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، رسول اهلل، وعىل آله وصحبه ومن اتبع هداهاحلمد هلل، والصالة والسالم عىل 

 بعد: أما

أوهام وأغاليط الشيخ ربيع يف كتابه اإلجابة عن مدة من طبع كتابفبعد 

لشيخنا اإلصابة يف تصحيح ما ضعفه احلجوري من مفاريد الصحابة

دحر مغالطات  أخرج الشيخ ربيع وريقاته هذه التي أسامها  اهلل حفظه حييى

 .ودفع خمالفاته يف كتابه اإلجابةاحلجوري 

 حفظه اهللحييى وال دفع للحجج العلمية التي أبرزها شيخنا  ،وليس فيها دحر

 هناك. وفقه اهلليف بيان أخطاء ومغالطات الشيخ ربيع 

إن الكالم فيها ” :وقال ،افلم يعرها اهتامم  حفظه اهللعليها شيخنا حييى  عت  ل  وقد أط  

 .اإلجابةقد أبان ما فيها يف كتابوأنه ليس بجديد  ، مكرر

  فعال أنه يف وريقاته هذه مل التي  أخطائهإىل مواضع  وفقه اهللالشيخ ربيع نظر ألفت

مذكرا له بمواضع الرد عىل هذه األوهام  ،يأت بجديد إنام هو كالم مكرر قد سبق بيانه

 .اإلجابة واملغالطات من كتاب شيخنا
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  .مع إضافة بعض التنبيهات الالزمة 

إن شاء اهلل  اتكون هذا التنبيهتهنا مقدمة للرد عىل احلجوري، وسإوهو يقول: 

على ما كرره  التنبيهات: ـ دمة عىل ما سيكون يف رده املزعوم وأسميت ذلك بمق

 .واملغالطات األوهام   من رده على اإلجابة  الشيخ ربيع يف

حتى يسهل عىل  وبني خطني بخط مغاير ربيع عن كالميوقد ميزت كالم الشيخ 

 .القارئ مطالعة هذا وهذا

 كتبه

 حسني بن أمحد بن علي احلجوري أبو مصعب 

 هـ8241/ شوال /42بتاريخ 
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ثم أما  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسوله اهلل وعىل آله وصحبه ومن اتبع هداه،

 بعد:

الرياض املستطابة يف صحيح وضعيف أحاديث  بـ  فأقول: لقد سميت كتابك  -1

ورشطَت عىل نفسك أن ال تدخل يف هذا الكتاب إال أصحاب مفاريد الصحابة

 األحاديث األفراد.

وبناء عىل هذين األمرين فال حيق لك أن تدخل يف هذا الكتاب من له أكثر من 

ت أو حديث، سواء كان من أصحاب املثاين أو أصحاب الثالثة أو األربعة، صح

 ضعفت.

ثم إنه ليحصل منك خمالفات ملا رشطته عىل نفسك، إما عن خطأ أو عمد، كام هو 

واقع كتابك، فإذا استدرك عليك مستدرك هذه األخطاء أو التعمدات أقمت الدنيا 

وأقعدهتا باألراجيف والطعون، كأنك من املعصومني، وهذا العمل من البغي والظلم 

 قالء النبالء.الذي حرمه اهلل ويأنف منه الع

دون أن بقوله: ) اإلجابة رشطه يف كتابه حفظه اهلللقد أبان الشيخ حييى  

ىل أن رشطي: مفاريد الكتب الستة ومسند أمحد كام رأى ذلك يف كتايب وأين مل إيلفت النظر 

 غريهم.إىل أخرج 

وسائر وإن وجدت نصا إلمام أنه ليس هلذا الصحايب إال هذا احلديث ذكرته لقويل 

 اهـ(.الكتب
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: )ومما يرس اهلل عز وجل حفظه اهللوهذا رشطه يف مقدمة كتابه الرياض املستطابة قال 

يل من ذلك هو مجع ما استطعت الوصول إىل معرفته من الصحابة الذين ليس للواحد 

 .منهم إال حديث واحد يف الكتب الستة ومسند أمحد

احلديث من الكتب الستة فرشط الشيخ هنا واضح جيل، وهو إخراج أصحاب 

 وكان: الرياض املستطابةومسند أمحد، وكان هذا لغرضني ذكرمها يف مقدمة كتاب 

)هو معرفة مفاريد الصحابة حيث إن الصحايب الذي ليس له إال  الغرض الثاين منها:

حديث واحد قد يثبت اسمه وحديثه يف الذهن،  وهذه تعترب من غرر الفوائد؛ أن يعلم أن 

 صحايب ليس له إال حديث واحد يف الكتب الستة أو سائر الكتب(.ذلك ال

وهو قوله: )إن  اإلجابة:)أو سائر الكتب( يف مقدمة كتابه حفظه اهللوأبان قوله 

 وجدت نصا إلمام أنه ليس هلذا الصحايب إال هذا احلديث ذكرته(.

( ومل تستطع أن تأيتـ مـ و )ال وطِِهم  ون  ِعن د  رش   لِم  له أكثر من حديث يف بصحايب  س 

إال يف موضعني أباهنا يف كتابك اإلصابة شيخنا مفاريد أصحاهبا الكتب التي اشرتط 

األول يف مسند سنان بن سلمة فقال فيه: )وهذا هو أول موضع الشيخ يف كتابه اإلجابة 

ِرك بذكر حديث عىل رشطنا ومل نخرجه عىل أين قد ذكرته قبل صدور  ت د  أصاب فيه امل س 

لراجح أنه عن أيب كتابه هذا يف الطبعة الثانية من املفاريد، فصار لسنان حديث الباب، وا

لدى شيخنا صار لسنان ريض اهلل عنه حديث أخريا هريرة كام سبق.. اهـ وهبذا الرتجيح 

 واحد أما األول فهو عن أيب هريرة.

هو املوضع الثاين يف احلاشية: هذا حفظه اهلل مسند نرص بن دهر قال  

ِرك مما هو عىل رشطنا من الكتب الستة ومسند أمحد، ومع ذلك فقد  ت د  مما جاء به امل س 

 .أختلف عىل راوية  أيب اهليثم يف صحابيه وأبو اهليثم جمهول كام ترى  مما يمنع املعارضة به
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ونقل عن ابن حزم وابن اجلوزي أهنام ذكراه يف أصحاب احلديث الواحد فرجع 

ول إىل ما حرره أنه ليس لنرص بن دهر إال هذا احلديث الواحد املذكور يف مفاريده وما الق

 . اإلجابة يف اهللعدى ذلك ليس حديث نرص بن دهر كام أبانه شيخنا حفظه 

وتستدرك بحديث من الكتب الستة  فهل تستطيع أن تأت بام خالف فيه هذا الرشط

لصحايب ذكره الشيخ من مفاريدمها بحجة علمية صحيحة، والشيخ مستعد  ومسند أمحد

 .دلبام ال حيتاج إىل هذا اجل  اهللأن حيذفه بطيبة نفس إن شاء 

إنه ليحصل منك خمالفات ملا رشطته عىل نفسك، إما عن خطأ أو ): وال إىل أن تقول

أو التعمدات  عمد، كام هو واقع كتابك، فإذا استدرك عليك مستدرك هذه األخطاء

أقمت الدنيا وأقعدهتا باألراجيف والطعون، كأنك من املعصومني، وهذا العمل من 

 (ويأنف منه العقالء النبالء. اهللالبغي والظلم الذي حرمه 

)وقد رأيت حينها  حفظه اهللحييى يف مسند العرس تنقل قول الشيخ يا شيخ وأنت 

 رمحه اهللعمرية حديثًا صحيحًا مذكورًا يف مسنده من الصحيح املسند لشيخنا للعرس بن 

زوائد ،وهو أيضا من  كشف األستار بزوائد مسند البزار( خمّرجًا من 299رقم)

كام سبق نبهت عليه، وإنام أبقيت حديثه ليعلم حاله وأنه من ضعيف  مسند أمحد

 مفاريد الكتب الستة ومسند أمحد حسب رشطنا(

أن العرس ليس له يف الكتب الستة ومسند أمحد إال فتنقل هذا البيان الذي فيه: 

خارج هذه  احديث أنه قد صح لهإىل  حفظه اهلل را، وأشه حسب رشطهحديث واحد لذا ذكر

املعجم  ثم تذهب وتستدرك بام ليس عىل رشطه من إخراجها، الكتب التي اشرتط
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تكتب هذا االستدراك الذي هو يف حق دي فبأي البن ع الكاملو الكبري للطرباني

 واد والكتاب يف واد آخر.

