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 أبو عمر الباحث -قناة مكافح الشبهات 
 حزب املسعريافرتاءات الردود العلمية على 

 

 !احول السيدة هند بن عتبة رضي اهلل عنه املسعري حزبالرد على 

 : وبعد ،وصحبه ومن وااله هِ وعىل آلِ  ،احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل

يل  سابقة   حزب املسعري حاول فيه أن يرد عىل حلقة  ن إنتاج معىل مقطع فيديو  ي  مِ لْ عِ  د  ا رَ هذف 

الفاضلة  يتهم السيدةَ هذا الرافض حسن ياري، وكان  اِب ذ  كَ الْ  كنت أرد فيها عىل الرافضي 

 عليه السالم والرضوان! محزةَ  دَ بِ هند بن عتبة ريض اهلل عنها بأهنا أكلت كَ الصحابية اجلليلة و

ًما ليال فساحموينوربام تطول هذه احللقة ق  تفنيدَ  ، وأنا قررُت طويلقطع الذي أرد عليه امل، فُمَقد 

 بحول اهلل وقوته.حول هذا املوضوع يف هذا املقطع املتكلم قاهلا  كلمة   لي كُ 

مثل حمسوب عىل أهل السنة واجلامعة  خص  ي واندهايش حينام يرد َش بِ ج  عَ أعلن تَ  أوقبل أن أبد

رس متاًما بعد أصابه اخلفالرافض نفسه  !عن وجهة نظرهويدافع  يحسن يار هذا عن الرافض  

ِة َكاَلِمِه! ا للدفاع عن الرافضي نُ بُ ، ولكن قام صاحِ مْ ردي عليه ومل يتكل    حماِواًل إثباَت ِصح 

 غيِ  ة  رَ وعن ُص  َث فتحد   ! َسِخيَفة  منطقي ة   ه بمغالطة  كالمَ يف الفيديو  مُ لي املتكَ  بدأيف البداية : اًل أو  

سة  ب ااَبَ حَ ْص أَ  مُ وأخذ هيامجها وهياجِ  !إال يف ذهنه فقطتقريًبا  موجودة   وة  و رشا ى م  َس ، وهذه تُ رضا

ثم مهامجة هذا  ،ما أو مجاعة  ما عن شخص  معي   ر  و  َص "، وهي تكوين تَ شي قَ ل الْ ُج بمغالطة "رَ 

متاًما من  بريء   اَجمَ هَ مُ ـالشخص الْ  ي أنَ ح ه، يفنفَس  أنه هياجم الشخَص  املهاِجمُ  رُ هَ ظْ يَ التصور، فَ 

  :يف املقطع املتكلم املهاِجم، فقالوخزعبالت وختاريف افرتاءات وأكاذيب 

 والسابقي أمته، خي جعلهم صحابةب وسلم عليه اهلل صىل   هنبيَ  اختص   وتعاىل سبحانه اهلل إن]

 دينية ومذاهب فكرية بمناهج الزمان آخر يف اإلسالمية األمة ابتليت لكن واتباعه، تصديقه إىل

 .الديني للمذهب منها الفكري اإلرهاب إىل األقرب هي
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 املالئكية بمثابة الظاهري اإلسالم عىل ومات َوَسل مَ  عليه اهلل صىل بالنبيي  التقى من كل جتعل

 من خطرواأل عليهم، االعرتاض أو النقد عن ناهيك اخلطأ يطاهلم ال مقدسة، عصمة أصحاب

 والتبجيل التعظيم نفس هلا األكباد آكلة فهند ،واحدة مرتبة يف جعلوهم أهنم كاوذ هذا

 . أـه[عنه اهلل ريض الصديق بكر كأيب واالحرتام

يقول بعصمة الصحابة ريض  –حسب علمي  - وهذه مغالطة منطقية مضحكة، فال يوجد أحد  

 !مثل أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه!ة ريض اهلل عنها بَ تْ عُ  بنَت  دَ نْ ، وال أحد جيعل هِ اهلل عنهم

يًعا، وأما تفاُضُلُهم يف الصحبة هلم مَجِ  ت  ألنه ثابِ " الصحبة"نعم نحن نثبت للجميع لقب 

تبهم ودرجاهتم  ؟!الساذج ، فكيف يقول املتكلم هذا الكالم مطلًقافال ختفى عىل أحد   ومرا

ْ  عَ نَ : هذا الشخص َص كام قلتف  ل  يْ وبدأ يف توجيه َس  ،يف الصحابة انَ يَدتِ قِ عَ لِ  شي قَ ًفا من الْ ائِ ااًل زَ ثَ مِت

وتسفيهه  هُ دَ قْ نَ  هَ ج  وَ قد بذلك ه أنه ا نفَس نَ بُ احِ َص ، فيُْظِهَر الزائف من النقد والتسفيه هلذا التمثال

ء  متاًما من هذه االفرتاءات، وهلل احلمدرَ ونحن بَ  لعلامء أهل السنة واجلامعة!  !!ا

يف الواقع ختالفون ذلك وتؤمنون بعصمة الصحابة!  كمتقولون هذا ولكن : ربام يقول أنتمثانيًا

 ؛أنتم تؤمنون بعصمتهم يف قلوبكم وا . فإن قال{يَ قِ ادِ َص  مْ تُ نْ كُ  نْ إِ  مْ كُ انَ هَ رْ وا بُ اتُ هَ  ْل قُ }فنقول: 

مْحَِن َعْهًدا}قلنا:  ََذ ِعنَْد الر   ؟!{َأط َلَع اْلَغيَْب َأم اخت 

الرواية عن النبي صىل يف ثقات  ْي أَ  ول  دُ الصحابة ريض اهلل عنهم أهنم مجيًعا عُ : عقيدتنا يف ثالًثا

 .رسول صىل اهلل عليه وسلمالعىل  واخلطأَ  َب ذِ د الكَ يتعم   نْ فيهم مَ يس فل ،اهلل عليه وسلم

   النووي   اإلمامقال : 

 َعَداَلتِِهمْ  َوَكاَملِ  َوِرَواَياهِتِمْ  َشَهاَداهِتِمْ  َقبُولِ  َعىَل  مْجَاعِ اإْلِ  يِف  بِهِ  ُيْعَتد   َوَمنْ  احْلَقي  َأْهُل  ات َفَق  َوهِلََذا] 

   (1) .[مجعيأ عنهم اهلل َريِضَ 
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يف  مِ املتكلي  ةَ لَ كِ ْش مُ  ن  وهذا يعني أَ  .صىل اهلل عليه وسلم بعد النبيي  د  َح أَ  ةِ مَ ْص عِ فنحن ال نؤمن بِ  

ة مع ي  احلقيق م، وإنام مشكلتهمْ هُ ومَ ُص ُخ  وا أن يسم   ونالفيديو وحزبه ليست مع الوهابية كام حيب

 ه!اَل عْ املذكور أَ  اعِ مْجَبه يف اإْلِ  د  تَ عْ يُ  نْ يمَ فِ  م النووي  هُ رَ كَ مجيع علامء املسلمي الذين ذَ 

عىل  ينقل اإلمجاعَ  الصحابة مجيًعا بالعدالة، فهذا النووي   َف ْص ينكر علينا وَ كان املتكليُم  ذافإ

 األمة اإلسالمية!سبيل العجيب عن  هِ رِ كْ فِ بِ  اذ  َش ِحْزب  املسعري  َب زْ يعني أن حِ  وهذا ذلك!

 فلسنا نقول بذلك َأْصاًل!؛ متساوون يف املرتبة مع أكابرهم مبأهن كان ينكر علينا القوَل  وإنْ 

 ثابةبم الظاهري اإلسالم عىل ومات َوَسل مَ  عليه اهلل صىل بالنبيي  التقى نمَ  كل جتعلفقولك: ]

فهذا  [.عليهم االعرتاض أو النقد عن ناهيك اخلطأ يطاهلم ال مقدسة، عصمة أصحاب املالئكية

 إال أنت فقط! ، وليس له قائل  وزعم فاسد وفرية داِحَضة باطلقول 

بدأ يستدل من  ؛التي اخرتعها من رأسه السخيفة ةِ رَ كْ ا بدأ بمهامجة هذه الفِ ـم  ـاملضحك أكثر أنه لَ 

 ن  ، وبدأ يقرر أَ خصومهالتي اخرتعها وحاول أن يلصقها ب ةفكرهذه الن اَل طْ يم عىل بُ القرآن الكر

اَل َيْسَتِوي ِمنُْكْم َمْن َأنَْفَق ِمْن َقْبِل اْلَفتِْح فَذَكَر َقْوَلُه تعاىل: }، ة  دَ احِ وَ  ة  بَ تَ رْ الصحابة ليسوا عىل مَ 

ُ احْلُْسنَى َوَقاَتَل ُأوََلَِك َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن ال ِذينَ   ولعل  ، {َأنَْفُقوا ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا َوُكالا َوَعَد اَّلل 

مستدالا  قال هذا الكالم قبله بمئات السني  ابن تيمية رمحه اهللسالمِ اإلِ  َخ يْ َش  ن  ال يعلم أَ  املسكيَ 

 بنفس اآلية الكريمة!!

  َرمِحَُه اهللشيخ اإلسالم ابن تيمية  قالف : 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم َقلِياًل َأْو َكثًِيا َوالص  ] َلِكْن ُكل   ،ْحَبُة اْسُم ِجنْس  َتَقُع َعىَل َمْن َصِحَب الن بِي  َصىل  اَّلل 

ْحَبِة بَِقْدِر َذلَِك   َفَلُه ِمْن ا َفَمْن َصِحَبُه َسنًَة َأْو َشْهًرا َأْو َيْوًما َأْو َساَعًة َأْو َرآُه ُمْؤِمنً  ،ِمنُْهْم َلُه ِمْن الص 

ْحَبِة بَِقْدِر َذلَِك     (2) .[الص 
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  ابُن تيمية قبلها مبارشةً  قالو: 

ِذيَن َأْسَلُموا َبْعَد احْلَُدْيبِيَِة َدَخُلوا يِف َقْوله َتَعاىَل ]  ال 
ِ
اَل َيْسَتِوي ِمنُْكْم َمْن َأنَْفَق ِمْن َقبِْل } :َوَهُؤاَلء

ُ احْلُْسنَىاْلَفتِْح َوَقاَتَل ُأوََلَِك َأعْ  ِذيَن َأنَْفُقوا ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا َوُكالا َوَعَد اَّلل  { ِبَِذِه َظُم َدَرَجًة ِمَن ال 

 [...امْلَنِْزَلِة. َوَكيَْف َيُكوُن َبْعَد َأْصَحابِِه؟

 ؟!هِ حِ رْ طَ  ةِ َذاَج َس وَ  همِ عْ طالن زَ ل  عىل بُ دُ ؟! أليس كالُم شيِخ اإلسالم يَ املتكلم يف كالم فام اجلديد

يعلمون  هِ تِ لَ اكِ عىل َش  نْ مَ ألن هذا الشخص وَ  ،يف هذا املوضع َتيِْمي ةَ  ابنِ  بكالمِ  آتَ  أنْ  وأنا قصدُت 

 طاملا وافقت الكتاب والسنة! بأقوالهونأخذ ونحرتمه  تيمية ابنَ نوقر  ناأنجيًدا 

  أيًضا ةَ ي  مِ يْ ابن تَ شيخ اإلسالم قال و: 

َتَر َذلَِك َعْن َأِمِي امْلُْؤِمنَِي َعِِلي ْبِن َأيِب طَ َبْل َخْيُ َهِذِه ا]  ُثم  ُعَمُر َكاَم َتَوا
ِة َبْعَد َنبِييَها َأبُو َبْكر  الِب  أْلُم 

ةُ  ،َمْوُقوًفا َوَمْرُفوًعا ِة َوَأئِم  ن ُة َوات َفَق َعَلْيِه َسَلُف اأْلُم  ن ةِ َوَكاَم َدل  َعىَل َذلَِك اْلِكَتاُب َوالس   ، اْلِعْلِم َوالس 

مْحَ   َوَعْبِد الر 
َبْيِ َوَسْعد  وَرى: ِمثُْل َطْلَحَة َوالز  ا ُعْثاَمُن َوَعِِل  َوَكَذلَِك َسائُِر َأْهِل الش  ِن ْبِن َوَبْعَدُُهَ

ِة َوَمَع َسعِ  اِح َأِمِي َهِذِه اأْلُم   َمَع َأيِب ُعَبْيَدَة ْبِن اجْلَر 
ِ
ُة امْلَْشُهوُد َعْوف  َوَهُؤاَلء . ُهْم اْلَعرْشَ يِد ْبِن َزْيد 

   (3) .[هَلُْم بِاجْلَن ةِ 

 وقطعي   الثبوِت  قطعي  أنه ووصفه للقرآن الكريم ب -والعجيب أن هذا الشخص بعد ِذْكِرِه لآلية 

َب من داللتها -الداللة  ُ احْلُْسنَىيف قوله تعاىل: } هَتَر  نا مربط الفرس، هُ  ن  {، وقال إِ َوُكالا َوَعَد اَّلل 

ُ احْلُْسنَىلكنه بعدما قال ذلك، قال إن قوله } آخر، وسيأت عليه فيام  برشط   د  { مقي  َوُكالا َوَعَد اَّلل 

لكنه  !!ولقد ذكره فقال إن اتباع املهاجرين واألنصار بإحسان هو القيد والضابط ملثل هذا، بعد

 ها ومل تتبعْ إسالمُ  نْ ُس السيدة هند ريض اهلل عنها مل حَيْ  ن  أَ بِ ًدا احِ ياًل وَ لِ دَ  مْ طوال املقطع مل يقدي 

 ه يف حلقتي عنها!!معنى احلديث الذي ذكرتُ  ُف ري حُيَ  َب هَ بإحسان، بل ذَ 
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 نا معارشن  بأمن كالم ابن تيمي َة اآلن  هسأعطيوسيأت الكالم عن ذلك يف مكانه إن شاء اهلل، لكن 

 ريض اهلل عن اجلميع.بن أيب سفيان  طالب عىل معاوية بن أيب عِل   ُل فضي نالسنة  أهَل 

  عن مكانة عِل  ريض اهلل عنه عند أهل السنة ابن تيمية قال: 

َماَمِة، ]  َوِعنَْد َرُسولِِه َوِعنَْد َبْل ُهْم ُكل ُهْم ُمت ِفُقوَن َعىَل َأن ُه َأَجل  َقْدًرا، َوَأَحق  بِاإْلِ
ِ
َوَأْفَضُل ِعنَْد اَّلل 

َريِضَ  َوَعِِل  َأْفَضُل ِِم ْن ُهَو َأْفَضُل ِمْن ُمَعاِوَيةَ ال ِذي َكاَن َخْيًا ِمنُْه،  امْلُْؤِمنَِي ِمْن ُمَعاِوَيَة َوَأبِيِه َوَأِخيهِ 

ُ َعنْهُ     (4) .[اَّلل 

  أيًضا ابن تيمية قالو: 

َحاَبِة  َوَمْعُلوم  َأن  َعلِياا] امِ  ُمَعاِوَيةَ ِمْن  اُنوا َأْفَضَل كَ َوَمْن َمَعُه ِمْن الص     (5) .[َوَمْن َمَعُه بِالش 

  عن معاوية ابن تيمية قالو: 

َحاَبِة ]    (6).[َوإِْن مَلْ َيُكوُنوا ُخَلَفاءَ  َأْفَضُل ِمْن ُمَعاِوَيةَ َبْل َعِِل  َأْفَضُل ِمنُْه، َكاَم َأن  َكثًِيا ِمَن الص 

 !هُ ن  ظَ عليه إال  يَل لِ ال دَ  ل  باطِ  م  عْ زَ  واحدة   ومنزلة   بة كلهم يف مكانة  زعمه أننا نجعل الصحافا إذً 

ن ة جتاه معاوية غي موجودة أصاًل!  وعليه فالصورة التي يقدمها املتكلم يف املقطع عن أهل الس 

 قط.أي ولكننا يف نفس الوقت نقول إننا لن نسمح ألي خملوق أن يناَل من 
 
 صحايبٍّ بسوء

وَبي نُت هلم مكانة عِل بن وعرضت معتقدهم يف خيار الصحابة،  عىل أئمة األباضية وقد رددُت 

 د أو جاهل!احِ أيب طالب عليه السالم والرضوان بأحاديث صحيحة ال ينكرها إال َج 

 وكذلك سنفعل مع أي شخص يريد أن يتنقص صحابياا َواِحًدا أو يطعن فيه إن شاء اهلل!

 ثم قال املتكلم:

 [.بدون االحرتاقفال يمكن االقرتاب منه مثل الصنم املقدس، أصبح ية فقد أما معاو]

                                                           

 .396ص 4جمنهاج السنة النبوية  ( 4)

 .167ص 11ججمموع الفتاوى  ( 5)

 .402ص 4جمنهاج السنة النبوية  ( 6)
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، ومعاوية ريض اهلل عنه الذي حتاولون متريره عىل الناس باطلالبل الصنم احلقيقي هو : قلت

، وما يتعلق خصوًصا اعن السيدة هند بنت عتبة ريض اهلل عنه احللقةَ  ن  أِلَ ومن أكاذيبكم،  بريء  

 .والصحابة فلن أخرج عن هذا إن شاء اهلل بمسألة الصحبة

ينبغي أن أذكرها قبل عرض كالمه يف موضوع و وقع فيها املتكلم لكن هناك مغالطة أخرى

وصفوا معاوية ة الوهابية قَ رْ ن فِ أالسيدة هند ريض اهلل عنها، فلقد كتب املتكلم عىل الشاشة 

هو  هذه األلقاب من دَ ْص قَ الْ  ن  أَ وَ  !اى ذلك إرهاًبا فكريا م  َس بكاتب الوحي وخال املؤمني، وَ 

 با مجاهيَ  حتى يضلَل  الرشعيةَ  الوراثيي  نظامه امللِك  حكمه وطريقةَ  وفرتةِ  معاويةَ  إعطاءُ 

 !من نظام الشورى اإلسالمي النبوي املسلمي ويستطيعوا اإلفالَت 

 وذلك لعدة أمور: !مضحكة وهذه مغالطة أخرى

عىل معاوية، فال السنة  ه أهُل قْ لطمل ي - ةمَ ْص قصد به العِ كان يُ  نْ إِ  - : أن لقب التقديساألول

الصحابة فوق  عُ فْ به رَ  دُ َص قْ يُ كان  ة أِلََحد  بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه َوَسل َم، وإنْ مَ ْص العِ  نعتقد

ه ال نقول به وال نعتقدأيًضا فهذا منزلتهم التي وضعهم اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم فيها، 

ُصون الصحابةَ َأْصاًل،   مْ هُ لُ جي بَ ون من منزلتهم فيون َمْن يُ وحيط   ولكْن ألن  ُخُصوَمنَا َيَتنَق 

أنه  - الصحيحةالنبوية جاء يف الكتاب والسنة كام حق االحرتام التبجيل  – هم ويوقرهمرتموحي

ا ويضعفوهن يقدسهم ويقول بعصمتهم! ومع األسف نرى خصومنا يصححون الرواياِت 

، وليس حسب قواعد علم احلديث الرشيف املتعارف عليها بي ألجل ذلك بحسب أهوائهم

 كام سيأت!أهل هذا الفن 

َب با معاوية: ثاينال حممد بن عبد والدة مئات السني من ريض اهلل عنه قبل  هذه األلقاب ُلقي

هلل صىل اهلل عليه وسلم هو لرسول ا َي ْح معاوية كان يكتب الوَ  ن  فالذي قال إِ  !رمحه اهلل الوهاب

 وأهل السنة يؤمنون بذلك! .كام سيأت ريض اهلل عنهمـا عبد اهلل بن عباسالصحايب اجلليل 
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  ابن حجر العسقاليناحلافظ  قال : 

]معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية األموي أبو عبد الرمحن اخلليفة صحايب أسلم  

   (7) .[ب سنة ستي وقد قارب الثامنيومات يف رج وكتب الوحيقبل الفتح 

   كثي ابنُ  احلافظ قال : 

 .[الذين يكتبون الوحي]معاوية كان من مجلة الُكّتاب بي يدي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  

(8)    

  اإلمام القرطبي قال : 

ءَ رَ قِ وَ  اهلل ِي ْح صىل اهلل عليه وسلم عىل وَ  وقد ائتمنه النبي  ]     (9) .[طه بنفسهوخل هِ تِ ا

   اإلمام ابن عساكر قال : 

]معاوية بن صخر أيب سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الرمحن  

 (10) .[وكاتب وحي رب العاملي ،خال املؤمني ،األموي

  املوفق ابن قدامة املقديس قال : 

  (11).[ء املسلمي ريض اهلل تعاىل عنهم، وأحد خلفاوكاتب وحي اهللومعاوية خال املؤمني، ] 

  شيخ اإلسالم ابن تيمية قال : 

ُتِر َأن ُه َأم  ] ُ َعَلْيِه َوَسل َم َكاَم َأم  َفِإن  ُمَعاِوَيَة َثبََت بِالت َوا ُه َوَجاَهَد َمَعهُ َرُه الن بِي  َصىل  اَّلل  َوَكاَن  ،َر َغْيَ

ُ َعَليِْه َوَسل َم يِف كِتَاَبِة اْلَوْحِي  ،ْلَوْحَي َأِمينًا ِعنَْدُه َيْكتُُب َلُه ا ََمُه الن بِي  َصىل  اَّلل   (12) .[َوَما اهت 

                                                           

 بيوت. -ط الرسالة ، 6758 ت 470تقريب التهذيب ص ( 7)

 .401ص 11جالبداية والنهاية  ( 8)

 .181ص 8جتفسي القرطبي  ( 9)

 بيوت. -ط دار الفكر  55ص 59تاريخ دمشق البن عساكر ج ( 10)

 .ديةالسعو -ط وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  40ملعة االعتقاد ص ( 11)

 .(472 /4جمموع الفتاوى ) ( 12)
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فهل هذا معتقد الوهابية كام يقول َأْم َأن  وكل العلامء املذكورين ماتوا قبل حممد بن عبد الوهاب؛ 

 الوهاب بمئات السني؟!  هذا هو اعتقاُد أئمِة أهِل السنِة واجلامعة قبل والدة ابن عبد

 عليها أيب سفيانَ  بنِت  ةَ لَ مْ رَ املؤمني  م  و أُ ُخ أَ  هُ ن  ِلَ فَ  "خال املؤمنيمعاوية بلقب "ب يلقعن توأما 

ْد معاوية بذا، بل عبد اهلل بن عمر   ألنه  ،املؤمني كذلك اُل ُخ ريض اهلل عنهام السالم، ومل يتفر 

ريض  ، وكذلك عبد الرمحن بن أيب بكر الصديقوالرضوان ا السالمعليه ةَ َص فْ املؤمني َح  م  أخو أُ 

 !والرضوان عليها السالم ةَ َش ائِ املؤمني عَ  م  ألنه أخو أُ  أيًضا، املؤمني اُل َخ  اهلل عنهام

  !"أمي املؤمنيـ "بمعاوية ينادون كانوا الصحابة أيًضا أن بأزيدك من الشعر بيًتا وأخربك سبل 

هو الذي نقل إلينا أن معاوية كان  اس  ب  عَ  وابنُ أمًيا للمؤمني،  يرون معاويةَ  فإذا كان الصحابة

 من الصحابة؟! فهل أنت أعلمُ ، كام سيأت لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َي ْح يكتب الوَ 

 ال: ]ال تسبوا أصحايب..[. قصىل اهلل عليه وسلم  النبي   ن  ثم إِ 

، وال جيوز الصحابةَ  ُس دي قَ أنت تُ  :هؤالء ل لهااهلل عليه وسلم ق بحديث النبي صىل ن التزمَ مَ  ل  كُ فَ 

أو تسي يف صحبتهم ب هؤالء الذين ال يعتقدالصحابة  تسب   نْ فالبد عند هؤالء أَ  تقديسهم!

 القول بتقديس الصحابة!!هتمة طريقهم حتى تربيأ نفسك عندهم من 

 ةُ فَ اَل خِ فهذا كالم أيضا مضحك، فَ  أما كالمه عن إعطاء فرتة حكم معاوية وخالفته رشعية؛

، ريض اهلل عنهم رشعية بإمجاع الصحابةال حتتاج إلثبات رشعيتها، ألهنا معاوية ريض اهلل عنه 

 ؟!ةً ي  عِ رَشْ  هُ تُ فكيف ال تكون خالفَ  !استثناء حسب علميال الصحابة ب فقد بايعه مجيعُ 

بيعة املسلمي بلولده، وإنام اخلالفَة معاوية بتوريث  ْب َس تَ كْ  تُ والرشعية يف خالفة ابنه من بعده مل

 ه!تُ وبصيَ  هُ َصُ بَ  َس مِ طُ  نْ  مَ ال  وهذا معلوم لكي ذي عيني، إِ  يف مجيع األقطار لولده!

 اختلفوا يف ذلك عىل ستة أقوال! ، فقال إن أهل السنةعن تعريف الصحايب هكالماملتكلم بدأ ثم 

  نشأ يف بيئة وهابية نْ بأن مَ وقال أخرى  رةً م "رجل القش" مغالطةَ املتكليم ثم مارس 
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ةَ  وهندَ  ر  كْ ا بَ بَ أَ  ن  أَ  وهو واحد   انطباع  عىل ينشأ    سواسية!! ريض اهلل عنهم أيب سفيان امرأ

َل أيب ْض يعلم فَ  ل  كُ الْ فَ  !ط  يقول بذا قَ  د  َح اين، فال يوجد أَ  والد  اِص يعلمه القَ  يح  َصِ  ب  ذِ وهذا كَ 

 ، والكل يعلم ويعتقد ويؤمن بأنه خي  هِ تِ مكانَ  و  مُ وُس  هِ تِ منزلَ  و  لُ عُ اهلل عنه وَ  ريض بكر الصديق

 كام تقدم يف كالم ابن تيمية!  الرافضةال  إِ  يف هذه األمة بعد نبيها عليه الصالة والسالم ل  ُج رَ 

 مَ لَ ْس أَ  نْ وي بي مَ بعد الفتح، فكيف نسا مَ لَ ْس أَ  نْ مَ وَ  ِح تْ فَ أسلم قبل الْ  نْ بل نحن ال نساوي بي مَ 

 !!ةيَ رْ ال مِ بة يَ رْ هذه فِ ف ؟!بعد نبيها حممد صىل اهلل عليه وسلميف األمة  ل  ُج رَ أول بعد الفتح وبي 

 !يف تعريف الصحايبّ  الُف معرفة علوم احلديث أنه قد وقع اخلِ تاب ن كِ مِ  مُ املتكلي نقل ثم 

َقْواًل عن املتكلم نقل وبعد ذلك هذا التعريف، يف  ِف اَل اخلِ  ، فأنا أعرف وقوعَ  َقط  هُ وهذا مل أنكرْ 

  !يف مسألة الصحبة سعيد بن املسيب

  بُن الصالحاحلافظ أبو عمرو  قال: 

حايِب  إِ ] ْينا َعْن َسِعيِْد بِن املَسييِب أن ُه كاَن الَ َيُعد  الص   صىل اهلل ال  وَقْد ُروي
ِ
 َمْن أقاَم َمَع رسوَل اهلل

 (13) [.وَسنَتَْيِ وَغَزا معُه َغْزَوًة أْو َغْزَوَتْيِ  عليه وسلم َسنَةً 

! وهلذا قال ابن ابن املسيب رمحه اهلل ال يصح عن القوَل الذي ذكره املتكلم قول  هذا مع العلم َأن  

ففي سنده حممد بن عمر الواقدي، وهو ضعيف مرتوك  [.هُ نْ ْن َصح  عَ إِ : ]هُ رَ كَ الصالح بعدما ذَ 

ال  :، وهو جمهول، وقال أبو حاتمسنده طلحة بن حممد بن سعيد بن املسيب ويف ،(14) احلديث

 (15) .أعرفه

  ئي  اَل عَ احلافظ صالح الدين الْ  قال: 

                                                           

 .بيوت - الكتب العلميةدار ، ط 293ص 1جمعرفة علوم احلديث البن الصالح  ( 13)

 .بيوت - الكتب العلميةدار ، ط 273ص 6جميزان االعتدال للذهبي  ( 14)

 .بيوت -دار إحياء الرتاث العريب ، ط 476ص 4اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ج ( 15)
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 (16) [.هُ نْ عَ  َت بَ ثَ  نْ إِ ]

  شمس الدين السخاوي:احلافظ  قال 

، َوُهَو َكَذلَِك، َفقَ ] تِِه َعْن َسِعيد  ، َوُهَو َوُهَو َظاِهر  يِف َتَوق ِفِه يِف ِصح  قِِديي  َعِن اْلَوا
ْد َأْخَرَجُه اْبُن َسْعد 

 (17) [.َضِعيف  يِف احْلَِديِث 

  اقي  رَ الدين العِ  ينُ زَ احلافظ  قال: 

ضعيف  يف  ،ففي اإلسناِد إليِه حممُد بُن عمَر الواقدي   ،وال يصح  هذا عن ابن املسييِب  :قلُت ]

 (18) [.احلديِث 

  ي  النوو ةُ مَ ال  عَ الْ  قال: 

  (19) [.يف  عِ َض فَ  ؛هُ نْ عَ  ح  َص  نْ إِ فَ ]

 .د  مَ تَ عْ مُ  غيُ  ؛ فهو قول  ضعيف  قال ذلك سعيد بن املسيبصح أن أي: فإن 

  الكناين احلمويبن مجاعة  بدر الدين قال: 

ألنه يقتض أنه ال يعد جرير بن عبد اَّلل  البجِّل، ووائل بن حجر وأرضابام من ، َوَهَذا َضِعيف]

 (20) [.أهنم صحابة َف اَل ، وال ِخ الصحابة

تِِه فهو ال ينفي الص  : هذا القول ال يصح عن ابن املسيب، وأقول عن معاوية  ةَ بَ حْ عىل فرض ِصح 

 ، فكالُها مكث مع النبي صىل اهلل عليه وسل َم أكثر من سنتيامريض اهلل عنه وأمه هند  

 !من اهلجرة، ورسول اهلل 8، أي عام الفتح م عامَ لَ ْس أَ  عىل القول املتأخرريض اهلل عنه فمعاوية 

                                                           

 .الرياض - دار العاصمة ، ط43قيق منيف الرتبة ملن ثبت له رشيف الصحبة صحت ( 16)

 .مص -نة مكتبة الس  ط  ،87ص 4جفتح املغيث برشح ألفية احلديث  ( 17)

 .بيوت - الكتب العلميةدار ، ط 125ص 2جرشح التبصة والتذكرة ألفية العراقي  ( 18)

 .بيوت - تب العريبالكادار ، ط 92التقريب والتيسي للنووي ص ( 19)

 .بيوت -، ط دار الفكر 111املنهل الروي يف خمتص علوم احلديث النبوي ص ( 20)
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 سنوات، وثبت أنه غزا معه. 4يعني مكث معه  من اهلجرة. 11صىل اهلل عليه وسلم تويف عام 

سنوات هي األخرى مع  4؛ فقد أسلمت عام الفتح، يعني مكثت ريض اهلل عنها وأما أمه هند

؛ هذا القول عن سعيد بن املسيب ةِ ح  ، فعىل فرض ِص قبل وفاته الرسول صىل اهلل عليه وسلم

  عن معاوية وأمه ريض اهلل عنهام! فهو ال ينفي الصحبةَ 

 ؟!سعيد فهل ثبت عن [.َت بَ ثَ  ب: ]إنْ املسيّ  نسعيد بلواملتكلم نفسه قال عن القول املنسوب 

 وهل هناك قائلون بذا القول َأْصاًل؟!

