دحر مغالطات احلجوري ودفع خمالفاته يف كتابه اإلجابة
مقدمة الرد على الحجوري
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسولو اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه،
ثم أما بعد:
 -1فأقول :لقد مسيت كتابك بـِ (الرياض املستطابة يف صحيح وضعيف أحاديث مفاريد
وشرطت على نفسك أن ال تدخل يف ىذا الكتاب إال أصحاب األحاديث
الصحابة)
َ
األفراد.

وبناء على ىذين األمرين فال حيق لك أن تدخل يف ىذا الكتاب من لو أكثر من حديث،
سواء كان من أصحاب املثاين أو أصحاب الثالثة أو األربعة ،صحت أو ضعفت.
ٍب إنو ليحصل منك خمالفات ملا شرطتو على نفسك ،إما عن خطأ أو عمد ،كما ىو واقع
كتابك ،فإذا استدرك عليك مستدرك ىذه األخطاء أو التعمدات أقمت الدنيا وأقعدهتا
باألراجيف والطعون ،كأنك من املعصومني ،وىذا العمل من البغي والظلم الذي حرمو اهلل
ويأنف منو العقالء النبالء.
 -2أقول :حقًّقا لقد أسأت إإ الصحابة الكرام ،والسيما دبا مسيتو بـِ"ضعيف مفاريد
الصحابة".
وىذا أمر مل يسبقك إليو أحد من أىل السنة ،وال من أىل البدع.
فهذه مؤلفاهتم يف الضعفاء ال يضيفوهنا إإ الصحابة الكرام.
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قال اإلمام الذىبي في كتابو "المغني في الضعفاء" (ص )5-4
ِ
ُّع َفاء
" َوقد مجعت ِيف كتايب َى َذا أدما َال ُحيصو َن ،فَـ ُه َو مغن َعن مطالعة كتب َكث َرية ِيف الض َ
ِِ
ُّع َفاء" ِالبْ ِن معِني وللبخاري َوأيب ْزر َعة َوأيب َح ِاًب
فَِإ يِّنين أدخلت فيو -إِاَّلال من ذىلت َعنوُ" -الض َ
الناَّلسااِي َوابْن ُخَزْْيَة والعقيلي َوابْن عدي َوابْن حبَان َوالد َ ِ
ِن والدواليب واحلاكمني
اَّلارقُطْ ّ
َو َ ّ
وااطيب وابْن ْ ِ
ي  ،وزدت على َى ُؤَال ِء ملتقطات من أ ََماكِن متفرقات  ،وأشرت إِ َإ َحال
ااَْوز ّ
َ
الرجل بأخصر عبارة  ،إِ ْذ لَو استوفيت حالو  ،وما قيل فِ ِيو  ،وما ِ
أنكر من احلَ ِديث َعلَْي ِو لبلغ
ََ
َ ََ
َ
الْكتاب عداَّلة جملدات  ،فَمن أ ََر َاد التبحر ِيف الْمعرفَة فليطالع املؤلفات الْ ِكبَار  ،وليأخذ من
َحيث أخذت".
أقول :فهذه مؤلفاهتم إمنا يؤلفوهنا باسم الضعفاء أو الضعفاء واملًتوكني  ،ويسردون أمساءىم
ويبينون أحواهلم وأحوال مروياهتم ،ومل يسم أحد منهم كتابو باسم الصحابة ،أو مفاريد
الصحابة؛ حاشاىم أن يفعلوا ذلك؛ ألن الصحابة الكرام أجل وأكرم يف نفوسهم من أن
يصنفوا كتبًا ربمل مثل ىذا العنوان الرديء املسيء إليهم .
قال الحجوري في (ص )22من كتابو "اإلجابة":
"قال املستدرك :بل عملو يف ىذا الكتاب  ،وخاصة "قسم ضعيف املفاريد" مل يقدم فيو ما
يبعث يف النفوس حمبة ىؤالء الصحابة واالستفادة من صفاهتم وحسن مكارمهم ،بل قد يوقع
بعض من يقرؤه من ااهالء يف شيء من غمطهم وىضم حقهم  .ويوقع األسى وشديد التأمل
ىم واملبجلني هلم".
يف نفوس حمب
وقال الحجوري:
قلت  :ال تستطيع أن تثبت أن ما ذكرتو يف ضعيف مفاريد الصحابة بذكر حال سند ذلك
" ُ

احلديث وبيان علتو ،اَّل
أن ىذا يعترب غمطاً وىضماً للصحابة -رضي اهلل عنهم.-
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ضعف حديثاً حسب أصول أىل احلديث ؛ أنو واقع يف ىذه التهم ة
وإال كان  :كل من ّ

ااطرية".

