الحلقة الثانية
دراسة مرويات هشام بن الغاز
بسم اهلل الرحمن الرحيم
أورد العنايب يف مقاله " بيان الغلط يف تضعيف الشيخ ربيع ألثر ابن عمر –رضي اهلل عنهما "-عدددا مدن رواتدا
هشام بن الغاز ،ت ّدعي صحتها ،منهدا بدةعأ أدادتدا بدا نرر تااشدتها يف االقدأ ا عندـن دا ب د" الدب عدن ايلي دأ الرا دد
عثمان وعن الصحابأ النرام رضـان اهلل عليهم على الدوام".
تااشتُها منااشأ علميأ على منهج أهل اادتا وأصـ م.
ومل تقابل العنايب مقايل ا شار إليه إال باألراجيف والطعـن الظا أ ،والتهاوتل الةعيدة كل الةعد عدن مدنهج الفدلف
يف اةـل ااق والتفليم به مع األبف الشدتد.
أعددد أتهددا القددار النددرم ادرا ة مقددايل ا شددار إليدده ،وتأمددل جيدددا وبإتصددا منااشدداي لألدادتددا ا شددار إليهددا مددن
(ص.)53 -24
واليـم أادم للقرا دفعأ جدتدة من أدادتا هشام بن الغاز اتتقدها اإلمام الداراطين وبقيأ من األدادتا واآلثار
اليت رواها ابن الغاز ،أوردها العنايب يف مقاله ،ترى أهنا صحيحأ ،تااشتُها -أتضا -يف ضـ منهج الفلف.
واةل عرض هبه األدادتا ومنااشتها أ ِّ
ُذكر القار بشي من منااشاي الفابقأ اليت مل ترفع العنايب هبا رأبه.
 -1لقد ذكر ُ له كالم ا علمي أن بعض األئمأ ومنهم ابن معني اد تـثقـن اجملاهيل.
 -2وذكر ُ له عددا من فحـل العلما ادد رد أئمدأ النقدد بعدض مروتدافم لت دردهم هبدا ،ومدنهم معمدر وعةددالرزا
الثقتان ااافظان ،فهل ابن الغاز معصـم من ايطأ ،ال جيـز تقد ت رداته؟
 -5ذكر ُ له وألمثاله تلقي الصحابأ والتابعني م بإدفان األذان العثماين بالقةـل والتفليم.
فهل تقدم أثر ابن الغاز ا ننر على ما تلقاه الصحابأ والتابعـن بالقةـل واالدرتام؟
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وهل تقدم ابن الغاز على الصحابأ والتابعني؟ فأي عقل تقةل هبا؟ وهل تـجد يف درتعأ اإلبدالم تقددم د
مهما علت مندزلته على أصحا حممد -صلى اهلل عليه وبلم -ومن تابعهم بإدفان؟
وذكددر ُ ددم مددا تقلدده دديخ اإلبددالم ابددن تيميددأ وابددن ا نددبر مددن إاددان األمددأ علددى اةددـل هددبا األذان العثمدداين ألتدده أمددر بدده
خلي أ را د.
 -4ذكر ُ م أن كال من ايلي تني الرا دتن أيب بنر وعمدر –رضدي اهلل عنهمدا -صددر منهمدا تصدرفا مثدل
تصر عثمان ،وأاعت األمأ وعلى رأبهم الصحابأ النرام على اةـل هبه التصدرفا وادرتامهدا والتفدليم هبدا ،فحاصدـا
عنها ومل تنةفـا بةنت

أ جتاهها ،وتفأ م اذا هبه اايصأ عنها؟

 -3ذكر ُ له وألمثاله تنارة هبه الرواتأ لعددم ضدةط راوتهدا ،ولتضدمنها الطعدن يف الصدحابأ العظدام والتدابعني دم
بإدفان ،وغري ذلك من األدلأ فلم ترفعـا ببلك رأبا ،ومتادوا يف منابرفم ومعاتدفم.
 -6ذكر ُ م بيان اإلمام مفلم نهج أهل اادتا يف مثل هشام بن الغاز.
فحب العنايب هبا الةيان إال جز ا منه ال تتضح منه هبا ا نهج.
وهبا ت كالم مفلم.
قال –رحمه اهلل -في "مقدمة صحيحه" (ص:)7
"ألن دنم أهل العلم ،والبي تعر من مبهةهم يف اةـل مدا تت درد بده احملدد مدن ااددتا أن تندـن ادد دار
الثقدا مددن أهدل العلددم واا د يف بعددض مدا رووا .وأمعددن يف ذلدك علددى ا ـافقدأ ددم .فدإذا وجددد كدبلك ،مث زاد بعددد ذلددك
يئا ليس عند أصحابه ،اةلت زتادته.
فأما من تراه تعمد ثدل الزهدري يف جاللتده وكثدرة أصدحابه اا دا ا تقندني ادتثده ودددتا غدريه ،أو ثدل هشدام بدن عدروة،
وددددتثهما عنددد أهددل العلددم مةفددـ مشددرت  .اددد تقددل أصددحاهبما عنهمددا ددددتثهما علددى االت ددا مددنهم يف أكثددره .فددريوى
عنهمددا أو عددن أدددد ا العدددد مددن اادددتا ،ممددا ال تعرفدده أدددد مددن أصددحاهبما ،ولدديس مم دن اددد دداركهم يف الصددحيح ممددا
عندهم ،فغري جائز اةـل ددتا هبا الضر من الناس .واهلل أعلم".
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أق و ل :وهشددام بددن الغدداز مددن هددبا الضددر الددبي ال جيددـز اةددـل مددا ت ددرد بدده عددن أصددحا تددافع النث دريتن ،ومددنهم
األئمأ اا ا من أهل ا دتنأ وطنه وغريهم ،ومل ميعن هبا الرجل يف ا ـافقأ م ،ومع ذلك أكثر من الت رد.
أال تعد اإلصرار على التشةا برواتأ ابن الغاز ا ننرة من العناد وا نابرة ومن أ د الدرد دبا ا دنهج الدبي ص ّدرا بده اإلمدام

مفلم؟

نت له وألمثاله:
 -7ذكر العنايب عددا ممن وثق ابن الغاز ،فةيّ ُ
أن بعضهم ال تعد من أئمأ اجلرا والتعدتل ،دىت أته ادتج بأدد الروافض.
دقت كددالم ابددن أيب دددا يف بيددان مراتد الددرواة ،ويف طليعتهددا فئددأ خاصددأ هددم أهددل اجلددرا والتعدددتل ،وهددي الطائ ددأ ذا
وبد ُ

ا رتةأ األوىل كما ت ّ على ذلك ابن أيب دا  ،وهبا ت كالمه:

قال ابن أبي حوامم فوي "الجور والعدودي " (- )11/1مميواا بوين أةموة الجور والعدودي وبوين ريورهمل ولو
كان ا من الثقات فضال عن من دونهم:-
" [ مرات الرواة ] فمنهم الثةدت ااداف الدـرن ا دتقن اجلهةدب الناادد للحددتا  -فهدبا الدبي ال خيتلدف فيده ،وتعتمدد علدى
جرده وتعدتله ،وحيتج حبدتثه وكالمه يف الرجال.
ومنهم العدل يف ت فه ،الثةت يف رواتته ،الصدو يف تقله ،الـرن يف دتنه ،اااف ادتثه ،ا تقن فيه ،فبلك العدل البي
حيتج حبدتثه ،وتـثق يف ت فه.
ومنهم الصدو الـرن الثةت البي تهم أدياتا واد اةله اجلهاببة النقاد  -فهبا حيتج حبدتثه.
ومنهم الصدو الـرن ا غ ل الغال عليه الـهم وايطأ والغلط والفهـ فهبا تنت من ددتثده الرتغيد والرتهيد والزهدد
واآلدا وال حيتج حبدتثه يف ااالل واارام.
وخامس اد ألصق ت فه هبم ودلفها بينهم ممن ليس من أهل الصد واألماتأ ،ومن اد ظهر للنقاد العلما بالرجال أويل
ا عرفأ منهم النب  -فهبا ترت ددتثه وتطرا رواتته".
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فدداتظر كيددف دصددر ابدن أيب دددا اجلددرا والتعدددتل يف الطةقددأ األوىل وددددها ،فهددبا مبهةدده ومددبه غددريه مددن تقدداد
أئمأ اادتا.
فظهر هببه ا ـااف تعص العنايب وأتصاره وحتزهبم للةاطل ،وظهر منهم عدم مةاالفم مبا ترتت على تلك الرواتأ
ا ننرة من الطعن يف الصحابأ النرام والتابعني م بإدفان ،وال ترفعدـن رأبدا مبدا تقلده األئمدأ مدن إادان علدى اددرتام هدبا
األذان واةـله والتفليم به؛ ألته تابع من رن حممد ومنهجه -عليه الصالة والفالم.-

 -8يف ضـ الدرابأ العلميأ روتا هشام اتضح أن الراجح يف تـثيق هشام بن الغاز إمنا هـ اـل اإلمدام أددد،
فإته اد أعطاه دقه.
فقد اال -رده اهلل -فيه" :هشام بن الغاز صاحل اادتا".
اتظر "اجلامع يف العلل ومعرفأ الرجال" لإلمام أدد ( ،)123/1رام (.)355
واال فيه مرة أخرى " :صاحل" ،اتظر ا صدر الفابق ذكره ( ،)58/2رام (.)525
وهاتان ا رتةتان ال حيتج بصادةهما ،وت رد صادةها تعترب من ا ننرا .
اال اااف البهيب يف "ا يزان" (:)141-145/5
" وإن ت رد الثقأ ا تقن تعد صحيحا غرتةا.
وإن ت رد الصدو ومن دوته تعد مننرا.
وإن إكثار الراوي من األدادتا اليت ال تـافق عليها ل ظا أو إبنادا تصريه مرتو اادتا".
أق ل :والبن الغاز ت ردا عدتدة ،مل تـافقه عليها أصحا تافع اا ا .
فأتن مدنهج الفدلف يف العددل واإلتصدا وحتدري الصدد والعددل واألخدال العاليدأ واآلدا الرفيعدأ وإتدزال النداس
مناز م؟
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أقو ل :وهدبا تقدد اإلمدام الدداراطين لعددد مدن مروتدا هشدام بدن الغداز ،ودنمده بعددم ثةـفدا ،وبدأتةعها مبنااشداي
لةقيأ مروتاته.
 -1اال -رده اهلل -يف "العلل"(" :)443/14واال هشام بن الغاز- ،وذكر ااعأ بني ضعيف وصدو َ ،عن
يب صلى اهلل عليه وبلم.واال ابن عجالن ،عن تافع ،عن ابن عمر ،مـاـفا ،وذلك
تَاف ٍعَ ،عن ابن عُ َمَرَ ،عن الن ِّ
وهم من راوته.
يحَ ،عن تَاف ٍعَ ،عن َزتد بن َعةد اللهَ ،عن َعةد الله بن َعةد الردَن ،عن أم بلمأ".
َوالصح ُ
وكبا النفائي بني خطأ هشام ومن معه يف هبا اادتا كما يف ":الفنن النربى" ()555/6
وكبا اااف يف "ال تح" (.")66/15
العدليق :با ابن عةد الرب ددتا مالك عن تافع عن زتد بن عةد اهلل بن عمر يف "التمهيد" (-151/16
 )155عن عةد اهلل بن عةد الردن بن أيب بنر الصدتق عن أم بلمأ زوج النيب –صلى اهلل عليه وبلم -أن ربـل اهلل
صلى اهلل عليه وبلم -اال" :البي تشر يف آتيأ ال ضأ إمنا جيرجر يف بطنه تار جهنم".مث تنلم على إبناده ،وذكر من رواه ،مثل رواتأ مالك وبإبناده من الثقا كعةيد اهلل بن عمر العمري ،وذكر
من خال ه كشعةأ.
ثم قال:
"ورواه خصيف وهشام بن الغازي عن تافع عن ابن عمر اال اال ربـل اهلل صلى اهلل عليه وبلم "من ر يف
آتيأ ال ضأ فإمنا جيرجر يف بطنه تار جهنم".
وهذا عندي خطأ ال شك فيه ولم يرو ابن عمر هذا الحديث قط واهلل أعلم وال رواه نافع عن ابن عمر
ولـ رواه عن ابن عمر ما ادتاج أن حيد به عن ثالثأ عن النيب صلى اهلل عليه وبلم وأما إبناد عةأ يف هبا اادتا
فيحتمل أن تنـن إبنادا آخر وحيتمل أن تنـن خطأ وهـ األغل واهلل أعلم.
واإلبناد البي جي العمل به يف هبا اادتا وتقـم به ااجأ إبناد مالك يف ذلك وباهلل التـفيق".
5

أق ل :اتظر إىل اـل ابن عةد الرب يف رواتأ هشام:
 -1وهبا عندي خطأ ال ك فيه.
 -2ومل ترو ابن عمر هبا اادتا -اط ،-واهلل أعلم.
 -5وال رواه تافع عن ابن عمر.
 -4ولـ رواه عن ابن عمر ما ادتاج أن حيد به عن ثالثأ عن النيب -صلى اهلل عليه وبلم.-
هبا كله تأكيد على تنارة رواتأ خصيف وابن الغاز.
تتضمن الطعن يف أصحا ربـل اهلل -صلى اهلل عليه
تتضمن معىن باطال مثل رواتأ هشام بن الغاز اليت ّ
مع أهنا مل ّ

وبلم -ومن تةعهم بإدفان ،البتن ادرتمـا األذان البي أمر به عثمان ،واةلـه جيال بعد جيل.
وددتا أم بلمأ أخرجه الة اري ومفلم.
وعلّق اااف ابن دجر على ددتا أم بلمأ هبا وإبناده يف "ال تح" ( ،)66/15فقال:

" وهبا اإلبناد كله مدتيـن واد تابع مالنا عن تافع عليه مـبى بن عقةأ وأتـ وغري ا وذلك عند مفلم
وخال هم إمساعيل بن أميأ عن تافع فلم تبكر زتدا يف إبناده جعله عن تافع عن عةد اهلل بن عةد الردن أخرجه النفائي
واانم ن زاد من الثقا وال بيما وهم د ا واد اجتمعـا وات رد إمساعيل واال حممد بن إبحا عن تافع عن
ص يأ بنت أيب عةيد عن أم بلمأ ووافقه بعد بن إبراهيم عن تافع يف ص يأ لنن خال ه فقال عن عائشأ بدل أم بلمأ
واـل حممد بن إبحا أار فإن كان حم ـظا فلعل لنافع فيه إبنادتن و ب عةد العزتز بن أيب رواد فقال عن تافع عن
أيب هرترة وبلك برد بن بنان وهشام بن الغاز اجلادة فقاال عن تافع عن بن عمر أخرج اجلميع النفائي واال :الصـا
من ذلك كله رواتأ أتـ ومن تابعه".
أال ترى القار أن عددا من أئمأ النقد وهم النفائي والداراطين وابن عةد الرب وابن دجر اد اتتقدوا هشام بن
الغاز ومن معه يف خطئهم وخمال تهم لإلمام مالك ومن معه من اا ا .
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أاره عليه الصحابأ
فهل لنا أن تقـل إن ابن عمر –رضي اهلل عنهما -مل تقل اط :إن األذان البي أمر به عثمان و ّ
والتابعـن بدعأ ،كما اال ابن عةد الرب فيما هـ أهـن من هبا مبا ال تقاس.
 -2ويف "العلل" (:)31/6
ٍ
وبلم  ،اال  :تَطل ُع اهلل
وبئل َعن َددتا مالك بن ُخيامر َ ،عن ُمعاذ َ ،عن الن ِّ
يب َ
صلى اهلل َعلَيه َ
"س ُ -675
وج ّل إ َىل َخلقه لَيلَأ النِّصف من َ عةان  ،فَديَغ ُر جلَميع َخلقه إالّ ل ُمشرٍ أَو ُمشاد ٍن.
َعّز َ
ٍ
يد عُتةأُ بن َدّ ٍاد القاري َ ،عن األَوزاع ِّي َ ،عن منح ٍ
اال  :تروى َعن م ٍ
ـل  ،وعن
َ ُ
نحـل  ،واختُلف َعنهُ ؛ فَدَرواهُ أَبُـ ُخلَ َ
َ ُ
َُ
ابن ثـبان  ،عن أبيه  ،عن منحـل َ ،عن مالك بن ُخيامر َ ،عن ُمعاذ بن َجةَ ٍل.

