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  إهداء
  الى حامل لواء االمامة الكبرى والخالفة العظمى 

 ه  أرواحنا فداولى العصر المهدى المنتظر الحجة ابن الحسن العسكري

يا أيـها اْلعزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا اْلكيل وتصدق علينا إن  ِ ْ َْ ْ ََ َ َ َََ َ ََ َ َ ََ ِ ٍْ ََ ْ ُ ٍَ ِِ ْ ِ   ْ َ َُ ِ َاهللا َ
َيجزي اْلمتصدقين ِ  َ َُ ِ ْ َ  

  علي
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  الطبعةّمقدمة هذه 
حديث الثقلني ، وحديث السفينة ، وحـديث النـور ، : لقد سبق وأن انتشر من كتابنا 

  . ..وحديث الغدير ، وقسم السند من حديث أنا مدينة العلم وعلى باا
  .وكانت يف عشرة أجزاء

مـن مراجـع .  ..ول ، والتقدير الالئق والثناء اجلميلّموقع الرضا والقب ـ واحلمد هللا ـ ووقع
  . ..األمة ، وكبار العلماء ، ورجال الفكر والتحقيق

  . ..ّوهلم مىن الشكر اجلزيل املتواصل
كتــــاب مل ) عبقــــات األنــــوار يف إمامــــة األئمــــة األطهــــار ( ّفــــإن كتــــاب .  ..وال عجــــب

ّيؤلف مثله يف بابه يف السلف واخللف   . ..لماؤنا الكباركما وصفه ع.  ..ّ
ّبنقلــــه اىل اللغــــة العربيــــة ، وختلــــيص لبابــــه ، .  ..واجلهــــد الــــذي بذلتــــه يف ســــبيل إحيائــــه

ّال يبذله اال األقلون.  ..ومراجعة مصادره ، وتنظيم حبوثه ، والتعليق واالستدراك عليه ّ.. .  
(  بــ ّومن شاء الوقوف على جانب من عظمة الكتـاب فلريجـع اىل املقدمـة الـيت أمسيتهـا

  .)دراسات يف كتاب العبقات 
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  . ..وهذه الطبعة
ة أو مطبعيــة ّجــاءت منقحــة ممــا كــان يف الطبعــة الــسابقة مــن أخطــاء علميــة أو فني ّــ ّ ّ..  .

زة عــن تلــك ّكتــوفر طائفــة كبــرية مــن املــصادر املخطوطــة .  ..ّــومزيــدة بفوائــد كثــرية جتعلهــا متمي
ان مــن الــضروري إرجــاع املطالــب املنقولــة فكــ . ..ســابقا أو العثــور علــى مجلــة مــن املطبوعــات

ّأن بعـــض املـــصادر الـــيت نقـــل عنهـــا بواســـطة مؤلفـــات أخـــرى : واألهـــم مـــن ذلـــك . عنهـــا إليهـــا
فأوردت البحوث عنها مباشـرة ، ووضـعتها  ـ بفضل املطابع ودور النشر ـ أصبحت اآلن بأيدينا

ّكمــا أين رجحــت يف قــسم مــن . ّيف حماهلــا يف الكتــاب ، إىل جنــب الروايــات املنقولــة بالواســطة
  .اهلوامش أن تكون يف املنت
نفحات األزهـار يف خالصـة عبقـات ( جعلت عنوان الكتاب .  ..وهلذه األمور وغريها

  .)األنوار 
ّوأرجو اهللا عز وجل أن جيعـل هـذه العمـل خدمـة لألمـة اإلسـالمية للوصـول اىل وحـدا 

يـوم ال ينفـع  ـ زرين فيه بـأي حنـو مـن األحنـاءوجلميع من آ ـ وإعادة جمدها ، وأن يكون نافعا يل
   .مال وال بنون

  ّالمؤلف



  دراسات 

  في كتاب العبقات 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ّاحلمــد هللا رب العـــاملني ، والـــصالة والـــسالم علـــى حممــد وآلـــه الطيبـــني الطـــاهرين واللعنـــة 

  .على أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين
دات أشـرف املوضـوعات ، وأمههـا االمامـة ، فـان مـن العـدل نـصب فان االعتقا: وبعد 

  . ، ويصلح أمر املعاد6االمام على العباد كي يعبد به اهللا تعاىل ، وتتبع سنن النيب 
أجــل مــا كتــب يف االمامــة مــن  » عبقــات األنــوار فــي امامــة األئمــة االطهــار« وكتــاب 

الـسلف واخللـف ، ومـن كتـب بعـده فيهـا صدر اإلسالم اىل اآلن ، ومل يكتب مثلـه يف بابـه يف 
  . ..فعيال عليه ، وناسج على منواله ، وسالك يف سبيله

ّوقــد مــن اهللا تعــاىل علــي أن وفقــين لتعريبــه وذيبــه ومراجعــة مــصادره وحتقيقــه منــذ عــام 
فكـــان كلمـــا .  .. ، وبعـــد أن شـــرعت بدراســـة العلـــوم اإلســـالمية يف احلـــوزات العلميـــة1385

  هزا خلدمته ، وكلماسنحت يل فرصة انت
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حــىت مت اعـــداد عـــدة جملـــدات منـــه ، وطبـــع .  ..حــصلت يف الـــدروس عطلـــة صـــرفتها يف كتابتـــه
  .  ه1408 وسنة 1398ّحىت اآلن عشرة أجزاء مبدينة قم يف الفرتة ما بني سنة 

ــــاب وأســــاليبه يف ردوده  وقــــد كانــــت يل مــــذكرات كتبتهــــا يف خــــالل العمــــل حــــول الكت
يتــــوفر عليـــــه مــــن فوائــــد وحتقيقــــات مل يـــــسبق إليهــــا يف ســــائر املؤلفـــــات ، واســــتدالالته ، ومــــا 

  .ّوإضافات على ما كتبته يف حياة املؤلف وأسرته والتعريف بكتابه ومكتبته
 ـ حبـول اهللا وقوتـه ، ورعايـة سـيدنا االمـام املهـدي عجـل اهللا فرجـه وعنايتـه ـ فلمـا عزمنـا

ع مــا بقــي منهــا ، دونــت تلــك املــذكرات ، علــى اعــادة طبــع تلــك الــدات واالســتمرار يف طبــ
يف بيــان التــزام املؤلــف بقواعــد البحــث : وجعلتهــا يف أبــواب تتقــدمها متهيــدات ، فالبــاب االول 

: يف أسـلوبه يف الـرد ، والرابـع : يف أسلوبه يف االستدالل ، والثالـث : وآداب املناظرة ، والثاين 
يف : يف التعريــف بالكتــاب ، والــسادس : يف حبــوث وحتقيقــات يف كتــاب العبقــات ، واخلــامس 

يف التعريــف : يف التعريــف مبكتبــة االســرة ، والثــامن : ّترمجــة املؤلــف ومــشاهري أســرته ، والــسابع 
: ّيف ترمجــة مؤلــف التحفــة االثــين عــشرية ، والعاشــر : بكتــاب التحفــة االثــين عــشرية ، والتاســع 

  .يف بيان عملنا يف الكتاب
  .)دراسات يف كتاب العبقات ( باسم وقد مسيت هذه اموعة 

واهللا أســأل أن جيعــل أعمالنــا خالــصة لوجهــه الكــرمي ، وان يتقبلهــا بأحــسن قبــول ، وأن 
  .انه مسيع جميب. يوفقنا ملا حيب ويرضى

  قم المشرفة  
  1411/ محرم الحرام  / 1

  علي الحسيني الميالني



  تمهيدات 

*)1(*  
فـال بـد لـه مـن .  ..ّ خامتـة الـشرائع وال نـيب بعـدهلكـن شـريعته.  .. دعوة ربـه6ّلىب النيب 

  .وصي يقوم بأمره ، وخليفة خيلفه يف أمته
  .وهذا أمر ال خالف فيه وال كالم

ا الكـــالم يف شـــخص اخلليفـــة عـــن رســـول اهللا ، فأصـــحابه  ـــامن  كثـــريون عـــددا ، وفـــيهم 6ّ
  . ..املهاجرون واألنصار ، القرشيون وغريهم ، واألقارب واألباعد

  ؟ليفة من بعدهفمن اخل
  ؟وما الطريق اىل معرفته
ّيقول اهللا عز وجل   فال وربك ال يـؤمنون حتى يحكموك فيمـا شـجر بـيــنـهم ثم ال (: ّ ُـ ْ ُـ َ َُ َ َُْ ُ َ َُ َ ََ ِْ َ  ـ َ ِ َ  َ

ًيجدوا في أنـفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما  ًِ ْ ُ َ َْ  َ َُ َ ََ ْ َ َ  ِ ِ ِ ُِ َْ ُ ِ( )1(.  
__________________  

  .69: نساء سورة ال) 1(
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ِفإن تنازعتم في شيء فـردوه إلى اهللا والرسول .  ..(: ويقول سبحانه  ُ  َ ِْ َِ ُِ  ُ َ ٍَ ْ َ ِ ُ ْ َ َ ْ( )1(.  
ُ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم اْلخيـرة (: ويقول تعاىل  َ َُ َ َ َِ ُ َ َ ُ َ َ َْ ُْ ُ ُ َ ( )2(.  

َ وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى (: ويقول  َ ِ ٍ َ ِ ِْ ُْ َ ُ ٍَ ِ رة َ ُاهللا ورسوله أمرا أن يكـون لهـم اْلخيـ َ َـُ َ ُِ ُ َ َُ ُ ْ َ ًَ ْ ُ َ َ ُ
ْمن أمرهم  ِِ َْ ْ ِ( )3(.  

بيــنهم ، فيجــب ردهــا » شــجر « تنازعــت االمــة فيــه ، وأمــر » شــيء « ) االمامــة (  و
 فيهــا ، مث ال 6ال يؤمنــون حــىت حيكمــوا النــيب  ـ وربــك ـ . ..وهــم.  ..»اهللا والرســول « اىل 

  . ..ا مما قضى ، وال يكون هلم اخلرية ، ويسلموا تسليماجيدوا يف أنفسهم حرج
« هــو الرجــوع اىل نفــس » الوصــي « والعقــل يــرى أن أقــرب الطــرق وأوثقهــا اىل معرفــة 

ي يــوحى (هــذا النــيب الــذي .  ..»النــيب  وى إن هــو إال وح ُ مــا يـنطــق عــن اْله ٌَ ــ ْ َ  ِ َِ ُ ْ ــ َ ِ َ ُ ِ ولــو .  ..)4( )ْ
ليفة من بعده ، فانه أعرف النـاس بأصـحابه ، وأحرصـهم فرض أنه قد فوض اليه أمر تعيني اخل

  . ..على أمته
  .اىل الكتاب والسنة: فلنرجع اىل اهللا والرسول ، أي 

*)2(*   
  :يف القرآن الكرمي طوائف من اآليات هلا عالقة مبسألة االمامة واخلالفة 

ِ وإذ (:اآلية الواردة يف خصوص مـسألة االمامـة ، وهـي قولـه تعـاىل  ـ 1 َابـتلـى إبـراهيم َِ ِ ْ ِْ َ
ربه بكلمات فأتمهن ُ  َََ ٍ ِ َ ِ ُ ًقال إني جاعلك للناس إماما. َ ِ ِِ ِ َ ُ ِ  َ  

__________________  
  .63: سورة النساء ) 1(
  .68: سورة القصص ) 2(
  .36: سورة األحزاب ) 3(
  .3: سورة النجم ) 4(
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ِقال ومن ذريتي قال ال ينال عهدي الظالم ِ  ِ ْ َ ُ َ ََ ِْ ُ ِ   .)1( )َين َ
  .»الظاملني « : ال تنال » االمامة « : اذن 

  :اآليات اليت تعطينا املالك العام لالفضلية والتقدم ، كقوله تعاىل  ـ 2
ْ إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم ( ُْ َْ َِ َ ْ ِ ُ َْ َ  ِ( )2(.  
ٍ يـرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا اْلعلم درجات( َ َ ْ َْ َ ْ ِ ُ ُ َ َِ ِ ُ ْ ِ ُ َ َُ ِ َ ( )3(.  
ً فضل اهللا اْلمجاهدين على اْلقاعدين أجرا عظيما ( ِ َِ ًَ ْ َ َ َِ ِِ َ ُ ُ َ  َ( )4(.  

  .» اجلهاد «و »  العلم «و » التقوى « فمالك التقدم يف هذاه اآليات هو 
اآليات النازلة يف قضايا ومـواطن خاصـة ، يف حـق أشـخاص مـن الـصحابة يـستدل  ـ 3

  :تعاىل ا على االولوية باالمامة ، كقوله 
م ( ــذين يقيمــون الــصالة ويـؤتــون الزكــاة وه وا ال ذين آمن يكم اهللا ورســوله وال ْ إنمــا ول َ َ ُ َ َ َ ــَ ُ َ َ َ َُ ْ ُ ُ َ ُ ِ ِ َِ َ ُــــ ُ ُ ُ ُ ُ ِــ ِ
َراكعون  ُ ِ( )5(.  

ملــن آمــن وأقــام الــصالة وآتــى الزكــاة » الواليــة « فقــد جعــل اهللا ســبحانه يف هــذه اآليــة 
  .وهو راكع

  .»السنة « من نزلت يف حقه هو اال أن املرجع يف تعيني 
ويف الـــسنة أيـــضا طوائـــف مـــن األحاديـــث هلـــا عالقـــة مبوضـــوع االمامـــة واخلالفـــة أمههــــا 

  :طائفتان 
  . يف خصوص موضوع االمامة واخلالفة6ّالنصوص الواردة عن النيب : االوىل 
  النصوص الواردة يف تفسري اآليات املتعلقة باالمامة املشار: والثانية 
__________________  

  .119: سورة البقرة ) 1(
  .13: سورة احلجرات ) 2(
  .13: سورة اادلة ) 3(
  .98: سورة النساء ) 4(
  .60: سورة املائدة ) 5(
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  . ..إليها
علــى ضــوء النــصوص مــن الطائفــة االوىل ، كمــا ميكننــا » الوصــي « وحنــن ميكننــا معرفــة 

 كلمــات املفــسرين وأخبــار املــؤرخني حــول معرفتــه مبراجعــة نــصوص الطائفــة الثانيــة ، والنظــر يف
  .نزول تلك اآليات

» التنـازع « وبـذلك يرتفـع  ـ كما أشـرنا ـ وإذا مت ذلك وجب العمل واالتباع عقال ونقال
 فال وربك ال يـؤمنون حتى( . ..» التشاجر «و  َ َُ ُ ِ ْ َ َ َ ًيسلموا تسليما  . ..َ ِ ْ َُ  َ ُ(.  

 األحاديث ، يتوقف علـى ثبوـا سـندا وداللـة وان إمكان تعيني اخلليفة على ضوء تلك
 ، فـإذا ثبـت صـدوره عنـه نظرنـا يف 6ّال بد أوال من الوثوق بصدور احلـديث مـن النـيب : ، أي 

هـذا مـا : أخـذنا بـه وقلنـا  ـ من غـري معـارض لـه يف ذلـك ـ مدلوله ومفاده ، فان دل على معىن
  .قضى اهللا ورسوله به ، وصدق اهللا ورسوله

الفقهيـــة واملـــسائل طريقـــة الـــيت يتبعهـــا الفقهـــاء بالنـــسبة اىل نـــصوص الفـــروع وهـــذه هـــي ال
  ؟ذا ال تتبع يف نصوص مسألة االمامةالشرعية ، فلما

*)3(*   
والـشيعي  ـ كما دلت األحاديث املتفـق عليهـا ـ 6ّنشأت الطائفة الشيعية يف حياة النيب 

ـــار صـــحابة النـــيب ، وقـــد عـــرف ـــذه الـــصفة عـــدة.  وتابعـــه ووااله)1(مـــن شـــايع عليـــا  ّ مـــن خي
 ، ومل يفــارقوه حــني 6واحنــازوا اليــه بعــد وفاتــه . 6ّ لالمــة وخالفتــه بعــد النــيب 7اعتقــدوا إمامتــه 

  . ..فارقه الناس ، ومل يعرضوا عنه حني أعرض عنه اجلمهور
  وتطورت هذه الفرقة ، وامتدت جذورها اىل مجيع األقطار ، وانتشرت

__________________  
  .»شاع « وس احمليط القام) 1(
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عقائدها يف كل مكان ، واعتنقها طائفة كبرية من التابعني فمن بعدهم ، رجعوا اىل أئمـة أهـل 
فكـان فـيهم . البيت فيما أشكل عليهم من الكتاب والسنة ، وعنـدهم درسـوا ، وعـنهم أخـذوا

  . ..املفسرون ، والفقهاء ، واحملدثون ، والزهاد ، والعلماء
 ، فأصــل األصــول وشــيد األركــان ، 7مــام جعفــر بــن حممــد الــصادق حــىت جــاء دور اال
  .»املذهب اجلعفري «  بـ فعرف مذهب هذه الفرقة

*)4(*   
«  جبـد وجهـد ، ألـا عنـدهم 6ّمنذ وفـاة النـيب » االمامة « واشتغل الشيعة يف مسألة 

  .»زمام الدين ، ونظام املسلمني ، وصالح الدنيا ، وعز املؤمنني 
  .»ة أس اإلسالم النامي ، وفرعه السامي ان االمام« 
باإلمـــام متـــام الـــصالة والزكـــاة والـــصيام واحلـــج واجلهـــاد ، وتـــوفري الفـــيء والـــصدقات ، « 

  .)1(» وإمضاء احلدود واالحكام ، ومنع الثغور واألطراف 
فـدافعوا عنهـا ، وضـحوا مـن أجلهـا ، واستـسهلوا املـشاق يف سـبيلها ، ومل تـثن عـزائمهم 

  . السجون ، وحىت استشهد من ال حيصي عددهم اال اهللالسياط وال
 ـ واسـتدلوا.  ..ال سـواه» ّعلـي بـن أيب طالـب «  هـو 6ّبعـد النـيب » اخلليفـة « : قـالوا 

» مـا مـن شـيء اال وفيـه كتـاب أو سـنة « فانـه .  ..ملا قالوا بالكتـاب والـسنة ـ منذ اليوم االول
  . .. املؤمن مؤمنا حىت يسلم ملا جاءا به تسليماومها املرجع يف كل شيء ، وال يكون.  ..)2(

يف ظـــــروف قاســـــية وايـــــام صـــــعبة ، .  ..مث ألفـــــوا يف ذلـــــك الكتـــــب ، ونظمـــــوا االشـــــعار
  . ..يتتبعهم اجلواسيس ، وتالحقهم السلطات

__________________  
  .200 / 1الكايف ) 1(
  .59 / 1املصدر نفسه ) 2(
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ال يعتمـدون يف حبـوثهم اال  ـ  وسربت أخبـارهمإذا نظرت أحواهلم ـ ومع ذلك كله تراهم
ـــــصحيح ،  ـــــدين ال ـــــون احلـــــق ، وينـــــشدون احلقيقـــــة ، رائـــــدهم ال ـــــسنة ، يطلب ـــــى الكتـــــاب وال عل
ـــاليت هـــي  واإلصـــالح مـــا اســـتطاعوا ، ـــدوء ووقـــار ، ونقـــاش متـــني ، وأدب رفيـــع ، وجـــدال ب

  . ..أحسن

*)5(*   
 هــــي مــــسألة أصــــولية 6ّد النــــيب بعــــ» االمامــــة « ويعتقــــد الــــشيعة االماميــــة بــــأن مــــسألة 

 يف تعيــني االمــام مــن بعــده غــىن عــن أي دليــل 6 وبــأن يف النــصوص الــواردة عنــه .)1(كــالنبوة 
 ـ  بطريـق اهـل بيتـه املعـصومني6وان كـان اعتمـادهم يف الـسنة علـى مـا ورد عنـه  ـ وهـم. آخـر

ــــق خــــصومهم ، واملــــسطورة يف  أســــفار حيتجــــون يف هــــذه املــــسألة بالنــــصوص الــــواردة عــــن طري
  .هذا من حيث السند.  ..خمالفيهم

سان ( 6ّفقــد صــدرت تلــك األقــوال مــن النــيب الكــرمي .  ..وأمــا مــن حيــث الداللــة ٍ بل ــ ِِ
ٍعربـــي مبـــين  ُِ  َِ وكمـــا يرجـــع يف فهـــم كلماتـــه واأللفـــاظ الـــصادرة عنـــه يف مـــسائل الـــصالة ، . )» َ

اىل .  ..وأمثاهلــــا.  ..والطــــالقوالــــصيام ، واحلــــج ، واجلهــــاد ، والبيــــع ، والــــشراء ، والنكــــاح ، 
كـذلك يرجـع الـشيعة يف فهـم مـداليل ألفاظـه يف مـسألة االمامـة واخلالفـة اىل .  ..العرف واللغة

  اللغة
__________________  

  .ويستدلون على ذلك أيضا بالكتاب والسنة كما ال خيفى على من راجع كتبهم يف االمامة) 1(
مــن مــات ولــيس يف عنقــه بيعــة « : احلــديث املــشهور املتفــق عليــه مــن النــصوص النبويــة الدالــة علــى ذلــك و

  .وله ألفاظ أخرى يف خمتلف الكتب ، هذا بالنسبة اىل أصل االمامة» مات ميتة جاهلية 
ّواملراد امامة على وأوالده ، واستدلوا علـى هـذا بنـصوص كـذلك ، منهـا مـا أخرجـه احلـاكم والطـرباين : قالوا 

من أحب أن حيـىي حيـايت وميـوت مـوتى ويـسكن جنـة اخللـد الـيت وعـدين رىب « : انه قال  6عنه  وأبو نعيم وغريهم
  .»فليتول على بن أىب طالب فانه لن خيرجكم من هدى ولن يدخلكم يف ضاللة 
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  .»احلديث يفسر بعضه بعضا « والعرف ، واىل سائر األحاديث النبوية ، الن 
ء أهــــل الــــسنة يف التفــــسري واللغــــة ويف هــــذا املقــــام أيــــضا حيــــتج الــــشيعة بكلمــــات علمــــا

  . ..واألدب وغري ذلك
 ، وهـي طريقـة 7هذه طريقة الشيعة يف االستدالل بالنـصوص علـى امامـة أمـري املـؤمنني 

  . ..واضحة ال غموض فيها وال اعوجاج وال اضطراب
وقـــد اختلـــف .  ..»أبـــو بكـــر «  هـــو 6ّبعـــد النـــيب » اخلليفـــة « وقـــال أهـــل الـــسنة بـــأن 

يـــستدلون بالنـــصوص الـــيت : فتـــارة .  ..ى هـــذا االعتقـــاد ، واضـــطربت كلمـــاماســـتدالهلم علـــ
:  وأخـــرى .»لـــو كنـــت متخـــذا خلـــيال الختـــذت أبـــا بكـــر «  :يرووـــا يف فـــضل أيب بكـــر مثـــل 

ؤتي (: يف قوله تعاىل » األتقى « فقالوا بأن  .يستدلون باالفضلية ِ وسيجنبـها األتـقى الذي يـ ْ ُـ ُ ُ َِ ـ َ َْ ْ َ َ َ
َمالـــه يـتـ َُ ة تجـــزى َ د عنـــده مـــن نعم ْزكـــى ومـــا ألح ُ ٍ ٍ َـــِ َِْ ْ َِـــ ُِ َ ْ َ َ( هـــو »  األتقـــى «و » ابـــو بكـــر «  هـــو »

ْ إن أكرمكم عند اهللا أتقـاكم (: لقوله تعاىل » األفضل  ُْ َْ َِ َ ْ ِ ُ َْ َ  وال تنعقـد .  فـأبو بكـر هـو األفـضل)ِ
  .يستدلون باإلمجاع:  وثالثة .»األفضل « والية املفضول عند وجود 

  .شيعة ببطالن احلديث املذكور سندا وداللةوأجاب ال
  .يف اآلية هو السنة» األتقى « وبأن املرجع يف تعيني املراد من 

  .وبأن اإلمجاع غري منعقد على خالفة أيب بكر

*)6(*   
 ، وألفـــوا الكتـــب يف الـــرد علـــى 7وأنكـــر أهـــل الـــسنة الـــنص علـــى امامـــة أمـــري املـــؤمنني 

مــشحونة بالبغـضاء والــشحناء ، والـسب واالهانــة ، والكــذب  ـ يف األكثــر ـ الـشيعة ، اال أــا
  .. ..والبهتان

ي املتــــوىف ســــنة  منهــــاج (  مثــــل كتــــاب 726ّــــلينظــــر املنــــصف اىل مــــا كتبــــه العالمــــة احلل
  لريى هناك.  ..)ج احلق ( وكتاب ) الكرامة يف االمامة 
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لفـة ، بأسـلوب متـني ، االحتجاج بصحاح أهل السنة ، وسائر كتبهم املعتمدة يف الفنـون املخت
 الــذي كتبــه امحــد بــن )1() منهــاج الــسنة ( مث لينظــر اىل كتــاب .  ..ال تعــصب فيــه وال تعــسف

ومــا كتبــه فــضل اهللا بــن .  ..)منهــاج الكرامــة ( عبــد احللــيم املعــروف بــابن تيميــة يف الــرد علــى 
) ال ـج الباطـل إبطـ(  بـ وهو الكتاب الذي أمساه) ج احلق ( روزان اخلنجي يف الرد على 

)2(.  
  ؟فهل قاباله باملثل استدالال وأدبا ومتانة

.  ..مث ان أقل ما جيده املنصف املتتبـع لكتـب أهـل الـسنة هـو التعـصب وانكـار احلقيقـة
  :ولنذكر لذلك مثاال 

لـــست أوىل بـــاملؤمنني مـــن أ«  : يف يـــوم غـــدير خـــم 6قـــال رســـول اهللا : يقـــول الـــشيعي 
ّمــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن : قــال . بلــى:  قــالوا ؟أنفــسهم
  .»عاداه 

  .هذا كذب مل يقله رسول اهللا: فيقول رجل من أهل السنة 
  .أخرجه فالن وفالن من أهل السنة: فيجيب الشيعي قائال 

  :فإذا رأى السين أن ال جدوى النكار أصل القضية قال 
  . ..ن كان باليم؟ّوأين كان علي يف ذاك اليوم

  .من أهل السنة.  ..روى قدومه من اليمن فالن وفالن: فيعود الشيعي ليقول 
  :قال . وإذا انتهى دور املكابرة يف السند

  .من وضع الشيعة» .  ..لست أوىلأ« : صدر احلديث 
__________________  

 .»هل احلق من اإلسراف اإلنصاف يف االنتصاف أل« : رد عليه أحد أعالم الشيعة يف القرن الثامن بكتاب ) 1(
  .ّولنا مناقشات كثرية معه يف شرحنا على كتاب منهاج الكرامة سنقدمه للطبع إن شاء اهللا

وعمـــد » احقـــاق احلـــق وإزهـــاق الباطـــل « : رد عليـــه القاضـــي نـــور اهللا التـــسرتي الـــشهيد بـــبالد اهلنـــد بكتـــاب ) 2(
وقـد . تتميمـا ملـا كتبـه القاضـي املـذكور» ج احلـق دالئـل الـصدق لـنه« الشيخ حممد حـسن املظفـر اىل تـأليف كتـاب 

  . جزء25مع تعليقات كثرية جدا ، صدر يف » احقاق احلق « أعاد سيدنا النجفي املرعشي طبع 
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  . ..رواه فالن وفالن من أهل السنة: فأجاب الشيعي 
  .)االوىل ( مبعىن ) املوىل ( فيدعي انكار أهل اللغة جميء 

  .أمساء اللغويني الذين نصوا على ذلك وهم من أهل السنةفيخرج له الشيعي قائمة ب
  :ومثال آخر 

ّأنـــا مدينـــة العلـــم وعلــي باـــا ، فمـــن أراد املدينـــة «   :6يقــول الـــشيعي قـــال رســول اهللا 
  .»فليأا من باا 

  .)ص(فأول ما ينكر السين صدور هذا احلديث عنه 
  :فإذا رأى أمساء رواته من كبار علماء طائفته قال 

  .أبواب كذلك.  ..أبو بكر وف
  :فإذا أثبت له الشيعي جهل هؤالء بأبسط املسائل على ضوء كتب أهل السنة قال 

  .»مرتفع « يف احلديث علما ، بل هو وصف للباب مبعىن » ّعلي « ليس 
»  احلـج «و » الصالة «  وهال فعلوا ذلك بلفظ ؟ذا هذا التالعب بالنصوص النبويةملا

  ؟وأمثاهلا» لغسل  ا«و »  الوضوء «و 

*)7(*   
وقد شكلت كتب الردود قسما كبريا من مؤلفات االمامية يف مسائل االمامة ، كمـا ال 

  .خيفى على من ال حظ فهارس املؤلفات
والسبب يف ذلك هو أن أهل السنة ال بضاعة هلم اال الكذب واإلنكار ، فمن السهل 

ســـفينة نـــوح فمـــن ركبهـــا جنـــا ومـــن مثـــل أهـــل بيـــيت فـــيكم كمثـــل «  :حـــديث  علـــيهم أن يقولـــوا
اللهم ائتين بأحب خلقك إليـك واىل «  :حديث  أو أن. كذب موضوع »ختلف عنها هلك 

مل يــروه أحــد مــن أصــحاب  »ّرســولك يأكــل معــي مــن هــذا الطــائر ، فجــاء علــي فأكــل معــه 
  الصحاح وال
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اع موضــوع بإمجــ »ّخلقــت أنــا وعلــي مــن نــور واحــد «  :حــديث  أو. صــححه أئمــة احلــديث
  .أهل السنة

مل يقــل أحــد مــن أهــل العربيــة  »ّمــن كنــت مــواله فعلــي مــواله «  :أو يقولــوا يف جــواب 
هــو  »ّأنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا «  يف» ّعلــي «  أو أن .)االوىل ( مبعــىن ) املــوىل ( مبجــيء 

 بأحــب خلقــك إليــك واىل رســولك يأكــل معــي«  أي مرتفــع ، أو أن املــراد مــن» العلــو « مــن 
  . ..»األحب يف االكل مع النيب « هو  ». ..

ان كــل واحــد مــن هــذه األقاويــل ســطر واحــد أو ســطران ، لكــن اجلــواب عنــه يــستدعي 
  .فصال كبريا من البحث ، ورمبا يشكل كتابا برأسه ، كما هو واضح

  :فمن هنا ترى كثرة كتب الرد عند الشيعة قدميا وحديثا 
 ورد عليــه مجاعــة مــن أعــالم الــشيعة .)انيــة العثم( فــألف عمــرو بــن حبــر اجلــاحظ كتــاب 

  .، كما رد عليه ابو جعفر االسكايف من املعتزلة) نقص العثمانية (  بـ بردود اشتهرت
ردا علـى ) الـشايف يف االمامـة ( ّوألف السيد املرتضى علي بـن احلـسني املوسـوي كتـاب 

شيخ حممــد بــن احلــسن للقاضــي عبــد اجلبــار بــن أمحــد ، مث خلــصه تلميــذه الــ) املغــين ( كتــاب 
  .)تلخيص الشايف (  بـ الطوسي ، واشتهر كتابه

ــــرازي  بعــــض فــــضائح (  مــــن بــــين مــــشاط كتــــاب )1(وألــــف شــــهاب الــــدين الــــشافعي ال
  .)الروافض 

بعـــض مثالــــب ( فـــرد عليـــه الــــشيخ نـــصري الـــدين عبــــد اجلليـــل بـــن أيب احلــــسني بكتـــاب 
  .)النواصب يف نقض بعض فضائح الروافض 

  الرسالة املعارضة يف( ر الشافعي الواسطي كتاب وألف يوسف األعو
__________________  

هـــو وان مل يـــصرح يف الكتـــاب بامســـه لكنـــه يعـــرف باشـــاراته كمـــا ذكـــره القـــزويين املـــذكور يف : قـــال يف الذريعـــة ) 1(
  .نقضه



 23 ........................................................................دراسات يف كتاب العبقات 

الشيخ عز الدين احلسن بن مشس الدين املهليب احللي بكتـاب :  فرد عليه .)الرد على الرافضة 
التزمــت فيــه علــى ان ال اســتدل مــن «  :قــال فيــه ) األنــوار البدريــة يف كــشف شــبه القدريــة ( 

 .» اال مبا ثبت من طريـق اخلـصم وال أفعـل كمـا فعـل الناصـب يف كتابـه 6املنقول عن الرسول 
التوضــيح األنــور يف دفــع شــبه ( والــشيخ جنــم الــدين خــضر بــن حممــد احلبلــرودي الــرازي بكتــاب 

  .)األعور 
الــصواعق احملرقــة يف الــرد ( ف شــهاب الــدين أمحــد بــن حجــر اهليتمــي املكــي كتــاب وألــ

الـصوارم املهرقـة يف رد ( ّ فرد عليه القاضـي نـور اهللا الـشهيد بكتـاب .)على أهل البدع والزندقة 
  .وكذا السيد مري حممد القزويين املعاصر) الصواعق احملرقة 

ّـة حىت زماننا ، فألف كتاب مـن أهـل توالت كتب التهجم على الشيع.  ..وهكذا.  ..
(  و) الوشـيعة يف رد عقائـد الـشيعة (  و) الصراع بني الوثنية واإلسالم ( السنة يف هذا العصر 

وصــدرت كتــب الــردود عليهــا .  ..و.  ..و) مــسائل موســى جــار اهللا (  و) اخلطــوط العريــضة 
  . ..من قبل علماء الشيعة

*)8(*   
قني السهم الوافر والـدور البـارز يف هـذا البـاب ، فاهلنـد بـالد وكان لعلماء اهلند من الفري

واسعة يقطنها املاليني مـن املـسلمني ، أجنبـت يف كـل فرقـة علمـاء ورجـاال تركـوا آثـارا خالـدة يف 
ومن الطبيعي أن تدعو كل فرقة اىل نفسها ، وتـستغل كافـة الوسـائل . خمتلف العلوم اإلسالمية

اعد علــى ذلـــك مــا يف بــالد اهلنــد مـــن حريــة الفكــر والقـــول يف ســبيل نــشر عقائــدها ، وقـــد ســ
  .والتأليف والنشر

وقـــد بلـــغ النـــشاط الفكـــري والـــصراع العقائـــدي ذروتـــه يف اهلنـــد يف القـــرنني الثـــاين عـــشر 
  فقد نبغ بني الشيعة الفقيه ااهد الكبري السيد.  ..والثالث عشر
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 ، الـذي انتـشرت 1235املتوىف سنة  و1166دلدار علي بن معني الدين النقوي املولود سنة 
بفضل جهوده تعاليم املذهب اجلعفري يف تلك االرجاء ، وانتظمـت علـى يـده أمـور الطائفـة ، 
بعـــد أن كـــانوا متفــــرقني ليـــست هلــــم دعـــوة اىل مـــذهبهم ، ومــــا كانـــت هلــــم جامعـــة جتمعهــــم ، 

ائر وتـأليف الكتـب واشتغل طيلة أيام حياته الشريفة برتويج الـدين ونـشر االحكـام باقامـة الـشع
  .وتربية العلماء

 ـ يف لكهنـــو» أوده « مـــن وزراء حكومـــة  ـ وملـــا وصـــل خـــربه اىل حـــسن رضـــا خـــان
. اســتدعاه لالقامـــة بلكهنــو ، فهـــاجر إليهـــا ، وانــصرف اىل بـــث تعـــاليم الــدين وإقامـــة الـــشعائر

ألــف يف  نزيــل فــيض آبــاد قــد )1(وكــان العالمــة املــوىل حممــد علــى الكــشمريي الــشهري بپادشــاه 
تلك األيام رسالة يف فضل صالة اجلمعة ، حث فيهـا الـسلطان آصـف الدولـة ابـن شـجاع بـن 

يف لكنهـــو علـــى إقامـــة اجلمعـــة ، وذكـــر مـــن هـــو أهـــل » أوده « صـــدر جنـــك ســـلطان مملكـــة 
السيد دلدار على وتلميذاه املـريزا حممـد خليـل واألمـري الـسيد مرتـضى : المامة اجلماعة ، وهم 

فأقامهـا ابتـداء مـن ظهـر اليـوم الثالـث عـشر مـن .  بإقامتهـا ، ورشـح الـسيد هلـا، فأمر السلطان
  .1200سنة  ـ 7يوم والدة أمري املؤمنني  ـ رجب

 ، وكانــت أول صــالة 6ّمث أقيمــت اجلمعــة يف الــسابع والعــشرين منــه ، يــوم مبعــث النــيب 
  .مجاعة للشيعة تقام يف تلك الديار

ـــــة الـــــذكر وجمـــــالس الـــــوعظ ، واهـــــتم مث اســـــتمرت اجلماعـــــة واخلطـــــب ، وانتـــــشر ت أندي
السلطان لرتويج الشريعة ، وتشييد الدين ، وكثـر طـالب العلـم ، وأخـذوا يتـواردون علـى الـسيد 

  .)2(من كل صوب 
مث انــه بــذل جهــده يف احقــاق مــذهب : قـال الــسيد عبــد احلــي اللكهنــوي احملقــق الـسين 

  وإبطال غريه من املذاهب ، ال سيما األحناف والصوفية
__________________  

  .456 / 7أعالم الشيعة ، نزهة اخلواطر : توجد ترمجته يف ) 1(
  .519 / 2أعالم الشيعة ، الكرام الربرة ) 2(
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  .)1(ويتشيع كل الفرق » أوده « واالخبارية ، حىت كاد يعم مذهبه يف بالد 
يـز بـن ويل ولعل هذا الذي ذكر هو السبب يف تأليف معاصـره املولـوي عبـد العز: أقول 

التحفـة االثنـا (  كتـاب 1239 واملتـوىف سـنة 1159اهللا العمري الدهلوي احلنفي املولـود سـنة 
ألفــه ليكــون ســدا أمــام تقــدم املــذهب اجلعفــري يف األقطــار .  ..)عــشرية يف الــرد علــى االماميــة 

  . ..اهلندية وتشيع كل الفرق
( املكي يف أول كتـاب فقد قال ابن حجر .  ..وهذا هو دأب أهل السنة يف كل صقع

فاين سـئلت قـدميا يف تـأليف كتـاب يبـني حقيـة خالفـة الـصديق « : ما نصه ) الصواعق احملرقة 
وامـــارة ابـــن اخلطـــاب ، فأجبـــت اىل ذلـــك مـــسارعة يف خدمـــة هـــذا البـــاب ، فجـــاء حبمــــد اهللا 

  .أمنوذجا لطيفا ومنهاجا شريفا ومسلكا منيفا
 وتــسعمائة باملــسجد احلــرام ، لكثــرة الــشيعة مث ســئلت يف اقرائــه يف رمــضان ســنة مخــسني

والرافـــضة وحنومهـــا اآلن مبكـــة املـــشرفة اشـــرف بـــالد اإلســـالم ، فأجبـــت اىل ذلـــك رجـــاء هلدايـــة 
  .».  ..بعض من زل به قدمه عن أوضح املسالك

فهــــذا دأب القــــوم ، وليــــتهم أخــــذوا بالنزاهــــة يف البحــــث والتزمــــوا جبانــــب اإلنــــصاف ، 
( نسج على منوال أسالفه مـن صـاحب ) التحفة ( لكن صاحب .  ..ةوعملوا بقواعد املناظر

فــأكثر مــن الــتهجم علــى الــشيعة ، ونــسب إلــيهم العقائــد الباطلــة الــيت .  ..وأمثالــه) الــصواعق 
  . ..هم منها براء ، وحاول احلط عليهم باالكاذيب واالفرتاءات

وعلـى رأسـهم  ـ لـشيعةحىت انربى له مجاعة من علماء ا) التحفة ( وما أن انتشر كتاب 
  .بالرد والنقد ، وسنذكر أمساء تلك الكتب فيما بعد ـ السيد دلدار على نفسه

__________________  
  .167 / 7نزهة اخلواطر ) 1(
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موضــع ) التحفــة ( وظلــت مواضــيع البــاب الــسابع املتعلــق مبباحــث االمامــة مــن كتــاب 
عبقـــات ( النديـــة ، حـــىت صـــدر كتـــاب األخـــذ والـــرد ، والـــنقض واإلبـــرام ، وحـــديث اـــالس وا

  .)األنوار يف امامة األئمة االطهار 
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  كتاب العبقات س
السيد مري حامد حسني « كتاب ألفه »  عبقات األنوار يف امامة األئمة االطهار «و 

وقـــد كـــان صـــاحب التحفـــة قـــد زعـــم يف بـــاب .  ..»التحفـــة االثـــين عـــشرية « يف الـــرد علـــى » 
 يف ســتة آيــات واثــىن عــشر حــديثا 7ّأدلــة الــشيعة علــى امامــة علــي االمامــة مــن كتــاب احنــصار 

فجعـــل الـــسيد صـــاحب .  ..مث انـــه أجـــاب بزعمـــه عـــن االســـتدالل باآليـــات والروايـــات. فقـــط
  :العبقات كتابه يف منهجني ، املنهج االول يف اآليات ، وهي 

 إنما وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا ال( ـ 1 ُ َ َُ ِ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ِ ِ ْذين يقيمون الـصالة ويـؤتـون الزكـاة وهم َ َ ُـُ َ َ َ َُ ْ ُ ُ ِ َِ
َراكعون  ُ ِ( )1(.  

ً إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل اْلبـيت ويطهركم تطهيرا ( ـ 2 ِ ْ َ ْ ََُ ََ ُ َ ُ ُِ ْ َْ ْ َ  ُ ُ ْ َُ َ ِ ِْ ُ ِ ِ( )2(.  
__________________  

  .55: سورة املائدة ) 1(
  .33: سورة األحزاب ) 2(
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ْل ال أسئـلكم عليه أجرا إال اْلمودة في اْلقربى ُ ق( ـ 3 َ ُْ ِ َِ  َ ََ  ِ ً ْ ْ َْ َُ َُ ْ( )1(.  
ْ فمن حاجك فيه من بـعـد مـا جـاءك مـن اْلعلـم فـقـل تعـالوا ندع أبناءنـا وأبنـاءكم ( ـ 4 َ َُ َُ ْ َْ ََ َُ ْ َـ ْ َ ْ َ َْ َ ْ َ َِ ْ ِ َ ِ َِ ِ ِ ِْ َ 

ََْونساءنا ونساءكم وأنـفسنا وأنـفسكم ثم نـبت  ُ ُ ُ ُْ َ َ ْ َ َُ َ َْ َْ َ َ ِ َهل فـنجعل لعنت اهللا على اْلكاذبين َِ ِ ِ َ َ ِ َ َ َْ َ ْ َْ ْ َ ِ( )2(.  
ٍ إنما أنت منذر ولكل قـوم هاد ( ـ 5 ٍِ ْ ٌ َُ  ُ َِ ْ َ َْ ِ( )3(.  
َ والسابقون السابقون أولئك اْلمقربون ( ـ 6 َ َُ  َ ُ ُُ ََ ِ ُ ِ ِ( )4(.  

  :واملنهج الثاين يف األحاديث ، وهي 
  .بلى.  قالوا؟ن أنفسكملست أوىل بكم م أ!يا معشر املسلمني ـ 1

  .ّمن كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه: قال 
أمـــا ترضـــى أن تكـــون مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن موســـى اال أنـــه ال نـــيب  :ّقولـــه لعلـــي ــــ  2

  .بعدي
ّان عليا مين وأنا من علي ، وهو ويل كل مؤمن من بعديـ  3 ّ.  
اللهـم ائتـين بأحـب النـاس : فقـال . لـه أو أهـدي اليـهكان عند النيب طـائر قـد طـبخ ـ  4

  .ّفجاءه علي. إليك يأكل معي هذا الطري
  . ..ّأنا مدينة العلم وعلي بااـ  5
مـــن أراد ان ينظـــر اىل آدم يف علمـــه واىل نـــوح يف تقـــواه واىل ابـــراهيم يف حلمـــه واىل ــــ  6

  .طالبّموسى يف بطشه واىل عيسى يف عبادته فلينظر اىل علي بن أيب 
  .ّمن ناصب عليا اخلالفة فهو كافرـ  7
  ّكنت أنا وعلي بن أيب طالب نورا بني يدي اهللا قبل ان خيلق ـ  8

__________________  
  .23: سورة الشورى ) 1(
  .61: سورة آل عمران ) 2(
  .7: سورة الرعد ) 3(
  .11  و10: سورة الواقعة ) 4(
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ّآدم قـسم ذلـك النـور جـزءين فجـزء أنـا وجـزء علـي آدم بأربعة عشر ألف عام ، فلمـا خلـق اهللا 
  .بن أيب طالب

ــ  9 ألعطــني الرايــة غــدا رجــال حيــب اهللا ورســوله وحيبــه اهللا ورســوله  : يــوم خيــرب 6قولــه ـ
  .يفتح اهللا على يديه

  .ّرحم اهللا عليا ، اللهم أدر احلق معه حيث دارـ  10
  .تلت على تنزيلهانك تقاتل على تأويل القرآن كما قا :ّقوله لعلي ـ  11
ّاين تـارك فــيكم الثقلـني مـا ان متــسكتم مـا لــن تـضلوا بعـدي أحــدمها أعظـم مــن ــ  12

مثـــل اهـــل بيـــيت فـــيكم مثـــل «  :حـــديث ل  وقـــد حبـــث يف ذيلـــه حـــو.اآلخـــر كتـــاب اهللا وعـــرتيت
  .»سفينة نوح من ركبها جنى ومن ختلف عنها غرق 

بالفارسـية » العبقـات « أن يؤلـف بالفارسـية كـان مـن الطبيعـي » التحفـة « وملـا كانـت 
  .أيضا

وان هـذا الــرتاث العلمــي اخلالـد حباجــة ماســة اىل مقدمــة علميـة تتــوفر علــى دراســته ، ال 
 ســيما بعــد ان أصــبح رائــد البــاحثني احملققــني يف القــرن الرابــع عــشر يف جمــال الــصراع العقائــدي

  :وإليك ذلك يف أبواب . ..

  الباب االول 

  ظرة وقواعد البحث االلتزام بآداب المنا
التـزام مؤلفـه العمـالق بـآداب املنـاظرة  ـ قبـل كـل شـيء ـ ويلوح للناظر يف كتاب العبقات

وقواعد البحث ، فان هذه الظاهرة متجلية للناظر فيه الول وهلة ، ومثله سـائر علمـاء الـشيعة 
ذه اآلداب يف كل ما كتبوا يف االحتجاج على أهل السنة ، لكن القوم مل يلتزمـوا بـشيء مـن هـ

  .والقواعد
  لقد كان صاحب العبقات على جانب عظيم من احللم والصرب وضبط
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  .النفس ، فهو يقابل السباب باألدب ، والتعدي بالرفق ، والظلم بالعدل واإلنصاف
أن ينقــل املخاصـم كــالم خــصمه حـول املــسألة املبحــوث عنهــا ،  : ومـن قواعــد البحــث

وأمانة ، فإذا انتهى من إيراد كالمـه جبميـع جوانبـه علـى من دون زيادة أو نقصان ، وبكل دقة 
.  ..أحــسن مــا يــرام ، وقــرره أتقــن تقريــر ، شــرع يف جوابــه وبيــان مواضــع االشــكال والنظــر فيــه

ليكون البحـث حبثـا موضـوعيا نزيهـا ينـري الـدرب لالجيـال ، ويـوقفهم علـى مـا يقولـه الطرفـان ، 
  .. ..فيستمعون اليه وينظرون فيه فيتبعون أحسنه

فانه يصدر حبثه بعد .  ..وصاحب العبقات.  ..وكذلك فعل علماء الشيعة يف حبوثهم
ـــة الكتـــاب بـــنص عبـــارة الـــدهلوي صـــاحب التحفـــة االثـــين عـــشرية ، فينقلهـــا كاملـــة غـــري  خطب
منقوصة وال مبتـورة ، بـل يتعـرض ملـا أضـافه الـدهلوي يف هـامش كالمـه مـن نفـسه أو نقـال عـن 

  .. .. أو توضيح وبيانغريه ، من دليل وحجة ،
ــــه وتفنيــــده ، باالســــاليب املختلفــــة ، مــــن نقــــض أو معارضــــة أو ;مث يأخــــذ   يف إبطال

  .. ..ّجواب حلي
ل فـــرتى الـــدهلوي يريــد اجلـــواب عـــن االســـتدال.  ..لكــن القـــوم مل يلتزمـــوا ــذه القاعـــدة

سكتم مـا لـن اين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت ما ان متـ«  :حبديث الثقلني 
حـــديث  ويف. ال يتطـــرق اىل وجـــه اســـتدالل الـــشيعة ـــذا احلـــديث أصـــال» تـــضلوا بعـــدي أبـــدا 

ال داللـة هلـذا احلـديث علـى مـا يدعيـه « : يقـول » ّخلقت أنا وعلي من نـور واحـد «  :النور 
حـديث الـسفينة   ويقـول بالنـسبة اىل؟ولكن أين وجه االستدالل به على ما يدعونه» االمامية 

« : يقـول » مثل أهل بييت فيكم مثل سـفينة نـوح مـن ركبهـا جنـى ومـن ختلـف عنهـا غـرق «  :
ال يــدل اال علــى الفــالح واهلدايــة احلاصــلني مــن حــبهم والناشــئني مــن اتبــاعهم ، وان التخلــف 

ولكـــن كيـــف يـــستدل بـــه الـــشيعة علـــى  . ..فهـــذا صـــحيح.  ..»عـــن حـــبهم موجـــب للهـــالك 
  ؟االمامة واخلالفة
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أن حيتج املخاصم مبا يرويه خصمه ويراه حجة ، ال مبـا يرويـه هـو  : د البحثومن قواع
  .ويعتمد عليه

كمــا عليــه ســائر علمائنــا الــذين  ـ ّوهــذا ممــا التــزم بــه صــاحب العبقــات وطبقــه يف حبوثــه
فهو يف مقام االسـتدالل يف كـل بـاب حيـتج بكتـب أهـل  ـ كتبوا يف االحتجاج على أهل السنة

قوال كبـــــار حفــــاظهم ومـــــشاهري علمــــائهم يف خمتلـــــف العلــــوم والفنـــــون ، الــــسنة ، ويـــــستدل بــــأ
  .وسنشري اىل هذه اجلهة باختصار عن قريب

وقــد نبــه .  ..لكــن القــوم مــا التزمــوا ــذه القاعــدة ، فــان ادعــوا االلتــزام ــا مل يعملــوا ــا
اه  علــى مواضــع كثــرية خــالف فيهــا الــدهلوي هــذه القاعــدة املقــررة ، فــرت;صــاحب العبقــات 

عليكم بسنيت وسـنة اخللفـاء الراشـدين املهـديني مـن بعـدي وعـضوا عليهـا «  :حبديث ك يتمس
يف مقابلــة حــديث الثقلــني ، فيجيــب الــسيد عنــه قبــل كــل شــيء بــأن هــذا احلــديث » بالنواجــذ 

  .مما تفرد به أهل السنة ، وان االحتجاج به ينايف االلتزام بالقاعدة
 ويعرتف باحلقيقـة يف كـال مقـامي االحتجـاج والـرد أن يقال باحلق : ومن قواعد البحث

  .على السواء
وكذلك فعل صاحب العبقات ، فانه كما يـسند احلـديث الـذي يريـد االحتجـاج بـه اىل 
خمرجيــه مــن أعــالم أهــل الــسنة ، كــذلك يــسند احلــديث الــذي حيــتج بــه اخلــصم اىل خمرجيــه وان 

اد والنقــل عــن واحــد أو اثنــني ليقلــل مــن كــانوا كثــرة ، فــال يكــتم احلقيقــة ، وال يكتفــي باالســن
شـأن احلــديث ، بــل يعــرتف بــالواقع ، وينقلــه عمـن رواه جبميــع أســانيده وطرقــه ، مث جييــب عنــه 

  .نقضا وحال
اقتـــدوا «   :6رووه عـــن رســـول اهللا ا فهـــو حيـــث يريـــد اجلـــواب عـــن متـــسك الـــدهلوي مبـــ

  اللهـم ائتـين بأحـب خلقـك« :يف مقابلة حديث الطـائر » باللذين من بعدي أيب بكر وعمر 
ال ينكــر أن هــذا احلــديث يرويــه أهــل الــسنة عــن مخــسة مــن الــصحابة ، بــل ال يــسكت » . ..

  حذيفة بن اليمان ، وعبد اهللا بن مسعود ،: عن ذلك ، بل يعرتف بروايتهم إياه عنهم وهم 



  نفحات األزهار.................................................................................. 32

أهــم مث ينقــل نــصوص أحــاديثهم عــن .  ..وأبــو الــدرداء ، وأنــس بــن مالــك وعبــد اهللا بــن عمــر
مـــــصادرهم كاملـــــصنف البـــــن أيب شـــــيبة ، واملـــــسند ألمحـــــد ، وصـــــحيح الرتمـــــذي ، واملـــــستدرك 

  .مث يشرع يف إبطال احلديث املذكور سندا ومتنا بوجوه كثرية جدا. للحاكم
فـرتى الـدهلوي حيـث يريـد اجلـواب عـن حـديث .  ..لكن القوم مل يلتزموا ذه القاعدة

اين تـارك فـيكم الثقلـني مـا ان متـسكتم مــا  6عــن النـيب روايـة زيـد بـن أرقـم «  :الثقلـني يقـول 
  .»لن تضلوا بعدي أحدمها أعظم من اآلخر ، كتاب اهللا وعرتيت 

  :فتجاهل أن هذا احلديث مروي عن أكثر من عشرين صحابيا ، منهم 
  .7أمري املؤمنني على 

  .جابر بن عبد اهللا االنصاري
  .زيد بن أرقم

  .أبو سعيد اخلدري
  .يدحذيفة بن أس

  .خزمية بن ثابت
  .زيد بن ثابت

  .سهل بن سعد
  .ضمرية االسلمي

  .عامر بن ليلى الغفاري
  .عبد الرمحن بن عوف

  .عبد اهللا بن عباس
  .عبد اهللا بن عمر
  .عدي بن حامت
  .عقبة بن عامر

  .أبو ذر الغفاري
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  .أبو رافع االنصاري
  .أبو شريح اخلزاعي

  .أبو قدامة االنصاري
  .أبو هريرة
  .م بن التيهانأبو اهليث

  .أم سلمة أم املؤمنني
  .أم هاين بنت أيب طالب

  .وهذا العدد فوق التواتر بكثري
(  و) صــــحيح الرتمـــــذي ( مث ان اللفــــظ الــــذي أورده الـــــدهلوي مبتــــور ، فاحلـــــديث يف 

أهــل « : مجلــة » وعــرتيت « وغريمهــا مــن مــصادر احلــديث عنــد أهــل الــسنة بعــد ) مــسند أمحــد 
  .»رقا حىت يردا على احلوض بييت ، واما لن يتف

  الباب الثاني 

  أسلوبه في االستدالل 
يف » عبقــــات األنــــوار « وعلــــى ضــــوء مــــا تقــــدم نــــتمكن مــــن معرفــــة أســــلوب صــــاحب 

وقـد وقـع . ّّمن الكتـاب والـسنة» يف اثبات امامة األئمة االطهار « فان كتابه هو . استدالالته
لشيعة داللتهـا علـى امامـة أمـري املـؤمنني البحث يف هذا الكتاب عن عدة من النصوص يعتقد ا

 بــال فــصل ، وقــد أشــرنا ســابقا اىل أن يف النــصوص 6 بعــد رســول اهللا 7ّعلــي بــن أيب طالــب 
  .الواردة يف السنة النبوية غىن عن أي دليل آخر يف هذا الباب

اىل  ـ كمـا أشـرنا سـابقا ـ إال ان اثبـات داللـة هـذه النـصوص علـى املـذهب احلـق يتوقـف
  . من حيث السند أوال ، وداللتها على املطلوب ثانياثبوا

هـو االحتجـاج واالسـتدالل مبـا يـسلم  ـ بـل عمـدا ـ وقـد ذكرنـا أن مـن قواعـد البحـث
  .به اخلصم ويعتمده ويراه حجة

  .وهكذا كان حبث صاحب العبقات
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  ى ـ البحث السند1
إذ ال بـد أوال فقدم السيد البحث حول أسانيد النصوص على البحـث حـول الداللـة ، 

فــال جيــوز االحتجــاج ـ يف األصــول ويف املــسائل . عليــه» الــنقش « مث » تثبيــت العــرش « مــن 
... الفرعيـة مـن الواجبـات واحملرمـات ـ بأحاديـث ال أصـل هلـا ، أو مراسـيل ، أو ضـعيفة سـندا 

  ...اليت هي أهم املسائل اإلسالمية » االمامة « فكيف مبسألة 
معلـوم  ـ باالضـافة اىل اعتبـاره ـ االمامـة أن يكـون اخلـرب احملـتج بـهاال أنه يـشرتط يف بـاب 

أمــا اخلــرب الواحــد .  بــالتواتر أو بــالقرائن والــشواهد واملؤيــدات املفيــدة للعلــم6ّالــصدور عــن النــيب 
  .ارد عن كل قرينة مفيدة للعلم فال يكفي لالستدالل على االمامة وان كان حجة

عليــه الطرفــان ، وهــو مــن أســسهم املعتمــدة يف البحــث ، وهــذا الــذي ذكرنــاه ممــا تــسامل 
ـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا «  :حلـــديث ه فـــرتى ابـــن تيميـــة يقـــول يف رد وخـــرب « : يقـــول » ّأن

ومــن املعلــوم عــدم كفايــة الظــن يف املــسائل االعتقاديــة ، ال » الواحــد ال يفيــد العلــم اال بقــرائن 
قـــريش واألنــــصار «  باحلـــديثة لـــى املعارضــــوالـــسيد صــــاحب العبقـــات يـــرد ع. ســـيما االمامـــة

» وجهينــــة ومزينــــة وأســــلم وغفــــار مــــوايل دون النــــاس كلهــــم لــــيس هلــــم مــــوايل دون اهللا ورســــوله 
  .انه خرب واحد: منها . وبعض األحاديث األخرى بوجوه

وهـذا أول مـا يهـتم بـه . 6ّال بد من اثبات اعتبار احلـديث وصـدوره عـن النـيب .  ..اذن
مث الرواة واملخـرجني للحـديث يف .  ..مث التابعني . ..يذكر أوال أمساء الصحابةف. السيد املؤلف

من حفاظ أهل الـسنة وكبـار .  ..الطبقات املختلفة ، منذ القرن الثاين حىت القرن الثالث عشر
  .. ..علمائهم ومشاهري أعالمهم

سانيد مث يــورد نــصوص االخبــار والروايــات عــن أمهــات املــصادر ، ابتــداء بالــصحاح فاملــ
  .. ..فالكتب احلديثية املعتربة

  وحينئذ يتبني عدد الرواة للحديث من الصحابة والتابعني واحملدثني
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من كل طبقة ، فان حتقق بـذلك شـرط التـواتر فـال حاجـة اىل ذكـر الـشواهد ونـصوص عبـارات 
ســيما ال ) حــديث الثقلــني ( أعــالم القــوم الــصرحية بتــواتره ، ومــن هنــا مل يــذكر شــيئا منهــا يف 

  .وأنه خمرج يف أحد الصحيحني
وقــد يتحقــق شــرط التــواتر بأضــعاف مــضاعفة ، ولكــن أمهيــة البحــث تــستدعي التعــرض 

فانــه روي عــن أكثــر مــن مائــة وعــشرين ) حــديث الغــدير ( لــبعض ذلــك ، كمــا هــو احلــال يف 
رجل وامرأة مـن الـصحابة ، ولكـن هـذا احلـديث أهـم األحاديـث الـيت يـستدل ـا الـشيعة علـى 

طائفــة مــن  ـ بعــد نــصوص احلــديث وإخراجــه بأســانيد أهــل الــسنة ـ ولــذا تــراه يــذكر. المامــةا
انـه كـان « : املؤلفني يف هذا احلديث ، وينقـل عـن احلـافظ ابـن كثـري عـن امـام احلـرمني اجلـويين 

شــاهدت جملــدا ببغــداد يف يــد صــحاف ، فيــه روايــات هــذا اخلــرب ، مكتوبــا : يتعجــب ويقــول 
 ويتلــوه الــد التاســع ، ّمــن كنــت مــواله فعلــي مــوالهق امنــة والعــشرون مــن طــرعليــه الــدة الث

.  .. مث يــورد نــص مجاعــة مــن احلفــاظ كالــذهيب وابــن اجلــزري والــسيوطي وغــريهم.»والعــشرون 
  .على تواتر حديث الغدير

كحـديث . ( طائفـة مـن شـواهد احلـديث ـ مع ذلك ـ وقد يتحقق شرط التواتر ، ويذكر
ي رواه أئمــــة أهــــل الــــسنة عــــن عــــدة مــــن الــــصحابة ، كــــسيدنا أمــــري املــــؤمنني ، الــــذ) الــــسفينة 

 كحــديث أنــا (و .  ..وســيدتنا فاطمــة الزهــراء ، وابــن عبــاس ، وأيب ذر ، وأيب ســعيد اخلــدري
الــذي رواه عــشرات االعــالم مــن أهــل الــسنة ، عــن عــدة مــن الــصحابة ، كــأمري ) مدنيــة العلــم 

مـــام احلـــسني ، وعبـــد اهللا بـــن عبـــاس ، وجـــابر بـــن عبـــد اهللا ، املـــؤمنني ، واالمـــام احلـــسن ، واال
وعبد اهللا بن مسعود ، وعبـد اهللا بـن عمـر ، وعمـرو بـن العـاص ، وحذيفـة بـن اليمـان ، وأنـس 

   :فقد ذكر عدة من شواهده ، مثل .  ..بن مالك
  .»ّأنا دار احلكمة وعلي باا « 
  .»ّأنا مدينة احلكمة وعلي باا « 
  .»ّلم وعلي باا أنا دار الع« 
  .»ّأنا ميزان العلم وعلي كفتاه « 
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  .»ّأنا مدينة اجلنة وعلى باا  « 
  .»ّأنا مدينة الفقه وعلى باا « 
  .»ّعلي باب علمي ويبني الميت ما أرسلت به من بعدي « 
  .»ّعلي بن أيب طالب باب حطة « 
  .»ّال يؤدي عين اال أنا أو علي « 

  .تربة اليت رواها مشاهري أئمة أهل السنة يف كتبهم املعتربةوغريها من األحاديث املع
الـــذي رواه اكثـــر مـــن ) حـــديث املنزلـــة ( وقـــد يتحقـــق شـــرط التـــواتر كمـــا هـــو احلـــال يف 

 ، وأخرجـه عـنهم األئمـة واحلفـاظ مـن أهـل الـسنة 6عشرين صـحايب وصـحابية عـن رسـول اهللا 
  :ثة فصول لكنه يضيف اىل ذلك ثال. يف كل القرون ومجيع الطبقات

  .يف كثرة طرق حديث املنزلة: االول 
فأورد فيه نصوص عبارات مجاعة من مشاهري القوم يف صـحة هـذا احلـديث وكثـرة طرقـه 
، كاحلافظ ابن عبد الرب ، واحلافظ املزي ، واحلافظ ابـن كثـري ، واحلـافظ ابـن حجـر العـسقالين 

  .، وغريهم
  .يف تواتر حديث املنزلة: والثاين 

عبارة ابن حجر املكي الصرحية يف حتقق التواتر حلديث ورد من حديث مثانيـة فأورد فيه 
فيكـون .  ..من الصحابة ، وعبارة احلافظ ابن حزم الصرحية يف حتققه خلرب أربعـة مـن الـصحابة

مث نقـل . الوارد عـن أكثـر مـن عـشرين مـن الـصحابة متـواترا باالولويـة القطعيـة) حديث املنزلة ( 
  . اعرتفوا بتواتر هذا احلديث الشريفنصوص عبارات مجاعة

