


الرَّدُّ املُــفْــــــــــحِم
على من اعتدَى

علَى صحيح اإلمم مسلم
-رمحه اهلل-

للشيخ ربيع بن هادي بن عمري املدخلي




:

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما
صدادقني يف ِّبحدبن ب بااودا وادداهلا وعلمدا
بعددد  :فأقدددم ُم ِّبيِد ندُ ِّبسدول رسددول اهلل  ال ل
وعمدالا هددله اللسددال الددو انددش أول مواقلد حلمدداة ايفلحبددارا و انددش يف حدددود عددام
7041هد من هجلة ايفصطفى , و ان فح ا مادجلا افحا هللا اللجد عدن الملمدادا
يف الباا د وحددافاا لدده علددى اللجددو ُم اهلل والموب د لحدده ددا ارت بدده يف حددح ص ددحح
يعما به مسلب يعلب مودال سول رسول اهلل . 
اإلمام مسلب اللا ُّ
ولقد سلك هلا اللج مو ج ا وأسلوب ا وتطبحق ا ال يعلفه أه احلديث والسول وعلماء
الولقد واجللح والمعدي .
وأ لول حبث علفش من خالله محاة ايفلحبارا سبع ٍ
ماب ان يقدوم بدراسد ي
ورقات من ٍ
ِّب
ي
وَقحق دده أال وه ددو م دداب " غايد د ايفقص ددد يف نواا ددد مس ددود اإلم ددام أمح ددد"
قسد د ٍب مو دده
للحافظ اهلحثمي اللا قدلمه لوح الل ادة العايفح ( الد موراة ).
وال أدرا حف تعام يف دراسمه هله مع األحاديث الوبوي الو انش ضدمن نطدا
َقحقه ودراسمه ,تل ب اللسال الو أخفاها من حوايل مثانح علل عاما ُم يوموا هلا
مددا أخفددى رسددالمه العايفحد ( ايفاجسددمر ) الددو قددلم ا جلامعد األنهددل والهدداهل أندلده ال
يسمطحع ا ارمها يفا فح ما من اآلفات والباليا !
لقد قفا هلا اللج قفاة عجحب من عمله األساسي ُم صحح مسلب .
َّ
فماذا فع ايفلحبارا يف هله القفاة العجحب -وهي طوره األول -؟
( )2

 -7لقددد نسددف بابدا ب املدده مددن صددحح اإلمددام مسددلب يم ددمن علددل اددل مددن
أقوى ال احلديث وأصح ا .
 -2وضع مو جا خطرا لصحح اإلمام مسلب انطلح موه ُم تدمر ذلك
البدداب الددلا ذ لتدده ,ولددحه هددلا ايفددو اصطددر خاصدا بددللك البدداب و ددا هددو مددو
لصحح مسلب لنه و ان هلا الباب هو جتلبمه األوُم هلله القوبل ايفد نملة ومثل بباب
آخددل يِّبل دبيهِّب هددلا البدداب يف تلتحبدده و ثددلة القدده وال ي داال ِّبمعمدداا ددلا ايفددو يدددعو لحدده
ويِّبدافيع عوه ب ما يسمطحع من األ اذيب واألالعحب .
وإليكم هذا املنهج وتطبيقه العملي :
()7
يل  (( :وقدد رواه اإلمدام مسدلب يف
قال ايفلحبارا يف أوراقده ال لسددبع الدو وصددلش ل
صددحححه مددن حددديث نددافع عددن ابددن عمددل بدددون الايددادة  ,مددا أرددار لحدده اهلحثمددي
من طرق كلها متقدا مدن قيبد ي أامد هدلا اللدأن  ,اإلمدام البادارا والددارقطي

,والوسااي(. )2
أما اإلمام مسلب ,فال يملجه لحه هلا الطعن إلدخاهلا يف الصحح ؛وذلك ألنه مل

ِّبيلج ددا يف األص ددول ,وال يف ايفمابع د ،و ددا أورده ددا يف الص ددحح للموبح دده عل ددى علل ددا
وذلك ااهل لوجوه :

 -أوالً  :قددال اإلمددام مسددلب د رمحدده اهلل د يف مقدمد صددحححه ( : ) 95/7

"

وست ازي إن شا لله تعا ى شرـ اً وإيح ـ اً ماا م للناا مان للىنقا ك تا اكار للعللا للى عللا ،إالل
أتيت ليه ما للعم كن للىقا يليق به للىشرح وللإليح ح إن ش لله تع ى ".
( : )7وهو أ لول هجوم له على صحح اإلمام مسلب .
( : )2هددلا ددالم عددام يف ددب مودده أن أامد اللددأن ل ددب قددد انمقدددوا د هددله الطددل وهددو ددالم مايددف ف وددا أامد ثددل
خالفوا هؤالء األام الثالث .

( )3

 وث نياً  :أنده أورد اليدح اللحدث عدن ندافع عدن بدلاهحب بدن عبدد اهلل بدن معبددعددن ابددن عبدداي عددن محموند ,ومل يِّبدورد اليددح ا للحددث الددو مل يددل ل فح ددا ابددن عبدداي
واألول ال يص ,والثاين ِفدو ,ولدو دان مسدلب يليدد ايفمابعد ل دان أوُم أن يدورد
الثانح ,ألهنا سلحم وال ناا يف صحمه [ لا ] ومل يفع .
 وث ىثااً  :أندده أورد اليددح عبددد الددلنا عددن معمددل عددن أيددوب عددن نددافع عددن ابددنعمل بعد أن أورد الطل ايفومقدة قب األخر .
ولو أراد ايفمابع ,ألتبعه اليح عبد اللنا عن معمل عن الاهدلا عدن ابدن ايفسدحب
عن أيب هليلة ,لحفحد أن الاهلا قد تابعه أيوب ,ول وه مل يفع .
وسحأيت مايد من اإلي اح عن هله الطل .
ويفا أن اإلمام مسلمداا -رمحه اهلل -أخلج هدلا احلدديث مدن وجدوه صدححح واتفدح
علح ددا اإلمددام الباددارا يف صددحححه( ( )7ددلا) ومل يقصددد ب د خلاج هددله الطددل ايفعلل د
وايفومقدة ايفمابع ,مل يمجه لحه الطعن ن راء اهلل تعاُم .
وهلا هو اللا ا ل يل من الموجحه لسالم اإلمام مسلب من الطعن .
أعلب )) اهد .

واهلل

فقلش معلقداا :

دقدا أن اإلم ددام مسلم دداا-رمح دده اهلل-مل ي ددورد
انم د د ى م ددا قدالد دده مح دداة ايفلحب ددارا ,معمد د ا
حديث ابن عمل :
 - 1من اليح األام احلفا  :حيىي القطان ,وابن ر ,وأيب أسدام

وعبدد

الوهدداب بددن عبددد اثحددد الثقفددي  ,ل ددب عددن اإلمددام الثبددش عبحددد اهلل بددن عمددل العمددلا
عن نافع عن ابن عمل ملفوعداا .
( : )7ومع تصلحيه هلا بأ لن اإلمامني الباارا ومسلم ا قد اتفقا على خلاج هدلا احلدديث فقدد دل علحده مدلة أخدلى مدع
غره من اللواهد فح ب علح ا لّ ا ل
بأهنا مومقدة معلل وسحأيت بحان هله اللواهد وغرها مع احل ب علح ا .

( )4

 - 2ومن اليح اإلمام الثبش الور حيىي بن ن ليا بن أيب ناادة ,عن الثق موسدى
اجل ي عن نافع عن ابن عمل ملفوعداا .
 - 3ومن ا دليح عبد الدلنا عن معدمل عن أيدوب عن نددافدع عن ابن عمل .

 - 4ومن ادليدح اللدحث بن سدعد اإلمام عن نافع عن بدلاهحب بدن عبدد اهلل بدن
معبد عن ابن عباي عن محمون ملفوعداا .

مل يِّبدورد مسددلب هددله الطددل الددو هددي يف القم د مددن الصددح  ,ومعهم ددا مددن الطبق د
األوُم من رلاه؛ ال لحوض ويِّب نبني ويللح علل ا !
ف ددلا هددو مو جدده األ لول وتطبحقدده علددى بع د أحاديددث هددلا البدداب ,مثل مل يلد ي
دف

ملم دى بعحدددا فوثددب وثب د ا قويلد ا وجليي د ا لسد ي
دحح بقحل د اددل
هددلا العم د غلحلدده أل لن لدده ا
أحاديث هلا الباب ورواهدها من خارج صدحح مسدلب الدو أحجدب عو دا يف بدايد
توفحل خطلمه فأج ا وق ى علح ا ق اءا ِّبمربم ا مثل أعلن ح مه علح ا ب ن ِّبجلأةٍ قااالا
 ( :وهلا هو اللا تل لج يل يف هلا ايفوضو ,ولحه فحه اسمحال صح رواي عبحدد
اهلل ,ب د حيمم د صددحمه( ددلا) ,ل ددن هددلا االحممددال ضددعحف ال يقددال بدده يف مقاب د
الدلاج ايفؤيدلدد باألسددباب ,مث ف ددحل اللددحر ذ ددل ر دواهد للحددديث وال حيمدداج لح ددا.
مع أ لن اللواهد ل ا مومقدة أي ا .وقد بحلومِّب ا يف تعلحق احلدديث السدابق واهلل أعلدب
".
وهددله الل دواهد بع د ا يف الصددحححني وبع د ا خددارج الصددحححني فلددب يعبددأ ددا
ل ا.
لحومبه القارئ ال لمي ُم تلبث هلا اللج لا ايفو البااد اصطدر أال وهدو مدا
يدلعحه من أن مسلم ا يقوم ببحان العل من خالل تلتحب أحاديث الباب حبحث يقددنم
الصددحح ويدِّبدؤ نخل مددا فحدده علد ولددو ددان ايفددؤ لخل قددد تعددلدت القدده وبلد أعلددى درجددات
الص لح .
( )5

يل مدن أورا قبد أن
ويؤ د هلا اهلدم ملات يف حبثده األصدلي-مدلتني -وفحمدا وصد ل
أاللع على ريء من ذلك .
ويليد اهلل اللا تع د حبفظ ديوه أن يف حه وي لف ما بحلدمه هلا اللجد لسدو نبحده
يل انش هي القل الو قصمش ا دل البعدر فمدا دان م ندي ال أن
 فرس أوراق ا ل
دداا َمد ايفوايددا والباليددا مددن تأصددح خطددر وتطبحددح
دش بدراسد هددله األورا فوجد ِّب
قِّبمد ِّب
دش ب دده أثو دداء ايفواقل د يف ال ال ددب وق ددد
م ل ددك وتالع ددب وخحان ددات يف البح ددث فملطف د ِّب
لدت علحدده ححومددا أرى هددول مددا يلت بدده يف حددح سددو رسددول اهلل صددلى اهلل علحدده
ر دد ِّب
دلش لحدده هددله ايفواقل د الددو ت د لموش نقدددا بد لدني د مددا يف خبايددا هددله
وسددلب مث أرسد ِّب
األورا ,وت ددموش نصدداا للملحبددارا أن يلجددع عددن خطدده اصطددر ومو جدده وتطبحقدده
ايفدملين لعله يمل ل أو يلى فحموب ُم اهلل ا بحلمه وجومده يدداه فدأا واسدم رب و لدل
علي بال لب وايفواورات وايف الطات والمطبحح الباا لقواعد
عن ساعد اجلد يف اللد ل
أه احلديث والمبا ي ِّبي
لرا الواي أنه مهلوم !

ف مب حبث ا مطوالا جدا يسم ل اثومني وتسعني صححف من القطدع ال بدر َدوا د
صددححف مددا ال يقد عددن ثالثد وثالثددني سددطلا م هددا بدداهللاء البااد و ددا ذ ددلت سددلفا
,مؤ دا يف هلا البحث مو جه الباا مع ريء مدن المحدويل ل وده خدااف هدله ايفدلة
من المطبحح العملي اللا قام به أوالا يف الهالم .
 -طوره الثاني :

ان هلا الطور رلحداا ودفاعداا عن الطور األول ,مع ريء م ب من المحويل .

فقددد سددا ددالم اإلمددام مسددلب يف بحددان ابقددات الددلواة ,وعمددن سددروا مددن أه د
هله الطبقات ,مث قال  (( :وهلا يفحد أن تلتحبه ل حاديث قااب على مدو علمدي,
وهددو ملاعاتدده ذلددك ال تحددب يف يدلاد األحاديددث يف مابدده الصددحح  ,فد ذا ذ ددل اليددح
حديث من القه يف أول البداب ,فمعوداه أنده أسدلب مدن العحدوب وأنقدى عودده ,وجمدع

( )6

تددارة القدده يف أول البدداب ل وهنددا عل ددى مس ددموى واحددد يف س ددالم ( )7العح ددوب ,مث ذا
أتبع ددا بطددل أخددلى لددللك احلددديث ,وقددد ت ددون هددي القدداا مسددمقل عددن الصددحايب
الددلا قدددم حديثدده مددن اددل أخددلى غددر هددله ,فمعودداه أهنددا لحسددش يف مسددموى تلددك
الطل ل ون راوي ا من أه القسب الثاين ,أو لسبب آخل.
وعلددى هددلا فد ذا قدددم مددا هددو مسددمحح أن يددؤخله ,و ذا أخددل مددا هددو مسددمحح أن يقدمدده
فمعواه أنه أدر فحه رحيداا جعله يمصلف للك )) (.)2

وهددلا اللدديء الددلا أدر دده فجعلدده يمصددلف مددا هددو الّ العلّد القادح د يف مددلهب
ايفلحبارا ,ما سحأيت .

مث قد د د ددال بعد د د ددد المد د د دده السد د د ددابح  (( :وم د د د ددع ذلد د د ددك ولد د د دده تصد د د ددلف علمد د د ددي آخد د د ددل
يف ص د د د د ددحححه ,وه د د د د ددو بح د د د د ددان العلّد د د د د د يف بعد د د د د د ايفواض د د د د ددع مو د د د د دده( ) ,وذل د د د د ددك
بعد د د د ددد أن خد د د د ددلج احل د د د د ددديث مد د د د ددن اليد د د د ددح ص د د د د ددحح يف األص د د د د ددول ,و ن د د د د ددان
ل د د د د ددللك احل د د د د ددديث علّد د د د د د م د د د د ددن بعد د د د د د الق د د د د دده( )  ,فحب د د د د د ندني العلّد د د د د د ذا د د د د ددان
ايف د د د د د ددان مواسبد د د د د د دداا للبحد د د د د د ددان( )  ,وذلد د د د د د ددك بد د د د د د ددل ل الق د د د د د دده ايفعلل د د د د د د د خد د د د د د ددارج
األص د د د ددول ,ومقص د د د ددود ال م د د د دداب وموض د د د ددوعه ,وه د د د ددلا البح د د د ددان ل د د د ددحه قص د د د ددود
أصد د د ددلي صد د د ددوف ولد د د ددع ألجلد د د دده ال مد د د دداب الصد د د ددحح  ,ب د د د د د د د ددا هد د د ددو ل د د د ددل
اسمطلادا( ) )) .
 -فمن اجلديد يف هذا الطور وهو الثاني :

أن مسلمداا يلج الطل ايفعلل خارج األصول ألمل اسمطلادا(. )0
( : )7ه لا يف سالم العحوب .
( : )2مابه اللا مل يسب  ( :ص . ) 2
( )  :ومث هله االح انات ما جاءت الل يف هلا الطور !!
( : )0حف يسمطلد من المام عدم ت دلار الصدحح  ,واالسدمطلاد ي دون بطدل فح دا علد ومومقددة ,و حدف يسدو القدا
فح ا جبال احلفظ اسمطلادا لبحان العلّ ؟ .

( )7

أما يف الطور األول ف ن مسلمداا يلج ا خارج األصول وايفمابعات .
فانهل ب الفل بني الطورين ؟!
َ َّ
 -ومما جـد يف الطور الثاني :

أن مسلم دداا ذا ق دددم م ددا ه ددو مس ددمحح أن ي ددؤخله ,و ذا أخ ددل م ددا ه ددو مس ددمحح أن
يقدمه فمعواه أنه أدر فحه رحيداا جعله يمصلف .
والليء هلا اللا جعله يمصلف أمل خطر فما هو ؟ .

ن دندن ايفلحبارا حول العل جتعلوا نفسله بالعل  ,ويؤ د ما أقوله المه اآليت :
 قال ايفلحبارا ( ص : ) 7 :(( قلددش  :يفددا وعددد اإلمددام مسددلب يف ايفقدم د أن ي ددع اددل احلددديث يف موضددع ا,
وقددد وضددع ا يف موضددع ا فعدالا ,فد ذا رأيوددا ايفاالفد يف ال تحددب يف الهدداهل فحوب ددي لوددا
أن نعلف أن مسلمداا قد أدر رحيداا دفعه ُم ذلك ,وهلا هو اللا وقع هوا يف رواي
أيوب ,وأنه ان مدن العدادة أن يقددم روايد معمدل عدن أيدوب عدن أهد القسدب الثداين,
وعلى هلا ذا ذ لها عقب رواي عبد الدلنا عدن معمدل عدن الاهدلا فحفحدد أن معم ادلا
عوددده الوج ددان ,هلددلا مددا أفدداد هوددا بددل ل رواي د الابحدددا عددن الاهددلا عدن أيب سددلم
عقب رواي معمل عن الاهلا عن سعحد أن الاهلا ,يلويه من الوج ني  .ومثد هدلا
يف بع مواضع من صحح مسلب .
انهل مثالا حديث األعمش (  )700/71من صحح مسلب مع رلح الوووا.
 أقول : 1ا اف ب قوله  (( :ف ذا رأيوا ايفاالف يف ال تحب يف الهداهل فحوب دي أن نعدلف أن
مسلمداا قد أدر رحيداا دفعه ُم ذلك ,وهلا اللا وقدع هودا يف روايد أيدوب وأنده دان
يف العادة أن يقدم رواي معمل عن أيوب عن أه القسب الثاين )) .
اف ب أنه ي ع قاعدة خطرة تقم ي أ لن

ما خالف فحه مسلب عادته بمأخر مدا
( )8

ان يقدمه ف ن فحه علّ  ,وضلب لللك مثالا بلواي معمدل عدن أيدوب ايفعللد ايفومقددة مدع
أندده قددد أعد ّ القداا أقددوى مددن اليددح أيددوب ددله القاعدددة ,وذ ددل تطبحقداا هلددله القاعدددة أن
هلا المصلف موجدود يف بعد مواضدع مدن صدحح مسدلب ,ومو دا حدديث األعمدش يف
( . ) 700/71
ومل يعل د حددديث األعمددش هددلا أحددد مددن أام د الوقددد ,ومل يددل ل ايفلحبددارا أحد اددا
أعله ,ولحه له علّ عود ايفلحبارا ال أن مسلمداا وضعه يف آخل الباب(. !! )7
أال تددلى أندده يف د ا علددى اإلمددام مسددلب أندده يبددني العل د مددن خددالل هددلا ال تحددب
بمأخر ما علف من عادته أنه ان يقدمه  ...خل .
حددف ي ددون بحددان العلّد عوددد مسددلب يف صددحححه يف نهددل ايفلحبددارا و دداذا ي ددون
هلا البحان ؟ .
قال ايفلحبارا :
(( وبحددان العلّد يف صددحح مسددلب لددحه علددى اليقد مددب العلّد  ,بددأن يقددول أثودداء
ال الم  :واخملف على فالن أو خالفه فالن مثالا ,مدا هدو معدلوف يف مدب العلد
البن أيب حامت والددارقطي ,وغرمهدا ,بد ي دون البحدان بدل ل وجدوه االخدمالف مدن غدر
أن يمعددل لقولدده  :خالفدده فددالن أو اخملددف علددى فددالن مددثالا ,و ذا ظعدده احلددافظ يف ددب
بأنه اخمالف واضطلاب ,و ذا ظعه أمثالوا فحعده تعدد الطل  ,ومث هلا البحان ث ادرا مدا
جتددده يف المددارير ال بددر ,ال يف ايفوضددعني مودده ,وقددال فح مددا  :وخالفدده ( (,) 252/0
 ,) 04/9ه لا وجدته فحه فحما تمبعمه يف مثانح جملداته  .واهلل أعلب(. )) )2
 أق د د ددول  :انه د د ددل أخ د د ددي د د ددي يدن د د دددن ه د د ددلا اللج د د د ح د د ددول بح د د ددان مس د د ددلب للعلد د د د( : )7قد قمش بدراس حلديث األعمش والقه يف مايب  (( :مو اإلمام مسلب يف تلتحب صحححه )) :
( ص )725-721:ذ للحديث ثالث ال رجاهلا من الدرج األوُم ,مث عقبه حبديث ألنه وآخل البن عباي ممفح
علح ما ,ل و ا لحع ا على مو ايفلحبارا معلل  ,ساق ا مسلب لبحان علل ا ,والدلح على ذلك عود ايفلحبارا تأخرها .
( : )2مابه اللا مل يسمه !(ص . ) :

( )9

ووج د د د د د د د ددوه االخ د د د د د د د ددمالف واالض د د د د د د د ددطلاب ال ب د د د د د د د ددال الم وال عل د د د د د د د ددى اليق د د د د د د د د د
احملدثني .
وه دلا يفد ا علدى مسدلب د رمحده اهلل د الدلا ألدف مابده جابد لطالدب علدب وصدلح
بالماام الصح يف مابه الصحح وصلح بأنه ألفه لعوام ايفسدلمني ال يف دب رمدونه الدو
خالف فح ا عادة احملدثني ,والو ال يف م ا ال احلفا من أمثال ايفلحبارا !! .
أمددا ثددر مددن أه د احلددديث ,و ثددر مددن اددالب العلددب مث د  :ربحددع فحعدوندده تعدددد
الطددل  ,أا  :يعدوندده صحححداا ,وهددو معلد ال يدر دده ال أمثددال الفحلسددوف ايفلحبددارا
عالم األحاجي ! .
مث ي طي هلا الدمار بايفبال يف مدح اإلمام مسلب وبوصفه بالعبقلي وو...اخل .
وق ددد دم ددش أبااحل دده دم د د ا ب دداحلج والرباه ددني يف م ددايب  " :م ددو اإلم ددام مس ددلب "
وأبطل د ددش تلهات د دده فل د ددب يسد د ددمطع أن يواج د دده ذلد د ددك ال بالمب د ددا ي والد د ددمهلب ال د د دداذب
والمموي ددات وسد ددلو ا ددل أه د د الباا د د مبمعد دددا ع ددن اد ددل أه د د العلد ددب والصد ددد
واإلنصدداف مث بعددد ذلددك دري يف مددب ايفصددطل فوجدددهب يددل لون مددن أن دوا هددلا
العل ددب ايفل د ور والع ددايل وايفسلس د األم ددور ال ددو م ددا ددان يعلف ددا وال ي ددل لها يف حبثح دده
السالفني ,فمعلح ا وجعل ا يف " توضدححه " و "عبقليمده " مدن عبقليدات مسدلب الدو
تفددلد ددا عددن سدداال أامد احلددديث يف تلتحددب صددحححه وأصددب مددن أ ددابل العبدداقلة يف
مدح صحح مسلب ومن أ ابل ايف ملفني يفمحداات صدحح مسدلب الدو مل ي ملدف ا
أحدد مدن أامد العلدب واحلددديث مدن مدؤلفي ردلوت ال مددب السدم ومددن ردلاح صددحح
مسددلب وال أرددار لح ددا مسددلب مددن قليددب وال مددن بعحددد فلددب يصددلوا لحعدا ُم مسددموى
ه ددلا اللج د العبق ددلا ال ددلا ا مل ددف ه ددله العل ددوم يف القددلن اص ددامه عل ددل اهلج ددلا
والقلن العللين ايفحالدا عصل اال ملافات العلمح واإلعجان العلمي !
ل وله مع هلا ال نال مملبنثا و جه اللا علفمه ألموٍر وخفايا يعلم ا اهلل تعاُم .
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 -وأما طوره الثالث :

فقد جاء فحه ا مل يسبقه لحده األوااد (!) ,ومل يطدل علدى بدال اإلمدام مسدلب وال
غره من أام احلديث ورلاح مابه وال أرار لحه اإلمام مسلب وال غره (!).

ب مابه بواءا على أموٍر مو ا :
ومن هله اال ملافات أن اإلمام مسلما يلتن ِّب
الل لة والعل ّدو والمسلسد وأنده ال يدورد يف صدحححه حدديثا معلدوالا ال علدى سدبح
االحمح ددات أواالس ددمطلاد أواالس ددميواي أو المب ددع وبح ددان العلد د أو االسملد د اد اا دده
الددلا مل تِّبددؤثل فحدده العلد  ...ومثد هددلا اهلددليان الددلا ال يدددرا صدداحبه مددا يقددول
وج د د ب دددهحات عل ددب ايفص ددطل ,فف ددي ايفلحلد د األوُم ومو ج دده األول يد ددلعي يف
أحادي د ددث ص د ددححح لأهن د ددا معلد د د وأن مس د ددلما م د ددا أخلج د ددا ال خ د ددارج األص د ددول
وايفمابعات .
وهوا يقول ال يورد حديثا معلوالا ال علدى سدبح االحمحدات,أو االسدمثواء أو المبدع
؟! ألحسش هله هي ايفمابعات واللواهد ؟ وما هو االحمحات ؟!
وحاص د أعمال دده تالع ددب بعق ددول البب دداوات ,أم ددا العق ددالء فح دددر ون ه ددلا اجل د
وهله المموي ات .

كتبه :
ربيع بن همدي عمري املدخلي

يف السمبع عشر من شهر 
لعم أربعممئة وستة وعشرين بعد األلف
من اهلجرة النبوية على صمحبهم من رب
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العمملني أفضلُ الصلوات
وأمتُّ التسليم .

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله .

من بيا بن ه دي للى للا
لله-

ُم أخح دده يف اهلل األس ددماذ  /س ااير للى اارـ ن مصا ا

السـالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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-ـ ظا ا

أم بعا :
فقددد وصددلي خطدداب ب ال ددلمي وبلفقم ده أورا مددن حبددث محدداة بددن عبددد اهلل محدداة
ايفلحبددارا الطالددب بقسددب الدراسددات العلحددا امعد أم القددلى ت ددموش دراس د حلددديث
ابن عمدل-رضدي اهلل عو مدا -الدلا رواه البداار فقدال  ( :حددثوا سدحا بدن يوسدف

ثوا عبدد ايفلدك عددن عطداء عدن ابدن عمدل عدن الودُ  قدال  (:صااة ماا مدا ي
هاالل أمحاان ماان أىاار صااة مي ا سا لل ماان للى دا

يزي

()7

إال للى دا

للىاارلل مإنا

لي م ئا )

يل عحوبدي
فملقحمه حبفاوة وسلور بالي ْني وقلش  :رحب اهلل املأا أهدى ل
وبار اهلل فحمن يوب ي على أخطاادي.
مث رد د ددلعش يف ق د د دلاءة البحد د ددث ايفمعلد د ددح باحلد د ددديث وخصوصد د ددا مد د ددايمعلح مو د د ددا
بايفالحهددات علددى ما مبمدده يف رسددالو ( بااين للإلما مين مداالو وللىا لل ن تا ) بمجددلد
ورغب صادق يف االسمفادة من مالحهدات محداة ايفلحبدارا ويعلدب اهلل مدا توطددوا علحده
ا قاا ٍ وناص ٍ .
نفسي من ِّبحب للح نح وتقبُّليه من أ ن
أحب وأِّب د يلِّبم ِّب د ل مدن حيمد هدله ال ُّدلوح مدن خدواين ايفسدلمني خصوصدا
ما أنلي ُّ
اِّباللب العلب .
( : )7ه دلا دان يف خطددايب ل سدماذ سدحف الددلمحن-رمحده اهلل ( -حلدديث حلددديث ابدن عمدل-رضددي اهلل عو مدا -الددلا
رواه الباار فقال  ( :حدثوا سحا بن يوسف ثوا عبد ايفلك عدن عطاء عن ابن عمل به )
مث انمقدددين ايفلحبددارا يف رنده علد لدي (ص )7قددااالا  ( :هددلا خطددأ أل لن اإلمددام البدلاار ل ددا رواه يف مسددوده مددن اليددح أمحددد بددن
عبدة ثوا محاد بن نيد عن حبحب ايفعلب عن عطاء بن أيب رباح عن ابن الابر أ لن رسول اهلل  قال  :احلديث .
مثل ا لدعددى أ لن الب دلاار أعلدده بدداالخمالف  ...مث قددال  (:وسددحوق اللددحر هددلا فحمددا بعددد انهددل ص 19مددن أوراقدده ) اه د انهددل
دش
ص 59من هلا ال ماب  .والهاهل أنله مل يسمفد هلا المصحح الل م ندي مدا تفحدد حالمده هدله علدى حبثدي  .وقدد بحلو ِّب
علرا يف عاو هلا احلديث ُم البلاار له الصورة يف مايب ( مو اإلمام مسلب يف تلتحب صحححه ) (ص )754وأ لن
ايفلحبارا هو السبب يف هلا اصطأ ,و ل ا نقلمه عوه يف صدر رندا علحه ثق به .
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السولد وعلدوم
و نلي أمتي من أعما نفسي أن يملجده نوابد هدله األ لمد ُم دراسد ِّب
ف م اند د
احلددديث .مددا ددان واقددع هددله األ لم د بلدان يعناهددا حددني انددش األِّبلم د تع د يل ِّب
ح ددديث رس ددول اهلل  خب ددالف عص دلنا ه ددلا (!) ؛ف د لن ث درا م ددن األذ ح دداء والوواب د
يمج ددون ُم دراسد العلددوم العصدلي مث فددي الو ايد ي ددحعون أو يلجددع أ ثددلهب معدداول
هلدم اإلسالم (!!) .
سوء فهمه ملنهج امإما مللم

و نلدي أرد ل محدداة ايفلحبددارا علددى مددا ق لدمدده مددن مالحهددات ,وال ميوعددي ذلددك
م ددن ب ددداء مالحه ددات عل ددى م ددا مب دده يف دراس ددمه هل ددلا احل ددديث ومالحه ددايت تمعلد دح
بواححمحدن :
 -7ف مه يفو اإلمام مسلب وما بواهِّب على هلا الف ب .
 -2ممابع خطواته يف البحث وقد يمبع ما بع ايفالحهات اجلااح .
أ لمدا ف مدده يفددو اإلمددام مسددلب ,فقددد قددال يف (ص )2مددن األورا ال لسدبع الددو
حبث فح ا ما يمعلح لا احلديث  (:وقد رواه اإلمام مسلب يف صدحححه مدن حدديث
نافع عن ابن عمل بددون الايادة  ,ما أردار لحده اهلحثمدي مدن ادلٍ لّ دا مومقددة مدن
قب أا لم هلا اللدأن اإلمام الباارا ,والدارقطي والوسااي.
أ لما اإلمام مسلب  ,فدال يمجده لحده هدلا الطعدن  ,إلدخاهلدا يف الصحح د وذلدك
ألنله مل يلج ا يف األصول,وال يف ايفمابع و ا أوردها يف الصححد للموبحه على علل ا
,وذلك ااهل لوجوه :
 أوالا  :قال اإلمام مسلب -رمحه اهلل -يف مقدم صدحححه(( : ) 95/ 7وسودايدد ن راء اهلل تعاُم رلح ا و ي اح ا يف مواضع من ال ماب عود ذ ل األخبدار
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ن راء اهلل

