الذب عن الخليفة الراشد عثمان
وعن الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم على الدوام
"رد على يوسف العنابي"
"الحلقة األولى"
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد -فقد اطلعت على مقال نشر يف "شبكة العلوم" ،عنوانه:
"بيان الغلط يف تضعيف الشيخ ربيع ألثر ابن عمر –رضي اهلل عنهما ،"-لكاتبه يوسف بن العيد بن صاحل
العنايب اجلزائري.
يدافع فيه عن أثر رواه هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر -رضي اهلل عنهما ،-وفيه أن أذان عثمان يوم
اجلمعة بدعة ،ويف بعض طرقه بدعة ضاللة ،كما يزعم.
 -1لقد استمات العنايب يف إثبات صحة هذا األثر ،وأن هشام بن الغاز ثقة ،ومل يكتف بسوق أمساء من وثّقوه،
الذين مل يدرك أن بعضهم وثقه اتباعا ملن جيله وجنله حنن وكل أهل احلديث كابن معني ،وبعضهم ال يعد من أئمة اجلرح
والتعديل.
وال حيسب أي حساب لقول اإلمام أمحد وأيب حا م يف هشام إنه صاحل احلديث ،وال لقول ابن معني :ال بأس
به.
 -2مل يكتف هبذا ،بل اجتهد يف تتبع أقوال اإلمام أمحد فيمن يقول فيهم تارة :فالن صاحل احلديث ،وتارة
يقول فيه :ثقة  ،فسرد تسعة وعشرين رجال يف سبع صحائف.
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ولكنه مل يستطع أن يثبت عن أمحد الذي قال يف هشام" :إنه صاحل احلديث" ،مل يستطع أن يثبت أنه قال فيه" :ثقة"،
ومل يدرك أن هذا جهد ضائع ،ال يفيد هشاما.
 -3ذهب يسرد كل ما وقف عليه من روايات هشام لتأكيد أنه ثقة ،بل كلمة "ثقة" عنده تعين أنه حافظ ،خمالفا أئمة
احلديث يف ذلك.
ولتكثري مرويات هشام وقع من حيث يشعر أو ال يشعر يف تكرار بعض الروايات ،حىت أنه ليذكر بعض الروايات ثالث
مرات.
ولقد أطال الكالم يف هذا املقال ،ولن أناقشه يف كل أقواله اليت ال فائدة من ضياع الوقت يف مناقشتها ،وسأقتصر على
مناقشة مرويات هشام اليت أوردها يف مقاله ،وال أزيد على ذلك إال ما تدعو إليه احلاجة.
وسوف أناقش مرويات هشام يف ضوء منهج السلف ،وعلى طريقتهم يف سرب مروياته ،مبشيئة اهلل وتوفيقه.
وقبل الدخول يف مناقشات روايات هشام أحب أن أ نبني وجوب قبول أخبار الثقات وقبول توثيق أو جرح األئمة النقاد
يتبني اخلطأ يف أخبارهم أو يف توثيق األئمة أو جترحيهم.
ما مل ّ
فأقول :أخبار الثقات جيب قبوهلا؛ ألن سنة رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -ال تقوم إال عليها ،وال دين ملن
ال يؤمن بسنة رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -اليت ال تعلم إال عن طريق الثقات.
ولضمان وصول سنة رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -إىل املسلمني سليمة خالصة مما قد يشوهبا من روايات
الكذابني واملتهمني والضعفاء الذين يفحش غلطهم قام أئمة اجلرح والتعديل األفذاذ بنقد الرجال للتمييز بني ثقات
الناقلني وغريهم من الكذابني واملتهمني بالكذب واملرتوكني والضعفاء على اختالف أصنافهم.
ومن أولئك األفذاذ اإلمام حيىي بن معني -رمحه اهلل ،-الذي يعترب من أشدهم غرية على سنة رسول اهلل -صلى
اهلل عليه وسلم ،-ومن أشدهم جرحا للكذابني واملتهمني واملبتدعني والضعفاء.
تضمنت جرح وتعديل هذا اإلمام.
وقام عدد من تالميذه النجباء بتأليف عدد من الكتب اليت ّ
ومن سنة اهلل يف البشر أهنم مهما بلغوا من العلم واحلفظ والنباهة فإهنم يقع منهم اخلطأ والسهو.
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ومن حفظ اهلل لدينه أن يوجد من عباده املؤمنني النبهاء من ي نبني هذه األخطاء حفظا لدينه ومحاية له من أن
يشوبه شيء من األخبار الضعيفة والباطلة.
وابن معني على منـزلته العظيمة يف محاية الدين وعلى مكانته يف احلفظ والضبط قد يقع منه اخلطأ ،وهذا اخلطأ
يعترب قطرات يف حبر علمه وحفظه الواسع ونقده الصواب ،وقد هيأ اهلل من ي نبني هذا اخلطأ وأخطاء غريه كما هو الواقع،
وذلك كما ذكرنا من حفظ اهلل لدينه.
وأجدين مضطرا لذكر بعض ما وجدته من أخطائه يف تعديل من ال يستحق التعديل.
قال احلاكم:
" -1إبراهيم بن أيب حية وأبو حية امسه اليسع بن أشعث من أهل مكة .يروي عن جعفر بن حممد وهشام بن
عروة املناكري ،روى عنه أبو مسلم املستملي".
قال ابن معني" :شيخ ثقة" .تاريخ الدارمي ( ،)151اجلرح والتعديل ( ،)19/2الرتمجة ( ،)292وقال ابن
املديين" :ليس بشيء" .اللسان ( .)53/1وقال البخاري" :منكر احلديث" .التأريخ الكبري (ق/1ج ،)283/1الضعفاء
رقم ( .)3وقال أبو حا م" :منكر احلديث" .اجلرح والتعديل ( ،)19/2الرتمجة ( .)292وقال النسائي" :ضعيف".
الضعفاء رقم ( .)2وقال ابن حبان" :يروي عن جعفر بن حممد ،وهشام بن عروة مناكري وأوابد يسبق إىل القلب أنه
املتعمد هلا" .كتاب اجملروحني (.)123/1
"املدخل إىل الصحيح للحاكم ،والتعليق عليه" (.)191/1
" -2خالد بن عبد الرمحن :أبو اهليثم اخلراساين ،ويقال :العبدي .روى عن مساك ابن حرب ومالك بن مغول
أحاديث موضوعة ،حدث هبا عنه عيسى العسقالين الناس".
قال أبو حا م" :ال بأس به كان حيىي بن معني يثين عليه خريا" .وقال أبو زرعة" :ال بأس به" .اجلرح والتعديل
( ،)312/1الرتمجة ( .)1512وقال ابن حبان" :كان ممن خيطئ حىت خرج عن حد العدالة لكثرته ،ال يعجبين
االحتجاج به إذا انفرد" .كتاب اجملروحني ( .)281/1وقال العقيلي" :يف حفظه شيء" .الضعفاء ( .)119/1وقال ابن
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عدي" :ليس بذاك" .الكامل ( .)221/1وقال احلافظ" :صدوق له أوهام ،من التاسعة"/.دس .تقريب (.)215/1
وانظر امليزان (" ،")933/1املدخل إىل الصحيح للحاكم والتعليق عليه"(. )182/1
" -3داود بن احملرب بن قحذم :كنيته أبو سليمان .ح ّدث ببغداد عن مجاعة من الثقات بأحاديث موضوعة.
ح ّدثونا عن احلارث بن أسامة عنه بكتاب العقل وأكثر ما أودع ذلك الكتاب من احلديث موضوع على رسول اهلل -
صلى اهلل عليه وسلم ،-ك ّذبه أمحد بن حنبل جزاه اهلل عن نبيه -صلى اهلل عليه وسلم -خريا".
وهو بصري .قال ابن معني" :وكان داود ثقة ولكنه جفا احلديث مث حدث" .التأريخ ( .)115/1وقال
البخاري" :منكر احلديث شبه ال شيء" .التاريخ ( ،)223/2/1الضعفاء ( .)112وقال أمحد" :شبه ال شيء" .التأريخ
للبخاري ،املوضع السابق .وقال أبو حا م" :غري ثقة ذاهب احلديث منكر احلديث" .وقال أبو زرعة" :ضعيف احلديث"
( ،)121/3الرتمجة ( .)1131وقال ابن حبان" :وكان يضع احلديث على الثقات ويروي عن اجملاهيل املقلوبات ،كان
أمحد بن حنبل يقول" :هو كذاب" كتاب اجملروحني ( .)211/1وقال الدارقطين" :يضع ،وقال مرتوك" .الضعفاء
(ل .)5ويف املطبوعة رقم ( .)228وانظر امليزان ( .)22/2وقال احلافظ" :مرتوك وأكثر كتاب العقل الذي صنفه
موضوعات"/ .ق .تقريب"" ،املدخل إىل الصحيح للحاكم والتعليق عليه" (.)183/1
وقــال املعلمــي يف "التنكيــل" ( )96/1منبهــا علــى أخطــاء قــد حتصــل مــن اإلمــام حيــىي بــن معــني يف توثيقــه لــبعض
األشخاص:
"فممن وثقه ابن معني من هذا الضرب:
 -1األسقع بن األسلع.
 -2واحلكم بن عبد اهلل البلوي.
 -3ووهب بن جابر اخليواين وآخرون.
وممن وثقه النسائي رافع بن إسحاق وزهري بن األقمر وسعد بن مسرة وآخرون .
وقد روى العوام بن حوشب:
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 -1عن األسود بن مسعود .
 -5عــن حنظلــة بــن خويلــد عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص حــديثا ،وال يعــرف األســود وحنظل ـة إال يف تلــك
الرواية فوثقهما ابن معني.
وروى مهام عن قتادة:
 -9عن قدامة بن وبرة عـن مسـرة بـن جنـدب حـديثا ،وال يعـرف قدامـة إال يف هـذه الروايـة فوثقـه ابـن معـني مـع أن
احلديث غريب وله علل أخرى ،راجع ( سنن البيهقي ) ج 3ص . "218
مث قال" :ومن األئمة من ال يوثق من تقدمه حىت يطلع على عدة أحاديث له تكون مسـتقيمة وتكثـر حـىت يغلـب
على ظنه أن االستقامة كانت ملكة لذاك الراوي .
وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم يف التوثيـق واجلـرح إمنـا هـو علـى سـرب حـديث الـراوي( ، )1وقـد ص ّـرح ابـن

