بسم اهلل الرحمن الرحيم
دحر مغالطات احلجوري ودفع خمالفاته يف كتابه اإلجابة

احللقة الثانية

قال الحجوري في "الرياض المستطابة" (ص :)558 -557
"  -258الشفاء بنت عبداهلل أم سليمان.
( )

مًتجم

يف اإلصابة رقم ( )11379وأسد الغابة رقم ( )7045واالستيعاب (.)3432

قال اإلمام أبو داود رمحو اهلل رقم (.)3887
حدثنا إبراىيم بن مهدي ادلصيصي ،قال :حدثنا علي بن مسهر ،عن عبدالعزيز بن عمر بن
عبد العزيز ،عن صاحل بن كيسان ،عن أيب بكر بن سليمان بن أيب حثمة ،عن الشفاء بنت
علي رسول اهلل ﷺ وأنا عند حفصة ،فقال يل« :أال تعلمني ىذه
عبداهلل قالت :دخل َّي

رقية النملة كما علمتيها الكتابة».اىـ.

وأخرجو النسائي يف الكربى رقم ( )7501وابن أيب عاصم وأمحد يف ادلسند ()286/6
والطرباين يف الكبري ( )797/24واحلاكم ( )414/4من طريق ،أيب بكر بن سليمان بن أيب
 كذا.1

حثمة ،عن حفصة بو .وسنده مضطرب ،فالنسائي وأمحد وأبو داود قد رووا احلديث من
طريق حممد بن ادلنكدر وصاحل بن كيسان ،ورواه سفيان الثوري عند أمحد والنسائي ،عن
حممد بن ادلنكدر ،عن أيب بكر بن سليمان بن أيب حثمة ،عن حفصة ومل أر من أثبت مساعو
من حفصة( ) ،ورواه عن الثوري هبذا السند وكيع عند أمحد وأبو عامر العقدي عند أمحد
وحيىي بن سعيد وأبو حذيفة النهدي وحممد بن كثري عند احلاكم فهؤالء مخسة رووه عن
الثوري عن ابن ادلنكدر ،عن أيب بكر بن سليمان ،عن حفصة بو.
وأبو بكر قد أرسلو فرواه عن النيب ﷺ ،رواه عنو ابن ادلنكدر كما عند الطرباين يف
الكبري ( ،)798 /24وإمساعيل بن علية كما عند ابن أيب شيبة ( )37/8ورجح البيهقي يف
الكربى ( )587 /9طريق صاحل بن كيسان اليت عند أيب داود ،فقال عن تلك الطريق إهنا
أصح الطرق واحلاصل أن سنده مضطرب.
وقد ذكر العالمة األلباين يف الصحيحة رقم ( )178مثبتاً لو وىذا يف ظاىر السند لكنو
مضطرب كما يعلم ذلك من النظر يف طرقو ومنها ما ذكرىا ىو  -رمحة اهلل عليو -يف
الصحيحة ،واهلل أعلم".

أقول :قال ادلزي يف "هتذيب الكمال" (:)207/35
" بخ د س :الشفاء بنت عبد اهلل بن عبد مشس بن خلف ،ويقال :خالد بن شداد ،ويقال:
صداد ،ويقال :ضرار بن عبد اهلل بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب .ويقال :الشفاء بنت
عبد اهلل بن ىاشم بن خلف بن عبد مشس بن شداد القرشية العدوية ،أم سليمان بن أيب
 أثبت سماع أبي بكر من الشفاء ومن حفصة –رضي هللا عنها -المزي في [تهذيب الكمال]،والذهبي في [التذهيب ] ،وابن حجر في [تهذيب التهذيب] ،راجع ترجمة أبي بكر بن أبي سليمان.
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حثمة ،ذلا صحبة.
قال أمحد بن صاحل  :امسها ليلى وغلب عليها الشفاء ،وأمها فاطمة بنت أيب وىب بن عمرو
بن عائذ بن عمران بن خمزوم .أسلمت مبكة قبل اذلجرة ،وىي من ادلهاجرات األول الاليت
بايعن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وكانت من عقالء النساء وفضالئهن وكان رسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم يأتيها فيقيل عندىا ،واختذت لو فراشا وإزارا ينام فيو ،فلم يزل عند
ولدىا حىت أخذه منهم مروان بن احلكم .وقال ذلا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم :علمي
حفصة رقية النملة كما علمتها الكتابة .وأقطعها رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم دارا عند
احلكاكني فنزلتها مع ابنها سليمان .وكان عمر بن اخلطاب يقدمها يف الرأي ويرضاىا
ويفضلها ،ورمبا والىا شيئا من أمر السوق .ذكر ذلك أبو عمر ابن عبد الرب.
روت عن :النيب صلى اهلل عليو وسلم (عخ د س) ،وعن عمر بن اخلطاب (بخ) .
روى عنها :ابنها سليمان بن أيب حثمة ،وابنو عثمان بن سليمان بن أيب حثمة ( عخ)،
وموالىا أبو إسحاق ،وابن ابنها أبو بكر بن سليمان بن أيب حثمة (بخ د س) ،وحفصة زوج
النيب صلى اهلل عليو وسلم.
روى ذلا البخاري يف كتاب"األدب" ،ويف كتاب" أفعال العباد" ،وأبو داود ،والنسائي".
وقال الذىيب يف "تذىيب التهذيب" (:)145-144/11
" بخ د س :الشفاء بنت عبد اهلل بن عبد مشس القرشية العدوية ،أم سليمان بن أيب حثمة،
ذلا صحبة ،ويقال :امسها ليلى.
من ادلهاجرات األول ،وكان –صلى اهلل عليو وسلم -يأتيها فيقيل عندىا ،وقال ذلا" :علمي
حفصة رقية النملة".
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روت عن :النيب –صلى اهلل عليو وسلم ،-وعن عمر.
وعنها :ابنها سليمان ،وأبناء أبو بكر وعثمان ،وموالىا أبو إسحاق ،وغريىم.
وكانت من عقالء النساء وفضالئهن".
ضعفو احلجوري وأورده مع ىذه الصحابية اجلليلة الشفاء يف كتابو
 -1حديث الرقية الذي ّ
"ضعيف ادلفاريد".