ايفعلل ذا أتحوا علح ا يف األما ن الو يلحح ا الللح واإلي داح
تعاُم ) .
 وثانحا  :أنله أورد اليح اللحث عن نافع عن بلاهحب بن عبد اهلل بن معبدد عدن ابدنعباي عن محمون ومل يورد اليح اللحث اللا مل يل ل فح ا ابن عباي .
واألول ال يص د د  ,والث دداين ِف ددو  ,ول ددو ددان مس ددلب يلي ددد ايفمابع د د ل ددان أوُم أن
يدورد الثانح ألهنا سلحم وال ناا يف صحمه ( لا) ومل يفع .
وثالثا  :أنله أورد اليح عبد اللنا عن معمدل عدن أيُّدوب عدن ندافع عدن ابدن عمدل بعدد
أن أورد الطددل ايفومقدددة قب د األخددر .ولددو أراد ايفمابع د ألتبعدده اليددح عبددد الددلنا عددن
معمددل عددن الاه ددلا عددن ابددن ايفسددحب عددن أيب هليددلة  ,لحفحددد أن الاهددلا  ,قددد تابعدده
أيُّوب  ,ول وه مل يفع د وسدحأتى مايدد مدن اإلي داح عدن هدله الطدل  .ويفدا أن اإلمدام
مسددلب ( ددلا) -رمحدده اهلل -أخددلج ه ددلا احل ددديث مددن وجددوه صحححد د واتفددح علح ددا
( لا) اإلمام الباارا يف صحححه  ,ومل يقصد بد خلاج هدله الطدل ايفعللد وايفومقددة
ايفمابع ,مل يمجه لحه الطعن ن راء اهلل تعاُم.
وهددلا هددو الددلا ا ددل يل مددن الموجحدده لسددالم اإلمددام مسددلب مددن الطعددن واهلل أعلددب)
انم ى مدا قالده ايفلحبدارا معمقددا أ لن اإلمدام مسدلما -رمحدده اللدده -لددب يدورد حدديث ابدن
عمل :
 -7من اليح األا لم احلفا حيىي القطان وابن در وأيب أسدام وعبدد الوهداب بدن
عبداثحددد الثقفددي ل ددب عددن اإلمددام الثبددش عبحددد اهلل بددن عمددل العمددلا عددن نددافع عددن
ابن عمل ملفوعا.
 -2ومدن اليددح اإلمددام الثبددش الدور حيددىي بددن ن ليددا بدن أيب ناادددة عددن الثقد موسددى
اجل ي عن نافع عن ابن عمل ملفوعا.
 -ومن اليح عبد اللنا عن معمل عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمل .
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 -0ومن اليح اللحث بن سعد اإلمام عن نافع عن بلاهحب بن عبدد اهلل بدن معبدد
عن ابن عباي عن محمون ملفوعا.
ومل يوردها مسلب من هله الطل الو هي يف القم من الصح .
ومعهم ا من الطبق األوُم من ردلاه الل لحوضد ويبدني ويلدلح علل دا مسدمفحدا د
هددلا مددن قددول اإلمددام مسددلب -رمحدده اهلل " : -وسو دايد ن ردداء اهلل تعداُم هددلا رددلحا
و ي احا يف مواضع من ال ماب عود ذ ل األخبار ايفعلل ذا أتحوا علح ا ".
ويددلى الباحددث أن هددلا اجل ددد الددلا بللدده مسددلب يف اخمحددار أصد الطددل وأقواهددا ددا
هو لللح و ي اح العل يف هلين احلديثني  -غفل اهلل له وساِه . -
هددلا الف ددب الددلا ف مدده محدداة مددن قددول مسددلب السددابح غددر مسددلب وغددر واقددع يف هددلا
ال مدداب العهددحب وأا اهلل علحدده الل أن ي بددع قمد مددب السددو وأن ي ددون صددوو أص د
ال مب بعد ماب اهلل تعاُم أال وهو صحح الباارا.
ولددو ابقوددا علحدده القاعدددة ايفددل ورة جلدداء يف مددؤخلة مددب السددو بد جلدداء يف مصدداف
مددب العلد  ,ويددأا اهلل ذلددك وايفؤموددون وعلددى رأسد ب أا لمد احلددديث والسددو وجبددال
احلفددظ والف ددب والدراي د الددلين تلقددوه بددالقبول ومددو ب مددن جعلدده يف مسددموى صددحح
البادارا  ,ومددو ب مددن يف ددله علحده ومددو ب مددن يددلى أنلده المددايل للباددارا نهدلا لملدددد
الباارا يف رلاه.
جب أن نف ب أن اإلمدام مسدلما قدد المدام الصدح يف د مدايورده يف مابده الصدحح
وقد بلل ج د للوفاء لا الللت.
براهني كثرية على إبطال منهج املليباري منها :

موقف معاصري مللم من صحيحه وتلقي األمة له بالقبول

والرباهني على هلا ثرة يف الحعم ا تصلحياته بللك نل ل مو ا :
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 أوالا  :تسمحمه هللا ال ماب باجلامع الصحح ال اجلامع ايفعل . ثانحا  :روى مسلب حديث أيب موسى األرعلا -رضي اهلل عوه -يف تعلدحب الودايالصالة وذ ل فحه نيادة  " :وإالل نرأ مأنصق لل ".
فاع

علحه مع

يف يلادها يف صحححه ألن بع

الواي علل ا فدار بحو ما

حوار انم ى فحه مسلب ُم القدول  " :ىيس كان شاا تا ي صاايع وناعق ههتا

إن ونعت ههت م أ ع لل لي " صحح مسلب (  ) 40/7هناي حديث رقب
( .)3
والايادة ايفدل ورة قدد انمقددها اإلمدام حيدىي بدن معدني واإلمدام البادارا ومدن بعددمها أبدو
داود والدارقطي وابن خامي وأبو علي الوحسابورا.
ول ن اإلمام مسلما جمم د مسمق له رأيه فح ا وقواعمه بصحم ا.
للا أوردها يف صحححه مع علمه ب الم من سبقه من األا لمد فح دا ومدع معارضد مدن
عارضدده فح ددا وعلددى هددلا األسدداي أورد حددديث ابددن عمددل وابددن عبدداي مددع علمدده ددن
انمقدمها.
 ثالث ددا  :ق ددال اإلم ددام مس ددلب -رمح دده اهلل (: -علض ددش م دايب ه ددلا ايفس ددود عل ددى أيبنرع اللانا ,ف ما أرار أن له عل تل مه و ما قال  :نه صدحح ولدحه لده علد
أخلجمه ) ( صحان صحح مسلب من اإلخالل وال لط ) ( ص .)39
ومعىن هلا أن اإلمام مسلب انم دى بده ايفطداف ُم أن يقددم صدحححه وهدو يعمقدد أنلده
خال نهحف من العل هلا ما يعمقده و ن ان قد بقي علحه فحه ما يؤخل علحده وهدو
نددار يسددر ال يلددو مددن مثلدده أعمددال البلددل غددر أن الددلا نعمقددد أن مسددلم ا مل يقصددد
أب د دددا ُم أحادي د ددث يعل د ددب أن فح د ددا عل د ددال فحورده د ددا يف ص د ددحححه مث يق د ددوم بل د ددلح ا
وتوضحح ا.
 رابعا  :أن معاصليه من أا لمد احلدديث يف عصدله قدد اسدمقل يف أذهداهنب أن مسدلماقد المام الصح يف ما يورده يف مابه .
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و انوا يدِّبو نج ِّب ون لحه اللوم بواء على هلا األساي  :يمل رويدش عدن فدالن وفدالن ويمل ويمل
؟
فحِّبسلنب هلب أنله المام الصح ويبدا هلب أعلارا يقوع ب بسالم وج د نهدله فحسد مون
 ( .صحان صحح مسلب من اإلخالل وال لط ) (ص . )51
 خامسدا  :أ لن اإلمدام مسدلما قددد صدلح يف مقدمد مابد ( )0/7أندله مل يؤلدف مابددههلا صاص الواي ( أى للمامصني يف علب احلديث ) و ل ا قصد ُم لدع أحاديدث
صححح لحسمفحد مو ا عوام الواي ألنله أدر أن أمثال هؤالء ال قدرة هلب علدى متححدا
الصحح من السقحب.
 سادس دا  :أن األم د تلقمدده بددالقبول ألنلدده يص دْود ِّبو الباددارا يف الصددح ال ألنلدده وضددعلللح العل وبحاهنا و الل ل ان له رأن آخل ول م موقف آخدل موده دأن ي دعونه يف
مب العل ,وقد ألدف احلدانمي وابدن اداهل يف ردلوت األا لمد اصمسد والسدم ومو دا
الصحححان وأقلاما األِّبلم على ذلك.
وعلددى أسدداي الم داام الصددح وج ددش لحدده و ُم صددحح الباددارا بع د االنمقددادات
ألهنمددا أخددال بلددلت الصددح يف تلددك األحاديددث ايفومقدددة يف نهددل مددن يوجدده لح مددا
الوقد  ,الدارقطي وأيب مسعود الدملقي وأيب علي ال سداين ولدو دان مسدلب المدام
القحام بللح العل وبحاهنا يف مابه يفا وجدت رحيا من تلك االنمقادات.
أ لمددا تلدك اجلملد الددو تعلددح ددا الباحددث ,فلددحه هلددا أا أثددل ولددحه هلددا أا تطبحددح يف
صحح مسلب باعمبارها علال قادح .
فمحم هله اجلمل على أحد أملين :
 األول  :أن يليد ا العل غر القادح ,وذلك أ لن بع احمل ندثني يِّبطلي ِّبح اسب العلعلى ما لحه بقادح (. )7
( : )7قال اإلمام ابن الصالح يف ايفقدم (ص ( : )90مث اعلب لأهنب يِّبطلقون اسب العل على غر ما ذ لنا  )...قال
احلافظ ابن حجل معلقا يف الو ش( (: )117/2ملاده بللك أ لن ما حقلقه من تعليدف ايفعلدول قدد يقدع يف = = الم دب
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 والثدداين  :أن ي ددون أعددل عددن تطبحددح هددله اجلملد  ,واألول أرجد يف نهددلا والثالث هللين االحممالني الّ َالماام بالصح يف مابه وهو الواقع .
والدلح على ذلك ما قدمواه من أقواله ومواقف الواي يف صحححه وضم ب يلاه
ُم صحح الباارا.
وأان أن الباحث خد بقول القاضي عحا -رمحه اهلل -بأن مسلما قد المام
هلا الللت ووىف به وهو رلح العل وبحاهنا و ي اح ا ".
وه ددو ق ددول ق ددد خ دددعش ب دده و و ددش معجبد دا ب دده  ,مث تب ددني ُم أنلدده سد دلاب وخح ددال وال
يسددمطحع القاضددي عحددا وال غددره أن يددأيت حبجد واضددح صددلحي مددن صددحح مسددلب
على تطبحح هلا الللت اللا نعمه عحا -رمحه اهلل. -
ب د القاضددي عحددا ثدرا مددا جددارا الدددارقطي يف انمقدداده يفسددلب ويقددوم بمأيحددده فحمددا
يبدددو لدده مددن عل د  ,ومعددىن هددلا أن القاضددي عحاضددا يوسددى مددا قددلره مددن أن مسددلما
الم ددام بح ددان العلد د ور ددلح ا  ,ويق ددع فحم ددا يعمق ددده أه د د احل ددديث قاابد د ممق دددموهب
وممددأخلوهب أن مسددلما المددام الصددح يف مابدده  -وهددو االعمقدداد الصدواب  -ويلددار
الددارقطي وغددره مدن ايفومقدددين يف اعمقدداد أن مسدلما المددام الصددح ل وده أخد ل بلددلاه
يف نهددلهب بد يلاد هددله األحاديددث ايفعللد يف صددحححه ولددو ددان القاضددي عحددا ثابمددا
عل ددى رأي دده ال ددلا اليؤي ددده الواق ددع للأيو دداه يق ددول للمومق دددين  :ن مثد د ه ددله الممبعد دات
واالنمقددادات يف غددر موضددع ا ألن مسددلما المددام بحددان العل د ورددلح ا وهددله بحاناتدده
وتوضححاته ورلوحه.
ولعدم وجود هله البحانات والللوح واإلي احات للعل القادح ايفاعوم ال
ما ِّبيالفه ,واليح الموفحح بني ما حقلقه ايفصونف وبني ما يقع يف الم ب أ لن اسب العل ذا أِّبالح على حديث ال يلام موه
أن يس لمى احلديث معلوالا اصطالحا  .ذ ايفعلول ما علمده قادحد خفحد والعلد أع ُّدب مدن أن ت دون قادحد أو غدر قادحد
خفح أو واضح  )..اهد.
وق ددال احل ددافظ ددللك يف الو ددش( (:)2 9/7وأ لم ددا العلد د ال ددو يِّبعل د د

منثير ) اهد.
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ددا كثيا اار ما اان للى ا ا ا ثين وال تن ا ا ن ن دـ ا ا ً

يسددع عحاض دا الل أن ِّبج دارا مددن يعمقددد أن مسددلما المددام الصددح يف صددحححه ال غددر
انهل على سبح ايفثال مال ايفعلب ( 19 /7و )7ورلح الودووا لصدحح مسدلب
ددارقطي
( )792/2و(بددني اإلمددامني مسددلب والدددارقطي) (ص  )23ححددث جددارى الد
ل
وأبا مسعود الدملقي يف نقدمها لإلمام مسلب يف حديث سعد بدن أيب وقداص الدلا
يقول فحه  ( :ندو س ل لله  ند ً ،مدلت  :يا سا ل لله أ اف مةنا مإنا

ماانمن  ) ...احلددديث ححددث رواه مسددلب فقددال  :حدددثوا ابددن أيب عمددل حدددثوا سددفحان
عن الاهلا عن عامل بن سعد عن أبحه ملفوع ا.
قال عحا -رمحه اهلل ( :-قال أبو مسعود الدملدقي هدلا احلدديث دا يلويده سدفحان
بددن عححو د عددن معمددل عددن الاهددلا قددال احلمحدددا وسددعحد بددن عبددد الددلمحن وِمددد بددن
الص ددباح اجللجلاا ددي ل ددب ع ددن س ددفحان ب ددن عححو د ع ددن معم ددل ع ددن الاه ددلا ب س ددواده.
و للك قال أبواحلسن يف مابه االسمدرا ات ).
هددلا مددا قالدده القاضددي عحددا ونقلدده عددن مددامني تصددديا لوقددد أحاديددث مددن صددحح
ص د دح يف
مسد ددلب ومد ددن صد ددحح الباد ددارا معمقد دددين أ لن الباد ددارا ومسد ددلم ا المامد ددا ال ن
مابح م ددا وق ددد أخد دالل ددلا االلمد داام يف األحادي ددث ال ددو انمق ددداها ووافق م ددا القاض ددي
عحا يف هلا االلماام واالسمدرا .
ُّ

رد شبهة القاضي عياض من تصرفاته

ولددو انددش تلددك القاعدددة الددو يمعلددح ددا القاضددي عحددا أححاندا -بسددبب بعد
اللبه -راسا يف نفسه ووجد من تصلفات مسلب ما يدعم ا لوقف معارضا هللين
اإلمامني يصول وجول بملك القاعدة ,ويقول هلما  :لن مسلما ما خدلج عدن مو جده
وال أخ د د ل بل د ددلاه و ل د د دا ه د ددو م د ددا ٍ يف م د ددو وض د ددعه ف د ددال حي د ددح ل م د ددا االعد د د ا
واالسمدرا علحه.
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وانهل  -أي ا  -ردلح الودووا (  )717/و( بدني اإلمدامني )(ص )99ححدث روى
اإلمام مسلب من اليح ِمد بن عبد اهلل بن بايدع  ,حددثوا يايدد ( يعدي ابدن نريدع )
حدددثوا ِّبمححددد الطويد حدددثوا ب ددل بددن عبددد اهلل ايفدداين عددن عددلوة بددن ايف ددرة بددن رددعب
عن أبحده قدال  ( :تخلار سا ل لله  وتخل ات معا ) وذ دل قصد وضدوء رسدول

اهلل  مث صددالة عبددد الددلمحن بددن عددوف ُم هنايد القصد قددال الدددارقطي  :ددلا قددال
ابن بايع  ,وخالفه غره عن يايد فلواه عوه على الصواب عن محاة عن ايف رة  ,فلواه
مححد بن مسعدة وعملو بن علدي عدن يايدد بدن نريدع علدى الصدواب و دللك قدال ابدن
أيب عدا عن مححد ".
فقال القاضي عحا  " :محاة بن ايف رة هو الصحح عودهب يف هلا احلديث
و ا علوة بن ايف رة يف األحاديث األخل ,ومحاة وعلوة ابوان للم رة واحلديث ملوا
عو ما لحعا  ,ل ن رواي ب ل بن عبد اهلل ايفاين ا هي عن محاة بن ايف رة  ,وعن
ابن ايف رة غر مسمى  ,واليقول ب ل عن علوة فمن قال علوة عودهب فقد وهب ".
هلا هو موقف عحدا -رمحده اهلل -مؤيددا للددارقطي يف نقدده لإلمدام مسدلب فلدو دان
مسددلب قددد سددا هددلا احلددديث  -مددا يددلى القاضددي عحددا  -لبحددان علمدده وللددلح
تلددك العل د وتوضددحح ا لوقددف ُم جانددب مسددلب يدددافع عودده قددااال( :الح د لح ل ددب يف
انمقاده و نله ٍ
ماش على مو جه اللا المامه من الللح واإلي اح للعل .
ومو ددا  :موقفدده مددن هددلين احلددديثني اللددلين ذ لمهددا الدددارقطي يف الممبددع حددديث ابددن
عمل ومحمون الللين جلا فح ا الوقاش اآلن.
واليمسع ايفقام يفمابع القاضي عحا  ,ف لن األمثل ثرة واإلردارة ُم بع د ا ت فدي
االب احلح.
وال أن ل أن القاضي عحاضدا قدد جدد علدى نددرة ردب فحمعلدح دا وهدي يف حقحقم دا
رب أوهى من خحط العو بوت.
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ف ددال يوب ددي لطال ددب احل ددح الل الثب ددات عل ددى أقد دوال مس ددلب الص ددادع و ج دده وتطبحق دده
العملي هللا ايفو ومواقف أا لم احلديث حىت ايفومقدين مو ب  ,ف هنب ال يملفون يف
أن مسلما المام الصح .
وال جون االلمفات ُم رأا عحا  ,ف لن الواقع والرباهني تدفع ماذهب لحه.
وأعمقد أن هلا الموضح يفو مسلب ٍ
اف إلقوا الباحدث بداللجو عدن هدلا الف دب
,وع لما قلره عن حديث ْي ابن عمل ومحمون .
ود ٍ
داف إلقواعدده أ لن اإلمددام مسددلما ددا أوردمهددا بملددك الطددل القويلد الددو اخمارهددا الل
احمجاجا ما معمقدا صحم ما.
متابعة خطواته يف البحـث

 -7قوله  " :أ لما اإلمام مسلب فال يمجه لحه الطعن إلدخاهلا يف الصدحح وذلدك
ألندلده مل يلج ددا يف األصددول وال يف ايفمابعد و ددا أوردهددا يف الصددحح للموبحدده علددى
علل ا وذلك ااهل لوجوه ".
 أق ددول  :ايه ددم لب ايفلحب ددارا بال دددفا ع ددن مس ددلب -رمح دده اهلل -إلحساس دده انم دده و نلب عوده ول دن يوب دي أن يف دب أنلده
اإلمام مسلما ل دللك وحدلا بدأن يدِّبدافع عوده ويدِّب ل
وغدره مددن أا لمد اإلسددالم مددا بل دوا هددله ايف اند العالحد عوددد اهلل  -ن ردداء اهلل -وعوددد
ايفسلمني الل بمللف ب خبدم السو والممسك دا ف دله السدو ومو دا هدلان احلدديثان
بد صددحح مسددلب لحعدده أوُم بالدددفا عودده بدداحلح واحلجد فمددا ددان للملحبددارا مددن
حدح أن يأخددل هددله اجلملد مددن قددول مسددلب وي ددل مسددلع ا ددا ُم تعلحد حددديثني قددد
بددلل مسددلب أقصددى ج ددده وموم ددى اخمحدداره يف سددو أسددانحد مهددا القوي د الصددححح
للربهو د علددى صددحم ما ,فحقلددب ايفلحبددارا ايفوضددو رأس دا علددى عقددب وي د لدعي علددى
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مسلب أنله ا فع هلا له الل لبحان علل ما و ي داح ما أف دلا ي دون الموضدح ؟!
ال مث ال ..
دعوى أوهن من خيط العنكبوت
ُ َّ ُ
ينـزه عنها امإما مللم

 -2قولدده  ":ندده أورد اليددح اللحددث عددن نددافع عددن بدلاهحب بددن عبددد اهلل بددن معبددد
عن ابن عباي عدن محموند  ,ومل يدورد اليدح اللحدث الدو مل يدل ل فح دا ابدن عبداي
واألول ال يص  ,والثاين ِفو ولو ان يليد مسدلب ايفمابعد ل دان أوُم أن يدورد
الثانح ألهنا سلحم وال ناا يف صحمه ( لا) ومل يفع "
يعي الباحث -وفقوا اهلل و يلاه التنبدا احلد نح والق ي
دول بده -أ لن اإلمدام مسدلما
رمحه اهلل -ما أورد اليح اللحث الو أوردها يف صحححه يف األصدول وال يف ايفمابعدات
و ا أوردها لحبني ما فح ا من عل و أ لن ماب مسلب -رمحه اهلل -ماب عل ؛يد
اللوايات الصححح احملفوا ايفمفح علح ا ويأخل اللوايات
اللاذلة ايفعلل ايفطعون فح ا(. )7
( : )7ا لدعددى أبددو مسددعود الدملددقي-رمحدده اهلل -أ لن اإلمددام مسددلما-رمحدده اهلل -مل ِّبيددلج قولدده (: وإالل ناارأ مأنصااق لل )
لححم ا و ل ا لحِّب نبني لأهنا راذلة وأجاب لا االعملار عن اإلمام مسلب !

ف ددللد علح دده احل ددافظ العالا ددي بقول دده  (:وم ااا ها االل للى ا ا للك نظ اار ،عن كقا ا ك مد االو ى اايس م نا ا ً ىليا ا ن للىعل اان )
انهل ( نظو للى رللئ ى تح ت ـ يث اي للىي ين من للى للئ ) /ص -275ت  :بدر البدر .

وهو الم صحح وحح ,ويعملر أليب مسعود بأنه مل يقف على قول مسلب ( مل أدخ يف مايب ال ما ألعوا علحه) أو
وقف علحه ملة من دهله مث نسحه عود ماب هلا ال الم .
ف ذا اسمبعد ايفلحبارا هلا االعملار االبواه بالدلح علدى أن هدلا اللجد يسدمحح علحده عددم االادال علدى مقولد مسدلب
هله أو يسمحح أو يسمبعد موه الوسحان قلوا له هب أنه االع علح ا ومل يوسد ا ف دالم مسدلب ندي صدلي ال غبدار علحده
يف أنه ال يِّبدخ يف مابه ال ما يلى أنه صحح ,ويدخ يف قوله هله الايادة الدو جداء دا سدلحمان المحمدي فد ذا جدادل
جمددادل نقددول لدده قطعددش ج حدداة قددول د خطحددب واجلدددال يف البدددهحات لددحه مددن مددلاهب العقددالء وال مددن م ددلاهب
ايفسلمني وال من ملاهب أه احلديث و ا هو من ملاهب السوفسطااني.
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وحىت مب العل ال تفع مث هدلا فد لن السدبح ُم معلفد العلد أن جمدع بدني ادل
احلددديث ويوهددل يف اخددمالف رواتدده ويعمددرب دداهنب مددن احلفددظ ومو دالم ب مددن اإلتقددان
وال بط وهللا اردمملش مدب علد احلدديث علدى لدع القده  ( .انهدل  :مقدمد ابدن
الصالح ص.)92
فلو ان مسلب يقصد بحان العل لسلك هلا ايفسلك ,ولسا ال حديث محمون
صححح ا ومعلل ا يف نهله.
أمدا وهددو مل يفعد ذلددك فددال جددون القددول ددا ذهددب لحدده الباحددث ولددو ذهبوددا ُم قولدده
ل ان مسلب من أعجا الوداي عدن لدف علد األحاديدث وبحاهندا وحارداه مدن ذلدك
و ماب "الممححا" له أ رب راهد على مقدرته الفااق على بحان العل و لف ا.
َّ

دعوى باطلة واألدلة على بطالنها

وقوله" واألول ال يص ,والثاين ِفو ".
يعددي بدده أن اإلسددواد الددلا فحدده ذ ددل ابددن عبدداي عددن محموند ال يصد ,والثدداين الددلا
خددال مددن ذ ددل ابددن عبدداي أا عددن نددافع عددن ب دلاهحب بددن عبددد اهلل عددن محمون د هددو
احملفو .
وهلا الم غليب وموطح عجحب !
والددلا يه ددل يل أ لن مسددلما -رمحدده اهلل -اخمددار احلددديث الددلا فحدده ذ ددل ابددن عبدداي
ألنله هو األص يف نهله ألسباب :
ومن عجااب هلا اللج أنه حيم ب الم العالاي واحلافظ ابن حجل والوووا ومقب الوادعي ويلى أهنب من الوقاد اللين
حيم ب الم ب ف ذا خالفه هؤالء وعللات العلماء ضلب ب الم ب عدل احلدااط ألهندب لحسدوا مدن الوقددة وفعدالا جدادل
يف عبددارة مسددلب هددله يف صددفحات اويل د جددداالا سوفسددطااحا قاام دا علددى ن ددار البدددهحات وال يوب ددي يف مقابل د هددله
السوفسطااح ال اإلمهال والموداه عن اجلدال .
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 أوالا  :أندلده ال يلددك أحددد مددن احملدددثني يف روايد ابددن عبدداي عددن خالمدده محموند أ لمددارواي د ب دلاهحب بددن عبددد اهلل بددن معبددد ف نلدده قددد يسدداور احملدددث اللددك يف روايمدده عددن
محمون -رضي اهلل عو ا, -وقد أن ل ابن حبان ظاعه من محمون و للك م لطاا.
وانهل الم ابن حبان والباارا يف تللمه يف اليب الم ليب(. )7 1/7
 وثانحا  :أ لن احلافظ قال فحه صدو ومن ان ه لا ف حف ت ون روايمه صححح؟!
 وثالثا  :أ لن احلافظ قال  :أنله من الطبق الثالث  ,المقليب (.) 9 /7 ورابعا  :قال يف أبحه -أي ا : -أنله من الطبق الثالث ! خامسا  :أنله قح فحه أنله روى عن محمون ,ومل يق يف أبحده أنلده روى عو دا فدالقول :بأنله روى عن محمون بعد هلا ت موفده بعد اللد و جتعد رجدالا مثد اإلمدام
مسلب حيجب عن يلاده يف ٍ
ماب المام فحه الصح .
واخمار مسلب وآثل اإلسواد اللا فحه ابن عبداي عدن محموند ألنلده اليلدك ِددث يف
رواي بلاهحب عن عبد اهلل بن عباي ألهنا تصل يف ايفمابعات وتاداد الطل ا قوة ,
فمسلب ذن قصد ايفمابع واخمار اللواي السلحم  ,ولحه الواقع ما ذ ل الباحث.
وقددول الباح ددث  " :ال ن داا يف ص ددحمه " يعددي الي ددح ب دلاهحب ب ددن معبددد عددن محمون د
مبارلة غر ِّبمسلب .
فد لن اإلمددام مسددلما هددو ايفوددان يف صددحمه ,ونددان يف صددحمه ايفديناا ويؤيددد ذلددك ن ددار
ابن حبان وم لطاا  " :ومل يصلح بسدما مو دا أحدد علموداه مدن القددماء ايفعممددين
,وأ ل دد ذلدك ذ دله عودد ابدن سدعد يف الطبقد اللابعد مدن ايفددنحني الدلين لدحه عودددهب
الل ع ددن ص د ار الص ددحاب " م ددال ( )99 /7وانه ددل ددالم اب ددن حب ددان يف ا ددليب
الم ليب(. ) 7 1/7
ُ
ٌ
لون من البحث مل يلبق إليه هذا الباحث !
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 قوله (ص - " : )2وثالثا  :أنله أورد اليح عبد اللنا عن معمل عن أيُّدوب عدننددافع عددن ابددن عمددل بعددد أن أورد الطددل ايفومقدددة قبد األخددر ,ولددو أراد ايفمابعد ألتبعدده
اليددح عبددد الددلنا عددن معمددل عددن الاهددلا عددن ابددن ايفسددحب عددن أيب هليددلة لحفحددد أ لن
الاهلا تابعه أيُّوب ,ول وه مل يفع ,وسحأيت مايد ي اح عن هله الطليح " .
 أقدول : أوالا  :أن صحح مسلب لحه ديواندا مدن دواويدن ال دعفاء حدىت يسدو فحده الطدلايفومقدددة حلددديث مددا ,مث ال يقددف عوددد تلددك الطددل ب د ي دوايل ويمددابع الطددل ال ددعحف
ايفومقدة تلو ال عحف ,ف لا لون من الف دب مل يسدبح لحده الباحدث ,نسدأل اهلل لودا ولده
العافح .
والدددارقطي ومددن تابعدده ال يف مددون هددلا عددن مسددلب والددلا يف موندده عودده أندلده أورد يف
صحححه أحاديث فح ا عل يف نهلهب خالف فح ا ردلاه الدلا المامده وهدو الصدح
وعلدى هدلا األسدداي ناقلدوه وقدد ي ددون الصدواب حلدحف ب ححودا وقدد ي دون الصدواب
يف جانب مسلب أححان ا.
واللا حنبه للملحبارا  :أن يلجع عن هلا اصدط اصطدر الدلا انفدلد فحده قبد ن دجه
وقب أن يعلف مواقف العلماء من هلا ال ماب العهحب ونهلااب لحه باإلجالل.
 ثانحددا  :أقددول  :لن اإلمددام مسددلما مددام وِدددث وح ددحب ي ددع األمددور يف مواضددع افقد وضع حديث ابن أيب عمل عن عبد اللنا عن معمل عن أيُّوب يف موضدعه مدن
ايفمابعات.
ووضع حديث ِمد بن رافع وعبد بن مححدد عدن عبدد الدلنا عدن معمدل عدن الاهدلا
عددن سددعحد بددن ايفسددحب عددن أيب هليددلة يف موضددعه مددن األصددول وهددو ثدداين حددديث يف
البدداب "بدداب ف د الصددالة سددجدا م د وايفديود " ف د تددلى مددن ناححد فوحد أندلده
يوب ي يفسلب أن ي لر هلا احلديث ويعحده ملة أخلى يف الباب نفسه ؟!
()26

ذن تبد لدني لوددا أن مددا اف ضدده الباحددث واق حدده غددر سددلحب ,وأ لن اإلمددام مسددلما يعددلف
حف يمصلف وي ع األمور يف نصا ا ,وأنله أورد حديث معمل عدن أيُّدوب للممابعد
ال لبحان العل وتوضحح ا .
ٌ

َّ

ُ

دفاع عن مللم يؤدي إىل الطعن يف صحيحه !