 قال:

ا لقد أسأت إىل الصحابة الكرام، والسيام بام سميته بـ   -2   أقول: حقًّ

. 

 وهذا أمر مل يسبقك إليه أحد من أهل السنة، وال من أهل البدع.

 إىل الصحابة الكرام.فهذه مؤلفاهتم يف الضعفاء ال يضيفوهنا 

 (5-4)صاملغني يف الضعفاءقال اإلمام الذهبي يف كتابه  

َو مغن َعن مطالعة كتب َكث رَية يف  ” صوَن، فَهح َوقد مجعت يف  كتايب َهَذا أمما اَل حيح

عَ  بْن  مع ني وللبخاري َوأيب  - من ذهلت َعنهح إ ال-َفاء فَإ يني أدخلت ف يه  الضُّ ال 

اَرقحطْن ّي زرْ  َزيَْمة والعقييل َوابْن عدي َوابْن حبَان َوالدَّ ّي َوابْن خح
َعة َوأيب َحات م َوالنََّسائ 

 ملتقطات من أََماك ن 
 
اَلء ّي، وزدت عىل َهؤح والدواليب واحلاكمني واخلطيب َوابْن اْْلَْوز 

ه، َوَما قيل ف يه ، َوَما متفرقات، وأرشت إ ىَل َحال الرجل بأخرص عباَرة، إ ْذ لَو استوفيت َحال

ة جملدات، فَمن أََراَد التبحر يف  املْعرفَة فليطالع   لبلغ الْكتاب عدَّ
يث َعلَيْه  أنك ر من احلَد 

 .”املؤلفات الْك بَار، وليأخذ من َحيث أخذت

أقول: فهذه مؤلفاهتم إنام يؤلفوهنا باسم الضعفاء أو الضعفاء واملرتوكني، ويرسدون 

ن أحواهلم وأحوال مروياهتم، ومل يسم أحد منهم كتابه باسم الصحابة، أو أسامءهم ويبينو

مفاريد الصحابة؛ حاشاهم أن يفعلوا ذلك؛ ألن الصحابة الكرام أجل وأكرم يف نفوسهم 

 من أن يصنفوا كتبًا حتمل مثل هذا العنوان الرديء امليسء إليهم .
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ًا كثرية باسم الضعفاء، ال باسم وقال فيام سيأيت: وأقول: إن أهل العلم قد أّلفوا كتب

 الصحابة.

( 1عدداً من تلك املؤلفات، انظر )ص الضعفاءوقد ذكر احلافظ الذهبي يف كتابه  

 من هذا املقال.

فأولئك ألفوا هذه  ؛نتهجهتإين ألتعجب من هذا األسلوب الذي يا شيخ  

تبة عىل مسانيد الكتب لرتاجم الرجال الضعفاء، والشيخ ألف كتابه لألحاديث مر

 أصحاب احلديث الواحد.

إال أنه اقترص عىل أصحاب  رمحه اهللفعمل الشيخ هو كالصحيح املسند لشيخنا 

 احلديث الواحد من الكتب الستة ومسند أمحد.

وزاد فأخرج األحاديث الضعيفة من هذه املسانيد، وأنت نفسك تعرف هذا وتقول 

تدخل يف هذا الكتاب إال أصحاب )ورشطت  عىل نفسك أن ال يف أول كالمك: 

األحاديث األفراد، وبناء عىل هذين األمرين فال حيق لك أن تدخل يف هذا الكتاب من له 

 .أكثر من حديث(

عليك الفرق بني كتب الرتاجم، وكتب احلديث فلامذا ختلط  ذا يفيد أنه مل خيفوه

 بينهام هنا
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 :تلفقاآلتية رد الشيخ حييى عىل الفقرة  ت  وقد نقل

 :اإلجابة( من كتابه 22قال احلجوري يف )ص

مل يقدم  قسم ضعيف املفاريد قال املستدرك: بل عمله يف هذا الكتاب، وخاصة "

فيه ما يبعث يف النفوس حمبة هؤالء الصحابة واالستفادة من صفاهتم وحسن مكارمهم، 

قع بل قد يوقع بعض من يقرؤه من اْلهالء يف يشء من غمطهم وهضم حقهم. ويو

 ."األسى وشديد التأمل يف نفوس حمبهم واملبجلني هلم

 وقال احلجوري:

قلتح : ال تستطيع أن تثبت أن ما ذكرته يف ضعيف مفاريد الصحابة بذكر حال سند " 

 .ريض اهلل عنهموهضاًم للصحابة  ذلك احلديث وبيان علته، أنَّ هذا يعترب غمطاً 

وإال كان: كل من ضّعف حديثاً حسب أصول أهل احلديث؛ أنه واقع يف هذه التهمة  

 ."اخلطرية

 قال الشيخ ربيع: أقول : إن كالمي حق إذ سميت القسم الثاين من كتابك ـب  

، ومل يسبقك سابق من أهل احلديث بمثل هذه التسمية ضعيف مفاريد الصحابة

 الصحابة الكرام. الرديئة، وهذه التسمية فيها إساءة إىل

الرياض أسامه  حفظه اهلليا شيخ دع عنك هذه املغالطات فكتاب الشيخ  

فكالم الشيخ وحكمه عىل  ؛املستطابة يف صحيح وضعيف أحاديث مفاريد الصحابة

وأنت تعرف هذا كام يف قولك األحاديث التي تروى عن الصحابة رضوان اهلل عليهم، 

 . (أحاديث)فلم حذفت من العنوان كلمة الذي سقته أنفا، 

 .حسبنا اهلل عليك يا شيخعف بعض الصحابة ض القارئ أنههل لتوهم 
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احلكم عىل احلديث وترتيب األحاديث عىل املسانيد أو عىل أصحاب احلديث أما 

أعداد حروف املعجم كله قد صنف فيه الواحد أو عىل الكتب الفقهية أو عىل املشيخات و

 وإنكار هذا يف غاية البعد.،الشيخليه إقبِ وس  األئمة 

ر   م  ول    وأذكرك يا شيخ بحديث ابن ع  س  م ن  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال سمعت ر  و 

ِط  خ  ل  يف س  ه  مل ي ز  ل م  م  يف ب اطٍِل وهو ي ع  اص  ِمٍن ما ليس  اهللخ  ؤ  م ن  قال يف م  حتى ي ن ِزع  عنه و 

ج  مِمَّا قال ة  اْل  ب اِل حتى خي  ر  د غ  ن ه  اهلل ر  ك   .فيه أ س 

فاتق اهلل يا شيخ؛ وانزع عن خماصمتك هذه بالباطل، فأغبى الناس من ضل يف آخر 

 سفره وقد قارب املنزل كام قال ابن القيم يف الفوائد.

أن عمل الشيخ باطال، وتعلم أن احلق غري الذي تقوله اآلن، و همفأنت ختاصم بام تعل

، مثله يف هذا الكتاب من مصاف علم اجلرح والتعديل والتصحيح والتضعيف والتعليل

، فقد أحاديث معلةو، اجلامع الصحيح رمحه اهللمثل كتاب شيخنا املحدث مقبل 

: )وهل أغلق يف منهجك باب حفظه اهلليف ردك عىل األخ الشيخ يوسف العنايب  قلت

 اجلرح والتعديل والتصحيح والتضعيف والتعليل؟؟!!

 إن قلت: نعم، فقد جنيت  عىل نفسك، وخرجت  عن زمرة أهل احلديث.

وإن قلت: ال، لزمك األخذ هبذا املنهج، وسقطت  اعرتاضاتك وهتاويلك التي 

 أكثرت  منها.

أحاديث معلة ظاهرها وأنا أسألك عن مؤلفات الشيخ مقبل ؛ مثل كتاب 

 ، وقد اشتمل عىل نحو مخسامئة حديث، هل عمله هذا صحيح وجائز، أو ال؟الصحة

 يف مخسة جملدات. اجلامع الصحيحوأسألك عن كتابه 
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الرياض املستطابة يف وأسألك عن تأليف احلجوري لعدد من املؤلفات، ومنها 

 لعلمية املقنعة.. اهـ. أرجو اإلجابة اصحيح وضعيف أحاديث مفاريد الصحابة

يف  اهلل رمحهلشيخنا مقبل  اجلامع الصحيح، وأحاديث معلةـ فكيف تقرنه ب

 وتستشهد به وهبذه الكتب يف ردك عىل العنايب ثم جتعله هنا جناية وجرما!!.هذا املقال، 

يف مقدمة إىل اخراج أحاديث املفاريد  همن سبق حفظه اهللالشيخ وقد سبق أن ذكرلك 

ممن ألف يف مفاريد  رمحهم اهللذكر بعض أولئك األئمة لك  وها أنا أعيد اإلجابة كتابه

 :همفمنمع ذكر نامذج مما مثلوا به من أحاديث مفاريدهم الصحابة 

: كتاب الوحدان له وهو من ليس مقدمة الفتحقال احلافظ يف  

 له إال حديث وأحد من الصحابة.

