
 ، وال يصح متنا.أبي هريرةالسند إلى:  ثابت خبر في الالمعقول الخلقي

 

 "فقأ عين ملك الموت"
 

، ال يصدق ألسباب خلقية أوال، وجغرافية ثانيا، وتاريخية ثالثة،  أبي هريرةيروى عن  غيبيهذا خبر 

عجب الذنب الذي ال خبر بحال، بما أوتينا من علم، على عكس ما تقدم لنا، في  كما ال يمكن التحقق من فحواه

 .صدقهالحالي والتجربة بروايته، وأثبت لنا العلم  هريرة أبو، الذي تفرد أيضا يبلى

 ، ثم نناقش متنه، متى صح النقل إليه.ءبادئ ذي بد أبي هريرةفلنحقق سنده إلى 

 

 أوال: تحقيق نقل الخبر
 

 في صحيحيهما وغيرهما. الشيخانالخبر أخرجه 

 

 ه:قال مسلم في روايت

 

ثَنَا   هـ( وهو 245ت: ) الزاهدالنيسابوري بن أبي زيد سابور القشيري موالهم أبو عبد هللا } محمد بن رافعَحدَّ
ثَنَا خ م د ت س({، ) ثقة هـ( 211-126) الصنعاني}بن همام بن نافع الحميري، موالهم أبو بكر  عبد الرزاقَحدَّ

 ومعادلته الُعُمرية  هي:، {1 )ع(  تشيعوفيه  يتلقنفصار  عمي في آخره ثقة حافظ،وهو 

 

 0 =26586 + س 337 ـ 2س = (211 ـ ()س126 ـ )س

 

ثَنَا   هـ( وهو154هـ ـ  96) اليمننزيل ، البصري }بن راشد األزدي الحداني، أبو عروة بن أبي عمرو معمرَحدَّ
 ومعادلته الُعُمرية  هي:، {.2)ع( ثقة ثبت

                                                 
1
نبل: رأيت أحد أحسن حديثا من رحل إليه باليمن وضربت إليه أكباد اإلبل في زمانه. قال أحمد بن صالح المصري: قلت ألحمد بن ح 

عبد الرزاق؟ قال: ال. وقال أبو زرعة الدمشقي: عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين وقيل له: 

ه ألف ضعف ولقد قال أحمد: إن عبيد هللا بن موسى يرد حديثه للتشيع فقال: كان عبد الرزاق وهللا الذي ال إله إال هو أغلى في ذلك من

سمعت من عبد الرزاق أضعاف ما سمعت من عبيد هللا. قال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بآخره، كتب عنه أحاديث مناكير. ذكره ابن 

: 1(. تذكرة الحفاظ للذهبي )278/611: 6حبان في الثقات وقال: كان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه على تشيع فيه.تهذيب التهذيب )

حنبل بن إسحاق قال  ({.169 :36 ) تاريخ دمشق.}قلت ألحمد بن حنبل كان عبد الرزاق يحفظ حديث معمر قال نعم (.364/357

 قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: {.169 :36تاريخ دمشق }سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا اختلف اصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق 

فيان المعمري قال عبد الرزاق أحب إلي قلت فمطرف بن مازن أحب إليك أو عبد الرزاق سألت ابي عن عبد الرزاق أحب إليك أو أبو س

قال األثرم: ({. 39: 6. }الجرح والتعديل )وال يحتج به يكتب حديثه :قال عبد الرزاق أحب إلي قلت فما تقول في عبد الرزاق قال

وليس من هذا شيء. ثم قال: ومن يحدث به عن عبد الرزاق؟ قلت:  سمعت أبا عبد هللا يسأل عن حديث " النار جبار " .فقال: هذا باطل،

، وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتبه .وليس هو في كتبهحدثني أحمد بن شبويه.قال: هؤالء سمعوا بعدما عمي. كان يلقن فلقنه، 

ما هو حديثه محتٌج به في الصحاح. ولكن : عبد الرزاق راوية اإلسالم، وهو صدوق في نفسه. و)الذهبي( قلت كان يلقنها بعدما عمي.
وقال ابن {. ، بترقيم الشاملة آليا138 :4تاريخ اإلسالم للذهبي } .بل إذا تفرد بشيء عد منكرا   ممن إذا تفرد بشيء عد صحيحاً غريباً.

