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أما  احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه    
ُن سِّبددول  رسددول اهلل : بعددد  ِِّبيدد ددبن ب بااودداا وادداهلاا وعلمدداا الصلدد فأقدددم  ُم  ادقني يف حِّب

وعمددالا هددله اللسددال  الددو  انددش أول مواقلدد  حلمدداة ايفلحبددارا و انددش يف حدددود عددام 
و ان فح ا مادجلاا  افحاا هللا الللجد  عدن الملمدادا , هد من هجلة ايفصطفى 7041

يف حدددح صدددحح  يف البااددد  وحدددافااا لددده علدددى اللجدددو   ُم اهلل والموبددد   لحددده  دددا ارت بددده 
 .  اإلمام مسلب اللا يعماُّ به    مسلب يعلب مودال  سول      رسول اهلل 

ولقد سلك هلا الللج  مو جاا وأسلوباا وتطبحقاا ال يعلفه أه  احلديث والسول  وعلماء 
 .الولقد واجللح والمعدي  

يقدوم بدراسد ي وأولل حبث علفشِّب من خالله محاة ايفلحبارا سبع ورقاٍت من  ماٍب  ان 
قحقيدددده أ ال  وهددددو  مدددداب  " غايدددد  ايفقصددددد يف نوااددددد مسددددود اإلمددددام أمحددددد" قسددددٍب مودددده َو

 (. الد موراة )للحافظ اهلحثمي اللا قدلمه لوح  الل ادة العايفح  
وال أدرا  حف تعام  يف دراسمه هله مع األحاديث الوبوي  الو  انش ضدمن نطدا  

أخفاها من حوايل مثانح  علل عاماا  ُم يوموا هلا   َقحقه ودراسمه ,تل ب اللسال  الو
الددو قدددلم ا جلامعدد  األنهددل والهدداهل أنلدده ال (  ايفاجسددمر ) مددا أخفددى رسددالمه العايفحدد  

 ! يسمطحع  ا ارمها يفا فح ما من اآلفات والباليا 
 .لقد قفا هلا اللج  قفاة عجحب  من عمله األساسي  ُم صحح  مسلب 

ل-ارا يف هله القفاة العجحب  فماذا فع  ايفلحب
َّ
 ؟ -وهي طوره األو
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لقددد نسددف بابدداا ب املدده مددن صددحح  اإلمددام مسددلب يم ددمن علددل اددل  مددن  -7

 .أقوى ال  احلديث وأصح ا 

 وضع مو جاا خطراا لصحح  اإلمام مسلب انطلح موه  ُم تدمر ذلك  -2

هددو مددو    ولددحه هددلا ايفددو   اصطددر خاصدداا بددللك البدداب و  ددا ,البدداب الددلا ذ لتدده 
لصحح  مسلب  لنه و ان هلا الباب هو جتلبمه األوُم هلله القوبل  ايفدمنلة ومثل  بباب 
آخدددل يِّبلدددبيهِّب هدددلا البددداب يف تلتحبددده و ثدددلة القددده وال يددداال مِّبعمدددا ا  دددلا ايفدددو   يددددعو  لحددده 

 .ويِّبدافيع عوه ب   ما يسمطحع من األ اذيب واألالعحب 
 

 :عملي وإليكم هذا املنهج وتطبيقه ال
 

د وقدد رواه اإلمدام مسدلب يف )) : الدو وصددلش  يلل  (7)دبعقال ايفلحبارا يف أوراقده السل
, مددا أرددار  لحدده اهلحثمددي  صددحححه مددن حددديث نددافع عددن ابددن عمددل بدددون الايددادة

 , اإلمدام البادارا والددارقطي أامد  هدلا اللدأن  ي ب دمدن قي  ها  متقدا  كل    من طرق  
 .  (2),والوسااي
وذلك ألنه مل ؛ جه  لحه هلا الطعن إلدخاهلا يف الصحح ,فال يمل  ام مسلبأما اإلم

و  دددا أوردهدددا يف الصدددحح  للموبحددده علدددى علل دددا ، ,وال يف ايفمابعددد  لج دددا يف األصدددوليِّب 
 :وذلك ااهل لوجوه 

"        ( : 7/95) قددال اإلمددام مسددلب د رمحدده اهلل د يف مقدمدد  صددحححه  :أوالً  -
ااً  وإيح ـااً  ماا م للناا مان للىنقا ك  تا  اكار للعللا   للى عللا  زي  إن شا   للهاوستا ،إالل  تعا ى  شـر

 ." أتيت   ليه  ما للعم كن للىقا يليق به  للىشرح وللإليح ح إن ش   لله تع ى 
                                                 

 .وهو أولل هجوم له على صحح  اإلمام مسلب :  (7)

أن أامدد  اللددأن  ل ددب قددد انمقدددوا  دد  هددله الطددل  وهددو  ددالم مايددف ف وددا  أامدد   ثددل هددلا  ددالم عددام يف ددب مودده : ( 2)
  . خالفوا هؤالء األام  الثالث  



 

 (4) 

أنده أورد اليدح اللحدث عدن ندافع عدن  بدلاهحب بدن عبدد اهلل بدن معبدد  :وث نياً   -
للحددث الددو مل يددل ل فح ددا ابددن عبدداي ورد اليددح ا,ومل يِّبدد  عددن ابددن عبدداي عددن محموندد 

ل دان أوُم أن يدورد  ,ولدو  دان مسدلب يليدد ايفمابعد  ,والثاين ِفدو  واألول ال يص 
 .ومل يفع  [  لا ] ,ألهنا سلحم  وال ناا  يف صحمه  الثانح 
عددن أيددوب عددن نددافع عددن ابددن  أندده أورد اليددح عبددد الددلنا  عددن معمددل :وث ىثاااً   -

 .يفومقدة قب  األخر عمل بعد أن أورد الطل  ا
,ألتبعه اليح عبد اللنا  عن معمل عن الاهدلا عدن ابدن ايفسدحب  ولو أراد ايفمابع 

 . ,ول وه مل يفع   ,لحفحد أن الاهلا قد تابعه أيوب عن أيب هليلة
 .وسحأيت مايد من اإلي اح عن هله الطل  

حح  واتفدح أخلج هدلا احلدديث مدن وجدوه صدح -رمحه اهلل-ويفا أن اإلمام مسلمداا 
هددله الطددل  ايفعللددد  ومل يقصددد بددد خلاج (  ددلا) (7)علح ددا اإلمددام الباددارا يف صدددحححه

 . ,مل يمجه  لحه الطعن  ن راء اهلل تعاُم وايفومقدة ايفمابع 
واهلل       . وهلا هو اللا ا ل يل من الموجحه لسالم  اإلمام مسلب من الطعن 

 .اهد  ((أعلب 
 : فقلش  معلقداا 
ا أن اإلمددددام مسلمددددداا,ايفلحبددددارا  قدالددددده محدددداةانمددددد ى مددددا  مل يددددورد -رمحدددده اهلل-معمدددددقدا

 :حديث ابن عمل 
وعبدد        ,وأيب أسدام  ,وابن  ر حيىي القطان: من اليح األام  احلفا   - 1

, ل ددب عددن اإلمددام الثبددش عبحددد اهلل بددن عمددل العمددلا  الوهدداب بددن عبددد اثحددد الثقفددي
 .ا عن ابن عمل ملفوعدا  عن نافع

                                                 

ومع تصلحيه هلا بأنل اإلمامني الباارا ومسلماا قد اتفقا على  خلاج هدلا احلدديث فقدد  دلل علحده مدللة أخدلى مدع :  (7)
ا م  . ومقدة معلل  وسحأيت بحان هله اللواهد وغرها مع احل ب علح ا غره من اللواهد فح ب علح ا  ّل ا بأهنل
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,عن الثق  موسدى  ومن اليح اإلمام الثبش الور  حيىي بن ن ليا بن أيب ناادة - 2
 .عن نافع عن ابن عمل ملفوعداا  اجل ي
 .عن معدمل عن أيدوب عن نددافدع عن ابن عمل  ومن اددليح عبد الدلنا  - 3
بدن عبدد اهلل    ومن ادليدح اللدحث بن سدعد اإلمام عن نافع عن  بدلاهحب بدن  - 4

 .معبد عن ابن عباي عن محمون  ملفوعداا 
ورد مسدددلب هدددله الطدددل  الدددو هدددي يف القمددد  مدددن الصدددح , ومعهم دددا مدددن الطبقددد  مل يِّبددد

 !  ويللح علل ابنين األوُم من رلاه؛  ال لحوض  ويِّب 
مثل مل يلددفي ,ف ددلا هددو مو جدده األولل وتطبحقدده علددى بعدد  أحاديددث هددلا البدداب 

ى بعحدددداا فوثدددب وثبددد ا قويلددد ا وجلييددد ا لسدددححي بقحلددد  ادددل  هدددلا العمددد  غلحلددده ألنل لددده ملماددد
أحاديث هلا الباب ورواهدها من خارج صدحح  مسدلب الدو أحجدب عو دا يف بدايد  
توفحل خطلمه فأج ا وق ى علح ا ق اءا مِّبربماا مثل أعلن ح مه علح ا ب  ن جِّبلأٍة قااالا 

حه اسمحال  صح  رواي  عبحدد ولحه ف,وهلا هو اللا تلجل  يل يف هلا ايفوضو  )  :
ل ددن هددلا االحممددال ضددعحف ال يقددال بدده يف مقابدد  ,(  ددلا)بدد  حيممدد  صددحمه,اهلل 

. مث ف ددحل  اللددحر ذ ددل رددواهد للحددديث وال حيمدداج  لح ددا,الددلاج  ايفؤيلددد باألسددباب 
وقد بحلومِّب ا يف تعلحق  احلدديث السدابق  واهلل أعلدب .مع أنل اللواهد  لل ا مومقدة أي ا 

".  
وهددله اللددواهد بع دد ا يف الصددحححني وبع دد 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 مسلماا يقوم ببحان العل  من خالل تلتحب أحاديث الباب حبحث يقددنم 

  ولددو  ددان ايفددؤخلل قددد تعدددلدت القدده وبلدد  أعلددى درجددات الصددحح  ويِّبددؤخنل مددا فحدده عللدد
 .الصحل  
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وفحمدا وصد   يلل مدن أورا  قبد  أن  -مدلتني-ويؤ د هلا اهلدم مللات يف حبثده األصدلي
 . أاللع على ريء من ذلك 

ويليد اهلل اللا تع د حبفظ ديوه أن يف حه وي لف ما بحلدمه هلا اللجد  لسدو  نبحده 
  يلل  انش هي القل  الو قصمش ا دل البعدر فمدا  دان مدين  ال أن فرس  أوراقاا 

ا َمدد  ايفوايددا والباليددا مددن تأصددح  خطددر وتطبحددح  قِّبمددشِّب بدراسدد  هددله األورا  فوجددداِّب
م لدددك وتالعدددب وخحاندددات يف البحدددث فملطفدددشِّب بددده أثوددداء ايفواقلددد  يف ال الدددب وقدددد 

سدددول اهلل صدددلى اهلل علحددده رددددلدتِّب علحددده ححومدددا أرى هدددول مدددا يلت بددده يف حدددح سدددو  ر 
وسددلب مث أرسددلشِّب  لحدده هددله ايفواقلدد  الددو ت ددملوش نقددداا بددنيل  دد  مددا يف خبايددا هددله 

وت ددموش نصدداا  للملحبددارا أن يلجددع عددن خطدده اصطددر ومو جدده وتطبحقدده ,األورا  
ايفدملين لعلله يمل ل أو يلى فحموب  ُم اهلل  ا بحلمه وجومده يدداه فدأا واسدم رب و لدل 
عن ساعد اجلد يف اللد عليل بال لب وايفواورات وايف الطات والمطبحح الباا  لقواعد 

 !أه  احلديث والمبا ي لرِّبيا  الواي  أنه مهلوم 
ف مب حبثاا مطوالا جداا يسم ل  اثومني وتسعني صححف  من القطدع ال بدر َدوا  د  

اادد  و ددا ذ ددلت سددلفاا صددححف  مددا ال يقدد  عددن ثالثدد  وثالثددني سددطلاا م هددا بدداهللاء الب
مؤ داا يف هلا البحث مو جه الباا  مع ريء مدن المحدويل ل وده خدااف هدله ايفدللة ,

 .  من المطبحح العملي اللا قام به أوالا يف الهالم 
   :الثاني  هطور -

 .رلحداا ودفاعداا عن الطور األول, مع ريء م ب من المحويل هلا الطور  ان 
يف بحددان ابقددات الددلواة, وعمددن سددروا مددن أهدد   فقددد سددا   ددالم اإلمددام مسددلب

وهلا يفحد أن تلتحبه ل حاديث قااب على مدو   علمدي, )) : هله الطبقات, مث قال 
وهددو ملاعاتدده ذلددك ال تحددب يف  يددلاد األحاديددث يف  مابدده الصددحح , فدد ذا ذ ددل اليددح 

مدع حديث من القه يف أول البداب, فمعوداه أنده أسدلب مدن العحدوب وأنقدى عودده, وج
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العحدددوب, مث  ذا  (7)تدددارة القددده يف أول البددداب ل وهندددا علدددى مسدددموى واحدددد يف سدددالم 
تبع ددا بطددل  أخددلى لددللك احلددديث, وقددد ت ددون هددي القددداا مسددمقل  عددن الصددحايب أ

الددلا قدددم حديثدده مددن اددل  أخددلى غددر هددله, فمعودداه أهنددا لحسددش يف مسددموى تلددك 
 .خلالطل  ل ون راوي ا من أه  القسب الثاين, أو لسبب آ

وعلددى هددلا فدد ذا قدددم مددا هددو مسددمحح أن يددؤخله, و ذا أخددل مددا هددو مسددمحح أن يقدمدده 
 .(2)((   فمعواه أنه أدر  فحه رحيداا جعله يمصلف  للك

وهددلا اللدديء الددلا أدر دده فجعلدده يمصددلف مددا هددو  الّ العلّدد  القادحدد  يف مددلهب 
 .ايفلحبارا,  ما سحأيت 

لددددددددده تصدددددددددلف علمدددددددددي آخدددددددددل ومدددددددددع ذلدددددددددك و ))   :مث قدددددددددال بعدددددددددد  المددددددددده السدددددددددابح 
,وذلددددددددددددك  ( )يف صددددددددددددحححه, وهددددددددددددو بحددددددددددددان العلّدددددددددددد  يف بعدددددددددددد  ايفواضددددددددددددع مودددددددددددده

بعدددددددددددد أن خدددددددددددلج احلدددددددددددديث مدددددددددددن اليدددددددددددح صدددددددددددحح  يف األصدددددددددددول, و ن  دددددددددددان 
 العلّددددددددددد   ذا  دددددددددددان , فحبدددددددددددنين  ( )لدددددددددددللك احلدددددددددددديث علّددددددددددد  مدددددددددددن بعددددددددددد  القددددددددددده

ايف ددددددددددددددان مواسبددددددددددددددداا للبحددددددددددددددان
, وذلددددددددددددددك بددددددددددددددل ل القدددددددددددددده ايفعللدددددددددددددد  خددددددددددددددارج  ( )

وموضددددددددددوعه, وهددددددددددلا البحددددددددددان لددددددددددحه  قصددددددددددود األصددددددددددول, ومقصددددددددددود ال مدددددددددداب 
أصددددددددلي صددددددددوف ولددددددددع ألجلدددددددده ال مدددددددداب الصددددددددحح , بدددددددد    ددددددددا هددددددددو ل ددددددددل  

 . (( ( )اسمطلادا
 :فمن اجلديد يف هذا الطور وهو الثاني  -

أن مسلمداا يلج الطل  ايفعلل  خارج األصول ألمل اسمطلادا
(0) . 

                                                 

 . ه لا يف سالم  العحوب : ( 7)
 (  .  2ص : )  مابه اللا مل يسب : ( 2)
 !! ومث  هله االح انات ما جاءت  الل يف هلا الطور :  ( )

علد  ومومقددة, و حدف يسدو  القداا  لار الصدحح , واالسدمطلاد ي دون بطدل  فح داد حف يسمطلد من المام عدم ت د: ( 0)
 . فح ا جبال احلفظ اسمطلاداا لبحان العّل  ؟ 
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 .ات أما يف الطور األول ف ن مسلمداا يلج ا خارج األصول وايفمابع
 !فانهل  ب الفل  بني الطورين ؟

 يف الطور الثاني  -
َّ
ـد
َ
 :ومما ج

أن مسلمدددداا  ذا قددددم مدددا هدددو مسدددمحح أن يدددؤخله, و ذا أخدددل مدددا هدددو مسدددمحح أن 
 .يقدمه فمعواه أنه أدر  فحه رحيداا جعله يمصلف 

 .والليء هلا اللا جعله يمصلف أمل خطر فما هو ؟ 
 :ل , ويؤ د ما أقوله  المه اآليت وا نفسله بالع ن دندن  ايفلحبارا حول العل  جتعل

 ( :  7: ص ) قال ايفلحبارا  -
يفددا وعددد اإلمددام مسددلب يف ايفقدمدد  أن ي ددع اددل  احلددديث يف موضددع ا, : قلددش ))   

وقددد وضددع ا يف موضددع ا فعددالا, فدد ذا رأيوددا ايفاالفدد  يف ال تحددب يف الهدداهل فحوب ددي لوددا 
ا دفعه  ُم ذلك, وهلا هو اللا وقع هوا يف رواي  أن نعلف أن مسلمداا قد أدر  رحيدا 

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 معمدلاا 

ن أيب سددلم  عوددده الوج ددان, هلددلا  مددا أفدداد هوددا بددل ل روايدد  الابحدددا عددن الاهددلا عدد
ومثد  هدلا . عقب رواي  معمل عن الاهلا عن سعحد أن الاهلا, يلويه من الوج ني 

 .صحح  مسلب من يف بع  مواضع 
 .من صحح  مسلب مع رلح الوووا( 71/700) انهل مثالا حديث األعمش 

 :أقول  -
أن ف ذا رأيوا ايفاالف  يف ال تحب يف الهداهل فحوب دي أن نعدلف  )): اف ب قوله  ا 1

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 

مسلب عادته بمأخر مدا     ما خالف فحه    ي أنل ماف ب أنه ي ع قاعدة خطرة تق



 

 (9) 

مدع ايفعللد  ايفومقددة  لواي  معمدل عدن أيدوب ان يقدمه ف ن فحه عّل , وضلب لللك مثالا ب
أندده قددد أعددّ  القددداا أقددوى مددن اليددح أيددوب  ددله القاعدددة, وذ ددل تطبحقددداا هلددله القاعدددة أن 

مدن صدحح  مسدلب, ومو دا حدديث األعمدش يف  هلا المصلف موجدود يف بعد  مواضدع
 (71/700 . ) 

ا ومل يعلدد  حددديث األعمددش هددلا أحددد مددن أامدد  الوقددد, ومل يددل ل ايفلح بددارا أحددددا
أعله, ولحه له عّل  عود ايفلحبارا  ال أن مسلمداا وضعه يف آخل الباب
(7)  . !! 

أال تدددلى أنددده يفددد ا علدددى اإلمدددام مسدددلب أنددده يبدددني العلددد  مدددن خدددالل هدددلا ال تحدددب 
 . خل ... بمأخر ما علف من عادته أنه  ان يقدمه 

ا و دداذا ي ددون  حددف ي ددون بحددان العلّدد  عوددد مسددلب يف صددحححه يف نهددل ايفلحبددار 
 .هلا البحان ؟ 
 :قال ايفلحبارا 

وبحددان العلّدد  يف صددحح  مسددلب لددحه علددى اليقدد   مددب العلّدد , بددأن يقددول أثودداء ))  
واخملف على فالن أو خالفه فالن مثالا,  مدا هدو معدلوف يف  مدب العلد  : ال الم 

مدن غدر  البحدان بدل ل وجدوه االخدمالفالبن أيب حامت والددارقطي, وغرمهدا, بد  ي دون 
أو اخملددف علددى فددالن مددثالا, و ذا ظعدده احلددافظ يف ددب   خالفدده فددالن: أن يمعددل  لقولدده 

بأنه اخمالف واضطلاب, و ذا ظعه أمثالوا فحعده تعدد الطل , ومث  هلا البحان  ثدراا مدا 
) ,( 0/252 )وخالفددده : جتدددده يف المدددارير ال بدددر,  ال يف ايفوضدددعني موددده, وقدددال فح مدددا 

 . ((( 2)واهلل أعلب . وجدته فحه فحما تمبعمه يف مثانح  جملداته  ه لا, ( 9/04
انهدددددددل أخدددددددي  دددددددي يدنددددددددن هدددددددلا اللجددددددد  حدددددددول بحدددددددان مسدددددددلب للعلددددددد   :أقدددددددول  -

                                                 

        : ((مو   اإلمام مسلب يف تلتحب صحححه  )): قد قمش بدراس  حلديث األعمش والقه يف  مايب : ( 7)
ممفح  عباي  ذ للحديث ثالث ال  رجاهلا من الدرج  األوُم, مث عقبه حبديث ألنه وآخل البن (725-721:ص) 

 . علح ما, ل و ا لحعاا على مو   ايفلحبارا معلل , ساق ا مسلب لبحان علل ا, والدلح  على ذلك عود ايفلحبارا تأخرها 
 ( . : ص )! مابه اللا مل يسمه : ( 2)
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اليقدددددددددددددددددد   ووجددددددددددددددددددوه االخددددددددددددددددددمالف واالضددددددددددددددددددطلاب ال بددددددددددددددددددال الم وال علددددددددددددددددددى
 .احملدثني 

 وصدلح لطالدب علدب ه دلا يفد ا علدى مسدلب د رمحده اهلل د الدلا أللدف  مابده  جابد و 
بأنه ألفه لعوام ايفسدلمني ال يف دب رمدونه الدو لماام الصح  يف  مابه الصحح  وصلح با

 !! . خالف فح ا عادة احملدثني, والو ال يف م ا  ال احلفا  من أمثال ايفلحبارا 
ربحددع فحعدوندده تعدددد : أمددا  ثددر مددن أهدد  احلددديث, و ثددر مددن اددالب العلددب مثدد  

لدد  ال يدر دده  ال أمثددال الفحلسددوف ايفلحبددارا يعدوندده صحححددداا, وهددو مع: الطددل , أا 
 ! .عالم  األحاجي 

 .اخل ...مث ي طي هلا الدمار بايفبال   يف مدح اإلمام مسلب وبوصفه بالعبقلي  وو 
" مدددو   اإلمدددام مسدددلب : " وقدددد دم دددش أبااحلددده دم ددداا بددداحلج  والرباهدددني يف  مدددايب 

ي والددددددمهلب ال دددددداذب وأبطلددددددش تلهاتدددددده فلددددددب يسددددددمطع أن يواجدددددده ذلددددددك  ال بالمبددددددا 
والمموي ددددات وسددددلو  اددددل  أهدددد  الباادددد  مبمعددددداا عددددن اددددل  أهدددد  العلددددب والصددددد  
واإلنصدداف مث بعددد ذلددك دري يف  مددب ايفصددطل  فوجدددهب يددل لون مددن أنددوا  هددلا 
العلدددب ايفلددد ور والعدددايل وايفسلسددد  األمدددور الدددو مدددا  دددان يعلف دددا وال يدددل لها يف حبثحددده 

مدن عبقليدات مسدلب الدو " عبقليمده "و " توضدححه " فمعلح  ا وجعل ا يف ,السالفني 
تفددلد  ددا عددن سدداال أامدد  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 

صددحح  أحدد مدن أامدد  العلدب واحلددديث مدن مددؤلفي ردلوت ال مددب السدم  ومددن ردللاح 
ال أرددار  لح ددا مسددلب مددن قليددب وال مددن بعحددد فلددب يصددلوا لحعدداا  ُم مسددموى مسددلب و 

هدددلا اللجددد  العبقدددلا الدددلا ا ملدددف هدددله العلدددوم يف القدددلن اصدددامه علدددل اهلجدددلا 
 !والقلن العللين ايفحالدا عصل اال ملافات العلمح  واإلعجان العلمي 

 .فايا يعلم ا اهلل تعاُم ل وله مع هلا ال نال مملبنثاا  و جه اللا علفمه ألموٍر وخ
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 : ره الثالث طووأما  -
ومل يطدل علدى بدال اإلمدام مسدلب وال , )!( فقد جاء فحه  ا مل يسبقه  لحده األوااد 

 .)!( غره من أام  احلديث ورللاح  مابه وال أرار  لحه اإلمام مسلب وال غره
 :موٍر مو ا  مابه بواءا على أ  بِّب ومن هله اال ملافات أن اإلمام مسلماا يلتن 

الل لة والعلدّو والمسلسد  وأنده ال يدورد يف صدحححه حدديثاا معلدوالا  ال علدى سدبح  
االحمحددددات أواالسددددمطلاد أواالسددددميواي أو المبددددع وبحددددان العلدددد  أو االسملدددد اد  اادددده 

ومثدد  هددلا اهلددليان الددلا ال يدددرا صدداحبه مددا يقددول ... الددلا مل تِّبددؤثل فحدده العللدد  
ففدددي ايفلحلددد  األوُم ومو جددده األول يددددلعي يف ,  وج ددد  بددددهحات علدددب ايفصدددطل

ددددددا معللدددددد  وأن مسددددددلماا مددددددا أخلج ددددددا  ال خددددددارج األصددددددول  أحاديددددددث صددددددححح  أهنل
 .وايفمابعات 

المبدع  أو  أو االسدمثواء,وهوا يقول ال يورد حديثاا معلوالا  ال علدى سدبح  االحمحدات
 !ألحسش هله هي ايفمابعات واللواهد ؟ وما هو االحمحات ؟! ؟
 
    أمدددا العقدددالء فحددددر ون هدددلا اجل ددد  ,وحاصددد  أعمالددده تالعدددب بعقدددول البب ددداوات     

 .    وهله المموي ات 

 : كتبه 

  ربيع بن همدي عمري املدخلي

  يف السمبع عشر من شهر 

  ن بعد األلفيعم  أربعممئة وستة وعشرل

 من رب  صمحبهم من اهلجرة النبوية على
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  الصلوات العمملني أفضلُ

 .التسليم  وأمتُّ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 . صحبه ومن واالهو احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله 
 للى  للا  يمن  بيا بن ه د

ـ ظاااا  - ـ ن مصاااا   سااااير للىاااار  / أخحدددده يف اهلل األسددددماذ   ُم                   
  -لله

  وبركاته  اهلل ةرمحالسـالم عليكم و
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 : بعا   أم  
محددداة  عبدددد اهللبدددن مدددن حبدددث محددداة أورا  ه مدددفقدددد وصدددلي خطددداب ب ال دددلمي وبلفق     

حلددديث  ايفلحبددارا الطالددب بقسددب الدراسددات العلحددا  امعدد  أم القددلى ت ددموش دراسددد 
حددثوا  سدحا  بدن يوسدف ) : رواه البداار فقدال  الدلا -اهلل عو مدا رضدي-ابن عمدل
صااة  ماا مدا  ي  ): قدال عمدل عدن الودُ عطداء عدن ابدن  ايفلدك عددن ثوا عبدد

ن اا  إللى داا   للىااارلل  م إال   هاالل أمحاان ماان أىاار صااة  مي اا  سا لل  ماان للى داا   
  (7)( يزي   لي  م ئا 

 
 عحوبدي   يلل أهدى  أا رحب اهلل امل  : وقلش نْي    الي فملقحمه حبفاوة وسلور ب       

 . وبار  اهلل فحمن يوب ي على أخطاادي
قدددددددلاءة البحدددددددث ايفمعلدددددددح باحلدددددددديث وخصوصدددددددا مدددددددايمعلح مو ددددددددا يف  مث ردددددددلعش     

بمجددلد (  للىاا لل ن تاين مداالو و ماا مللإلبااين ) رسددالو يف بايفالحهددات علددى ما مبمدده 
علحده  ويعلدب اهلل مدا توطددواايفلحبدارا  ةاالسمفادة من مالحهدات محدا  صادق  يف ورغب 

 .  وناص ٍ  قاا ٍ  ه من أان لي وتقبُّ  للححن  ب  نفسي من حِّب 
ايفسدلمني خصوصداا  وح مدن  خدواينمدن حيمد  هدله الدلُّ   ل  ِّبد  مِّب  دلي وأِّب  ي أحبُّ  ما أنل      
 .   ب العلبالل اِّب 

                                                 

الددلا  -رضددي اهلل عو مدا-حلدديث حلددديث ابدن عمدل)  -رمحده اهلل-ه دلا  دان يف خطددايب ل سدماذ سدحف الددلمحن( : 7)
 (حدثوا  سحا  بن يوسف ثوا عبد ايفلك عدن عطاء عن ابن عمل به : ) رواه الباار فقال 

ددا رواه يف مسددوده مددن اليددح أمحددد بددن : ) قددااالا ( 7ص)مث انمقدددين ايفلحبددارا يف ردنه علدديل  هددلا خطددأ  ألنل اإلمددام البددالار   ل
 .احلديث : قال  عن ابن الابر أنل رسول اهلل عبدة ثوا محاد بن نيد عن حبحب ايفعلب عن عطاء بن أيب رباح 

انهددل  اهددد( مددن أوراقدده  19انهددل ص وسددحوق  اللددحر هددلا فحمددا بعددد:) مث قددال ... مثل ادلعددى أنل البددالار أعللدده بدداالخمالف 
وقدد بحلودشِّب  .والهاهل أنله مل يسمفد هلا المصحح   الل مدين  مدا تفحدد  حالمده هدله علدى حبثدي . من هلا ال ماب  59ص

وأنل ( 754ص( )مو   اإلمام مسلب يف تلتحب صحححه ) علرا يف عاو هلا احلديث  ُم البالار  له الصورة يف  مايب 
ا نقلمه عوه يف صدر ردنا علحه ثق  به ,ايفلحبارا هو السبب يف هلا اصطأ       .و  ل
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لدوم وع د ولددراسد  السِّب   ُم  جده نوابد  هدله األملدمن أعما  نفسي أن يمل ي ي أمتو نل     
 م اندددد  فِّب لي عددد  ت  ملدددهدددا حدددني  اندددش األِّب ان ان عي بلددد   ملددد مدددا  دددان واقدددع هدددله األ. احلدددديث

 والووابددد ذ حددداء األ مدددن ثدددراا  فددد نل ؛)!(  خبدددالف عصدددلنا هدددلا حدددديث رسدددول اهلل 
يلجددع أ ثددلهب معدداول  الو ايدد  ي ددحعون أو دراسدد  العلددوم العصددلي  مث فدددي  ُميمج ددون 
 . )!!( اإلسالم هلدم 

 
 نهج امإما  مللم سوء فهمه مل

 
ذلددك  وال ميوعددي,مدده مددن مالحهددات قدل  علددى مدداايفلحبددارا  ةأردد ل محددا  ينلدد و        

ح دراسدددمه هلدددلا احلدددديث ومالحهدددايت تمعللددديف  مبددده  مالحهدددات علدددى مدددا مدددن  بدددداء
 :  بواححمحدن

 . على هلا الف ب اهِّب مسلب وما بو  مام اإلف مه يفو    -7
 .  ممابع  خطواته يف البحث وقد يمبع ما بع  ايفالحهات اجلااح  -2

بع الدددو مددن األورا  السلدد (2ص)فقددد قددال يف ,مسددلب مددام اإلا ف مدده يفددو   أملدد        
مسلب يف صدحححه مدن حدديث مام اإلوقد رواه  :) فح ا ما يمعلح  لا احلديثحبث 

 دا مومقددة مدن  لّ   اهلحثمدي مدن ادل ٍ   لحده ما أردار , الايادة عمل بددون نافع عن ابن
 . اايوالوس  قطيوالدار ,الباارا مام اإل  هلا اللدأنأامل  قب  

دخاهلدا يف الصححدد  وذلدك إل, هدلا الطعدن   لحدهفدال يمجده , مسلب مام اإلأملا        
علل ا  للموبحه على  ا أوردها يف الصححد وال يف ايفمابع  و ,ج ا يف األصولمل يل نله أل
 : وذلك ااهل لوجوه ,

 )      : ( 95/ 7)يف مقدم  صدحححه -رمحه اهلل-مسلب مام اإلقال : أوالا  -
 ي احاا يف مواضع من ال ماب عود ذ ل األخبداررلحاا و  ُماايدد  ن راء اهلل تعدوسو
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 ن راء اهلل          يلحح  ا الللح واإلي داح الو ايفعلل   ذا أتحوا علح ا يف األما ن 
 . (  ُماتع
بن معبدد عدن ابدن عبد اهلل بن   بلاهحب أورد اليح اللحث عن نافع عن أنله : وثانحا  -
 .  مل يل ل فح ا ابن عباي محمون  ومل يورد اليح اللحث اللا باي عنع

         ولددددو  ددددان مسددددلب يليددددد ايفمابعدددد  ل ددددان أوُم أن, والثدددداين ِفددددو  , واألول ال يصدددد  
 .ومل يفع (  لا)يدورد الثانح  ألهنا سلحم  وال ناا  يف صحمه 

 عدن ندافع عدن ابدن عمدل بعدد أيُّدوبأورد اليح عبد اللنا  عن معمدل عدن أنله : وثالثا 
الددلنا  عددن  ولددو أراد ايفمابعدد  ألتبعدده اليددح عبددد. ورد الطددل  ايفومقدددة قبدد  األخددرأن أ