: وقد صنف يف ذلك أيضا اإلمام )مسلم(، و الرسالة املستطرفةوقال الكتاين يف 

غريه، وهو غري من مل يرو إاِل حديثا واحدا الذي ألف فيه البخاري، لكن تأليفه خاص 

 بالصحابة. اهـ

 وقال السيوطي يف ألفيته:

ـــــــــــِوَي ْ ـــــــــــاب  حي  ـــــــــــاِرَيح كِت  لِْلبُخ   و 

 

ــــــْرِوَي ْ ي  ــــــن ْد مل  ــــــْردْ ُمْس ــــــرْي  ف  ــــــْر غ   م 

ْهــــــو    ــــــ و  ــــــا م  ــــــبِيُه م  ْ  ـش  ِ ي ْفــــــ    َض  و 

 

ــــــــــ   
ــــــــــة  ُ ِ اي  ْمْر ف ِدر 

ــــــــــح   ُكــــــــــل  بِ

ى  و  ةْ ر  ر  ح ْبــــــــــــِر ِعــــــــــــام   ِمْثــــــــــــُل أيُب 

 

ى ــــو  ــــْر ح  ــــْر ِ   ، ف ُك ــــرْيُ ــــفح ال غ   يِف اْْلُ
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ِو إاِلَّ  ِرف ة  م ن  مل   ي ر  ( : م ع  ع ون  التِّس  ع  احل  ادِي و  ع  ِزد ت ه  أ ن ا، )النَّو  ا النَّو  ذ  اِحًدا: ه  ِديثًا و  ح 

نِيًفا  اِريِّ فِيِه ت ص  أ ي ت  أ نَّ لِل ب خ  اِحٌد، ث مَّ ر  ن ه  إاِلَّ و  و  ع  ن  مل   ي ر  وه  فِيم  ر  ا ذ ك  و  ن ظرِي  م  ه  اًصا و  خ 

اب ِة. ح   بِالصَّ

ٌق، ف إِنَّه  ق د  ي   اِن ف ر  د  ح  ب ني   ال و  ب ي ن ه  و  ِديٌث و  ل ي س  ل ه  إاِلَّ ح  اِحٍد و  ث ر  ِمن  و  ن ه  أ ك  ى ع  و  ك ون  ر 

وٌد  ج  ذ لِك  م و  اِحٌد، و  اٍو و  ل ي س  ل ه  إاِلَّ ر  ِديٍث، و  ري   ح  ن ه  غ  ى ع  و  ق د  ي ك ون  ر  اِحٌد، و  و 

وٌف.  م ع ر 

ة  امل    ر  ُّ ب ن  ِعام  اب ِة: أ يب  ح  ثِل تِِه يِف الصَّ ِمن  أ م  .و  يِنُّ  د 

ه . اب ن  م اج  د  و  اه  أ ب و د او  و  ، ر 
ِ
ىل  اْل  فَّني  ِح ع  اِحٌد يِف امل  س  ِديٌث و  : ل ه  ح  يُّ  ق ال  امل ِزِّ

اه  الرتِّ ِمِذيُّ  و  ، ر 
ِ
اء ق  تِس  اِحٌد يِف ااِلس  ِديٌث و  : ل ه  ح  يُّ ، ق ال  امل ِزِّ ِم ال ِغف اِريُّ آيِب اللَّح 

. ائِيُّ النَّس   و 

اِحٌد:  ِديٌث و  : ل ه  ح  يُّ ، ق ال  امل ِزِّ يُّ ِ  ال ب رص 
ٍ
ء ز  ول  »أ مح  ر  ب ن  ج  س  ان  إِذ ا    اهللأ نَّ ر  ك 

ن ب ي هِ  ن  ج  ي ِه ع  د  ض  اَف  ع  د  ج  ج  .« س  يِّ ِ ِن ال ب رص  ِن احل  س  د  بِِه ع  رَّ ه ، ت ف  اب ن  م اج  د  و  اه  أ ب و د او  و   ، ر 

ل مِ  ع  السُّ اِحٌد: أ د ر  ِديٌث و  : ل ه  ح  يُّ ، ق ال  امل ِزِّ س  النَّبِيَّ »يُّ ر  ٌل   ِجئ ت  ل ي ل ًة أ ح  ج  ف إِذ ا ر 

الِي ةٌ  ت ه  ع  اء  ه .« قِر  اه  اب ن  م اج  و   ، احل  ِديث  ر 

ِِشُّ  ر  اٍش ال ق  ٌ  -ب ِشري  ب ن  ِجح  : برِش  ال  ي ق  اِميٌّ ل   -و  ايِبٌّ ش  ح  : ص  يُّ ِديٌث ق ال  امل ِزِّ ه  ح 

اِحٌد:  ُسول  »و  : ي ُقوُل    اهللأ ن  ر  ا أُْصبُع ُه ُثم  ق ال  ل يْه  ع  ع  ض  ِه ف و  : اْبر  اهللب ز    ي ْوًما يِف ك فح

ه . «آد م  أ ن ى ُتْعِجُزيِن  اب ن  م اج  اه  أ مح  د  و  و   ، احل  ِديث  ر 
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وِل  س  ن  ر  ى ع  و  ، ر  ل ِميُّ ٍد السُّ ر  د  د  ب ن  أ يِب ح  ر  د  ن ًة ف ُهو  »:   اهللح  اُه س  ر  أ خ  ج  ْر ه  م 

ْفِك د ِمهِ  د . «ك س  اه  أ ب و د او  و   ، ر 

ِن النَّبِيِّ  اِحٌد ع  ِديٌث و  : ل ه  ح  يُّ ، ق ال  امل ِزِّ دِيُّ اِمِر ب ِن اهل  ادِ األ  ز  ة  ب ن  ع  بِيع   لخ.إ... ملسو هيلع هللا ىلصر 

قال ابن أيب حاتم يف  مسند الوحدانسمى كتابه   

سمعت أيب يقول وذكر حديثا رواه محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه  املراسيل

يف الرفق قال أيب فأدخل قوم ال يعرفون علة هذا  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبيداهلل بن معمر عن النبي 

وهذا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بن معمر عن النبي  لوا هذا ما أسند عبيدقا مسند الوحداناحلديث يف 

 وهم..

وقال: طارق بن شهاب له رؤية وليست له صحبة واحلديث الذي رواه الثوري عن 

سئل أي اجلهاد أفضل قال كلمة حق  ملسو هيلع هللا ىلصعلقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب أن النبي 

دخلته يف مسند عند سلطان جائر فقال أيب وسمعته يقول هذا حديث مرسل فقلت قد أ

 .ملسو هيلع هللا ىلصالوحدان فقال إنام أدخلته يف الوحدان ملا حيكي من رؤيته النبي 

ترمجة  اإلصابةقال احلافظ ابن حجر يف 

ـ   مالك بن عمري احلنفي ذكره احلسن بن سفيان يف مسنده يف الوحدان. اه

 وغري واحد.وقد عزى إليه أبو نعيم، وابن األثري وابن عساكر 

ترمجة رشيط بن  اإلصابةقال احلافظ يف  

 .الوحدان من الصحابةطارق: وأخرج حديثه حسني بن حممد القباين يف 

الوحدان من له كتاب  

 ري وغريهم.وابن األث اإلصابة ونقل عنه أبو نعيم واحلافظ يف الصحابة
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له  