  .يف قطعية صدور أحاديث الصحيحني: والثالث 
فــأورد فيــه نــصوص كثــرية عــن مــشاهري األئمــة الــصرحية يف أن مــا أخــرج يف الــصحيحني 

ـــــد حبـــــث عـــــن ذلـــــك مـــــن جهـــــة أن . مقطـــــوع الـــــصدور ـــــة ( وق خمـــــرج يف كـــــال ) حـــــديث املنزل
  .الصحيحني
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  :توثيق الرواة 
  :ر اخلرب وحجيته باعتبار رواته ووثاقتهم ، كان أسلوب السيد وملا كان اعتبا

  .ذكر امساء الرواة واملخرجني للحديث ، مع سين وفيام قلوا أو كثروا ـ 1
ـــ  2 مث الـــشروع بـــإيراد نـــصوص روايـــتهم بأســـانيدها مـــن االول اىل األخـــري ، نقـــال عـــن ـ

ريـق روايتـه ، أو نـسب اليـه فيـه كتـبهم ومؤلفـام رأسـا ، أو عـن كتـاب معتـرب وقـع الرجـل يف ط
  .رواية احلديث

ـــ  3 مث يـــأيت بنـــصوص علمـــاء اجلـــرح والتعـــديل وأصـــحاب الـــرتاجم والـــسري ، مراعيـــا يف ـ
يف توثيــق الــراوي والثنــاء عليــه .  ..ذلــك طبقــام أيــضا ، حيــث ينقــل عبــارة االســبق فاألســبق

  .ورمبا يوثق املوثق أيضا.  ..ومدح مصنفاته
  يف هذه الناحيـة علـى فوائـد مجـة ومباحـث قيمـة وحتقيقـات مثينـة;ولقد توفرت حبوثه 

سنــشري اىل طــرف مــن .  ..مــن حتقيــق حــال رجــال مــشاهري ، وحتقيــق حــال كتــب معروفــة. ..
  .»حبوث وحتقيقات « : ذلك فيما سنذكره حتت عنوان 

  البحث الداللى  ـ 2
ديث علـى امامـة  مـن حبـث الـسند ، يأخـذ يف بيـان وجـوه داللـة احلـ;وعند ما ينتهـي 

  .. ..7أمري املؤمنني 
وقـــد التـــزم يف هـــذه اجلهـــة أيـــضا بقواعـــد البحـــث واملنـــاظرة التزامـــا تامـــا ، وميكـــن ترســـيم 

  :اخلطوط العامة السلوبه يف البحث الداليل على النحو التايل 

  االحتجاج بأخبار أهل السنة ال بأخبار الشيعة ـ 1
  يد يف مجيع حبوثه ملتزم فالس. ـبل أمهها ـ وهذه من قواعد البحث
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وهـذه ظـاهرة . ذه القاعدة ، إذ تراه حيتج بأخبار أهل السنة حىت يف السرية وحـوادث التـاريخ
  ... .غري خافية على من ألقى نظرة واحدة على هذا الكتاب من أوله اىل آخره ، فال نطيل

  الرجوع الى كتب أهل السنة في كل فن  ـ 2
هل السنة عن طريق كتب الشيعة ، بل ينقلها عـن كتـب وهو مع ذلك ال ينقل أخبار أ

أخرج املرتـضى عـن أمحـد يف مـسنده  :، فال يقول مثال  ـ اال ما شذ وندر ـ اهل السنة أنفسهم
بــل يرجــع اىل نفــس مــسند أمحــد ، أو ينقــل خــربه عــن واحــد أو اكثــر مــن أهــل الــسنة .  ..عــن
  ... .عنه

عنـــه ويعتمـــد عليـــه ، بـــل اكثـــر نقلــــه ولـــيس كـــل كتـــاب يف االخبـــار واألحاديـــث ينقـــل 
  : )1(واعتماده على أهم كتب أهل السنة وأشهرها يف احلديث ، أمثال 

  .الصحاح الستة وشروحها ـ 1
  .املوطأ وشروحه ـ 2
  .اجلمع بني الصحيحني ـ 3
  .اجلمع بني الصحاح الستة ـ 4
  .معاجم الطرباين ـ 5
  .املستدرك على الصحيحني ـ 6
  .ربة ، وأشهرها مسند أمحداملسانيد املعت ـ 7
  . ..كتب السنن ـ 8
  .املشكاة وشروحها ـ 9

  .جامع األصول ـ 10
  .اجلامع الصغري وشروحه ـ 11

__________________  
  .لسنا بصدد إعطاء قائمة مبصادر املؤلف ، فان لذلك جماال آخر سنقوم به بإذن اهللا تعاىل) 1(
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  .كنز العمال ـ 12
  . واألحاديثهذا بالنسبة اىل االخبار

وأمــا بالنــسبة اىل العلــوم األخــرى ، فانــه يرجــع اىل كتــب أهــل الــسنة يف كــل علــم وفــن ، 
  :ففي التفسري مثال اىل 

  .تفسري القرآن العظيم البن كثري الدمشقي ـ 1
  .تفسري اجلاللني ـ 2
  .للفخر الرازي ـ التفسري الكبري ـ مفاتيح الغيب ـ 3
  .نيسابوريغرائب القرآن لنظام الدين ال ـ 4
  .تفسري القرآن حملمد بن جرير الطربي ـ 5
  .الكشاف جلار اهللا الزخمشري ـ 6
  .التفسري الوسيط اليب احلسن الواحدي ـ 7
  .تفسري القرآن البن عريب االندلسي ـ 8
  .البحر احمليط اليب حيان االندلسي ـ 9

  .أنوار التنزيل ، تفسري القاضي البيضاوي ـ 10
  .للخطيب الشربيينالسراج املنري  ـ 11
  .الدر املنثور جلالل الدين السيوطي ـ 12
  .الدر اللقيط من البحر احمليط لتاج الدين القيسي ـ 13
  .للحسني الكاشفي. املواهب العلية ـ التفسري احلسيين ـ 14
  .لشهاب الدين اآللوسي ـ روح املعاين ، تفسري ـ 15
  .فتح البيان لصديق حسن خان القنوجي ـ 16
  .لكشف والبيان اليب إسحاق الثعليبا ـ 17
  .لباب التأويل لعالء الدين اخلازن ـ 18
  .معامل التنزيل للبغوي ـ 19
  .تفسري شاهي حملمد حمبوب العامل ـ 20
  .النهر املاد من البحر احمليط الثري الدين أيب حيان ـ 21
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  .هذا باالضافة اىل أبواب التفسري يف كتب احلديث

  :  الى :ئمة في السيرة وفضائل األو
  .السرية النبوية املعروفة بسرية ابن هشام ـ 1
  .انسان العيون لنور الدين احلليب ـ 2
  .السرية النبوية ال محد زيين دحالن ـ 3
  .سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد للدمشقي ـ 4
  .الروض األنف يف شرح السرية للسهيلى ـ 5
  .وحهالشفا يف تعريف حقوق املصطفى وشر ـ 6
  .املواهب اللدنية باملنح احملمدية وشرحه للزرقاين ـ 7
  .اخلصائص الكربى جلالل الدين السيوطي ـ 8
  .فضائل أمري املؤمنني على ال محد بن حنبل ـ 9

  .ّاإلحتاف حبب االشراف لعبد اهللا الشرباوي ـ 10
  .احياء امليت بفضائل اهل البيت للسيوطي ـ 11
  .لشمس الدين السخاوياستجالب ارتقاء الغرف  ـ 12
  .اسعاف الراغبني حملمد الصبان املصري ـ 13
  .جواهر العقدين لنور الدين السمهودي ـ 14
  .خصائص على بن أيب طالب للنسائي ـ 15
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  .باالضافة اىل أبواب السري والفضائل يف كتب احلديث. وغريها
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  : في معرفة األحاديث الموضوعة والمشتهرة والمتواترة من غيرها الى و
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يف كتـــــــب األخـــــــالق ، والتـــــــصوف ، والـــــــسلوك ، وحـــــــىت يف كتـــــــب .  ..وهكـــــــذا.  ..
  ... . يرجع فيه اىل كتب أهل السنةكل ذلك.  ..احملاضرات والطرائف والقصص واألدب

هــذا ، ويف كثــري مــن األحــايني يؤكــد علــى اعتبــار الكتــاب الــذي ينقــل عنــه أو يستــشهد 
  :مبا جاء فيه ، وأسلوبه يف ذلك هو 
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وبـذلك يثبـت اسـم الكتـاب واسـم مؤلفـه وصـحة نـسبة . ذكر كالم كاشـف الظنـون ـ 1
  .الكتاب اىل مؤلفه

  .ب يف كتب اإلجازات واألسانيدذكر رواية العلماء للكتا ـ 2
  .ذكر من نقل عن الكتاب واعتمد عليه ـ 3
  .ذكر من جعل الكتاب من مصادر كتابه ونص على ذلك يف خطبة مؤلفه ـ 4
خطبة الكتاب املشتملة على التزام مؤلفه بالنقل عـن الكتـب املعتـربة وإيـراد االخبـار  ـ 5
  .املعتمدة

   . يف بلوغ املرام وكفاية اخلصاموال خيفى ما هلذا األسلوب من األثر

  » تنبيه « 
قــد ذكرنــا ان احتجــاج الــشيعة بأخبــار أهــل الــسنة ورجــوعهم اىل كتــب أولئــك هــو مــن 

لكـن بعـض متعـصيب أهـل الـسنة جهلـوا أو جتـاهلوا ، فقـالوا .  ..قواعد البحث وقـوانني املنـاظرة
ء ، فهـم يف كـل مـا يدعونـه بأن ذلك دليل على أن الشيعة ليس هلـم كتـاب وال روايـة وال علمـا

  :ّقال ابن روزان يف الرد على العالمة احللي  . ..عيال على أهل السنة
العجــب مــن هــذا الرجــل ، ال ينقــل حــديثا اال مــن مجاعــة أهــل الــسنة ، الن الــشيعة « 

ليس هلم كتاب وال رواية وال علماء جمتهدون مستخرجون لألخبـار ، فهـو يف اثبـات مـا يدعيـه 
  .»أهل السنة عيال على 

 غــــري غافــــل عــــن هــــذا التــــوهم أو التجاهــــل ، فــــأورد يف حبثــــه حــــول بعــــض ;والــــسيد 
ألفاظــا منــه بطريــق الــشيعة االماميــة عــن أئمــتهم االطهــار عــن ) كحــديث النــور ( األحاديــث 

  . .. ردا على كالم ابن روزان ومن لف لفه6النيب املختار 

  االستناد الى فهم االصحاب  ـ 3
   يف االستدالل على ما يذهب اليه هو الرجوع اىل فهمومن أساليبه
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يكون حجـة ومرجعـا لـدى  ـ 7ال سيما من خالف منهم عليا  ـ االصحاب فان فهم الصحابة
  :اخلصومة والنزاع يف معىن احلديث النبوي ، وذلك 

  .ألم عدول عند املشهور بني أهل السنة ـ 1
شهدوا صدور احلـديث املتنـازع فيـه ومسعـوه  وحضروا الوقائع و6ألم عاصروا النيب  ـ 2

  .ووعوه
  .وألم أهل اللسان ـ 3

فمــن احلــري بنــا أن نرجــع اىل فهمهــم ، وهــذا مــا صــنعه الــسيد يف مواضــع مــن حبوثــه ، 
  :نذكر هنا بعضها من باب التمثيل 

  » ّمن كنت مواله فعلي مواله « في معنى  ـ 1
دير خــم نفــس املعــىن الــذي تقــول بــه  يف يــوم غــ6لقــد فهــم االصــحاب ممــا قالــه النــيب 

  :الشيعة 
وطلـب ممـن حـضر ذلـك اليـوم ) حديث الغـدير (  الناس عن 7ناشد أمري املؤمنني  ـ 1

  . أن يقوم فيشهد6ومسع النيب 
  ؟ كان يفهم من احلديث غري االمامة7ترى انه أ

»  الواليـــة« مــن معــاين » االمامـــة « غــري ) حـــديث الغــدير ( ولــو كـــان املــراد مــن ـــ  2
  ؟ على من كتم7ذا دعا  وملا؟ذا كتم مجاعة من االصحاب الشهادة بذلكفلما

ٌ سأل سائل بعذاب واقع ، للكـافرين لـيس لـه دافـع ( ذاوملا ـ 3 ِ ِ ُِ َ ََ ْ َ ِْ ٍ ٍ َِ ٌ ِ َ َ ألـيس قـد فهـم  ... )َ
مث مل تـــرض بـــذلك حـــىت رفعـــت بـــضبع ابـــن .  ..«:  أمل يقـــل للنـــيب ؟مـــن اخلطبـــة» االمامـــة « 

  » .  ..ّمن كنت مواله فعلي مواله :ينا وقلت عمك ففضلته عل
  :وقال حسان بن ثابت االنصاري يف شعره يف يوم الغدير  ـ 4

  .»رضيتك من بعدي اماما وهاديا « 
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  .»فخرجت ويف نفسي شيء « :  قال .)حديث الغدير ( واستنكر أبو الطفيل  ـ 5
 : 7أمــري املــؤمنني دخلــوا علــى  قــال أبــو أيــوب االنــصاري ومجاعــة مــن االصــحابوـــ  6

مسعنـا رسـول اهللا :  قالوا ؟وكيف أكون موالكم وأنتم عرب : 7فقال . السالم عليك يا موالنا
  .»ّمن كنت مواله فعلي مواله « :  يقول يوم غدير خم 6

« :  عليـا يـوم الغـدير قــائلني 6وهنــأ ابـو بكـر وعمـر وسـائر الــصحابة وأزواج النـيب  ـ 7
  ».  ..الي وموىل كل مؤمن ومؤمنةّليهنئك يا علي ، أصبحت مو

تــصنع بعلــي شــيئا ال تــصنعه بأحــد مــن : يف جــواب مــن قــال لــه  ـ وقــال عمــر ـ 8
  .»انه موالي « : قال  ـ 6اصحاب رسول اهللا 

  :وقال ملن استنكف من قضاء علي  ـ 9
  .» هذا موالي ؟وحيك ما تدري من هذا« 

: اجلـواب عـن حـديث الغـدير يف وجـوه ) الـصواعق ( وقـال ابـن حجـر املكـي يف  ـ 10
سلمنا انـه أوىل ، لكـن ال نـسلم أن املـراد انـه االوىل باالمامـة ، بـل باالتبـاع والقـرب : ثالثها « 

ُ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتـبـعوه(: منه ، فهو كقوله تعاىل  ُ َ َ ِ  ِ َِ ََ ِ ْ ِ ِ ْ َ  .( وال قاطع بـل وال ظـاهر 
اقـع ، إذ هـو الـذي فهمـه ابـو بكـر وعمـر ، وناهيـك مـا بل هـو الو. على نفي هذا االحتمال

. أمــسيت يــا ابــن أيب طالــب مــوىل كــل مــؤمن ومؤمنــة: يف احلــديث ، فإمــا ملــا مسعــاه قــاال لــه 
انــك تــصنع بعلــي شــيئا ال تــصنعه بأحــد مــن : وأخــرج أيــضا انــه قيــل لعمــر . أخرجــه الــدارقطين

  .»انه موالي : فقال . 6ّأصحاب النيب 

  ى حديث الطائرفي معن ـ 2
اللهــم ائتــين بأحــب خلقــك «   :6قولــه  يف» األحــب « ان املــراد مــن : قــال الــدهلوي 

  » إليك واىل رسولك يأكل معي من هذا الطائر 
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  .»األحب يف االكل « هو 
 فهـــم وجهـــا ، ومنهـــا الرجـــوع اىل) 70( بــــ الـــدعوى عـــن هـــذه ;وقـــد أجـــاب الـــسيد 

احلديث ظ فمن ألفا.  ..ظ ما تقوله الشيعة وتفهمهاالصحاب ، فإم قد فهموا من هذا اللف
   :عن مالك بن أنس قال 

أهـدي لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم حجـل مـشوي ، فقـال رسـول اهللا صــلى اهللا « 
: فقالـت عائـشة . اللهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي مـن هـذا الطعـام: عليه وسـلم 

اللهــم اجعلــه : فقلــت أنــا : قــال أنــس  .لــه أيباللهــم اجع: وقالــت حفــصة . اللهــم اجعلــه أيب
ان رسـول اهللا علـى : فقلت . ّمسعت حركة الباب فسلم فإذا علي: قال أنس . سعد بن عبادة

 .أنظـر مـن هـذا: ّمث مسعت حركة البـاب فـسلم علـي ومسـع رسـول اهللا فقـال . فانصرف. حاجة
 فأذنـت لــه فـدخل ـ فقــال ائــذن لـه: ّفخرجـت فـإذا علـي فجئــت اىل رسـول اهللا فأخربتـه فقـال 

  .»ايل ايل : رسول اهللا 
األحـب يف « فليت شعري هل كان هذا الشوق من عائشة وحفصة وانـس الن يكـون 

 وهـل يرتكـب انـس بـن ؟»األحـب يف االكـل « ّ وما ضـرهم لـو كـان علـي ؟ّغري علي» االكل 
  ؟مالك كبرية الكذب ألمر صغري كهذا

 يف ايـــام مرضـــه بـــأن يـــدعو لـــه 6ة أمـــر النـــيب مث ان هـــذه القـــضية لتـــذكر اإلنـــسان بقـــضي
ففــي احلــديث عــن  . .. ألجــل الوصــية اليــه ، والن يــأمره بالــصالة يف مقامــه7احلاضــرون عليــا 

 قـال ؟أوصى رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم: سألت ابن عباس «  :األرقم بن شرحبيل قال 
  :  قال ؟فكيف كان ذلك :قلت . ال: 

  : فقالت عائشة . ابعثوا اىل علي فادعوه: عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا 
. لــو بعثــت اىل عمــر ، فــاجتمعوا عنــده مجيعــا: وقالــت حفــصة . لــو بعثــت اىل أيب بكــر

 فانــصرفوا. انــصرفوا فــان تــك يل حاجــة أبعــث إلــيكم: فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
.. . «  

  وهو يف بيتها ـ عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا « عن عائشة قالت : فيه و
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: فـدعوت لـه أبـا بكـر ، فنظـر اليـه مث وضـع رأسـه ، مث قـال . ملا حضره املوت ـ ادعوا يل حبيـيب
. ادعـــوا يل حبيـــيب: فـــدعوت لـــه عمـــر ، فنظـــر اليـــه مث وضـــع رأســـه ، مث قـــال . ادعـــوا يل حبيـــيب

ثــوب الــذي كــان عليــه مث فلمــا رآه أفــرج ال. ويلكــم أدعــوا لــه عليــا فــو اهللا مــا يريــد غــريه: فقلــت 
   .)1(» فلم يزل حمتضنه حىت قبض ويده عليه . أدخله معه

  في معنى ثالثة أحاديث ـ  3
قدم معاوية يف بعض حجاته فـدخل علـى سـعد ،  :رووا عن سعد بن أيب وقاص قال و

تقـول هـذا لرجـل مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا : فذكروا عليا ، فنـال منـه ، فغـضب سـعد وقـال 
  .م يقول له ثالث خصال لئن تكون له واحدة منهن أحب ايل من الدنيا وما فيهاّعليه وسل

  .ّمن كنت مواله فعلي مواله: مسعته يقول 
  .ّألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله: مسعته يقول و
  .»ّأنت مين مبنزلة هارون من موسى اال أنه ال نيب بعدي : مسعته يقول و

ومتــىن حــصوله لــه مرجحــا »  املنزلــة «و »  احلــب «و  »الواليــة « فمــا الــذي فهــم مــن 
  !؟إياه على الدنيا وما فيها

__________________  
آفـة أصـحاب احلـديث (  يف رسـالة لـه امسهـا 6حبث احلافظ ابن اجلوزي مسألة صالة أىب بكـر يف مـرض النـيب ) 1(
سه الــشريفة ، وقــد نــشرنا هــذه الرســالة  فأثبــت فيهــا خــروج النــيب عنــد ذاك اىل املــسجد وإقامتــه تلــك الــصالة بنفــ.)

مع مقدمة أثبتنـا فيهـا كـون خـروج أىب بكـر بـأمر مـن عائـشة  ـ طهران ـ مكتبة نينوى احلديثة. 1398الول مرة سنة 
 وذكرنــا فيهــا مطالــب جليلــة ، وأضــفنا اىل تلــك الرســالة فوائــد علميــة وتعــاليق هامــة ال ختفــى قيمتهــا 6ال مــن النــيب 
  . حبثنا ذلك يف رسالة مفردة نشرت واحلمد هللاّمث. على الباحثني
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  في معنى حديث المنزلة ـ 4
» ّأنت مين مبنزلة هارون من موسى اال أنه ال نيب بعـدي «  :حديث ن وفهم معاوية م

 أن رجـال سـأل أخـرج أمحـد« : فقد قال ابن حجر املكي وغريه واللفظ له ،  7أعلمية االمام 
يـا أمـري املـؤمنني جوابـك فيهـا : فقـال .  عنها عليا فهو أعلـماسأل: معاوية عن مسألة ، فقال 

بئــسما قلــت ، لقــد كرهــت رجــال كــان رســول اهللا يغــزره : فقــال  .أحــب ايل مــن جــواب علــي
وكان عمـر . ّأنت مين مبنزلة هارون من موسى اال أنه ال نيب بعدي: ولقد قال له . بالعلم غزرا

  .إذا أشكل عليه شيء أخذ منه
قم ال أقام اهللا رجليك ، وحما امسه مـن : رون بنحوه ، لكن زاد بعضهم وقد أخرجه آخ

هاهنـا : ولقد كان عمر يسأله ويأخذ عنه ، ولقد شهدته إذا أشكل عليه شـيء قـال . الديوان
   »؟ّعلي

  في معنى حديث التشبيه  ـ 5
ففـــي احلـــديث عـــن حـــارث ، وفهـــم أبـــو بكـــر مـــن حـــديث التـــشبيه مـــا يفهمـــه االماميـــة 

: بلغنـــا أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كـــان يف مجـــع مـــن أصـــحابه فقـــال  :ال األعـــور قـــ
  .أريكم آدم يف علمه ونوحا يف فهمه وابراهيم يف حكمته

  .ّفلم يكن بأسرع من أن طلع علي
 بــخ بــخ هلــذا الرجــل ، !؟قــست رجــال بثالثــة مــن الرســليــا رســول اهللا أ: فقــال أبــو بكــر 

   ؟من هو يا رسول اهللا
  .أال تعرفه يا أبا بكر:  صلى اهللا عليه وسلم قال النيب

  .اهللا ورسوله أعلم: قال 
  .ّأبو احلسن علي بن أيب طالب: قال 

   !؟بخ بخ لك يا أبا احلسن ؛ وأين مثلك يا أبا احلسن: قال أبو بكر 
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  االستدالل بالقواعد المقررة ـ 4
ك العلــــم ، وكـــــل مث ان يف كــــل علــــم مــــن العلــــوم قواعــــد مقــــررة مقبولــــة عنــــد علمــــاء ذا

اســتدالل جيــب ان ال يتنــاىف مــع قاعــدة مــن تلــك القواعــد ، بــل ال بــد مــن أن ينطبــق عليهــا ، 
  .واال فال يتم االستدالل وال ينتج املطلوب

وأنت ال جتد يف استدالل من استدالالت صاحب العبقات خمالفـة لـشيء مـن القواعـد 
 ـ يف كـل مقـام اقتـضى البحـث ـ  تـرىاملـسلمة يف علـم مـن العلـوم ، بـل األمـر بـالعكس ، فإنـك

االســـتدالل املتـــني بالقواعـــد العلميـــة املتفـــق عليهـــا بـــني العلمـــاء ، وهـــو حيـــث يـــستدل بقاعـــدة 
يستشهد العتبارها مبوارد من استدالل كبـار علمـاء القـوم ـا يف كتـبهم املختلفـة ، وحنـن نـشري 

  :هنا اىل بعض تلك القواعد 

  » نافي تقدم المثبت على ال« قاعدة  ـ 1
وهــذه قاعــدة عامــة اســتند إليهــا الــسيد يف اجلــواب عــن مناقــشة الفخــر الــرازي حلــديث 

مل خيرجــوا حــديث الغــدير ، فأجــاب .  ..الغــدير ، فكــان ممــا ذكــر الــرازي أن البخــاري ومــسلما
عــن كـــل مجلـــة مجلـــة مـــن كالمـــه يف فـــصل خـــاص يتـــوفر علـــى مطالـــب جليلـــة ومباحـــث مهمـــة 

  ... .ووجوه كثرية
 ـ تقـدمي قـول الـرواة املثبتـني حلـديث الغـدير علـى قـول النـافني لـه:  تلك الوجوه وكان من

، وهي قاعدة » تقدم املثبت على النايف « استنادا اىل قاعدة  ـ فضال عن الساكتني عن روايته
  ... .استند إليها احملدثون والفقهاء واالصوليون واألدباء

 يف الكعبـة يـوم فـتح 6 صـلى رسـول اهللا يف البحـث عـن أنـه هـل) السرية احللبية ( ففي 
 نـاف ، واملثبـت مقـدم علـى النـايف 2 مثبت للصالة يف الكعبة وأسـامة 2فبالل « : مكة أوال 

«.  
 يف الصالة ، وانه هـل 6يف كيفية جلوس النيب  ـ )زاد املعاد يف هدي خري العباد ( ويف 

  كان حيرك إصبعه عند ما يشري بإصبعه إذا دعا
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واآلخـر » ال حيركهـا «  :ر حديثني أحدمها أليب داود عن عبد اهللا بـن الـزبري وفيـه فيها أوال ذك
« : فأجاب عن االول بوجوه ، منها قوله  .»وحيركها « : أليب حامت عن وائل بن حجر وفيه 

وأيضا فليس يف حديث أيب داود ان هذا كـان يف الـصالة ، فلـو كـان يف الـصالة لكـان نافيـا ، 
  .» ، وهو مقدم وحديث وائل مثبتا

 ؟لغـــة واحـــدة أو لغتـــان» املـــشورة « يف حتقيـــق أنـــه هـــل يف لفـــظ ) الفـــتح الـــوهيب ( ويف 
وقــال مرجحــا للقــول  .فنقــل عــن بعــض اللغــويني أــا لغــة واحــدة ال غــري ، وعــن بعــض لغتــان

  .»واملثبت مقدم على النايف ، ومن حفظ حجة على من مل حيفظ « : الثاين 

  » الستثناء على المنفصل ما أمكن المتصل عدم حمل ا« قاعدة  ـ 2
ل وهــذه قاعــدة أصــولية نــص عليهــا كبــار األصــوليني ، اســتند إليهــا الــسيد يف االســتدال

ــــه ال نــــيب بعــــدي «  حبــــديث يف جــــواب دعــــوى » أنــــت مــــين مبنزلــــة هــــارون مــــن موســــى اال أن
جــه للحمــل فأثبــت أنــه ال و. الــدهلوي الــضرورة علــى كــون االســتثناء يف هــذا احلــديث منقطعــا

على االنفصال ومحله على االتصال ممكن ، واألصل هو احلمل على االتـصال مهمـا أمكـن ، 
الن االســـتثناء املتـــصل حقيقـــة ، واملنقطـــع جمـــاز ، ومهمـــا أمكـــن محـــل االســـتثناء علـــى احلقيقـــة 

  .وجب محله عليها ، إذ األصل يف الكالم هو احلقيقة
 هــذه القاعــدة عــن املتــون االصــولية وقــد أورد هنــاك نــصوص عــدة مــن األصــوليني علــى

الـــشهرية وشـــروحها ، كاملختـــصر البـــن احلاجـــب ، واملنهـــاج للبيـــضاوي ، والتلـــويح للتفتـــازاين ، 
  .وغريها. وكشف األسرار يف شرح اصول البزودي لعبد العزيز البخاري

  » الحمل على المعنى « قاعدة  ـ 3
  اال« ن نزلة قائال بأوهي قاعدة أدبية ، استند إليها السيد يف حديث امل
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 مث ذكـر .»احلمـل علـى املعـىن « عمال بقاعـدة » اال النبوة « حممول على » أنه ال نيب بعدي 
  .للسيوطي) األشباه والنظائر (  نظائر هلذا احلمل عمال بتلك القاعدة عن كتاب ;

  » الحديث يفسر بعضه بعضا « قاعدة  ـ 4
وثــه وهــو بــصدد االســتدالل حبــديث أو اســتند إليهــا يف بعــض حب. وهــي قاعــدة حديثيــة

علـــى ) حــديث الغــدير ( يف » املــوىل « اســتدالله علـــى داللــة : فمــن االول . الــرد علــى كــالم
باأللفـاظ املختلفـة األخــرى األوضـح داللـة علــى املعـىن املــذكور ، » االولويـة بالتــصرف « معـىن 

  .»اله فهذا مواله من كنت مو« ظ يف لف» املوىل « فتكون تلك األلفاظ مفسرة للفظ 
والــيت ذكرنــا  ـ )حــديث أنــا مدينــة العلــم ( اســتدالله بــشواهد ومؤيــدات : ومــن الثــاين 

يف احلــديث بــأن » ّعلــي « علــى إبطــال تأويــل يوســف الواســطي لفــظ  ـ نــصوص طائفــة منهــا
  .»العلو واالرتفاع « املراد منه هو 

بــن حجــر العــسقالين يف وقــد اســتند اىل هــذه القاعــدة كبــار علمــاء احلــديث كاحلــافظ ا
  .يف شرح األحاديث وبيان معانيها ـ فتح الباري

لزوم حمل اللفظ المـشترك عنـد فقـد المخـصص علـى جميـع معانيـه « قاعدة  ـ 5
 «  

ّان عليـا مـين وأنـا مـن علـي وهـو ويل كـل «  :حـديث ة استند اىل هذه القاعدة يف داللـ ّ
االوىل « ى مجيــــع معانيــــه ومنهــــا حيمــــل هنــــا علــــ» ويل « فــــان لفــــظ .  ..»مــــؤمن مــــن بعــــدي 

  .بعد التنزل عن تبادر هذا املعىن منها باخلصوص يف هذا احلديث الشريف» بالتصرف 
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  الباب الثالث 

  أسلوبه في الرد
وتتجلى عظمة املؤلـف ، ودقتـه يف النظـر ، واحاطتـه بـالعلوم ، وتتبعـه لألقـوال ، وأمانتـه 

يف أســاليبه يف الــرد علــى اإلشــكاالت أو النقــد . .. يف النقــل ، والتزامــه العملــي بقواعــد البحــث
  . ..لالستدالالت

 بـــــأقوى احلجــــج وأمــــنت الرباهـــــني كافــــة الطــــرق والـــــذرائع ، ودفــــع مجيـــــع ;لقــــد قطــــع 
الـــشكوك والـــشبهات ، حـــىت مل يبـــق للخـــصوم أي طعـــن يف املـــذهب ، أو قـــدح يف دليـــل ، أو 

بتحقيقـات أنيقـة « :  الرد اجلميل اال ودفعه باليت هي أحسن ، ورد عليه.  ..تضعيف حلديث
، وتدقيقات رشيقة ، واحتجاجات برهانيـة ، وإلزامـات نبويـة ، واسـتدالالت علويـة ، ونقـوض 

مــستندا يف ذلــك كلــه اىل كتــب أهــل الــسنة ، ومــستدال بــأقوال أســاطني علمــائهم يف » رضــوية 
  .خمتلف العلوم والفنون

  .عليها أو منتقدا هلارادا » التحفة « لقد تناول كل كلمة جاءت يف 
مبـا ذكـره هـو يف نفـس الكتـاب أو غـريه مـن » التحفـة « وكثريا ما يرد كلمـات صـاحب 

حــىت عــاد البــاب مــن « . كتبــه ، وطاملــا يفنــدها بكلمــات والــده وغــريه مــن شــيوخه وأســاتذته
  .»التحفة االثين عشرية خطابات شعرية ، وعبارات هندية ، تضحك منها الربية 

وكلمــات تالمذتــه وال ســيما » ويل اهللا الــدهلوي « ات شــيخه ووالــده وقــد ينــاقش كلمــ
  .حممد رشيد الدين خان الدهلوي ، وحيدر علي الفيض آبادي

بل لقد تناول بالرد والبحث كـل مـا ذكـره أولئـك املتعـصبون املنكـرون للحقـائق طعنـا يف 
  . ..مذهب أهل البيت ، أمثال أبناء تيمية واجلوزي وحجر وكثري

 ـ الـذي حبـث فيـه يف جملـدين كبـريين» ّأنا مدينة العلـم وعلـي باـا «  :حديث  فرتاه يف
خيــــصص الــــد االول منهمــــا بإثبــــات احلــــديث ســــندا مث بيــــان وجــــوه داللتــــه علــــى امامــــة أمــــري 

  6 بعد رسول اهللا 7املؤمنني 
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وبـــه يــــتم  . ..»التحفـــة « كــــل ذلـــك ردا علـــى املولــــوي عبـــد العزيـــز صــــاحب .  ..بـــال فـــصل
حـــث اثباتـــا وردا ، مث خيـــصص الـــد الثـــاين للبحـــث مـــع الـــذين ناقـــشوا يف االســـتدالل ـــذا الب

مـن املتقـدمني .  ..من علماء أهـل الـسنة.  ..احلديث على االمامة بالطعن يف سنده أو داللته
  .كما سيأيت.  ..من اهلنود وغريهم.  ..واملتأخرين

ـــة تار ومـــن أهـــم وأوســـع .  ..خييـــةوبـــذلك أصـــبح هـــذا الكتـــاب موســـوعة عقائديـــة علمي
وإليـــك بعـــض اجلوانـــب املهمـــة مـــن خـــصائص .  ..الكتـــب املؤلفـــة يف جمـــال الـــصراع العقيـــدي

  :الكتاب يف أسلوبه يف النقاش العلمي 

  نقل كالم الخصم كامال ـ )1(
قــد ذكرنــا أن مـــن عــادة علمــاء الـــشيعة يف الــرد هـــو نقــل كــالم اخلـــصم بــصورة كاملـــة ، 

وهكـــذا كـــان دأب .  .. ، فـــال ينقـــصون منـــه شـــيئا وال ينقلونـــه بـــاملعىنوبلفظـــه الـــوارد يف كتابـــه
فانه يورد كالم الدهلوي وغريه مث يرد عليه مجلة مجلة حتت عنوان .  ..السيد صاحب العبقات

  ... .»أقول  ـ قوله« 

  االستيعاب الشامل  ـ )2(
و فهـ.  ..واستوعب هذا الكتاب مجيع جوانب البحث حول كل موضوع من مواضـيعه

حينمــا يأخـــذ بـــالرد علـــى اســـتدالل اخلـــصم حبــديث مـــن األحاديـــث ، أو بكـــالم لـــه يف الطعـــن 
ال يغفــل عــن جانــب مــن جوانــب البحــث فيــه ، وال يكتفــي بــالرد .  ..علــى اســتدالل االماميــة

عليه من ناحية أو ناحيتني ، بل يعاجله عالجا جذريا ، ويهدم ما تفـوه بـه مـن األسـاس هـدما 
  ... .كليا

العلـــل « ينمـــا يـــرد علـــى قـــدح ابـــن اجلـــوزي يف حـــديث الثقلـــني بـــايراده يف كتابـــه فـــرتاه ح
أنبأنـــا عبـــد الوهـــاب : حـــديث يف الوصـــية لعرتتـــه «  :قـــائال » املتناهيـــة يف األحاديـــث الواهيـــة 

حـدثنا يوسـف : نا أمحد ابن حممد العتيقـي قـال : أخربنا حممد بن املظفر قال : االمناطي قال 
  ثنا أبو جعفرحد: بن الدخيل قال 
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نـا عبـد اهللا بـن عبـد : نا عبـد اهللا بـن داهـر قـال : نا أمحد بن حيىي احللواين قال : العقيلي قال 
  : القدوس عن األعمش عن عطية عن أيب سعيد قال 

ّاين تـارك فـيكم الثقلـني كتـاب اهللا وعـرتيت وامـا  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .لي احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهمالن يفرتقا مجيعا حىت يردا ع

وامـا . أمـا عطيـة فقـد ضـعفه أمحـد وحيـىي وغريمهـا. هذا حديث ال يـصح: قال املصنف 
وأمـا عبـد اهللا بـن داهـر فقـال أمحـد  .ليس بشيء رافضي خبيـث: ابن عبد القدوس فقال حيىي 

  .»ليس بشيء ما يكتب منه انسان فيه خري : وحيىي 
توفرت هذه الوجـود علـى الـرد هلـذا الكـالم مـن .  ..سني وجهايرد عليه مبائة وست ومخ

  :جهات 
  . ..النقض برواية أصحاب الصحاح واملسانيد وغريهم إياه وتصحيح آخرين له ـ 1
  .» عبد اهللا بن داهر «و »  ابن عبد القدوس «و » عطية « البحث حول  ـ 2
«  وإيــراده احلــديث يف اســتنكار مجاعـة مــن علمـاء أهــل الــسنة كـالم ابــن اجلـوزي ، ـ 3

والعجـب كيـف « :  فـأورد كـالم سـبط ابـن اجلـوزي يف الـرد علـى جـده قـائال .»العلل املتناهيـة 
وتعجبـت « : وكـالم احلـافظ الـسخاوي حيـث يقـول » .  ..خفي علـى جـدي مـا روى مـسلم

» من إيراد ابن اجلوزي له يف العلل املتناهية ، بل أعجـب مـن ذلـك قولـه انـه حـديث ال يـصح 
ومـن العجيـب ذكـر ابـن اجلـوزي لـه يف العلـل املتناهيـة ، فإيـاك « : واحلافظ السمهودي القائـل 

وذكــر ابــن اجلــوزي لــذلك يف العلــل املتناهيــة وهــم أو « : وابــن حجــر املكــي » .  ..أن تغــرت بــه
  .»ووهم من زعم ضعفه كابن اجلوزي « : واملناوي » .  ..غفلة

  ؟فهل ترى البن اجلوزي من باقية
  ّأنا مدينة العلم وعلي «  :حديث م اه حينما يرد على معارضة اخلصوتر
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مــا صــب اهللا شــيئا يف صــدري اال وصــببته يف صــدر أيب «   :6عــن النــيب ه مبــا وضــعو» باــا 
توفرت هذه الوجـوه علـى الـرد عليـه مـن جهـات ، أمههـا .  ..يرد عليه باثين عشر وجها» بكر 

:  
  .مصادمته للواقع ـ 1
لعلمــاء ببطالنـــه ووضــعه ، كــابن اجلــوزي ، والطيـــيب ، وابــن قــيم اجلوزيـــة ، تــصريح اـــ  2

وجمد الدين الفريوزآبادي ، وحممد بن طاهر الفتين ، والشيخ علي القاري ، والـشيخ عبـد احلـق 
  ... .الدهلوي ، والشوكاين

يف فــضل ة وممــا وضــعه جهلــة املنتــسبني اىل الــسني« : قــال القــاري نقــال عــن ابــن القــيم 
مــا  :حــديث و .ان اهللا يتجلــى للنــاس عامــة يــوم القيامــة واليب بكــر خاصــة :يق حــديث الــصد

كـــان إذا اشـــتاق اىل  :حـــديث و  ،صـــب اهللا يف صـــدري شـــيئا اال وصـــببته يف صـــدر أيب بكـــر
  .».  ..اجلنة قبل شيبة أيب بكر

  التتبع الهائل  ـ )3(
لـم يـرتك قـوال مل يتعـرض  مجيـع األقـوال الـواردة يف كـل موضـوع حبثـه ، ف;ّوتتبع السيد 

  ... .له ، بل يذكر ما ميكن أن يقال أيضا
فهــو عنــد مــا ينتهــي مــن الــرد علــى خــصمه الــدهلوي يــشرع يف البحــث مــع اآلخــرين ، 

« مث يــدخل يف مناقــشة كلمــات  ـ القتــضاء البحــث ذلــك ـ ّورمبــا يقــدم الــرد علــى كــالم غــريه
  .»التحفة 

» .  ..ل بيــيت فـــيكم كمثــل ســفينة نـــوحمثـــل أهــ«  :حــديث  فمــن الثــاين مـــا صــنعه يف
 مـــن جهـــة الداللـــة ، ومل 7الـــذي رد الـــدهلوي علـــى االســـتدالل بـــه علـــى امامـــة أمـــري املـــؤمنني 

 أمساء طائفة من املخرجني هلذا احلـديث الـشريف ;فذكر السيد .  ..يتعرض اىل جهة السند
.  .. باملعاصــرين لــهوانتهــاء.  .. رجــال ، ابتــداء بالــشافعي فأمحــد فمــسلم بــن احلجــاج92وهـم 

ملــــا ذكرنــــا ســــابقا مــــن أن البحــــث عــــن الــــسند مقــــدم علــــى البحــــث .  ..مث نــــصوص روايــــام
  أما« : وقد دعاه اىل ذلك طعن ابن تيمية يف هذا احلديث بقوله . الداليل
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 فهذا ال يعرف له اسـناد أصـال ، صـحيح وال ضـعيف ، .مثل أهل بييت مثل سفينة نوح :قوله 
ن كتب احلديث اليت يعتمـد عليهـا ، وان كـان قـد رواه مـن يـروي أمثالـه مـن وال هو يف شيء م

  .»حطاب الليل الذين يروون املوضوعات ، فهذا مما يزيده وهنا وضعفا 
  :وقد ذكرنا يف مقدمة قسم حديث السفينة 

 ـذيب (و )  املستدرك للحاكم (و ) فضائل على ألمحد بن حنبل ( فإذا مل يكن « 
 املعجـــم الـــصغري (و )  مـــسند البـــزار (و )  مـــسند أيب يعلـــى (و ) يـــر الطـــربي اآلثـــار البـــن جر

مـــن كتـــب « وأمثاهلـــا )  املطالـــب العاليـــة البـــن حجـــر (و )  مـــشكاة املـــصابيح (و ) للطـــرباين 
  ؟فأي كتاب عندهم يعتمدون عليه» احلديث اليت يعتمد عليها 

 (و )  الــشافعي (و  )  مــسلم(و )  أبــو إســحاق الــسبيعي (و ) األعمــش ( وإذا كــان 
 احلاكم (و )  الطربي (و )  البزار (و )  أمحد (و )  أبو داود (و )  الدارقطين (و ) الطرباين 

مـن حطـاب الليـل الـذين يـروون « وأمثـاهلم )  ابـن حجـر (و )  اخلطيب (و )  أبو نعيم (و ) 
   » !؟فمن هو احملدث الذي يعتمدون عليه» املوضوعات 

هـــذا احلـــديث » أنـــت مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن موســـى «  :حـــديث  ومنـــه مـــا صـــنعه يف
ــــه مــــن أصــــح  املتــــواتر قطعــــا ، واملخــــرج يف الــــصحيحني ، والــــذي نــــص أكــــابر األئمــــة علــــى أن

لــريد علــى اآلمــدي .  ..فانــه تعــرض جلهــة الــسند فيــه يف فــصول عديــدة.  ..األحاديــث وأثبتهــا
  . ..ومن تبعه من املتعصبني القائلني بأنه غري صحيح

ومن الواضح أنـه لـو مل يتعـرض اىل هـذه الناحيـة بالنـسبة اىل هـذين احلـديثني مل يعـرتض 
يف « الـذي ألـف » عبقـات األنـوار « لكـن .  ..عليه ، لعدم تعرض الـدهلوي املـردود عليـه هلـا

ال بـد وأن يتعـرض للـرد علـى هـذه الكلمـة الكبـرية الـيت خرجـت » اثبات امامة األئمة االطهار 
  وليثبت للمإل العلمي مدى تعصب القوم ، وجتريهم على.  ..ءمن أفواه هؤال
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  . ..االفرتاء والكذب
حيـــث أثبـــت » ّأنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا «  :حـــديث  مـــا صـــنعه يف: ومـــن االول 

.  ..احلديث سندا ، وذكـر وجـوه داللتـه علـى االمامـة ، ورد علـى مناقـشات خـصمه الـدهلوي
ات كل من ناقش يف االسـتدالل ـذا احلـديث ، بـالطعن مث عاد لريد يف جملد ضخم آخر كلم

العاصـمي ، والطيــيب ، وابـن تيميـة ، ويوســف األعـور الواســطي  :وهــم .  ..يف سـنده أو داللتـه
، والــــسخاوي ، والــــسمهودي ، وابــــن روزــــان ، وابــــن حجــــر املكــــي ، والقــــاري ، والبنبــــاين ، 

ــــــدهلوي ، وويل اهللا ــــــشيخاين القــــــادري ، وعبــــــد احلــــــق ال ــــــدهلوي ، واالورنــــــك آبــــــادي ، وال  ال
  .والقاضي پاين پيت

وقد توفر هذا الد على حبوث جليلة ومطالب قيمة ، ال جتـدها يف أي كتـاب آخـر ، 
  .كما أنك لو اطلعت عليه لعرفت مدى جهالة هؤالء القوم ، وشدة تعصبهم للباطل

  الكشف عن الجذور ـ )4(
يرجــع اىل أصــله ،  . ..رد كــالم اخلــصم حيــث يــو;أنــه : ومــن أســاليبه يف هــذا البــاب 

. ملــا يف ذلــك مــن الفوائــد العلميــة ، واآلثــار املهمــة يف كــشف احلــق.  ..ويكــشف عــن جــذوره
  :ومن ذلك 

  انتحال الدهلوي لبحوث اآلخرين  ـ 1
فأول شيء يقصد السيد إبانتـه هـو أن ال جديـد عنـد الـدهلوي ، بـل ان مجيـع مـا جـاء 

التحفــة االثنــا «  وأثبــت ان كتــاب ;ليــه ، بــل حقــق الــسيد بــه مــذكور يف كتــب الــسابقني ع
مــع زيــادات مــن أقاويــل والــده » الــصواقع لنــصر اهللا الكــابلي « منحــول مــن كتــاب » عــشرية 

بـــستان احملـــدثني لعبــــد « ، وأن كتـــاب » املـــرافض « وحـــسام الـــدين الـــسهار نبـــورى صـــاحب 
وهـذه فائـدة .  ..»الـدين الـدهان كفايـة املتطلـع لتـاج « منحول مـن كتـاب » العزيز الدهلوي 

  ... .جليلة
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  نسب ال أصل لها ـ 2
ويظهـــر مـــن الرجـــوع اىل اجلـــذور والكـــشف عنهـــا مـــا يف كلمـــات القـــوم يف املناقـــشة مـــع 
االمامية من النسب اليت ال أصـل هلـا وال واقعيـة ، فكثـريا مـا ينبـه يف مطـاوي البحـوث علـى مـا 

  :ن ذلك وقع منهم من هذا القبيل ، وإليك مناذج م
أورده ابــن اجلــوزي يف املوضــوعات « : قــال مجاعــة يف اجلــواب عــن حــديث الطــائر ـــ  1

  ... . وهذه النسبة كاذبة.»
ال أصـل « : م أنـا مدينـة العلـ حـديث ونسب اىل احلافظ حيىي بن معني انه قال يف ـ 2

  ... .وهذه النسبة باطلة جدا» له 
وهـذه . منكـر غريـب» ا مدينـة العلـم أنـ«  حـديث ونـسب اىل الرتمـذي انـه قـال يف ـ 3

  .النسبة ال اصل هلا
وهـي نـسبة . اىل مشـس الـدين ابـن اجلـزريم أنـا مدينـة العلـ حديث ونسبوا القدح يف ـ 4
  .مكذوبة

  :وعزا ابن تيمية حديثا استدل به اىل الصحيحني قائال  ـ 5
يف حـديث ّثبـت يف الـصحيحني مـن قـول النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ا أال ترى اىل م« 
ــــشار عمــــر فأشــــار بالقتــــل األســــارى ــــا بكــــر ، فأشــــار بالفــــداء ، واست : قــــال . ملــــا استــــشار أب

ي (: ســأخربكم عــن صــاحبيكم ، مثلــك يــا ابــا بكــر مثــل ابــراهيم إذ قــال  ــ فمــن تبعنــي فإنــه من ِ ُ  َِ ََِ َِ ْ َ
ن عصاني فإنــك غفــور رحــيم  ٌوم ِ َ ٌَ ْ َُــ َ َ  َِ ِ ذبـ(:  ومثــل عيــسى إذ قــال )َــ ْ إن تـع  َــ ُ ْ إنـهم عبــادك وإن ِ ْهم ف ِ َِ ْ َْ ُ ِ ُ ُ َــ

ُتـغفر لهم فإنك أنت اْلعزيز اْلحكيم  ِ َِ ُ ِ َ َ َْ َ  َِ ْ ُْ َ ْ َ رب ال تذر على (:  ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال )َ َ ْ َ َ  َ
ًاألرض من اْلكافرين ديارا   َ َ َِ ِ ِ ِ ْ َ َ ربـنا اطمس على أموالهم واشـدد علـى (:  ومثل موسى إذ قال )ْ َْ ُ ْ َ ْ َِ ِ َْ ْ ِ ْ َ

َقـلوبهم فال يـؤمنوا حتى يـروا اْلعذاب األليم  ََِ ْ َُ َ ُ َْ َ ُ ُ ِ ْ َ ِ ِ ُ(« .  
  .لكن ال وجود هلذا احلديث يف الصحيحني

مــن أراد ان ينظــر اىل آدم يف «  :روايــة البيهقــي حلــديث األشــباه م وأنكــر بعــضه ـ 6
ل بروايــة ردا علــى العالمــة احللــي الــذي اســتد» ّفلينظــر اىل علــي بــن أيب طالــب .  ..علمــه واىل

  فأجاب السيد عن هذا اإلنكار. البيهقي إياه
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  . ..بالتفصيل
وادعــى الفخــر الــرازي عــدم روايــة ابــن ســحاق حــديث الغــدير ، وان عــدم روايتــه لــه ـــ  7

وهذه الدعوى باطلة ، فابن إسـحاق غـري معـرض عـن حـديث الغـدير ، بـل . دليل على ضعفه
  . ..هو من رواته ، وقد رواه عنه مجاعة

اقتـــدوا «  :سب الـــشيخ علـــي القـــاري وويل اهللا الـــدهلوي احلـــديث املوضـــوع ونـــ ـ 8
اىل الــصحيحني ، وهـــذه النـــسبة باطلــة مكذوبـــة ، وقـــد » باللــذين مـــن بعــدي أيب بكـــر وعمـــر 

  .»مل خيرجاه « نص احلاكم حيث أخرجه يف مستدركه على أما 

  تحريفات وتصرفات  ـ 3
ف مـن تـصرفات القـوم يف األحاديـث ، ومن فوائد هذا األسلوب هـو الوقـوف علـى طـر

وال بــأس .  ..وهــذا بــاب واســع لــو مجــع لكــان كتابــا برأســه.  ..ويف نــصوص عبــارات العلمــاء
  :بذكر موارد منه 

مــا كــان يف حــديث أخرجــه البخــاري يف مواضــع : فمــن تــصرفات القــوم يف األحاديــث 
ون اال عـن عمـد ، من صحيحه خيتلف لفظه يف كل موضع عن غريه ، اختالفا فاحـشا ال يكـ

  :وإليك احلديث .  ..وال غراض معينة ال ختفى على أحد
، أن عمـر قـال خماطبـا لعلـي  يف كتاب اجلهاد باب حكـم الفـيء ، عـن مالـك بـن أوس

  : والعباس 
أنـا ويل رسـول اهللا ، فجئتمـا تطلـب مرياثـك مـن : فلما تويف رسول اهللا قال أبو بكـر « 

قـال رسـول اهللا صـلى اهللا : فقـال أبـو بكـر . أتـه عـن أبيهـاابن أخيك ، ويطلـب هـذا مـرياث امر
 فرأيتماه كاذبا آمثا غادرا خائنا ، واهللا يعلم انـه لـصادق .ةال نورث ما تركنا صدق: ّعليه وسلم 

ّمث تويف أبو بكر وكنت أنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وويل أيب . بار راشد تابع للحق
  .»ا غادرا خائنا ، واهللا يعلم اين لصادق بار راشد تابع للحق بكر ، فرأيتماين كاذبا آمث
  .هذا هو احلديث
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فقبضها أبو بكر ، فعمل فيها مبا عمل رسـول .  ..«: وأخرجه يف باب فرض اخلمس 
مث توىف اهللا ابـا بكـر . ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا يعلم انه فيها لصادق بار راشد تابع للحق

بكــر ، فقبــضتها ســنتني مــن امــارتى ، اعمــل فيهــا مبــا عملــه رســول اهللا ومبــا فكنــت أنــا ويل أيب 
  .»عمل فيها أبو بكر ، واهللا يعلم أين فيها لصادق بار راشد تابع للحق 

  .».  .. فرأيتماين«و  » ... .فرأيتماه« : حذف منه الفقرتني 
ل فيـه مبـا فقبـضه أبـو بكـر ، فعمـ« : وأخرجه يف كتاب املغـازي يف حـديث بـين النـضري 

 ـ ّفأقبـل علـى علـي وعبـاس وقـال. وأنـتم حينئـذ ـ فقـال. ّعمـل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم
مث تـوىف . تذكران أن أبا بكر فيه كما تقوالن ، واهللا يعلم أنه فيه لـصادق بـار راشـد تـابع للحـق
كــر ، واهللا اهللا أبــا بكــر ، فقبــضته ســنتني مــن أمــارتى اعمــل فيــه مبــا عمــل فيــه رســول اهللا وأبــو ب

  .»يعلم اىن فيه صادق بار راشد تابع للحق 
» تذكران أن ابـا بكـر فيـه كمـا تقـوالن « وجعل مكاا » .  ..فرأيتماه« فحذف فقرة 

  .، وحذف الفقرة الثانية
  :وأخرجه يف كتاب النفقات باب حبس نفقة الرجل قوت سنته 

ّصلى اهللا عليـه وسـلم وأنتمـا فقبضها أبو بكر يعمل فيها مبا عمل به فيها رسول اهللا « 
تزعمـان أن ابـا بكـر كـذا وكـذا ، واهللا يعلـم انـه فيهـا صـادق  ـ ّوأقبـل علـى علـي وعبـاس ـ حينئـذ

أنـا ويل رسـول اهللا وأيب بكـر ، فقبـضتها : مث تـوىف اهللا ابـا بكـر ، فقلـت . بار راشد تـابع للحـق
  .»سنتني أعمل فيها مبا عمل رسول اهللا وأبو بكر 

، وحـذف » تزعمـان ان ابـا بكـر كـذا وكـذا « :  االوىل ، وجعـل مكاـا فحذف الفقرة
  .الفقرة الثانية

ال نـورث مـا تركنــاه : ّوأخرجـه يف كتـاب الفـرائض بـاب قـول النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم 
ّأنــا ويل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقبــضها : فتــوىف اهللا نبيــه فقــال ابــو بكــر « : صــدقة 

أنـــا ويل : ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، مث تـــوىف اهللا ابـــا بكـــر فقلـــت فعمـــل مبـــا عمـــل بـــه 
  ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقبضتها سنتني أعمل فيها ما عمل
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  .»ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر 
  .فحذف الفقرتني

  :ويف كتاب االعتصام باب ما يكره من التعمق والتنازع 
أنــا ويل رســول اهللا ، فقبــضها أبــو بكــر فعمــل فيهــا : ه فقــال أبــو بكــر مث تــوىف اهللا نبيــ« 

تزعمـان ان ابـا بكـر  ـ ّواقبـل علـى علـي وعبـاس فقـال ـ وأنتمـا حينئـذ. مبـا عمـل فيهـا رسـول اهللا
أنـا : مث تـوىف اهللا ابـا بكـر فقلـت . فيها كذا ، واهللا يعلـم انـه فيهـا صـادق بـار راشـد تـابع للحـق

  .»ر ، فقبضتها سنتني أعمل فيها مبا عمل به رسول اهللا وأبو بكر ويل رسول اهللا واىب بك
وحـــذف » تزعمـــان ان ابـــا بكـــر فيهـــا كـــذا « : فحـــذف الفقـــرة االوىل ووضـــع مكاـــا 

  .الفقرة الثانية
  ؟ أم من الرواة؟من البخاري أ؟فممن هذا التالعب
علـــى » أحاديـــث موضـــوعة « حيـــث نـــذكر » حبـــوث وحتقيقـــات « وســـتطلع يف بـــاب 

  .7ثلة من تصرفام وحتريفام يف خصوص أحاديث مناقب أمري املؤمنني أم
: ومــن تــصرفات القــوم الــيت تنكــشف عــن طريــق التحقيــق يف العبــارات الــصادرة عــنهم 

وهـــذا « : مـــا نـــصه » .  ..ّخلقـــت أنـــا وعلـــي مـــن نـــور واحـــد«  :حـــديث  قـــول الـــدهلوي يف
قـال حيـىي بـن معـني . ن خلـف املـروزيحديث موضوع بإمجاع أهل السنة ، ويف اسناده حممد ب

: مـرتوك ومل خيتلـف أحـد يف كذبـه ، ويـروى مـن طريـق آخـر وفيـه  :وقال الـدارقطين . كذاب: 
 جعفر بن أمحد وكان رافـضيا غاليـا وضـاعا ، وكـان أكثـر مـا يـضع يف قـدح االصـحاب وسـبهم

.. . «  
األخـذ )  الكـابلي نـصر اهللا( مـن  ـ علـى عادتـه ـ وقد أخذ هـذا) الدهلوي ( هذا كالم 

 وهـــذه عبـــارة ابـــن روزـــان يف اجلـــواب عـــن االســـتدالل .)ابـــن روزـــان ( أكثـــر مـــا ذكـــره مـــن 
  :باحلديث املذكور 

  :ذكر ابن اجلوزي هذا احلديث مبعناه يف كتاب املوضوعات وقال « 
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ّهـــذا احلـــديث موضـــوع علـــى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، واملـــتهم بـــه يف الطريـــق االول 
ويف الطريــق . ّوقــال الــدارقطين مــرتوك. كــذاب: قــال حيــىي بــن معــني . مــد بــن خلــف املــروزيحم

الثاين املتهم به جعفر بـن أمحـد ، وكـان رافـضيا كـذابا يـضع احلـديث يف سـب اصـحاب رسـول 
  .»اهللا 

  .فهذه عبارة ابن روزان
حممــد بــن وهــو باطــل ألنــه موضــوع بإمجــاع أهــل اخلــرب ، ويف اســناده « : وقــال الكــابلي 

ّوقــال الــدارقطين مــرتوك ومل خيتلــف أحـــد يف . قــال حيــىي بــن معــني هـــو كــذاب. خلــف املــروزي
جعفر بن أمحـد وكـان رافـضيا غاليـا كـذابا وضـاعا ، وكـان : ويروى من طريق آخر وفيه . كذبه

  .»اكثر ما يضع يف قدح االصحاب وسبهم 
  .»ألنه موضوع بإمجاع أهل اخلرب « فزاد الكابلي 

واردة يف حــديث آخــر غــري حــديث ) كتــاب املوضــوعات ( يف ) ابــن اجلــوزي ( وعبــارة 
وفيهـا فـوارق كثـرية مـع  ـ »مبعناه « ومن هنا قال ابن روزان  ـ النور الذي يتمسك به االمامية

  :عبارات القوم ، وإليك نص عبارته بعينها ليتضح واقع األمر وتنكشف تصرفام فيها 
  ب ّنه علي بن أيب طالاحلديث االول فيما خلق م« 

أخـربين علـي بـن  :أخربنـا أمحـد بـن علـي بـن ثابـت قـال : أخربنا أبو منصور القزاز قال 
ثنـا ابـراهيم بـن احلـسني بـن : ثنا حممـد بـن امساعيـل الـوراق قـال : احلسن بن حممد الدقاق قال 

بـن جعفـر ثنـا حممـد بـن خلـف املـروزي ثنـا موسـى بـن ابـراهيم ، ثنـا موسـى : داود القطان قـال 
خلقـت أنـا وهـارون بـن عمـران  :ّعن أبيه عن جـده قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 

  .ّوحيىي بن زكريا وعلي بن أيب طالب من طينة واحدة
املـروزي ، قـال : ّهذا حديث موضوع علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم واملـتهم بـه 

كــان مغفــال يلقــن : وقــال ابــن حبــان . وكمــرت: وقــال الــدارقطين . هــو كــذاب: حيــىي بــن معــني 
  .فيتلقن فاستحق الرتك
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قد روى جعفر بن امحد بن بيان عن حممد بـن عمـر الطـائي عـن أبيـه عـن سـفيان عـن و
داود بن أيب هند عن الوليد بن عبد الرمحن عن منـري احلـضرمي عـن أيب ذر قـال قـال رسـول اهللا 

وكنــا عــن ميــني العــرش قبــل أن خيلــق . واحــدّخلقــت أنــا وعلــي مــن نــور  :ّصــلى اهللا عليــه وســلم 
اهللا آدم بألفي عام ، مث خلق اهللا آدم ، فانقلبنا يف أصالب الرجال ، مث جعلنـا يف صـلب عبـد 

ّاملطلب ، مث اشتق أمساءنا من امسه ، فاهللا حممود وأنا حممد ، واهللا االعلى وعلي علي ّ.  
  .ع احلديثهذا وضعه جعفر بن امحد وكان رافضيا يض: قال املصنف 

  .»كان يتيقن انه يضع : قال ابن عدي 
  :فعلم من هذا التحقيق 

  .يف طريق حديث النور كاذبة» حممد بن خلف املروزي « ان دعوى وقوع  ـ 1
بوضـع احلـديث ، وابـن روزـان أضـاف » جعفـر بـن أمحـد « لقد رمى ابن اجلـوزي  ـ 2

  .»ّيف سب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « 
  .»كذابا « ابن ابن روزان أضاف كلمة   ـ3
  .»غاليا وضاعا « ان الكابلي أضاف اىل ما تقدم  ـ 4
  .»وكان اكثر ما يضع يف قدح االصحاب وسبهم « ان الكابلي أضاف كلمة  ـ 5
  .»ومل خيتلف أحد يف كذبه « : ان الكابلي أضاف اىل ذلك كله أيضا كلمة ـ ة 6

.  .. واثنتــان مــن ابــن روزــان شــاركه فيهمــا الكــابليفهــذه زيــادات أربــع مــن الكــابلي ،
  .وليس هلا وجود يف كالم ابن اجلوزي

كـان وضـاعا » حممـد بـن خلـف « وابن روزـان نقـل عـن ابـن اجلـوزي االـام بـأن  ـ 7
  .للحديث ، لكن الكابلي مل يذكر ابن اجلوزي لئال يتعقب عليه

  بدل أن» أهل اخلرب امجاع « والكابلي نسب االام بالوضع اىل  ـ 8
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  .ينسبه اىل ابن اجلوزي
  .»امجاع أهل اخلرب « بدل » امجاع اهل السنة « والدهلوي ذكر  ـ 9
 .»حـسن غريـب « : وقـال » ّأنا دار احلكمـة وعلـي باـا «  :روى الرتمذي حديث و

وتـرك » حـسن « فأسقط بعضهم كلمـة  ـ )الرياض النضرة ( هكذا نقل عنه احملب الطربي يف 
 فـــيض (و )  تـــاريخ ابـــن كثـــري (و ) املـــشكاة ( كمـــا يف .  ..علـــى حاهلـــا» غريـــب « لمـــة ك

  .)القدير 
 »منكـر « بلفظـة  ـ »حـسن « بعـد إسـقاط لفظـة  ـ »غريـب « وأبـدل بعـضهم لفظـة 

  .) املقاصد احلسنة (و ) ذيب األمساء واللغات ( كما يف . ..
.  ..» منكــر «و » ريــب غ« بــني لفظــيت  ـ »حــسن « بعــد حــذف  ـ ومجــع بعــضهم

  .)قرة العينني ( كما يف 
ال نعــــرف هــــذا « : » ّأنــــا دار احلكمـــة وعلــــي باــــا «  :حــــديث د وقـــال الرتمــــذي بعــــ