هلل بن عباس ريض اهلل عنهام قال عن معاوية: بل إِن  َحرْبَ األمة اإلسالمية وترمجاَن القرآن عبد ا

 ، فكيف ال يكون معاوية صحابياا؟!(21)رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم[.  صحب]إنه 

 قال: الصالحابن كتاب من ريض اهلل عنه وذكر املتكلم رواية أخرى عن أنس بن مالك 

باََليِني ] ينَا َعْن ُشْعَبَة َعْن ُموَسى الس  َأتَيُْت َأنََس ْبَن َمالِك  َفُقْلُت:  :َقاَل  -نِي َعَليِْه َخْيًا َوُأثْ  -َوُروي

َك؟ َقاَل:" َبِقَي َناس  ِمَن اأْلَ  ُ َعَليِْه َوَسل َم َأَحد  َغْيَ  َصىل  اَّلل 
ِ
ْعَراِب َهْل َبِقَي ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّلل 

ا َمْن َصِحَبُه َفاَل ". إِْسنَ  ِة َأيِب ُزْرَعةَ َقْد َرَأْوُه، َفَأم  َث بِِه ُمْسلِم  بَِحْْضَ ، َحد   (22) [.اُدُه َجييد 

النبي صىل اهلل  َب حِ ريض اهلل عنهام، فكالُها َص  د  نْ هِ وَ  أيًضا ملعاويةَ  ةَ بَ حْ وهذه الرواية تثبت الص  

 معاوية. ةِ بَ حْ ُص  يف اس  ب  عَ  ابنِ  ُل وْ قَ  مَ قد  ، وقد تَ ، وال يقال إهنام رأياه فقطمَ د  قَ عليه وسلم كام تَ 

جمرد الرؤية ال تثبت الصحبة؛ فهل هذا ينطبق عىل معاوية وأمه؟! أليس كالُها رأى  توإذا كان

 ؟!هُ بَ حِ َص معه وَ وعاش  هُ يَ قِ لَ اهلل صىل اهلل عليه وسلم وَ  رسوَل 

  !لصحايبل هميف تعريفومجهور علامء املسلمي العسقالين  ر  جَ عىل ابن َح  د  الر   ثم بدأ املتكلمُ 

 فقال:

                                                           

 .3764حديث رقم:  -صحيح البخاري  ( 21)

 .بيوت - الكتب العلميةدار ، ط 294ص 1جمعرفة علوم احلديث البن الصالح  ( 22)
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ونحاول أن نرى هل يطابق الواقع وهو أشهر التعريفات، البد أن نفحص تعريف ابن حجر ]

الصحايّب: من لقي النبّي صىّل اَّلل  عليه وسلم قال ابن حجر: املحسوس والوحي املنزل أم ال؟! 

 "[.مؤمنا به، ومات عىل اإلسالم

 ثم قال املتكلم:

 نَ آمَ  نْ ا ِِم  قً دْ ِص ا وَ قا َح  نَ آمَ  نْ با مَ  مَ لَ عْ نَ لِ عندنا آلية توجد  اله ألن ،بطضغي منتعريف ابن حجر ]

ُ َيْعَلُم إِن َك }بقوله تعاىل:  ، ثم استدل  [.ااقً فَ نِ   َواَّلل 
ِ
إَِذا َجاَءَك امْلُنَافُِقوَن َقاُلوا َنْشَهُد إِن َك َلَرُسوُل اَّلل 

ُ َيْشَهُد إِن  امْلُنَا  [.(23) .{فِِقَي َلَكاِذُبونَ َلَرُسوُلُه َواَّلل 

اًل، امِ كَ  ر العسقاليني جَ َح  ابنِ  حينام كنت أشاهد رده هذا انتظرته أن يعرض كالمَ  املدهش أنني

ر جَ عىل احلافظ ابن َح  هِ اعرتاِض  ارُ وَ عَ  رَ هَ ظَ َكاِماًل لَ  ر  جَ ابن َح  لو عرض كالمَ ألنه  ولكنه مل يفعل!

 :من مجلة ما قال قالفرشًحا َوافًِيا َكافِيًا َشافِيًا،  ريَف تعهذا ال َح فابن حجر رَشَ  العسقالين.

 .[ا ولو أسلم بعد ذلك إذا مل جيتمع به مرة أخرىمن لقيه كافرً « اإليامن»وخيرج بقيد ] 

، وابن حجر  يِنّ اَل قَ ْس ابن حجر العَ ف أخرج املنافقي بذا القيد يف التعريف، ألن املنافق كافِر 

 من هذا التعريف! َق بالفعل قد أخرج املنافِ  ر  جَ َح  ايب، فيكون ابنُ اشرتط اإليامَن يف الصح

 املنافقي من التعريف؟! هإخراجِ  مَ دَ عَ  ر  جَ ابن َح  ظِ عىل احلافِ  مُ فكيف ينتقد املتكلي 

ن مَ اآلن ! فواملصادرة عن املطلوببالتدليس والكذب أثناء كالمه عني اهتمني  هاملضحك أن

 ؟!واملصادرة عن املطلوب س والكذبأن يوصف بالتدلي ىَل وْ اأْلَ 

بأسامء   بن اليامن ريض اهلل عنهحذيفةَ  رَبَ ْخ صىل اهلل عيه وسلم أَ  النبي   ن  أَ متاًما  جتاهل املتكلمُ لقد و

َ وُ وحذيفة ريض اهلل عنه تُ ، املنافقي بن أيب طالب عليه والسالم  املؤمني عِلي  يِ مِ أَ  ةِ فَ اَل يف ِخ  يفي

 املؤمني عمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان ِي يَ مِ أَ  ةَ يَ لِ وْ تَ  اَصَ حذيفة عَ فالرضوان، 

                                                           

 .1آية رقم  – املنافقونسورة  ( 23)
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ي أميِ  ةَ ص  ابُن األثي قِ  رَ كَ ذَ وقد ، وتأميُها له عىل الشام ريض اهلل عنهام ملعاوية  املؤمني  حَتَري

 ـم  عُ ُواَلتِِه وعن املنافقي يف  عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه
ئههِ الِ  ! وأمرا

  ألثيابن ا قال: 

 حذيفة، إال أحد يعلمهم مل املنافقي، يف وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول رس صاحب وحذيفة]

 نعم،: قال ؟املنافقي من أحد عاميل أيف: عمر وسأله وسلم، عليه اهلل صىل اهلل رسول بم أعلمه

 (24) [.عليه ل  دُ  كأنام فعزله،: حذيفة قال .أذكره ال: قال هو؟ من: قال واحد،

َ وُ د تُ وق فلو كان معاوية من هؤالء عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ومعاوية أمي له عىل الشام،  يفي

ُه عثامن ريض اهلل عنه ة الشام! رإمعن عمر ريض اهلل عنه لعزله املنافقي؛  بل بعد وفاة عمر َأَقر 

 عىل إمرة الشام!أيًضا 

ية وحربه إياه يف معركة صفي مل يزعم وحتى عِل بن أيب طالب ريض اهلل عنه يف خالفه مع معاو

 أبًدا أن معاوية من املنافقي!

 ولده احلسن عليه السالم والرضوان مل يتهم يلي وَ ملعاوية وتَ  عِل بن أيب طالب بل بعد حرب

، وبايعه أمام األشهاد املسلمي احلكم ورقاَب  ه مقاليدَ مَ ل  بالنفاق أبًدا، بل َس  احلسُن معاويةَ 

 من املنافقي؟! ل  ُج رَ املسلمي لِ  مَ كْ احلسَن بن عِل ريض اهلل عنهام َسل َم ُح  أفيقال إِن  

يف حق صحيحة وردت بأسامء املنافقي، فهناك أحاديث  حذيفةَ  مل خيربْ  النبي   ن  لو فرضنا أَ ثم 

 .ًدااحِ  وَ اًل وْ عليهم بالنفاق قَ  أن حيكمَ  امِل   عن عَ اًل ْض عاقل فَ  متنع أي  حمددين أشخاص 

قد وردت  :: ملاذا ال تتهمون أبا بكر وعمر وعثامن بالنفاق؟! قلنا هلمفلو قالت لنا الرافضة

نع كوهنم من املنافقي، واملتكلم يف متأحاديث صحيحة عىل لسان النبي صىل اهلل عليه وسلم 

 لك. املقطع ال خيالفني يف هذا غالًبا، فنقول إنه قد ورد يف حق معاوية ما يمنع كونه منافًقا كذ

                                                           

 بيوت. -ر الفك ط، 468 ص 1ج الغابة أسد ( 24)
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باإلسالم يف احلديث املشهور حينام قال للحسن  ملعاويةَ  دَ هِ َش  مَ ل  َس صىل اهلل عليه وَ  النبي   بل إن  

َ َأْن ُيْصلَِح بِِه َبْيَ فِئََتْيِ َعظِيَمتَْيِ ِمْن  ،إِن  اْبنِي َهَذا َسييد  بن عِل وهو صغي: ] َوَلَعل  اَّلل 

 (25) [.امْلُْسلِِميَ 

احلسن رأس الفئة املسلمة األوىل، ومعاوية رأس الفئة املسلمة الثانية، فهذه شهادة ومعلوم أن  

 .األخرى رأس الفئة املسلمة، بل م  لِ ْس مُ  ةَ يَ اوِ عَ مُ  ن  أَ عزيزة من سيد البرش عليه الصالة والسالم بِ 

ُقوَن َوِمْن َأْهِل امْلَِدينَِة َمَرُدوا َعىَل َوِِم ْن َحْوَلُكْم ِمَن اأْلَْعَراِب ُمنَافِ ثم َذَكَر املتكليُم قوله تعاىل: }

وَن إىَِل َعَذاب  َعظِيم   َتْيِ ُثم  ُيَرد  ُبُْم َمر   .101{. التوبة: النيَفاِق اَل َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم َسنَُعذي

النبي  صىل وقوله: "َمْن َلِقَي  اآلية وضحت جلياا أن كالم ابن حجر يف تعريف الصحايب]وقال: 

هذا اإليامن بدليل اآلية، وبدليل عدم وجود آلية ملعرفة  اهلل عليه وسلم مؤمنًا" هذا ال ينضبط

  [.هل هو صادق أم كاذب

ال  مِ فهذه اآلية بحسب مفهوم املتكلي االستيعاب! خطأ جسيم يف وهذا ختليط فاحش يف الفهم و

املدينة بالنفاق،  أهلِ  األعراب وبعَض  َض عْ بَ  ْت فَ َص تنطبق عىل معاوية ريض اهلل عنه، فاآلية وَ 

 وال من هؤالء!  ،ومعاوية ليس من هؤالء

  ابن اجلوزي قال: 

قال ابن عباس: ُمَزينة، وُجهيَنة، وأسَلم، " َوِِم ْن َحْوَلُكْم ِمَن اأْلَْعراِب ُمنافُِقونَ "قوله تعاىل: ]

 (26) [.ع، كان فيهم بعد إسالمهم منافقونجَ ْش أَ وِغفار، وَ 

وإنام هو ُقَريِش   وكذلك معاوية ليس من املدينة معاوية أصاًل،بوكل هذه القبائل ليس هلا عالقة 

 ليس من أهل املدينة الذين مردوا عىل النفاق باتفاق العقالء!إًذا فهو ، باالتفاق

                                                           

 بيوت. -ر الفك ط، 468 ص 1ج الغابة أسد ( 25)

 بيوت.  -دار الكتاب العريب  ط، 292ص 2ج البن اجلوزي زاد املسي يف علم التفسي ( 26)
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لصحايب غي منضبط، هو يف يف تعريف ا َحَجر   ابنِ  كالمَ  ياا أن  لِ َج  ْت حَ ض  وَ  اآليةَ  ن  أَ  مِ املتكلي  مُ عْ زَ فَ 

 !! ط  بِ َض نْ مُ  غيُ  م  عْ حد ذاته زَ 

َذَهَل عنه ُكل  علاِمء  اجلِِل   ياا، وكأن  هذا التوضيَح لِ املدهش أنه يقول إن اآلية وضحت هذا َج 

 نا اجلهبذ النحرير!بُ اكتشفه صاحِ جاء زمن األعاجيب، فاملسلمي يف القديم واحلديث حتى 

 [.عدم وجود آلية ملعرفة هذا اإليامن هل هو صادق أم كاذبوبدليل وأما قوله: ]

فهذا أيًضا َزْعم  َباطِل  كام وضحنا سابًقا، فالرسول صىل اهلل عليه وسلم كان يعرف هؤالء 

 .اليامن بأسامئهم مجيًعا بنَ  حذيفةَ عليه الصالة والسالم املنافقي، وأخرب 

    يف صحيحه روى البخاري: 

ْأمِ  :َقاَل النخعيي  َعْن إِْبَراِهيمَ ] ْ يِل َجلِيًسا  :َفَلام  َدَخَل امْلَْسِجَد َقاَل  ،َذَهَب َعْلَقَمُة إىَِل الش  الل ُهم  َيِّسي

  ،َصاحِلًا
ِ
ْرَداء   ،َفَجَلَس إىَِل َأيِب الد 

ِ
ْرَداء َأَليَْس  :َقاَل  .ِمْن َأْهِل اْلُكوَفةِ  :َقاَل  ؟ِِم ْن َأنَْت  :َفَقاَل َأبُو الد 

ي فِيُكْم َأْو ِمنُْكْم  ُه َصاِحُب الِّسي  (27) [...َبىَل  :ُقْلُت  :َقاَل  ؟َيْعنِي ُحَذْيَفةَ ال ِذي اَل َيْعَلُمُه َغْيُ

  يقول بدر الدين العيني : 

ّ  َصاحب: )َقْوله]   ءَأساَم  ذكر َوسلم، َعَلْيهِ  اهلل صىل َأنه َوُهوَ  ،النيَفاق رس َأي: اْلكْرَمايِن  َقاَل ( الِّسي

: قيل فِياَم  بالِّس املَُراد: قلُت  ،هُ َغيَ  َعَلْيهِ  عْ لِ طْ يُ  مل إِذْ  املنقبة، ِبَِذهِ  وخصصه حِلَُذْيَفة وعينهم امْلُنَافِقي

 [.َغيه ألحد   ُهمْ مْ لِ عْ يُ  مل امْلُنَافِقي من عرش َسْبَعة بأسامء ُحَذْيَفة إىَِل  رَس  أَ  َوسلم، َعَليْهِ  اهلل صىل إِن ه

(28)  

ن املؤمن؟! هل هناك آلية خي  من كالم رسول اهلل فكيف يقال إنه ال توجد آلية ملعرفة املنافق مِ 

 ؟!حلذيفة، وسكوت حذيفة عن معاوية حتى ماتذلك وإخباره  صىل اهلل عليه وسلم

                                                           

 .3743حديث رقم:  - البخاري صحيح ( 27)

 .وتبي –دار إحياء الرتاث العريب ، ط 262ص 22ج البخاري صحيح رشح القاري عمدة ( 28)

http://www.youtube.com/antishubohat
http://antishubohat.wordpress.com/
http://antishubohat.wordpress.com/


 [16]  .! ..!الرد العلمّي عىل حزب الـَمْسَعِرّي  -مكافـح الشبهات 

http://www.youtube.com/antishubohat                       http://antishubohat.wordpress.com 

متحية، أمته متخبطة ترك إن النبي  صىل اهلل عليه وسلم وهل يقصد املتكلم يف املقطع أن يقول 

تعارض يأال  يف أيدي املنافقي يتالعبون باألمة اإلسالمية كيفام شاءوا؟!املنال ة سهلة وفريس

  َرُسوُل  َتَرَكنَا]: َقاَل  َذرٍّ  َأيِب  َعنْ  هصحيحيف  حبان ابنهذا الشخص مع ما رواه  كالمُ 
ِ
ُ  َصىل   اَّلل   اَّلل 

  (29) [.ِعْلم   ِمنْهُ  ِعنَْدَنا إاِل   بَِجنَاَحْيهِ  َيطِيُ  َطائِر   َوَما َوَسل مَ  َعَليْهِ 

يف  ؛ لكان أبو َذرٍّ مفرتًيامُ املتكلي هذا ًبا عن األمة اإلسالمية كام يزعم ائِ املنافقي غَ  رُ مْ فلو كان أَ 

 وحاشاه ريض اهلل عنه من ذلك! كالمه السابق عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.

أغىل ما جاء ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل وقد ائتمنه رس ،ثم كيف يكون معاوية من املنافقي

 ي؟!ْح وَ الْ  ةُ ابَ تَ كِ صىل اهلل عليه وسلم للبرشية مجعاء وهو  به الرسوُل 

  الدالئل يف البيهقي   اإلمامُ  روى : 

، اْبنَ  َسِمْعُت : َقاَل  مَحَْزَة، َأيِب  َعنْ ]   وُل َرُس  َفِإَذا اْلِغْلاَمنِ  َمعَ  َأْلَعُب  ُكنُْت : َقاَل  َعب اس 
ِ
 اهللُ  َصىل   اهلل

 اْذَهْب »: َفَقاَل  َحْطَأًة، َفَحَطَأيِن  َفَجاءَ  َباِب  َعىَل  َفاْخَتَبْأُت  إيَِل   إاِل   َجاءَ  َما: َفُقْلُت  َجاءَ  َقدْ  َوَسل مَ  َعَليْهِ 

 (30) [.اْلَوْحَي  َيْكتُُب  َوَكانَ  ،«ُمَعاِوَيةَ  يِل  َفاْدعُ 

الرشعية  ةِ بَ حْ اآلية التي ذكرها إلخراج معاوية من دائرة الص  م يف املقطع بذه فاستدالل املتكلي 

 ! بالدليل والربهانكام تبي   ه يف هذه املسألةتدحض كالمَ  ذه اآليةصحيح، بل ه غيُ  استدالل  

َق فَ يُ لِ  والرواياِت  األحاديِث  َض عْ بَ املتكليُم  رَ كَ ثم ذَ  ، َحِديًثا أسلم نْ مَ بي ا وـيمً دِ قَ  مَ لَ ْس أَ  نْ با بي مَ  ري

 !يف الَفْهم كربى عىل طامات ذه الرواياتاستدالله باحتوت طريقة هذا املتكلم يف و

  ْبنِ  َجابِرِ البخاري: ]عن  حديَث  فذكر املتكلمُ 
ِ
ة  قال: َعْبِد اَّلل  َفَكَسَع َرُجل  ِمْن  ،ُكن ا يِف َغَزا

 ،َيا َلْلُمَهاِجِرينَ  :َوَقاَل امْلَُهاِجِري   ،َيا َلْلَنَْصارِ  :اِري  َفَقاَل اأْلَنَْص  ،امْلَُهاِجِريَن َرُجاًل ِمْن اأْلَنَْصارِ 

                                                           

 .صحيح هسندو .بيوت -ط مؤسسة الرسالة  ،267ص 1ج حبان صحيح ابن ( 29)

 .صحيح هسندو .للرتاث الريان دار العلمية، الكتب دارط  ،243ص 6ج للبيهقي النبوة دالئل ( 30)
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ُ َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل  ُ َرُسوَلُه َصىل  اَّلل  َعَها اَّلل  َكَسَع َرُجل  ِمْن امْلَُهاِجِريَن َرُجاًل  :َفَقاُلوا  ؟َما َهَذا :َفَسم 

ُ  .َيا َلْلُمَهاِجِرينَ  :َوَقاَل امْلَُهاِجِري   ،ا َلْلَنَْصارِ يَ  :َفَقاَل اأْلَنَْصاِري   ،ِمْن اأْلَنَْصارِ  َفَقاَل الن بِي  َصىل  اَّلل 

َا ُمنْتِنَة   :َعَليِْه َوَسل مَ  ُ َعَلْيِه َوَسل َم  :َقاَل َجابِر   .َدُعوَها َفِإهن  َوَكاَنْت اأْلَنَْصاُر ِحَي َقِدَم الن بِي  َصىل  اَّلل 

 ْبُن ُأيَبٍّ  ،ُثم  َكُثَر امْلَُهاِجُروَن َبْعدُ  ،َأْكَثرَ 
ِ
 َلئِْن َرَجْعنَا إىَِل امْلَِدينَِة  ؟!َأَوَقْد َفَعُلوا  :َفَقاَل َعْبُد اَّلل 

ِ
َواَّلل 

ْب عُ  ،َليُْخِرَجن  اأْلََعز  ِمنَْها اأْلََذل    َأرْضِ
ِ
 ،نَُق َهَذا امْلُنَافِِق َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَط اِب َدْعنِي َيا َرُسوَل اَّلل 

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  ًدا َيْقتُُل َأْصَحاَبهُ  :َقاَل الن بِي  َصىل  اَّلل  ُث الن اُس َأن  حُمَم   (31)[.َدْعُه اَل َيتََحد 

فهذا منطوق النبي قائال: ] "أن حممًدا يقتل أصحابه ال يتحدث الناُس "عىل قوله:  املتكلمُ  َق ل  عَ وَ 

يعترب أو يدخل حتت أن ابن سلول رأس النفاق يعني خرج من املعصوم عليه وسلم، صىل اهلل 

 بَ الْ  لِ طَ بْ أَ  نْ وهذا مِ  [.النبي أصحابمسمى 
 !وأكذب الكذب انِ تَ هْ بُ الْ  ِت ْبَ أَ ى وَ رَ فِ ى الْ رَ فْ وأَ  لِ اطِ

أن ط  قَ ال يعني  [،أصحابهال يتحدث الناس أن حممًدا يقتل ]: صىل اهلل عليه وسلم فقول النبي

هي نفس معنى الصحبة املذكورة يف حديث: هنا صىل اهلل عليه وسلم قصد أن الصحبة  النبي  

بمعناها  ةُ بَ حْ الصحابة هي الص   بي فالصحبة املذكورة يف هنيه عن َس  .[أصحايب تسبوا اَل ]

 [أصحابهال يتحدث الناس أن حممًدا يقتل ]يف حديث  معنى الصحبة املذكورالرشعي، وأما 

ُروا َما }، كام جاء يف قوله تعاىل: يي وِ غَ اللُ باملعنى الصحبة هي ف فاهلل  {.ِمْن ِجن ة   بَِصاِحبِِهمْ َأَومَلْ َيَتَفك 

ووصف اهلل نبيه عليه  الذين كذبوا بدعوة احلق، سبحانه وتعاىل كان يتحدث عن مرشكي قريش

 النبيي  اىل أن هؤالء املرشكي أصحاُب سبحانه وتع ، فهل يريد اهللُ مهُ بُ احِ َص الصالة والسالم بأنه 

 الذي يتحدث عنه العلامءالرشعي صىل اهلل عليه وسلم الصحبة املعروفة باملعنى االصطالحي 

 ةُ بَ حْ ُص بن سلول هي عبد اهلل بن أيب يف حديث املذكورة  ةُ بَ حْ الص  ال شك أن فإًذا  ؟!عن الصحابة

                                                           

 .4907حديث رقم:  - البخاري صحيح ( 31)
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َوَما  َصاِحُبُكمْ َما َضل  سبحانه وتعاىل: } وكذلك نفس األمر يف قوله املكان والزمان فقط.

 {.َغَوى

كان، وليست الصحبة املعروفة باملعنى املزمان والصحبة هي اآلية أيًضا هذه الصحبة يف ب فاملرادُ 

عبد نسبون ن سيهم الذيهو أن الناس احلديث أو يقال إن املفهوم من الرشعي،  االصطالحي

من انتقال  صىل اهلل عليه وسلم النبي   خشَ ف، لصالة والسالمعليه ا لصحبتهاهلل بن أيب بن سلول 

  واهلل أعلم. .رجحهو األوهذا اخلرب حمرًفا ومزوًرا بأن حممًدا يقتل أصحابه، 

 !الصحبة الرشعية َأبًَدا فظَ عىل ابن سلول لَ  َق لِ طْ يُ صىل اهلل عليه وسلم لِ املعصوم فام كان النبي 

ُث  اَل  َدْعهُ  َقْوُلهُ ] ر:جَ َح  وهلذا قال ابن ًدا َأن   الن اُس  َيتََحد   (32) [.َأتَْباَعهُ  َأْي  :َأْصَحاَبهُ  َيْقتُُل  حُمَم 

   حممد أنور الكشميييقول: 

ُث  ال َدْعه،: )قوله]  اهلل صىل النبيي  َقتْل عدمِ  يف الِّس   هو هذا( أصحاَبه َيْقتُل  حممًدا أن   النّاُس  يتحد 

 كانوا  املنافقي أن   األَمر وليس. ر  مَ  فيام اكَ نَ هْ َنب   كام ،بأعياهِنم علمه عم املنافقي، وسّلم عليه

ثْل ُيساحِمُُهم كان ولكنه ،َأْصاًل  التمييزُ  يرتفع بحيث وسّلم عليه اهلل صىل أصحابه بي خمتلِطي
ِ ِ
 مل

  (33) [.فافهم عليه، أورد ما فاندفع املصلحة، هذه

 ثم ذكر املتكلم هذا احلديث:

َنِة ى مسلم رو] ْعَرا  َصىل  اهلُل َعَليِْه َوَسل َم بِاجْلِ
ِ
، َقاَل: َأتَى َرُجل  َرُسوَل اهلل

ِ
َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

 َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم َيْقبُِض ِمنَْها، يُ 
ِ
، َوَرُسوُل اهلل ة  ، َويِف َثْوِب باَِلل  فِض  َفُه ِمْن ُحنَْي  ْعطِي ُمنَْصَ

ُد، اْعِدْل، َقاَل: ال َت إِْن »ن اَس، َفَقاَل: َيا حُمَم  َوْيَلَك َوَمْن َيْعِدُل إَِذا مَلْ َأُكْن َأْعِدُل؟ َلَقْد ِخبَْت َوَخِِّسْ

ُ « مَلْ َأُكْن َأْعِدُل   َفَأْقتَُل َهَذا امْل
ِ
نَافَِق، َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَط اِب َريِضَ اهلُل َعنُْه: َدْعنِي، َيا َرُسوَل اهلل

                                                           

 .بيوت -املعرفة  دار ،650ص 8ج الباري فتح ( 32)

 .بيوت - دار الكتب العلمية، 425ص 5ج  البخاري صحيح ىلع الباري فيض ( 33)
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َث الن اُس َأيني َأْقتُُل َأْصَحايِب »َفَقاَل:  ، َأْن َيتََحد 
ِ
، إِن  َهَذا َوَأْصَحاَبُه َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن، اَل َمَعاَذ اهلل

ِمي ةِ  ْهُم ِمَن الر   وقال: [.«جُيَاِوُز َحنَاِجَرُهْم، َيْمُرُقوَن ِمنُْه َكاَم َيْمُرُق الس 

املنافق الذي اهتم النبي صىل اهلل عليه  سواء أيب بن سلول أو هذا اخلارجي ديثيإًذا عندنا يف احل]

، وإنام طعن يف لكنه مل يقاتل النبي صىل اهلل عليه وسلم ومل يرتك اإلسالم، وسلم بعدم العدل

مل خيرجهم والثاين أيًضا، فإسالمهم الظاهري ونفاقهم الباطني  عدل النبي صىل اهلل عليه وسلم!