 -0قولدده (:ص" : )2ويفددا أن اإلمددام مسددلب ( ددلا) -رمحدده اهلل-أخددلج هددلا احلددديث
م ددن وج ددوه ص ددححح واتف ددح علح ددا ( ددلا) اإلم ددام البا ددارا يف ص ددحححه ومل يقص ددد
ب خلاج هله الطل ايفعلل وايفومقدة ايفمابع مل يمجه لحه الطعدن  -ن رداء اهلل -وهدلا
اللا ا ل يل من الموجحه لسالم اإلمام مسلب من الطعن " .
اجلدواب عددن هددله الفقددلة تقد لدم مدلارا ,والددلا يلفددش الوهددل هددو ِامدداة الباحددث القويد
عن راي اإلمدام مسدلب الدلا مدا رفعده اهلل بدني األمد الل دلا ال مداب الدلا وفلقده
اهلل الخمحار أحاديثه وهداه اللماام الصح فح ا وأعانه على الماامه فجااه اهلل خرا.
ل ددن الدددفا عودده مث تصددويل مو جدده ددله الصددورة الددو ختحل ددا الباحددث يعددود بددالطعن
علحدده وعلددى مو جدده و مابدده الص ددحح ال ددلا حددوى أع دلا م ددا عو ددد األم د مددن ايف دراث
احملمدا.
ٌ
بيان ملغالطات وتناقض

 -9قولدده ( :ص": )2وأ لمددا قددول اإلمددام الوددووا دفاعدا عددن اإلمددام مسددلب إليلادهددا يف
صحححه بعد أن ح دى العلد الدو فح دا عدن اإلمدام البادارا والددارقطي بأنلده حيممد
صددح الددلوايمني لحعدا -يعددي رواي د نددافع وابددن عبدداي مددا فعلدده مسددلب -ولددحه هددلا
االخمالف ايفل ور مانعا من ذلك ومع هلا فايفنت صحح بال خالف "  " .ف دو ال
يدددافع عددن اإلمددام مسددلب ألندلده قددال  :وحيممد  ,فاالحممددال ال يسددمححله أحددد  ,حددىت
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ن الددلين انمقدددوه ددا هددو لهددو ب ال الددب الددلا حصد هلددب بعددد الممبددع والعودداء وبعددد
هلا ن العق جحا احممال صدح ايفلجدوح ,وذلدك االحممدال ال يعمد بده يف مقابد
الهل نن ال الب ,مث اللا يه ل يل من عبارة اإلمام الوووا أنله ميح ُم أن هله الطل
معلول ,ف نله مل يل ل رحيا ُّ
يدل على تلجح صحم ا  ,الل قوله  :حيمم  ...اخل " .
 أقول  :ساِك اهلل لقد حلقش بوا يف أجواء الفالسف وايفم لمني  -أعاذنا اهللمو ب ومن غلورهب وم الطااب وتواق ااب.-
ل ولك يفال سل ش مسل ب مدن ححدث ال تلدعل وقعدش يف حفدلتني مدن حفدلهب الدو
تدللد ْوا فح ا -وأعحل باهلل أن تعود ُم مسل ب: -
 للىا ر للعوى  :وهي حفلة المواقنلك قلش يف أ لول هله الفقلة  " :وأم ن ل للإلم للىت وي دم
السليع (!)

ن للإلم مدلو

إليرللده ما صايا "
مث قل ددش يف الس ددطل الس ددادي م ددن الفق ددلة نفس د ا وبع ددد ح اي د ددالم اإلم ددام الو ددووا

مبارلة  " :مها ال يا للما ان للإلما مدالو عنا نا ل ياق ان  ،م الـق ا ل ال

يدقايل أـ ".
أال تلى أ لن يف هلا ال الم تواق ا ؟ وه تلى أن قول الوووا نقدا لإلمام مسلب؟
ال ب نه دفا فحه اللُّطف والور ؟
 أ لما احلفلة الثانح  :وهي ايف الط (!)  -ومعلرة ف ين اضطلرت ُم القسوة :-فمممثد يف قولددك  " :مث الددلا يه ددل مددن عبددارة اإلمددام الوددووا أندلده ميح د ُم أن هددله
الطل معلول ,ف نله مل يل ل رحيا يدل على تلجح صحم ا الل قوله حيمم ..اخل" -
أا عددليب عاقد يف ددب مددن قددول الوددووا -رمحدده اهلل " -قلددش  :حيممد صددح
أقددول ّ :
اللاويمني لحعا ما فعله مسلب  ,ولحه االخمالف مانعا من ذلك " أنلده ميحد ُم أن
ا دلح ؟
هله الطل معلول ولو مل يسح أ ل
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فلددو أراد مددا ذهبددمب لحدده لقددال  ( :وحيمم د أن ي ددون الص دواب فحمددا قالدده الدددارقطي
وتابعه علحه عحا ) .
مث ن الوووا أ د احممال الصح بقوله ما فعله مسلب -يعي بفع مسلب اخمحاره
هلله الطل القوي و يلاده هلا يف صحححه ف لا من األدل الو تطلِّببِّب ا من الوووا .
مث أ ل دد ذلدك بقولده  " :ولدحه االخددمالف مانعدا مدن ذلدك " -أا مدن الصددح  -أا
أ لن االخددمالف علددي نددافع وهددو مددن أا لمد احلددديث ومددن ايف ثدلين مددن اللددحو ال ميوددع
االخددمالف علحدده مددن احل ددب علددى احلددديث الددلا رواه عددن رددحاني ف دأ ثل بالصددح
ف لا هو ايفعىن الصحح ل الم الوووا .
ِّ

مطالبة املليباري بالرجوع إىل فهم احملدثني
واعتقادهم يف صحيح مللم

 -3قولدده( :ص )  " :فالددلا حددلر ف ددحل اللددحر الددد مور ربحددع -حفهدده اهلل تعدداُم
ورعدداه -يف هددلا ايفوضددو يف مابدده ":بددني اإلمددامني مسددلب والدددارقطي (ص- 07
 ) 01فحه بِّبعد ااهل "  .مث نله أثىن على ال ماب خرا .
وأنا أدعو له ث ما دعا به يل وأسأل اهلل أن يدوفقىن و يدلاه لقصدد احلدح وحبنده وأرجدو
أن ال ي ون عملي هلا دفاعا عن الولفه وتعصبا هلا ,و دا القصدد موده قدول مدا أرى
أنله احلح والصواب.
 مث أقول  :لن ما حلرتِّبه ان نمحج لدراس وتأم وموانن .ذلك على مو احملدثني ايفعمدل اللا ال فلات فحه وال تفليط ,وقد حاولش
ج د الطاق -وال أبلئ نفسدي مدن اصطدأ -أن ي دون د مدا حدواه مدايب مدن دراسد
على هلا األساي مل أتعصب ال يفسلب وال للدارقطي ,و دا ودش أدور ج دد اداقو
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مددع األدلد والقدلاان  .وأسددم فل اهلل مددن اصطددأ والالد وتا حد الدولفه ول د ندي اضددطلرت
ُم هلا .
 مث أقددول مددلة أخددلى  :ندلده ُم اآلن مل يه ددل يل هددلا البِّبعددد ولددو ا ددل يل بدداحلجايفقوع د بدِّب ْعد ِّبدد مددا حلرتدده عددن الص دواب ل مدده راضددي ال دولفه رددا لا ِّبمق د ندرا ل د الددلا
ت لم بموبح ي ُم خطيدي ,وححدث لن األ وصد ُم هدله الومحجد مدن خدالل مدو
واض اصطأ ما بحلومه -وهلل احلمد -بحاندا ردافحا فمدا علحده الل أن يلجدع ُم مدو
مسلب اللا قلره وسار علحه فعالا يف هلا ال مداب ,وأن يلجدع ُم مدا ف مده احملددثون
ضدحمِّبه لده وسدحدر أن مدا حدلره
واعمقدوه يف صحح مسدلب ومدو مؤلفده فحده وقدد و ل
هو البعحد بِّبعدا ااهلا ال خفاء فحه وال لبه .
ُّ
املليباري يلتنكر خمالفة من وافقه ولو قلوا وضعفت حجتهم
ويلتجيز خمالفة من معه احلجة من العلماء ولو كثروا

 -1قولدده ( :ص ) " واألمددل الوححددد الددلا اسددمدعى انمبدداهي هددو الف د اللددحر يفددا
اتفح اإلمام الباارا والدارقطي والوسااي والقاضي عحا على عالل حديث ندافع
"
 أقول : أوالا  :ن م ان د ه ددؤالء العلم دداء األجد داللء عو ددد ايفس ددلب عالح د ومو دالم ب -بس ددببخ دددمم ب لإلس ددالم خصوصد دا الس ددو الوبويد د  -عهحمد د  ,ول ددن ل ددحه مع ددىن ه ددلا أن
لاع ب حج ال جون ٍ
ألحد أن يمجاونها فلحسش هله ايفوال الل إللدا األمد بعدد
ٍ
خالف يف السو واإللا يف ال تحب
ماب اهلل وسو رسوله  على
واحلح تقدمي السو الوبوي الصححح الصلحي .
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مث مد ْن قددال مددن العلمدداء أندلده ال جددون الفد مثد هددلا العدددد ذا مل ِّبحيداليْف ب الصدواب
و انش حجم ب ضعحف وحج الف ب ولو ان واحدا أقوى وأرج ؟
 ثانح دا  :سددوف أذ ددل لددك –م ددطلا -نقددد هددؤالء األا لم د وحجج ددب الددو اسددمودوالح ددا واحل ددد ال ددلا وص د لح دده د واح ددد يف تعلح د ه ددلا احل ددديث وع دددم حل دداح ب
وتل حدداهب علددى تعلحلدده  ,مددا يفعد هددلا الباحددث وأندلده ال يوب ددي اددال اتفدداق ب ددله
اللا ل .

 مأوىهو إم للى ا ثين للىلخ ي -ـ لله : -وسوف أسوهلا احلديث يف المارير ال بر (: ) 42/7
7د قدال-رمحده اهلل " : -وقدال لودا عبدد اهلل بدن صداح حددثي اللحدث قدال حددثي ندافع
عن بلاهحب بن عبد اهلل بن معبد بن عباي عن محموند قالدش ظعدش الودُ  يقدول
ما مبده عدن

 " :صة ما مد ي هالل أمحن من أىر صة مي س لل إال مد

للىنعل

".
2د وقال لوا أبو عاصب عن ابن جلي عن نافع عن بلاهحب بن معبد عن محمون عدن
الوىب . 
د وقال لوا ايف ي عن ابدن جدلي ظدع نافعدا أن بدلاهحب بدن عبدد اهلل بدن معبدد ح لدثده
أ لن ابن عباي ح لدثه عن محمون عن الوىب  . وال يص فحه ابن عباي.
 0د وقددال لوددا مسد لدد عددن بلددل بددن ايفف د عددن عبحددد اهلل عددن نددافع عددن عبددد اهلل عددن
الوُ  مثله .
9د وقال لوا مس لدد عن بلل عن حيىي عن موسى اجل ي ظدع نافعدا ظدع عبدد اهلل بدن
عمل ظع الوُ  - مثله .
دراسة هذه األسانيد ونتائج هذه الدراسة
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 أوالا  :حديث اللحث فحه عبد اهلل بن صداح اجل دي اتدب اللحدث وقدد حدلف مودهابددن عبدداي ,وعبددد اهلل بددن صدداح ضددعحف ,وقددد خالفدده ثقمددان ثبمددان ,ومهددا قمحب د بددن
سعحد وابن رمد راجدع تللم مدا يف المقليدب ( )737/72 /2وقدد اخمارمهدا مسدلب
فأحسن  .راجع صحححه (.)7470 /2
فأي مددا أرج د اإلمام دان الثقمددان الثبمددان قمحب د وِمددد بددن رم د أم عبددد اهلل بددن صدداح
ال عحف ؟!
 ثانح دا  :حددديث ابددن ج دلي الددلا رواه عودده أبددو عاص دب لددحه فحدده ذ ددل ابددن عبددايل ددن فحدده عل د وهددي عوعو د ابددن ج دلي وهددو مدددله ,و ن انددش هددله العل د سددماول
بمصددلحيه بالمحددديث ل ددي هوددا أِّببد ندني احلحثحددات الددو اسددمود لح ددا اإلمددام الباددارا يف
ح مه.
 ثالث ددا  :اإلس ددواد الثال ددث س ددواد ص ددحح وق ددد صد دلح فح دده اب ددن ج دلي ور ددحوخه ُممحموند بالمحددديث ,وهددو مددا تددلى ذ ددل فحدده ابددن عبدداي .وهددو مددن ايفمابعددات القوي د
حلديث اللحث عودد مسدلب الدو رواهدا عدن قمحبد وابدن رمد عدن اللحدث ُم ابدن عبداي
عن محمون ملفوع ا.
وقول الباارا علدى جاللمده  " :وال يصاع ميا للبان لا " غدر ِّبمسدلب ,ألنلده فحمدا

يبدددو بودداه علددى أن م حد ا خددالف اثوددني ومهددا عبددد اهلل بددن صدداح وأبدا عاصددب ال ددحا
اب ددن ل ددد وال ميوع ددي ثددلة حفهدده وجاللم دده أن أق ددول  :نلدده فات دده أن قمحب د وابددن رم د
اإلمامان الثقمان الثبمان قد رويا احلديث عدن اللحدث ,ووفلدح اهللِّب اإلمدام مسدلم ا وهدداه
ُم أقوى الطل عن اللحث .
واإلمام الباارا أج وأحفظ من مسدلب ولده أمدور ميمدان دا علدى مسدلب يعلف دا أهد
اللددأن ول ددي أ دداد أقطددع أ لن اإلمددام الباددارا قددد فاتمدده رواي د قمحب د وابددن رم د ولددو
انش روايم ما عوده يفا جتاهل ا يف هلا ايفوقف ف و أخلى هلل وأتقى من ذلك.
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 رابع دا  :حددديث مس د لدد عددن بلددل بددن ايفف د عددن عبحددد اهلل عددن نددافع ل ددب مددنجبال احلفظ :
مسدد  :ثق حافظ  -المقليب (.)202/2
وبلل بن ايفف ثق ثبش فاض عابد المقليب (.)747/7
وعبحد اهلل بن عمل العملا ثق ثبش ق لدمده أمحدد بدن صداح واإلمدام أمحدد علدى مالدك
يف ندافع ( يعدي أن سدواده أف د مدن سلسدل الدلهب ايفلد ورة مالدك عدن ندافع عددن
ابددن عمددل ) وق لدمدده ابددن معددني يف القاسددب عددن عاالد علددى الاهددلا عددن عددلوة عو ددا "
انهل  :المقليب()9 1 /7
ويِّب ُّب بلل بن ايفف ُم اللواة الدلين اخمدارهب مسدلب يف اللوايد عدن عبحدد اهلل عدن
نافع به وهب حيىي القطان وابن ر وأبو أسام وعبد الولهاب بن عبد اثحد الثقفي.
وه يطلب لصح األحاديث وثبواا أعلى وأثبش وأحفظ من هؤالء ؟!
أو على مو الباحث  :من أراد أن يِّبدلن على يعل حديث يأيت بأمثال هؤالء !!
 خامسا  :مسدد عن بلل عن حيىي ( وهو ابن سعحد القطان ) عن موسى اجل يظع نافعا ظع عبد اهلل بن عمل ظع الوُ  - مثله ,واألول أص " .
وهلا سواد قوا فحه جبال احلفظ ,وأدناهب موسى اجل ي وهو ثق عابد وفحده تقويد
البن أيب ناادة اللا روى مسلب احلديث عن اليقه عن موسى اجل ي به .
مث لحقف ايف ي
وصف هوا عود قول اإلمام الباارا  " :واألول أص " ولحمساءل :
ِّب
 أوالا  :ما ايفلاد بقوله  " :األول " ؟ ثانحا  :ما ايفلاد بقوله  ":أص " ؟ه يليد األولح ايفطلق ,يف األحاديث الو رواها يف تلل بلاهحب بن عبد اهلل
ابن معبد عن ابن العباي ؟
هلا بعحد أل لن يف اإلسواد األ لول عبد اهلل بن صاح وهو ضعحف.
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وحيمم أن يليد األولح اإلضافح فقد يليد ا تف ح أحد سوادا حدديث عبدد اهلل
بن عمل .أا يليد بحان أصحح سواد بلل بدن ايفف د عدن عبحدد اهلل وأنلده أصد مدن
سواد موسى اجل ي .
ولحه هلا سمبعد فح ون قصده ثبات صح اإلسوادين الل أن أحدمها أص .
وحيممد أن يليددد األولحد اإلضددافح –أي دا -وي ددون قصددده أ لن حددديث محموند أصد ل
مددن حددديث عبددد اهلل بددن عمددل ,ويقصددد بددللك بحددان ار د ا ما يف الصددح الل أ لن
حديث محمون عوده أص ما هو األسلوب العلا ايفعلوف.
فقوله  " :واألول أص " ِمم هلله الوجوه ولحه هوا دلح واض على أحددمها.
ولحه هوا دلح يف المه على تعلح حديث عبد اهلل بن عمل.
فاجلام بمعلحله بواءا على الم اإلمام الباارا هلا ,واجلام بأن ملاده بقوله :
وتعسف.
"األ لول" حديث محمون ال يلو من جمانف
ُّ
وبودداء علددى هددلا المحلح د مي ددن القددول  :بددأ لن الباددارا مل يِّبعلند حددديث عبددد اهلل بددن
عمل.
وأ لمددا تعلحلدده لطليددح ابددن عبدداي عددن محمون د فواض د مددن قولدده " :وال يص د فحدده ابددن
عباي"
الصواب ما اختاره امإما مللم

يلتوف حيثيات احلكم
وامإما البخاري مل
ِ

صواب ما اخماره مسلب من ثبوته .
ول ووا مع بارنا له ال نِّبسلن ِّبب له ونلى أن ال ل
و ضدداف ا ُم هددله الدراس د نقددول  :ن اإلمددام الباددارا مل يسد ي
دموف ححثحددات احل ددب
فلب يل ل رواي قمحب وابن رم وابن وهب عن اللحث بن سعد عن نافع عن
بلاهحب بن عبد اهلل بن معبد عن ابن عبداي عدن محموند ملفوعد ا ,ححدث اقمصدل علدى
رواي د عبددد اهلل بددن صدداح ال ددعحف ,ومل يددل ل قمحب د وابددن رم د وابددن وهددب الثقددات
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األثبات اللين ذ لوا ابن عباي يف اإلسواد ورواي قمحبد وابدن رمد يف صدحح مسدلب
.
ومل يل ل رواي حجاج اللداعل وقمحبد نفسده الدو توافدح عبدد اهلل بدن صداح يف حدلف
ابن عباي من اإلسواد .وعلى فل المسلحب أنله أع ل حديث ابن عمل فوقول :
مل يل ل ممابع معمل عن أيُّوب لعبحد اهلل بن عمل وموسى اجل ي يف نافع الو رواها
مسلب يف صحححه.
ومل يددل ل ممابع د عطدداء بددن أيب ربدداح لوددافع يف ابددن عمددل ,الددو رواهددا اإلمددام أمحددد يف
ايفس ددود ( )799,25 /2م ددن الي ددح س ددحا ب ددن يوس ددف األنر وِم ددد ب ددن عبح ددد
الطوافسددي -و المهددا ثقد  -عددن عبددد ايفلددك بددن أيب سددلحمان -وهددو حسددن احلددديث-
عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عمل.
ومل يددل ل ممابعد عبددد اهلل بددن عمددل العمددلا ألخحدده عبحددد اهلل يف نددافع الددو رواهددا عبددد
اللنا يف مصوفه ( )727/9وأمحد ( )39/2يف مسوده.
َّ

َّ

يلتوف أدلة الطرفني
امإما النلائي مل
ِ

 -وث نيهو للإلم للىتد ئا -ـ لله: -

فقد أرار فقط ُم الف من هله الق ح فقال يف سووه (َ )739 /9ش عودوان :
" ف د الصددالة يف ايفسددجد احلدلام "  :أخربنددا عمددلو بددن علدي وِمددد بددن ايفثددىن قدداال
حدثوا حيىي بن سعحد عن موسى بن عبد اهلل اجل ي قال ظعش نافعا يقول حدثوا
عبد اهلل بن عمل قال  :ظعش رسول اهلل  - فل ل احلديث.
مث قددال  ( :ال أعلددب أحدددا روى هددلا احلددديث عددن نددافع عددن عبددد اهلل بددن عمددل غددر
موسى اجل ي وخالفه ابن جلي وغره )( )7ستن للىتد ئا (للى قل ) . 213/5

( : )7الوسااي-رمحه اهلل -مل يقف على روايات عبحد اهلل بن عمل وغره عن نافع .
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أخربنا سحا بن بلاهحب وِمد بن رافع قال سحا  :أنبأندا وقدال ِمدد  :حددثوا
عبد اللنا قال حدثوا ابن جلي قال ظعش نافعدا يقدول حددثوا بدلاهحب بدن عبدد اهلل
بن معبد بن عباي حدثله أ لن محموند نوج الودىب  قالدش  :ظعدش رسدول اهلل - 
وسا احلديث.
ف ددلا د مددا أدُم بدده الوسددااي يف هددله الق ددح فلدب يسد ي
دموف أدلد الطددلفني فلددب يددل ل
رواي عبحد اهلل بن عمل بطلق ا القوي ومل يل ل ممابعااا .
ومل يددل ل االخددمالف علددى ابددن ج دلي وال االخددمالف علددى اللحددث مددا يفعلدده أا لم د
الوقد يف بحان العل ابن ايفدديي والددارقطي وابدن أيب حدامت ومسدلب يف مداب (
الممححدا ) مدن لدع الطدل وبحدان االخدمالف فح دا وتوضدح العلد و دا أردار الوسددااي
ُم اددلف مددن الق ددح ,ومل يددربهن علح ددا ,ومل يِّبد ْد يل فح ددا حب د ٍب ولسددوا ندددرا مددا هددو
دلت الوسددااي يف رس دالو  " :ب ددني اإلمددامني " ألنلدده أرددار ُم ه ددله
ح مدده ,و ددا ذ د ِّب
الق ح اإلرارة الو وصفم ا ال أل لن له رأي ا واضحا مم امالا يف الق ح .
ومددن اجلددديل بالددل ل أن الوسددااي-رمحدده اهلل -قددد روى حددديث محموند يف السددون
ال ددربى (ل  )97مددن اليدح ابددن جدلي عددن نددافع عددن بدلاهحب بددن عبددد اهلل بددن معبددد
عددن ابددن عبدداي عددن محموند فددل ل فح ددا ابددن عبدداي( )7ونبلدده علددى ذلددك ايفدداا يف َفد
األرلاف ( )099/72ويف ب من الم ايفاا أنله رواه للك يف اثمىب ".
و ددلا ي ددون الولسددااي أرددار ُم اصددالف بددني أصددحاب نددافع يف اجلمل د ومل يمعددل
للاالف يف حديث محمون بل ل ابن عباي أو حلفه .
مث يم د لودا مددن هدلا العددل أنلده ال جدون أن يقددال أ لن الولسدااي انمقددد وعلد حددديث
ابن عمل ومحمون ما يلدد ذلك هلا الباحث .

( : )7رواه الوسااي يف ال ربى لا اإلسواد (رقب  ) 933وس ش عوه .
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ف له الدراس الو لفش عن هله األمور هي الو سوغش يل تأيحد وتقوي وموافق
اإلم ددام مس ددلب يف تص ددحح ح ددديث اب ددن عم ددل مث ح ددديث اب ددن عب دداي ع ددن محمون دده.
وسوغش يل الف ما ف مه القاضي عحا من الم الباارا .
 -ث ىثهو للإلم للى لل ن تا  -ـ لله: -

وهددلا نددي المدده يف الممبددع  ":وأخددلج مسددلب حددديث عبحددد اهلل وموسددى اجل ددي عددن
نافع عن ابن عمدل " :صدالة يف مسدجدا " وأتبعده عمدل عدن ندافع ولدحه حفدو
عن أيُّوب  .وخالف ب ابن جلي واللحث روياه عن نافع عن بلاهحب ابن عبد اهلل بن
معبد عن محمون .
وأخلج القولني ومل يلجه الباارا من رواي نافع ٍ
بوجه " .
فولى يف الم الدارقطي ما يأيت :
 أوالا  :أنله نفى احلفظ فقط عن رواي أيُّوب فقال":ولحه حفو عن أيُّوب" ثانحا  :أحجب أن يقول مث ذلك يف رواي عبحد اهلل بن عمل وموسى اجل ي هلحبدايفوقف ألن عبحد اهلل مام حدافظ مدمقن خصوصدا يف روايمده عدن ندافع فمدن الصدعوب
ان أن يقول عن حديثه عن نافع  :ولحه باحملفو .
و للك رواي موسى اجل ي وهو ثق مل جد من األدل ما يلجعه على نفدي احلفدظ
عو ا ال سحما وقد وافقه على ذلك اجلب يف احلفظ عبحد اهلل بن عمل .
أ لمددا روايد معمددل فقددد وجددد مددا يلددجعه علددى أن يقددول فح ددا  " :ولددحه حفددو عددن
أيُّوب " ألن اإلمام حيىي بدن معدني ضدعلف معمدلا يف روايمده عدن العدلاقحني ول دن ذلدك
ال حيِّب ُّ
ط معملا من درج االعمبار به .حف ال وهو مام  .مث ح ى اصالف ايفوجود
بددني أصددحاب نددافع وهددي ح ايد مل يِّبدمقن علض د ا -غف دلاهلل لدده ورمحدده -ول د ج دواد
بوة.
ف لن اللحث وابن جلي و ن خالفا عبحد اهلل ومن معه ف لن ابن جلي قد اخملف علحه
يف رواي حديث محمون اخمالفا ثرا سحأيت ذ له يف ِله .
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واللحث أي ا اخملف علحه أصحابه.
وعلددى د ف د لن الف د اللحددث وابددن ج دلي ال ت ددل بلواي د عبحددد اهلل ومددن وافقدده مددا
سحأيت توضح ذلك ن راء اهلل.
 -للبعهو للىد نا ي ض  -ـ لله: -

قددال  " :قددال بع د ب  :ص دوابه بددلهحب بددن عبددد اهلل بددن معبددد بددن عبدداي أندلده قددال :

( أن للمرأ للشقنت ) ..
قددال القاضددي  :وقددد ذ ددل مسددلب قبد هددلا يف البدداب حددديث عبحددد اهلل عددن نددافع عددن
ابددن عم دل  ,وحددديث موسددى اجل ددي عددن نددافع عددن ابددن عمددل  ,وحددديث أيدُّدوب عددن
نافع عن ابن عمل.
وهددلا ددا اسددمدر ه الدددارقطي علددى مسددلب وقددال  :ولددحه حفددو عددن أيدُّدوب ,وعلد
احلديث عن نافع بللك ,وقال  :وقد خالف ب اللحث وابن جدلي فوريداه عدن بدلاهحب
بن عبد اهلل بن معبد عن محمون .
وقد ذ ل مسلب اللوايمني ,ومل يل ل الباارا رواي نافع بوج ٍده ,وقدد ذ دل البادارا يف
تاريه رواي عبحد اهلل وموسى عن نافع  .قال " :واأل لول أص " يعي
رواي بلاهحب بن عبد اهلل عن محمون ما قال الدارقطي واهلل أعلب .
وبعددد فلعد ل القددارئ ايفمأمد ايفوصددف يِّبددر مددن هددله الدراسد أ لن هددؤالء األا لمد الددلين
ا لدعى الباحث اتفاق ب على تعلح حديث نافع واسمدعى انمباهه الفو هلب أ لن من
احددم مددو ب فحجمدده ضددعحف وهددو اإلمددام الباددارا مث هددو مل يسد ي
دموف أدل د اجلانددب
احمل وم علحه مدا أسدلفش  .واآلخدلون مل يِّببددوا ردحيا مدن األدلد علدى تعلحد حدديث
نافع .
ف د يسددو يل أو يفسددلب غددرا بعددد معلف د هددله احلقحق د أن يعمددد ُم حددديث
صددحح يف مدداب عهددحب ي بددع قمد الصددح فح ددوا ددلا احلددديث مددن قممدده اللددا
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ُم ح ح األمدلا والعلد وال دعف مدن أجد أن هدلا أو ذا علضدش لده ردب
فقاهلا أو أرار لح ا رارة من بعحد .
 -9ق د ددال  :يف ( ص )  -ولحم د دده مل يقد د د  " : )!(-مث لن مس د ددلما مل يل د ددل ُم
تصحححه ذلدك احلدديث -حدديث ندافع  -وحدديث ابدن عبداي عدن محموند  -بدأا
وج ٍه من الوجوه "!!
 أقول  :هلا الم غليب وعجحب ماذا تليد من مسلب -رمحه اهلل -؟ تليد موهأن يصلح أو يلر عود حديث ُم أنله صحح  ,وه ار ت على نفسه
ذلك أو ار اه غره علحه ؟!.
وهد د تلد د ت عل ددى البا ددارا أن يعطح ددك ر ددارات عو ددد د د ح ددديث م ددن أحاديث دده
الصححح حىت تسلب بصحمه ؟!.
أتدرا من أين أِّبتحش ؟
أِّبتحددش مددن تعلقددك بملددك اجلمل د  ":وسود دايد ن ردداء اهلل تع داُم رددلح ا و ي دداحا يف
مواضع من ال ماب عود ذ ل األخبار ايفعلل ".
فدأ لدى بددك هددلا االعمقدداد أن تددلى سددلد أقددوى الطددل وأصددح ا ددا هددو عددل للعلد
ورلح وتوضح هلا وأسال اهلل أن يعفو عوا وعوك .
وال يس د ددعي الل أن أذ د ددل د ددا أس د ددلفمه ل د ددك م د ددن أن مس د ددلما ظ د ددى ماب د دده ب د د د :
( للى ا ما للىصااايع ) وأندلده قددال  ( :ال ي ا لن مااا ه االل للىنق ا ك إال م ا أ ع ا لل
ل صاق ) ,وأنله عل