يف مكــان » عـن « فحرفـه بعــضهم وجعـل كلمـة » احلـديث عـن أحـد مـن الثقــات غـري شـريك 
  .)املرقاة يف شرح املشكاة ( أنظر .  ..»غري « كلمة 

صــــحيح ( مــــن » ّأنــــا مدينــــة العلــــم وعلــــي باــــا «  حــــديثم طهومــــن حتريفــــام اســــقا
  .)مصابيح السنة للبغوي ( ومن ) الرتمذي 

  :فقد روى عنه احلديث املذكور مجاعة منهم .  ..)صحيح الرتمذي ( أما 
  .)جامع األصول ( ابن األثري يف  ـ 1
  .)مطالب السؤل ( حممد بن طلحة الشافعي يف  ـ 2
  .)خ اخللفاء تاري( السيوطي يف  ـ 3
  .)الصواعق احملرقة ( ابن حجر املكي يف  ـ 4
  .)شرح املواهب اللدنية ( الزرقاين املالكي يف  ـ 5

  :فقد نقل عنه احلديث املذكور مجاعة منهم ) املصابيح ( وأما 
  .) ذخائر العقىب (و ) الرياض النضرة ( احملب الطربي يف  ـ 1
  .)اة املرقاة يف شرح املشك( القاري يف  ـ 2
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  .)وسيلة املآل ( أمحد بن الفضل املكي يف  ـ 3
ّان عليـا مـين وأنـا مـن علـي وانـه ويل كـل مـؤمن مـن بعـدي «  :أخرج الرتمذي حديث و ّ

«.  
وعـزاه اىل الرتمـذي ، وقـد تبـع البغـوي علـى ذلـك » بعـدي « فاسقط البغوي منه كلمة 

احملـدث تلميـذ املولـوي عبـد مجاعة منهم السهارنفوري صـاحب املـرافض ، املولـوي حـسن علـي 
  .العزيز الدهلوي

أن كلمـة ) رد البدعـة (  بــ بل زعم حممد بن معتمد خان البدخشي يف رسالة له أمساها
  .يف هذا احلديث موضوعة» بعدي « 

) إزالـــة اخلفـــاء ( والـــشاه ويل اهللا الـــدهلوي روى احلـــديث عـــن الرتمـــذي يف موضـــع مـــن 
« يف مكـان » أنـا « صدى للجواب عنـه ، فوضـع كلمـة لكنه حرفه عند ما ت. باللفظ الكامل

  .كما فعل البغوي ومن تبعه» بعدي « وحذف كلمة » انه 

  : التنبيه على موارد مخالفة االلتزامات  ـ )5(
 يف كثري من املوارد على خمالفة الدهلوي لقواعـد البحـث ، وملـا التـزم بـه ;وينبه السيد 

  . ..)التحفة ( يف كتابه 
  :مجلة ما التزم به الدهلوي يف كتابه لقد كان من 

ان « : ال يـــــصلح االحتجـــــاج اال بأحاديـــــث الـــــصحاح ذكـــــر الـــــدهلوي يف كتابـــــه ــــــ  1
القاعــــدة املقــــررة لــــدى أهــــل الــــسنة هــــي ان كــــل حــــديث ورد يف كتــــاب مل يلتــــزم صــــاحبه فيــــه 

فانــه غــري صــاحل  ـ كمــا فعــل البخــاري ومــسلم وســائر أربــاب الــصحاح يف كتــبهم ـ بالــصحة
  .»حتجاج لال

ما ال سند له ال يصغى اليه وقال يف اجلواب عما طعـن بـه ابـو بكـر مـن ختلفـه عـن ـ  2
  ان«  : ـة لعن اهللا من ختلف عن جيش أسام  :6قد قال رسول اهللا  و ـجيش أسامة
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ـــه  احلـــديث املعتـــرب لـــدى أهـــل الـــسنة هـــو مـــا اخـــرج يف كتـــب احملـــدثني املـــسندة مـــع احلكـــم علي
  .»يث العاري عن السند فال يصغون اليه أبدا بالصحة ، وأما احلد

  االحتجاج على الشيعة بأخبارهم  ـ 3
ـــبهم  والتـــزم الـــدهلوي يف حتفتـــه بالنقـــل عـــن كتـــب الـــشيعة واالحتجـــاج بأخبـــارهم يف كت

  .»الن أخبار كل فرقة ال تكون حجة على الفرقة األخرى « : قال . املعتربة
  ة على الشيعة عدم جواز االحتجاج بأحاديث أهل السن ـ 4

يف مجيــع حبوثــه ويعتقــد بــه االعتقــاد ) ويل اهللا الــدهلوي ( والـدهلوي يتبــع شــيخه ووالــده 
ال تـــصح املنـــاظرة مـــع « : لكنـــه خيـــالف مـــا نـــص عليـــه والـــده يف أحـــد كتبـــه قـــائال .  ..الراســـخ

  .»االمامية والزيدية بأحاديث الصحيحني فضال عن غريها 
   الشيعة أخبار أهل السنة مقدوحة عند ـ 5

وكيـــف جيـــوز احتجـــاج أهـــل الـــسنة بأحـــاديثهم علـــى الـــشيعة مـــع أن الـــشيعة تقـــدح يف 
 ومن هنا قال حممد رشيد الدهلوي تلميـذ صـاحب التحفـة ؟أحاديث أهل السنة وال تعتقد ا

بأن كل فرقة تذعن باألخبار املروية عـن طرقهـا وتقـدح يف االخبـار املرويـة مـن طـرق الفرقـة « : 
  . »املخالفة هلا

اذن ال جيـــوز االحتجـــاج علـــى الـــشيعة مبـــا يرويـــه أهـــل الـــسنة ، وان كـــان حـــديثا مـــسندا 
  .صحيحا عندهم

فهذه أمور التزم ا باخلصوص الدهلوي وشيخه وتلميذه يف حبوثهم ، ولكنـا وجـدناهم 
  . ..ال يوفون مبا عاهدوا عليه ، كما مل يلتزموا باألصول العامة للبحث واملناظرة

لـــئال .  ..ه علـــى خمالفـــة الـــدهلوي هلـــذه االلتزامـــات يف خمتلـــف البحـــوث ينبـــ;والـــسيد 
  .يغرت القارئون لكتابه وال ينخدع العوام
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  رد بعضهم ببعض  ـ )6 (
 كالم الدهلوي بكالمه هو يف موضـع آخـر مـن كتابـه ، أو بكـالم ;وطاملا يرد السيد 

  ... .اء أهل السنةوالده وبالعكس ، وهكذا األمر بالنسبة اىل كالم غريمها من علم
يـرد علـى انكـار الـدهلوي داللتـه » .  ..من أراد أن ينظـر«  : )حديث التشبيه ( ففي 

أنـت مـين مبنزلـة «  :حديث املنزلـة ن على املساواة بكلمات للدهلوي نفسه قاهلا يف اجلواب ع
مثــل أهــل بيــيت كمثــل «  :عــن حــديث الــسفينة ب ومبــا قالــه يف اجلــوا» .  ..هــارون مــن موســى

  » .  ..سفينة نوح
ذكـر الـدهلوي بـأن االسـتدالل ـذا احلـديث يتوقـف علـى كـون ) حديث الغدير ( ويف 

مث . فزعم أن اللغويني ينكرون جميء اللفـظ املـذكور ـذا املعـىن» االوىل « فيه مبعىن » املوىل « 
« : ال كمـا يقـ» موىل منـك « جلاز أن يقال » االوىل « مبعىن » املوىل « نقض بأنه لو كان 

  .»أوىل منك 
مـــا ذكـــره  ـ فأجــاب الـــسيد عـــن اإلنكــار املـــذكور وعـــن الـــنقض بوجــوه عديـــدة ، منهـــا

حيــث قــال بــأن الواليــة » لــست أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهم أ«  :الــدهلوي نفــسه يف جــواب 
  .هذه مبعىن احملبة

« : ال يقــال  .مــع أنــه» األحــب « يف تلــك الفقــرة مبعــىن » االوىل « قــال الــسيد فــإذن 
  .»أحب اليه « : كما يقال » أوىل اليه 

ايــــة ( مث ان الـــسيد ذكـــر أن هـــذا الــــنقض مـــأخوذ مـــن كـــالم الفخــــر الـــرازي يف كتابـــه 
، فــأورد نــص كــالم الــرازي ، وشــرع يف اجلــواب عنــه بوجــوه كثــرية منهــا كــالم الــرازي ) العقــول 

زم جـواز اسـتعمال أحــد حيـث أذعـن فيــه بـأن الـرتادف ال يــال.  ..)احملــصول ( نفـسه يف كتابـه 
  .املرتادفني يف مقام اآلخر

» االوىل « مبعــىن » املــوىل « وأجــاب الــسيد عــن دعــوى ابــن حجــر املكــي عــدم جمــيء 
االوىل « يف حـــديث الغـــدير معـــىن » املـــوىل « مبــا ذكـــره هـــو مـــن أن أبـــا بكـــر وعمــر فهمـــا مـــن 

  !!ثوأضاف بأن هذا هو الواقع وناهيك ما يف فهم احلدي» باالتباع 
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انتهـاء  ـ تبعـا البـن تيميـة ـ انكـار ويل اهللا الـدهلوي) حـديث التـشبيه ( وذكـر الـسيد يف 
ومــن وجــوه الـــرد عليــه كـــالم ولــده الـــدهلوي .  ..7سالســل الــصوفية اىل االمـــام أمــري املـــؤمنني 

  .)حديث السفينة ( وقد أورد نصه يف مبحث .  ..الصريح يف تلك احلقيقة
علـــى امامـــة أمـــري » .  ..أنـــت مـــين مبنزلـــة«  :ديث املنزلـــة حـــة واعـــرتف الـــدهلوي بداللـــ

وذكر الدهلوي ان مـن أنكـر ذلـك  ـ وتبعه على ذلك تلميذه حممد رشيد الدهلوي ـ 7املؤمنني 
وهنـا تعـرض الــسيد اىل نفـي والـده شـاه ويل اهللا الــدهلوي تبعـا جلماعـة مـن أعــالم . فهـو ناصـيب

احلنفـي ، وعلـي القــاري ، ومشـس الـدين اخللخــايل ، الـسنة كالتوربـشيت ، وأيب الـشكور الــساملي 
 وغـريهم.  ..والنووي ، والكرماين وابن حجر العسقالين ، والقسطالين ، وحمب الـدين الطـربي

  ... .داللة هذا احلديث الشريف على االمامة واخلالفةـ 
  ... .وأما رد كالم بعضهم بكالم البعض اآلخر فكثري جدا

ن اجلـوزي حلـديث الثقلـني بكلمـات مـشاهري علمـاء أهـل فقد رأيت كيف يبطل قدح اب
  ... .السنة

( يــرد علــى ذكــر ابــن اجلــوزي إيــاه يف » ّأنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا «  :يف حــديث و
  :رد أعالم احلفاظ ومشاهري العلماء عليه : بوجوه ، منها ) املوضوعات 

  .كصالح الدين العالئي ـ 1
  .وبدر الدين الزركشي ـ 2
  .ن حجر العسقالينواب ـ 3
  .ومشس الدين السخاوي ـ 4
  .وجالل الدين السيوطي ـ 5
  .ونور الدين السمهودي ـ 6
  .وابن عراق الكناين ـ 7
  .وابن حجر املكي ـ 8
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  .وجمد الدين الفريوزآبادي ـ 9
  .وعلي املتقي اهلندي ـ 10
  .وعلي القاري ـ 11
  .وعبد الرءوف املناوي ـ 12
  .وعبد احلق الدهلوي ـ 13
  .والزرقاين املالكي ـ 14
  .وقاضي القضاة الشوكاين ـ 15

 أنـه 6مبا نسب بعضهم اىل النيب  )حديث الثقلني ( واستدل الدهلوي يف اجلواب عن 
  .»خذوا شطر دينكم عن هذه احلمرياء «  :قال 

  :فرد عليه السيد بنصوص كبار األئمة واحلفاظ على بطالن هذا احلديث 
  .كجمال الدين املزي ـ 1
  .ومشس الدين الذهيب ـ 2
  .وابن قيم اجلوزية ـ 3
  .وتاج الدين السبكي ـ 4
  .وابن كثري الدمشقي ـ 5
  .وسراج الدين ابن امللقن ـ 6
  .وابن حجر العسقالين ـ 7
  .وابن أمري احلاج احلنفي ـ 8
  .وأمري بادشاه البخاري ـ 9

  .ومشس الدين السخاوي ـ 10
  .وجالل الدين السيوطي ـ 11
  .لي القاريوع ـ 12
  .وحمب اهللا البهاري ـ 13
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  .وقاضي القضاة الشوكاين ـ 14
حــديث ( يف مقابلـة » اقتـدوا باللــذين مـن بعــدي أيب بكـر وعمــر «  :حبــديث ل واسـتد

  : فأجاب عنه السيد بقدح كبار األئمة والعلماء هلذا احلديث وتصرحيهم بوضعه .)الثقلني 
  .كأيب حامت الرازي ـ 1
  .رتمذيوأيب عيسى ال ـ 2
  .وأيب بكر البزار ـ 3
  .وأيب جعفر العقيلي ـ 4
  .وأيب بكر النقاش ـ 5
  .وأيب احلسن الدارقطين ـ 6
  .وابن حزم االندلسي ـ 7
  .والعربي الفرغاين ـ 8
  .ومشس الدين الذهيب ـ 9

  .وابن حجر العسقالين ـ 10
يث طويل يف حبد» ّأنا مدينة العلم وعلي باا «  :حديث ة واستدل بعضهم يف مقابل

  .».  ..أرحم أميت بأمىت أبو بكر«  :فضل مجاعة من االصحاب ، أوله 
وقد حبث عنه السيد سندا وداللة بالتفصيل ، فذكر بالتاىل كلمـات بعـض االعـالم مـن 

  :أهل السنة يف قدح هذا احلديث ، بني مضعف له وبني قائل بأنه موضوع 
  .كابن تيمية احلراين ـ 1
  .يوابن عبد اهلاد ـ 2
  . ـ وعبد الرءوف املناوي3



  نفحات األزهار.................................................................................. 76

  ـ النظر في أسانيد األحاديث) 7(
قد ذكرنا سابقا أنه يشرتط يف جـواز االسـتدالل بـاخلرب اعتبـار سـنده أوال ومتاميـة داللتـه 

وعلــى هــذا األســاس فــان النظــر يف أســانيد األحاديــث الــيت يــستدل ــا ... علــى املــدعى ثانيــا 
واخلطــوط الرئيــسية ... يد املؤلــف ومناقــشاته لالدلــة اخلــصم يــشكل جانبــا مهمــا مــن ردود الــس

  :السلوبه يف النظر يف األسانيد هي 
  .عن املصادر االولية ـ أو بطرقه ان كان له طرق متعددة ـ نقل احلديث بسنده ـ 1
  .النظر يف حال من عليه مدار هذا احلديث يف خمتلف طرقه وأسانيده ـ 2
  .ريقني أو مجيع الطرقالنظر يف حال من وقع يف كال الط ـ 3
النظــر يف حـــال ســائر رجالـــه علــى ضـــوء كلمــات أئمـــة اجلــرح والتعـــديل مــن أهـــل  ـ 4

  .السنة
  .التنبيه على ما يف السند من خلل كاالرسال وحنوه ـ 5

أتـى بـه .  ..مث انه ان وجد احلـديث مرويـا عنـدهم بلفـظ آخـر مـشابه للفـظ املـستدل بـه
  . ..يكن اخلصم مستدال بهوان مل .  ..وأبطله بالنظر يف سنده

وال خيفـى علــى ذوي الفـضل مــا تنطــوي عليـه هــذه البحـوث مــن فوائــد جليلـة مــن علــوم 
  :ولنذكر منوذجا واحدا هلذا األسلوب .  ..احلديث والرجال والتاريخ والدراية

مبــا رووه عــن رســول » ّأنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا «  :حــديث ي لقــد عــارض العاصــم
أرحــم أمــيت بــأميت أبــو بكــر ، وأشــدهم يف أمــر اهللا عمــر ، وأصــدقهم حيــاء «  : انــه قــال 6اهللا 

عثمـــان بـــن عفـــان ، وأعلمهـــم بـــاحلالل واحلـــرام معـــاذ بـــن جبـــل ، وأفرضـــهم زيـــد بـــن ثابـــت ، 
  .»وأقرؤهم أيب بن كعب ، ولكل أمة أمني وأمني هذه االمة أبو عبيدة 
 أنـه منـسوب اىل عـدة مـن فبحث السيد عن هذا احلديث بصورة تفصيلية جدا ، فذكر

  فأورد نصوص احلديث عنهم واحدا.  ..االصحاب
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  .وحنن نكتفي هنا مبا ذكره حول حديث انس بن مالك.  ..واحدا وتكلم عليها
مناقــب معــاذ بــن «  :قــال الرتمــذي : فقــد أورد حديثــه عــن الرتمــذي وابــن ماجــة قــائال 

حـــدثنا ســـفيان بـــن وكيـــع .  عـــنهمجبـــل وزيـــد بـــن ثابـــت وأيب وأيب عبيـــدة بـــن اجلـــراح رضـــي اهللا
حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن داود العطار عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال قـال 

  .هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث قتادة اال من هذا الوجه.  ..رسول اهللا
حــدثنا حممــد ابــن : وقــد رواه ابــو قالبــة عــن أنــس عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم حنــوه 

ر نــا عبــد الوهــاب بــن عبــد ايــد الثقفــي حــدثنا خالــد احلــذاء عــن أيب قالبــة عــن انــس بــن بــشا
  » .  ..مالك قال قال رسول اهللا

حــدثنا حممــد بــن املثــىن ثنــا عبــد الوهــاب بــن عبــد ايــد ثنــا خالــد « : قــال ابــن ماجــة و
أرحـم أمـيت   :ّاحلذاء عن أيب قالبة عن أنس بن مالك ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال

  . ..بأمىت أبو بكر
  .»حدثنا على بن حممد ثنا وكيع عن سفيان عن خالد احلذاء عن أيب قالبة ، مثله 

  :مث قال 
  . معلوم7وعداؤه ألمري املؤمنني » أنس « مدار الطرق األربعة على : أوال 

 وهــو »أيب قالبــة « مــدار الطريــق الثــاين للرتمـذي وكــال طريقــي ابــن ماجـة علــى : وثانيـا 
  .جمروح جدا

خالـد احلـذاء « يف الطريق الثاين عند الرتمذي ويف كال الطريقني عند ابن ماجة : وثالثا 
 وقـــد جرحـــه شـــعبة ، وابـــن عليـــة ، ومحـــاد بـــن زيـــد ، وســـليمان التيمـــي ، وأبـــو حـــامت ، وابـــو .»

  ... .جعفر العقيلي
هــاب ابــن عبــد ايــد عبــد الو« يف الطريــق الثــاين للرتمــذي واالول البــن ماجــة : ورابعــا 

  . فذكر كلمات القوم يف قدحه.»الثقفي 
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  .وهو مقدوح» حممد بن بشار « يف الطريق الثاين للرتمذي : وخامسا 
قـال حيـىي بـن معـني » حممـد بـن املثـىن العنـزي « : يف أول طريقي ابن ماجـة : وسادسا 

  .»ذاهب احلديث « : وقال أبو حامت » كذاب « : 
  .وهو مقدوح وجمروح» سفيان الثوري « ريقي ابن ماجة يف ثاين ط: وسابعا 
  .وقد جرحه أمحد وغريه» وكيع بن اجلراح « يف ثاين طريقي ابن ماجة : وثامنا 

  ... .وله قوادح ومثالب عظيمة» قتادة « : يف أول طريقي الرتمذي : وتاسعا 
 حيـــىي بـــن قـــال» داود بـــن عبـــد الـــرمحن العطـــار « : يف أول طريقـــي الرتمـــذي : وعاشـــرا 

  .»يتكلمون فيه « : وقال االزدي » ضعيف احلديث « : معني 
« : قـــال البخـــاري » ســفيان بـــن وكيــع « : يف أول طريقــي الرتمـــذي : واحلــادي عـــشر 

وامتنـع أبـو داود » لـني « وقال ابو حامت » يتهم بالكذب « : وقال أبو زرعة » يتكلمون فيه 
  .»ضعيف « من التحديث عنه ، وقال الذهيب 

ح قـــال ابـــن حجـــر احلـــافظ يف فـــتح البـــاري بـــشر. هـــذا احلـــديث مرســـل: والثـــاين عـــشر 
أورد الرتمـذي وابـن حبـان هـذا احلـديث مـن  ـ تنبيـه« : » .  ..وان لكل أمـة أمينـا«  :حديث 

.  ..ارحـــم أمـــىت: وأولـــه . طريـــق عبـــد الوهـــاب الثقفـــي عـــن خالـــد احلـــذاء ـــذا االســـناد مطـــوال
ان الـــصواب يف أولـــه اإلرســـال ، واملوصـــول منـــه مـــا  :فـــاظ قـــالوا واســـناده صـــحيح ، اال أن احل

  .»واهللا اعلم . اقتصر عليه البخاري
كذا أخرجه موقوفا ، وقد أخرجه الرتمذي « : » أقرؤنا أيب « : وقال بشرح قول عمر 

  .وغريه من طريق أيب قالبة عن أنس مرفوعا يف ذكر أيب
ان الـــصواب : لكـــن قـــال غـــريه . صـــححهو.  ..أرحـــم أمـــيت: وأولـــه . وفيـــه ذكـــر مجاعـــة

  .»إرساله 
  .وهكذا قال غريه من العلماء ذكرهم السيد
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 نــصوص عــدة مــن علمــاء احلــديث والدرايــة كــابن الــصالح والنــووي ;مث أورد الــسيد 
  .»املرسل حديث ضعيف ال حيتج به عند مجاهري احملدثني « والسيوطي على أن 

  . رأسا6عن أيب قالبة عن رسول اهللا مث انه نبه على رواية العاصمي احلديث 
عـن قتـادة عـن رسـول  ـ كما يف املصابيح واملشكاة وفـتح البـاري ـ وعلى أن بعضهم رواه

  . رأسا6اهللا 
  .وهذان مرسال بال كالم

  النظر في شأن صدورها ـ )8(
وال خيفى علـى  . ..النظر يف متون األحاديث من حيث ظروف صدورها: من أساليبه 

وحنـــن .  .. يف ذلـــك مـــن األثـــر البـــالغ يف كـــشف احلقـــائق والوصـــول اىل الواقـــعأهـــل الفـــضل مـــا
  . ..نكتفي مبثالني من هذا القبيل

 6مبــا رووه عـن النــيب » .  ..اين تـارك فــيكم الثقلـني«  :لقـد عــارض الـدهلوي حــديث 
  .»رضيت لكم ما رضي به ابن أم عبد «  :يف فضل عبد اهللا بن مسعود 

 مبـــا رضـــي بـــه ابـــن مـــسعود علـــى 6 رآه مفيـــدا لرضـــي النـــيب فمـــن نظـــر يف هـــذا احلـــديث
 رجـع اىل مـنت ;ولكـن الـسيد .  ..وبذلك رمبا ميكن مقابلة حـديث الثقلـني بـه.  ..اإلطالق

  .احلديث فوجده مقرونا مبا خيرجه عن اإلطالق ويسقطه عن الصالحية للمعارضة املذكورة
:  بـن حريـث عـن أبيـه قـال فاحلديث يف مستدرك احلاكم بإسناده عن جعفـر بـن عمـرو

:  قـال ؟اقـرأ وعليـك أنـزل: قـال . اقـرأ«  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعبد اهللا بن مـسعود 
ْ فكيـف إذا جئنـا مـن (: فـافتتح سـورة النـساء حـىت بلـغ : قـال . اين أحب أن أمسع من غـريى ِ ْ ِ ِ َ ْ َ َ

شهيد وجئنــا بــك علــى هــؤالء شــهيدا ًكــل أمــة ب ِ َِ َِ ُ ََ ِ ِْــ ِ َ ٍ ٍ ُ  ّ فاســتعرب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ) ُ
  فقال له رسول اهللا . وكف عبد اهللا
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تكلــم ، فحمــد اهللا يف أول كالمــه وأثــىن علــى اهللا ، وصــلى علــى النــيب : ّصــلى اهللا عليــه وســلم 
  : ّصلى اهللا عليه وسلم ، وشهد شهادة احلق وقال 

  .اهللا ورسولهرضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا ، ورضيت لكم ما رضي 
  .»رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد : ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

صــلينا املغــرب مــع رســول اهللا صــلى اهللا «  :حــديث أيب بــردة ن ومــن وجــوه اجلــواب عــ
: فجلسنا ، فخرج علينا فقال : قال . لو جلسنا حىت نصلي معه العشاء: ّعليه وسلم مث قلنا 

جنلــس حــىت نــصلي معــك : يــا رســول اهللا صــلينا معــك املغــرب مث قلنــا : لنــا  ق؟مــا زلــتم هاهنــا
فرفع رأسه اىل السماء ـ وكان كثريا مـا يرفـع رأسـه : أصبتم ـ قال : أحسنتم ـ أو : قال . العشاء

  : اىل السماء ـ فقال 
النجــوم أمنــة للــسماء فــإذا ذهبــت النجــوم اتــى الــسماء مــا توعــد ، وأنــا أمنــة الصــحايب 

بت أتى أصحايب ما يوعدون ، وأصحايب امنة المىت فإذا ذهـب أصـحايب أتـى أمـيت مـا فإذا ذه
  .»يوعدون 

انــه خــرج ذات ليلــة وقــد أخــر صــالة .  ..« :ففــي املــستدرك ، ان هــذا احلــديث حمــرف 
مــا : فقــال . سـاعة ـ والنــاس ينتظــرون يف املــسجد: العـشاء حــىت ذهــب مــن الليــل هنيهــة ـ أو 

امـا : مث قـال . انكم لن تزالـوا يف صـالة مـا انتظرمتوهـا: فقال . ظر الصالةننت:  فقالوا ؟تنتظرون
النجـوم أمـان : مث رفع رأسه اىل الـسماء فقـال . اا صالة مل يصلها احد ممن قبلكم من األمم

ألهل السماء فإذا طمست النجوم أتى السماء ما يوعدون ، وأنا أمان الصحايب فإذا قبضت 
 واهـل بيـيت أمـان المـيت فـإذا ذهـب اهـل بيـيت اتـى أمـيت مـا يوعـدون اتى أصحايب مـا يوعـدون ،

«.  

  النظر في متونها ـ )9(
النظـــر يف متـــون األحاديـــث الـــيت يرووـــا يف فـــضل االصـــحاب ويعارضـــون ـــا : ومنهـــا 

  من حيث التأمل يف.  ..7فضائل موالنا أمري املؤمنني 
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وحنـــن نـــشري إشـــارة .  ..معهـــمســـري مـــن رويـــت يف حقهـــم ، ويف ســـري اآلخـــرين مـــن الـــصحابة 
  :سريعة اىل بعض تلك األحاديث ، وخالصة البحوث املتعلقة ا من هذه الناحية 

اهتـدوا ـدى عمـار «  :حبـديث  لقد عـارض عبـد العزيـز الـدهلوي حـديث الثقلـني ـ 1
هـذا .  .. ، وأنـه قـد ختلـف عـن بيعـة أيب بكـر7 ان عمارا من شيعة علـي ;فذكر السيد  .»

  ؟ذا مل يهتدوا داه فلماعمارهدى 
مث ان عمــر بــن اخلطــاب قــد أعــرض عــن هــدى عمــار ، وعثمــان اعتــدى عليــه ، وعبــد 
الــرمحن بـــن عــوف خالفـــه ، وســـعد بــن أيب وقـــاص كــان يبغـــضه ، وطلحـــة والــزبري ومـــن معهمـــا 

  . ..خرجوا على علي وعمار معه ، وعمرو بن العاص خرج لقتله ، ومعاوية سر مبقتله
 : انـه قـال 6مبا رووه يف حق ابـن مـسعود عـن رسـول اهللا ر يث املذكووعارض احلد ـ 2

  .فذكر السيد صنائع عثمان مع ابن مسعود .»رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد « 
كمــا عــارض بــه » أعلمكـم بــاحلالل واحلــرام معــاذ بـن جبــل «  :حبــديث ه وعارضــ ـ 3

  .»ّأنا مدينة العلم وعلي باا «  حديثي العاصم
 مــــا كــــان مــــن معــــاذ بــــن جبــــل مــــن اجلهــــل بأحكــــام الــــشرع املبــــني ، ;لــــسيد فــــذكر ا

  . ..والتصرف الباطل يف أموال املسلمني
  .».  ..أصحايب كالنجوم«  حبديثه وعارض ـ 4

فــذكر الــسيد يف جوابــه مــوارد كثــرية مـــن جهــل الــصحابة بــالقرآن واالحكــام الـــشرعية ، 
  . .. وبيع األصنام ، والكذب الصريحوارتكاب بعضهم احملرمات كالربا ، وبيع اخلمر ،

  .»امنا الشورى للمهاجرين واألنصار «  حبديث وعارضه أيضا ـ 5
 ومن تبعه وغريهم من االصحاب مـن اخلـالف 7فذكر السيد ما كان من أمري املؤمنني 

  .واالعرتاض على خالفة اخللفاء الثالثة ، فهي كانت من غري مشورة من املهاجرين واألنصار
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: أرحـم ـ أو «  حبـديث» ّأنا مدينة العلم وعلي باا «  حديثي ارض العاصموع ـ 6
فـــذكر الــسيد قـــضايا مــن ســـرية أيب بكـــر تكــذب ذلـــك بكـــل » أرأف ـ أمـــىت بـــأميت أبــو بكـــر 

  .وضوح
فـذكر الـسيد  .»لكـل أمـة أمـني وأمـني هـذه االمـة أبـو عبيـدة «  :حبـديث ه وعارضـ ـ 7

  .مانة بكل صراحةقضايا من تاريخ أيب عبيدة تنايف اال
مـا صـب اهللا شـيئا يف «  :حبـديث ر وعـارض عبـد العزيـز الـدهلوي احلـديث املـذكو ـ 8

فــذكر الــسيد جهــل أيب بكــر بأبــسط املعــارف االهليــة » صــدري اال وصــببته يف صــدر أيب بكــر 
  . ..بل حىت مبفاهيم بعض األلفاظ القرآنية.  ..واألمور الشرعية

  .»بعدي نيب لكان عمر لو كان «  :حبديث ه وعارض ـ 9
  . ..فذكر السيد يف وجوه بطالنه أن املسبوق بالكفر ال يكون نبيا

  النقض  ـ )10(
  ذا يــد طــوىل يف هــذه اجلهــة كــسائر جهــات البحــث;وقــد كــان .  ..الــنقض: ومنهــا 

  . ..وكتابه مشحون بأنواع النقوض القوية اليت ال ميكن اجلواب عنها. ..
 6انــه لــو كــان النــيب : لوي يف اجلــواب عــن حــديث الغــدير فممــا قــال عبــد العزيــز الــده

  .أراد االمامة واخلالفة جلاء بلفظ صريح يف الداللة حىت ال يكون فيه خالف ونزاع
الـذي حـار القــوم  .»األئمـة مـن بعـدي اثنـا عـشر «  :حبـديث  ;فـنقض عليـه الـسيد 

 تـرك اخلـوض يف البحـث حىت قال بعـضهم بـأن االوىل.  ..يف معناه ، وذكروا له وجوها عديدة
  . ..عنه

مث قــال بــأن التحقيــق وضــوح داللــة .  ..ألجــل الــنقض.  ..ذكــر الــسيد كلمــام حولــه
هــذا احلــديث علــى مــذهب االماميــة ، وامنــا زعــم القــوم امجالــه وأطنبــوا يف توجيهــه حــىت يــصرفوه 

  .عن الداللة على املعىن الظاهر فيه
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يــدل : قــال  . ..»خوخــة أيب بكــر « واســتدل بعــضهم علــى خالفــة أيب بكــر حبــديث 
  .على ذلك مبعونة القرائن
أحــرى بــأن يكــون » .  ..ّمــن كنــت مــواله فعلــي مــواله.  ..« حــديثن فـنقض عليــه بــأ

  . ..داال على االمامة ولو مبعونة القرائن
صــيام شــهر « وأنكــر ابــن كثــري معــىن حــديث أيب هريــرة يف فــضل صــوم يــوم الغــدير بــأن 

  .» هذا باطل ؟فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل ستني شهرارمضان بعشرة أشهر ، 
فأبطــل هــذا الكــالم بــذكر فــضل صــيام أيــام مــن الــسنة بأحاديــث أهــل الــسنة أنفــسهم 

  . ..كيوم السابع والعشرين من رجب ، وصوم أيام من شهر رجب ، وصوم يوم عرفة
، والــرباء بــن وأنكــر ابــن روزــان أن يكــون أمــري املــؤمنني قــد دعــا علــى أنــس بــن مالــك 

مل « :  الــذين كتمــوا الــشهادة حبــديث الغــدير قــائال ... .عــازب ، وجريــر بــن عبــد اهللا البجلــي
  .».  ..يكن من أخالق أمري املؤمنني أن يدعو على صاحب رسول اهللا

  ... . والصحابة7 وأمري املؤمنني 6فأبطله بذكر موارد من دعاء النيب 
ـــاب لطـــال بنـــا املقـــام ، وفيمـــا ذكرنـــاه ولـــو أردنـــا أن نـــذكر منـــاذج أخـــر للـــنقض  يف الكت

  .كفاية

  المعارضة ـ )11(
ي فقــد عــارض الــسخاو.  ..وهــي مــن أمــنت أســاليبه يف اجلــواب.  ..املعارضــة ـ ومنهــا

 وأخرجــه 7مبــا وضــعوه علــى لــسان أمــري املــؤمنني » ّأنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا «  :حــديث 
  :البخاري بسنده عن حممد بن احلنفية قال 

  .أبو بكر:  قال ؟أي الناس خري بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم: قلت اليب « 
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مـا أنـا اال : قـال  ؟مث أنـت: وخشيت أن يقول عثمـان قلـت . عمر:  قال ؟مث من: قال قلت 
  .»رجل من املسلمني 

حبديث أخرجه البخـاري نفـسه عـن مالـك بـن أوس عـن ه فأجاب عنه السيد مكذبا إيا
فلمـا تـويف رسـول اهللا «  :ّـ حـديث طويـل ، أنـه قـال خماطبـا عليا والعبـاس عمـر بـن اخلطـاب يف

أنــا ويل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فجئتمـا تطلــب : صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال أبـو بكـر 
فقــال أبــو بكــر قــال رســول اهللا . مرياثــك مــن ابــن أخيــك ويطلــب هــذا مــرياث امرأتــه مــن أبيهــا

فرأيتمـاه كاذبـا آمثـا غـادرا خائنـا ، واهللا يعلـم  .مـا تركنـا صـدقةال نـورث : صلى اهللا عليه وسـلم 
  .انه لصادق بار راشد تابع للحق

مث توىف أبو بكر فكنت أنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وويل أيب بكـر فرأيتمـاين 
  .»كاذبا آمثا غادرا خائنا ، واهللا يعلم اين لصادق بار راشد تابع للحق 

كر وعمر كاذبني آمثني غادرين خائنني كيف يرامهـا خـري النـاس بعـد فمن كان يرى أبا ب
   !؟6رسول اهللا 

 انـه قـال 6مبـا رووه عـن النـيب م وعارض املولوي عبد العزيز الدهلوي حديث مدينة العل
  .»لو كان بعدي نيب لكان عمر «  :

فأجـــاب الـــسيد هـــذه املعارضـــة بوجـــوه كـــذب فيهـــا احلـــديث املـــذكور ، وكـــان مـــن مجلـــة 
ان هـذا احلـديث يـدل علـى أفـضلية عمـر مـن أيب بكـر ، فهـو معـارض مبـا اسـتدلوا بـه : لوجوه ا

علــى أفـضلية أيب بكــر مـن عمــر بـن اخلطــاب فاحلـديث باطــل ،  ـ وامجعــوا عليـه ـ مـن االخبـار
  .فاملعارضة ساقطة

 ّاين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت أهــل بيــيت«  :حــديث ز وعــارض عبــد العزيــ
  .»أصحايب كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهديتم «  :حبديث » . ..

ــ : منهـا ... فأبطل السيد هـذا احلـديث وأثبـت وضـعه يف حبـث طويـل ويف وجـوه كثـرية 
كحـديث ... املعارضة باألحاديث الواردة يف ذم االصحاب ، املخرجة يف الصحاح واملـسانيد 

  ...الذود عن احلوض وحنوه 
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  ـ اإللزام) 12(
زام القوم مبا ألزموا بـه أنفـسهم ، فطاملـا يـرد علـى دليـل أو مناقـشة للـدهلوي أو ومنها ـ ال

  ...غريه من أهل السنة مبا التزم به من دليل أو حديث أو قاعدة 
  . ..وان من أهم موارد اإللزام موضوع الصحاح الستة والصحيحني منها باخلصوص

قطعيـــة «  عنوانـــه عقـــد فــصال» أنــت مـــين مبنزلــة هـــارون مـــن موســى «  :ففــي حـــديث 
ذكـر فيـه ان ذلـك مـذهب ابـن الـصالح ، وأيب إسـحاق األسـفراييين ، » أحاديث الصحيحني 

وأيب حامد األسفراييين ، والقاضي أىب الطيب ، والشيخ أيب إسحاق الشريازي ، وأيب عبـد اهللا 
ـــدي ، وأيب نـــصر عبـــد الـــرحيم ابـــن عبـــد اخلـــالق ، والسرخـــسي احلنفـــي ، والقاضـــي عبـــد  احلمي
الوهاب املالكي ، وأيب يعلى احلنبلـي ، وابـن الزاغـوين احلنبلـي ، وابـن فـورك ، وحممـد بـن طـاهر 
املقدســي ، والبلقيــين ، وابــن تيميــة ، وابــن كثــري ، وابــن حجــر العــسقالين ، والــسيوطي ، وعبــد 

  .وغريهم.  ..احلق الدهلوي ، وويل اهللا الدهلوي
يـا رسـول اهللا كلمـا : فقلـت «  : قـال 6بل عـن بعـضهم انـه وقـف جتـاه قـرب رسـول اهللا 

:  قــال ؟أرويــه عنــك يــا رســول اهللا: فقلــت لــه  .صــحيح:  فقــال ؟رواه البخــاري عنــك صــحيح
  .»أروه عين 

  .أنه ذكر صحيح مسلم أيضا: وعن بعضهم 
وعن مجاعة كالعسقالين والنووي وابن حجر املكي اإلمجاع على أن صحيحيهما أصح 

  . ..الكتب بعد القرآن
لــك قــدح اآلمــدي ، وحممــود بــن عبــد الــرمحن االصــفهاين ، وابــن حجــر املكــي ، ومــع ذ

ـــــة هـــــارون مـــــن موســـــى «  :يف حـــــديث  . ..وإســـــحاق اهلـــــروي املخـــــرج يف » أنـــــت مـــــين مبنزل
  ... .الصحيحني

اين تـارك فـيكم الثقلـني «  :يف حـديث   ..وقدح البخاري ، وابن اجلوزي ، وابـن تيميـة
  .املخرج يف صحيح مسلم» .  ..كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت
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  أبـــا بكـــر3وأبطـــل الـــسهارنفوري وعبـــد العزيـــز الـــدهلوي حـــديث هجـــر فاطمـــة الزهـــراء 
« : الـــذي جـــاء فيـــه .  ..مـــن صـــحيح البخـــاري ـ  وهـــو يف بـــاب فـــرض اخلمـــس وغـــريه....

فغــضبت فاطمــة بنــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فهجــرت أبــا بكــر ، فلــم تــزل مهاجرتــه 
  . وأخرجه مسلم يف باب حكم الفيء من كتاب اجلهاد... .». . .حىت توفيت

» .  ..ايتــــوين بكتــــف ودواة«  :حــــديث ي وأبطــــل املولــــوي حيــــدر علــــي الفــــيض آبــــاد
  . ..املخرج يف سبعة مواضع من البخاري ، وبثالثة طرق عند مسلم ابن احلجاج

ة صــدور مــردود مبــا نــص عليــه أئمــتهم مــن قطعيــ.  ..فقــدح هــؤالء يف هــذه األحاديــث
  . ..واإلمجاع على صحة ما روي فيهما.  ..واما أصح الكتب بعد القرآن.  ..الصحيحني

  .هذا الرد عليهم هو من باب اإللزام
ومــن ذلــك إلــزامهم مبــا يروونــه يف حــق بعــض االشــخاص مــن علمــائهم وعرفــائهم أو يف 

  . ..من الكرامات.  ..شأن بعض كتبهم يف احلديث أو غريه
 تزول قلنـسوة مـن الـسماء اليـه» عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي « فضل فقد ذكروا يف 

...  
ـــام وهـــو خيـــاطبين وأخاطبـــه ، : ويف حـــق الثعلـــيب قـــال القـــشريي  رأيـــت رب العـــزة يف املن

  .ّفالتفت فإذا الثعليب مقبل. أقبل الرجل الصاحل: فكان يف أثناء ذلك أن قال الرب 
 الــــيت ال جيــــوز االعتقــــاد ــــا قطعــــا ، اال أن . ..وهكــــذا غــــري مــــا ذكرنــــا مــــن الكرامــــات

وهذا باب واسـع نكتفـي منـه ـذا .  ..التمسك ا جائز إللزام اخلصم ا يف البحوث العلمية
  .املقدار
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  الباب الرابع 

  بحوث وتحقيقات في كتاب العبقات 
اثبـــات امامـــة األئمـــة « جيـــد فيـــه اىل جانـــب » عبقـــات األنـــوار « ومـــن يـــدرس كتـــاب 

حبوثـــا .  ..والـــرد علـــى إشـــكاالت املخـــالفني علـــى أدلـــة االماميـــة يف بـــاب االمامـــة» ر االطهـــا
  .وحتقيقات علمية قيمة ، حبيث لو أخرج كل واحد منها لكان كتابا لطيفا يف موضوعه

يف هــذا الكتــاب حبــوث علميــة مــن أصــول العقائــد ، والتفــسري ، واحلــديث ، والدرايــة ، 
يتطرق اىل كل حبث منها ملناسبة يقتضيها املقام حيـث يريـد .  ..والتاريخ ، والرجال ، واألدب

  . .. إمتام الكالم على املسألة اخلالفية من شىت جوانبها;املؤلف 
وحنن نذكر هنا طرفا من هذه البحوث حتت عناوين وضعناها هلا ، معرتفـني بعـدم وفـاء 

  .رى بإذن اهللا تعاىلمذكراتنا جلميع حبوث الكتاب ، آملني التوفيق المتامها يف فرصة أخ

  أحاديث موضوعة ـ 1
تناقلتهـا .  ..6 أحاديـث ال تعـد وال حتـصى عـن رسـول اهللا 7ّلقد وردت يف حق علـي 

الــــصحابة والتـــــابعون ، وأثبتهـــــا األئمـــــة واحلفــــاظ يف أســـــفارهم ومعـــــامجهم ، مـــــوثقني رجاهلـــــا ، 
  .لم ا وبعددهافاهللا اع.  ..مصححني طرقها ، فأما ما مل يصل إلينا من تلك األحاديث

 تلــــك األحاديــــث وكثرــــا عــــددا ووضــــوحها يف 7وملــــا رأى املخــــالفون ألمــــري املــــؤمنني 
عمــــدوا اىل التــــصرف فيهــــا وحتريفهــــا زيــــادة أو نقيــــصة ، واىل وضــــع .  ..الداللــــة علــــى إمامتــــه

  . ..فضائل اليب بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغريهم من الصحابة ، والصحابة بصورة عامة
يف زمـن معاويـة ، وشـاعت  ـ كمـا حيـدثنا التـاريخ ـ سـوق هـذا الوضـع والتزويـروقـد راج 

  هذه األحاديث وانتشرت ، ووصفها بعض علماء السنة
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  . ..بالصحة عمدا أو جهال
ومع ذلك مل ختف حقيقة احلال على ذوي العلم والبصرية ، بل لقد نص عليها وصـرح 

وأورد ابـن أيب .  ..ي يف كتـاب املوضـوعاتا بعض املتعصبني من علماء احلديث كـابن اجلـوز
يف مقابلــــة أحاديــــث مــــن فــــضائل أمــــري » البكريــــة « احلديــــد بعــــض األحاديــــث الــــيت وضــــعتها 

  ... .املؤمنني
وجــاء علمــاء الكــالم وأصــحاب الكتــب يف االمامــة مــنهم ، فعارضــوا ــذه املوضــوعات 

عــن تلــك املفرتيــات األمــر الــذي اســتدعى البحــث .  ..7األحاديــث الــصحاح يف فــضل علــي 
والكشف عن حاهلا بـالنظر يف أسـانيدها ومـداليلها علـى ضـوء آراء علمـاء اجلـرح والتعـديل مـن 

وكــــان مــــن مجلــــة هــــذه األحاديــــث احملرفــــة أو .  ..»عبقــــات األنــــوار « أهــــل الــــسنة يف كتــــاب 
  :املوضوعة رأسا يف مقابل فضيلة من الفضائل 

  .ليال ولكن اهللا اختذ صاحبكم خلياللو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر خـ 1
  . ـ سدوا عين كل خوخة يف هذا املسجد غري خوخة أيب بكر2
  . ـ ما صب اهللا يف صدري شيئا اال وصببته يف صدر أيب بكر3
  . ـ لو كان بعدي نيب لكان عمر4
  . ـ لو مل أبعث فيكم لبعث عمر5
  . ـ ما طلعت الشمس على رجل خري من عمر6
بينـا أنـا نـائم أتيـت بقـدح  :ّعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال مس: ابن عمر ـ  7

. لــنب فــشربت حــىت اين ألرى الــري خيــرج مــن أظفــاري ، مث أعطيــت فــضلي عمــر ابــن اخلطــاب
  .العلم:  قال ؟فما أولته يا رسول اهللا: قالوا 

أيــت بينــا أنــا نــائم ر :ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : أبــو ســعيد اخلــدري ـــ  8
وعـرض علـي . الناس يعرضون علي وعلـيهم قمـص ، منهـا مـا يبلـغ الثـدي ومنهـا مـا دون ذلـك

  .الدين:  قال ؟فما أولت ذلك يا رسول اهللا: قالوا . عمر بن اخلطاب وعليه قميص جيره
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  .أبو بكر وعمر مين مبنزلة هارون من موسىـ  9
  . ـ اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر10
اهللا من نوره ، وخلق أبا بكر مـن نـوري ، وخلـق عمـر مـن نـور أيب بكـر ،  ـ خلقين 11

  .فخلق أميت من نور عمر ، وعمر سراج أهل اجلنة
 ؟مـن الرجـال: قلـت  .عائـشة:  قـال ؟أي النـاس أحـب إليـك :عمرو بن العاص ـ  12

  .فسكت خمافة أن جيعلين يف آخرهم .فعد رجاال. عمر:  قال ؟مث من: قلت . أبوها: قال 
  .خذوا شطر دينكم عن هذه احلمرياءـ  13
 ـ علــيكم بــسنيت وســنة اخللفــاء الراشــدين املهــديني مــن بعــدي متــسكوا ــا وعــضوا 14

  .عليها بالنواجذ
أرأف ـ أمـىت بـأميت أبـو بكـر ، وأشـدهم يف أمـر اهللا عمـر وأصـدقهم :  ـ أرحـم ـ أو 15

جبـل ، وأفرضـهم زيـد بـن ثابـت ، حياء عثمان بن عفان ، وأعلمهم باحلالل واحلـرام معـاذ بـن 
  .وأقرؤهم أيب بن كعب ، ولكل أمة أمني ، وأمني هذه االمة أبو عبيدة اجلراح

ـــه فلينظـــر اىل أيب بكـــر يف مساحتـــه ومـــن  16 ـــ مـــن أحـــب ان ينظـــر اىل ابـــراهيم يف خلت ـ
أحــب ان ينظـــر اىل نـــوح يف شـــدته فلينظـــر اىل عمـــر بـــن اخلطـــاب يف شـــجاعته ومـــن أحـــب ان 

دريس يف رفعته فلينظر اىل عثمان يف رمحته ، ومن أحب ان ينظـر اىل حيـىي بـن زكريـا ينظر اىل إ
  .ّيف عبادته فلينظر اىل علي بن أيب طالب يف طهارته

ّ ـ أنـا مدينـة العلـم ، وأبـو بكـر أساسـها ، وعمـر حيطاـا ، وعثمـان سـقفها وعلـي 17
  .باا

  .ثمان حيطاا وأركااّ ـ أنا مدينة العلم وعلي باا وأبو بكر وعمر وع18
  .ّ ـ أنا مدينة العلم وأساسها أبو بكر وجدراا عمر وسقفها عثمان وباا علي19
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  .ّ ـ أنا مدينة العلم وعلي باا ومعاوية حلقتها20
  .ّ ـ أنا مدينة العلم وعلي باا وأبو بكر حمراا21
عمــر باــا ، وأنــا مدينــة  ـ أنــا مدينــة الــصدق وأبــو بكــر باــا ، وأنــا مدينــة العــدل و22

  .ّاحلياء وعثمان باا ، وأنا مدينة العلم وعلي باا
  . ـ ال تقولوا يف أيب بكر وعمر وعثمان وعلي اال خريا23
  . ـ أصحايب كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم24
ّكنـا يف زمـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ال نعـدل بـأيب بكـر أحـدا مث : ابـن عمـر  ـ 25

  .عثمان مث نرتك أصحاب النيب ال نفاضل بينهمعمر مث 
قــال . أبــو بكــر : قــال ؟قلــت اليب أي النــاس خــري بعــد النــيب :حممــد بــن احلنفيــة ـــ  26

ما أنا اال رجـل :  قال ؟مث أنث: وخشيت أن يقول عثمان قلت . عمر:  قال ؟مث من: قلت 
  .من املسلمني

  عدالة الصحابة ـ 2
مـــسألة عدالـــة « لكبـــري يف مجيـــع املـــسائل اإلســـالمية ومـــن البحـــوث املهمـــة ذات األثـــر ا

واملـشهور بـني أهـل الــسنة . فعـن بعـض الفــرق القـول بكفـر الـصحابة مجيعــا» الـصحابة أمجعـني 
  .وقد نسب هذا القول اىل أكثرهم .هو القول بأن الصحابة كلهم عدول ثقات

ول ويغــر والــصحابة فــيهم العــد. الحــد» العــصمة « ال توجــب » الــصحبة « واحلــق أن 
العدول ، وذا صرح مجع من أعالم أهـل الـسنة كالتفتـازاين واملـارزي وابـن العمـاد والـشوكاين ، 

  .الشيخ حممد عبدة وبعض تالمذته وآخرون من الكتاب والعلماء املعاصرين: وتبعهم 
علــــى جوانــــب مــــن ســــري مــــشاهري االصــــحاب » عبقــــات األنــــوار « وقــــد تــــوفر كتــــاب 

  ..!اء أحد على القول بعدالة الصحابة أمجعني بعد مراجعتها ال يظن بق... ومشاخيهم 
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   ـ الحسن والقبح العقليان3
ومن املباحث املهمة يف علم الكالم حبث احلسن والقبح العقليـني ، الـذي يثبتـه العدليـة 
وينكــره اال شــاعرة ، ويرتتــب عليــه آثــار جليلــة وكثــرية ، وتعــرض الــسيد هلــذا البحــث يف قــسم 

والــذي يهمنــا إيــراده هنــا مــا ذكــره مــن أن . » مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى أنــت« : حــديث 
فـــذكر . مجعـــا كثـــريا ومجـــا غفـــريا مـــن أكـــابر حنـــارير أهـــل الـــسنة يثبتـــون احلـــسن والقـــبح العقليـــني

  :كلمات القوم وحاصلها أن القول بثبوت احلسن والقبح العقليني مذهب 
  .أيب بكر القفال الشاشي ـ 1
  .يفأيب بكر الصري ـ 2
  .أيب بكر الفارسي ـ 3
  .القاضي أيب حامد ـ 4
  .احلليمي ـ 5
  .)ميزان األصول يف نتائج العقول ( عالء الدين السمرقندي صاحب  ـ 6
  .)شرح أصول البزودي  ـ كشف األسرار( عبد العزيز البخاري صاحب  ـ 7
  .)القواطع يف أصول الفقه ( أيب املظفر السمعاين صاحب  ـ 8
  .)التمهيد (  الكشي صاحب أيب شكور ـ 9

  .)اقتصاد االعتقاد ( أيب حامد الغزايل يف  ـ 10
  .)التوضيح يف حل غوامض التنقيح ( عبيد اهللا بن مسعود صاحب  ـ 11
  .)كتاب اخلمسني يف أصول احلنفية ( نظام الدين الشاشي صاحب  ـ 12
  .)شرح الفقه األكرب ( املال علي القاري يف  ـ 13
  .)زاد املعاد ( جلوزية يف ابن قيم ا ـ 14
  .)العروة الوثقى ( كمال الدين السهايل يف  ـ 15
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العلـم الـشامخ ( ويف ) ملحقات األحبـاث املـسددة ( صاحل بن مهدي املقبلي يف  ـ 16
(.  

وقـــد نـــسب هـــذا القـــول اىل كثـــري مـــن أصـــحاب أيب حنيفـــة وعلـــى اخلـــصوص العـــراقيني 
 املنتقى انه قال أبو حنيفة ال عذر الحد يف اجلهل وذكر القاري عن احلاكم الشهيد يف. منهم

ويف املـــسايرة البـــن اهلمـــام . خبالقـــه ملـــا يـــرى مـــن خلـــق الـــسماوات واألرض وخلـــق نفـــسه وغـــريه
وفيـه عـن . قالت احلنفيـة قاطبـة بثبـوت احلـسن والقـبح علـى الوجـه الـذي قالتـه املعتزلـة: احلنفي 

وفيـه عـن أيب . ص علـى اهللا اال علـى رأي املعتزلـةبعض أكابر االشاعرة انه ال يتم استحالة الـنق
مــن مــات ومل يــؤمن ومل تبلغــه دعــوة رســول خيلــد يف : منــصور املاتريــدي وعامــة مــشايخ مسرقنــد 

  .النار

  موقف أهل السنة من أئمة أهل البيت  ـ 4
أــم هــم املتبعــون  ـ كعبــد العزيــز الــدهلوي ـ وقــد يــدعي بعــض املــؤلفني مــن أهــل الــسنة

الراكبـون لـسفينتهم واملقتـدون ـم يقولـون هـذا إزراء بالـشيعة وطعنـا يف  ـ : ـ تألهـل البيـ
  ... .دينهم

 : اىل إيـراد طـرف مـن كلمــام الـشائنة الئمـة أهـل البيــت ;وهـذا مـا دعـا الــسيد 
كــشفا عــن احلقيقــة ، ولكــي يعلــن للمــإل العلمــي أن كــل مــا حياولــه أهــل الــسنة هــو الــرد علــى 

ء كان مبدح أهل البيت ودعوى حمبتهم واالنقياد هلم ، أو كـان بـالطعن الشيعة ومعتقدام سوا
  .فيهم وتكذيبهم واحلط عليهم والعياذ باهللا

إزالــة اخلفــاء عــن ســرية (  يف كتابــه 7فتلــك كلمــات ويل اهللا الــدهلوي يف أمــري املــؤمنني 
  .) قرة العينني يف فضائل الشيخني (و ) اخللفاء 

  .)منهاج السنة ( عض أئمة أهل البيت يف وكلمات ابن تيمية فيه ويف ب
  .8وكلمات ابن العريب وابن خلدون يف سيد الشهداء احلسني بن علي 



 93 ........................................................................دراسات يف كتاب العبقات 

وكلمــات عبــد القــادر اجلــيالين يف أنــه ينبغــي أن يتخــذ يــوم عاشــوراء يــوم فــرح وســرور ال 
  . ..يوم مصيبة وحزن

  .»شيء يف نفسي منه  « 7وقول بعضهم يف حق االمام جعفر بن حممد الصادق 
يـروي عـن أبيـه عجائـب ، «  : 7وقول بعـضهم يف حـق االمـام علـي بـن موسـى الرضـا 

  .»يهم وخيطئ 

  حول الصحيحين  ـ 5
لقــد حـــف القـــوم الـــصحيحني بكـــل قداســة ، ووضـــعومها يف هالـــة مـــن النـــور والعظمـــة ، 

  ... .ووضعوا هلما الكرامات الباهرة
.  ..يهما على أنفسهما شروطا خاصـةاما كتابان ألفهما حمدثان من احملدثني شرطا ف

ّومــن حــق الباحــث أن يبحــث عــن تلــك الــشروط ، وأن يــسأل عــن تــوفر مــا اشــرتطاه يف كــل 
  ... .واحد واحد من أحاديث الكتابني

مث ان البخاري ومـسلما بـشران كـسائر أفـراد البـشر يعرضـهما اخلطـأ والـسهو والنـسيان ، 
أوجــب هلمــا العــصمة عــن اخلطــأ والنــسيان ، وبلــغ وهــل االلتــزام مبــا اشــرتطاه علــى أنفــسهما قــد 

  ؟بكتابيهما اىل حد القرآن
ذا ال يعتقـــدون هــــذا االعتقـــاد فيمـــا ألـــف علــــى  كـــان ملـــا اشـــرتطاه هــــذا األثـــر فلمـــاوإذا

  ؟شرطهما كاملستدرك وغريه
أمـور جـديرة بالبحـث والتحقيـق ، وال جيـوز لنـا أن منـر عليهـا مـر اجلهلـة  ـ وغريهـا ـ هـذه
  ... . ، الذين ينزلون الكتابني منزلة الوحي املبنيواملتعصبني

  ليس كل ما في الكتابين بصحيح 
لقد انتهى بنا البحث وأرشدتنا األدلة اىل أنه ليس كل مـا روي يف الكتـابني بـصحيح ، 

  :وأهم تلك األدلة هي الوجوه التالية 
  طعن أكابر األئمة املعاصرين للبخاري ومسلم يف الكتابني ـ 1
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كمــا ال خيفــى علــى مــن راجــع تــراجم .  ..همــا وتــركهم حلــديثهما واملنــع مــن جمالــستهماومؤلفي
  .وغريه) سري أعالم النبالء ( الرجلني يف 

كما ال خيفـى علـى مـن راجـع .  ..قدح علماء اجلرح والتعديل يف كثري من رجاهلما ـ 2
  .وغريه) هدى الساري يف مقدمة فتح الباري ( 

 الــرجلني وكتابيهمــا ، الــصرحية يف وجــود األحاديــث الباطلــة آراء كبــار العلمــاء يف ـ 3
وجتـــد .  ..فيهمـــا ، وأن الـــذي محـــل القـــوم علـــى القـــول بـــصحة كـــل مـــا أخرجـــاه هـــو التعـــصب

  .)عبقات األنوار ( نصوص عبارات بعض هؤالء العلماء يف قسم حديث الغدير من كتاب 
ل أسـاطني احملققـني مـن أهـل وجود األحاديث الكثرية املقدوحة سندا وداللة مـن قبـ ـ 4

الـــسنة كاالمســـاعيلي ، ومغلطـــاي ، وابـــن حـــزم ، وابـــن اجلـــوزي ، والـــدمياطي والغـــزايل ، وامـــام 
احلــرمني ، وابــن عبــد الــرب ، والنــووي ، وابــن حجــر ، والكرمــاين والــداودي ، واحلميــدي ، وابــن 

حاديـث وكلمـات يف هذين الكتابني ، وجتد نصوص طائفة من هـذه األ.  ..وغريهم.  ..القيم
  .)عبقات األنوار ( هؤالء االعالم يف قسم حديث الغدير من كتاب 

  ليس كل ما ليس في الكتابين بغير صحيح 
مث ما الدليل علـى أن كـل مـا مل خيرجـاه فلـيس بـصحيح ، حـىت إذا أرادوا رد حـديث أو 

   !؟ليس يف أحد الصحيحني: الطعن فيه قالوا 
عاب الــصحيح ، بــل صــح عنهمــا تــصرحيهما بأمــا مل مل يلتزمــا اســتي« : قــال النــووي 

يستوعباه ، وامنا قصدا مجع مجل مـن الـصحيح ، كمـا يقـصد املـصنف يف الفقـه مجـع مجلـة مـن 
  .»مسائله 

  .»مل يستوعبا كل الصحيح يف كتابيهما « : وقال القاضي الكتاين 
 أحــدمها لــيس بــالزم يف صــحة احلــديث كونــه يف الــصحيحني وال يف« : وقــال العلقمــي 

«.  
  ان كل حديث مل أدخله يف: هل قال البخاري قط « : وقال ابن القيم 
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 وكــم قــد احــتج البخــاري بأحاديــث خــارج ؟كتــايب فهــو باطــل ، أو لــيس حبجــة ، أو ضــعيف
  . »؟ وكم صحح من حديث خارج عن صحيحه؟الصحيح وليس هلا ذكر يف صحيحه

  تعصب المؤلفين في االمامة والمناقب 
ا يظهـــر تعـــصب بعـــض املـــؤلفني يف االمامـــة والكـــالم ، وأصـــحاب الكتـــب يف وممـــا ذكرنـــ

كــالفخر الــرازي حيــث يطعــن يف ســند حــديث الغــدير مــن جهــة عــدم .  ..الفــضائل واملناقــب
ســـتفرتق أمـــيت علـــى ثـــالث «  حـــديثى إخـــراج البخـــاري ومـــسلم إيـــاه ، وكـــابن تيميـــة يـــرد علـــ

وكالبدايوين اهلندي القائـل يف جـواب مجلـة » ليس يف الصحيحني « قائال بأنه » وسبعني فرقة 
غــري مــذكورة يف « بأــا » .  ..ســأعطي الرايــة غــدا رجــال«  حــديثن مــ» كــرار غــري فــرار « 

  .»الصحيحني 
ومــــنهم مــــن يطعــــن يف بعــــض األحاديــــث املخرجــــة فيهمــــا أو يف أحــــدمها غــــري مكــــرتث 

قـسم حـديث املنزلـة وابـن بالذين ذهبوا اىل قطعيـة صـدور مجيـع أحاديثهمـا ، ذكـرهم الـسيد يف 
ــــن اجلــــوزي الــــذين قــــدحو ــــارك فــــيكم الثقلــــني«  :يف حــــديث ا تيميــــة واب وهــــو يف » .  ..اين ت

   !؟صحيح مسلم
» أنت مين مبنزلة هارون من موسـى «  :حديث ا وكاالمدي ومن لف لفه الذين أبطلو

   !!وهو يف الصحيحني
وهـــو يف .  ..وفيـــت أبـــا بكـــر حـــىت ت3وكالـــدهلوي الـــذي أبطـــل حـــديث هجـــر الزهـــراء 

   !!الصحيحني
  .ويف هذا القدر كفاية ملن طلب الرشاد واهلداية

  تحقيق حال رجال  ـ 6
ترمجة املئات من االعـالم مـن الـصحابة والتـابعني والـرواة » عبقات األنوار « ويف كتاب 

 ذكـــر الـــسيد تـــرامجهم ألغـــراض خمتلفـــة.  ..وكبـــار العلمـــاء واملـــؤلفني يف خمتلـــف العلـــوم والفنـــون
  . ..أمهها اثبات ثقتهم واالعتماد عليهم
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فهو يعطيك قائمة بأمساء الثقات وقوائم بأمسـاء .  ..أو جرحهم واسقاطهم عن درجة االعتبار
  .الوضاعني ، والضعفاء ، واملدلسني ، ومن تكلم فيهم من الرواة واحملدثني

 هنـا فقـد حقـق وقد يستدعي األمر التوسع يف بيان حال الرجل توثيقا أو جترحيـا ، ومـن
حال رجال حتقيقا شامال يتوفر على فوائد تارخييـة ورجاليـة ال ختفـى قيمتهـا علـى ذوي الفـضل 