ند  - 845: املعجم املفهرسقال احلافظ ابن حجر يف  مسند الوحدانكتاب  م س 

 .الوحدان اِلب ِن ن اِجية ثم ساق إسناده إليه

أصحاب احلديث كام   ومنهم من عقد هلذا فصال ضمن كتابه فرسد الصحابة 

أمساء الصحابة الرواة   يف، وابن حزم تلقيح فهوم أهل األثرفعل ابن اجلوزي يف 

 .وما لكل واحد من العدد

وهذا اإلمام أبو حاتم قد حكم عىل حديث من مسند الوحدان باإلرسال، واملرسل 

 من قسم الضعيف، فام حق هذا اإلمام عندك؟

صحيح وأبان هذه الكتب وحققها واعتنى هبا ن تنال يده ويا ترى إن يرس اهلل لباحث أ

العالمة األلباين أعداد أهل العلم بام فيهم يف هذا العرص أحاديثها من سقيمه كام فعل 

 ما سيكون جزاءه ووصفه عندك وهل سيكون أساء إىل الصحابة الكرام؟!! اهلل رمحه

فقد ، مفاريد الصحابةصحيح وضعيف أحاديث : ـ تسمية الشيخ كتابه بوأما 

 .العلل الواردة يف األحاديث النبويةالدارقطني كتابه أسمى 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص فهل يف قوله األحاديث النبوية إساءة للنيب  

حسب لر تستطيع إثبات تحصيلك هذا بحجة علمية توجب أن مر ضعف حديثا ف

 .صحابيه ساء إىلقواعده فقد أ

بل إن الصواب العكس وهو أنه إن أجاد ووفق للصواب يف تضعيف هذا احلديث  

 فقد أحسن إىل هذا الصحايب يف دفاعه عنه تقويله ما مل يقله.

فإنك ختاطب  ع عر هذه املهازل التي تضع نفسك فيهارف  ت وفقك اهلل شيخ ربيع ياف

 .ني حمققنيعلامء وطلبة علم ودعاة باحث
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 قال:

كثري من الصحابة أنه قد يكون للصحايب عدة أحاديث، وقد يكون ومن إساءتك إىل  

 فيها الصحيح، وقد يكون فيها احلسن بشواهده فال تذكر له إال حديثاً واحداَ ضعيفاً.

 هذه اإلساءات َحَصلَْت منك يف هذا الكتاب. 

وإذا بحنيي لك هذا العمل الرديء حاربَت من بنّيَ لك، وهذه إساءة كربى بإرصارك 

  غم  الصحابة عند من يعر  قدر الصحابة.عىل

ة فيه بيان بطالن هذه الدعوى حيفص( 269)عندك يف  اإلجابةهذا كتاب  

التي اشرتط الشيخ إخراج فأثبت لنا صحابيا له حديث آخر يف الكتب الستة ومسند أمحد 

مفاريدهم أو ضعيف أحاديث مفاريدهم،  أحاديث مفاريدها سواء كان يف صحيح

 وتعترب منك هذه إفادة مشكورة.لشيخ يضيفه إن شاء اهلل يف موضعه يف طبعة أخرى وا

يقول رشطي كذا، وما من حديث يف كتايب املفاريد إال صدرته  حفظه اهللأما أن الشيخ 

ومسند أمحد، وأبنت رشطي يف مقدمة كتايب، وأنت أبذكر مصدره من األصول الستة 

 إرصار عىل العناد.ترص عىل أنه ليس هذا رشطه فهذا 

وهب أنه وهم يف حديث فأدخله يف كتابه ضعيف املفاريد وليس كذلك؛ فاألمر يسري 

يف الطبعة الثانية من  حفظه اهللوهو إعادته إىل موضعه املناسب له أو حذفه كام صنع شيخنا 

ال لفظا وال  ، وليس يف هذا أي إساءة إىل صحايب احلديث املذكورالرياض املستطابة

 .نىمع
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 قال:

 (:32-31وقال احلجوري يف )ص 

يه  لتضعيفه بعض األحاديث أن يحذكر يف مصادره التي التزم " ك: ومن حتري
قال املستدر 

أن يحذكر هلؤالء  و و الرجوع إليها مثل 

إىل الصحابة يف هذه املصادر أو بعضها حديثان أو ثالثة، فيحيد عنها، ثم يذهب 

مثال،  أو  أو  أو  

 فيأخذ منها احلديث الذي يتحرى تضعيفه فيضعفه، وهذا العمل يكثر منه.

وسريى القارئ الكريم هذا الترص  املريب، نسأل اهلل العافية من هذه الباليا 

 ."والرزايا

أقول: لقد حدَت عن اإلجابة عىل استدراكي الصحيح الذي أخذ بخناقك؛ ألنك 

فعالً حتيد عن تلك األحاديث التي ذكرها أهل املصادر التي تعتمدها، فتحيد عنها؛ لرتمي 

أولئك الصحابة يف مفاريدك املظلمة، ولقد برهنتح عىل مكرك املتكرر يف كتايب 

 عن التامدي يف أباطيلك وظلمك.، فلم تردعك تلك الرباهني اإلصابة

واهلل تعاىل يقول: يف حقكم،  إن صدور مثل هذا مشني 

وا اهللَّ  إِنَّ اهللَّ  اتَّق  ى و  و  ب  لِلتَّق  و  أ ق ر  ِدل وا ه  ِدل وا اع  ىل  أ الَّ ت ع  ٍم ع  ن آن  ق و  م  ش  نَّك  ال  َي  ِرم  برٌِي و   خ 

ل ون    .باِم  ت ع م 

، ومن استدرك بغري حق حار يف علم احلديث مفتوح للمؤلففباب التأليف 

هم عليهم ؤوحار اعتداوغريمها استدراكه عليه، فقد اعتدى أقوام عىل الصحيحني 

يف تصنيف ومقتهم الناس وذهب كالمهم أدراج الرياح، فهب أن الشيخ مل يسبقه أحد 
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فام يف الكتب الستة ومسند أمحد ن له حديث واحد ممالضعيفة الصحيحة وحاديث األ

 وجه االنتقاد والتشغيب عليه يف هذا.

 هعىل رشطأن الشيخ وضع من له أكثر من حديث وكان وأنت مل تأت بربهان واحد 

 .تك هذه وال فيام أسميته باإلصابةال يف وريقا

 لقد أجاب الشيخ حفظه اهلل عن هذا االدعاء يف مسند سويد بن صخر بقوله:و

ِرك يكثر من قوله: حاد عن ت د   فإن صحيح، غري وهذا كذا عن وحاد ، اإلصابة)وامل س 

 حييد أنه ال مظانه، يلتمس وأن موضوعه يف يؤلف ن مم أحسب فيام غريي وقصد قصدي

 املصادر كان لغرضني:  هذه إىل ورجوعي البحث، شأن من هو مما به يتعلق ما بعض عن

معرفة تراجم هؤالء الصحابة رضوان اهلل عليهم مع ترجيح القول بصحبة  

من اختلف يف صحبته أو عدم ذلك بالرجوع إىل ثالثة كتب يف ذلك...( إلخ، ومل أحتر 

األحاديث التي ذكرها هؤالء األئمة يف تراجم هؤالء الصحابة، كام تراه يف مجيع الكتاب، 

 وذلك ألمور:

يذكرون األحاديث التي قيل أهنا رويت عنهم وإن كان  رمحهم اهللأهنم  

 الصواب فيها أهنا عن صحايب آخر، وأهنا عن هذا الصحايب طريق شاذة.

كام هو شأن هذا احلديث، الذي رجح احلفاظ أنه عن زيد بن خالد ا  كام سبق، 

ا واملستدرك هنا خيلط بني احلديث األول املختلف يف إسناده فيجعل حديث زيد شاهدً 

 حلديث سويد بن صخر.

أهنم قد خيتلفون يف ترمجة رجلني فيذكرونه يف ترمجتني ويفرقون بينهام، وقد  

 يقول بعضهم بتصويب أهنام صحابيان.
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 ذكره عن حاد الذي اإلصابةكام هو شأن هذا الصحايب فقد قال احلافظ يف كتابه 

حديثه الزهري، وبني سويد  فرق البغوي بني سويد الذي روى بقوله: وقد املستدرك

الذي روى حديثه ربيعة الفرتاق النسب، حيث وقع يف رواية الزهري اجلهني، ويف رواية 

 ربيعة األنصاري، وحيتمل أن يكونا واحدا بأن يكون جهينًا حالف األنصار.اهـ

التزم اخراج مفاريد الكتب الستة ومسند أمحد وأنت أقحمت هنا  حفظه اهللفالشيخ 

ساقه الشيخ من معجم الطرباين  رباين فهل تستطيع أن تأت بحديث واحدمعجم الط

 وليس له أصل أو وجود يف الكتب الستة ومسند أمحد.