شام بن خال ٍد َ :عن أَيب ُخلَيد.
اال ذَلك ه ُ
ٍ
ك.
شام بن خالد ب َبل َ
داود  ،اال َ :ددثنا ه ُ
َددثناهُ ابن أَيب ُ
وخالََ ه بلَيما ُن بن أَدد الـابطي  ،فَدرواه عن أَيب خلَ ٍ
يد َ ،عن ابن ثَـبان َ ،عن أَبيه َ ،عن خالد بن َمعدان َ ،عن َكثري
َ ُ َ
ُ
َ ُ ُ
بن ُمرة َ ،عن ُمعاذ بن َجةَ ٍل  ،كالَ ُ ا َغريُ َحم ُـ ٍ .
واَد روى َعن منح ٍ
ـل يف َه َبا رَواتَا ٍ ،
َ ُ
َ ََ
ـلَ ،عن َعائ َشأَ ،وايل َ :عن األَدـص بن دني ٍم َ ،عن منح ٍ
واَ َال ه َشام بن الغَازَ :عن منح ٍ
ـل َ ،عن أَيب ثَعلَةَأَ.
َ ُ
َ
َ ُ
َ
ُ ُ
َ
ص َهي ٍ َ ،عن أَيب ثَعلَةَأَ.
َدـص َ ،عن َدةي بن ُ
َوايل َ :عن األ َ
وايل َ :عن م ٍ
ربال.
َ ُ
نحـل َ ،عن أَيب إدرتس ُم َ
َ
واال  :ااجاج بن أَرطأة َ ،عن م ٍ
اال.
وبلم َ ،
يب َ
َ ُ
صلى اهلل َعلَيه َ
نحـل َ ،عن َكثري بن ُمرة ُم َ
َّ ُ
َ
ربال  ،أَن الن ّ
وايل َ :عن منح ٍ
يث رَ ُير ثابِت".
والح ِد ُ
ـل من اَـله َ ،
َ ُ
َ
فريى القار دنم اإلمام الداراطين على هبا اادتا البي رواه هشام بن الغاز وغريه بأته غري ثابت.
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َ -5و ُبئ َل -رده اهلل -كما يف "العلل" (َ " :)218-217/14عن َددتا عُرَوةََ ،عن َعائ َشأََ ،عن الن ِّ
صلى اللهُ
يب َ
َعلَيه َو َبل َم يف فَضل ليلأ النصف من عةان ،وأن اهلل عز وجل تغ ر فيها بعدد عر غنم كل .
فَد َق َال :تَدروته َحي ََي ب ُن أَيب َكث ٍريَ ،عن عروة.
وروى هبا اادتا منحـل الدمشقي ،واختلف عنه؛
فرواه بليمان بن مـبى ،عن منحـل ،عن عائشأ ،ومل تبكر بينهما أددا.
اال ذلك هشام بن الغاز ،عنه- .وبا طراا مث اال-:وإسناد الحديث مضطرب رير ثابت".
 وذكر ابن رج
هشام!!!

يف " را علل الرتمبي" أن ابن ا دتين جعل أصحا

تافع تفع طةقا

ومل تبكر منهم

 وجعله النفائي يف الطةقأ الفادبأ من أصحا تافع فقال" :الطةقأ الفادبأ  :بليمان بن مـبى  ،وبُرد بن
بنان  ،وهشام بن الغاز  ،وابن أيب ّرواد "
 فقرته مع:
 -1بليمان بن مـبى وهـ-عند ابن دجر" : -صدو فقيه يف ددتثه بعض لني  ،و خـلط اةل مـته بقليل"
 -2وبُرد بن بنان وهـ-عند ابن دجر" : -صدو رمى بالقدر"
 -3وابن أيب ّرواد وهـ-عند ابن دجر": -صدو عابد رمبا وهم  ،و رمى باإلرجا ".
ت إليه
أق ل :هبا النقد من الداراطين ت ضل بالتنةيه عليه األخ ال اضل أبـ عةد الردن مصط ى اارا ي ،وأض ُ
ت تقد اإلمام الداراطين
التعليق على اادتا األول ،مع إترادي لنقد ااافظني ابن عةد الرب وابن دجر ،كما أض ُ
للحدتثني اآلتتني:
 -4قال الدارقطني في "الدل " (:)852-852/6
وبلم  :إ ّن اهلل
ضيف بن ااار َ ،عن أَيب َذ ٍّر  ،اال َر ُب ُ
وبئل َعن َددتا غُ َ
ـل اهلل َ
صلى اهلل َعلَيه َ
"ُ -1116

ـل به.
وضع ااَ ّق َعلَى لفان عُ َمر واَلةه  ،وتَد ُق ُ
َ

ـل  ،واختُلف َعنه ؛ فَدرواه ُحمَمد بن إبحا َ ،عن منح ٍ
ض ٍ
يف َ ،عن أَيب َذ ٍّر.
نح ٌ
ـل َ ،عن غُ َ
ُ َ ُ
َ ُ
فَقال  :تَروته َم ُ
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وحمَمد بن َعجالَن  ،وهشام بن الغازَ ،عن منح ٍ
ض ٍ
يف ،
َوَرواهُ أَبُـ خال ٍد األَدَُر َ ،عن ُحمَمد بن إبحا ُ ،
ـل َ ،عن غُ َ
ُ
َ ُ

َعن أَيب َذ ٍّر.

ٍ
بنادهُ  ،ألَ ّن
َدف ُ أبا خالد َدَل َددتا هشام بن الغاز  ،وابن َعجالَن َعلَى َددتا ُحمَمد بن إبحا  ،فَ َجـد إ َ
َوأ َ
وعن ُحمَمد بن َعجالَن َ ،عن م ٍ
ربال َ ،عن أَيب َذ ٍّر.
َغ َريهُ تَروته َعن هشام بن الغاز َ ،
َ ُ
نحـل ُم َ
ني ا ِّني َ ،عن م ٍ
وَك َبلك رواهُ عُ َقيل بن خال ٍد  ،وابن أَيب ُدف ٍ
يع َ :عن هشام بن
ربال ،واال وك ٌ
َ ُ
نحـل َ ،عن أَيب ذَ ٍّر ُم َ
َ
َ
ُ
َ َ
الغاز َ ،عن منح ٍ
وبلمَ ،مل تَب ُكر أبا َذ ٍّر.
ـل َ ،عن الن ِّ
يب َ
َ ُ
صلى اهلل َعلَيه َ
ٍ
وبرة بن َعةد
ةادة بن تُ َف ٍّي َ ،عن غُ َ
َوَرواهُ بَرد بن بنان َ ،عن عُ َ
ضيف بن ااار َ ،عن أَيب ذَ ٍّر َ ،ورَوى م َ
فعٌر َ ،عن َ

ض ٍ
يف َ ،عن أَيب َذ ٍّر.
الردَن َ ،عن غُ َ

بناده َعن منح ٍ
ـل".
فع ٍر ُ ،
َوال تَثةُ ُ
ت َعن م َ
وحمَمد بن إبحا  ،أَاام إ َ ُ َ ُ

أقو ل :لقددد خطّددأ اإلمددام الددداراطين هنددا رواتددأ وكيددع عددن هشددام بددن الغدداز عددن منحددـل ،ديددا جددا

رواتتدده عددن

منحدـل معضددلأ ،أبددقط مدن اإلبددناد أبددا ذر وغضددي ا ،مدع أن الددداراطين اددد صد ّدـ الـصدل بددبكر أيب ذر وغضدديف ،كمددا
فرجح الداراطين رواتأ إبحا على رواتأ هشام ،فما رأي العنايب وأ ناله؟
يف رواتأ ابن إبحا ّ ،

 -3وقال الدارقطني في "الدل " (:)364-363/18
وبلم اال  :من كان
وبئل َعن َددتا تافع  ،عن ابن عُ َمر  ،عن ربـل اهلل َ ،
صلى اهلل َعلَيه َ
"ُ - 2788

ُوصلأ ألخيه إىل ذي بلطان يف من عأ  ،أُعني على إجازة الصرا تـم تددض األادام.
ف عنه :
فقال  :تروته هشام بن الغاز  ،واختُل َ

وبلم.
فرواه عةد الـها بن هشام بن الغاز  ،عن أبيه  ،عن تافع  ،عن ابن عُ َمر  ،عن الن ِّ
يب َ
صلى اهلل َعلَيه َ
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صلى اهلل َعلَيه
وخال ه حممد بن علي بن عطا بن مقدم  ،فرواه عن هشام بن الغاز  ،عن منحـل مربالً ،عن الن ِّ
يب َ

وبلم  .وهـ أ ةه بالصـا ".
َ

أق ل :حيتمل أن تنـن هبا االختال من هشام أو من أدد الراوتني عنه.

وعدت القارئ بها:
وهذه مناقشامي لبقية روايات ابن الغاز العي
ُ
الرابع والدشرون -قال الدنابي في (ص:)86
" -4اإلمام اجملدد األلةاين –رده اهلل -واد وا ت  -ال على بةيل ااصر -على تصحيحه مثاتيأ أدادتا من
طرتق هشام ،وأثرا مقطـعا عنه:
ومما صححه يف "صحيح وضعيف الفنن": )1ددتا يف "بنن أيب داود" ( )758من ددتا عةد اهلل بن عمرو -رضي اهلل عنهما -اال اإلمام األلةاين:
دفن صحيح.اهد".
أق ل :هبا اادتا أورده أبـ داود يف مـضعني.
س َددثَدنَا ه َش ُام ب ُن الغَاز َعن َعمرو بن ُ َعي ٍ َعن أَبيه
أ -برام (َ " :)758ددثَدنَا ُم َفد ٌد َددثَدنَا ع َ
يفى ب ُن تُـتُ َ
صلى إ َىل
َعن َجدِّه اَ َال َهةَطنَا َم َع َر ُبـل الله -صلى اهلل عليه وبلم -من ثَنيأ أَ َذاخَر فَ َح َ
ضَر الصالَةُ  -تَدعىن  -فَ َ
ني تَ َدته فَ َما َز َال تُ َدارئُد َها َدىت لَص َق بَطنُهُ باجل َدار َوَمر من َوَرائه .أَو
ج َدا ٍر فَاَّتَ َبهُ اةدلَأ َوََن ُن َخل َ هُ فَ َجا َ بَده َمأٌ َمتُر بَد َ
َك َما اَ َال ُم َفد ٌد.

س َددثدَنَا ه َش ُام ب ُن الغَاز َعن َعمرو بن ُ َعي ٍ َعن
 برام (َ " :)4566ددثدَنَا ُم َفد ٌد َددثدَنَا ع َيفى ب ُن تُـتُ َ
ٍ
ضر َجأٌ بالعُص ُر فَد َق َال
ت إ َىل َو َعلَى َرتطَأٌ ُم َ
أَبيه َعن َجدِّه اَ َال َهةَطنَا َم َع َر ُبـل الله -صلى اهلل عليه وبلم -من ثَنيأ فَالتَد َ َ

ت أَهلى َوُهم تَف ُج ُرو َن تَدنـرا َُم فَد َق َبفدتُد َها فيه ُمث أَتَديتُهُ م َن الغَد فَد َق َال « تَا
« َما َهبه الرتطَأُ َعلَي َ
ت َما َكرَه فَأَتَدي ُ
ك » .فَد َعَرف ُ
ِّفا ».
ض أَهل َ
َعة َد الله َما فَد َعلَت الرتطَأُ » .فَأَخةَدرتُهُ فَد َق َال « أَالَ َك َفـتَد َها بَدع َ
ك فَإتهُ الَ بَأ َ
س به للن َ
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اتظر كيف خيتلف هبا اادتا يف ا ـضع الثاين عنه يف ا ـضع األول.
ف ي ا ـضع األول :
 -1ت

على ابم الثنيأ بأهنا ثنيأ أذاخر.

اال مرتضى الزبيدي يف "تاج العروس من جـاهر القامـس" (:)564/11
"ثَنيأُ أَذاخر اُدر َ م ّنأَ  ،بينها وبني ا دتنأ".
واال األزراي يف "أخةار منأ" (:)286 / 2
"ثنيأ أذاخر :الثنيأ اليت تشر على دائط خرمان  ،ومن ثنيأ أذاخر دخل النيب -صلى اهلل عليه وبلم -تـم
فتح منأ".
ويف ا ـضع الثاين ذكر الثنيأ ،ومل تض ها إىل أذاخر ،والفيا يف ا ـضع الثاين ت يد أن هبه الثنيأ دـل ا دتنأ
ت أَهلي َوُهم تَف ُج ُرو َن تَدنـرا َُم فَد َق َبفدتُد َها فيه ُمث أَتَديتُهُ م َن الغَد....اخل".
كما تدل عليه اـله " :فَأَتَدي ُ
 -2ويف ا ـضع األول تقـل :فحضر الصالة -تعين فصلى إىل جدار -فاَّتبه اةلأ(.)1
ومل تبكر هبه الصالة إىل اجلدار يف ا ـضع الثاين.
الثاين.

ويف ا ـضع األول فيه مرور الشاة بني تدته "فَ َما َز َال تُ َدارئُد َها َدىت لَص َق بَطنُهُ باجل َدار"  ،ومل تبكر هبا يف ا ـضع
 -5ويف ا ـضع الثاين ذكر أته عند ا ةـ من الثنيأ الت ت ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم -إىل عةد اهلل

ت أَهلي َوُهم تَف ُج ُرو َن تَدنـرا َُم،
وعليه رتطأ مضرجأ بالعص ر ،فَد َق َالَ « :ما َهبه الرتطَأُ َعلَي َ
ت َما َكرَه فَأَتَدي ُ
ك » .فَد َعَرف ُ

ض أَهل َ
ك فَإتهُ
فَد َق َبفدتُد َها فيه ُمث أَتَديتُهُ م َن الغَد ،فَد َق َال « :تَا َعة َد الله َما فَد َعلَت الرتطَأُ » .فَأَخةَدرتُهُ فَد َق َال « :أَالَ َك َفـتَد َها بَدع َ
ِّفا ».
الَ بَأ َ
س به للن َ
 - 1تعين :برتة.
11

ومل تبكر الرتطأ ومصريها إىل آخر اادتا يف ا ـضع األول ،وذكرها يف ا ـضع الثاين.
أال ترى أته خيتلف يف ا ـضع الثاين عنه يف ا ـضع األول اختالفا دتدا تدل على اضطرا واع فيه؟ ،والظاهر أن هبا
االضطرا من هشام بن الغاز.
 -4ومما تدل على ضعف هبا اادتا من طرتقيه ما يف "صحيح مفلم" ددتا ( )2577من طرتق طاووس
عن عةد اهلل بن عمرو اال :رأى النيب -صلى اهلل عليه وبلم -علي ثـبني معص رتن فقال" :أأمك أمرتك هببا؟ الت:
أغفلهما .اال :بل أدراهما".
ف ي اادتا عند أيب داود من طرتق هشام بن الغاز" :وعلي رتطأ مضرجأ بالعص ر".
ويف مفلم" :رأى النيب -صلى اهلل عليه وبلم -علي ثـبني معص رتن".
وفر بني ثـبني وثـ وادد.
ويف رواتأ هشام بن الغاز أن عةد اهلل بن عمرو ذه من اةَل ت فه فأدر الرتطأ ا ضرجأ بالعص ر ،ويف رواتأ

طاووس يف "صحيح مفلم" ،اال عةد اهلل بن عمرو" :الت :أغفلهما .اال :بل أدراهما".
فالربـل هـ البي أمر عةد اهلل بإدرا الثـبني ،خبال