مع أن ىذا احلديث قد أورده عدد من العلماء مع غريه من أحاديث ىذه الصحابية ،وال
ضعفو أو أشار إىل ضعفو.
أعلم أن أحداً منهم ّ
 -2لقد صحح ىذا احلديث الشوكاين –رمحو اهلل -يف "نيل األوطار" (  ،)220 /8وقبلو
احلاكم والذىيب ،وأورده ابن القيم يف "زاد ادلعاد" ( ،)185 -184 /4حمتجاً بو ،قائالً" :ويف
احلديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة".
كما صححو العالمة األلباين ،وقد نقل احلجوري ىذا التصحيح عن األلباين.
فقال يف ترمجة الشفاء يف "الرياض ادلستطابة" (ص:)558
"وقد ذكره العالمة األلباين يف "الصحيحة" رقم ( )178مثبتاً لو".
مث قال احلجوري" :وىذا يف ظاىر السند لكنو مضطرب كما يعلم ذلك من النظر يف طرقو،
ومنها ما ذكرىا ىو –رمحة اهلل عليو -يف الصحيحة واهلل أعلم".
أقول :إن ىذا احلكم باطل.
وأقول :ىؤالء مخسة من كبار العلماء وفحوذلم يصححون ىذا احلديث ،وخيالفهم طويلب
متهور ،مضطرب يف منهجو ،ومتهور يف أحكامو على األحاديث ،ومنها ىذا احلديث،
4

أيؤخذ بتصحيح ىؤالء الفحول ذلذا احلديث ،أم بتهور ىذا الطويلب ادلتهور فيسلم ل

ه

بتضعيف ىذا احلديث وبقاء ىذه الصحابية النبيلة وحديثها الصحيح يف قسم "ضعيف
ادلفاريد"؟
أقول :الواجب األخذ بتصحيح ىؤالء العلماء ،والقول بإخراج ىذه الصحابية النبيلة من
سجن احلجوري ادلظلم "ضعيف ادلفاريد" ،السيما وذلذه الصحابية عدد من األحاديث
أخرجها الطرباين يف "ادلعجم الكبري" يف اجلزء (  ،)24من حديث رقم (  )787إىل حديث
رقم ( ،)800منها الصحيح ،ومنها الضعيف.
 -1فمن الصحيح ىذا احلديث الذي يرجف عليو احلجوري.
وقد أورده الطرباين –رمحو اهلل -يف "معجمو الكبري" برقم (  )796( ،)790وبرقم (،)798
مرسالً ،مث أورده باسم حفصة –رضي اهلل عنها -برقم (****.) 797
 -2حديث ( ،)794( ،)793( ،)791وىو حديث صحيح ،ونصو :سئل رسول اهلل –
ِ
اد ِيف َسبِ ِيل اهللِ،
صلى اهلل عليو وسلم " :-أ ُّي
ض ُل؟" ،قَ َال  « :إِديَا ٌن بِاهللَِ ،وج َه ٌ
َي ْاأل َْع َم ِال أَفْ َ
ور».
َو َح ّّي َمْبـ ُر ٌ
ويؤيده حديث أيب ىريرة –رضي اهلل عنو -أخرجو البخاري يف كتاب "اإلديان" برقم (.)26
َن رس َ ِ
ض ُل؟ فَـ َق َال « :إِديَا ٌن
صلَّيى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّي َم ُسئِ َل :أ ُّي
الع َم ِل أَفْ َ
َي َ
ول اللَّيو َ
َع ْن أَِيب ُىَريْـَرَة ،أ َّي َ ُ
بِاللَّي ِو ورسولِِو» .قِيلُ :مثَّي ماذَا؟ قَ َال « :اجلِهاد ِيف سبِ ِيل اللَّي ِو» قِ
يلُ :مثَّي َماذَا؟ قَ َالَ « :ح ّّي
َُ
َ
َ
ََ ُ
َ
َ