فبام أن الشيخ ملتزم رشطه هذا فال حرج عليه أن يرتك ما ليس عىل رشطه من 

 .األحاديث

 قال:

 خاصاً ومن غرائبه التي انفرد هبا؛ أنه جعل قسامً "وقلتح يف هذه الصحيفة:  

 لألحاديث التي يحضعفها ويزج هبا وبأصحاهبا يف هذا القسم .

 ."وأنا ال أعر  له سلفاً يف هذا العمل حسب علمي

 فقال احلجوري معلقاً عىل كالمي هذا بقوله:

نفت يف األحاديث الضعيفة، ال قبل العالمة األلباين " : أما عرفت الكتب التي صح قلتح

 والبعده. -رمحهاهلل–

البن امللقن،  لع عىل كتب: العلل، وكتب التخاريج كـأمل تط

 للزيلعي، و  البن حجر، و و

للسخاوي، وغريها كثري، بام فيها احلكم عىل األحاديث الضعا  بالضعف، حتى جئت 
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ىل أسس أهل احلديث. يا أنا هبذه اْلريمة، وهي: بيان ضعف مجلة أحاديث بذكر عللها ع

 ."سبحان اهلل؛ هذا مما يثري الدهشة

أقول: إن هذه الكتب: العلل وكتب التخاريج ملن ذكرت من أهل العلم لفي واد 

 وعملك يف واد سحيق.

 ؟!ضعيف مفاريد الصحابةفهل أحد منهم سمى كتابه

وأباطيله  ثم يذهب يمكر ويكتم أحاديث عدد من الصحابة، وإذا نحبيه إىل أخطائه

 ذهب يرجف ويطعن يف من ينبهه.

ا ال نظري للحجوري وأعامله الظاملة.  وأقول: حقًّ

 أحاديث معلة، واجلامع الصحيحـ أنت قرنت هذا الكتاب بيا شيخ  

 جكتب التخاريو العلل كتبيف ردك عىل العنايب التي هي من  رمحه اهلللشيخنا مقبل 

 !!.وادي غري هذا الوادي؟؟يف ريقاتك هذه ويى يف فكيف أصبح هذا كتاب شيخنا حي

األحاديث هذه كتب ألفها أصحاهبا حسب تصنيفهم فمنهم من ألف ثم إن 

الفوائد يف مرتبة عىل حروف املعجم كام صنع الشوكاين  واملوضوعة الضعيفة

 وغريه. اجملموعة

 العلليف ومنهم من ألف يف العلل مرتبة عىل مسانيد الصحابة كام فعل الدارقطني 

 وغريه.

 يف ومنهم من ألف يف العلل مرتبة عىل األبواب الفقهية كام صنع ابن أيب حاتم

 .العلل
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 أخرج األحاديث الضعيفة من كتاب معني كام صنع العالمة األلباينومنهم من 

ضعيف األدب و ضعيف النسائي والرتمذيويف  معضعيف اجلايف  اهلل رمحه

 وغريهم. املفرد

ورتب كتابه عىل  أحاديث مفاريد الصحابةإىل غري ذلك وكون الشيخ أخرج 

 ةخرج األحاديث  الصحيحالواحد كام صنع البخاري وزاد أن مسانيد أصحاب احلديث 

 ام املانع من هذا؟!عىل حدة وما استبان له ضعفه عىل حدة ف

وما هذا التلعثم يف عدم إيضاحك للفرق بني تأليف من أفرد ضعيف األحاديث يف 

للشوكاين،  الفوائد اجملموعةوالبن اجلوزي،  املوضوعاتـ كتاب مستقل موسع ك

لأللباين، وبني من أفرد ضعيف أحاديث بعض الصحابة سواء  السلسلة الضعيفةو

 .له حديث واحد، أو أكثرممن 

هذا وسو  أقدم للقراء الكرام إن شاء اهلل نامذج من ترصفات احلجوري قال: 

  الباطلة الظاملة:

 :....إىل أن قال

 (:431)ص اإلجابةقال احلجوري يف 

وقد ذكر له املحستدر ك شاهدًا موقوفًا عىل ابن مسعود أخرجه ابن أيب شيبة رقم "

اهلل: إن الرجل ليشهد املعصية،  بن عبد الرمحن، قال عبد ( من طريق القاسم38577)

ه عىل انقطاع سنده مع أنه فذكره. ثم قال وهذا اإلسناد رجاله ثقات جبال، ومل ينب

 ."مالحظ
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 أقول: لقد نبهت عىل هذا االنقطاع بأمرين:قال: 

،  والقاسم بن عبد الرمحن هو حفيد عبد اهلل بن مسعود "بقويل:  -األول

 ."أعر  بحديث أهل بيته والرجل

تدل والرجل أعرف بحديث أهل بيته  :قولهذا اصطالح جديد وهو أن ن إ 

عىل االنقطاع؛ فاملعروف أهنا تدل عىل ترجيح هذه الطريق عىل غريها بحيث أن الراوي 

انت روايته أرجح  ِمن رواية غريه الختصاصه  إذا روى عن أهل بيته حديثًا وخالفه  آخر ك 

ونه أعلم بحديث أبيه أو أهل بيته ِمن غريه. قال احلافظ ابن حجر يف بحدي ث أبيه وك 

لكن االستدالل بأن احلكم للواصل دائام ))ال نكاح إال بويل( قال: : عند حديث النكت

عىل العموم من صنيع البخاري يف هذا احلديث اْلاص ليس بمستقيم؛ ألن البخاري مل 

الوصل زيادة وإنام حكم له باالتصال ملعان أخرى حيكم فيه باالتصال من أجل كون 

 رجحت عنده حكم املوصول.

منها: أن يونس بن أيب إسحاق وابنيه إرسائيل وعيسى رووه عن أيب إسحاق 

 موصوال.

 اهـ .وال شك أن آل الرجل أخص به من غريهم

أبا   بعث رسول اهلل  :عند حديث أيب برده قال مقدمة الفتحوقال يف 

 .احلديث عىل خمالفموسى ومعاذ بن جبل إىل اليمن قال وبعث كل واحد منهام 

قلت هذا يقوي حديث موسى وذلك أن البخاري أخرج هذا احلديث : قال احلافظ 

من طرق منها عن أيب برده عن أيب موسى فاعتمد أن أبا برده محله عن أبيه وترجح ذلك 

 ه وكان متوفرة عىل محلها عنه. اهـعنده بقرينه كوهنا ختتص بأبيه فدواعي
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ِرك هذا،  ت د  وقد أبان شيخنا حفظه اهلل اصطالحك هذا يف اإلجابة فقال: فدلس امل س 

 وقال: والرجل أعرف بحديث أهل بيته.اهـ

مع أنه ال يعلم الواسطة الساقط بني القاسم وجده عبد اهلل بن مسعود، فام هذا 

وملاذا ختفي انقطاعه الواضح يف ترامجه، وتوهم االصطالح اجلديد عندك يف املنقطعات، 

 اهـ .بقولك: رجاله ثقات  جبال

وهناك حديث مرفوع متصل يعضد هذا احلديث عن عرس بن "بقويل:  -والثاينقال 

 ."عمرية

فهذا يفيد القارئ أن القاسم بن عبد الرمحن مل يسمع هذا احلديث من جده . وقد 

 دعواك، فأنت مولع بالكتامن.أخفيت هذا الكالم الذي يبني بطالن 

شيئا وإنام االصطالح  هأوال قد ساق الشيخ الكتاب كامال بحذافريه ومل يكتم من 

أن القاسم بن عبد الرمحن مل يسمع هذا احلديث من جده ال من يوضح الذي جئت به ال 

ترجيح هلذه فإنام فأما قولك: والرجل أعرف بحديث أهل بيته ؛ بعيدمن قريب وال 

 الطريق عىل غريها كام سبق الكالم عليها.