أقول  :إن كالمي حق إذ مسيت القسم الثاين من كتابك بـِ"ضعيف مفاريد الصحابة " ،ومل
يسبقك سابق من أىل احلديث دبثل ىذه التسمية الرديئة ،وىذه التسمية فيها إساءة إإ
الصحابة الكرام.
ومن إساءتك إإ كثري من الصحابة أنو قد يكون للصحايب عدة أحاديث ،وقد يكون فيها
الصحيح ،وقد يكون فيها احلسن ببواىده فال تذكر لو إال حديثاً واحداَ ضعيفاً.
ت منك يف ىذا الكتاب.
صلَ ْ
ىذه اإلساءات َح َ
بني لك ،وىذه إساءة كربى بإصرارك على
بت من َّ
وإذا بـُ يِّنني لك ىذا العمل الرديء حار َ
غمط الصحابة عند من يعرف قدر الصحابة.

وقال الحجوري في (ص:)32-31
ربر ِيو لتضعيفو بعض األحاديث أن يُذكر يف مصادره اليت التزم الرجوع
"قال املستد ِرك :ومن يِّن
إليها مثل "اإلصابة" و"أسد الغابة" و"مسند أمحد" أن يُذكر هلؤالء الصحابة يف ىذه املصادر

أو بعضها حديثان أو ثالثة ،فيحيد عنهاٍ ،ب يذىب إإ "سنن أيب داود" أو "سنن النسااي"
أو " سنن ابن ماجو" أو "معجم الطرباين" مثال ،فيأخذ منها احلديث الذي يتحرى تضعيفو
فيضعفو ،وىذا العمل يكثر منو.
وسريى القارئ الكرمي ىذا التصرف املريب ،نسأل اهلل العافية من ىذه الباليا والرزايا".
حدت عن اإلجابة على استدراكي الصحيح الذي أخذ خبناقك؛ ألنك فعالً
أقول :لقد َ

ربيد عن تلك األحاديث اليت ذكرىا أىل املصادر اليت تعتمدىا ،فتحيد عنها؛ لًتمي أولئك
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برىنت على مكرك املتكرر يف كتايب "اإلصابة" ،فلم
الصحابة يف مفاريدك املظلمة ،ولقد
ُ
تردعك تلك الرباىني عن التمادي يف أباطيلك وظلمك.

وقلت في ىذه الصحيفة" :ومن غراابو اليت انفرد هبا؛ أنو جعل قسماً خاصاً لألحاديث اليت
ُ
يُضعفها ويزج هبا وبأصحاهبا يف ىذا القسم .
وأنا ال أعرف لو سلفاً يف ىذا العمل حسب علمي".
فقال الحجوري معلقاً على كالمي ىذا بقولو:
صنفت يف األحاديث الضعيفة ،ال قبل العالمة األلباين –رمحو
" ُ
قلت :أما عرفت الكتب اليت ُ
اهلل -وال بعده.
أمل تطلع على كتب :العلل ،وكتب التخاريج كـ" البدر املنري" البن امللقن ،و"التلخيص" البن
حجر ،و"نصب الراية" للزيلعي ،و "املقاصد احلسنة" للسخاوي ،وغريىا كثري ،دبا فيها احلكم
على األحاديث الضعاف بالضعف ،حىت جئت أنا هبذه اارْية ،وىي :بيان ضعف مجلة
أحاديث بذكر عللها على أسس أىل احلديث .يا سبحان اهلل؛ ىذا دما يثري الدىبة".
أقول :إن ىذه الكتب :العلل وكتب التخاريج ملن ذكرت من أىل العلم لفي واد وعملك يف
واد سحيق.
فهل أحد منهم مسى كتابو "ضعيف مفاريد الصحابة"؟ !
ٍب يذىب ْيكر ويكتم أحاديث عدد من الصحابة ،وإذا نـُبيِّنو إإ أخطااو وأباطيلو ذىب
يرجف ويطعن يف من ينبهو.
وأقول :حقًّقا ال نظري للحجوري وأعمالو الظاملة.
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وأقول :إن أىل العلم قد ألّفوا كتباً كثرية باسم الضعفاء ،ال باسم الصحابة.
وقد ذكر احلافظ الذىيب يف كتابو "الضعفاء" عدداً من تلك املؤلفات  ،انظر (ص )1من ىذا
املقال.
ىذا وسوف أقدم للقراء الكرام إن شاء اهلل مناذج من تصرفات احلجوري الباطلة الظاملة:
أوال :قال احلجوري يف كتابو "اإلجابة" (ص:)430
"العرس بن عمرية .
مًتجم يف "اإلصابة" رقم (  ، )5520قال :أخرج حديثو أبو داود ،و يف "االستيعاب" رقم
( ،)1805وقال :روى عنو ابن أخيو عدي بن عدي بن عمرية الكندي ،قال  :ذكره أبو
حاًب يف األفراد ،ومل يذكر للعرس غريه.
ومل يذكر لو احلافظ املزي يف "ربفة األشراف "رقم (  )9894غري حديث واحد و ىو ما
أخرجو أبو داود رقم (  )4345و الطرباين (  )139/17متصالً ومرسالً أن النيب -صلى اهلل
عليو وسلم -قال " :إذا عملت ااطيئة يف األرض فمن شهدىا و أنكرىا فهو كمن غاب
عنها ،ومن غاب عنها ورضيها كمن شهدىا".
وحديثو ىذا من طريق مغرية عن عدي بن عدي عن النيب -صلى اهلل عليو وسلم.-
وقال ابن كثري يف تفسري آية (  )78إإ (  )81من املاادة :تفرد بو أبو داودٍ ،ب ساقو من
الطريقني متصالً ومرسال ،ومل يرجح .
وضعفو صاحب "عون
وضعف مغرية بن زياد غري واحد كما يف ترمجتو من "التهذيب"ّ ،
ّ