تلك الرواتأ الضعي أ ،فإن فيها أن عةد اهلل أدراها

بن فه بدون أمر من ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم.-
ويف رواتأ ابن الغاز أن ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم -اال" :تا عةد اهلل ما فعلت الرتطأ؟"  ،فأخربه عةد
ِّفا ".
ض أَهل َ
اهلل ،أي أته أدراها ،فقال ربـل اهلل  -صلى اهلل عليه وبلم" :-أَالَ َك َفـتَد َها بَدع َ
ك فَإتهُ الَ بَأ َ
س به للن َ
وال تـجد هبا يف رواتأ طاووس يف "صحيح مفلم".
وكبا ال تـجد يف ددتا مفلم ذكر لثنيأ أذاخر وال للثنيأ بدون إضافأ ،وكبا ال ذكر فيه للصالة.
فهل هبا الضعف واالضطرا يف رواتأ هشام بن الغاز تدالن على أته من الثقا الضابطني؟ ،كال.
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الخامس والدشرون -قال الدنابي في (ص:)87
" )2ددتا يف "بنن أيب داود" ( )1643من طرتق هشام تعين ابن الغاز ددثنا تافع عن ابن عمر مرفـعا،
اال :صحيح.اهد".
أق ل :هبا اادتا يف "بنن أيب داود" كما اال العنايب برام ( )1643خمتصرا ،ويف "بنن ابن ماجه" برام
( )5538مطـال ،وتصه:
"ددثنا هشام بن عمار ،ددثنا صداأ بن خالد ،ددثنا هشام بن الغاز ،اال :مسعت تافعا حيد عن ابن عمر
أن ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم -واف تـم النحر بني اجلمرا يف ااجأ اليت دج فيها ،فقال النيب -صلى اهلل
عليه و بلم ( :-أي تـم هبا؟ ) االـا :تـم النحر ،اال ( :فأي بلد هبا؟ ) ،االـا :هبا بلد اهلل اارام ،اال ( :فأي
هر هبا؟ ) ،االـا هر :اهلل اارام ،اال ( :هبا تـم ااج األكرب .ودماؤكم وأمـالنم وأعراضنم علينم درام كحرمأ
هبا الةلد يف هبا الشهر يف هبا اليـم ) مث اال ( :هل بلغت) ؟ االـا :تعم  .فط ق النيب -صلى اهلل عليه وبلم -تقـل:
ودن الناس ،فقالـا :هبه دجأ الـدان" .
( اللهم ا هد ) ،مث ّ
ثم أق ل :أورد العنايب هبا اادتا فيما بلف من "مفتدر اااكم" ،فلماذا هبا التنرار؟
وترد عليه -أتضا -بأن الة اري روى ددتا ابن عمر عن دجأ الـدان .برام ( )1742من طرتق َعاصم بن
ٍ
صلى اللهُ َعلَيه َو َبل َم -مبىن :أَتَد ُرو َن أَي تَدـٍم
ُحمَمد بن َزتد َعن أَبيه َعن ابن عُ َمَر َ -رض َي اللهُ َعند ُه َما -اَ َال :اَ َال النيب َ -
َه َبا؟ اَالُـا :اللهُ َوَر ُبـلُهُ أَعلَ ُم ،فَد َق َال :فَإن َه َبا تَدـٌم َدَر ٌام ،أَفَدتَد ُرو َن أَي بَدلَ ٍد َه َبا؟ اَالُـا :اللهُ َوَر ُبـلُهُ أَعلَ ُم ،اَ َال :بَدلَ ٌد
َدَر ٌام ،أَفَدتَد ُرو َن أَي َ ه ٍر َه َبا؟ اَالُـا :اللهُ َوَر ُبـلُهُ أَعلَ ُم ،اَ َال َ :هٌر َدَر ٌام ،اَ َال :فَإن اللهَ َدرَم َعلَي ُنم د َما َ ُكم َوأَم َـالَ ُنم
اض ُنم َك ُحرَمأ تَدـم ُنم َه َبا يف َ هرُكم َه َبا يف بَدلَد ُكم َه َبا.
َوأَعَر َ

صلى اللهُ َعلَيه َو َبل َم -تَدـَم
َواَ َال ه َش ُام اب ُن الغَاز :أَخةَدَرين تَاف ٌع َعن ابن عُ َمَر َ -رض َي اللهُ َعند ُه َماَ -واَ َ
ف النيب َ -
ـل:
صلى اللهُ َعلَيه َو َبل َم -تَد ُق ُ
النحر بَد َ
ني اجلَ َمَرا يف ااَجأ اليت َدج هبَ َباَ ،واَ َالَ :ه َبا تَدـُم ااَ ِّج األَك َرب" .فَطَ َق النيب َ -
اس ،فَد َقالُـاَ :هبه َدجأُ ال َـَدان(.)1
الل ُهم ا َهد"َ .وَود َ
ن الن َ
 - 1ال أبتةعد أن الة اري أورد هبا الن

من رواتأ ابن الغاز على بةيل اإلتنار.
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وا تأمل يف هبتن النصني ترى بينهما اختالفا.
 -1ف ي ددتا الة اري من رواتأ عاصم :اال النيب -صلى اهلل عليه وبلم" : -أتدرون أي تـم هبا؟ ،االـا:
اهلل وربـله أعلم ،فقال :فإن هبا تـم درام ،أفتدرون أي ٍ
بلد هبا؟ ،االـا :اهلل وربـله أعلم."...
ٌ ٌ
إىل آخر األبئلأ  ،الفؤال واإلجابأ كال ا من ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم.-
وعند كل بؤال تقـل الصحابأ " :اهلل وربـله أعلم".
ويف ددتا هشام بن الغاز عن تافع عن ابن عمر أن الربـل -صلى اهلل عليه وبلم -تفأل الصحابأ ،واإلجابأ منهم،
وهبا اختال واضح.
وتؤتد رواتأ عاصم بن حممد بن زتد ما رواه الة اري من ددتا أيب بنرة برام ( ،)1741وبرام ( ،)4456ومفلم
ددتا ( ،)1676وفيها أن األبئلأ واألجـبأ من ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم ،-والصحابأ -رضي اهلل عنهم-
جييةـن بقـ م" :اهلل وربـله أعلم".
ويف رواتأ ابن ماجه عن هشام بن الغاز" :مث ودن الناس ،فقالـا :هبه دجأ الـدان".
وفيها" :هبا تـم ااج األكرب" ،وليفت هاتان اجلملتان يف رواتأ عاصم عن أبيه عن جده ،وال يف رواتأ أيب بنرة ،وهبه
ا ال ا لرواتا اا ا يف الصحيحني كلها من هشام ابن الغاز ،وهي من األدلأ الـاضحأ على ضع ه.
السادس والدشرون -قال الدنابي في (ص:)87
" )5ددتا يف "بنن أيب داود" ( ،)4566وابن ماجه ( )5655من ددتا عةد اهلل بن عمرو -رضي اهلل
عنهما -اال اإلمام األلةاين :دفن.اهد".
أق ل :تق ّدمت إ ارته إىل هبا اادتا وهـ ددتا عةد اهلل بن عمرو ،وهـ ددتا رام ( ،)1وتااشته هنا ،
فلماذا هبا التنرار؟ ،ألتنثري رواتا هشام بن الغاز أم لغرض آخر؟
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قال الدنابي في (ص:)87
" )4وصحح أثرا من اـله  -مقطـعا -يف "بنن أيب داود" ( )4567اال :ددثنا عمرو بن عثمان اامصي،
ددثنا الـليد اال :اال هشام  -تعين ابن الغاز :-ا ضرجأ اليت ليفت مبشةعأ وال ا ـردة .اال اإلمام األلةاين :صحيح
مقطـن.اهد".
أق ل :هبا ت فري لغـي من هشام ،وليس أثرا ،فلماذا تضع له راما؟ ،ويف تصحيحه تظر.
ويف اإلبناد الـليد بن مفلم تدلس تدليس التفـتأ ،وإذا د ّد
بد"اال" ،وهي مـضع التدليس ،وعمرو بن عثمان صدو  ،فمن أتن جا

بغري دمشق خيطئ ،وجا يف هبا اإلبناد
الصحأ با اإلبناد؟

السابع والدشرون -قال الدنابي في (ص:)87
")3ددتا يف بنن الرتمبي" ( ،)5651من ددتا أيب هرترة -رضي اهلل عنه ،-اال اإلمام األلةاين :صحيح
دون اـل منحـل" :فمن اال  "...فإته مقطـن" ،الصحيحأ" (153و .)1328اهد".
أق ل :يف كالم هبا الشا مغالطأ.
 -1أوهم أن األلةاين صحح ددتا أيب هرترة -رضي اهلل عنه -من طرتق هشام ابن الغاز يف مـضعني:
األول يف "الصحيحأ" برام ( ،)153والثاين يف "الصحيحأ" برام (.)1328
وهبا فيه مغالطأ.
وبيان هبه ا غالطأ أن العالمأ األلةاين -رده اهلل -أورد اـله -صلى اهلل عليه وبلم" :-لقيت إبراهيم ليلأ أبري
يب  ،فقال  :تا حممد أار أمتك مين الفالم وأخربهم أن اجلنأ طيةأ الرتبأ عببأ ا ا وأهنا ايعان  ،غرابها بةحان اهلل
واامد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب" .
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فضعف األلةاين هبا
أورده برام ( )153من ددتا ابن مفعـد بإبناد فيه عةد الردن بن إبحا  ،وهـ ضعيفّ ،
اادتا من هبا الـجه ،مث اال" :لنن تقـته أن له اهدتن" ،مث با الشاهدتن من ددتا أيب أتـ  ،ومن ددتا
ابن عمر –رضي اهلل عنهما.-
وال ذكر هنا لرواتأ أيب هرترة -رضي اهلل عنه -من طرتق هشام بن الغاز.
ومل حينم له األلةاين بالصحأ ،بل اال" :لنن تقـته" ،إ ارة إىل أته دفن لغريه.
 -2أورد العالمأ األلةاين -رده اهلل -اـل النيب -صلى اهلل عليه وبلم" :-أكثروا من اـل ال دـل و ال اـة إال
باهلل  ،فإهنا كندز من كنـز اجلنأ " .
أورده برام ( )1328بإبناده إىل بعيد بن أيب بعيد عن أيب هرترة أن النيب –صلى اهلل عليه وبلم -اال:
فبكره.
ضع ه األلةاين بيحَي بن تزتد الـارد يف إبناد هبا اادتا.
مث ّ
مث اال :لنن اادتا صحيح  ،فإن له طرتقا أخرى و ـاهد.
مث اال" :أما الطرتق فأخرجه الرتمبي (  ) 285/2من طرتق منحـل عن أيب هرترة به  .واال  :ليس إبناده
مبتصل  ،منحـل مل تفمع من أيب هرترة " .
فالقائل" :ليس إبناده مبتصل...اخل" ،إمنا هـ الرتمبي ،وليس األلةاين.
وإىل هنا ال ترى األلةاين أن اادتا صحيح ،وذلك ألن له إبنادتن ضعي ني ،ال تراى هبما اادتا إىل درجأ
الصحأ.
مث اال" :وأما الشـاهد فهي من ددتا أيب أتـ األتصاري عند أدد وغريه،وصححه ابن دةان ( ) 2558
ومن ددتا عةد اهلل بن عمر  .واد خرجا حتت ددتا ابن مفعـد ا تقدم برام ( .") 153
وضع ها.
مث با له ـاهد أخرى عن جابر وعمر وأيب ذر –رضي اهلل عنهم ايعاّ ،-
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فهبا التصحيح الصادر من األلةاين ليس منصةا على رواتأ هشام بن الغاز ،وإمنا هـ لرواتأ ابن مفعـد -رضي
اهلل عنه -برام ( )153بشـاهدها ،كما ترى القار ال طن ،ومبجمـن الرواتا عن أيب هرترة -رضي اهلل عنه -وغريه،
وتعـذ باهلل من اجلهل وا غالطا .
فنيف تفتجيز العنايب إتهام الناس أن األلةاين صحح ددتا هشام عن منحـل عن أيب هرترة إال اـل
منحـل ،واد رأى اـل الرتمبي" :ليس إبناده مبتصل  ،منحـل مل تفمع من أيب هرترة"؟
فهل حينم األلةاين بالصحأ با اادتا ،واد تقل هـ بن فه اـل الرتمبي" :ليس إبناده مبتصل"؟ ،فهل
األلةاين حينم بالصحأ ادتا إبناده منقطع ؟ إن ذا ن عجائ هبا العنايب.
عرب بد"مقطـن" بدل "منقطع" ،مع أن صغار طلةأ العلم ت راـن بني ا قطـن ،وهـ وصف لنالم
واتظر كيف ّ
التابعي ا ـاـ عليه ،وبني ا نقطع البي هـ من ص ا اإلبناد إذا دصل فيه بقط براو وادد.
والحاص أن لحديث أبي هريرة علعين:
صرا ببلك
إددا ا -أن يف إبناده اتقطاعا؛ ألن منحـال مل تفمع من أيب هرترة -رضي اهلل عنه -كما ّ
الرتمبي.
ثاتيتهما -فيه هشام بن الغاز ،وهـ صاحل اادتا كما اال اإلمام أدد ،بل هـ دون ذلك ،كما اال اإلمام
أدد مرة أخرى" :صاحل" ،وهـ يف تظري كثري األوهام والت ردا .
وهبا اادتا يف تظري ال تثةت إال عن أيب مـبى األ عري -رضي اهلل عنه -أن ربـل اهلل -صلى اهلل عليه
ٍ
ـل الله فَ َدا َ أَيب َوأ ُِّمي ،اَ َالَ :ال َدـَل
ت :بَدلَى تَا َر ُب َ
وبلم -اال" :أََال أ َُدل َ
ك َعلَى َكل َمأ من َكن ٍز من ُكنُـز اجلَنأ؟ اُدل ُ
َوَال اُدـَة إال بالله".
وهـ جز من ددتا طـتل رواه الة اري يف "ا غازي" ددتا ( ،)4253ومفلم يف "البكر" ددتا
( ،)2754وغري ا.
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الثامن والدشرون -قال الدنابي في (ص:)87
" )6ددتا يف "بنن ابن ماجه" ( )1646من ددتا عائشأ -رضي اهلل عنها ،-اال اإلمام األلةاين :دفن
صحيح ،الصحيح أتضا (2524و .)2151اهد".
أق ل :ددتا ( )1646يف "بنن ابن ماجه" ،اال:
"ددثنا هشام بن عمار ،ددثنا حيَي بن دزة ،ددثين ثـر بن تزتد ،عن خالد بن معدان ،عن ربيعأ بن الغاز :
أته بأل عائشأ –رضي اهلل عنها -عن صيام ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم ،-فقالت :كان تصـم عةان كله دىت
تصله برمضان" .
فراوي هبا اادتا عن عائشأ -رضي اهلل عنها -إمنا هـ ربيعأ بن الغاز ،ال هشام بن الغاز ،أال تُ ِّر بني ربيعأ
وبني هشام؟ ،وهل تروي هشام عن عائشأ -رضي اهلل عنها -مةا رة؟
واد اام العنايب حبب هبا اادتا يف الطةعأ ا عدلأ.
مث الصحيح عن ابن عةاس أن ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم -ما صام هرا كامال اط غري رمضان.
والراجح عن عائشأ -رضي اهلل عنها -اـ ا..." :وما رأتت ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم -ابتنمل صيام
هر إال رمضان ،وما رأتت أكثر صياما منه يف عةان.
اال الة اري -رده اهلل -يف "صحيحه" ددتا (:)1666
ك َعن أَيب النضر َعن أَيب َبلَ َمأَ َعن َعائ َشأَ َ -رض َي اللهُ َعند َها -اَالَت:
ف أَخةَدَرتَا َمال ٌ
ـب َ
َددثدَنَا َعة ُد الله ب ُن تُ ُ
ـل الله -
ت َر ُب َ
ـل َال تدُ ط ُر َوتدُ ط ُر َدىت تدَ ُق َ
ـم َدىت تدَ ُق َ
َكا َن َر ُب ُ
ـم ،فَ َما َرأَت ُ
صُ
ـل َال تَ ُ
صُ
صلى اللهُ َعلَيه َو َبل َم -تَ ُ
ـل الله َ -
ضا َنَ ،وَما َرأَتدتُهُ أَكثَدَر صيَاما منهُ يف َ عةَا َن".
صلى اللهُ َعلَيه َو َبل َم -ابتَن َم َل صيَ َام َ ه ٍر إال َرَم َ
َ
واال -رده اهلل -يف "صحيحه" ددتا (:)1671
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ددثدَنا مـبى بن إمساعيل ددثدَنا أَبـ عـاتَأَ عن أَيب بش ٍر عن بع ٍ
يد َعن ابن َعة ٍ
اس َ -رض َي اللهُ َعند ُه َما -اَ َالَ :ما
َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ ََ َ
َ َ

