظم عىل النس وتسودها,
كام يفعل الريئ ابلاكهن واجملري ابملس تجري ,اذ اكن العريب اذا نزل واداي ينادي :اي رب الوادي اين
أس تجري بك هذه الليةل ,مث يرى أن سالمته امنا يه حبفظ جين ذكل الوادي ,فهذا اس متتاع بعضهم
ببعض .وهذا مثال يف الاس متتاع ولو تتبع لبينت هل وجوه أخر ,لكها دنياوية( ) اهـ.
فبان مما س بق أنه ل حرص يف معىن الاس متتاع عىل بعض املعاين دون بعض ,ومن حرص فعليه
ادلليل.
ملكة س بأ أحد أبوهيا جين:
ومما يؤيد مذهبنا ,ورود بعض الحاديث والرار اليت تفيد وقوع التناكح بني الطرفني ,مهنا ما جاء
يف قصة بلقيس ملكة س بأ من أنه اكن أحد أبوهيا من اجلن ,ويه قصة مشهورة معروفة ,ما يعين
أن التناكح ,بل والجناب قد وقعا.
روى ابن جرير يف تفسريه عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :اكن أحد أبوي
صاحبة س با جنيا( ).

( ) مجموع الفتاوي (  8 /ــ).
( ) البحر احمليط ( .)6 /
( ) احملرر الوجزي ( .) 5/
( ) تفسري الطربي (.) 7 / 1
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وهذا احلديث وان مل يصح مرفوعا عن النيب صىل هللا عليه وسمل ,من أجل سعيد بن بشري ,أحد
رواته ,فهو متلكم فيه ,وخصوصا يف روايته عن قتادة ,ال أنه قد حص موقوفا عىل قتادة ,فمي رواه
عبد الرزاق الصنعاين يف التفسري :عن معمر عن قتادة يف قوهل تعاىل{ :اين َو َج ْدت ا ْم َر َأة تَ ْملكه ْم},
ِ
قال :بلغين أهنا امرأة تسمى بلقيس ,أحس به قال :بنت رشاحبيل ,أحد أبوهيا من اجلن ,مؤخر
احدى قدمهيا كحافر ادلابة( ) اهـ.
وقال ابن جرير الطربي :حدثين محمد بن معرو قال ثنا أبو عامص قال ثنا عيىس ,وحدثين احلارث
قال :ثنا احلسن قال :ثنا ورقاء مجيعا عن ابن أيب جنيح عن جماهد قوهل :واكنت بلقيس هلباء
شعراء ,قدهما كحافر امحلار ,واكنت أهما جنية( ).
وقال مقاتل بن سلمين :واملرأة امسها بلقيس بنت أيب رسح ,ويه من النس وأهما من اجلن ,امسها
فازمة بنت الصخر( ) اهـ.
وروى ابن أيب حاُت :عن زهري بن محمد قال عن ملكة س بأ :ويه بلقيس بنت رشاحيل بن ماكل بن
الراين ,وأهما فارعة اجلنية( ) اهـ.
فنس بة أم بلقيس اىل اجلن يف هذه الرار ,ما يعين اماكن وقوع التناكح والتناسل بني الطرفني,
وهذا أقل ما يقال فيه أهنا أراء ذهب الهيا هؤلء المئة ,استندوا فهيا اىل نصوص من الويح ,تدل
عىل أن الزتاوج والتوادل بني النس واجلن ممكن وواقع ,ولو اكنت نصوص الويح تعارض فكرة
الزتاوج والتوادل ,أو أهنا ليس فهيا دلةل عىل مذههبم ,ملا خفي علهيم ذكل ,وملا اس تجازوا لنفسهم
أن يرووا هذه الخبار اخملالفة للرشع والواقع.
اجلين اذلي جهم عىل الربيع بنت معوذ ريض هللا عهنا:
ومن القصص اليت تدل عىل اماكن ذكل ,ما روى ابن أيب ادلنيا بس نده عن احلسن بن احلسن قال:
دخلت عىل الربيع بنت معوذ بن عفراء أسألها عن بعض اليشء فقالت :بينا أان يف جمل ي ,اذ انشق
سقفي ,فهبط عيل منه أسود مثل امجلل أو مثل امحلار ,مل أر مثل سواده وخلقه وفظاعته ,قالت:
فدان مين يريدين ,وتبعته حصيفة صغرية ,ففتحها فقرأها فاذا فهيا :من رب عكب اىل عكب ,أما
( ) تفسري عبد الرزاق ( .) 7 /
( ) تفسري الطربي (.) 7 / 1
( ) تفسري مقاتل بن سلمين ( .) 0 /
( ) تفسري ابن أيب حاُت (.) 865/1
- 53 -

بعد :فال سبيل كل اىل املرأة الصاحلة بنت الصاحلني ,قالت :فرجع من حيث جاء ,وأان انظر اليه.
قال حسن بن حسن فأرتين الكتاب واكن عندمه( ).
وروى ابن أيب ادلنيا أيضا عن أنس بن ماكل قال :اكنت ابنة عوف بن عفراء مس تلقية عىل فراشها,
مفا شعرت ال بزجني قد وثب عىل صدرها ,ووضع يده يف حلقها ,فاذا حصيفة صفراء هتوي بني
السامء والرض ,حىت وقعت عىل صدري فأخذها فقرأها فاذا فهيا :من رب لكني اىل لكني :اجتنب
ابنة العبد الصاحل ,فانه ل سبيل كل علهيا ,فقام وأرسل بيده من حلقي ,ورضب بيده عىل ركبيت,
فتورمت حىت صارت مثل رأس الشاة ,قالت :فأتيت عائشة ريض هللا عهنا فذكرت ذكل لها
فقالت :اي ابنة أيخ ,اذا خفت فامجعي عليك ثيابك ,فانه لن يرضك ان شاء هللا قال :حففظها هللا
بأبهيا ,فانه اكن قتل يوم بدر شهيدا ( ).
فقولها يف الرواية الوىل( :فدان مين يريدين) ,واحض يف ادللةل عىل املراد ,وهو أنه أراد مهنا
الفاحشة ,ولهذا قالت لها عائشة كام يف الرواية الثانية :اي ابنة أيخ اذا خفت فامجعي عليك ثيابك
فانه لن يرضك ان شاء هللا .مفا فائدة أن جتمع علهيا ثياهبا ال أن تكون يف وضع ل يقدر أن جيامعها
فيه .وقد س بق يف الدةل السابقة ذكر بعض الحاديث كحديث :املؤنثون أولد اجلن ,وحديث :ل
تقوم الساعة حىت يكرث أولد اجلن من نسائمك ,وحديث املغربني ,والرار الواردة عن معر بن
اخلطاب يف اسقاط احلد معن جامعها اجلين ومحلت منه.
فهذه الحاديث والرار وان اكن بعضها ل يصح ابنفراده ,ال أهنا مبجموعها تعطي قوة ,حبيث جيرب
بعضها بعضا يف اثبات أصل املساةل ,وهو اماكنية وقوع التناكح بني الطرفني ,اذ انه ليس يف
أسانيدها ما هو شديد الضعف ,ول يف رجالها كذاب ,بل يه ضعيفة ,وقد ذهب مجع من العلامء
اىل العمل ابحلديث الضعيف اذا مل يكن يف الباب حديث حصيح ول حسن ,ما مل يش تد ضعفه,
وليس فيه كذاب .وأيضا يشهد لهذا املعىن ظواهر الايت اليت س بقت يف الدةل السابقة ,وهبا أخذ
كثري من العلامء ,وس يأيت الاستشهاد بالكهمم مضن الشواهد عىل قولنا.

( ) رواه ابن أيب ادلنيا يف ماكئد الش يطان ابب منع بعض اجلن بعضا من التعرض لنساء النس (  ) 6/وس يايت تفصيل
الالكم عليه يف أدةل املانعني ان شاء هللا تعاىل.
( ) املرجع السابق (  ) 8/وس يأيت مزيد بيان ان شاء هللا تعاىل.
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الفصل الرابع:
الدةل العقلية عىل الماكن والوقوع:
ومن الدةل عىل جواز التناكح بني اجلن والنس هو عدم ورود نص قاطع مينع اماكنه أو وقوعه ,كام
أنه ل حييهل العقل .وأما اختالف طبيعة النس عن طبيعة اجلن ,فان هذا وحده غري مانع عقال من
الوقوع اذا مل يرد نص قاطع ابملنع .قال أبو بكر بن العريب املاليك :قال علامؤان :يه بلقيس بنت
رشحبيل ملكة س بأ ,وأهما جنية بنت أربعني ملاك .وهذا أمر تنكره امللحدة .ويقولون ان اجلن ل
يألكون ول يدلون ,وكذبوا لعهنم هللا أمجعني .ذكل حصيح وناكهحم مع النس جائز عق َال ,فان حص
نقال فهبا ونعمت ,وال بقينا عىل أصل اجلواز العقيل( ) اهـ.
وقال القرطيب ردا عىل استناكر املاوردي للوقوع عقال :قال املاوردي :والقول بأن أم بلقيس جنية
مستنكر من العقول ,لتباين اجلنسني واختالف الطبعني ,وتفارق احل َّسني ,لن الديم جسامين,
واجلن روحاين ,وخلق هللا الديم من صلصال اكلفخار ,وخلق اجلان من مارج من انر ,وميتنع
الامزتاج مع هذا التباين ,ويس تحيل التناسل مع هذا الاختالف .قلت (القرطيب) :قد مىض القول
يف هذا ,والعقل ل حييهل ,مع ما جاء من اخلرب يف ذكل ,واذا نظر يف أصل اخللق فأصهل املاء عىل
ما تقدم بيانه ,ول بعد يف ذكل ,وهللا أعمل .ويف التزنيل { َو َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد}( ) اهـ.
وقول القرطيب :مع ما جاء من اخلرب ,أراد حديث املغربني وأثر جماهد وغري ذكل.
وقد ذكر العالمة الش بيل رمحه هللا من الدةل العقلية قوهل :فان قيل :اجلن من عنرص النار,
والنسان من العنارص الربعة ,وعليه فعنرص النار مينع من أن تكون النطفة النسانية يف رمح
اجلنية ,ملا فهيا من الرطوبة ,فتضمحل مثة لشدة احلرارة النريانية.
واجلواب أهنم وان خلقوا من انر ,فليسوا بباقني عىل عنرصمه الناري ,بل قد اس تحالوا عنه ابللك
والرشب والتوادل والتناسل ,كام اس تحال بنو أدم عن عنرصمه الرتايب بذكل ,عىل أان نقول :ان اذلي
خلق من انر هو أبو اجلن ,كام خلق أدم أبو النس من تراب ,وأما لك واحد من اجلن غري أبهيم
فليس خملوقا من النار ,كام أن لك واحد من بين أدم ليس خملوقا من تراب ,وقد أخرب النيب صىل
هللا عليه وسمل أنه وجد برد لسان الش يطان اذلي عرض هل يف صالته عىل يده ملا خنقه ,ويف رواية
( ) أحاكم القران ( .) 8 /
( ) تفسري القرطيب ( .) /
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قال النيب صىل هللا عليه وسمل :مفا زلت أخنقه حىت برد لعابه .فربد لسان الش يطان ولعابه دليل
عىل أنه انتقل عن العنرص الناري ,اذ لو اكن ابقيا عىل حاهل مفن أين جاء الربد؟!  ......وهذا
املرصوع يدخل بدنه اجلين ,وجيري الش يطان من ابن أدم جمرى ادلم ,فلو اكن ابقيا عىل حاهل
لحرق املرصوع ومن جرى منه جمرى ادلم.
شهود المعش خطبة رجل من اجلن لمرأة من النس:
وأما وقوع ذكل فقال أبو سعيد عامثن بن سعيد ادلاريم يف كتاب اتباع السنن والخبار :حدثنا محمد
بن محيد الرازي حدثنا أبو الزهر حدثنا المعش حدثين ش يخ من جنيل قال :علق رجل من اجلن
جارية لنا ,مث خطهبا الينا ,وقال اين أكره أن أانل مهنا حمرما .فزوجناها منه .قال فظهر معنا حيدثنا
فقلنا :ما أنمت؟ فقال :أمم أمثالمك ,وفينا قبائل كقبائلمك ,قلنا :فهل فيمك هذه الهواء؟ قال :نعم فينا من
لك الهواء ,القدرية والش يعة واملرجئة ,قلنا :من أهيا أنت؟ قال من املرجئة.
وقال أمحد بن سلمين النجاد يف أماليه :حدثنا عيل بن احلسن بن سلمين أيب الشعثاء احلرضيم أحد
ش يوخ مسمل حدثنا أبو معاوية مسعت المعش يقول :تزوج الينا جين فقلت هل :ما أحب الطعام
اليمك؟ فقال :الرز .قال :فأتيناه به ,جفعلت أرى اللقم ترفع ول أرى أحدا ,فقلت :فيمك من هذه
الهواء اليت فينا؟ قال :نعم .قلت :مفا الرافضة فيمك؟ قال :رشان .قال ش يخنا احلافظ أبو احلجاج
املزي تغمده هللا برمحته :هذا اس ناد حصيح اىل المعش.
وقال أبو بكر اخلرائطي حدثنا أبو بكر أمحد بن منصور الرمادي حدثنا داود الصفدي حدثنا أبو
معاوية الرضير عن المعش قال :شهدت ناكحا للجن بكوين ,قال :وتزوج رجل مهنم اىل اجلن فقيل
هلم :أي الطعام أحب اليمك؟ قالوا الرز .قال المعش :جفعلوا يأتون ابجلفان فهيا الرز ,فيذهب ول
نرى اليدي .ورواه أيضا أبو بكر محمد بن أمحد بن أيب شيبة يف كتاب القالئد هل فقال :حدثنا أمية
مسعت أاب سلمين اجلوزجاين حدثنا أبو معاوية عن المعش بنحوه.
وقال أبو بكر بن أيب ادلنيا :حدثين عبد الرمحن حدثنا معر حدثنا أبو يوسف الرسويج قال جاءت
امرأة اىل رجل ابملدينة فقالت :اان نزلنا قريبا منمك فزتوجين ,قال فزتوهجا ,مث جاءت اليه فقالت :قد
حان رحلينا فطلقين ,فاكنت تأتيه ابلليل يف هيئة امرأة .قال :فبينا هو يف بعض طرق املدينة ,اذ
رأها تلتقط حبا مما يسقط من أحصاب احلب قال :أفتبتغينه؟ فوضعت يدها عىل رأسها مث رفعت
عيهنا اليه فقالت :هل بأي عني رأيتين؟ قال :هبذه ,فأومأت بأصبعها فسالت عينه.
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زواج القايض جالل ادلين الرازي احلنفي ابمرأة من اجلن:
وحدثنا القايض جالل ادلين أمحد بن القايض حسام ادلين الرازي احلنفي تغمده هللا برمحته قال:
سافر وادلي لحضار أههل من الرشق ,فلام جزت ألبرية أجلأان املطر اىل أن مننا يف مغارة ,وكنت يف
جامعة ,فبينا أان انمئ ,اذا أان بيشء يوقظين ,فانتهبت ,فاذا ابمرأة وسط يف النساء ,لها عني واحدة,
مشقوقة ابلطول ,فارتعبت ,فقالت :ما عليك من بأس ,امنا أتيتك لتزتوج ابنة يل اكلقمر ,فقلت
خلويف مهنا :عىل خرية هللا تعاىل ,مث نظرت ,فاذا برجال قد أقبلوا ,فنظرهتم ,فاذا مه كهيئة املرأة اليت
أتتين ,عيوهنم لكها مشقوقة ابلطول ,يف هيئة قاض وشهود ,خفطب القايض وعقد فقبلت ,مث
هنضوا ,وعادت املرأة ومعها جارية حس ناء ,ال أن عيهنا مثل عني أهما ,وتركهتا عندي وانرصفت,
فزاد خويف واستيحايش ,وبقيت أريم من اكن عندي ابحلجارة حىت يستيقظوا ,مفا انتبه مهنم أحد,
فأقبلت عىل ادلعاء والترضع ,مث أن الرحيل ,فرحلنا وتكل الشابة ل تفارقين ,فدمت عىل هذا ثالثة
أايم ,فلام اكن اليوم الرابع ,أتتين املرأة وقالت :كن هذه الشابة ما أَعبتك ,وكنك حتب فراقها.
فقلت :أي وهللا .قالت :فطلقها ,فطلقهتا ,فانرصفت ,مث مل أرهام بعد.
وهذه احلاكية اكنت تذكر عن القايض جالل ادلين حفكيهتا للقايض المام العالمة شهاب ادلين أيب
العباس أمحد بن فضل هللا العمري تغمده هللا برمحته فقال :أنت مسعهتا من القايض جالل ادلين؟
فقلت :ل .فقال :أريد أن أمسعها منه .مفضينا اليه ,وكنت أان السائل هل عهنا ,حفاكها كام ذكرهتا اىل
أخرها ,فسألت القايض شهاب :ادلين هل أفىض الهيا؟ فزمع أن ل ,وقد أحلق القايض شهاب ادلين
هذه احلاكية يف ترمجة القايض جالل ادلين يف كتاب (مساكل البصار) خبطه عىل حاش ية الكتاب.
ما قيل يف أم بلقيس ,وزواج بلقيس من سلمين عليه السالم:
وقد قيل ان أحد أبوي بلقيس اكن جنيا .قال اللكيب :اكن أبوها من عظامء امللوك ,وودله ملوك المين
لكها ,واكن يقول :ليس يف ملوك الطراف من يدانيين .فزتوج امرأة من اجلن يقال لها رحيانة بنت
السكن ,فودلت هل بلقيس ,وتسمى بلقمة ,ويقال ان مؤخر قدمهيا اكن مثل حافر ادلابة ,وذلكل
اختذ سلمين عليه السالم الرصح املمرد من قوارير ,واكن بيتا من زجاج ,خييل للرايئ أنه يضطرب,
فلام رأته كشفت عن ساقهيا ,فمل ير غري شعر خفيف ,وذلكل أمر ابحضار عرشها ليخترب عقلها به,
مث أسلمت ,وعزم سلمين عىل تزوجيها ,فأمر الش ياطني فاختذوا امحلام والنورة ,وهو أول من اختذ
امحلام والنورة ,وطلوا ابلنورة ساقهيا ,فصار اكلفضة ,فزتوهجا ,وأرادت منه ردها اىل ملكها ففعل
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ذكل ,وأمر الش ياطني فبنوا لها ابلمين احلصون اليت مل ير مثلها ,ويه مغدان ونينوى وغريهام ,وأبقاها
عىل ملكها ,واكن يزورها يف لك شهر مرة عىل البساط والرحي ,وبقي ملكها اىل أن مات ,فزال
مبوته.
قال أبو منصور الثعاليب يف فقه اللغة :ويقال للمتودل بني الن ي واجلنية اخلس ,وللمتودل بني الديم
والسعالة العملوق( ) أهـ الكم الش بيل حبذف يسري.
ومن الدةل العقلية عىل اماكن وقوع التناكح بني الطرفني هو أن أهل الس نة متفقون عىل دخول
اجلين يف بدن الن ي بغري نكري ,وهذا دخول عام ولكي ,فال يستنكر دخول جزئه يف بدن
الن ي ,وهو ما يتعلق ابمجلاع بيهنام.
ترصفات الش يطان مع النسان:
ومهنا أن الش يطان هل ترصفات كثرية ل تنكر مع النس ,ويه معروفة يف الايت والحاديث
الثابتة ,احلس نة والصحيحة ,مفثال [ورد أهنم يتناكحون ويتناسلون ,وأهنم يألكون ويرشبون ,وأهنم
يودلون وميوتون ,وأهنم حيلون ويظعنون ,وأهنم يتشلكون يف صور ش ىت ,من انسان وحيوان,
وأهنم حيملون الش ياء ,وقد يرسقون من الديم ,وأن الش يطان اذا نودي ابلصالة أدبر وهل رضاط,
وأيضا هل لعاب يس يل ,كام يف قصة النيب صىل هللا عليه وسمل والش يطان معه ,وأهنم يشاركون
الديم طعامه ورشابه اذا مل يسم عليه ,ويدخلون البيت للمبيت ان مل يسمل الديم عند دخوهل
بيته ,وجيري من النسان جمرى ادلم ,وأهنم يتلبسون ابلديم ويرصعونه ,وأهنم قد يقتلون الديم
ويؤذونه ,وقد حتصل مهنم مصارعة ومقاتةل مع النس ,كام يف قصيت معر وعامر ريض هللا عهنام,
ولك هذا املنقول هل أدلته املعروفة يف الصحاح والسنن واملسانيد .وتبعا لهذا فان هلم ترصفا يف
أحوال بين أدم ,فللش يطان واجلان أفعال ابلنسان قد يس تغرهبا من ل يعلمها مفهنا:
ما يف املس ند عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :ان أحدُك اذا اكن يف
املسجد جاءه الش يطان ,فالتبس به كام يلتبس الرجل بدابته فاذا سكن هل زنقه أو أمجله ,قال أبو
هريرة :فأنمت ترون ذكل ,أما املزنوق فرتاه مائال كذا ,ل يذكر هللا ,وأما امللجوم ففاحت فاه ل يذكر هللا
عز وجل( ).
( ) أاكم املرجان (ص  65وما بعدها ).
( ) رواه أمحد (  ) 05/وحصَّحه أمحد شاكر ,وقال شعيب الرنؤوط (  :) 06/اس ناده قوي.
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وحص مرفوعا :ان الش يطان أىت بالل وهو قامئ يصيل ,فأجضعه ,فمل يزل هيدئه كام هيدأ الصيب ,حىت
انم( ) .وأنه يتحمك يف انصية املصيل الاليه ,كام جاء عن أيب هريرة :ان اذلي يرفع رأسه قبل المام
وخيفض قبهل فامنا انصيته بيد الش يطان( ).
وقد ورد أن احليض ركضة من ركضات الش يطان ,كام حص يف احلديث ,وأنه يبيت عىل خيشوم ابن
أدم ,كام حص أيضا أنه يرضط بني اليتيه ,كام يف املس ند عن أيب هريرة مرفوعا :ان أحدُك اذا اكن يف
الصالة جاءه الش يطان فأبس به كام يبس الرجل بدابته ,فاذا سكن هل أرضط بني أليتيه ,ليفتنه عن
صالته( ) .وحديث ابن مسعود قال :ان الش يطان يأيت أحدُك وهو يف صالته فينقر دبره( ).
وحديث :ان الش يطان يأيت أحدُك وهو يف صالته فيأخذ شعرة من دبره ,فميدها ,فريى أنه قد
أحدث ,فال ينرصفن حىت يسمع صوات أو جيد رحيا(.)5
وأن الش يطان يعقد عىل قافية رأس أحدُك اذا هو انم ثالث عقد ,كام حص يف احلديث .وأنه يبول يف
أذن الديم يك ل يسمع الذان ويذهب للصالة .وأنه ينخس الصيب ابصبعه عند ولدته ,فيكون
منه باكء الصيب .وقال النيب صىل هللا عليه وسمل عن جارية اكنت تغين :قد نفخ الش يطان يف
منخرهيا( .)6كام جاء أن املغين يبعث هللا عز وجل عليه ش يطانني يرتقدان عىل عاتقيه  -جيلسان عىل
منكبيه  -مث ل يزالان يرضابن بأرجلهام عىل صدره ,حىت يكون هو اذلي يسكت(.)7
وأمه من ذكل لكه :حديث املرأة اليت اكنت ترصع ,فدعا لها رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فقالت:
( ) قلت :ضعيف مرفوعا ,رواه ماكل يف املوطأ رواية حيىي اللييث (  ) /وحصحه اللباين يف املشاكة رمق ( )687وقال:
رواه ٌ
ماكل مرسال .قلت :واحلديث من رواية زيد بن أسمل قال :عرس النيب صىل هللا عليه وسمل  ....احلديث .وزي ٌد اتبعي مل
يدرك زمن القصة ,فهو حصيح اىل زيد بن أسمل ,ول يصح مرفوعا .قال ابن عبد الرب يف المتهيد ( :) 0 /5هكذا هذا
احلديث يف املوطأت ,مل يس نده عن زيد أح ٌد من رواة املوطأ ,وقد جاء معناه متصال مس ندا من وجوه حصاح رابتة يف نومه
صىل هللا عليه وسمل عن صالة الصبح يف سفره ,روى ذكل جامع ٌة من الصحابة ,وأظهنا قصة مل تعر ْض هل ا َّل مرة واحدة فمي
تدل عليه الرار ,وهللا أعمل اهـ.
( ) رواه ماكل ( ) 80وعبد الرزاق (  ) 7 /وابن أيب شيبة (  ) 6/وس نده حسن.
( ) رواه أمحد ابس ناد قوي .قلت  :ومعىن بس البل وأ َّبسها زجرها .وقال لها بس بس ,ويف احلديث :خيرج قو ٌم من املدينة
اىل المين يبسون ,واملدينة خريٌ هلم لواكنوا يعلمون .قاهل أمحد شاكر يف حتقيق مس ند أمحد (.) 1 /8
( ) قلت :ضعيف رواه ابن أيب شيبة يف املصنف (  ) 10/رمق ( )8000عن ابراهمي التميي قال :قال ابن مسعود فذكره.
وهذا الثر موقوف هل حمك الرفع ,ا َّل أن َّه منقطع ,لن ابراهمي مل يدرك عائشة وأنس بن ماكل وقد ماات بعد ابن مسعود,
يصح موقوفا ول مرفوعا وهللا أعمل.
فكيف يكون مدراك لبن مسعود ؟! فالثر مل َّ
( )5رواه أمحد (  ) 1 ( ) 1وس نده ضعيف ,فيه عيل بن زيد بن جدعان .وحس نه الرانؤوط لغريه.
( )6رواه أمحد ( ,) 57 0وحصحه اللباين يف السلسةل الصحيحة رمق ( .) 8
( )7املعجم الكبري للطرباين ( ) 80/8رمق (.)77 1
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فاين أتكشف ,واحلديث يف الصحيحني .وهبذه الصورة الاكمةل ,يتضح أن هلم طبيعة تش به طبيعة
البرش ,فهم أهل للتلكيف اكلنس متاما ,ويشاركوهنم يف كثري من اخلصائص احلياتية ,غري أن هللا
جحب رؤيهتم عنا ,وقد نرامه اذا تشلكوا بصور بعض اخمللوقات]( ) .فاذا جاز هذا لكه ,ومل ميتنع ل
رشعا ول عقال ,فال ميتنع أيضا قدرهتم عىل جامع النس ية ,فان هذا من ترصفاهتم الش يطانية مع بين
أدم ,وهللا أعمل.

( ) ما بني املعكوفتني منقو ٌل بترصف يسري من حبث للخ عادل سلمين القطاوي ,يف منتدى لك ا َّلسلفيني ,وخترجي
الحاديث يف هذه الفقرة هل ,وليس يل فهيا ا َّل ما قلت فيه ( :قلت).
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الفصل اخلامس:
الكم العلامء يف الماكن والوقوع:
ومما يؤكد ما ذهبنا اليه من الوقوع ,هو أن أكرث العلامء من مجيع املذاهب يقولون بوقوعه ,ومل خيالف
يف ذكل ال القليل مهنم ,وأغلب اخلالف بيهنم امنا هو يف حمكه رشعا ,هل هو جائز أم ل .وخالفهم
هذا دليل عىل أن مجيع اخملتلفني يرون اماكن وقوعه وعدم امتناعه ,ولو اكن ممتنعا عندمه مل يكن
لختالفهم يف رشعيته فائدة .بل بعضهم حىك بعض احلوادث اليت تدل عىل الوقوع .واليك زبدة
الكم الفقهاء أتباع املذاهب يف هذا الباب.
خالصة الكم الفقهاء يف مذهب المام أيب حنيفة رمحه هللا:
ذهب فقهاء احلنفية اىل عدم جواز التناكح بني اجلنسني ,وقالوا ل جتوز املناكحة بني بين أدم واجلن,
وانسان املاء( ) ,كام يف الرساجية ,ونقلوا عن احلسن البرصي اجلواز بشهادة رجلني( ).

()
خشص بواحد مهنا يف زماننا يف بغداد,
قال ادلمريي :انسان املاء :يش به النسان ,ا َّل أ َّن هل ذنبا .قال القزويين :وقد جاء ٌ
فعرضه عىل الناسْ ,
وشلكه عىل ما ذكران .وقد ذكر أن َّه يف حبر الشام ,ببعض الوقات يطلع من املاء اىل احلارضة انسان,
يك أ َّن بعض اململوك,
وهل حلية بيضاء ,يسمونه ش يخ البحر ,ويبقى أايما َّمث يزنل ,فاذا رأه الناس اس تبرشوا ابخلصب .وح َ
فزوجه امرأة !! فأاته مهنا ٌ
ودل يفهم الكم أبويه ,فقال للودل :ما يقول أبوك؟
مح َل اليه ا ٌ
نسان مايئ ,فأراد املكل أ ْن يعرف حاهلَّ ,
قال :يقول أذانب احليوان لكها يف أسفلها ,مفا ابل هؤلء أذانهبم يف وجوههم؟ [أهـ الكم القزويين] ....س ئل الليث بن سعد
ريض هللا عنه عن ألكه فقال :ل يؤلك عىل يشء من احلالت ,وهللا تعاىل أعمل اهـ .حياة احليوان ( َ )61/عائب اخمللوقات
للقزويين (.) 5
وقال أيضا :بنات املاء :قال ابن أيب الشعث :يه ٌ
مسك ببحر الروم ,شبهية ابلنساء ,ذوات شعر س بط ,ألواهنن اىل
السمرة ,ذوات فروج عظام وثدي ,والك ٌم ل ياكد يفهم ,ويض َح ْك َن ويقَهْقه َْن .وربَّام َوقَ ْع َن يف أيدي بعض أهل املراكب,
يك عن الروايين صاحب البحر ,أن َّه اكن اذا أاته صيَّا ٌد بسمكة عىل هيئة املرأة ,حل َّ َفه
فينكحوهنن َّمث يعيدوهنن اىل البحر .وح َ
أن َّه مل يطأها.
فزوجه ابمرأة فرزق مهنا ودلا ,فصار يتلكَّم بلغَة أبيه
وذكر القزويين أن َّه ص ْيدَ لبعض امللوك رج ٌل اذا تلكَّم ,ل ي ْفهَم ما يقولَّ ,
ولغَة ُأمه اهـ .حياة احليوان ( .) 7/
ويف كتاب املس تظرف ,ذكر يف الباب الثالث والس تون يف ذكر نبذة من َعائب اخمللوقات وصفاهتم ,قال :ومن ذكل :انسان
املاء ,وهو حيوان يش به الديم ,ويف بعض الوقات يطلع ببحر الشام ش يخٌ بلحية بيضاء ,ويس تبرش الناس برؤيته يف تكل
الس نة ابخلصب.
َّ
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ومن ذكل :بنات املاء ومه ُأ َّم ٌة ببحر الروم ,يش هبْ َن النساء ذوات شعور وثدي وفروج ,وه َّن ح َس ٌان ,وله َّن الك ٌم ل يفهم,
ٌ
وحضك ولعب ,وله َّن رجا ٌل من جنسه َّن ,ويقال :ا َّن الصيَّادين يصطادوهنن وجيامعوهنن ,فيجدون َّذلة عظمية ل توجد يف
غريه َّن من النساء ,مث يعيدوه َّن يف البحور رانيا ,ويقال :ا َّن هذا الصنف يوجد ابلربلس ورش يد عىل ما ذكر.
يك عن الش يخ أيب العباس احلجازي قال :حدثين بعض التٌّ َّجار أن َّه يف س نة من الس نني خرجت اليه مسك ٌة عظمية ,فنقبوا
وح َ
ْ
خفرجت جاري ٌة حس ناء بيضاء ,سوداء الشعر ,محراء اخلدين ,كحالء
أذهنا وجعلوا فهيا احلبال ,وأخرجوها ,ففتحت ُأ ْذهنا,
العينني ,من أحسن ما يكون من النساء ,ومن رصهتا اىل نصف ساقهيا يشء اكلثوب يسرت قبلها ودبرها ,ودائر علهيا
اكلزار ,فأخذها الر َجال اىل َالرب ,فصارت تلْطم وهجها وتنتف شعرها ,وتعض يدها وتصيح كام تصيح النساء ,حىت ماتت يف
أيدهيم ,فألقوها يف البحر(*) ,فتبارك هللا أحسن اخلالقني.
وحىك القزويين عن بعض البحريني :أ َّن الرحي ألقهتْ م عىل جزيرة ذات أجشار وأهنار ,فأقاموا هبا مدة ,واكنوا اذا جاء الليل
يسمعون هبا مههمة وأصواات وحضاك ولعبا ,خفرج من املركب جامعة ومكنوا يف جانب البحر ,فلام جاء الليل خرج بنات املاء
فزتوج هبام خشصان ,فأ َّما أحدهامَ ,فوثَ َق بصاحبته ,فأطلقهاَ ,فوثَبَ ْت يف
عىل عادهت َّن ,فوثبوا علهي َّن ,فأخذوا مهن َّن اثنتنيَّ ,
البحر ,وأ َّما الخر فبقي مع صاحبته زماان وهو حيرسها حىت ْ
ودلت هل ودلا كن َّه القمر ,فلام طاب الهواء ,وركبوا البحر َووث َق
لقت نفسها يف البحر ,فتأ َّس َف علهيا تأس َفا عظمي ,فل َّما اكن بعد أايم ْ
هبا ,فأطلقها ,فأغْ َفل َ ْته وأ ْ
ظهرت من البحر و َدن َْت من
املراكب وأ ْ
لقت لصاحهبا َصدَ فَا فيه د ٌّر وجوهر ,فباعه وصار من التجار.
ونظري هذه احلاكية :ما ذكره ابن زولق يف اترخيه أ َّن رجال من الندلس من اجلزيرة اخلرضاء َصا َد جارية مهن َّن حس نا َء الوجه,
سودا َء الشعر ,محرا َء اخلدين ,جنال َء العينني ,كهنَّ ا البدر ليةل الامتم ,اكم َةل الوصاف ,فأ ْ
قامت عنده س نني ,وأحهبا حبَّا
ْ
توسطت البحر
شديدا ,وأودلها ودلا ذكر َا ,وبلغ من العمر أربع س نني ,مث ان َّه أراد السفر فاس تصحهبا معه ,ووثق هبا ,فلام
خذت ودلها وأ ْ
أ ْ
نفسه خلفها حرسة علهيا ,فمل ي َمكنه أهل املركب من ذكل ,فلام اكن بعد
لقي َ
لقت نفسها يف البحر ,فاك َد أ ْن ي َ
ظهرت هل ,و ْألَ ْ
ثالثة أايم ْ
قت هل صدفا كثريا فيه د ٌّرَّ ,مث سل َّ َم ْت عليه وترك ْته ,فاكن ذكل أخر العهد هبا اهـ .املس تظرف
(.) 75
وذكر َّ
العالمة الش بيل يف أاكم املرجان ( )70قال :وقد روى أبو عبد الرمحن الهروي يف كتاب العجائب ما يدل عىل اماكن
ذكل ووقوعه ,فقال حدثنا أبو برش عبد الرمحن بن كعب ابن البداح بن سهل بن محمد بن عبد الرمحن بن كعب بن ماكل
النصاري حدثين ابن معي عقبة بن الزبري بن خارجة بن عبد هللا بن كعب بن ماكل النصاري عن بعض أش ياخه ممن يثق به
أن َّه رأى رجال معه اب ٌن هل ,فهنره ذات يوم ,وذكر وادلته ,فقال هل الش يخ ل تفعل ,فاين أحدثك سبب هذا وسبب وادلته,
رس بهَ ,وس َمل عىل لوح ,فأقام جبزيرة حينا ,يألك من مثرها ويأوي اىل جشرة من أجشارها ,فبينا هو
فذكر أن َّه ركب البحر فَك َ
تعدو يف اثرها وضوهئا حىت تأخذها ,وله َّن غنغنة كمثال
َ
خر َج من البحر حوار ,مع لك واحدة د َّر ٌة تريم هبا َّمث ْ
ذات ليةل اذ َ
مورهَّن وأخرهن ,ليةل ورانيةَّ ,مث نزل فقعد يف
فتعرف ُأ َ
اخلطاطيف ,قال فَ َت َح َّركَ منه ما ي َ َت َح َّرك من الر َجال ,وه ََّش الهي َّن َّ
خر ْج َن غدا يف اثره َّن ,فتعل َّ َق بشعر واحدة مهن َّن ,واكن شعرها جيللها ,جفاء هبا يقودها حىت
أصل جشرة حيث ل َير ْون َه ,فل َّما َ
شدها بأصل الشجرةَّ ,مث وطهئَ اْ ,
حفملت منه هبذا الغالم ,فمل يَ َزل يعذهبا حىت أرض َع ْته س نةَّ ,مث َ َّمه حبلها فَ َكر َه ذكل وقال:
حىت يبلغ الف َطام ويألك ,ويه يف خالل ذكل حتمل الغالم فرحا به ,ا َّل أهنَّ ا ل تتلكم ,فَ َر َجا أهنَّ ا قد َأل َف ْته ,وأهنَّ ا ل تربح,
ْ
كب,
فَ َحلَّها ,فاس تَ ْغ َفلَ ْته
وخرجت تعدو حىت َألْقَ ْت نفسها يف البحر ,وبقي ا َّلصيب يف يديه ,فمل يكن بأرسع م ْن أ ْن َم َّر به مر ٌ
فلَ َّو َح هل ,فَ َف َّر به ,وخرج اىل بالده ,فهذه قصة هذا الغالم اهـ.
(*) قلت :هذه احلاكية ذكرها القزويين يف َعائب الخبار ( ) قال :ذكر أبو حامد الندل ي يف كتاب العجائب اذلي ألَّ َفه
للوزير ابن هبرية عن سالم الرتجامن رسول اخلليفة اىل مكل اخلزر قال :أمقت عند مكل اخلزر أ َّايما ,ورأيت أهنَّ م اصطادوا
ْ
مسكة عظمية جدا ,وجذبوها ابحلبال ,فا ْ
خفرجت مهنا جارية  ....اخل القصة بامتهما.
نفتحت ُأ ْذن السمكة
واذلي يظهر أ َّن انسان املاء ,أو بنات املاء يه نوع من أسامك البحر ,ولعلَّها تكون من النواع القليةل النادرة اليت توجد يف
بعض البحار دون بعض ,واليت ل ترى ا َّل عىل الندور ,ول غرابة يف أن يكون يف شلكها ش ب ٌه ما ابلنسان ,كام أ َّن القرد يف
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وجوزوا وقوع ايالج حشفة اجلين !! يف فرج املرأة والعكس ,ومل يوجبوا علهيا الغسل ال يف
صورتني :احداهام اذا رأت املاء ,والثانية اذا أوجل اجلين حشفته وهو يف صورة أديم ,ولو مل تزنل.
وذكروا مسأةل ما لو قالت امرأة :معي جين يأتيين مرارا ,وأجد ما أجد اذا جامعين زويج ,أنه ل
غسل علهيا ,لنعدام سببه وهو اليالج أو الاحتالم ,وهذا محمول عىل أنه يأتهيا يف النوم ,فتكون
رؤاي منامية لها أحاكم الاحتالم ,بأن ل جيب الغسل ال برؤية املاء .وأما اذا اكن يأتهيا يف اليقظة
فاهنم أوجبوا علهيا الغسل برؤية املاء ,واختلفوا اذا مل تر املاء ,فقيل ينبغي وجوب الغسل من غري
انزال لوجود اليالج ,لهنا تعرف أنه جيامعها كام ل خيفى ,واملنقول عندمه أنه ل غسل علهيا لنعدام
اليالج.
وأما اذا ظهر يف صورة أديم ,وكذا اذا ظهرت للرجل جنية يف صورة أدمية فوطهئا فقد وجب
الغسل ,لوجود اجملانسة الصورية املفيدة لكامل الس ببية ,ولو مل توجد بيهنام مباينة معنوية يف احلقيقة,
وقيل ل جيب الغسل ال ابلنزال ,لوجود مباينة معنوية يف احلقيقة ,كام يف الهبمية وامليتة( ).

َالرب فيه ش ب ٌه ابلنسان ,وكثري من حيواانت البحر فهيا ش به من حيواانت الرب بوجه ما ,فالمتساح يش به الضَ َّب ,وحصان
البحر يش به حصان الرب ,وهذا كثريٌ معروف .وما ورد يف هذه القصص واحلاكايت عن هذه اخمللوقات الغريبة والكهما
وناكح النس لها والتوادل بيهنام ,أكرث ذكل مل يرد من طرق حصيحة يعمتد علهيا ,وانَّام يه رواايت وحاكايت عن أشخاص
جمهولني ,بل بعضها َّمعن ارتكب الفاحشة مع هذه اخمللوقات ـ ا ْن َّ
حص النقل اليه ـ ,وقد عرف عن بعض الفساق من الناس
أهنم َّرمبا جامعوا ادلواب يف الرب ,وبعضهم جيامع بعض دواب البحر ,ومل ْ
يثبت التوادل بيهنام َّمعن يصح النقل عنه ,بل الغالب
عىل هذه احلاكايت أهنَّ ا من ويح الساطري واخليالت ,ربَّام نقلت من تراث ا ُلمم السابقة اكلفرس والروم والهند وغريمه .وقد
ذكر الفقهاء التناكح بني النس واجلن وانسان املاء ,جراي عىل عادة كثري مهنم يف ذكر بعض املسائل الافرتاضية ـ كام س يأيت
الشارة اىل بعضها يف أدةل املانعني ـ ,و َّ
لعهل قد شاعت مثل هذه الساطري يف بعض الزمنة ,فذكرها بعضهم ونقلها من جاء
بعدمه ,ل عىل أهنَّ ا حقيقة واقعة ,وامنا هو من ترف العمل ,أو أن َّه عىل فرض وقوعها ,حفينئذ ل خيلو املقام من جواب .أقول
وليس يف هذا حتجريٌ لقدرة هللا تعاىل يف خلقه ,بل نؤمن حبمد هللا امياان راخسا بأن هللا س بحانه هل اخللق والمر ,وهو القائل
يشء يف ا َّلس َم َاوات َو َل
{ َوالْ َخ ْي َل َوالْبغ ََال َوالْ َحم َري ل َ ْرت َكبوهَا َوزينَة َو َ ْخيلق َما َل تَ ْعلَم َ
ون} وقوهل تعاىلَ { :و َما َاك َن َّاَّلل لي ْعج َزه م ْن َ ْ
يف ْ َال ْرض ان َّه َاك َن عَلميا قَديرا} ,ففي خملوقات هللا تعاىل من العجائب والغرائب اليت تهبر العقول ما ل يدخل حتت احلرص,
ِ
ولكن الشأن لك الشأن يف ثبوت ذكل ثبوات يصح الاعامتد عليه ,وهللا أعمل.
( ) مجمع الهنر يف رشح ملتقى الحبر يف النساء احملرم ناكهحن (  ) 0/ادلر اخملتار يف كتاب الناكح (ص  ) 77رد
احملتار ( . )5/
( ) ادلر اخملتار رشح تنوير البصار للمتراتيش يف فروض الغسل (ص  ) 7رد احملتار لبن عابدين (  ) 6 /درر احلاكم
رشح غرر الحاكم مع حاش ية الرشنباليل ( .) 8/
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وعىل هذا لو جامع يف رمضان جنية ,أو جامعها جين فال كفارة عىل أحدهام ,لنه فرج غري مش هتىى
اكلهبمية ,وهل جيب القضاء؟ قال أبو السعود :والظاهر وجوب القضاء ابلنزال ,وال فال ,كام ل
جيب الغسل بدونه( ).
وسبب حترمي ناكح اجلنية وانسان املاء عندمه هو اختالف اجلنس ,فاكنوا كبقية احليواانت ,لن
اب لَ ْمك م َن
قوهل تعاىلَ { :و َّاَّلل َج َع َل لَ ْمك م ْن َأنْفس ْمك َأ ْز َواجا} بني املراد من قوهل {فَا ْنكحوا َما َط َ
الن َساء} وهو النىث من بنات أدم ,فال يثبت حل غريها بال دليل ,ولن اجلن يتشلكون بصور
ش ىت ,فقد يكون ذكرا تشلك بشلك أنىث( ).
خالصة الكم الفقهاء يف مذهب المام ماكل رمحه هللا:
ذهب فقهاء املالكية اىل اماكنية وقوع امجلاع بني اجلنسني ,وأن اجلين اذا غيب حشفته !! يف انس ية
وجب عليه الغسل ,خبالف الن ي يرى نفسه يطأ جنية ,أو ترى النس ية جنيا يطؤها ,فال غسل
عىل لك .واس تظهر البدر القرايف وجوب الغسل عىل لك مهنام ,قياسا عىل الشك يف احلدث ,وقال
بأن املوافق ملذهب أهل الس نة ــ من أن اجلن هلم حقيقة الاختيالت كام تقول احلكامء ,وأهنم
أجسام انرية ,هلم قوة التشلك ,ولقول ماكل جبواز ناكح اجلن ــ وجوب الغسل عىل لك من الرجل
واملرأة ,وان مل حيصل النزال ,ول شك فيه؛ وهذا لكه حيث ل انزال ,أو تكون اجلنية زوجة
لالن ي ,وال فال بد من الغسل من غري نزاع( ).
وذكروا أن عورة اجلين اذلكر ما بني الرسة اىل الركبة( ) !! ومل أقف عىل الكم هلم يف حد عورة
اجلنية النىث ,والظاهر أهنا اكلنس ية.
وذهبوا اىل جواز التناكح بني النس واجلن .قال النفراوي :وقول ابن عرفة (بأدمية) يقتِض عدم
حصة ناكح اجلنية وليس كذكل ,فقد س ئل المام ماكل ريض هللا عنه عن ناكح اجلن فقال :ل

( ) رد احملتار (  ) 01/حاش ية الطحطاوي عىل مرايق الفالح ( .)66 /
( ) ادلر اخملتار يف كتاب الناكح (ص  ) 77رد احملتار ( .) /
( ) الفواكه ادلواين عىل رساةل ابن أيب زيد القريواين (  ) 7/حاش ية ادلسويق عىل الرشح الكبري لدلردير ( ) 8/
حاش ية الصاوي عىل الرشح الصغري (  ) 6 /رشح الزرقاين عىل خمترص خليل ( .) 7 /
( ) حاش ية ادلسويق عىل الرشح الكبري لدلردير ( .) /
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أرى به بأسا يف ادلين ,ولكن أكره أن توجد امرأة حامةل ,فتدعي أنه من زوهجا اجلين ,فيكرث
الفساد( ).
( ) قال الش بيل يف أاكم املرجان (ص  :)65وقد س ئ َل ماكل بن أنس ريض هللا عنه فقيل :ا َّن ههنا رجال من اجلن خيطب
الينا جارية يزمع أن َّه يريد احلالل ,فقال :ما أرى بذكل بأسا يف ادلين ,ولكن أكره اذا وجدَ ْت امرأ ٌة حامل قيل لها من زوجك؟
فيكرث الفساد يف السالم بذكل .وهذا اذلي ذكرانه عن المام ماكل ريض هللا عنه أورده أبو عامثن سعيد
قالت :من اجلنَ .
بن العباس الرازي يف كتاب اللهام والوسوسة يف ابب ناكح اجلن ,فقال حدثنا مقاتل حدثين سعيد بن داود الزبيدي قال:
كتب قو ٌم اىل ماكل بن أنس ريض هللا عنه يسألونه عن ناكح اجلن وقالوا :ا َّن ههنا رجال من اجلن اىل أخره اهـ.
قلت  :وهذه الفتوى ل تصح عن المام ماكل رمحه هللا من حيث الس ناد.
فأما مؤلف كتاب اللهام والوسوسة فهو أبو عامثن سعيد بن العباس الرازي الصويف الزاهد ,من سادات الصوفية روى عن
حاُت المص .قال أبو حاُت :هذا رج ٌل جلي ٌل روى علام كثريا ,من الصاحلني .وقال أبو نعمي احلافظ :هل الالكم املبسوط يف
مصنفاته ,وهل من كرثة احلديث مسانيد وتفسري ما يقارب المئة يف الكرثة .حدَّ َث عن العالم ,عن أيب نعمي ,وحسني
املروزي ,والقعنيب ,وأمحد بن ش بيب ,وامحليدي ,وسلمة بن ش بيب ,وميك ,وقتيبة ,وعيل الطناف ي ,وأيب مسعود,
)
وا َّمحلاين ,وسهل بن عامثن ,وابن اكسب ,وابراهمي بن موَس  .انظر اجلرح والتعديل (  )5 /اترخي السالم (/5
حلية الولياء (.)70/ 0
قلت :مل أقف عىل من تعرض لتوثيقه يف الرواية والضبط ,والوارد هو الثناء عليه من حيث العداةل والتصنيف ,ا َّل أ َّن لكمة
أيب حاُت فيه ( رج ٌل جلي ٌل روى علام كثريا) ميكن محلها عىل التعديل يف الرواية ,وخصوصا أ َّن الرجل صاحب مصنفات,
مغمز لصاحوا به ,فأقل
وكرثة يف احلديث كام قاهل أبو نعمي ,والصل يف من هذا حاهل أن يكون من احلفَّاظ ,ولو اكن فيه ٌ
كثري احلديث ,من الصاحلني ,وهللا أعمل.
أحواهل صدوق صاحل كثري احلديث ,اذا مل يكن ثقة َ
وأما ش يخه مقاتل فمل أجد من ترمج هل .وأما سعيد بن داود وهو ابن أيب زنرب الزنربي .قال أبو حاُت :ليس ابلقوي .وقال ابن
حبان :يروي عن ماكل أش ياء مقلوبة  .....لحتل كتابة حديثه ا َّل عىل هجة الاعتبار .وقال اخللييل :ل حيتج به .وقال جماهد
بن موَس :ل يدري أيش حيدث .وقال ابن معني :ما اكن عندي بثقة .وقال المام أمحد :أخاف أن يكون قد خلط عىل
نفسه .وك َّذبه عبد هللا بن انفع الصايغ يف حاكية معينة ,وقال أبو زرعة :ضعيف احلديث  ...وحيدث بأحاديث مناكري عن
ماكل .وقال السايج :عنده مناكري  ....حيدث عن ماكل بيشء ُأنكر عليه .وقال النقاش :روى عن ماكل أحاديث موضوعة.
وقال السمعاين :ل حيتج به .ويف سؤالات السلمي عن ادلارقطين :ضعيف .انظر اجلرح والتعديل (  ) 8/اجملروحني
(  ) 5/الرشاد (  ) /اترخي بغداد ( ) / 0اكامل هتذيب الكامل ( 86/5ـ  ) 87هتذيب الهتذيب
(  /ـ .) 5
وأ َّما من حيث املنت فقد أجاب عىل ما فهيا من ناكرة ا َّ
لعالمة اللباين رمحه هللا يف السلسةل الضعيفة (  607/ـ )608
فقال :وأ َّما املنت؛ فاين أستبعد جدا  -عىل فقه المام ماكل  -أن يقول يف تزوجي النس َّية ابجلين :ما أرى بذكل بأسا يف ادلين!
ذكل ل َّن من رشوط الناكح  -كام هو معلوم  -الكفاءة يف ادلين عىل القل .فال جيوز تزوجي مسلمة باكفر ,بل ول بفاسق,
اجلين كف ٌؤ لها ,ومه ل يعرفونه؟! فان َّه قد ظهر هلم بصورة رجل خاطب
مفن أين لولهيا وللشهود أيضا أ ْن يعلموا أ َّن هذا َّ
ومجيل! ول ميكن رؤيته عىل حقيقته بنص القرأن .وقد يمتثل بصورة أخرى انسانية أو حيوانية ,وحينئذ كيف ميكن تطبيق
الحاكم املعروفة يف الزوجني  -اكلطالق والظهار والنفقة وغريها  -مع اختالف طبيعة خلقهام ؟ اهـ.
وقال الش يخ محمد المام يف رسالته الربهان عىل حترمي التناكح بني النس واجلان (ص  :) 7فيبدو يل أ َّن فهيا تنافرا يف
فيكرث الفساد يف السالم بذكل !!! فأ َّول
مبناها ومعناها ,فقول ماكل :ما أرى بذكل بأسا يف ادلين ,مث قال يف أخرهاَ :
الفتوى يناقض أخرها ,اذ ان قوهل لبأس بذكل ,فهذا هو التجويز بال حمذور خيىش ,ويف أخرها فيكرث الفساد يف السالم,
- 65 -

فقوهل ل بأس :يقتِض اجلواز ,والتعليل يقتِض املنع وهو منتف يف العكس( ) اهـ .وقال ابن عليش
معلقا عىل قول ابن عرفة أيضا :الناكح عقد عىل جمرد متعة التذلذ بأدمية .وقوهل (بأدمية) قال
الرصاع :وزمع بعضهم أنه أخرج به العقد عىل جنية ,وهو بعيد( ) اهـ.
واختلفوا يف احلد عىل من وطئ جنية ,أو وطهئا جين ,فذكر الش يخ خليل بن احساق يف خمترصه أنه
ل حد عىل من وطئ جنية !! ,قال اخلريش :فقضية كوهنم ملكفني ,هلم مثل ما لنا ,وعلهيم مثل ما
علينا ,أن حيد واطئ اجلنية ,مث وجدت ما يقوي ذكل ,وذكل أن (عب)( ) ذكر ما نصه :وبقي أن
قوهل( :ملكف) يشمل اجلين ,فاذا وطئ جين أدمية فانه زان ,وحيدان ,ومقتىض الكم ابن عرفة أنه
ل يسمى زان ,لنه قال :الزان تغييب حشفة أديم يف فرج أخر( ) اهـ.
واختلفوا يف نرش احلرمة ابلرضاع من لنب اجلنية !!! فقال بعضهم :لو ارتضع صبيان عىل هبمية أو
جنية فال حيرم أحدهام عىل الخر ,وقال بعضهم .مقتىض تلكيفهم انتشار التحرمي بني مرتضعهيا(.)5
خالصة الكم الفقهاء يف مذهب المام الشافعي رمحه هللا:
ذهب فقهاء الشافعية اىل أنه ل يصح لن ي ناكح جنية وعكسه ,وحترميه مؤبد ,كام عليه أكرث
املتأخرين ,وأفىت به ابن عبد السالم ,خالفا لنجم ادلين القمويل وأخرين .مفن موانع الناكح عندمه
اختالف اجلنس ,فال جيوز للديم أن ينكح جنية ,وبه أفىت البارزي ,لقوهل تعاىلَ { :و َّاَّلل َج َع َل لَ ْمك
م ْن َأنْفس ْمك َأ ْز َواجا} ,وقال القمويل :جيوز ,والكم املاوردي يف تفسريه يف سورة المنل يقتِض
اس تحالته .قال القمويل :وقد رأيت ش يخا كبريا صاحلا أخربين أنه تزوج جنية .قال ادلمريي :وقد
ومعلوم أ َّن الفساد ل يكرث ا َّل ابرتاكب حمظور عظمي أهـ بترصف .قلت :ا َّل أ َّن هذا التعليل منتف يف حق الرجل ,كام َّنص
عليه غري واحد مهنم ,وهللا أعمل.
( ) الفواكه ادلواين ( .) /
( ) منح اجلليل ( .) 55/
( ) هو اختصار واملراد به الش يخ عبد البايق بن يوسف بن أمحد الزرقاين املرصي املتوىف س نة  011ه .وهل رشح عىل
خمترص خليل.
( ) رشح اخلريش عىل خمترص خليل ( )75/8رشح الزرقاين عىل خمترص خليل ( ) 8/8حاش ية العدوي عىل كفاية
الطالب ( .) /
( )5حاش ية العدوي عىل كفاية الطالب (  ) 5/رشح اخلريش عىل خمترص خليل مع حاش ية العدوي (  ) 77/رشح
الزرقاين عىل خمترص خليل ( .) 6/
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رأيت أان أخر من أهل القرأن والعمل ,أخربين أنه تزوج مهنم عرشا ,واحدة بعد واحدة( ) .ولكن
يبقى النظر يف حمك طالقها ,ولعاهنا ,واليالء مهنا ,وعدهتا ,ونفقهتا ,وكسوهتا ,وامجلع بيهنا وبني أربع
سواها ,وما يتعلق بذكل ,ولك ذكل فيه نظر ل خيفى اهـ.
وقال ابن العامد :واذلي يظهر جوازه ,فاهنم يسمون نساء ورجال ,وساممه النيب صىل هللا عليه وسمل
اخواننا .واليه ذهب شهاب ادلين الرميل ,وودله مشس ادلين يف هناية احملتاج ,مث ذكروا مسائل
متعلقة هبا ,ويه هل جيربها عىل مالزمة املسكن؟ وهل هل منعها من التشكيل يف غري صورة
الدميني عند القدرة عليه ,لنه قد حيصل النفرة؟ وهل يعمتد علهيا فمي يتعلق برشوط الناكح من
أمر ولهيا وخلوها من املوانع؟ وهل جيوز قبول ذكل من قاضهيم؟ وهل اذا رأها يف صورة غري اليت
ألفها وادعت أهنا يه هل يعمتد علهيا وجيوز هل وطؤها؟ وهل يلكف التيان مبا يألفونه من قوهتم,
اكلعظم وغريه اذا أمكن التيان بغريه؟ .وعىل القول ابجلواز تثبت سائر أحاكم الناكح ,فيجوز هل
وطؤها اذا غلب عىل ظنه أهنا زوجته ,وان جاءت يف صورة حنو حامرة أو لكبة !!! ,وللدمية
متكني زوهجا اجلين ,ولو عىل صورة حنو لكب ,حيث ظنت زوجيته !!!.
ولكن ثبوت أحاكم الناكح امنا هو ابلنس بة لالن ي فقط فمي يظهر ,لهنم وان لكفوا بفروع رشيعتنا
اجامعا معلوما من ادلين ابلرضورة ,لكنا ل ندري تفاصيل تاكليفهم ,فينتقض وضوء الن ي مبسها,
وجيب عليه الغسل بوطهئا ,وكذا النس ية مع اجلين يف الوضوء والغسل ,ال أن بعضهم قال :ان اكن
اجلين عىل صورة الهبمية فال نقض بلمسه ,وبعضهم قال :ينتقض اذا حتققت اذلكورة أو النوثة ,لهنا
ابلتصور مل خترج عن حقيقهتا .ولو جاءت امرأة جنية للقايض وقالت هل :ل ويل يل خاص ,وأريد أن
أتزوج هبذا ,جاز هل العقد علهيا ,ومثلها النس ية ,لو أرادت الزتوجي جبين .ومن ذكل أن ينفق
الن ي علهيا ما ينفقه عىل الدمية لو اكنت زوجة ,وأما اجلين مهنام فال يقىض عليه بأحاكمنا( ).
وأما انتشار احلرمة ابلرضاع من اجلنية مفبناه عندمه عىل حصة املناكحة بيهنام ,فعىل الحص من حرمة
تناكحهام فال تثبت احلرمة ,ولن الرضاع اتبع للنسب ,وهللا تعاىل قطع النسب بني اجلن والنس,
كام قاهل الزركيش .أما عىل ما عليه مجع من حهل فيحرم ,حيث علمت أنوثهتا ,وان مل يكن ثدهيا أو
( ) ذكر هذه القصة يف حياة احليوان ال أنه قال تزوج أربعا بدل عرشا ,وقد تقدم.
( ) أس ىن املطالب رشح روض الطالب وهبامشه حاش ية الرميل الكبري (  ) 6 /النجم الوهَّاج ( ) 7 /7حتفة احملتاج
مع حاشييت الرشواين والعبادي ( ) 16/7مغين احملتاج (  ) 86/حاش ية البجرييم حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب
(  ) 5/ ( ) /التجريد لنفع العبيد (  ) 51/فتوحات الوهَّاب بتوضيح رشح مهنج الطالب املعروفة حباش ية امجلل
(  ) 77/حياة احليوان لدلمريي ( .) 0 /
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فرهجا يف حمهل املعهود !!! ,أو مل تكن يه عىل الصورة املعهودة للديم !!! ,وعىل هذا لو ارتضع عىل
اجلنية ذكر وأنىث انترشت احملرمية بيهنام ,وعىل القول الول ل .ال أن الارتضاع من اجلنية ــ عند
القائلني به ــ اندر( ).
خالصة الكم الفقهاء يف مذهب المام أمحد بن حنبل رمحه هللا:
ذهب الفقهاء احلنبلية اىل اماكن وقوع التناكح بني اجلنسني ,واخلالف جار يف جوازه ,واملذهب
عدم اجلواز ,ونقلوا عن احلسن وقتادة واحلمك واحساق كراههتا( ).
ول غسل عىل املرأة اذا قالت :معي جين جيامعين ,لعدم اليالج والاحتالم ,وبعضهم أوجبه,
لقدرة اجلين عىل غش يان املرأة( ) .وقد يدل عىل مناكحهتم مشاركهتم لالنس يف جنس التلكيف
ابلمر والهنىي والتحليل والتحرمي .وقد يدل عىل املنع كون الوصية ل تصح جلين ,لنه ل ميكل
ابلمتليك اكلهبة ,فيتوجه من انتفاء المتليك منع الوطء ,لنه يف مقابةل مال ,قال هللا تعاىلَ { :و َّاَّلل
َج َع َل لَ ْمك م ْن َأنْفس ْمك َأ ْز َواجا} ,وقال س بحانه { َوم ْن أ َايته َأ ْن َخلَ َق لَ ْمك م ْن َأنْفس ْمك َأ ْز َواجا لتَ ْسكنوا
الَهيْ َا} قال ابن مفلح :وقد ذكر أحصابنا هذا املعىن يف رشوط الكفاءة .وان حص ناكح جنية فيتوجه
ِ
أهنا يف حقوق الزوجية اكلدمية ,لظواهر الرشع ,ال ما خصه ادلليل( ).
واختلفوا يف ناكح اجلين للدمية ,وان جاز العكس لرشف الديم ,وبعضهم أجاز ذكل ,ومنع كون
هذا الرشف هل تأثري يف منع الناكح(.)5
فهذه خالصة أقوال الفقهاء من املذاهب الربعة املشهورة ,ابلضافة اىل أقوال كثرية أعرضنا عن
ذكرها خش ية الطاةل ,ولكها تؤكد اماكن ووقوع التناكح بني النس واجلن ,وامنا اخلالف بيهنم يف
حمكه رشعا.
( ) فتح الوهَّاب (  ) 6/حتفة احملتاج ( ) 8 /8هناية احملتاج مع حاش ية الشربامل ي ( ) 7 /7فتوحات الوهَّاب
(  ) 75/التجريد لنفع العبيد ( .)18/
( ) مسائل حرب الكرماين يف الناكح (  ) 0 /مجموع الفتاوى ( ) 1/ 1الفروع (  ) 6 /مطالب أويل الهنىى يف رشح
غاية املنهتىى ( . )6 6/ ( ) 66/
( ) الفروع (  ) 58/املبدع يف رشح املقنع (  ) 56/كشاف القناع ( .) /
( ) الفروع ( .) 6 /
( )5الفروع (  6 /وما بعدها) مطالب أويل الهنىى يف رشح غاية املنهتىى ( .)6 6/
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وبعد ,فهذه يه أشهر الدةل اليت ميكن أن يس تدل هبا أحصاب هذا القول ,وتركنا كثريا من أدلهتم
اكتفاءا مبا ذكرانه هنا اما لهنا ل خترج عام س بق ذكره ,واما لهنا واهية جدا ,ل تس تحق أن
يتشاغل ابيرادها والرد علهيا ,واما لهنا حصيحة ولكهنا يف غري حمل الزناع ,وبعيدة عن موضوع
البحث.
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الباب الثاني:
مناقشة أدلة الفريق الثاني القائلني بعدم ثبوت وقوع
التناكح بني اإلنس واجلن .
وفيه متهيد وستة فصول:
متهيد :ما املراد ابلناكح ؟
الفصل الول :اجلواب عن الاس تدلل بقوهل تعاىل{ :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن }...
الفصل الثاين :اجلواب عن الاس تدلل بقوهل تعاىلَ { :و َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد}
الفصل الثالث :اجلواب عىل الاس تدلل بقوهل تعاىل{ :ا ْس َت ْم َت َع ب َ ْعضنَا ب َب ْعض}
الفصل الرابع :اجلواب عن الدةل العقلية عىل الماكن واجلواز.
الفصل اخلامس :هل اجلن يتشلكون عىل احلقيقة أم عىل سبيل التخييل؟.
الفصل السادس :هل رؤية اجلن عىل صورمه اليت خلقوا علهيا ممكنة أم ل؟.
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متهيد:
ان تناكح اجلن وتناسلهم فمي بيهنم عن طريق امجلاع ,قال به جامهري العلامء ,ومل خيالف يف ذكل ال
من ل يعتد خبالفه( ) .ودليلهم يف ذكل أيتان من كتاب هللا تعاىل ,احداهام قوهل تعاىلَ { :أفَتَتَّخذون َه
َوذري َّ َته َأ ْول َي َاء م ْن دوين َو ْمه لَ ْمك عَد ٌّو ...الية } فهىي دليل عىل وجود اذلرية والنسل فهيم .والخرى
قوهل تعاىل{ :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} فهىي دليل عىل تأيت الطامث مهنم ,وهو امجلاع أو
ِ
الافتضاض .مفن مجموع اليتني يظهر أن اذلرية يه نتاج الغش يان احلاصل من ذكورمه لانهثم ,وقد
قال جامهري أهل العمل أن اجلن تغىش كام تغىش النس ,قاهل الزجاج وغريه( ) .فاملشاهبة حاصةل يف
أن ذكور اجلن هلم القدرة عىل وطء اانهثم ,كام أن رجال النس هلم القدرة عىل وطء نساهئم .وأما
قول ابن اجلوزي ــ ومن تبعه عىل هذا ــ  :ان اجلن تغىش املرأة كام تغىش النس .فزاد لفظة املرأة,
فانه ان أراد ابملرأة النىث من اجلن فهو موافق ملن س بقه وهو احلق ,لن الكهمم اكن يف أصل
الغش يان من حيث هو ,ل يف غش يان الدمية ,فالول مل خيالف فيه أحد يعتد بقوهل ,خبالف
الثاين ,فهو حمل البحث .وان أراد ابملرأة النىث من النس ,فال يسمل هل ,وغايته أن يكون فهام منه,
ورأاي هل يف املسأةل ,خالفه فيه غريه .وعىل فرض التسلمي فال يلزم من الغش يان امجلاع .قال برهان
ادلين ابراهمي بن مفلح :قال ابن اجلوزي :يف قوهل تعاىل{ :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} فيه دليل
ِ
عىل أن اجلين يغىش املرأة اكلن ي ,وفيه نظر ,لنه ل يلزم من الغش يان اليالج ,لحامتل أن يكون
غش يانه عن مالبسة ببدنه خاصة( ) اهـ.
وينبغي أن يعمل أن امجلاع يف حقهم جامع يناسب خلقهتم ونشأهتم وأعضاءمه وهيئهتم ,ويه غري
معلومة لنا ,ول عمل عندان ان اكنت أعضاؤمه يف املاكن املعهود ابلنس بة لالنس أم ل .فنقف عند
اثبات أصل ذكل ,دون اخلوض يف تفصيل زائد عىل ظاهر اليتني بدون دليل يوجب املصري اليه,
وال اكن قفوا ملا ليس لنا به عمل.
مث ان القول ابلماكن والوقوع يرتتب عليه مفاسد كثرية ,مهنا تعطيل حد الزان عىل البكر أو من ل
زوج لها ,اذا صارت حبىل ,لماكهنا أن تدعي وقوع اجلين علهيا ,واحلدود تدرأ ابلش هبات ,وابلتايل
( ) أحاكم القران لبن العريب ( .) 8 /
( ) معاين القران واعرابه للزجاج ( ) 0 /5زاد املسري ( /
القران للقرطيب (.) 8 / 7
( ) املبدع يف رشح املقنع لبن قدامة ( .) 56/

) النكت والعيون للاموردي ( ) 0/5اجلامع لحاكم
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تش يع الفاحشة بني الناس حتت مربر رشعي ,كام ورد يف الفتوى املنسوبة اىل المام ماكل رمحه
هللا.
سؤال يطرح نفسه:
ملاذا مل يعرف هذا الوطء املزعوم ال يف دهامء الناس وعامهتم ,ومل يعرف يف نساء الرشاف وعلية
القوم من قدمي الزمان اىل يومنا ,سواء من املسلمني أو من الاكفرين؟ ومل يسمع عن واحدة مهنن
أهنا قد وطئت من اجلن ,أو حبلت مهنم ,فهل ك َّن يف حصانة من تسلط الش ياطني علهين ابلوطء
لرشفهن أو ماذا؟ وملاذا جل القصص واحلاكايت اليت وردت يف الوقوع ل يعرف أحصاهبا ,بل مه
من اجملهولني؟ ولهذا جند يف الرواايت واحلاكايت (أخربين رجل من أهل كذا) (قال يل فالن أن
رجال تزوج جبنية) (ورأيت رجال قال أنه تزوج امرأة من اجلن) وحنو هذه العبارات اليت ل ميكن
الاعامتد علهيا يف اثبات أمر غييب كهذا اذلي حنن بصدده .واذا عرف بعضهم مل يكونوا من أهل
العداةل ,أو اكنوا من أهلها ال أن الس ناد الهيم مظمل .ومبا أن وقوع هذا المر كثري ومعروف
ومنترش ,فلامذا مل يأت بأسانيد مرضية تقطع اجلدل ,وتنفي العذر؟
ليس لك ادعاء مقبول وخصوصا يف أمور الغيب:
وأيضا كثري من العلامء ممن أثبت الوقوع قد استند يف اثباته عىل مثل هذه احلاكايت ,وغاية ما فهيا ـ
عىل فرض الصحة ـ اقرار رجل أو امرأة عىل نفسه بأنه تزوج من اجلن !! وهذه دعوى حتتاج اىل
بينة ,ول سبيل اىل البينة ,متاما كام لو ادعى رجل زواجه من امرأة من كوكب أخر ,أو ادعت امرأة
زواهجا من مكل لهيب لها غالما زكيا !!! اذ اللك فيه ادعاء أمر غييب ,ول سبيل اىل البينة ال أن
تكون وحيا ,وقد انقطع ,فمل يبق ال ادلعوى اجملردة ,وهذه وحدها ل قمية لها يف مزيان العمل.
محل مرمي علهيا السالم بواسطة املكل:
مع أنه قد ورد يف القرأن الكرمي محل مرمي علهيا السالم بواسطة تدخل املكل رصاحة ,ولول النص
مل يكن لنا أن حنمك يف ذكل مبجرد الرأي والهوى ,ول يقبل اليوم من أي امراة حبىل ادعت مثل ما
ادعته مرمي علهيا السالم ,استنادا اىل أنه وقع فعال ملرمي علهيا السالم ,وعدم املانع العقيل !! كام ل
يقبل مهنا أن تدعي احلبل من اجلن ,فانه مل يرد يف امحلل بواسطة تدخل اجلن من النصوص
الرصحية ما أىت يف املكل !!! ـ وان اكن بني القضيتني اختالف ـ فان اكن لبد من قياس فليكن عىل
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املكل ل عىل اجلن ,وهذا مل يقل به أحد ,فهل مبجرد ادلعاوى وعدم الامتناع العقيل تثبت املسائل
الغيبية ؟؟!!! لك هذا مما يدكل عىل أن الالكم فهيا بعيد عن الواقع العميل.
َرش َول َ ْم أَك بَغيًّا} دليل عىل عدم الماكن:
قول مرمي { َول َ ْم ي َ ْم َس ْس ين ب َ ٌ
َرش َولَ ْم َأك بَغ ًّيا}
وقد ذكر هللا تعاىل قول مرمي علهيا السالم { َأ ََّّن يَكون يل غ َال ٌم َول َ ْم ي َ ْم َس ْس ين ب َ ٌ
فذكرت ما جرت به العادة من أن املرأة النس ية توطأ وتنجب من البرش حفسب ,ولو أمكن ذكل
َرش} غري واف مبقصود النفي ,اذ ان فيه
من هجة اجلن حبال من الحوال لاكن قولها { َول َ ْم ي َ ْم َس ْس ين ب َ ٌ
الاقتصار عىل نفي امجلاع البرشي حفسب ,ومل تتعرض مجلاع اجلين ـ لو اكن ممكنا ـ من قريب أو
بعيد ,والسبب يف ذكل هو أنه غري وارد بتاات ,وليقع هذا النوع من الوطء ال عند من تومهه ,وال
اكن الوىل هبا أن تقول :ومل ميسس ين أحد ,أو حنو هذا من العبارات اليت تفيد مشول اجلن يف نفي
املساس هبا ان اكن ذكل ممكنا .ولكهنا ذكرت املساس املمكن أن يتأىت ابلنس بة للمرأة ,وهذا هل
صوراتن( ) ,احداهام رشعية ,ويه ممتثةل ابلناكح ,ويدخل فهيا ما يلحق هبا من الوطء مبكل الميني,
ووطء الش هبة ,وحنو ذكل ,والخرى غري رشعية ,ويه ممتثةل ابلزان ,وما يلحق به من النكحة
َرش} اىل النوع الول ,وبقولها { َول َ ْم َأك بَغ ًّيا} اىل الثاين.
احملرمة ,فأشارت بقولها { َول َ ْم ي َ ْم َس ْس ين ب َ ٌ
فان قيل ان النفي هنا أغليب ,وأن عدم تعرضها لوطء اجلن ابعتباره قليل واندرل لعدم وقوعه.
فيجاب بأن املقام هنا مقام تربئة الفرج من شائبة التعرض هل مبساس مطلقا ممن يتأىت منه املساس,
ولهذا ذكرت النفي اخلاص يف قولها { َول َ ْم َأك بَغ ًّيا} وهو معل الفاحشة طواعية ,بعد ذكرها النفي العام
َرش} لن البغاء مساس أيضا( ) ,وهذا أبلغ يف البيان وأمشل لعموم النفي,
يف قولها { َولَ ْم ي َ ْم َس ْس ين ب َ ٌ
وكهنا أرادت كيف جييء الودل ويه بكر مل يفتضها أحد حبال .ولو اكن ناكح اجلن واردا لاكن ذكره
أوىل خلفاء سببه ,ولن العذر فيه أوىل.
فان قيل :ان مرمي علهيا السالم مل تذكر ناكح اجلن لهنا حمفوظة منه بدعوة أهما حني قالت { َواين
ِ
ُأعيذهَا ب َك َوذريَّهتَ َا م َن َّ
الش ْي َطان ا َّلرجمي ( ) 6فَتَ َقبَّلَهَا َرهبَا ب َقبول َح َسن َو َأنْبَهتَ َا ن َ َباات َح َس نا َو َكفَّلَهَا
َز َكر َّاي  ...الية} ,ل لعدم اماكنه يف ذاته ,وأما غريها من النساء فمل حيضني هبذه الفضيةل فال ميتنع يف
حقهن ذكل .فاجلواب :أن كوهنا حمفوظة من الش يطان ل مينعها ذكل أن تربئ نفسها مما ل يقع مهنا
( ) تفسري القرطيب (  )1 /تفسري البغوي (  ) 8/تفسري ابن كثري ( ) 0/5أضواء البيان ( .) 87/
( ) تفسري القرطيب ( .)1 /
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مبوجب احلفظ ,ويه قد نفت البغاء عن نفسها ,وهو من حظوظ الش يطان ,مما يدل عىل أن البغاء
جائز مهنا ومن غريها ,غري أنه مل يقع مهنا لعارض احلفظ .ولو اكن وطء اجلن جائزا يف حقها أو يف
حق غريها ـ ولو مل يقع علهيا لعارض احلفظ ـ لاكن ذكره ابلنفي هو الوىل ,ولن النبياء علهيم الصالة
والسالم ينفون عن أنفسهم الرشك وهو أعظم اذلنوب ,ومل متنعهم عصمهتم منه من نفيه عن أنفسهم,
مفن دوهنم من ابب أوىل ,وهللا أعمل.
فان قيل امنا نفت امجلاع اذلي يتأىت منه احلبل واليالد ,لهنا برشت مبولود ,والجناب من املرأة
خاص ابلبرش ,وأما جامع اجلين فال يكون منه الجناب ,ولهذا مل تتعرض مرمي علهيا السالم ذلكره
َرش} يشمل الغالم اذلي مل حيتمل ,والكبري
لعدم احلاجة اليه .فيجاب بأن قولها { َولَ ْم ي َ ْم َس ْس ين ب َ ٌ
العايت ,والعقمي ,والعنني ,واجملبوب ,وحنومه ,وهؤلء مجيعا ل يتأىت مهنم الودل ,وان اكن يتأىت من
بعضهم الافتضاض ,ومع هذا فهم داخلون يف النفي .وجياب أيضا بأن أكرث القائلني ابلوقوع جيوزن
الجناب من اجلين ,والدةل اليت اس تدلوا هبا تشهد هلم بذكل ,كقوهل تعاىلَ { :و َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال
َو ْ َال ْو َلد} ,وحديث املغربني ,وقصة بلقيس ,وغري ذكل من الدةل ,ومن قال بعدم الجناب مهنم
فقوهل خمالف لدلته اليت اس تدل هبا عىل الوقوع ,وأغلب أدلته ترد عليه قوهل ,لن أدةل املسألتني
واحدة ,وتفريقه بيهنام حتمك ظاهر .نقول هذا عىل فرض الوقوع ,وال فس يأيت ابذن هللا تعاىل بيان
عدم حصة ما ذهبوا اليه مجيعا من الوقوع ,والجناب من ابب أوىل ,فالجناب فرع عن الوقوع ,ومع
هذا فلو فرض جدل وقوع التناكح واقعا ــ ل دليال ــ لاكن الجناب بعيدا ,لختالف الطبيعتني( ).

( ) قال اجلاحظ :وزمعوا أن بلقيس بنت ذي مرشح ,ويه ملكة س بأ ,ذكرها هللا يف القرأن ,فقال { َولَهَا َع ْر ٌش َعظ ْ ٌمي},
ن ي ,غري أ َّن تكل اجلنية ْ
رصفا حبتا ,ليس فهيا َش ْو ٌب ,ول َنز َعهَا ع ْر ٌق,
ودلت انس ية خالصة ْ
زمعوا أ َّن ُأ َّمها جني ٌة ,وأ َّن أابها ا ٌّ
ول َج َذهبَ ا َش َبهٌ ,وأهنَّ ا اكنت اكحدى نساء امللوك .فأحس ْب أن التناكح يكون بني اجلن والنس ,من َأ ْي َن أوجبوا التالق َح,
اب الش بق ,ينياكن النَّاقة وال َبقَرة وال َع ْ َزن والنعجة ,وأجناسا كثرية ,في ْفرغون ن َط َفهم يف أفْ َواه أرحاهما,
وحنن َجند العرايب والشَّ َّ
ومل َنر ول مسعنا عىل طول ادلهر ,وكرثة هذا العمل اذلي يكون من السفهاءَ ,ألْقَ َح مهنا يش ٌء من هذه الجناس ,والجناس
عىل حاهلم من حلْم ودَم ,ومن الن َطف خلقوا .وأصل النسان من طني ,واجلان خلق من انر ا َّلسموم ,فَ َش َبه ما بني اجلن
القرد .واكن ينبغي للقردة أ ْن يَلْقَ َح من النسان .انظر كتاب البغال (ص )
والنس ,أبعد من َش َبه ما بني النسان و ْ
الرسائل (  ) 7 /الكهام للجاحظ.
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تنبيه :اخلالف يف هذه املسأةل هو بني أهل الس نة:
وقبل اخلوض يف اجلواب عن أدةل اجملزيين ينبغي التنبيه اىل أن بعض الباحثني يف هذه املسأةل عرض
اخلالف عىل أنه خالف بني أهل الس نة واملعزتةل !! وجعل القول بعدم وقوع التناكح بني النس
واجلن مبنيا عىل أصول املعزتةل ,ل عىل أصول أهل الس نة ,وهذا َعيب من قائهل( ) .ومع كرثة
البحث يف هذه املسأةل مل أقف عىل أحد من العلامء صور اخلالف فهيا هبذا التصوير الغريب !!
فليتنبه لهذا.

( ) قائل ذكل هو الش يخ عبد الرحمي ا َّلط َّحان يف رشحه لسنن الرتمذي  -ابب ما جاء يف كراهية ما يستنجى به  .كام هو يف
موقعه عىل الش بكة العنكبوتية النرتنت.
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الفصل األول:
اجلواب عن الاس تدلل بقوهل تعاىل{ :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن :}...
أما اجلواب عن الاس تدلل بقوهل تعاىل{ :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} فانه لبد قبل الرشوع يف
ِ
اجلواب أن ننبه اىل أن حصة الاس تدلل هبذه الية عىل اماكن أو وقوع التناكح بني النس واجلن ل
يس تقمي ال بأمور:
أول :لبد من اثبات أن املقصود ابلطمث يف الية هو امجلاع أو الافتضاض ,مع ابطال ارادة غريه
من املعاين ,أو بيان عدم صالحيته ,فيتعني حينئذ ما ذهبمت اليه من حصة الاس تدلل ابلية عىل
مطلوبمك .وأما مع منافسة غريه من املعاين هل فيضعف حينئذ الاس تدلل هبا ,ول يسمل لمك ما ذهبمت
اليه ,لحامتل ارادة املعىن الخر ,والحاكم ل تثبت ابلحامتل ,فال يتعني ما ذهبمت اليه ,كام س يأيت
بيانه.
رانيا :لبد أيضا من اثبات أن احلور يف الية هن من نساء ادلنيا دون النساء اخمللوقات يف اجلنة,
لن الاحامتلت الواردة عىل القول بأهنن من اخمللوقات يف اجلنة أيضا تضعف من قوة الاس تدلل
ابلية عىل املطلوب ,ول يتعني ما ذهبمت اليه فهيا ,اذ ان النساء اخمللوقات يف اجلنة خلق أخر,
ولسن من بنات أدم وحواء اخمللوقات من ماء وطني ,وعندئذ يكون البحث خارجا عن حمل الزناع.
ولو فرض قدرة اجلن عىل افتضاض أو جامع نساء اجلنة يف الخرة فال يلزم منه اقتدارمه عىل ذكل
مع نساء أهل ادلنيا ,ول يصح قياس أمور الخرة عىل ادلنيا ,وليس لك ما جاز مهنم يف اجلنة جاز
يف ادلنيا ,كام س يأيت ان شاء هللا تعاىل.
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رالثا :لبد من اثبات أن املقصود بنساء ادلنيا ــ عىل فرض الصحة ــ هن النس يات دون اجلنيات,
اذ ان اللفظ يتناول امجليع ,واخلطاب يف الية لالنس واجلن عىل السواء ,فاذا ورد احامتل ارادة
امجليع ـ النس يات واجلنيات ـ فال يتعني ما ذهبمت اليه ويسقط اس تدللمك ابلية.
رابعا :لبد من اثبات أن وطء اجلين لالنس ية يكون جبامع حقيقي يس تقل فيه اجلين جبامعها كجامع
الن ي لها.

بيان بطالن الاس تدلل بأية الطمث من وجوه:
وهنا حبول هللا تعاىل نبني بطالن الاس تدلل هبا من عدة وجوه:
الوجه الول :ان من معاين الطمث املس.
س بق وأن ذكران يف أدةل القول الول أن الطمث هل معىن رالث ابلضافة اىل الافتضاض وامجلاع,
وهو املس ,وقد تقدم النقل عن اخلليل ,وأيب معرو الشيباين ,وابن فارس ,واجلوهري وابن
منظور ,يف قول هللا عز وجل {لَ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} أي :مل ميسسهن( ).
ِ
ونزيد هنا قول أيب عبيدة معمر بن املثىن{ :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن} مل ميسسهن ,يقال ما طمث هذا البعري حبل
قط ,أي ما مسه حبل قط( ) اهـ.
فان قيل :ان املس هنا املراد به امجلاع كام س بق نقهل عن ابن جرير ,وقال ابن فارس :ويقال :طمث
الرجل املرأة :مسها جبامع .وهذا يف هذا املوضع ل يكون جبامع وحده .قال هللا تعاىل{ :لَ ْم ي َ ْطمثْ َّن
ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} .وقال أيضا :طمث الرجل املرأة :مسها جبامع ل غري( ) .فاجلواب أن مراده يف
ِ
قوهلم طمث الرجل املرأة أنه ل خيتص ابمجلاع حفسب ,بل يكون ابمجلاع مطلقا ويكون أيضا
ابلتدمية ,وهو الافتضاض .وهذا اذلي عليه أكرثمه ,عىل أهنم أيضا جعلوا املس معىن مس تقال غري
امجلاع املطلق أو املقيد .قال ابن دريد :يقال :بعري ما طمثه حبل قط ,أي ما مسه .ويف التزنيل }لَ ْم
( ) العني ( ) /7مقاييس اللغة ( /
( ) جماز القرأن ( .) 5/
( ) مقاييس اللغة (  ) /مجمل اللغة (.)586

) الصحاح اتج اللغة (  ) 86/لسان العرب ( .) 66/
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ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} أي مل ميسسهن( ) اهـ .جفعل الطمث يف البعري ويف احلور من ابب
ِ
واحد .وقال الزهري :أخربين املنذري عن ابن فهم عن محمد بن سالم عن يونس أنه سأهل عن قوهل
}ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن} فقال :تقول العرب :هذا مجل ما طمثه حبل قط ,أي :مل ميسه .قلت ـ الزهري ـ:
وحنو ذكل قال أبو عبيدة .قال} :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن} مل ميسسهن( ) اهـ .فالسؤال وقع عن الطمث يف الية,
فاكن اجلواب ابملس كحبل امجلل .وقال نشوان امحلريي :طمث الرجل املرأة :اذا لمسها( ) اهـ .ويف
موضع أخر بعد أن ذكر املعاين الثالثة ,الافتضاض ,والوطء ,واملس قال :وعىل مجيع ذكل يفرس
قوهل تعاىل} :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان}( ) اهـ.
ِ
فالغالب أن املراد ابملس واملالمسة املبارشة ,ل امجلاع ,وقد يظهر من الكم بعضهم أنه امجلاع ,وهللا
أعمل .وقد ذكر هذا املعىن تفسريا للية غري واحد من علامء العربية والتفسري ,ول يسمل حبمهل هنا
عىل امجلاع ملا س بق ,وما س يأيت.
الكم املفرسين يف أن املس غري امجلاع:
قال أبو احلسن املاوردي{ :لَ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} فيه ثالثة أوجه :أحدها :مل ميسسهن,
ِ
قال أبو معرو :الطمث املس ,وذكل يف لك يشء ميس .الثاين :مل يذللهن انس قبلهم ول جان,
والطمث :التذليل ,قاهل املربد .الثالث :مل يدهمن يعين انس ول جان ,وذلكل قيل للحيض طمث,
قال الفرزدق:
دفعن ايل مل يط َم ْ َث قبيل  ...وهن أحص من بيض النعام
ويف الية دليل عىل أن اجلن تغىش اكلنس( )5اهـ.
وقال ابن اجلوزي :ويف معناه قولن :أحدهام أنه مل يفتضهن ,والطمث :الناكح ابلتدمية ,ومنه قيل
للحائض طامث ,قاهل الفراء .والثاين :مل ميسسهن يقال :ما طمث هذا البعري حبل قط ,أي :ما

( ) مجهرة اللغة ( .) 6/
( ) هتذيب اللغة ( .) 6/
( ) مشس العلوم ( ) 58/7وانظر البارع يف اللغة للقايل (  )67الغريبني يف القرأن واحلديث (  ) 8/حتفة الريب
ليب حيان (.) 08
( ) مشس العلوم (.) 51/7
( )5النكت والعيون (. ) 1/5
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مسه ,قاهل أبو عبيدة( ) اهـ .ففرق بني املعنيني .وقال الفخر الرازي{ :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن} فيه وجوه,
أحدها :مل يفرعهن ,رانهيا :مل جيامعهن ,رالثا :مل ميسسهن ( ) اهـ.
وهذا واحض يف كون املس غري الافتضاض وغري امجلاع ,وعليه فليس هل معىن سوى املبارشة ,وهللا
أعمل.
نفي املبارشة أليق ابحلور من نفي امجلاع:
ولو اكن املس يف الكهمم هو امجلاع لاكن تكرارا وحشوا ل فائدة فيه .وان اكن املس يطلق عىل
امجلاع يف اللغة ,ويصلح تفسريا لبعض الايت القرأنية ,ال أن الوجه هنا محهل عىل املبارشة واملس
ابليد ,وهو الوىل فيكون مغايرا للجامع ,وذكل لن امجلاع والفضاء اىل النساء مرحةل متأخرة
يس بقها النظر والالكم واللمس والتقبيل ,وينهتىي المر أخرا ابمجلاع ,وقد وصف هللا تعاىل احلور
العني بصفات النساء اخملدرات املصوانت بقوهل {ح ٌور َم ْقص َور ٌ
ات يف الْخ َيام} ,وقال هللا عز وجل
ارصات َّ
ون} ,وقال هللا عز وجل { َوح ٌور ع ٌني ( ) َ َك ْمثَال
الط ْرف ع ٌني (َ َ ) 8كهنَّ َّن ب َ ْي ٌض َم ْكن ٌ
{ق َ َ
الل ْؤلؤ الْ َم ْكنون} ,واملكنون هو املصون املس تور .وقال احلسن :يعين حمصون مل متسه اليدي( ).
وقال ابن جرير الطربي :ش هبن يف بياضهن وأهنن مل ميسهن قبل أزواهجن انس ول جان ببياض
البيض اذلي هو داخل القرش ,وذكل هو اجلدلة امللبسة املح قبل أن متسه يد أو يشء غريها,
وذكل ل شك هو املكنون .فأما القرشة العليا فان الطائر ميسها ,واليدي تبارشها ,والعش يلقاها.
والعرب تقول للك مصون مكنون .ما اكن ذكل اليشء لؤلؤا اكن أو بيضا أو متاعا( ) اهـ.
قلت :فاذا اكن الاكتنان والقرص يف اخليام هو وصفهن ,فان الالئق مبقاهمن أن ينفى عهنن أدَّن
القرب ل أعاله ,وأوهل ل أخره ,وبنات امللوك ل ميدحن بعدم افتضاضهن من أحد ,بل لو قيل ان
هذا اىل التنقص أقرب منه اىل املدح مل يكن بعيدا ,وامنا ميدحن بعدم املبارشة واملالمسة ,فهو
مبالغة يف الصون والعفاف ,كام أنه أمكل رىض للزوج ,اذ اكنت عينه أول عني وقعت علهيا ,ويده
أول يد متسها .ولن نفي امجلاع ل يس تلزم نفي مقدماته ,ومهنا املالمسة ,فان امجلاع منهتىى الشهوة,
ول يتوصل اليه غالبا بدون مقدماته ,خبالف نفي املالمسة فهو نفي للجامع من ابب أوىل ,وهذا
( ) زاد املسري ( . ) /
( ) التفسري الكبري ـ مفاتيح الغيب (. ) 76/ 1
( ) تفسري ابن كثري (. ) /7
( ) تفسري الطربي ( . ) /
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أقرب اىل حالهن وأليق بوصف كاملهن ,وعىل هذا فيرتحج أن تفسري الطمث يف الية ابملس أوىل
منه ابمجلاع ,وأليق مبعىن الية ,وهللا أعمل .
احامتل أخر يف معىن أية الطمث:
وذكر القايض أبو محمد بن عطية احامتل يف معىن الية فقال :وحيمتل اللفظ أن يكون مبالغة وتأكيدا,
()
كنه قال :مل يطمثن يشء ,أراد العموم التام ,لكنه رصح من ذكل ابذلي يعقل منه أن يطمث
اهـ.
قلت :وهذا القول أحد الاحامتلت يف معىن الية وليس ببعيد ,وهو جار عىل لغة العرب ,وفيه نوع
من املبالغة يف وصف املفعول به ـ وهن احلور ـ بقطع النظر عن الفاعل ـ النس أو اجلن ـ لن الية
س يقت ملدهحن معوما ,ومل تسق لبيان من يطمث من.
()
وقال ابن جزي :ونفى أن يطمثن انس أو جان ,مبالغة وقصدا للعموم ,فكنه قال مل يطمثن يشء
اهـ .وقال اخلازن :ومعىن الية املبالغة يف نفي الطمث عهنن لن ذكل أقر لعني أزواهجن اذ مل
يغشهن أحد غريمه( ) اهـ.
الوجه الثاين :عىل التسلمي بأن املراد ابلطمث امجلاع ,فالبد من اثبات أن املراد ابحلور يف الية نساء
ادلنيا .والعلامء خمتلفون يف ذكل ,هل هن من نساء ادلنيا أم من نساء اجلنة؟ ومعرفة الراحج فهيا
س يحجم كثريا من اخلالف يف املسأةل .لن الفرض هو اماكن وطء اجلين لالنس ية من بنات أدم,
ووطء الديم للجنية يف ادلنيا .وأما اماكن وطء اجلين يوم القيامة لالنس ية من احلور ــ عىل فرض
حصوهل ــ فان هذا خارج عن حمل البحث ,لن أمور ادلنيا ل تقاس بأمور الخرة ,وليس لك ما
جاز وقوعه يف الخرة جاز وقوعه يف ادلنيا ,وهذا أمر ل ينبغي أن يكون فيه اختالف .قال ابن
مفلح يف الفروع :فظاهر اخلرب أن الرجل مهنم ـ أي اجلن ـ يزتوج كام يزتوج الديم ,لكن الديم كام
يزتوج من احلور العني يزتوج من جنسه ,وأما املؤمن من اجلن فيزتوج من احلور العني ويزتوج من

( ) احملرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز (/5
( ) التسهيل لعلوم التزنيل ( .) /
( ) لباب التأويل يف معاين التزنيل ( .) /

).
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جنسه ,عىل ظاهر اخلرب ,لنه ليس يف اجلنة أعزب ,لكن تزوجيه بأدمية وتزوجي الديم جبنية فيه
نظر  .......فان ثبت هذا يف اجلنة فهل يلزم جوازه يف ادلنيا؟ فيه نظر( ) اهـ.
هل احلور من نساء ادلنيا أم من نساء اجلنة؟
وأما اخلالف يف احلور العني هل هن من نساء ادلنيا أم من نساء الخرة فهو معروف مشهور.
قال الواحدي :قال املفرسون :مل يطأهن ومل يغشهن ومل جيامعهن ,هذه ألفاظهم( ) ,ومه خمتلفون يف
هؤلء ,فبعضهم يقول :هن اللوايت أنشنئ يف اجلنة من حورها ,وبعضهم يقول :يعين نساء ادلنيا
أنشنئ خلقا أخر أباكرا كام وصفن.
ــ قال الشعيب :نساء من نساء ادلنيا ,مل ميسسن منذ أنشنئ خلقا.
ــ وقال مقاتل :لهنن خلقن يف اجلنة.
ــ وقال عطاء عن ابن عباس :هن الدميات الاليت منت أباكرا.
ــ وقال اللكيب :مل جيامعهن يف هذا اخللق اذلي أنشنئ فيه انس ول جان( ) اهـ.
قلت :الكم الشعيب هذا رواه البهيقي يف البعث والنشور بس ند حصيح اليه ,يف قوهل {لَ ْم ي َ ْطمثْ َّن
ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} ,قال :هن من نساء أهل ادلنيا خلقهن هللا يف اخللق الخر ,كام قال {اانَّ
ِ
ِ
َأنْشَ أْانَ ه َّن انْشَ اء ( ) 5فَ َج َعلْ َناه َّن َأ ْب َاكرا ( ) 6عراب َأ ْت َرااب} مل يطمثن حني ع ْد َن يف اخللق الخر
ِ
انس قبلهم ول جان( ) اهـ.

( ) الفروع ( .) 6 /
()
ميس ْسه َّن كام تقدم.
ومن ألفاظهم أيضا مل َ
( ) التفسري البس يط ( .) 81/
( ) البعث والنشور للبهيقي (ص  ) 6قال أخربان أبو نرص بن قتادة أنبأ أبو منصور النرضوي ثنا أمحد بن جندة ثنا سعيد
بن منصور ثنا أبو عوانة عن اسامعيل بن سامل عن الشعيب ,وهذا اس نا ٌد حصيح ,رجاهل ثقات ,عدا ش يخ البهيقي ,وهو أبو
نرص معر بن عبد العزيز بن معر بن قتادة البشريي النعامين النصاري النيسابوري ,مل أقف عىل من ذكره جبرح أو تعديل ,ال
بعض املتأخرين ,وقد أكرث عنه البهيقي ,واكن حيدث من أصل كتابه ,وبيهتم بيت احلديث والصالح ,وهو من املشاخي الكبار
اذلين رووا عن أيب عيل بن أيب منصور البهيقي ,وقد حصَّح البهيقي سامعه ,وحمك عىل أحاديث من طريقه ابلصحة ,وهذا
يقتِض توثيق البهيقي هل ,وبناء عىل ما س بق حمك ش يخنا أبو احلسن السلميين بتوثيقه .انظر السلسبيل النقي يف ترامج
ش يوخ البهيقي ( .)5
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وواحض يف الكم الشعيب أنه ل يتحدث عن النساء اخمللوقات يف اجلنة ,وأن احلور يف الية عنده هن
نساء ادلنيا بعد النشأة الثانية ,ال أنه ل يصلح للمتسك به لن لفظ نساء أهل ادلنيا ل خيتص
ابلنس يات حفسب ,بل واجلنيات عىل السواء.
ونقل أبو املظفر السمعاين عن احلسن قال :هن املؤمنات من الدميات( ) ,ومل يذكر اس ناده.
والكم مقاتل ذكره يف تفسريه قال :لهنن خلقن يف اجلنة مع جشر اجلنة ,يعين مل يطمثن انس قبل
أهل اجلنة ,ول جان يعين جن( ) اهـ.
وهذا واحض يف أنه ليعين نساء ادلنيا ,والكمه يشمل النساء معوما من النس واجلن ,ول خيتص
ابلنس يات.
والكم ابن عباس ذكره الواحدي بدون اس ناد .وكذا ذكره ابن القمي( ) ,وحيمتل أنه نقهل من الواحدي,
وهللا أعمل.
وأما قول اللكيب هذا مفحمتل لرادة نساء ادلنيا ولنساء الخرة ,وعىل الاحامتلني فيدخل فهيام
اجلنيات عىل ما س بق.
وقال القرطيب :واملشهور أن احلور العني لسن من نساء أهل ادلنيا ,وامنا هن خملوقات يف اجلنة,
لن هللا تعاىل قال{ :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} ,وأكرث نساء أهل ادلنيا مطمورات ,ولن
ِ
النيب صىل هللا عليه وسمل قال :ان أقل ساكين اجلنة النساء( ) .فال يصيب لك واحد مهنم امرأة,
ووعد احلور العني مجلاعهتم ,فثبت أهنن من غري نساء ادلنيا( )5اهـ.
وقال ابن القمي :ظاهر القرأن أن هؤلء النسوة لسن من نساء ادلنيا ,وامنا هن من احلور العني .وأما
نساء ادلنيا فنساء النس قد طمثن النس ,ونساء اجلن قد طمثن اجلن .والية تدل عىل ذكل
 ......ويدل عىل أهنن احلور الاليت خلقن يف اجلنة أنه س بحانه جعلهن مما أعده هللا يف اجلنة لهلها
من الفواكه والامثر والهنار واملالبس وغريها .ويدل عليه أيضا الية اليت بعدها ,ويه قوهل تعاىل:

( ) تفسري السمعاين (.) 6/5
( ) تفسري مقاتل بن سلمين ( .) 0 /
( ) التفسري القمي (ص .)505
( ) رواه مسمل ( ) 7 8من حديث معران بن حصني.
( )5تفسري القرطيب (.) 88/ 7
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{ح ٌور َم ْقص َور ٌ
ات يف الْخ َيام} مث قال{ :ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} قال المام أمحد :واحلور
ِ
العني ل مينت عند النفخ يف الصور ,لهنن خلقن للبقاء( ) اهـ.
بيان ضعف اس تدلهلم بأية الطمث من هجتني:
فاذا ظهر أن املراد بقارصات الطرف يف الية هن احلور العني ,وأن املراد هبن هو النساء اخمللوقات
يف اجلنة ,فال يصح حينئذ الاس تدلل ابلية عىل ما ذهبمت اليه من هجتني:
اجلهة الوىل :أن الية الواردة عامة يف احلور اخمللوقات يف اجلنة ,فتشمل احلور من النس واجلن,
لن اخلطاب فهيا لالنس واجلن معا ,والصل البقاء عىل العموم حىت يرد اخملصص ,واملسأةل ليس
فهيا دليل مرفوع ميكن الاعامتد عليه خيصص احلور بأحد اجلنسني دون الخر ,والتعني دون دليل
حتمك ظاهر .وعىل هذا فنساء أهل اجلنة يدخل فهين اجلنيات ,واللفظ يتناولهن مجيعا .وهذا هو
قول مضرة بن حبيب( ) وأبو املظفر والقرطيب وابن القمي وغريمه ,ونس به أبو املظفر اىل أكرث
املفرسين .روى ابن جرير الطربي عن أرطاة بن املنذر قال سألت مضرة بن حبيب هل للجن من
ثواب؟ قال نعم ,مث نزع هبذه الية {لَ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} ,فالنس يات لالنس واجلنيات
ِ
للجن( ) اهـ.
ارصات َّ
الط ْرف} هن
وقال أبو املظفر السمعاين :وعن احلسن البرصي :أن املراد من قوهل{ :فهي َّن قَ َ
املؤمنات من الدميات .فعىل هذا قال بعضهم :جيوز أن يطأ اجلين النس ية ,واس تدل بظاهر الية.
وأما الكرثون أنكروا هذا وقالوا معىن الية {ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن} اجلنية جين ول النس ية ان ي .وقوهل:
ارصات َّ
الط ْرف} يتناول النس يات واجلنيات( ) اهـ.
{فهي َّن قَ َ
( ) التفسري القمي (ص.)505
( ) هو التابعي الثقة مضرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي أبو عتبة الشايم امحليص قال ابن سعد :اكن ثقة ان شاء هللا .وقال
ابن معني :ثقة .وقال العجيل ثقة .وقال أبو حاُت الرازي ل بأس به .انظر الطبقات لبن سعد ( ) /7اترخي ابن معني
رواية ادلاريم (  ) 5/الثقات للعجيل(  ) /اجلرح والتعديل (  ) 67/وذكرة ابن حبان يف الثقات ( ) 88/
هتذيب الهتذيب ( . ) 51/
( ) تفسري الطربي (  )65/قال حدثين أبو محيد أمحد بن املغرية امحليص قال ثين أبو َح ْيوة رشحي بن يزيد احلرضيم قال
ثين أرطاة بن املنذر به .ورجاهل ثقات .ورواه أبو الش يخ يف العظمة ( ) 616/5من طريق هشام بن عامر حدثنا مبرش
حدثنا أرطأة به .ومبرش هو ابن اسامعيل أبو اسامعيل احلليب أحد الثقات املعروفني ,واذلي يبدو أن امسه تصحف اىل
ميرسة ,ومل أجد يف تالمذة أرطأة ول يف ش يوخ هشام بن عامر أحدا يدعى ميرسة وهللا أعمل.
( ) تفسري السمعاين (.) 6/5
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وقال القرطيب :يف هذه الية دليل عىل أن اجلن تغىش اكلنس ,وتدخل اجلنة ويكون هلم فهيا
جنيات .قال مضرة  :للمؤمنني مهنم أزواج من احلور العني ,فالنس يات لالنس ,واجلنيات للجن.
وقيل :أي مل يطمث ما وهب هللا للمؤمنني من اجلن يف اجلنة من احلور العني من اجلنيات جن ,ومل
يطمث ما وهب هللا للمؤمنني من النس يف اجلنة من احلور العني من النس يات انس( ) اهـ.
وقال ابن القمي :ذكر يف وصف نساهئم أهنن {ل َ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} وهذا وهللا أعمل معناه
ِ
()
أنه مل يطمث نساء النس انس قبلهم ,ول نساء اجلن جن قبلهم اهـ.
وقال الش يخ زكراي بن محمد بن أمحد بن زكراي النصاري :أي مل يفتض النس يات ان ي ول اجلنيات
جين( ) اهـ.
وقال الش يخ أمحد بن محمد البنا :واملعىن أن النس يات ل ميسها انس ,واجلنيات ل ميسها جن؛ لن
اجلن هلم قارصات الطرف من نوعهم يف اجلنة( ) اهـ.
قلت :والصل أن لك جنس يس متتع جبنسه املوافق هل كام قال هللا تعاىلَ { :و َّاَّلل َج َع َل لَ ْمك م ْن
َأنْفس ْمك َأ ْز َواجا} ,وقال عز وجل { َوم ْن أ َايته أَ ْن َخلَ َق لَ ْمك م ْن َأنْفس ْمك َأ ْز َواجا لتَ ْسكنوا الَهيْ َا  ...الية},
ِ
والقول خبالف ذكل خروج عن الصل.
وقد ذكر بعض املفرسين احامتلت أخرى ,قال العالمة اللوِس :ول مانع من أن خيلق هللا تعاىل يف
اجلنة حورا لالنس يشالكهنم يقال لهن ذلكل انس يات ,وحورا للجن يشالكهنم يقال لهن ذلكل
جنيات.
وجيوز أن تكون احلور لكهن نوعا واحدا ويعطى اجلين مهنن ,لكنه يف تكل النشأة غريه يف هذه
النشأة ,ويقال :ما يعطاه الن ي مهنن مل يطمثا ان ي قبهل ,وما يعطاه اجلين مل يطمثا جين قبهل,
وهبذا فرس البلخي الية .وقال الشعيب واللكيب :تكل القارصات الطرف من نساء ادلنيا مل ميسسهن
منذ أنشنئ النشأة الخرة خلق قبل ,واذلي يعطاه الن ي زوجته املؤمنة اليت اكنت هل يف ادلنيا
ويعطى غريها من نساهئا املؤمنات أيضا ,ويبعد أن يعطى اجلين من نساء ادلنيا النسانيات يف
( ) تفسري القرطيب (.) 8 / 7
( ) طريق الهجرتني ( .) 6/
( ) فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القران (ص .)5 7
( ) احتاف فضالء البرش يف القراءات الربعة عرش (ص .)5 8
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الخرة .واذلي يغلب عىل الظن أن الن ي يعطي من النس يات واحلور واجلين يعطى من اجلنيات
واحلور ول يعطى ان ي جنية ,ول جين انس ية ,وما يعطاه املؤمن انس يا اكن أو جنيا من احلور
يشء يليق به وتش هتيه نفسه ,وحقيقة تكل النشأة وراء ما خيطر ابلبال( ) اهـ.
اجلهة الثانية :ما تقدم ذكره من أن اماكن وطء اجلين للحور يف اجلنة ـ عىل فرض أهنا انس ية ـ ل
يلحق به متكنه منه مع الدمية يف ادلنيا لعدم حصة قياس ادلنيا عىل الخرة ,ولن غاية ما يف قوهل
تعاىل{ :لَ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان} اماكن وطء اجلين املؤمن للحور العني ,وهذا ل يكون ال
ِ
بعد دخول اجلنة .قال ابن القمي :فدل عىل أن مؤمنهيم يتأىت مهنم طمث احلور العني بعد ادلخول كام
يتأىت من النس( ) اهـ .فالية تتحدث عن اكرام هللا تعاىل لهل اجلنة من النس واجلن ,مثلام يكرم
الرجل بأن يعطى قوة مائة رجل يف امجلاع ,فأين يف الية أن هذه الكرامة حاصةل يف ادلنيا ؟!
ويقال أيضا ان احلور ـ عىل فرض أهنن انس يات ـ لسن من بنات أدم ,واملسأةل مفروضة يف بنات
أدم ,وأيضا يقال أين يف الية ادللةل عىل اماكن وطء الن ي اجلنية ؟! ومه يقولون ابماكن وقوعه
؟!
وعىل هذا فقد ابن مما س بق أن اس تدلهلم ابلية عىل اماكن وقوع التناكح بني النس واجلن قد
تكدر علهيم ,فال يصح الاعامتد عليه ,وهللا أعمل.

( ) روح املعاين ( . ) 8/
( ) مفتاح دار السعادة ( . ) 8/
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الفصل الثاني:
اجلواب عن الاس تدلل بقوهل تعاىلَ { :و َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد}:
أما اجلواب عن الاس تدلل بأية الرساء { َو ْاس َت ْفز ْز َمن ْاس َت َط ْع َت مهنْ ْم ب َص ْوت َك َو َأ ْجل ْب عَلَهيْ ْم
كل َو َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد َوع ْد ْمه َو َما يَعدمه َّ
كل َو َرج َ
َخب ْي َ
الش ْي َطان ا َّل غرورا} ,فينبين عىل أن
ِ
الوطء أحد معاين املشاركة اليت تصلح أن تكون تفسريا للية .فيكون الوطء حينئذ فردا من أفراد
معوم املشاركة .اذ ان املشاركة لفظ عام يدخل حتته كثري من الفراد ,وليس لك فرد مهنا يصلح أن
يكون تفسريا للية ,فالبد من اثبات أن الوطء أحد املعاين الصاحلة اما من نفس النص ,أو من
دليل حصيح من خارج النص .ول يكفي جمرد احامتل دخوهل يف املعىن ,لن الخبار الغيبية ل تثبت
ابلحامتل ,كهذا اذلي حنن فيه .وأمور الغيب اذا مل يكن فهيا نص واحض حصيح ,وال اكن القول فهيا
قول عىل هللا بال عمل .ولفظ الية وحده ليس قاطعا يف اثبات املطلوب ,اذ ان مشاركة الش يطان
لالنسان يف الموال والولد لن تكون أعىل وأرصح من مشاركته هل يف طعامه ورشابه ,لن
()
مشاركته هل يف الطعام وردت خبصوص الفعال املتعلقة ابللك ,كقوهل (أدركمت املبيت والعشاء)

( ) رواه مسمل ( ) 0 8عن جابر بن عبد هللا مسع النيب صىل هللا عليه وسمل يقول :اذا دخل الرجل بيته فذكر هللا عند
دخوهل ,وعند طعامه ,قال الش يطان :ل مبيت لمك ول عشاء ,واذا دخل فمل يذكر هللا عند دخوهل قال الش يطان :أدركمت
املبيت ,فاذا مل يذكر هللا عند طعامه قال :أدركمت املبيت والعشاء.
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وقوهل (ان الش يطان ليس تحل الطعام اذلي مل يذكر امس هللا عليه)( ) وقوهل (ول يدعها
للش يطان)( ) ,فذكر ادراكه للعشاء واس تحالهل للطعام وهنىى عن ترك اللقمة الساقطة عىل الرض
للش يطان ,وهذه الفعال لكها متعلقة ابللك ,ومع هذا فقد اختلف العلامء يف معىن ألك الش يطان
من الطعام اذلي مل يذكر امس هللا عليه ,هل هو ألك عىل احلقيقة أم عىل التأويل بذهاب بركته ,لن
الطعام والرشاب ل ينقص حسا كام هو مشاهد .وهذا خبالف الية السابقة اليت اس تدلوا هبا فليس
يف ظاهرها ما يدل عىل خصوص امجلاع البتة ,ولهذا احتاج املس تدلون هبا اىل أن يدمعوا اس تدلهلم
هذا بأدةل من خارج النص تؤيد ما ذهبوا اليه من وقوع التناكح بني النس واجلن ,بل والتوادل بيهنام,
فاكن من أدلهتم يف ذكل أحاديث وأرار ل ختلو من أحد ثالثة أمور :اما أن تكون حصيحة غري
رصحية ,واما أن تكون رصحية غري حصيحة ,واما أن تكون ضعيفة وغري رصحية .ومل جيدوا نصا
حصيحا رصحيا قاطعا يرفع اخلالف جيب املصري اليه.
اختالف العلامء يف معىن بول الش يطان يف أذن النامئ:
كام أن العلامء قد اختلفوا يف املراد من بول الش يطان يف أذن النامئ اذلي مل يصل العشاء حىت أصبح
ــ وهو أحص وأرصح من حيث ادللةل عىل خصوص البول يف الذن من الرار اليت تس تدلون هبا
لدللةل عىل خصوص الوطء يف الفرج ــ كام يف الصحيحني من حديث عبد هللا بن مسعود قال:
ذكر عند رسول هللا صىل هللا عليه وسمل رجل انم ليةل حىت أصبح ,قال :ذاك رجل ابل الش يطان
ىف أذنيه أو قال :يف أذنه( ) .ومع ذكل فقد ذهب العلامء يف هذا احلديث مذاهب ش ىت.