مابه على أيب نرع فما قال فحه  :نده صدحح أثبمده ومدا

ان فحه عل حلفه .
ف و ملمام للصح يف ما يورده يف هلا الصدحح حسدب اعمقداده وروايمده عدن
الطبقد الثانحد لالسملد اد وايفمابعد ورفددع المفددلد عددن بعد الطددل ال يلجدده عددن هددلا
األص  .فاعلف هلا واردد به يديك ..
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 -5قال يف ( ص )  " :ويف احلقحقد ودش موافقدا علدى مدا وصد لحده صداحب
 " :ماب بني اإلمامني " على ضدوء َليدله ومواقلدمه يف أول األمدل ,مث بدان يل بعدد
الممبع الطوي أن هله الطل معلل ما قالوا " !!
 أقددول  :مل يصددلي مددن حبثددك الل هددله األورا الددو ناقلددش فح ددا هددله الطددل مددنصددحح مسددلب ,ومل أعددلف مددا هددو موضددو رسددالمك ُم اآلن ف د ن ددان موضددوعك
دراس صحح مسلب ومو جده يف صدحححه ,فححدح لدك أن تبدلل هدلا اجل دد والممبدع
الطوي أو أظنحه لك ( اللحل الف لي ) ,و ان يوب ي لك أن تِّبع نول يف الدرج األوُم
علددى أقوالدده  ,ويف الدرجد الثانحد علددى أقددوال أا لمد احلددديث  ,وتسددمفحد مددن دراسددااب
وجتد ددار ب  ,مث ختد ددو يف ايفوضد ددو علد ددى بصد ددرة ووضد ددوح حد ددىت تسد ددمطحع أن تقد دددم
للمسلمني نماا صححح بولاءة ,أ لما أن ختو يف ايفوضو بدون أن تماود ا ذ لته
لك ف نك يف هله احلال " سا ٍ ُم اهلحجاء ب ر سالح " !
ضدحْمهِّب مواقلدايت فدال أصدفه لدك ,ول دي أقدول
وت ون الومحج ماق لدممه لودا (!) وقدد و ل
دعش م ددن الوقددش مث ان ددش هددله ه ددي مث ددلة
دش وأض د ِّب
ل ددك  :ق د ياحس دلتى عل ددى مافلاد ِّب
ج دا وتمبعي الطوي .
أمل وال حول وال قوة الل باهلل.
و ْن ان موضوعك رحئ آخل فاألمل أدهى و ّ
مث ذ ددل يل مصدددر موثددو أ لن عملدده يف " غاي د ايفقصددد يف نوااددد مسددود أمحددد " فددال
حول وال قوة الل باهلل ملة أخلى .
 -74قال الباحث يف ( ص ) " :وتوضححا للق ح أذ ل أ لن اإلمام مسدلب ( دلا)
(والصد دواب مس ددلما) أورد ( بع ددد أن أخ ددلج ح ددديث أيب هلي ددلة م ددن ا ددل ص د دححح
وسلحم ما أخلجه اإلمام الباارا ) حديث نافع عن ابن عمل من اليح عبحد اهلل
وموسى اجل ي ,مث من اليح أيُّوب ,وحديث محمون من اليح ندافع عدن بدلاهحب بدن
عبددد اهلل بددن معبددد عددن ابددن عبدداي عو ددا ( مسددلب  -مدداب احلد بدداب ف د الصددالة
سددجد م د وايفديو د ( . " )731-739/5مث نق د ددالم ال ددارقطي مددن الممبددع مث
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أرددار ُم اددلف مددن بحدداين مث مواقلددو ل ددالم الدددارقطي  .فددأقول لددك  :سدداِك اهلل
أي ا األ ما ه لا ي ون توضح الق ايا :
 أوالا  :ه رجال أسانحد حديث عبد اهلل بن عمل وحديث محمون من ايفلد ورينعود احملدثني باألوهام واألخطاء  -أوهب من رجال مدب ايفوضدوعات والعلد  -حدىت
ي ون جملد علضك هلب يعمرب من توضح الق ايا وبحان احلقااح ؟!
مثل عودا -واهلل -تساؤالت صعب جدا تل م دا رفقدا بدك وابمعدادا عدن جدلح ملداعل
و علارا لك ألنك مانلش االبا.
عودة لعرض احلقيقة

مث أقددول لددك  :نين م ددطل ألن أقددوم بعددل احلقحق د مددلة أخددلى مددا علض د ا اإلمددام
مسلب -رمحه اهلل -لمدر أنش وغر أنك مل توض الق ح .
(/2
قال اإلمام مسلب -رمحه اهلل -عارضد ا حدديث أيب هليدلة مدن عددة ادل
َ )747 /7472ش اللقب المسلسلي (: )7 50
7د حدثىن عملو الواقد ونهر بن حلب (واللفظ لعملو) قاال حدثوا سفحان بن عححود
عن الاهلا عن سعحد بن ايفسحب عن أيب هليلة يبل به الوىب  قال :

(صة

ما مد ي هالل أمحن من أىر صة مي س لل إال للى د للىارلل ).
يف هددلا احلددديث عوعود سددفحان بددن عححود والاهددلا ومهددا مدلسددان ,وقددد وضددع احلددافظ
ابن حجدل الاهدلا يف الطبقد الثالثد مدن ايفدلسدني ,وهدب الدلين ال يقبد مدن حدديث ب
الل ما صلحوا فحه بالمحديث وفحه صح يبل به وهي ملف فح ا.
2د مث قال  :وحدثي ِمد بن رافع وعبد بن مححد قدال عبدد أخربندا وقدال ابدن رافدع :
حدثوا عبداللنا أخربنا معمل عن الاهلا عدن سدعحد بدن ايفسدحب عدن أيب هليدلة قدال
 :قال رسول اهلل  مث سا احلديث حنوه  .ويف هلا احلديث عوعو الاهلا .
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د مث قال :حدثي سحا بن موصور حدثوا عحسى بن ايفولر احلمصي حدثوا
ِمد بن حلب حدثوا الابحدا عن الاهلا عن أيب سدلم ابدن عبدد الدلمحن وأيب عبدد
األغل موُم اجل وحني ,و ان من أصحاب أيب هليلة أهنما ظعا أبا هليلة يقول ( :
اهلل ّ

صة ما مد

إال للى د ا ا
للى د

س ل لله  أمحن من أىر صة مي سا لل مان للى دا

للىا ا ارلل ما ااإن س ا ا ل لله  آلا اار للعنلي ا ا وإن مد ا ا

آلا اار

)

يف سواده عحسى بن ايفولر احلمصي ,قال احلافظ فحه  :مقبول.المقليب ()742/2

وقددد انفددلد يف احلددديث بايددادة وهددي قولدده  ( :مااإن سا ل لله  آلاار للعنليا وإن
مد آلر للى د ) فحه عوعو الاهلا وفحه أنله هوا موقوف على أيب هليلة .

مث عاجل مسلب-رمحه اهلل -ق ح الوقف الواقع يف هلا اإلسواد فقال  :قدال أبدو
سددلم وأبددو عبددد اهلل :مل نلددك أ لن أبددا هليددلة ددان يقددول عددن حددديث رسددول اهلل 
فموعوا ذلك أن نسمثبش أبا هليلة عن ذلك احلديث .حىت ذا تويف أبو هليلة تلا لنا
ذلددك وتالوموددا أن ال ن ددون لموددا أبددا هليددلة يف ذلددك حددىت يِّبسددوده ُم رسددول اهلل 
 ,ن ان ظعه موه فبحوا حنن على ذلك جالسوا عبد اهلل بن بلاهحب ابن قار فدل لنا
ذلك احلديث واللا فلاوا فحه.
أين ظعش أبا هليلة
من ني أيب هليلة عوه ,فقال لوا عبد اهلل بن بلاهحب  " :أر د ن
يقول :قال رسول اهلل  ( : مإنا آلر للعنليا وإن مدا ي آلار للى دا

)

.
 0د قددال  :حدددثوا ِمددد بددن ايفثددىن وابددن أيب عمددل لحعدا عددن الثقفددي ,قددال ابددن ايفثددىن :
حدددثوا عبددد الوله داب قددال  :ظعددش حيددىي بددن سددعحد يقددول  :سددألش أبددا صدداح ه د
ظعددش أبددا هليددلة يددل ل ف د الصددالة يف مسددجد رسددول اهلل  ؟ فقددال  :ال ,ول ددن
أخربين بلاهحب بن عبد اهلل بن قار أنله ظدع أبدا هليدلة حيددث أ لن رسدول اهلل  قدال
 ( :صة ما مد ي هالل لير من أىر صة أو كأىر صة مي س لل
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إال أن ين ن للى د للىارلل ).
من للى د
وحدثوح ده نهددر بددن حددلب وعبحددد اهلل بددن سددعحد وِمددد بددن حددامت قددالوا  :حدددثوا حيددىي
القطان عن حيىي بن سعحد لا اإلسواد " اهد.
انهل  :حف عادت هله الطل ل ا ُم ابدن ايفسدحب و ُم عبدد اهلل بدن بدلاهحب بدن
قار وابن قار ملف يف اظه واخملف علحه يف رواي هلا احلديث.
فمن اللواة عوه من قال عن بلاهحب بن قار ظع عمل وعلحا-رضى اهلل عو ما.-
(
ومو ب من قال عوده عدن أيب هليدلة  :انهدل  :المداري ال بدر للبادارا
/7/ج  )04/وس ش عوه الباارا.
ونق ايفاا االخمالف يف اظه ومل يل ل فحه جلحا وال تعديال .
وقال احلافظ فحه  " :صدو " المقليب ()044, 1 /7
وسد د ش عو دده ال ددلهُ يف ال ار ددف ( )90/7وسد د ش عو دده اب ددن أيب ح ددامت ()2/9
فأسانحد حديث نافع عن ابن عمل أنقى أسانحد وأقوى رجاال وأر ل ذ لا .
أض ددف ُم ذل ددك أ لن ال دددارقطي ذ ددل ح ددديث أيب هلي ددلة يف ماب دده العلد د ( )72 /
وذ ل فحه اخمالفا على الاهدلا واخمالفدا علدى ابدن قدار واخمالفدا يف اسدب ابدن قدار
ومع تلجححه لبع القه يبقى قولوا  " :لن أسانحد حدديث ابدن عمدل أقدوى وأنهدف
"  :سلحم ا الغبار علحه .
دديثي ابددن عمددل ومحموند توطبددح علددى حددديث
فقاعددتك الددو اسددمادمم ا يف نقدد حد ْ
أيب هليددلة -رضددى اهلل عودده -وال توطبددح حبددال علددى حددديث ْي ابددن عمددل ومحمون د ,ألندلده
أا الم على هلين احلديثني وال أدىن رارة ,بحوما يفسلب علدى حدديث
لحه يفسلب ُّ
أيب هليدلة أ ثدل مدن رددارة  .ويف حدديث أيب سدلم واألغددل وأيب صداح عدن أيب هليددلة
توضح بالعبارة فعلى مو جك اللا ابلقمه على
حديثي ابن عمل ومحمون  -ماالا
ْ
لمطبحح القاعدة يلامك أن تعل حديث أيب هليلة لاوم ا ال ِحد لك عوه. -
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وبعد ذلك اليبقى لوا حديث صحح يف هلا الباب( )7و ُم اهلل ايفلجع وايفآب !!.
واعلددب أن قولددك عددن اإلمددام مسددلب  " :أخددلج حددديث أيب هليددلة مددن اددل صددححح
سلحم " رمحد مدن غدر رٍام و الل لدو توبل دش إلردارات مسدلب و المده يف ادل حدديث
حديثي ابن عمل ومحمون !.
أيب هليلة لموراش فحه أ ثل من توراك يف
ْ
واعلددب أ لن تلددبثك بملددك القاعدددة خطددر جدددا وال ِّبيد نول لددك الدددفا عددن حددديث أيب
هليددلة وال عددن غددره ,حددىت تلجددع عو ددا وتِّبس دلنب بددالواقع وهددو أ لن اإلمددام مسددلما ملمددام
بالصح يف مابه العهحب وأنله ان جادا يف تطبحح هلا االلماام .
وأ لن هله اإلي احات من مسلب لحسش ردلحا للعلد ,وأنلده ال يعمقدد أن حلدديث أيب
هليلة علالا ولو ان يعمقد أ لن هله علال ِّبختلجه عن الصح يفا أورده يف صحححه.
وأ لن هلا المصلف والبحان ا ملجعه دق مسلب وأمانمه يف الوقد ورددة َنليده يف أداء
الصح وألفا ايفمون وهلا من محااته -رمحه اهلل -الو ي اد يوفلد ا.
مث أقول دفاع ا عن حديث أيب هليلة بالوسب لمدلحه الاهلا ال نِّبسلن ِّبب يفا قلره احلافظ
ابن حجل يف وضعه يف الطبق الثالث ,فال دلح له على وضعه يف هله الطبق .
اي -وهو ِّبِح -يف الطبق الثانح فاسممع لحه يقدول  (:وثانح دا :مدن
وقد وضعه العال ُّ
ص دحح و ن مل يِّبص دنلح بال لس دما وذلددك لم دا
احمم د األا لم د تدلحسدده وخلج دوا لدده يف ال ل
إلماممدده أو لقل د تدلحسدده يف جوددب مددا روى ,أو ألنلدده ال ي دددله الل عددن ثق د وذل ددك
الاهلا وسلحمان األعمش و بلاهحب الواعدي -وذ دل أا لمد آخدلين ) -انهدل جدامع
المحصح (ص.)7 4
وسددفحان بددن عححو د ددا ال يملددف احملدددثون يف قبددول عوعوم ده ألندلده قددد ثبددش هلددب أندلده ال
يدله الل عن ثق ولدلا ذ دله احلدافظ يف الطبقد الثانحد الدو احممد األا لمد تدلحسد ا
وقد أصاب احلافظ يف حح سفحان .
( : )7ومن العجااب أنله فعالا د لمل أحاديث هلا الباب ل ا واه .
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وأ لما روايمِّبه عن عحسى بن ايفولر وعبد اهلل بن بدلاهحب بدن قدار فدال مؤاخدلة علحده يف
ذلك ألنله أورد اليق ما يف ايفمابعات وهلا ال يوايف رلاه .
مث لن حددديث أيب هليددلة مددن اليددح الاهددلا عددن ابددن ايفسددحب صددحح ال غبددار علددى
صحمه ,وياداد قوة بطليح أيب صاح عن ابن قار عن أيب هليلة.
مث لع د ل مسددلما -رمحدده اهلل -أدر أندلده قددد يمعلددح بع د الودداي ددن ال يعددلف مودداه
احملدددثني بملددك البحانددات واللفمددات فح ددعف حددديث أيب هليددلة أو أن مسددلما يعددلف
ال ددالم واالخددمالف يف حددديث أيب هليددلة ويعددلف أندلده ال أثددل لددللك االخددمالف فحدده
ل وله رأى أنله ال بِّب لد من دعمه حبديث ابن عمدل ومحموند والقدوا يداداد قدوة بان دمام
قو ٍا آخل لحه فساق ما على الوحو المايل :
ق ددال -رمح دده اهلل -يف ايفوض ددع الس ددابح ب ددلقب (  : )7 59وح دددثي نه ددر ب ددن ح ددلب
وِمد بن ايفثىن قاال حدثوا حيىي -وهو القطان -عن عبحد اهلل قال أخربىن نافع عن
ابددن عمددل عددن الوددىب  قددال  (:صااة مااا مدا ي هاالل أمحاان ماان أىاار صااة

مي س لل إال للى د للىارلل ).
وحدثواه أبو ب ل بن أيب رحب حدثوا ابن ر وأبو أسام ح وحدثواه ابن مير حدثوا
أيب ح وح دددثواه ِم ددد ب ددن ايفث ددىن ح دددثوا عب ددد الوله داب  .ل ددب ع ددن عبح ددد اهلل ددلا
اإلسواد .
وحدثىن بلاهحب بن موسى أخربنا ابن أيب ناادة عن موسى اجل ي عدن ندافع عدن ابدن
عمل قال  :ظعش رسول اهلل يقول  -ثله .
وحدثواه ابن أيب عمدل حددثوا عبدد الدلنا أخربندا معمدل عدن أيُّدوب عدن ندافع عدن ابدن
عباي عن الوىب . 
وحدثوا قمحبد بدن سدعحد وِمدد بدن رمد لحعدا عدن اللحدث بدن سدعد قدال قمحبد حددثوا
لحث عن نافع عن بلاهحب بن عبد اهلل بدن معبدد عدن ابدن عبداي أنلده قدال  (:لن امدلأة
ني يف بحدش ايفقددي فدربأت
ارم ش ر وى فقالش  :ن ردفاين اهلل ألخدلج لن ف صدل ل
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 - ...فسا القص ُم قدول محموند -رضدى اهلل عو دا " : -فد نين ظعدش رسدول اهلل
 يقددول  (:صااة مي ا ( أي مد ا

س ا ل لله ) أمحاان ماان أىاار صااة مي ا

س لل من للى د إال للى د للىارلل ) .
ف ددله سددحاق رااع د قوي د ِ م د سدداق ا مسددلب -رمح ده اهلل -إلثبددات صددح احلددديث
وقصددده فح ددا واضد يمدددفح باللغبد ال املد ايفالصد يف ثبددات صددحمه ,ومددن قددال :
( لن هله السحاق على ح ام ا و تقاهنا ل دا سداق ا مسدلب لبحدان العلد وتوضدحح ا
) فلحبك على عقله !!
وح ددىت القاض ددي -رمحد ده اهلل -حامد د لد دواء ه ددله الف ددلة ال جد دلؤ أن يق ددول مثد د ه ددلا
ال الم وهللا ملى يف اإلرارة ُم عل احلديث أو بداألد ن ح دى دالم مدن أعلده ومل
يوددبه ببددش لم د يلددر ددا ُم هددله الف ددلة ويف احلقحق د ي نين أرحددب الباحددث وأِّبرددفح
علحه ذ قال  " :ألنله مل يلج ا يف األصول ,وال يف ايفمابع و ا أوردهدا يف الصدحح
للموبحه على علل ا وذلك ليِّبوجوه " ...
مث سددا تلددك الوجددوه ال ليب د الددو سددبقش مواقلددم ا ونعددوذ بدداهلل مددن ف ددب يِّبدؤندا ُم
قلب احلقااح .
اجلواب عن االختالف على نافع

ف ن قال قاا  :قد اخملف أصحاب نافع يف سواد هلا احلديث .
قلوا  :وقد اخملف أصحاب الاهلا يف سواد هلا احلديث
فما أجبمب به عن االخمالف على الاهلا هو جوابوا عدن االخدمالف علدى ندافع فد ذا
ددان االخددمالف علددى الاهددلا ال ي ددل ألندده مددن ايف ث دلين ,قلوددا  :قول دوا مث د هددلا يف
االخ ددمالف عل ددى ن ددافع و الل وقع ددمب يف المفلي ددح ب ددني ايفمم دداثالت وخبطد دمب يف مح ددادين
المواق ات .
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 - 77قال يف ص  : 0وهو من توضححه للق ح :
" وناقش ف حل اللحر ايفسأل األوُم (يعي دعوى الدارقطي أ ّن هلا احلديث
لددحه حفددو عددن أيدُّدوب " د فقددال ( يعددي ربحعدا)  " :ف أندده يلددر ددلا ُم رأا ابددن
معددني يف حددديث معمددل  ,عددن العدلاقحني ححددث قددال  :ذا حد ّدثك معمددل عددن العدلاقّحني
فاالفه اللعن الاهلا وابن ااووي  ,ف لن حديثه عو ما مسمقحب  ,فأ لما أه ال وفد
وأه اللام فال ( لا)
والصواب أه البصلة .
مث ق ددال الل ددحر أق ددول ّ :ن الثو دداء عل ددى معم ددل مس ددمفح  ,مث ّن ددالم اب ددن مع ددني
اليوطبح على هدلا احلدديث  ,ألنلده مل يالفده أحدد مدن أصدحاب أيُّدوب  ,حدىت حن دب
علحدده بددالوهب واللدلوذ  ,وأل ّن روايددات موسددى اجل ددي وعبحددد اهلل وعبددد اهلل بددن عمددل
عن نافع تؤيد رواي معمل عن نافع "
ُّ

توهيمه ابن أبي عمر بدون حجة وحطه من مرتبته !

قلددش ( :هددلا ددالم الباحددث ) " ّن معددىن قددول اإلمددام الدددارقطي "ولددحه حفددو "
صدواب أ ّن هددلا احلددديث لددحه حفددو
فحمددا ا ددل ُم بعددد تمبددع اوي د واهلل أعلددب بال ّ
عن أيُّوب و ّا احملفو عن الاهلا أل ّن ِمد بن رافع وعبد بن مححد ,رويا عن عبدد
الددلنا عددن معمددل عددن الاهددلا عددن سددعحد بددن ايفسددحب  ,عددن أيب هليددلة  ,وخالف مددا
ِمد بدن حيدىي ابدن أيب عمدل  ,فدلواه عدن عبدد الدلنا عدن معمدل عدن أيُّدوب عدن ندافع
عن ابن عمدل ,ومل يمابعده علحده أحدد يف حددود علمدي  .فدوهب فحده ِمدد بدن حيدىي بدن
أيب عم ددل  ,وه ددلا الق ددول م ددن اإلم ددام ال دددارقطىن -رمح دده اهلل -ممج ده وس ددديد ومواف ددح
للقواعددد  ,أل ّن ِمددد بددن رافددع أوثددح مددن ِمددد ابددن أيب عمددل  ,وابددن رافددع ممفددح علددى
ختلي حديثه  ,وقدظع من عبدداللنا قبد أن عمدى ( دلا) مدع اإلمدام أمحدد بدالحمن
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 ,و ددان رحد مددع اإلمددام أمحددد ومددع هددلا وقددد تابعدده عبددد بددن مححددد وهددو ثقد  ,مث ّن
معمدلا تابعدده سددفحان بدن عححود عددن الاهدلا بدده ومددن اليدح سددفحان أخلجدده الباددارا يف
ف اا ايفديو ( . )3 /
مث ّن سعحد بن ايفسحّب تابعه أبو سلم بن عبدداللمحن وأبدو عبدد اهلل األغدل عدن أيب
هليلة  ,ومن اليح أيب عبدد اهلل األغدل أخلجده البادارا مدن وجده آخدل وهدله الطدل
ل ا عود مسلب يف األصول  ,فأ لما ِمد بن حيىي بن أيب عمل العدىن ف و و ن ان
ثقد  ,فقددد قددال أبددو حددامت  :ددان رجددال صدداحلا و ددان بدده غفلد ورأيددش عوددده  ,حددديثا
موضدوعا  ,حد ّدث بده عددن ابدن عححود و دان صدددوقا انم دى ,قلددش (الباحدث )  :وهددلا
لددحه بمددوهني يدّداه ( ددلا) ,ألندّده وصددفه بال فلد جددلد أندلده رأى عوددده حددديثا موضددوعا
ما يه ل من الم أيب حامت ذلك ,ل ن ومل يمبني يل من تللمه وال مدن تللد عبدد
ال د ددلنا أ ّن اب د ددن أيب عم د ددل ظ د ددع م د ددن عب د ددد ال د ددلنا قب د د أن عم د ددى ( د ددلا) أو بع د ددده
,وعبددداللنا عمددى وبدددأ قبددول الملقددني بعددد ايفدداامني علددى قددول اإلمددام أمحددد ,وابددن أيب
عمل تويف سو 20هد ) انم ى .
أقول  :على هلا ال الم ع لدة مآخل :
عي يف حح معمل من قول ابن معني فقد أخطأ يف قولده " :
 أوالا  :على مانقله نوأه اللام " ف لن ( عودد أهد البصدلة ) معطوفد علدى أهد ال وفد وأصد دالم ابدن
معددني " ذا حدددثك معمددل عددن العدلاقحني فاالفدده اللعددن الاهددلا وابددن ادداووي  ,فد لن
حديثه عو ما مسمقحب  ,فأ لما أه ال وف وأه البصلة فال "
صده يف مددايب " بددني اإلمددامني مسددلب والدددارقطي "(ص ) 0
صده وف ن
وهددلا ال ددالم بو ن
وقد نقلمه من اليب الم ليب للحافظ ابن حجل (. )209/74
ويف ددالم ابددن معددني ذا حد ّدثك عددن العدلاقحني ,وهددلا اللفددظ نسددب ُم العدلا ,وأهد
اللام لحسوا من العلاقحني يف هله الوسب وال اللام جاء من العلا .واهلل أعلب
حب ال لب يف اصصام -والعحاذ باهلل -؟!
أهلا موه سبح قلب ؟ أم دفعه ّ
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ف ْن انش األوُم ف ي هحّو وليحِّبع ندل ما بىن علح ا من ال الم و ن اندش الثانحد ف دي
عهحمد ونوصددحه بالموبد ُم اهلل وَدنلا احلد نح ونِّبلدددانيه وأن يمحدلى القسددط يف القددول
ول ددو عل ددى نفس دده أو الوال دددين واألق دلبني ف د ن ال ددب ال ل د ي
ب بالباا د أ لول م ددن يص ددل
صاحبه (!) .
 ثانح ددا  :عل ددى تفس ددره ل ددالم ال دددارقطي حح ددث يق ددول  " :قل ددش ّ :ن مع ددىن ق ددولالددارقطي ":ولدحه حفدو " فحمددا ا دل يل بعدد تمبددع اويد -واهلل أعلدب -بالصدواب
أ ّن هددلا احلددديث لددحه حفددو عددن أيدُّدوب ,و ّ ددا احملفددو ( ددلا ) عددن الاهددلا ,أل ّن
ِمد بن رافع وعبدد بدن مححدد رويدا عدن عبدداللنا ,عدن معمدل عدن سدعحدبن ايفسدحّب
عن أيب هليلة وخالف ما ِمد بن حيىي عن ابن أيب عمدل ,فدلواه عدن عبدد الدلنا عدن
معمل عن أيّوب عن نافع عن ابن عمل ,ومل يمابعه علحه أحدد يف حددود تمبعدي فدوهب
فحه ِمد بن حيىي بن أيب عمل .
أقول ّ :ن الم الدارقطي واض أنله يقصد معملا وأنله انفلد لا احلديث عن أيُّوب
.
قددال-رمحدده اهلل " : -وأخددلج مسددلب حددديث عبحددد اهلل وموسددى اجل ددي عددن نددافع عددن
ابن عمل  ( :صة ما مد ي ).

وأتبعه عمل عدن أيُّدوب عدن ندافع " ولدحه حفدو عدن أيُّدوب "وخدالف ب ابدن جدلي
ولحث " .
فمحور احلديث هب يف الدرجد األوُم أصدحاب ندافع ومقارندات الدراسد تددورحوهلب
ويفا وجد الدارقطي أمامه عبحد اهلل بن عمل حافها ممقوا ومن خواص أصحاب نافع
ّ
وقد رار ه يف رواي هلا احلديث عن نافع اثوان مها موسدى اجل دي وعبدد اهلل بدن
عمل احلب أن يقول عن حديث ب " ولحه حفو عن نافع " ونهدل يف روايد أيُّدوب
أا م ما ب وجد بار األا لم تعهمه وتلفع من ردأنه
فوجد أمامه جبال ومل جد فحه ّ
ووجددد أا لمد اجلددلح والمعدددي جعلوندده يف الحعد أصددحاب نددافع حفهددا وضددبطا واتقانددا
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أحب لحك أو عبحد اهلل ؟
,ووجد عثمان الدارمي يسأل ابن معني  :أيُّوب عن نافع ّ
فحقول ابن معني  :المها ومل يدِّبف ن .
ووجد أبدا حدامت يقدول ِّ :بسديي ابدن ايفدديي  :مدن أثبدش أصدحاب ندافع ؟ قدال  :أيُّدوب
وف له ,ومالك و تقانه ,وعبحد اهلل وحفهه .
انهل  :اليب الم ليب ( ) 59/7ور ا وجد فحه أقوى من هلا.
 ثالثددا  :ولددو ددان الدددارقطي يليددد مددا ذ ددله ايفلحبددارا لقددال  ":واحملفددو مددا رواه عبدددبن ِّبمححد وِمد بن رافع عن عبد الللنا عن معمل عن الاهلا  ...اخل .
 رابعا  :يلى القارئ أ لن الدارقطي مل يلل ال مدن قليدب وال مدن بعحدد ُم أ لن الدوهبمددن ابددن أيب عمددل وال دندددن حددول ظاعدده مددن عبددد الددللنا ال قب د اخددمالت عبددد
الللنا وال بعده .
تقويل امإما الدارقطني ما مل يقل !!

 -خامسد ا  :تددلى جلحد ا أ لن ايفلحبددارا يمادلص علددى الدددارقطي ويِّبق نولدده مددا مل يقد (!)

فحقول  ( :وهالل للىد ل من للإلم للىا لل ن تا تمق ا وسا ي وها م للماق ىلد لل ا
ع ّن ما بن للما أوثق من ما للبن أبا ر ،وللبن للما مق ق ل تخريج

ـ يثا ،ون سا ا مان لا للىار للق نلان أن
!)..