 [.، مادام يف معسكر اإلسالمى الصحابةم  َس من مُ 

، فهذا الرشيفة للحاديث النبوية م  هْ فَ  وعدمِ  شديد عن ختليط ةعبار - مثل سابقه -وهذا الكالم 

واملتكلم بنفسه شهد عىل عبد اهلل بن سلول وذي اخلويصة التميمي أهنام ، الرجل املنافق كافر

اَت َأبًَدا َوالَ َتُقْم َعىَلَ }ي: منافقاِن، وجتاهل قوله تعاىل عن املنافق نُْهم م   مي
ِه  َوالَ ُتَصلي َعىَل َأَحد  َقرْبِ

 َوَرُسولِهِ 
ِ
ُْم َكَفُروْا بِاَّلل  ْ َوُهْم َفاِسُقونَ  إهِن   84 . سورة التوبة:{َوَماُتوا

 خرج من اإلسالم، أفيبقى يف دائرة الصحبة بعد خروجه من اإلسالم؟!قد فإذا كان الرجل 

 لتوصيل الفكرة: ذا رسم توضيحيوه
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وهم  عىل تفاوت درجاهتم داخلها، ةبَ حْ يف دائرة الص  مجيًعا فالصحابة ريض اهلل عنهم داخلون 

خارجون من فمجيع َمْن أتى بعدهم من املسلمي وأما ، يف دائرة اإلسالمداخلون  ة احلالعيطبب

 .مع اجلميعالتي جت دائرة الصحبة، ولكنهم داخلون يف دائرة اإلسالم

من  هُ ُل من دائرة اإلسالم ويبقى يف دائرة الصحبة؟! أليس خروُج ُج الر   َج رُ فهل ُيْعَقُل أن خَيْ 

 ؟!الرشعية بام يف ذلك الصحبة ،ق باإلسالمما يتعل   لي كُ  نْ اإلسالم خيرجه مِ 

 فلامذا يستدل بذه األحاديث عىل هذا الفهم األعوج إلخراج معاوية من الصحابة؟!

، ما جاء يف صحيح مسلم أيًضا وأصح من احلديث األول والثاين ] ال املتكلم:ثم ق َعْن َقيْس 

، َأَرْأيًا َرَأيْتُُموُه َأْو  : َأَرَأيُْتْم َصنِيَعُكْم َهَذا ال ِذي َصنَْعُتْم يِف َأْمِر َعِِلٍّ
ر  َشيًْئا َعِهَدُه إَِليُْكْم َقاَل: ُقْلُت لَِعام 

 َصىل  
ِ
 َصىل  اهلُل َعَليِْه َوَسل َم َشيْئًا مَلْ َرُسوُل اهلل

ِ
اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم؟ َفَقاَل: َما َعِهَد إَِليْنَا َرُسوُل اهلل

يِن َعِن الن بِيي َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل: قَ  ىل  اَل الن بِي  َص َيْعَهْدُه إىَِل الن اِس َكاف ًة، َوَلِكْن ُحَذْيَفُة َأْخرَبَ

يِف َأْصَحايِب اْثنَا َعرَشَ ُمنَافًِقا، فِيِهْم َثاَمنِيَة  اَل َيْدُخُلوَن اجْلَن َة َحت ى َيلَِج اجْلََمُل يِف »اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم: 

َبْيَلُة َوَأْرَبَعة   يَاِط، َثاَمنَِية  ِمنُْهْم َتْكِفيَكُهُم الد   [.ْعَبُة فِيِهمْ مَلْ َأْحَفْظ َما َقاَل ُش  «َسمي اخْلِ

 وربط املتكلم بي هذا احلديث وبي حديث العقبة، فقال:

َعْن َأيِب الط َفيِْل َقاَل َخَرَج  ،واهليثمي وهؤالء املنافقون قصتهم هي ما ورد عند اإلمام أمحد] 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم يِف َغْزَوِة َتُبوَك َفاْنَتَهى إىَِل عَ   َصىل  اَّلل 
ِ
َقَبة  َفَأَمَر ُمنَاِديِه َفنَاَدى اَل َيْأُخَذن  َرُسوَل اَّلل 

 ُ  َصىل  اَّلل 
ِ
ُ َعَليِْه َوَسل َم َيْأُخُذَها َفَكاَن َرُسوُل اَّلل   َصىل  اَّلل 

ِ
 َعَليِْه َوَسل َم اْلَعَقَبَة َأَحد  َفِإن  َرُسوَل اَّلل 

ر  َيُسوُقُه َفَأقْ  ُ َيِسُي َوُحَذْيَفُة َيُقوُدُه َوَعام  َواِحِل َحت ى َغَشُوا الن بِي  َصىل  اَّلل  بََل َرْهط  ُمَتَلثيِمَي َعىَل الر 

ُ َعَليِْه َوَسل َم حِلُذَ  َواِحِل َفَقاَل الن بِي  َصىل  اَّلل  َب ُوُجوَه الر  ر  فََْضَ ْيَفَة )ُقْد ُقْد( َعَلْيِه َوَسل َم َفَرَجَع َعام 

ر  َفقَ  ر  )َهْل َتْعِرُف اْلَقْوَم( َفَقاَل اَل َكاُنوا ُمَتَلثيِمَي َوَقْد َفَلِحَقُه َعام  اَل )ُسْق ُسْق( َحت ى َأنَاَخ َفَقاَل لَِعام 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم َفيَْطَرُح   َصىل  اَّلل 
ِ
َواِحِل َفَقاَل )َأتَْدِري َما َأَراُدوا بَِرُسوِل اَّلل  َة الر  وُه ِمَن َعَرْفُت َعام 
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ء  ِِم ا َيُكوُن َبْيَ الن اسِ الْ  ر  َوَبْيَ َرُجل  ِمنُْهْم يَشْ َفَقاَل ُأنِْشُدَك  َعَقَبِة( َفَلام  َكاَن َبْعَد َذلَِك َنَزَع َبْيَ َعام 

ُ َعَليْ   َصىل  اَّلل 
ِ
ِذيَن َأَراُدوا َأْن َيْمُكُروا بَِرُسوِل اَّلل   َكْم َأْصَحاُب اْلَعَقَبِة ال 

ِ
ِه َوَسل َم َفَقاَل َتَرى بِاَّلل 

ر  َأن  ِمنُْهُم اْثنَْي عَ  ُْم َأْرَبَعَة َعرَشَ َفِإْن ُكنَْت فِيِهْم َفَقْد َكاُنوا ََخَْسَة َعرَشَ َوَيْشَهُد َعام   َأهن 
ِ
رَشَ َحْرًبا َّلل 

ْنَيا َوَيْوَم يقوم األشهاد  [.َوَرُسولِِه يِف احْلَيَاِة الد 

معركة صفي، وهذا دليل أن  يَل بَ قُ القصة لقيس  ههذ رَ كَ ذَ عامر بن يارس إن : ]مُ ثم قال املتكلي 

اهلل أعلم، ِمكن يكون أي واحد، بس فيهم بقايا  .بقايا من هؤالء االثني عرشمجاعة معاوية فيهم 

، ومن هنا نخلص إىل نتيجة حتمية من السنة أن اسم الصحبة يدخل فيه من هؤالء االثني عرش

 [.ن الصادقاملؤمو املنافق

التي أوضحنا  اللغويةَ  الصحبةَ  املتكليمُ  واضح البطالن، إال إذا كان يقصدالباطل من الوهذا 

بأحاديث  ىفاملتكلم أت !متاًما عن هذا العبث الرشعية بعيدة   ةُ بَ حْ فالص   وإال ؛معناها من قبل

 با الصحبةَ  َض قُ نْ يَ ، لِ تتحدث عن الصحبة بمعناها اللغوي من حيث الزمان واملكان أو املعاصة

 !من العلامء هُ وغيُ  يِن  اَل قَ ْس عَ ر الْ جَ َح  بمعناها الرشعي الذي قصده ابنُ  ةَ ي  االصطالحِ 

حبة  اوعليا  وعثامنَ  وعمرَ  فحينام يقول العلامء إن أبا بكر   من الصحابة، فالعلامء يقصدون الص 

صابة، أي التي تقتض اإلسالم واإليامن بالنبي يف اإل العسقالين   ر  جَ َح  ا ابنُ هَ فَ ر  الرشعية التي عَ 

 وليس الصحبة بمعنى املعاصة! صىل اهلل عليه وسلم ولقائه واملوت عىل ذلك.

، وليس اإلسالم الزمنية املكانية واملتكلم أتى بأحاديث تتحدث عن الصحبة بمعنى املعاصة

 لعلامء واألئمة إليه!الذي ذهب مجهور االرشعية واإليامن ليطعن با يف تعريف الصحبة 

؟! للصحبة من الصحابة باملعنى الرشعي فلو سألنا املتكلم هل أبو بكر وعمر وعثامن وعِل   

ال، فإذا سألناه عن  :فقطًعا سيقول !من املنافقي؟ ؤالء األربعةولو سألناه هل ه. سيقول نعم

األربعة باجلنة، وقال يف  سبب هذه اإلجابة فسيقول إن النبي صىل اهلل عليه وسلم َشِهَد هلؤالء
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بِ وَ َج  ْيُ حقهم ما يدل عىل أهنم مؤمنون حًقا، فنقول هذا عَ  هذه األسئلة عن  ا نفَس نَ لْ ئِ ا إذا ُس نَ ا

 فيهم اليوم! عُ ازَ نَ تَ يُ وغيهم من الصحابة الذين  وهند بنت عتبة معاوية وعمرو بن العاص

 سيدخل اجلنة!فقد ورد يف صحيح السنة النبوية ما يدل عىل أن معاوية 

   يف صحيحه البخارياإلمام روى: 

م   ُأم   عن] َا َحَرا ُ  َصىل   الن بِي   َسِمَعْت  َأهن  ُل : َيُقوُل  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اَّلل  تِي ِمنْ  َجيْش   َأو   َقدْ  اْلبَْحرَ  َيْغُزونَ  ُأم 

 (34) [...َأْوَجُبوا 

  كثي ابن اإلمام قال : 

 ،سفيان أيب بن معاوية يدي عىل َفتُْحَها وكان ..قربس فتح وفيها ،ينوعرش ثامن سنة دخلت ثم] 

 ملحان بنُت  حرام م  أُ  وزوجته الصامت بن عبادة ومعه املسلمي من كثيف   جيش   يف إليها ركب

  (35) [...ذلك يف حديثها تقدم التي

  الرواية هذه عىل اتعليقً  الفتح يف العسقالين حجر ابن احلافظ قال: 

َُعاِوَيةَ  َمنَْقَبة   احْلَِديِث  َهَذا يِف  :امْلَُهل ُب  َقاَل ]
ِ
ُل  أِلَن هُ  مل  :َأْي  "َأْوَجُبوا  َقدْ " َوَقْوُلهُ ... اْلَبْحرَ  َغَزا  َمنْ  َأو 

 (36) [.اجْلن ة بِهِ  هَلُم َوَجبت اًل عْ فِ  فعلوا 

ملا   الصحابةِ ِض غِ بْ مُ  ريض اهلل عنه، ولكن   وهذا احلديث من أوضح األحاديث يف فضل معاوية

 حي من داللته طعنوا يف ِص منه ومل جيدوا سبياًل للفرار 
 إىل الرسول صىل اهلل عليه وسلم! هِ تِ بَ ْس نِ وَ  هِ تِ

 ولكنه اهلوى! عىل رشطه، وعدم طعن املحدثي فيه! رغم وجوده يف صحيح البخاري

اْبنَا اْلَعاِص ُمْؤِمنَاِن: عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: ] ح  وأما عمرو بن العاص فقد َص 

و َوِهَشام    (37) [.َعْمر 

                                                           

 .2766حديث رقم  -صحيح البخاري  ( 34)

 .اجليزة - هجر ط 238ص 10ج والنهاية البداية ( 35)

 .الرياض - طيبة ط ،196ص 7ج الباري فتح ( 36)
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باإليامن، ريض اهلل عنه صىل اهلل عليه وسلم لعمرو بن العاص  من النبيي  صحيحة   وهذه شهادة  

 !!؟وهو مشهود له باإليامن بنص صيح صحيح فكيف يكون منافًقا

صىل اهلل عليه وسلم من  النبيي  إلقاءَ  املنافقي الذين أرادوا َض عْ يف جيش معاوية بَ  ن  أَ  ح  فلو َص 

 قبة، فهذا ليس معناه أن معاوية وعمرو بن العاص من هؤالء املنافقي.العَ 

وخالد بن الوليد قال: ]حيث كلمة خطية، نطق بوهذا املتكلم سنلزمه بكالمه شخصياا، ألنه 

 [.عندنا نص نبوي يزكيه، وأيام تزكية!

بنا عليكم بخصوص معاوية: اهلل أكرب، وهلل احلمد، فقلت  ريض اهلل عنه! هذا عي جوا

فإذا كنتم تتورعون عن الطعن يف خالد بن الوليد ريض اهلل عنه لقوله عليه الصالة والسالم: 

ارِ ] ُ َعىَل اْلُكف   َصب ُه اَّلل 
ِ
  النبوياحلديُث  ح  [؛ فقد َص "اَل ُتْؤُذوا َخالًِدا، َفِإن ُه َسيْف  ِمْن ُسيُوِف اَّلل 

ًحا احلديُث  مَ د  قَ له به اجلنة، وقد تَ  َت بَ َج اًل وَ عْ فِ  َل عَ بأن معاوية فَ   يف الصفحة السابقة. َمْتنًا َورَشْ

كان حيتوي عىل  بن أيب طالب ريض اهلل عنه عِلي  جيَش  أن  عىل الصحيح لدينا الدليل أيًضا نحن و

يف  كبي   ء  زْ امَن ريض اهلل عنه كان منهم ُج هؤالء الذين قتلوا أمَي املؤمني عث ن  بعض املنافقي، أِلَ 

وقد قال النبي ، يف النهروان  وهم الذين انقلبوا عليه وقاتلوه بعد ذلك ،جيش عِل بن أيب طالب

 َقِميًصا، ُيْلبَِسَك  َأنْ  َعَسى َوَجل   َعز   اهللَ  إِن   ُعْثاَمُن، َياعنه: ] صىل اهلل عليه وسلم لعثامن ريض اهلل

 َقِميًصا، ُيْلبَِسَك  َأنْ  َعَسى اهللَ  إِن   ُعْثاَمُن، َيا َتْلَقايِن، َحت ى خَتَْلْعهُ  َفاَل  ،َخْلِعهِ  َعىَل  امْلُنَافُِقونَ  اَدكَ َأرَ  َفِإنْ 

   (38) [.َثاَلًثا"  َتْلَقايِن  َحت ى خَتَْلْعهُ  َفاَل  ،َخْلِعهِ  َعىَل  امْلُنَافُِقونَ  َأَراَدكَ  َفِإنْ 

 ، وقد كانوا يف جيش عِل بن أيب طالب!عىل أن قتلة عثامن كانوا منافقي دلةوهذا من أوضح األ

 وقال:  ثم استدل املتكلم بحديث احلوض!

                                                                                                                                                                      

 بيوت. -مؤسسة الرسالة  ، ط409ص 13ج أمحد مسند ( 37)

 بيوت. -سسة الرسالة مؤ ، ط113ص 41ج أمحد مسند ( 38)
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 – احلديث املشهور -عن حوض النبي صىل اهلل عليه وسلم وهلذا يوم القيامة ملا املالئكة تذود ]

، إنك م ليسوا أصحابك: إهنقول املالئكةتيقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: أصحايب أصحايب! ف

يوم املهم أن املالئكة حكموا بعدم صحبة هؤالء يف يوم القيامة، ال تدري ما أحدثوا بعدك، 

  [.القيامة خالص، أما يف الدنيا يبقى هلم اإلسالم الظاهري

 ا!هَ هِ ْج وَ  ْيِ هلا عىل غَ  ل  مَحْ بأحاديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم وَ  ث  بَ وكالعادة هذا كله عَ 

 :البخاريمن صحيح  احلديِث  ص  ذا نَ فه

ُ َعَليِْه َوَسل َم َفَقاَل إِن ُكْم حَمْ ] ُ َعنُْهاَم َقاَل َخَطَب الن بِي  َصىل  اَّلل  ُشوُروَن إىَِل َعْن اْبِن َعب اس  َريِضَ اَّلل 

ًة ُغْراًل }  ُحَفاًة ُعَرا
ِ
َل َخْلق  ُنِعيُدُه َوْعًدااَّلل  َل َمْن ُيْكَسى َعَليْنَا إِن ا ُكن ا َفاِعلِيَ  َكاَم َبَدْأنَا َأو  { ُثم  إِن  َأو 

اَمِل َفأَُقوُل يَ  تِي َفيُْؤَخُذ ِبِْم َذاَت الشي  ِمْن ُأم 
ِهيُم َأاَل إِن ُه جُيَاُء بِِرَجال  ا َربي َأْصَحايِب َيْوَم اْلِقيَاَمِة إِْبَرا

الُِح َفُيَقاُل اَل َتْدِري َما َأْحَدُثوا َبعْ   َوُكنُْت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت } :َدَك َفأَُقوُل َكاَم َقاَل اْلَعْبُد الص 

يَن َعىَل َأْعَقاِبِْم ُمنُْذ َفاَرْقَتُهمْ  :َفيَُقاُل  ،{فِيِهْم إىَِل َقْولِِه َشِهيد   ُلوا ُمْرَتدي  مَلْ َيَزا
ِ
 [.إِن  َهُؤاَلء

 مَلْ َيَزا وقوله: ]
ِ
يَن َعىَل َأْعَقاِبِْم ُمنُْذ َفاَرْقَتُهمْ إِن  َهُؤاَلء [ يدل عىل أن املقصود هم املرتدون ُلوا ُمْرَتدي

 .مهِ رِ فْ الذين ارتدوا حينام فارقهم الرسول صىل اهلل عليه وسلم وماتوا عىل ردهتم وكُ 

 :مسلممن صحيح  احلديث وهذا نص

 َصىل  اهللُ ]
ِ
َة، َفَقاَل: َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة، َأن  َرُسوَل اهلل اَلُم َعَلْيُكْم َداَر َقْوم  » َعَليِْه َوَسل َم َأتَى امْلَْقرُبَ الس 

َننَا َنَك؟ َيا « ُمْؤِمنَِي، َوإِن ا إِْن َشاَء اهلُل بُِكْم اَلِحُقوَن، َوِدْدُت َأن ا َقْد َرَأيْنَا إِْخَوا : َأَوَلْسنَا إِْخَوا َقاُلوا

 َقاَل: 
ِ
ِذيَن مَلْ َيأْتُوا َبْعدُ َأنْتُ »َرُسوَل اهلل ُننَا ال  : َكيَْف َتْعِرُف َمْن مَلْ َيأِْت َبْعُد « ْم َأْصَحايِب َوإِْخَوا َفَقاُلوا

 َفَقاَل: 
ِ
تَِك؟ َيا َرُسوَل اهلل َلة  َبْيَ َظْهَرْي َخيْل  ُدْهم  ُبْم  »ِمْن ُأم  َأَرَأيَْت َلْو َأن  َرُجاًل َلُه َخيْل  ُغر  حُمَج 

، َوَأنَا «  َيْعِرُف َخيَْلُه؟َأاَل 
ِ
لَِي ِمَن اْلُوُضوء ا حُمَج  ُْم َيْأتُوَن ُغرا  َقاَل: " َفِإهن 

ِ
: َبىَل َيا َرُسوَل اهلل َقاُلوا

ال  ُأنَاِدهيِْم َأاَل هَ  ،َفَرُطُهْم َعىَل احْلَْوضِ   ،ُلم  َأاَل َليَُذاَدن  ِرَجال  َعْن َحْويِض َكاَم ُيَذاُد اْلَبِعُي الض 
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ُلوا َبعْ   ُْم َقْد َبد   (39) [."َفأَُقوُل ُسْحًقا ُسْحًقا ،َدكَ َفُيَقاُل: إهِن 

بل  !فليس يف رواية أيب هريرة أيًضا ِذْكر  للصحابة ريض اهلل عنهم يف سياق الذود عن احلوض

َق النبي  صىل اهلل عليه َوَسل َم بي أَ   : نِ اَم ْس قِ  مْ هُ دَ عْ اآلتون بَ وبي َمْن َسيَْأت بعدهم، ف هِ ابِ حَ ْص َفر 

ُلون من آثار الوضوء.القسم األول نه، وهم اْلُغر  اْلـُمَحج   : إخوا

وا َبْعَده عليه الصالة والسالم.  القسم الثاين ُ ُلوا َوَغي   : َمْن َسُيَذادون عن حوضه، وهم الذين َبد 

]يا رب أصحايب[ فال يوجد عامِل التي فيها قوله: من حديث ابن عباس وغيه  األوىل أما الرواية

مشاهي غيُها من  وأمعاوية وعمرو بن العاص قال إهنا تنطبق عىل  -حسب علمي  –واِحد  

وَها بَأن  املقصوَد با هم املرتدون بعد وفاته عليه الصالة والسالم، أو  .الصحابة ُ بل العلامء فَِّس 

ا واح املنافقون أو أصحاب الكبائر، ومل ً
ِ
لصحابة ريض اأحد د جعل هذه الرواية عن أجد عامل

وا َعىَل َأْدَباِرِهْم اْلَقْهَقَرىبل يف هذه الرواية قوله عليه الصالة والسالم: ] اهلل عنهم. ُْم اْرَتد   [. إهِن 

  العسقالين ر  جَ احلافظ ابن َح  قال: 

 اْلبَُخاِريي  :َقاَل اْلَفَرْبِري  ]
ِ
وا َعىَل َعْهِد َأيِب َبْكر   :َعْن َقبِيَصَة َقاَل ُذكَِر َعْن َأيِب َعْبِد اَّلل  ِذيَن اْرَتد  ُهُم ال 

ْساَمِعيِِل  ِمْن َوْجه  آَخَر َعْن  .َيْعنِي َحت ى ُقتُِلوا َوَماُتوا َعىَل اْلُكْفرِ  ،َفَقاَتَلُهْم َأبُو َبْكر  
َوَقْد َوَصَلُه اإْلِ

َحاَبِة َأَحد  مَلْ َيْرتَ  :َوَقاَل اخْلَط ايِب   ،َقبِيَصةَ   ةَ ْصَ نُ  عراب ِِم ن الَوإِن اَم اْرَتد  قوم من ُجَفاة األ، د  ِمَن الص 

ينِ  َحاَبِة امْلَْشُهوِرينَ  ،َلُه يِف الدي  (40) [.َوَذلَِك اَل ُيوِجُب َقْدًحا يِف الص 

صود بذا وقد أوضح رمحه اهلل أن املق ،وقبيصة بن جابر من أفاضل التابعي وأئمتهم ونبالئهم

فام عالقة حديث احلوض ريض اهلل عنه؛  املرتدون يف خالفة أيب بكر الصديقاحلديث هم 

 ؟!ريض اهلل عنه معاويةب

                                                           

 .(249) - 39حديث رقم  –صحيح مسلم  ( 39)

 بيوت. -، ط دار املعرفة 385ص 11جفتح الباري البن حجر  ( 40)
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 فاستدالل املتكلم بحديث احلوض لن ينفعه يف إخراج معاوية من دائرة الصحبة الرشعية!

 ثم قال املتكلم:

 ايش اإلشكالية؟!. ا يعترب صحايبقً دْ اإلسالم نفاًقا أو ِص  ودخل معسكرَ  مَ لَ ْس أَ  نْ مَ  كل  ]

صحايب يقع عىل الصادق كأيب بكر واملنافق كعبد لكلها تثبت أن اسم افاألحاديث التي ذكرناها 

 [.، فال مزية ملن حيمل اسم الصحبةبن سلولبن ُأيَبي اهلل 

 !!دِ ْص قَ الْ  وءُ ُس وَ ، مِ هْ فَ الْ  وءُ ُس اجتمع فيه وهذا الكالم أيضا مثل كالمه السابق، 

   ْمِ يي قَ الْ  نُ يقول اب: 

وقعوا يف أنواع من التأويل  هدُ ْص قَ  اءَ َس وَ  هُ مُ هْ فَ  اءَ َس  نْ مَ  الصحابة حدث بعد انقضاء عصفلام ]

 ل  هْ بينهام َج  نْ وإذا اجتمعا تولد مِ  ،وقد جيتمعان وقد ينفردان ،بحسب سوء الفهم وفساد القصد

  (41) [.منهم اهللُ  مَ ر  َح  ما واستحالُل  ألهله اة  ادَ عَ باحلق ومُ 

التي  األحاديِث  ل  جتعله ينكر كُ  ة  فَ ِس ؤْ إىل نتيجة مُ  َص لُ يف املقطع، فإنه َخ  مُ وهذا ما وقع فيه املتكلي 

فِيُكْم  :َفُيَقاُل  ،َيْأِت َزَمان  َيْغُزو فِئَام  ِمْن الن اسِ : ]الصحابة عىل العموم، مثل حديث قي وردت يف َح 

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ َمْن َصِحَب الن بِي   فِيُكْم َمْن  :َفُيْفتَُح َعَلْيِه ُثم  َيأِْت َزَمان  َفُيَقاُل  ،َفيَُقاُل َنَعمْ  ؟ َصىل  اَّلل 

ُ َعَليِْه َوَسل مَ  َمْن فِيُكْم  :ُثم  َيْأِت َزَمان  َفُيَقاُل  ،َفُيْفتَُح  ،َنَعمْ  :َفُيَقاُل  ؟َصِحَب َأْصَحاَب الن بِيي َصىل  اَّلل 

ُ َعَليِْه َوَسل مَ   [، وحديث:َفيُْفَتُح  ،َنَعمْ  :َفيَُقاُل  ؟َصِحَب َصاِحَب َأْصَحاِب الن بِيي َصىل  اَّلل 

تِي] تِي َما ُيوَعُدونَ َوَأْصَحايِب َأَمنَة  أِلُم  ُلوَن بَِخْي  َما وقوله: ]، [، َفِإَذا َذَهَب َأْصَحايِب َأتَى ُأم  اَل َتَزا

ُلوَن بَِخْي  َما َداَم فِيُكْم َمْن َرَأى َمْن َرآيِن َوَصاَحَب َمْن  َمْن َرآيِن َوَصاَحَبنِيَداَم فِيُكمْ   اَل َتَزا
ِ
، َواَّلل 

 !!بةاالصحيحة الواردة يف حق الصحوغيها من األحاديث [، َصاَحَبنِي

 كار فضيلةوملجرد أنه يريد إخراج معاوية ريض اهلل عنه من دائرة الصحبة؛ استدعاه هذا إلن

                                                           

 .الرياض - دار العاصمة، ط 510ص 2ج الصواعق املرسلة ( 41)
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صىل اهلل عليه وسلم يف األحاديث  هُ ، وصار كالمُ الصحبة لرسول اهلل َصىل  اهلل عليه وسلم 

 الـَمْسَعِري!! وال حول وال قوة إال باهلل!! رِ كْ فِ عند أصحاب هذا الْ  ة  يمَ ذي قِ  السابقة غيَ 

اهلل واملالئكة فعليه لعنة  ،من سب أصحايب]صىل اهلل عليه وسلم: حينام قال الرسول : سؤال

 نْ مَ  يقصد مجيعَ  عليه الصالة والسالم هل كانأو: ]ال تسبوا أصحايب..[؛  [.والناس أمجعي

  ؟!فقط كان يقصد الصحبة الرشعية مْ أَ  !؟؛ سواء اللغوية أو الرشعيةالصحبة عليه اسمُ  َق لِ طْ أُ 

بغض النظر عن صدقه وكذبه، الصحبة  ظُ فْ عليه لَ  َق لِ طْ أُ  نْ مَ  إن املقصود مجيعُ  فإن قال املتكليم

 !!هِ ِس فْ نَ بِ  هُ َس فْ فقد افرتى عىل اهلل كذًبا، وإن قال إن املقصود هنا هو الصحبة الرشعية فقد أفتى نَ 

بتنزيل األحاديِث التي قاهلا الرسول صىل اهلل هؤالء القوم وليتدبر القارئ الكريم كيف يقوم 

 !! ثم يقولون إهنم ُيَعظيُمونَ ريض اهلل عنهم ةاملرتدين واملنافقي عىل الصحاب يف حقعليه وسلم 

 الصحابة ويوقروهنم!!

