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 :أما بعد ،ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة والسالم عىل رسقل اهلل لحؿد هلل، ا

ؼؾ ما أجاب بف هذه فؼد كرر الشقخ ربقع يف حؾؼتف   الثالثة ما ذكره يف اإلصابة، ومل ـي

فػقف إيضاح  اإلجابة، فلردت أن أكؼؾ لف ما قد سبؼ يف كتابالشقخ يحقك حػظف اهلل

 كايف لق تـبف لف الشقخ ربقع فؽررت كؼؾف هـا لتـبقفف عىل ذلؽ باختصار.

 (:291قال احلجوري يف ]اإلجابة[ )صقال الشوخ ربوع: 

جعت إىل هذه ادصادر فلامذا أمهلت قول احلافظ يف القسم الثاين من "أقول: بام أىك ر

]اإلصابة[: "ألبوه صحبة". قال ابن أيب حاتم يف ادراسول: سئل أبو زرعة عن سنان بن 

 سلمة أن له صحبة، فقال ال، ولكن ولد يف عهد النبي صذ اهلل علوه وسلم".

كذا -[ لسلمة]كالم احلافظ إىام هو حجة علوك: ألن مؤدَّاه أىه لوس  أقول:

 صحبة، وكتابك إىام هو خاص بمفاريد الصحابة. -والصواب لسنان

الؿػاريد ٓ يف الصحقح؛ حتك أحاديث يف ضعقػ ساقف يحقك حػظف اهلل الشقخ  

لف فقؽقن  يفٓ  صحبةوايؽقن قد أثبت لف الصحبة؛ وقد يؽقن الضعػ بترجقح أن ر

 مرسال كؿا هق شلن هذا الحديث.

فؿ خاصة هبؿ مـفؿ الحافظ ابـ سـان قد ذكره الذيـ ألػقا يف الصحابة وكتب 

يف إدخالفؿ هذا الرجؾ يف كتاب  ففؾ عؿؾفؿ هذا خطلالبر واـب األثقر واـب حجر،  عبد

 ؟خاص بالصحابة
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 ح صحبتف.فؼد أدخؾ حديثف يف قسؿ الضعقػ ومل يرجيحقك أما الشقخ  

اء يف كتابك ]الرياض ادستطابة[ أن واحلجة األخرى علوك أىك أومهت القر  قال: 

 سنان بن سلمة صحايب.

فؾفذا : )وإذن فؼؾَت  اإلصابةبؾ أكت الذي جزمت بصحبتف يف كتابؽ 

 ثالثة أحاديث(. الصحابل

ٓ  تصح؛ وأما اإلجابةحػظف اهلل يف كتابفيحقك فلبان لؽ الشقخ   أن صحبتف

كالمف يف الحؽؿ فؾؿ يتطرق إىل إثبات الصحبة أو كػقفا إكؿا كان  الزياض املستطابةيف

 عىل إسـاد الحديث وأكف ضعقػ.

 ( متابًعا كالمه عن قول احلافظ يف ]اإلصابة[:292ثم قال احلجوري يف )صقال 

"وأعاد ترمجته يف القسم الرابع الذي ىقل منه ادستدرك وقال: أورده ابن شاهني 

وأورد له حديثني من رواية سلمة بن جنادة عنه وأفرده عن سنان بن ادحبق، وهو وهم 

سنان له رؤية ال سامع وقد خبط فوه أبو عمر فقال: سنان بن سلمى األسلمي برصي 

 يثه اضطراب".روى عنه قتادة ومعاذ بن سعد يف حد

 أقول:

هذا الؽالم فقف حجة عؾقؽ؛ فإن الحافظ أفاد يف هذا الؽالم أن لسـان ـب سؾؿة 

ـ ففق يُ  ٓ الؿثاين وٓ غقرها.حديثق ؽ؛ ألن مقضقع كتابؽ الؿػاريد   دـي

ؼؾ كالم الحافظ اـب حجر عىل  ابةاإلجلؼد أجابؽ الشقخ يف كتابف  ـب

أيًضا: قؾت: وقد روى سـان عـ أبقف وعـ عؿرو  وأمهؾت ققلف"الحديث الثاين بؼقلف: 

بعث   ملسو هيلع هللا ىلص، وحديثف عـف عـد الطبراين ولػظف أن الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصواـب عباس وأرسؾ عـ الـبل 
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معف هبدي الحديث أخرجف مـ صريؼ الػريابل عـ الثقري عـ عبد الؽريؿ ـب أبل 