حبان بأن املسلمني على الصالح والعدالة حىت يتبني منهم ما يوجب القدح  ،نص على ذلك يف ( الثقـات ) وذكـره ابـن
حجــر يف ( لســان املي ـزان ) ج  1ص  11واســتغربه  ،ولــو تــدبر لوجــد كث ـريا مــن األئمــة يبنــون عليــه فــإذا تتبــع أحــدهم
أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضـبط ومل يبلغـه مـا يوجـب طعنـا يف دينـه وثقـه  ،ورمبـا جتـاوز بعضـهم
هذا كما سلف ،ورمبا يبين بعضهم على هـذا حـىت يف أهـل عصـره  .وكـان ابـن معـني إذا لقـي يف رحلتـه شـيخا فسـمع منـه
جملسا  ،أو ورد بغداد شيخ فسمع منه جملسا فرأى تلك األحاديث مستقيمة مث سئل عن الشيخ ؟ وثقه".
مث أشار إىل مذهب ابن حبان يف التساهل يف التوثيق.
أقول :وال يسلم أحد بعد األنبياء من األخطاء واألوهام يف رواية احلديث وغريه ،حىت كبار احلفاظ يقعون يف
هذه األخطاء واألوهام.
 -1فهذا اإلمام ابن عيينة اجلبل يف احلفظ يوهن أبو حا م بعض رواياته.
قال ابن أيب حا م يف "علل احلديث" رقم (:)92
 - 1وأنا على هذا املنهج بتوفيق اهلل ،اقتداء هبؤالء األئمة ،وال أستبعد من اإلمام ابن معني أنه يسري على هذا املنهج إال يف نادر من األحيان.
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" وسألت أيب َعن حديث رواه ابن عيينة  ،عن سعيد بن أيب عروبة  ،عن قتادة ،عن حسان بن بالل  ،عن

ب -صلى اهلل عليه وسلم :-يف ختليل اللحية.
عمار  ،عن النّ ن

قال أيب  :مل حيدث هبذا أحد سوى ابن عيينة  ،عن ابن أيب عروبة.
قلت  :هو صحيح ؟ قال  :لو كان صحيحا لكان يف مصنفات ابن أيب عروبة  ،ومل يذكر ابن عيينة يف هذا
احلديث اخلرب ،وهذا أيضا مما يوهنه".
تفرد به اإلمام احلافظ سفيان بن عيينة ،وليست هذه قاعدة مطردة عنده وعند
وهذا أبو حا م يض نعف حديثا ّ

األئمة ،ولكن يكون هذا منهم لقرائن تدل على وهم الراوي ولو كان من كبار األئمة احلفاظ.
وقد خطأ اإلمام أمحد ابن عيينة يف عدد من األحاديث.
 -2وهذا إبراهيم بن سعد الزهري ،يقول احلافظ فيه:
"ثقة ،حجة ،تكلن َم فيه بال قادح".
قال ابن أيب حا م يف "علل احلديث" رقم (:)99

الرمحن ابن يزيد بن جارية  ،عن أيب
" ومسعت أيب ذكر حديثا ،رواه إبراهيم بن سعد  ،عن ُّ
الزهر ن
ي  ،عن َعبد ّ

ب -صلى اهلل عليه وسلم" : -ال تستقبلوا القبلة ،وال تستدبروها".
أيُّوب  ،عن النّ ن

1
ب-
الصحيح  :عن ُّ
الزهر ن
ي  ،عن عطاء بن يزيد ،عن أيب أيُّوب  ،عن النّ ن
قال  :اتا هذا بايده( )  ،وهو خطأ ّ ،

صلى اهلل عليه وسلم."-

 -3وهذا شبابة بن سوار الراوي عن هشام بن الغاز يقول فيه احلافظ" :ثقة حافظ ،رمي باإلرجاء".
قال ابن أيب حا م يف "علل احلديث" رقم (:)1556

 - 1والظاهر أنه قال" :أتى بآبدة"  ،أي جاء بأمر عظيم ،ينفر منه ويستوحش ،انظر "جممع البحار" (.)21/1
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ب -صلى اهلل
" وسألت أيب َعن حديث ؛ رواه شبابة  ،عن شعبة  ،عن بكري بن عطاء  ،عن ابن يعمر  :أن النّ ّ
عليه وسلم : -هنى عن الدُّبّاء  ،واملزفّت.
قال أيب  :هذا حديث منكر مل يروه غري شبابة  ،وال يعرف له أصل".
وأورد ابن عدي شبابة يف "كامله" ( )511-513/1رقم ( ،)128وذكر كالم العلماء فيه ،ما بني موثق
وطاعن.
وضرب ثالثة أمثلة ألخطائه يف روايته عن شعبة ،ومنها هذا احلديث الذي خطأه فيه أبو حا م.
مث قال ابن عدي" :وهذه األحاديث الثالثة اليت ذكرهتا عن شبابة عن شعبة هي اليت أنكرت عليه".
أقول :وال يبعد أن له أخطاء يف روايته عن شعبة وغريه.
وكم يف كتب العلل والرجال من األخطاء اليت وقع فيها عدد من احلفاظ املتقنني  ،فهل من العدل واإلنصاف أن
يسلم بأخطاء احلفاظ اجلبال ،وال يسلم خبطأ هشام بن الغاز يف أثر واحد تفرد به؟
وتقوم الدنيا وتقعد يف الدفاع عنه ،والشدة واإلغالظ على من ينتقده يف أثر منكر شديد النكارة يف مبناه
ومعناه.
 -1وهذا عبد الرزاق الصنعاين ،قال فيه احلافظ" :ثقة ،حافظ ،مصنف ،شهري ،عمي يف آخر عمره فتغري ،وكان
يتشيع (ع)".
قال ابن أيب حا م يف "علل احلديث" (:)1162
ي ،عن سامل  ،عن أبيه  ،عن
الرّزاق  ،عن َم ْع َمر  ،عن ُّ
الزهر ن
" -1162وسألت أيب َعن حديث ؛ رواه عبد ّ

ب -صلى اهلل عليه وسلم : -أنّه رأى على عمر بن اخلطّاب ثوبا جديدا  ،فقال  :البس جديدا  ،وعش محيدا ،
النّ ن
وتوف شهيدا  ،ويرزقك الله قـّرة عني يف الدُّنيا  ،واآلخرة.
ّ

ب -صلى اهلل عليه
الرّزاق أيضا  ،عن الثّور ن
ي  ،عن عاصم بن عبيد اهلل  ،عن سامل  ،عن أبيه  ،عن النّ ن
ورواه عبد ّ
حديث ِ
وسلم : -مثله  ،فأنكر النّاس ذلِك  ،وهو ِ
باطل  ،فالتمس احلديث هل رواه أحد.
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ب-
فوجدوه قد رواه ابن إدريس  ،عن إمساعيل بن أيب خالد  ،عن أيب األشهب النّخع ني  ،عن رجل من مزينة  ،عن النّ ن
صلى اهلل عليه وسلم  ،فذكر مثله"

وهو يف "مصنف عبد الرزاق" ( )223/11برقم (.)22382
وقال احلافظ ابن رجب يف "شرح العلل" (:)929/2
"قال أمحد يف رواية األثرم" :مساع عبد الرزاق مبكة من سفيان مضطرب جدا ،روى عنه عن عبيد اهلل أحاديث
مناكري ،هي من حديث العمري ،وأما مساعه باليمن فأحاديث صحاح".
وقال -أيضا -يف (ص" :)926وذكر ألمحد حديث عبد الرزاق عن الثوري عن قيس عن احلسن بن حممد عن
عائشة قالت" :أهدي للنب -صلى اهلل عليه وسلم -وشيقة حلم وهو حمرم فلم يأكله" ،فجعل أمحد ينكره إنكارا شديدا.
وقال" :هذا مساع مكة"".
 -5وهذا معمر بن راشد ،قال فيه احلافظ ابن حجر:
" معمر بن راشد األزدي موالهم أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل إال أن يف روايته عن ثابت
واألعمش وهشام بن عروة شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة("...ع).
وقال احلافظ ابن رجب يف "شرح علل الرتمذي" ( )922/2يف معمر:
"حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثري  ،وحديثه باليمن جيد .
قال أمحد يف رواية األثرم  (( :حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إل من حديث هؤالء البصريني  ،كان يتعاهد
كتبه وينظر  -يعين باليمن  ،-وكان حيدثهم خبطأ بالبصرة)) .
وقال يعقوب بن شيبة  (( :مساع أهل البصرة من معمر حني قدم عليهم فيه اضطراب ،ألن كتبه مل تكن معه))
.
وساق احلافظ ابن رجب ثالثة أمثلة ملا اضطرب فيه من األحاديث.
انظر "شرح علل احلديث" (.)921-923/2
8

وقد سلّم أهل احلديث وأئمتهم هبذا النقد هلؤالء األئمة احلفاظ يف أخطائهم ،فما بال العنايب وبعض زمالئه ال
تتضمن الطعن يف أصحاب
يسلمون بتخطئة هشام بن الغاز -الذي ال يعد من احلفاظ -يف رواية شديدة النكارة؛ ألهنا ّ

