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قناة مكافح الشبهات  -أبو عمر الباحث
براءة جابر بن زيد من األباضية -حلقة (!)1
احلمد هلل والص َلة والس َلم عىل سيدنا رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فهذه دراسة كتبتها من واقع ملحظايت وقراءيت يف مسن َد الربيع بن احلبيب الفراهيدي الذي
تعتربه اإلباضية أَ َهم كتب احلَديث النبوي !!
ب َع َل َفليَلج الن َار ].
وسبب الدراسة أن رسول اهلل ♀ قالَ [ :ال تَكذبوا َع َلَ ،فإنه َمن َك َذ َ
ده من النار ])2 (.
وقال عليه الصلة والسلمَ [ :من َيقل َع َل َما ََل َأقل َفل َي َت َبوأ َمق َع َ

( )1

َ
الرسول صىل اهلل عليه وسلم جعل الـمتَ َق ِّو َل عليه ما َل
وهذا حديث يف منتهى اخلطورة ،إذ َأن
َيقله يف النار ،ألنه يف احلقيقة َكاذب عىل اهلل ،ألَن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هو املبلغ عن
اهلل ،وكلمه وأفعاله وإقراره ترشيع للعباد ،والكاذب عليه كاذب عىل اهلل يف احلقيقة!
قال اإلمام ابن حجر ال َعسقلين:
ب َع َىل اَّلل َت َع َ
ال ،ألَنه إث َبات حك ٍم م َن
[ تَقويله َصىل اَّلل َع َليه َو َسل َم َما ََل َيقل َيقتَِض الكَذ َ
األَحكَام الرشعية َس َواء ك َ
َان يف اإلجيَاب َأو الندبَ ،وك ََذا م َقابله ََم َوه َو احل َ َرام َواملَكروه ].

( )3

فالكذب عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمن من أططر األمور ،ول َذا َفإن صيان َة كلمه صىل
اهلل عليه وسلم عن الكذب والوضع من أطص العبادات والقربات إل اهلل سبحانه وتعال.
ٍ
وهلذا قررت َ
دراسة خمترصةٍ حول هذا الكتاب من طلل ر َواته ،وما قيل يف هؤالء الرواة
عمل
سواء كانوا من الصحابة أو التابعني أو َمن جاء بعدهم ،وما قاله بعض هؤالء الرواة أنفسهم يف
(  )1صحيح البخاري  -حديث رقم .106
(  )2صحيح البخاري  -حديث رقم .109
(  )3فتح الباري برشح صحيح البخاري ج 1ص ،350ط دار طيبة  -الرياض.
http://antishubohat.wordpress.com
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ٍ
بشكل عا ٍم.
األباضية أو يف أَس َلفهم من أهل النهروان
املنهج الذي سأعتمده يف ملحظايت يف نقد هذا الكتاب ،فسآيت بكلم َمن خيالفنا
و َأ َو ُّد أن أ َو ِّض َح
َ
َو َأر ُّد عليه كَم َت َعودت مع قرائي مدونتي وموقعي ومشاهدي قنايت الكرام.
وسأبدأ الكلم عن هذا املوضوع من اإلمام أيب الشعثاء جابر بن زيد األزدي رمحه اهلل.
يقول األبايض بكري بن سعيد أعوشت:
[ يرجع املذهب األبايض يف نشأته وتأسيسه ال جابر بن زيد الذي أرسى قواعده الفقهية
وأصوله .فهو إمام متَ َح ِّدث فَقيه ،وتبحر بعمق يف الفقه ،وأمىض بقية حياته بني البرصة واملدينة
بشكل جعله عىل ص َل ٍة بأكرب فقهاء املسلمني حينذاك .وقد رو َي عن ابن عباس أنه قال للناس:
اسألوا جابر بن زيد فلو سأله املرشق واملغرب لوسعهم علمه .وقد أصبح أعظم فقيه يف البرصة
وله أتباع عديدون كعبد اهلل بن َأب َاض ومرداس بن حدير وأيب عبيدة مسلم بن أيب كريمة].

( )4

احلجري م َؤ ِّلف كتَاب " اإلباضية ومنهجية البحث عند املؤرطني
وهلذا حاول األبايض عل
ُّ
ف كل الروايات التي ت َو ِّضح َأن َجاب َر ب َن َزيد رمحه اهلل َأعلَ َن
وأصحاب املقاالت " أن ي َض ِّع َ
اء َته من األباضية ،وأعمل املؤلف فيها مع َو َل اهلدم األعمى َضار ًبا بالقواعد املنهجية العلمية
َب َر َ
عرض احلائط !! فيقول َرا ًّدا عىل الدكتور حممد عبد الفتاح عليان:
املعروفة َ