ـل ال َقائ ُلَ :ال َوالله َال تدُ ط ُرَ ،وتدُ ط ُر
ـم َدىت تَد ُق َ
صلى اللهُ َعلَيه َو َبل َم َ -هرا َكامال اَط َغيدَر َرَم َ
صُ
ضا َنَ ،وتَ ُ
ص َام النيب َ -
َ
ـم.
َدىت تَد ُق َ
صُ
ـل ال َقائ ُلَ :ال َوالله َال تَ ُ
و ا يف "صحيح مفلم" برام ( )1136و (.)1137
العاسع والدشرون -قال الدنابي في (ص:)87
" )7يف "بنن ابن ماجه" ( )5538من طرتق هشام بن الغاز اال :مسعت تافعا حيد عن ابن عمر مرفـعا.
اال اإلمام األلةاين :صحيح ،صحيح أيب داود ( .)1755اهد".
أق ل :تق ّدم النالم على هبا اادتا ،وفيه القـل ا نفـ إىل ابن عمر" :أن ربـل اهلل -صلى اهلل عليه
وبلم -واف تـم النحر بني اجلمرا يف ااجأ اليت دج فيها" ،وأته خيالف ما رواه الشي ان عن ابن عمر ت فه وأيب
بنرة –رضي اهلل عنهم ايعا  ،-وهـ هببا التنرار ترتد أن تُنثِّر أدادتا هشام إن مل تنن بهـا منه.
الثالث ن -قال الدنابي في (ص:)87
" )8ددتا عند األلةاين أخرجه الدواليب يف "النىن" ( ،)32/1وابن عفاكر يف "التأرتخ" ()123-124/14
 من ددتا جده ربيعأ -ديا اال يف "حترم آال الطر " (ص( :)66-63رجاله ثقا غري الغاز بن ربيعأ وادوثقه ابن دةان ( ، )264/3وترجم له ابن عفاكر برواتأ ثالثأ عنه فمثله دفن اادتا).اهد".
أق ل:
ت

اادتا يف "تأرتخ دمشق" بإبناده:

اال ابن عفاكر " :ارأتا على أيب عةد اهلل حيَي بن اافن عن أيب اافن حممد بن حممد بن خملد أتةأتا علي بن
حممد بن خزفأ الصيدالين أتةأتا حممد بن اافني بن حممد الزع راين ا وأخربتا أبـ القابم بن الفمراندي أتةأتا أبـ
ال ضل بن خريون أتةأتا أبـ طال العشاري ا وارأ على أيب غال بن الةنا عن أيب طال العشاري أتةأتا أبـ د
بن اهني ددثنا اافني بن صداأ ااال ددثنا أدد بن خيثمأ ددثنا علي بن حبر بن بري ددثين اتادة بن ال ضيل بن
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عةد اهلل بن اتادة اال مسعت هشام بن الغاز حيد
لينـتن فينم ايفف والقب

عن أبيه عن جده اال :اال تـما ألهل دمشق :تا أهل دمشق

وا فخ ،االـا ما تقـل ربيعأ؟ اال :مسعت ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم -تقـل( :

تنـن يف أميت ايفف وا فخ والقب  ،االـا :فيم تا ربـل اهلل؟ اال :باَّتاذهم القينا و رهبم ) .كبا يف هبه الرواتأ
والقدر ا رفـن منه ما أخربتاه أبـ عةد اهلل حممد بن أدد بن إبراهيم يف كتابه أتةأتا أبـ ال ضل حممد بن أدد بن عيفى
أتةأتا أبـ عةد اهلل عةيداهلل بن حممد بن حممد بن ددان اال :ار على أيب القابم الةغـي ددثين أدد بن زهري ددثنا
علي بن حبر ددثنا اتادة بن ال ضيل اال :مسعت هشام بن الغاز حيد عن أبيه عن جده ربيعأ اال :مسعت ربـل اهلل
-صلى اهلل عليه وبلم -تقـل ( :تنـن يف آخر أميت ايفف والقب

وا فخ ،االـا :مب تا ربـل اهلل؟ ،اال( :

باَّتاذهم القينا و رهبم ايمـر ) أتةأتا أبـ بعد ا طرز أتةأتا أبـ تعيم اااف ددثنا بليمان بن أدد الطرباين ددثنا
اافني ابن إبحا التفرتي ددثنا علي بن حبر ددثنا اتادة بن ال ضيل الرهاوي اال :مسعت هشام بن الغاز حيد
عن أبيه عن جده :أن أبا مالك اال :مسعت ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم – تقـل ( :تنـن يف أميت ايفف
وا فخ ) النا فيم تا ربـل اهلل؟ اال( :باَّتاذهم القينا و رهبم ايمـر )".
أق ل:
هنا اختال

يف صحةأ ربيعأ جد هشام ،كما يف "اإلصابأ" ( ،)2618( )467/1فعلى القـل بأته من

التابعني تنـن رواتته مربلأ ،وعلى القـل بأته صحايب تنـن رواتته متصلأ مرفـعأ.
والغاز والد هشام مل تـثقه غري ابن دةان ،وذكر العالمأ األلةاين أن ابن عفاكر ترجم له برواتأ ثالثأ ،واال:
"فمثله دفن اادتا"  .ويف حتفني ددتثه تظر ألمـر:
حبثت عن تراته يف عدد من كت
 -1ألته مل تـثقه غري ابن دةان ،ومل ترتجم له غري ابن عفاكر ،فقد ُ
الرجال ،فلم أجد له تراأ إال عند ابن عفاكر.
 -2إن يف إبناد هبا اادتا اضطرابا من هشام.
فتارة تقـل :عن أبيه عن جده ربيعأ اال :مسعت ربـل اهلل –صلى اهلل عليه وبلم -تقـل...اادتا.
وتارة حيد عن أبيه عن جده :أن أبا مالك اال :مسعت ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم.-
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ويف ا نت اختال بالزتادة والنق .
وعلى هبا فاادتا ضعيف بفة هبا االضطرا والزتادة والنق .
 -5واأللةاين ما با ددتا هشام بن الغاز إال يف الشـاهد ادتا عمران بن دصني ،اتظر "حترم آال
الطر " (ص.)76-65

 -4يف حتفني األلةاين با اادتا بنا على هبا اإلبناد تظر ،ا يف إبناده من االضطرا ؛ وألن الغاز بن
ربيعأ مل تـثقه غري ابن دةان ،ومل ترو عنه إال ثالثأ كما تقل ذلك األلةاين عن ابن عفاكر.
وهبا ال تن ي يف جعل رواتأ هبا الصنف من اةيل اافن ،فقد جعل اااف ابن دجر هبا النـن يف ا رتةأ
الفابعأ من مرات الرواة ،فقال" :ا رتةأ الفابعأ :من روى عنه أكثر من وادد ،ومل تـثق ،وإليه اإل ارة بل

مفتـر أو

جمهـل ااال"" ،اتظر "التقرت " (ص.)3
فإن اال اائل :إته اد وثّقه ابن دةان .ايل :إن ابن دةان متفاهل جدا يف التـثيق ،ال بيما تـثيقه للمجهـلني.
وأما اادتا البي صححه األلةاين وهـ ددتا عمران فهـ صحيح بشـاهده ،فاألمر كما ارره العالمأ األلةاين
رده اهلل.-الحادي والثالث ن -قال الدنابي في (ص:)87
" )6يف "التعليقا اافان على صحيح ابن دةان" ( )1226من طرتق عن هشام ابن الغاز عن تافع عن ابن
عمر مرفـعا .اال اإلمام األلةاين :صحيح.اهد".

أق ل :هبا اادتا يف "اإلدفان بتقرت صحيح ابن دةان" برام (.)1252
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اال ابن دةان" :أخربتا اافن بن ب يان ،اال :ددثنا أبـ بنر بن أيب ةيةأ ،اال :ددثنا ةابأ بن بـار ،عن
هشام بن الغاز ،عن تافع ،عن ابن عمر :أن النيب -صلى اهلل عليه وبلم -اال ( :إن هلل دقا على كل مفلم أن
تغتفل كل بةعأ أتام تـما ،فإن كان له طي مفه)".
واادتا هببا الل فيه خمال أ ا رواه الشي ان من ددتا تافع وغريه عن ابن عمر.
 -1ف ي ددتا ابن الغاز اـله" :فإن كان له طي مفه".
وال ذكر للطي فيما رواه الشي ان عن مالك والليا عن تافع عن ابن عمر.
وكبلك ال ذكر للطي فيما رواه الليا عن ابن ها عن عةد اهلل بن عةد اهلل ابن عمر عن عةد اهلل بن عمر.
وال ذكر للطي

فيما رواه ابن جرتج ،اال أخربين ابن ها  ،عن بامل وعةد اهلل ابين عةد اهلل بن عمر عن

النيب -صلى اهلل عليه وبلم.-
ويف الصحيحني :الن

على االغتفال تـم اجلمعأ.

ويف رواتأ هشام بن الغاز  " :إن هلل دقا على كل مفلم أن تغتفل كل بةعأ أتام تـما"  ،بدون تعيني ليـم
اجلمعأ.
اال اإلمام الة اري يف "صحيحه" ددتا (:)877
كَ ،عن تَاف ٍعَ ،عن َعةد الله بن عُ َمَر َ -رض َي اللهُ َعند ُه َما -أَن
ف ،اَ َال :أَخةَدَرتَا َمال ٌ
ـب َ
" َددثدَنَا َعة ُد الله ب ُن تُ ُ
َد ُد ُكم اجلُ ُم َعأَ فَدليَدغتَفل".
َر ُب َ
ـل الله َ -
صلى اللهُ َعلَيه َو َبل َم -اَ َال :إ َذا َجا َ أ َ
وأخرجه الة اري برام ( ،)864فقال:
ي اَ َالَ :ددثَين َباملُ ب ُن َعةد الله أَتهُ َمس َع َعة َد الله ب َن عُ َمَر -
" َددثَدنَا أَبُـ اليَ َمان اَ َال أَخةَدَرتَا ُ َعي ٌ َعن الزهر ِّ
ـلَ :من َجا َ من ُنم اجلُ ُم َعأَ فَدليَدغتَفل".
صلى اللهُ َعلَيه َو َبل َم -تَد ُق ُ
ت َر ُب َ
َرض َي اللهُ َعند ُه َما -تَد ُق ُ
ـلَ :مسع ُ
ـل الله َ -
وأخرجه مفلم يف "كتا اجلمعأ" ددتا ( ،)844فقال:
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" ددثنا حيَي بن حيَي التميمي وحممد بن رمح بن ا هاجر ااال :أخربتا الليا ،ا وددثنا اتيةأ ددثنا ليا عن
تافع عن عةد اهلل اال :مسعت ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم -تقـل :إذا أراد أددكم أن تأي اجلمعأ فليغتفل".
ف ي هبه الطر يف الصحيحني الن

على االغتفال يف تـم اجلمعأ مبا يف ذلك رواتأ مالك والليا عن تافع،

فقد خالف هشام بن الغاز مالنا والليا عن تافع ،وخالف -أتضا – رواتأ الزهري عن بامل بن عةد اهلل عن أبيه.
 -2هبا اادتا البي رواه هشام بن الغاز إمنا هـ من أدادتا أيب هرترة -رضي اهلل عنه ،-وليس من
أدادتا ابن عمر اليت ات ق عليها الة اري ومفلم عن عدد من األئمأ اا ا .
اال مفلم يف "صحيحه" ددتا (:)846
" وددثين حممد بن دا ددثنا هبز ددثنا وهي ددثنا عةد اهلل بن طاووس عن أبيه عن أيب هرترة عن النيب -
صلى اهلل عليه وبلم -اال :دق هلل على كل مفلم أن تغتفل يف كل بةعأ أتام ،تغفل رأبه وجفده".
وأخرجه الة اري تابعا ادتا طـتل برام ( ،)867مث بااه برام (.)868
فابن الغاز اتتقل ذهنه من ددتا ابن عمر إىل ددتا أيب هرترة -رضي اهلل عنه -وهبا من األدلأ على ضع ه
وعدم ضةطه.
كيف لـ رأى ابن معني وبرب هبه الرواتا الصادرة عن هشام بن الغاز ،فماذا بيقـل فيه؟
وكبلك غري ابن معني البتن وثّقـا هشاما.
الثاني والثالث ن -قال الدنابي في (ص:)87
" -3اإلمام اجملدد مقةل بن هادي الـادعي -رده اهلل -يف كتابه الن يس" :الصحيح ا فند مما ليس يف
الصحيحني" برام ( )745ديا صحح ددتثني من طرتقه:
 )1ددتا رام ( )745عند أيب داود –رده اهلل -يف "بننه" (ج 3ص.)425
 )2ددتا رام ( )1167عند ابن دةان رده اهلل كما يف "اإلدفان"".
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أق ل:
 -1يف الطةعأ ا عدلأ ذكر العنايب ت اادتا يف "بنن أيب داود" ،من طرتق ه َشام  -تَدعىن اب َن الغَاز َ -ددثدَنَا
ني اجلَ َمَرا ف ااَجأ الىت َدج فَد َق َال « أَى
تَاف ٌع َعن ابن عُ َمَر أَن َر ُب َ
ـل الله -صلى اهلل عليه وبلمَ -واَ َ
ف تَدـَم النحر بَد َ
تَدـٍم َه َبا » .اَالُـا تَدـُم النحر .اَ َال « َه َبا تَدـُم ااَ ِّج األَك َرب ».
واال العنايب :واد بةق تصحيح اإلمام األلةاين له أتضا.
نت ضع ه.
أق ل :هبه ا رة الرابعأ تردد العنايب هبا اادتا لتنثري أدادتا ابن الغاز ،واد بيّ ُ
 -2يف الطةعأ ا عدلأ اال العنايب  " :ددتا رام ( )1167عند ابن دةان -رده اهلل -كما يف "اإلدفان" من
ددتا واثلأ بن األبقع –رضي اهلل عنه -واد بةق ذكر تصحيح اإلمام األلةاين له أتضا.
أق ل :اذا مل تنتف ببكره مرة واددة؟

الثالث والثالث ن -قال الدنابي في (ص -6":)82العالمأ عةد احملفن العةّاد -وفقه اهلل -ديا صحح رواتأ

هشام بن الغاز با األثر عن ابن عمر-رضي اهلل عنهما -كما يف "جممـن ربائله" ( ،)438/7واد بةق تقل تصه".
أق ل:

 -1هبه مغالطأ كةرية ،ديا أوهم أن الشيخ العةاد صحح رواتأ ابن الغاز ا ننرة ،واليت فيها أن األذان العثماين
بدعأ ضاللأ.
 -2إن العةّاد مل تصحح إال اـل ابن عمر " :كل بدعأ ضاللأ ،وإن رآها الناس دفنأ" ،ومل تبكر إبناده،
وعزاه إىل "الفنأ" حملمد بن تصر ا روزي.
وهبا إبناده :اال اإلمام حممد بن تصر ا روزي –رده اهلل -يف كتا "الفنأ" ص(:)64
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"  - 82ددثنا إبحا  ،أتةأ وكيع ،عن هشام بن الغاز :أته مسع تافعا تقـل :اال ابن عمر :كل بدعأ ضاللأ
وإن رآها الناس دفنا".
وأورده ابن بطأ -رده اهلل -يف "اإلباتأ" ( )226/1رام (.)258
اال :ددثنا د

بن عمر ،اال :ددثنا أبـ دا  ،اال :ددثنا أبـ بنر بن أيب يةأ ،اال :ددثنا ةابأ بن

بـار عن هشام عن تافع عن ابن عمر ،اال َنـ ما رواه حممد ابن تصر.
وأورده أبـ القابم الاللنائي يف " را أصـل اعتقاد أهل الفنأ" ( )154/1برام (.)126
اال" :أخربتا أدد بن حممد ،أتةا عمر بن أدد ،ثنا أيب ،أتةا حممد بن عةيد اهلل ،ثنا ةابأ ،ثنا هشام بن الغاز،
عن تافع ،عن ابن عمر ،اال :كل بدعأ ضاللأ وإن رآها الناس دفنأ".
واال الةيهقي يف "ا دخل إىل الفنن النربى" ( )141/1رام (:)156
"أخربتا أبـ طاهر ال قيه  ،وأبـ بعيد بن أيب عمرو  ،ااال  :ثنا أبـ العةاس األصم  ،ثنا حممد بن عةيد اهلل
ا نادي  ،ثنا ةابأ  ،ثنا هشام بن الغاز  ،عن تافع  ،عن ابن عمر اال  « :كل بدعأ ضاللأ  ،وإن رآها الناس دفنأ
»".
أق ل :كل هؤال األئمأ تروون بأباتيدهم إىل وكيع و ةابأ عن هشام بن الغاز عن تافع عن ابن عمر -رضي
اهلل عنهما" :-كل بدعأ ضاللأ ،وإن رآها الناس دفنأ" ،ومل تنقل أدد منهم هببه األباتيد تلك الرواتأ ا ننرة اليت
تدل على أن أذان عثمان بدعأ ضاللأ.
 -1فهبا اإلمام إبحا تروي عن وكيع عن هشام بن الغاز عن تافع عن ابن عمر هبا الن

ا غاتر ا رواه ابن

أيب يةأ عن وكيع عن هشام بن الغاز بإبناده خال تلك الرواتأ ا ننرة.
 -2وهبا اإلمام ابن بطأ تروي بإبناده إىل أيب بنر بن أيب يةأ عن ةابأ عن هشام بن الغاز عن تافع هبا
الن

الصحيح ا غاتر لتلك الرواتأ ا ننرة.
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 -5وهبا أبـ القابم الاللنائي تروي بإبناده إىل ةابأ عن هشام بن الغاز عن تافع خال

تلك الرواتأ

ا ننرة.
 -4وهبا اااف الةيهقي تروي بإبناده إىل ةابأ عن هشام بن الغاز عن تافع خال تلك الرواتأ ا ننرة.
فمجي هبا الن

عند هؤال اا ا على خال تلك الرواتأ ا ننرة تدل على وادد من أمـر:

 -1إما أن تنـن هشام بن الغاز َوه َم ،فاتتقل ذهنه عن هبه الرواتأ الفليمأ ا أخـذة عن النيب -صلى اهلل عليه

وبلم -إىل تلك الرواتأ ا ننرة.