حممد –صلى اهلل عليه وسلم.-

وأقول للعنابي :إن الذي يقوي حبثك ويظهر غلطي أن تثبت أن الصحابة أنكروا هذا األذان على عثمان –
وصرحوا بأن األذان العثماين بدعة ضاللة ،هذا
رضي اهلل عنه ،-وأن التابعني وأئمة اإلسالم أخذوا بأثر هشام هذاّ ،
الذي يقوي حبثك.
أما وأنت صفر اليدين من هذين األمرين فأنت صاحب الغلط ،ولو مألت جملدات بالكالم.
وأنصحك يا ولدي بالتواضع واإلنصاف واإلخالص هلل ،واجلد يف طلب العلم ومعرفة منهج السلف يف "اجلرح
والتعديل" ،وأن تسلك مسلك الصحابة والتابعني هلم بإحسان يف احرتام هذا األذان ،وأن له أصال يف الشريعة
اإلسالمية ،وأن تدع العجلة يف الردود ،والتحامل على من عرف منهج السلف وسار عليه قبل أن تولد بسنني وسنني
والصواب والرباهني معه ،والصحابة والتابعون هلم بإحسان قدوته وأئمته.
وأرجو أن تستفيد أنت وغريك من قول اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز –رمحه اهلل -الذي تل ّقاه علماء األمة
بالقبول ونقلوه يف دواوين العقيدة على سبيل االحتجاج به على أهل البدع والضالل.
قال عبد اهلل بن أمحد –رمحه اهلل -يف "السنة" رقم (:)699
"حدثين أيب ،نا عبد الرمحن بن مهدي ،قال :مسعت مالك بن أنس يقول :قال عمر ابن عبد العزيز" :سن
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -ووالة األمر بعده سننا األخذ هبا تصديق لكتاب اهلل -عز وجل -واستكمال لطاعة
اهلل وقوة على دين اهلل ،من عمل هبا مهتديا هبا هدي ،ومن استنصر هبا منصور ،ومن خالفها اتبع غري سبيل املؤمنني
وواله اهلل ما توىل".
وهو يف "اإلبانة" البن بطة برقم ( )233بإسناده إىل عبد اهلل بن أمحد عن أبيه به.
وأورده ابن عبد الرب يف "جامع بيان العلم" برقم ( )2329بإسناده إىل عبد الرمحن ابن مهدي عن مالك بن أنس
به.
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وهذا اإلسناد فيه انقطاع بني مالك وعمر بن عبد العزيز.
وينجرب مبا يأيت:
 -1أنه قد جاء متصال من وجه آخر ،فقد أورده الاللكائي يف "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" برقم (،)131
واخلطيب يف "الفقيه واملتفقه" برقم ( )155بإسناديهما إىل يعقوب ابن سفيان ،ثنا سعيد بن أيب مرمي ،ثنا رشدين بن
سعد ،حدثين عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز به.
وأورده اآلجري يف "الشريعة" برقم ( )12بإسناده إىل مطرف بن عبد اهلل يقول  :مسعت مالك بن أنس -رضي
اهلل عنه -إذا ذكر عنده الزائغون يف الدين يقول  :قال عمر بن عبدالعزيز -رمحه اهلل" : -سن رسول اهلل -صلى اهلل عليه
وسلم -ووالة األمر من بعده سننا...اخل.
وذكر حمقق "الشريعة" الدكتور عبد اهلل بن عمر الدميجي يف خترجيه هلذا األثر أن اخلالل أورد هذا األثر يف
اإلميان (ق.)125
 -2إنا ال نعرف أحدا من العلماء اعرتض على كالم هذا اخلليفة عمر بن عبدالعزيز.
فهذا األثر القيّم تل ّقاه األئمة بالقبول ،ومنهم أئمة العقائد الذين يسوقونه يف كتبهم خالل ردودهم على أهل
البدع والضالل.
وال أعرف يف حدود علمي من انتقد هذا األثر أو اعرتض عليه ،بل ما نرى من العلماء إال االحتجاج به.
وذلك ألن له ما يسنده من السنة املطهرة كحديث" :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي".
وكتصرفات اخللفاء الراشدين اليت أمجع عليها الصحابة.
مثل :مجع أيب بكر -رضي اهلل عنه -الصحائف يف مصحف واحد بإشارة من عمر -رضي اهلل عنه.-
ومثل مجع عثمان -رضي اهلل عنه -الناس على مصحف واحد ،وإحراق ما عداه من املصاحف.
ومثل مجع عمر -رضي اهلل عنه -الناس على إمام واحد يف صالة الرتاويح.
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وكلها تصرفات رشد وهدى وحق.
واألذان الذي سنّه عثمان –رضي اهلل عنه -من هذا الباب عند أول النهى واأللباب.
وإذا كان هناك معرتض عليه ،فليعلن اعرتاضه على هذه التصرفات الرشيدة ،وإذا سلّم هبذه التصرفات ،فيلزمه
التسليم هبذا األذان.
قال اإلمام أبو بكر بن املنذر –رمحه اهلل -يف كتابه "األوسط" (:)93/1
"أمر عثمان بن عفان ملا كثر الناس بالنداء الثالث يف العدد ،وهو األول الذي بدأ به بعد زوال الشمس بني
املهاجرين واألنصار ،فلم يكره أحد منهم علمناه ،مث مضت األمة عليه إىل زماننا هذا".
وهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل -يقول يف "منهاج السنة النبوية" (:)225/3
" مث من العجب أن الرافضة تنكر شيئا فعله عثمان مبشهد من األنصار واملهاجرين ومل ينكروه عليه واتبعه
املسلمون كلهم عليه يف أذان اجلمعة".
أقول :إن اعتبار هذا األذان بدعة ضاللة – وقد سلّم به املهاجرون واألنصار واملسلمون بعدهم -ألمر خطري
وخطري جدا.

هذا وسأناقش ما يستحق المناقشة من أقوال العنابي:
أولا -قال العنابي في مقدمة مقاله (ص:)2
"فقد استوقفين نظري يف حبث نشر للشيخ ربيع -وفقه اهلل -بعنوان( :الذب عن اخلليفة الراشد عثمان -رضي
اهلل عنه ،)-وهالين ما ذكر فيه من تضعيف أثر ابن عمر-رضي اهلل عنهما -وما فيه من بعد عن مسلك أئمة احلديث
والعلل يف التضعيف واإلعالل ،مبا يشنف آذان أهل األهواء للتطلع إىل تضعيف أحاديث الثقات بغري حجة ،وهذا
مسلك ال يرضاه الشيخ ربيع -حفظه اهلل -للسنة النبوية ورجاهلا البتة ،ولكن الدفاع عن اخلطأ الصادر من هؤالء
املفتونني جر إىل هذا اخلطأ ،والشيخ -حفظه اهلل -عزيز وكبري عندنا ،ولكن احلق أعز منه وأكرب".
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أقول:
يتضمن الطعن يف أصحاب رسول اهلل -صلى
 -1مل أض نعف هذا األثر إال حبجج قوية جدا ،منها أنه أثر منكر ّ

اهلل عليه وسلم -ومن اتبعهم بإحسان ،ولكنك مل تعتد هبا.

ومنها ما أسلفته من تصرفات اخللفاء الراشدين اليت أمجع عليها الصحابة ،ومنها األذان العثماين.
 -2قولك " :وما فيه من بعد عن مسلك أئمة احلديث والعلل يف التضعيف واإلعالل".
أقول :مل أنطلق يف تضعيفه إال من صميم مسلك أهل احلديث ،فعليك باإلنصاف والتواضع ومراقبة اهلل يف ما
تقولَ ( ،ما يَـ ْلفظ م ْن قَـ ْول إال لَ َديْه َرقيب َعتيد)
تضمنه هذا األثر املنكر من طعن يف أصحاب حممد -صلى
 -3كان الواجب أن يهولك ويقض مضجعك ما ّ

اهلل عليه وسلم. -

 -1إن نفاحكم أنت وأمثالك عن هذا األثر املنكر ملما يشنف آذان أهل الضالل أعداء الصحابة الكرام من
الروافض واخلوارج وغريهم ،لو كنتم تعلمون.
 -5قولك " :ولكن الدفاع عن اخلطأ الصادر من هؤالء املفتونني جر إىل هذا اخلطأ".
أقول :ما دليلك أين أدافع عن أناس مفتونني؟
أنا أدافع عن أصحاب حممد -صلى اهلل عليه وسلم -على منهج أهل السنة والتوحيد.
 -9وأقول :سبحان اهلل ،الذي يذب عن أصحاب رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -تعتربه مفتونا مبقاييسكم،
هذا منطق غريب.
ثانيا -قال العنابي في (ص:)8
تقر به عينه ،وتسكن إليه نفسه ،من توثيق األئمة هلشام بن الغاز ،ونقض ما متسك به
"وسنسوق للقارئ ما ّ
رده شك بإذن اهلل تعاىل".
الشيخ ربيع –وفقه اهلل -من أقوال األئمة يف تضعيفه ،وغري ذلك مما ذكره ،مبا مل يبق يف ّ
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أقول :ال تقر عني أحد برواية منكرة مؤداها الطعن يف أصحاب حممد -صلى اهلل عليه وسلم-؛ بأهنم يقرون
ت للناس
بدعة تعلن يف كل أسبوع يف أعلى األماكن ،واهلل قد أثىن عليهم بأهنم خري أمة ،فقال" :كْنت ْم َخْيـَر أمة أ ْخر َج ْ

تَأْمرو َن بالْ َم ْعروف َوتَـْنـ َه ْو َن َعن الْمْن َكر َوتـ ْؤمنو َن بالله".
ثالث ا -قال العنابي في (ص:)8

"أقوال أئمة الحديث في توثيق هشام بن الغاز:
 -1اإلمام يعقوب بن سفيان الفسوي –رمحه اهلل:-
قال يعقوب يف "املعرفة والتاريخ" (ص( :)262ابن جابر ثقة ،وهشام (يعين ابن الغاز) ثقة".اهـ".
أقول :ما نقلته من توثيق يعقوب بن سفيان الفسوي إمنا أخذه من عبد الرمحن بن إبراهيم ،وهو دحيم ،فعاد
األمر إىل دحيم.
والدليل أن الفسوي إمنا هو متابع لدحيم :كالم الفسوي اآليت:
قال الفسوي يف "املعرفة والتأريخ" (:)311/2
"فقلت لعبد الرمحن :حممد بن مهاجر ؟ قال :ثقة .قلت :هشام ابن الغاز ؟ قال :ما أحسن استقامته يف
احلديث( ،)1قال :وكان الوليد يثين عليه وعلى ابن جابر .قال :وذكر ابن جابر عن النب صلى اهلل عليه وسلم قال:
احضروا موتاكم خبري .وقال هشام عن مكحول إن عمر قال ،فقلت :ابن جابر ثقة وهشام ثقة فكيف اختلفوا ؟ قال:
فحدثين الغضور قال مسعت مكحوال حيدث عن عمر عن النب صلى اهلل عليه وسلم قال :فعرفت أهنم مل يغلطوا.
فسألت أبا سعيد عبد الرمحن بن إبراهيم :أي أصحاب مكحول أعلى ؟ قال :سليمان بن موسى ويزيد بن يزيد
بن جابر والعالء بن احلارث.
قلت له :األوزاعي كان قليل اجملالسة ملكحول ؟ قال :أجل.