ور».
َمْبـ ُر ٌ

ومسلم يف "صحيحو" حديث رقم (.)248
 -3ومنها حديث رقم (  )792أخرجو الطرباين بإسناده إىل ُعثْ َمان بن أَِيب ُسلَْي َما َنَ ،ع ْن
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ِ
ِِ
اجلِ َه َاد ِيف
يد ْ
صلَّيى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّي َم فَـ َق َال :إِ ّْيين أُِر ُ
َجدَّيتو أ ّْيُم أَبِيو ،قَالَ ْ
تَ :جاءَ َر ُج ٌل إِ َىل ِ ّْي
النَّييب َ
ِ
ك علَى ِجه ٍاد َال َشوَكةَ فِ ِيو؟» قـُْلت :بـلَى ،قَ َال« :ح ُّي الْبـي ِ
ت ».
َسبِ ِيل اهلل ،فَـ َق َال« :أََال أ َُدلُّي َ َ
َ َْ
َ
ُ َ
ْ
وعثمان بن أيب سليمان ،قال الذىيب يف "التذىيب" يف ترمجتو:
"عن أبيو وجدتو الشفاء.
وعنو :عبد ادللك بن عمري ،والزىري ،واألوزاعي ،وغريىم.
يف الثقات البن حبان".
وقال احلافظ يف "هتذيب التهذيب" " :عثمان بن سليمان بن أيب حثمة العدوي ادلدين روى
عن أبيو وجدتو الشفاء بنت عبد اهلل وعنو عبد ادللك بن عمري والزىري واألوزاعي وداود بن
خالد الليثي ويونس بن يعقوب بن ادلاجشون ذكره بن حبان يف الثقات".
وقال احلافظ يف "التقريب"" :مقبول".
أقول :يرتقي حديثو ىذا إىل درجة القبول احلسن أو الصحة.
بشاىد لو من حديث احلسني بن علي –رضي اهلل عنو.-
رواه الطرباين يف "ادلعجم الكبري" برقم (.)2910
ِ ِ
اج
احلَ َّيج ِ
يم بْ ُن ْ
قال الطرباين –رمحو اهللَ :-ح َّيدثـَنَا َعْب ُد اهللِ بْ ُن أ ْ
َمحَ َد بْ ِن َحْنبَ ٍلَ ،ح َّيدثَِ إبْـَراى ُ
احلُس ْ ِ
ني بْ ِن َعلِ ِّيي
الس ِام ُّيي ،ثنا أَبُو َع َوانَةََ ،ع ْن ُم َعا ِويَةَ بْ ِن إِ ْس َح َ
َّي
اقَ ،ع ْن َعبَايَةَ بْ ِن ِرفَ َ
اعةََ ،ع ِن ْ َ
ِ
صلَّيى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّي َم ،فَـ َق َال :إِ ّْيين َجبَا ٌنَ ،وإِ ّْيين
َرض َي اهللُ َعْنوُ قَ َالَ :جاءَ َر ُج ٌل إِ َىل ِ ّْي
النَّييب َ
احلَ ُّي ».
يف .قَ َالَ « :ىلُ َّيم إِ َىل ِج َه ٍاد َال َش ْوَكةَ فِ ِيوْ ،
ضعِ ٌ
َ
وصححو األلباين يف "اإلرواء" (.)152 -151 /4
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قال –رمحو اهلل " :-ودلعاوية ىذا إسناد آخر بلفظ آخر  ،فقال الطرباين يف " ادلعجم الكبري "
( )1/141/1و" األوسط " (  2/110/1ـ زوائد)  :حدثنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل
حدث إبراىيم بن احلجاج السامي أخربنا أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق عن عباية بن
رفاعة عن احلسني بن علي رضي اهلل عنو قال " :جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم
فقال :إين جبان  ،وإين ضعيف  ،قال :ىلم إىل جهاد ال شوكة فيو :احل ".
قلت :وىذا سند صحيح رجالو كلهم ثقات  ،وقال ادلنذري بعد أن عزاه للمعجمني:
" ورواتو ثقات  ،وأخرجو عبد الرزاق أيضا"".
واخلالصة أن ذلذه الصحابية سبعة أحاديث رواىا الطرباين يف معجمو الكبري من رقم ( 787
–  )800وكرر بعضها ،قال رمحو اهلل:
 )1حدثنا حممد بن عبد اهلل احلضرمي ثنا طاىر بن أيب أمحد الزبريي ثنا خالد بن إلياس
عن أيب بكر بن سليمان بن أيب حثمة عن الشفاء بنت خلف :أن النيب صلى اهلل
عليو وسلم استسقى يوم اجلمعة يف ادلسجد ورفع يديو وقال( :استغفروا ربكم إنه