( ) رواه مسمل ( ) 0 7عن حذيفة قال :كنا اذا حرضان مع النيب صىل هللا عليه وسمل طعاما مل يضع أحدان يده يف الطعام
حىت يبدأ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل .واان حرضان معه طعاما جفاء أعرايب كمنا يدفع ,فذهب ليضع يده يف الطعام,
فأخذ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بيده ,مث جاءت جارية كمنا تدفع ,فذهبت لتضع يدها يف الطعام ,فأخذ رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل بيدها وقال :ان الش يطان ليس تحل الطعام اذلي مل يذكر امس هللا عليه ,وانه جاء هبذا العرايب ليس تحل
بيده فأخذت بيده ,وجاء هبذه اجلارية ليس تحل بيدها فأخذت بيدها ,واذلي نف ي بيده ان يده لفي يدي مع يدها.
( ) رواه مسمل (  ) 0عن جابر قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :اذا وقعت لقمة أحدُك فليأخذها ,فلميط ما اكن
هبا من أذى وليألكها ,ول يدعها للش يطان ,ول ميسح يده ابملنديل حىت يلعق أصابعه ,فانه ل يدري يف أي طعامه الربكة.
( ) رواه البخاري ( ) 70ومسمل ( .)77
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قال الطحاوي :اكن النوم املذكور يف احلديث اذلي بدأان بذكره يف هذا الباب نوما اكن من انمئه
تضييعه فرض هللا عز وجل يف العشاء ,مث خالفه ملا كرهه هل نبيه صىل هللا عليه وسمل من النوم
قبلها اذلي اكن سببا لتضييعها ,ولرتك أداء فرضها يف الوقت اذلي أوجب هللا عز وجل عليه أداءه
فيه ,فاكن يف ذكل خمالفا لربه عز وجل ,مطيعا للش يطان فمي يريده منه ,فرضب عىل أذنيه بذكل
النوم ,وهو ما ألقي فهيام من ثقل النوم ,والعرب تسمي مثل ذكل رضاب عىل الذن ,ومنه قول هللا
رضبْنَا عَ َىل أ َذاهن ْم يف ْال َكهْف س ن َني عَدَ دا} ,وأضيف ذكل الفعل به اىل
عز وجل يف أهل الكهف {فَ َ َ
الش يطان ,لنه مما يرضاه الش يطان منه ,وذكر فيه بول الش يطان يف أذنه ,أي فعل به أقبح ما يفعل
ابلنوام ,وليس ذكل عىل حقيقة البول منه يف أذنه ,ولكن عىل املثل والاس تعارة يف املعىن ,مكثل ما
قال صىل هللا عليه وسمل مما قد ذكرانه فمي تقدم منا يف كتابنا هذا من عقد الش يطان عند رأس من
انم ثالث عقد ,ل يريد بذكل ثالث عقد من العقد اليت يعقد هبا بنو أدم ,ولكن مثال لها واس تعارة
ملعناها ,لن العقد اليت يعقدها بنو أدم متنع من يعقدونه هبا من الترصف ملا حياول الترصف فيه,
فاكن مثهل ما يكون من الش يطان للنامئ اذلي ل يقوم من نومه اىل ما ينبغي أن يقوم اليه النوام من
ذكر هللا عز وجل ,ومن الصالة هل ,فهذا أحسن ما حرضان مما حيمتهل هذا احلديث ,وهللا عز وجل
أعمل مبا أراده رسوهل صىل هللا عليه وسمل يف ذكل ,واايه نسأهل التوفيق( ) اهـ.
وقال ابن بطال :قال املهلب :قوهل( :ابل الش يطان يف أذنه) عىل سبيل الغياء من حتمك الش يطان
يف العقد عىل رأسه ابلنوم الطويل ,وقال ابن مسعود :كفى لمرئ من الرش أن يبول الش يطان يف
أذنه .قال ابن قتيبة :والعرب تقول ابل يف كذا اذا أفسده ,قال الفرزدق:
ان اذلى يسعى ليفسد زوجىت  .......كساع اىل أسد الرشى يس تبيلها.
معناه  :يطلب مفسدهتا( ) اهـ.
وقال القايض عياض بعد ذكره لالكم املهلب وابن قتيبة :وللناس ىف معىن هذا البيت غري هذا ,ليس
هذا ماكنه ,قال أبو بكر ابن أيب احساق :يكون معناه اس تخف به واس تحقره واس تعىل عليه ,كام

( ) رشح مشلك الرار (.) 1 / 0
( ) رشح حصيح البخاري ( .) 6/
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قال تعاىلْ { :اس َت ْح َو َذ عَلَهيْ م َّ
امه ذ ْك َر َّاَّلل} ,وقد يقال ملن اس تخف ابلنسان وخدعه
الش ْي َطان فَأَن ْ َس ْ
ابل يف أذنه ,وأصل ذكل دابة هياهبا السد فيفعل ذكل به.
قال القايض :ذكر صاحب كتاب احليوان من اليواننيني أنه المنر ,وأنه يس تطيل عىل السد ىف بعض
البالد حىت يفعل ذكل به ليذهل ,وقال أبو بكر :وجيوز أن يكون معناه أخذ بسمعه عن نداء
املكل( ) ثلث الليل ,هل من داع فيس تجاب هل  ...احلديث ,وشغهل هل بوسوس ته وتزيينه هل النوم
وحبديثه بذكل يف أذنه اكلبول فهيام ,لنه قذر جنس خبيث وأفعاهل لكها قذرة خبيثة .وقال احلريب:
ابل هنا معناه ظهر عليه وخسر منه ......
قال القايض :ول يبعد أن يكون عىل وهجه ,وقصد الش يطان بذكل اذلهل وهناية طاعته هل ,وتأيت ما
أراد منه من اس تغراق يف نومه حىت فعل به ذكل ,وقد يكون (ابل ىف أذنه) كناية عن رضب النوم
رضبْ َنا عَ َىل أ َذاهن ْم يف ْال َكهْف} وهللا
واس تغراقه ,وخص ذكل ابلذن كام خصها يف قوهل تعاىل{ :فَ َ َ
أعمل ,ولن الذن حاسة املنتبه بلك حال ,وموقظة النامئ مبا يطرأ عليه من الصوات( ) اهـ.
وقال احلافظ ابن جحر العسقالين :واختلف يف بول الش يطان فقيل هو عىل حقيقته .قال القرطيب
وغريه :ل مانع من ذكل ,اذ ل احاةل فيه ,لنه ثبت أن الش يطان يألك ويرشب وينكح فال مانع من
أن يبول ,وقيل هو كناية عن سد الش يطان أذن اذلي ينام عن الصالة حىت ل يسمع اذلكر ,وقيل
معناه أن الش يطان مل مسعه ابلابطيل حفجب مسعه عن اذلكر ,وقيل هو كناية عن ازدراء
الش يطان به ,وقيل معناه أن الش يطان اس توىل عليه واس تخف به حىت اختذه اكلكنيف املعد
للبول ,اذ من عادة املس تخف ابليشء أن يبول عليه ,وقيل هو مثل مرضوب للغافل عن القيام
بثقل النوم مكن وقع البول يف أذنه فثقل أذنه وأفسد حسه ,والعرب تكين عن الفساد ابلبول قال
الراجز:

( ) نداء امل َ َكل بناء عىل بعض الرواايت اليت فهيا أن هللا يأمر مناداي ينادي  ...ويه رواايت متلكم يف أسانيدها ,وأما
الرواايت الصحيحة فهيا أن هللا هيبط اىل سامء ادلنيا فينادي هل من مس تغفر  ...اخل  .ابثبات صفيت الزنول والنداء عىل
الوجه الالئق ابهلل تعاىل.
( ) اكامل املعمل ( . ) 1/
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ابل سهيل يف الفضيخ( ) ففسد .وكىن بذكل عن طلوعه لنه وقت افساد الفضيخ ,فعرب عنه
ابلبول .ووقع يف رواية احلسن عن أيب هريرة يف هذا احلديث عند أمحد قال احلسن :ان بوهل وهللا
لثقيل .وروى محمد بن نرص من طريق قيس بن أيب حازم عن بن مسعود :حسب الرجل من اخليبة
والرش أن ينام حىت يصبح وقد ابل الش يطان يف أذنه .وهو موقوف حصيح الس ناد( ) اهـ.
قلت :وليس الغرض من النقل السابق لالكم العلامء يف بول الش يطان بيان الراحج من املرجوح ــ مع
أن من محهل عىل احلقيقة فظاهر اخلرب يساعده عىل ذكل ــ ,ولكن لبيان حال العلامء مع حديث
رصحي يف بول الش يطان يف أذن النامئ ,مل يظفر القائلون ابماكن التناكح بني النس واجلن أو ابلوقوع
مبثهل يف الصحة والوضوح عىل الوطء ,اذ انه كيف يصح بعد هذا أن خنرب عن التناكح بني النس
واجلن ــ وهو أمر غييب ــ ابلعامتد عىل أخبار لو حصت مل تكن قاطعة فكيف لو اكنت ضعيفة
وواهية؟!!
أقوال املفرسين يف معىن املشاركة:
وأيضا فغالب الكم املفرسين يف الية يدل عىل أن مشاركة الش يطان يف الولد راجعة اىل تسويل
املعصية هلم يف أمواهلم وأولدمه عىل السواء ,والتسويل يف المرين ــ الموال والولد ــ واحد ,ومل
نقف عىل من قال من العلامء بأن مشاركة الش يطان لالنسان يف املال تكون ابدخاهل مال خالصا من
كس به عىل مال الديم اخلالص فيصري امجليع مشرتاك بيهنام وللك مهنام جزء مقسوم ,أو أهنام اشرتاك
حقيقة يف حتصيهل ابتداءا ,كام قلمت يف مشاركته للولد سواء بسواء .والتفرقة بني المرين حتمك
ظاهر .ولهذا اكن أغلب تفسري العلامء للمشاركة يف الولد هو تزيني املعصية هلم بترصفهم يف
أولدمه مبا خيالف رشع هللا تعاىل.
واختلفوا يف هذه املعصية فبعضهم قال يه:
( ) ال َفضيخ :رشاب يتخذ من البرس امل َ ْفضوخ من غري َأن متسه النَّار وهو امل َ ْشدوخ .والفضيخ َّاذلي هنىي عَنه :رطب يشدخ
وينتبذ ,وهو قبل أن يطبخ من مخر أهل املدينة .وملا اكن الفضيخ يفسد عند طلوع هذه الجنم أي يبطل .وكن الرشاب
يفسد بأن يبال فيه .جعل سهيال كنه ابل فيه .وذهاب الفضيخ يكون يف هذا الوقت لنه يتخذ من البرس .والبرس يصري يف
هذا الوقت رطبا .وسهيل يطلع من طلوع اجلهبة وذكل لربع عرشة ليةل ختلو من أب.
انظر العني (  ) 78/غريب احلديث ليب عبيد (  ) 77/غريب احلديث لبن قتيبة (  )6 /مجهرة اللغة ( .)607/
( ) فتح الباري ( . ) 8/
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ــ الزان ,فيخلق الودل من نطفة خبيثة وقد جاء يف حديث أيب هريرة قال :قال رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل :ودل الزان رش الثالثة( ).
قال اخلطايب :وقد قال بعض أهل العمل انه رش الثالثة أصال وعنرصا ونس با ومولودا ,وذكل لنه
خلق من ماء الزاين والزانية ,وهو ماء خبيث .وقد روي يف بعض احلديث العرق دساس( ) .فال
( ) رواه أبو داود (  ) 16واحلاُك (  ) /والبهيقي ( )51 , 57/ 0السلسةل الصحيحة (  ) 76/رمق ( .)67
( ) ضعيف جدا .رواه ابن عدي يف الاكمل ( ) 85/7وابن العرايب يف املعجم (  )50 /ومن طريقه القضاعي يف مس ند
الشهاب (  ) 70/من طريق محمد بن بكر بن خادل بن يزيد ان عبيد هللا بن العباس بن الربيع احلاريث من أهل جنران المين
بعرفات ان محمد بن عبد الرمحن البيلامين عن أبيه عن ابن معر قال :مسعت النيب صىل هللا عليه وسمل يقول :وهو يويص رجال
يقول :اي أاب فالن :أقل من ادلَّين تعش حرا ,وأقل من اذلنوب هين عليك املوت ,وانظر يف أي نصاب تضع ودلك فان العرق
دساس.
وفيه محمد بن عبد الرمحن البيلامين .قال ابن معني :ليس بيشء .وقال البخاري :منكر احلديث اكن امحليدي يتلكم فيه .وقال
أبو حاُت :هو منكر احلديث ,ضعيف احلديث ,مضطرب احلديث .وقال النسايئ :منكر احلديث .وقال ابن حبان :اكن ممن
أخرجت هل الرض أفالذ كبدها حدث عن أبيه بنسخة شبهيا مبائيت حديث لكها موضوعة ,ل جيوز الاحتجاج به ول ذكره يف
الكتب ال عىل هجة التعجب .وقال ابن عدي بعد أن ذكر هذا احلديث يف منكرات البيلامين :ولك ما روي عن ابن البيلامين
فالبالء فيه من ابن البيلامين ,واذا روى عن ابن البيلامين محمد بن احلارث هذا جفميعا ضعيفان محمد بن احلارث ,وابن البيلامين
والضعف عىل حديثام بني.
انظر اترخي ادلاريم (  ) 0التارخي الكبري (  ) 6 /الضعفاء واملرتوكون (  )1اجلرح والتعديل ( ) /7اجملروحني
()6/
وروى أبو الش يخ يف أمثال احلديث (  ) 0من طريقني عن محمد بن سلمين بن مسمول عن عبيد هللا بن سلمة بن وهرام
عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال :الناس معادن والعرق دساس ,وأدب السوء كعرق
السوء.
وفيه محمد بن سلمين بن مسمول املسمويل اخملزويم .قال البخاري :منكر احلديث ,اكن امحليدي يتلكم فيه .وقال أبو حاُت:
ليس ابلقوي ,ضعيف احلديث ,اكن امحليدي يتلكم فيه .وقال النسايئ :ضعيف .وقال ابن عدي :وعامة ما يرويه ل يتابع عليه
يف اس ناده ول متنه .وذكر هذا احلديث مهنا.
انظر التارخي الوسط (  ) 55/التارخي الكبري (  )17/الضعفاء واملرتوكون (  )1اجلرح والتعديل ( ) 67/7الاكمل
(.) /7
وروى ابن عدي يف الاكمل ( ) 1/8حدثنا عبد هللا بن محمد بن مسمل حدثنا اسامعيل بن حصن أبو سلمي اجلبييل حدثنا
عتبة بن الرحض عن املوقري عن الزهري عن أنس قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :تزوجوا يف احلي الصاحل فان العرق
دساس.
وفيه الوليد بن محمد أبو برش املوقري تلميذ الزهري ,قال ابن معني :ليس بيشء .وقال مرة :كذاب .وقال أمحد :ليس ذاك
بيشء .وقال البخاري :يف حديثه مناكري .وكذا قال أبو حاُت وزاد :ضعيف احلديث .وقال أبو زرعة :لني احلديث .وقال
اجلوزجاين :غري ثقة .وقال النسايئ مرتوك احلديث .وقال ابن جحر :اكن كثري الغلط ,واكن ل يقرأ من كتابه ,فاذا دفع اليه
كتاب قرأ ,عنده مناكري.
انظر اترخي ابن حمرز (  )5 /التارخي الكبري ( ) 55/8أحوال الرجال ( ) 77الضعفاء واملرتوكون للنسايئ (  ) 0اجلرح
والتعديل (.) 5/1
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يؤمن أن يؤثر ذكل اخلبث فيه ويدب يف عروقه فيحمهل عىل الرش ويدعوه اىل اخلبث ,وقد قال
س بحانه يف قصة مرمي { َما َاك َن َأبوك ا ْم َر َأ َس ْوء َو َما َاكن َْت ُأمك بَغيًّا} ,فقضوا بفساد الصل عىل
فساد الفرع .وقد روي عن عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عنه يف قوهل تعاىلَ { :ولَ َق ْد َذ َرأْانَ
ل َجهََّنَّ َ َكثريا م َن الْجن َو ْالنْس} أنه قال :ودل الزان مما ذرىء جلهَّن .وعن سعيد بن جبري أنه قال :ودل
() ِ
الزان ذرىء جلهَّن اهـ.
قلت :ومعىن هذا أن الش يطان حيرص عىل أن يكرث يف الناس أمثال هؤلء الولد اذلين ل يعرف
أابؤمه ويش يع الفساد املرتتب عىل وجودمه وتاكثرمه ,ولهذا قال ابن عبد الرب :أكرث أهل العمل
ابلتأويل يقولون يف قول هللا عز وجل { َو َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال} قالوا النفاق يف احلرام { َو ْ َال ْو َلد} قالوا
الزان( ) اهـ.
ــ وبعض العلامء قال يف املعصية اليت زيهنا الش يطان لبين أدم حىت صار مشاراك هلم يف أولدمه
يه رصفهم عن السالم اىل غريه من الداين ,وذكل أن هللا تعاىل خلق عباده حنفاء لكهم وأهنم
أتهتم الش ياطني فاجتالهتم عن ديهنم وحرمت علهيم ما أحل هلم وأمرهتم أن يرشكوا ابهلل ما مل يزنل به
سلطاان فهتودوا وتنرصوا ومتجسوا.
ــ وقال بعضهم يه تعبيد أسامهئم لغري هللا عز وجل كعبد احلارث وعبد العزى وعبد الكعبة
وحنوها.
ــ وقال بعضهم يه قتلهم ووأدمه كام قال هللا تعاىلَ { :و َك َذ َكل َزي َّ َن ل َكثري م َن الْم ْرشك َني قَ ْت َل
ون} ,وهناك
رش َاكؤ ْمه ل ْريد ْ
ومه َول َيلْبسوا عَلَهيْ ْم ديهنَ ْم َول َ ْو َشا َء َّاَّلل َما فَ َعلوه فَ َذ ْر ْمه َو َما ي َ ْف َرت َ
َأ ْو َلد ْمه َ
أقوال أخرى ل خترج عن هذه املعاين ملشاركة الش يطان يف الولد.
قال ابن جرير الطربي:
وقوهلَ { :و ْ َال ْو َلد} اختلف أهل التأويل يف صفة رشكته بين أدم يف أولدمه ,فقال بعضهم :رشكته
اايمه فهيم بزانمه بأهماهتم.مث ذكر من قال ذكل ومه:
ابن عباس يف قوهل { َو َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد} قال :أولد الزان .وعن جماهد قال :أولد الزان.
وعن الضحاك قال :أولد الزان يعين بذكل أهل الرشك.

( ) معامل السنن ( .)80/
( ) المتهيد (  5/ــ .) 6
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وقال أخرون :عىن بذكل وأدمه أولدمه وقتلهمومه ,مث ذكر أن قائل ذكل هو ابن عباس { َو َشار ْكه ْم
يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد} قال :ما قتلوا من أولدمه ,وأتوا فهيم احلرام.
وقال أخرون :بل عىن بذكل صبغهم اايمه يف الكفر .مث ذكر أن قائل ذكل هو:
احلسن { َو َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد} قال :قد وهللا شاركهم يف أمواهلم وأولدمه مفجسوا وهودوا
ونرصوا وصبغوا غري صبغة السالم وجزءوا من أمواهلم جزءا للش يطان .وعن قتادة قال :قد فعل
ذكل ,أما يف الولد فاهنم هودومه ونرصومه وجمسومه.
وقال أخرون :بل عىن بذكل تسميهتم أولدمه عبد احلارث وعبد مشس .مث ذكر أن قائل ذكل هو
ابن عباس قال :مشاركته اايمه يف الولد ,مسوا عبد احلارث وعبد مشس وعبد فالن.
مث قال الطربي :وأوىل القوال يف ذكل ابلصواب أن يقال :لك ودل ودلته أنىث عيص هللا بتسميته ما
يكرهه هللا ,أو ابدخاهل يف غري ادلين اذلي ارتضاه هللا ,أو ابلزان بأمه ,أو قتهل ووأده ,أو غري ذكل
من المور اليت يعيص هللا هبا بفعهل به أو فيه ,فقد دخل يف مشاركة ابليس فيه من ودل ذكل
املولود هل أو منه ,لن هللا مل خيصص بقوهل { َو َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد} معىن الرشكة فيه مبعىن
دون معىن ,فلك ما عيص هللا فيه أو به وأطيع به الش يطان أو فيه فهو مشاركة من عيص هللا فيه
أو به ابليس فيه( ) اهـ.
قلت :فاملشاركة هنا يه طاعهتم للش يطان ,ل أن الش يطان يبارش النساء ابلزان هبن ,فاملترصف يف
البناء حقيقة مه الابء ,وترصف الش يطان هو اغواؤه لابهئم ابرتاكب معصية هللا تعاىل ,وهذا
واحض ل مغوض فيه.
وقال املاوردي :وأما مشاركهتم يف الولد ففهيا أربعة أوجه :أحدها أهنم أولد الزان ,قاهل جماهد.
الثاين أنه قتل املوءودة من أولدمه ,قاهل ابن عباس .الثالث أنه صبغة أولدمه يف الكفر حىت
هودومه ونرصومه ,قاهل قتادة .الرابع أنه تسمية أولدمه عبيد ألههتم كعبد مشس وعبد العزى وعبد
الالت ,رواه أبو صاحل عن ابن عباس( ) اهـ.

( ) تفسري الطربي ( 1 / 7ــ .) 15
( ) النكت والعيون (  55/ــ .) 56
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ضابط همم يف معىن املشاركة:
وزاد الفخر الرازي قول خامسا زايدة عىل الربعة املذكورة أنفا فقال :وأما املشاركة يف الولد
فذكروا فيه وجوها ,أحدها :أهنا ادلعاء اىل الزان ,وزيف المص ذكل بأن قال انه ل ذم عىل الودل,
وميكن أن جياب عنه بأن املراد :وشاركهم يف طريق حتصيل الودل ,وذكل ابدلعاء اىل الزان .ورانهيا:
أن يسموا أولدمه بعبد الالت وعبد العزى .ورالثا :أن يرغبوا أولدمه يف الداين الباطةل اكلهيودية
والنرصانية وغريهام .ورابعها :اقداهمم عىل قتل الولد ووأدمه .وخامسها :ترغيهبم يف حفظ الشعار
املش متةل عىل الفحش ,وترغيهبم يف القتل والقتال واحلرف اخلبيثة اخلسيسة.
والضابط أن يقال :ان لك ترصف من املرء يف ودله عىل وجه يؤدي اىل ارتاكب منكر أو قبيح فهو
داخل فيه( ) اهـ.
قلت :وهذا الضابط همم جدا فهو زبدة تفسري الية فاحفظه رعاك هللا.
ادخال بعض املفرسين امجلاع يف معىن املشاركة ل دليل عليه:
وأضاف الشواكين صورا فقال :واملشاركة يف الولد دعوى الودل بغري سبب رشعي ,وحتصيهل
ابلزان ,وتسميهتم بعبد الالت وعبد العزى ,والساءة يف تربيهتم عىل وجه يألفون فيه خصال الرش
وأفعال السوء ,ويدخل فيه ما قتلوا من أولدمه خش ية امالق ,ووأد البنات ,وتصيري أولدمه عىل
املةل الكفرية اليت مه علهيا ,ومن ذكل مشاركة الش يطان للمجامع اذا مل يسم( ) اهـ.
وقال السعديَ { :و َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد} وذكل شامل للك معصية تعلقت بأمواهلم وأولدمه
من منع الزاكة والكفارات واحلقوق الواجبة ,وعدم تأديب الولد وتربيهتم عىل اخلري وترك الرش,
وأخذ الموال بغري حقها أو وضعها بغري حقها أو اس تعامل املاكسب الردية .بل ذكر كثري من
املفرسين أنه يدخل يف مشاركة الش يطان يف الموال والولد ترك التسمية عند الطعام والرشاب
وامجلاع ,وأنه اذا مل يسم هللا يف ذكل شارك فيه الش يطان ,كام ورد فيه احلديث( ) اهـ.

( ) التفسري الكبري ( .) 68/
( ) فتح القدير ( .) 87/
( ) تفسري السعدي (ص .) 6
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قلت :وميكن محل املشاركة هنا عىل التسلط عىل املولود كام قال العظمي أابدي :ومقصود املؤلف من
ايراد احلديث يف هذا الباب أن الذان يف أذن املولود هل تأثري َعيب وأمان من اجلن والش يطان كام
لدلعاء عند الوقاع هل تأثري بليغ وحرز من اجلن والش يطان وهللا أعمل( ) اهـ.
وقد أعرضت عن ذكر الكم كثري من العلامء يف هذا خش ية الطاةل .وس يأيت ان شاء هللا تعاىل الرد
عىل من أدخل مسأةل مشاركة الش يطان للغافل عن اذلكر يف الوطء يف هذه الية.
اعراض بعض القائلني ابلماكن أو الوقوع عن الاس تدلل ابلية ,والسبب يف ذكل:
يالحظ مما س بق أن ابن جرير الطربي والرازي وهام من القائلني ابماكن ناكح اجلن لالنس ,أهنام مل
يستندا عىل هذه الية ,والسبب يف ذكل ــ وهللا أعمل ــ هو أن ادخال من أدخل مبحث التناكح
بني النس واجلن يف الية ضعيف غاية .قال الثعاليبَ { :و َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد} عام للك
معصية يصنعها الناس ابملال ,وللك ما يصنع يف أمر اذلرية من املعايص اكليالد ابلزان وكتسميهتم
عبد مشس وأاب الكويفر وعبد احلارث ولك امس مكروه ,ومن ذكل وأد البنات ,ومن ذكل صبغهم
يف أداين الكفر وغري هذا .وما أدخهل النقَّاش من وطء اجلن ,وأنه حيبل املرأة من النس فضعيف
لكه( ) اهـ.
قلت :وضعفه ظاهر ,والية مشرية لرده ,لهنا امنا أثبتت املشاركة يف الودل ,ل يف اليالد ,فانه مل
يرد ,ولو قيل به لاكن ذريعة لفساد كبري ,ولاكن ش هبة يدرأ هبا احلد ,ول قائل بذكل( ).
ويف الكم الثعاليب رمحه هللا تعاىل :اذلي نقلناه أنفا رد عىل ما اس تدللمت به من الكمه السابق ,فان
الثعاليب نفسه قد قطع بضعف ادخال البحث يف تفسري الية ,وقد زيف مسأةل التوادل بني الطرفني,
وذكر مسأةل اماكن التناكح بصيغة المتريض فقال يف تمتة الالكم السابق :أما ما ذكره ــ أي النقَّاش ــ
من احلبل ,فال شك يف ضعفه ,وفساد قول انقهل ,ومل أر يف ذكل حديثا ل حصيحا ول سقمي( ),
ولو أمكن أن يكون احلبل من اجلن ,كام زمع انقهل ,لاكن ذكل ش هبة يدرأ هبا احلد معن ظهر هبا
حبل من النساء اللوايت ل أزواج لهن ,لحامتل أن يكون حبلها من اجلن كام زمع هذا القائل ,وهو
ابطل ,وأما ما ذكره من الوطء ,فقد (قيل ذكل) وظواهر الحاديث تدل عليه ,وقد خرج البخاري
( ) عون املعبود ( . )1/
( ) اجلواهر احلسان يف تفسري القرأن ( .) 8 /
( ) البحر املديد لبن َعيبة ( .) /
( ) بل قد وردت بعض الحاديث الضعيفة كحديث أحد أبوي ملكة س بأ وغريه.
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ومسمل وأبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه عن ابن عباس قال :قال النيب صىل هللا عليه
وسمل :لو أن أحدُك اذا أراد أن يأيت أههل قال ابمس هللا اللهم جنبنا الش يطان وجنب الش يطان ما
رزقتنا  ,فانه ان يقدر بيهنام ودل يف ذكل مل يرضه الش يطان أبدا .فظاهر قوهل عليه السالم :اللهم
جنبنا الش يطان وجنب الش يطان ما رزقتنا .يقتِض أن لهذا اللعني مشاركة ما يف هذا الشأن ,وقد
مسعت من ش يخنا أيب احلسن عيل بن عامثن الزواوي املاجناليت س يد علامء جباية يف وقته قال
حدثين بعض الناس ممن يوثق به خيرب عن زوجته أهنا جتد هذا المر ,قال اخملرب :وأصغيت اىل ما
أخربت به الزوجة ,فسمعت حس ذكل الىشء وهللا أعمل اهـ.
فقوهل( :قيل ذكل وظواهر الحاديث تدل عليه) .ظاهر يف احامتل الوقوع وليس جزما ولهذا قال يف
أخر الكمه :يقتِض أن لهذا اللعني مشاركة ما يف هذا الشأن .ومل يقطع بأن املشاركة يه امجلاع
احلقيقي ,وذكر حادثة فهيا رجل مهبم حييك ما ظن أنه جامع ,وأس ند خربه اىل سامع حس جامع
الش يطان !! وس يأيت الالكم عىل حديث (اللهم جنبنا الش يطان  )..وبيان ضعف الاس تدلل به ان
شاء هللا تعاىل.
اعامتد املس تدلني بأية املشاركة عىل بعض الرواايت لتقوية الاس تدلل ابلية ,مع بيان حالها:
ونظرا اىل أن أية الرساء يف املشاركة ليست رصحية يف وطء اجلن لالنس ,فقد احتاج من قال من
العلامء ابماكن التناكح بيهنام اىل الاتاكء عىل بعض الحاديث والرار اليت تدمع اس تدلهلم ابلية ,مما
يس تدعي عرضها واحدا واحدا ,وبيان ما فهيا رواية ودراية ,ولنبدأ ابلرصحي مهنا فنقول وابهلل
التوفيق:
بيان ضعف الاس تدلل بأثر جماهد يف اجملامع اذا مل يسم:
قال ابن جرير الطربي حدثين به محمد بن عامرة السدي قال ثنا سهل بن عامر قال ثنا حيىي بن
يعىل السلمي عن عامثن بن السود عن جماهد قال :اذا جامع الرجل ومل يسم انطوى اجلان عىل
احليهل جفامع معه ,فذكل قوهل {لَ ْم ي َ ْطمثْ َّن ان ْ ٌس قَ ْبلَه ْم َو َل َج ٌّان}( ).
ِ
وهذا الثر هو معدة من فرس أييت الرمحن والرساء ابماكن وطء اجلن لالنس ,ولكن الثر منكر ل
يصح عن جماهد ,ويف اس ناده سهل بن عامر وهو مهتم ,وحديثه منكر( ) .وش يخه حيىي بن يعىل
( ) تفسري الطربي ( .)65/
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السلمي الكويف ضعيف ل حيتج به( ) .وعليه فاخلرب ساقط ل يصح الاحتجاج به .ولو حص لاكن
مقطوعا ,وهو مما ل حيتج به.
الاعامتد عىل أثر جماهد يلزم منه الوقوع يف احملذور:
ولو حص الاحتجاج هبذا اخلرب ــ وههيات وقد علمت ما فيه ــ فغاية ما فيه هو انطواء الش يطان عىل
احليل الغافل عن اذلكر عند ارادة امجلاع ,وليس فيه اس تقالهل ابمجلاع ,وهذا عام يف حق لك من مل
يذكر امس هللا تعاىل عند جامع أههل ــ ويه حاةل يغلب فهيا النس يان والغفةل عند كثري من الناس ــ
فيدخل يف هذا مجيع الناس منذ خلق هللا أدم اىل قيام الساعة ,فلو اكن فعل الش يطان هذا ــ عىل
فرض حصته ووقوعه ــ جامعا حقيقيا ,وأن املولود هو نتاج تلقيح مشرتك ,مفعناه أنه مل يسمل من بين
أدم ال القليل النادر ,وهذا يس تلزم القدح يف نسب بعض النبياء علهيم السالم اكبراهمي ونبينا صىل
هللا علهيام وسمل ,اذ مل يكن أبواهام عىل املةل ,ومل يعرف عهنم أهنم اكنوا يذكرون هللا عند امجلاع,
فيلزم منه مشاركة الش يطان هلم يف أولدمه !!! ,وهذا وحده اكف يف بطوهل.
وعىل لك حال فاملذكور هنا هو الانطواء عىل العضو ,وليس فيه اس تقالل اجلين ابس تحالل فرج
الدمية دون هذا الانطواء ,وهذه الهيئة غيبية ل يدرى كهنها ,فال تثبت ال من هجة النص
( ) سهل بن عامر البجيل الكويف قال أبو حاُت :هو ضعيف احلديث ,روى أحاديث بواطيل ,أدركته ابلكوفة واكن يفتعل
احلديث .وقال البخاري :منكر احلديث .وقال ابن عدي :حدثنا اجلنيدي حدثنا البخاري قال :سهل بن عامر البجيل الكويف
عن ماكل بن مغول منكر احلديث .وقال ادلارقطين :ليس بقوي .وذكره ابن اجلوزي يف الضعفاء واملرتوكني .وذكره ابن حبان
يف الثقات !! .وقال ابن عدي :ولسهل أحاديث عن ماكل بن مغول خاصة وعن غريه ليست ابلكثرية وأرجو أنه ل يس تحق,
ول يس توجب ترصحي كذبه اهـ .قال الش يخ اللباين :ولفظه يف نقل اللسان عنه :ل يس تحق الرتك اهـ .قال اذلهيب :رماه أبو
حاُت ابلكذب .انظر اجلرح والتعديل (  ) 0 /الثقات لبن حبان ( ) 10/8الاكمل يف ضعفاء الرجال ( )5 6/
الضعفاء واملرتوكني لبن اجلوزي (  ) 8/لسان املزيان (  ) 1/املغين (  ) 87/السلسةل الضعيفة ( َ )60 /م ْن
تَلكَّم فيه ادلَّارقطين يف كتاب السنن من الضعفاء واملرتوكني واجملهولني (  )6 /حملمد بن عبد الرمحن بن محمد انرص ادلين
املعروف اببن زريق.
( ) حيىي بن يعىل أبو زكراي القطواين السلمي ,قال البخاري :مضطرب احلديث .وقال ابن أيب حاُت :سألت أيب عنه فقال:
كوىف ليس ابلقوي ,ضعيف احلديث .وقال حيىي بن معني :ليس بيشء .وقال ابن حبان :يروي عن الثقات الش ياء املقلوابت
فلست أدري وقع ذكل يف روايته منه أو من أيب نعمي لن أاب نعمي رضار بن رصد ِسء احلفظ كثري اخلطأ فال يهتيأ الزاق
اجلرح بأحدهام فمي رواي دون الخر ,ووجب التنكب عام رواي مجةل وترك الاحتجاج هبام عىل لك حال .وقال الزبار :يغلط يف
السانيد .وقال ادلارقطين :ليس ابلقوي .وقال اذلهيب :ضعيف .وقال احلافظ ابن جحر :ضعيف .انظر التارخي الوسط
(  ) 5 /اجلرح والتعديل ( . ) 16/1اجملروحني (  ) 0/الاكمل يف ضعفاء الرجال ( )87/1هتذيب الكامل
(  )50/الاكشف (  ) 71/هتذيب الهتذيب (  ) 0 /تقريب الهتذيب (ص  )518موسوعة أقوال ادلارقطين يف
رجال احلديث ( .)7 7/
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املعصوم ,ويه ـ لو ثبتت ــ هيئة تناسب خلقته ,كام أنه جيري من ابن أدم جمرى ادلم ,ول ميكن
القطع بأن هذا جامع حقيقي كجامع الديم ,قال اللوِس :مث ان دعوى أن اجلن جتامع نساء البرش
جامعا حقيقيا مع أزواهجم اذا مل يذكروا امس هللا تعاىل غري مسلمة عند مجيع العلامء ,وقوهل تعاىل:
{ َوشار ْكه ْم يف ْ َال ْموال} غري نص يف املراد كام ل خيفى( ) اهـ.
خالصة القول يف أثر جماهد:
وخالصة القول يف هذا أن الية لتدل عىل املطلوب ,وأن الثر مل ي ْ
ثبت ,ولو ثبت مل يكن فيه
دليل عىل املدعى ,لن ادلعوى أمع من ادلليل ,فليس يف الية أو الثر الوطء املزعوم ,وليس فيه
ذكر انزال الش يطان نطفته يف رمح الدمية فهذه دعوى غيبية جمردة وميكن أن تقابل مبثلها.
ويف املقابل ليس يف الية أو الثر وطء الن ي للجنية ,فهذا مل ينطق به نص ,ولو حص أحدهام فال
يصح أن يقاس عليه عكسه بدون دليل مس تقل ,لن أمور الغيب ل يصح القياس فهيا ,والتوسع
فهيا أمر غري مريض وهللا أعمل.
بيان ضعف الاس تدلل حبديث (اللهم جنبنا الش يطان :)...
روى البخاري ومسمل يف حصيحهيام عن ابن عباس قال :قال النيب صىل هللا عليه وسمل :لو أن أحدُك
اذا أراد أن يأيت أههل قال :بسم هللا ,اللهم جنبنا الش يطان ,وجنب الش يطان ما رزقتنا فانه ان
يقدر بيهنام ودل يف ذكل مل يرضه الش يطان أبدا( ) .فزمعوا أن الرضر املنفي عن املولود هنا يدخل فيه
مشاركة الش يطان لبيه يف جامع أمه !!! وأيدوا ذكل بالكم بعض المئة العالم ممن ل تن َكر ماكنهتم
ول مزنلهتم يف ادلين.
واجلواب عن هذا هو ان اكن ما ذهبوا اليه يف فهمهم هذا مس تفادا من ظاهر أية الرساء { َو َشار ْكه ْم
يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد} أو من أثر جماهد ــ وهذا هو الغالب ــ فقد س بق بيان ما فهيام ــ ولهذا قدمنا
الالكم علهيام دون غريهام ــ وليست احلاجة داعية لعادته.

( ) روح املعاين ( .) 8/
( ) تقدم خترجيه.
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اعراض كثري من القائلني ابلماكن والوقوع عن الاس تدلل حبديث (اللهم جنبنا الش يطان):
وان اكن قوهلم مس تفادا من نفس حديث ابن عباس ,فيجاب بأن هذا بعيد من ظاهر اللفظ ,لن
منطوق احلديث ينفي الرضر عن الودل عند تسمية الوادل ,ل نفي الرضر عن الم ,اذ ان جامع
الش يطان لم الودل ارضار هبا أميا ارضار ,سواء محلت أم مل حتمل ,وهذا يشء مل يتعرض هل نص
احلديث البتة ,بل يف قوهل (فانه ان يقدر بيهنام ودل) ويف رواية للبخاري (فرزقا ودلا مل يرضه
الش يطان)( ) الترصحي يف كون الودل من أبيه وأمه ول دخل للش يطان يف ايالده ,وأن الرضر املنفي
امنا هو الاكئن بعد ولدته ل يف أصل خلقه وتكوينه.
ومن هجة أخرى فان مذهب أكرث العلامء عىل أن احلديث فيه احلث عىل التسمية عند امجلاع ,وأن
هذا من الداب املس تحبة ,فاذا اكن ترك التسمية يرتتب علهيا اس تحالل الش يطان لفرج الزوجة
واليالد مهنا لاكنت التسمية واجبة ,وخصوصا يف حق الزوجة ,فاهنا يه املعنية حبفظ فرهجا من
ش ياطني النس واجلن ,وهذا مل يقل به أحد فمي أعمل .ولهذا مل يعمتد عىل هذا احلديث كثري من
العلامء القائلني ابلماكن العقيل للتناكح بني النس واجلن اكبن العريب املاليك وغريه ,أو من القائلني
ابلوقوع الفعيل ,ولكهنم تأولوا احلديث بتأويالت خمتلفة ,وذكروا احامتلت كثرية ,وحاصلها يرجع اىل
أن الرضر املنفي هل هو عام يف مجيع أنواع الرضر كام ذكره ابن دقيق العيد احامتل وذهب اليه
املناوي ,أم هو خاص يف بعضها دون بعض؟ وعىل الثاين هل هو ديين كام قاهل البعض أم دنيوي
كام هو قول الكرث؟ وعىل الول فقد اختلفوا يف الرضر ادليين املنفي هل هو خاص ابلكفر والرشك
كام ذهب اليه ادلاودي وعيل القاري أم أنه يشمل مجيع اذلنوب؟ وعىل الثاين جييء حبث جواز
العصمة من اذلنوب أم ل.
كام اختلفوا يف الرضر ادلنيوي املنفي هل هو يف العقل اكلرصع والتخبط واجلنون كام ذكره القايض
عياض أم يف البدن كام ذكره ابن العريب املاليك ,أم فهيام معا كام اختاره ابن دقيق العيد؟ وسأذكر
الكم العلامء يف هذا ملا فيه من الفائدة.

( ) حصيح البخاري ( .) 7
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املراد ابلرضر املنفي يف حديث ابن عباس (مل يرضه الش يطان أبدا):
قال أبو بكر ابن العريب :قال علامؤان معناه مل يرضه ابلطعنة خاصة ,وال فرضر الش يطان ابذلنوب ل
يعصم مهنا عامص( ) اهـ.
وقال القايض عياض :قيل لهذا الرض هو أل يرصع ذكل املولود ,وقيل ل يطعن فيه الش يطان عند
ولدته كام جاء يف احلديث .ومل حيمهل أحد عىل العموم ىف مجيع الرضر والوسوسة والغواء( ) اهـ.
قلت :مل يقل أحد ابلعموم فرارا من القول ابلعصمة ,وان اكن قد ذكره ابن دقيق العيد وغريه احامتل
حيث قال:
وقوهل عليه السالم :مل يرضه الش يطان .حيمتل أن يؤخذ عاما ,يدخل حتته الرضر ادليين ,وحيمتل أن
يؤخذ خاصا ,ابلنس بة اىل الرضر البدين ,مبعىن أن الش يطان ل يتخبطه ,ول يداخهل مبا يرض عقهل
أو بدنه ,وهذا أقرب ,وان اكن التخصيص عىل خالف الصل ,لان اذا محلناه عىل العموم اقتىض
ذكل أن يكون الودل معصوما عن املعايص لكها ,وقد ل يتفق ذكل ,أو يعز وجوده .ول بد من وقوع
ما أخرب عنه صىل هللا عليه وسمل ,أما اذا محلناه عىل أمر الرضر يف العقل أو البدن فال ميتنع ذكل,
ول يدل دليل عىل وجود خالفه وهللا أعمل( ) اهـ.
وقال احلافظ ابن جحر العسقالين :ويف مرسل احلسن عن عبد الرزاق :اذا أىت الرجل أههل فليقل:
بسم هللا ,اللهم ابرك لنا فمي رزقتنا ,ول جتعل للش يطان نصيبا فمي رزقتنا .فاكن يرىج ان محلت أن
يكون ودلا صاحلا .واختلف يف الرضر املنفي بعد التفاق عىل ما نقل عياض عىل عدم امحلل عىل
العموم يف أنواع الرضر ,وان اكن ظاهرا يف امحلل عىل معوم الحوال من صيغة النفي مع التأبيد,
واكن سبب ذكل ما تقدم يف بدء اخللق ان لك بين أدم يطعن الش يطان يف بطنه حني يودل ,ال من
اس تثىن ,فان يف هذا الطعن نوع رضر يف امجلةل ,مع أن ذكل سبب رصاخه ,مث اختلفوا فقيل املعىن
مل يسلط عليه من أجل بركة التسمية بل يكون من مجةل العباد اذلين قيل فهيم { ا َّن ع َبادي لَيْ َس
ِ
َ َكل عَلَهيْ ْم سلْ َط ٌان} ,ويؤيده مرسل احلسن املذكور ,وقيل املراد مل يطعن يف بطنه ,وهو بعيد ملنابذته
( ) القبس يف رشح موطأ ماكل بن أنس (  .) 060/وهذا القول ضعيف كام بني ذكل احلافظ ابن جحر يف الفتح ,وس يأيت
قريبا.
( ) اكامل املعمل ( .)6 0/
( ) احاكم الحاكم ( .) 80/
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ظاهر احلديث املتقدم ,وليس ختصيصه بأوىل من ختصيص هذا( ) .وقيل املراد مل يرصعه ,وقيل مل
يرضه يف ببدنه ,وقال ابن دقيق العيد :حيمتل أن ل يرضه يف دينه أيضا ,ولكن يبعده انتفاء العصمة,
وتعقب بأن اختصاص من خ َّص ابلعصمة بطريق الوجوب ل بطريق اجلواز ,فال مانع أن يوجد من
ل يصدر منه معصية معدا وان مل يكن ذكل واجبا هل ,وقال ادلاودي معىن مل يرضه أي مل يفتنه عن
دينه اىل الكفر وليس املراد عصمته منه عن املعصية ,وقيل مل يرضه مبشاركة أبيه يف جامع أمه كام
جاء عن جماهد أن اذلي جيامع ول يسمي يلتف الش يطان عىل احليهل فيجامع معه ,ولعل هذا أقرب
الجوبة ,ويتأيد امحلل عىل الول بأن الكثري ممن يعرف هذا الفضل العظمي يذهل عنه عند ارادة
املواقعة ,والقليل اذلي قد يس تحرضه ويفعهل ل يقع معه امحلل ,فاذا اكن ذكل اندرا مل يبعد( ) اهـ.
قلت  :ومعىن قوهل (ويتأيد امحلل عىل الول) أي القول بأنه مل يسلط عليه من أجل بركة التسمية.
واملقصود من َس ْوق الالكم بامتمه هو ذكر اختالف أقوال العلامء يف معىن احلديث ,وما قال فيه
احلافظ :لعل هذا أقرب الجوبة .بل هو من أضعفها ,وقد س بق بيان ضعف أثر جماهد وضعف
الاس تدلل به.
وقال بدر ادلين العيين :أي مل يسلط عليه حبيث يمتكن من ارضاره يف دينه أو بدنه ,وليس املراد
دفع الوسوسة من أصلها( ) اهـ.
وقال العالمة عيل القاري :فالرض خمتص ابلكفر ,فال يرد ما قيل من أن كثريا يقع ذكر ذكل ويكون
الودل غري حمفوظ من الش يطان ,مع أنه ميكن محهل عىل معومه ويكون املراد :من قال ذكل خملصا,
أو متصفا برشوط ادلعاء ,أو مل يرض ذكل الودل ش يطان ابجلنون والرصع وحنوهام( ) اهـ.

( ) أراد أن بعض العلامء ذهب اىل ختصيص حديث (ما من مولود يودل ال خنسه الش يطان فيس هتل صارخا من خنسة
الش يطان ال ابن مرمي وأمه) املفيد لتعممي احلمك يف لك مولود عدا من اس تثين نصا مكرمي وابهنا علهيام السالم ,فزاد بعضهم
ختصيصا أخر لهذا العموم .فصار املس تثىن من النخس مرمي وابهنا عيىس علهيام السالم ومن ذكر وادله امس هللا عند امجلاع.
واعرتض عىل هذا بأنه ليس ختصيص معوم حديث النخس بأوىل من ختصيص حديث (مل يرضه ش يطان أبدا) ,بأن يقال مل
يرضه فمي عدا النخس ,وهللا أعمل.
( ) فتح الباري (.) 1/1
( ) معدة القاري ( .) 5/
( ) مرقاة املفاتيح ( .) 676/
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َّ
القسطالين( :مل يرضه الش يطان) ,بضم الراء املشددة وفتحها ,يف بدنه أو دينه ,واستبعد
وقال
لنتفاء العصمة .وأجيب بأن اختصاص من اختص ابلعصمة بطريق الوجوب ل بطريق اجلواز ,أو مل
يفتنه ابلكفر ,أو مل يشارك أابه يف جامع أمه كام روي عن جماهد أن اذلي جيامع ول يسمي يلتف
الش يطان عىل أحليهل فيجامع معه ,وروى الطرطويش يف ابب حترمي الفواحش ابب من أي يشء
يكون اخملنث بس نده اىل ابن عباس قال :اخملنثون أولد اجلن قيل لبن عباس :كيف ذاك؟ قال :ان
صىل َّاَّلل عليه َّ
هللا َّعز وج َّل ورسوهل َّ
وسمل هنيا أن يأيت الرجل امرأته ويه حائض ,فاذا أاتها
س بقه الهيا الش يطان حفملت جفاءت ابخملنث !!!( ) اهـ.
وقال املناوي( :مل يرضه) ,بضم الراء عىل الفصح وتفتح( ,الش يطان) ابضالهل واغوائه بربكة
التسمية( ,أبدا) فال يكون للش يطان سلطان يف بدنه ودينه ,ول يلزم عليه عصمة الودل من اذلنب,
لن املراد من نفي الرضار كونه مصوان من اغوائه ابلنس بة للودل احلاصل بال تسمية ,أو ملشاركة
أبيه يف جامع أمه ,واملراد مل يرضه الش يطان يف أصل التوحيد( ) اهـ.
وبعد ,فهذا الكم العلامء يف معىن الرضر املنفي عن اذلاكر هلل عند امجلاع ,ولكها حتوم حول الرضر
ادليين أو ادلنيوي ومل يذكروا امجلاع ال اعامتدا مهنم عىل أثر جماهد ,وقد عرفت ما فيه.
بيان ضعف الاس تدلل بأثر ابن عباس يف أن املؤنثني أو اخملنثني أولد اجلن:
نقل القسطالين وغريه عن كتاب حترمي الفواحش للطرطويش عن ابن عباس قال :اخملنثون أولد
اجلن قيل لبن عباس :كيف ذاك؟ قال :ان هللا عز وجل ورسوهل صىل َّاَّلل عليه وسمل هنيا أن يأيت
الرجل امرأته ويه حائض فاذا أاتها س بقه الهيا الش يطان حفملت جفاءت ابخملنث .فقد ذكره ابن
بطال يف رشحه لصحيح البخاري فقال :روى ابن وهب عن حيى بن أيوب عن ابن جرحي عن عطاء
عن ابن عباس قال :املؤنثون أولد اجلن .قيل هل وكيف؟ قال :هنىى هللا ورسوهل أن يأىت الرجل
امرأته ويه حائض ,فاذا أاتها س بقه الش يطان الهيا حفملت منه فأتت ابملؤنث( ) اهـ .هكذا هو
موقوف عىل ابن عباس .ورواه ابن عدي يف كتابه الضعفاء مرفوعا يف ترمجة حيىي بن أيوب الغافقي
( ) ارشاد الساري ( ,) 1 /5وس يأيت قريبا الالكم عىل أثر ابن عباس ابذن هللا.
( ) فيض القدير (.) 06/5
( ) رشح حصيح البخاري لبن بطال (.) /1
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قال حدثنا ابراهمي بن اسامعيل بن الفرج الغافقي حدثنا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب حدثنا معي
حدثين حيىي بن أيوب عن ابن جرجي عن عطاء بن أيب رابح عن ابن عباس عن رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل صىل هللا عليه وسمل قال :املؤنثون أولد اجلن!! قيل لبن عباس :اي أاب الفضل كيف
ذكل؟ قال :هنىى هللا ورسوهل أن يأيت الرجل امرأته ويه حائض ,فاذا أاتها س بقه الش يطان الهيا
حفملت منه فأتت ابملؤنث( ) !!! .قال ابن عدي :انه غري حمفوظ.
قلت :وهذا الثر ضعيف الس ناد ,منكر املنت ,فيه أمحد بن عبد الرمحن بن وهب املرصي ابن
أيخ عبد هللا بن َوهْب متلكم يف كرثة روايته عن معه ,واكن يأيت عن معه مبا ل أصل هل ,واكن قد
تغري حفظه بأخرة( ) .وأما حيي بن أيوب ففي حفظه مقال اذا حدث من حفظه ,وصدوق اذا

( ) رواه ابن عدي يف الاكمل يف ضعفاء الرجال ( ,)58 /1واس ناده ضعيف ,وفيه ناكرة.
( ) أمحد بن عبد الرمحن بن وهب أبو عبيد هللا املعروف بـ َ ْحبشَ ل ويقال حنشل .قال محمد بن عبد هللا بن عبد احلمك :ثقة ما
رأينا ال خريا .وقال عبد املكل بن شعيب :ثقة .وقال أبو حاُت :أدركته وكتبت عنه .وقال مرة :كتبنا عنه وأمره مس تقمي ,مث
خلط بعد ,مث جاءين خربه أنه رجع عن التخليط .وس ئل عنه بعد ذكل فقال :اكن صدوقا .وقال أبو زرعة :أدركناه ومل نكتب
عنه .وقال مرة وأاته بعضهم حفىك عن أيب عبيد هللا ابن أيخ ابن وهب أنه رجع عن تكل الحاديث فقال أبو زرعة :ان
رجوعه مما حيسن حاهل ول يبلغ به املزنةل اليت اكن قبل ذكل .وقيل لبن خزمية :ل َم رويت عن أمحد بن عبد الرمحن بن وهب
وتركت سفيان بن وكيع؟ فقال :لن أمحد بن عبد الرمحن ملا أنكروا عليه الحاديث رجع عن أخرها ال حديث ماكل عن
الزهري عن أنس اذا حرض العشاء فانه ذكر أنه وجده يف درج من كتب معه يف قرطاس .وقال ابن القطان :وثقه أهل زمانه.
وقال ابن يونس الصديف :ضعيف ل تقوم حبديثه جحة .وقال النسايئ والزدي :كذاب .وقال أمحد بن صاحل :ليس ثقة .وقال
ابن الخرم :حنن ل نشك يف اختالطه بعد امخلسني  .....وقال البوش نجي عن أمحد بن صاحل أن كتاب الفنت مل يسمعه أحد
عن ابن وهب فلام قيل للبوش نجي :ان أمحد بن عبد الرمحن بن وهب حدث به عن ابن وهب قال :فهذا كذاب ا َذ ْن .وقال
ِ
ابن حبان :اكن حيدث ابلش ياء املس تقمية قدميا حيث كتب عنه ابن خزمية وذووه مث جعل يأيت عن معه مبا ل أصل هل كن
الرض أخرجت هل أفالذ كبدها .قلت :وهذا الثر من روايته عن معه عبد هللا بن وهب .وقال ابن عدي :رأيت ش يوخ
أهل مرص اذلين حلقهتم مجمعني عىل ضعفه ,ومن كتب عنه من الغرابء غري أهل بدله ل ميتنعون من الرواية عنه وحدثوا عنه
مهنم أبو زرعة الرازي وأبو حاُت مفن دوهنام  ....ومن ضعفه أنكرت عليه أحاديث ...وكرثة روايته عن معه  ...ولك ما أنكروه
عليه مفحمتل وان مل يكن يرويه عن معه غريه ولعهل خصه به .وقال العقييل :ليس بيشء .وقال اذلهيب :هل عدة أحاديث ل
حتمتل .وقال أيضا :روى ألوفا من احلديث عىل الصحة ,خفمسة أحاديث منكرة يف جنب ذكل ليست مبوجبة لرتكه ,نعم ول
هو يف القوة كيونس بن عبد العىل وبندار .وقال احلافظ ابن جحر :صدوق تغري بأخرة.
انظر اجلرح والتعديل (  ) 51/اترخي ابن يونس (  ) 5/الضعفاء واملرتوكون (  ) /اجملروحني (  ) 1/الاكمل يف
ضعفاء الرجال (  ) 0 /املغين يف الضعفاء (  ) 5/التعديل والتجرحي (  ) /هتذيب الكامل (  ) 87/سري النبالء
(  ) 7/اكامل هتذيب الكامل (  )75/هتذيب الهتذيب (  )55/تقريب الهتذيب (  )8الللئ املصنوعة ( .) 5/
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حدث من كتابه( ) ,وقال أبو الفضل بن طاهر :وهذا احلديث امحلل فيه عىل حيىي بن َأيوب .وعليه
فال تقوم به جحة .وابراهمي بن اسامعيل الغافقي ش يخ ابن عدي مل أجد من ترمج هل.
ولو حص عن ابن عباس لاكن موقوفا ,وهو أش به ابلرسائيليات ,لن مثهل ليقال ابلرأي ,وأهل
الكتاب عندمه الكثري من هذه اخلرافات املتعلقة ابمجلاع ,كام جاء يف الصحيحني من حديث جابر
ريض هللا عنه قال :اكنت الهيود تقول :اذا أىت الرجل امرأته من دبرها يف قبلها ,اكن الودل أحول
فزنلت {ن َساؤ ُْك َح ْر ٌث لَ ْمك فَأْتوا َح ْرث َْمك َأ ََّّن شئْ ْمت} [من بني يدهيا ومن خلفها ول يأتهيا ال يف
املأىت]( ).

( ) هو حيىي بن أيوب الغافقي املرصي أبو العباس .قال البخاري :ثقة .وقيل ليحىي بن معني الليث أحب اليك أو حيىي بن
أيوب فقال :الليث أحب ايل وحيىي ثقة .وقال مرة :صاحل .وقال يعقوب بن سفيان :اكن ثقة حافظا للحديث .وقال أبو داود:
هو صاحل .وقال أبو احساق احلريب :ثقة .وقال عامثن :حيىي بن أيوب مرصي صاحل .وقال ابن عدي :ول أرى اذا روى عنه
ثقة أو يروي هو عن ثقة حديثا منكرا  ...وهو عندي صدوق ل بأس به .وقال العجيل :مرصي ثقة  .وذكره ابن حبان يف
الثقات .وقال السايج :صدوق هيم .وقال أمحدِ :سء احلفظ ,واكن حيدث من حفظه ,واكن لبأس به .وقال مرة :خيطئ
خطأ كثريا .وقال أبو حاُت :حمل حيىي الصدق يكتب حديثه ول حيتج به .وقال ابن سعد :اكن منكر احلديث .وقال النسايئ:
ليس بذاك القوي .وقال ادلارقطين :يف بعض حديثه اضطراب .وقال أبو أمحد احلاُك  :ليس ابحلافظ عندمه .وقال مرة :اذا
حدث من حفظه خيطئ وما حدث من كتابه فليس به بأس .وقال ادلوليب :ليس بذاك القوي .وقال أبو محمد الشبييل وأبو
احلسن القطان :لحيتج به ,وزاد القطان :لسوء حفظه .وضعفه ابن حزم .وقال أبو الفضل بن طاهر :وهذا احلديث امحلل
فيه عىل حيىي بن َأيوب .وقال اذلهيب :صاحل احلديث .وقال مرة :ثقة .وقال مرة :هل غرائب ومناكري يتجنهبا أرابب الصحاح
وينقون حديثه وهو حسن احلديث .وقال احلافظ ابن جحر :صدوق رمبا أخطأ .
انظر الطبقات ( ) 6/7اترخي ابن معني رواية ادلاريم (ص  ) 16الضعفاء واملرتوكون (ص  ) 07اجلرح والتعديل لبن
ايب حاُت ( ) 7/1الاكمل يف ضعفاء الرجال ( 5 /1ــ  )55ذخرية احلفاظ (  ) 6/الثقات للعجيل ( ) 68/
الثقات لبن حبان ( )600/7هتذيب الكامل (  ) /الاكشف (  ) 6 /املغين (  )7 /اترخي السالم
(  )5 1/ديوان الضعفاء (ص ) سري النبالء ( )5/8اكامل هتذيب الكامل (  ) 87/هتذيب الهتذيب
(  ) 86/تقريب الهتذيب ( .)75
( ) رواه البخاري (  ) 5ومسمل ( ) 5واللفظ هل .والزايده يف السنن لسعيد بن منصور (  .)8 0/وجاء احلديث
مرفوعا من حديث جابر أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قيل هل :ان الهيود تقول اذا أىت الرجل امرأته جمباة جاء الودل
أحول .فقال :كذبت هيود .ونزلت الية .رواه ماكل يف املوطأ (  ) 0 /والنسايئ يف السنن الكربى (  )81وأبو عوانة
يف املس تخرج (  )85/والطحاوي يف مشلك الرار (.) 75/5
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وأما ناكرة املنت فواحضة .ويه احلمك عىل لك مؤنث من الرجال( )بأنه ودل حيضة!!! وهذا فيه اهتام
لبيه ابلفعةل القبيحة ــ امجلاع أثناء احليض ــ بدون بينة!! ومثل هذا احلمك ل جييء مثهل يف الرشع,
بأن تلصق ابلوادل مثل هذه الش ناعة غيابيا جملرد سوء خلق املولود طبعا ,لن التأنث يكون طبعا
ويكون تطبعا .مث ان اخملنث ان اكن من الصاحلني فأنعم به ,ول يرضه ختنثه ,ـ لن التخنث هو
الرتقق يف الالكم والتكرس يف احلراكت حفسب ,ول يلزم أن يوطأ ,ويدخل يف قوهل تعاىل{ :غَ ْري
ُأويل ْال ْربَة م َن الر َجال} ,أي ليس هل رغبة ول شهوة اىل النساء ,بل ان خلقه النثوي َّ
جبيل بدون
ِ
تلكف( ,وهذا ل ذم هل ول امث عليه؛ وذلا مل ينكر النيب صىل هللا عليه وسمل أول دخوهل عىل
النساء( ) ,واترة يكون بتلكف فهذا ملعون كام قال عليه الصالة والسالم :لعن املتش هبات من
النساء ابلرجال واملتش هبني من الرجال ابلنساء( ))( ) .واملتلكف أسوأ حال من املطبوع عىل
التكرس ,ومع هذا فليس اذلم ول الهتمة يلحقان وادليه حبال .وقد اكن يف املدينة مهنم ثالثة ومه ماتع
وهرم وهيت(( ,)5ومل يكونوا يزنون ابلفاحشة الكربى ,وامنا اكن تأنيثم لينا يف القول ,وخضااب يف
()7( )6
اليدي والرجل كخضاب النساء ,ولعبا لكعهبن ,ورمبا لعب بعضهم ابلك َّرج )
وان مل يكن املؤنث من الصاحلني فقد يفعل به الفاحشة وقد ل ,والول هو امللوط به وهو ملعون,
ويس توي يف اللعن هو ومن اكن يف هيئة الفارس املغوار ان اكن يؤىت.

( ) املؤنث هو اخملنث ,يش به املرأة يف لينه ورقة الكمه وتكرس أعضائه ,ول يلزم أن تقع منه الفاحشة ,بل هو ذكر يف خلق
أنىث ,فعل به الفاحشة أم ل ,وقد ل يكون املفعول به مؤنثا .انظر العني ( ) /8لسان العرب (  ) /اتج العروس
(.) 58/5
( ) مث أمر النيب صىل هللا عليه وسمل يف أخر المر ابخراهجم من البيوت وهنىى عن دخوهلم عىل النساء ملا رأى أهنم يدققون
عيل النيب
يف أمور النساء ويصفوهنم للرجال ,كام يف حديث زينب بنت أيب سلمة ,عن أهما أم سلمة ريض هللا عهنا ,دخل َّ
صىل هللا عليه وسمل ,وعندي خمنث ,فسمعته يقول لعبد هللا بن أيب أمية :اي عبد هللا ,أرأيت ان فتح هللا عليمك الطائف
غدا ,فعليك اببنة غيالن ,فاهنا تقبل بأربع ,وتدبر بامثن ,وقال النيب صىل هللا عليه وسمل :ل يدخلن هؤلء عليكن .رواه
) ومسمل (.) 80
البخاري (
( ) رواه البخاري ( )5885من حديث ابن عباس.
( ) مرقاة املفاتيح (.)5057/5
( )5ذم املاليه لبن أيب ادلنيا ( ) السنن الكربى للبهيقي (.) 10/8
( )6الك َّرج :دخيل معرب ل أصل هل يف العربية ,قال الليث :الكرج يتخذ مثل املهر يلعب عليه .قال بعضهم :همر خش يب
يلعب عليه الطفال .انظر هتذيب اللغة ( )5/ 0لسان العرب (  ) 5 /املعجم الوس يط ( .)78 /
( )7الروض النف (.) 7 /7
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وعىل لك حال مفا جاء يف أثر ابن عباس فهو ابطل مهتافت وخمالف للواقع( ) ,فقد خيرج هللا تعاىل
من ظهر الصاحل التقي مؤنثا ,وليس هذا بغريب .كام أن الثر مل يتعرض اىل املولود لو اكن أنىث فهل
يه املسرتجةل أم ماذا؟!!! ولو سلمنا بصحته فأين يف الثر وطء الن ي للجنية؟!! وجييء هنا ما
جييء يف أثر جماهد السابق.
وقد ذكر ابن السمعاين يف تفسريه أثرا بدون اس ناد عن ابن عباس يف اخملنثني بأهنم من وطء اجلن,
ومل يذكر أنه امجلاع يف احليض( ) !!! ,وهذا اخلرب لو اكن حصيحا لاكن القول فيه هو القول يف
سابقه ,وهللا أعمل.
بيان ضعف الاس تدلل حبديث املغربني:
وأما ما رواه أبو داود يف السنن عن عائشة :قالت :قال يل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :هل
ريئ ــ أو لكمة غريها ــ فيمك املغربون؟ قلت :وما املغربون؟ قال :اذلين يشرتك فهيم اجلن.
فال يصح الاحتجاج هبذا احلديث ل من حيث الس ناد ول املنت.
فأما الس ناد فقد رواه أبو داود فقال حدثنا محمد بن املثىن حدثنا ابراهمي بن أيب الوزير حدثنا داود
بن عبد الرمحن العطار عن ابن جرجي عن أبيه عن أم محيد عن عائشة ريض هللا عهنا به( ).
( ) فائدة :قال الطباء وأهل الطبيعة :التفاوت بني اذلكر والنىث امنا اكن لجل أن لك من اكن أخسن مزاجا فهو اذلكر ,ولك
من اكن أكرث بردا ورطوبة فهو املرأة .مث قالوا :املين اذا انصب اىل اخلصية الميىن من الرجل ,مث انصب مهنا اىل اجلانب المين
من الرمح اكن الودل ذكرا اتما يف اذلكورة ,وان انصب اىل اخلصية اليرسى من الرجل ,مث انصب مهنا اىل اجلانب اليرس من
الرمح اكن الودل أنىث اتما يف النوثة ,وان انصب اىل اخلصية الميىن ,مث انصب مهنا اىل اجلانب اليرس من الرمح اكن الودل
نصب اىل اخلصية اليرسى ,مث انصب مهنا اىل اجلانب المين من الرمح اكن الودل أنىث يف طبيعة
ذكرا يف طبيعة الانث ,وان ا َّ
اذلكور وهللا أعمل اهـ.
التفسري الكبري للرازي ( ) / 0تفسري حدائق الروح والرحيان ( ) 0 / 5للش يخ العالمة محمد المني بن عبد هللا
الريم العلوي الهرري الشافعي.
( ) تفسري السمعاين (  ) 51/قال :ويف بعض املسانيد عن ابن عباس أن رجال أاته وقال :ان امرأيت استيقظت ,وكن يف
فرهجا شعةل انر!!! قال :ذاك من وطىء اجلن!!! .قال :مفن أولدمه؟ قال :هؤلء اخملنثون اهـ .هكذا بدون اس ناد !!!.
( ) اس ناده ضعيف رواه أبو داود ( )5 07فيه ابن جرجي وهو عبد املكل بن عبد العزيز بن جرجي أبو الوليد وأبو خادل
امليك المام احلافظ ,وترمجته معروفة مشهورة نقترص مهنا عىل ماجاء يف تدليسه .قال أمحد :اذا قال ـ يعين ابن جرجي ـ
أخربين ومسعت حفس بك به .وقال مرة :اذا قال ابن جرجي :قال فالن وقال فالن و ُأخ ْْربت ,جاء مبناكري .وقال حيىي القطان:
اذا قال :قال ,فهو ش به الرحي .وقال اذلهيل :اذا قال حدثين ومسعت :فهو حيتج حبديثه .وقال أمحد بن صاحل املرصي :ابن
جرجي اذا أخرب اخلرب فهو جيد ,واذا مل خيرب فال يعبأُ به .وقال ادلارقطين :رش التدليس تدليس ابن جرجي فانه قبيح التدليس
ل يدلس ال فمي مسعه من جمروح .وقال ابن حبان :اكن من فقهاء أهل احلجاز وقراهئم ومتقنهيم واكن يدلس .وقال ويل ادلين
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وابراهمي بن أيب الوزير مل ينفرد به ,بل اتبعه صاحل بن محمد الرتمذي عن داود به .رواه عنه احلكمي
الرتمذي يف نوادر الصول كام ذكره احلافظ أبو احلجاج املزي( ).
وهذا الس ناد فيه عبد املكل بن عبد العزيز بن جرجي فهو ثقة فقيه فاضل واكن يدلس ويرسل,
وصفه النسايئ وغريه ابلتدليس .وعبد العزيز بن جرجي هو وادل المام عبد املكل بن جرجي فهو لني
ل يتابَع عىل حديثه .وأم محيد وقيل أم محيدة بنت عبد الرمحن فهىي جمهوةل احلال ,روى عهنا ابهنا
عبد املكل بن عبد الرمحن بن خادل بن أس يد القريش وعبد العزيز بن جرجي .قال احلافظ ابن جحر
عهنا :ل ي َعرف حالها .فالس ناد ضعيف ليصح كام هو واحض.
معىن حديث املغربني عىل فرض حصته:
وأما من حيث املعىن فاحلديث لو حص فانه ل خيرج يف دللته عن مفهوم أية الرساء { َو َشار ْكه ْم يف
ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد} ,وقد س بق اجلواب عن خطأ اس تدلل أحصاب القول الول هبا .كام أن أكرث من
فرس املغربني بأهنم اذلين تشرتك الش ياطني يف نطفهم أو يف أولدمه لرتكهم ذكر هللا تعاىل عند
الوقاع ,فقد اعمتدوا يف تفسريمه هذا عىل أثر جماهد وقد عرفت ما فيه ,فال يهتيأ امحلل عليه يف
مسأةل غيبية كهذه.
وقد جاء يف تفسري املغربني ما يوافق املعىن الصحيح ملشاركة الش يطان يف الولد وقد مىض بيانه
يف الاس تدلل ابلية السابقة ,وهو أمر الش يطان هلم ابلزان ,فيكرث أبناء الزان يف هذه المة.
العرايق :مكرث من التدليس .وقال العاليئ :يدلس .وقال اذلهيب :مع اتفاقهم عىل ثقة ابن جرجي اكن رمبا دلس .وقال مرة  :ثقة
مدلس .وقال احلافظ ابن جحر :ثقة فقيه فاضل واكن يدلس.
انظر الثقات لبن حبان ( )1 /7اترخي بغداد (  ) /هتذيب الكامل ( ) 7/ 8اترخي السالم (  )1 1/من تلكم
فيه وهو موثق (ص  ) 5اكامل هتذيب الكامل ( ) 1/8املدلسني (ص  )61حتفة التحصيل (ص ) تقريب
الهتذيب (  ) 6تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس للحافظ ابن جحر العسقالين (ص ).
وفيه عبد العزيز بن جرجي وادل عبد املكل .قال البخاري :ل يتابع يف حديثه .وحسن الرتمذي هل .وذكره ٌ
لك من العجيل وابن
حبان يف الثقات ,وقال احلافظ ابن جحر :وقال الربقاين عن ادلارقطين جمهول قيل هل هو وادل عبد املكل ,قال ان اكن هو فمل
يسمع من عائشة يرتك هذا احلديث .وقال العقييل :ل يتابع عىل حديثه .وقال يف التقريب :لني.
انظر التارخي الكبري للبخاري ( ) /6الثقات للعجيل (  ) 0 /الثقات لبن حبان ( ) /7الاكشف ( )65 /
هتذيب الهتذيب ( ) /6تقريب الهتذيب (.) 56
وأم محيد أو أم محيدة بنت عبد الرمحن ل يعرف حالها .قاهل احلافظ يف تقريب الهتذيب ( .)756/
واحلديث ضعفه اللباين يف املشاكة (  ) 56وضعيف سنن أيب داود (.)5 07
( ) حتفة الرشاف ( .) 0/
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قال ابن منظور :مسوا مغربني لنه دخل فهيم عرق غريب أو جاؤوا من نسب بعيد ,وقيل أراد
مبشاركة اجلن فهيم أمرمه اايمه ابلزان وحتسينه هلم جفاء أولدمه عن غري َرشدَ ة ,ومنه قوهل تعاىل:
{ َو َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد}( ) اهـ.
وقال ابن اجلوزي :يف احلديث (فيمك مغربون ,قالوا :وما املغربون؟ قال :اذلين تشرتك فهيم اجلن),
قال ابن قتيبة :فيمك من جاء من نسب بعيد أو من موضع بعيد .قلت (ابن اجلوزي) :وهذا اذلي
قاهل ابن قتيبة حسن لول متام احلديث .وقد جاء يف تفسري قوهل تعاىلَ { :و َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال
َو ْ َال ْو َلد} اهنم أولد الزان ,وكن مشاركة اجلن أمرمه أابءمه ابلزان فبعدوا عن النساب( ) اهـ.
يلزم من القول بصحة حديث املغربني حمذور:
قلت :ول يلزم من قوهلم دخل فهيم عرق غريب أن يكون ذكل العرق أو ذكل النسب من غري
جنسهم اكجلن والش ياطني ,وخصوصا أنه مل يبني يف هذا اخلرب نوع هذا الاشرتاك ول كيف هو,
فاذا محل الطالق هنا ـ كام زمعوا ـ عىل التقييد يف خرب جماهد ـ وهو الاختصاص ابلغافل عن اذلكر
عند امجلاع ـ فيلزم منه أن يكون أكرث أمة الجابة ــ فضال عن أمة ادلعوة ــ مه من أبناء الش ياطني
اذلين اشرتكت اجلن يف اجناهبم !!! ــ بيامن يف احلديث امياء اىل قلهتم ل عىل أهنم غالب المة ,لن
من يذكر هذا ادلعاء من املسلمني عند امجلاع مه قليل ,بل أقل من القليل لغلبة الغفةل يف حال
كهذه ــ وبطالن هذا ل حيتاج اىل بيان.
وعىل هذا فيكون املعىن الصحيح للعرق البعيد أو النسب البعيد املراد به هنا ـ عىل فرض الصحة ـ
هو عرق الزان ونسب الزان ,وهذا أس بق اىل الفهم وأقرب اىل الواقع من غريه ,فنس بة البناء من
الزان اىل غري أابهئم هو ضياع أنساهبم وصريورهتا بعيدة .لن الزانية ل تبايل ابلنساب عند زانها
فيأتهيا رجال من أعراق خمتلفة وختتلط املياه فال يَعرف املولود أابه فينقطع نس به فيصبح حيهنا غريبا
ليس هل عشرية ول قبيةل .وهذا لكه ومن ويح الش يطان وأمره هلم ,فهذه يه املشاركة املقصودة.
وميكن الاس تئناس مبا جاء يف السرية عن جعفر بن أيب طالب ريض هللا عنه حيامن قاتل يف غزوة
مؤتة اكن يقول:
اي حبذا اجلنة واقرتاهبا طيبة وابردا رشاهبا
( ) لسان العرب (  )6 0/الهناية يف غريب احلديث (  ) 1/رشح املشاكة (.) 17 /1
( ) غريب احلديث ( .) 1/
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والروم روم قددان عذاهبا اكفرة بعيدة أنساهبا
عيل اذ لقيهتا رضاهبا( ).
َ َّ
وقيل حيمتل أن يراد به من اكن هل قرين من اجلن يلقي اليه الخبار وأصناف الكهانة كام ذكره القايض
البيضاوي( ).
بيان ضعف الاس تدلل حبديث (ل تقوم الساعة حىت تكرث فيمك أولد اجلن):
أما ما أخرجه أبو بكر الالكابذي( ) عن ابن معر مرفوعا :ل تقوم الساعة حىت تكرث فيمك أولد اجلن
من نسائمك ,ويكرث نس هبم فيمك ,حىت جيادلوُك ابلقرأن ,حىت يردوُك عن دينمك( ) .فقد قال فيه
الش يخ محمد انرص ادلين اللباين :منكر جدا .من طريق خلف بن سلمين النسفي أيب سعيد ثنا محمد
بن املصفى ثنا بقية بن الوليد ثنا معران أو ابن معران ثين كرز عن انفع عن ابن معر مرفوعا.
( ) ذكره عبد املكل بن هشام يف السرية (  ) 78/وأبو نعمي يف حلية الولياء (  ) 8/من طريق محمد بن احساق قال
حدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عباد قال :حدثين أيب اذلي أرضعين ,واكن أحد بين مرة بن عوف,
واكن يف تكل الغزوة غزوة مؤتة قال :وهللا لكين انظر اىل جعفر حني اقتحم عن فرس هل شقراء ,مث عقرها مث قاتل حىت
قتل وهو يقول :فذكره .وهذا اس ناد حسن.
ورواه بدون الشعر أبو داود (  ) 1/وابن أيب شيبة (  ) /والطحاوي يف مشلك الرار (  ) 07/والطرباين يف
الكبري (  ) 06/والبهيقي يف السنن الكربى ( ) 8/1لكهم من نفس الطريق .وقال أبو داود :هذا احلديث ليس ابلقوي.
قال شعيب الرانؤوط :أثر اس ناده حسن كام قال احلافظ يف "فتح الباري"(  .)5 /7محمد بن احساق حسن احلديث,
وقد رصح بسامعه فانتفت ش هبة تدليسه .وامنا ضعف أبو داود هذا احلديث مع حصة اس ناده ظنا منه أن فيه ا َ
تالف املال,
وهو مهنىي عنه ,فقد ذكر السهارنفوري يف "رشحه" أنه وقع يف بعض نسخ أيب داود زايدة من قوهل :وقد جاء فيه هنىي كثري
عن أحصاب النيب َّ -
صىل هللا عليه وسمل ,-قلنا :أس ندها البهيقي يف "السنن الكربى"  87 /1عن أيب داود.
وقلنا :وهذا احلديث ل يعارض الحاديث اليت فهيا الهنىي عن اتالف املال ,فان جعفر بن أيب طالب ريض هللا عنه عمل أن
يتقوون به عىل املسلمني ,فعقره لهذا السبب ,وهذا مذهب ماكل بن
هذا اجلواد س يقع يف يد أعداء السالم فينتفعون به ,و َّ
أنس وغريه من أهل العمل أهنم جيزيون ذكل يف مثل هذا احلال اهـ.
قلت :والثر حس نه اللباين يف حصيح أيب داود (  ) 57وعبد القادر الرانؤوط يف حتقيق جامع الصول (.) 1/8
( ) حتفة البرار رشح مصابيح الس نة ( .) 8 /
( ) هو اتج السالم أبو بكر محمد بن ابراهمي بن يعقوب الالكابذي البخاري الصويف احلنفي .وقيل محمد بن أيب احساق بن
ابراهمي .وهو عىل شهرته ال أين مل أظفر هل برتمجة وافية تبني مزنلته يف سمل اجلرح والتعديل؛ ال ما جاء يف بعض كتب
املتأخرين ممن ترمج هل ,ويه ل تغين شيئا يف هذا الباب .مفام قالوا فيه أنه الْ َعامل الْ َفاضل تفقه عىل ا َّلش ْيخ ال َمام م َح َّمد بن
الْفضل البخَاري الكامري ,و َاكن اماما أصوليا ,وهل كتاب َمساه التعرف ملذهب أهل التصوف ,قَا َل منكو ِ
برسَ :هل كتاب يف
َّ
َ َ َ
َ
ِ
التَّ ْفسري فيه أقاويل ا َّلص َحاب َ َة ,اكن َت َوفَاته يف خبَارى س نة ا ْحدَ ى َوثَ َمان َني وثالمثائة .قال الزرلكي :من حفاظ احلديث.
ِ
انظر طبقات املفرسين للدنه وي (  )85/كشف الظنون (  ) 1/العالم للزرلكي ( ) 15/5معجم املؤلفني
(.) /8
( ) مفتاح املعاين (ق  ) / 8نقال من السلسةل الضعيفة (  60 /رمق .)5776
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قلت (اللباين) :وهذا اس ناد ضعيف ,ومنت منكر ,معران أو ابن معران مل أعرفه ,فهو من مشاخي
بقية اجملهولني اذلين من طريقهم كرثت املناكري يف حتديث بقية عهنم بتدليسه اايمه ,أو بترصحيه
ابلتحديث عهنم كام مر هنا .أقول هذا عىل افرتاض أن هذا الس ند اليه حصيح ,وليس كذكل فان
خلف بن سلمين النسفي ليس هل ذكر يف يشء من كتب الرتامج اليت عندي ,فهو الفة ان سمل من
ش يخ بقية( ) اهـ.
قلت :خلف بن سلمين النسفي ش يخ احلاُك أيب عبد هللا ,وروى هل يف املس تدرك ,ووثقه
السمعاين( ) ,فالفة ليست منه .وش يخه محمد بن املصفى( )صدوق ,واكن خيطئ ,واكن يدلس
ابلتسوية ,ومن هذا حاهل فال يقبل من حديثه ال ما رصح فيه ابلسامع يف مجيع طبقات الس ند كام
هو معروف بعد التأكد من عدم خطئه أو ومهه فيه .وأما بقية بن الوليد الالكعي فهو صدوق عرف
ابلتدليس أيضا عن الضعفاء ,فهو كتلميذه يشرتط ترصحيه ابلسامع يف مجيع طبقات الس ند ,وهو
أيضا حيدث عن املعروفني واجملهولني ابملناكري ,وش يخه هنا معران أو ابن معران مل أقف عىل عينه.
وأما كرز فاذلي يظهر يل أنه أبو كرز عبد هللا بن كرز الفهري ,فهو املذكور يف تالميذ انفع موىل ابن
معر ,فان يكنه فهو مرتوك( ) ,وعليه فيكون الس ناد ضعيفا جدا .وان اكن غريه فال أدري من هو.
( ) السلسةل الضعيفة (  60 /رمق .)5776
( ) قلت :هو خلف بن سلمين النسفي البخاري .وهو من رجال احلاُك .قال احلاُك أبو عبد هللا :خلف بن سلمين النسفي
صاحب املس ند .وقال السمعاين :أبو سعيد خلف بن سلمين بن عبد هللا بن عبد الرمحن ادلرزديه النسفي ,من قرية
درزده ,ش يخ ثقة جليل ,هل رحةل اىل العراق والشام ,مسع هشام بن عامر ادلمشقي ودحمي بن اليتمي وسفيان بن وكيع وعامثن
بن أىب شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن املثىن وسويد بن سعيد وجبارة بن مغلس وأمحد بن عبدة وجامعة من هذه الطبقة,
وهو من أقران ابراهمي بن معقل ,صنف املس ند ,روى عنه أهل بدله والغرابء ,مات يف صفر س نة ثالمثائة.
انظر معرفة علوم احلديث للحاُك ( ) 5النساب ( ) /5اترخي السالم ( )1 /6رجال احلاُك يف املس تدرك
( .) 5 /
( ) محمد بن املصفى بن هبلول أبو عبد هللا القريش امحليص .قال أبو حاُت :صدوق .وقال النسايئ :صاحل .وقال صاحل جزرة:
اكن خملطا ,أرجو أن يكون صدوقا ,وقد حدث بأحاديث مناكري .وقال مسلمة بن قامس :ثقة مشهور .وقال أبو زرعة
ادلمشقي :اكن صفوان بن صاحل ومحمد بن مصفى يسواين احلديث كبقية بن الوليد .وذكره ابن حبان يف الثقات وقال :اكن
خيطئ .وقال اذلهيب :ثقة يغرب .وقال مرة :صدوق مشهور  ....ثقة صاحب س نة .وقال ابن جحر :صدوق هل أوهام واكن
يدلس .انظر اجلرح والتعديل ( ) 0 /8مش يخة النسايئ ( )50الثقات لبن حبان ( ) 0 /1اترخي دمشق () /55
هتذيب الكامل ( ) 65/ 6الاكشف (  ) /مزيان الاعتدال (  ) /هتذيب الهتذيب ( ) 6 /1طبقات املدلسني
( ) 5تقريب لهتذيب (.)507
( ) عبد هللا بن كرز الفهري القريش أبو كرز قايض املوصل ,وسامه بعضهم عبد هللا بن عبد املكل بن كرز فنس بوه اىل جده.
قال أبو زرعة :ضعيف احلديث .وس ئل عنه مرة فقال :ضعيف وأمر بأن يرضب عىل حديثه .وقال البخاري فمي نقهل العقييل
عنه :يف حديثه نظر .ونقل عنه اذلهيب أنه قال :مرتوك احلديث .وقال ابن معني :ليس بيشء ,ل أعرفه ,روى حديثا منكرا.
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وقد ذكر اذلهيب هذا احلديث يف ترمجة عبد هللا بن كرز بعد أن قال فيه واه ,فقال :وقد ذكروا أنكر
ماهل عن انفع عن ابن معر مرفوعا :دية اذليم دية املسمل .قال أبو زرعة :هو ضعيف ,ورضب عىل
حديثه .وقال أبو النرض :حدثنا أبو كرز الفهري حدثنا انفع عن ابن معر قال :ل تذهب ادلنيا حىت
يكرث أولد اجلن من نسائمك( ) اهـ.
ونقل اخلطيب البغدادي عن يزيد بن الهيمث قال :قلت ليحي بن معني :روى أبو النرض عن أيب
كرز؟ قال :ليس بيشء ل أعرفه ,روى حديثا منْكرا( ).
قلت :فناكرة احلديث معروفة عند العلامء ,اذ كيف حتمل النس يات من نطف اجلن مث يكون
الولد برشا أسوايء عىل كرثهتم دون أن يظهر يف خلْقهم أثر لابهئم من اجلن؟!!! فلامذا اكن البناء
من خالص البرش ومل يكونوا من خالص اجلن؟!! أو خلقا مشرتاك؟!!
توجيه احلديث عىل فرض حصته:
فالثر لو حص فال يلزم منه أن يكونوا من نسل اجلن ,بل ميكن محهل عىل رشار الناس وش ياطني
النس وجنود ابليس من بين أدم ,ملشاهبهتم للش ياطني يف أفعاهلم وأقواهلم واضالهلم لغريمه وجمادلهتم
لهل احلق ابلباطل كام قال هللا تعاىلَ { :وا َّن َّ
ون ا َىل َأ ْول َياهئ ْم لي َجادلو ُْك َوا ْن
الش َياط َني لَيوح َ
ِ
ْ ْ ي َّ َّ ِ
ِ
لك َش ْي َطان
ون} وقال تعاىلَ { :وم َن النَّاس َم ْن َجيادل يف َّاَّلل بغَري عمل َو َتبع
َأ َط ْعتم ْ
ومه ان َّ ْمك لَم ْرشك َ
ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ل
ع
هيَ
السعري} وقال س بحانه {ا َّن َّاذل َين
اب
ذ
ع
ىل
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و
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َّه
ن
أ
ه
ي
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َ
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َمريد * كت َ َ ْ َ ْ
َّ
َ
ِ
ِ
ون يف أ َايت َّاَّلل بغ َْري سلْ َطان َأاتَ ْمه ا ْن يف صدور ْمه ا َّل ك ْ ٌرب َما ْمه ب َبالغيه فَ ْاس َتع ْذ اب ََّّلل ان َّه ه َو
َجيادل َ
ِ
ِ
ِ
السميع الْ َبصري} والاس تعاذة تكون من الش يطان اذلي أوىح اىل أوليائه ,ومن اجملادلني يف القرأن
َّ
وقال أبو الفتح الزدي :مرتوك .وقال ابن حبان :اكن ممن يأيت عن الثقات ما ليس من أحاديثم ,ل حيل الاحتجاج به عىل
قةل روايته .وقال ادلارقطين والبهيقي :مرتوك .ولكن ادلارقطين سامه عبد هللا بن عبد املكل .وكذا نقهل اذلهيب عن البخاري.
وذكر ادلارقطين أاب كرز القريش عن انفع فقال :جمهول .وتعقبه اخلطيب فقال :ونرى قوهل هذا ومها ,والصواب ما ذكرانه من
أن أاب كرز هو عبد َّاَّلل بن كرز ل ابن عبد املكل .وقال العقييل :منكر احلديث .وقال ابن القيرساين :كذاب .وذكره ابن
اجلوزي يف الضعفاء واملرتوكني .وقال اذلهيب :واه .وقال مرة :مرتوك.
انظر اجلرح والتعديل ( ) 5/5اجملروحني (  ) 7/السنن لدلارقطين (  ) 7/السنن الصغري للبهيقي ( ) 6/
الضعفاء الكبري للعقييل (  ) 1 / ( ) 75/الضعفاء واملرتوكون لدلارقطين (  ) 8/اترخي بغداد (  ) /تذكرة
احلفاظ لبن القيرساين ( ) 16الضعفاء واملرتوكني لبن اجلوزي (  ) 6/املغين يف الضعفاء (  ) 5 /اترخي السالم
(  )667/مزيان الاعتدال ( .) 7 /
( ) مزيان الاعتدال (  ) 7 /لسان املزيان ( .)5 1/
( ) اترخي بغداد ( .) /
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ابلباطل .فهؤلء ما أكرثمه يف زماننا ,وهذا مما خافه النيب صىل هللا عليه وسمل عىل أمته كام روى
أمحد وغريه عن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال :ان أخوف ما
أخاف عىل أميت لك منافق علمي اللسان( ) .وما رواه مجع من الصحابة عن النيب صىل هللا عليه
وسمل أنه قال :امنا أخاف عىل أميت المئة املضلني( ) .وروى الطرباين عن عقبة بن عامر أن النيب
صىل هللا عليه وسمل قال :أختوف عىل أميت اثنتني :يتبعون الرايف والشهوات ,ويرتكون الصالة,
والقرأن يتعلمه املنافقون جيادلون به أهل العمل( ) .وما أخرجه احلاُك عن أيب هريرة ريض هللا عنه
عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال :س يأيت عىل أميت زمان تكرث فيه القراء وتقل الفقهاء
ويقبض العمل ويكرث الهرج قالوا :وما الهرج اي رسول هللا؟ قال :القتل بينمك ,مث يأيت بعد ذكل زمان
يقرأ القرأن رجال ل جياوز تراقهيم ,مث يأيت من بعد ذكل زمان جيادل املنافق والاكفر املرشك ابهلل
املؤمن مبثل ما يقول( ).
َ
وهذه الخبار ــ عدا الول والثاين مهنا ــ وان اكنت ضعيفة من حيث الس ند ال أهنا حصيحة املعاين
وميكن محل حديث أولد اجلن ــ عىل فرض الصحة ــ عىل هؤلء املذكورين وهللا أعمل .

( ) حصيح لغريه .رواه أمحد (  ) 88 /وعبد بن محيد يف املنتخب من مس ند (  )6 /والزبار (  ) /والبهيقي يف
شعب اليمين (  ) 7 /وابن بطة يف الابنة (  )70 /مجيعهم من طريق ديمل بن غزوان العبدي عن مميون الكردي عن
أيب عامثن الهندي عن معر بن اخلطاب مرفوعا .ورجاهل ثقات عدا مميون الكردي فهو ل يزنل عن درجة الصدوق ,قال فيه
ابن معني :ليس به بأس .وقال مرة :صاحل .وقال رالثة :ثقة .وقال أبو داود :ثقة .وذكره ابن حبان يف الثقات .وضعفه الزدي.
انظر هتذيب الكامل ( ) 7/ 1هتذيب الهتذيب (.) 15/ 0
ورواه احلارث بن أيب أسامة كام يف مس نده (  )5 /مطول حدثنا روح بن عبادة ثنا حسني بن ذكوان املعمل عن عبد هللا
بن بريدة عن معر بن اخلطاب .ورجاهل ثقات عدا حسني املعمل فهو صدوق خيطئ واكن يدلس ,كام قاهل ابن جحر يف
التقريب ,وسامه احلسن بن ذكوان املعمل ,بدون ايء.
وعند أيب يعىل يف معجمه ( ) 68عن الحنف بن قيس عن معر بن اخلطاب موقوفا.
ورواه الزبار ( ) /1وابن حبان (  ) 8 /والطرباين يف الكبري ( ) 7/ 8والبهيقي يف شعب الميان (  ) 7 /من
طريق حسني املعمل عن عبد هللا بن بريدة عن معران بن حصني ريض هللا عنه .وقد تقدم نفس الس ناد .واحلديث يف
السلسةل الصحيحة (  ) /رمق ( .) 0
( ) رواه أبو داود (  ) 5والرتمذي ( ) 1من طريق حامد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب أسامء الرحيب
عن ثوابن .واس ناده حصيح عىل رشط مسمل.
( ) انظر ضعيف اجلامع (رمق .)17
( ) مس تدرك احلاُك (  ) 57 /السلسةل الضعيفة ( 1 /8رمق .) 7
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حديث (البل خلقت من الش ياطني) وتوجيه العلامء هل:
وقد وردت يف الس نة عبارات أكرث رصاحة يف أن بعض احليواانت قد خلقت من اجلن ومع ذكل مل
حيملها العلامء عىل ظاهرها.
مهنا ما رواه أمحد وابن ماجه وغريهام عن عبد هللا بن مغفل املزين قال :قال النيب صىل هللا عليه
وسمل :صلوا يف مرابض الغَّن ول تصلوا يف أعطان البل ,فاهنا خلقت من الش ياطني( ) .ويف رواية:
ل تصلوا يف عطن البل ,فاهنا من اجلن خلقت ,أل ترون عيوهنا وهيئهتا اذا نفرت؟ وصلوا يف
مراح الغَّن ,فاهنا يه أقرب من الرمحة( ).
وحاصل الكم العلامء يف معىن احلديث هو أن بعضهم محهل عىل ظاهره وقال يه من نتاج اجلن,
وهؤلء قةل ,وأكرثمه تأول احلديث ,واختلفوا يف تأويهل عىل مذاهب فقال بعضهم:
ــ خلقت يف أصلها من النار كام خلقت اجلن من النار مث توادلت.
ــ وقال بعضهم بل نسبت اىل الش ياطني ملا فهيا من نفار ورشود ولها أوابد كوابد الوحش فهو
َش َبه أخالق وطباع.
ــ وقال بعضهم أراد به أن معها الش ياطني عىل هجة املقاربة واجملاورة .وقيل غري ذكل.
قال ابن قتيبة :ان النيب صىل هللا عليه وسمل وغري النيب يعمل أن البعري تدله الناقة ,وأنه ل جيوز أن
تكون ش يطانة تدل مجال ,ول أن انقة تدل ش يطاان( ) .وامنا أعلمنا أهنا يف أصل اخللقة خلقت من
( ) حصيح .رواه أمحد ( ) 6711وابن ماجه ( )761وابن حبان (  ) 70والبهيقي يف السنن الكربى ( ) 57من طرق
عن احلسن البرصي عن عبد هللا بن مغفل .وسامع احلسن من عبد هللا مغفل رابت عند أمحد وغريه .واحلديث يف حصيح
اجلامع (.) 788
( ) حصيح لغريه .رواه أمحد (  ) 7 /وابن أيب عامص يف الحاد واملثاين (  ) 5/وأبو يعىل كام يف احتاف اخلرية
(  ) /من طريقني عن ابن احساق حدثين عبيد هللا بن طلحة بن عبيد هللا بن كريز اخلزاعي عن احلسن بن أيب احلسن
البرصي عن عبد هللا بن مغفل املزين قال :مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول :فذكره .ورجاهل ثقات عدا عبيد هللا
بن طلحة بن عبيد هللا بن كريز أبو مطرف اخلزاعي ,قال العجيل :ثقة .وذكره ابن حبان وابن خلفون يف الثقات .وقال
اذلهيب :وثق .وقال احلافظ يف التقريب (  :) 7مقبول .قلت :ويبدو أن احلافظ ابن جحر ل يعتد بتوثيق العجيل وابن حبان
اذا انفردا أو أحدهام بتوثيق خشص .واحلديث حصيح مبا قبهل ,وهللا أعمل.
انظر الثقات للعجيل ( ) 6الثقات لبن حبان ( ) 6/7الاكشف (  )68 /اكامل هتذيب الكامل (.) 7/1
( ) ينبغي ملن يرى جواز التناكح والتوادل بني النس واجلن أن جيزيهام بني اجلن واحليوان !!! اذ ل حييىهل العقل ولمانع من
وقوعه عىل مذههبم !!! ويلزهمم أن ل ميتنع أن تكون كثري من هبامئ النعام مما يألك الناس ويضحون ويوملون ويعقون من نتاج
اجلن والش ياطني !! ,بل والطري والسامك يف البحر لك ذكل أو كثري منه من نتاج اجلن لنفس العةل !! ,وخصوصا أن ذكل
من غرض الش ياطني لفساد مطامع بين أدم !! وفساد هذا ل خيفى عىل ذي بصرية ,ولو الزتموه فقد الزتموا قول عظمي,
والصواب خالف ذكل يف املسألتني.
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جنس خلقت منه الش ياطني .ويدكل عىل ذكل قوهل يف حديث أخر :اهنا خلقت من أعنان
الش ياطني( ) .يريد :من جوانهبا ونواحهيا كام يقال :بلغ فالن أعنان السامء أي نواحهيا وجوانهبا .ولو
اكنت من نسلها لقال :فاهنا خلقت من نسلها ,أو بطوهنا ,أو أصالهبا ,أو ما يش به هذا .ومل تزل
العرب تنسب جنسا من البل اىل احلوش فتقول :انقة حوش ية وابل حوش ية ,ويه أنفر البل
وأصعهبا .ويزمعون!! أن للجن نعام ببالد احلوش وأهنا رضبت يف نعم الناس فنتجت هذه
احلوش ية( ) ,قال رؤبة:
جرت رحاان من بالد احلوش
وقد جيوز عىل هذا املذهب أن تكون يف الصل من نتاج نعم اجلن ل من اجلن أنفسها ,وذلكل قال
(من أعنان الش ياطني) أي من نواحهيا .وهذا يشء ل ينكره ال من أنكر اجلن أنفسها والش ياطني,
ومل يؤمن ال مبا رأته عينه وأدركته حواسه ,وهو من عقد قوم من الزاندقة والفالسفة يقال هلم
ادلهرية وليس من عقد املسلمني( ) اهـ.
وقال أبو حاُت بن حبان البس يت يف حصيحه[ :ذكر خرب قد يومه من مل حيمك صناعة احلديث أن
الزجر عن الصالة يف أعطان البل امنا زجر لهنا من الش ياطني خلقت] .مث ساق احلديث السابق
( ) س نده حصيح أخرجه عبد الرزاق يف املصنف (  ) 01/رمق (  ) 60عن ابن عيينة عن معرو بن عبيد عن احلسن
عن عبد هللا بن مغفل قال مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول :اذا أدركتك الصالة يف مرابض الغَّن فصل ,واذا
أدركتك يف أعطان البل فابرتز ,فاهنا من خلقة الش يطان ,أو قال :من عيان الش يطان .قال احملقق حبيب العظمي:
(عيان) اللكمة يف الصل هممةل النقط اهـ .قلت :كذا قال والصواب (عنان) ابلنون .قال ابن عبد الرب يف الاس تذاكر
(  :) 5/ويف بعض الرواايت يف حديث عبد هللا بن مغفل :فاهنا خلقت من الش ياطني أو من عنان الش ياطني .وهذه
ألفاظ موجودة حمفوظة يف حديث عبد هللا بن مغفل يف كتاب عبد الرزاق  .....اهـ .وانظر غريب احلديث ليب عبيد
(  ) 56/الفائق يف غريب احلديث (  ) /غريب احلديث لبن اجلوزي (  ) 0/الهناية يف غريب احلديث
(  ) /لسان العرب ( .) 1 /
( ) قال اجلاحظ يف كتاب احليوان (  :) 5 /وزمع انس أن من البل وحش يا وكذكل اخليل ,وقاسوا ذكل عىل امحلري
والس نانري وامحلام وغري ذكل ,فزمعوا أن تكل البل تسكن أرض وابر ,لهنا غري مسكونة ,ولن احليوان لكام اش تدت
وحشيته اكن للخالء أطلب .قالوا :وربام خرج امجلل مهنا لبعض ما يعرض ,فيرضب يف أدَّن جهمة من البل الهلية .قالوا:
فاملهرية من ذكل النتاج.
وقال أخرون :هذه البل الوحش ية يه احلوش ,ويه اليت من بقااي ابل وابر ,فلما أهلكهم هللا تعاىل كام أهكل المم مثل عاد
ومثود والعاملقة وطسم وجديس وجامس ,بقيت ابلهم يف أماكهنم اليت ل يطورها ان ي ,فان سقط اىل تكل اجلزية بعض
اخللعاء ,أو بعض من أضل الطريق حثت اجلن يف وهجه ,فان أحل خبلته ,فرضبت هذه احلوش يف العامنية ,جفاءت هذه
املهرية ,وهذه العسجدية اليت تسمى اذلهبية اهـ.
( ) تأويل خمتلف احلديث (ص .) 0
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ابس ناده مث قال  :قوهل صىل هللا عليه وسمل( :فاهنا خلقت من الش ياطني) ,أراد به أن معها
الش ياطني ,وهكذا قوهل صىل هللا عليه وسمل( :فليدرأه ما اس تطاع فان أىب فليقاتهل فانه ش يطان).
مث قال يف خرب صدقة بن يسار عن ابن معر( :فليقاتهل فان معه القرين).
مث قال رمحه هللا[ :ذكر البيان بأن قوهل صىل هللا عليه وسمل( :فاهنا خلقت من الش ياطني) لفظة
أطلقها عىل اجملاورة ل عىل احلقيقة] .مث ساق بس نده عن محزة بن معرو السلمي قال :قال رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل( :عىل ظهر لك بعري ش يطان فاذا ركبمتوها فسموا هللا ول تقرصوا عن
حاجاتمك).
مث قال رمحه هللا[ :ذكر خرب ران يرصح بأن الزجر عن الصالة يف أعطان البل مل يكن ذكل لجل
كون الش يطان فهيا] وذكر حتته حديث ابن معر يف صالة النيب صىل هللا عليه وسمل الوتر عىل
البعري مث قال :لو اكن الزجر عن الصالة يف أعطان البل لجل أهنا خلقت من الش ياطني مل يصل
صىل هللا عليه وسمل عىل البعري اذ حمال أن ل جتوز الصالة يف املواضع اليت قد يكون فهيا الش يطان
مث جتوز الصالة عىل الش يطان نفسه !!! بل معىن قوهل صىل هللا عليه وسمل( :اهنا خلقت من
الش ياطني) .أراد به أن معها الش ياطني عىل سبيل اجملاورة والقرب( ) اهـ.
وقال ابن رجب  :وجيوز أهنا خلقت يف أصلها من انر كام خلقت اجلن من انر ,مث توادلت كام
توادلت اجلن؛ وهللا تعاىل أعمل .وزمع اخلطايب أهنا نسبت اىل الش ياطني ملا فهيا من النفار والرشود,
قال :والعرب تسمي لك مارد ش يطاان .وقال أبو عبيد :املراد أهنا يف أخالقها وطبائعها تش به
الش ياطني( ) .وقد ورد يف حديث أخر( :ان عىل ذروة لك بعري ش يطاان) .مع أن النيب صىل هللا
عليه وسمل اكن يصيل يف السفر عىل بعريه النوافل ,وهذا مما يس تدل به من يقول ان الهنىي عن
الصالة يف العطان ل مينع حصة الصالة( ) اهـ.
قلت :وهذا اذلي قاهل اخلطايب رحجه الرافعي يف رشح مس ند الشافعي( ).

( ) حصيح ابن حبان (  60 /وما بعدها).
( ) انظر غريب احلديث ليب عبيد (  ) 56/الفائق يف غريب احلديث (  ) /غريب احلديث لبن اجلوزي
(  ) 0/الهناية يف غريب احلديث (  ) /لسان العرب ( .) 1 /
( ) فتح الباري لبن رجب ( .) /
( ) رشح مس ند الشافعي ( .) /
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وقال املناوي :ان البل بنوعهيا عرااب وخبايت خلقت من الش ياطني ,وان وراء لك بعري ش يطاان .قال
ابن جرير :معناه أهنا خلقت من طباع الش ياطني ,وأن البعري اذا نفر اكن نفاره من ش يطان يعدو
خلفه فينفره ,أل ترى اىل هيئهتا وعيهنا اذا نفرت؟ انهتىى .وقال الزخمرشي عن اجلاحظ :زمع بعضهم
أن البل فهيا عرق من سفاد اجلن هبذا احلديث !! وغلطوا؛ وامنا ذكل لن للش يطان فهيا متسعا,
حيث س بقت أول اىل اغراء املالكني عىل اخالهلم بشكر النعمة العظمية فهيا ,فلام زواها عهنم
لكفرمه أغرهتم أيضا عىل اغفال ما هلم من حق مجيل الصرب عىل الرزية هبا ,وسولت هلم يف اجلانب
اذلي يس تعملون فيه نعميت الركوب واحللب أنه الرام وهو ابحلقيقة المين( ) أهـ.
وقال العيين :وقد مر يف رواية أيب داود( :فاهنا من الش ياطني) .ويف راوية ابن ماجه( :فاهنا خلقت
من الش ياطني) .فهذا يدل عىل أن البل خلقت من اجلن ,لن الش ياطني من اجلن عىل الصحيح
من القوال ,وعن هذا قال حيىي بن أدم :جاء الهنىي من قبل أن البل خياف وثوهبا فت ْعطب َمن
()
جن ,ومن جن خلقت ,واس تصوب هذا أيضا القايض عياض
تاليق حينئذ أل ترى أنه يقول :اهنا ٌّ
اهـ.
وقال ش يخ السالم ابن تميية :وروي يف البل أهنا( :جن خلقت من جن) .وروي( :عىل ذروة لك
بعري ش يطان) .فالبل فهيا قوة ش يطانية والغاذي شبيه ابملغتذى .ولهذا حرم لك ذي انب من
الس باع ولك ذي خملب من الطري لهنا دواب عادية ابلغتذاء هبا ,جتعل يف خلق النسان من
العدوان ما يرضه يف دينه ,فهنىى هللا عن ذكل؛ لن املقصود أن يقوم الناس ابلقسط ,والبل اذا
ألك مهنا تبقي فيه قوة ش يطانية .ويف احلديث اذلي يف السنن عن النيب صىل هللا عليه وسمل أنه
قال :الغضب من الش يطان والش يطان خلق من النار وامنا تطفأ النار ابملاء .وقال النيب صىل هللا
عليه وسمل :فاذا غضب أحدُك فليتوضأ .فاذا توضأ العبد من حلوم البل اكن يف ذكل من اطفاء القوة
الش يطانية ما يزيل املفسدة خبالف من مل يتوضأ مهنا فان الفساد حاصل معه ,ولهذا يقال ان
العراب بألكهم حلوم البل مع عدم الوضوء مهنا صار فهيم من احلقد ما صار( ) اهـ.
( ) فيض القدير ( .) 0/
( ) معدة القاري ( .) 8 /
( ) مجموع الفتاوي (.)5 / 0
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وقال أيضا :قد أشار صىل هللا عليه وسمل يف البل اىل أهنا من الش ياطني ,يريد  -وهللا أعمل  -أهنا
من جنس الش ياطني ونوعهم ,فان لك عات ممترد ش يطان ,من أي ادلواب اكن ,اكللكب السود
ش يطان ,والبل ش ياطني النعام ,كام لالنس ش ياطني وللجن ش ياطني؛ ولهذا قال معر بن اخلطاب
ريض هللا عنه ملا أركبوه برذوان جفعل هيملج به فقال :امنا أركبوين ش يطاان .والتجانس والاجامتع( ),
وذلكل اكن عىل لك ذروة بعري ش يطان( ) أهـ.
وقال الصنعاين( :ان البل خلقت من الش ياطني) ,لكمة (من) ابتدأ به ,مثلها يف خلقه من سالةل
من طني ,أي خلقت من اجلنس اذلي خلقت منه الش ياطني ,وهو النار ,وحيمتل أهنا خلقت من
نفس الش ياطني ,ول ينافيه قوهل تعاىلَ { :و َّاَّلل َخلَ َق َّ
لك دَابَّة م ْن َماء} ,اما لن هذا ختصيص
ذلكل ,أو لن املراد هذا التناسل املشاهد فانه من ماء ,والصل من الش ياطني( .وان وراء لك
بعري ش يطاان) ,فيه أهنا تالزهما الش ياطني ,وذلكل أمر من رشى بعريا ابلخذ بذروته والتعوذ ,وهنىى
عن الصالة يف معاطن البل( ) اهـ.
مث انه تراجع عن الاحامتل الثاين يف نفس الكتاب فقال( :صلوا يف مرابض الغَّن ول تصلوا يف أعطان
البل فاهنا خلقت من الش ياطني) ,كن املراد أن فهيا صفات من صفات الش ياطني كشدة النفار
وايذاء صاحهبا وحنوه ,ل أهنا خلقت يه من الش ياطني ,لهنا من ادلواب اخمللوقة من املاء ادلاخةل
يف معوم { َو َّاَّلل َخلَ َق َّ
لك دَابَّة م ْن َماء} ,والش ياطني خلقت من النار ,وحيمتل أن يف أصل جبلهتا
اخللق من النار( ) اهـ.
قلت :والغرض من هذا النقل هو بيان أقواهلم وتأويالهتم يف هذه اللفاظ الصحيحة اليت يف ظاهرها
ادللةل عىل أن البل من نسل اجلن ,أو من نفس اجلن ,وليس مثهل ول قريب منه يف الصحة
والوضوح ما يس تدل به أحصاب القول الول عىل أن بعض النس يكون من نسل اجلن .وعىل
فرض حصة دليلهم فميكن محهل عىل غري ما ذهبوا اليه بغري تلكف ,وهللا أعمل.
( ) هكذا يه يف املطبوع ,ويبدو أن سقطا قد وقع من الناخس كام نبه عىل ذكل حمقق الكتاب د /سعود بن صاحل العطيشان.
( ) رشح العمدة ( .) /
( ) التنوير رشح اجلامع الصغري ( .) 1/
( ) املرجع السابق (.)51 /6
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بيان ضعف الاس تدلل بأثر املرأة الهتاميَّة اليت أحبلها الش يطان ,زمن معر بن اخلطاب:
وأما ما رواه عبد الرزاق الصنعاين وأبو بكر بن أيب شيبة واللفظ هل عن عامص بن لكيب اجلريم عن
أبيه قال :قال أبو موَس :أوتيت وأان ابلمين امرأة حبىل فسألهتا ْ
فقالت :ما تسأل عن امرأة حبىل
لكن بينا أان انمئة
ثيب من غري ب َ ْعل ,أما وهللا ما خاللت خليال ,ول خادنت خدان منذ أسلمت ,و ْ
بفناء بييت ,وهللا ما أيقظين ا َّل رجل رفَ َصين ,وألقَى يف بطين مثل الشهاب( )َّ ,مث نظرت اليه مقفى,
ما أدري من هو من خلق هللا .فكتبت فهيا اىل معر ,فكتب معر :ائتين هبا وبناس من قوهما ,قال:
فوافيناه ابملومس ,فقال ش ْبه الغضبان :لعكل قد س بقتين بيشء من أمر املرأة؟ قال :قلت :ل ,ويه
معي وانس من قوهما .فسألها ,فأخربته كام أخربتين ,مث سأل قوهما فأثنوا خريا .قال :فقال معر :شابة
مفارها وكساها ,وأوىص هبا قوهما خريا ( ).
هتامية قد َّنومت ,قد اكن يفعلَ ,
فهذا ل دليل فيه عىل أن اذلي جامعها من اجلن .بل قد رصحت املرأة بأن الفاعل رجل ,ولكهنا مل
ذكـر جلين أبدا.
تعرف من هو ,وقالت :ما أدري من هو .ومل تقل ما أدري ما هو .وليس يف القصة ٌ
ون بر َجال م َن الْجن} ,فهذا
واحامتل كونه من اجلن لنه يقال هلم رجال ,كام يف قوهل تعاىل{ :يَعوذ َ
تعسف يف ترك أقرب الاحامتلني وأظهرهام وأكرثهام اس تعامل لبعدهام وأخفاهام وأقلهام اس تعامل من
( ) يف رواية عبد الرزاق عن ابن عيينة :فوهللا ما علمت حىت قذف َّيف مثل شهاب النار.
( ) اس ناده حسن .رواه عبد الرزاق يف مصنفه ( 01/7ــ رمق  ) 666ابب البكر والثيب تس تكرهان عن ابن عيينة
خمترصا ,وابن أيب شيبة يف املصنف ( 5 /5رمق  ) 8500ابب درء احلدود ابلش هبات عن عبد هللا بن ادريس ,الكهام
(ابن عيينة وابن ادريس) عن عامص بن لكيب به.
ـ ولكيب بن شهاب بن اجملنون أبو عامص اجلريم القضاعي ,أحد الثقات .قال أبو زرعة :ثقة .وقال ابن سعد :اكن ثقة كثري
احلديث ,رأيهتم يس تحس نون حديثه .وقال العجيل :اتبعي ثقة .وذكره ابن حبان يف الثقات .وقال ابن جحر :صدوق.
انظر اجلرح والتعديل ( ) 67/7الطبقات ( ) 76/6الثقات للعجيل ( ) 18الثقات لبن حبان (  ) 57/هتذيب الكامل
(  ) /تقريب الهتذيب ( .) 6
ـ وابنه عامص بن لكيب صدوق ,قال أمحد :ثقة .وقال مرة :ل بأس حبديثه .وقال أبو حاُت :صاحل .وقال ابن معني والنسايئ:
ثقة .قال ابن سعد :واكن ثقة حيتج به وليس بكثري احلديث .وقال العجيل :ثقة .قال ابن حبان :من متقين الكوفيني .وذكره يف
الثقات .وقال أمحد بن صاحل :ثقة مأمون .وقال ابن املديين :ل حيتج مبا انفرد به .وقال الزبار :يف حديثه اضطراب .وقال ابن
جحر :صدوق.
انظر اجلرح والتعديل ( ) 1/6الطبقات ( ) /6اجلامع لعلوم المام أمحد ( ) 7/ 7الثقات لبن حبان () 56/7
مشاهري علامء المصار ( ) 60هتذيب الكامل (  )5 7/مزيان الاعتدال (  ) 56/اكامل هتذيب الكامل () 1/7
تقريب الهتذيب (.) 86
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غري رضورة ول حاجة ,مع اماكن محهل عىل ظاهره بغري تلكف ,هذا عىل القول جبواز اطالق لفظ
الرجال عىل اجلن ,وال فقد قيل انه من ابب املشالكة اللفظية .وقولها :وأل َقى يف بطين مثل الشهاب,
أو مثل شهاب النار ...اخل .مفن أين لمك أن هذا وصف للمين؟؟!! فاذا اكن لعابه فيه برودة ,وبوهل
يف أذن النامئ ليس فيه حرارة ,فكيف اكن منيه مثل شهاب النار؟؟!! وأنمت تقولون أنه قد اس تحال
عن عنرصه الناري ,مفن أين جاءت النار يف املين اذن؟؟!! وملاذا مل حترتق يه ومل حيرتق
فرهجا؟؟!! وكيف محلت من هذا املين الشهايب الناري ؟؟!! وملاذا اكن مين هذا اجلين مثل شهاب
النار ومين غريه من اجلن ليس كذكل ــ وخصوصا أنمك تقولون أنه حيصل كثريا أن جتد املرأة بلال,
وحمكمت بأنه مين اجلين وليس فيه حرارة !!! وكام يف املثاليني التيني ــ أملزية يف هذا اجلين دون غريه
أم ماذا؟؟!! واذا اكن الش يطان جيري من ابن أدم جمرى ادلم ومل يشعر أحد حبرارة جراينه فكيف
اكن منيه انراي؟؟!!
لك هذا يدكل عىل فساد تأويلهم لهذا الثر ,واحلق فمي نراه ويتناسب مع الايت والحاديث
الصحيحة أهنا تريد أنه مل ميهلها بل جامعها وقذف منيه رسيعا كرسعة شهاب النار ,وقام عهنا ,وأن
المر مل يطل معها ,بدليل أهنا محلت من هذا القذف ,وهذا هو الغصب والكراه عىل الزان ,ولهذا
ذكره عبد الرزاق الصنعاين يف ابب البكر والثيب تس تكرهان .واذلي يبدو أن املرأة اكنت ثقيةل
تنومت ـ قد اكن
النوم ,كام قال معر بن اخلطاب :شابة هتامية قد َّنومت ـ ويف رواية عبد الرزاقَّ :
يفعل .مبعىن أنه يقع مثل هذا ملن اكنت كحالها .وقد روى ابن أيب شيبة بس ند حصيح غاية عن الزنال
بن سربة ,قال :بيامن حنن مبىن مع معر اذا امرأة خضمة عىل حامرة تبيك ,قد اكد الناس أن يقتلوها من
الزحام ,يقولون :زنيت .فلام انهتت اىل معر ,قال :ما يبكيك؟ ان امرأة رمبا اس تكرهت ,فقالت:
كنت امرأة ثقيةل الرأس ,واكن هللا يرزقين من صالة الليل ,فصليت ليةل مث منت ,فوهللا ما أيقظين
ال الرجل قد ركبين ,فرأيت اليه مقفيا ما أدري من هو من خلق هللا ,فقال معر :لو قتلت هذه
خشيت عىل الخش بني النار .مث كتب اىل المصار أل تقتل نفس دونه( ).
والعجب ممن يس تدلون هبذا الثر عىل وقوع التناكح بني النس واجلن ,ول يرون التناسل من اجلن
!!! والثر جحة علهيهم بوقوع امحلل ,عىل حسب ما ذهبوا اليه يف فهمه ,فأمنوا ببعضه دون بعض,
لو اكنوا يعقلون!!.
( ) حصيح .رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ( 5 /5رمق  ) 850حدثنا ابن ادريس عن شعبة عن عبد املكل بن ميرسة
عن الزنال بن سربة به .ورجاهل لكهم ثقات.
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وقريب منه ما رواه عبدالرزاق وابن أيب شيبة عن طارق بن شهاب قال بلغ معر أن امرأة متعبدة
محلت فقال معر :أراها قامت من الليل تصيل خفشعت فسجدت فأاتها غاو من الغواة فتحشمها.
فأتته حفدثته بذكل سواء خفىل سبيلها( ) .فأين يف القصة أن الغاوي اكن من اجلن؟؟!! وكنه حمال
أن يكون الغاوي من النس !! .وقد ذكره عبد الرزاق الصنعاين يف ابب البكر والثيب تس تكرهان
أيضا ,فهذا اغتصاب بني النس حفسب .وهذه الرواايت لكها من ابب واحد ,وهو ابب الكراه عىل
الزان ,وليست من التناكح بني النس واجلن يف يشء البتة .مع أن الظن ابلعابدة أهنا كثرية اذلكر
والصالة وغري ذكل من العامل اليت يه سبب عظمي من أس باب طرد الش ياطني وبعدمه عهنا,
حفمهل عىل أهنا جومعت من ش يطان ,وأن هذا امجلاع وقع حال جسودها هلل تعاىل :يف قيام الليل فيه
من البعد ما ل خيفى.
بيان ضعف الاس تدلل ببعض احلوادث اليت وقعت يف زمن معر بن اخلطاب:
وأما ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عيل بن المقر عن ابراهمي قال بلغ معر عن امرأة أهنا
حامل ,فأمر هبا أن حترس حىت تضع ,فوضعت ماء أسود ,فقال معر :ملة من الش يطان( ) .فهذا
الثر منقطع ,فابراهمي وهو ابن يزيد النخعي مل يدرك معر ,بل قال اذلهيب :مل جند هل سامعا من
الصحابة املتأخرين اذلين اكنوا معه ابلكوفة( ) اهـ.
قلت :ولو فرضنا حصة القصة فليس فهيا دليل عىل املدعى ,بل غاية ما فهيا أنه بلغ معر أهنا حامل
ذات بعل ,فلام وضعت ماء أسود وليس سقطا ,ابنت أهنا غري حامل ,وأن الانتفاخ اذلي
وليست َ
ظهر يف بطهنا وظنوه محال اكن سائال متجمعا ,ورمبا اكن دما فاسدا أو غريه ,وحيمتل أنه مرض مما
يعرض لبعض النساء ,وحيمتل أنه من رضر الش يطان وتلبسه هبا ,فان الش يطان رمبا تسبب ببعض
المراض ,وخصوصا أن قول معر :ملة من الش يطان .يشري اىل ذكل ,حيث قرن اللمة ابلش يطان,
واللمة يه املس ,فيقال أصابت فالان ملة من اجلن ,وهو املس وحنوه( ) ,ويقال عني لمة أي اليت
( ) مصنف عبد الرزاق ( 08/7ــ رمق  ) 66ابب البكر والثيب تس تكرهان ,و ابن أيب شيبة يف مصنفه (5 /5
رمق  ) 8 15يف ابب درء احلدود ابلش هبات.
( ) اس ناده منقطع .مصنف عبد الرزاق ( 01/7ــ رمق  ) 665وقد س بق.
( ) سري أعالم النبالء (  .)5 0/قلت :هذا حاهل مع الصحابة املتأخرين اذلين اكنوا يف بدله فكيف بعمر اذلي مل يكن
ابلكوفة أصال ,بل اكن يف املدينة ؟!.
( ) مادة (ملم) انظر العني ( ) /8الصحاح اتج اللغة ( ) 0 /5لسان العرب (  )55 /اتج العروس
( .) 6/
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تصيب بسوء .فاحلاصل أنه ظهر لعمر أن هبا مسا ,ورمبا من وسوس ته وخطراته ظنت بأهنا حامل
وليست كذكل ,وهذا بسبب قرب الش يطان ودنوه( ) فتكرث وساوسه وخطراته ,كام قال ابن
مسعود ريض هللا عنه :ان للش يطان ملَّة اببن أدم وللمكل ملَّة ,فأما ملَّة الش يطان فايعاد ابلرش
وتكذيب ابحلق ,وأما ملَّة املكل فايعاد ابخلري وتصديق ابحلق ,مفن وجد ذكل فليعمل أنه من هللا
فليحمد هللا ومن وجد الخرى فليتعوذ ابهلل من الش يطان الرجمي ,مث قرأ { َّ
الش ْي َطان يَعدُك الْ َف ْق َر
َويَأْمر ُْك ابلْ َف ْحشَ اء} الية .روي موقوفا ومرفوعا( ) .واملقصود أن الل َّمة ل تعين امجلاع ل يف اللغة ول يف
( ) غريب احلديث لبن اجلوزي (  ) /الهناية يف غريب احلديث ( .) 7 /
( ) روي موقوفا كام يف الزهد ليب داود (  ) 6وابن جرير يف التفسري ( )57 /5من طريق معمر عن الزهري عن عبيد
هللا بن عتبة قال :قال ابن مسعود :فذكره.
ورواه ابن جرير يف تفسريه ( )57 /5حدثنا ابن محيد ثنا احلمك بن بشري بن سلمين ثنا معرو ــ وهو ابن قيس املاليئ ــ عن
عطاء عن مرة عن عبد هللا موقوفا .وفيه محمد بن محيد الرازي ش يخ الطربي وهو مهتم.
مث قال ثين يعقوب ثنا ابن علَ َّية ثنا عطاء عن أيب الحوص ــ وهو عوف بن ماكل بن نضهل التابعي ـ أو عن مرة قال :قال
ابن مسعود موقوفا.
ورواه ابن مردويه من طريق مسعر عن عطاء عن أيب الحوص عوف بن ماكل بن نضةل عن ابن مسعود موقوفا .ذكره ابن
كثري يف تفسريه ( .)700/
ورواه ابن جرير ( )57 /5ثين املثىن بن ابراهمي ثنا جحاج بن املهنال ثنا حامد بن سلمة ان عطاء عن مرة أن ابن مسعود ...
فذكره موقوفا .مث قال :ثين املثىن ثنا سويد بن نرص أخربان ابن املبارك عن فطر عن املسيب بن رافع عن عامر بن عبدة عن
عبد هللا بنحوه .
ورواه ابن جرير ( )575/5ثنا ابن محيد ثنا جرير عن عطاء عن مرة عن عبد هللا موقوفا.
وروي مرفوعا كام يف سنن الرتمذي ( )61/5والنسايئ يف الكربى ( ) 7/ 0وابن حبان (  ) 78/ومس ند أيب يعىل
( ) 7/8وماكئد الش يطان لبن أيب ادلنيا (  )6وابن جرير يف التفسري( )57 /5وابن أيب حاُت يف التفسري ( )5 1/
والبهيقي يف الشعب ( ) 8 /6من طريق أيب الحوص عن عطاء بن السائب عن مرة اهلمداين عن ابن مسعود مرفوعا,
قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب وهو حديث أيب الحوص ,ل نعرفه مرفوعا ال من حديث أيب الحوص اهـ .قلت:
وحس نه ابن القطان يف بيان الومه والهيام (.)8 5/5
ورواه أبو بكر بن مردويه يف تفسريه عن محمد بن أمحد عن محمد بن عبد هللا بن رس ته عن هارون الفروي عن أيب مضرة
عن ابن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن مسعود مرفوعا حنوه .نقهل ابن كثري يف تفسريه ( .)700/
قلت :واملرفوع ضعفه جامعة من أجل أن عطاء بن السائب قد اختلط بأخره ,وأن أاب الحوص اذلي تفرد ابلرواية املرفوعة
عنه امنا مسع منه بعد الاختالط .واس تظهر الش يخ أمحد شاكر كام يف حتقيقه لتفسري الطربي ( )57 /5أن أاب الحوص
مسع من عطاء بن السائب قبل الاختالط لن عطاء وأاب الحوص الكهام كويف ,وأن التخليط وقع يف حديث عطاء حني
قدم البرصة أخر معره ,وأما حديثه يف الكوفة فليس كذكل ,ولهذا حمك عليه ابلصحة .ومل يعمتد عىل الرواية املرفوعة اليت
رواها أبو مضرة ــ أنس بن عياض ــ عن ابن شهاب عند ابن مردويه لن أاب مضرة مل يسمع من ابن شهاب ال حديثا واحدا
يف النفال عن القامس عن ابن عباس كام قاهل محمد بن وضاح ونقهل عنه مغلطاي يف اكامل هتذيب الكامل ( .) 71/
واحلديث حصحه اللباين مرفوعا كام يف التعليقات احلسان (  ) /بعد أن اكن قد ضعفه يف عدة مواضع من كتبه وهللا
أعمل.
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العرف ,بل يه من الش يطان تعين املس واجلنون وحنو ذكل من أذية الش ياطني ,وليس يف املساةل
ذكر امجلاع ول ليشء من هذا القبيل ,وفرق بني املس وامجلاع.
اجلواب عن قول ش يخ السالم ابن تميية بوقوع التناكح والتناسل بني النس واجلن:
وأما اس تدلهلم بقول ش يخ السالم ابن تميية :وقد يتناكح النس واجلن ويودل بيهنام ودل!! وهذا كثري
معروف!! وقد ذكر العلامء ذكل وتلكموا عليه( ) أهـ .فاجلواب أن يقال مسوا لنا واحدا من هؤلء
الناس املهجنني!! .فهذه دعوى ل دليل علهيا وميكن أن تقابل مبثلها ,والكم ش يخ السالم رمحه هللا
حيتج هل ل به ,وقد أحال اىل ما ذكره العلامء وتلكموا عليه يف كتهبم ,واذا نظران اىل ما ذكره العلامء
وجدان أن أكرث ما يوردونه يف هذا الباب هو عبارة عن أحاديث وقصص وحاكايت تناقلوها بدون
أسانيد ,أو بأسانيد غري معتربة ,لضعفها أو لكرثة اجملهولني فهيا ,فهذه يه اليت ذكرها العلامء وتلكموا
علهيا ,وبعضها ليس فهيا دليل عىل الوقوع أصال .بل ان القول بأن فالان أبوه جين أو أن أمه جنية
ليعرف ال من هجة املدعي ذلكل ,ول سبيل اىل الوصول اىل حقيقة المر ,فاملسأةل راجعة اىل
الادعاء حفسب ,ول ميكن اثبات أمر كهذا مبجرد ادلعاوى ولو كرثت ,وال أمكن ادعاء مثل ذكل
مع املالئكة كام س بق .ولهذا أنكر ذكل مجع من العلامء كام س يأيت ان شاء هللا تعاىل.
وش يخ السالم رمحه هللا ذكر التناكح وذكر التوادل ,والتناكح ضعيف ,وأما التوادل فأشد ضعفا ,وقد
ذكر كثري من الفقهاء املتقدمني مسأةل جامع الديم لدلواب يف ابب التعزيرات وكتاب الصيام وهل
يفطر هبذا امجلاع أم ل؟ وهل عليه كفارة أم ل؟ ومع كرثة وقوعه من فساق الناس فاهنم مل يتعرضوا
للتوادل بيهنام ,لنه ل يعرف أنه قد وقع ,مع قرب الش به بيهنام من حيث أهنام خملوقان من حلم وعظم
ودم ,وحال النس مع اجلن أبعد من حال النس مع سائر احليوان.
قال احلاجظ :وزمعوا أن بلقيس بنت ذي مرشح ,ويه ملكة س بأ ,ذكرها هللا يف القرأن ,فقال:
{ولها ْعر ٌش عظ ٌمي} ,زمعوا أن أ َّمها جنية ,وأن أابها ان ي ,غري أن تكل اجلنية ودلت انس ية خالصة
شوب ,ول نزعها ْعرق ,ول جذهبا ش به ,وأهنَّ ا اكنت اكحدى نساء امللوك.
ْ
رصفا حبتا ,ليس فهيا ْ
الشاب
فاحس ْب أن التناكح يكون بني اجلن والنس ,من أين أوجبوا التالحق ,وحنن جند العرايب و َّ
الش بق ,ينياكن الناقة والبقرة والعزن والنعجة ,وأجناسا كثرية ,في ْفرغون نطفهم يف أفواه أرحاهما ,ومل
نر ول مسعنا عىل طول ادلهر ,وكرثة هذا العمل اذلي يكون من السفهاء ,ألقح مهنا يش ٌء من هذه
( ) مجموع الفتاوي (.) 1/ 1
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الجناس ,والجناس عىل حاهلم من حلم ودم ,ومن النطف خلقوا .وأصل النسان من طني,
القرد,
واجلان خلق من انر َّ
السموم ,فش به ما بني اجلن والنس ,أبعد من ش به ما بني النسان و ْ
واكن ينبغي للقردة أن يلقح من النسان( ) اهـ.

