
 
 

) 1) 

 

1 

 واملغالطات األوهام   من رده على اإلجابة  على ما كرره الشيخ ربيع يف التنبيهات

 

 

 تأليف

حطني بٔ أمحد بٔ عًٞ احلجٛزٟ َصعب ٞأب

  

 



 
 

) 2) 

 

2 

 واملغالطات األوهام   من رده على اإلجابة  على ما كرره الشيخ ربيع يف التنبيهات



 
 

) 3) 

 

3 

 واملغالطات األوهام   من رده على اإلجابة  على ما كرره الشيخ ربيع يف التنبيهات



 أما بعد:  ،وصحبف وشؾؿ احلؿد هلل وصذ ظذ حمؿد وظذ آفف

دفع ؾؼد أخرج افشقخ ربقع حؾؼة ثاكقة مما أشامه   ٚ غايطات احلجٛزٟ  َ دحس

ٞ اهلل عٓٗا تعًل حبدٜح ايصفا٤ بٓت عبد اهلل زض ٘ اإلجاب١ٜ  ٘ يف نتاب   خمايفات

ٙ  ايتٓبٝٗاتؾلحقجـا أيضا إػ احلؾؼة افثاكقة مـ ا نسزٙ ايصٝذ زبٝع يف زد ع٢ًَ 

ٚاملغايطات  ّ ٔ األٖٚا ام يع: ع٢ً اإلجاب١َ   افتل حصؾت مـف وهلـ 

 رسد ترمجة الشفاء من هتذيب الكامل للمزي، وتذهوب التهذيب للذهبي.أىه  

وؿد  ،صحبتفاأكؽر  اً أحدكر ، ؾفل صحابقة مل فف حاجةوذم هذا تطقيؾ فقس  :أقول

ؾال داظل ، االضتٝعابو أضد ايغاب١، واإلصاب١رمجتفا مـأحال افشقخ إػ ت

ٓ شقام وافؽتب افتل صـػت  ترٖٝب ايتٗرٜبو تٗرٜب املصٟترمجتفا مـفسقؿؽ 

فساجؿ افصحابة خاصة هل افتل أحال إػ بعضفا صقخـا حػظف اهلل، أما افتل أحال إفقفا 

 افشقخ ربقع هـا ؾؾقست خاصة هبؿ.
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 :الشوخ ربوع قال 

حديث الرقوة الذي ضّعفه احلجوري وأورده مع هذه الصحابوة اجللولة الشفاء يف 

 كتابه "ضعوف ادفاريد".

مع أن هذا احلديث قد أورده عدد من العلامء مع غره من أحاديث هذه الصحابوة، 

 وال أعلم أن أحداً منهم ضّعفه أو أشار إىل ضعفه.

تابفشبحان اهلل يا صقخ أمل   كؼؾ ترجقح افدارؿطـل  اإلجاب١تر أن افشقخ ذمـ 

ـ ؿسؿ افضعقػ.  إرشافف وادرشؾ م

 (: ؾقؽقن مرشال، وادرشؾ أصح. اهـ7504) ايعًٌؿال افدارؿطـل ذم

أظؾ  وأكت ترى أن احلاؾظ افدارؿطـل": اإلجاب١ذم   حفظه اهللافشقخ حيقك ؿال 

ختالف ذم شـده.  حديث افشػاء باإلرشال. وذـر أصقل ٓا

قسان ظـ  ـ  فباين رجح ضريؼ إبراهقؿ ـب شعد ظـ صافح ـب وـذا افعالمة ٕا

كصار خرجت بف كؿؾة.  ..إشامظقؾ ـب حمؿد ظـ أيب بؽر ـب شؾقامن أن رجال مـ ٕا

ام ؿال احلاؾظ افدارؿطـل.  احلديث وهذه افطريؼ مرشؾةـ 

 أشازا إىل ضعف ٖرا احلدٜح باإلزضاٍ. فٗرإ إَاَإ

تاب اإلجابة ؾال أدري ما وجف ؿقفؽ: وٓ أظؾؿ أن كؼؾ ذفؽ  وؿد رأيت يا صقخ ذمـ 

 اهـ."أحداً مـفؿ ضّعػف أو أصار إػ ضعػف

 

 

 



 
 

) 5) 

 

5 
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 قال:ثالثاً: 

 وقبله ،(222/ 8) األٚطاز ٌْٝيف -اهلل رمحه–لقد صحح هذا احلديث الشوكاين 

 الطب" ويف ،(185 -184/ 4) املعاد شاد يف القوم ابن وأورده والذهبي، احلاكم

 تعلوم جواز عذ دلول احلديث ويف: "الكتابني يف قائلً  به، حمتجاً ( 137ص" )النبوي

 ".الكتابة النساء

 كام صححه العلمة األلباين، وقد ىقل احلجوري هذا التصحوح عن األلباين.