 وهناك حديث مرفوع متصل يعضد هذا احلديث عن عرس بن عمرية."وأما قولك: 

وأيضا  فهذا إنام جئت به لتوهم أنه قد روي موقوفا، وروي متصال مرفوعا 

غريها فقولك هذا ال يفيد أنك  نتكون من احلسان والصحاح، وتكون م تفاملعضودا

 عه ثم سقت ما يعضده، إنام يفيد أحد أمرين:حكمت بانقطا

أو أنك مل  إما أنك عرفت انقطاعه وحاولت عدم اإلفصاح به بذلك األسلوب، 

 تدرك انقطاعه أصال واألول أقرب.
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غري متصل الذي ذكرته هذا الشاهد  أن اإلجابةيف  حفظه اهللوقد أبان لك شيخنا 

بن يعقوب من الثامنة يروي عن بل منقطع فقال: وعمرو بن احلارث وال صحيح، 

التابعني، وروايته عن ابن مسعود منقطعة، فليس له رواية عن عبد اهلل بن مسعود يف

 الوليد خالفة يف التسعني بعد كانت احلارث وبن عمر والدة إن . ثم الكمال تهذيب

 بزمن. مسعود بن اهلل عبد وفاة بعد ( أي6/942) السري يف كام

 قال الشيخ ربيع:

فإذا سلمنا أن عمرو بن  أقول: دع عنك هذا اهلراء بالباطل والتلبيس أهيا الرجل 

احلارث هو ابن يعقوب، وهو الذي يروي عنه بكر بن مرض؛ فإن هذا احلديث من هذه 

 .. الطريق بشواهده

إن اهلراء والتلبيس هلو ما يف هذه السطور حقا فأنت صححت طريق عمرو بن  

فأبان لك  (،وهذا إسناد مرفوع، متصل، صحيحفقلت: )احلارث لذاهتا وأهنا متصلة 

الشيخ أن هذه الطريق ليست بصحيحة وال متصلة، فإن سلمت هبذا سلمت أن هذه 

 إسناد مرفوع متصل صحيح. وهذاالطريق ضعيفة أيضا خالفا لقولك يف اإلصابة؛ 

وبذلك مع  اإلجابةفقد قال الشيخ يف واندراج احلديث حتت أصول أما الشواهد 

ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ اندراجه حتت قول اهلل تعاىل:

، ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

فأبان سبحانه أن العاقر هلا واحد، وهو كام جاء يف الصحيح رجل عارم منيع يف قومه 
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 ؛وعاقبهم عىل ذلك اإلقرار؛ ژ :عن ذلك، قالفعقرها، برضاهم 

  ڑ ڑ ک ک ک

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  وقول اهلل تعاىل:

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 

يندرج حتت  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

نه العالمة األلباين يف  . ختريج املشكاة األصول؛ ولعله لذلك حس 

 .إن شاء اهلل  صحيح املفاريدلذا يعاد إىل

وأخريًا فإن قول ابن مسعود مع انقطاع إسناده يعضده ما يف معناه ويقويه  :فقولك

 عند أهل العلم باحلديث، ولكن احلجوري ال يرفع رأساً بمنهج أهل احلديث.

كالم بطالنه ظاهر بام سبق من تصحيح الشيخ للحديث بام يف معناه مما مل ترفع أنت به 

 رأسا وكتمته.

 قال: 

 يقول هذا املتهور: ويف هذه الصحيفة

ومن أخطائه ما قاله إن له أربعة أحاديث هذا غري صواب فقد رويت من طريق "

حييى بن زهدم عن أبيه عن العرس بن عمرية نسخة كاملة موضوعة كام سبق عن ابن 

 ."حبان

أقول: انظر إىل هذا احلجوري املتهور كيف ينكر أن يكون هذا الصحايب قد روى عن 

 أحاديث، والواقع أن له تسعة أحاديث.أربعة  النبي 
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للعرس يقول اإلصابة ففي كتابه واملغالطات ما زال الشيخ ربيع يأيت بالعجائب  

غري صحيح بل له أكثر من األربعة احلرص له أن هذا  حفظه اهللشيخنا  ناأربعة أحاديث؛ فأب

 .هعىل رشط الم ابن حبان، وهي ليستك رويت عنه نسخة كاملة ونقلوقد ذكر أهنا 

وإمنا أبقيت حديثه ليعلم حاله : )الشيخ ربيع رشط الشيخ الذي يقول فيهنقل و 

فوصف إنكار ( وأنه من ضعيف مفاريد الكتب الستة ومسند أمحد حسب شرطنا

ثم بالتهور،  وأنه له أكثر من ذلك الشيخ حييى قول الشيخ ربيع أن للعرس أربعة أحاديث

مر خارج أحاديث العرس مر األربعة إىل التسعة مر د يف وريقاته هذه يزيواف  الشيخ وي

 الشيخ. ما اش ط

 .أيضا غري صحيحاحلصر هذا نقول لك وو

مما التسعة أكثر من فقد روي عنه فقد ذكر ابن حبان أهنا رويت عنه صحيفة كاملة؛  

مما هو زائد عىل التسعة التي حرص الشيخ تلك الصحيفة من ليس عىل رشط الشيخ، ف

( 981) املشيخة البغداديةيف أخرجه أبو طاهر السلفي ما ربيع أحاديث العرس هبا؛ 

، ن ا أ مح  د  ب ن  فقال:  ، بِِمرص   ِزيِز ب ن  أ مح  د  ال غ افِِقيُّ ب د  ال ع  ، ن ا ع  اِهني  ر  ب ن  ش  م  : ن ا ع  ل  ق ال  اْل  الَّ

يِلِّ ب نِ  :  ع  ة ، ق ال  ِمري  ِس ب ِن ع  ر  ن ال ع  ث نِي أ يِب، ع  دَّ ن  أ بِيِه، ح  ٍم، ع  د  ه  األ ف ط ِح، ن ا حي  ي ى ب ن  ز 

ول   س  ِمع ت  ر  :    اهللس  ول  و  ي ق  ه  د  ف إِن ُه و  م  ُهوا الر  ُهوا أ ْرب ع ًة ف إَِّن  ا أِل ْرب ع ْة، ال  ت ْكر  ال  ت ْكر 

، ف إِن ُه ي ْقط ُع ُعُرو    ع ال  ُهوا السُّ ال  ت ْكر  اِم، و  ذ  ك ام  ف إِن ُه ي ْقط ُع ُعُرو   اْْلُ ُهوا الزُّ ال  ت ْكر  ى، و  الْع م 

، ف إَِّن  ا ت ْقط ُع ُعُرو   الَْب  صِ  اِميل  م  ُهوا الد  ال  ت ْكر  الِِج، و   .ي ْقط ُع ُعُرو   الْف 

 .فروي عن أنس 
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 .عن العرسهنا وروي  

نسخة له فابن حبان يقول  ،لكن أتيت به ألبني أن خمالفة احلفاظ ليس من السهلو 

 .النسخة باألربعة تارة وبالتسعة أخرىهذه وهذا حيدد 

 األفرادو أطراف الغرائبما أخرجه الدراقطني كام يف  :ومر تلك الصحيفة

( حديث : كنا مع رسول اهلل يف بعض غزواته إذا عدلت عائشة حلاجتها . . . 4992)

 .احلديث .

من الكتب  القصد أن هذه األحاديث خارج رشط الشيخليس القصد هذا، وإنام و

 الستة ومسند أمحد.

 هذا احلديث فقط. حتفة األشرافأن احلافظ املزي ذكر للعرس يف شيخنا  وذكر

 :ربيعالشيخ فقال 

أقول: من علم حجة عىل من مل يعلم، وقد علم الطرباين أن هلذا الصحايب مخسة  

 .أحاديث، ثم رواها عنه يف 

، وقد اطلعَت وعلم ابن عدي أن له أربعة أحاديث، فرواها عنه يف 

 عليها يف هذين الكتابني، فدع عنك اْلدال بالباطل.