 جتاهَل  ها، ويف نفس الوقتنيعامل هِ مِ هْ فَ  مِ دَ مع عَ  األحاديَث هذه  دُ ِّْسُ أخذ يَ  مَ املتكلي  ن  والعجيب أَ 

  رسوَل  َب حِ معاوية بأنه َص يف صحيح البخاري عن  اس  ب  ابن عَ  متاًما قوَل 
ِ
 صىل اهلل عليه اهلل

  يف هذه املسألة!! ع  قاطِ  يل  لِ ، مع أن قول ابن عباس دَ وسلم

َل َرُجاًل  لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل قائمة  ِي ْح وَ من قائمة َكَتَبِة الْ صحابياا يريد أن حُيَوي

صىل اهلل عليه وسلم  النبيي  كالمِ  ل  املنافقي بذه االستدالالت الواهية، ضارًبا بعرض احلائط كُ 

 !هِ تِ بَ حْ يف فضل معاوية وثناء الصحابة عليه، وكالم أهل العلم يف ُص 

َ احِ ياا وَ ابِ حَ يًحا؛ فلامذا ال نجد َص حِ إذا كان َفْهُم هذا املتكليِم َص و  من قبل بالنفاق معاويةَ  مَ ًدا اهت 

! أأنتم أعلم بمعاوية من مجيع الصحابة الذين عاصوه؟ ؟!سواء يف حياة معاوية أو بعد وفاته

ُقوُه؟! هذا السؤاُل  رْ دُ ؟! أمل يَ ومريًبا وعجيًبا أليس هذا غريًبا  يف عقل َمْن سمعوا كالَمه َوَصد 

 املسلمي يعرفون ذلك  ، فكل  بجديد   ِت أْ وأما كالمه حول اختالف مراتب الصحابة فهو مل يَ 
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 صىل اهلل جيًدا، فليس معاويُة وأبوه وأمه وأخوه كالسابقي األولي من أصحاب رسول اهلل

 !!هلذه النقطة َأْصاًل  هِ رِ كْ ذِ  أدري فائدةَ  فلسُت  أو املكانة. لِ ْض عليه وسلم من حيث املنزلة أو الفَ 

 !َأْصاًل  ليست حمل  نزاع  بيننافهي 

 [.خالد بن الوليد عندنا نص نبوي يزكيه، وأيام تزكية!: ]ونعود لكلمته الرائعة وسنلزمه با

بنا عليكم بخصوص معاوية ْيُ عَ واهلل هذا كام قلت: د، ف، وهلل احلم: اهلل أكربقلت  !جوا

اُه الرسوُل صىل اهلل عليه َوَسل َم َأيَّمـا تزكية يف احلديث الذي ذكرناه  منذ قليل! فلقد َزك 

َ فلقد بَ  للمرة األوىل بأهنم قد  رَ حْ بَ الذي سيغزو الْ  املصطفى صىل اهلل عليه وسلم اجليَش  رش 

، أي فعلوا   هلم به اجلنة، وهذا اجليش كان عىل رأسه معاوية ريض اهلل عنه! ْت بَ َج اًل وَ عْ فِ  أوجبوا

  .وعن زوجها وولدهيا ثم نأت لبيت القصيد وهو كالمه عن قصة السيدة هند ريض اهلل عنها

وقال كالًما غريًبا غي بأين عديم األمانة يف النقل يف الكتب عن العلامء، فبدأ هذا الشخص كالمه 

، ق مع بعضه، ومل أفهمه فسأذكره هنا للقارئ لعله يفهم ماذا يريد هذا الشخص أن يقولمتناس

 :قال وهو يرد عِل  

بن حجر من هدي الساري وأنا قلت لكم الحظوا الِل مكتوب كان اطيب اآلن هو نقل كالم ]

د عليه ستمر وبعدين سيأت نقطة نقطة أرابن حجر وهو ثم اعليه إشارة باللون األمحر هو كالم 

من  هؤكد عىل السامع عدم وجود األمانة يف نقل هذا الشخص يف نقلأولكن تالحظوا أريد 

 ةب  الكتب أو عن العلامء ال يوجد هناك أمانة وفيه مصادرة عن املطلوب وفيه دقيقة أو دقيقتي هُ 

نقطة نتهينا اآلن سنبدأ نرد عىل هذا صاحب قناة مكافحة الشبهات اوقفلنا املوضوع و ةب  هُ 

 .[نقطة

 بعدم وجود األمانة العلمية؟! تلويني لكالم احلافظ ابن حجرأدري ما عالقة  ولسُت 

ا مل أفهم ماذا يريد، وأمت ا أن يرشح يل أَ ن  أنا حقا  ماذا يريد أن يقول! مْ هُ دُ َح ى حقا
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 لم أذكر املتابعات للقصة األصلية!فعن املطلوب،  ثم قال هذا الشخص إين صادرُت 

بل إن الذي كتب له هذا الكالم الذي التي يقصدها املتكلم كلها روايات ضعيفة،  والروايات

 واملرسل من أقسام الضعيف! هنا مرسلة!!أ اتروايال لِبَْعض اعرتَف قبل ِذْكِرهِ كان يقرأ منه 

َ يَ بام  عليها ، وأعليقيستحق النقلأراه ما وسأعرض هذه الروايات   قال: اهلل! ِّس 

 

  للسيدة هند مطلًقا!! ر  كْ ذِ أي  الرواية لن جيد يقرأ ومن  .وىل التي عرضها املتكلمهذه الرواية األ

محزة  قد صنع هذا املقطع إلثبات أن السيدة هند ريض اهلل عنه أكلت كبدَ ليس هذا املتكليُم وأ

لها املزعوم أو ألكهلا  ر  كْ ذِ  ي  أَ التي يستدل با جد يف الرواية ن فلامذا ال ؟!عليه السالم والرضوان

 ثم إليكم الرواية الثانية التي عرضها املتكلم: ريب أو من بعيد!!قَ  نْ مِ للكبد 
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أرد فيها عىل الشيعي الرافض حسن ياري،  ُت نْ ا يف حلقتي التي كُ هُتَ دْ ن  وهذه نفس الرواية التي فَ 

 ؟! ل النزاعحم الرواية ةِ ح  الرواية بنفس السند واملتن شاهًدا عىل ِص  فكيف يعترب نفَس 

 :انِ تَ ل  وهذه الرواية هلا عِ 

 وقد سمع منه محاد قبل اختالطه وبعده، ويصعب التمييز بينهام! اختالط عطاء. :العلة األوىل

 : االنقطاع بي الشعبي وابن مسعود ريض اهلل عنه.العلة الثانية

المه وتفنيده يف هذا ك ُض رْ ت عَ أوقد حاول املتكلم أن يرد عِل  يف تضعيفي هلذه الرواية، وسي

 البحث ويف احللقة املصورة بمشيئة اهلل!
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 ثم قال املتكلم:

 

 !يف الرواية السابقة يِ املذكورتَ  يِ تَ ل  عِ الْ  ُس فْ نَ  اوفيه، أيًضا بنفس السندالرواية وهذه 

بنفسها انتزعت َكبَِد سيدنا محزة عليه السالم  بنت عتبة دنْ هِ  السيدةَ  ن  وأيًضا ليس فيها أَ 

ى َح رْ عىل َج  نَ زْ هِ جُيْ  ن  الالئي كُ  ن  املسلمي هُ  ساءَ بل إن الرواية تقول إن نِ والرضوان وأكلته. 

املرشكي، وليس العكس، ومعلوم أن هنًدا ريض اهلل عنه يف هذا الوقت كانت ال تزال ُمرشكة! 

املرشكي ُهن   اءَ َس نِ  ن  أن يأت برواية تقول إِ  - حسب فهمه وزعمهب - هذا املتكلم فكان عىل

قبل أن يستدل جيًدا فيبدو أن صاحبنا مل يقرأ الرواية ال الئِي ُكن  جُيِْهْزَن عىل َجْرَحى املسلمي!! 

  هذه الرواية ال تصلح لالستدالل من حيث السند وال املتن!أن يعني فهذا  با!

 الرواية التالية:وهذه هي 
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َة محزف ة وهند ريض اهلل عنهام أصاًل، فلست أدري ما عالقتها هذه الرواية أيًضا مل تذكْر قِص 

 فيها نفس العلتي السابقتي!!بنفس السند وباملوضوع الذي نتحدث عنه!! كام أن هذه الرواية 

 ثم هذه هي الرواية التي تليها، قال:

 

ة ُبِقَرْت وهذه الرواية ليس فيها ذكر للسيدة هند ريض اهلل عنها أيًضا، بل وليس فيها أيًضا أن محز

يف غزوة ريض اهلل عنه واستشهاَده محزة مقتل  َبْطنُُه َوُأكَِل َكبُِدُه!! ولو كان املتكلم يقِصد إثباَت 

   نتفق سوًيا عىل صحة معناها؟!برواية   هِ استداللِ  هُ ْج  وَ امفنحن متفقون عىل ذلك، فأحد، 

عن ابن مسعود، فكيف  مراسيلهصححون ي ال املحققون، وثم إن الرواية من مراسيل الشعبي 

اًل بسبب ْص ما يرويه الشعبي بإسقاط ابن مسعود، مع عدم صحة السند إىل الشعبي أَ  يقبلون

  أيًضا! اختالط عطاء بن السائب

 ثم الرواية التالية:

 

 !هذه الرواية، ألن املتكلم نقلها من كتابه "املراسيل" أليب داود للتعليق عىل لسنا يف حاجة  و
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 رِ كْ الروايات التي يروهيا التابعون عن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم بدون ذِ واملراسيل هي 

 نْ هِ  لِ كْ أَ  ةَ ص  وكذلك هذه الرواية ال تذكر قِ فهي منقطعة الواسطة بينهم وبينه، 
لكبد محزة ريض  د 

ن ولكن شد انتباهي أ !َأْصاًل  فليس هلا عالقة كذلك بنقطة البحث التي نتباحث فيها !اماهلل عنه

 امللف الذي يقرأ منه املتكلم يقول:

 

 ول  بنقل قَ املتكليُم قام  فقدمجيع األقوال،  رِ كْ ذِ  مِ دَ عَ  نْ مِ  قليل   منذُ  هُ يبُ عِ بام كان يَ  هُ رَ كي ذَ أُ  نْ وأريد أَ 

دل عىل َأن  َسَمـاَع محاد بن سلمة من عطاء ت، واعتمده ومل جيرؤ عىل نقل بقية األقوال التي ضعيف  

، وألن األئمة مل يميزوا حديث محاد القديم من اجلديد عن هوبعد هكان قبل اختالط بن السائب

 عطاء فرتكوا اجلميع!

  اختالَف  رَ كَ وابن رجب احلنبِل كان ذَ 
ِ
التمييز فيمن سمع من عطاء قبل اختالطه  ضابطيف  العلامء

 (42)[.ة  رَ َخ أَ منه بِ  عَ مِ َس  نْ ومَ  ،اـيمً دِ منه قَ  عَ مِ َس  نْ وقد اختلفوا يف ضابط مَ وبعده، فقال: ]

 رجب احلنبِل بقية األقوال األخرى، وذكر منها عىل سبيل املثال، قال: ثم رسد ابنُ 

ى عنه يف وَ ى عن عطاء بن السائب رَ وَ رَ  نْ مجيع مَ وقال أمحد بن أيب حييى عن حييى بن معي: ]

 .شعبة وسفياناالختالط إال 

                                                           

 األردن. -، ط مكتبة املنار 737ص 2رشح علل الرتمذي البن رجب احلنبِل ج ( 42)
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 يَش  ل  كُ ي يقول: عِ مَ  : سمعت حييى بنَ ةَ مَ ثَ يْ أيب َخ  وقال ابنُ 
 
من حديث عطاء بن السائب  ء

 (43) [.شعبة وسفيان ما كان عن إال   ،ضعيف  

 ، ولكن املتكلم مَلْ أيًضا ة ِمن سمع من عطاء بعد االختالطمفهذه األقوال تثبت أن محاد بن سل

 !! مع أهنا يف نفس الكتاب الذي نقل منه، وحتت نفس املوضوع هايذكرْ 

 ُأُذَنْيِه!!شحمة َغاِرق  فيه َحت ى  وَ بام هُ  هُ ومَ ُص ُخ  مُ املتكلي  مُ هِ ت  الكريم كيف يَ فتأمل أخي القارئ 

 ثم قال:  األقوالِ  َض عْ بَ  رَ كَ ذَ  م  ثُ 

 

: قد تتبع احلافظ ابن حجر العسقالين أقوال هؤالء العلامء وخرج بنتيجة خمالفة ملا تقول، قلت

 فهل اخللل من عنده َأْم من عندك؟!

، وهو اإلمام احلافظ الذي مل َيأِْت بعده العسقالين آخر أمراء املؤمني يف علم احلديث وابن حجر

  !مثله حتى يومنا هذا، وكتبه َشاِهَدة  عىل ذلك

 األئمة الذين عاصوه ليعرف القارئ عمن نتحدث!أحد كالم من فقط واحًدا  اوسأنقل اقتباًس 

  ابن حجر العسقالين عن احلافظ البقاعياإلمام برهان الدين  يقول: 

                                                           

 األردن. -، ط مكتبة املنار 739ص 2الرتمذي البن رجب احلنبِل جرشح علل  ( 43)
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ُز األنام، علُم األئمة األعالم، شهاُب املهتدين ِمْن أتباع كل إمام، حافُظ ] شيُخ اإلسالم، وطرا

الذي إذا سلك بحر الت فسي، كان  العص. وأستاُذ الدهر، سلطاُن العلامء، وملُك الفقهاء،

مُجان، واآلت ِمْن فرائد فوائده بعقود اجلاُمن،  مان. وأظهر  أو ركبالرت  متن احلديث، كان أمحَد الز 

تكل م يف الفقه وأصوله، علم أنه  . وإنْ من خفايا خفاياه ما مل ُيسبق إليه أبو حاتم وال ابن ِحّبان

، وأبرز من لوايا رواياه ما مل يتجارس عليه اإلمام وال الرافعي، أو تيمم كالَم العرب عىل  الشافعي 

د، وإن عرض الَعُروَض أو األدب عىل انشعاب أنحائه، فاخلليل اختالف أنواعه، فسيبويه وامل ربي

اده. أبو الفضل  ث املتفنينُون بشء ِمَن العلم، كان مالك قياده، وأستاَذ ُنق  بن أمحد. متى حتد 

شهاب الدين، قايض القضاة بالديار املصية والدول األرشفية، خّلد اَّلل  نَِعَمه وأب د سعادته وأي د 

 (44)[.هُهم

لنفسه بي كالم احلافظ  هذا يشء يسي جًدا عن احلافظ ابن حجر العسقالين، وليخرت القارُئ 

 الكبي ابن حجر العسقالين، وبي املتكلم يف املقطع!

 األئمة والعلامء عىل احلافظ ابن حجر العسقالين، ألن ما فهمه مل نكن ونحن  
ِ
يف َحاَجة  لِِذْكِر َثنَاء

هو َنْفُس الَفْهِم الذي  –األئمة والعلامء عن سامع محاد بن سلمة من عطاء  احلافظ من كالم -

 ولدينا مزيد من األدلة كام سيأت. سيفهمه ُكل  عاقل  ُمنِْصف  يريد احلق وال حييد عنه.

ليطعن يف  اهلوى ألنه يريد تصحيح الرواية بأي شكل عليه أما قول املتكليم يف املقطع فقد محله

حيقق النصوص والروايات  كبي بي عامِل  عاِمل  الفرق يظهر الوهذا  !ريض اهلل عنها السيدة هند

 ، وبي َمْن حيمله اهلوى واملزاج الشخيص عىل التصحيح والتضعيف!كابن حجر بإنصاف

 قال:حيث  عىل هؤالء ةً ج  ُح  ر  جَ َح  ابنِ  ظِ احلافِ  وسيظل كالمُ 

                                                           

 بيوت. -، ط دار ابن حزم 325ص 1ج للسخاوي اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ( 44)
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ثم وقفت  ،كذا نقله عنه بن القطان .عد االختالطوسامع محاد بن سلمة ب :اوقال العقيِل أيًض ]

 :قال وهيب :فنقل عن احلسن بن عِل احللواين عن عِل بن املديني قال ،عىل ترمجته يف العقيِل

قال  .اأربعي حديثً  :قال؟ كم محلت عن عبيدة يعني السلامين :فقلت ،قدم علينا عطاء بن السائب

قال  .عىل االختالط :قال ؟ذلك ُل مَ حُيْ  مَ اَل عَ  :فقلت ،واحد   يدة حرف  بِ وليس عنده عن عَ  :عِل  

نة محل عنه قبل أن خيتلط ثم محل عنه بعد :عِل  ذلكوك ،فكان ال يعقل ذا من ذا ،وكان أبو عوا

نة عنه يف مجلة ما  .انتهى، ةمَ لَ محاد بن َس  فاستفدنا من هذه القصة أن رواية وهيب ومحاد وأيب عوا

  (45) [.يدخل يف االختالط

 العلامء واألئمة وأرد عليه بحول اهلل وقوته: نع نقوالتهوأنا لن أكتفي بام سبق، بل سأعرض 

 

محاد بن سلمة القديم ال يتعاَرض مع سامعه  سامعِ  ، فإثباُت مهمة   من توضيح مسألة   البد  وهنا 

ة األمر مع احلديث، وقول األئمة احلفاظ الذين قالوا بِِقَدِم سامعه من عطاء ال يتعارض يف حقيق

القائلي بالسامع حديًثا بعد اختالطه، بل يقال إن مثبتي السامع بعد االختالط معهم زيادة علم 

 عن القائلي بسامعه قدياًم، وهذا البد أن يكون َواِضًحا بينًا للجميع!

                                                           

 اململكة العربية السعودية. –، ط وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 494ص 4ج هتذيب التهذيب ( 45)
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، ويقول آخرون: ذهب أمحد 2010عام  أمحد إىل مدينة اإلسكندرية َب هَ ذَ بعُضُهم: فحينام يقول 

 !يِ ، فليس هناك تعاُرض  بي القولَ 2015ًة أخرى إىل اإلسكندرية عام مر

فالقائلون بالقول األول انتهى ِعْلُمُهم عن أمحد برحلته األوىل فقط إىل اإلسكندرية، وأما 

أصحاب القول الثاين فمعهم زيادة علم عن أمحد برحلته الثانية، فيكون َقْوُل َأْصَحاِب اْلَقْوِل 

 محاد من عطاء! امعُ َس هذا  عىل اُس قَ ويُ  لزيادة علمهم، ًما عىل أصحاب القول األولالثاين ُمَقد  

 !نظر فيهلإىل نقله عن العلامء لواآلَن نأت 

اًل:    :َقْوَل حييى بن معيَأو 

 ؟!أخرى ، أم له أقوال  هل قال ابُن معي  بصيِح اْلِعَباَرة بأن سامع محاد بن سلمة قديم فقط

 ى عنه يف وَ ى عن عطاء بن السائب رَ وَ رَ  نْ مجيع مَ بن أيب حييى عن حييى بن معي: وقال أمحد ] 

 .شعبة وسفياناالختالط إال 

 يَش  ل  كُ ي يقول: عِ مَ  : سمعت حييى بنَ ةَ مَ ثَ يْ أيب َخ  وقال ابنُ 
 
من حديث عطاء بن السائب  ء

 (46)[.شعبة وسفيان ما كان عن إال   ،ضعيف  

 ال  إِ من عطاء سمع منه يف االختالط ن سمع ومجيع مَ  .. :بن معي وقال أمحد بن أيب نجيح عن]

 (47)[.شعبة والثوري

محاد بن سلمة ِمن سمع من عطاء بعد  ن  أَ ُطُرق   ةعنه من ثالثورد اإلمام حييى بن معي  افهذ

 رواية، والقطف انَ يِ فْ ُس وَ  ةَ بَ عْ إال ُش  عنه قبل االختالط من الرواةِن ثْ تَ ْس ألنه مل يَ االختالط أيًضا، 

  ة  حَصي مُ الثانية 
 اء عن غي شعبة وسفيان ضعيفة!طَ عَ  أحاديِث  ل  كُ  ن  أَ بِ

ِحيح ليحيى بن معي يف هذه املسألة أخذ القوَل دَ بَ فَ  َق املتكليُم يف اْلَقْوِل الص   الذي اًل ِمْن َأْن حُيَقي

                                                           

 األردن. -، ط مكتبة املنار 739ص 2رشح علل الرتمذي البن رجب احلنبِل ج ( 46)

 بيوت. -، ط دار الفكر 184 ص 7البن حجر العسقالين جهتذيب التهذيب  ( 47)
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 ُي موجود!اًل وكأن ه غْص اآلخر، ومل يذكره أَ  يوافق هواه، وصادر القوَل  

 :اجلنيدابن وأما القول الذي يقصده املتكلم فهو ما جاء يف سؤاالت 

ائِِب قد َخل َط؟ َقاَل: َنَعم، َقاَل حَيْيَى: ومَح اد بن َسَلَمة َسِمَع من ] ُقْلُت لِيَْحيَى: كان َعَطاء بن الس 

ائِب قدياًم قبل االْختاَِلط  (48) [.َعَطاء بن الس 

 :وقال عباس الدوري

اج، ومَح اد بن َسَلَمة، عن َعَطاء بن ] سمعت حَيْيَى يقول: حديث ُسْفيَان، وُشْعَبة بن احْلَج 

ائِب، مستقيم. وحديث َجِرير بن عبد احلَِميد، وأشباه َجِرير، ليس بذاك، لتغي َعَطاء يف آخر  الس 

 (49) .[عمره

 رَ آِخ  ن  أَ يم  ليحيى بن معي، وَ دِ ل  قَ وْ قَ  وغيُها عن ابن اجلنيد والدوريي  املنقوَل  ن  والذي عندي أَ 

ما رواه عنه ابُن أيب َخيَْثَمة وأمحد بن أيب حييى رمحه اهلل قبل وفاته هو  ي  عِ مَ  ابنِ  ُي أْ عليه رَ  ما استقر  

قبل وبعد االختالط، بن السائب من عطاء  عَ مِ مة َس لَ َأن  محاد بن َس وهو  أمحد بن أيب نجيحو

 وذلك ألمور وهي:

 عنهام. ر  يف وفاته عن ابن اجلنيد والدوري، ولقائه بابن معي متأخي  ر  ن  ابَن أيب خيثمة متأخي أ .1

سامع محاد لعطاء يف أي ) َل األو   َل وْ وغيُها نقلوا القَ  ر  جَ وابن َح  أن  األئمة املحققي كالذهبيي  .2

، فكأهنم مل يعتمدوه ، ومل ينقلوا القول الثايناالختالط( عن ابن معي يف كتبهم ومصنفاهتم

  لِِقَدِمِه، واهلل أعلم.

، وزعم فقط أن حييى بن معي  ولكن املتكلم يف املقطع صادر القول األول متاًما، ومل ُيرِشْ إليه َقط 

 قال بصيح القول بقدم سامع محاد من عطاء!! فلامذا صادر القول األول يا ُتَرى؟!

                                                           

 .القاهرة -الفاروق احلديثة للطباعة والنرش ، ط دار 228سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى بن معي ص ( 48)

 .القاهرة -الفاروق احلديثة للطباعة والنرش ، ط دار 251ص 1رواية الدوري جتاريخ حييى بن معي ب ( 49)
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 يف سامع محاد بن دُ عْ س  الاهلل  عبدُ  ُث املحدي  ليه الشيُخ ما وصل إ ةَ َص اَل وسأنقل للقارئ الكريم ُخ 

 :، قالسلمة من عطاء بن السائب 

يف سامعه عن عطاء هل كان قبل االختالط، أم بعده، أم كان يف كلتا  وقد اخُتلَِف  :محاد بن سلمة]

 :احلالتي؟ عىل ثالثة أقوال

 :: من قال سمع منه بعد االختالطالقول األول

  عَ مِ من عطاء َس  عَ مِ َس  نْ مَ  مجيعُ "قال:  - يف رواية أمحد بن أيب نجيح -كالم ابن معي فهذا ظاهر 

 ."يمنه يف االختالط إال شعبة والثور

 يف ا ظاهر ما جاء عن أمحدوهذا أيًض ، وظاهر هذا أن محاد سمع منه يف أثناء االختالطقلت: 

منه قبل  عَ مِ َس  نْ يمَ غي سفيان وشعبة فِ  ؛ ألهنام مل يذكرا وكذا أبو حاتم الرازيرواية أيب طالب، 

 .االختالط

 :منه قبل االختالط عَ مِ نه َس إقال  نْ : مَ القول الثاين

 دخل عطاء البصة مرتي، فسامع أيوب ومحاد بن سلمة يف "فقد قال الدارقطني كام سبق نقله: 

شعبة ومحاد وما روى عنه سفيان و»وهو قول يعقوب بن سفيان قال: . "الرحلة األوىل صحيح

 .بن سلمة فسامع هؤالء قديم

 :نه سمع منه يف كلتا احلالتيإ: من قال القول الثالث

فكان  وكان أبو عوانة محل عنه قبل أن خيتلط، ثم محل عنه بعُد،"فهو قول عِل بن املديني، فقال: 

 .ة"ال يعقل ذا من ذا، وكذا محاد بن سلم

 .أـه .[كلتا احلالتي واألقرب القول الثالث أنه سمع منه يف: قلت

مثل الشيخ عبد  يف احلديث كبي   وصل إليها عامِل  ما نتيجة بي  نْ ارِ وقَ فانظر أخي القارئ الكريم 

 احلافظ ابن حجر العسقالين!  ه مع قولِ مع هذا التفصيل الرائع، وكيف توافق قولُ  اهلل السعد
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 ري! وال حول وال قوة إال باهلل!!املسعحزب وبي النتيجة القائمة عىل اهلوى التي وصل إليها 

ث   هنار! وليس  َوِعَللِِه ليَل  هِ الِ َج رِ باحلديث النبوي وَ  ل  غِ تَ ْش ، مُ فاِضل   والشيخ السعد َرُجل  حُمَدي

 ليل مثل املتكلم يف املقطع!! حاطَب 

من املحققي بعده  ىتَ أَ  نْ اْلَعْسَقاَلين ومَ  ر  جَ علامء احلديث املحققي كابن َح  قوَل  ُت يْ ن  بَ فهل حينام تَ 

ًسا؟! أليس األوىل بالوصف بالتدليس هو هذا املتكلم الذي مل يستند عىل لي دَ أكون مُ واملحدثي 

 يَشْ 
 
 ؟!وبعض الفهم األعوج للكتاب والسنة النبوية  اهلوىال  إِ  ء

ُح  ل  بَ نْ أمحد بن َح  وَل قَ  ن  أَ  َب تَ املتكلم كَ املقال املكتوب الذي عرضه ومع أن  األقوال يف  هو َأْصَ

  أمحد!! لنا قوَل  ؛ إاِل  أنه مل يعرْض قديم سامع محاد بن سلمة من عطاءأن إثبات 

 نرى هل هذا قول صيح كام زعم أم ال!قول اإلمام أمحد لوسأعرض للقارئ الكريم 

 الطحاوي رمحه اهلل:اإلمام ا: قول ثانيً 

كابر علامء أمتنا اإلسالمية، وما ال شك أن اإلمام أبا جعفر الطحاوي إمام كبي ثقة ثبت من أ

سأنقله اآلن عن بعض العلامء ال يطعن فيه كعامِل، ولكن سأنقل كالم األئمة القادم فقط لوضع 

األمور يف نَِصاِبَا، َوُأبَيي أنه فقط ليس يف اجلرح والتعديل والكالم يف العلل والرجال مثل عِل 

 وذوهيم.نبل وأمحد بن حبن املديني وحييى بن سعيد القطان 

  احلافظ أبو بكر البيهقي يقول: 

يِن ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم بِاحْلَِديِث بِِكَتاب  أِليَِب َج ] ْعُت يِف َهَذا اْلِكَتاِب َبَعَث إيَِل  َبْعُض إِْخَوا ْعَفر  َوِحَي رَشَ

ُ َوإِي اهُ  َرَأى فِيِه ِمْن َتْضِعيِف َأْخَبار  َصِحيَحة  ِعنَْد َأْهِل َوَشَكا فِياَم َكتََب إيَِل  َما  ،الط َحاِويي َرمِحَنَا اَّلل 

َوَسَأَلنِي َأْن  ،َوَتْصِحيِح َأْخَبار  َضِعيَفة  ِعنَْدُهْم ِحَي َواَفَقَها َرْأيُهُ  ،اْلِعْلِم بِاحْلَِديِث ِحَي َخاَلَفَها َرْأيُهُ 

َ َتَعاىَل يِف ُأِجيَب َعام  اْحَتج  بِِه فِياَم ُحِكَم بِِه ِمَن الت   ْصِحيِح َوالت ْعلِيِل يِف اأْلَْخَباِر , َفاْسَتَخْرُت اَّلل 

ْجُتُه يِف َهَذا اْلِكَتاِب  اِب َعنُْه إىَِل َما َخر  ُ َعىَل َما  ،الن َظِر فِيِه َوإَِضاَفِة اجْلَو  افِِعيي َرمِحَُه اَّلل  َفِفي َكاَلِم الش 
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ُه ِمَن ا يُْخ ِمْن َتْسِوَيِة اأْلَْخَباِر َعىَل َمْذَهبِِه اْحتَج  بِِه َأْو َرد  أْلَْخَباِر َجَواب  َعْن َأْكَثِر َما َتَكل َف َهَذا الش 

هِ  ،َوَتْضِعيِف َما اَل ِحيَلَة َلُه فِيِه باَِم اَل َيْضُعُف بِهِ   (50) [.َوااِلْحتَِجاِج باَِم ُهَو َضِعيف  ِعنَْد َغْيِ

  حاويي عن الط البيهقي   يقولو : 

َ يِف َكاَلِمِه َأن  ِعْلَم احْلَِديِث مَلْ َيُكْن ِمْن ِصنَاَعتِِه، َوإِن اَم َأَخَذ اْلَكلَِمَة َبْعَد اْلَكلَِمةِ ]  ِمْن َأْهلِِه، ُثم  مَلْ َفبَي 

ُ الت ْوفِيُق  ، َوِدْدَنا َأْن َلَو َكاَن اْحتَِجاُجُه يِف َمَسائِلِهِ  ..حُيِْكْمَها، َوبِاَّلل  ِد ْبِن إِْسَحاَق ْبِن َيَسار   بَِأْمَثاِل حُمَم 

َواَيةِ  ونقله ابن  (51) [.َكيَْف َوُهَو حَيْتَج  يِف كَِتابِِه بَِمْن َقْد َأمْجََع َأْهُل اْلِعْلِم بِاحْلَِديِث َعىَل َضْعِفِه يِف الري

 (52)حجر العسقالين عن البيهقي يف لسان امليزان. 