(  )4دراسات إسلمية يف األصول اإلباضية ص ، 7برتقيم املكتبة الشاملة األباضية.
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ً
كامل عن الرواية األول نبدأ بحول اهلل يف البحث يف كلمه وطريقة
وبعدما َع َرضنا َك َلمه
استداللهَ ،وذكر ما أغفل ذك َره َعم ًدا من نفس كتب علَمء اجلرح والتعديل التي استدل هبا !!
والسؤال اآلن :هل يدري القارئ الكريم ما الكلم الذي حذفه األبايض عل من ترمجة مهام؟!
أوال :الكلم عن رواية َمهام بن َييَى عن قتادة:
ام بن ييى ،لكنه َل َيذكر لنا أَن الرد عىل هذه األقوال
لقد ذكر لنا األستاذ احلَ َجر ُّي أَق َوا ًال َتذ ُّم َمه َ
َ
النقاط !! َو َال
َموجود يف نفس الصفحات بني الفراغات التي َو َض َع األستاذ احلجري َم َك َان َا هذه
َحو َل َو َال قو َة إال باهلل !!
احلجري هي القول الـمعتَ َمد عند العلَمء واألئمة يف
وليس هذا فقط ،بل إن األقو َال التي َح َذ َف َها
ُّ
ال َك َلم عن مهام بن ييى األزدي!! وسنذكر شيئًا من هذه األقو َال ،ونبني احلقيقة لقرا ئن َا الك َرام!
لكن قبل البدء أقول إن األستاذ عل احلجري فعل فع َلتَه َهذه ،ألَنه َيعرف َيقينًا أنه َال أَ َح َد من
رياجع َطل َفه هذه األقوال!
األباضية املساكني من قرائه َس َ
ين:
قال ابن َح َجر ال َعس َق َل ُّ
[ قال أمحد بن سنان عن يزيد بن هارون :كان َمهام قو ًّيا يف احلديث.
وقال صالح بن أمحد عن أبيه :مهام َثبت يف ك ِّل املشائخ.
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وقال األثرم عن أمحد :كان عبدالرمحن  -بن مهدي َ -ير َضاه.
وقال أبو حاتم عن أمحد :سمعت ابن مهدي يقول مهام عندي يف الصدق مثل ابن أيب عروبة.
وقال ابن حمرز عن أمحد :مهام ثقة ،وهو أثبت من أبان العطار يف ييى ابن أيب كثري.
وقال الدوري عن ابن معني :كان ييى بن سعيد يروي عن أبان ،وال يروي عن مهام ،ومهام
عندنا أفضل من أبان.
ب إل يف قتادة من محاد بن سلمة.
وقال احلسني  ..الرازي عن ابن معني :ثقة صالح ،وهو أَ َح ُّ
ب إ َل من َأيب َع َوا َن َة.
وقال ابن أيب طيثمة عن ابن معني :مهام يف قتادة أَ َح ُّ
الدارمي عن ابن معني مثله ،وزاد قلت :مهام أحب إليك يف قتادة أو أبان؟ قال ما
وقال عثَمن
ُّ
أقرهبَم ،كلمها ثقتان.
وقال ابن املديني ملا ذكر أصحاب قتادة :كان هشام أرواهم عنه ،وسعيد أعلمهم به ،وشعبة
أعلمهم بَم سمع عن قتادة مما َل يسمع ،قال :وَل يكن مهام عندي بدون القوم فيه ،وَل يكن ليَحيَى
فيه رأي ،وكان ابن مهدي َح َس َن الرأي فيه.
وقال ابن َعمـار :كان ييى بن سعيد ال يعبأ هبَمم ويقول :أال تعجبوا من عبدالرمحن يقول :من
فاته شعبة يسمع من مهام.
ي ِّدث عن مهام ،وكان عبدالرمحن يدث عنه.
وقال عمرو بن عل :كان َييَى بن سعيد ال َ
قال :وسمعت ابراهيم بن عرعرة قال ل َيح َيى :ثنا عفان ثنا مهام ،فقال له :اسكت ويك.
قال عمرو بن عل :األثبات من أصحاب قتادة :ابن أيب عروبة وهشام وشعبة ومهام.
وقال ابن املبارك :مهام ثبت يف قتادة.
وقال حممد بن املنهال الرضير :سمعت يزيد بن ز َري ٍع يقولَ :مهام حفظه َرديء ،وكتابه صالح.
وقال ابن سعد :كان ث َق ًة ،ربَم َغل َط يف احلديث.
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وقال ابن أيب حاتم :سئ َل أبو زرعة عنه فقال :ال بأس به.
ب إل ما َحد َ
ث من كتَابه ،وإذا
قالَ :وسئ َل أيب عن مهام وأبان َمن ت َق ِّدم منهَم؟ قال :مهام أَ َح ُّ
َحد َ
ث من حفظه فهَم متقاربان يف احلفظ والغلط.