املعبود"  ،ونقل عن اإلمام أمحد أنو قال :ضعيف احلديث كل حديث رفعو املغرية فهو منكر،
واملغرية بن زياد مضطرب احلديث إإ آخر ما ذكره".
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أقول :من علم حجة على من مل يعلم ،وقد علم الطرباين أن هلذا الصحايب مخسة أحاديث،
ٍب رواىا عنو يف "املعجم الكبري".
اطلعت عليها يف ىذين
وعلم ابن عدي أن لو أربعة أحاديث ،فرواىا عنو يف "الكامل" ،وقد
َ

الكتابني ،فدع عنك اادال بالباطل.

قال احلجوري يف "اإلجابة" (ص:)431
"وقد رأيت حينها للعرس بن عمرية حديثاً صحيحاً مذكوراً يف مسنده من الصحيح املسند
خمرجاً من "كبف األستار بزوااد مسند البزار" ،وىو أيضا
لبيخنا -رمحو اهلل -رقم(ّ )922

من "زوااد مسند أمحد" كما سبق نبهت عليو ،وإمنا أبقيت حديثو ليعلم حالو وأنو من
ضعيف مفاريد الكتب الستة ومسند أمحد حسب شرطنا".

أيت لو أربعة أحاديث ،بل تسعة أحاديث ،ولكنك ال تبايل دبخالفة شرطك
أقول :بل لقد ر َ

وال بقول الرسول –صلى اهلل عليو وسلم" : -املؤمنون على شروطهم".
قال احلجوري يف "اإلجابة" (ص:)431

"وقد ذكر لو املستد ِرك شاىداً موقوفًا على ابن مسعود أخرجو ابن أيب شيبة رقم ( )38577
ُ
من طريق القاسم بن عبد الرمحن ،قال عبداهلل :إن الرجل ليبهد املعصية ،فذكرهٍ .ب قال
وىذا اإلسناد رجالو ثقات جبال ،ومل ينبو على انقطاع سنده مع أنو مالحظ" .
أقول :لقد نبهت على ىذا االنقطاع بأمرين:
األول -بقويل" :والقاسم بن عبد الرمحن ىو حفيد عبد اهلل بن مسعود –رضي اهلل عنو،-
والرجل أعرف حبديث أىل بيتو".
لقد كان هذا كافيا لردعك عن إيراد هذا الصحابي في ضعيف المفاريد.
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والثاين -بقويل" :وىناك حديث مرفوع متصل يعضد ىذا احلديث عن عرس بن عمرية".
فهذا يفيد القارئ أن القاسم بن عبد الرمحن مل يسمع ىذا احلديث من جده  .وقد أخفيت
ىذا الكالم الذي يبني بطالن دعواك ،فأنت مولع بالكتمان.
وأخرياً فإن قول ابن مسعود مع انقطاع إسناده يعضده ما يف معناه ويقويو عند أىل العلم
باحلديث ،ولكن احلجوري ال يرفع رأساً دبنهج أىل احلديث.
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قال ا حلجوري (ص:)432 - 431
"ٍب قال املستد ِرك :ىناك حديث مرفوع متصل يعضد حديث العرس بن عمرية عن ابن
مسعود رضي اهلل عنو أنو قال :إين مسعت رسول اهلل يقول( :من كثر سواد قوم فهو منهم
ومن رضي عمل قوم كان شري ًكا يف عملهم) ،وقال :وىذا إسناد مرفوع متصل صحيح ،وعزا
إإ [املطالب العالية] و[إرباف املهرة] كذا قال وسبق التنبيو عليو ،كالمها قال :وقال أبو
يعلى املوصلي :حدثنا أبو مهام ،أخربنا ابن وىب ،أخربين بكر بن مضر ،عن عمرو بن
احلارث ،أن رجال دعا عبد اهلل بن مسعود ،فذكر احلديث.
وأنت ترى أنو من طريق بكر عن عمرو بن احلارث ،وبكر بن مضر روى عن عمرو بن
احلارث بن يعقوب األنصاري".
صح بإسناد يرويو أبو يعلى ،قالَ :ح اَّلدثَـنَا أَبُو َمهاَّل ٍام،
أقول :إن ىذا احلديث لصحيحّ ،
ثنا ابْن و ْى ٍ
ضَرَ ،ع ْن َع ْمرو بن احلارث  :أ اَّل
َن َر ُجال َد َعا َعْب َد اللاَّل ِو بْ َن
َخبَـَرِين بَك ُْر بْ ُن ُم َ
ب ،أ ْ
َُ
ِ ِ
ٍ ِ
ك ؟ قَ َال
يم ٍة ،فَـلَ اَّلما َجاءَ َِمس َع َهلًْوا ،فَـلَ ْم يَ ْد ُخ ْل ،فَـ َق َال َ :ما لَ َ
َم ْس ُعود َ -رض َي اللاَّلوُ َعْنوُ -إ َإ َول َ
َِ :مسعت رس َ ِ
ول َ :م ْن َكثـَاَّلر َس َو َاد قَـ ْوٍم فَـ ُه َو ِمْنـ ُه ْمَ ،وَم ْن
صلاَّلى اللاَّلوُ َعلَْي ِو َو َسلاَّل َم -يَـ ُق ُ
ول اللاَّلو َ -
ْ ُ َُ
َر ِض َي َع َم َل قَـ ْوٍم َكا َن َش ِري ًكا لِ َم ْن َع ِملَوُ.
وىذا إسناد صحيح ،والطرق اليت فيها مقال تتقوى بو.
وقال احلجوري (ص" :)434واملقصود من ذلك بيان خطأ قول املستد ِرك :إنو إسناد
مرفوع متصل صحيح ،فال ىو متصل وال ىو صحيح وال ىو حىت موقوف على ابن
مسعود".
أقول :دع عنك ىذا اهلراء بالباطل والتلبيس أيها الرجل
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فإذا سلمنا أن عمرو بن احلارث ىو ابن يعقوب ،وىو الذي يروي عنو بكر