قددد تابعدده , لحفحددد أن الاهددلا , هليددلة  أيب معمددل عددن الاهدددلا عددن ابددن ايفسددحب عددن 
مدام اإلويفدا أن . ول وه مل يفعدد  وسدحأتى مايدد مدن اإلي داح عدن هدله الطدل , أيُّوب 
واتفدددح علح دددا   هدددلا احلدددديث مدددن وجدددوه صحححددددأخدددلج  -رمحددده اهلل-(  دددلا) مسدددلب

ومل يقصد بد خلاج هدله الطدل  ايفعللد  وايفومقددة , الباارا يف صحححه مام اإل(  لا)
 .ُماالطعن  ن راء اهلل تع  لحهمل يمجه ,ايفمابع  

 (واهلل أعلددب مسددلب مددن الطعددنمددام اإلمددن الموجحدده لسددالم   وهددلا هددو الددلا ا ددل يل
لددب يدورد حدديث ابدن  -رمحدده اللدده- اا مسدلممدام اإل معمقددا أنل لحبدارا قالده ايف انم ى مدا

 : عمل
وعبدد الوهداب بدن أسدام  أيب ابن  در و و احلفا  حيىي القطان امل  من اليح األ -7

اهلل بددن عمددل العمددلا عددن نددافع عددن  الثبددش عبحدددمددام اإل ل ددب عددن  عبداثحددد الثقفددي
 .ابن عمل ملفوعاا 

 ناادددة عددن الثقدد  موسددىأيب الثبددش الدور  حيددىي بددن ن ليددا بدن مددام اإلومدن اليددح     -2
 .عن نافع عن ابن عمل ملفوعاا  ي اجل
 .  عن نافع عن ابن عملأيُّوب عن معمل عن   ومن اليح عبد اللنا    - 
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بدن معبدد  بن عبدد اهلل بلاهحب عن نافع عن مام اإلومن اليح اللحث بن سعد     -0
 .عن محمون  ملفوعاا  عن ابن عباي

 .لو هي يف القم  من الصح اومل يوردها مسلب من هله الطل  
لحوضد  ويبدني ويلدلح علل دا مسدمفحداا  د    الل ومعهم ا من الطبق  األوُم من ردلاه 

هددلا رددلحا  ُماايد  ن ردداء اهلل تعدددوسودد" :  -رمحدده اهلل-مسددلب مددام اإلهددلا مددن قددول 
 ".ذا أتحوا علح ا ذ ل األخبار ايفعلل   ن ال ماب عود و ي احا يف مواضع م

ويددلى الباحددث أن هددلا اجل ددد الددلا بللدده مسددلب يف اخمحددار أصدد  الطددل  وأقواهددا   ددا 
  . -غفل اهلل له وساِه  -هو لللح و ي اح العل  يف هلين احلديثني 

هددلا الف ددب الددلا ف مدده محدداة مددن قددول مسددلب السددابح غددر مسددلب وغددر واقددع يف هددلا 
أصدد  و صددون ي ددون أن ي بددع قمدد   مددب السددو  وأ  الل اهلل علحدده  أاهددحب و ال مدداب الع

 . صحح  البااراأال وهو تعاُم  ال مب بعد  ماب اهلل
ولددو ابقوددا علحدده القاعدددة ايفددل ورة جلدداء يف مددؤخلة  مددب السددو  بدد  جلدداء يف مصدداف    

دد  ويددأا اهلل ذلددك وايفؤموددون وعلددى رأسدد ب ,  مددب العلدد   وجبددال  احلددديث والسددو أامل
مسددموى صددحح  يف احلفددظ والف ددب والدرايدد  الددلين تلقددوه بددالقبول ومددو ب مددن جعلدده 

المددايل للباددارا نهددلا لملدددد أنلده ومددو ب مددن يف ددله علحده ومددو ب مددن يددلى , البادارا 
 .الباارا يف رلاه
قدد المدام الصدح  يف  د  مدايورده يف  مابده الصدحح   اا مسدلممدام اإلجب أن نف ب أن 
 . د للوفاء  لا الللتوقد بلل    ج 

 
 : منها براهني كثرية على إبطال منهج املليباري 

  بالقبول هوتلقي األمة لمن صحيحه  موقف معاصري مللم

 
 : والرباهني على هلا  ثرة يف الحعم ا تصلحياته بللك نل ل مو ا 
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 . تسمحمه هللا ال ماب باجلامع الصحح  ال اجلامع ايفعل : أوالا  -
يف تعلدحب الوداي  -اهلل عوه رضي-موسى األرعلا أيب روى مسلب حديث : ثانحا  -

 ". وإالل نرأ مأنصق لل" : الصالة وذ ل فحه نيادة 
 فاع   علحه مع   يف  يلادها يف صحححه ألن بع  الواي علل ا فدار بحو ما 

ىيس كان شاا   تا ي صاايع وناعق  ههتا  : " القدول  ُم حوار انم ى فحه مسلب 
هناي  حديث رقب  ( 40 /7) صحح  مسلب  " ت  م  أ  ع لل  لي إن   ونعت هه

(3  .) 
أبدو البادارا ومدن بعددمها مدام اإلحيدىي بدن معدني و مدام اإلوالايادة ايفدل ورة قدد انمقددها 
 .الوحسابورا عليأبو داود والدارقطي وابن خامي  و 

 . جمم د مسمق  له رأيه فح ا وقواعمه بصحم ا امسلممام اإلول ن 
مدن   فح دا ومدع معارضداملد  سبقه من األ نردها يف صحححه مع علمه ب الم مللا أو 

 ددن أورد حددديث ابددن عمددل وابددن عبدداي مددع علمدده  سدداي عارضدده فح ددا وعلددى هددلا األ
 . انمقدمها

 أيب هدددلا ايفسدددود علدددى يب اعلضدددش  مددد :) -رمحددده اهلل-مسدددلب مدددام اإلقدددال :  ثالثدددا -
 نه صدحح  ولدحه لده علد  : مه و   ما قال أن له عل  تل  رف   ما أرا,لانا نرع  ال
 (. 39 ص)  (صحح  مسلب من اإلخالل وال لط  صحان ) (  أخلجمه

 أنلدهأن يقددم صدحححه وهدو يعمقدد   ُممسلب انم دى بده ايفطداف مام اإلومعىن هلا أن 
خال نهحف من العل  هلا ما يعمقده و ن  ان قد بقي علحه فحه ما يؤخل علحده وهدو 

مل يقصددد  اا لددو مددن مثلدده أعمددال البلددل غددر أن الددلا نعمقددد أن مسددلمنددار يسددر ال ي
يعلددددددب أن فح ددددددا علددددددال فحوردهددددددا يف صددددددحححه مث يقددددددوم بلددددددلح ا أحاديددددددث  ُم أبدددددددا 

 .وتوضحح ا
احلدديث يف عصدله قدد اسدمقل يف أذهداهنب أن مسدلما أاملد  أن معاصليه من :  رابعا -

 . قد المام الصح  يف    ما يورده يف  مابه
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 وملي   عدن فدالن وفدالن وملي   رويدش   ملي  : ساي بواء على هلا األ وم  اللل   لحهون  ِّب جن و  ا يدِّب و انو 
 ؟
 هلب أعلاراا يقوع ب بسالم  وج د  نهدله فحسد مون المام الصح  ويبداأنله ب هلب سلن فحِّب 
 . (51ص )(  من اإلخالل وال لطصحان  صحح  مسلب )  .
ه مل يؤلدف  مابدده نلدأ (7/0)ح يف مقدمد   مابدد  قددد صدلل  اا مسدلممدام اإل أنل : خامسداا  -

أحاديدث لدع   ُما قصد  ل  و ( أى للمامصني يف علب احلديث ) هلا صاص  الواي 
قدرة هلب علدى متححدا  أدر  أن أمثال هؤالء النله صححح  لحسمفحد مو ا عوام الواي أل

 .الصحح  من السقحب
دددنلددده أن األمددد  تلقمددده بدددالقبول أل: سادسددداا  - وضدددع نلددده البادددارا يف الصدددح  ال أل ودْوِّب صي

موده  دأن ي دعونه يف  آخدل ول م  موقف آخل ل ان له رأن   الل لللح العل  وبحاهنا و 
ومو دا   والسدم  اصمسداملد  وقد ألدف احلدانمي وابدن اداهل يف ردلوت األ,  مب العل 

 .  على ذلكمل ا األِّب ماالصحححان وأقلل 
بعددد  االنمقدددادات  الباددداراصدددحح    ُمو   لحدددهالمددداام الصدددح  وج دددش أسددداي وعلدددى 

 لح مدددا نهدددل مدددن يوجددده يف ايفومقددددة حاديدددث تلدددك األيف ألهنمدددا أخدددال بلدددلت الصدددح  
ال سداين ولدو  دان مسدلب المدام  عليأيب مسعود الدملقي و  أيب  الدارقطي و , الوقد 

 .  مابه يفا وجدت رحيا من تلك االنمقاداتيف  القحام بللح العل  وبحاهنا 
فلددحه هلددا أا أثددل ولددحه هلددا أا تطبحددح يف ,تعلددح  ددا الباحددث  الددو ك اجلملدد  تلددأملددا 

 .صحح  مسلب باعمبارها علال قادح 
 :فمحم  هله اجلمل  على أحد أملين 

  اسب العلل  حِّب طلي ثني يِّب بع  احملدن  وذلك أنل ,أن يليد  ا العل  غر القادح  : األول  -
 .  (7)لحه بقادح  على ما

                                                 

ب يِّبطلقون اسب العلل  على غر ما ذ لنا مث اعل( : ) 90ص)قال اإلمام ابن الصالح يف ايفقدم   : (7) قال    ...( ب أهنل
  الم دب= = ملاده بللك أنل ما حقلقه من تعليدف ايفعلدول قدد يقدع يف( :) 2/117)احلافظ ابن حجل معلقاا يف الو ش
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يف نهددلا وال أرجدد  واألول , أن ي ددون أعددل  عددن تطبحددح هددله اجلملدد  :  والثدداين -
 . الماام بالصح  يف  مابه وهو الواقعَ    الّ ثالث هللين االحممالني 
اه قدمواه من أقواله ومواقف الواي يف صحححه وضم ب  يل  والدلح  على ذلك    ما

 .صحح  الباارا ُم 
 بأن مسلماا قد المام  -اهلل رمحه-عحا  القاضي وأان أن الباحث خد  بقول 

 ".به وهو رلح العل  وبحاهنا و ي اح ا  ىفهلا الللت وو 
سددددلاب وخحددددال وال أنلدددده مث تبددددني ُم , وهددددو قددددول قددددد خدددددعش بدددده و وددددش معجبدددداا بدددده 

عحددا  وال غددره أن يددأيت حبجدد  واضددح  صددلحي  مددن صددحح  مسددلب القاضددي يسددمطحع 
 . -هللرمحه ا-نعمه عحا   اللاعلى تطبحح هلا الللت 

جددارا الدددارقطي يف انمقدداده يفسددلب ويقددوم بمأيحددده فحمددا  عحددا   ثددراا مدداالقاضددي بدد  
قددلره مددن أن مسددلما  عحاضددا يوسددى مددا القاضددي ومعددىن هددلا أن , يبدددو لدده مددن علدد  

احلددددديث قاابدددد  ممقدددددموهب أهدددد  ويقددددع فحمددددا يعمقددددده , المددددام بحددددان العلدددد  ورددددلح ا 
ويلددار   -وهددو االعمقدداد الصددواب  - مابدده أن مسددلما المددام الصددح  يف   هبوممددأخلو 

بلددلاه   ل قدداد أن مسدلما المددام الصددح  ل وده أخددالددارقطي وغددره مدن ايفومقدددين يف اعم
عحددا  ثابمددا القاضددي ايفعللدد  يف صددحححه ولددو  ددان حاديددث يف نهددلهب بدد يلاد هددله األ

ات  ن مثدددد  هددددله الممبعدددد:اليؤيددددده الواقددددع للأيودددداه يقددددول للمومقدددددين  الددددلاعلددددى رأيدددده 
واالنمقددادات يف غدددر موضددع ا ألن مسدددلما المددام بحدددان العلدد  وردددلح ا  وهددله بحاناتددده 

 . وتوضححاته ورلوحه
 ي احات للعل  القادح  ايفاعوم  ال الللوح واإلولعدم وجود هله البحانات و 

                                                                                                                                            

الفه  الح على حديث ال يلام موه واليح الموفحح بني ما حقلقه ايفصونف وبني ما يقع يف  الم ب أنل اسب العلل   ذا أِّب ,ما يِّب
 ذ ايفعلول ما عللمده قادحد  خفحد  والعللد  أعدبُّ مدن أن ت دون قادحد  أو غدر قادحد  . أن يسملى احلديث معلوالا اصطالحاا 

 .اهد..( خفح  أو واضح  
ثينوأملددددا العلدددد  الددددو يِّبعلدددد   ددددا (:) 9 7/2)وقددددال احلددددافظ  ددددللك يف الو ددددش          ـااااً  وال تناااا ن ن د كثياااار  ماااان للى ااااا  

      .اهد ( منثير 
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دد  الل  يسددع عحاضدداا  غددر  ال المددام الصددح  يف صددحححه مددن يعمقددد أن مسددلماا  را  اأن جِّب
 لصدحح  مسدلب ورلح الودووا( 7و 19 / 7)ايفعلب  يفثال   مالانهل على سبح  ا

 الددددارقطيل ى ححدددث جدددار  ( 23ص ) (ني مسدددلب والددددارقطيمددداماإلبدددني )و( 2/792)
وقداص الدلا أيب مسلب يف حديث سعد بدن مام يف نقدمها لإل ود الدملقيمسع وأبا  

ن ا  إةنا  م سا ل لله أ اف م يا : مدلت ،ند  ً   ندو  س ل لله  ): يقول فحه 
عمددل حدددثوا سددفحان أيب حدددثوا ابددن : احلددديث ححددث رواه مسددلب فقددال (  ... ماانمن

 .ه ملفوعاا أبحعن عامل بن سعد عن  عن الاهلا
هدلا احلدديث   دا يلويده سدفحان  مسعود الدملدقيأبو قال  ) :-رمحه اهلل-قال عحا 

ِمددد بددن الددلمحن و  وسددعحد بددن عبددد اقددال احلمحددداهددلا ححودد  عددن معمددل عددن العبددن 
. ه سدددوادالصدددباح اجللجلاادددي  ل دددب عدددن سدددفحان بدددن عححوددد  عدددن معمدددل عدددن الاهدددلا ب

 (. و للك قال أبواحلسن يف  مابه االسمدرا ات
مددن صددحح  أحاديددث عحددا  ونقلدده عددن  مددامني تصددديا لوقددد القاضددي هددلا مددا قالدده  

  يف  ح  الصنددددد المامدددددا   ومسدددددلماا  البادددددارا نل أمسدددددلب ومدددددن صدددددحح  البادددددارا معمقددددددين 
القاضددددي الدددو انمقددددداها ووافق مددددا حاديددددث  دددلا االلمدددداام يف األ خددددالل أ مدددا وقددددد بحا م

 .عحا  يف هلا االلماام واالسمدرا 
 

 شبهة القاضي عياض من تصرفاته
ُّ
  رد

  
بسددبب بعدد  - ححاندداا أعحددا  القاضددي يمعلددح  ددا الددو ولددو  انددش تلددك القاعدددة     

هللين  يدعم ا لوقف معارضاا  ب ماراسا  يف نفسه ووجد من تصلفات مسل -اللبه
د مسلماا ما نل  : قول هلما وي, ني يصول وجول بملك القاعدةاإلمام عدن مو جده  ج  ل  خ 

ددددد بلدددددلاه و  وال أخددددد ل  يف مدددددو   وضدددددعه فدددددال حيدددددح ل مدددددا االعددددد ا   ا هدددددو مدددددا ٍ  ل
 . واالسمدرا  علحه
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روى ححدث ( 99ص)(ني اإلمدامبدني ) و( 717/ )  ردلح الودووا -أي ا  -وانهل 
( ابدن نريدع يعدي ) حددثوا يايدد , بن بايدع  عبد اهلل مسلب من اليح ِمد بن مام اإل

حددد الطويدد   ايفدداين عددن عددلوة بددن ايف ددرة بددن رددعب   عبددد اهلل حدددثوا ب ددل بددن  حدددثوا محِّب
ء رسدول وذ دل قصد  وضدو (  وتخل ات معا  ر  سا ل لله تخلا) : ه قدال أبحدعن 
 ددلا قددال : الدددارقطي هنايدد  القصدد  قددال  ُم الددلمحن بددن عددوف  عبددد مث صددالة اهلل 

فلواه , فلواه عوه على الصواب عن محاة عن ايف رة  وخالفه غره عن يايد, ابن بايع 
مححد بن مسعدة وعملو بن علدي عدن يايدد بدن نريدع علدى الصدواب و دللك قدال ابدن 

 ". عن مححدعدا  أيب 
 ودهب يف هلا احلديث محاة بن ايف رة هو الصحح  ع"  :عحا   القاضي فقال 

ومحاة وعلوة ابوان للم رة واحلديث ملوا ,خل األحاديث و  ا علوة بن ايف رة يف األ
وعن ,   ا هي عن محاة بن ايف رة  ايفاين عبد اهلل ل ن رواي  ب ل بن , عو ما لحعا 

 ".واليقول ب ل عن علوة فمن قال علوة عودهب فقد وهب , ابن ايف رة غر مسمى 
فلدو  دان مسدلب مدام يف نقدده لإل مؤيدداا للددارقطي -رمحده اهلل-ا هو موقف عحدا هل

لبحددان علمدده وللددلح  -عحددا   القاضددي  مددا يددلى   -مسددلب قددد سددا  هددلا احلددديث 
يف ل ددب  الحددحل ): جانددب مسددلب يدددافع عودده قددااال  ُمتلددك العلدد  وتوضددحح ا لوقددف 

 . واإلي اح للعل  على مو جه اللا المامه من الللح ه ماشٍ انمقاده و نل 
حددديث ابددن موقفدده مددن هددلين احلددديثني اللددلين ذ لمهددا الدددارقطي يف الممبددع : ومو ددا 

 .نعمل ومحمون  الللين جلا فح ا الوقاش اآل
فدي بع د ا ت  ُم ردارة مثل   ثرة واإلاأل ف نل , عحا  القاضي واليمسع ايفقام يفمابع  

 .االب احلح
د علدى نددرة ردب   فحمعلدح  دا وهدي يف حقحقم دا عحاضدا قدد جد القاضي وال أن ل أن 

 . من خحط العو بوت هىرب   أو 
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مسدددلب الصدددادع   و جددده وتطبحقددده أقدددوال الثبدددات علدددى  الل لطالدددب احلدددح  فدددال يوب دددي
ف هنب ال يملفون يف , احلديث حىت ايفومقدين مو ب أامل  العملي هللا ايفو   ومواقف 

 . أن مسلما المام الصح 
 .الواقع والرباهني تدفع ماذهب  لحه ف نل , عحا  رأا  ُم لمفات االوال جون 

إلقوا  الباحدث بداللجو  عدن هدلا الف دب  وأعمقد أن هلا الموضح  يفو   مسلب  افٍ 
 . ابن عمل ومحمون  يْ ره عن حديث  ا قلل وعمل ,

  الل رهدددا   الدددو اخمامسدددلماا   دددا أوردمهدددا بملدددك الطدددل  القويلدددمدددام اإل قواعددده أنل إل و دددافٍ 
 .احمجاجاا  ما معمقدا صحم ما

 
 يف البحـثته متابعة خطوا

 

 

وذلدك  الطعن إلدخاهلا يف الصدحح   لحهمسلب فال يمجه مام اإلأملا  " : قوله -7
مل يلج ددا يف األصددول وال يف ايفمابعدد  و  ددا أوردهددا يف الصددحح  للموبحدده علددى نلدده أل

 ". علل ا وذلك ااهل لوجوه 

حساسددده   انمددده و ن إل -رمحددده اهلل-بالددددفا  عدددن مسدددلب لحبدددارا ايف هدددمبل اي :  أقدددول -
أنلده أن يف دب  عوده ول دن يوب دي لبل ع عوده ويِّبدداف  بدأن يِّبد ا  مسلما ل دللك وحدل مام اإل

دد  وغدره مددن  وعوددد - ن ردداء اهلل -اهلل  بل ددوا هددله ايف اندد  العالحدد  عوددد مددااإلسددالم أامل
ومو دا هدلان احلدديثان    والممسك  دا ف دله السدو دم  السوبمللف ب خب  الل ايفسلمني 

مددن ملحبددارا بدد  صددحح  مسددلب لحعدده أوُم بالدددفا  عودده بدداحلح واحلجدد  فمددا  ددان  لل
تعلحدد  حددديثني قددد   ُمحدح أن يأخددل هددله اجلملدد  مددن قددول مسددلب وي ددل  مسددلعاا  ددا 

مهدددا القويددد  الصدددححح  أسدددانحد سدددو  يف بدددلل مسدددلب أقصدددى ج دددده وموم دددى اخمحددداره 
عي علدددى ويددددل علدددى عقدددب  ايفوضدددو  رأسددداا لحبدددارا فحقلدددب ايف, ربهوددد  علدددى صدددحم مالل
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! ؟لبحان علل ما و ي داح ما أف  دلا ي دون الموضدح   الل ه   ا فع  هلا  لل أنله  مسلب
 ..  ال مث  ال

 
 دعوى أوهن من خيط العنكبوت 
 عنها امإما  مللم  

ُ
ه
َّ
نـز
ُ
 ي

 
بددن معبددد  عبددد اهلل بددن  بددلاهحب نددافع عددن  ندده أورد اليددح اللحددث عددن " :قولدده  -2

ومل يدورد اليدح اللحدث الدو مل يدل ل فح دا ابدن عبداي , عن ابن عباي عدن محموند  
والثاين ِفو  ولو  ان يليد مسدلب ايفمابعد  ل دان أوُم أن يدورد , يص   واألول ال

 "ومل يفع (  لا)صحمه يف الثانح  ألهنا سلحم  وال ناا  

-         مسدلمامدام اإل أنل  -بده والقدولي  بدا  احلدحن اه التن يل هلل و وفقوا ا-الباحث يعي 
يف األصدول وال يف ايفمابعدات  صحححهيف ما أورد اليح اللحث الو أوردها  -رمحه اهلل

يد   ؛ ماب عل   -رمحه اهلل- ماب مسلب   و  ا أوردها لحبني ما فح ا من عل  و أنل 
 علح ا ويأخل اللوايات مفح اللوايات الصححح  احملفوا  ايف

 . (7)يفعلل  ايفطعون فح اا ةاللاذل 
                                                 

ددلج قولدده  -رمحدده اهلل-أنل اإلمددام مسددلماا  -رمحدده اهلل-أبددو مسددعود الدملددقي ادلعددى( : 7) (  وإالل ناارأ مأنصااق لل:) مل يِّب
ا راذلة وأجاب  لا االعملار عن اإلمام مسلب  ا لحِّببنين أهنل  ! لححم   ا و  ل

(          عن  كقاااا ك مداااالو ىااايس م ناااا   ً ىلياااا ن للىعلاااان،مااااا هااااالل للى ااا للك نظاااار و :) فدددلدل علحدددده احلدددافظ العالاددددي بقولددده 
 .  بدر البدر : ت   -275ص( / نظو للى رللئ  ى   تح  ت  ـ يث اي للىي ين من للى  للئ ) انهل 

و أ (مل أدخ  يف  مايب  ال ما ألعوا علحه) ويعملر أليب مسعود بأنه مل يقف على قول مسلب ,وهو  الم صحح  وحح 
 .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 
بدار علحده هله أو يسمحح  أو يسمبعد موه الوسحان قلوا له هب أنه االع علح ا ومل يوسد ا ف دالم مسدلب ندي صدلي  ال غ

ويدخ  يف قوله هله الايادة الدو جداء  دا سدلحمان المحمدي فد ذا جدادل ,دخ  يف  مابه  ال ما يلى أنه صحح  يف أنه ال يِّب 
قدددول  ددد  خطحدددب واجلددددال يف البددددهحات لدددحه مدددن مدددلاهب العقدددالء وال مدددن مدددلاهب  ةجمدددادل نقدددول لددده قطعدددش ج حدددا 

 .اهب السوفسطاانيايفسلمني وال من ملاهب أه  احلديث و  ا هو من مل
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ن جمدع بدني ادل  معلفد  العلد  أ  ُمالسدبح   فد نل وحىت  مب العل  ال تفع  مث  هدلا 
تقددان   دداهنب مددن احلفددظ وموددالم ب مددن اإلخددمالف رواتدده ويعمددرب احلددديث ويوهددل يف ا

مقدمد  ابدن :  انهدل) . وال بط وهللا اردمملش  مدب علد  احلدديث علدى لدع القده 
 (.92الصالح ص

 ولسا  ال  حديث محمون  ,  ان مسلب يقصد بحان العل  لسلك هلا ايفسلكفلو 
 . نهلهيف صححح ا ومعلل ا 

قولدده   ُمالباحددث ولددو ذهبوددا  لحدده وهددو مل يفعدد  ذلددك فددال جددون القددول  ددا ذهددب ا أمدد
ه مدن ذلدك وبحاهندا وحارداحاديدث ل ان مسلب من أعجا الوداي عدن  لدف علد  األ

 .له أ رب راهد على مقدرته الفااق  على بحان العل  و لف ا "ممححاال"و ماب 
 
 

ة على بطالنها
َّ
 دعوى باطلة واألدل
 

 ". ِفو ثاين وال,واألول ال يص  " وقوله
 الددلاوالثدداين ,فحدده ذ ددل ابددن عبدداي عددن محموندد  ال يصدد   الددلاسددواد بدده أن اإليعددي 

عدددن محمونددد  هدددو عبدددد اهلل بدددن  بدددلاهحب فع عدددن عدددن ندددا خدددال مدددن ذ دددل ابدددن عبددداي أا
 .احملفو 

  ! وهلا  الم غليب وموطح عجحب    
فحدده ذ ددل ابددن عبدداي  الددلاخمددار احلددديث ا -رمحدده اهلل- مسددلماا  أنل  يه ددل يل الددلاو 
 :ألسباب  يف نهلههو األص  نله أل

                                                                                                                                            

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 

لددد  جدددداالا سوفسدددطااحاا قاامددداا علدددى  ن دددار البددددهحات وال يوب دددي يف مقابلددد  هدددله يف عبدددارة مسدددلب هدددله يف صدددفحات اوي
 . السوفسطااح   ال اإلمهال والموداه عن اجلدال
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أملددا وندد  ال يلددك أحددد مددن احملدددثني يف روايدد  ابددن عبدداي عددن خالمدده محم أنلدده: أوالا  -
قدددد يسددداور احملددددث اللدددك يف روايمددده عدددن نلددده  بدددن معبدددد فعبدددد اهلل بدددن  بدددلاهحب روايددد  
 . وقد أن ل ابن حبان ظاعه من محمون  و للك م لطاا, -رضي اهلل عو ا- محمون 

  . (1 7/7)اليب الم ليبيف تللمه يف وانهل الم ابن حبان والباارا 
 و  ومن  ان ه لا ف حف ت ون روايمه صححح احلافظ قال فحه صد أنل :  وثانحا -
  !؟
 (. 9 / 7)مقليب ال, من الطبق  الثالث  أنله : احلافظ قال  أنل :  وثالثا -
 ! ه من الطبق  الثالث  نل أ:  -أي ا-ه أبحقال يف :  ورابعا -
ل روى عو دا فدالقو أنلده ه أبحدومل يق  يف ,روى عن محمون  أنله قح  فحه أنله :  خامسا -
مدام اإلمثد   جتعد  رجدالا  موفده بعد  اللد و  تروى عن محمون  بعد    هلا أنله ب: 

 .  صحفحه الالمام  مسلب حيجب عن  يلاده يف  مابٍ 
اليلدك ِددث يف نلده فحه ابن عبداي عدن محموند  أل اللاسواد اإل ثل  آواخمار مسلب و 

, وتاداد الطل   ا قوة بن عباي ألهنا تصل  يف ايفمابعات عبد اهلل عن  بلاهحب رواي  
 .ولحه الواقع  ما ذ ل الباحث, فمسلب  ذن قصد ايفمابع  واخمار اللواي  السلحم  

بدددن معبدددد عدددن محمونددد   بدددلاهحب يعدددي اليدددح " ال نددداا  يف صدددحمه : " وقدددول الباحدددث 
 .  بسلل مبارلة غر مِّب 

ؤيددد ذلددك  ن ددار ا ويان ونددان  يف صددحمه ايفيدد,هددو ايفوددان  يف صددحمه  اا مسددلممددام اإل فدد نل 
 ومل يصلح بسدما  مو دا أحدد علموداه مدن القددماء ايفعممددين " : اابن حبان وم لطا

د ذلدك ذ دله عودد ابدن سدعد يف الطبقدد  اللابعد  مدن ايفددنحني الدلين لدحه عودددهب وأ لد,
وانهدددل  دددالم ابدددن حبدددان يف ادددليب ( 99 /7)  مدددال " عدددن صددد ار الصدددحاب    الل 

 . ( 1 7/7)الم ليب
 

 من
ٌ
لبق إليه هذا الباحث لون

ُ
  ! البحث مل ي
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عدن أيُّدوب أورد اليح عبد اللنا  عن معمل عن أنله  : وثالثا -: "  (2ص)قوله  - 

ولددو أراد ايفمابعدد  ألتبعدده ,نددافع عددن ابددن عمددل بعددد أن أورد الطددل  ايفومقدددة قبدد  األخددر 
 حددد أنل هليددلة لحفأيب عددن ابددن ايفسددحب عددن اهددلا الددلنا  عددن معمددل عددن ال اليددح عبددد

 ."  وسحأيت مايد  ي اح عن هله الطليح,ول وه مل يفع  ,أيُّوب تابعه اهلا ال

 :أقدول  -
أن صحح  مسلب لحه ديوانداا مدن دواويدن ال دعفاء حدىت يسدو  فحده الطدل  : أوالا  -

مث ال يقددف عوددد تلددك الطددل  بدد  يددوايل ويمددابع الطددل  ال ددعحف  ,ايفومقدددة حلددديث مددا 
نسدأل اهلل لودا ولده ,الباحدث   لحدهف لا لون من الف دب مل يسدبح ,ايفومقدة تلو ال عحف  

 . العافح 
أورد يف أنلدده يف موندده عودده  والددلاوالدددارقطي ومددن تابعدده ال يف مددون هددلا عددن مسددلب 

المامده وهدو الصدح   الدلافح ا عل  يف نهلهب خالف فح ا ردلاه أحاديث صحححه 
ححودداا وقدد ي دون الصددواب  ناقلدوه وقدد ي ددون الصدواب حلدحف بسدداي وعلدى هدلا األ

 .يف جانب مسلب أححاناا 
أن يلجع عن هلا اصدط اصطدر الدلا انفدلد فحده قبد  ن دجه :  ملحباراحنبه لل واللا

 . باإلجالل  لحهوقب  أن يعلف مواقف العلماء من هلا ال ماب العهحب ونهلااب 
دددث وح ددحب ي ددع األمددور  مددام مسددلماا مددام اإل  نل :  أقددول:  ثانحددا - يف مواضددع ا ِو

يف موضدعه مدن أيُّوب عن معمل عن   عبد اللناعن  أيب عملفقد وضع حديث ابن 
 .ايفمابعات

عدن معمدل عدن الاهدلا   عبدد الدلناووضع حديث ِمد بن رافع وعبد بن مححدد عدن 
موضددعه مددن األصددول وهددو ثدداين حددديث يف  يفهليددلة أيب عددن سددعحد بددن ايفسددحب عددن 

أنلدده ف دد  تددلى مددن ناححدد  فوحدد  "  دد  وايفديودد  م  سددجدابدداب ف دد  الصددالة "البدداب 
  !؟ يف الباب نفسهأخلى يفسلب أن ي لر هلا احلديث ويعحده ملة  يوب ي
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مسددلماا يعددلف  مددام اإل وأنل , لوددا أن مددا اف ضدده الباحددث واق حدده غددر سددلحب  ذن تبددنيل 
عد  للممابأيُّدوب أورد حديث معمل عدن أنله و , حف يمصلف وي ع األمور يف نصا ا 

 . ال لبحان العل  وتوضحح ا
 

عن يف صحيحه 
َّ
ؤدي إىل الط

ُ
 عن مللم ي

ٌ
  !دفاع

 
 هددلا احلددديثأخددلج -رمحدده اهلل-(  ددلا)مسددلب مددام اإلويفددا أن " ( :2ص:)قولدده  -0

صدددحححه ومل يقصدددد  يف البادددارامدددام اإل(  دددلا)واتفدددح علح دددا   مدددن وجدددوه صدددححح
وهدلا  - ن رداء اهلل-الطعدن   لحه يمجه ب خلاج هله الطل  ايفعلل  وايفومقدة ايفمابع  مل

 . " مسلب من الطعنمام اإلا ل يل من الموجحه لسالم   اللا
يلفددش الوهددل هددو ِامدداة الباحددث القويدد   والددلا,م مددلارا تقدددل  الفقددلةاجلددواب عددن هددله 