 -2وإما أن تنـن بعض أعدا عثمان ل ّقن هشاما هبه الرواتأ ا ننرة.
 -5وإما أن تنـن بعض أهل الضالل من أعدا عثمان اد اام بدس تلك الرواتأ ا ننرة يف "مصنف ابن أيب
يةأ" ودب الرواتأ الفليمأ من هبا ا صنف.
وأ ِّ
ُذكر القار مبا تقله العنايب من مفتدر اااكم من طرتق هشام بن الغاز عن تافع عن ابن عمر ،اال " :كان
النيب -صلى اهلل عليه وبلم -إذا خرج تـم اجلمعأ فقعد على ا نرب أذن بالل".
فهبا اادتا ثابت عن ابن عمر ،واألدادتا الصحيحأ عن غري ابن عمر تشهد له ،وأما تلك الرواتأ ا ننرة،
فال تثةت عن ابن عمر ،وال جيـز تفةتها إليه ،فصدورها عن هشام تا ئ عن أدد الـجـه اليت ذكرتاها هنا.
الفليم ا الف لتلك الرواتأ ا ننرة.

ومما تؤكد ما أاـل أن وكيعا و ةابأ اد روتا هبا الن
الرابع والثالث ن -قال الدنابي في (ص:)82

"الـجه الثالا :عدم َّتلف أصحا الفنن وكثري من أصحا الصحاا وغريهم عن َّترتج ددتثه.
فقد أخرج له أصحا الفنن األربع ددتثه:
 -1النفائي -2 .وأبـ داود -5 .والرتمبي -4 .وابن ماجه.
 -3والدارمي يف "بننه" -6 .وبعيد بن منصـر يف "بننه" -7 .والةيهقي يف "الفنن النربى".
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وأخرج له من أصحا الصحاا:
 -8كابن خزميأ يف "صحيحه" -6 .وابن دةان يف "صحيحه" -15 .وأبـ عـاتأ يف "مفت رجه" -11 .والضيا
ا قدبي يف "ا تارة" -12 .واااكم يف "ا فتدر ".
وأخرج له من أصحا ا فاتيد -15 :أدد بن دنةل يف "مفنده" - 14 .وأبـ تعلى يف "مفنده" -13 .
والةزار يف "الةحر الزخار" ،وغريهم.
وهبه أمها كت اادتا بعد الصحيحني".
أق ل:
 -1اذكر الرواتا اليت أخرجها هؤال األئمأ من أدادتا ابن الغاز ،اذكرها بأباتيدها ،وأتا ال أبتةعد أهنا هي
الرواتا اليت ذكرفا يف مقالك ،ومتت منااشيت ا.
 -2لقد أصا الشي ان الة اري ومفلم يف عدم اإلخراج عن هشام بن الغاز يف "صحيحهما" ،وأصحا
الفنن األربع مل تلتزمـا أهنم ال خيرجـن يف كتةهم إال الصحيح ،واد تع ّقةهم العالمأ األلةاين -رده اهلل -يف أدادتا
كثرية جدا جممـعها يف جملدا .
وابن خزميأ ومن بعده اد خيرجـن األدادتا الضعي أ ،وال بيما اااكم ،فإته خيرج األدادتا الضعي أ
وا ـضـعأ  ،فقد اع البهيب يف ربالأ له مائأ ددتا من ا ـضـعا .
مث هل هؤال األئمأ كلهم رووا عن هشام بن الغاز تلك الرواتأ ا ننرة اليت هي مـضع الندزان وصححـها؟،
دا اهم.
وإن عدم رواتتهم لتلك الرواتأ ا ننرة لدليل على إعراضهم عنها لشدة ضع ها إن كاتـا اد وا ـا عليها ،أو
ي ائها فلم تقف عليها أدد من هؤال األئمأ.
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مث إن كالمك النثري مهما بلغ من النثرة ال ت يد  ،وال ت يد ابن الغاز من ارت وال من بعيد ،وكله خروج عن
تتضمن
مـضع الندزان ،ولـ فرضنا أن هشاما يف أعلى مرات الثقا فإن ذلك ال تدفع الشناعأ والننارة عن رواتته اليت ّ
الطعن يف ايلي أ الرا د عثمان وإخـاته من الصحابأ النرام -رضي اهلل عنهم -ومن تةعهم بإدفان.
الخامس والثالث ن -قال الدنابي في (ص:)38
"واد بةق أول هبا ا قال إخراج غريهم من األئمأ با األثر:
 -5فبكرتا رواتأ اإلمام حممد تصر ا روزي يف "الفنأ" (.)67
 -4ورواتأ اإلمام الاللنائي يف " را أصـل االعتقاد" (.)154/1
 -3ورواتأ اإلمام الةيهقي يف "ا دخل إىل الفنن النربى" له (")156

أق ل :إن هؤال األئمأ مل ترو أدد منهم تلك الرواتأ ا ننرة ،وإمنا رووا رواتأ أخرى مأخـذة من كالم ربـل اهلل
-صلى اهلل عليه وبلم ،-فاتق اهلل ودن ا غالطا .

السادس والثالث ن -قال الدنابي في (ص:)33-38
" بيان بدد مسلك الشيخ ربيع  -في مضدف هذا األثر -عن مصرفات األةمة في إعالل الحديث:
أما ق ل الشيخ ربيع –وفقه اهلل:-
 -2الذي يظهر لي أن روايعه هذه عن نافع مدعبر منكرة.
ألنه مفرد بها من بين أصحاب نافع الكثر ل وفيهم فح ل أه بلده المدينة النب يةل فمن الرواة عنه " :أوالده أب
فعفرد هشام بن الغاز عن نافع
عمر وعمر وعبد اهلل وعبد اهلل بن دينار -...فبكر الأ كةرية من الرواة مث االّ - :

من بين هذا الددد الكبير ومنهم أبناؤهل وفيهم الفح ل من أه المدينةل ولم ينق عنهم هذا النص الدجيب .
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هذا مع أن الناق عنه هشام بن الغاز ل وه ليس من أه المدينة.
وإنما ه رريب أصله من دمشق ل ثم صار ناي بغدادل وكان على بيت المال ألبي جدفر المنص ر".
أق ل:
 -1إن كالمي هبا دق ،وهـ منهج الفلف من أئمأ النقد النةها  ،وال تضريه عدم تفليمك به.
 -2إن ا تغال ابن الغاز بةيت ا ال ما تُضعف د ظه ،كما دصل لشرتك القاضي وغريه ممن ا تغل بالقضا

أو غريه من التجارة وَنـها أهنم ضع ـا يف رواتافم للحدتا بفة

هبا اال تغال ،بل الشغلأ بةيت ا ال تعرض

صادةها لنفيان أ د من تفيان القضاة البتن تقـم اضاؤهم على العلم ،ال على ا ال.
السابع والثالث ن -قال الدنابي في (ص:)33-38
"اال :ومث حديثه هذا  -وهذا حاله -يدعبر منكرا .مث تقل كالم مفلم يف "مقدمأ كتابه" (ص )7واال:
مأم ق ل اإلمام مسلم " :أن يك ن قد شارك الثقات من أه الدلم والحفظ في بدض ما رووا وأمدن في ذلك
على الم افقة لهم  ...فغير جاةا قب ل حديث هذا الضرب من الناس واهلل أعلم".
وهذا مفق د في ابن الغاز فه قلي الروايةل ولم يشارك أصحاب نافع في بدض ما رووا من األحاديث الصحيحةل
ولم يمدن في م افقعهم -إىل أن اال :وقال الحافظ ابن رجب ل مدلقا على كالم اإلمام مسلم هذا:
فصر بأن الثقة إذا أمدن في م افقة الثقات في حديثهم ل ثم مفرد عنهم بحديث قُب ما مفرد به ل وحكاه عن
" ّ
أه الدلم".
انظر "شر عل العرمذي" (.)457 -456/1
وهشام بن الغاز من الن ع الذين ال يج ز أن يقب حديثهم إذا مفردوا عن أمثال نافع والاهري بما ال يشاركه فيه
أحد من ثقات أصحابهما ).اهو".
ثم قال الدنابي في (ص )34-33مدلقا على كالمي هذا:
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"فإن هذا المسلك لم يكن أةمة الدل والحديث يطبق نه على جميع مفردات الثقات؛ ألم ر:
 -1أن األص قب ل خبر الثقة وعدم التشنيك يف خربه إال إذا أايم الدليل على و ه:
 -إما بتنصي

إمام على ذلك ،أو ذكره يربه يف تراته من كت الضع ا مننرا ا.

 أو خمال أ من هـ أرجح منه من ديا الـصف والعدل.وال تن ي يف ذلك جمرد دعـى الت رد بعد أن ثةت تـثيق ا ت رد.
وال أظن الشيخ ربيعا تندزل ت فه مندزلأ أولئك األئمأ اا ا البتن عاتنـا األصـل ود ظـا أدادتا الرواة
وأدادتا ارتائهم ومشاخيهم ،األمر البي ميننه من اانم على ت رد الثقأ بالثقأ بالضعف فضال عن
الننارة(!!) دىت تقـل( :الذي يظهر لي أن روايعه هذه عن نافع مدعبر منكرة).
ودىت تقـل( :وهشام بن الغاز من الن ع الذين ال يج ز أن يقب حديثهم إذا مفردوا(!) عن أمثال نافع
والاهري بما ال يشاركه فيه أحد(!) من ثقات أصحابهما)!!!
ودىت تقـل( :وهذا مفق د(!) في ابن الغاز فه قلي الرواية(!)ل ولم يشارك أصحاب نافع في بدض ما
رووا من األحاديث الصحيحةل ولم يمدن في م افقعهم)!!.
وهذا الق ل من الشيخ ربيع –وفقه اهلل -مجازفة! ولـ أته كلّف ت فه عنا الةحا لـجد من ذلك ما هـ
على النقيض مما جزم به!!
ديا إن رواتا هشام بن الغاز عن تافع على تقيض ذلك ،وخاصأ ما كان من جات اآلثار! ولبلك جتد أن
ابن أيب يةأ –رده اهلل -تعتين بإخراج رواتاته عن تافع ،وخاصأ ما كان منها عن ابن عمر –رضي اهلل عنهما-
علمت أن مصن ه عمدة يف هبا الةا  ،األمر البي تؤكد بُعد ما ّارره الشيخ ربيع –
كما هـ دال أثرتا ،واد
َ
وفقه اهلل -ديا إن كالمه منص

دـل رواتأ هشام بن الغاز عن تافع يف األدادتا األدنام ،ولبلك أتى

بنالم أهل العلم يف هبا اجلات البي عُلم تشدتد األئمأ فيه ،خبال
حبثنا دـل أثر-؛ فلم تنن تشدتدهم فيها كأدادتا األدنام.
وهبا لـدده – مع ما مر من إثةا ثقأ ابن الغاز -كا
دعـاه".
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أمر اآلثار عن الفلف –واد علم أن

يف هدم ما بطره الشيخ ربيع –وفقه اهلل -إلثةا

أق ل:
 -1أتت الةعيد جدا عن مفلك أهل اادتا وتصرفا األئمأ ،فةينك وبينهم بعد ا شراني.
 -2من أتن لك هبه الشرو ؟ اتقلها لنا عن أئمأ اجلرا والتعدتل.
 -5إن هبا النالم البي ابتننرته دق وبري مين على منهج الفلف ،فال جتعل ااق ا عرو مننرا.
 -4مل أجد من كالم أهل العلم ما تنااض كالمي ،وهبا اإلمام الداراطين اد بةقين إىل تقد عدد من رواتا
هشام بن الغاز ،فأتن ما تنااض كالمي من كالم أئمأ اجلرا والتعدتل؟
قت منهج أهل اادتا تطةيقا صحيحا ال تعارضه إال منابر.
 -3لقد طةّ ُ
 -6اذا مل تنقل كالم اإلمام مفلم البي تقله عن أهل العلم والبي تظهر به اـة دجيت ،وتنطةق فعال على
هشام بن الغاز وأمثاله إذا ت ردوا؟؛ األمر البي ال خيال ه إال معاتد ،ال بيما وهبا الت رد ميس كرامأ عثمان والصحابأ
النرام –رضي اهلل عنهم.-
وهبا منهج العلما األئمأ البي تقله عنهم اإلمام مفلم ليتأبى به من بعدهم.
قال اإلمام مسلم –رحمه اهلل -في "مقدمة صحيحه" (ص:)7
"ألن دنم أهل العلم ،والبي تعر من مبهةهم يف اةـل ما تت رد به احملد من اادتا أن تنـن اد ار
الثقا من أهل العلم واا

يف بعض ما رووا .وأمعن يف ذلك على ا ـافقأ م .فإذا وجد كبلك ،مث زاد بعد ذلك

يئا ليس عند أصحابه ،اةلت زتادته.
فأما من تراه تعمد ثل الزهري يف جاللته وكثرة أصحابه اا ا ا تقنني ادتثه وددتا غريه ،أو ثل هشام بن عروة،
وددتثهما عند أهل العلم مةفـ مشرت  .اد تقل أصحاهبما عنهما ددتثهما على االت ا منهم يف أكثره .فريوى
عنهما أو عن أدد ا العدد من اادتا ،مما ال تعرفه أدد من أصحاهبما ،وليس ممن اد اركهم يف الصحيح مما
عندهم ،فغري جائز اةـل ددتا هبا الضر من الناس .واهلل أعلم".
أق ل :فهبه رو أهل العلم باادتا لقةـل ما تت رد به احملد :
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أن تنـن اد ار الثقا من أهل العلم واا

يف بعض ما رووا ،وأمعن يف ذلك على ا ـافقأ م.

