[اختالف الرواايت يف مساحة حوض النيب صلى هللا عليه وسلم]
جاء يف صحيح مسلم أن مساحة احلوض «ما بني َع ّمان إىل أيلة» [مسلم ( ،])2300ويف الصحيحني« :كما بني صنعاء واملدينة»

وعمان» [مسلم ( ،])2303-42ويف رواية أخرى« :كما بني أيلة
[البخاري ( ،)6591ومسلم ( ،])2298ويف رواية« :ما بني املدينة ّ
وصنعاء من اليمن» [البخاري ( ،)6580ومسلم (  ،])2303 -39ويف مسلم من حديث جابر بن مسرة رضي هللا عنه «كما بني صنعاء
وأيلة» [مسلم ( ،])2305 -44ويف الصحيحني من حديث عبد هللا بن عمرو -رضي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم« :حوضي مسرية شهر» [البخاري ( ،)6579ومسلم (.])2292
كبريا إال أهنا كلها مسريها حنو شهر ،وهذه األحاديث
وجاء التحديد أبماكن أخرى ،وال شك أن هذه املسافات متفاوتة تفاو اًت ا

كلها صحيحة.

عمان إىل أيلة أقصر بكثري مما بني أيلة وصنعاء اليمن ،وما بني صنعاء واملدينة أقصر ،وهلذا ظن بعضهم أن هذا ُّ
يعد
فما بني ّ

اضطر ااًب ،واالضطراب يضعف احلديث ،فاحلديث املضطرب هو الذي يروى على أوجه خمتلفة مع عدم إمكان اجلمع أو
الرتجيح.

وهل االضطراب متحقق يف هذا احلديث؟ ال؛ فقد روي على أوجه خمتلفة ،لكنها غري متساوية ،فمنها ما هو يف الصحيحني،
ومنها ما تفرد به البخاري ،ومنها ما تفرد به مسلم ،وعلى هذا إذا قلنا :إن بعضها أرجح من بعض لننفي االضطراب ،قلنا:
يقدم ما يف الصحيحني ،هذا إذا تعذر اجلمع ،أما إذا أمكن اجلمع فال يُلجأ إىل مثل هذا التعليل لألحاديث الثابتة يف
الصحيح ،واجلمع هنا ممكن فال اضطراب.
فإذا قدران هذا احلوض ًبملسافات املختلفة املتفاوتة يف هذه األحاديث ،فيمكن اجلمع مبا قاله القرطيب [التذكرة (ص ،])706 :أبنه
خاطب كل أانس مبا يفهمونه ،وليس املراد التقدير الدقيق ،فيخاطب الشامي مبا يناسبه مما يعرفه من بالده ،واليمين مبا يعرفه
من البلدان ،وهكذا.
أيضا ميكن أن جياب عن هذا االختالف يف حتديد املسافة أبن هذه املسافات ختتلف من حيث الطول لكنها تتحد من حيث
و ا
شخص إىل آخر ،ومن و ٍ
ٍ
سيلة إىل أخرى ،فإذا قلنا :بسري اإلبل محلناه على أطول املسافات ،وإذا
الزمان ،فالسري خيتلف من
قلنا :بسري اجلواد املضمر محلناه على أقل املسافات.
أوال أبقل املسافات ،مث بعد ذلك زيد يف مساحة
وكذلك ال مينع أن يكون النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب عن احلوض ا
احلوض؛ زايد اة لشرفه صلى هللا عليه وسلم إىل أن بلغ أكرب املسافات ،فصارت مساحته أوسع مما كانت عليه ،وهذا ميكن
أن يقال يف مثل هذا املوضع للجمع والتوفيق بني هذه األحاديث.