اا( دلا) ماا للإلما أـ ا با ىي ن

يا أخي من قال ّ :ن هلا قول للدارقطي ؟!
ف هو اللا قال  ّ " :ا احملفو عن الاهلا " ؟!
وه هو اللا ح ب على ابن أيب عمل بالوهب ؟!
وه هو اللا اسمدل على ومهه االف ِمد بن رافع وعبد بن مححد ؟!
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حف تسمجحا أن خت قوالا من عود مث توسبه ُم غر ؟! ال يسحلما ذا ان عايفا
ذ حا ألْمعيحا فليد دهله ومن أعلب الواي بالعبارات ودالالاا ؟!
ي على أر ٍ
دااص ِّبمعحودني يف المده ,فمد المده الدلا هدو ندي
ف و-رمحه اهلل -ن ل
واض وتأيت بلأا من عود ال حيممله المه ال من قليب وال من بعحد
وتقول عوه  " :وهلا القول من الدارقطي ُ " ...م آخله !
وما ح ب هلا المصلف عود احملدثني ؟ ب ما ح مه عود لحع العقالء ؟!
مثل نلك يجت ُّد يف ثبات ظا ِمد بن رافع من عبد الللنا بحوما تِّبل ن ك يف ظا ابن
أيب عمل موه قب اإلخمالت !! .
لن د ل مددا بدوحمدهِّب علددى هددلا القددول ايفوحددول هددو بودداء علددى غددر أسدداي أو هددو البودداء
على ايفوج !
فأا جلأة هله ؟!!
المالصات مل ختطل ببال الدارقطي -رمحه اهللُّ -
ولع ل هله ُّ
 سادس ا  :تلاه جم د يف ذ ل ممابعات حلديث ِمد بن رافع ويفعمل ولسدفحان ابدنعححو وسعحد بن ايفسحب ,بحومدا ي ددم ايفمابعدات واللدواهد ايفمعلقد حبدديث ابدن عمدل
رضدي اهلل عو مددا -ويمجاهد روايددات اجلبددال هلددا مثد عبحددد اهلل بددن عمددل وحيددىي ابددنس ددعحد القط ددان وغرمه ددا م ددن اجلب ددال لط ددل ح ددديث اب ددن عم ددل ومحموند د -رض ددي اهلل
عو ب. -
واألعجب من ذلك أنله يف األخر ي ُّل علح ا لّ ا  :حديث أيب هليلة وحديث ابدن
ويوسف رواهدها نسف ا !!
فحوسف ا
عمل وحديث محمون
ِّب
ِّب
 سابعا  :مث انهل حف أجلبش على هدلا ايفهلدوم ابدن أيب عمدل-رمحده اهلل -خبحلدكورجلك فوجدت يفاالفحه ممابعات وللحوخ ب ُم آخل السود من صدحح البادارا
ومن صحح مسلب ,وجتاهلش ممابعاته وهي عود يف صحح مسلب !
جهله حبقيقة املتابعة !
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 ثاموا  :ومن هلا البوداء ايفو دار قولدك  " :مث ّن معمدلا تابعده سدفحان بدن عححود عدنالاهلا ومن اليح سفحان أخلجه الباارا يف ف اا ايفديو ( " )3 /
 -أقول  :يا هلا ! يا مس ني ! ّن حديث معمل يف و ٍاد وحديث سفحان يف و ٍاد

آخل  :حديث معمل لفهده  ( :صة ما مد ي هالل لير مان أىار صاة ماا
غير من للى د

إالّّّّ للى د

للىارلل ) مسلب ()7472/2

وحديث سفحان يف الباارا  ( :ال تش للىرـ تل إال إى ثةث مد
للىارلل ومد للىرس ل ومد للعنص ).

 :للى د

مأين هالل من اللك ؟!!

مإن كتت ال ت ي مقلك مصيل

* * * وإن كتت ت ي م ى صيل أ ظو (!!)

ُّ
ُّ ُ
تللطه على ابن أبي عمر ونتيجة هذا التللط

وموه  :قولك " فأ لما ِمد بن حيىي بن أيب عمل العدين ,ف دو و ن دان ثقد فقدد قدال
أبو حامت  " :ان رجال صاحلا و ان به غفل  ,ورأيش عوده حديثا موضوعا حد ّدث
به عن ابن عححو ,و ان صدوقا " اهد
مث قلددش  :وهددلا لددحه بمددوهني يدّداه ( ددلا) ,ألندلده وصددفه بال فلد جددلد أندلده رأى عوددده
حديث ا موضوع ا مدا يه دل مدن دالم أيب حدامت ذا ل دن ومل يمبدني يل مدن تللمده وال
من تلل عبد الدلنا أ ّن ابدن أيب عمدل ظدع مدن عبدد الدلنا قبد أن عمدي ( دلا) أو
بعده وعبد اللنا عمي وبدأ ( لا) قبول الملقني بعد ايفاامني على قدول اإلمدام أمحدد
وابن أيب عمل تويف سو 20هد ) اهد .
 -أقول  :م اى هلا ال الم المقلح من رأن ابن أيب عمل حىت ج ا على آخل
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ندف ٍ
ه مدن أنفداي روايمده يف صدحح مسدلب ودفاعده عوده ضدعحف جددا ,ولدو أراد ذلدك
لسا أقوال العلماء اآلخلين فحه .
وقولدده  " :ول ددن مل يمبددني يل مددن تللمدده وال مددن تلل د عبددد الددلنا أ ّن ابددن أيب عمددل
ظع من عبد اللنا قب أن عمي أو بعد  " ...خل .
 أقول فحه  :ما أتعه ح لظ ابن أيب عمل عود هلا الباحث !
ٍ
ممابعات له ال جدها ولو بعد حبث اوي ,وهدي بدني يديده وأمدام عحوحده
ي ْن حبث عن
,و ن حبدث لدحعلب مددىت دان ظاعده مددن عبدد الدلنا مل جددد مدا حيد هددله ايفلد ل غددر
أندلده هددله ايفدلة مل يق د مل أجدددها بعددد تمبددع اوي د ! فحبدددو أندّده مل ي لّددف نفسدده عودداء
البحث عو ا ,وال أدرا ه يِّبد ير أبعادها أو ال يدر ذلك ؟!
ِّببني له خطلها وأبعادها :
وأنا أ ن ِّب
لن ابن أيب عمل مدن رجدال صدحح مسدلب وال مدلا والوسدااي وابدن ماجده وقدد روى
عوه مسلب وحده مدااو حدديث وسدم علدل حدديثا( )7ولعد ل األا لمد اآلخدلين قدد روْوا
عوه ال ثر .

ف ذا المبه علحوا األمل يف ظا ابن أيب عمل ه ظع من عبد الدلنا قبد أن يدملط
عبددد الددلنا أو بعددد اإلخددمالت وجددب علحوددا أن نموقددف عددن قبددول روايمدده وجدلت هددله
ايفل ل أذياهلا على ملوياتده عدن عبدد الدلنا وعلدى رأسد ا ملويدات مسدلب ومو دا
هلا احلديث اللا يدور الوقاش حوله وقد أوقعه الباحث يف فر هله ايفل ل .
لحقلب القارئ من تلجح أ ّن ظاعه مدن عبدد الدلنا دان بعدد اإلخدمالت يسدو هدلا
القددول " وعبددد الددلنا عمددي وبدددأ ( ددلا) قبددول الملقددني بعددد ايفدداامني علددى قددول اإلمددام
أمحد وابن أيب عمل تويف سوه 20هد ) اهد

( : )7اليب الم ليب (. )091/5
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ويليددد ايفلحبددارا أن يقددول  :وهددلا ددا يسدداعدنا علددى القددول بأندلده ي لددب علددى الهددن أ ّن
ظا ابن أيب عمل من عبداللنا ان بعد اإلخمالت .
فوداداد حرة وتوقفا يف ملوياته !! ولوبدأ لا احلديث .
سل تقاعسه عن ح هله ايفل ل بالبحث عو ا يف مهاهنا ومن مهاهنا
وال أعلف ّ
الثقددات))

ب د يف الحع ددا مدداب ((ال وا ددب الو درات يف معلف د مددن اخددملط مددن الددلواة
أليب الرب ددات ِمددد بددن أمحددد ايفعددلوف بددابن ال حددال ايفمددويف سددو 5 5هد د وهددو مددن
مطبوعددات ايفل ددا العلمددي امعد أم القددلى الددو يدددري فح ددا الباحددث وال أسددمبعد أ ّن
دون هدلا ال مداب علدى اداللب الدراسدات العلحدا دا
عوده نسا مو ا ,ف لن اجلامع ت ّ
وعلددى غددرهب مددن اددالب العلددب ومددن مهاندده " المقححددد واإلي دداح رددلح مق ّدم د ابددن
الصددالح " للحددافظ العلاقددي وهددو مدداب ملد ور وال أسددمبعد أن ي ددون مددن ِمويددات
م مب الباحث وقد ذ ل هلان اإلمامان يف مابح ما أ ّن ِمدد بدن حيدىي بدن أيب عمدل
العد د د دددين ّد د د ددن ظد د د ددع مد د د ددن عبد د د ددد الد د د ددلنا قب د د د د اإلخد د د ددمالت  .انهد د د ددل  :ال وا د د د ددب
الورات(ص )219-213والمقححد واإلي اح (ص. )034
فبماذا يفسل تقصر الباحث وتقاعسه عن ح هله ايفل ل ؟!
اهلل وحده يعلب ما توطوا علحده القلدوب و (

ّ
َّ
ّ
إنما األعمال بالنيات وإنما لكـل امـر

مانوى ).
72د قال يف ص " : 9وعلى حال أنله خالف الثقمدني  ,أحددمها أوثدح موده وانفدلد
بطليح عبداللنا عن معمل عن أيُّوب عن ندافع عدن ابدن عمدل  ,ومل أجدد ألصدحاب
أيُّدوب السدحما محدادبن نيدد وابدن علحد ومهددا مدن اثبدات أصدحابه روايد عدن أيُّدوب هددلا
احلديث يف حدود تمبعي ,وهللا قال اإلمام الدارقطي ":ولحه بداحملفو عدن أيُّدوب "
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,ولددوال أندلده قددال هددلا مل أنمبدده ُم هددله العلد البعحدددة  .واإلسددواد ادداهله سددلحب و ودتدده
نسار ُم تصحححه " .
 أق ددول  :م ددا نال الباح ددث ِّبمعجب دا ددله األس ددطورة ال ددو يلبط ددا بال دددارقطي فم ددارةيسددمح ا قولدده وأخددلى يدداعب أ ّن قددول ال ددارقطي يلددر لح ددا " ولددوال أندلده قددال هددلا مل
انمبه ُم هله العل البعحدة "
أا أندلده اسددمطا أن يددأيت ددا مل يسددمطعه األوااد ! وذلددك ب درا دده هددله العلّد البعحدددة
أا أسداي و قدد قد ّدموا مدا يب ّدني نيف دا
وهي-حقا -بعحددة جددا عدن الواقدع فلدحه هلدا ّ
و دّدا قلودداه سددابقا أ ّن عبددد الددلنا قددد روى هددلا احلددديث يف مصددوفه ّدا يق ددي علددى
ّ هله المّ اوي ,ولو ِّب ولا من هوات اثانفات وايف الطات لقلوا  :أ ّن هلين الثقمني
مهددا اللددلان أخطددآ يف رواي د هددلا احلددديث فاالفددا مددا سددجله رددحا ما يف مصددوفه ذ
روى احلديث فحه عن معمل عن نافع ومها يلويانه عن معمل عن الاهلا .
وِمددد بددن رافددع م ددطلب فبحومددا هددو يددلوا يفسددلب هددلا احلددديث عددن عبددداللنا عددن
معمل عن الاهلا ف ذا به يلويه للوسااي عن عبداللنا عن ابن جلي قال  :ظعدش
نافعدا يقدول  :حد ّدثوا بدلاهحب ابدن عبددد اهلل بدن معبدد بدن عبّداي أ ّن محموند نوج الوّددُ
 قالددش  :ظعددش رسددول اهلل  يقددول  ( :صااة مااا مدا ي هاالل أمحاان ماان

أىر صة مي س لل من للى دا إالّ مدا
 )739/9باب الصالة يف ايفسجد احللام .

للىنعلا )

( الوسدااي

فمحمد بن رافع يل مع عبدد بدن مححدد يف الفد مدا رواه ردحا ما عبدداللنا يف
مصوفه ويايد بأ ّن روايمده عودد مسدلب ختدالف روايمده عودد الوسدااي ف دو مدثال م دطلب
علددى موطددح باحثوددا هددلا مددا سددحأتى يف مواقلددمه يف اآليت فلددو قابلدده م ددامل جمددانف
ث هلا ايفوطح ل ان أقوى موه حج وأقلب ُم الواقع فبماذا جحب ؟
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و أيّ ما أبعد عدن اللدبه روايد ِمدد بدن أيب عمدل أم روايد ِمدد بدن رافدع و عبدد بدن
مححد ؟
وبعددد أن ات ددحش ب دلاءة ِمددد بددن أيب عمددل دّدا نسددبه لحدده الباحددث ,وأ ّن روايمدده يف
مسلب عن عبد اللنا عن معمل عن نافع تؤ دها رواي رحاه يف مصوفه .
ي
حب عن هله اللبه فوقول  :لن عبد اللنا من احمل ّدثني ايف ثلين وهو حافظ ممقن
ِّبن ِّب
ويلوا عن معمل عن أيُّوب ويلوا عن معمل عن الاهلا ويلوا عن ابن جدلي وقدد
أ لدى هله ايفلويات ُم أصحابه ما ظع ا وتلقاها عوه أصحابه ومو ب ابن أيب عمل
وِمددد بددن رافددع وعبددد بددن مححددد فددأ لد ْوا عودده مددا ظعدوا ,مددا ددان مو ددا عددن معمددل عددن
الاهلا ,وما ان مو ا عن معمل عن أيُّوب ,وما ان مو ا عن ابن جلي ّ واحدد
أا تعلحد هلددله اللوايددات وأمثاهلددا الّ حبجد واضددح
مددو ب أ لدى مددا ظددع وال نقبد ّ
اللمه ونلد اللب ات واألوهام واصحاالت .
 72د قددال الباحددث يف ص " : 9وبعددد هددلا المحليددل يمبددني لوددا أ ّن روايد عبحددد اهلل عددن
أا
نددافع -وهددي أي ددا مومقدددة مددا يددأيت -ال يعطددي ( ددلا) لطليددح معمددل عددن أيدُّدوب ّ
قوة  ,أل ّن موضع الوهب ّ ا هو يف رواي ابن أيب عمل عن عبداللنا دلا الوجده وأ ّن
عبحدد اهلل-
اليح أيُّوب رداذّة وال تصدل أن ت دون ممابعدا لطدل أخدلى  -لوايد
واليوفع ال الم هوا بأ ّن أيُّوب من أثبش أصحاب نافع ذ ّأهندا مل يثبدش ( دلا ) و ذا
ثبمش  ,ف و أوُم بال جح ".
أا قدوة
أا َليل هلا و حدف يمبدني لودا أ ّن روايد عبحدد اهلل عدن ندافع ال يِّبعطدي ( دلا) ّ
ّ
لطلي ددح معم ددل ع ددن أيُّددوب ,ومل ت دددري روايد د عبح ددد اهلل ال حب د ّدح وال ببااد د وال ح د دىت
باثانفات ,وه ه لا يفع احل دام العددول ؟ يصددرون األح دام بددون دعدوى وال
ا ححثحات ل ح ام الو يصدروهنا ؟!
جاب و بدون أ ّ
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ولقد سبقش لك جمانفات وااوي حول رواي ابن أيب عمل عن عبداللنا عن معمل
عددن أيدُّدوب ورغددب ّأهنددا جمانفددات -تبددني نيف ددا فحمددا أسددلفواه -ف ددان يوب ددي أن تددل ل
خالص دراسمك عو ا وحدها.
مث تقوم بدراس وتمبعات اويل للواي عبحد اهلل ,مث تقوم بدراس وتمبعات اويل
للواي عبد اهلل بن عمل العملا ,مث تقوم بدراس وتمبعات اويل للوايد عطداء بدن أيب
رباح عن ابدن عمدل-رضدي اهلل عو مدا -ولدو رافقم دا ل دا جمانفدات وادويالت مث بعدد
هلا تقول  :وبعد هلا المحليل تبني لوا  ..اخل لح ون المك على األق ّ مقبوال
عود من اليعلف واقع األمل فحوطلي علحه !
أ لما َليل على هله اللا ل فال يقبلده أحدد لده ِّبمسد ِّب مدن عقد ٍ ف دال عدن أن تمب لدني
له حقحق األمل.
7د قال الباحث يف ص  " : 9مث ّن اللا نق ف حل اللحر من الم حيىي بن
أا فاادة هوا  ,ف لن أيُّوب من البصليني  ,ومعمل أي ا بصلا
معني  ,ال أجد له ّ
األص  .مث نال الحمن  ,والرىء يف روايمه عن أيُّوب  ,مث اللا فحه أ ّن معملا يفا
قدم ُم بصلة ( لا) لايارة ّأمه ,مل ي ن معه مابه ,و ان حيدث من حفهه فأخطأ
,ف ذا روى البصليون عوه فححماج ُم ممابع لحطمين القلب مع ب ( لا) أ لما عبد
اللنا ّ ا ظعه من مابه  ,وروايمه عوه صححح "
السل يف نقلي ل الم ابن معني يف معمل أ ّن الددارقطي عدامل فد ّل ومثلده
 أقول ّ :ن ّال يلس ال الم جاافا فقدرت أنله البد من سبب لقوله ":ولحه حفو عدن أيُّدوب
"  ,و ان قد ذ ل معملا معه يف سحا المه ف ان ذ له مع أيُّدوب يف سدحا المده
قليو على أنله يقصد أو يعل عمل .
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و وددش وال أنال أعمقددد أ ّن الدددارقطي ال حي ددب علددى احلددديث  ,بأندلده ردداذ أو مو ددل
جلد أن يوفلد به واحد من الثقات فلأيش أن أقلب ما مي ن ان يوجه به المه هدو
قول ابن معني فحما يلويه معمل عن العلاقحني بصليني انوا أو وفحني .
هللا ال ل ايفعقول نقلش الم ابن معني  ,مع عدم اجلام بأ ّن هدلا هدو قصدده ومدع
أا نمحج ألنله مل يقدم حجد تددعب قولده
اح امي للدارقطي  ,فلب أبن على المه ّ
رددت بلواي معمل عن أيُّوب عن نافع بقح اللوايات عن ندافع
مي الّ أن
ِّب
فما ان ّ
وذلك واض يف رسالو بني اإلمامني .
مث أنيد اآلن أندل ني أقب قول ابن معدني يف روايد معمدل عدن العدلاقحني بصدليني و دوفحني
الليف روايد قمددادة وأيدُّدوب  ,ف ندّ ْده ددان حيفددظ حديثده عددن قمددادة و ددان بحودده وبددني أيدُّدوب
صددل وثحقد أعمقددد أندلده ددله الصددل ددان حيفددظ حددديث أيدُّدوب أل لن هددله الصددل عبددارة
عن ايفالنم ِّبحيسب هلا حساب عود احملدثني ويلجحون دا عودد االخدمالف " وانهدل
ا ددليب الم ددليب ( )209/74وس ددر أع ددالم الو ددبالء ( )5-1 /1للم ددأ ُّ د م ددن ه ددله
الصل بأيُّوب .
أ لما قول الباحث  (:مث لن اللا نق ف حل اللحر من الم حيىي بن معني ال أجد
له أا فاادة ) ف لا ح ب على نفسه  ,هو صداد فحده ألنلده قلمدا يسدمفحد مدن دالم
العلماء  ,ولو ان يسمفحد من الم العلماء يفا وجدت حبث هلا ملحيا باألخطاء .
ومددن ال ددالم الددلا مل يسددمفد مودده ددالم ابددن معددني هددلا  ,فددابن معددني يفحدددنا ب المدده
هلا أ ّن رواي معمل عن العلاقحني البصليني وال وفحني ضعحف وباحثوا جع جملد دون
ا دلحد الل ونده بصدليا
معمل بصليا مدن األدلد علدى صدح روايمده عدن أيُّدوب بددون أ ن
ومل يِّبسلب بقول ابن معني فمعىن هلا أنله حب ب بصليمه جدب أن تقبد روايمده عدن د
البصليني (!).
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قش به غلضا ما أسلفش.
أ لما أنا فاسمفدت موه بأن ح لق ِّب
وال أنال أسمفحد موه لما وجدت رواي معمل عن أحد من البصليني فد نين أسمح دل
مقول ابن معني هله فأناهلا موالم ا وأِّبعطح ا ح م ا الل من وجدت له دلدحال يلجده
من قول ابن معني هلا وهو ثق يف نفسه أيُّوب وقمادة ف نين أقب
رواي معمل عوه وأِّبناهلا موالم ا وأِّبعطح ا ح م ا.
 -70قال الباحث ص ( : 3-9:مث ايفسدأل الثانحد وهدي االخدمالف علدى أصدحاب
ن ددافع عو دده وق ددد أورد اإلم ددام ال دددارقطي يف العل د  91/7/وج ددوه االخ ددمالف وه ددي
بع د ب قددال  :عددن نددافع عددن أيب هليددلة ,والددبع اآلخددل قددال  :عددن نددافع عددن ابددن
عمل ,واآلخل قال  :عن سامل ونافع عدن ابدن عمدل ,والدبع اآلخدل قدال  :عدن ندافع
عن ياي عن أيب هليلة وبع ب قال  :عن نافع عن بلاهحب بدن عبدد اهلل بدن معبدد
بن عبّاي عن ابن عبّاي عن محمون ,وبع ب قال  :عن نافع عن بلاهحب بن عبد
اهلل بن معبد عن محمون بدون الواسط .
وقال الدارقطي  :وهو الصواب عدن ندافع  .يعدي عدن بدلاهحب بدن عبدد اهلل بدن معبدد
عن محمون .
و ددلا رجحدده اإلمددام الباددارا ( )24 /7و ددلا الوسددااي يف سددووه ( )27 /9مدداب
ايفواسددك  ,ب داب ( ف د الصددالة يف ايفس ددجد احل دلام ) ,ل ددن يف المدده ردديء م ددا
أبدددى ف ددحل اللددحر ( ددلا) و ددلا القاضددي عحددا مددا أرددار لحدده اإلمددام الوددووا يف
رلحه يفسلب ( )733/5وتلجحح ب صحح وموافح للقواعد ..
وإلي داحه أذ دل أ لن أصدحاب نددافع الدلين اخملفدوا عوده يف هددلا احلدديث مدا ذ ددلهب
الدارقطي يف العل هب :
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7د موسى بن عقب
د وعبحد اهلل بن عمل

2د وِمد بن عبد اللمحن بن أيب لحلى
0د وموسى بن عبد اهلل اجل ي

9د وعبد اهلل بن عمل العملا

3د وعبد اهلل بن نافع موُم بن عمل

1د وابن جلي

9د واللحث

وموسى بن عقب اخملف علحه  ,فقح عوه عن نافع عن أيب هليلة  ,وقح  :عوه عدن
سددامل ونددافع عددن ابددن عمددل  ,وقح د  :عودده عددن نددافع عددن يدداي عددن أيب هليددلة فلواي د
موسى بن عقب م طلب .
وِمد بن عبد اللمحن بن أيب لحلى  ,قال  :عن نافع عن أيب هليلة .
وِمد هلا ضعحف لسوء احلفظ .ومع هلا خالفه أصحاب نافع .
وعبحد اهلل بن عمل قال  :عن ندافع عدن ابدن عمدل  .وعبحدد اهلل هدلا ذ دلوه يف أثبدات
أصحاب نافع  .وتابعه موسى اجل دي وهو دويف ,وثقدوه الل أ لن العجلدي قدال  :ثقد يف
عداد اللحو  .اه د يعدي دون األثبدات .وقدال أبدو نرعد صداح  ,وقدال أبدو حدامت  :ال
ا ابق ٍ من ابقات أصحاب نافع .
بأي به  .هلا ومل يل لوه يف أ ن
مث تابعه عبد اهلل بن عمل العملا وهو ضعحف ذ لوه يف ابق ال عفاء وتابعده أي دا
عبد اهلل بن نافع أ رب ولد نافع موُم ابن عمل جعلوه يف ابق ايف و ني.
وممابع موسى اجل ي هي الو تقوا حديث عبحد اهلل .
وأ لما ممابع عبد اهلل بن عمل ال تعطي له قوة عود الف الثقات ما يأيت.
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ل ن خالف ب ابن جلي واللحث بن سعد فلويا عن نافع عن بلاهحب بن عبد اهلل ابن
معبد عن محمون وهلا هو الصواب.
وذلك أ ّن ابن جدلي ذا ص ّدلح بالسدما ( دلا ) وصدلح بده يف روايد الوسدااي ومسدود
اإلمام أمحد ( ) 0/3ف و من أثبات أصحاب نافع.
قددال حيددىي القطددان  :ابددن جدلي أثبددش يف نددافع مددن مالددك ومعددلوف أ ّن مالددك ( ددلا)
عن نافع عن ابن عمل سلس ذهبح عود اإلمام الباارا.
واللحددث بددن سددعد مددام معددلوف وجعلده الوسددااي يف الطبقد اللابعد مددن أصددحاب نددافع
و ذا اجممع ابن جلي واللحث ف و اللا ي ج ويمقوى من ما اجممدع علحده عبحدد
اهلل وموسى اجل ي ..
أقددول  :هددلا ال ددالم فحدده ت دلار وقددد تقدددمش اإلجابد عددن بعد
أناقش ما أرى أنله يوب ى مواقلمه وأحح على ما تقدم نقاره :

الوقددات فحدده وسددوف

 79د أوالا  :قولدده  :وقددال الدددارقطي  :والصدواب عددن نددافع ( يعددي عددن بدلاهحب ابددن
معبد عن محمون ) .
سمأيت مواقل هلا ,وقد ق لدموا أي ا مواقلد الددارقطي يف المده علدى هدلا احلدديث
على الممبع .
 73د ثانحددا  :قولدده  ":و ددلا رجحدده اإلمددام الباددارا و ددلا الوسددااي يف سددووه  ...و ددلا
القاضي عحا ".
تقدمش مواقل أقواهلب وبحان ضعف حجج ب وعدم اسمحفاا ب ألالاف ايفوضو .
71د ثالثا  :قوله  " :تلجحح ب هلا صحح وموافح للقواعد " ..
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قد بحوا سلفا ضعف حجج ب وتفاواا يف هلا ال عف وسوسمويف البحدان اللدايف ن
راء اهلل يف اآليت .
79د رابعا  :ذ ل أصحاب نافع اللين اخملفوا علحه يف رواي هلا احلديث وهب مثانحد
ذ لهب لاال وتل أيُّوب وهو الماسع .
مث أعاد ذ لهب مصحوبا بل ٍ
يء من الوقد وسوواقله ا يبدو لوا :

ُّ ٌ
مغالطات أو تلرع يف األحكا وسوء تطبيق للقواعد

 7د قددال  ":وموسددى بددن عقبد اخملددف علحدده ,فقحد عودده عددن نددافع عددن أيب هليددلة وقحد
عودده عددن سددامل ونددافع عددن ابددن عمددل ,وقحد عودده عددن نددافع عددن يدداي عددن أيب هليددلة ,
فلواي موسى بن عقب م طلب .
 أقددول  :هددلا تسددل يف احل ددب ألندّده مل يدددري األسددانحد ُم موسددى بددن عقب د حددىتيصدر مث هلا احل ب.
 وثانحا  :ال جون احل ب على األسانحد ايفاملف باإلضطلاب الل بللاني : أوالا  :عدم م ان اجلمع بني ملف ا. وثانحددا  :بلددلت أن ال يه ددل رجحددان لبع د ا علددى بعدبع األسانحد لام القول ب جححه .

فد ذا ا ددل رجحددان

(
ويِّبؤ د ما أقول قول احلافظ يف مقدم الفدم (ص: ) 05- 09
 ..االخمالف على احلفا يف احلديث ال يوجب أن ي ون م طلبا ال بلدلاني
أحد دددمها  :اسد ددمواء وجد ددوه االخد ددمالف فمد ددىت رج د د أحد ددد األق د دوال قد دددم وال يع د د
الصحح بايفلجوح  .ثانح ما  :مع االسمواء أن يمعلر اجلمع على قواعدد احملددثني
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وي لب على الهن أن ذلك احلافظ مل ي دبط ذلدك احلدديث بعحوده فححويدل حي دب
على تلك اللواي وحدها باالضطلاب ويموقدف عدن احل دب بصدح ذلدك احلدديث
لللك  )..اهد.
ومل ي د ددع الباحد ددث هد ددلين اللد ددلاني يف حسد ددبانه ب د د أقد دددم ممسد ددلعا ُم القد ددول
باإلضطلاب.
ولع ل ال لسبب أنله مل يل واحدة من هله اللوايات عن محمون فالي أن ت ون اللواي
الو فح ا قوله عن سامل ونافع عن ابن عمل هي اللاجح وت ون نمحج رجحاهنا أن
تثق ف عبحداهلل بن عمل وأصحابه فح حع ج ده فسار ُم القول باضطلا ا.
و ددان علحدده ذ مل جددد سددبحال ُم دراسددم ا و ُم معلف د ال دلاج مددن ايفلجددوح مو ددا أن
يموقف عن احل ب علح ا مطلقا.
75د خامسا  :قال  " :وعبحد اهلل بن عمل قال عن نافع عن ابن عمل " .
وعبحد اهلل هلا ذ لوه يف أثبات أصحاب نافع ال أسمبعد أ ّن الباحث قد االع تللد
عبحد اهلل  .ورأى ما قالده أا لمد اجلدلح والمعددي مدن اإلردادة والمده العالحد فلدب يعجبده
ذلك فأخل هله اجلمل ٍ
بحد  -أاوُّ ا ملتعل  -وأسل ُم موسى اجل ي لحدل ل يف
تللمه ما يِّبقلن ِّب من رأنه.
وسأذ ل رحيا ا مدح به عبحد اهلل ألبلهن على م انمه العهحم :
قال أبدو حدامت  :سدألش أمحدد بدن حوبد عدن مالدك وأيُّدوب وعبحدد اهلل أيدُّ ِّب دب أثبدش يف
نافع ؟ فقال عبحد اهلل أثبم ب وأحفه ب وأ ثلهب رواي .
يل من مالك يف نافع .
وقال أمحد بن صاح  :عبحد اهلل ّ
أحب ّ
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و قال ابن معني  :عبحد اهلل عن القاسب عن عاال اللهب ايفلبلك ُّ
بالد نر "
اليب ال مال ( )993/2وتل لة احلفا ()737/734/7
ومن ملجحاته يف نافع على الفحه أنّه بلديُّه ف المها مدين ,ومدن ملجحاتده مالنممده
لوافع انهل اليب ال مال يف ايفوضع السابح .
َّ
غمطه ملوسى اجلهني مرة أخرى

24د سادسا  :قال  " :وتابعه ( يعي عبحد اهلل بن عمل ) موسى بن عبدد اهلل اجل دي
وهو ويف ,وثلقوه الل أ لن العجلي قال  :ثق يف عداد اللحو  .اهد
يعي دون األثبات .
وقال أبو نرع  :صاح  ,وقال أبو حامت  :ال بأي به .
ا ابق من ابقات أصحاب نافع " .
هلا ومل يل لوه يف أ ن
يعي  :أنله مل ي فه قول ابن حجل فحه  ":ثق عابد " ,وال قول الدلهُ فحده " حجد
"
فال ب لد من البحث عن أقوال ابط به عن هله ايفلتب فحقدول  :هدو  " :وثقدوه " بددل
(ثق ) أو (حج ) عبارتان قاهلما الدلهُ وابدن حجدل وال أدرا هد يعدلف الفدل بدني
(ثق ) و (وثدل ِّبقوه) أو ال ؟! وأاوُّه يعلف هلا الفل .
َّ

خيانته يف النقل !!

