ابطعنه فه التاطفه هتاهابه عننه وصحيلنه

الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبً بعده وآله وصحبه وبعد:

قال المعتزلً عدنان إبراهٌم :همام بن منبه ٌهودي روى عن أبً هرٌرة
أحادٌث إسرائلٌة رواها البخاري وغٌره منها حدٌث ( خلق هللا آدم على
صورته ).

ٌجاب عن فرٌته بما ٌلً:

أوًال :من هو همام بن منبه:
هو أبو عقبة همام بن منبه بن كامل الٌمانً الصنعانً.
تابعً من أوسط التابعٌن  ،وثقه ابن معٌن وغٌره.
روى عن أبً هرٌرة وابن عمر وابن عباس وغٌرهم
وروى عنه أخوه وهب ومعمر بن راشد وغٌرهما.
أخرج له الجماعة.
توفً ( ١٣١هـ)

ثانث ًال :صحٌفة همام:
صحٌفة همام سمعها من أبً هرٌرة رضً هللا عنه  ،ورواها عنه معمر
بن راشد األزدي.
ورواه عن معمر:عبدالرزاق الصنعانً  ،ورواها األئمة عن عبدالرزاق.

قال الحافظ ابن حجر :فً التهذٌب (:)٥٩/١١قال المٌمونً عن أحمد:
كان همام ٌغزو وكان ٌشتري الكتب ألخٌه وهب فجالس أبا هرٌرة فسمع
منه أحادٌث وهً نحو من أربعٌن ومائة حدٌث بإسناد واحد ،وأدركه
معمر وقد كبر وسقط حاجباه على عٌنٌه فقرأ علٌه همام حتى إذا مل أخذ
معمر فقرأ الباقً.اهـ

وهذه الصحٌفة تعتبر من أوائل ما كتب من الحدٌث النبوي.

قال المحدث أحمد شاكر فً حاشٌته على المسند (:)١٨١/٨هذه الصحٌفة
من أوائل ما كتب من الحدٌث النبوي وهً تعتبر تتلٌفا ًا مستقالًا بكتابة همام
إٌاها والظاهر من الرواٌات أنه كتبها عن أبً هرٌرة مباشرة أعنً أنه
كتبها فً حٌاته.ا ٓهه ـ
ثا ث ًال :درجة صحٌفة همام.
هً صحٌفة صحٌحة وسندها من أصح أسانٌد الٌمانٌٌن  ،وتلقاه األئمة
بالقبول.
قال الحافظ الذهبً فً السٌر (:)٣١٢/٥

همام صاحب تلك الصحٌفة الصحٌحة التً كتبها عن أبً هرٌرة وهً نحو
من مائة وأربعٌن حدٌثا ًا حدث بها عنه معمر.اهـ

وعد الذهبً فً الموقظة ( )١٠من مراتب الصحٌح :رواٌة معمر عن
همام عن أبً هرٌرة.

واتفق الشٌخان على رواٌة جملة من أحادٌث صحٌفة همام  ،وانفرد
البخاري منها بعدة أحادٌث  ،وانفرد مسلم بعدة منها.

رابث ًال :متابعة األعرج لهمام.
روى عبدالرحمن بن هرمز األعرج التابعً الثقة
هذه الصحٌفة عن أبً هرٌرة.

 قال المحدث أحمد شاكر فً حاشٌته على المسند ( )١٨٥/٨األحادٌثالتً رواها همام عن أبً هرٌرة ،رواها أٌضا ًا األعرج عن أبً هرٌرة.
وهذا ٌدل على أن هماما ًا واألعرج كالهما قد كتب الصحٌفة عن أبً
هرٌرة وسمعها منه ،فتكون الصحٌفة مروٌة عن أبً هرٌرة بإسنادٌن من
وجهٌن متباعدٌن.

وقد وصلت صحٌفة همام عن أبً هرٌرة إلى البخاري كما وصلت إلٌه
أٌضا ًا صحٌفة األعرج عن أبً هرٌرة.اهـ

ومتابعة األعرج لهمام تعد صفعة فً وجه هذا المعتزلً  ،وترد على
دعواه أن هماما ًا انفرد بالصحٌفة  ،وهذا دلٌل واضح فً بٌان جهل عدنان
إبراهٌم وعدم معرفته لعلم الحدٌث  ،وإنما هو رجل ٌقول ما ال ٌعلم
وٌدعً أنه ٌعلم.
 -ختاما ًا :سؤال لهذا المعتزلً:

َمن مِن األئمة الحفاظ طعن فً صحٌفة همام  ،أو ضعف همام أو قال إن
صحٌفته روى فٌها جملة من االسرائلٌات؟
الجواب :لن ٌجد أحداًا ٌطعن فٌها أبداًا  ،أو ٌطعن فً همام أو قال إن فٌها
جملة من االسرائلٌات

 ،وإنما أراد هذا المعتزلً التشكٌك فً السنة النبوٌة الصحٌحة كعادته ،قال
تعالى ( كبرت كلمة تخرج من ٰ
أفوههمـ إن ٌقولون إال كذبًاا ).

ه
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