()
شوب,
الرسائل (  ) 7 /البغال ( ) .قلت :وقوهل :غري أن تكل اجلنية ودلت انس ية خالصة ْ
رصفا حبتا ,ليس فهيا ْ
ول نزعها ْعرق ,ول جذهبا ش به  ..اخل .قد جاءت بعض الرواايت عن جماهد وقتادة وغريهام فهيا أن مؤخر قدهما كحافر
ادلابة!! وس يأيت أن مصدر هذه الرواايت مه بنو ارسائيل وهللا أعمل.
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الفصل الثالث:
اجلواب عن الاس تدلل بأية النعام {ا ْس َت ْم َت َع ب َ ْعض َنا ب َب ْعض}:
رش الْجن قَد ْاس َت ْك َ ْرث ُْت م َن
وأما اجلواب عن الاس تدلل بقوهل تعاىلَ { :وي َ ْو َم َ ْحيرش ْمه َمجيعا َاي َم ْع َ َ
ْالنْس َوقَ َال أَ ْول َياؤ ْمه م َن ْالنْس َرب َّ َنا ا ْس َت ْم َت َع ب َ ْعض َنا ب َب ْعض َوبَلَ ْغ َنا َأ َجلَ َنا َّاذلي َأ َّجلْ َت لَ َنا قَ َال النَّار
ِ
ِ
َمث َْو ْاُك خَادل َين فهيَا ا َّل َما َش َاء َّاَّلل ا َّن َرب َّ َك َحك ٌمي عَل ٌمي * َو َك َذ َكل ن َويل ب َ ْع َض َّ
الظالم َني ب َ ْعضا ب َما َاكنوا
ِ
ِ
س
ون} ويه املعروفة بأية الا متتاع يف سورة النعام ,فهو أن هذه الية وردت يف مضن أايت
يَ ْكس ب َ
سابقة وأخرى لحقة تتحدث عن اغواء الش ياطني واضالهلم لولياهئم من النس ,بل أغلب أايت
سورة النعام من أولها اىل أخرها حتمل يف مضاميهنا أفعال الكفار وأقواهلم اليت عصوا هبا رهبم من
كفر وتكذيب ابلكتب والرسل واس هتزاء هبم وطلهبم نزول املالئكة معهم ,وتكذيهبم بلقاء هللا تعاىل,
حىت اذا جاءمه بأس هللا وعذابه ترضعوا ,ولك ذكل من تزيني الش يطان هلم ,كام قال هللا تعاىل:
َرضعوا َولَك ْن قَ َس ْت قلوهب ْم َو َزي َّ َن لَهم َّ
ون} ,ويرتدد يف
الش ْي َطان َما َاكنوا ي َ ْع َمل َ
{فَلَ ْو َل ا ْذ َج َاء ْمه بَأْس نَا ت َ َّ
ِ
هذه السورة كثريا ذكر تزيني الش يطان والتحذير من اغوائه ,ومن ذكل قوهل تعاىلَ { :وا َذا َر َأيْ َت
ينْس َ َّ ِ
الش ْي َطان فَ َال
ون يف أ َايتنَا فَأَعْر ْض َعهنْ ْم َح َّىت َخيوضوا يف َحديث غَ ْريه َوا َّما يَنَّك
َّاذل َين َخيوض َ
ِ
تَ ْقع ْد ب َ ْعدَ اذل ْك َرى َم َع الْ َق ْوم َّ
الظالم َني} ,وبعد أن ذكر حال اذلين ُأبْسلوا مبا كس بوا قال{ :ق ْل َأن َْدعو م ْن
دون َّاَّلل َما َل ي َ ْن َفعنَا َو َل يَرضانَ َون َرد عَ َىل َأ ْع َقابنَا ب َ ْعدَ ا ْذ هَدَ اانَ َّاَّلل َاك َّذلي ْاس هتَ ْ َوتْه َّ
الش َياطني يف
ِ
ْ
ُ
ل
ن
َاب ي َ ْدعون َه ا َىل الْهدَ ى ائْتنَا ق ْل ا َّن هدَ ى َّاَّلل ه َو الهدَ ى َوأم ْرانَ ْس َمل ل َرب
ْ َال ْرض َح ْ َري َان َهل َأ ْحص ٌ
ِ
ِ
الْ َعالَم َني} .وذكر أيضا اغواهئم يف عبادة اجلن وادعاهئم النسب بني هللا س بحانه وبني اجلن ,وهذا من
رش َاك َء الْج َّن َو َخلَ َقه ْم َوخ ََرقوا َهل بَن َني
غلبة تسلط الش ياطني عىل غواة بين أدم ,فقالَ { :و َج َعلوا ََّّلل َ
ون} ,مث ذكر بعدها بأايت عداوة ش ياطني النس واجلن
َوب َ َنات بغ َْري ع ْمل س ْب َحان َه َوتعاىلَّ َ :معا يَصف َ
لنبياء هللا علهيم الصالة والسالم ,وأن العالقة بني ش ياطني النس واجلن يه عالقة َو ْيح وتزيني
بزخارف القوال ,كام يف قوهل س بحانهَ { :و َك َذ َكل َج َعلْنَا للك ن َيب عَد ًّوا َش َياط َني ْالنْس َوالْجن يويح
ِ
ون} .وذكر احياء
ب َ ْعضه ْم ا َىل ب َ ْعض زخْر َف الْ َق ْول غرورا َولَ ْو َش َاء َرب َك َما فَ َعلوه فَ َذ ْر ْمه َو َما ي َ ْف َرت َ
ِ
الش ياطني اىل أولياهئم وأمرمه ابللك مما مل يذكر امس هللا عليه فقالَ { :و َل تَأْلكوا م َّما ل َ ْم ي ْذ َكر امسْ
َّاَّلل عَلَ ْيه َوان َّه لَف ْسقٌ َوا َّن َّ
ون},
ون ا َىل َأ ْول َياهئ ْم لي َجادلو ُْك َوا ْن أَ َط ْعتم ْ
ومه انَّ ْمك لَم ْرشك َ
الش َياط َني لَيوح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
اىل أن جاء ذكر أايت الاس متتاع ويه قوهلَ { :وي َ ْو َم َ ْحيرش ْمه َمجيعا َاي َم ْع ََ
رش الجن قَد ْاس َتك ْرث ُْت م َن
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ْالنْس َوقَ َال أَ ْول َياؤ ْمه م َن ْالنْس َربَّنَا ا ْس َت ْم َت َع ب َ ْعضنَا ب َب ْعض َوبَلَ ْغنَا َأ َجلَنَا َّاذلي َأ َّجلْ َت لَنَا قَ َال النَّار
ِ
ِ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َمث َْواُك خَادل َين فهيَا ال َما ش َاء َّاَّلل ا َّن َربَّك َحك ٌمي عَل ٌمي * َوكذكل ن َويل ب َ ْع َض الظالم َني ب َ ْعضا ب َما اكنوا
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ك
ي
َ
س
ون} ,ويتتابع ذكر
ب
ا
و
ن
اك
ا
م
ب
ا
ض
ع
ب
ني
م
ال
الظ
ض
َ
ع
ب
يل
و
ن
كل
ذ
ك
و
{
:
مبارشة
بعدها
ون} وقال
َ َْ
َ
يَ ْكس ب َ
َ
َ َْ َ
َ
أفعال املرشكني وبيان ضالهلم اىل هناية السورة ,حىت قال ابن عباس ريض هللا عهنام :اذا رسك أن
َرس َّاذل َين قَ َتلوا َأ ْو َلد َْمه َس َفها
تعمل هجل العرب فاقرأ ما فوق الثالثني ومائة يف سورة النعام{ :قَ ْد خ َ
بغ َْري ع ْمل َو َح َّرموا َما َر َزقَهم َّاَّلل افْ َرتاء عَ َىل َّاَّلل قَ ْد ضَ لوا َو َما َاكنوا م ْه َتد َين}( ).
فالسورة من بدايهتا اىل منهتاها تدور حول حمور واحد ,أل وهو حمور الزتيني والضالل ,لفرط
العداوة بني النس والش ياطني ,وعىل هذا مفعىن الاس متتاع ل خيرج عن هذا املعىن اذلي تدور
عليه السورة منذ بدايهتا .وهذا هو اذلي قرره املفرسون قدميا وحديثا كام س يأيت .ومه وان تنوعت
عباراهتم يف المتثيل لهذا املعىن ال أهنم مل يعرجوا قبل ش يخ السالم ابن تميية ـ فمي وقفت عليه ـ عىل
قضية التناكح ابعتباره أحد املعاين ادلاخةل يف مفهوم الية ,حىت من القائلني ابماكن التناكح بني
النس واجلن ,مما يدل عىل أن ادخال التناكح يف تفسريها مل يكن معروفا من قبل .وأن ادخال ش يخ
السالم رمحه هللا تعاىل التناكح يف معىن الية هو اجهتاد منه مل يس بقه اليه أحد فمي اطعلت عليه,
والكمه رمحه هللا يس تدل هل ل به ,فيبقى قوهل خبصوص هذه املسأةل يف حزي النظر ,ان اكنت أدةل
الرشع تشهد هل أم ل ,وعندان أن الدةل ل تشهد هل رصاحة كام س بق يف اجلواب عن الاس تدللت
السابقة ,وكام س يأيت يف اجلواب عن بقية الدةل.
واختلف الكم املفرسين يف املعىن املقصود ابلس متتاع هنا ما هو؟ ومن املراد ابجلن والنس هنا؟
هل هو معوم اجلن والنس فيشمل املؤمنني والاكفرين أم هو خاص بش ياطني النس واجلن
حفسب؟ وما معىن {ا ْس َت ْم َت َع ب َ ْعضنَا ب َب ْعض} هل املقصود اس متتع بعض اجلن ببعض النس والعكس,
أم املقصود اس متتع بعض النس ببعض النس فيكون الالكم لالنس خاصة؟
معىن الاس متتاع يف الية:
فأما معىن الاس متتاع فريجع اىل الانتفاع ادلنيوي املتبادل بني الطرفني سواء قلنا بني النس واجلن
أو قلنا بني النس خاصة.

( ) رواه البخاري (

).
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قال الرازي :الاس متتاع يف اللغة الانتفاع ,ولك ما انتفع به فهو متاع ,يقال اس متتع الرجل بودله,
ويقال فمين مات يف زمان ش بابه مل يمتتع بش بابه .قال تعاىلَ { :ربَّنَا ا ْس َت ْم َت َع ب َ ْعضنَا ب َب ْعض} وقال
{ َأ ْذ َه ْب ْمت َطي َبات ْمك يف َح َياتمك ادلنْ َيا َوا ْس َت ْم َت ْع ْمت َهبا} يعين تعجلمت الانتفاع هبا ,وقال {فَا ْس َت ْم َت ْع ْمت
َخب َالق ْمك} يعين حبظمك ونصيبمك من ادلنيا( ) اهـ.
وقال الزخمرشي :أي انتفع النس ابلش ياطني  .....وانتفع اجلن ابلنس( ) اهـ .وهكذا قال أبو الليث
السمرقندي وابن عطية وأبو حيان( ) وغريمه ,حيث أهنم قرروا أن معىن الاس متتاع يف الية هو
الانتفاع.
صور الانتفاع يف الية راجعة اىل ثالثة معان:
وتلكم العلامء عن معاين الانتفاع املذكور يف أية النعام ,ويرجع حاصلها اىل معان ثالثة:
أحدها :أنه اس تعاذة النس ابجلن يف السفار ,وتعاظم اجلن بأ َّن النْ ي قد اعرتف هل بأن َّه يقدر أن
يدفع عنه ,كام قال مقاتلَ { :وقَ َال َأ ْول َياؤ ْمه م َن ْالنْس} يعىن أولياء اجلن من كفار النس { َربَّنَا
ِ
ا ْس َت ْم َت َع ب َ ْعضنَا ب َب ْعض} اكس متتاع النس ابجلن ,وذكل أن الرجل اكن اذا سافر فأدركه الليل بأرض
القفر خاف فيقول :أعوذ بس يد هذا الوادي من سفهاء قومه ,فيبيت يف جواره أمنا ,واكن اس متتاع
اجلن ابلنس أن يقولوا لقد سودتنا النس حني فزعوا الينا فزيدادوا بذكل رشفا( ) اهـ.
وقال ابن جرير الطربي :يقول تعاىل ذكره :فيجيب أولياء اجلن من النس فيقولونَ { :رب َّ َنا ا ْس َت ْم َت َع
ب َ ْعضنَا ب َب ْعض} يف ادلنيا .فأما اس متتاع النس ابجلن فاكن كام حدثنا القامس قال :حدثنا احلسني قال:
حدثين جحاج عن ابن جرجي قوهلَ { :ربَّنَا ا ْس َت ْم َت َع ب َ ْعضنَا ب َب ْعض} قال :اكن الرجل يف اجلاهلية يزنل
الرض ,فيقول :أعوذ بكبري هذا الوادي ,فذكل اس متتاعهم ,فاعتذروا يوم القيامة .وأما اس متتاع
اجلن ابلنس فانه اكن فمي ذكر ما ينال اجلن من النس من تعظميهم اايمه يف اس تعاذهتم هبم فيقولون:
قد سدان اجلن واحلن( )5اهـ.

( ) التفسري الكبري (.) 0/ 0
( ) الكشاف للزخمرشي ( .)6 /
( ) حبر العلوم للسمرقندي (  ) 8 /احملرر الوجزي لبن عطية (  ) 5/البحر احمليط ليب حيان ( .)6 /
( ) تفسري مقاتل ( .)581/
( )5تفسري الطربي (  .) 6/قال الش يخ محمود شاكر (احلن) هكذا يف اخملطوطة ,ويف املطبوعة (النس).
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وقال اتج القراء أبو القامس الكرماين :قوهل{ :ا ْس َت ْم َت َع ب َ ْعضنَا ب َب ْعض} أما اس متتاع النس ابجلن فهو أن
العرب اذا نزلت واداي أو سلكوا مفازة اس تعاذوا ابجلن وقالوا نعوذ بس يد هذا الوادي من رش سفهاء
جين يف جواره خَب َهل الخرون ,وكذكل
قومه .واكنوا يعتقدون أن الرض ملئت جنا ,وا ْن مل ي ْدخهل ٌّ
اذا قتلوا صيدا اس تعاذوا هبم ,لهنم يعتقدون أن هذه الهبامئ للجن مهنا مراكهبم هو ما اكنوا يأخذونه
من اجلن ابلنس ,فهو اغواؤمه واضالهلم ,وقيل هو قوهلم لقد سدان اجلن والنس( ) اهـ.
رانهيا :تذلذ اجلن ابلغواء وتزيني املعصية هلم ,وتذلذ النس ابلقبول مهنم .وبعضهم جعل جمرد الغواء
من اجلن لالنس ,وجمرد طاعة النس للش ياطني هو اس متتاع وان مل يكن فيه تذلذ ,كام هو ظاهر
قول احلسن فمي رواه عنه ابن أيب حاُت قال احلسن :وما اكن اس متتاع بعضهم ببعض ال أ َّن اجلن
مرت ْ
أ ْ
ومعلت النس( ) اهـ .قلت :وهذا القول نقهل الثعليب عن محمد بن كعب وعبد العزيز بن
حيي( ).
ومما يؤيد الكم احلسن السابق حاكية الش يطان عن نفسه يوم القيامة بقوهل { َو َما َاك َن َيل عَلَ ْي ْمك م ْن
سلْ َطان ا َّل َأ ْن َد َع ْوت ْمك فَا ْس َت َج ْب ْمت يل} ,وهذا يدل عىل أن سلطانه علهيم امنا اكن ابلغواء والزتيني
ِ
للمعصية ,فاس تجابوا هل ,وهذا هو الغالب يف القرأن ,وقول الش يطان أيضا {ولمرهنم} ومل يقل
ولفعلن هبم .وقال هللا تعاىلَ { :و َل تَتَّبعوا خط َوات َّ
الش ْي َطان ان َّه لَ ْمك عَد ٌّو مب ٌني * ان َّ َما يَأْمر ُْك ابلسوء
ِ
ِ
ون} ,وقوهل تعاىلَ { :اي َأهيَا َّاذل َين أ َمنوا َل تَتَّبعوا خط َوات
َوالْ َف ْحشَ اء َو َأ ْن تَقولوا عَ َىل َّاَّلل َما َل تَ ْعلَم َ
الش ْي َطان َو َم ْن يَتَّب ْع خط َوات َّ
َّ
الش ْي َطان فَان َّه يَأْمر ابلْ َف ْحشَ اء َوالْم ْن َكر} فهو يأمرمه ابلفحشاء واملنكر
ِ
ول يفعل هبم الفحشاء واملنكر .وهذا هو املتقرر يف القرأن.
أحوال رضر الش يطان اجامل:
ولهذا جند أن رضر الش يطان يف امجلةل هل ثالثة أحوال:
ون الر َاب َل
الول :اما ارضار يف العقل ابلرصع واجلنون وحنو ذكل ,كام يف قوهل تعاىلَّ { :اذل َين يَأْلك َ
ون ا َّل َ َمَك يَقوم َّاذلي ي َ َت َخبَّطه َّ
الش ْي َطان م َن الْ َمس}.
يَقوم َ
ِ
( ) غرائب التفسري وَعائب التأويل (  .) 85/وانظر حبر العلوم (  ) 8 /الكشف والبيان للثعليب (  ) 10/رشح
الس نة للبغوي ( .) /
( ) تفسري ابن أيب حاُت (  87/رمق .)781
( ) الكشف والبيان للثعليب ( .) 10/
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وب ا ْذ
الثاين :واما ارضار بدين جسامين ,كام يف قوهل تعاىل عن أيوب عليه السالمَ { :و ْاذك ْر َع ْبدَ انَ َأي َ
ِ
انَ دَى َربَّه َأين َم َّس َين َّ
الش ْي َطان بن ْصب َوعَ َذاب} كام هو أحد أوجه تفسري الية( ) ,ويدخل يف هذه
الصورة واليت قبلها الرضار ابلسحر لن منه ما ميرض ويقتل ,ومنه وما يذهب العقل ويرض به.
الثالث :واما ارضار قليب ابلزتيني والغواء وحنو ذكل ,وهذا هو الغالب ,وهذا هو اذلي أقسم عليه
هذا اللعني حني قال {فَبع َّزت َك َ ُل ْغويَهنَّ ْم َأ ْ َمجع َني * ا َّل ع َبادَكَ مهنْ م الْمخْ لَص َني}.
ِ
الغواء والوسوسة أعظم أفعال الش يطان:
وابلنظر الرسيع يف صفحات القرأن العظمي جند أن هجد الش يطان قد توفر لالغواء ,والمر ابلسوء
والفحشاء واملنكر كام س بق ,واملوعدة ابلفقر { َّ
الش ْي َطان يَعدُك الْ َف ْق َر} ,والتخويف {ان َّ َما َذلمك
ِ
َّ
الش ْي َطان َخيوف َأ ْول َي َاءه} ,والضالل والتغرير ابلماين { َو َ ُلضلَّهنَّ ْم َو َ ُل َمن َيهنَّ ْم} وقال تعاىل{ :يَعد ْمه
الش ْي َطان ا َّل غرورا} ,والتحريش والزنغ بني الناس {ان َّ َما يريد َّ
َوي َمنهي ْم َو َما يَعدمه َّ
الش ْي َطان َأ ْن يوق َع
ِ
ِ
ون} وقال
بَيْنَمك الْ َعدَ َاو َة َوالْ َبغْضَ َاء يف الْ َخ ْمر َوالْ َميْرس َويَصدَُّكْ َع ْن ذ ْكر َّاَّلل َو َعن َّ
الص َالة فَه َْل َأن ْْمت منْهتَ َ
الش ْي َطان بَيْين َوب َ ْ َني اخ َْويت} ,وتزيني العمل الباطل { َو َزي َّ َن لَهم َّ
تعاىل{ :م ْن ب َ ْعد أَ ْن نَ َز َغ َّ
الش ْي َطان َما
ِ
ون} ,والنس يان واذلهول { َوا َّما ين ْسيَن َّ َك َّ
الش ْي َطان فَ َال تَ ْقع ْد ب َ ْعدَ اذل ْك َرى َم َع الْ َق ْوم
َاكنوا ي َ ْع َمل َ
َّ
الظالم َني} ,والوسوسة {فَ َو ْس َو َس لَه َما ِ َّ
الش ْي َطان} ,والدلل وال ْطالع عىل احملرمات وتعلميهم ذكل
ون النَّا َس الس ْح َر} ,واللقاء يف مسع املس متع ما مل ْ
{فَدَ َّل َمها بغرور} { َولَك َّن َّ
يقهل
الش َياط َني َك َفروا ي َعلم َ
كل م ْن َرسول َو َل ن َيب ا َّل ا َذا تَ َم َّىن َألْ َقى َّ
املتلكم { َو َما َأ ْر َسلْنَا م ْن قَ ْب َ
الش ْي َطان يف ُأ ْمن َّيته فَ َينْ َسخ َّاَّلل َما
ِ ِ
الش ْي َطان َس َّولَ
الش ْي َطان َّمث ْحيمك َّاَّلل أ َايته َو َّاَّلل عَل ٌمي َحك ٌمي} ,والتسويل والمالء ابلباطل { َّ
يلْقي َّ
لَه ْم َو َأ ْم َىل لَه ْم} ,وادخال احلزن عىل القلوب {ل َي ْحز َن َّاذل َين أ َمنوا} ,والز والغراء ابملعايص { َأل َ ْم تَ َر
َأانَّ َأ ْر َسلْنَا َّ
الش َياط َني عَ َىل ْال َاكفر َين ت َؤز ْمه َأ ًّزا} ,اىل غري ذكل من نصوص الويح اليت تفيد بأن معل
الش يطان يدور يف فكل الغواء والوسوسة ,دون التسلط املبارش عىل البدن ال يف حالت
خمصوصة ,ليس فهيا ما يشري اىل امجلاع.
وحاصل هذا القول ــ كام ذكره الرازي ـ هو أن النس اكنوا يطيعون اجلن وينقادون حلمكهم ,فصار
اجلن اكلرؤساء والنس اكلتباع واخلادمني املطيعني املنقادين اذلين ل خيالفون رئيسهم وخمدوهمم يف
( ) معاين القرأن للزجاج (  ) /النكت والعيون ( ) 0 /5احملرر الوجزي (  )507/مفاتيح الغيب () 16/ 6
تفسري القرطيب ( ) 07/ 5تفسري ابن كثري ( )7 /7تفسري السعدي ( .)7
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قليل ول كثري ,ول شك أن هذا الرئيس قد انتفع هبذا اخلادم ,فهذا اس متتاع اجلن ابلنس .وأما
اس متتاع النس ابجلن فهو أن اجلن اكنوا يدلوهنم عىل أنواع الشهوات والذلات والطيبات ,ويسهلون
تكل المور علهيم( ) اهـ.
وقال الزجاج :واذلي يدل عليه اللفظ  -و َّاَّلل أعمل  -هو قبول النس من اجلن ما اكنوا يغْووهنم به,
لقوهل { ْاس َت ْك َ ْرثُت م َن النْس} ,فأما من اكن يقول هذا ـ يعين يس تعيذ ابجلن ـ فقليل( ) اهـ.
رالثا :وهو أن اس متتاع اجلن بطاعة النس هلم ابلكفر واملعايص ورصف أنواع العبادة هلم ,يف مقابل
اس متتاع النس هبم فمي اكنوا يلقون الهيم من الراجيف والسحر والكهانة وتزييهنم هلم المور اليت
هيووهنا حىت يسهل فعلها علهيم .كام ذكر ذكل مجع من املفرسين مهنم الثعليب والبغوي وابن اجلوزي
والقرطيب وغريمه( ).
قلت :واذلي يبدو أن هذه القوال ليس بيهنا اختالف بل هو من قبيل التنوع ,اذ ان هذه الصور
لكها واقعة وداخةل يف الاس متتاع ,غري أن القول الول أضيق القوال وهو اس تعاذة العرب بسادة
الودية من اجلن ,وقد تقدم يف الكم الزجاج أن اذلي اكن يفعل ذكل من العرب قليل ,فقرص الية
عليه غري متجه .والثاين أمشلها ,والثالث داخل يف الثاين ,ولكها تدور يف فكل الغواء والزتيني
والضالل من قبل اجلن والش ياطني ,والطاعة والاس تجابة من النس ,ولهذا قال الش يخ السعدي:
أي متتع لك من اجلين والن ي بصاحبه وانتفع به .فاجلين يس متتع بطاعة الن ي هل وعبادته وتعظميه
واس تعاذته به .والن ي يس متتع بنيل أغراضه وبلوغه بسبب خدمة اجلين هل بعض شهواته ,فان
الن ي يعبد اجلين فيخدمه اجلين وحيصل هل منه بعض احلواجئ ادلنيوية( ) اهـ.
هل يصح ادخال امجلاع يف معىن الية؟
فان قيل :ان اضافة معىن جديد حيمتهل لفظ الية دون ابطال للمعاين السابقة ل يعد خروجا عهنا,
بل هو اثبات ملا س بق وزايدة .قلنا ليس الشاكل يف التأصيل من حيث العموم ,اذ ان الصور
والمثةل ل تنحرص ,ولكن الشاكل يف التزنيل ,وصالحية املعىن املضاف ,ول يكفي القول بأن
( ) التفسري الكبري( .) 8/
( ) معاين القرأن واعرابه (  ,) 1 /وانظر التفسري الوس يط للواحدي ( .) /
( ) الكشف والبيان للثعليب (  ) 10/تفسري البغوي (  ) 51/زاد املسري (  )77/تفسري القرطيب (.)8 /7
( ) تيسري الكرمي املنان (ص . ) 7
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ظواهر النصوص تشهد هل لننا قد بينا أن تكل الظواهر ليست بظاهرة ,وأن الصواب فهيا خالف
ما ذهبوا اليه ,وأيضا احامتل الوقوع ل يعين الوقوع فعال ,وخصوصا أن الية فهيا خرب عن النس
واجلن منذ أن وجدوا معا اىل أن تقوم الساعة ,ولو اكن هذا واقعا مع امتداد الزمنة لنترش انتشارا
يس َت َغىن معه عن الرواايت القليةل والضعيفة الواردة يف ذكل.
اس متتاع النيب سلمين عليه السالم ابجلن:
ومن الاس متتاع املذكور يف القرءان اس متتاع نيب هللا سلمين عليه السالم ابجلن والش ياطني ,ومتلكه
علهيم وارابة حمس هنم وعقوبة مسيهئم والقضاء بيهنم والزاهمم برشع هللا تعاىل ,واس تعامهلم يف ترس يخ
مملكته من بناء احملاريب والامتثيل واجلفان اكجلواب والقدور الراس يات وغري ذكل ,وهذا من
تسخريمه هل ,وهو من أعظم الاس متتاع وأمشهل ,وقد اكنت الناس يف زمنه عليه السالم يرون اجلن,
ومل تكن اجلن تتوارى عهنم ,ـ كام س يأيت ـ ومع انتشار هذا الاس متتاع يف زمنه عليه السالم يف
أظهر صوره ,ورؤية بعضهم لبعض ,ال أنه مل يرد ما يدل عىل وقوع التناكح بني الطرفني .فان قيل
عدم الورود ليس دليال عىل عدم الوقوع لن عدم ادلليل ليس دليال عىل العدم ,قلنا :هذا حصيح,
ولكن الصل يف لك حادث العدم ,ودعوى احلدوث حتتاج اىل بينة رصحية ل حتمتل التأويل,
واملسأةل ل تثبت مبجرد انتفاء دليل الوقوع ,وال مل تَ ْعد كوهنا دعوى .وس يأيت لهذا مزيد بيان ابذن
هللا تعاىل.
بيان ضعف الاس تدلل حبديث أحد أبوي ملكة س بأ اكن من اجلن:
وأما ما اس تدلوا به مما ورد يف قصة ملكة س بأ بأن أحد أبوهيا اكن من اجلن فاجلواب :أن هذا
احلديث عىل شهرته وكرثة من حيتج به فانه ل يصح .وهذا من أرصح أدةل أحصاب القول الول ,فلو
حص لاكن قاطعا للزناع يف املسأةل ,ولكن ههيات ,فقد رواه ابن جرير الطربي وأبو الش يخ الصفهاين
وابن عدي ,من حديث أيب هريرة قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :اكن أحد أبوي صاحبة
س با جنيا( ) .واس ناد هذا احلديث يدور عىل سعيد بن بشري( ) ,وقد تفرد به عن قتادة .قال ابن
عدي :ل أعلمه رواه عن قتادة غري سعيد بن بشري( ) اهـ.
( ) رواه الطربي يف تفسريه ( ) 7 / 1قال حدثين أمحد بن الوليد الرميل(جمهول حال),
ورواه ابن عدي يف الاكمل يف الضعفاء (  ) 6/حدثنا محمد بن برش القزاز(صاحل),
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وسعيد بن بشري فيه الكم ,والراحج أنه ضعيف يروي عن قتادة املنكرات ,مفثهل ل يقبل تفرده.

ورواه الثعليب يف الكشف والبيان ( ) 0 /7أخربين ابن فنجويه (ثقة حافظ كثري الرواية للمناكري) قال حدثنا محمد بن
احلسن بن برش (مل أجده) قال حدثنا محمد بن خ َرمي بن مروان (صدوق) ,ثالثهتم (الرميل والقزاز ومحمد بن خرمي) قالوا:
حدثنا هشام حدثنا الوليد بن مسمل حدثنا سعيد بن بشري عن قتادة عن النرض بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة
قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :أحد أبوي بلقيس اكن جنيا .هكذا عىل التصال.
ورواه الطربي يف تفسريه ( ) 7 / 1قال ثنا صفوان بن صاحل قال ثين الوليد,
ورواه أبو الش يخ يف العظمة ( ) 65 /5قال حدثنا أمحد بن احلسن بن محمد حدثنا أبو حاُت حدثنا أبو امجلاهر( ,الكهام
الوليد وأبو امجلاهر) عن سعيد بن بشري عن قتادة عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة ريض هللا عنه  ....احلديث .عىل
الانقطاع ,ليس فيه النرض بن أنس.
( ) سعيد بن بشري أبو عبد الرمحن الزدي موىل بين نرص ,البرصي نزيل دمشق  .قال عنه شعبة :صدوق اللسان يف
احلديث .وقال عبد الرمحن بن ابراهمي ادلمشقي املعروف بـ د َح ْمي :يوثقونه ,اكن حافظا .وقال ابن أيب حاُت :مسعت أيب ينكر
عىل من أدخهل يف كتاب الضعفاء وقال :حيول منه .وقال ابن عيينة :اكن حافظا .وقال ابن عدي :وسعيد بن بشري هل عند
أهل دمشق تصانيف لنه سكهنا ,وهو برصي ورأيت هل تفسريا مصنفا من رواية الوليد عنه ,ول أرى مبا يروي عن سعيد
بن بشري بأسا ,ولعهل هيم يف اليشء بعد اليشء ويغلط ,والغالب عىل حديثه الس تقامة والغالب عليه الصدق .وقال الزبار:
هو عندان صاحل ليس به بأس .وقال ابن شاهني :وهذا اخلالف يف سعيد ,بني حيىي ـ أي ابن معني ـ وشعبة ,متباعد جدا,
والقول عندي فيه قول شعبة ,وذكل لهنام متقارابن يف الوقت ,ولو اكنت حاهل توجب اذلم لاكن شعبة بذكل أوىل وأعمل,
لنه اكن فارس العمل ,وجيوز أن يكون بلغه عنه يشء أنكره ,وال حفديثه من هجة الثقات عنه جيد ,من كبار أحصاب قتادة,
وقال اذلهيب :المام احملدث الصدوق احلافظ.
وقال ابن معني :ضعيف .وقال مرة ليس بيشء .وقال البخاري يتلكون يف حفظه  ...وهو حيمتل .وقال سعيد بن عبد العزيز:
يتلكمون فيه .وقال مرة :خذ عنه التفسري ودع ما سوى ذكل ,فانه اكن حاطب ليل .وقال أبو داود :ضعيف احلديث,
وحدث عنه عبد الرمحن بن همدي مث تركه .وقال النسايئ :ضعيف .وذكره أبو زرعة يف الضعفاء وقال لحيتج به .وقال أبو
زرعة مرة وأبو حاُت :حمهل الصدق عندان فقيل هلام حيتج حبديثه؟ فقال :حيتج حبديث ابن أيب عروبة وادلس توايئ ,هذا ش يخ
يكتب حديثه .قلت :ولعل اناكر أيب حاُت عىل من أدخهل يف كتاب الضعفاء وقال حيول منه ,محمول عىل ادخاهل يف مجةل من
يرتك حديثه ,وهللا أعمل .واكن أمحد يضعف أمره .وقال أبو مسهر :مل يكن يف بدلان أحفظ منه وهو منكر احلديث .وقال ابن
حبان :اكن رديء احلفظ فاحش اخلطأ ,يروي عن قتادة مال يتابع عليه ,وعن معرو بن دينار ما ليس يعرف من حديثه.
وقال ابن منري :منكر احلديث ليس بيشء ليس بقوي احلديث ,يروي عن قتادة املنكرات .وقال احلافظ ابن جحر :ضعيف.
قلت :واذلي يظهر أنه ابجلرح أوىل وجرحه مفرس ,فيقدم عىل تعديل شعبة وغريه وهللا أعمل.
التارخي الكبري (  ) 60/الضعفاء الصغري (ص ) 1اجلرح والتعديل (  6/ـ  )7الضعفاء واملرتوكون للنسايئ (ص )5
سؤالات أيب عبيد الجري ليب داود (ص  ) 5اجملروحني لبن حبان (  ) 1/اخملتلف فهيم لبن شاهني (ص ) 5
الاكمل يف الضعفاء (  /وما بعدها ) املزيان (  ) 8/تقريب الهتذيب (ص ).
( ) الاكمل يف الضعفاء ( .) 6/
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وقد رواه عنه الوليد بن مسمل( ) وأبو امجلاهر( ) .ورواه عن الوليد هشام بن عامر( ) وهو صدوق
مكرث هل ما ينكر وصار يتلقن ,وصفوان بن صاحل( ) وهو ثقة واكن يدلس تدليس تسوية ,واختلفا
عليه.
( ) الوليد بن مسمل ثقة جحة ,أمجعوا عىل جاللته وارتفاع حمهل يف العمل وتوثيقه ,لكنه قبيح التدليس ,فهو جحة اذا رصح
ابلسامع .قال ادلارقطين :الوليد بن مسمل يرسل يروي عن الوزاعي أحاديث عند الوزاعي عن ش يوخ ضعفاء ,عن ش يوخ
قد أدركهم الوزاعي مثل انفع ,وعطاء ,والزهري ,فيسقط أسامء الضعفاء وجيعلها عن الوزاعي عن انفع ,وعن الوزاعي
عن عطاء والزهري ,يعين مثل عبد هللا بن عامر السلمي ,واسامعيل بن مسمل .وقال ابن اجلوزي :قال علامء النقل :يروي
عن الوزاعي أحاديث يه عند الوزاعي عن ش يوخ ضعفاء عن ش يوخ قد أدركهم الوزاعي مثل انفع والزهري فيسقط
أسامء من الضعفاء وجيعلها عن الوزاعي عهنم .وقال أبو مسهر :رمبا دلس الوليد عن كذابني .اكن الوليد يأخذ من ابن أيب
السفر حديث الوزاعي ,واكن ابن أيب السفر كذااب ,وهو يقول فهيا :قال الوزاعي .قال اذلهيب :ل نزاع يف حفظه وعلمه,
وامنا الرجل مدلس ,فال حيتج به ال اذا رصح ابلسامع .وقال أيضا :اكن مدلسا ,فيتقى من حديثه ما قال فيه :عن .وقال :اكن
من أوعية العمل ,ثقة حافظا ,لكن ردئ التدليس ,فاذا قال حدثنا فهو جحة ,هو يف نفسه أوثق من بقية .وقال مرة :امام
مشهور صدوق ,ولكنه يدلس عن ضعفاء ل س مي يف الوزاعي فاذا قال ثنا الوزاعي فهو جحة .وقال احلافظ ابن جحر :الوليد
بن مسمل القريش مولمه أبو العباس ادلمشقي ثقة لكنه كثري التدليس والتسوية.
انظر الثقات لبن حبان ( ) /1الضعفاء واملرتوكني لبن اجلوزي (  ) 87/هتذيب الكامل (  )18/اترخي السالم
(  ) 0/ديوان الضعفاء (ص  ) 8سري النبالء ( )5/8تذكرة احلفاظ (  ) /املغين (  )7 5/الاكشف
(  ) 55/التمكيل (  ) 8/التبيني لسامء املدلسني (ص  )60هتذيب الهتذيب (  ) 5 /طبقات املدلسني (ص
 )5تقريب الهتذيب (ص .)58
( ) أبو امجلاهر هو محمد بن عامثن التنويخ أحد الثقات .قال عنه أبو حاُت :ثقة .وقدم أبو زرعة روايته عن سعيد بن بشري
عىل رواية محمد بن باكر .وقال أبو مسهر :ثقة .وقال عامثن ادلرايم :ثقة ,واكن أوثق من أدركنا بدمشق .وقال أبو داود :هو
ثقة .قال احلافظ ابن جحر :ثقة.
انظر اجلرح والتعديل ( ) 5/8الثقات لبن حبان ( )77/1اترخي دمشق (  ) 05/5هتذيب الكامل ( ) 00/ 6سري
النبالء ( ) 76/8هتذيب الهتذيب ( ) 1/1تقريب الهتذيب (ص .) 16
( ) هشام بن عامر بن نصري بن ميرسة أبو الوليد السلمي ادلمشقي خطيب دمشق ومقرئ أهلها وحمدهثا ومفتهيا ,أحد
املكرثين الثقات واكن ثقة صدوقا كبري احملل .وقال ابن اجلنيد :وسألت حيىي بن معني عن هشام بن عامر ادلمشقي فقال :ثقة.
وقال ابن معني مرة :حدثنا هشام بن عامر وليس ابلكذوب فذكر عنه حديثا .وقال أبو أمحد :مسعت عبدان يقول :ما اكن يف
ادلنيا مثل هشام بن عامر يف اس ناده يف زمانه .وقال النسايئ :ل بأس به .وقال ادلارقطين :صدوق كبري احملل .وقال العجيل:
ثقة صدوق .وذكره ابن حبان يف الثقات .وقال اخللييل :ثقة كبري ....ورمبا يقع يف حديثه غرائب عن ش يوخ الشام ,فالضعف
يقع من ش يوخه ل منه.
وقال ابن أيب حاُت :قال مسعت أيب يقول :مسعت حيىي بن معني يقول :هشام بن عامر َكيس َكيس ,وقال أيضا :مسعت أيب
يقول :هشام بن عامر ملا كرب تغري ولكام دفع اليه قرأه ولكام لـقن تَلَقن ,واكن قدميا أحص ,اكن يقرأ من كتابه .وقال أيضا :س ئل
أيب عنه فقال :صدوق .وقال أبو داود :اكن فَضْ َكل* يدور بدمشق عىل أحاديث أيب مسهر ,وأحاديث الش يوخ يلقهنا هشام
بن عامر ,فيحدثه هبا ,وكنت أخىش أن يفتق يف السالم فتقا .وقال عبد هللا بن محمد بن س يار :اكن هشام بن عامر يلَقن,
واكن يلقن لك يشء ما اكن من حديثه .وقال محمد بن مسمل بن َو َارة الرازي :عزمت زماان أن ُأمسك َع ْن حديث هشام بن
عامر لنه اكن يبيع احلديثَ .وقَال صاحل بن محمد جزرة السدي :اكن هشام بن عامر يأخذ عَ َىل احلديث ,ول حيدث ما مل
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ـ فرواه عىل التصال أمحد بن الوليد الرميل( ) ,ومحمد بن برش بن يوسف القزاز( ) ,ومحمد بن خرمي
بن مروان( ) مجيعهم عن هشام بن عامر ثنا الوليد بن مسمل عن سعيد بن بشري عن قتادة( )5عن
النرض بن أنس( )6عن بشري بن هنيك( ) عن أيب هريرة  ...احلديث.
يأخذ .قال اذلهيب صدوق مكرث هل ما ينكر .وقال احلافظ ابن جحر :صدوق مقرئ كرب فصار يتلقن حفديثه القدمي أحص .قلت:
وقول اذلهيب وابن جحر هو الصحيح ,وأما توثيق من وثقه مفحمول عىل ما قبل التلقني وهللا أعمل.
انظر اجلرح والتعديل لبن أيب حاُت ( )66/1الثقات للعجيل (  ) /الثقات لبن حبان ( ) /1التعديل والتجرحي
(  ) 7 /الرشاد يف معرفة علامء احلديث (  ) 5/اترخي دمشق لبن عساكر (  /7وما بعدها) تذكرة احلفاظ
(  ) 0/هتذيب الكامل ( 7/ 0ـ وما بعدها ) سري النبالء (  0/ـ ) مزيان العتدال (  ) 0 /تقريب الهتذيب
(ص . )57
* قلت :وفضْ َكل هو أبوبكر الفضل بن العباس الرازي الصايغ املعروف بفضكل المام احلافظ الناقد احملقق .اكن ثقة ثبتا
حافظا  .اترخي بغداد (  ) 7/اترخي السالم ( ) 85/6تذكرة احلفاظ (  ) /سري النبالء ( .)6 0/
( ) صفوان بن صاحل بن دينار الثقفي أبو عبد املكل ادلمشقي املؤذن .قال َأبو َحاُت صدوق .وقال الرتمذي :ثقة عند أهل
احلديث .وذكره ابن حبان يف الثقاتَ .وقَال أبو داود جحة .وقال أبو عيل الطوِس وأبو عيىس البوغي ملا خرجا حديثه :هو ثقة
عند أهل احلديث .وقال مسلمة بن قامس :اكن ثقة .وقال أبو عيل اجلياين :هو ثقة .قال اذلهيب يف السري :احلافظ احملدث
الثقة .وقال ابن جحر :قال الرتمذي :هو ثقة عند أهل احلديث .وقال ابن حبان يف أخر مقدمة الضعفاء :مسعت ابن جوصا
يقول :مسعت أاب زرعة ادلمشقي يقول :اكن صفوان بن صاحل ومحمد بن مصفى يسواين احلديث ,يعين يدلسان تدليس
التسوية .قال احلافظ ابن جحر  :ثقة واكن يدلس تدليس التسوية.
انظر اجلرح والتعديل (  ) 5/الثقات لبن حبان ( ) /8الاكشف لذلهيب (  )50 /سري النبالء ( ) 75/
هتذيب الهتذيب (  ) 7/تقريب الهتذيب (ص  ) 76اكامل هتذيب الكامل (.) 8 /6
( ) أبو بكر أمحد بن الوليد اليم البغدادي الرميل ,ترمج هل اخلطيب البغدادي وسكت عنه .وأغفهل الش يخ شاكر يف حتقيقه
لتفسري الطربي .اترخي بغداد ( ) 6 / 87 /5تفسري الطربي (  ) 7/املعجم الصغري لرواة المام ابن جرير الطربي
(  ) 7/معجم ش يوخ الطربي ( .) /
( ) محمد بن برش بن يوسف أيب احلسن بن مامويه القزاز ادلمشقي .قال ادلارقطين :صاحل .وقال ابن عدي :اكن أروى الناس
عن هشام بن عامر ,اكنت عنده كتبه لكها .قال ش يخنا أبو احلسن السلميين :ثقة يف هشام بن عامر ,وصاحل يف غريه .انظر
سؤالات محزة لدلارقطين ( )80اترخي دمشق (  ) 50/5اترخي السالم ( ) 0/7ارشاد القايص وادلاين (.)5 1
( ) محمد بن خرمي بن محمد بن عبد املكل بن مروان أبو بكر العقييل وقد ينسب اىل جد جده .وخ َر ْمي أوهل خاء معجمة
مضمومة مث راء مفتوحة ,ويف بعض النسخ ابحلاء املهمةل وهو خطأ .قال اذلهيب :احملدث الصدوق مس ند دمشق  ...وقد اكن
أبو أمحد احلاُك يغلط يف نس به وينس به اىل جد جده .وقال احلافظ ابن جحر :مشهور ابلرواية عن هشام بن عامر ومل أر فيه
تضعيفا .سري النبالء (  ) 6 /لسان املزيان ( ) 5 /5اترخي ابن عساكر ( .) 16/5
( )5قتادة بن دعامة السدوِس ثقة ثبت لكنه مشهور ابلتدليس ,وصفه بذكل غري واحد ,ول حيتج حبديثه ال اذا رصح فيه
ابلسامع ,وقد عنعن اخلرب هنا .واكتفينا بشهرته عن ذكر ترمجته ,واقترصان عىل الشاهد مهنا.
انظر الثقات لبن حبان ( ) /5التعديل والتجرحي للبايج (  ) 066/سري النبالء (.) 61/5
( )6النرض بن أنس بن ماكل بن النرض بن مضضم أبو ماكل النصاري .قال ابن سعد :اكن ثقة .وقال النسايئ والعجيل :ثقة.
وذكره ابن حبان يف القات .الطبقات ( ) /7الثقات للعجيل( ) 1الثقات لبن حبان ( ) 7 /5هتذيب الكامل
( ) 75/ 1هتذيب الهتذيب ( ) 5/ 0تقريب الهتذيب ( .)56
- 134 -

ـ ورواه عىل الانقطاع صفوان بن صاحل ثين الوليد به .بدون ذكر النرض بن أنس بني قتادة وبشري
بن هنيك .والراحج عن الوليد بن مسمل هو ما رواه صفوان بن صاحل عنه عىل الانقطاع ,وخصوصا
أنه قد اتبع الوليدَ َبن مسمل عىل عدم ذكر النرض بن أنس أبو امجلاهر ,وهو أحد الثقات.
قال أبو الش يخ الصفهاين حدثنا أمحد بن احلسن بن محمد( ) حدثنا أبو حاُت حدثنا أبو امجلاهر حدثنا
ادلاريك ,وهو جمهول
سعيد بن بشري به .وفيه ش يخ املصنف أمحد بن احلسن بن محمد أبو بكر َ
احلال.
ويف احلديث عةل أخرى ويه التدليس ,ذكل أن قتادة بن دعامة السدوِس ثقة ثبت لكنه مشهور
ابلتدليس ,وصفه بذكل غري واحد ,ول حيتج حبديثه ال اذا رصح فيه ابلسامع ,وقد عنعن اخلرب
هنا ,فهو مل يسمع من بشري بن هنيك.
فاحلديث ضعيف ل حيتج به وعلته الضعف والانقطاع والتدليس ,فان سعيد بن بشري ضعيف
ويروي غرائب ومناكري عن قتادة ,وهذا مهنا ,وقد رواه عن قتادة عن بشري بن هنيك عن أيب
هريرة مرفوعا ,وقتادة مل يسمع من بشري كام تقدم.
وقد خالف سعيدَ َبن بشري المام الثقة معمر بن راشد( ) ,فرواه عن قتادة موقوفا عليه .قال قتادة:
بلغين أهنا امرأة تسمى بلقيس أحس به قال بنت رشاحبيل أحد أبوهيا من اجلن( ).
( ) بشري بن هنيك السدوِس قال ابن سعد :اكن ثقة .ووثقه العجيل والنسايئ .وقال أبو حاُت :لحيتج حبديثه .نقهل ابنه يف
اجلرح والتعديل .قال اذلهيب يف السري :حديثه يف الكتب الس تة .شذ أبو حاُت فقال ل حيتج به .وقال احلافظ ابن جحر :ثقة.
قال مغَلْ َطاي :روى عن أيب هريرة .اذلي ذكره املزي ,وهو مشعر عنده ابلتصال ,وقد زمع البخاري فمي حاكه الرتمذي يف
العلل أنه ل يرى هل سامعا منه اهـ .قلت :وهذا مردود مبا ورد عنه أنه عرض كتابه اذلي فيه سامعه من أيب هريرة عليه فأقره.
وقال الثرم عن أمحد :ثقة.
انظر الطبقات الكربى ( ) /7جلرح والتعديل لبن أيب حاُت (  ) 80/الثقات للعجيل (  ) 1/الثقات لبن حبان
(  )70/التعديل والتجرحي ليب الوليد البايج (  ) 1/هتذيب الكامل (  8 /ـ  ) 8سري النبالء ( ) 80/
تقريب الهتذيب (ص  ) 5اكامل الهتذيب (  ) 6/هتذيب الهتذيب ( .) 70/
()
ادلاريك .قال ابن منده :حدث عن أيب حاُت الرازي .وقال أبو الش يخ الاصهباين :كتب
أبو بكر أمحد بن احلسن بن محمد َ
الكثري ابلعراق والري .وقال مرة :يروي عن العراقيني والرازيني .قلت :جمهول احلال ومل أجد من ذكره بتوثيق أو تضعيف.
انظر فتح الباب يف الكىن واللقاب (  ) 5طبقات احملدثني ابصهبان ليب الش يخ (  ) 6 /اترخي أصهبان ( .) 7 /
( ) معمر بن راشد أبو عروة املهليب ,المام احملدث املشهور أحد اذلين يدور علهيم اس ناد البرصة ,اتفقوا عىل توثيقه
وجاللته .سكن المين .قال عن نفسه :جلست اىل قتادة وأان ابن أربع عرشة س نة مفا مسعت منه حديثا ال كنه منقوش يف
صدري .قال النسايئ :الثقة املأمون .وقال العجيل :ثقة .وقال ابن حبان :واكن فقهيا حافظا متقنا .وقال اذلهيب :امام ثقة هل
أوهام احمتلت هل .وقال أيضا :المام احلجة .وقال احلافظ ابن جحر :ثقة ثبت فاضل ال أ َّن يف روايته عن رابت والمعش
وعامص بن أيب النجود وهشام بن عروة شيئا ,وكذا فمي حدث به ابلبرصة .انظر اجلرح والتعديل ( ) 55/8الثقات للعجيل
(  ) 10/الثقات لبن حبان ( ) 8 /7هتذيب السامء واللغات (  ) 07/هتذيب الكامل ( ) 0 / 8الرواة الثقات
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وسعيد بن بشري ضعيف ,وقد انفرد برواية الغرائب عن قتادة ,ولشك أن هذا خطأ منكر منه
عىل قتادة يف روايته مرفوعا .وقد قال ابن كثري عن حديث (أحد أبوهيا اكن من اجلن) :وهذا
حديث غريب ويف س نده ضعف( ) اهـ .وأخرج ابن عساكر يف اترخيه عن احلسن أنه س ئل عن
ملكة س بأ فقالوا :ان أحد أبوهيا جين ,فقال احلسن :ل يتوادلون .أي أن املرأة من النس ل تدل من
اجلن( ) .فهذا استناكر من احلسن للثر الوارد يف ذكل .وحمك عليه الش يخ اللباين بقوهل :منكر( ).
حصة أثر ملكة س بأ عن قتادة موقوفا عليه:
فان قيل أليس قد حص عن قتادة موقوفا عليه أن أحد أبوهيا اكن من اجلن؟ قلنا :بىل ,وقد رواه عبد
الرزاق الصنعاين يف تفسريه عن معمر بن راشد عن قتادة قال :بلغين أهنا امرأة تسمى بلقيس,
أحس به قال :بنت رشاحبيل ,أحد أبوهيا من اجلن ,مؤخر احدى قدمهيا كحافر ادلابة( )5اهـ.
وهذا اس ناد حصيح ,ولكن ليس فيه أن قتادة يذهب اىل حصته ,بل قال :بلغين ,فهو انقل ل قائل.
وقوهل :بلغين ,والغالب عىل مثل هذه الخبار أهنا من أهل الكتاب ,ويؤيد هذا أن ما رواه ابن
جرير عن قتادة نفسه جاء يف س ياق قصة فهيا تفصيل دقيق عن يشء من ملكها( ,)6ويف كثري من
) سري النبالء ( )5/7هتذيب الهتذيب (/ 0

املتلكم فهيم (ص  ) 66املغين (  )67 /تذكرة احلفاظ ( /
تقريب الهتذيب (ص .)5
( ) س نده حصيح .تفسري عبد الرزاق (  ) 7 /قال عن معمر عن قتادة به .ورواه ابن جرير الطربي مطول () 5 / 1
وس يايت قريبا.
( ) البداية والهناية ( .) /
( ) اترخي دمشق لبن عساكر ( )67/61ادلر املنثور (.) 5 /6
( ) السلسةل الضعيفة (  . )608/قلت :واستنكر البعض حمك الش يخ اللباين عىل احلديث ابلناكرة ويبدو أن المر مل
يظهر هل واحضا ,فالناكرة هنا خملالفة الضعيف ـ وهو سعيد بن بشري حيث رواه مرفوعا ,ـ للثقة ـ وهو معمر بن راشد حيث
رواه موقوفاـ وهذا واحض جيل بناءا عىل اصطالح مجهور املتأخرين يف تعريفهم للمنكر .ول يلزم حرص الناكرة يف رواية
الضعيف اخملالفة لرواية املقبول ,بل تطلق أيضا عىل تفرد الضعيف وقد بني احلافظ ابن جحر يف خنبة الفكر ورشهحا نزهة
النظر وغريه أن الناكرة تطلق أيضا عىل رواية فاحش الغلط ,والغافل ,والفاسق ,ول يشرتط وجود اخملالفة عىل رأي بعضهم,
فقال عن السبب الثالث والرابع واخلامس من أس باب الطعن يف الراوي :والثالث املنكر عىل رأي من ل يشرتط يف املنكر
قيد اخملالفة ,وكذا الرابع واخلامس ,مفن حفش غلطه ,أو كرثت غفلته ,أو ظهر فسقه ,حفديثة منكر أهـ .انظر نزهة النظر
(ص  )5النكت لبن جحر(  )576/فتح املغيث (  ) /التقييد واليضاح (ص .) 05
( )5تقدم قريبا.
( )6رواه ابن جرير يف تفسريه ( ) 5 / 1حدثنا القامس قال :ثنا احلسني قال :ثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة قال :بلغين
أهنا امرأة يقال لها بلقيس ,أحس به قال :ابنة رشاحيل ,أحد أبوهيا من اجلن ,مؤخر أحد قدمهيا كحافر ادلابة ,واكنت يف بيت
مملكة ,واكن أولو مشورهتا ثالث مائة واثين عرش لك رجل مهنم عىل عرشة ألف ,واكنت بأرض يقال لها مأرب ,من صنعاء
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رواايهتم من اخلرافات العجيبة ما ميجها العقل السلمي ,ومهنا هذه الرواية اليت ذكرها قتادة وفهيا أن
مؤخر احدى قدمهيا كحافر ادلابة!!!! .وهذا مروي عن جماهد أيضا حيث قال :واكنت بلقيس هلباء
شعراء قدهما كحافر امحلار( ) !!! فيا ترى من أين اكن بعضها أدميا وبعضها حيواان ,دون أن يكون
فهيا أثر من أهما اجلنية ؟؟!! فهل اكنت أهما دابة حىت شاهبهتا ابنهتا يف بعض صفاهتا؟ أم اكنت جنية
عىل شلك دابة ؟؟!! واحض أن هذا من أابطيل أهل الكتاب.
مع أنه قد ورد أن القول بأن أهما اكنت من اجلن وأن قدهما كحافر امحلار امنا اكن زعام من الش ياطني
ملا خافت أن يزتوج سلمين عليه السالم ببلقيس ,فأرادت أن ترصفه عهنا ,فأراد سلمين عليه
السالم أن يتحقق من المر ,فصنع لها رصحا ممردا من قوارير لريى صدقهم ,فبان هل خالف ذكل,
كام قال ابن جرير يف تفسريه :وقيل :ان سلمين امنا أمر ببناء الرصح عىل ما وصفه هللا ,لن اجلن
خافت من سلمين أن يزتوهجا فأرادوا أن يزهدوه فهيا ,فقالوا ان رجلها رجل حامر ,وان أهما اكنت
من اجلن فأراد سلمين أن يعمل حقيقة ما أخربته اجلن من ذكل.
ذكر من قال ذكل :
حدثنا ابن محيد قال ثنا سلمة عن أيب معرش( ) عن محمد بن كعب القرظي قال :قالت اجلن لسلمين
تزهده يف بلقيس ان رجلها رجل حامر وان أهما اكنت من اجلن  .فأمر سلمين ابلرصح فعمل فسجن
عىل ثالثة أايم؛ فلام جاء الهدهد خبربها اىل سلمين بن داود ,كتب الكتاب وبعث به مع الهدهد ,جفاء الهدهد وقد غلقت
البواب ,واكنت تغلق أبواهبا وتضع مفاتيحها حتت رأسها ,جفاء الهدهد فدخل من كوة ,فألقى الصحيفة علهيا ,فقرأهتا ,فاذا
فهيا{ :ان َّه م ْن سلَ ْي َم َان َوان َّه ب ْسم َّاَّلل َّالر ْمحَن َّالرحمي * َأ َّل تَ ْعلوا عَ َ َّيل َو ْأتوين م ْسلم َني} وكذكل اكنت تكتب النبياء ل تطنب,
ِ
تكتب مجال .وا ِ
لقامس ش يخ الطربي ل يعرف ,وش يخه احلسني بن داود املعروف بـ سنيد ,ضعيف.
امنا
()
تفسري الطربي ( ) 7 / 1حدثين محمد بن معرو قال :ثنا أبو عامص قال :ثنا عيىس,
وحدثين احلارث قال :ثنا احلسن قال :ثنا ورقاء مجيعا ,عن ابن أيب جنيح ,عن جماهد فذكره.
( ) أبو معرش هو جنيح بن عبد الرمحن الس ندي املدين الفقيه صاحب املغازي موىل أم سلمة قال البخاري منكر احلديث.
قال ابن سعد :اكن كثري احلديث ضعيفا .واكن ابن همدي حيدث عنه ويقول :تعرف وتنكر .وقال محمد بن باكر :تغيري قبل أن
ميوت تغريا شديدا حىت انه اكن خيرج منه الرحي ول يشعر هبا .واكن حيىي بن سعيد ل حيدث عنه ويضعفه ويضحك اذا ذكره.
وقال أمحد :اكن صدوقا لكنه ل يقمي الس ناد ,ليس بذاك ,اكن بصريا ابملغازي ,وقال يكتب من حديثه أحاديثه عن محمد بن
كعب القرظي يف التفسري .قلت :وهذا مهنا لول تلميذه محمد بن محيد ,ويكتب حديثه لالعتبار ل الاحتجاج .وس ئل أمحد
مرة يكتب حديثه؟ فَقَ َال :عندي حديثه مضطرب ل يقمي الس ناد ,ولكن أكتب حديثه أعترب به .وقال ابن املديين :ذاك
ش يخ ضعيف .وقال أبو حاُت :صاحل لني احلديث حمهل الصدق .وقال مرة :صدوق .وقال مرة :ليس بقوي يف احلديث .وقال
أبو زرعة صدوق يف احلديث وليس ابلقوي .وقال مرة :مسعت أاب نعمي يقول :اكن كيسا حافظا .وقال ابن معني :ليس بيشء
أبو معرش رحي .وقال ابن معني مرة :ليس حديثه بيشء اكن أميا .وقال مرة :ليس بقوي يف احلديث .وقال مرة :ضعيف
يكتب من حديثه الرقاق .وقال أبو داود :قدم بغداد واكن ضعيفا .وقال النسايئ :ضعيف ,وذكره يف الطبقة املرتوك حديثم.
وقال صاحل بن محمد :ل يساوي حديثه شيئا .وقال ابن حبان :اكن ممن اختلط يف أخر معره وبقي قبل أن ميوت س نتني يف
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فيه دواب البحر احليتان والضفادع فلام برصت ابلرصح قالت :ما وجد ابن داود عذااب يقتلين به ال
الغرق؟ { َحسبَ ْته ل َّجة َو َكشَ َف ْت َع ْن َساقَهيْ َا} قال :فاذا أحسن الناس ساقا وقدما .قال :فضن سلمين
بساقها عن املوَس قال :فاختذت النورة بذكل السبب.
وجائز عندي أن يكون سلمين أمر ابختاذ الرصح للمرين اذلي قاهل وهب ,واذلي قاهل محمد بن
كعب القرظي ,ليخترب عقلها ,وينظر اىل ساقها وقدهما ,ليعرف حصة ما قيل هل فهيا( ) اهـ.
قلت :واحلق أن هذه الخبار لكها ـ ان حصت ـ أخذها جماهد ومن دونه من أخبار بين ارسائيل
اليت نقلها محمد بن كعب القرظي ووهب بن منبه وغريهام ,واكن بعض العلامء يرغب عن تفسري
جماهد لهذا السبب( ) ,فهذه الخبار ل ينبغي تصديقها ,بل فهيا ما هو ابطل قطعا ,وامنا ترخص
العلامء يف حاكيهتا ل يف الاعامتد علهيا .قال احلافظ ابن كثري :والقرب ىف مثل هذه الس ياقات أهنا
متلقاة عن أهل الكتاب ,ومما وجد ىف حصفهم ,كرواايت كعب ووهب ,ساحمهام هللا فمي نقاله اىل
هذه المة من أخبار بىن ارسائيل ,من الوابد والغرائب والعجائب ,مما اكن وما مل يكن ,ومما حرف
وبدل ونسخ ,وقد أغناان هللا س بحانه عن ذكل مبا هو أحص منه وأنفع وأوحض وأبلغ ,وهلل امحلد
واملنة( ) اهـ.
وعىل هذا فال يصح تأييد احلديث الوارد يف أحد أبوي ملكة س بأ بأقوال هؤلء العلامء وقد عرفت
مصدر قوهلم ونقلهم ,فاخلرب برمته ارسائييل حمض ,وليس يف الكتاب والس نة ما يشهد هل .وليس

تغري شديد ل يدري ما حيدث به فكرث املناكري يف روايته من قبل فبطل الاحتجاج به .وقال ادلارقطين :ضعيف .وقال ابن
عدي :هو مع ضعفه يكتب حديثه .وقال أبو نعمي :روى عن انفع وابن املنكدر وهشام بن عروة ومحمد بن معرو املوضوعات,
ل يشء .وقال اخللييل :هل ماكن يف العمل والتارخي ,واترخيه مما حيتج به المئة يف كتهبم ,وضعفوه يف احلديث ,ومل يتفقوا عليه,
وروى عنه الكرباء مثل :ابن املبارك ,ويونس املؤدب ,ووكيع ,وابنه محمد بن أيب معرش ,ويتفرد بأحاديث ,وأمسك الشافعي
عن الرواية عنه .وقال احلافظ ابن جحر :ضعيف  ...أسن واختلط.
انظر الطبقات ( ) 8/5التارخي الكبري ( ) /8التارخي الوسط (  ) 05/الضعفاء الصغري (ص ) الطبقات
( ) 8/5اترخي ابن أيب خيمثة (  ) 50/الطبقات للنسايئ (ص  )5اجلرح والتعديل ( ) 1 /8اجملروحني ( )60/
الاكمل يف الضعفاء ( ) /8الضعفاء ليب نعمي (  ) 5الرشاد للخلييل (  ) 00/اترخي بغداد ( )51 / 5هتذيب
الكامل ( ) / 1سري النبالء ( ) 00/7مزيان الاعتدال (  ) 6/من تلكم فهيم ادلارقطين يف السنن ( ) 6/
هتذيب الهتذيب ( ) 1/ 0تقريب الهتذيب (ص .)551
( ) تفسري الطربي ( ) 7 / 1واخلرب اس ناده ضعيف جدا فيه محمد بن محيد الرازي مهتم وس يأيت ذكر ترمجته ان شاء هللا.
( ) قال ابن سعد يف الطبقات ( ) 0/6أخربان أبو بكر بن عياش قال :قلت للمعش :ما هلم يتقون تفسري جماهد؟ قال:
اكنوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب.
( ) تفسري سورة المنل (.) 77/6
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البحث يف كونه قول لبعض السلف ,وامنا يف حصته دليال وواقعا ,لن هذه دعوى يف أمر غييب
ليس فهيا نص معصوم جيب املصري اليه ,وقول قتادة وغريه ليس دليال وهللا أعمل.
جواب ش هبة الاحتجاج ابحلديث الضعيف يف مسأةل التناكح:
وما زمعمت من أن ظواهر بعض الايت مضافا الهيا بعض الحاديث الضعيفة اكفية يف اثبات أصل
املسأةل ــ ويه وقوع التناكح بني الطرفني ــ وخصوصا أن بعض المئة كمحد وغريه ذهبوا اىل العمل
ابلضعيف اذا مل يصح يف الباب حديث ,فنقول ان الايت اليت اس تدللمت هبا ليس فهيا دليل الماكن
فضال عن الوقوع ,وقد تقدم اجلواب عهنا.
وأما العمل ابحلديث الضعيف فنحن وأنمت متفقون عىل أن الحاديث الضعيفة ل جتوز نسبهتا اىل
النيب صىل هللا عليه وسمل ,وأكرث العلامء اذلين أجازوا العمل ابلضعيف امنا أجازوه يف فضائل
العامل ومهنم المام أمحد ,وامنا أجازوه برشوط معروفة .قال ش يخ السالم ابن تميية :ول جيوز أن
يعمتد يف الرشيعة عىل الحاديث الضعيفة اليت ليست حصيحة ول حس نة ,لكن أمحد وغريه من
العلامء جوزوا أن يروى يف فضائل العامل ما مل يعمل أنه رابت اذا مل يعمل أنه كذب ,وذكل أن العمل
اذا عمل أنه مرشوع بدليل رشعي ,وروي حديث ل يعمل أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا ,ومل
يقل أحد من المئة أنه جيوز أن جيعل اليشء واجبا أو مس تحبا حبديث ضعيف ,ومن قال هذا فقد
خالف الجامع ,فيجوز أن يروى يف الرتغيب والرتهيب ما مل يعمل أنه كذب ,ولكن فمي عمل أن هللا
رغب فيه أو رهب منه بدليل أخر غري هذا اجملهول( ) اهـ.
وهذا الالكم غاية يف المهية ,اذ ان جواز العمل ابلضعيف عند القائلني به ــ ومهنم أمحد وغريه ــ
مقيد بأمور:
مهنا أن يكون خاصا يف ابب فضائل العامل والرتغيب والرتهيب ,وبرشط أن يكون أصل العمل
قد ثبتت مرشوعيته ابلكتاب أو الس نة .فيكون العمل ابلضعيف حينذ من ابب الحتياط .خفرج
هبذا القيد العمل به يف العقائد والحاكم ,وخرج به العمل به يف الفضائل اذا مل يكن أصل ذكل
العمل قد ثبتت مرشوعيته بأدةل أخرى.
ومهنا أل يكون شديد الضعف اكملكذوب واملنكر والغلط الفاحش وحنو ذكل .ولكن ينبغي التنبه اىل
أن المام أمحد يفرق يف الخذ ابلضعيف بني الحاكم وغريها ,اكملغازي والسري والرغائب والداب
( ) مجموع الفتاوى ( .) 50/
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وحنوها ,فقد قال يف رواية املميوين عنه :الحاديث الرقائق حيمتل أن يتساهل فهيا حىت جييء شئ
فيه حمك .وقال يف رواية عباس ادلوري عنه :ابن احساق رجل تكتب عنه هذه الحاديث يعين
املغازي وحنوها ,واذا جاء احلالل واحلرام أردان قوما هكذا وقبض أصابع يده الربعة( ).
مث ان احلديث الضعيف عند أمحد حيمتل أنه احلسن لن املتقدمني من احملدثني مل يكن التقس مي
الثاليث للحديث معروفا عندمه ,بل اكنوا يقسمونه اىل حصيح وضعيف ويدخلون احلسن يف
الضعيف .قال ابن القمي :يؤخذ ابحلديث املرسل والضعيف اذا مل يكن يف الباب شئ يدفعه ,وهو
اذلي رحجه عىل القياس ,وليس املراد ابلضعيف عنده الباطل ول املنكر ول ما يف روايته مهتم
حبيث ل يسوغ اذلهاب اليه والعمل به ,بل احلديث الضعيف عنده قس مي الصحيح وقسم من
أقسام احلسن ,ومل يكن يقسم احلديث اىل حصيح وحسن وضعيف بل اىل حصيح وضعيف.
وللضعيف عنده مراتب فاذا مل جيد يف الباب أثر يدفعه ول قول صاحب ول اجامع عىل خالفه اكن
العمل به عنده أوىل من القياس( ) اهـ.
وعىل هذا يأيت السؤال هنا ,هل ما حنن فيه من الالكم عىل وقوع التناكح بني النس واجلن ينطبق
عليه الالكم السابق فيعد من الفضائل والرتغيب والرتهيب اذلي يعمل فهيا ابلضعيف ,أم هو من
ابب الحاكم والعقائد؟ وهل هذه الحاديث اندفعت عهنا الناكرة اليت يشرتط عدهما يف الضعيف
أم أهنا ابقية؟.
قد عرفت مما س بق أن ناكرة متوهنا ابقية لنفرادها ابثبات أمور غيبية مل ترد ال فهيا من هجة,
وخملالفهتا للواقع أيضا من هجة أخرى ,وهذا اكف يف اسقاط الاس تدلل هبا ,وأهنا ل تتقوى مبجموعها
يف اثبات أصل املسأةل وهللا أعمل.
اجلواب عن قصة اجلين اذلي جهم عىل الربيع بنت م َعوذ ريض هللا عهنا:
وأما ما جاء يف رواية احلسن بن احلسن عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أهنا قالت :بينا أان يف جمل ي
اذ انشق سقفي فهبط عىل منه أسود مثل امجلل أو مثل امحلار مل أر مثل سواده وخلقه وفظاعته,
قالت :فدان مين يريدين ,وتبعته حصيفة صغرية ففتحها فقرأها فاذا فهيا :من رب عكب اىل عكب,
أما بعد فال سبيل كل اىل املرأة الصاحلة بنت الصاحلني ,قال فرجع من حيث جاء وأان انظر اليه قال
( ) الكفاية (ص ) فتح املغيث ( .) 67/
( ) اعالم املوقعني ( .) /
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حسن بن حسن فأرتين الكتاب واكن عندمه ( ) .فهذه رواية ساقطة ,يف اس نادها أبو سعيد املديين
وهو مهتم ,وفهيا رواه مل أقف هلم عىل ترامج .فالرواية ل تصلح لالحتجاج ول لالستشهاد هبا.
ويف رواية رانية أن صاحبة القصة يه معرة بنت عبد الرمحن ,وأن هذا اكن عند احتضارها واكن
عندها أانس من التابعني فهيم عروة بن الزبري وأبو سلمة والقامس بن محمد ,وأن اذلي سقط من
السقف هو ثعبان أسود كنه جذع عظمي !!
فعن حيىي بن سعيد قال :ملا حرضت معرة بنت عبد الرمحن الوفاة اجمتع عندها أانس من التابعني,
فهيم عروة بن الزبري ,والقامس بن محمد ,وأبو سلمة بن عبد الرمحن ,فبينا مه عندها وقد أمغي علهيا,
اذ مسعوا نقيضا من السقف اذ ثعبان أسود قد سقط كنه جذع عظمي ,فأقبل هيوي حنوها اذ سقط
رق أبيض ,مكتوب فيه :بسم هللا الرمحن الرحمي ,من رب عكب اىل عكب ,ليس كل عىل بنات
الصاحلني سبيل ,فلام نظر اىل الكتاب سام حىت خرج من حيث نزل( ) .فاس نادها ضعيف جدا,
( ) اس ناده ضعيف جدا رواه ابن أيب ادلنيا يف ماكئد الش يطان ابب منع بعض اجلن بعضا من التعرض لنساء النس (
 ) 6/قال حدثين أبو سعيد املديين حدثين اسامعيل بن أيب أويس حدثين محمد بن حسن حدثين ابراهمي بن هارون بن
موَس بن محمد بن اايس بن البكري اللييث حدثين أيب عن حسن بن حسن به.
وأبو سعيد هو عبد هللا بن ش بيب بن خادل بن رفيف القي ي الربعي املدين الخباري من أهل البرصة .قال فضكل الرازي:
عبد هللا بن ش بيب حيل رضب عنقه .وقيل لعبد الرمحن بن خراش :هذه الحاديث اليت حيدث هبا غالم اخلليل من أين
هل؟ قال :رسقها من عبد هللا بن ش بيب ,ورسقها عبد هللا بن ش بيب من النرض بن سلمة شاذان ,ووضعها شاذان .وقال
ابن حبان :يقلب الخبار ويرسقها ول جيوز الاحتجاج به لكرثة ما خيالف أقرانه يف الرواايت عن الثبات .وقال أبو أمحد
احلاُك  :ذاهب احلديث .وقال ادلارقطين :ليس ابلقوي .وقال اذلهيب :اكن غري ثقة.
انظر اجملروحني (  ) 7/الاكمل يف الضعفاء ( ) 0/5اترخي بغداد (  ) 1/املغين (  ) /اترخي السالم
( ) 0 /6من تلكم فهيم ادلارقطين يف السنن (  )76/التحفة اللطيفة للسخاوي ( .) /
وأما ابراهمي بن هارون بن موَس ,وأبوه هارون بن موَس بن محمد فمل أظفر هلام برتمجة.
( ) اس ناده ضعيف جدا .رواه ابن أيب ادلنيا يف ماكئد الش يطان (ص  ) 7قال حدثين أبو جعفر الكندي ثنا ابراهمي بن
رصمة النصاري عن حيىي بن سعيد قال ملا حرضت معرة بنت عبد الرمحن الوفاة  ...وذكر القصة  .وأبو جعفر محمد بن بشري
بن مروان بن عطاء الكندي الواعظ ويعرف ابدلعاء ضعيف احلديث .قال ابن معني ليس بثقة .وقال ادلارقطين :ليس ابلقوي
يف حديثه .وقال عبد هللا بن محمد البغوي :صدوق .وقال اذلهيب :ضعف .وقال أيضا :جائز احلديث .وقال مرة :ضعيف.
انظر اترخي بغداد (  ) 5 /الضعفاء واملرتوكني لبن اجلوزي (  ) /املغين (  )551/اترخي السالم ( )101/5ديوان
الضعفاء (ص ).
وابراهمي بن رصمة بن أيب رصمة النصاري أبو احساق املديين صهر حيىي بن سعيد النصاري ,قال عيل بن اجلنيد :حمهل
الصدق .قال أبو حاُت :هو ش يخ .وقال ابن عدي :حدث عن حيىي بن سعيد النصاري بنسخ ل حيدث هبا غريه ول يتابعه
أحد عىل حديث مهنا  ...وعامة أحاديثه اما أن تكون مناكري املنت أو تنقلب عليه السانيد ,وبني عىل أحاديثه ضعفه .وقال
اخلطيب البغدادي :يف حديثه غرائب ليتابع علهيا .وقال عيل بن احلسني بن حبان :وجدت يف كتاب أيب خبط يده :سألته ـ
يعين حيىي بن معني ـ عن ابراهمي بن رصمة النصاري فقال :كذاب خبيث يكذب عىل هللا وعىل رسوهل .وذكره ادلارقطين يف
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فيه أبو جعفر الكندي وهو ضعيف احلديث ,وفيه ابراهمي بن رصمة النصاري وهو ابن مع حيي بن
سعيد النصاري المام احلافظ ,فهو متلكم يف روايته عن حيي عىل وجه اخلصوص ,يروي عن حيي
أحاديث ل يتابعه علهيا أحد وهو ليس ممن يضبط احلديث فروى الغرائب واملناكري عن حيي ,وقد
كذبه ابن معني وضعفه المئة .وعىل فرض الصحة فليس فهيا دليل ,اذ كيف لثعبان أن جيامعها؟!!
ولو اكن ش يطاان فهل يفعل هذا أمام احلارضين مجيعا ويه حال الاحتضار ؟!! وماذا جيد يف امراة
مس نة ,وقد توفيت ويه يومئذ بنت س بع وس بعني س نة !!.
وأما الرواية الثالثة فهىي عن أنس بن ماكل قال :اكنت ابنة عوف بن عفراء مس تلقية عىل فراشها,
مفا شعرت ال بزجني قد وثب عىل صدرها ووضع يده يف حلقها ,فاذا حصيفة صفراء هتوي بني السامء
والرض حىت وقعت عىل صدري ,فأخذها فقرأها فاذا فهيا :من رب ل َكني اىل لكني :اجتنب ابنة
العبد الصاحل ,فانه ل سبيل كل علهيا .فقام وأرسل بيده من حلقي ,ورضب بيده عىل ركبيت
فتورمت حىت صارت مثل رأس الشاة ,قالت :فأتيت عائشة ريض هللا عهنا فذكرت ذكل لها
فقالت :اي ابنة أيخ اذا خفت فامجعي عليك ثيابك ,فانه لن يرضك ان شاء هللا قال :حففظها هللا
بأبهيا فانه اكن قتل يوم بدر شهيدا ( ) .ويف س ندها محمد بن قدامة اجلوهري وهو ضعيف.
وعىل فرض حصة الس ناد فليس يف القصة دليل عىل املدعى ,بل يه علهيم ل هلم ,فأين يف القصة
أدَّن ذكر للجامع ؟!! وقولها ــ ان ثبت ــ "فدان مين يريدين" ل ندري كيف محلوه عىل ارادة امجلاع
الضعفاء هل .وقال العقييل :حيدث عن حيىي بن سعيد بأحاديث ليست حمفوظة من حديث حيىي ,فهيا مناكري وفهيا يشء .....
وليس ممن يضبط احلديث.
انظر اجلرح والتعديل (  ) 06/الاكمل يف الضعفاء (  ) 08/الضعفاء واملرتوكني لدلارقطين (  ) 5 /اترخي بغداد
( ) /7الضعفاء واملرتوكني لبن اجلوزي (  ) 6/لسان املزيان ( .)61/
( ) هذا اس ناد ضعيف .املرجع السابق (  ) 8/قال حدثين محمد بن قدامة حدثنا معر بن يونس المييم احلنفي حدثنا
عكرمة بن عامر حدثين احساق بن عبد هللا بن أيب طلحة قال :حدثين أنس به  …..وهذا اس ناد ضعيف من أجل محمد بن
قدامة النصاري أبو جعفر البغدادي اجلوهري اللؤلؤي وهو لني احلديث .قال ابن معني :ليس بيشء .وقال أبو داود :ضعيف
مل أكتب عنه شيئا قط .وقال اذلهيب :لني .وقال احلافظ ابن جحر :فيه لني .وقال مرة :ضعفوه .قلت :وقد خلط اخلطيب
البغدادي بينه وبني محمد بن قدامة بن أعني املسوري املصييص جفعلهام واحدا ,وفرق ابن أيب حاُت وغريه بيهنام ,ولعل احلامل
للخطيب عىل اخللط بيهنام هو تسمية ابن حبان للمصييص ابجلوهري وهللا أعمل.
انظر اترخي ابن حمرز (  )57/اجلرح والتعديل ( )66/8الثقات لبن حبان ( ) /1املتفق واملفرتق (  ) 5 /اترخي
بغداد ( ) 08/هتذيب الكامل ( ) 08/ 6هتذيب الهتذيب ( ) 0/1الاكشف (  ) /املغين (  )6 5/اترخي
السالم ( )1 8/5هتذيب الهتذيب ( ) 0/1تقريب الهتذيب (ص  )50لسان املزيان ( .) /1وبقية رجال
الس ناد ثقات .وللقصة شاهد تتقوى به ,وس يأيت قريبا ابذن هللا تعاىل.
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!! والعبارة الخرية تفرسها "وثب عىل صدرها ووضع يده يف حلقها" فهل من يريد امجلاع يثب عىل
الصدر ويضع يده يف حلقها ؟؟! هذا امنا أراد خنقها وقتلها.
مث وقفت عىل ما يؤيد هذا اذلي قلناه أنفا وهو ما جاء يف نفس القصة يف رواية أخرى تقوهيا ,وفهيا
توضيح للمقصود ويه عن أنس بن ماكل قال :اكنت بنت عوف بن عفراء( ) مضطجعة يف بيهتا
قائةل ,اذ استي َق َظ ْت وزجني عىل صدرها أخذ حبلقها قالت :فأمسكين ما شاء هللا وأان حينئذ قد
حرمت عيل الصالة ,فبينا أان كذكل نظرت اىل سقف البيت ينفرج ,حىت نظرت اىل السامء فاذا
حصيفة صفراء هتوي بني السامء والرض حىت وقعت عىل صدري ,فنرشها وأرسل حلقي فقرأها,
فاذا فهيا :من رب لكزي اىل لكزي( ) ,اجتنب ابنة العبد الصاحل ,انه ل سبيل كل علهيا ,مث رضب
بيده عىل ركبيت وقال :لول هذه الصحيفة لاكن دم ,أي ذلحبتك !!! فاسودت ركبيت حىت صارت
مثل رأس الشاة ,فأتيت عائشة فذكرت لها ذكل فقالت يل :اي بنة أيخ اذا حضْ ت فألزيم عليك
ثيابك ,فانه ل سبيل هل عليك ان شاء هللا( ).
( ) هكذا جاءت مهبمة يف هذه الرواية واليت قبلها ,وهااتن الروايتان أحسن حال من اللتني قبلهام ,وقد جاء يف احداهام
تسميهتا معرة بن عبد الرمحن ,ول يعمتد علهيا ,ويف الخرى الربَيع بنت معوذ بن عفراء .ومل أجد يف الرتامج ذكرا لبنة عوف
بن عفراء ,ومل يذكرها أحد يف طبقة الصحابة ,وأما معرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة النصارية فهىي اتبعية فقهية
واختلف يف حصبة أبهيا .وأما الربَيع بنت معوذ اليت يف الرواية السابقة فهىي حصابية بنت حصايب ابلتفاق ,وكذا ينبغي أن
تكون ابنة عوف بن عفراء ــ ان اكن هل ابنة ــ لن عوفا من شهداء بدر .فقوهل يف الرواية" :اجتنب ابنة العبد الصاحل".
حيمتل أن املراد هبا الربَيع بنت معوذ بن عفراء لن أابها شهد بدرا أيضا ,وخصوصا أن راوي القصة وهو الصحايب أنس بن
ماكل اكن ــ فمي يظهر ــ زوجا للربَيع بنت معوذ ,فهو يروي قصة وقعت لزوجته ,وقد ذكروا يف ترمجة الربَيع بنت معوذ ممن
روى عهنا ابنهتا عائشة بنت أنس بن ماكل .كام ذكروا يف ترامج بعض أحفاد أنس بن ماكل أهنم رووا عن معهتم عائشة بنت
أنس بن ماكل ,مما يرحج أن أنسا تزوج الربَيع بنت معوذ ,ومل أقف عىل من رصح بذكل ,وعليه فيكون ذكر ابنة عوف هنا
خطأ ,ويكون الصواب " ابنة معوذ" ويه الربَيع ريض هللا عهنا وهللا أعمل.
( ) يف الرواية السابقة " من رب لكني  "..حيمتل وقوع تصحيف يف أحد اللفظني لن القصة واحدة ,واللفظني متقارابن من
حيث الرمس .وأما الرواية اليت فهيا " من رب عكب  "..فقد بينا شدة ضعفها .واملراد بقوهل " من رب لكزي" أي س يده من
اجلن ,وذلا ذكره ابن أيب ادلنيا يف ماكئد الش يطان يف ابب (منع بعض اجلن بعضا من التعرض لنساء النس) .ص (.) 6
( ) اس ناده ضعيف .رواه ابن قتيبة يف عيون الخبار (  ) 6 /وهذا املرجع أفدته من حبث للخ عادل سلمين القطاوي
يف منتدى لك السلفيني .قال ابن قتيبة حدثين خادل بن محمد الزدي قال حدثنا معر بن يونس قال حدثنا عكرمة ابن معار
قال حدثنا احساق بن أيب طلحة النصاري قال حدثين أنس بن ماكل قال :فذكره .وصاحبة هذه الرواية يه بنت عوف بن
عفراء.
قلت :وخادل بن محمد الزدي مل أجد من ترمج هل .وما ذكره بعض الباحثني من احامتل كونه خادل بن خداش الزدي أو ابنه
محمد بن خادل بن خداش فتحرف اىل خادل بن محمد فدعوى ل دليل علهيا .وقد ذكر ابن قتيبة خادل بن محمد الزدي يف كتابه
غريب احلديث (  ) 6 /يروي عن عبد الوهاب وحفص بن واقد .وذكره يف عيون الخبار ثالث مرات ( ) 0/
(  ) 58/ ( ) 6/يروي عن معر بن يونس وش بابة بن سوار ,ويبعد أن يكون ما يف غريب احلديث قد حترف أيضا.
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فظهر من هذه الرواية أن املرأة حائض ل حتل لها الصالة !! ومل يذكر امجلاع ل من قريب ول من
بعيد ,بل فهيا الترصحي بذكر اذلحب ,فال أظن أحدا بعد هذا يقول ان القصة فهيا دليل عىل اماكن أو
وقوع التناكح بني النس واجلن اطالقا .وأمر عائشة لها بلزوم ثياهبا مقيد حبال احليض محال للمطلق
يف الرواية السابقة عىل املقيديف هذه الرواية ,ولو اكن ذكل خوفا من امجلاع لاكن تقييده ابحليض
عبثا.

وذكر يف غريب احلديث ش يخا هل ابمس خادل بن محمد بدون نس بة يروي عن عبد الرمحن بن همدي وموَس بن مسعود وبرش
بن معرو وهشام بن عبد املكل وعبد الوهاب واسامعيل بن س نان .ومرة ذكره فقال حدثين خادل بن محمد أبو وائل عن املؤمل
بن اسامعيل  , ...فان اكنوا مجيعا خشصا واحدا ــ ولعهل القرب ــ فقطعا ليس هو محمد بن خادل بن خداش فهذا الخري كنيته
أبو بكر ,وهو ل يروي عن واحد من هؤلء سوى ابن همدي .واذلي يرتحج اىل الن أن الزدي هذا جمهول احلال ,وان اكن
قد ذكره ابن حبان يف الثقات ( ) 6/8فقال :خادل بن محمد أبو وائل من أهل البرصة يروي عن أيب عامص وأهل العراق...
يغْرب اهـ .مث ابن يل أن محمد بن خادل الزدي هذا كنيته أبو وائل وهو خادل بن محمد بن خادل الزدي البرصي كام ورد ذكره
عند أيب الش يخ يف طبقات احملدثني بأصهبان (  )5 /وذكره اذلهيب يف املقتىن ( .) /
وأما ابن قتيبة فانه مل يكن صاحب حديث كام قال اذلهيب يف السري (  .) 00/وقال يف اترخي الاسالم ( :)565/6ابن
قتيبة كثري النقل من الصحف كدأب الخباريني ,وقل ما روى من احلديث أ ه قلت :فال َعب حينئذ أن يروي عن
اجملهولني .وهللا أعمل.
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الفصل الرابع:
اجلواب عن الدةل العقلية عىل الماكن واجلواز:
متهيد:
قبل اخلوض يف الرد عىل الدةل العقلية ينبغي حتديد املراد ابلدةل العقلية ,وما يه الفائدة املرجوة من
اخلوض يف الدةل العقلية ,لن هذا س يعفينا من الجابة عن كثري مما أورده اجملزيون من عقليات يف
هذا الباب.
املراد ابلدةل العقلية:
لبد من حتديد املراد بعدم الامتناع العقيل عند القائلني بوقوع التناكح بني النس واجلن ,ومعىن أن
العقل ل حييهل ,هل املراد أنه ليس حمال عىل هللا تعاىل أن جيعهل اكئنا ,وأن قدرته س بحانه تتعلق
به ,وأن التوادل بني اخمللوقات غري املتجانسة أمر واقع ؟ فان اكن هذا هو املراد فنقول نعم ,وحنن
أيضا قائلون هبذا ,يف أن هللا تعاىل ل يعجزه يشء يف هذا الوجود ,وأنه عىل لك يشء قدير ,وأنه
تعاىل خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي ,ونقول ليس لك ما مل يفعهل ومل خيلقه اكن لعجز
أو لضعف ,معاذ هللا تعاىل من ذكل ,ول أن لك ما خلقه وفعهل فهو غاية قدرته س بحانه ,أو أنه ل
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يقدر عىل غريه .ول نقول كقول بعض املتلكمني :ليس يف الماكن أبدع وأفضل مما اكن( ) !!! بل
هللا خيلق اخللق من العدم ,فال يعجزه أن خيرج خملوقا من رضبني وان اختلفت صفاهتام .ولو أراد
هللا تعاىل أن خيلق من النطفة انساان خللقه ولو وضعت النطفة عىل خصرة ,كام ورد يف مس ند أمحد
وغريه عن أنس بن ماكل قال :جاء رجل اىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وسأل عن العزل؟
فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :لو أن املاء اذلي يكون منه الودل أهرقته عىل خصرة لخرج
هللا عز وجل مهنا ــ أو خلرج مهنا ــ ودلَ ,ولَ َيخْ لقَ َّن هللا نفسا هو خالقها( ).
( ) قال الش يخ بكر أبو زيد :هذه لكمة فاه هبا أبو حامد الغزايل ,فأخذت طورا كبريا عند العلامء بني الناكر والاعتذار,
حىت ُألفت فهيا رسائل مهنا :تشييد الراكن يف ليس يف الماكن أبدع مما اكن ,للس يوطي .وللبقاعي رساةل يف الرد عىل
الس يوطي ,مث رد عليه الس يوطي أهـ معجم املنايه اللفظية (ص  .) 68قلت :وقد شكك البقاعي يف حصة نسبهتا اىل
الغزايل ,فقال يف نظم ادلرر ( :) 77/ 0واايك أن تلتفت اىل من قال :انه ليس يف الماكن أبدع من هذا العامل ,فانه
مذهب فلسفي خبيث ,والية نص عىل ابطاهل وا ْن نس به بعض امللحدين اىل الغزايل فاين ل أشك أنه مدسوس عليه ,فانه
مذهب فلسفي خبيث بشهادة الغزايل كام بينت ذكل يف كتايب هتدمي الراكن عىل من قال ليس يف الماكن أبدع مما اكن,
وكتايب دلةل الربهان عىل أن يف الماكن أبدع مما اكن ,وكتايب اطباق الغالل يف أعناق الضالل اهـ.
( ) حصيح لغريه .رواه أمحد ( ) / 1ومن طريقه الضياء يف اخملتارة () 17/5حدثنا أبو عامص أخربان أبو معرو مبارك
اخلياط جد ودل عباد بن كثري قال :سألت مثامة بن عبد هللا بن أنس عن العزل فقال :مسعت أنس بن ماكل يقول :فذكره.
ورواه ابن أيب عامص يف الس نة (  ) 6 /حدثنا احلسن بن عيل ثنا أبو عامص به .ومن طريق أيب عامص الضياء يف اخملتارة
( ,) 17/5وقال اس ناده حسن .ورواه الزبار (  )507/حدثنا محمد بن املثىن ومعرو بن عيل ,قال :حدثنا أبو عامص به.
ورواه ابن بطة يف الابنة (  ) /حدثنا اسامعيل بن محمد الصفار قال :حدثنا العباس بن محمد ادلوري قال :حدثنا أبو عامص
النبيل به .ويف اس ناده مبارك أيب معرو اخلياط ,وهو جمهول ,ذكره البخاري وابن أيب حاُت وترددا يف نس بة اخلياط هل ,ومل
يذكرا فيه شيئا .قال ابن أيب حاُت :مبارك أبو معرو ,ويقال هو اخلياط البرصي واكن جماورا مبكة .وذكره ابن حبان يف الثقات
وجزم بنس بة اخلياط هل .وذكره مسمل ونس به اىل احلناط ,ابملهمةل بعدها نون مشددة .انظر التارخي الكبري ( ) 7/7اجلرح
والتعديل ( ) /8الكىن والسامء ( )566الثقات(.)50 /7
وقال الهيمثي يف اجملمع (  :) 16/رواه أمحد والزبار ,واس نادهام حسن ! .قلت :وحتسينه لهذا الس ناد ليس حبسن ,ولكن
للحديث شاهد رواه سعيد بن منصور يف السنن (  ) 7/ويف التفسري هل ( ) 67/5قال ان عبد العزيز بن محمد قال :ان
ربيعة عن محمد بن حيىي بن حبان عن ابن حمرييز عن أيب سعيد اخلدري قال :مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يسأل
عن العزل فقال :ل عليمك أن ل تفعلوا؛ ان تكن مما أخذ هللا مهنا امليثاق ,فاكنت عىل خصرة لنفخ فهيا الروح .واس ناده حسن
من أجل عبد العزيز بن محمد ادلراوردي وهو صدوق ,وبقية رجاهل ثقات .واحلديث أصهل يف الصحيحيىن.
وهل شاهد أخر من حديث ابن عباس رواه الطرباين يف الوسط ( )7 /7حدثنا محمد بن ابراهمي الرازي ثنا محمد بن همران
امجلال ثنا حيىي بن أيب ادلنيا النصييب عن عبد املكل بن جرجي عن عطاء عن ابن عباس قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل :واذلي بعثين ابحلق ,لو أن النطفة اليت أخذ هللا علهيا امليثاق ألقيت عىل خصرة خللق هللا مهنا انساان.
وفيه ش يخ الطرباين محمد بن ابراهمي بن زايد الطيال ي الرازي وهو مهتم ابلوضع ورسقة احلديث ,اهتمه ادلارقطين واخلطيب
وغريهام ابلوضع ,واخلطيب البغدادي أيضا ابلرسقة .اترخي بغداد (  ) 16/ ( ) 15/ ( ) 17/اترخي دمشق
(  ) 18/5لسان املزيان ( .) 7 /6( ) 0/5وحيىي بن أيب ادلنيا قال فيه أبو حاُت :ضعيف احلديث .اجلرح والتعديل
(.) /1قال الهيمثي يف اجملمع (  :) 16/رواه الطرباين يف الوسط ,وفيه من مل أعرفه.
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فالماكن العقيل هبذا املعىن ل ينبغي أن يكون فيه خالف ,حىت عند القائلني ابمتناع التناكح بني
اجلنسني ,فان هذا من املسلامت ,وليس هذا هو حمل حبثنا.
وان اكن املراد بنفي الامتناع العقيل هو أن هذا المر ليس واجب العدم ,وأن فرضه ل يلزم منه
احملال ذلاته ,ول هو من احملال اذلي جرت العادة ابمتناعه ,ول احملال لغريه لتعلق عمل هللا بأنه ل
يكون ,وهذه الثالثة يه أقسام احملال ,فالول اكجامتع النقيضني أو ارتفاعهام عن يشء واحد يف
وقت واحد من هجة واحدة اكحلياة واملوت ,والوجود والعدم ...اخل .والثاين كحياة النسان حتت املاء
ومحهل اجلبال عىل ظهره .والثالث اكميان ابليس فهذا مس تحيل الوقوع لخبار هللا تعاىل أنه ل يكون,
مع أنه من حيث هو ,جائز الوقوع بدليل أنه ملكف ابلميان .فهذه يه احملالت الثالثة ,وغريها
داخل حتهتا ,وابنتفاهئا ينتقل اليشء من احملال العقيل اىل اجلواز العقيل ,أو من واجب العدم اىل
جائزه ,ولن الصل يف الش ياء الماكن ,فان اكن هذا هو املراد فنقول ابلتسلمي أيضا ,ال أن
اثبات الماكن العقيل ل يفيد كثريا يف مسألتنا ,لن الماكن بعد انتفاء احملالت عنه يبقيه يف منطقة
حمايدة حتتاج اىل برهان نقيل أو واقعي خيرجه من حزي الماكن العقيل اىل حزي الوقوع الفعيل ,وهذا
هو حمور النقاش الساِس ,وهو مثرة الماكن العقيل ,مث بعد ذكل يكون النظر يف حمكه رشعا ,وال
لبقيت املسأةل افرتاضية حمضة ,ولهذا جند أن كثريا من املسائل اليت يذكرها الفقهاء والصوليون
ويفرقون فهيا بني اجلواز الرشعي واجلواز العقيل؛ يكون اخلالف يف اجلواز العقيل يف كثري منه ل
طائل حتته فال يرتتب عليه معل ول اعتقاد واجب.
وأيضا اجلواز العقيل ل حد هل ,وليس هل ضابط ينهتىى عنده ,وقد ذكر كثري من متأخري الفقهاء يف
كتهبم مسائل كثرية يه من قبيل الماكن العقيل وليس لها يف الوجود حقيقة ,اكلتناكح بني بين أدم
وانسان املاء ؟؟!!  ,وتطور الولياء يف صور ش ىت ؟؟!! ,وما لو خلق هللا بقرة يف صورة انسان
ومن املوقوف ما رواه سعيد بن منصور يف السنن (  ) 7/ان هش مي ان منصور عن احلارث العلكي عن ابراهمي قال :س ئل
ابن مسعود عن العزل فقال :ل عليمك أل تفعلوا ,فلو أن هذه النطفة اليت أخذ هللا مهنا امليثاق اكنت يف خصرة لنفخ فهيا
الروح.
وأخرج عبد الرزاق يف مصنفه ( /7برمق  ) 561عن سفيان الثوري عن المعش عن ابراهمي قال :اكنوا يقولون ان
النطفة اليت قىض هللا فهيا الودل لو وضعت عىل خصرة خلرج مهنا الودل .وس نده حصيح.
ورواه ابن بطة يف الابنة (  ) 7/حدثنا القافاليئ قال :حدثنا عباس ادلوري قال :حدثنا حمارض قال :حدثنا المعش به.
وأخرج عبد الرزاق ( /7رمق  ) 568عن أيب حنيفة عن حامد عن ابراهمي عن علقمة قال :س ئل ابن مسعود عن
العزل فقال :لو أخذ هللا ميثاق نسمة من صلب أدم مث أفرغه عىل صفا ,لخرجه من ذكل الصفا ,فاعزل ,وان شئت فال
تعزل .وهذا س ند حصيح رجاهل رجال الصحيح غري المام أيب حنيفة ,قال الهيمثي يف اجملمع (  :) 17/فيه رجل ضعيف مل
).
أمسه ,وبقية رجاهل رجال الصحيح .واحلديث حس نه اللباين يف السلسةل الصحيحة (  ) /رمق (
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متلكم فصىل ابلناس العيد وخطب هل جيوز أن يضحى به بعد خطبته أم ل ( )؟؟!! ,ووقع
ويل يف غري صورة أديم وقتهل خشص هل يقتل به أو ل؟!! ولو دخل رجل يف
السؤال عام لو تطور ٌّ
فرج املرأة هل علهيام الغسل دلخول ذكره يف فرهجا مضنا ؟؟!! ولو أدخل ذكره يف ذكر غريه !!! ولو
ترتس قوم من الكفار بنيب من النبياء هل يرىم ؟؟!!! وغري ذكل من املسائل املبنية اما عىل
التوسع يف املسائل الافرتاضية واما عىل احنراف يف املعتقد.
ولهذا ل خنالف يف القضية العقلية من حيث يه ,لن املسأةل برهانية أكرث مما يه عقلية.
وأمر أخر وهو أن هناك من قال بأن ابليس اكن من املالئكة من قبيةل أو من يح مهنا يقال هلم
اجلن ,وهذا القول ــ أعين كونه من املالئكة ــ مشهور عن ابن عباس وابن املسيب وقتادة ومقاتل
وغريمه من العلامء واملفرسين عند تفسري قوهل تعاىل{ :فَ َس َجدوا ا َّل ابْل َيس َأ َىب َو ْاس َت ْك َ َرب} وقوهل
ِ ِ
تعاىل{ :ا َّل ابْل َيس َاك َن م َن الْجن} كام س بق ذكره يف املقدمة .وقد ذكر الش بيل يف الاكم هذه املسأةل
ِ ِ
يف الباب الرابع والامثنني وكنه مال اىل هذا القول ,ومع هذا مل ميتنع عند هؤلء أن تكون هل ذرية بعد
أن خسط هللا عليه ,ول يس تحيل عقال أن يركب هللا الشهوة يف املكل حلمكة أرادها هللا تعاىل كام
وقع لهاروت وماروت .وعىل هذا القول فتكون مسألتنا مفروضة يف التناكح بني النس واملالئكة
وليست بني النس واجلن.
فان قيل :لو حص هذا لاكن هذا احلمك خمتصا هبذا القبيل من املالئكة ومه اذلين يقال هلم اجلن دون
غريمه من املالئكة ,فيجاب بأن ما جاز عىل بعض أفراد النوع الواحد جاز عىل مجيع أفراده ال
بدليل خمصص وال اكن حتكام ظاهرا .وخصوصا أن هناك من قال ان ذا القرنني اكن أبوه َملَ َاك,
وهذا يقتِض الزتاوج والتناسل بني النس واملالئكة عند القائلني بذكل ,بغض النظر عن حصته
نقال ,وليس هناك مانع عقيل من أن يركب هللا الشهوة يف بعض املالئكة حلمكة أرادها لتنجب
انساان ميكل الرض رشقها وغرهبا .وأيضا قد جاء عند بعض املفرسين يف الشجرة اليت هنىي أدم عن
اللك مهنا أهنا جشرة اخلدل اليت تألك مهنا املالئكة( ) ,وهذا يعين عندمه أن املالئكة تألك( ) !!! واذا
( ) حاش ية البيجوري عىل ابن القامس ( .)7 -7 /
( ) تفسري السمعاين (  ) 70/البحر احمليط ( .) 56/
( ) روى ابن جرير يف التفسري ( ) 10/ 5عن السدي أنه قال :فلام قربه الهيم قال أل تألكون؟ قالوا :اي ابراهمي ,اان ل نألك
طعاما ال بمثن .قال :فان لهذا مثنا! قالوا :وما مثنه؟ قال :تذكرون امس هللا عىل أوهل ,وحتمدونه عىل أخره .فنظر جربيل اىل
مياكئيل فقال :ح َّق لهذا أن يتخذه ربه خليال اهـ .ونس به القرطيب ( ) 6/ 7اىل معرو بن دينار .فان اكن قوهلم :اان ل نألك
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طعاما ال بمثن .رابتا مفعناه أن امتناعهم لمر ما وليس هو اس تحالته علهيم ,فاهنم ل يكذبون حيث علقوا الطعام ابلمثن وهو
ممكن.
ْ
ْ
ون ا َّلط َعا َم َو َما َاكنوا خَادل َين}
ون} وقوهلَ { :و َما َج َعل َن ْ
امه َج َسدا َل يَألك َ
ون الل َّ ْي َل َوالهنَّ َ َار َل ي َ ْفرت َ
وقد اس تدل بقوهل تعاىل{ :ي َس بح َ
عىل عدم ألكهم ورشهبم وتناكحهم ,قال ش يخ السالم ابن تميية يف مج الفتاوي ( :) 1 / 6فان النس واجلن مشرتكون مع
كوهنم أحياء انطقني مأمورين مهنيني .فاهنم يألكون ويرشبون وينكحون وينسلون ويغتذون ويمنون ابللك والرشب .وهذه
المور مشرتكة بيهنم .ومه يمتزيون هبا عن املالئكة فان املالئكة ل تألك ول ترشب ول تنكح ول تنسل اهـ.
وكذا قال مجع من املفرسين عند قوهل تعاىل{ :فَلَ َّما َر َأى َأيْدهيَ ْم َل تَصل الَ ْيه نَك َر ْمه َو َأ ْو َج َس مهنْ ْم خي َفة قَالوا َل َخت َْف اانَّ ُأ ْرسلْنَا
ِ
ِ
ا َىل قَ ْوم لوط} ,قال ابن جرير الطربي يف تفسريه ( :) 87/ 5نكرمه ,وذكل أنه ملا قدم طعامه صىل هللا عليه وسمل الهيم,
ِ
فمي ذكر ,كفوا عن ألكه ,لهنم مل يكونوا ممن يألكه اهـ .وقال الزجاج يف معاين القرأن (  :)6 /مل يألكوا لهنم مالئكة اهـ.
وانظر تفسري املاوردي ( ) 70/5تفسري ابن السمعاين (  ) /التفسري الكبري للرازي ( ) 7 / 8وتفسري ابن كثري
(  .) /وقد نقل الفخر الرازي التفاق عىل ذكل ,حيث قال يف تفسريه (  :)85/اتفقوا عىل أن املالئكة  -علهيم
ون} اهـ .وكذا أبو حفص النعامين ادلمشقي
ون الل َّ ْي َل َوالهنَّ َ َار َل ي َ ْفرت َ
السالم  -ل يألكون ,ول يرشبون ,ول ينكحون؛ {ي َس بح َ
يف اللباب يف علوم الكتاب (  ) 6/وانظر تفسري النيسابوري ( .) 0/
وقد روي عن عروة بن رومي عن جابر بن عبد هللا عن النيب صىل هللا عليه وسمل :ملا خلق هللا أدم وذريته ,قالت املالئكة:
اي رب خلقهتم يألكون ,ويرشبون ,وينكحون ويركبون ,فاجعل هلم ادلنيا ولنا الخرة فقال هللا :ل أجعل من خلقت بيدي
ونفخت فيه من رويح مكن قلت هل كن فاكن.
رواه الطرباين يف مس ند الشاميني (  ) 18/حدثنا أمحد بن املعىل ثنا هشام بن عامر (صدوق هل ما ينكر) ثنا عامثن بن
عالق .ورواه البهيقي يف السامء والصفات (  ) /من طريق جنيد بن حكمي (ضعيف) ثنا هشام بن عامر ثنا عبد ربه
بن صاحل (جمهول) ,الكهام (عامثن بن عالق وعبد ربه بن صاحل) عن عروة بن رومي به .وفيه انقطاع ,عروة بن رومي مل يسمع
من جابر.
ورواه عبد هللا بن أمحد يف الس نة (  ) 61/حدثنا الهيمث بن خارجة ان عامثن بن عالق وهو عامثن بن حصن بن عالق,
ورواه البهيقي يف السامء والصفات (  ) /وشعب الميان (  ) 07/من طريق أيب زرعة عبيد هللا بن عبد الكرمي
الرازي ثنا هشام بن عامر ثنا عبد ربه بن صاحل القريش,
الكهام (عامثن بن عالق وعبد ربه بن صاحل) عن عروة بن رومي يقول :أخربين النصاري عن النيب صىل هللا عليه وسمل
بنحوه .قال البهيقي يف الشعب :يف ثبوته نظر .قلت :لعهل للخالف يف النصاري هذا هل هو جابر فيكون كسابقه ,أم هو
أنس بن ماكل فيكون متصال حصيحا لن عروة قد مسع من أنس ,أم هو اتبعي جمهول ,فيصلح شاهدا.
وقد ورد ما يشهد لكونه أنس بن ماكل ,وهو ما ورواه ابن عساكر (  ) 1/5أنبأان أبو احلسن عيل بن احلسن بن احلسني
وأبو طاهر محمد بن احلسني قال أنبأان أبو عيل الهوازي حدثنا عبد الوهاب بن عبد هللا بن معر حدثنا أبو الفتح املظفر بن
أمحد بن برهان املقرئ حدثنا أبو بكر حدثنا احلسن بن عيل بن خلف الصيدلين حدثنا سلمين بن عبد الرمحن حدثين عامثن
بن حصن بن عبيدة بن عالق مسعت عروة بن رومي اللخمي حدثين أنس بن ماكل عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل
فذكره .وس نده ضعيف جدا ,فاحلسن بن عيل الصيدلين ,ومحمد بن أيوب ادلاراين ,وأبو الفتح املظفر جمهولون ,وأما أبو عيل
الهوازي فقد كذبه اخلطيب وابن عساكر.
ورواه ادلاريم يف النقض عىل املري ي (  ) 56/حدثنا عبد هللا بن صاحل حدثين الليث حدثين هشام بن سعد عن زيد بن
أسمل عن عطاء بن يسار أن عبد هللا بن معرو بن العاص فذكره موقوفا عليه .ال أن س نده ضعيف ,من أجل عبد هللا بن
صاحل املرصي ,فقد اكن مس تقمي احلال أول أمره ,مث فسد بأخرة ,فروى املنكرات عن المئة الثبات ,فرتك حديثه ,واهتمه
بعضهم وليس هو كذكل ,وامنا ُأيت من غفلته وعدم ضبطه .وكذا هشام بن سعد فقد ض َّع َفه جامعة من المئة ,وان اكن أثبت
الناس يف زيد بن أسمل.
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ورواه مرفوعا الطرباين يف الكبري (  :)658/حدثنا أمحد بن محمد بن صدقة البغدادي حدثنا ابراهمي بن عبد هللا بن خادل
املصييص حدثنا جحاج بن محمد ,حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن صفوان بن سلمي عن عطاء بن يسار عن عبد هللا بن
معرو عن النيب صىل هللا عليه وسمل فذكره .وهذا ضعيف جدا ,فيه ابراهمي بن عبد هللا بن خادل املصييص مرتوك احلديث,
وقال اذلهيب :هذا رجل كذاب.
وروي عن ابن معرو مرفوعا ,رواه الطرباين يف الوسط ( :) 16/6حدثنا محمد بن حنيفة الواسطي قال :ان أمحد بن محمد بن
ماهان قال :ثنا أيب قال :ثنا طلحة بن زيد عن صفوان بن سلمي عن عطاء بن يسار عن عبد هللا بن معرو عن النيب صىل
هللا عليه وسمل فذكره .وهذا فيه مهتم ,وهو طلحة بن زيد الريق قال فيه أمحد وأبو داد :يضع احلديث.
والدةل العقلية تدل عىل ذكل اذ ان الطعام والرشاب حيتاج اليه لمنو البدن من الصغر اىل الكرب ,واملالئكة مل يثبت تأثري
عامل الزمن يف أبداهنا ابلهرم ,فهىي خملوقة من نور ,فيخلقهم هللا تعاىل خلقا واحدا بلكمة كن ,ويفنهيم كذكل ,كام أنه مل يثبت
تناسلها فال حتتاج اىل غذاء ينبت البدن وهللا أعمل.
قلت :فان حص هذا الجامع أو الثر فبه ,وال فقد س بق قول البعض بأن املالئكة تألك من جشرة اخلدل ,وهذا خارم لالجامع.
وزايدة يف البيان أقول :مل أقف عىل نص يف القرأن أو يف الس نة يثبت رصاحة اس تحاةل الطعام والرشاب عىل مجيع املالئكة,
وامنا اذلي ورد هو امتناع طائفة مهنم ,ومه اذلين جاؤا اىل ابراهمي عليه السالم ,وهذا غاية ما دلت عليه الية يف قوهل تعاىل:
{فَلَ َّما َر َأى َأيْدهيَ ْم َل تَصل الَ ْيه نَك َر ْمه َو َأ ْو َج َس مهنْ ْم خي َفة قَالوا َل َخت َْف اانَّ ُأ ْرسلْ َنا ا َىل قَ ْوم لوط} وحنوها من الايت.
ِ
ِ
ِ
ون} فهو اس تدلل ضعيف ,ذكل أن التسبيح ل يتعني محهل عىل
ون الل َّ ْي َل َوالهنَّ َ َار َل ي َ ْفرت َ
وأما الاس تدلل بقوهل{ي َس بح َ
التسبيح القويل ,مفن معانيه التعظمي والتزنيه والتقديس أيضا ,وهذا ليتعني فيه القول .وعىل هذا فال مينعهم انشغاهلم ابلتزنيه
والتعظمي عن القيام بأعامل أخرى ,ويشهد لهذا ما رواه ابن جرير يف التفسري ( ) / 8عن عبد هللا بن احلارث قال:
ون) أما يشغلهم رساةل أو معل؟ قال :اي بن أيخ اهنم جعل هلم التسبيح
ون الل َّ ْي َل َوالهنَّ َ َار ل ي َ ْفرت َ
قلت :لكعب الحبار (ي َس بح َ
كام جعل لمك النفس ,ألست تألك وترشب وتقوم وتقعد وجتيء وتذهب وأنت تنفَّس؟ قلت :بىل قال :فكذكل جعل هلم
التسبيح .وقال الزجاج (  :) 87/أي ل ْيشغَلهم عن التسبيح ر َساةل ,وجمرى التسبيح مهنم مكجرى النفس منا ,ل يشغلنا
عن النفس يشء ,فكذكل تسبيح ْهم دامئ اهـ.
وأيضا لو محل عىل التسبيح القويل ,فال يلزم منه امتناع غريه من العامل علهيم فقد ورد أهنم يس تغفرون لذلين أمنوا ويلعنون
الكفار ,ولهذ قال الرازي يف مفاتيح الغيب (  ) 6/عندما أورد أثر كعب السابق :فان قيل :هذا القياس غري حصيح
لن الاش تغال ابلتنفس امنا مل مينع من الالكم ,لن أةل التنفس غري أةل الالكم ,أما التسبيح واللعن فهام من جنس الالكم
فاجامتعهام حمال .واجلواب :أي استبعاد يف أن خيلق هللا تعاىل هلم ألس نة كثرية ببعضها يس بحون هللا وببعضها يلعنون أعداء
هللا ,أو يقال معىن قوهل :ل يفرتون أهنم ل يفرتون عن العزم عىل أدائه يف أوقاته الالئقة به كام يقال :ان فالان يواظب عىل
امجلاعات ل يفرت عهنا ,ل يراد به أنه أبدا مش تغل هبا ,بل يراد به أنه مواظب عىل العزم عىل أداهئا يف أوقاهتا اهـ.
قلت :أو يقال ان هذا الانشغال ابلتسبيح خمصوص بطائفة من املالئكة ومه اذلين عند الرب تبارك وتعاىل :كام تشري اليه
ون () 1
ون َع ْن ع َبادَته َو َل ي َْس تَ ْحرس َ
اليتان يف قوهل تعاىلَ { :و َهل َم ْن يف ا َّلس َم َاوات َو ْ َال ْرض َو َم ْن ع ْندَ ه َل ي َْس َت ْكرب َ
ون }
ون َهل ابلل َّ ْيل َوالهنَّ َار َو ْمه َل ي َْسأَم َ
ون} وقوهل { فَان ْاس تَ ْك َربوا فَ َّاذل َين ع ْندَ َرب َك ي َس بح َ
ون الل َّ ْي َل َوالهنَّ َ َار َل ي َ ْفرت َ
ي َس بح َ
ِ
وهللا أعمل.
وجياب عن ادلليل العقيل بأن الطعام والرشاب لمنو البدن  ...اخل فال يهنض للمنع ,فأي استبعاد يف أن جيعل هللا هلم طعاما
يكون ذكل الطعام ل لجل المنو ,بل لمر أخر ل نعلمه؟!! كام أن أهل اجلنة
يالمئ خلقهتم تمنو به أبداهنم؟!! وما املانع يف أن َ
يألكون ويرشبون ل لجل المنو بل للتذلذ !! .وعىل لك حال فان حص الثر أو الجامع فبه نقول وال فالتوقف ,وهللا أعمل.
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أضفنا اىل ما س بق قول بعض العلامء بأن املالئكة ملكفون بدليل أن النيب صىل هللا عليه وسمل
مرسل الهيم ,وهذا قال به تقي ادلين الس بيك والبارزي والس يوطي( ) ,واذا نظران اىل أهنم
يتصورون يف صورة البرش بنص القرءان والس نة {فَتَ َمث َّ َل لَهَا ب ََرشا َسو ًّاي} وهذا كثري ,وأهنم جاهدوا
مع النيب صىل هللا عليه وسمل يف بدر و ُأحد ,ويصلون ويأمنون  ..اخل ,فهل بعد هذا نس تطيع
القول بأن هلم طبيعة تش به طبيعة البرش ,وابلتايل يكون التناكح بيهنم وبني النس ممكن لعدم املانع
العقيل ؟؟؟!!!!.
امنا أطلت قليال يف هذه املقدمة لغرض بيان أن الماكن العقيل الافرتايض ليس دليال عىل الوقوع
الفعيل ,اذ ان الصل يف لك ممكن العدم ,ويفتقر يف اثبات حصوهل اىل الربهان الواحض وال فيبقى
يف حزي الماكن ل غري ,وهبذا عمل اجلواب معن قال بأنه مل يرد نص قاطع ابملنع من الماكن ,اذ
املسأةل حباجة اىل اثبات دليل الوقوع ,ل عدم امتناعه.
وأما الاس تدلل بالكم أيب بكر بن العريب املاليك ل يفيدمه كثريا ,فانه أثبت اجلواز العقيل ,وعلق
الوقوع عىل وجود النص ,غري أنه مل يثبت النص وهذا هو قولنا.
وأما قول القرطيب :والعقل ل حييهل مع ما جاء من اخلرب يف ذكل .فقد عرفت مما س بق أن الخبار
الواردة ل يصح الاعامتد علهيا للضعف والناكرة اليت فهيا.
اجلواب عن ثالث مسائل وردت يف الكم الش بيل رمحه هللا:
وأما ما نقهل الش بيل فاذلي يعنينا منه ثالث مسائل ويه قصة المعش ,وقصة القايض جالل ادلين
الرازي ,وما نقهل الش بيل عن أيب منصور الثعاليب.
املسأةل الوىل :اجلواب عن حادثة شهود المعش خلطبة جين لنس ية:
من أدةل وقوع التناكح بني اجلن والنس اليت ذكرها الش بيل يف كتاب الاكم قصة شهود المعش
خلطبة رجل من اجلن لمرأة من النس ,وذكر أنه قد رواها أبو سعيد عامثن بن سعيد ادلاريم يف
كتاب اتباع السنن والخبار( ) قال حدثنا محمد بن محيد الرازي حدثنا أبو الزهر حدثنا المعش
( ) وللس يوطي رساةل أسامها تزيني الرائك يف ارسال النيب صىل هللا عليه وسمل اىل املالئك .ويه مضن احلاوي للفتاوى
للس يوطي ( .) /
( ) لقد هجدت يف البحث عن الكتاب ,أو عىل من ذكره أو نس به اىل ادلاريم ,فمل أظفر بيشء البتة ,فلعهل من الرتاث
املفقود ,وهللا أعمل.
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حدثين ش يخ من جنيل قال :علق رجل من اجلن جارية لنا مث خطهبا الينا وقال :اين أكره أن أانل مهنا
حمرما ,فزوجناها منه .قال :فظهر معنا حيدثنا ,فقلنا :ما أنمت؟ فقال :أمم أمثالمك وفينا قبائل كقبائلمك,
قلنا :فهل فيمك هذه الهواء؟ قال :نعم فينا من لك الهواء القدرية والش يعة واملرجئة ,قلنا :من أهيا
أنت؟ قال :من املرجئة !!!.
وهذا منكر ل يصح وأفته محمد بن محيد الرازي وهو مهتم( ).
وأما أبو الزهر فمل أجد من ترمج هل .ومل أجد يف ش يوخ محمد بن محيد أحدا يكىن بأيب الزهر,
ولعهل تصحف من أيب زهري( ) ,فان حص هذا فهو أبو زهري عبد الرمحن بن مغراء ادلوِس الرازي ,ل
بأس به ,ال يف روايته عن المعش فانه يروي عنه ما ليتابع عليه( ) ,وهذه الرواية من روايته عن
المعش .وان مل يكنه فال أدري من هو أبو الزهر.
( ) محمد بن محيد بن حيان المتميي أبو عبد هللا الرازي قال حيىي بن معني :ثقة ليس به بأس ,رازي كيس  ...وهذه
الحاديث الىت حيدث هبا ليس هو من قبهل ,امنا هو من قبل الش يوخ اذلى حيدث به عهنم .قال يعقوب بن شيبة :كثري
املناكري .وس ئل اذلهيل عنه فقال :أل تراين هو ذا أحدث عنه .وقيل ليب بكر الصاغاين :حتدث عن ابن محيد؟ فقال :ومايل
ل أحدث وقد حدث عنه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني؟! وقال جعفر الطيال ي :ابن محيد ثقة .وقال محمد بن اسامعيل
البخاري :محمد بن محيد أبو عبد هللا الرازي حديثه فيه نظر .وأما أبو حاُت الرازي وعبد الرمحن بن يوسف بن خراش وغريهام
فذكروا ابن محيد فأمجعوا عىل أنه ضعيف يف احلديث جدا ,حيدث مبا مل يسمع ,وأنه يأخذ أحاديث لهل البرصة والكوفة,
فيحدث هبا عن الرازيني .وقال أبو حاُت مرة :كذاب ل حيسن يكذب .وقال صاحل جزرة :محمد بن محيد اكن أحاديثه يزيد,
وما رأيت أحدا أجرأ عىل هللا منه ,اكن يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضها عىل بعض ,وقال أيضا :ما رأيت أحدا أحذق
ابلكذب من رجلني  :سلمين بن الشاذكوين ومحمد بن محيد الرازي .وقال ابراهمي بن يعقوب اجلوزجاين :محمد بن محيد الرازي
رديء املذهب غري ثقة .وقال أبو بكر النيسابوري :مسعت فضكل الرازي يقول :عندي عن ابن محيد مخسون ألف حديث
ل أحدث عنه حبرف .وقال أبو العباس أمحد بن محمد الزهري :مسعت احساق بن منصور يقول :أشهد عىل محمد بن محيد
وعبيد بن احساق العطار بني يدي هللا تعاىل اهنام كذاابن .وقال النسايئ :محمد بن محيد الرازي ليس بثقة .وقال أبو زرعة وابن
وارة لمحد بن حنبل :حص عندان أنه يكذب .قال صاحل بن أمحد :فرأيت أيب بعد ذكل اذا ذكر ابن محيد نفض يده .وس ئل أبو
زرعة عنه فأومأ بأصبعه اىل مفه ,فقيل هل اكن يكذب؟ فقال برأسه :نعم ,قيل هل :اكن قد شاخ لعهل اكن يعمل عليه ويدلس
عليه؟ فقال :ل اي بين ,اكن يتعمد .وقال أبو عيل :لك يشء اكن حيدثنا ابن محيد كنا نهتمه فيه .وكذبه اخلطيب البغدادي.
وقال اذلهيب :وثقه جامعة والوىل تركه .وتساهل فيه احلافظ ابن جحر فقال :حافظ ضعيف واكن ابن معني حسن الرأي فيه.
انظر التارخي الكبري (  )61/اجلرح والتعديل ( ) /7اجملروحني لبن حبان الاكمل يف الضعفاء() 0 / ( )5 0/7
الابطيل واملناكري (  ) 81/اترخي بغداد (  )60/الاكشف (  ) 66/املغين (  )57 /سري النبالء ( )50 /
هتذيب الهتذيب ( ) 7/1تقريب الهتذيب (ص  ) 75احتاف النبيل (ص .) 5
( ) وقد نبه عىل ذكل غري واحد مهنم الش يخ محمد المام يف رسالته الربهان عىل حترمي التناكح بني النس واجلان (ص ).
( ) عبد الرمحن بن مغراء بن عياض بن احلارث بن عبد هللا بن وهب أبو زهري ادلوِس الرازي .اكن أبو خادل المحر حيسن
الثناء عليه وقال عنه :ثقة .وقال عيىس بن يونس :اكن طالبة ـ يعين للعمل ـ  .قال محمد بن همران :ذاك صاحب مسر .وقال أبو
زرعة :صدوق .وذكره ابن حبان يف الثقات .وقال اخللييل :هو ثقة .وقال ابن املديين :ليس بيشء ,اكن يروي عن المعش
س امتئة حديث ,تركناه مل يكن بذاك .قال ابن عدي :وهذا اذلي قاهل عيل بن املديين هو كام قال امنا أنكرت عىل أيب زهري
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وفهيا أيضا ش يخ المعش ,رجل جمهول من جنيل أو جبيةل.
وأما مارواه أمحد بن سلمين النجاد يف أماليه حدثنا عيل بن احلسن بن سلمين أيب الشعثاء
احلرضيم ـ أحد ش يوخ مسمل ـ حدثنا أبو معاوية مسعت المعش يقول :تزوج الينا جين ,فقلت هل:
ما أحب الطعام اليمك؟ فقال :الرز .قال :فأتيناه به ,جفعلت أرى اللقم ترفع ول أرى أحدا ,فقلت:
فيمك من هذه الهواء اليت فينا؟ قال :نعم .قلت :مفا الرافضة فيمك؟ قال :رشان.
قال الش بيل :قال ش يخنا احلافظ أبو احلجاج املزي تغمده هللا برمحته :هذا اس ناد حصيح اىل
المعش اهـ.
وأمحد بن سلمين ـ ويقال سلامن ـ النجاد قال اذلهيب :هو صدوق .قال ادلارقطين :حدَّ َث من كتاب
غريه مبا مل يكن يف أصوهل .وقال اخلطيب :اكن قد معي يف الخر ,فلعل بعض الطلبة قرأ عليه
ذكل( ) اهـ .قلت :ولجل هذا مغز بعض الباحثني يف هذه الرواية ابحامتل عدم الضبط( ) ,واحلق
أنه مل ينفرد هبذه الرواية بل اتبعه محمد بن عبد املكل ادلقيقي عن عيل بن احلسن بن سلمين أيب
الشعثاء به( ) ,وهذا اس ناد حسن ورجاهل ثقات ,عدا ادلقيقي هذا فهو صدوق( ) .وهذه أسمل