ٍ
إل من محاد بن سلمة
قال :وسألت أيب عن مهام فقال :ث َقة َصدوق ،يف حفظه يشء ،وهو أحب ِّ

وأبان ال َعطار يف قتادة.
وقال ابن َعدي :أطربين إسحاق بن يوسف أظنه عن عبدالله بن أمحد عن أبيه قال :شهد ييى بن
سعيد يف حداثته شهاد ًة فلم يعدله َمهام ،فنقم عليه .قال ابن َعدي :ومهام أَش َهر َو َأص َدق من َأن
يذ َك َر له حديث ،وأحاديثه مستقيمة عن قتادة ،وهو متقدم يف ييى ابن أيب كثري.
ٍ
ثلث وستني ومائة ،وذكره ابن حبان يف الثقات وقال :مات سنة
قال حممد بن َحمبوب :مات سن َة
رص َة َسن َ َة أربع أو مخس
أرب ٍع وستني .وقال امليموين عن أمحد عن رسيج بن النعَمن :قَدمت ال َب َ
وستني ،فقيل ل :مات مهام منذ مجعة أو مجعتني.
ٍ
ام ب َن ييىَ ،ل يكن
قلت :وقال ابن أيب طيثمة :قال عبدالرمحن بن مهديَ :ظلَ َم ييى بن َسعيد َمه َ
ما َل َسة ].
له به علم وال َ

( )5

الكلم يف َمهام ليس له علقة بروايته عن قتادة ،بل هو
واملستن َبط من هذا الكلم وطلصته َأن
َ
ث َقة َثبت يف روايته عن قتادة ،كَم َشه َد بذلك كبَار احلفاظ واألئمة !! وهذا هو الكلم الذي يتعلق
برواية براءة جابر بن زيد بن األباضية ،حيث َأن الرواية من طريق مهام عن قتادة.
فالذي خيصنا يف كلم العلَمء واألئمة عن مهام هو روايته عن قتادة ،وهو ثقة َثبت فيها كَم تقدم !
فلَمذا َل ينقل األستاذ عل احلجري كلم األئمة والعلَمء يف رواية مهام عن قتادة ؟!
عل احلجري وغريه ممن ياولون تشويه احلقائق
لذلك أقول إن الطريقة التي يتبعها
ُّ
األبايض ي
(  )5هتذيب التهذيب البن حجر العسقلين ج 6ص ،669 ، 666ط و زارة الشؤون اإلسلمية واألوقاف والدعوة  -السعودية.
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أي َشخ ٍ
ص َأن يصل بضغطة زر عىل
وتزوير الوقائع َل َتعد مد َي ًة يف هذا الزمان ،إذ يستطيع ُّ
الكتاب الذي ينقل عنه املدلس ،ويكتشف بسهولة ما أطفاه الـم َد ِّلس عن الناس !!
األبايض ً
نقل عن ميزان االعتدال للذهبي ؛
فأما إن َكار َييَى بن سعيد ال َقطان عليه ،والذي ذكره
ُّ
فقد ذكر ابن َح َج ٍر يف نفس الصفحة َأن َييَى بن سعيد ال َقط َ
اج َع عن ذلك!
ان تَ َر َ
[ قال عمر بن شبة عن عفان :كان ييى بن سعيد يعرتض عىل َمهام يف ٍ
كثري من حديثه ،فلَم َقد َم
م َعاذ َنظَر َنا يف كتبه فوجدناه ي َوافق َمه ًاما يف ٍ
كثري مما كان َييَى ينكره ،فَ َكف ييى َبعد َعنه ].
ولقد ذكرت تَ َراج َع ييى بن سعيد ال َقطان عن الكلم يف مهام بن ييى لسببني:
األول :أن األبايض َذك ََر ذلك من ميزان االعتدال لتضعيف الرواية األول .وسيأتيك بيانه !
تضعيف الرواية األطرى يف براءة جابر من األباضية قال:
الثاينَ :أن األبايض احلجري حينَم أراد
َ
[ هذه الرواية ال تقوم هبا حجة ألحد عىل اإلباضية ،وذلك لورودها من طريق مهام بن ييى بن
ف حفظَه ييى القطان وغريه من علَمء اجلرح والتعديل ].
دينار األزدي الذي َضع َ

( )6

وقد قال الذهبي يف السري:
ث ابن َأيب َعديَ ،عن ابن َأيب َعروب َةَ ،عن َقتَاد َة بحدي ٍ
[ع َمر بن َشب َةَ :حد َثن َا ال َفلسَ ،ق َالَ :حد َ
ث،
َ َ
َ
َفأَنك ََره َييَى بن َسعي ٍدَ ،و َق َالََ :ل َيصن َع ابن َأيب َعرو َب َة َشيئاً .فَ َق َال َعفان َ -وكَا َن َحاِضا ً َ :-حد َثنَا
َت َييَىَ ،ف َعجبنَا َمن َييَىَ ،حيث يَ ِّدثه ابن َأيب َعدي َعن َسعي ٍد ،فَينكره،
َمهامَ ،عن َقتَا َد َةَ ،ف َسك َ
َت.
َو َحيث َحد َثه َعفان َعن َمها ٍم ،فَ َسك َ

