
 اإلجابة كتابه يف خمالفاته ودفع احلجوري مغالطات دحز

الجالجة  احللقة

 

 (:455ص) "الرياض الؿستطابة"قال الحجقري يف 

.  سـان بـ سؾؿة الفذيل-66"

: 6278« الؽبرى»قال اإلمام الـسائل رمحف اهلل يف 

حدثـا حجاج : حدثـا يزيد بـ زريع، قال: أخبركا محؿد بـ عبد األعىل الصـعاين، قال

حدثـا سؾؿة بـ جـادة عـ سـان بـ سؾؿة أن رجال مـ الؿفاجريـ تصدق : األحقل، قال

إن أمل كاكت : فؼال. ملسو هيلع هللا ىلصبلرض لف عظقؿف عىل أمف فؿاتت ولقس لفا وارث غقره فلتك الـبل 

مـ أحب الـاس إيل وأعزهؿ عيل وإين تصدقت عؾقفا بلرض يل عظقؿف فؿاتت ولقس لفا 

اهلل لؽ أجرك ورد عؾقؽ قد أوجب »: وارث غقري فؽقػ تلمرين أن أصـع هبا؟ قال

 "ها.«أرضؽ، فاصـع هبا كقػ شئت

مـ صريؼ مسدد عـ يزيد بـ زريع هبذا  (6493 /7)« الؽبقر»وأخرجف الطبراين يف 

. السـد وهق حجاج األحقل هق ابـ حجاج الباهيل ثؼة

وسؾؿة بـ جـادة روى عـ سـان بـ سؾؿة بـ الؿحبؼ، وعـف ثالثة، وذكره ابـ حبان يف 

. "ففق مجفقل« الثؼات»

: أقول

[ أسد الغابة]و[ اإلصابة]أتدري لؿاذا مل يرجع الحجقري يف هذه الترمجة إىل  (1

؟ [آستقعاب]و

أورده ابـ شاهقـ، وأورد ": ققل الحافظ (3795)برقؿ  [اإلصابة]الظاهر ألكف رأى يف 



. "لف حديثقـ

 أن حديثف ومـ" ققلف فقف فقجد( 2260رقؿ )ٓبـ األثقر  [أسد الغابة]وألكف رجع إىل 

 بصدقة، أمل َعَؾك تصدقت إين الؾَّنِف، َرُسقل يا: فؼال َوَسؾَّنؿَ  َعَؾْقفِ  الؾَّنفُ  َصؾَّنك الـَّنبِّل  أتك رجاًل 

. "صدقتؽ وقبؾ مالؽ، عؾقؽ الؾَّنف رد": فؼال أصـع؟ فؽقػ هؾؽت، َوإهِنا

 . الحديث هذا غقر أحاديث لف أن يدل عىل. إلخ... حديثف ومـ": فؼقلف

. "مؼبقل": سؾؿة بـ جـادة روى عـف ثالثة، ووثؼف ابـ حبان، وقال فقف الحافظ (2

. مجفقل: والحجقري يؼقل فقف

 .وشتَّنان ما بقـ العبارتقـ

(: 291ص) [اإلجابة]قال الحجقري يف 

بؿا أكؽ رجعت إىل هذه الؿصادر فؾؿاذا أمهؾت ققل الحافظ يف الؼسؿ الثاين : أققل"

سئؾ أبق زرعة عـ : قال ابـ أبل حاتؿ يف الؿراسقؾ. "ألبقف صحبة": [اإلصابة]مـ 

. "بـ سؾؿة أن لف صحبة، فؼال ٓ، ولؽـ ولد يف عفد الـبل صىل اهلل عؾقف وسؾؿ سـان

: أققل

اه أكف لقس لسؾؿة صحبة، وكتابؽ إكؿا هق  كالم الحافظ إكؿا هق حجة عؾقؽ؛ ألن ممدَّن

. خاص بؿػاريد الصحابة

أن سـان بـ  [الرياض الؿستطابة]والحجة األخرى عؾقؽ أكؽ أومهت الؼراء يف كتابؽ 

. سؾؿة صحابل

[: اإلصابة]متابًعا كالمف عـ ققل الحافظ يف  (292ص)ثؿ قال الحجقري يف 

أورده ابـ شاهقـ وأورد : وأعاد ترمجتف يف الؼسؿ الرابع الذي كؼؾ مـف الؿستدرك وقال"