هذا أحاديث يروهيا عن المعش ل يتابعه الثقات علهيا وهل عن غري المعش غرائب ,وهو من مجةل الضعفاء اذلين يكتب
حديثم .وقال ابن معني :مل يكن به بأس ,مات قبل أن ندخل حنن الري فمل نكتب عنه .وقال السايج :من أهل الصدق فيه
ضعف .قال اذلهيب :صدوق .وقال مرة :ما به بأس ان شاء هللا تعاىل .وقال احلافظ ابن جحر :صدوق تلكم يف حديثه عن
المعش.
انظر اترخي ابن معني رواية ابن حمرز (  )1 /اجلرح والتعديل ( ) 10/5الثقات لبن حبان ( )1 /7الاكمل يف الضعفاء
( ) 7 /5الرشاد للخلييل (  )666/هتذيب الكامل ( ) 8/ 7ديوان الضعفاء (ص ) 6سري النبالء () 0 /1
مزيان الاعتدال (  )51 /اكامل هتذيب الكامل ( ) 0/8تقريب الهتذيب (ص .) 50
( ) مزيان الاعتدال ( .) 0 /
( ) هو فضيةل الش يخ محمد بن عبد هللا المام يف كتابه الربهان يف حترمي التناكح بني النس واجلان (ص  ,) 5ولعهل مل يقف
عىل الرواية الخرى املتابعة لها ,واس نادها حسن كام س يأيت ,وهللا أعمل.
( ) اس ناده حسن اىل المعش .رواه ابن العرايب يف معجمه (  ) /مسعت ادلقيقي يقول :مسعت عيل بن احلسن بن
سلمين به.
( ) محمد بن عبد املكل بن مروان بن احلمك القريش ادلقيقي الواسطي أبو جعفر ,قال أبو حاُت :صدوق وقال ادلراقطين ثقة.
وقال محمد بن عبدهللا احلرضيم :اكن ثقة .وقال مسلمة بن القامس :ثقة .وقال أبو داود :مل يكن مبحمك العقل .ويف كتاب
السمعاين :اكن ثقة .وقال أبو محمد بن الخرض :صدوق .وقال اذلهيب :المام احملدث احلجة .وقال احلافظ ابن جحر :صدوق.
وذكره ابن حبان يف الثقات.
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الطرق اىل المعش ,فأمنا هبذه املتابعة من تطرق احامتل اخللل يف رواية النجاد ,وان اكنت طريق
ادلقيقي اكفية مبفردها .وس يأيت توجيه دللهتا قريبا ابذن هللا تعاىل.
وأما ما رواه أبو بكر اخلرائطي قال :حدثنا أبو بكر أمحد بن منصور الرمادي حدثنا داود الصفدي
حدثنا أبو معاوية الرضير عن المعش قال شهدت ناكحا للجن بكوىث قال :وتزوج رجل مهنم اىل
اجلن فقيل هلم :أي الطعام أحب اليمك؟ قالوا الرز .قال المعش :جفعلوا يأتون ابجلفان فهيا الرز
فيذهب ول نرى اليدي( ).
وداود الصفدي مل أجد هل ترمجة ,وبقية الس ناد حصيح اىل المعش.
وقوهل (بكوىث) يه أرض ببابل ,ورواه الش بيل بلفظ (بكوين) ولعهل تصحيف .وهذه الرواية ختالف
الرواية الصحيحة اليت قبلها يف أن الناكح هنا رجل من النس تزوج اىل اجلن ,والرواية الصحيحة
فهيا أن رجال من اجلن تزوج اىل النس .ويظهر أن الراوي هنا مل يضبط روايته ,وان اكن هذا ل
يؤثر كثريا يف اثبات الشاهد من القصة ,فالروايتان تثبتان أن أحد الطرفني اكن من النس والخر
اكن من اجلن ,واختلفتا يف تعني لك طرف ,والصحيح أن الناكح من اجلن ,وأن الثانية غلط,
وامحلل فهيا عىل داود الصفدي وهللا أعمل ,لن القصة واحدة .ومع هذا فليس يف القصة شاه ٌد
رصحيٌ عىل املدَّ عى ,اذ ان غاية ما فهيا هو قول المعش :تزوج الينا جين .والظاهر من هذه امجلةل
أن معناها تقدم الينا لطلب الزواج ,ولو أراد أنه قد تزوهجا ابلفعل لقال :تزوج امرأة منا أو زوجناه.
تزوج" يعدَّى بنفسه عىل الشهر ,فيبدو أنه اذا عد َي بـ اىل تضمن
ومل يقل تزوج الينا .والفعل " َّ
معىن يناسب حرف اجلر ,وهو تضمنه معىن الطلب ,أي طلب الينا أو تقدم الينا يريد الزواج,
وليس يف القصة أنه ُت تزوجيه ابلفعل ,فضال عن جامعه لها ــ وهو املدعى ــ فهذا مسكوت عنه يف
الرواية الصحيحة .وجاء الترصحي بزتوجيه يف الرواية املنكرة .فان قيل َّهال قلمت :ان حروف اجلر
تتناوب ,فتنوب "اىل" عن "من" فيكون املعىن حينئذ تزوج منَّا؟؟ قلنا ان علامء العربية قد ذكروا

انظر اجلرح والتعديل ( )5/8الثقات ( ) /1اترخي بغداد (  )600/هتذيب الكامل (  ) 5/ 6هتذيب الكامل
( ) / 6سري النبالء (  )58 /اكامل هتذيب الكامل ( ) 51/ 0هتذيب الهتذيب ( ) 7/1تقريب الهتذيب
(ص .) 1
( ) اس ناده ضعيف .رواه اخلرائطي يف هواتف اجلان (  )56/وفيه داود الصفدي مل أجد من ترمج هل.
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أن معاين حرف اجلر "اىل" يه مثانية معان ومل يذكروا من معانهيا "من التبعيضية"( ) ,وعليه فال
يصح امحلل املذكور.
وأما قول المعش "شهدت ناكحا للجن" فهو من الرواية الضعيفة وقد عرفت أن فهيا غلطا يف
التعني ,فرمبا رويت ابملعىن ,أو حصل اختالل يف ألفاظها فال يعمتد علهيا.
وحيمتل أيضا أن يكون قوهل "شهدت ناكحا للجن" أنه وقع حبرضته ناكح للجن فمي بيهنم فاذلكر
والنىث الكهام من اجلن ,ويكون قوهل بعدها "وتزوج رجل مهنم اىل اجلن" قضية مس تقةل عن
الوىل .ومع هذا فليس فهيا ال اثبات طلب الزتوجي ,ولو فرض جدل أنه ُت الزواج ابلفعل مفن أين
لنا أنه وقع الوطء بيهنام؟؟!! فهذا أمر وراء ذكل مل يطلع عليه المعش ول غريه ,ول يلزم من ثبوت
العقد وقوع امجلاع ,وقد يقع بني بين النسان عقد دون جامع وهذا كثري ,فال يثبت امجلاع ال
ابخبارهام أو أحدهام ,ودون ذكل خرط القتاد ,ومل خيرب أحد بوقوعه بيهنام يف القصة ,ومن زاد يف
هذه القصة غري هذا اذلي ذكرانه فقد هتجم عىل الغيب ,فلزم الوقوف حيث وقفت الرواية ,ول
نقفوا ما ليس لنا به عمل ,وخصوصا فمي يتعلق حبال هذا اخمللوق اخلفي عن نواظران وهللا املوفق.
وأما ما رواه أبو بكر محمد بن أمحد بن أيب شيبة يف كتاب القالئد هل فقال :حدثنا أمية مسعت أاب
سلمين اجلوزجاين حدثنا أبو معاوية عن المعش بنحوه.
فينظر يف هذا الس ناد فأان يف شك من امس صاحب كتاب القالئد فمل أجد ترمجة هبذا الامس,
فلعهل قد تص َّحف .وأما ش يخه أمية فمل أعرف من هو .وأبو سلمين اجلوزجاين هو موَس بن سلمين
فهو أحد فقهاء احلنفية وهو صدوق( )يروي عن محمد بن احلسن الشيباين وأيب يوسف صاحيب أيب
حنيفة وعن عبد هللا بن املبارك ,وهو قليل الرواية ,وقليل الش ياخ ,كام يظهر من ترمجته ,ولعل
ذكل لش تغاهل ابلفقه ,ومل يذكر أحد ممن ترمج هل أنه روى عن أيب معاوية محمد بن خازم الرضير .ومع
ذكل مل تذكر ألفاظ الرواية لننظر يف موضع الشاهد فهيا .وعىل لك حال مل تسمل لنا ال رواية محمد
بن عبد املكل ادلقيقي وأمحد بن سلمين النجاد الكهام عن أيب الشعثاء عيل بن احلسن بن سلمين
( ) مغين اللبيب لبن هشام (ص  0ــ .) 05
ه املنتظم ( ) 6/ 0النجوم الزاهرة (  ) 0 /س ئل عنه أبو حاُت فقال :صدوق.
( ) قال ابن اجلوزي تويف س نة
اجلرح والتعديل ( ) 5/8اترخي بغداد ( ) 6/ 5اترخي السالم ( ) 68/5سري النبالء ( ) 1 / 0اتج الرتامج (ص
.) 18
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عن أيب معاوية الرضير عن المعش .وقد ابن كل عدم صالحيهتا لالس تدلل هبا ,وهبذا ينهتىي
اجلواب عن املسأةل الوىل من املسائل الثالث اليت جاءت يف الكم الش بيل رمحه هللا تعاىل.
املسأةل الثانية :اجلواب عن احلادثة اليت وقعت للقايض جالل ادلين الرازي احلنفي:
واس تدلوا أيضا عىل وقوع التناكح بني النس واجلن ابحلادثة اليت وقعت للقايض جالل ادلين أمحد
بن احلسن بن أمحد بن احلسن الرازي احلنفي ويه أنه تزوج جبنية ومل ي ْفض الهيا ,حيث قال :سافر
وادلي لحضار أههل من الرشق فلام جزت ألبرية أجلأان املطر اىل أن مننا يف مغارة وكنت يف جامعة,
فبينا أان انمئ اذا أان بيشء يوقظين فانتهبت فاذا ابمرأة وسط يف النساء لها عني واحدة مشقوقة
ابلطول فارتعبت فقالت :ما عليك من بأس امنا أتيتك لتزتوج ابنة يل اكلقمر .فقلت خلويف مهنا :عىل
خرية هللا تعاىل ,مث نظرت فاذا برجال قد أقبلوا فنظرهتم فاذا مه كهيئة املرأة اليت أتتين عيوهنم لكها
مشقوقة ابلطول يف هيئة قاض وشهود ,خفطب القايض وعقد فقبلت مث هنضوا وعادت املرأة ومعها
جارية حس ناء ال أن عيهنا مثل عني أهما وتركهتا عندي وانرصفت ,فزاد خويف واستيحايش وبقيت
أريم من اكن عندي ابحلجارة حىت يستيقظوا مفا انتبه مهنم أحد ,فأقبلت عىل ادلعاء والترضع مث أن
الرحيل فرحلنا وتكل الشابة ل تفارقين فدمت عىل هذا ثالثة أايم فلام اكن اليوم الرابع أتتين املرأة
وقالت :كن هذه الشابة ما أَعبتك وكنك حتب فراقها؟ فقلت :أي وهللا ,قالت :فطل ْقها ,فطل ْقهتا
فانرصفت مث مل أرهام بعد( ) اهـ.
وهذه القصة ان اكنت حقا وليست من جنس التخيالت والوهام فغاية ما فهيا أنه عقد علهيا حال
خوفه مهنا مث طلقها .فليس فهيا ذكر الوطء اذلي هو حمل الزناع .بل فهيا نفيه كام جاء يف أخرها قال:
فسألت القايض شهاب ادلين هل أفىض الهيا؟ فزمع أن ل.
فان قيل :ان سؤاهل عن وقوع امجلاع من عدمه يدل عىل اماكنه ,فيجاب بأن هذا يدل عىل اماكنه
عند السائل واملس ئول ,وهذا قد قال به أكرث املتأخرين ,وأما يف واقع المر فمل يثبت من ذكل
يشء حصيح رصحي ,وكثري من احلاكايت الواردة يف ذكل يه أش به ابخلرافات مهنا ابحلقيقة ,وبعضها
من تالعب الش ياطني ,حفاكها بعضهم عىل سبيل التعجب ل عىل سبيل الاحتجاج ,ولهذا عاب
كثري من العلامء عىل من ادعى ذكل .قال اذلهيب يف ترمجة يغَّن بن سامل بن قنرب البرصي :قال
( ) أاكم املرجان (ص . )68
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الطحاوي مسعت يونس بن عبد العىل يقول :قدم علينا يغَّن بن سامل مرص ,جفئته فسمعته يقول:
تزوجت امرأة من اجلن ,فمل أرجع اليه( ) اهـ.
وقال اذلهيب أيضا :ونقل رفيقنا أبو الفتح اليعمري( ) واكن متثبتا قال :مسعت المام تقي ادلين ابن
دقيق العيد يقول :مسعت ش يخنا أاب محمد بن عبد السالم السلمي يقول وجرى ذكر أيب عبد هللا بن
العريب الطايئ فقال :هو ش يخ سوء كذاب .فقلت هل :وكذاب أيضا؟ قال :نعم ,تذاكران بدمشق
الزتوجي ابجلن فقال :هذا حمال لن النس جسم كثيف واجلن روح لطيف ,ولن يعلق اجلسم
الكثيف الروح اللطيف .مث بعد قليل رأيته وبه جشة فقال :تزوجت جنية فرزقت مهنا ثالثة أولد
فاتفق يوما أَّن أغضبهتا فرضبتين بعظم حصلت منه هذه الشجة وانرصفَ ْت ,فمل أرها بعد هذا  ...أو
معناه .قلت ـ أي اذلهيب ـ  :نقهل يل حبروفه ابن رافع من خط أيب الفتح ,وما عندي أن حمىي ادلين
تعمد كذاب ,لكن أثرت فيه تكل اخللوات واجلوع فسادا وخيال وطرف جنون( ) اهـ.
ونقل الش بيل عن أيب القامس بن عساكر يف كتاب سبب الزهادة يف الشهادة قال :وممن ترد شهادته
ول تسمل هل عدالته من يزمع أنه يرى اجلن عياان ,ويدعي أن هل مهنم اخواان!!!  ...وساق بس نده عن
الشافعي أنه قال :من زمع أنه يرى اجلن أبطلنا شهادته ,لقول هللا تعاىل يف كتابه الكرمي{ :ان َّه
ِ
يَ َر ْاُك...الية} .وساق بس نده أيضا اىل الشافعي أنه قال :من زمع من أهل العداةل أنه يرى اجلن
أبطلت شهادته ....ال أن يكون نبيا( ) اهـ.
قلت :فقوهل :ويدعي أن هل مهنم اخواان يعين أن أابه تزوج جنية فأجنب مهنا ,أو أن أمه تزوجت
جنيا فأجنبت منه ,فهذا القول عنده خارم للعداةل وحق هل ذكل .وأما قضية رؤية اجلن عياان ففهيا
خالف س يأيت الالكم فهيا ابذن هللا تعاىل ,وهللا أعمل.

( ) اترخي السالم ( .) 0 /
( ) قال اذلهيب يف املعجم اخملتص ابحملدثني (ص  :) 6محمد بن محمد بن س يد الناس احلافظ العالمة الديب البارع املتفنن
فتح ادلين أبو الفتح ابن المام أيب معرو ابن حافظ املغرب أيب بكر الندل ي اليعمري املرصي الشافعي .أحد المئة لهذا
الشأن ودل س نة  .67ومسع من العز احلراين وغازي وخلق ,وقدم دمشق فصادف وفاة الفخر عيل فسمع من محمد بن
مؤمن ,وابن اجملاور ,وابن الواسطي وكتب خبطه املليح كثريا وخرج وصنف وعلل وفرع وأصل ,وقال الشعر البديع ,واكن
حلو النادرة كيس احملارضة .جالس ته ومسعت بقراءته ,وأجاز يل مروايته .عليه مأخذ يف دينه وهديه وهللا يصلحه واايي اهـ.
وانظر طبقات الشافعية الكربى للس بيك (.) 68/1
( ) مزيان العتدال (  )651/الوايف ابلوفيات للصفدي ( .) 5/
( ) أاكم املرجان (ص ) .
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فان قيل :اناكر العز بن عبد السالم عىل ابن العريب الطايئ ,واناكر الشافعي عىل من يدعي لنفسه
اخواان من اجلن امنا هو اناكر متوجه اىل التوادل ,ومل يأت يف الكهمام اناكر التناكح .وأجيب بأن
الدةل اليت تثبت التناكح عند القائلني به ـ ان حصت أو حص الاس تدلل هبا ـ أغلهبا فهيا اثبات
التوادل رصاحة ,كية املشاركة يف سورة الرساء ,وحديث أحد أبوي ملكة س بأ ,وحديث املغربني,
وغري ذكل من الدةل ,فان جاز الاس تدلل هبا عىل التناكح لزم الاس تدلل هبا عىل التوادل ول
فرق ,والتفريق بيهنام حتمك وهوى ,وقد تقدم اجلواب عهنا مفصال ,وبقية الدةل اليت مل تذكر التوادل
كية الطامث يف سورة الرمحن ,و|أية الاس متتاع يف سورة النعام قد علمت ضعف الاس تدلل
هبام .فاناكر المامني الشافعي والعز بن عبد السالم حينئذ يكون متوهجا اىل املسألتني معا ,التناكح
والتوادل ,لن أدلهتام واحدة ,وهللا أعمل.
املسأةل الثالثة :اجلواب عن الاستشهاد بالكم الثعاليب:
وأما املسأةل الثالثة ويه ما نقهل الش بيل وتبعه الس يوطي يف لقط املرجان عن أيب منصور الثعاليب
وهو قوهل :ويقال للمتودل بني الن ي واجلنية اخلس ,وللمتودل بني الدىم والسعالة العملوق!! .أقول
ان نقل الش بيل مث الس يوطي لهذا الالكم ونسبته اىل الثعاليب رمحه هللا أمر َعيب جدا ,فانه مومه
لكون الثعاليب هو صاحب هذا الالكم !! وأنه مقر هل !! .واحلق خبالف ذكل ,فأن الثعاليب ذكر هذا
يف ابب [اليشء بني الش يئني] يعين يف اللغة وذكر فصول أربعة مث أحلق هبا فصال يناسب الباب فمي
اكن جيري جمرى اخلرافات عند العرب !! وذكر أمورا يقطع بكذهبا مث تربأ من عهدة هذا الالكم,
حيث قال :وهو عىل صدده ــ أي اليشء يكون بني ش يئني ــ جيري جمرى خرافات العرب .اخلس
بني الن ي واجلنية .العملوق بني الديم والس ْعالة .العلبان بني الديم واملَكل !! ,ومن ذكل ما
زمعوا أن جرهام اكنوا من نتاج حدث بني املالئكة والنس ,وزمعوا أن بلقيس ملكة س بأ اكنت من
مثل ذكل النجل والرتتيب .وزمعوا أن النس ناس ما بني الشق والنسان ,وأن خلقا من وراء السد
تركب من الناس والنس ناس ,وأن الشق ويأجوج ومأجوج مه نتاج مابني النبات وبعض احليوان !!,
وزمعت أعراب بين م َّرة أن س نان بن أيب حارثة ملا هام عىل وهجه اس تفحلته اجلن تطلب كرم جنهل,
وروى احلمك بن أابن عن عكرمة عن ابن عباس أن قريشا اكنت تقول رسوات اجلن بنات الرمحن
!! فأنزل هللا س بحانه وتعاىل :عام يقولون علوا كبريا { َو َج َعلوا بَيْنَه َوب َ ْ َني الْجنَّة ن َ َس با} .وزمعوا أن ذا
القرنني اكنت أمه قَ ْ َربى وأبوه عَ ْ َربى ,وأن عربى اكن من املالئكة وقربى من الدميني ,وزمعوا أن
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التناكح والتالحق قد يقعان بني اجلن والنس لقول هللا تعاىلَ { :و َشار ْكه ْم يف ْ َال ْم َوال َو ْ َال ْو َلد} ,لن
اجلنيات امنا يعرضن لرصع الرجال من النس عىل هجة العشق هلم وطلب الفساد ,وكذكل رجال
اجلن لنساء بين أدم .وأان بريء اليك من عهدة هذا الالكم ,والسالم( ) اهـ.
فهل يصح بعد هذه الرباءة أن ينسب هذا الالكم للثعاليب؟؟!!.
اجلواب عن الاس تدلل بترصفات الش يطان املتنوعة مع النسان عىل اماكن التناكح:
س بق وأن نقلنا اس تدلهلم عىل الماكن ــ بل والوقوع ــ مبا ثبت يف الدةل اليت وردت يف ترصف
الش يطان وما أعطاه هللا من قدرات ومن ذكل نقل الش ياء من ماكن اىل أخر كام يف قصة نيب هللا
سلمين عليه السالم مع اجلن ونقلهم لعرش ملكة س بأ ,وبناء احملاريب والامتثيل واجلفان ,وما ورد
أيضا من اختطافهم لبعض الناس( ) وغري ذكل من أعامل ,ومبا ثبت يف الس نة من ترصفات
( ) فقه اللغة (ص  ) 7تعليق د ايسني اليويب.
( ) حصيح .رواه سعيد بن منصور يف سننه (  ) 1/ان هش مي ,أان داود بن أيب هند,
والبهيقي يف السنن الكربى ( )7 /7أخربان أبو عبد هللا احلافظ ,وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن همدي لفظا قال :ان
أبو العباس محمد بن يعقوب ان حيىي بن أيب طالب أان عبد الوهاب بن عطاء ان سعيد عن قتادة ,الكهام (داود بن أيب هند
وقتادة) عن أيب نرضة عن عبد الرمحن بن أيب ليىل أن رجال من قومه من النصار خرج يصيل مع قومه العشاء فَ َسبَ ْته اجلن
ففقد ,فانطلقت امرأته اىل معر بن اخلطاب ريض هللا عنه فقصت عليه القصة ,فسأل عنه معر قومه فقالوا :نعم خرج يصيل
العشاء ففقد .فأمرها أن تربص أربع س نني ,فلام مضت الربع س نني أتته فأخربته ,فسأل قوهما فقالوا :نعم ,فأمرها أن تزتوج
فزتوجت ,جفاء زوهجا خيامص يف ذكل اىل معر بن اخلطاب ريض هللا عنه ,فقال معر بن اخلطاب ريض هللا عنه :يغيب
أحدُك الزمان الطويل ل يعمل أههل حياته ,فقال هل :ان يل عذرا اي أمري املؤمنني قال :وما عذرك؟ قال :خرجت أصيل العشاء
فس بتين اجلن ,فلبثت فهيم زماان طويال ,فغزامه جن مؤمنون أو قال :مسلمون ـ شك سعيد ـ فقاتلومه فظهروا علهيم فس بوا
مهنم س بااي ,فس بوين فمي س بوا مهنم ,فقالوا :نراك رجال مسلام ول حيل لنا سبيك ,خفريوين بني املقام وبني القفول اىل أهيل
فاخرتت القفول اىل أهيل ,فأقبلوا معي ,أما ابلليل فليس حيدثوين ,وأما ابلهنار فاعصار رحي أتبعها ,فقال هل معر ريض هللا
عنه :مفا اكن طعامك فهيم؟ قال :الفول وما مل يذكر امس هللا عليه .قال :مفا اكن رشابك فهيم؟ قال :اجلدف قال قتادة:
واجلدف ما ل خيمر من الرشاب قال :خفريه معر ريض هللا عنه بني الصداق وبني امرأته.
واس ناد سعيد بن منصور متصل ورجاهل ثقات ,وحصحه اللباين يف ارواء الغليل (.) 5 /6
قلت  :قال الس يوطي يف لقط املرجان (ص  : )7ذكر احلافظ ابن جحر يف الصابة يف ترمجة نور ادلين عيل بن محمد عن
محمد بن النعامن النصاري قال :وحيىك أنه اكن يف مزنهل خفرج عليه ثعبان همول املنظر ففزع منه فرضبه فقتهل ,حفمل يف احلال
من ماكنه ففقد من أههل ,فأقام مع اجلن اىل أن محلوه اىل قاضهيم ,فادعى عليه ويل املقتول فأنكر .فقال القايض :عىل أي
صورة اكن املقتول؟ فقيل :يف صورة ثعبان .فالتفت القايض اىل من جبانبه فقال :مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل
يقول :من تزاي لمك فاقتلوه .فأمر القايض ابطالقه فرجعوا به اىل مزنهل اهـ.
قلت :القصة مل أقف علهيا يف الصابة ,وقد ذكرها احلافظ يف كتابه انباء الغمر اببناء العمر (  )76/حيث قال :واكن يذكر
عن ابن الرساج قايض قوص ـ واكن وجهيا يف زمانه وماكنه ـ أنه ـ أي نور ادلين النصاري صاحب الرتمجة ـ اكن يف مزنهل
 ....وذكر القصة.
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مث قال الس يوطي :ونظري هذا ما أخرجه ابن عساكر يف اترخيه قال أخربان أبو القامس اخلرض بن احلسني بن عبدان أان أبو
القامس بن أيب العالء أان أبو احلسن عيل بن محمد امحلايم قال مسعت أاب محمد احلسن بن أمحد بن حممييد امحليص حدثين بعض
ش يوخنا عن ش يخ هل أنه خرج يف نزهة ومعه صاحب هل فبعثه يف حاجة فأبطأ عليه فمل يره اىل الغد جفاء اليه وهو ذهل
العقل فلكموه فمل يلكمهم ال بعد وقت فقالوا هل :ما شأنك وما قصتك؟ فقال :اين دخلت اىل بعض اخلراب أبول فيه فاذا
حية فقتلهتا مفا هو ال أن قتلهتا حىت أخذين شئ فأنزلين يف الرض واحتوش ين جامعة فقالوا :هذا قتل فالان .فقالوا :نقتهل,
فقال بعضهم :امضوا به اىل الش يخ ,مفضوا يب اليه فاذا ش يخ حسن الوجه كبري اللحية أبيضها فلام وقفنا قدامه قال :ما
قصتمك؟ فقصوا عليه القصة فقال :يف أي صورة ظهر؟ قالوا يف حية ,فقال :مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول لنا
ليةل اجلن :ومن تصور منمك يف صورة غري صورته فقتل فال يشء عىل قاتهل خلوه ,خفلوين أهـ .
ويف اس ناده ضعف واهبام .والقصة رواها ابن عساكر يف اترخي دمشق (  ) /ترمجة احلسن بن أمحد بن حممييد أبو محمد
امحليص.
ويف ذيل مرأة الزمان لليونيين (  ) 06/ترمجة عبد الرمحن بن معر بن أمحد بن هبة هللا أبو اجملد جمد ادلين العقييل احلليب
احلنفي قايض القضاة أنه مسع من أيب احساق ابراهمي بن ربيع بن رحيان ادليري الرضير قال :كنت مباردين يف س نة س بع وس تني
ومخس مائة .فقيل يل :ان الرجل احلطاب اذلي اختطف قد جاء ,مفضيت اليه مع جامعة وسألناه عن اختطافه ,فأخرب أنه
اكن يف البس تان حيتطب فوجد حية عىل جشرة فقتلها ,قال :فاختطفت من وقيت وغاب رشدي عين ,ومل أعمل بنف ي ال وأان
بني قوم ل أعرفهم يف أرض ل أعرفها ,فرأيت خشصا وقد أىت ايل ,وأخذ بيدي وحسبين اىل بني يدي خشص ش يخ جالس
عىل ختت عال ,فقال هل :اي س يدي! هذا قتل أيخ ,فقال يل ذكل الش يخ :أقتلت أخاه؟ فقلت :ل ,فكرر عيل القول ,وأان
أنكر ,وقلت هل يف أخر الالكم :ما قتلت ال حية .فقال ذكل الشخص :فذاك هو أيخ .فقال :خل عنه فاين مسعت رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل وهو يقول :من تزااي يف غري صورته فقتل فال دية عليه ول قود .قال :فأخذين خشص أخر
وأجلس ين يف ماكن ,واكن يرتدد ايل يف لك يوم وجييئين بيشء ألكه يف هذه املدة ,مث أىت ايل الشخص اذلي اكن يأتيين
ابلطعام ,وقال :أتريد أن متِض اىل أهكل؟ فقلت :نعم؛ فأخذ بيدي وأىت يب اىل بني يدي ذكل الش يخ ,فقال يل الش يخ:
أتريد أن متِض اىل أهكل؟ فقلت :نعم ,فقال :اذهبوا به اىل املوضع اذلي أخذ منه .قال :فأخذ بيدي ذكل الشخص اذلي
اكن يأتيين ابلطعام لينرصف يب ,فوقفت وقلت :اي س يدي! مسعتك تقول :مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,ورسول
هللا صىل هللا عليه وسمل قد مات من زمان طويل ,فقال :نعم ,كنت مع اجلن اذلين اكنوا يف ليةل نصيبني فسمعت من رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل وهو يقول :من تزااي يف غري صورته فقتل فال دية ول قود .قال :ومل يبق معي من اذلين اكنوا ليةل
اجلن غريي وأان أحمك بني اجلن.
قلت :واحلديث املذكور يف ترك القصاص ملن قتل جنيا يف غري صورته مل أقف عليه بعد طول حبث ,وهذه الرار اليت ورد
فهيا ليعمتد علهيا ,وهللا أعمل.
وذكر الش بيل يف أاكم املرجان (ص  )8الباب احلادي والربعون قصصا يف اختطاف اجلن لبعض النساء ,وقد س بق ذكر
قصة خرافة العذري وهللا أعمل.
قلت :قال مشس المئة الرسخ ي يف املبسوط (  :) 6/ويف هذا احلديث دليل ملذهب أهل الس نة وامجلاعة  -رمحهم هللا
 يف أن اجلن قد يتسلطون عىل بين أدم ,وأهل الزيغ ينكرون ذكل عىل اختالف بيهنم .مفهنم من يقول :املستنكر دخوهلم يفالديم لن اجامتع الروحني يف خشص ل يتحقق ,وقد يتصور تسلطهم عىل الديم من غري أن يدخلوا فيه ,ومهنم من قال:
مه أجسام لطيفة فال يتصور أن حيملوا جسام كثيفا من موضع اىل موضع ,ولكنا نقول :نأخذ مبا وردت به الرار قال النيب
صىل هللا عليه وسمل :ان الش يطان جيري من ابن أدم جمرى ادلم .وقال صىل هللا عليه وسمل :انه يدخل يف رأس النسان
فيكون عىل قافية رأسه .حديث فيه طول ,وهذا احلديث دليل لنا أيضا فنتبع الرار ,ول نش تغل بكيفية ذكل أهـ .
قلت :قوهل :وقال صىل هللا عليه وسمل  :انه يدخل يف رأس النسان فيكون عىل قافية رأسه  ....اخل ,ان أراد حديث عقد
الش يطان عىل القافية فقد رواه البخاري (  ) 5 /ومسمل (  )5 8/عن أيب هريرة ريض هللا عنه :أن رسول هللا صىل
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الش يطان مع بين أدم خاصة ,وقد تقدم ذكر طائفة من الدةل ,وأنه اذا جاز ذكل لكه ومل ميتنع ل
عقال ول رشعا ,فال ميتنع جامع الش يطان لالنس ية ,فهذا من ترصفاته يف بنيي أدم .وجوااب عىل هذا
الاس تدلل فنقول ان كثريا من الدةل اليت ذكرت ليس لها تعلق مببحثنا ,وميكن أن نلخص اجلواب
عن هذا يف املسائل:
املسأةل الوىل :بطالن قياس جامع اجلين لالنس ية عىل دخول اجلين بدن الن ي:
نقلوا اتفاق أهل الس نة عىل دخول اجلين بدن الن ي ,وابلتايل فال ميتنع عندمه دخول بعضه يف
جسد الن ي كام يف حاةل امجلاع ,فنقول :نعم ل ميتنع عقال ,ولكن الشأن لك الشأن يف اثبات
الوقوع الفعيل ,ل يف الماكن الافرتايض .وقد تقدم بسط ذكل .مث ان قياسهم هذا ل يصلح لثبات
العكس ,وهو جامع الديم للجنية ــ ومه قائلون به ــ اذ مل يثبت دخول الن ي بدن اجلين ل لكيا
ول جزئيا ,فاكن حقهم أل يقولوا به.
واحلق اذلي نراه يف هذا هو أن خلق ذكور اجلن يناسب اانهثم ,وأعضاء ذكورمه تالمئ فروج اانهثم
شالك وجحام ,متاما كام هو احلال يف بين أدم وبقية احليواانت املزتاوجة ,ومن قال ابلماكن والوقوع
فقد أثبت املالمئة بني مشاهد حمسوس ــ ومه النس ــ وبني غائب ل يرى ــ ومه اجلن ــ !! مع
اقرارمه بأهنم مل يروا اجلن !! ,وهذا من قياس الغيب عىل الشهادة ,حفمكوا عىل جمرد احساس املرأة
ابملعارشة بأنه جامع حقيقي من ش يطان ؟!! وأن هذا البلل اذلي تراه هو مين ذكل اجلين ؟!! فاذا
اكن البول واللعاب الوارد فهيام ٌنص رصحيٌ غري ظاهرين للعيان ,فكيف اكن املين اذلي ل نص فيه
ظاهرا مرئيا ؟؟!! واكن القياس ــ ان حص هنا ــ يقتِض عدم ظهور املين اكلبول واللعاب !! والقول
بظهور بعض سوائل الش يطان دون بعض بدون دليل رمج ابلغيب .واذلي نراه احلق يف هذا هو أن
هذا البلل هو من املرأة نفسها ,وهذا أمر غري ممتنع عقال ,بل هو الواقع فعال.
مث كيف حمكوا أنه من ذكر اجلين ؟؟!! أل حيمتل أن يكون ما ظنته املرأة جامعا هو عبث اجلين ــ
أو اجلنية ــ بيده أو رجهل أو غري ذكل ,وخصوصا أنه قد ورد رصحيا أن الش يطان جيري من ابن
أدم جمرى ادلم ,فرمبا تالعب بعروق فرج املرأة عند جراينه فهيا فنتج منه ذكل الحساس وذكل
هللا عليه وسمل قال :يعقد الش يطان عىل قافية رأس أحدُك اذا هو انم ثالث عقد يرضب لك عقدة عليك ليل طويل ,فارقد
فان استيقظ فذكر هللا ,احنلت عقدة ,فان توضأ احنلت عقدة ,فان صىل احنلت عقدة ,فأصبح نش يطا طيب النفس وال
أصبح خبيث النفس كسالن .فذكر العقد عىل القافية وهو الشد والربط ,وليس فيه أنه يدخل يف رأس النسان ,وهللا أعمل.
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الشعور ابمجلاع ,كام يتالعب بعروق دبر املصيل أو ينفخ فيه ليشعر بأن شيئا خرج من دبره ليلبس
عليه صالته ,وهذا منصوص عليه ,ومعروف مش هتر ,فاكن قياس البلل هبذا أوىل وأحرى.
مث كيف عرفوا أن هذا اجلين اجملامع ــ زعام ــ هو ذكر وتكل أنىث؟ أليس من املمكن عندمه أن
يتشلك اجلين اذلكر بصورة امرأة ,كام أن اجلنية ميكهنا أن تتشلك بصورة رجل ؟؟ أم أن هذا
مس تحيل عقال ورشعا ؟؟ ويف ظين أن كثريا ممن ذهب اىل الوقوع قد قاسهم ببين أدم وامنا وقع
هذا القياس بعد أن رمسوا الش يطان يف أذهاهنم هبيئة النسان قبيح املنظر ,ال أنه انسان خمتفي,
شاءوا أم أبوا ,وهللا أعمل.
املسأةل الثانية :ليس لك ما جاز يف حقهم فمي بيهنم جيوز مثهل يف حقهم مع النس:
ان ما ثبت يف حق اجلن فمي بيهنم من أهنم يتناكحون ويتناسلون ويألكون ويرشبون ويودلون
وميوتون وحيلون ويظعنون  ...اخل .فهذا ل يعطي هلم صفة وطبيعة قريبة أو شبهية من صفة وطبيعة
النس ,لن اللك والرشب والتناكح والتناسل ل خيتص ابلثقلني ,بل هو وصف مشرتك يف أغلب
الاكئنات عىل الرض ,وبني هذه الاكئنات عىل اختالف أنواعها من البعد والتفاوت ما لخيفى ,بل
بعد ما بني النس ـ اخمللوق من طني ـ واجلن ـ اخمللوق من انر ـ أشد وأبعد مما بني النسان والقرد ـ
مع التقارب الكبري يف الشلك وكوهنام من حلم وعظم ودم وجدل ـ .وتلكيف اجلن كبين أدم ل يزيد يف
طبيعهتم شيئا ,فالنس انس ,واجلن جن .وما ذكروه من أفعال جائزة يف حق اجلن فنقول :هذا
شأهنم اذلي خيصهم ويليق خبلقهتم اليت خلقوا علهيا ,وقد ورد أن للش يطان لعااب وجد النيب صىل
()
هللا عليه وسمل برده عىل يده حني خنقة
( ) رواه أمحد ( ) 0 / 8حدثنا أبو أمحد حدثنا مرسة بن معبد حدثين أبو عبيد حاجب سلمين قال :رأيت عطاء بن يزيد
اللييث قامئا يصيل معامت بعاممة سوداء ,م ْرخ طرفها من خلفه ,مصفر اللحية ,فذهبت َأمر بني يديه ,فردَّين :مث قال :حدثين أبو
سعيد اخلدري أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قام فصىل صالة الصبح ,وهو خلفه ,فقرأ ,فالتبست عليه القراءة ,فلام
فرغ من صالته قال :لو رأيمتوين وابليس ,فأهويت بيدي ,مفا زلت أخنقه حىت وجدت (برد لعابه) بني اصبعي هاتني -
الهبام واليت تلهيا  -ولول دعوة أيخ سلمين ,لصبح مربوطا بسارية من سواري املسجد ,يتالعب به صبيان املدينة ,مفن
اس تطاع منمك أن ل حيول بينه وبني القبةل أحد فليفعل.
وفيه مرسة بن معبد صدوق خيطئ ,قال فيه أبو حاُت :ش يخ ما به بأس .وذكره ابن حبان يف الثقات وقال :اكن ممن خيطئ.
وقال يف اجملروحني :اكن ممن ينفرد عن الثقات مبا ليس من أحاديث الثبات عىل قةل روايته ,ل جيوز الاحتجاج به اذا
انفرد .قلت :وبقية رجاهل من رجال مسمل.
انظر اجلرح والتعديل ( ) /5الثقات (  )5 /اجملروحني ( .) /
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ويف ثبوت لفظ (برد لعابه) نظر وهللا أعمل ,فهىي مل ترد ال يف رواية مرسة بن معبد ,وقد علمت حاهل ,وخصوصا أن
احلديث قد ورد بأسانيد عدة وفهيا الصحيح ,عن مجع من الصحابة بلفظ (برد لسانه) ,مهنم:
ـ ابن مسعود حصيح لغريه .رواه ابن أيب شيبة يف مس نده (  ,) 7 /والشايش يف مس نده (  ) 8/حدثنا ابن عفان
العامري .ورواه البهيقي يف السنن (  ) 0/أخربان أبو محمد جناح بن نذير بن جناح احملاريب ابلكوفة أنبأ أبو جعفر محمد بن
عيل بن دحمي ثنا أمحد بن حازم ,ثالثهتم (ابن أيب شيبة واحلسن بن عيل بن عفان العامري وأمحد بن حازم) عن عبيد هللا بن
موَس ,ورواه أمحد ( ) - 0/7حدثنا أسود بن عامر ,الكهام (عبيد هللا بن موَس وأسود بن عامر) عن ارسائيل عن
أيب احساق عن أيب عبيدة عن عبد هللا بن مسعود قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :مر عيل الش يطان فأخذته
فتناولته ,خفنقته حىت وجدت برد لسانه ,فقال :أوجعتين ,أوجعتين ,ولول ما اكن من سلمين لصبح مناطا بأسطوانة من
أساطني املسجد ,فينظر اليه ودلان أهل املدينة .ورواية أمحد خمترصة .وأبو عبيدة مل يسمع من أبيه ,ولكن هل عناية حبديث
أبيه ,وحلديثه شواهد.
ـ وأبو هريرة ,حصيح .رواه النسايئ يف الكربى (  ) 1 /أخربان معرو بن عامثن قال :حدثنا بقية قال :حدثين الزبيدي قال:
أخربين الزهري ,عن سعيد ,عن أيب هريرة ,أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال :بينا أان قامئ أصيل اعرتض يل الش يطان,
فأخذت حبلقه خفنقته حىت اين لجد برد لسانه عىل اهبايم ,فرمح هللا سلمين لول دعوته أصبح مربوطا تنظرون اليه.
ورواه النسايئ يف الكربى (  ) 15/وابن حبان ( ) /6من طريق احساق بن ابراهمي قال :أخربان الفضل بن موَس,
ورواه الزبار (  ) /قال حدثنا محمد بن بشار قال :حدثنا معرو بن خليفة البكراوي( ,الكهام الفضل بن موَس ومعرو
بن خليفة) قال :حدثنا محمد بن معرو قال :حدثنا أبو سلمة ,عن أيب هريرة بنحوه.
ـ وعائشة ,رواه احساق بن راهويه يف مس نده (  ) 0 / ( )8 /وعنه النسايئ يف الكربى ( ) / 0وكذا الطرباين
يف الوسط ( ) /8قال احساق أخربان حيىي بن أدم,
ورواه ابن حبان ( ) 5/6أخربان احلسن بن سفيان قال :حدثنا محمد بن أابن ,الكهام (حيىي بن أدم ومحمد بن أابن بن
معران) عن أيب بكر بن عياش عن حصني عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة المعى عن عائشة أن النيب صىل هللا عليه
وسمل اكن يصيل فأاته الش يطان فأخذه فرصعه خفنقه ,قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :حىت وجدت برد لسانه عىل
يدي ,ولول دعوة أيخ سلمين عليه السالم لصبح موثقا حىت يراه الناس.
وحصني بن عبد الرمحن ثقة ,واكن قد اختلط بأخرة ,وحلديثه شواهد.
ـ وجابر بن عبد هللا .ضعيف أخرجه الطرباين يف الوسط ( ) 0/5حدثنا محمد بن عامثن بن أيب شيبة قال :حدثين حيىي
بن معني قال :حدثين اسامعيل بن جمادل عن أبيه عن الشعيب عن جابر بن عبد هللا عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال:
دخلت البيت ,فاذا ش يطان خلف الباب ,خفنقته حىت وجدت برد لسانه عىل يدي ,فلول دعوة العبد الصاحل لصبح
مربوطا يراه الناس .وجمادل بن سعيد ليس ابلقوي وقد تغري بأخرة .وابنه اسامعيل صدوق خيطيء .ومحمد بن عامثن تلكموا فيه
واذلي يبدو أنه ل بأس به .فاحلديث ضعيف الس ناد ,وهل شواهد يتقوى هبا.
ـ وأبو سعيد اخلدري كام يف املنتخب لعبد بن محيد (  ) 1رواه عبد بن محيد يف عوايل املس ند ( )8قال أخربين عيل بن
عامص ثنا أبو هارون العبدي عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :خرجت لصالة الصبح فلقيين
الش يطان يف السدة ,سدة املسجد فزمحين ,حىت اين لجد من شعره ,فاس متسكت منه خفنقته ,حىت اين لجد برد لسانه
عىل يدي ,فلول دعوة أيخ سلمين لصبح مقتول تنظرون اليه .وعزاه يف كزن العامل (  ) 56/اىل ابن مردويه .وهذا
ضعيف جدا .فيه أبو هارون العبدي ,وهو عامرة بن جوين وقد تلكم فيه المئة ,بل كذبه بعضهم .اكجلوزجاين وحامد بن زيد.
واذلي يبدو أن تكذيب من كذبه محمول عىل القدح يف املعتقد ,فقد اكن يتلون ش يعي وخاريج كام قال ادلارقطين ,وأما يف
احلديث فهو مرتوك احلديث كام قاهل أمحد والنسايئ واحلاُك ,وقال ابن معني :غري ثقة ,اكن يكذب .وقال ادلارقطين :يصلح أن
يعترب مبا يرويه عنه الثوري وامحلادان .وقال ابن حبان :اكن رافضيا يروي عن أيب سعيد ما ليس من حديثه ,ل حيل كتابة
حديثه ال عىل هجة التعجب .انظر سؤالات ابن اجلنيد لبن معني (  ) 7سؤالات ابن هائن ( ) 75الضعفاء واملرتوكون
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ومل يرد أنه صىل هللا عليه وسمل رأى ذكل اللعاب( ) ,ول أراه أحدا من أحصابه ,فهو لعاب يليق
خبلقته ,ومثل هذا قول الصحايب يف أخر طعامه :بسم هللا أوهل وأخره ,فقاء الش يطان ما يف
بطنه( ) فهو يقء يليق خبلقته ,وذلكل مل يره أحد غري النيب صىل هللا عليه وسمل ,ول أمرمه أن
جيتنبوا موضع القيء حىت ل يدوسه أو جيلس عليه أحد ,وكذكل القول يف البول يف أذن النامئ ,فانه
مع ثبوته نصا مل يشعر ب َبلَهل أحد مع كرثة وقوعه ,كام مل يسمع صوت رضاطه أحد وهو مويل حني
يسمع النداء ,وهذه المور لو مل تثبت ابلنص مل يكن لنا أن نقول يف ذكل مبجرد الرأي والقياس
جملرد أن الش يطان يألك ويرشب ,ول يصح قياس املسكوت عنه عىل املنطوق يف المور الغيبية كام
س يأيت .واملقصود أن مقتضيات اللك والرشب من البول والغائط والفساء والرضاط واجلشاء والقيء
والعرق واملين واملذي والوذي وادلموع وغري ذكل يه لزمة لبين أدم وليست ابلرضورة لزوهما لكها
للش يطان ,اذ الالكم يف اجلن اكلالكم يف املالئكة ,والكهام من عامل الغيب ,مفا ثبت من ذكل
ابلنص أثبتناه عىل وجه يناسب طبيعة خلقهم ويالمئ طبيعة طعاهمم اذلي زودمه هللا اايه ,فاللحم
اذلي جيدونه أوفر ما يكون عىل العظم مه يرونه ول نراه ,ومه يألكونه ول نألكه حنن ,وغري ذكل من
مطعوماهتم وعلف دواهبم لك ذكل ينش ئه هللا خلقا أخر يناسب طبيعهتم يزتودون به دون غريمه,
مفا نتج عن هذا الطعام يف أجسادمه يكون مناس با لطبيعة ذكل الطعام ولطبيعة أجسادمه ,وما
سكت عنه النص ومل يتعرض هل بنفي ول اثبات فال جيوز اقتحامه ,فالنص يف الرضاط مثال امنا
جاء خمتصا اببليس أو جبنس الش يطانني ,ويف وقت خمصوص وهو حني سامع الذان ,وليس هذا
عاما مجليع اجلن ويف لك وقت ,مفؤمنومه ل حيدث هلم شيئا بسامع الذان .فقد حص اخلرب عن أيب

للنسايئ (  )8اجلرح والتعديل ( ) 6 /6الضعفاء واملرتوكون لدلارقطين (  ) 6 /اجملروحني لبن حبان ( ) 77/
هتذيب الكامل (  .) /قلت :وهذا احلديث مما رواه عن أيب سعيد ,وزاد فيه ذكر الازدحام عند سدة املسجد ومس
الشعر ,وقوهل لصبح مقتول .فان هذا مل يرد يف أي رواية ,بل هو مما تفرد به أبو هارون هذا.
( ) والوارد أنه وجد حسه عىل يده الرشيفة.
( ) اس ناده ضعيف أخرجه أبو داود وغريه من طريق املثىن بن عبد الرمحن اخلزاعي عن أمية بن خميش ريض هللا عنه قال:
اكن رسول هللا  -صىل هللا عليه وسمل جالسا ورجل يألك ,فمل ي َسم ,حىت َمل ي َ َبق من طعامه ال ل ْقمة ,فلام دَف َعها اىل فيه,
قال :بسم هللا أ َّو َهل وأخ َره ,فَضَ حك رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,مث قال :ما زال الش يطان يألك َم َعه ,فلام ذكر امس هللا
أخرا ْاس تَقَا َء ما يف بطنه.
واملثىن جمهول ,وقد س بق مفصال ,وأول احلديث هل شواهد تقويه وهو قوهل :بسم هللا أوهل وأخره ,وأما اس تقاءة الش يطان
ما يف بطنه فمل أجد لها شاهدا ,ومل ترد ال هبذا الس ناد وهللا أعمل.
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هريرة أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال :اذا نودي للصالة أدبر الش يطان وهل رضاط ....
احلديث( ) .ويف رواية أخرى :هل رضيط( ).
والصل محل الرضاط عىل ظاهره كام قال ابن رجب :ورضاط الش يطان محمول عىل ظاهره عند
كثري من العلامء ,ومهنم من تأوهل ول حاجة اىل ذكل( ) اهـ.
قلت :وتأويل من تأوهل أيضا هل وهجه ,لورود ما يشهد هل ,فيحمتل أن املراد ابلرضاط هو المتثيل
لشدة نفوره بدليل ما جاء يف رواية مسمل :أدبر وهل حصاص .قال ابن هبرية :واحلصاص :أن حيرك
اذلنب اذلي هل ميينا وشامل( ) اهـ .قلت :ويؤيده رواية :ول يسمعك ش يطان ال وىل وهل نفري(.)5
وقال زين ادلين العرايق يف فوائد احلديث :السادسة :وأما احلمكة يف تصويته عند ادابره فقد تقدم
من الكم املهلب أن ذكل بغري اختياره ,وامنا هو مغلوب عليه فيه ملا حصل هل من شدة اخلوف,
وحيمتل أن املعىن يف ذكل أن يش تغل بسامع ما خيرجه من احلدث عن سامع الذان ,وحيمتل أن
املعىن يف ذكل الاس تخفاف ابملؤذن ومبا يقوهل كام يعهد من حال املس تخفني املس هتزئني.
السابعة :قال القايض عياض يف قوهل (وهل رضاط) :هذا يصح محهل عىل ظاهره ,اذ هو جسم متغذ
يصح منه خروج الرحي ,وحيمتل أهنا عبارة واس تعارة عن شدة اخلوف والنفار كام يعرتي امحلار ,قلت
ـ أي العرايق ـ  :وحيمتل أهنا عبارة عن الاس تخفاف كام قدمته وهللا أعمل( )6أهـ .
وقال احلافظ ابن جحر :قال عياض ميكن محهل عىل ظاهره ,لنه جسم متغذ يصح منه خروج الرحي,
وحيمتل أهنا عبارة عن شدة نفاره ,ويقويه رواية ملسمل( :هل حصاص) مبهمالت مضموم الول ,فقد
فرسه المصعي وغريه بشدة العدو .قال الطييب :ش به شغل الش يطان نفسه عن سامع الذان
( ) رواه البخاري ( )608واللفظ هل ,ومسمل (.) 81
( ) مس ند أيب داود الطيال ي ( ) 66مصنف عبد الرزاق ( .) 6
( ) فتح الباري لبن رجب (.) 5/5
( ) الفصاح عن معاين الصحاح (.) 71/6
( )5مس ند ابن اجلعد (  .) 7/قال أبو محمد الرسقسطي :قال هش مي :وهل نفري ,يعين رضاط .وقد جيوز أن يكون من
النفر ,يقال هذه ليةل النفور وليةل النفري .والنفر :اذا نفروا من مىن ,وأنشد:
فهل يؤمثين هللا يف أن ذكرهتا  ...وعللت أحصايب هبا ليةل النفر
ويقال :غضب من غري صيح ول نفر ,وفر من غري صيح ول نفر قال الشاعر:
كذوب أثوم جيعل هللا جنة  ...لميانه من غري صيح ول نفر
وجيوز أن يكون (وهل نفزي) ابلزاي معجمة ويقال :ابلقاف ,والنفز :اجامتع القوامئ ول يتفرقن عند الوثوب ,ول تنباع صعدا يف
السامء ,فيكون حينئذ شبهيا ابحلديث الخر :خرج وهل حصاص اهـ .ادللئل يف غريب احلديث ( .) 0 /
( )6طرح الترثيب ( .) 0 /
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ابلصوت اذلي ميل السمع ومينعه عن سامع غريه ,مث سامه رضاطا تقبيحا هل .تنبيه :الظاهر أن املراد
ابلش يطان ابليس وعليه يدل الكم كثري من الرشاح كام س يأيت ,وحيمتل أن املراد جنس الش يطان
وهو لك ممترد من اجلن والنس ,لكن املراد هنا ش يطان اجلن خاصة .قوهل :حىت ل يسمع التأذين,
ظاهره أنه يتعمد اخراج ذكل اما ليش تغل بسامع الصوت اذلي خيرجه عن سامع املؤذن أو يصنع
ذكل اس تخفافا كام يفعهل السفهاء ,وحيمتل أن ل يتعمد ذكل بل حيصل هل عند سامع الذان شدة
خوف حيدث هل ذكل الصوت بسبهبا ,وحيمتل أن يتعمد ذكل ليقابل ما يناسب الصالة من الطهارة
ابحلدث( ) اهـ.
وقال بدر ادلين العيين :هذا متثيل حلال الش يطان عند هروبه من سامع الذان حبال من خرقه أمر
عظمي ,واعرتاه خطب جس مي ,حىت مل يزل حيصل هل الرضاط من شدة ما هو فيه ,لن الواقع يف
شدة عظمية من خوف وغريه تسرتيخ مفاصهل ول يقدر عىل أن ميكل نفسه ,فينفتح منه خمرج
البول والغائط .وملا اكن الش يطان لعنه هللا يعرتيه شدة عظمية وداهية جس مية عند النداء اىل
الصالة فهيرب حىت ل يسمع الذان ,ش به حاهل حبال ذكل الرجل ,وأثبت هل عىل وجه الادعاء
الرضاط اذلي ينشأ من كامل اخلوف الشديد .ويف احلقيقة مامث رضاط ,ولكن جيوز أن يكون هل
رحي ,لنه روح ,ولكن مل تعرف كيفيته( ) اهـ.
قلت :وتفسري الرضاط ابلس تخفاف املراد به هو صوت خيرجه من فيه كصوت الرضاط ,قال
الزخمرشي :رضط أي اس تخف به من قوهلم :تلكم فالن فأرضط به فالن ,وهو أن حييك هل بفيه
فعل الضارط هزءا وخسرية( ) اهـ .وقال المري الصنعاين يف التحبري :وحيمتل أن يراد هل رضاط
عيل .أي :يصوت بفيه كصوت الرضاط( ) أهـ .
برضط يفهمه كحديث :فأرضط به ٌّ
ومثل هذا الكم العلامء يف معىن حديث( :ابل الش يطان يف أذنه) وقد س بق .فالشاهد أن هذه
المور غيبية حمضة ابلنس بة لنا ل يدرك كهنها ال بنص ,وليس مثت ٌنص ,واشرتاكهام يف المس ل
يعين اشرتاكهام يف احلد واحلقيقة ,لختالف الطبيعتني ,واخلوض فهيا مبا زاد عىل النص مردود عىل
قائهل ,وهللا أعمل.
( ) فتح الباري لبن جحر العسقالين ( .)85/
( ) معدة القاري (.) /5
( ) الفائق يف غريب احلديث (  ) 8/غريب احلديث لبن اجلوزي (  )1/الهناية يف غريب احلديث ( .)8 /
( ) التحبري ليضاح معاين التيسري ( ) 55/5قلت :قوهل (برضط يفهمه) كذا هو يف املطبوع ,ويبدو أن فهيا خلال ولعلها
مصحفة من (يرضط بفيه) وهللا أعمل.
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املسأةل الثالثة :قياس املسكوت عنه عىل املنطوق به يف الغيبيات:
وهذه املسأةل ُأفْرد َْت هنا لوقوع اخللط العجيب فهيا والتوسع من خاللها يف اثبات ما سكت عنه
الويح برضب من القياس العجيب خمللوقات أخفامه هللا عنا وقياسهم عىل الديم املشاهد,
واس تلزموا من بعض أفعاهل ما ل يلزم ,فظن بعضهم أن الش يطان اذلي قال هللا تعاىل فيه{ :ا َّن َك ْيدَ
ِ
َّ
الش ْي َطان َاك َن ضَ عيفا} حني أقدره هللا تعاىل عىل بعض الفعال الثابتة ابلنص مع النس ,وأقدره عىل
التسلط علهيم يف كيفية معينة تناسب طبيعته اليت ل نعلمها حنن ,فانه يكون بذكل قادرا عىل فعل
لك يشء مما مل ينص الويح عليه قياسا للمسكوت عىل املنطوق ؟! وهذا قياس يف أمر غييب يفتقر
اىل النص .ورمبا قاسوا أفعاهل عىل أفعال الديم مع اختالف الطبيعتني !! جفعلوا ما جاز من النس
جاز من اجلن؟؟!!
بطالن قياس امجلاع عىل ركضة الرمح:
ومن ذكل قول بعضهم يف قول النيب صىل هللا عليه وسمل محلنة بنت حجش عندما اس تح ْ
يضت
حيضة شديدة قال لها :امنا هذه َر ْكضَ ٌة من َر َكضَ ات الش يطان( ).
قالوا فاذا أقدره هللا تعاىل عىل أن يركض عرق الاس تحاضة يف املرأة فانه ميكنه حينئذ من جامعها
لن الفعلني متعلقان ابلرمح !!! فاذا جاز هل أحدهام مل ميتنع عليه الخر !!!.
ولعل احلامل هلم عىل ذكل هو تشبهيهم الش يطان ابلنسان فقاسوا ركضة الش يطان الغيبية عىل
ركضة النسان املشاهدة !! فنتج هلم أن الش يطان أدخل رجهل يف فرج املرأة حىت أوصلها اىل ذكل
العرق فركضه حىت فتقه ,فميكنه حينئذ من ادخال ذكره يف فرهجا ,وهو املطلوب !!!.
واجلواب أن ذكر الركضة من الش يطان يف حديث املس تحاضة قد ورد يف حديث محنة بنت حجش
وفاطمة بنت أيب حبيش ريض هللا عهنام ,فأما حديث محنة بنت حجش فقد قالت :كنت أس تحاض
حيضة شديدة كثرية ,جفئت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أس تفتيه وأخربه فوجدته يف بيت أخيت
زينب بنت حجش ,قالت :فقلت :اي رسول هللا :ان يل اليك حاجة ,فقال :وما يه؟ فقلت :اي
رسول هللا :اين أس تحاض حيضة كثرية شديدة مفا ترى فهيا؟ قد منعتين الصالة والصيام ,قال:
أنعت كل الكرسف ,فانه يذهب ادلم ,قالت :هو أكرث من ذكل قال :فتلجمي .قالت :امنا أجث جثا.
فقال لها :سأمرك بأمرين أهيام فعلت فقد أجزأ عنك من الخر ,فان قويت علهيام فأنت أعمل ,فقال
( ) س يأيت الالكم عليه قريبا ابذن هللا تعاىل.
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لها :امنا هذه ركضة من ركضات الش يطان ,فتحيِض س تة أايم أو س بعة يف عمل هللا ,مث اغتسيل
حىت اذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصيل أربعا وعرشين ليةل أو ثالرا وعرشين ليةل وأايهما
وصويم ,فان ذكل جيزئك ,وكذكل فافعيل يف لك شهر كام حتيض النساء ,وكام يطهرن مبيقات
حيضهن وطهرهن ,وان قويت عىل أن تؤخري الظهر ,وتعجيل العرص ,فتغتسلني مث تصلني الظهر
والعرص مجيعا ,مث تؤخرين املغرب ,وتعجلني العشاء مث تغتسلني وجتمعني بني الصالتني ,فافعيل
وتغتسلني مع الفجر وتصلني ,وكذكل فافعيل وصيل وصويم ,ان قدرت عىل ذكل .وقال رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل :وهذا أَعب المرين ايل( ) .وهذا حديث ل يصح ,فقد ورد من طريق عبد
هللا بن محمد بن عقيل بن أيب طالب ,وهو ضعيف ِسء احلفظ فال حيتج به.
( ) ضعيف الس ند .رواه الشافعي يف مس نده (  ) 0/وأمحد ( ) 67/ 5وأبو داود (  )76/والرتمذي ( ) 88/
وعبد الرزاق الصنعاين يف املصنف (  ) 06/والطرباين يف الكبري (  ) 8/وادلارقطين يف سننه (  ) 18/واحلاُك
(  ) 71/والطحاوي يف مشلك الرار ( ) /7والبهيقي يف السنن الكربى (  )500/مجيعهم من طريق عبد هللا بن
محمد بن عقيل بن أيب طالب عن ابراهمي بن محمد بن طلحة عن معه معران بن طلحة عن أمه محنة بنت حجش  ...احلديث.
وعبد هللا بن محمد بن عقيل بن أيب طالب خمتلف يف الاحتجاج به ,قال أبو داود :مسعت أمحد يقول :حديث ابن عقيل يف
نف ي منه يشء .وقال الرتمذي :هذا حديث حسن حصيح .وقال :وسألت محمدا عن هذا احلديث ,فقال :هو حديث حسن.
وهكذا قال أمحد بن حنبل :هو حديث حسن حصيح.
قلت :واذلي يرتحج أنه ل حيتج به ,فهو ضعيف ِسء احلفظ جدا ,حىت وصل عند بعضهم حد الرتك .وتعديل من حصح أو
حسن حديثه مجم ٌل ,وأما اجلرح فيه فهو مفص ٌل ,قال ابن سعد :واكن منكر احلديث ,ل حيتجون حبديثه ,واكن كثري العمل.
وقال يعقوب :وابن عقيل صدوق ,ويف حديثه ضعف شديد جدا .وقال أبو معمر القطيعي :اكن ابن عيينة ل حيمد حفظه.
وقال سفيان :اكن ابن عقيل يف حفظه يشء ,فكرهت أن ألقه .وقال حنبل بن احساق ,عن أمحد بن حنبل :ابن عقيل منكر
احلديث .وقال حيىي بن معني :ابن عقيل ل حيتج حبديثه .وقال مرة :ضعيف احلديث .وقال مرة :هاكل دامر .وقال مرة:
ضعيف يف لك أمره .وقال عيل بن املديين :اكن ضعيفا .وقال ابراهمي بن يعقوب اجلوزجاين :توقف عنه ,عامة ما يرويه
غريب .وقال العجيل :مدين اتبعي ثقة ,جائز احلديث .وقال النسايئ :ضعيف .وقال أبو زرعة :يتخلف عنه يف السانيد .وقال
أبو حاُت :لني احلديث ,ليس ابلقوي ,ول ممن حيتج حبديثه ,يكتب حديثه .وقال أبو بكر بن خزمية :ل أحتج به لسوء
حفظه .وقال ابن منده :حديث محنة (حتيِض يف عمل هللا س تا أو س بعا) ل يصح عندمه من وجه من الوجوه؛ لنه من رواية
ابن عقيل وقد أمجعوا عىل ترك حديثه .قلت :وفمي نقهل من الجامع نظر ظاهر .فقد قال الرتمذي :صدوق ,وقد تلكم فيه
بعض أهل العمل من قبل حفظه ,ومسعت محمد بن اسامعيل يقول :اكن أمحد بن حنبل ,واحساق بن ابراهمي ,وامحليدي
حيتجون حبديث ابن عقيل .قال محمد بن اسامعيل :وهو مقارب احلديث.
وقال احلاُك أبو أمحد :اكن أمحد بن حنبل واحساق بن ابراهمي حيتجان حبديثه ,ليس بذاك املتني املعمتد .وقال ابن عدي :يكتب
حديثه .وقال أبو داود :اكن سئ احلفظ .وقال ابن خراش :تلكم الناس فيه .وقال السايج :اكن من أهل الصدق ومل يكن
مبتقن يف احلديث .وقال ابن حبان :اكن ردئ احلفظ ,اكن حيدث عىل التومه فيجئ ابخلرب عىل غري سننه ,فلام كرث ذكل يف
أخباره وجب جمانبهتا والاحتجاج بضده .وقال ابن شاهني :ليس بذاك .وقال اخلطيب :اكن سئ احلفظ .وقال ابن جحر:
صدوق يف حديثه لني ويقال تغري بأخرة.
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وأما حديث فاطمة بنت أيب حبيش فاملعروف فيه هو ما رواه امجلاعة من حديث عائشة أن فاطمة
بنت أيب حبيش ,اكنت تس تحاض ,فسألت النيب صىل هللا عليه وسمل فقال :ذكل عرق وليست
ابحليضة ,فاذا أقبلت احليضة ,فدعي الصالة واذا أدبرت فاغتسيل وصيل( ) .وأما رواية الركضة يف
حديثا فهىي ضعيفة ,مل ترد ال من طريق عامثن بن سعد الاكتب وهو ضعيف ل حيتج به ,ومع هذا
فقد جاء يف روايته تردد فقال :فامنا ذكل ركضة من الش يطان ,أو عرق انقطع ,أو داء عرض لها( ).
والرواايت الصحيحة يف حديث فاطمة بنت أيب حبيش قد وردت بدون شك ,وبينت أنه عرق.

الطبقات (  ) 6 /اترخي ابن حمرز (  ) / ( )7 /الثقات للعجيل ( ) 77اجلرح والتعديل ( ) 5 /5اجملروحني
(  ) /الاكمل لبن عدي ( ) 05/5اترخي أسامء الضعفاء والكذابني ( ) 8هتذيب الكامل ( )78/ 6اكامل هتذيب
الكامل ( ) 78/8هتذيب الهتذيب ( ) /6تقريب الهتذيب ( ).
( ) رواه جامعة مهنم ماكل وسفيان الثوري والليث وزهري ووكيع بن اجلراح وعبدة بن سلمين وحيىي بن سعيد القطان وجعفر
بن عون وحامد بن سلمة وحامد بن زيد ومعرو بن سلمة وأبو معاوية وسعيد بن عبد الرمحن وأبو أسامة وأبو حنيفة وغريمه
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  ...احلديث.
رواه البخاري (  )7 / ( )55/ومسمل (  ) 6 /وأبو داود (  )7 /والرتمذي (  ) 86/والنسايئ (  ) 6/وابن
ماجه (  ) 0 /مس ند أمحد (  ) 00/مس ند ابن اجلعد (  ) 1 /مس ند احساق بن راهويه (  )16/رشح مشلك
الرار ( 57/7و  58و  ) 51سنن ادلاريم (  )60 / ( )517/والزبار ( ) 1/ 8وابن حبان (  ) 8 /وغريمه.
واتبع هشاما حبيب بن أيب رابت عن عروة عن عائشة يف قوهل :امنا ذكل عرق .رواه ابن ماجه ( .) 0 /
( ) ضعيف الس ناد .رواه أمحد ( )60 / 5ادلارقطين يف السنن (  ) 0 /احلاُك يف املس تدرك (  ) 8 /البهيقي يف
السنن الكربى (  )5 /مجيعهم من طريق عامثن بن سعد عن عبد هللا بن أيب مليكة قال :حدثتين خاليت فاطمة بنت أيب
حبيش قالت :أتيت عائشة فقلت لها :اي أم املؤمنني ,قد خشيت أن ل يكون يل حظ يف السالم ,وأن أكون من أهل
النار ,أمكث ما شاء هللا من يوم أس تحاض ,فال أصيل هلل عز وجل صالة ,قالت :اجل ي حىت جييء النيب صىل هللا عليه
وسمل ,فلام جاء النيب صىل هللا عليه وسمل قالت :اي رسول هللا ,هذه فاطمة بنت أيب حبيش ختىش أن ل يكون لها حظ يف
السالم ,وأن تكون من أهل النار ,متكث ما شاء هللا من يوم تس تحاض ,فال تصيل هلل عز وجل فيه صالة ,فقال :مري
فاطمة بنت أيب حبيش ,فلمتسك لك شهر عدد أايم أقراهئا ,مث تغتسل ,وحتتيش ,وتستثفر ,وتنظف ,مث تطهر عند لك
صالة ,وتصيل ,فامنا ذكل ركضة من الش يطان ,أو عرق انقطع ,أو داء عرض لها.
وعامثن بن سعد القريش الاكتب قال أمحد :اكن حيىي القطان يقول فيه شيئا شديدا .وقال ابن معني :ليس بذاك .وقال مرة:
ضعيف .وقال النسايئ :ليس ابلقوي .وقال ابن منري :ش يخ ليس بذاك .وقال معر بن ش بة :قال حيىي بن سعيد أتيت عامثن
بن سعد الاكتب فسمعته يقول حدثنا عبيد بن معري مث تتبعته فاذا هو عبد هللا بن عبيد بن معري ,فاكن يعجب ممن حيدث
عنه .وقال أبو حاُت :ش يخ .وقال أبو زرعة :لني .وقال أبو أمحد احلاُك :ليس ابملتني عندمه .وقال ابن حبان :اكن ممن ل ميزي
ش يخه من ش يخ غريه وحيدث مبا ل يدري وجييب فمي يسأل فال جيوز الاحتجاج به .وقال ابن عدي :هو حسن احلديث,
مع ضعفه يكتب حديثه .وملا خرج احلاُك حديثه يف مس تدركه قال :جيمع حديثه .انظر اترخي ادلوري (  ) /الضعفاء
واملرتوكون ( )75اجلرح والتعديل ( ) 5 /6اجملروحني (  )16/الاكمل لبن عدي ( ) 87/6تعليقات ادلارقطين عىل
اجملروحني ( ) 80هتذيب الكامل ( ) 75/ 1اكامل هتذيب الكامل (.) 6/1
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وأما حديث أم حبيبة بنت حجش زوج عبد الرمحن بن عوف روته معرة عن عائشة أن أم حبيبة
بنت حجش اكنت حتت عبد الرمحن بن عوف ,وأهنا اس تحيضت ,فال تطهر ,فذكر شأهنا لرسول
هللا صىل هللا عليه وسمل ,فقال :ليست ابحليضة ,ولكهنا ركضة من الرمح ,فلتنظر قدر قرهئا اليت
اكنت حتيض هل ,فلترتك الصالة ,مث لتنظر ما بعد ذكل ,فلتغتسل عند لك صالة ,ولتصل( ) .فامنا
فيه قوهل( :ولكهنا ركضة من الرمح) .وليس فيه ذكر ركضة الش يطان .وهذا احلديث وان اكن حصيح
الس ناد ,ال أن العلامء قد تلكموا يف الزايدة الواردة يف أخره ويه المر ابلغتسال عند لك صالة,
فهىي غري حمفوظة ,وقد ورد احلديث من طريق الزهري عن عروة بن الزبري ومعرة بنت عبد الرمحن
عن عائشة ريض هللا عهنا ,وفيه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال لها :ان هذه ليست ابحليضة
ولكن هذا عرق فاغتسيل وصيل( ) .وهذا أحص اس نادا وأقوى.
وقد ورد ذكر ركضة الش يطان يف خرب ابن عباس قال :س ئل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عن
املس تحاضة فقال :تكل ركضة من الش يطان يف رمحها( ).
( ) رواه أمحد (  ) 1/والنسايئ (  ) 0/والطحاوي يف رشح معاين الرار (  )18/والبهيقي يف السنن الكربى
(  )5 5/من طريق يزيد بن عبد هللا بن أسامة بن الهاد عن أيب بكر بن محمد بن معرو بن حزم عن معرة به .قال البهيقي:
قال بعض مشاخئنا :خرب ابن الهاد غري حمفوظ قال الش يخ :وقد رواه محمد بن احساق عن يسار عن الزهري عن عروة عن
عائشة اهـ .قلت :خرب الزهري س يايت ذكره يف التعليق اليت ابذن هللا تعاىل.
( ) رواه البخاري (  )7 /ومسمل (  ) 6 /وأبو داود (  )7 /والنسايئ (  ) 8/وابن ماجه (  ) 05/وأمحد
(  ) /وادلاريم يف سننه (  )60 /بعضهم رواه اتما وبعضهم خيترص من طريق الزهري عن عروة ـ وبعضهم عنه وعن
معرة ـ عن عائشة أن أم حبيبة بنت حجش  -ختنة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وحتت عبد الرمحن بن عوف -
اس تحيضت س بع س نني .فاس تفتت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف ذكل .فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :ان هذه
ليست ابحليضة ولكن هذا عرق فاغتسيل وصيل .قالت عائشة :فاكنت تغتسل يف مركن يف جحرة أخهتا زينب بنت حجش
حىت تعلو محرة ادلم املاء .وهذا اللفظ ملسمل وأيب داود .ولمحد :فاكنت تغتسل عند لك صالة .وللنسايئ وابن ماجه
وادلاريم :فاكنت تغتسل للك صالة.
( ) حصيح لغريه .رواه الطرباين يف املعجم الوسط ( ) 1/7والكبري (  :) /من طريقني عن اسامعيل بن صبيح
الكويف ثنا أبو أويس عن ثور بن يزيد وموَس بن ميرسة عن عكرمة عن ابن عباس به.
وروى عبد الرزاق يف املصنف (  ) 0 /وابن أيب شيبة يف املصنف (  )81/وادلاريم يف السنن (  )6 8/من طريق
أيب احساق عن احلارث عن عيل ريض هللا عنه قال :اذا تطهرت املرأة من احمليض ,مث رأت بعد الطهر ما يريهبا ,فامنا يه
ركضة من الش يطان يف الرمح .فاذا رأت مثل الرعاف ,أو قطرة ادلم ,أو غساةل اللحم ,توضأت وضوءها للصالة ,مث تصيل
فان اكن ادلم عبيطا اذلي ل خفاء به ,فلتدع الصالة .ولفظه لدلاريم .قال عبد الرزاق :زاد ارسائيل يف حديثه« :فان اكن
دما عبيطا ل خفاء به فلتدع الصالة.
وروى ماكل يف املوطأ (  )5 /عن أيب الزبري امليك أن أاب ماعز السلمي عبد هللا بن سفيان أخربه أنه اكن جالسا مع عبد
هللا بن معر جفاءته امرأة تس تفتيه فقالت :اين أقبلت أريد أن أطوف ابلبيت ,حىت اذا كنت عند ابب املسجد ,هرقت
ادلماء فرجعت ,حىت ذهب ذكل عين .مث أقبلت حىت اذا كنت عند ابب املسجد هرقت ادلماء فرجعت ,حىت ذهب ذكل
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واذلي يظهر أن ذكر الركضة رابت يف بعض الحاديث ,وعليه فان العلامء قد اختلفوا يف املراد
بركضة الش يطان هنا هل يه حقيقية أم معنوية؟.
معىن قول النيب صىل هللا عليه وسمل( :امنا يه ركضة الش يطان):
قال اخلطايب :وقوهل امنا يه ركضة الش يطان فان أصل الركض الرضب ابلرجل والصابة هبا ,يريد به
الرضار والفساد كام تركض ادلابة وتصيب برجلها ,ومعناه وهللا أعمل أن الش يطان قد وجد بذكل
طريقا اىل التلبيس علهيا يف أمر ديهنا ووقت طهرها وصالهتا حىت أنساها ذكل ,فصار يف التقدير
كنه ركضة انلهتا من ركضاته ,واضافة النس يان يف هذا اىل فعل الش يطان كهو يف قوهل س بحانه
{فَأَن ْ َساه َّ
الش ْي َطان ذ ْك َر َربه} ,وكقول النيب صىل هللا عليه وسمل  :ان نساين الش يطان شيئا من
صاليت فس بحوا أو كام قال أي ان لبس عيل( ) اهـ.
ومحلها قوم عىل احلقيقة .قال أبو عبيد القامس بن سالم :ركضة من الش يطان يعين ادلفعة وأصل
الركض ادلفع ومنه قيل للرجل :هو يركض ادلابة امنا هو حتريكه اايها وقال هللا تبارك وتعاىل:
{ ْارك ْض بر ْج َ
اب}( ) اهـ.
رش ٌ
كل ه ََذا م ْغتَ َس ٌل َابر ٌد َو َ َ
وقال العيين :وقيل :هو حقيقة وأن الش يطان رضهبا حىت فتق عرقها( ) اهـ.
وقال الس ندي :واملراد أن الش يطان رضب ابلرجل يف الرمح حىت فتق عرقها ,وقيل ان الش يطان
وجد بذكل طريقا اىل التلبيس علهيا يف أمر ديهنا فصار كهنا ركضة انلها من ركضاته يف الرمح( ) اهـ.
وقال المري الصنعاين :معناه أن الش يطان قد وجد سبيال اىل التلبيس علهيا يف أمر ديهنا وطهرها
وصالهتا حىت أنساها عادهتا ,وصارت يف التقدير كهنا ركضة منه ,ول ينايف ما تقدم من أنه عرق
عين .مث أقبلت حىت اذا كنت عند ابب املسجد هرقت ادلماء .فقال عبد هللا بن معر :امنا ذكل ركضة من الش يطان
فاغتسيل ,مث استثفري بثوب ,مث طويف.
( ) معامل السنن (  )81/وانظر رشح مس ند الشافعي للرافعي (  )7 /و رشح املشاكة للطييب (  , )86 /نيل الوطار
( . ) 1/
( ) غريب احلديث ( . ) 5/
( ) رشح سنن أيب داود ( . )61/
( ) حاش ية الس ندي عىل سنن النسايئ ( . ) /
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يقال هل العاذل ,لنه حيمل عىل أن الش يطان ركضه حىت انفجر ,والظهر أهنا ركضة منه حقيقة اذ
ل مانع من محلها عليه( ) اهـ.
قلت :ول مانع من محلها عىل احلقيقة ,لهنا غري متعذرة ,ولكهنا حقيقة تليق بطبيعة الش يطان
وخلقته ,ولهذا ل نعرف كيفية ذكل ,وقد ثبت أن الش يطان جيري من ابن أدم جمرى ادلم ,فرمبا
ركض العرق أثناء جريه ,وحيمتل غري ذكل ,وعىل لك حال فال جيوز قياس الوطء عىل الركضة لهنا
جمهوةل الكيفية ابلنس بة لنا ,فال يصح القياس عىل اجملهول ,ولن الفعلني خمتلفان.
قال الش بيل بعد أن ذكر حديث الركضة :وهذا ل ينايف ما رواه البخاري يف حصيحه من حديث
عائشة يف قصة فاطمة بنت أيب حبيش من قول رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :امنا ذكل عرق.
ويف رواية دم عرق انفجر .وذكل لن الش يطان جيري من ابن أدم جمرى ادلم كام أخرب صىل هللا
عليه وسمل ,فاذا ركض ذكل العرق وهو جار سال منه ادلم ,وللش يطان يف هذا العرق اخلاص
ترصف ,وهل به اختصاص زائد عىل عروق البدن مجيعها ,ولهذا تترصف السحرة فيه ابستنجاد
الش يطان يف نزيف املرأة وس يالن ادلم من فرهجا حىت ياكد هيلكها ,ويسمون ذكل ابب الزنيف,
وامنا يس تعينون فيه بركض الش يطان هناكل واساةل ادلم ,فالكمه صىل هللا عليه وسمل يصدق
بعضه بعضا وهو الشفاء والعصمة.
تعليق وبيان ,قلت( :الش بيل) :وكذكل القول يف قوهل صىل هللا عليه وسمل يف الطاعون انه وخز
أعدائمك من اجلن ,مع قوهل صىل هللا عليه وسمل :غدة كغدة البعري خيرج من مراق البطن .وذكل أن
اجلين اذا وخز العرق من مراق البطن خرج من وخزه الغدة فيكون وخز اجلين سببا للغدة
اخلارجية( ) اهـ.
بطالن قياس امجلاع عىل الاحتالم:
ومن ذكل أيضا قول البعض يف حديث أم سلمة قالت :قالت أم سلمي :اي رسول هللا ان هللا ل
يس تحيي من احلق ,فهل عىل املرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال النيب صىل هللا عليه وسمل :اذا
رأت املاء .فغطت أم سلمة وهجها وقالت :اي رسول هللا أو حتتمل املرأة؟ قال :نعم تربت ميينك ,فمب

( ) س بل السالم (  ) 50/وانظر مرعاة املفاتيح ليب احلسن املباركفوري ( .) 6 /
( ) أاكم املرجان (ص ) ونقل الس يوطي بعضه يف لقط املرجان (ص ).
- 172 -

يش هبها ودلها( )؟! متفق عليه .ويف رواية ملسمل :قالت :اي رسول هللا ان هللا ل يس تحيي من
احلق ,أرأيت املرأة اذا رأت يف النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم ل ؟  .....اخل.
فقالوا هذا دليل عىل أن الش يطان خيييل للنامئني من اذلكور والانث ما يقوي فهيم الغريزة,
فيس تدعي خروج املين وهو ما يسمى ابلحتالم ,فهذا ترصف حال نوهمم يف شهواهتم حبيث يشعر
النامئ جبامع حقيقي حىت يزنل منيه ,فال ميتنع ترصفه حال يقظهتم ابمجلاع احلقيقي أيضا.
واجلواب أن هذا من أبطل القياس اذلي حتدثنا عنه قبل قليل وهو قياس املسكوت عنه عىل
املنطوق به يف الغيبيات ,وهو لو اكن حصيحا يف نفسه لاكن اس تعامهل هنا فاسدا لنه قياس مع
الفارق ,فاثبات ترصف معني للش يطان مع النسان يف حال يقظته مع قوته وانتباهته ابلقياس عىل
ترصفه معه حال النوم مع ضعفه واسرتخاء أعضائه هو قياس العىل عىل الدَّن وهو ابطل ,وهو
كقياس الوسوسة عىل ارتاكب الفعل ,لن الاحتالم رضب من الزتيني والترصف يف اخمليةل,
فيخييل اليه أنه جيامع ,ومثهل املرأة متاما ,وهذا كام لو تفكر اليقظان وتصور حاةل امجلاع فكثريا ما يقع
معه انزال ,ولهذا ذكر كثري من الفقهاء يف ابب الصوم حمك من تفكر فأنزل هل يبطل صومه أم ل,
ومل يذكروا الكفارة لنه ليس جبامع ,وحال النوم أضعف من حال اليقظة ,وليس معىن هذا وقوع
جامع حقيقي حال النوم ,واثبات قدرة الش يطان عىل امجلاع قياسا عىل قدرته عىل التخييل قياس
ابطل ,فأين هذا من امجلاع احلقيقي املدعى؟؟!! ال أن يقولوا ان الاحتالم هو جامع من الش يطان
!! وهذا ابطل وال لوجب الغسل ولو بدون انزال حلصول اليالج فعال ,ولو قيل هبذا لدى اىل
ارتاكب خمالفة النص الرصحي اذلي اس تدلوا به (فهل عىل املرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال النيب
صىل هللا عليه وسمل :اذا رأت املاء).
املسأةل الرابعة :تشلك اجلن هل هو عىل احلقيقة أم عىل التخييل؟
وهذه املسأةل س يأيت الالكم علهيا يف الفصل القادم اكمال لمهيهتا وكرثة الالكم فهيا.

( ) البخاري (  ) 8/مسمل (  ) 5 /النسايئ ( /
عن أم سلمة  ...احلديث.

) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أيب سلمة
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الفصل اخلامس:
متهيد:
هل اجلن يتشلكون عىل احلقيقة أم عىل سبيل التخييل؟
البحث يف هذه املسأةل هل ارتباط وثيق مبسأةل التناكح بني اجلن والنس ,فان القول بتشلكهم عىل
احلقيقة وانتقاهلم اىل صورة النسان يعترب ركزية هممة عند القائلني ابلماكن والوقوع ,اذ ان تشلكهم
يف صورة الديم جيعل بيهنم وبني النس توافقا كبريا يف الشلك واملضمون ,فال ميتنع حينئذ الزتاوج
بل والتوادل بيهنام ,بغض النظر عن حمك ذكل رشعا .ومجهور العلامء من املتأخرين يقولون بقدرة اجلن
عىل التشلك والتصور يف أي صورة شاءوا من انسان أو حيوان ,مث اهنم توسعوا بعد ذكل يف
اثبات لوازم ذكل التحول والانتقال ,فتعرض كثري مهنم ملسأةل رضاعة الن ي من لنب اجلنية!!!!!
واختلفوا هل تنترش احلرمة هبذا الرضاع أم ل؟!!! قياسا عىل النس ية!!! ,وحمك جامع زوجته من
اجلن اذا جاءته يف صورة لكبة أو أاتن!!! وتيقن أهنا زوجته!!! ,وعكس ذكل اذا جاءها زوهجا من
اجلن يف صورة حامر أو لكب!!! وتيقنت أنه زوهجا!!! .وتلكموا يف عورة اجلين أهنا ما بني الرسة
والركبة!! واذا أدخل حشفته!! يف فرج أدمية هل علهيام غسل؟!! وغري ذكل من املسائل املتفرعة
عىل القول ابلتشلك احلقيقي كام تقدم ذكره يف أقوال اجملزيين.
وكثري من العلامء قالوا خبالف هذا ,وجعلوا التشلك من قبيل التخييل .قال الش بيل :قال كثري من
الناس ان اجلن قادرة عىل المتثيل والتصوير عىل معىن أهنا قادرة عىل ختييل وفعل ما يتومه عنده
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انتقالها عن صورها ,فيدرك الراؤون ذكل ختييال ,ويظنون أن املريئ ش يطان وامنا ذكل خيالت
واعتقادات يفعلها هللا تعاىل عند فعل البرش للناظرين فأما أن ينتقل أحد من صورته عىل احلقيقة
اىل غريها فذكل حمال( ) اهـ.
قلت  :ويؤيد هذا اذلي ذهب اليه كثري من الناس من عدم قدرة اجلن عىل التشلك وامنا هو ختييل
ما رواه عبدالرزاق وابن أيب شيبة عن يسري بن معرو قال :ذكران الغيالن عند معر فقال :ان أحدا
ل يس تطيع أن يتغري عن صورته اليت خلقه هللا تعاىل عليه ,ولكن هلم حسرة كسحرتمك ,فاذا رأيمت
من ذكل شيئا فأذنوا( ).
قال ابن قتيبة :وكذكل جعل للجن أن تمتثل وتتخيل يف صور خمتلفة ,كام جعل للمالئكة .قال هللا
جل وعز {فَأَ ْر َسلْنَا الَهيْ َا رو َحنَا فَتَ َمث َّ َل لَهَا ب ََرشا َسو ًّاي} ,ليس ما تنتقل اليه من هذه المثةل عىل
ِ
احلقائق ,امنا يه متثيل وختييل ,لتلحقها البصار .وحقائق خلقها ,أهنا أرواح لطيفة ,جتري جمرى
ادلم ,وتصل اىل القلوب ,وتدخل يف الرثى ,وتَرى ول ترى( ).
قال النووي عند حديث( :ول غول) :قال مجهور العلامء :اكنت العرب تزمع أن الغيالن يف الفلوات
ـ ويه جنس من الش ياطني ـ ترتاءى للناس ,وتتغول تغول ـ أي :تتلون تلوان ـ  ,فتضلهم عن
الطريق فهتلكهم ,فأبطل النيب صىل هللا عليه وسمل ذاك ,وقال أخرون :ليس املراد ابحلديث نفي
وجود الغول وامنا معناه :ابطال ما تزمعه العرب من تلون الغول ابلصور اخملتلفة واغتيالها قالوا :ومعىن
(ل غول) أي ل تس تطيع أن تضل أحدا( ) اهـ.
فالقول ابنتقال الش ياطني بني الصور اخملتلفة هو زمع يزمعه عرب اجلاهلية ,وليس هل حقيقة واقعة.
وكثري ممن يرى وقوع التناكح والتوادل بني اجلنسني بىن قوهل عىل هذه املسأةل ,يقول لو جاء اجلين يف
صورة انسان فميكنه أن جيامع النس ية بناء عىل أن انقالب الصورة حقيقي ,مبعىن أنه يتحول من
هيئته اليت خلق علهيا اىل خملوق أخر انسان أو حيوان ,وهذا خيالف أثر معر السابق من امتناع
التحول احلقيقي ,ونسب ريض هللا عنه ذكل اىل معل حسرة اجلن ,والعلامء عىل أن السحرة ل قدرة
( ) أاكم املرجان (ص ).
( ) اس ناده حصيح .رواه عبد الرزاق يف مصنفه ( ) 6 /5وابن أيب شيبة يف مصنفه ( )1 /6من طريق أيب احساق
سلمين بن أيب سلمين الشيباين عن يسري بن معرو قال ذكرت الغيالن عند معر فقال :فذكره .وأبو احساق الشيباين أحد
الثقات ,ويسري بن معرو ثقة خمرضم.
( ) تأويل خمتلف احلديث ( .) 0
( ) رشح النووي لصحيح مسمل ( .) 7 - 6/
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لها عىل قلب العيان ,بل غاية معلهم هو التخييل والتأثري ,وأما قلب املوجودات من عني اىل عني
أخرى كقلب النسان اىل حيوان أو العكس ,أو قلب احلجر ذهبا وحنو ذكل فهذا نوع خلق وانشاء
خلق أخر ,وهو من خصائص الربوبية ,ومل خيالف يف هذا ال قليل جدا مهنم الفخر الرازي .ولن
الانتقال من صورة اىل صورة أخرى ,أو من عني اىل عني أخرى ل يكون ال بنقض البنية الوىل
وتفريق الجزاء ,فاذا وقع ذكل بطلت احلياة ,فاعادهتا يف صورة أخرى هو احياؤها بعد موهتا
وفناهئا ,أو خلقها من جديد ,وهذا حمال عىل السحرة اذلين حمك هللا تعاىل علهيم بعدم الفالح يف
الساحر َح ْيث َأ َىت}.
قوهلَ { :و َل ي ْفلح َّ
وعىل هذا فاذا تصور بصورة النسان فال يعين أنه صار برشا سواي من لك وجه ,لن هللا تعاىل:
بني خلق النسان فقال{ :اانَّ َخلَ ْقنَا ْالن ْ َس َان م ْن ن ْط َفة َأ ْمشَ اج نَبْتَليه} وقال أيضاَ { :ول َ َق ْد َخلَ ْقنَا
ِ
ِ
ا ْلن ْ َس َان م ْن س َال َةل م ْن طني * َّمث َج َعلْ َناه ن ْط َفة يف قَ َرار َمكني * َّمث َخلَ ْقنَا الن ْط َف َة عَلَ َقة فَ َخلَ ْقنَا الْ َعلَقَ َة
ِ
مضْ غَة فَ َخلَ ْقنَا الْمضْ غَ َة ع َظاما فَ َك َس ْوانَ الْع َظا َم لَ ْحما َّمث َأنْشَ أْانَ ه َخلْقا أخ ََر فَتَ َب َاركَ َّاَّلل َأ ْح َسن
الْخَالق َني} ,وأما اجلن خفلقهم من انر ,فال ينتقل هذا اىل هذا ,وال اس تلزم رفع الثقة بلك يشء ,فان
من رأى ودله فيحمتل أنه جين تشلك به .وما أجاب به بعض العلامء من أن هللا تعاىل تكفل لهذه
المة بعصمهتا عن أن يقع فهيا ما يؤدي ملثل ذكل املرتتب عليه الريبة يف ادلين ورفع الثقة بعامل وغريه
فاس تحال رشعا الاس تلزام املذكور ,فهو جواب ل دليل عليه من كتاب أو س نة ,بل الظاهر أن
ذكل الانقالب احلقيقي جبميع اخلصائص ل يكون كام قال معر ريض هللا عنه .بدليل أن الش يطان
لو متثل يف صورة انسان مل يس تطع اللك من طعام ذكر امس هللا عليه ,لبقاء اخلصائص الش يطانية
فيه ,بيامن أي انسان يف هذا الكون همام بلغ يف الكفر والعتو فانه ميكنه أن يألك من أي طعام ذكر
امس هللا عليه أم مل يذكر .وملا متثل الش يطان يف صورة رساقة بن ماكل يف غزوة بدر قال {اين بَري ٌء
ِ
م ْن ْمك اين َأ َرى َما َل تَ َر ْو َن} والبرش ل ترى املالئكة بصورهتا اليت خلقت علهيا ,فلو انقلب اىل برش
ِ
خلرج عن كونه ش يطاان ,ولكن ذكل مل يكن ,بل بقي عىل خصائصة الش يطانية خمييال ملن رأه أنه
رساقة بن ماكل .وما ورد يف بعض الرواايت من أ َّن يده اكنت يف يد بعض املرشكني ,فل َّما عاين
املالئكة انزتعها َّمث َّ
وىل هاراب ,فال يصح المتسك هبا ,لعدم القطع بنسبته اىل ابن عباس( ) ,فهىي من
رواية عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس ,وهو مل يدركه ,وهللا أعمل.
( ) رواه ابن جرير يف تفسريه (  )7/وابن أيب حاُت يف التفسري ( 7 5/5رمق  )1 57والبهيقي يف ادللئل ( )78/
من طريق أيب صاحل عبد هللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن عىل بن أيب طلحة عن ابن عباس قال :جاء ابليس يوم بدر
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وأما املكل اذا تصور يف صورة البرش فهذا واحض أن هللا تعاىل س بحانه ابرادته جيعهل رجال ل ابرادة
امل َ َكل ,وهلل أن يفعل ما يشاء ,لن امل َ َكل ل يفعل شيئا بنفسه ال أن يكون مأمورا كام قال تعاىل:
ون} ,وقوهل تعاىلَ { :ولَ ْو َج َعلْ َناه َملَاك ل َ َج َعلْ َناه َرجال
ون َّ َ
ون َما ي ْؤ َمر َ
اَّلل َما َأ َم َر ْمه َوي َ ْف َعل َ
{ َل ي َ ْعص َ
ون} فانتقال املكل اىل برش مل يقع ,ولو وقع فهو فعل هللا فيه وليس فعل
َولَلَبَ ْس نَا عَلَهيْ ْم َما يَلْبس َ
املكل يف نفسه .وأما قوهل تعاىل{ :فَأَ ْر َسلْ َنا الَهيْ َا رو َحنَا فَ َت َمث َّ َل لَهَا ب ََرشا َسو ًّاي} فالصحيح الشهر أنه
ِ

يف جنْد من الش ياطني ,معه رايته ,يف صورة رجل من بين مدجل ,والش يطان يف صورة رساقة بن ماكل بن جعشم ,فقال
الش يطان للمرشكني { َل غَال َب لَمك الْ َي ْو َم م َن النَّاس َواين َج ٌار لَ ْمك} .فلام َّ
اصطف الناس ,أخذ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل
قبضة من الرتاب فرىم هبا يف وجوه املرشكني ,فولَّوا ِ مدبرين .وأقبل جربيل اىل ابليس ,فل َّما رأه ,واكنت يده يف يد رجل من
املرشكني ,انزتع ابليس يده َّ
فوىل مدبرا هو وش يعته ,فقال الرجل :اي رساقة ,تزمع أن َّك لنا جار؟ قال {اين َأ َرى َما َل تَ َر ْو َن
ِ
اَّلل َو َّاَّلل َشديد الْعقَاب} ,وذكل حني رأى املالئكة.
اين َأخَاف َّ َ
ِ
وهذا الس ناد هو حصيفة مشهورة ,اعمتدها العلامء ابلقبول من حيث امجلةل ,وعيل بن أيب طلحة الواليب وان اكن ابتفاق
العلامء مل َير ابن عباس ول مسع منه ,ال أن َّه روى التفسري عن ثقات أحصاب ابن عباس مكجاهد وسعيد بن جبري وعكرمة,
كام قاهل بعض المئة ,وانزع بعضهم يف هذا ,فقد س ئل صاحل بن محمد جزرة عنه ممن أخذ التفسري؟ فقال :من ل أحد.
وبعضهم قال أن َّه قد مسع من أحصاب ابن عباس الثقات وغري الثقات .وامنا تمتزي الرواايت ابلعتبار بغريها .ولهذا ملا س ئل
المام أمحد عنه قال :هل أش ياء منكرات.
وهذه الصحيفة فهيا الصحيح وفهيا الضعيف وفهيا املنكر ,ول يصح احلمك عىل مجيع ما فهيا حبمك واحد ,بل حيمك عىل لك
رواية فهيا ابحلمك الالئق هبا .وليس لك لفظة فهيا حصيحة النس بة اىل ابن عباس.
قال ش يخ السالم ابن تميية يف بيان تلبيس اجلهمية ( :)5 /5هذا التفسري هو تفسري الواليب ,وأ َّما ثبوت ألفاظه عن ابن
عباس ففهيا نظر ,ل َّن الواليب مل يسمعه من ابن عباس ومل يدركه ,بل هو منقطع ,وانَّام أخذ عن أحصابه ,وكام أ َّن السد َّي
أيضا يذكر تفسريه عن ابن مسعود وابن عباس وغريهام من أحصاب النيب صىل هللا عليه وسمل ,وليست تكل ألفاظهم بعيهنا,
بل ن ْقل هؤلء شبيه بن ْقل أهل املغازي والسري ,وهو مما يستشهد به ,ويعترب به ,ويضم بعضه اىل بعض ,فيصري جحَّة .وأما
ثبوت يشء مبجرد هذا النقل عن ابن عباس فهذا ل يكون عند أهل املعرفة ابملنقولت ,وأحسن حال هذا أن يكون منقول
عن ابن عباس ابملعىن اذلي وصل اىل الواليب ,ان اكن هل أصل عن ابن عباس أهـ.
وقد ورد يف تفسري أية النفال هذه عن مجع من التابعني ومن دوهنم كعروة بن الزبري وقتادة ومحمد بن كعب ومحمد بن السائب
اللكيب والسدي ومحمد بن احساق وغريمه أ َّن ابليس تبدَّا هلم يف صورة رساقة بن ماكل.
وروي ذكل عن ابن عباس أيضا ولكن بس ند ضعيف.
وهناك معىن أخر لكيفية تزيني الش يطان هلم ,فقد ورد عن احلسن أ َّن تزيني ابليس هلم انَّام اكن عن طريق الوسوسة واللقاء
يف القلب ,وليس عن طريق التبدي يف صورة رساقة ول غريه .والول هو الشهر ,وعليه مجهور املفرسين .ولكن يالحظ
أ َّن يف بعض الرواايت زايدات انفردت هبا ,ومل ترد يف غريها ,فهذه الزايدات ل يصح المتسك هبا لالحتجاج هبا يف مسأةل
ما ,لعدم اجلزم بصحهتا اىل قائلها ,ومل ترد يف بقية الطرق عن ابن عباس .من ذكل ما ورد يف رواية عيل بن أيب طلحة عن
ابن عباس وفهيا( :واكنت يده يف يد رجل من املرشكني ,انزتع ابليس يده َّ
فوىل مدبرا هو وش يعته) .فال تصلح دليال عىل أ َّن
الش يطان متث َّل يف صورة انسان حقيقي ميكن المساك به ملا س بق ,وهللا أعمل.
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جربيل ,واملعىن أي فظهر لها وجاءها وتش به لها( ) وأن مرمي علهيا السالم رأت أماهما برشا سوي
اخللقة ل عيب فيه ول نقص( ) .وقد تقدم قريبا الكم ابن قتيبة أن هذا التشلك عىل سبيل التخييل
التخييل ل احلقيقة.
( ) نقل احلافظ ابن جحر يف فتح الباري (  ) /عن ش يخه البلقيين قوهل :واحلق أن متثل املكل رجال ليس معناه أن ذاته
انقلبت رجال ,بل معناه أنه ظهر بتكل الصورة تأنيسا ملن خياطبه أهـ  .وانظر تفسري الطربي ( ) 6 / 8تفسري البغوي
(  ) 8/حبر العلوم للسمرقندي (  ) 7 /البس يط للواحدي ( .) /
( ) قال اللوِس يف روح املعاين ( :) 15/8واستشلك أمر هذا المتثل بأن جربيل عليه السالم خشص عظمي اجلثة حس امب
نطقت به الخبار ,مفىت صار يف مقدار جثة النسان يلزم أن ل يبقى جربيل ان تساقطت الجزاء الزائدة عىل جثة النسان,
وأن تتداخل الجزاء ان مل يذهب يشء وهو حمال .وأيضا لو جاز المتثل ارتفع الوثوق وامتنع القطع بأن هذا الشخص اذلي
يرى الن هو زيد اذلي ريئ أمس لحامتل المتثل ,وأيضا لو جاز المتثل بصورة النسان فمل ل جيوز متثهل بصورة أخرى غري
صورة النسان ,ومن ذكل البعوض وحنوه ,ومعلوم أن لك مذهب جير اىل ذكل فهو ابطل ,وأيضا لو جاز ذكل ارتفع الوثوق
ابخلرب املتواتر كخرب مقاتةل النيب عليه الصالة والسالم يوم بدر ,جلواز أن يكون املقاتل املمتثل به .وأجيب عن الول بأنه ل
ميتنع أن يكون جلربيل عليه السالم أجزاء أصلية قليةل وأجزاء فاضةل فبالجزاء الصلية يكون ممتكنا من المتثل برشا .هذا
عند القائلني بأنه جسم ,وأما عند القائلني بأنه روحاين فال استبعاد يف أن يتدرع اترة ابلهيلك العظمي وأخرى ابلهيلك الصغري.
وعن الثاين بأنه مشرتك اللزام بني اللك فان من اعرتف ابلصانع القادر يلزمه ذكل أيضا اذ جيوز أن خيلق س بحانه مثل زيد
مثال ومع هذا اجلواز يرتفع الوثوق وميتنع القطع عىل طرز ما تقدم .وكذا من مل يعرتف ,وأس ند احلوادث اىل التصالت
والتشالكت الفلكية يلزمه ذكل جلواز حدوث اتصال يقتِض حدوث مثل ذكل ,وحينئذ ميتنع القطع أيضا ,ولعهل ملا اكن مثل
ذكل اندرا مل يلزم منه قدح يف العلوم العادية املستندة اىل الحساس ,فال يلزم الشك أن زيدا اذلي نشاهده الن هو اذلي
شاهدانه ابلمس.
وأجيب عن الثالث بأن أصل التجويز قامئ يف العقل وامنا عرف فساده بدلئل السمع ,وهو اجلواب عن الرابع كذا قال المام
الرازي ,وعندي أن مسأةل المتثل عىل القول ابجلسمية مما ينبغي تفويض المر فهيا اىل عالم الغيوب ول سبيل للعقل اىل
اجلزم فهيا بيشء تنرشح هل القلوب أهـ  .قلت  :والكم الفخر الرازي موجود يف تفسريه مفاتيح الغيب ( .)5 /
وقال العيين يف معدة القاري (  : ) 5/حيمتل أن هللا تعاىل أفىن الزائد من خلقه مث أعاده عليه ,وحيمتل أن يزيهل عنه مث
يعيده اليه بعد التبليغ ,نبه عىل ذكل امام احلرمني .وأما التداخل فال يصح عىل مذهب أهل احلق  ...ما قيل اذا لقي جربيل
النيب عليه الصالة والسالم يف صورة دحية فأين تكون روحه؟ فان اكن يف اجلسد اذلي هل س امتئة جناح فاذلي أىت ل روح
جربيل ول جسده وان اكن يف هذا اذلي هو يف صورة دحية فهل ميوت اجلسد العظمي أم يبقى خاليا من الروح املنتقةل عنه
موجب موته فيبقى اجلسد حيـا ل ينقص من
اىل اجلسد املش به جبسد دحية؟ أجيب بأنه ل يبعد أن ل يكون انتقالها
َ
مفارقته يشء ويكون انتقال روحه اىل اجلسد الثاين اكنتقال أرواح الشهداء اىل أجواف طري خرض ,وموت الجساد مبفارقة
الرواح ليس بواجب عقال بل بعادة أجراها هللا تعاىل يف بين أدم فال يلزم يف غريمه اهـ.
قال احلافظ ابن جحر يف فتح الباري (  :) /قال امام احلرمني متثل جربيل معناه أن هللا أفىن الزائد من خلقه أو أزاهل عنه
مث يعيده اليه بعد ,وجزم ابن عبد السالم ابلزاةل دون الفناء وقرر ذكل بأنه ل يلزم أن يكون انتقالها موجبا ملوته بل جيوز أن
يبقى اجلسد حيا لن موت اجلسد مبفارقة الروح ليس بواجب عقال بل بعادة أجراها هللا تعاىل يف بعض خلقه ,ونظريه انتقال
أرواح الشهداء اىل أجواف طيور خرض ترسح يف اجلنة ,وقال ش يخنا ش يخ السالم :ما ذكره امام احلرمني لينحرص احلال
فيه ,بل جيوز أن يكون اليت هو جربيل بشلكه الصيل ال أنه انضم فصار عىل قدر هيئة الرجل واذا ترك ذكل عاد اىل
هيئته ,ومثال ذكل القطن اذا مجع بعد أن اكن منتفشا فانه ابلنفش حيصل هل صورة كبرية وذاته مل تتغري ,وهذا عىل سبيل
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ومثهل حديث موَس عندما فقأ عني مكل املوت حيامن جاءه يف صورة أديم مث رد هللا عليه عينه
وغري ذكل من الدةل .ولو قيل بمتثل املكل يف صورة البرش عىل احلقيقة فال ميتنع ذكل ,وهل ما
يشهد هل من الدةل .وعىل لك حال فاذا جعهل هللا برشا فانه ل ينقلب برشا من لك وجه بل تبقى
فيه بقية خصائص املالئكة ,كام قلناه يف الالكم عىل حتول الش ياطني .وقد جاءت املالئكة اىل
ابراهمي عليه السالم يف صور الرجال ومل تألك من طعامه لبقاء الصفة املالئكية فهيم ,لن املالئكة ل
رشى قَالوا
تألك الطعام عىل الشهر ,ونقل التفاق عليه ,قال تعاىلَ { :ولَ َق ْد َج َاء ْت رسلنَا ا ْب َراه َمي ابلْب ْ َ
َِ
َ
هنْ
َس َالما قَ َال َس َال ٌم فَ َما لَب َث َأ ْن َج َاء بع ْجل َحنيذ * فَلَ َّما َر َأى َأيْدهيَ ْم َل تَصل ال ْيه نَك َر ْمه َوأ ْو َج َس م ْم
ِ
خي َفة قَالوا َل َ َخت ْف اانَّ ُأ ْرسلْ َنا ا َىل قَ ْوم لوط} وقال تعاىل{ :ه َْل َأاتَ كَ َحديث ضَ ْيف ا ْب َراه َمي الْم ْك َرم َني
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ون * فَ َراغ اىل أهْهل فَ َج َاء بع ْجل مسني * فَق َّربَه
* ا ْذ َدخَلوا عَلَ ْيه فَ َقالوا َسالما قال َسال ٌم ق ْو ٌم منْكر َ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ون * فَأَ ْو َج َس مهنْ ْم خيفَة قَالوا َل َ َخت ْف َوب ََّرشوه بغ َالم عَلمي} وهللا أعمل.
لك
َأ
ت
ل
أ
ال
ق
م
َ
ِالَهيْ ْ
الطلب األول :يف أدلة تشكل اجلن:
اس تدل القائلون بقدرة اجلن عىل التشلك والتصور بصورة النسان واحليوان عىل احلقيقة بعدة أدةل
تثبت عن مجع من أحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أن الش ياطني قد متثلت هلم ببعض
الصور ,ومن تكل الدةل ما ييل:
ادلليل الول :الاس تدلل عىل تشلك اجلن حبديث النصاري اذلي قتل احلية مفات:
ما رواه مسمل وغريه عن أيب السائب موىل هشام بن زهرة أنه دخل عىل أيب سعيد اخلدري يف بيته
قال :فوجدته يصيل جفلست أنتظره حىت يقِض صالته فسمعت حترياك يف عراجني يف انحية
البيت ,فالتفت فاذا حية فوثبت لقتلها فأشار ايل أن اجلس جفلست ,فلام انرصف أشار اىل بيت
التقريب ,واحلق أن متثل املكل رجال ليس معناه أن ذاته انقلبت رجال بل معناه أنه ظهر بتكل الصورة تأنيسا ملن خياطبه
والظاهر أيضا أن القدر الزائد ليزول ول يفىن بل خيفى عىل الرايئ فقط وهللا أعمل اهـ.
قال القامسي يف حماسن التاويل ( :)16/7ول خيفى أن هذا البحث من الرمج ابلغيب ,واقتفاء ما مل حيط بكهنه ,فاخلوض فيه
عبث ينهتىي خائضه اىل حيث ابتدأ ,لنه من عامل الغيب اذلي ل يصل علمنا اليه ولن يصل اليه مبجرد العقل ,ومل يرد عن
املعصوم صىل هللا عليه وسمل فيه نص قاطع .ولك ما اكن كذكل فليس من شأننا أن نبحث فيه .فاعرف ذكل فانه ينفعك يف
مواضع عديدة اهـ.
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يف ادلار فقال :أترى هذا البيت؟ فقلت :نعم ,قال :اكن فيه فىت منا حديث عهد بعرس ,قال:
خفرجنا مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اىل اخلندق فاكن ذكل الفىت يس تأذن رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل بأنصاف الهنار فريجع اىل أههل ,فاس تأذنه يوما ,فقال هل رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل :خذ عليك سالحك ,فاين أخىش عليك قريظة .فأخذ الرجل سالحه مث رجع فاذا امرأته بني
البابني قامئة فأهوى الهيا الرمح ليطعهنا به وأصابته غرية ,فقالت هل :اكفف عليك رحمك وادخل البيت
حىت تنظر ما اذلي أخرجين ,فدخل فاذا حبية عظمية منطوية عىل الفراش فأهوى الهيا ابلرمح
فانتظمها به ,مث خرج فركزه يف ادلار فاضطربت عليه ,مفا يدرى أهيام اكن أرسع موات احلية أم الفىت,
قال :جفئنا اىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,فذكران ذكل هل وقلنا :ادع هللا حيييه لنا فقال:
اس تغفروا لصاحبمك .مث قال :ان ابملدينة جنا قد أسلموا ,فاذا رأيمت مهنم شيئا ,فأذنوه ثالثة أايم ,فان
بدا لمك بعد ذكل ,فاقتلوه ,فامنا هو ش يطان( ).
فهذا واحض يف أن اجلين تشلك يف صورة حية عظمية حقيقية ولهذا قتلها الفىت ,وكذا قول النيب
صىل هللا عليه وسمل :فان بدا لمك بعد ذكل ,فاقتلوه ,فامنا هو ش يطان .أي ش يطان تشلك بصورة
احلية ,ولو اكنت املسأةل ختييال مل ينفذ الرمح يف احلية ,ولاكن موت اجلين حني ميوت امنا هو عىل
صورته اليت خلق علهيا ــ وحنن ل نرامه ــ ل يف صورة غريها ,ولكن اذلي حصل هو موت حية
حقيقية تشلك هبا أحد اجلن املسلمني.
ادلليل الثاين :الاس تدلل عىل تشلك اجلن حبديث أيب هريرة يف متر الصدقة:
ففي قصة أيب هريرة قال :ولكين رسول هللا صىل هللا عليه وسمل حبفظ زاكة رمضان ,فأاتين أت
جفعل حيثو من الطعام فأخذته ,وقلت :وهللا لرفعنك اىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,قال:
وعيل عيال ويل حاجة شديدة ,قال :خفليت عنه  ...وذكر أنه قالها ثالرا( ) ,فدل ذكل
اين حمتاجَّ ,
عىل أن أاب هريرة اكن قادرا عىل أخذه لنه تصور هل يف صورة قابةل لن يمسك به ,ولو اكن جمرد
ختييل ملا احتاج الش يطان أن يقول ما قال ,ولكتفى ابلختفاء والعودة اىل أصهل يف احلال.
( ) حصيح مسمل ( ) 6وسنن النسايئ ( )88 0وحصيح ابن حبان (.)56 7
( ) س يأيت الالكم عليه قريبا ان شاء هللا تعاىل.
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ادلليل الثالث :الاس تدلل عىل تشلك اجلن حبديث معاذ بن جبل يف متر الصدقة:
وأما قصة معاذ بن جبل ريض هللا عنه فقد رواها احلاُك وابن أيب ادلنيا ابس ناد حسن عن أيب
السود ادلؤيل أنه قال :قلت ملعاذ بن جبل :أخربين عن قصة الش يطان حني أخذته فقال :جعلين
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عىل صدقة املسلمني جفعلت المتر يف غرفة.
قال :فوجدت فيه نقصا ,فأخربت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بذكل ,فقال :هذا الش يطان
يأخذه .فدخلت الغرفة وأغلقت الباب ,جفاءت ظلمة عظمية فغشيَت الباب ,مث تصور يف صورة ,مث
تصور يف صورة أخرى فدخل من شق الباب ,فشددْت ازاري َعيل ,جفعل يألك من المتر ,فوثبت
عليه فضبطته ,فالْ َت َق ْت يداي عليه ,فقلت :اي عدو هللا .فقال :خل عين ,فاين كبري ذو عيال وأان
فقري ,وأان من جن نصيبني ,واكنت لنا هذه القرية قبل أن يبعث صاحبمك ,فلام بعث ُأخرجنا مهنا
خفل عين ,فلن أعود اليك خفليته ,وجاء جربيل عليه السالم فأخرب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل
مبا اكن ,فصىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل الصبح فنادى مناديه :أين معاذ بن جبل؟ فقمت
اليه ,قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :ما فعل أسريك؟ فأخربته فقال :أما انه س يعود فع ْد ,قال:
فدخلت الغرفة ,وأغلقت عيل الباب ,جفاء فدخل من شق الباب ,جفعل يألك من المتر ,فصنعت به
كام صنعت يف املرة الوىل فقال :خل عين ,فاين لن أعود اليك .فقلت :اي عدو هللا أمل تقل :انك لن
تعود؟ قال :فاين لن أعود وأية ذكل :أنه ل يقرأ أحد منمك خامتة البقرة ,فيدخل أحد منا يف بيته تكل
الليةل( ).
( ) رواه احلاُك يف املس تدرك (  )75 /وابن أيب ادلنيا يف ماكئد الش يطان ( ) والهواتف ( ) 7من طريق زيد بن
احلباب العلكي حدثين عبد املؤمن بن خادل احلنفي من أهل مرو أنبأان عبد هللا بن بريدة السلمي عن أيب السود ادلؤيل
قال :قلت ملعاذ بن جبل  ...احلديث.
ورواه احلاُك أيضا يف املس تدرك (  )75 /من طريق عيل بن احلسن بن شقيق ثنا عبد املؤمن بن خادل احلنفي به.
وهذا اس ناد حسن ,فأمحد بن محمد بن حيىي بن سعيد القطان ,وزيد بن احلباب ,وعبد املؤمن بن خادل احلنفي ,لكهم
صدوق ,وعيل بن احلسن بن شقيق ثقة حافظ.
ورواه الطرباين خمترصا يف املعجم الكبري ( ) 6 / 0حدثنا حيىي بن عامثن بن صاحل ثنا ن َعمي بن محاد اخلزاعي ثنا عبد املؤمن
بن خادل عن عبد هللا بن بريدة عن أيب السود ادلؤيل قال :قلت ملعاذ بن جبل :أخربين عن قصة الش يطان حني أخذته,
فقال :جعلين رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عىل صدقة املسلمني جفعلته يف غرفة .فذكر احلديث .وهذا اس ناده ضعيف,
فيه ن َعمي بن محاد اخلزاعي صدوق خيطئ كثريا .وفيه حيىي بن عامثن بن صاحل فهو اخباري فيه لني ,تلكموا فيه لروايته من غري
كتبه ,وحيدث مبا ليس عند غريه ,ويشهد هل ما قبهل.
ورواه الطرباين يف املعجم الكبري ( :)5 / 0حدثنا حيىي بن عامثن بن صاحل ثنا ن َعمي بن محاد ثنا عبد املؤمن بن خادل احلنفي
ثنا عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال :بلغين أن معاذ بن جبل أخذ الش يطان عىل عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,فأتيته
فقلت :بلغين أنك أخذت الش يطان عىل عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,فقال :نعم ,مض ايل رسول هللا صىل هللا
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وهذه الرواية يه أرصح الرواايت اليت يس تدل هبا عىل جتسد الش يطان جتسدا حقيقيا يف صورة
انسان ,وأن المر ليس ابلتخييل ,فوثوب معاذ عليه والتقاء يديه عليه مبثابة احتضانه هل ما يدل
عىل شدة متكنه منه ,مما جعل الش يطان يطلب منه اخالء السبيل عنه بقوهل( :خل عين) ,وهذا
لكه ينايف كونه ختيال ,وهذا واحض جدا.
عليه وسمل متر الصدقة جفعلته يف غرفة يل ,فكنت أجد فيه لك يوم نقصاان ,فشكوت ذكل اىل رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل فقال يل :هو معل الش يطان ,فارصده .فرصدته ليال ,فلام ذهب ه َْو ٌي من الليل أقبل عىل صورة الفيل ,فلام انهتىى اىل
الباب دخل من خلل الباب عىل غري صورته ,فدان من المتر جفعل يلتقمه ,فشددت عيل ثيايب فتوسطته ,فقلت :أشهد أن
ل اهل ال هللا ,وأن محمدا عبده ورسوهل ,اي عدو هللاَ ,وثَبْ َت اىل متر الصدقة فأخذته ,واكنوا أحق به منك ,لرفعنك اىل
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فيفضحك ,فعاهدين أن ل يعود ,فغدوت عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فقال يل :ما
فعل أسريك؟ قلت :عاهدين أن ل يعود ,قال :انه عائد فارصده .فرصدته الليةل الثانية ,فصنع مثل ذكل ,وصنعت مثل ذكل,
وعاهدين أن ل يعود خفليت سبيهل ,مث غدوت اىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل لخربه فاذا مناديه ينادي :أين معاذ؟
فقال يل :اي معاذ ما فعل أسريك؟ فأخربته ,فقال :انه عائد فارصده .فرصدته الليةل الثالثة ,فصنع مثل ذكل وصنعت به مثل
ذكل ,وقلت :اي عدو هللا عاهدتين مرتني ,وهذه الثالثة ,لرفعنك اىل رسول هللا فيفضحك ,فقال :اين ش يطان ذو عيال,
وما أتيتك ال من نصيبني ,ولو أصبت شيئا دونه ما أتيتك ,ولقد كنا يف مدينتمك هذه حىت بعث صاحبمك ,فلام نزلت عليه
أيتان أنفراتان مهنا ,فوقعنا بنصيبني ,ل تقرأن يف بيت ال مل يلج فيه الش يطان ثالرا ,فان خليت سبييل علمتكهام ,قلت :نعم,
قال :أية الكرِس وأخر سورة البقرة من قوهل{ :أ َم َن َّالرسول ب َما ُأنْز َل} اىل أخرها ,خفليت سبيهل مث غدوت اىل رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل لخربه ,فاذا مناديه ينادي :أين معاذ بن جبل؟ فلام دخلت عليه قال يل :ما فعل أسريك؟ فقلت:
عاهدين أن ل يعود ,فأخربته مبا قال ,فقال يل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :صدق اخلبيث وهو كذوب .قال :فكنت
اقرأهام عليه بعد ذكل فال أجد فيه نقصاان.
وهذا منكر ,فان ذكر بريدة بن احلصيب يف رواية عبد املؤمن بن خادل احلنفي منكر ,خبالف رواية الثقات عنه ,وكذا جعل
تردد الش يطان ثالث مرات ,وزايدة ذكر أية الكرِس مع أخر سورة البقرة يف أخره ,فيحمتل أن يكون امحلل فيه عىل حيىي
بن عامثن ,أو ن َعمي بن محاد ,فال يهتيأ الزاق اجلرح بأحدهام فمي رواي مجيعا دون الخر وهللا أعمل.
واحلديث ورد من رواية عبد هللا بن بريدة عن أبيه ,رواه البهيقي يف ادللئل ( ) 0/7أخربان أبو احلسن عيل بن أمحد بن
عبدان قال :أخربان أمحد بن عبيد الصفار قال :حدثنا حامد السلمي قال :حدثنا معرو بن مرزوق قال :حدثنا ماكل بن مغول
عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال :اكن يل طعام فتبينت فيه النقصان فكنت يف الليل ,فاذا غول قد سقطت عليه,
فقبضت علهيا .فقلت :ل أفارقك ,حىت أذهب بك اىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فقالت :اين امرأة كثرية العيال ل
أعود .حفلفت يل خفليهتا جفئت ,فأخربت النيب صىل هللا عليه وسمل ,فقال يل النيب صىل هللا عليه وسمل :كذبت ويه
كذوب ,وتبني يل النقصان ,قال :فاذا يه قد وقعت عىل الطعام فأخذهتا .فقالت يل كام قالت يل يف الوىل .وحلفت أن ل
تعود ,جفئت فأخربت النيب صىل هللا عليه وسمل فقال :كذبت ,ويه كذوب .مث تبني يل النقصان ,فمكنت لها ,فأخذهتا
فقلت :ل أفارقك أو أذهب بك اىل النيب صىل هللا عليه وسمل .فقالت :ذرين حىت أعلمك شيئا ,اذا قلته مل يقرب متاعك
أحد منا .اذا أويت اىل فراشك فاقرأ عىل نفسك وماكل أية الكرِس خفليهتا .جفئت ,فأخربت النيب صىل هللا عليه وسمل,
فقال صدقت ويه كذوب ,صدقت ويه كذوب.
حامد السلمي مل أجده ,وبقية رجاهل ثقات .واذلي يظهر أن هذه رواية مس تقةل ول تصلح شاهدا للرواية السابقة ,فان ذكر
بريدة يف الوىل خطأ حمض ,وهللا أعمل.
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ادلليل الرابع :الاس تدلل عىل تشلك اجلن بقصة أيب بن كعب وجرين المتر:
ومن ذكل ما جاء يف قصة أيب بن كعب ريض هللا عنه( ) أنه اكن هلم جرين فيه متر ,واكن مما
يتعاهده فيجده ينقص ,حفرسه ذات ليةل فاذا هو بدابة كهيئة الغالم احملتمل .وهذا نص يف كون اذلي
رأه أيب بن كعب اكن عىل هيئة انسان (غالم حمتمل) ,أي أنه تشلك بشلك النسان ,وفهيا قال هل
أيب بن كعب :انولين يدك ,فاذا يد لكب وشعر لكب .أي أنه مل يكن عىل هيئة انسان اكمل ,بل
اكن يف صورة انسان واكنت يده يدَ لكب ,وهذا يدل عىل أنه ليس بتخييل ,وخصوصا أن ُأب َّيا
سأهل :هكذا خلق اجلن؟ ولو اكن ختيال لاكن السؤال عبثا.
ادلليل اخلامس :الاس تدلل عىل تشلك اجلن بقصة أيب أيوب النصاري مع الغول:
ويف قصة أيب أيوب النصاري ريض هللا عنه أنه اكن يف سهوة هل ,فاكنت الغول جتيء فتأخذ,
فشاكها اىل النيب صىل هللا عليه وسمل فقال :اذا رأيهتا فقل :بسم هللا ,أجييب رسول هللا .قال:
جفاءت ,فقال لها ,فأخذها ,فقالت هل :اين ل أعود ,فأرسلها  ...احلديث .فهذا الخذ والرسال يؤيد
القول بقدرة اجلن عىل الانتقال من شلك اىل أخر ,ومن صورة اىل أخرى .وهذه القصة وردت
بعدة رواايت ,ويه وان اكنت ضعيفة بأحادها ال أهنا ترتقي اىل الاحتجاج هبا ,كام قال المام احلاُك
يف مس تدركه بعد أن ساق رواايت خمتلفة قال :هذه السانيد اذا مجع بيهنام صارت حديثا مشهورا,
وهللا أعمل( ) اهـ.
ويف بعض هذه الرواايت أن الغول اكنت تأتيه يف صورة هرة مث حتولت َعوزا.
وهكذا يظهر لنا مما تقدم أن اجلن يتشلكون يف الصور اخملتلفة ,وعندئذ ميكن رؤيهتم ,وهذا هو
اذلي عليه مجهور الفقهاء من املسلمني ,ملا ورد من الرار الكثرية يف تشلكهم ورؤيهتم ,وقد مر قسم
مهنا .و[هذا العامل الروحاين اذا تشلك وظهر يف صورة حس ية يقيده البرص حبيث ل يقدر أن خيرج
عن تكل الصورة ما دام البرص ينظر اليه ابخلاصية من النسان ,فاذا قيده ومل يربح انظرا اليه
ميش تكل
وليس مث ما يتوارى فيه أظهر هل ذكل الروحاين صورة جعلها عليه اكلسرت مث خيل هل َ
الصورة اىل هجة خمصوصة فيتبعها برصه فاذا تبعها خرج الروحاين عن تقييده فغاب عنه ومبغيبه
تزول تكل الصورة عن النظر ,فاهنا للروحاين اكلنور مع الرساج املنترش يف الزوااي نوره فاذا غاب
( ) س يأيت الالكم عىل خترجيها قريبا ابذن هللا تعاىل.
( ) مس تدرك احلاُك ( .)5 1/
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جسم الرساج فقد النور ,مفن يعرف هذا وحيب تقييده ل يتبع الصورة برصه وهذا من الرسار
اللهية اليت ل تعرف ال بتعريف هللا ,وليست الصورة غري الروحاين بل عينه وان اكنت بألف
ماكن وأشاكل خمتلفة واذا قتلت صورة من تكل الصور تنقل ذكل الروحاين من احلياة ادلنيا اىل
الربزخ كام ننتقل حنن ابملوت ول يبقى هل يف ادلنيا حديث مثلنا والفرق بني اجلن واملالئكة وان
اشرتكوا يف الروحانية أن اجلن غذاؤمه من الجسام الطبيعية خبالف املالئكة].) ( .
ادلليل السادس :الاس تدلل عىل تشلك اجلن بقصة اخلاريج اذلي خرج عىل أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب:
متهيد:
وردت بعض الرار يف وصف حرقوص اخلاريج اذلي خرج عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
ريض هللا عنه ,أنه أحد ثالثة اخوة من اجلن ,وهذا يعين أنه من خالص اجلن ,وهذا دليل عىل أنه
تصور وتشلك يف صورة ان ي .وورد يف بعض الرواايت أن أ َّمه غشيهتا ظلمة حفملت به ,فميكن
حينئذ أن يس تدل هبا البعض عىل اماكن وقوع التناكح والتوادل بني النس واجلن ,كام فعل
الس يوطي يف لقط املرجان حيث ذكر قصته يف فصل ناكح اجلين لالنس ية والن ي للجنية( ).
حرقوص اخلارج عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ريض هللا عنه ,هل اكن فعال من اجلن؟
س نعرض يف هذا الاس تدلل ما وقفنا عليه من الرواايت اليت تؤكد أن زعمي اخلوارج يف زمن عيل
بن أيب طالب ريض هللا عنه اكن جنيا ,أو عىل القل اكن أبوه جنيا .فقد روى عبد هللا بن أمحد
يف زوائد املس ند( ) حدثين جحاج بن الشاعر حدثين عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن أيب
صاحل أن أاب الويضء عبادا حدثه أنه قال :كنا عامدين اىل الكوفة مع عيل بن أيب طالب ,فذكر

( ) هذا الكم حمي ادلين ابن عريب يف الفتوحات املكية (  ,) 8 /ونقهل املناوي يف فيض القدير (  ) 6 /وذكر مضمونه
الش يخ العالمة عبد الرزاق عفيفي ,انظر مهنج الش يخ عبد الرزاق عفيفي وهجوده يف تقرير العقيدة (ص.) 7
( ) لقط املرجان (ص ).
( ) انظر مس ند أمحد (  ) 80/قال عبد هللا حدثين جحاج بن الشاعر حدثين عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن
أيب صاحل أن أاب الويضء عبادا حدثه به.
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حديث اخملدج قال عيل :فوهللا ما َك َذبْت ول كذبْت ثالرا ,فقال عيل :أما ان خلييل أخربين :ثالثة
اخوة من اجلن هذا أكربمه ,والثاين هل مجع كثري ,والثالث فيه ضعف.
وهذا حديث حسن الس ناد رجاهل ثقات عدا يزيد بن أيب صاحل ( ) فانه صدوق قليل احلديث.
وقد روه احلاُك يف املس تدرك( ) مطول من طريق أيب قالبة الرقايش ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث
بن سعيد حدثين أيب ثنا يزيد بن صاحل أن أاب الويضء عباد بن نسيب حدثه وساق احلديث بطوهل
وفيه أن عليَّا قال :ان خلييل صىل هللا عليه وسمل أخربين أن قائد هؤلء رجل خمدج اليد ,عىل
حلمة ثديه شعريات كهنن ذنب يربوع فالمتسوه .فالمتَسوه فمل جيدوه ,فأتيناه فقلنا :اان مل جنده ,فقال:
عيل بنفسه اىل أخر املعركة اليت اكنت
المتسوه فوهللا ما َك َذبت ول كذبت .مفا زلنا نلمتسه حىت جاء ٌّ
هلم ,مفا زال يقول :اقلبوا ذا ,اقلبوا ذا ,حىت جاء رجل من أهل الكوفة ,فقال :ها هو ذا ,فقال
عيل :هللا أكرب ,وهللا ل يأتيمك أحد خيربُك من أبوه مكل ,جفعل الناس يقولون :هذا مكل هذا مكل,
ٌّ
يقول عيل :ابن من؟ يقولون :ل ندري جفاء رجل من أهل الكوفة فقال :أان أعمل الناس هبذا ,كنت
أروض همرة لفالن بن فالن ش يخ من بين فالن ,وأضع عىل ظهرها جوالق سهةل ُأقبل هبا و ُأدبر اذ
نفرت املهرة فناداين ,فقال :اي غالم انظر فان املهرة قد نفرت ,فقلت :اين لرى خيال كنه غراب أو
شاة ,اذ أرشف هذا علينا ,فقال :من الرجل؟ فقال :رجل من أهل الميمة ,قال :وما جاء بك شعثا
شاحبا؟ قال :جئت أعبد هللا يف مصىل الكوفة ,فأخذ بيده ما لنا رابع ال هللا حىت انطلق به اىل
البيت ,فقال لمرأته :ان هللا تعاىل قد ساق اليك خريا ,قالت :وهللا اين اليه لفقرية مفا ذكل؟ قال:
هذا الرجل شعث شاحب كام ترين ,جاء من الميمة ليعبد هللا يف مصىل الكوفة ,فاكن يعبد هللا
عيل :أما ان خلييل صىل هللا عليه وسمل أخربين أهنم
فيه ويدعو الناس حىت اجمتع الناس اليه ,فقال ٌّ
ثالثة اخوة من اجلن ,هذا أكربمه ,والثاين هل مجع كثري ,والثالث فيه ضعف.
( ) يزيد بن أيب َصاحل َأبو حبيب ادلابغ املربدي السلمي الْ َب ْرصي .ويقال فيه يزيد بن صاحل .قال ابن معني :ثقة .وقال ابن أيب
حاُت :ليس حبديثه بأس واكن أوثق من بقي ابلبرصة من أحصاب أنس .وقال أبو زرعة :ل بأس به .وقال أمحد :قال وكيع :اكن
دابغا واكن حسن الهيئة عنده أربعة أحاديث .ذكره ابن حبان يف الثقات .انظر اجلرح والتعديل ( 7 /1ـ  ) 7الثقات
لبن حبان ( )5 /5املؤتلف واخملتلف لدلارقطين (  ) 88/فتح الباب يف الكىن واللقاب لبن منده (  ) 6 /العلل
ومعرفة الرجال لعبد هللا بن أمحد (  )567/ ( ) 0 /غاية املتلمس (  .) 5اخلالصة  :صدوق قليل احلديث.
( ) املس تدرك للحاُك ( .)576/
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وهذا احلديث فيه ضعف من أجل أيب قالبة َّالرقايش( ) فانه صدوق خيطئ ,ولكن يشهد هل ما قبهل
وما س يأيت بعده.
وهو ما رواه أبو يعىل( ) املوصيل حدثنا محمد بن باكر حدثنا أبو معرش حدثنا أفلح بن عبد هللا بن
املغرية عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن أيب سعيد قال :حرضت
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يوم حنني وهو يقسم ,فذكر احلديث اىل أن قال :عالمهتم رجل
يده كثدي املرأة اكلبضعة تدردر فهيا شعرات كهنا س بةل س بع .قال أبو سعيد :حفرضت هذا من
عيل
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يوم حنني ,وحرضت مع عيل حني قتلهم بهنروان قال :فالمتسه ٌّ
عيل :أيمك يعرف هذا؟ فقال
فمل جيده قال :مث وجده بعد ذكل حتت جدار عىل هذا النعت فقال ٌّ
رجل من القوم :حنن نعرفه هذا حرقوس وأمه ههنا .قال :فأرسل عيل اىل أمه فقال لها :من هذا؟
قالت :ما أدري اي أمري املؤمنني؛ ال أين كنت أرعى غامن يل يف اجلاهلية ابلربذة ,فغشيين يشء كهيئة
الظلمة حفملت منه فودلت هذا.
قال أبو يعىل :حديث أيب سعيد يف الصحيح وليس هل طريق تش به هذه اهـ.
قال الش يخ التوجيري( ) :رواه أبو يعىل .قال الهيمثي :وفيه أبو معرش جنيح ,وهو ضعيف يكتب
حديثه .قلت (التوجيري) :وحديث أيب الويضء يشهد هل ويقويه اهـ.
قلت :أبو معرش الس ندي ضعيف قد اختلط وقد س بق الالكم عليه ,ويف الس ناد أيضا أفلح بن
عبد هللا بن املغرية مل أجد من ترمج هل.

( ) عبد املكل بن محمد بن عبد هللا أبو قالبة َّالرقايش الرضير البرصي ويكىن أيضا أاب محمد .قال أبو داود :رجل صدوق أمني
مأمون .وقال ابن خزميةَ :حدَّ ثَنَا أبو قالبة ابلبرصة قبل أن خيتلط وخيرج اىل بغداد .وقال الطربي :ما رأيت أحفظ منه .وذكره
ابن حبان يف الثقات وقال :اكن حيفظ أكرث حديثه .قال ادلارقطين :هو صدوق ,كثري اخلطا يف السانيد واملتون ,ل حيتج مبا
ينفرد به ,اكن حيدث من حفظه ,فكرثت الوهام منه .قال مسلمة :اكن راوية للحديث متقنا ثقة ,حيفظ حديث شعبة كام
حيفظ السورة من القرأن .وقال ابن العرايب :ما رأيت أحفظ منه واكن من الثقات .قال اذلهيب :صدوق خيطئ .وقال ابن
جحر :صدوق خيطىء تغري حفظه ملا سكن بغداد .انظر الثقات لبن حبان ( ) 1 /8اترخي بغداد (  ) 77/هتذيب
الكامل ( ) 0 / 8اكامل هتذيب الكامل ( ) /8الاكشف (  )661/تقريب الهتذيب ( . ) 65اخلالصة  :صدوق
خيطئ اختلط ملا سكن بغداد.
( ) قال أبو يعىل كام يف املقصد العيل يف زوائد أيب يعىل املوصيل (  )8/وانظر غوامض السامء املهبمة لبن بشكوال
( .)5 5/
( ) احتاف امجلاعة ( .) 17/
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وقد جاء يف بعض الرواايت املرفوعة الترصحي بوصفه بش يطان الردهة أو جان الردهة من رواية
سعد بن أيب وقاص ريض هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول :ش يطان
الردهة حيتدره رجل من جبيةل راعي اخليل أو راع للخيل عالمة سوء يف قوم ظلمة( ) .قال أبو عيل:
قال الرمادي :قال :أان عبد الرزاق يف موضع أخر وأعاد هذا احلديث ,قال :يقال هل :الشهب أو
ابن الشهب.
رواه سفيان بن عيينة عن العالء بن أيب العباس عن أيب الطفيل عن بكر بن قراوش عن سعد به.
وبكر بن قرواش ل يعرف.
()
عيل ذا الثدية قال سعد :لقد قتل ابن
وروى ابن أيب شيبة عن أيب بركة الصائدي قال :ملا قتل ٌّ
أيب طالب جان الردهة .وفيه أبو بركة وهو جمهول ل يعرف.
()
عيل ش يطان الردهة.
وروى الفسوي وابن أيب خيمثة عن حامد قال :مسعت سعدا يقول :قتل ٌّ
وس ئل الفسوي عن حامد هذا فقال :ل أعرفه.
قلت :وحيمتل أن يكون حامد هذا هو نفسه املكىن بأيب بركة الصائدي السابق ذكره وهللا أعمل.
وروى ابن أيب خيمثة( ) حدثنا املثىن بن معاذ قال :حدثنا حيىي القطان عن سلمين التميي عن أيب
جملز عن رجل ,قال :أراه قيس بن عباد قال عيل يف حديث أخر :صدق انه رجل من اجلن .قال
املثىن :فقلت أان ليحىي :أليس  -يعين :اخملدج؟ قال :بىل.
قلت :واس ناده حصيح .فهذه الرواايت مبجموعها تدل عىل أن للقصة أصال حصيحا ,فميكن حينئذ
الاس تدلل هبا عىل احدى مسألتني:
الوىل :تشلك اجلن ,وذكل أن حرقوصا اكن من خالص اجلن ,وقد متثل يف صورة انسان حىت قتل
وهو عىل هذه الصورة.
الثانية :اماكن التناكح والتوادل بني النس واجلن ,اذ ان أابه اكن من اجلن ,وهللا أعمل.

( ) المايل يف أرار الصحابة لعبد الرزاق الصنعاين (  )88/مس ند امحليدي (  ) 10/مس ند أمحد خمترصا (  ) 5/ابن
أيب شيبة ( )560/7املعرفة والتارخي (  ) 5/الس نة لبن أيب عامص (  ) 8/مس ند الزبار (  )60/املس تدرك
(  )566/وقال احلاُك  :حديث حصيح الس ناد ومل خيرجاه .قال اذلهيب :ما أبعده من الصحة وأنكره.
( ) مصنف ابن أيب شيبة (.)556/7
( ) املعرفة والتارخي (  ) 6/ ( ) /اترخي ابن أيب خيمثة ( .) 60/
( ) اترخي ابن أيب خيمثة ( .) 60/
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الطلب الثاني :يف اجلواب عن أدلة تشكل اجلن.
يف هذا املطلب س نبني ابذن هللا ضعف اس تدلهلم لتشلك اجلن ابلخبار اليت أوردوها من هجتني:
احداهام :من هجة الثبوت ,فان كثريا من أدلهتم ليصح ثبوهتا.
الثانية :من هجة املعىن ملا حص مهنا ,وأن دللهتا عىل التشلك ضعيفة.
اجلواب عن الاس تدلل بقصة النصاري اذلي قتل احلية مفات:
فأما ما ورد يف قصة النصاري اذلي قتل احلية فاجلواب أن احلديث ليس فيه التشلك املزعوم,
ولكن احلية اليت قتلت يه صنف من أصناف اجلن الثالثة ,ذكل أن هللا تعاىل خلق اجلن أصنافا
ثالثة ,ل اكلنس صنفا واحدا ,فأحد هذه الصناف الثالثة حيات والكب ,كام حص اخلرب عن أيب
ثعلبة اخلش ين أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال :اجلن عىل ثالثة أصناف :صنف هلم أجنحة
يطريون يف الهواء ,وصنف حيات والكب ,وصنف حيلون ويظعنون( ) .رواه ابن حبان واحلاُك
وغريهام ,قال احلاُك :حديث حصيح الس ناد.
( ) اس ناده حسن .رواه الطحاوي يف رشح مشلك الرار ( ) 8 /7واحلاُك يف املس تدرك (  ) 15/والبهيقي يف السامء
والصفات (  ) 6 /وغريمه عن معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية عن جبري بن نفري به .وقال احلاُك :حصيح الس ناد .وقال
ابن عبدالرب يف الاس تذاكر ( :)5 6/8هذا اس ناد جيد ,رواته أمئة ثقات .قال ابن كثري يف تفسريه ( :) /6رفعه غريب
جدا اهـ .ومل يظهر يل وجه الغرابة فيه.
ومعاوية هذا هو معاوية بن صاحل بن حدير أبو معرو احلرضيم امحليص صدوق كثري احلديث ,وقد وثقه مجع من المئة قال
أمحد :اكن ثقة .واكن ابن همدي يوثقه .وقال أبو زرعة الرازي :ثقة حمدث .واحتج به مسمل .وقال النسايئ :ثقة .وقال ابن
سعد :اكن ثقة كثري احلديث .وقال العجيل :محيص ثقة .وذكره ابن حبان يف الثقات .وقال الزبار :ثقة .وقال مرة :ليس به
بأس .وقال ابن عدي :ما أرى حبديثه بأسا وهو عندي صدوق يقع يف أحاديثه افرادات .وقال ابن خراش :صدوق .وقال ابن
معني :ثقة .وقال مرة :معاوية بن صاحل صاحل .وقال مرة :ليس برضا .وقال مرة :ليس ابلقوي ول جاء مبنكر .وقال أبو حاُت:
صاحل احلديث حسن احلديث يكتب حديثه ول حيتج به .واكن حيىي بن سعيد القطان ل يرىض معاوية بن صاحل وقال :ما
كنا نأخذ عنه ذكل الزمان ول حرفا .وقال ابن عامر :زمعوا أنه مل يكن يدري أي يشء عن احلديث .وقال يعقوب بن شيبة:
مهنم من يرى أنه وسط ليس ابلثبت ول ابلضعيف ,ومهنم من يضعفه .وقال أبو الفتح الزدي :ضعيف .وقال السايج :ليس
ابلقوي .وقال أبو احساق الفزاري :ما اكن بأهل أن يروى عنه .وقال اذلهيب :صدوق امام .وقال مرة :ثقة .وقال يف السري:
المام احلافظ الثقة .وقال احلافظ ابن جحر :صدوق هل أوهام .قلت :فالصل يف حديثه القبول اىل أن يثبت ومهه فيه.
انظر الطبقات ( ) 6 /7اترخي ابن معني رواية ادلوري (  )1 /التارخي الوسط (  ) 75/الثقات للعجيل ( ) /
اترخي ابن أيب خيمثة (  ) 66/اجلرح والتعديل ( ) 8 /8الثقات لبن حبان ( ) 70/7الاكمل يف الضعفاء () /8
الضعفاء واملرتوكني لبن اجلوزي (  ) 7/هتذيب الكامل ( ) 86/ 8الاكشف (  ) 76/ديوان الضعفاء (ص ) 1
سري النبالء ( ) 58/7اكامل هتذيب الكامل (  ) 61/هتذيب الهتذيب ( ) 01/ 0تقريب الهتذيب (ص .)5 8
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فهذا احلديث دليل عىل أن هللا خلق صنفا من اجلن عىل صورة احليات والالكب ,ل أهنا تتصور
بصورهام ,وقد أبعد من محل احلديث عىل التصور ,لن تصور اجلن ل يقترص عىل احليات
والالكب حفسب ,ولفظ احلديث يأىب هذا امحلل ,ولهذا قال الطحاوي بعد ذكره للحديث السابق:
فاكن ذكل مما قد حقق أن من احليات ما هو جان( ) اهـ.
وقال المري الصنعاين( :اجلن) ويف نسخة( :اجلنة ثالثة أصناف) ,أي أنواع يف خلقهتن ليسوا كبين
أدم نوع واحد وخلقة واحدة ,فصنف هلم أجنحة يطريون هبا يف الهواء ,مل يعني كيفية خلقهتم هل
عىل صفة الطري أو ل ,وصنف حيات والكب ,قال احلكمي :هذا الصنف مه اذلين ورد الهنىي عن
قتلهم يف خرب( :هنىى عن قتل دواب البيوت) ,وخرب( :هنىى عن قتل احليات) .فان تكل يف صور
ـ وأبو الزاهرية هو حدير بن كريب احلرضيم امحليص أحد الثقات .قال حيىي بن معني :ثقة .وقال النسايئ :ثقة .وقال يعقوب
بن سفيان :ثقة .وقال ابن سعد :واكن ثقة ان شاء هللا كثري احلديث .وقال العجيل :اتبعي ثقة .وذكره ابن حبان يف الثقات,
وقال أبو حاُت :ليس به بأس .وقال ادلارقطين :ل بأس به اذا روى عنه ثقه .وقال اذلهيب :ثقة .وقال احلافظ ابن جحر:
صدوق .انظر الطبقات ( ) 50/7الثقات للعجيل (  ) 0/اجلرح والتعديل (  ) 15/الثقات لبن حبان ( ) 8 /
هتذيب الكامل ( ) 1 /5الاكشف (  ) 5/تقريب الهتذيب (ص . ) 5
وجبري بن نفري من كبار التابعني أدرك اجلاهلية وأسمل يف خالفة أيب بكر ,ثقة خمرضم .هتذيب الكامل ( . )5 /
وهذا احلديث رواه عن معاوية بن صاحل ثالثة ومه عبد هللا بن وهب وهو ثقة حافظ فقيه ,وأبو صاحل عبد هللا بن صاحل
املرصي اكتب الليث وهو صدوق كثري الغلط ثبت يف كتابه ,وعبد العىل بن مسهر وهو ثقة .ورواه عن ابن وهب ٌ
لك من:
ـ حبر بن نرص وهو ثقة أخرجه الطحاوي يف رشح مشلك الرار ( 8 /7رمق  ) 1وأبو الش يخ يف العظمة
( ) 6 /5والاللاكيئ يف رشح أصول العتقاد ( 1 /7رمق .) 80
ـ أمحد بن صاحل وهو ثقة أخرجه أبو الش يخ يف العظمة (.) 6 /5
ـ يزيد بن موهب وهو يزيد بن خادل بن يزيد بن عبد هللا بن موهب أحد الثقات رواه عنه محمد بن احلسن بن قتيبة وهو
ثقة رواه ابن حبان يف حصيحه (.)6 56
ـ أمحد بن عيىس بن حسان املرصي أبو عبد هللا العسكري املعروف ابلتسرتي صدوق تلكم يف بعض سامعاته .رواه أبو
يعىل .املطالب العالية ( .) 15/
ورواه عن أيب صاحل املرصي لك من:
ـ عامثن بن سعيد أخرجه احلاُك (  15/رمق  ) 70وعنه البهيقي يف السامء والصفات ( .) 6 /
ـ أبو حاُت الرازي رواه عنه ابنه عبدالرمحن كام قاهل ابن كثري يف تفسري سورة س بأ ( ) /6وقال :رفعه غريب جدا.
ـ بكر بن سهل وهو ضعيف .وقال فيه( :وصنف حيات) .ومل يذكر فيه الالكب .رواه الطرباين يف الكبري ( .) /
ورواه عن عبد العىل اسامعيل بن عبد هللا بن مسعود املعروف بسم َويْه وهو ثقة ,أخرجه أبو نعمي يف احللية (.) 7/5
واحلديث حصحه اللباين يف املشاكة (.) 8
( ) رشح مشلك الرار (.) 8 /7
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احليات ومه من اجلن ,ومه ساكن البيوت .وقوهل( :وصنف حيلون) ,أي كام حيل بنوا أدم يسكنون
الرايض ويرضبون الفنية .ويظعنون أي يرحلون من أرض اىل أرض( ) اهـ.
قلت  :وليس بغريب أن خيلق هللا تعاىل ما يشاء عىل أي كيفية شاء ,وقد ورد يف صفة أربعة من
املالئكة اذلين حيملون العرش أن أحدمه عىل صورة َرجل ,والثاين عىل صورة ثور ,والثالث عىل
صورة نرس ,والرابع عىل صورة ليث ,ول يعين هذا أهنم انقلبوا اىل صور هذه اخمللوقات .فقد حص
عن ابن عباس أنه قالُ :أنشد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل من قول أمية بن أيب الصلت:
َرج ٌل وثَ ْو ٌر حتت رجل ميينه  ...والن ْرس للخرى ول ْي ٌث مرصد
فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  :صدق.
وأنشد قوهل :
والشمس تطلع لك أخر ليةل  ...محراء يصبح لوهنا يتورد
فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  :صدق.
تأىب مفا تبدو لنا يف رسلها  ...ال معذبة وال جتدل
فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  :صدق( ).
( ) التنوير رشح اجلامع الصغري (.) 06/5
( ) حديث حصيح رواه عكرمة عن ابن عباس أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ص َّدق أمية بن أيب الصلت يف بيتني من
شعر:
ثور حتت رجل ميينه  ...والنرس للخرى و ٌ
ليث مرصد
رج ٌل و ٌ
فقال النيب صىل هللا عليه وسمل :صدق.
والشمس تطلع لك أخر ليةل  ...محراء يصبح لوهنا يتورد
تأىب مفا تطلع لنا يف رسلها  ...ال معذبة وال جتلَّـد
فقال النيب صىل هللا عليه وسمل :صدق.
ورواه عن عكرمة اثنان:
ــ يعقوب بن عتبة بن املغرية بن الخنس ـ وهو ثقة فقيه نبيل وهل عمل ابلسرية ,وثقه المئة.
ــ وعامرة بن أيب حفصة وهو ثقة.
ورواه عن يعقوب محمد بن احساق بن يسار معنعنا ,وابن احساق الراحج فيه أنه ثقة يف السرية ,صدوق يف الحاكم اذا رصح
فهيام ابلسامع ,من أجل تدليسه عن الضعفاء واجملهولني.
ورواه عن ابن احساق لكٌّ من:
ــ عبدة بن سلمين وهو ثقة صاحل ,رواه عنه جامعة مهنم:
ــ أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ( ) 7 /5وهو ثقة حافظ ,ورواه أمحد يف املس ند (  ) 51/وابنه عبد هللا يف
الزوائد ,ويف الس نة (  )50 /وابن أيب عامص يف الس نة (  ) 55/وأبو يعىل املوصيل يف مس نده (  ) 65/والطرباين
يف املعجم الكبري(  ) /مجيعهم من طريق أيب بكر بن أيب شيبة عن عبدة بن سلمين به.
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قال البهيقي :فهذا حديث يتفرد به محمد بن احساق بن يسار ابس ناده هذا( ) ,وامنا أريد به ما جاء يف
حديث أخر عن ابن عباس أن الكرِس حيمهل أربعة من املالئكة ,مكل يف صورة رجل ,ومكل يف
صورة أسد ,ومكل يف صورة ثور ,ومكل يف صورة نرس ,فكنه ـ ان حص ـ بني أن املكل اذلي يف
صورة رجل واملكل اذلي يف صورة ثور حيمالن من الكرِس موضع الرجل الميىن ,واملكل اذلي يف

ــ عبد هللا بن معر بن أابن وهو صدوق ,رواه أبو يعىل يف مس نده (  ,) 65/ومن طريقه رواه الضياء يف اخملتارة
( .) 6/
ــ محمد بن عيىس الطباع وهو ثقة فقيه ,رواه ادلاريم يف السنن (  ) 77 /وابن خزمية يف التوحيد ( .) 0 /
ــ محمد بن عبد هللا بن منري وهو ثقة حافظ ,رواه الطحاوي يف رشح معاين الرار ( .) 11/
ــ أبو نعمي رضار بن رصد وهو مرتوك ,رواه الطرباين يف املعجم الكبري( .) /
ــ ابراهمي بن سعد وهو ثقة ,لكن الراوي عنه ابراهمي بن أيب الليث كذبه غري واحد .رواه عبد هللا بن أمحد يف الس نة
(  )50 /ومن طريقه ابن منده يف الرد عىل اجلهمية (ص.) 1
ــ سلمة بن الفضل وهو أثبت الناس يف ابن احساق روى عنه املغازي وغريها ,ومع هذا فهو صدوق هل مناكري .رواه ابن
خزمية يف التوحيد ( .) 0 /
ــ يونس بن بكري ,وهو صدوق خيطئ .رواه ابن خزمية يف التوحيد ( .) 0 /
فهولء مجيعهم رواه عن محمد بن احساق ابلعنعنة ,وجاءت رواايت أخرى فهيا ترصحي ابن احساق ابلسامع من يعقوب بن
عتبة ,رواها عنه يونس بن بكري ,وبكر بن سلمين.
قال ابن خزمية يف التوحيد (  ) 0 /حدثنا محمد بن أابن قال :ثنا يونس بن بكري قال :أخربان محمد بن احساق قال :حدثين
يعقوب بن عتبة بن املغرية بن الخنس به.
وقال البهيقي يف السامء والصفات (  :) 06/أخربان أبو عبد هللا احلافظ ان أبو العباس محمد بن يعقوب ان أمحد بن عبد
اجلبار ــ وهو العطاردي وسامعه للسرية حصيح ــ ان يونس بن بكري عن ابن احساق قال حدثين يعقوب بن عتبة به.
وقال الجري يف الرشيعة (  ) 5 6/حدثنا أبو سعيد أمحد بن محمد بن زايد قال :حدثنا العطاردي قال :حدثنا يونس بن
بكري عن ابن احساق قال :حدثين يعقوب بن عتبة به .وهذه لكها مدارها عىل يونس بن بكري وقد علمت أنه صدوق لكنه
خيطئ ,فلعل التحديث جاء من ق َبهل ,ومل يتابعه علهيا ال بكر بن سلمين ,كام عند الجري يف الرشيعة (  :) 5 /حدثنا
أبو بكر بن أيب داود قال :حدثنا محمد بن عباد قال :حدثنا بكر بن سلمين عن محمد بن احساق قال :حدثين يعقوب بن عتبة
بن املغرية بن الخنس به .وبكر بن سلمين جمهول.
واذلي يظهر أن الرواايت اليت فهيا الترصحي ابلسامع ل تصح لورودها من طرق فهيا ضعف أوهجاةل ,خبالف رواايت العنعنة
فهىي من رواية الثبات عن ابن احساق.
ولكن احلديث قد حص من طريق أخرى من رواية عامرة بن أيب حفصة عن عكرمة ,متابعا ليعقوب بن عتبة ,كام عند ابن
خزمية يف التوحيد (  :) 0 /قال :حدثنا أبو هشام زايد بن أيوب ـ وهو ثقة حافظ ــ ثنا اسامعيل يعين ابن علية ــ وهو
ثقة حافظ ــ قال ثنا عامرة بن أيب حفصة ــ وهو ثقة ــ عن عكرمة عن ابن عباس فذكر القصة قال عكرمة :فقلت لبن
عباس :وجتدل الشمس؟ فقال :عضضت هبن أبيك ,امنا اضطره الروي اىل أن قال :جتدل.
وهذا اس ناد حصيح غاية ,ورجاهل ثقات ,مل أ َر من ذكره ممن أعل احلديث بعنعنة ابن احساق ,وهللا أعمل.
( ) تقدم أن ابن احساق مل ينفرد ,بل اتبعه عامرة بن أيب حفصة.
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صورة النرس واذلي يف صورة السد وهو الليث حيمالن من الكرِس موضع الرجل الخرى ,أن لو
اكن اذلي عليه ذا رجلني( ) اهـ.
وحص عن أيب هريرة أنه قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :ان هللا جل ذكره أذن يل أن
أحدث عن ديك قد مرقت رجاله الرض ,وعنقه منثين حتت العرش ,وهو يقول :س بحانك ما
أعظمك ربنا .فرد عليه :ما يعمل ذكل من حلف يب اكذاب .ويف روايةُ :أذن يل أن أحدث عن مكل
قد مرقت رجاله ال َرض السابعة ,والعرش عىل منكبه وهو يقول :س بحانك أين كنت وأين
تكون( ).
( ) السامء والصفات (  . ) 06/قلت  :واحلديث قال فيه حمققه الش يخ عبد هللا احلاشدي :حديث حصيح .
( ) اس ناده حسن .رواه الطرباين يف املعجم الوسط ( ) 0/7وأبو الش يخ يف العظمة (  ) 755/5( ) 00 /الكهام
قال حدثنا محمد بن العباس ثنا الفضل بن سهل العرج ثنا احساق بن منصور ثنا ارسائيل عن معاوية بن احساق عن سعيد
بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :فذكره.
ورواه احلاُك يف املس تدرك (  ) 0/أخربان أبو عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن همران ثنا عبيد هللا بن موَس أنبأ ارسائيل به.
ورواه عامثن بن سعيد ادلاريم يف النقض عىل املري ي (  ) 78/وأبو يعىل يف مس نده (  ) 16/الكهام قال :حدثنا
معرو الناقد حدثنا احساق بن منصور حدثنا ارسائيل به ,ال أنه قال يف احلديث :أذن يل أن أحدث عن مكل  ...والعرش
عىل منكبه ,ومل يقل :عن ديك .فيحمل عىل أن املكل يف صورة ديك كام قرره بعض أهل العمل ,وحيمتل أن احدى اللكمتني
تصحفت عن الخرى ,فان اكن لبد من الرتجيح فرواية املكل أرحج ,فقد رواها معرو الناقد ــ وهو ثقة حافظ ــ عن احساق
بن منصور ,وأما لفظة ادليك فقد رواها الفضل بن سهل ــ وهو صدوق ــ عن احساق بن منصور ,وهللا أعمل.
تنبيه :سقط من اس ناد ادلاريم ذكر ارسائيل بن يونس ,فيحمتل أنه خطا من الناخس ,لن هذا الس ناد معروف بذكر
ارسائيل وهللا أعمل.
ومحمد بن العباس هو ابن أيوب الخرم الصهباين الثقة احلافظ الفقيه ,واكن صاحب س نة ,شديدا عىل أهل البدع ,وان اكن
قد اختلط بأخرة ال أنه ترك التحديث فمل يرضه اختالطه .قال ش يخنا أبو احلسن املأريب :ثقة فقيه أثري ,ل يرضه اختالطه
لنه قطع التحديث اهـ .ترمج هل أبو الش يخ الصهباين يف الطبقات (  ) 7/وأبو نعمي يف اترخي أصهبان (  ) 1 /واذلهيب
يف التارخي ( ) /7وتذكرة احلفاظ (  ) /وسري النبالء (  ) /ارشاد القايص وادلاين ( .)56 /
وان اكن الهيمثي قال :مل أعرفه .كام ذكر ذكل يف مجمع الزوائد ( ,) /8ذكل لنه قد تصحف عنده المس اىل محمد بن
العباس بن الفضل بن سهل ,وصوابه محمد بن العباس عن الفضل بن سهل .انظر تنبيه الهاجد للحويين (  ) 75/الفرائد
عىل مجمع الزوائد (.) 5
وبقية الرواة من رجال البخاري .ويف بعضهم الكم ل يرض .وقول الطرباين :مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن احساق ال
ارسائيل ,تفرد به :احساق بن منصور اهـ .قلت :مل ينفرد به احساق بن منصور عن ارسائيل ,بل اتبعه عبيد هللا بن موَس ــ
وهو ثقة ــ  ,أخرجه احلاُك يف املس تدرك (  ) 0/أخربان أبو عبد هللا الصفار ثنا أمحد بن همران ثنا عبيد هللا بن موَس
أنبأ ارسائيل عن معاوية بن احساق به .واحلديث حصحه احلاُك ووافقه اذلهيب وحصحه اللباين يف السلسةل الصحيحة
(  ) 8 /رمق (.) 50
تنبيه:
قال المام ابن القمي رمحه هللا يف املنار املنيف ( :)56وابمجلةل فلك أحاديث ادليك كذب ,ال حديثا واحدا :اذا مسعمت صياح
ادليكة فاسألوا هللا من فضهل ,فاهنا رأت ملاك اهـ.
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قال املناوي :ان هللا أذن يل أن أحدث عن ديك .أي عن عظم جثة مكل يف صورة ديك( ) اهـ.
وهللا أعمل.
وقد ابن مما س بق أن بعض احليات مه من أصناف اجلن الثالثة ,وفهيم املسمل وفهيم الاكفر ,وقد أمر
النيب صىل هللا عليه وسمل بقتلهم بعد النذار وقال :فاقتلوه فامنا هو ش يطان .أي ش يطان خلقه هللا
يف صورة حية.
تنبيه:
قال المام الفقيه أبو بكر بن العريب املاليك رمحه هللا :ان هللا تعاىل َّيرس للمكل يف رشفه,
وللش يطان يف خساس ته ,أن يتشالك يف أي صورة شاءا ( ) ...اخل.
قلت :مل يثبت أن املكل تصور يف غري صورة النسان ,كام أن المر ليس راجعا اىل ارادة املكل كام
س بق بيانه .وأما ما جاء يف كتب السرية يف قصة أيب هجل حني جاء اىل النيب صىل هللا عليه وسمل
قلت :احلديث اذلي ذكره رواه البخاري (  ) 0ومسمل ( .) 7 1ولكن هذه مبالغة من هذا المام العمل يف هذه ادلعوى
اللكية ,واس تثناؤه غري اتم ,فقد فاته بعض ما حص يف ادليك ,مثاهل ما رواه الطيال ي (  ) 6 /وأمحد ( ) / 6وأبو
داود (  ) 7/والنسايئ يف الكربى ( ) 5/1وغريمه من طريق عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون عن صاحل بن
كيسان عن عبيد هللا بن عبد هللا عن زيد بن خادل اجلهين قال :قال النيب صىل هللا عليه وسمل :ل تس بوا ادليك فانه يدعو
اىل الصالة .وهذا حديث حصيح رجاهل رجال الصحيح .ومهنا حديثنا اذلي اس تدللنا به يف هذا الباب.
وهناك أحاديث أخرى لترتقي اىل درجة الصحة ,كام أهنا ل تصل اىل حد الكذب ,مثل ما رواه احساق بن راهويه يف
مس نده (  ) 0 /أخربان عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا حرب بن رسجي حدثتين زينب بنت يزيد العتيك قالت :كنا عند
عائشة حفدثنا جتار هنا مهنم شهر بن حوشب فذكروا الصالة ووقهتا قالت :اين لس تحي أن أختذ ادليك منذ مسعت رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل يقول :ان هلل دياك ,رجهل حتت س بع أرضني ورأسه قد جاوز س بع ساموات ,يشفع يف أوقات
الصالة فال يبقي دياك من ديكة الرض ال شفع فال انعدم بييت أن أختذ فيه ادليك.
وحرب بن رسجي صدوق خيطئ ,وزينب العتكية مل أجد من ترمج لها فهىي جمهوةل العني.
وحديث أيب هريرة  :أمرين خلييل صىل هللا عليه وسمل بثالث ,وهناين عن ثالث :أمرين بركعيت الضحى ,وصوم ثالثة أايم
من الشهر ,والوتر قبل النوم وهناين عن ثالث :عن الالتفات يف الصالة اكلتفات الثعلب ,واقعاء اكقعاء القرد ,ونقر كنقر
ادليك .مس ند الطيال ي (  ) 0/مس ند أمحد (  .) 8/وفيه يزيد بن أيب زايد ضعيف ,وش يخه جمهول.
فهذه أحاديث ضعيفة وليست بكذب كام ل خيفى.
وقد نبه الش يخ عبد الفتاح أبو غدة يف حتقيقه للمنار املنيف ( ــ ) عىل احلامل لهذا المام يف هذا الطالق يف
التضعيف أو التكذيب ,وهو اعامتده عىل حافظته العجيبة حني اس تعراض أحاديث ذكل الباب ,واحلفظ قد خيون ,وكذكل
اعامتده أحياان عىل نفي من س بقه من المئة اكلعقييل ,ومل يكن مصيبا يف لك أحاكمه ,وهللا أعمل.
( ) التيسري رشح اجلامع الصغري ( .) 5/
( ) القبس رشح موطأ ماكل بن أنس (  ) 5 /فتح الباري للحافظ للعسقالين ( ) 06/6ونس به احلافظ اىل مجهور
أهل الالكم.
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لريميه بصخرة فرجع القهقرى فلام سألته قريش قال :عرض يل دونه حفل من البل وهللا ما رأيت
مثل هامته ول قرصته ول أنيابه لفحل قط ,فَهَ َّم بأن يألكين ,فقال النيب صىل هللا عليه وسمل :ذاك
جربيل ,لو دان لخذه .فهذه قصة ل تصح ,جلهاةل ش يخ ابن احساق ,وانقطاعها ,قال ابن احسق يف
السرية :حدثين ش يخ من أهل مكة قدمي منذ بضع وأربعني س نة عن عكرمة عن ابن عباس مث ساق
قصة طويةل ,وقال يف أخرها فذكر يل أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال :فذكره( ).
اجلواب عن الاس تدلل حبديث أيب هريرة يف متر الصدقة:
وأما اجلواب عن هذا الاس تدلل من وهجني:
الوجه الول :أن هذا احلديث رواه البخاري يف حصيحه فقال :وقال عامثن بن الهيمث أبو معرو حدثنا
عوف عن محمد بن سريين عن أيب هريرة ريض هللا عنه قال :ولكين رسول هللا صىل هللا عليه وسمل
حبفظ زاكة رمضان ,فأاتين أت جفعل حيثو من الطعام فأخذته ,وقلت :وهللا لرفعنك اىل رسول هللا
وعيل عيال ويل حاجة شديدة ,قال :خفليت عنه ,فأصبحت,
صىل هللا عليه وسمل ,قال :اين حمتاج َّ
فقال النيب صىل هللا عليه وسمل :اي أاب هريرة ,ما فعل أسريك البارحة؟ قال :قلت :اي رسول هللا,
شاك حاجة شديدة وعيال فرمحته ,خفليت سبيهل ,قال :أما انه قد َك َذب َ َك وس يعود .فعرفت أنه
س يعود لقول رسول هللا صىل هللا عليه وسمل انه س يعود ,فرصدته ,جفاء حيثو من الطعام ,فأخذته,
( ) سرية ابن احساق (ص  ) 00ومن طريقه أخرجه أبو نعمي الصفهاين يف دلئل النبوة (ص  ) 05والبهيقي يف دلئل
النبوة (  .) 1 /قلت :واذلي حص يف هذه القصة هو ما جاء عن ابن عباس :قال أبو هجل :لنئ رأيت محمدا يصيل عند
الَكعبة لطأن عىل عنقه ,فبلغ ذكل النيب صىل هللا عليه وسمل فقال :لو فعل لخذتْه املالئكة عياان .رواه البخاري () 675
وأمحد (  ) 8واللفظ هل.
ويف حصيح مسمل ( ) 717وسنن النسايئ ( ) 6 1وغريهام عن أيب هريرة قال :قال أبو هجل :هل يعفر محمد وهجه بني
أظهرُك؟! قال فقيل :نعم ,فقال :والالت والعزى لنئ رأيته يفعل ذكل لطأن عىل رقبته ,أو لعفرن وهجه يف الرتاب ,قال:
فأىت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وهو يصيل ,زمع ليطأ عىل رقبته ,قال :مفا جفهئم منه ال وهو ينكص عىل عقبيه ويتقي
بيديه ,قال :فقيل هل :ما كل؟ فقال :ان بيين وبينه خلندقا من انر وهول وأجنحة ,فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :لو
دان مين لختطفته املالئكة عضوا عضوا .قال القايض عياض يف اكامل املعمل ( : ) 1/8وتكل الجنحة أجنحة املالئكة
وهللا أعمل اهـ.
فائدة :قال احلافظ ابن جحر العسقالين يف فتح الباري ( :)7 /8وامنا شدد المر يف حق أيب هجل ومل يقع مثل ذكل لعقبة
بن أيب معيط حيث طرح سىل اجلزور عىل ظهره صىل هللا عليه وسمل وهو يصيل كام تقدم رشحه يف الطهارة لهنام وان
اشرتاك يف مطلق الذية حاةل صالته لكن زاد أبو هجل ابلهتديد وبدعوى أهل طاعته وابرادة وطء العنق الرشيف ,ويف ذكل
من املبالغة ما اقتىض تعجيل العقوبة لو فعل ذكل ,ولن سىل اجلزور مل يتحقق جناس هتا ,وقد عوقب عقبة بدعائه صىل هللا
عليه وسمل عليه وعىل من شاركه يف فعهل فقتلوا يوم بدر اهـ.
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وعيل عيال ,ل أعود,
فقلت :لرفعنك اىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,قال :دعين فاين حمتاج َّ
فرمحته ,خفليت سبيهل ,فأصبحت ,فقال يل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :اي أاب هريرة ,ما فعل
أسريك؟ قلت :اي رسول هللا شاك حاجة شديدة وعيال فرمحته ,خفليت سبيهل ,قال :أما انه قد
َك َذب َ َك وس يعود ,فرصدته الثالثة ,جفاء حيثو من الطعام فأخذته ,فقلت :لرفعنك اىل رسول هللا,
وهذا أخر ثالث مرات أنك تزمع ل تعود مث تعود ,قال :دعين أعلمك لكامت ينفعك هللا هبا ,قلت:
ما هو؟ قال :اذا أويت اىل فراشك فاقرأ أية الكرِسَّ { :اَّلل َل ا َ َهل ا َّل ه َو الْ َحي الْ َقيوم} ,حىت ختمت
ِ ِ
الية ,فانك لن يزال عليك من هللا حافظ ,ول يقربنك ش يطان حىت تصبح ,خفليت سبيهل,
فأصبحت فقال يل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :ما فعل أسريك البارحة؟ قلت :اي رسول هللا,
زمع أنه يعلمين لكامت ينفعين هللا هبا ,خفليت سبيهل ,قال :ما يه ,قلت :قال يل :اذا أويت اىل
فراشك فاقرأ أية الكرِس من أولها حىت ختمت اليةَّ { :اَّلل َل ا َ َهل ا َّل ه َو الْ َحي الْ َقيوم} ,وقال يل :لن
ِ ِ
يزال عليك من هللا حافظ ,ول يقربك ش يطان حىت تصبح ,واكنوا أحرص يشء عىل اخلري ,فقال
النيب صىل هللا عليه وسمل :أما انه قد َصدَ قَ َك وهو كذوب ,تعمل من ختاطب منذ ثالث ليال اي أاب
هريرة؟ قال :ل ,قال :ذاك ش يطان( ).
( ) رواه البخاري يف ثالثة مواضع من حصيحه (  ) 88/6( ) / ( ) 0 /مطول وخمترصا ,وكذا ذكره البخاري يف
التارخي الكبري (  ,) 8/يقول يف مجيع املواضع لكها :وقال عامثن بن الهيمث حدثنا عوف عن محمد بن سريين عن أيب هريرة
ريض هللا عنه قال :ولكين رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ...احلديث .فمل يرصح البخاري ابلتحديث من ش يخه عامثن بن
الهيمث ,وان اكن قد رصح بذكل يف أحاديث أخرى ,ليس هذا احلديث مهنا .وذلا وقع اخلالف بني العلامء هل هو منقطع كام
قاهل امحليدي وابن العريب وغريهام ,أم هو متصل؟
قال امحليدي يف امجلع بني الصحيحيىن (  :) 58/أخرجه البخاري تعليقا اهـ .وقال ابن العريب يف املساكل يف رشح موطأ
ماكل (  :) 5/ذكره البخاري مقطوعا اهـ .وقال ابن امللقن يف التوضيح ( :) 16/ 5وزمع ابن العريب أن البخاري رواه
مقطوعا ,قال :وقد حصحه قوم وضعفه أخرون اهـ.
وقال النووي يف الذاكر (ص )10معرتضا :هذا متصل ,فان عامثن بن الهيمث أحد ش يوخ البخاري اذلين روى عهنم يف
حصيحه ,وأما قول أيب عبد هللا امحليدي يف امجلع بني الصحيحيىن ان البخاري أخرجه تعليقا فغري مقبول؛ فان املذهب
الصحيح اخملتار عند العلامء واذلي عليه احملققون أن قول البخاري وغريه :وقال فالن ,محمو ٌل عىل سامعه منه واتصاهل اذا مل
يكن مدلسا واكن قد لقيَه ,وهذا من ذكل اهـ.
ورحج احلافظ ابن جحر يف الفتح (  ) 7/أن البخاري مل يسمعه من ابن الهيمث ,فقد قال يف أس باب تعليق البخاري لبعض
الحاديث :فالسبب يف كونه مل يوصل اس ناده اما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاس تغىن عن ايراد هذا مس توىف الس ياق ومل
هيمهل بل أورده بصيغة التعليق طلبا لالختصار ,واما لكونه مل حيصل عنده مسموعا أو مسعه وشك يف سامعه هل من ش يخه
أو مسعه من ش يخه مذاكرة مفا رأى أنه يسوقه مساق الصل ,وغالب هذا فمي أورده عن مشاخيه مفن ذكل أنه قال يف كتاب
الواكةل :قال عامثن بن الهيمث حدثنا عوف حدثنا محمد بن سريين عن أيب هريرة ريض هللا عنه قال :ولكين رسول هللا صىل هللا
عليه وسمل بزاكة رمضان  ....احلديث بطوهل .وأورده يف مواضع أخرى مهنا يف فضائل القرأن ويف ذكر ابليس ومل يقل يف
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فهو وان اكن يف حصيح البخاري ال أنه من الحاديث املنتقدة عىل صاحب الصحيح من حيث
الصناعة احلديثية ,حيث أنه مل يرصح ابلتحديث من ش يخه عامثن بن الهيمث يف مجيع املواضع اليت
أورد فهيا هذا احلديث من حصيحه ,وامنا قال :وقال عامثن بن الهيمث  ...جفعهل بعضهم منقطعا وحمك
بأن البخاري مل يسمعه من ش يخه ,وأن هذا هو الغالب يف صنيعه ,فانه اذا روى ما مل يسمعه قال
فيه :قال فالن .وذهب اىل هذا القول أبو عبد هللا امحليدي ,وأبو بكر بن العريب ,واحلافظ
موضع مهنا حدثنا عامثن ,فالظاهر أنه مل يسمعه منه ,وقد اس تعمل املصنف هذه الصيغة فمي مل يسمعه من مشاخيه يف عدة
أحاديث ,فيوردها عهنم بصيغة قال فالن ,مث يوردها يف موضع أخر بواسطة بينه وبيهنم اهـ.
وقال أيضا (  :) 88/وذكرته يف تعليق التعليق من طريق عبد العزيز بن منيب وعبد العزيز بن سالم وابراهمي بن يعقوب
اجلوزجاين وهالل بن برش الصواف ومحمد بن غالب اذلي يقال هل متتام .وأقرهبم لن يكون البخاري أخذه عنه ــ ان اكن ما
مسعه من ابن الهيمث ــ هالل بن برش ,فانه من ش يوخه أخرج عنه يف جزء القراءة خلف المام اهـ.
قلت :وهالل بن برش من الثقات الثبات.
وهذا احلديث وصهل النسايئ يف معل اليو م الليةل (  )5 /فقال أخربان ابراهمي بن يعقوب (اجلوزجاين) ثنا عامثن بن
الهيمث به.
وابن خزمية يف حصيحه (  )1 /وأشار اىل أن فيه شيئا فقال :حدثنا هالل بن برش البرصي خبرب غريب غريب ,حدثنا
عامثن بن الهيمث ,مؤذن مسجد اجلامع به.
والاللاكيئ يف رشح أصول الاعتقاد ( ) 1 /7والصهباين يف بيان احملجة (  )5 /من طريق جعفر بن محمد الوراق
قال :ان عامثن بن الهيمث به.
وأبو نعمي يف معرفة الصحابة (  ) 81 /من طريق محمد بن غالب (متتام) ثنا عامثن بن الهيمث به ,واقترص عىل ذكر أول
احلديث.
والبهيقي يف ادلعوات الكبري (  )5 /من طريق الرسي بن خزمية حدثنا عامثن بن الهيمث به.
وذكر احلافظ ابن جحر يف تغليق التعليق (  ) 16 – 15/والفتح (  ) 88/أنه ورد أيضا من طريق عبد العزيز بن
منيب ,واحلسن بن السكن ,وعبد العزيز بن سالم ,لكهم يرويه عن عامثن بن الهيمث .وهبذا تكون قد زالت عةل الانقطاع,
ولكن فيه عةل أخرى ويه الالكم يف ش يخ البخاري وهو عامثن بن الهيمث بن هجم بن عيىس أبو معرو العبدي البرصي املؤذن.
فقد ذكره البخاري يف اترخيه الكبري ومل يذكر فيه شيئا .وقال أبو حاُت :اكن صدوقا غري أنه بأخرة اكن يتلقن ما يلقن .قال
اذلهيب :يعين :أنه اكن حيدهثم ابحلديث فيتوقف فيه ويتغلط ,فريدون عليه ,فيقول .ومثل هذا ٌ
غض عن رتبة احلفظ؛ جلواز
أن فمي رد عليه زايدة أو تغيريا يسريا وهللا أعمل .وقال ادلارقطين :صدوق كثري اخلطأ .وقال ابن قانع :صاحل .وقال السايج:
صدوق ,ذكر عند أمحد بن حنبل فأومأ اىل أنه ليس بثبت .وذكره ابن حبان يف الثقات .وذكره اذلهيب يف املغين يف الضعفاء.
وقال مرة :صدوق .وقال احلافظ ابن جحر :ثقة تغري فصار يتلقن.
انظر التارخي الكبري ( ) 56/6اجلرح والتعديل ( ) 7 /6الثقات لبن حبان ( ) 5 /8سري النبالء ( ) 0/ 0املغين
(  ) 1/من تلكم فيه وهو موثق ( ) اكامل هتذيب الكامل ( ) 1 /1موسوعة أقوال ادلارقطين (  ) 7/تقريب
التقريب (.) 87
واحلديث قد ورد من طريق أخرى ,بألفاظ فهيا زايدات هممة ,فقد رواه النسايئ وابن مردويه من طريق اسامعيل بن مسمل
العبدي عن أيب املتولك النايج عن أيب هريرة ,وس يأيت الالكم عليه ابذن هللا تعاىل.
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العسقالين وغريمه ,وحمكوا ابنقطاع الس ند ,وقد ضعف احلديث قوم وحصحه أخرون ,ومع هذا
فقد ورد احلديث من طرق كثرية اىل عامثن بن الهيمث ساملة من عةل الانقطاع ,فقد وصهل غري واحد
من المئة مهنم النسايئ وابن خزمية وأبو ن َعمي وغريمه ,وقد اش هتر عند العلامء أن البخاري رمحه هللا
اذا روى املعلق بصيغة اجلزم فهو حصيح اىل من علقه عنه ,ويبقى النظر فمي ُأبرز من رجال الس ند.
وابلنظر اىل رجال الس ناد جند أن فيه عةل أخرى ,ويه أن العلامء قد تلكموا يف ش يخ البخاري
عامثن بن الهيمث من حيث الضبط واحلفظ ,فانه اكن ثقة صدوقا ,ال أنه َّ
تغري بأخرة ,وساء حفظه,
واكن يتلقن اذا لقن .وميكن أن جياب عن هذا بأن البخاري رمحه هللا اكن اذا أخذ معن قل ضبطه,
أو عنده ضعف يف احلفظ فانه ينتقي من حديثه ما تبني هل أنه مل خيطئ فيه ,وذكل مبوافقته لغريه من
احلفاظ .واعرتض بأن قصة أيب هريرة هبذه اللفاظ مل ترد ال يف رواية عامثن بن الهيمث هذا ,هبذا
الس ند الغريب ,وقد قال ابن خزمية يف حصيحه( ) عندما أورد هذا احلديث :حدثنا هالل بن برش
البرصي خبرب غريب غريب ,حدثنا عامثن بن الهيمث ,مؤذن مسجد اجلامع  ...به.
الوجه الثاين:
أن احلديث قد ورد من طريق أخرى حصيحة ساملة من النقد ,بألفاظ مقاربة وفهيا زايدات هممة مل
ترد يف رواية عامثن بن الهيمث .فقد روى اسامعيل بن مسمل العبدي عن أيب املتولك النايج عن أيب
هريرة أنه اكن عىل متر الصدقة فوجد أثر كف كنه قد أخذ منه ,فذكر ذكل للنيب صىل هللا عليه
وسمل فقال :تريد أن تأخذه؟ قل :س بحان من خسرك حملمد صىل هللا عليه وسمل ,قال أبو هريرة:
فقلت فاذا جين قامئ بني يدَ ي ,فأخذته لذهب به اىل النيب صىل هللا عليه وسمل فقال :امنا أخذته
لهل بيت فقراء من اجلن ولن أعود .قال :فعاد فذكرت ذكل للنيب صىل هللا عليه وسمل فقال :تريد
أن تأخذه؟ فقلت :نعم فقال :قل س بحان من خسرك حملمد صىل هللا عليه وسمل ,فقلت فاذا أان به.
فأردت أن أذهب به اىل النيب صىل هللا عليه وسمل فعاهدين أن ل يعود فرتكته ,مث عاد فذكرت
ذكل للنيب صىل هللا عليه وسمل فقال :تريد أن تأخذه؟ فقلت :نعم فقال :قل س بحان اذلي خسرك
حملمد صىل هللا عليه وسمل ,فقلت فاذا أان به فقلت :عاهدتين فكذبت وعدت ,لذهنب بك اىل
النيب صىل هللا عليه وسمل ,فقال :خل عين أعلمك لكامت اذا قلهتن مل يقربك ذكر ول أنىث من اجلن.
قلت :وما هؤلء اللكامت؟ قال :أية الكرِس اقرأها عند لك صباح ومساء .قال أبو هريرة :خفليت
( ) حصيح ابن خزمية ( .)1 /
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عنه فذكرت ذكل للنيب صىل هللا عليه وسمل فقال يل :أوما علمت أنه كذكل؟( ) .أي أوما علمت
أن المر كام قال يف فضل أية الكرِس؟.
وهذه الرواية فهيا فوائد:
ــ مهنا أن أاب هريرة اكن عىل عمل منذ بداية القصة أن الخذ من متر الصدقة ش يطان من اجلن ,وأنه
أخذ المتر لبيت من فقراء اجلن ,لقوهل :فاذا جين قامئ بني يدي .فأخذته لذهب به اىل النيب صىل
هللا عليه وسمل فقال :امنا أخذته لهل بيت فقراء من اجلن ولن أعود .وهذا خيالف رواية عامثن بن
الهيمث عند البخاري واليت تأخر فهيا عمل أيب هريرة بكون اخملاطب هل جنيا اىل أخر احلادثة.
ــ ومهنا أن اجلين قد تبدا ليب هريرة لقوهل :فاذا جين قامئ بني يدَ ي .ومل يرد يف هذه الرواية ,ول يف
رواية البخاري الترصحي هبيئة معينة لكيفية تبدي ذكل اجلين ,بل هذا مسكوت عنه ,فيحمتل أنه
ظهر يف صورة انسان ,فأُخرب أبو هريرة فمي بعد بأنه جين ,ولول اخبار النيب صىل هللا عليه وسمل
هل بذكل ملا عمل بكونه جنيا .وهذا فيه ضعف ,اذ ليس يف النص أدَّن اشارة اىل التشلك.
وحيمتل ــ وهو الظهر ــ أن أاب هريرة رأى اجلين يف صورته اليت خلق علهيا( ) ,فيكون هذا خاصا
بزمن النيب صىل هللا عليه وسمل ,بل هو من خصائص النيب صىل هللا عليه وسمل ,فان قوهل بعد
دعاء التسخري( :فاذا جين قامئ بني يدَ ي) ,واحض يف أنه مل يكن متبداي هل قبل ذكل ,ومبجرد أن قال
ما علمه النيب صىل هللا عليه وسمل ,فاذا ابجلين يظهر من خفائه .ويف قوهل( :س بحان اذلي خسرك
حملمد) اشارة اىل اخلصوصية .وقول أيب هريرة( :فاذا جين) ومل قل ان ي ,أو يف صورة ان ي ,أو يف
صورة كذا ,ظاهر جدا ينبغي أن يكون قاطعا يف املسأةل ,ومن تأوهل فقد خرج عن النص دون
حاجة تدعو اليه ,وخصوصا أ َّن متثل اجلين يف صورة برش حال رسقته للمتر مل تكن احلاجة تدعو
اليه ,اذ انه يف مقدوره الخذ من المتر وهو عىل هيئته اليت ل ترى ,ويف متثهل ـ ان اكن وقع فعال ـ
( ) حديث حصيح .رواه النسايئ يف معل اليوم والليةل (  )5أخربان أمحد بن محمد بن عبيد هللا قال :حدثنا شعيب بن
حرب قال :حدثنا اسامعيل بن مسمل به .رجاهل رجال الصحيح ,عدا ش يخ النسايئ أمحد بن محمد بن عبيد هللا بن أيب رجاء,
وهو صدوق.
ورواه ابن مردويه يف تفسريه حدثنا محمد بن عبد هللا بن معرويه الصفار حدثنا أمحد بن زهري بن حرب أخربان مسمل بن
ابراهمي أخربان اسامعيل بن مسمل العبدي أخربان أبو املتولك النايج بنحوه .ذكره ابن كثري يف التفسري (  .)675/وهذا
اس ناد حسن ,رجاهل رجال الصحيح عدا أمحد بن زهري بن حرب وهو أبو بكر بن أيب خيمثة النسايئ ثقة حافظ ,ومحمد بن
عبد هللا بن معرويه الصفار املعروف اببن عمل ,وهو صدوق مقل.
وقال البخاري يف التارخي الكبري (  :) 8/وقال يل معرو بن منصور حدثنا اسامعيل بن مسمل عن أيب املتولك أن مفاتيح
الصدقة اكنت مع أيب هريرة هبذا.
( ) وس يأيت ابذن هللا تعاىل امجلع بني هذا القول وبني أية العراف {ان َّه يَ َراُكْ ه َو َوقَبيهل م ْن َح ْيث َل تَ َر ْوهنَ ْم}.
ِ
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زايدة انكشاف هل يف وقت هو اىل الاختفاء أحوج منه اىل التبدي ,حىت ل ي َفطن هل ,واذلي يبدو
أن أاب هريرة ملا شعر حبس الش يطان قال ذكل اذلكر اذلي علمه النيب صىل هللا عليه وسمل ,فاذا
هو به.
ــ ومهنا أن تسلط أيب هريرة عىل ذكل اجلين حبيث مل ميكنه الفالت منه امنا اكن بسبب سلطان
اذلكر اذلي علمه النيب صىل هللا عليه وسمل أاب هريرة ,وهذا غري موجود يف رواية البخاري ,ولول
ذكل ملا أمكنه منه ,لقول النيب صىل هللا عليه وسمل( :تريد أن تأخذه؟ فقل  ,) ..فعلق اماكن
الخذ عىل قول اذلكر ,وقد اكن ,فسلب القدرة عىل الفالت ,وابلتايل يصبح القول بأن الش يطان
قد تشلك يف صورة سارق برشي ضعيفا ,بل أقوى منه القول بأنه من ابب التخييل ,وأن اذلكر
اكن هل حمك يف بقاء وتقييد ذكل اجلين عىل احلال اليت خيَّل لغريه أنه علهيا مما سهل أخذه ,اذ لو اكن
تشالك لس تطاع أبو هريرة أخذه دون احلاجة اىل قول ذكل اذلكر ,كام يفعل الناس اذا رأوا سارقا
يرسق ,ويف املقابل ميكن للجين (السارق البرشي) الفالت من أيب هريرة كام يفلت الرساق بزايدة
فضل قوته أو بأي طريقة أخرى.
وأحص من ذكل لكه هو ما تقرر قريبا من أنه رأه عىل هيئته الصلية وهللا أعمل.
ــ ومهنا أن قول أيب هريرة :فأخذته لذهب به اىل النيب صىل هللا عليه وسمل ,...ليس فيه أنه قبض
عليه أو أمسك بيده أو بأحد أعضائه ,ويف رواية البخاري :فأخذته وقلت :وهللا لرفعنك اىل رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل .فمل يبني طريقة الخذ ,وأما قول ادلاوودي وغريه استنادا اىل لفظ :ما
(فعل أسريك) الوارد يف رواية البخاري حيث قال :لنه اكن ربطه بسري ,وهو احلبل ,وهذا عادة
العرب ,اكنوا يربطون السري ابلقد( )اهـ .فان هذا مل يرد فيه نص .ويف اللغة يطلق السري عىل لك
أخيذ وان مل ي ٌشَ دَّ ابلقد( ) ,واذلي يف الرواية أنه ما ظهر ليب هريرة ال بعد أن تال ذكل اذلكر,
فيبدو أن اذلكر اكن مبثابة احلرص والقيد هل ,فسمي أسريا ,لعدم قدرته عىل الفرار أو الاختفاء عن
نظر أيب هريرة ــ وهو يعمل أن اذلي أمامه جين ــ ,بل أصبح مقهورا مأسورا ,فأمكن حينئذ قياده
واخضاعه للمثول أمام رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,وهذا هو التسخري للنيب صىل هللا عليه
وسمل يف قوهل( :خسرك حملمد) ,لول أنه احتال عىل أيب هريرة فعلمه أية الكرِس فأطلقه ,وبذكل
( ) معدة القاري (  ) 6/ارشاد الساري ( .) 6 /
( ) قال اجلوهري :أرس قتبه يأرسه أرسا ,شده ابلسار ,وهو القد .ومنه مسي السري ,واكنوا يشدونه ابلقد ,فسمي لك أخيذ
أسريا ,وان مل يشد به .الصحاح (  )578/لسان العرب ( .) 1/
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يكون النيب صىل هللا عليه وسمل قد أعطي من احلمك عىل اجلن ما أعطي سلمين عليه السالم,
وامتاز النيب صىل هللا عليه وسمل عىل سلمين عليه السالم بأ ْن َح َ َمك بعض أتباعه يف اجلن مبا مل حيمك
به أتباع سلمين عليه السالم( ) .حفينئذ دار بيهنام احلوار الوارد يف الرواايت ,فوقع الهتديد هل من أيب
هريرة برفعه اىل النيب صىل هللا عليه وسمل ,وهذا أمر خاص ابلنيب صىل هللا عليه وسمل وعَ َمل من
أعالم نبوته ,من حيث أن النيب صىل هللا عليه وسمل عمل بأن الخذ للمتر ش يطان ,وأنه اكذب يف
ادعائه عدم ال َعود ,وأيضا من حيث ضعف سلطان الش يطان أمام النيب عليه الصالة والسالم,
فقوهل :قل س بحان اذلي خسرك حملمد صىل هللا عليه وسمل ,هذا تسخري خاص خوطب به ذكل
اجلين يف تكل احلال ,ول يكون هذا لحد بعد النيب صىل هللا عليه وسمل ,فهذا التقرير هو اذلي
يقتضيه النص ,وهو وار ٌد جدا ,ول مينع منه مانع.
واحلاصل أنه ليس َ َّمث تشلك أو ختييل ,وامنا رؤية حقيقية لش يطان عىل صورته اليت خلق علهيا( ),
وهللا أعمل.
اجلواب عن الاس تدلل حبديث معاذ بن جبل يف متر الصدقة:
وأما اجلواب عن الاس تدلل بقصة معاذ بن جبل فاذلي يبدو أن الواقع هنا قريب مما وقع يف قصة
أيب هريرة السابقة ,وذكل أن معاذا قد عمل سلفا أ َّن ال َ
خذ ش يطان .ويف قوهل( :فوثبت عليه
فضبطته ,فالْ َت َق ْت يداي عليه  ...فقال خل عين) ,مع قوهل قبل ذكل( :جفاءت ظلمة عظمية فغشيَت
الباب ,مث تصور يف صورة ,مث تصور يف صورة أخرى فدخل من شق الباب) فهذه ثالثة أحوال
ذلكل الش يطان قبل دخوهل من شق الباب .ويف رواية نعمي بن محاد (أقبل عىل صورة الفيل ,فلام
انهتىى اىل الباب دخل من خلل الباب عىل غري صورته) ,وهذا يعين أنه تصور أول يف صورة فيل,
فلام اقرتب من الباب غَ َّري هذه الصورة اىل صورة أخرى ميكهنا النفوذ من خلل الباب ,واملالحظ
أن معاذ بن جبل مل يذكر أن الش يطان غري صورته بعد ادلخول اىل صورة رالثة أو رابعة ,ل صورة
انسان ول غريه ,بل بقي عىل أخر صورة اكنت قبل دخوهل من شق الباب ,ومل يرد يف النصوص
كيفيهتا ,فظل معاذ يراقبه ــ وهو يعمل أنه ش يطان كام يف الرواية ,وقد عاين تقلب أحواهل ــ اىل أن
بدأ يلتقم المتر فوثب عليه ,أي حال ألكه وهو عىل تكل الصورة الش يطانية اجملهوةل يف الرواايت,
( ) مرقاة املفاتيح ( .)78 /
( ) وس يأيت ابذن هللا تعاىل زايدة بيان ملسأةل اماكن رؤية اجلن عىل صورمه اليت خلقوا علهيا.
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ويه الصورة اليت التقت يدا معاذ حولها حبسب الرواية ,ويه الصورة اليت نفذ فهيا من خلل
الباب ,هذا هو منطوق الرواية ,ومن زاد عىل هذا فقد خرج عن النص ومحهل ما ل حيمتل .وهذا
يعين أن معاذا أخذ ش يطاان عىل حالته الش يطانية ,وهو اذلي تدل عليه الرواايت ,فالنيب صىل هللا
عليه وسمل خاطب معاذا بقوهل( :هذا الش يطان يأخذه) ,ويف رواية نعمي بن محاد( :هو معل
الش يطان ,فارصده) ,وقال الش يطان عن نفسه( :أان من جن نصيبني) وقال( :اين ش يطان ذو
عيال) ,وتَنَقل أحواهل من صورة كثيفة (فيل) اىل صورة رقيقة تنفذ من خلل البواب ,لك ذكل
وغريه يبني أنه أمام ش يطان حقيقي بلك املقاييس ,وليس أمام ش يطان يف شلك انسان ,بل ان هذا
مل يأت ذكره يف الرواية البتة.
فاذا تقرر هذا ,يبقى أن يقال كيف أمكنه القبض عليه وهو عىل تكل احلال؟ واملتقرر عند امجلهور
أن هذا غري ممكن ,لن اجلن أجسام لطيفة؟ فاجلواب أن اخلالف يف أجسام اجلن هل يه لطيفة
أم كثيفة مشهور عند العلامء ,والحاديث اليت بني أيدينا تدل عىل كثافهتا ,غري أن هللا تعاىل مل
جيعل يف أعيننا قوة ادراكها .وعىل القول بلطافهتا فال ميتنع أن يكثفها هللا يف بعض الحوال .وميكن
أن يقال أيضا أ َّن هذا من خصائص النيب صىل هللا عليه وسمل ,وعالمة من عالمات نبوته ,حيث
أمر معاذا أن يرصده ,وكام س بق أن قال ليب هريرة( :تريد أن تأخذه؟) ول يكون ذكل ال مع
القدرة عىل رصده ,ومن َمث أرسه وتطويعه وقياده وأخذه ,وهذه مزية للنيب صىل هللا عليه وسمل
حيث مكن بعض أحصابه من القبض عىل بعض فسقة اجلن ابذن من هللا تعاىل ,وخرقا للعادة
اجلارية ,وكرامة لبعض الصحابة ,كام فعل النيب صىل هللا عليه وسمل مع الش يطان حني عرض هل يف
صالته خفنقه حىت وجد برد لسانه عىل يده الرشيفة .فاعطاء بعض أحصابه القدرة عىل ذكل بعد
الذن النبوي أمر غري مستنكر.
جب رسول هللا صىل
ويف بعض الرواايت أن معاذا قال هل( :من أنت؟ فقال :أان ش يطان ,فقال :أ ْ
هللا عليه وسمل ,فقال :دعين فاين ل أعود ,خفىل سبيهل)( ) أي أن النيب صىل هللا عليه وسمل طلب
( ) رواه الطرباين يف املعجم الكبري ( :) 0 / 0حدثنا ابراهمي بن محمد بن عرق امحليص ( جمهول حال ) ثنا محمد بن مصفى
ثنا بقية بن الوليد ثنا عقيل بن مدرك عن لقامن بن عامر (صدوق) عن احلسن بن جابر القريش عن معاذ بن جبل أنه مسع
خشخشة ,فأخذه فقال :من أنت؟ فقال :أان ش يطان ,فقال :أجب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,فقال :دعين فاين ل
أعود ,خفىل سبيهل ,فلام غدا عىل النيب صىل هللا عليه وسمل قال :اي معاذ ,ما فعل أسريك؟ قال :رسحته ,فلام اكنت الليةل
الثانية اذا هو قد حس به فأخذه ,فطلب اليه أيضا ,وحلف أن ل يعود ,خفىل عنه ,فلام اكنت الليةل الثالثة حس به وأخذه,
وطلب اليه أيضا ,وحلف أن ل يعود ,فأىب أن يرسحه ,فقال :خل عين حىت أعلمك أية اذا قرأهتا مل نقرب ذكل املوضع,
وعلمه أية الكرِس ,خفىل عنه وغدا عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فأخربه مبا اكن ,فقال :صدق وان اكن كذواب.
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منه أن يأمره ابلجابة ,وهذا المر نوع من تسخري اجلن للنيب صىل هللا عليه وسمل ,ويش به هذا ما
س يأيت يف رواية أيب أيوب النصاري أنه اكن يف سهوة هل ,فاكنت الغول جتيء فتأخذ ,فشاكها اىل
النيب صىل هللا عليه وسمل فقال( :اذا رأيهتا فقل :بسم هللا ,أجييب رسول هللا) .ويف رواية( :ارصده
فاذا أنت عاينت شيئا فقل :اخس ,يدعوك رسول هللا صىل هللا عليه وسمل)( ) ,وهذه الرواايت
وان اكنت ضعيفة ال أنه يس تأنس مبجموعها هنا .وكام اس تعان أبو هريرة بذكر هللا تعاىل ,فقد
اس تعان معاذ بن جبل بأعظم اذلكر فقال كام يف رواية نعمي بن محاد( :أشهد أن ل اهل ال هللا ,وأن
محمدا عبده ورسوهل) .واحلاصل أن معاذا قبض عىل ش يطان يف صورته اليت خلق علهيا ,كام فعل
أبو هريرة ريض هللا عهنام ,وهبذا ينهتىي اجلواب عن قصة معاذ ,وهللا أعمل.
اجلواب عن الاس تدلل بقصة أيب بن كعب وجرين المتر:
وأما اجلواب عن الاس تدلل بقصة أيب بن كعب فأنه قد روي عن أيب بن كعب النصاري أنه اكن
هل جرين فيه متر ,واكن مما يتعاهده فيجده ينقص ,حفرسه ذات ليةل فاذا هو بدابة كهيئة الغالم
احملتمل ,قال :فسلمت ,فرد السالم فقلت :ما أنت جن أم انس؟ فقال :جن .فقلت :انولين يدك,
فاذا يد لكب وشعر لكب ,فقلت :هكذا خل َق اجلن ,فقال :لقد عل َم ْت اجلن أنه ما فهيم من هو أشد
مين ,فقلت :ما حيمكل عىل ما صنعت؟ قال :بلغين أنك رجل حتب الصدقة ,فأحببت أن أصيب
من طعامك ,قلت :مفا اذلي حيرزان منمك؟ فقال :هذه الية ,أية الكرِس ,قال :فرتكته .وغدا ُأ َيب

واس ناده ضعيف ,وفيه انقطاع ,بني احلسن بن جابر ومعاذ.
واحلسن بن جابر هو أبو عبد الرمحن اللخمي ويقال الكندي ,الشايم امحليص ,وقيل القريش .ذكره ابن حبان يف الثقات.
وقال احلافظ ابن جحر :مقبول .التارخي الكبري (  ) 88/اجلرح والتعديل (  ) /الثقات (  ) 5/هتذيب الكامل
( )70/6اكامل هتذيب الكامل (  )70/تقريب التقريب (.) 51
وعقيل بن مدرك السلمي ويقال اخلولين أبو الزهر الشايم .ذكره ابن حبان يف الثقات .قال اذلهيب :وثق ,وقال مرة:
صدوق .وقال ابن جحر :مقبول .التارخي الكبري ( )5 /7اجلرح والتعديل ( ) 1/6الثقات ( ) 7/7هتذيب الكامل
( ) 1/ 0الاكشف (  ) /اترخي السالم (  )70 /تقريب التقريب (.) 16
والوليد بن مسمل وتلميذه محمد بن مصفى يدلسان تسوية ,وقد س بق الالكم علهيام.
وابراهمي بن محمد بن بن احلارث بن محمد بن عرق امحليص اليحصيب .قال اذلهيب وتبعه ابن جحر :ش يخ للطرباين غري معمتد,
قال ش يخنا أبو احلسن السلميين :جمهول احلال .مزيان الاعتدال (  )6 /لسان املزيان (  ) 55/ارشاد القايص وادلاين
(.)70
( ) س يأيت الالكم علهيا قريبا ابذن هللا تعاىل.
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اىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فأخربه ,فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :صدق
اخلبيث( ).
( ) حديث ضعيف .وفيه اختالف يف عدة مواضع:
ــ اخلالف يف الراوي عن ُأ َيب بن كعب هل هو ابنه أم حفيده؟ ومن هو حتديدا عىل الك الاحامتلني؟
ــ اخلالف يف احلرضيم بن لحق من هو عىل التحديد ,وما حاهل؟
مفدار احلديث عىل حيىي بن أيب كثري وقد اختلف عليه:
أ ) فروى الوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن ابن ُأيب عن أبيه أنه اكن هل جرين  ....احلديث.
ــ رواه احلمك بن موَس ثنا هقل عن الوزاعي ثين حيىي  ...مس ند احلارث ( .)15 /
ــ ورواه محمد بن صاحل ان محمود بن خادل عن معر بن عبد الواحد عن الوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري به .مس ند الشايش
( .) 7/
ــ ورواه الوليد بن مسمل حدثنا الوزاعي عن حيىي به .التارخي الكبري ومل يسق لفظه (  ) 8/حصيح ابن حبان ( )6 /
وأبو الش يخ يف العظمة ( ) 650/5ورشح الس نة للبغوي ( .) 6 /
ــ ورواه الوليد بن ْمزيَد عن الوزاعي عن حيىي به .البهيقي يف ادللئل (.) 01/7
ــ ورواه مبَرش بن اسامعيل احلليب اللكيب وهو صدوق ,واختلف عىل مبَرش ,فروى عبد امحليد بن سعيد (وهو ل بأس به)
عن مبرش عن الوزاعي كرواية امجلاعة .السنن الكربى للنسايئ (.) 5 /1
وروى احلسن بن الصباح (وهو صدوق هيم) عن مبرش عن الوزاعي عن عبدة بن أيب لبابة عن عبد هللا بن أيب بن كعب
أن أابه أخربه  ...الهواتف لبن أيب ادلنيا ( .) 6ومل ينفرد ابن الصباح بذكر عبدة بن أيب لبابة ,بل اتبعه أمحد ادلوريق ,فمي
رواه أبو يعىل املوصيل كام يف احتاف اخلرية ( ) 8 /6ثنا أمحد بن ابراهمي ادلوريق (ثقة حافظ) ثنا مبرش عن الوزاعي عن
حيىي بن أيب كثري عن عبدة بن أيب لبابة عند عبد هللا بن أيب بن كعب أن أابه أخربه  ...احلديث .فزاد فيه ذكر حيىي بن أيب
كثري عن عبده بن أيب لبابة .وهذه الرواية يه الصحيحة عن مبرش ,ال أهنا شاذة خملالفهتا رواية امجلاعة عن الوزاعي .وحيمتل
أن مبرشا رواها عىل الوهجني ,واحلاصل أن الراحج عن الوزاعي ما رواه عن حيىي بن أيب كثري عن ابن أيب عن أبيه ,وهللا
أعمل.
وزاعي يف اس ناد هذه الرواية جامع ٌة من أحصاب حيىي بن أيب كثري ,ومه:
وقد خالف ال َّ
ـ أابن بن يزيد العطار قال عنه أمحد :ثبت يف لك املشاخي .وقال أبو زرعة :أابن العطار أحب ا َّيل من شيبان ومن أيب
هالل ,ويف حيىي بن أيب كثري أحب اىل من هامم .اجلرح والتعديل ( .) 11/
ـ حرب بن شداد اليشكري أبو اخلطاب ,وهو أيضا قال فيه أمحد :ثبت يف لك املشاخي .اجلرح والتعديل ( ) 50/
ـ شيبان بن عبد الرمحن المتميي أبو معاوية النحوي ,وهو كذكل قال فيه أمحد ما قاهل يف سابقيه ,وقال أيضا :شيبان أحب
ايل من الوزاعي يف حيىي بن أيب كثري ,وهو صاحب كتاب حصيح ,حديثه صاحل .اجلرح والتعديل ( .) 56/
وهؤلء الثالثة (أابن وحرب وشيبان) من أثبت الناس يف حيىي بن أيب كثري .قال أمحد :واكن هشام وحرب بن شداد
وشيبان ,وعيل بن املبارك هؤلء الربعة ثقة ثبت يف حيىي بن أيب كثري .الاكمل لبن عدي ( .) /
وثالثهتم ذكروا يف الس ناد أن حيىي امنا يرويه عن احلرضيم بن لحق.
ــ فقد رواه أابن بن يزيد عن حيىي بن أيب كثري عن احلرضيم بن لحق ...التارخي الكبري للبخاري (  ) 7/اترخي ابن أيب
خيمثة (  )186/عن احلرضيم بن لحق عن محمد بن أيب أن أبيا اكن هل جرين  ..والطرباين يف الكبري (  ) 0 /ومن
طريقه الضياء يف اخملتارة (  ,) /ومعرفة الصحابة ليب نعمي (  ) 1 /عن احلرضيم بن لحق عن محمد بن أيب عن أبيه.
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ــ ورواه شيبان عن حيىي عن احلرضيم عن محمد بن أيب قال اكن جلدي ..وفيه( :اكن أيب بن كعب جد محمد) الكربى للنسايئ
( ) 5 /1مس ند الشايش ( .) 1/
ــ ورواه حرب بن شداد عن حيىي عن احلرضيم بن لحق  ...رواه النسايئ يف السنن الكربى ( ) 5 /1التارخي الكبري
للبخاري (  ) 7/قيام الليل للمروزي (ص ) 66مس ند الشايش (  ) 1/مس تدرك احلاُك (  )7 1/الحاديث اخملتارة
للضياء املقدِس ( .) /
قلت :والصواب وهللا أعمل رواية امجلاعة عن حيىي بن أيب كثري بذكر احلرضيم بن لحق يف الس ناد ,خالفا للوزاعي ,فانه
مع امامته ال أنه اكن خيطئ عن حيىي بن أيب كثري .فقد سأل املروذي أمحدَ بن حنبل عن حديث الوزاعي عن حيىي بن أيب
كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صىل هللا عليه وسمل مىت كنت نبيا؟ قال :هذا منكر ,هذا من خطأ الوزاعي,
هو كثريا مما خيطئ عن حيىي بن أيب كثري ,اكن يقول عن أيب املهاجر وامنا هو أبو املهلب .وقال يعقوب بن شيبة :قال :أمحد
بن حنبل :حديث الوزاعي عن حيىي مضطرب .وقال الوليد بن مسمل :احرتقت كتب الوزاعي من الرجفة ثالث عرش
فنداقا .وقال ابن رجب :وذكر أمحد يف رواية غري واحد من أحصابه أن الوزاعي اكن ل يقمي حديث حيىي بن أيب كثري .ومل
يكن عنده يف كتاب ,امنا اكن حيدث به من حفظه وهيم فيه .ويروي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة عن أيب املهاجر
وامنا هو أبو املهلب .وقال أيضا :وتلكم المام أمحد يف حديثه عن حيىي بن أيب كثري خاصة ,وقال :مل يكن حيفظه جيدا
فيخطىء فيه ....اىل أن قال :وقال همنا :سألت أمحد عن حديث الوزاعي عن حيىي بن أيب كثري قال أمحد :اكن كتاب
الوزاعي عن حيىي بن أيب كثري قد ضاع منه ,فاكن حيدث عن حيىي بن أيب كثري حفظا.
انظر العلل ومعرفة الرجال (  ) /رمق ( ) 68مسائل أمحد ليب داود (ص ) 1مس ند يعقوب بن شيبة (ص)66
رشح علل الرتمذي (  )711/ ( )677/أسامء الثقات لبن شاهني (.) 1
قلت :والكم المام أمحد هنا ل يعين تضعيف حديث الوزاعي عن حيىي مطلقا ,بل يش به أن يكون ذكل يف أحاديث
خمصوصة للتنبيه علهيا ,وال فقد وثقه غري واحد من المئة يف حيىي بن أيب كثري خاصة ,ومهنم أمحد ,فقد سأهل أبو زرعة
ادلمشقي عن أحصاب حيىي بن أيب كثري؟ فقال :هشام ,قلت :مث من؟ قال :مث أابن ,قلت :مث من؟ فذكر أخر ,قال لنا
عبدان :نسيته أان ,قال :قلت هل :فالوزاعي؟ قال :الوزاعي امام .وقال أمحد بن محمد :مسعت أمحد بن حنبل وذكر أحصاب
حيىي بن أيب كثري ,فقال :هشام يرجع اىل كتاب ,والوزاعي حافظ .وقال حيىي بن معني :ليس أحد يف حيىي بن أيب كثري
مثل هشام ادلس توايئ والوزاعي ,وعيل بن املبارك بعد هؤلء .وقال أبو حاُت :سألت عيل ابن املديين :من أثبت أحصاب
حيىي بن أيب كثري؟ قال :هشام ادلس توايئ قلت مث من؟ قال :مث الوزاعي وحسني املعمل وجحاج الصواف .وأراه ذكر عىل بن
املبارك .وقال الجري :سألت أاب داود َع ْن أحصاب حيىي بْن أيب كثري ,أعين من أعالمه يف حيىي ,فقال :هشام ادلس توايئ,
والوزاعي.
قلت :فال يرضه ضياع كتبه مادام أنه حيفظ حديثه ,ال اذا خالفه الثبات ,وما يقع هل من اخلطأ أو الومه مع كرثة حمفوظاته
فهذا ل يسمل منه أحد ال القليل النادر .فقد عر ْ
ضت عليه ن َسخ كتبه فقيل هل :اي أاب معرو هذه النسخة كتابك واصالحك
بيدك ,مفا عرض لشئ مهنا حىت فارق ادلنيا .وقال هقل وابن شعيب والوليد :احرتقت كتب الوزاعي ,قلنا هل :اي أاب معرو
ان نسخها عند أيب السود ,واكن أبو السود رجال فاضال ,واكن قد َكتَ َب كت َب الوزاعي وحصحها مرارا ,ومزنهل ببريوت
عند قبةل اجلامع فقال الوزاعي :بل حندث مبا حفظنا مهنا .وما حدث حبرف من ذكل ال ما اكن حيفظه.
الاكمل لبن عدي (  ) 7 /اترخي ادلوري (  ) 80/اجلرح والتعديل ( )60/1اترخي بغداد (  ) 85/اترخي ابن
عساكر ( ) /66( ) 81/ 5الثقات اذلين ضعفوا يف بعض ش يوخهم (ص .)6
قلت :ومما يد َكل عىل خطأ رواية الوزاعي أنه مل يذكر أح ٌد من أهل الرتامج يف ش يوخ حيىي بن أيب كثري أحدا من أبناء أيب
بن كعب ول من أحفاده ,وقد حمك اللباين يف السلسةل الصحيحة (رمق  ) 5عىل هذا الس ناد ابلتصال ,وقد علمت
مافيه ,وهللا أعمل.
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ب ) اخلالف يف احلرضيم بن لحق ,فقد وقع الاشتباه بينه وبني حرضيم اذلي يروي عنه سلمين التميي ,جفعلهام ابن أيب
حاُت واحدا ومل يذكر فيه جرحا ول تعديال ,وكذا ابن معني يف رواية ,واليه يشري صنع احلافظ املزي يف الهتذيب .وفرق بيهنام
أمحد وابن معني ــ يف الرواية الخرى ــ ,وابن املديين والبخاري وابن حبان وابن عدي وأبو الفضل بن طاهر ,ورحجه
احلافظ ابن جحر .قال أمحد عن الول اذلي يروي عنه حيىي بن أيب كثري انه أقدهمام .ومل يذكر البخاري عنه ال قول عكرمة
بن عامر أنه اكن فقهيا ,وذكره ابن حبان يف الثقات ,وقد روى هل النسايئ يف السنن الكربى ,واحلاُك وابن حبان يف حصيحيهىام
كام س بق.
وقال أمحد عن الثاين :اكن قاصا ,وقال أيضا :ل أعمل يروي عنه غري سلمين التميي .وكذا قال البخاري ,وقال ابن معني :ليس
به بأس .وقال مرة :ثقة .وقال ابن املديين :حرضيم ش يخ ابلبرصة روى عنه التميي جمهول واكن قاصا وليس هو ابحلرضيم بن
لحق .وقال ابن حبان عن هذاَ :ل أدرى من ه َو َو َل ابن من هو .وقال عنه ابن عدي :أرجو أنه ل بأس به .وذكره ابن
شاهني يف الثقات.
انظر اترخي ادلوري (  ) 5/العلل لعبد هللا بن أمحد (  ) / ( ) 77/التارخي الكبري (  ) 5/اجلرح والتعديل
(  ) 0 /الثقات ( ) 1/6الاكمل (  ) 15/الثقات لبن شاهني (ص )75املؤتلف واخملتلف (ص )58هتذيب
الهتذيب ( .) 1 /
والراحج يف احلرضيم بن لحق ش يخ حيىي بن أيب كثري أنه جمهول احلال وهللا أعمل ,فمل يوثقه أحد ,ومل يذكر ال ابلفقه ,وأما
التعديل الوارد عن ابن معني وابن عدي وغريمه امنا هو يف اذلي يروي عنه سلمين التميي وليس هو صاحبنا فليتنبه لهذا,
وهللا أعمل.
ج ) من هو ش يخ احلرضيم بن لحق ,واذلي يروي عن أيب بن كعب؟
اختلف يف ش يخ احلرضيم بن لحق ,من هو حتديدا ,فقيل هو ابن أيب بن كعب ,وقيل حفيده .وعىل الول اختلف هل
هو محمد ,أم عبد هللا ,أم الطفيل ,أم هو مهبم مل ي َسم .وعىل الثاين هل هو محمد بن ُأ َيب ,أم محمد بن معرو بن أيب .واليك
تفصيل ذكل:
ــ روى جامعة عن الوزاعي عن حيىي بن أيب كثري يف روايته أن تلميذ أيب بن كعب هو اب ٌن هل ومل يسم ,وان اكن الوزاعي
قد أسقط من هذا الس ناد ذكر احلرضيم بن لحق كام س بق .مس ند احلارث (  )15 /البهيقي يف ادللئل () 01/7
مس ند الشايش (  ) 7/أبو الش يخ يف العظمة ( ) 650/5حصيح ابن حبان (  )6 /رشح الس نة للبغوي
( .) 6 /
ــ وروى مبَرش بن اسامعيل عن الوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن عبدة بن أيب لبابة عن عبد هللا بن أيب بن كعب أن
أابه أخربه  ...رواه أبو يعىل املوصيل كام يف احتاف اخلرية ( ) 8 /6ال أنه شاذ عن الوزاعي خملالفة مبَرش بن اسامعيل
للجامعة يف اهبام الراوي عن أيب يف رواية الوزاعي.
ــ وروى أابن بن يزيد العطار عن حيىي بن أيب كثري عن احلرضيم بن لحق عن محمد بن أيب عن أبيه ,ويف رواية :أن أبيا
اكن هل جرين  ...التارخي الكبري للبخاري (  ) 7/اترخي ابن أيب خيمثة (  )186/قال أن أبيا اكن هل جرين  ..والطرباين يف
الكبري (  ) 0 /ومعرفة الصحابة ليب نعمي (  ) 1 /قال عن أبيه.
ــ ومسى ابن حبان يف حصيحه (  )65/ا َبن أيب بن كعب ابلطفيل .قال الضياء املقدِس يف الحاديث اخملتارة( :) 6/
واذلي عندي أن هذا القول ومه من أيب حاُت بن حبان وهللا أعمل ,فان هذا احلديث مل جنده من رواية الطفيل بن أيب عن
أبيه....مث ذكر أنه ورد من رواية محمد بن أيب بن كعب ,ومن رواية أخيه عبد هللا بن أيب بن كعب عن أبيه ,ومن رواية محمد
بن معرو بن أيب عن جده أيب بن كعب ,كام س يأيت ان شاء هللا تعاىل.
ــ وروى شيبان بن عبد الرمحن عن حيىي بن أيب كثري عن احلرضيم بن لحق حدثين محمد بن أيب بن كعب قال اكن جلدي
أيب  ....السنن الكربى للنسايئ ( ) 5 /1مس ند الشايش ( .) 1/
ــ وروى حرب بن شداد عن حيىي بن أيب كثري ,واختلف عىل حرب بن شداد:
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واجلواب عن الاس تدلل مبا جاء يف هذه القصة من وهجني:
الوجه الول :ما يتعلق ابلرواية فان القصة ضعيفة ,ومدارها عىل احلرضيم بن لحق وهو جمهول
احلال عىل الصحيح ,فمل يوثقه أحد من المئة ,وامنا ذكر البخاري فيه قول عكرمة بن معار أنه اكن
فروى معاذ بن هائن ثنا حرب بن شداد ثين حيىي حدثنا احلرضيم بن لحق المتميي حدثين محمد بن أيب بن كعب قال :اكن
جلدي جرن من متر  ...احلديث .رواه النسايئ يف السنن الكربى ( ) 5 /1التارخي الكبري للبخاري (  ) 7/قيام الليل
للمروزي (ص ) 66مس ند الشايش (  ) 1/الحاديث اخملتارة للضياء املقدِس ( .) /
وروى أبو داود الطيال ي عن حرب بن شداد ,واختلف عىل أيب داود الطيال ي:
فروى معرو بن عيل الفالس ,ومحمد بن بشار املعروف ببندار ثنا أبو داود ( يعين الطيال ي) ثنا حرب بن شداد عن حيىي
بن أيب كثري حدثين احلرضيم بن لحق عن محمد بن ُأ َيب بن كعب قال :اكن جلدي جرين متر ...البخاري يف التارخي ( ) 7/
محمد بن نرص كام يف خمترص قيام الليل ( ) 66والشايش يف املس ند(  ) 1/والضياء يف اخملتارة ( .) /
وروى هارون بن عبد هللا امحلال ثنا أبو داود الطيال ي ثنا حرب بن شداد عن حيىي بن أيب كثري حدثين احلرضيم بن
لحق عن محمد بن معرو بن أيب بن كعب عن جده ُأ َيب بن كعب ريض هللا عنه أنه اكن هل جرين متر  ....مس تدرك احلاُك
( .)7 1/
قلت :فيحمتل أن يكون محمد بن معرو بن ُأ َيب هذا هو نفسه محمد بن ُأ َيب بن كعب ,مفرة نسب اىل أبيه ومرة اىل جده ,وقد
أشار احلافظ ابن كثري اىل هذا عند ذكره لرواية احلاُك اليت فهيا ذكر محمد بن معرو بقوهل :ورواه احلاُك يف مس تدركه من طريق
جفود اس نادَه
أيب داود الطيال ي عن َح ْرب بن شداد عن حيىي عن احلرضيم عن محمد بن َ ْمعرو بن ُأيب بن كعب عن جدهَّ ,
جدا .جامع املسانيد (  .) 6 /أي أن الطيال ي رواه جيدا بذكر محمد بن معرو بن أيب ,حيث رفع الشاكل الوارد يف رواية
محمد بن ُأ َيب عن جده ُأ َيب بن كعب ,خبالف غريه ممن رواه ابسقاط معرو ,فأوقع يف الشاكل.
وحيمتل أن ذكر محمد بن معرو بن ُأ َيب بن كعب يف رواية هارون امحلال عن الطيال ي شا ٌذ ,وأن الصواب رواية معرو الفالس
وبندار الكهام عن الطيال ي أنه محمد بن ُأ َيب بن كعب ,ومما يرحج هذا الخري أن املعروف عن احلرضيم بن لحق أنه امنا
يروي عن محمد بن ُأ َيب بن كعب ,ول تعرف هل رواية عن محمد بن معرو ,وهذا اذلي ذكروه يف ترمجته ,كام أنه مل يذكر محمد
بن معرو يف ترامج رجال الس تة ,والفرض أن النسايئ قد أخرج هل ,فينتج من هذا أن الرواية الراحجة عن الطيال ي عن
حرب بن شداد يه اليت فهيا ذكر محمد بن ُأ َيب عن جده أيب بن كعب ,كرواية معاذ بن هائن عن حرب بن شداد وهللا أعمل.
واخلالصة أن يف رواية الوزاعي وأابن العطار عن حيىي بن أيب كثري أن الراوي عن ُأ َيب بن كعب هو ابنه ,حيث أهبمه
الوزاعي وسامه أابن محمدَ بن أيب بن كعب .ويف رواية شيبان بن عبد الرمحن وحرب بن شداد عن حيىي بن أيب كثري أن
الرواي عن ُأ َيب بن كعب هو حفيده محمد بن أيب بن كعب ,وهذه الرواايت لكها حصيحة اىل احلرضيم بن لحق ,رواها
الثقات الثبات من أحصاب حيىي بن أيب كثري عن حيىي عن احلرضيم ,وفهيا اشاكل ,حيث أن احلرضيم مرة يس ندها ,ومرة
جيعلها مرسةل ,فان ُأ َيب بن كعب مل يسمع منه أحد من أحفاده ,ول ميكن ختطئة بعض الرواة ,وترجيح رواية غريه عليه بدون
مرحج ,ولهذا فاذلي يرتحج أن هذا الاضطراب يكون امحلل فيه عىل احلرضيم بن لحق فهو جمهول احلال كام س بق تقريره.
وقد حصح اللباين احلديث يف السلسةل الصحيحة (رمق  ) 5بناءأ عىل أن الراوي عن أيب بن كعب هو محمد بن أيب ,ومل
يتبني هل هل هو محمد البن أم محمد احلفيد ,ومع ذكل فقد اعمتد أنه البن ! وحصح روايته ابعتباره ابن حصايب جليل ,روى
عنه ثقتان هام حيىي بن أيب كثري واحلرضيم بن لحق !! وقد ابن كل أن رواية حيىي بن أيب كثري عن ابن أيب الصحيح فهيا
ذكر احلرضيم بن لحق وأن الوزاعي أخطأ ابسقاط ذكره ,كام أن احلرضيم نفسه جمهول ,فأَّن للحديث الصحة ؟!! وهللا
تعاىل أعمل.
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فقهيا .وهذا ل يفيدان شيئ َا يف ابب الرواية ,نعم ذكره ابن حبان يف الثقات وقد عرف تساههل يف
ادخال كثري من اجملهولني ممن مل َجيرحوا .وقد وقع اللبس بينه وبني رجل أخر يوافقه يف المس قد
وثقه بعض المئة ,ال أن َّه متأخر عنه كام قال ذكل المام أمحد رمحه هللا .وأ َّما راوي هذه القصة عن
ابن هل دون تعيني امسه ,وقيل هو ابنه
أيب بن كعب فقد اضطربت الرواايت يف تعينه ,فقيل هو ٌ
محمد بن أيب بن كعب ,وقيل الطفيل بن أيب بن كعب ,والكهام ثقة .وقيل ابنه عبد هللا بن أيب بن
كعب ,وهو جمهول احلال .ويف بعض الرواايت أنه حفيده محمد بن معرو بن أيب بن كعب ,وهو
جمهول أيضا ,وقيل حفيده محمد بن أيب بن كعب !! ويقال أن هذا الخري هو نفسه اذلي قبهل,
ولكنه مرة نسب اىل أبيه ومرة اىل جده ,مع العمل بأنه مل يسمع من أيب بن كعب أحد من أحفاده.
ومع هذا الاضطراب وتعذر امجلع بني الرواايت يسقط حينئذ الاحتجاج هبا.
الوجه الثاين :ما يتعلق بفقه القصة ـــ عىل فرض الصحة ــ فالخيرج عام ذكرانه سابقا من أن هللا
خلق اجلن ثالثة أصناف ,صنف مهنا الكب وحيات ,فقوهل( :فاذا هو بدابة كهيئة الغالم احملتمل),
فهذا رصحي يف كونه رأى دابة ,ومل َير انساان ,اذ لو رأى غالما يرسق فالعادة جرت بأن ليسأهل هل
هو من النس أم من اجلن ,بل يعامل معامةل الرساق يف امساكهم والقبض علهيم ,ولكن ملـا أشلك
عىل أيب بن كعب يف حكل الظالم هل هو دابة أم هو انسان ,ومل يتضح هل المر سأهل حينئذ( :ما
أنت جن أم انس؟) لن رؤيته يف الظالم مل تكن عىل هيئة انسان خالص ,ول دابة خالصة ,فلما
قال هل :جن .قال هل :انولين يدك .ليتحقق صدق مقاهل ,وجاء يف رواية أخرى بلفظ :أرين يدك,
فأراه .) (.واملراد أنه انوهل يده لرياها ,فاذا هبا يد لكب وشعر لكب ,وهذه الصفة يه صفة أحد
أصناف اجلن ومه الالكب كام س بق يف احلديث ,وسؤال ُأيب بن كعب هل :هكذا خل َق اجلن؟ دليل
عىل أنه مل يتشلك ,لنه سأل عن صفة دامئة لهذا النوع من اجلن ,كام أ َّن ذكل اجلين مل يقل ل لس نا
كذكل ,بل أجاب مقرا بقوهل :لقد عل َم ْت اجلن أن َّه ما فهيم من هو أشد مين .ولو اكن أيب بن كعب
يعمل أن هذا تشالك ملا سأهل أصال عن صفة خلقه ,لن السؤال حينئذ لغو ل فائدة منه ,لماكنه أن
ينتقل عن هذا الشلك مىت شاء ,كام أنه ليس بتخييل ,وامنا رأى جنيا من أصناف الالكب ,وهللا
أعمل.
( ) مس تدرك احلاُك (  )7 1/الحاديث اخملتارة للضياء املقدِس (  ) /وس بق الالكم علهيا.
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اجلواب عن الاس تدلل بقصة أيب أيوب النصاري مع الغول:
وأما اجلواب عن الاس تدلل بقصة أيب أيوب النصاري هو أن القصة مروية من طرق ضعيفة,
مضطربة اللفاظ ,وهذا دليل هتافهتا .فقد رواها عيىس بن عبد الرمحن بن أيب ليىل ,وأبو فروة,
وعبد هللا بن يسار ,واحلمك بن عتيبة ,لكهم يروهيا عن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن أيب أيوب,
بألفاظ فهيا اختالف كبري:
ــ روى محمد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن أخيه عيىس عن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن أيب
أيوب :أنه اكن يف سهوة هل ,فاكنت الغول جتيء فتأخذ ,فشاكها اىل النيب صىل هللا عليه وسمل
فقال :اذا رأيهتا فقل :بسم هللا ,أجييب رسول هللا .قال :جفاءت ,فقال لها ,فأخذها ,فقالت هل :اين
ل أعود ,فأرسلها ,جفاء فقال هل النيب صىل هللا عليه وسمل :ما فعل أسريك؟ قال :أخذهتا ,فقالت
يل :اين ل أعود ,فأرسلهتا ,فقال :اهنا عائدة ,فأخذهتا مرتني أو ثالرا ,لك ذكل تقول :ل أعود,
وجييء اىل النيب صىل هللا عليه وسمل ,فيقول :ما فعل أسريك؟ فيقول :أخذهتا ,فتقول :ل أعود,
فيقول :اهنا عائدة ,فأخذها فقالت :أرسلين وأعلمك شيئا تقوهل فال يقربك يشء :أية الكرِس ,فأىت
النيب صىل هللا عليه وسمل فأخربه ,فقال :صدقت ويه كذوب( ).
( ) رواه أمحد ( )56 / 8والرتمذي ( )8/5وابن أيب شيبة يف مصنفه ( )1 /6والطحاوي يف مشلك الرار ( ) 56/
والطرباين يف املعجم الكبري (  ) 6 /واحلاُك (  )5 1/وأبو الش يخ يف العظمة ( ) 6 8/5ال أن احلاُك اقترص عىل أول
احلديث ,مجيعهم رواه من طريق ابن أيب ليىل عن أخيه عيىس عن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن أيب أيوب :أنه اكن يف سهوة
هل  ....احلديث .واس ناده وايه ,فيه محمد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل ,قال شعبة :أفادين محمد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل
أحاديث فاذا يه مقلوبة .وقال أيضا :ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أيب ليىل .قال أمحد :مضطرب احلديث جدا ,فقه
ابن أيب ليىل أحب الينا من حديثه ,حديثه فيه اضطراب .واكن أمحد ل حيدث عنه .وقال مرة :س ئي احلفظ .قال أبو حاُت:
حمهل الصدق ,اكن س ئي احلفظ ,شغل ابلقضاء فساء حفظه ,ل يهتم بشئ من الكذب امنا ينكر عليه كرثة اخلطأ ,يكتب
حديثه ول حيتج به .وقال أبو زرعة :هو صاحل ليس بأقوى ما يكون .وقال سعيد بن أيب احلمك عن أبيه :اكن ابن أيب ليىل
س ئي احلفظ .وقال يعقوب بن سفيان :ثقة عدل ,يف حديثه بعض املقال ,لني احلديث عندمه .وقال حيىي بن معىل :أمران
زائدة ـ يعين ابن قدامة ـ أن نرتك حديث ابن أيب ليىل .وقال ابن معني :اكن حيىي بن سعيد ل حيدث عنه ,وقال :س ئي
احلفظ جدا .وقال ابن معني أيضا :ضعيف يف روايته .وقال النسايئ :ليس ابلقوي يف احلديث .وقال العجيل :صدوق ثقة ,مث
قال بعد ذكل بكثري :اكن صدوقا جائز احلديث .وقال السعدي :وايه احلديث ,س ئي احلفظ .وقال ابن عدي :هو مع سوء
حفظه يكتب حديثه .وقال ابن حبان :اكن رديء احلفظ كثري الومه فاحش اخلطأ يروي اليشء عىل التومه وحيدث عىل
احلس بان فكرث املناكري يف روايته فاس تحق الرتك .وقال ادلارقطين :اكن س ئي احلفظ .وقال أبو الفضل بن طاهر :أمجعوا عىل
ضعفه .وقال ابن جحر :صدوق ِسء احلفظ جدا.
انظر العلل ومعرفة الرجال (  ) /اجلرح والتعديل لبن أيب حاُت ( ) /7الضعفاء ليب زرعة (  )166/الضعفاء
للعقييل (  )18/الضعفاء واملرتوكون (  )1الثقات للعجيل ( ) 07اجملروجني لبن حبان (  ) /الاكمل لبن عدي
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الرتك.
واس ناده ضعيف جدا ,فيه محمد بن عبد الرمحن ِسء احلفظ جدا ,وبلغ عند بعض المئة حد ْ
ــ ورواه سعد بن الصلت عن المعش عن عبد هللا بن يسار عن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن أيب
أيوب النصاري ,قال :اكن يل خنل يف سهوة يل ,جفعلت أراه ينقص منه ,فذكرت ذكل للنيب صىل
هللا عليه وسمل فقال :انك س تجد فيه غدا هرة فقل :أجييب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,فلما
اكن الغد وجدت فيه هرة ,فقلت :أجييب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,فتحولت َعوزا وقالت:
ُأ َذكرك هللا ملا تركتين فاين غري عائدة ,فرتكهتا ,فأتيت النيب صىل هللا عليه وسمل فقال :ما فعل
الرجل وأسريه؟ فأخربته خربها ,فقال :كذبت يه عائدة ,فقل لها :أجييب رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل ,فتحولت َعوزا ,فقالتُ :أ َذكرك هللا اي أاب أيوب ملا تركتين هذه املرة ,فاين غري عائدة فرتكهتا,
مث أتيت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فقال يل كام قال يل ,فقلت ذكل ثالث مرات ,فقالت يل
يف الثالثة :أذكرك هللا اي أاب أيوب ملا تركتين حىت ُأعَل َمك شيئا ل يسمعه ش يطان فيدخل ذكل
البيت ,فقلت :ما هو؟ فقالت :أية الكرِس ,ل يسمعها ش يطان ال ذهب .فذكرت ذكل للنيب صىل
هللا عليه وسمل فقال :صدقت وان اكنت كذواب( ).
واس ناده ضعيف ,فيه سعد بن الصلت وهو جمهول احلال ,وقد تفرد برواية هذا احلديث عن
المعش دون بقية أحصابه .ويف متنه ناكرة ,فان ذكر الهرة وحتولها اىل َعوز مل يرد ال يف هذه
الرواية.