ووااع هشام بن الغاز خبال ذلك:
 -1فهـ مل تشار أهل اا

ا تقنني من أصحا تافع يف رواتا األدادتا الصحيحأ.
تافع بعدد من الرواتا

اليت ال تشاركه فيها هؤال اا ا

 -2فقد ت ّرد عن اا ا ا تقنني من أصحا
ا تقنـن ،واليت ال تعرفـهنا ،وهـ مل تشاركهم يف األدادتا الصحيحأ اليت رووها وا تهر عنهم ،وإذا ار أددا منهم
تادرا خال ه واضطر يف رواتته.
 -5فغري جائز اةـل رواتاته اليت ت ّرد هبا عن أصحا تافع اا ا العا ني حبدتثه واليت ال اهد ا ،ال بيما
تتضمن الطعن يف ايلي أ الرا د عثمان وإخـاته من الصحابأ النرام –رضي اهلل
تلك الرواتأ ا ننرة الشدتدة الننارة اليت ّ

عنهم.-

 -4أتا أبأل العنايب :هل حيرم يف منهجك األخب هببا ا نهج البي ات ق عليه أئمأ اادتا وعلماؤهم والبي
ا ّدمه اإلمام مفلم تصحا لإلبالم وللمفلمني البتن تأتـن بعدهم ليفريوا على منـا م؟!!
وهل أغلق يف منهجك با اجلرا والتعدتل والتصحيح والتضعيف والتعليل؟؟!!
وخرجت عن زمرة أهل اادتا.
جنيت على ت فك،
َ
إن الت :تعم ،فقد َ
وإن الت :ال ،لزمك األخب هببا ا نهج ،وبقطت اعرتاضاتك وفاوتلك اليت أكثر َ منها.
وأتا أبألك عن مؤل ا

الشيخ مقةل ؛ مثل كتا

"أدادتا معلأ ظاهرها الصحأ" ،واد ا تمل على َنـ

مخفمائأ ددتا ،هل عمله هبا صحيح وجائز ،أو ال؟
وأبألك عن كتابه "اجلامع الصحيح" يف مخفأ جملدا .
وأبألك عن تأليف ااجـري لعدد من ا ؤل ا  ،ومنها "الرتاض ا فتطابأ يف صحيح وضعيف أدادتا
م ارتد الصحابأ".
أرجـ اإلجابأ العلميأ ا قنعأ.
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مث أتا ال أبتةعد أن هبا األثر ا ننر اد تل ّقنه هشام بن الغاز من بعض الروافض ،فلضعف ذاكرته ذه تنفةه
إىل تافع عن ابن عمر.
كما ال أبتةعد -أتضا -أن تنـن بعض أعدا عثمان والصحابأ اد دس هبا النالم ا ننر جدا يف مصنف
ابن أيب يةأ ،إىل آخر االدتماال اليت أبل تها.
وأتا أعيد لك بؤايل األول هل حيرم عند تطةيق منهج الفلف واات ا آثارهم ،ال بيما يف الب عن أصحا
تةيهم ،وابتننار ما تهز مناتتهم وتشـه صـرفم ،مثل هبا الن
فلـ جا
– أن تقةله ،ال
تَأ ُم ُرو َن بال َمع ُرو

الشدتد الننارة؟

من طرتق أوثق من هشام بن الغاز مبرادل ا جاز فلم حيرتم أصحا حممد – صلى اهلل عليه وبلم
بيما إذا أدر ما تؤول إليه من الةاطل ا ضاد لتزكيأ اهلل م بقـلهُ ( :كنتُم َخيدَر أُم ٍأ أُخر َجت للناس
َوتَدند َهـ َن َعن ال ُمن َنر َوتُدؤمنُـ َن بالله).

واـله تعاىل( :والفاب ُقـ َن األولُـ َن من المهاجرتن واألتصار والبتن اتدةدعـهم بإدف ٍ
ان َرض َي اللهُ َعند ُهم َوَر ُ
َ َُ َ َ َ َ َ َُ ُ
ضـا َعنهُ
َ
َ
ٍ
يم).
تن ف َيها أَبَدا َذل َ
َوأ َ
َعد َُم َجنا َجتري َحتتَد َها األتد َه ُار َخالد َ
ك ال َ ـُز ال َعظ ُ
ُد ٍد َذ َهةا َما
َد َد ُكم أَتد َ َق مث َل أ ُ
وا ضاد لقـل ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم َ " : -ال تَ ُفةـا أَص َحايب فَدلَـ أَن أ َ

َددهم َوَال تَصي َ هُ".
بَدلَ َغ ُمد أ َ

وهبا األثر تنطـي على الطعن فيهم.
تن تَدلُـتَد ُهم ُمث َجيي ُ اَدـٌم تَفة ُق َ َه َادةُ
تن تَدلُـتَد ُهم ُمث الب َ
ولقـله -صلى اهلل عليه وبلمَ " : -خيد ُر الناس اَدرين ُمث الب َ
َددهم َميينَهُ َوَميينُهُ َ َه َادتَهُ".
أَ
ك ُه ُم ال ُم ل ُحـ َن).
واهلل تقـلَ ( :ولتَ ُنن من ُنم أُمأٌ تَدعُـ َن إ َىل ايَري َوتَأ ُم ُرو َن بال َمع ُرو َوتَدند َهـ َن َعن ال ُمن َنر َوأُولَئ َ
وهبا األثر مضمـته أن أصحا حممد -صلى اهلل عليه وبلم -والتابعني م بإدفان مل تننروا هبا ا ننر،
البي تروته مع األبف من ا عرو البي جي الدفان عنه.
فهل تن ي هبه اآلتا واألدادتا عند وعند غري إلداتأ هبا األثر بالننارة والةطالن ،أو ال ؟
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أرجـ أن تعتقدوا أن يف بعضها الن اتأ.
الثامن والثالث ن -قال الدنابي في (ص:)34
"واد روى هشام بن الغاز آثار( )1كثرية عن تافع عن ابن عمر –رضي اهلل عنهما -األمر البي تؤكد اختصاصه
بنافع وخاصأ فيما رواه عن ابن عمر –رضي اهلل عنهما -يف جات اآلثار".
أق ل:
 -1كم بلغت هبه اآلثار دىت تص ها بالنثرة ،هل بلغت ا ئا أو األلـ ؟!!
إن األدادتا اليت رواها ومل تضةطها ليح
تعادل األربعني النـوتأ وال تقارهبا ،وحي

أكثر منها كثري من طال العلم الصغار وتضةطـهنا ،فمروتاته ال

هبه األربعني كثري من طال

العلم الصغار ،فدن ا ةالغا

يف ابن الغاز

ورواتاته.
 -2اـلك" :األمر البي تؤكد اختصاصه بنافع"  ،فهل ثةت عند باألدلأ دة مالزمأ ابن الغاز لنافع تلك
ا الزمأ اليت فا هبا كةار أصحا تافع من أهل ا دتنأ وغريهم من الثقا األثةا ف ااهم هببا الت ص .
مث هل متيز ابن الغاز هببا االختصاص عن أهل ا دتنأ من أصحا تافع مثل عةيداهلل ابن عمر ومالك والزهري
وأبنا تافع؟ ،وهل وضعه ابن ا دتين يف الطةقأ األوىل من أصحا تافع من أجل هبا الت ص
أصحا تافع؟ ،وهل فعل النفائي مثل ذلك؟ ،تعـذ باهلل من الغلـ يف الةاطل.

البي ميّزه وا ّدمه على

افم أصحا تافع إىل تفع طةقا .
فهبا اااف النااد العامل بالرجال وأدـا م علي بن ا دتين اد ّ
اال اااف ابن رج يف را "علل الرتمبي" (:)452-451/1
" أصحا تافع افمهم ابن ا دتين تفع طةقا :

 - 1كبا.
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الطةقأ األوىل  :أتـ  ،وعةيد اهلل بن عمر  ،ومالك  ،وعمر ابن تافع  ،اال  (( :فهؤال أثةت أصحابه  ،وأثةتهم
عندي أتـ ))  .اال  :ومسعت حيَي تقـل  (( :ليس ابن جرتج بدوهنم فيما مسع من تافع )) .
الطةقأ الثاتيأ  :عةد اهلل بن عـن  ،وحيَي األتصاري  ،وابن جرتج .
الطةقأ الثالثأ  :أتـ بن مـبى  ،وإمساعيل بن أميأ  ،وبليمان ابن مـبى  ،وبعد بن إبراهيم .
الطةقأ الرابعأ  :مـبى بن عقةأ  ،وحممد بن إبحا  ،وداود بن ااصني .
الطةقأ ايامفأ  :حممد بن عجالن  ،والضحا بن عثمان  ،وأبامه ابن زتد الليثي  ،ومالك بن مغـل .
الطةقأ الفادبأ  :ليا بن بعد  ،وإمساعيل بن إبراهيم بن عقةأ  ،وبليمان بن مفادق  ،وابن عنج ا صري .
الطةقأ الفابعأ  :عةد الردن الفراج  ،وبعيد بن عةد اهلل ابن در  ،وبلمأ بن علقمأ ،وعلي بن اانم  ،والـليد بن
أيب هشام .
الطةقأ الثامنأ :أبـ بنر بن تافع ،وخلي أ بن غال  ،وتـتس بن تزتد ،وجـترتأ بن أمسا  ،وعةد العزتز بن أيب رواد ،
وحممد بن ثابت العةدي  ،وأبـ علقمأ ال روي  ،وعطا

بن خالد  ،وعةد اهلل بن عمر  ،ودجاج بن أرطأة  ،وأ عا

بن بـار  ،وثـر بن تزتد .
وطةقأ تابعأ ال تنت عنهم  :عةد اهلل بن تافع  ،وأبـ أميأ اتن تعلى  ،وعثمان الربي  ،وعمر بن ايس بندل  .اتتهى"
.
ابن ا دتين هشام بن الغاز يف أي من هبه الطةقا دىت الطةقأ التابعأ ،وهي طةقأ ضع ا أصحا تافع.
ومل تبكر ُ
وعلمتَهُ أتت ؟!
فهل جهل علما اجلرا والتعدتل-ومنهم علي بن ا دتين -اختصاص ابن الغاز بنافع َ
ويف أي طةقأ تضعه؟ ،أتضعه يف الطةقأ األوىل ،أو جتعله يف طةقأ فـ طةقأ الليا بن بعد اإلمام اااف ال قيه؟
االـا :من تنلم يف غري فنه أتى بالعجائ .
ومن العجائ دعـى اختصاص ابن الغاز بنافع عن ابن عمر ،وال بيما يف جات اآلثار.
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العاسع والثالث ن -قال الدنابي في (ص:)35-34
"منها إضافأ إىل أثرتا هبا:
 -2ما رواه ابن أيب يةأ يف "مصن ه" ( )1438االَ :ددثدَنَا َ ةَابَأُ  ،اَ َال  :ددثدَنَا ه َش ُام ب ُن الغَاز َ ،عن تَاف ٍع ،
ت ،فَدليَم َفح َما َدـلَهُ َ ،والَ تَدغفلهُ.اهد.
صـ ٌ فَ َ ش َي َعلَيه ال َعنَ َ
َعن ابن عُ َمَر  ،اَ َال َ :من َكا َن به ُجر ٌا َمع ُ
 -5ورواه ابن ا نبر يف "األوبط" ( 177/2برام  )1()354من فعله أتضا؛ فقال :ددثنا مـبى بن هارون،
ثنا إبحا  ،ثنا الـليد بن مفلم ،عن ابن الغاز ،عن تافع ،عن ابن عمر ،اال :إذا كان عليه عصا مفحه ،وإن مل
تنن عليه عصا غفل ما دـله ومل ميفه ا ا  .اهد".

أق ل :بني هاتني الرواتتني اختال تدل على ضعف هشام بن الغاز.
ف ي رواتأ ةابأ عنه أن من كان به جرا معصـ ف شي عليه العنت فليمفح ما دـله ،وهبا باطل تفتةعد
أن تقـله ابن عمر.
كيف ال ميفح على ما عصةه على جرده وميفح ما دـله؟
وما دـله ال بد من غفله ،فهبا كالم باطل  ،برأ اهلل منه ابن عمر وتافعا؛ ألته من أوهام ابن الغاز.
وخال ت رواتأ الـليد عن هشام رواتأ ةابأ عن هشام إذ فيها أن من وضع على جرده عصابا فإته ميفح على
هبا العصا  ،وإن مل تنن عليه عصا غفل ما دـله ومل ميفه ا ا .
ورواتأ الـليد طرها األول هـ البي عليه كثري من العلما  ،وما هـ مشهـر عن ابن عمر –رضي اهلل عنهما،-
أما الشطر الثاين منه ف يه تظر.
 - 1كبا ،والصـا ( )145-142/2برام (.)322
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ومن العجائ

أن العنايب تنقل عن ابن الغاز رواتتني خمتل تني ،وال تدر هبا االختال  ،وال تدر أن هبا

االختال مما تدمغ ابن الغاز بالضعف.
اال أبـ بنر بن ا نبر –رده اهلل -يف كتابه "األوبط" (:)145-142/2
" ذكر ا فح على اجلةائر والعصائ .
اختلف أهل العلم يف ا فح على اجلةائر والعصائ

فأجاز كثري منهم ا فح عليها فممن رأى ا فح على

العصائ تنـن على اجلروا ابن عمر وعطا وعةيد بن عمري وكان إبراهيم واافن ومالك وأدد وإبحا

وأصحا

الرأي وأبـ ثـر وا زين ترون ا فح على اجلةائر.
وروي عن ابن عمر أن إهبام رجله جردت فألقمها مرارة ،وعن ابن عةاس أته اال :امفح على اجلروا.
 -322ددثنا مـبى بن هارون ثنا إبحا تا الـليد بن مفلم عن ابن الغاز عن تافع عن ابن عمر ،اال :إذا
كان عليه عصا مفحه ،وإن مل تنن عليه عصا غفل ما دـله ومل ميفه ا ا .
فهبا ابن ا نبر تنقل رواتأ الـليد عن ابن الغاز ،ومل تنقل رواتأ ةابأ لننارفا.
وقال ابن المنذر:
 -325ددثنا مـبى بن هارون تا مساغ( )1ثنا الـليد تا بعيد بن أيب عروبأ ددثين بليمان بن مـبى عن تافع
اال :جردت إهبام رجل ابن عمر فألقمها مرارة فنان تتـضأ عليها.
أق ل :وهبه الرواتأ تةني مع الرواتأ الثاتيأ دة ضعف الرواتأ األوىل اليت متنع من ا فح على العصا .
مث اال -324" :وددثـتا عن اانظلي إبحا  ،أتا ديد بن عةد الردن ،تا اافني بن صاحل عن ليا عن ابن
جةري عن ابن عةاس اال :امفح على اجلرا إذا خشيت على ت فك يف الـضـ ".
فهل مثل هبا التنااض وغريه تدل على ضةط ابن الغاز واختصاصه بنافع؟
 - 1ولعل الصـا  :إبحا .
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األربد ن -قال الدنابي في (ص:)35
يع َ ،عن ه َشام ابن الغَاز َ ،عن تَاف ٍع  ،اَ َال :
" -4ما رواه ابن أيب يةأ يف "مصن ه" ( )2863االَ " :ددثَدنَا َوك ٌ
َكا َن اب ُن عُ َمَر إ َذا َمل َجيد َبةيال َإىل َبارتٍَأ من َب َـاري ال َمفجد  ،اَ َال يل َ :ولِّين ظَهَر ".
أق ل :وجد ُ هبا األثر برام ( )2862ووجد ُ َنـه لعةيد اهلل عن تافع برام (.)2863
الحادي واألربد ن -قال الدنابي في (ص:)35
يع اَ َال :ددثدَنَا ه َش ُام ب ُن الغَاز َ ،عن تَاف ٍع ،
" -3ما رواه ابن أيب يةأ يف "مصن ه" ( )8218االَ :ددثَدنَا َوك ٌ

ص ُر الصالَة إال يف اليَدـم الت ِّام.
َعن ابن عُ َمَر  :أَتهُ َكا َن الَ تَدق ُ
ك".
ت َمن ُحـال تَد ُق ُ
ـل مث َل َذل َ
اَ َال ه َش ٌام َ :و َمسع ُ