لف حديثقـ مـ رواية سؾؿة بـ جـادة عـف وأفرده عـ سـان بـ الؿحبؼ، وهق وهؿ سـان لف 



سـان بـ سؾؿك األسؾؿل بصري روى عـف قتادة : رؤية ٓ سؿاع وقد خبط فقف أبق عؿر فؼال

. "ومعاذ بـ سعد يف حديثف اضطراب

: أققل

هذا الؽالم فقف حجة عؾقؽ؛ فنن الحافظ أفاد يف هذا الؽالم أن لسـان بـ سؾؿة حديثقـ 

. ففق يديـؽ؛ ألن مقضقع كتابؽ الؿػاريد ٓ الؿثاين وٓ غقرها

(: 295ص) [اإلجابة]ثؿ قال الحجقري الؿتفقر يف كتابف 

. "أن سـان بـ سؾؿة ٓ يصح لف سامع مـ الـبل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ: والحاصؾ"

: أققل

إذا كان ٓ يصح لسـان بـ سؾؿة سؿاع مـ الـبل صىل اهلل عؾقف وسؾؿ فؾؿاذا أوردتف يف 

! مػاريد الصحابة؟

!. فؾقعجب الؼارئ أشد العجب مـ صـقع الحجقري الؿتعامل

فقؿا يؼقم بف مـ كؼؾ لؽالم -إن صـقعف هذا يدل عىل أكف ٓ يحسـ التدققؼ والتحؼقؼ 

. وإكؿا يؼقم فؼط بالـؼؾ والتؾػقؼ- أئؿة الحديث

 لؼد أكثر الحجقري مـ الؽالم الذي ٓ يػقده بؾ سقسلل عـف، وُأفقد الؼارئ الؽريؿ :وأققل

.  أحاديثستةلسـان بـ سؾؿة أن أن 

.  الحديث الؿـتؼد: منهااألول- 1

 (.1203)رقؿ  (3/264) [معجؿ الصحابة] رواه البغقي يف :والثاني- 2

: -رمحف اهلل–قال 

حدثـل : حدثـل جدي كا عباد بـ العقام أخبركا عؿر بـ عامر قال"- 1203

ملسو هيلع هللا ىلص بـ أبل الحجاج عـ سؾؿة بـ جـادة عـ سـان بـ سؾؿة، أن رجال أتك الـبل  الحجاج



رسقل اهلل، إن يل سؾقؼة تبؾغ ثؿـ جذعة سؿقـة وثؿـ مسـة مفزولة أي ذلؽ  يا: فؼال

[.....]خذ السؿقـة، اهلل أحؼ بالقفاء والثـا »: قال! تختار؟
()

 هبا جذعة سؿقـة، واكسؽ هبا 

«. عـؽ

  (.1332)، رقؿ الترمجة [معرفة الصحابة] أخرجف أبق كعقؿ يف :الثالثو-3

حدثـا أبق عؿرو، ثـا الحسـ بـ سػقان، حدثـا محؿد بـ الؿثـك، ": -رمحف اهلل-قال 

حدثـل عبقد اهلل بـ مقسك، ثـا ابـ أبل لقىل، عـ عبد الؽريؿ، عـ معاذ بـ سعقة، عـ 

يـحر، ثؿ يغؿس كعؾف يف دمف، ثؿ »: يف الفدي إذا عطب، قالملسو هيلع هللا ىلص بـ سؾؿة، عـ الـبل  سـان

 «.يضرب بف صػحتف، وٓ يلكؾ مـف، وإْن أكؾ فعؾقف الجزاء

. والطبراين الـسائل مـ الحجقري أورده الذي الحديث عؼب أخرجف

: وهلذا احلديح األخري ثالثة شواهد

 (1325)، رواه مسؾؿ يف كتاب الحج حديث -رضل اهلل عـفؿا– عـ ابـ عباس :أوهلا: 

، َقاَل  ـِ َسَؾَؿَة اْلُفَذلِلِّي ـِ : رواه بسـده إىل ُمقَسك ْب ـُ َسَؾَؿَة، ُمْعَتِؿَرْي اْكَطَؾْؼُت َأَكا َوِسـَاُن ْب

َواْكَطَؾَؼ ِسـَاٌن َمَعُف بَِبَدَكٍة َيُسقُقَفا، َفَلْزَحَػْت َعَؾْقِف بِالطَّنِريِؼ، َفَعقَِل بَِشْلكَِفا إِْن ِهَل ُأْبِدَعْت : َقاَل 

ـْ َذلَِؽ، َقاَل : َكْقَػ، َيْلتِل بَِفا َفَؼاَل  َّـن َع ـْ َقِدْمُت اْلَبَؾَد أَلَْسَتْحِػَق
ا َكَزْلـَا : َلئِ َفَلْضَحْقُت، َفَؾؿَّن

ْث إَِلْقِف، َقاَل : اْلَبْطَحاَء، َقاَل  ـِ َعبَّناٍس َكَتَحدَّن َعَؾك : َفَذَكَر َلُف َشْلَن َبَدَكتِِف َفَؼاَل : اْكَطؾِْؼ إَِلك اْب