( ) 1 /7علل ادلارقطين (  ) 76/تذكرة احلفاظ ( ) 7وقول اذلهيب يف تعليقه عىل املس تدرك :هذا أجود طرق
احلديث .أي مقارنة بغريه من الطرق الضعيفة الواهية ,وان اكن ضعيفا يف نفسه.
( ) الطرباين يف املعجم الكبري (  :) 6 /حدثنا أمحد بن اجلارود الصهباين ثنا احساق بن ابراهمي شاذان ثنا سعد بن الصلت
عن المعش عن عبد هللا بن يسار عن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن أيب أيوب النصاري ,قال :اكن يل خنل يف سهوة يل....
احلديث  .وهذا اس ناد ضعيف ,ويف متنه ناكرة .سعد بن الصلت ذكره ابن حبان يف الثقات( ) 78/6وقال :رمبا أغرب,
وقال اذلهيب يف اترخيه (  :) 07/ما َر َأيْت لحد فيه جرحا ,مفحهل الصدق .قلت :وهذا اصطالح يس تعمهل اذلهيب يف
الراوي اذا روى عنه أكرث من واحد ومل يوثقه أحد ,وقد تعقبه احلافظ ابن جحر يف لسان املزيان بقوهل :وقول اذلهيب ان من
روى عنه أكرث من واحد فهو ش يخ حمهل الصدق ل يوافقه عليه من يبتغي عىل السالم مزيد العداةل ,بل هذه الصفة يه
صفة املس تورين اذلين اختلف المئة يف قبول أحاديثم وهللا تعاىل أعمل .هتذيب الهتذيب (  )6/شفاء العليل لش يخنا أيب
احلسن السلميين (  .) 57/وقد انفرد هبذه الرواية عن المعش دون بقية أحصابه ,ومثهل ل حيمتل تفرده .وقد ذكر الش يخ
احلويين أن سعد بن الصلت خالف أحصاب المعش يف عدة أحاديث وذكر بعضها ,انظر نثل النبال ( .) 7/
واحساق بن ابراهمي صدوق ,وبقية رجاهل ثقات.
واحلديث ذكر طرفا منه أبو الش يخ يف العظمة ( ) 65 /5قال :حدثنا الوليد حدثنا احساق بن ابراهمي به .والوليد هذا هو
ابن أابن بن بونة أبو العباس الصهباين ,ثقة حافظ ,وبقية الس ناد س بق قريبا.
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ــ ورواه رشيك عن عامر ادلهين عن احلمك بن عتيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن أيب أيوب
قال :أصبت جنية فقالت يل :دعين وكل عيل أن أعلمك شيئا اذا قلته مل يرضك منا أحد ,قال:
قلت :ما هو؟ قالت :أية الكرِس { َّاَّلل َل ا َ َهل ا َّل ه َو الْ َحي الْ َقيوم} فذكرت ذكل للنيب صىل هللا
() ِ ِ
عليه وسمل فقال :صدقت ويه كذوب  .هكذا ذكره خمترصا وفيه رشيك النخعي ,ويل القضاء
فتغري حفظه ,واحساق بن داود الصواف ,وهو من ش يوخ الطرباين ,ومل أجد من ترمج هل من
املتقدمني.
ــ ورواه محمد بن كثري ثنا أبو فروة عن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن أيب أيوب قال :كنت مؤذى
بسامر البيت ,فشكوت ذكل اىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,قال :واكنت روزنة يف بيت لنا,
فقال :ارصده فاذا أنت عاينت شيئا فقل :اخس يدعوك رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,قال:
فرصدت فاذا يشء قد تدىل من روزنة ,فوثبت اليه وقلت :اخس يدعوك رسول هللا صىل هللا
عليه وسمل وأخذته ,فترضع ايل وقال يل ل أعود ,قال :فأرسلته ,فلام أصبحت غدوت اىل رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل فقال :ما فعل أسريك؟ فأخربته ابذلي اكن فقال :أما انه س يعود .قال:
ففعلت ذكل ثالث مرات لك ذكل أخذه وأخرب النيب صىل هللا عليه وسمل ابذلي اكن ,فلام اكنت
الثالثة أخذته ,مث قلت :ما أنت مبفاريق حىت أيت بك رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,فناشدين
وترضع ايل وقال :أعلمك شيئا اذا قلته من ليلتك مل يقربك جان ول لص ,قال :تقرأ أية الكرِس,
قال :فأرسلته ,مث أتيت النيب صىل هللا عليه وسمل فقال :ما فعل أسريك؟ قلت :اي رسول هللا
انشدين وترضع ايل حىت رمحته ,وعلمين شيئا أقوهل اذا قلته مل يقربين جن ول لص قال :صدق وان
اكن كذواب( ).
( ) اس ناده ضعيف .رواه الطرباين يف الكبري (  :) 6 /حدثنا احساق بن داود الصواف التسرتي ثنا محمد بن يزيد
السفاطي ثنا فضيل بن عبد الوهاب حدثنا رشيك عن عامر ادلهين عن احلمك بن عتيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليىل ...
احلديث .وفيه رشيك بن عبد هللا القايض النخعي ,فهو صدوق كثري اخلطأ ,فلام ويل القضاء تغري حفظه.
انظراجلرح والتعديل (  ) 65/الثقات لبن حبان ( ) /6الاكمل (.) 0/5
واحساق بن داود الصواف ش يخ الطرباين وقد اكرث عنه ,مل أظفر هل برتمجة ,قال فيه ش يخنا أبو احلسن السلميين :مقبول.
ارشاد القايص وادلاين (.) 0
( ) ضعيف الس ناد .رواه الطرباين يف الكبري (  :) 6 /حدثنا احلسني بن احساق التسرتي ثنا يوسف بن محمد بن سابق
ثنا محمد بن كثري ثنا أبو فروة  ....احلديث .وأبو فروة أثنان :أحدهام أبو فروة الكرب وهو عروة بن احلارث اهلمداين ,وهو
ثقة .والخر هو أبو فروة الصغر وهو مسمل بن سامل اجلهين الهندي وهو صدوق .والكهام كويف ,والكهام يروي عن ابن أيب
ليىل ,ويشرتاكن يف كثري من التالميذ ,ومل أهتد اىل أهيام صاحبنا يف هذه الرواية .وأما محمد بن كثري فلعهل أبو احساق الكويف
القريش ,فان يكنه فهو منكر احلديث ,قاهل البخاري يف التارخي الكبري (  ) 7/وقال مسمل يف الكىن والسامء ( :) /
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وفيه محمد بن كثري ,ولعهل أبو احساق الكويف القريش وهو مرتوك احلديث ,فان اكن خشصا أخر فال
أدري من يكون .وفيه أيضا يوسف بن محمد بن سابق وهو جمهول احلال .وهذه الرواية مع شدة
ضعفها فقد خالفت مجيع رواايت أيب أيوب السابقة حيث جعلت اجلين ذكرا ,خالفا لبقية الرواايت
من أهنا جنية .وفهيا أنه قال( :مل يقربك جان ول لص) فزاد ذكر اللص ,وهذا خمالف مجليع الرواايت,
وخمالف للواقع أيضا ,وهللا أعمل.
فهذه الرواايت مجيعها من طريق عبد الرمحن بن أيب ليىل عن أيب أيوب ريض هللا عنه وقد علمت
حالها.
وي احلديث من طريق عبد هللا بن لهيعة عن عامرة بن غزية عن عبد الرمحن بن أيب معرة
ــ وقد ر َ
عن أبيه أن أاب أيوب النصاري اكن هل مربد للمتر يف حديقة يف بيته فذكره بنحوه( ) .واس ناده
مرتوك احلديث .وقال ابن معني كام يف رواية ادلوري (  :) 78/مل يكن به بأس .وان اكن غريه فال أدري من هو .وأما
يوسف بن محمد بن سابق القريش الكويف فهو جمهول حال ,وقد ذكره ابن حبان يف الثقات (.) 8 /1
( ) اس ناده ضعيف .أخرجه احلاُك يف املس تدرك (  :)5 1/حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سلمين ثنا عبد
هللا بن وهب أان ابن لهيعة عن عامرة بن غزية عن عبد الرمحن بن أيب معرة عن أبيه أن أاب أيوب النصاري اكن هل مربد ...
احلديث.
وعبد هللا بن لهيعة احلرضيم تلكم العلامء فيه ,فاكن حيىي بن سعيد ل يراه شيئا .وقال ابن سعد :اكن ضعيفا وعنده حديث
كثري .ومن مسع منه يف أول أمره أحسن حال يف روايته ممن مسع منه بأخره .وأما أهل مرص فيذكرون أنه مل خيتلط ومل يزل
أول أمره وأخره واحدا ولكن اكن يقرأ عليه ما ليس من حديثه فيسكت عليه .فقيل هل يف ذكل فقال :وما ذنيب؟ امنا جييئون
بكتاب يقرؤونه ويقومون ولو سألوين لخربهتم أنه ليس من حدييث .وقال أمحد :ما حديث ابن لهيعة حبجة ,واين لكتب كثريا
مما أكتب أعترب به وهو يقوي بعضه ببعض .وروى أبو داود عن أمحد أنه قال :من اكن مثل ابن لهيعة مبرص يف كرثة حديثه
وضبطه واتقانه؟ وحدث عنه أمحد حبديث كثري .وقال المام مسمل :تركه ابن همدي وحيىي ووكيع .وقال النسايئ :ضعيف.
وقال مرة :ليس بثقة .وقال ابن الرسي :لو رأيت ابن لهيعة مل حتمل عنه حرفا .وس ئل ابن همدي قيل هل :حنمل عن ابن
لهيعة؟ فقال :ل ,ل حتمل عنه قليال ول كثريا .وقال حيىي بن عبد هللا بن بكري :احرتقت كتب ابن لهيعة س نة س بعني ومائة.
قال ابن أيب مرمي :ما أقربه قبل الاحرتاق وبعده .وقال ابن معني :ليس حديثه بذاك القوي ,وقال مرة :ابن لهيعة ضعيف
احلديث .وقال مرة :لحيتج حبديثه .وقال مرة :أنكر أهل مرص احرتاق كتب بن لهيعة ,والسامع منه واحد القدمي واحلديث.
وذكر عند حيىي احرتاق كتب بن لهيعة فقال :هو ضعيف قبل أن حترتق وبعدما احرتقت.
وقال معرو بن عيل :عبد هللا بن لهيعة احرتقت كتبه ,مفن كتب عنه قبل ذكل مثل ابن املبارك وعبد هللا بن يزيد املقري
أحص من اذلين كتبوا بعد ما احرتقت الكتب ,وهو ضعيف احلديث .وقال ابن أيب حاُت :سألت أيب وأاب زرعة عن ابن لهيعة
والفريقي أهيام أحب اليكام؟ فقال :مجيعا ضعيفان ,بني الفريقي وابن لهيعة كثري ,أما ابن لهيعة فأمره مضطرب ,يكتب
حديثه عىل الاعتبار .قلت ليب :اذا اكن من يروى عن ابن لهيعة مثل ابن املبارك حيتج به؟ قال :ل .قال ابن أيب حاُت:
س ئل أبو زرعة عن ابن لهيعة سامع القدماء منه؟ فقال :أخره وأوهل سواء ال أن ابن املبارك وابن وهب اكان يتتبعان أصوهل
فيكتبان منه ,وهؤلء الباقون اكنوا يأخذون من الش يخ واكن ابن لهيعة ل يضبط ,وليس ممن حيتج حبديثه .وس ئل أبو زرعة
عنه فقال :تركه البخاري .وقال السعدي :ابن لهيعة ل يوقف عىل حديثه ,ول ينبغي أن حيتج بروايته أو يعتد بروايته.
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ضعيف ل تقوم به جحة ,من أجل عبد هللا بن لهيعة ,فهو ِسء احلفظ ,وقد اختلط ,وحديثه
الخري أسوأ من حديثه القدمي ,ولو اكن من رواية العبادةل( ) عنه كام قال ذكل أمئة النقد ,فرواية
العبادةل عنه أحسن حال من غريها ,وابن لهيعة ل حيتج به يف نفسه ,كام أنه رمي ابلتدليس وقد
عنعن ,ولعل ذكر عبد الرمحن بن أيب معرة جاء من ق َبل ابن لهيعة ,فان احلديث معروف من رواية
عبد الرمحن بن أيب ليىل ,وهللا أعمل .واحلديث سكت عنه اذلهيب يف التلخيص.
ــ وروي من طريق يوسف بن محمد ثنا ابراهمي بن مسمل عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال:
اكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل انزل عىل أيب أيوب النصاري يف غرفة ,واكن طعامه يف سةل
من اخملدع ,فاكنت جتيء من الكوة الس نور حىت تأخذ الطعام من السةل ,فشاك ذكل اىل رسول
وقال ابن حبان :اكن ش يخا صاحلا ولكنه يدلس عن الضعفاء قبل احرتاق كتبه ,مث احرتقت كتبه يف س نة س بعني ومائة قبل
موته بأربع س نني ,واكن أحصابنا يقولون ان سامع من مسع منه قبل احرتاق كتبه مثل العبادةل فسامعهم حصيح ومن مسع منه
بعد احرتاق كتبه فسامعه ليس بيشء  ...اىل أن قال ابن حبان :قد سربت أخبار ابن لهيعة من رواية املتقدمني واملتأخرين
عنه فرأيت التخليط يف رواية املتأخرين عنه موجودا ,وما ل أصل هل من رواية املتقدمني كثريا فرجعت اىل الاعتبار فرأيته
اكن يدلس عن أقوام ضعفى عن أقوام رأمه ابن لهيعة ثقات فالزتقت تكل املوضوعات به  ...مث قال :وأما رواية املتأخرين عنه
بعد احرتاق كتبه ففهيا مناكري كثرية وذاك أنه اكن ل يبايل ما دفع اليه قرأه سواء اكن ذكل من حديثه أو غري حديثه ,فوجب
التنكب عن رواية املتقدمني عنه قبل احرتاق كتبه ملا فهيا من الخبار املدلسة عن الضعفاء واملرتوكني ووجب ترك
الاحتجاج برواية املتأخرين عنه بعد احرتاق كتبه ملا فيه مما ليس من حديثه  ...مث ساق س نده اىل حيىي بن حسان أنه قال:
جاء قوم ومعهم جزء فقالوا :مسعناه من ابن لهيعة ,فنظرت فيه فاذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة ,قال :فقمت
جفلست اىل ابن لهيعة فقلت :أي يشء ذا الكتاب اذلي حدثت به؟ ليس ها هنا يف هذ الكتاب حديث من حديثك ول
مسعهتا أنت قط ,قال :مفا أصنع هبم جييئون بكتاب فيقولون هذا من حديثك فأحدهثم به .وقال ابن عدي :يكتب حديثه.
وقال أمحد بن صاحل :ثقة ,قيل هل :فمي روى الثقات عن ابن لهيعة ,ووقع فهيا ختليط ,نرى أن نطرح ذكل التخليط .قال:
ثقة ,ورفع اببن لهيعة .قال ابن شاهني :والقول يف ابن لهيعة عندي قول أمحد بن صاحل ,لنه من بدله ومن أعرف الناس به
وبأشاكهل من املرصيني ,وقد حدث شعبة بن احلجاج عن ابن لهيعة .وذكره ادلارقطين يف الضعفاء واملرتوكون وقال :يعترب مبا
يروي عنه العبادةل ابن املبارك ,واملقرئ ,وابن وهب .قال اذلهيب :العمل عىل تضعيف حديثه .وقال أيضا :سائر النقاد عىل
أنه ل حيتج حبديثه .وقال أيضا :مل يكن عىل سعة علمه ابملتقن .حدث عنه ابن املبارك وابن وهب وأبو عبد الرمحن املقرئ
وطائفة قبل أن يكرث الومه يف حديثه وقبل احرتاق كتبه حفديث هؤلء عنه أقوى وبعضهم يصححه ول يرتقي اىل هذا .وقال
ابن جحر :صدوق من السابعة خلط بعد احرتاق كتبه ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريهام وهل يف مسمل بعض
يشء مقرون.
انظر الطبقات ( ) 58/7التارخي الكبري ( ) 8 /5الضعفاء الصغري ( )66الكىن والسامء (  )5 1/الضعفاء واملرتوكون
(  )6اجلرح والتعديل ( ) 5/5اجملروحني (  ) /الاكمل لبن عدي ( ) 7/5اخملتلف فهيم لبن شاهني ( ) 6اترخي
أسامء الضعفاء والكذابني لبن شاهني ( ) 8الضعفاء واملرتوكون لدلارقطين ( .) 60/هتذيب الكامل () 87/ 5
الاكشف (  )510/اترخي السالم (  )668/تذكرة احلفاظ (  ) 7 /اكامل هتذيب الكامل ( ) /8هتذيب الهتذيب
( ) 7 /5تقريب الهتذيب (.) 1
( ) مه عبد هللا بن املبارك وعبد هللا بن وهب وعبد هللا بن يزيد املقرئ.
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هللا صىل هللا عليه وسمل ,فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :تكل الغول ,فاذا جاءت فقل لها:
عزم عليك رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أن ل ترجعي .قال :جفاءت ,فقال لها أبو أيوب :عزم
عليك رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أن ل ترجعي فقالت :اي أاب أيوب ,دعين هذه املرة ,فوهللا ل
أعود فرتكها ,فأىت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فأخربه قالت :ذكل مرتني ,مث قالت :هل كل أن
أعلمك لكامت اذا قلهتن ل يقرب بيتك ش يطان تكل الليةل ,وذكل اليوم ومن غد ,قال :نعم .قالت:
اقرأ أية الكرِسَّ { :اَّلل َل ا َ َهل ا َّل ه َو الْ َحي الْ َقيوم} ,قال :فأىت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل
ِ ِ
()
س
فأخربه ,فقال :صدقت ويه كذوب  .وا ناده واه جدا ,وفيه ابراهمي بن مسمل الراوي عن ابن
جبري ,فلعهل أبو احساق الهجري العبدي الكويف ,وهو ضعيف كثري الومه وقد تركه بعضهم ,وحيمتل
أنه أبو احساق الفهري وهوجمهول .وفيه يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي ,وهو مضعف عندمه,
وقال بعضهم تصحف الامس وأن الصواب هو س يف بن محمد الثوري وقد كذبوه .وفيه ابراهمي بن
بكر املروزي وهو جمهول ,وهللا أعمل.
( ) اس ناده ضعيف جدا .أخرجه احلاُك يف املس تدرك (  :)5 1/حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهمي بن بكر
املروزي ببيت املقدس ثنا عبد العزيز بن موَس الالحوين ثنا يوسف بن محمد ثنا ابراهمي بن مسمل عن سعيد بن جبري عن
ابن عباس قال :اكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل انزل  ...احلديث .وسكت عنه اذلهيب يف التلخيص .وفيه ابراهمي بن
مسمل هكذا غري منسوب ,ومل أ َر يف تالميذ ابن جبري من امسه ابراهمي بن مسمل ,فيحمتل أنه أبو احساق العبدي الكويف
املعروق ابلهجري ,لن سعيد بن جبري يعد يف الكوفيني ,فان يكنه فقد قال البخاري :اكن ابن عيينة يضعفه .وقال النسايئ:
ضعيف .وقال ابن معني :ليس بيشء .وقال أبو حاُت :ليس بقوي ,لني احلديث .وقال ابن حبان :اكن ممن خيطئ فيكرث .وقال
أبو الفتح الزدي :هو صدوق لكنه رفاع كثري الومه .قلت :وقد وصل حاهل عند بعض المئة حد الرتك ,واخلطأ فيه واحض
حيث جعهل من مس ند ابن عباس.
وحيمتل أنه ابراهمي بن مسمل بن يعقوب أبو احساق الفهري وهو جمهول ,ذكره البخاري ,وابن أيب حاُت ومل يذكرا فيه شيئا.
انظر التارخي الكبري (  ) 7/الضعفاء الصغري (ص ) الضعفاء للنسايئ (ص ) اجلرح والتعديل ( ) /
(  ) /اجملروحني (  )11/اكامل هتذيب الكامل (  ) 1 /هتذيب الهتذيب ( .) 6 /
تنبيه :ذكر الش يخ مقبل الوادعي يف رجال احلاُك ابراهمي بن مسمل بن رش يد؛ وهو متأخر ,وأغفل ذكر صاحب الرتمجة ,وهو
من رجال احلاُك ,فلعهل مل يتيرس هل يشء عنه ,وهللا أعمل.
ويوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي قال البخاري فيه نظر .وقال ابن أيب حاُت :ش يخ وهو من ودل صهيب ل بأس به .وقال
ابن عدي بعد ذكره لحاديث ُأنكرت عليه :وهذه حتمتل .قلت ويه من عبارات التجرحي ملن روى املناكري ومل تصل ناكرهتا
حد الرتك .ال أن الش يخ مقبل بن هادي الوادعي يف حتقيقه للمس تدرك (  )56 /بني أن المس قد تصحف ,وصوابه
س يف بن محمد الثوري وهو كذاب ,وهللا أعمل.
انظر التارخي الكبري ( ) 80/8اجلرح والتعديل ( ) 8/1الاكمل (.)5 0/8
وابراهمي بن بكر املروزي مل أقف عىل من تلكم فيه جرحا أو تعديال ,ال أن ابن اجلوزي يف الضعفاء (  ) 7/ذكر أن ابراهمي
بن بكر س تة ليس فهيم ضعيف ,وذكر هذا مهنم ,فنفى عنه اجلرح ومل يثبت تعديهل عن أحد ,فهو مس تور أو جمهول حال,
وهللا أعمل.
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فهذه يه طرق حديث أيب أيوب النصاري اليت وقفت علهيا وقد تبني ما فهيا ,ولو فرض أهنا تتقوى
مبجموعها كام قال المام أبو عبد هللا احلاُك يف املس تدرك :هذه السانيد اذا مجع بيهنام صارت حديثا
مشهورا اهـ .مع أن هذه العبارة ل تس تلزم الصحة ,فقد يكون احلديث مشهورا وهو ضعيف ,ومع
هذا فالالكم فهيا ل خيرج معا تقدم يف قصيت أيب هريرة ومعاذ بن جبل ريض هللا عهنام ,وقد يكون
من قبيل التخييل ,وهللا أعمل.
اجلواب عن الاس تدلل حبديث أيب أس يد الساعدي:
ومثل هذا ما ورد يف حديث أيب أس يد الساعدي ريض هللا عنه فقد روي عنه أنه ملا قطع مثرة
حائطه جعلها يف غرفة هل ,فاكنت الغول ختالفه اىل مرشبته فترسق متره وتفسده عليه ,فشاك ذكل
اىل النيب صىل هللا عليه وسمل ,فقال :تكل الغول اي أاب أس يد ,فاس متع علهيا ,فاذا مسعت اقتحاهما ـ
يعين وجبهتا ـ فقل :بسم هللا ,أجييب رسول هللا ,فقالت الغول :اي أاب أس يد اعفين أن تلكفين
أذهب اىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,وأعطيك موثقا من هللا أن ل أخالفك اىل بيتك ول
أرسق مترك ,فأدكل عىل أية من كتاب هللا فتقرأ هبا عىل بيتك فال ختالف اىل أهكل ,وتقرأ هبا عىل
اانئك ول نكشف غطاءه ,فأعطته املوثق اذلي ريض به مهنا ,فقالت :الية اليت أدكل علهيا يه أية
الكرِس ,مث حكَّ ْت اس هتا ترضط ,فأىت النيب صىل هللا عليه وسمل فقص عليه القصة حيث ول َّ ْت
ولها رضيط ,فقال النيب صىل هللا عليه وسمل :صدقت ويه كذوب( ).
واس نادها ضعيف ,وعلته ماكل بن محزة ل يتابع عىل حديثه ,وعبد هللا بن عامثن جمهول احلال .ولو
حصت فهىي أيضا ل ختالف يف مضموهنا ما س بق يف قصيت أيب هريرة ومعاذ ,وحيمتل أنه مل يرها وامنا
مسع حسها لقول النيب صىل هللا عليه وسمل :فاذا مسعت وجبهتا .وليس فهيا أنه رأها ,وهللا أعمل.
( ) اس ناده ضعيف .رواه ابن أيب ادلنيا يف ماكئد الش يطان ( ) والطرباين يف الكبري ( :) 6 / 1من طريق ابراهمي بن
عبد هللا الهروي حدثين عبد هللا بن عامثن بن احساق بن سعد بن أيب وقاص قال :مسعت من أيب أيم ماكل بن محزة بن أيب
أس يد حيدث عن أبيه عن جده أيب أس يد الساعدي اخلزريج قال :وهل برئ ابملدينة يقال لها برئ بضاعة قد بصق فهيا النيب
صىل هللا عليه وسمل ,فهو يبرش هبا ويتمين هبا ,قال :فلام قطع أبو أس يد مثرة حائطه  ..احلديث .وفيه ماكل بن محزة ,نقل ابن
عدي عن البخاري قوهل :ل يتابع عىل حديثه .وذكره ابن حبان يف الثقات .وقال ابن جحر :مقبول .الاكمل يف الضعفاء
( ) /8الثقات ( ) 6 /7املغين (  )5 7/تقريب الهتذيب (.)5 6
وعبد هللا بن عامثن قال أبو حاُت :ش يخ يروي أحاديث مش هبة وهللا أعمل .وقال ابن معني :ل أعرفه .وقال ابن عدي :هو
جمهول .وذكره الزدي يف الضعفاء وقال :منكر احلديث .وقال اذلهيب :ليس ابلقوي .وقال ابن جحر :مس تور.
اجلرح والتعديل ( ) /5هتذيب الكامل ( ) 7 / 5الاكشف (  )57 /هتذيب الهتذيب ( ) /5تقريب الهتذيب
( ).
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اجلواب عن الاس تدلل حبديث بريدة بن احلصيب:
وأما قصة بريدة بن احلصيب ريض هللا عنه فقد رواها حامد السلمي قال :حدثنا معرو بن مرزوق
قال :حدثنا ماكل بن مغول عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال :اكن يل طعام فتبينت فيه النقصان
فكنت يف الليل ,فاذا غول قد سقطت عليه ,فقبضت علهيا .فقلت :ل أفارقك ,حىت أذهب بك
اىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فقالت :اين امرأة كثرية العيال ل أعود .حفلفت يل خفليهتا
جفئت ,فأخربت النيب صىل هللا عليه وسمل ,فقال يل النيب صىل هللا عليه وسمل :كذبت ويه
كذوب ,وتبني يل النقصان ,قال :فاذا يه قد وقعت عىل الطعام فأخذهتا .فقالت يل كام قالت يل يف
الوىل .وحلفت أن ل تعود ,جفئت فأخربت النيب صىل هللا عليه وسمل فقال :كذبت ,ويه كذوب.
مث تبني يل النقصان ,فمكنت لها ,فأخذهتا فقلت :ل أفارقك أو أذهب بك اىل النيب صىل هللا عليه
وسمل .فقالت :ذرين حىت أعلمك شيئا ,اذا قلته مل يقرب متاعك أحد منا .اذا أويت اىل فراشك
فاقرأ عىل نفسك وماكل أية الكرِس خفليهتا .جفئت ,فأخربت النيب صىل هللا عليه وسمل ,فقال
صدقت ويه كذوب ,صدقت ويه كذوب( ) .وحامد السلمي مل أقف عىل من ترمج هل ,وهللا
أعمل.
مصارعة بعض الصحابة للجن:
فان قيل قد ورد يف بعض الرار مصارعة بعض أحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل للش يطان,
وهذا دليل عىل تشلك اجلن يف صور النس ,من ذكل ما ورد عن عامر بن ايرس حني قال :قد
قاتلت مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل النس واجلن .فقيل هل :ما هذا؟ قاتلت النس فكيف
قاتلت اجلن؟ قال :نزلنا مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل مزنل ,فأخذت قربيت ودلوي لس تقي,
فقال يل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :أما انه س يأتيك أت مينعك من املاء .فلام كنت عىل رأس
البرئ اذا رجل أسود كنه مرس فقال :ل وهللا ل تس تقي اليوم مهنا ذنواب واحدا ,فأخذته وأخذين
فرصعته .مث أخذت جحرا فكرست به أنفه ووجه .مث ملت قربيت فأتيت هبا رسول هللا صىل هللا
عليه وسمل فقال :هل أاتك عىل املاء من أحد؟ فقلت :عبد أسود .فقال :ما صنعت به؟ فأخربته.
( ) رواه البهيقي يف ادللئل ( ) 0/7أخربان أبو احلسن عيل بن أمحد بن عبدان قال :أخربان أمحد بن عبيد الصفار قال:
حدثنا حامد السلمي قال :حدثنا معرو بن مرزوق  ...احلديث .مث قال البهيقي :كذا قال عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه,
وهذا غري قصة معاذ ,فيحمتل أن يكوان حمفوظني .قلت :وحامد السلمي مل أجده.
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قال :أتدري من هو؟ قلت :ل .قال :ذاك الش يطان .جاء مينعك من املاء .) ( .فهذا ضعيف ل يصح
فهو منقطع رواه احلسن البرصي عن معار بن ايرس ,واحلسن مل يسمع من معار .عىل أنه قد ورد يف
( ) اس ناده ضعيف فيه انقطاع بني احلسن وعامر .طبقات ابن سعد (  ) 10/ماكئد الش يطان لبن أيب ادلنيا ( )86اترخي
دمشق (  ) 8 /من طريق جرير بن حازم قال :مسعت احلسن قال :قال عامر بن ايرس :فذكره .وعزاه اىل مس ند
احساق بن راهويه ٌ
لك من البوصريي يف احتاف اخلرية ( ) 15/7واحلافظ ابن جحر يف املطالب العالية ( ) 1 / 6وقال
البوصريي :رواه احساق بن راهويه بس ند رواته ثقات ال أنه منقطع .وقال ابن جحر :هذا اس ناد منقطع ورجاهل ثقات.
ورواه البهيقي يف ادللئل ( ) /7من طريق جرير بن حازم به .ال أن البهيقي مل يسق لفظه ,بل أحال اىل لفظ رواية
قبلها .قال البهيقي :أخربان أبو احلسن عيل بن محمد املقرئ قال :أخربان احلسن بن محمد ابن احساق قال :حدثنا يوسف بن
يعقوب قال :حدثنا محمد بن أيب بكر قال :حدثنا اسامعيل بن س نان قال :حدثنا احلمك بن عطية عن رابت عن احلسن قال:
اكن اكن عامر بن ايرس يقول :قد قاتلت مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اجلن والنس .فقيل :هذا النس قد قاتلت.
فكيف قاتلت اجلن قال :بعثين رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اىل برئ أس تقي مهنا ,فلقيت الش يطان يف صورته ,حىت
قاتلين فرصعته ,مث جعلت أديم أنفه بفهر معي ,أو جحر .فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ان عامرا لقي الش يطان عند
برئ فقاتهل ,فلام رجعت سألين ,فأخربته ابلمر .فقال :ذاك ش يطان .وعزاه اىل الطرباين ٌ
لك من ابن كثري يف جامع املسانيد
( ) 0/6والهيمثي يف مجمع الزوائد ( ) 1 /1قال الهيمثي :رواه الطرباين عن ش يخه :يعقوب بن احساق اخملريم ومل أعرفه,
واحلمك بن عطية خمتلف فيه ,وبقية رجاهل رجال الصحيح.
والقصة لها شاهد ل يفرح به وهو ما رواه أبو الش يخ يف العظمة ( :) 6 7/5حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد الكرمي حدثنا
محمد بن احلسني بن أيب احلنني حدثنا خمول بن ابراهمي قال حدثين منصور بن أيب السود عن اسامعيل بن مسمل عن محيد
بن هالل عن الحنف بن قيس عن عيل ريض هللا تعاىل عنه قال :وهللا لقد قاتل عامر بن ايرس عىل عهد رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل اجلن والنس .فقلنا هذا النس قد قاتل فكيف اجلن؟ قال :كنا مع النيب صىل هللا عليه وسمل يف سفر فقال
لعامر انطلق فاس تق لنا من املاء؛ فانطلق فعرض هل ش يطان يف صورة عبد أسود حفال بينه وبني املاء قاعدا فرصعه عامر فقال
هل :دعين وأخيل بينك وبني املاء ففعل ,مث أىب فأخذه عامر الثانية فرصعه فقال :دعين وأخيل بينك وبني املاء ففعل ,مث أىب
فأخذه عامر الثالثة فرصعه فقال :دعين وأخيل بينك وبني املاء فرتكه فأىب فرصعه فقال هل مثل ذكل فرتكه فوىف هل ,فقال
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :ان الش يطان قد حال بني عامر وبني املاء يف صورة عبد أسود وان هللا عز وجل أظفر
عامرا به .قال عيل ريض هللا عنه :فتلقينا عامرا ريض هللا عنه نقول :ظفرت يدك اي أاب اليقظان ,قال رسول هللا صىل هللا
عليه وسمل كذا وكذا ,فقال :أما وهللا لو شعرت أنه ش يطان لقتلته ,ولكن كنت مهمت أن أعض بأنفه لول ننت رحيه.
فيه اسامعيل بن مسمل امليك ,أبو احساق البرصي موىل حدير من الزد مرتوك احلديث .أصهل برصي سكن مكة ,فلكرثة
جماورته مبكة قيل هل :امليك ,وكناه ابن حبان بأيب ربيعة ,واكن فقهيا مفتيا .وقد انفرد هبذه الرواية عن محيد بن هالل دون
بقية أحصابه الثقات كيوب السختياين وشعبة وقتادة وجرير بن حازم وحامد بن سلمة وخادل احلذاء وغريمه .قال ابن معني:
ليس بيشء .وقال مرة :ضعيف احلديث .وقال مرة :ل أكتب حديثه .وقال البخاري :تركه حيىي وابن همدي وتركه ابن املبارك
ورمبا روى عنه .وقال اجلوزجاين :وايه احلديث جدا .وقال ابن املديين :ضعيف ل يكتب حديثه .وقال مرة :أمجع أحصابنا
عىل ترك حديثه .وقال أبو داود :اسامعيل دون أشعث ,وأشعث ضعيف .وقال النسايئ :مرتوك احلديث .وقال مرة :ليس
بثقة .وقال حيىي القطان :مل يزل خمتلطا ,اكن حيدثنا ابحلديث الواحد عىل ثالثة رضوب .وقال أمحد :منكر احلديث .وقال أبو
حاُت :ضعيف احلديث خمتلط  ...ليس مبرتوك ,يكتب حديثه .وقال أبو زرعة :ضعيف احلديث .وقال ابن حبان :ضعيف.
وقال مرة :يروي املناكري عن املشاهري ويقلب السانيد .وقال سفيان :اكن خيطئ يف احلديث .وقال الفالس :اكن ضعيفا يف
احلديث هيم فيه واكن صدوقا يكرث الغلط ,حيدث عنه من ل ينظر يف الرجال .وقال ابن عدي :أحاديثه غري حمفوظة عن
- 216 -

بعض طرق القصة قول عامر( :فلقيت الش يطان يف صورته) ,وهذا ان حص يبطل قوهلم ابلتشلك,
وهللا أعمل.
وأحص منه ما رواه أبو نعمي يف ادللئل وغريه عن ابن مسعود ريض هللا عنه أن رجال لقي ش يطاان يف
سكة من سكك املدينة فصارعه فعفره فقال :دعين لخربك بيشء يعجبك قال :ل حىت ختربين قال:
فودعه وقال :أخربين فأىب أن خيربه فصارعه فعفره فقال :دعين لخربك بيشء يعجبك قال :ل حىت
ختربين قال :فودعه وقال :أخربين فأىب أن خيربه فصارعه فعفره فعض بأصبعه فقال :دعين حىت
أخربك بيشء يعجبك قال :ل وهللا حىت ختربين قال :هل تقرأ سورة البقرة؟ قال :نعم قال :فان
الش يطان ل يسمع مهنا بيشء ال أدبر وهل هيج كهيج امحلار فقيل لبن مسعود :ومن ذكل الرجل؟
قال :ومن عىس ال أن يكون معر بن اخلطاب ريض هللا عنه( ).
وهذا واحض يف أ َّن اذلي قاتهل معر ريض هللا عنه هو ش يطان عىل صورته ,بدليل ما جاء يف بعض
رواايت القصة وفهيا :لقي رجل من أحصاب محمد صيل هللا عليه وسمل رجال من اجلن ,فصارعه
أهل احلجاز والبرصة والكوفة ال أنه ممن يكتب حديثه .وقال أبو عيل احلافظ :ضعيف .وقال الزبار :ليس ابلقوي .وقال
يعقوب بن سفيان :ضعيف  .قال اذلهيب :ساقط احلديث مرتوك .وقال احلافظ ابن جحر :ضعيف.
انظر اترخي ابن معني رواية ادلاريم (  )66/التارخي الوسط (  )8 /التارخي الكبري (  ) 7 /أحوال الرجال (ص
 ) 55سؤالات الجري (ص  ) 0اترخي ابن خيمثة (  ) 65/الضعفاء واملرتوكون (ص  ) 6اجلرح والتعديل
(  ) 18/اجملروحني (  ) 0/الاكمل يف الضعفاء (  ) 5 /هتذيب الكامل (  ) 18/املغين (  )87/اكامل هتذيب
الكامل (  ) 0 /تقريب الهتذيب (ص .) 0
( ) رواه أبو نعمي يف ادللئل ( ) 61قال :وحدثنا ـ لعهل أبو احساق بن محزة كام يف الس ناد اذلي قبهل ـ عن جعفر الصائغ
قال :ثنا عفان قال :ثنا محَّاد بن سلمة عن عامص عن زر عن عبد هللا ريض هللا عنه به.
ومحَّاد بن سلمة اكن قد َّ
تغري حفظه بأخرة.
ورواه ادلاريم يف السنن (  ) 8/والطرباين يف املعجم الكبري ( ) 66/1وأبو عبيد يف غريب احلديث ( ) 5/
وادلينوري يف اجملالسة وجواهر العمل ( ) 6/6مجيعا من طريق أيب عامص الثقفي عن الشعيب عن ابن مسعود بنحوه.
وس نده حصيح اىل الشعيب ,غري أن َّه منقطع ,فالشعيب مل يسمع من ابن مسعود.
ورواه الطرباين يف املعجم الكبري ( ) 65/1حدثنا أبو يزيد القراطي ي ثنا أسد بن موَس ثنا املسعودي ثنا عامص عن شقيق
قال :قال عبد هللا :لقي الش يطان رجال من أحصاب محمد صىل هللا عليه وسمل  ...احلديث بنحوه.
واملسعودي هو عبد الرمحن بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود ,واكن قد اختلط.
ويف مصنفات ابن البخرتي ( ) :حدثنا جعفر بن هامش الزباز العسكري قال :حدثنا محمد بن كثري العبدي قال :أخربان
هامم بن حيىي عن عامص عن زر بن حبيش أن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه لقي ش يطاان يف الطريق ,فعاجله ,فرصعه معر
ريض هللا عنه ,فقال :دعين أحدثك حديثا َعبا ,فرتكه ومل حيدثه ,فعاجله الثانية فرصعه ,فقال حدثين ,فقال :هل تقرأ من
سورة البقرة شيئا؟ ا َّن الش يطان اذا مسع أية تقرأ من سورة البقرة أدبر وهل خبج ,كخبج امحلار ,يعين أية الكرِس .واس ناده
حسن اىل زر بن حبيش .ولكنه مل يدرك احلادثة ,فرمبا مسعها من معر نفسه ,أو من ابن مسعود راوي القصة ,وهو القرب,
فهو من أحصاب ابن مسعود ,وهللا أعمل.
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فرصعه الن ي .فقال هل الن ي :اين لراك ضئيال خشيتا ,كن ذريعتيك ذريعتا لكب ,فكذاك أنمت
معرش اجلن ,أم أنت من بيهنم كذكل؟ قال :ل وهللا اين مهنم لضليع  ...احلديث.
اجلواب عن الاس تدلل بقصة حرقوص اخلاريج:
وأما الاس تدلل عىل وقوع التناكح بل والتوادل بني النس واجلن ,أو الاس تدل عىل مسأةل تشلك
اجلن بقصة ذي الثدية اخلاريج وما ورد فهيا من أرار فهو اس تدلل ل خيرج عن حالتني:
الوىل :الاس تدلل برواايت شاذة ومنكرة ل يصح الاعامتد علهيا يف بناء الحاكم أو اثبات الخبار.
الثانية :الاس تدلل برواايت حصيحة ولكن ل يتعني محلها عىل ما ذهبوا اليه ,وبيان ذكل فمي ييل:
أول :الاس تدلل مبا رواه عبد هللا يف زوائد املس ند حدثين جحاج بن الشاعر حدثين عبد الصمد بن
عبد الوارث حدثنا يزيد بن أيب صاحل أن أاب الويضء عبادا حدثه أنه قال :كنا عامدين اىل الكوفة مع
عيل :أما
عيل :فوهللا ما َك َذبْت ول كذبت ثالرا ,فقال ٌّ
عيل بن أيب طالب ,فذكر حديث اخملدج قال ٌّ
ان خلييل أخربين :ثالثة اخوة من اجلن هذا أكربمه ,والثاين هل مجع كثري ,والثالث فيه ضعف( ).
فاجلواب أن هذه الرواية وان اكن اس نادها حس نا ال أن الزايدة اليت فهيا ذكر الخوة الثالثة من
اجلن فهىي زايدة شاذة ,وس ياقها غريب جدا ,ولهذا قال احلافظ بن كثري( ) :وهذا الس ياق فيه
غرابة جدا.
وبيان ذكل أن قصة ذي الثدية( ) قصة مشهورة معروفة قد جاءت من طرق متواترة رواها مجع من
الصحابة ريض هللا عهنم مهنم عيل بن أيب طالب .ورويت عن عيل من طرق متاكثرة .قال ابن
كثري( ) بعد أن ساق الرواايت يف صفة اخلوارج وذي الثدية :واملقصود أن هذه طرق متواترة عن
عيل ,اذ قد روي من طرق متعددة عن جامعة متباينة ل ميكن تواطؤمه عىل الكذب ,فأصل القصة
حمفوظ وان اكن بعض اللفاظ وقع فهيا اختالف بني الرواة ولكن معناها وأصلها اذلي تواطأت
الرواايت عليه حصيح ل يشك فيه عن عيل أنه رواه عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أنه أخرب
عن صفة اخلوارج وذي الثدية اذلي هو عالمة علهيم ,وقد روي ذكل من طريق جامعة من الصحابة
غري عيل كام تراها بأسانيدها وألفاظها وابهلل املس تعان.
( ) تقدم يف أدةل القول الول.
( ) البداية والهناية (.)607/ 0
( ) وقد اختلف يف امسه فقيل هو ذو اخلويرصة وقيل هو حرقوص بن زهري السعدي وقيل امسه مالاك وقيل انفعا.
( ) البداية والهناية (.)607/ 0
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وقد رواه جامعة من الصحابة مهنم أنس بن ماكل وجابر بن عبد هللا ورافع بن معرو الغفاري وسعد
بن أيب وقاص وأبو سعيد سعد بن ماكل بن س نان النصاري وسهل بن حنيف وعبد هللا بن عباس
وعبد هللا بن معر وعبد هللا بن معرو وعبد هللا بن مسعود وعيل وأبو ذر وعائشة أم املؤمنني
ريض هللا عهنم أمجعني اهـ.
قلت :ومع هذا العدد الكبري من الرواايت من خمتلف الطرق عن عدة من الصحابة ريض هللا عهنم
ال أنه مل تأت رواية واحدة عهنم حصيحة أو ضعيفة فهيا ذكر الثالثة الخوة من اجلن ,والرواية اليت
جاءت عن عيل ريض هللا عنه فهىي شاذة ,والرواايت الصحيحة عنه ليس فهيا ذكر لهذه الزايدة .اذ
ان حديث ذي الثدية رواه عن عيل بن أيب طالب ثالثة عرش راواي ,ومه أبو جحيفة السوايئ
الصحايب( ) ,وعبيدة السلامين( ) ,وزيد بن وهب( ) ,وشقيق بن سلمة( ) ,وعبيد هللا بن أيب
رافع( ,)5وعبد هللا بن شداد( ,)6ولكيب بن شهاب( ,)7وعبد هللا بن حنني( ) ,وماكل بن
( ) أبو حجيفة وهب بن عبد هللا السوايئ وحديثه يف اترخي بغداد ( .)56 /
( ) عبيدة بن عامر السلامين متفق عىل توثيقه وجاللته .وحديثه رواه مسمل (  )7 7/سنن أيب داود (  ) /سنن
النسايئ ( ) 71/7سنن ابن ماجه (  )51/مس ند الطيال ي (  ) 1/مس ند أمحد (  60/و  7و 6و  8و
 8و  1و  ) 6مس ند الزبار (  70/و  ) 7حصيح ابن حبان (.) 86/ 5
( ) زيد بن وهب أبو سلمين الكويف اهلمداين اجلهين خمرضم متفق عىل توثيقه وجاللته .وحديثه رواه النسايئ () 76/7
مس ند الزبار (  ) 16/ابن أيب شيبة ( 555/7و .)551
( ) أبو وائل شقيق بن سلمة السدي خمرضم متفق عىل توثيقه وجاللته .وحديثه يف مس ند الزبار (  ) 86/ابن أيب شيبة
(.)551/7
( )5عبيد هللا بن أيب رافع املدين موىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وهو ثقة كثري احلديث .انظر الطبقات () 8 /5
اترخي ابن معني رواية ادلوري (  ) 55/اجلرح والتعديل ( ) 07/5الثقات للعجيل (  ) 6/الثقات لبن حبان
( )68/5اترخي بغداد (  )5/اكامل هتذيب الكامل ( ) 7/1تقريب الهتذيب (.) 70
وحديثه رواه مسمل (  )7 1/النسايئ ( ) 7 /7ابن حبان ( ) 87/ 5البهيقي (.) 16/8
( )6عبد هللا بن شداد بن الهاد اللييث .قال ابن سعد :اكن ثقة قليل احلديث .واكن ش يعيا ,وقال مرة : :اكن ثقة فقهيا كثري
احلديث متش يعا .وكذا قال الواقدي .وقال أبو زرعة والنسايئ :ثقة .وانزع مغلطاي يف توثيق النسايئ هل .وقال العجيل :ثقة.
وذكره ابن حبان وابن خلفون يف الثقات .وقال اخلطيب :من كبار التابعني وثقاهتم .وقال اذلهيب :ثقة .وقال أيضا :ل نزاع يف
ثقته .انظر الطبقات ( ) 71/6اجلرح والتعديل ( )80/5الثقات للعجيل (  ) 7/الثقات لبن حبان ( ) 0/5اترخي
بغداد (  ) 8/هتذيب الكامل ( )8 / 5الاكشف (  )56 /سري النبالء (  ) 88/اكامل هتذيب الكامل
( . ) 11/7اخلالصة  :ثقة
وحديثه يف مس ند أمحد ( .)86/
( )7لكيب بن شهاب بن اجملنون اجلريم أبو عامص الكويف .قال ابن سعد :اكن ثقة كثري احلديث ورأيهتم يس تحس نون حديثه
وحيتجون به .وقال أبو زرعة :ثقة .وقال العجيل :ثقة .وذكره ابن حبان يف الثقات .وقال العرايق :قد حصح هل الرتمذي حديثا
وحسن هل أخر .وقال ابن جحر :صدوق .انظر الطبقات ( ) /6اجلرح والتعديل ( ) 67/7الثقات للعجيل ( ) 18/
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احلارث( ) ,وطارق بن زايد( ) ,وأبو كثري النصاري( ) ,وأبو مرمي املدائين( ,)5فهؤلء أثنا عرش
راواي مل خيتلف علهيم ومل تأت عن واحد مهنم راوية فهيا ذكر الخوة من اجلن أو حنو ذكل.

) ذيل مزيان الاعتدال ( ) 76تقريب الهتذيب ( . ) 6

الثقات لبن حبان (  ) 57/هتذيب الكامل ( /
اخلالصة  :ثقة.
وحديثه يف مس ند أمحد (  ) 70/سنن النسايئ ( ) 76/7الس نة لبن أيب عامص (  ) /مس ند الزبار ( )1 /
رشح مشلك الرار ( ) 5/ 0مس ند أيب يعىل (  6 /و .) 75
( ) عبد هللا بن حنني القريش الهامشي موىل العباس بن عبد املطلب ويقال موىل عيل بن أيب طالب اكن من كتاب عيل بن
أيب طالب .قال ابن سعد :اكن قليل احلديث .قال العجيل :اتبعي ثقة .ذكره ابن حبان وابن خلفون يف الثقات .وروى هل
امجلاعة .قال ابن جحر :ثقة .انظر الطبقات ( ) 1/5الثقات للعجيل (  ) 5 /الثقات لبن حبان ( )1/5هتذيب الكامل
(  ) 1/اكامل هتذيب الكامل ( ) /7تقريب الهتذيب ( .) 0
وحديثه يف أمايل احملاميل رواية ابن حيىي البيع ( .) 7 /
( ) ماكل بن احلارث أبو موَس اهلمذاين الكويف .روى هل النسايئ .ذكره ابن حبان يف الثقات وسامه السلمي .قال أبو بكر
اخلطيب :سامه البخاري ومسمل احلارث بن قيس .وقال اذلهيب :ماكل بن عبد هللا أو عبد هللا بن ماكل وقيل :ماكل بن
احلارث اهلمداين ,ويقال :املرهيب .قال احلافظ ابن جحر :مقبول .انظر التارخي الكبري ( ) 07/7اجلرح والتعديل () 08/8
الثقات لبن حبان ( ) 8 /5اترخي بغداد ( ) 0 / 5هتذيب الكامل ( ) / 7املقتفى يف رسد الكىن () 0 / 0
اكامل هتذيب الكامل (  ) 7/تقريب الهتذيب ( .)5 6اخلالصة :مقبول.
وحديثه يف مصنف عبد الرزاق (  ) 57/مس تدرك احلاُك (  ) 67/حلية الولياء ( )11/7البهيقي ( .)5 1/
( ) طارق بن زايد الكويف .قال ابن معني :مل أمسع به ال يف هذا احلديث .روى هل النسايئ يف اخلصائص ويف مس ند عيل.
ذكره ابن حبان يف الثقات .قال ابن خراش :جمهول .انظر اترخي ادلوري (  )551/الثقات لبن حبان (  ) 15/هتذيب
الكامل (  ) 8/املغين يف الضعفاء (  ) /مزيان الاعتدال (  .) /اخلالصة :جمهول.
وحديثه يف مس ند أمحد (  ) 0/ ( ) 01/النسايئ ( ) 75/7تعظمي قدر الصالة ( .) 56/
( ) أبو كثري النصاري موىل النصار .انظر التارخي الكبري ( )6 /1اجلرح والتعديل ( ) 1/1اترخي بغداد ()5 0/ 6
تعجيل املنفعة (  .)5 /اخلالصة :جمهول.
وحديثه يف مس ند أمحد ( .)15/
( )5أبو مرمي قيس الثقفي املدائين ,ويقال احلنفي الكويف ,ويقال اهنام اثنان .قال النسايئ :ثقة .ذكره ابن حبان يف الثقات .قال
اذلهيب :ثقة ويل قضاء البرصة .قلت :اذلي ويل قضاء البرصة هو أبو مرمي احلنفي وامسه اايس بن ضبيح بن احملرش كام قاهل
ابن املديين وأبو أمحد احلاُك وابن حبان وابن ماكول ,قلت :وعليه حيمل توثيق النسايئ واذلهيب .وليس هو الثقفي املدائين
صاحب الرتمجة ,فهذا امسه قيس كام قاهل أبو حاُت الرازي وابن حبان ,واس تظهر احلافظ ابن جحر أن النسايئ ومه فسمى
احلنفي قيسا ,وهناك رالث يقال هل أبو مرمي الكويف وامسه عبد هللا بن س نان كام قاهل ابن ماكول .مس تفاد من الكم ابن جحر
يف الهتذيب .وقال يف التقريب :جمهول.
انظر التارخي الكبري ( ) 5 /7الكىن والسامء (  )770/اجلرح والتعديل ( ) 06/7الثقات لبن حبان ( ) /5اترخي
بغداد (  ) 68/هتذيب الكامل (  ) 8 /الاكشف (  ) 51/هتذيب الهتذيب (  ) /تقريب الهتذيب
(  .)67اخلالصة :جمهول احلال.
وحديثه يف مس ند الطيال ي (  ) 8/ابن أيب شيبة ( )56 /7مس ند أيب يعىل ( .) 16/
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وروى القصة أيضا عن عيل ريض هللا عنه أبو الويضء القي ي( ) ,واختلف عليه ,فرواها عنه
اثنان مجيل بن مرة( ) ومل يذكر زايدة الثالثة الخوة من اجلن.
ورواها أيضا يزيد بن أيب صاحل( ) واختلف عليه:
فرواه عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن أيب صاحل أن أاب الويضء عبادا حدثه أنه قال :كنا
عامدين اىل الكوفة مع عيل بن أيب طالب ,فذكر حديث اخملدج ويف أخره قال عيل :هللا أكرب ,ل
يأتيمك أحد خيربُك من أبوه؟ ,جفعل الناس يقولون هذا ماكل ,هذا ماكل ,يقول عيل :ابن من
هو؟( ) .وهذا اس ناد حسن كام س بق ,ومل تذكر الزايدة هنا.
ويف موضع أخر وبنفس الس ناد أيضا جاءت الزايدة( ,)5مفعىن هذا أن عبد الصمد بن عبد
الوارث( )6رواها عن يزيد بن أيب صاحل ابلزايدة وبدوهنا.
( ) أبو الويضء عباد بن نسيب القي ي السحتين البرصي مشهور بكنيته ,اكن من فرسان عيل بن أيب طالب ريض هللا
عنه .قال حيىي بن معني :ثقة .وذكره ابن حبان وابن خلفون يف الثقات .قال اذلهيب :وثق .قال ابن جحر :ثقة .انظر التارخي
الكبري ( ) /6اجلرح والتعديل ( )87/6الثقات لبن حبان ( ) /5اكامل هتذيب الكامل ( ) 87/7الاكشف
(  )5 /تقريب الهتذيب (  .) 1اخلالصة :ثقة قليل احلديث.
( ) مجيل بن مرة الشيباين البرصي .قال أمحد :ش يخ برصي ما أعمل ال خريا .وقال حيىي بن معني :ثقة .وقال النسايئ :ثقة.
وذكره ابن حبان يف الثقات .وقال اذلهيب :ثقة .وقال أيضا :برصي مقل .وقال أيضا :اتبعي صدوق مشهور .وشذ عبد الرمحن
بن خراش فقال :يف حديثه نكرة .انظر العلل ومعرفة الرجال (  )8 /اجلرح والتعديل (  )5 8/الثقات لبن حبان
( ) 6/6هتذيب الكامل ( ) /5الاكشف (  ) 17/اترخي السالم (  ) 88/من تلكم فيه وهو موثق () 5
املغين يف الضعفاء (  .) 6/اخلالصة :ثقة مقل.
وحديثه عن أيب الويضء يف مس ند الطيال ي (  ) /مس ند أمحد (  75/رمق  70/ ( ) 88رمق ) 71
سنن أيب داود (  ) 5/مس ند أيب يعىل ( .) 7 /
( ) يزيد بن أيب َصاحل َأبو حبيب ادلابغ املربدي السلمي الْ َب ْرصي .ويقال فيه يزيد بن صاحل .تقدمت ترمجته ,وهو صدوق
قليل احلديث.
( ) مس ند أمحد (  ) 75/رمق (.) 81
( )5مس ند أمحد (  ) 80/رمق (.) 17
( )6عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان أبو سهل التميي العنربي البرصي .قال ابن سعد :اكن ثقة ان شاء هللا.
وقال حيىي بن معني :اكن وهللا ثقة .وقال أبو حاُت صدوق صاحل احلديث .وقال العجيل :ثقة .وذكره ابن حبان يف الثقات .قال
اذلهيب :اكن من ثقات البرصيني وحفاظهم .وقال أبو أمحد :صدوق صاحل احلديث ....وقال احلاُك ثقة مأمون .وقال ابن قانع
ثقة خيطىء .ونقل بن خلفون توثيقه عن ابن منري .وقال عيل بن املديين :عبد الصمد ثبت يف شعبة .وقال احلافظ ابن جحر:
صدوق ثبت يف شعبة.
انظر الطبقات ابن سعد ( ) 00/7اترخي ابن معني (  ) 5/التارخي الوسط (  ) 08/الثقات للعجيل ( ) 0 /
الثقات لبن حبان ( ) /8هتذيب الكامل ( ) 0 / 8اترخي السالم ( ) /5هتذيب الهتذيب (.) 8/6
اخلالصة :صدوق وهو ثبت يف شعبة.
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كام وردت الزايدة أيضا عند احلاُك( ) قال أخربان أبو احلسني أمحد بن عامثن بن حيىي املقرئ ببغداد
وأبو أمحد بكر بن محمد بن محدان الصرييف مبرو قال :ثنا أبو قالبة الرقايش ثنا عبد الصمد بن عبد
الوارث بن سعيد حدثين أيب ثنا يزيد بن صاحل أن أاب الويضء عباد بن نسيب حدثه  ...وذكر س ياقاٌ
طويال جاء يف أخره :فقال عيل :هللا أكرب وهللا ل يأتيمك أحد خيربُك من أبوه مكل ,جفعل الناس
يقولون :هذا مكل هذا مكل ,يقول عيل :ابن من؟ يقولون :ل ندري جفاء رجل من أهل الكوفة
فقال :أان أعمل الناس هبذا ,كنت أروض همرة لفالن بن فالن ش يخ من بين فالن وأضع عىل ظهرها
جوالق سهةل أقبل هبا وأدبر اذ نفرت املهرة فناداين فقال :اي غالم انظر فان املهرة قد نفرت ,فقلت:
اين لرى خيال كنه غرب أو شاة اذ أرشف هذا علينا ,فقال :من الرجل؟ فقال :رجل من أهل
الميمة ,قال :وما جاء بك شعثا شاحبا؟ قال :جئت أعبد هللا يف مصىل الكوفة ,فأخذ بيده ما لنا
رابع ال هللا حىت انطلق به اىل البيت ,فقال لمرأته :ان هللا تعاىل قد ساق اليك خريا ,قالت :وهللا
اين اليه لفقرية مفا ذكل؟ قال :هذا الرجل شعث شاحب كام ترين جاء من الميمة ليعبد هللا يف
مصىل الكوفة ,فاكن يعبد هللا فيه ويدعو الناس حىت اجمتع الناس اليه ,فقال عيل :أما ان خلييل
صىل هللا عليه وسمل أخربين أهنم ثالثة اخوة من اجلن هذا أكربمه ,والثاين هل مجع كثري ,والثالث
فيه ضعف.
وهذا اس ناده ضعيف من أجل أيب قالبة الرقايش( ) فهو صدوق خيطئ يف السانيد واملتون ,وقد
اختلط ملا دخل بغداد ,وقد زاد يف الس ناد هنا ذكر عبد الوارث بن سعيد وادل عبد الصمد يروي
عن يزيد بن أيب صاحل خمالفا بذكل الثقة جحاج بن الشاعر اذلي مل يذكر عبد الوارث ,ومما يؤيد
رواية جحاج بن الشاعر أنه مل يذكر عبد الوارث يف الرواة عن يزيد بن أيب صاحل وهو أشهر من
ودله عبد الصمد وأثبت وأحفظ ,واكن الوىل ذكره يف الرتمجة .كام مل يذكر يزيد بن أيب صاحل يف
ش يوخ عبد الوارث.
ومن خطئه يف الس ناد أيضا أنه مسى تلميذ أيب الويضء يزيد بن صاحل بدل من يزيد بن أيب صاحل.

( ) املس تدرك عىل الصحيحيىن ( . )576/
( ) أبو قالبة الرقايش عبد املكل بن محمد بن عبد هللا الرضير البرصي ويكىن أيضا أاب محمد .تقدمت ترمجته ,وهو صدوق
خيطئ اختلط ملا سكن بغداد.
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وأما يف املنت فان أاب قالبة قد ذكر فيه قصة مل تأت ال من طريقه ويه قوهل :جفاء رجل من أهل
الكوفة فقال :أان أعمل الناس هبذا ,كنت أروض همرة  ...اىل قوهل :فاكن يعبد هللا فيه ويدعو الناس
حىت اجمتع الناس اليه.
ولكن ذكر الثالثة الخوة من اجلن لها ما يتابعها من الرواية السابقة عن عبد الواحد بن عبد الوارث
عن يزيد بن أيب صاحل عن أيب الويضء .ال أن رواية مجيل بن مرة عن أيب الويضء يه الصحيحة.
واخلالصة يه أن مجيل بن مرة وهو ثقة ويزيد بن أيب صاحل وهو صدوق خيطىء ,الكهام روى
احلديث عن أيب الويضء بدون الزايدة موافقان بذكل مجيع من روى القصة عن عيل بن أيب طالب
ومجيع من روى القصة من بقية الصحابة ,وشذ يزيد بن أيب صاحل فانفرد برواية أخرى ذكرت فهيا
الزايدة عن أيب الويضء خمالفا بذكل لك من س بق ذكرمه كام س بق بيانه ,وحيمتل أن اخلطأ من عبد
الصمد بن عبد الوارث ,فقد ذكر بعضهم يف ترمجته أنه خيطىء ,وعىل الك الاحامتلني فان الزايدة
شاذة ل تصح ,فسقط الاحتجاج هبا وهللا أعمل.
وأما تقوية املسأةل مبا رواه أبو يعىل( ) عن أيب سعيد اخلدري وفهيا :فقال رجل من القوم :حنن
عيل اىل أمه فقال لها :من هذا؟ قالت :ما أدري اي أمري
نعرفه هذا حرقوس وأمه ههنا  .قال :فأرسل ٌّ
املؤمنني؛ ال أين كنت أرعى غامن يل يف اجلاهلية ابلربذة فغشيين يشء كهيئة الظلمة حفملت منه
فودلت هذا.
فهذه الرواية ل تصح س ندا من أجل أيب معرش وهو جنيح الس ندي( ) ضعيف تغري بأخرة فرتك
حديثه ,وفيه أفلح بن عبد هللا بن املغرية ,مل أجد من ترمج هل.
ويف املنت أيضا ذكر لقصة أخرى مل ترد ال يف هذا الس ناد وقد عرفت ما فيه ,كام أن القصة فهيا
تسمية الرجل حرقوس ,وأما يف رواية يزيد بن أيب صاحل الشاذة فامسه ماكل ,ويف هذه الرواية أن
أمه محلت به من يشء كهيئة الظلمة وليس فهيا ذكر لالخوة الثالثة ,ويف الرواية الشاذة أهنم ثالثة
( ) املقصد العيل يف زوائد أيب يعىل املوصيل (  )8/وانظر غوامض السامء املهبمة لبن بشكوال ( .)5 5/
( ) أبو معرش جنيح الس ندي  .قال ابن سعد :اكن كثري احلديث ضعيفا  .وقال البخاري :خيالف يف حديثه  .وقال مرة :منكر
احلديث  .وقال ابن همديَ :اك َن َأبو معرش تعرف وتنكر  .قال ابن أيب خيمثة :مسعت محمد بن باكر يقول :قد اكن أبو معرش
تغري قبل أن ميوت بس نتني تغريا شديدا حىت انه اكن خيرج منه الرحي ول يشعر هبا.ومسعت حيىي بن معني يقول :أبو معرش
الس ندي :ليس بيشء ,أبو معرش رحي  .ومسعته مرة أخرى يقول :أبو معرش ليس حديثه بيشء .وقال النسايئ :ضعيف .
وذكره يف الطبقة املرتوك حديثم.
انظر الطبقات ( ) 8/5التارخي الوسط (  ) 05/التارخي الكبري ( ) /8اترخي ابن أيب خيمثة (  ) 50/الضعفاء
واملرتوكون للنسايئ (  ) 0 /الطبقات للنسايئ ( . )5
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اخوة لكهم من اجلن ابلصاةل وليس فهيا أن أحد البوين من اجلن ,وليس فهيا ذكر لكيفية امحلل,
فالالكم عن القصة مضطرب مما يدكل عىل ضعف الزايدة من أصلها ,وخصوصا أن الرواية
الصحيحة عن عيل ريض هللا عنه تقف عند سؤاهل عن نسب ذي الثدية وهو قوهل :ل يأتيمك أحد
عيل :ابن من هو ؟( ).
خيربُك من أبوه؟ ,جفعل الناس يقولون هذا ماكل ,هذا ماكل ,يقول ٌّ
وهبذا يتبني أن قول الش يخ التوجيري رمحه هللا تعاىل( )عن هذه الرواية :وحديث أيب الويضء
يشهد هل ويقويه اهـ .ليس جبيد كام قد عرفت.
وأما الرواايت اليت فهيا تسميته بش يطان الردهة أو جان الردهة ,فالرواية املرفوعة ل تصح س ندا,
فقد انفرد هبا بكر بن قراوش عن سعد بن أيب وقاص قال :مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل
يقول :ش يطان الردهة حيتذره رجل من جبيةل راعي اخليل أو راع للخيل عالمة سوء يف قوم
ظلمة( ).
وبكر بن قرواش جمهول ل يعرف .واحلديث قال فيه ابن عدي( ) :وهذا احلديث ل يعرف ال ببكر
بن قرواش عن سعد اهـ .وقال العقييل(:)5ويف قصة ذي الثديني أسانيد حصاح بغري هذا اللفظ,
( ) مس ند أمحد ( .) 76/
( ) احتاف امجلاعة ( .) 17/
( ) المايل يف أرار الصحابة لعبد الرزاق الصنعاين (  )88/مس ند امحليدي (  ) 10/مس ند أمحد خمترصا (  ) 5/ابن
أيب شيبة ( )560/7املعرفة والتارخي (  ) 5/الضعفاء للعقييل (  ) 1/الس نة لبن أيب عامص (  ) 8/مس ند الزبار
(  )60/املس تدرك (  )566/اخملتارة (  ) /املقصد العيل (  )6/لكهم من طريق سفيان بن عيينة عن العالء بن أيب
العباس عن أيب الطفيل عن بكر بن قراوش عن سعد بن أيب وقاص مرفوعا .قال احلاُك :حديث حصيح الس ناد ومل خيرجاه.
قال اذلهيب :ما أبعده من الصحة وأنكره.
قلت :فيه بكر بن قرواش قال البخاري :قال يل عيل مل أمسع بذكره ال يف هذا وحديث قتادة :قال عيل :ما تقول فهيا اي بكر
بن قرواش؟ قال أبو عبد َّاَّلل :وفيه نظر .قال العجيل من كبار التابعني واكن هل فقه ثقة  .وقال ابن عدي :ما أقل ما هل من
الرواايت .وذكره ابن حبان يف الثقات  .قال اذلهيب :بكر بن قرواش.عن سعد بن ماكل ل يعرف  .واحلديث منكر ,رواه
عنه أبو الطفيل  .قال ابن جحر :وأظن أن أاب الطفيل ش يخه وهو بينه وبني سعد وأما اذلي يروى عنه ذكل احلديث فقتادة
وكذا ذكره ابن حبان يف الثقات مث تبني أن اذلي يف كتاب ابن حبان خطأ والصواب ما يف الصل فقد ذكر ابن املديين أنه ل
راوي هل سوى أيب الطفيل.
انظر التارخي الكبري (  )1 /الثقات للعجيل (  )85/الاكمل يف الضعفاء (  ) 15/الثقات لبن حبان (  )75/املغين
(  ) /مزيان الاعتدال (  ) 7/لسان املزيان ( .) 5 /
( ) الاكمل يف الضعفاء ( .) 15/
( )5الضعفاء للعقييل ( .) 1/
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فأما هذا اللفظ فال يعرف ال عن بكر بن قرواش اهـ .وقال اذلهيب( ) :بكر بن قرواش عن سعد
بن ماكل ,ل يعرف .واحلديث منكر ,رواه عنه أبو الطفيل .وقال احلاُك( ) :حديث حصيح الس ناد
ومل خيرجاه .قال اذلهيب متعقبا :ما أبعده من الصحة وأنكره.
وأما الرواية املوقوفة فقد رواها ابن أيب شيبة( ) عن يزيد بن هارون قال أخربان أبو شيبة عن أيب
عيل ذا الثدية قال سعد :لقد قتل ابن أيب طالب جان
احساق عن أيب بركة الصائدي قال :ملا قتل ٌّ
الردهة.
()
وهذه رواية ل يفرح هبا ,فاس نادها ضعيف جدا ,فهيا أبو شيبة وهو ابراهمي بن عامثن العب ي
مرتوك احلديث ,وأبو بركة جمهول ,واذلي يظهر أنه هو حامد الصائدي املذكور يف الس ناد اليت
بعد هذا ,وهللا أعمل.
وأما أبو احساق فهو السبيعي( )5ثقة تغري بأخره ,وريم ابلتدليس ,وتوقف اجلوزجاين يف قبول روايته
عن اجملهولني ,وهذه مهنا.
( ) مزيان الاعتدال ( .) 7/
( ) املس تدرك للحاُك ( .)566/
( ) اس ناده ضعيف جدا .مصنف ابن أيب شيبة (.)556/7
( ) ابراهمي بن عامثن بن عبد هللا أبو شيبة العب ي قايض واسط .قال ابن سعد :ضعيف احلديث .قال أمحد :منكر احلديث
قريب من احلسن بن عامرة ,واحلسن بن عامرة مرتوك احلديث .وقال حيىي :ليس بثقة .وقال مرة :ضعيف .وقال أبو زرعة:
ضعيف .وقال أبو حاُت :ضعيف احلديث سكتوا عنه وتركوا حديثه .وقال البخاري :سكتوا عنه .وقال اجلوزجاين :ساقط.
وقال النسايئ وأبو برش ادلوليب :مرتوك احلديث .وقال أبو داود :ضعيف احلديث .وقال الرتمذي :منكر احلديث .وقال ابن
حبان :اكن اذا حدث عن احلمك جاء بأش ياء معضةل واكن مما كرث ومهه وحفش خطؤه حىت خرج عن حد الاحتجاج به وتركه
حيىي بن معني .وقال املثىن بن معاذ قال كنت ببغداد فكتبت اىل شعبة أن أروي عن أيب شيبة القايض فقال :ل ترو عنه
شيئا فانه مذموم ,واذا قرأت كتايب مفزقه .وترك ابن املبارك حديث أيب شيبة .وقال مرة :ارم به .وقال صاحل بن محمد :ضعيف
ل يكتب حديثه ,روى عن احلمك أحاديث مناكري .فذكر بعضها مث قال :وغري ذكل أحاديث مناكري .وقال أبو الفتح الزدي:
مرتوك احلديث .وقال أبو عيل احلافظ :ليس ابلقوي .وقال ابن عدي :وليب شيبة أحاديث غري صاحلة عن احلمك وعن غريه
وهو ضعيف .وذكره ادلارقطين يف كتاب الضعفاء واملرتوكني .وذكره ابن شاهني يف مجةل الضعفاء والكذابني .وقال السايج:
يروي مناكري وعنده مناكري .وقال احلافظ ابن جحر :مرتوك احلديث.
انظر الطبقات ( ) 8 /6التارخي الوسط (  ) 85/التارخي الكبري (  ) 0/أحوال الرجال (  )1 /الضعفاء
واملرتوكون للنسايئ (  ) /اجلرح والتعديل (  ) 5/اجملروحني لبن حبان (  ) 0 /الاكمل يف الضعفاء ( ) 10/
الضعفاء واملرتوكني لدلارقطين ( ) 1اترخي بغداد ( ) /7الضعفاء واملرتوكني لبن اجلوزي (  ) /هتذيب الكامل
(  ) 8/اكامل هتذيب الكامل (  ) 5 /تقريب الهتذيب (  . )1اخلالصة :مرتوك احلديث.
( )5هتذيب الكامل (  ) 0 /اترخي السالم (  ) 7 /اكامل هتذيب الكامل (.) 0 / 0
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وأما ما رواه ابن أيب شيبة والفسوي( ) من طريق شعبة عن أيب احساق عن حامد قال :مسعت
سعدا يقول :قتل عيل ش يطان الردهة .وهذه مثل سابقهتا ,وحامد الصائدي( ) جمهول ل يعرف,
وقد تقدم الالكم عن رواية أيب احساق عنه قريبا.
ولو حصت هذه الرواايت فميكن محلها عىل أنه من ش ياطني النس ,ول يتعني محلها عىل ش ياطني
اجلن ,لصحة الطالق ,كام قال هللا تعاىلَ { :و َك َذ َكل َج َعلْنَا للك ن َيب عَد ًّوا َش َياط َني ْالنْس َوالْجن
ِ
ون} ,ولقول
يويح ب َ ْعضه ْم ا َىل ب َ ْعض زخْر َف الْ َق ْول غرورا َول َ ْو َش َاء َرب َك َما فَ َعلوه فَ َذ ْر ْمه َو َما ي َ ْف َرت َ
ِ
النيب صىل هللا عليه وسمل :اين لنظر اىل ش ياطني النس واجلن قد فروا من معر( ) .وقوهل صىل
هللا عليه وسمل :الراكب ش يطان ,والراكبان ش يطاانن ,والثالثة ركب( ) .وملا رأى رجال يتبع حاممة,
فقال :ش يطان يتبع ش يطانة( .)5والنصوص يف هذا كثرية ,وهللا أعمل.