ـ الؿخارق عـ معاذ ـب سعقة عـف، وقد اختؾػ فقف عىل الثقري وعىل شقخف، ورو اه اب

ـ  جريج عـ عبد الؽريؿ فؼال: عـ معاذ عـ سـان ـب سؾؿة عـ أبقف أخرجف أمحد ع

ـ  محؿد ـب بؽر عـف، وقال أبق عاصؿ: عـ اـب جريج فؼال بسـده عـ سـان ـب سؾؿة ع

سؾؿة ـب الؿحبؼ أخرجف يعؼقب ـب سػقان عـف والدارقطـل، مـ صريؼ أخرى عـ أبل 

 اهـ ."عاصؿ

ستدرك وقال: أورده ـب شاهقـ وأورد الرابع الذي كؼؾ مـف الؿُ وأعاد ترمجتف يف الؼسؿ 

لف حديثقـ مـ رواية سؾؿة ـب جـادة عـف وافرده عـ سـان ـب الؿحبؼ، وهق وهؿ سـان لف 

رؤيةٓ  سؿاع وقد خبط فقف أبق عؿر فؼال: سـان ـب سؾؿك األسؾؿل بصري روى عـف 

ـ سعد يف حديثف اضطراب.  قتادة ومعاذ ب

وقد بقـ البغقي سبب القهؿ وأن بعض الرواة  ،يف كسبف وإكؿا هق هذيل فقهؿ   

ـ  تقهؿ صحبتف مـ إرسال الحديث فلخرج مـ صريؼ اـب أبل لقىل عـ عبد الؽريؿ ب

« أن  الـبل ن بعث ببدكتقـ مع رجؾ»الؿخارق عـ معاذ ـب سعد  عـ سـان ـب سؾؿة: 

ذ ـب سعد عـ سـان ـب سؾؿة الحديث، قال: ورواه اـب جريج عـ عبد الؽريؿ عـ معا

ـ أبقف وكاكت لف صحبة فذكره   وهذا هق الصقاب.ع

فلكت ترى أن الحافظ يصقب الحديث أكف عـ أبقف سؾؿة ولقس عـ سـان فؽالمف 

ؽ أكت    .يدـي

،  فؽقػ تـسب إلقف الؼقل أن لف حديثقـ وهق يصقب الحديث أكف عـ أبقف  

ـ سؾؿة حديثقـفإن الحافظ فتؼقل: )  (.أفاد يف هذا الؽالم أن لسـان ب
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ـ أحؼ بالقصػ بالؿتفقر  ؟فؿ

أبان لؽ أم الشقخ يحقك الذي  الذي تلخذ حديث سؾؿة وتجعؾف لقلده سـان، أكت 

ـ وأورد لف حديث( خطلك يف كؼؾؽ لؼقل الحافظ ـ شاهق  .)أورده اب

ـ حجر أن الحافظ  مع  ـ أبقف.أبان أن الحديث الثاين يف الفدي الصقاب أاب  كف ع

ما زلت يف وريؼاتؽ هذه تصر أكف أفاد أن لف حديثقـ؛ مع ما تراه مـ وضقح ومع ذلؽ 

سؾؿة ولقس هق  أبقف كالمف عىل حديث الفدي أن الحديث حديث الذي كؼؾف الشقخ يف 

 .حديث سـان

 (:295م قال احلجوري ادتهور يف كتابه ]اإلجابة[ )صقال: ث

 يصح له سامع من النبي صذ اهلل علوه وسلم". "واحلاصل: أن سنان بن سلمة ال

إذا كان ال يصح لسنان بن سلمة سامع من النبي صذ اهلل علوه وسلم فلامذا  أقول:

 أوردته يف مفاريد الصحابة؟!

 فلوعجب القارئ أشد العجب من صنوع احلجوري ادتعامل! 

به من ىقل لكالم  فوام يقوم-إن صنوعه هذا يدل عذ أىه ال حيسن التدقوق والتحقوق  

 وإىام يقوم فقط بالنقل والتلفوق. -أئمة احلديث

هذا الؽالمٓ  يشؿؾ الشقخ يحقك حػظف اهلل وحده بؾ يشؿؾ مجقع الذيـ ساققا  

ـ ؛ -وحاشاهؿ– كتبفؿ الؿصـػة يف الصحابة يف والحديث الؿذكقر هذا الرجؾ كاب

 ع، والبغقي وغقرهؿ، والحافظ اـب حجر، واـب األثقر، وأبق كعقؿ واـب قاكالبر عبد

 .اهلل رمحفؿ
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وإذن لفذا "فؼؾت: اإلصابةؼد أثبت صحبتف يف كتابؽف !!بؾ يشؿؾؽ أكت