 - 1لقد حتاشى دحيم كلمة "ثقة" اليت أطلقها على حممد بن مهاجر ،فتأمل.
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قلت :فسعيد بن عبد العزيز ؟ قال :نعم".
أقول :وهبذه األسئلة من الفسوي يظهر أنه تلميذ لعبد الرمحن بن إبراهيم ،تابع له يف الكالم على هؤالء
املذكورين ،مث انظر كيف ق ّدم دحيم سليمان بن موسى والعالء بن احلارث-ومها صدوقان عنده -على هشام بن الغاز يف
مكحول ،ويرى أهنما أعلى منه.

رابعا -قال العنابي في (ص:)8
" -2اإلمام أبو حا م الرازي –رمحه اهلل:-
قال ابنه اإلمام ابن أيب حا م –رمحهما اهلل -يف ترمجة عمر بن عمرو بن عبد األمحوسي:
"مسعته يقول :ال بأس به صاحل احلديث ،هو من ثقات احلمصيني بابة عتبة بن أيب حكيم وهشام بن الغاز"،
"اجلرح والتعديل" (.")128/9
أقول :تأمل أيها املنصف جيدا كالم أيب حا م.
حيث قال يف ترمجة عمر بن عمرو األمحوسي" :ال بأس به صاحل احلديث هو من ثقات احلمصيني بابة عتبة بن
أيب حكيم وهشام بن الغاز".
وعتبة بن أيب حكيم نقل أبو حا م أن اإلمام أمحد كان يوهنه قليال.
ثم قال ابن أبي حاتم" :انا أبو بكر بن أيب خيثمة فيما كتب إل قال :مسعت حيىي ابن معني يقول :عتبة بن
أىب حكيم ضعيف احلديث.
قال عبد الرمحن بن أيب حا م :سئل أيب عنه ،فقال :صاحل ،ال بأس به".
فهذا اإلمام أمحد يوهن عتبة بن أيب حكيم قليال ،وابن معني يقول فيه :ضعيف ،وأبو حا م يقول :صاحل ،ال
بأس به.
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وهو وهشام بن الغاز عنده من بابة واحدة.
فالنتيجة هي أن هشام بن الغاز عند أيب حا م وابنه "صاحل ،ال بأس به"  ،ومها ال حيتجان مبن يقال فيه :إنه
صاحل ،أو ال بأس به.
وقال احلافظ ابن حجر يف عتبة بن أيب حكيم" :صدوق خيطئ كثريا".
وقال الذهب يف "الكاشف"  :خمتلف يف توثيقه".
والذي يدرس مرويات هشام بن الغاز يصل إىل أنه صدوق ،كثري اخلطأ ،أو صاحل احلديث كما قال اإلمام أمحد،
وال يبعد عن عتبة بن أيب حكيم يف نظري.
خامسا -قال العنابي في (ص:)8
"  -3اإلمام ابن معني رمحه اهلل:
 )1قال إسحاق بن منصور عن حيىي بن معني :ثقة .اجلرح والتعديل (.)96/1
 )2قال ابن حمرز عن حيىي بن معني :ثقة .روايته عن ابن معني (الرتمجة -)112كما يف حاشية هتذيب الكمال.-
 )3أما رواية الدوري؛ فسيأيت –بإذن اهلل -ذكرها ،وبيان موافقتها لرواية غريه عن ابن معني".
أقول :يف تأريخ الدوري برقم (" :)5321وهشام بن الغاز ليس به بأس".
فلماذا تؤجل ما نقله الدوري عن ابن معني ،وهو يؤكد أن هشاما عند ابن معني ال بأس به.
سادسا -قال العنابي في (ص:)8
" -1اإلمام عبد الرمحن بن إبراهيم -دحيم -رمحه اهلل:
نقل عثمان بن سعيد الدارمي عن دحيم قوله يف هشام بن الغاز :ثقة" .هتذيب الكمال".
وقال يعقوب بن سفيان يف "املعرفة والتاريخ" ( )311/2قلت لعبد الرمحن بن إبراهيم -يعين دحيما :-هشام بن الغاز؟
قال :ما أحسن استقامته يف احلديث .اهـ
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وهذا اللفظ من ألفاظ التوثيق ،وهو موافق لقوله األول.
ولذلك جتد الذهب يف "امليزان" ،و"تأريخ اإلسالم" ،وصاحب "الوايف بالوفيات" ( )122/6وغريهم ،ينقلون عن دحيم
توثيقه البن الغاز".

سابعا -زاد العنابي في الطبعة المعدلة (ص )9الكالم اآلتي:

"ودحيم شامي ،وهو أعرف بأهل بلده ،وقد صرح باستقامة ابن الغاز يف احلديث ،قال العالمة املعلمي –رمحه
اهلل تعاىل( :-استقامة الراوي( )1تثبت عند احملدث بتتبعه حديث الراوي واعتبارها ،وتبني أهنا كلها مستقيمة تدل على
أن هذا الراوي كان من أهل الصدق واألمانة"" ،التنكيل" (.)69/1
نقلت عنهم توثيق هشام أهنم قد قاموا بتتبع أحاديث هشام واعتبارها،
أقول :أثبت بالرباهني أن كل َم ْن َ
فوجدوا أن كلها مستقيمة ،فوثقوه بناء على هذا التتبع واالعتبار.
أما أنا فأعتقد أن كثريا منهم ،وال سيما املتأخرين إمنا تابعوا املتقدمني مثل ابن معني ودحيم بدون تتبع وال
اعتبار.
ثامن ا -قال العنابي في (ص:)9
" -5اإلمام ابن سعد –رمحه اهلل:-
قال ابن سعد :وكان ثقة" .الطبقات الكربى" البن سعد (.")198/6
أقول :حممد بن سعد ليس من أئمة اجلرح والتعديل ،قال ابن أيب حا م يف "اجلرح والتعديل" (" :)292/6حممد
بن سعد صاحب الواقدي وكاتبه ...سألت أيب عنه ،فقال :يصدق رأيته جاء إىل القواريرى وسأله عن أحاديث فحدثه.
وقال احلافظ ابن حجر" :صدوق ،فاضل".
ومن يف هذه املرتبة ال يعد من أهل اجلرح والتعديل.
 - 1يف "التنكيل" " :الرواية".
16

تاسع ا -قال العنابي في (ص:)9
" -9اإلمام حممد بن عبد اهلل بن عمار املوصلي –رمحه اهلل:-
قال حممد بن عبد اهلل بن عمار املوصلي يف هشام بن الغاز :ثقة .كما يف "تأريخ بغداد" (.")11/11
أقول :وأما حممد بن عبد اهلل بن عمار املوصلي فثقة حافظ إال أن الذي روى عنه هذا التوثيق هلشام وهو
احلسني بن إدريس األنصاري مشكوك يف أمره.
فقد أورد ترمجته ابن أيب حا م يف "اجلرح والتعديل" ( )16/3فقال:
" احلسني بن إدريس األنصاري املعروف بابن خرم اهلروي ،روى عن خالد بن اهلياج بن بسطام كتب إل جبزء
من حديثه عن خالد بن اهلياج بن بسطام فأول حديث منه باطل وحديث الثاين باطل وحديث الثالث ذكرته لعلي بن
احلسني بن اجلنيد فقال ل أحلف بالطالق أنه حديث ليس له أصل.
وكذا هو عندي ،فال أدري منه أو من خالد بن هياج بن بسطام".
أقول :لقد ساق ابن أيب حا م هذا الكالم يف ترمجة هذا الرجل ومل يوثقه ،ومل ينقل عن أحد توثيقه ،بل ساق يف
وصرح بالشك فيمن هو املتهم أهو احلسني بن إدريس أم من شيخه خالد بن اهلياج ،وبناء
ترمجته ثالثة أحاديث باطلةّ ،

على هذا فال يعتد هبذا التوثيق من حممد بن عبد اهلل بن عمار املوصلي.
عاشرا -قال العنابي في (ص:)9
" -6الثقة املأمون صدقة بن خالد -رمحه اهلل:-

قال يعقوب يف "املعرفة والتأريخ" (( :)311/2حدثنا هشام بن عمار ،قال :حدثنا صدقة بن خالد ،قال:
حدثنا أبو العباس هشام بن الغاز وهو ثقة".اهـ
وصدقة بن خالد ،هو األموي موالهم أبو العباس الدمشقي ،روى امليموين عن أمحد بن حنبل أنه قال :ثقة
مأمون " .سؤاالته" (.)511
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وهو ممن نقل األئمة جرحه وتعديله يف كتبهم؛ فهذا اإلمام املزي –رمحه اهلل -ينقل عنه يف عدة تراجم يف
"هتذيب الكمال" ( ،)18/8و ( ،)118-116/12و ( ،)292/32وهذا األخري هو املوضع الذي وثق فيه ابن الغاز.
وهو ممن روى عن هشام بن الغاز وباشر مساع حديثه؛ فيكون توثيقه مبنيا عن دراية حبال حفظه واتقانه".