بن

مضر؛ فإن ىذا احلديث من ىذه الطريق ببواىده دما يبهد لو ،منها ما ذكرناه ومنها ما رواه
البخاري يف صحيحو يف كتاب الفنت برقم (.)7085
قال رمحو اهلل :باب من َك ِره أَ ْن ي َكثـيِّنر سواد ِ
الف َ ِ
نت َوالظُّْل ِم
َ ُ َ ْ َ ُ َ ََ َ
َس َوِد،
َ - 7085ح اَّلدثـَنَا َعْب ُد اللاَّل ِو بْ ُن يَِز َ
يدَ ،ح اَّلدثـَنَا َحْيـ َوةَُ ،و َغْيـ ُرهُ قَ َالَ :ح اَّلدثـَنَا أَبُو األ ْ
ث ،فَا ْكتتِب ِ ِ ِ
يت
ثَ :ع ْن أَِيب األ
َس َوِد ،قَ َال :قُ ِط َع َعلَى أ َْى ِل امل ِدينَ ِة بَـ ْع ٌ
َوقَ َال اللاَّلْي ُ
ت فيو ،فَـلَق ُ
ُْ ُ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخبَـَرِين ابْ ُن َعباَّل ٍ
اس" :أ اَّل
ني َكانُوا
َخبَـ ْرتُوُ فَـنَـ َه ِاين أ َ
اَّله ِي ٍُباَّل قَ َال :أ ْ
ع ْك ِرَمةَ ،فَأ ْ
اسا م َن املُ ْسلم َ
َش اَّلد النـ ْ
َن أُنَ ً
ِ ِ
ِ
ِ
الس ْه ُم
صلاَّلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلاَّل َم ،فَـيَأٌِْب اَّل
ني ،يُ َكثـ ُيِّنرو َن َس َو َاد املُ ْب ِرك َ
َم َع املُ ْب ِرك َ
ني َعلَى َر ُسول اللاَّلو َ
ِ اَّل ِ
ِ
اى ُم
َح َد ُى ْم فَـيَـ ْقتُـلُوُ ،أ َْو يَ ْ
ين تَـ َوفاَّل ُ
يب أ َ
ض ِربُوُ فَـيَـ ْقتُـلُوُ ،فَأَنْـَزَل اللاَّلوُ تَـ َع َاإ { :إ اَّلن الذ َ
فَـيُـ ْرَمى فَـيُص ُ
املالَاِ َكةُ ظَالِ ِمي أَنْـ ُف ِس ِه ْم} [النساء.]97 :
َ
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قال احلجوري يف (ص )438من "اإلجابة":
"وهبذا يظهر فاادة ذكري حلديث العرس –رضي اهلل عنو -يف ضعيف املفاريد وبيان
أنو ليس لو غريه يف الكتب الستة ومسند أمحد ،وأن لو –رضي اهلل عنو -حديثاً آخر صحيح
لذاتو ليس على شرطنا.
أما ما لفلفو املستد ِرك من منكرات وأوىام كعادتو ليستدرك هبا دون بيان حلاهلا فهي
ُ
اليت ال فاادة من االستدراك هبا ،واهلل املستعان.
ومن أخطااو ما قالو إن لو أربعة أحاديث ىذا غري صواب فقد رويت من طريق حيىي
بن زىدم عن أبيو عن العرس بن عمرية نسخة كاملة موضوعة كما سبق عن ابن حبان".
أقول :أي فاادة من وضع ىذا الصحايب يف "ضعيف املفاريد" مع أنو يروي عدداً من
األحاديث .إن ىذا التالعب ال ينطلي على أويل العقول ،فما أجرأك على خمالفات شرطك،
كنت دمن يلتزم بقول الرسول –صلى اهلل عليو وسلم" :-املؤمنون على شروطهم" ما
ولو َ
ارتكبت ىذه املخالفات القبيحة يف حق الكثري من الصحابة.