   يًْضاأَ  البيهقي  ويقول: 

اُء ]  إىَِل اْلَبَساتَِي، َفَكاَن امْلَ
ِ
، َأن  بِْئَر ُبَضاَعَة َكاَنْت َطِريًقا لِْلاَمء اَل َيْستَِقر  َزَعَم َأبُو َجْعَفر  الط َحاِوي 

، ُ َوإِي اُه، فِيَها، َوَحَكاُه َعِن اْلَواقِِديي ، َرمِحَنَا اَّلل  ُد ْبُن ُعَمَر اْلَواقِِدي  اَل حُيَْتج  بِِرَواَيتِِه فِياَم ُيْسنُِدُه،  َوحُمَم 

 (53) [.َفَكيَْف باَِم ُيْرِسُلهُ 

   شيخ اإلسالم ابُن تيميةويقول: 

ِح َمَعايِن اآْلَثاِر " َوالط َحاِوي  َليَْسْت َعاَدُتُه َنْقَد احْلَِديِث َكنَْقِد َأْهِل اْلِعْلمِ ] ; َوهِلََذا َرَوى يِف " رَشْ

ًة، اأْلََحاِديَث  ُحُه ِمنَْها يِف اْلَغالِِب ِمْن ِجَهِة اْلِقَياِس ال ِذي َرآُه ُحج  ُح َما ُيَرجي  امْلُْخَتلَِفَة، َوإِن اَم ُيَرجي

ُض لَِذلَِك  ْسنَاِد اَل َيْثبُُت، َواَل َيَتَعر   هُ َفِإن ُه مَلْ َتُكْن َمْعِرَفتُ  ؛َوَيُكوُن َأْكَثُرَها جَمُْروًحا ِمْن ِجَهِة اإْلِ

ْسنَادِ   اَكَمْعِرَفِة َأْهِل اْلِعْلِم بِهِ  بِاإْلِ ً
ِ
 (54) [.، َوإِْن َكاَن َكثَِي احْلَِديِث، َفِقيًها َعامل

                                                           

 .عبد املعطي أمي قلعجي، حتقيق: 217ص 1ج معرفة السنن واآلثار للبيهقي ( 50)

 .405ص 1ج معرفة السنن واآلثار للبيهقي ( 51)

 بيوت. -، ط دار البشائر اإلسالمية 623ص1لسان امليزان ج ( 52)

 .79ص 2ج سنن واآلثار للبيهقيمعرفة ال ( 53)

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، ط195ص 8جمنهاج السنة النبوية  ( 54)
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العلامء األئمة وأكابر مثل ليس  ي  اوِ حَ الط   ن  ومرة أخرى أؤكد أين نقلت هذا الكالم فقط لبيان أَ 

 !لِ لَ املتقدمي يف الرجال والعِ 

 وحييى بن سعيد القطان وأمثاهلام بكالم الطحاويي أبًدا!  بن املدينيعارض عِلِمن يفلست 

 :، قالاإلمام أمحد بن حنبلقول ثالثا: 

 َش ا مل يكن بِ ومن سمع منه حديثً  ،ا فسامعه صحيحـسمع منه قديمً  نْ مَ عطاء بن السائب: ]
 
 ،ء

وكان  ،ِل بن عاصما جرير وخالد وإسامعيل وعوسمع منه حديثً  ، سفيان وشعبةسمع منه قدياًم 

 :ملا قدم عطاء البصة قال :وقال وهيب :قال ،يرفعها نْ كُ مل يَ  اءَ يَ ْش  أَ ْي بَ يرفع عن سعيد بن ُج 

 [.يددِ َش  وهذا اختالط   ،ائً يْ يدة َش بِ ومل يسمع من عَ  ،ايدة ثالثي حديثً بِ كتبت عن عَ 

 ع محاد من عطاء؟!اَم َس  مِ دَ إثبات قِ األقوال يف  ُح ْصَ فكيف يقال إن قول اإلمام أمحد هو أَ 

 قال:ف ،محاد بن سلمة بعد االختالطَسَمـاع  ن  أَ يعني أن قول أمحد  َح ج  الشيخ السعد رَ  ن  ورغم أَ 

إال أين  [؛ا ظاهر ما جاء عن أمحدوهذا أيًض ، محاد سمع منه يف أثناء االختالط ن  هذا أَ  رُ وظاهِ ]

ل مع هذا املتكلم وسأ جزم ، فكيف بدون ترجيح متعادالنِ متساوياِن  األمرينِ  ن  أَ  فرتضسأتنز 

 لنا الرواياِت  وملاذا مل يعرْض من عطاء قبل االختالط؟!  محاد   أمحد هو سامعُ  قولِ  صيَح أن ب

 أم تدليس أم ماذا بالضبط؟!وحزبه  من املسعري هل هذا كذببن معي؟! حييى الثالثة عن 

 ازي، حيث يقول:هذا باإلضافة إىل ما قاله أبو حاتم الر  

يف حفظه  ،هُ ظُ فْ  حِ تغي   ة  ثم بآخر ،احلديث صالح مستقيمُ  ،خيتلط نْ أكان حمله الصدق قبل ]

نه ويف حديث البصيي عنه ختاليط كثية أل ،وقديم السامع من عطاء سفيان وشعبة ،ختاليط كثية

 (55) [.هِ رِ مُ عليهم يف آخر عُ  مَ دِ قَ 

                                                           

 بيوت. -، ط دار الفكر 184 ص 7البن حجر العسقالين جهتذيب التهذيب  ( 55)

http://www.youtube.com/antishubohat
http://antishubohat.wordpress.com/
http://antishubohat.wordpress.com/


 [43]  .! ..!الرد العلمّي عىل حزب الـَمْسَعِرّي  -مكافـح الشبهات 

http://www.youtube.com/antishubohat                       http://antishubohat.wordpress.com 

، قبل اختالطه سفيان وشعبة فقطمنه يف القديم  عَ مِ الذي َس  ن  أَ  عىل ص  نَ  ي  ازِ فأبو حاتم الر  

 عنه فيه ختاليط كثية، ومحاد بن سلمة من البصيي بال شك!! ييَ ْصِ البَ  حديَث  ن  أَ بِ  َح وَص  

  الذهبياحلافظ  قال: 

ةِ .. مَح اُد ْبُن َسَلَمَة ْبِن ِدينَار  ]  (56) [.َشيُْخ َأْهِل اْلبَْصَ

  يِن  اَل قَ ْس عَ الْ  ر  جَ َح  نُ ابْ  ظُ احلافِ  قال: 

 (57) [.البصي :محاد بن سلمة بن دينار] 

البصيي املقصودين الذين قال عنهم أبو حاتم إهنم سمعوا من  اددَ يف عِ  ل  اِخ دَ  ةَ مَ لَ فحامد بن َس 

 عطاء بن السائب بعد اختالطه.

  ايِس  فَ ان الْ ط  قَ الْ  ابنُ  قال: 

د ِمنُْه َعام  ُهَو يِف احْلَِقيَقة علته، َوِهي َأنه من  َوَهَذا احلَِديث قد] ِرَواَية مَح اد بن أعرض َأبُو حُمَم 

ائِب  .، َعن َزاَذان، َعن َعِلّ َسلَمة، َعن َعطاء بن الس 

َأن َوإِن اَم يقبل من َحِديث َعطاء َما َكاَن قبل  ،َومَح اد بن َسلَمة إِن اَم سمع من َعطاء بعد اْختاَِلطه

 َوإِن اَم َينَْبِغي َأن يقبل من َحِديثه َما روى َعنُه مثل ُشْعَبة، وُسْفَيان... خْيَتلط

َومَح اد بن َسلَمة، َوبِاجْلُْمَلِة أهل َفَأما جرير، وَخالِد بن عبد اهلل، َواْبن علية، َوعِل بن َعاِصم، 

ة، فأحاديثهم َعنُه ِِم ا سمع ِمنُْه بعد ااِلْختِ   .اَلط، أِلَن ُه إِن اَم قدم َعَلْيِهم يِف آخر عمرهاْلبَْصَ

َنة َفسمع ِمنُْه يِف  َوقد َنص اْلعقيِِلّ عىل مَح اد بن َسلَمة َأنه ِِم ن سمع ِمنُْه بعد ااِلْختاَِلط، َوأما َأبُو عَوا

  (58) [.احْلَالي

 م األئمة قال:وال يفوتني أن أنبه مرة أخرى أن احلافظ ابن حجر العسقالين بعد عرض كال

                                                           

 بيوت. -، ط دار الغرب اإلسالمي 342ص 4جللذهبي تاريخ اإلسالم  ( 56)

 مكة املكرمة. –، ط دار العاصمة 268صتقريب التهذيب  ( 57)

 .الرياض -دار طيبة ، ط 272ص 3ج بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام ( 58)
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فيحصل لنا من جمموع كالمهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيا وزائدة ومحاد بن زيد وأيوب ]

والظاهر أنه سمع منه  ،مْ هُلُ وْ  محاد بن سلمة فاختلف قَ ال  إِ عنه صحيح ومن عداهم يتوقف فيه 

 َة،ْصَ إليهم البَ  َل َخ ملا دَ بعد ذلك  ةً ر  مَ وَ  ،مع أيوب كام يومي إليه كالم الدارقطني ةً ر  مَ  ؛مرتي

 [.واهلل أعلم ،منه مع جرير وذويه عَ مِ َس وَ 

 وهذا احلْكُم َأْطَلَقُه اْبُن َحَجر  يف هتذيب التهذيب بعد مجع كل كالم األئمة والعلامء.

 نْ هِ  لِ كْ أَ  ةِ ص  قِ يف  عن الواقديي  روايتيِ  ثم ذكر املتكلم يف بحثه
 فقال:، ريض اهلل عنه للكبد د 
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فه كام قال الذهبي يف يضعتهذه الرواية من طريق الواقدي، وقد استقر اإلمجاع عىل توهينه وو

 ْت َض ر  َأْصاًل، وغاية ما فيها أهنا َح  ةَ زَ مَحْ  دَ بِ ْت كَ لَ كَ ًدا أَ نْ هِ  ن  وليس يف هذه الرواية أَ  (59) .امليزان

 عنهم مجيًعا. اهللُ  يِضَ رَ  زةَ مَحْ  لِ تْ ياا عىل قَ ِش ْح وَ 

 

 

                                                           

 بيوت. -، ط دار الكتب العلمية 276ص 6جميزان االعتدال للذهبي  ( 59)
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قِ ا من طريق الوَ وهذه الرواية بالفعل هلا عالقة بموضوعنا، ولكنها أيًض  نقل  مَ د  قَ ، وقد تَ يي دِ ا

 .لهالعلم  أهلِ ا عىل توهي يً ِخ أَ  ستقر  ذي االذهبي لإلمجاع ال

، وقد أمجعوا عىل موسى بن حممد بن إبراهيم بن احلارثوالواقدي يروهيا عن شيخه املرتوك: 

 تضعيفه.

  مغلطاي احلنفيافظ احل قال: 

 :موسى بن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي، أبو حممد املدين]

ذكره حممد بن سعد يف الطبقة اخلامسة من أهل املدينة وقال: أمه أم عيسى بنت عمران بن أيب 

حييى، ومات سنة إحدى وَخسي ومائة يف خالفة أيب جعفر وهو ابن سبعي سنة، وكان كثي 

 .أحاديث منكرةوله احلديث، 

 قال: مات سنة إحدى وَخسي ومائة.« أوالد املحدثي»وملا ذكره ابن مردويه يف كتاب 

، ويف منكر احلديثويف كتاب العقيِل: قال البخاري:  .منكر احلديثوقال أبو أمحد احلاكم: 

فيه ويف كتاب الساجي: عن حييى بن معي:  .عنده مناكيكتاب أيب الفرج: عن البخاري: 

الدواليب، وأبو العرب، وابن السكن، وابن اجلارود، وابن شاهي، والبلخي،  هُ رَ كَ ذَ وَ ..  ،فضع

منكر وخرج احلاكم حديثه يف صحيحه، وقال النسائي:  «.مجلة الضعفاء»ويعقوب بن سفيان يف 

 (60) .[مرتوك، وقال الدارقطني: احلديث

 دَ و  َس مُ  كان جمردَ  رمحه اهللوال ُيْفَرح بإخراج احلاكم له، فكتاب احلاكم 
َ وُ ، وتُ ة   نْ قبل أَ  مُ احلاكِ  يفي

 مع األسف الكتابف .من طرف احلاكم نفسه فيام بعد قبل حتقيقه الكتاُب  رِشَ نُ فَ ، فيه ينظرَ 

                                                           

 مص. - الفاروق احلديثة للطباعة والنرش، ط 35ص 12جإكامل هتذيب الكامل  ( 60)
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 !ةواملوضوع ةواملنكر ةالضعيفالروايات ب مشحون 

َت أخي القارئ فهذا حال الرواية التي ترشح أكل السيدة هند ريض اهلل عنه لكبد محزة، وقد علم

 !يد  دِ َش  ف  عْ الكريم ما با من َض 

اإلمام يف صحيح  هذا باإلضافة إىل خمالفة هذه الروايات للرواية الصحيحة املجمع عىل صحتها

يًئا عىل اإلطالق يدل من قريب أو بعيد عىل وجود أي عالقة َش  ، والتي مل تذكرْ رمحه اهللالبخاري 

 محزة ريض اهلل عنه. للسيدة هند ريض اهلل عنها بأكل كبد

 وهذه النقطة خصوًصا ال ينبغي أن يتجاهلها طالب احلق!

رغم إِْذ  !اًل معناها ومقتضاهابن إسحاق متجاهِ حممد املقال عن  ُب ا صاحِ هَ رَ كَ ذَ القادمة والرواية 

 طوهلا وِذْكِرَها لتفاصيل كثية جًدا يف مقتل محزة عليه السالم والرضوان؛ إال أهنا مل تتعرْض 

 ع املزعوم يف ذلك من قريب أو بعيد!رَتَ ودورها املخْ ريض اهلل عنها السيدة هند  رِ كْ ذِ ًقا لِ لَ طْ مُ 

ًقا َأي  ِذْكر  للسيدة لَ طْ ريض اهلل عنه ال تتضمن مُ  محزةَ  ملقتلِ  الصحيحةَ  وهذا يعني أن الرواياِت 

 لتي تذكر ذلك!هي ا أو املوضوعةِ  الضعيفةِ  الرواياِت  بعَض  ن  هند يف ذلك، يف حي أَ 

يف وجود الصحيح  عىل الضعيف واملنكر واملوضوع َل وي عَ واملسلم الَوِرُع اْلَفطُِن ال ينبغي أن يُ 

 ، بل عليه أن يأخذ دينه عن الثقات وعن الروايات الصحيحة املتصلة األسانيد!الثابت

ضعفها، وسيبحث ولروايات اواألسانيد  ةِ ح  ِص البحث يف بمسألة  عَ نَ قْ أما صاحب اهلوى فلن يَ 

 ل!اَل َض وَ  ل  اطِ أنه عىل بَ القاطع الناس به، مع علمه  دَ عَ ْس فإذا وجده كان أَ  فقط عام يوافق هواه!

  وسأنقل هذه الرواية هنا من مقاله إلقامة احلجة عليه وعىل أتباعه وحمبيه!

 قال: 
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 ن  وتوصيله يف هذا املوضوع، أِلَ  تأصيلههذا املتكليُم  ما حاوَل  ل  وهذه الرواية الصحيحة تنسف كُ 

 !كون بالصحيح، وليس بالضعيف واملنكر واملوضوعتعند أهل العلم إنام  ةَ ج  احلُ 

، ويروي الرواُة األقل  منهم توثيًقا روايًة خالفها، فإن العلامء  ماروايةً  اُت قَ الثي  وحينام يروي الرواةُ 

روايًة خالفها، فإن  وايًة، وروى الضعفاءُ وإذا روى الثقات ر حيكمون عىل الثانية بالشذوذ.

 !العلامء حيكمون عىل الثانية بالنكارة

نص العلامء عىل ضعف الرواية التي رواها اإلمام أمحد يف مسنده من طريق محاد عن مع كله، هذا 

 !عطاء عن الشعبي

  قال اإلمام احلافظ ابن كثي دفق: 

ُ َأْعَلُم. ْن ِجَهةِ َوَهَذا إِْسنَاد  فِيِه َضْعف  َأيًْضا مِ ] ائِِب. َفاَّلل   ْبِن الس 
ِ
َوال ِذي َرَواُه اْلُبَخاِري   َعَطاء

   (61).[َأثْبََت 

أن رواية البخاري هي املعتمدة، وليس رواية عطاء  .[َوال ِذي َرَواُه اْلُبَخاِري  َأثْبََت ومعنى قوله ]

 للرواية الصحيحة يزيدها َوْهنًا وَضْعًفا!!وخمالفة الرواية الضعيفة  التي ضعفها ابن كثي بنفسه!

  اهليثمي احلافظ قال: 

   (62) .[رواه أمحد، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط]

بسبب اختالط عطاء، وهذا يعني أن  هلذه الرواية يي ظ اهليثمِ من احلافِ  ح  واِض  فهذا أيضا تضعيف  

 !بن سلمة من عطاء وقع أيًضا بعد اختالطهمحاد  سامعَ  احلافظي ابن كثي واهليثمي يرياِن أن  

 النبي   ن  أنه قال إِ  عنه يف هذه الرواية كان بعد اختالطه محاد   وأن  سامعَ عطاء  وِما يؤكد اختالطَ 

 !!سبعي صالة عىل محزة عليه السالم والرضوان ىل  صىل اهلل عليه وسلم َص 

                                                           

 ، ط دار هجر.429ص 5النهاية البن كثي جالبداية و ( 61)

 بيوت. -، ط دار الكتب العلمية 115ص 6جممع الزوائد للهيثمي ج ( 62)
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، َعِن اْبِن َعب اس   ْبِن َأيِب ِزَياد  َيِزيدَ من طريق  ومثلها رواية ضعيفة أخرى عند الطحاوي َعْن ِمْقَسم 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم َيْوَم ُأُحد  بِاْلَقتىَْل، ]َقاَل:   َصىل  اَّلل 
ِ
، َفيََضُع تِْسَعًة َفَجَعَل ُيَصِلي َعَلْيِهمْ َأَمَر َرُسوُل اهلل

، ُثم  
ُ َعَلْيِهْم َسبَْع َتْكبَِيات  ُ َعَلْيِهْم َسْبًعا  َومَحَْزَة، َفيَُكربي ، َفيَُكربي

ُك مَحَْزُة، ُثم  جُيَاُء بِتِْسَعة  ُيْرَفُعوَن، َوُيرْتَ

 (63).[َحت ى َفَرَغ ِمنُْهمْ 

من طريق يزيد بن أيب زياد، وهو  ألهنا، يف نفس الصفحة طشعيب األرناؤو ا الشيُخ هَ فَ ع  وقد َض 

 .ضعيف احلديث

 َت بَ ثَ  ، إذْ الضعيفةَ  هذه الرواياِت  ل  ليه وسلم خيالف كُ والثابت الصحيح عن الرسول صىل اهلل ع

 يف ذلك اليوم أصاًل! د  ُح شهداء أُ  ىلمل ُيَصلي ع أنهعليه الصالة والسالم عنه 

  روى الطحاوي بسنده: 

ُ َعَليِْه َوَسل َم َأَمَر بَِدْفِن قَ  ْبنِ  َجابِرِ عن ]  َصىل  اَّلل 
ِ
 َأن  َرُسوَل اهلل

ِ
َومَلْ ُيَصلي تىَْل ُأُحد  بِِدَمائِِهْم، َعْبِد اهلل

ُلوا  َعَلْيِهْم،  صحيح عىل رشط الشيخي. إسناده: طقال شعيب األرناؤو (64) .[َومَلْ ُيَغس 

  أيًضاروى الطحاوي و: 

، َوُدفِنُوا بِِدَمائِِهْم،  َمالِك   ْبنِ  َأنَسِ ]عن  ُلوا  مَلْ ُيَغس 
  (65) .[ َعَلْيِهمْ َومَلْ ُيَصل  َأن  ُشَهَداَء ُأُحد 

غي أسامة بن زيد الليثي، ، رجاله ثقات رجال الشيخي، ن  َس : إسناده َح طوقال شعيب األرناؤو

 .احلديث نُ َس ، وهو َح "الشواهد"يف  ، وروى له مسلم  له البخاري  فقد َعل َق 

 :اًل قائِ  الروايتيِ  عىل هاتيِ  الطحاوي   َق ل  وقد عَ 

: فَ ] ُ َعَليِْه َوَسل َم مَلْ َيُكْن َصىل  َعَلْيِهْم َقاَل َأبُو َجْعَفر   َصىل  اَّلل 
ِ
َهَذا َجابِر  َوَأنَس  خُيْرِبَاِن َأن  َرُسوَل اهلل

ِة َقْتلِِهمْ   [.بَِحْْضَ

                                                           

 بيوت. - مؤسسة الرسالة، ط 433ص 12رشح مشكل اآلثار للطحاوي ج ( 63)

 .434ص 12رشح مشكل اآلثار للطحاوي ج ( 64)

 .435ص 12رشح مشكل اآلثار للطحاوي ج ( 65)
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 بيسيصىل اهلل عليه وسلم قبل وفاته  د  ُح والثابت أنه عليه الصالة والسالم صىل عىل شهداء أُ 

 .رواه الطحاوي بعد ذلككام وقبل خطبته األخية، 

ْت روايُة ولو  ، فال ُنَسليم ب عليه وسلم عىل محزةَ   اهللُ ىل  َص  النبيي  ةِ اَل َص َصح  رواية صحة يوَم ُأُحد 

 بعد اختالطه!بن السائب السبعي صالة التي رواها عطاء 

 د!ُح ء أُ مسألة الصالة عىل شهدا يف ح  اِض عطاء يف هذه الرواية وَ  طُ اَل تِ وبكل األحوال فاْخ 

، فقال إين صادرت عن املطلوب  ، وكررها عدة مرات!!ثم بدأ صاحبنا أخًيا يف الرد عِل 

 يف مسألة سامع الشعبي من ابن مسعود! هكالمَ املتكلم وبدأ  ما علينا!

بعدم سامع الشعبي من ابن مسعود من باب  يي ازِ الر   ةَ عَ رْ اإلمام أيب زُ  املتكلم قوَل واعترب 

 قال:و املجازفة!!

 

 ِمن طعن يف أمي املؤمني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ُب رَ غْ تَ ْس يُ ليس العجيب وهذا التصف 

اخلطاب يف مسألة التربك بآثار النبي صىل اهلل عليه  نَ بْ  رَ مَ عُ  لو اتبعْت اإلسالمية األمة  ن  إِ قائاًل 

 َحْسُبنَا وهو نعم الوكيل! عز وجل هو واهلل وسلم هللكت!

  املشاكل التي تواجه العلامء والدعاة أن يتكلم يف العلم الرشعي َمْن َليَْس من أهله،ومن أكرب

 فيحكم بخطأ فالن وصواب فالن بال أي ضوابط علمية، وبدون مراعاة قواعد احلديث!
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الشعبي من ابن مسعود إال بإقرار الشعبي  فقد زعم أنه ال َسبِيَل لقطع وجزم أيب حاتم بعدم سامع

 فهذا واهلل من األعاجيب! موحى به من اهلل!! صٍّ أو بوجود نَ عىل نفسه 

  احلافظ أبو عمر بن عبد الرب قال: 

ء  َوَأن  ااِلْعتَِباَر َليَْس بِاحْلُُروِف  "أن" و "عن"َفُجْمُهوُر َأْهِل اْلِعْلِم َعىَل َأن  ]   ،َسَوا
ِ
َوإِن اَم ُهَو بِالليَقاء

اَمِع  َفِإَذا َكاَن َساَمُع َبْعِضِهْم ِمْن َبْعض  َصِحيًحا َكاَن َحِديُث َبْعِضِهْم  ،َوامْلَُشاَهَدةِ َوامْلَُجاَلَسِة َوالس 

َ فِيِه ِعل ُة ااِلْنِقَطاعِ  َعْن َبْعض  َأبًَدا بَِأيي َلْفظ  َوَرَد حَمُْمواًل َعىَل ااِلتيَصالِ   (66) .[َحت ى َتتَبَي 

بعد ذلك عىل ما يرويه الراوي  ُل مَ رواية واحدة، ثم حُيْ ولو يف  فالبد أواًل أن يصح السامعُ 

 ؟! الشعبي من ابن مسعود وصحته سامعثبوت فام دليلك عىل االتصال؛ 

أن  َفْضاًل أهنام التقيا بالْضورة ال يعني  د  احِ وَ  د  لَ فمجرد وجود شخصي يف بَ  !ال يشء: اجلواب

ياًل لِ احتامل، ولكنه ليس دَ  دُ ر  ن هذا جُمَ فغاية ما يمكن أن يقال إ من اآلخر!سمع أحدُها يكون 

 قَ ًدا عىل اللي بَ أَ 
ِ
 َفْضاًل عن السامع! اء

فياة كام يتوهم َص  امعَ األئمة ال ينفون الس  ثم إن   يف علم احلديث ُف رِ عْ ا الذي ال يَ نَ بُ احِ بطريقة ُجَزا

عىل هذا  وبناءً  .حواهلموأ الروايات وسرب أغوار الرواة رْبِ بعد َس هذه ، وإنام أتت أحكامهم شيئًا

 .اِت فَ واملؤل   َب تُ كُ الْ  َك لِ وا يف ذَ فُ ل  أَ ، وَ السرب العميق واجلهد احلثيث أطلقوا هذه األقواَل 

فمن شاء أن يرد  ،دون غيهم هؤالء األئمة علامء جهابذة يف هذا الفن الذي اختصهم اهلل بهو

 عليهم برواية صحيحة تثبت السامعَ  عليهم فعليه بالدليل الصحيح املقبول، كأْن يأت املعرتض

 منه! عْ مَ ْس ًنا مل يَ اَل فُ  ن  أَ بِ  مامُ أو اإْلِ  امِلُ عَ الْ  مَ زَ من الشيخ الذي َج 

وسيأت عرض كالم األئمة يف هذا  عىل هذا اإلثبات! بالدليل ب  السامع مطالَ  َت بِ ثْ مُ اخلالصة أن ف

 ن مسعود ريض اهلل عنه!املوضوع، وجزمهم مجيًعا بعدم سامع الشعبي بن عبد اهلل ب

                                                           

 .26ص 1ج ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد التمهيد ( 66)
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َ له حاتم  واإلمام أبو أنه ال توجد رواية واحدة صحيحة فيها الرازي بعد سرب الروايات َتبَي 

 وبناًء عىل هذا أطلق هذا احلكم.! الشعبي بالسامع من ابن مسعود. تصيُح 

عود، ومل عىل مجيع روايات الشعبي عن ابن مسيف علم احلديث والرجال باحث الط لُِع يفحينام 

جيزم  فهذا جيعله ،من ابن مسعود بالسامعالشعبي  فيها تصيحصحيحة  واحدةً  د فيها روايةً جي

 ة صحيحةواحد ، وليس فيها رواية  نايديأبي اليوم روايات الكل بعدم سامع الشعبي منه! ف

 !املزعوم سامعذا الصح بت

 من ابن مسعود؟! سامعالب الشعبي  يها ف َح َص   صحيحة   واحدة   رواية   مُ هل لدى املتكلي : سؤال