أق ل :هبا األثر عن هشام خيالف ما ثةت عن ابن عمر وابن عةاس –رضي اهلل عنهم.-
اال ابن ا نبر يف "األوبط" (:)452-451/4
"  -2235أخربتا الربيع ،اال :أخربتا الشافعي ،اال :أخربتا مالك ،عن ابن ها  ،عن بامل ،أن ابن عمر
رك إىل ذا النص فقصر الصالة يف مفريه ذلك ،اال مالك :وبني ذا النص وا دتنأ أربعأ برد.
 -2231ددثنا مـبى بن هارون ثنا اتيةه ثنا الليا بن بعد عن تزتد بن أيب دةي عن عطا بن أيب رباا أن
ابن عمر وابن عةاس كاتا تصليان ركعتني وت طران يف أربع برد فما فـ ذلك.
 -2232أخربتا الربيع اال :أخربتا الشافعي ،اال أخربتا ب يان بن عيينأ ،عن عمرو بن دتنار عن عطا عن
ابن عةاس أته بئل أتقصر إىل عرفه اال :ال ،ولنن إىل عف ان وإىل جدة ،وإىل الطائف.
وهبا على مبه أدد وإبحا وأيب ثـر ودنى أبـ ثـر ذلك عن مالك والشافعي ،وبه اال الليا بن بعد
يف تقصري الصالة ،وكبلك اال عةد ا لك ا اجشـن".
38

أق ل :اال األثرم" :ايل أليب عةد اهلل  :يف كم تقصر الصالة ،اال :يف أربعأ برد ،ايل له :مفرية تـم تام؟ ،اال:
ال ،أربعأ برد بتأ عشر فرب ا مفرية تـمني"" ،ا قنع" (.)223-224/1
أق ل :وهبه ا ال ا الـاضحأ من هشام من أوضح األدلأ على ضع ه ،فما رأي العنايب وأمثاله؟

الثاني واألربد ن -قال الدنابي في (ص:)35
يعَ ،عن ه َش ٍام بن الغَاز َ ،عن تَاف ٍع َ ،عن ابن
" -6ما رواه ابن أيب يةأ يف "مصن ه" ( )6415االَ :ددثدَنَا َوك ٌ

صائ ٌم".
عُ َمَر ؛ أَتهُ َكا َن َحيتَج ُم عن َد الليل َوُه َـ َ

أق ل :وجد ُ هبا األثر يف "مصنف ابن أيب يةأ" برام ( ،)6456وفيه اصـر عن بيان دال ابن عمر ووااعه
البي بيّنه غريه.
ف ي "ا ـطأ (:)268/1
ص َام
صائ ٌم ،اَ َالُ :مث تَدَرَ َذل َ
ك بَدع ُد .فَ َنا َن إ َذا َ
" َعن َمالك َعن تَاف ٍع َعن َعةد الله بن عُ َمَر أَتهُ َكا َن َحيتَج ُم َوُه َـ َ
َمل َحيتَجم َدىت تدُ طَر".
واال ابن أيب يةأ يف "مصن ه" ددتا (:)6453
صائ ٌم ُ ،مث تَدَرَك َها بَدع ُد ،
" َددثَدنَا اب ُن عُلَيأَ َ ،عن أَتـ َ َ ،عن تَاف ٍع َ ،عن اب َن عُ َمَر  ،اَ َال َ :كا َن َحيتَج ُم َوُه َـ َ
فَ َنا َن َحيتَج ُم لَيال".
واال عةد الرزا يف "مصن ه" (:)211/4
 - 7351عن معمر عن الزهري عن بامل أن ابن عمر كان حيتجم وهـ صائم ،مث تركه بعد ،فنان إذا غابت
الشمس ادتجم.
 - 7352عن معمر عن أتـ عن تافع اال كان ابن عمر حيتجم وهـ صائم ،مث تركه بعد ،فنان تصنع
احملاجم ،فإذا غابت الشمس  ،أمره أن تشر  ،اال :فال أدري أكرهه أم ي بلغه".
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فرواتأ ابن الغاز فيها اصـر عن رواتا هبا العدد من اا ا  ،تدل هبا القصـر على عدم د ظه وضةطه؛ إذ
تدل رواتته على أن البن عمر دالأ واددة يف دياته؛ أال وهي أته ال حيتجم وهـ صائم إال عند الليل.
بينما الرواتا الصحيحأ تدل على أن له دالتني:
األوىل -أته كان حيتجم وهـ صائم ،مث تر ذلك بعد فنان حيتجم ليال.
وااالأ الثاتيأ -ولعله بعدما كرب وضعف -أته كان إذا كان صائما ال حيتجم إال يف الليل.
واتظر إىل ال ر بني اـله :إته كان حيتجم عند الليل وهـصائم.
فإن اـله " :عند الليل" حيتمل أن تنـن اةل غرو الشمس.
وبني اـل غريه من اا ا " :فنان حيتجم ليال" ،واـل اآلخر" :فنان إذا غابت الشمس ادتجم"  ،تلك
العةارا الـاضحأ الةعيدة عن اللةس.
الثالث واألربد ن -قال الدنابي في (ص:)35
" -7ما رواه ابن أيب يةأ يف "مصن ه" ( )6671االَ :ددثدَنَا َ ةَابَأُ  ،اَ َال  :ددثدَنَا ه َشام ب ُن الغَاز َ ،عن
ضا َن َكا َن  ،أَو َغيدَرهُ".
ت ِّ
الصيَ َام  ،صيَ َام َرَم َ
تَاف ٍعَ ،عن ابن عُ َمَر  ،اَ َال  :لَـ تَ َادى ال ُمنَادي َوأَتَا بدَ َ
ت فَأَمتَم ُ
ني رجلَيد َها لَ ُقم ُ
أق ل:
وجد ُ هبا األثر برام (.)6663
وإين ألبتةعد هبا القـل من ابن عمر -رضي اهلل عنهما -وهـ الشدتد الـرن والشدتد االتةان ألاـال ربـل اهلل
-صلى اهلل عليه وبلم -وأفعاله ،فنيف تقةل تفةأ هبا القـل إليه -رضي اهلل عنه ،-ال بيما واد ت ّرد به هشام من

بني أصحا تافع اا ا اجلةال؟

كيف تقـل ابن عمر هبا ،واد روى ددتا األذاتني :أذان بالل بليل ،وأذان ابن أم منتـم بعد ظهـر ال جر،
أصةحت.
أصةحت
وهـ ال تؤذن دىت تقال له:
َ
َ
وهبا اادتا رواه كل من مالك والة اري ومفلم -ردهم اهلل -عن ابن عمر-رضي اهلل عنهما.-
اال الة اري -رده اهلل -يف "صحيحه" ددتا (:)617
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"ددثدَنَا َعة ُد الله بن مفلَمأََ ،عن مال ٍ
ـل الله -
كَ ،عن ابن َها ٍ َ ،عن َبامل بن َعةد اللهَ ،عن أَبيه :أَن َر ُب َ
َ
َ
ُ َ َ
ي اب ُن أ ُِّم َمنتُ ٍـمُ .مث اَ َالَ :وَكا َن َر ُجال أَع َمى َال
َ
صلى اللهُ َعلَيه َو َبل َم -اَ َال :إن ب َالال تدُ َؤذِّ ُن بلَي ٍل ،فَ ُنلُـا َوا َربُـا َدىت تدُنَاد َ
ت".
ت أَصةَح َ
تدُنَادي َدىت تدُ َق َال لَهُ :أَصةَح َ
ورواه مالك يف "ا ـطأ" (.)73-74/1
ورواه مفلم يف "صحيحه" ددتا ( )1562من طر .
اال -رده اهلل:-
"ددثنا حيَي بن حيَي وحممد بن رمح ،ااال :أخربتا الليا ا وددثنا اتيةأ بن بعيد ددثنا ليا عن ابن ها
عن بامل بن عةد اهلل عن عةد اهلل -رضي اهلل عنه -عن ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم -أته اال  :إن بالال تؤذن
بليل فنلـا وا ربـا دىت تفمعـا تأذتن بن أم منتـم.
ددثين درملأ بن حيَي أخربتا بن وه أخربين تـتس عن ابن ها عن بامل بن عةد اهلل عن عةد اهلل بن عمر
رضي اهلل عنهما -اال :مسعت ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم -تقـل :إن بالال تؤذن بليل فنلـا وا ربـا دىتتفمعـا أذان بن أم منتـم.
ددثنا ابن منري ددثنا أيب ددثنا عةيد اهلل عن تافع عن ابن عمر -رضي اهلل عنهما -اال :كان لربـل اهلل -
صلى اهلل عليه وبلم -مؤذتان بالل وابن أم منتـم األعمى ،فقال ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم -إن بالال تؤذن
بليل فنلـا وا ربـا دىت تؤذن ابن أم منتـم .اال :ومل تنن بينهما إال أن تندزل هبا وتراى هبا.
وددثنا ابن منري ددثنا أيب ددثنا عةيد اهلل ددثنا القابم عن عائشأ -رضي اهلل عنها -عن النيب -صلى اهلل
عليه وبلم -مبثله.
وددثنا أبـ بنر بن أيب يةأ ددثنا أبـ أبامأ ا وددثنا إبحا أخربتا عةدة ا وددثنا ابن ا ثىن ددثنا داد
بن مفعدة كلهم عن عةيد اهلل باإلبنادتن كليهما َنـ ددتا ابن منري".
فإذا كان ما بني األذاتني إال أن تندزل هبا وتراى هبا ،كما يف رواتأ عةيد اهلل عن تافع عن ابن عمر -رضي اهلل
عنهما ،-وكما يف رواتأ عةيد اهلل عن القابم عن عائشأ -رضي اهلل عنها -فنيف تفمح البن عمر ت فه -وهـ من
41

أتقى الناس وأورعهم وأتةعهم للفنأ -أن تبه

فيجامع أهله يف هبا الـات وهبا كال تـى منه لغريه؟  ،دا اه ،مث

دا اه ،وأعتقد أته ال ت عل هبا من هـ دون ابن عمر مبرادل.
لـ كان ابن الغاز من أهل اادتا اارتصني عليه لروى عن تافع أو بامل هبا اادتا الصحيح البي تةطل
ذلك األثر.
الرابع واألربد ن -قال الدنابي في (ص:)36
" -8ما رواه ابن أيب يةأ يف "مصن ه" ( ،)13862االَ :ددثدَنَا َ ةَابَأُ عن هشام ابن الغاز َ ،عن تَاف ٍع َ ،عن
ضةُدعا َوُه َـ ُحمرٌم فَد َعلَيه ال َدا ".
ابن عُ َمَر  ،اَ َال َ :من اَدتَ َل َ
أق ل :مل أجد هبا األثر يف هبا ا ـضع ووجدته برام (.)13843
ثةت َعن َجابر بن َعةد الله،
مث اهلل أعلم بثةـ هبا األثر عن ابن عمر؛ ألته مما ات رد به هشام بن الغاز ،واد َ

ص َادهُ ال ُمحرُم ».
ت َر ُب َ
اَ َالَ :بأَل ُ
صي ٌد َوُجي َع ُل فيه َكة ٌ
ش إ َذا َ
ـل الله -صلى اهلل عليه وبلمَ -عن الضةُع فَد َق َالُ « :ه َـ َ

رواه أبـ داود يف "بننه" ددتا ( ،)5851والرتمبي يف "بننه"ددتا ( ،)831وابن ماجه يف "بننه" ددتا
(.)5583
فلـ كان هشام من أهل اادتا لروى لنا مثل هبا اادتا عن ربـل اهلل -صلى اهلل عليه وبلم -البي فيه
بيان دل أكل الضةع ،وبيان ما جي على احملرم إذا اتله ،وهـ ال دا عنه بنةش .خبال األثر البي رواه هشام ،فإته
خال من بيان هبتن اانمني اللبتن جي على ا فلم معرفتهما ،ولعل تافعا رواه عن ابن عمر على الـجه الصحيح،
فأخل به هشام ابن الغاز.
الخامس واألربد ن -قال الدنابي في (ص:)36
" -6ما رواه ابن أيب يةأ يف "مصن ه" ( )16754االَ :ددثَدنَا ةابأ اَ َال  :ددثَدنَا ه َشام بن الغَاز َ ،عن تَاف ٍع
َ ،عن ابن عُ َمَر اَ َال  :الَ َحيل ل ُمفل ٍم أَن تَد ُخ َل َعلَى امَرأَةٍ َدىت تَدق ُد َم إليها ما اَل  ،أَو َكثُدَر".
أق ل :مل أجد هبا األثر يف هبا ا ـضع ووجدته برام (.)16388
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وأبتةعد أن تنـن ابن عمر -رضي اهلل عنهما -االه على هبه الصـرة؛ ألن فيه خمال أ لقـل اهلل تعاىلَ( :ال
ـهن َعلَى ال ُمـبع اَ َد ُرهُ َو َعلَى ال ُمقرت اَ َد ُرهُ َمتَاعا
ضـا َُن فَر َ
ـهن أَو تَد ر ُ
تضأ َوَمتدِّعُ ُ
ِّفا َ َما َمل َمتَف ُ
ُجنَ َ
اا َعلَي ُنم إن طَلقتُ ُم الن َ
ني).
بال َمع ُرو َدقًّا َعلَى ال ُمحفن َ
اال ابن العريب يف "أدنام القرآن" ( ،)264/1يف ت فري هبه اآلتأ:
تضأ
ضـا َُن فَر َ
ـهن أَو تَد ر ُ
ِّفا َ َما َمل َمتَف ُ
"اآلتَأ الراب َعأ َوالفةدعُـ َن :اَدـله تَد َع َاىل( :ال ُجنَ َ
اا َعلَي ُنم إن طَلقتُ ُم الن َ
ني) [بـرة الةقرة.]256 :
ـهن َعلَى ال ُمـبع اَ َد ُرهُ َو َعلَى ال ُمقرت اَ َد ُرهُ َمتَاعا بال َمع ُرو َدقًّا َعلَى ال ُمحفن َ
َوَمتدِّعُ ُ
ف َيها َمفأَلَأٌ َواد َدةٌ :اختَدلَ َ
اس يف تَدقدترَها؛ فَمند ُهم َمن اَ َالَ :معنَ َ
اها َال ُجنَ َ
ِّفا َ
ف الن ُ
اا َعلَي ُنم إن طَلقتُم الن َ
ـهن َو َغيدَر ال َم ُروض َُن اَدة َل ال َ رض؛ اَالَهُ الط َربي َواختَ َارهُ.
وض َُن الص َدا ُ من اَدةل الد ُخـل َما َمل َمتَف ُ
ال َم ُر َ
تضأَ ،وتَ ُنـ ُن أَو مبَع َىن ال َـاو.
ضـا َُن فَر َ
ـهن َوَمل تَد ر ُ
ِّفا َ َما َمل َمتَف ُ
َومند ُهم َمن اَ َالَ :معنَ َ
اها إن طَلقتُم الن َ
ضـاَ ،وَهبه
الثال ُ
ِّفا َ فَدَرضتُم أَو َمل تَد ر ُ
ا :أَن تَ ُنـ َن يف ال َن َالم َدب ٌ  ،تَدقد ُترهُ َال ُجنَ َ
اا َعلَي ُنم إن طَلقتُم الن َ
َد ُد َُا :أَن تَ ُنـ َن أَو مبَع َىن ال َـاو.
األَاد َـ ُال تَدرج ُع َإىل َمعنَديَدني :أ َ
الثاين :أَن تَ ُنـ َن يف ال َن َالم َدب ٌ تُد َقد ُر به اآلتَأَُ ،وتَدةد َقى أَو َعلَى بَاهبَاَ ،وتَ ُنـ ُن مبَع َىن التد صيل َوالتدقفيم َوالةَديَان،
َوَال تَدرج ُع َإىل َمع َىن ال َـاوَ ،ك َقـله تَد َع َاىلَ { :وال تُطع مند ُهم آمثا أَو َك ُـرا} [اإلتفان ]24 :فَإتد َها للتد صيل.
ـهن من
ف َعلَيد َها بَدع َد ذَل َ
َوادتَج َمن اَ َال :إتد َها مبَع َىن ال َـاو بأَتهُ َعطَ َ
وض َُن ،فَد َق َال تَد َع َاىلَ { :وإن طَلقتُ ُم ُ
ك ال َم ُر َ
ف َما فَدَرضتُم} [الةقرة ]257 :فَدلَـ َكا َن األَو ُل لةَديَان طََال ال َم ُروض َُن
ـهن َواَد فَدَرضتُم َُن فَر َ
تضأ فَنص ُ
اَدةل أَن َمتَف ُ
اَدة َل ال َمفيس لَ َما َكرَرهَُ ،وَه َبا ظَاهٌر.