( ) اس ناده ضعيف  .املعرفة والتارخي (  ) 6/ ( ) /اترخي ابن أيب خيمثة ( .) 60/
( ) حامد بن أمحد الصائدي ويقال الشاكري ,بضم الاكف ,كذا قال السمعاين أنه رأها مضبوطة يف اجلرح والتعديل لبن أيب
حاُت .قال ابن الثري اجلزري :الصحيح كرس الاكف من شاكر ,ومن مضه فقد أخطأ ,ولعل الناخس قد أخطأ يف ضبطه يف
اجلرح والتعديل ,أو نسخه من ل عمل هل ابلنسب أهـ .قلت :ويغلب عىل الظن أنه أبو بركة الصائدي فذكره بعضهم ابمسه
وبعضهم ابلكنية وهللا أعمل .ذكره البخاري يف التارخي الكبري وقال :روى عنه أبو احساق اهلمداين .ومل يذكر فيه شيئا .وقال ابن
املديين :ل يعرف .وقال الفسوي :ل أعرفه .وكناه ابن ماكول بأيب بركة ,وقال :روى عنه السبيعي .قال اذلهيب :حامد
الصائدى ,ويقال الشاكري.
عن سعد ,وعنه أبو احساق فقط .وقال ابن الثري اجلزري :ذكره أبو الفتح الزدي ,وقال :انه حصايب ومل يورد هل شيئا .قال
ابن جحر :قال يف التجريد :امنا مسع من سعد .ول يعرف اهـ .انظر التارخي الكبري (  ) /اجلرح والتعديل ( ) 00/
املعرفة والتارخي (  ) /النساب للسمعاين ( ) 7/8الكامل يف رفع الارتياب (  ) /أسد الغابة (  )66 /اللباب
يف هتذيب النساب (  ) 76/مزيان الاعتدال (  ) 7/الصابة يف متيري الصحابة (  . )7/اخلالصة :جمهول.
( ) اس ناده حسن .رواه الرتمذي ( )6 /6والنسايئ يف الكربى ( ) 8 /8من طريقني عن زيد بن حباب عن خارجة بن
عبد هللا بن سلمين بن زيد بن رابت قال :أخربان يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة مرفوعا .واحلديث هل قصة.
( ) حديث حسن .رواه ماكل يف املوطأ ( ) 5/5وأمحد (  ) 60/وأبو داود (  ) 6/والرتمذي ( ) 5/
والنسايئ يف الكربى ( ) 1/8من طرق عن عبد الرمحن بن حرمةل عن معرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل قال :فذكره.
( )5حصيح لغريه .رواه أمحد (  ) /وأبو داود (  ) 85/وابن ماجه (  ) 8/والزبار (  ) 7/وابن حبان
(  ) 8 /من طرق عن عن حامد بن سلمة عن محمد بن معرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعا.
وهل شاهد رواه ابن ماجه (  ) 8/حدثنا هشام بن عامر قال :حدثنا حيىي بن سلمي الطائفي قال :حدثنا ابن جرجي عن
احلسن بن أيب احلسن عن عامثن بن عفان أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل رأى رجال وراء حاممة فقال :فذكره.
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وأما رواية ابن أيب خيمثة( ) حدثنا املثىن بن معاذ قال :حدثنا حيىي القطان عن سلمين التميي عن أيب
عيل يف حديث أخر :صدق انه رجل من اجلن .قال
جملز عن رجل  -قال :أراه قيس بن عباد قال ٌّ
املثىن :فقلت أان ليحىي :أليس  -يعين :اخملدج؟ قال :بىل.
فقوهل :بىل .فهذا من قول حيىي القطان وليس مرفوعا ول هو من قول عيل ريض هللا عنه ,فال جحة
فيه .وعىل فرض حصته فغاية ما فيه أن اخملدج هو رجل من اجلن ,واملراد ابجلن هنا الش ياطني ,فال
اشاكل حينئذ ,فهو من ش ياطني النس بال شك كام س بق ,ولهذا قال ابن كثري رمحه هللا( ) عن
احلديث الشاذ عن الثالثة الخوة من اجلن :وهذا الس ياق فيه غرابة جدا ,وقد ميكن أن يكون ذو
الثدية من اجلن؟ بل هو من الش ياطني ,اما ش ياطني النس أو ش ياطني اجلن ,ان حص هذا
الس ياق وهللا تعاىل أعمل اهـ.
يبق ال الاحامتل الول,
قلت :وقد ابن كل أن حديث الخوة الثالثة من اجلن مل يثبت البتة ,فمل َ
وهو أنه من ش ياطني النس ,وهللا أعمل.
واحلاصل من هذا الفصل أن الرواايت اليت اس تدلوا هبا عىل تشلك اجلن بصورة النسان ,ومن َّمث
بنوا علهيا اماكن التناكح والتناسل بني النس واجلن ,فهذه الرواايت ل تدل عىل مطلوهبم ,ول
يصح الاس تدلل هبا وقد علمت ما فهيا ,وعليه فتسقط مسأةل الوطء بني انس ية وبني جين تشلك
بشلك الن ي ,والعكس ,ول يعين هذا أن اجلن ل تظهر بصورة النس قط ,بل تظهر بصورة
النس واحليوان ,ال أن املسأةل راجعة اىل التخييل حفسب كام س بق ,وهللا أعمل.
الطلب الثالث :هل شهد عبد اهلل بن مسعود ليلة اجلن
مع النبي صلى اهلل عليه وسلم؟
متهيد:
وهذا املبحث اتبع لهذا الفصل ,اذ ان كثريا من العلامء قد اس تدل عىل تشلك اجلن بأن ابن مسعود
قد شهد مع النيب صىل هللا عليه وسمل ليةل اجلن عدة مرات ,ويف لك مرة يرامه يف صورة خمتلفة
( ) اس ناده حصيح ورجاهل ثقات .اترخي ابن أيب خيمثة ( .) 60/
( ) البداية والهناية (.)607/ 0
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عن املرة السابقة ,مفرة ظهروا هل يف صورة نسور ,ومرة يف صور رجال سود ,ومرة يف صورة
احلجل ,وغري ذكل ,وقد افرد هذا البحث مبطلب مس تقل لكرثة الاختالف يف الرواايت
والحاديث املثبتة أو النافية لشهود ابن مسعود ريض هللا عنه ليةل اجلن مع النيب صىل هللا عليه
وسمل.
الروايات الثبتة لشهود ابن مسعود ليلة اجلن:
هناك الكثري من الرواايت ادلاةل عىل حضور ابن مسعود مع النيب صىل هللا عليه وسمل ليةل اجلن,
وقد رواها عن ابن مسعود عدد من الرواة مهنم:
أبو عامثن بن س نة اخلزاعي ,وأبو عبد هللا اجلدَ يل ,ومعرو الباكيل ,ومحمد بن كعب القرظي ,وا ٌبن
لعبد هللا بن مسعود ,وسعيد بن احلارث بن أيب املعىل ,وأبو رافع نفيع الصائغ املدين ,وأبو عامثن
الهندي ,ومعرو بن غيالن الثقفي ,وع َيل بن رابح ,وغريمه.
اختالف الرواايت يف حتديد ماكن الواقعة أدى اىل القول بتعددها:
وهذه الرواايت فهيا تنوع واختالف ,فبعضها يدل عىل أن احلادثة اكنت مبكة قبل الهجرة ,وبعضها
يدل عىل أهنا اكنت يف املدينة بعد الهجرة يف بقيع الغرقد ,والرواايت اليت تشري اىل أن احلادثة اكنت
مبكة أكرث وأشهر ,ال أهنا فهيا اختالف كبري أيضا يف حتديد ماكن احلادثة ,ففي بعضها أهنا اكنت
بأعىل مكة ,ويف بعضها أهنا اكنت ابحلجون ,ويف بعضها أهنا اكنت ببطحاء مكة ,ويف بعضها أهنا
اكنت يف بعض أودية مكة ,ومهنا أحاديث وردت بشهود ابن مسعود ليةل اجلن دون حتديد ملاكن
احلادثة ,وهناك رواايت فهيا أن ابن مسعود رأى الزط يف الكوفة فذكر أهنم أش به من رأمه يف ليةل
اجلن ,وغري ذكل ,مما أدى ببعض العلامء اىل القول بتعدد وفادة اجلن اىل النيب صىل هللا عليه
وسمل ,وأهنا مل تكن ليةل واحدة .قال الش بيل :فظاهر هذه الحاديث اليت ذكرانها يدل عىل أن
وفادة اجلن اكنت ست مرات ,الوىل قيل فها اغتيل أو اس تطري والتمس ,الثانية اكنت ابحلجون,
الثالثة اكنت بأعىل مكة وانصاع يف اجلبال ,الرابعة اكنت ببقيع الغرقد ويف هؤلء الليايل الثالث
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حرض ابن مسعود وخط عليه ,اخلامسة اكنت خارج املدينة حرضها ابن الزبري بن العوام ,السادسة
اكنت يف بعض أسفاره حرضها بالل بن احلارث( ) ,وهللا أعمل( ) اهـ.
وحبول هللا تعاىل وقوته سأذكر ما وقفت عليه من هذه الرواايت وأبني ما ظهر يل فهيا تفصيال,
وسأرتب الرواايت عىل حسب ماكن ورودها ,مبتدئا ابلروايت اليت يف مكة قبل الهجرة ,مث اليت
يف املدينة بعد الهجرة ,وابهلل التوفيق.
( ) ضعيف جدا .رواه الطرباين يف املعجم الكبري (  ) 7 /وأبو الش يخ يف العظمة ( ) 68 /5وأبو نعمي يف ادللئل
( )517من طريقني عن ابراهمي بن سعد اجلوهري ثنا [عبد هللا بن كثري بن جعفر بن أيب كثري النصاري] قال :ثنا كثري بن
عبد هللا عن أبيه عن جده عن بالل بن احلارث قال :خرجنا مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف بعض أسفاره خفرج
حلاجته ,واكن اذا خرج حلاجته أبعد ,فأتيته ابداوة من ماء فانطلق ,فسمعت عنده خصومة رجال ولغطا مل أمسع مثلها ,جفاء
فقال يل :أمعك ماء؟ قلت :نعم قال :اصبب ,وأخذ مين فتوضأ ,فقلت :اي رسول هللا مسعت عندك خصومة رجال ولغطا ما
مسعت َأ َحدَّ من ألسنهتم ,قال :اختصم عندي اجلن املسلمون واجلن املرشكون ,فسألوين أن أسكهنم فأسكنت املسلمني
اجللْس وأسكنت املرشكني الغور ,قال عبد هللا بن كثري :قلت لكثري :ما اجللس؟ قال :القرى واجلبال ,والغور ما بني اجلبال
والبحار .قال كثري :ما رأينا أحدا أصيب ابجللس ال سمل ,ول أصيب ابلغور ال مل يسمل.
ورواه الطرباين يف الكبري (  ) 7 /خمترصا من طريق العباس بن عبد العظمي العنربي ,ثنا كثري بن عبد هللا بن جعفر ,عن
كثري بن عبد هللا بن معرو بن عوف املزين ,عن أبيه ,عن جده ,عن بالل بن احلارث ,قال« :اكن النيب صىل هللا عليه
وسمل اذا ذهب حلاجته أبعد.
وقد سقط من اس ناد الطرباين الول عبد هللا بن كثري بن جعفر ,فاس تدركته من العظمة وادللئل.
واحلديث فيه كثري بن عبد هللا بن معرو بن عوف املزين ,وهو مرتوك احلديث .قال ابن معني :ليس هو بيشء .وقال أمحد
بن حنبل :منكر احلديث ليس بيشء .وقال مرة :ليس يسوى شيئا .وقال لبن أىب خيمثة :ل حتدث عن كثري .وقال عبد هللا
بن أمحد بن حنبل :رضب أيب عىل حديث كثري بن عبد هللا يف املس ند ومل حيدثنا عنه .وقال أبو زرعة :وايه احلديث ,ليس
بقوي .وقال أبو حاُت :ليس ابملتني .وقال الجري س ئل أبو داود عنه فقال اكن أحد الكذابني .وقال اجلوزجاين :ضعيف
احلديث .وقال النسايئ وادلارقطين :مرتوك احلديث .وقال النسايئ يف موضع أخر :ليس بثقة .وقال أبو القامس البلخي:
ضعيف احلديث .وقال ابن حبان :منكر احلديث جدا يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة ل حيل ذكرها يف الكتب ول
الرواية عنه ال عىل هجة التعجب واكن الشافعي رمحه هللا يقول كثري بن عبد هللا املزين ركن من أراكن الكذب .وقال ابن
عدي :وعامة أحاديثه اليت قد ذكرهتا وعامة ما يرويه ,ل يتابع عليه .وقال الرتمذي :قلت حملمد ـ يعين البخاري ـ يف حديث
كثري بن عبد هللا عن أبيه عن جده يف الساعة اليت ترىج يف يوم امجلعة :كيف هو؟ قال :حديث حسن ,ال أن أمحد بن
حنبل اكن حيمل عىل كثري يضعفه ,وقد روى حيىي بن سعيد النصاري ,يعين :عىل امامته ,عن كثري بن عبد هللا .وقد روى
هل البخاري يف كتاب القراءة خلف المام ,ويف أفعال العباد ,وأبو داود ,والرتمذي ,وابن ماجه .وقال اذلهيب :واه ,قال أبو
داود :كذاب .وقال مرة :مرتوك .وقال مرة :وأما الرتمذي فروى من حديثه :الصلح جائز بني املسلمني .وحصحه ,فلهذا ل
يعمتد العلامء عىل تصحيح الرتمذي.
انظر اترخي ادلوري (  ) /اجلرح والتعديل ( ) 5 /7أحوال الرجال ( ) 6الضعفاء واملرتوكون ( )81قبول الخبار
ومعرفة الرجال (  ) /اجملروحني (  ) /الاكمل لبن عدي ( ) 87/7الضعفاء واملرتوكون لبن اجلوزي ( ) /
هتذيب الكامل (  ) 6/الاكشف (  ) 5/املغين (  )5 /املزيان (  ) 07/هتذيب الهتذيب (.) /8
( ) أاكم املرجان ( .)5
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ا
أول :شهود ابن مسعود ليلة اجلن بأعلى مكة:
روى هذه احلادثة أبو عامثن بن س نة اخلزاعي ,وأبو عبد هللا اجلدَ يل ,وأبو زيد موىل معرو بن
حريث.
ـ رواية أيب عامثن بن س نة اخلزاعي عن ابن مسعود:
فقد رواها ابن جرير واحلاُك والبهيقي وغريمه من طريق يونس بن يزيد الييل أخربين محمد بن
شهاب الزهري أخربين أبو عامثن بن س نة اخلزاعي ــ واكن من أهل الشام ــ أن ابن مسعود قال:
قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل لحصابه وهو مبكة :من أحب منمك أن حيرض أمر اجلن الليةل
فليفعل .فمل حيرض مهنم أح ٌد غريي ,قال :فانطلقنا حىت اذا كنا بأعىل مكة ,خط يل برجهل خطا ,مث
أمرين أن أجلس فيه ,مث انطلق حىت قام فافتتح القرأن ,فغشيته أسودة كثرية حالت بيين وبينه
حىت ما أمسع صوته ,مث طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبني ,حىت بقي مهنم رهط ,ففرغ
رسول هللا َّ
صىل هللا عليه وسمل مع الفجر ,فانطلق متربزا ,مث أاتين فقال :وما فعل الرهط؟ قلت:
مه أولئك اي رسول هللا ,فأخذ عظام أو رورا فأعطامه اايه زادا ,مث هنىى أن يس تطيب أحد بعظم أو
روث( ) .وهذا احلديث ل يثبت من هجة النقل ,حيث أن راويه عن ابن مسعود هو أبو عامثن بن
َس نَة اخلزاعي رجل جمهول ,ل يعرف امسه ول امس أبيه ,ومل يرو عنه أح ٌد غري الزهري.
( ) اس ناده ضعيف .رواه ابن جرير يف تفسريه (  ) 8/حدثين أمحد بن عبد الرمحن بن وهب ثنا معي عبد هللا بن
وهب أخربين يونس به .وقال أيضا حدثين محمد بن عبد هللا بن عبد احلمك قال :أخربان أبو ز ْرعة وهب بن راشد قال يونس
به ,وزاد يف أخره :أو رورا ,أو مججمة.
وأخرجه احلاُك (  )5 7/والبهيقي يف ادللئل (  ) 0/وابن عساكر يف اترخيه ( )75/67من طريق يونس بن يزيد الييل
عن ابن شهاب الزهري به .ورواه النسايئ (  ) 7/والطحاوي يف رشح معاين الرار (  ) /مقترصان عىل الهنىي عن
الاستنجاء ابلعظم والروث .ورواه أبو نعمي خمترصا يف معرفة الصحابة ( ) 17 /5بنفس الس ناد السابق.
وأبو عامثن بن َس نة ــ ابلسني املهمةل والنون كام قاهل ادلارقطين وغريه ــ اخلزاعي الكعيب من أهل الشام ,قال ابن عبد الرب:
قال قوم هل حصبة ,وأىب ذكل أخرون ,وفيه نظر .قال أبو زرعة :ل أعرف امسه .وذكره المام مسمل فمين مل يرو عنه غري
الزهري .وذكره الزدي يف من ل يعرف هل امس .وقال اذلهيب :ما أعرف روى عنه غري الزهري .قال ابن جحر :مقبول من
الثانية ,وومه من زمع أن هل حصبة ,فان حديثه مرسل .قلت :الظاهر أنه جمهول ,انفرد الزهري ابلرواية عنه ,وحديث من
هذا حاهل ل حيتج به ,وبعض العلامء حيسن ملثهل ابعتباره من طبقة كبار التابعني ,وهللا أعمل.
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اجلرح والتعديل ( ) 08/1املنفردات والوحدان ( ) الكىن فمين ل هيرف هل امس ( ) 8الاستيعاب ( ) 7 /
هتذيب الكامل (  )66/مزيان الاعتدال (  )5 1/تقريب الهتذيب (.)657
وفيه يونس بن يزيد بن أيب النجاد وقيل بن أيب اخملارق أبو يزيد الييل ,فان روايته عن الزهري قد تلكم فهيا بعض المئة,
وأثىن عليه أخرون ,قال ابن املبارك :ما رأيت أحدا أروى عن الزهري من معمر ال ما اكن من يونس فان يونس كتب لك
يشء .وقال أيضا :كتابه حصيح .وكذا قال ابن همدي .وقال ابن معني :معمر ويونس عاملان به ,يعين :ابلزهري .وقال مرة:
أثبت الناس يف الزهري ماكل بن أنس ومعمر ويونس  ....وقال مرة :يونس ثقة .وقال أمحد بن صاحل املرصي :حنن ل نقدم
يف الزهري عىل يونس أحدا ,وقال :تتبعت أحاديث يونس عن الزهري فوجدت احلديث الواحد رمبا مسعه من الزهري مرارا.
وقال أبو زرعة :ل بأس به .وقال العجيل والنسايئ :ثقة .وقال يعقوب بن شيبة :صاحل احلديث ,عامل حبديث الزهري .وقال
ابن حبان :من متقين أحصاب الزهري.
وقال ابن سعد :اكن حلو احلديث كثريه ,وليس حبجة ,ورمبا جاء ابليشء املنكر .واكن حيىي بن سعيد ل يعجبه رواية يزيد
عن الزهري .وكذكل أمحد اكن حيمل عىل يونس ,وملا روى يزيد حديثا عن الزهري عن ابن املسيب يف بعثة أيب بكر للجنود
اىل الشام ,قال عبد هللا بن أمحد :مسعت أيب يقول هذا حديث منكر ,ما أظن من هذا شيئا ,هذا الكم أهل الشام .أنكره
أيب عىل يونس من حديث الزهري كنه عنده من حديث يونس عن غري الزهري .وقال أمحد :يف حديث يونس بن يزيد
منكرات عن الزهري .وقال مرة :مل يكن يعرف احلديث ,يكتب أول الكتاب :الزهري عن سعيد وبعضه الزهري فيشتبه
عليه .وقال مرة :يونس يروي أحاديث من رأي الزهري جيعلها عن سعيد .وقال مرة :يونس كثري اخلطأ عن الزهري ,وعقيل
أقل خطأ منه .وقال أيضا :يونس أكرث حديثا عن الزهري من عقيل ,وهام ثقتان .قال وكيع :لقيت يونس يعين الييل جفهد
اجلهد حىت خيلص منه حديثا واحدا ,فمل يكن حيفظ .قال أمحد :مسع منه وكيع ثالثة أحاديث .قال ابن جحر :ثقة ال أن يف
روايته عن الزهري وهام قليال ويف غري الزهري خطأ.
العلل ومعرفة الرجال (  ) 70/ ( )5 8/ ( ) 7 /الطبقات ( )5 0/7التارخي الكبري ( ) 06/8الثقات للعجيل
( ) 88اترخي ابن أيب خيمثة (  ) 66/اجلرح والتعديل ( ) 7/1الثقات لبن حبان ( )6 8/7مشاهري علامء المصار
( ) 10هتذيب الكامل ( .)55 /
قلت :ومل ينفرد يونس هبذا عن الزهري ,بل اتبعه عقيل بن خادل فمي رواه أبو الش يخ يف العظمة ( ) 66 /5وعنه أبو نعمي
يف ادللئل (  ) 6ثنا ابراهمي بن محمد بن احلسن ( بن متَّ َويْه) ثنا محمد بن عزيز ثنا سالمة عن عقيل عن ابن شهاب به.
وس نده ضعيف.
وعقيل بن خادل الييل القريش الموي ,من ثقات أحصاب الزهري احلفاظ الثبات ,واكن يصحبه سفرا وحرضا ,وهو أثبت
من يونس بن يزيد يف الزهري لنه اكن صاحب كتاب ,ونقل ابن اجلوزي يف املوضوعات (  )58/عن أيب الفتح الزدي
يف عقيل :يروي عن الزهري أحاديث مناكري .قلت :املنكرات يف حديثه ليست منه ,بل من سالمة بن روح كام س يأيت.
وسالمة بن روح بن خادل بن عقيل أبو خربق الييل .متلكم يف ضعفه ويف سامعه من معه عقيل بن خادل ,أثبته البخاري
ومسمل ,ونفاه بعضهم .قال أمحد بن صاحل :سألت بأيةل عن سالمة ابن أيخ عقيل غري واحد فأخربين رجل من ثقاهتم أن
سالمة مل يسمع من عقيل وحديثه عن كتب عقيل .وذكره ابن شاهني يف الضعفاء وقال :قيل لمحد بن صاحل :مرتوك؟ قال
نعم .وقال أمحد بن صاحل مرة :سألت عنبسة بن خادل بن يزيد ابن أيخ يونس بن يزيد ,عن سالمة ,فقال :مل يكن هل من
السن ما يسمع من عقيل .وقال احساق بن اسامعيل :ما مسعت سالمة قط يقول حدثنا عقيل امنا اكن يقول :قال عقيل.
فقيل :ما حال سالمة؟ فقال الكتب اليت يروي عن عقيل حصاح .قال أبو حاُت :ليس ابلقوي ,حمهل عندي حمل الغفةل .وقال
أبو زرعة :ضعيف ,منكر احلديث .قيل :يكتب حديثه؟ قال نعم ,يكتب عىل الاعتبار .وقال ابن قانع :ضعيف .ويف كتاب
الصةل ملسلمة بن قامس :ل بأس به .وقال ابن حبان :مس تقمي احلديث .وقال ابن عدي بعد أن ذكر أحاديث :وهذه الحاديث
عن عقيل ,عن الزهري كتاب نسخة كبرية يقع يف جزأين ,وفهيا عن عقيل عن الزهري أحاديث أنكرت من حديث الزهري
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ـ رواية أيب زيد موىل معرو بن حريث عن ابن مسعود:
رواها أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه والطرباين والبهيقي وغريمه من طرق عن أيب فزارة عن
أيب زيد موىل معرو بن حريث عن عبد هللا بن مسعود قال :بيامن حنن مع رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل ,وهو يف نفر من أحصابه ,اذ قال :ليقم معي رجل منمك ,ول يقومن معي رجل يف قلبه من
الغش مثقال ذرة ,فقمت معه وأخذت الداوة ,ول أحس هبا ال ماء ,خفرجت مع رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل ,حىت اذا اكن بأعىل مكة رأيت أسودة جممتعة ,قال :خفط يل رسول هللا صىل هللا
عليه وسمل خطا مث قال :مق هاهنا حىت أتيك ,فقمت ,ومىض رسول هللا صىل هللا عليه وسمل الهيم,
فرأيهتم يثورون اليه ,قال :فسمر رسول هللا ليال طويال حىت جاءين مع الفجر فقال :ما زلت قامئا اي
ابن مسعود بعد؟ فقلت هل :اي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,أو مل تقل يل مق حىت أتيك؟ مث قال
يل :هل معك من وضوء؟ قلت :نعم ,ففتحت الداوة فاذا هو نبيذ ,فقلت :اي رسول هللا ,وهللا
لقد أخذت وما أحس هبا ال ماء ,فاذا هو نبيذ ,فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :مترة طيبة
وماء طهور ,مث توضأ مهنا ,فلام قام يصيل جاء خشصان مهنم فقال :اي رسول هللا ,اان حنب أن تؤمنا
يف صالتنا ,قال :فصفهام رسول هللا صىل هللا عليه وسمل خلفه ,مث صىل بنا ,فلام انرصف قلت هل:
من هؤلء اي رسول هللا؟ قال :هؤلء جن نصيبني ,وقد سألوين الزاد ,فزودهتم الرجعة ,ما وجدوا
مبا ل يرويه غري سالمة عن عقيل عنه .وقال املقدِس :ليس من ثقات أحصاب عقيل .وقال ابن جحر :صدوق هل أوهام ,وقيل
مل يسمع من معه ,وامنا حيدث من كتبه.
التارخي الكبري (  ) 15/الكىن والسامء ملسمل (  ) 11/اجلرح والتعديل (  ) 0 /الثقات ( ) 00/8اترخي أسامء
الضعفاء (  ) 0الاكمل لبن عدي (  ) 1/ذخرية احلفاظ (  ) 5 5/هتذيب الكامل (  ) 0 /اكامل هتذيب
الكامل ( ) 8 /6هتذيب الهتذيب (  ) 0/تقريب الهتذيب ( .) 6
وفيه محمد بن ع َزيز بن عبد هللا بن زايد بن عقيل أبو عبد هللا الييل .أيضا متلكم يف ضعفه ,ويف سامعه من سالمة بن
روح .قال النسايئ :ضعيف ليس بثقة .وقال مرة :صويلح .وقال مرة :ل بأس به .وقال ابن أيب حاُت :اكن صدوقا .وقال
مسلمة يف كتاب الصةل والعقييل وسعيد بن عامثن :ثقة .وقال احلاُك أبو أمحد :فيه نظر .وذكره ابن شاهني يف الضعفاء وقال:
اكن أمحد بن صاحل ِسء الرأي فيه .وقال يعقوب بن سفيان أن محمد بن عزيز زعن أنه مل يسمع من سالمة شيئا ,وليس
عنده يشء من كتب سالمة ,مث حدث بعد ذكل مبا ظهر عنه من حديثه .وذكره ابن حبان يف الثقات .وقال اذلهيب :صدوق
ان شاء هللا .وذكره يف املغين يف الضعفاء .وقال ابن جحر :فيه ضعف وقد تلكموا يف حصة سامعه من معه سالمة.
مش يخة النسايئ (  )5الثقات ( ) 7/1اترخي أسامء الضعفاء ( ) 70هتذيب الكامل ( ) / 6املغين ( )6 /
مزيان الاعتدال (  )6 8/اكامل هتذيب الكامل ( ) 77/ 0هتذيب الهتذيب ( ) /1تقريب الهتذيب (.) 16
قلت :فتبقى عةل هذا الس ناد يف هجاةل أيب عامثن بن س نة ,وهللا أعمل.
تنبيه :الهنىي عن الاستنجاء ابلعظم والروث رابت بأدةل حصيحة ليس هنا حمل حبثا ,فتطلب يف مظاهنا وهللا أعمل.
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من روث وجدوه شعريا ,وما وجدوا من عظم وجدوه اكس يا .فعند ذكل هنىى رسول هللا صىل هللا
عليه وسمل أن يس تطاب ابلروث وابلعظم( ).
( ) اس ناده ضعيف ,ويف متنه ناكرة .رواه أمحد ( ) 10/7ومن طريقه الطرباين يف املعجم الكبري ( )65/ 0من طريق
يعقوب بن ابراهمي بن سعد حدثين أيب حدثين أبو معيس عتبة بن عبد هللا عن أيب فزارة عن أيب زيد موىل معرو بن حريث
عن عبد هللا بن مسعود  ...احلديث.
ـ ورواه الطرباين يف الكبري ( )65/ 0ثنا أمحد بن زهري التسرتي ثنا عبيد هللا بن سعد بن ابراهمي بن سعد ثنا معي ثنا أيب
حدثين أبو معيس به .ورجاهل ثقات معروفون ,غري أيب زيد فانه جمهول كام س يأيت ابذن هللا.
ـ ورواه الطرباين يف الكبري ( )6 / 0والبهيقي يف السنن الكربى (  ) 5/من طريق قيس بن الربيع عن أيب فزارة العبدي
عن أيب زيد موىل معرو بن حريث ثنا عبد هللا بن مسعود بنحوه مطول ,ومل يذكر أن احلادثة بأعىل مكة ,وقيس بن الربيع
صدوق تغري ملا كرب كام قال احلافظ ابن جحر يف التقريب (.) 57
ـ ورواه أمحد ( ) 51/6وأبو عبيد يف الطهور ( ) وابن أيب شيبة يف املس ند (  ) 0 /وعبد الرزاق يف املصنف
(  ) 71/ومن طريقه الطرباين يف املعجم الكبري ( )6 / 0والشايش يف املس ند (  ) 5 /من طرق عن ارسائيل عن
أيب فزارة العبدي ثنا أبو زيد موىل معرو بن حريث عن عبد هللا بن مسعود قال :ملا اكن ليةل اجلن ختلف مهنم رجالن ,قال:
نشهد الفجر معك اي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,فقال النيب صىل هللا عليه وسمل :معك ماء؟ قلت :ليس معي ماء,
ولكن معي اداوة فهيا نبيذ ,فقال النيب صىل هللا عليه وسمل :مترة طيبة وماء طهور ,فتوضأ .قال ارسائيل يف حديثه :مث صىل
الصبح.
ـ ورواه أمحد ( ) /7وابن ماجه (  ) 5/والطرباين يف املعجم الكبري ( )6 / 0والشايش يف املس ند ( ) 5 /
وابن العرايب يف املعجم (  ) 8 /ورواه البهيقي يف السنن (  ) /من طرق عن سفيان الثوري عن أيب فزارة به مقترصا
عىل الوضوء ابلنبيذ ,بعضهم يزيد قليال وبعضهم ينقص.
ـ ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف (  ) /ومن طريقه رواه ابن ماجه (  ) 5/وأبو يعىل يف املس ند () 0 /1
والطرباين يف الكبري ( )66/ 0من طرق عن وكيع بن اجلراح عن أبيه عن أيب فزارة به مقترص َا عىل ذكر الوضوء ابلنبيذ
أيضا.
ـ ورواه أبو داود (  ) /والرتمذي (  ) 7/وأبو يعىل يف املس ند ( ) 51/8والطوِس يف املس تخرج عىل الرتمذي
(  ) 80/والشايش يف املس ند (  ) 8/الطرباين يف الكبري ( )65/ 0من طرق عن رشيك عن أيب فزارة به مقترص َا
عىل ذكر الوضوء ابلنبيذ.
ومجيع طرق هذا احلديث مدارها عىل أيب فزارة عن أيب زيد .وأبو زيد هو القريش اخملزويم موىل معرو بن حريث .جمهول
العني .قال ابن املديين :خفت أن ل يكون أبو زيد مسعه من عبد هللا ,لين مل أعرفه ومل أعرف لقيَّه هل .فرواه رشيك عن أيب
فزارة عن أيب زيد قال حدثنا عبد هللا بن مسعودَ ,جف َّوده بقوهل (حدثنا) عبد هللا بن مسعود اهـ .وقال البخاري :أبو زيد
اذلي روى حديث ابن مسعود ,أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال :مترة طيبة وماء طهور ,رجل جمهول ل يعرف بصحبة
يلق أبو زيد عبدَ هللا .وقال الرتمذي :وامنا روي هذا
عبد هللا .وقال أيضا :روى عنه أبو فزارة ول يصح .وقال أبو حاُت :مل َ
احلديث عن أيب زيد عن عبد هللا عن النيب صىل هللا عليه وسمل ,وأبو زيد رجل جمهو ٌل عند أهل احلديث ,ل تعرف هل
رواية غري هذا احلديث .وقال أبو أمحد بن عدي :هذا احلديث مداره عىل أيب فزارة عن أيب زيد موىل معرو بن حريث عن
ابن مسعود .... ,وأبو زيد موىل معرو بن حريث جمهول ,ول يصح هذا احلديث عن النيب صىل هللا عليه وسمل ,وهو
خالف القرأن ,وقد رواه ابن لهيعة عن حبيش عن أيب هبرية عن ابن عباس عن ابن مسعود ش به من هذا املنت ,وهو غري
حمفوظ أيضا .وقال ابن حبان :أبو زيد يروي عن بن مسعود ما مل يتابع عليه ليس يدرى من هو ,ل يعرف أبوه ول بدله,
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والنسان اذا اكن هبذا النعت مث مل يرو ال خربا واحدا خالف فيه الكتاب والس نة والجامع والقياس والنظر والرأي ,يس ت َحق
جمانبته فهيا ول حيتج به ,روى عن بن مسعود أن النيب صىل هللا عليه وسمل توضأ ابلنبيذ.
قال أبو زرعة :جمهول ل يعرف ,ول أعرف امسه .قال اجلوزقاين :أبو زيد هذا ,قد اختلفوا يف كنيته ,وروايته ,عن عبد هللا
بن مسعود مهنم من سامه عن أيب فزارة ,ومهنم من كناه ,لكنه رجل جمهول ,ل يوقَف عىل حصة كنيته ,وامسه ,ول يعرف هل
راو غري أيب فزارة ,ول رواية غري هذا احلديث .وقال ابن عبد الرب :اتفقوا عىل أن أاب زيد جمهول وحديثه منكر .وقال أيضا:
وأما أبو زيد موىل معرو بن حريث جمهول عندمه ل يعرف بغري رواية أيب فزارة ,وحديثه عن ابن مسعود يف الوضوء ابلنبيذ
منكر ل أصل هل ,ول رواه من يوثق به ,ول يثبت.
العلل لبن املديين ( ) 00اجلرح والتعديل ( ) 7 /1املراس يل ( ) 51سنن الرتمذي (  ) 7/الابطيل للجوزقاين
(  )50 /الثقات لبن حبان ( )5 /7الاكمل ( ) 1 /1اجملروحني (  ) 58/هتذيب الكامل (  ) /هتذيب
الهتذيب (  ) 0 /نصب الراية ( .) 1/
وقيل ان أاب فزارة هذا ليس هو راشد بن كيسان ,بل هو رجل جمهول ,قال أمحد :أبو فزارة يف حديث ابن مسعود رجل
جمهول .وقال ابن سعد :أبو فزارة من أهل الرقة ليس بذاك .وقال ابن حمرز :قال حيىي بن معني أبو فزارة وأبو زيد ل تعرف
أسامؤهام ,وجدته ىف كتايب عن ابن امحلاين يف اجلانب ,قال ابن حمرز :ول أحسب أين كتبته يف هذا املوضع ال وقد سألت
حيىي عهنا فأجابين هبذا فذلكل كتبته ,وذكل أن بعد منرصيف عن ابن امحلاين حعلت انظر يف حديث رشيك وأسأل حيىي بن
معني عن الش يخ بعد الش يخ .وقال عباس ادلوري :سألت حيىي يرويه بن املبارك عن عامص الحول قال مسعت أاب عبد هللا
الشيباين وأاب فزارة العزني قال مسعنا عليا يقول .قلت ليحىي :من أبو عبد هللا الشيباين ومن أبو فزارة العزني؟ فمل يعرفهام
حيىي وقال :هكذا يروى .مع أن عبدة بن سلمين قال :وأاب زرارة ومل يقل أاب فزارة .وقال ابن أيب حاُت :أبو فزارة العزني واكن
من ش يعة عيل ريض هللا عنه ,روى عن عيل ريض هللا عنه ,روى عنه عامص الاحول .قال مسعت أيب يقول :هو ش يخ
ليس مبشهور ,أدخهل البخاري يف كتاب الضعفاء فسمعت أيب يقول :حيول من هناك .وفرق البخاري وأبو حاُت وابنه وابن
حبان بني أيب فزارة راشد بن كيسان ,وبني أخر يقال هل أبو فزارة العب ي الكويف ,ال أن البخاري قال :القي ي .واذلي يظهر
أن راوي حديث ابن مسعود هو أبو فزارة راشد بن كيسان ,قال ابن عدي :هذا احلديث مداره عىل أيب فزارة ,عن أيب زيد
موىل معرو بن حريث ,عن ابن مسعود ,وأبو فزارة :مشهور ,وامسه راشد بن كيسان اهـ.
قلت :وقد روى هذا احلديث عنه مخسة عرش راو ,وقد ساممه ادلارقطين يف العلل ,وفهيم أمئة ,والغالب أهنم ل جيمتعون عىل
رواية حديث عن خشص جمهول ل يعرف ,وهللا أعمل .وأما راشد بن كيسان فهو ثقة ال أن ابن حبان ملا ذكره يف الثقات
قال :مس تقمي احلديث اذا اكن فوقه ودونه ثقة مشهور فأما مثل أيب زيد اذلي ل يعرفه أهل العمل فال اهـ.
الطبقات ( ) /7اترخي ابن حمرز (  ) 80/اترخي ادلوري (  ) 16/اجلرح والتعديل ( ) /1بيان خطأ البخاري
(  ) 6الثقات ( ) 0 /6( )66 /7علل ادلارقطين () /5العلل املتناهية ( .) 51/
ـ وروى احلديث أيضا ادلارقطين يف السنن (  ) 8/من طريقني عن ابن لهيعة حدثين قيس بن احلجاج عن حنش عن
ابن عباس عن ابن مسعود أنه وضأ النيب صىل هللا عليه وسمل ليةل اجلن بنبيذ ,فتوضأ به وقال :رشاب وطهور .قال
ادلارقطين :ابن لهيعة ل حيتج حبديثه ,وقيل :ان ابن مسعود مل يشهد مع النيب صىل هللا عليه وسمل ليةل اجلن ,كذكل رواه
علقمة بن قيس ,وأبو عبيدة بن عبد هللا وغريهام عنه أنه قال :ما شهدت ليةل اجلن .وقال ابن عدي يف الاكمل (:) 1 /1
وقد رواه ابن لهيعة عن حبيش عن أيب هبرية عن ابن عباس عن ابن مسعود ش به من هذا املنت ,وهو غري حمفوظ.
ـ وروى أمحد ( ) 67/7وأبو يعىل يف املعجم ( )56وادلارقطين يف السنن (  ) 0/من طريق أيب سعيد موىل بين هامش
عن حامد بن سلمة عن عيل بن زيد عن أيب رافع عن عبد هللا بن مسعود أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال هل ليةل اجلن:
أمعك ماء؟ قال :ل ,ال النبيذ؛ فتوضأ به.
قال ادلارقطين :عيل بن زيد ضعيف ,وأبو رافع مل يثبت سامعه من ابن مسعود ,وليس هذا احلديث يف مصنفات حامد بن
سلمة ,وقد رواه أيضا عبد العزيز بن أيب رزمة وليس هو بقوي .وانظر العلل لدلارقطين (.) 5/5
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وهذا احلديث ل يصح أيضا ,فهو من رواية أيب زيد القريش اخملزويم موىل معرو بن حريث ,وهو
رجل جمهول العني ,ل يعرف امسه ول امس أبيه ,ول يعرف بصحبة ابن مسعود ,وقد انفرد ابلرواية
عنه أبو فزارة راشد بن كيسان ,وزاد بعض المئة بأنه مل يسمع من ابن مسعود ,فيكون اخلرب
منقطعا مع ما فيه من اجلهاةل الشديدة ,وقد انفرد برواية هذا اخلرب عن ابن مسعود ,وأىت فيه بناكرة
يف املنت ,ويه ذكر وضوء النيب صىل هللا عليه وسمل ابلنبيذ ,والصالة هبذا الطهور ,وهذا نص
خمالف للقرأن والس نة .وقد ورد احلديث من طرق أخرى لكها واهية ل يثبت مهنا يش( ) ,وقد بني
العلامء بطالهنا( ) ,ويه مع ضعفها مل يذكر فهيا ال الوضؤ ابلنبيذ ليةل اجلن.
مث رواه ادلارقطين من طريق عبد العزيز بن أيب رزمة ان حامد بن سلمة به مثهل .قلت :عبد العزيز بن أيب رزمة أحد الثقات.
والعمدة يف تعليل هذه الطريق ضعف عيل بن زيد ,وأما أبو رافع الصائغ فهو خمرضم أدرك اجلاهلية ,وقد روى عن اخللفاء
الربعة مفن بعدمه ,فسامعه من ابن مسعود ممكن جدا ,ال أن الس ناد اليه ضعيف كام س بق ,وهللا أعمل.
ـ ورواه ادلارقطين يف السنن (  ) /ثنا احلسني بن عبيد هللا العجيل ان أبو معاوية عن المعش عن أيب وائل قال:
مسعت ابن مسعود يقول :كنت مع النيب صىل هللا عليه وسمل ليةل اجلن فأاتمه فقرأ علهيم القرأن ,فقال يل رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل يف بعض الليل :أمعك ماء اي ابن مسعود؟ قلت :ل وهللا اي رسول هللا؛ ال اداوة فهيا نبيذ ,فقال رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل :مترة طيبة وماء طهور ,فتوضأ به رسول هللا صىل هللا عليه وسمل .قال ادلارقطين :احلسني بن عبيد
هللا هذا يضع احلديث عىل الثقات.
ورواه ادلارقطين يف السنن (  ) /من طريق احلسن بن قتيبة ان يونس بن أيب احساق عن أيب احساق عن عبيدة وأيب
الحوص عن ابن مسعود قال :مر يب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فقال :خذ معك اداوة من ماء ,مث انطلق وأان معه,
فذكر حديثه ليةل اجلن ,فلام أفرغت عليه من الداوة فاذا هو نبيذ ,فقلت :اي رسول هللا أخطأت ابلنبيذ ,فقال :مترة حلوة
وماء عذب.
قال ادلارقطين :تفرد به احلسن بن قتيبة عن يونس عن أيب احساق ,واحلسن بن قتيبة ومحمد بن عيىس ضعيفان.
( ) مهنا حديث ابن غيالن الثقفي عن ابن مسعود يف وفادة اجلن اىل املدينة يف بقيع الغرقد ,فقد جاء يف بعض طرقه ذكر
الوضوء ابلنبيذ ,وهو خطأ كام س يأيت ان شاء هللا الالكم عليه هناك ,وامنا أفردان الالكم عليه هناك اس تقالل لن بعض
العلامء اس تدل به عىل وفادة اجلن بعد الهجرة.
( ) قال ابن أيب حاُت يف علل احلديث (  :)5 1/وسألت أيب وأاب زرعة عن حديث ابن مسعود يف الوضوء ابلنبيذ؟ فقال:
هذا حديث ليس بقوي؛ لنه مل يروه غري أيب فزارة عن أيب زيد ,وحامد بن سلمة عن عيل بن زيد عن أيب رافع عن ابن
مسعود .وعيل بن زيد ليس بقوي ,وأبو زيد ش يخ جمهول ل يعرف ,وعلقمة يقول :مل يكن عبد هللا مع النيب صىل هللا عليه
وسمل ليةل اجلن ,فوددت أنه اكن معه اهـ.
ويف علل ادلارقطين ( :) 5/5وس ئل عن حديث أيب رافع ــ قلت هو الصائغ ــ عن ابن مسعود عن النيب صىل هللا عليه
وسمل يف الوضوء ابلنبيذ .فقال :يرويه أبو سعيد موىل بين هامش عن حامد بن سلمة عن عيل بن زيد عن أيب رافع عن ابن
مسعود .واتبعه عبد العزيز بن أيب رزمة ,ول يثبت هذا احلديث لنه ليس يف كتب حامد بن سلمة املصنفات ,وعيل بن زيد
ضعيف ,وأبو رافع ل يثبت سامعه من ابن مسعود .وروي عن المعش عن أيب وائل عن عبد هللا بن مسعود .والراوي هل
مرتوك احلديث ,وهو احلسني بن عبيد هللا العجيل عن أيب معاوية ,اكن يضع الحاديث عىل الثقات ,وهذا كذب عىل أيب
معاوية ,وعىل المعش.
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ـ رواية أيب عبد هللا اجلدَ يل عن ابن مسعود:
فقد رواها الطرباين من طريق حيىي بن يعىل السلمي عن حرب بن صبيح ثنا سعيد بن مسمل عن
أيب مرة الصنعاين عن أيب عبد هللا اجلدَ يل عن عبد هللا بن مسعود قال :اس تتبعين رسول هللا صىل
عيل خطة وقال :ل تربح ,مث
هللا عليه وسمل ليةل اجلن ,فانطلقت معه حىت بلغنا أعىل مكة ,خفط َّ
انصاع يف اجلبال ,فرأيت الرجال يتحدرون عليه من رءوس اجلبال حىت حالوا بيين وبينه ,فاخرتطت
الس يف وقلت :لرضبن حىت أستنقذ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,مث ذكرت قوهل :ل تربح حىت
أتيك ,قال :فمل أزل كذكل حىت أمنا الفجر ,جفاء النيب صىل هللا عليه وسمل وأان قامئ فقال :ما زلت
عىل حاكل؟ قلت :لو لبث ْ َت شهرا ما برحت حىت تأتيين ,مث أخربته مبا أردت أن أصنع ,فقال :لو
خرجت ما التقيت أان ول أنت اىل يوم القيامة ,مث ش بك أصابعه يف أصابعي فقال :اين وع ْدت أن
يؤمن يب اجلن والنس ,فأما النس فقد أمنت يب ,وأما اجلن فقد رأيت ,قال :وما أظن أجيل ال
قد اقرتب ,قلت :اي رسول هللا ,أل تس تخلف أاب بكر؟ فأعرض عين ,فرأيت أنه مل يوافقه ,قلت:
اي رسول هللا ,أل تس تخلف معر؟ فأعرض عين ,فرأيت أنه مل يوافقه ,قلت :اي رسول هللا ,أل
تس تخلف عليا؟ قال :ذاك واذلي ل اهل غريه لو ابيعمتوه وأطعمتوه أدخلمك اجلنة أكتعني( ).
وروي عن ابن لهيعة عن قيس بن احلجاج عن حنش الصنعاين عن ابن عباس عن عبد هللا بن مسعود .ول يثبت ,وابن
لهيعة ل حيتج به .ورواه جحاج بن أرطأة عن أيب احساق عن احلارث عن عيل قوهل.
وجحاج ل حيتج به ,والصحيح ما روي عن ابن مسعود؛ أنه مل يشهد مع النيب صىل هللا عليه وسمل ليةل اجلن ,وهللا أعمل.
ورواه حسن بن قتيبة عن يونس بن أيب احساق عن أيب احساق عن أيب عبيدة وأيب الحوص ,عن عبد هللا عن النيب صىل
هللا عليه وسمل .واحلسن بن قتيبة مرتوك احلديث ,والراوي هل عنه ابن حيان املدائين وهو ضعيف ,وهللا أعمل اهـ.
قال أبو عبيد يف الطهور(  :) 5/اذلي روي عن ابن مسعود يف ليةل اجلن فاان ل نثبته من أجل أن الس ناد فيه ليس
مبعروف اهـ .وقال الطحاوي يف رشح معاين الرار (  :)15/وليست هذه الطرق ,طرقا تقوم هبا احلجة عند من يقبل خرب
الواحد اهـ.
( ) منكر .رواه الطرباين يف الكبري ( )67/ 0حدثنا محمد بن عبد هللا احلرضيم ثنا عيل بن احلسني بن أيب بردة البجيل
اذلهيب ثنا حيىي بن يعىل السلمي به .قال ابن كثري يف تفسريه ( :) 7 /7هذا اس ناد غريب ,وس ياق َعيب.
قلت :حيىي بن يعىل السلمي القطواين ضعيف لحيتج به فهو مضطرب احلديث ,وقد س بقت ترمجته .وأما ش يخه حرب بن
صبيح ,وأبو مرة الصنعاين مل أجد هلام ترمجة .وأما أبو عبد هللا اجلدَ يل يقال هو عبد الرمحن بن عبد ,وقيل عبد بن عبد
وقيل غري ذكل .س ئل عنه أمحد فقال قول لينا .وس ئل مرة :أبو عبد هللا اجلديل معروف؟ قال نعم ووثقه .وقال ابن معني:
ليس مبرتوك .وقال مرة :كويف ثقة .وقال ابن سعد :يس تضعف يف حديثه ,واكن شديد التش يع ,ويزمعون أنه اكن عىل رشطة
اخملتار .وقال العجيل :اتبعي ثقة .وذكره ابن حبان وابن شاهني يف الثقات .وقال اذلهيب :ثقة .وقال ابن جحر :ثقة ريم ابلتش يع.
العلل لمحد رواية املروذي ( )60( ) 8اترخي ادلوري (  ) 16/املراس يل لبن أيب حاُت ( )8اجلرح والتعديل ()1 /6
املعرفة والتارخي (  )775/الطبقات ( ) 8/6الثقات للعجيل (  ) /الثقات لبن حبان ( ) 0 /5اترخي الثقات
لبن شاهني (  ) 6هتذيب الكامل (  ) /اترخي السالم ( )5 /6الاكشف (  ) 1/تقريب الهتذيب ( .)65
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وهذا احلديث منكر ,فيه حيىي بن يعىل السلمي ,وهو ضعيف ,وفيه راواين هام حرب بن صبيح,
وأبو مرة الصنعاين ,الكهام جمهول العني ,ومل أقف هلام عىل ترمجة .كام أن يف متنه ناكرة ذكر
الاس تخالف ,فان فهيا لوثة ش يعية ,ولعل الفة من أحد هؤلء اجملهولني ,لن املفرتض أن احلادثة
عيل شااب حدرا ,ومل يكن هل من السن ,ول من اجلهاد ما
اكنت بأعىل مكة قبل الهجرة ,حيامن اكن ٌ
يذكر به مع أيب بكر ومعر ريض هللا عهنم مجيعا.
عيل ريض هللا عنه ا ْذ ذاك يف رتبة الاس تخالف ,لنه اكن شااب حينئذ ,لنه
قال الش بيل :مل يكن ٌ
توىف يف شهر رمضان س نة أربعني من الهجرة عن مثان ومخسني س نة وقيل عن مخس وقيل عن
ثالث وس تني ,وقد قدمنا أن ليةل اجلن اكنت مبكة قبل الهجرة بثالث س نني ,فيكون معره ا ْذ ذاك
مخس عرشة س نة أو أقل مهنا أو عرشين س نة؛ ونقل احلافظ أبو القامس بن عساكر أن مودله س نة
ثالث وثالثني من الفيل أو قبل ذكل ,فيكون معره ليةل اجلن دون العرشين س نة ,فاكن حينئذ
شااب ابلنس بة اىل أيب بكر ومعر ,وأن يعد يف مجةل من يشار عىل النيب صىل هللا عليه وسمل
ابس تخالفه مع أيب بكر ومعر فال( ) اهـ.
( ) أاكم املرجان ( .) 8وقد تلكف الش بيل رمحه هللا حبمل هذا احلديث عىل أنه اكن يف املدينة بعد الهجرة حبجة أن النيب
صىل هللا عليه وسمل نعيت اليه نفسه ,وهذا اكن يف أخر حياته يف املدينة ,واس تدل عىل ذكل مبا رواه المام أمحد عن عبد
الرازق عن أبيه عن ميناء عن عبد هللا بن مسعود قال :كنت مع النيب صىل هللا عليه وسمل ليةل وفد اجلن ,فتنفس فقلت:
ما كل اي رسول هللا ,قال :نعيت ايل نف ي اي ابن مسعود ,قلت :اس تخلف ,قال :من؟ قلت :أبو بكر ,قال :فسكت مث
مىض ساعة مث تنفس ,فقلت :ما شأنك بأيب أنت وأيم اي رسول هللا ,قال :نعيت ايل نف ي اي ابن مسعود ,قلت:
اس تخلف ,قال :من؟ قلت :معر ,فسكت مث مىض ساعة مث تنفس ,فقلت :ما شأنك ,قال :نعيت ايل نف ي اي ابن مسعود,
قلت :فاس تخلف ,قال :من؟ قلت :عيل ,قال :أما واذلي نف ي بيده لنئ أطاعوه ليدخلن اجلنة أكتعني أهـ
كذا قال رمحه هللا وعفا عنه ,واحلديث رواه أمحد ( ) /7اىل قوهل :نعيت ايل نف ي اي ابن مسعود .ومل يذكر
الاس تخالف.
وقد رواه بامتمه عبد الرزاق يف املصنف ( ) 06 6ومن طريقه الطرباين يف الكبري ( )67/ 0وابن أيب عامص يف الس نة
(  ,)56 /عن هامم وادل عبد الرزاق عن ميناء عن عبد هللا بن مسعود به .وهذا اس ناده ضعيف جدا ,فيه ميناء ــ
بكرس املمي ــ بن أيب ميناء الزهري القريش اخلراز موىل عبد الرمحن بن عوف ,وهو مهتم .قال حيىي بن معني والنسايئ :ليس
بثقة ,ورمبا قال ابن معني :أبعده هللا .وقال مرة :ومن مينا املاص بظر أمه حىت يتلكم يف أحصاب رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل .قال أبو حاُت :كذاب .وقال أمحد :ل أدري من ميناء اذلي حيدث عنه أبو عبد الرزاق .وقال مرة :ميناء منكر
احلديث .وقال أبو حاُت :منكر احلديث روى أحاديث يف أحصاب النيب صىل هللا عليه وسمل مناكري ,ل يعبأ حبديثه ,اكن
يكذب .وقال أبو زرعة :ليس بقوي .وقال اجلوزجاين :أنكر المئة حديثه لسوء مذهبه وملا حدث من العضل .قال الرتمذي:
روى عنه أحاديث مناكري يف غفار ,وأسمل ,وهجينة ومزينة .وقال العقييل :روى عنه هامم بن انفع أحاديث مناكري ل يتابع مهنا
عىل يشء ,مث ذكر هذا احلديث من مناكريه .وقال أبو القامس البلخي :وميناء ليس بثقة ,ورمبا قال :ومن ميناء ال عدو هلل.
وقال يعقوب بن سفيان :غري ثقة ول مأمون جيب أن ل يكتب حديثه .ذكره ابن حبان يف الثقات .وذكره أيضا يف اجملروحني
وقال :منكر احلديث قليل الرواية روى أحرفا يسرية ل تش به أحاديث الثقات ,وجب التنكب عن روايته .وقال ابن عدي:
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فهذه الثالث الرواايت عن ابن مسعود يف شهوده ليةل اجلن بأعىل مكة لكها ضعيفة ل يعمتد علهيا,
وأحس هنا حال ـ عىل ما فهيا ـ رواية أيب عامثن بن س نة ,وضعفها ل ينجرب برواية أيب زيد ,لوجود
هجاةل العني مع الانقطاع ,ول برواية أيب عبد هللا اجلديل ,لتوغلها يف اجلهاةل ,مع زايدة الضعف يف
س ندها ,وهللا أعمل.
ا
ثانيا :شهود ابن مسعود ليلة اجلن باحلجون( ):
وهذه احلادثة رواها عن ابن مسعود أبو اجلوزاء أوس بن عبد هللا الربعي ,وأبو عبيدة بن عبد هللا
بن مسعود ,وجماهد ,وقتادة بن دعامة السدوِس.
ـ رواية أيب اجلوزاء عن ابن مسعود:
فقد رواها البهيقي يف ادللئل من طريق املس متر بن الراين عن أيب اجلوزاء عن عبد هللا بن مسعود
عيل خطا مث
قال :انطلقت مع النيب صىل هللا عليه وأهل وسمل ليةل اجلن حىت اذا أىت احلَجون ,خفط َّ
تقدم الهيم ,فازدمحوا عليه ,فقال س ي ٌد هلم يقال هل :وردان :اين أان أرحلهم عنك .فقال :اين لن
جيريين من هللا أحد( ).
مسعت ابن حامد يقول أظنه حىك عن البخاري قال :مينا موىل عبد الرمحن بن عوف ,ومينا ليس بثقة ,حيدث عبد الرزاق
عنه عن أبيه ليس بثقة .....مث قال ابن عدي :يبني عىل حديثه أنه يغلو يف التش يع .وقال ادلارقطين :منكر احلديث .وقال ابن
ماكول :أنكروا حديثة .وذكره ابن شاهني وادلارقطين وابن اجلوزي يف الضعفاء .وقال أبو الفضل بن طاهر :ليس بثقة .وقال
اذلهيب :ما حدث عنه سوى هامم الصنعاين وادل عبد الرزاق .وقال يف ترمجة أخر حيمل نفس الامس :فان اكن موىل ابن
عوف فساقط .وقال ابن جحر :مرتوك وريم ابلرفض وكذبه أبو حاُت من الثانية ووهل احلاُك جفعل هل حصبة.
اترخي ادلوري (  )80/الضعفاء واملرتوكون ( )11قبول الخبار ومعرفة الرجال (  ) /أحوال الرجال (  ) 5اجلرح
والتعديل ( ) 15/8الضعفاء للعقييل (  ) 5 /اترخي أسامء الضعفاء (  ) 8الثقات ( ) 55/5اجملروحني ( ) /
الاكمل لبن عدي ( ) 1/8املؤتلف واخملتلق لدلارقطين (  ) 0 /الضعفاء لدلارقطين (  ) /ذخرية احلفاظ
(  ) 11/الكامل لبن ماكول ( ) 6/7الضعفاء واملرتوكون لبن اجلوزي (  ) 5 /هتذيب الهتذيب () 5/ 1
مزيان الاعتدال (  7/ـ  ) 8تقريب الهتذيب (.)556
( ) احلَجون :بفتح أوهل عىل وزن فعول ,جبل بأعىل مكة عند احملصب ,عنده مدافن أهلها .وقال السكري:ماكن من البيت
عىل ميل ونصف ,وقال السهييل:عىل فرخس وثلث ,عليه سقيفة أل زايد بن عبيد هللا احلاريث ,واكن عامال عىل مكة يف أايم
السفاح وبعض أايم املنصور ,وقال المصعي :احلجون هو اجلبل املرشف اذلي حبذاء مسجد البيعة عىل شعب اجلزارين.
معجم البدلان (  ) 5/معجم ما اس تعجم من البدلان ( .) 7/
( ) اس ناده منقطع بني أيب اجلوزاء وابن مسعود .رواه البهيقي يف ادللئل (  ) /أخربان أبو عبد هللا احلافظ يف أخرين
قالوا :حدثنا أبو العباس -هو المص -قال :حدثنا العباس بن محمد ادلوري قال :حدثنا عامثن بن معر عن مس متر بن الراين
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وأبو اجلوزاء مل يسمع من ابن مسعود كام نبه عىل ذكل البخاري وغريه ,فاحلديث فيه انقطاع .ولو
حص فليس فيه أن ابن مسعود رءأمه ,وقوهل( :فازدمحوا عليه) ليس رصحيا يف رؤيته هلم لحامتل أن
النيب صىل هللا عليه وسمل أخربه بذكل.
ـ رواية أيب عبيدة بن عبد هللا بن مسعود ,وجماهد عن ابن مسعود:
فقد رواها الفاكهىي قال حدثنا أمحد بن سلمين الصنعاين قال :ثنا زيد بن املبارك قال :ثنا ابن ثور عن
ابن جرجي قال :أخربين خمربٌ عن أيب عبيدة بن عبد هللا بن مسعود عن عبد هللا بن مسعود ريض
هللا عنه قال :قال النيب صىل هللا عليه وسمل :اين قد ُأمرت أن أ َتلو القرأن عىل اجلن ,مفن يذهب
معي؟ فسكتوا ,مث الثانية فسكتوا ,مث الثالثة فقال عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه :أان أذهب
معك اي رسول هللا .قال صىل هللا عليه وسمل :أنت تذهب معي .فانطلق حىت اذا جاء صىل هللا
عيل خطا وقال :ل جتاوزه .مث مىض صىل هللا عليه
عليه وسمل احلَجون عند شعب أيب دب ,خط َّ
وسمل اىل احل َجون ,فاحندروا عليه أمثال احل َ َجل( ) حيدرون احلجارة بأقداهمم ,ميشون يقرعون يف
دفوفهم كام تقرع النسور يف دفوفها( ) ,يزولون يف سواد الليل حىت غَشَ وه ول أراه ,فقمت فأومأ ايل
بيده أن ا ْجلس ,فتال القرأن ,فمل يزل صوته صىل هللا عليه وسمل يرتفع ,ولصقوا ابلرض حىت ما
أرامه ,مث انفتل صىل هللا عليه وسمل ايل فقال :أرد َّْت أن تأتيين؟ قلت :نعم اي رسول هللا .فقال

عن أيب اجلوزاء به .ورجاهل ثقات ,ال أن أاب اجلوزاء وهو أوس بن عبد هللا بن خادل الربعي ,اتبعي ثقة من رجال الش يخني,
مسع ابن عباس وابن معرو وغريهام ,واختلف يف سامعه من عائشة ,وقد روى عن معر وعيل وابن مسعود ومل يسمع مهنم.
وساق البخاري يف اترخيه ابس ناده اليه مث قال :يف اس ناده نظر .وقد بني ابن عدي أن مراد البخاري أنه مل يسمع من مثل ابن
مسعود وعائشة وغريهام.
انظر التارخي الكبري (  ) 6/الثقات للعجيل (  )7 /اجلرح والتعديل (  ) 0 /الضعفاء للعقييل (  ) /املراس يل
لبن أيب حاُت ( ) 7الثقات لبن حبان (  ) /الاكمل (  ) 07/هتذيب الكامل (  ) 1 /اكامل هتذيب الكامل
( .) 1 /
( ) احلجل :ابلفتح اذلكر من القبج ,الواحدة جحةل وامس مجعه جحىل .وهو طائر عىل قدر امحلام ,اكلقطا أمحر املنقار والرجلني,
ويسمى دجاج الرب ,وهو صنفان :جندي وهتايم ,فالنجدي أخرض اللون أمحر الرجلني ,والهتايم فيه بياض وخرضة .انظر
حياة احليوان الكربى ( .) /
()
قاب د ٌ
َفوف,
دَف الطائر يدف دفا ودفيفا .وأ َّدف :رضب جنبيه جبناحيه ,ودَفيف الطائرَ .مره ف َويْ َق الرض .يقال :ع ٌ
لذلي يدنو من الرض يف طريانه اذا انقض .وقال الليث :ادلفيف أن يدف الطائر عىل وجه الرض حيرك جناحيه ,ورجاله
ابلرض وهو يطري ,مث يس تقل ,وقال رؤبة :والنرس قد يركض وهو داف .هتذيب اللغة (  )5 /الصحاح اتج اللغة
(  ) 60/لسان العرب (.) 0 /1
- 239 -

صىل هللا عليه وسمل :ما اكن ذكل كل ,هؤلء اجلن أتوا يس متعون القرأن ,مث ولَّوا اىل قوهمم
منذرين ,فسألوين الزاد فزودهتم العظم والبعر ,فال يس تطينب أحد بعظم ول بعر.
قال ابن جرجي يف حديثه هذا :وأما جماهد فقال :قال عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه :فانطلق
عيل خطا
يب النيب صىل هللا عليه وسمل حىت اذا دخلت املسجد اذلي عند حائط عوف ,خط َّ
فأاته نفر مهنم فقال أحصابنا :كهنم رجال الزط ,وكن وجوههم املاكيك( ) ,قال جماهد :قالوا ما أنت
قال :أان نيب .فقالوا :مفن يشهد كل عىل ذكل؟ قال صىل هللا عليه وسمل :هذه الشجرة ,تعايل اي
جشرة .جفاءت جتر عروقها احلجارة ,لها فقاقع حىت انتصبت بني يديه صىل هللا عليه وسمل فقال :عىل
ماذا تشهدين؟ قالت :أشهد أنك رسول هللا .قال صىل هللا عليه وسمل :اذهيب .فرجعت كام جاءت
جتر عروقها ولها فقاقع حىت عادت حيث اكنت ,فسألوه صىل هللا عليه وسمل ما الزاد؟ فزودمه
العظم واحلثة( ) ,مث قال صىل هللا عليه وسمل :ل يس تطينب أحد بعظم ول حثة .قال ابن جرجي:
فذكرت ذكل لعبد العزيز بن معر فعرفه فقال :هذا حديث مس تفيض ابملدينة .أما اجلن اذلين لقوه
صىل هللا عليه وسمل بنخةل جفن نينوى ,وأما اجلن اذلي لقوه صىل هللا عليه وسمل مبكة جفن
نصيبني( ).
( ) ماكيك واحده م َّاكء بضم املمي وابملد والتشديد طائر يصوت يف الرايض ,يسمى ماكء لنه ميكو أي يصفر كثريا .ومجعه
املاكيك .قال البغوي يف تفسري امل َاكء :الصفري وهو يف اللغة امس طائر أبيض يكون ابحلجاز هل صفري .حياة احليوان الكربى
(  .) 6/ويف الرواية السابقة :أمثال احلجل.
( ) قال ابن دريد :احلثة طني يعجن ببعر أو روث ويتخذ منه اذلاير ,وهو الطني اذلي ت َرص به الناقة .قال صاحب العني:
الرسقني اذلي خيلط ابلرتاب يسمى قبل اخللط خثة ,فاذا خلط فهو ذيرة ,فاذا طيل عىل أطباء الناقة لئال يرضعها الفصيل
فهو اذلاير .اخملصص ( .) /
( ) رواه الفاكهىي يف أخبار مكة (  ) 1 /حدثنا أمحد بن سلمين الصنعاين قال :ثنا زيد بن املبارك قال :ثنا ابن ثور عن ابن
جرجي فقال يف الرواية الوىل :أخربين خمرب عن أيب عبيدة بن عبد هللا بن مسعود عن عبد هللا بن مسعود به .وقال يف
الرواية الثانية :وأما جماهد فقال :قال عبد هللا بن مسعود  ...اخل.
والرواية الوىل منكرة ,فهيا ش يخ املؤلف أمحد بن سلمين الصنعاين مل أقف هل عىل ترمجة .وأيضا ش يخ ابن جرجي وهو رجل
مهبم ,ل يدرى من هو .وقد روى ما هو خمالف ملا رواه الثقات عن أيب عبيدة بن عبد هللا بن مسعود أن أابه مل يشهد ليةل
اجلن ,كام س يأيت ,وهللا أعمل.
وأما الرواية الثانية فبالضافة اىل هجاةل ش يخ املصنف ,ففهيا انقطاع بني ابن جرجي وجماهد ,قال حيىي القطان :مل يسمع ابن
جرجي من جماهد ال حديثا واحدا{ :فطلقوهن يف قبل عدهتن} .وقال ابن اجلنيد :سألت حيىي قلت :ابن جرجي مسع من جماهد
شيئا؟ قال :حرفا أو حرفني .قلت :مفن بيهنام؟ قال :ل أدري .وقال أيضا :مسع ابن جرجي من جماهد حرفا واحدا يف القراءة:
اَّلل َل هيَ ْدي َم ْن يضل} ,مل يسمع منه غريه ,اكن أاته ليسمع منه ,فأاته فوجده قد مات .وقال محمد بن مثىن :مسعت
{فَا َّن َّ َ
ِ
محمد بن عبد هللا النصاري يقول :قال ابن جرجي :لنئ أكون مسعت من جماهد فأقول :مسعت جماهدا أحب ايل من أهيل
ومايل .قلت :وهذا محمول عىل أنه مل يسمع منه احلديث ,أما القراءة فقد مسع منه حرفني كام س بق وهللا أعمل .ابلضافة اىل أن
- 241 -

فهذا احلديث ابلس ناد الول منكر ,فان ش يخ الفاكهىي غري معروف ,وش يخ ابن جرجي يف اجلزء
الول من احلديث مهب ٌم ل يعرف ,وقد روى هذا املهبم عن أيب عبيدة ما خيالف رواية الثقات عنه
من أن أابه عبد هللا ابن مسعود مل يشهد ليةل اجلن .كام أن قوهل :فاحندروا عليه أمثال احلَ َجل ...
اخل ,فاذلي يظهر للمتأمل أن هذا ـ ان حص ـ وصف لهيئة مشيهتم ,وليس فيه أهنم متثلوا يف صور
احلجل ,بل املوافق لكرث الرواايت ـ مع ضعفها ـ أهنم ظهروا وكهنم من رجال الزط ,وهذا هو
الثابت عن ابن مسعود يف وصفهم ,وهللا أعمل.
وأما الرواية الثانية فاهنا مع هجاةل ش يخ الفاكهىي فقد رواها ابن جرجي عن جماهد عن ابن مسعود
ويه منقطعة ,لن ابن جرجي مل يسمع من جماهد ا َّل حديثا واحدا يف التفسري ,ليس هو ما حنن
فيه ,وأيضا فقد اش هتر ابن جرجي ابلتدليس القبيح عن اجملروحني ,فال يؤمن أن يكون الساقط أحد
هؤلء اجملروحني .ابلضافة اىل أن جماهدا مل يسمع من ابن مسعود ,كام رصح بذكل غري واحد من
المئة .وروايتا ابن جرجي فهيام من الزايدات اليت مل ترد ال فهيام ,ومل يتابع علهيا.
ـ رواية قتادة عن ابن مسعود:
رصفْنَا الَ ْي َك ن َ َفرا م َن
فقد رواها ابن جرير من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة يف قوهل { َوا ْذ َ َ
ِ
ِ
ون الْق ْرأ َن} قال :ذكر لنا أهنم رصفوا اليه من نينَ َوى ,قال :فان نيب هللا َص َّىل هللا عَلَ ْيه
الْجن ي َْس َتمع َ
َو َس َّمل ,قال :اين أمرت أن أقرأ القرأن عىل اجلن ,فأيمك يتبعين؟ فأطرقوا ,مث اس تتبعهم فأطرقوا ,مث
اس تتبعهم الثالثة فأطرقوا ,فقال رجل :اي رسول هللا انك ذلو بدئه ,فاتبعه عبد هللا بن مسعود,
صىل هللا عليه وسمل شعبا يقال هل شعب احلَجون .قال :وخط نيب هللا َّ
فدخل رسول هللا َّ
صىل هللا
عليه وسمل عىل عبد هللا خطا ليثبته به ,قال :جفعلت هتوي يب وأرى أمثال النسور متيش يف
دفوفها ,ومسعت لغطا شديدا ,حىت خفت عىل نيب هللا َّ
صىل هللا عليه وسمل  ,مث تال القرأن؛ فلام
ابن جرجي مكرث من التدليس ,بل هو قبيح التدليس كام قاهل ادلارقطين وغريه ,فهو ل يدلس ال فمي مسعه من جمروح ,وقد
مىض هذا يف ترمجته.
انظر اجلرح والتعديل (  ) 5/سؤالات ابن اجلنيد (  ) 5( ) 6اكامل هتذيب الكامل (.) /8
وجماهد أيضا مل يسمع من ابن مسعود .قال ابن أيب حاُت :مسعت أاب زرعة يقول :جماهد عن ابن مسعود مرسل .ونقل ابن
عبد الرب عن بعض العلامء دون تعقب هلم :جماهد مل يسمع من ابن مسعود ول رأه ول أدركه .قلت :أما الدراك فقد أدركه
قطعا فان مودل جماهد اكن يف س نة احدى وعرشين يف خالفة معر ,وابن مسعود تويف س نة اثنتني وثالثني ,واكن جملاهد
حيهنا أحد عرش س نة .انظر املراس يل ( ) 05المتهيد (  )8 /اكامل هتذيب الكامل (  80/ـ .)8
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رجع نيب هللا قلت :اي نيب هللا ما اللغط اذلي مسعت؟ قال :اجمتعوا ايل يف قتيل اكن بيهنم ,فقِض
بيهنم ابحلق.
وذكر لنا أن ابن مسعود ملا قَدم الكوفة رأى ش يوخا مشطا من الزط ,فراعوه ,قال :من هؤلء؟
قالوا :هؤلء نفر من العامج ,قال :ما أريت لذلين قرأ علهيم النيب َّ
صىل هللا عليه وسمل السالم من
اجلن ش هبا أدَّن من هؤلء( ).
وروى عبد الرزاق الصنعاين عن معمر عن قتادة أن نيب هللا َّ
صىل هللا عليه وسمل ذهب وابن
مسعود ليةل دعا اجلن ,خفطَّ النيب َّ
صىل هللا عليه وسمل عىل ابن مسعود خطا ,مث قال هل :ل خترج
منه .مث ذهب النيب َّ
صىل هللا عليه وسمل اىل اجلن ,فقرأ علهيم القرأن ,مث رجع اىل ابن مسعود فقال:
وهل رأيت شيئا؟ قال :مسعت لغَطا شديدا ,قال :ان اجلن تدارأت يف قتيل قتل بيهنا ,فقِض بيهنم
ابحلق ,وسألوه الزاد ,فقال :ولك عظم لمك عرق ,ولك روث لمك خ ْرضة .قالوا :اي رسول هللا تقذرها
الناس علينا ,فهنىى النيب َّ
صىل هللا عليه وسمل أن يستنجى بأحدهام؛ فلام قدم ابن مسعود الكوفة
رأى الزط ,ومه قوم طوال سود ,فأفزعوه ,فقالَ :أ َظهَروا؟ فقيل هل :ان هؤلء قوم من الزط ,فقال
ما أش هبهم ابلنفر اذلين رصفوا اىل النيب َّ
صىل هللا عليه وسمل( ).
وفيه انقطاع ,فقد أرسهل قتادة ,ومل يدرك ابن مسعود .وواحض يف هذه الرواية أن قتادة امنا مجعها
من عدة رواايت بلغته ,فساقها هبذا النسق ,ورمبا اخترصه أحياان ,كام يف رواية معمر بن راشد
عنه .فقول قتادة :فان نيب هللا َّ
صىل هللا عليه وسمل ,قال :اين أمرت أن أقرأ القرأن عىل اجلن ,فأيمك
يتبعين؟ فأطرقوا ,مث اس تتبعهم فأطرقوا ,مث اس تتبعهم الثالثة  ...اخل ,فال يبعد أن يكون الراوي لها
هو نفسه الوارد يف روية ابن جرجي السابقة اليت رواها عن خمرب عن أيب عبيدة بن عبد هللا بن
مسعود ,وقد عرفت ما فهيا من الناكرة.
وقوهل هنا :وأرى أمثال النسور متيش يف دفوفها .فهذا التشبيه متعلق ابملش ية ,ل ابلصور ,بدليل ما
جاء يف أخر الرواية من تشبيه ابن مسعود هلم برجال الزط كام تقدم ,وهللا أعمل.

( ) مرسل حسن اىل قتادة .رواه ابن جرير يف التفسري (  ) 6/حدثنا برش قال :ثنا يزيد قال :ثنا سعيد عن قتادة به.
وهذا اس ناد حسن .وبرش هو ابن معاذ العقدي البرصي الرضير وهو صدوق ,ويزيد هو ابن زريع أحد الثقات ,وسعيد بن
أيب عروبة من أثبت الناس يف قتادة.
( ) مرسل حصيح .رواه عبد الرزاق يف تفسريه (  ) 11/وابن جرير يف تفسريه (  ) 7/من طريق معمر به.
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وقوهل :قال :اجمتعوا ايل يف قتيل اكن بيهنم ,فقِض بيهنم ابحلق .فهذا امنا ورد يف رواية ابن غيالن
الثقفي واكنت تكل الليةل يف املدينة وليست يف مكة ,كام ورد يف الرواية ,ويه رواية ضعيفة ,فهيا
جمهول عني ,وس يأيت الالكم فهيا ان شاء هللا تعاىل.
وأما الكم ابن مسعود يف الزط ,فقد ورد من رواية أيب عامثن الهندي وغريه ,وهذا القدر من
الرواية حصيح ,وس يأيت ابذن هللا الالكم عليه.
فاحلاصل أن قتادة لفَّق هذه الرواية من مجموعة رواايت ,بعضها حصيح ,وبعضها مل يصح ,وفيه
احامتل كبري أن تكون الرواية الضعيفة يه نفسها اليت س بق الالكم علهيا ,حفينئذ ل ميكن اعتبارها
شاهدا ,فان اليشء ل يشهد لنفسه .وأحسن الرواايت الواردة يف ليةل احلَجون حال يه رواية أيب
اجلوزاء املنقطعة ,عىل ما فهيا من الاختصار ,ومل يقم يف رواييت ابن جرجي وقتادة من الاعتبار ما
جيعلهام شاهدتني ,وهللا أعمل.
ا
ثالثا :شهود ابن مسعود ليلة اجلن ببعض أودية مكة:
رواه الفاكهىي من طريق محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود ريض هللا عنه قال :ذهبت مع النيب
صىل هللا عليه وسمل حني خرجنا من مكة حىت اذا كنا ببعض أودية مكة دخل فذكر حنو حديث
ابن جرجي وزاد فيه قال :هل تدرون من هؤلء؟ قلت :ل هاهللا .قال صىل هللا عليه وسمل :هؤلء
جن نصيبني  -أو املوصل يشك سعد  -جاءوا اىل السالم فأسلموا ,لَنَا الْحيوان وهلم الر َّمة( ).
( ) اس ناده منقطع .رواه الفاكهىي يف أخبار مكة ( ) 1 /حدثنا الزبري بن أيب بكر قال :ثنا أبو مضرة عن سعد بن احساق بن
كعب عن محمد بن كعب القرظي به .ورجاهل رجال الصحيح ,عدا سعد بن احساق وهو ثقة ,ال أن رواية محمد بن كعب عن
ابن مسعود مرسةل .قال ابن عساكر :روى عن ابن مسعود عىل ما قيل .وقال املزي :انه روى عن ابن مسعود ,يقال مرسل.
وقال اذلهيب :روى عن عيل وابن مسعود  ....وأحسب أن روايته عن عيل وذويه مرسةل .وقال أيضا :وهو يرسل كثريا,
ويروي معن مل يلقهم .فروى عن أيب ذر وأيب ادلرداء وعيل والعباس وابن مسعود وسلامن ومعرو بن العاص ,ويروي عن
رجل عن أيب هريرة .اكن أبوه من س يب قريظة ومل ينبت فرتك ,وقال ابن قتيبة :بلغين أن محمد بن كعب ودل يف حياة النيب
صىل هللا عليه وسمل ,قال اذلهيب :ومل يصح ذكل .وقال احلافظ ابن جحر :ل حقيقة هل وامنا اذلي ودل يف عهده هو أبوه .نقل
ابن سعد عن أيب معرش وأيب الفضل بن دكني أن محمد بن كعب القرظي مات س نة مثان ومائة .وكذا قال الرتمذي وأبو بكر
وعامثن ابنا أيب شيبة .وأما محمد بن معر الواقدي وغريه من أهل العمل خفالفوهام وقالوا مات س نة س بع عرشة أو مثان عرشة
ومائة ,وقال ابن املديين وابن معني وابن سعد وغريمه :مات س نة عرشين ومائة ,فاهلل أعمل .وقال يعقوب بن شيبة :ودل يف
أخر خالفة عيل بن أيب طالب يف س نة أربعني .ومات وهو ابن مثان وس بعني وقال بعضهم ابن مثانني س نة.
قلت :فان اكن قد عاش مثانني س نة عىل التقدير العىل ,واكنت وفاته س نة مثان ومائة عىل التقدير الدَّن ,مفعىن هذا أنه ودل
س نة مثان وعرشين ,يف حني تويف عبد هللا بن مسعود س نة اثنتني وثالثني ,فيكون محمد بن كعب حيهنا ابن أربع س نوات,
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واس ناد هذا احلديث منقطع ,فان محمد بن كعب القرظي مل يسمع من ابن مسعود ,فروايته عنه
مرسةل ,وعليه فمل يصح يف شهود ابن مسعود ليةل اجلن يف بعض أودية مكة يشء ,وهللا أعمل.
ا
رابعا :شهود ابن مسعود ليلة اجلن يف بطحاء مكة:
روى أمحد والرتمذي وغريهام عن معرو الباكيل عن عبد هللا بن مسعود ,قال معرو ان عبد هللا
قال :اس تتبعين رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,قال :فانطلقنا حىت أتيت ماكن كذا وكذا ,خفط يل
خرجت َ
َ
هلكت .قال :فكنت فهيا ,قال:
خطة ,فقال يل :كن بني ظهري هذه ل خترج مهنا ,فانك ان
مفىض رسول هللا صىل هللا عليه وسمل حذفة ,أو أبعد شيئا ــ أو كام قال ــ مث انه ذكر هنينا( ) كهنم
الزط ــ قال عفان :أو كام قال عفان :ان شاء هللا ــ ليس علهيم ثياب ,ول أرى سوأهتم ,طوال,
قليل محلهم ,قال :فأتوا ,جفعلوا يركبون رسول هللا صىل هللا عليه وسمل .قال :وجعل نيب هللا صىل
هللا عليه وسمل يقرأ علهيم .قال :وجعلوا يأتوين فيخيلون ,أو مييلون حويل ,ويعرتضون يل .قال عبد
هللا :فأرعبت مهنم رعبا شديدا .قال :جفلست ــ أو كام قال ــ قال :فلام انشق معود الصبح جعلوا
يذهبون ــ أو كام قال ــ قال :مث ان رسول هللا صىل هللا عليه وسمل جاء ثقيال وجعا ,أو ياكد أن
وأما عىل قول الواقدي والبقية فيكون قطعا قد ودل بعد وفاة ابن مسعود خبمس س نوات عىل أقل تقدير ,وقبل وفاة عيل بن
أيب طالب أو بعده بقليل .وحصح ابن جحر أن ولدته اكنت س نة أربعني ,يف نفس العام اذلي تويف فيه عيل بن أيب طالب.
ولهذا مل يصحح أمحد سامعه من عيل ,وجعل سامعه من عيل وهام من بعض الرواة ,وقال :هذا ومه ,محمد بن كعب حيدث
عن عبد هللا بن شداد عن عيل ,وعن شبث بن ربعي عن عيل .قال عبد هللا بن أمحد :ومل أ َر أيب يصحح أن محمد بن كعب
مسع من عيل .قلت :ويف هذا رد لقول أيب داود اذلي أثبت سامع محمد بن كعب من عيل وأن هذا من قبيل الومه ,فاذا مل
يصح سامعه من عيل ,فابن مسعود من ابب أوىل فهو متقدم الوفاة عن عيل ريض هللا عهنم .وساق البخاري يف اترخيه
بس نده اىل محمد بن كعب قال مسعت عبد هللا بن مسعود عن النيب صىل هللا عليه وسمل :من قرأ حرفا من كتاب هللا فهل
حس نة .قال البخاري :ل أدري حفظه أم ل اهـ .وقول البخاري هذا يريد به أحد رواة هذا الس ناد ,يريد به التشكيك يف
حصة سامع محمد بن كعب من ابن مسعود ,وهللا أعمل.
انظر الطبقات (  ) /اترخي ادلوري (  ) 88/العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا (  )5 7/التارخي الصغري
(  ) 78/التارخي الكبري (  ) 6/اترخي ابن عساكر ( ) 0/55هتذيب الكامل ( ) 0/ 6الاكشف ( ) /
اترخي السالم (  ) 60/سري النبالء ( )65/5هتذيب الهتذيب ( ) 0/1تقريب الهتذيب ( .)50
()
للمر َأةَ :اي َه َنة أقبيل .قال ابن
هَنني مجع هن ,ويه لكمة يكىن هبا عن النسان .وقو ْهلمَ :اي هَن أقبلَ :اي رجل أقبل ,ويقال ْ
الثري :ويف حديث ابن مسعود ,وذكر ليةل اجلن فقال :مث ان هنينا أتوا علهيم ثياب بيض طوال .هكذا جاء يف مس ند أمحد
بن حنبل يف غري موضع من حديثه مضبوطا مقيدا ,ومل أجده مرشوحا يف يشء من كتب الغريب ,ال أن أاب موَس ذكر يف
غريبه عقيب أحاديث الهن والهناة :ويف حديث اجلن :فاذا هو هبنني كهنم الزط .مث قال :مجعه مجع السالمة ,مثل كرة وكرين,
فكنه أراد الكناية عن أشخاصهم .انظر هتذيب اللغة ( ) /5احملمك واحمليط العظم (  ) 6/الهناية يف غريب احلديث
والثر (.) 71/5
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يكون وجعا ,مما ركبوه .قال :اين لجدين ثقيال ,ــ أو كام قال ــ فوضع رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل رأسه يف جحري .ــ أو كام قال ــ قال :مث ان هنينا أتوا ,علهيم ثياب بيض طوال ــ أو كام قال ــ
وقد أغفى رسول هللا صىل هللا عليه وسمل .قال عبد هللا :فأرعبت مهنم أشد مما أرعبت املرة الوىل
 قال عارم يف حديثه :قال :فقال بعضهم لبعض :لقد ُأعطي هذا العبد خريا ,ــ أو كام قالوا ــ انعينيه انمئتان ,أو قال :عينه ,ــ أو كام قالوا ــ وقلبه يقظان ,مث قال - :قال عارم وعفان  : -قال
بعضهم لبعض :همل فلنرضب هل مثال ,ــ أو كام قالوا ــ قال بعضهم لبعض :ارضبوا هل مثال ونؤول
حنن ,أو نرضب حنن وتؤولون أنمت .فقال بعضهم لبعض :مثهل مكثل س يد ابتىن بنياان حصينا ,مث
أرسل اىل الناس بطعام ــ أو كام قال ــ مفن مل يأت طعامه ,أو قال :مل يتبعه ,عذبه عذااب شديدا ــ
أو كام قالوا ــ قال الخرون :أما الس يد :فهو رب العاملني ,وأما البنيان :فهو السالم ,والطعام :اجلنة
وهو ادلاعي ,مفن اتبعه اكن يف اجلنة - .قال عارم يف حديثه :ــ أو كام قالوا ــ ومن مل يتبعه عذب ,ــ
أو كام قال ــ مث ان رسول هللا صىل هللا عليه وسمل استيقظ ,فقال :ما رأيت اي ابن أم عبد؟ فقال
عبد هللا :رأيت كذا وكذا .فقال النيب صىل هللا عليه وسمل :ما خفي عيل مما قالوا يشء ,قال نيب
هللا صىل هللا عليه وسمل :مه نفر من املالئكة  -أو قال  -مه من املالئكة ,أو كام شاء هللا( ).
( ) اس ناده منقطع .رواه أمحد ( ) /6والبخاري خمترص َا يف التارخي الكبري (  ) 00/وابن عساكر يف اترخيه
( ) 6 / 6مجيعا من طريق معمتر بن سلمين ,قال :قال أيب :حدثين أبو متمية عن معرو  -ولعهل أن يكون الباكيل  -حدثه
معرو عن ابن مسعود به .قال البخاري :ل يعرف لعمرو سامع من ابن مسعود.
واحلديث من هذا الطريق عزاه ابن كثري يف تفسريه ( ) 1 /7اىل أيب نعمي مث قال :وفيه غرابة شديدة.
ورواه الرتمذي (  ) /والزبار ( ) 7 /5والبخاري خمترصا يف التارخي الكبري (  ) 00/والفاكهىي خمترصا يف أخبار
مكة (  ) 1 /مجيعا من طريق جعفر بن مميون عن أيب متمية عن أيب عامثن ــ هو الهندي ــ عن ابن مسعود بنحوه.
ال أن ذ ْكر أيب عامثن الهندي شا ٌذ ,شذ به جعفر بن مميون ــ وهو صدوق خيطئ ,وليس ابلقوي ــ حيث رواه عن أيب متمية
عن أيب عامثن الهندي ,خمالفا بذكل لسلمين التميي الثقة اذلي رواه عن أيب متمية عن معرو الباكيل .قال الزبار :وهذا احلديث
ل نعلمه يروى عن عبد هللا ال من هذا الوجه ,وقد رواه التميي خفالف جعفر بن مميون يف اس ناده ,وقال عن معرو الباكيل
عن أيب عامثن أهـ  .واليه يشري صنيع البخاري يف اترخيه حيث ذكر رواية جعفر بن مميون ــ وقد ترمجه بقوهل :ليس بيشء ــ
مث تعقهبا برواية التميي الثقة .مث وجدت الش يخ حسن بن حيدر الوائيل قد س بقين اىل هذا حيث قال :وقد اختلف يف
اس ناده عىل أىب متمية ,فقال عنه جعفر بن مميون ما س بق ,خالفه سلمين التميى اذ قال عنه عن معرو عن ابن مسعود ,فأبدل
معرو الباكىل عن أىب عامثن ,والتميى امام ثقة جحة ,وجعفر دون ذكل وهل أخطاء فروايته مرجوحة اهـ.
قلت :وقول الزبار( :عن معرو الباكيل عن أيب عامثن) كذا يف املطبوع ولعل الصواب عن معرو الباكيل عن ابن مسعود لنه
الوارد يف السانيد.
وقوهل يف رواية سلمين التميي( :فانطلقنا حىت أتيت ماكن كذا وكذا) ,قد جاء بيانه يف رواية جعفر بن مميون وفهيا (فأخذ
بيد عبد هللا بن مسعود حىت خرج به اىل بطحاء مكة فأجلسه  ...احلديث)
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قلت :معرو الباكيل خمتلف يف حصبته ,قال ابن أيب حاُت :مسعت أيب وسألته عن معرو الباكيل أهل حصبة؟ فقال :أهل الشام
ل يثبتون هل حصبة .وقال :س ئل أيب عن معرو الباكيل هل هل حصبة؟ فقال :روى سعيد اجلريري عن أيب متمية قال :قدمت
الشام فرأيت رجال قد احتوشه الناس فقالوا :هذا أخر من بقي من أحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,هذا معرو
الباكيل قال أيب :ول أعمل روى هذا احلديث غري سعيد اجلريري ,ول أرى هل حصبة ,لن معرو الباكيل روى عن عبد هللا بن
معرو ,ول أعمل روى عن النيب صىل هللا عليه وسمل شيئا ,وروى عن كعب ,وروى أيضا عن ابن مسعود حديث ليةل
اجلن.
قال :وس ئل أيب عن معرو الباكيل هل هل حصبة؟ فقال :يقول أهل البرصة هل حصبة ,وأهل الشام يقولون ليست هل حصبة,
واذلي عندي أنه ليست هل حصبة .وقال ابن سعد :أخربان يزيد بن هارون قال :أخربان اجلريري عن أيب متمية الهجميي قال:
قدمت الشام فاذا أان برجل جممتع عليه حيدث ,جمذوذ الصابع  -ويف حديث حامد بن سلمة جمذم اليدين  -فقلت :من هذا؟
قالوا :ان هذا أفقه من بقي عىل وجه الرض من أحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,هذا معرو الباكيل .فقلت :ما
شأن أصابعه؟ قالوا :أصيبت يوم الريموك .ورواه البخاري يف التارخي الوسط (  ) 86/والتارخي الصغري (  ) 6/وأبو
بكر بن أيب خيمثة يف اترخيه (  ) 80/من طريق حامد بن زيد عن اجلريري به .وقال العجيل :اتبعي ثقة من كبار التابعني.
قال ابن يونس :قيل هو أخو نوف الباكيل .وقال البخاري :هل حصبة .وذكره خليفة يف الصحابة .وقال أبو نعمي :معرو بن سفيان
الباكيل سكن الشام ,قيل :هل حصبة ,واختلف فيه ,وقال حفص بن غياث :اكن قد رأى النيب صىل هللا عليه وسمل ,واكن ذا
فقه .وقال ابن عبد الرب :هل حصبة ورواية ,وقال :يكىن أاب عامثن .وذكره ابن الثري اجلزري يف الصحابة وكذا اذلهيب وابن
جحر.
وانظر املراس يل لبن أيب حاُت ( ) الطبقات ( ) /7التارخي الكبري ( ) /6الثقات للعجيل (  ) 7اجلرح
والتعديل ( ) 70/6اترخي ابن يونس (  ) 68/معرفة الصحابة (  ) 0 6/الاستيعاب (  ) 06/اترخي ابن عساكر
( ) 6 / 6أسد الغابة (  ) 87/اترخي السالم ( ) 05/5الصابة (  )580/تعجيل املنفعة (  )77/نزهة اللباب
يف قول الرتمذي ويف الباب (.) /6
قلت :فقول أيب حاُت :ول أعمل روى هذا احلديث غري سعيد اجلريري ,ول أرى هل حصبة ....اخل .يشري اىل أن الس ناد اذلي
ذكر معرا الباكيل ابلصحبة مل يصح ,لن اجلريري وهو سعيد بن اايس البرصي اكن قد اختلط بأخرة ,والرواي عنه لهذه
القصة هام يزيد بن هارون وحامد بن زيد ,وهام ممن مسع منه بعد الاختالط .وعليه فالصحيح أنه اتبعي ,ومل أجد من وثقه,
وهللا أعمل .انظر هتذيب الكامل ( ) 8/ 0مع حاشيته.
تنبيه :نسب ابن الرتكامين ـ وتبعه الزيلعي ـ اىل الطحاوي أنه قال يف كتابه املسمى ابلرد عىل الكرايىس :الباكيل هذا من أهل
الشام ومل يرو هذا احلديث عنه ال أبو متمية ,وهذا ليس ابلهجميى بل هو السلمى ,برصي ليس ابملعروف اهـ .وتعقبه الش يخ
أمحد شاكر فقال :وهذا خطأ من الطحاوي ,فأبو متمية هو الهجميي وهو اذلي يروي عن معرو الباكيل ... ,وأما السلمي فانه
معروف ,ترمجه البخاري يف الكىن ومل يذكر فيه جرحا اهـ .قلت :قال ابن املديين يف حديث ليةل اجلن :وأما أبو عامثن الهندي
فرواه التميي عن أيب عامثن ومل يرفعه ,رواه أبو متمية السلمي عن أيب عامثن عن عبد هللا ,ورواه عن جعفر بن مميون حيىي
ورواه عن أيب متمية عن أيب عامثن عن عبد هللا فاكن عندي أنه أبو عامثن الهندي لرواية التميي عن أيب عامثن عن ابن مسعود
بعض احلديث اهـ .فابن املديين يرى أن أاب متمية السلمي املذكور امنا يروي عن أيب عامثن الهندي وليس عن الباكيل ,فيحمتل
أن يكون السلمي هذا هو نفسه الهجميي لمرين ,أحدهام أن الهجميي ذكروا أن نسبته من بين سالن فيقال هل أبو متمية
السيل ,فرمبا وقع يف نسبته تصحيف اىل السلمي لتقارهبام ,والمر الثاين أن السلمي ل يعرف ابلرواية عن الباكيل ,واملعروف
بذكل هو السيل الهجميي ,وهللا أعمل.
انظر العلل لبن املديين ( ) 00اجلوهر النقي (  ) /نصب الراية (  ) /مس ند أمحد (تـ  /شاكر) ( .) /
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وقوهل :فانطلقنا حىت أتيت ماكن كذا وكذا .قد جاء مبينا يف رواية أخرى لهذا احلديث وفهيا :فأخذ
بيد عبد هللا بن مسعود حىت خرج به اىل بطحاء مكة ,ويف رواية :أبطح مكة.
وهذا احلديث فيه انقطاع بني معرو الباكيل وابن مسعود ,وقال البخاري :ل يعرف لعمرو سامع من
ابن مسعود .ومعرو الباكيل ٌ
خمتلف يف حصبته ,.والصحيح أنه اتبعي ,ومل يوثقه أحد ,وقد انفرد بذكر
حضور املالئكة ,وهذا مل يرد يف أي رواية من رواايت شهود ابن مسعود ليةل اجلن عىل اختالفها,
ولهذا قال احلافظ ابن كثري بعد أن ذكره يف تفسريه :وفيه غرابة شديدة اهـ .وعليه فال يثبت حديث
شهود ابن مسعود ليةل اجلن يف بطحاء مكة ,وهللا أعمل.
ا
خامسا :شهود ابن مسعود ليلة اجلن مبكة دون حتديد
لكان احلادثة:
وقد وردت هذه الرواايت عن ابن لعبد هللا بن مسعود ,وأيب ظبيان حصني بن جندب ,وسعيد
بن احلارث بن أيب املعىل ,وعيل بن رابح.
ـ رواية ابن عبد هللا بن مسعود عن أبيه:
فقد رواها البخاري يف اترخيه الكبري من طريق أيب عبيدة بن محمد بن عامر قال أخربين طلحة بن
عبد هللا بن عوف( ) عن ابن لعبد هللا بن مسعود ,أن أابه حدثه أن النيب صىل هللا عليه وسمل
اجهتد ليةل اجلن ,حىت خرج من البيوت ,وهو مبكة ,مث خط ,فقال :اجلس ول تفرق ,وقال :من
هؤلء اذلين مسعهتم يلكمونك؟ قال :وفد جن جزيرة( ).
( ) يف املطبوع (معرو) بدل من (عوف) ,وأفدت التصويب من حاش ية خترجي الحاديث املرفوعة يف كتاب التارخي الكبري
للبخاري (  )81اعداد د/محمد بن عبد الكرمي بن عبيد.
( ) منقطع الس ناد .رواه البخاري يف التارخي الكبري (  ) 00/قال لنا عيل حدثنا يعقوب بن ابراهمي بن سعد قال حدثنا أيب
عن صاحل عن أيب عبيدة قال أخربين طلحة بن عبد هللا بن عوف به .مث قال :ل يعرف لطلحة سامع من ابن عبد هللا.
قلت :وان اكن سامعه من أبناء عبد هللا بن مسعود ممكنا ,فان طلحة هذا قد روى عن بعض الصحابة ,ال أن قول البخاري
هنا هو املعمتد ,وخصوصا أنه مل يعارضه أحد ,وأيضا مل جند يف ش يوخ طلحة واحدا من أبناء عبد هللا بن مسعود ,هللا أعمل.
وأبو عبيدة بن محمد بن عامر بن ايرس .قال أبو حاُت :منكر احلديث .وقال مرة :حصيح احلديث .قال عبد هللا بن أمحد وابن
معني :ثقة .وقال ابن جحر :مقبول.
انظر اجلرح والتعديل ( ) 05/1سؤالات ابن اجلنيد ( ) هتذيب الكامل (  )6 /تقريب ابلهتذيب (.)656
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ابن عبد هللا بن مسعود
وفيه انقطاع بني طلحة بن عبد هللا وبني ابن عبد هللا بن مسعود ,كام أن َ
هنا مل أقف عىل من ذكر تعيينه ,فيحمتل أنه عبد الرمحن ,لقوهل أن أابه حدثه ,وهو أكرب أبناء عبد
هللا بن مسعود ,وقد اختلف يف سامع عبد الرمحن من أبيه ,وقد أثبته بعضهم ,غري أن غاية ما
ذكروه يف سامعه من أبيه حديثان ,وليس فهيام حديث الباب ,وعليه فيكون فيه انقطاع أيضا ,حيث
أنه مل يسمع هذا احلديث من أبيه .وحيمتل أن الراوي عن ابن مسعود هو أبو عبيدة ,واخلالف يف
سامعه من أبيه أشد من اخلالف يف أخيه ,والكرث عىل أنه مل يسمع منه ,غري أن هل عناية حبديث
أبيه حفملها كثري من المئة عىل التصال ,ال أن هذه الرواية فهيا انقطاع كام س بق ,ولو حصت فهىي
خمالفة لرواية الثقات عن أيب عبيدة يف عدم شهود أبيه ليةل اجلن ,وعىل فرض حصهتا فليس فهيا أن
ابن مسعود رأى اجلن ,وامنا مسع أصواهتم حفسب.

وأما ابن عبد هللا بن مسعود فهو أحد ثالثة ,اما عبد الرمحن وبه يكىن عبد هللا بن مسعود ,واما أبو عبيدة واما عتبة.
وهذا الخري مل ينقَل عنه العمل .وأما الخران فقد قال شعبة يف عبد الرمحن :مل يسمع من أبيه .وقال ابن معني :عبد الرمحن
بن عبد هللا بن مسعود ,وأبو عبيدة ,مل يسمعا من أبهيام .وقال مرة :مسع من أبيه ومن عيل .وقال مرة :مسع من أبيه حديثني,
حديث الضب وحديث تأخري الوليد للصالة .وقال حيىي بن معني عن بعضهم :مات عبد َّاَّلل بن مسعود ,وعبد الرمحن بن
عبد َّاَّلل ابن ست س نني أو حنوه .وقال ابن سعد عن عبد الرمحن :اكن ثقة قليل احلديث ,وقد تلكموا يف روايته عن أبيه,
واكن صغريا .وقال عن أيب عبيدة :وذكروا أنه مل يسمع من أبيه شيئا .وس ئل أمحد هل مسع عبد الرمحن من أبيه؟ قال نعم,
يف حديث لرسائيل يقول مسعت أيب عبد هللا ,وأما أبو عبيدة فمل يسمع شيئا .وقال مرة :ليس ال يف حديث الضب,
وليس يقول سعيد وسفيان :مسعت .وما أراه مسع ,وقال :مل يسمع .قال املروذي :قلت هل ,فقال :روى ارسائيل عن أيب
احساق عن عبد الرمحن مسعت أيب خطأ ,ليس يقول سفيان ول غريه .وقال أيضا :أما الثوري ورشيك فاهنام ل يقولن :مسع.
وقال البخاري وأبو حاُت :مسع أابه .وقال العجيل :يقال انه مل يسمع من أبيه الحرفا واحدا (حمرم احلالل مكس تحل احلرام).
وقال احلاُك اتفق مشاخئ أهل احلديث أنه مل يسمع من أبيه .قال احلافظ ابن جحر :وهو نقل غري مس تقمي.
وخالصة الالكم يف هذا أن غاية ما ذكروه يف سامع عبد الرمحن من أبيه ــ عند من أثبت السامع ــ حديثان فقط ,ليس فهيام
شهود ابن مسعود ليةل اجلن ,فيكون منقطعا .وحيمتل أن تكون هل عناية حبديث أبيه ,كام هو احلال يف رواية أخيه أيب عبيدة
عن أبيه ,فيحمل عىل التصال ,مع أنه قليل الرواية ,ولكن يبقى اعالل هذه الرواية من هجة عدم سامع طلحة هل .وأما ان
اكن الراوي لهذه القصة هو أبو عبيدة فيكون الس ناد منكرا خملالفته لرواية الثقات عن أيب عبيدة من عدم شهود أبيه ليةل
اجلن ,وهللا أعمل.
انظر اترخي ادلوري (  ) 5 /تسمية من روي عنه من أولد العرشة ( )81الطبقات ( ) 7/6( ) 8/6مسائل ابن
هائن (  ) /العلل رواية عبد هللا بن أمحد (  ) /هتذيب الجوبة ( ) 65اجلامع لعلوم المام أمحد () 5/ 8
التارخي الوسط (  )7 /التارخي الكبري ( ) 00/5اجلرح والتعديل ( ) 8/5الثقات للعجيل ( ) 15هتذيب الكامل
( ) 1/ 7هتذيب الهتذيب (.) 5/6
وقوهل( :وفد جن جزيرة) هكذا هو يف املطبوع ومل يتبني يل.
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ـ رواية أيب ظبيان عن ابن مسعود:
فقد رواها احساق بن راهويه أخربان جرير بن عبد امحليد عن قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن ابن
مسعود ريض هللا عنه قال :انطلق النيب صىل هللا عليه وسمل ,وانطلق يب معه ,حىت انهتىى اىل
الرباز ,مث خط يل خطة ,فقال :ل تربح حىت أرجع اليك ,مفا جاء صىل هللا عليه وسمل حىت جاء
السحر .فقال صىل هللا عليه وسملُ :أ ْرسلت اىل اجلن .فقلت :مفا هذه الصوات اليت أمسعها .قال
صىل هللا عليه وسمل :يه أصواهتم حني ودعوين وسلموا عيل( ).
وس نده ضعيف ,من أجل قابوس بن أيب ظبيان ,فهو ضعيف احلديث ,ول حيتج به .وهذه الرواية
أيضا ليس فهيا رؤية ابن مسعود للجن ,وامنا مسع أصواهتم حفسب ,كام يف الرواية اليت قبلها ,وهللا
أعمل.
ـ رواية سعيد بن أيب املعىل عن ابن مسعود:
فقد رواها الطرباين من طريق داهر بن نوح ثنا أبو هامم محمد بن الزبرقان عن موَس بن عبيدة
أخربين سعيد بن احلارث بن أيب املعىل عن عبد هللا بن مسعود قال :خرج رسول هللا صىل هللا
عليه وسمل قبل الهجرة اىل نوايح مكة خفط يل خطا وقال :ل حتدث ََّن شيئ َا حىت أتيك ,مث قال :ل
يروعنك ول هيولنك يشء تراه ,قال :فتقدم شيئا مث جلس ,فاذا رجال سود كهنم رجال الزط ,قال:
( ) اس ناده ضعيف .رواه احساق بن راهويه أخربان جرير عن قابوس بن أيب ظبيان به .املطالب العالية (.) 88/ 5
وفيه قابوس بن أيب ظبيان ,وقد أثىن عليه بعضهم ووثقه ,مهنم يعقوب بن سفيان وابن معني يف رواية ادلوري عنه قال :ثقة,
وقال مرة :ليس به بأس .وقال العجيل :ل بأس به .وقال ابن عدي :أحاديثه متقاربة وأرجو أنه ل بأس به.
وأكرثمه تلكموا فيه ,فقال ابن سعد :فيه ضعف ل حيتج به .وقال ابن منري :مل يكن يسوى مترة .وقال ابن املديين :اكن ضعيفا
يف احلديث .وقال أمحد :ليس هو بذاك .وقال :مل يكن من النقد اجليد .وقد روى الناس عنه .وكذا قال تلميذه جرير بن عبد
امحليد وزاد :نفق قابوس .أي مىش حديثه يف الناس ومل يكن بذاك .وقال جرير أيضا :أتينا قابوس بعد فساده .وقال ابن
معني :ثقة جائز احلديث .أي أنه مع ضعفه جاز حديثه .وقد قال مرة :ضعيف احلديث .وقال أبو حاُت :يكتب حديثه ول
حيتج به .وقال النسايئ :ليس ابلقوي ,ضعيف .وقال البلخي :يكتب حديثه ول حيتج به .وقال ابن حبان :اكن رديء احلفظ
يتفرد عن أبيه مبا ل أصل هل ,رمبا رفع املراس يل وأس ند املوقوف ,اكن حيىي بن معني شديد امحلل عليه .وقال ادلارقطين:
ضعيف ,ولكن ل يرتك .قلت :واذلي يظهر أنه ضعيف احلديث ,وحديثه حسن يف الشواهد فقد روى الناس عنه ومل
يرتكوه.
الطبقات ( ) 0/6اترخي ابن حمرز (  ) /اترخي ادلوري (  ) 7 /العلل رواية عبد هللا بن أمحد (  ) 81/التارخي
الكبري ( ) 1 /7الثقات للعجيل (  ) 01/قبول الخبار (  ) 01/اجلرح والتعديل ( ) 5/7اجملروحني لبن حبان
(  ) 6/الاكمل لبن عدي ( ) 7 /7اخملتلف فهيم لبن شاهني (  )6هتذيب الكامل (  ) 7/املغين ( )5 7/
هتذيب الهتذيب () 05/8
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ون عَلَ ْيه ل َبدا} ,فأردت أن أقوم فأذب عنه ابلغا ما بلغت,
واكنوا كام قال هللا عز وجل { َاكدوا يَكون َ
مث ذكرت عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل مفكثت ,مث اهنم تفرقوا عنه فسمعهتم يقولون :اي
رسول هللا ,ان شقتنا بعيدة وحنن منطلقون فزودان ,فقال :لمك الرجيع ,وما أتيمت عليه من عظم فلمك
عليه محلا ,وما أتيمت عليه من الروث فهو لمك مترا  ,فلام ولوا قلت :من هؤلء؟ قال :هؤلء جن
نصيبني( ).
واس ناده ضعيف جدا ,من أجل موَس بن عبيدة الربذي ,قال المام أمحد :ل حتل عندي الرواية
عنه ,وتركه بعض المئة ,كيحىي بن سعيد القطان والبخاري.
ـ رواية ع َيل بن رابح عن ابن مسعود:
فقد رواها الطرباين يف املعجم الوسط والبهيقي يف ادللئل وغريهام من طريق موَس بن ع َيل بن
رابح عن أبيه عن عبد هللا بن مسعود قال :اس تتبعين رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ليةل ,فقال:
ان نفرا من اجلن مخسة عرش بنو اخوة وبنو مع يأتوين الليةل فأقرأ علهيم القرأن ,فانطلقت معه اىل
( ) اس ناد ضعيف جدا .رواه الطرباين يف الكبري ( )66/ 0حدثنا عبدان بن أمحد ثنا داهر بن نوح ثنا أبو هامم محمد بن
الزبرقان به.
وفيه موَس بن عبيدة بن نش يط أبو عبد العزيز الربذي ,اكن عابدا انساك وايه احلديث ,تركه حيىي بن سعيد ,وقال أمحد:
ل حتل عندي الرواية عنه .وذكره فميكن ل يكتب حديثم .وقال ابن معني :ل حيتج حبديثة .وقال مرة :ضعيف .وقال :وامنا
ضعف حديثه لنه روى عن عبد َّاَّلل بن دينار أحاديث مناكري .وقال مرة :اكن ضعيفا ضعيفا ,اكن حيىي القطان ل يرى أن
يكتب حديثه .وقال أبو حاُت :منكر احلديث .ونقهل البخاري عن أمحد .وقال أبو زرعة :ليس بقوي احلديث .وقال البخاري:
ل أحدث عنه .وقال مرة :ل أكتب عنه .وقال العقييل :موَس مرتوك .وقال ابن سعد :واكن ثقة كثري احلديث ,وليس حبجة.
وقال ابن حبان :وجعلوا جيدون املسك يفوح من قربه ,واكن من خيار عباد هللا نساك وفضال وعبادة وصالحا ,ال أنه غفل
عن التقان يف احلفظ حىت يأيت ابليشء اذلي ل أصل هل متوهام ,ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الثبات من غري
تعمد هل ,فبطل الاحتجاج به من هجة النقل ,وان اكن فاضال يف نفسه .وقد وثقه العجيل ووكيع بن اجلراح .وقال احلافظ ابن
جحر :ضعيف ول س مي يف عبد هللا بن دينار.
انظر سؤالات ابن اجلنيد (  ) 8سؤالات ابن أيب شيبة ( ) 0العلل الكبري للرتمذي ( ) 00الضعفاء الكبري
(  ) 60/ ( ) 7 / ( ) 5 /الطبقات (  ) 07/اترخي ادلوري (  ) 57/التارخي الكبري( ) 1 /7اجلرح
والتعديل ( ) 5 /8اجملروحني (  ) /هتذيب الكامل ( ) 0 / 1مزيان الاعتدال (  ) /اكامل هتذيب الكامل
(  ) 7/هتذيب الهتذيب ( ) 56/ 0تقريب الهتذيب ( .)55
وداهر بن نوح الهوازي .ذكره ابن حبان يف الثقات وقال :رمبا أخطأ .قال ادلارقطين كام يف سؤالات الربقاين :ل بأس به.
وقال يف العلل :ش يخ لهل الهواز ,ليس بقوي يف احلديث .فقال اذلهيب معقبا :وصلحه غريه .وروى هل ادلارقطين يف
السنن حديث أيب هريرة من أشرتى شيئا مل يره فهو ابخليار اذا رأه .قال ابن القطان :داهر بن نوح ل يعرف ,ولعل اجلناية
منه .انظر الثقات ( ) 8/8علل ادلارقطين (  ) 0/سؤالات الربقاين لدلارقطين ( ) 1املغين (  ) 6/ذيل مزيان
الاعتدال ( .)1
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املاكن اذلي أراد ,جفعل يل خطا مث أجلس ين فيه ,وقال :ل خترجن من هذا ,فبت فيه حىت أاتين
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل مع السحر ,ويف يده عظم حائل وروثة ومحمة ,فقال :اذا أتيت
اخلالء فال تستنجني بيشء من هذا ,قال :فلام أصبحت قلت :لعلمن حيث اكن رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل ,فذهبت فرأيت موضع س بعني بعريا( ).

( ) ضعيف الس ناد .رواه الطرباين يف الوسط ( :) 7/1حدثنا املقدام ثنا عبد هللا بن صاحل حدثين موَس بن عيل بن
رابح عن أبيه به.
وفيه أبو صاحل املرصي عبد هللا بن صاحل اكتب الليث بن سعد ,وقد ساء حاهل بأخرة ,واهتمه بعضهم وليس هو كذكل ,وامنا
ُأ َيت من غفلته ,وقد مىض .ومل ينفرد بل اتبعه روح بن صالح ,وأيضا عبد هللا ابن املبارك وابن وهب ,ال أن روايهتام
خمترصة كام س يأيت.
وفيه املقدام بن داود بن عيىس بن تليد أبو معرو الرعيين ,الراوي عن أيب صاحل ,وهو ضعيف متلكم فيه ,ونس به النسايئ
اىل الكذب وقال فيه ليس بثقة .قال ابن أيب حاُت :مسعت منه مبرص وتلكموا فيه .وكذا قال ابن يونس وأبو احلسن ابن
القطان .وضعفه ادلارقطين يف غرائب ماكل .وقال مسلمة بن القامس :روايته ل بأس هبا .وقال محمد بن يوسف الكندي :مل
يكن ابحملمود يف روايته عن خادل بن نزار ,وذكل لهنم سألوه عن مودله فأخربمه ,مث نظروا اىل السطوانة عىل رأس خادل بن
نزار فاذا سن املقدام يومئذ أربعة أعوام ,أو مخسة .وذكر القايض عياض أن هذا هو سبب ريم النسايئ هل ابلكذب .قال ابن
جحر :وهذا جرح هَني فلعهل أمسع عليه هو صغري .وقال برهان ادلين احلليب :ذكر اذلهيب الكم الناس فيه ومل يذكر يف ذكل أنه
وضع ,وقد ذكر هل احلاُك حديثا يف امجلال املرحتل قال احلاُك :وهل شاهد فذكره ,وفيه مقدام الرعيين مث قال اذلهيب :مل يتلكم
عليه احلاُك وهو موضوع عىل س ند الصحيحيىن ,ومقدام متلكم فيه ,والفة منه انهتىى فقوهل والفة منه حيمتل أنه وضعه وهللا
أعمل اهـ الكم احلليب .وقال ش يخنا أبو احلسن السلميين :ضعيف.
اجلرح والتعديل ( ) 0 /8اترخي ابن يونس (  ) 8 /بيان الومه (  ) /الكشف احلثيث (  ) 6مزيان الاعتدال
(  ) 76/لسان املزيان ( ) /8ارشاد القايص وادلاين ( .)65
وعَيل بن رابح بن قصري أبو موَس اللخمي املرصي ,ويقال هل ع َيل ,اتبعي ثقة ,قال الطرباين :مل يرو عيل بن رابح عن ابن
مسعود حديثا غري هذا .وقال ادلارقطين :عيل بن رابح ل يثبت سامعه من ابن مسعود ,ول يصح.
وقال البهيقي :مل يثبت سامعه من ابن مسعود .قال أمحد شاكر يف حتقيق املس ند (  :) /عيل بن رابح بن قصري اللخمي:
اتبعي ثقة ,ودل س نة  , 0فعارص ابن مسعود ,وان مل أجد ما يدل عىل روايته عنه ال هذا احلديث اهـ .ولكن قال ابن
الرتكامين :ان مسلام أنكر يف ثبوت التصال اشرتاط السامع وادعى اتفاق أهل العمل عىل أنه يكفي اماكن اللقاء والسامع .وعيل
هذا ودل س نة مخس عرشة ,وكذا ذكر أبو سعيد بن يونس ,فسامعه عن ابن مسعود ممكن بال شك لن ابن مسعود توىف
س نة اثنتني وثالثني وقيل س نة ثالث وثالثني.
قلت :مل أقف عىل أحد ممن ترمج هل ذكر أنه روى عن ابن مسعود ,ويبعد أن يغفل مجيع من ترمج هل عن ذكره يف تالميذ ابن
مسعود ,أو أن ابن مسعود من ش يوخه ,وان اكن احامتل سامعه قامئا ,ولكن مع ترصحي المامني ادلارقطين والبهيقي بعدم
سامعه منه ,يقوى يف النفس ما ذهبا اليه ,وهللا أعمل.
انظر طبقات ابن سعد ( )5 /7التارخي الكبري( ) 7 /6الثقات للعجيل (  ) 5 /اجلرح والتعديل ( ) 86/6اترخي
ابن يونس (  ) 6 /الثقات لبن حبان ( ) 6 /5اترخي ابن عساكر (  ) 7 /هتذيب الكامل ( ) 6/ 0اترخي
السالم (  ) 8 /اجلوهر النقي ( .) 0/
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ورواه أيضا البهيقي يف ادللئل (  ) /أخربان أبو عبد الرمحن السلمي وأبو نرص بن قتادة ,قال :أخربان أبو محمد حيىي بن
منصور القايض قال :حدثنا أبو عبد هللا محمد بن ابراهمي البوس نجي قال :حدثنا روح بن صالح قال :حدثنا موَس بن عيل
بن رابح به ,ال أنه قال يف أخره :مربك س تني بعريا.
وفيه روح بن صالح بن س يابة أبو احلارث املوصليي املرصي .وس يابة أمه .قال ابن عدي :ضعيف .وقال أيضا :ولروح ْبن
س َيابة أحاديث ليست ابلكثرية ,عن ا ْبن لَهي َعة والليث وسعيد ْبن أيب أيوب وحيىي ْبن أيوب وحيوة وغريمه ,ويف بعض
حديثه نكرة .وقال ابن يونس يف اترخي الغرابء :من أهل املوصل قدم مرص وحدث هبا ,رويت عنه مناكري .وقال ابن ماكول:
ضعفوه .وقال ادلارقطين :اكن ضعيفا يف احلديث .وقال ابن منده :صاحب مناكري .وذكره ابن اجلوزي يف الضعفاء واملرتوكون.
وقال احلاُك :ثقة مأمون .وذكره ابن حبان يف الثقات.
انظر الاكمل (  )6 /الثقات ( ) /8املؤتلف واخملتلف (  ) 77/فتح الباب يف الكىن واللقاب (  ) 5الضعفاء
واملرتوكون (  ) 87/اترخي السالم ( )8 /5لسان املزيان ( .) 80/
وقد س بق قريبا أنه مل ينفرد ,بل اتبعه أبو صاحل املرصي ,ال أن الس ناد اىل روح فيه أبو عبد الرمحن السلمي الم ,الزدي
الب ,وهو محمد بن احلسني بن محمد بن موَس احلافظ الزاهد الصويف النيسابوري ,نسب اىل جده لمه ,وهو أحد ش يوخ
البهيقي ,وقد أكرث الرواية عنه ,وهو صاحب أخبار الصوفية ,وقد صنف هلم سننا وتفسريا واترخيا ,قال احلاُك :كثري السامع
والطلب ,متقن فيه ,من بيت احلديث والزهد والتصوف .وقال اخلطيب البغدادي :وقال يل محمد بن يوسف القطان
النيسابوري :اكن أبو عبد الرمحن السلمي غري ثقة ,ومل يكن مسع من المص ال شيئا يسريا ,فلام مات احلاُك أبو عبد هللا بن
البيع حدث عن المص بتارخي حيىي بن معني وبأش ياء كثرية سواه ,قَ َال :واكن يضع للصوفية الحاديث .قلت ( اخلطيب):
قدر أيب عبد الرمحن عند أهل بدله جليل ,وحمهل يف طائفته كبري ,وقد اكن مع ذكل صاحب حديث جمودا مجع ش يوخا
وترامج وأبوااب .قال اذلهيب :ألف حقائق التفسري ,فأىت فيه مبصائب وتأويالت الباطنية ,نسأل هللا العافية  ...اىل أن قال :قد
سأل أاب احلسن ادلارقطين عن خلق من الرجال سؤال عارف هبذا الشأن .وقال أيضا :ويف امجلةل ففي تصانيفه أحاديث
وحاكايت موضوعة ,ويف حقائق تفسريه أش ياء ل تسوغ أصال ,عدها بعض المئة من زندقة الباطنية ,وعدها بعضهم عرفاان
وحقيقة ,نعوذ ابهلل من الضالل ومن الالكم هبوى ,فان اخلري لك اخلري يف متابعة الس نة والمتسك هبدي الصحابة والتابعني
ريض هللا عهنم .وقال مرة :تلكموا فيه وليس بعمدة ....ويف القلب مما ينفرد به .وقال أيضا :تلكم فيه وما هو ابحلجة  ....وهل
يف حقائق التفسري حتريف كثري .وقال احلافظ ابن جحر :قال البهيقي :مثهل ان شاء هللا ل يعمتد ,ونس به اىل الومه ,واكن اذا
حدث عنه يقول :حدثين أبو عبد الرمحن السلمي من أصل كتابه .وقال ش يخنا أبو احلسن السلميين :امام يف التصوف,
صاحب اتقان ورحةل يف احلديث ,طعن فيه من أجل كتابه حقائق التفسري ,ويف مصنفاته مناكري وموضوعات ليست عىل
سبيل العمد ,وهل غرائب وأفراد فالصل يف حديث الصحة حىت يظهر أنه قد انفرد مبا ل يقبل منه ,ول يلزم من الطعن يف
املصنَّف الطعن يف عداةل وضبط املصنف ,وهللا أعمل .قلت :واذلي يظهر وهللا أعمل أن املوضوعات يف كتبه بعضها من هجته
عىل سبيل الومه ل عىل سبيل تعمد الكذب كام أشار اليه البهيقي ,فقد نفى عنه العمد لجل الومه القبيح الواقع يف كتبه,
المر اذلي اكن سببا يف ريم من رماه بوضع احلديث ,ولعهل اىل هذا أشار اذلهيب بقوهل( :ويف القلب مما ينفرد به) أي ما
ينفرد به حيمتل أن يكون هو اذلي وضعه معدا نرصة ملذهبه لول ما قيل من أن هذا من قبيل الومه ,بعد قوهل عنه( :ليس
بعمدة) أي ما حدث به مما مل ينفرد به فانه يعترب به ,وهللا أعمل.
اترخي بغداد (  ) /وذكره ابن اجلوزي يف الضعفاء واملرتوكون (  )5 /طبقات علامء احلديث (  ) /تذكرة احلفاظ
(  ) 66/املغين (  )57 /سري النبالء ( ) 7/ 7مزيان الاعتدال (  )5 /لسان املزيان ( )1 /7السلسبيل
التقي ( .)116/
ومل ينفرد السلمي بل اتبعه أبو نرص بن قتادة وهو ثقة ,وقد تقدمت ترمجته.
واحلديث رواه أمحد ( ) 8 /7من طريق عبد هللا بن املبارك ,وادلارقطين يف السنن (  )87/والبهيقي يف السنن الكربى
(  ) 77/من طريق عبد هللا بن وهب الكهام ( ابن املبارك وابن وهب ) عن موَس بن عيل بن رابح قال :مسعت أيب
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واس ناده منقطع ,فعيل بن رابح مل يصح سامعه من ابن مسعود كام قاهل ادلارقطين والبهيقي ,كام أن
الرواية ليس فهيا رؤية ابن مسعود للجن اطالقا ,وهللا أعمل.
ا
سادسا :شهود ابن مسعود ليلة اجلن يف الدينة يف بقيع
الغرقد بعد اهلجرة:
رواه ابن جرير والطرباين يف مس ند الشاميني من حديث ابن غيالن الثقفي ,قال :أتيت عبد هللا
بن مسعود فقلت هل :حدثت أنك ,كنت مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ليةل وفد اجلن؟ فقال:
أجل ,فقلت :حدثين كيف اكن شأنه؟ قال :ان أهل الصفَّة أخذ لك رجل مهنم رجلني يعش هيام,
وتر ْكت فمل يأخذين مهنم أحد ,مفر يب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,فقال :من هذا؟ فقلت :أان
ابن مسعود ,فقال :ما أجدك أحد يعش يك؟ قلت :ل ,قال :فانطلق لعيل أجد كل شيئا ,فانطلقنا
حىت أىت جحرة أم سلمة ,فرتكين رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قامئا ودخل اىل أههل ,مث خرجت
اجلارية ,فقالت :اي ابن مسعود ان رسول هللا صىل هللا عليه وسمل مل جيد كل عيشا ,فارجع اىل
مضجعك ,فرجعت اىل املسجد ,جفمعت حىص املسجد فتوسدته ,والتففت بثويب ,فمل ألبث ال
قليال حىت جاءت اجلارية ,فقالت :عبد هللا بن مسعود أجب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل,
فاتبعهتا وأان أرجو العشاء ,حىت اذا بلغت مقايم ,خرج رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ويف يده
عسيب من خنل ,فعرض به عىل صدري ,فقال :انطلق أنت معي حيث أنطلق قلت :ما شاء هللا,
فأعادها عيل ثالث مرات ,لك ذكل أقول :ما شاء هللا ,فانطلق وانطلقت معه حىت أتينا بقيع
الغرقد ,خفط بعصاه خطا ,مث قال :اجلس فهيا ول تربح حىت أتيك ,مث انطلق مييش وأان أنظر اليه
خالل النخل ,حىت اذا اكن من حيث أراه رارت مثل العجاجة السوداء ,ففرقت فقلت أحلق
برسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,فاين أظن هذه هوازن مكروا برسول هللا صىل هللا عليه وسمل
ليقتلوه ,فأسعى اىل البيوت فأس تغيث الناس ,فذكرت أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أوصاين
أن ل أبرح ماكين اذلي أان فيه ,فسمعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقرعهم بعصاه ,ويقول:
اجلسوا ,جفلسوا حىت اكد ينشق معود الصبح ,مث راروا وذهبوا ,فأاتين رسول هللا صىل هللا عليه
يقول :عن ابن مسعود :أن رسول هللا صىل هللا  ...احلديث .ابلقتصار عىل ذكر الهنىي عن الاستنجاء ابلعظم والبعر .وقد
عرفت ما يف رواية عيل بن رابح عن ابن مسعود من الانقطاع.
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وسمل فقال ,أمنت بعدي؟ قلت :ل وهللا ,لقد فزعت الفزعة الوىل حىت أردت أن أيت البيوت
فأس تغيث ,حىت مسعتك تقرعهم بعصاك ,وكنت أظهنا هوازن مكروا برسول هللا صىل هللا عليه
وسمل ليقتلوه ,قال :لو أنك خرجت من هذه احللقة ما أمنت عليك أن خيطفك بعضهم ,فهل رأيت
من يشء مهنم؟ قلت :رأيت رجال سودا مس تدبرين بثياب بيض ,فقال رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل :أولئك وفد جن نصيبني ,فسألوين املتاع والزاد ,مفتعهتم بلك عظم حامل أو روثة أو بعرة.
قلت :وما يغين عهنم ذكل؟ قال :اهنم ل جيدون عظام ,ال وجدوا محله اذلي اكن عليه يوم ألك ,ول
روثة ال وجدوا فهيا حهبا اذلي اكن فهيا يوم ُألكت ,فال يستنقي أحد منمك بعظم وروثة( ).
( ) رواه الطرباين يف مس ند الشاميني (  ) /حدثنا محمد بن عبدة املصييص ثنا أبو توبة ثنا معاوية بن سالم عن زيد بن
سالم أنه مسع أاب سالم يقول :حدثين من حدثه معرو بن غيالن الثقفي قال :أتيت عبد هللا بن مسعود فذكره .ويف الس ناد
محمد بن عبدة أبو بكر املصييص ش يخ الطرباين ,وهو جمهول احلال .قال العيين :ل أعرف هل ترمجة .مغاين الخيار
(  .)5 8/قلت :ذكره ابن عساكر يف اترخي دمشق (  ) 65/5واذلهيب يف اترخي السالم ( )8 /6ومل يذكرا فيه شيئا.
وقال ش يخنا أبو احلسن السلميين :جمهول احلال .ارشاد القايص وادلاين ( .)58
وفيه ش يخ أيب سالم وهو رجل مهبم ,وفيه ابن غيالن الثقفي رجل جمهول ,قال ابن أيب حاُت يف العلل (  :)5 1/وسألت
أيب وأاب زرعة  ...قلت هلام :فان معاوية بن سالم حيدث عن أخيه عن جده عن ابن غيالن عن ابن مسعود  ...؟ قال :وهذا
أيضا ليس بيشء؛ ابن غيالن جمهول ,ول يصح يف هذا الباب يشء .وقال ادلارقطين يف السنن (  :) /الرجل الثقفي
اذلي رواه عن ابن مسعود جمهول  ,قيل :امسه معرو وقيل :عبد هللا بن معرو بن غيالن .وقال اجلوزقاين يف الابطيل
(  :)50 /جمهول ,قيل امسه معرو ,وقيل عبد هللا بن معرو .وأبو سالم هو ممطور السود احلبيش جد معاوية بن سالم,
وهو ثقة يرسل.
ورواه ادلارقطين يف السنن (  ) /من طريق الوليد بن مسمل ان معاوية بن سالم به مقترصا عىل ذكر الوضوء ابلنبيذ.
قلت :واذلي يبدو أن ذكر الوضوء ابلنبيذ يف رواية ابن غيالن خطأ ,أخطأ فيه بعض الرواة ,فانه ليس هل ذكر ال يف رواية
ادلارقطين السابقة ,ورواايت الوضوء ابلنبيذ لكها جاءت يف مكة وليست يف املدينة مهنا يشء ,وهللا أعمل.
ورواه أبو نعمي من طريق الطرباين .ذكره ابن كثري عنه يف التفسري ( ) 78/7وقال :هذا اس ناد غريب جدا ,ولكن فيه رجل
مهبم مل يسم .قلت :مل أجده يف املطبوع من ادللئل.
ويشهد لرواية الطرباين ما رواه ابن جرير يف تفسريه (  :) 7/قال ـ أي ابن عبد العىل ـ ثنا ابن ثور عن معمر عن
حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن معرو بن غَيالن الثقفي أنه قال لبن مسعود فذكره خمترصا بدون ذكر الوضوء .ويف احتاف
اخلرية ( ) 1 /6و املطالب العالية ( ) 87/ 5قال احساق بن راهويه أخربان عبد الرزاق أان معمر به دون ذكر الوضوء.
وفيه :وقال :خط عيل خطا ,وقال :ل تربح .فلام جاء قال يل :لو خرجت من اخلط مل أمن أن يتخطفك بعضهم .وقال :ان
اجلن تشاجروا يف قتيل بيهنم فقِض بيهنم ابحلق.
وقال :رأيهتم مستثفرين بثياب بعض .وقال :مه جن نصيبني سألوه الزاد.
قلت :واس ناده حصيح عدا ابن غيالن الثقفي ,وقد عرفت حاهل .واحلاصل أن احلديث ورد اتما يف روايتني ,احداهام عند
الطرباين ,ويف اس ناده مهبم وجمهولن ,أحدهام ابن غيالن الثقفي ,والرواية الثانية عند ابن جرير ,وأحال فهيا اىل رواية
علقمة ,ويف الس ناد ابن غيالن كام س بق .وهذا احلديث يش به اىل حد كبري حديث أيب زيد موىل معرو بن حريث اذلي
س بق الالكم عليه ,وقد ذكر الوضوء ابلنبيذ يف حديث أيب زيد ,وذكر أيضا يف حديث ابن غيالن هنا ,ويبعد أن يكوان
حديثني متغايرين ,وواقعتني خمتلفتني ,لستبعاد أن يتكرر سؤال ابن مسعود للنيب صىل هللا عليه وسمل عن العظم والروث
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وهو حديث ضعيف الس ناد ,فيه ابن غيالن الثقفي ,وقد اختلفوا يف امسه ,فقيل معرو بن غيالن,
وقيل عبد هللا بن معرو بن غيالن ,وهو رجل جمهول.
ُّ

ا
سابعا :تشبيه ابن مسعود للزط مبن رآهم ليلة اجلن:
فقد روى الزبار والبهيقي يف ادللئل من طريق سلمين التميي عن أيب عامثن الهندي أن ابن مسعود
أبرص زطا يف بعض الطريق فقال :ما هؤلء؟ قالوا :هؤلء الزط ,قال :ما رأيت ش هبهم ال اجلن ليةل
اجلن ,واكنوا مستنفرين يتبع بعضهم بعضا( ) .وهذا الثر حصيح عن ابن مسعود.
( )