(: "وقد ذكره العلمة 558)ص تطاب١ايسٜاض املطفقال يف ترمجة الشفاء يف

 ( مثبتاً له".178األلباين يف "الصحوحة" رقم )

فباين رجح   ذم حديث افشػاء ادرشؾ، أبان صقخـا حػظف اهلل أن افعالمة ٕا

وإفقؽ ـالم  وؿال ذـره ذم افصحقحة مثبتا فف، وهذا ذم طاهر افسـد فؽـف مضطرب؛

فباين ؿال  ( مـ ضريؼ إبراهقؿ بـ شعد  04 - 05/  7احلاـؿ ) : أخرجف  افعالمة ٕا

قسان حدثـا ـ  إشامظقؾ ـب حمؿد ـب شعد أن أبا بؽر ـب شؾقامن ـب أيب حثؿة  ظـ صافح ـب

ت ظبد اهلل ترؿل  افؼريش حدثف أن رجال كصار خرجت بف كؿؾة، ؾدل أن افشػاء ـب مـ ٕا

ـ و ؿد تابع إبرا ... ثؿ شاق احلديث وؿال: مـ افـؿؾة هقؿ ـب شعد ظبد افعزيز ب

و الرواية األوىل أصح ثم قال:  ...خافػف ذم افسـد و ادتـ ظؿر ـب ظبد افعزيز، و فؽـف

 لوجهني:

ـ ظؿر.  األٍٚ:  ـ خمافػف ظبد افعزيز ب ـ شعد أحػظ م  أن إبراهقؿ ب
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ؾقفام، ؾنهنام و ـ  ان افشقخان ؿد احتجا هبام ـ  ؿال ؾقف احلاؾظ  فإن األولإن

صدوق  " : و أما اآلخر، فقال فوه. "ثؼة حجة: تؽؾؿ ؾقف بال ؿادح  ": ايتكسٜبذم

ول.  ، و مل ايضعفا٤ و ذم "املٝصإ، و هلذا أورده افذهبل ذم"خيطكء   يقرد ٕا

ام هق ايجاْٞ: ـ             .معروف أن إبراهقؿ معف زيادة ذم افسـد و ادتـ، و زيادة افثؼة مؼبقفةـ   اه

ٔ نالّ  ٛاضحَ  ٞفاي هق ترجقح هذه افطريؼ ادرشؾة افظاهر   ايعال١َ األيبْا

روى ؿصة مل يشفدها، ومل يسـد هذه  أبا بؽر ـب شؾقامن ـب أيب حثؿة افؼريشإرشاهلا ؾنن 

ام هق طاهر اإلشـاد فذفؽ ؿال افدارؿطـل ذم ظؾؾف ظذ هذه افطريؼ: مرشؾة.  افؼصة؛ـ 

كنه مضطرب كام يعلم ذلك من ثم قال احلجوري: "وهذا يف ظاهر السند لفقولك: 

 واهلل أعلم". الصحوحة يف -علوه اهلل رمحة–النظر يف طرقه، ومنها ما ذكرها هو 

ِ وأؿقل: ، إن هذا احلؽؿ باضؾ  فحٛهل ٔ نباز ايعًُا٤ٚ  ٖؤال٤ مخط١َ 

را احلدٜح  ٖٕ  .ٜصححٛ

ا شٝذ زبٝع تٜ  ٖٓا بايبطالٕ دٕٚ إبدا٤ حج١ حي٢ٝ حهُت ع٢ً حهِ ايصٝذ  ْٚأ

ام  اإلجاب١ذمحػظف اهلل ؾافشقخ  ع١ًُٝ؛ ضطراب ورجح افرواية ادرشؾةـ  شاق هذآ 

 .رمحفؿ اهللرجحفا ؿبؾف افدارؿطـل، وإفباين 

ـ أن هذا احلديث رواه ثالثة ظـ أيب بؽر  اإلجاب١ذم حػظف اهلل صقخـا  بغو ب

ـ أيب َحثَْؿة  :واختؾػ ظـفؿ.ؾرواه ظـف شؾقامن ب

ـ  ،ظـ أيب بؽر ـب شؾقامن ـب أيب حثؿة حمُد بٔ املٓهدز  واختؾػ ؾقف ظذ حمؿد ب

 :ادـؽدر
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ٚٙا إمساعٌٝ بٔ ُع١ًٝف ظـ اـب ادـؽدر ظـ أيب بؽر ـب شؾقامن ـب أيب حثؿة  س

( وأبق كعقؿ 715/ 47) ايهبري( وافطزاين ذم74/ 8أخرجف اـب أيب صقبة ) مرشال.

 .(4457) ايصحاب١ذم

ٙ احلطٔ بٔ صاحل ٚا  .ايعًٌـام ذـر ذفؽ افدارؿطـل ذم ٚنرا ز

( مـ ضريؼ أيب ظامر 47/414) ايهبريظـد افطزاين ذم وتابعه سفوان الثوري

 افعؼدي ظـف.

 وقد اختلف فوه عذ سفوان فرواه عنه العقدي كام سلف تارة.

أن  :ظـ اـب ادـؽدر ظـ أيب بؽر ـب شؾقامن بـ أيب حثؿة ظـ حػصة وتارة يرويف ظـف 

ـ افـؿؾة :دخؾ ظؾقفا وظـدها امرأة يؼال هلا   افـبل :  ؾؼال هلا افـبل  ،افشػاء ترؿك م

ٞ( وافطحاوي ذم485/ 5أمحد )أخرجف  «علموها حفصة»  .(744/ 7) شسح املعْا

 ايهرب٣( وافـسائل ذم485/ 5خرجف أمحد )وـذا رواه وـقع ظـ شػقان أ

(4074). 