وقال احلجوري يف ىذه الصحيفة " :أما ما لفلفو املستد ِرك من منكرات وأوىام
ُ
كعادتو ليستدرك هبا دون بيان حلاهلا فهي اليت ال فاادة من االستدراك هبا ،واهلل املستعان".
ُبني درجات األحاديث من
أقول :إن ىذا الكالم ملن صريح الكذب والفجور ،فأنا أ يِّن
صحة وغريىا ،وأسوق املتابعات والبواىد على طريقة أىل احلديث ،وإن كان ىذا البيان ال
يلزمِن؛ ألن الذي يلزمِن إمنا ىو بيان خمالفاتك لبرطك بإدخال من هلم عدد من األحاديث
يف "املفاريد الضعيفة" فما أكثر خمالفاتك ملا شرطتو على نفسك.
ويف ىذه الصحيفة يقول ىذا املتهور:
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"ومن أخطااو ما قالو إن لو أربعة أحاديث ىذا غري صواب فقد رويت من طريق حيىي بن
زىدم عن أبيو عن العرس بن عمرية نسخة كاملة موضوعة كما سبق عن ابن حبان".
أقول :انظر إإ ىذا احلجوري املتهور كيف ينكر أن يكون ىذا الصحايب قد روى
عن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -أربعة أحاديث ،والواقع أن لو تسعة أحاديث.
ٍب ع ّقب ىذا التهور بقولو " :فقد رويت من طريق حيىي بن زىدم عن أبيو عن
العرس بن عمرية نسخة كاملة موضوعة كما سبق عن ابن حبان".
أقول :إن ىذه النسخة املوضوعة ليست من وضع حيىي بن زىدم ،ومل يتهمو أحد
بوضعها ،حاشاه ،وال يبعد أنو كان ينبو السامع على أهنا موضوعة ،وقد روى لو ابن عدي
يف "الكامل" ( ،)392-391/8ومل يتهمو ،بل قال يف هناية نقلو عنو" :فأرجو أنو ال بأس
بو".
وترجم لو ابن أيب حاًب يف "اارح والتعديل" (.)147-146/9
ٍب قال " :روى عنو حممد بن عزيز األيلى وأيب ،كتب عنو أيب سنة ست عبرة
ومااتني".
وقال" :سألت أيب عنو فقال :شيخ أرجو أن يكون صدوقاً".
وىاك أيها القارئ أمثلة على أراجيف ىذا احلجوري وعناده:
فمن ىذه األمثلة :أن للصحايب االيل العرس بن عمرية تسعة أحاديث ،ومع ىذا
أورده احلجوري يف ضعيف املفاريد ،وملا بينا لو خطأه يف كتايب اإلصابة أصر على بقااو يف
كتابيو الرياض املستطابة ويف اإلجابة.
ورأى منها خمسة أحاديث في "معجم الطبراني" فاختطف منها واح ًدا ،ورأى لو
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أربعة أحاديث يف "الكامل" البن عدي ومل يبر إليها.
وىذا املنهج الذي تسري عليو يرفضو اإلسالم والعلماء البرفاء.
وىاك األحاديث اليت كتمتها من "املعجم الكبري للطرباين" (:)309-307/17
قال الطرباين رمحو اهلل:
 )340(- 1ح اَّلدثـَنَا عمر بن عب ِد الْع ِزي ِز ب ِن ِم ْق َال ٍ ِ
يد بْ ُن ُع َف ٍْري ،ثـَنَا
ص ِر ُّ
ي ،ثـَنَا َسعِ ُ
ص الْم ْ
ُ َ ُ ْ ُ َْ َ ْ
َ
ِ ِ
َعْب ُد اهللِ ابْن و ْى ٍ
ي بْ ِن
ن
و
ي
ن
ع
،
ب
يم بْ ِن أَِيب َعْبـلَةََ ،ع ْن َع ِد يِّن
ُ
س بْ ِن يَِز َ
َ
ْ
ُ
َُ
يدَ ،ع ْن إبْـَراى َ
َ
ِ
ِ
َصح ِ
صلاَّلى اهلل
ي الْ ِكْن ِد يِّن
َع ِد ٍّي
اب ِ يِّن
ي ،قَ َالَ :مس ْع ُ
الناَّليب َ
س بْ َن ُع َمْيـَرَةَ ،وَكان من أ ْ َ
ت الْ ُع ْر َ
علَيو وسلاَّلم قَ َالَِ :مسعت رس َ ِ
ول :اَّل
إن الْ َم ْرءَ لَيَـ ْع َم ُل
صلاَّلى اهلل َعلَْيو َو َسلاَّل َم يَـ ُق ُ
ول اهلل َ
ْ ُ َُ
َْ ََ َ
ِ
ااَ ِناَّلة ،فَـيَـ ْع َم ُل ِهبَا
ااَ اَّلادةُ ِمن َج َو يِّناد ْ
ض لَو ْ
بِ َع َم ِل أ َْىل الناَّلا ِر الْبُـ ْرَىةَ من َد ْى ِرهٍُِ ،بّ تُـ ْعَر ُ
ِ ِ ِ
ب لَوَ ،و اَّل
الر ُج َل لَيَـ ْع َم ُل بِ َع َم ِل أ َْى ِل ْ
إن اَّل
ااَ ِناَّلة الْبُـ ْرَىةَ
َح اَّلىت َْيُ َ
وت َعلَْيـ َهاَ ،وذَلك ل َما ُكت َ
ِ
ِمن دى ِرهٍُِ ،ب تُـعرض لَو ْ ِ
وت َعلَْيـ َها َو َذلِك
ااَ اَّلادةُ من َج َو يِّناد الناَّلا ِر فَـيَـ ْع َم ُل هبَا َح اَّلىت َْيُ َ
َ ْ ّ َْ ُ
ِ ِ
ب لَوُ "( ).
ل َما ُكت َ
وخ ،ثَـنَا َج ِر ُير
َمحَ َد بْ ِن َحْنبَ ٍل ،ثَـنَا َشْيبَا ُن بْ ُن فَـُّر ٍ
َ )341(- 2ح اَّلدثَـنَا َعْب ُد اهللِ بْ ُن أ ْ
ي بن ع ِ
حا ِزٍم ،قَ َالَِ :مسعت ع ِ
س
ر
ع
ل
ا
و
،
ة
و
ـ
ي
ح
ن
ب
اء
ج
ر
ا