  :وأهل التحقيق ، ولنذكر هنا بعض االمثلة على ذلك 

  تحقيق حال عباد بن يعقوب الرواجني  ـ أ
  :لقد أثبت وثاقة عباد بن يعقوب الرواجين بعشرة وجوه 

  .ريكونه من مشايخ البخا ـ 1
  .كونه من مشايخ الرتمذي ـ 2
  .كونه من مشايخ ابن ماجة ـ 3
  .رواية كبار األئمة كأيب حامت والبزار وابن خزمية عنه ـ 4
  .توثيق أيب حامت الرازي ـ 5
  .توثيق ابن خزمية النيسابوري ـ 6
  .صدوق: قول الدارقطين  ـ 7
عبـاد بـن  :يث لـو ال رجـالن مـن الـشيعة مـا صـح هلـم حـد: قـول بعـض أعالمهـم  ـ 8

  .يعقوب وابراهيم بن حممد بن ميمون
  .»يستحق الرتك : بالغ ابن حبان فقال « : قول احلافظ ابن حجر  ـ 9

  .»رافضي مشهور اال انه كان صدوقا « : قول احلافظ ابن حجر  ـ 10
كعثمـــان »  أنـــه يـــشتم الـــسلف «و » التـــشيع « وقـــد ظهـــر أنـــه ال ذنـــب للـــرواجين اال 

مـا » يـستحق الـرتك « ولعـل الـذي جعلـه . وغريه» ذيب التهذيب « ما يف وطلحة والزبري ك
  رواه من أن أبا بكر أمر خالد بن الوليد أن يقتل عليا ،
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  .»األنساب « رواه السمعاين يف .  ..مث ندم فنهاه عن ذلك

  تحقيق حال ابن عقدة ـ ب
ّذا علـــي مـــن كنــت مـــواله فهــ«  :حــديث ق وصــنف أبــو العبـــاس ابــن عقـــدة كتابــا بطـــر

رواه فيــه مــن مائــة ومخــس طــرق مث ذكــر مثانيــة وعــشرين رجــال مــن الــصحابة مل يــذكر » مــواله 
وقـــد ذكـــر هــذا الكتـــاب البـــن » والكتـــاب عنــدي اآلن « : قـــال الـــسيد بــن طـــاوس . أمســائهم

عقـــدة مجاعـــة مـــن حفـــاظ واعـــالم أهـــل الـــسنة كـــابن حجـــر وابـــن تيميـــة والـــسمهودي واملنـــاوي 
  .وغريهم

 العزيـز الـدهلوي تبعـا لنـصر اهللا الكـابلي يف أيب العبـاس ابـن عقـدة ، قـال وقد طعن عبد
نقــل مــا يؤيــد مــذهبهم عــن : التاســع والتــسعون « : الكــابلي فيمــا زعمــه مــن مكايــد االماميــة 

كتاب رجل يتخيل أنه من أهل السنة وليس مـنهم ، كـابن عقـدة كـان جاروديـا رافـضيا ، فانـه 
  .» ، ومييل اىل مذهبهم أو تلعب به الشكوك رمبا ينخدع منه كل ذي رأي غبني

وقـد أثبــت الـسيد صــاحب العبقـات وثاقــة ابـن عقــدة وجاللتـه عــن الـدارقطين وأيب علــي 
  ... .احلافظ ومحزة السهمي والسمعاين والسيوطي وسبط ابن اجلوزي والفتين والبدخشاين

يم وابـــن عـــدي ، وانــه قـــد روى عنــه األكـــابر مـــن احلفــاظ كـــالطرباين والـــدارقطين وأيب نعــ
أمجع أهل الكوفة على أنه مل ير من زمن عبد اهللا بـن مـسعود اىل زمـن : وكان الدارقطين يقول 

وعـده الـسبكي يف طبقاتـه مـن حفـاظ هـذه الـشريعة ، ونقـل . أيب العباس ابن عقدة أحفظ منـه
ـــــة الـــــصحابة ، والـــــذهيب يف اجلـــــرح  ـــــراوي وابـــــن اجلـــــوزي يف معرف الـــــسيوطي آراءه يف تـــــدريب ال

  .والتعديل
 ـ وانـه» وعنـده تـشيع « : فظهـر أنـه ال ذنـب البـن عقـدة اال مـا ذكـره الـسيوطي بقولـه 

كان يروي فـضائل أهـل البيـت ويقتـصر عليهـا ، وال يتعـرض « :  ـ كما قال سبط ابن اجلوزي
ومـــا ضـــعفه اال عـــصري « :  ومـــن قـــال الفتـــين .»للـــصحابة مبـــدح وال بـــذم فنـــسبوه اىل الـــرفض 

  .»متعصب 
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  تحقيق حال األجلح بن عبد اهللا   ـج
ّان عليــا مــين وأنــا مــن علــي وهــو ويل كــل «  :حــديث الواليــة د وطعــن الــدهلوي يف ســن ّ

  .»يف أسناده األجلح وهو شيعي متهم يف حديثه « : قائال  »مؤمن من بعدي 
  :فأجاب السيد عنه بثالثني وجه منها 

 ومـدح أمحـد ، وقـول الفـالس توثيق حيىي بـن معـني ، والعجلـي ، ويعقـوب بـن سـفيان ،
وتـــصحيح احلـــاكم حـــديثا هـــو يف طريقـــه ، ويف » مـــستقيم احلـــديث صـــدوق « : وابـــن عـــدي 

  . وهو من رجال أيب داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة.»صدوق شيعي « : التقريب 
  .»التشيع « فظهر أنه ال ذنب له اال 

  تحقيق حال سبط ابن الجوزي  ـ د
ـــا وحتقيقـــا ، وذلـــك ألنـــه وتعـــرض الـــسيد حلـــال ســـب ط ابـــن اجلـــوزي فأشـــبع املوضـــوع حبث

» ّخلقت أنا وعلي مـن نـور واحـد «  :رواية أمحد بن حنبل حلديث النور ل اعتمد عليه يف نق
  .فكان من الضروري بيان ثقته واالعتماد عليه

فذكر مدح أيب املؤيد اخلوارزمي وابـن خلكـان وقطـب الـدين البعلبكـي وأيب الفـداء وابـن 
وقـد وصـفه اخلـوارزمي .  ..وردي والذهيب والداودي واليافعي والقاري وغريهم وتعظـيمهم إيـاهال

كـــان لـــه « وقـــال هـــؤالء كلهـــم بأنـــه » االمـــام احلـــافظ «  بــــ )جـــامع مـــسانيد أيب حنيفـــة ( يف 
  .»القبول التام عند اخلاص والعام 
بن خلكـــــان مـــــن تــــأخر عنـــــه مـــــن املــــؤرخني كـــــا) مــــرآة الزمـــــان ( واعتمــــد علـــــى تارخيـــــه 

( والــصفدي ، واحللـــيب يف ســـريته ، كمــا اعتمـــد عليـــه مجاعـــة مــن علمـــاء الكـــالم كالكـــابلي يف 
  .)حتفته ( والدهلوي يف ) صواقعه 

يـــــأيت مبنـــــاكري « : فقـــــال ) ميـــــزان االعتـــــدال ( نعـــــم طعـــــن فيـــــه ويف تارخيـــــه الـــــذهيب يف 
  .»احلكايات وما أظنه بثقة ، بل حييف وجيازف مث انه يرتفض 
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هـــذا مـــن : قـــال يف الـــذيل « ) : كـــشف الظنـــون ( ففـــي .  ..أجـــابوا عـــن ذلـــكوقـــد 
احلسد ، فانه يف غاية التحرير ، ومن أرخ بعده فقـد تطفـل عليـه ، ال سـيما الـذهيب والـصفدي 

  .»، فان نقوهلما منه يف تارخيهما 
تـذكرة اخلـواص مـن االمـة « وسـببه تـأليف كتـاب » الرتفض « فظهر أنه ال ذنب له اال 

  .» ذكر مناقب األئمة يف

  تحقيق حال الجاحظ ـ ـه
  .ومتسك الفخر الرازي بصدد الطعن يف حديث الغدير بعدم نقل اجلاحظ إياه

  :فانربى السيد للجواب عنه يف وجوه 
، وصــاحب كتــاب املروانيــة ) الــدهلوي ( انــه مــن النواصــب ، كمــا نــص عليــه : االول 

  .كما نص عليه ابن تيمية
 وفـضائله مل يرتـضها حـىت 7باطيل وأضاليل حول مناقب أمـري املـؤمنني ان له أ: والثاين 

  .بعض أهل حنلته كاالسكايف
  .اجلاحظ ملحد: قول احلافظ اخلطايب : والثالث 
  .ليس ثقة وال مأمونا: قول ثعلب : والرابع 

ســــري اعــــالم (  ويف .»كــــان مــــن أئمــــة البــــدع « : قــــول الــــذهيب يف امليــــزان : واخلــــامس 
وقـد » يظهـر مـن مشائـل اجلـاحظ أنـه خيتلـق « : قـال » كان ماجنـا قليـل الـدين  « ) :النبالء 

  .)املغين يف الضعفاء ( أورده يف 
  .كان ال يصلي: قول اخلطيب : والسادس 
مــا ذكــره ابــو الفــرج االصــبهاين مــن انــه كــان يرمــى بالزندقــة وأنــشد يف ذلــك : والــسابع 

  .أشعارا
  .ان الضاللكان أحد ا: قول ابن حزم : والثامن 
  .»ان أهل العلم ذموه وعن الصدق دفعوه « : قول األزهري : والتاسع 
  كان كذابا على اهللا وعلى رسوله« : قول ثعلب : والعاشر 
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  .»وعلى الناس 
  !؟فهل يليق بالرازي االستدالل بعدم رواية اجلاحظ حلديث الغدير

  تحقيق حال كتب  ـ 7
معرفــــة الكتــــب والفنــــون ، فهــــو يعطيــــك » وار عبقــــات األنــــ« ومــــن الفوائــــد يف كتــــاب 

حبيــــث لــــو مجعــــت  . ..ّأســــامي آالف الكتــــب يف خمتلــــف العلــــوم والفنــــون مــــع امســــاء مؤلفيهــــا
  .لشكلت كتابا مفردا يف هذا الفن يقع يف جملدات عديدة

.  ..ومن هذه الكتب ما ينقل عنها يف حبوثـه ، وهـي أهـم الكتـب وأشـهرها يف كـل فـن
  .لوبه يف النقل واالستداللوقد ذكرنا سابقا أس

ورمبا تعرض حلال بعـض تلـك الكتـب فأثبـت نـسبتها اىل أصـحاا ، أو أكـد اعتبـار مـا 
  :وإليك مناذج من حتقيقاته يف هذا اال .  ..جاء فيها أو بالعكس

  د تحقيق حول مسند أحم ـ 1
مـسند حـول أحاديـث  ـ حـىت احلنابلـة مـنهم ـ لقـد وقـع اخلـالف بـني علمـاء أهـل الـسنة

أمحد بن حنبل ، فقال مجاعة بأن ما أودعه أمحد مـسنده قـد احتـاط فيـه اسـنادا ومتنـا ومل يـورد 
فيـه اال مــا صـح ســنده عنـده ، فــأمر بــالرجوع اليـه وجعلــه أصـال يعــرف بـه الــصحيح والــسقيم ، 

  .وما ليس فيه فال أصل له ، وأنكر آخرون أن يكون املسند ذه املثابة عند أمحد
  . هذا املوضوع مؤيدا القول االول وحمققا إياه أحسن حتقيق;يد وقد حبث الس

الــــذي أخرجـــه يف املــــسند بطــــرق » .  ..اين تـــارك فــــيكم الثقلـــني«  :فحـــديث الثقلــــني 
قــال أمحـد يف حــديث عبــد امللـك عــن عطيــة « : صــحيح عنـده ، فبطــل قــول البخـاري ة عديـد

ّعن أيب سعيد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ أحاديـث الكـوفيني هـذه . فـيكم الثقلـنيتركـت : ّ
  .»مناكري 
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  تحقيق حول الموضوعات البن الجوزي  ـ 2
ولكـــن كـــم مـــن حـــديث .  ..وألـــف احلـــافظ أبـــو الفـــرج ابـــن اجلـــوزي كتـــاب املوضـــوعات

وهـــذا مـــا نـــص عليـــه مجاعـــة كبـــرية مـــن .  ..صـــحيح أو غـــري موضـــوع أدرجـــه يف هـــذا الكتـــاب
  . ..األكابر

قد أكثر الذي مجع يف هذا العصر املوضوعات يف حنو جملـدين ول« : قال ابن الصالح 
، فأودع فيها كثريا مما ال دليل على وضعه ، وامنا حقه أن يذكر يف مطلـق األحاديـث الـضعيفة 

«.  
وصــــــنف الــــــشيخ ابــــــو الفــــــرج ابــــــن اجلــــــوزي كتابــــــه يف « : وقــــــال ابــــــن مجاعــــــة الكنــــــاين 

  .»ى وضعه املوضوعات فذكر كثريا من الضعيف الذي ال دليل عل
: وقــد صـنف ابـن اجلــوزي يف املوضـوعات جملـدات قــال ابـن الــصالح « : وقـال الطيـيب 

  .».  ..أودع فيها كثريا مما ال دليل على وضعه
ادخــل فيــه مــا لــيس منــه ، واخــرج عنــه مــا كــان يلزمــه ذكــره فــسقط « : وقــال ابــن كثــري 

  .»عليه ومل يهتد اليه 
عد اثبات حديث سدوا األبواب اال بـاب علـي وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ب

:  
وأخطـأ يف ذلـك خطـأ شـنيعا .  ..وقد أورد ابن اجلـوزي هـذا احلـديث يف املوضـوعات« 

  .».  ..، فانه سلك رد األحاديث الصحيحة بتومهه املعارضة
: قــول ابــن اجلــوزي يف هــذا احلــديث « : وقــال يف القــول املــسدد بعــد احلــديث املــذكور 

. دعــوى مل يــستدل عليهــا اال مبخالفــة احلــديث الــذي يف الــصحيحني.  موضــوعانــه باطــل وانــه
  .».  ..وهذا اقدام على رد األحاديث الصحيحة مبجرد التوهم

رمبـــا أدرج فيهـــا احلـــسن والـــصحيح ممـــا هـــو يف أحـــد الـــصحيحني « : وقـــال الـــسخاوي 
  .».  ..ولذا انتقد العلماء صنيعه.  ..فضال عن غريمها

أكثـر فيـه مـن إخـراج الـضعيف الـذي مل يـنحط اىل رتبـة الوضـع ، . . .:وقال السيوطي 
  .».  ..بل ومن احلسن ومن الصحيح
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قد نص ابن الصالح يف علـوم احلـديث وسـائر مـن « : وقال حممد بن يوسف الشامي 
  .».  ..تبعه على ان ابن اجلوزي تسامح يف كتابه املوضوعات

  كتاب االمامة والسياسة البن قتيبة ـ 3
بنقـــل ) ابـــن قتيبـــة ( اىل ) االمامـــة والـــسياسة (  صـــحة نـــسبة كتـــاب ; الـــسيد أثبـــت

ويف االمامـة والـسياسة اليب حممـد عبـد : مجاعة من مشاهري القوم عـن الكتـاب املـذكور قـائلني 
قــال ابــو حممــد عبــد اهللا بــن مــسلم بــن قتيبــة يف كتــاب االمامـــة : أو . اهللا بــن مــسلم بــن قتيبــة

  :والسياسة ، ومنهم 
  . بن فهد املكي يف كتاب احتاف الورى بأخبار أم القرىعمر

وعـــز الـــدين عبـــد العزيـــز بـــن عمـــر بـــن فهـــد املكـــي يف غايـــة املـــرام بأخبـــار ســـلطنة البلـــد 
  .احلرام

  .وتقي الدين حممد بن امحد بن علي الفاسي يف العقد الثمني يف أخبار البلد االمني
  .اءوأبو احلجاج يوسف بن حممد البلوى يف كتاب ألف ب

وحممــد حمبــوب العــامل يف تفــسريه املــشهور بتفــسري شــاهي ، الــذي اعتمــد عليــه صــاحب 
  .التحفة ومن تبعه

  كتاب سر العالمين للغزالى  ـ 4
ونقل السيد يف قسم حـديث الغـدير كالمـا اليب حامـد الغـزايل يف احلـديث املـذكور عـن 

  .)سر العاملني ( كتابه 
لـسبط ابـن اجلـوزي حيـث نقلـه ) خلواص االمة تذكرة ا( مث أورد نص الكالم عن كتاب 

وبذلك أثبت كون الكتاب للغزايل وأن الكـالم املـذكور هـو للغـزايل .  ..عن سر العاملني للغزايل
  .يف سر العاملني

  )ميزان االعتدال للحافظ الذهيب ( مث أضاف اىل ذلك ما جاء يف 
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: ايل يف كتــاب ســر العــاملني قــال أبــو حامــد الغــز« : برتمجــة احلــسن بــن الــصباح ، حيــث قــال 
  .».  ..شاهدت قصة احلسن بن الصباح

  .فيكون الكتاب املذكور اليب حامد الغزايل قطعا

  تحقيق حول انتشار العلوم في البالد اإلسالمية ـ 8
» ّأنـا مدينـة العلــم وعلـي باــا « لقـد زعـم ابــن تيميـة يف كـالم لــه يف القـدح يف حــديث 

فــــان مجيــــع مــــدائن « : قــــال .  ..7ّ اإلســــالمية مــــن غــــري علــــي أن العلــــوم انتــــشرت يف الــــبالد
اإلسالم بلغهم العلم عن الرسول مـن غـري علـي ، أمـا أهـل املدينـة ومكـة فـاألمر فـيهم ظـاهر ، 
وكـــذلك الـــشام والبـــصرة ، فـــان هـــؤالء مل يكونـــوا يـــروون عـــن علـــي اال شـــيئا قلـــيال ، وامنـــا كـــان 

ة كـــانوا تعلمـــوا القـــرآن والـــسنة قبـــل ان يتـــوىل ومـــع هـــذا فأهـــل الكوفـــ. غالـــب علمـــه يف الكوفـــة
وتعلــيم معــاذ بــن . عثمــان فــضال عــن علــي وفقهــاء أهــل املدينــة تعلمــوا الــدين يف خالفــة عمــر

جبــل ألهــل الــيمن ومقامــه فــيهم اكثــر مــن علــي ، وهلــذا روى أهــل الــيمن عــن معــاذ بــن جبــل 
وملـا . قهـوا علـى معـاذ بـن جبـلوشـريح وغـريه مـن أكـابر التـابعني امنـا تف. اكثر مما رووا عن علي

فانتــشر . قــدم علــي الكوفــة كــان شــريح فيهــا قاضــيا ، وهــو وعبيــدة الــسلماين تفقهــا علــى غــريه
  .»علم اإلسالم يف املدائن قبل أن يقدم علي الكوفة 

فانربى السيد للرد على هذه الدعوى حمققا هلـذا املوضـوع حتقيقـا شـامال ومثبتـا النتـشار 
 ، فقـال يف 7ّد اإلسالمية بواسطة باب مدينة العلـم وأمـري املـؤمنني علـي علوم اإلسالم يف البال
  :اجلواب ما ملخصه 

ـــة املنـــورة فقـــد قـــضى فيهـــا االمـــام الـــشطر األعظـــم مـــن حياتـــه املباركـــة وعمـــره  امـــا املدين
وهـــذه .  ..الــشريف ، وقــد كــان فيهـــا املرجــع الوحيــد لكبــار الـــصحابة يف املــسائل واملعــضالت

 وسـؤال كبـار الـصحابة لـه ورجـوعهم اىل « : قال النـووي .  ..ا أعالم احلفاظحقيقة اعرتف
  .»فتاواه وأقواله يف املواطن الكثرية واملسائل املعضالت مشهور 
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وأمــا مكــة املكرمــة فقــد عــاش فيهــا االمــام منــذ والدتــه حــىت اهلجــرة ، وســافر إليهــا بعــد 
  .هل مكة العلم منه يف خالل هذه املدةاالستيطان باملدينة مرات عديدة ، وال ريب يف أخذ أ

كـان مبكـة مـدة مديـة ينـشر العلـم ،  ـ وهـو عبـد اهللا بـن العبـاس ـ على أن تلميذه اخلاص
  :ويفسر القرآن ، ويعلم املناسك ، ويدرس الفقه 

اســتعمل : األعمـش عــن أيب وائـل قـال « ) : تـذكرة احلفـاظ ( قـال الـذهيب برتمجتـه مــن 
فخطـــب يومئـــذ خطبـــة لـــو مسعهـــا الـــرتك والـــروم ألســـلموا ، مث قـــرأ علـــي ابـــن عبـــاس علـــى احلـــج 

  .»عليهم سورة النور فجعل يفسرها 
اـا نظـرت اىل ابـن عبـاس ومعـه اخللـق ليـايل « : عن عائشة ) طبقات ابن سعد ( ويف 

  .»هو اعلم من بقي باملناسك : فقالت . احلج وهو يسأل عن املناسك
ّنا ان عبد اهللا بن صفوان مر يوما بدار عبـد اهللا بـن روي« : برتمجته ) االستيعاب ( ويف 

  .».  ..عباس مبكة فرأى فيها مجاعة من طاليب الفقه
قـال ابـن « ) : اإلتقان للـسيوطي ( ففي .  ..وقد اعرتف ابن تيمية نفسه ذه احلقيقة

اعلم الناس بالتفسري أهل مكـة ألـم اصـحاب ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا كمجاهـد : تيمية 
  .»عطاء بن اىب رباح وعكرمة موىل ابن عباس وسعيد بن جبري وطاوس وغريهم و

فقد انتشر العلـم فيـه عـن أيب الـدرداء ، وهـو تلميـذ عبـد اهللا بـن مـسعود ، : وأما الشام 
روى احلافظ حمـب الـدين .  .. علم أهل الشام7وابن مسعود من تالمذة االمام ، فانتهى اليه 

: علمـاء األرض ثالثــة : عـن أيب الزعــراء عـن عبـد اهللا قـال «  ) : الريـاض النـضرة( الطـربي يف 
عامل بالشام وعـامل باحلجـاز وعـامل بـالعراق فأمـا عـامل أهـل الـشام فهـو أبـو الـدرداء ، وأمـا عـامل 

وعـامل اهـل الـشام وعـامل . أهل احلجاز فعلي بن اىب طالـب ، وأمـا عـامل اهـل العـراق فـأخ لكـم
أخرجـــه  . أهـــل احلجـــاز ، وعـــامل أهـــل احلجـــاز ال حيتـــاج إليهمـــااهـــل العـــراق حيتاجـــان اىل عـــامل

  .»احلضرمي 
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 بنفسه وتلـك خطبـه ومواعظـه فيهـا مدونـة يف كتـب 7وأما البصرة فقد ورد إليها االمام 
  .التاريخ

وأيضا فقد أخذ أهل البصرة وتفقهوا على ابن عباس حيـث كـان واليـا علـى البـصرة مـن 
( قـــال احلـــافظ ابـــن حجـــر يف . ..يـــذه ومالزميـــه بـــال كـــالمقبـــل االمـــام ، وهـــو مـــن أشـــهر تالم

ان ابــن عبــاس كــان يعــشى النــاس يف رمــضان وهــو أمــري البــصرة ، فمــا ينقــضي « ) : االصــابة 
  .»الشهر حىت يفقههم 

ولـو كـانوا .  .. مباشـرة مـدة بقائـه ـا7وأما الكوفة فقد تعلم أهلهـا القـرآن والـسنة منـه 
روده إليهـا فمـن عبـد اهللا بـن مـسعود وعمـار بـن ياسـر ومهـا مـن قد تعلموا شيئا من ذلك قبل و

  .تالمذته عليه الصالة والسالم
والقـضاء هـو الفقـه ،  ـ  قـد بعثـه اىل الـيمن قاضـيا6ّوأما اليمن فقد روى الكل أن النيب 

فهــو الــذي فقــه أهــل الــيمن .  ..ـــ ّأقــضاكم علـي : فيمــا رواه الفريقــان 6لقولــه ة فهـو أفقــه االمــ
 7ّفهـذا بعـث علـي  . ..»اللهم اهد قلبه وثبـت لـسانه «  : حني بعثه 6قد قال  و ،وعلمهم

  .7فانتشر العلم يف تلك البالد عنه .  ..اىل اليمن ، وهذا شأنه يف العلم والفقه
اغلق ما له مـن « بعد أن » ليجربه «  اىل طائفة من اليمن 6ّواما معاذ فقد بعثه النيب 

رواه احلــافظ ابــن .  ..»ا لــه كلــه يف دينــه حــىت قــام معــاذ بغــري شــيء  مــ6ّفبــاع النــيب .  ..الــدين
وأما شأنه يف العلم والفقـه .  وهذا بعث معاذ اىل طائفة من اليمن.)االستيعاب ( عبد الرب يف 

بـل يف نفـس خـرب بعثـه اىل الـيمن مـا يـدل علـى  ـ كمـا ال يقـاس بـه غـريه ـ 7فـال يقـاس باإلمـام 
  .فراجع االستيعاب وغريه.  ..م الشرعيةفسقه أو جهله بأدىن االحكا

  .7ّوذا عرفت انه قد انتشر علم اإلسالم يف مجيع املدائن عن علي 
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  تحقيق حول سالسل الصوفية ـ 9
اعـــرتف عبـــد العزيـــز الـــدهلوي بانتهـــاء سالســـل  ) ؟ّ علـــي أو أىب بكـــر؟اىل مـــن تنتهـــي( 

  . الدهلوي تبعا البن تيمية احلراينوأنكر ذلك والده.  ..7ّالصوفية اىل االمام علي املرتضى 
) القـول املستحـسن يف فخـر احلـسن ( وقد انتصر املولوي حـسن زمـان صـاحب كتـاب 

وأثبت انتهاء سالسل الصوفية ورجـال الطريقـة اىل .  ..للحق ، فرد على ابن تيمية الرد القاطع
  .سيد األولياء أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم

  .)عبقات األنوار ( راجع قسم حديث التشبيه من كتاب وان شئت تفصيل ذلك ف

  الباب الخامس 

  ) كتاب عبقات األنوار ( 

  في سبيل التأليف  ـ 1
اىل عامل الوجود يتطلب بـذل مجيـع الطاقـات » عبقات األنوار « ان إخراج كتاب مثل 

ملطلوبــــة بــــشىت أشــــكاهلا يف ســــبيل تــــوفري املــــصادر االصــــلية للبحــــوث ، مث اســــتخراج املواضــــيع ا
  .فان هذين العنصرين أهم العناصر املتوقف عليها اجناز هذه املهمة.  ..وتنسيقها

وبالفعــل فــان الــسيد املؤلــف مل يــدخر شــيئا ممــا كــان بوســعه ، فلــم يــأل جهــدا يف طريــق 
  .حتصيل املصادر الالزمة ، من خمتلف املكتبات العامة واخلاصة ، يف داخل اهلند وخارجه

 .)زاد املــسري للــسيوطي ( ن يف مكتبــة والــده املوقوفــة ، مثــل كتــاب فمــن املــصادر مــا كــا
(  بــ ومن هنا يعلم أن والده العالمة السيد حممد قلي هو املؤسس االول ملكتبـة االسـرة املعروفـة

  .اليت سنتحدث عنها) املكتبة الناصرية 
  كتاب ألف باء يف( ما اشرتاه يف بعض أسفاره ، مثل : ومنها 
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ـــذيب الكمـــال ( ونـــسخة مـــن كتـــاب ) احلديـــدة ( اشـــرتيته مـــن : قـــال ) بلـــوي احملاضـــرات لل
يــوم األربعــاء ) احلديــدة ( اشــرتيتها يف : نــسخت مــن خــط املــزي وقرئــت عليــه ، قــال ) للمــزي 

مـــا أرســـل اليـــه مـــن الـــبالد املختلفـــة : ومنهـــا  . لـــدى رجـــوعي مـــن احلـــج1283 حمـــرم ســـنة 8
 املـــؤمنني اليب عبـــد اهللا حممــــد بـــن مـــسلم بــــن أيب كـــاالربعني يف فــــضائل أمـــري( بطلـــب منـــه ، 

حـــصلت عليـــه بعـــد جهـــد بذلـــه بعـــض العلمـــاء االعـــالم أدامهـــم اهللا : قـــال ) الفـــوارس الـــرازي 
نـسخة  :قـال )  استجالب ارتقاء الغرف حبب أقرباء الرسول ذوي الشرف للمـزي (و . املنعام

  .عتيقة حصلت عليها بسعي من أحد العلماء
ففـــي .  .. واســـتفاد منـــه يف املكتبـــات العامـــة وغريهـــا يف بعـــض أســـفارهمـــا رآه: ومنهـــا 

كــالنور الــسافر عــن ( احلجــاز اســتفاد مــن مكتبــة احلــرم النبــوي الــشريف مــن عــدة مــن الكتــب 
هي نسخة األصل ، وعليها خط املـصنف وتـصحيحه : قال ) أخبار القرن العاشر للعيدروس 

وكتـاب .  .. نـسخة عتيقـة منـه بعـد سـعي كثـري، رآها ونقل منها ، مث ذكر أنه قد حصل علـى
  .)سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر للمرادي ( 

عجالـــة الراكـــب وبلغـــة الطالـــب لعبـــد ( كتـــاب .  ..ومـــن مكتبـــة احلـــرم املكـــي الـــشريف
 كنـز الرباهـني الكـسبية واألسـرار الوهبيـة الغيبيـة لـشيخ بـن علـي (و ) الغفار بن ابراهيم العلـوي 

رأيتـه : قـال )  االعالم بأعالم بيت اهللا احلـرام (و . وهو مطبوع مبصر: قال ) اعلوي اجلفري ب
وذكـر أنـه قـد )  رسالة األسـانيد للـشيخ أمحـد النخلـي (و . يف اهلند أيضا ، وهو مطبوع بلندن
  .حصل على نسخة منه بعد ذلك

( ب وكتــا) اــالس اليب الليــث نــصر بــن حممــد ( ويف العــراق حــصل علــى كتــب منهــا 
 التــرب املــذاب يف بيــان (و ) كفايــة الطالــب يف مناقــب علــي بــن أيب طالــب للكنجــي الــشافعي 

 الريـاض الزاهـرة يف فـضل آل (و ) ترتيب االصحاب ألمحد بن حممد احلايف احلسيين الـشافعي 
  .1283رآه يف النجف األشرف سنة ) بيت النيب وعرتته الطاهرة للمطريي 
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ومـــن لـــه أقـــل إملـــام بنفـــسيات .  ..عـــض املكتبـــات اخلاصـــةمـــا وقـــف عليـــه يف ب: ومنهـــا 
أصـــحاب املكتبـــات اخلاصـــة يعلـــم مـــدى صـــعوبة االســـتفادة مـــن كتـــب املكتبـــات اخلاصـــة ، ال 

ّوهناك قضايا نادرة تنقـل حـول كيفيـة أسـتاذة الـسيد .  ..سيما إذا كان صاحبها من املخالفني
  .املؤلف من هذه املكتبات

  . يف سبيل حتصيل مصادر كتابهفهذا طرف من متاعبه وجهوده
.  .. يف سـبيل اسـتخراج مطالبـه مـن املـصادر ، وتـأليف كتابـه وكتابتـه;وأما ما حتمله 

فلــسنا مبــالغني ان قلنــا بأنــه قــد ضــحى بنفــسه الــشريفة يف هــذا الــسبيل فقــد كتــب بيــده اليمــىن 
جع حـىت عجـزت عـن الكتابـة ، فأضـحى يكتـب باليـسرى ، وكـان إذا تعـب مـن اجللـوس اضــط

  .وكتب ، وإذا تعب استلقى على ظهره ووضع الكتاب على صدره وأملى
وال يقوم عن مقامـه اال حلاجـة ملحـة ، وال يأكـل وال .  ..لقد كان هذا دأبه ليال وارا

.  ..وحىت العبـادات واالعمـال الـشرعية مل يعمـل اال بـالفرائض منهـا.  ..ينام اال بقدر الضرورة
  .ومل يرتكه حىت آخر حلظة من حياته.  ..اال من االمالءفلم يتمكن .  ..اىل أن مرض

وقد حكى لنا آيـة اهللا الـسيد شـهاب الـدين النجفـي املرعـشي دام ظلـه نقـال عـن الـسيد 
ناصر حسني أنه ملا وضـع الـسيد علـى املغتـسل لـوحظ أثـر عميـق علـى شـكل خـط افقـى علـى 

  .ه لالمالءصدره الشريف كان موضع الكتاب الذي اعتاد على وضعه على صدر

  أثر الكتاب  ـ 2

  في أوساط الهند  ـ أ
الـذي ) التحفـة االثنـا عـشرية ( ّان الغرض من تأليف هذا الكتاب هو الرد على كتـاب 

، حماولة منـه للحيلولـة دون تطـور املـذهب الـشيعي ، ويف ) املولوي عبد العزيز الدهلوي ( ألفه 
 بـــالد اهلنـــد ، وأســـسوا فيهـــا مراكـــز ظـــروف قـــام الـــشيعة فيهـــا بالنـــشاط الفكـــري مـــن جديـــد يف

  علمية جعلوها منطلقا لرتويج
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  .حىت كادت تتشيع سائر الفرق.  ..مذهبهم ونشر عقائدهم
وان كـان يف األغلـب تكـرارا ملـا قالـه أبنـاء تيميـة وحجـر وروزـان وكثـري  ـ وكتـاب التحفـة

 ، يف مؤلفـام الـيت وغـريهم مـن متعـصيب أهـل الـسنة الـسابقني.  ..والفخر الرازي.  ..واجلوزي
اال أن مـن الطبيعــي أن حيــدث .  ..رد عليهـا علمــاء الـشيعة املعاصــرون هلــم أو املتـأخرون عــنهم

فتنة عظيمة بني املسلمني يف تلك األقطار ، وأن حيسب العوام واجلهلة مـن أهـل الـسنة أن قـد 
  .شيعيجنح هذا الكتاب يف اهلدف الذي ألجله ألف ، وهو الصد عن تقدم املذهب ال

لكن الشيعة كانوا ينتظرون بفارغ الصرب وبقلوب مطمئنة صدور الرد بل الـردود العديـدة 
عليــه مــن قبــل فطاحــل العلمــاء الــذين قيــضهم اهللا عــز وجــل للــذب عــن الــدين احلنيــف والــدفاع 

  .عن املذهب احلق
ال وكتبـوا ردودهـم عليـه  ـ سـيأيت ذكـر أمسـائهم ـ حىت انربى له مجاعة مـن فحـول الطائفـة

  .سيما الباب السابع منه املتعلق مبباحث االمامة واخلالفة
الـذي ألــف يف النــصف الثـاين مــن القــرن ) عبقــات األنــوار ( وان مـن يقــف علــى كتـاب 

تقدير األثر الذي تركه هذا الكتاب يف زمـن صـدوره وانتـشاره يف  ـ بسهولة ـ الثالث عشر ميكنه
  .االوساط العلمية وغريها من بالد اهلند

د شفى هذا الكتاب غليل الشيعة ، ورفع رءوسهم ، وأثلج صدورهم ، فكـان برهانـا لق
المعــا العــالن احلــق ، والــدعوة اىل ســبيل اهللا ، وتبليــغ رســاالته ، وســيفا قاطعــا علــى األعــداء 

 وأصــبح نرباســا يــضيء طريــق احلــق للــسائرين ورائــدا ملــن جــاء بعــده مــن البــاحثني.  ..واخلــصوم
واحلمــد هللا رب .  ..يف الداللــة علــى مــا قلنــاه كفايــة) الدراســات ( اه يف وان يف مــا ذكرنــ. ..

  .العاملني

  في االوساط األخرى ـ ب
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  . ..وقد ترك هذا الكتاب آثارا بالغة يف االوساط اإلسالمية األخرى
يتجلى ذلـك بوضـوح ملـن يـدقق النظـر يف التقـاريظ والرسـائل املوجهـة اىل املؤلـف وأسـرته 

فقــد جــاء يف رســالة اليــة اهللا املازنــدراين أنــه يهتــدي بربكــة .  ..طائفــة يف اهلنــدوكبــار رجــاالت ال
هــذا الكتــاب يف كــل عــام مجــع كثــري وجــم غفــري مــن أهــل الــسنة يف بغــداد ومكــة وشــام وحلــب 

  .باالضافة اىل بالد اهلند نفسها
ويف رســالة للــسيد اــدد الــشريازي احلكــم بلــزوم قــراءة هــذا الكتــاب علــى كــل مــسلم ، 

  .واألمر بوجوب نشره وتروجيه بكل طريق ممكن
ويف رسائل عديـدة مـن مجاعـة مـن أعـالم علمـاء الوقـت طلـب املزيـد مـن نـسخ الكتـاب 
ألجــل اســتفادة العلمــاء والفــضالء منــه يف احلــوزات العلميــة ، والتأكيــد علــى الــسيد املؤلــف يف 

  .مواصلة العمل ألجل اجناز بقية جملدات الكتاب
احلكـــم مـــن آيـــة اهللا الـــشيخ زيـــن العابـــدين املازنـــدراين احلـــائري اىل ومـــن هنـــا فقـــد صـــدر 

مقلديه يف اهلند باملبادرة يف أسرع وقت اىل طبع أجزاء الكتاب مبجـرد خروجهـا مـن الـسواد اىل 
البيــاض ، وأن مــن الواجــب احملــتم علــيهم أن يــضعوا كافــة قــدرام املاليــة وغريهــا حتــت تــصرف 

  .. .السيد ممتثلني مجيع أوامره

  تقاريظ الكتاب  ـ 3
واطلــع .  ..اىل األقطــار اإلسـالمية كــالعراق وايـران) عبقــات األنـوار ( وملـا وصــل كتـاب 

عليـــه كبـــار الفقهـــاء ، ووقـــف عليـــه رجـــاالت احلـــديث والكـــالم ، والعلمـــاء يف خمتلـــف العلـــوم 
دح العظــيم ، أكــربوه غايــة اإلكبــار ، وأثنــوا عليــه وعلــى مؤلفــه الثنــاء البــالغ واملــ.  ..اإلســالمية

ـــل شـــاكرين اهللا تعـــاىل علـــى هـــذه النعمـــة ،  وأرســـلوا اىل الـــسيد املؤلـــف رســـائل التقـــريظ والتبجي
  .ومعربين عن غاية سرورهم واعتزازهم ذه املوهبة

  سواطع األنوار(  بـ وقد مجعت نصوص لك التقاريظ يف كتاب مسي
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 تقريـــضا ، وهـــي مـــن كبـــار 27 ، منهـــا )1(حـــوى املختـــار منـــه ) يف تقريظـــات عبقـــات األنـــوار 
قد وجه بعضها اىل املؤلف يف حياته وبعضها اآلخـر اىل جنلـه .  ..فقهاء وحمدثي عصر املؤلف

  :وحنن نكتفي هنا بذكر نصوص بعضها .  ..السيد ناصر حسني

*)1(*   

   )2(تقريظ سيد الطائفة في عصره المجدد السيد الميرزا الشيرازي 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 هللا الذي أبـدع بقدرتـه علـى وفـق إرادتـه فطـرة اخلليفـة ، وأوىل كـال حبـسب قابليتـه احلمد
مــا يليــق بــه مــن صــبغة احلقيقــة ، فعلــم آدم األمســاء ، واصــطفى أكــابر ذريتــه ، وخلــص صــفوته 
للبحــث عــن حقــائق األشــياء ، واالطــالع علــى مــا يف بطــون األنبيــاء فــأهلمهم علــوم حقائقــه ، 

، وجعلهم مواضع ودائع اسراره وطالع طوالـع أنـواره ، فاسـتنبطوا وافـادوا وأعلمهم نوادر دقائقه 
، واستوضحوا واجادوا ، والصالة والسالم على مـن حبـه خـري وأبقـى ، وآلـه الـذين مـن متـسك 

  .م فقد استمسك بالعروة الوثقى
__________________  

ّأن العامل اجلليل الشيخ عباس «  ) 30: علماء معاصرين ( ذكر صاحب كتاب . 1359طبع يف اهلند سنة ) 1(
ّاهلندي الشرواىن ألف كتابا باسم سواطع األنوار يف تقريظات عبقات األنوار ، وأىن قد طبع مع كتاب زينة اإلنـشاء  ّ

  . »1303مبطبعة بستان مرتضوى ببلدة لكهنو سنة 
ره وأشهرهم وأعلى مراجع االمامية هو السيد املريزا حممد حسن احلسيين الشريازي النجفي ، أعظم علماء عص) 2(

يف األقطـــار اإلســـالمية يف زمانـــه ، حـــضر علـــى الـــشيخ حممـــد تقـــى صـــاحب حاشـــية املعـــامل والـــسيد حـــسن املـــدرس 
والشيخ حممد ابراهيم الكلباسي يف أصفهان ويف النجف األشرف علـى الـشيخ صـاحب اجلـواهر والـشيخ األنـصاري 

وفتــواه بتحرميــه ) التنبــاك ( عامتــه مقيمــا يف ســامراء املــشرفة ، وقــصة والــشيخ حــسن آل كاشــف الغطــاء وكــان أيــام ز
  .مشهورة

  .)اعالم الشيعة  ( 1312 وتوىف سنة 1230ولد سنة 
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فلم وقفت بتأييد اهللا تعـاىل وحـسن توفيقـه علـى تـصانيف ذي الفـضل الغزيـر : أما بعد 
 التعبــــري ، العــــدمي النظــــري ، ، والقـــدر اخلطــــري ، والفاضــــل النحريــــر ، والفــــائق التحريـــر ، والرائــــق

املولوي السيد حامد حسني ، أيده اهللا يف الـدارين وطيـب بنـشر الفـضائل أنفاسـه ، وأذكـى يف 
  .ظلمات اجلهل من نور العلم نرباسه

ــــل اخلــــربة  ــــب عاليــــة ، تفــــوق روائــــح حتقيقهــــا الغاليــــة ، عباراــــا الوافيــــة دلي رأيــــت مطال
 وهـــي مـــن عيـــون األفكـــار الـــصافية خمرجـــة ، ومـــن ؟الواشـــاراا الـــشافية حمـــل العـــربة ، وكيـــف 

خالصــة اإلخــالص منتجــة ، هكــذا هكــذا واال فــال ، العلــم نــور يقذفــه اهللا يف قلــب مــن يــشاء 
مــن األخيــار ، ويف احلقيقــة افتخــر كــل االفتخــار ، ومــن دوام العــزم وكمــال احلــزم وثبــات القــدم 

الـــة أغـــار ، فانـــه نعمـــة عظمـــى وصـــرف اهلمـــم يف اثبـــات حقيـــة أهـــل بيـــت الرســـالة بأوضـــح مق
  .وموهبة كربى ، ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء

أســأل اهللا أن يــدميك إلحيــاء الــدين وحلفــظ شــريعة خــامت النبيــني صــلوات اهللا عليــه وآلــه 
  .أمجعني

ـــــــــــسيف والقنـــــــــــا ـــــــــــدين بال   فلـــــــــــيس حيـــــــــــاة ال

  
  فـــــــأقالم أهـــــــل العلـــــــم امـــــــضى مـــــــن الـــــــسيف  

  

نـافع ، وال لـسنة أهـل اخلـالف حـسام قـاطع ، واحلمد هللا على ان قلمه الـشريف مـاض 
  .ّوتلك نعمة من اهللا ا عليه ، وموهبة ساقها اليه

واين وان كنت اعلم ان الباطل فاتح فاه من احلنق اال ان الذوات املقدسـة ال يبـالون يف 
أعالء كلمـة احلـق ، فـأين اخلـشب املـسندة مـن اجلنـود انـدة ، وأيـن ظـالل الـضاللة مـن البـدر 

  .نور ، وظالم اجلهالة من الكوكب األزهراأل
أسـأل اهللا ظهــور احلـق علــى يديـه ، وتأييــده مــن لديـه ، وان جيعلــه موفقـا منــصورا مظفــرا 

  .مشكورا ، وجزاه اهللا عن اإلسالم خريا
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والرجــاء منــه الــدعاء مــدى األيــام ، حبــسن العاقبــة واخلتــام ، والــسالم علــيكم ورمحــة اهللا 
  .وبركاته

  مد حسن احلسيين حرره األحقر حم
   1301يف ذي احلجة احلرام سنة 

  )اخلتم املبارك ( 

*)2(*   

   )1(تقريظ خاتمة المحدثين الميرزا حسين النوري 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمــــد هللا الــــذي خــــصنا مــــن بــــني الفــــرق بــــالفلج ، وأيــــدنا مــــا دوــــم بأوضــــح احلجــــج 
علــى آلــه الــذين نــشروا لــواء احلــق ولــو والــصالة علــى مــن اصــطفاه لــدين قــيم غــري ذي عــوج ، و

بسفك املهج ، وأحضوا على العلم ولو خبوض اللجج ، عجل اهللا هلم النصر والفرج ، وصـلى 
  .اهللا عليهم ما مدحت الثغور بالبلج ، ووصفت احلواجب بالزجج

فــان العلـم مــشرع سلـسال ، لكــن علـى أرجائــه ضـالل ، وروض مــسلوف لكــن : وبعـد 
دوـن حتـوف ، وان مـن أجـل مـن اقـتحم مـوارده ، وارتـاد آنـسه وشـارده ، دونه قلـل اجلبـال ، 

وعاف يف طالبه الراحة ، ورأى يف اجـتالء أنـواره مروحـة وراحـة ، حـىت فـاز منـه باخلـصل ، بـل 
الـــسيد الـــسديد والـــركن الـــشديد ، ســـباح عيـــامل التحقيـــق ، ســـياح  :وأدرك الفـــرع منـــه واألصـــل 

  عوامل التدقيق ،
__________________  

) املـستدرك ( هو امام أئمة احلديث والرجال يف االعصار املتأخرة ، مؤلفاته تربو على العشرين أشهرها وأمههـا ) 1(
وهو أحد ااميع الثالثة املتـأخرة ، يف ثالثـة جملـدات كبـار تـشتمل علـى ) وسائل الشيعة ( استدرك فيه على كتاب 

فوائد جليلة ، وله يف بعض مؤلفاتـه آراء مل يوافقـه عليهـا سـائر حديث ، وقد ختمها خبامتة ذات ) 23000(زهاء 
  .العلماء

  .)أعالم الشيعة  ( 1320 وتوىف سنة 1254ولد سنة 
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خــادم حــديث أهــل البيــت ، ومــن ال يــشق غبــاره االعــوجي الكميــت ، وال حيكــم عليــه لــو وال 
وعـامر أنديـة اإلسـالم كيت سائق الفضل وقائده وأمري احلديث ورائده ، ناشر ألويـة الكـالم ، 

، منــار الــشيعة ، مــدار الــشيعة ، يافعــة املتكلمــني ، وخامتــة احملــدثني ، وجــه العــصابة وثبتهــا ، 
وســيد الطائفــة وثقتهــا ، املعــروف بطنطنــة الفــضل بــني واليــيت املــشرقني ، ســيدنا األجــل حامــد 

تفيض فــضله حــسني ، ال زالــت الــرواة حتــدث مــن صــحاح مفــاخره باألســانيد ممــا تــواتر مــن مــس
  .املسلسل كل معترب عال األسانيد

ولعمري لقد ويف حق العلم حبق براعته ، ونشر حديث اإلسالم بصدق لسان يراعتـه ، 
وبــذل مــن جهــده يف إقامــة األود وابانــة الرشــد مــا يقــصر دونــه العيــوق فــأىن يــدرك شــأوه املــسح 

 الــصدور واخجلــت  فتلــك كتبــه قــد حبــت الظــالم وجلــت األيــام ، وزينــت!!الــسابح الــسبوق
شــــاف يف تقــــدير نزهــــة املــــؤمنني ، )  استقــــصاء (و أنــــوار اليقــــني ) عبقــــات ( املــــدور ، ففيهــــا 

وظرائــف طــرف يف إيــضاح خــصائص اإلرشــاد هــي غايــة املــرام مــن مقتــضب األركــان ، وعمــدة 
 وافيـة يف ابانـة ــج احلـق ملـسرتشد الــصراط املـستقيم اىل عمـاد اإلســالم وـج االميـان ، وصــوارم

يف اســـتيفاء احقـــاق احلـــق هـــي مـــصائب النواصـــب ، ومنهـــاج كرامـــة كـــم لـــه يف اثبـــات الوصـــية 
بوالية اإلنصاف من مستدرك مناقـب ، ولوامـع كافيـة لبـصائر االنـس يف شـرح االخبـار ، تلـوح 
منهــا أنــوار امللكــوت ، وريــاض مونقــة يف كفايــة اخلــصام مــن أنوارهــا املزريــة بالــدر النظــيم تفــوح 

  .لالهوتمنها نفحات ا
فجزاه اهللا عن آبائه األماجد خري مـا جـزى بـه ولـدا عـن والـد ، وأيـد اهللا اقالمـه يف رفـع 
األستار عن وجه احلق والصواب ، وأعلى ذكره يف الدين ما شهد ببارع فـضله القلـم والكتـاب 
، ومــألت بفــضائله صــدور املهــارق وبطــون الــدفاتر ، ونطقــت مبكارمــه ألــسنة األقــالم ، وأفــواه 

  .ابراحمل
  آمني آمني ال أرضى بواحدة 
  حىت أضيف إليها ألف أمينا 

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وامليامني من عرتته وسلم تسليما
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ــــد املــــذنب املــــسيء حــــسني بــــن حممــــد تقــــي النــــوري  ــــدائرة اخلــــاثرة العب ــــاه ال كتــــب بيمن
  .الطربسي

  ليلة الثاين عشر من شهر الصيام ،يف 
  أى ،ريف الناحية املقدسة سر من 

   حامدا مصليا1303سنة 

*)3(*   

   )1(تقريظ الفقيه الكبير الشيخ زين العابدين المازندراني الحائري 
چـون متـدرجا جملــدات كتـب مؤلفــات ومـصنفات آن جنـاب ســامي صـفات كــه .  ..«

بوده باشد در اين صفحات به دست علماء )  عبقات (و ) استقصاء االفحام ( عبارت از 
عرش درجات ملحوظ ومشاهد افتاد به اضعاف مضاعف آنچه شـنيده وفضالى اين عتبات 

م فـصلت من لـدن حكيم خبيـر (مى شد ديده شد ٍ كتاب أحكمت آياتـه ث ِ َ ٍ ِـ ِ َِ ْْ ُ َ ِـ ْ ُ َْ  ُ  ُـ ُ َ ْ  از صـفحاتش )ٌُ
ـــــون (منـــــودار ـــــشهده اْلمقرب َ كتـــــاب مرقـــــوم ي ُ َ َ َْ ُ ُْ ُ َ ٌ ُ ٌ ـــــدار ، از عنـــــاوينش )ِ ـــــات ( از اوراقـــــش پدي ٌ آي

ُمحكمات ه ٌ َ ْ ِن أم اْلكتاب ُ ِ ُ ( پيدا ، واز مـضامينش ) ه وليـعلموا ُـ هذا بـالغ للنـاس وليـنـذروا ب َ ُ ََ ْ َ ُ َِ ِِ ِـ َ ْ ِ ِ ٌ
ِأنما هو إله واحد وليذكر أولوا األْلباب  َ ْ ُ ُ ََ   َِ َِ ٌ ٌ ِ َ ُ ( هويدا ، از فصولش عاملى را تـاج تـشيع واستبـصار 

َ جنـات عـدن ت(بر سر اده ، واز ابوابش بسوى  ٍ ْ َ ُ ُجـري من تحتها األنهـار َ َْ ْ َـ ْ ِْ َ ْ ِـ  باـا گـشاده ، )ِ
ــــشياطين (كلمــــاتش  ِ وجعلناهــــا رجومــــا لل ِ ِ ً ُ َُ َْ ى الظــــالمين ( كالمــــش )َ ــــة اهللا عل َ أال لعن ِ ِ  ــــ َ َ ِ ُ َ ْ َ َ( ، 
ه لكـــم عـــدو مَ أ(مفـــاهيمش  ي آدم أن ال تـعبـــدوا الـــشيطان إن يكم يـــا بن د إل ُلـــم أعه ُ َ ُ َُ َْ ْ ُْ َُ َـــ َُ ِـــ َِ ْ ْ ْ َ ْ َ ََ ِـــ ْ َـــ ٌبـــين ْ ِ( 

ئس اْلقـــرين ( مـــضامينش در لـــسان حـــال اعـــدا ك بـعـــد اْلمـــشرقـين فب ُ يـــا ليـــت بـينـــي وبـيـن ِ َِ َ َِـــْ ِ ْ ْ ْ َْ ْ َ ََ ْ ُ َ ََ َـــ ِ َ َ( 
َ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين (دالئلش  ًِ ُ َ َِْ ٌِ ٌَ ِ ْ َ َُ    براهينش)ِ

__________________  
ألشـرف مث انتقـل اىل كـربالء املقدسـة واشـتغل بالتــدريس مـن كبـار الفقهـاء ومراجـع التقليـد ، درس يف النجـف ا) 1(

  . ودفن يف الصحن احلسيين الشريف1309 ذى القعدة سنة 16والتصنيف حىت توىف يف 
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َ كتاب أنزل إليك فال يكن في صدرك حرج منه لتـنذر به وذكرى للمؤمنين ( ِ ِ ِْ ُ َ َْ ِ ِْ ُِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُْ ُ ٌ َ ْ ََ َ ِ ْ َ َ َ ْ ٌَِ َ ِ ُْ(.  
ّخمـــالفني ديـــن مبـــني ســـدى اســـت متـــني ، واز جهـــت قلـــع بـــراى دفـــع يـــأجوج ومـــأجوج 

وقمع زمره معاندين مذهب وآئني چون تيغ أمري املؤمنني ، سيمرغ سريع النقـل عقـل از طـريان 
. بــسوى شــرف اخبــارش عــاجز ، مهــاى تيــز پــاى خيــال از وصــول بــسوى غــرف آثــارش قاصــر

رى ســر نــزده ، وتـــصنيفي در كتــيب بــه ايــن لياقـــت ومتانــت واتقــان تـــا اآلن از بنــان حتريــر حنريـــ
  .ّاثبات حقيت مذهب وايقان تا اين زمان از بيان تقرير حرب خبريى صادر وظاهر نگشته

از عبقـاتش رائحــه حتقيــق وزان ، واز استقــصايش استقــصا بـر مجيــع دالئــل قــوم عيــان ، 
  :وهللا در مؤلفها ومصنفها 

ٍكان للناس عجبا أن أوحينا إلـى رجل َ أ( ُـ ََ ِ ْ ْ ََ َْ ً َ ِ ِ نـهم أن أنذر النـاس وبـشر الـذين آمنـوا أن َ م َِ َ َُ َ ََ ِ ِ ِ  َ َْ ْـ ْ ُ ْ ِـ

ٌلهم قدم صدق عند ربهم قال اْلكافرون إن هذا لساحر مبين ُِ ٌ ِ َِ َ ِ َ ُ ِ َ ْ َ ِْ َ ْ ٍَ ْ ِ َ َ ُ..  .(.  

*)4(*   

   )1(تقريظ سماحة العالمة الحجة الفقيه السيد محمد حسين الشهرستاني 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

د هللا الــذي نــصر الــدين املبــني بالعلمــاء الراســخني ، ونفــى ــم عنــه بــدع املبتــدعني احلمــ
وانتحــال املبطلــني ، وفــضل مــدادهم علــى دمــاء الــشهداء يف الــدين ، ومل خيــل األرض مــنهم يف 
آن وال حــني ، والــصالة علــى ســيد العــاملني والنــيب قبــل املــاء والطــني ، وآلــه الــذين هــم ملعــات 

  أزهاره ، سيما وصيه ومعدنأنواره ، وعبقات 
__________________  

مــن أئمــة العلــم ومراجــع التقليــد يف كــربالء املقدســة ، وقــد انتهــت اليــه الرياســة يف التــدريس والزعامــة يف األمــور ) 1(
وخلـف آثـارا جليلـة . 1315بعد وفـاة أسـتاذه احملقـق األردكـاين ، اىل أن تـوىف ليلـة اخلمـيس الثالـث مـن شـوال سـنة 

  .على الثماننيتنيف 
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اســـراره ، الـــذي شـــبهه النـــيب صـــلى اهللا عليـــه باألنبيـــاء فكـــان موجبـــا الفتخـــارهم ال الفتخـــاره ، 
  :وبعد 

فــاين قــد نظــرت يف كتــاب عبقــات األنــوار يف امامــة األئمــة االطهــار علــيهم صــلوات اهللا 
 الفرقدين ، ومسـا وسالمه ما بقي الليل والنهار ، للموىل اجلليل والعامل النبيل ، الذي عال عاله

سـناؤه النـريين ، املـربأ مـن كــل شـني واحمللـى بكـل زيـن ، جممــع البحـرين جـامع الفـضلني املولــوي 
السيد حامد حسني ال زال حمبورا بكـل مـا يقربـه العـني ، مـشكور الـسعي يف النـشأتني ، فرأيتـه 

 للتـــدقيقات الـــيت كتابـــا متينـــا متقنـــا حاويـــا للتحقيقـــات الرشـــيقة الـــيت يهتـــز هلـــا النـــاظر ، جامعـــا
يطرب ا اخلاطر كم من عنق من الباطل به مكسور ، وكم من عـرق للـضاللة بـه مبتـور ، قـد 
أدحـــض بـــه أباطيـــل املبطلـــني ، وأوضـــح بـــه احلجـــج والرباهـــني علـــى احلـــق املبـــني وأرغـــم أنـــوف 

تقنـه املعاندين ، فلله دره من فاضل ما أفضله ، وعامل ما أكمله ، وبارع مـا أفهمـه ودقيـق مـا أ
ّ، قمع رؤس املشككني مبقامع احلديد ، وأذاب قلوم بشراب الصديد ، ومل يـدع هلـم ركنـا اال 
ّهدمـــه ، وال بابـــا اال ردمـــه ، وال عرقـــا اال قلعـــه ، وال شـــكا اال رفعـــه ، وال ريبـــا اال منعـــه ، وال  ّ ّ ّ

ّدلــيال اال صــدعه ، وال قــوال اال دفعــه ، وال قرنــا اال صــرعه ، وال مــذهبا اال ّ ّ  نقــضه ، وال رئيــسا ّ
ّاال رفضه ، وال كيدا اال دمره وال نقضا اال مسره ّ ّ.  

فجزاه اهللا عن الدين وأهله خري جزاء الصاحلني ، وأعطاه بكل حرف بيتا يف اجلنة كمـا 
  .وعد به على لسان الصادقني ، وحشره مع ااهدين يف زمن أجداده الطاهرين

أهــل هــذه النــواحي ببعــث ســائر الــدات مــن ونرجــو مــن املؤلــف دام بقــاه أن ميــن علــى 
ــــارك ، ونــــشره يف هــــذه األصــــقاع ، عــــسى أن ينفــــع بــــه مــــن طابــــت ســــريرته  هــــذا الكتــــاب املب
وحـــــسنت ســـــريته ، وســـــبقت لـــــه مـــــن اهللا العنايـــــة بـــــسعادته ، ومل يـــــستحق اخلـــــذالن واحلرمـــــان 

ظـان االجابـة ومـوارد وان ال ينـسانا مـن الـدعوات يف م. واهللا املستعان وعليه التكالن. بشقاوته
  :وقد قلت مرجتال . االستجابة ، والسالم هو اخلتام
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  عبقات فاحت من اهلند طيبا 
  عطست منه معطس احلرمني 
  فأشار احلسني باحلمد منه 
  ودعا شاكرا حلامد حسني 

  حرره اجلاين الفاين حممد حسني الشهرستاين عفي عنه وعن والديه بالنيب والوصي
   1303ة  مجادى االوىل سن26

  يف أرض كربالء املشرفة على مشرفها ألف ألف سالم وحتية 
  آمني واحلمد هللا رب العاملني

  بعض ما قيل في الكتاب  ـ 4
مث ضــع يــدك علــى أي كتــاب شــئت مــن كتــب الــرتاجم وفهــارس املــصنفات وغــري ذلــك 

 وحنــن نكتفــي كــذلك.  ..جتــد فيــه كلمــات جليلــة مــن أكــابر العلمــاء يف حــق كتــاب العبقــات
  :بذكر بعض تلك الكلمات ، وعليها فقس ما سواها 

  : الميرزا أبو الفضل الطهراني  ـ 1
عبقـــات األنـــوار تـــصنيف الـــسيد اجلليـــل ، احملـــدث العـــامل العامـــل ، نـــادرة الفلـــك .  ..«

وحسنة اهلنـد ، ومفخـرة لكهنـو وغـرة العـصر ، خـامت املتكلمـني ، املولـوي األمـري حامـد حـسني 
 وضــوعف بــره ، الــذي اعتقــد أنــه مل يــصنف مثــل هــذا الكتــاب 1كهنــوي املعاصــر اهلنــدي الل

املبــــارك منــــذ بدايــــة تأســــيس علــــم الكــــالم حــــىت اآلن يف مــــذهب الــــشيعة ، مــــن حيــــث اثبــــات 
  االتفاق يف النقل ، وكثرة االطالع على كلمات األعداء ، واإلحاطة بالروايات الواردة
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ه اال ماجد خـري جـزاء ولـد عـن والـده ، ووفـق فجزاه اهللا عن آبائ. من طرقهم يف باب الفضائل
  .)1(» خلفه الصاحل إلمتام هذا اخلري الناجح 

  : السيد محسن االمين العاملي  ـ 2
عبقــــات األنــــوار يف امامــــة األئمــــة االطهــــار بالفارســــية ، مل يكتــــب مثلــــه يف بابــــه يف « 

للــشاه عبــد ) رية التحفــة االثــين عــش( الــسلف واخللــف ، وهــو يف الــرد علــى بــاب االمامــة مــن 
العزيــز الــدهلوي ، فــان صــاحب التحفــة أنكــر مجلــة مــن األحاديــث املثبتــة امامــة أمــري املــؤمنني 

 ، فأثبت املرتجم تواتر كل واحد من تلك األحاديث من كتب من تسموا بأهل الـسنة 7ّعلي 
، وهــذا الكتــاب يــدل علــى طــول باعــه وســعة اطالعــه وهــو يف عــدة جملــدات ، منهــا جملــد يف 

ديث الطري ، وقد طبعت هذه الدات ببالد اهلند ، وقرأت نبذا من أحـدها فوجـدت مـادة ح
  .غزيرة وحبرا طاميا ، وعلمت منه ما للمؤلف من طول الباع وسعة االطالع

» .  ..وحبذا لو انربى أحد لتعريبها وطبعها بالعربية ، ولكـن اهلمـم عنـد العـرب خادمـة
)2(.  