ومن ايفؤسف جدا أنله مل يوق عبارة أيب حامت بأمان !!
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ف د لن أبددا حددامت قددال فحدده  " :البددأي بدده ثق د صدداح " انهددل  :هددله العبددارة يف اجلددلح
والمعد د دددي (ج0قسد د ددب /7ص )705يف ايفصد د ددورة عد د ددن الطبع د د د األوُم (. )705 /9
وانهلها يف اليب ال مال للماا ( . )7 95 /
وه ما للعسر يألا من للىعل للت م ي للمق ه لل ويقرك م يخ ى .
فقد تل قول ابن معني فحه " ثق " وقول أمحد " ان ثق " وقول حيىي بن سعحد
" ددان ثقد "  ,فد د هددله العبددارات العالحد وأخددل العبددارات األدىن وحددلف مددن
دالم أيب حدامت مددا يلفعده !! راجددع ايفصددرين السددابقني وأخدل مددا يف ده يف نهددله وال
أدرا يفاذا يلت ب هله األفاعح ؟!
ا ابقد مددن ابقددات أصددحاب
مث قددال  " :ومل يددل لوه  -يعددي موسددى اجل ددي  -يف أ ن
نافع ماذا يليد له العبارة وما فااداا ؟
لعله يمل ك يف ظا اجل ي من نافع أو يليد أن يِّبل ن ك غره .
هضمه لعبد اهلل العمري

27د سابعا  :قوله  " :وتابعه أي ا عبد اهلل بن عمدل العمدلا وهدو ضدعحف ذ دلوه يف
ابق ال عفاء "
مل يسلك هلا الباحث مسل ا واحدا يف تلاجب هؤالء النلجال !
فم ددثال مل يعجب دده يف موس ددى اجل ددي ق ددول احل ددافه ْ ي
ني  :ال ددلهُ واب ددن حج ددل ف ددلهب
يبحث عن أقوال َقح غلضه وفع ماذ لناه .
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ويف عبد اهلل العملا وجد أل لول وهل ما يلفي غلحله فا مفى به بد ناد علحده قولده :
ذ ددلوه يف ابق د ال ددعفاء ,ومل يبحددث عددن أق دوال أِّبخددل تلفددع مددن رددأنه مددثالا أو حبددث
فوجدد قددول أيب حددامت  " :رأيددش أمحدد بددن حوبد ِّبحي يسد ِّبدن الثوداء علحدده " ووجددد قدول ابددن
معددني  ( :صددويل ) وقولدده اآلخددل  " :لددحه بدده بددأي " وهددلا اللفددظ عوددد ابددن معددني
معواه أنله ثق .
وقول يعقوب بن رحب  " :ثق صدو يف حديثه اضطلاب " .
وقددال الوسددااي  " :ضددعحف احلددديث " وقددال صدداح جددارة  " :ددملط احلددديث " انهددل
اليب الم ليب (. ) 21/9
فددأعل عددن هددلا وذا أل لن يف جممددو هددلا ال ددالم مددا يلفددع رددأنه  ,وهددلا خطددل
على غايمه الو يلمي لح ا ,فلو سلك يف ح نق دب مو جد ا واحددا لقلودا ال عمدب علحده
ف نله ان جادا يف البحث عن احلقحق !
هضمه لعبد اهلل بن نافع
َّ
ُ
ِّ
وادعاؤه املوهم بأن أئمة اجلرح قد تركوه

 22د ثاموددا  :قولدده  " :وتابعدده أي ددا عبددد اهلل بددن نددافع أ ددرب ولددد نددافع مددوُم ابددن عمددل
جعلوه يف ابق ايف و ني " .
أان أ لن اللج نهل يف المقليب فلأى عبارة احلافظ ابن حجل فحه  " :ضعحف "
ُّ
فل ددب تعجب دده فد د لن م ددن يق ددال فح دده  ( :ض ددعحف ) يص ددل لالعمب ددار ,وأاوُّدده رأى عب ددارة
أخف مدن " ضدعحف " فلدب تعجبده ,واألمدل يجدد
اللهُ فحه وهي  " :ضعفوه " وهي ُّ
فددال بدِّب لد مددن الددمالي مودده هنااحد ا فوهددل يف الم ددليب لحجددد مددا ِّبحي نقد ِّبدح مددا يقصددد ,فوجددد
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عبددارة الوسددااي والدددارقطي (م د و ) ف دلأى فح ددا يا ْلبمددهِّب فمل دبلث ددا ل ددن رأى أندلده ال
ي في نسبم ا ُم الوسااي والددارقطي والبد لد مدن عبدارة أقدوى مدن هدله تِّبلدعيِّبل باتفدا
أا لم الوقد على جلحه فقال  " :جعلوه يف ابق ايف و ني " .
ورأى مدثالا قدول ابدن عددا  ( :هدو لدن يِّب مدب حديثده ) و ن دان غدره يالفده وقددول
ابن سعد  ( :له أحاديث وهو يسم عف ).
ورأى قول ابن حبلان  (:ان يطئ وال يعلب فال حيم ُّ بأخباره الو مل يوافح فح ا
الثقات ) .
فددأعل عددن مثد هددله العبددارات ألهنددا تِّب يبقددي يف اللجد رمقدا يِّبؤنهلِّبدده لالعمبددار وايفمابعد
وه لا ي ون اإلنصاف والعدل !!!
2د تاسدعا  :قولده  " :وممابعد موسدى اجل دي هدي الدو تِّبقد نوا حدديث عبحدد اهلل وأ لمدا
ممابع عبد اهلل بن عمل ال تِّبعطي له ق لواة عود الف الثقات ما يأيت "
يعددي أندلده قددد ختلددي مددن ممابعد أيدُّدوب فددال تصددل يف العددر وال يف الوفددر وال تسددمحح
الل ل و ن رواها مسلب للممابع .
ورواي عبد اهلل بن نافع ال تصل للممابع مدن بداب أوُم التفدا أا لمد احلدديث علدى
أنله م و  -على نعمه  -و ن رواها عن أبحه وهله و ن اندش مدن ايفل نجحدات عودد
احملدثني ف لن صاحبوا ال يبايل ا .
ٌ

تصويب قائم على املغالطات

 -20عارلا  :قوله  " :ل ن خالف ب ابن جلي واللحث بن سعد فلويا عن نافع
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عن بلاهحب بن عبد اهلل بن معبد وهلا هو الصواب " .
لقددد ختلددي الباحددث مددن أيدُّدوب وعبددد اهلل بددن عمددل العمددلا وعبددد اهلل بددن نددافع فددال
أدرا مدداذا يقصددد بقولدده " ل ددن خددالف ب " بصددح اجلمددع و ددان ايففددلو أن يقددول "
ل ددن خالف مددا " لحعددود ال ددمر ُم عبحددد اهلل بددن عمددل وموسددى اجل ددي فقددط ألندلده مل
يبددح مددن يصددل للمعارض د غرمهددا حسددب مددا ق دلره ,ل ددن لع د ل هددؤالء الثالث د غددالبوه
لحقفوا ُم جانب أخوي ما فحلدوا أنرمها.
أان أ لن قوله  ( :وهلا هو الصواب ) قااب على دراسمه الدقحق ف و اجم اد موه ال
و ُّ
تقلحد !
كشف بعض مغالطاته

29د حادا علل  :قوله  " :وذلك أ لن ابن جلي ذا صدلح بالسدما -وصدلح بده يف
رواي الوسااي ,ومسود اإلمام أمحد ( ) 0 /3ف و من أثبدات أصدحاب ندافع ,قدال
حيىي القطان  ( :ابن جلي أثبش يف نافع من مالك ومعلوف أ لن مالك ( لا) ,عدن
نددافع عددن ابددن عمددل سلسددل ذهبحد عوددد اإلمددام الباددارا  .واللحددث بددن سددعد ايفصددلا
مددام معددلوف وجعلدده الوسددااي يف الطبقد اللابعد مددن أصددحاب نددافع و ذا اجممددع ابددن
جلي واللحث ف و اللا ي لج ويمق لوى لدا اجممدع علحده عبحدد اهلل وموسدى اجل دي "
.
ي
يفاذا مل تل ل يف ابن جلي اللا له واللا علحه ؟! مل ملْ تل ل أنله مددلنه وقدد عددلهِّب
احلافظ ابن حجل يف الطبق الثالث من ابقات ايفدلسني.
يفاذا مل تل ل قول مالك فحه أنله  :حااب لح !
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وقددول ابددن معددني فحدده  " :ثق د يف د مددا روا عودده مددن ال مدداب" اددليب الم ددليب
( )040/3يعي ف ذا روى من غر ال ماب ف و خبالف ذلك .
يفدداذا أخددلت قددول ابددن القطددان  ( :ابددن ج دلي أثبددش يف نددافع مددن مالددك ) مثل قلددش
ل فددع مددن رددأن ابددن ج دلي  " :ومعددلوف أن مالددك عددن نددافع عددن ابددن عمددل سلسددل
ذهبح "
لح ون ابن جلي عن نافع عن ابن عمل سلسل ماسح !
وتل ش قول األمحدين أمحد بن حوب وأمحد بن صاح يف تف حل ما عبحد اهلل بن
عمل على مالك يف اللواي عن نافع .
نن ابددن جدلي عهددحب عودددا ,ول د لن تصددلفاتيك ال ليبد تِّبلجد ِّبدئ ُم مثد هددله ايفواقلد
واحملاسب .
خالصة دراسة طرق حديث ابن عمر
 -رضي اهلل عنهما -

واآلن أنق للقارئ اصالص الو وصلش لح دا يف مدايب "بدني اإلمدامني " يف ايفقارند
بددني أصددحاب نددافع  :بددني عبحددد اهلل بددن عمددل ومددن معدده مددن ج د وبددني ابددن ج دلي
واللحث من ج أخلى ِّبم حف ا لح ا ما ج لد يل يف هله الدراس وايفواقل .
فقل ددش يف ال م دداب ايف ددل ور (ص ( : ) 00وأ لم ددا ايفس ددأل الثانح د د  :وه ددي اخ ددمالف
صدواب فح دا اخمحدار مسدلب ومدا قالده الودووا مدن أندله حيممد صدح
أصحاب ندافع ,فال ل
اللوايمني .
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وال يه ددل ل جددح الباددارا والدددارقطي وعحددا للوايد اللحددث وابددن جدلي علددى روايد
صدواب أ لن دال الدوج ني
عبحد اهلل وأيُّوب وعبد اهلل بن عمل وموسى اجل ي وجه ,فال ل
صحح .
القرائن واملرجحات إىل جانب عبيد اهلل ومعه

ومع هلا ف لن رواي عبحد اهلل ومن معه أص يف نهلا ل مور اآلتح :
7د أ لن عبحد اهلل بن عمل أثبش الواي يف نافع ما يقول اإلمام أمحد وأمحد بن صداح
صل به يِّبسا يويه الك يف نافع ,وأنيد اآلن :
ومن ق ل
2د وألنله بلدا ناف ٍع ف المها مدين .
د د وألنلده النم نافع دا مالنم د اويل د ,وهاتددان ايفحاتددان ال يِّبلددار ه فح ددا ابددن ج دلي وال
اللحث فابن جلي م ي ,واللحث مصلا ومل يالنماه عبحد اهلل .
وهاتان ايفحاتان من ايفل نجحات عود العلماء ِّبِ ندثني وأصولحني.
ِّب
0د أنله قد تابعه ثالث يف روايمه عن نافع وهب :
 -7موسى اجل ي .
 -2وأيُّوب .
 -وعبد اهلل بن عمل العملا(. )7

( : )7روايمه يف مصوف عبد الدلنا ( )727/9ومسدود أمحدد ( )39/2وبمعلحدح أمحدد ردا ل رقدب ( )9 99وقدال أمحدد
را ل  :سواده صحح  .وأما احلافظ فقال  :نله ضعحف .
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 -0ولوددا أن ن ددحف عبددد اهلل بددن نددافع ف نلده ال يبعددد أن ي ددون قددد ح يفدظ هددلا
احل ددديث ع ددن أبح دده ,والقلاب د م ددن ايفل نجحددات أل لن صدداحب البح ددش ددا فح دده
أدرى .
وال نوسى رواي موسى بن عقب هلا احلديث عن نافع عن ابن عمل.
وسوف ندرس ا مع رواياته األِّبخلى  -ن تحسل لوا ذلك -ف ن تل لجحش روايمه
عن نافع عن ابن عمل ضممواها ُم جانب رواي عبحد اهلل.
 -9أنله قدد اخملدف علدى ابدن جدلي واللحدث يف روايد هدلا احلدديث عو مدا عدن ندافع
وهلا االخمالف يِّبؤثنل يف روايم ما نو تأثر :
 أ لمددا االخددمالف علددى ابددن جدلي فمددن الددلواة عودده مددن قددال  ( :عددن ابددن جدلي عددننافع عن بلاهحب بن عبد اهلل بن معبد عن محمون )
ومها  :أبو عاصب الوبح ( )7وعبد اهلل بن ايفبار (. )2
 وخالف مدا م دي بدن بدلهحب( ) وعبدد الدلنا ( )0فقداال  ( :عدن ابدن جدلي عدن نددافععدن بدلاهحب بدن عبدد اهلل بدن معبدد عدن ابدن عبداي عدن محموند ) أا بوسداا ( ابددن
عباي ) بني بلاهحب بن عبد اهلل ومحمون .
( : )7روايمه يف المارير ال بر للباارا ( ) 42/7/7وأبو عاصب  ,ثق ثبش .المقليب(. ) 12/7
( : )2روايمه يف مسود أمحد ( ) 0/3وابن ايفبار هو اإلمام الل ر.
( : )7روايمه يف المارير ال بر للباارا (. ) 42/7/7
( : )2روايمدده يف ايفصددوف ( )727/9ومسددود أمحددد ( ) 0/3والسددون ال دربى للوسددااي ( )97وهددي مصددورة باجلامع د
اإلسالمح بلقب ( )2735عن طوا مب ملاد مال أسمانبول َش رقب ( )53من اليح سحا بن بلاهحب وِمدد
بن رافع الوحسابورا وذلك خبالف ما يف ايفطبو من سون الوسااي ففحه  :عن بلاهحب بن معبد عن محمون وقد نبله على
ذلك ايفيناا يف األالاف فل لج ذ ل (ابن عباي) يف هلا اإلسواد .و المه سحأيت  -ن راء اهلل. -
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 وأ لمددا االخددمالف علددى اللحددث فقددد روى احلددديث عو ده قمحب د ( )7وابددن رم د ( )2وأنيددداآلن ابددن وهددب( ) فقددالوا  :عددن اللحددث عددن ب دلاهحب بددن عبددد اهلل بددن معبددد عددن ابددن
عباي عن محمون أا بوساا ( ابن عباي ) بني بلاهحب ومحمون .

 وخالف ب :أ د عبد اهلل بن صاح .
ب د وحجاج بن اللاعل .
ج د وقمحب نفسه يف رواي أخلى .
فلوْوا احلديث عن ندافع عدن بدلاهحب بدن عبدد اهلل بدن معبدد عدن محموند مباردلة بددون
وساا ( ابن عباي ) .
وقد ر لج الباارا والدارقطي اللواي الو ال ذ دل فح دا البدن عبداي ف دلا االخدمالف
علددى ابددن ج دلي واللحددث لدده أثددله دون رددك علددى روايم مددا لدا جعل ددا دون مسددموى
صح ب تلجحح ا علح ا.
رواي عبحد اهلل ومن معه عن نافع عن ابن عمل يف ال ن
املزايا املرجحة لرواية عبيد اهلل ومن معه
( )  : )0( ,وروايم ما يف مسلب ( )7470/2و المها ثق ثبش.
( : )9وروايمه يف مل اآلثار للطحاوا ( )203/7وعبد اهلل بن وهب ثق حافظ عابد .
وأضحف اآلن  :عبد اهلل بن صاح ححث روى الطرباين يف ايفعجدب ال بدر (  )029/2قدال  :حددثوا مطلدب بدن ردعحب
األندا ثوا عبد اهلل بن صاح حدثي اللحث عن نافع عن بلاهحب بن عبد اهلل بن معبد عن ابن عباي عن محمون ملفوع ا
 .ومطلب قال فحه ابن يونه  :ثق ,وقال احلافظ  :صدو  .انهل لسان ايفحاان (. )94/3
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تبني لوا ما للواي عبحد اهلل عن نافع عن ابن عمل ومن مع عبحد اهلل من
وبعد  :فلقد ل
ماايددا تفددو ددا رواي د ابددن جدلي واللحددث صددح ا وثبوتادا وتبد لدني لوددا بدِّب ْع د ِّبد مددا ذهددب لحدده
الدارقطي والباارا والوسااي ومن تبع ما  -يف تلجح رواي ابن جدلي واللحدث عدن
نافع. -
هلا ما قلمه يف مايب "بني اإلمامني مسلب والدارقطي" مع ضافات قلحل تِّبؤن ِّبد هله
احلقحق وسأنيد اآلن توضدححا و ضداف ا يفدا جد لد يف البحدث دلا يايدد مدا قلرتِّبده يف مدايب
حدا وقواة ن راء اهلل.
ايفل ور تأ ا
 امإجيابيات الدو يف جاندب عبحدد اهلل ورفقمده الدلين روْوا احلدديث عدن ندافع عدن عبدداهلل بن عمل -رضى اهلل عو ما -ملفوعا :
 أوالا  :ال ثددلة وهددي م دن ايفلجحددات عوددد احملدددثني وعوددد األص دولحني ف ددب س د :ثالث ثقات واثوان ضعحفان يصلحان لالعمبار وال يوداالن عن هله ال لدرج .
 ثانحا  :أ لن ثالث مو ب مدنحون وهب  :عبحد اهلل بدن عمدل وأخدوه عبدد اهلل وعبدد اهللبن نافع ,ف دب وردحا ب جتمع دب بلددة واحددة وهدي ايفديود ومدن يِّبقدابل ب يفقدد هدله
ايفحاة.
 ثالثا  :يلبط ب بلحا ب ربات خاص أال وهو عالقد الدوالء ف دب وردحا ب أسدلةواحدة وأه البحش أدرى ا فحه ,وخاص ابن اللواا أال وهو عبد اهلل ابن نافع .
 رابعددا  :أ لن عبحددد اهلل ال أعددلف عودده الل الثودداء ايفطلددح مددن احمل د ندثني ,وقددد قددال فحددهمامان نله أثبش الواي يف نافع ب أثبش من مالك فحه .
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 خامسا  :أنله النم نافعا نموا اويالا ف و أعلب بأحاديث ندافع وأضدبط ب هلدا وهدلهمحاة ال يِّبلارِّب ه فح ا اجلانب اآلخل اللا خالفه يف رواي هلا احلديث .
ف له ملجحات معمربة عود احملد ندثني واألصدولحني تددفع مدن يدِّبد يرِّب ا ُم القدول بصدح
رواي عبحد اهلل وأصحابه وال يسمطحع عاق بعد درا ه هدله ايفلت داات الق نويد أن
مسلما أوردها
يقول لن أسانحدها ل ا مومقدة معلل !! و لن ا
لبحان علل ا و ي اح ا !!.
 سلبيات اجلانب ايفقاب لعبحد اهلل وأصحابه : أوالا  :يدك يف ذلددك ول ددن موالم مددا
القل د  :ف مددا اثوددان ومهددا ثقمددان مامددان ال رد ل
ال بددرة ال جددون أن نأخددل مو دا يم ْع دوالا هندددم بدده ذلددك البودداء القددوا الددلا حددان تلددك
ايفحاات الو ذ لنا لعبحد اهلل ورل ااه .
 ثانحا  :يوقص ما عدم ايفالنم الو اممان ا عبحد اهلل .دالؤه الثالثد الدلين
 ثالثا  :يوقص ما عدم ايفوااب وهدي محداة انفدلد دا عبحدد اهلل ونم ِّبذ لنا هلب هله ايفحاة .
 رابعددا  :ددا يِّب د نعف جانددب هددلين اإلمددامني -وخصوص د ا ابددن ج دلي  -اخ ددمالفأصددحا ما علح مددا يف سددواد هددلا احلددديث ف د لن االخددمالف يد ُّ
ددل أححان دا علددى عدددم
ال ل دبط ددا يِّبدؤندا أححان د ا ُم احل ددب باالضددطلاب وأححان ددا ُم الموق ددف ع ددن احل ددب
ألحد اجلانبني .وأححانا ُم تلجح أحد اجلانبني لجحات ته ل للولاال فحه .
واالخددمالف علددى ابددن ج دلي ثددر وحيددر الودداال فحدده لدرج د ال تسددم للم ي
وص د ي
ف أن
ِّب
يقول بلجحان روايمه -مع رواي اللحث -على رواي عبحد اهلل ورفقااه.

()74

وعوددد عبددداللنا يف ايفصددوف ( 724/9د )727اخددمالف آخددل علددى ابددن جدلي  7 :د
قددال عبددد الددلنا عددن ابددن جدلي قددال  :حدددثي عطدداء أ لن أبددا سددلم بددن عبددد الددلمحن
( صالة يف
أخربه عن أيب هليلة أو عن عاال أ لهنا قالش  :قدال رسدول اهلل : 
َّ
ملجدي خري من ألف صالة فيما سواه من امللاجد إال امللجد احلرا ).
2د عبد اللنا عن ابن جلي قال  :أخربنا عطاء أنله ظع ابن الابر يقول على ايفورب:
( صالة يف امللجد احلرا خري من مئة صالة فيما سواه من امللاجد )
يل أل ا يليد مسجد ايفديو " .
قال  " :ومل يس نب مسجد ايفديو  .فحاح ل
ف د د ن تس د دلعوا  -م ددا تس د دل الباح ددث -يف احل ددب عل ددى رواي ددات موس ددى ب ددن عقب د د
باالضددطلاب فد لن اللوايددات عددن ابددن جدلي ملفد اخمالفدا ثدرا ف ددي م ددطلب علددى
مو الباحث ! وححويل ال يبقدى يف مقابد عبحدد اهلل ومدن معده  -علدى مدا يمممدع بده
جانب ب من محاات  -الل اللحث بن سعد.
وهددو أي ددا ملددف علحدده فعلددى مددا ملددى علحدده الباحددث يف روايددات موسددى بددن عقب د
ت ون روايات اللحث –أي ا -م طلب !!
فلب يبح على مو الباحث أحد يصل يفعارض عبحد اهلل بن عمدل ومدن معده -ألندله
مل يملددف علددى أحددد مددو ب -ويبقددى تعلقدده بالباددارا والدددارقطي والقاضددي عحددا
تعلح ب ر علب وال هدى .
ل ولوا -وهلل احلمد -مل ن يسل على هلا ايفو ايفم نور فحما م ى وال اآلن ونسدأل اهلل
ِّب
أن حيفهوددا يف ايفسددمقب مودده ومددن د ن نلد ٍ خصوصد ا يف جمددال دراسد ِّبسدول رسددول اهلل
 وخدمم ا.
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فوق ددول  :لن اب ددن جد دلي وعب ددد ال ددلنا م ددن احملد د ندثني ايف ثد دلين وهلم ددا يف ه ددلا الب دداب
ِّب
أحاديث عن عاال وعن أيب هليلة وعن محمون ف وهنمدا يلويدان يف هدلا البداب عدن
ٍ
صحاب ال يِّبسم ثل علح ما.
عدد من ال ل
وأ لما االخمالف على ابن جدلي يف حدديث محموند فلعد ل سدببه أ لن ابدن جدلي يولدط
أححاندا فحقدول عدن ندافع عدن بدلاهحب بددن عبدد اهلل عدن ابدن عبداي عدن محموند وأححاندا
ي س فح ي
ط ( ابن عباي ) واحمل ندثون يفلضون مث هلا االحممال .
سق ِّب
ِّب
أو نقول  :ندله أححاندا يوسدى ذ دل ( ابدن عبداي ) يف اإلسدواد فحسدمعه يف هدله احلدال
بعد أصددحابه ومددو ب أبددو عاصددب الولبحد وعبددد اهلل بددن ايفبددار ويسمح ددل أححاندا أ لن
ابددن عبدداي يف اإلسددواد فحددل له يف اإلسددواد ,وي ددون قددد ظع ده يف هددله احلددال بع د
أصددحابه ومددو ب :عبددد ال دللنا وم ددي بددن ب دلاهحب ,وج د ل مددن ال يوسددى  .وقددد يوس دى
صحاب -رضوان اهلل علح ب -ف ال عن غرهب.
األنبحاء علح ب الصالة والسالم وال ل
و ذا احمم األمل هلا وذا قلودا  :لن مدع عبدد الدلنا وم دي بدن بدلاهحب نيدادة ومهدا
ثقمددان والايددادة مددن الثقد مقبولد ومد ْن ح يفدظ حجد علددى مددن مل حيفددظ فأثبموددا نيددادة (
ابددن عبدداي ) يف سددواد حددديث محمون د ددلا اإلسددواد ,وأ لمددا االخددمالف علددى اللحددث
فحقال فحه ما قح يف االخمالف على ابن جلي ويوم ي فحه بالقول بقبول نيادة الثقد
وهله الايادة جاءت من ثقات وي اف ُم ذلك أ لن رواي قمحب وابن رمد يف مسدلب
ورواي د الفح مددا خددارج الصددحححني ومددا ددان يف الصددحححني أو يف أحدددمها يِّبدل لج ِّب
على ما يف سوامها.
وي دداف أي ددا أ لن يف اجلانددب ايفقاب د للايددادة عبددد اهلل بددن صدداح( )7وهددو مددم لب فحدده
ورواة الايادة ال الم فح ب .
( : )7وأي ا رواي عبد اهلل بن صاح ملف فح ا .

()76

فب له الدراس اللامل ل د ن جااحدات هدله الق دح والقاامد بدراسد جااحاادا واحددة
واحدة يف ضوء قواعد احملدثني بدون فلات أو تفليط وبدون تعصدب أو هدوى ألحدد
وصلش ُم تقليل هله الوماا الو أرجو أن ت دون صدححح وهدلا يمفدح مدع مدا أثْدبمُّده
ِّب
يف مايب"بني اإلمامني مسلب والدارقطي " وهو قويل :
( وأ لمددا ايفس ددأل الثانح د  :وه ددي  :اخ ددمالف أص ددحاب نددافع  ,فالص دواب فح ددا اخمح ددار
مسلب وما قاله الوووا من أنله حيمم صح اللوايمني )
وال يه ل وجه ل جح الباارا والدارقطي وعحدا للوايد اللحدث وابدن جدلي علدى
رواي عبحد اهلل وأيُّوب وعبد اهلل بن عمل وموسى اجل ي.
فالصواب أ لن ال الوج ني صحح  ,ومع هلا  ,ف لن رواي عبحد اهلل ومدن معده أصد
يف نهلا ل مور اآلتح  ...خل .
وانهل يف رسالو بني اإلمامني (ص. ) 03- 00
وأسمدر اآلن فأقول  :لن ال الوج ني ثابش ,فلواي عبحد اهلل بن عمل ونمالاه عن
نددافع صددححح  ,وروايد اللحددث وابددن جدلي عددن نددافع عددن بدلاهحب بددن عبددد اهلل عددن
ابددن عبدداي عددن محموند حسددو  ,أل لن بدلاهحب بددن عبددد اهلل صدددو مددا قددال احلددافظ
,ومل يل ل فحه ابن أيب حامت جلحا وال تعديالا ,وس ش عوه اللهُ يف "ال ارف" .
َّ

تطبيق خاطئ لكال أئمة النقد

23د قال الباحث ص ":1مث لن اليح ندافع عدن ابدن عمدل اليدح اجلدادة ويسدبح لح دا
اللسان".
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والثانحد د اليقد د غ ددر ملد د ورة  ,ال يس ددبح لح ددا اللس ددان و ثد د ه ددلا يعلد د أب ددو ح ددامت
األحاديث ثرا ".
 أقددول  :لددو ددان راوا اليددح نددافع عددن ابددن عمددل واحدددا فقددط  ,لقلوددا  :نلده سددلكاجلادة.
أ لما واللواة لاع اتفقش لمم ب على ذلك ,وهلدب مداهلب مدن ايفاايدا السدحما عبحدد اهلل
فال يمأتلى القول بأهنب سل وا اجلادة ,الل ذا ان القاا يليد ايف ابلة والعواد!.
ف ددلا أسددلوب غددر علمددي وال يدِّبمصد لوِّبر مددن عاقد  -ف ددال عددن ِّبِد ندث -أن يقبلدده ولددو
يفدري أبو حامت أو غره من األا لم ,حىت الباارا دراس وافحد يفدا جتداونوا
ش
نهددلا -الوم دداا ال ددو وص ددلش لح ددا ,أل نين -حبمددد اهلل -م ددع ه ددله الدراس د ابلد ْق د ِّب
قواعد احملدثني ب دق ومل آ ِّبل يف ذلك ج دا (. )7
21د قال الباحث ص":1وهللا رجحوا حديث ابن جلي واللحث  ,وهب أا لم ( )2هلا
اللأن مثل لن اللا قال ف حل اللحر  (:وقد ورد االخمالف عدن ابدن جدلي واللحدث
,وناد بع د رواام ددا عو م ددا " اب ددن عب دداي" قب د محمون د  ,وبع د ب مل ي ددل لوا ه ددلا
االخمالف وهلا االخمالف يؤثل يف روايم ما نو تأثر"
( : )7لقددد أرجددف ايفلحبددارا ث درا ددلا ال ددالم ومددن يِّبقددارن بددني دراسددو هلددلين احلددديثني ودراس د العلمدداء الددلين عارض دوا
اإلمام مسلم ا فح ا وحجج ب جد صد ما نقول ,ف ؤالء العلماء درسوا ألوف األلوف من األحاديدث ودرسدوا األلدوف
مددن النلجددال وال بدِّب لد أن ت ددون هلددب أخطدداء فحمددا ضدعلفوه وصددححوه وال بدِّب لد أن ي ددون مددو ب تقصددر فحمددا ضدعلفوه وهلددب مددن
صواب الليء ال ثر ,ومن يقول غر هلا ف و مبط جمانف .
ال ل
ومن يأيت بعدهب جد ما يمعقبه علح ب وي ون الصواب معه و ن ان هو دوهنب وأق ل مو ب علما .و مب الولقد ثرة ومن
يقول غر هلا فقد لب وجانف وَجل على ف اهلل تعاُم .
علي لا ال الم!
وعجب ا !هللا اللج اللا ِّبيالف علماء تسع قلون ويطعن يف ج ودهب باجل واهلوى مثل يِّبلجف ل
( : )2هلا من الممويه على القلاء ,فاللين خالفوا مسلم ا تمفاوت وج ات نهلهب وجممو من ص لح حديث ابن عمل
ومحمون ورواهدمها يبل ون س وعللين عايفا وناقدا  .فأين وضع ب هلا ايفمعامل ايفمطاول ؟! .
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 قلش  :لن االخمالف ل ا يؤثل يف سواده ذا مل ي ج حدى القه  ,أ لما ذاتددلج فحص ددب ِفوا ددا ,وهو ددا ح م دوا ب ددأ لن ذ ددل اب ددن عبدداي وه ددب و س ددقااه
ِفو  ,أل لن أثبات أصحا ما رووا عو ما ب سقات ابن عباي.
وما هو ذنب ايفمقن اللا روى عن رحاه  ,وأتقن  ,مثل روى سيء احلفظ عن ذلك
اللحر وأخطأ ".
 أقول  :على هلا ال الم مالحهات :يل و ن دان ال يملددف معوداه عددن معدىن المددي الل
 -7لن هدلا ال ددالم الدلا نسددبه ل
أ لن هوا فلقا بني المعبرين فأحح القارئ ُم ص 00لرى الفل بني العبارتني.
 -2أن قوله ":قلدش ن االخدمالف دا يدؤثل يف سدواده ( دلا) ذا مل يد ج حددى
( لا) القه  ,وأ لما ذا تلج فحصدب ِفوادا  -دالم مدن نسد خحالده و الل فلحاربندا
ن سبقه يمن العلماء ُم هلا الللت.
ُ َّ
استخفاف بعدد من األئمة احلفاظ وجمازفة مقيتة

 لن قولده  ":وهوددا فقدد ح م دوا( )7بددأن ذ ددل ابددن عبدداي وهددب  ,و سددقااه ِفددوأل لن أثبات أصحا ما رووا عو ما ب سقات ابن عباي وماهو ذنب ايفمقن الدلا روى
عن رحاه وأتقن مثل روى سيء احلفظ( )2عن ذلك اللحر وأخطأ ".
هو قول من يلس ال الم جاافا دون روي ودون وع ٍي يفا يقول مع األسف اللديد.