قده  دلا ال مداب الدلا وفل   الل مدا رفعده اهلل بدني األمد   الدلامسدلب مدام اإلعن راي 
 . على الماامه فجااه اهلل خراا  وأعانهوهداه اللماام الصح  فح ا  أحاديثهر اهلل الخمحا

ختحل ددا الباحددث يعددود بددالطعن  الددول ددن الدددفا  عودده مث تصددويل مو جدده  ددله الصددورة 
مدددا عودددد األمددد  مدددن ايفدددراث  حدددوى أعدددال  الدددلاعلحددده وعلدددى مو جددده و مابددده الصدددحح  

 . احملمدا
 ملغالطات وتناقض

ٌ
 بيان

 
يف  إليلادهددامسددلب مددام اإلدفاعدداا عددن  الوددووامددام اإلقددول أملددا و ( :"2ص: ) قولدده -9

حيممد  أنلده البادارا والددارقطي بمدام اإلصحححه بعد أن ح دى العلد  الدو فح دا عدن 
ولددحه هددلا  -روايدد  نددافع وابددن عبدداي  مددا فعلدده مسددلبيعددي -صددح  الددلوايمني لحعدداا 

ف دو ال . " "  يفنت صحح  بال خالفاالخمالف ايفل ور مانعا من ذلك ومع هلا فا
حددىت , فاالحممددال ال يسددمححله أحددد , وحيممدد  : قددال نلدده مسددلب ألمددام اإليدددافع عددن 
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 ن الددلين انمقدددوه   ددا هددو لهددو ب ال الددب الددلا حصدد  هلددب بعددد الممبددع والعودداء وبعددد 
يعمد  بده يف مقابد   وذلدك االحممدال ال,هلا  ن العق  جحا احممال صدح  ايفلجدوح 

أن هله الطل    ُمميح  أنله الوووا مام اإلمث اللا يه ل يل من عبارة ,ال الب  نن الهل 
 . " اخل ... حيمم :  قوله  الل ,على تلجح  صحم ا  مل يل ل رحياا يدلُّ نله  ف, معلول 

 أعاذنا اهلل  -بوا يف أجواء الفالسف  وايفم لمني  قش  ساِك اهلل لقد حلل :  أقول -
 . -رهب وم الطااب وتواق اابمو ب ومن غلو 

 الدوسل ش مسل  ب مدن ححدث ال تلدعل وقعدش يف حفدلتني مدن حفدلهب  ك يفال ل ول 
 :  -مسل  ب  ُموأعحل  باهلل أن تعود -ا فح ا وْ دل ل  تد  
 )!( وهي حفلة المواق  السليع :  للىا ر  للعوى  -
مدلو م   للإلدم     ن  للىت ويم   للإلن ل أم   و "  : ل هله الفقلةول أك قلش يف نل  

 "  إليرللده  ما صايا 
الودددووا مدددام اإلمث قلدددش يف السدددطل السدددادي مدددن الفقدددلة نفسددد ا وبعدددد ح ايددد   دددالم 

 م الـق ا ل ال، نا ل ياق ان ن ا  ع مدالوما   للإل ان  امها  ال يا للم"    :مبارلة 
 ".  يدقايل  أـ 

 ؟مسلبمام وووا نقداا لإل؟ وه  تلى أن قول ال يف هلا ال الم تواق اا  أنل  ىتل  أال  
 ؟  طف والور  ال ب   نه دفا  فحه اللُّ 

 :-القسوة  ُم ومعلرة ف ين اضطلرت  -)!( وهي ايف الط  : احلفلة الثانح  أملا  -
أن هددله   ُمميحدد  أنلدده الوددووا مددام اإلمث الددلا يه ددل مددن عبددارة : "  فمممثدد  يف قولددك
 - "اخل.. قوله حيمم   الل لى تلجح  صحم ا مل يل ل رحياا يدل ع نله ف,الطل  معلول  

حيممدد  صددح  : قلددش "  -رمحدده اهلل-يف ددب مددن قددول الوددووا اقدد  عددليب ع أاّ : أقددول 
أن  ُم ميحد  أنلده " ولحه االخمالف مانعاا من ذلك , اللاويمني لحعاا  ما فعله مسلب 
 دلح  ؟  أال هله الطل  معلول  ولو مل يسح 
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 ي دددون الصدددواب فحمدددا قالددده الددددارقطي نأوحيممددد  : ) لقدددال   لحدددهفلدددو أراد مدددا ذهبدددمب 
 . (  وتابعه علحه عحا 

يعي بفع  مسلب اخمحاره - مث  ن الوووا أ د احممال الصح  بقوله  ما فعله مسلب
 .  ا من الوووابِّب يف صحححه ف لا من األدل  الو تطلِّب  هلاهلله الطل  القوي  و يلاده 

أا  -أا مدن الصددح - " مدن ذلدك الخددمالف مانعداا ولدحه ا"  :د ذلدك بقولده مث أ لد
دد  االخددمالف علددي نددافع وهددو مددن  أنل  احلددديث ومددن ايف ثددلين مددن اللددحو  ال ميوددع أامل

بالصددح  أ ثل االخددمالف علحدده مددن احل ددب علددى احلددديث الددلا رواه عددن رددحاني فدد
  . ف لا هو ايفعىن الصحح  ل الم الوووا

 
ثني مطالبة املليباري بالرجوع إىل فهم ا

ِّ
 حملد

 صحيح مللم واعتقادهم يف 
 
 تعدداُمحفهدده اهلل -فالددلا حددلر ف ددحل  اللددحر الددد مور ربحددع  " ( : ص: )قولدده -3

- 07 ص)ني مسدددلب والددددارقطي مددداماإلبدددني :"يف  مابددده  ايفوضدددو يف هدددلا  -ورعددداه
 .  ه أثىن على ال ماب خراا مث  نل .  " ااهل عد  فحه بِّب (  01 

ه وأرجدو اه لقصدد احلدح وحبنديلد وأسأل اهلل أن يدوفقىن و  عا به يلوأنا أدعو له  ث  ما د
و  دا القصدد موده قدول مدا أرى ,هلا  عصباا تو فه عن الول  هلا دفاعاا  ي ون عملي أن ال
 . احلح والصوابأنله 
 .  ه  ان نمحج  لدراس  وتأم  وموانن رتِّب ما حلل   نل :  أقولمث  -

 وقد حاولش ,اللا ال  فلات فحه وال تفليط    ذلك على مو   احملدثني ايفعمدل 
مدن دراسد  يب اأن ي دون  د  مدا حدواه  مد -وال أبلئ نفسدي مدن اصطدأ- ج د الطاق 
و  دا  ودش أدور ج دد اداقو ,مل أتعصب ال يفسلب وال للدارقطي ساي على هلا األ
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اضددطلرت  فه ول ددين وأسددم فل اهلل مددن اصطددأ والالدد  وتا حدد  الددول  . مددع األدلدد  والقددلاان
 .هلا   ُم
بدداحلج   يلعددد ولددو ا ددل هددلا البِّب  يلمل يه ددل  اآلن  ُمنلدده  : أخددلى مث أقددول مددلة  -

 الددلالدد    راا قدددن فه رددا لاا مِّب رتدده عددن الصددواب ل  مدده راضددي الددول حلل  بدِّبْعدددِّب مددا ايفقوعدد 
هدله الومحجد  مدن خدالل مدو    ُم األ  وصد   وححدث  نل , خطيدي م بموبح ي  ُمت لل 

مدو    ُم أن يلجدع   الل بحاندا ردافحا فمدا علحده  -وهلل احلمد-  ومه طأ  ما بحل واض  اص
احملددثون  همدا ف مد ُم وأن يلجدع , يف هلا ال مداب ره وسار علحه فعالا مسلب اللا قلل 

ره ه لده وسدحدر  أن مدا حدلل حمِّب واعمقدوه يف صحح  مسدلب ومدو   مؤلفده فحده وقدد وضلد
 .  اء فحه وال لبهعداا ااهلاا ال خفهو البعحد بِّب 

 
وا وضعفت املليباري يلتنكر خمالفة من وافقه 

ُّ
  تهم حجولو قل

  يلتجيز خمالفة من معه احلجة من العلماء ولو كثروا و
 
يفددا  رواألمددل الوححددد الددلا اسددمدعى انمبدداهي هددو  الفدد  اللددح"  ( ص: ) قولدده -1

 ى  عالل حديث ندافعقاضي عحا  علوالالباارا والدارقطي والوسااي مام اإلاتفح 
" 
 : ول أق -
بسدددبب -ء عودددد ايفسدددلب عالحددد  ومودددالم ب الل  ن م انددد  هدددؤالء العلمددداء األجددد: أوالا  -

ول دددن لدددحه معدددىن هدددلا أن , عهحمددد   -السدددو  الوبويددد  خددددمم ب لإلسدددالم خصوصددداا 
إللدا  األمد  بعدد    الل أن يمجاونها فلحسش هله ايفوال    لاع ب حج  ال جون ألحدٍ 

  يف السو  واإللا  يف ال تحب  على خالفٍ  هلل وسو  رسوله  ماب ا
 .واحلح تقدمي السو  الوبوي  الصححح  الصلحي 
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ددأنلدده قددال مددن العلمدداء  نْ مث م دد  ب الصددواب فْ الي ال جددون  الفدد  مثدد  هددلا العدددد  ذا مل حيِّب
  ؟ رج أو انش حجم ب ضعحف  وحج   الف ب ولو  ان واحداا  أقوى و 

دد  نقددد هددؤالء األ -م ددطلاا –سددوف أذ ددل لددك : ثانحدداا  - وحجج ددب الددو اسددمودوا امل
 ددد  واحدددد يف تعلحددد  هدددلا احلدددديث وعددددم  حلددداح ب   لحدددهواحلدددد الدددلا وصددد   لح دددا 

اددال  اتفدداق ب  ددله  ال يوب ددي أنلدده  مددا يفعدد  هددلا الباحددث و ,وتل حدداهب علددى تعلحلدده 
 . اللا ل 

وسوف أسو     ما  مبده عدن :  -ـ    لله-للى ا ثين للىلخ  يإم   ىهو مأو   -
 ( :42 /7)يف المارير ال بر  هلا احلديث

ندافع بدن صداح حددثي اللحدث قدال حددثي عبدد اهلل وقدال لودا : "  -رمحده اهلل-د قدال7
 يقدول  عن محموند  قالدش ظعدش الودُعباي بن معبد بن عبد اهلل بن  بلاهحب عن 
 مد   للىنعل  إال  س لل   صة  ما مد  ي هالل أمحن من أىر صة  مي  " : 

 . " 
بن معبد عن محمون  عدن  بلاهحب عاصب عن ابن جلي  عن نافع عن أبو د وقال لوا 2

 .  الوىب 
ثده بدن معبدد حدل عبدد اهلل بدن  بدلاهحب د وقال لوا ايف ي عن ابدن جدلي  ظدع نافعداا أن  
 . وال يص  فحه ابن عباي.  ثه عن محمون  عن الوىب ابن عباي حدل  أنل 
عددن  اهلل عددن نددافع عددن عبددد اهلل د عددن بلددل بددن ايفف دد  عددن عبحدددددد وقددال لوددا مسدددل 0

 . مثله الوُ 
بدن  ظدع عبدد اهلل ن موسى اجل ي ظدع نافعداا عد عن بلل عن حيىي د وقال لوا مسدل 9

 . مثله - عمل ظع الوُ 
  

 هذه الدراسة  ونتائجدراسة هذه األسانيد 
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بن صداح اجل دي  اتدب اللحدث وقدد حدلف موده عبد اهلل حه حديث اللحث ف: أوالا  -
ومهدددا قمحبددد  بدددن ,وقدددد خالفددده ثقمدددان ثبمدددان ,بدددن صددداح ضدددعحف عبدددد اهلل و ,ابدددن عبددداي 

وقدد اخمارمهدا مسدلب ( 737/ 72/ 2)سعحد وابن رمد  راجدع تللم مدا يف المقليدب 
 (.7470/ 2)راجع صحححه . حسن أف

مددد بددن رمدد  أم  ن قمحبدد ان الثقمددان الثبمددامامدداإلأرجدد  فأي مددا  بددن صدداح عبددد اهلل ِو
 !؟ ال عحف

لددحه فحدده ذ ددل ابددن عبدداي  بعاصددأبددو حددديث ابددن جددلي  الددلا رواه عودده : ثانحدداا  -
و ن  اندددش هدددله العلددد  سدددماول ,ل دددن فحددده علددد  وهدددي عوعوددد  ابدددن جدددلي  وهدددو مددددله 

ادددارا يف البمدددام اإل لح دددا  احلحثحدددات الدددو اسدددمود بدددنين أِّب بمصدددلحيه بالمحدددديث ل دددي هودددا 
 .ح مه

 ُم ح فحددده ابدددن جدددلي  وردددحوخه صدددحح  وقدددد صدددلل  سدددواد الثالدددث سدددواد اإل: ثالثدددا  -
وهددو مددن ايفمابعددات القويدد  . وهددو  مددا تددلى ذ ددل فحدده ابددن عبدداي,محموندد  بالمحددديث 

ابدن عبداي  ُم حلديث اللحث عودد مسدلب الدو رواهدا عدن قمحبد  وابدن رمد  عدن اللحدث 
 . عن محمون  ملفوعاا 

فحمدا نلده أل,ب سدلل غدر مِّب "  وال يصاع ميا  للبان  لا  : " ارا علدى جاللمده وقول البا
ا عاصددب ال ددحا  بددن صدداح وأبدد خددالف اثوددني ومهددا عبددد اهلل يبدددو بودداه علددى أن م حدداا 

فاتددده أن قمحبددد  وابدددن رمددد  نلددده  :  ثدددلة حفهددده وجاللمددده أن أقدددول   بدددن  لدددد وال ميوعددديا
وهدداه  مسدلماا  مدام  اإل ح اهللِّب ووفلد,عدن اللحدث  ان الثقمان الثبمان قد رويا احلديثماماإل
 .أقوى الطل  عن اللحث  ُم 
أهد  الباارا أج  وأحفظ من مسدلب ولده أمدور ميمدان  دا علدى مسدلب يعلف دا مام اإلو 

البادددارا قدددد فاتمددده روايددد  قمحبددد  وابدددن رمددد  ولدددو  مدددام اإل قطدددع أنل أأ ددداد  ول دددي اللدددأن
 . ايفوقف ف و أخلى هلل وأتقى من ذلك ايفا جتاهل ا يف هل انش روايم ما عوده 
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عددن نددافع  ل ددب مددن  د عددن بلددل بددن ايفف دد  عددن عبحددد اهللحددديث مسدددل : رابعدداا  -
 :  جبال احلفظ

 (. 2/202)مقليب ال -ثق  حافظ : مسدد 
 .(7/747) يبمقل الوبلل بن ايفف   ثق  ثبش فاض  عابد 

علدى مالدك أمحدد مدام اإلح و بدن صداأمحدد مده ثق  ثبش قدل  ابن عمل العمل  وعبحد اهلل
أن  سدواده أف دد  مدن سلسدل  الدلهب ايفلدد ورة مالدك عدن ندافع عددن يعدي ) يف ندافع 
" عددن عددلوة عو ددا اهددلا ال لددىمدده ابددن معددني يف القاسددب عددن عاالدد  عوقدل ( ابددن عمددل 

 ( 1 9/ 7)المقليب : انهل
اهلل عدن  عبحدد اللواة الدلين اخمدارهب مسدلب يف اللوايد  عدن ُم بلل بن ايفف     بُّ يِّب و 

 .اثحد الثقفي اب بن عبدالوهل  أسام  وعبدأبو نافع به وهب حيىي القطان وابن  ر و 
 ! ؟وأثبش وأحفظ من هؤالء  وثبواا أعلىحاديث وه  يطلب لصح  األ
  !!   حديث يأيت بأمثال هؤالءلل   على عي دلن من أراد أن يِّب : أو على مو   الباحث 

عن موسى اجل ي ( وهو ابن سعحد القطان ) عن حيىي مسدد عن بلل : خامسا  -
 . " واألول أص ,مثله  - بن عمل ظع الوُ  ظع نافعا ظع عبد اهلل

وأدناهب موسى اجل ي وهو ثق  عابد وفحده تقويد  ,جبال احلفظ فحه  قوا    سواد  وهلا 
 . ناادة اللا روى مسلب احلديث عن اليقه عن موسى اجل ي بهأيب البن 

 مث 
ِّب
 : ولحمساءل " واألول أص  "  :الباارا مام اإلف هوا عود قول وصي  لحقف ايف

 ؟  "ول األ: " ما ايفلاد بقوله : أوالا  -
 ؟ "أص  :" ما ايفلاد بقوله : ثانحا  -
 عبد اهلل بن  بلاهحب الو رواها يف تلل  حاديث يف األ,ه  يليد األولح  ايفطلق     
 بن معبد عن ابن العباي ؟ ا

 .بن صاح وهو ضعحف ل عبد اهللاألول سواد يف اإل هلا بعحد ألنل 
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عبدد اهلل ديث حد سوادا فقد يليد  ا تف ح  أحد   فحاإلضا  وحيمم  أن يليد األولح
أصد  مدن أنلده اهلل و  بلل بدن ايفف د  عدن عبحدد سواد صحح  أأا يليد بحان . بن عمل
 .  ي موسى اجل سواد 

 . أن أحدمها أص   الل قصده  ثبات صح  اإلسوادين ولحه هلا  سمبعد فح ون 
 حددديث محموندد  أصدد ل  وي ددون قصددده أنل  -أي دداا –  فحوحيممدد  أن يليددد األولحدد  اإلضددا

 أنل   الل ويقصدددد بدددللك بحدددان ارددد ا  ما يف الصدددح  ,بدددن عمدددل عبدددد اهلل مدددن حدددديث 
 . ص   ما هو األسلوب العلا ايفعلوفأحديث محمون  عوده 

. ِمم  هلله الوجوه ولحه هوا  دلح  واض  على أحددمها" األول أص  و : " فقوله 
 . بن عملعبد اهلل ولحه هوا  دلح  يف  المه على تعلح  حديث 

 :واجلام بأن ملاده بقوله ,هلا  الباارامام اإلعلى  الم  فاجلام بمعلحله بواءا 
 . فيلو من جمانف  وتعسُّ  حديث محمون  ال" لول األ"

بددن عبددد اهلل حددديث   علنددمل يِّب الباددارا  بددأنل : ا المحلحدد  مي ددن القددول وبودداء علددى هددل
 .عمل
وال يصددد  فحددده ابدددن : "تعلحلددده لطليدددح ابدددن عبددداي عدددن محمونددد  فواضددد  مدددن قولددده أملدددا و 

 "عباي
 مللم امإما  الصواب ما اختاره 

 البخاري مل يلتوفِ حيثيات احلكم امإما  و
 

 . واب ما اخماره مسلب من ثبوته ونلى أن الصل له  بِّب سلن ول ووا مع   بارنا له ال نِّب 
ححثحددات احل ددب  الباددارا مل يسددموفي مددام اإل ن : هددله الدراسدد  نقددول   ُم و ضدداف ا  

 فلب يل ل رواي  قمحب  وابن رم  وابن وهب عن اللحث بن سعد عن نافع عن 
 ححدث اقمصدل علدى, بن معبد عن ابن عبداي عدن محموند  ملفوعداا عبد اهلل بن  بلاهحب 
ومل يدددل ل قمحبددد  وابدددن رمددد  وابدددن وهدددب الثقدددات ,بدددن صددداح ال دددعحف عبدددد اهلل روايددد  
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 ورواي  قمحبد  وابدن رمد  يف صدحح  مسدلبسواد األثبات اللين ذ لوا ابن عباي يف اإل
. 

حدلف يف بدن صداح عبدد اهلل  فدحتواالدو ومل يل ل رواي  حجاج اللداعل وقمحبد  نفسده 
 : حديث ابن عمل فوقول أع ل أنله سلحب وعلى فل  الم. ابن عباي من اإلسواد

لعبحد اهلل بن عمل وموسى اجل ي يف نافع الو رواها أيُّوب مل يل ل ممابع  معمل عن 
 . صحححهيف مسلب 

يف أمحددد مددام اإلرواهددا الددو ,ربدداح لوددافع يف ابددن عمددل أيب ومل يددل ل ممابعدد  عطدداء بددن 
مددددد بددددن عبحددددد يوسددددف األ سددددحا  بددددن مددددن اليددددح ( 799,25/ 2)ايفسددددود  نر  ِو
 -وهددو حسددن احلددديث-سددلحمان أيب ايفلددك بددن  عددن عبددد -و المهددا ثقدد - الطوافسددي

 . رباح عن ابن عملأيب عن عطاء بن 
 رواهددا عبدددالددو اهلل يف نددافع  ألخحدده عبحددد ابددن عمددل العمددل عبددد اهلل ومل يددل ل ممابعدد  
 .مسودهيف ( 2/39)أمحد و ( 9/727)ه فاللنا  يف مصو

 
 امإما  

َّ
ة الطرفني  الن

َّ
 لائي مل يلتوفِ أدل

 
 :  -ـ    لله-للىتد ئام   للإلوث نيهو  -

: َش عودوان ( 739/ 9)الف من هله الق ح  فقال يف سووه   ُمرار فقط أفقد 
مددد بددن ايفثددىنأخربنددا عمددلو بددن علدد" : ايفسددجد احلددلام يف ف دد  الصددالة "   قدداال ي ِو

 جل ي قال ظعش نافعا يقول حدثوا اعبد اهلل حدثوا حيىي بن سعحد عن موسى بن 
 . فل ل احلديث - ظعش رسول اهلل : بن عمل قال عبد اهلل 

بددن عمددل غددر عبددد اهلل روى هددلا احلددديث عددن نددافع عددن ال أعلددب أحددداا  ) :قددال مث 
  .  5/213( للى  قل )ستن للىتد ئا  (7)( وخالفه ابن جلي  وغره ي موسى اجل

                                                 

 .مل يقف على روايات عبحد اهلل بن عمل وغره عن نافع  -رمحه اهلل-الوسااي:  (7)
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حددثوا : أنبأندا وقدال ِمدد : مد بن رافع قال  سحا  ِو بلاهحب خربنا  سحا  بن أ
عبدد اهلل بدن  بدلاهحب عبد اللنا  قال حدثوا ابن جلي  قال ظعش نافعداا يقدول حددثوا 

 - ظعدش رسدول اهلل : قالدش  محموند  نوج الودىب  ه أنل بن معبد بن عباي حدثل 
 . وسا  احلديث

  الطددلفني فلددب يددل ل أدللدد ب يسددموفي ف ددلا  دد  مددا أدُم بدده الوسددااي يف هددله الق ددح  فلدد
 . ممابعااا اهلل بن عمل بطلق ا القوي  ومل يل ل  رواي  عبحد

ددد  ومل يدددل ل االخدددمالف علدددى ابدددن جدددلي  وال االخدددمالف علدددى اللحدددث  مدددا يفعلددده  أامل
)      حدامت ومسدلب يف  مداب أيب يي والددارقطي وابدن دالوقد يف بحان العل   ابن ايفد

ع الطدل  وبحدان االخدمالف فح دا وتوضدح  العلد  و  دا أردار الوسددااي مدن لد( الممححدا 
هددو  ولسددوا ندددرا مددا فح ددا حب ددبٍ  لي دْ ومل يِّبدد,ومل يددربهن علح ددا ,مددن الق ددح   فاددل   ُم

هدددله   ُمأردددار نلددده أل" ني مددداماإلبدددني "  :الو رسددديف الوسدددااي  و  دددا ذ دددلتِّب ,ح مددده 
 . الق ح يف واضحا مم امالا  له رأياا  الو وصفم ا ال ألنل رارة الق ح  اإل

السددون يف قددد روى حددديث محموندد   -رمحدده اهلل-ومددن اجلددديل بالددل ل أن الوسددااي    
بددن معبددد عبددد اهلل بددن  بددلاهحب ح ابددن جددلي  عددن نددافع عددن يددمددن ال ( 97ل )ال ددربى 

ونبلدده علددى ذلددك ايفدداا يف َفدد   (7)يعددن ابددن عبدداي عددن محموندد  فددل ل فح ددا ابددن عبددا
 ". اثمىب يف رواه  للك أنله ويف ب من  الم ايفاا ( 72/099) رلافاأل

ندددافع يف اجلملددد  ومل يمعدددل  أصدددحاب اصدددالف بدددني   ُمسدددااي أردددار ول و دددلا ي دددون ال
 .للاالف يف حديث محمون  بل ل ابن عباي أو حلفه 

أنل الولسدااي انمقددد وعللد  حددديث ال جدون أن يقددال أنلده مث يم د  لودا مددن هدلا العددل  
 .عمل ومحمون   ما يلدد ذلك هلا الباحث ابن 

                                                 

 .وس ش عوه ( 933 رقب )رواه الوسااي يف ال ربى  لا اإلسواد :  (7)
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سوغش يل تأيحد وتقوي  وموافق  الو الدراس  الو  لفش عن هله األمور هي  هف ل
. مسدددلب يف تصدددحح  حدددديث ابدددن عمدددل مث حدددديث ابدددن عبددداي عدددن محموندددهمدددام اإل

 . البااراعحا  من  الم القاضي وسوغش يل  الف  ما ف مه 
 :  -ـ   لله  - للى لل ن تام   للإلث ىثهو  -

عددن  ددي اهلل وموسددى اجل مسددلب حددديث عبحدددأخددلج و " : الممبددعيف نددي  المدده هددلا و 
تبعده  عمدل عدن ندافع ولدحه  حفدو  أو " مسدجدا يف صدالة "   :نافع عن ابن عمدل

بن عبد اهلل بن ا  بلاهحب لحث روياه عن نافع عن الوخالف ب ابن جلي  و .  أيُّوبعن 
 . معبد عن محمون 

  " . من رواي  نافع بوجهٍ  الباارالني ومل يلجه القو أخلج و 
 :  ما يأيتالدارقطي  الم يف  فولى  
 " أيُّوبولحه  حفو  عن :"فقالأيُّوب احلفظ فقط عن رواي   فىنأنله : أوالا  -
  حبدهل ي اجل ىاهلل بن عمل وموس رواي  عبحديف ن يقول مث  ذلك أحجب أ:  ثانحا -

عدن ندافع فمدن الصدعوب   روايمدهيف حدافظ مدمقن خصوصدا  مام اهلل  ايفوقف  ألن عبحد
 . ولحه باحملفو : عن نافع  هن يقول عن حديثأ  ان 

احلفدظ فدي يلجعه على ن   مادلل وهو ثق  مل جد من األ  ي اي  موسى اجلو و للك ر 
 .اهلل بن عمل  احلفظ عبحديف عو ا ال سحما وقد وافقه على ذلك اجلب  

ولددحه  حفددو  عددن : " ن يقددول فح ددا أفقددد وجددد مددا يلددجعه علددى  روايدد  معمددلأملددا 
العدلاقحني ول دن ذلدك  نروايمده عديف  ف معمدلاا حيىي بدن معدني ضدعل مام اإلألن " أيُّوب 
مث ح ى اصالف ايفوجود .  مام  حف ال وهو . همعملا من درج  االعمبار ب طُّ ال حي ِّب 
ول دد  جددواد   - لدده ورمحددهغفددلاهلل-مقن علضدد ا ح ايدد  مل يِّبددهددي نددافع و أصددحاب بددني 
 . بوة
خملف علحه قد اابن جلي   ف نل  اهلل ومن معه ن خالفا عبحد اللحث وابن جلي  و ف نل 
 .ِله يف ذ له  رواي  حديث محمون  اخمالفا  ثرا سحأيتيف 
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 .صحابهأعلحه ي ا اخملف أواللحث 
ومددن وافقدده  مددا اهلل   الفدد  اللحددث وابددن جددلي  ال ت ددل بلوايدد  عبحددد فدد نل وعلددى  دد  

 .ن راء اهلل توضح  ذلك  سحأيت
 :  -ـ    لله- ي ض للىد نا بعهو لل   -

    : قددال أنلدده بددن معبددد بددن عبدداي عبددد اهلل بددلهحب بددن  صددوابه : قددال بع دد ب : " قددال 
 .. (  للمرأ  للشقنت ن  أ) 

 اهلل عددن نددافع عددن البدداب حددديث عبحددديف وقددد ذ ددل مسددلب قبدد  هددلا :  ضدديقددال القا
عددن أيُّددوب وحددديث  , عددن نددافع عددن ابددن عمددل ددي وحددديث موسددى اجل ,ل ابددن عمدد

 . نافع عن ابن عمل
  وعللدد ,أيُّددوبولددحه  حفددو  عددن : علددى مسددلب وقددال الدددارقطي وهددلا  ددا اسددمدر ه 

 بدلاهحب وقد خالف ب اللحث وابن جدلي  فوريداه عدن  :وقال ,احلديث عن نافع بللك 
 .  بن معبد عن محمون  عبد اهلل بن 

يف  الباداراوقدد ذ دل , رواي  نافع بوجدهٍ  البااراومل يل ل ,وقد ذ ل مسلب اللوايمني 
 يعي " ص  أل ول واأل: " قال.  اهلل وموسى عن نافع عبحد  تاريه رواي

 .  علبأواهلل الدارقطي عن محمون   ما قال عبد اهلل بن  بلاهحب رواي  
دد  هددؤالء األ نل أ هددله الدراسدد  در  مددنالقددارئ ايفمأمدد  ايفوصددف يِّبدد وبعددد فلعدد ل  الددلين امل

من  نل أهلب  ه  الفوالباحث اتفاق ب على تعلح  حديث نافع واسمدعى انمباهعى ادل 
دلددد  اجلاندددب أ مث هدددو مل يسدددموفي  البادددارامدددام اإلاحدددم  مدددو ب فحجمددده ضدددعحف  وهدددو 

حد  حدديث بددوا ردحيا مدن األدلد  علدى تعلمل يِّب ون خدل واآل . سدلفشأ مدا علحه  احمل وم 
 .نافع 

حدددديث   ُمبعدددد معلفددد  هدددله احلقحقددد  أن يعمدددد  يفسدددلب غدددراأو  ف ددد  يسدددو  يل
 ددلا احلددديث مددن قممدده اللددا    ا مدداب عهددحب ي بددع قمدد  الصددح  فح ددو يف  صددحح  
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ذا  علضدش لده ردب    مدلا  والعلد  وال دعف مدن أجد  أن هدلا أو ُم ح ح  األ
 . من بعحد رارة  لح ا أرار أو فقاهلا 
   ُممسددددددلما مل يلددددددل  نل  مث " )!( : -ولحمدددددده مل يقدددددد  - (  ص) يف :  قددددددال -9

 ابدأ - وحدديث ابدن عبداي عدن محموند  -ندافع حدديث -تصحححه ذلدك احلدديث 
  !!"من الوجوه  هٍ وج

 ؟ تليد موه -رمحه اهلل-هلا  الم غليب وعجحب ماذا تليد من مسلب : أقول  -
 وه  ار ت على نفسه  , صحح أنله   ُميلر عود    حديث أو ن يصلح أ

 . !؟ ار اه غره علحهأو ذلك 
حاديثدددده أرددددارات عوددددد  دددد  حددددديث مددددن  ن يعطحددددك أ البادددداراوهدددد  تلدددد ت علددددى 

 . !؟ حىت تسلب بصحمه  الصححح
 ؟  تحش  أِّب من أين  اتدر أ

يف ي ددداحا  و  ردددلحاا  ُماايد  ن رددداء اهلل تعددددوسوددد:"   مدددن تعلقدددك بملدددك اجلملددد أِّبتحدددش  
 ".خبار ايفعلل  د ذ ل األمواضع من ال ماب عو

 ددا هددو عددل  للعلدد   صددح ا أالطددل  و أقددوى ن تددلى سددلد أقدداد مبددك هددلا االع أدلىفدد
  . ن يعفو عوا وعوكأسال اهلل أورلح وتوضح  هلا و 

          :  دذ ددددددل   ددددددا أسددددددلفمه لددددددك مددددددن أن مسددددددلما ظددددددى  مابدددددده بددددددأأن   الل يسددددددعي وال 
  لل  عااأماا   إال  هااالل للىنقاا ك مااا لن ال ياا ) : قددال أنلدده و (  للى اا ما للىصااايع) 

ثبمده ومدا  أصدحح   هند  : نرع  فما قال فحهأيب عل   مابه على أنله و , (  ل  صاق 
 . هحلف   ان فحه عل

هلا الصدحح  حسدب اعمقداده وروايمده عدن يف    ما يورده يف  ف و ملمام للصح  
 يلجدده عددن هددلا الطبقدد  الثانحدد  لالسملدد اد وايفمابعدد  ورفددع المفددلد عددن بعدد  الطددل  ال

 .. فاعلف هلا واردد به يديك.  األص 
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صداحب   لحدهوصد   احلقحقد   ودش موافقدا علدى مدايف و "  : (  ص) يف قال  -5
بعدد  مث بدان يل,مدل أول األيف َليدله ومواقلدمه  وءعلى ضد "ني اإلمام ماب بني "  :

 !!" معلل   ما قالوا الممبع الطوي  أن هله الطل  
اقلددش فح ددا هددله الطددل  مددن نالددو  ورا هددله األ  الل مددن حبثددك  مل يصددلي: أقددول  -