  : اني وقال شيخنا الحجة الطهر ـ 3
  :وقال أيضا  .)3(» وهو أجل ما كتب يف هذا الباب من صدر اإلسالم اىل اآلن « 
  هو من الكتب الكالمية التارخيية الرجالية ، أتى فيه مبا ال مزيد« 

__________________  
  .100 ـ 99شفاء الصدور ) 1(
  .واحلمد هللا الذي وفقنا لتلبية هذا النداء. 371 / 18أعيان الشيعة ) 2(
  .348 / 1أعالم الشيعة ) 3(
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  .)1(» الحد من قبله 

  : وقال المحدث الكبير الشيخ القمي ما تعريبه  ـ 4
من صدر اإلسالم حىت يومنا احلاضـر ، وال يكـون ) العبقات ( مل يؤلف مثل كتاب « 

  .)2( » 7ذلك الحد اال بتوفيق وتأييد من اهللا تعاىل ورعاية من احلجة 

  : خ محمد على التبريزي ما تعريبه وقال المحقق الشي ـ 5
انــه مل يتنــاول أحــد منــذ صــدر اإلســالم ) عبقــات األنــوار ( ويظهــر ملــن راجــع كتــاب « 

وظـاهر .  ..علـى هـذا املنـوال ـ ال سـيما بـاب االمامـة منـه ـ حـىت عـصرنا احلاضـر علـم الكـالم
 تعــاىل وعنايــة لكــل مــتفطن خبــري أن هــذه اإلحاطــة الواســعة ال حتــصل الحــد اال بتأييــد مــن اهللا

  .)3(» من ويل العصر عجل اهللا فرجه 

  األحاديث التي تم البحث عنها ـ 5
  :قد ذكرنا أن املؤلف جعل كتابه يف منهجني 

وهذا . يف اآليات اليت تعرض هلا صاحب التحفة وهي ستة ، ذكرناها سابقا) االول ( 
ان هــذا : يف الذريعــة مؤلــف كــال أو بعــضا لكــن  ـ كمــا يف بعــض جملــدات الكتــاب ـ املــنهج

  .)4(املنهج تام وخملوط يف املكتبة الناصرية ، ويوجد يف غريها أيضا 
__________________  

  .149مصفى املقال يف مصنفي علم الرجال ) 1(
  .92 ـ 91وانظر الفوائد الرضوية . 177هدية األحباب يف املعروفني بالكىن واأللقاب ) 2(
  .432 / 3 بالكنية واللقب رحيانة األدب يف املعروفني) 3(
  .214 / 15الذريعة اىل تصانيف الشيعة ) 4(
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يف األحاديـــث الــيت تعـــرض هلـــا الــدهلوي ، وهـــي اثنـــا عــشر حـــديثا ، ذكرنـــا ) والثــاين ( 
  .نصوصها على الرتتيب سابقا

  :وقد كمل البحث عن األحاديث التالية منها 
  .حديث الغدير ـ 1
  .حديث املنزلة ـ 2
  .يةحديث الوال ـ 3
  .حديث الطري ـ 4
  .حديث الباب ـ 5
  .حديث التشبيه ـ 6
  .حديث املناصبة ـ 7
  .حديث النور ـ 8
  .ومعه حديث السفينة ـ حديث الثقلني ـ 9

  .)1(الد االول منه . حديث خيرب ـ 10
  :وقد وقع البحث عن كل واحد هذه األحاديث يف جهتني 

 مـن كتـب العامـة ، بأسـلوب لطيـف ، إذ يف سند احلـديث ، فأثبـت تـواتره) : االوىل ( 
 ومـن رواه عـنهم مـن التـابعني ، مث 6يورد احلـديث مث يـذكر رواتـه مـن الـصحابة عـن رسـول اهللا 

كل ذلك حسب سين وفيـام ، .  ..من رواه عن التابعني من تابعيهم مث من أخرجه يف كتابه
  .مع ترمجة كل واحد منهم مثبتا وثاقته وجاللته لدى تلك الطائفة

ـــة 7فأثبـــت داللتـــه علـــى امامـــة أمـــري املـــؤمنني : يف داللـــة احلـــديث ) : الثانيـــة (   باالدل
وإذا ثبتــت إمامتــه بــال فــصل ثبتــت لولــده .  ..العقليــة والنقليــة مــن خمتلــف كتــب العامــة املعتــربة

  . كما هو واضح:األحد عشر 
__________________  

  . حفيد املؤلفذكر ذلك لنا احلجة املرحوم السيد حممد سعيد) 1(
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   ـ مؤلفو هذه المجلدات وما طبع منها6
مث انه قد اشرتك يف اجناز البحث يف تلك الدات السيد حامد حسني وولده وحفيـده 

  :، فأجنز السيد املؤلف ـ السيد حامد حسني ـ من هذه املهمة البحث عن 
  .حديث الغدير ، سندا وداللة ـ 1
  .حديث املنزلة ، سندا وداللة ـ 2
  .حديث الوالية ، سندا وداللة ـ 3
  .حديث التشبيه ، سندا وداللة ـ 4
  .حديث النور ، سندا وداللة ـ 5

  .وهذه الدات كلها مطبوعة
 ـ الــسيد ناصــر حــسني ـ وملــا مل ميهلــه األجــل إلكمــال ســائر األحاديــث ، أخــذ ولــده

  :يكمل هذا املنهج متبعا أسلوب والده املرحوم وخطته املرسومة فكتب 
  .حديث الطري ، سندا وداللة ـ 1
  .حديث الباب ، سندا وداللة ـ 2
  .ومعه حديث السفينة ، سندا وداللة ـ حديث الثقلني ـ 3

وقـــد طبعـــت هـــذه أيـــضا ، وأعيـــد طبـــع الـــد االول مـــن جملـــديت حـــديث الغـــدير للمـــرة 
مــة الروضــايت الثانيــة يف ايــران ، وكــذا حــديث الثقلــني يف ســتة أجــزاء مــع فهــارس باهتمــام العال

  .وزمالئه يف أصفهان
  :فأكمل  ـ السيد حممد سعيد ـ وجاء حفيده

  .حديث املناصبة ، سندا وداللة ـ 1
  .حديث خيرب ، سندا فقط ـ 2

جملــدا حــول ) 16(ومل يطبــع منهمــا شــيء ، فالــدات املطبوعــة مــن هــذه املوســعة هــي 
اآلخـر للداللـة ، ومل يكتــب أحاديـث باعتبـار أن كـل حــديث يف جملـدين أحـدمها للــسند و) 8(

  :من األحاديث االثين عشر 
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  .حديث احلق ـ 1
  .)1(حديث خيرب ، القسم الثاين منه  ـ 2

( ان الـــسيد ناصـــر حـــسني وولـــده قـــد جعـــال مـــا ألفـــاه وأكمـــاله مـــن : واجلـــدير بالـــذكر 
عليه قد باسم السيد حامد حسني جتليال له وتقديرا جلهوده ، وألنه رمحة اهللا تعاىل ) العبقات 

رسم اخلطوط جلميع هذه األحاديث االثين عشر ، وفهرس رءوس اقالمها وأمهات مطالبهـا ، 
  ... .وأشر على املصادر املوجودة لديه يف أوائلها تسهيال إلخراج ما يريد منها

  استفادة المؤلفين من الكتاب  ـ 7
مامــــة وقــــد أصــــبح هــــذا الكتــــاب مــــن أهــــم املوســــوعات العلميــــة ، وأمهــــات مــــصادر اال

والكـــالم والعلـــوم اإلســـالمية ، منـــذ صـــدوره حـــىت يومنـــا هـــذا ، إذ اعتمـــد عليـــه كبـــار العلمـــاء 
االعالم ومـشاهري املـؤلفني والكتـاب ، مـن معاصـري املؤلـف فمـن بعـدهم بـني ناقـل عنـه وحميـل 

  :اليه ، يف شىت حبوثهم وخمتلف مؤلفام ، ومنهم 
مـستدرك الوسـائل ومـستنبط (  النـوري يف العالمة احملدث الكبري احلاج مريزا حسني ـ 1
  .وبعض مؤلفاته األخرى) املسائل 

  .)هداية املوحدين ( آية اهللا املوىل أمحد الكوزكناىن يف  ـ 2
  .)آالء الرمحن ( آية اهللا الشيخ حممد جواد البالغى يف  ـ 3
  .)أصل الشيعة وأصوهلا ( آية اهللا الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء يف  ـ 4
ـــارة ( لعالمـــة احملقـــق املـــريزا أبـــو الفـــضل الطهـــراين يف ا ـ 5 شـــفاء الـــصدور يف شـــرح زي
  .)العاشور 
  .العالمة احملدث الشيخ عباس القمي يف بعض تآليفه ـ 6

__________________  
  .أخذنا هذا من العالمة احلجة السيد حممد سعيد ، وذكر ان ما كتبه هو باللغة العربية) 1(
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  .م الدين العسكري يف مجلة من مؤلفاتهالعالمة الشيخ جن ـ 7
  .)حديث الثقلني ( العالمة الشيخ قوام الدين الوشنوي يف  ـ 8
حتـت اشـراف زعـيم ) جـامع أحاديـث الـشيعة ( العلمـاء األفاضـل املؤلفـون لكتـاب  ـ 9

  .;الطائفة يف عصره السيد حسني الطباطبائي الربوجردي 
) حـديث الغـدير (  يف كتـاب ;للكهنـوي العالمة السيد سبط احلسن اهلنـدي ا ـ 10

  .بلغة أردو
: يف آيـة ) تفـسري التكميـل ( العالمة السيد مرتضى حسني الفتحپوري يف كتاب  ـ 11

ْ اْليـوم أكملت لكم دينكم ( ْ َُ ُ َْ ِ َ ُ ْ َ َ ْ   .النازلة يف واقعة غدير خم.  ..)َ
أهــل العالمــة الــسيد صــديق حــسن خــان القنــوجي ، مــن مــشاهري املــؤلفني مــن  ـ 12

  .)أجبد العلوم ( السنة ، املعاصرين لصاحب العبقات يف اهلند ، يف كتابه 
فقـد ) الغـدير ( العالمة احلجة ااهد الشيخ عبد احلـسني االميـين يف أثـره اخلالـد  ـ 13

السيد مري حامد حسني ابن السيد حممد قلي املوسوي اهلندي اللكهنـوي املتـوىف «  : ;قال 
ذكر حديث الغدير وطرقـه وتـواتره ومفـاده يف جملـدين ضـخمني ، .  سنة60 عن 1306سنة 

  .يف ألف ومثان صحائف ومها من جملدات كتابه الكبري العبقات
ســيف مــن ســيوف اهللا املــشهورة علــى  ـ كوالــده املقــدس ـ وهــذا الــسيد الطــاهر العظــيم

ـــدين ، وآيـــة كـــربى مـــن آيـــات اهللا ســـبحانه ، قـــد أمت  بـــه احلجـــة أعدائـــه ، ورايـــة ظفـــر احلـــق وال
  .وأوضح احملجة

وأمــا كتابــه العبقــات فقــد فــاح أرجيــه بــني البــيت العــامل ، وطبــق حديثــه املــشرق واملغــرب ، 
وقد عرف من وقـف عليـه انـه ذلـك الكتـاب املعجـز املبـني الـذي ال يأتيـه الباطـل مـن بـني يديـه 

  .وال من خلفه
  ه ولوالدهوقد استفدنا كثريا من علومه املودعة يف هذا السفر القيم ، فل
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   ـ ترجمته الى اللغات8
مل ينتـشر اىل اآلن ـ حـسبما نعلـم ـ كتـاب بعنـوان ترمجـة كتـاب عبقـات األنـوار بلغـة مـن 
ّاللغات ، وان كنا وجدنا بعض املؤلفات باللغة العربية كل مطالبه أو جلها من كتاب العبقات 

و ترمجتـــه اىل اللغـــة لكـــن ال ريـــب يف تـــصدي بعـــض العلمـــاء والفـــضالء لتعريـــب الكتـــاب ا... 
  :ومن ذلك ... يف خالل هذه املدة املديدة ... ملخصا أو غري ملخص ... االردوية 
 فانــه ;للعالمــة احملــدث الــشيخ عبــاس القمــي . فــيض القــدير يف حــديث الغــدير ـ 1

وهو موجود لدى جنـل املؤلـف حفظـه  . ..ملخص من جملد حديث الغدير من عبقات األنوار
  .ّيف قم املقدسة) در راه حق (  مؤسسة اهللا ، وقد نشرته

الثمـــرات للـــسيد حمـــسن نـــواب بـــن الـــسيد أمحـــد النـــواب اللكهنـــوي فانـــه تعريـــب  ـ 2
  .ذكره صاحب الذريعة. وتلخيص لدات من كتاب العبقات

خلـص فيـه  ـ وسـنرتجم لـه ـ حلفيـد املؤلـف الـسيد حممـد سـعيد. حـديث مدينـة العلـم ـ 3
  .ذا مطبوع بالنجف األشرفوه. جملد حديث مدينة العلم

  ّفشل القوم في الرد عليه  ـ 9
قـد أشـرنا ســابقا اىل أن نـشاط االمـام الــسيد دلـدار علـى النقــوي هـو الـسبب يف تــأليف 

، وأن ذلـــــك كـــــان بدايـــــة فـــــصل جديـــــد للـــــصراع العقائـــــدي بـــــني » التحفـــــة االثـــــين عـــــشرية « 
هـو » التحفـة « ول مـن رد علـى فـأ.  ..الطائفتني علـى صـعيد املؤلفـات يف الـردود واملناقـشات

الـــصوارم اإلهليـــات يف قطـــع شـــبهات « الـــسيد دلـــدار علـــي نفـــسه ، حيـــث رد عليهـــا بكتـــاب 
 فـرد عليــه رشــيد الــدين الــدهلوي تلميــذ .»صــارم اإلســالم « وكتــاب » عابـدي العــزى والــالت 

«  فـــرد عليـــه حكـــيم بـــاقر علـــي خـــان بكتـــاب .»الـــشوكة العمريـــة « صـــاحب التحفـــة بكتـــاب 
  .»ملة احليدرية احل
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  .)1(» الطاهر منا الشكر املتواصل ، ومن اهللا تعاىل هلما أجزل األجور 
فــرد عليــه » النزهــة االثنــا عــشرية « بكتــاب » التحفــة « ورد املــريزا حممــد الكامــل علــى 

« ، فــرد عليــه الــسيد جعفــر املوســوي بكتــاب » رجــوم الــشياطني « أحــد العامــة بكتــاب أمســاه 
  .» رد رجوم الشياطني معني الصادقني يف

األجنــاد االثنــا عــشرية «  بـــ ورد الــسيد حممــد قلــي والــد صــاحب العبقــات علــى التحفــة
«  فـــرد عليـــه حممـــد رشـــيد الـــدهلوي ، فعـــاد الـــسيد حممـــد قلـــي ورد عليـــه بكتـــاب .»احملمديـــة 

  .»االجوبة الفاخرة يف الرد على االشاعرة 
 والـرد بـني الطـرفني ، فـان كـال مـن موضع األخذ» التحفة « اذن بقيت مواضيع كتاب 

السيد دلدار علي وصـاحب التحفـة أسـس ملذهبـه مدرسـة وقـاد حركـة وتـزعم أسـرة علميـة ورىب 
  . ..تالمذة

حىت جاء دور صاحب عبقات األنوار ، فألف كتابـه العظـيم يف ظـروف ال يـصدر عـن 
فتـه ، كحيــدر علــي الـشيعة شــيء اال وقـد رد عليــه مــن قبـل تالمــذة الـدهلوي واملــدافعني عــن حت

الفيض آبادى ، وحممد رشـيد الـدين الـدهلوي ، وغريمهـا مـن مـشاهري املعاصـرين لـه مـن علمـاء 
  . ..أهل السنة

ولكــن مل نــسمع حــىت اآلن صــدور كتــاب يف الــرد علــى عبقــات األنــوار ، ممــا يــدل علــى 
  .فان عدم الرد هنا كاف يف الداللة على العجز.  ..عجز القوم عن الرد عليه

 يف 1341 اىل ذلــك مــا ذكـــره احملقــق الــسين عبــد احلـــي اللكهنــوي املتــوىف ســـنة أضــف
« :  قـائال 1291برتمجة املولوي أمري حسن السهـسواين املتـوىف سـنة » نزهة اخلواطر « كتابه 

ان موالنـــــا حيـــــدر علـــــي الفـــــيض آبـــــادي اســـــتقدمه اىل : واين مسعـــــت بعـــــض الفـــــضالء يقـــــول 
 الن أوقاتـه ال .»عبقـات األنـوار « هريا ليعينـه يف الـرد علـى حيدرآباد ورتب له ثالمثائة ربيـة شـ

اين ال أرضـــى بـــأن أحتمـــل هـــم : فـــأىب قبولـــه وقـــال . يفـــرغ لـــذلك لكثـــرة اخلـــدمات الـــسلطانية
  ثالمثائة ربية ،

__________________  
  .156 / 1الغدير ) 1(
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  .)1( » ؟ وفيهم أبذهلا؟أين أضعها
  ؟ت السلطانية أكثر من الرد على العبقاتترى أن حيدر علي كان يهتم باخلدماأ
تــرى أن املــانع للسهـــسواين عــن قبـــول الــدعوة عـــدم متكنــه مـــن حتمــل هـــم الربيــات أيـــن أ

  ؟يضعها وفيم يبذهلا
واال لـــرتك الفـــيض آبـــادي اخلـــدمات الـــسلطانية حـــىت .  ..احلقيقـــة هـــي العجـــز عـــن الـــرد

 حـــسني حيـــث اعتـــزل النـــاس ، كمـــا فعـــل الـــسيد حامـــد» العبقـــات « االنتهـــاء مـــن الـــرد علـــى 
  .»التحفة « والشئون االجتماعية حىت وفق للرد على 

ولـــو كـــان السهـــسواين قـــادرا علـــى الـــرد علـــى العبقـــات للـــىب الـــدعوة وأخـــذ الربيـــات بـــل 
  . ..استحق األكثر من الثالمثائة بأضعاف مضاعفة

 يف ولــو كـــان صــادقا يف العـــذر الـــذي ذكــره حلـــضر اىل حيـــدرآباد وأعــان الفـــيض آبـــادي
  . ..مث اعتذر عن قبول الربيات.  ..تلك املهمة

.  ..ال ميكــن الــرد عليــه.  ..وكــذلك كتــاب العبقــات.  ..احلقيقــة هــي العجــز عــن الــرد
والـــرادين » التحفـــة « فكـــان القـــول الفـــصل ، والكـــالم احلاســـم يف النـــزاع والـــصراع بـــني أنـــصار 

ملعجــز املبــني ، الــذي ال يأتيــه ألنــه الكتــاب ا . ..وهــذا مــن خــصائص هــذا الكتــاب.  ..عليهــا
فــال جــرم أن أمجــع علمــاء الــشيعة علــى أنــه مل يكتــب .  ..الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه

  .فلله دره وعليه أجره.  ..مثله يف بابه بني السلف واخللف
__________________  

  .79 / 7نزهة اخلواطر ) 1(
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  الباب السادس 

   )1(ترجمة مشاهير بيت صاحب العبقات 

*)1(*   

  ترجمة السيد محمد قلى 
الــسيد حممــد قلــي ابــن الــسيد حممــد حــسني املعــروف بالــسيد اهللا كــرم ابــن الــسيد : هــو 

حامــد حــسني ابــن الــسيد زيــن العابــدين ابــن الــسيد حممــد املعــروف بالــسيد البــوالقي ابــن الــسيد 
 جعفــر ابــن حممــد املعــروف بالــسيد مــدا ابــن الــسيد حــسني املعــروف بالــسيد ميئهــر ابــن الــسيد

الـسيد علـي ابـن الــسيد كبـري الـدين ابــن الـسيد مشـس الــدين ابـن الـسيد مجــال الـدين ابـن الــسيد 
شــهاب الــدين أىب املظفــر حــسني امللقــب بــسيد الــسادات املعــروف بالــسيد عــالء الــدين أعلــى 
بزرك ابن السيد حممد املعـروف بالـسيد عـز الـدين ابـن الـسيد شـرف الـدين أيب طالـب املعـروف 

د األشرف ابن السيد حممد امللقب باملهدي املعروف بالسيد حممـد احملـروق ابـن محـزة ابـن بالسي
علي بن أيب حممد بن جعفر بـن مهـدي بـن أيب طالـب بـن علـي بـن محـزة بـن أيب القاسـم محـزة 
ابــن االمــام أيب ابــراهيم موســى الكــاظم ابــن االمــام أيب عبــد اهللا جعفــر الــصادق ابــن االمــام أىب 

باقر ابن االمام أىب حممد علي زيـن العابـدين ابـن الـسبط الـشهيد االمـام أىب عبـد جعفر حممد ال
  اهللا احلسني ابن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب صلوات اهللا

__________________  
ان هـــذا البيـــت اجلليـــل مـــن البيـــوت الـــيت غمرهـــا اهللا برمحتـــه ، فقـــد صـــب « : ; قـــال شـــيخنا احلجـــة الطهـــراين ) 1(

ــام ، ســــبحانه وت ــيهم القابليــــات وغطــــاهم باإلهلــ ــيهم املــــؤهالت واســــبل علــ عــــاىل علــــى أعالمــــه املواهــــب ، وأمطــــر علــ
ــيهم فلــــم يــــضيعوها ــدر نعــــم اهللا علــ ــد عرفــــوا قــ بــــل كرســــوا حيــــام وبــــذلوا جهــــودهم وأفنــــوا  .واحــــاطهم بــــالتوفيق ، فقــ

اجلعفـري ، فخـدمام للــشرع أعمـارهم يف الـذب عـن حيـاض الــدين ، وسـعوا سـعيا حثيثـا يف تـشييد دعــائم املـذهب 
الـــشريف وتفـــانيهم دون إعـــالن كلمـــة احلـــق غـــري قابلـــة للحـــد واإلحـــصاء ، ولـــذا وجـــب حقهـــم علـــى مجيـــع الـــشيعة 

  .148 / 2اعالم الشيعة ـ الكرام الربرة ـ » .  ..االمامية ممن عرف قدر نفسه واهتم لدينه ومذهبه
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  .)1(وسالمه عليهم أمجعني 
 كثــري التتبــع ، جامعــا بــني املعقــول واملنقــول ، جــدليا حــسن متكلمــا ، حمققــا ،: كــان 

املنـــاظرة ، ومـــن كبـــار علمـــاء االماميـــة يف بـــالد اهلنـــد ، وكـــان لـــه االهتمـــام البـــالغ يف الـــرد علـــى 
  .املخالفني ، وقد قام بذلك أحسن قيام

  : والدته 
دة  يف بلـ1188ولد السيد حممد قلـي يـوم االثنـني اخلـامس مـن شـهر ذي القعـدة سـنة 

  .)2(كنتور 

  : أساتذته 
االمــام األكــرب الــسيد دلــدار علــي النقــوي ، : مل يــذكر املرتمجــون لــه مــن أســاتذته ســوى 

ولعلــه مل يأخــذ اال منــه ومل حيــضر علــى غــريه ، إذ بــه الكفايــة يف مجيــع العلــوم كمــا يظهــر مــن 
  .)3(تراجم العلماء له 

__________________  
  . عن تذكرة ناصر امللة2الفضل اجللى ص . 25 / 2تكملة جنوم السماء ) 1(
  .الفضل اجللى) 2(
من أعـاظم علمـاء الـشيعة يف عـصره وكبـار فحـول علمـاء اهلنـد ، وهـو الـذي نـشر عقائـد الـشيعة هنـاك ، : هو ) 3(

 ومــن غــريه ، قــرأ يف اهلنــد ، ;عــرب عنــه الــشيخ صــاحب اجلــواهر بكلمــات قلمــا جــاءت يف حــق أحــد مــن الــشيخ 
اق فحــضر يف كـــربالء املقدســة علـــى الوحيـــد البهبهــاين وصـــاحب الريــاض واملـــريزا الـــشهرستاين ، ويف وهــاجر اىل العـــر

النجــف األشــرف علــى الــسيد حبــر العلــوم ، مث ســافر اىل مــشهد الرضــا ، فحــضر هنــاك علــى الــشهيد الــسيد حممـــد 
مينـة ، وخلـف آثـارا جليلـة يف مهدى ابن هداية اهللا اخلراسـاين ، مث رجـع اىل بـالده حـامال اإلجـازات والـشهادات الث

 ، وتـــوىف ســـنة 1166الفقـــه واألصـــول والفلـــسفة والكـــالم ، وأوالدا علمـــاء أبـــرار ســـتأتى تـــراجم بعـــضهم ولـــد ســـنة 
1235.  

  948 ، اعالم الشيعة الرتمجة رقم 230 / 4رحيانة األدب 
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  : مؤلفاته 
  .)1(تطهري املؤمنني عن جناسة املشركني  ـ 1
  .)2(علم الصرف تكميل امليزان يف  ـ 2
  .)3(رسالة يف التقية  ـ 3
  .)4(تقريب االفهام يف تفسري آيات االحكام  ـ 4
  . يف الرد على الشوكة العمرية لرشيد الدين الدهلوي)5(الشعلة الظفرية  ـ 5
  .حكم أحاديث الصحيحني ـ 6
  .)6(الفتوحات احليدرية ، يف الرد على كتاب الصراط املستقيم لعبد احلق الدهلوي  ـ 7
  .)7(أحكام العدالة العلوية  ـ 8
  .)8(احلواشي واملطالعات  ـ 9

  .)9(رسالة يف الكبائر  ـ 10
  .)10(االجوبة الفاخرة يف رد االشاعرة  ـ 11

نفـــاق الــــشيخني « : لكـــن يف نزهــــة اخلـــواطر » نفــــاق الـــشيخني « وذكـــروا يف مؤلفاتـــه 
  .فيكون كتابا واحدا» حبكم أحاديث الصحيحني 

__________________  
  .202 / 4الذريعة ) 1(
  .416 / 4املصدر ) 2(
  .405 / 4املصدر ) 3(
  .466 / 4املصدر ) 4(
  .199 / 14املصدر ) 5(
  .116 / 16املصدر ) 6(
  .299 / 1املصدر ) 7(
  .القول اجللى) 8(
  .259 / 17الذريعة ) 9(
  .677 / 2املصدر ) 10(
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ـــا عـــشرية ( ب مـــن هـــذا باالضـــافة اىل كتبـــه الـــيت رد ـــا علـــى أبـــوا والـــيت ) التحفـــة االثن
  .سنوافيك بأمسائها

  : وفاته 
 وقد أرخه العالمـة الـسيد حممـد .)1( رمحة اهللا تعاىل عليه 1260 حمرم سنة 4وتويف يف 

  .»ملوته هو اقبال يوم عاشوراء « ) : أحسن الوديعة ( عباس التسرتي بقوله كما يف 

*)2(*   

  ترجمة السيد حامد حسين 
  . ..يد حامد حسني ابن السيد حممد قلي املذكورالس: هو 

  : كلمات العلماء في حقه 

  : قال الحجة االمين العاملي  ـ 1
كـان مـن أكـابر املتكلمـني البـاحثني عــن اسـرار الديانـة ، والـذابني عـن بيـضة الــشريعة « 

واآلثـار ، وحوزة الدين احلنيف ، عالمة حنريرا ماهرا بـصناعة الكـالم واجلـدل ، حميطـا باألخبـار 
واســــع االطــــالع ، كثــــري التتبــــع ، دائــــم املطالعــــة ، مل يــــر مثلــــه يف صــــناعة الكــــالم واإلحاطــــة 

  .باألخبار واآلثار يف عصره بل وقبل عصره بزمان طويل وبعد عصره حىت اليوم
انــه مل ينبــغ مثلــه يف ذلــك بــني االماميــة بعــد عــصر املفيــد واملرتــضى مل نكــن : ولــو قلنــا 
وساعده على ذلك ما يف بالده مـن حريـة ) العبقات ( لك من مطالعة كتابه مبالغني ، يعلم ذ

  الفكر والقول والتأليف والنشر ، وطار صيته
__________________  

الفـضل اجللـى يف ترمجـة الـسيد حممـد . 161 / 46 ، أعيـان الـشيعة 55 / 4رحيانـة األدب : مصادر الرتمجة ) 1(
  .قلى
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  . عظماء العلماءيف الشرق والغرب وأذعن لفضله
وكان جامعا لكثري من فنون العلم ، متكلما ، حمدثا ، رجاليا ، أديبـا ، قـضى عمـره يف 

  .)1(» الدرس والتصنيف والتأليف واملطالعة 

  : وقال شيخنا الحجة الطهراني ما ملخصه  ـ 2
 من أكابر متكلمي االمامية وأعاظم علماء الشيعة املتبحرين يف أوليـات هـذا القـرن ،« 

كـــان كثـــري التتبـــع ، واســـع االطـــالع واإلحاطـــة باآلثـــار واالخبـــار والـــرتاث اإلســـالمي ، بلـــغ يف 
ذلـــك مبلغـــا مل يبلغـــه أحـــد مـــن معاصـــريه وال املتـــأخرين عنـــه ، بـــل وال كثـــري مـــن أعـــالم القـــرون 
السابقة ، أفىن عمره الـشريف يف البحـث عـن اسـرار الديانـة والـذب عـن بيـضة اإلسـالم وحـوزة 

نيف ، وال أعهد يف القرون املتأخرة من جاهد جهاده وبذل يف سبيل احلقـائق الراهنـة الدين احل
طارفـــه وتـــالده ، ومل تـــر عـــني الزمـــان يف مجيـــع األمـــصار واالعـــصار مـــضاهيا لـــه يف تتبعـــه وكثـــرة 

  .اطالعه ودقته وذكائه وشدة حفظه وضبطه
ني ، وأعالم علمـاء كان من أكابر املتكلم) : التكملة ( قال سيدنا احلسن الصدر يف 

الــدين وأســاطني املنــاظرين ااهــدين ، بــذل عمــره يف نــصرة الــدين ومحايــة شــريعة ســيد املرســلني 
واألئمة اهلادين ، بتحقيقات أنيقـة وتـدقيقات رشـيقة ، واحتجاجـات برهانيـة ، وإلزامـات نبويـة 

) رية التحفــــة االثــــين عــــش( ، واســــتدالالت علويــــة ، ونقــــوض رضــــوية حــــىت عــــاد البــــاب مــــن 
  :خطابات شعرية وعبارات هندية تضحك منها الربية ، وال عجب 

ـــــــــــــــــــــشبل مـــــــــــــــــــــن ذاك اهلزبـــــــــــــــــــــر وامنـــــــــــــــــــــا   فال

  
ــــــــــد األســــــــــود الــــــــــضاريات أســــــــــودا      .)2(» تل

  

__________________  
  .371 / 18أعيان الشيعة ) 1(
  .347 / 1أعالم الشيعة ) 2(
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  : وقال المحقق الشيخ محمد على التبريزي ما تعريبه  ـ 3
 حجـة اإلسـالم واملـسلمني ، لـسان الفقهـاء واتهـدين ، ترمجـان احلكمـاء واملتكلمــني «

عالمــة العــصر مــري حامــد حــسني ، مــن ثقــات وأركــان علمــاء االماميــة ، ووجــوه وأعيــان فقهــاء 
االثـين عـشرية ، كـان جامعـا للعلـوم العقليـة والنقليـة ، بـل مـن آيـات اهللا وحجـج الفرقـة احملقـة ، 

شيعة بــل االمــة اإلســالمية ، وبــاالخص فانــه يعــد مــن أســباب افتخــار قرننــا علــى ومــن خمــافر الــ
  .)1(» .  ..سائر القرون

  : وقال العالمة المحدث القمي ما تعريبه  ـ 4
السيد األجل العالمة والفاضل الورع الفهامة ، الفقيه املتكلم احملقـق واملفـسر احملـدث « 

 يف العــــاملني ، وناشــــر مــــذهب آبائــــه الطــــاهرين ، املــــدقق ، حجــــة اإلســــالم واملــــسلمني آيــــة اهللا
الـــسيف القـــاطع والـــركن الـــدافع والبحـــر الزاخـــر والـــسحاب املـــاطر ، الـــذي شـــهد بكثـــرة فـــضله 

  :العاكف والبادي ، وارتوى من حبار علمه الضمآن والصادي 
  هو البحر ال بل دون ما علمه البحر 
  هو البدر ال بل دون طلعته البدر 

   دونه النجم طلعة هو النجم ال بل
  هو الدر ال بل دون منطقه الدر 

  هو العامل املشهور يف العصر والذي 
  به بني أرباب النهى افتخر العصر 

  هو الكامل األوصاف يف العلم والنقي 
  فطاب به يف كل ما قطر الذكر 

  حماسنه جلت عن احلصر وازدهى 
  بأوصافه نظم القصائد والنثر

__________________  
  .432 / 3حيانة األدب ر) 1(
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فــان وجــوده كــان مــن آيــات اهللا وحجــج الــشيعة االثــين عــشرية ، ومــن طــالع : وباجلملــة 
ال ســيما يف مبحـــث  ـ يعلـــم انــه مل يــصنف علـــى هــذا املنـــوال يف الكــالم) العبقــات ( كتابــه 
  .)1(» .  ..من صدر اإلسالم حىت اآلن ـ االمامة

  : وقال عمر رضا كحالة  ـ 5
  .)2(» .  .. ، متكلم ، فقيه ، أديبأمري.  ..«

  : وقال صاحب تكملة نجوم السماء  ـ 6
آيــة اهللا يف العــاملني وحجتــه علــى اجلاحــدين ، وارث علــوم أوصــياء خــري البــشر اــدد « 

للمــذهب اجلعفــري علــى رأس املائــة الثالثــة عــشر ، موالنــا ومــوىل الكــونني املقتفــي آلثــار آبائــه 
  . حسني أعلى اهللا مقامه وزاد يف اخللد إكرامهاملصطفني جناب السيد حامد

بلــغ يف علــو املرتبــة ومســو املنزلــة مقامــا تقــصر عقــول العقــالء وألبــاب االلبــاء عــن دركــه ، 
  .)3(» .  ..وتعجز ألسنة البلغاء وقرائح الفصحاء عن بيان أيسر فضائله

  : وقال صاحب المآثر واآلثار  ـ 7
آليـــات االهليـــة ، وحجـــة مـــن حجـــج الـــشيعة مـــري حامـــد حـــسني اللكهنـــوي آيـــة مـــن ا« 

االثــين عـــشرية ، مجـــع اىل الفقــه التـــضلع يف علـــم احلـــديث واإلحاطــة باألخبـــار واآلثـــار وتـــراجم 
رجــال الفــريقني ، فكــان يف ذلــك املتفــرد بــني االماميــة ، وهــو صــاحب املقــام املــشهود واملوقــف 

  املشهور بني املسلمني يف فن
__________________  

  .92 ـ 91ئد الرضوية الفوا) 1(
  .معجم املؤلفني) 2(
  .24 / 2تكملة جنوم السماء ) 3(
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ومـن وقـف علـى كتابـه عبقـات األنـوار علـم انـه مل يـصنف  ـ وال سيما مبحـث االمامـة ـ الكالم
ومـن األمـارات علـى كونـه مؤيـدا مـن عنـد اهللا .  ..على منواله يف الشيعة مـن األولـني واآلخـرين

  .)1(» .  ..نصر اهللا الكابلي الذي انتحل الدهلوي كلهظفره بكتاب الصواقع ل

  : وقال صاحب احسن الوديعة  ـ 8
لـــسان الفقهـــاء واتهـــدين ، وترمجـــان احلكمـــاء واملتكلمـــني ، وســـند احملـــدثني موالنـــا « 

 مــن أكــابر املتكلمــني البــاحثني يف الديانــة ، والــذابني عــن ;كــان .  ..الــسيد حامــد حــسني
 الـــدين احلنيـــف ، وقـــد طـــار صـــيته يف الـــشرق والغـــرب ، وأذعـــن بفـــضله بيـــضة الـــشريعة وحـــوزة

صـــناديد العجـــم والعـــرب ، وكـــان جامعـــا لفنـــون العلـــم ، واســـع اإلحاطـــة ، كثـــري التتبـــع ، دائـــم 
أريبـا ، وقـد قـضى عمـره الـشريف يف التـصنيف والتـأليف ، فيقـال ا املطالعة ، حمـدثا رجاليـا أديبـ

  .العمل ، فأضحى يكتب باليسرىانه كتب بيمناه حىت عجزت بكثرة 
ولـــه مكتبـــة كبـــرية يف لكهنـــو ، وحيـــدة يف كثـــرة العـــدد مـــن صـــنوف الكتـــب ، وال ســـيما 

  .كتب املخالفني
وباجلملـــة ، فهـــو يف الـــديار اهلنديـــة ســـيد املـــسلمني حقـــا وشـــيخ اإلســـالم صـــدقا وأهـــل 

طــالع وســعة عــصره كلهــم مــذعنون لعلــو شــأنه يف الــدين والــسيادة وحــسن االعتقــاد وكثــرة اال
  .)2(» الباع ولزوم طريقة السلف 

  : أساتذته 
 املقدمات ومبادئ العلوم والكالم على والده العالمة ، وأخذ لفقه واألصـول عـن 1قرأ 

   بن السيد دلدار علي املذكور سابقا)3(السيد حسني 
__________________  

  .168: املآثر واآلثار ) 1(
  .103: لشيعة أحسن الوديعة يف تراجم علماء ا) 2(
  ـنشأ على أبيه واخوته بلع رتبة ) سيد العلماء (  بـ من مشاهري علماء الشيعة يف اهلند ، لقب) 3(
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 بــن الــسيد حممــد بــن الــسيد دلــدار علــي ، واألدب عــن املفــيت )1(واملعقــول عــن الــسيد مرتــضى 
  .)2(السيد حممد عباس 

  .وهؤالء كلهم من أعاظم الوقت وأشهر مشاهري ذلك العصر

  : تصانيفه 
ولـــه تـــصانيف جليلـــة نافعـــة ، متـــوج مبيـــاه التحقيـــق « : قـــال شـــيخنا العالمـــة الطهـــراين 

والتدقيق ، وتوقف على ما هلذا احلرب من املادة الغزيرة وتعلم الناس بأنـه حبـر طـام ال سـاحل لـه 
  : )عدا العبقات (  وهي )3(» 

لكـــالم حليـــدر علـــى الفـــيض استقـــصاء االفحـــام واســـتيفاء االنتقـــام يف رد منتهـــى ا ـ 1
  .)4(آبادي ، كتبه يف الرد على االمامية 

  اسفار األنوار عن حقائق أفضل االسفار ، شرح فيه وقائع سفره ـ 2
__________________  

ولـه خـدمات جليلـة يف العتبـات املقدسـة .  االجتهاد يف سن الشاب ، نبغ نبوغا باهرا وذاع صـيته وقـصده الطـالبـ
  . منها، ومصنفات مثينة

  .مناهج التحقيق ومعارج التدقيق ، فقه) 1(
  .روضة االحكام يف مسائل احلالل واحلرام) 2(
  .اإلفادات احلسينية يف تصحيح العقائد الدينية ، يف الرد على مقاالت الشيخ أمحد االحسائى) 3(
  .طرد املعاندين) 4(

  .793الرتمجة رقم  ) الكرام الربرة( أعالم الشيعة . 1273وتوىف سنة  ـ 1211ولد سنة 
) الــسيد حممــد ( كــان عارفــا بــالعلوم العقليــة وتــوىف شــابا يف حيــاة والــده ، وكــان عاملــا كــامال أريبــا ، وأمــا والــده ) 1(

أحـسن الوديعـة .  ..)سـلطان العلمـاء (  بــ فكان من كبار جمتهدى الـشيعة ومـن أعـاظم متكلمـيهم يف اهلنـد ، لقـب
  .ا ، رحيانة األدب ، وغريمه43 / 1
الكـرام الـربرة يف ترمجـة ( هو العامل الـشقري أديـب اهلنـد الكبـري املفـيت حممـد عبـاس التـسرتي مـن العلمـاء االعـالم ) 2(

  .)السيد حسني النقوى 
  .ترمجته ـ أعالم الشيعة) 3(
  .31 / 2الذريعة ) 4(
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ة والـــسوانح الرحلـــة املكيـــ(  والظـــاهر انـــه )1( :اىل بيـــت اهللا احلـــرام وزيـــارة األئمـــة الطـــاهرين 
  .)2(الذي ذكره كحالة ) السفرية 

  .)3(الشريعة الغراء ، فقه كامل  ـ 3
  .)4(الشعلة اجلوالة ، حبث فيه إحراق املصاحف على عهد عثمان  ـ 4
  .)5( :مشع االس ، قصائد له يف رثاء احلسني سيد الشهداء  ـ 5
  .)6(الطارف ، جمموعة ألغاز ومعميات  ـ 6
  .)7(يف أحكام االرمتاس صفحة االملاس  ـ 7
  .)8(العشرة الكاملة ، حل فيه عشرة مسائل مشكلة  ـ 8
  . وهو حليدر علي الفيض آبادي)9(افحام أهل املني يف رد إزالة الغني  ـ 9

  .)10(مشع ودمع ، شعر فارسي  ـ 10
  .)11(الظل املمدود والطلح املنضود  ـ 11

__________________  
  .60 / 2الذريعة ) 1(
  .178 / 3معجم املؤلفني ) 2(
  .187 / 14الذريعة ) 3(
  .198 / 14املصدر ) 4(
  .231 / 14املصدر ) 5(
  .133 / 15املصدر ) 6(
  .47 / 15املصدر ) 7(
  .31 / 2ولعله نفس كتاب كشف املعضالت يف حل املشكالت الذي جاء يف تكملة جنوم السماء ) 8(
  .257 / 2الذريعة ) 9(
  .233 / 14املصدر ) 10(
  .201 / 15املصدر ) 11(
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  .)1(العضب البتار يف مبحث آية الغار  ـ 12
  .)2(الدرر السنية يف املكاتيب واملنشآت العربية  ـ 13
  .)3(الذرائع يف شرح الشرائع  ـ 14
  .)4(شوارق النصوص  ـ 15
  .)5(درة التحقيق  ـ 16

  .)6(» ئتني جملدا وقد صرح بعض األكابر ببلوغ مؤلفاته املا« : قال احملقق التربيزي 
األمر العجيـب أنـه ألـف هـذه الكتـب النفـائس واملوسـوعات « ) : أعالم الشيعة ( ويف 

الكبار وهو ال يكتب اال باحلرب والقرطاس االسـالميني ، لكثـرة تقـواه وتورعـه ، وأمـر حتـرزه عـن 
  .)7(» صنائع غري املسلمني مشهور متواتر 

  : وفاته 
  . ودفن يف حسينية له هناك1306 صفر سنة 18توىف بلكهنو يف 

  .1246وقد كانت والدته سنة 

  : رثاؤه 
القـصائد املـشكلة ( وقد رثاه مجاعة من شعراء عصره بقصائد طبعت يف جمموعة باسـم 

  : احتوت هذه اموعة على قصائد من .)يف املرائي املثكلة 
__________________  

  .277 / 15املصدر ) 1(
  .31/  2تكملة جنوم السماء ) 2(
  .املصدر) 3(
  .ذكره يف جملد حديث الطري) 4(
  .ذكره يف جملد حديث مدينة العلم كما يف ترمجة املؤلف يف حديث الثقلني طبعة أصفهان) 5(
  .432 / 3رحيانة األدب ) 6(
  .347 / 1) نقباء البشر ( اعالم الشيعة ) 7(
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  . احليدريةالشيخ حممد سعيد ابن الشيخ حممود سعيد نائب سادن الروضة ـ 1
  .السيد حسني الواعظ اليزدي الطباطبائي احلائري ـ 2
  .الشيخ جعفر العرب ـ 3
  .السيد كلب مهدي اجلائسي اهلندي ـ 4
  .قصيدة أخرى للسيد كلب مهدي ـ 5
  .قصيدة أخرى للشيخ حممد سعيد ـ 6
  .قصيدة أخرى للسيد حسني الواعظ ـ 7
  .قصيدة ثالثة للسيد حسني الواعظ ـ 8
  .دة للسيد حممد حسني ابن السيد جعفر آل حبر العلوم الطباطبائيقصي ـ 9

  .قصيدة السيد مهدي ابن السيد طاهر القزويين ـ 10
  .قصيدة الشيخ حممد حسني ابن الشيخ حمسن احلائري ـ 11
  .قصيدة للسيد حسن اليزدي احلائري ـ 12
  .قصيدة أخرى للشيخ حممد حسني احلائري ـ 13
  .د كلب مهدي اهلنديقصيدة أخرى للسي ـ 14
  .قصيدة أخرى للشيخ حممد سعيد ـ 15
  .قصيدة أخرى للسيد حممد حسني آل حبر العلوم ـ 16
  .قصيدة أخرى للسيد كلب مهدي ـ 17

*)3(*   

  ترجمة السيد اعجاز حسين 
الــسيد اعجــاز حــسني ابــن الــسيد حممــد قلــي املــذكور ، وكــان عاملــا متبحــرا خبــريا : هــو 

  .ومن كبار رجاالت الشيعة يف اهلند ومن أعاظم علمائهمبالعلوم واالخبار ، 
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بالتتبع والتنقيب والبحث والتحقيـق ، وال سـيما فيمـا يعـود اىل  ـ بالوراثة عن والده ـ ولع
  .مسائل اخلالف بني الطائفتني الشيعة والسنة ، وكان من جاللة القدر وعظم الشأن مبكان

شهورين يف مـــذهب الـــشيعة االماميـــة ولـــد أحـــد العلمـــاء املـــ« : قــال عبـــد احلـــي برتمجتـــه 
  .)1( » 1240مبدينة مريته لتسع بقني من رجب سنة 

  : اساتذته 
  .نشأ على أبيه وأخيه السيد حامد حسني وناهيك ا نشأة علمية عالية

  : مؤلفاته 
  :له تآليف مثينة وآثار جليلة منها 

يخنا احلجـــة  قـــال شـــ)2(كـــشف احلجـــب واألســـتار عـــن وجـــه الكتـــب واالســـفار  ـ 1
فهرس ملؤلفات الشيعة ، مل حيتو اال على نزر قليل ، فانـه مل يـزد فيـه علـى مـا يف « : الطهراين 

خزانــة كتــبهم اجلليلــة اال قلــيال ، ولــذا منعــه شــيخنا العالمــة األكــرب احلجــة املــريزا حــسني النــوري 
الــــشيعة  احنــــصار مؤلفــــات ؟؟؟ مــــن طبعــــه ونــــشره ، خمافــــة ان يظــــن اال جانــــب1320املتــــوىف 

بـــذلك املقـــدار ، وقـــد اهـــدى نـــسخته خبطـــه لـــشيخنا املـــذكور ، وذلـــك حـــني تـــشرفه للزيـــارة يف 
النجــف األشــرف مــع أخيــه العالمــة الــسيد حامــد حــسني مؤلــف عبقــات األنــوار ، وقــد كــان 

. عازما على طبعه ، وملا منعه األستاذ أهـداه اليـه ، وهـو اآلن يف مكتبـة سـبط األسـتاذ املـذكور
   باشراف1333 اهلند أخريا يف سنة وقد طبع يف

__________________  
  .31 ـ 66 / 7نزهة اخلواطر ) 1(
  .27 / 18الذريعة ) 2(
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  .)1(» بعض أحفاده 
  .)2(شذور العقيان يف تراجم األعيان  ـ 2
  .)3(القول السديد  ـ 3
  .)4(مناظرته مع املوىل حممد جان الالهوري  ـ 4
  .)5() النزهة االثين عشرية ( مد الدهلوي مؤلف رسالة يف أحوال املريزا حم ـ 5

  : وفاته 
  .)6( 1286 شوال سنة 17تويف رمحة اهللا عليه بلكنهو يف 

*)4(*   

  ترجمة السيد سراج حسين 
  .هو السيد سراج حسني ابن السيد حممد قلى

  : كلمات العلماء في حقه 
  .)7( »عامل كبري ، وحكيم فاضل « : قال شيخنا احلجة الطهراين  ـ 1
  الفاضل اجلليل ، حكيم عصره« وقال صاحب جنوم السماء  ـ 2

__________________  
  .302) الكرام الربرة ( اعالم الشيعة ) 1(
  .املصدر) 2(
  .210 / 17الذريعة ) 3(
  .ترمجته) الكرام الربرة ( أعالم الشيعة ) 4(
  .املصدر) 5(
  .148 / 2 ، الكرام الربرة 55 / 4رحيانة األدب ) 6(
  .1072الرتمجة رقم  ـ الكرام الربرة) 7(
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  .)1(» .  ..وفيلسوف دهره
بـرع وفـاق أقرانـه .  ..أحـد علمـاء الـشيعة.  ..الـشيخ الفاضـل« : وقـال عبـد احلـي  ـ 3

  .)2(» يف كثري من العلوم والفنون ، ووىل التدريس يف املدرسة االجنليزية 

  : اساتذته 
 السيد حامد حسني ، والسيد حسني ابـن دلـدار قرأ على والده املرحوم ، وأخيه األكرب

  .علي
  .ومل يذكر له فيما نعلم شيء من اآلثار واملؤلفات

  : وفاته 
  .1282 يف سنة ;توىف 

*)5(*   

  ترجمة السيد ناصر حسين 
 19املولـود يف  . ..السيد ناصر حسني ابن الـسيد حامـد حـسني ابـن حممـد قلـى: هو 

  .1284مجادى الثانية سنة 

  : لمات في حقه بعض الك
  :قال السيد احلجة االمني  ـ 1

__________________  
  .جنوم السماء) 1(
  .195 / 7نزهة اخلواطر ) 2(



 143 ......................................................................دراسات يف كتاب العبقات 

امام يف الرجال واحلديث ، واسع التتبع ، كثري االطالع ، قوي احلافظة ال يكـاد يـسأله 
، وكــان أحــد عــن مطلــب إال وحييلــه اىل مظانــه مــن الكتــب مــع االشــارة اىل عــدد الــصفحات 

احد األساطني واملراجع يف اهلند ، وله وقار وهيبة يف قلوب العامـة واسـتبداد يف الـرأي ومواظبـة 
على العبادات ، وهو معروف باألدب بالفارسـية والعربيـة معـدود مـن اسـاتذما واليـه يرجـع يف 

  .)1(» مشكالما ، وخطبه مشتملة على عبارات جزلة وألفاظ مستطرفة ، وله شعر جيد 
  :ما تعريبه  ـ يف ذيل ترمجة السيد حامد حسني ـ وقال العالمة احملدث القمي ـ 2
وجناب الـسيد مـري ناصـر حـسني خلفـه يف مجيـع امللكـات واآلثـار ووارث ذاك البحـر « 

  :الزخار ، وهو مصداق قوله 

ـــــــــــــــــــــــــــسري إذا ســـــــــــــــــــــــــــرى فبنفـــــــــــــــــــــــــــسه   ان ال

  
ــــــــــــــــــسرى إذا ســــــــــــــــــرى أســــــــــــــــــرامهاو   ــــــــــــــــــن ال   اب

  

ب ســـدى ، بـــل اشـــتغل بتتمـــيم عبقـــات األنـــوار واخـــرج اىل ومل يـــرتك جهـــود والـــده تـــذه
البيــاض حــىت اآلن عــدة جملــدات وطبعــت ، أدام البــاري بركــات وجــوده الــشريف وأعانــه لنــصرة 

  .)2(» الدين احلنيف 
  :وقال احملقق العالمة الشيخ التربيزي ما تعريبه ملخصا  ـ 3
ملــا متبحــرا فقيهــا أصــوليا كــان عا ـ )مشــس العلمــاء (  بـــ الــسيد ناصــر حــسني امللقــب« 

حمــدثا رجاليــا كثــري التتبــع واســع االطــالع دائــم املطالعــة ، مــن أعــاظم علمــاء االماميــة يف اهلنــد 
  .)3(» واملرجع يف الفتيا الهاىل تلك البالد 

  :وقال احملقق الشيخ حممد هادى االميين  ـ 4
  .)4(» امام يف الفقه واحلديث والرجال واألدب « 

__________________  
  .108 ـ 107 / 49أعيان الشيعة ) 1(
  .177هدية األحباب ) 2(
  .145 ـ 144 / 4رحيانة األدب ) 3(
  .390معجم رجال الفكر واألدب ) 4(
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  :وقال العالمة السيد حممد مهدي االصفهاين  ـ 5
عـارف بالرجـال واحلـديث ، واسـع التتبـع ، كثـري . مشس العلمـاء الـسيد ناصـر حـسني« 

 مجـادى الثانيـة 19ولـد سـلمه اهللا يف . م املطالعة ، وهو أحد مراجع أهايل هنـداالطالع ، دائ
1284 « )1(.  

  :وقال العالمة السيد مرتضى حسني الالهوري  ـ 6
هـــذا الـــسيد العظـــيم شـــبل مـــن ذاك األســـد ، آيـــة مـــن آيـــات اهللا ، قـــد أمت بـــه احلجـــة « 

تطلعا ، خطيبـا مفوهـا عـايل اهلمـة ، وأوضح احملجة ، كان فقيها حمدثا رجاليا متضلعا ، أديبا م
نبيه املنزلة ، واسع العطاء ، كرمي األخـالق ، لـني اجلانـب ، ذا فكـرة وقـادة ، حـصيف الـرأي ، 
مرجــع األمــور ، نافـــذ األمــر ، ومـــع أعمــال املرجعيــة وأشـــغاله الكثــرية كـــان ضــابطا لألوقـــات ، 

، حـــىت يف أضـــيق األحـــوال مثـــابرا علـــى التحقيـــق والبحـــث ، عاكفـــا علـــى التـــصنيف والتـــأليف 
واملرض واألسقام ، يروح ويغدو دائما يف املكتبـة وجيلـس طـول النهـار ، فكتـب وأكثـر وصـنف 

ونـشر كتـب والـده ، ووسـع يف املكتبـة ، . وأفاض ، فأمت قسما هاما من تـأليف عبقـات األنـوار
  .)2(» اىل ان صارت تلك اخلزانة من اكرب خزائن الكتب للشيعة واشهرها يف العامل 

  : اساتذته 
  .قرأ العلوم الدينية على والده املرحوم واملفيت حممد عباس ، وغريمها

  : مؤلفاته 
  : )عدا ما كتبه من عبقات األنوار ( ذكر مرتمجوه الكتب التالية له 

__________________  
  .104: أحسن الوديعة ) 1(
  .طبع مقدمة لتشييد املطاعن. الفضل اجللى) 2(
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  .:زهار يف فضائل األئمة االطهار نفحات اال ـ 1
  .)1(ديوان شعر  ـ 2
  .كتاب املواعظ ـ 3
  .)2(ديوان اخلطب  ـ 4
  .)3(كتاب اإلنشاء  ـ 5
  .)4(إسباغ النائل بتحقيق املسائل  ـ 6
  .)5( 8مسند فاطمة بنت احلسني  ـ 7
  .)6( يوم خيرب 7ما ظهر من الفضائل ألمري املؤمنني  ـ 8
  .)7(جوب السورة نفحات االنس يف و ـ 9

  .)8( ودفع ما أورد عليه من الشبهات 7اثبات رد الشمس ألمري املؤمنني  ـ 10
  .)9(سبائك الذهبان يف الرجال واألعيان  ـ 11
  .)10(فهرست أنساب السمعاين  ـ 12

يف نفــي تــزويج عمــر بــأم » افحــام األعــداء واخلــصوم « هــذا وقــد طبــع لــه أخــريا كتــاب 
ي مطالـب ّالعالمـة الـشيخ حممـد هـادي االميـين ، وهـو كتـاب قـيم حيـوكلثوم ، حققه وقدم لـه 
  ذا مل يذكر له فيما كانجليلة ، لكن ال أدري ملا

__________________  
  .1154 / 9الذريعة ) 1(
  .186 / 7املصدر ) 2(
  .395 / 2املصدر ) 3(
  .3 / 2الذريعة ) 4(
  .الفضل اجللى) 5(
  .22 / 19الذريعة ) 6(
  .لىالفضل اجل) 7(
  .95 / 1الذريعة ) 8(
  .الفضل اجللى يف حياة السيد حممد قلى) 9(
  .املصدر) 10(
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بأيـدينا مــن املــصادر بــل مل يــذكره لــه االميــين حيـث تــرجم للــسيد ناصــر حــسني يف جملــة املكتبــة 
  . بالنجف األشرف7الصادرة عن مكتبة أمري املؤمنني 

  : وفاته 
 ، ودفــن عنــد مرقــد القاضــي 1361ة يف غــرة رجــب ســن ـ كمــا الفــضل اجللــى ـ تــويف

  .باهلند حسب وصيته) آگره (  مبدينة 1التسرتي الشهيد 

*)6(*   

  ترجمة السيد ذاكر حسين 
الــسيد ذاكــر حــسني ابــن الــسيد حامــد حــسني ، وكــان مــن كبــار العلمــاء البــارزين : هــو 

  .)1(يف بالد اهلند ، وكان أديبا شاعرا 

  : اساتذته 
  . ناصر حسني ، ولعله قرأ على غريه ايضامل نقف له اال على السيد

  : مؤلفاته 
  :قال شيخنا العالمة الطهراين 

، طبـــع يف اهلنـــد وعليـــه تقـــريظ أخيـــه العالمـــة ) االدعيـــة املـــأثورة : ( منهـــا : لـــه آثـــار « 
 / 1 وتـــصديقه باعتبارهـــا كمـــا ذكرنـــاه يف الذريعـــة 1361الـــسيد ناصـــر حـــسني املتـــوىف ســـنة 

399.  
  .)العبقات ( ملذكور يف تتميم جملدات وكان معني أخيه ا

__________________  
  .144 / 4رحيانة األدب ) 1(
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  .بالفارسية والعربية معا) ديوان شعر ( وله 
  .)1(» والده ) حواشي على عبقات ( وله 

*)7(*   

  ترجمة السيد محمد سعيد
 متكلمـا السيد حممد سعيد ابـن الـسيد ناصـر حـسني ، وكـان عاملـا فاضـال جمتهـدا: هو 
  .حمققا مؤلفا

  : والدته 
  . يف لكهنو1333 حمرم 8ولد السيد حممد سعيد يف 

  : اساتذته 
شب وترعرع يف أحضان العلماء يف لكنهو ، وعلـى رأسـهم والـده العالمـة مث هـاجر اىل 
النجف األشرف ، وحضر على كبـار العلمـاء حـىت بلـغ الـدرجات العاليـة واملقامـات الـسامية ، 

ســيد الطائفــة يف عــصره الــسيد ابــو : اســاتذته يف املرحلــة االخــرية مــن دراســاته وكــان مــن أشــهر 
  .احلسن االصفهاىن ، وشيخ احملققني األستاذ الشيخ آغا ضياء الدين العراقي

  : شخصيته العلمية واالجتماعية 
حيـث ) لكنهـو ( بعد ما فرغ من الدروس وبرزت شخصيته وملـع جنمـه ، عـاد اىل بلـده 

ئاســة العلميــة والدينيــة جبــدارة ، وكانــت لــه هيبــة يف قلــوب العامــة ومكانــة لــدى تــوىل شــئون الر
  .مجيع الطبقات

__________________  
  .714أعالم الشيعة ) 1(
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زار العتبــات املقدســة مــرارا وحــل ضــيفا بكــربالء يف دار والــدنا آيــة اهللا الــسيد نــور الــدين 
ين مــن علومــه ومعلوماتــه ، ومنــه أخــذنا املــيالين ، فكنــا مــسرورين مبتهجــني مبجلــسه ، مــستفيد

، ولقــد كــان علــى جانــب عظــيم مــن األخــالق ) عبقــات األنــوار ( مجلــة مــن معلوماتنــا حــول 
  .الكرمية والسجايا الفاضلة

  : مؤلفاته 
  : )عدا ما كتبه من أحاديث العبقات ( ألف كتبا حتقيقية كثرية الفائدة ، وهي 

كان يف النجف األشرف ردا على كلمـات جـاءت االمام الثاين عشر ، ألفه حينما  ـ 1
وامنا توجد كلماتـه املـردودة « ) سبائك الذهب يف معرفة انساب العرب للسويدى ( يف كتاب 

 وقـد طبـع )1(» يف الطبع االول من السبائك ، فان الطبع الثاين أسقطت عنـه تلـك الكلمـات 
  .)2( 1345بالنجف األشرف سنة 

  .)3( :مسانيد األئمة  ـ 2
كتاب حتقيقي علمـي يبحـث فيـه عـن العقائـد الـصحيحة حتـت « االميان الصحيح  ـ 3

  .)4(» أشعة القرآن الشريف 
  .6معراج البالغة ، مجع فيه خطب الرسول  ـ 4
  .)5(مدينة العلم ، حبث فيه حديث الباب  ـ 5

__________________  
  .319 / 2الذريعة ) 1(
  .يقات وإضافات منا للمرة الثانية مع تعل1393ويف سنة ) 2(
  .رأيناه يف املكتبة الناصرية ، وهو كتاب كبري) 3(
  .514 / 2الذريعة ) 4(
شــيخ اإلســـالم بتــونس ، ولــه مقدمـــة بقلــم املرحــوم احلجـــة ) ابـــن عاشــور ( رد بــه علــى . 251 / 20الذريعــة ) 5(

  .السيد هبة الدين الشهرستاين
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  .)1(آية التطهري  ـ 6
  .)2(آية الوالية  ـ 7
  .)3( 3شرح خطبة الزهراء   ـ8

  .)عبقات األنوار ( باالضافة اىل ما كتبه من .  ..هذا

  : وفاته 
 وقــد أقيمــت جمــالس الفاحتــة علــى 1387 مجــادى الثانيــة ســنة 12 باهلنــد يف ;تــوىف 

روحــه الطــاهرة ، ودفــن اىل جنــب والــده املرحــوم يف صــحن الــسيد التــسرتي الــشهيد ، وأعقــب 
  .)4(ى ناصر اخلطيب الفاضل السيد عل

*)8(*   

  ترجمة السيد محمد نصير
 عاملــا ; كـان 1317الـسيد حممـد نـصري ابـن الــسيد ناصـر حـسني املولـود سـنة : هـو 

درس يف النجـف األشـرف وختــرج علـى كبـار العلمـاء ، مث ملـا عــاد اىل .  ..كبـريا واسـتاذا جلـيال
قـــل الـــسياسى ، بـــالده اقتـــضت الظـــروف اخلاصـــة واملـــصلحة العامـــة للمـــسلمني ان يـــدخل احل

  .فدخل الس النياىب منتخبا من قبل الشيعة االمامية
__________________  

  .الفضل اجللى) 1(
  .املصدر) 2(
  .املصدر) 3(
 الفضل اجللـى يف حيـاة 23 / 3 ، مؤلفني كتب چاپى 390الذريعة ، معجم رجال الفكر : مصادر الرتمجة ) 4(

  .السيد حممد قلى ، معلومات شخصية



  نفحات األزهار................................................................................ 150

  : فاته مؤل
  .ديوان شعر ـ 1
  .جممع اآلداب ـ 2
  .التطهري ـ 3
  .ترمجة وجوب السورة يف الصالة اىل االردوية ـ 4

  : وفاته 
 ومحــل نعــشه اىل العــراق فــدفن يف كــربالء يف الــصحن 1386ســنة ) لكنهــو ( تــوىف يف 

 علـى روحـه  ، وأقيمـت1الشريف مبقربة شيخ الطائفة يف عصره الزعيم ااهـد املـريزا الـشريازي 
الـس الــذي اقامـه سـيدي الوالــد آيـة اهللا الـسيد نــور  : منهـا .)1(جمـالس الفاحتـة يف كـل مكــان 

  .الدين امليالين بكربالء

  الباب السابع 

  المكتبة الناصرية
املكتبـــة العظيمـــة الـــيت خلفتهـــا يف : ومـــن آثـــار هـــذه االســـرة وخـــدمام للعلـــم والطائفـــة 

يت كانت كتب العالمة الـسيد حممـد قلـي نـواة هلـا ، مث ضـم إليهـا مدينة لكهنو ، هذه املكتبة ال
جنلـــه الـــسيد حامـــد حـــسني كلمـــا حـــصل اليـــه مـــن الكتـــب ، وال ســـيما مـــا كـــان يفحـــص عنـــه 
وحــصل عليــه يف الــبالد املختلفــة مــن أمهــات املــصادر يف خمتلــف العلــوم والفنــون ألجــل كتابــه 

يف تطويرها وتوسعتها فاشـتهرت باملكتبـة مث سعى جنله السيد ناصر حسني .  ..عبقات األنوار
  . ..الناصرية

  لقد كانت يف زمن السيد حامد حسني حتتوي على ثالثني ألف
__________________  

  .معلومات شخصية ـ  الفضل اجللى390معجم رجال الفكر : مصادر الرتمجة ) 1(
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حيـدة يف لكهنـو بـل وللمـرتجم خزانـة كتـب جليلـة و« : كتاب ، قال شيخنا الطهـراين برتمجتـه 
يف بــالد اهلنــد ، وهــي إحــدى مفــاخر العــامل الــشيعي ، مجعــت ثالثــني ألــف كتــاب بــني خمطــوط 
ومطبــوع ، مــن نفــائس الكتــب وجالئــل اآلثــار ، وال ســيما تــصانيف أهــل الــسنة مــن املتقــدمني 