ري َرأيه بأَ َط َرةٍ يف َمها ٍمَ ،أو َأنه َملا َرأَى ا ِّت َفا َقه ََم َع َىل
قلت (الذهبي )َ :ه َذا َيد ُّل َع َىل َأن َييَى َت َغ َ
ٍ
حديث اطمأَن])7 (.
َ
َ

عل احلجري ص ،55ط مكتبة اجليل الواعد َ -مس َقط  -سلطنة عَمن.
(  )6اإلباضية ومنهجية البحث عند املؤرطني وأصحاب املقاالت ل ي
(  )7سري أعلم النبلء للذهبي ج 7ص ،299ط مؤسسة الرسالة  -بريوت.
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ومسلَم قد َر َويَا هلَمم
كَم َأن األبايض عل احلجري َل يذكر لقرائه َأن اإلمامني العظيمني البخاري
ً
بن ييى يف صحيحهَم ،وَل يتكلم واحد منهَم فيه ب َش ٍء ،وكذلك سائر بقية أصحاب الكتب!
وقال الذهبي يف تاريخ اإلسلم:
الص َحاح بل ن َزا ٍع َبينَهم ].
[ َأما َمهام َفاحتَج به َأر َباب ِّ

( )8

ٍ
ين:
قال ابن َح َجر ال َعس َق َل ُّ

الستةَ ،واَّلل أعلم ].
[ مهام بن ييى ال َبرص يي :أحد األَثبَات َ ..وقد اعتَمده األَئمة ِّ
وفجأ ًة صار َمهام بن َييَى َضعي ًفا عند األباضية !!

ٍ
وذكر ابن َح َج ٍر َ
مهام ب َن ييى يف
قول عبد الرمحن بن َمهد ِّي يف َأن ييى ب َن َسعيد ال َقطان َظ َل َم َ
كلمه عنه وتضعيفه له ،و َأن كلمه فيه َل يكن َعن عل ٍم َأو مالسة ،فقال[ :ظَ َلم ييى بن سع ٍ
يد
َ
َ
َ
َ
َ
ام ب َن ييىَ ،ل يكن له به علم وال مالسة ].
َمه َ
يعني نفس الكتاب  -هتذيب التهذيب  -الذي استدل منه احلجري ،فيه براءة مهام بن ييى من
كلم ابن َح َجر العسقلين!
كلم ييى القطان ،ومع ذلك فلم َيستَح احلجري أن يذفه أثناء نقله َ
املنصف قول ابن َعدي [ :ومهام َأش َهر َو َأص َدق من َأن يذ َك َر له حديث منكَر ،وأحاديثه
ويكفي
َ
مستقيمة عن قتادة ،وهو متقدم يف ييى بن أيب كثري ].

( )9

وقول ابن َعدي  -بأن أحاديث َييَى مستقيمة عن قتادة  -قَاطع يف حمل النزاع ،وهو تصحيح
لك ِّل ما رواه َمهام بن ييى عن قتادة ،ويدطل يف ذلك روايته يف براءة جابر بن زيد من اإلباضية !
جتاهل َ
َ
قول ابن معني مع أنه َص َح يف كتابه بأن ييى بن معني من
املضحك أن األبايض احلَجري
كبار علَمء اجلرح والتعديل ،فقال [ :ييى بن معني  ،وهو من كبار علَمء اجلرح والتعديل ].