( : )7هلا تعمحب باا يِّبوهب أ لن أه احلديث قد اتفقوا على ما يدلعحه وقد علفش بطالن هله الدعوة وأمامك اآلن ما
يوق ا .
( : )2هلا ال الم فحه اسمافاف خبمس من األام احلفلا ! .
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فقددد بحول دا ضددعف أدل د مددن رج د سددقات ذ ددل ابددن عبدداي مددن حددديث محمون د بحانددا
مدعلما باألدل الواضح فحما سبح واحلمد اهلل.
مث لن قوله " :أل لن أثبات أصحا ما (يعي ابن جلي واللحث بن سدعد ) رووا عو مدا
ب س ددقات اب ددن عب دداي" م ددن العجاا ددب وهلل يف خلق دده ر ددؤون ول ددو مل ي ددن م ددن ناللتيد ده
وجمانفاته يف هلا البحث الل هله الال ل فمه.
م ددن ق ددال م ددن أا لم د احل ددديث أ لن عب ددد ال ددلنا وم ددي ب ددن ب دلاهحب الل ددلين روي ددا ه دلا
احلديث عن ابدن جدلي عدن ندافع ب ثبدات ابدن عبداي سدحيا احلفدظ ؟! ومدن قدال  :لن
قمحب د وابددن رم د وابددن وهددب وقددد ذ ددلوا ابددن عبدداي يف سددواد حددديث محمون د سددحيوا
احلفظ؟!.

نين سددأنق ددالم ابددن حجددل يف هددؤالء األا لمد األعددالم الددلين نددال مددن م ددانم ب هددلا
الباحث اللا ال يدرا مايقول .وللقاراء أن يلجع ُم تلال ب يف" تل لة احلفدا "
و" اليب ال مال" و" اليب الم ليب "و"ال ارف" و" اجللح والمعدي " وغرمهدا
من مب اللجال.
 -7قددال احلددافظ ابددن حجددل -رمحدده اهلل " : -م ددي بددن ب دلاهحب بددن بلددر الممحمددي
البلاي أبو الس ن  ,ثق ثبش من الماسع  /...تقليب (.)21 /2
2د د عب ددداللنا ب ددن مه ددام ب ددن ن ددافع احلم ددرا م ددوالهب أب ددوب ل الصددوعاين  ,ثق د ح ددافظ
مص ددوف رد د ر ع يم ددي يف آخ ددل عم ددله فم د لدر و ددان يملد دحلع م ددن الماس ددع  /تقلي ددب
()949/7
 أقدول  :ومدع تلدحعه ف ندله ددان يف د أبدا ب دل وعمددل علدى علدي -رضدى اهلل عودده-ومن المده " :واهلل مدا انلدلح صددرا ق ُّ
دط أن أِّبف د علحدا علدى أيب ب دل وعمدل
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رحددب اهلل أبددا ب ددل وعمددل وعثمددان مددن مل حيددب ب فمددا هددو ددؤمن " اددليب الم ددليب "
(.) 7 /3
 قمحب بن سعحد الثقفي  ,ثق ثبش من العارلة  /تقليب ( )72 /2وروايمده يفصحح مسلب.
ِ -0م ددد ب ددن رم د د ب ددن ايف دداجل ايفص ددلا  ,ثق د د ثب ددش م ددن العار ددلة /م
( )737/2وحديثه يف مسلب عن اللحث.

تقلي ددب

 -9عبددد اهلل بدن وهددب بددن مسددلب أبددو ِمددد ايفصددلا  ,ثقد حددافظ عابددد/
( )034/7وروايمه يف"مل اآلثار" من اليح يونه عوه عن اللحث.

تقليددب

ف ؤالء س من بار أا لم احلفظ واإلتقان ومن رجال الصحححني وابن رم
مددو ب مددن رجددال مسددلب رووا حددديث محمون د عددن رددحاح ما ابددن جدلي واللحددث عددن
نافع عن بلاهحب بن عبد اهلل بن معبد عن ابدن عبداي عدن محموند -رضدي اهلل عو دا-
والحظ أ لن اثوني من تالمحل اللحث مصليان.
وخالف ما يف اللحث عبد اهلل بن صاح اجل ي اتب اللحث وهدو و ن دان مصدلياا الل
أنله صدو ثر ال لط ثبش يف مابه و انش فحه غفل (.)7
وخالف هؤالء األا لم احلفا أا لم حفا ثقات.
وقددد ت لموددا سددابقا عمددا مي ددن أن ي ددون سددببا الخددمالف ب فددال نعحددده وهددو الالاددح
ان اجلانبني لحعا من ذ ل مدو ب ابدن عبداي يف اإلسدواد ومدن مل يدل له ف د يلحدح
بعاق حياسب نفسه علدى المده ,ويددر أ لن هودا مدن سدوف حياسدبه أن يقدول عدن
( : )7وقد اخملف علحه وقد ذ لنا ذلك سابقا فماداد روايمه ضعفا .
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هؤالء األا لم احلفا ايفمقوني  ":وماذنب ايفمقن اللا روى عن رحاه وأتقن مث روى
سيء احلفظ عن ذلك اللحر وأخطأ " ؟!!
َّ

ُ

َّ

ُ

غرض !!
طامة كبرية ال تصدر إال من م ِ

 29د د ق ددال الباح ددث يف ( ص " : ) 1وه ددلا ه ددو ال ددلا ت ددلج يل يف ه ددلا ايفوض ددو
ولددحه فحدده اسددمحال صددح روايد عبحددد اهلل بد حيممد صددحمه  ,ل ددن هددلا االحممددال
ض ددعحف ال يقابد د ب دده يف مقابد د الد دلاج ايفؤي ددد باألس ددباب ,مث ف ددحل الل ددحر ذ ددل
رواهد للحديث وال حيماج لح ا .مع أ لن اللدواهد ل دا مومقددة -أي دا -وقدد بحلومِّب دا
يف تعلحح احلديث السابح واهلل أعلب "(. )7
 أقول : أوالا  :نسي الباحث أنله ض لعف حديثني من صحح مسلب : أ لوهلما  :حديث ابن عمل من ثالث ال : -7من اليح عبحد اهلل بن عمل .
-2ومن اليح موسى بن عبد اهلل اجل ي .
من اليح معمل عن أيُّوب ل ب عن نافع عن ابن عمل .وقد سقوا األدل اللافح على ثبوت روايااب فحما سلف من هلا البحث .
 وثانح مددا  :حددديث محموند مددن اليددح قمحبد بددن سددعحد وِمددد بددن رمد عددن اللحددثبن سعد عن نافع عن بلاهحب بن عبد اهلل بن معبد عن ابن عباي عن محمون .
( : )7لقد خالف هلا اللج
فحه بعد هلا ؟

س وعللين عايف ا وناقدا مع احلح ,وهلا من أوض األدل على سوء قصده فماذا يِّبقال
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ورواي محموند خدارج صدحح مسدلب لدحه فح دا ابدن عبداي و دا فح دا عدن بدلاهحب بدن
عبد اهلل بن معبد عن محمون .
يلك ِدث يف رواي ابن عباي عن محمون .
وقد ذ لنا سابقا أنله ال ُّ
أ لما بلاهحب بن عبد اهلل بن معبد ف لن ابن حبان قد ذ له يف ابق أتبا المابعني.
وقددال  :قح د أنلده ظددع مددن محمون د ولددحه ذلددك بصددحح عودددنا " اددليب الم ددليب
(.)7 1/7
ويدلى م لطداا أن بدلاهحب بدن عبدد اهلل مل يسدمع مدن محموند قدال  ... ( :ومل يصدلح
بسددماعه مو ددا أحددد علمودداه مددن القدددماء ايفعممدددين و ددللك ذ ددله عوددد ابددن سددعد يف
الطبق د د اللابع د د م ددن ايف دددنحني ال ددلين ل ددحه عو دددهب الل ص د د ار الص ددحاب ) اإل م ددال
(.)99 /7
ولع ل مسلما يلى هدلا الدلأا ولدلا أخدلج اإلسدواد الدلا فحده عدن بدلاهحب بدن عبدد اهلل
عن ابن عباي .
وهددلا اإلمددام ايفداا –رمحده اهلل -يددلج أ لن هددلا احلددديث ددا هددو عددن ابددن عبدداي عددن
محموند ويِّبدونهب مددن قددال عددن بدلاهحب بددن عبددد اهلل عددن محموند فقددال  [ :ومددن مسددود
محمون د بوددش احل دارث أم ايفددؤموني عددن الوددُ  : ب دلاهحب بددن عبددد اهلل بددن معبددد بددن
عباي عن محموند حدديث  " :صاة ميا  -تعتاا مدا

أىاار صااة مي ا سا لل إال مدا

للىتلاا  -أمحان مان

للىنعلا " م يف احلد عددن قمحبد وِمددد بددن رمد

المهددا عددن لحددث عددن نددافع عودده بدده  ,وفحدده قصد  ( :أن للمارأ ً للشااقنت ،مد ىاات إن

شا نا لله علاار ن ملتصاالين مااا بياات للى دا
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) ي يف ( ايفواسددك ) 2:720

عن سحا بن بدلاهحب وِمدد بدن رافدع المهدا عدن عبدد الدلنا عدن ابدن جدلي عدن
نافع حنوه .
ويف الصالة عن قمحب بده ومل يدل ل القصد  .ورواه موسدى اجل دي وغدره عدن ندافع عدن
ابن عمل وقد م ى .
وه لا ذ ل أبو القاسب هلا احلدديث يف هدله ال لد ,وه دلا وقدع يف بعد
من ماب أيب مسعود .

الوسدر

وه دلا ذ ددل أبددو ب ددل بددن موجويده يف تللد بدلاهحب بددن عبددد اهلل بددن معبددد مددن رجددال
مسلب أنله يلوا عن محمون يف احل .
و ددللك رواه الوسددااي عددن قمحبد -مل يددل ل فحدده عددن ابددن عبدداي -وهددو يف أول مدداب
ايفساجد من السون (الصالة. )729
و ذلك وهب لن قاله واهلل ي فل لوا وهلب .
وهددو يف عامد الوسددر مددن صددحح " مسددلب "  :عددن ابددن عبدداي عددن محموند و ددللك
ذ له خلف يف تلل ابن عباي عن محمون .
و للك وقع يف بع

الوسر من ماب أيب مسعود يف تلل ابن عباي عن محمون .

و ددللك حددديث ابددن ج دلي عوددد الوسددااي (ايفواسددك  :ال ددربى )723وهددو يف لحددع
الوسر عن ابن عباي عن محمون ,ولفهه عن ابن جلي ظعش نافعا يقول  :حددثوا
بدلاهحب بددن عبددد اهلل بددن معبددد أ لن ابددن عبدداي حدثده أ لن محموند نوج الوددىب  قالددش
.وهلا لفظ صلي يف أ لن احلديث"عن بلاهحب عدن ابدن عبداي عدن محموند " ال عدن
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بلاهحب عدن محموند (-)7واهلل اعلدب ] اه د مدن َفد األردلف
.

()093-090/72

و ا يف ب من تصلف اإلمام مسلب و وقف ابن حبان وم لطاا من رواي بلاهحب
ابن عبد اهلل بن معبدد عدن محموند ,و وقدف ايفداا والودووا( )2يم د وهلل احلمدد أندل ندي
ذهبش لحه وال أسمبعد أن ي ون أ ثل احملدثني بعد مسلب واللين
لسش وحدا فحما ِّب
تل لق د ْوا ماب ده بددالقبول واإلجددالل ,أو ل ددب سددوى الوسددااي والدددارقطي وعحددا علددى
اعمقاد ثبوت هلين احلديثني من الطل الو أخلج ا مسلب .
و لا يس ن رو هلا الباحث ويلهب عوه ما ان جده من ثبات هلين احلديثني
ويه ل له ق لوة األدل الو أورداا على ثبااما ودعب الق ما.
ويه ددل ل دده ض ددعف حجد د أو ر ددب ات م ددن أعل ددا ,ول ددحف ب أن قول دده " :ول ددحه فح دده
اسمحال صح رواي عبحد اهلل ب حيمم صحمه " ال ِّبجدا عوه فمحال ف لن ايفم لمدني
ايفبمدعني اللين قلدهب يف مث هلا المعبر ال يلون اسمحال ال لب يف ما يثبش
عن رسول اهلل  ا مل يمواتل ولو ان يف الصحححني ألهنا عوددهب أخبدار آحداد ال
تفحد العلب و ا تفحد الهن (!) وما ان للك حيمم ال لب (!)
فوي هلب ا مبش أيدي ب وويد هلدب دا يهوُّدون  .وم مدا سفسدطوا وتفلسدفوا إلقودا
اللعددا ددلياهنب ايفابددول ,ف د لن أنصددار سددو رسددول اهلل  وِّبِبنحدده حق د ا ال ا ندعدداءا ال
( : )7انهل هلا المقليل من اإلمام ايفاا-رمحه اهلل -بأ لن رواي ابن عباي عن محموند موجدودة يف عامد نسدر مسدلب ويف
لحع نسر الولسااي ال ربى عن ابن جلي عن نافع عن بلاهحب بن عبدد اهلل بدن معبدد عدن ابدن عبداي عدن محموند ُ .م
آخل ما قلره ايفاا  .ويأيت ايفلحبارا يف افولمه العلمح فحِّبجانف ويقول  :نله ال ذ ل لد ( ابن عباي ) يف هله اللواي عن
محمون وأ لن ذ له خطأ وتصححف ! ف هوا جمانف ُّ
أرد من هله اثانف ؟! ولقد لر ايفلحبارا هدله اثانفد يف حبوثده
!! فاعمربوا يا أويل األبصار .
( : )2وغر هؤالء ن ص لححوا هله األحاديث ورواهدها وهب س وعللون عايفا .
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يوهلون ُم هلا اهلدليان ,ومدا ردا له مدن أندوا ال لدالل الل بعدني االحمقدار واالندراء
ويلون أ لن ل حديث جاء عن اليدح الثقدات العددول بلدلواه ايفعلوفد عودد احملددثني
يِّبفح ددد العل ددب والعم د ,ويؤمو ددون ب دده يف ب دداب االعمق دداد ويطبقون ده يف جم ددال العم د و ن
رغمش أنوف أصحاب ال الم واجلدل .
وأقول ثانحدا للباحدث  :هد علمدش أ لن مدن أسدباب اخمحدارا يفوضدو رسدالو " :
بددني اإلمددامني مسددلب والدددارقطي " ومددن البواعددث القويد للو ددو بدده " هددو مددا يلددوه
خصد ددوم اإلسد ددالم  -يف هد ددلا العصد ددل  -مد ددن هجد ددوم عوحد ددف غارد ددب علد ددى اإلسد ددالم
مس ددم دفني ه دددم بوحان دده وتق ددوي أر اند ده بمس ددديد ضد دلبااب األثحمد د ت ددارة ُم الق ددلآن
ال لمي اللا ال يأتحه الباا من بني يديه وال من خلفه وتاراة ُم السول ايفط ل لة
ِّب
الو هي تفسر و ي اح يفلامي القلآن وأهدفه وتقححد إلاالق وبحان ثمالته "...
ُم أن قلش  " :ويفدا دان هدؤالء ايف لضدون ايفمحداملون علدى اإلسدالم المدا وأتبداع ب
م ددن أدعح دداء اإلس ددالم ق ددد يما ددلون ت ددأة ويس ددم لون مثد د انمق دداد ال دددارقطي ونهلااد ده
ج دداهلني م ددا تعوح دده ه ددله االنمق ددادات وم ددا ا دددف لح دده م ددن محايد د لإلس ددالم وص ددحان
لوصوصه.
لهن دب علددى ال ن د يد ددا يمصددور هددؤالء ايفم جمددون علددى اإلسددالم وايفف د ون علددى محلم ده
ونصوصه...
مث قلددش  ( :وغددايو مددن دراس د هددله األحاديددث الوصددول ُم نمحج د صددححح  -ن
ر دداء اهلل  -يف م انم اودرجاا ددا م ددن الص ددح وغره ددا يف ض دوء ايفمابع ددات واللد دواهد
ودراسد قواعددد االصددطالح ) هددلا مددا قلمدده يف مقدم د رس دالو (:بددني اإلمددامني مسددلب
والدارقطي) (ص)9-1
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فق ددد ددان م ددن أه دددايف ال ددلد عل ددى أع ددداء اإلس ددالم والس ددو وايفوض ددو ال ددلا تواولم دده
أحادي ددث مومق دددة م ددن قيبد د ي علم دداء اإلس ددالم فح دداداد خص ددوم الس ددو  -م ددن مالح دددة
ورواف وأتباع ب يف هلا ايفحدان من احملسدوبني علدى اإلسدالم والسدو  -تعلقدا بدأقوال
هددؤالء العلمدداء ,واألحاديددث الصددححح القوي د والددو مل يمو لج ده لح ددا نقددد مددن علمدداء
دك أ لهن دا لمددا ثددلت الق ددا نادت قددوة ُم أن تص د ُم درج د الم دواتل
اإلس دالم ال رد ل
,واألحاديث ايفومقدة ,و ن انش صححح لدلااا وثبمدش دا احلجد يف با دا الل أنلد ني
ا يف محدددان القمددال حيمدداج ُم األع دوان واألنصددار م مددا بل ددش
أِّبرددب ا باللج د القددو ن
ق لوتِّبه.
ف للك اللأن يف هله األحاديث َماج ُم ايفمابعات واللواهد وال رك أ لهنا تداداد
دا قددوة والودداال فح ددا مدن ِّبي
السدول يدداول مددا يف أذهداهنب مددن اللددبه الددو ياجح ددا ُم
دُ
د
ِ
ن
ِّب
مسامع ب خصوم السول وتاداد هله األحاديث عودهب قوة .
و ددلا الموض ددح يه ددل خط ددأ الباح ددث يف قول دده  " :مث ف ددحل الل ددحر ذ ددل رد دواهد
للحديث ال حيماج لح ا " !!
مث مددع األسددف أردف قولمدده هددله بقول ده  " :مددع أ لن الل دواهد ل ددا مومقدددة -أي ددا-
وقد بحوم ا يف تعلحح احلديث السابح  -واهلل اعلب "
وقددد عليدب القددارئ ال ددلمي أ لن هددلا الباحددث ايفسد ني قددد ضدعلف حددديثني مددن صددحح
مسددلب جدداءت مددن اددل صددححح قويد ,ومددن اليددح حسددن يف ايفمابعددات وقددد جلددب
علح ددا خبحل ده ورجل ده ومددا تددل حق د ا يلغم ده أو بددااال يمع لم د ِّبده خطددل ببالدده الل ر د بدده
ع يجالا وسعى به فلحا لم عحف هلين احلديثني وتعلحل ما.
حش أ لن مو جده الددلا تبولداهِّب وسددار علحدده يف ايفواقلد ونعددب ج ددال أندلده
مث نلد ني قددد و ل
ضد ِّب
مو مسلب يقم ي ت عحف حدديث أيب هليدلة الدلا أورده مسدلب مدن ادلٍ فدارجع
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لحدده م دلة أخددلى ل د ى صددد الم دي ,مث مددا فدداه د هددلا حددىت سددعى حثحثددا لوقددد
حديثي ابن عمل ومحمون ,ويبني لوا أ لهنا ل ا مومقدة!.
اللواهد الو دعموا ا
ْ
فلحصفح خصوم اإلسالم والسو لعم هلا الباحث العبقلا -وال أقول يِّب نرب خصوم
اإلسددالم أل لهندب ي ِّبفدِّبلون ددلا الم بددر -لحصددفقوا فلحدا ددا قد لدم هلددب هددلا العبقددلا مددن
دراس قاام على مو يسمحه هلب ب د ( مدو مسدلب ) ! و دا قد لدم هلدب مدن ت دعحف
هددلا البدداب ب امل ده مددن صددحح مسددلب ومددا يملددوه مددن أب دواب أو أحاديددث يقم دي
الطعن فح ا هلا ايفو الف ّل اللا مل يطبقه تطبحقا ِّبِ ما الل هدلا العبقدلا يف القدلن
العللين !!.
فعالم ي ِّبد ُّل  -باهلل معلل احملدثني ب ولحع ايفسلمني  -هدلا الملدمر اجلداد يف تدب د ني
هددلا ايفددو مث ال ل دل بعوددف علددى حددديثني أوردمهددا مسددلب بطددل مددن أقددوى الطددل مث
ال ل بعوف على رواهدمها ؟ أتل ل ذ حاء والعقالء االسموماج !

دراسة الشواهد حلديثي ابن عمر وميمونة
 -رضي اهلل عنهم -

مث أقول  :نلي مل أر دراسمه وانمقاده هلله اللواهد ل ي سأدرس ا اآلن و ن ان قد
عِّبلف عن احملددثني المسدام يف بداب ايفمابعدات واللدواهد ولوبددأ مابعد ٍ لودافع يف ابدن
عمل :
قال اإلمام أمحد ( )25/2حدثوا سحا بدن يوسدف ثودا عبدد ايفلدك عدن عطداء عدن
ابن عمل رضى اهلل عو ما عن الوىب  قدال  ( :صالة فال مسالدي هالا أفضال
من ألف صة فيما سو ه من لمسادي إلا لمسدي لحر م فهو أفض )
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مث قال -رمحه اهلل " )799/2( : -ثوا ِمد بن عبحد عن عبد ايفلك عن عطاء به.
دراسة رجال هذا امإسناد :

 .7سحا بن يوسف األنر ثق من الماسع /

تقليب ()3 /7

ِ .2مددد بددن عبحددد الطوافسددي ثق د حيفددظ مددن احلادي د علددلة ( ددلا)  /تقليددب
()799/2
 .عبد ايفلك بدن أيب سدلحمان العلنمدي صددو لده أوهدام مدن اصامسد  /خدش م
تقليب ()975/7
 .0عطاء بن أيب رباح ايف ي ثق فقحه ل وه ثر اإلرسال من الثالث  . /تقليب
(.)22/2
وقددال الددلهىب يف عبددد ايفلددك بددن أيب سددلحمان  " :ال ددويف احلددافظ قددال أمحددد ثق د
ِّبيطئ من أحفظ أه ال وف رفع أحاديث عن عطاء ".
فحديث اليوال عن درج احلسن ف و ممابع جحند حلديث نافع عن ابن عمل.
 -الشواهد :

ا سقمه يف اللواهد حلديثي ابن عمل ومحمون :
 -7حددديث أيب هليددلة يف صددحح الباددارا ( 31/7ح ( - )7754مدداب
ف د د الص ددالة -ب دداب ف د د الص ددالة يف مس ددجد م د وايفديود د ) ق ددال :
حدثوا عبد اهلل بن يوسف قال أخربندا مالدك عدن نيدد بدن ربداح وعبحدد اهلل
بن أيب عبد اهلل األغل عن أيب عبد اهلل األغل عن أيب هليلة ملفوعا .
 -2ح ددديث أيب هلي ددلة يف ص ددحح مس ددلب ( )747 -7472/2م ددن ا ددل
مدارها على سعحد بن ايفسحب و بلاهحب بن عبد اهلل بن قار .
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 وعاوتده ُم مسددود أمحدد ( )099,01 /2مددن اليدح حيددىي (وهدو القطددان)عن ِمد بن عملو عن أيب سلم عن بلاهحب بن عبد اهلل بن قار .
 -0مث من اليح عبد ايفلك بن عملو قال ثوا أفل بن مححد عن أيب ب ل بن
حام عن سلحمان األغل عن أيب هليلة .
 -9مث اليح يونه بن ِمد أنا ِمد بن هالل قال أنا أيب ثوا أبو هليلة .
 -دراسة هذه األسانيد :

يف اإلسواد األول من أسانحد أمحد ِ :مد بدن عمدلو بدن علقمد قدال فحده احلدافظ
" :صدو له أوهام" تقليب (. )753/2
وقددال الددلهُ يف ال ارددف (  " : )90/وقددال أبددو حددامت  :ي مددب حديثدده وقددال
الوسدااي  ":لدحه بده بدأي " .وقددال الدلهىب يف ايفحداان (  ":)31 /ردحر ملد ور
حسن احلديث ِّبم ثيل عن أيب سلم " وح دى عدن ابدن معدني أقدواالا مو دا أنلده ثقد
وح ى عن غره أقواالا مموسط .
فحديثه حسن على أق ّ األحدوال ,وبقحد رجدال اإلسدواد أا لمد  :حيدىي هدو القطدان
وأبو سلم هو ابن عبد اللمحن بن عوف ,وسلحمان األغل هو أبو عبد اهلل ايفدىن
ثق من بار الثالث . /
واإلسواد الثاين فحده  :عبدد ايفلدك بدن عمدلو القحسدي أبدو عدامل العقددا  ,ثقد مدن
الماسع  . /تقليب ()927/7
وأفل د بددن مححددد بددن نددافع األنصددارا  ,ثق د مددن السددابع  /م د ي تقليددب
( )92/7وأبددو ب ددل بددن حددام هددو ابددن ِمددد بددن عمددلو بددن حددام األنصددارا ,ثق د
عابد من اصامس  /تقليب (. ) 55/2
غل  ,ثق ما تقدم  ,مهالل إست د صايع.
وسلحمان هو األ ّ
واإلسواد الثالث  :فحه يونه بن ِمد ثق وِمدد بدن هدالل صددو وأبدوه هدالل
مل أقف له على تلل ف و سواد فحه جم ول .
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ف ْن ريش أن جتعله يف اللواهد و الل فوحن يف يغ اىن عوه .
و ددلا ته ددل ث ددلة ا ددل ح ددديث أيب هلي ددلة-رض ددي اهلل عو دده -فمو ددا م ددا ه ددو يف
الصحححني ومو ا ما هو يف غرمها .
فأمامددك اآلن اددل ومصددادر ثددرة حلددديث أيب هليددلة مو ددا اليقددان راحسددحان يف
الصدحححني ومو ددا ثالثد اددل يف مسدود اإلمددام أمحدد واحددد مو دا صددحح والثداين
حسن واليح ثالث ضعحف .
تناقض يقو على اهلوى !!

فدداحفظ هددلا واعجددب ماردديش مددن العجددب مددن تودداق

هددلا الباحددث ححددث

يقول عن مسلب  " :ألرج ـ يث أبا هرير من طرق صايا وسلي " يف
ص .
ضد د لمش ُم القد ده ا ددل أخ ددلى م ددن
مثل يق ددول يف ح ددديث أيب هلي ددلة ه ددلا -وق ددد ِّب
وضد لمش لح ددا ردواهد ناداددا قددوة -يقدول  " :مااا
صدحح الباددارا ومسددود أمحددد ِّب
أن للىش لله كله متقد أيح " !!
ه لا يقول جانما ِّبمؤن دا قوله بصدح ( كن ) ب د قدوة وردجاع ويدل ل لودا أنلده

قد بحلدو ا يف احلديث السابح.
ويا وي سو رسول اهلل , ب يا وي اإلسالم من أمثال هلا البعبع ايفاحف.
 -2ومن اللواهد الو سقم ا  :حديث جابل -رضى اهلل عوه -اللا رواه أمحدد
يف مس ددوده (  : ) 0 /ثو ددا حس ددن (يع ددي اب ددن ِم ددد ) وعب ددد اجلب ددار ب ددن ِم ددد
اصطايب قاال  :ثوا عبحد اهلل بن عملو اللقي عن عبد ال لمي عدن عطداء عدن جدابل
عن الوىب  به .
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و (  : ) 51/ثوا أمحد بدن عبدد ايفلدك ثودا عبحدد اهلل عدن عبدد ال دلمي عدن عطداء
به .
 دراسة هذين امإسنادين : -امإسناد األول فيه :

يمبني ُم من هو ,فد ْن دان هدو الاعفدلاين وهدو مدن تالمحدل
7د احلسن بن ِمد مل ل
أمحد  -وال يبعد أن يلوا اللحر عن تلمحله  -ف و ثق .
و ن ان غره فال ي ل ف لن يف اإلسواد هلا واللا بعده من يقوم مقامه.
 2د عبددد اجلبددار بددن ِمددد اصطددايب العدددوا ذ ددله ابددن حبددان يف الثقددات يف الطبقد
اللابع د روى عودده أمحددد وغددره ,وروى عددن ابددن عححو د وبقح د وعبحددد اهلل بددن عمددلو
اللقي " تعجح ايفوفع (ص )73
د عبحد اهلل بن عملو بن أيب الولحد اللقي أبو وهب األسدا ثق فقحه ,ر دا وهدب
م د ددن الثالثد د د  . /تقلي د ددب ( )9 1/7د ددلا يف ايفطبوعد د د ايفصد د دلي ويف ايفص د ددورة

(ص )793من الثامو  :وه للىص للك .

0د عبد ال لمي بن مالك اجلارا ,ثق من السادس  . /تقليب (.)973/7
وعطاء مام مل ور وتقدمش تللمه.
 -امإسناد الثاني :

7د أمحد بن عبد ايفلك بن واقد احللاين أبو حيىي األسدا ثق ت لب فحه بال حج
من العارلة  /ي  .تقليب ( )24/7وبقح هلا اإلسواد تلجب هلب.
م ىا يث ب إلست د للىث نا صايع  ،وللعول يزي ن .