ن  دددان موضدددوعك فددد اآلن   ُمومل أعدددلف مدددا هدددو موضدددو  رسدددالمك , صدددحح  مسدددلب
فححدح لدك أن تبدلل هدلا اجل دد والممبدع , صدحححهيف دراس  صحح  مسلب ومو جده 

لدرج  األوُم ايف ل عون ن تِّب ألك  يو ان يوب ,( اللحل  الف لي  ) حه لك ظن أ الطوي  أو
دد  ل اقددو أالدرجدد  الثانحدد  علددى يف و  , علددى أقوالدده وتسددمفحد مددن دراسددااب  , احلددديثأامل
ن تقددددددم أايفوضدددددو  علدددددى بصدددددرة ووضدددددوح حدددددىت تسدددددمطحع يف مث ختدددددو   ,وجتدددددار ب 

ايفوضو  بدون أن تماود  ا ذ لته يف أن ختو  أملا ,ة اءبول   للمسلمني نماا  صححح
  ! "ب ر سالح  ءاهلحجا  ُم  سا ٍ " هله احلال يف نك ف  لك

أقدول  ول دي, صدفه لدكأفدال  مواقلدايت هِّب حمْ وقدد وضلد)!( لودا  همم    ماقدل وت ون الومحج
مثدددلة هدددي مدددن الوقدددش مث  اندددش هدددله  ضدددعشِّب أو  ى علدددى مافلادددشِّب قددد  ياحسدددلت  : لدددك 
 .الطوي  عيوتمب اج د
 . باهلل الل  ةو وال حول وال ق أملّ دهى و أفاألمل آخل  رحئ   ان موضوعك   نْ  و 

فددال  " أمحدددنوااددد مسددود يف غايدد  ايفقصددد  " يفعملدده  نل أمصدددر موثددو   يلمث ذ ددل 
  . خلىأباهلل ملة   الل حول وال قوة 

(  دلا) مسدلبمام اإل نل أذ ل أوتوضححا للق ح  " : (  ص) يف قال الباحث  -74
  حححهليددددلة مددددن اددددل  صددددأيب حددددديث أخددددلج بعددددد أن ) أورد ( والصددددواب مسددددلماا )

اهلل  حديث نافع عن ابن عمل من اليح عبحد(  الباارامام اإلخلجه أوسلحم   ما 
بدن  بدلاهحب وحديث محمون  من اليح ندافع عدن ,أيُّوب مث من اليح , ي وموسى اجل
 مدداب احلدد  بدداب ف دد  الصددالة -مسددلب ) بددن معبددد عددن ابددن عبدداي عو ددا عبددد اهلل 

مددن الممبددع مث  دارقطينقدد   ددالم الدد مث.  "  (731-5/739)  ودد سددجد م دد  وايفدي
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سدداِك اهلل : فددأقول لددك . الدددارقطي ل ددالم  مث مواقلددوبحدداين اددلف مددن   ُمرددار أ
  :     ما ه لا ي ون توضح  الق اياأي ا األ

بن عمل وحديث محمون  من ايفلد ورين عبد اهلل  حديثأسانحد ه  رجال : أوالا  -
حدىت  -ب من رجال  مدب ايفوضدوعات والعلد أوه -عود احملدثني باألوهام واألخطاء 

 ! ؟ي ون جملد علضك هلب يعمرب من توضح  الق ايا وبحان احلقااح 
جدلح ملداعل  عدن  بدك وابمعداداا  تساؤالت صعب  جدا تل م دا رفقداا  -واهلل- اعود مثل 
 .لك ألنك مانلش االباا  اا علار  و 
 

 عودة لعرض احلقيقة
 

مددام اإل مددا علضدد ا أخددلى  بعددل  احلقحقدد  مددلة  قددومأألن  م ددطل  ينن  : مث أقددول لددك 
 .نش وغر  أنك مل توض  الق ح  ألمدر   -رمحه اهلل- مسلب
 /2)         هليدلة مدن عددة ادل أيب حدديث  عارضداا  -رمحه اهلل-مسلب مام اإلقال 

 : ( 50 7) َش اللقب المسلسلي(  7472/747
قاال حدثوا سفحان بن عححود  ( واللفظ لعملو)د حدثىن عملو الواقد ونهر بن حلب 7

صة  )      : قال هليلة يبل  به الوىب أيب عن سعحد بن ايفسحب عن اهلا عن ال
 . (للى د   للىارلل  إال  ىر صة  مي   س لل  أأمحن من  هاللمد  ي ما 
وقددد وضددع احلددافظ , ومهددا مدلسدداناهددلا هددلا احلددديث عوعودد  سددفحان بددن عححودد  واليف 

وهدب الدلين ال يقبد  مدن حدديث ب , قد  الثالثد  مدن ايفدلسدنيالطبيف اهدلا ابن حجدل ال
 . ملف فح اهي و  بهحوا فحه بالمحديث وفحه صح   يبل  صلل  ما  الل 
: خربندا وقدال ابدن رافدع أِمد بن رافع وعبد بن مححد قدال عبدد  وحدثي: د مث قال 2

ليدلة قدال هأيب عدن سدعحد بدن ايفسدحب عدن  اهلاعن ال خربنا معملأ حدثوا عبداللنا 
 .الاهلا هلا احلديث عوعو  يف و . مث سا  احلديث حنوه  قال رسول اهلل : 
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 حدثوا  حدثوا عحسى بن ايفولر احلمصيسحا  بن موصور   حدثي: د مث قال 
أيب عبدد الدلمحن و  بدن عبددا أيب سدلم عن اهلا عن ال حدثوا الابحداِمد بن حلب 

) : با هليلة يقول أهليلة أهنما ظعا أيب ب أصحاو ان من ,موُم اجل وحني  األغلّ اهلل 
ىر صة  مي   سا لل  مان للى دا    أمحن من أ مد    س ل لله ما صة  

آلااااار مدااااا     ن  إو نليااااا   للعآلااااار   سااااا ل لله  ماااااإن  للى دااااا   للىاااااارلل   إال  
  (  للى د   

 ( 2/742) المقليب.مقبول: قال احلافظ فحه , ه عحسى بن ايفولر احلمصي سواديف 
 ن  إو نلياا   للعآلاار   ساا ل لله  مااإن   ) :قولدده هددي احلددديث بايددادة و يف وقددد انفددلد 
 .هليلة أيب هوا موقوف على أنله وفحه اهلا فحه عوعو  ال(  للى د   آلر   مد  

أبدو      قدال  :فقال  سوادهلا اإليف ق ح  الوقف الواقع   -رمحه اهلل-مث عاجل مسلب
 بددا هليددلة  ددان يقددول عددن حددديث رسددول اهلل أ نل أ مل نلددك:عبددد اهلل أبددو سددلم  و 

 لنا ا هليلة تلأبو يف ذا تو  حىت . ن نسمثبش أبا هليلة عن ذلك احلديثأفموعوا ذلك 
 رسددول اهلل   ُم هسددودذلددك حددىت يِّب يف بددا هليددلة أموددا ن ددون  لل  ن الأذلددك وتالوموددا 

بن قار  فدل لنا اهحب  بلابن عبد اهلل  ن  ان ظعه موه فبحوا حنن على ذلك جالسوا ,
 . اوا فحهفلل  اللالك احلديث و ذ
با هليلة أظعش أينن أر د " :  بلاهحب بن عبد اهلل فقال لوا ,هليلة عوه أيب من ني  

( للى دا    مدا  ي آلار  ن  إو نليا   للعآلر  ان  إم: )  قال رسول اهلل : يقول
 . 
: قددال ابددن ايفثددىن ,فددي عددن الثق عمددل لحعدداا أيب حدددثوا ِمددد بددن ايفثددىن وابددن : ددد قددال 0

ددد حددددثوا عبدددد بدددا صددداح هددد  أسدددألش : ظعدددش حيدددىي بدددن سدددعحد يقدددول : اب قدددال الوهل
ول ددن ,ال : ؟ فقددال  مسددجد رسددول اهلل  بددا هليددلة يددل ل ف دد  الصددالة يفأظعددش 
 قدال رسدول اهلل  نل أبدا هليدلة حيددث أظدع أنله بن قار  عبد اهلل بن  بلاهحب  أخربين

 كأىر صة  مي   س لل  أو  ىر صة  أهالل لير من مد  ي ا مصة  ) : 
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 . ( ن ين ن للى د   للىارلل أ إال  من للى د     
مددد بددن حددامت قددالوا  نهددر بددن حددلب وعبحددد هوحدثوحدد حدددثوا حيددىي : اهلل بددن سددعحد ِو

 . اهد" سواد القطان عن حيىي بن سعحد  لا اإل
بدن  بدلاهحب بدن عبدد اهلل   ُمب و ابدن ايفسدح  ُم حف عادت هله الطل   ل ا : انهل 

 . رواي  هلا احلديثيف اظه واخملف علحه يف   ملف    قار  وابن قار 
  .-رضى اهلل عو ما-بن قار  ظع عمل وعلحاا  بلاهحب فمن اللواة عوه من قال عن 
  )             باداراالمداري  ال بدر لل: انهدل : هليدلة أيب ومو ب من قال عوده عدن 

 . البااراس ش عوه و ( 04/ ج/7/
 .اظه ومل يل ل فحه جلحا وال تعديال يف االخمالف  ااونق  ايف

 ( 1 ,044/ 7)مقليب ال "صدو "  : وقال احلافظ فحه
( 9/2)حددددامت أيب وسدددد ش عودددده ابددددن ( 7/90)ال ارددددف يف  وسدددد ش عودددده الددددلهُ

 .ذ لا أر ل رجاال و أقوى و أسانحد أنقى حديث نافع عن ابن عمل  أسانحد ف
(  72/ ) مابددده العلددد  يف  هليدددلة أيب ذ دددل حدددديث الددددارقطي  نل أذلدددك   ُمضدددف أ

اسدب ابدن قدار  يف  علدى ابدن قدار  واخمالفداا  واخمالفداا اهدلا على ال وذ ل فحه اخمالفاا 
 نهدفأحدديث ابدن عمدل أقدوى و أسانحد  نل  " : قى قولوا يبومع تلجححه لبع  القه 

 .  الغبار علحه سلحماا  " :
ابددن عمددل ومحموند  توطبددح علددى حددديث  نقدد حددديثيْ يف سددمادمم ا ا الددو فقاعددتك 

نلدده أل,ابددن عمددل ومحموندد   يْ وال توطبددح حبددال علددى حددديث -رضددى اهلل عودده-هليددلة أيب 
بحوما يفسلب علدى حدديث , رارة دىن أ الم على هلين احلديثني وال   أاُّ لحه يفسلب 

هليددلة أيب صداح عدن أيب غددل و سدلم  واألأيب حدديث يف و .  رددارة مدن أ ثدل هليدلة أيب 
   ماالا -ابن عمل ومحمون   قمه على حديثيْ ابل  اللاتوضح  بالعبارة فعلى مو جك 

 . -هال ِحد لك عو هليلة لاوماا أيب يلامك أن تعل  حديث لمطبحح القاعدة 
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   .!! اهلل ايفلجع وايفآب  ُمو  (7)هلا البابيف قى لوا حديث صحح  بوبعد ذلك الي
هليددلة مددن اددل  صددححح  أيب حددديث أخددلج " :  مسددلبمددام اإلعددن واعلددب أن قولددك 

ادل  حدديث يف ردارات مسدلب و المده  دش إللدو توبل   الل و  مدن غدر رامٍ  رمحد    " سلحم 
 . ! ابن عمل ومحمون  حديثيْ يف من توراك أ ثل لموراش فحه  هليلةأيب 

دد تلددبثك بملددك القاعدددة خطددر  جددداا  نل أواعلددب  أيب عددن حددديث ل لددك الدددفا  ون وال يِّب
 ملمددام   مسددلماا مددام اإل نل أب بددالواقع وهددو سددلن حددىت تلجددع عو ددا وتِّب ,هليددلة وال عددن غددره 

 .  تطبحح هلا االلمااميف  ان جاداا أنله   مابه العهحب و يف  بالصح  
أيب ال يعمقدد أن حلدديث أنلده و ,احات من مسلب لحسش ردلحا للعلد   يهله اإل نل أو 

 . هصحححيف ن الصح  يفا أورده علجه هله علال ختِّب  نل أ ولو  ان يعمقد هليلة علالا 
داء أيف يده الوقد  ورددة َلن يف مانمه أ ا ملجعه دق  مسلب و  هلا المصلف والبحان  نل أو 

 . ي اد يوفلد  ا الو  -اهلل هرمح- هلفا  ايفمون وهلا من محااتأالصح  و 
ره احلافظ يفا قلل  بِّب سلن ال نِّب هلا ا هليلة بالوسب  لمدلحه الأيب عن حديث  دفاعاا أقول مث 

 . هله الطبق يف  هفال دلح  له على وضع,الطبق  الثالث  يف وضعه يف ابن حجل 
ِِّب - ايُّ العال هوقد وضع مدن : وثانح دا ):يقدول   لحهالطبق  الثانح  فاسممع يف  -ح  وهو 
ددد  احممدد  األ دددصددلن حح  و ن مل يِّب الصلددديف جدددوا لدده وخلل  تدلحسددهامل ا ملددد   وذلددك ما ح بالسل

عدددن ثقددد  وذلدددك    الل ال يددددله نلددده أو أل,جودددب مدددا روى يف   تدلحسددده لقللددد وأماممددده إل
جدامع  انهدل ( -أاملد  آخدلينوذ دل -الواعدي   بلاهحب عمش و وسلحمان األاهلا  ال

 (.4 7ص)المحصح  
 الأنلدده قددد ثبددش هلددب نلدده ه ألومددقبددول عوعيف ال يملددف احملدددثون  وسددفحان بددن عححودد   ددا

تدلحسد ا املد  احممد  األ الدو الطبقد  الثانحد  يف عن ثق  ولدلا ذ دله احلدافظ   الل يدله 
 .  حح سفحانيف وقد أصاب احلافظ 

                                                 

 .ومن العجااب أنله فعالا دملل أحاديث هلا الباب  ل ا  واه :  (7)
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يف علحده  ةبدن قدار  فدال مؤاخدل بدلاهحب بن عبد اهلل عن عحسى بن ايفولر و  هروايمِّب أملا و 
   . رلاهيف ايفمابعات وهلا ال يوايف ورد اليق ما أنله ذلك أل

غبددار علدددى  عددن ابددن ايفسدددحب صددحح  الاهددلا هليددلة مددن اليدددح الأيب حددديث    نل مث
 .هليلةأيب صاح عن ابن قار  عن  أيب قوة بطليح ادوياد,صحمه 
يعددلف مودداه   قددد يمعلددح بعدد  الودداي  ددن الأنلدده أدر   -رمحدده اهلل- مسددلماا  مث لعدد ل 

ن مسدددلما يعدددلف أ أو هليدددلةأيب فمدددات فح دددعف حدددديث احملدددثني بملدددك البحاندددات واللل 
لددللك االخددمالف فحدده أثددل ال أنلدده هليددلة ويعددلف أيب حددديث يف ال ددالم واالخددمالف 

عمه حبديث ابن عمدل ومحموند  والقدوا يداداد قدوة بان دمام من د دل بِّب  الأنله ه رأى ل ول 
 :  ايلفساق ما على الوحو الم  لحهآخل  قواٍ 
وحدددددثي نهددددر بددددن حددددلب ( : 59 7) يف ايفوضددددع السددددابح بددددلقب  -رمحدددده اهلل-قددددال 

مد بن ايفثىن قاال  حدثوا حيىي  خربىن نافع عن أقال عن عبحد اهلل  -وهو القطان-ِو
ىاار صااة  أهااالل أمحاان ماان مداا  ي مااا صااة   ):قددال  ابددن عمددل عددن الوددىب 

 . ( للى د   للىارلل  إال  مي   س لل  
ثواه ابن مير حدثوا أسام  ح وحدأبو رحب  حدثوا ابن  ر و أيب ب ل بن أبو وحدثواه 

ددد ح وحددددثواه ِمدددد بدددن ايفثدددىن حددددثوا عبددددأيب  اهلل  دددلا   ل دددب عدددن عبحدددد.  ابالوهل
 .سواد اإل

عدن ندافع عدن ابدن  ي ناادة عن موسى اجلأيب بن موسى أخربنا ابن  بلاهحب وحدثىن 
  .  ثله -ظعش رسول اهلل يقول : عمل قال 

 عدن ندافع عدن ابدنأيُّدوب خربندا معمدل عدن أالدلنا   حددثوا عبدد عمدلأيب وحدثواه ابن 
 . عباي عن الوىب 

مدد بدن رمد  لحعدا عدن اللحدث بدن سدعد قدال قمحبد  حددثوا  وحدثوا قمحبد  بدن سدعحد ِو
 ةمدلأا نل   ):قدال أنلده بدن معبدد عدن ابدن عبداي عبد اهلل بن  بلاهحب لحث عن نافع عن 

 بحدش ايفقددي فدربأتيف  صدلنيل ف  اهلل ألخدلجنل   ن ردفاين: ارم ش ر وى فقالش 
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ظعدش رسدول اهلل  ينن فد"  : - دارضدى اهلل عو-قدول محموند    ُمفسا  القص   -... 
  محاان ماان أىاار صااة  مي اا  أ( مداا    ساا ل لله  أي) صااة  مياا   ):يقددول

  ( . للى د   للىارلل  إال  س لل  من للى د    
صدددح  احلدددديث  ثبدداتإل -اهلل هرمحددد-ِ مدد  سددداق ا مسددلب  ف ددله سدددحاق  رااعدد  قويددد 

    :ومددن قددال , هثبددات صددحم يف وقصددده فح ددا واضدد  يمدددفح باللغبدد  ال املدد  ايفالصدد  
د تقاهنا  ح ام ا و  هله السحاق  على  نل  )   وتوضدحح ا ا سداق ا مسدلب لبحدان العلد   ل
 !! هفلحبك على عقل( 

أن يقدددول مثددد  هدددلا  ؤل جددد حامددد  لدددواء هدددله الف دددلة ال -اهلل هرمحددد- القاضددديوحدددىت 
ه ومل ح دى  دالم مدن أعللد د ن بداألأو عل  احلديث   ُمرارة اإليف ل الم وهللا ملى ا

رددفح أِّب باحددث و ال أرحددب ينن  ي احلقحقدد  يف هددله الف ددلة و   ُميوددبه ببددش  لمدد  يلددر  ددا 
الصدحح  يف وردهدا أ ا و ايفمابع  يف وال ,األصول يف  يلج ا ملنله أل" : ذ قال  علحه 
  " ... جوهوِّب لك لي على علل ا وذ هللموبح

  ُم اؤدن سددبقش مواقلددم ا ونعددوذ بدداهلل مددن ف ددب يِّبددالددو مث سددا  تلددك الوجددوه ال ليبدد  
 .  قلب احلقااح

 اجلواب عن االختالف على نافع  
 

   .قد اخملف أصحاب نافع يف  سواد هلا احلديث : ف ن قال قاا  
 وقد اخملف أصحاب الاهلا يف  سواد هلا احلديث : قلوا 
جبمب به عن االخمالف على الاهلا هو جوابوا عدن االخدمالف علدى ندافع فد ذا  فما أ
قولددوا مثدد  هددلا يف : قلوددا ,مددن ايف ثددلين  االخددمالف علددى الاهددلا ال ي ددل ألندده  ددان

ب يف محددددادين موقعددددمب يف المفليددددح بددددني ايفممدددداثالت وخبطدددد االخدددمالف علددددى نددددافع و الل 
 .المواق ات 
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 : لق ح  وهو من توضححه ل:  0قال يف ص  - 77
 يعي دعوى الدارقطي  أّن هلا احلديث )وناقش ف حل  اللحر ايفسأل  األوُم " 

ف أندده يلددر  ددلا  ُم رأا ابددن "  ( :يعددي ربحعدداا ) ددد فقددال " لددحه  حفددو  عددن أيُّددوب 
 ذا حددّدثك معمددل عددن العددلاقّحني :عددن العددلاقحني ححددث قددال , معددني يف حددديث معمددل 

فأملا أه  ال وفد  , ف نل حديثه عو ما مسمقحب , ااووي  فاالفه  اللعن الاهلا وابن
  ( لا)وأه  اللام فال 

 . والصواب أه  البصلة
مث  ّن  ددددالم ابددددن معددددني ,  ّن الثودددداء علددددى معمددددل مسددددمفح  : مث قددددال اللددددحر أقددددول 

حدىت حن دب , ألنلده مل يالفده أحدد مدن أصدحاب أيُّدوب , اليوطبح على هدلا احلدديث 
اهلل وعبددد اهلل بددن عمددل  وألّن روايددات موسددى اجل ددي  وعبحددد, لوذ علحدده بددالوهب واللدد

 "عن نافع تؤيد رواي  معمل عن نافع 
 

ه من مرتبته 
ُّ
 !توهيمه ابن أبي عمر بدون حجة وحط

 
"  ولددحه  حفددو " ّن معددىن قددول اإلمددام الدددارقطي ( " هددلا  ددالم الباحددث : )قلددش 

ّصددواب أّن هددلا احلددديث لددحه  حفددو  فحمددا ا ددل ُم بعددد تمبددع اويدد  واهلل أعلددب بال
رويا عن عبدد ,عن أيُّوب و  ّا احملفو  عن الاهلا ألّن ِمد بن رافع وعبد بن مححد 

وخالف مددا , عددن أيب هليددلة , الددلنا  عددن معمددل عددن الاهددلا عددن سددعحد بددن ايفسددحب 
فدلواه عدن عبدد الدلنا  عدن معمدل عدن أيُّدوب عدن ندافع , ِمد بدن حيدىي ابدن أيب عمدل 

فدوهب فحده ِمدد بدن حيدىي بدن . ومل يمابعده علحده أحدد يف حددود علمدي ,ابن عمدل عن 
ه وسدددديد وموافدددح ممجددد -رمحددده اهلل-وهدددلا القدددول مدددن اإلمدددام الددددارقطىن , أيب عمدددل 
وابددن رافددع ممفددح علددى , مددد بددن رافددع أوثددح مددن ِمددد ابددن أيب عمددل ألّن ِ, للقواعددد 

مدع اإلمدام أمحدد بدالحمن (  دلا)مدى وقدظع من عبدداللنا  قبد  أن ع, ختلي  حديثه 
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مث  ّن , و ددان رحدد  مددع اإلمددام أمحددد ومددع هددلا وقددد تابعدده عبددد بددن مححددد وهددو ثقدد  , 
سددفحان بدن عححودد  عددن الاهدلا بدده ومددن اليدح سددفحان أخلجدده الباددارا يف تابعدده معمدلا 

 . ( 3/ )ف اا  ايفديو  
بدد اهلل  األغدل عدن أيب مث  ّن سعحد بن ايفسّحب تابعه أبو سلم  بن عبدداللمحن وأبدو ع

ومن اليح أيب عبدد اهلل  األغدل أخلجده البادارا مدن وجده آخدل وهدله الطدل   , هليلة 
فأملا ِمد بن حيىي بن أيب عمل العدىن ف و و ن  ان ,  ل ا عود مسلب يف األصول 

حددديثا , فلدد  ورأيددش عوددده غ ددان رجددال صدداحلا و ددان بدده : فقددد قددال أبددو حددامت , ثقدد  
وهددلا ( : الباحدث )قلددش ,بده عددن ابدن عححودد  و دان صدددوقا انم دى  حددّدث, موضدوعا 

  موضددوعاا  ألنّدده وصددفه بال فلدد   جددلد أنلدده رأى عوددده حددديثاا ,(  ددلا)لددحه بمددوهني  يّدداه 
 ل ن ومل يمبني يل من تللمه وال مدن تللد  عبدد, ما يه ل من  الم أيب حامت ذلك 

أو بعدددددده (  دددددلا)ن عمدددددى الدددددلنا  قبددددد  أ الدددددلنا  أّن ابدددددن أيب عمدددددل ظدددددع مدددددن عبدددددد
وابددن أيب ,وعبددداللنا  عمددى وبدددأ قبددول الملقددني بعددد ايفدداامني علددى قددول اإلمددام أمحددد ,

 .انم ى ( هد  20عمل تويف سو  
 : ة مآخل على هلا ال الم عدل : أقول 
 "  : يف حح معمل من قول ابن معني فقد أخطأ يف قولده  على مانقله عين : أوالا  -

علدى أهد  ال وفد  وأصد   دالم ابدن    معطوفد( عودد أهد  البصدلة )  ف نل " وأه  اللام 
فدد نل , وابددن ادداووي   ذا حدددثك معمددل عددن العددلاقحني فاالفدده  اللعددن الاهددلا" معددني 

 " فأملا أه  ال وف  وأه  البصلة فال , حديثه عو ما مسمقحب 
(  0 ص)"ي بددني اإلمددامني مسددلب والدددارقط" ه يف  مددايب صندده وف  وهددلا ال ددالم بوصندد 

 . (74/209)وقد نقلمه من اليب الم ليب للحافظ ابن حجل 
وأهدد  , ُم العددلا   وهددلا اللفددظ نسددب   ,ويف  ددالم ابددن معددني  ذا حددّدثك عددن العددلاقحني 

 واهلل أعلب .من العلا   اللام لحسوا من العلاقحني يف هله الوسب  وال اللام جاء  
 ! ؟ -والعحاذ باهلل- اصصام أم دفعه حّب ال لب  يف؟ سبح قلب موه  هلاأ
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  علح ا من ال الم و ن  اندش الثانحد  ف ديل ما بىن  عدن حِّب ف ْن  انش األوُم ف ي هّحو  ولي 
ددلن عهحمدد  ونوصددحه بالموبدد   ُم اهلل  ى القسددط يف القددول ن يمحددلل أه و اني لددد  ونِّب  احلددحن  اَو

ل مدددن يصدددل  ول بالبااددد  أ بي ل دددفددد ن الدددب ال    الوالددددين واألقدددلبني علدددى نفسددده أو ولدددو
 )!( .صاحبه 

 ّن معددددىن قددددول :قلددددش : " علددددى تفسددددره ل ددددالم الدددددارقطي ححددددث يقددددول : ثانحددددا  -
 بالصددواب   -واهلل أعلدب-بعدد تمبددع اويد  حمددا ا دل يلف" ولدحه  حفدو :"الددارقطي  

ألّن ,عددن الاهددلا (  ددلا )و ّ ددا احملفددو  ,أّن هددلا احلددديث لددحه  حفددو  عددن أيُّددوب 
عدن معمدل عدن سدعحدبن ايفسدّحب  ,عبدد بدن مححدد رويدا عدن عبدداللنا  ِمد بن رافع و 

فدلواه عدن عبدد الدلنا  عدن ,عن أيب هليلة وخالف ما ِمد بن حيىي عن ابن أيب عمدل 
ومل يمابعه علحه أحدد يف حددود تمبعدي فدوهب ,معمل عن أيّوب عن نافع عن ابن عمل 

 .فحه ِمد بن حيىي بن أيب عمل 
وأنله انفلد  لا احلديث عن أيُّوب  قطي واض  أنله يقصد معملاا  ّن  الم الدار : أقول 

. 
اهلل وموسددى اجل ددي عددن نددافع عددن  وأخددلج مسددلب حددديث عبحددد : " -رمحدده اهلل-قددال

 .( صة  ما مد  ي : )ابن عمل 
وخدالف ب ابدن جدلي  "ولدحه  حفدو  عدن أيُّدوب " وأتبعه  عمل عدن أيُّدوب عدن ندافع 

 ." ولحث 
ث هب يف الدرجد  األوُم أصدحاب ندافع ومقارندات الدراسد  تددورحوهلب فمحور احلدي
اهلل بن عمل حافها ممقوا ومن خواص أصحاب نافع  أمامه عبحدالدارقطي ويفّا وجد 

وعبدد اهلل بدن     وقد رار ه يف رواي  هلا احلديث عن نافع اثوان مها موسدى اجل دي 
ونهدل يف روايد  أيُّدوب " عن نافع ولحه  حفو  " ب أن يقول عن حديث ب حل عمل ا  

فوجد أمامه جبال ومل جد فحه أّا م ما ب  وجد  بار األامل  تعهمه وتلفع من ردأنه 
دد  اجلددلح والمعدددي  جعلوندده يف الحعدد  أصددحاب نددافع حفهددا وضددبطا واتقانددا  ووجددد أامل
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؟  اهلل أيُّوب عن نافع أحّب  لحك أو عبحد: ووجد عثمان الدارمي يسأل ابن معني ,
  .    ن ف   المها ومل يدِّب : فحقول ابن معني 

أيُّدوب : مدن أثبدش أصدحاب ندافع ؟ قدال : ابدن ايفدديي     يي سِّبد: ووجد أبدا حدامت يقدول 
 .  اهلل وحفهه وعبحد,ومالك و تقانه ,وف له 
 . ور ا وجد فحه أقوى من هلا( 59 /7)اليب الم ليب : انهل 
واحملفددو  مددا رواه عبددد :"  ددله ايفلحبددارا لقددال ولددو  ددان الدددارقطي يليددد مددا ذ : ثالثددا  -

مد بن رافع عن عبد اللنلا  عن معمل  حد ِو  .اخل ... عن الاهلا بن محِّب
يلى القارئ أنل الدارقطي مل يلل ال مدن قليدب وال مدن بعحدد  ُم أنل الدوهب : رابعاا  -

عبددد      مددن ابددن أيب عمددل وال دندددن حددول ظاعدده مددن عبددد الددلنلا  ال قبدد  اخددمالت
 .اللنلا  وال بعده 

 !!تقويل امإما  الدارقطني ما مل يقل 
 

)!( تددلى جلحدداا أنل ايفلحبددارا يماددللص علددى الدددارقطي ويِّبقونلدده مددا مل يقدد  : خامسدداا  -
وهالل للىد ل من للإلم   للىا لل ن تا متق  ا   وسا ي   وها  م للماق  ىلد لل ا  : ) فحقول 

وللبن  للما مق ق  ل  تخريج ،بن أبا   ر عّن ما   بن  للما أوثق من ما   لل
 ماا للإلما   أـ ا  باا ىي ن(  دلا)ون سا ا مان  لا  للىار  للق نلان أن   اا،ـ يثا  
!)..  
 