  .واملتأخرين
طلـب منـه حدثين شيخنا العالمة املريزا حسني النوري أن املرتجم كتب اليه من لكهنو ي

إرسال احد الكتب اليـه ، فأجابـه األسـتاذ بأنـه مـن العجيـب خلـو مكتبـتكم مـن هـذا الكتـاب 
فأجابـــه املـــرتجم بـــأن مـــن املتـــيقن لـــدي وجـــود عـــدة نـــسخ مـــن هـــذا . علـــى عظمهـــا واحتوائهـــا

الكتـــاب ، ولكـــن التفتـــيش عنـــه واحلـــصول عليـــه أمـــر حيتـــاج اىل متـــسع مـــن الوقـــت ، والكتـــاب 
 .انتهــى. لين قبــل وقــويف علــى الكتــاب الــذي هــو يف مكتبــىت الــيت أســكنهاالــذي ترســله ايل يــص

وحــدثين بعــض فــضالء اهلنــد أن أحــد اهــل الفــضل . فمــن هــذا يظهــر عظــم املكتبــة واتــساعها
  .حاول تأليف فهرس هلا وفشل يف ذلك

ّوقــد أهــدى إيل بعــض أجــالء األصــدقاء صــورة جانــب واحــد مــن جوانبهــا األربــع وهــو 
وباجلملـة فـان مكتبـة هـذا االمـام الكبـري مـن أهـم خـزائن . وقد زرنـاه فادهـشناكتب التفاسري ، 
  .)1(» الكتب يف الشرق 

ومكتبتــه يف لكهنــو وحيــدة يف كثــرة العــدد مــن صــنوف « : وقــال الــسيد حمــسن االمــني 
 ويناهز عدد كتبها الثالثني ألفا ما بـني مطبـوع وخمطـوط. الكتب ، وال سيما كتب غري الشيعة

مـن أهـم خـزائن الكتـب : كتبه الـشيخ حممـد رضـا الـشبييب يف جملـة العرفـان مـا صـورته فيما . ..
نـسبة اىل لكهنـو  ـ خزانة كتب املرحوم السيد حامد حسني اللكهنوي: الشرقية يف عصرنا هذا 

صـاحب كتـاب عبقـات األنـوار الكبـري يف االمامـة ، مـن ذوي العنايـة بالكتـاب  ـ من بالد اهلند
اآلثــار ، أنفــق األمـــوال الطائلــة علــى نـــسخها ووراقتهــا ، ويف كتابــه عبقـــات والتــوفر علــى مجـــع 

  .األنوار املطبوع يف اهلند ما يشهد على ذلك
__________________  

  .348 / 1نقباء البشر  ـ أعالم الشيعة) 1(
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وقـد اشـتملت خزانـة كتبـه علـى ألـوف مـن الـدات فيهـا كثـري مـن نفـائس املخطوطــات 
  .)1(» القدمية 

ولــه مكتبــة كبــرية يف لكهنــو وحيــدة يف كثــرة العــدد « : برتمجتــه ) أحــسن الوديعــة ( ويف 
  .»من صنوف الكتب ، وال سيما كتب املخالفني 

 يف النجـف األشـرف 7الـصادرة عـن مكتبـة أمـري املـؤمنني ) صـحيفة املكتبـة ( وجاء يف 
يف مدينـة لكهنـو باهلنـد مـا يف ذكر املكتبات الـيت زارهـا العالمـة احلجـة ااهـد صـاحب الغـدير 

تزدهــر هــذه املكتبــة العــامرة بــني االوســاط العلميــة وحواضــر  .مكتبــة الناصــرية العامــة« : نــصه 
الثقافة يف العامل اإلسالمي بنفائسها اجلمة ، ونوادرها الثمينة ، وما حتـوي خزانتهـا مـن الكتـب 

احلـــديث ، والكـــالم ، واحلكمـــة الفقـــه وأصـــوله ، والتفـــسري ، و: الكثـــرية يف العلـــوم العاليـــة مـــن 
اىل معــــاجم وجمــــاميع وموســــوعات يف . والفلــــسفة ، واألخــــالق ، والتــــاريخ ، واللغــــة ، واألدب

  .اجلغرافيا ، والرتاجم ، والرجال ، والدراية ، والرواية
وهي نتيجة فكرة ثالثة من أبطال العلم والدين ، مجعت ميىن كل منهم قسما مـن هـذه 

ائلة يف حياته الـسعيدة ، فأسـدى ـا اىل أمـة القـرآن الكـرمي خدمـة كبـرية ، الثروة اإلسالمية الط
تــذكر وتــشكر مــع األبــد ، ومل يكتــف أولئــك الفطاحــل بــذلك اىل أن وقــف كــل مــنهم مــا لــه 

  .فغدت يقضي ا كل عامل مأربه ، ويسد ا كل ثقايف حاجته. عليه وقفا
مث حـذا حـذوه وضـم كتبـه إليهـا . .. وكانت النواة هلـا مكتبـة الـسيد حممـد قلـي املوسـوي

مث شـــفعت تلـــك املكتبـــة مبكتبـــة شـــبله الـــسيد .  ..جنلـــه القـــدوة واالســـوة الـــسيد حامـــد حـــسني
  ... .ناصر حسني

وهــذه املكتبــة العــامرة تــسمى بامســه ، ينــاهز عــدد كتبهــا اليــوم ثالثــني ألفــا مــن املطبــوع 
ـــادارة شـــئوا شـــقيقي الفـــضيلة  مـــد ســـعيد العبقـــايت ، والـــزعيم الـــسيد حم: واملخطـــوط ، يقـــوم ب
  احملنك السيد حممد نصري العبقايت ، وقد شيدت هلا

__________________  
  .برتمجة السيد حامد حسني ـ أعيان الشيعة) 1(
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حني كنا يف تلكم الديار متهما القعساء بناية فخمة تقع يف أهدإ مكان ، قد خصصت هلـا 
دارة املركزيــة للــشئون الثقافيــة للحكومــة اهلنديــة منحــة ماليــة االدارة احملليــة ملتــصرفية لكهنــو ، واال

سنوية الدارة شئوا ، وتسديد رواتب موظفيها ، وهي وان كانت جل ذلك فـضال عـن الكـل 
  .»، اال اا مساعدة حتمد عليها وتقدر 

  ... .ّمث ذكر الكاتب أمساء نفائس من هذه احلرانة مما وقف عليه العالمة االميين وغريه
حنـــن نـــضيف اىل تلـــك األمســـاء قائمـــة بأمســـاء مجلـــة مـــن الكتـــب الـــيت ذكرهـــا صـــاحب و

  :العبقات يف ثنايا الكتاب ، ونص على وجود النسخ العتيقة الثمينة منها عنده 
  .العلل املتناهية يف األحاديث الواهية البن اجلوزي ـ 1
  .رسالة األسانيد للشيخ أمحد النخلي ـ بغية الطالبني ـ 2
  .األنبياء اليب احلسن حممد بن عبد اهللا الكسائيقصص  ـ 3
  .نقاوة امللل وطراوة النحل لعبد الوهاب الروداوري ـ 4
  .ألف باء يف احملاظرات للبلوي ـ 5
  .زاد املسري جلالل الدين السيوطي ـ 6
  .ذيب الكمال يف أمساء الرجال اليب احلجاج املزي ـ 7
  .حلسن علي بن عمر الدارقطيناليب ا) اجلزء الثالث منه ( العلل  ـ 8
  .عنده ثالث نسخ منه. ميزان االعتدال يف نقد الرجال لشمس الدين الذهيب ـ 9

نـسخة مستنـسخة عـن . املنح املكية يف شـرح القـصيدة اهلمزيـة البـن حجـر املكـي ـ 10
  .أصل نسخة الشارح

  .الكوكب املنري يف شرح اجلامع الصغري للعلقمي ـ 11
النـسخة خبـط عبـد  .هـل القـرن التاسـع لـشمس الـدين الـسخاويالـضوء الالمـع أل ـ 12

  العزيز بن فهد املكي ، عليها خط املصنف واجازته البن
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  .فهد املذكور
ـــ  13 ـــه  .الفـــصول املهمـــة يف معرفـــة األئمـــة لنـــور الـــدين ابـــن الـــصباغ املـــالكيـ عنـــده من

  .نسختان
. س الـدين الـسخاوياملقاصـد احلـسنة يف األحاديـث املـشتهرة علـى االلـسنة لـشمـ  14

  .عنده منه نسخ عديدة
عنـــده منـــه . لـــواقح األنـــوار يف طبقـــات الـــسادة األخيـــار لعبـــد الوهـــاب الـــشعراينــــ  15

  .ثالث نسخ ، واحدة منها حمشاة خبط املريزا حممد بن معتمد خان البدخشاين
  .للعيدروس. النور السافر عن أخبار القرن العاشر ـ 16
نـسخة مكتوبـة يف حيـاة . البـن فهـد املكـي. لطنة البلد احلرامغاية املرام بأخبار سـ  17

  .مؤلفه
  .العرائس يف قصص األنبياء اليب إسحاق الثعليب ـ 18
  .األربعني يف فضائل أمري املؤمنني لعطاء اهللا بن فضل اهللا احملدث الشريازي ـ 19
ـــــ  20  ملحقـــــات األحبـــــاث املـــــسددة يف الفنـــــون املتعـــــددة لـــــصاحل بـــــن مهـــــدي املقبلـــــيـ

  .الصنعاين
  .التاريخ الصغري حملمد بن امساعيل البخاري ـ 21
  .املوضوعات البن اجلوزي ـ 22
  .شرح منهاج البيضاوي لربهان الدين عبيد اهللا بن حممد العربي الفرغاين ـ 23
نـسخة . شرح منهاج البيـضاوي لكمـال الـدين حممـد بـن حممـد ابـن امـام الكامليـةـ  24
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  .اقتصاد االعتقاد اليب حامد الغزايل ـ 26
  عنده منه نسختان.  للنسائي7خصائص أمري املؤمنني  ـ 27



 155 ......................................................................دراسات يف كتاب العبقات 

  .إحدامها مصححة من قبل بعض األفاضل
  .املسند ألمحد بن حنبل ـ 28
  .املنمق البن حبيب البغدادي ـ 29
  .الثقات البن حبان البسيت ـ 30
  .نوادر األصول للحكيم الرتمذيـ  31
  .املعجم الصغري للطرباين ـ 32
  .املفاتيح يف شرح املصابيح لشمس الدين حممد بن املظفر اخللخايل ـ 33
  .املنتقى يف سرية املصطفى لسعيد الدين حممد بن مسعود الكازروين ـ 34
نـسختان يف عنـده منـه . احياء امليت بفضائل أهل البيـت جلـالل الـدين الـسيوطي ـ 35

  .إحدامها أربعون حديثا ويف األخرى ستون حديثا
  .حلية األولياء اليب نعيم االصبهاين ـ 36

  الباب الثامن 

  كتاب التحفة االثنا عشرية
هــو كتــاب انتــشر يف أوائــل القــرن الثالــث عــشر اهلجــري يف بــالد اهلنــد باللغــة الفارســية ، 

وهــذا االســم هــو مــادة تــاريخ » م حلــيم غــال« وكــان يف طبعتــه االوىل عليــه اســم مــستعار هــو 
  .مث وضع امسه الصريح يف طبعته الثانية ـ والدة مؤلفه عبد العزيز الدهلوي

يف التوحيـد  ـ وال سـيما االثـين عـشرية ـ وموضـوع هـذا الكتـاب اسـتعراض عقائـد الـشيعة
أولــه ومواضــع وغريهــا مث نقــدها والــرد عليهــا ، ولقــد ذكــر صــاحبه يف  ـ والنبــوة واالمامــة واملعــاد

عديدة منه التزامه بنقل ما هو املسلم واملتفق عليه ، اال أنـه مـأل الكتـاب بأشـياء ختـالف الواقـع 
وتنـــايف احلقيقـــة ، وال ســـيما يف بـــاب االمامـــة ، حيـــث أنكـــر األحاديـــث وداللـــة اآليـــات علـــى 

  امامة علي
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  . ، وشحنه بأكاذيب ومفرتيات مل يأت ا أحد من قبله7أمري املؤمنني 
اىل الـرد عليـه وبيـان مـا هـو  ـ وال سـيما صـاحب العبقـات ـ وهذا ما دعاء علماء الشيعة

الواقــع والــصحيح ، فــأثبتوا األحاديــث ســندا وداللــة ، وظهــور داللــة اآليــات الكرميــة يف عقيــدة 
  .الشيعة االمامية ، على ضوء كتب العامة وكلمات علمائهم

 هــذا الكتــاب ونــشره اال اشــاعة الفتنــة ومل يكــن عبــد العزيــز الــدهلوي يقــصد مــن تــأليف
  .بني الطوائف اإلسالمية وضرب بعضها ببعض

( هـذه مـسروقة مـن كتـاب ) التحفـة ( انـه قـد ثبـت لـدى احملققـني ان : واجلدير بالذكر 
  .اىل الفارسية) الدهلوي ( لنصر اهللا الكابلي ، وقد ترمجه ) الصواقع 

  فهرس هذا الكتاب  ـ أ
يث االثين عشر الـيت أجـاب عنهـا يف البـاب الـسابع حيـث حبـث ولقد جاء ذكر األحاد

علــى حـــسب ترتيبـــه ، ابتــداء حبـــديث الغـــدير ، ) صـــاحب العبقـــات ( فيــه االمامـــة ، وكــان رد 
  .وانتهاء بالثقلني

  :هذا وملزيد الفائدة نذكر عناوين أبواب التحفة 
  .يف ذكر فرق الشيعة وبيان كيفية حدوث مذهب التشيع: الباب االول 
  .يف ذكر مكايد الشيعة: الباب الثاين 

  .يف ذكر اسالف الشيعة وعلمائهم وتصانيفهم: الباب الثالث 
  .يف أخبار الشيعة وروام: الباب الرابع 

  .يف اإلهليات: الباب اخلامس 
  .يف النبوات: الباب السادس 
  .يف االمامة: الباب السابع 
  .يف املعاد: الباب الثامن 
  . مسائل فقهيةيف: الباب التاسع 
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  .يف مطاعنهم يف اخللفاء الثالثة وغريهم: الباب العاشر 
  .يف ما خيتص به الشيعة ومل يوجد عند غريهم من فرق اإلسالم: الباب احلادي عشر 

  .يف التويل والتربي: الباب الثاين عشر 

  : طبعاته  ـ ب
 اىل اللغــة العربيــة طبعــت أكثــر مــن مــرة كمــا مــر ، وأمــا ترمجتهــا) التحفــة ( والظــاهر ان 

  .فقد طبعت مرارا كما سيأيت

  : ترجمته الى مختلف اللغات  ـ ج
ــــشيخ عمــــر املــــدعو « لقــــد تــــرجم  ــــشيخ حمــــي الــــدين بــــن ال احلــــافظ غــــالم حممــــد بــــن ال

تلميـــذ املولـــوي عبـــد العلـــى بـــن نظـــام الـــدين التحفـــة اىل العربيـــة ومساهـــا بالرتمجـــة » باالســـلمى 
املنحــة االهليــة (  وجــاء يف مقدمــة كتــاب )1(» حفــة االثنــا عــشرية العبقريــة والــصولة احليدريــة للت

ترمجـة العـامل العالمـة والنحريـر الفهامـة ( انـه قـد اختـصره مـن ) يف خمتصر التحفة االثـين عـشرية 
كانـت اىل اللغـة ) للتحفة (  وعلى هذا فالرتمجة االوىل .)الشيخ غالم حممد االسلمي اهلندي 

  .د املذكورالعربية ومن قبل غالم حمم
املنحــة ( مث جــاء حممــود شــكري اآللوســي فهــذب ألفــاظ تلــك الرتمجــة واختــصرها باســم 

  :وقدمه اىل السلطان عبد احلميد العثماين قائال ) االهلية تلخيص ترمجة التحفة االثين عشرية 
وقدمتــه العتــاب خليفــة اهللا يف أرضــه ونائــب رســوله عليــه الــصالة والــسالم يف ســنته « 

ذي راعـــى رعايـــاه جبميـــل رعايتـــه ودبـــرهم بـــصائب تـــدبريه وواســـع درايتـــه ، وســـلك وفرضـــه ، الـــ
  أحسن املسالك يف استقامة أمورهم وصيانة

__________________  
  .هكذا جاء يف عبقات األنوار ، قسم حديث الغدير عند النقل عنه) 1(
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الحظتــه نفوســهم وحراســة مجهــورهم ، وخــص مــن بيــنهم علمــاء دولتــه وصــلحاء ملتــه حبــسن م
وفضل حمافظتـه ، متييـزا هلـم بالعنايـة ، وختصيـصا مبـا جيـب مـن الرعايـة ووضـعا لألمـور مواضـعها 
وإصــابة ــا مواقعهـــا ، وهــو أمــري املـــؤمنني الواجــب طاعتـــه علــى اخللــق أمجعـــني ســلطان الـــربين 
وخاقـــان البحـــرين الـــسلطان ابـــن الـــسلطان ، الـــسلطان الغـــازي عبـــد احلميـــدخان ابـــن الـــسلطان 

  .زي عبد ايد خانالغا
اللهم أيده بنصرك وانصره لتأييد ذكرك ، واطمـس شـر سـويداء قلـوب أعدائـه وأعـدائك 

  .».  ..، ودق أعناقهم بسيوف قهرك وسطوتك
  :وقسم اآللوسي ترمجته هذه اىل تسعة أبواب وهذا تفصيلها 

  .يف ذكر فرق الشيعة وبيان أسالفهم ونبذة من مكايدهم: الباب االول 
  .يف بيان أقسام الشيعة وأحوال رجال أسانيدهم: الثاين الباب 

  .يف اإلهليات: الباب الثالث 
  .يف النبوة: الباب الرابع 

وفيــه اآليــات واألحاديــث والــدالئل العقليــة الــيت يــستند ( يف االمامــة : البــاب اخلــامس 
  .)إليها الشيعة على امامة األمري بال فصل 

  .مامية املخالفة لعقائد أهل السنةيف بعض عقائد اال: الباب السادس 
  .يف االحكام الفقهية: الباب السابع 
  .يف املطاعن: الباب الثامن 
  .يف ذكر ما اختص م ومل يوجد عند غريهم من فرق اإلسالم: الباب التاسع 

 ، مث طبــع ثانيــة يف مــصر مــن قبــل 1301ســنة » مببئــي « ولقــد طبــع هــذا الكتــاب يف 
  .، وطبع مرة أخرى مع تعاليق املدعو مبحب الدين اخلطيب) األزهر ( مدير جملة 

انــه قــد طبــع مرتمجــا اىل اللغــة االردويــة ) الهــور ( وقــد جــاء يف بعــض فهــارس ... هــذا 
  .أيضا
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  د ـ الردود عليه
ــــار علمــــاء الــــشيعة ، وهــــذه أمســــاؤهم ) التحفــــة ( لقــــد رد علــــى  عــــدا ( مجاعــــة مــــن كب

  ) :العبقات 
د النـيب بـن عبــد الـصانع االخبـاري النيــسابوري املقتـول ســنة أبـو أمحــد حممـد بـن عبــ ـ 1
  .)1() السيف املسلول على خمريب دين الرسول (  بـ  ، وقد مساه1232

الـــسيد دلـــدار علـــي النقـــوي املتقدمـــة ترمجتـــه ، وهـــو يف أربعـــة جملـــدات رد ـــا علـــى ــــ  2
.  ..ل جملــد باســماخلــامس والــسادس والــسابع والثــاين عــشر ، وقــد مســى كــ) التحفــة ( أبــواب 

  .وبعض هذه الدات مطبوع
واملتـــوىف ســـنة ) الكامـــل (  بــــ املـــريزا حممـــد بـــن عنايـــة أمحـــدخان الكـــشمريي امللقـــبــــ  3
، وقـد تـرجم لـه الـسيد اعجـاز حـسني ) النزهة االثنـا عـشرية (  بـ  مسموما ، وقد مساه1235

  .)2( ;يف رسالة خاصة كما تقدم ، كما ذكره السيد حمسن االمني 
) األجنــاد االثنــا عــشرية احملمديــة (  بـــ الــسيد حممــد قلــي املتقــدم ذكــره ، وقــد مســاه ـ 4

( االول والثــاين والــسابع والعاشــر واحلــادي عــشر مــن : وهــو يف جملــدات رد ــا علــى األبــواب 
وهــو ) تــشييد املطـاعن (  بــ وهـذه كلهــا مطبوعـة ، وقــد مسـى رده علــى البـاب العاشــر) التحفـة 

  .جزاء ضخاميف ثالثة أ
الـوجيزة (  بــ  ، وقد مسـاه1260الشيخ سبحان علي خان اهلندي املتوىف بعد عام  ـ 5

  .)يف األصول 
ـــ  وقــد مســاه1284الــسيد حممــد ابــن الــسيد دلــدار علــي النقــوي املتــوىف ســنة  ـ 6 (  ب
   باللغة العربية ، وهو رد على الباب السابع ، كما ان له)3() االمامة 

__________________  
  .288 / 12الذريعة ) 1(
  .208 / 46أعيان الشيعة ) 2(
  .335 / 2الذريعة ) 3(



  نفحات األزهار................................................................................ 160

  .)1() البوارق االهلية (  بـ عليه ردا آخر بالفارسية مساه
( الــسابع والعاشــر مـــن : الــسيد جعفــر املوســـوي الــدهلوي ، وقــد رد علــى البـــابني ـــ  7
  .)التحفة 

وهـو رد علـى ) هدايـة العزيـز (  بــ قـد مسـاهاملولوي خري الدين حممد االله آبادي ، وـ  8
  .)التحفة ( الباب الرابع من 

ــ  9 اجلــواهر (  بـــ  ، وقــد مســاه1306الــسيد املفــيت حممــد عبــاس التــسرتي املتــوىف ســنة ـ
 ، وهـو 7يف الباب الـسابع حـول غيبـة املهـدي ) التحفة ( وهو رد على ما ذكره يف ) العبقرية 
  .)2(مطبوع 

املـذكور سـابقا  ـ تلخيص خمتصر التحفـة االثـين عـشرية ـ نحة االهليةهذا ولقد رد على امل
  :علمان من أعالم الطائفة الشيعية ومها 

 1343احلجة الكبري ااهد الشيخ حممد مهـدي اخلالـصي الكـاظمي املتـوىف سـنة ـ  1
  .)3(يف ثالثة جملدات ) تصحيف املنحة االهلية عن النفثة الشيطانية (  بـ وقد مساه
  .)4( 1339العالمة احلجة اآلية الشيخ مريزا فتح اهللا شيخ الشريعة املتوىف سنة  ـ 2

  الباب التاسع 

  ترجمة صاحب التحفة
ينتهــي نــسبه اىل ( هــو الــشيخ احملــدث عبــد العزيــز بــن ويل اهللا بــن عبــد الــرحيم العمــري 

  .الدهلوي) عمر بن اخلطاب 
__________________  

  .97 / 3املصدر ) 1(
  .271 / 5يعة الذر) 2(
  .633 / 3املصدر ) 3(
  .259 / 42أعيان الشيعة ) 4(
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  :والدته 
  .1159ولد ليلة اخلميس خلمس بقني من رمضان سنة 

  : أساتذته 
  :أخذ العلم عن والده ، وملا تويف أبوه أخذ عن تالمذته وهم مجاعة منهم 

  .الشيخ نور اهللا الربهانوي ـ 1
  .هلويالشيخ حممد أمني الكشمريي الد ـ 2
  .الشيخ حممد عاشق الفليت ـ 3

  : تالمذته 
  :وقد قرأ عليه مجاعة من علماء أسرته وغريهم ، ومنهم 

  .أخوه عبد القادر ـ 1
  .أخوه رفيع الدين ـ 2
  .أخوه عبد الغين ـ 3
  .ختنه عبد احلي بن هبة اهللا الربهانوي ـ 4
  .املفيت اهلي خبش الكاندهلوي ـ 5
  . پتينالسيد قمر الدين السوين ـ 6
  .الشيخ غالم علي بن عبد اللطيف الدهلوي ـ 7
  .املولوي حيدر علي الفيض آبادي ـ 8
  .املولوي حممد رشيد الدين الدهلوي ـ 9

  : جهوده وآثاره 
وكما ذكرنا سابقا فقد كان املولوي عبد العزيز الدهلوي قائد حركة علميـة ورائـد نـشاط 

.  .. الـذين ذكرنـاهم وغـريهم مـشايخ وأسـاتذةيف سبيل نشر املذهب الـسين ، فأصـبح تالمذتـه
  وبذلك يكون قد أسس حوزة علمية
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ألهــل الــسنة يف مدينــة دهلــي ، مث بــىن مدرســة تــوىل بنفــسه زعامتهــا والتــدريس فيهــا ، مث خلفــه 
  .أخواه يف ذلك ، كما خلف هو أباه

يــة لقبـــه وهلــذه األمــور وغريهــا وأمههــا الــتهجم علــى الــشيعة يف االمامــة واملــسائل الكالم
  .)سراج اهلند (  بـ قومه

  : مؤلفاته 
للشيخ عبد العزيز مؤلفات كلها مقبولة عند العلمـاء ، حمبوبـة إلـيهم « : قال عبد احلي 

، يتنافسون فيها وحيتجون برتجيحاته وهو حقيق بذلك ، ويف عبارته قوة وفـصاحة وسالسـة ، 
  :ات ورسائل أشهرها مث ذكر له مصنف» .  ..تعشقها االمساع وتلتذ ا القلوب

  .تفسري القرآن املسمى بفتح العزيز ـ 1
  .الفتاوى يف املسائل املشكلة ـ 2
  .التحفة االثنا عشرية ـ 3
  .بستان احملدثني ـ 4
  .رسالة يف أصول احلديث. العجالة النافعة ـ 5
  .ميزان البالغة ـ 6
  .م على بعضرسالة يف تفضيل الصحابة بعضه. السر اجلليل يف مسألة التفضيلـ  7
  .8رسالة يف شهادة احلسنني . سر الشهادتني ـ 8

  : وفاته 
  .1239 شوال سنة 7وتوىف يف 

  : كلماتهم في ترجمته 
  هذا وقد بالغ القوم يف مدح الدهلوي ووصفه كما هو شأم ودأم
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  : ـبالنسبة اىل علمائهم عامة واىل املتعصبني منهم على الشيعة خاصة 
سلطان إقليم املعاين ، ومالك أزمة البيان وبـديع « : ري الشرواين قال أمحد االنصاـ  1

الزمــان الثــاين ، وهــو مؤيــد مــذهب النعمــان ، مــصنفاته ال حتــصى ، ومؤلفاتــه جتــل عــن تعــداد 
  .)1(» .  ..الرمل واحلصى

بلــغ مــن الكمــال والــشهرة حبيــث تــرى النــاس يف « : وقــال حمــسن بــن حيــىي الرتهــيت ـــ  2
 يفتخــرون بــاعتزائهم اليــه ، بــل بانــسالكهم يف مســط مــن ينتمــي اىل أصــحابهمــدن أقطــار اهلنــد 

...  
ومن سجاياه الفاضـلة اجلميلـة الـيت ال يدانيـه عامـة أهـل زمانـه قـوة عارضـته ، مل يناضـل 

ومـــن ذلـــك براعتـــه يف حتـــسني العبـــارة . أحـــدا اال أصـــاب غرضـــه وأصـــمى رميتـــه وأحـــرز خـــصله
  .)2(» .  ..دره اهللا ا على تأويل الرؤياومنها فراسته اليت أق.  ..وحتبريها

ســراج اهلنــد ، حجــة اهللا ، الــشيخ عبــد « : وقــال عبــد احلــي برتمجتــه حيــث عنونــه  ـ 3
الــشيخ االمــام العــامل الكبــري العالمــة احملــدث عبــد العزيــز بــن ويل اهللا بــن عبــد . العزيــز الــدهلوي

وكــان أحــد أفــراد الــدنيا .  ..همالــرحيم العمــري الــدهلوي ، ســيد علماءنــا يف زمانــه وابــن ســيد
اشــتغل بالــدرس واالفــادة ولــه مخــس عــشرة ســنة ، . بفــضله وآدابــه وعلمــه وذكائــه وســرعة فهمــه

فـــدرس وأفـــاد حـــىت صـــار يف اهلنـــد العلـــم املفـــرد ، وختـــرج عليـــه الفـــضالء ، وقـــصدته الطلبـــة مـــن 
  .)3(» .  ..أغلب االرجاء ، وافتوا عليه افت الظمآن على املاء

استغرقت هذه الرتمجة مثان صحائف ، ذكر فيها فضائله وآثاره ومصنفاته ومنوذجا وقد 
والــــذي جيلــــب االنتبــــاه يف هــــذه الرتمجــــة مــــا ذكــــره مــــن أن الــــشيخ عبــــد العزيــــز .  ..مــــن نظمــــه

  الدهلوي قد مرض بأنواع األمراض من اجلذام
__________________  

  .166: حديقة األفراح الزالة األتراح ) 1(
  .73: يانع اجلىن ال) 2(
  .275 ـ 268 / 7نزهة اخلواطر ) 3(
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  .والربص والعمى واختالل احلواس وهو ابن مخس وعشرين سنة اىل أن مات

  : ترجمة والده 
  :وأما والده وشيخه ويل اهللا الدهلوي فهذه خالصة ما جاء برتمجته يف نزهة اخلواطر 

  .شيخ اإلسالم ويل اهللا بن عبد الرحيم الدهلوي« 
يخ االمـام اهلمـام حجـة اهللا بـني األنـام امـام األئمـة قـدوة االمـة عالمـة العلمـاء وارث الش

األنبيــاء ، آخــر اتهــدين ، أوحــد علمــاء الــدين ، زعــيم املتــضلعني حبمــل أعبــاء الــشرع املبــني ، 
حميـي الـسنة ومـن عظمـت بـه اهللا علينـا املنـة شـيخ اإلسـالم قطـب الـدين أمحـد ويل اهللا بـن عبــد 

  .بن وجيه الدين العمري الدهلويالرحيم 

  العـــــــــــامل الفاضـــــــــــل النحريـــــــــــر أفـــــــــــضل مـــــــــــن

  
  بـــــــــــــــث العلـــــــــــــــوم فـــــــــــــــأروى كـــــــــــــــل ظمـــــــــــــــآن  

  

 ، واشتغل بالدرس حنوا من 1114ولد يوم األربعاء ألربع عشرة خلون من شوال سنة 
اثنــيت عــشرة ســنة ، وحــصل لــه الفــتح العظــيم يف التوحيــد واجلانــب الواســع يف الــسلوك ، ونــزل 

لعلـــوم الوجدانيـــة فوجـــا فوجـــا ، وخـــاض يف حبـــار املـــذاهب األربعـــة وأصـــول فقههـــم علـــى قلبـــه ا
خوضـــا بليغــــا ، ونظــــر يف األحاديــــث الــــيت هـــي متمــــسكام يف االحكــــام وارتــــضى مــــن بينهــــا 
بامــداد النــور الغيــيب طريــق الفقهــاء احملــدثني واشــتاق اىل زيــارة احلــرمني الــشريفني ، فرحــل إليهــا 

 عــامني كــاملني ، وصــحب علمــاء احلــرمني صــحبة شــريفة ، وعــاد  فأقــام بــاحلرمني1143ســنة 
  .1145اىل اهلند سنة 

ومــن نعــم اهللا تعــاىل عليــه انــه خــصه بعلــوم مل يــشرك معــه فيهــا غــريه ، والــيت أشــرك فيهــا 
  .معه غريه من سائر األئمة كثرية ال حيصيها البيان

مـــع بـــني الفقـــه واحلـــديث ومـــن نعـــم اهللا تعـــاىل عليـــه أن أواله خلعـــة الفاحتيـــة وأهلمـــه اجل
  وأسرار السنن ومصاحل االحكام وسائر ما جاء به النيب من
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  .ربه عز وجل
  .حىت أثبت عقائد أهل السنة باالدلة واحلجج ، وطهرها من قذى أهل املعقول

  .وقد أثىن عليه االجلة من العلماء
ء وقــال الــسيد صــديق حــسن القنــوجي يف احلطــة بــذكر الــصحاح الــستة يف ذكــر مــن جــا

مث جـــاء اهللا ســـبحانه وتعـــاىل مـــن بعـــدهم بالـــشيخ األجـــل واحملـــدث : بعلـــم احلـــديث يف اهلنـــد 
األكمــل ، نــاطق هــذه الـــدورة وحكيمهــا ، ونــائق تلــك الطبقـــة وزعيمهــا ، الــشيخ ويل اهللا بـــن 

  .1176عبد الرحيم الدهلوي املتوىف سنة 
 يف هــذا العلــم عــن ســاعد وكــذا بــأوالده األجمــاد وأوالد أوالده أويل اإلرشــاد ، املــشمرين

  .اجلد واالجتهاد
كـان بيتـه يف اهلنـد بيـت علـم الـدين وهـم كـانوا : وقال القنوجي املذكور يف أجبـد العلـوم 

أصــحاب االعمــال الــصاحلات وأربــاب الفــضائل . مــشايخ اهلنــد يف العلــوم النقليــة بــل والعقليــة
مني يف قطر مـن أقطـار اهلنـد الباقيات ، مل يعهد مثل علمهم بالدين علم بيت واحد من املسل

 «)1(.  

  الباب العاشر 

  في علمنا في الكتاب 
  .لقد وقفت على جانب من عظمة كتاب العبقات

وعلى أنه مل يكتب مثله يف بابه من السلف واخللف ، وأنه ذلك الكتاب املعجز املبـني 
  .ائفةكما يف كلمات أعالم الط.  ..الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

  بالرغم من انتشار.  ..وعلى أنه مل ينتشر حىت اآلن باللغة العربية مطلقا
__________________  

  .415 ـ 398 / 6نزهة اخلواطر ) 1(
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وقــد قــال الــسيد حمـــسن .  ..تلخــيص التحفــة االثــين عــشرية باللغـــة العربيــة منــذ أكثــر مــن قـــرن
  . ..يا حبذا لو ينربي أحد من العرب لتعريبه: االمني 

نعــم ليتــه تــرجم اىل اللغــة العربيــة ونــشر قبــل أن ينتــشر تعريــب التحفــة ، أو بعــده بقليــل 
عــن .  ..لكــن هــذا الواجــب احملــتم تــرك ، والفــراغ بقــي ، ومل تتحقــق هــذه االمنيــة.  ..يف األقــل

  . ..قصور أو تقصري
  . ..ريباوشاء اهللا يكتب التوفيق هلذا العبد الن يليب هذا النداء بعد قرن وربع قرن تق

فقــد .  ..وان كــان تعريبــه فقــط عمــال جبــارا ومــشروعا ضــخما.  ..ومل يكــن تعريبــا فقــط
  . ..وفقت لتعريبه ، وحتقيقه ، وتلخيصه ، وتنظيمه ، والتعليق عليه ووضع الفهارس له

وال أقــول انــه كتــاب جديــد كمــا قيــل ، أو مؤلــف مــستقل كمــا عليــه عــرف املــؤلفني يف 
  . ..عصرنا

  ل في طريق العم
 ، وواصـــلته بـــشوق مـــستلهم مـــن والئـــي 1385لقـــد شـــرعت يف هـــذا العمـــل يف ســـنة 

آلبـــائي ، جنبـــا اىل جنـــب دراســـايت يف احلـــوزات العلميـــة ، واشـــتغايل بتـــآليف أخـــرى يف بعـــض 
ال سـيما مـع  ـ العلوم اإلسالمية ، وكنـت أعلـم منـذ البـدء أن الوصـول اىل الغايـة يف هـذا العمـل

ال يكون بـسهولة ، بـل يـستدعي بـذل الطاقـة ، وتـرك الراحـة  ـ زويةاحلرص على الدراسات احلو
، وحتمـــــل املـــــصاعب واملتاعـــــب واستـــــسهال املـــــشاق ، وعـــــدم احلـــــضور يف اـــــالس والقـــــضايا 

  . ..االجتماعية
شـرعت يف العمـل يف مدينــة كـربالء املقدسـة يف قــسم الـسند مـن حــديث الغـدير ، حــىت 

اجهــت مــشكلة مــصادر التحقيــق إذ مل تكــن متــوفرة يف إذا انتهيــت منــه وأخرجتــه اىل البيــاض و
فكنــت كلمــا ســافرت اىل النجــف األشــرف أخــذت معــي ملزمــة لتحقيــق .  ..مكتبــات كــربالء

  مصادرها يف مكتبة أمري املؤمنني
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  . .. العامة ومكتبة آية اهللا احلكيم العامة7
 ـ ث الغـديرومل يكن عندي آنذاك قسم الداللة من حدي ـ مث شرعت يف حديث الثقلني

  .ففرغت منه ومن حديث النور وحديث التشبيه أو األشباه
ــــة يف النجــــف األشــــرف للحــــضور علــــى أكــــابر العلمــــاء  وملــــا انتقلــــت اىل احلــــوزة العلمي

  .واالساتذة يف الفقه واألصول متكنت يف خالل ذلك من مراجعة بعض املصادر
وزة العلميـة ومكتبـة آيــة اهللا حـىت انتقلنـا اىل ايــران ونزلـت مدينـة قــم املقدسـة ، حيـث احلــ

وقــد جنــزت يف هــذه املكتبــة مهمــة التحقيــق للنــصوص الــواردة يف .  ..النجفــي املرعــشي العامــة
وقــد طبــع مــا طبــع مـن الكتــاب ومــا زال العمــل مــستمرا وهللا احلمــد ومنــه .  ..الـدات املــذكورة

  .التوفيق
يف الكتــاب فإليــك بيانــه وأمــا أســلوبنا يف العمــل . فهــذا مــوجز مــا كــان يف طريــق العمــل

  :باجياز كذلك 

  األسلوب في التعريب  ـ 1
فقد مجع هذا الكتاب بني الدقـة .  ..مل يكن تعريب كتاب عبقات األنوار باألمر اهلني

العلمية واإلبـداع يف االسـاليب والعذوبـة يف األلفـاظ ، فحاولنـا جهـد املـستطاع أن حنـافظ علـى 
ن اســـتدعى ذلــك يف بعـــض األحيــان اتبـــاع طريقــة الرتمجـــة دقــائق عباراتــه ولطـــائف إشــاراته ، وا

  .احلرفية

  األسلوب في التحقيق  ـ 2
ويف جمــال حتقيقــه فــان مــن عــادة صــاحب العبقــات أنــه حيــث يــورد نــصا أو ينقــل كالمــا 

ورمبــا يــذكر عنــوان البــاب والفــصل وحنــو  ـ الحــد يــسنده اىل راويــه وقائلــه ، ذاكــرا اســم املــصدر
  .مر يسهل كما هو معلوم الرجوع اىل املصدر واستخراج املطلب منهوهذا األ ـ ذلك أيضا
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لقد راجعت مصادر الكتاب مع تطبيق العبارات املنقولة عنها بقدر اإلمكان ووضـعت 
  .يف اهلامش موضع املطلب برقم صفحة الكتاب ورقم اجلزء ان كان له أجزاء

يف املكتبات ، وأمـا املخطوطـة هذا كله بالنسبة اىل املصادر املطبوعة اليت حصلنا عليها 
  .يف مقابلها» خمطوط « منها فقد اكتفينا بوضع كلمة 

 يف األكثـر ـ وهناك مصادر مل يظهر لنا هل هي مطبوعة أوال ، ومل نقـف عليهـا ، وهـي
املــــصادر اهلنديــــة ، فرتكناهــــا علــــى حاهلــــا حــــىت يتبــــني لنــــا األمــــر يف املــــستقبل ، فنراجعهــــا يف ـــــ 

  .كتاب ان شاء اهللا تعاىلالطبعات الالحقة لل

  األسلوب في التخليص  ـ 3
  :وكان من الضروري أن خيرج عملنا أصغر حجما من كتاب العبقات جلهات 

 ان العبقــات باللغــة الفارســية ، وكلمــا ورد فيــه نــص عــريب تــرجم معنــاه اىل الفارســيةـــ  1
مـن كـل  ـ العبقـاتوالنـصوص العربيـة مـستغرقة لقـسط وافـر مـن  ـ وإذا سقطت هذه الرتمجة. ..

  .جملد قل حجم الكتاب بكثري
: يــذكر صــاحب العبقــات أمســاء االشــخاص ومؤلفــام بــصورة كاملــة فيقــول مــثال  ـ 2

وقـال . قال جمد الدين مبارك بن حممد املعروف بابن األثري اجلزري الشافعي يف جـامع األصـول
 كتـــاب املوافقـــات يف أبــو إســـحاق ابــراهيم بـــن موســـى اللخمــي الغرنـــاطي الـــشهري بالــشاطيب يف

وقـال عــالء الـدين علــي ابـن حممــد بـن ابــراهيم البغـدادي املعــروف باخلــازن يف  .أصـول االحكــام
قـال ابـن األثـري يف جـامع األصـول ، وقـال الـشاطيب يف : وحنن نقـول .  ..تفسريه لباب التأويل

 معروفـــة الن هـــذه الكتـــب أصـــبحت يف عـــصرنا.  ..املوافقـــات وقـــال اخلـــازن يف لبـــاب التأويـــل
  .بفضل املطابع ، وأصحاا علماء مشهورون بألقام أو كناهم

  من دأب صاحب العبقات يف بعض الدات وصف الرواة ـ 3
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والعلماء بأوصاف تستغرق عدة مـن الـسطور ، قبـل ذكـر نـصوص عبـارات املرتمجـني وبعـدها ، 
املــوثقني ذوي املراتــب وال خيفــى ان األعمــش مــن أكــابر « : كقولــه بعــد إيــراد روايــة األعمــش 

الرفيعـــة ، ومـــن أعـــاظم املبجلـــني أويل املناقـــب الغزيـــرة ، ومـــن أجلـــة الناســـكني الزهـــاد وأفـــاخم 
فهـذا سـليمان « : مث قال بعد ترمجته عن عدة من املصادر » اخلاشعني العباد عند أهل السنة 

صارهم ظالمـا بن مهران األعمش قد أغاظ بروايته قلوب أهـل البغـي وأمحـش ، وأسـبل علـى أبـ
حتنـــــدس يف ايهمـــــه وأغطـــــش ، وذر القـــــذى يف أعـــــني كـــــل معتـــــام مـــــنهم أعـــــشى أو اخفـــــش ، 
فانقشعت حبمد اهللا تلميعات كل من منـق لـضالله وبـرقش ، واحنـسرت ختـديعات كـل مـن منـنم 
بتزويــره ورقــش ، وانقطعــت آمــال كــل مــن وكــم الــشيطان يف صــدره فعــشش ، واخنزلــت أعمــال 

  .»لبه فأفحش كل من وغر الشنآن يف ق
والعالمــة احملــاملي مــن أفــاخم احلفــاظ املتبحــرين وأعــاظم « : وقــال بعــد روايــة احملــاملي 
وال ختفـى حمامـده الـشاخمة وحماسـنه الباذخـة علـى مـن نظـر يف . النقاد املتمهـرين مـن أهـل الـسنة
ـــة مثـــل عة بـــني فهـــذا احملـــاملي احلامـــل لرايـــة الـــصنا« : مث قـــال » .  ..كتـــبهم الرجاليـــة والتارخيي

املاهرين األفاضل ، واملقدم على تلـك اجلماعـة عنـد الكـابرين األماثـل ، قـد روى هـذا احلـديث 
الــشريف الفاضــل يف أماليــه املبهــرة املزهــرة الفواضــل ، فأثبتــه دفعــا لريــب كــل معانــد حمائــد لــدود 
متجاهل ، وصححه رغما النف كل مكابر مباهت عنود متحامـل ، فـال حييـد عنـه غـب هـذا 

اللجــوج املاحــك املاحــل ، الــذي هــو عــن صــوب الــصواب ناكــب مائــل ، وال يــصدف عنــه اال 
  .»اثر هذا اال احليود األفني الفائل الذي هو اىل كسر اخلسار آئب آئل 

وهكذا اىل أمثال هذه العبارات يف حق كبار احملـدثني مـن أهـل الـسنة ، وهـي كمـا تـرى 
دب الفارســي والعــريب ، لكنــا حــذفناها لغــرض تنبــئ عــن قدرتــه الفائقــة وبراعتــه وتــضلعه يف األ

  .االختصار
  وهي يف األغلب يف قسم ـ وحيث يذكر السيد تراجم العلماء ـ 4
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يورد نصوص عبارات املرتمجني كاملة ، وقد كـان اسـلوبنا يف التلخـيص  ـ السند من كل حديث
 هــذا القــدر هــو يف هــذه اجلهــة هــو االقتــصار علــى االســم وتــاريخ الوفــاة وكلمــات املــوثقني فــان

املقصود بالذات واحملتاج اليه كما هـو واضـح ، وأمـا أسـامي مؤلفـات املـرتجم وأوالده وتالمذتـه 
فهـذه كلهـا فوائـد ال عالقـة هلـا .  ..وعدد أسفاره وزوجاته وغري ذلك مما يذكر عادة يف الرتمجة

  .باملوضوع
، الن املتـأخر كـابن فـان هـذه الكلمـات تتكـرر .  ..وبالنسبة اىل كلمات املوثقني أيـضا

 حجــر العــسقالين حيــث يــرتجم الــراوي يتعــرض لكلمــات الــذين مــن قبلــه كالــذهيب وابــن حبــان
وقــد يــذكر الرجــايل . واملفــروض أن كلمــات أولئــك مــذكورة يف الكتــاب فــال وجــه لتكرارهــا. ..

ارة الراوي يف مجيع كتبه بعبـارة واحـدة كالـذهيب يعـرب عـن الرجـل يف العـرب والكاشـف بـنفس العبـ
وكـذا يف : فنكتفي بنقل عبارتـه يف هـذا األخـري ونقـول .  ..اليت قاهلا يف حقه يف تذكرة احلفاظ

  .العرب والكاشف
يف مقـام الـرد  ـ ويف قسم الداللة ، ال حظنا أن كثـريا مـن الوجـوه الـيت يـذكرها الـسيد ـ 5

ا بـبعض ، متـشاة يف مفادهـا ، وميكـن دمـج بعـضه ـ على دعوى أو االستدالل على موضـوع
ـــا بعـــض الوجـــوه يف بعـــض جبعـــل عنـــاوين جامعـــة ، مـــع عـــدم  فلـــم نكـــرر املطلـــب ، بـــل أدخلن

  .اإلخالل بشيء من جوانب البحث

  األسلوب في التعليق  ـ 4
واىل قسم الـسند يف كـل جملـد  ـ ورمبا يف املنت ـ وقد أضفنا اىل الكتاب فوائد يف هوامشه

املبحوث عنه فيه ، وقفنا علـى روايـتهم مـن النظـر ملحقا بأمساء طائفة أخرى من رواة احلديث 
يف األســانيد أو مراجعــة بعــض الكتــب واملــصادر األخــرى ، وقــد كــان ملحــق حــديث الثقلــني 

  .بقلم العالمة احملقق السيد عبد العزيز الطباطبائي
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  األسلوب في التنظيم  ـ 5
 تنظيمـه واجلهـود ولو ألقيت نظـرة يف كتـاب العبقـات وقارنتـه بـصنعتنا هـذه لعرفـت قيمـة

املبذولــة يف هــذا الــسبيل ، فقــد فــصلنا كــل موضــوع منــه عــن غــريه بعنــوان خيــصه ، ولكــل حبــث 
.  ..وهكـذا.  ..من حبوث املوضوع عنوان ، وكذا لكل وجه من الوجـوه املـذكورة يف كـل حبـث

  .اضراىل غري ذلك مما يتطلبه الذوق يف عصرنا احل.  ..مع األرقام والعالئم الفنية املختلفة
أحـــــدها  :وبالنـــــسبة اىل الفهـــــارس فقـــــد وضـــــعنا يف آخـــــر كـــــل حـــــديث ثالثـــــة فهـــــارس 

وأما مصادر التحقيق فسننشرها . للموضوعات ، والثاين لالعالم املرتمجني ، والثالث للمصادر
  .يف آخر الدات يف جزء خاص

عــداده هــذا ومل التــزم يف العمــل والنــشر برتتيــب العبقــات ، بــل نباشــر بطبــع كــل مــا يــتم ا
  .وينجز العمل فيه

  .)التحفة االثين عشرية ( رمزا لصاحب ) الدهلوي ( ووضعت كلمة 
حرصـــا ) خالصـــة عبقـــات األنـــوار يف امامـــة األئمـــة االطهـــار ( وجعلـــت اســـم الكتـــاب 

  .على عنوان كتاب العبقات وختليدا السم مؤلفه وجهوده
عامـة يف قـم ، ال سـيما العالمـة ويف اخلتام أشكر ادارة مكتبة آية اهللا النجفي املرعشي ال

السيد حممود النجفي املرعشي ، واألخ املكـرم حيـدر الـواعظي احلـائري علـى تفـضلهم بتـسهيل 
  .مهمة التحقيق ومراجعة املصادر

فقـد اسـتفدت كثـريا مـن .  ..والعالمة اجلليل احملقق احلاج السيد عبـد العزيـز الطباطبـائي
  . ومن مكتبته اخلاصة العامرةمعلوماته العلمية وارشاداته القيمة ،

واهللا أسأل أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرضى ، وأن جيعل أعمالنـا خالـصة لوجهـه الكـرمي 
  .، وان يكتب هذا العمل يف صحيفة والئنا للنيب وأهل بيته الطاهرين انه مسيع جميب

  ايران   
  ّقم المقدسه 

  علي الحسيني الميالني
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  حديث الثقلين 

  :ومن ألفاظه 
ّكتــــاب اهللا عــــز وجــــل  :ّإين أوشــــك أن أدعــــى فأجيــــب ، وإين تــــارك فــــيكم الثقلــــني «  ّ

ّوإن اللطيـــف . وعـــرتيت ، كتـــاب اهللا حبـــل ممـــدود مـــن الـــسماء اىل األرض ، وعـــرتيت أهـــل بيـــيت
  » . ّبري أخربين أما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض ، فانظروين مبا ختلفوين فيهمااخل

  أخرجه احمد
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  كلمة المؤلف 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمــد هللا رب العــاملني ، والــصالة والــسالم علــى ســيدنا حممــد وآلــه الطيبــني الطــاهرين ، 
  .رينولعنة اهللا على أعدائهم أمجعني من األولني واآلخ

فهــذا هــو الــد االول مــن جملــدات هــذه املوســوعة العلميــة العقائديــة اخلالــدة ، : وبعــد 
اين «   :6عـن النـيب ، قد حبث فيه عن حديث الثقلـني سـندا وداللـة ، وهـو يف بعـض ألفاظـه 

تارك فيكم الثقلني مـا ان متـسكتم مـا لـن تـضلوا بعـدي ، أحـدمها أعظـم مـن اآلخـر ، كتـاب 
ود من السماء اىل األرض ، وعرتيت أهل بييت ، ولن يفرتقا حىت يردا علـي احلـوض اهللا حبل ممد

  .»، فانظروا كيف ختلفوين فيهما 
 أكثــر مــن ثالثــني صــحابيا ، ومــا ال يقــل عــن ثالمثائــة عــامل مــن كبــار 6رواه عــن النــيب 

ظ خمتلفــة علمــاء أهــل الــسنة ، يف خمتلــف العلــوم والفنــون ، ويف مجيــع االعــصار والقــرون ، بألفــا
  وأسانيد متعددة ، وفيهم أرباب
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  .الصحاح واملسانيد وأئمة احلديث والتفسري والتاريخ
ّفهو حديث صحيح متـواتر بـني املـسلمني ، وداللتـه علـى امامـة أمـري املـؤمنني بعـد النـيب 
ّصـــلى اهللا عليهمـــا وآهلمـــا يف غايـــة الوضـــوح كمـــا ســـريى القـــارئ املنـــصف ، حيـــث ســـنثبت يف 

تــواتر هـــذا احلــديث وقطعيــة صـــدوره ، وداللتــه علــى املطلـــوب املــذكور يف تالييـــه ، اجلــزء االول 
  .باالدلة القاطعة والقواعد املسلمة ، مث دحض كل ما قيل أو ميكن أن يقال يف هذا الباب

ومــن هــذا املنطلــق نــدعو كافــة املــسلمني اىل نبــذ اخلالفــات ، وتــرك التعــصب للهــوى ، 
 الثابتــة عنــه ، والتمـــسك مبــا أمــر بالتمـــسك بــه مــن بعـــده ، 6مي بــالرجوع اىل أقــوال النــيب الكـــر

  .لريجعوا بذلك اىل رشدهم ، ويستعيدوا جمدهم ، واهللا ويل التوفيق واهلداية
واهللا أســـأل أن جيعـــل أعمالنـــا خالـــصة لوجهـــه الكـــرمي ، وأن يقبلهـــا بقبـــول حـــسن ، انـــه 

  .مسيع جميب



 

  كلمة السيد صاحب العبقات 
  لرحيم بسم اهللا الرمحن ا

احلمـــد هللا الـــذي دعانـــا مبنـــه اجلميـــل اىل التمـــسك بـــالثقلني ، ووقانـــا بلطفـــه اجلزيـــل عـــن 
هــو الــذي كــشف عــن قلوبنــا ســجوف الريــب والــرين ، وأنقــذنا .  ..االرتبــاك يف العمــه والغــني

 من غمـرات الـردى واحلـني ، وجنانـا بلطفـه وكرمـه مـن شـفا جـرف الزيـغ :بوالء أهل البيت 
  .ور واملني ، وصاننا بإيضاح السبل وإرسال الرسل عن الركون اىل الشنار والشنيالقائد اىل الز

وصلى اهللا على من أرسل على طـول هجعـة مـن األمـم واعـرتام مـن الفـنت املقبلـة باملـذل 
  .واألين

وآلــه الكــرام االطهــار ، وحامتــه العظــام األخيــار ، النــاهجني للقــم الــصواب والــزين ، ال 
ل اخلليفتني ، واملصلح لذات البني ، كرمي األبوين ، شـريف الوالـدين ، سيما أخيه وصهره أفض

  ابن العلمني ، أمثل من ولد بني هامشيني ،
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أكمل االفخرين ، ذاكي األصغرين ، وعايل األكربين ، وواقـد االصـمعني ، وحمـرز االنفـسني ، 
 ، املبجــــــل وباســــــط األفــــــضلني ، وماضــــــي االقطعــــــني ، ووارث املــــــشعرين ، وقائــــــد العــــــسكرين

باالبطحني ، املفخم يف احلرمني ، املهاجر باهلجرتني ، املبـايع بـالبيعتني ، واملـصلي اىل القبلتـني 
، الذي مل يكفر باهللا طرفة عني ، املفرق مجع الورق والعني ، والالطم وجـه النـضار واللجـني ، 

ـــــراحتني ، املـــــؤدي للطـــــاعتني  ـــــسابق املعـــــرض املـــــشيح بوجهـــــه عـــــن احلجـــــرين ، مبـــــسوط ال ، ال
بالشهادتني ، ارد للسيف تارتني ، كاسر الصنمني ، وجـاذ الـوثنني ، وقاتـل العمـرين ، وآسـر 
العمـــرين ، وهـــازم الفيلقـــني ، ومفـــرق اجلحفلـــني ، راســـخ القـــدمني ، الـــصارع كـــل منـــازل للفـــم 
واليــدين ، قاصــم الكفــر ببــدر وحنــني ، الــضارب بالــسيفني ، الطــاعن بــالرحمني ، احلامــل علــى 
قوسـني ، املتهجــد ليلـة اهلريــر بـني الــصفني ، أمســح كـل ذي كفــني ، وأفـصح كــل ذي شــفتني ، 
وأمسع كل ذي أذنني ، وأبـصر كـل ذي عينـني ، وأهـدى كـل مـن تأمـل النجـدين ، أنـشب مـن 
يف االخــشبني ، وأعلــم مــن بــني الالبتــني ، وأقــضى مــن يف احلــرتني ، صــاحب الكــرتني ، الــذي 

لقاســـم للفـــريقني ، املميـــز بـــني احلـــزبني ، حجـــة اهللا علـــى املـــشرقني ردت لـــه الـــشمس مـــرتني ، ا
واملغربني ، وآيته العظمى بني النشأتني ، امـام احلـرمني ، ونظـام اخلـافقني ، صـنو سـيد الكـونني 
، ونفــس رســول الثقلــني ، ونــور ســراج الــدارين ، وشــاهد الــشاهد علــى أهــل العــاملني ، منجــز 

نـــز وذي القـــرنني ، أول احلجـــج اتبـــني ، وأقـــدم األئمـــة الوعـــد وقاضـــي الـــدين ، وصـــاحب الك
  .8املصطفني ، ووالد الرحيانتني ، وأيب السبطني احلسن واحلسني 

صــالة ناجحــة نافعــة شــافعة عنــد احلــشر والنــشر والبعــث والقيــام واملــوتتني والنفختــني ، 
ن ، وتعاقـب الفئتـني خالدة آبدة دائمة باقية بدوام امللوين ، واختالف العصرين ، وكر اجلديـدي

، وتوايل احلرسني ، وطلوع النريين ، وملوع القمـرين ، وسـفور االزهـرين ، واصـطحاب الفرقـدين 
  .، وارتفاع النسرين ، وجري الرافدين ، ووكوف اهلاطلني



 189 ..........................................................................كلمة صاحب العبقات 

» حامــد حــسني ابــن العالمــة الــسيد حممــد قلــى « فيقــول العبــد القاصــر العــاثر : وبعــد 
« ذا هــو الــد الثــاين عــشر مــن جملــدات املــنهج الثــاين مــن كتــاب هــ: عفـا عنهمــا الــرب الغــافر 

عبـد العزيـز بـن وىل اهللا الـدهلوي « نقضت فيـه كـالم » عبقات األنوار يف امامة أئمة االطهار 
علـــى حـــديث الثقلـــني ، وقـــد جعلـــه احلـــديث الثـــاين عـــشر مـــن األحاديـــث » صـــاحب التحفـــة 

حيري االفهام حبـا لـرتويج ملفقـات أسـالفه االعـالم  وأتى يف جوابه مبا 7الدالة على امامة علي 
  . ، ووهلا بالعدول واجلنوح عن جادة احلق املعتام:، وشغفا مبخالفة طريقة أهل البيت 

  .ومن اهللا امللك املنعام املفضل بالنعم اجلسام أستمد يف البدء واخلتام واألخذ واإلمتام
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  كالم الدهلوي حول حديث الثقلين 
ّاين «  :ّروايــة زيــد بــن أرقــم ، عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  : عــشر احلــديث الثــاين

: تـــارك فـــيكم الثقلـــني ، مـــا ان متـــسكتم مـــا لـــن تـــضلوا بعـــدي ، أحـــدمها أعظـــم مـــن اآلخـــر 
  » . كتاب اهللا وعرتيت

ــــه ال يلــــزم أن يكــــون املتمــــسك بــــه  وهــــذا احلــــديث ال عالقــــة لــــه باملــــدعى أصــــال ، ألن
و على فرض التسليم بذلك ، فهناك حديث صحيح يعارضـه ، وهـو. صاحب الزعامة الكربى

علــيكم بــسنيت وســنة اخللفــاء الراشــدين املهــديني مــن بعــدي ، «  :قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم 
وعلـى فـرض عـدم املعارضـة ، فـان العـرتة يف اللغـة مبعـىن  .»متسكوا ـا وعـضوا عليهـا بالنواجـذ 

مــة لــزم أن يكــون مجيــع أقــارب النــيب صــلى اهللا األقــارب ، فــان دل وجــوب التمــسك علــى االما
عبــد اهللا بــن عبــاس ، وحممــد بــن احلنفيــة ، : ّعليــه وســلم أئمــة جتــب اطــاعتهم خــصوصا أمثــال 

  .وزيد ابن علي ، واحلسن املثىن ، وإسحاق بن جعفر الصادق ، وغريهم من أهل البيت
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مـشريا » مرياء خذوا شطر دينكم عن هذه احل« : الصحيح أيضا  قد ورد يف احلديثو
رضـيت « و » متـسكوا بعهـد ابـن أم عبـد « و » اهتـدوا ـدي عمـار «  :قولـه  و ،اىل عائشة

وأمثـال ذلـك » أعلمكـم بـاحلالل واحلـرام معـاذ بـن جبـل « و » لكم مـا رضـي بـه ابـن أم عبـد 
حيــث بلــغ درجــة » اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي ، أيب بكــر وعمــر «  :قولــه ا كثــرية ، خــصوص

  .والتواتر باملعىن ، فالالزم أن يكون هؤالء كلهم أئمةالشهرة 
احلــديث الــصحيح املــروي عــن ح وإذا دل هــذا احلــديث علــى امامــة العــرتة ، فكيــف يــص

امنــا الــشورى للمهــاجرين «  : بــصورة متــواترة عنــد الــشيعة ، يقــول فيــه 7ّعلــي بــن أيب طالــب 
ة نوح ، من ركبها جنى ، ومن مثل أهل بييت فيكم مثل سفين«  :حديث ك وكذل» واألنصار 

ّفانـه ال يـدل إال علـى الفـالح واهلدايـة احلاصـلني مـن حـبهم والناشـئني مـن » ختلف عنها غرق 
  .اتباعهم ، وأن التخلف عن حبهم موجب للهالك

خيـتص بـه أهـل الـسنة مـن بـني الفـرق اإلسـالمية كلهـا ،  ـ بفـضل اهللا تعـاىل ـ وهذا املعـىن
بـعض َ أ(: أهل البيت مجيعهم حـسب مـا يريـد القـرآن ألم متمسكون حببل وداد  ِفـتـؤمنـون ب ْ ِـَ َ ُ ِ ْ ُ َ

ٍاْلكتاب وتكفرون ببـعض  ْ َِ َ ُ ُ ْ َ َ ِ ْ ال نـفرق بـين أحد من ( وموقفهم من ذلك كموقفهم من األنبياء )ِ َ َِ ٍ َ َ ْ ُ  َ ُ
ِرسله  ِ ُ   . فال يؤمنون ببعضهم ويعادون غريهم)ُ

هــل البيـت مجيعــا ، فبعـضهم يــوادون خبـالف الــشيعة إذ ال يوجـد مــن بيـنهم فرقــة حتـب أ
طائفة ويكرهون الباقني ، والبعض اآلخر على العكـس ، وأمـا أهـل الـسنة فليـسوا كـذلك ، بـل 
يـــروون أحاديـــث مجـــيعهم ويـــستندون إليهـــا ، كمـــا تـــشهد بـــذلك كتـــبهم يف التفـــسري واحلـــديث 

األحاديــث الــواردة والفقــه ، وإذا كــان الــشيعة ال يعتــربون كتــب أهــل الــسنة فبمــا ذا جييبــون عــن 
املوافقـة ألهـل الـسنة كمـا سـيأيت يف هـذا  ـ سواء يف العقائد االهلية والفـروع الفقهيـة ـ عن الشيعة

  ؟الكتاب
  ولبعض علماء الشيعة يف هذا املقام تأويل خداع ، ال بد من ذكره
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ان تــشبيه أهــل البيــت بالــسفينة يف هــذا احلــديث يقتــضي أن ال يكــون : وتفنيــده حيــث يقــول 
ب مجيع أهل البيت وأتباعهم ضـروريا يف النجـاة والفـالح ، فـان مـن يـستقر يف زاويـة واحـدة ح

مـــن الـــسفينة ينجـــو مـــن الغـــرق بـــال ريـــب ، بـــل ان التنقـــل مـــن مكـــان اىل آخـــر فيهـــا لـــيس أمـــرا 
فالــشيعة لتمــسكهم بــبعض أهــل البيــت نــاجون ، وال يــرد علــيهم طعــن أهــل الــسنة يف . مألوفــا
  .ذلك