وأيب حذيػة مقشك بـ ، ـثر افعبدي وحمؿد ـب، حيقك ـب شعقد افؼطانوـذا رواه 

 .(717/ 7احلاـؿ )أخرجف مسعقد افـّفدي 

ـِ : وافِػريايِبي ، كَُعقؿٍ  أَُبق وؿاَل ؿال افدارؿطـل:  ، َظ ـِ  افثَّقِريِّ ـِ  َظ  َبؽرِ  أيَِب  َظـ ادُـَؽِدِر، اب

ـِ   . ُمرَشال َؾقَُؽقنُ ، «َحػَصةَ  َظَذ  َدَخَؾ     افـَّبِلَّ  أَنَّ »   ُشؾَقامَن، ب

ـ شعد ذم ـ دـغ8/87) طبكات٘أخرج هذه افطريؼ اب ـ أيب كعقؿ افػضؾ ب  .( ظ

مـ ضريؼ افثقري  (حديث رؿقة افـؿؾة) :ـب مـدهاوأخرج : اإلصاب١ؿال احلاؾظ ذم

ظـ ـب ادـؽدر ظـ أيب بؽر ـب شؾقامن بـ أيب حثؿة ظـ حػصة أن امرأة مـ ؿريش يؼال هلا 
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اكت ترؿك مـ افـؿؾة ؾؼال افـبل  ختالف ذم  (علموها حفصة) :  افشػاءـ  وذـر ٓا

 . اهـوصؾف وإرشافف ظذ افثقري

ٚٙا  ٚاختًف عٓ٘ نريوٚز ـ  ؛صاحل بٔ نٝطإ  ؾرواه ظبد افعزيز ـب ظؿر ب

قسان ظـ أيب بؽر ـب شؾقام ظبد ـ  ن ـب أيب حثؿة ظـ افشػاء بـت افعزيز ظـ صافح ـب

 ( وؽرهؿ.7884( وأبق داود )744/ 5أخرج هذه افطريؼ أمحد ). متصالاهلل. بف  ظبد

ظـ صافح ـب ـقسان ثـا إشامظقؾ ـب حمؿد ـب  ٚخايف٘ إبساِٖٝ بٔ ضعد ايصٖسٟ

كصار خرجت بف كؿؾة. بف  شعد أّن أبا بؽر بـ شؾقامن ـب أيب حثؿة حدثف أّن رجال مـ ٕا

 مرشال.

ايعال١َ األيباْٞ يف نُا أبإ ذيو  ٖٚرٙ ايطسٜل املسض١ً أزجح

 .ايعًٌٚقبً٘ ايدازقطين يف ايصحٝح١

قسان ظـ أيب  وقد رواه احلسني بن سوار احلراين ـ  ظـ إبراهقؿ ـب شعد ظـ صافح ـب

، أخرجف أبق أمحد «أذن هلا يف رقوة النملة  أّن النبي»  :إشحاق مقػ افشػاء ظـ افشػاء

ـ شقار مسوك.178/ 1) ايه٢ٓ احلاـؿ ذم  ( واحلسغ ب

اك ورواه حَّ اب بن الضَّ قْسان، ظـ  عبد الوهَّ ـَ ظـ إشامظقؾ ـب ظقَّاش، ظـ صافح ـب 

ػاء أن افـبلَّ  ػاء، ظـ افشِّ اآلحاد . .. أخرجف اـب أيب ظاصؿ ذم أيب إشحاق مقػ افشِّ

ٞ اك مسوك.7148) ٚاملجْا ـ افضحَّ اب ب  ( وظبد افقهَّ

فبعد هذا البحث الذي يرتجح من خالله قوة قول الدارقطني برتجوح ادرسل، 

ٔ  اإلجاب١يفحفظه اهلل وكذلك العالمة األلباين وهو ما رجحه شوخنا  ا فَٝ٘  َعَ 

ايتحكٝل. ٚايدق١ يف ايبححٚ   ٟ  ايتحس
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ت حدٜح ٚمل تطتط ٔ أٟ ٚج٘ صححت ْأ  َ رٙ  ٖ زٜكاتو  ٚ ع إٔ ترنس يف

 !!ايصفا٤

وهذا ال عتب علوك فوه أىك دت ظذ مـ شبؼؽ ممـ صحح احلديث، ٓإ أكؽ اظتؿ 

 .قلدت من سبقك فوه ألىك مل تبحثه

 .يؤخذ بتصحوح هؤالء الفحول هلذا احلديث: فقلت   

أم بتفقر هذا افطقيؾب ادتفقر ؾقسؾؿ فف بتضعقػ هذا  :يف قولك لكن العتب علوك

 ؟ضعٝف املفازٜد افـبقؾة وحديثفا افصحقح ذم ؿسؿ  احلديث وبؼاء هذه افصحابقة

خذ بتصحقح همٓء افعؾامء :ويف قولك  .افقاجب ٕا

 