 ! ؟لدارقطي ل  ّن هلا قول   :أخي من قال  يا   

 ! ؟"  ّ ا احملفو  عن الاهلا "  :ف   هو اللا قال 
  !؟ وه  هو اللا ح ب على ابن أيب عمل بالوهب

 ! ؟اسمدل على ومهه  االف  ِمد بن رافع وعبد بن مححد و اللا ه  هو 
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 ذا  ان عايفاا  ما حل ال سي ! ؟من عود  مث توسبه  ُم غر    حف تسمجحا أن خت   قوالا 
 !؟فليد دهله ومن أعلب الواي بالعبارات ودالالاا  حاا عي م  لْ أ  ذ حا 
 مد    المده الدلا هدو ندي  ف,عحودني يف  المده مِّب  على أردااصٍ  نيل  -رمحه اهلل-ف و

 من قليب وال من بعحد ال وتأيت بلأا من عود  ال حيممله  المه  واض   
 !  ُم آخله  ... "وهلا القول من الدارقطي  " :وتقول عوه 

  !؟ ب  ما ح مه عود لحع العقالء؟ وما ح ب هلا المصلف عود احملدثني 
من عبد اللنلا  بحوما تِّبل نك يف ظا  ابن  مثل  نلك جت يدُّ يف  ثبات ظا  ِمد بن رافع

 !! .أيب عمل موه قب  اإلخمالت 
 البودداء هددو  علددى غددر أسدداي أو  علددى هددلا القددول ايفوحددول هددو بودداء   هِّب م ددحو  مددا بد    نل  دد ل 

 !على ايفوج 
 !!فأاُّ جلأة هله ؟ -رمحه اهلل-ولع ل هله المالُّصات مل ختطل ببال الدارقطي 

بدن اه جم د يف ذ ل ممابعات حلديث ِمد بن رافع ويفعمل ولسدفحان تلا: سادساا  -
بحومدا ي ددم ايفمابعدات واللدواهد ايفمعلقد  حبدديث ابدن عمدل ,عححو  وسعحد بن ايفسحب 

ويمجاهدد  روايددات اجلبددال هلددا مثدد  عبحددد اهلل بددن عمددل وحيددىي ابددن  -رضدي اهلل عو مددا-
رضددددي اهلل -مددددل ومحموندددد  سددددعحد القطددددان وغرمهددددا مددددن اجلبددددال لطددددل  حددددديث ابددددن ع

 . -عو ب
حديث أيب هليلة وحديث ابدن : واألعجب من ذلك أنله يف األخر ي لُّ علح ا  ّل ا 

 !!عمل وحديث محمون  فحوسفِّب ا ويوسفِّب رواهدها نسفاا 
خبحلدك  -رمحده اهلل-على هدلا ايفهلدوم ابدن أيب عمدل جلبش  أمث انهل  حف : سابعاا  -

ات وللحوخ ب  ُم آخل السود من صدحح  البادارا ورجلك فوجدت يفاالفحه ممابع
 !وجتاهلش ممابعاته وهي عود  يف  صحح  مسلب ,ومن صحح  مسلب 

 
  !هله حبقيقة املتابعة ج
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تابعده سدفحان بدن عححود  عدن  مث  ّن معمدلاا " : من هلا البوداء ايفو دار قولدك و : ثامواا  -

 " (  3/ )يو  الاهلا ومن اليح سفحان أخلجه الباارا يف ف اا  ايفد
  وحديث سفحان يف وادٍ   ّن حديث معمل يف وادٍ ! يا مس ني ! هلا  يا: أقول  -

صة  ما مد  ي هالل لير مان أىار صاة  ماا  ): حديث معمل لفهده : آخل 
  ّ ّّ  (2/7472)مسلب   ( للى د   للىارلل  غير  من للى د    إاّل
للى د   : إى  ثةث  مد    إال   ـ لت للىر      ش  ال تت  ) :وحديث سفحان يف الباارا 

 . ( للىارلل  ومد   للىرس ل ومد   للعنص 
  !!مأين هالل من اللك ؟

 )!!( وإن كتت ت  ي م ى صيل  أ ظو   * * *    مإن كتت ال ت  ي مقلك مصيل 
 

ط 
ُّ
ه على ابن أبي عمر ونتيجة هذا التلل

ُ
ط
ُّ
  تلل

 
ف دو و ن  دان ثقد  فقدد قدال ,فأملا ِمد بن حيىي بن أيب عمل العدين " قولك : وموه 

حدّدث  ورأيش عوده حديثا موضوعاا ,  ان رجال صاحلا و ان به غفل  " : أبو حامت 
 اهد" و ان صدوقا ,به عن ابن عححو  

ألنلدده وصددفه بال فلدد   جددلد أنلدده رأى عوددده ,(  ددلا)وهددلا لددحه بمددوهني  يّدداه :  قلددش  مث 
ل دن ومل يمبدني يل مدن تللمده وال  مدا يه دل مدن  دالم أيب حدامت ذا    موضوعاا  حديثاا 

أو (  دلا) يالدلنا  قبد  أن عمد الدلنا  أّن ابدن أيب عمدل ظدع مدن عبدد من تلل  عبد
قبول الملقني بعد ايفاامني على قدول اإلمدام أمحدد (  لا)وبدأ  ياللنا  عم بعده وعبد

 . اهد (  هد 20وابن أيب عمل تويف سو  
 رأن ابن أيب عمل حىت ج ا على آخل م اى هلا ال الم المقلح  من : أقول  -
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 لدو أراد ذلدك  و ,مدن أنفداي روايمده يف صدحح  مسدلب ودفاعده عوده ضدعحف جددا  هٍ ف  ند  
 .لسا  أقوال العلماء اآلخلين فحه 

الددلنا  أّن ابددن أيب عمددل  ول ددن مل يمبددني يل مددن تللمدده وال مددن تللدد  عبددد"  :وقولدده 
  . خل  " ... أو بعد ياللنا  قب  أن عم ظع من عبد

  ! ابن أيب عمل عود هلا الباحث تعه حظل أما : أقول فحه  -
وهدي بدني يديده وأمدام عحوحده ,ولو بعد حبث اوي   جدها له ال عن ممابعاتٍ  ث  حب    نْ  ي 
حيد  هددله ايفلد ل  غددر  الدلنا  مل جددد مدا و ن حبدث لدحعلب مددىت  دان ظاعده مددن عبدد,

فحبدددو أنّدده مل ي لّددف نفسدده عودداء ! بددع اويدد  ة مل يقدد  مل أجدددها بعددد تمأنلدده هددله ايفددلل 
  !؟  أبعادها أو ال يدر  ذلك دري وال أدرا ه  يِّب ,البحث عو ا 

ِّب   :له خطلها وأبعادها  وأنا أِّببنين
ابن أيب عمل مدن رجدال صدحح  مسدلب وال مدلا والوسدااي وابدن ماجده وقدد روى  نل  

ا وْ و  املد  اآلخدلين قدد ر  ولعد ل األ (7)عوه مسلب وحده مدااو حدديث وسدم  علدل حدديثا
 . عوه ال ثر

الدلنا  قبد  أن يدملط  ف ذا المبه علحوا األمل يف ظا  ابن أيب عمل ه  ظع من عبد
ت هددله الددلنا  أو بعددد اإلخددمالت وجددب علحوددا أن نموقددف عددن قبددول روايمدده وجددلل  عبددد

مو دا الدلنا  وعلدى رأسد ا ملويدات مسدلب و  ايفل ل  أذياهلا على    ملوياتده عدن عبدد
 .هلا احلديث اللا يدور الوقاش حوله وقد أوقعه الباحث يف فر هله ايفل ل  

يسدو  هدلا  الدلنا   دان بعدد اإلخدمالت من تلجح  أّن ظاعه مدن عبدد ئلحقلب القار 
قبددول الملقددني بعددد ايفدداامني علددى قددول اإلمددام (  ددلا)وبدددأ  الددلنا  عمددي وعبددد" القددول 

 اهد (هد  20أمحد وابن أيب عمل تويف سوه 

                                                 

 ( .5/091)اليب الم ليب :  (7)
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وهددلا  ددا يسدداعدنا علددى القددول بأنلدده ي لددب علددى الهددن أّن : ويليددد ايفلحبددارا أن يقددول 
 .ظا  ابن أيب عمل من عبداللنا   ان بعد اإلخمالت 

  .  ولوبدأ  لا احلديث!! اداد حرة وتوقفا يف ملوياته دفو

  اهناوال أعلف سّل تقاعسه عن ح  هله ايفل ل  بالبحث عو ا يف مهاهنا ومن مه

 ((ال وا ددب الوددرات يف معلفدد  مددن اخددملط مددن الددلواة الثقددات)) بدد  يف الحع ددا  مدداب
هدددد وهدددو مدددن 5 5أليب الرب دددات ِمدددد بدددن أمحدددد ايفعدددلوف بدددابن ال حدددال ايفمدددويف سدددو  

مطبوعددات ايفل ددا العلمددي  امعدد  أم القددلى الددو  يدددري فح ددا الباحددث وال أسددمبعد أّن 
ب الدراسدات العلحدا  دا تدونّ  هدلا ال مداب علدى ادالل ف نل اجلامع  ,عوده نسا  مو ا 

المقححدددد واإلي ددداح ردددلح مقّدمددد  ابدددن " وعلدددى غدددرهب مدددن ادددالب العلدددب ومدددن مهانددده 
سددمبعد أن ي ددون مددن ِمويددات أللحددافظ العلاقددي وهددو  مدداب ملدد ور وال " الصددالح 

عمدل  يف  مابح ما أّن ِمدد بدن حيدىي بدن أيباإلمامان م مب  الباحث وقد ذ ل هلان 
ال وا دددددددددب : انهدددددددددل .  الدددددددددلنا  قبددددددددد  اإلخدددددددددمالت العددددددددددين  ّدددددددددن ظدددددددددع مدددددددددن عبدددددددددد

 . (034ص)والمقححد واإلي اح ( 219-213ص)الورات

  !؟فبماذا يفسل تقصر الباحث وتقاعسه عن ح  هله ايفل ل  

ما األ ) ا توطوا علحده القلدوب واهلل وحده يعلب م
ّ
 إن

َّ
ما لكـل امـر   عمال بالني

ّ
 ات وإن

 .( مانوى

حددمها أوثدح موده وانفدلد أ, وعلى    حال أنله خالف الثقمدني  " : 9د قال يف ص72
ومل أجدد ألصدحاب , بطليح عبداللنا  عن معمل عن أيُّوب عن ندافع عدن ابدن عمدل 

أيُّدوب السدحما محدادبن نيدد وابدن علحد  ومهددا مدن اثبدات أصدحابه روايد  عدن أيُّدوب هددلا 
" ولحه بداحملفو  عدن أيُّدوب ": م الدارقطيوهللا قال اإلما,احلديث يف حدود تمبعي 
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واإلسددواد ادداهله سددلحب و ودتدده  .   البعحدددةولددوال أنلدده قددال هددلا مل أنمبدده  ُم هددله العللدد,
 . " نسار   ُم تصحححه 

 دددله األسدددطورة الدددو  يلبط دددا بالددددارقطي  فمدددارة  بددداا عج  نال الباحدددث مِّب  مدددا: أقدددول  -
أنلدده قددال هددلا مل  ال  ولددو " دارقطي  يلددر  لح ددا يسددمح ا قولدده وأخددلى يدداعب أّن قددول الدد

 " انمبه  ُم هله العل  البعحدة 

وذلددك ب درا دده هددله العلّدد  البعحدددة  ! أا أنلدده اسددمطا  أن يددأيت  ددا مل يسددمطعه األواادد 
عدن الواقدع فلدحه هلدا أّا أسداي و قدد قدّدموا مدا يبدنّي نيف دا   بعحددة جدداا  -حقاا -وهي

يق ددي علددى   او  ّددا قلودداه سددابقا أّن عبددد الددلنا  قددد روى هددلا احلددديث يف مصددوفه  ّدد
أّن هلين الثقمني : ا من هوات اثانفات وايف الطات لقلوا ول ولو  ِّب , ّ  هله الّم اوي  
فددا مددا سددجله رددحا ما يف مصددوفه  ذ يف روايدد  هددلا احلددديث فاال مهددا اللددلان أخطددآ

 . روى احلديث فحه عن معمل عن نافع ومها يلويانه عن معمل عن الاهلا

مددد بددن رافددع م ددطلب فبحومددا هددو يددلوا يفسددلب هددلا احلددديث عددن عبددداللنا  عددن  ِو
ظعدش : معمل عن الاهلا ف ذا  به يلويه للوسااي عن عبداللنا  عن ابن جلي  قال 

 بدلاهحب  ابدن عبددد اهلل بدن معبدد بدن عبّداي أّن محموند  نوج الوّددُ حدّدثوا : نافعدا يقدول 
  ظعددش رسددول اهلل : قالددش صااة  مااا مداا  ي هااالل أمحاان ماان ) :  يقددول

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

د بدن مححدد يف  الفد  مدا رواه ردحا ما عبدداللنا  يف فمحمد بن رافع يل   مع عبد
مصوفه ويايد بأّن روايمده عودد مسدلب ختدالف روايمده عودد الوسدااي ف دو مدثال م دطلب 

موطددح باحثوددا هددلا  مددا سددحأتى يف مواقلددمه  يف اآليت فلددو قابلدده م ددامل جمددانف  علددى
 ؟   ث  هلا ايفوطح ل ان أقوى موه حج  وأقلب  ُم الواقع فبماذا جحب
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ا أبعد عدن اللدبه روايد  ِمدد بدن أيب عمدل أم روايد  ِمدد بدن رافدع و عبدد بدن مو أيّ 
 مححد ؟ 

وأّن روايمددده يف , ّدددا نسدددبه  لحددده الباحدددث  بدددلاءة ِمدددد بدددن أيب عمدددل شوبعدددد أن ات دددح
 . مسلب عن عبد اللنا  عن معمل عن نافع تؤ دها رواي  رحاه يف مصوفه 

اللنا  من احملّدثني ايف ثلين وهو حافظ ممقن  عبد نل  : عن هله اللبه فوقول  حبِّب نِّبي 
ويلوا عن معمل عن أيُّوب ويلوا عن معمل عن الاهلا ويلوا عن ابن جدلي  وقدد 

هله ايفلويات  ُم أصحابه  ما ظع ا وتلقاها عوه أصحابه ومو ب ابن أيب عمل  أدلى
مددد بددن رافددع وعبددد بددن مححددد فددأدل  مو ددا عددن معمددل عددن  مددا  ددان,ا عودده  مددا ظعددوا وْ ِو

وما  ان مو ا عن ابن جلي   ّ  واحدد ,وما  ان مو ا عن معمل عن أيُّوب ,الاهلا 
نقبدد  أّا تعلحدد  هلددله اللوايددات وأمثاهلددا  الّ حبجدد  واضددح    مددا ظددع وال  مددو ب أدلى

 .ت واألوهام واصحاالت  اللمه ونلد اللب ا

اهلل عددن  لوددا أّن روايدد  عبحددد وبعددد هددلا المحليددل يمبددني: "  9ددد قددال الباحددث يف ص72
لطليددح معمددل عددن أيُّددوب أّا (  ددلا)يعطددي  ال -وهددي أي ددا مومقدددة  مددا يددأيت-نددافع 
ألّن موضع الوهب  ّ ا هو يف رواي  ابن أيب عمل عن عبداللنا   دلا الوجده وأّن , قوة 

 -اهلل عبحدد     لوايد  -اليح أيُّوب رداّذة وال تصدل  أن ت دون ممابعدا لطدل  أخدلى 
و ذا (  دلا )اليوفع ال الم هوا بأّن أيُّوب من أثبش أصحاب نافع  ذ أهّندا مل يثبدش و 

 ".ف و أوُم بال جح  , ثبمش 

أّا قدوة  ( دلا) عطدياهلل عدن ندافع ال يِّب  أّا َليل هلا و حدف يمبدني لودا أّن روايد  عبحدد
ىت حبددددّح وال بباادددد  وال حدددد اهلل ال ومل تدددددري روايدددد  عبحددددد, لطليددددح معمددددل عددددن أيُّددددوب

يصددرون األح دام بددون دعدوى وال  ؟ وه  ه لا يفع  احل دام العددول, باثانفات
                    !؟ ح ام الو يصدروهناّا ححثحات ل أ جاب  و بدون 
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قد سبقش لك جمانفات وااوي  حول رواي  ابن أيب عمل عن عبداللنا  عن معمل ول
ف ددان يوب ددي أن تددل ل  -سددلفواهأحمددا تبددني نيف ددا ف-عددن أيُّددوب ورغددب أهّنددا جمانفددات 
 .خالص  دراسمك عو ا وحدها

 مث تقوم بدراس  وتمبعات اويل  ,اهلل  مث تقوم بدراس  وتمبعات اويل  للواي  عبحد

مث تقوم بدراس  وتمبعات اويل  للوايد  عطداء بدن أيب ,للواي  عبد اهلل بن عمل العملا 
فدات وادويالت مث بعدد  ن  ل دا جما  ولدو رافقم دا -رضدي اهلل عو مدا-رباح عن ابدن عمدل

اخل لح ون  المك على األقّ  مقبوال ..  وبعد هلا المحليل تبني لوا :    هلا تقول
  ! عود من اليعلف واقع األمل فحوطلي علحه

 ف دال عدن أن تمبدنيل  عقد ٍ  مدن مِّبسد  ِّب على هله اللا ل  فال يقبلده أحدد لده  أملا َليل  
 . له حقحق  األمل

مث  ّن اللا نق  ف حل  اللحر من  الم حيىي بن "  : 9ص  حث يفد قال البا 7
ومعمل  أي ا بصلا , ف نل أيُّوب من البصليني , ال أجد له أّا فاادة هوا , معني 
مث اللا فحه أّن معملا يفا , والرىء يف روايمه عن أيُّوب , مث نال الحمن . األص  

و ان حيدث من حفهه  فأخطأ , مابه مل ي ن معه  ,لايارة أّمه (  لا)قدم  ُم بصلة 
أملا عبد  ( لا)ف ذا روى البصليون عوه فححماج  ُم ممابع  لحطمين القلب مع ب ,

 " وروايمه عوه صححح  , اللنا   ّ ا ظعه من  مابه 

ومثلده   ّن الّسل يف نقلي ل الم ابن معني يف معمل أّن الددارقطي  عدامل فدلّ : أقول  -
ولحه  حفو  عدن أيُّدوب :"ا فقدرت أنله البد من سبب لقوله ال يلس  ال الم جااف

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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 بأنلدده ردداذ أو مو دددل, و وددش وال أنال أعمقددد أّن الددددارقطي  ال حي ددب علددى احلدددديث 
د به واحد من الثقات فلأيش أن أقلب ما مي ن ان يوجه به  المه هدو  جلد أن يوفل 

 .        قول ابن معني فحما يلويه معمل عن العلاقحني بصليني  انوا أو وفحني 

مع عدم اجلام بأّن هدلا هدو قصدده ومدع , هللا ال ل  ايفعقول نقلش  الم ابن معني 
ج  ألنله مل يقدم حجد  تددعب قولده فلب أبن على  المه أّا نمح, اح امي للدارقطي  
معمل عن أيُّوب عن نافع بقح  اللوايات عن ندافع  بلواي  رددتِّب فما  ان مّي  اّل أن 

 .وذلك واض  يف رسالو  بني اإلمامني 

مث أنيد اآلن أندلين  أقب  قول ابن معدني يف روايد  معمدل عدن العدلاقحني بصدليني و دوفحني 
عددن قمددادة و ددان بحودده وبددني أيُّددوب  هف نّددْه  ددان حيفددظ حديثدد, ب  الليف روايدد  قمددادة وأيُّددو 

صددل  وثحقدد  أعمقددد أنلدده  ددله الصددل   ددان حيفددظ حددديث أيُّددوب ألنل هددله الصددل  عبددارة 
سب هلا حساب ع وانهدل " ود احملدثني ويلجحون  دا عودد االخدمالف عن ايفالنم  حيِّب

للمددددأ ُّد مدددن هدددله  (5-1/ 1)وسدددر أعدددالم الودددبالء ( 74/209)ادددليب الم دددليب 
 .الصل  بأيُّوب 

 مث  نل اللا نق  ف حل  اللحر من  الم حيىي بن معني ال أجد :) أملا قول الباحث 

هو صداد   فحده ألنلده قللمدا يسدمفحد مدن  دالم  , ف لا ح ب على نفسه( له أا فاادة 
 .خطاء ولو  ان يسمفحد من  الم العلماء يفا وجدت حبث  هلا ملحيا باأل,  العلماء

فددابن معددني يفحدددنا ب المدده , ومددن ال ددالم الددلا مل يسددمفد مودده  ددالم ابددن معددني هددلا 
هلا أّن رواي  معمل عن العلاقحني البصليني وال وفحني ضعحف  وباحثوا جع  جملد  دون 
معمل بصلياا مدن األدللد  علدى صدح  روايمده عدن أيُّدوب بددون أان دلحد   الل ونده بصدليا 

بن معني فمعىن هلا أنله حب ب بصليمه جدب أن تقبد  روايمده عدن  د  ومل يِّبسلب بقول ا
 )!(.البصليني 
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 .أملا أنا فاسمفدت موه بأن حقلقشِّب به غلضاا  ما أسلفش

وال أنال أسمفحد موه  للما وجدت رواي  معمل عن أحد من البصليني فد ينن أسمح دل 
الل من وجدت له دلدحال يلجده فأناهلا موالم ا وأِّبعطح ا ح م ا   مقول  ابن معني هله

 من قول ابن معني هلا وهو ثق  يف نفسه  أيُّوب وقمادة ف ينن أقب  

 .رواي  معمل عوه وأِّبناهلا موالم ا وأِّبعطح ا ح م ا

مث ايفسدأل  الثانحد  وهدي االخدمالف علدى أصدحاب )  : 3-9:قال الباحث ص -70
وهدددي وجدددوه االخدددمالف   7/91/ ندددافع عوددده وقدددد أورد اإلمدددام الددددارقطي يف العلددد  

عددن نددافع عددن ابددن : والددبع  اآلخددل قددال ,عددن نددافع  عددن أيب هليددلة : قددال بع دد ب 
عدن ندافع : والدبع  اآلخدل قدال ,عن سامل ونافع عدن ابدن عمدل : واآلخل قال ,عمل 

عن نافع عن  بلاهحب بدن عبدد اهلل بدن معبدد : عن  ياي عن أيب  هليلة وبع  ب قال 
عن نافع عن  بلاهحب  بن عبد : وبع  ب قال ,عن محمون   بن عّباي عن ابن عّباي

 .اهلل بن معبد عن محمون  بدون الواسط  

يعدي عدن  بدلاهحب بدن عبدد اهلل بدن معبدد . وهو الصواب عدن ندافع : وقال الدارقطي  
 .عن محمون  

 مدداب (  27/ 9) هو ددلا الوسددااي يف سددوو ( 7/24) و ددلا رجحدده اإلمددام الباددارا
ل دددن يف  المددده رددديء  مدددا ,( ف ددد  الصدددالة يف ايفسدددجد احلدددلام ) اب بددد, ايفواسدددك 

و ددلا القاضددي عحددا   مددا أرددار  لحدده اإلمددام الوددووا يف (  ددلا)أبدددى  ف ددحل  اللددحر 
 .. وتلجحح ب صحح  وموافح للقواعد (5/733)رلحه يفسلب 

وإلي داحه أذ دل أنل أصدحاب نددافع الدلين اخملفدوا عوده يف هددلا احلدديث  مدا ذ ددلهب 
 :  رقطي  يف العل  هبالدا
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مد بن عبد اللمحن بن أيب لحلى 2          د موسى بن عقب 7  د ِو

 د وموسى بن عبد اهلل اجل ي 0  د وعبحد اهلل بن عمل  

 د وعبد اهلل بن نافع موُم بن عمل 3 د وعبد اهلل بن عمل العملا 9

 د واللحث 9   د وابن جلي  1

عوه عدن : وقح  , عوه عن نافع عن أيب هليلة فقح  , وموسى بن عقب  اخملف علحه 
عودده عددن نددافع عددن  يدداي عددن أيب هليددلة فلوايدد  : وقحدد  , سددامل ونددافع عددن ابددن عمددل 
 .موسى بن عقب  م طلب 

مد بن عبد اللمحن بن أيب لحلى   .عن نافع عن أيب هليلة : قال , ِو

مد هلا ضعحف لسوء احلفظ  .ومع هلا خالفه أصحاب نافع . ِو

وعبحدد اهلل هدلا ذ دلوه يف أثبدات .  ابدن عمدلعدن ندافع عن : اهلل بن عمل قال وعبحد 
ثقد  يف : وثقدوه  الل أنل العجلدي قدال ,وهو دويف  وتابعه موسى اجل دي .أصحاب نافع 
ال  : وقدال أبدو حدامت,  وقدال أبدو نرعد  صداح .اهدد يعدي دون األثبدات. عداد اللحو  

  . بقٍ  من ابقات أصحاب نافعهلا ومل يل لوه يف أان ا.  بأي به

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 

 .ه قوة عود  الف  الثقات  ما يأيتعطي لوأملا ممابع  عبد اهلل بن عمل ال ت
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بن ال ن خالف ب ابن جلي  واللحث بن سعد فلويا عن نافع عن  بلاهحب بن عبد اهلل 
 .معبد عن محمون  وهلا هو الصواب

يف روايد  الوسدااي ومسدود  هوصدلح بد(  دلا )وذلك أّن ابن جدلي   ذا صدلّح بالسدما  
 .نافع ف و من أثبات أصحاب( 0  /3)اإلمام أمحد 

(  ددلا)ابددن جددلي  أثبددش يف نددافع مددن مالددك ومعددلوف أّن مالددك : قددال حيددىي القطددان 
 .عن نافع عن ابن عمل سلس  ذهبح  عود اإلمام الباارا

الوسددااي يف الطبقدد  اللابعدد  مددن أصددحاب نددافع  هواللحددث بددن سددعد  مددام معددلوف وجعلدد
 عبحدد  مدع علحده و ذا اجممع ابن جلي  واللحث ف و اللا ي ج  ويمقوى من ما اجم

 ..اهلل وموسى اجل ي 

هددلا ال ددالم فحدده ت ددلار وقددد تقدددمش اإلجابدد  عددن بعدد  الوقددات فحدده وسددوف : أقددول 
 :  مواقلمه وأحح  على ما تقدم نقارهأناقش ما أرى أنله يوب ى 

بددن ايعددي عددن  بددلاهحب  ) والصددواب عددن نددافع : وقددال الدددارقطي  : قولدده : ددد  أوالا 79
 ( .  معبد عن محمون 

أي ا مواقلد  الددارقطي يف  المده علدى هدلا احلدديث  مواوقد قدل ,هلا   سمأيت مواقل
 . على الممبع

و ددلا  ...و ددلا رجحدده اإلمددام الباددارا و ددلا الوسددااي يف سددووه  ":قولدده : ددد ثانحددا 73
 ". القاضي عحا 

 .تقدمش مواقل  أقواهلب وبحان ضعف حجج ب وعدم اسمحفاا ب ألالاف ايفوضو  

 " .. تلجحح ب هلا صحح  وموافح للقواعد" :  قوله: د ثالثا 71
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 ن  قد بحوا سلفا ضعف حجج ب وتفاواا يف هلا ال عف وسوسمويف البحدان اللدايف
 .   راء اهلل يف اآليت 

مثانحد   ذ ل أصحاب نافع اللين اخملفوا علحه يف رواي  هلا احلديث وهب: د رابعا 79
 .  الماسعذ لهب  لاال وتل  أيُّوب وهو 

  : من الوقد وسوواقله  ا يبدو لوا يءٍ بل مث أعاد ذ لهب مصحوباا 
 يف األحكا  وسوء تطبيق  للقواعد   

ٌ
ع
ُّ
 مغالطات أو تلر

 

فقحد  عودده عددن نددافع عددن أيب هليددلة وقحدد  ,وموسددى بددن عقبدد  اخملددف علحدده :" دد قددال 7
, أيب هليددلة وقحدد  عودده عددن نددافع عددن  يدداي عددن ,عودده عددن سددامل ونددافع عددن ابددن عمددل 

 . فلواي  موسى بن عقب  م طلب 

هددلا تسددل  يف احل ددب ألنّدده مل يدددري األسددانحد  ُم موسددى بددن عقبدد  حددىت : أقددول  -
 . يصدر مث  هلا احل ب

 : بللاني  ال جون احل ب على األسانحد ايفاملف  باإلضطلاب  الل :  وثانحا -

 . عدم  م ان اجلمع بني  ملف ا: أوالا  -

لبع دد ا علددى بعدد  فدد ذا ا ددل رجحددان  ت أن ال يه ددل رجحددانبلددل : وثانحددا  -
  .بع  األسانحد لام القول ب جححه 

 )        ( : 05 -09 ص)ويِّبؤ د ما أقول قول احلافظ يف مقدم  الفدم       
االخمالف على احلفا  يف احلديث ال يوجب أن ي ون م طلبا  ال بلدلاني .. 

  أحدددددد األقدددددوال قددددددم وال يعددددد  فمدددددىت رجددددد اسدددددمواء وجدددددوه االخدددددمالف: أحددددددمها 
مع االسمواء أن يمعلر اجلمع على قواعدد احملددثني : ثانح ما . الصحح  بايفلجوح 
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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 

 .اهد..(  لللك

حدددددث هدددددلين اللدددددلاني يف حسدددددبانه بددددد  أقددددددم ممسدددددلعا  ُم القدددددول ومل ي دددددع البا
 .باإلضطلاب

عن محمون  فالي أن ت ون اللواي   اللوايات واحدة من هله بب أنله مل يلالسل  ولع ل 
الو  فح ا قوله عن سامل ونافع عن ابن عمل هي اللاجح  وت ون نمحج  رجحاهنا أن 

 . باضطلا ا ج ده فسار   ُم القولتثق   ف  عبحداهلل بن عمل وأصحابه فح حع 

و دددان علحددده  ذ مل جدددد سدددبحال  ُم دراسدددم ا و ُم معلفددد  الدددلاج  مدددن ايفلجدددوح مو دددا أن 
 . يموقف عن احل ب علح ا مطلقا

 . " وعبحد اهلل بن عمل قال عن نافع عن ابن عمل " : قال : د خامسا 75

الباحث قد االع تللد   وعبحد اهلل هلا ذ لوه يف أثبات أصحاب نافع ال أسمبعد أنّ 
ورأى ما قالده أاملد  اجلدلح والمعددي  مدن اإلردادة  والمده العالحد  فلدب يعجبده . عبحد اهلل 

وأسل   ُم موسى اجل ي  لحدل ل يف  -أاوُّ ا ملتعل   -ذلك فأخل هله اجلمل  بحٍد 
 . تللمه    ما يِّبقلن ِّب من رأنه

 : لى م انمه العهحم  وسأذ ل رحيا  ا مدح به عبحد اهلل ألبلهن ع

سدألش أمحدد بدن حوبد  عدن مالدك وأيُّدوب وعبحدد اهلل أيدُّ ِّبدب أثبدش يف : قال أبدو حدامت 
 .نافع ؟ فقال عبحد اهلل أثبم ب وأحفه ب وأ ثلهب رواي  

 . عبحد اهلل أحّب  يّل من مالك يف نافع : وقال أمحد بن صاح 
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 " للهب ايفلبلك بالدُّرن عبحد اهلل عن القاسب عن عاال  ا: و قال ابن معني 

 ( 7/734/737)وتل لة احلفا  ( 2/993)اليب ال مال 

ومدن ملجحاتده مالنممده ,ومن ملجحاته يف نافع على  الفحه أنّه بلديُّه ف المها مدين 
 . لوافع   انهل اليب ال مال يف ايفوضع السابح 

ة أخرى 
َّ
 غمطه ملوسى اجلهني مر

موسى بن عبدد اهلل اجل دي ( يعي عبحد اهلل بن عمل ) ه وتابع: " قال : د سادسا 24
 اهد. ثق  يف عداد اللحو  : وثلقوه  الل أنل العجلي قال ,وهو  ويف 

 .يعي دون األثبات 

 . ال بأي به : وقال أبو حامت , صاح : وقال أبو نرع  

 " . هلا ومل يل لوه يف أان ابق  من ابقات أصحاب نافع 

حجد  " وال قول الدلهُ فحده ,"  ثق  عابد :" مل ي فه قول ابن حجل فحه أنله : يعي 
 " 

بددل " وثقدوه : " هدو : فال بدل من البحث عن أقوال ابط به عن هله ايفلتب  فحقدول 
عبارتان قاهلما الدلهُ وابدن حجدل وال أدرا هد  يعدلف الفدل  بدني ( حج )أو ( ثق )
 . لف هلا الفل وأاوُّه يع! أو ال ؟( وثدلقِّبوه)و ( ثق )

 
 يف ال تهخيان

َّ
    !! قلن

ا أنله مل يوق  عبارة أيب حامت بأمان     !!ومن ايفؤسف جد 
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هدددله العبدددارة يف اجلدددلح : انهدددل "  البدددأي بددده ثقددد  صددداح : " فددد نل أبدددا حدددامت قدددال فحددده 
( . 705/ 9)يف ايفصدددددددورة عدددددددن الطبعددددددد  األوُم ( 705ص/7قسدددددددب 0ج)والمعددددددددي  

 ( .95 7/  ) مال للماا وانهلها يف اليب ال

 .وه  ما للعسر يألا من للىعل  للت م  ي للمق ه لل  ويقرك م  يخ ى   

 وقول حيىي بن سعحد "  ان ثق  " وقول أمحد " ثق  " فقد تل  قول ابن معني فحه 

فدد    دد  هددله العبددارات العالحدد  وأخددل العبددارات األدىن وحددلف مددن  , "  ددان ثقدد  " 
راجددع ايفصددرين السددابقني وأخدل مددا يف ده يف نهددله وال  !! دالم أيب حدامت مددا يلفعده 

 ! أدرا  يفاذا يلت ب    هله األفاعح  ؟

يف أان ابقدد  مددن ابقددات أصددحاب  -يعددي موسددى اجل ددي  -ومل يددل لوه : " مث قددال 
 نافع ماذا يليد  له العبارة وما فااداا ؟ 

 . غره  لعلله يمل ك يف ظا  اجل ي من نافع أو يليد أن يِّبل نك  
 

 مه لعبد اهلل العمري ضه

 

وتابعه أي ا عبد اهلل بن عمدل العمدلا وهدو ضدعحف ذ دلوه يف : " قوله : د سابعا 27
 "ابق  ال عفاء 

 !مل يسلك هلا الباحث مسل ا واحدا يف تلاجب هؤالء اللنجال 

الددددلهُ وابددددن حجددددل فددددلهب : فمدددثال مل يعجبدددده يف موسددددى اجل ددددي  قددددول احلدددافه نْيي 
 . عن أقوال َقح غلضه وفع  ماذ لناه  يبحث
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: ويف عبد اهلل العملا وجد ألولل وهل  ما يلفي غلحله فا مفى به بد  ناد علحده قولده 
ومل يبحددث عددن أقددوال أِّبخددل تلفددع مددن رددأنه مددثالا أو حبددث ,ذ ددلوه يف ابقدد  ال ددعفاء 

ددنِّب الثوداء علحدده : " فوجدد قددول أيب حددامت  سي ول ابددن ووجددد قدد" رأيددش أمحدد بددن حوبدد  حيِّب
وهددلا الللفددظ عوددد ابددن معددني " لددحه بدده بددأي : " وقولدده اآلخددل ( صددويل  )  :معددني 

 . معواه أنله ثق  

 " . ثق  صدو  يف حديثه اضطلاب : " وقول يعقوب بن رحب  

انهددل "  ددملط احلددديث : " وقددال صدداح جددارة " ضددعحف احلددديث : " وقددال الوسددااي 
 ( .21 /9)اليب الم ليب 

وهددلا خطددل , هددلا وذا  ألنل يف جممددو  هددلا ال ددالم مددا يلفددع رددأنه  فددأعل  عددن   
فلو سلك يف حقن دب مو جداا واحدداا لقلودا ال عمدب علحده ,على غايمه الو  يلمي  لح ا 

 !ف نله  ان جاد ا يف البحث  عن احلقحق  
 هضمه لعبد اهلل بن نافع

 أئمة اجلرح قد تركوه 
َّ
وهم بأن

ُ
عاؤه امل

ِّ
 واد

 

 وتابعدده أي ددا عبددد اهلل بددن نددافع أ ددرب ولددد نددافع مددوُم ابددن عمددل: " قولدده : وددا ددد ثام22
 " .جعلوه يف ابق  ايف و ني 

 " ضعحف : " أانُّ أنل الللج  نهل يف المقليب فلأى عبارة احلافظ ابن حجل فحه 

وأاوُّددده رأى عبددددارة ,يصدددل  لالعمبدددار ( ضدددعحف : ) فلدددب تعجبددده فددد نل مدددن يقدددال فحددده 
دد  ,فلدب تعجبده " ضدعحف " وهي أخفُّ مدن " ضعفوه : " وهي  اللهُ فحه واألمدل جي

قنددحِّب مددا يقصددد  فوجددد ,فددال بِّبدددل مددن الددمالي مودده هنااحدداا فوهددل يف الم ددليب لحجددد مددا حيِّب
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فدددلأى فح ددا ايْلب م دددهِّب فملدددبلث  ددا ل دددن رأى أنلددده ال ( مددد و )عبددارة الوسدددااي والدددارقطي 
طي والبددل مدن عبدارة أقدوى مدن هدله تِّبلدعيلِّب باتفدا  ي في نسبم ا  ُم الوسااي والددارق

 " .جعلوه يف ابق  ايف و ني "  :أامل  الوقد على جلحه فقال 

و ن  دان غدره يالفده وقددول ( هدو  لدن يِّب مدب حديثده : ) ورأى مدثالا قدول ابدن عددا 
 (. له أحاديث وهو يسم عف : ) ابن سعد 

 علب فال حيم ُّ بأخباره الو مل يوافح فح ا  ان يطئ وال ي:) ورأى قول ابن حبلان 

 .( الثقات 

لِّبدده ل العمبددار وايفمابعدد  فددأعل  عددن مثدد  هددله العبددارات ألهنددا تِّببقيددي يف الللجدد  ر م قدداا يِّبؤهن
 !!! نصاف والعدل وه لا ي ون اإل

وممابعد  موسدى اجل دي هدي الدو تِّبقدونا حدديث عبحدد اهلل وأملدا : " قولده : د تاسدعا  2
 "   عبد اهلل بن عمل ال تِّبعطي له قولةا عود  الف  الثقات  ما يأيت ممابع

يعددي أنلدده قددد ختلددي مددن ممابعدد  أيُّددوب 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  أاملد  احلدديث علدى 
و ن رواها عن أبحه وهله و ن  اندش مدن ايفلجنحدات عودد  -على نعمه  -نله م و  أ

 . احملدثني  ف نل صاحبوا ال يبايل  ا 

 
 على املغالطات 

ٌ
 تصويب قائم

 
 ل ن خالف ب ابن جلي  واللحث بن سعد فلويا عن نافع : " قوله : عارلا  -20 
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 " .صواب عن  بلاهحب  بن عبد اهلل بن معبد وهلا هو ال

لقددد ختلددي الباحددث مددن أيُّددوب وعبددد اهلل بددن عمددل العمددلا وعبددد اهلل بددن نددافع فددال 
" بصددح   اجلمددع و ددان ايففددلو  أن يقددول " ل ددن خددالف ب " أدرا مدداذا يقصددد بقولدده 

لحعددود ال ددمر  ُم عبحددد اهلل بددن عمددل وموسددى اجل ددي فقددط ألنلدده مل  "ل ددن خالف مددا 
ل ددن لعدد ل هددؤالء الثالثدد  غددالبوه ,قددللره  سددب مددايبددح مددن يصددل  للمعارضدد  غرمهددا ح

  .لحقفوا  ُم جانب أخوي ما فحلدوا أنرمها

قااب على دراسمه الدقحق  ف و اجم اد موه ال ( وهلا هو الصواب : ) وأانُّ أنل قوله 
 !  تقلحد

 كشف بعض مغالطاته 

صدلح بده يف و -وذلك أنل ابن جلي   ذا صدللح بالسدما  : " قوله : د حادا علل 29
قدال ,ف و من أثبدات أصدحاب ندافع ( 0  / 3)ومسود اإلمام أمحد ,رواي  الوسااي 
عدن ,(  لا)ابن جلي  أثبش يف نافع من مالك ومعلوف أنل مالك : ) حيىي القطان 

واللحددث بددن سددعد ايفصددلا . نددافع عددن ابددن عمددل سلسددل  ذهبحدد  عوددد اإلمددام الباددارا 
بقدد  اللابعدد  مددن أصددحاب نددافع و ذا اجممددع ابددن  مددام معددلوف  وجعلدده الوسددااي يف الط

"  جلي  واللحث ف و اللا ي جل  ويمقولى  لدا اجممدع علحده عبحدد اهلل وموسدى اجل دي 
. 