( )10

(  )8تاريخ اإلسلم للذهبي ج 4ص ،533ط دار الغرب اإلسلمي -بريوت.
(  )9الكامل يف ضعفاء الرجال ج 8ص ،447ط دار الكتب العلمية  -بريوت.
عل احلجري ص ،55ط مكتبة اجليل الواعد َ -مس َقط  -سلطنة عَمن.
(  )10اإلباضية ومنهجية البحث عند املؤرطني وأصحاب املقاالت ي
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األبايض ل َقول َييَى بن َمعني َو َص َفه بأَنه من كبَار علَمء اجلرح والتعديل ،وحينمـا
اج
فحينَم احتَ َ
ُّ
رأى َأن قول ييى بن معني ال يوافق هواه وال َخيدم هدفه وال ي َساير ططته َل َيذكره البت َة !!
كلم َييَى بن معني  -مع
عل احل َ َجري
ويبقى هذا السؤال ي َؤ ِّرق األباضية :ملاذا ترك
َ
ُّ
األبايض ُّ
َوصفه له بأنه من ك َبار علَمء اجلرح والتعديل  ، -وكلم ييى بن معني كلم واضح وصيح يف
توثيق روايات مهام بن ييى عن قتادة بن دعامة ؟!
قد ثبت للقارئ الكريم أن ييى بن معني َوث َقه وقال إنه ثقة يف مروياته عن قتادة!
َوألَن َك َل َم العلَمء املتكلمني يف مهام معترب عندنا ،فهو حممول عىل غري روايته عن قتادة  ،إذ َوثقوه
اج َع َعن كلمه فيه َكـ ييى القطان!
يف روايته عن قتادة بإطلق .مع اعتبار َت َراجع َمن َت َر َ
ثم إن الذي َر َوى هذه الرواي َة عن مهام بن ييى َرج َلن ث َقتَان ،وسَمع عفان بن مسلم من مهام
األبايض ما نقله ابن َح َجر:
يمـا ،بل هو من احلديث الذي ال غبَ َار عليه ،فقد َن َق َل
ليس قَد ً
ُّ
[ قال احلسن بن عل احللواين  :سمعت َعف َ
ان يقول :كان مهام ال يكاد يرجع إل كتابه وال ينظر
فيه ،وكان خيالف فل يرجع إل كتابه ،ثم رجع بعد فنظر يف كتبه فقال :يا عفان كنا نخطئ كثريا ً
قديمـا ] .أـه
فنستغفر اهلل تعال  ..وهذا يقتِض أن حديث مهام بآطره أَ َص ُّح ممن َسم َع منه ً
قلت :بَم أن َعفا َن نقل عن مهام َت َراج َعه عن حديثه القديم ،و َن َق َل لنا َعفان قو َله هذا ،فرواية
عفان عن مهام هي من آطر حديث مهام اخلال من اخلطأ بعد مراجعة كتابه !
ثم يبقى السؤال :هل رواية براءة جابر بن زيد من األباضية مما أططأ فيه مهام بن ييى ؟!
أقول :ال ،بل تابعه عىل هذه الرباءة كثري من احلفاظ الثِّ َقات ،كَم سيأيت بيانه إن شاء اهلل!
لكن سأكرر قول ابن عدي [ :ومهام َأش َهر َو َأص َدق من َأن يذ َك َر له حديث منكَر ،وأحاديثه
مستقيمة عن قتادة ،وهو متقدم يف َييى بن أيب كثري ].

( )11

(  )11الكامل يف ضعفاء الرجال ج 8ص ،447ط دار الكتب العلمية  -بريوت.
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الكلم قاطع يف ِّ
حمل النزاع ،فابن َعدي َص َح أنه ال يوجد هلَمـام بن ييى
فكَم قلت ساب ًقا إن هذا
َ
رصح أيضا َأن رواياته عن قتادة مستقيمة !!
حديث منكَر َواحدَ ،وي َ ِّ
كل ما يرويه مهام عن قتادة  ،ويشمل ذلك رواي َة براءة ٍ
تصحيح ِّ
جابر من األباضية!
وهذا يقتِض
َ
ثان ًيا :الكلم عن رواية قتادة عن َعز َرة:
األبايض عل احلجري يف قتادة بن دعامة السدويس بأنه م َد ِّلس من الطبقة الثالثة ،وقد َر َوى
طعن
ُّ
روايتَه عن َعز َر َة بالعنعنة !!
وسأضع روايتني يروهيَم قتادة بالعنعنة ،وأرجو من األباضية أن يكموا عليهَم بالضعف !
َ .. [ .1عن َقتَاد َة َعن َأن َس بن مال ٍ
ك َأن َرس َ
ول اَّلل َصىل اَّلل َع َليه َو َسل َم إن ََم ك َ
َان َيقنت َشه ًرا َبع َد
َ
َ
الركوع اآلطر يَدعو َع َىل َحي من أَحيَاء ال َع َرب ثم تَ َركَه َو ََل َيقنت َقبلَه َوالَ َبع َده ].
ُّ

( )12

َ .. [ .2عن َقتَا َد َة َعن عكر َم َة َعن ابن َعب ٍ
اس قَ َال« :ال َب َق َرة َوآل عم َر َ
ان َوالن َِّساء َواملَائ َدة َوالتو َبة
َم َدنياتَ ،والرعد َم َدنية إال آيَ ًة َواح َد ًة .] ..

( )13

رصح فيهَم بالس َمـاع ؟!
فهل هاتان الروايتان ضعيفتان عند األباضية ألَن قَتَا َد َة َل ي َ ِّ
إذا َح َك َم األباضية عىل هاتني الروايتني بالضعف ؛ فَ َسأَقبَل منهم مؤقتًا تضعي َفهم لرواية قتادة يف
براءة جابر بن زيد من األباضية  ،وإذا َصح َح األباضية هاتني الروايتني؛ فَم َوجه َتضعيفهم
لرواية براءة جابر بن زيد من األباضية بعنعنة قتادة ؟!
تقدسه األباضية ،وتعتربه َأ َصح
هاتان الروايتان نقلته َمـا من كتاب مسن َد الربيع بن حبيب الذي ِّ
من صحيحي البخاري ومسلم ،ويكمون بصحة مجيع ما جاء فيه !!!!
وجاء يف مقدمة هذا الكتاب قول شيخهم عبد اهلل بن محيد الساملي:

(  )12مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي ص 355حديث رقم  ،909ط مكتبة االستقامة  -سلطنة عَمن .وهو كتاب منحول خمتلق !
(  )13مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي ص 28حديث رقم  ،17ط مكتبة االستقامة  -سلطنة عَمن.
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أصح كتب احلديث رواي ًة وأعلها َسن َ ًدا ،ومجيع رجاله مشهورون
[ اعلم أن هذا املسند الرشيف ُّ
والصيَا َنة ،كلهم أئمة يف الدين وقادة للمهتدين ،هذا
الو َرع والضبط واألمانة َوال َع َدا َلة
ِّ
بالعلم َو َ
حكم املتصل من أطباره ،وأما املنقطع بإرسال أو بلغ يف حكم الصحيح لتثبُّت راويه ].