 .إجيابك للناس التقلود واألخذ هبذا التصحوح باصل 

تابوأكت كػسؽ تؼقل بخالؾف؛   ألجٛبتو عٔ أضئ١ً املصًح  اإلنًٌٝـام ذمـ 

ٚايتعدٌٜ   ٚاجلسح 

فباين" :قلت   ز مـف مثؾ أيب داود وافسمذي وافـسائل-ٕا افـاطر ذم  -وؿبؾف ظؾامء ـأ

حاديث بغ أمريـ:  ـالمفؿ وأحؽامفؿ ظذ ٕا

ٓ يؿؽـف أن يصحح أو يضعػ، هذا يؼؾد.  إما أن يؽقن جاهال، 

وإما إكسان متؿؽـ، ضافب ظؾؿ ؿقي، ظامل متؿؽـ مـ افتؿققز، بغ افصحقح 

وافضعقػ، ظـده ؿدرة تلهؾف هلذا افتؿققز بغ افصحقح وافضعقػ، يدرس تراجؿ افرجال، 
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ويدرس افعؾؾ، وـذا وـذا، فتؽقن افـتقجة هل مقاؾؼة هذا اإلمام أو خمافػتف، ذم ضقء 

 اهـ."حقح، وضرق أهؾ اجلرح وافتعديؾافبحث افعؾؿل، افؼائؿ ظذ ادـفج افص

 يف ىفس الكتاب: وسئلت  

ـ ظؿ  ئّؿة ادتؼدمغ وصححف بعض ادتلخريـ مم ـ يؼػ ظذ حديث أظؾّف بعض ٕا

ـ ظّدة ضرق، ؾام افقاجب ظؾقف دماه هذا ؟  فف اصتغال و معرؾة باحلديث، صححف م

جتفاد ذم افتصحقح وافتضعقػ جائز ومستؿر  :فيجبت   بـل ظذ: هؾ باب ٓا هذا ـي

جتفاد ذم افتصحقح وافتضعقػ ؿد أؽؾؼ، ـام أؽؾؼ ؽالة ادتعصبغ باب  أو أّن باب ٓا

جتفاد وهلل احلؿد ذم هذا افديـ وذم هذه إّمة ظذ  جتفاد ذم مقدان افػؼف، ؾباب ٓا ٓا

جتفاد مػتقح هـاوظذ ما يؼقفف افعؾام افقجف افصحقح، ؾذاذ ادحؼّؼقن: إّن باب ٓا  ء ٕا

من اجتهد فيصاب فله أجران و من اجتهد فيخطي فله أجر » يؼقل: وهـاك و افرشقل 

 . «واحد

فإذا وجد إىسان متمّكن يف علوم احلديث وله قدرة عذ التمووز بني الصحوح 

، ضبعا جيتهدوالضعوف وهضم قواعد علوم احلديث وعلوم ادصطلح فإّن له أن 

ّمة بافؼبقل فؽـ جاء إػ أيب داود وإػ افسمذي وإػ  افصحقحغ يسـفام ؾفام تؾؼتفام ٕا

ٞ، َصٓف ابٔ أبٞ شٝب١إػ  َصٓف عبد ايسشامافـسائل وإػ  ، و وجد َعاجِ ايطربْا

حاديث أومل جيد ؾؾف أن جيتفد، وجد مثال واحد مـ أئؿة احلديث ؿبؾف ؿد  أحؽاما فبعض ٕا

حديثا وبّغ فف ظؾّة ذم إشـاد ما ؾبحث وتقشع مـ هـا مـ ادعاجؿ وإضراف ضّعػ 

جزاء وادصـػات وادساكقد ؾقجد ضرؿا أخرى هلذا احلديث إّما صحقحة و إّما ؾقفا  وٕا

جز ويشفد بعضفا ببعض و يتابع بعضفا بعضا ؾنّن هذا فف أن يؼقل هذا احلديث  ضعػ ـي

ت وصقاهد ذم ادصدر افػالين وادصدر افػالين باإلشـاد أظؾّف ؾالن وأكا وجدت فف متابعا
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افػالين واإلشـاد افػالين ؾاحلديث كجا مـ هذه افعّؾة بسبب وجقد هذه ادتابعات 

واإلمام افػالين إكاّم حؽؿ ظذ اإلشـاد ادعّغ افذي ؾقف ؾالن أو ؾقف افعؾّة  وافشقاهد،

ـ أظؾّف ظذ افطريؼة افتل ؿؾتفا فؽؿ.  احلديث وإن خافػ افػالكقة، هذا فف أن حيؽؿ بصحة  م