رتب أطراف الكتب الستة  حتفة األشرافيا شيخ ربيع احلافظ املزي يف  

للرتمذي لذلك  الشمائلو ،للنسائي عمل اليوم والليلةوما جرى جمراها، من 

؛ ألن إخراج أحاديث مفاريد حتفة األرشاف من حتفة األشرافأحال شيخنا إىل

 رشطه.
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الذي ذكره الشيخ يف  غري هذا احلديث وليس معناه أن احلافظ املزي ال يعلم للعرس

فإنه قد أخرج له يف ترمجة عدي بن عدي من  ، بل يعلم له غريه الرياض املستطابة

 فقال: حديثا آخر  تهذيب الكمال

ٍر الصَّ  ف  ع  ، ق اال: أ ن ب أ ن ا أ ب و ج  ي ب ان  ، وأ مح  د  ب ن  ش  ِجيِّ ر  اق اب ن  الدَّ ح  ن ا أ ب و إِس  رب   ، وأ خ  اليِنُّ ي د 

بد  ث ن ا ع  دَّ ، قال: ح  ي ٍم احل  افِظ  ن ا أ ب و ن ع  رب   يِلّ احلداد، قال: أ خ  ن ا أ ب و ع  رب   ٍر،  اهللقال: أ خ  ف  ع  ب ن ج 

بد  ِعيل  ب ن  ع  ام  ث ن ا إِس  دَّ ي، قال: اهللقال: ح  ِ رو ب ن الربيع ب ن طارق املرِص  م  ث ن ا ع  دَّ ، قال: ح 

بد  ، عن ع  ث ن ا إِسامعيل ب ن  أ يُّوب  دَّ ِديِّ  اهللح  ن  ع  رب  ه  ع  ٍ أ نَّه  أ خ  ني  س  مح  ِن ب ِن أ يب ح  ب د الرَّ ب ن ع 

ِس رجل من أصحاب النَّبِ  ِن ال ع ر  ن أ بِيِه، ع  ، ع  ِديِّ ال كِن ِديِّ ن النَّبِيِّ  ّي ب ِن ع   ، ع 

ا قال: ْمتِه  ُب عر نفسها والبكر رضاها ص  ، ف إِن  الث يحب  ت ْعر  اء  يِف أ ْنُفِسِهر  ُروا النحس  مح
 .وأ 

 ثم قال الشيخ ربيع:

فقد رويت من طريق حييى بن زهدم عن أبيه عن  "ثم عّقب هذا التهور بقوله: 

 ."ام سبق عن ابن حبانالعرس بن عمرية نسخة كاملة موضوعة ك

إن هذه النسخة املوضوعة ليست من وضع حييى بن زهدم، ومل يتهمه أحد  

بوضعها، حاشاه، وال يبعد أنه كان ينبه السامع عىل أهنا موضوعة، وقد روى له ابن عدي 

فأرجو أنه ال بأس "(، ومل يتهمه، بل قال يف هناية نقله عنه: 929-5/921) الكامليف 

 ."به

مل يتهم حييى بن زهدم بوضع هذه النسخة  اً أن تنكر أن أحد حقا هذا هو التهور 

( أمحد بن 5/89) ثقاته قد قال ابن حبان يفف ،ولو قيدهتا حسب علمك لكان أليق
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 واملغالطات األوهام   من رده على اإلجابة  لى ما كرره الشيخ ربيع يفع التنبيهات

عىل بن األفطح املعري سكن مرص يروى عن حييى بن زهدم عن أبيه عن العرس بن 

 يى بن زهدم..عمرية بنسخة مقلوبة البلية فيها من حي

عىل هذا الكالم بقوله: وقد تقدم أن قلب  الكشف احلثيثوعلق ابن العجمي يف 

 السند وضع واهلل أعلم.

حييى بن زهدم بن احلارث اجملروحني:  يف ترمجة حييى بن زهدم منابن حبان  وقال

 ح واملرصيون عنهطالغفاري من أهل مرص يروي عن أبيه روى عنه أمحد بن عيل بن األف

عن أبيه عن العرس بن عمرية نسخه موضوعة ال حيل كتابتها إال عىل جهة التعجب وال 

 االحتجاج به مما حيل ألهل الصناعة والسرب.

رث ، تعقب بأن ابن ا: وفيه حييى بن زهدم بن احلتنزيه الشريعةوقال الكتاين يف 

 .حبان خولف َف اهتامه حييى بالوضع

ما كرره الشيخ ربيع يف وريقاته هذه من مغالطات،  هذا ما تيرس يل من التعليق عىل

البن عدي  الكامل وقد أعرضت عن مناقشة ما ساقه من مسند العرس بن عمرية من

 .وباهلل التوفيق .ملا سبق أهنام خارج رشط الشيخ معجم الطربانيو
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 واملغالطات األوهام   من رده على اإلجابة  لى ما كرره الشيخ ربيع يفع التنبيهات

 حفظه اهلل 

 

  بقوله حفظه اهلل فضيلة الشيخ حييى بر عيل احلجورَي عل 

أنه أطلعني عىل ما  بارك اهلل فيهنعم كام ذكر الولد حسني بن أمحد بن عيل احلجوري 

 .نرشه الشيخ ربيع يف هذه الرسالة

  :ن الكالم فيهاإ  وقلت له 

 مكرر. 

  اإلجابة وقد سب  الرد عليه يف كتابنا. 

   بذكر مواضع الرد من  ا عىل أنه قد تقدم الرد عليهاربيعً فححب هو أن ينبه الشيخ

 .كام هو مالحظ وجزاه اهلل خريا. بحسلوب علمي حسرالكتاب 

 

 

  

Y 
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 واملغالطات األوهام   من رده على اإلجابة  لى ما كرره الشيخ ربيع يفع التنبيهات

وبعد أن يرس اهلل كتابة هذه التنبيهات املتواضعة، اطلعت عىل فلسفة 

 ممجوجة نرشت يف شبكة سحاب للمدعوا خالد املرصي حاله كام قيل: 

دد دأتههاااااه دق     ااااا   اااااق  أي  ُ ِد دأقاااااه

د

ددهملااه يداوفاا ااقي أب دد ااقداد  داملااه   دَّسر

، ويعرض عن اإلجابةفهو يعيد ما قاله وكتبه وأبانه الشيخ حييى يف كتابه د

بيان األئمة لبعض األوهام التي اعتمد عليها وأباهنا الشيخ كأيب بن عامرة فقد 

رد ابن نارص الدين يب ونقل ذكر الشيخ كالم من مل يفرق بينه وبني أيب أ

 كام وليس( 6/433) املشتبه توضيحهذا الوهم فقال يفعىل الدمشقي 

 اختالف، فيه ليس ،تارخيه يف البخاري يذكره مل رجل من فكم قالوه

 لكن عامرة بن أيُب اسمه وهذا عبداهلل، اسمه حرام أم ابن اثنان، أهنام والصحيح

 اهـ.أنصاري أنه  عىل فاألكثر نسبته يف اختلف

وساق شيخنا حفظه اهلل عدة فروق بني أيب بن عامرة، وبني ابن أم حرام، 

وساق عدة نصوص للحفاظ يف أن احلديث الذي يف املفاريد حديث أيب بن 

عامرة وأهنم كلهم أخرجوا احلديث عنه وليس عن ابن أم حرام وأنه حديث 

 ضعيف.

 فحقا ينطبق عىل هذا املتفلسف قول القائل:

دددىضارصنهدكااايدقفااامدفااافيدهاااافااا

د

دأرهياااهداى اااأندوا تمااا داى  ااا 

د
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 واملغالطات األوهام   من رده على اإلجابة  لى ما كرره الشيخ ربيع يفع التنبيهات

ومما يدل  ،وقد فرق ابن نارص الدين بينهام أن هذا اسمه أيب وذاك عبد اهلل

أيب  اأن أبعىل جهل هذا الكاتب نقله ترمجة أيب أيب من الكنى أليب أمحد احلاكم و

 .مما يؤكد كالم ابن نارص الدين الدمشقي اسمه عبد اهلل

ولو نظر يف جمرد الرواة عن وأعجب من هذا فلسفته حول قول الشيخ: )..

هذا وهذا هبذا األساس الذي يتعلَّمه البادئون يف علم البحث عن معرفة 

املشايخ والتالميذ من الرواة؛ لوضح له أن احلديث حديث أيب بن عامرة، 

 ( ”ة، وملا أوقع نفسه يف هذا احلرجأيب أيُب بن أم حرام امرأة عباد وليس حديث

الراويني عن أيب بن عامرة، كليهام فذهب هذا املتفلسف يقول: وعليه فإن 

ل إىل الشام، بل كان آخر من مات من الصحابة  من الشام، وكذلك أبو أيب حتوَّ

ر يف ترمجته أنه رحل بفلسطني، وأما أيب بن عامرة فإنه مدين سكن مرص، ومل يذك

إىل الشام، كي يسمع منه الراويان املذكوران يف ترمجته، لكن ذكر يف ترمجة أيب 

أيُبٍّ أنه حتول إىل الشام، ومل ُيذكر حتول من أي بلد، ولو قلنا أهنام واحد، فيجمع 

بني الرتمجتني بأن يقال: حتّول من مرص إىل الشام، ومن َثمَّ سمع منه أيوب بن 

 اهـ ادة بن نيس.قطن، وعب
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 واملغالطات األوهام   من رده على اإلجابة  لى ما كرره الشيخ ربيع يفع التنبيهات

أهكذا تعلمت أن تنظر يف تالميذ وشيوخ الراوي أن هذا شامي وهذا  

 شامي وهذا مرصي فكان ماذا؟! 