أقول :وأما صدقة بن خالد فعلى ثقته ليس من أئمة اجلرح والتعديل ،والراوي عنه هلذا التوثيق وهو هشام بن
عمار ،قال فيه احلافظ بن حجر :صدوق مقرئ ،كرب فصار يتلقن ،فحديثه القدمي أصح".
فنحن ال ندري هل روى هذه التزكية هلشام بن الغاز قبل اختالطه أو بعده فيسقط االحتجاج هبا.
قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ( )11/1مميزا بين أئمة الجرح والتعديل وبين غيرهم ،ولو كانوا
من الثقات فضالا عن من دونهم:
" [ مراتب الرواة ] فمنهم الثبت احلافظ الورع املتقن اجلهبذ الناقد للحديث  -فهذا الذي ال خيتلف فيه ،ويعتمد على
جرحه وتعديله ،وحيتج حبديثه وكالمه يف الرجال.
ومنهم العدل يف نفسه ،الثبت يف روايته ،الصدوق يف نقله ،الورع يف دينه ،احلافظ حلديثه ،املتقن فيه ،فذلك العدل الذي
حيتج حبديثه ،ويوثق يف نفسه.
ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله اجلهابذة النقاد  -فهذا حيتج حبديثه.
ومنهم الصدوق الورع املغفل الغالب عليه الوهم واخلطأ والغلط والسهو فهذا يكتب من حديثه الرتغيب والرتهيب والزهد
واآلداب وال حيتج حبديثه يف احلالل واحلرام.
وخامس قد ألصق نفسه هبم ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق واألمانة ،ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أول
املعرفة منهم الكذب  -فهذا يرتك حديثه ويطرح روايته".
والنقاد هم العلماء بالرجال أولو املعرفة ،وهم أهل املرتبة األوىل.
الحادي عشر -قال العنابي في (ص:)11-9
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" -8احلافظ عبد الرمحن بن يوسف بن خراش:
قال عبد الرمحن بن يوسف بن خراش :كان من خيار الناس .كما يف "تاريخ بغداد" (.)11/11
وهذا اللفظ من ألفاظ التوثيق ،وابن خراش مطعون فيه ،وتوثيقه هنا قد توبع عليه".
أقول :عبد الرمحن بن يوسف بن خراش رافضي.
1
خرج مثالب الشيخني ،وكان رافضيا.
قال أبو زرعة :حممد( ) بن يوسف احلافظ كان ّ

وذكر عبدان أنه وضع جزأين يف مثالب الشيخني.
انظر "امليزان" ( ،)922/2فكيف تعد هذا الرافضي األفاك من أهل التوثيق ،وهو العدو األلد للصحابة ،ال
سيما الشيخني أيب بكر وعمر –رضي اهلل عنهما-؟.
وهل مثل هذا الرافضي يقبل يف املتابعات؟
الثاني عشر -قال العنابي في (ص:)11
" -1احلافظ ابن حجر العسقالين –رمحه اهلل:-
وقد خلص احلافظ ابن حجر حال هشام بن الغاز بعد اجلمع بني أقوال هؤالء األئمة -اليت نقلها يف التهذيب-
فقال يف "التقريب" :ثقة .اهـ".
أقول :إن احلافظ مل جيمع بني األقوال ،ولو مجع بينها ملا قال يف هشام إنه ثقة ،بل كان سيقول كما قال
الذهب :صدوق.
الثالث عشر -قال العنابي في (ص:)11
" -12اإلمام الذهب –رمحه اهلل:-

 - 1كذا ،والظاهر أنه يريد عبد الرمحن بن يوسف.
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حيث قال يف كتابه "العرب يف خرب من عرب" (وفيات ست ومخسني ومائة)( :هشام بن الغاز اجلرشي الدمشقي
متول بيت املال للمنصور .روى عن مكحول وطبقته .وكان من ثقات الشاميني وعلمائهم) اهـ".
أقول :هذه العبارة فيها تسامح مثل عبارة أيب حا م ،وقد خلص أقوال العلماء يف هشام ،فقال يف "الكاشف":
"صدوق عابد" ،فلم يقتصر الذهب على ما نقلته عنه ،ومل ينقل قول ابن معني أنه ثقة.
مث قال العنابي في (ص:)11
"وقال يف ترمجته من "سري أعالم النبالء" (" :)92/6اإلمام املقرئ احملدث" .اهـ
فهذا هو املعترب -وال شك -من قوله وفاقا ألئمة احلديث ،وهو أصوب من قوله يف كتابه "الكاشف" :صدوق
عابد .اهـ".
أقول:
أ -قولك" :وفاقا ألئمة احلديث" هبذا اإلطالق ليس بصحيح.
ب -قال الذهب يف الصحيفة املشار إليها من "السري":
" قال أمحد بن حنبل :صاحل احلديث.
وروى عباس عن حيىي :ليس به بأس.
وقال حممد بن عبد اهلل بن عمار :شامي ثقة.
وقال ابن خراش :كان من خيار الناس.
وقال الفسوي :سألت دحيما عنه فقال :ما أحسن استقامته يف احلديث".
جـ -ترجيحك لكالم الذهب يف "السري والعرب" على كالمه يف "الكاشف" ليس بصحيح ألمرين:
 -1أن كتابيه "السري والعرب" إمنا مها من كتب التأريخ ،وكتابه "الكاشف" من كتـب اجلـرح والتعـديل ،والـذهب قـد
يتساهل يف كتب التأريخ.
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 -2أمهلت كالم ثالثـة أئمـة ،وهـم اإلمـام أمحـد وابـن معـني وأبـو حـا م ،فبـأي حـق تلغـي كالمهـم ،وهـو الصـواب،
بـل هـو دون ذلــك ،وروايتـه ألثــر ابـن عمـر أن األذان العثمــاين بدعـة مــن أنكـر املنكـرات ،ويرتتــب عليـه شــر كبـري ،أال وهــو
الطعن يف الصحابة ،حيث مل ينكروا على عثمان هذه البدعة املزعومة ،بـل أقروهـا ،وحاشـا عثمـان وحاشـاهم –رضـي اهلل
عنهم -آالف املرات من هذه الوصمة.
ت للناس تَـأْمرو َن بـالْ َم ْعروف
فإن اهلل قد زكاهم أعظم تزكية وشهد هلم أعظم شهادة بقوله( :كْنت ْم َخْيـَر أمة أ ْخر َج ْ

َوتَـْنـ َه ْو َن َعن الْمْن َكر َوتـ ْؤمنو َن بالله).

فرواية ابن الغاز تعارض هذه الشهادة الربانية وغريها من الشهادات الربانية والنبوية.
فأنصــح مــن حيــاول إثباهتــا بــأن يتقــي اهلل يف نفســه ،وال يعــرض نفســه لغضــب اهلل حيــث يعــارض شــهادته العليــا
العظيمة ألصحاب نبيه الكرام ،ويعارض شهادة رسوله الكرمي الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى.
كمــا عليــه أن يبتعــد عــن إثــارة الفــو بــني املســلمني والتعــرض لغضــب أهــل الســنة الغيــورين علــى هــؤالء الصــحب
الكرام.
وأنصــح هــؤالء بلــزوم مــنهج أهــل الســنة الــذين اتفقـوا علــى ذكــر حماســن الصــحابة واإلشــادة هبــا ،والكــف عــن ذكــر
ض ــدها؛ ألن ذل ــك ي ــؤدي إىل انتقاص ــهم وي ــؤدي إىل اس ــتغالل أع ــدائهم م ــن ال ــروافض ل ــذلك أسـ ـوأ اس ــتغالل للطع ــن يف
الصحب الكرام.

الرابع عشر -قال العنابي في (ص:)11
" -11اإلمام أمحد بن عبد اهلل اخلزرجي –رمحه اهلل:-
حيث قال يف "خالصته" (ص )112يف ترمجة هشام بن الغاز معتمدا قول ابن معني" :وثقه ابن معني".اهـ".
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أقول :اعتماد اخلزرجي على توثيق ابن معني فيه نظر؛ ألنه أمهل قول ابن معني اآلخر" :ال بأس به" ،وكذا أمهل
قول اإلمام أمحد" :صاحل" ،وأمهل قول أيب حا م الذي ضاهى به عتبة بن أيب حكيم ،حيث قال فيه" :ال بأس به ،صاحل
احلديث".
والظاهر أن اخلزرجي مل يدرس مرويات هشام بن الغاز ،ولو درسها لوافق اإلمام أمحد وابن معني وأبا حا م يف أنه
صاحل أو ال بأس به ،بل قد يدرك أنه دون ذلك.

الخامس عشر -قال العنابي في (ص:)11
" -12اإلمام األلباين -رمحه اهلل:-
يف عدة مواضع من كتبه ،منها:
 -1حيث قال اإلمام األلباين يف كتابه "التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان" ( )1113/3يف سند أحد
رجاله هشام بن الغاز( :إسناده صحيح ،رجاله كلهم ثقات).اهـ".
أقول :ستأيت دراسة األحاديث اليت يزعم العنايب أن العالمة األلباين صححها.
ذكرت مل
ثم أقول :إن األلباين مل يقل ببدعية أذان عثمان ،بل يرى األخذ هبذا األذان عند احلاجة ،وكل من َ

يصححوا رواية هشام اليت هي موضع النـزاع ،ومل يقولوا ببدعية أذان عثمان ،فضاع جهدك.
السادس عشر -قال العنابي في (ص:)11

" -2وقال اإلمام األلباين يف "جلباب املرأة املسلمة" (ص )116يف سند أحد رجاله هشام بن الغاز( :الرواية
األوىل عند البيهقي يف "السنن" ( )15/6من طريق عيسى ابن يونس :ثنا هشام بن الغاز بن ربيعة اجلرشي عن عبادة بن
ن َس ّي الكندي قال :كتب عمر..اخل .ورواه ابن جرير أيضا (.)15/18
قلت :ورجاله ثقات لكنه منقطع.)..اهـ".
أقول:

 -1هذا األثر مداره على هشام بن الغاز ،وقد اضطرب فيه.
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فتارة يرويه منقطعا ،كما يف رواية عيسى بن يونس عنه عن عبادة بن ن َس ّي الكندي قال :كتب عمر إىل أيب
عبيدة بن اجلراح...اخل.
وتارة يرويه متصال كما يف رواية إمساعيل بن عياش عن هشام نفسه عن عبادة بن ن َس ّي عن أبيه عن احلارث بن
قيس قال :كتب عمر إىل أيب عبيدة...اخل.
وهذا االضطراب يدل على عدم ضبط هشام.
 -2يف نقل العنايب عن العالمة األلباين خلل ،وذلك أن األلباين ساق هلذا األثر إسنادين:
األول -من طريق عيسى بن يونس ،عن هشام منقطعا.
والثاين -من طريق إمساعيل بن عياش عن هشام متصال ،كما أسلفنا ذلك.
ضعف األلباين احلديث من الطريقني.
وقد ّ
أعل أحدمها باالنقطاع ،واآلخر جبهالة نسي.
انظر "جلباب املرأة املسلمة" (ص.)129-115
أما قول العالمة األلباين –رمحه اهلل" :-رجاله ثقات".
فمع جاللته مل ينتبه إىل اضطراب هشام يف رواية هذا األثر ،وكل يؤخذ من قوله ويرد إال رسول اهلل -صلى اهلل
عليه وسلم.-
السابع عشر -قال العنابي في (ص:)11
" -3وقال اإلمام األلباين يف "حترمي آالت الطرب" (ص..( :)99-95وقد خالفه هشام بن الغاز ،فحدث عن
أبيه عن جده ربيعة قال :مسعت رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يقول " :يكون يف آخر أميت اخلسف والقذف
واملسخ".
قالوا  :مب يا رسول اهلل؟ قال" :باختاذهم القينات وشرهبم اخلمور" ...
وأمحد بن زهري هو أمحد بن أيب خيثمة احلافظ ابن احلافظ ،وقد عزاه إليه احلافظ يف ترمجة " ربيعة اجلرشي " من
" اإلصابة " وكذا يف " الفتح " (  ) 212 / 8وسكت عليه إشارة منه إىل قوته ،كما جرى عليه فيه ،وهو حري بذلك
ألن رجاله ثقات غري الغاز بن ربيعة وقد وثقه ابن حبان (  ) 211 / 5وترجم له ابن عساكر برواية ثالثة عنه فمثله
حسن احلديث إذا مل خيالف كما هنا فهو بذلك صحيح)".
أقول :ستأيت مناقشته إن شاء اهلل.
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الثامن عشر -قال العنابي في (ص:)22
"الوجه الثاين :عمل أئمة احلديث على تصحيح حديث ابن الغاز".
أقول :إن الذي يلزمك أن تثبت باألدلة أن أئمة احلديث قد صححوا ذلك األثر ،الذي هو موضع النـزاع،
فتكون بذلك:
وجنحت يف دفاعك عن ابن الغاز وأثره الذي انتقدته.
أثبت غلطي،
َ
 -1قد َ
 -2وأن تؤكد ذلك بتأييد الصحابة والتابعني له.
أما بغري هذين األمرين اهلامني أو أحدمها فتكون قد خرجت عن موضع النـزاع ولو صحح أئمة احلديث غريه
من روايات هشام بن الغاز.
ومع خروجك عن موضع النـزاع ،فسوف أناقش مرويات ابن الغاز اليت سقتَها وت ّدعي أن األئمة قد صححوها،

سوف أناقشها على طريقة السلف يف النقد العلمي املؤيد باألدلة والرباهني لئال يغرت بعملك هذا طالب العلم وعوام
املسلمني فيقعوا يف حمظور شديد ،وهو اعتقاد صحة أحاديث هشام بن الغاز كلها مبا يف ذلك األثر املنكر الذي هو
موضع النـزاع.
التاسع عشر -قال العنابي في (ص:)22
" فمنهم :أ -اإلمام الضياء املقدسي -رمحه اهلل -يف "األحاديث املختارة" فقد صحح له حديثا ( )111/3برقم
(.")2995
أقول :هذا احلديث أخرجه -أيضا -أبو داود برقم (.)5291
ويلتقي إسناده مع الضياء يف عبد الرمحن بن عبد اجمليد عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أنس بن مالك –
َصبَ ْحت أ ْشهد َك
رضي اهلل عنه -أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قالَ " :م ْن قَ َال ح َ
صبح أ َْو ميْسى اللهم إ نين أ ْ
ني ي ْ
ك أ َْعتَ َق الله ربْـ َعه
ت َوأَن حمَمدا َعْبد َك َوَرسول َ
ك أَن َ
يع َخ ْلق َ
ك َوَمالَئ َكتَ َ
َوأ ْشهد َمحَلَةَ َع ْرش َ
ت الله الَ إلَهَ إال أَنْ َ
ك أَنْ َ
ك َو َمج َ

ص َفه َوَم ْن قَا َهلَا ثَالَثا أ َْعتَ َق الله ثَالَثَةَ أ َْربَاعه فَإ ْن قَا َهلَا أ َْربَـعا أ َْعتَـ َقه الله م َن النار".
م َن النار فَ َم ْن قَا َهلَا َمرتَـ ْني أ َْعتَ َق الله ن ْ
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ضعف العالمة األلباين هذا احلديث يف "سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة" ،برقم (.)1211
وقد ّ
وأعلّه بعلتني:
األوىل -بعبد الرمحن بن عبد اجمليد ،قال عنه :إنه ال يعرف كما يف " امليزان " ،وقال احلافظ يف " التقريب " :
جمهول.
األخرى  :أهنم اختلفوا يف مساع مكحول من أنس ،فأثبته أبو مسهر ،ونفاه البخاري ،فإن ثبت مساعه منه فالعلة
عنعنة مكحول ،فقد قال ابن حبان  :رمبا دلس.
مث قال :وللحديث طريق أخرى عن أنس ،وساقه عن بقية من مصادر  ،وأعلّه بعلتني.
إحدامها  :عنعنة بقية ،فإنه كان معروفا بالتدليس.
واألخرى  :جهالة مسلم بن زياد هذا ،قال ابن القطان  :حاله جمهول.
أقول :وقد وضع احلافظ ابن حجر مكحوال يف املرتبة الثالثة من مراتب التدليس( ،ص )113من كتابه" :تعريف
أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس".
فقال" :مكحول الشامي الفقيه املشهور تابعي يقال إنه مل يسمع من الصحابة إال عن نفر قليل ،ووصفه بذلك
ابن حبان ،وأطلق الذهب أنه كان يدلس ،ومل أره للمتقدمني إال يف قول ابن حبان".
صرحوا فيه بالسماع ،ومنهم
واملرتبة الثالثة عنده هي َم ْن أكثر م ْن التدليس ،فلم حيتج األئمة من أحاديثهم إال مبا ّ

رد حديثهم مطلقا ،ومنهم من قبلهم كأيب الزبري.
من ّ

وأزيد علة ثالثة ،وهي سوء حفظ هشام بن الغاز .
قال العنابي في (ص:)22
" -2واإلمام احلاكم -رمحه اهلل -يف "املستدرك على الصحيحني":
 )1حديث رقم (.)122/1( )1216
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 )2حديث رقم (.)391/2( )3269
 )3حديث رقم (.)13/3( )1521
 )1حديث رقم (.")298/1( )6923

الكالم على األحاديث التي رواها الحاكم في "المستدرك" ،وأوردها العنابي في مقاله المردود
عليه:
أقول:
العشرون -1 -قال احلاكم يف "املستدرك" (:)283/1
" -1216أنبأ عبد اهلل بن احلسني القاضي ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا حممد بن عيسى بن الطباع ثنا مصعب
بن سالم عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال :كان النب -صلى اهلل عليه وسلم -إذا خرج يوم اجلمعة فقعد
على املنرب أذن بالل هذا حديث صحيح اإلسناد فإن هشام بن الغاز ممن جيمع حديثه ومل خيرجاه .
أقول :أعتقد أن هذا األثر هنا هو الذي مسعه هشام بن الغاز من نافع عن عبد اهلل ابن عمر -رضي اهلل
عنهما.-
وهذا األثر حق؛ ألنه يعضده أحاديث صحيحة؛ وألنه خال من تلك الزيادة الباطلة اليت تصم األذان الذي سنّه
اخلليفة الراشد عثمان -رضي اهلل عنه -بأنه بدعة ضاللة ،وتعود عليه وعلى الصحابة والتابعني بالطعن.
فأنصحكم  -لوجه اهلل -أنت وإخوانك بأن تأخذوا هبذا األثر اخلال من تلك الزيادة الباطلة ،ودعوا التعلق هبا،
وبذلك تكونون من املتبعني للصحابة بإحسان ،وتبتعدون عن مصادمتهم ومشاقتهم ،وذلكم خري لكم يف الدنيا
واآلخرة ،أسأل اهلل أن يوفقنا وإياكم لكل خري.
الحادي والعشرون -2 -قال احلاكم يف "املستدرك" (:)331/2
" -3269حدثين أبو النضر حممد بن حممد الفقيه بالطابران ،حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ،حدثنا سليمان
بن عبد الرمحن الدمشقي ،حدثنا الوليد بن مسلم ،حدثنا هشام بن الغاز ،أخربين نافع ،عن ابن عمر -رضي اهلل
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عنهما -أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -وقف يوم النحر بني اجلمرات يف احلجة اليت حج ،فقال للناس أي يوم
هذا؟ قالوا :هذا يوم النحر ،قال :فأي بلد هذا؟ قالوا :البلد احلرام ،قال :فأي شهر هذا؟ قالوا :الشهر احلرام ،قال :هذا
يوم احلج األكرب .فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد يف هذا اليوم ،مث قال :أال هل بلغت؟
قالوا :نعم .فطفق رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يقول :اللهم اشهد .مث ودع الناس ،فقالوا :هذه حجة الوداع" .
هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذه السياقة وأكثر هذا املو خمرج يف الصحيحني إال قوله إن يوم احلج األكرب
يوم النحر سنة فإن األقاويل فيه عن الصحابة والتابعني -رضي اهلل عنهم -على خالف بينهم فيه فمنهم من قال يوم
عرفة ومنهم من قال يوم النحر".