 أو مـ َؿبْؾَف صّحح حديثا ثّؿ بحث ؾقجد ذم هذا احلديث ظؾّة خػقت ظذ ذفؽ افعامل،

 .ّٕن ذفؽ افعامل أخذ بظاهر إشـاد ذفؽ احلديث

ٓ  تعرف ظؾّة   ل وؽره مـ أئؿة احلديث ؿافقا: وأكتؿ تعرؾقن أّن ظع اـب اددـي

ّٓ إذا مجعت  .ضرؿف احلديث إ

ئؿة أو ابـ حبّان أو   ام يػعؾ افطزاين أو يػعؾ ؽره مـ ٕا ؾفذا جاء إػ حديثـ 

يصحح حديثا ما مـ ضريؼ ما ؾقجلء واحد مـ بعده ذم افؼرون  احلاـؿ يصحح احلديث،

وأكت يا حاـؿ وأكت يا اـب خزيؿة حؽؿت ظذ هذا  ادتلخرة ؾؼال أكت يا اـب حبان

اًء ظذ اإلشـاد  وأكا وجدت ضرؿا أخرى ؛مجعُت ضرؿف ؾتبغ يل  افذي وصؾؽ،احلديث ـب

 .أّن ؾقف ظؾّة، ؾقف اكؼطاع ؾقف إرشال، مقؿقف

يعـل ثالثة، أربعة، مخسة مـ احلػاظ خافػقا ؾالكا ذم إشـادك ؾرووا هذا احلديث  

ؾفذا ظـده حّجة وظـده برهان ظذ ضعػ هذا  مقؿقؾا أو رووه مرشال أو بغ ظؾّتف،

قز فف أن يؼؾّد اـب حبان مثال أو احلاـؿ ذم تصحقح حديث ظرف بافدراشة احلديث ؾال جي

 اجلاّدة أكّف ضعقػ. 

ـ هّب ودّب ؛ؾنّن  عذ كّل حال باب االجتهاد مفتوح ٓ فؽؾ م و احلؿد هلل فؾؿمهؾّغ 

بعض افـاس مل يتؿؽـ ويستعجؾ ؾقحؽؿ ذم ديـ اهلل ذم أبقاب افػؼف أوذم أبقاب افعؼائد 

حاديث بافصحة وافضعػ،بجفؾ، هذا ؽؾ ن حيؽؿ ظذ ٕا كّف فقس ممهاًلٕ  وهق مل  طٕ 
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حاديث أو تضعقػفا، هذا ما  يبؾغ هذه افذروة وهذا ادستقى افذي يمهؾف فتصحقح ٕا

 اهـأؿقفف ذم اإلجابة ظذ هذا افسمال.

ٛافٝو)  ٔ فٝوْ  َ.) 

ام شلفت   خ افشقخ يقشػ افعـايب ؾلكا أشلفؽـ  : )وهؾ حػظف اهللذم ردك ظذ ٕا

 أؽؾؼ ذم مـفجؽ باب اجلرح وافتعديؾ وافتصحقح وافتضعقػ وافتعؾقؾ؟؟!!

ـ زمرة أهؾ احلديث.إن ؿؾَت   : كعؿ، ؾؼد جـقَت ظذ كػسؽ، وخرجَت ظ

خذ هبذا ادـفج، وشؼطْت اظساضاتؽ وهتاويؾؽ افتل وإن ؿؾَت  ، فزمؽ ٕا  ٓ :

ثرَت مـفا  .(ـأ

حتؼر ؾقفا ؽرك، جؽ ذم هذه افػؼرة افتل ذم مـفجدًا ؾام بافؽ تضطرب  

 .افخ تؾؽ افتجاوزات..إو...و..وترمقفؿ بافتفقر و

، وتقجب هـا افتؼؾقد وإخذ بتصحقحاهتؿ أو مـ ترمل ؽرك بام أكت أحؼ بفو 

ان  .دوهنؿ ذم هذا افػـ ظذ مـ ظـده افؼدرة ظذ افبحث وافتحري مع أن مـفجؽـ 

ضطراب ذم ادـفج احلديثل. المؽ ؾفذا أول ٓا ام شبؼ مــ   خالف هذاـ 

ٔ خالٍ نتابو اإلصاب١ زمبا تهٕٛ يف  َٚٔ تًو االضطسابات ٖٚٞ نجري٠َ 

طتكٌ  :جص٤َ 

  ـت تسر ظؾقف مـ تضعقػ حديث جمفقل احلال افذي يؼقل ؾقف احلاؾظ اـب ماـ 

 ظذ خالف هذا. اإلصاب١ مؼبقل ذم حتؼقؼاتؽ ثؿ أكت ذم تكسٜب٘حجر ذم

 ان افصحايب ؽر خمتؾػ ذم صحبتف ؾال ما ــت تسر ظؾقف مـ أكف  ومـفا ـ  إذا

دفة، ؾنن ترجحت فـا صحبتف أحلؼـاه  ان خمتؾػا ذم صحبتف ؾقـظر ذم ٕا ـ  إصؽال، وإذا
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 اكظر "برـب إخقاكف وإذا ترجح فـا افعؽس وأكف تابعل ؾؾف حؽؿ افتابعغ

 (.177:)ص  اإلنًٌٝـتاب

بغل احسامف؛ إذ ظؽس هذا ؾتؼقل:  اإلصاب١ ثؿ أكت ذم ؾؿـ ُيّدظك أن فف رؤية ـي

أيٓ  يؼال ؾقف جمفقل إن ترجح فدى افباحث أكف ؽر صحايب  حيتؿؾ صحة هذه افدظقى.

 ومل يقثؼف معتز.