( )14

فإذا كان قتادة ث َق ًة عند األباضية ؛ فروايته يف براءة جابر بن زيد من األباضية رواية صحيحة.
وإذا كان قتادة عندهم م َد ِّل ًسا فليحذفوا رواياته من مسندهم وليحكموا بخطأ شيخهم الساملي!
وأما رواية قتاد َة عن َعز َر َة عندنا فصحيحة ،ولقد روى مسلم ل َقتَا َد َة َعن َعز َر َة يف َموض َعني:
ان املس َمع ُّيَ ،وحمَمد بن املثَنىَ ،وابن َبش ٍ
وحد َثنَا َأبو َغس َ
ار َواللفظ للمس َمع ِّي
قال اإلمام مسلمَ [ :
َوابن املثَنىَ ،قالواَ :حد َثنَا م َعاذ َوه َو ابن ه َشا ٍم ،قَ َالَ :حد َثني أَيبَ ،عن قَتَا َد َةَ ،عن َعز َر َةَ ،عن َسعيد
بن جبَ ٍ
ني املتَ َلعن َنيَ ،ق َال َسعيد :فَذك َر َذل َك ل َعبد اهلل بن ع َم َر ،فَ َق َال:
ري ،قَ َالََ :ل ي َف ِّرق املص َعب َب َ
ني أَ َط َوي َبني ال َعج َلن].
«فَر َق َنب ُّي اهلل َصىل اهلل َع َليه َو َسل َم َب َ

( )15

قال اإلمام مسلمَ [ :حد َثن َا حمَمد بن املثَنىَ ،وحمَمد بن َبش ٍ
ار ،قَ َاالَ :حد َثنَا حمَمد بن َجع َف ٍرَ ،حد َثنَا
شعبَة ،ح َو َحد َثنَا َأبو َبكر بن َأيب َشيبَ َة َواللفظ َلهَ ،حد َثنَا غن َدرَ ،عن شعبَ َةَ ،عن َقتَا َد َةَ ،عن َعز َر َة،
َعن احل َ َسن الع َرينَ ،عن َييَى بن اجلَزارَ ،عن َعبد الرمح َن بن َأيب َلي َىلَ ،عن أ َيب بن كَع ٍ
ب ،يف َقوله
ِّ
ِّ

َعز َو َجلَ { :و َلنذي َقنهم م َن ال َع َذاب األَد َنى دو َن ال َع َذاب األَك َرب }[ .السجدةَ ]21 :ق َال:
الد َطان» شعبَة الشا ُّك يف البَطشَ ة أَو ال ُّد َطان ].
الرومَ ،والبَط َشة ،أَو ُّ
« َم َصائب ُّ
الدنيَاَ ،و ُّ

( )16

تضعيف ك ِّل روايات براءة جابر بن زيد من األباضية
واخللصة َأن األستاذ عل احلجري أرا َد
َ
ايض ،وألن براءة جابر بن زيد من األباضية تنسف مذهبهم البدعي َنس ًفا وهتدمه من
فقط ألنه َأبَ ي
َأ َساسه ،وليس ألن عل َم احلديث الرشيف يق ُّره أو يساعده يف ذلك كَم تبني للقارئ الكريم !!
(  )14مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي ص ، 3ط مكتبة االستقامة  -سلطنة عَمن.
(  )15صحيح مسلم  -حديث رقم.)1493( - 7 :
(  )16صحيح مسلم  -حديث رقم.)2799( - 42 :
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أيضا نقول لألباضية :أعطونا عالـ ًمـا من علَمء احلديث أعل رواي ًة ألنا من رواية مهام بن ييى
و ً
بن دينار البرصي عن قتادة !
ثم إن هذه الرواية َلي َست َحديثًا نبويًا ليَتَ َعن َت األستاذ احلجري فيها هبذه الطريقة الغريبة!
مع تسليمه بصحة مسن َد الربيع بن حبيب املجهول عند مجيع علَمء اجلرح والتعديل الذين يستدل
احلجري بكلمهمَ ،وكذلك َج َها َلة شيخه مسلم بن أيب كريمة ،أو تضعيف العلَمء له !
ٍ
ٍ
للنبي صىل اهلل
منسوبة
روايات
تساهل األباضية يف تصديق
فانظر أطي القارئ الكريم كيف ي َ
ِّ
عليه وسلم يف مسند الربيع  -مع ضعفها وإرساهلا وجهالة رواهتا  ،-وكيف يتعنتون ويدلسون
كلما َمقطو ًعا بثبوته عن َرج ٍل من التابعني !!
لريفضوا
ً
مع َأن العكس هو الصحيح ،فالت َساهل قد يكون يف كل ٍم َمنس ٍ
وب ألحد التابعني ألَن كلمه ليس
َترشي ًعا ،ويكون التشدد والتدقيق يف الكلم املنسوب للرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم !!
الغريب والعجيب َأن األستاذ عل احلجري كان يقول يف مقدمة كتابه:
[فلبد للجميع أن يتكموا إل احل َ ِّق الذي يعرتف بسلطَانه ك ُّل مسل ٍم يف إث َبات ما هو َثابت
بالدليل القاطع ،وإبطال ما هو باطل باحلجة الواضحة البينة ].