ك.
ني " َذل َ
َواَد بَديدنا يف كتَا " ُملجئَأ ال ُمتَد َ قِّه َ
ٍ
كَ ،واألَد َن ُام
ني تَدقدتر َدب  ،أَو تَ ُنـ ُن أَو مبَع َىن ال َـاو؛ ألَن ال َم َعاينَ تَدتَ َميد ُز ب َبل َ
َوَال فَدر َ يف اَاتُـن ال َعَربيأ بَد َ
تَدتَد َ ص ُل ،فَإن ال ُمطَل َقأَ اليت َمل ُمتَسَ ،وَمل تدُ َرض ََا َال ََّتلُـ من أَربَد َعأ أَا َف ٍام:
س َوبَدع َد ال َ رض.
األَو ُلُ :مطَل َقأٌ اَدة َل ال َم ِّ
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الثاينُ :مطَل َقأٌ بَدع َد ال َمفيس َوال َ رض.
اُ :مطَل َقأٌ اَدة َل ال َمفيس َوبَدع َد ال َ رض.
الثال ُ
سَ ،واَدة َل ال َ رض.
الراب ُعُ :مطَل َقأٌ بَدع َد ال َم ِّ
اس يف ال ُمتد َعأ َعلَى أَربَد َعأ أَاد َـ ٍال َدائَرةٍ َم َع األَربَد َعأ األَا َفام.
َواَد اختَدلَ َ
ف الن ُ
س
س َواَدة َل ال َ رضَ ،وُمطَل َقأٌ اَدة َل ال َم ِّ
يح أَن اللهَ تَد َع َاىل َمل تَب ُكر يف َه َبا ااُنم إال اف َمنيُ :مطَل َقأٌ اَدة َل ال َم ِّ
َوالصح ُ
ف الص َدا َ ،وآلَت ااَ ُ
َوبَدع َد ال َ رض؛ فَ َج َع َل لأل َ
ُوىل ال ُمتد َعأََ ،و َج َع َل للثاتيَأ تص َ
ال َإىل أَن ال ُمتد َعأَ َمل تدُةَد ِّني اللهُ ُبة َحاتَهُ
َوتَد َع َاىل ُو ُجـبَد َها إال ل ُمطَل َق ٍأ اَدة َل ال َمفيس َوال َ رض.
يع ال َ رض أَو َمه ُر
ض ََا فَدلَ َها اَدة َل ال َمفيس تص ُ
َوأَما َمن طَلُ َقت َواَد فُر َ
ف ال َ رضَ ،وََا بدَع َد ال َمفيس َا ُ
مثل َها."...
أق ل :اتظر هبه األافام األربعأ اجلائزة.
اليت منها :مطلقأ بعد ا س واةل ال رض.
هبا ومل َأر أددا من ا فرتن تقل اـل ابن عمر –رضي اهلل عنهما -البي رواه ابن الغاز ،وااق أن تقل هبه

ا فألأ من مثل ابن الغاز ال تقةل إذا ت رد هبا.

وقال ابن قدامة والشيخ سليمان بن عبد اهلل بن محمد بن عبد ال هاب في "المقنع وحاشيعه"ل (:)21/3
"فصل يف ا اوضأ.
والت ـتض على ضربني ت ـتض الةضع وهـ أن تزوج األ ابنته الةنر أو تأذن ا رأة لـليها يف تزوجيها بغري مهر
وت ـتض ا هر وهـ أن تتزوجها على ما ا

أو ا أجنيب وَنـ ذلك.
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فالنناا صحيح وجي مهر ا ثل بالعقد و ا ا طالةأ ب رضه فإن فرضه اااكم مل جيز إال مبقداره وإن تراضيا على
فرضه جاز ما ات قا عليه من اليل وكثري".
___________________________________
قال الشيخ سليمان" :ق له" :والت ـتض على ضربني ت ـتض الةضع ...اخل " فعلم منه أن النكا صحيح من
رير مسمية صداق في ق ل عامة أه الدلم لقـله تعاىل (ال جناا علينم إن طلقتم النفا ما مل متفـهن ) اآلتأ
ولقـل ابن مفعـد وبيأي  ،وبـا تركا ذكر ا هر أو رطا ت يه مثل أن تقـل زوجتك بغري مهر فيقةله كبلك  ،ولـ اال
زوجتك بغري مهر يف ااال وال يف ا آل صح أتضا .واال بعض الشافعيأ ال تصح يف هبه الصـرة ألهنا تنـن كا ـهـبأ
وليس بصحيح فإته تصح فيما إذا اال زوجتك بغري مهر فيصح ههنا ألن معنا ا وادد وليفت كا ـهـبأ ألن الشر
ت فد وجي ا هر".
أق ل :تأمل جيدا كالم الشيخ بليمان ،وتصحيحه النناا يف عدد من الصـر ،وابتدالله باآلتأ النرميأ ،وتفةأ
أدد األاـال إىل عامأ أهل العلم.
السادس واألربد ن -قال الدنابي في (ص:)36
" -15وما رواه ابن ا قر يف "معجمه" ( )255اال :ددثنا حممد  ،ددثنا عةداهلل  ،ددثنا ةابأ  ،ددثنا
هشام بن الغاز  ،عن تافع  ،عن ابن عمر اال  « :ال حيل لرجل تزوج امرأة إال بنناا مثةـ وصدا ترثها وترثه »".
أق ل :مل أجد هبا األثر يف هبا ا ـضع من "ا عجم" ،ووجدته برام (.)214
وإين أبتةعد أن تنـن ابن عمر-رضي اهلل عنهما -اد اال هبا النالم البي خيالف النتا

والفنأ ،كيف

تشرت أن تنـن الصدا مما تـر .
اال اإلمام الة اري -رده اهلل -يف "صحيحه" يف "كتا النناا" ددتا (:)3121
ٍ
ٍ
ضت
" َددثَدنَا َبع ُ
يد ب ُن أَيب َمرَمََ ،ددثَدنَا أَبُـ َغفا َن ،اَ َال َددثَين أَبُـ َدازمَ ،عن َبهل ابن َبعد  :أَن امَرأَة َعَر َ

صلى اللهُ َعلَيه َو َبل َم  -فَد َق َال لَهُ َر ُج ٌل  :تَا َر ُب َ
تَد َف َها َعلَى الن ِّ
يب َ -
ـل الله َزِّوجن َيها فَد َق َال َما عن َد َ اَ َال َما عندي َ ي ٌ
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تد فَ َبه ُمث رجع فَد َق َال َال والله ما وجد يئا وَال خ َامتا من دد ٍ
اَ َال اذه فَالتمس ولَـ خاَمتا من دد ٍ
تد َولَنن َه َبا
َ
َ َ ََ ُ َ َ َ
َ َ َ
َ
َ
َ َ َََ
صلى اللهُ َعلَيه َو َبل َم َوَما تَصنَ ُع بإ َزارَ إن لَةفتَهُ َمل تَ ُنن َعلَيد َها منهُ
إ َزاري َوََا تص ُهُ اَ َال َبه ٌل َوَما لَهُ رَدا ٌ فَد َق َال النيب َ
َ ي ٌ َوإن لَة َفتهُ َمل تَ ُنن َعلَي َ
صلى اللهُ َعلَيه َو َبل َم فَ َد َعاهُ
س الر ُج ُل َدىت إ َذا طَ َال َجمل ُفهُ اَ َام فَدَرآهُ النيب َ
ك منهُ َ ي ٌ فَ َجلَ َ
صلى اللهُ َعلَيه
أَو ُدع َي لَهُ فَد َق َال لَهُ َماذَا َم َع َ
ك من ال ُقرآن فَد َق َال َمعي ُب َـرةُ َك َبا َو ُب َـرةُ َك َبا ل ُف َـٍر تدُ َعد ُ
ِّد َها فَد َق َال النيب َ
ك من ال ُقرآن".
َو َبل َم أَملَننَا َك َها مبَا َم َع َ
واال يف "صحيحه" ددتا (:)3153
كَ ،عن أَيب َدازٍم َ ،عن َبهل بن َبع ٍد ،اَ َالَ :جا َ امَرأَةٌ إ َىل َر ُبـل
ف ،أَخةَدَرتَا َمال ٌ
ـب َ
" َددثدَنَا َعة ُد الله ب ُن تُ ُ
ك هبَا
ت من تَد في ،فَد َق َامت طَـتال ،فَد َق َال َر ُج ٌلَ :زِّوجن َيها إن َمل تَ ُنن لَ َ
صلى اللهُ َعلَيه َو َبل َم -فَد َقالَت :إ ِّين َوَهة ُ
الله َ -
ٍ
ك،
ت َال إ َز َار لَ َ
اجأٌ ،اَ َالَ :هل عن َد َ من َ ي تُصداُد َها؟ اَ َالَ :ما عندي إال إ َزاري ،فَد َق َال :إن أَعطَيتَد َها إتاهُ َجلَف َ
َد َ
ٍ
ك من ال ُقرآن َ ي ٌ؟ اَ َال:
فَالتَمس َ يئا ،فَد َق َالَ :ما أَج ُد َ يئا ،فَد َق َال :التَمس َولَـ َخاَمتا من َددتد ،فَدلَم َجيد ،فَد َق َال :أ ََم َع َ
ك من ال ُقرآن".
اها ،فَد َق َال :اَد َزوجنَا َك َها مبَا َم َع َ
تَد َعم ُب َـرةُ َك َبا َو ُب َـرةُ َك َبا ،ل ُف َـٍر َمس َ
وأخرجه أدد وأبـ داود والرتمبي والنفائي.
فقد أجاز النيب -صلى اهلل عليه وبلم -أن تنـن الصدا خامتا من ددتد ،وأجاز أن تعلم زوجته بـرا من
القرآن ،وهبه من عأ غري ماليأ ،فنيف ترثها أو ترثه يف هبتن النـعني من الصدا ؟
اال الرتمبي معلقا على هبا اادتا " :هبا ددتا دفن صحيح ،واد ذه

الشافعي إىل هبا اادتا

فقال :إن مل تنن له ي تُصداُها ،فَدتَزوجها على بـرة من القرآن ،فالنناا جائز ،وتُعلِّمها بـرة من القرآن.
ص َدا َ مثلها ،وهـ اـل أهل النـفأ و أدد و إبحا ".
واال ُ
بعض أهل العلم :النناا جائز ،وجيعل ا َ
فات قـا على جـاز هبا النناا ،لنن أهل النـفأ ومن ذكر معهم االـا تعطيها مهر مثلها ،وهبا القـل خيالف
هبا اادتا.
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1
ك إد َدى ابدنَ َيت َهاتَدني َعلَى أَن تَأ ُجَرين
اال تعاىل عن زواج مـبى -عليه الفالم( :-اَ َال( ) إ ِّين أُر ُ
تد أَن أُتن َح َ
ك بَديين
ت َعشرا فَمن عند َ َوَما أُر ُ
ني اَ َال َذل َ
تد أَن أَ ُ ق َعلَي َ
ك َبتَج ُدين إن َ ا َ اللهُ م َن الصاا َ
َمثَاينَ د َج ٍج فَإن أَمتَم َ

يل).
ت فَ َال عُد َوا َن َعلَي َواللهُ َعلَى َما تَد ُق ُ
َوبَديدنَ َ
َجلَني اَ َ
ضي ُ
ك أَميَا األ َ
ـل َوك ٌ

وهبا زواج على من عأ ،وهي رعي الغنم ،فنيف تتصـر فيها التـار ؟
أق ل :ومن هبه الدرابأ اجلادة على منهج أئمأ النقد تتضح للقار ا نصف دال ابن الغاز ،وأن أد وصف
له هـ اـل اإلمام أدد أته" :صاحل".
أي أته صاحل يف دتنه ،وليس من الثقا الضابطني.
وتقاربه اـل ابن معني" :ليس به بأس".
وتقاربه -أتضا -من تأي ذك ُره:
اال ابن أيب دا يف تراأ عمر بن عمرو األدـبي" :ال بأس به صاحل اادتا هـ من ثقا اامصيني بابأ
عتةأ بن أيب دنيم وهشام بن الغاز".
وعتةأ بن أيب دنيم تقل أبـ دا أن اإلمام أدد كان تـهنه اليال.
ثم قال ابن أبي حامم" :اتا أبـ بنر بن أيب خيثمأ فيما كت إيل اال :مسعت حيَي ابن معني تقـل :عتةأ بن
أىب دنيم ضعيف اادتا.
اال عةد الردن بن أيب دا  :بئل أيب عنه ،فقال :صاحل ،ال بأس به".
فهبا اإلمام أدد تـهن عتةأ بن أيب دنيم اليال ،وابن معني تقـل فيه :ضعيف ،وأبـ دا تقـل :صاحل ،ال
بأس به.
وهـ وهشام بن الغاز عنده من بابأ واددة.
 - 1القائل أبـ الزوجأ.
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أال تدر العاال ا نصف مرتةأ ابن الغاز من كالم هؤال األئمأ ،ومن دال مروتاته اليت اتتقدها اإلمام الداراطين،
واليت اتتقد ُفا يف ضـ منهج أئمأ النقد؟
وإين ألتصح العنايب وأمثاله أن تتقـا اهلل وأن ترتكـا العناد واجلدال بالةاطل ،وأن تدركـا مناتأ الصحابأ والتابعني
تتضمن الطعن فيهم ،وأن حيرتمـا األئمأ البتن تقلـا اإلاان على اةـل األذان
م بإدفان ،فال تدافعـا عن رواتأ باطلأ ّ

العثماين؛ ألته خلي أ را د ،وألن تصرفه صحيح تابع من منهج الربـل النرم -صلى اهلل عليه وبلم.-
السابع واألربد ن -قال الدنابي في (ص:)36

ك يف أن هشام ابن الغاز من ا تثةتني ا تصني
ٌّ

"فهل بقي لك أخي القار بعد بـ هبا النم من الرواتا
يف الرواتأ عن تافع وخاصأ فيما تروته عن ابن عمر -رضي اهلل عنهما-؟

األمر البي ال جيعل لنالم الشيخ ربيع -وفقه اهلل( : -وهبا م قـد يف ابن الغاز فهـ اليل الرواتأ) أي اعتةار،
واهلل ا ـفق".
أق ل:
 -1إن رواتاته لقليلأ ،هبا بالنظر إىل النم ،وضعي أ بالنظر إىل النيف ،والعربة بالنيف ال بالنم.
 -2ولقد ظهر للقار النرم ضعف هشام بن الغاز ،وبعده عن التثةت والضةط ،وخاصأ فيما تروته عن تافع
عن ابن عمر –رضي اهلل عنهما.-
 -5اذا تُعىن ابن الغاز برواتأ اآلثار والت رد هبا عن أصحا تافع عن ابن عمر ،وال تعتين برواتأ األدادتا؟

أليس يف هبا داللأ على ضعف ته وعجزه ،ال بيما وهـ تت ةط فيما تروته؟

أليس من اجملازفأ والقـل الةاطل ادعا العنايب أن ابن الغاز من ا تثةتني ا تصني بالرواتأ عن تافع وخاصأ فيما
تروته عن ابن عمر -رضي اهلل عنهما ،-تعـذ باهلل من هبا الت صي
 -4راجع (ص )54يف مقدار رواتاته.
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وادعائه؟

كثري من صغار طال

 -3هبه األدادتا واآلثار اليت رواها ابن الغاز حي

العلم أضعافها ،فهي أال من

األربعني النـوتأ اليت حي ظها كثري من الصغار ،فما هبا التهـتل؟؟
يت مبنااشأ رواتا
هبا وكالم العنايب كثري ،وفيه حتامل دتد ترفضه اإلبالم وا فلمـن،
أعرضت عنه ،واكت ُ
ُ
ابن الغاز اليت ا ّدمها العنايب إلانان من ال ت هم مبندزلأ ابن الغاز ومناتته من التثةت والضةط واالختصاص بنافع.
وهبا كله من غري درابأ منه روتا ابن الغاز ،وفااد الشي ال تعطيه.
والعلم كما تقـل يخ اإلبالم" :حبا حمقق ،وتقل مـثق ،وما عدا ذلك فةاطل مزو ".
وصلى اهلل على تةينا حممد وعلى آله وصحةه وبلم.
كتةه
ربيع بن هادي عمري ا دخلي
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