 :ـت  ومـفا تػريؼؽ بغ مـ يؼقل ؾقف احلاؾظ مؼبقل وبغ جمفقل احلال مع أكؽـ 

ام  تابؽٓ تػرق بقـفؿـ   وـقع وؾقف(: 7/15)  ايرزٜع١ؿؾَت ذم حديث أيب رزيـ ذمـ 

: املٝصٕاذم وؿال وثؼ،: افذهبل وؿال مؼبقل،: احلاؾظ وؿال حبان، اـب وثؼف ظدس ـب

شقد ـب ظبد اهلل ـب حاجب.. ذـره افؼطا اـب وؿال يعرف، ٓ ن: جمفقل احلال، وتابعف ٕا

 افطريؼ وذم مؼبقل: احلاؾظ وؿال افصدق، حمؾف: افذهبل وؿال ،ايجكاتاـب حبان ذم

 اهـ. افسؿعل ظقاش ـب افرمحـ وظبد إشقد، ـب دهلؿ ومها جمفقٓن إفقف

ل، ؾؾؿ تػرق هـا مؼبق: ايتكسٜبمع أن ظبد افرمحـ ـب ظقاش ؿال ؾقف احلاؾظ ذم

 بغ ادؼبقل وادجفقل.

حؽام ؾؽثرة أيضا مـفا: هذه اضطرابات ذم ؿقاظد احلديث،  ضطراب ذم ٕا أما ٓا

ـ افغاز، ؾؾام احتج افشقخ حيقك بلثر صحقح مـ ضريؼف ضعػتف.  أكؽ ــت تقثؼ هشام ب

تابؽ  هـ1777 ظام ادطبقع  ايصسٜع١ َكاصد بٝإ إىل ايرزٜع١ومـفا: حتؽؿ ذمـ 

 مجقع إشـاده ذم جًدا، أكف ضعقػ هافة أيب وفد: ظذ حديث( 1544) برؿؿ احلديث حتت

 ؾال ؿال ـذا ـذًبا، يؽقن أن أخشك: هذا حديثف ذم داود أبق: وؿال بافرؾض، ُرمل ظؿر، ـب

حاديث وؿد أؽـاكا اهلل ظـفا بإحاديث افصحقحة افتل شؾػت  ."كتؽؾػ رشح هذه ٕا
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احتػك بف "هذا احلديث: ؾؾام أردت خمافػة افشقخ ذم احلؽؿ ظذ هذا احلديث ؿؾت: 

  افعؾامء، وؿال اـب ظبد افز وـان هـد ـب أيب هافة ؾصقًحا بؾقًغا وصػ وصػ افـبل 

ـ وأتؼـ  ."ؾلحس

ػ أخر إثؿ تعؿد إػ بعض افطرق ادختؾػة ادضطربة فؾحديث ؾتجعؾفا صقاهد..  

ثرت مـفا جدا ذم هذا افؽتاب. ضطرابات افتل ـأ  تؾؽ ٓا

وخيافػفؿ ضقيؾب " 

حاديث، ومـفا هذا احلدي  ".ثمتفقر، مضطرب ذم مـفجف، ومتفقر ذم أحؽامف ظذ ٕا

يا صقخ شبحان اهلل!! أفست أكت كػسؽ ؾضال ظـ ؽرك ؿبؾ مدة تصػ مـ  

هؾ افسـة بافقؿـ بتاريخ  تزظؿف هـا ضقيؾبا بافعامل وافشقخ ؾؼد ؿؾت ذم كصقحتؽٕ 

 :هـ14/7/1747

 ثغس ٚع٢ً ايٓاس أفاضٌ َٔ -احلجٛزٟ حي٢ٝ ٜعين–ايصٝذ حي٢ٝ "

 ."عظِٝ

، وهلؿ مقزات واهلل ٓ مـ أؾاضؾ افعؾامء وافشقخ حيقك) وقلت يف ىفس النصوحة:

مقال جؾ ٕا  ٕٓ ٓ فؾشفادات، ويدرشقن  ن ذم افدكقا، يدرشقن   ..(.تقجد ٔا

فُا ايرٟ أْصي٘ َٔ َستب١ أفاضٌ ايعًُا٤ إىل َستب١ طًٜٛب تصغري 

 .طايب؟!!

ان ظؾقف حغ وصػت  ف مع أكف بحؿد اهلل بعد تؾؽ افتسع افسـغ ؿد اشتػاد ظؾام أـثر مماـ 

َكد١َ أصٍٛ ذم رشافتف ذم  مـ أؾاضؾ افعؾامء ذفؽ افققم، ؾؼد شاق صقخ اإلشالم 

ـ 151ص: ) ايتفطري ( رشح وحتؼقؼ صقخـا حيقك حػظف اهلل: ؿقل ابـ مسعقد ذم اب
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ؾفذا إشـاد صحقح إػ اـب مسعقد أكف ؿال ظـ اـب ظباس ظباس: ترمجان افؼرآن ثؿ ؿال: 

وؿد مات اـب مسعقد ذم شـة ثالث وثالثغ ظذ ؿقفف: ) وافشاهد هقهذه افعبارة. 