  : هذا الكالم فيكون على حنوين أما اجلواب على
  :االول بطريق النقض 

فاالماميـــة يف هـــذه الـــصورة جيـــب أال يعتـــربوا الزيديـــة والكيـــسانية والناووســـية والفطحيـــة 
الن كال منهم قد استقر يف زاوية مـن هـذه الـسفينة الكبـرية ، ويكفـي . منحرفني ، بل مهتدون

ان الـنص علـى األئمـة االثـين عـشر يبطـل علــى بــل . االسـتقرار يف زاويـة منهـا للنجـاة مـن الغـرق
هـذا أيـضا ، الن كــل زاويـة مـن الــسفينة كافيـة يف اإلجنـاء مــن أمـواج البحـر ، ومعــىن االمـام هــو 

  .فبهذا يبطل مذهب االثين عشرية بل االمامية بأسرها. أن اتباعه يوجب النجاة يف اآلخرة
 الي فرقــة مــن فــرق الــشيعة وإذا ادعــى الزيديــة ذلــك أجيبــوا بــنفس اجلــواب ، فــال يــصح

التقيد مبذهب معـني ، والزمـه اعتبـار مجيـع املـذاهب علـى صـواب ، يف حـني أن التنـاقض قـائم 
بــني هــذه املــذاهب ، وأن اعتبــار كــال اجلــانبني املتناقــضني حقــا يــؤدي اىل اجتمــاع النقيــضني يف 

  .غري االجتهاديات ، وهو مستحيل قطعا
  :الثاين بطريق احلل 

ار يف زاويـة مــن الـسفينة ، يـضمن النجـاة مــن الغـرق يف البحـر بــشرط أن ال فـان االسـتقر
يثقب الزاوية األخرى منها ، فإذا اقرتن اجللوس يف زاوية مع االثقاب يف الزاويـة األخـرى ، فـان 

ومــا مــن فرقـة مــن فــرق الــشيعة اال وهــي مــستقرة يف زاويــة  .ذلـك ســوف يــؤدي اىل الغــرق حتمــا
  .وتثقب الزاوية األخرى
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فــان أهــل الــسنة مهمــا تنقلــوا يف الزوايــا املختلفــة فــان ســفينتهم عــامرة فــإم مل : أجــل 
يثقبوا يف أية زاوية منها أصال ليتسرب املوج من ذلـك اجلانـب ويـؤدي ـم اىل الغـرق ، واحلمـد 

  .هللا
وــذا يــتم ألهــل الــسنة الــزام النواصــب يف انكــارهم هلــذين احلــديثني ، حيــث ناقــشوا يف 

ان مفاد هذين احلـديثني هـو التكليـف مبـا ميتنـع عقـال وهـو : الدليل العقلي ، فقالوا صحتهما ب
مــع مــا هــم عليــه مــن  ـ حمــال بالبداهــة ، ذلــك أنــه إذا وجــب التمــسك بأهــل البيــت مجــيعهم

  .فذلك يستلزم التكليف باجلمع بني النقيضني ، وهو حمال ـ االختالف يف العقائد والفروع
م فامـا أن يكـون ذلـك مـع التعيـني أو بدونـه ، فعلـى االول وإذا وجب التمـسك ببعـضه

يلزم الرتجيح بال مرجح ، خـصوصا مـع وجـود االخـتالف بـني القـائلني بـذلك يف تأكيـد الـنص 
لــصاحلهم ، وعلــى الثــاين يلــزم جتــويز العقائــد املختلفــة والــشرائع املتفاوتــة يف الــدين الواحــد مــن 

َ لكــل جع( الــشارع ، يف حــني أن آيــة َ  ُ ًلنــا مــنكم شرعة ومنهاجــا ِ ْ ِْ َِ ْ ًْ َ ــ ِ ُ  صــرحية يف خــالف ذلــك ، )ْ
  .مضافا اىل استحالته بضروريات الدين

وال تـــستطيع أيـــة فرقـــة مـــن فـــرق الـــشيعة أن ختـــدش يف دليـــل هـــؤالء األشـــقياء اال باتبـــاع 
  .مذهب أهل السنة
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  : الرد 
  :أقول مستعينا بلطف امللهم اخلبري 
ئبة ، وطــاليب احلــق واحلقيقــة أن حــديث الثقلــني مــن ال خيفــى علــى ذوي األفكــار الــصا

 بــــال فــــصل ، وكــــذلك األئمــــة 7أصــــح األدلــــة البــــاهرة والرباهــــني القطعيــــة علــــى خالفــــة علــــي 
  .:الطاهرين من ولده 

أن يــسري يف طــرق ملتويــة ومــسالك معوجــة ، ليــنقض داللــة ) الــدهلوي ( ولقــد حــاول 
ابتـــدع االســـاليب املختلفــة البعيـــدة عـــن احلـــق هــذا احلـــديث املتـــواتر علــى امامـــة أهـــل البيــت ، ف

 ـ بـإذن اهللا ـ والـصواب ، واملؤديـة اىل اخلطـأ وسـوء العقـاب ، وأتـى مبـا حيـري العقـول ، وسـنأخذ
ببيــان تلــك التلفيقــات واحــدة تلــو األخــرى ، مــستدلني علــى مــا نقــول مبــا رووه هــم يف كتــبهم 

  .وصحاحهم ومسانيدهم ، ليكون األثر بالغا والرد نزيها
بالرغم من أن حديث التمسك بالثقلني ، مـروي بطـرق خمتلفـة وأسـانيد معتـربة عـن ـ  1

  أكثر من عشرين صحابيا ، حىت أنه بلغ أعلى درجات
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فقــط ، ليــسهل ) زيــد بــن أرقــم ( اكتفــى بــذكره عــن طريــق ) التحفــة ( التــواتر ، فــان صــاحب 
، ولكــيال يكلــف نفــسه كثــريا يف معارضــته بالروايــات اآلحــاد املوضــوعة يف مقابــل هــذا احلــديث 

  .الرد عليه
واحلـال أنـه  ـ كمـا هـو مقتـضى احلـال ـ مل يـذكر شـيئا عـن تـواتر هـذا احلـديث أصـال ـ 2

مــن أشــهر املتــواترات ، وأجلــى القطعيــات ، كمــا ســنثبت ذلــك يف حبوثنــا القادمــة ان شــاء اهللا 
  .تعاىل

ذا مل فلمـا ـ  يكـن متـواتراان مل ـ وال أقـل مـن كـون هـذا احلـديث مستفيـضا يف نظـره ـ 3
ومل يكتف بتجاهل مكانة هذا احلديث بـني األحاديـث  ـ 4 !؟يتطرق اىل ذكر استفاضته أيضا

اىل  ـ ولـو امجـاال ـ بـاالعراض عـن ذكـر تـواتره أو استفاضـته ، بـل مل تـسمح لـه نفـسه بـأن يـشري
وسـيمر عليـك . قـام الـردتعدد طرقه وتنوع أسانيده ، ال يف مقام بيان دليـل االماميـة ، وال يف م

  .اثبات تعدد طرق روايته ، وتنوع أسانيده عن كتب أعاظم اجلماعة وأساطينهم
وطبيعــي أن ال يتطــرق اىل ثبــوت هـذا احلــديث وصــحته ال يف مقــام بيــان اســتدالل  ـ 5

  .االمامية وال يف مقام الرد
( قـل مـن كونـه هب أنه مل يقتنع بتواتر احلـديث واستفاضـته وتعـدد أسـانيده ، فـال أ ـ 6

ولــو أضــيق مــن كفــة  ـ ومــع ذلــك كلــه فقــد حتــرز عــن اإلذعــان لــذلك ، ومل يــدع جمــاال) حــسنا 
  .لدرء شبهة تعمد اإلخفاء عنه ـ حابل

، كمــا ورد ) أهــل البيــت (  بـــ انــه حــذف مــن احلــديث ، الفقــرة الــيت تفــسر العــرتة ـ 7
ديث ويف غـريه مـن كتـب الـذي هـو مـن أشـهر كتـب احلـ) صحيح الرتمذي ( ذلك التفسري يف 

فيـشمل مجيـع  ـ لعدم وجـود قرينـة خمصـصة ـ احلديث ، وذا يتمكن من تفسري العرتة باألقارب
  .األقارب ، ويلزم منه عدم ثبوت امامة بزعمه

» وامـا لـن يتفرقــا حـىت يــردا علـي احلــوض «  :احلــديث ن حــذف الفقـرة اآلتيــة مـ ـ 8
  مع أا ، :الدالة بصراحة على عصمة أهل البيت 
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  .وغريمها من الكتب املعتربة)  صحيح الرتمذي (و ) مسند أمحد ( مذكورة يف 
انـه أغفـل ذكـر بقيـة اجلمـل املوجـودة يف الطـرق الكاملـة هلـذا احلـديث الـشريف عـن  ـ 9

 بـــصورة عامـــة وأمـــري : ، الدالـــة علـــى كمـــال عظمـــة منزلـــة أهـــل البيـــت 6الرســـول األعظـــم 
وال يــصح منــه االعتــذار بعــدم . ك أثبــت متاديــه يف غمــط احلــق بــصورة خاصــة وبــذل7املــؤمنني 

ـــه أتبـــاع  ـــاع يف هـــذه املـــسائل ، الـــذي يدعي ) الـــدهلوي ( االطـــالع عليهـــا مـــع ادعـــاء طـــول الب
  .وأشياعه تبعا له ، وان كان األمر كذلك يف الواقع

مل يـذكر اسـتدالل أهـل احلـق املتـضمن لداللـة هـذا احلـديث الـشريف علـى امامـة  ـ 10
  . ـولو امجاال ـ  بالوجوه العديدة ، ومل يشر إليها7 املؤمنني أمري

أمـــا منهجنـــا يف اثبـــات احلـــديث فيكـــون أوال بـــذكر أمســـاء مجاعـــة مـــن أســـاطني العلمـــاء 
واملعتمــدين عنــد أهــل الــسنة ، الــذين ذكــروا هــذا احلــديث يف كتــبهم ، مث نــذكر ألفــاظ روايــتهم 

  . وصحتهبنصوصها ، لنبني مدى رصانة احلديث ورسوخه
لقد روى هذا احلديث عدة من النقـاد املـشاهري ، والعلمـاء النحـارير يف كتـبهم : فنقول 

  .، ننقل أمساءهم أوال من القرن الثاين اهلجري حىت القرن الثالث عشر



 

  أسماء الرواة والمخرجين 

  لحديث الثقلين 
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  سند حديث الثقلين 

*)1(*   

  رواية سعيد بن مسروق الثوري 
حـسان : حدثنا حممد بن بكـار بـن الريـان ، حـدثنا « : لقد أورد احلديث مسلم فقال 

قـال . ن ، عـن زيـد بـن أرقـميعىن ابن ابراهيم ، عن سعيد وهو ابن مسروق ، عن يزيد بـن حيـا
وســاق .  وصــليت خلفــه6لقــد رأيــت خــريا لقــد صــاحبت رســول اهللا : دخلنــا عليــه فقلنــا لــه  :

أحـدمها ] ثقلـني [ أال واين تارك فيكم الثقلـني : احلديث بنحو حديث أىب حيان غري أنه قال 
فقلنـا : فيـه و .كتاب اهللا هو حبل اهللا من اتبعه كان على اهلدى ومـن تركـه كـان علـى الـضاللة

أمي اهللا ، ان املرأة تكون مـع الرجـل العـصر مـن الـدهر ] و [ ال :  قال ؟ نساؤه؟من أهل بيته: 
  .)1(» أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده : مث يطلقها فرتجع اىل أبيها وقومها 

  : ترجمته 
  سعيد بن مسروق بن عدي الثوري ، من ثور بن عبد«  :  ـ المقدسي1

__________________  
  .238 / 2صحيح مسلم ) 1(
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منـاة ابـن أدة بـن طاخبـة التميمــي الكـويف ، والـد سـفيان الثـوري ، مســع عبايـة بـن رفاعـة ، وعبــد 
ومنــذرا الثــوري عنــد البخــاري ، وأبــا الــضحى وســلمة بــن كهيــل . الــرمحن بــن أىب نعــيم عنــدمها

ابنــه ســفيان وشــعبة وأبــو األحــوص  : روى عنــه .والــشعيب ويزيــد بــن حيــان وخثيمــة عنــد مــسلم
بـــن عبيــد عنـــد البخــاري وحــسان بـــن ابــراهيم وابنـــه عمــر بـــن ] و [ عنــدمها وأبــو عوانـــة وعمــر 

بلغــين أنــه مــات ســنة : قــال أمحــد بــن حنبــل . ســعيد ، وامساعيــل بــن مــسلم وزائــدة عنــد مــسلم
  .)1(» مثان وعشرين ومائة 

ىب وائــل والــشعيب ، وعنــه ابنــاه وأبــو ســعيد بــن مــسروق الثــوري ، عــن أ« : ـــ الــذهبي  2
  .)2( » 126عوانة ، ثقة ، توىف سنة 

ســعيد بــن مــسروق الثــوري روى عــن ابــراهيم التيمــي ، « :  ـ ابــن حجــر العــسقالني 3
وسـلمة بــن كهيـل ، وأىب وائــل ، ] اشـرع [ وخيثمـة بـن عبــد اهللا ، وسـعيد بـن عمــرو بـن اشــوع 

ن بــن أيب نعــيم ، وأىب الـــضحى ، ومنــذر الثـــوري ، والــشعيب ، وعبايــة بـــن رفاعــة ، وعبــد الـــرمح
األعمـش وهـو مـن أقرانـه : وعنـه . ، وعون ابن أىب جحيفـة وعـدة] وعكرمة [ ويزيد بن حيان 

سفيان وعمرو املبارك وشعبة ، وأبو األحوص ، وزائدة وربعي بـن عليـة وأبـو عوانـة : ، وأوالده 
وقـال ابـن أىب . ثقـة:  والعجلـى والنـسائي قال ابن معني وشعبة بن احلجاج وأبو حـامت .ومجاعة
  :قلت . 128بلغين انه مات سنة : وقال أمحد . 126مات سنة : عاصم 

وأرخــه ابـــن قــانع ســـنة ســـبع ، ذكــره ابـــن حبـــان يف الثقــات وأرخـــه ســـنة مثــان ونقـــل ابـــن 
  .)3(» خلفون توثيقه عن ابن املديين 

والـــد ســـفيان ، ثقـــة مـــن ع ســـعيد بـــن مـــسروق الثـــوري ، «  :  ـ العـــسقالني ايـــضا4
  .)4(» السادسة ، مات سنة ست وعشرين ، وقيل بعدها 

__________________  
  .169 / 1أمساء رجال الصحيحني ) 1(
  .272 / 1الكاشف ) 2(
  .4 / 82ذيب التهذيب ) 3(
  .350 / 1تقريب التهذيب ) 4(
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*)2(*   

  رواية الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري 
حدثنا األسود بن عامر ، ثنا شريك ، عن الـركني « : د بالسند اآليت ذكر احلديث أمح

ّقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم « : ، عن القاسم بن حسان ، عن زيد بن ثابت ، قال 
اين تارك فيكم خليفتـني كتـاب اهللا حبـل ممـدود مـا بـني الـسماء واألرض ـ أو مـا بـني الـسماء  :

  .)1(» ، واما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض اىل األرض ـ وعرتيت أهل بييت 
  .وسنذكر رواية أمحد بن حنبل عن غري طريق ركني هلذا احلديث الشريف يف حمله

  : ترجمته 
الــركني بــن الربيــع بــن عميلــة الفــزاري الكــويف ، يــروي عــن ابــن الــزبري « : ـــ ابــن حبــان  1

  .)2(» ثني ومائة وابن عمر ، روى عنه الثوري وشريك ، مات سنة إحدى وثال
الــركني بــن الربيــع بــن عميلــة أبــو الربيــع الفــزاري الكــويف مســع أبــاه يف «  :  ـ المقدســي2

  .)3(» األدب ، روى عنه معتمر بن سليمان ، وجرير بن عبد احلميد 
والـركني بـن الربيـع بـن عميلـة الفـزاري الكـويف ، يـروى عـن ابـن عمـر «  :  ـ الـسمعاني3

  .)4( » 131 الثوري وشريك ، مات سنة وابن الزبري ، روى عنه
__________________  

  .182 ـ 181 / 5مسند أمحد ) 1(
  .243 / 4الثقات ) 2(
  .141 / 1أمساء رجال الصحيحني ) 3(
  .الفزاري ـ األنساب) 4(
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ركـني بـن ربيـع بـن عميلـة الفـزاري ، عـن أبيـه وابـن عمـر ، عنـه حفيـده «  :  ـ الـذهبي4
  .)1(» وثقه أمحد . ومعتمرالربيع بن سهل وشعبة 

. ركــني بــن الربيــع بــن عميلــة الفــزاري أبــو الربيــع الكــويف«  :  ـ ابــن حجــر العــسقالني5
روى عن أبيه وابن عمر ، وابن الزبري ، وأىب الطفيل ، وحـصني ابـن قبيـصة ، وقـيس بـن مـسلم 

ركني ، حفيــده الربيــع بــن ســهل بــن الــ: وعنــه . ، وعــدي بــن ثابــت ، وحيــىي بــن معتمــر وغــريهم
وإســرائيل ، وزائــدة ، وشــعبة ، والثــوري ومــسعر ، وجريــر بــن عبــد احلميــد ، وشــريك ، وعبيــدة 

. وقـال أبـو حـامت. ثقـة: قال امحد وابن معـني والنـسائي . بن محيد ، ومعتمر بن سليمان وعدة
وكذا أرخه اهليثم وابـن . 131مات سنة : وذكره ابن حبان يف الثقات ، وقال : قلت . صاحل
  .)2(» كويف « : وقال يعقوب بن سفيان . قانع

ركــني ، بالتـــصغري ، ابــن الربيـــع بــن عميلـــة ، بفــتح املهملـــة «  :  ـ العــسقالني ايـــضا6
  .)3(» ثقة من الرابعة ، مات سنة إحدى وثالثني بخ م ع . الفزاري ابو الربيع الكويف

*)3(*   

  رواية ابى حيان يحيى بن سعيد التيمي 
  . طريق مسند أمحد وصحيح مسلم ان شاء اهللاوسيأيت ذكر احلديث عن

  :ترجمته 
  من تيم الرباب[ حيىي بن سعيد بن حيان التيمي « :  ـ ابن حبان 1

__________________  
  .313 / 1الكاشف ) 1(
  .3 / 286ذيب التهذيب ) 2(
  .252 / 1تقريب التهذيب ) 3(
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 روى عنـــه األعمـــش والثـــوري .]وأبيـــه [ مـــن أهـــل الكوفـــة ، يـــروى عـــن الـــشعيب ] ّأبـــو حيـــان 
حيىي بن سعيد بـن التيمـي سـحيم ، واالول ] إنه : [  ، وقد قيل 145مات سنة . والكوفيون

  .)1(» ّوكان من املتهجدين بالليل الطويل . أصح
حيـىي بـن سـعيد بـن حيـان ابـو حيـان التيمـي ، تـيم الربـاب الكـويف ، «  :  ـ المقدسـي2

امساعيـــل بـــن عليـــة وابـــو أســـامة  :روى عنـــه . يـــد بـــن حيـــانمســـع ابـــا زرعـــة والـــشعيب عنـــدمها ويز
عبيـــد عنـــد ] اىب [ ووهيـــب بـــن خالـــد عنـــدمها ، وابـــن املبـــارك ، وحيـــىي القطـــان ، وحممـــد ابـــن 

البخاري ، وحممد بـن بـشر ، وعلـي ابـن مـسهر ، وعبـد الـرحيم ابـن سـليمان ، وجريـر بـن عبـد 
اهللا بــــن منــــري ، وســــفيان الثــــوري ، احلميــــد ، وأيــــوب الــــسختياين ، وحممــــد بــــن فــــضيل ، وعبــــد 

  .)2(» وعيسى بن يونس ، وعبد اهللا بن إدريس عند مسلم 
كـان الثــوري يعظمــه .  ..حيــىي بـن ســعيد بـن حيــان ابــو حيـان التيمــي«  :  ـ الــذهبي3

وقال ابـن حيـان . ثقة ، صاحل ، مربز ، صاحب سنة: قال امحد بن عبد اهللا العجلى . ويوثقه
  .)3(» ني ومائة مات سنة مخس وأربع: 

بالكوفـة ثالثـة لـو قيـل : وقـال ابـن عيينـة « : عند ترمجـة حممـد بـن سـوقة  :  ـ الذهبي4
حممـد بـن سـوقة ، وابـو حيـان التيمـي : مل يقدر أن يزيـد يف عملـه . ألحدهم ، انك متوت غدا
  .)4(» ، وعمر بن قيس املالئي 

تيمــي ، عــن اىب زرعــة حيــىي بــن ســعيد بــن حيــان ابــو حيــان ال«  :  ـ الــذهبي أيــضا5
  .)5( » 145والشعيب ، وعنه حيىي القطان وابو أسامة ، امام ثبت ، مات سنة 

  وفيها حيىي بن سعيد التيمي ، موىل تيم الرباب«  :  ـ الذهبي أيضا6
__________________  

  .الثقات) 1(
  .561 / 3امساء رجال الصحيحني ) 2(
  .خمطوط ـ تذهيب التهذيب) 3(
  .درنفس املص) 4(
  .256 / 3الكاشف ) 5(
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  .)1(» الكويف ، وكان ثقة اماما صاحب سنة ، روى عنه الشعيب وحنوه 
وفيها حيىي بن سعيد التيمي الكويف ، وكـان ثقـة امامـا ، صـاحب سـنة « :  ـ اليافعي 7

 «)2(.  
ع حيــىي بــن ســعيد بــن حيــان مبهملــة وحتتانيــة ، أبــو حيــان التيمــي «  :  ـ العــسقالني8
  .)3(» ثقة ، عابد من السادسة ، مات سنة مخس وأربعني الكويف ، 
حيىي بن سعيد ابن حيان « ] : امساء رجال املشكاة  [  ـ الشيخ عبد الحق الدهلوي9

ثقــة صــاحل ، : ثقــة ، وقــال العجلــي : قــال حيــىي . ابــو حيــان التيمــي الكــويف ، مــن تــيم الربــاب
وقـال حممـد بـن . بـن خبـان يف الثقـاتصـاحل ، وذكـره ا: وقال ابـو حـامت . مربز ، صاحب سنة

حــدثنا وكــان صــدوقا ، يــروى عــن أبيــه وعــن اىب زرعــة والــشعيب ، وعنــه حيــىي القطــان : فــضيل 
  .»مات سنة مخس وأربعني ومائة . كان اماما ثبتا. ومحاد بن سلمة والثوري وغريهم

*)4(*   

  رواية عبد الملك بن ابى سليمان العرزمي 
عبـد امللـك ، يعـىن ابـن اىب : ثنـا . ابـن منـري: ثنـا « :  امللك قد أوردها أمحد بسند عبدو

اين قـــد تركـــت   :6قـــال رســـول اهللا : ســـليمان ، عـــن عطيـــة ، عـــن اىب ســـعيد اخلـــدري ، قـــال 
كتـــاب اهللا عـــز وجـــل حبـــل ممـــدود مـــن الـــسماء اىل . فـــيكم الثقلـــني أحـــدمها أكـــرب مـــن اآلخـــر

  .)4(»  يردا علي احلوض األرض وعرتيت أهل بييت ، أال اما لن يفرتقا حىت
__________________  

  .205 / 1العرب ) 1(
  .301 / 1مرآة اجلنان ) 2(
  .348 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .26 / 3مسند أمحد ) 4(
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وروى عبد امللك بن أيب سـليمان هـذا احلـديث أيـضا بألفـاظ أخـرى ، كمـا يظهـر ذلـك 
للثعلـــيب ، وســـتأيت عبـــارات هـــذه ) تفـــسري  ال(و لـــه )  املناقـــب (و ) مـــسند أمحـــد ( للنـــاظر يف 

  .الكتب مستوفاة يف ما بعد ان شاء اهللا ، فانتظر

  : ترجمته 
عبــد امللــك بــن اىب ســليمان العرزمــي ، مــوىل فــزارة ، عــم حممــد بــن « :  ـ ابــن حبــان 1

اهللا العرزمي ، واسم أيب سليمان ميسرة ، وكنية عبد امللك أبـو عبـد اهللا ، يـروي ] عبيد [ عبد 
حــدثين . رمبــا أخطــأ] و [ روى عنــه الثــوري وشــعبة وأهــل العــراق . ن ســعيد بــن جبــري وعطــاءعــ

عبـد امللـك : حممد بن املنذر مسعت أبا زرعة ، مسعت أمحـد بـن حنبـل وحيـىي بـن معـني يقـوالن 
  .بن أيب سليمان ثقة

كان عبد امللك من خيـار أهـل الكوفـة وحفـاظهم ، والغالـب علـى مـن : قال أبو حامت 
أن يهم ، وليس من اإلنصاف تـرك حـديث شـيخ ثبـت صـحت ] من حفظه [  وحيدث حيفظ

عدالته بأوهام يهم يف روايته ، ولو سلكنا هذا املـسلك للزمنـا تـرك حـديث الزهـري وابـن جـريح 
والثــوري وشــعبة ، ألــم أهــل حفــظ وإتقــان وكــانوا حيــدثون مــن حفظهــم ومل يكونــوا معــصومني 

ـــ ل االحتيـــاط واالوىل يف مثـــل هـــذا قبـــول مـــا يـــروي الثبـــت مـــن حـــىت ال يهمـــوا يف الروايـــات ، ب
الروايات ، وترك ما صح انه وهم فيها ما مل يفحش ذلـك منـه حـىت يغلـب علـى صـوابه ، فـإذا 

  .كان كذلك استحق الرتك حينئذ
: حـدثين حممـد بـن إسـحاق الثقفـي ، قـال . ومات عبد امللك سنة مخس وأربعني ومائة

:  بــن اىب زرعــة ، قـال مسعــت علــي بــن احلـسن بــن شــقيق ، يقــول مسعـت حممــد بــن عبـد العزيــز
ســئل ســفيان الثــوري عــن عبــد امللــك بــن أيب ســليمان ، : مسعــت عبــد اهللا بــن املبــارك ، يقــول 

  .)1(» ميزان : فقال 
__________________  

  .97 / 7الثقات البن حبان ) 1(
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مـي الكـويف ، يكـىن ابـا عبـد عبد امللك بن اىب سـليمان الفـزاري العرز«  :  ـ المقدسي2
عـرزم ، انـسان اسـود : اهللا ، واسم اىب سليمان ميسرة عم حممد بن عبيد اهللا موىل فزارة ويقال 

مســع ســعيد بــن جبــري ، وعطــاء بــن اىب ربــاح ، وابــا الــزبري ، وســلمة بــن كهيــل ، . مــوىل النخــع
[ ء ، ومــسلم بــن نيــاق وعبيــد اهللا بــن عطــاء املكــي ، وانــس ابــن ســريين ، وعبــد اهللا مــوىل امســا

 روى عنـــه حيـــىي القطـــان وابـــن املبـــارك ، وابـــن اىب زائـــدة ، وابـــن منـــري ، وعبـــد الـــرزاق ، .]ينـــاق 
وإسحاق بن يوسـف وهـشيم ، وخالـد بـن عبـد اهللا ، وعيـسى بـن يـونس ، ويزيـد بـن هـارون ، 

  .)1(» وعلي بن مسهر ، وحفص بن غياث ، وعبد الرحيم بن سليمان 
.  ..أبـو عبـد اهللا عبـد امللـك بــن أيب سـليمان العرزمـي ، مـوىل فــزارة«  :  ـ الــسمعاني3

كــان عبــد امللــك مــن خيــار : قــال أبــو حــامت ابــن حبــان . وثقــه أمحــد بــن حنبــل وحيــىي بــن معــني
أبــو عبــد اهللا العرزمــي ، مــوىل بــين فــزارة ، نــزل : قــال ابــن مــاكوال .  ..أهــل الكوفــة وحفــاظهم

روى عـن انـس بـن مالـك وعطـاء بـن اىب ربـاح وسـعيد بـن . هاجبانة عرزم بالكوفة ، فنسب إلي
روى عنــه ســفيان الثــوري ، وشــعبة بــن . جبــري وســلمة بــن كهيــل ، وانــس ابــن ســريين وغــريهم

احلجاج ، وحيـىي ابـن سـعيد ، وعبـد اهللا بـن املبـارك ، وخالـد بـن عبـد اهللا الطحـان ، وجريـر بـن 
ليمان ، ويزيـد بـن هـارون ، ويعلـى بـن عبد احلميد وإسحاق بن يوسف األزرق ، وعبدة بن س

  .عبيد وغريهم
امساعيـل بـن خالـد ، وعبـد امللـك بـن أيب سـليمان : حفاظ الناس : قال سفيان الثوري 

  .وكان شعبة يعجب من حفظه. العرزمي ، وحيىي بن سعيد االنصاري
. ثقــة: عبــد امللــك بــن أىب ســليمان ، قــال : قلــت ألمحــد : قــال أبــو داود السجــستاين 

  نعم ، وكان شعبة يعجب من حفظه ، من:  قال ؟خيطئ: ت قل
__________________  

  .316 / 1أمساء رجال الصحيحني ) 1(
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  .)1(» اال انه رفع أحاديث من عطاء . أحفظ اهل الكوفة
روى عن أنس بن مالك ، وعطاء بن اىب رباح ، وسـعيد «  :  ـ عبد الغنى المقدسي4

مة بــن كهيــل ، واىب الــزبري ، وعبــد اهللا بــن عطــاء املكــي ، بــن جبــري ، وانــس بــن ســريين ، وســل
روى عنــه ســفيان الثــوري ، وشــعبة ، . وعبــد اهللا مــوىل امســاء بنــت اىب بكــر ، ومــسلم بــن ينــاق

وعبـد اهللا مبـارك ، وحيـىي بــن سـعيد القطـان وخالــد بـن عبـد اهللا الطحــان ، وهـشيم بـن بــشري ، 
زرق ، وعبدة بـن سـليمان ، ويزيـد بـن هـارون وجرير بن عبد احلميد ، وإسحاق بن يوسف األ

هو ثقة متقن فقيه ، وقال : ، ويعلى بن عبيد الطنافسي ، وعبد اهللا بن إدريس ، قال سفيان 
وقـال صـاحل . وقـال سـفيان الثـوري هـو مـن احلفـاظ. يعقوب بن سفيان فزارى من أنفسهم ثقـة

الف ابـــن جـــريج يف اســـناد هـــو مـــن احلفـــاظ اال انـــه كـــان خيـــ: قـــال اىب : بـــن امحـــد بـــن حنبـــل 
» ثقـة : قـال اىب : وقال عبـد اهللا بـن امحـد بـن حنبـل . أحاديث ، وابن جريج اثبت منه عندنا

)2(.  
ويقــال ان  .ثقــة ، ثبـت يف احلــديث: وقــال امحـد بــن عبـد اهللا «  : ــ المقدســي أيـضا 5

  .)3(» امليزان : سفيان الثوري كان يسميه 
ــ الــذهبي 6  ســليمان العرزمــي الكــويف احلــافظ الكبــري ، حــدث عبــد امللــك بــن اىب«  : ـ

وعنــه جريــر الــضيب ، . عــن انــس بــن مالــك ، وســعيد بــن جبــري ، وعطــاء بــن اىب ربــاح وطائفــة
. وإســحاق األزرق ، وحفــص بــن غيــاث ، وحيــىي القطــان ، وابــن منــري ، وعبــد الــرزاق ، وخلــق

ة يتعجب من حفـظ عبـد كان شعب: وقال عبد الرمحن ابن مهدى . وكان من احلفاظ اإلثبات
وأمـــا البخــاري فلـــم حيـــتج بـــه بـــل . ثقــة ، وكـــذا وثقـــه النـــسائي: وقـــال امحـــد ابـــن حنبـــل . امللــك

  .)4(» تويف سنة مخس وأربعني ومائة ، وقد شاخ . استشهد به
__________________  

  .العرزمي ـ األنساب) 1(
  .خمطوط ـ الكمال يف أمساء الرجال) 2(
  .طوطخم ـ الكمال للمقدسى) 3(
  .155 / 1تذكرة احلفاظ ) 4(
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عبـد امللـك بـن اىب سـليمان الكـويف ، عـن انـس وسـعيد بـن جبـري «  :  ـ الذهبي أيضا7
ثقـة خيطـئ ، مـن احفـظ أهـل الكوفـة ، : قـال امحـد . وعطاء ، وعنه القطان ، ويعلى بن عبيد

  .)1( » 145ورفع أحاديث عن عطاء ، تويف 
لـك بـن اىب سـليمان العرزمـي الكـويف احلـافظ احـد وفيهـا عبـد امل«  :  ـ الـذهبي أيـضا8

وكان شعبة مع جاللته يتعجب من حفـظ عبـد امللـك ، وروى عـن انـس فمـن . احملدثني الكبار
  .)2(» بعده 

كـان شـعبة . وعبد امللك بـن اىب سـليمان الكـويف احـد احملـدثني الكبـار«  :  ـ اليافعي9
  .)3(» مع جاللته يتعجب من حفظ عبد امللك 

: د ، عبــد امللــك بـن اىب ســليمان وامســه . م. ت. خ«  :  ابــن حجــر العـسقالني ـ10
روى عـن انـس بـن . ابـو عبـد اهللا العرزمـي: ابـو سـليمان ، وقيـل : ميسرة ، أبو حممـد ، ويقـال 

كــان شــعبة يعجــب : وقــال ابــن مهــدي .  ..مالــك ، وعطــاء بــن اىب ربــاح ، وســعيد بــن جبــري
حفاظ الناس امساعيل بن اىب خالد وعبد امللك بـن : فيان وقال ابن املبارك عن س. من حفظه

حــدثين امليــزان عبــد امللــك ابــن أيب : وقــال ابــن عيينــة عــن الثــوري . اىب ســليمان ، وذكــر مجاعــة
وقال احلسن . كاف عن امحد: وقال ابو داود . عبد امللك ميزان: وقال ابن املبارك . سليمان

هـو حـديث : طاء عن جابر يف الشفعة ، فقال سئل حيىي بن معني عن حديث ع: بن حبان 
مل حيـــدث بـــه أحـــد اال عبـــد امللـــك وقـــد أنكـــره النـــاس عليـــه ، ولـــو أتـــى عبـــد امللـــك بـــآخر مثلـــه 

هــذا حــديث منكــر وعبــد امللــك : وقــال عبــد اهللا بــن امحــد بــن حنبــل عــن أبيــه . لرميــت حبديثــه
اال انـه كـان خيـالف ابــن عبـد امللـك مـن احلفـاظ : وقـال صـاحل بـن امحـد عـن أبيـه . ثقـة صـدوق

عبــــد امللــــك مــــن اعيــــان : وقــــال امليمــــوين عــــن امحــــد . جــــريح ، وابــــن جــــريح اثبــــت منــــه عنــــدنا
  مالك ال حتدث عن: قلت لشعبة : وقال أمية بن خالد . الكوفيني

__________________  
  .209 / 2الكاشف ) 1(
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 وقــال ابــو !مــن حــسنها فــررت:  قــال ؟ ســليمان وقــد كــان حــسن احلــديثعبــد امللــك بــن اىب
وقــال إســحاق . مسعــت امحــد وحيــىي يقــوالن عبــد امللــك ابــن اىب ســليمان ثقــة: زرعــة الدمــشقي 

وقــال . ضــعيف وهــو اثبــت يف عطــاء مــن قــيس بــن اىب ســعيد: بـن منــصور عــن حيــىي بــن معــني 
 عبـــد امللـــك بـــن اىب ســـليمان او ابـــن أميـــا أحـــب إليـــك: قلـــت البـــن معـــني : عثمـــان الـــدارمي 

ثقـة ثبـت : وقـال العجلـي . ثقـة حجـة: وقـال ابـن عمـار املوصـلي . كالمهـا ثقـة:  قـال ؟جريح
وقـــال . عبـــد امللـــك فـــزارى مـــن أنفـــسهم ثقـــة: وقـــال يعقـــوب بـــن ســـفيان ايـــضا  .يف احلـــديث

احلجـة سـنة مـات يف ذى : قـال اهليـثم بـن عـدى . ال بـأس بـه: قـال ابـو زرعـة . ثقة: النسائي 
وقــال . كــان ثقــة مأمونــا ثبتــا: وقــال . مــنهم ابــن ســعد: قلــت .  وفيهــا أرخــه غــري واحــد145

ثقـة مـأمون : وقال الرتمـذي . صدوق روى عنه حيىي بن سعيد القطان جزء ضخما: الساجي 
انــه : ويقــال . قــد كــان حــدث شــعبة عنــه مث تركــه: وقــال  .ال نعلــم أحــدا تكلــم فيــه غــري شــعبة

رمبا اخطـأ ، وكـان مـن : وذكره ابن حبان يف الثقات وقال . الشفعة الذي تفرد بهتركه حلديث 
  .)1(» .  ..خيار اهل الكوفة

واخلالصة ان وثاقة عبد امللك بن أيب سليمان راوي هذا احلديث حمل وفاق بني علماء 
  .السنة مجيعا ، عدا تشكيك بسيط من شعبة ، مردود عندهم

*)5(*   

  ن الكاهلي األعمش رواية سليمان بن مهرا
روايـة الرتمـذي ى لقد أثبتها كثري من العلماء االجالء يف كتبهم ، ولكننا نقتـصر هنـا علـ

األعمــش ، عــن : نــا . حممــد بــن فــضيل: نــا . حــدثنا علــي بــن منــذر الكــويف« : وهــذا نــصها 
قـال : عطية ، عن اىب سعيد ، واألعمش عن حبيب بن اىب ثابت ، عـن زيـد بـن أرقـم ، قـال 

ّل اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسو   اين تارك  :ّ
__________________  

  .6 / 396ذيب التهذيب ) 1(
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كتـاب اهللا حبـل ممـدود : فيكم ما ان متسكتم به لن تضلوا بعدي ، أحدمها أعظـم مـن اآلخـر 
مــن الــسماء اىل األرض وعــرتيت اهــل بيــيت ، ولــن يتفرقــا حــىت يــردا علــي احلــوض فــانظروا كيــف 

  .)1(»  هذا حديث حسن غريب .ايهمختلفوين ف

  : ترجمته 
كان . سليمان بن مهران األعمش موىل بىن كاهل ، كنيته ابو حممد« :  ـ ابن حبان 1

روى عنـه شـبيها خبمـسني حـديثا . أبوه من سىب دبثا ، وقد رأى انـس بـن مالـك بواسـط ومكـة
  .، ومل يسمع منه اال أحرفا معدودة

الطبقــة الن لــه لقــى وحفظــا ، وان مل يــصح لــه مســاع وكــان مدلــسا ، أخرجنــاه يف هــذه 
 سنة إحدى وسـتني وقـد قيـل 7ولد يف السنة اليت قتل فيها احلسني بن علي . املسند من أنس

مـات سـنة مثـان وأربعـني ومائـة . بـسنتني ، وكـان فيـه دعابـة ] 7[ انه ولد قبل مقتل احلسني : 
  .)2(» وأربعني ، وقد قالوا سنة سبع وأربعني ، وقد قيل سنة مخس 

سليمان بن مهران الكـاهلي ، ابـو حممـد األعمـش األسـدي مـوالهم «  :  ـ المقدسي2
أصله من طربستان من قرية يقال هلا دباوند ، جـاء بـه أبـوه محـيال اىل الكوفـة : ويقال . الكويف

يم مسـع ابـا صـاحل ذكـوان ، وابـا وائـل ، وابـراه. فاشرتاه رجل من بىن كاهل من بين اسـد فأعتقـه
النخعي ، وجماهدا ، ومسلما البطني ، والشعيب ، وسعيد بن جبري ، وزيد بـن وهـب عنـدمها ، 
وابا سفيان ، وامساعيل بن رجاء ، وعدي بن ثابت ، وعبد اهللا بن مرة ، وابا ظبيان حصينا ، 

روى عنه شعبة ، والثوري ، وابـن عيينـة ، .  ..وسليمان بن مسهر وابا حازم ، وابراهيم التيمي
وابو معاوية حممد ، وابو عوانة ، وجرير ، وحفص بن غياث عندمها ، وشيبان بن عبـد الـرمحن 

  وعيسى بن يونس وجرير
__________________  

  .220 / 2صحيح الرتمذي ) 1(
  .302 / 4الثقات ) 2(
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  .)1(» .  ..وعلي بن مسهر ، وعبد اهللا بن منري
 كاهـــل ، واملنتــسب اليـــه ابــو حممـــد الكــاهلي هـــذه النــسبة اىل بــىن«  :  ـ الـــسمعاني3

ســليمان بــن مهــران األعمــش الكــاهلي مــن أئمــة الكوفــة ، كــان أبــوه مــن ســيب دنباونــد ، رأى 
روى عنـــه شـــبيها خبمـــسني حـــديثا ومل يـــسمع منـــه اال أحرفـــا . انـــس بـــن مالـــك بواســـط ومكـــة

  .)2(» معدودة 
لكـاهلي الكـويف سـليمان بـن مهـران ابـو حممـد األسـدي ا«  :  ـ عبـد الغنـى المقدسـي4

مسعـت : حدثين حممد بـن خلـف التيمـي ، قـال .  ..األعمش ، وكاهل هو ابن اسد بن خزمية
وكنــا جنــيء اليــه إذا فرغنــا » ســند احملــدثني « كنــا نــسمي األعمــش : ابــا بكــر بــن عيــاش يقــول 

عنـد فـالن ، فيقـول ، طبـل خمـرق ، ويقـول عنـد :  فنقـول ؟عنـد مـن كنـتم: من الـدوران فيقـول 
عنـــد فـــالن ، :  فنقـــول ؟عنـــد مـــن: ويقـــول . طـــري طيـــار: عنـــد فـــالن ، فيقـــول : فنقـــول  ؟مـــن

» مات سنة تسع وأربعـني ومائـة ، وكـان ثقـة ثبتـا يف احلـديث : وقال العجلى .  ..فيقول دف
)3(.  

أبــو حممــد ســليمان بــن مهــران ، مــوىل بــىن كاهــل مــن ولــد أســد «  :  ـ ابــن خلكــان5
روى عنه سفيان الثـوري  . ..م املشهور ، كان ثقة عاملا فاضالاملعروف باالعمش الكويف االما

وشــعبة بــن احلجــاج ، وحفــص بــن غيــاث وخلــق كثــري مــن جلــة العلمــاء ، وكــان لطيــف اخللــق 
لـوال أن : أصحاب احلديث يوما ليسمعوا عليـه فخـرج إلـيهم ، وقـال ] بعض [ مزاحا ، جاءه 

  ... .!يف منزيل من هو أبغض ايل منكم ما خرجت إليكم
 عــاده يومــا يف مرضـه فطــول القعــود عنـده فلمــا عــزم علــى 2ويقـال ان االمــام أبــا حنيفـة 

  واهللا انك: ما كأين اال ثقلت عليك ، فقال : القيام قال له 
__________________  

  .179 / 1أمساء رجال الصحيحني ) 1(
  .الكاهلي ـ األنساب) 2(
  .خمطوط ـ الكمال) 3(
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  .لثقيل علي وأنت يف بيتك
بعــــث هــــشام بــــن عبـــد امللــــك اىل األعمــــش أن أكتــــب يل : وقـــال ابــــو معاويــــة الـــضرير 

فأخذ األعمش القرطاس وأدخلها يف فم شاة فالكتها ، وقـال . مناقب عثمان ومساويء علي
انــه قـد آىل أن يقتلــين ان مل آتـه جبوابــك ، :  فقـال لــه الرسـول !هـذا جوابــك: قـل لــه : لرسـوله 

  :يا أبا حممد ، جنه من القتل ، فلما أحلوا عليه كتب له : الوا له وحتمل عليه باخوانه ، فق
 مناقب أهل 2فلو كانت لعثمان : أما بعد يا أمري املؤمنني . بسم اهللا الرمحن الرحيم« 

 مـــساويء أهـــل األرض مـــا ضـــرتك ، فعليـــك خبويـــصة 2ّاألرض مـــا نفعتـــك ، ولـــو كـــان لعلـــي 
  !.»والسالم . نفسك

 تبعت األعمش يوما فأتى املقابر فدخل يف قرب حمفـور فاضـطجع :قال زائدة بن قدامة 
  .)1(» .  ..وأضيق مسكناه :فيه ، مث خرج منه وهو ينفض الرتاب عن رأسه ويقول 

األعمــش احلــافظ الثقــة شــيخ اإلســالم أبــو حممــد ســليمان ابــن مهــران «  :  ـ الــذهبي6
: وقـال ابـن عيينـة . مثائـة حـديثله حنو من ألف وثال: قال ابن املديين .  ..األسدي الكاهلي

: كــان األعمــش اقــرأهم لكتــاب اهللا واحفظهــم للحــديث وأعلمهــم بــالفرائض ، وقــال الفــالس 
األعمـش عالمـة اإلسـالم ، : كان األعمش يسمى املصحف من صدقه ، وقال حيـىي القطـان 

سـبعني بقـي األعمـش قريبـا مـن : وقـال وكيـع . مـا خلـف األعمـش اعبـد منـه هللا: وقال احلـريب 
) تـارخيي الكبـري ( وسرية األعمش يطول شرحها وهي مذكورة يف . سنة مل تفته التكبرية االوىل

وابــــن ) جــــزء ابــــن عرفــــة ( ويف ) صــــحيح البخــــاري ( ويقــــع عواليــــه يف ) طبقــــات القــــراء ( ويف 
  .)2(» وكان رأسا يف العلم النافع والعمل الصاحل )  الغيالنيات (و الفرات 

__________________  
  .136 / 2وفيات األعيان ) 1(
  .154 / 1تذكرة احلفاظ ) 2(
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سـليمان بـن مهـران ابـو حممـد الكـاهلي األعمـش ، احـد االعـالم قـال «  :  ـ الـذهبي7
  .)1(» له ألف وثالمثائة حديث : ابن املديين 

ـــضا8 ـــذهبي أي ويف ربيـــع االول تـــويف االمـــام ابـــو حممـــد ســـليمان بـــن مهـــران «  :  ـ ال
  .)2(» كان اقرأهم لكتاب اهللا وأعلمهم بالفرائض واحفظهم للحديث .  ..اهلياألسدي الك

االمـام حمـدث الكوفــة وعاملهـا ابــو حممـد سـليمان بــن مهـران األســدي «  :  ـ اليــافعي9
كـان يقـارن بـالزهرى : كان ثقة عاملا فاضال ، وقال الـسمعاين .  ..الكاهلي موالهم األعمش

  .)3(» .  ..يف احلجاز
 سـليمان بـن مهـران الكـاهلي األسـدي: األعمـش امسـه «  :  الدين الخطيـب ـ ولى10

وهــو احــد االعــالم املــشهورين بعلــم احلــديث والقــراءة ، وعليــه مــدار اكثــر الكــوفيني ، روى . ..
  .)4(» عنه خلق كثري 

: قـال شـعبة .  ..سليمان بن مهران األسدي الكاهلي«  :  ـ ابن حجر العسقالني11
كـان ثقـة ثبتـا يف احلـديث : وقـال العجلـي  . ..احلديث ما شفاين األعمـشما شفاين احد يف 

ّوكــان حمــدث اهــل الكوفــة يف زمانــه ، ومل يكــن لــه كتــاب ، وكــان دائبــا يف القــراءة عــسرا ســيئ 
وقـال . ثقـة: وقـال ابـن معـني .  ..اخللق عاملا بالفرائض ، وكان ال يلحن حرفا وكان فيـه تـشيع

  .)5(» ثقة ثبت  :النسائي 
ســليمان بــن مهــران األعمــش األســدي الكــاهلي ، «  :  ـ جــالل الــدين الــسيوطي12

: قـــال ابـــن املـــديين .  ..احـــد االعـــالم ، رأى أنـــسا وابـــا بكـــرة وروى عـــن عبـــد اهللا بـــن اىب اوىف
   بالكوفة6حفظ العلم على أمة حممد 

__________________  
  .401 / 1الكاشف ) 1(
  .209 / 1العرب ) 2(
  .305 / 1ان مرآة اجلن) 3(
  .مطبوع مع اجلزء الثالث من املشكاة. اإلكمال) 4(
  .4 / 222ذيب التهذيب ) 5(
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  .)1(» .  ..كان ثقة ثبتا يف احلديث: وقال العجلى . ابو إسحاق السبيعي واألعمش
األعمــش هــو ابــو حممــد ســليمان بــن مهــران «  :  ـ الــشيخ عبــد الحــق الــدهلوي13

وقـال . انـه مسـع منـه شـيئا :رأى أنس بن مالك ويقال .  ..األعمش الكاهلي األسدي الكويف
. كــان ســيد احملــدثني: وقــال ابــن خلــف  . ..مــا روى األعمــش عــن انــس فهــو مرســل: حيــىي 

  . »;ثقة ثبت ، وله مناقب : وقال النسائي 
ـــه بروايتـــه هلـــذا احلـــديث  ـــة األعمـــش عنـــد الـــرواة والعلمـــاء ، وأن وـــذا تظهـــر جاللـــة منزل

  .ال سحب العناد واللجاجة من مساء املنكرين له ، واحملاولني إطفاء نورهالشريف قد أز

*)6(*   

  رواية محمد بن إسحاق بن يسار المدني 
ويف حــديث  : ;وقــال األزهــري « : لقــد ذكــر هــذه الروايــة العالمــة ابــن منظــور بقولــه 

ب اهللا وعـرتيت ّاين تـارك فـيكم الثقلـني خلفـي ، كتـا  :6قـال رسـول اهللا : زيد بن ثابت ، قال 
هذا حديث صـحيح : قال حممد بن إسحاق :  وقال .ضفإما لن يتفرقا حىت يردا علي احلو

ّاين تــارك فــيكم الثقلـــني  :ويف بعــضها . زيــد بــن أرقــم واىب ســعيد اخلــدري] حنــو [ ورفعــه عــن 
  .)2(»  فجعل العرتة اهل البيت ، كتاب اهللا وعرتيت اهل بييت

  : ترجمته 
  حممد بن إسحاق بن يسار ، موىل عبد اهللا بن قيس« :  ـ ابن حبان 1

__________________  
  .67: طبقات احلفاظ ) 1(
  .538 / 4لسان العرب ) 2(
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ابـن خمرمــة القرشــي مــن اهــل املدينـة ، كنيتــه ابــو بكــر ، وكــان جـده مــن ســىب عــني التمــر ، وهــو 
.  الثـوري وشـعبة والنـاسروى عنـه. يـروي عـن الزهـري ونـافع. أول سيب دخل املدينة مـن العـراق

وقـــد .  ..ســتة مخـــسني ومائــة: وقــد قيـــل  .مــات ســنة إحـــدى أو اثنــني ومخـــسني ومائــة ببغـــداد
  .هشام بن عروة ومالك بن انس: تكلم يف ابن إسحاق رجالن 

ثنــا علــي ابــن املــديين ، . ثنــا ابــن اىب شــيبة. فأمــا هــشام بــن عــروة فحــدثين زيــاد الزيــادي
ان ابـن إسـحاق حيـدث : قلـت لـشهام بـن عـروة : لقطـان يقـول مسعت حيىي بـن سـعيد ا: قال 

  .؟وهل كان يصل إليها: قال . عن فاطمة بنت املنذر
هذا الذي قاله هشام لـيس ممـا جيـرح بـه اإلنـسان يف احلـديث وذلـك ان : قال ابو حامت 

التــابعني مثــل األســود وعلقمــة مــن اهــل العــراق ، واىب ســلمة وعطــاء ودومــا مــن اهــل احلجــاز 
مسعـوا صـوا ، وقبـل النـاس أخبـارهم ] بعـد أن [ د مسعوا من عائشة من غري أن ينظروا إليها ق

من غري أن يصل أحدهم إليها حىت ينظر إليهـا عيانـا ، فكـذلك ابـن إسـحاق كـان يـسمع مـن 
فاطمة والسرت بينهما مسبل او بينهما حائل من حيث يسمع كالمها ، فهـذا مسـاع صـحيح ، 

  .غري منصفوالقادح فيه ذا 
وأما مالك فانه كان ذلك منه مرة مث عادلـه اىل مـا جيـب ، وذلـك أنـه مل يكـن باحلجـاز 
احد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من حممد بن إسحاق ، وكان يزعم ان مالكا من مـوايل بـىن 

أصبح ، وكان مالك يزعم أنه من أنفسهم ، فوقع بينهما هلذا مفاوضة ، فلما صنف ] ذي [ 
ال : [  فنقــل ذلــك اىل مالــك فقــال !ايتــوين بــه فــاىن بيطــاره :وطــأ قــال ابــن إســحاق مالــك امل
حـىت .  يروي عن اليهود وكان بينهم ما يكون بـني النـاس!هذا دجال من الدجاجلة] يسكت 

عـــزم حممـــد بـــن إســـحاق علـــى اخلـــروج اىل العـــراق فتـــصاحلا حينئـــذ فأعطـــاه مالـــك عنـــد الـــوداع 
ومل يكــن يقــدح مالــك فيــه مــن اجــل احلــديث ، امنــا كــان . لــسنةمخــسني دينــارا مثــن مترتــه تلــك ا

  ّينكر عليه تتبعه غزوات النيب صلى اهللا عليه وسلم عن
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اوالد اليهــود الــذين اســلموا وحفظــوا قــصة خيــرب وقريظــة والنــضري ومــا أشــبهها مــن الغــزوات عــن 
 مالك ال يـرى وكان. وكان ابن إسحاق يتتبع هذا عنهم ليعلم من غري أن حيتج م. أسالفهم

  .الرواية اال عن متقن صدوق فاضل حيسن ما يروي ويدري ما حيدث
: حـــدثين حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن ثنـــا ابـــن قهـــزاد ثنـــا علـــي بـــن احلـــسني بـــن واقـــد ، قـــال 

دخلت على ابن املبارك وإذا هو وحـده فقلـت يـا ابـا عبـد الـرمحن كنـت اشـتهي ان ألقـاك علـى 
 ـ انـا وجـدناه صـدوقا:  قـال ؟تقـول يف حممـد بـن إسـحاقما : قلت . هات: قال . هذه احلالة

  .ثالث مرات
: يقـول ] الغـاليب [ مسعت املفضل بن غسان : مسعت حممد بن إسحاق الثقفي بقول 

  .كان حممد بن إسحاق ثبتا يف احلديث: مسعت حيىي بن معني يقول 
يف علمـــه مل يكــن أحــد باملدينـــة يقــارب حممــد بــن إســحاق وال يوازنــه : قــال أبــو حــامت 

حممـد بـن إسـحاق أمـري املـؤمنني يف احلـديث ، وهـو مـن : وكـان شـعبة وسـفيان يقـوالن . ومجعه
احسن الناس سياقا لألخبار وأحـسنهم حفظـا ملتوـا ، وامنـا اتـى مـا أتـى ألنـه كـان يـدلس عـن 

ت الضعفاء ، فوقع املناكري يف روايته من قبل أولئك ، فأمـا إذا بـني الـسماع فيمـا يرويـه فهـو ثبـ
  .)1(.  ..مث روى توثيقه عن غري من ذكره» حيتج بروايته 

فــان «  : 3بعــد ذكــر حــديث وفــاة الــصديقة فاطمــة الزهــراء  :  ـ ســبط ابــن الجــوزي2
وفيــه ايــضا علــي بــن عاصـــم . احلــديث ضــعيف ، يف اســناده ابــن إســحاق كذبــه مالــك: قيــل 

  ؟مرتوك ، مث الغسل امنا يكون حلدث املوت فكيف يصح قبله
  .قد أخرجه أمحد يف الفضائل: » اجلواب «  و

  يقبل قوله يف املغازي والسري ، وأثىن: وأما ابن إسحاق فقد قال أمحد 
__________________  

  .385 ـ 380 / 7الثقات ) 1(
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: قـال » املوطـأ « وامنـا طعـن مالـك ألنـه ملـا صـنف . عليه مجاعـة مـن العلمـاء وكـان امامـا كبـريا
  .)1(» .  .. ، فبلغ ذلك مالكا فشق عليهاروين إياه فأنا بيطاره

ــ ابــن خلكــان 3 وكــان حممــد املــذكور ثبتــا يف احلــديث عنــد أكثــر العلمــاء وامــا يف «  : ـ
مـــن أراد املغـــازي فعليـــه بـــابن : قـــال ابـــن شـــهاب الزهـــري . املغـــازي والـــسري فـــال جتهـــل إمامتـــه

ـــه فاتبعـــه وحيكـــى عـــن الزهـــري أنـــه خـــرج ا.  ..إســـحاق ، وذكـــره البخـــاري يف تارخيـــه ـــة ل ىل قري
 أو قـد خلفـت فـيكم الغـالم األحـول ؟أين أنتم من الغالم األحـول: طالب احلديث فقال هلم 

يعـىن ابـن إسـحاق ، وذكــر الـساجي أن أصـحاب الزهـري كــانوا يلجئـون اىل حممـد بـن إســحاق 
  .)2(» فيما شكوا فيه من حديث الزهري ثقة منهم حبفظه 

مــدار : وقــال ابــن املــديين . وكــان حــسن احلــديثثقــة ، : قــال حيــىي «  :  ـ المــزي4
صـار علـم الـستة عنـد  :حديث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى سـتة ، فـذكرهم مث قـال 

مسعـــت ســـفيان وســـئل عـــن ابـــن  :وقـــال ابـــن املـــديين .  ..اثـــين عـــشر ، أحـــدهم ابـــن إســـحاق
بــضع وســبعني ســنة ســفيان جالــسته منــذ : مل يــرو عنــه اهــل املدينــة ، فقــال : إســحاق قيــل لــه 

  .»حسن احلديث : وقال امحد . وما يتهمه احد من اهل املدينة وال يقول فيه شيء
ابــــن إســــحاق امــــري احملــــدثني حبفظــــه ، وقــــال ابــــو زرعــــة : قــــال شــــعبة « : وقــــال أيــــضا 

ابـــن إســـحاق رجـــل قـــد اجتمـــع الكـــرباء مـــن اهـــل العلـــم علـــى األخـــذ عنـــه مـــنهم : الدمـــشقي 
ة وابــن املبــارك ، وقــد اختــربه اهــل احلــديث فــرأوا خــريا وصــدقا مــع الــسفيانان واحلمــادان وشــعب

وقـال ابـن . وكـالم مالـك فيـه لـيس للحـديث امنـا هـو ألنـه امـه بالقـدر. مدحة ابن شـهاب لـه
  .)3(» حديثه عندي صحيح : املديين 

__________________  
  .318: تذكرة خواص االمة ) 1(
  .405 / 3وفيات األعيان ) 2(
  .خمطوط ـ الكمالذيب ) 3(
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.  ..حممد بن إسحاق بن يـسار ، رأى أنـسا وروى عـن عطـاء وطبقتـه«  :  ـ الذهبي6
وكـــان مـــن حبـــور العلـــم صـــدوقا ولـــه غرائـــب يف ســـعة مـــا روى ، واختلـــف يف االحتجـــاج بـــه ، 

  .)1(» وحديثه فوق احلسن وقد صححه مجاعة 
 ـ حممـد ابـن إسـحاق« :  عنـد ذكـر حـديث ضـمام بـن ثعلبـة  ـ عبد الوهاب السبكى7

  :وقال امحد بن حنبل . هو امري املؤمنني يف احلديث: قال شعبة 
والعمل على توثيقه وانه امام معتمد ، وال اعتبار خبالف ذلك : قلت . حسن احلديث

 «)2(.  
واالمام حممد بـن إسـحاق بـن يـسار املطلـيب مـوالهم املـدين ، صـاحب «  :  ـ اليافعي8

ور العلم ، ذكيـا ، حافظـا ، طالبـة للعلـم ، اخباريـا ، نـسابة ، ثبتـا يف وكان حبرا من حب. السرية
  .)3(» احلديث عند اكثر العلماء ، وأما يف املغازي والسري فال جيهل إمامته 

*)7(*   

  رواية إسرائيل بن يونس السبيعي 
عــن عثمــان  :إســرائيل : ثنــا . اســود بـن عــامر: ثنــا « : ذكـر الروايــة أمحــد بالــسند اآليت 

لقيت زيد بـن أرقـم وهـو داخـل علـى املختـار او خـارج  :ن املغرية ، عن علي بن ربيعة ، قال ب
اين تــارك فــيكم : مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال ] أ [ مــن عنــده ـ فقلــت لــه 

  .)4(» نعم :  قال ؟الثقلني
ـــة ابـــن اجلـــوزي يف   »كتـــاب الفـــضائل « نقـــال عـــن » التـــذكرة « كمـــا ذكـــر هـــذه الرواي

  .على الوجه الذي سيأيت ان شاء اهللا، ألمحد 
__________________  

  .19 / 3الكاشف ) 1(
  .85 / 1طبقات الشافعية ) 2(
  .313 / 1مرآة اجلنان ) 3(
  .371 / 4مسند أمحد ) 4(
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  : ترجمته 
روى عنه حيىي بن آدم ، والنضر بن مشيـل ، وعبيـد اهللا بـن موسـى ، «  :  ـ المقدسي1

 الفريـــايب عنـــدمها ، وشـــبابة عنـــد البخـــاري ، ووكيـــع وإســـحاق بـــن منـــصور وحممـــد بـــن يوســـف
ومصعب بن املقدام وحيىي بن زكريا ابن أيب زائدة وأبو أمحـد الـزبريي وأبـو نعـيم املالئـى وعثمـان 

  .)1(» بن عمر عند مسلم 
ثبــت احلــديث ، كــان : ال بــأس بــه ، وقــال امحــد مــرة : » س « قــال «  :  ـ المــزي2

صـاحل احلـديث يف : وقال يعقوب بن شيبة .  حيمل عليه يف حال أيب حيىي القتاتحيىي القطان
ثقـة صـدوق مـن أتقـن أصـحاب : ثقة ، وقـال أبـو حـامت  :وقال حيىي والعجلي .  ..حديثه لني

  .)2(» إسرائيل أصح حديثا من شريك  :أيب إسحاق ، وقال 
 وال عـربة بقـول مـن لينـه وكان حافظا صاحلا خاشعا من أوعية العلـم ،«  :  ـ الذهبي3

  .)3(» إسرائيل ثقة : قال حيىي بن معني .  ..فقد احتج به الشيخان
إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي ، عن جده وزياد بن «  :  ـ الذهبي أيضا4

: قــال . عالقــة وآدم بــن علــي ، وعنــه حيــىي بــن آدم ، وابــن مهــدي ، وحممــد بــن كثــري ، وأمــم
ثقــة ، وتعجــب مــن حفظــه ، : اق كمــا أحفــظ الــسورة ، وقــال امحــد أحفــظ حــديث أيب إســح

  .)4(» هو من أتقن أصحاب أيب إسحاق ، وضعفه ابن املديين : وقال أبو حامت 
إسـرائيل فـوق  :وقـال علـي بـن املـديين عـن حيـىي القطـان «  :  ـ ابن حجـر العـسقالني5

  كان شيخا: وقال حرب عن امحد بن حنبل . اىب بكر بن عياش
__________________  

  .42 / 1أمساء رجال الصحيحني ) 1(
  .خمطوط ـ ذيب الكمال) 2(
  .214 / 1تذكرة احلفاظ ) 3(
  .116 / 1الكاشف ) 4(
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: إسـرائيل عـن اىب إسـحاق : وقال صاحل بـن امحـد عـن أبيـه . ثقة ، وجعل يتعجب من حفظه
 ؟شــريك او إســرائيل :ثبــت ســئل امحــد أيهمــا ا: فيـه لــني ، مســع منــه بــآخره ، وقــال ابــو طالــب 

مـن أحـب إليـك يـونس أو : قلـت . إسرائيل كان يؤدي ما مسع ، كان اثبت مـن شـريك: قال 
قلـــت : وقـــال أبـــو داود . إســـرائيل ألنـــه كـــان صـــاحب كتـــاب : قـــال ؟إســـرائيل يف أيب إســـحاق

إســرائيل ثبــت احلــديث ، كــان :  قــال ؟إســرائيل إذا انفــرد حبــديث حيــتج بــه :ألمحــد بــن حنبــل 
ثقــــة صــــدوق مــــن أتقــــن : وقــــال أبــــو حــــامت .  ..ىي حيمــــل عليــــه يف حــــال أىب حيــــىي القتــــاتحيــــ

صــاحل احلــديث  :وقــال يعقــوب بــن شــيبة . كــويف ثقــة: وقــال العجلــي . أصــحاب أيب إســحاق
  .ثقة صدوق وليس يف احلديث بالقوي وال بالساقط: وقال يف موضع آخر . ويف حديثه لني

إذا اختلفـوا يف  ـ وعـد قومـا ـ ا سـفيان وشـريككـان أصـحابن: وقـال عيـسى بـن يـونس 
اذهبوا اىل ابين إسرائيل فهـو أروى عنـه مـين وأتقـن : حديث أيب إسحاق جييئون اىل أيب فيقول 

  .هلا مين ، هو كان قائد جده
إســرائيل ثبــت يف أيب إســحاق ، حــدثين حممــد ابــن املثــىن ، : وقــال أبــو عيــسى الرتمــذي 

ين الــذي فــاتىن مــن حــديث الثــوري عــن ابــن إســحاق اال ملــا مــا فــات: مسعــت ابــن مهــدي يقــول 
وطـول ابـن عـدي يف ترمجتـه وسـرد لـه أحاديـث . اتكلت به على إسـرائيل ألنـه كـان يـأتى بـه أمت

  .)1(» .  ..وذكره ابن حبان يف الثقات. هو ممن حيتج به: وقال . أفرادا
ــضا6 ــن حجــر أي اهلمــداين أبــو إســرائيل بــن يــونس بــن اىب إســحاق الــسبيعي «  :  ـ اب

» ع / يوسف الكويف ، ثقة تكلم فيه بال حجة ، مـن الـسابعة مـات سـنة سـتني وقيـل بعـدها 
)2(.  