، بترقيم 139 :4للذهبي  تاريخ اإلسالم} .أكتب عني حديثا  واحدا  من غير كتاب. فقلت: ال، وال حرفمعين، قال لي عبد الرزاق: 

قال زهير بن حرب: لما قدمنا صنعاء أغلق عبد الرزاق الباب ولم يفتحه ألحد إال ألحمد بن حنبل لديانته، فدخل فحدثه و {.الشاملة آليا

ية عشر بخمسة وعشرين حديثاً، ويحيى بن معين بين الناس جالس، فلما خرج قال له يحيى: أرني ما حدثك، فنظر فيه فخطأه في ثمان

حديثاً، فعاد أحمد إلى عبد الرزاق فأراه مواضع الخطأ، فأخرج عبد الرزاق أصوله فوجدها كما قال يحيى ففتح الباب وقال: ادخلوا، 

ل م أقوأخذ مفتاح بيت وسلمه إلى أحمد وقال: هذا البيت ما دخلته يد غيري منذ ثمانين سنة أسلمه إليكم بأمانة هللا على أنكم ال تقولون ما ل

وال تدخلوا علي حديثاً من حديث غيري، ثم أومأ إلى أحمد وقال: أنت أمين هللا على نفسك وعليهم، فأقاموا عنده حوالً. وقال أبو عبد 

 عنه بأحاديث مناكير.، ومن كتب عنه بآخرة حدث من لم يكتب عنه من كتاب ففيه نظرالرحمن النسائي: عبد الرزاق ابن همام 

قال ابن حجر في هدي الساري : " احتج به الشيخان في جملة من حديث من سمع منه {.، بترقيم الشاملة آليا150 /6الوافي بالوفيات }
فيما حكى األثرم عن  أحمد بن شبويهفأما بعدها فكان قد تغير وفيها سمع منه  من سمع منه قبل المائتينقبل االختالط وضابط ذلك 

  "وروى له الباقون وانة والطبراني ممن تأخر إلى قرب الثمانين ومائتينشيوخ أبي عوطائفة من إسحاق الديري أحمد و
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  :َعن  

 

ام   قد يروي  ثقة هـ( وهو  132)ت:  3أخو وهب ،الصنعانيأبو عتبة ، بن كامل} بن منبه َهمَّ

ثَنَا ({ع )  اإلسرائيليات عبد الرحمن الدوسي، اختلف في اسمه واسم أبيه، قيل: } ُهَرْيَرةَ  وأَب  قَاَل هََذا َما َحدَّ

ُ َعلَْيِه َعن  ، {)ع( صحابي هـ( وهو 58: ابن غنم،...)ت: ، وقيلبن صخر ِ َصلهى َّللاه َرُسوِل َّللاه

ُ َعلَي ِه َوَسلَّمَ  َوَسلهمَ  ِ َصلَّى هللاَّ   :فََذَكَر أََحاِديَث ِمن هَا َوقَاَل َرُسوُل هللاَّ

 

ِت إِلَى ُموَسى }  :َعلَي ِه السَّاَلم فَقَاَل لَهُ َجاَء َملَُك ال َمو 

 

 .أَِجب  َربَّكَ  ـ

 . فَلَطََم ُموَسى َعلَْيِه السهََلم َعْيَن َملَِك اْلَمْوِت فَفَقَأََها :قَالَ  ـ

ِ تََعالَى فَقَالَ فََرَجَع  :قَالَ ـ    :ال َملَُك إِلَى هللاَّ

َسل تَنِي إِلَى َعب ٍد لََك  ـ   . َوقَْد فَقَأَ َعْينِياَل يُِريُد اْلَمْوَت إِنََّك أَر 

 

ُ إِلَي ِه َعي نَهُ َوقَالَ  :قَالَ ـ    :فََردَّ هللاَّ

 

فَإِْن ُكْنَت تُِريُد اْلَحيَاةَ فََضْع يََدَك َعلَى َمْتِن ثَْوٍر فََما تََواَرْت يَُدَك ِمْن َشْعَرٍة ؟ اْرِجْع إِلَى َعْبِدي فَقُْل اْلَحيَاةَ تُِريُد ـ 

  . تَِعيُش بَِها َسنَة  قَاَل ثُمه َمْه قَاَل ثُمه تَُموتُ فَإِنهكَ 

 

يَةً بَِحَجرٍ  :قَالَ ـ  َسِة َرم  ِض ال ُمقَدَّ َر  َن ِمن  قَِريٍب َربِّ أَِمت نِي ِمن  األ   .فَاْل 

  

ُ َعلَْيِه َوَسلهمَ قَاَل ـ  ِ َصلهى َّللاه  :َرُسوُل َّللاه

 ِ َمرِ َري تُُكم  قَب َرهُ إِلَى َجانِِب الطَِّريِق لَو  أَنِّي ِعن َدهُ أَلَ : َوهللاَّ َح   .ِعن َد ال َكثِيِب األ 

 

 )عمراني(: قلت

 

 يبين اللوح التالي تخريج الخبر.
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. وقال النسائي: ثقة مأمون. قال ابن معين: إذا حدث معمر عن العراقيين فخالفه إال عن عين والعجلي ويعقوب بن شيبة: ثقةقال ابن م 

رة فال. وقال أبو حاتم: ما حدث معمر بالبصرة ففيه أغاليط فإن حديثه عنهما مستقيم فأما أهل الكوفة وأهل البص وابن طاووسالزهري 

عن عبد الرزاق: جالسنا معمرا ما بين سبع سنين أو : قال محمد بن أبان البلخي وهو صالح الحديث. قلت وهو أول من صنف في اليمن.