مرتني ,يف مكة واملدينة .كام أن الوضوء ابلنبيذ قد ذكره كثري من القائلني به من العلامء أنه اكن أول السالم أي يف مكة,
واذلي يظهر وهللا أعمل أن ذكر املدينة وبقيع الغرقد هنا خطأ ,وأن احلادثة امنا يه مبكة ,وجن نصيبني اكنت وفادهتم مبكة.
وقد اس تدل هبذه الرواية من قال بوفادة اجلن اىل النيب صىل هللا عليه وسمل بعد جهرته اىل املدينة ,وقد عرفت ما فهيا ,وهللا
أعمل.
( ) الزط :ابلضم يقال للواحد زطي ,ومه جيل من الناس ,ويطلق عىل جيل من السودان ,وجيل أسود من أهل الس ند,
والزط معرب َجتَّ ابلهندية ,ومه جيل من أهل الهند الهيم تنسب الثياب الزطية .وقيل :الزط الس باجبة قوم من الس ند
ابلبرصة .قلت :والس باجبة قوم أشداء ذوو جدل من الس ند والهند ,يكونون مع استيام السفينة البحرية وهو رأس ماليح
السفينة يبذرقوهنا ,أي خيفروهنا ويقاتلون من يتصدى لها بسوء.
انظر العني ( )56/6( ) 7/7الصحاح (  ) 1/هتذيب اللغة ( ) 6/ 0لسان العرب ( ) 08/7( ) 1 /
القاموس احمليط ( )668املفصل يف اترخي العرب قبل السالم ( .) 56/
( ) حصيح لغريه .رواه الزبار ( ) 66/5حدثنا محمد بن عبد املكل قال :ان يزيد بن زريع عن سلمين التميي به حنوه .واس ناده
حسن ,محمد بن عبد املكل ش يخ الزبار هو ابن أيب الشوارب بن محمد القريش الموي البرصي ,صدوق ل بأس به ,من
رجال مسمل ,وبقية رجاهل ثقات.
ورواه البهيقي يف ادللئل (  ) /واللفظ هل من طريق محمد بن عبد املكل الواسطي حدثنا يزيد هو ابن هارون قال
حدثنا سلمين التميي به .وهذا اس ناد حسن ,رجاهل ثقات عدا محمد بن عبد املكل الواسطي وهو أبو جعفر ادلقيقي ,صدوق,
وقد مىض.
وهل شاهد رواه أمحد ( ) 67/7من طريق عيل بن زيد عن أيب رافع عن ابن مسعود أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل
ليةل اجلن خط حوهل ,فاكن جييء أحدمه مثل سواد النخل ,وقال يل :ل تربح ماكنك ,فأقرأمه كتاب هللا عز وجل ,فلام رأى
الزط ,قال :كهنم هؤلء .واس ناده ضعيف من أجل عيل بن زيد بن جدعان وقد س بق الالكم عىل هذا الس ناد يف أحاديث
الوضوء ابلنبيذ.
وشاهد أخر رواه ابن احساق يف السرية ( ) 75ان يونس عن مبارك بن فضاةل عن احلسن قال :قدم عبد هللا الكوفة فرأى
أانسا من الزط ففزع مهنم فقال :ما هؤلء؟ فقيل الزط ,فقال :هؤلء أش به من رأيت ابجلن اذلين أقرامه رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل .وهذا منقطع فاحلسن أرسهل ومل يدرك ابن مسعود .ومرسالت احلسن من أضعف املرسالت.
ويف حديث معرو الباكيل عن ابن مسعود أيضا ,وفيه انقطاع ,وقد س بق يف شهودمه يف بطحاء مكة.
ويف حديث سعيد بن احلارث بن أيب املعىل عن ابن مسعود ,ويف اس ناده موَس الربذي وهو مرتوك ,وقد س بق يف
شهودمه يف مكة دون حتديد ملاكن احلادثة.
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ا
ثامنا :التصريح بشهود ابن مسعود ليلة اجلن:
وأيضا روي عن ابن مسعود الترصحي بأنه اكن مع النيب صىل هللا عليه وسمل ليةل اجلن ,ولكنه ل
يصح كام نص عليه البخاري وغريه ,فانه من رواية معرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة عن ابن
مسعود قال :كنت مع النيب صىل هللا عليه وسمل ليةل اجلن( ) .وعبد هللا بن سلمة اختلف يف تعينه
وروى ابن جرير يف التفسري (  ) 6/حدثنا برش قال :ثنا يزيد قال :ثنا سعيد عن قتادة قال :وذكر لنا أن ابن مسعود ملا
قَدم الكوفة رأى ش يوخا مشطا من الزط ,فراعوه ,قال :من هؤلء؟ قالوا :هؤلء نفر من العامج ,قال :ما أريت لذلين قرأ
علهيم النيب َص َّىل هللا عَل َ ْيه َو َس َّمل السالم من اجلن ش هبا أدَّن من هؤلء .وهو مرسل حسن .وقد س بق بطوهل يف ليةل
احلجون.
وروى عبد الرزاق مطول يف تفسريه (  ) 11/وابن جرير (  ) 7/من طريق معمر عن قتادة قال :فلام قدم ابن
مسعود الكوفة رأى الزط ,ومه قوم طوال سود ,فأفزعوه ,فقال :أ َظ َهروا؟ فقيل هل :ان هؤلء قوم من الزط ,فقال ما أش هبهم
ابلنفر اذلين رصفوا اىل النيب َص َّىل هللا عَلَ ْيه َو َس َّمل .وهو مرسل حصيح اىل قتادة.
ومبجموع هذه الرواايت ل س مي الوىل والثانية يرتقي اخلرب اىل الصحة ,وهللا أعمل.
( ) منكر .علقه البخاري يف التارخي الوسط (  ) 0 /والتارخي الكبري (  ) 0 /ووصهل يعقوب الفسوي يف املعرفة
والتارخي (  ) 85/ثنا محمد بن وهب ثنا مسكني عن شعبة عن معرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة اكن حيدث حديثا
طويال عن ابن مسعود أنه اكن مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ليةل أتته اجلن .قال :فكنه اكن مع النيب صىل هللا عليه
وسمل ومل أمسعه من عبد هللا .قال معرو :فذكرت ذكل ليب عبيدة :أاكن ابن مسعود ليةل اجلن مع رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل؟ قال :ل.
وذكره الزباز البغدادي خمترصا يف حديث شعبة بن احلجاج ( ) حدثنا محمد بن محمد بن سلمين قال ثنا محمد بن سعيد
احلراين قال ثنا مسكني بن بكري قال ثنا شعبة عن معرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة عن عبد هللا بن مسعود أنه اكن مع
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ليةل اجلن.
وعبد هللا بن سلمة أبو العالية الكويف ,اختلف فيه هل هو اهل ْمداين ,أم هو امجليل املرادي ,ويقال اجلهين .أم هام واحد ,كام
قاهل أمحد وغريه ,وعليه وقع اخلالف يف اذلي يروي عنه معرو بن مرة هل هو نفسه اذلي روى عنه أبو احساق السبيعي أم
غريه .فالول مبين عىل أهنام واحد ,والكرث عىل التفرقة بيهنام .والكهام يكىن بأيب العالية والول مشهور بكنيته ,والثاين كناه
هبا ابن سعد وابن معني واحلريب ,وأكرثمه ل يكنيه .قال ابن سعد :عبد هللا بن سلمة اجلَ َميل من مراد ..وذكر أنه روى عن
مجع من الصحابة ,وكناه بأيب العالية ,وذكر أن أاب احساق روى عنه ,وذكر قول معرو بن مرة فيه.
وممن فرق بيهنام حيىي بن معني والبخاري ومسمل والنسايئ وابن منري واحلاُك أبو أمحد وابن حبان وابن ماكول وغريمه.
قال البخاري :هو مرادي ويقال هجين .ومل يكنه .وقال مرة :عبد َّاَّلل بن سلمة أبو العالية اهلمداين الكويف عن سعد وابن
مسعود ,أو عبد َّاَّلل بن سلمة املرادي ,عن سعد وابن مسعود وعىل وصفوان بن عسال ريض هللا عهنم ,روى عنه أبو
احساق ....وقال ابن منري :ان عبد َّاَّلل بن سلمة اذلي روى عنه أبو احساق غري اذلي روى معرو بن مرة عنه ,قال معرو بن
مرة :هو رجل من احلي .قال أمحد :ما أعمل حدث عنه غري معرو بن مرة وأيب احساق اهلمداين .وروى عن معرو بن مرة
قوهل :اكن عبد هللا بن سلمة قد كرب فاكن حيدثنا ,فتعرف وتنكر .قلت :وأمحد ل ينفي وجود خشص أخر امسه عبد هللا بن
سلمة فقد س ئل مرة عن حديث هشام ادلس توايئ عن أيب الزبري عن عبد هللا بن سلمة عن عيل أو الزبري اكن النيب خيطبنا
 ...فقال :ما أراه عبد هللا بن سلمة اذلي حدث عنه معرو بن مرة ,أظنه رجال أخر .وقال أبو حاُت عنه :اهلمداين الكويف أبو
العالية روى عنه  ..وذكر مجع من الصحابة  ,روى عنه معرو بن مرة وأبو الزبري امليك .وقال ابن معني :مل يرو عن عبد هللا
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اختالفا كبريا والظهر أنه أبو العالية امجليل املرادي الكويف ,وقد تغري حفظه ملا كرب ,ومعرو بن مرة
مسع منه بعدما كرب ,وقال معرو :نعرف منه وننكر .ولهذا فال حيتج مبا تفرد به ,فكيف مبا خالف فيه
اخلاصة من أحصاب ابن مسعود ,وعليه فروايته منكرة ,وقد وردت بعض الرواايت عنه أنه قال
ذكل ظنا منه وليس سامعا من ابن مسعود ,فقد اكن حيدث حديثا طويال عن ابن مسعود أنه اكن
مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ليةل أتته اجلن .قال :فكنه اكن مع النيب صىل هللا عليه وسمل ومل
أمسعه من عبد هللا.
شهود الزبري بن العوام ليلة اجلن بالدينة:
وقد روى ابن أيب عامص والطرباين يف وفادة اجلن عىل النيب صىل هللا عليه وسمل يف املدينة من
حديث منري بن يزيد القيين حدثين أيب حدثين حقافة بن ربيعة أخربين الزبري بن العوام قال :صىل بنا
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل صالة العشاء يف مسجد املدينة ,فلام انرصف قال :أيمك يتبعين اىل
بن سلمة غري معرو بن مرة .قلت :وكذا قال مسمل والنسايئ .وقال ابن معني مرة :وأبو العالية عبد هللا بن سلمة يروي عنه
أبو احساق السبيعي ,وليس هو اذلي يروي عنه معرو بن مرة .قلت :وبه قال ابن منري  ,وقال البخاري :اذلي قاهل ابن منري
أحص .وكذا قال ابن ماكول ,وذكر أن هذا هو الخري من قويل ابن معني .وقال مسمل :أبو العالية عبد هللا بن سلمة اهلمداين
مسع عليا وعبد هللا ,روى عنه أبو احساق ومعرو بن مرة.
وقال البخاري :ل يتابع يف حديثه .وقال أبو حاُت :تعرف وتنكر .وقال العجيل :ثقة  ...اتبعي من ثقات الكوفيني .وقال النسايئ
يف الضعفاء :يعرف وينكر ,كنيته أبو العالية .وقال يعقوب بن شيبة :ثقة ,يعد يف الطبقة الوىل من فقهاء الكوفة بعد
الصحابة .وقال ابن عدي :أرجو أنه ل بأس به .وذكره ابن حبان يف الثقات بدون كنية ,وقال :روى عنه معرو بن مرة,
خيطئ .وقال مرة :عبد هللا بن سلمة امجليل من مراد يروي عن عيل وابن مسعود عداده يف أهل الكوفة روى عنه أبو احساق
السبيعي .وقال أبو أمحد احلاُك :حديثه ليس ابلقامئ .وقال السايج :اكن هيم .وذكر العقييل أاب العالية اهلمداين يف الضعفاء .وقال
اذلهيب يف املرادي :صويلح .وقال مرة :صدوق .وقال ابن جحر :صدوق تغري حفظه .وذكر بعده عبد هللا بن سلمة متيزيا وقال:
اهلمداين ش يخ ليب احساق السبيعي يكىن أاب العالية ,مقبولَ ,و َمه من خلطه ابذلي قبهل.
قلت :واخلالصة أهنام اثنان عىل الظهر ,والالكم هو يف املرادي امجليل وهو رجل من قوم معرو بن مرة امجليل كام جاء
الترصحي بذكل عن بعض المئة ,وهو صدوق يف نفسه ,ال أنه كرب فصار يف حفظه ناكرة ,وليس حديثه ابلقامئ ,فال حيتج مبا
ينفرد به ,واذلي رواه عن ابن مسعود هنا من هذا القبيل ,وأما اهلمداين فال تعرف هل رواية ,وقد روى عنه السبيعي قوهل,
وقد بني احلافظ ابن جحر أنه مل يتلكم فيه أحد جرحا أو تعديال ال من سوى بني الرجلني ,وهللا أعمل.
الطبقات ( ) 6/6العلل ومعرفة الرجال (  ) 15/ ( ) 7/ ( ) 8 /اترخي ادلوري (  ) 68/ ( ) 8/التارخي
الوسط (  ) 0 / ( ) 0 /التارخي الكبري ( )11/5املنفردات والوحدان (  ) 5الكىن والسامء ملسمل ( )6 /
الضعفاء الكبري (  ) 6 /الثقات للعجيل () 58الضعفاء واملرتوكون للنسايئ (  )6تسمية من مل يرو عنه غري رجل واحد
( ) اجلرح والتعديل ( )7 /5الثقات لبن حبان ( ) /5( ) /5الاكمل لبن عدي ( ) 71/5الكامل لبن ماكول
(  ) 6/هتذيب الكامل ( )50/ 5الاكشف (  )551/املغين (  ) 0/اكامل هتذيب الكامل ( ) 86/7هتذيب
الهتذيب ( ) /5تقريب الهتذيب (.) 06
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وفد اجلن الليةل؟ فأسكت القوم فمل يتلكم مهنم أحد ,قال :فقال ذكل ثالرا ,فمل يتلكم مهنم أحد,
قال :مفر يب مييش فأخذ بيدي ,جفعلت أميش معه وما أحد مىش ,حىت حبس عنا خيل املدينة
خنهل ,وأفضينا اىل أرض براز ,فاذا رجال طوال كهنم الرماح ,مستثغرين بثياهبم من بني أرجلهم ,فلام
رأيهتم غش يتين رعدة شديدة حىت ما ميسكين رجالي من الفرق ,فلام دنوان مهنم ,خط فهيا رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل ابهبام رجهل خطا ,فقال :اقعد فهيا ,يف وسطها  .فلام جلست فهيا ذهب
عين لك يشء كنت أجده.
وزاديف رواية الطرباين :ومىض النيب صىل هللا عليه وسمل بيين وبيهنم فتال قرأان رفيعا حىت طلع
الفجر ,مث أقبل حىت مر يب ,فقال يل :احلق .جفعلت أميش معه ,مفضينا غري بعيد ,فقال يل :التفت
فانظر ,هل ترى حيث اكن أولئك من أحد؟ فقلت :اي رسول هللا أرى سوادا كثريا ,خففض رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل رأسه اىل الرض ,فنظم عظام بروثة ,مث رىم به الهيم ,وقال :رشد أولئك
من وفد قوم مه وفد نصيبني ,سألوين الزاد جفعلت هلم لك عظم وروثة .قال الزبري :فال حيل لحد
أن يستنجي بعظم ول روثة أبدا( ).
( ) وايه الس ناد .رواه ابن أيب عامص يف الس نة (  )6 /والطرباين يف الكبري (  ) 5/من طريق عبد الوهاب بن
جندة احلوطي ثنا بقية بن الوليد حدثين منري بن يزيد القيين حدثين أيب حدثين حقافة بن ربيعة أخربين الزبري بن العوام .ومل
ينفرد عبد الوهاب بن جندة بل اتبعه سلمين بن سلمة كام س يأيت.
واحلديث نس به ابن كثري اىل أيب نعمي مث قال :وهذا حديث غريب .انظر تفسري ابن كثري (.) 78/7
قلت :فيه حقافة بن ربيعة .ذكره ابن حبان يف الثقات .وقال اذلهيب :ل يعرف ,تفرد عنه منري القيين .وقال ابن جحر :جمهول.
وقال يف اللسان :قد ذكر بن حبان يف الثقات أنه روى عنه أيضا أبو متمية .قلت :مل أجد يف املطبوع من ثقات ابن حبان ما
قاهل احلافظ ابن جحر ,فلعهل يف نسخة أخرى ,ولكن قد روى عنه أبو عامر اللهاين ,فان حص هذا فيكون الرواه عنه ثالثة,
وحيمتل أن يكون ذكره وهام كام س يأيت.
انظر الثقات ( ) 7/5هتذيب الكامل (  )5 0/مزيان الاعتدال (  ) 85/هتذيب الهتذيب ( ) 6 /8لسان املزيان
( ) /7تقريب الهتذيب ( .) 5
وفيه يزيد القيين جمهول ,ذكره البخاري يف التارخي الكبري ( ) 67/8وابن حبان يف الثقات ( )5 6/5الفرائد عىل مجمع
الزوائد ( .) 1
وابنه منري بن يزيد القيين الشايم أبو الفضل امحليص .قال أبو بكر السامعييل :معروف حسن احلديث .قال ابن حبان :روى
عنه بقية بن الوليد وأهل الشام .قال الزدي ليس بيشء .وذكره ابن اجلوزي واذلهيب يف الضعفاء (  ) 65/وقال اذلهيب:
تفرد عنه بقية .وقال ابن جحر :جمهول.
انظر املعجم يف أسايم ش يوخ أيب بكر السامعييل (  )78 /الثقات ( )5 /7اترخي ابن عساكر ( )1 /70هتذيب
الكامل ( ) / 0مزيان الاعتدال (  ) 7 /املغين (  )70 /هتذيب الهتذيب ( ) 76/ 0تقريب الهتذيب (.)566
ومل ينفرد يزيد القيين عن حقافة ,بل اتبعه أبو عامر اللهاين كام يف مس ند الشاميني للطرباين (  ) 67/ثنا أمحد بن أيب حيىي
احلرضيم ثنا محمد بن أيوب بن عافية ثنا جدي حدثين معاوية بن صاحل عن أيب عامر اللهاين عن حقافة بن ربيعة قال :مسعت
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وهذا اس ناد مسلسل ابجملهولني ,ول تقوم مبثهل احلجة ,فمنري بن يزيد القيين ,وأبوه يزيد ,وحقافة بن
ربيعة ,مجيعهم جمهولون .وقد ذكره احلافظ ابن كثري يف تفسريه وقال :هذا حديث غريب.
الروايات النافية لشهود ابن مسعود ليلة اجلن:
ويف املقابل فقد ورد عن ابن مسعود ريض هللا عنه الترصحي ابلنفي أن يكون شهد ليةل اجلن مع
النيب صىل هللا عليه وسمل ,وهو أحص اس نادا من رواايت الثبات.
فقد روى داود بن أيب هند عن عامر الشعيب ,قال :سألت علقمة هل اكن ابن مسعود شهد مع
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ليةل اجلن؟ قال :فقال علقمة ,أان سألت ابن مسعود فقلت :هل
الزبري بن العوام يقول :رأيت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل نظم عظام بروثة مث رىم به وقال :هذا طعام اجلن .قال الزبري بن
العوام :ول حيل لحد مسع هذا احلديث أن يستنجي بعظم ول روثة.
واس ناده ضعيف .وفيه احامتل أن يكون ذكر اللهاين خطأ ,وذلا مل يعدوه ممن روى عن حقافة بن ربيعة ,فان أمحد بن أيب
حيىي زكري احلرضيم لني ,قال ابن يونس :مل يكن بذاك ,فيه نكرة ,ونقهل ابن ماكول وقال :يعرف وينكر .وقال اذلهيب :ل َّينه
ابن يونس .وقال ش يخنا السلميين :لني ل حيتج به.
ومحمد بن أيوب بن عافية .ان اكن هو محمد بن أيوب املرصي اذلي ذكره ابن أيب حاُت فقد قال فيه أبو حاُت :يكتب حديثه ول
حيتج به .وان مل يكنه فمل أقف هل عىل ترمجة.
وجده عافية بن أيوب قال أبو زرعة :ليس به بأس .وقال البهيقي :جمهول .قال اذلهيب :تلك َم فيه .وقال :ما هو حبجة ,وفيه
هجاةل .وقال ابن اجلوزي :ما عرفنا أحدا طعن فيه .وقال املنذري :مل يبلغين فيه ما يوجب تضعيفه .وقال ابن عبد الهادي:
وعافية ل نعمل أحدا تلكم فيه .والراحج أنه صدوق ل بأس به.
ومعاوية بن صاحل صدوق هل أوهام.
اجلرج والتعديل ( ) /7( ) 17/7اترخي ابن يونس (  ) /هتذيب مس متر الوهام ( ) 7املغين ( )6 /
(  ) /مزيان الاعتدال (  ) 58/لسان املزيان (  ) 75/ارشاد القايص ( ) 18تقريب الهتذيب ( )5 8المياء اىل
زوائد المايل ( .) /
واحلديث اذلي رواه ابن أيب عامص والطرباين مل ينفرد فيه عبد الوهاب بن جندة عن بقية بن الوليد ,بل اتبعه سلمين بن سلمة
فمي رواه السامعييل يف املعجم يف أسايم ش يوخ أيب بكر السامعييل (  )78 /من طريق سلمين بن سلمة ثنا بقية حدثين
منري بن يزيد القيين امحليص عن أبيه عن معه حقافة  ...به .وسلمين بن سلمة هو أبو أيوب اخلبائري امحليص .قال أبو حاُت:
مرتوك احلديث .وقال النسايئ :ليس بيشء .واهتمه ابن حبان خبرب موضوع وقال :ليس بيشء فليس خيلو اخلرب من أن يكون
مما معهل أحدهام .يعين أاب أيوب وأخر .وقال ابن عدي :هل أحاديث صاحلة عن محمد بن حرب وبقية وغريهام ,وهل عن ابن
حرب عن الزبيدي غري حديث أنكرت عليه .قال ابن اجلنيد اكن يكذب .وقال الزدي معروف ابلكذب .وقال ادلارقطين:
ضعيف .وقال اخلطيب  :مشهور ابلضعف.
انظر اجلرح والتعديل (  ) 7/الضعفاء واملرتوكون ( ) 1اجملروحني (  ) 6/الاكمل (  ) 17/الضعفاء واملرتوكون
لبن اجلوزي (  ) 0/املغين يف الضعفاء (  ) 80/املزيان (  ) 01/لسان املزيان ( .) /
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شهد أحد منمك مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ليةل اجلن؟ قال :ل ,ولكنا كنا مع رسول هللا
ذات ليةل ففقدانه فالمتس ناه يف الودية والشعاب .فقلنا :اس تطري أو اغتيل .قال :فبتنا برش ليةل ابت
هبا قوم ,فلام أصبحنا اذا هو جاء من قبل حراء .قال :فقلنا اي رسول هللا فقدانك فطلبناك فمل جندك
فبتنا برش ليةل ابت هبا قوم .فقال :أاتين داعي اجلن فذهبت معه فقرأت علهيم القرأن ,قال :فانطلق
بنا فأراان أرارمه وأرار نرياهنم .وسألوه الزاد فقال :لمك لك عظم ذكر امس هللا عليه يقع يف أيديمك أوفر
ما يكون محلا ,ولك بعرة علف دلوابمك .فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :فال تستنجوا هبام فاهنام
طعام اخوانمك( ).
وهذا احلديث رواه عن داود بن أيب هند جامعة ومه:
اسامعيل بن ابراهمي بن علَ َّية (ثقة حافظ) ,وحيي بن زكراي بن أيب زائدة (ثقة متقن) ,وعبد الوهاب
بن عطاء (صدوق رمبا أخطأ) ,وعبد هللا بن ادريس بن يزيد الودي (ثقة فقيه عابد) ,ووهَيب بن
خادل (ثقة ثبت) ,وعبد العىل بن عبد العىل (ثقة) ,ويزيد بن زريع (ثقة ثبت) ,وحفص بن غياث
(ثقة فقيه تغري حفظه قليال بأخرة) ,وبرش بن املفضل بن لحق الرقايش (ثقة ثبت عابد) ,ومحمد بن
ابراهمي بن أيب عدي (ثقة).
وقد جاءت رواايهتم عن داود بن أيب هند عىل أوجه فهيا بعض الاختالف ,وداود بن أيب هند ثقة
ثبت فقيه( ) ,وهو من أثبت الناس يف الشعيب ,ال أنه اكن كثريا ما خيتلف عليه كام قاهل المام
( ) س يايت خترجيه حبسب الرواايت.
( ) أبو محمد وقيل أبو بكر داود بن أيب هند ,وامس أيب هند دينار ويقال طهامن ,بن عذافر القشريي البرصي ,قال ابن سعد:
اكن ثقة كثري احلديث .وقال ابن معني عن أبيه :رأيت داود بن أيب هند بواسط وانه لشاب يقال هل داود القارئ ,ولقد اكن
يفيت يف زمان احلسن .وقال سفيان الثوري :من حفاظ البرصيني .وقال ابن معني :ثقة .وقال مرة :هو أحب ايل من عامص
الحول وهو ثقة .وقال أمحد :ثقة ثقة .وقال مرة :ومثل داود يسأل عنه ؟! .وس ئل مرة :أهيام أَعب اليك اسامعيل بن أيب
خادل أو داود يعين بن أيب هند؟ فقال :اسامعيل أحفظ عندي منه ,قال :قل ما اختلف عىل اسامعيل ,وداود خيتلف عنه.
وس ئل مرة من أثبت يف الشعيب داود بن أيب هند أو اسامعيل بن أيب خادل؟ فقال :ما فهيام ال ثبت ,ودلاود أش ياء يعرف هبا
عىل اسامعيل ,ولسامعيل أش ياء يعرف هبا عىل داود .وقال الثرم عن أمحد :اكن كثري الاضطراب واخلالف .وقال أبو
حاُت :داود أحب ايل من عامص الحول ومن خادل احلذاء وهو ثقة .وقال النسايئ :ثقة .وقال عامثن بن سعيد :داود بن أيب
هند ثبت .وقال يعقوب بن شيبة :ثقة ثبت .وقال العجيل :برصي ثقة جيد الس ناد رفيع  ...واكن رجال صاحلا ثقة حسن
الس ناد .وقال ابن حبان :اكن داود من خيار أهل البرصة من املتقنني يف الرواايت ,ال أنه اكن هيم اذا حدث من حفظه,
ول يس تحق النسان الرتك ابخلطأ اليسري خيطئ والومه القليل هيم حىت يفحش ذكل منه لن هذا مما ل ينفك من البرش.
وقال ابن خراش :برصي ثقة .وذكره ابن شاهني يف الثقات .وقال ابن جحر :ثقة متقن اكن هيم بأخرة.
انظر الطبقات ( ) 10/7اترخي ابن معني رواية ابن حمرز (  ) /ورواية ادلاريم ( ) 07رواية ادلوري ( ) 0/
العلل ومعرفة الرجال (  ) 8/التارخي الكبري (  ) /الثقات للعجيل ( ) 8اجلرح والتعديل (  ) /الثقات لبن
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أمحد ,ولعل السبب يف ذكل هو ما ذكره ابن حبان من أنه اكن هيَ م اذا حدث من حفظه .ومما
س يأيت يظهر فعال أن اضطرااب قد وقع منه يف روايته حلديث ابن مسعود هذا.
فقد رواه اسامعيل بن علية( ) ,وحيي بن زكراي بن أيب زائدة( ) ,ويزيد بن زريع( ) ,وعبد الوهاب بن
عطاء( ) ,وعبد هللا بن ادريس( ,)5ووهيب بن خادل( ,)6ومحمد بن ابراهمي بن أيب عدي( ,)7وبرش
بن املفضل( ,)8مجيعا عن داود بن أيب هند عن الشعيب عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعا اىل النيب
صىل هللا عليه وسمل يقفون مجيعا يف املرفوع املتصل عند قوهل (فانطلق بنا فأراان أرارمه وأرار
نرياهنم).
بيامن زاد ابن علية ,وابن أيب زائدة ,ويزيد بن زريع ,وعبد الوهاب ,يف روايهتم احلديث عن داود بن
أيب هند سؤ َال اجلن الزا َد يف أخره ,وجعلها من الكم عامر الشعيب( )1مرسال( ).
حبان ( ) 78/6اترخي أسامء الثقات لبن شاهني (  )8هتذيب الكامل ( ) 6 /8اكامل هتذيب الكامل (  ) 61/هتذيب
الهتذيب (  ) 0 /تقريب الهنذيب (.) 00
تنبيه :مل أقف عىل من وصف داود بن أيب هند بأنه هيم بأخرة كام وصفه احلافظ ابن جحر يف الهتذيب ,وعبارة ابن حبان غاية
ما فهيا أنه اكن هيم وهام يسريا اذا حدث من حفظه ومل يذكر أن ذكل يف أخر حياته .مع مالحظة أن ابن حبان يتشدد يف
اجلرح كام أنه يتساهل يف التوثيق ,وقد خالف مجيع المئة اذلين أطلقوا الثناء عىل داود بن أيب هند.
وأما عبارة الثرم اليت نقلها احلافظ ابن جحر عن المام أمحد بأنه كثري الاضطراب واخلالف ,فمل أقف عىل مصدرها من
كتب المام أمحد ,ولكن قد يفرسها قول أمحد السابق عندما س ئل عن اسامعيل بن أيب خادل وداود بن أيب هند قال:
اسامعيل أحفظ عندي منه ,قل ما اختلف عىل اسامعيل بن أيب خادل ,وداود خيتلف عنه .فان حصت اكن ذكل مؤيدا
لالكم ابن حبان يف نس بة الومه اىل داود بن أيب هند .قال ش يخنا أبو احلسن السلميين يف شفاء العليل (  :) 0 /واعمل
أن الاختالف عىل أحد الرواة ل يقدح فيه ال برشوط ,مهنا :أن يكون اخملتلفون عليه حفاظا متقنني ,فهذا يدل عىل أن
العهدة عليه وأن الاضطراب يف املنت أو يف الس ناد منه ,وختطئته أوىل من ختطهئم ,وأما اذا اختلَف عليه أهل الغفةل وسوء
احلفاظ فال يرضه ,لن العهدة علهيم يف هذا ,ل س مي ان جوده عنه أحد الثقات وروى احلديث عنه جيدا ساملا من العةل,
فالراوي اذلي ل خيتلف عليه احلفاظ ثبت متقن ,وهو أرحج من اذلي خيتلف عليه  -وان اكن من المئة ,أل ترى أن حيىي
بن سعيد القطان رحج حيىي بن سعيد النصاري عيل الزهري قائال :الزهري اختلف عليه وحيىي مل خيتلَف عليه اهـ.
( ) رواه مسمل (  ) /والرتمذي ( ) 5/5وأمحد ( ) /7وأبو يعىل يف املس ند (.) 5 /1
( ) رواه أمحد ( ) /7والنسايئ يف الكربى ( ) / 0والطحاوي يف رشح معاين الرار ( .)16/
( ) املس تخرج ليب عوانة ( .) 86/
( ) املس تخرج ليب عوانة ( .) 50/
( )5ابن أيب شيبة يف املس ند (  ) 5 /ومن طريقه مسمل يف حصيحه (  ) /وأبو نعمي يف املس تخرج ( .)61/
( )6البخاري يف التارخي الكبري (  ) 00/وأبو داود خمترصا.
( )7أبو نعمي يف املس تخرج ( .)61/
( )8أبو نعمي يف املس تخرج ( .)61/
( )1رواه مسمل (  ) /والرتمذي ( ) 5/5وأمحد ( ) /7وأبو عوانة يف املس تخرج ( .) 50/ ( ) 86/
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ورواه عبد العىل بن عبد العىل( ) ,ووهيب بن خادل ويزيد بن زريع( ) ,وحيي بن زكراي بن أيب
زائدة( ) ,وحفص بن غياث( ,)5مجيعا عن داود بن أيب هند عن عامر الشعيب عن علقمة ....
احلديث اكمال دون فصل ,وجعل الزايدة من الكم ابن مسعود مرفوعا.
وروى ابن أيب عدي( ,)6وعبد الوهاب( ,)7عن داود بن أيب هند أنه شك يف الزايدة ,حيث قال
داود :ول أدري يف حديث علقمة أو يف حديث عامر أهنم سألوا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل
تكل الليةل الزاد  .....اخل ,وقال مرة :فال أدري هذا يف احلديث أو يشء قاهل الشعيب؟.
كام أنه اختلف عليه يف قوهل( :لك عظم مل يذكر امس هللا عليه) ,هكذا روى وهيب بن خادل ويزيد
()8
َ
احلديث عن داود بن أيب هند وقال فيه :لك عظم مل يذكر امس هللا عليه .وجعهل
بن زريع
مرفوعا .ورواه يزيد بن زريع( )1عن داود كذكل وجعهل عن الشعيب مرسال.
ورواه عبد العىل ,وحيي بن زكراي( ) 0عن داود بن أيب هند مرفوعا بلفظ (لك عظم ذكر امس هللا
عليه).
ورواه كذكل اسامعيل بن علية ,وحيي بن زكراي بن أيب زائدة( ) عن داود بن أيب هند عن الشعيب
مرسال.
وهذا واحض يف أن داود بن أيب هند مل يتقن حفظ هذا احلديث ,فرواه عىل هذه الوجه اخملتلفة,
ومع هذا فان داود مل ينفرد برواية احلديث مرفوعا بذكر الزايدة يف أخره ,بل اتبعه منصور بن املعمتر
( ) قال ادلارقطين يف العلل ( :) /5يرويه داود بن أيب هند عن الشعيب عن علقمة عن عبد هللا .رواه عنه جامعة من
الكوفيني والبرصيني ,فأما البرصيون جفعلوا قوهل :وسألوه الزاد اىل أخر احلديث ,من قول الشعيب مرسال .وأما حيىي بن أيب
زائدة ,وغريه من الكوفيني ,فأدرجوه يف حديث ابن مسعود عن النيب صىل هللا عليه وسمل .والصحيح قول من فصهل فانه
من الكم الشعيب مرسال.
( ) مسمل (  ) /ابن خزمية (  ) /ومن طريقه أبو نعمي يف املس تخرج (  )61/ومس ند الرساج (.)68
( ) الطيال ي (  ) 5/ومن طريقه أبو عوانة (  ) 5 /ورواه الزبار (.) 5/5
( ) ابن خزمية (  ) /وابن حبان ( .) 80/
( )5الرتمذي (  )7 /واقترص فيه عىل ذكر أخر احلديث وهو قوهل :ل تستنجوا ابلروث ول ابلعظام فانه زاد اخوانمك من
اجلن .وان اكن الرتمذي قد رحج رواية ابن علية عن داود بن أيب هند املرسةل عىل رواية حفص املرفوعة.
( )6أبو نعمي يف املس تخرج ( .)61/
( )7أبو عوانة ( .) 50/
( )8مس ند الطيال ي (  ) 5/ومن طريقه أبو عوانة ( .) 5 /
( )1مس تخرج أيب عوانة ( .) 86/
( ) 0مسمل (  ) /ابن خزمية (  ) /مس ند الرساج ( )68ابن حبان ( ) 8 /
( ) مسمل (  ) /مس ند أمحد ( ) 5/7مس ند الرساج ()68
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عند الزبار ,عن الشعيب عن علقمة عن عبد هللا أنه حدَّ ث يوما ,عن رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل مث قال :هذا أو حنوه( ).
قلت :ومل يسق لفظه وامنا أحال اىل رواية يزيد بن زريع اليت ساقها قبل هذه الرواية وفهيا أن
الزايدة مرفوعة .وقال هنا( :هذا أو حنوه) .فالظاهر أنه مرفوع أيضا .وهذا اس ناد صاحل يف الشواهد
واملتابعات ,وفيه محمد بن الليث أبو الصباح الهَدَ ادي الشيباين ش يخ الزبار ,ذكره ابن حبان يف
( ) س نده ضعيف .مس ند الزبار ( ) 5/5قال حدثنا محمد بن الليث قال ان َّ
معىل بن أسد قال ان عبد العزيز بن اخملتار قال ان
منصور عن الشعيب به .وفيه محمد بن الليث أبو الصباح البرصي الهَدَ ادي ,ذكره ابن حبان يف الثقات ( ) 5/1وقال:
خيطئ وخيالف .قال اذلهيب يف املزيان (  :) /محمد بن الليث .عن مسمل الزجني ,ل يدرى من هو ,وأىت خبرب موضوع.
والظاهر أنه أبو لبيد الرسخ ي الراوى عن عبد الرمحن بن أيب الزاند .قال السلميين :فيه نظر اهـ الكم اذلهيب .قال ابن جحر
يف لسان املزيان ( ) 66/7بعد نقهل لالكم اذلهيب وابن حبان السابق قال :فيحمتل أن يكون هو املذكور أو غريه.
وهذا اذلي قال فيه ابن حبان ما قال وجدت هل خربا موضوعا رواه بس ند الصحيح عن ابن معر ريض هللا عهنام :أن النيب
صىل هللا عليه وسمل اكن يفتتح القراءة ببسم هللا الرمحن الرحمي .وذكره احلاُك أبو أمحد :أنه برصي مسع من محمد بن عرعرة
ومسمل بن ابراهمي .وروى عنه حيىي بن صاعد وعبد الرمحن بن محمد بن حامد الطهراين .قلت :فهو غري الول قطعا اهـ الكم
ابن جحر .وقال الش يخ اللباين يف السلسةل الضعيفة ( ) 5/1بعد نقهل ملا س بق :فهو اذن مهتم ,فيكون حديثه يف منهتىى
الضعف ,فال يصلح شاهدا  ....وهللا أعمل اهـ.
قلت :وقول اذلهيب :والظاهر أنه أبو لبيد الرسخ ي الراوى عن عبد الرمحن بن أيب الزاند اهـ .اذلي يبدو أن الرسخ ي
هذا خشص أخر وامسه محمد بن غياث روى عن ماكل وابن املبارك وارضاهبام ,وقد ترمجه البخاري يف التارخي الكبري
( ) 07/وقال :يقال اللكيب ,مسع من ماكل بن أنس ,مسع منه عبيد هللا بن سعيد اهـ .وذكره ابن أيب حاُت يف اجلرح
والتعديل ( )5 /8وقال أبو حاُت فيه :هو ش يخ بلخي مرجئ اهـ .وكذا مسمل يف الكىن (  )7 /وسامه محمد بن عتاب
وقال :مسع ابن املبارك وخارجة اهـ .وأثىن عليه ابن حبان يف الثقات ( :)60/1قتهل الرتك بشومان جماهدا  ..واكن من احلفاظ
املتقنني ممن أظهر الس نة يف بدله اهـ .فهو رسخ ي متقدم عن الهدادي البرصي ش بخ الزبار.
وخرب ابن معر يف اجلهر ابلبسمةل اذلي أشار اليه احلافظ ابن جحر وحمك عليه ابلوضع ,قد ذكره اذلهيب يف اختصاره لكتاب
(ذكر اجلهر ابلبسمةل) للخطيب البغدادي ( ) حيث قال :ورواه الباغندي عن محمد بن الليث الشيباين عن مسمل بن
ابراهمي عن حامد بن سلمة عن أيوب عن انفع عن ابن معر ,وهذا الصحيح وقفه اهـ.
ويف حمك احلافظ هل ابلوضع نظر ,فمل أقف عىل من رماه هبذا قبل احلافظ ابن جحر ,كام أن ابن حبان أقرب اىل محمد بن
الليث الهدادي من ابن جحر ,وأعرف به منه ,ومع هذا فقد ذكره يف الثقات وقال فيه :خيطئ وخيالف ,ومل يذكره يف
اجملروحني ,ولو اكن وضاعا كام أشار احلافظ ابن جحر اليه ,أو مهتام كام اس تنبطه اللباين ,ملا خفي هذا عىل ابن حبان مع
تشدده يف اجلرح .أضف اىل هذا أن اذلهيب يف اختصاره هذا مل يعل اخلرب بهتمة راويه ,وخصوصا اذا علمنا أن ابن معر قد
روى عنه انفع ويزيد الفقري أنه اكن جيهر ابلبسمةل كام يف مصنف ابن أيب شيبة (  ) 6 /السنن الكربى (  )6 /والسنن
الصغري (  ) 5 /معرفة السنن والرار مجيعها للبهيقي (  .) 75/فال يبعد أن خيطئ محمد بن الليث فريفع املوقوف ,فاذلي
يظهر أن الكم ابن حبان هو احلق ,وأن محمد بن الليث ل حيتج به ,كام أنه ل يزنل عن مرتبة الشواهد ,وهللا أعمل.
تنبيه :هذه املتابعة مل أقف عىل من نبه علهيا عند كثري ممن ضعف الزايدة املرفوعة .فيحمتل أن السبب يف ذكل هو انفراد
الزبار بروايهتا ,وقد ذكر ادلارقطين واحلاُك عنه أنه اكن خيطىء يف الس ناد واملنت ,فيحمتل أن يكون هذا مما أخطأ فيه ,وهللا
أعمل.
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الثقات وقال فيه :خيطئ وخيالَف .وابمجلةل فاحلديث اىل قوهل (أرار نرياهنم) حصيح مرفوع بال شك ,مل
خيتلف الرواة يف ذكل .وأما متام احلديث ففيه خالف ,والراحج أنه مرفوع أيضا ,ويبقى الرتدد بني
قوهل( :لك عظم ذكر امس هللا عليه) ,وبني قوهل( :لك عظم مل يذكر امس هللا عليه) ,والعبارة الوىل
يه الرحج لكرثة رواهتا ,وملوافقهتا النص القرأين يف قوهل تعاىلَ { :و َل تَأْلكوا م َّما ل َ ْم ي ْذ َكر ْامس َّاَّلل
عَلَ ْيه َوان َّه لَف ْسقٌ } وهللا أعمل.
ِ
ويف هذا احلديث ترصحي ابن مسعود بأنه مل يصحب النيب صىل هللا عليه وسمل أح ٌد ليةل اجلن,
ويؤيد هذا ما رواه المام مسمل وغريه عن ابن مسعود ريض هللا عنه أنه قال :مل أكن ليةل اجلن مع
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ووددْت أين كنت معه( ).
وهذا اذلي عليه اخلواص من أحصاب ابن مسعود كيب عبيدة بن عبد هللا بن مسعود وعلقمة بن
قيس وابراهمي النخعي .فعلقمة هو اذلي روى ترصحي ابن مسعود ابلنفي ,وقد س ئل مرة عن ذكل
فقال :وددْت أن صاحبنا اكن كذكل( ) .وأما أبو عبيدة فقد س ئل :اكن أبوك مع النيب صىل هللا
عليه وسمل ليةل اجلن؟ قال :ل( ) .وس ئل ابراهمي النخعي عن ذكل فقال :ليت صاحبنا اكن
كذكل( ) .واىل هذا ذهب البخاري وابن املديين وأبو حاُت وأبو زرعة الرازاين والقامس بن سالم
والطحاوي وادلارقطين( )5وغريمه خلق ل حتىص كرثهتم.

( ) مسمل (  ) /الطحاوي يف رشح معاين الرار (  )15/والطرباين يف الكبري ( )68/ 0وأبو عوانة يف املس تخرج
(  ) 5 /وابن العرايب يف املعجم ( .)771/
قال أبو عوانة :يقولون :ابن مسعود مل يكن مع النيب صىل هللا عليه وسمل حني قرأ علهيم القرأن واكن معه تكل الليةل اهـ.
( ) املس ند للشايش (  ) 50/العلل لبن املديين (.) 00
( ) مصنف ابن أيب شيبة ( ) 6/7سنن ادلارقطين (  ) 0/العلل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا ( ) 5/ ( ) 8 /
التارخي الوسط (  ) 0 /التارخي الكبري (  ) 0 /مس ند ابن اجلعد ( ) املعرفة والتارخي (  )55 /املس ند للشايش
(  ) 0/رشح معاين الرار ( .)15/
قال الطحاوي :فان قال قائل :الرار الول أوىل من هذا لهنا متصةل ,وهذا منقطع لن أاب عبيدة مل يسمع من أبيه شيئا .قيل
هل :ليس من هذه اجلهة احتججنا بالكم أيب عبيدة ,امنا احتججنا به لن مثهل ,عىل تقدمه يف العمل ,وموضعه من عبد هللا,
وخلطته خلاصته من بعده ل خيفى عليه مثل هذا من أموره .جفعلنا قوهل ذكل جحة فمي ذكرانه ,ل من الطريق اذلي وضعت.
وقد روينا عن عبد هللا بن مسعود من الكمه ابلس ناد املتصل ,ما قد وافق ما قال أبو عبيدة اهـ.
( ) املعرفة والتارخي ( .)55 /
( )5علل ادلارقطين (.) 5/5
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القول الراحج:
وبعد هذا الاس تطراد يف ذكر الرواايت املثبتة والنافية لشهود ابن مسعود ليةل اجلن مع النيب صىل
هللا عليه وسمل فالراحج من ذكل أن التقاء النيب صىل هللا عليه وسمل ابجلن مل يكن مرة واحدة ,بل
تعدد أكرث من مرة .ومن خالل النظر يف الرواايت السابقة املثبتة لشهود ابن مسعود ليةل اجلن
وبيان ما فهيا من ضعف ,ال أهنا مبجموعها تقوي القول ابلتعدد ,وخصوصا اذا مضمنا الهيا ترصحي ابن
مسعود بأن رجال الزط اذلين رأمه ابلكوفة ,مه أش به الناس ابجلن اذلين رأمه يف ليةل اجلن .وعىل
هذا فميكن القول بأن اللقاء ابجلن يف رواايت ابن مسعود قد وقع مرتني:
املرة الوىل :اكنت مبكة حني قيل اغتيل واس تطري ,وهذه املرة مل يشهدها أحد قط مع النيب صىل
هللا عليه وسمل ,ول حىت ابن مسعود كام هو ظاهر الرواية.
املرة الثانية :حني شهدها ابن مسعود ورأى اجلن يف صور رجال سود كهنم رجال الزط ,وهذا
القدر رابت عن ابن مسعود ,دون حتديد ملاكن احلادثة ,اذ الرواايت اليت فهيا التحديد قد
اضطربت اضطرااب كبريا ل ميكن معه الاعامتد عىل يشء مهنا يف ذكل ,كام أننا ل نس تطع أن نثبت
أكرث من هاتني املرتني الواردتني يف رواايت ابن مسعود ,لضعف الرواايت كام تقدم.
هل ثبت تشلك اجلن يف هذه الرواايت؟
وقد اس تدل هبذه الرواايت عىل أن اجلن يتشلكون يف صور خمتلفة ,وقد ظهروا يف صورة احلجل
والنسور ويف صورة رجال سود  ...اخل .والصحيح يف هذا لكه أن الثابت أهنم ظهروا يف صورة
رجال سود أش به ما يكونوا برجال الزط ,ومل يثبت ما سوى ذكل ,ولك الرواايت تدل عىل هذا,
حيث أهنا جاءت بألفاظ متقاربة تعطي نفس املعىن مثل:
(فغشيته أسودة كثرية ويف أخره :ما فعل الرهط)( ,رأيت أسودة جممتعة ويف أخره :فلام قام يصيل
جاء خشصان مهنم)( ,فرأيت الرجال يتحدرون عليه من رءوس اجلبال)( ,كهنم رجال الزط وكن
وجوههم املاكيك)( ,هنينا كهنم الزط)( ,فاذا رجال سود كهنم رجال الزط)( ,رأيت رجال سودا
مس تدبرين بثياب بيض) ,ويف رواية الزبري بن العوام( :فاذا رجال طوال كهنم الرماح).
فهذه الرواايت لكها تثبت رؤيته هلم هبذه الصورة اليت رصح ابن مسعود هبا يف الكوفة.
وأما قوهل( :فاحندروا عليه أمثال احل َ َجل حيدرون احلجارة بأقداهمم ,ميشون يقرعون يف دفوفهم كام
تقرع النسور يف دفوفها) ,فهذه اللفظة امنا وردت يف الرواية املنكرة عن أيب عبيدة عن أبيه ,ومع
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ذكل فليست رصحية بل فهيا تشبية املش ية ابملش ية ,وليس تشبيه املايش ابملايش ,بدليل ترصحيه يف
أخر الرواية بأنه رأى مثل رجال الزط.
وكذا قوهل( :وأرى أمثال النسور متيش يف دفوفها) ,فانه مل يرد ال يف رواية قتادة امللفقة من عدة
رواايت ,ومع ذكل فقد جاء يف أخر الرواية( :ملا قَدم الكوفة رأى ش يوخا مشطا من الزط  ...اخل).
فاذا ثبت أن ابن مسعود رأى اجلن يف صور البرش السود ,فال يعين أهنم تشلكوا هبم ,بل هذا من
قبيل التخييل ,للثر الوارد عن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه ,وبه قال كثري من العلامء كام تقدم
بيانه ,وهللا أعمل.
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الفصل السادس:
يف إمكان رؤية اجلن على صورهم
وهذا الفصل تمكييل للفصل اذلي قبهل ,وامنا ذكرته دلفع تومه التعارض بني أية العراف يف قوهل
تعاىل{ :ان َّه يَ َر ْاُك ه َو َوقَبيهل م ْن َح ْيث َل تَ َر ْوهنَ ْم} وبني ما ترحج سابقا من حصة رؤية بعض الصحابة
ِ
للجن عىل صورمه الصلية ,خالفا لقول امجلهور املانعني ذلكل .علام بأن ما ذهبت اليه ليس بدعا من
القول ,بل قد س بق اىل ذكل بعض المئة كام س يأيت.
هل رؤية اجلن عىل صورمه اليت خلقوا علهيا ممكنة أم ل؟
والمر امللفت لالنتباه  -مع كرثة املطالعة للقوال يف هذا املبحث -هو أنين مل أقف عىل من اس تدل
جلواز رؤية اجلن يف صورمه الصلية بقصة أيب هريرة وأيب بن كعب وأيب أيوب ومعاذ بن جبل
ومصارعة معر بن اخلطاب للش يطان وغري ذكل ,ال ما جاء يف الكم اخلطايب من الاس تالل
مبصارعة معر للش يطان ورؤية أيب أيوب الانصاري هلم ,وغاية ما يعول عليه أكرثمه هو ابطال العموم
يف أية العراف ,وعىل حديث العفريت اذلي أراد النيب صىل هللا عليه وسمل أن يربطه يف سارية
املسجد لينظر اليه الناس .ومحل مجهور العلامء ما ورد يف الرواايت السابقة عىل تشلك اجلن
حقيقة ,وقد س بق بيانه.
تلخيص القوال يف مسأةل اماكن الرؤية:
وقد اختلف العلامء سلفا وخلفا يف رؤية اجلن معوما هل يه ممتنعة أم ممكنة؟ وعىل الثاين هل
ابلماكن رؤيهتم يف صورمه اليت خلقوا علهيا أم ل؟ واجملزيون بعضهم جيعل هذا خاصا ابلنبياء علهيم
الصالة والسالم ومن معجزاهتم ,وبعضهم يقول هو خاص بزمهنم حفسب ,وبعضهم ذهب اىل جوازه
يف حق النبياء علهيم الصالة والسالم وغريمه من الولياء والصاحلني عىل سبيل الكرامة ومل يتقيد
بزمن .وأما جواز رؤيهتم يف حال تصورمه يف غري صورمه اليت خلقوا علهيا من انسان أو حيوان ,فمل
خيالف فيه ال بعض املعزتةل وبعض الشاعرة ,وقد س بق الالكم عن تصورمه وتشلكهم هل هو
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حقيقي أم ل .وهناك أقوال أخرى ميكن أن تندرج حتت أحد القوال السابقة .وميكن أن نعرض
اخلالف بصورة أخرى فنقول :الناس يف رؤية اجلن قسامن ,مثبت وانف.
ذهب مجهور املثبتني من العلامء اىل جواز رؤية اجلن يف صورمه الصلية يف حق النبياء علهيم
الصالة والسالم ,واىل جواز رؤيهتم يف حق غري النبياء علهيم الصالة والسالم اذا تصوروا بغري
صورمه الصلية كام لو تصوروا بصورة انسان أو حيوان .واختلفوا يف جواز رؤيهتم عىل حقيقهتم
لغري النبياء علهيم الصالة والسالم ,وأكرثمه عىل املنع ,وخالف بعض املعزتةل ومن تأثر هبم يف ذكل
لكه فنفوا رؤيهتم مطلقا ,كام س يأيت يف ذكر القوال والدةل.
اخملتلفون مجيعا يس تدلون بقوهل تعاىل{ :ان َّه يَ َراُكْ ه َو َوقَبيهل  ...الية}:
ِ
واملالحظ أن أحصاب هذه القوال مجيعا يس تدلون بأية العراف ويه قول هللا تعاىلَ { :اي بَين أ َد َم
َل ي َ ْفت َننَّمك َّ
الش ْي َطان َ َمَك َأخ َْر َج َأب َ َو ْي ْمك م َن الْ َجنَّة ي َ ْزنع َعهنْ َما ل َب َاسه َما لريهيَ َما َس ْوأهت َما ان َّه يَ َر ْاُك ه َو َوقَبيهل
ِ
م ْن َح ْيث َل تَ َر ْوهنَ ْم اانَّ َج َعلْنَا َّ
ون }
الش َياط َني َأ ْول َي َاء ل َّذل َين َل ي ْؤمن َ
ِ
لي
وجامهري العلامء عىل أن الية ست عىل معوهما ,وامنا أريد هبا اخلصوص عند البعض ,أو خمصوصة
كام عند الكرث ,واختلفوا يف اخملصوص هل هو متعلق ببعض أجزاء الزمان ,أم ببعض العيان ,أم
ببعض الهيئات ,أم ببعض الحوال .فالول اكختصاصه بزمن النبياء حفسب أم يف لك زمان ,والثاين
اكختصاصه بأشخاص النبياء أم هبم وبغريمه ,والثالث اكختصاصه بتصور اجلن يف هيئة انسان أو
حيوان ,والرابع اكختصاصه حبال رؤيهتم لنا .ومل حيملها عىل ظاهرها سوى بعض املعزتةل والشاعرة
كام س يأيت ابذن هللا تعاىل.
ويف هذا املبحث سأذكر أشهر هذه القوال وأدلهتم اليت اس تدلوا هبا فمي ذهبوا اليه ,ومل ألزتم ذكر
لك ما قيل ,لماكن ادراج كثري مهنا حتت بعض القوال السابقة.
القول الول :املنع من رؤيهتم عىل خلقهتم مطلقا ,وميكن اذا تصوروا:
ذهب أحصاب هذا القول اىل أنه ل ميكن رؤيهتم عىل صورمه الصلية ,ل للنبياء ول لغريمه ,لن
هللا تعاىل جحهبم عن البصار ,وخلقهم خلقا ل ميكن أن ي َروا فيه ,ال اذا انتقلوا عن صورمه لقوهل
تعاىل{ :ان َّه يَر ْاُك ه َو َوقَبيهل م ْن َح ْيث ل تَ َر ْوهنَ ْم} ,جفعلوا النفي دال عىل العموم ,ال أهنم اس تثنوا
ِ
حاةل انتقاهلم عن صورمه الصلية اىل صور كثيفة ,فميكن حينئذ رؤيهتم ,بدلةل الحاديث
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الصحيحة ,كقصة أيب هريرة يف متر الصدقة وغريها ,وفهيا أن الك مهنام قد رأى الخر يف نفس
الوقت ويف نفس املاكن ,مما دل عىل أن احليثية املنفية يف قوهل تعاىل{ :م ْن َح ْيث ل تَ َر ْوهنَ ْم} يه
حيثية معينة وليست عامة ,وقد بينت الرواايت اماكن رؤيهتم عند تصورمه ,فتحمل احليثية املنفية
عىل غري حاةل التشلك والتصور.
قال أبو حيان الندل ي :أي أن الش يطان وهو ابليس يبرصُك هو وجنوده ونوعه وذريته من اجلهة
اليت ل تبرصونه مهنا ,ومه أجسام لطيفة معلوم من هذه الرشيعة وجودمه ,كام أن املالئكة أيضا
معلوم وجودمه من هذه الرشيعة ,ول ي ْستَنْ َكر وجود أجسام لطيفة جدا ل نراها حنن ,أل ترى أن
الهواء جسم لطيف ل ندركه حنن ,وقد قام الربهان العقيل القاطع عىل وجوده ,وقد َّ
حص تصورمه يف
الجسام الكثيفة ورؤية بين أدم هلم يف تكل الجسام ,اكلش يطان اذلي رأه أبو هريرة حني جعل
حيفظ متر الصدقة ,والعفريت اذلي رأه الرسول وقال فيه( :لول دعوة أيخ سلمين لربطته اىل سارية
من سواري املسجد) ( ) ,وكحديث خادل بن الوليد حني سري لكرس ذي اخللصة ,وكحديث سواد
بن قارب مع رئيه من اجلن ,ال أن رؤيهتم يف الصور اندرة ,كام أ َّن املالئكة تبدو يف صور ,كحديث
جربيل ,وحديث املكل اذلي أىت المعى والقرع والبرص ,وهذا أمر قد اس تفاض يف الرشيعة فال
ميكن رده ,أعين تصورمه يف بعض الحيان يف الصور الكثيفة  ...مث أنكر عىل الزخمرشي حني فهم
من الية معوم النفي فقال :ول دليل يف الية عىل ما ذكر ,لنه تعاىل أثبت أهنم يروننا من هجة ل
نرامه حنن فهيا ,ويه اجلهة اليت يكونون فهيا عىل أصل خلقهتم من الجسام اللطيفة ,ولو أراد نفي
رؤيتنا عىل العموم مل يتقيد هبذه احليثية ,واكن يكون الرتكيب؛ (انه يراُك هو وقبيهل وأنمت ل تروهنم).
وأيضا فلو فرضنا أن يف الية دلةل لاكن من العام اخملصوص ابحلديث النبوي املس تفيض ,فيكونون
مرئيني يف بعض الصور لبعض الناس يف بعض الحيان( ) اهـ.
وقال الطاهر بن عاشور :فرؤية ذوات الش ياطني منتفية ل حماةل ,وقد خيول هللا رؤية الش ياطني أو
اجلن متشلكة يف أشاكل اجلسامنيات ,معجزة للنبياء ,كام ورد يف الصحيح (ان عفريتا من اجلن
عيل الليةل يف صاليت ,فهممت أن أوثقه يف سارية من املسجد  ...احلديث) ,أو كرامة
تفلَّت َّ
للصاحلني من المم ,كام يف حديث اذلي جاء يرسق من زاكة الفطر عند أيب هريرة ,وقول النيبء
( ) س يأيت الالكم عليه قريبا ابذن هللا تعاىل.
( ) البحر احمليط (.) - /5
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صىل هللا عليه وسمل ليب هريرة (ذكل ش يطان) كام يف الصحيحني ,ول يكون ذكل ال عىل تشلك
الش يطان أو اجلن يف صورة غري صورته احلقيقية ,بتسخري هللا ,لتمتكن منه الرؤية البرشية ,فاملريئ
يف احلقيقة الشلك اذلي ماهية الش يطان من ورائه ,وذكل مبزنةل رؤية ماكن يعمل أن فيه ش يطاان,
وطريق العمل بذكل هو اخلرب الصادق ,فلول اخلرب ملا ع َمل ذكل( ) اهـ.
وبعض هؤلء قيد هذا الانتقال عن صورمه الصلية بزمن النبياء علهيم الصالة والسالم ليكون
ذكل دلةل عىل نبوهتم ,ومعجزة من معجزاهتم .جفعلوا الرواايت يف تصور اجلن الواردة يف الحاديث
كقصة أيب هريرة يف متر الصدقة وقصة أيب بن كعب وغريهام مقيدة بزمن النيب صىل هللا عليه وسمل,
ويقاس عليه غريه من النبياء علهيم الصالة والسالم ,لعصمة أخبارمه بأن هذه الصور احليوانية يه
ش ياطني تصورت هبا ,وما عدا النبياء ل يقطع بصدق خربمه.
ون
قال النحاس :وقيل :ان قوهل {ان َّه يَر ْاُك ه َو َوقَبيهل م ْن َح ْيث ل تَ َر ْوهنَ ْم} يدل عىل أن َّ
اجلن ل ي َر َ
ِ
ون فيه ,وامنا
ا َّل يف وقت نيب ,ليكون ذكل دلةل عىل نبوته ,لن هللا جل وعز خلقهم خلقا ل ي َر َ
ون اذا نقلٌوا عن صورمه ,وذكل من املعجزات اليت ل تكون ال يف وقت النبياء صىل هللا علهيم
ي َر َ
وسمل( ) اهـ.
وقال ابن حزم :ومه يروننا ول نرامه ,قال هللا تعاىل { :ان َّه يَر ْاُك ه َو َوقَبيهل م ْن َح ْيث ل تَ َر ْوهنَ ْم } ...
ِ
واذا أخربان هللا عز وجل أننا ل نرامه مفن ادعى أنه يرامه أو رأمه فهو اكذب ,ال أن يكون من
النبياء علهيم السالم ,فذكل معجزة هلم ,كام نص رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أنه تفلت عليه
الش يطان ليقطع عليه صالته قال :فأخذته فذكرت دعوة أيخ سلمين ,ولول ذكل لصبح موثقا يراه
أهل املدينة .أو كام قال عليه السالم .وكذكل يف رواية عن أيب هريرة اذلي رأى ,امنا يه معجزة
لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل ,ول سبيل اىل وجود خرب يصح برؤية جن بعد موت رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل ,وامنا يه منقطعات أو معن ل خري فيه( ) اهـ.

( ) التحرير والتنوير ( 8ب.)80/
( ) اعراب القران ( .)50/
( ) الفصل يف امللل (.)1/5
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ونقل القرطيب عن القشريي( ) قال :أجرى هللا العادة بأ َّن بين أدم ل يَ َرون الش ياطني اليوم .ويف
اخلرب (ان الش يطان جيري من ابن أدم جمرى ادلم) .وقال تعاىلَّ { :اذلي ي َو ْسوس يف صدور النَّاس}
وقال عليه السالم( :ان للمكل ملة وللش يطان ملة -أي ابلقلب -فأ َّما ملة املكل فايعاد ابخلري وتصديق
ابحلق وأ َّما ملة الش يطان فايعاد َّ
ابلرش وتكذيب ابحلق( ) اهـ.
القول الثاين :رؤيهتم خمتصة ابلنبياء علهيم الصالة والسالم ,فاذا تصوروا جازت لغريمه:
وذهب أحصاب هذا القول اىل أنه يرامه النبياء عىل صورمه اليت خلقوا علهيا دون غريمه ,فاذا
تشلكوا أمكن أن يرامه غري النبياء علهيم الصالة والسالم .وهذا قول مجهور العلامء ,وعليه محل
اجلن أبطلت شهادته ,ل َّن هللا
الكم المام الشافعي حني قال :من زمع من أهل العداةل أنه يرى َّ
تعاىل يقول{ :ان َّه يَر ْاُك ه َو َوقَبيهل م ْن َح ْيث ل تَ َر ْوهنَ ْم} ا َّل أن يكون نبيا( ) .قال احلافظ ابن جحر:
ِ
وهذا محمول عىل من يدَّ عي رؤيهتم عىل صورمه اليت خلقوا علهيا ,وأما من ادَّعى أنه يرى شيئا مهنم
بعد أن يتطور عىل صور ش ىت من احليوان فال يقدَ ح ,فيه وقد تواردت الخبار بتطورمه يف
الصور( ) اهـ .وقال أيضا :الش يطان من شأنه أن يكذب ,وأن َّه قد يتصور ببعض الصور فمتكن

( ) الش يخ املفرس العالمة عبد الرحمي بن عبد الكرمي بن هوازن بن عبد املكل بن طلحة أبو نرص القشريي النيسابوري
الشافعي الشعري .اكن من أمئة ادلين وأعالم املسلمني ,قرأ الصول عىل وادله وتفسري القرأن والوعظ ,ورزق يف ذكل وافر
احلظ .لزم امام احلرمني اجلويين وحصل طريقة املذهب واخلالف ,وساد ,وعظم قدره ,واش هتر ذكره ,وجح ,فوعظ ببغداد,
وابلغ يف التعصب للشاعرة ,والغض من احلنابةل ,وهو القائل:
شيئان من يعذلين فهيام * فهو عىل التحقيق مين بري
حب أيب بكر امام التقى * مث اعتقادي مذهب الشعري
ويف أخر معره فرت أمره ,وضعف بدنه ,وأصابه فاجل ,فاعتقل لسانه ال عن اذلكر حنوا من شهر ,ومات رمحه هللا ,والقرطيب
ينقل عنه كثريا يف تفسريه.
انظر اترخي بغداد (  ) 1/املنتخب من كتاب الس ياق (  ) 5سري النبالء ( ) / 1فوات الوفيات ( ) /
طبقات الشافعية للس بيك (.) 6 /7
( ) تفسري القرطيب (.) 86/7
( ) أحاكم القران للشافعي مجع البهيقي(  ) 15/من رواية الربيع بن سلمين عن الشافعي ,وعزاه احلافظ ابن جحر اىل مناقب
الشافعي للبهيقي كام يف فتح الباري ( ,) /6وذكره البري يف مناقب الشافعي من رواية حرمةل عن الشافعي كام يف
الطبقات للس بيك (  ,) 0/وعزا الش بيل يف الاكم ( ) الطريقني اىل ابن عساكر يف كتاب سبب الزهادة يف الشهادة.
( ) فتح الباري (/6

).
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رؤيته ,وأن قوهل تعاىل{ :ان َّه يَر ْاُك ه َو َوقَبيهل م ْن َح ْيث ل تَ َر ْوهنَ ْم} خمصوص مبا اذا اكن عىل صورته
ِ
اليت خلق علهيا( ) اهـ.
فاحليثية املنفية يف الية عند أحصاب هذا القول يه رؤيهتم عىل صورمه اليت خلقوا علهيا ,قال ابن
قتيبة :قال هللا تعاىل يف ابليس{ :ان َّه يَر ْاُك ه َو َوقَبيهل م ْن َح ْيث ل تَ َر ْوهنَ ْم} ,يريد أان ل نرامه يف
ِ
حقائق هيئاهتم( )اهـ .وأدلهتم يف ذكل يه أدةل أحصاب القول الول ,كحديث أيب هريرة يف متر
الصدقة ,وقصة النصاري اليت قتل اجلين املمتثل يف صورة حية ,ومتثل الش يطان يوم بدر يف صورة
رساقة بن ماكل ,ومتثهل يف صورة ش يخ جندي يف دار الندوة ,وقتال معر بن اخلطاب وعامر بن
ايرس للش يطان املمتثل يف صورة انسان ورصعهام هل ,وغري ذكل من النصوص َّ
ادلاةل عىل اماكن
رؤيهتم اذا تصوروا بغري صورمه الصلية لغري النبياء ,كام أمكن رؤية امل َ َكل اذا متثل برشا سواي,
ودليل ذكل يف القرأن والس نة كثري ,كمتثل جربيل ملرمي علهيا السالم ,وضيف ابراهمي فقد رأهتم
سارة ,ومتثل جربيل يف صورة دحية اللكيب وغريه مما يطول ذكره ,ال أهنم اس تثنوا النبياء علهيم
الصالة والسالم من احليثية املنفية ,وقالوا قد رأى النيب صىل هللا عليه وسمل جربي َل عليه السالم
مرتني عىل صورته اليت خلق علهيا ,فال ميتنع أن يرى الش يطان عىل صورته اليت خل َق علهيا ,وقد
ثبت ذكل يف بعض الحاديث الصحيحة ,كحديث أيب هريرة عن النيب صىل هللا عليه وسمل أنه
عيل الصالة ,فأمكنين هللا منه فدعته ,وأردت
عيل البارحة ليقطع َ َّ
قال :ا َّن عفريتا من اجلن تفلَّت َ َّ
أن أربطه اىل جنب سارية من سواري املسجد ,حىت تصبحوا فتنظروا اليه لكمك أمجعون ,قال:
فذكرت دعوة أيخ سلمين :رب هب يل ملاك ل ينبغي لحد من بعدي .قال :فرده خاس ئا( ) .وقد
جاء بنحو هذا احلديث عن عدد من الصحب الكرام ,مهنم أبو ادلرداء( ) ,وعائشة( ) ,وابن
( ) فتح الباري ( .) 81/
( ) تأويل خمتلف احلديث ( .) 0
(( )) رواه البخاري (  )6 / ( ) 6 / ( )11/ومسمل (  ) 8 /وأمحد (  ) 1/وأبو عوانة يف املس تخرج
(  ) 67/واللفظ لمحد.
( ) عن أيب ادلرداء قال :قام رسول هللا صىل هللا عليه وسمل [ يصيل ] فسمعناه يقول :أعوذ ابهلل منك .مث قال :ألعنك بلعنة
هللا ,ثالرا ,وبسط يده كنه يتناول شيئا ,فلام فرغ من الصالة قلنا :اي رسول هللا قد مسعناك تقول يف الصالة شيئا مل نسمعك
عدو هللا ابليس ,جاء بشهاب من انر ليجعهل يف وهجىي ,فقلت :أعوذ
تقوهل قبل ذكل ,ورأيناك بسطت يدك ,قال :ا َّن َّ
ابهلل منك ,ثالث مرات ,مث قلت :ألعنك بلعنة هللا التامة ,فمل يس تأخر ,ثالث مرات ,مث أردت أخذه ,وهللا لول دعوة
أخينا سلمين لصبح موثقا يلعب به ودلان أهل املدينة .رواه مسمل (  ) 85/والنسايئ يف السنن الصغرى (  ) /ويف
السنن الكربى ( - ) / ( ) 1 /واللفظ هلام ,-وابن خزمية (  ) 8/والبهيقي يف السنن الكربى (  ) 7 /وأبو عوانة
يف املس تخرج (  ) 76/من طرق عن عبد هللا بن وهب .ورواه الزبار يف مس نده ( )7 / 0حدثنا ابراهمي بن هاين قال:
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مسعود( ) ,وجابر بن مسرة( ) ,وأبو سعيد اخلدري( ) ,وجابر بن عبد هللا( ) ريض هللا عهنم .حفمل
بعضهم هذا عىل رؤية النيب صىل هللا عليه وسمل للش يطان يف صورته اليت خلق علهيا .كام اس تدلوا
حدثنا أبو صاحل ,الكهام (ابن وهب وأبو صاحل) عن معاوية بن صاحل ,يقول حدثين ربيعة بن يزيد عن أيب ادريس اخلولين
عن أيب ادلرداء  ...احلديث.
( ) عن عائشة أن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن يصيل فأاته الش يطان فأخذه فرصعه خفنقه ,قال رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل :حىت وجدت برد لسانه عىل يدي ,ولول دعوة أيخ سلمين عليه السالم لصبح موثقا حىت يراه الناس .رواه احساق
بن راهويه يف مس نده (  ) 0 / _ )8 /وعنه النسايئ يف الكربى ( ) / 0الطرباين يف الوسط () /8
أخربان حيىي بن أدم ان أبو بكر بن عياش عن حصني عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة المعى عن عائشة .ورواه ابن
حبان ( ) 5/6أخربان احلسن بن سفيان ,قال :حدثنا محمد بن أابن قال :حدثنا أبو بكر بن عياش به .وحصني ثقة ,واكن
قد اختلط بأخرة ,ولكن للحديث شواهد يصح هبا.
( ) عن عبد هللا بن مسعود قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :مر عيل الش يطان فأخذته فتناولته ,خفنقته حىت
وجدت برد لسانه ,فقال :أوجعتين ,أوجعتين ,ولول ما اكن من سلمين لصبح مناطا بأسطوانة من أساطني املسجد ,فينظر
اليه ودلان أهل املدينة .وهو حصيح .رواه ابن أيب شيبة يف مس نده (  ,) 7 /والشايش يف مس نده (  ) 8/حدثنا ابن
عفان العامري .ورواه البهيقي يف السنن (  ) 0/أخربان أبو محمد جناح بن نذير بن جناح احملاريب ابلكوفة أنبأ أبو جعفر
محمد بن عيل بن دحمي ثنا أمحد بن حازم ,ثالثهتم (ابن أيب شيبة واحلسن بن عيل بن عفان العامري وأمحد بن حازم) عن
عبيد هللا بن موَس عن ارسائيل عن أيب احساق عن أيب عبيدة عن عبد هللا بن مسعود احلديث.
( ) عن جابر بن مسرة يقول :صىل بنا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل صالة الفجر ,جفعل هيوي بيده ,قال خلف :هيوي
يف الصالة قدامه ,فسأهل القوم حني انرصف فقال :ان الش يطان هو اكن يلقي عيل رشر النار ليفتنين عن صاليت ,فتناولته,
فلو أخذته ,ما انفلت مين حىت يناط اىل سارية من سواري املسجد ,ينظر اليه ودلان أهل املدينة.
رواه عبد الرزاق يف املصنف (  ) /ومن طريقه أمحد يف املس ند (  )508/قال حدثنا عبد الرزاق ,وخلف بن الوليد
قال :حدثنا ارسائيل.
وبنحوه رواه أمحد (  )5 /حدثنا حسن بن موَس حدثنا زهري.
والطرباين يف الكبري (  ) 7/حدثنا محمد بن معرو بن خادل احلراين حدثين أيب حدثنا زهري.
وابن أيب عامص يف الحاد واملثاين (  ) 50/حدثنا عامثن بن سعيد أبو معرو ان عبد الرمحن بن عبد هللا الرازي ان معرو بن
أيب قيس.
والطرباين يف الكبري (  ) 5 /حدثنا محمد بن فضاء اجلوهري ثنا أمحد بن بديل ثنا مفضل بن صاحل.
وادلارقطين يف السنن (  ) 81/حدثنا يعقوب بن ابراهمي الزباز ثنا أمحد بن بديل ثنا مفضل بن صاحل.
والبهيقي يف السنن الكربى (  )6 /أنبأ أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ عيل بن معر احلافظ ثنا يعقوب بن ابراهمي الزباز ,
مجيعا (ارسائيل وزهري ومعرو بن أيب قيس ومفضل بن صاحل ويعقوب بن ابراهمي) عن سامك بن حرب عن جابر بن مسرة ...
احلديث .واللفظ لرسائيل ,غري أن مفضل بن صاحل مل يذكر رشر النار .ويف الس ناد سامك بن حرب ,متلكم فيه.
تنبيه :روى احلاُك يف املس تدرك (  ) 81/حدثنا أبو جعفر البغدادي ثنا محمد بن أمحد بن سعيد الرازي ثنا أبو زرعة الرازي
ثنا محمد بن سعيد بن سابق ثنا معرو بن أيب قيس عن سامك عن عبد هللا بن عتبة بن مسعود ,عن أبيه ريض هللا عنه ..
احلديث .وذ ْكر عبد هللا بن عتبة عن أبيه منكر ,وامحلل فيه عىل محمد بن أمحد بن سعيد الرازي ,فهو ضعيف وقد َّعرض
اذلهيب بوضعه لبعض الرار.
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أيضا بتسخري اجلن لسلمين عليه السالم ,فاكن يرامه يف صورمه الصلية ,وحيمك فهيم ويعاقب
ويوثق املس تحق ذلكل كام قال هللا تعاىلَ { :ولسلَ ْي َم َان الر َحي عَاصفَة َ ْجتري بأَ ْمره ا َىل ْ َال ْرض الَّيت
ِ
ون َ
َ
يشء عَالم َني * َوم َن َّ
ون َذ َكل َوكنَّا
د
ال
مع
َ
ون َهل َوي َ ْع َمل َ
الش َياطني َم ْن يَغوص َ
َاب َر ْك َنا فهيَا َوكنَّا بلك َ ْ
لَه ْم َحافظ َني} وقال تعاىل{ :قَ َال َرب ا ْغف ْر يل َوه َْب يل م ْلاك َل يَنْ َبغي َل َحد م ْن ب َ ْعدي ان ََّك َأن َْت
ِ
اب * َو َّ
الش َياط َني َّ
لك بَنَّاء َوغَ َّواص *
الْ َوهَّاب * فَ َسخ َّْرانَ َهل الر َحي َ ْجتري بأَ ْمره رخَاء َح ْيث َأ َص َ
َوأخَر َين مقَ َّ نر َني يف ْ َال ْص َفاد} ,وهذا من املكل اذلي ُأعط َيه سلمين عليه السالم .وقد رأى أدم عليه
السالم زعميهم ابليس لعنه هللا كام قال هللا تعاىلَ { :اي بَين أ َد َم َل ي َ ْفت َننَّمك َّ
الش ْي َطان َ َمَك َأخ َْر َج َأب َ َو ْي ْمك
( ) عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قام فصىل صالة الصبح ,وهو خلفه ,فقرأ ,فالتبست عليه
القراءة ,فلام فرغ من صالته قال :لو رأيمتوين وابليس ,فأهويت بيدي ,مفا زلت أخنقه حىت وجدت برد لعابه بني اصبعي
هاتني  -الهبام واليت تلهيا  -ولول دعوة أيخ سلمين لصبح مربوطا بسارية من سواري املسجد ,يتالعب به صبيان املدينة,
مفن اس تطاع منمك أن ل حيول بينه وبني القبةل أحد فليفعل .رواه أمحد ( ) 0 - 0 / 8حدثنا أبو أمحد حدثنا مرسة بن
معبد حدثين أبو عبيد حاجب سلمين قال :رأيت عطاء بن يزيد اللييث قامئا يصيل معامت بعاممة سوداء ,م ْرخ طرفها من خلفه,
مصفر اللحية ,فذهبت َأمر بني يديه ,فردَّين :مث قال :حدثين أبو سعيد اخلدري  ...احلديث .وفيه مرسة بن معبد صدوق
خيطئ ,قال فيه أبو حاُت :ش يخ ما به بأس .وذكره ابن حبان يف الثقات وقال :اكن ممن خيطئ .وقال يف اجملروحني :اكن ممن
ينفرد عن الثقات مبا ليس من أحاديث الثبات عىل قةل روايته ,ل جيوز الاحتجاج به اذا انفرد .قلت :وبقية رجاهل من رجال
مسمل.
اجلرح والتعديل ( ) /5الثقات (  )5 /اجملروحني ( .) /
ورواه عبد بن محيد يف عوايل املس ند ( )8قال أخربين عيل بن عامص ثنا أبو هارون العبدي عن أيب سعيد اخلدري قال :قال
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :خرجت لصالة الصبح فلقيين الش يطان يف السدة ,سدة املسجد فزمحين ,حىت اين لجد
من شعره ,فاس متسكت منه خفنقته ,حىت اين لجد برد لسانه عىل يدي فلول دعوة أيخ سلمين لصبح مقتول تنظرون اليه.
وعزاه يف كزن العامل (  ) 56/اىل ابن مردويه .وهذا ضعيف جدا .فيه أبو هارون العبدي ,وهو عامرة بن جوين وقد تلكم
فيه المئة ,بل كذبه بعضهم .اكجلوزجاين وحامد بن زيد .واذلي يبدو أن تكذيب من كذبه محمول عىل القدح يف املعتقد ,فقد
اكن يتلون ش يعي وخاريج كام قال ادلارقطين ,وأما يف احلديث فهو مرتوك احلديث كام قاهل أمحد والنسايئ واحلاُك ,وقال ابن
معني :غري ثقة ,اكن يكذب .وقال ادلارقطين :يصلح أن يعترب مبا يرويه عنه الثوري وامحلادان .وقال ابن حبان :اكن رافضيا
يروي عن أيب سعيد ما ليس من حديثه ,ل حيل كتابة حديثه ال عىل هجة التعجب .سؤالات ابن اجلنيد لبن معني
(  ) 7سؤالات ابن هائن ( ) 75الضعفاء واملرتوكون للنسايئ (  )8اجلرح والتعديل ( ) 6 /6الضعفاء واملرتوكون
لدلارقطين (  ) 6 /اجملروحني لبن حبان (  ) 77/هتذيب الكامل (  .) /قلت :وهذا احلديث مما رواه عن أيب
سعيد ,وزاد فيه ذكر الازدحام عند سدة املسجد ومس الشعر ,وقوهل لصبح مقتول .فان هذا مل يرد يف أي رواية ,بل هو
مما تفرد به أبو هارون هذا.
( ) عن جابر بن عبد هللا عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال :دخلت البيت ,فاذا ش يطان خلف الباب ,خفنقته حىت
وجدت برد لسانه عىل يدي ,فلول دعوة العبد الصاحل لصبح مربوطا يراه الناس .املعجم الوسط للطرباين () 0/5
حدثنا محمد بن عامثن بن أيب شيبة قال :حدثين حيىي بن معني قال :حدثين اسامعيل بن جمادل ,عن أبيه ,عن الشعيب ,عن
جابر بن عبد هللا وجمادل بن سعيد ليس ابلقوي وقد تغري بأخرة .وابنه اسامعيل صدوق خيطيء .ومحمد بن عامثن تلكموا فيه
واذلي يبدو أنه ل بأس به .فاحلديث ضعيف الس ناد ,وهل شواهد يتقوى هبا.
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م َن الْ َجنَّة ي َ ْزنع َعهنْ َما ل َب َاسه َما لريهيَ َما َس ْوأهت َما ان َّه يَ َر ْاُك ه َو َوقَبيهل م ْن َح ْيث َل تَ َر ْون َه} فاخلطاب يف
ِ
الية موجه لبين أدم ,وليس لدم عليه السالم ,بل اكن أدم عليه السالم معاينا هل .قال ش يخ
السالم ابن تميية :وابليس قد ُأمر ابلسجود لدم فأىب واس تكرب ,فمل يكن ـ أي ابليس ـ ممن ل
يعرفه أدم ,وهو ونسهل يرون بين أدم من حيث ل يروهنم ,وأما أدم فقد رأه( ).
قلت :وهذا هو اذلي ذكره القرأن الكرمي يف قوهل جل جالهل {فَقلْ َنا َاي أدَم ا َّن ه ََذا عَد ٌّو َ َكل
ِ
َول َز ْوج َك فَ َال ْخير َجنَّمكَا م َن الْ َجنَّة فَتَ ْش َقى} ,فان قوهل {ا َّن ه ََذا} اشارة رصحية اىل ابليس اللعني,
ِ
لي
اشارة تقتِض تعريف أدم عليه السالم بعدوه معرفة ل لبس فهيا ول خفاء ,ومل يكن ابليس متثل
يف صورة برش لنه مل يكن برش أنذاك غري أدم وزوجه ,ومل يكن ليمتثل بصورة مكل لن هللا تعاىل
علمه أسامء لك يشء بصفاهتا اليت متزيها عن غريها وليس أدم عليه السالم ممن يلتبس عليه
الش يطان الرجمي ابملكل الكرمي ,فيبقى أنه رأه يف صورته املعهودة ,كام رأى املالئكة علهيم السالم يف
تدرع به ,مل
صورمه املعهودة .ولو فرضنا أن الشارة اكنت اىل صورة متثل هبا ابليس ,أو اىل جسم َّ
يكن يف تعريف أدم به كفاية ,ومل حيصل املقصود من التحذير منه ,لماكنه أن يظهر بصورة غري
الصورة املشار الهيا ,وهللا أعمل.
وقال القرطيب :وليس ميتنع أن يرامه النيب صىل هللا عليه وسمل يف صورمه كام يرى املالئكة ,وأكرث
ما يتصورون لنا يف صور احليات( ).
وقال ابن بطال :ورؤيته عليه السالم للعفريت هو ما خ َّص به كام خ َّص برؤية املالئكة ,فقد أخرب
أن جربي َل هل س امتئة جناح ,وأخربان هللا بذكل بقوهل {لَ َق ْد َر َأى م ْن أ َايت َربه ْالك ْ َربى} ,وبقوهل { َولَقَ ْد
َرأه نَ ْز َةل ُأخ َْرى} ,وقد رأمه يوم انرصافهم عن اخلندق ,ورأى الش يطان ىف هذه الليةل و ُأقد َر عليه
لتجسمه؛ لن الجسام ممكن القدرة علهيا ,ولكنه ُألق َي ىف روعه ما وه َب سلمين ,فمل ينفذ ما قَو َي
عليه من حبسه ,رغبة معا أراد سلمين الانفراد به ,وحرصا عىل اجابة هللا دعوته ,وأما غري الرسول
صىل هللا عليه وسمل من الناس فال ي َمكن من هذا ,ول يرى أحد الش يطان عىل صورته غري
الرسول؛ لن هللا يقول {ان َّه يَر ْاُك ه َو َوقَبيهل م ْن َح ْيث ل تَ َر ْوهنَ ْم} ,لكنَّه يراه سائر الناس اذا َّ
تشلك
ِ

( ) مجموع الفتاوى (.)501/ 7
( ) تفسري القرطيب (.)6/ 1
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تصور ىف غري صورته ,كام تشلك اذلى طعنه النصاري حني وجده ىف بيته ىف
يف غري شلكه ,و َّ
صورة حية ,فقتهل ,مفات الرجل به ,وب َ َّ َني الرسول ذكل يف قوهل (ان ابملدينة جنا قد أسلموا)( ) اهـ.
وس ئل ش يخ السالم ابن تميية :عن قوهل تعاىل{ :ان َّه يَر ْاُك ه َو َوقَبيهل م ْن َح ْيث ل تَ َر ْوهنَ ْم} الية
ِ
الكرمية .هل ذكل عام ل يرامه أحد أم يرامه بعض الناس دون بعض؟ وهل اجلن والش ياطني جنس
واحد ودل ابليس أم جنسني :ودل ابليس وغري ودله؟ فأجاب رمحه هللا فقال :امحلد هلل ,اذلي يف
القرأن أهنم يرون النس من حيث ل يرامه النس ,وهذا حق يقتِض أهنم يرون النس يف حال ل
يرامه النس فهيا ,وليس فيه أهنم ل يرامه أحد من النس حبال؛ بل قد يرامه الصاحلون وغري
الصاحلني أيضا؛ لكن ل يروهنم يف لك حال ,والش ياطني مه مردة النس واجلن ,ومجيع اجلن ودل
ابليس .وهللا أعمل( ) اهـ.
واىل هذا القول ذهب ابن رجب احلنبيل( ) ,وابن جحر العسقالين( ) ,والعيين( ,)5والقاري(,)6
والشواكين( ,)7وصديق خان( ,)8والقامسي( ,)1والس يد رش يد رضا( ,) 0وغريمه ,اضافة اىل من
ذك ْ
رت أقواهلم قبل ذكل.
القول الثالث :يرامه النبياء حفسب ,ول قدرة هلم عىل التصور فال يرامه أحد:

( ) رشح حصيح البخاري لبن بطال ( .) 1/6( ) 01/
( ) مجموع الفتاوى ( ) / ( )7/ 5مهناج الس نة (  ) 1/وقد ذكر رمحه هللا متثل بعض اجلن املؤمنني بصورته هو,
وقام مقامه يف دعوة الرتك الترت اىل السالم ,وحيهنا اكن ابن تميية حمبوسا ,كام يف مجموع الفتاوى (  1 /ـ .)1
( ) فتح الباري لبن رجب (.) /1
( ) فتح الباري لبن جحر (  ) 81/ ( )555/وقد ذكر احامتل أن الش يطان اذلي َّمه النيب صىل هللا عليه وسمل بربطه
تبدى هل يف صفته اليت خلق علهيا ,وكذكل اكنوا يف خدمة سلمين عليه السالم عىل هيئهتم ,وأما اذلي تبدى ليب هريرة يف
حديث الباب فاكن عىل هيئة الدميني ,فمل يكن يف امساكه مضاهاة ملكل سلمين .فتح الباري (.)57/1
( )5معدة القاري ( .) 8/ ( ) 0 /7( ) /
( )6مرقاة املفاتيح ( .) 6 / ( )78 /
( )7فتح القدير (  ) 5/وقال رمحه هللا عن نفسه يف حبث وجود اجلن مضن الفتح الرابين (  :) 70/بل رامق هذه
الحرف -غفر هللا هل -قد مسع الكهمم غري مرة ,وطال بينه وبيهنم اخلطاب ,وبعضهم أخذ يدي وقبَّلها ,واكنت كفه ككرب ما
يكون من أيدي النس ,مع ق َرص يف أصابعها اهـ.
( )8فتح البيان ( .) 5/
( )1حماسن التأواي ( /5ـ ).
( ) 0تفسري املنار ( 6 /7وما بعدها).
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ذهب أحصاب هذا القول اىل أنه ل يرامه أحد عىل صورمه اليت خلقوا علهيا ال النبياء علهيم الصالة
اجلن ل
والسالم دون غريمه ,وذكل عىل سبيل املعجزة ,وأما غري النبياء فال يروهنم اطالقا ,لن َّ
قدرة هلم عىل التشلك ,لقوهل تعاىل{ :ان َّه يَر ْاُك ه َو َوقَبيهل م ْن َح ْيث ل تَ َر ْوهنَ ْم} ,واليه ذهب كثري من
ِ
املعزتةل ,وبعض من تبعهم من الشاعرة .قال الزخمرشي :وفيه دليل بني أن اجلن ل ي َر ْون ,ول
يظهرون لالنس ,وأن اظهارمه أنفسهم ليس يف اس تطاعهتم ,وأ َّن َز ْ َمع من يدعى رؤيهتم زور
وخمرقة( ) اهـ.
اجلن ل َّن قوهل :من حيث
وقال الفخر الرازي{ :م ْن َح ْيث ل تَ َر ْوهنَ ْم} يد َّل عىل أ َّن النس ل يرون َّ
ل تروهنم يتناول أوقات الاس تقبال من غري ختصيص ,قال بعض العلامء :ولو قَد َر اجلن عىل تغيري
صور أنفسهم بأي صورة شاءوا وأرادوا لوجب أن ترتفع الثقة عن معرفة الناس ,فلع َّل هذا اذلي
صور نفسه بصورة ودلي أو زوجيت ,وعىل هذا
جين َّ
ُأشاهده وأحمك عليه بأن َّه ودلي أو زوجيت ٌّ
التقدير فريتفع الوثوق عن معرفة الشخاص ,وأيضا فلو اكنوا قادرين عىل ختبيط الناس وازاةل العقل
عهنم ,ـ مع أن َّه تعاىل بني العداوة الشديدة بيهنم وبني النس ـ َفمل ل يفعلون ذكل يف حق أكرث
البرش؟ ويف حق العلامء والفاضل والزهَّاد؟ لن هذه العداوة بيهنم وبني العلامء والزهَّاد أكرث وأقوى.
وملَّـا مل يوجد يشء من ذكل ,ثبت أن َّه ل قدرة هلم عىل البرش بوجه من الوجوه .ويتأكد هذا بقوهل
{ َما َاك َن َيل عَلَ ْي ْمك م ْن سلْ َطان ا َّل َأ ْن َد َع ْوت ْمك فَا ْس َت َج ْب ْمت يل}( ) اهـ.
ِ
وقال اجلشَ مي( ) :تدل عىل بطالن قول العامة :ا َّن الش يطان يتصور لنا ونراه .مث قال :ومىت قيل:
أليس ي َرون زمن النبياء ,ويرى املعاين املكل؟ جفوابنا :أنه تزداد قوة الشعاع ,أو تتاكثف أبداهنم,
فيكون معجزة للنيب( ) أهـ
( ) الكشاف ( .)18/
( ) التفسري الكبري ( .) /
( ) احملسن بن محمد بن كرامة أبو سعد اجلشَ مي البهيقي الميين ,ويقال هل :احلاُك اجلشَ مي .ودل س نة ه وتويف س نة
 1ه ,وقد وصفه ابن العدمي بقوهل :المام احلاُك .وهو مفرس ,عامل ابلصول والالكم ,حنفي مث معزتيل فزيدي .وهو ش يخ
الزخمرشي .قرأ بنيسابور وغريها .واش هتر بصنعاء المين ,وتويف شهيدا مقتول مبكة ,قيل :لرساةل ألفها امسها (رساةل الش يخ
ابليس اىل اخوانه املناحيس) .هل اثنان وأربعون كتااب ,مهنا (الهتذيب" يف تفسري القرأن) و(رشح عيون املسائل) يف عمل
الالكم ,و(التأثري واملؤثر) يف الالكم أيضا ,و(املنتخب) يف فقه الزيدية ,و(السفينة) يف التارخي ,اىل زمانه ,و(حتكمي العقول)
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وقد بني الرازي عةل املعزتةل يف هذا فقال :قال أحصابنا ـ يعين الشاعرة ـ :اهنم يرون النس لن َّه
تعاىل خلق يف عيوهنم ادرااك ,والنس ل يروهنم لن َّه تعاىل مل خيلق هذا الدراك يف عيون النس.
اجلن رقَّة أجسام اجلن ولطافهتا .والوجه يف رؤية اجلن
وقالت املعزتةل :الوجه يف أ َّن النس ل يرون َّ
النس كثافة أجسام النس .والوجه يف أن يرى بعض اجلن بعضا أ َّن هللا تعاىل يقوي شعاع أبصار
اجلن ويزيد فيه ,ولو زاد هللا يف قوة .أبصاران لرأينامه كام يرى بعضنا بعضا ,ولو أن َّه تعاىل كث َّف
أجساهمم وبقيت أبصاران عىل هذه احلاةل لرأينامه ,فعىل هذا كون النس مبرصا للجن موقوف عند
املعزتةل اما عىل زايدة كثافة أجسام اجلن ,أو عىل زايدة قوة أبصار النس( ) اهـ.
قلت :ومل يتيرس يل الوقوف عىل اجاابهتم أو تأويالهتم للرواايت الصحيحة كحديث متر الصدقة,
وحديث الش يطان اذلي تفلت ليؤذي النيب صىل هللا عليه وسمل يف صالته ,وغريها من الرواايت
وهللا أعمل.
القول الرابع :يرامه عىل خلقهتم النبياء علهيم الصالة والسالم وغريمه:
يرى أحصاب هذا القول أن َّه ل مانع من رؤيهتم عىل أصل خلقهتم للنبياء علهيم الصالة والسالم,
وبعض الدميني ,وجيعل بعض العلامء رؤية بعض الدميني للجن عىل سبيل الكرامة وخرق العادة,
كام قاهل القايض عياض( ) .وقالوا ا َّن هذا ليس خاصا بزمن النبياء ,بل هو جائز يف لك زمان .فأ َّما
ما يتعلق ابلنبياء صىل هللا علهيم وسمل فقد اس تدلوا بقصة النيب سلمين عليه السالم ,وأن َّه اكن
مقرنني يف الصفاد وقد س بق يف أدةل القول الثاين.
يرامه عىل صورمه الصلية ,وجيعل العصاة مهنم َّ

يف الصول ,و(المامة) عىل مذهب الزيدية ,و (الرساةل التامة يف نصيحة العامة) و(جالء البصار) يف عمل احلديث مس ندا,
وتفسريان ابلفارس ية ,مبسوط وموجز.
انظر بغية الطلب ( ) 5 8/ 0كشف الظنون (  )5 7/العالم للزرلكي ( ) 81/5معجم املؤلفني ( ) 87/8معجم
املفرسين من صدر السالم ( .) 6 /
( ) نقهل القامسي يف حماسن التأويل ( .) /5وقد أكرث القامسي من النقل عن اجلشَ مي يف سوريت العراف والنفال حفسب,
ولعهل مل يقف هل ال عىل تفسريه لهاتني السورتني ,وهللا أعمل ,واكن يف بعض املواضع يصفه ابلمام.
( ) التفسري الكبري ( .) /
( ) س يأيت نقل الكمة قريبا ابذن هللا تعاىل.
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وحبديث ارادة النَّيب صىل هللا عليه وسمل يف أن يربط الش يطان اذلي أذاه يف صالته يف سارية
املسجد ,فانه قد رأه يف هذه احلادثة عىل صورته( ).
وأما رؤية غري النبياء علهيم الصالة والسالم للجن فقد قال َّ
اخلطايب يف رشح حديث الش يطان
اجلن غري مس تحيةل,
اذلي تفلت عىل النيب صىل هللا عليه وسمل :وفيه دليل عىل أ َّن رؤية البرش َّ
واجلن أجسام لطيفة ,واجلسم وان لطف فان دركه غري ممتنع أصال ,وقد رأينا غري واحد من ثقات
أهل الزهد والورع ,وبلغنا عن غري واحد من أحصاب الرايضات ,وأهل الصفاء والخالص من
أهل املعرفة خيربون أهنَّ م يدركون أشخاصهم ,فأ َّما قول هللا تعاىل{ :ان َّه يَر ْاُك ه َو َوقَبيهل م ْن َح ْيث ل
ِ
تَ َر ْوهنَ ْم} ,فا َّن ذكل حمك المع الغلب من أحوال بين أدم ,امتحهنم هللا بذكل ,وابتالمه ليفزعوا اليه
ويس تعيذوا به من رشمه ,ويطلبوا المان من غائلهتم ,ول ي ْن َكر أن يكون حمك اخلاص والنادر من
املصطفني من عباده خبالف ذكل ,فقد قال تعاىل{ :ا َّن ع َبادي لَ ْي َس َ َكل عَلَهيْ ْم سلْ َط ٌان ا َّل َمن
ِ
ِ
ات َّ َب َع َك م َن الْغَاو َين} وقال{ :ا َّل ع َبادَكَ مهنْ م الْمخْ لَص َني} فأخرب أهنَّ م ل يسلطون عىل أوليائه ,ول
ِ
َّ
جيدون السبيل الهيم ,وهذا املعىن كن َّه هو عةل رؤيهتم اايان ,وعدم رؤيتنا اايمه وهللا أعمل.
وقد روينا عن معر بن اخلطاب وأيب أيوب النصاري ,وعن غري واحد من الصحابة رؤية اجلن
ومعاجلهتم اايمه ,وغري حديث من طريق الثقات من النقةل والثبات مهنم.
اجلن( ) وترصفهم هل وبني يديه ,وذكل من
ويف احلديث دليل عىل أ َّن أحصاب سلمين اكنوا يرون َّ
دلئل نبوته ,ولول مشاهدهتم اايمه مل تكن تقوم هل احلجة مباكهنم علهيم( ) اهـ.
( ) قال ابن بطال يف رشح البخاري (  :) 00/وأما حديث الش يطان اذلى عرض للنىب (صىل هللا عليه وسمل) ىف
الصالة ,فقد رواه عبد الرزاق مفرسا ,فقال( :عرض يل يف صورة هر)  ,فهذا معىن قوهل( :فأمكنىن هللا منه) أى صوره يل
يف صورة الهر مشخصا ميكنه أخذه اهـ.
وقول ابن بطال هذا يناقض قوهل السابق بأن النيب صىل هللا عليه وسمل رأى الش يطان عىل صورته من ابب اخلصوصية هل.
تنبيه :أقدم من أحال هذه الرواية اىل عبد الرزاق فمي وقفت عليه هو ابن بطال ,مث القايض عياض يف الشفاء ( ,)6 6وقد
نقل هذه الرواية احلافظ ابن جحر يف فتح الباري (  )555/وغريه وعزوها اىل رواية عبد الرزاق ,ومل أجدها يف كتبه
املطبوعة اكلتفسري واملصنف والمايل .والرواية اليت يف املصنف (  ) /ليس فهيا ذكر الهر ,ول يف بقية رواايت احلديث
مع كرثهتا ,فرمبا اكنت يف جزء مفقود وهللا أعمل .وقد روى أبو عوانة يف املس تخرج (  ) 67/رواية أيب هريرة وفهيا :ان
الش يطان (عرض يل نفسه) عىل أن يقطع عيل الصالة ,فأمكنين هللا منه  ...احلديث .وظاهرها أنه صىل هللا عليه وسمل
رأى الش يطان يف صورته الصلية ,وهللا أعمل.
( ) وبه قال البغوي يف رشح الس نة (  ) 70/وابن العريب يف املساكل يف رشح موطأ ماكل (  ) /والعيين يف معدة
القاري ( .) 5/
( ) أعالم احلديث (  11/ـ .) 00
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وقال املازري :اجلن أجسام روحانية ,فيحمتل هذا أنه َّ
تشلك عىل صورة ميكن ذكل فهيا عىل العادة,
()
مث مينع من أن يعود اىل ما اكن عليه ,حىت يتأىت اللعب به ,وان خرقت العادة أمكن غري ذكل
اهـ.
اجلن ,وقد جاءت بذكل عن السلف والصاحلني أخبار
وقال القايض عياض :وفيه رؤية بين أدم َّ
كثرية ,ومجمل قوهل{ :ان َّه يَ َر ْاُك ه َو َوقَبيهل م ْن َح ْيث ل تَ َر ْوهنَ م} عىل الغلب والمع ,ولو اكنت رؤيهتم
ِ
()
حمال ملا أخرب النىب عليه السالم مبا أخرب وأراده حىت تَذكر خرب سلمين اهـ.
قال اخلطيب الرشبيين :ومنع الرؤية اذا اكنوا عىل خلقهتم الصلية وال فقد يرون عند تشلكهم
بصورة حيوان أو طري أو غري ذكل ,فان للجن قوة التشلك وهذا أمر شائع ذائع ,وقد رؤي ابليس
عىل صورة ش يخ ,ومتثل لكثري من العباد عىل صورة حية ,بل قال ش يخنا القايض زكراي :واحلق
جواز رؤيهتم حىت من تكل اجلهة كام هو ظاهر الحاديث الصحيحة وتكون الية خمصوصة هبا
فيكونون مرئيني يف بعض الحيان لبعض الناس دون بعض( ).
وذهب اىل هذا القول أيضا ابن العريب املاليك ,وقال :وقد اكنت اجلن ت َرى يف عهد سلمين بن داود
صىل هللا عليه وسمل ,ويلكمون الناس ,مث ان هللا جحهبم( )اهـ .وبه قال الكرماين( ,)5واللوِس(.)6
وأجابوا عن الاس تدلل بأية العراف بأن َّه ليس فهيا ما ينفي رؤيتنا اايمه مطلقا ,اذ املفاد مهنا أ َّن
رؤيته اايان مقيدة هبذه احليثية ,فال نرامه يف زمان رؤيهتم لنا فقط ,وجيوز رؤيتنا هلم يف غري ذكل
الوقت(.)7
اجلن ل يرون
وقال اللوِس :والقضية مطلقة ل دامئة ,فال تدل عىل ما ذهب اليه املعزتةل من أ َّن َّ
ول يظهرون لالنس أصال ول يمتثلون .ويشهد ملا قلنا ما َّ
حص من رؤية النيب صىل هللا عليه وسمل
ملقدهمم حني رام أن يشغهل عليه الصالة والسالم عن صالته ,فأمكنه هللا تعاىل منه ,وأراد أن
( ) نقهل القايض عياض يف اكامل املعمل ( .) 7 /
( ) املرجع السابق.
( ) تفسري الرساج املنري (  70/ـ .) 7
( ) املساكل يف رشح موطأ ماكل ( .) /
( )5الكواكب ادلراري ( .) /
( )6روح املعاين ( .) 5/
( )7الكواكب ادلراري ( .) /
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يربطه اىل سارية من سواري املسجد يلعب به صبيان املدينة ,فذكر دعوة سلمين عليه السالم
فرتكه ,ورؤية ابن مسعود جلن نصيبني.
وما نق َل عن َّ
الشافعي ريض هللا تعاىل عنه من أ َّن من زمع أن َّه رأمه رد َّْت شهادته وعزر خملالفته
القرأن محمول ـ كام قال البعض ـ عىل زامع رؤية صورمه اليت خلقوا علهيا ,اذ رؤيهتم بعد التشلك
اذلي أقدرمه هللا تعاىل عليه مذهب أهل الس نة ,وهو ريض هللا تعاىل عنه من ساداهتم  ....اىل
أن قال :وعندي أن َّه ل مانع من رؤيته صىل هللا عليه وسمل للجن عىل صورمه اليت خلقوا علهيا ,فقد
رأى جربائيل عليه السالم يف صورته الصلية مرتني ,وليست رؤيهتم بأبعد من رؤيته .ورؤية لك
موجود عندان يف حزي الماكن .واللطافة املانعة من رؤيهتم عند املعزتةل ل توجب الاس تحاةل ,ول
متنع الوقوع خرقا للعادة .وكذا تعليل الشاعرة عدم الرؤية بأ َّن هللا تعاىل مل خيلق يف عيون النس قوة
الدراك ل يقتِض الاس تحاةل أيضا ,جلواز أن خيلق هللا تعاىل يف عني رسوهل عليه الصالة والسالم ـ
الرايئ هل ج َّل شأنه بعيين رأسه عىل الحص( ) ليةل املعراج ـ تكل القوة فريامه ,بل ل يبعد القول برؤية
الولياء ريض هللا تعاىل عهنم هلم كذكل ,لكن مل أجد رصحيا ما يدل عىل وقوع هذه الرؤية .وأما
رؤية الولياء بل سائر الناس هلم متشلكني فكتب القوم مشحونة هبا ,ودفاتر املؤرخني والقصاص
ملى مهنا .وعىل هذا ل يفسق مدَّ عي رؤيهتم يف صورمه الصلية اذا اكن مظنة للكرامة .وليس يف
الية أكرث من نفي رؤيهتم كذكل حبسب العادة .عىل أنه ميكن أن تكون الية خارجة خمرج المتثيل
دلقيق مكرمه وخفي حيلهم وليس املقصود مهنا نفي الرؤية حقيقة .ومن هذا يعمل أن القول بكفر
مدعي تكل الرؤية خارج عن النصاف فتدبر( ) اهـ.
القول الراحج:
من خالل النظر يف أشهر القوال والراء اليت قيلت يف املسأةل ,يتَّضح أ َّن أضعفها وأبعدها عن
للجن ,فاهنم هبذا قد خالفوا الكتاب والس نة وعا َّمة
الدةل هو قول املانعني مطلقا من رؤية النس َّ
سلف المة ,قال ش يخ السالم ابن تميية :فسلف ال َّمة وأمئهتا ومجهور نظارها وعامهتا عىل أ َّن هللا
ميكن رؤيته ورؤية املالئكة واجلن وسائر ما يقوم بنفسه( ) أهـ
( ) ترحج عنده رمحه هللا حصة رؤية النيب صىل هللا عليه وسمل لربة عياان ليةل املعراج .وأكرثمه عىل أنه مل يره ,وامنا رأى
جربيل عليه السالم.
( ) روح املعاين ( .) 5/
( ) مهناج الس نة ( .) 1/
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اجلن أجسام لطيفة ليس لها لون ,ولو اكن لها لون لدركهتا البصار,
وجحهتم اليت تشبثوا هبا من أ َّن َّ
ل َّن العني ل تدرك ما ليس هل لون ,فهذه من أضعف احلجج ,ول تقوى عىل رد النصوص املتواترة
معنواي يف رؤيهتم ,وليس هناك دليل جيب املصري اليه يدل عىل لطافهتم ,بل جيوز أن تكون
أجساهمم كثيفة ,ومل خيلق هللا يف أعيننا قوة لرؤيهتم ,كام أ َّن اللطافة املانعة من الرؤية عندمه ل
توجب الاس تحاةل( ,كام أانَّ ندرك يف الهواء اليشء اذلي ل يمتزي ول يتبني لنا ال عند دخول
الشمس يف البيوت من الكوى)( ) ,فامتناع رؤيتنا لها يف بعض الحوال ليس دليال عىل الامتناع
يف لك حال .كام س بق يف الكم اللوِس وغريه.
وأقوى القوال يف املسأةل دليال هو القول ابماكن رؤيهتم عىل صورمه للنبياء علهيم الصالة
والسالم ,وملن شاء هللا من الدميني من غري النبياء علهيم الصالة والسالم .أ َّما يف زمن النيب عليه
الصالة والسالم فميكن القطع برؤيهتم يف حق بعض الصحابة ,كيب هريرة ومعاذ بن جبل ومعر بن
اخلطاب وغريمه ,لوجود النَّص املعصوم بأ َّن هذا اذلي شاهدوه ش يطان ,وي َعد هذا من معجزات
النيب صىل هللا عليه وسمل ,وكذكل يف قول النيب صىل هللا عليه وسمل ( لصبح موثقا يلعب به
صبيان أهل املدينة) حيث أمكن رؤية أحصابة للش يطان يف صورة ذليةل خمزية ,ل يقدر معها عىل
الفالت من القبضة ,ال أن ذكل ترك مراعاة حلق النيب سلمين عليه السالم .وأ َّما يف غريه من
الزمنة فتجوز رؤيهتم دون القطع ,لغياب النَّص املعصوم القايض بأ َّن الصورة املشاهدة يه صورته
اجلن ,كام
الصلية ,ولهذا ما يذكر عن بعض الولياء من عباد هللا الصاحلني من ادراكهم لشخاص َّ
ذكره اخلطايب وغريه ل جيب القطع به ,لحامتل أهنم رأوا صورة غريبة مل يشاهدوا نظريها من قبل
فظنوها صورته الصلية ,ومع انتفاء النص القاطع جيب التوقف ,وهللا أعمل.
أدةل القول الراحج:
عيل
الول :حديث أيب هريرة عن النيب صىل هللا عليه وسمل أن َّه قال :ا َّن عفريتا من اجلن تفلَّت َّ
عيل الصالة ,فأمكنين هللا منه فدعته ,وأردت أن أربطه اىل جنب سارية من سواري
البارحة ليقطع َ َّ
املسجد ,حىت تصبحوا فتنظروا اليه لكمك أمجعون ,قال :فذكرت دعوة أيخ سلمين :رب هب يل
ملاك ل ينبغي لحد من بعدي .قال :فرده خاس ئا .أخرجاه يف الصحيحني .وعند مسمل عن أيب
( ) املساكل لبن العريب ( /

)
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ادلرداء :لصبح موثقا يلعب به ودلان أهل املدينة .وعند ابن أيب شيبة عن ابن مسعود :فأخذته
فتناولته خفنقته حىت وجدت برد لسانه.
عيل الش يطان).
ويف رواية أيب ادلرداء( :ا َّن َّ
عدو هللا ابليس) .ويف رواية ابن مسعودَّ ( :مر َ َّ
فهذه اللفاظ لكها حصيحة( ) ,تبني أ َّن املريئ اكن ش يطاان ظهر يف صورته اليت خلق علهيا ,وهذا
مقتىض هذه اللفاظ عند الطالق ,فاذا ذكر الش يطان ,أو ابليس ,يف الكم الشارع انرصف اىل
حقيقته ,ل اىل صورة َّ
تصور هبا .والصل محل الالكم عىل ظاهره ما مل مينع منه مانع,
تشلك هبا أو َّ
ول مانع .والقول خبالفه رضب من التأويل ,فان مل تكن جحة جيب املصري الهيا وال فهىي دعوى.
والرواايت لكها تدل عىل هذا .وعليه ففي احلديث دلةل واحضة ورصحية عىل اماكن رؤية الصحابة
وأبناهئم للش يطان عىل صورته ,ولول ذكل مل يق ْل النيب صىل هللا عليه وسمل ما قال.
وقد اعمتد بعض العلامء يف رصف هذا احلديث عن ظاهره عىل رواية تعزى لعبد الرزاق الصنعاين
()
وفهيا( :عرض يل يف صورة هر) كام ذكرها ابن بطال والقايض عياض وتبعهم احلافظ ابن جحر
وغريه .ومل أعرث عىل هذه الرواية يف مصنفات عبد الرزاق املطبوعة ,وقد روى عبد الرزاق نفسه
احلديث يف مصنفه ولكن من حديث جابر بن مسرة بدون ذكر هذه الزايدة ,فقال رمحه هللا :عن
ارسائيل عن سامك بن حرب أن َّه مسع جابر بن مسرة يقولَّ :
صىل بنا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل
صالة الفجر ,جفعل هيوي بيديه قدَّ امه وهو يف الصالة ,فسأهل القوم حني انرصف ,فقال :ا َّن
َّ
عيل رشار النَّار ليفتنين عن الصالة ,فتناولته ,فلو أخذته ما انفلت مين حىت يربط
الش يطان يلقي َ َّ
اىل سارية من سواري املسجد ,ينظر اليه ودلان أهل املدينة( ) .وكذا رواه المام أمحد يف املس ند
من طريق عبد الرزاق بدون الزايدة( ) ,واذلي يظهر أ َّن الق َّصة واحدة ,وقد رواها أكرث من
حصايب ,كيب هريرة وأيب ادلرداء وابن مسعود وعائشة وأيب سعيد اخلدري ,وليس يف واحدة من
ذكر للهرة أو غريها من الصور ,وجميهئا يف رواية سامك بن حرب عن جابر بن مسرة,
هذه الرواايت ٌ
مما يشكك يف حصهتا ,وخصوصا أ َّن سامك بن حرب متلك ٌم فيه من قبل حفظه ,فقد عدَّ هل بعض
المئة ,وتلكَّم فيه شعبة بن احلجاج واكن يضَ عفه لنه اكن يتلقَّن حديث عكرمة فريفعه اىل ابن
عباس ,وكذا الثوري ,وس ئل أمحد :سامك بن حرب مضطرب احلديث؟ قال نعم .وقال ابن حبان:
( ) قد س بق الالكم علهيا يف أدةل القول الثاين.
( ) رشح حصيح البخاري لبن بطال (  ) 00/الشفاء ( )6 6فتح الباري ( .)555/
( ) مصنف عبد الرزاق ( ) /
( ) مس ند أمحد ( .)508/
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خيطئ كثريا .وقال ابن عامر املوصيل :يقولون ان َّه اكن يغلط ,وخيتلفون يف حديثه .وقال النسايئ:
ليس به بأس ,ويف حديثه يشء .وقال ادلارقطين :اذا حدَّ ث عنه شعبة والثوري وأبو الحوص
فأحاديثم عنه سلمية ,وما اكن عن رشيك وحفص بن مجيع ونظراهئم ففي بعضها ناكرة .قلت :وهذا
خاصة
احلديث ليس من رواية أحد الثالثة عنه .وقال ابن جحر :صدوق ,وروايته عن عكرمة َّ
مضطربة ,وقد َّ
تغري بأخرة ,فاكن رمبا يلقن( ).
مفجيء هذه الزايدة يف س ند عبد َّالر َّزاق الصنعاين ـ عىل فرض حصهتا عنه ـ من طريق سامك بن
القصة ,مما يؤكد شذوذها وعدم حصهتا.
حرب ,وانفراد سامك هبا ,دون غريه ممن روى َّ
فاذا انض َّم اىل ذكل ما ورد يف بعض الرواايت من أ َّن الش يطان عرض نفسه للنيب صىل هللا عليه
وسمل ,حفينئذ يسقط التَّمسك بتكل الزايدة الضعيفة .فقد روى أبو عوانة رواية أيب هريرة وفهيا :ا َّن
َّ
عيل الصالة ,فأمكنين هللا منه( )  ...احلديث.
الش يطان (عرض يل نفسه) عىل أن يقطع َ َّ
فاذا َّتقرر ما س بق ,فميكن القول بأ َّن رؤية النيب صىل هللا عليه وسمل للش يطان ,وخنقه هل ,وارادة
ربطه لرياه الناس ,وليلعب به صبيان أهل املدينة ,لك ذكل وهو يف صورته اليت خل َق علهيا ,وهبذا
تكون املعجزة والكرامة ,وتظهر القدرة اليت أُعطهيَ ا النيب صىل هللا عليه وسمل عىل بعض
الش ياطني ,لول أن َّه ترك ذكل تأداب مع سلمين عليه السالم ,وال مفا قمية هر مربوط يف سارية ,أو
هر يلعب به الصبيان ,ومه يف احلقيقة ل يشاهدون ال ه َّرا ؟!!.
ولهذا ذهب َّ
اخلطايب وابن العريب والبغوي وغريمه من أهل العمل اىل أ َّن يف احلديث دلةل عىل أ َّن
اجلن ,ولول مشاهدهتم ا َّايمه مل تكن تقوم احل َّجة علهيم .ولن
أحصاب سلمين عليه السالم اكنوا يرون َّ
يعلموا ظهوره وسلطانه علهيم ,وعقوبته للمعتدي وامل يء مهنم ا َّل مبشاهدهتم ورؤيهتم هلم ,ليعمل
اجلن سلطانه عىل النس,
النس واجلن أ َّن سلطانه وحمكه ماض فهيم مجيعا عىل السواء .وقد رأت َّ
وبقي أن ترى النس سلطانه عىل اجلن ,وقد اكن.
وترك النيب صىل هللا عليه وسمل عقوبة الش يطان واهانته هل ,حال رؤية أحصابه ذلكل ,لئال يتش َّبه
ْ
بسلمين عليه السالم ,ولو يف هذه اجلزئية ,ل َّن فهيا نوع تسخري وتسلط ,فرتكه أداب ,وهللا أعمل.
( ) انظر هذه القوال يف الثقات للعجيل ( ) 07اجلرح والتعديل (  ) 71/اترخي بغداد ( ) 16/ 0هتذيب الكامل
(  ) 5/اكامل هتذيب الكامل ( ) 01/6تقريب الهتذيب (.) 55
()
سوار قال :ثنا شعبة عن محمد بن زايد
مس تخرج أيب عوانة (  ) 67/حدثنا عيل بن سهل الزباز قال :ثنا ش بابة بن َّ
عيل
قال :مسعت أاب هريرة يقول :صىل النيب صىل هللا عليه وسمل صالة فقال :ا َّن ا َّلش يطان عرض يل نفسه عىل أن يقطع َ َّ
الصالة  ...احلديث .واس ناده حصيح غاية.
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الثاين :حديث أيب هريرة اذلي رواه البخاري وغريه يف متر الصدقة ,وقد س بق بيان وجه ادللةل فيه
يف الفصل السابق ,ونذكر هنا خالصهتا ,ويه أ َّن أاب هريرة رأى الش يطان يف صورته اليت خلق
علهيا .فان احلديث قد ورد من طريق أخرى رواها النسايئ يف السنن الكربى ,وفهيا زايدات
حصيحة مل ترد يف رواية البخاري ,ويه رصحية يف أ َّن أاب هريرة قد اكن يعمل من أول المر أن الخذ
من المتر ش يطان ,ـ وكذا يف قصة معاذ بن جبل وهام متقاربتان ـ وانَّام قدر عليه أبو هريرة ملَّا قال
ذكرا خمصوصا اكن قد علَّمه النيب صىل هللا عليه وسمل اايه ,ومثهل يف قصة معاذ بن جبل ,فان َّه أيضا
قد رأى الش يطان عىل صورته كام س بق بيانه يف ابب تشلك اجلن .كام أن َّه مل يرد يف رواية واحدة
أ َّن الش يطان متث َّل يف صورة انسان أو غريه فمي يتعلق بقصيت أيب هريرة ومعاذ بن جبل ريض هللا
عهنام ,ورصف اللفاظ عن ظاهرها ,امنا هو تأويل وحتميل للنص ما مل يد َّل عليه البتة.
الثالث :حديث مصارعة معر بن اخلطاب ريض هللا عنه للش يطان وترصحي ابن مسعود بأن اذلي
صارعه معر اكن رجال من اجلن ,ومل يذكر المتثل بغري صورته ,حىت قال هل معر :اين لراك ضئيال
خشيتا كن ذريعتيك ذريعتا لكب ,فكذكل أنمت معرش اجلن أم أنت من بيهنم كذكل؟  ...احلديث.
وأن هذا هو خلق هذا النوع من اجلن ,وأن سؤال معر امنا اكن عن صفة لزمة دامئة لهذا اجلين,
ولو عمل معر ريض هللا عنه أن هذا متثال ملا سأهل ,لنه ميكنه أن يغريه اىل شلك أخر مىت شاء,
وحينئذ مل يبق لسؤاهل معىن.
وقد س بق يف الفصول السابقة ذكر بعض الحاديث ادلاةل عىل رؤية بعض الصحابة للجن فال نعيدها
هنا طلبا لالختصار.
وأ َّما الاس تدلل بقوهل تعاىل{ :ان َّه يَ َر ْاُك ه َو َوقَبيهل م ْن َح ْيث ل تَ َر ْوهنَ م} فاهنا عا َّمة خمصوصة عند
ِ
جامهري العلامء ,وقد س بق بيان اختالفهم يف اخملصوص مهنا ,وأكرثمه عىل أ َّن اخملصوص هو حال
تطورمه يف الصور اخملتلفة ,من انسان أو حيوان ,والصحيح أهنا محموةل عىل المع الغلب ,وأ َّن
اخملصوص مهنا بعض الشخاص ,والية ختاطب بين أدم مجيعا ,فكام خرج مهنا سلمين بن داود
علهيام السالم ابلنَّص ,خرج مهنا نبينا محمد صىل هللا عليه وسمل وبعض أحصابه ابلنَّص ,وهللا أعمل.
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وقد ذهب بعض العلامء اىل أهنا خمصوصة حبال رؤيهتم لنا فال نرامه حينئذ ,فان اكن املراد انتفاء
رؤيتنا هلم لكام نظروا الينا فهذا فيه ضعف ,والحاديث السابقة ترده ,وقد رأى ٌ
لك مهنام الخر يف
نفس الوقت يف أكرث الحاديث .وان اكن املراد حال وسوس هتم لنا ,أو حال جراين الش يطان جمرى
ادلم فاهنم يروننا حينئذ ول نرامه ,فهذا حصيح من حيث هو ,غري أين مل أقف عىل من محل الية
عليه.
الرابع :أنه ثبت أن هللا تعاىل قد حيجب بعض أوليائه وأصفيائه عن أعداهئم نرصة هلم كام وقع ذكل
للنيب صىل هللا عليه وسمل يف عدة حوادث ,مهنا ما ورد عن أسامء بنت أيب بكر ,قالت :ملا نزلت
{تَب َّ ْت يَدَ ا َأيب لَهَب} ,أقبلت العوراء أم مجيل بنت حرب ولها ولوةل ويف يدها فهر ويه تقول :مذمما
أبينا ,ودينه قلينا ,وأمره عصينا .والنيب صىل هللا عليه وأهل وسمل جالس يف املسجد ومعه أبو بكر
ريض هللا عنه ,فلام رأها أبو بكر قال :اي رسول هللا قد أقبلت وأان أخاف أن تراك ,قال النيب صىل
هللا عليه وأهل وسمل :اهنا لن تراين .وقرأ قرأان فاعتصم به كام قال .وقرأ { َوا َذا قَ َر ْأ َت الْق ْرأ َن َج َعلْنَا
ِ
ون اب ْلخ َرة ح َجااب َم ْس تورا} ,فوقفت عىل أيب بكر ومل تر رسول هللا صىل
بَيْنَ َك َوب َ ْ َني َّاذل َين َل ي ْؤمن َ
هللا عليه وأهل وسمل فقالت :اي أاب بكر اين أخربت أن صاحبك هجاين ,فقال :ل ورب هذا البيت ما
هجاك .قال :فولت ويه تقول :قد علمت قريش أين ابنة س يدها( ) .وهكذا ملا متالت قريش عىل
قتهل وتربصوا به عند بيته أاته جربيل ,عليه السالم ,فأمره أل يبيت يف ماكنه اذلي اكن يبيت فيه
فدعا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عيل بن أيب طالب ,فأمره أن يبيت عىل فراشه وأن يتسجى
بربد هل أخرض ,ففعل .مث خرج رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عىل القوم ومه عىل اببه ,وخرج معه
( ) حسن لغريه .رواه الفاكهىي يف أخبار مكة (  ) 6/وأبو يعىل كام يف املطالب العالية ( ) 6 / 5واحلاُك يف املس تدرك
(  ) 1 /والبهيقي يف ادللئل (  ) 15/من طرق عن سفيان بن عيينة قال حدثنا الوليد بن كثري عن ابن تدرس عن
أسامء بنت أيب بكر به .وابن تدرس هو محمد بن مسمل بن تدرس أبو الزبري امليك ,صدوق يدلس ,وقد عنعن اخلرب.
وهل شاهد من حديث ابن عباس قال :ملا نزلت {تَبَّ ْت يَدَ ا َأيب لَهَب} ,جاءت امرأة أيب لهب ورسول هللا صىل هللا عليه
وسمل جالس ومعه أبو بكر فقال هل أبو بكر :لو تنحيت ل تؤذيك بيشء .فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :انه س يحال
بيين وبيهنا .فأقبلت حىت وقفت عىل أيب بكر فقالت :اي أاب بكر هجاان صاحبك فقال أبو بكر :ل ورب هذه البنية ما ينطق
ابلشعر ول يتفوه به .فقالت :انك ملصدق ,فلام ولت قال أبو بكر :ما رأتك ,قال :ل ما زال مكل يسرتين حىت ولت.
رواه الزبار (  ) /وأبو يعىل كام يف املطالب العالية ( ) 65/ 5من طريق أيب أمحد الزبريي ثنا عبد السالم بن حرب
عن عطاء بن السائب ,عن سعيد بن جبري ,عن ابن عباس به .وعطاء اكن قد اختلط ,ومل يثبت أن عبد السالم بن حرب
مسع منه قبل الاختالط.
ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف ( ) /6حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبري به موقوفا عليه.
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حبفنة من تراب ,جفعل يذرها عىل رؤوسهم ,وأخذ هللا بأبصارمه عن نبيه محمد صىل هللا عليه وسمل
ون} كام يف تفسري قوهل تعاىل:
وهو يقرأ{ :يس * َوالْق ْرأن الْ َحكمي} اىل قوهل{ :فَأَ ْغشَ يْنَ ْ
امه فَه ْم َل ي ْبرص َ
{ َوا ْذ ي َ ْمكر ب َك َّاذل َين َك َفروا ليثْبتوكَ َأ ْو ي َ ْقتلوكَ َأ ْو ْخيرجوكَ } قال ش يخ السالم ابن تميية :ول ريب
ِ
أن بعض النس قد حيجبه هللا أحياان عن أبصار بعض الناس اما اكراما هل أو منعا هل من ظلمهم ان
اكن ول ًّيا( ) اهـ.
فاذا جاز للعني أن تعمى عن رؤية جسم كثيف أماهما جرت العادة برؤيته ,فال ميتنع يف حقها أن
ترى أجساما جرت العادة بعدم رؤيهتم ,اذ ان الفعلني متعلقان بأةل البرص.
اخلامتة:
واذلي ظهر يف خامتة هذا البحث هو عدم ثبوت وقوع التناكح بني النس واجلن ,وأن الدةل اليت
اس تدل هبا من جوز الوقوع ل تهنض لالس تدلل ,فالصحيح مهنا غري رصحي يف املساةل ,ول يتعني
محهل عىل الوطء ,والرصحي مهنا غري حصيح ,بل وخمالف للواقع ,وتبقى املسأةل يف حزي الماكن
العقيل ول أثر لهذا الماكن يف الواقع الفعيل ,وهللا تعاىل أعمل.
وصىل هللا وسمل عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني.

( ) الخنائية (

).
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