( )17

وإمعا ًنا يف إفحام األبايض عل احلجري أقول:
ٍ
حديث َر َواه أبو داود الطيَاليسَ ،عن َمهام َ ،عن َقتادة،
قال اإلمام ابن أيب حاتم[ :وسألت َأيب َعن
أفاض من َع َرفَ َة َم َع َرسول اَّلل صىل اهلل
ربين أسامة بن َزي ٍدَ :أنه َ
َعن َعز َرةَ ،عن الشعبي؛ َق َال :أَط َ َ
ٍ
حديث َر َواه َأبو
عليه وسلم  ،فلم َتر َفع راح َلته يَ ًدا َغاديَ ًة َ ،حتى َأتَى املز َدل َفة؟ .وسألت أَيب َعن
ديف
َداو َد َ ،عن َمهامَ ،عن َقتادةَ ،عن َعز َرةَ ،عن احل َ َسن الع َرين َ ،عن ال َفضل بن عباس :أنه كان َر َ
النبي صىل اهلل عليه وسلم إل املز َدل َفة ،وَل تَر َفع راح َلته َي ًد غاد َي ًةَ ،حتى َر َمى اجلَم َر َة؟
ِّ
عل احلجري ص ،19ط مكتبة اجليل الواعد َ -مس َقط  -سلطنة عَمن.
(  )17اإلباضية ومنهجية البحث عند املؤرطني وأصحاب املقاالت ي
http://antishubohat.wordpress.com
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بي ََل َيس َمع من أ َس َام َة َشيئًا ف َيَم َأعلَم ].
َق َال َأيبَ :ه َذان احلَديثَان ططأ؛ الشع ُّ
ٍ
حديث َر َواه َمهامَ ،عن َقتادةَ ،عن َعز َرةَ ،عن الشعبي؛ أن ال َفض َل ب َن عباس
وسألت َأيب َعن
حدثه ،وأن أسام َة ب َن َزي ٍد حدثه :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ك َ
َان يلَبِّي َحتى َر َمى َمج َر َة ال َع َقبة.
( )18

بي منه ََم ؟ فَ َق َال :ال يتَ َمل ،و َين َبغي َأن يكو َن بينهَم رجل َ
آطر ،ولكن ك ََذا حدث
َهل َسم َع الشع ُّ
به َمهام ،فَل أَدري َما َه َذا األَمر؟! ].

( )19

الكبري أبا حاتم خيَطِّئ الروايتني َويع ُّل األول بعدم سَمع الشعبي من أسامة ،فمن
اإلمام
فهنا نرى
َ
َ
باب أول أال تكون الثانية صحيحة ألن احلس َن الع َرين َل يسمع من عبد اهلل بن عباس ،فكيف
يكون قد سمع من أطيه الفضل بن عباس ،وهو الذي مات قبل ابن عباس بعرشات السنني!
والشاهد من هذا َأن اإلمام أبا حاتم الرازي َل جيرؤ عىل إع َلل الرواية بسبب َمهام أو قتادة !!
ط وال راب ٍ
لكن صاحبنا األبايض َجت َرأ َ عىل فعلها هكذا بمنتهى البساطَة ،بل َضاب ٍ
ط ،منتهكًا
َ
َ
ََ
القواعد العلمية املنهجية هبذا الشكل الصارخ !!!!
وأنا  -عن نفيس  -ال أعرف أَ َح ًدا من األئمة َأ َعل رواي ًة أتت من طريق مهام بن ييى عن قتادة
عن عزرة عىل اإلطلق !
فإ َن روايات َمهام بن ييى عن قتادة ،أو روايات قتادة عن َعز َر َة موجودة يف الصحيحني!!
وَل يتكلم فيها أَ َحد حسبَم علمت وقرأ ت وبحثت ! وإليك شيئًا من هذا:
أوال :رواية مهام عن قتادة رواية صحيحة معتربة بل طلف عند العلَمء.
وسى بن إس ََمع َيل قَ َالَ :حد َثنَا َمهام َق َالَ :حد َثنَا َقتَا َدة َق َال
 .1قال اإلمام البخاريَ [ :حد َثنَا م َ
َحد َثتني م َعا َذة َأن ام َرأ َ ًة قَا َلت ل َعائ َش َة َأتَجزي إح َدا َنا َص َل َهتَا إ َذا َطه َرت فَ َقا َلت أَ َحرورية َأنت،