 
ِ
َرُه فِقَفا، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص اْلَخبِقِر َسَؼْطَت َبَعَث َرُسقُل اهلل َفَؿَضك ُثؿَّن : بِِستَّن َعْشَرَة َبَدَكًة َمَع َرُجٍؾ َوَأمَّن

، َكْقَػ َأْصـَُع بَِؿا ُأْبِدَع َعَؾلَّن مِـَْفا، َقاَل : َرَجَع، َفَؼاَل 
ِ
اْكَحْرَها، ُثؿَّ اْصُبْغ َكْعَؾْقَفا »: َيا َرُسقَل اهلل

ـْ َأْهِؾ ُرْفَؼتَِؽ  َٓ َأَحٌد ِم ـَْفا َأْكَت َو َٓ َ ْلُكْؾ ِم «. فِل َدِمَفا، ُثؿَّ اْجَعْؾُف َعَؾك َصْػَحتَِفا، َو

 (1326) أورده مسؾؿ :وثانيها: 

                                                             

[. الؿعجؿ]كذا يف  ()



ـِ َعبَّناسٍ   :بنسـاده إىل اْب
ِ
َثُف َأنَّن َرُسقَل اهلل َكاَن َيْبَعُث َمَعُف ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّن ُذَؤْيًبا َأَبا َقبِقَصَة، َحدَّن

ـَْفا َشْلٌء، َفَخِشقَت َعَؾْقِف َمْقً ا َفاْكَحْرَها، ُثؿَّ اْغِؿْس َكْعَؾَفا فِل »: بِاْلُبْدِن ُثؿَّن َيُؼقُل  إِْن َعطَِب ِم

ـْ َأْهِؾ ُرْفَؼتَِؽ  َٓ َأَحٌد ِم َٓ َ ْطَعْؿَفا َأْكَت َو «. َدِمَفا، ُثؿَّ اْضرِْب بِِف َصْػَحَتَفا، َو

 (4/334) [مسـده] عـ كاجقة الخزاعل، رواه اإلمام أمحد يف :والثالث: 

ـْ َكاِجَقَة اْلُخَزاِعلِّي : -رمحف اهلل– قال ـْ َأبِقِف، َع ـُ ُعْرَوَة، َع َثـَا ِهَشاُم ْب َثـَا َوكِقٌع، َحدَّن -َحدَّن

 
ِ
ـَ اْلُبْدِن؟ َقاَل : ُقْؾُت : ، َقاَل -ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن َصاِحَب ُبْدِن َرُسقِل اهلل

: َكْقَػ َأْصـَُع بَِؿا َعطَِب مِ

ـَُف، َفْؾَقْلُكُؾقهُ » ـَ الـَّاِا َوَبْق  «.اْكَحْرُه، َواْغِؿْس َكْعَؾُف فِل َدِمِف، َواْضرِْب َصْػَحَتُف، َوَخؾِّل َبْق

 ( :1/318) رواه ابن قانع في معجمه :وله حديث رابع- 4

َثـَا-: رمحف اهلل -قال ا َحدَّن ـُ  َزَكِريَّن ـِ  َيْحَقك ْب دُ  كا ُمَعاذٍ، ْب ـُ  ُمَحؿَّن ، َيْحَقك ْب  كا اْلُؼَطِعلُّ

ـُ  َسالِؿُ  ـِ  ُكقٍح، ْب اِج  َع ـِ  اْلَحجَّن اِج، ْب ـْ  اْلَحجَّن ـِ  َسَؾَؿةَ  َع ـْ  ُجـَاَدَة، ْب ـِ  ِسـَانِ  َع  ُأتَِل : َقاَل  َسَؾَؿةَ  ْب

. «َأَعاُففُ  إِكِّلل: »َوَقاَل  َيْلُكْؾ  َفَؾؿْ  َضبٍّب  بَِؾْحؿِ  َوَسؾَّنؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصؾَّنك الـَّنبِلُّ 

 برقؿ "األصعؿة" يف البخاري رواه عباس، ابـ حديث مـ عؾقف متػؼ شاهد ولف

: "صحقح مسؾؿ"، وكصف يف (1945 )برقؿ "الصقد كتاب" يف ومسؾؿ ،(5391)

ـْ    َعْبدِ  َع
ِ
ـِ  اهلل ـُ  َوَخالِدُ  َأَكا َدَخْؾُت : َقاَل  َعبَّناٍس، ْب   َرُسقلِ  َمعَ  اْلَقلِقِد، ْب

ِ
 َعَؾْقفِ  اهللُ  َصؾَّنك اهلل

  َرُسقُل  إَِلْقفِ  َفَلْهَقى َمْحـُقذٍ، بَِضبٍّب  َفُلتَِل  َمْقُؿقَكَة، َبْقَت  َوَسؾَّنؿَ 
ِ
 بَِقِدِه، َوَسؾَّنؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصؾَّنك اهلل