2د ومن اللواهد الو أورداا يف رسالو " :بني اإلمامني " :
 حديث عبد اهلل بن الابر -رضي اهلل عو ما : -رواه اإلمام أمحد ()9/0قال -رمحه اهلل : -ثوا يونه قال ثوا محداد (يعدي ابدن نيدد) ثودا حبحدب ايفعلدب عدن
عطاء عن عبد اهلل بن الابر قال  :قال رسول اهلل  - سا احلديث.
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 -دراسة هذا امإسناد :

 7د يدونه بدن ِمدد بدن مسدلب الب ددادا أبدو ِمدد ايفدؤدب ,ثقد ثبدش مدن صد ار
الماسع  . /تقليب (.) 93/2
2د د د محد دداد بد ددن نيد ددد بد ددن درهد ددب ,ثق د د ثبد ددش فقحد دده مد ددن بد ددار الثامو د د . /تقليد ددب
(.)751/7
د د د حبح د ددب ايفعل د ددب أب د ددو ِم د ددد البص د ددلى ,ص د دددو م د ددن السادسد د د  . /تقلي د ددب
( )792/7ووثقه أمحد وابن معني وأبو نرع .
ان للعـا للل ونا صاااا للباان لا للىلر وللى تااا ي
وها إساات د ـداان لا أنا ّ
وغيره ى ى من للى ق بع ت وللعمر كاىك .

0د ومن اللواهد يف ال ماب ايفل ور :
ما رواه اإلمام أمحد قدال  :ثودا هلدحب عدن حصدني عدن ِمدد بدن الحد بدن ر اند
عن جبر بن مطعب قال قال رسول اهلل  - وسا احلديث.
 -دراسة امإسناد :

7د هلحب بن بلر الواسطي ,مل ور بالمدلحه مع ثقمه .
ع لده احلافظ يف الطبق الثالث وهي الو ال يقب حديث ا الل أن تِّبصنلح بال لسما .
انهل ص 01من ابقات ايفدلسني.
2د حصني بن عبد اللمحن السلمي ,ثق ت ر بأخلة . /تقليب (.)792/7
د د ِم ددد ب ددن الحد د ب ددن ياي ددد ب ددن ر اند د ايفطل ددُ ,ثقد د م ددن السادسد د  .تقلي ددب
(.)71 /2
يف هددلا اإلسددواد عوعود هلددحب وهددو مدددله ففددي اإلسددواد ضددعف يوجددرب ددا سددبقه
من األسانحد الصححح وهو يل د هلا وهي تل د له.
هددله هددي اللدواهد الددو اسملد دت ددا حلددديث ْي ابددن عمددل ومحموند ,وهددي أربعد
مو ا  :الصحح وهو حديثان  :حديث جابل وحديث أيب هليلة .
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ومو ددا احلس ددن وه ددو  :ح ددديث اب ددن الد دابر وق ددد ص ددححه غ ددر واح ددد م ددن أا لمد د
احلديث.
مددو ب ابددن عبددد الددرب وايفوددلرا ومثانح د آخددلون م ددن أا لم د احلددديث سددحأيت ذ ددلهب
وأعمقد أ لهنب ص لححوه يفمابعاته.
ومو ددا  :مددا فحدده ضددعف بسددبب تدددلحه مددام ثق د ,ف ددو ضددعف يوجددرب مددا هددو
معلوف عود احملدثني.
ويف هناي حبث محداة ايفلحبدارا حلدديث ابدن عمدل ومحموند -رضدي اهلل عو مدا -يف
ف د د الص ددالة يف مس ددجد رس ددول اهلل  وه ددو احل ددديث رق ددب ( )94ق ددال  " :مث
ف حل اللحر ذ ل رواهد للحديث وال حيماج لح ا مع أ لن اللواهد ل ا مومقدة
–أي ا -وقد بحلوم ا يف تعلحح احلديث السابح " !
فقولدده هددلا دفعددي لدراسد اللدواهد مث ُم بحددان وجدده احلاجد لح ددا ودفعددي ُم أن
أالب األورا الو دري فح ا احلديث السابح وانمقد فح ا اللواهد ألرى دراسمه
ونقده هلله اللواهد و حف أ لهنا ل ا مومقدة.
ا ممسددع
دش دراسدمه فلأيددش فح ددا العجااددب ل ددن لددحه لددد ل
فوصددلمي األورا وتأ لملد ِّب
من الوقش لدراس جااحااا ما عملش يف احلديث رقب ( )94سني.
فلأيش ححث مل تدمأت يل الدراس المفصحلح أن أِّبعطي عو ا صدورة لالحد أعمقدد
أ لن فح ا عربة و فاي وهي تممث فحمايأيت :
َّ
منازعته الباطلة لعدد من العلماء صححوا
حديث ابن الزبري  -رضي اهلل عنهما -

 أوالا  :يبدددو أ لن لدددى الباحددث رغبد قويد يف ايفوانعد واصددالف ألا لمد احلددديثفقد خالف  -يف دراسمه حلديث عبد اهلل بن الابر-رضي اهلل عو مدا -يف ف د
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الص ددالة يف مس ددجد ْا م د د وايفديود د  -لاعد د م ددن األا لمد د ذهبد دوا ُم تص ددحححه
وذهب هو ُم ت عحفه بدعوى االضطلاب فحه !!.
فمن هؤالء األا لم اللين خالف ب بدون حج وال هدى وال فاءة :
7د ابن عبدالرب
د وابن حبان
9د وايفولرا
1د والار لي
5د والسم ودا

2د ابن خامي .
0د وابن حام
3د والطحاوا
9د وابن حجل
74د واأللباين

وخالف :

7د ابن عبد اهلادا 2د وابن حجل د والبوصرا.
0د واأللبداىن يف تصدحح حدديث جدابل -رضدى اهلل عوده -يف ايفوضدو نفسده وقدد
سددبقه ُم ذلددك اإلمددام الباددارا .ومل يِّبيق دب حج د علددى ت ددفحعه وهلددلا مل يلمفددش
هدؤالء العلمدداء ُم مددا قددال الباددارا-رمحده اهلل -ألندلده مل يِّبيقدب حجد علددى ت ددعحفه
الل الف عبد ال لمي اجلارا .
َّ

تلبيله يف النقل عن ابن معني  -رمحه اهلل -

وأراد الباحث أن يربهن على ضعف احلديث بعبد ال لمي فقال :
" وعبد ال لمي ثق يف نفسه وال رك  ,ل وده يدلوى عدن عطداء مدا ال يوافقده علحده
أحد ,وهللا قال ابن معني بأن حديثه عوه رديئ " .
 أقول  :ل لن ابن عدا -رمحه اهلل -لبني ملاد ابن معني -بقوله هلا -فقال" :يعي عدن عاالد ( دان الودىب  يِّبقبندلِّب دا وال ِّبحيددث وضدوءا ) دا أراد ابدن معدني
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ه ددلا ,ألنلد ده ل ددحه حف ددو ولعب ددد ال ددلمي أحادي ددث ص دداحل مس ددمقحم ) ا ددليب
الم ليب () 10/3
ف د الباحددث تفسددر ابددن عدددا الددلا قحلدده حبددديث عاال د ايفددل ور لحص د ُم
مقصوده وهو ت عحف حديث جابل .
هددلا ولقددد رجعددش ُم تددارير الدددورا رقددب ( )9219فلددب أجددد هددلا ال ددالم و ُم
تارير عثمان بن سعحد ( )052- 74و ُم تارير ابن معني رواي ابن اهلحثب فلب
أجد فح ا هلا ال الم ولحه فح ا الل الثواء على عبد ال لمي .
وعلددى د فاألماند واإلنصدداف انددا يقم ددحان مودده أن يوقد ددالم ابددن عدددا وأن
حيصل رداءة روايمه يف حديث عاال ايفل ور يف ضدوء دالم ابدن عددا و دان مدن
األسلب له أن يوافح مدن صد لححوه أو يموقدف ذ لدحه لديده مدن احلجد مدا يدلج
به رأا الباارا على رأا من خالفه.
َّ

تلبيله يف النقل عن بعض األئمة
 -رمحهم اهلل -

 ثانح ددا  :رأيمِّبد ده يف دراسد د ه ددلا احل ددديث رق ددب ( )059يوس ددب أقد دواال ُم بعد داألا لم ف ذا رجعش ُم أقواهلب رأيش فلقا بحو ا وبني ما جام بوسبمه لح ب !!.
فمدثال قدال هودا  " :قلددش  :لن اإلمدام البادارا والبدلاار والددارقطي جعلدون ( ددلا)
هلا االخمالف على عطاء يف هلا احلديث بال للات عل قادح لصحمه
وهلا هو ايفعلوف عود الوُّد لقاد احملدثني " ص .
ف ذا رجعش ُم الم ب ال جتده ما ذ ل هلا الباحث !.
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ف د ددلا د ددالم الباد ددارا ( 2ج " : )25/2سد ددلحمان بد ددن عمحد ددح احلجد ددانا قد ددال
احلمحدددا نددا ابددن عححود عددن نيدداد بددن سددعد عددن سددلحمان بددن عمحددح عددن ابددن الدابر
ظددع عمددل يقددول  ( :صددالة يف ايفسددجد احلدلام خددر مددن مااد صددالة فحمددا س دواه )
وقددال سددحا بددن نصددل أنددا عبددد الددلنا أنددا ابددن جدلي ظددع عطدداء وسددلحمان بددن
عمحح "
ظعا ابن الابر  -قوله  : -وقال عارم ومحاد بن نيد عن حبحب ايفعلب عن عطاء
عن ابن الابر عن الوىب . 
وق ددال بد دلاهحب ب ددن ن ددافع ع ددن س ددلحمان ب ددن عمح ددح ع ددن اب ددن الد دابر ع ددن عم ددل ع ددن
الوىب . 
وقال جىي بن يوسف نا عبحد اهلل عن عبد ال لمي عن عطداء عدن جدابل عدن الودُ
 وال يص .
وقددال عب ددد ال ددلمي ع ددن عطدداء ع ددن اب ددن عمددل ع ددن الوددُ  وال يثبددش " الم ددارير
ال بر "
ف ددلا ددالم الباددارا واض د يف أندلده مل حي ددب الل علددى حددديث عبددد ال ددلمي بأندلده
اليص وبأنله ال يثبش .
وس ش عن اليح حبحب ايفعلب وغرها من الطدل ف د جدون بعدد هدلا أن نقدول
 :ن البا دارا جع د هددلا االخددمالف علددى عطدداء يف هددلا احلددديث بال د للات علد
قادح لصحمه ؟!.
وهلا الم البلاار قال  :حدثوا أمحد بن عبدة ثوا محداد بدن نيدد عدن حبحدب ايفعلدب
عن عطاء بن أيب رباح عن ابن الابر أ ل
ن رسول اهلل  قال  (:صالة يف ملجدي
َّ

َّ

هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال امللجد احلرا فإنه يزيد عليه مائة ).
َّ
قال البلاار  :اخملف على عطاء وال نعلب أحدا قدال  ( :فإنه يزيـد عليـه مائـة )
الل ابن الابر  .ورواه عبد ايفلك بن أيب سلحمان عن عطاء عن ابن عمل .
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ورواه ابن جلي عن عطاء عن أيب سلم عن أيب هليلة أو عاال .
ورواه ابن أيب لحلى عن عطاء عن أيب سلم عن أيب هليلة " .
هلا الم البلاار ف يص القول بأنله جع االخدمالف يف هدلا احلدديث بالد للات
عل قادح ؟! ال .
ف ددالم الباح ددث ال ددلا نس ددبه ُم البد دلاار ي ددؤدا ُم الق دددح يف ح ددديث أيب هلي ددلة
وحديث ابن عمل وحديث عاال .
وهلا الم الددارقطي يف العلد ( )17/9قدال جوابدا علدى سدؤال عدن حدديث أيب
سلم عن عاال  " :صالة يف مسجدا " ...احلديث .
قال  ( :يلويه عطاء بن أيب رباح ,واخملف عوه :
فلواه ابن جلي عن عطاء واخملف عوه :
فلواه ابن ايفبار عن ابن جلي عن عطاء عن أيب سدلم عدن أيب هليدلة وعاالد .
وخددالف ب ( ددلا ) أبددو عاصددب وعبددداللنا ,فلويدداه عددن ابددن جدلي عددن عطدداء عددن
أيب سلم عن أيب هليلة أو عاال .
وقال موسى بن اار عن ابن جلي عن عطاء عن أيب سلم عن أيب هليلة عن
عاال .
وقال عبد ال فار بن القاسب عن عطاء .
وقال ِمد بن عبحد اهلل العلنمي عن عطاء عن أيب هليلة قال رسول اهلل . 
وقال أبو بلل جعفل بن أيب وحلح عن عطاء عن عاال .
وقال محاد بن نيد عن عطاء .
()98

ويِّبلبه أن ي ون قول محاد ِفواا .
والصدحح عددن ابدن جدلي عدن عطدداء عدن أيب سددلم عدن أيب هليددلة عدن عاالد )
اهد.
ف دلا ددالم الدددارقطي مل يمعددل حلددديث حبحددب ايفعلدب عددن عطدداء عددن ابددن الدابر
رضي اهلل عو ما -ب مل يمعل هوا حلديث ابن الابر مطلقا .مث هددو مل جعد االخددمالف يف هددلا احلددديث بالد للات علد قادحد يف صددحمه مددا
يدداعب الباحددث ب د نددلى الدددارقطي قددد ر لجد حدددى الطددل عددن ابددن جدلي وهددي
اليددح موسددى بددن اددار فقددال  " :الصددحح عددن ابددن ج دلي عددن عطدداء عددن أيب
سلم عن أيب هليلة عن عاال " .
أال تلى معي أ لن الم الدارقطي يف و ٍاد و الم الباحث يف و ٍاد آخل ؟!
فمىت جع الدارقطي االخمالف يف هلا احلديث بال للات عل قادح .
وبعدد فلقدد علمدش أ لن مدا نسدبه هدلا الباحدث ُم هدؤالء األا لمد غدر صددحح أل لن
الباددارا ذ ددل االخددمالف يف أسددانحد حددديث ابددن ال دابر ومل يِّب د نعف الل سددوادا
واحدا هو سواد عبد ال لمي اجلارا وس ش عن ساال الطل .
و لن الب دلاار ح ددى االخددمالف علددى عطدداء فقددط ,ومل جع د هددلا االخددمالف عل د
قادح يف حديث ابن الابر ومل يِّبل نج اليق ا على ال ٍيح ولعله تل ذلك الجم داد
غره لن تموفل فحه ال فاءة للوقد وال جح .
وأ لن الدارقطي ح ى االخمالف على ابدن جدلي ور لجد حددى القده وا دل لدك
جلحددا لن قولدده  " :لن اإلمددام الباددارا والبدلاار والدددارقطي جعلددون هددلا االخددمالف
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علددى عطدداء يف هددلا احلددديث بالد للات علد قادحد لصددحمه " قددول قددااب علددى غددر
أساي.
ومددن ايفواسددب أن أنق د الم دا للحددافظ ابددن حجددل ْحي ِّبس دن ي دلاده هوددا أل لن ايفقددام
يمطلب دده ق ددال -رمحد ده اهلل -يف م دداب الوُّ ددش ( " : )717/2وق ددد تقص ددل عب ددارة
ايفعلن د مددو ب فددال يِّبفص د ددا اسددمقل يف نفس ده مددن تددلجح حدددى الددلوايمني علددى
ِّب
األخددلى م ددا يف نقددد الصددريف س دواء ,فمددىت وجدددنا حددديثا ق ددد ح ددب مددام م ددن
األا لم ايفلجو لح ب – بمعلحله  -فاألوُم اتباعده يف ذلدك مدا نملبعده يف تصدحح
احلديث ذا ص لححه  .وهلا اللافعي مدع ماممده ِّبحيحد ِّب القدول علدى أا لمد احلدديث
يف مبدده فحقددول " :وفحدده حددديث ال يِّبثدبيدمِّب ده أهد العلددب باحلددديث  ,وهددلا ححددث ال
يوجددد ددالف مددو ب لددللك ايفعلند ,وححددث يِّبص دنل ِّبح ب ثبددات العلد  .فأ لمددا ن ِّبويج دد
ِّب
توجده الولهدل ُم ال جدح بدني المح مدا .و دللك ذا
غرِّبه ص لححه فحوب دي ححويدل ُّ
أرددار ايفعلن د ِّب ُم العل د رددارة ومل يمبد لدني مودده تددلجح إلحدددى الددلوايمني ف د لن ذلددك
ِّب
حيماج ُم ال جح  -واهلل أعلب  " -اهد.
فاجعد د أيُّ ددا الق ددارئ الف يطد دن ال ِّب ف ددؤ ه ددلا ال ددالم نص ددب عحوح ددك يف مثد د ه ددله
ايفواقف حىت تسلب من المابط .
تصرفات منكرة !!

ثالث ددا  :لن هلددلا الباح ددث تصددلفات مدهل د يِّبس دمدْو ل جدددا ص دددورها م ددن نس ددان
يومسب ُم احلديث وأهله !
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ف
 -7م ن اىك أن يألا من كة للىع ىو للى ت عين ما يتادا تق رنا ،ويااا ت
مت م يتخ ىر غرن ت :
فمــن كلـ  :أندلده ح دب علددى حدديث عطدداء عدن أيب الدابر باالضددطلاب وأراد أن
يِّبؤن د ح مه هلا على احلدديث فقدال وفعد مايدأيت  " :ويف مثد هدله احلالد الدو
ي لج فح ا االضطلاب عود احملققدني أنلده ال بدِّب لد أن يِّبقدحب احلجد لوفدي اإلضدطلاب
مددثال أن يددأيت بايفمابعددات لعطدداء ,وال ي فددي فح ددا أن يقددول  :أندلده مي ددن أن ي ددون
عوده عو ب ل ب ( لا) " .
 وق د ددال  " ( :ق د ددال يف ( توجح د ده الوه د ددل ) (ص " : )299عل د ددى ال د ددلين ميحل د ددونللجمددع بددأا حددال دأن يقولددون يف مث د هددلا ايفوضددع حيمم د أن ي ددون عوددد أيب
اسحا علدى الدوج ني  ...فد لن مثد هدلا االحممدال يسدمبعده احملققدون  ...علدى
أ لن مدار األمل عود احملققني ل دا هدو البوداء علدى مدا ي لدب علدى الهلد نن واالحممدال
البعحد ال يِّبع لول علحه عودهب " اهد بمصلف ) انم ى المه .
أتدرا ما اللا فعله الباحث ؟!
نله أخل من الم صاحب ( توجحه الوهل ) ما ِّبحي نق ِّبح غلضه يف نعمه وحلف
اف أن يِّبف نوت علحه هلا ال دل ! وذلدك أنلده حدلف بعدد قولده  " :فد لن
موه ما ي ِّب
مثد هددلا االحممددال يسددمبعده احملققددون " قولدده  " :نعددب يلتفددع االسددمبعاد لددو أتددش
رواي عن احلارث تِّبلعل بللك "
أتدرا يمل حلف هلا ال الم وأخفاه ؟
نله حلفه لحسممل هلا االسمبعاد جامثا اجلب على صدر حديث عطداء عدن أيب
الابر فحما ِّبخحن لحه ال يلتفع عوه وال حيول وال ياول !!
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وقددد أبد دى اهلل ذلددك هلددلا احلددديث العهددحب فقددد جولدد علددلة مددن العلمدداء الفحددول
فح موا بصحمه بواءا على األدل الواضدح ال االحممداالت البعحددة أو ايفسدمبعدة
وه ددي حف ددظ راوا احل ددديث ووج ددود أرب ددع ممابع ددات دل دا علف دده الباح ددث ومل يدِّبوفلد دح
لإلنصاف يف احل ب على هلا احلديث ومل يعبأ بأح ام هؤالء ال بار .
ألحه يف عمله هلا م ابلة وخحان برة يف الولق ؟!!
مث أقول من هب هؤالء احملققون اللين تل لج هلب االضطلاب يف هلا احلديث ؟
اجلواب  :ال أحد الل ب الل أن ي ون باحثوا هلا (!) .
-2

ومن تل التصرفات :

أخله لقول ابن معني يف عبد ال لمي اجلارا بأ لن حديثده عدن عطداء رديدئ وحلفده
ل الم ابن عدا اللا لبني فحه قصد ابن معني .
قددال احلددافظ  -بعددد ي دلاده لقددول ابددن معددني  " : -قددال ابددن عدددا  :يعددي عددن
عاالد ( ددان الوددىب  يقبل دا وال حيدددث وضدوءا ) ل دا أراد ابدن معددني هددلا ألندلده
لددحه حفددو ولعبددد ال ددلمي أحاديددث صدداحل مسددمقحم " اهد د اددليب الم ددليب
(.) 10 /3
 -3ومنهـــا  :يف دراسد دمه ح ددديث ( )944وه ددو ح ددديث اب ددن عم ددل يف ف د د
ايفسجدين أ لن أبا حامت قال يف تلل موسى اجل دي  " :ال بأ با ثدا صا ىع "
اجللح والمعدي ( )705/9واليب ال مال ( )7 95/

فأخل الباحث قوله  " :البأ ب " وحلف قوله  " :ثد ص ىع " !!
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وقد يعملر بأنله مل يل قوله  " :ثق صداح " ونبدا عوده بصدله ححومدا راجدع ال مدابني
!!
أو أنله مل يلاجع هلين ال مابني واقمصل على ملاجع اليب الم دليب ولدحه فحده
الل قوله  " :البأ ب ".
فوقول  -مع اسمبعادنا لللك  : -اهلل حسحبك .
و ن وش تع لمداا فمب ُم اهلل فباب الموب مفموح .
وى تصرم ت تشل م اكرت ،اكرن ه ما مت نشق ما ـ يث (. )511
 -0ومــن تصــرفاته  :أ لن عملدده يف ( غ يا للى دصا مااا وللئا مداات أـ ا )

ا اآلن حددديثان مودده مل يدددل علددى موضددعح ما مددن ايفسددود وهددلا مددن واجباتدده
ولددد ل
األساس دح يف عملدده هددلا ومو ددا  :أندلده يف دراس د هددلين احلددديثني يوق د ث درا مددن
ا وقدش لسدلدها
أقوال العلماء ومل يعاها ُم مصادرها وعلحه مآخل أِّبخدل لدحه لدد ل
 .ويف الوقش نفسه بقاءا علحه .
وأخددمب مواقلددو هددله بأنلدده قددد سددبقي ُم تصددحح ح دديث ابددن عمددل ومحمون د
اإلمام مسلب ومن أتى بعد مسلب من أا لم احلديث اللين تدل لق ْوا مابه بالقبول ومل
يدِّببالِّبوا بأقوال ايفومقدين.
و لن ر لج رواي محمون من اليح نافع عن بلاهحب بن عبد اهلل بن معبد عن ابدن
عباي اإلمام ايفيناا يف ( َف األرلاف ) .
َّ

َّ

َّ

َّ

وممن صحح حديث ابن عمر املنذري وابن حز .
وممن صحح حديث ابن الزبري وخالفهم الباحث :
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7د ابن عبد الرب

2د وابن خامي

د وابن حبان

0د وابن حام

9د وايفولرا

3د والطحاوا

1د والار لي

9د ابن حجل

5د والسم ودا

74د األلباين

َّ
َّ
وممن صحح حديث جابر وخالفهم الباحث :

2د وايفولرا

7د ابن حام

0د وابن حجل

د وابن عبد اهلادا

3د واأللباين

9د والبوصرا

()7
ي
ب
ل
دم
د
س
وي
وعجب دا للباحددث أن يمجددلأ علددى الف د هددؤالء لحع دا بدددون ِّبحج د
ِّب
ددالفو لعد ٍ
ددد قلحد ٍ هلددب ِّبردبه ومعدي احلجد القويد واحلمددد هلل و ُم جددانُ ال ثددر
من األامه ومو ب هؤالء وأمامك مواقلو ودراسو يف هلا البحدث ويف رسدالو (
ش لحد دده يف تصد ددحح هد ددله
بد ددني اإلمد ددامني ) تد ددلى احلج د د الولدحند د دلة عل د دى مد ددا ذهب د د ِّب
األحاديث(.)2

( : )7وقد بل عدد العلماء اللين خالف ب يف أحاديث ف مسجد رسول اهلل  س وعللين عايفد ا  .انهدل مدايب
مو مسلب يف تلتحب صحححه ( ص ) 795-799نلل م مب الدار بايفديو .
( : )2ولقددد اسددممل يف عودداده وم ابلاتدده فددلددت علحدده يف مددابني مهددا ( :مددو اإلمددام مسددلب يف تلتحددب مابدده الصددحح )
ٍ
وقلب سلحب ل فاه رندا األ لول .
و ماب ( المو ح ا يف توضح ايفلحبارا من األبااح ) ولو ان ذا فطلة سلحم
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ومن اجلديل بال نل ل أ لن صاحب مداب " الدوهب ايفموداثل مدن احلدديث ايفمدواتل " قدد
ع د د د لد حد د ددديث " صد د ددالة يف مسد د ددجدا  " ..مد د ددن األحاديد د ددث ايفم د د دواتلة انهد د ددله :
(ص.)90
و لا توم ي دراس حديث ( صالة يف ملجدي .) ..
م د ددن الي د ددح ح د ددديث اب د ددن عم د ددل ومحمون د د ال د دواردين يف ص د ددحح مس د ددلب ودراس د د
ر دواهدمها دراس د قاام د  -ن ردداء اهلل -علددى مودداه احمل د ندثني وقواعدددهب وعلددى
َنلا العدل واإلنصاف .
 مالحظة  :البش من الباحث األورا الو ذ دل أنلده دري فح دا ردواهد حدديث ْيابن عمدل ومحموند وأنلده ب لدني فح دا أ لن هدله اللدواهد ل دا مومقددة ,فم دلم ملد ورا
دديثي ابدن عمدل ومحموند وقدد
ب رساهلا يل وبلفق دا الصدححف األخدرة مدن دراسد ح ْ
غر يف هله الصححف لل " ل ا مومقدة " ُم قوله  ":بع ا مومقدة " و مب
ل
( مددع أ لن
دأت خط دأا فاحل د ا يف قددويل :
امل د ا مددا يددأيت  " :قددد أخطد ِّب
اللواهد ل ا مومقدة ) ألن حديث أيب هليلة صحح ممفح علحده وحدديث جبدر
بن مطعب حسن ل ره  .أ لما حديث جابل وحديث ابن الابر ف مدا مومقددان مدا
يف المعلحح السابح( " )7اهد .
وعلحه فأقول  :نله مع اسمبعادا أن ي دون مدا صددر موده سدابقا عدن اليدح اصطدأ
ألدلد عوددا ف نلده ي ِّبسدُّلين هدلا ال اجدع وأن ي دون باعثده اإلنصداف مث اصدوف مددن
الس دول عل ددى ال اج ددع ع ددن موقف دده م ددن
اهلل وح ددده وأن حيمل دده خ ددوف اهلل واح د ام ُّ
حديثي ابن عمل ومحمون ومن حديث ابن الابر وجابل بن عبدد اهلل
ْ

(

)  :فعالم يدل هلا المالعب والملون ؟! .
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رضددي اهلل عددو ب )7(-بد نين آلمد أن يدفعدده اصددوف مددن اهلل واللددعور بايفسددؤولح
ُم عددادة الوهددل يف رسددالمه لن ددا ف ندلده ال يِّبدؤم ِّبن أن ت ددون دراسددمه فح ددا ل ددا علددى
غ دلار دراس د هددله األحاديددث ف د لن يف دراسددمه هلددله األحاديددث عجااددب وغلااددب
وجمانفات هلا دالالادا اصطدرة الدو تع ده اصدوف علدى د عملده وتبعدث علدى
االرتحاب فحه .

خـــالصــــة :
 -7لقددد قامددش بدلاهني ثددرة يف هددلا البحددث علددى بطددالن مددو
وضعه لصحح اإلمام مسلب -رمحه اهلل. -
 -2وأنله له دعاوى باال أوهى من خحط العو بوت .
 -وعوده م الطات ثرة وتواق ات .

ايفلحبددارا الددلا

( : )7مل ي اجددع عددن اعودده يف هددله األحاديددث وال عددن مو جدده الفاسددد ,ب د نادت فمومدده وامم ددلت ُم علددوم احلددديث
وأهل ا .
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 -0ومن عجاابه أنله يِّبلجف بثالث من العلماء حجج ب قاصلة ويسدمجحا لوفسده
الف ثر من العلماء يبل تعدادهب سد وعلدلين عايفدا فدال يلفدع دب وال
حبجج ب رأسا .
 -9ال يمور عن غمطه لبع اللواة .
 -3وعو ددده -م ددع األس ددف الل ددديد -خحان د يف الولق د  :يف موض ددعني م ددن أوراق دده
ال لسبع (!) فماذا سحجد القارئ يف نقوله ال ثرة يف رسااله ومؤلفاته ؟!
 -1ومن جلأته أنله ح ب على باب يلمم على تسع أو علل ال ل
بأهندا معللد
وح ب على رواهدها خارج صدحح مسدلب لأهندا دللك مومقددة معللد وهدله
جلأة برة ال تصدر الل من ِّبم ل .
 -9ا ندعاؤه تصححف ذ دل (ابدن عبداي) يف حدديث محموند وأنلده ال ذ دل ل د(ابدن
عبدداي) يف هددلا احلددديث مددن صددحح مسددلب و الفمدده لإلمددام احلددافظ ايفدداا
الددلا سددا األدلد الواضددح القوي د علددى ثبددوت ذ ددل (ابددن عبدداي) يف هددلا
اإلسواد وذ ل أنله ثابش يف عام نسر صحح مسلب ويف عامد نسدر السدون
ال دربى للوسددااي و دللك عوددد خلدف يف أالافدده يف تللد ابددن عبداي و ددللك
يف بع د نسددر أا دلاف الصددحححني أليب مسددعود يف تلل د ابددن عبدداي عددن
محموند  .وأعمقدد أ لن مدع ايفداا د أامد احلدديث الدلين توداولوا مداب مسددلب
بالدراسد أو اللددلح ومددع د هددلا جتددد ايفلحبددارا -هددو االددب صد ر آنددلا -
فرد ّ هله األدل ويد نعي أنله ال ذ ل لنب عباي يف هلا احلديث وهلا مدن
ُّ
عجااب ايف ابلات ! .
 -5تدلحسه يف الولق عن ابن معني وغره .
 -74له تصلفات مو لة يف هله الوريقات وغرها من ماباته الو قام فح ا بالدفا
عن مو جه الباا .
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واهلل يقول احلق ويهدى إىل سواء السبيل


واهلل أعلم
وصلى اهلل على نبينم حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمم كثرياً
وكتب :
ربيع بن همدي عمري املدخلي
 -كمن اهلل له -
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