 ومسلم   ي  ارِ خَ بُ ج الْ لامذا مل خيري إذا كان سامع الشعبي من ابن مسعود صحيًحا وثابًتا؛ ف: سؤال آخر

 ؟!مبارشةً  عن ابن مسعودروايًة واحدًة للشعبي يف كتابيهام  -السنة النبوية  كتِب  ح  َص وُها أَ  -

َب احلقيقة يتخذون  عن اف  َص نْ بصدق وإِ : اإلجابة قلت هذا السؤال وحده جتعل العقالء وُطال 

 هذا املوضوع! يًحا جتاهَ حِ ًفا َص قِ وْ مَ 

 !فام بالك بتصيح أكابر علامء هذا الفن بعدم سامع الشعبي من ابن مسعود؟

  أبو حاتم الرازي اإلمام قال: 

ْعبِي   َيْسَمعْ  مَلْ ]    َعْبدِ  ِمنْ  الش 
ِ
 (67) .[َمْسُعود   ْبنِ  اَّلل 

  اإلمام أبو عبد اهلل احلاكم قال: 

 (68) .[رؤية رآه نامإ ،مسعود بن اهلل عبد من يسمع مل الشعبي] 

 الرتمذي.  لِ لَ عِ لِ رجب احلنبِل يف رشحه  ابنُ احلافظ  ووافقه

  احلافظ أبو عمر بن عبد الرب قال: 

                                                           

 بيوت. -، ط مؤسسة الرسالة 160ص حاتم أيب البن املراسيل ( 67)

 بيوت. -، ط دار الغرب اإلسالمي 149ص للحاكم يي زِ جْ السي  سؤاالت ( 68)

http://www.youtube.com/antishubohat
http://antishubohat.wordpress.com/
http://antishubohat.wordpress.com/


 [55]  .! ..!الرد العلمّي عىل حزب الـَمْسَعِرّي  -مكافـح الشبهات 

http://www.youtube.com/antishubohat                       http://antishubohat.wordpress.com 

ْعبِي  ]  (69) .[َمْسُعود   اْبنِ  ِمنَ  َيْسَمعْ  مَلْ  َوالش 

  احلافظ البيهقي القو: 

 (70) .[منقطع مسعود ابن عن والشعبي،]

   ي  ز  مِ ـاج الْ ج  اإلمام احلافظ أبو احلَ يقول: 

حيل الشعبي: روى عن.. ]  (71) .[ومل يسمع منه ،عبد اهلل بن مسعودعامر بن رشا

   شمس الدين الذهبييقول احلافظ: 

حيل ] ْعبِي  عامر بن رشا ِ  َيْسَمعْ  مَلْ وعمر  ْسُعود  مَ  اْبنِ روى عن عِل و الش   (72) .[همِمن

   اهليثمينورالدين يقول اإلمام: 

ْعبِي  ]  (73) .[َمْسُعود   اْبنِ  ِمنِ  َيْسَمعْ  مَلْ  َوالش 

   ابن حجر العسقالينيقول اإلمام احلافظ: 

 (74) .[َمْسُعود اْبن نمِ  عْ مَ ْس يَ  مل َوالشْعبِي  ]

  الشيخ األلباين قالو: 

 (75) .[واحلاكم يالدارقطن قال كام مسعود ابن من يسمع مل ي  الشعب]

  العلامء واألئمة عىل ذلك فقال اتفاَق  نقل األلباين  و: 

 (76) .[ااتفاقً  ودعُ ْس مَ  ابن من عْ مَ ْس يَ  مل ي  بِ عْ الش   ن  إِ فَ ]

                                                           

 .املغرب -ن اإلسالمية وزارة عموم األوقاف والشؤو، ط 381ص 14ج التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ( 69)

 بيوت. -، ط دار الكتب العلمية 275ص 7ج للبيهقي الكربى السنن ( 70)

 بيوت. -، ط مؤسسة الرسالة 30: ص28ص 28ج هتذيب الكامل ( 71)

 القاهرة. -مكتبة الفاروق احلديثة للطباعة والنرش ، ط 26ص 5جللذهبي  الكامل هتذيب تذهيب ( 72)

 بيوت. -، ط دار الكتب العلمية 244ص 1ج الفوائد ومنبع الزوائد جممع ( 73)

 بيوت. -، ط دار املعرفة 243ص 1ج اهلداية أحاديث ختريج يف الدراية ( 74)

 .بيوت -املكتب اإلسالمي  ، ط121ص 3ج السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء ( 75)
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  الشيخ املحدث سعد آل محيد قالو: 

 (77) .[مسعود ابن من يسمع مل ي  بِ عْ الش  ]

واحًدا  مل أجدْ ، وهذا القولعىل املشتغلي باحلديث يف زماننا امء واألئمة القدماء وكل العلوكل 

 املسعري   َب زْ حِ إال  ،سامع الشعبي من ابن مسعود مِ دَ عىل عَ  ق  فِ ت  مُ  ل  كُ ذلك، بل الْ  منهم قال غيَ 

 فيسي يف طريقه وحيًدا فريًدا!وحده، 

من أصحاب عبد اهلل بن  الشعبي  عامر بن رشاحيل تربون العلامء ال يع ن  إضافة إىل ما سبق َفإِ 

 َأْصاًل، بل يعدونه من أصحاب أصحابه!مسعود 

  عِل  بن املديني ةُ مَ ال  عَ الْ  قال: 

 ن  أَ  ال  إِ  ،والشعبي   إبراهيمُ  :ومذهبهم وطريقتهم اهلل عبد بأصحاب الكوفة أهل أعلمَ  وكان]

 (78) .[وغيهم املدينة وأهل ِِلٍّ عَ  عن يأخذ مِّسوق مذهَب  يذهب كان الشعبي  

 وبذا يتبي أن املجازفة القبيحة وقعت من حزب املسعري، وليس من أيب حاتم رمحه اهلل!

تكلم هذا الشخص عن رواية الشعبي عن عاصم بن عدي وعوف بن مالك! وال أدري ما ثم 

ا خارجة عن، أل هذه املسألةلن أرد عىلعالقة هذا بموضوع البحث أصاًل! ولذلك  موضوع  هن 

 ولقد ذكر املتكليُم أول أدلته عىل سامع الشعبي من ابن مسعود ريض اهلل عنه، فقال: .بحثنا

                                                                                                                                                                      

 .نرش والتوزيعغراس لل ، ط688ص 2ج والكتاب السنة فقه يف املستطاب الثمر ( 76)

 الرياض. -، ط دار الصميعي 446ص 2ج منصور بن سعيد ننَ ُس  من التفسي ( 77)

 القاهرة. - الفاروق ط، 72ص الرجال ومعرفة العلل ( 78)
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 :قال إليكم الرواية من الطبقات الكربى البن سعدو! املتكلم ضعيفة اي ذكرهتالوهذه الرواية 

مْحَِن ْبُن ُيوُنَس َعْن ُسْفَياَن ْبنِ ] ْعبِي   أخربنا َعبُْد الر  يي ْبِن إِْساَمِعيَل َقاَل: َسِمْعُت الش  ِ ُعيَيْنََة َعِن الِّس 

 (79) .[َيُقوُل ُولِْدُت َسنََة َجُلوالءَ 

يي ْبِن إِْساَمِعيَل من طريق ضعيفة ألهنا وهذه الرواية  ِ   !هِ فِ عْ عىل َض  العلامءُ  وقد أمجع، الِّس 

  الذهبي احلافِظُ  قال: 

ِمَ نَْكَرة  مُ َفَهِذِه ِرَواَية  ] ، َقِد اهت 
ي  بُِمْعَتَمد  ِ  (80) .[، َوَليَْس الِّس 

  اإلمام الُبَخاِري   قال: 

 (81) .[يِف جْملِس هُ بُ ذِ كَ  يَل  انَ بَ تَ اْس  :َقاَل حييى بن اْلقط ان ،عبِيي الِّّسي بن إِْساَمِعيل اهْلَمَدايِن َعن الش  ] 

  يٍّ دِ عَ  ابنُ  احلافِظُ  قال: 

                                                           

 بيوت. -، ط دار الكتب العلمية 260ص 6ج الطبقات الكربى ( 79)

 بيوت. -، ط مؤسسة الرسالة 30: ص28ص 28ج هتذيب الكامل ( 80)

 .حلب -دار الوعي ، ط 56ضعفاء الصغي للبخاري صال ( 81)
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ْعبِيي  عن وخاصةً  ،عليها د  َح أَ  يتابعه ال يروهيا تيال وأحاديثه]   ال منكرات عنه أحاديثه فإن ،الش 

ْعبِّي  عن يروهيا  (82) .[أقرب الضعف إىل َوهو ،غيه الش 

  اإلمام أبو داود قال: 

 (83) .[بأوابد جييء عن الشعبيي  ،ضعيف مرتوك احلديث] 

 منكرة لشخص جممع عىل ضعفه ليد با عىل كل؟! استدلوا برواية وحزبه فامذا فعل املسعري  

 علامء األمة اإلسالمية الذين جزموا بعدم سامع الشعبي من ابن مسعود!! 

عن األقوال مثل صاحب  رْ ادِ َص مل يُ  قال إنه ةَ ي  مِ لْ عِ الْ  ةَ لَ زَ هْ املضحك أن املتكلم بعدما ذكر هذه املَْ 

 املتكلم:إليكم األقوال التي صادرها ؟! قناة مكافح الشبهات! فهل فعل املتكلم ذلك بالفعل

  الذهبي احلافِظُ  قال: 

ْينَ ] ْعبِي  َسنََة َثاَمن  َوِعرْشِ اج  األَْعَوِر، َعْن  .َوَعْن َأمْحََد بِن ُيْوُنَس: ُولَِد الش  َوُيَقاِرُبَا: ِرَواَيُة َحج 

ْعبِي  َأْكرَبُ ِمني  :ُشْعَبةَ  .َقاَل يِل َأبُو إِْسَحاَق: الش   ي بَِسنَة  َأْو َسنَتَْيِ

 (84) .[: َوإِن اَم ُولَِد َأبُو إِْسَحاَق َبْعد َسنََة اْثنَتَْيِ َوَثاَلثِْيَ ُقْلُت 

 أبا إسحاق السبيعي   ن  متاًما، أِلَ  هُ بُ زْ املسعري وحِ  اُل آمَ وَ  امُ هَ وْ أَ ُم وَ اَل ْح وعىل قول الذهبي تتحط م أَ 

فعثامن ريض اهلل عنه مات هجرية،  33أي سنة  ،(85) .[ِقيََتا ِمْن ِخاَلَفِة ُعْثاَمنُولِْدُت لَِسنَتَْيِ بَ قال: ]

ريض  ن مسعود  ابْ و هجرية. 32أو  31سنة  دَ لِ فيكون عامر الشعبي قد وُ هجرية،  35شهيًدا سنة 

قبلها  أووفاة ابن مسعود  ولوًدا يف نفس سنةمَ  من اهلجرة، فيكون الشعبي   32ُمَتَوَّف  سنة  اهلل عنه

 ُمْستَِحيل!! ريض اهلل عنه سامع الشعبي من ابن مسعودوعليه ف، بسنة

                                                           

 بيوت. -، ط دار الكتب العلمية 539ص 4ج الرجال ضعفاء يف الكامل ( 82)

 بيوت. -، ط دار الفكر 399ص 3هتذيب التهذيب البن حجر العسقالين ج ( 83)

 بيوت. -، ط مؤسسة الرسالة 296ص 4سي أعالم النبالء ج ( 84)

 بيوت. -، ط مؤسسة الرسالة 393ص 5ء جسي أعالم النبال ( 85)
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   َي  ز  مِ ـاج الْ ج  يقول اإلمام احلافظ أبو احل: 

 التميمي: مات سنة عرش ومئة، وهو اْبن سبع ]
ِ
مْحَِن، َعْن َعِِل ْبن َعبد اَّلل  َوَقال ُسَلياْمن ْبن َعْبد الر 

 (86) .[وسبعي

وهو قريب  هجرية، أي بعد وفاة ابن مسعود بسنة! 33ل يكون الشعبي ولد سنة وعىل هذا القو

، وهذا يعني كذلك استحالة سامع الشعبي من ابن بي  هَ الذ  احلافُِظ لقول السابق الذي جزم به ا من

 وهناك أقوال أخرى مل يذكرها املتكلم ألنه ال يصادر األقوال!! مسعود أيًضا!!

 !!ثم زعم أنه مل يصادر بقية األقوالأخذ فقط ما وافق هواه، 

َل  أضحكتني جًدا حماولة املتكلم التلبيَس ثم  العلامء يف أن الشعبي  عىل الناس حينام بدأ يِّسد أقوا

 من الصحابة!! ا كبيً  اعددً أدرك 

 

                                                           

 بيوت. -، ط مؤسسة الرسالة 40ص 14ج هتذيب الكامل ( 86)
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 !يت العنكبوتمن ب نُ هَ وْ ، فهو أَ إِْفَساِدهِ  نْ عَ  اُدهُ َس فَ وَ  ،بطالهعن إِ ه نُ اَل طْ بُ ي نِ غْ يُ وهذا االستدالل 

عبد اهلل بن مسعود  همبالْضورة منأدرك من الصحابة أنه  500فليس معنى سامع الشعبي من 

هذا مع الشعبي البن مسعود ال يعني بالْضورة أنه سمع منه!! دراك إثم إن  !ريض اهلل عنه

 العافية!!العفو ونسأل اهلل فتصحيات أئمة هذا الشأن وأساطي هذا الفن بعدم سامعه! 

املخجلة نحمد اهلَل سبحانه وتعاىل أنه ال يوجد من علامء اإلسالمية َمن يستدل بذه الطريقة و

 عىل ثبوت السامع بي الرواة ومشاخيهم!

  لو كانت أدلةُ ف
ِ
َحاَلِة اْلِفْكِري ِة لَ  علامء ِ نَ اإلسالُم فريسًة َسْهَلًة للمُ  انَ كَ املسلمي بذه الض   ينَ صي

 ًة للسخرية والتندر من زنادقة زماننا من العلامنيي وغيهم!اد  مَ  اإلسالمُ  ارَ َص لَ واملالحدة، وَ 

عليه بي أئمتنا وعلامئنا أهل الفن واالختصاص  عَ مَ املجْ  الثابَت  فحزب املسعري ترك الصحيَح 

 والسرب يف نفي سامع الشعبي من ابن مسعود ليستدلوا باالحتامالت والظنون َوَلَعل  وُرب َمـا!!
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، ولكني ال أجد هلا فائدة مع وتاريخ والدتهعامر الشعبي  ني يف حتقيق ِس أخرى ي مادة علمية ولد

 ي  نِ بْ مَ  يقينية   حقيقية   ة  ل  دِ أَ  نْ مِ  مَ د  قَ ما تَ 
يف تاريخ والدة الشعبي  عىل تواريخ وشهادات املعاصين ة 

 !واتفاق أهل العلم يف عدم سامعه من عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه

 :وحترير قول ابن حجر العسقالين، عن اختالط عطاء بن السائبمرة أخرى الكالم 

 ر  جَ ابن َح احلافظ كالمي عن كالم  ْل ِص فْ بعدم األمانة العلمية ألين مل أَ يف امْلْقَطع  مُ اهتمني املتكلي 

يًقا لِ عْ تَ  هُ تُ لْ ي قُ ذِ كالمي ال   ن  أَ  رُ يتصو  فسيختلط عليه األمر  عَ امِ الس   ن  أَ املتكليُم ، وزعم يِني اَل قَ ْس عَ الْ 

 عىل كالم احلافظ ابن حجر من كالم احلافظ نفسه!!

  خلق هؤالء الناس!! نْ فقلت سبحان مَ 

 ما هذا العبث والكذب؟!

 أقول: ر  ذْ عُ  يملسعراحزب حد من أنصار وحتى ال تبقى عند أحد املحبي شبهة وال يبقى أل

 عىل عادت ُت منه، قم ُت عىل الشاشة وقرأ  ن حجر العسقاليناحلافظ اب اَب تَ كِ  ُت ْض رَ حينام عَ 

 نْ يستطيع أَ  د  َح أَ  يشاهد احللقةَ  حينامذلك بحيث  دُ وأنا أتقص  ه، تُ الذي قرأ  الكالمِ  صي بتلوين نَ 

به، وحينام أهنيُت اقتبايس من كالم احلافظ بدأت أرشح  واحتججُت ه تالذي قرأ  َص معي الن   أَ رَ قْ يَ 

 مَ اَل التدليس عىل الناس فلامذا أعرض كَ التلبيس وأريد  ، ولو كنُت هُ تُ أْ رَ ظ الذي قَ احلافِ  مَ اَل بنفيس كَ 

بل كان يمكنني َأْن َأْكَتِفَي بنقل اجلزء املطلوب من الكتاب  من كتابه عىل الشاشة َأْصاًل؟! ظِ احلافِ 

أبًدا أن يتهمني أختيل  أكن ملأنا واهلل و، يف بحثهم وأضعه يف الفيديو، كام فعل حزب املسعري

 !!!!؟يف هذا الفعلفأين التدليس  بالتدليس بسبب هذا الفعل! د  َح أَ 

 اَل قَ املشاهدين العُ  ل  كُ فَ 
ِ
 املكتوِب  صي الن  عن  املسموعُ كالمي  تلَف خياقتبايس و َي نتهي بمجرد أنْ  ء

يطالبني ذا فلاموليس كالم احلافظ؛  ،القادم هو كالمي الشخيص مَ اَل كَ الْ  ن  ًرا أَ وْ سيعرفون فَ 
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 بالتنبيه بصوت عىل يَشْ املتكلم 
 
بأعينهم؟! هل هذا  الناسِ  يراه مجيعُ واضح وضوح الشمس و ء

ءُ ر  من اإلعراب أهيا القُ  ل  االعرتاض له حَم   ؟!ءُ اَل قَ عُ الْ  ا

 العسقالين  باالضطراب 
يف كالمه عن اختالط عطاء بن ثم اهتم املتكليُم احلافَِظ اْبَن َحَجر 

عىل سامع محاد بن سلمة من عطاء قبل االختالط وبعده كام يف  هَ ب  وذلك ألن احلافظ نَ السائب! 

تلخيص احلبي ونتائج األفكار وتغليق ظ يف احلافِ  ، ولكن  وَهْدِي الساري هتذيب التهذيب

َح يف التلخيص احلبي  ظَ أيًضا إن احلافِ املتكلم وقال  عىل ذلك!! هْ بي نَ مل يُ التعليق   ق التعليقوتغليَرج 

 فروايته عن عطاء صحيحة!! محاد بن سلمة سمع من عطاء قبل االختالط! ن  أَ  ونتائج األفكار

 العسقاليني واالستياء زنيدعو للسف واحلوهذا يشء 
، فحينام ُتَتنَاَوُل ُكتُُب احلافِظ ابِن َحَجر 

باجليل املعاص واألجيال  ُف ِص عْ تَ  منهجية   كارثة   أننا أمامَ  ك  فال َش الـُمْضِحَكِة؛ بذه الطريقة 

 وقد بدأت بالفعل! !أيًضا القادمة

 مِ اَل كَ ِب وَ تُ ا عن كُ ئً يْ يعرف َش عىل اإلسالم ال  فإذا كان الشخص املسلم املنسوب واملحسوُب 

 
ِ
عىل  لامذا سنعيبف؛ ومراحل ذلك تصنيفهم لكتبهم العلميةكيفية وال يعرف املسلمي،  علامء

 ؟!؟ئنالكتب علام مْ هِ مِ هْ فَ  وءَ ُس إًِذا  يانيـمَ لَ عَ الْ واملالحدة والنصارى 

قدياًم، ثم قام  هِ بِ تُ كُ  َب لَ غْ َأل َف أَ  ين  اَل قَ ْس عَ الْ  ر  جَ َح  نَ ابْ  ظَ احلافِ الذي جيهله ِحْزُب املسعري َأن  ف

 جمموعة صغية جدا من هذه املصنفات واملؤلفات!بتنقيح وحترير 

 
ِ
ُهوا بذه اخلزعبالت! حياة احلافظ ومراحليئًا عن َش  القومُ  ولو قرأ هؤالء  تصنيفه لكتبه ملا َتَفو 

   قال احلافظ شمس الدين السخاوي: 
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 مْن تصانيفي، ْس وقد سمعُته يقول: لَ ]
 
ثم مل يتهي أ ، ألين عملتها يف ابتداء األمرُت راضيًا َعْن يشء

ُرها معي "، و"لسان التهذيببه"، و""، و"املشتمقدمته، سوى "رشح البخاري"، و"يل َمْن حيري

  (87) .[امليزان"

  َف ل  الحظ معي أن احلافظ ابن حجر قال إنه أَ 
ِ
واشتغاله بالتأليف والتصنيف  هِ رِ مْ أَ  كتبه يف ابتداء

 اخلمسة املذكورة فقط.يف العلوم الرشعية، وأنه مل يقم بتحرير كتبه إاِل  

جيهلون هذه مدين أو أهنم كانوا عرفوا هذه احلقيقة فأخفوها متعولكن ألن حزب املسعري 

َ  احلقيقةَ  َمام -ام ابن حجر العسقالين قاموا باهتي أمي املؤمني يف احلديث  العالمة اْلـَحرْبِ احلافِِظ اإْلِ

 هِ يْ لَ ا إِ ن  إِ ا هلل وَ ن  إِ هكذا بمنتهى اجلرأة، وَ  باالضطراب! -الذي مَلْ َيأِْت َبْعَده ِمَثُله  النبوي،

 ال حول وال قوة إال باهلل!و !!ونَ عُ اجِ رَ 

وليت هؤالء َعلُِموا وَعِمُلوا بام قاله َرُسوُل اهلل صىل اهلل عليه َوَسل َم عن َبْعِض اْلَقْوِم الذين 

 !بجهل تسببوا يف قتل َأَحِد املسلمي بسبب اجلرأة عىل اْلُفْتيَا

   روى اإلمام أبو داود يف سننه: 

ُه يِف َرْأِسِه، ُثم  اْحتََلَم َقاَل ريض اهلل عنه  َعْن َجابِر  ] : َخَرْجنَا يِف َسَفر  َفأََصاَب َرُجاًل ِمن ا َحَجر  َفَشج 

: َما َنِجُد َلَك ُرْخَصًة َوَأنَْت َتقْ  ِم؟ َفَقاُلوا ُدوَن يِل ُرْخَصًة يِف الت يَم 
ِدُر َفَسَأَل َأْصَحاَبُه َفَقاَل: َهْل جَتِ

 َفاْغَتَسَل َفاَم 
ِ
اء َقَتُلوُه »َت، َفَلام  َقِدْمنَا َعىَل الن بِيي َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم ُأْخرِبَ بَِذلَِك َفَقاَل: َعىَل امْلَ

 ُ َؤاُل  ،َأاَل َسَأُلوا إِْذ مَلْ َيْعَلُموا  ،َقَتَلُهُم اَّلل   (88) .[..َفِإن اَم ِشَفاُء اْلِعيي الس 

 إِْذ مَلْ َيْعَلُموا؟! هل جيوز هلم أن يتصوروا عن احلافظ ابن ال  سأل هؤالء القوُم َأَحَد املختصيهَ فَ  

ًرا ُمْضِحًكا، ثم يتهمونه باالضطراب؟!  َفَمن األوىل بذا اْلَوْصِف؟! حجر العسقالين َتَصو 

                                                           

 بيوت. -دار ابن حزم ، ط 659ص 2ج اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ( 87)

 نَُه.. َوَحس  الكويت - مؤسسة غراس للنرش والتوزيع، ط 161ص 1صحيح سنن أيب داود لللباين ج ( 88)
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،  َب زْ حِ  ن  ولو فرضنا أَ  املسعري ال يعرف هذه احلقيقة، فكان عليهم أن يسألوا قبل أن يتكلموا

 (89) .[اهُ ادَ ًئا عَ يْ َش  َل هِ َج  نْ مَ ]أمحد بن حنبل: اإلمام ا جيهله، وقال مل و  دُ ن عَ ولكن قيل: اإلنسا

يف كتابه  ظَ احلافِ  ن  فكان الواجب عليهم أن يفهموا أَ  ؛لو فرضنا أهنم بالفعل ال يعلمونثم إننا 

 الع أقوالِ  يعَ مَجِ  عَ َض يف هذه املسألة، ألنه وَ  َل ْص فَ الْ  هتذيب التهذيب قال القوَل 
ِ
يف ترمجة عطاء  لامء

بن السائب، َوَذَكَر الروايَة التي َدل ْت عىل سامع محاد بن سلمة من عطاء بن السائب بعد 

 قال:فاالختالط، 

 ثم وقفُت  ،كذا نقله عنه بن القطان .وسامع محاد بن سلمة بعد االختالط :اوقال العقيِل أيًض ]

 :قال وهيب :لواين عن عِل بن املديني قالفنقل عن احلسن بن عِل احل ،عىل ترمجته يف العقيِل

قال  .اأربعي حديثً  :قال؟ كم محلت عن عبيدة يعني السلامين :فقلت ،قدم علينا عطاء بن السائب

قال  .عىل االختالط :قال ؟ذلك ُل مَ حُيْ  مَ اَل عَ  :فقلُت  ،د  احِ وَ  ف  رْ يدة َح بِ وليس عنده عن عَ  :عِل  

نة محل عنه قبل أ :عِل  ذلكوك ،فكان ال يعقل ذا من ذا ،ن خيتلط ثم محل عنه بعدوكان أبو عوا

  (90) [.انتهى، ةمَ لَ محاد بن َس 

ه يف كالمَ  أن   يهُ بِ الن   ُئ القارِ  منه مُ هَ فْ [، يَ عىل ترمجته يف العقيِل ثم وقفُت : ]ر  جَ َح  نِ ابْ  ظِ احلافِ وقول 

 ِِل  يْ قَ عُ عىل ما قاله الْ  هِ عِ اَل قبل اطي قديًمـا الكتب األخرى عن تصحيح رواية محاد عن عطاء كان 

عليه َسَمـاع محاد من عطاء قديم قبل االختالط، وبناًء  ن  يقول إِ  ر  جَ فكان ابن َح  .وابن املديني

، كتغليق التعليق ونتائج األفكار وتلخيص احلبي وغيهم القديمة كتب ذلك يف كتبه األخرى

محاد بن سلمة من عطاء بن السائب بعد االختالط  عَ اَم عىل ما يثبت َس  ر  جَ َح  نُ ابْ  ظُ احلافِ فلام وقف 

حةً  نَ لَ عْ أَ   قال:املصححة و يف كتبه املنقحة ذلك صا

                                                           

 اجليزة. - هجر للطباعة والنرش والتوزيع، ط 10ص 2طبقات الشافعية الكربى للسبكي ج ( 89)

 اململكة العربية السعودية. –، ط وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 494ص 4ج هتذيب التهذيب ( 90)
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نة عنه  ومحادرواية وهيب فاستفدنا من هذه القصة أن ]  .[يف مجلة ما يدخل يف االختالطوأيب عوا

 ُمْضَطِرب  يف كالمه عن سامع محاد من عطاء؟!فهل يقال إن ابن حجر 

يف مسألة، فذكر ذلك وأثبته يف  جديد   َأل َف كَِتاًبا ِعْلِمياا، ثم تبي له دليل   ير  رِ حْ ِجْهبِذ  نِ َحافِظ   إَِمام  

 فهل يقال إنه مضطرب؟! جديد أو يف كتاب قديم بعد حتريره وتنقيحه وتصحيحه؛ كتاب

مَجْعُه لكالم األئمة لو فرضنا عدَم وجوِد كالم  احلافظ ابن حجر العسقالين ومل َيتََوف ْر لنا و

م يف حينام يتكلمون يف هذه املسائل ال يفعلون ما فعله هذا املتكلي املحققون العلامء والعلامء؛ ف

  ُض عْ حينام ينفي بَ ف، هُ ولُ ُص أُ وَ  هُ دُ اعِ وَ له قَ  مُ لْ "ُهب ة ُهب ة"، بل هذا العِ الـ الفيديو عىل طريقة 
ِ
 العلامء

م  عىل الْ  َل وْ قَ  ن  بدليل صحيح، فالعلامء يقولون إِ  هُ تُ بِ ثْ يُ  نْ ئًا، ثم يأت مَ يْ َش  النايف، ألن قول ـُمثْبِِت ُمَقد 

  .عنه معه زيادَة ِعْلم  

نة محل عنه قبل أن خيتلط ثم محل عنه ] بن املديني: عِل   ةُ مَ ال  عَ اإلمام الْ قول حينام يو وكان أبو عوا

عىل سامع محاد بن  ةِ لَ اَل الد   ُح واِض فقوله ، [ةمَ لَ محاد بن َس  ذلكوك ،فكان ال يعقل ذا من ذا ،بعد

نة قبل وبعد االختالطبن السائب سلمة من عطاء  احلافظ وهذا هو سبب تراجع  ،مثل أيب عوا

 محاد من عطاء ر العسقالين عن إثبات السامع قبل االختالط فقط، وصار يقول بسامعجَ ابن َح 