أهلذا احلد وصل بك اجلهل يف هذه املسألة التي لو سألت أصغر طالب 

علم احلديث عن كيفية البحث فيها ألجاب ننظر يف تراجم الراوي من ذكر 

 ذكر هذا من تالميذ هذا.هذا من شيوخ هذا ومن 

ثم يا خالد كيف تنظر اىل السند هبذا الطريقة دون أن يكون هناك إسناد 

أصال هبذا السياق عبادة بن نيس، عن أيب أيب بن أم حرام أو أيوب بن قطن عن 

 أيب أيب.

لوضح له أن الرواة ومن هذه الفلسفة قوله وهو يرد بنفسه عىل نفسه: )..

وأن أيب بن عامرة سكن مرص، ومل يأت أنه ذهب إىل عنهام كلهم من الشام، 

الشام، لكن جاء يف ترمجة أيب أيب أنه حتول إىل الشام، وحيث إنَّا رجحنا أهنام 

واحد وليسا اثنني، فيقال إن ترمجة األول تكمل ترمجة الثاين، ويقال: إنه حتول 

 .من مرص إىل الشام، واهلل أعلم

من األنصار من اخلزرج شهد أبوه أمل تنظر إىل قول ابن سعد: ) 

وأمه أم حرام بنت ملحان خالة  ،وأخوه قيس بن عمرو بدًرا ومل يشهدها أبو أيب
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 واملغالطات األوهام   من رده على اإلجابة  لى ما كرره الشيخ ربيع يفع التنبيهات

ففي هذا أنه  . (أنس بن مالك. وحتول أبو أيب إىل الشام فنزل ببيت املقدس

 حتول من اخلزرج باملدينة إىل الشام(.

جاء يف ترمجة ومن هذه العجائب عند هذا املتفلسف قوله يف الوجه الرابع 

ثم  روى عن ابن عبادة.”(: 453-1-1) اجلرح والتعديلأيوب بن قطن يف 

.ويقال: ابن عبادة”يب بن عامرة: ويف ترمجة أيرد عىل نفسه ويقول: 

هذا تقول: )وإذا أيه اجلاهل فابن عبادة هنا يراد به أيب بن عامرة كام  

 (.”ابن عبادة”ينسب أنه  ”أيب بن عامرة”واضح أن 

أبو أيبٍّ هو ابن امرأة عبادة بن الصامت، وقد يقال ليس كام تزعم بقولك: و

 عن ابن امرأة الرجل أنه ابنه تنزالً؛ حيث إنه ربيبه يربى يف حجره.

 ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهلل، فإن مل﴿اهلل عز وجل يقول:  

، فمن أين جئت هبذه الفاقرة أن  ﴾تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكم

أيب بن عامرة هو ابن عبادة، أي: ابن امرأة الرجل ينسب لزوجها حتى تقول: 

 .ابن امرأة عبادة

ومثل هذا اجلهل املطبق املخالف للقرآن ال يستحق الرد، وهل كان 

 نزول هذه اآلية؟! بعد  ﴾هم آلبائهمادعو﴿الصحابة خيالفون قول اهلل تعاىل: 
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 واملغالطات األوهام   من رده على اإلجابة  لى ما كرره الشيخ ربيع يفع التنبيهات

وكذلك األدرع الذي قال فيه هذا اجلاهل شيخ االنرتنت املسمى خالد 

 املرصي:

: إشاره إىل أنه هل احلديث  ”فاهلل أعلم”يف قوله  كالم الشيخ هو:  

حديث هذا؛ أم حديث ذاك، أم أنه رجل واحد َوِهَم بعُضهم فيه فزاد لفظة ابن؛ 

 فصار: ابن األدرع.

 ... ِركاملُْستَدْ  اّدعاه مم بيشء إصابتهومل يرصح يف 

أي أن احلافظ مل  يرصح أو يشري حتى إشارة إىل أن هذا احلديث حديث 

إىل أنه هل احلديث حديث هذا؛ أم حديث ذاك، أم ابن األدرع وإنام كالمه فيه: 

فزاد لفظة ابن؛ فصار: ابن  أنه رجل واحد َوِهَم بعُضهم فيهحديثان خمتلفان أم 

ع، وما ذكره يف الفتح يؤكد أن احلافظ يرجح أن الروايتني خمتلفتني بقوله: األدر

 (.ملسو هيلع هللا ىلص)وكالمها قيل فيه أنه حرس النبي 
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 واملغالطات األوهام   من رده على اإلجابة  لى ما كرره الشيخ ربيع يفع التنبيهات

ومل أمهلت احلاشية التي فيها تأكيد الشيخ ربيع أن احلديث حديث ابن 

فقال: )ومما يؤكد أن صاحب  اإلصابة ع مستشهدا بكالم احلافظ يفرداأل

درع أن امإمام أمحد مل يرتجم ولو يرو عن من يسمى احلديث إنام هو ابن األ

باألدرع وقال احلافظ يف ترمجة األدرع وقد رويت القصة من طريق زيد بن 

 أسلم عن ابن األدرع فاهلل أعلم.

ال تستطع دفع تلك الفروق بمثل هذه اجلعجعة التي ال طائل حتتها  

سناد ابن األدرع حتى تقول إن هذا الضعيف وهم إسناده غري إفحديث األدرع 

يف تسمية الصحايب أما واحلديثان خمتلفان سندا ومتنا كام أبانه شيخنا 

 الفلسفة جهل.فاالعرتاض بمثل هذه 
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 واملغالطات األوهام   من رده على اإلجابة  لى ما كرره الشيخ ربيع يفع التنبيهات

ومن هذا اجلهل تصحيحك حلديث ابن األدرع بعد أن أبان شيخنا يف 

وتصحيح املُْستَْدِرك حلديث ابن األدرع أيًضا غري امإجابة ضعفه بقوله: )

صحيح، فإن فيه هشام بن سعد، ضعيف، وفيه اختالف، وساقه البيهقي يف

أسلم، وقال: ( من طريق هشام بن سعد به، عن زيد بن 581رقم ) الشعب

 .قال ابن األدرع، فذكر احلديث. وقال هذا مرسل.

وكالمها قيل مل اعرضت عن قوله يف الفتح الذي نقله الشيخ بقوله:  

 (14/412) الباري فتحكام يف ملسو هيلع هللا ىلصفيه: إنه حرس النبي 

ومن هذا الباب ترجم احلافظ وقد رددت عىل نفسك بنفسك بقولك: 

عداده يف الصحابة له حديث ”( وقال: 1/123) التهذيبلألدرع يف 

فهذا القول مع قوله يف الفتح هيدم كل ما جعجعت به حول ترجيح  .”واحد

 احلافظ.
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 واملغالطات األوهام   من رده على اإلجابة  لى ما كرره الشيخ ربيع يفع التنبيهات

والظاهر أن احلديث البن األدرع، وأن ”صحَّ قول الشيخ ربيع: ذا مل يوهل

 .”األدرعموسى بن عبيدة وِهم فيه بقوله: 

ألن موسى بن عبيدة شيخه خمتلف عن شيخ هشام بن سعد، فموسى بن 

عبيدة يرويه عن سعيد بن أيب سعيد وهو جمهول قال شيخنا حفظه اهلل يف 

 فيه ليس أمحد مسندوحديث ابن األدرع خرجه املُْستَْدِرك منامإجابة: )

 بينه ومتن آخر، وصحايب آخر إسناد فهو املجهول، سعيد وال عبيدة، بن موسى

 ..(الفروق من إليه أرشنا ما األدرع حديث بني و

وعىل كل حال سواء كان هذا احلديث ”: الشيخ ربيع صحَّ قولمل يوكذلك 

حديث األدرع أو حديث ابن األدرع فهو ثابت ملا له من شاهد، فال يصح 

إيراده يف قسم األحاديث الضعيفة وإذا كان الصواب أنه البن األدرع فهو 

 .”صحيح

 ملا قد أبانه شيخنا من عدم صحة حديث ابن األدرع، 

 ويف حديث األدرع ألفاظ ال شاهد هلا يف حديث هشام بن عامر.

هذه لفتة إىل فلسفة هذا املتعامل ولعل يل معه وقفة إن شاء اهلل أبني له ما مل 

 حيسنه هذا املتعامل له وألمثاله الشاغلني الناس بجهلهم.