 ."الصحابل ثالثة أحاديث

 .وكذلؽ يف وريؼاتؽ هذه التل رفعت هذه الثالثة األحاديث الؿدعاة إىل ستة 

آخر وهق سـان ـب سؾؿة لحديث لؾبغقي  معجم الصحابةالـؼؾ والتؾػقؼ مـ 

سؾؿة ـب الؿحبؼ، وقد أبان لؽ الشقخ يحقك خطل هذا التؾػقؼ وأهنؿ قد فرققا سـان ـب 

ـ كؿا يف ـ السـاكق  .(392) اإلجابةبق

 اإلصابةلػؼت حديث سؾؿة فجعؾتف عـ سـان، والحؼ أكؽ يف كتابؽمـفا أكؽ و

مـ التفقر يف األحؽام عىل األساكقد بغقر تـبف لؿا غقرك بف ٓ تخرج عـ هذا الذي تتفؿ 

 . عؾقف مرارا فَت بّ كُ 

ثـتان قبؾفا تؾؼل أحؽاما عىل األساكقد  ، وعدم بػفؿ سؼقؿوأيضا يف هذه الحؾؼة وٓا

ل التل يصدق عؾقفا وصػ التفقر يف الؿعؾقمات وتعالؿا اففذه األفعبحث وٓ اصالع، 

 هبا عىل خالف حؼقؼتفا.

وأبان ضعػ  مفاريد الصحابةضعًف أحاديث أما الشقخ فؼد ذكره يف قسؿ

 ديث.الح

معجم ما جعؾتف حديثا خامسا لسـان وسؼتف مـ ومـ أوضح غػؾتؽ أو مغالطاتؽ

ـ  الطربانٌ مع أكف هق حديث الباب الذي ساقف الشقخ مـ ســ الـسائل وخرجف م

 .!!فالحديث األول والحديث الخامس هق حديث واحدالطبراين؛ 
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مـ أحاديث سـان مع أباكف الشقخ يحقك حػظف  «خذ السؿقـة» جعؾؽ لحديث

مـ أكف اختؾػ فقف فروي مرسال عـ سـان تارة ومتصال عـ أبل هريرة  اإلجابةاهلل يف

ٓ تصح. ـ    أخرى وأبان أن كال الطريؼق

يف وريؼاتؽ هذه مؿا قد أجاب عؾقف الشقخ مـ حديث يف هذه األساكقد ما لػؼتف  

 .الفدي إذا عطب

ولفذا ثؿ قؾت:  ،فؼد سؼتف مـ معرفة الصحابة ألبل كعقؿ مـ مراسقؾ سـان ـب سؾؿة

 الحديث األخقر ثالثة شقاهد:

ـ عباس   ـ اب  (:5231) حديث الحج كتاب يف مسؾؿ رواه  ع

ـِ  ـُ َسَؾَؿَة، ُمْعتَِؿَرْي ، َقاَل: اْكَطؾَْؼُت أَكَا َوِسـَاُن ْب ـِ َسَؾَؿَة اْلُفَذلِلِّ رواه بسـده إىل ُمقَسك ْب

َقاَل: َواْكَطَؾَؼ ِسـَاٌن َمَعُف بِبََدكٍَة َيُسقُقَفا، َفلَْزَحَػْت َعؾَقِْف بِالطَِّريِؼ، َفَعقَِل بَِشلْكَِفا إِْن ِهَل 

ـْ َذلَِؽ، َقاَل: َفلَْضَحقُْت، أُْبِدَعْت َكقَْػ  َـّ َع ـْ َقِدْمُت اْلبََؾَد أَلَْستَْحِػَق ، َيلْتِل بَِفا َفَؼاَل: َلِئ

ْث إَِلقِْف، َقاَل: َفَذَكَر َلُف َشلَْن َبدَ  ـِ َعبَّاٍس كَتََحدَّ ا َكَزْلـَا اْلبَْطَحاَء، َقاَل: اْكَطؾِْؼ إَِلك اْب كَتِِف َفَؼاَل: َفَؾؿَّ

 َعؾَك اْلَخبِ 
ِ
َرُه فِقَفا، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصقِر َسَؼْطَت َبَعَث َرُسقُل اهلل بِِستَّ َعْشَرَة بََدكًَة َمَع َرُجٍؾ َوأَمَّ

، َكقَْػ أَْصـَُع بَِؿا أُْبِدَع َعؾَلَّ مِـَْفا، َقاَل: 
ِ
اكَْحْرَها، ثُؿَّ »َفَؿَضك ُثؿَّ َرَجَع، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ـْ أَْهِؾ  ا،اْصبُْغ كَْعؾَقَْفا فِل َدمِفَ 
َٓ أََحٌد مِ َٓ تَلُْكْؾ مِـَْفا أَكَْت َو ُثؿَّ اْجَعؾُْف َعؾَك َصْػَحتَِفا، َو

 .«ُرفَْؼتَِؽ 
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 (:5231أورده مسؾؿ ) 

  بإسـاده
ِ
َثُف أَنَّ َرُسقَل اهلل ـِ َعبَّاٍس: أَنَّ ُذَؤْيبًا أََبا َقبِقَصَة، َحدَّ َكاَن َيبَْعُث َمَعُف  ملسو هيلع هللا ىلصإىل اْب