 . قبل االختالط وبعده

، ومل ةعَ نْ الص  هذه  عند املحدثي وأهلِ  لِ لَ عِ طبيب الْ الناس باحلديث وأعلم بن املديني هو عِل و

 (91) .بي يديه ال  ه إِ َس فْ نَ  البخاري   اإلمامُ يستصغر 

 فالبد أن نعرض شيئًا عنه:يف هذا العلم؛ املديني  نالقارئ الكريم من هو عِل ب ولكي يعرَف 

  الذهبي احلافِظُ  قال: 

                                                           

 بيوت. -، ط مؤسسة الرسالة 113ص 6ج سي أعالم النبالء ( 91)
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 [ 
ِ
:  َعِِل  بُن َعْبِد اهلل ُة، ْبُن اْلـَمِدينِيي يُْخ، اإِلَماُم، احلُج  .. ، َأبُو احلََسنِ َأِمْيُ املُْؤِمنِْيَ يِف احلَِدْيِث الش 

ْأنِ  اَظ يِف َمْعِرَفِة الِعَللِ ، َوَصن َف، َومَجََع، َوَبَرَع يِف َهَذا الش  : . .َوَساَد احلُف  اِزي  َكاَن َقاَل َأبُو َحاتِم  الر 

يِْه؛ إِن اَم َيْكنِيِه  .مَلِدْينِيي َعَلامً يِف الن اِس يِف َمْعِرَفِة احلَِدْيِث َوالِعَللِ اْبُن ا َوَكاَن َأمْحَُد بُن َحنَْبل  الَ ُيَسمي

. ُه َقط  امَلِدْينِيي هِلََذا َكَأن  اهلَل َخَلَق َعِِل  بَن  َيُقْوُل: الن َسائِي  . وقال َتبِْجياًل َلُه، َما َسِمْعُت َأمْحََد َسام 

أْنِ  ؟. .الش  َعِِل  َأْعَلُم بِاْختاَِلِف احلَِدْيِث ِمْن َفَقاَل:  قِيَْل أليَِب َداُوَد: َأمْحَُد بُن َحنْبَل  َأْعَلُم َأْم َعِِل 

: َهْل َكاَن حَيْيَى  .َأمْحَدَ 
د  : َسَأْلُت َصالَِح بَن حُمَم   حَيَْفُظ؟َقاَل َعْبُد املُْؤِمِن الن َسِفي 

َفَقاَل: الَ،  بُن َمِعْي 

. ؟ إِن اَم َكاَن ِعنَْدُه َمْعِرَفة  :  .َكاَن حَيَْفُظ َوَيْعِرُف َقاَل:  ُقْلُت: َفَعِِل  يِن   الَقَطَوا
 بُن َأيِب ِزَياد 

ِ
َقاَل َعْبُد اهلل

: َأبُو بَ  َسِمْعُت َأبَا ُعَبْيد  َيُقْوُل: َدُهْم َلُه، َوَأمْحَُد بُن َحنَْبل  اْنَتَهى الِعْلُم إىَِل َأْرَبَعة  ْكر  بُن َأيِب َشيَْبَة أرَْسَ

ُه ِمَن  .، َوحَيْيَى بُن َمِعْي  َأْكَتُبُهْم َلُه.َوَعِِل  بُن امَلِدْينِيي َأْعَلُمُهم بِهِ َأْفَقَهُهْم فِْيِه،  ، َوَغْيُ َقاَل الَفْرَهيَايِن 

اِظ:  : َسِعْيد  الَقط انُ  حَيْيَى بنُ وقال  ..بِِعَلِل احلَِدْيِث: َعِِل  َأْعَلُم َأْهِل َزَمانِِه احلُف  َوحْيََك  اِلْبِن امَلِدْينِيي

ومن شاء اهلل أن يعود لسي  (92)[.، الَ َأحِسبَُك مَتُوُت َحت ى ُتْبتىََل إيِني َأَراَك َتَتب ُع احلَِدْيَث َتَتب عاً َيا َعِِل  

 !وزيادة هُ ُِّس  ما يَ  فسيىلذهبي لنبالء لأعالم ا

  ابن حجر العسقالين احلافِظُ  قال: 

  (93) [.هِ لِ لَ عِ وَ  يِث دِ احْلَ بِ  هِ ْصِ عَ  لِ هْ أَ  مُ لَ عْ أَ  ،ام  مَ إِ  ت  بْ ثَ  ة  قَ ثِ ]عِل بن املديني:  

فًِقا له.اإلمام عِل بن املدينيي روى هذا القول عن اإلمام و  حييى بن سعيد القطان ُمَوا

  العقيِلو جعفر أب احلافِظُ  قال: 

نة محل عن عطاء بن السائب قبل أن خيتلط؟ يَ حْ يَ لِ  قال عِل: قلُت  فقال: كان ال ى: وكان أبو عوا

 ال يروي حديث عطاء بن السائب، إال وكان حييى، يفصل هذا من هذا، وكذاك محاد بن سلمة

                                                           

 بيوت. -، ط مؤسسة الرسالة 60: 40ص 11ج سي أعالم النبالء ( 92)

 .بيوت -، ط مؤسسة الرسالة 342تقريب التهذيب ص ( 93)
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 .[عن شعبة وسفيان 

 املدينيي  بنَ   أن تعرف أن عِل  ال  ليك إِ هو حييى بن سعيد القطان، فام ع نْ أن تعرف مَ  وإذا أردَت 

َجاِل َمْن حَيْيَى بِن َسِعْيد  ه منذ قليل قال عنه: ]الذي ذكرتُ     (94) [.َما َرَأيُْت َأَحدًا َأْعَلَم بِالري

د بن امح امعَ َس  ن  أَ وظهر َجلِياا  فاآلن قد اتضحت الرؤية بشكل قاطع لُِكلي َمْن طلب احلق بدليله،

 طاء كان قبل اختالطه وبعده.سلمة من ع

 :  توضيح لكالم احلافظ ابن حجر يف هدي الساري

  ابن َحَجر   احلافظ قال: 

ة َكاَلمِ  جَمُْموعِ  نْ مِ  يل َل ص  َوحَتَ ]  وزائدة ُمَعاِوَية بن َوُزَهْي  الث ْورّي  وُسْفَيان ُشْعَبة ِرَواَية َأن اأْلَئِم 

  غي َعنهُ  ىوَ رَ  نْ مَ  مَجِيع َوَأن ،ااِلْختاَِلط قبل َعنهُ  زيد بن َومَح اد َوَأيوب
ِ
 أِلَن هُ  َضِعيف َفَحِديثه َهُؤاَلء

 (95) [.فِيهِ  َقْوهلم َفاْختلَف  َسلَمة بن مَح اد إاِل   ،اْختاَِلطه بعد

ة َكاَلم جَمُْموع من يل َوحتصلفقول احلافظ: ] ومجعه وبحثه  للمسألةتتبعه عىل أيًضا [، يدل اأْلَئِم 

 نِْسبِياا ره يف كالم األئمة، فلذلك خرج بنتيجة  ونظ
أما عن عدم و ملا قاله يف هتذيب التهذيب. قريبة 

ا، ألنه ال توجد هَ رِ كْ ى عن ذِ نً يف غِ كان حسمه للمسألة كام فعل يف هتذيب التهذيب؛ فذلك ألنه 

بن سلمة عن من طريق محاد  -الذي يقوم احلافظ برشحه  -يف صحيح البخاري  ة  دَ احِ وَ  رواية  

كام فعل هتذيب يف َهْدِي الساري ع عنها َس وْ م احلافُِظ بشكل أَ ل  ك  تَ عطاء بن السائب، حتى يَ 

 التهذيب. 

  عن عطاء النسائي  اإلمام  قال: 

، َوِرَواَيُة: مَح اِد بِن َزْيد  َوُشْعَبَة وَ عطاء.. ] َ    (96) [.ُسْفَياَن َعنُْه َجييَدة  ثَِقة  يِف َحِدْيثِِه الَقِدْيِم إاِل  َأن ُه َتَغي 

                                                           

 .بيوت -، ط مؤسسة الرسالة 177ص 9سي أعالم النبالء للذهبي ج ( 94)

 الرياض. -دار طيبة ، ط 1033ص 2ج حجر البن الباري فتحهدي الساري مقدمة  ( 95)

 بيوت. -، ط مؤسسة الرسالة 113ص 6ج م النبالءسي أعال ( 96)
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 غي جيدة؟! ، وأهناواالختالط عطاء بعد التغي عن ةَ مَ لَ َس  بنِ  محادِ  روايةَ  ن  أَ  هِ كالمِ  أليس معنى

  البوصيي: أبو العباس قال 

ائِِب  ْبنَ  َعَطاءَ ]  يِف  َأُوَضْحُتهُ  َكاَم  ااِلْختاَِلطِ  ْعدَ بَ  َعنْهُ  َرَوى إِن اَم  َسَلَمةَ  ْبنُ  َومَح ادُ  بِآِخِرِه، اْخَتَلطَ  الس 

 (97) [.امْلُْخَتلِطِيِ  َحالِ  َتْبيِيِ 

  وقال الشيخ األلباين: 

 (98) [.وبعده االختالط قبل عنه روى سلمة بن ومحاد اختلط، قد كان فإنه السائب، بن عطاء]

  شيخنا أبو إسحاق احلويني قال: 

ائب كاَن اخَتَلطَ ] َسَلمة كان ِم ن سِمع منه قبل االختالط وبعده، َفَلم  ، ومح اد بنُ ألن  عطاء بن الس 

 (99) [.يتمي ز حديُثُه، فَوَجَب الت وق ف فيه

  شيخنا أبو إسحاق قالو: 

، ُثم  207 - 206 /7ُقلُت: وَنَقل احلافُظ ابن َحَجر  يف "الت هذيب" )] ( هذه الَفقرة عن الُعقيِلي

ِة أن  ِرَوايةَ قال: "فاسَتَفدنا من ه نَ يْ ُوهَ  ذه القص  عنه يف مُجلِة ما َيدُخُل يف  ةَ ب  ومح اد  وأيب َعَوا

ه إال برُبهان  فهذا ُهو الت حقيُق يف املسألة، فال َينبِغي رَ االختالط". ـها.*   (100) [.د 

، (101) وِمن يرى سامَع محاد بن سلمة من عطاء بن السائب يف االختالط اإلماُم احلافُِظ ابن كثي

عليهام رمحة اهلل، فقد َأَعل  كالُها الروايَة باختالط عطاء، وهذا يعني أهنام  (102)واإِلَماُم اهليثمي  

 يرياِن َأن  َساَمَع محاد بن سلمة من عطاء وقع بعد االختالط، ومل يتميز حديثه القديم من اجلديد!

                                                           

 الرياض. -دار الوطن للنرش، ط 444ص 6ج العرشة املسانيد بزوائد املهرة اخلية إحتاف ( 97)

 الرياض. -دار املعارف ، ط 272ص 2ج الضعيفة األحاديث سلسلة ( 98)

 .مص - دار ابن عباس، ط 511ص 1جنثل النبال بمعجم الرجال  ( 99)

 ملرجع السابق.ا ( 100)

 ، ط دار هجر.429ص 5البداية والنهاية البن كثي ج ( 101)

 بيوت. -، ط دار الكتب العلمية 115ص 6جممع الزوائد للهيثمي ج ( 102)
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بن ْج يف صحيحه عن عطاء ري ي مل خُيَ اللبيب أن يعرف أن اإلمام البخارطالب احلق العاقل ويكفي 

مسلم يف اإلمام ه لَ  وِ رْ ومل يَ به أصاًل،  البخاري   فلم حيتج  ، مقروًنا بغيه واحدةً   روايةً ال  إِ السائب 

فام بالك بام يرويه محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب؟! فهذا أوىل باالستبعاد عند  !صحيحه

 البخاري ومسلم عليهام رمحة اهلل!

 م قال املتكلم:ث

أثبت سامع محاد بن سلمة من عطاء مادام اإلمام أمحد روى هذا احلديث يف مسنده فمعناه أنه ]

 .[!!قبل االختالط

 محاد بن سلمة من اعَ ـمَ َس  َح ح  اإلمام أمحد َص  ن  فهو يزعم أَ وهذا الكالم ال يستند إاِل  عىل اهلوى، 

وسأثبت للقارئ يث هند بن عتبة يف مسنده! عطاء قبل االختالط ألن اإلمام أمحد روى حد

 !بحول اهلل وقوته قاطعالدليل الب هُ فَ يْ زَ وَ  هذا الكالمِ  نَ اَل طْ الكريم بُ 

  عن عطاء اإلمام أمحد بن حنبل يقول: 

.َمْن َسِمَع ِمنُْه َقِدْيامً َكاَن َصِحيْحً ]
 
ء نُْه َقِدْيامً: ُشْعَبُة، َسِمَع مِ  ا، َوَمْن َسِمَع ِمنُْه َحِدْيثًا مَلْ َيُكْن بَِشْ

 ، َجِرْير  : َوَسِمَع ِمنُْه َحِدْيثاً  َوُسْفَياُن.
ِ
   (103) [.َوَعِِل  بُن َعاِصم  ، َوإِْساَمِعيُْل، َوَخالُِد بُن َعْبِد اهلل

بييي وخالد بن عبد اهلل الوسطي اإلمام أمحد بن حنبل فَ  كالمِ  َب ْس وَح  جرير بن عبد احلميد الض 

ة بائسمن عطاء حديًثا بعد اختالطه، فاملفرتض بحسب القاعدة ال وا عاصم ِمن سمعبن  ِِل  عَ و

بييي أو خالد يف مسند أمحد جلواحدًة  روايةً  دَ جِ  نَ ال  أَ  مُ املتكلي هذا التي قاهلا  رير بن عبد احلميد الض 

مسنده  عِل بن عاصم عن عطاء! وهذا باطل؛ فقد روى اإلمام أمحد يفبن عبد اهلل الوسطي أو 

 لعِل بن عاصم عن عطاء!

 :: رواية اإلمام أمحد عن عِل بن عاصم عن عطاءاًل و  أَ 

                                                           

 بيوت. -، ط مؤسسة الرسالة 111ص 6ج سي أعالم النبالء ( 103)
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  اإلمام أمحد بن حنبل قال: 

َثنَا ]  ، َعْن َعِِل  ْبُن َعاِصم  َحد 
 
: َيا َسِعيدُ َعَطاء ، َقاَل: َقاَل يِل اْبُن َعب اس 

   (104) [...، َعْن َسِعيد 

 ؟!لامذا روى اإلمام أمحد يف مسنده لَِعِِلي بن عاِصم  عن عطاءفا؛ صحيحً  مِ املتكلي  إذا كان كالمُ ف

 :عن عطاءخالد بن عبد اهلل : رواية اإلمام أمحد عن ثانيًا

  اإلمام أمحد بن حنبل قال: 

َثنَا ] ، َحد  َثنِي َوْهُب ْبُن َبِقي َة اْلَواِسطِي  ، َحد 
ِ
َثنَا َعْبُد اهلل  َحد 

ِ
 ْبِن ، َخالُِد ْبُن َعْبِد اهلل

ِ
َعْن َعَطاء

ائِِب  َب َعِِل  َريِضَ اهلُل َعنُْه َقائاًِم الس 
َة، َوَزاَذاَن، َقااَل: رَشِ    (105) [...، َعْن َميَِّْسَ

وها هو اإلمام أمحد رمحه اهلل يروي يف مسنده خلالد بن عبد اهلل عن عطاء، مع أنه نص صاحة 

 االختالط!!عىل أن سامع خالد من عطاء كان حديًثا، أي بعد 

 :عن عطاءجرير الضبي : رواية اإلمام أمحد عن ثالًثا

  اإلمام أمحد بن حنبل قال: 

 ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ ]
ِ
ائِِب، َعْن َأبِيِه، َعْن َعْبِد اهلل  ْبِن الس 

ِ
، َعْن َعَطاء َثنَا َجِرير   (106) [.َحد 

، وهي أن اإلمام أمحد بن حنبل حقيقيةً  ةً ي  مِ لْ عِ  ةً ومَ لُ عْ مَ وبموجب ما سبق نستطيع أن نستنبط  ،إًذا

 مجيَع الرواياِت التي يروهيا يف ُمسنده! ُح حي َص رمحه اهلل ال يُ 

 زْ وَ  ي  إاِل  يف عقله فقط، وليس هلا أَ  ود  ُج َوبِنَاًء عليه، فالقاعدة التي اخرتعها املتكليُم ليس هلا وُ 
 ن 

نَْعِة من العلامء واأل  !!العجيب أغلب ما قاله يف هذا املقطعحال كئمة! متاًما عند أهل الص 

 

 ثم عرض املتكلم اعرتايض عىل لفظة يف الرواية:

                                                           

 .2179بيوت. برقم:  -، ط مؤسسة الرسالة 67ص 4جمسند أمحد ط الرسالة  ( 104)

 .1125بيوت. برقم:  -، ط مؤسسة الرسالة 346ص 2جمسند أمحد ط الرسالة  ( 105)

 .6498بيوت. برقم:  -، ط مؤسسة الرسالة 40ص 11جمسند أمحد ط الرسالة  ( 106)
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 َصىل  اهلُل َعَليِْه َوَسل َم: َأَأَكَلْت ِمنُْه َشيْئًا]
ِ
َقاُلوا: اَل. َقاَل: َما َكاَن اهلُل لِيُْدِخَل َشيْئًا  ؟َفَقاَل َرُسوُل اهلل

 قال املتكلم: [، وِمْن مَحَْزَة الن ارَ 

ابن كثي مل يذكر نكارة ، فقط، ولكن تصيب العقول نَ ُس ن قال: الُعْجَمة ال تصيب األلْ صدق مَ ]

 ثم قال: [.يف املتن، ال أدري من أين أتى صاحب قناة مكافح الشبهات بالنكارة يف املتن!

 

كالمه ف !تصيب العقول اْلُعْجَمَة ال تصيب األلسن فقط، وإنام ن  يف قوله إِ  املتكليموهنا صدق 

عىل ذلك، فالتفسي الذي قاله املتكليُم مل َيُقْل بِِه َأَحد  من األئمة والعلامء حسب علمي،  دليل   خيُ 

َر الن َكاَرَة الْ وابتدعه املسعري وائتفكه  ُب زْ حِ وإنام اخرتعه   !نِ َة يف املتْ حَ اِض وَ لِيَُمري

ًباولو سألناه ما دليلك عىل هذا التفسي اخلز   !عبِل ملا استطاع جوا

وأي  شخص  يريد تزوير احلقيقة يستطيع أن يضع َأي  تفسي من رأسه أِلَيي لفظة  مهام كانت، 

 !فيفِّسها كام حيلو له

بشكل طبيعي إال َمْن ُربَِط َعْقَله  فهم منها ما فهمتهيقرأ الرواية سحينام يعريبٍّ وأي  شخص 

 !وَقْلَبه!! ونسأل اهلل العافية!

 فاألصل أن تكون األلفاظ العربية عىل ظاهرها، وال تصف عن ظاهرها إال بدليل صحيح.
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َفنََظُروا َفِإَذا مَحَْزُة َقْد ُبِقَر َبْطنُُه، َوَأَخَذْت ِهنُْد َكبَِدُه َفاَلَكْتَها، َفَلْم َتْسَتطِْع تقول الرواية الضعيفة: ]ف

 َصىل  
ِ
: اَل. َقاَل: َما َكاَن اهلُل  ؟ اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم: َأَأَكَلْت ِمنُْه َشيْئًاَأْن َتْأُكَلَها، َفَقاَل َرُسوُل اهلل َقاُلوا

 [. وسأرشح اجلزئية التي مل يفهمها حزب املسعري!لِيُْدِخَل َشيًْئا ِمْن مَحَْزَة الن ارَ 

هل َأَكَلْت ِهنْد  من  هُ ابَ حَ ْص أَ  َل أَ َس  مَ ل  َس صىل اهلل عليه وَ  فمعنى هذه الرواية الضعيفة َأن  الرسوَل 

ًئا من محزة يف نار يْ َش  ُل ِخ دْ ال يُ  كبد محزة شيئًا؟! فقالوا له: ال. فقال عليه الصالة والسالم: إِن  اهللَ 

َأن  ِهنًْدا لو َأَكَلْت َشيًْئا من كبد محزة فهذا اجلزء الضعيف جهنم، وهذا يعني بموجب هذا القول 

 ِهنًْدا ستدخل النار كام يف هذه الرواية الضعيفة. هُ تَ بَ احِ َص  ن  أِلَ  النار، ُل ُخ دْ يَ من كبده َس 

ويدل عىل صحة فهمي أن بقية الروايات الضعيفة األخرى صحت بذا املعنى الذي ال جيوز 

 غيه يف لغة العرب!

 مُ رَ كْ أَ  ةَ زَ مَحْ  ن  إِ  ،اأما إهنا لو أكلتها مل تدخل النار أبدً بلفظ: ] جاء يف أسباب النزول للواحدي 

  (107) [.النارَ  هِ دِ َس ا من َج ئً يْ َش  َل ِخ دْ يُ  نْ أَ  نْ عىل اَّلّل تعاىل مِ 

 َم َعىَل الن اِر َأْن َتُذوَق ِمْن حَلِْم ] البن َسْعد  بلفظ: وجاء يف الطبقات الكربى َ َقْد َحر  إِن  اَّلل 

 (108) [.مَحَْزَة َشيْئًا َأبًَدا

  ما إهنا لو أكلتها مل تدخل النار أبدا إن محزة أكرم عىل أيف تفسيه بلفظ: ] عند البغويي وجاء

  (109) [.اَّلّل تعاىل من أن يدخل شيئا من جسده النار

  (110) [.لو أساغتها مل متسها النار: ]البن األثيوجاء يف أسد الغابة 

 (111) [.لو دخل بطنها مل تدخل النار: ]البن عبد الرب بلفظ وجاء يف االستيعاب  

                                                           

 .بيوت -دار إحياء الرتاث العريب ، ط 103ص 3جأسباب النزول  ( 107)

 .تبيو –دار الكتب العلمية ، 8ص 3الطبقات الكربى ج ( 108)

 .بيوت -دار إحياء الرتاث العريب ، ط 103ص 3جتفسي البغوي  ( 109)

 .بيوت -دار إحياء الرتاث العريب ، ط 103ص 3أسد الغابة ج ( 110)
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 َعَريِب  َيْفَهُم من هذا الكالم غَي هذا املعنى؟! فهل هناك َشْخص  

املضحك أنه يتهمني أنا بالُعْجَمِة يف اْلَعْقِل َوالليَساِن، وهذه التهمة به َأْلَصُق، وهو با َأْوىَل، َوَأَحق  

 ِبَا َوَأْهُلَها!!

!!فزعم هذا املدعي أن الكالم هنا جمازي كان من كيسه، وال يقره َعَريب  َفِص  وأستعي هنا  يح 

ئعة بأَ   هذه بالفعل ُعْجَمة  يف العقول!! ن  كلمته الرا

 : إسالم السيدة هند ريض اهلل عنها نِ ْس ًقا عىل قويل بحُ لي عَ مُ  ثم قال

 [.هذا كذب وهراء، ويسألني من أين لك أن إسالمها َحُسَن، أعطنا النصوص]

الن!! ثم يتساَءل من أين تأتون بان : هذا الشخص ال يفهم معنى كلمة "ُحْسن إسالم" فقلُت 

 هند بن عتبة حسن إسالمها!!

ة  أو نَِفاق  أو َعَداَوة  لإلسالم  ومعنى ُحْسِن إسالمها أهنا مل يظهْر منها ما َيريب بعد إسالمها من ِرد 

 أو املسلمي، وهذا حمل اتفاق بي علامء وأئمة اإلسالم!

  ابن كثي احلافظ قال: 

 (112) [.َعاَم اْلَفْتِح َبْعَد َزْوِجَها بَِلْيَلة   - َوَحُسَن إِْساَلُمَها -لَِك ُكليِه َأَسَلَمْت ُثم  َبْعَد ذَ ]

  ابن األثي قال: 

  (113) [.اهَ مُ اَل ْس إِ  نَ ُس َح وَ أسلمت يوم الفتح  ادً نْ ثم إن هِ ]

  َمُة  قال  :ي  وِ وَ الن  اْلَعال 

 (114) [.اهَ مُ اَل ْس إِ  نَ ُس َح وَ بليلة  ]أسلمت يف الفتح بعد إسالم زوجها أيب سفيان

                                                                                                                                                                      

 .بيوت -دار إحياء الرتاث العريب ، ط 103ص 3جاالستيعاب  ( 111)

 .اجليزة -، ط دار هجر 646ص 9 ج البداية والنهاية ( 112)

 بيوت. - العلمية ، ط دار الكتب281ص 7جأسد الغابة  ( 113)

 بيوت. - العلمية ، ط دار الكتب357ص 2هتذيب األسامء واللغات ج ( 114)
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  اإلمام املازري قال: 

 (115) [.اهَ مُ اَل ْس إِ  نَ ُس َح َوَقْد ]أسلمت يف الفتح بعد إسالم زوجها أيب سفيان.. 

  الطاهر بن عاشور قال: 

 (116) [.اهَ مُ اَل ْس إِ  نَ ُس َح وَ ]ثم أسلمت بعد 

 ا!!فعىل حزب املسعري أن يأتوا بمخالف من العلامء يقول غي هذ

 أهنا كانت خترج للجهاد يف سبيل اهلل مع جيش املسلمي:  ُحْسِن إِْساَلِمَهاويدل عىل

  احلافظ ابن كثي قال: 

ُموَك َمَع َزْوِجَها]  (117) [.َوَقْد َشِهَدِت اْلَيْ

   َمُة  قال  :ي  وِ وَ الن  اْلَعال 

ُموَك َمَع َزْوِجَها]  (118) [.أيب سفيان َوَقْد َشِهَدِت اْلَيْ

 رمحه اهلل حيث البخاري أئمة اإلسالم عنها، كاإلمام  ارِ بَ  كِ يضي رَ ا تَ هَ مِ اَل ْس إِ  نِ ْس ومن عالمات ُح 

 ريض اهلل عنهم مجيًعا! مَحَْزَة بن َعْبِد املطلبعن ة ومعاوية كام َتَرّض  بَ تْ د بن عُ نْ هِ  ن عّض  رَ تَ 

بي محزة وبي هند  ن األمة ابتليت بالبخاري ألنه ساوىإفهل سيقول حزب املسعري 

 !ومعاوية؟

َة عىل ِحزب املسعري يف ُحْسِن إسالم السيدة هند بنت عتبة  وإضافًة جلميع ما سبق سنقيم احلُج 

 ريض اهلل عنها من روايات الواقدي ألهنم ذكروا رواياته يف بحثهم كشاهد عىل ثبوت الرواية!

   ابن عساكراإلمام روى:  

                                                           

 ، ط املؤسسة الوطنية.492ص 2فوائد صحيح مسلم جباملعلم  ( 115)

 ، ط الدار التونسية للنرش.70ص 4ج التحرير والتنوير ( 116)

 .يزةاجل -، ط دار هجر 647ص 9 ج البداية والنهاية ( 117)

 بيوت. - العلمية ، ط دار الكتب357ص 2هتذيب األسامء واللغات ج ( 118)
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اد عن عبد املجيد بن سهيل قال ملا أسلمت هند بنت عتبة جعلت عبد الرمحن بن أيب الزنعن ]

  (119) [.تْضب صنمها يف بيتها بالقدوم فلذة فلذة وهي تقول كنا منك يف غرور

فأنا أسوقها من باب ، وهلذا الواقدي يف حلقته، فهو يقبل روايتهروايات وصاحبنا قد استدل  ب

 اإللزام فقط، وليس من باب االحتجاج.