أقول:
 -1يف هذا احلديث من طريق هشام ثالث خمالفات حلديث ابن عمر يف الصحيحني ،منها قوله :قال -أي
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم" :-هذا يوم احلج األكرب".
 -2ونسب إىل ابن عمر أنه قال :مث ودع الناس ،فقالوا :هذه حجة الوداع".
 -3وقوع األسئلة من رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ،-واألجوبة من الصحابة.
والثابت يف الصحيحني عن ابن عمر أن األسئلة واألجوبة من رسول اهلل ،فأما الصحابة فإهنم يقولون عند كل
سؤال" :اهلل ورسوله أعلم" ،وسيأيت بيان ذلك.
وما أعتقد أن ابن عمر –رضي اهلل عنهما -قال هذا وال ذاك ،وإمنا مها من أوهام هشام بن الغاز.
ومما يؤكد ما أقول ما رواه اإلمام البخاري -رمحه اهلل ،-حيث يقول يف "صحيحه" رقم (:)1123 ،1122
حدثنا حيىي بن سليمان ،قال :أخربين ابن وهب ،قال  :حدثين عمر بن حممد أن أباه حدثه عن ابن عمر -
ني أَظْهرنَاَ ،وَال نَ ْدري َما َحجة
رضي اهلل عنهما -قال " :كنا نَـتَ َحدث حبَجة الْ َوَداع َوالن ُّ
صلى الله َعلَْيه َو َسل َم -بَـ ْ َ
بَ-
ب إال أَنْ َذ َر أمتَه،
ب يف ذ ْكرهَ ،وقَ َالَ " :ما بَـ َع َ
ث الله م ْن نَ ي
الْ َوَداع ،فَ َحم َد اللهَ َوأَثْـ َىن َعلَْيه ،مث ذَ َكَر الْ َمس َ
يح الدج َال فَأَطْنَ َ
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س َعلَى َما
س َخيْ َفى َعلَْيك ْم :أَن َربك ْم لَْي َ
أَنْ َذ َره نوح َوالنبيُّو َن م ْن بَـ ْعدهَ ،وإنه َخيْرج فيك ْم ،فَ َما َخف َي َعلَْيك ْم م ْن َشأْنه فَـلَْي َ

س بأ َْع َوَرَ ،وإنه أ َْع َور َع ْني الْي ْم َىنَ ،كأَن َعْيـنَه عنَبَة طَافيَة.
َخيْ َفى َعلَْيك ْم –ثََالثا -إن َربك ْم لَْي َ

 -1123أََال إن اللهَ َحرَم َعلَْيك ْم د َماءَك ْم َوأ َْم َوالَك ْم َ ،كح ْرَمة يَـ ْومك ْم َه َذا ،يف بـَلَدك ْم َه َذا ،يف َش ْهرك ْم َه َذا ،أََال

ضرب
َه ْل بَـل ْغت" .قَالوا :نَـ َع ْم ،قَ َال" :اللهم ا ْش َه ْد – ثََالثاَ -ويْـلَك ْم ،أ َْو َوْحيَك ْم ،انْظرواَ ،ال تَـ ْرجعوا بَـ ْعدي كفارا ،يَ ْ
اب بَـ ْعض".
بَـ ْعضك ْم رقَ َ
ولو مسع ابن عمر رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يقوهلا لسجلها يف روايته حلجة الوداع؛ ألهنا مما يهمه
ويتطلع إليه.
وكذلك قوله" :هذا احلج األكرب" ،لو مسعه ابن عمر لذكره يف روايته هلذا احلديث.
وهذا من األدلة على وهم هشام بن الغاز يف هاتني الزيادتني.
الثاني والعشرون -3 -قال احلاكم يف "املستدرك" (:)86-89/3
" -1521حدثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ ،ثنا عبدان األهوازي ،ثنا هارون بن إسحاق اهلمداين ،ثنا
أبو خالد األمحر ،عن هشام بن الغاز وابن عجالن وحممد ابن إسحاق ،عن مكحول ،عن غضيف بن احلارث ،عن أيب
ذر -رضي اهلل عنه -قال  :مر فىت على عمر ،فقال عمر :نعم الفىت ،قال :فتبعه أبو ذر ،فقال :يا فىت استغفر ل،
فقال :يا أبا ذر أستغفر لك وأنت صاحب رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال :استغفر ل ،قال :ال أو ختربين،
فقال :إنك مررت على عمر -رضي اهلل عنه -فقال :نعم الفىت ،وإين مسعت رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يقول:
إن اهلل جعل احلق على لسان عمر وقلبه" .هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذه السياقة".
أقول :أما قوله -صلى اهلل عليه وسلم" : -إن اهلل تعاىل جعل احلق على لسان عمر وقلبه".
فصحيح؛ ألنه روي من طرق عن نافع عن ابن عمر -رضي اهلل عنهما -مرفوعا.
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 -1قال اإلمام أمحد -رمحه اهلل -يف "مسنده" ( :)53/2حدثنا عبد امللك بن عمرو حدثنا نافع بن أيب
نعيم( )1عن ابن عمر عن النب -صلى اهلل عليه وسلم ،-قال" :إن اهلل تعاىل جعل احلق على لسان عمر وقلبه".
رجال إسناده من رجال الشيخني إال نافع بن أيب نعيم ،وهو املقرئ املشهور.
قال الذهب يف "امليزان" ( " :)212/1نافع بن أىب نعيم ،أبو رومي ،أحد القراء السبعة ،ومقرئ أهل املدينة ،روى
عن األعرج ،وعن نافع ،وغري واحد .ثبت يف القراءة .وقد وثقه ابن معني .وقال ابن املديين :كان عندنا ال بأس به.
وأما أمحد بن حنبل فقال :كان يؤخذ عنه القرآن ،وليس بشيء يف احلديث.
 ...وقال النسائي :ليس به بأس".
مث نقل الذهب عن ابن عدي ما خالصته أن له نسخة عن األعرج عن أيب هريرة ،وله عن األعرج نفسه حنو
مائة حديث.
وله عن نافع قدر مخسني حديثا ،مث نقل الذهب عن ابن عدي قوله:
"ومل أر يف أحاديثه شيئا منكرا ،وأرجو أنه ال بأس به".
فت كالم األئمة فيه ،فهو ال ينـزل عن درجة صدوق،
فهذا اإلسناد رجاله ثقات إال نافع بن أيب نعيم ،وقد عر َ

فحديثه حسن ،ويرتقي إىل الصحة باملتابعات.

وأخرجه اإلمام أمحد يف "املسند" ( )15/2بإسناد آخر ،قال :حدثنا أبو عامر حدثنا خارجة بن عبد اهلل
األنصاري عن نافع عن ابن عمر به.
وهو يف "فضائل الصحابة" لإلمام أمحد ( ،)252/2حديث (.)313
وأخرجه الرتمذي ( )56/9حديث ( )3982قال :حدثنا حممد بن بشار ،قال :حدثنا أبو عامر العقدي ،قال:
حدثنا خارجة بن عبد اهلل ،عن نافع به ،وزاد ثناء من ابن عمر على أبيه.
 - 1قال فيه أبو حا م يف "اجلرح والتعديل"" :صدوق" ،وقال احلافظ ابن حجر يف "التقريب"" :صدوق".
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مث قال الرتمذي " :ويف الباب عن الفضل بن العباس وأيب ذر وأيب هريرة –رضي اهلل عنهم.-
وقال :وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".
ضعفه أمحد ،وقال ابن معني :ليس به بأس ،وقال احلافظ ابن حجر :
وخارجة بن عبد اهلل قال فيه الذهبّ " :

صدوق ،له أوهام.

فحديثه يصلح يف املتابعات والشواهد ،فريقى ويرتقي بذلك.
وقال الطرباين يف "املعجم األوسط" ( )338/3حديث (:)3332
"حدثنا جعفر بن إلياس بن صدقة الكباش املصري ،قال :نا عبد اهلل بن صاحل ،قال :حدثين ابن وهب ،عن
مالك بن أنس ،عن نافع عن ابن عمر ،قال :قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه و سلم :-إن اهلل جعل احلق على لسان
عمر وقلبه".
جعفر بن إلياس قال ابن ماكوال :حدث عن أصبغ بن الفرج ونعيم بن محاد ،روى عنه أبو احلسن علي بن حممد
املصري والطرباين وغريمها.
وعبد اهلل بن صاحل املصري قال فيه احلافظ ابن حجر :صدوق ،كثري الغلط ،ثبت يف كتابه ،وكان فيه غفلة خ
د ت ق.
وقال احلافظ الذهب فيه " :وكان صاحب حديث ،فيه لني ،قال أبو زرعة :حسن احلديث مل يكن ممن يكذب،
وقال الفضل الشعراين :ما رأيته إال حيدث أو يسبح ،وقال ابن عدي :هو عندي مستقيم احلديث له أغاليط وكذبه
جزرة".
أقول :حاشاه من الكذب ،كيف وقد وثّقه ابن معني.
ونفى عنه أبو زرعة الكذب ،وقال  " :حسن احلديث مل يكن ممن يكذب".
فاحلديث من هذا الوجه فيه ضعف يسري ،لكن له متابعات ،يرتقي هبا إىل درجة الصحة.
31

ثم أقول :إن هذا احلديث الذي فيه ذكر هشام بن الغاز وابن عجالن قد رواه عدد من األئمة عن ابن إسحاق
فقط ،ال ذكر فيه هلشام ابن الغاز ،وال البن عجالن ،فأخشى أن ذكر هذين الرجلني يف هذا اإلسناد من أوهام أيب
خالد األمحر.
فقد قال فيه احلافظ ابن حجر :صدوق ،خيطئ.
وقال فيه الذهب :صدوق إمام ،مث ذكر شيوخه ،وبعض من روى عنه.
مث قال :قال ابن معني :ليس حبجة.
وأورد ابن عدي ترمجته يف "الكامل" ( ،)653وصدر ترمجته بقول حيىي بن معني" :أبو خالد األمحر صدوق ،ليس
حبجة".
وتفرد هبا.
مث أورد له عددا من األحاديث أخطأ فيهاّ ،
مث قال يف هناية ترمجته " :وأبو خالد األمحر له أحاديث صاحلة ،ما أعلم له غري ما ذكرت مما فيه كالم وحيتاج فيه إىل
بيان ،وإمنا أتى هذا من سوء حفظه فيغلط وخيطئ ،وهو يف األصل كما قال ابن معني :صدوق وليس حبجة".
أقول :وأعتقد أن إقحام هشام بن الغاز وابن عجالن يف إسناد احلديث الذي رواه احلاكم إمنا هو من أوهام أيب
خالد األمحر ،ومن األدلة على خطئه وأن هذا احلديث إمنا هو حديث ابن إسحاق ما يأيت.
قال اإلمام أمحد يف "مسنده" (:)166 ،115 ،195 /5
احلَارث َرجل م ْن أَيْـلَةَ قَ َال َمَرْرت بع َمَر بْن
ضْيف بْن ْ
" َحدثـَنَا يَزيد َحدثـَنَا حمَمد بْن إ ْس َح َ
اق َع ْن َمكْحول َع ْن غ َ
ك
ْ
ت يَـ ْر َمح َ
اخلَطاب فَـ َق َال ن ْع َم الْغ َالم فَاتـبَـ َعين َرجل مم ْن َكا َن عنْ َده فَـ َق َال يَا ابْ َن أَخي ْادع اللهَ ل خبَْري قَ َال قـ ْلت َوَم ْن أَنْ َ
ك قَ َال يَا
َح ُّق أَ ْن تَ ْدع َو ل م نين لَ َ
صلى الله َعلَْيه َو َسل َم فَـق ْلت َغ َفَر الله لَ َ
ك أَنْ َ
صاحب َرسول الله َ
الله قَ َال أَنَا أَبو َذ ير َ
تأَ
صلى الله َعلَْيه َو َسل َم
ابْ َن أَخي إ نين َمس ْعت ع َمَر بْ َن ْ
ني َمَرْرت به آنفا يَـقول ن ْع َم الْغ َالم َو َمس ْعت َرس َ
اخلَطاب ح َ
ول الله َ
احلَق َعلَى ل َسان ع َمَر يَـقول به".
ض َع ْ
يَـقول إن اللهَ َو َ
ورواه أبو داود يف "سننه" (:)2192
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احلَارث،
ضْيف بْن ْ
قالَ " :حدثـَنَا أ ْ
سَ ،حدثـَنَا زَهْيـرَ ،حدثـَنَا حمَمد بْن إ ْس َح َ
اقَ ،ع ْن َمكْحولَ ،ع ْن غ َ
َمحَد بْن يون َ