ـ  سبف مـ افعؾقم بعد اب َر بعده اـب ظباس شتًا وثالثغ شـة، ؾام طـؽ بامـ  افصحقح، وَظؿَّ

 (.مسعقد

افشقخ مقاؾؼ هلمٓء افعؾامء افذيـ ذـرهتؿ شقاء ذم افؼقل بلن حديث افشػاء  ثاىوا:

فباين. ام أباكف افدارؿطـل وٕا  مرشؾـ 

و ذم ثبقت افدٓفة بام تضؿـف ؾؼد أحال إػ أكف صحقح ظـ ؽر هذه افصحابقة ريض أ

( بعد أن ذـر أن حديث افشػاء معؾ 870ص: ) اإلجاب١اهلل ظـفا، ومما ؿافف صقخـا ذم

ان صح ظـ ؽرها ؿال:  وـقن احلديث أظؾ ظـ صحايبٓ  يعـل أكف مل يثبت ظـ وإنـ 

 صحايب ؽره.

يث، ؾنن أئؿة افشلن ؿد يعؾقن احلديث ظـ صحايب بعؾتف، وهذه ضريؼة فعؾؾ احلد

قكف يدور بغ  ان صحقحا ظـ ؽره، هذا شبقؾ مـ شبؾ إظالهلؿ فؾحديث، ذمـ  وفقـ 

 افقصؾ واإلرشال، واإلرشال أصح.

أو افرؾع وافقؿػ، وافقؿػ أصح، أو بافشذوذ وافـؽارة، أو بآختالف افشديد ؾقف، 

كؼالب، أو ؽ تب احلديث وظؾؾف.أو بافغرابة أوٓا  ر ذفؽ مما هق مبثقث ذم بطقنـ 

ت ظبد اهلل، وهق ذم  صحٝحوظذ شبقؾ ادثال، هذا احلديث معؾ، ظـ افشػاء ـب

 افعغ مـ افرؿقة ذم ن اهلل رشقل رخص»: ؿال ا مافؽ ـب أكس ظـ( 4175) رؿؿ َطًِ

 .«وافـؿؾة واحلؿة،

تؼد افدارؿطـل ؾفذا يعـل أكف يعؾ  هذا احلديث ذم تتبعف ظذ صحقح مسؾؿ. ومل ـي

ام شبؼ، ويصحح حديث أكس.  اهـ حديث افشػاءـ 
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(، وهق حديث صحقح، 477(، )477(، )471حديث ) - قال الشوخ ربوع:

َْظاَملِ  أَيي  ":  وكصف: شئؾ رشقل اهلل  ْٕ  َشبِقؾِ  ذِم  ِجَفادٌ وَ  بِاهللِ، إِياَمنٌ »: َؿاَل  أَْؾَضُؾ؟ ا

 .«َمْزُورٌ  َوَحج   اهللِ،

تابف  بقاكا صاؾقا هلذا احلديث أكف ظـ افشػاء مـ  اإلجاب١أبان صقخـا حػظف ذمـ 

افصحقح أكف مـ حديث ظائشة أم ادممـغ، أؽالط ظبد ادؾؽ ـب ظؿر ؾؼال: حػظف اهلل 

ام يليت بقاكف ذم آخر هذا افتخريج. ـ مسعقد م،ـ   واب

ـ مسـد أمحد ؾقف ظدة ظؾؾ.وه  ذا اإلشـاد ادسقق م

ـ هق.   ٓ يدرى م ـ آل أيب حثؿة،   ؾقف رجؾ مبفؿ م

ام كص ظؾقف افدارؿطـل ؾقام يليت كؼؾف.   أن إشـاده مضطربـ 

أكف مـ ضريؼ ظبدافرمحـ ـب ظبداهلل ادسعقدي وهق خمتؾط. ورواية هاصؿ  

ام  ختالط،ـ  ٛانبذمظـف بعد ٓا  . ايٓريات ايه

 ظؿر ـب ظبدادؾؽ يرويف: احلديث هذا ذم(: 7555)  ايعًٌؿال افدارؿطـل: ذم

 :ظـف واختؾػ

ـ افشػاء. ـ رجؾ ظ ـ ظبدادؾؽ ظ  ؾرواه ادسعقدي ظ

ام تؼدم، وافطزاين ذم    واـب ،47/474)  ايهبريهذه افطريؼ ظـد أمحدـ 

ثر  افؼاشؿ ـب هاصؿ أن ذـر اخلرة، إحتاف وذم ،ايغاب١ أضدمـ افشػاء ترمجة ذم ٕا

ختالط، بعد ظـف روى  .جمفقل حثؿة أيب ـب وظثامن: وؿال ٓا

ختالف افذي ذـره افدارؿطـل ؿقفف: وؿال ظبقدة ـب محقد ظـ ظبدادؾؽ ظـ  ومـ ٓا

ـ جدتف افشػاء. ـ أيب حثؿة ظ  ظثامن ب
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 ٕيب  ايصحاب١ َعسف١و 47/471 فؾطزاين  ايهبري ؿؾُت: هذه افطريؼ ذم  