ملي  ملْ  تل ل أنله مددلنه وقدد عددلهِّب ! يفاذا مل تل ل يف ابن جلي  اللا له واللا علحه ؟
 . دلسنياحلافظ ابن حجل يف الطبق  الثالث  من ابقات ايف

 !حااب لح   : يفاذا مل تل ل قول مالك فحه أنله
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اددليب الم ددليب "  ثقدد  يف  دد  مددا روا عودده مددن ال مدداب: " وقددول ابددن معددني فحدده 
 .يعي ف ذا روى من غر ال ماب ف و خبالف ذلك ( 3/040)

مثل قلدددش  ( ابدددن جددلي  أثبدددش يف ندددافع مددن مالدددك : ) يفدداذا أخدددلت  قدددول ابددن القطدددان 
ومعددلوف أن مالددك عددن نددافع عددن ابددن عمددل سلسددل  : " رددأن ابددن جددلي   ل فددع مددن
 " 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 

صددلفاتيك ال ليبدد  تِّبلجددئِّب  ُم مثدد  هددله ايفواقلدد  ت ول ددنل , نن ابددن جددلي  عهددحب عودددا 
 .واحملاسب 

 خالصة دراسة طرق حديث ابن عمر
 -اهلل عنهما  رضي -

 

يف ايفقارند  " ني اإلمدامبدني "  مدايبيف   لح دا  وصلش الو اصالص   ئأنق  للقار اآلن و 
 دد  وبددني ابددن جدددلي  اهلل بددن عمددل ومددن معدده مددن ج بددني عبحددد: نددافع أصددحاب بددني 
 .   وايفواقل هله الدراس يل يف جدل  ما لح ا   حفاا مِّب أخلى حث من ج   والل

اخددددمالف  هدددديو  :ايفسددددأل  الثانحدددد  أملددددا و  ) : (00 ص)  ورال مدددداب ايفددددل يف فقلددددش 
ه حيممد  صدح  نلدفح دا اخمحدار مسدلب ومدا قالده الودووا مدن أواب فالصلد,ندافع أصحاب 
 .  اللوايمني
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حددث وابددن جددلي  علددى روايدد  وعحددا  للوايدد  اللل ي الدددارقطو  البادداراوال يه ددل ل جددح  
 دال الدوج ني   نل واب أفالصلد, وجه  بن عمل وموسى اجل ي عبد اهلل و أيُّوب اهلل و  عبحد

 . صحح 

 القرائن واملرجحات إىل جانب عبيد اهلل ومعه

 : تح  ل مور اآل انهل يف ص  أ اهلل ومن معه رواي  عبحد نل ومع هلا ف 

بن صداح أمحد و أمحد مام اإلنافع  ما يقول  هلل بن عمل أثبش الواي يفا عبحد نل د أ7
  :  نوأنيد اآل,نافع  يه  الك يفساوي ل به يِّب صل ومن ق  

 . ف المها مدين ه بلدا نافعٍ وألنل د 2

وال  فح دددا ابدددن جدددلي  لدددار هيِّب  وهاتدددان ايفحاتدددان ال,  اويلددد  مالنمددد اا ه النم نافعدددنلددددددد وأل 
 . اهلل  عبحد  هومل يالنما حث مصلاواللل ,  يحث فابن جلي  ماللل 

 
ِّب
ِِّب لجن وهاتان ايفحاتان من ايف  . صولحنيأثني و دن حات عود العلماء 

 : ه عن نافع وهب روايم ه ثالث  يفه قد تابعنل أد 0

 .موسى اجل ي  -7

 .أيُّوب و  -2

 . (7)بن عمل العملاعبد اهلل و  - 

                                                 

أمحدد وقدال ( 99 9)وبمعلحدح أمحدد ردا ل رقدب ( 2/39)ومسدود أمحدد ( 9/727)روايمه يف مصوف عبد الدلنا  ( : 7)
   . نله ضعحف : وأما احلافظ فقال .  سواده صحح  : را ل 
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ظ هددلا فيددي ددون قددد ح   نأه ال يبعددد نلددبددن نددافع ف عبددد اهلل ن ن ددحف ولوددا أ -0
فحددده صددداحب البحدددش  دددا  حدددات ألنل مدددن ايفلجن  والقلابددد ,أبحددده احلدددديث عدددن 

 . أدرى

 . نوسى رواي  موسى بن عقب  هلا احلديث عن نافع عن ابن عمل وال

  حش روايمهف ن تلجل  - ن تحسل لوا ذلك-ى خل ه األِّب وسوف ندرس ا مع روايات

 .اهلل واي  عبحدجانب ر   ُمعن نافع عن ابن عمل ضممواها 

عدن ندافع حدث يف روايد  هدلا احلدديث عو مدا بدن جدلي  واللل ه قدد اخملدف علدى انل أ -9
  : روايم ما نو  تأثر ل يفؤثن يِّب  وهلا االخمالف

عددن ابددن جددلي  عددن  ) :االخددمالف علددى ابددن جددلي  فمددن الددلواة عودده مددن قددال أملددا  -
 ( بن معبد عن محمون  عبد اهلل بن  بلاهحب نافع عن 

 . (2)بن ايفبار عبد اهلل و  (7)عاصب الوبح أبو : ومها 

 بدن جدلي  عدن نددافعاعدن  ) :فقداال  (0)الدلنا  وعبدد ( )بدلهحبمدا م دي بدن  وخالف  -
ابددن ) بوسداا   أا( بدن معبدد عدن ابدن عبداي عدن محموند  عبدد اهلل بدن   بدلاهحب عدن 

 .  ومحمون عبد اهلل بن  بلاهحب  بني( عباي 
                                                 

 ( .12  /7)المقليب.ثق  ثبش , وأبو عاصب ( 42 /7/7)ايمه يف المارير ال بر للباارا و ر ( : 7)

 .وابن ايفبار  هو اإلمام الل ر( 0  /3)روايمه يف مسود أمحد ( : 2)
 ( .42 /7/7)روايمه يف المارير ال بر للباارا  ( :7)

وهددي مصددورة باجلامعددد  ( 97)ربى للوسددااي والسدددون ال دد( 0  /3)ومسددود أمحددد ( 9/727)روايمدده يف ايفصددوف  ( :2)
مدد ( 53)عن  طوا    مب  ملاد مال أسمانبول َش رقب ( 2735)اإلسالمح  بلقب  من اليح  سحا  بن  بلاهحب  ِو

عن  بلاهحب بن معبد عن محمون  وقد نبله على : بن رافع الوحسابورا وذلك خبالف ما يف ايفطبو  من سون الوسااي ففحه 
 . - ن راء اهلل-و المه سحأيت .يف هلا اإلسواد  (ابن عباي)ا يف األالاف فلجل  ذ ل ذلك ايفيان 
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وأنيددد  (2)وابددن رمدد  (7)ه قمحبدد حددث فقددد روى احلددديث عوددف علددى اللل االخددمالأملددا و  -
بددن معبددد عددن ابددن عبددد اهلل بددن  بددلاهحب حددث عددن عددن اللل : فقددالوا  ( )ابددن وهددباآلن 

 . ومحمون   بلاهحب بني  ( ابن عباي) بوساا   عباي عن محمون  أا

 

  : وخالف ب -

 .بن صاح عبد اهلل   د   أ

  . وحجاج بن اللاعل  ب د

 .أخلى وقمحب  نفسه يف رواي   د  ج

بدن معبدد عدن محموند  مباردلة بددون عبدد اهلل بدن  بدلاهحب احلديث عن ندافع عدن ا وْ فلو  
 ( .  ابن عباي) وساا  

الخدمالف ذ دل فح دا البدن عبداي ف دلا ا ال اللواي  الوالدارقطي و  الباارا  رجل  وقد
ا جعل ددا دون مسددموى روايم مددا  لددعلددى  دون رددك   ثددله حددث لدده أعلددى ابددن جددلي  واللل 

 .لجحح ا علح اح  ب  ت الصن اهلل ومن معه عن نافع عن ابن عمل يف عبحد رواي 
 

 املزايا املرجحة لرواية عبيد اهلل ومن معه 
                                                 

 . و المها ثق  ثبش( 2/7470)وروايم ما يف مسلب ( : 0), (  )
 .وعبد اهلل بن وهب ثق  حافظ عابد ( 7/203)وروايمه يف مل   اآلثار للطحاوا ( : 9)

حددثوا مطلدب بدن ردعحب : قدال ( 029/ 2)لطرباين يف ايفعجدب ال بدر عبد اهلل بن صاح ححث روى ا: وأضحف اآلن 
ملفوعاا محمون  عن بن عباي ااألندا ثوا عبد اهلل بن صاح حدثي اللحث عن نافع عن  بلاهحب بن عبد اهلل بن معبد عن 

 .( 3/94)انهل لسان ايفحاان . صدو  : وقال احلافظ ,ثق  : ومطلب قال فحه ابن يونه  .
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اهلل من  اهلل عن نافع عن ابن عمل ومن مع عبحد عبحد لوا ما للواي  فلقد تبنيل  :  وبعد
  لحددهذهددب  مددا دِّب ْعدد لوددا بدِّب ا وتبددنيل وثبوتادد جددلي  واللحددث صددح ا  ماايددا تفددو   ددا روايدد  ابددن

تلجح  رواي  ابن جدلي  واللحدث عدن  يف -ومن تبع ما  الوساايو  البااراو الدارقطي 
 . -نافع

هله  دِّب ؤ ن مع  ضافات قلحل  تِّب   "الدارقطيمسلب و بني اإلمامني "  مايب  هلا ما قلمه يف
 مدايب يف   هرتِّبدا يايدد مدا قلل يف البحدث  لد يفدا جددل  ضداف ا و  توضدححاا اآلن احلقحق  وسأنيد 

 .ن راء اهلل  ا وقوةا أ حدا ايفل ور ت

عبدد احلدديث عدن ندافع عدن  اوْ اهلل ورفقمده الدلين رو   جاندب عبحدد  يفولدا اتبياجيامإ -
 : ملفوعا -رضى اهلل عو ما-بن عمل  اهلل 

:  صدددولحني ف دددب  سددد ألن ايفلجحدددات عودددد احملددددثني وعودددد امددد ال ثدددلة وهدددي: أوالا  -
 .رج االن عن هله الدل ديصلحان لالعمبار وال يوثالث  ثقات واثوان ضعحفان 

عبدد اهلل و عبدد اهلل  اهلل بدن عمدل وأخدوه عبحد: ثالث  مو ب مدنحون وهب  أنل :  ثانحا -
يفقدد هدله  قدابل بن يِّب ومدايفديود   مع دب بلددة واحددة وهديجتف دب وردحا ب ,بن نافع 

 .ايفحاة

سدلة وهو عالقد  الدوالء ف دب وردحا ب  أ ال  يلبط ب بلحا ب ربات خاص أ  : ثا ثال -
 . بن نافعاعبد اهلل وهو  ال  واا أوخاص  ابن اللل ,فحه   ا أدرىالبحش أه  واحدة و 

وقدددد قدددال فحددده , ثنييفطلدددح مدددن احملددددن الثوددداء ا الل اهلل ال أعدددلف عوددده   عبحدددد نل أ:  رابعدددا -
 .فحه  ثبش من مالكنافع ب  أ يفه أثبش الواي نل   مامان 
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ضدبط ب هلدا وهدله ندافع وأأحاديث ف و أعلب ب اويالا  نمواا  ه النم نافعاا نل أ: خامسا  -
 .رواي  هلا احلديث  خالفه يف اللاخل ه فح ا اجلانب اآلر ِّب لامحاة ال يِّب 

القدول بصدح    ُم ا  ِّب دري ثني واألصدولحني تددفع مدن يِّبدملجحات معمربة عود احملددن  ف له
يد  أن    هدله ايفلت داات القون   بعد  درا هاق  اهلل وأصحابه وال يسمطحع ع واي  عبحدر 

 وردها ا أمسلما  نل و !! أسانحدها  ل ا مومقدة معلل   نل يقول  

 . !! ي اح ابحان علل ا و ل

  :صحابه د اهلل وأاجلانب ايفقاب  لعبح سلبيات -

ذلدددك ول دددن موالم مدددا  يف ردددكل  مامدددان الف مدددا اثودددان ومهدددا ثقمدددان   :  للدددالقي : أوالا  -
تلددك  حددان الددلا هندددم بدده ذلددك البودداء القددوا الا و  ْعددا مي ن نأخددل مو ددجددون أال  ال بددرة
 .اه اهلل ورل ا بحدعذ لنا ل الو ايفحاات 

 .  اهلل اممان  ا عبحد يوقص ما عدم ايفالنم  الو:  ثانحا -

الثالثد  الدلين  هاهلل ونمدالؤِّب  د  دا عبحددمحداة انفدل  هديعدم ايفوااب  و  ايوقص م: ثالثا  -
 . ذ لنا هلب هله ايفحاة

اخدددمالف  -ابدددن جدددلي  وخصوصددداا - نياإلمدددامف جاندددب هدددلين عن   ددد دددا يِّب : رابعدددا  -
علددى عدددم  أححاندداا  االخددمالف يدددلُّ  نل هددلا احلددديث فدد  سددواد أصددحا ما علح مددا يف 

لموقدددف عدددن احل دددب ا  ُمندددا ححاضدددطلاب وأاحل دددب باال  ُم ححانددداا ا أؤدن بط  دددا يِّبدددال لددد
 .اال فحه لجحات ته ل للول  حد اجلانبني تلجح  أ  ُمححانا وأ. ألحد اجلانبني

ددتسددم  للمِّب  الودداال فحدده لدرجدد  الوحيددر  واالخددمالف علددى ابددن جددلي   ثددر   ن أ في وصي
 .اهلل ورفقااه على رواي  عبحد -حثمع رواي  اللل -يقول بلجحان روايمه 



 

 (75) 

ددد 7 : علددى ابددن جددلي آخددل اخددمالف ( 727ددد9/724)يفصددوف ا وعوددد عبددداللنا  يف
الددلمحن  بددا سددلم  بددن عبدددأ نل عطدداء أ حدددثي:   عددن ابددن جددلي  قددال الددلنا قددال عبددد

صالة يف  )      : قدال رسدول اهلل : ا قالش هنل عن عاال  أأو هليلة أيب خربه عن أ
 .( را امللجد احل الَّ ملجدي خري من ألف صالة فيما سواه من امللاجد إ

 :ظع ابن الابر يقول على ايفوربه نل أخربنا عطاء أ : اللنا  عن ابن جلي  قال د عبد2
   ( امللجد احلرا  خري من مئة صالة فيما سواه من امللاجد  صالة يف )

  " . ا يليد مسجد ايفديو  ل أ يلل فحاح  .  مسجد ايفديو  ومل يسبن " : قال 

ت موسددددى بددددن عقبدددد  احل ددددب علددددى روايددددا يف -لباحددددث  ا مددددا تسددددلل -عوا ن تسددددلل فدددد 
م ددطلب  علددى  ف ددي  ثددراا   بددن جددلي   ملفدد  اخمالفدداا اللوايددات عددن ا نل باالضددطلاب فدد 
يمممدع بده  علدى مدا -اهلل ومدن معده  مقابد  عبحدديف يبقدى  وححويل ال! مو   الباحث 
 .حث بن سعداللل  الل   - محاات جانب ب من

روايددات موسددى بددن عقبدد  يف ملددى علحدده الباحددث  ي ددا  ملددف علحدده فعلددى مدداوهددو أ
 !! طلب  م -أي ا–حث  ون روايات اللل ت

ه ألنلد- اهلل بن عمدل ومدن معده عبحد يصل  يفعارض  حد  فلب يبح على مو   الباحث أ
عحدددا  القاضدددي و الددددارقطي و  الباددداراب ويبقدددى تعلقددده -مل يملدددف علدددى أحدددد مدددو ب
 . تعلح ب ر علب وال هدى

 سي مل ن   - احلمدوهلل-وا ل ول 
ِّب
ونسدأل اهلل اآلن ر فحما م ى وال م ون ل على هلا ايفو   ايف

   رسددول اهللول جمددال دراسدد  سِّبدد يف خصوصدداا  نلدد ٍ  ايفسددمقب  مودده ومددن  دد ن يف ن حيفهوددا أ
 وخدمم ا. 
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 ا  مددددن احملدددددن الددددلن  ابددددن جددددلي  وعبددددد  نل : فوقددددول 
ِّب
 ثددددلين وهلمددددا يف هددددلا البدددداب ثني ايف

هدلا البداب عدن  يلة وعن محمون  ف وهنمدا يلويدان يفهل أيب عن عن عاال  و أحاديث 
 .امسم ثل علح ال يِّب حاب  من الصل  عددٍ 

ابدن جدلي  يولدط  نل سدببه أ حدديث محموند  فلعد ل  االخمالف على ابن جدلي  يفأملا و 
 عدن ابدن عبداي عدن محموند  وأححاندداا عبدد اهلل بددن  بدلاهحب فحقدول عدن ندافع عدن  ححانداا أ

 .ثون يفلضون مث  هلا االحممال واحملدن ( بن عباي ا)  طِّب سقي ي س  فحِّب 

فحسدمعه يف هدله احلدال سدواد  اإليف( ابدن عبداي ) ححاندا يوسدى ذ دل ه أنلد : نقول أو 
 نل أ بددن ايفبددار  ويسمح ددل أححاندداا عبددد اهلل بحدد  و عاصددب الول أبددو بعدد  أصددحابه ومددو ب 

ه يف هدددله احلدددال بعددد  وي دددون قدددد ظعددد,سدددواد فحدددل له يف اإلسدددواد ابدددن عبددداي يف اإل
دد, بددلاهحب بددن  ا  وم ددينل الددلل  عبددد: أصددحابه ومددو ب ددوقددد ي  . يوسددى  مددن ال  ل وج  ى وس 

 .ف ال عن غرهب -رضوان اهلل علح ب-حاب  علح ب الصالة والسالم والصل نبحاء األ

نيدادة ومهدا  بدلاهحب بدن  الدلنا  وم دي مدع عبدد نل  :  مل هلا وذا  قلوداو ذا احمم  األ
) ظ حجدد  علددى مددن مل حيفددظ فأثبموددا نيددادة فيددح   نْ والايددادة مددن الثقدد  مقبولدد  وم ددقمددان ث

االخددمالف علددى اللحددث أملددا و ,سددواد حددديث محموندد   ددلا اإل سددواد يف ( ابددن عبدداي 
بول نيادة الثقد  فحه بالقول بق ي االخمالف على ابن جلي  ويوم ل فحه ما قح  يففحقا

مسدلب  رواي  قمحب  وابن رمد  يف نل ذلك أ  ُمت من ثقات وي اف وهله الايادة جاء
  ِّب لجل أحددددمها يِّبددديف أو الفح مدددا خدددارج الصدددحححني ومدددا  دددان يف الصدددحححني وروايددد   
 .سوامها يف على ما

وهددو مددم لب فحدده  (7)بددن صدداحعبددد اهلل اجلانددب ايفقابدد  للايددادة  يف نل وي دداف أي ددا أ
 . فح ب م  ال ورواة الايادة ال

                                                 

 . وأي ا رواي  عبد اهلل بن صاح  ملف فح ا :  (7)
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واحددة  بدراسد  جااحاادااامد  والق  جااحدات هدله الق دح ل  ل د ن فب له الدراس  اللام
حدد هدوى ألأو تفليط وبدون تعصدب أو ات فل واحدة يف ضوء قواعد احملدثني بدون  

ه مُّدب  ثدْ ت دون صدححح  وهدلا يمفدح مدع مدا أ  ن تقليل هله الوماا  الو أرجو أ  ُم وصلشِّب 
 :  وهو قويل"  الدارقطي ني مسلب و اإلمامبني " مايبيف  

 فح دددا اخمحدددارفالصدددواب , ندددافع أصدددحاب اخدددمالف : وهدددي : ايفسدددأل  الثانحددد  أملدددا و  )
  (ه حيمم  صح  اللوايمني نل الوووا من أ مسلب وما قاله

وعحدا  للوايد  اللحدث وابدن جدلي  علدى  الدارقطي و  الباارال جح    وال يه ل وجه  
 . يبن عمل وموسى اجلعبد اهلل و أيُّوب و اهلل  رواي  عبحد

اهلل ومدن معده أصد   رواي  عبحد نل ف , ومع هلا ,  ال الوج ني صحح    نل فالصواب أ
 .  خل  ... تح يف نهلا ل مور اآل

 .( 03 -00 ص)ني اإلمامبني  وانهل يف رسالو

عن  اهلل بن عمل ونمالاه واي  عبحدفل , ال الوج ني ثابش   نل  : فأقول اآلن وأسمدر  
عددن  عبددد اهلل بددن   بددلاهحب اللحددث وابددن جددلي  عددن نددافع عددن وروايدد  , نددافع صددححح  

قددال احلددافظ   مدداصدددو    عبددد اهلل بددن  بددلاهحب  نل أل, ابددن عبدداي عددن محموندد  حسددو  
 . "ال ارف"ه اللهُ يف وس ش عو,ومل يل ل فحه ابن أيب حامت جلحاا وال تعديالا ,

قد 
َّ
   تطبيق خاطئ لكال  أئمة الن

 

 لح دا ع عدن ابدن عمدل اليدح اجلدادة ويسدبح اليح نداف نل   مث:" 1د قال الباحث ص23
 ."اللسان
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حددددامت أبدددو اللسدددان و ثدددد  هدددلا يعلددد   لح دددا ال يسدددبح , نحددد  اليقددد  غدددر ملدددد ورة والثا
 ."  ثراحاديث  األ

 ه سددلكنلدد  :لقلوددا , عددن ابددن عمددل واحدددا فقددط  اليددح نددافع لددو  ددان راوا:  أقددول -
 .اجلادة

اهلل  ايدا السدحما عبحددوهلدب مداهلب مدن ايفا , م ب على ذلكش  لمواللواة لاع  اتفقأملا 
 .!والعواد ذا  ان القاا  يليد ايف ابلة  الل  , ى القول بأهنب سل وا اجلادةمأتل فال ي

دد -مددن عاقدد  رِّب ول ص ددم  وال يدِّب ف ددلا أسددلوب غددر علمددي  ِِّب أن يقبلدده ولددو  -ثدن ف ددال عددن 
يف -        يفدا جتداونوا فحد دراس  وا ااراالبحىت ,امل  غره من األأو حامت أبو دري 
 شِّب ْقدددبدل ا  مدددع هدددله الدراسددد   -اهلل حبمدددد- ينن أل, لح دددا وصدددلش  الدددو الومددداا   -نهدددلا

 . (7) ذلك ج داا  يف لِّب قواعد احملدثني ب   دق  ومل آ

هلا  (2)أامل وهب , حوا حديث ابن جلي  واللحث وهللا رج:"1د قال الباحث ص21
 وقد ورد االخمالف عدن ابدن جدلي  واللحدث ):قال ف حل  اللحر  لاال نل   اللأن مثل 

وبع ددد ب مل يدددل لوا هدددلا , ونددد  قبددد  محم" ابدددن عبددداي" وناد بعددد  رواامدددا عو مدددا ,
 " روايم ما نو  تأثر االخمالف وهلا االخمالف يؤثل يف

                                                 

لقددد أرجددف ايفلحبددارا  ثددراا  ددلا ال ددالم ومددن يِّبقددارن بددني دراسددو هلددلين احلددديثني ودراسدد  العلمدداء الددلين عارضددوا :  (7)
ف ؤالء العلماء درسوا ألوف األلوف من األحاديدث ودرسدوا األلدوف ,اإلمام مسلماا فح ا وحجج ب جد صد  ما نقول 

وهلددب مددن  اللنجددال وال بِّبدددل أن ت ددون هلددب أخطدداء فحمددا ضددعلفوه وصددححوه وال بِّبدددل أن ي ددون مددو ب تقصددر فحمددا ضددعلفوه مددن
 .ومن يقول غر هلا ف و مبط  جمانف , الصلواب الليء ال ثر 

مب الولقد  ثرة ومن  و .علح ب وي ون الصواب معه و ن  ان هو دوهنب وأق ل مو ب علماا ومن يأيت بعدهب جد ما يمعقبه 
 .جل على ف   اهلل تعاُم َيقول غر هلا فقد  لب وجانف و 

الف علماء تسع  قلون ويطعن يف ج ودهب باجل   واهلوى مثل يِّبلجف عليل  لا ال الم!وعجباا   !  هللا اللج  اللا يِّب

هب وجممو  من صحل  حديث ابن عمل فاللين خالفوا مسلماا تمفاوت وج ات نهل ,هلا من الممويه على القللاء :  (2)
 ! . فأين وضع ب هلا ايفمعامل ايفمطاول ؟. ومحمون  ورواهدمها يبل ون  س  وعللين عايفاا وناقداا 
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 ذا أملا , ا يؤثل يف  سواده  ذا مل ي ج   حدى القه  ل االخمالف   نل  : قلش  -
سدددقااه  و  ذ دددل ابدددن عبددداي وهدددب   وهودددا ح مدددوا بدددأنل ,تدددلج  فحصدددب  ِفوادددا 

 .سقات ابن عبايثبات أصحا ما رووا عو ما ب أ ألنل , ِفو  

مثل روى سيء احلفظ عن ذلك , وأتقن , وما هو ذنب ايفمقن اللا روى عن رحاه 
 ." خطأاللحر وأ

 :على هلا ال الم مالحهات : قول أ -

 الل يملددف معوداه عددن معدىن  المددي   ن  دان النسددبه  يلل و  الدلام هدلا ال ددال نل   -7
 . لرى الفل  بني العبارتني 00 ص  ُم ئقا بني المعبرين فأحح  القار هوا  فل  نل أ

 ذا مل يد ج   حددى (  دلا)  دا يدؤثل يف  سدواده قلدش  ن االخدمالف :"أن قوله  -2
فلحاربندا  الل  دالم مدن نسد  خحالده و   -ب  ِفوادا ذا تلج  فحصد أملا و , القه  ( لا)

 . هلا الللت  ُمالعلماء  ن  مي   ن سبقه

اظ وجمازفة مقيتة
َّ
ف
ُ
 استخفاف بعدد  من األئمة احل

و سددقااه ِفددو  , ابددن عبدداي وهددب  بددأن ذ ددل (7)د ح مددواوهوددا فقدد:"  هقولدد نل   - 
ن الدلا روى ت ابن عباي وماهو ذنب ايفمقسقاما رووا عو ما ب صحا ثبات أأ نل أل

 ".خطأ ك اللحر وألعن ذ (2)روى سيء احلفظ تقن مثل عن رحاه وأ

 . سف اللديد  ال الم جاافا دون روي  ودون وعٍي يفا يقول مع األهو قول من يلس

                                                 

هلا تعمحب باا   يِّبوهب أنل أه  احلديث قد اتفقوا على ما يدلعحه وقد علفش  بطالن هله الدعوة وأمامك اآلن ما :  (7)
 .يوق  ا 

 ! .ل الم فحه اسمافاف خبمس  من األام  احلفلا  هلا ا:  (2)
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مددن حددديث محموندد  بحانددا  ابددن عبدداي ا ضددعف أدلدد  مددن رجدد   سددقات ذ ددلفقددد بحولدد
 .الواضح  فحما سبح واحلمد اهلل باألدل  ماا مدعل 

عو مدا  رووا( ي  واللحث بن سدعد ابن جل يعي )صحا ما ثبات أأ نل أل: "قوله  نل مث  
 هتيددددرددددؤون ولددددو مل ي ددددن مددددن نالل  خلقددددهيف مددددن العجااددددب وهلل " سددددقات ابددددن عبددددايب 

 .ل فمه هله الال  الل ه يف هلا البحث  وجمانفات

ددد  مدددن قدددال مدددن  لا ين رويدددا هددداللدددل  بدددلاهحب بدددن  الدددلنا  وم دددي عبدددد نل احلدددديث أأامل
 نل  : ومدن قدال ! ؟ابدن عبداي سدحيا احلفدظ  ثبداتعن ابدن جدلي  عدن ندافع ب  احلديث

حددديث محموندد  سددحيوا  سددواد   وابددن وهددب وقددد ذ ددلوا ابددن عبدداي يف قمحبدد  وابددن رمدد
 .!؟احلفظ

دد   ددالم ابددن حجددل يف هددؤالء األ  نق  سددأينن   ن نددال مددن م ددانم ب هددلا عددالم الددلياألامل
 "تل لة احلفدا  "تلال ب يف  ُمن يلجع وللقاراء أ. را مايقولالباحث اللا ال يد

وغرمهدا  "اجللح والمعدي " و "ال ارف"و"اليب الم ليب " و" اليب ال مال" و
 .من  مب اللجال

بددن بلددر الممحمددي   بددلاهحب بددن  م ددي: "  -رمحدده اهلل-قددال احلددافظ ابددن حجددل  -7
 (. 2/21)  تقليب .../ثق  ثبش من الماسع , الس ن أبو البلاي 

ثقددد  حدددافظ , هب أبدددوب ل الصدددوعاين مدددوال بدددداللنا  بدددن مهدددام بدددن ندددافع احلمدددرادددد ع2
ددددي  يف    تقليددددب / ع مددددن الماسددددع  و ددددان يملددددحل فم ددددرل  عمددددلهآخددددل مصددددوف ردددد ر ع مي

(7/949 ) 

-رضدى اهلل عودده- بدا ب دل وعمددل علدى علدي  ه  ددان يف د  أنلدومدع تلدحعه ف : أقدول  -
وعمدل      ب دل أيب ا علدى ف د  علح دأن أِّب  قدطُّ  انلدلح صددرا  مداواهلل"  :ومن  المده
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 " اددليب الم ددليب"  بددا ب ددل وعمددل وعثمددان مددن مل حيددب ب فمددا هددو  ددؤمنرحددب اهلل أ
(3/ 7 .) 