احلَق َعلَى ل َسان ع َمَر يَـقول به »".
ض َع ْ
َع ْن أَىب َذ ير ،قَ َالَ :مس ْعت َرس َ
ول الله -صلى اهلل عليه وسلم -يَـقول « :إن اللهَ َو َ
وأخرجه ابن ماجه يف "سننه" حديث (:)128

قال " :حدثنا أبو سلمة حيىي بن خلف ،حدثنا عبد األعلى ،عن حممد بن إسحاق عن مكحول ،عن غضيف
بن احلارث ،عن أيب ذر قال  :مسعت رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يقول ( :إن اهلل وضع احلق على لسان عمر
يقول به ) .
وساق هذا احلديث ابن أيب عاصم يف "السنة" ( )581/2بإسناده إىل أيب هريرة وإىل بالل مث إىل أيب ذر –رضي
اهلل عنهم -حيث قال:
اق َ ،ع ْن َمكْحول َ ،ع ْن
 -1211ثنا أبو بكر بن أيب شيبةَ ،حدثَـنَا َعْبد اهلل بْن منَْري َ ،ع ْن حمَمد بْن إ ْس َح َ
ول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يَـقول  :إن اللهَ -
ضْيف( )1بْن ْ
احلَارث َرجل م ْن أَيْـلَةَ َ ،ع ْن أَيب َذ ير  ،قالَ :مس ْعت َرس َ
غَ
احلَق َعلَى ل َسان ع َمَر.
ض َع ْ
عز وجلَ -و َ

وأورده اإلمام البغوي يف "شرح السنة" ( )85/11حديث (.)3869
قال " :وحدثنا أبو املظفر التميمي  ،أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان  ،نا خيثمة بن سليمان  ،نا أبو عمرو  ،نا
يعلى بن عبيد  ،نا حممد بن إسحاق  ،عن مكحول عن غضيف بن احلارث  ،قال  :مررت بعمر بن اخلطاب  ،ومعه
نفر من أصحابه  ،فأخذ كمي رجل منهم  ،فقال  :يا فىت ادع ل خبري  ،بارك اهلل فيك  ،قال  :قلت  :ومن أنت
يرمحك اهلل ؟ قال  :أنا أبو ذر الغفاري قال  :قلت  :يغفر اهلل لك أنت أحق  ،قال  :مسعت عمر بن اخلطاب يقول لك
 :نعم الغالم  ،ومسعت رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  -يقول  " :إن اهلل وضع احلق على لسان عمر يقول به ".
وعلى هذا فال يعد هذا احلديث من مرويات هشام بن الغاز ،وال من مرويات ابن عجالن ،فالظاهر أن
إدراجهما يف اإلسناد من أوهام أيب خالد األمحر.

 - 1يف األصل" :غطيف" ،والصواب ما أثبتناه.
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الثالث والعشرون -1 -قال احلاكم يف "املستدرك" (:)212/1
" -6923أخربين احلسن بن حكيم املروزي أنبأ أبو املوجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اهلل أنبأ هشام بن الغاز عن حيان
أيب النضر أنه حدثه قال :مسعت واثلة بن األسقع يقول :مسعت رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يقول :قال اهلل تبارك
وتعاىل( :أنا عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء) هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه".
أقول :هذا احلديث رواه الدارمي يف "مسنده" برقم ( ،)2631وابن حبان يف "صحيحه" برقم (،931 ،933
 ،)935كالمها من طرق مدارها على هشام بن الغاز عن حيان أيب النضر به.
وهذا احلديث مل ينفرد به هشام بن الغاز عن حيان أيب النضر به ،فقد تابعه يزيد بن عبيدة ،وهو صدوق ،عن
حيان أيب النضر عن واثلة مرفوعا ،بلفظ " :أنا عند ظن عبدي يب ،إن ظن خريا فخريا ،وإن ظن شرا فشرا".
رواه الطرباين يف "املعجم الكبري" برقم(.)221
ورواه يف "األوسط" برقم ( .)121
ورواه الطرباين يف "املعجم الكبري" -أيضا -برقم ( )211عن هاشم بن مرثد الطرباين ،ثنا صفوان بن صاحل ،ثنا
الوليد بن مسلم ،عن الوليد بن سليمان بن أيب السائب ،قال :مسعت حيان أبا النضر حيدث عن واثلة بن األسقع قال
مسعت واثلة بن األسقع قال مسعت رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يقول  :قال اهلل -عز وجل :-أنا عند ظن عبدي
يب فليظن عبدي ما شاء".
ويف هذا اإلسناد هاشم بن مرثد ،قال اخلليلي :ثقة ،لكنه صاحب غرائب.
وفيه الوليد بن مسلم ،وهو يدلس تدليس التسوية.
ورواه الطرباين يف "املعجم الكبري" برقم ( ،)215ويف "األوسط" برقم (  ،)6151ويف هذين اإلسنادين عمرو بن
واقد ،وهو مرتوك.
وهذا احلديث مداره من الطرق كلها على حيان أيب النضر ،ومل أجد له ترمجة إال يف "اجلرح والتعديل"
( ،)215-211/3قال فيه أبو حا م :صاحل .
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مث قال ابن أيب حا م " :أنا يعقوب بن إسحاق اهلروي فيما كتب إل نا عثمان بن سعيد الدارمي ،قال :سألت
حيىي بن معني ،قلت :حيان أبو النضر ما حاله ؟ قال :ثقة".
أقول :راجعت تأريخ عثمان بن سعيد الدارمي ،حرف الياء من (ص  ،)221-116فلم أجد فيه من يسمى
بيعقوب بن إسحاق اهلروي ،فأخشى أن هذا اهلروي مل يكن له إملام باحلديث ورجاله ،أو يكون قد وهم فيما نقله عن
ابن معني من توثيق حيان أيب النضر ،مث رجعت إىل "اجلرح والتعديل" ( )221 -223/1لعلي أجد ترمجة ليعقوب ابن
إسحاق اهلروي ،فلم أجده بني من يسمى بيعقوب ،وبناء على هذا فأنا يف شك من ثبوت هذا احلديث ،ال سيما
وهناك يف هذا املعىن ما خيالفه ،وهو حديث أيب هريرة -رضي اهلل عنه .-
فقد روى البخاري يف "صحيحه" حديث ( )6125ومسلم يف "صحيحه" حديث ( )2965بإسنادمها إىل أَيب
صلى الله َعلَْيه َو َسل َم -يَـقول الله تَـ َع َاىل :أَنَا عْن َد ظَ نن َعْبدي يبَ ،وأَنَا َم َعه إذَا
هَريْـَرةَ َ -رض َي الله َعْنه -قَ َال :قَ َال الن ُّ
بَ-
ب إ َل بش ْرب تَـ َقربْت
ذَ َكَرين ،فَإ ْن ذَ َكَرين يف نَـ ْفسه ذَ َك ْرته يف نَـ ْفسيَ ،وإ ْن ذَ َكَرين يف َم َإل ذَ َك ْرته يف َم َإل َخ ْري مْنـه ْمَ ،وإ ْن تَـ َقر َ
ب إ َل ذ َراعا تَـ َقربْت إلَْيه بَاعاَ ،وإ ْن أَتَاين ميَْشي أَتَـْيته َه ْرَولَة".
إلَْيه ذ َراعاَ ،وإ ْن تَـ َقر َ
وروى هذا احلديث اجلليل اإلمام أمحد يف "مسنده" ( ،)113/2والرتمذي يف "سننه" حديث (،)3923
والنسائي يف "السنن الكربى" حديث ( ،)6983وابن ماجه يف "سننه" حديث ( ،)3822وابن حبان يف "صحيحه"
حديث (.)811
فكم هو الفرق بني هذين احلديثني عند أول النهى.
ومن اإلنصاف فإين ال أمحل هشام بن الغاز تَبعة هذا احلديث؛ ملا له من املتابعات ،ولكين أخاف من عدم
ضبط حيان أيب النضر ،ال سيما وأمره فيه غموض ،وإذا قال أبو حا م يف رجل :إنه صاحل ،فإنه عنده ممن ال حيتج به،
بل هذا عنده وعند غريه من احملدثني.
أقول :بعد هذه األحاديث األربعة اليت نقلها العنايب من "املستدرك" للحاكم ،أورد عقبها ثالثة أحاديث من
"تلخيص املستدرك" للذهب ،وهذه األحاديث تعترب تكرارا لثالثة أحاديث مما نقله عن احلاكم ،يفعل ذلك ال أدري عن
غفلة أو رغبة يف تكثري أحاديث هشام بن الغاز.
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كتبه
ربيع بن هادي عمري املدخلي
1131/8/11هـ
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