 ظـ أمف ظـ حثؿة أيب اـب ظـ ادؾؽ ظبد ظـ صقبة أبق وؿال ،(4411) احلديث رؿؿ كعقؿ

 .جدتف

ـ ظبدادؾؽ. ضطراب م  ؿال افدارؿطـل: ويشبف أن يؽقن ٓا

 ظـ ثقر أيب ـب افقفقد ورواه(: 4411)  ايصحاب١ َعسف١ؿؾُت: وزاد أبق كعقؿ ذم

  أبقف، أم جدتف ظـ شؾقامن أيب ـب ظثامن ظـ ظبدادؾؽ

 ظبدادؾؽ ظـ زائدة أيب ـب زـريا ورواه ،(44/474) “افؽبر”وأخرجف افطزاين ذم 

(، 47/477)  ايهبريذم افطزاين وأخرجف جدتف، ظـ افؼريش ؾالن حدثـل: ؾؼال

 .جمفقل حثؿة أيب ـب ظثامن أن  اخلري٠ إحتافوتؼدم افـؼؾ مـ

ٚاالختالف  ٓب٘ امُلِطَتِدِزى عًٝٗاٖٚرٙ ايعًٌ نًٗا  ، مع أهنا تقجب صدة فٝ٘ ملٜ 

ٓ فف. ٓ يصؾح فالشتشفاد بف، و  ضعػ احلديث حتك 

شتدراك افذي  وهؽذا يتعّؿد ظدم كؼؾ ظؾؾ أحاديث صديدة افضعػ، فروج فف ٓا

ا بؾ يعد تغريرا،ٓ  شقام واحلديث ؿد اضطرب وخّؾط  ـً يؼصده، ومثؾ هذآ  يعد اشتدرا

ام ترى. وحؽؿ ظؾقف افدارؿطـل بآضطراب، ؾؼال: ويشبف أن ؾقف ظبدادؾؽ  ـب ظؿرـ 

ـ ظبدادؾؽ. ضطراب م  يؽقن ٓا

ضطراب أكف ؿدر رواه ظبدادؾؽ ـب ظؿر ظـ زر ـب حبقش ظـ ابـ  ومـ ذفؽ ٓا

 رؿؿ(15/47)  ايهبري(، وافطزاين ذم4754مسعقد، أخرجف شعقد ـب مـصقر رؿؿ )

 مسعقد اـب وحديث ،(155) رؿؿ  ايصال٠ قدز عظِٝتذم كرص ـب وحمؿد ،(7845)

 (.80) رؿؿ اإليامن ـتاب ذم ومسؾؿ( 44) مـفا مقاضع ذم ايبدازٟ صحٝح  ذم

 ايعباد أفعاٍ خًلذم وافبخاري ،(4775) رؿؿ  َٓصٛز بٔ ضعٝد ضٓٔوذم

ت ظائشة ظـ ضؾحة ـب مقشك ظـ ظؿر، ـب ظبدادؾؽ ضريؼ مـ ،(108)  ظـ ضؾحة ـب
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 واملغالطات األوهام   من رده على اإلجابة  على ما كرره الشيخ ربيع يف التنبيهات

ظامل أي: ؾؼال ن افـبل إػ رجؾ جاء ؿافت، ادممـغ أم ظائشة  باهلل إيامن»: ؿال أؾضؾ؟ ٓا

 .«مزور وحج اهلل شبقؾ ذم وجفاد

( مـ ضريؼ 1045ؿؿ )ر ادزور احلج باب احلج ذم  ايبدازٟ صحٝحوهق ذم

ت ضؾحة ظـ ظائشة أم ادممـغ ك، ؾذـر احلديث كحقه،  حبقب ـب أيب ظؿرة ظـ ظائشة ـب

ـ مسعقد. ؾعاد احلديث إػ ظائشة أم ادممـغ  ـ اب  ، هبذه افطريؼ افصحقحة، وتؼدم أكف ظ

ـ أؽالط ظبد ادؾؽ ـب ظؿر افتل مل يتابع ظؾقفا. ـ حديث افشػاء م  وجعؾف م

: أمحد ؾقف ؿال ،االعتدٍا َٝصإو ايتٗرٜبؾؽ ـب ظؿر مسجؿ ذمؾنن ظبداد

 .روايتف ؿؾة مع جًدا احلديث مضطرب

وؿال إشحاق ـب مـصقر: ضعػف أمحد جًدا، وؿال صافح ـب أمحد ظـ أبقف: شامك  

 أصؾح حديثًا مـف وذفؽ أن ظبدادؾؽ خيتؾػ ظؾقف احلػاظ.اهـ

ام ؿال أبق حاتؿ: فقس  ـ  ؿؾُت: بسبب ختؾقطف، ؾؼد ؿال اـب معغ: خمّؾط. ٓإ أكف

ٓ يرضاه.اهـ  باحلاؾظ، وهق صافح احلديث تغر حػظف ؿبؾ مقتف وـان صعبة 

فؽـف ذم حديث ظائشة هذا تابعف حبقب ـب أيب ظؿرة، ظـ مقشك ـب ضؾحة بف،  

 وحبقب ثؼة، روايتف ذم افبخاري ومسؾؿ.

كف  هذا وإين ؿد حاديث مـ معجؿ افطزاينٕ  أظرضت ظام رسده افشقخ ربقع مـ ٕا

ام شؾػ مرارا ـ رشط افشقخ ؾؼضف افؽتب افستة ومسـد أمحدـ   .وباهلل افتقؾقؼ ،فقس م

 كتبه

ٛ َصعب  ٞ احلجٛزٟ أب ٔ عً ٔ أمحد ب  حطني ب
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