   سعدابن اإلمام روى : 

أخربنا حممد بن عمر حدثني بن أيب سربة عن موسى بن عقبة عن أيب حبيبة موىل الزبي عن عبد ]

اهلل بن الزبي قال ملا كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة ونساء معها وأتي رسول اهلل وهو 

الذي اختاره  ينَ الدي  رَ هَ ظْ احلمد هلل الذي أَ  ،يا رسول اهلل :باألبطح فبايعنه فتكلمت هند فقالت

ثم كشفت عن نقابا وقالت  برسوله ة  قَ دي َص باهلل مُ  إين امرأة مؤمنة   ،يا حممد َك مِحُلتنفعني رَ  ،لنفسه

 (120) [...أنا هند بنت عتبة فقال رسول اهلل مرحبا بك

ياا قال له: َغييْب ثم ذكر املتكليُم احتجاجي بَِأن  النبي  صىل اهلل عليه َوَسل َم حينام رأى َوْحِش 

َوْجَهَك عني. وأين قلت: إذا كانت هند بنت عتبة قد َمث َلْت بحمزَة كام يف هذه الرواية الضعيفة 

 فلامذا مل يقل هلا النبي صىل اهلل عليه وسلم مثل ذلك؟! ثم قال:

هلل اهلل ينور عليك اآلن وقعت يف الفخ فقل جبت احلديث من البخاري وقلت إنه النبي صىل ا]

ستداللك اعليه وسلم قال بصيح اللفظ عن وحش غيب وجهك عني ال أطيق أشوفك أين 

 [.؟!باإلسالم جيب ما قبله

ئعة أن اْلُعْجَمَة ال تصيب األلسن فقط، وإنام تصيب العقول أيًضا!  وأكرر هنا كلمته اجلميلة الرا

                                                           

 .بيوت -، ط دار الفكر 184ص 70جتاريخ دمشق البن عساكر  ( 119)

 .236ص 8ج الطبقات الكربى ( 120)
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النبي صىل اهلل عليه  فليس هناك عالقة بي حديث اإلسالم جيب ما قبله، وبي وما وقع من

وسلم جتاه َوْحِشٍّ ريض اهلل عنه. فبإسالمه حما اهلل جل جالله مجيَع سيئاته، ولكن َبِقَي يف َقلِْب 

النبيي صىل اهلل عليه وسلم ما فعله بحمزة، فحديثه عليه الصالة والسالم: ]اإلسالم جُيُب  ما 

 القلوب! بمغفرة الذنوب والسيئات، وليس بأحوالقبله[ َخاص  

ولن جيد حزب املسعري عامًلا واحًدا يفِّس حديث: ]اإلسالم جيب ما قبله[ بأنه يتناول اجلوانب 

االجتامعية واألحاسيس واملشاعر القلبية، ولو عاد حزب املسعري لنص احلديث لعرفوا سياقه 

 وسبب وروده من املصطفى صىل اهلل عليه وسلم!

ْساَلَم يِف َقْلبِي َأتَيُْت الن بِي  َصىل  اهلُل فيقول عمرو بن العاص ريض اهلل عنه: ] َفَلام  َجَعَل اهلُل اإْلِ

َيا  َعَلْيِه َوَسل َم، َفُقْلُت: اْبُسْط َيِمينََك َفْلُبَايِْعَك، َفَبَسَط َيِمينَُه، َقاَل: َفَقبَْضُت َيِدي، َقاَل: َما َلَك 

ُط باَِمَذا؟ ُقْلُت: َأْن ُيْغَفَر يِل، َقاَل: َأَما َعلِْمَت َأن   َط، َقاَل:َعْمُرو؟ َقاَل: ُقْلُت: َأَرْدُت َأْن َأْشرَتِ  َتْشرَتِ

ْساَلَم هَيِْدُم َما َكاَن َقْبَلُه؟ َوَأن  اهْلِْجَرَة هَتِْدُم َما َكاَن َقْبَلَها؟ َوَأن  احْلَج  هَيِْدُم َما َكا  (121) [...َن َقْبَلهُ اإْلِ

عاص قبل إسالمه أراد أن يشرتَط عىل الرسول صىل اهلل عليه وسلم ففي احلديث أن عمرو بن ال

أن يغفر اهلُل له ُكل  َسييئاته التي َعِمَلَها قبل اإلسالم، فأخربه النبي صىل اهلل عليه وسلم بأن 

اعتناق اإلسالم هيدم ما كان قبله من الذنوب والسيئات؛ فام عالقة بحديث مقتل محزة ووجد 

 ليه وسلم يف قلبه عىل وحش؟! إهنا واهلل ُعْجَمُة اْلُعُقول!!!!النبي صىل اهلل ع

اهلل عليه وسلم له برشيه كباقي البرش ال يطيق أن  هذا يثبت أن النبي صىلاملضحك أنه قال: ]

 [.ينظر إىل قاتل عمه

                                                           

 .(121) - 192حديث رقم:  -صحيح مسلم  ( 121)
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قلت: وهذا دليل من لسانه أن السيدة هند بنت عتبة بريئة من قتل سيدنا محزة ريض اهلل عنه 

صىل اهلل عليه وسلم أن ينظر إليها  ملا أطاق النبي   محزةَ  لِ تَ قْ يف مَ  د  يَ  امثيل بجثته، فلو كان هلوالت

 ويتكلم معها.

فحسب زعمك فوحش وهند مشرتكان يف قتل محزة والتمثيل بجثته، فلامذا يقول النبي صىل اهلل 

نت عتبة؟! وهكذا عليه وسلم لوحش: غيب وجهك عني، يف حي أنه مل يفعل ذلك مع هند ب

 يناقض أعجمي العقل نفسه ويأت بنفسه بام يثبت بطالن زعمه، واحلمد هلل رب العاملي!

 املتكلم االلتفاف مرة أخرى وقال:ثم حاول 

 [.ت ملثمةءال هذا الكالم ألن هند جاقليش ما  :اآلن نرجع إىل]

 ا بشخصها؟! وهل كوهنا ملثمًة يدل عىل أن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يعرفه

 : ]َقاَلْت أليس يف رواية البخاري ومسلم أهنا 
ِ
يك   ،َيا َرُسوَل اَّلل  َفَهْل َعَِل  ؛ إِن  َأبَا ُسْفيَاَن َرُجل  ِمسي

 [؟!اَل ُأَراُه إاِل  بِامْلَْعُروِف  :َقاَل  ؟َحَرج  َأْن ُأْطِعَم ِمْن ال ِذي َلُه ِعيَاَلنَا

أول كالمها، فال شك أنه عرفها حينام ه وسلم مل يعرفها يف فلو فرضنا أن النبي صىل اهلل علي

 ذكرت زوجها أبا سفيان، وسألته عن جواز أخذ ما يكفيها وعياله من ماله دون علمه!

وإذا كان يقصد أن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يكن يرى وجهها، فيستطيع أن يرتكها جتلس 

واقدي الذي يستدل به حزب املسعري أنه خلت أمامه طاملا كانت جالسة بنقابا، فقد روى ال

ًة أخرى!  نقابا وأعلنت عن نفسها! وقد ذكرت الرواية، ولن ال بأس بإعادة ذكرها َمر 

   سعدابن اإلمام روى : 

أخربنا حممد بن عمر حدثني بن أيب سربة عن موسى بن عقبة عن أيب حبيبة موىل الزبي عن عبد ]

يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة ونساء معها وأتي رسول اهلل وهو  اهلل بن الزبي قال ملا كان

الذي اختاره  ينَ الدي  رَ هَ ظْ احلمد هلل الذي أَ  ،يا رسول اهلل :باألبطح فبايعنه فتكلمت هند فقالت
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ثم كشفت عن نقابا  ،برسوله ة  قَ دي َص باهلل مُ  إين امرأة مؤمنة   ،يا حممد َك مِحُلتنفعني رَ  ،لنفسه

 (122) [...مرحبا بك :فقال رسول اهلل ،نا هند بنت عتبةأ :وقالت

 هنا َخَلَعْت نَِقاَبا وكشفت وجهها، فامذا سيقول املتكلم اآلن؟!إ قولفهذه الرواية ت

 !إىل الرسول صىل اهلل عليه وسلم ُمَلث َمًة ال ينقذه من هذه الورطة! ْت ا جاءَ هِنَ وْ كَ بِ  هُ اُج جَ تِ فاْح 

أنه ال يريد من كالم الرسول صىل اهلل عليه وسلم  مَ هِ فَ  ِش  ْح لكان وَ  يًحاحِ ولو كان احتجاجه َص 

 رؤية وجهه فقط، فكان يستطيع َوْحِش  أن يتواجد يف أماكن حضور النبي صىل اهلل عليه وسلم

ِرًيا عنه، فاملهم َح   املسعري أال يراه فقط!  ِب زْ كالم حِ  َب ْس وجيلس ُمَتَوا

 ثم قال:

اهلل عليه وسلم ال تغشاين ال  تغشى جمالس الرجال ألن قول النبي صىل هند ال :ةنوثاين قري]

ستداللك اوهند ال تغشى جمالس الرجال ف ،تغشاين أينام أكون ال تغشاين يعني غيب وجهك عنى

 [.هذا بعيد جدا

 !!بذا املوضوع ولست أدري ما عالقة عدم غشيان السيدة هند ملجالس الرجال

؛ َكبَِده كام تزعم برواياتك الضعيفة بحمزة وأكلْت  ْت لَ ث  لو كانت مَ  بنت عتبة أنا قلت إن هندَ 

َطَلَب منها أن ُتَغييَب َوْجَهَها عنه فال يراها، كام طلب من  لكان النبي  صىل اهلل عليه وسلم

 العقول؟! ةُ مَ جْ وحش؛ فام عالقة غشياهنا ملجالس الرجال أو عدمه بذا املوضوع؟! أم أهنا عُ 

تِي عليك ال تزال قائمًة، وهلل احلمد واملنة.وبام أنك  ، َفُحج 
 ذي قِيَمة 

 
 مل َتأِْت بشء

 ثم قال:

                                                           

 .236ص 8ج الطبقات الكربى ( 122)
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رد عىل نفسه صاحب القناة ذكر هذه القرينة قال اإلسالم فقد  ،قضية إن اإلسالم جيب ما قبله]

 جيب ما قبله عىل فرضية هند هي الِل فعلت كدا ألن اإلسالم جيب ما قبله ما وحش أسلم مهو

 [اإلسالم جيب ما قبله :ستعملت معه نفس قاعدةاليش ما  ،نفس طليق من الطلقاء وأسلم

 سبحان اهلل من عجمة العقول!!

: القاعدة تِّسي عىل مجيع َمْن أسلم، فاإلسالم هيدم مجيع سيئاته التي عملها قبل اإلسالم، فأقول

 َوْحِشياا قتل محزَة فلم ُيطِِق فجميع ذنوب هند ووحش قد حُمِيَْت بمجرد إسالمهام، ولكن أِلَن  

النبي  صىل اهلل عليه وسلم أن ينظر يف وجهه، وطلب منه أن يغيب وجهه عنه، ولكن أِلَن  هنًدا مل 

 تقتل محزَة ومل متثيْل بُِجث َتِه فلم َيُقْل هلا النبي  عليه الصالة والسالم ما قاله لوحش!!

حلقتي يف الرد عىل الرافض حسن ياري، وأت باستداليل اجلزء األخي من ثم عرض املتكليُم 

 َما َكاَن برواية البخاري: ] 
ِ
ُ َعنَْها َقاَلْت َجاَءْت ِهنْد  بِنُْت ُعْتَبَة َقاَلْت َيا َرُسوَل اَّلل  َعائَِشَة َريِضَ اَّلل 

 َأَحب  إيَِل  َأْن َيِذل وا ِمنْ 
 
 َأْهِل ِخَبائَِك ُثم  َما َأْصبََح اْليَْوَم َعىَل َظْهِر َعىَل َظْهِر اأْلَْرِض ِمْن َأْهِل ِخَباء

وا ِمْن َأْهِل ِخَبائَِك َقاَلْت َوَأيًْضا َوال ِذي َنْفيِس بِيَِدِه قَ   َأَحب  إيَِل  َأْن َيِعز 
 
اَلْت َيا اأْلَْرِض َأْهُل ِخَباء

يك  َفَهْل   إِن  َأبَا ُسْفَياَن َرُجل  ِمسي
ِ
َعَِل  َحَرج  َأْن ُأْطِعَم ِمْن ال ِذي َلُه ِعيَاَلنَا َقاَل اَل ُأَراُه إاِل   َرُسوَل اَّلل 

 [. ثم قال:بِامْلَْعُروِف 

 تصيب والعجم تقصد ما أنك الظن وأحسن اهلل رسول عىل كذبت إنك عليك أقول واهلل]

 ظهر عىل اليوم أصبح ما ثم هند: قالت هند قالت ما ذكرت قلت األلسنة، فأنت قبل العقول

 عليه اهلل صىل النبي أهل تقصد يعني خبائك أهل من يعزوا أن إيل أحب خباء أهل األرض

 وأيضا قال باألمحر وسلم عليه اهلل صىل النبي فرد وأهله وسلم عليه اهلل صىل النبي وسلم

 أكرهكم كنت أيضا وأنا يقول كأنه وسلم عليه اهلل صىل النبي أنه قلت فأنت بيده نفيس والذي

 وسلم عليه اهلل صىل الرسول عىل َكِذب   هذا واهلل هذا، والكالم أحبكم أصبحت وبعدين
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 يف استمري يعني بيده نفيس والذي وأيضا قال أيضا وأنا قال ما وسلم عليه اهلل صىل فالرسول

 التفسي هذا جبت في من احلديث. أخر إىل سفيان أبا إن اهلل رسول يا قالت فهمت فهي الكالم

 بيده نفيس والذي وأيضا قال هنا باألمحر َكاتب هذا عامل يا هذا؟ التفسي جبت في من ة؟زمل يا

 يعني جيوهلا احلديث هلذا مسلم رشح يف النووي حتى الكالم. هذا أكمل واهلل بيقول واحد كأن

 اهلل صىل النبي آلل باملحبة وتتعود قلبك من البغضاء خترج حتى وكذا املدح هذا يف استمري

 يا أنت منك النجع وأبعد بعيد فهم النص من َفِهمَ  إنسان يعني رأيت ما العظيم واهلل وسلم عليه

 [.أخي يا هذه العجمة وين وين أنت وين القناة صاحب أخي

من أين أتى حزب املسعري بأن والرد يف منتهى البساطة عىل أعجمي العقل والعقل واللسان، 

 الكالم اجلميل؟!معنى احلديث هو: استمري يا هند يف هذا 

 فلن جتد َعالِـًمـا من علامء اإلسالم َقط  قال بذا القول املضحك!

 يا أنت منك النجع وأبعد بعيد فهم النص من َفِهمَ  إنسان يعني رأيت ما العظيم واهللفهو يقول: ]

 [.القناة صاحب أخي

اًل: اْلَكِذُب عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مل أفعْله يف ح  يات مطلًقا وهلل احلمد.َأو 

ًدا، وأنا لن أهتم حزب املسعري بنفس االهتام، وإنام  ولعنة اهلل عِل  إْن كنت  قد فعلُت ذلك ُمَتَعمي

سأترك القارئ الكريم هو الذي حيكم عليكم من خالل هذا البحث ومن خالل من يتبعه إن شاء 

 اهلل. 

سأضع أقوال علامء اإلسالم العقل، و ي  مِ جَ عْ أَ وَ  مِ هْ فَ الْ  ن الذي كان بعيدَ مَ  سنرى اآلنَ ثانيا: 

 !الذين قالوا بمثل قويل

  بن حجر العسقالينااحلافظ  قال: 
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 :َكَأن ُه َرَأى َأن  امْلَْعنَى .فِيِه َتْصِديق  هَلَا فِياَم َذَكَرْتهُ  :التييِ  نُ بْ اَقاَل  ":َوَأيًْضا َوال ِذي َنفيِس بَِيِدهِ "َقْوُلُه ]

 [.ا َأيًْضا بِالنيْسَبِة إَِليِْك مثل َذلِكَوَأنَ 

َب هذا القوَل   العسقالين  َتَعق 
، إال أنه يظل كام سأعرضه إن شاء اهلل ورغم َأن  احلافَِظ ابَن َحَجر 

 ـه.611 توَّفرمحه اهلل امل َقْواًل ألحد أكابر العلامء، وهو اإلمام عبد الواحد بن عمر بن التي

  الم ابن تيميّةاإلس ُخ يْ َش  قال: 

[ 
ِ
 َيا َرُسوَل اَّلل 

ِ
ََة َأيِب ُسْفَياَن ُأم  ُمَعاِوَيَة َقاَلْت: َواَّلَل  ِحيِح َأن  ِهنَْد اْمَرأ َما َكاَن َعىَل  َوَقْد َثبََت يِف الص 

 َأَحب  إيَل  َأْن يذلوا ِمْن َأْهِل ِخَبائِك َوَقْد َأْصبَْحت وَ 
 
َما َعىَل َوْجِه اأْلَْرِض َوْجِه اأْلَْرِض َأْهُل ِخَباء

وا ِمْن َأْهِل ِخَبائِك  َأَحب  إيَل  َأْن ُيَعز 
 
ُ َعَليِْه َوَسل َم هَلَا َنْحَو  ،َأْهُل ِخَباء َفَذَكَر الن بِي  َصىل  اَّلل 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم هَلَا َنْحوَ ]فام معنى قوله:  (123)[.َذلَِك   ؟![َذلَِك  َفَذَكَر الن بِي  َصىل  اَّلل 

 بقوله: ]وأيًضا[؟! له ما قالته َس فْ يقول هلا نَ  نْ أَ  دَ َص صىل اهلل عليه وسلم قَ  النبي   أليس معناه أن  

ح البخاري ذكروا قولِي يف رشح كالمه صىل اهلل عليه وسلم، وسأعرض اآلن كالمهم: ا  َورُش 

  ج الدين ابن امللقن العالمة قال  :رسا

وا ِمْن َأْهِل ِخَبائَِك َأَح "وقوله عند قوهلا: ] قاله . قال: "َوَأيًْضا َوال ِذي َنْفيِس بِيَده" "ب  إيَِل  َأْن َيِعز 

  (124)[.اا هلَ يقً دِ ْص تَ 

  ايِن  مَ رْ كِ الْ الدين  ُس مْ َش  العالمة قال: 

ويتمكن اإليامن يف قلبك فيزيد حبك لرسول اهلل صىل  ،أي مستزيدين من ذلك "اأيًض "قوله و ]

وأنا أيضا بالنسبة إليك مثل  :معناه :وقال بعضهم .ليه وسلم ويقوى رجوعك عن بغضهاهلل ع

  (125)[.واألول أوىل ،ذلك

                                                           

 .(306 /10جمموع الفتاوى ) ( 123)

 .قطر - ، ط وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية440ص 20التوضيح لرشح اجلامع الصحيح ج ( 124)

 .بيوت -دار إحياء الرتاث العريب ، ط 61ص 15الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري ج ( 125)
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  العالمة النووي قال: 

ُ َعَليِْه َوَسل َم ] ا َقْوُلُه َصىل  اَّلل   ،َوَسَتِزيِديَن ِمْن َذلَِك  :َفَمْعنَاهُ  ،َوال ِذي َنْفيِس بَِيِدهِ  "َوَأيًْضا"َوَأم 

ياَمُن ِمْن َقْلبِِك  ُن اإْلِ ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  ،َوَيتََمك   َولَِرُسولِِه َصىل  اَّلل 
ِ
 
ِ
َوَيْقَوى ُرُجوُعِك َعْن  ،َوَيِزيُد ُحب ِك َّلل

 (126) [.ُبْغِضهِ 

  يِن اْلرِبْ ال قال  :ي  وِ امَ عالمة َشْمُس الدي

ن اإليام"وأيًضا"قال: ] ن يف قلبك، فيزيد حب ك لرسول اهلل صىل ؛ أي: سَتزيدين من ذلك، ويتمك 

، وأنا أيًضا بالنسبة إليك مثل ذلكوقيل: املراد: ، اهلل عليه وسلم، ويقوى ُرجوعك عن ُبغضه

 (127) [.واألول َأوىل

  احلافظ بن حجر العسقالين قال: 

 امْلَْعنَى َوَأنَا َأيًْضا بِالنيْسَبِة إَِليِْك مثل َذلِك فِيِه َتْصِديق  هَلَا فِياَم َذَكَرْتُه َكَأن ُه َرَأى َأن   :بن التييِ اَقاَل ]

كَِي َمْن َكاَن َأَشد  َأًذى لِلن بِيي َصىل   ُ َوتعقب ِمْن ِجَهِة َطَريَفِ اْلُبْغِض َواحْلُبي َفَقْد َكاَن يِف امْلرُْشِ اَّلل 

ُ َعَليِْه َوَسل َم ِمْن ِهنَْد َوَأْهلَِها َوَكاَن يِف امْلُْس  لِِمَي َبْعَد َأْن َأْسَلَمْت َمْن ُهَو َأَحب  إىَِل الن بِيي َصىل  اَّلل 

ُه امْلَْعنَى بَِقوْ   َعىَل َظاِهِرِه َوَقاَل َغْيُ
لِِه َوَأيًْضا َعَليِْه َوَسل َم ِمنَْها َوِمْن َأْهلَِها َفاَل ُيْمِكُن مَحُْل اخْلرََبِ

ياَمُن ِمْن َقْلبِِك َوَتْرِجِعَي َعِن اْلبُْغِض امْلَْذُكوِر َحت ى اَل َيْبَقى َلُه َأثَر  َسَتِزيِديَن يِف امْلََحب ِة ُكل   َن اإْلِ اَم مَتَك 

ِك َكاَم  َد ِبَا َأيني ُكنُْت يِف َحقي ُت َعىَل  َفَأيًْضا َخاص  باَِم َيَتَعل ُق ِبَا اَل َأن  امْلَُرا  َذَكْرِت يِف اْلبُْغِض ُثم  ِصْ

َواَياِت  ُر َعىَل َهَذا َقْوُلُه يِف َبْعِض الري  إِنْ  "،َوَأنَا"ِخاَلفِِه يِف احْلُبي َبْل َساكِت  َعْن َذلَِك َواَل ُيَعكي

َواَيُة بَِذلَِك    (128) [.َثبَتَِت الري

  بدر الدين العيني العالمة قال: 

                                                           

 .مؤسسة قرطبة، ط 13ص 12ج رشح صحيح مسلم للنووي ( 126)

 .نوادردار ال، ط 391ص 10ج الالمع الصبيح ( 127)

 الرياض. -، ط دار طيبة 532ص 8ج فتح الباري ( 128)
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َوَأنا َأيْضا بِالنيْسَبِة َيْعنِي:  ،ب هلِنْد بِتَْصِديق َما ذكرتهَهَذا َجَوا ، "َقْوله: َوَأيًْضا َوال ِذي َنفيِس بَِيِدهِ ]

ياَمن يِف َقْلبك فيزيد حبك ، َوقيل: َمْعنَاُه إَِليْك مثل َذلِك َوَأيًْضا ستزيدين يِف َذلِك ويتمكن اإْلِ

أوجه من صىل اهلل َعَليِْه َوسلم ويقوى رجوعك َعن َغَضبه، َوَهَذا امْلَْعنى أوىل و لَرُسول اهلل

األول، َبيَان َذلِك من ِجَهة طرف احْلّب والبغض، فقد َكاَن يِف امْلرُْشكي من ُهَو َأشد َأَذى للن بِي 

صىل اهلل َعَليِْه َوسلم من ِهنْد َوَأْهلَها، َوَكاَن يِف امْلُسلمي بعد َأن أسلمت من ُهَو أحب إىَِل الن بِي 

ُ فَ يُ َأهلَها، َفاَل ُيمكن محل اخْلرََب عىل َظاهره فَ صىل اهلل َعَلْيِه َوسلم ِمنَْها َومن  باَِم َذكْرَناُه  ِّس 

 (129)[.َأوال

  شيخ اإلسالم زكريا األنصاري   قال: 

وأيًضا سيزيد حبك، ألهل خبائنا، أي: ، وأنا بالنسبة إليك يا هند كذلكأي:  "وأيًضا]قوله: "

 (130)[.ويقوي رجوعك عن بغضهم

أهل العلم، إما تصديق النبي صىل اهلل عليه وسلم وقوله هلا مثلام قالت،  فهذان ُها القوالن عند 

وإما تصديقه لكالمها وإخباره هلا بأن قلبها سيزداد إِيَمـاًنا وحباا يف رسول اهلل صىل اهلل عليه 

 وسلم وأهل بيته. 

" يس بيدهوالذي نف أما القول املضحك الذي قاله حزب املسعري بأن املقصود من قوله: "وأيًضا

 ، وليس له عالقة بالعلم أو العلامء!فهذا من كيسهم ؛هو االستمرار يف الكالم

 وهكذا أثبتنا أن علامء األمة اإلسالمية يسيون يف َواد ، بينام يسي حزب املسعري يف َواد  آَخَر!

َبُهْم اِلبن التي بأن  املقصوَد أن ِهنًْدا اجتمَع هل ُة اْلُبْغِض ونستطيع َأْن نتعقَب َتَعق  ِن َمًعا: ِشدي ا اأْلَْمَرا

ُة احلب بعد إسالمها، فل يف املرشكي َمْن كان َأَشد  ُبْغًضا له منها، فحي  م َيُكنْ يف اجلاهلية، وِشد 

                                                           

 بيوت. -، ط دار الكتب العلمية 391ص 16ج عمدة القاري ( 129)

 الرياض. -، ط مكتبة الرشد 124ص 7منحة الباري ج ( 130)
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َر اهلل قلبها متاًما من بِْغَضتِِه، فصار  فقوله عليه  َأَحب  الن اِس هلا!عليه الصالة والسالم أسلمْت َطه 

السالم هلا: ]وأيًضا[ أي وأنتم كذلك كنُت ُأِحب  أن ُيِذل ُكم اهلل لشدة حربكم يل الصالة و

ولديني وأصحايب، ثم بعد إسالمِك مل يكن أحد أحب إيل  أن يعزه اهلل ِمن كانوا أشد الناس حرًبا 

 يل منكم.

ص وال أنسى أن أنبه أن حزب املسعري تطاول عىل علامء وأئمة اإلسالم وانتقصهم وتنق  

علمهم، فقال عن أيب حاتم الرازي حينام قال إن عامر الشعبي من يسمع من ابن مسعود بأن 

 كالم أيب حاتم جمازفة، مع أن كالمه يف هذا املوضوع كان إمجاًعا لكل علامء املسلمي!

وقالوا عن ابن حجر العسقالين بأنه مضطرب!، وذلك ألهنم مل يفهموا وال يعرفوا متى وال كيف 

 احلافظ ابن حجر كتبه العلمية! أل ف

وقالوا عن احلافظ صالح الدين العالئي بأنه جمرد جامع ألقوال السابقي من غي كبي متحيص 

 وال نقد!

ًسا لعلم احلديث يف زمانه، وهو تلميذ احلافظي الكبيين اجلليلي املزي والذهبي،  واحلافظ العالئي كان ُمَدري

 مكانه يف تدريس احلديث! وقد تنازل له شيخه املزي عن 

 وقال ابن حجر العسقالين عنه:

سن َمَع َوَكاَن ِمتعًا يِف كل َباب فتح وحيفظ تراجم أهل اْلَعْص َومن قبلهم َوَكاَن َلُه ذوق يِف اأْلََدب ونظم ح]

ُ  ..اْلَكرم وطالقة اْلَوْجه َهبِّي يِف مشيخته َوَقاَل يِف امْل ْفِظ َشيْخه الذ 
َجال َوَوصفه بِاحْلِ ْختَص يستحْض الري

َعة اْلَفهم َوَقاَل احْلَُسيْنِي َكاَن إَِماًما يِف اْلِفْقه والنح ْهن َورُسْ ْأن َمَع ِصَحة الذي و والعلل َوتقدم يِف َهَذا الش 

َجاِل َعالَمة يِف امْلُتُون يِف ُعُلوم احلَِديث وفنونه َعالَمة فِيِه َحت ى َصار َبِقي ة احْلفاظ َعاِرًفا بِالري  ايً َواأْلُُصول مفت

 (131)[.واألسانيد َبِقي ة احْلفاظ ومصنفاته تنبئ َعن إَِماَمته يِف كل فن َومل خيلف بعده مثله

 هذا يشء بسيط وقليل جدا عن احلافظ صالح الدين العالئي، الذي صار كتابه يف املراسيل وغيها من

                                                           

 .اهلند - صيدر اباد -جملس دائرة املعارف العثامنية  ، ط 214ص 2ج يان املئة الثامنةالدرر الكامنة يف أع ( 131)
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 الكتب يف بقية العلوم والفنون مرجًعا للعلامء. 

جامع ألقوال السابقي من غي كبي متحيص أو  جمردَ عند حزب املسعري يف حلظة صار العالئي  ومع ذلك

فقة اهلوى! نقد.  وال بأس أن هندم مجيع العلامء، يف سبيل موا

 !!اجتمع لدى سوُء الَفهم وسوُء القصد كام قال ابن القيم

د يف دين اهلل تلفيق املتعم  الأنتظر ردهم لدحضه وبيان ولكن سوع، يف هذا املوضكثي ال يزال لدي كالم 

 ه، واهلل غالب عىل أمره، ولكن أكثر الناس ال يعلمون!فِ يْ وكشف زَ 

  قريبًابإضافة أدلة وأقوال أخرى هلذا البحث وإعادة نرشه من جديد إن شاء اهللسأقوم 

ال يزال لدي كالم آخر يف هذا املوضوع، فأنا أنتظر ردهم لدحضه وبيان تلفيقاهتم املتعمدة يف ف

 ب عىل أمره، ولكن أكثر الناس ال يعلمون!دين اهلل لبيان وهنها وكشف زيفها، واهلل غال

  

.... 

 يَشْ  ْيَ غَ  َك في كَ بِ  ْب تُ كْ  تَ اَل فَ 
 
هُ رَ تَ  نْ يف القيامة أَ  كَ ُِّس  يَ  ****         ء  ا

---- 

 ان يوم الدين نمض ** وعند اهلل جتتمع اخلصومي  إىل دَ و

  

 تمت بحمد اهلل

 كتبه أبو عمر الباحث
 غفر هللا له ولوالديه

 اهجري 1439لعام ذي القعدة من  20يوم  يسالخمعصر 
 اميالدي 1018لعام  أغسطس 2الموافق 
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