تِل الـِّيْسَقةِ  َبْعُ   َفَؼاَل    َرُسقَل  َأْخبُِروا: َمْقُؿقَكةَ  َبْقِت  فِل الالَّن
ِ
 ُيِريدُ  بَِؿا َوَسؾَّنؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصؾَّنك اهلل

  َرُسقُل  َفَرَفعَ  َيْلُكَؾ، َأنْ 
ِ
؟ َرُسقَل  َيا ُهقَ  َأَحَرامٌ : َفُؼْؾُت  َيَدُه، َوَسؾَّنؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصؾَّنك اهلل

ِ
: َقاَل  اهلل

«، ـْ  َلؿْ  َوَلؽِـَّفُ  َٓ   َوَرُسقُل  َفَلَكْؾُتفُ  َفاْجَتَرْرُتفُ : َخالِدٌ  َقاَل  ،«َأَعاُففُ  َفَلِجُدكِل َقْقِمل بَِلْر ِ  َيُؽ
ِ
 اهلل

 .َيـُْظرُ  َوَسؾَّنؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصؾَّنك

: (6493 )رقؿ( 119-7/118 )"معجؿف" يف الطبراين رواه خامس حديث ولف- 5

َثـَا: قال رمحف اهلل ـُ  ُمَعاذُ  َحدَّن ٌد، ثـا اْلُؿَثـَّنك، ْب ـُ  َيِزيدُ  ثـا ُمَسدَّن اٌج  ثـا ُزَرْيٍع، ْب  اأْلَْحَقُل، َحجَّن



ـْ  ـِ  َسَؾَؿةَ  َع ـْ  ُجـَاَدَة، ْب ـِ  ِسـَانِ  َع ـَ  َرُجاًل  َأنَّن  َسَؾَؿَة، ْب ـَ  مِ َق  اْلُؿَفاِجِري  َعظِقَؿةٍ  َلفُ  بَِلْرضٍ  َتَصدَّن

ِف، َعَؾك  ُأمِّيل إِنَّن : َفَؼاَل  َوَسؾَّنَؿ، َعَؾْقفِ  اهللُ  َصؾَّنك الـَّنبِلَّن  َفَلَتك َغْقُرُه، َواِرٌث  َلَفا َوَلْقَسْت  َفَؿاَتْت  ُأمِّي

ـْ  َكاَكْت  ُفاَلَكةً  ِهؿْ  ، إَِللَّن  الـَّناسِ  َأَحبِّي  مِ ، وَأَعزِّي ْقُت  َوإِكِّيل َعَؾلَّن  َعظِقَؿٍة، لِل بَِلْرضٍ  َعَؾْقَفا َتَصدَّن

 َأْجَرَك، اهللُ  َأْوَجَب  َقْد : »َقاَل  بَِفا؟ َأْصـَعَ  َأنْ  َتْلُمُركِل َفَؽْقَػ  َغْقِري، َواِرٌث  َلَفا َوَلْقَس  َفَؿاَتْت 

ْع  َأْرَضَؽ، َعَؾْقَؽ  َوَردَّ  ـَ . «ِشْئَت  َما بَِفا اْص

: (6495 )رقؿ( 119-7/118 )"معجؿف" يف الطبراين رواه سادا حديث ولف- 6

: قال رمحف اهلل

َثـَا ـُ  َحدَّن ـُ  اْلَحَس ، َعؾِلٍّب  ْب دُ  ثـا اْلَػَسِقيُّ ـُ  ُمَحؿَّن ـِ  َعبَّنادِ  ْب ـُ  ُمْعَتِؿرُ  ثـا آَدَم، ْب : َقاَل  ُسَؾْقَؿاَن، ْب

ُث  ِعْؿَرانَ  َسِؿْعُت  ـْ ، ُيَحدِّي ، َخالِدٍ  َع ـْ  اأْلََشجِّي ـِ  ِسـَانِ  َع َأنَّن الـَّنبِلَّن - رضل اهلل عـف-َسَؾَؿةَ  ْب

َؿ َأَتك َعَؾك َجَذَعٍة َمْقَتٍة، َفَؼاَل   .«َما َضرَّ َأْهَؾ َهِذِه َلِق اْكَتَػُعقا بَِؿْسؽَِفا»: َصؾَّنك اهلُل َعَؾْقِف َوَسؾَّن

.  صّحت بشقاهدها، أربعة مـفا أحاديث ستةوإذن فؾفذا الصحابل

يف هذا الؽتاب الخاص بالؿػاريد ٓ يف قسؿ الصحقح وٓ يف ه وعىل هذا فال يصح إيراد

 .قسؿ الضعقػ

ِف هبذا الصحابل يف  صحقح " أو يف "ضعقػ الؿػاريد"ففؾ يرجع الحجقري عـ َزجِّي

 !!؟"الؿػاريد
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