إِْن َعطَِب مِـَْفا َشْلٌء، َفَخِشقَت َعؾَقِْف َمْقتًا فَاكَْحْرَها، ثُؿَّ اْغِؿْس كَْعؾََفا فِل »ْدِن ُثؿَّ َيُؼقُل: بِاْلبُ 

ـْ أَْهِؾ ُرفَْؼتَِؽ  ْضِرْب َدمَِفا، ُثؿَّ ا
َٓ أََحٌد مِ َٓ تَطَْعْؿَفا أَكَْت َو  .«بِِف َصْػَحتََفا، َو

قد استشفد  وهبذا يؽقن الُؿْستَْدِرك: )فؼال ةالشقخ يحقك حػظف يف اإلجابوقد كبفؽ 

ػس الحديث عـ كػس الصحابل غقر أن بعضفؿ وهؿ فجعؾف عـ سـان وإكؿا هق عـ  ـب

ـ ذؤيب فالُؿْستَْدِرك أتك بالحديث القاحد شاهًدا لبعضف يف الحؼقؼة.   ـ عباس ع  اب

ٓ تحري، وهذا   معـاه:إما إكف يستدرك دون بحث و

 أكف يشغؾ غقره باألوهام وبالباصؾ.

 وإما أكف وقػ عىل ذلؽ وتعؿد الؿغالطة.

إذ أكف رأى الحديث كػسف يف مسؾؿ مـ صريؼ قتادة عـ سؾؿة عـ اـب عباس وقد  

وقػ عىل هذا القضقح وكؼؾف مـ مسؾؿ ومل يردعف ذلؽ عـ جعؾ الحديث القاحد 

فا وبؿثؾفا وصػ العالمة ا عؾقفا يف مقاضعحديثقـ، وهذه لفا كظائر يف هذا البحث، كبفـ

ـ أهؾ العؾؿ زاهد الؽقثري بالخقاكة العؾؿقة.  الؿعؾؿل   وغقره م

ـ  وأعجب مـ ذلؽ أكف جعؾ الحديث الذي يف مسؾؿ عـ اـب عباس أبان أكف سؿعف م

 ٓ ـ عباس شاهدا أو ذؤيب أبل قبقصة حدثف فذكر الحديث، فجعؾ الشقخ ربقع حديث اب

ـ ذؤيب لحديث سـان و كؿا صرح  وهق حديث واحدجعؾ حديث ذؤيب شاهدا ثاكقا ع
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 القاحد بالحديث فقليت حدثف، ذؤيبا أن( 5231) رقؿ مسمم صحًحبف اـب عباس يف

 .شقاهد ويؽرره القاحد الصحابل عـ

فقؿا يؼقم بف مـ -إن صـقعف هذا يدل عىل أكف ٓ يحسـ التدققؼ والتحؼقؼ "فؼقلؽ: 

 ."وإكؿا يؼقم فؼط بالـؼؾ والتؾػقؼ -ثكؼؾ لؽالم أئؿة الحدي

وٓ أدل عىل ذلؽ مؿا تـؼؾف وتؽرره مـ سرد أحاديث مـ  ينطبق عمًك متاما

ػسؽ فػل اإلصابة تؼرر أن لسـان ـب سؾؿة ثالثة خارج شرط الشقخ ، فتـاقض كػسؽ ـب

أحاديث، ثؿ تـؼض هذا يف وريؼاتؽ هذه وتؼقل: لف ستة أحاديث، وكذلؽ فعؾت يف 

 .لسابؼةالحؾؼة ا

فؿا وجدتف مـ كص لحافظ  من هذه التحديداتولى أرحت نفسك وأرحت غريك  

مـ الحػاظ أن لفذا الرجؾ عدد كذا وكذا مـ األحاديث كؼؾتف، وما مل تجد ٓ تجزم فقف 

اديث فإن تتبع أح؛ ؼقد جزمؽ بؽتب معقـة كؿا هق صـقع شقخـا حػظف اهللت وأ ،بعدد

: (61) التنكًنيف  ذهبل عصره الؿعؾؿل قال الراويٓ  يتقسر ألهؾ عصركا؛ 

استؼامة الرواية وهذا يثبت عـد الؿحدث بتتبعف أحاديث الراوي واعتبارها وتبقـ أهنا "

ٓ  يتقسر ألهؾ  كؾفا تدل عىل أن الراوي كان مـ أهؾ الصدق واألماكة ، وهذا

 اهـ."عصركا

ـ الشقخ ربقع ةعىل هذه العجائب الؿتؽرر اهلل الؿستعانف  وفؼف اهلل. ،م

 كتبه

ٌ احلجىرٍ أبى مصعب  حسني بن أمحد بن عم
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