ن
ـ
ث
:
ول
ق
ـ
ي
ي
د
د
ْ
َ
ُ
َ
اَّل
ٍّي
ُ
َ
َ
ْ ُ َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ََ ُ ُ َ َ َ ْ ُ
س بْ ُن َعابِ ٍ
ت و ْام ِر ِئ الْ َقْي ِ
ُع َمْيـَرةَ ،أ اَّل
آخَر
َن َر ُج ًال ِمن َح ْ
س َكان بَـْيـنَوُ َوبَـ ْ َ
ضَرَم ْو َ
ني َ
ول اهللِ صلاَّلى اهلل علَيو وسلاَّلم فَسأ ََل رس ُ ِ
ومةٌ ِيف أ َْر ٍ
صلاَّلى
ض لَو فَأَتَـ ْوا َر ُس َ
ول اهلل َ
َ
ُخ ُ
َْ ََ َ َ َُ
صَ
احل ْ ِ
ضى َعلَى ْام ِر ِئ الْ َقْي ِ
س
ضَرم اَّلي الْبَـييِّنـنَةَ ،فَـلَ ْم يَ ُكن لَو بَـييِّنـنَةٌ ،فَـ َق َ
اهلل َعلَْيو َو َسلاَّل َم َْ
ضرِمي :يا رس َ ِ
ِ ِ ِ
بِالْيَ ِم ِ
ب َواهللِ بِأ َْر ِضي،
ني ،فَـ َق َال ْ
احلَ ْ َ ُّ َ َ ُ
ول اهلل ،أ َْم َكْنتَوُ من الْيَمني َذ َى َ
فَـ َق َال رس ُ ِ
ف َعلَى َْيِ ٍ
ني َك ِاذبٍَة لِيَـ ْقتَ ِط َع بِِو
صلاَّلى اهلل َعلَْيو َو َسلاَّل َمَ « :م ْن َحلَ َ
ول اهلل َ
َُ
بْ ُن
بْ ُن
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ٍ ِ ِ
ضبا ُن» ودعا رس ُ ِ
صلاَّلى اهلل َعلَْيو
ول اهلل َ
َم َال ْام ِرئ ُم ْسل ٍم لَق َي اهللُ َو ُىو َعلَْيو َغ ْ َ َ َ َ َ ُ
س فَـتَ َال َعلَْيو َى ِذه ْاايَةَ فَـ َق َال ْام ُرُؤ الْ َقْي ِ
َو َسلاَّل َم ْام ِر ِئ الْ َقْي ِ
ول اهللِ ،فَ َما
س :يَا َر ُس َ
َين قَ ْد تَـَرْكتُـ َها "( ).
لِ َم ْن تَـَرَك َها؟ قَ َالْ « :
ااَناَّلةُ» قَ َال :فَِإ يِّنين أُ ْش ِه ُدك أ يِّن
ِ
ي ،ثـَنَا
صالِ ٍح التـ ْيِّنرِم ِذ ُّ
َ )342(- 3ح اَّلدثـَنَا َعْب ُد اهللِ بْ ُن أ ْ
َمحَ َد بْ ِن َحْنبَ ٍلَ ،ح اَّلدثَِِن َعْب ُد اهلل بْ ُن َ
الر ْمحَ ِن بْ ِن أَِيب ُحس ْ ٍ
ي بْ ِن
نيَ ،ع ْن َع ِد يِّن
ُس ْفيَا ُن بْ ُن َع ِام ٍرَ ،ع ْن َعْب ِد اهللِ بْ ِن َعْب ِد اَّل
َ
ِ
ي ،عن أَبِيو ،ع ِن الْعر ِس ب ِن عميـرَة قَ َال :قَ َال رس ُ ِ
صلاَّلى اهلل َعلَْيو َو َسلاَّل َم:
ول اهلل َ
َعد ٍّي َ ْ
َُ
َ ُْ ْ ُ َ ْ َ
ِ
« يِّنآمروا النيِّنساء لِتُـ ْع ِر ِ
ص َماتُـ َها»( )َ ،ز َاد ُس ْفيَا ُن
اَّلي
ـ
ث
ال
ب
يِّن
ب َع ْن نَـ ْفس َها ،وإ ْذ ُن الْبِكْر ُ
ُ
ُ ََ
ٍِ ِ ِ ِ
ث بْن َس ْع ٍدَ ،ع ْن أَِيب ُحس ْ ٍ
ني فَـلَم َُا ِوِز
س َوَرَواهُ اللاَّلْي ُ ُ
َ
ابْ ُن َعامر يف ْاإل ْسنَاد الْ ُع ْر َ
ي بْ َن ُع َمْيـَرَة.
َع ِد اَّل
 )343( - 4ح اَّلدثـَنا ُحم اَّلمد بن صالِ ِح ب ِن الْولِ ِ
ني بْ ُن َسلَ َمةَ بْ ِن أَِيب
يد النـ ْاَّلرِس ُّي ،ثـَنَا ْ
احلُ َس ْ ُ
َ َ َ ُ ُْ َ ْ َ
َكببة ،ثَـنا س ِ
ِ
يدَ ،ع ْن
املُ بْ ُن نُ ٍ
وح ،ثَـنَا ُع َم ُر بْ ُن َع ِام ٍر ُّ
السلَ ِم ُّي ،ثَـنَا َخال ُد بْ ُن يَِز َ
ْ ََ َ َ
ول اهللِ
يَ ،ع ِن الْ ُع ْر ِس بْ ِن ُع َمْيـَرَة ،قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
ي بْ ِن ُع َمْيـَرَة الْ ِكْن ِد يِّن
ي بْ ِن َع ِد يِّن
َع ِد يِّن
صلاَّلى اهلل َعلَْيو َو َسلاَّل َم « :اَّل
اص ِة َح اَّلىت تَـ ْع َم َل ْ
ب الْ َع اَّلامةَ بِ َع َم ِل ْ
ااَ اَّل
ااَ اَّل
اصةُ
َ
إن اهللَ َال يـُ َع يِّنذ ُ
ِ
ِ
ني يَأْ َذ ُن اهللُ ِيف َى َال ِك الْ َع اَّلام ِة
بِ َع َم ٍل تَـ ْقد ُر الْ َع اَّلامةُ ،أَ ْن تُـغَييِّنـَرهُ َوَال تُـغَييِّنـ ُرهُ فَ َذاك ح َ
و ِ
اااصة»( ).
 هذا حديث صحيح ،ورواه البخاري في صحيحه برقم (  )2354وفي مواضع أخرى ،ورواهمسلم في صحيحه برقم ( )138والقصة لألشعث بن قيس ،فقوله هنا :امرئ القيس" غلط.
 صححه العالمة األلباني في "صحيح الجامع الصغير" برقم (  ،)13وفي "إرواء الغليل"حديث (  )1836والحديث صحيح بما له من شواهد بمعناه ،واستشهد له في " إرواء الغليل"
بحديث عائشة – رضي هللا عنها -برقم ( ،)1837ونص حديث عائشة –رضي هللا عنها :-قالت:
" يا رسول هللا  :إن البكر تستحيي  .قال  :رضاها صماتها".
 ضعّفه األلباني ،انظر "الضعيفة" (.)311013