(  )18العلل البن أيب حاتم ج 3ص ، 230ط مطابع احلميِض  -الرياض.
(  )19العلل البن أيب حاتم ج 3ص ، 197ط مطابع احلميِض  -الرياض.
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كنا َنحيض َم َع النب ِّي َصىل اَّلل َع َليه َو َسل َم َف َل َيأمر َنا به أَو َقا َلت َف َل نَف َعله ].
ٍ
رض َة،
 .2قال اإلمام مسلمَ :حد َثن َا َهداب بن َطالدَ ،حد َثن َا َمهام بن َييَىَ ،حد َثن َا َقتَا َدةَ ،عن َأيب َن َ
ٍ
يض اهلل َعنهَ ،ق َالَ « :غ َزو َنا َم َع َرسول اهلل َصىل اهلل َع َليه َو َسل َم لست
َعن َأيب َسعيد اخلدر ِّي َر َ
( )20

رش َة َم َضت من َر َم َض َ
ام َومنا َمن َأف َط َرَ ،فلَم َيعب الصائم َع َىل املفطرَ ،و َال املفطر
انَ ،فمنا َمن َص َ
َع َ
َع َىل الصائم].

( )21

ثان ًيا :رواية قتادة عن َعز َر َة رواية صحيحة معتربة ب َل ط َلف عن َد العلَمء.
وحد َثن َا َأبو َغسا َن املس َمع ُّيَ ،وحمَمد بن املثَنىَ ،وابن َبش ٍ
ار َواللفظ
 .1قال اإلمام مسلمَ [ :
للمس َمع ِّي َوابن املثَنى قَالواَ :حد َثن َا م َعاذ َوه َو ابن ه َشا ٍمَ ،ق َالَ :حد َثني َأيبَ ،عن َقتَا َد َةَ ،عن َعز َر َة،
َعن َسعيد بن جبَ ٍ
ني املتَ َلعن َنيَ ،ق َال َسعيد :فَذك َر َذل َك ل َعبد اهلل بن
ريَ ،ق َالََ :ل ي َف ِّرق املص َعب َب َ
ني أَ َط َوي َبني ال َعج َلن» ].
ع َم َر ،فَ َق َال« :فَر َق َنب ُّي اهلل َصىل اهلل َع َليه َو َسل َم َب َ

( )22

 .2قال اإلمام الرتمذي:
[ َحد َثنَا َأبو َحف ٍ
ص َعمرو بن َعل ال َفلسَ ،ق َالَ :حد َثن َا َيزيد بن ز َريعٍَ ،ق َالَ :حد َثن َا َسعيدَ ،عن
َقتَا َد َةَ ،عن َعز َر َةَ ،عن َسعيد بن َعبد الرمح َن بن َأب َزىَ ،عن َأبيهَ ،عن َعَمر بن َي ٍ
ارسَ ،أن النبي َصىل
اَّلل َع َليه َو َسل َم َأ َم َره بالت َي ُّمم لل َوجه َوالكَفنيَ .حديث َعَم ٍر َحديث َح َسن َصحيح ].

( )23

فهل جيوز أن يقال[ :الرواية ال تقوم هبا حجة ،وذلك بسبب مهام بن ييى وقتادة بن دعامة ] ؟!!
قلت :ما فعله األستاذ األبايض عل احلجري عبارة عن جناية رشعية سوأة فكرية وطيانة علمية
الدين َوالعلم والتاريخ أَو ًال ،ثم يف َح ِّق جابر بن زيد ثانيًا ،ثم يف حق
وجريمة أطلقية يف حق ِّ
(  )20صحيح البخاري  -حديث رقم.321 :
(  )21صحيح مسلم  -حديث رقم.)1116( - 93 :
(  )22صحيح مسلم  -حديث رقم.)1493( :
(  )23سنن الرتمذي ج 1ص ،210حديث رقم.144 :
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قرائه م َن األَبَاضية املساكني املخدوعني َثالثًا !!
فاهلل املستعان  ،وهو حسبنا ونعم الوكيل !
وبناء عىل ما سبق أقول إن الرواية األول يف براءة جابر بن زيد من األباضية رواية صحيحة ثابتة،
ً
األبايض
ال يطعن فيها عاقل فَض ًل عن َعاَل ٍ ،فإن الطع َن يف الروايات الصحيحة بمثل ما َف َع َله هذا
ُّ
من َبرت النصوص وإطفائها ليس من فعل أهل العلم وال َفضل والتحقيق والرشف !
..................
الدين َنمِض ** َوعن َد اهلل َجتتَمع اخلصوم
فإل َديان َيوم ِّ
تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه

صباح الخميس  ،الثالث من ربيع اآلخر لعام  1439هجري
الموافق  21من ديسمبر لعام  1017ميالدي
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