 وروايمده يف ( 2/72)  تقليب /العارلة ثق  ثبش من ,  قمحب  بن سعحد الثقفي - 
 .صحح  مسلب

م   تقليددددب /لعارددددلة ثقدددد  ثبددددش مددددن ا,  ِمددددد بددددن رمدددد  بددددن ايف دددداجل ايفصددددلا -0
 . مسلب عن اللحث وحديثه يف( 2/737)

  تقليددب / فظ عابدددثقدد  حددا,  ِمددد ايفصددلاأبددو ن وهددب بددن مسددلب بددعبددد اهلل  -9
 .من اليح يونه عوه عن اللحث "ثارمل   اآل"وروايمه يف( 7/034)

 وابن رم  تقان ومن رجال الصحححني احلفظ واإلأامل  ف ؤالء  س  من  بار   

مددو ب مددن رجددال مسددلب رووا حددديث محموندد  عددن رددحاح ما ابددن جددلي  واللحددث عددن 
 -ي اهلل عو دارضد-عدن محموند بن معبد عن ابدن عبداي عبد اهلل بن  بلاهحب نافع عن 
 .اثوني من تالمحل اللحث مصليان نل والحظ أ

 الل ا  ليا  اتب اللحث وهدو و ن  دان مصد  بن صاح اجل يعبد اهلل اللحث  وخالف ما يف
 .(7)  مابه و انش فحه غفل   ه صدو   ثر ال لط ثبش يفنل أ

 .حفا  ثقاتأامل    احلفاامل  وخالف هؤالء األ

 نعحدددده وهدددو الالادددحوقدددد ت لمودددا سدددابقا عمدددا مي دددن أن ي دددون سدددببا الخدددمالف ب فدددال 
ح ومدن مل يدل له ف د  يلحدسدواد ني لحعا من ذ ل مدو ب ابدن عبداي يف اإل  ان  اجلانب

هودا  مدن سدوف حياسدبه أن يقدول عدن  نل ويددر  أ,علدى  المده  هحياسب نفساق  بع

                                                 

 .وقد اخملف علحه وقد ذ لنا ذلك سابقاا فماداد روايمه ضعفاا :  (7)
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وماذنب ايفمقن اللا روى عن رحاه وأتقن مث روى  :"وني احلفا  ايفمقامل  هؤالء األ
  !!؟ " خطأسيء احلفظ عن ذلك اللحر وأ

غرِض
ُ
ر إالَّ من م

ُ
ة كبرية ال تصد

َّ
 !! طام

هددددلا ايفوضددددو    تددددلج  يل يف الددددلاوهددددلا هددددو "  :(  1ص)  ددددد قددددال الباحددددث يف29
هددلا االحممددال ل ددن , اهلل بدد  حيممدد  صددحمه  ولددحه فحدده اسددمحال  صددح  روايدد  عبحددد

مث ف ددددحل  اللددددحر ذ ددددل , ألسددددبابمقابدددد  الددددلاج  ايفؤيددددد با ال يقابدددد  بدددده يفضددددعحف 
 دا ومِّب وقدد بحل  -أي دا-اللدواهد  ل دا مومقددة  نل مع أ .لح ا واهد للحديث وال حيماج ر
 . (7)" علبأواهلل  تعلحح احلديث السابح يف

 : أقول  -

  : ف حديثني من صحح  مسلبه ضعل نل نسي الباحث أ: أوالا  -

 : بن عمل من ثالث ال  احديث :  هلماول أ -

 .اهلل بن عمل  من اليح عبحد -7

 . اجل ي عبد اهلل ومن اليح موسى بن -2

 .ابن عمل  ل ب عن نافع عن أيُّوب  من اليح معمل عن - 

 .سلف من هلا البحث  على ثبوت روايااب فحما فح دل  اللاوقد سقوا األ

مددد بددن رمدد  عددن اللحددث  حددديث محموندد  مددن اليددح قمحبدد : وثانح مددا  - بددن سددعحد ِو
 . بن معبد عن ابن عباي عن محمون  عبد اهلل بن   بلاهحب بن سعد عن نافع عن 

                                                 

وهلا من أوض  األدلل  على سوء قصده فماذا يِّبقال ,لقد خالف هلا الللج   س  وعللين عايفاا وناقداا مع احلح :  (7)
 فحه بعد هلا ؟



 

 (83) 

بدن  بدلاهحب  دا فح دا عدن بدن عبداي و ج صدحح  مسدلب لدحه فح دا اورواي  محموند  خدار 
 . بن معبد عن محمون عبد اهلل 

 . رواي  ابن عباي عن محمون  ِدث يف ه ال يلكُّ نل وقد ذ لنا سابقا أ

 .تبا  المابعنييف ابق  أابن حبان قد ذ له  نل بن معبد ف عبد اهلل بن  بلاهحب أملا 

ادددليب الم دددليب " وددددنا ه ظدددع مدددن محمونددد  ولدددحه ذلدددك بصدددحح  عنلدددقحددد  أ: وقدددال 
(7/7 1.)    

ومل يصدلح ...  ) :مل يسدمع مدن محموند  قدال عبدد اهلل بدن بدلاهحب  يدلى م لطداا أن و 
يف عوددد ابددن سددعد  هعلمودداه مددن القدددماء ايفعممدددين و ددللك ذ ددل أحددد مو ددا  هبسددماع

  مددددالاإل ( صدددد ار الصددددحاب    الل الطبقدددد  اللابعدددد  مددددن ايفدددددنحني الددددلين لددددحه عودددددهب 
(7/ 99) . 

عبدد اهلل بدن  بدلاهحب فحده عدن  الدلاسدواد اإلأخدلج ولدلا لأا يلى هدلا الد مسلماا  ولع ل 
 . عن ابن عباي

 ددا هددو عددن ابددن عبدداي عددن  هددلا احلددديث  يددلج  أنل  -اهلله رمحدد– ااايفددمددام اإلوهددلا 
ومددن مسددود  ]: عددن محموندد  فقددال عبددد اهلل بددن  بددلاهحب ب مددن قددال عددن وهن محموندد  ويِّبدد

بددن معبددد بددن عبددد اهلل بددن  بددلاهحب :   عددن الوددُم ايفددؤموني أارث محموندد  بوددش احلدد
محان مان أ - تعتاا مدا   للىتلاا -صاة  ميا  "  :حدديث  عباي عن محموند 

مددد بددن رمدد   يف م "  مداا   للىنعلاا  إال  ىاار صااة  مي اا  ساا لل  أ احلدد  عددن قمحبدد  ِو
إن مد ىاات ،للشااقنت  للماارأ ً  ن  أ) : وفحدده قصدد  ,  المهددا عددن لحددث عددن نددافع عودده بدده 

(  2:720 ايفواسددك) ي يف (  بياات للى داا  مااا  صاالين  ملت  علاار ن  لله  شاا  نا
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مدد بدن رافدع  المهدا عدن عبدد الدلنا  عدن ابدن جدلي  عدن  بدلاهحب سحا  بن  عن  ِو
 .ه نافع حنو 

وغدره عدن ندافع عدن  دي ورواه موسدى اجل.  الصالة عن قمحب  بده ومل يدل ل القصد يف و 
 .  ابن عمل وقد م ى

بعد  الوسدر يف وه دلا وقدع ,هدله ال لد  يف القاسب هلا احلدديث أبو وه لا ذ ل 
 .  مسعودأيب من  ماب 

بددن معبددد مددن رجددال عبددد اهلل بددن  بددلاهحب تللدد  يف  هب ددل بددن موجويددأبددو وه دلا ذ ددل 
 .  احل يف عن محمون   يلوا هنل أمسلب 

أول  مدداب يف وهددو  -مل يددل ل فحدده عددن ابددن عبدداي-عددن قمحبدد   الوسددااي هو ددللك روا
 .( 729الصالة)ايفساجد من السون 

 .  ن قاله واهلل ي فل لوا وهلبو   ذلك وهب  ل 

عددن ابددن عبدداي عددن محموندد  و ددللك " : مسددلب " عامدد  الوسددر مددن صددحح  يف وهددو 
 .تلل  ابن عباي عن محمون  يف ذ له خلف 

 .عن محمون تلل  ابن عباي يف مسعود أيب بع  الوسر من  ماب يف و للك وقع 

لحددع يف وهددو ( 723ال ددربى: ايفواسددك ) الوسدداايجددلي  عوددد ابددن و ددللك حددديث 
حددثوا : ولفهه عن ابن جلي  ظعش نافعا يقول ,الوسر عن ابن عباي عن محمون  

 قالددش  محموندد  نوج الوددىب  نل أ هابددن عبدداي حدثدد نل أبددن معبددد عبددد اهلل بددن  بددلاهحب 
ال عدن    "عدن ابدن عبداي عدن محموند  بلاهحب عن "احلديث نل أيف صلي   وهلا لفظ  .
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 (093-72/090)      ردلفاأل َفد  اهدد مدن [ واهلل اعلدب-(7)عدن محموند  بلاهحب 
. 

  بلاهحب من رواي   اوم لطا مسلب و وقف ابن حبانمام اإلو ا يف ب من تصلف 

أندلدين مدد يم د  وهلل احل (2)اوالودوو  ااو وقدف ايفد,بن معبدد عدن محموند  عبد اهلل بن ا
احملدثني بعد مسلب واللين أ ثل ن ي ون أسمبعد أ وال  لحه فحما ذهبشِّب  السش وحد

وعحدددا  علدددى الددددارقطي و  الوسدددااي ل دددب سدددوى أو  ,جدددالل بدددالقبول واإل ها  مابدددوْ لقلدددت  
 .خلج ا مسلب أ الو اعمقاد ثبوت هلين احلديثني من الطل  

ثبات هلين احلديثني  ان جده من   و لا يس ن رو  هلا الباحث ويلهب عوه ما
 .ثبااما ودعب الق ما ورداا على أالو   دلل ة األويه ل له قول 

ولددددحه فحدددده ": ولدددده قن أولددددحف ب , ددددا رددددب ات مدددن أعلل أو ويه دددل لدددده ضددددعف حجدددد  
ايفم لمدني  ف نل عوه فمحال  ادجِّب  ال"  صح  رواي  عبحد اهلل ب  حيمم  صحمه  اسمحال

   ما يثبش يف  ال لب  يلون اسمحال  مث  هلا المعبر اليف دهب ايفبمدعني اللين قلل 
حداد ال آخبدار أالصحححني ألهنا عوددهب يف  ا مل يمواتل ولو  ان  عن رسول اهلل 
 )!( وما  ان  للك حيمم  ال لب )!(  ا تفحد الهن  تفحد العلب و 

قودا  ا وتفلسدفوا إلوم مدا سفسدطو . ون يدي ب وويد  هلدب  دا يهوُّدأفوي  هلب  ا  مبش 
ال  عددداءا ال ادن  حقددداا حددده بن ِِّب و  نصدددار سدددو  رسدددول اهلل أ فددد نل ,عدددا   دددلياهنب ايفابدددول اللل 

                                                 

مسدلب ويف يف عامد  نسدر  ةابن عباي عن محموند  موجدودرواي  بأنل  -رمحه اهلل-ل من اإلمام ايفااانهل هلا المقلي:  (7)
 ُم . لحع نسر الولسااي ال ربى عن ابن جلي  عن نافع عن  بلاهحب بن عبدد اهلل بدن معبدد عدن ابدن عبداي عدن محموند  

يف هله اللواي  عن ( ابن عباي )  نله ال ذ ل لد : ويقول  ويأيت ايفلحبارا يف افولمه العلمح  فحِّبجانف. آخل ما قللره ايفاا 
ولقد  للر ايفلحبارا هدله اثانفد  يف حبوثده ! ف   هوا  جمانف   أردُّ من هله اثانف  ؟! محمون  وأنل ذ له خطأ  وتصححف  

 .  فاعمربوا يا أويل األبصار !! 

 .وهب  س  وعللون عايفاا  وغر هؤالء  ن صحلحوا هله األحاديث ورواهدها:  (2)
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بعدني االحمقدار واالندراء   الل الل ندوا  ال لدأومدا ردا له مدن ,هلا اهلدليان   ُميوهلون 
دثني ايفعلوفد  عودد احملد هيث جاء عن اليدح الثقدات العددول بلدلوادح   ل   ويلون أنل 

ن  جمدددال العمددد  و يف  هبددداب االعمقددداد ويطبقونددديف ويؤمودددون بددده ,فحدددد العلدددب والعمددد  يِّب 
 . دلواجلال الم أصحاب نوف أرغمش 

 "     :الو يفوضدو  رسد اسدباب اخمحدار أمدن  أنل    علمدش  هد: ا للباحدث نحدثاأقول و 
 ههددو مددا يلددو"  ومددن البواعددث القويدد  للو ددو  بدده " الدددارقطيمسددلب و بددني اإلمددامني 

اإلسدددددالم مدددددن هجدددددوم عوحدددددف غاردددددب علدددددى  - هدددددلا العصدددددليف  -اإلسدددددالم خصددددوم 
 نآالقدددل   ُمثحمددد  تدددارة ه بمسدددديد ضدددلبااب األمسدددم دفني هددددم بوحانددده وتقدددوي  أر انددد

ِّبط للة  لاال ال لمي
 ال يأتحه الباا  من بني يديه وال من خلفه وتارةا  ُم السول  ايف

 ..."ه االق  وبحان ثمالته وتقححد إلدفهأن و آالقل  يي اح يفلام تفسر و  هيالو 

تبداع ب أالمدا و اإلسدالم ويفدا  دان هدؤالء ايف لضدون ايفمحداملون علدى  " : ن قلشأ  ُم
 هونهلاادددالددددارقطي ويسدددم لون مثددد  انمقددداد ت دددأة قدددد يمادددلون اإلسدددالم دعحددداء أمدددن 

  نسددددالم وصددددحالإلمددددن محايدددد    لحددددهتعوحدددده هددددله االنمقددددادات ومددددا ادددددف  جدددداهلني مددددا
 .وصوصهل

دد  ه وايففدد ون علدددى محلمددداإلسدددالم  دددا يمصددور هدددؤالء ايفم جمدددون علددى  دي ب علدددى ال نددهنل
 ...هونصوص

ن  - صدددححح   نمحجددد  ُمالوصدددول مدددن دراسددد  هدددله األحاديدددث  وغدددايو)  :مث قلددش 
 هدايفمابعدددات واللدددوا وءضددد م انم اودرجاادددا مدددن الصدددح  وغرهدددا يفيف  -رددداء اهلل 

 ني مسددلبمدداماإلبددني :) الومقدمدد  رسدديف  هددلا مددا قلمدده (اسدد  قواعددد االصددطالح ودر 
 (9-1ص) (الدارقطيو 
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مدددده تواول الددددلاوالسددددو  وايفوضددددو  اإلسددددالم عددددداء أالددددلد علددددى يف افقددددد  ددددان مددددن أهددددد
مددددن مالحدددددة  -فحدددداداد خصددددوم السددددو  اإلسددددالم علمدددداء   ي ب ددددمومقدددددة مددددن قي أحاديددددث 
أقوال بد تعلقداا  -والسدو سدالم اإلهلا ايفحدان من احملسدوبني علدى يف تباع ب أورواف  و 

ددالددو الصددححح  القويدد  و حاديددث واأل, هددؤالء العلمدداء نقددد مددن علمدداء  لح ددا ه مل يموجل
ددأ ردددكل  الم الاإلسدد درجدد  المدددواتل   ُمن تصددد  أ  ُما  لمدددا  ثددلت الق دددا نادت قددوة هنل
ين أندلد  الل با دا يف  دا احلجد   شن  انش صححح  لدلااا وثبمد و , ةايفومقدحاديث واأل,
األعددوان واألنصدددار م مدددا بل دددش   ُممحدددان القمدددال حيمددداج يف  جددد  القدددوان رددب  ا باللل أِّب 
 . هتِّب قول 

داد ا تدا هنل أايفمابعات واللواهد وال رك   ُمَماج حاديث هله األيف ف للك اللأن 
ُن  ِِّبيدد  ب مددن اللددبه الددو ياجح ددا  ُمهنيدداول مددا يف أذهدا  ول السِّبدد  دا قددوة والودداال فح ددا مدن 
 .  عودهب قوةحاديث تاداد هله األمسامع ب خصوم السول  و 

مث ف ددددحل  اللددددحر ذ ددددل رددددواهد "  :قولدددده يف و ددددلا الموضددددح  يه ددددل خطددددأ الباحددددث 
 !! " لح ا للحديث ال حيماج 

 -ي دداأ-  ددا مومقدددةاللددواهد  لل  نل أمددع "  : ههددله بقولددمدده ردف قولأسددف مث مددع األ
 "واهلل اعلب  -ح تعلحح احلديث السابيف وقد بحوم ا 

ف حددديثني مددن صددحح  الباحددث ايفسدد ني قددد ضددعل  هددلا نل أب القددارئ ال ددلمي ليددوقددد ع  
جلددب  ايفمابعددات وقددديف ومددن اليددح حسددن ,مسددلب جدداءت مددن اددل  صددححح  قويدد  

ددمعبددااال يأو  هيلغمدد ومددا تددل  حقدداا  هورجلدد هعلح ددا خبحلدد ر دد  بدده   الل ه خطددل ببالدده دِّب مل
 .  عحف هلين احلديثني وتعلحل مالم ى به فلحاا وسع   الا جي ع  

أنلدده ج ددال   ونعددب ايفواقلدديف وسددار علحدده  اهِّب تبولدد الددلا همو جدد نل أ حشِّب قددد وضلدد ين ندلدد مث 
فدارجع  ورده مسدلب مدن ادل ٍ أ الدلاهليدلة أيب ت عحف حدديث  يمو   مسلب يقم 
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مث مدددا  فددداه  ددد  هدددلا حدددىت سدددعى حثحثدددا لوقدددد , يلددد ى صدددد   المدددأخدددلى ة مدددلل   لحددده
 .!ة ا مومقدا  لل هنل أويبني لوا ,ابن عمل ومحمون   دعموا  ا حديثيْ الو واهد الل

 خصوم ربن    يِّب أقول وال - اوالسو  لعم  هلا الباحث العبقل اإلسالم فلحصفح خصوم 
ددألاإلسددالم  مددن  ام هلددب هددلا العبقددل  ددا قدددل  لحصددفقوا فلحدداا  -ون  ددلا الم بددرلِّب ب ي فِّبددهنل
م هلدب مدن ت دعحف و دا قددل ( ! مدو   مسدلب ) د هلب بد هسمحعلى مو   ياام  دراس  ق

 ييقم دددأحاديدددث أو بدددواب أمدددن صدددحح  مسدددلب ومدددا يملدددوه مدددن  ههدددلا البددداب ب املددد
ِِّب  همل يطبق اللا هلا ايفو   الفلّ  الطعن فح ا القدلن يف  اهدلا العبقدل   الل  ماا    تطبحقا 
 .!! العللين

 ين بد دتد  يف هدلا الملدمر اجلداد  - نيمحع ايفسلباهلل معلل احملدثني ب  ول - لُّ دِّب ي   فعالم  
دد الطددل  مث أقددوى وردمهددا مسددلب بطددل  مددن أل بعوددف علددى حددديثني هددلا ايفددو   مث ال ل

  ! والعقالء االسموماجذ حاء أتل  ل ؟ ال ل بعوف على رواهدمها 

 

 دراسة الشواهد حلديث
 
 ابن عمر وميمونة ي

   -رضي اهلل عنهم  - 

ن  ان قد  و اآلن  سأدرس ا هلله اللواهد ل ي هوانمقاد دراسمه ر  أمل  نلي : أقول مث 
ابدن يف لودافع  بداب ايفمابعدات واللدواهد ولوبددأ  مابعد ٍ يف عن احملددثني المسدام   لف  عِّب 

 : عمل 

سحا  بدن يوسدف ثودا عبدد ايفلدك عدن عطداء عدن  حدثوا  (2/25)أمحد مام اإلقال 
 فضال أهالا  مسالدي  فال  صالة  ) : ال قد ابن عمل رضى اهلل عو ما عن الوىب 

 (   فض أ لمسدي  لحر م فهو  إلا  لمسادي  منلف صة  فيما سو ه أمن 
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 . ثوا ِمد بن عبحد عن عبد ايفلك عن عطاء به( " 2/799) : -رمحه اهلل-مث قال 

 : سناد دراسة رجال هذا امإ

 ( 7/3)  تقليب / نر  ثق  من الماسع  األ سحا  بن يوسف  .7

  تقليدددب / ( ددلا) ةثقدد  حيفددظ مددن احلاديددد  علددل  عبحددد الطوافسدددي ِمددد بددن .2
(2/799) 

خدش م / وهدام مدن اصامسد  أصددو  لده  يلنمدسدلحمان العأيب ايفلك بدن  عبد . 
 (7/975)  تقليب 

تقليب .  / رسال من الثالث  ل وه  ثر اإل هثق  فقح يرباح ايف أيب عطاء بن  .0
(2/22 .) 

ثقدد  أمحددد احلددافظ قددال يف ال ددو " : سددلحمان أيب ايفلددك بددن  عبددديف وقددال الددلهىب 
 ." عن عطاءأحاديث ال وف  رفع أه  طئ من أحفظ يِّب 

 .د حلديث نافع عن ابن عملفحديث  اليوال عن درج  احلسن ف و ممابع جحن 
 
  :  الشواهد -

 : ابن عمل ومحمون   ياللواهد حلديثيف  ه ا سقم
 مدداب -( 7754)ح  31 /7)الباددارا صددحح  يف هليددلة أيب حددديث  -7

: قدددال ( بددداب ف ددد  الصدددالة يف مسدددجد م ددد  وايفديوددد  -ف ددد  الصدددالة 
اهلل حدثوا عبد اهلل بن يوسف قال أخربندا مالدك عدن نيدد بدن ربداح وعبحدد 

 . ملفوعاا بن أيب عبد اهلل األغل عن أيب عبد اهلل األغل عن أيب هليلة 
مددددن اددددل   ( 747 -2/7472)مسددددلب حددددديث أيب هليددددلة يف صددددحح   -2

 . بن قار  عبد اهلل بن  بلاهحب على سعحد بن ايفسحب و مدارها 
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 (وهدو القطددان)مددن اليدح حيددىي (  2/099,01)أمحدد مسددود   ُم هوعاوتد - 
 .بن قار عبد اهلل بن  بلاهحب سلم  عن أيب عن ِمد بن عملو عن 

 ب ل بن أيب ايفلك بن عملو قال ثوا أفل  بن مححد عن  مث من اليح عبد -0

 .  هليلةأيب ن غل عحام عن سلحمان األ

 .هليلة أبو ثوا أيب نا أنا ِمد بن هالل قال أمث اليح يونه بن ِمد  -9

 : سانيد دراسة هذه األ -
 ِمد بدن عمدلو بدن علقمد  قدال فحده احلدافظ:  أمحدأسانحد ول من األاإلسواد يف 
 .( 2/753)تقليب " وهامأصدو  له " :

ي مددب حديثدده وقددال :  حددامتأبددو وقددال  " ( :90/ )ال ارددف يف  ُوقددال الددله
ردحر ملدد ور (:"  31/ )ايفحداان يف وقددال الدلهىب ". بدأي  هلدحه بد :"الوسدااي 

ثقد  أنلده مو دا  وح دى عدن ابدن معدني أقدواالا "  سلم أيب ل عن  ثي حسن احلديث مِّب 
 .  مموسط قواالا أعن غره وح ى 
قطدان حيدىي هدو ال: سدواد أاملد  وبقحد  رجدال اإل,حدوال األأقّ  حسن على  هفحديث

ايفدىن عبد اهلل أبو غل هو وسلحمان األ,اللمحن بن عوف  هو ابن عبد  سلمأبو و 
 .  /ثق  من  بار الثالث  

ثقد  مدن ,  اعدامل العقددأبدو  يعبدد ايفلدك بدن عمدلو القحسد: فحده ثاين السواد واإل
 (7/927)تقليب  .  / الماسع  

د ي   تقليدددب    م/ ثقدد  مددن السددابع  , نصددارا فلدد  بددن مححددد بددن نددافع األأو 
ثقدد  ,نصددارا ب ددل بددن حددام هددو ابددن ِمددد بددن عمددلو بددن حددام األأبددو و ( 7/92)

 . (55 /2)  تقليب /عابد من اصامس  
 .صايعإست د مهالل , ثق   ما تقدم ,  غلّ مان هو األحوسل
مدد بدن هدالل : الثالث سواد واإل وأبدوه هدالل صددو  فحه يونه بن ِمد ثق  ِو
 . فحه جم ول سواد  ف و  قف له على تللأمل 
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 . عوه ىنا غي يف فوحن   الل اللواهد و يف ن جتعله أ ش  ريف ْن 
فمو ددددا مددددا هددددو يف  -رضددددي اهلل عوددده-و دددلا ته ددددل  ثددددلة ادددل  حددددديث أيب هليددددلة

 . الصحححني ومو ا ما هو يف غرمها 
يف راحسدددحان هليدددلة مو دددا اليقدددان أيب ادددل  ومصدددادر  ثدددرة حلدددديث مامدددك اآلن أف
اين ثددلصددحح  واواحددد مو دا أمحدد اإلمددام مسدود اددل  يف ثالثد   ومو دداني صدحححال

 .ضعحف  ثالثواليح  حسن
 

    !! تناقض يقو  على اهلوى
 

  هددلا الباحددث ححددث قش مددن العجددب مددن تودداردديفدداحفظ هددلا واعجددب ما    
يف "  هرير  من طرق صايا  وسلي  أبا ـ يث ألرج " : يقول عن مسلب 

 .   ص
مددددن أخددددلى اددددل   هالقدددد  ُمش مل وقددددد ضِّبدددد-ليددددلة هددددلا هأيب حددددديث يف يقددددول مثل 

مااا " : يقدول  -رددواهد ناداددا قددوة لح ددا ش مل وضِّبدأمحددد مسددود صدحح  الباددارا و 
 !! " يح أه  متقد   للىش لله  كل   ن  أ

أنلده ب د  قدوة وردجاع  ويدل ل لودا  ( كن) قوله بصدح    داا ؤ ن مِّب  ه لا يقول جانماا 
 .احلديث السابحيف  ا و  قد بحدل 
 . مثال هلا البعبع ايفاحفأمن اإلسالم وي   ب  يا, سو  رسول اهلل  وي    ويا
أمحدد رواه  اللا -رضى اهلل عوه- حديث جابل: سقم ا الو ومن اللواهد  -2
اجلبدددار بدددن ِمدددد  وعبدددد( مدددد ابدددن ِيعدددي )ثودددا حسدددن :  ( 0 / ) همسدددوديف 

 لمي عدن عطداء عدن جدابل عن عبد ال يقاهلل بن عملو اللل  ثوا عبحد: قاال  اصطايب
 .به  عن الوىب 
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ال دلمي عدن عطداء  اهلل عدن عبدد ايفلدك ثودا عبحدد بدن عبددأمحد ثوا  ( :51 / )و 
 .  به
 : ين سناددراسة هذين امإ -
 : ول فيه األسناد امإ -
وهدو مدن تالمحدل   دان هدو الاعفدلاين  نْ فد , ُم من هو ن بن ِمد مل يمبنيل د احلس7

 . ف و ثق   - هاللحر عن تلمحل الو ن يأيبعد  وال - أمحد
 .همن يقوم مقام بعده اللاهلا و سواد اإليف  ف نل ن  ان غره فال ي ل  و 
الطبقدد  يف الثقددات يف ابددن حبددان  هذ ددل  االعدددو  اجلبددار بددن ِمددد اصطددايب ددد عبددد2

اهلل بدددن عمدددلو  وروى عدددن ابدددن عححوددد  وبقحدد  وعبحدددد,وغددره أمحدددد اللابعدد  روى عوددده 
 ( 73ص)ح  ايفوفع  تعج"  يقاللل 
ر دا وهدب , هثق  فقح اسدوهب األ بوأ قيالولحد اللل أيب اهلل بن عملو بن  د عبحد 

ايفصددددددورة يف ايفطبوعدددددد  ايفصددددددلي  و يف  ددددددلا ( 1 7/9)تقليددددددب .  / مددددددن الثالثدددددد  
 .  وه  للىص للك: من الثامو  ( 793ص)
 (. 7/973)تقليب .  / ثق  من السادس  , اد عبد ال لمي بن مالك اجلار 0

 . مل ور وتقدمش تللمه مام وعطاء 
 : ثاني السناد امإ -
حج   ثق  ت لب فحه بال اسدحيىي األأبو  اينايفلك بن واقد احللل  بن عبدأمحد د 7

 . تلجب هلبسواد وبقح  هلا اإل( 7/24)تقليب  .  ي  / من العارلة 
 . ن    ل يزي و  وللع ،صايع ث نا للىست د م ىا يث ب إل

 : "ني ماماإلبني " :الو رسيف ورداا أالو للواهد ومن ا د2
 ( 0/9)أمحد مام اإل هروا:  -اهلل عو ما يرض-بن الابر عبد اهلل حديث  -

ثودا حبحدب ايفعلدب عدن ( ابدن نيدديعدي )ثوا محداد قال ثوا يونه :  -رمحه اهلل-قال 
 . سا  احلديث - قال رسول اهلل : بن الابر قال عبد اهلل عطاء عن 
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 : سناد دراسة هذا امإ -
ثقد  ثبدش مدن صد ار ,ِمدد ايفدؤدب أبدو  دد يدونه بدن ِمدد بدن مسدلب الب ددادا7

 (. 93 /2)تقليب .  /الماسع  
تقليدددددب . / ثقددددد  ثبدددددش فقحددددده مدددددن  بدددددار الثاموددددد ,دددددد محددددداد بدددددن نيدددددد بدددددن درهدددددب 2
(7/751.) 
تقليدددددب .  /صددددددو  مدددددن السادسددددد  ,ِمدددددد البصدددددلى أبدددددو دددددد حبحدددددب ايفعلدددددب  
 .نرع  أبو وابن معني و أمحد  هقووث( 7/792)

 يللباان  لاا للىلر وللى تااا    وناا  صااااـاا للل للعأنااّن ـداان  لاا  إساات د وهاا  
 .ى   ى  من للى ق بع ت وللعمر كاىك  وغيره  

  :  ال ماب ايفل وريف د ومن اللواهد 0
ثودا هلدحب عدن حصدني عدن ِمدد بدن الحد  بدن ر اند  : قدال أمحد مام اإلرواه  ما

 .وسا  احلديث - ل قال رسول اهلل عن جبر بن مطعب قا
 :سناد دراسة امإ -
 . مهالمدلحه مع ثقبمل ور , طيد هلحب بن بلر الواس7
 .ما ح بالسل صلن تِّب أن   الل ال يقب  حديث ا الو  هيالطبق  الثالث  و يف احلافظ  هعدل 

 . من ابقات ايفدلسني 01صانهل 
 (. 7/792)تقليب . /ة خل أثق  ت ر ب, لمحن السلميال د حصني بن عبد2
تقليددددب  .ثقدددد  مددددن السادسدددد , ايفطلددددُ  ددددد ِمددددد بددددن الحدددد  بددددن يايددددد بددددن ر اندددد 
(2/71 .) 
 هضددعف يوجددرب  ددا سددبقسددواد اإلفددي عوعودد  هلددحب وهددو مدددله فسددواد هددلا اإليف 

 .تل د لههي الصححح  وهو يل د هلا و سانحد من األ
ربعدد  أهددي و ,محموندد  ابددن عمددل و  يْ اسملدد دت  ددا حلددديث الددو اللددواهد هددي هددله 
 .هليلة أيب حديث جابل وحديث : حديثان  والصحح  وه: مو ا 
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دددد  غددددر واحددددد مددددن  هحددددديث ابددددن الددددابر وقددددد صددددحح: ومو ددددا احلسددددن وهددددو  أامل
 .احلديث

ددد  خدددلون مدددن آومثانحددد   االدددرب وايفودددلر  مدددو ب ابدددن عبدددد  دددلهب ذ  احلدددديث سدددحأيتأامل
 .يفمابعاته هحو ب صحل هنل أعمقد أو 

جدددرب  مدددا هدددو وف دددو ضدددعف ي,ثقددد   مدددام فحددده ضدددعف بسدددبب تددددلحه  مدددا:  ومو دددا
 .معلوف عود احملدثني