: 8(. الجرح والتعديل )546: 6عد )(. طبقات ابن س218: 10هذيب التهذيب ){، وانظر كذلك:: ت56 :18تهذيب الكمال } ثمان سنين.

 (.190/184: 1. تذكرة الحفاظ )435، ص: 1611(. ثقات العجلي الترجمة 255

 
 )خ م د ت س فق({، ثقة أبو عبد هللا األبناوي )الطبقة الثالثة( وهو اليمانيبن منبه بن كامل  وهبهو:   3

 

 



 

)العمود األول من اليمين(  أولهماتفرد بو له طريقان ال مغمز ظاهر عليهما  وواضح من اللوح أن الخبر

     عبد الرزاق

 عن: 

 
  معمر
 

 عن:

 

 طاوس :أبيهعن  ({،ع ) ثقة هـ( وهو  132)ت:  اليماني ، أبو محمدعبد َّللا بن طاوس بن جلس} بن طاوسا
 . ُهَرْيَرةَ  يأَب  عن {،)ع( ثقةهـ( وهو  106)ت:  اليماني }بن كيسان الحميري، أبو عبد الرحمن

 

 )عمراني(: قلت

 

بن عون بن أبو زكريا ، } يحيى بن معين حسب قولثقة،  وهو فيه ابن طاوسعن  معمرريق يرويه وهذا الط
 .2في الهامش رقم:  {حافظ ثقة إمامهـ ( وهو  233 -هـ  158) البغدادي  زياد بن بسطام

 

نقل الخبر شفهيا: كما يتضح  درجة وثوقية ، ف4 جامعهن هذا الطريق في دوِ  معمراوبما أن 

 حاجز:   ال تتعدى أبي هريرةإلى  معمرأعاله، من من اللوح 

 

12.5 % 
 

 فقط.

 

 )عمراني(: قلت

 
 ، كما يظهر في العمود الثاني من اليمين في اللوح أعاله يرويه:في النقل والطريق السليم الثاني

 

}وهو مثبت  معمرعن  ،% 12.5 في كتابه: "المصنف" بدرجة نقل تساوي   عبد الرزاق

ام  عن  {% 25بدرجو نقل تساوي  في جامعه  ، إلى% 50نقل تساوي  بدرجة }وهو مثبت في صحيفة  َهمَّ

 .أبي هريرة
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 طبعة ثانية، من مجلدين. "الجامع لمعمر بن راشد"، نشر: المكتب اإلسالمي، بيروت،  



ام  وبما أن  , بسند واحد، أبو هريرةخبرا مما حدثه  138في صحيفته ضمن ال  دون هذا الخبر اَهمَّ

ام  فدرجة وثوقية نقل الخبر من   تبلغ حاجز: يرةهر أبيإلى     َهمَّ

 

50 % 
 

 أبيإلى  شاهدين عدلينلهذا الخبر من  فدرجة وثوقية النقل العدليوبالتالي 

 تبلغ حاجز: هريرة

 

62.50 % 
 

 وهي درجة معتبرة.

 

 مناقشة متن الخبر
 

مود هذا الخبر يعتبر من "اإلسرائيليات" التي تروى عن بعض أهل اليمن، وال وجود لها في التلمود البابلي أو التل

 الفلسطيني المتداول بين يهود العراق وفلسطين.

 

 .وهو إشكالي من وجهين

 

 ال معقول خلقي في قوله: ـ الوجه األول:

 

  فَفَقَأََها " حتىَعْيَن َملَِك اْلَمْوتِ " طََم ُموَسى َعلَْيِه السهََلملَ 

 

 ائه !ضبينما "الملك" يتمثل فقط للبشر، وبنيته مختلفة وكذلك كل أع

 

 جغرافي موضعي في: ـ الوجه الثاني:

 

ُ َعلَْيِه َوَسلهمَ  ُسولُ الرَ  ولقَ   :َصلهى َّللاه

 ِ َمرِ ي تُُكم  قَب َرهُ إِلَى َجانِِب الطَِّريِق لَو  أَنِّي ِعن َدهُ أَلَرَ : َوهللاَّ َح   .ِعن َد ال َكثِيِب األ 

 

  .في القرن الثالث عشر قبل ميالد المسيح عليه السالم توفاه هللابينما قبر موسى عليه السالم، مجهول منذ 

 

 :ونجزم بالتالي

 

الرسول صلى هللا عليه وسلم، وأنه مما وهل فيه أبو هريرة وال  لم يصدر قط عن هذا الخبر، وبهذا السياق، بأن

 ون سماعهم للخبر منه.اليمنيون يثبتشك، ما دام الرواة 

 

 ونحتاج بالتالي إلى جرد وتحقيق مثل هذه األخبار.

 

 انتهى