َمحَ ُد بْ ُن َعلِ يِّني بْ ِن
الرقيِّن يِّني ،ثـَنَا أ ْ
َ )346( - 5ح اَّلدثـَنَا أ ْ
َمحَ ُد بْ ُن َْحي َىيَ ،ع ْن َخالِ ِد بْ ِن َحياَّلا َن اَّل
احلا ِر ِ
ِ
ٍ
ثَ ،ع ِن الْ ُع ْر ِس بْ ِن ُع َمْيـَرةَ قَ َال:
ْاألَفْطَ ِح ،ثـَنَا َْحي َىي بْ ُن َزْى َدم ،ثـَنَا أَِيب َزْى َدم بْ ِن َْ
َِمسعت رس َ ِ
ب َعلِ اَّلي ُمتَـ َع يِّنم ًدا فَـْليَتَبَـ اَّلوأْ
صلاَّلى اهلل َعلَْيو َو َسلاَّل َم يَـ ُق ُ
ول اهلل َ
ولَ « :م ْن َك َذ َ
ْ ُ َُ
َم ْق َع َدهُ ِمن الناَّلا ِر»( ).
وأورد لو ابن عدي يف "الكامل" (  )391/8أربعة أحاديث يف ترمجة حيىي بن زىدم.
وقال عن حيىي بن زىدم" :أرجو أنو ال بأس بو" ،وقال أبو حاًب" :أرجو أن يكون صدوقاً".
وىذه األحاديث اليت ذكرىا ابن عدي:
" - 1ثنا عبد اهلل بن عمرو بن أىب الطاىر بن السرح وأمحد بن علي بن احلسن
مجيعا دبصر وعلي بن إبراىيم بن اهليثم ،قالوا :ثنا امحد بن علي بن األفطح
املغريب ،ثنا حيىي بن زىدم ،حدثِن أيب ،عن أبيو ،عن العرس بن عمرية ،قال:
قال رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم" :-اللهم بارك ألميت يف بكورىا" وزاد
ابن اهليثم" :يوم مخيسها".
ىذا احلديث روي عن عدد من الصحابة رضي اهلل عنهم ،قال املنذري يف
[الًتغيب والًتىيب] (:)529/2
علي،
قد رواه مجاعة من الصحابة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم .منهمّ :