يف  -اهلل عو مدا يرضد-حلدديث ابدن عمدل ومحموند   امحداة ايفلحبدار هناي  حبث يف و 
مث "  : قدددال (94)وهدددو احلدددديث رقدددب  مسدددجد رسدددول اهلل يف ف ددد  الصدددالة 

اللواهد  ل ا مومقدة  نل أمع  لح ا حيماج  ف حل  اللحر ذ ل رواهد للحديث وال
 ! "تعلحح احلديث السابح يف وم ا وقد بحل  -ي اأ–

ن أ  ُم ودفعددي لح ددا بحددان وجدده احلاجدد    ُملدراسدد  اللددواهد مث  فقولدده هددلا دفعددي
مه رى دراسقد فح ا اللواهد ألمنادري فح ا احلديث السابح و الو ورا  الب األأ

 . ةا  ل ا مومقدهنل أونقده هلله اللواهد و حف 
ممسددع  لدددال فح ددا العجااددب ل ددن لددحه فلأيددش مه دراسدد لددشِّب مل أوتورا  األ فوصددلمي

 .  سني( 94)ب قاحلديث ر يف من الوقش لدراس  جااحااا  ما عملش 
عمقدد ألالحد   عو ا صدورة  أِّبعطين أالدراس  المفصحلح   يل أت  م  ححث مل تد  فلأيش 

 : تممث  فحمايأيت هي فح ا عربة و فاي  و  نل أ
 

حوا 
َّ
 منازعته الباطلة لعدد من العلماء صح

     -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن الزبري 
 
دد  ايفوانعدد  واصددالف أليف ويدد  قى الباحددث رغبدد  لددد   نل أيبدددو : أوالا  - احلددديث امل

ف د  يف  - مدااهلل عو يرض-بن الابرعبد اهلل حلديث  دراسمهيف  -فقد خالف 
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ددد  لاعددد  مدددن األ -  م ددد  وايفديوددد اْ مسدددجديف الصدددالة  تصدددحححه   ُمذهبدددوا امل
 . !!ه بدعوى االضطلاب فح هت عحف  ُموذهب هو 

 : هدى وال  فاءة  اللين خالف ب بدون حج  والامل  فمن هؤالء األ
 
 .د ابن خامي 2     د ابن عبدالرب7
 د وابن حام 0     د وابن حبان 
  اد والطحاو 3      اد وايفولر 9
 وابن حجل  د9      يد والار ل1
 د واأللباين74        ا د والسم ود5

 : وخالف 
 .اد والبوصر  د وابن حجل    2   ادا د ابن عبد اهل7
ه وقدد ايفوضدو  نفسديف  -رضدى اهلل عوده-تصدحح  حدديث جدابل يف لبداىن د واأل0

وهلدددلا مل يلمفدددش  هب حجددد  علدددى ت دددفحعقيدددومل يِّب . البادددارامدددام اإلذلدددك   ُم سدددبقه
ب حجدد  علددى ت ددعحفه قيددمل يِّب نلدده أل -رمحده اهلل-الباددارامددا قددال   ُمهدؤالء العلمدداء 

 .ا ال لمي اجلار   الف  عبد  الل 
 

قل عن ابن معني 
َّ
     -رمحه اهلل  -تلبيله يف الن

 
  :ال لمي فقال  ن يربهن على ضعف احلديث بعبدأراد الباحث أو 
علحده  هيوافقد ال   ايدلوى عدن عطداء مد هل ود, وال رك  نفسهيف ال لمي ثق   وعبد" 

 . " يئ عوه رد هوهللا قال ابن معني بأن حديث,أحد 
: " فقال -بقوله هلا- ملاد ابن معني بنيل  -اهلل هرمح-عدا ابن  ل نل : أقول  -

دلِّب قبدن يِّب   دان الودىب ) عدن عاالد  يعي  راد ابدن معدني أ دا  (  اا وءدث وضد دا وال حيِّب
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اددددليب (  صدددداحل  مسددددمقحم اديددددث أحال ددددلمي  لددددحه  حفددددو  ولعبددددد هنلددددأل,هددددلا 
 ( 10 /3)الم ليب 

  ُمحبددديث عاالدد  ايفددل ور لحصدد   هدقحلدد الددلاعدددا فدد   الباحددث تفسددر ابددن 
 .وهو ت عحف حديث جابل  همقصود

  ُمهددلا ال ددالم و أجددد فلددب ( 9219)رقددب  اتددارير الدددور   ُمهددلا ولقددد رجعددش 
رواي  ابن اهلحثب فلب تارير ابن معني و ُم ( 052-74 )تارير عثمان بن سعحد 

 .  ال لمي الثواء على عبد  الل فح ا هلا ال الم ولحه فح ا أجد 
ن أو عدددا ن يوقدد   ددالم ابددن أنصدداف  انددا يقم ددحان مودده فاألماندد  واإل وعلددى  دد   

و دان مدن عددا  دالم ابدن   وءضديف حديث عاال  ايفل ور يف مه حيصل رداءة رواي
يدلج   ذ لدحه لديده مدن احلجد  مدا قدف يمو أو حوه ن يوافح مدن صدحل أسلب له األ
 .من خالفهرأا على  الباارارأا به 
 
 

قل عن بعض األئمة
َّ
 تلبيله يف الن

     -رمحهم اهلل  -

 
بعدددد    ُمقددددواال أيوسددددب  (059)دراسدددد  هددددلا احلددددديث رقددددب يف  هيمِّبددددأر : ثانحدددا  -
 .!! لح ب جام بوسبمه  فلقا بحو ا وبني مارأيش هلب اقو أ  ُمرجعش  ف ذا امل  األ

(  ددلا) جعلدونالددارقطي ار و والبددال  البادارامدام اإل نل   : قلددش: " فمدثال قدال هودا 
 قادح  لصحمه  ات عل هلا احلديث باللل يف هلا االخمالف على عطاء 
 .  ص" اد احملدثني قل وهلا هو ايفعلوف عود الودُّ 

 .! جتده  ما ذ ل هلا  الباحث  الم ب ال   ُمرجعش ف ذا 
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قدددددال  اسدددددلحمان بدددددن عمحدددددح احلجدددددان "  ( :2/25ج2  ) البادددددارام ف دددددلا  دددددال
نددا ابددن عححودد  عددن نيدداد بددن سددعد عددن سددلحمان بددن عمحددح عددن ابددن الددابر  ااحلمحددد

(  هايفسددجد احلددلام خددر مددن ماادد  صددالة فحمددا سددوايف صددالة ) : ظددع عمددل يقددول 
 نددا ابددن جددلي  ظددع عطدداء وسددلحمان بددنأالددلنا   نددا عبدددأسددحا  بددن نصددل  وقددال 
 " حح عم

وقال عارم ومحاد بن نيد عن حبحب ايفعلب عن عطاء  : -قوله  -ظعا ابن الابر 
 . عن ابن الابر عن الوىب 

     بدددن ندددافع عدددن سدددلحمان بدددن عمحدددح عدددن ابدددن الدددابر عدددن عمدددل عدددن  بدددلاهحب وقدددال 
 . الوىب 

 ال لمي عن عطداء عدن جدابل عدن الودُ اهلل عن عبد وقال جىي بن يوسف نا عبحد
 ص  ي وال. 

المدددارير  "وال يثبدددش  وقدددال عبدددد ال دددلمي عدددن عطددداء عدددن ابدددن عمدددل عدددن الودددُ 
 "ال بر 

أنلددده ال دددلمي ب علدددى حدددديث عبدددد  الل مل حي دددب أنلددده يف واضددد   الباددداراف دددلا  دددالم 
 .يثبش  الأنله اليص  وب

ن نقدول أوس ش عن اليح حبحب ايفعلب وغرها من الطدل  ف د  جدون بعدد هدلا 
  ات عللددهددلا احلددديث بالددلل يف جعدد  هددلا االخددمالف علددى عطدداء  اراالبادد ن : 

 . !ه ؟لصحم   قادح  
دة ثوا محداد بدن نيدد عدن حبحدب ايفعلدب ببن عأمحد حدثوا  : ار قالوهلا  الم البال 
ملجدي يف صالة ) :قال  رسول اهلل  نل أرباح عن ابن الابر أيب عن عطاء بن 

هامللجد احلرا  ف إالَّ  لف صالة فيما سواهأفضل من أهذا 
َّ
 .( يزيد عليه مائة إن

ه إف) : حدا قدال أاخملف على عطاء وال نعلب : ار قال البال 
َّ
(  يزيـد عليـه مائـةن

 .سلحمان عن عطاء عن ابن عمل أيب ايفلك بن  ورواه عبد . ابن الابر  الل 
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 .عاال  أو هليلة أيب سلم  عن أيب ورواه ابن جلي  عن عطاء عن 
 . " هليلةأيب سلم  عن أيب لحلى عن عطاء عن أيب ابن  ورواه

ات هدلا احلدديث بالدلل يف جع  االخدمالف أنله ار ف   يص  القول بهلا  الم البال 
 . ال  !؟قادح    علل 

هليدددلة أيب حدددديث يف القددددح   ُم ار يدددؤداالبدددال   ُم هنسدددب الدددلاف دددالم الباحدددث 
 .  وحديث ابن عمل وحديث عاال 

أيب قدال جوابدا علدى سدؤال عدن حدديث  (9/17)العلد  يف لددارقطي اوهلا  الم 
 .احلديث  " ...امسجديف صالة " : سلم  عن عاال  

 : واخملف عوه ,رباح أيب عطاء بن  هيلوي ): قال 

  : فلواه ابن جلي  عن عطاء واخملف عوه

. هليدلة وعاالد أيب سدلم  عدن أيب فلواه ابن ايفبار  عن ابن جلي  عن عطاء عن 
طدداء عددن فلويدداه عددن ابددن جددلي  عددن ع,عاصددب وعبددداللنا  أبددو (  ددلا )وخددالف ب 

 .عاال أو هليلة أيب سلم  عن أيب 

هليلة عن أيب سلم  عن أيب وقال موسى بن اار  عن ابن جلي  عن عطاء عن 
 .عاال  

 .ال فار بن القاسب عن عطاء  وقال عبد

  . يلة قال رسول اهلل هل أيب عن عطاء عن العلنمي اهلل  وقال ِمد بن عبحد

 .وحلح  عن عطاء عن عاال  أيب بلل جعفل بن أبو وقال 

 .وقال محاد بن نيد عن عطاء 
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  . ن ي ون قول محاد ِفوااا أ هلبويِّب 

( هليددلة عدن عاالدد  أيب سددلم  عدن أيب والصدحح  عددن ابدن جددلي  عدن عطدداء عدن 
  .اهد

        طدداء عددن ابددن الددابر مل يمعددل  حلددديث حبحددب ايفعلدب عددن عالدددارقطي ف دلا  ددالم 
 . ث ابن الابر مطلقاا يب  مل يمعل  هوا حلد -مااهلل عو  يرض-

صددحمه  مددا يف قادحدد    ات عللددالددلل بهددلا احلددديث يف مث هددو مل جعدد  االخددمالف 
ددالدددارقطي يدداعب الباحددث بدد  نددلى  هددي حدددى الطددل  عددن ابددن جددلي  و    قددد رجل

أيب ابددن جددلي  عددن عطدداء عددن  الصددحح  عددن"  :اليددح موسددى بددن اددار  فقددال 
 . "عن عاال   هليلةأيب عن  سلم 

 !؟آخل  وادٍ يف و الم الباحث  وادٍ يف الدارقطي  الم   نل أمعي ال تلى أ

 .   قادح ات علل هلا احلديث باللل يف االخمالف الدارقطي فمىت جع  

 نل أل غدر صددحح املد  هدؤالء األ  ُمنسدبه هدلا الباحدث  مدا نل أ وبعدد فلقدد علمدش  
ا  الل  سدددوادف  دددعن حدددديث ابدددن الدددابر ومل يِّب أسدددانحد يف ذ دددل االخدددمالف  البادددارا

 . وس ش عن ساال الطل  اال لمي اجلار  عبد سواد واحدا هو 

 للددد ومل جعددد  هدددلا االخدددمالف ع,ار ح دددى االخدددمالف علدددى عطددداء فقدددط البدددال  نل  و 
ه تل  ذلك الجم داد ولعلل  على اليحٍ    اليقاا لجن حديث ابن الابر ومل يِّب يف قادح  
 .ن تموفل فحه ال فاءة للوقد وال جح غره  ل 

دالدارقطي  نل أو  وا دل لدك  هحددى القد   ح ى االخمالف على ابدن جدلي  ورجل
جعلددون هددلا االخددمالف الدددارقطي ار و والبددال  الباددارامددام اإل نل   : "قولدده  نل   جلحددا  
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قددااب علددى غددر  قددول  " قادحدد  لصددحمه  للدد ات عهددلا احلددديث بالددلل يف علددى عطدداء 
 .سايأ

دددللحدددافظ ابدددن حجدددل حي ْ  نقددد   المددداا أن أومدددن ايفواسدددب  ايفقدددام  نل ه هودددا أليدددلاد ن سِّب
وقددددد تقصدددل عبددددارة  " ( :2/717)  دددش مددداب الوُّ يف   -اهلل هرمحدددد-قدددال  بددده يمطلل 
 
ِّب
حددددى الدددلوايمني علدددى  مدددن تدددلجح   هنفسددديف  فصددد   دددا اسدددمقلل   مدددو ب فدددال يِّب علندددايف
مدددن  مدددام قدددد ح دددب  فمدددىت وجددددنا حدددديثاا ,سدددواء يف نقدددد الصدددر يف  مدددا خدددلى  ألا
تصدحح  يف بعده ذلدك  مدا نمل يف فاألوُم اتباعده  - بمعلحله – لح ب ايفلجو  امل  األ

د  القدول علدى  حد ِّب ماممده حيِّب  مدع  يوهلا اللافع .ه حذا صحل  احلديث  يث داحلدأامل
 وهددلا  ححددث ال , العلددب باحلددديثأهدد  ه دمِّبدددبي دثيِّب  وفحدده حددديث ال: "  مبدده فحقددوليف  

 
ِّب
دد ن وِّب أملددا ف.  للدد ثبددات الع ب حِّب صددلن وححددث يِّب ,  علندديوجددد  ددالف مددو ب لددللك ايف  د  جي

و دللك  ذا .بدني  المح مدا ال جدح    ُمهدل الول  هححويدل توجُّد يفحوب د هحه صحل غرِّب 
ِّبعلنددد ِّب  ُم العللددد   ردددارة ومل يمبدددنيل موددده تدددلجح   إل

ذلدددك  فددد نل لدددلوايمني حددددى اأردددار ايف
 .اهد " -علب أواهلل  -ال جح    ُمحيماج 

دددد ددددا القددددارئ الف  يُّ أفاجعدددد   مثدددد  هددددله يف فددددؤ هددددلا ال ددددالم نصددددب عحوحددددك ن ال ِّب طي
 .  ايفواقف حىت تسلب من المابط

 !!تصرفات منكرة 

 

نسدددان  ل جددددا صددددورها مدددن    وْ سدددمد  هلدددلا الباحدددث تصدددلفات مدهلددد  يِّب  نل  : ثالثدددا 
  !  هلهأديث و احل  ُمومسب ي  
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 فت ااا  ي  و ،   رنا قت اد ان ما  يت عي  للى ت  ىومن كة  للىع  أن   يألا  م ن اىك -7
 :   ت خ ىر غرن  يت مت  م  

ن أراد أالددابر باالضددطلاب و أيب ح دب علددى حدديث عطدداء عدن أنلدده :  فمــن كلــ 
الد  الدو مثد  هدله احليف و "  : هلا على احلدديث فقدال وفعد  مايدأيت هح م د  ؤ ن يِّب 
 أنلده ال بِّبددل أن يِّبقدحب احلجد  لوفدي اإلضدطلابعود احملققدني االضطلاب  جل  فح ا ي

 ن ي ددونأمي ددن أنلدده : ن يقددول أفح ددا فددي ي  وال,بايفمابعددات لعطدداء  ن يددأيتأمددثال 
 .( "  لا) عوده عو ب  ل ب

علدددددى الدددددلين ميحلدددددون "  : (299ص)(  الوهدددددل هتوجحددددد) يف قدددددال  ")  :قدددددال و  -
أيب ن ي ددون عوددد أمثدد  هددلا ايفوضددع حيممدد  يف ن يقولددون أحددال  دد اللجمددع بددأ

علدى ...  مثد  هدلا االحممدال يسدمبعده احملققدون فد نل  ... اسحا  علدى الدوج ني
د عود احملققني مل مدار األ نل أ واالحممدال  نن ي لدب علدى الهلد ا هدو البوداء علدى مدا ل

 . انم ى  المه(  اهد  بمصلف" ل علحه عودهب عول البعحد ال يِّب 

 !فعله الباحث ؟ اللا ما اأتدر 

 وحلف ه نعميف  هغلض حِّب قن ما حيِّب ( توجحه الوهل ) من  الم صاحب نله أخل  

 فد نل "  :حدلف بعدد قولده أنلده وذلدك ! ت علحه هلا ال دل  فون ن يِّب أ افِّب يموه ما 
تددش أنعددب يلتفددع االسددمبعاد لددو : " قولدده " احملققددون  همثدد  هددلا االحممددال يسددمبعد

 " لعل بللك ن احلارث تِّب رواي  ع

 ؟ه خفاأحلف هلا ال الم و  ملي   أتدرا

أيب لحسممل هلا االسمبعاد جامثا  اجلب  على صدر حديث عطداء عدن  هه حلفنل  
 !! ال يلتفع عوه وال حيول وال ياول لحه     حن الابر فحما خِّب 
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 د علددلة مددن العلمدداء الفحددولى اهلل ذلددك هلددلا احلددديث العهددحب فقددد جولدددبددأوقددد 
عدة ايفسدمبأو الواضدح  ال االحممداالت البعحددة   دلل على األ فح موا بصحمه بواءا 

ح فلددددو  ا علفدددده الباحددددث ومل يدِّب ربددددع ممابعدددات  لددددأاحلددددديث ووجددددود  احفددددظ راو هدددي و 
 .ح ام هؤالء ال بار أاحل ب على هلا احلديث ومل يعبأ بيف نصاف لإل

 !!؟ ألحه يف عمله هلا م ابلة وخحان   برة يف الولق 

 هلا احلديث ؟يف   هلب االضطلاب من هب هؤالء احملققون اللين تلجل أقول مث 

 )!( .ن ي ون باحثوا هلا أ  الل الل ب أحد ال : اجلواب 

 : ومن تل  التصرفات  -2

 هوحلفديدئ عدن عطداء رد هحديثد نل أب اال لمي اجلار  عبديف خله لقول ابن معني أ
  . ابن معنيفحه قصد  بنيل  اللاعدا ل الم ابن 

عدددن يعدددي : عددددا قدددال ابدددن "  : - يدددلاده لقدددول ابدددن معدددني بعدددد  -قدددال احلدددافظ 
دد ( وءاا يقبل دا وال حيدددث وضدد  ددان الوددىب ) عاالد   نلدده راد ابدن معددني هددلا ألأا  ل

ادددليب الم دددليب اهدددد  " صددداحل  مسدددمقحم أحاديدددث ال دددلمي  لدددحه  حفدددو  ولعبدددد
(3 / 10.) 

ف ددد  يف وهدددو حدددديث ابدددن عمدددل  (944)ه حدددديث مدراسددديف :  ومنهـــا -3
"  ال بأ  با  ثدا  صا ىع"  :  ديتلل  موسى اجليف با حامت قال أ نل أايفسجدين 

 (95 7/ )واليب ال مال  (9/705)اجللح والمعدي  

  !! " ثد  ص ىع : "وحلف قوله "  البأ  ب  " :فأخل الباحث قوله 
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 بنياححومدا راجدع ال مد هبدا عوده بصدل ون" ثق  صداح  ":  هقول مل يل   هوقد يعملر بأنل 
!! 

 واقمصل على ملاجع  اليب الم دليب ولدحه فحده بنيامل يلاجع هلين ال مأنله أو 
 ".  البأ  ب "  :قوله   الل 

  . اهلل حسحبك:  - مع اسمبعادنا لللك -فوقول 

  . اهلل فباب الموب  مفموح  ُمداا فمب ن  وش تعمل  و 

 . (511)ـ يث ما  مت نشق ما اكرن ه  ، اكرت  وى  تصرم ت تشل  م 

(  ـ اا أ وللئاا  مداات  مااا للى دصاا    غ ياا) يف عملدده  نل أ:  ومــن تصــرفاته -0
حددديثان مودده مل يدددل علددى موضددعح ما مددن ايفسددود وهددلا مددن واجباتدده لدددال اآلن و 
مدددن  دراسددد  هدددلين احلدددديثني يوقددد   ثدددراا يف أنلددده : عملددده هدددلا ومو دددا يف ح  ساسددداأل

وقدش لسدلدها  ال لدحه لددخدل أِّب  خلآمصادرها وعلحه م  ُميعاها ء ومل العلماأقوال 
 .الوقش نفسه  بقاءا علحه يف و . 

يث ابدددن عمدددل ومحمونددد  دتصدددحح  حددد  ُم قدددد سدددبقيأنلددده هدددله ب أخدددمب مواقلدددوو 
ا  مابه بالقبول ومل وْ قل ل  احلديث اللين تد  أامل  تى بعد مسلب من أمسلب ومن مام اإل
 .يفومقديناأقوال وا بالِّب ب  يدِّب 

بن معبد عن ابدن عبد اهلل بن  بلاهحب   رواي  محمون  من اليح نافع عن ن رجل و ل 
 .(  رلاف  األَف) يف  اان ايفي مام اإلعباي 

 
َّ
 ومم

َّ
 .وابن حز   يح حديث ابن عمر املنذرن صح

 
َّ
 ومم

َّ
 :ح حديث ابن الزبري وخالفهم الباحث ن صح
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 د وابن خامي  2     د ابن عبد الرب7

 د وابن حام 0     د وابن حبان  

 اد والطحاو 3     اد وايفولر 9

 د ابن حجل 9      يد والار ل1

  د األلباين74     اد والسم ود5

 
َّ
 ومم

َّ
 : ح حديث جابر وخالفهم الباحثن صح

 د وايفولرا2     د ابن حام 7

 د وابن حجل0    ادا د وابن عبد اهل 

 واأللباين د3     د والبوصرا9

 بِّب سدددم لي وي   (7)جدد بدددون حِّب  علددى  الفدد  هددؤالء لحعدداا  أ  ن يمجددل أللباحددث  اا وعجبدد
ال ثددر  جددانُ  ُمهلل و  احلجدد  القويدد  واحلمددد يمعددو  ه  ب  هلددب رِّبدد قلحدد ٍ  لعددددٍ  فو ددال

) الو رسديف هلا البحدث و يف  أمامك مواقلو ودراسومن األامه ومو ب هؤالء و 
تصدددددحح  هدددددله يف   لحددددده شِّب ذهبددددد ى مددددداة علدددددل  حدندددددتدددددلى احلجددددد  الودل  ( نياإلمدددددامبدددددني 
 . (2)حاديثاأل

                                                 

انهدل  مدايب .  س  وعللين عايفداا  وقد بل  عدد العلماء اللين خالف ب يف أحاديث ف   مسجد رسول اهلل :  (7)
 .نلل م مب  الدار بايفديو  (  795-799ص) مو   مسلب يف تلتحب صحححه 

( مددو   اإلمددام مسددلب يف تلتحددب  مابدده الصددحح ): ولقددد اسددممل يف عودداده وم ابلاتدده فددلددت علحدده يف  مددابني مهددا ( : 2)
  .ولو  ان ذا فطلة سلحم  وقلٍب سلحب ل فاه ردنا األولل ( المو ح   ا يف توضح  ايفلحبارا من األبااح  ) و ماب 
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قدد " ديث ايفمدواتل احلدالدوهب ايفموداثل مدن " صاحب  مداب  نل أ ل ومن اجلديل باللن 
: ايفمدددددددواتلة انهدددددددله حاديدددددددث مدددددددن األ" .. مسدددددددجدا يف صدددددددالة " حدددددددديث  عددددددددل 
 (.90ص)

  .( .. يملجديف صالة )  دراس  حديث ي و لا توم

  صدددددحح  مسدددددلب ودراسددددديف حمونددددد  الدددددواردين مدددددن اليدددددح حدددددديث ابدددددن عمدددددل وم
ثني وقواعدددهب وعلدددى علددى مودداه  احملدددن  -ن ردداء اهلل -اامدد  رددواهدمها دراسدد  ق

 . نصافا العدل واإلَلن 

 يْ دري فح دا ردواهد حدديثأنلده  ذ دل الو ورا  البش من الباحث األ: مالحظة  -
 فم دلم ملد وراا ,مومقددة  هدله اللدواهد  ل دا نل أ فح دا بدنيل أنلده ابن عمدل ومحموند  و 

ل ومحموند  وقدد ابدن عمد األخدرة مدن دراسد  حدديثيْ  ححف  دا الصدوبلفق  رساهلا يلب
 مب و " بع  ا مومقدة :"  ُم قوله "  ل ا مومقدة " لل    يف هله الصححف غرل 

 نل أمددع  )            : قددويليف  فاحلدداا  خطددأا  خطددأتِّب أقددد  " : يددأيت  املدد ا مددا
هليلة صحح  ممفح علحده وحدديث جبدر أيب ألن حديث ( مومقدة   االلواهد  لل 

حديث جابل وحديث ابن الابر ف مدا مومقددان  مدا أملا  . بن مطعب حسن ل ره
  .اهد  " (7)المعلحح السابحيف 

صددر موده سدابقا عدن اليدح اصطدأ  ن ي دون مداأاسمبعادا ه مع نل  : وعلحه فأقول 
نصداف مث اصدوف مددن أن ي دون باعثده اإلهدلا ال اجدع و  ينلُّ سِّبدنلده ي   ف اعودد  ألدللد

دددأاهلل وحدددده  و  علدددى ال اجدددع عدددن موقفددده مدددن   ول ن حيملددده خدددوف اهلل واحددد ام السُّ
-          عبدد اهلل ومحمون  ومن حديث ابن الابر وجابل بن  ابن عمل حديثيْ 

                                                 

   ! .فعالم يدل هلا المالعب والملون ؟( :  )
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لح  و يفسددؤ ن يدفعدده اصددوف مددن اهلل واللددعور باأمدد   آلينن  بدد   (7)-رضددي اهلل عددو ب
ن ت ددون دراسددمه فح ددا  ل ددا علددى أ نِّب ؤم  يِّبدد النلدده   ددا فرسددالمه  لن يف عددادة الوهددل    ُم
عجااددب وغلااددب حاديددث دراسددمه هلددله األيف  فدد نل حاديددث ار دراسدد  هددله األل غدد

تع ده اصدوف علدى  د  عملده وتبعدث علدى  الدو هلا دالالادا اصطدرة  وجمانفات
         . االرتحاب فحه

 

 

 

 

 

 : ــالصــــة خـ
 

لقددد قامددش بددلاهني  ثددرة يف هددلا البحددث علددى بطددالن مددو   ايفلحبددارا الددلا  -7
 . -رمحه اهلل- وضعه لصحح  اإلمام مسلب

 .وأنله له دعاوى باال  أوهى من خحط العو بوت  -2

 .وعوده م الطات  ثرة وتواق ات  - 

                                                 

  نادت فمومدده واممدددلت  ُم علددوم احلددديث بدد,وال عددن مو جدده الفاسددد  مل ي اجددع عددن اعودده يف هددله األحاديددث ( : 7)
 .وأهل ا 
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فسده ومن عجاابه أنله يِّبلجف بثالث  من العلماء حجج ب قاصلة ويسدمجحا لو -0
 الف   ثر من العلماء يبل  تعدادهب  سد  وعلدلين عايفداا فدال يلفدع  دب وال 

 .    حبجج ب رأساا 

 .ال يمور  عن غمطه لبع  اللواة  -9

يف موضدددعني مدددن أوراقددده : خحانددد  يف الولقددد   -اللدددديد مدددع األسدددف-وعودددده  -3
 !   فماذا سحجد القارئ يف نقوله ال ثرة يف رسااله ومؤلفاته ؟)!( السلبع 

دا معلللد   -1 ومن جلأته أنله ح ب على باب يلمم  على تسع أو علل ال  بأهنل
دا  دللك مومقددة معلللد  وهدله  وح ب على رواهدها خارج صدحح  مسدلب أهنل

 .جلأة  برة ال تصدر  الل من مِّب ل  

ابدن )دلد  يف حدديث محموند  وأنلده ال ذ دل ( ابدن عبداي)ادنعاؤه تصححف ذ دل  -9
حلدددديث مدددن صدددحح  مسدددلب و الفمددده لإلمدددام احلدددافظ ايفددداا يف هدددلا ا( عبددداي

يف هدددلا ( ابدددن عبدداي)الددلا سددا  األدللددد  الواضددح  القويدد  علدددى ثبددوت ذ ددل 
السدون  اإلسواد وذ ل أنله ثابش يف عام  نسر صحح  مسلب ويف عامد  نسدر

ال دربى للوسددااي و دللك عوددد خلدف يف أالافدده يف تللد  ابددن عبداي و ددللك 
الصدددحححني أليب مسدددعود يف تللددد  ابدددن عبددداي عدددن  يف بعددد  نسدددر أادددلاف

وأعمقدد أنل مدع ايفداا  د  أامد  احلدديث الدلين توداولوا  مداب مسددلب . محموند  
 -هددو االددب صدد ر آنددلا -بالدراسدد  أو اللددلح ومددع  دد  هددلا جتددد ايفلحبددارا 

فردُّ  ّ  هله األدلل  ويدعني أنله ال ذ ل لنب عباي يف هلا احلديث وهلا مدن 
 ! .ايف ابلات  عجااب

 .تدلحسه يف الولق  عن ابن معني وغره  -5

له تصلفات مو لة يف هله الوريقات وغرها من  ماباته الو قام فح ا بالدفا   -74
 .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 

  املدخلي همدي  عمري  بن  ربيع 

-  له  اهلل كمن   -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : املوضوعات 

 

 

 

 الصفحة املوضوع
 2 املقدمة
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 3 طور املليباري األول
 6 طوره الثاني

 8 مما جد يف الطور الثاني
 01 نلبته إىل صحيح مللم العلل واالختالف واالضطراب

 00 طوره الثالث
 03 -رمحه اهلل  -جواب على خطاب سيف الرمحن: األول بداية الرد 

 01 سوء فهم املليباري ملنهج مللم
 07 براهني كثرية على إبطال منهج املليباري

 07 ..( صحيح وضعته ههنا يئليس كل ش) قول مللم 
 08 تلقي األمة صحيح مللم بالقبول

 20 رد شبهة القاضي عياض من تصرفاته
 22 يباري يف البحثمتابعة خطوات املل

 23 دعوى أوهن من خيوط العنكبوت
 21 (مهمة حاشية)مللم امإما  نفي العالئي العلل عن صحيح 

ة على بطالنها  دعوى باطلة
َّ
 25 واألدل

 26 ! لون من البحث مل يلبق إليه
عن يف صحيحه 

َّ
ؤدي إىل الط

ُ
 عن مللم ي

ٌ
 27 !دفاع

 28 بيان ملغالطات وتناقض
 31 ليباري بالرجوع إىل اعتقاد احملدثني يف صحيح مللممطالبة امل

 30 املليباري يلتجيز خمالفة العلماء ولو كثروا ومعهم احلجج
 الصفحة املوضوع

 32 دراسة أسانيد يتعلق بها املليباري ونتائجها
 35 مللمامإما  الصواب هو اختيار 

 36 النلائي مل يلتوف األدلةامإما  
 12 قةعودة لعرض احلقي

 17 اجلواب عن االختالف على نافع
 18 توهيم املليباري ابن أبي عمر بدون حجة
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 50 ! تقويله الدارقطني مامل يقل
 52 جهله حبقيقة املتابعة

 53 تللطه على ابن أبي عمر ونتيجة هذا التللط
 57 جمازفة

 63 للقواعد   سوء تطبيقتلرع ومغالطات أو 
 65 خرىغمطه ملوسى اجلهني مرة أ

 65 خيانة يف النقل 
 66 هضمه لعبد اهلل بن عمر العمري

 67 هضمه لعبد اهلل بن نافع
 على املغالطات

ٌ
 68 تصويب قائم

 66 كشف بعض مغالطاته
 71 خالصة دراسة طرق حديث ابن عمر

 73 املزايا واملرجحات لرواية عبيد اهلل ومن معه
 78 لكال  أئمة النقد ئتطبيق خاط

 81 اف بعدد من األئمة احلفاظ وجمازفة مقيتةاستخف
 82 طامة كبرية ال تصدر إال من مغرض

 دراسة شواهد حديث
 
 86 ابن عمر وميمونة ي

 60 تناقض يقو  على اهلوى
 65 منازعته الباطلة لعدد من العلماء

 66 تلبيله يف النقل عن ابن معني
 67 تلبيله يف النقل عن بعض األئمة

 010 تصرفات منكرة
ككــر العلمــاء الــذين خــالفهم املليبــاري يف تصــحيح حــديث ابــن عمــر 

 011 وميمونة ويف تصحيح شواهدهما والتي بلغ جمموعها حد التواتر 

 015 مالحظة مهمة 
 017 اخلالصة 

 016 فهرس املوضوعات
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