كان غفارا) وحول رداءه.
 )2حدثنا مسعدة بن سعد العطار ادلكي ثنا إبراىيم بن ادلنذر احلزامي ثنا عبد اهلل بن
نافع عن خالد بن إلياس عن أيب بكر بن سليمان بن أيب حثمة عن الشفاء أم
سليمان :أن النيب صلى اهلل عليو وسلم استعمل أبا جهم بن حذيفة على ادلغاًل
فأصاب رجال بقوسو فشجو منقلة فقضى فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بخمس عشرة فريضة.
 )3حدثنا إبراىيم بن حممد بن عرق وعبدان بن أمحد قاال ثنا عبد الوىاب بن الضحاك
ثنا إمساعيل بن عياش عن األوزاعي عن الزىري عن أيب سلمة عن الشفاء بنت
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عبد اهلل قالت :أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوما أسأله فجعل يعتذر إلي
وأنا ألومه ،فحضرت الظهر فخرجت حىت دخلت على ابنيت وىي حتت شرحبيل بن
حسنة فوجدت شرحبيل يف البيت فجعلت ألومو فقال :يا جارية ال تلومي ؛ فإنو
كان يل ثوب استعاره رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقلت :بأيب وأمي كنت ألومو
منذ اليوم وىذه حالو وال أشعر.
 )4حدثنا موسى بن ىارون ثنا سري بن يونس وحيىي بن أيوب ادلقابري قاال ثنا عبيدة
ابن محيد قال حدث عبد ادللك بن عمري عن عثمان بن أيب حثمة عن جدتو الشفاء
قالت :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسألو رجل أي األعمال أفضل؟ قال:
(إيمان باهلل وجهاد في سبيل اهلل وحج مبرور).
 )5حدثنا حممد بن عبد اهلل احلضرمي ثنا جعفر بن محيد ثنا الوليد بن أيب الوليد بن أيب
ثور عن عبد ادللك بن عمري عن عثمان بن أيب سليمان عن جدتو أم أبيو قالت:
جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم فقال  :إين أريد اجلهاد يف سبيل اهلل فقال:
(أال أدلك على جهاد ال شوكة فيه؟) قلت :بلى .قال :ح البيت.
 )6حدثنا حممد بن عبد اهلل احلضرمي ثنا أبو كريب ثنا إسحاق بن سليمان عن اجلراح
ابن الضحاك عن كريب الكندي قال :أخذ علي بن احلسني بيدي فانطلقنا إىل
شيخ من قريش يقال لو ابن أيب حثمة يصلي إىل أسطوانة فجلسنا إليو فلما انصرف
قال لو علي :حدثنا حبديث أمك يف الرقية :فقال حدثت أمي أهنا كانت ترقى برقية
ذلا يف اجلاىلية فلما جاء اإلسالم قالت :ال أرقى هبا حىت استأذن رسول اهلل صلى
اهلل عليو وسلم فأتيتو فاستأمرتو فقال( :ارقي ما لم يكن فيها شرك).
 )7حدثنا إبراىيم بن عمر بن أمحد الوكيعي ثنا أيب ثنا حيىي بن آدم ثنا قيس بن الربيع
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عن ابن أيب ليلى عن عبد الكرمي عن سليمان بن أيب الطيب عن أم سلمان بن أيب
حثمة قالت :رأينا نساء من القواعد يصلين مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
الفرائض.
أخريا فقد ظهر للقارئ الكرمي أن ذلذه الصحابية الكردية سبعة أحاديث منها
و ً
الصحيحة ومنها غري ذلك.

فكيف استجاز احلجوري إيرادىا يف سجنو ادلظلم [ضعيف ادلفاريد] مع أن ىذا ىو
واقعها؟!
فليعجب العقالء من ىذه اجلرأة ولريدد العقالء تعجبًا إذا ُعلِم أن كتاب الطرباين من

مراجع ىذا احلجوري ادلتهور!!.

كتبو
ربيع بن ىادي ادلدخلي
 10ذو القعدة 1438ىـ
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