وابن عباس ،وابن مسعود ،وابن عمر ،وأبو ىريرة ،وأنس بن مالك ،وعبد اهلل
بن سالم ،والنواس بن مسعان ،وعمران بن حصني ،وجابر بن عبد اهلل وبعض
أسانيده جيد ،ونبيط بن شريط ،وزاد يف حديثو :يوم مخيسها ،وبريدة ،وأوس
ابن عبد اهلل ،وعاابة وغريىم من الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني ،ويف
 وهذا حديث متواتر.14

كثري من أسانيدىا مقال ،وبعضها حسن ،وقد مجعتها يف جزء ،وبسطت
الكالم عليها".
وقال السخاوي يف [املقاصد احلسنة] (ص )159بعد أن ذكر ىذا احلديث:
"ويف الباب عن بريدة ،وجابر ،وعبد اللاَّلو بن سالم ،وابن عمر ،وعلي،
وعمران بن حصني ،ونبَيط بن شريط ،وأيب بكرة".
ٍب نقل عن شيخو احلافظ ابن حجر تصحيح ىذا احلديث ،فقال:

"وقال

شيخنا :ومنها ما يصح ،ومنها ما ال يصح ،وفيها احلسن والضعيف".
واحلديث صححو البيخ األلباين رمحو اهلل يف [صحيح أيب داود] برقم
(.)2606
 - 2ثنا عبد اهلل بن أمحد وعلي قالوا :ثنا أمحد بن علي ،ثنا حيىي بن زىدم ،عن
أبيو عن أبيو عن العرس بن عمرية ،قال رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم:-
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".
"من كذب اَّل
 - 3ثنا علي بن إبراىيم ثنا أمحد بن علي ثنا حيىي بن زىدم عن أبيو عن العرس
بن عمرية أن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قال :أن هلل ديكا براثنو يف
األرض السفلى وعرفو ربت العرش يصرخ عند مواقيت الصالة ،ويصرخ لو
ديك األرض
ديك السماوات مساء مساء ٍب يصرخ بصراخ ديك السماوات ُ
يقول يف صراخو :سبوح قدوس رب املالاكة والروح.
 - 4وبإسناده قال :كنا يف غزاة مع النيب -صلى اهلل عليو وسلم -فقال لعاابة:
"سابقيِن" ،فسبقها النيب -صلى اهلل عليو وسلم -فذكره.
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قال :وىذان احلديثان قال فيهما :حيىي بن زىدم عن أبيو عن العرس.
واحلديثان اللذان قبلهما قال :حيىي بن زىدم عن أيب عن أبيو عن العرس ،فال أدري
سقط عن أبيو الثاين من ابن اهليثم أو علي".
وىذا احلديث صحيح ثابت عن عاابة رضي اهلل عنها يف عدد من املصادر ،منها:
مسند أمحد برقم ( ،)24118صحيح سنن أيب داود برقم ( ،)2578وصحيح ابن حبان
برقم ( ،)4691والسنن الكربى للنسااي برقم ( ،)8893والسنن الكربى للبيهقي برقم
(.)19758
وقد صحح احلديث البيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم ( ،)131فقال رمحو
اهلل" :قلت :وىذا سند صحيح على شرط البيخني".
وإذن فللعرس بن عميرة تسعة أحاديث  ،أورد الطبراني منها خمسة أحاديث ،وأورد لو
ابن عدي أربعة أحاديث  ،وقد اطلع عليها احلجوري يف ىذين املصدرين ،ومع ىذا فقد
ذباىلها احلجوريٍ ،ب ز ّج هبذا الصحايب يف سجنو املظلم "ضعيف املفاريد" ،فما أسوأه من

عمل.

كتبو البيخ :ربيع بن ىادي املدخلي
 21شوال 1438ىـ
***

صح منها ستة أحاديث.
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