__________________  
  .1 / 261ذيب التهذيب ) 1(
  .64 / 1تقريب التهذيب ) 2(
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 )*8*(  

  رواية عبد الرحمن الكوفي المسعودي 
  .اين ان شاء اهللاللطرب» املعجم الصغري « وستأتى روايته يف عبارة 

  : ترجمته 
عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا بـن مـسعود اهلـذيل الكـويف «  : ّ ـ محمد بن طاهر المقدسي1

  .)1(» .  ..، مسع مسروقا ، روى عنه ابنه معن عندمها
مسعت ابـا عبـد اهللا يـسأل عـن أيب : وقال أبو بكر األثرم «  :  ـ عبد الغنى المقدسي2

كالمهــا ثقــة ، املــسعودي عبــد اهللا مــن أكثرمهــا :  قــال ؟إليــكعمــيس واملــسعودي أيهمــا أحــب 
: قلـت لـه . نعـم هـو اخـوه:  قـال ؟هـو اخـوه :قلـت . حديث عبـد الـرمحن كثـري: قال . حديثا

. مها من ولد عبد اهللا بـن مـسعود:  فقال يل ؟مها من ولد عبد اهللا بن مسعود او من ولد عتبة
ث عن عاصم ، وسلمة بن كهيل ، وكـان حديثـه املسعودي ثقة إذا حد :وقال حيىي بن معني 

  .)2(» يصحح عن القاسم ، ومعن ابن عبد الرمحن 
املسعودي االمام الفقيه ابو حممد عبد الرمحن بن عبد اهللا ابن عتبة بـن «  :  ـ الذهبي3

  .)3(» وثقه امحد بن حنبل ، وابن معني ، وابن املديين .  ..عبد اهللا بن مسعود الكويف
وفيهــا تــويف املــسعودي عبــد الــرمحن ابــن عبــد اهللا «  : 160 حــوادث ســنة ي ـ اليــافع4

  .)4(» قال أبو حامت كان أعلم زمانه حبديث ابن مسعود .  ..بن عتبة بن مسعود الكويف
__________________  

  .285 / 1أمساء رجال الصحيحني ) 1(
  .خمطوط ـ ذيب الكمال) 2(
  .197 / 1تذكرة احلفاظ ) 3(
  .341 / 1اجلنان مرآة ) 4(
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خـت عـو عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا بـن عتبـة ابـن مـسعود «  :  ـ ابن حجر العـسقالني5
الكــويف املــسعودي ، روى عــن أيب إســحاق الــسبيعي وأىب إســحاق الــشيباين والقاســم بــن عبــد 

  . ..الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود
 صـحيح البخـاري شـيئا ّعلم عليه املصنف عالمة تعليق البخـاري ، ومل أر لـه يف: قلت 

معلقا ، نعم له يف االستسقاء زيادة رواها عنه سفيان ، ويتبني من سـياق احلـديث أـا ليـست 
سـفيان ، عـن عبـد اهللا بـن أيب بكـر ، : حدثنا عبد اهللا بن حممـد ، ثنـا : قال البخاري . معقلة

ى يستـسقي واسـتقبل ّخرج النيب صلى اهللا عليـه وسـلم اىل املعلـ: مسع عباد بن متيم ، عن عمه 
وأخربين املـسعودي يف مجلـة احلـديث موصـول : قال سفيان . القبلة وصلى ركعتني وقلب رداءه

والظـاهر أن البخـاري . عنده عن عبد اهللا بن حممد عن سفيان ، وهذا ظاهر واضح من سياقه
يل ، وعبـد مل يقصد التخريج له وامنا وقع اتفاقا ، وقد وقع لغري ذلـك يف عمـرو ابـن عبيـد املعتـز

  .)1(» الكرمي بن أيب املخارق ، وغريمها 

)*9*(  

  رواية محمد بن طلحة اليامى الكوفي 
 (و )  املناقب البـن املغـازيل (و ) مسند أمحد ( ذكر روايته حلديث الثقلني يف كل من 

  .على ما سيأيت ان شاء اهللا) فرائد السمطني للحموئي 

  : ترجمته 
  .)طوط خم ـ الكمال(  يف  ـ المقدسي1
  .)خمطوط  ـ ذيب الكمال(  يف  ـ المزي2
  .)خمطوط  ـ تذهيب التهذيب(  يف  ـ الذهبي3
  .) تقريب التهذيب (و ) ذيب التهذيب (  يف  ـ العسقالني4

__________________  
  .6 / 210ذيب التهذيب ) 1(
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 برواياتـه أخذوا مجيعـا» الصحاح الستة « ويكفي لعظم شأنه وعلو منزلته أن أصحاب 
  .وأثبتوها فيها

)*10*(  

  رواية ابى عوانة اليشكري 
 املـــــستدرك علـــــى (و ) خـــــصائص النـــــسائي ( وســـــتظهر روايتـــــه حلـــــديث الثقلـــــني مـــــن 

  .للخوارزمي)  املناقب (و للحاكم ، ) الصحيحني 

  : ترجمته 
ابـن عبـد اهللا اليـشكري ، : الوضاح ابو عوانة يقال «  : ـ محمد بن طاهر المقدسي 1

الكنــدي مــوىل يزيــد بــن عطــاء البــزاز ، مســع عبــد امللــك بــن عمــار وقتــادة وغــري واحــد : قــال وي
عندمها ، روى عنه قتيبة وحامد بن عمر وحيىي بن محاد عندمها ، وموسى بن امساعيل ، وعبد 

قـال عبـد اهللا بـن . الرمحن بن املبارك ، وعارم ، ومسدد عند البخاري ، وغري واحد عند مسلم
  .)1( » 176مات سنة  : اىب األسود
 ؟أيهمــا اثبــت ، ابــو عوانــة او شــريك: ســئل امحــد : قــال أبــو طالــب «  :  ـ المــزي2

وقـال . إذ حدث ابو عوانة من كتاب فهو اثبت ، وإذا حدث من غري كتابه فرمبا وهم: فقال 
وقـال امحـد . كتبـه صـحيحة وإذا حـدث مـن حفظـه غلـط كثـريا ، وهـو ثقـة صـدوق: ابو حامت 

  .)2(» ما أشبه حديثه حبديث الثوري وشعبة : وحيىي 
ـــذهبي2 ـــة اليـــشكري الواســـطي أحـــد / ع «  :  ـ ال الوضـــاح بـــن عبـــد اهللا ، ابـــو عوان
  من أروى: قال هشام بن عبيد اهللا ، سألت ابن املبارك .  ..االعالم

__________________  
  .545 / 3أمساء رجال الصحيحني ) 1(
  .خمطوط ـ ذيب الكمال) 2(
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كتــاب : وقــال عبــد الــرمحن بــن مهــدى . أبــو عوانــة:  قــال ؟نــاس عــن مغــرية وأحــسنهم حــديثاال
مــا أشــبه ] : يقــول [ مسعــت حيــىي القطــان : وقــال مــسدد . أيب عوانــة أثبــت مــن حفــظ هــشام

كـــان أبـــو عوانـــة صـــحيح : وقـــال عفـــان  .حـــديث أيب عوانـــة حبـــديثهما ، يعـــىن ســـفيان وشـــعبة
. كــان ثبتــا وهــو يف مجيــع حالــه أصــح حــديثا عنــدنا مــن شــعبةالكتـاب ، كثــري العجــم والــنقط ، 

وقــال ابــو . حــديث اىب عوانــة جــائز وحــديث مــواله يزيــد بــن عطــاء ضــعيف: وقــال ابــن معــني 
كتبه صحيحة وإذا حدث من حفظه غلـط : وقال ابو حامت . ثقة إذا حدث من كتابه: زرعة 

كــان مــواله قــد خــريه :  عــدى وقــال ابــن. كثــريا ، وهــو ثقــة ، وهــو احفــظ مــن محــاد بــن ســلمة
بني اجلزية وبني كتابة احلديث فاختار احلديث على اجلزية ، وكان مواله قد فوض اليـه التجـارة 

فـدار .  فأعطـاه؟سـيبلغك:  قـال ؟ومـا تنفعـين :قال . درمهني فاين أنفعك: فجاءه سائل فقال 
فــاجتمع . ق أبــا عوانــةبكــروا علــى يزيــد بــن عطــاء فانــه أعتــ: الــسائل علــى رؤســاء البــصرة وقــال 

وكـان أمينـا ثقـة ، وكـان مـن إتقانـه : قـال . اليه الناس فأنف من ان ينكر قوله ، فأعتقه حقيقـة
وقال عن مالـك بـن عرفـة وامنـا هـو خالـد بـن . يفزع من سعة فأخطأ سبعة من حديث الوضوء

  .)1(» .  ..علقمة فتابعه ابو عوانة
 عبــد اهللا مــوىل يزيــد بــن عطــاء اليــشكري ابــو عوانــة الوضــاح بــن« : الــذهيب أيــضا  ـ 4

.  ..الواســطي البــزاز احلــافظ ، احــد الثقــات ، رأى احلــسن ، وابــن ســريين ، وحــدث عــن قتــادة
هو صحيح الكتـاب وإذا : وقال امحد ابن حنبل . قال عفان هو أصح حديثا عندنا من شعبة

مـا : ىي القطـان وقـال حيـ. كـان كثـري الـضبط والـنقط :قـال عفـان . حدث من حفظه رمبـا يهـم
ان حـدثكم ابـو عوانـة عـن : قـال لنـا شـعبة : وقـال عفـان . أشبه حديثه حبديث شعبة وسفيان

وقـال  .كان ابو عوانة يقـرأ وال يكتـب: مسعت ابن معني يقول : قال متتام . اىب هريرة فصدقوه
  كان ابو عوانة اميا يستعني مبن يكتب له وكان: عباس عن ابن معني 

__________________  
  .خمطوط ـ تذهيب التهذيب) 1(
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وقــال جعفــر بــن اىب . الــزم ابــا عوانــة: قــال يل شــعبة : وقــال حجــاج بــن حممــد . يقــرأ احلــديث
مــن هلــم مثــل : قيــل . شــعبة : قــال ؟مــن ألهــل البــصرة مثــل ســفيان: ســئل ابــن معــني : عثمـان 

  .)1(» .  ..ابو عوانة:  قال ؟زائدة
  . .. اهللا احلافظ ابو عوانة اليشكريوضاح بن عبد«  :  ـ الذهبي أيضا5

  .)2(» ثقة متقن الكتابة 
ابـــن عبـــد اهللا  ـ وضـــاح بتـــشديد املعجمـــة مث مهملـــة«  :  ـ ابـــن حجـــر العـــسقالني6
  .)3(» / ع .  ..ثقة ثبت من السابعة.  ..اليشكري
أبـــو عوانـــة الوضـــاح بـــن عبـــد اهللا اليـــشكري الواســـطي ، روى عـــن «  :  ـ الـــسيوطي7

وعنـه شـعبة وابـن مهـدي ،  .بن املنكدر ، واىب الزبري ، ومسـاك بـن حـرب ، وخلـقاألعمش ، وا
  .)4(» كان صحيح الكتاب كثري العجم والنقط ، ثبتا : قال عفان . وابن املبارك ، وخلق

)*11*(  

  رواية شريك القاضي 
  .)مسند امحد ( لقد علمت روايته حلديث الثقلني من النص الذي تقدم عن 

  : ترجمته 
: ويقــال . شــريك بــن عبــد اهللا بــن ســنان بــن انــس«  : محمــد بــن طــاهر المقدســيـــ  1

شريك بن عبد اهللا بـن اىب شـريك ، يكـىن ابـا عبـد اهللا ، مسـع زيـاد بـن عالقـة وعمـاد الـدهين ، 
  وهشام بن عروة ، وسعيدا ، ويعلى بن عطاء ،

__________________  
  .236 / 1تذكرة احلفاظ ) 1(
  .235 / 3الكاشف ) 2(
  .331 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .100: طبقات احلفاظ ) 4(
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روى عنـه ابـن اىب شـيبة ، . وعبد امللـك بـن عمـري ، وعمـارة بـن القعقـاع ، وعبـد اهللا بـن شـربمة
وعلـي بــن حكــيم ، ويــونس بــن حممــد ، والفــضل بـن موســى ، وحممــد بــن الــصباح ، وعلــي بــن 

  .)1(» .  ..حجر
شـريك ابـن عبـد  :ويقـال . بـن عبـد اهللا بـن انـسشـريك «  :  ـ عبـد الغنـى المقدسـي2

ســهل بــن ســعد بــن : وهــو أوس بــن احلــرث بــن األزهــر بــن وهبيــل ، وقيــل . اهللا بــن اىب شــريك
ببخــارا ، مقتــل قتيبــة : ملــك بــن النخــع الكــويف ، ابــو عبــد اهللا ولــد خبراســان نيــسابور ، ويقــال 

 أبـا إسـحاق الـسبيعي ، وعبـد أدرك عمر بن عبد العزيز ، ومسـع .بن مسلم سنة مخس وسبعني
امللك بن عمري ، ومساك بن حرب ، وامساعيل بن أيب خالد ، وسلمة بن كهيل ، واألعمش ، 

  . ..وحبيب بن أيب ثابت
أخربنا زيد بن احلسن ، أنبأ عبد الرمحن بن حممـد بـن منـصور ، أنبـأ أمحـد ابـن علـي بـن 

ان بـــن حيـــىي ، أنبـــأ مكـــرم بـــن أمحـــد ، ثابـــت احلـــافظ ، أنبـــأ األزهـــري ، أنبـــأ عبيـــد اهللا بـــن عثمـــ
زعــم إسـحاق بـن أيب إســرائيل : قلــت ليحـىي بـن معـني : حـدثين يزيـد بـن اهليــثم البلـدي ، قـال 

لـيس يقـاس بـسفيان احـد : أن شريكا أروى من الكوفيني من سفيان وأعرف حبديثهم ، فقال 
ــــح وبعــــ ــــركني والعبــــاس بــــن ذري ض مــــشايخ ، ولكــــن شــــريك أروى منــــه يف بعــــض املــــشايخ ، ال

:  قـال ؟فـروى حيـىي بـن سـعيد القطـان عـن شـريك: قلـت ليحـىي . الكوفيني ، يعـىن أكثـر كتابـا
: مسعــت حيــىي يقــول : وقــال يزيــد بــن اهليــثم . مل يكــن شــريك عــن حيــىي بــشيء وهــو ثقــة ثقــة

شـــريك ثقـــة وهـــو أحـــب ايل مـــن أيب األحـــوص وجريـــر ، لـــيس يقاســـون هـــؤالء بـــشريك ، وهـــو 
قلـــت : وقــال أبـــو يعلـــى أمحــد بـــن علـــي املثــىن املوصـــلي . عـــنهم ســـفيانيــروي عـــن قـــوم مل يــرو 

أميـا أحـب إليـك : جريـر ، فقيـل لـه :  قـال ؟أميا أحب إليك جرير أو شريك: ليحىي بن معني 
  شريك ثقة اال: مث قال . شريك أحب ايل:  فقال ؟شريك أو أبو األحوص :

__________________  
  .214 / 1أمساء رجال الصحيحني ) 1(
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  .أنه ال ينقد ويغلط ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة
: ان شريكا حدث بواسـط أحاديـث بواطيـل ، فقـال ابـو زرعـة : قال فضل بن الضائع 

كـويف ثقـة ، وكـان حـسن احلـديث ، وكــان :  وقـال امحـد بـن عبـد اهللا العجلــى !ال تقـل بواطيـل
ة آالف حـديث ، وقـال اروى الناس عن إسحاق بن يوسف األزرق الواسطي ، مسع منـه سـبع

شــريك ســيء احلفــظ مــضطرب : قــال الــسعدي : مسعــت ابــن محــاد يقــول : ابــن عــدى أيــضا 
  .)1(» روى له اجلماعة اال البخاري ، روى له مسلم يف املتابعات .  ..احلديث ، مائل

أبــو عبــد اهللا شــريك بــن اىب شــريك النخعــي ، وهــو احلــارث بــن «  : ـــ ابــن خلكــان 3
األزهر بن وهبيل بـن سـعد بـن مالـك بـن النخـع ، وبقيـة النـسب يف ترمجـة أوس بن احلارث بن 

. تــوىل القــضاء بالكوفــة أيــام املهــدي مث عزلــه موســى اهلــادي. ابــراهيم النخعــي يف أول الكتــاب
جرى بينه وبني مصعب بن عبد اهللا الـزبريي كـالم حبـضرة املهـدي . وكان عاملا فقيها ذكيا فطنا

ـــه مـــصعب  واهللا مـــا  : فقـــال القاضـــي شـــريك ؟)رض(ابـــا بكـــر وعمـــر أنـــت تنـــتقص : فقـــال ل
 : وذكر معاوية بن أيب سفيان عنده ووصف باحللم ، فقال شريك !أنتقص جدك وهو دوما

وخــــرج شــــريك يومــــا اىل  .)رض(ّلــــيس حبلــــيم مــــن ســــفه احلــــق ، وقاتــــل علــــي بــــن اىب طالــــب 
لـو كانـت هـذه الرائحـة : ه أصحاب احلديث ليسمعوا عليـه فـشموا منـه رائحـة النبيـذ ، فقـالوا لـ

  .ألنكم أهل ريبة :منا الستحيينا ، فقال 
ال بــد أن جتيبــين اىل خــصلة مــن ثــالث خــصال ، : ودخــل يومــا علــى املهــدي فقــال لــه 

امـا أن تلـى القـضاء ، أو حتـدث ولـدي وتعلمهـم ، أو :  قـال ؟ومـا هـن يـا أمـري املـؤمنني: قال 
االكلـة أخفهـا علـى : فـأفكر سـاعة مث قـال  ـ وذلـك قبـل أن يلـي القـضاء ـ تأكـل عنـدي أكلـة

  نفسي ، فأجلسه وتقدم اىل الطباخ ان يصلح
__________________  

  .خمطوط ـ الكمال يف أمساء الرجال) 1(
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له ألوانا من املخ املعقود بالسكر الطربزد والعسل وغري ذلك ، فعمل ذلك وقدمه اليه فأكـل ، 
اهللا يـا امـري املـؤمنني لـيس يفلـح الـشيخ بعـد هـذه االكلـة و: فلما فرغ من االكل قال له الطبـاخ 

  .ابدا
فحــــدثهم واهللا شــــريك بعــــد ذلــــك ، وعلــــم أوالدهــــم ، وويل : قــــال الفــــضل بــــن الربيــــع 

انـك مل : القضاء هلـم ، ولقـد كتـب لـه برزقـه علـى الـصرييف فـضايقه يف النقـد فقـال لـه الـصرييف 
   !كثر من البز ، بعت به ديينبل واهللا بعت به أ:  فقال له شريك !تبع به بزا

انــه كــان لــشريك املــذكور جلــيس مــن بــىن » درة الغــواص « وحكــى احلريــري يف كتــاب 
:  ، فقال ذلك األموي )رض(ّأمية ، فذكر شريك يف بعض األيام فضائل علي بن اىب طالب 

 فأمـسك ؟ّلعلـي يقـال نعـم الرجـل وال يـزاد علـى ذلـكأ:  فأغـضبه ذلـك وقـال !نعم الرجل علـي
فقــدرنا فــنعم « يــا ابــا عبـد اهللا امل يقــل اهللا يف االخبــار عــن نفــسه : حـىت ســكن غــضبه مث قــال 

ٌ إنا وجـدناه صـابرا نعـم اْلعبـد إنـه أواب( وقال يف أيوب» القادرون  َْ ُ  ِ ُِ َ َ ِْ ً ِ ُ ْ َ  ( قـال يف سـليمانو ؟) َ
ُووهبنا لداود سليمان نعـم اْلعبـد  ْ ْ َْ َ ْ َِ َ َ ُـ َ ُ َ فتنبـه  ؟مبـا رضـي اهللا بـه لنفـسه وألنبيائـه أفـال ترضـى لعلـي .)َِ

  .)1(» .  ..شريك عند ذلك لومهه ، وزادت مكانة ذلك األموي من قلبه
ذكر إسحاق األزرق أنه أخذ عنه تسعة آالف حـديث وقـال ابـن .  ..« : ـ الذهبي 4
وقـــال . لـــيس بـــه بـــأس: وقـــال النـــسائي . هـــو اعجـــل حبـــديث اهـــل بلـــده مـــن ســـفيان: املبـــارك 

وقال ابو إسـحاق اجلوزجـاين . ما رأيت أحدا قط أورع يف علمه من شريك:  يونس عيسى بن
كــان شــريك حــسن احلــديث امامــا فقيهــا وحمــدثا مكثــرا : قلــت  .كــان شــريك ســيء احلفــظ: 

لــيس هــو يف اإلتقــان كحمــاد بــن زيــد ، وقــد استــشهد بــه البخــاري وخــرج لــه مــسلم متابعــة ، 
  .)2(» .  ..وثقه حيىي بن معني

__________________  
  .169 / 2وفيات األعيان ) 1(
  .232 / 1تذكرة احلفاظ ) 2(
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ال . وقـال النـسائي. سـيء احلفـظ: وثقـه ابـن معـني ، وقـال غـريه «  :  ـ الذهبي أيضا5
  .)1(» بأس به وهو اعلم حبديث الكوفيني من الثوري 

 ابـو عبـد اهللا شـريك بـن عبـد اهللا النخعـي الكـويف القاضـي ـ وفيها«  :  ـ الذهبي أيضا6
، أحد االعالم عـن نيـف ومثـانني سـنة ، روى عـن سـلمة ابـن كهيـل والكبـار مسـع منـه إسـحاق 

وقـال . قال ابن املبارك هو اعلم حبديث بلـده مـن سـفيان الثـوري. األزرق سبعة آالف حديث
  .)2(» فقيه امام لكنه يغلط : وقال غريه . ليس به بأس: النسائي 
 عبــد اهللا النخعــي الكــويف القاضــي احــد االعــالم ولــه نيــف شــريك بــن«  :  ـ اليــافعي7

  .)3(» ومثانون سنة 
ــ الــسيوطي 8 شــريك النخعــي بــن عبــد اهللا بــن اىب شــريك العاصــمي النخعــي ابــو «  : ـ

عبــد اهللا الكــويف ، احــد االعــالم ، روى عــن زيــاد بــن عالقــة ، وبيــان بــن بــشر ، وحبيــب بــن 
صــــدوق ، ثقــــة ، اال انــــه إذا : قــــال ابــــن معــــني  . ..ثابــــت ، واىب إســــحاق الــــسبيعي ، وخلــــق

  .)4(» خالف فغريه أحب إلينا منه 

)*12*(  

  رواية حسان بن ابراهيم الكرماني 
املـــستدرك ( واحلـــاكم يف ) صـــحيحه ( أورد روايتـــه حلـــديث الثقلـــني كـــل مـــن مـــسلم يف 

  .على ما سيأيت ان شاء اهللا) على الصحيحني 

  : ترجمته 
  بن ابراهيم العنزي الكرماين ابو هشام ، مسعحسان «  :  ـ المقدسي1

__________________  
  .10 / 2الكاشف ) 1(
  .270 / 1العرب ) 2(
  .310 / 1مرآة اجلنان ) 3(
  .98: طبقات احلفاظ ) 4(
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يونس بن يزيد عندمها ، وسعيد بـن مـسروق عنـد مـسلم ، روى عنـه علـي بـن املـديين ، وحممـد 
عيد بـن منـصور ، وعلـي بـن حجـر ، وحممـد بـن بكـار عنـد بن اىب يعقوب عند البخاري ، وسـ

  .)1(» مسلم 
. ثقـة.  ..حسان بن ابراهيم الكرماين العنـزي قاضـي كرمـان. د. م. ح«  :  ـ الذهبي2

  .)2(» .  ..ليس بالقوي: قال النسائي 
  .)3( ايضا كذلك  ـ الذهبي3
قال . هللا الكرماينحسان بن ابراهيم بن عبد ا. د. م. ح«  :  ـ ابن حجر العسقالني4

حديثـه حـديث اهـل الـصدق : مسعت امحـد يوثـق حـسان بـن ابـراهيم ويقـول : حرب الكرماين 
وقــال املفــضل الغــاليب عــن ابــن . لــيس بــه بــأس: ، وقــال عثمــان الــدارمي وغــريه عــن ابــن معــني 

قـد : وقـال ابـن عـدى . لـيس بـالقوي: وقـال النـسائي . وقال ابو زرعة ال بأس به. ثقة: معني 
وقــال  .دث بــأفراد كثــرية وهــو عنــدي مــن اهــل الــصدق اال انــه يغلــط يف الــشيء وال يتعمــدحــ

وقـــال ابـــن . كـــان ثقـــة وأشـــد النـــاس يف القـــدر: وقـــال ابـــن املـــديين . يف حديثـــه وهـــم: العقيلـــي 
  .)4(» .  ..رمبا اخطأ: حبان يف الثقات 

)*13*(  

  رواية جرير الضبي الكوفي 
حــدثنا « : يث الثقلــني بروايــة امساعيــل ، مث قــال حــد] صــحيحه [ لقــد أورد مــسلم يف 

جريـر : وحـدثنا إسـحاق بـن ابـراهيم ، انـا ) ح ( حممد بـن فـضيل : ثنا . ابو بكر بن اىب شيبة
كتـاب اهللا : ، كالمها عن اىب حيان ـذا االسـناد حنـو حـديث امساعيـل وزاد يف حـديث جريـر 

  فيه اهلدى والنور من
__________________  

  .94 / 1ء رجال الصحيحني أمسا) 1(
  .215 / 1الكاشف ) 2(
  .293 / 1العرب ) 3(
  .3 / 245ذيب التهذيب ) 4(
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  .)1(» استمسك به وأخذ به كان على اهلدى ومن اخطأه ضل 
  .وستظهر روايته هلذا احلديث ايضا من عبارة املستدرك على الصحيحني

  : ترجمته 
 احلميـد بـن جريـر بـن قـرط ابـن هـالل جرير بن عبـد«  : ـ محمد بن طاهر المقدسي 1

بـــن انـــس الـــضيب ابـــو عبـــد اهللا الـــرازي ، أصـــله مـــن الكوفـــة مســـع ســـليمان األعمـــش ، ومغـــرية ، 
ومنــصورا ، وامساعيـــل بـــن اىب خالـــد ، وابـــا إســـحاق الـــشيباين عنـــدمها ، وعمـــارة بـــن القعقـــاع ، 

ر بـــن فلفـــل ، وعبـــد اهللا ، واملختـــا] عبيـــد [ وســـهيال ، وهـــشام بـــن عـــروة ، واحلـــسن ابـــن عبـــد 
عائــــشة ، ] اىب [ امللـــك بـــن عمـــري ، وهـــشام بـــن حـــسان ، وســـليمان التيمـــي ، وموســـى بـــن 

وحممد بن شيبة ، وحصينا ، وابراهيم ابن حممد بن املنتشر ، وعبد العزيـز بـن رفيـع ، وحيـىي بـن 
حـول سعيد ، وبيان بن بشر ، وفضيل بن غزوان ، ومطرفا ، وابـا فـروة اهلمـداين ، وعاصـما األ

  .، وابا حيان التيمي ، وركني بن الربيع ، وطلق بن معاوية ، والعالء بن املسيب عند مسلم
روى عنه قتيبة بـن سـعيد ، وحيـىي بـن حيـىي ، وعثمـان بـن اىب شـيبة عنـدمها ، وعلـي بـن 
املـديين ، وحممـد بـن ســالم عنـد البخـاري ، وابــو خيثمـة ، وإسـحاق ، وعلــي بـن حجـر ، وابــو 

  .)2(» .  ..يبة ، وابو غسان حممد بن عمرو ، عند مسلمبكر بن أيب ش
وقـال حممـد ابـن محـاد . كان ثقـة كثـري العلـم يرحـل اليـه: قال ابن سعد «  :  ـ المزي2

وقـال . ال:  قـال ؟كـان جريـر يـدلسأ: وسئل ابـو خيثمـة .  كتبه صحاحاكان حجة وكانت: 
كـويف ثقـه : وقـال العجلـى .  عـشرسـنة: ولـد سـنة سـبع ومائـة وقيـل . ثقـة حيـتج بـه: ابو حامت 
  .)3(» ثقة  : )س(وقال . نزل الري

__________________  
  .169 / 2وفيات األعيان ) 1(
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: قــال ابــن معــني  .رحــل اليــه احملــدثون لثقتــه وحفظــه وســعة علمــه.  ..« :  ـ الــذهبي3
عــرض علــي بالكوفــة ألفــا درهــم يعطــوين مــع القــراء فأبيــت مث جئــت اطلــب مــا  : مسعتــه يقــول

وحديثه عال يف جـزء .  ..طلب جرير احلديث عشر سنني فقط: قال حيىي بن معني . عندهم
  .)1(» ابن عرفة 
  .)2( » 188له مصنفات مات .  ..« :  ـ الذهبي أيضا4
  .)3(كذلك ) العرب (  أيضا يف  ـ الذهبي5
  .)4() مرآة اجلنان (  أيضا يف فعي ـ اليا6
حجة كانت كتبه : وقال يوسف بن عمار املوصلي .  ..« :  ـ ابن حجر العسقالني7
رأيـت ابـن اىب جنـيح وجـابرا : مسعت جريرا قـال ] زينج [ وقال حممد بن عمرو زنيج . صحاحا

ال : فقـال . ضـيعت يـا ابـا عبـد اهللا: فقيل لـه . اجلعفي وابن جريج فلم اكتب عن واحد منهم
، امــا جــابر فكــان يــؤمن بالرجعــة ، وامــا ابــن جنــيح فكــان يــرى القــدر ، وامــا ابــن جــريج فكــان 

مبكـة انــا وعبـد الــرمحن ، :  قــال ؟ايــن كتبـت عــن جريـر: وقيــل لـسليمان بــن حـرب  .يـرى املتعـة
  .يعىن ابن مهدي وشاذان

.  يكـن يــدلسمل: وقـال ابـو خيثمــة . كـان جريــر صـاحب ليــل: وقـال علـي بــن املـديين 
جريـر اقـل سـقطا :  فقـال ؟مـن أحـب إليـك جريـر او شـريك: سئل ابو عبـد اهللا : وقال حنبل 

كــوىف ثقــة نــزل : وكــذا قــال ابــن معــني حنــوه وقــال العجلــى . مــن شــريك ، وشــريك كــان خيطــئ
: سـألت اىب عـن اىب األحـوص وجريـر يف حـديث حـصني ، فقـال  :وقال ابن اىب حامت . الري

  نعم ، جرير ثقة:  قال ؟حيتج حبديثه: قلت . الرجلني ، جرير أحب ايلكان جرير أكيس 
__________________  

  .272 / 1تذكرة احلفاظ ) 1(
  .182 / 1الكاشف ) 2(
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  .وهو أحب ايل يف هشام بن عروة من يونس بن بكري
جممــع : وق وقــال ابــو القاســم الاللكــائى ثقــة وقــال ابــن خــراش ، صــد: وقــال النــسائي 

مل يكــن بالــذكي ، اخــتلط عليــه حــديث اشــعث وعاصــم : وقــال امحــد بــن حنبــل . علــى ثقتــه
فعرفه ، نقله العقيلي وقـد قيـل ليحـىي بـن معـني ) يف النسخة ز ( األحول حىت قدم عليه منري 

  ؟م أبرهاأال تراه قد بني هل:  فقال ؟كيف تروي عن جرير: عقب هذه احلكاية 
وذكــر صــاحب . نــسب يف آخــر عمــره اىل ســوء احلفــظ) : الــسنن ( وقــال البيهقــي يف 

احلافل عن اىب حامت انه تغـري قبـل موتـه بـسنة فحجبـه أوالده ، وهـذا لـيس مبـستقيم ، فـان هـذا 
  .امنا وقع جلرير بن حازم ، فكأنه اشتبه على صاحب احلافل

هـو : بـاد اخلـشن وقـال ابـو امحـد احلـاكم كـان مـن الع) : الثقـات ( وقال ابن حبان يف 
ثنـــا جريـــر احلـــافظ : ثقـــة متفـــق عليـــه وقـــال قتيبـــة ) : اإلرشـــاد ( عنـــدهم ثقـــة وقـــال اخلليلـــي يف 

  .)1(» املقدم ، لكين مسعته يشتم معاوية عالنية 
  .)2(ووثقه ) تقريب التهذيب (  أيضا يف  ـ ابن حجر8

)*14*(  

  رواية ابن علية البصري 
( ومـــسلم يف ) املـــسند ( ه حلـــديث الثقلـــني عنـــد ختـــريج حـــديث أمحـــد يف وســـيأيت روايتـــ

  .)الصحيح 

  : ترجمته 
  امساعيل بن ابراهيم بن سهم بن«  :  ـ محمد بن طاهر المقدسي1

__________________  
  .2 / 75ذيب التهذيب ) 1(
  .127 / 1تقريب التهذيب ) 2(
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كىن ابا بـشر وامـه عليـة مـوالة لبـىن اسـد ، مقسم األسدي البصري موىل بىن اسد بن خزمية ، ي
مســـع أيـــوب ، وعبـــد العزيـــز ، وروح بـــن القاســـم عنـــدمها ، وحيـــىي بـــن ســـعيد التيمـــي ، وابـــن اىب 

ومنـــصور ابـــن عبـــد الـــرمحن ، ويـــونس بـــن عبيـــد ، ] واجلريـــري ســـعيدا [ عروبـــة ، وخالـــد احلـــذاء 
ديين وصــدقة وقتيبــة عنــد روى عنــه علــي بــن املــ .وداود بــن اىب هنــد ، وغــري واحــد عنــد مــسلم

 110ولـد سـنة . البخاري ، وابن اىب شيبة ، وزهري وعلي بن حجر ، وغـري واحـد عنـد مـسلم
  .)1(»  ببغداد 194 او 193وتوىف سنة 
اليــه املنتهــى يف التثبــت : وقــال امحـد . هــو رحيانـة الفقهــاء: قـال شــعبة «  :  ـ المــزي2
وقـال . هو اثبت من وهيـب:  وقال القطان .هو اثبت من هشيم: وقال ابن مهدي . بالبصرة

وقــال عفــان عــن . مــا احــد مــن احملــدثني اال قــد أخطــأ اال ابــن عليــة وبــشر بــن املفــضل) : د ( 
نـشأت يف احلـديث ولـيس : وقـال غنـدر . كنا نشبه ابن علية بثوير ابـن عبيـد: داود بن سلمة 

: هليــثم بــن خالــد ، قــال احـد يقــدم يف احلــديث علــى ابــن عليــة ، وقــال يعقـوب بــن شــيبة عــن ا
اجتمع حفاظ البصرة وحفاظ الكوفة فقال هلم اهل الكوفة حنوا عنـا امساعيـل وهـاتوا مـن شـئتم 

صحبت ابن علية : قال عمر بن زرارة . ما رأيت البن علية كتابا قط: ، وقال زياد بن أيوب 
ا قــال ابــن اربــع عــشرة ســنة فمــا رأيتــه ضــحك فيهــا وصــحبته ســبع ســنني فمــا رأيتــه يتبــسم فيهــ

  .)2(» ثقة ثبت  : )س(وقال . كان ثقة مأمونا صدوقا مسلما ورعا تقيا: معني 
ابـن عليـة سـيد احملـدثني ، : مسعـت شـعبة يقـول : قال يونس بـن بكـري  « : ـ الذهبي 3

: وقـال يزيـد بـن هـارون . وكان محاد بن سـلمة يـشبه مشائـل ابـن عليـة بـشمائل يـونس بـن عبيـد
مـا رأيـت : خلق يفضل على ابن علية يف احلديث وقال زياد بـن أيـوب دخلت البصرة وما ا 

  البن علية كتبا قط ، وقد
__________________  

  .23 / 1امساء رجال الصحيحني ) 1(
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ويل ابـــن عليـــة القـــضاء فبعـــث ابـــن املبـــارك بأبيـــات يعنفـــه علـــى الواليـــة ، وقيـــل انـــه دخـــل علـــى 
وهــم بــه لكونــه قــال كلمــة يفهــم منهــا انــه يقــول خبلــق القــرآن ، فانــه ســئل عــن االمــني فــشتمه 

نعـم ، :  قـال ؟هلما لـسانأ: فقيل ) ان حتاجان عن صاحبهما جتيء البقرة وآل عمر( حديث 
  .)1(» وامنا غلط يف التعبري وتاب مما قال . قال خبلق القرآن: فقالوا 

  .)2(» امام حجة « : أيضا  ـ 4
  .)3(كذلك ) العرب ( ضا يف  أي ـ الذهبي5
  .)4() مرآة اجلنان (  يف  ـ اليافعي6
كنـــا عنـــد محــاد بـــن ســـلمة فأخطـــأ يف : وقــال عفـــان «  :  ـ ابـــن حجـــر العـــسقالني7
: فقـال . قـد خولفـت فيـه :فقيـل لـه  ـ وكـان ال يرجـع اىل قـول احـد قـد خولـف فيـه ـ حـديث

ابن علية خيالفك ، فقـام فـدخل مث : ان محاد بن زيد ، فلم يلتفت ، فقال له انس:  قالوا ؟من
اليه املنتهى يف التثبت بالبصرة ، وقال ايـضا : وقال امحد . القول ما قال امساعيل: خرج فقال 

فــاتين مالــك فــأخلف اهللا علــي ســفيان وفــاتىن محــاد بــن زيــد فــأخلف اهللا علــي امساعيــل ابــن : 
 الثقفــي ووهيــب ، وكــان يفــرق مــن كــان محــاد ابــن زيــد ال يعبــأ إذا خالفــه: وقــال ايــضا . عليــة

  .ثقه ثبت: وقال النسائي .  ..امساعيل بن علية إذا خالفه
كـــان ثقـــة ثبتـــا يف احلـــديث حجـــة ، وقـــد ويل صـــدقات البـــصرة وويل : وقـــال ابـــن ســـعد 

  .ببغداد املظامل يف آخر خالفة هارون
 ال يعـــرف البـــن عليـــة غلـــط اال يف حـــديث جـــابر يف: وقـــال امحـــد بـــن ســـعيد الـــدارمي 

ســألت : وقــال ابــن وضــاح . املــدبر ، جعــل اســم الغــالم اســم املــوىل ، واســم املــوىل اســم الغــالم
  بصري ثقة ، وهو احفظ من: ابا جعفر البسيت عنه ، فقال 
__________________  
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  . ..الثقفي
لـو ال مخـسة مـا اجتـرت ، : ثنا احلماد ان ابن املبارك كـان يتجـر ويقـول : وقال العيشى 

قــد ويل ابــن عليــة : الــسفيانان وفــضيل وابــن الــسماك وابــن عليــه فيــصلهم فقــدم ســنة فقيــل لــه 
فلمــا كــان مــن . القـضاء فلــم يأتــه ومل يــصله ، فركــب ابــن عليــة اليــه فلــم يرفــع لــه رأســا فانــصرف

 فقـال !؟قـد كنـت منتظـرا لـربك وجئتـك فلـم تكلمـين فمـا رأيتـه مـين: قعـة يقـول غـد كتـب اليـه ر
  :يأىب هذا الرجل اال ان تقشر له العصا ، مث كتب اليه : ابن املبارك 

  يـــــــــــــــــــــا جاعـــــــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــه بازيـــــــــــــــــــــا

  
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــصطاد امـــــــــــــــــــــــــــــــــوال املـــــــــــــــــــــــــــــــــساكني  

  

  احتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاا

  
ـــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين     حبيلــــــــــــــــــــــــــــ

  

  فـــــــــــــــــــصرت جمنونـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــا

  
  كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دواء للمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانني  

  

  ايـــــــــــــــــــــــــن رواياتـــــــــــــــــــــــــك فيمـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــضى

  
  عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــوف وابـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــريين  

  

  ايــــــــــــــــــــــــــــــــــن رواياتــــــــــــــــــــــــــــــــــك يف ســــــــــــــــــــــــــــــــــردها

  
  يف تــــــــــــــــــــــــــــــــرك أبــــــــــــــــــــــــــــــــواب الــــــــــــــــــــــــــــــــسالطني  

  

  أكرهــــــــــــــــت ، فــــــــــــــــذا باطــــــــــــــــل: ان قلــــــــــــــــت 

  
  زل محــــــــــــــــــــــــــــــــار العلــــــــــــــــــــــــــــــــم يف الطــــــــــــــــــــــــــــــــني  

  

 ؟اهللا: فلما وقف على هذه األبيات قام من جملس القضاء فـوطئ بـساط الرشـيد وقـال 
 مث أعفــاه ووجــه ؟لعــل هــذا انــون أغــراك: قــال .  ارحــم شــيبيت فــاين ال اصــرب علــى القــضاء؟اهللا

وقيـــل ان ابــن املبــارك امنــا كتــب اليـــه هــذه األبيــات ملــا ويل صـــدقات . اليــه ابــن املبــارك بالبــصرة
رأيـت ابــن عليـة يـشرب النبيــذ : قلـت لوكيـع : وقــال علـي بـن خــشرم  .البـصرة ، وهـو الـصحيح

إذا رأيـت البـصري يـشرب النبيـذ فامـه : فقـال وكيـع . لى احلمـار حيتـاج مـن يـردهحىت حيمل ع
ــــشرب فــــال تتهمــــه الكــــويف يــــشربه تــــدينا  : قــــال ؟وكيــــف ذلــــك: قلــــت . وإذا رأيــــت الكــــويف ي

  .والبصري يرتكه تدينا
وهيــب : ســألت امحـد بــن حنبـل عـن وهيــب وابـن عليــة ، قـال : وقـال الفـضل بــن زيـاد 

أليس قـد : قلت . ن علية وضيعا من الكالم الذي تكلم به اىل أن ماتما زال اب: أحب ايل 
ــــاب علــــى رءوس النــــاس وكــــان ال ينــــصف حبــــديث : اىل ان قــــال  ـ بلــــى:  قــــال ؟رجــــع وت

  .الشفاعات
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  .)1(» وذكره ابن حبان يف الثقات 
: ابـن عليـة سـيد احملـدثني ورحيانـة الفقهـاء ، وقـال امحـد : قال شعبة «  : ـ السيوطي 8

لــيس احـد يقــدم يف احلــديث عليـه ، وقــال ابــن : ه املنتهــى يف التثبـت بالبــصرة ، وقــال غنـذر اليـ
احلفـاظ أربعـة ، ابـن : كـانوا يقولـون : كان ثقة مأمونا صدوقا ورعا تقيـا ، وقـال قتيبـة : معني 

مـا احـد مـن احملـدثني اال قـد اخطـأ : علية وعبد الوارث ويزيـد بـن زريـع ووهيـب وقـال ابـو داود 
  .)2( » 115 ، ومولده سنة 193مات ببغداد سنة . ابن علية وبشر ابن املفضلاال 

)*15*(  

  رواية محمد بن الفضيل الضبي الكوفي 
)  صــحيح الرتمـــذي (و ) صــحيح مـــسلم ( ظهــرت روايــة حممـــد بــن فـــضيل مــن عبـــارة 

  .البن األثري ان شاء اهللا) اسد الغابة ( وستأيت عند ذكر عبارة . السابقتني

  : ترجمته 
  .»وكان يغلو يف التشيع « : وأضاف ) الثقات (  يف  ـ ذكره ابن حبان1
حممد بن فضيل بن غزوان ابو عبد الرمحن الـضيب ، «  : ـ محمد بن طاهر المقدسي 2

موالهم الكويف ، مسع امساعيل بن اىب خالد ، واألعمـش ، وأبـاه ، وغـري واحـد عنـدمها ، روى 
ي ، وابـن اىب شـيبة ، وحممـد بـن سـالم ، وقتيبـة ، وعمـران عنه حممد بـن منـري ، واسـحق احلنظلـ

بــن ميــسرة ، وعمــرو ابــن علــي عنــد البخــاري وعبــد اهللا بــن عــامر ، وابــو كريــب ، وحممــد بــن 
  طريف ،

__________________  
  .1 / 275ذيب التهذيب ) 1(
  .133: طبقات احلفاظ ) 2(
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مــد بــن املثــىن ، وحممــد بــن يزيــد ابــو وواصــل بــن عبــد االعلــى وزهــري ، وابــو ســعيد األشــج ، وحم
هشام الرفاعي ، وامحد الوكيعي ، وعبد العزيز بـن عمـر بـن أبـان عنـد مـسلم ، قـال ابـو عيـسى 

  .)1(»  ، وقال ابن منري مثله 194مات سنة : 
د ( صـدوق مـن اهـل العلـم ، وقـال : ثقة ، وقال ابو زرعـة : قال حيىي «  :  ـ المزي3

لــيس بــه بــأس ، وذكــره ابــن  : )س(شــيخ ، وقــال :  وقــال ابــو حــامت كــان شــيعيا حمرتقــا ،) : 
  .)2(» كان يغلو يف التشيع : وقال » كتاب الثقات « حبان يف 
وقال عثمان الدارمي عـن . قال امحد كان يتشيع وكان حسن احلديث«  :  ـ الذهبي4
  .صدوق من اهل العلم: وقال ابو زرعة . ثقة: ابن معني 

  .)3(» .  ..ليس به بأس: وقال النسائي . ن شيعيا حمرتقاكا: وقال ابو داود 
وقال امحد . وكان من علماء هذا الشأن وثقه حيىي بن معني.  ..«:  أيضا  ـ الذهبي5

كــان متواليــا فقــط ، قــرأ القــرآن علــى محــزة وقــد دخــل علــى : قلــت . حــسن احلــديث شــيعي: 
  .)4(» يا حمرتقا كان شيع: قال أبو داود . منصور ليسمع منه فوجده مريضا

  .)5( أيضا كذلك  ـ الذهبي6
  .)6(» صدوق عارف رمي بالتشيع «  :  ـ ابن حجر العسقالني7
كــان يتــشيع وكــان : حممــد بــن فــضيل بــن غــزوان الــضيب قــال امحــد «  :  ـ الــسيوطي8

  .)7(» حسن احلديث 
__________________  

  .447 / 1أمساء رجال الصحيحني ) 1(
  .خمطوط  ـذيب الكمال) 2(
  .خمطوط ـ ذيب التهذيب) 3(
  .315 / 1تذكرة احلفاظ ) 4(
  .89 / 3الكاشف ) 5(
  .201 / 2تقريب التهذيب ) 6(
  .130: طبقات احلفاظ ) 7(
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*)16(*  

  رواية عبد اهللا بن نمير
الــسابقة حيــث رواه عــن عبــد ) مــسند امحــد ( ظهــرت روايتــه حلــديث الثقلــني مــن عبــارة 

 (و اآلتيـة ) املـسند (  كمـا سـيأيت ذكـر روايتـه هلـذا احلـديث مـن عبـارة امللك بن اىب سـليمان ،
  .ألمحد) كتاب املناقب 

  : ترجمته 
مـن خـارف  ـ عبـد اهللا بـن منـري ابـو هـشام اخلـاريف«  :  ـ محمـد بـن طـاهر المقدسـي1

مســع امساعيــل بــن اىب خالــد ، وهــشام بــن عــروة ، وعبــد اهللا ابــن عمــر ، وغــري واحــد  ـ مهــدان
 ، روى عنــه ابنــه حممــد عنــدمها ، وابــو قدامــة السرخــسي ، وزكريــا البلخــي ، وعلــي بــن عنــدمها

مسلم ، وإسحاق غري منسوب عند البخاري ، وامحد بن حنبل ، وابو كريب ، وزهري ، وغـري 
  .)1(» واحد عند مسلم 

ابـــن إدريـــس أحـــب إليـــك يف : قلـــت ليحـــىي : قـــال عثمـــان الـــدارمي «  :  ـ المـــزي2
  .)2(» كان مستقيم األمر : وقال ابو حامت . كالمها ثقة:  قال ؟ منرياألعمش او ابن

عبد اهللا بن منري احلافظ االمام ابو هـشام اهلمـداين ، مث اخلـاريف الكـويف «  :  ـ الذهبي3
حـــدث عـــن هـــشام بـــن عـــروة ، واألعمـــش واشـــعث بـــن ســـوار ، . والـــد احلـــافظ الكبـــري حممـــد

وعنــه امحــد وابــن . زيــاد ، وعبيــد اهللا بــن عمــر ، وعــدةوامساعيــل بــن اىب خالــد ، ويزيــد بــن اىب 
معــني وابــن املــديين وإســحاق الكوســج ، وامحــد ابـــن الفــرات ، واحلــسن بــن علــي بــن عفـــان ، 

 199وثقـه حيـىي ابـن معـني وغـريه ، وكـان مـن كبـار اصـحاب احلـديث ، تـويف يف سـنة . وخلق
  .)3(» وله اربع ومثانون سنة 

__________________  
  .260 / 1اء رجال الصحيحني أمس) 1(
  .خمطوط ـ ذيب الكمال) 2(
  .327 / 1تذكرة احلفاظ ) 3(
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  .)1(كذلك ) الكاشف (  يف  ـ الذهبي4
  .)2(كذلك ) العرب ( يف  :  ـ الذهبي5
ســئل ســفيان عــن اىب خالــد األمحــر ، : قــال ابــو نعــيم « :  ـ ابــن حجــر العــسقالني 6

ابــن : قلــت ليحــىي بــن معــني : ، وقــال عثمــان الــدارمي نعــم الرجــل عبــد اهللا بــن منــري : فقــال 
كــان : كالمهــا ثقــة ، وقــال ابــو حــامت  : فقــال ؟إدريــس أحــب إليــك يف األعمــش او ابــن منــري

ثقة ، صـاحل احلـديث : وذكره ابن حبان يف الثقات ، وقال العجلي : قلت .  ..مستقيم األمر
  .)3(» وقا كان ثقة كثري احلديث صد :وقال ابن سعد . ، صاحب سنة

  .)4(» ثقة صاحب حديث من اهل السنة من كبار التاسعة « :  أيضا  ـ ابن حجر7
عبــد اهللا بـــن منــري اهلمــداين اخلــاريف ابــو هــشام الكــويف ، روى عـــن «  :  ـ الــسيوطي8

وعنه ابنـه حممـد ، وامحـد بـن حنبـل ، . األعمش ، وهشام بن عروة ، وحيىي االنصاري ، وخلق
  .)5(» ملديين ، وابو كريب ، وخلق وابن معني ، وابن ا

)*17*(  

  رواية ابى احمد الزبيري الحبال 
حــدثنا أمحـــد الـــزبريي ، ثنـــا شـــريك ، « أورد روايتــه حلـــديث الثقلـــني أمحـــد بـــالنحو اآليت 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  :قال . عن الركني ، عن القاسم بن حسان ، عن زيد بن ثابت

فتني كتاب اهللا وعرتيت اهل بييت ، واما لـن يتفرقـا حـىت يـردا علـي ّاين تارك فيكم خلي :وسلم 
  .)6(» احلوض مجيعا 

__________________  
  .127 / 2الكاشف ) 1(
  .330 / 1العرب ) 2(
  .6 / 56ذيب التهذيب ) 3(
  .457 / 1تقريب التهذيب ) 4(
  .137: طبقات احلفاظ ) 5(
  .189 / 5مسند أمحد ) 6(
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  : ترجمته 
حممــد بــن عبــد اهللا بــن الــزبري ابــو امحــد األســدي « : حمــد بــن طــاهر المقدســي  ـ م1

الـــزبريي ينـــسب اىل جـــد هـــذا ، مســـع الثـــوري وإســـرائيل عنـــدمها ، : مـــوالهم الكـــويف ، ويقـــال 
ومسعرا وعمرو بن سعيد وعيسى بن طهمان عند البخاري وشيبان بـن عبـد الـرمحن وقـيس بـن 

ومالــك بــن مغــول ] رزيــق [ ن حــسان وعمــار بــن رزيــن الزيــات وســعيد ابــ] بــن [ ســليم ومحــزة 
  .والوليد بن مجيع عند مسلم] عبد العزيز و [ وحممد بن 

عبـد اهللا املــسندي ] ابـو [ روى عنـه ابـو بكـر بـن اىب شـيبة ونــصر بـن علـي عنـدمها ، و 
وحممود بن غيالن وحممد بن عبد الرحيم وابو موسـى ويوسـف القطـان عنـد البخـاري ، وحممـد 

فـع وحجـاج بـن الـشاعر ، وزهـري وعمـر والناقـد وعبيـد اهللا القـواريري وحممـد بـن عمـرو بـن بن را
  .)1(» جبلة عند مسلم 

صادق وهو يف الطبقة الثالثة من اصحاب الثوري ، وما : قال ابن منري «  :  ـ المزي2
: وقـــال نـــصر بـــن علـــي  .علمـــت منـــه إال خـــريا ، مـــشهور بالطلـــب ، ثقـــة ، صـــحيح الكتـــاب

: وقــال امحــد . ال أبــايل ان يـسرق مــىن كتــاب سـفيان ، اين احفظــه كلـه: زبريي يقـول مسعـت الــ
كـويف ثقـة وكـان يتـشيع : وقـال العجلـى . ثقة: وقال حيىي  .كان كثريا خلطأ يف حديث سفيان

: وقــال ابــو زرعــة وابــن خــراش . حــافظ للحــديث عابــد جمتهــد ، لــه أوهــام :، وقــال ابــو حــامت 
  .)2(» به بأس ليس  : )س(وقال  :صدوق 

أبـو أمحـد الـزبريي حممـد بـن عبـد اهللا بـن الـزبري احلـافظ الثبـت األسـدي «  :  ـ الـذهبي3
ثقـة يتـشيع ، : ما رأيت رجال قط احفظ من اىب امحد وقـال العجلـى : قال بندار .  ..الزبريي

  .)3(» كان يصوم الدهر : حافظ عابد جمتهد له أوهام ، وقيل : وقال ابو حامت 
__________________  

  .441 / 1أمساء رجال الصحيحني ) 1(
  .خمطوط ـ ذيب الكمال) 2(
  .357 / 1تذكرة احلفاظ ) 3(
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ال أبـايل ان يـسرق مـىن كتـاب سـفيان ، : قـال أبـو أمحـد الـزبريي « :  أيـضا  ـ الذهبي4
الكــويف ثقــة : ثقــة ، وقــال العجلــى : اين احفظــه كلــه ، وقــال امحــد بــن خيثمــة عــن ابــن معــني 

: مــا رأيــت رجــال قــط احفــظ مــن اىب امحــد الــزبريي ، وقــال ابــو حــامت : شيع ، وقــال بنــدار يتــ
لــيس بــه بــأس ، وقــال ابــن : حــافظ للحــديث عاقــل جمتهــد ، لــه أوهــام ، وقــال النــسائي وغــريه 

كان حممد بن عبد اهللا األسـدي يـصوم الـدهر وكـان إذا تـسحر  :اىب خيثمة عن حممد بن زيد 
ا تــــسحر بنــــصف رغيــــف صــــدع مــــن نــــصف النهــــار اىل آخــــره وان مل برغيــــف مل يــــصدع ، وإذ
  .)1( » 203مات باألهواز سنة : قال امحد بن حنبل . يتسحر صدع يومه امجع

  .)2(كذلك )  العرب (و ) الكاشف (  أيضا يف  ـ الذهبي5
  .)3(كذلك  ـ اليافعي 6
  .)4(» ي ثقة ثبت اال انه قد خيطئ يف حديث الثور« :  ـ ابن حجر العسقالني 7
  .)5( كذلك  ـ السيوطي8

)*18*(  

  رواية ابى عامر العقدى 
  .البن املغازيل ما يظهر روايته حلديث للثقلني) املناقب ( وسيأيت من عبارة 

__________________  
  .خمطوط ـ ذيب التهذيب) 1(
  .341 / 1 ، العرب 60 / 2الكاشف ) 2(
  .8 / 2مرآة اجلنان ) 3(
  .176 / 2تقريب التهذيب ) 4(
  .152: طبقات احلفاظ ) 5(
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  : ترجمته 
عبـد امللـك بـن عمـرو بـن قـيس ابـو عـامر العقـدي « :  ـ محمـد بـن طـاهر المقدسـي 1

مســع . القيـسي البـصري ، نـسب اىل العقــد وهـو مـوىل احلـارث بــن عبـاد مـن بـىن قــيس بـن ثعلبـة
  .سليمان بن بالل وقرة بن خالد وشعبة وغري واحد عندمها

وعبــد اهللا املــسندي  .قدامــة عبيــد اهللا بــن ســعيد وحممــد بــن املثــىن عنــدمهاروى عنــه ابــو 
وعبد بن محيد وابو أيوب سليمان الغيالىن وعتبـة بـن . وإسحاق احلنظلي وبندار عند البخاري

مكــرم وامحــد بــن خــراش وحممــد بــن عمــرو ابــن جبلــة وحــسن احللــوائي وابــو بكــر بــن نــافع وابــو 
  .)1( » 204مات سنة  : قال حممد بن سعد. معن عند مسلم

واملشهور ـذا االنتـساب ابـو عـامر عبـد امللـك بـن عمـرو العقـدي ، «  :  ـ السمعاني2
  .)2(» يروي عن شعبة وابن املبارك 

صـدوق ، وقـال ابـو زكريـا : سـئل عنـه أبـو حـامت ، فقـال «  :  ـ عبـد الغنـى المقدسـي3
ابــو عــامر الثقــة االمــني ، وقــال ثنــا : كــان إســحاق بــن راهويــه إذا حــدث عنــه قــال : األعــرج 

عــن اىب :  قــال ؟أريــد البــصرة عمــن اكتــب: قلــت ألمحــد بــن حنبــل : ســليمان بــن داود القــزاز 
 روى لــــه 204 وقيــــل 205مــــات ســــنة : قــــال ابــــو داود . عــــامر العقــــدي ووهــــب بــــن جريــــر

  .)3(» اجلماعة 
. ثقة مأمون : )س(صدوق ، وقال : ثقة ، وقال ابو حامت : قال حيىي «  :  ـ المزي4

  .)4(» .  ..والعقد قوم من قيس وهم صنف من أزد ، وكان ال خيضب: قال السراج 
  والعقدي احلافظ االمام الثقة ابو عامر عبد امللك بن«  :  ـ الذهبي5

__________________  
  .314 / 1أمساء رجال الصحيحني ) 1(
  .العقدى ـ األنساب) 2(
  .خمطوط ـ الكمال) 3(
  .خمطوط ـ مالذيب الك) 4(
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  .)1(» كان احد حفاظ البصرة : ثقة مأمون ، وقال غريه : قال النسائي .  ..عمرو القيسي
أريــد البــصرة عمــن : قلــت ألمحــد : قــال ســليمان بــن داود القــزاز «  :  ـ العــسقالني6

: وقال عثمان الـدارمي عـن ابـن معـني . عن اىب عامر العقدى ووهيب بن جرير:  قال ؟اكتب
كتبــت : وقــال ابــن مهــدي . ثقــة مــأمون: وقــال النــسائي . صــدوق: ال ابــو حــامت وقــ. صــدوق

ورواه ابـو العبـاس الـسراج عـن حممـد . حديث ابن أىب ذؤيب عن أوثـق شـيخ اىب عـامر العقـدى
وذكـره ابـن . كـان ثقـة: وقال ابن سعد .  ..بن يونس ، عن سليمان بن الفرج عن اىب مهدي

ابــو عــامر : قــال عثمــان الــدارمي : » الثقــات « هني يف  وقــال ابــن شــا.»الثقــات « حبــان يف 
  .)2(» ثقة عاقل 
  .)3(» ثقة من التاسعة « :  أيضا  ـ ابن حجر7
  .)4( بنحو ما مر  ـ السيوطي8

)*19*(  

  رواية األسود بن عامر الشامي 
  .)مسند امحد ( تقدمت روايته حلديث الثقلني من عبارة 

  : ترجمته 
 بن عامر ابـو عبـد الـرمحن ، ولقبـه شـاذان ، أصـله مـن الـشام األسود« :  ـ ابن حبان 1

، ســكن بغــداد ، يــروي عــن محــاد بــن زيــد وشــريك ، روى عنــه ابــن أىب شــيبة وأهــل العــراق ، 
  .)5( » 208مات ببغداد اول سنة 

__________________  
  .347 / 1تذكرة احلفاظ ) 1(
  .6 / 409ذيب التهذيب ) 2(
  .521 / 1تقريب التهذيب ) 3(
  .114: طبقات احلفاظ ) 4(
  .130 / 8الثقات ) 5(
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  .)1(بنحو ما مر  ـ محمد بن طاهر المقدسي 2
ال بـأس بـه ، وقـال ابـن أيب : ثقة ، وقال حيـىي : قال امحد وابن املديين «  :  ـ المزي3

  .)2(» صاحل احلديث : وقال بن سعيد . صدوق صاحل: حامت عن أبيه 
ان احـد اإلثبـات ، حـدث عـن هـشام بـن حـسان وطلحـة احلـافظ شـاذ«  :  ـ الذهبي4

بــن عمــرو وشــعبة والثــوري وجريــر بــن حــازم وطبقــتهم ، وعنــه أمحــد وعلــي وابــو ثــور وامحــد بــن 
وثقـه علـي وغـريه وقـد روى . اخلليل الربجالىن واحلارث بن اىب أسامة وابو حممد الدارمي وخلق

  .)3(» .  ..عنه بقية بن الوليد مع تقدمه
  .)4(كذلك ] العرب [ بنحو ما مر ، ويف ] الكاشف [  أيضا يف  ـ الذهبي5
وقـال . ال بـأس بـه :قـال ابـن معـني . روى عنـه بقيـة وهـو أكـرب منـه«  :  ـ العسقالني6

صـاحل احلـديث ، مـات : صدوق صاحل ، وقال ابن سعد : ثقة ، وقال ابو حامت : ابن املديين 
  .)5(» .  ..وذكره ابن حبان يف الثقات: قلت . 208سنة 

  .)6(» ثقة من التاسعة «  أيضا  ـ ابن حجر7
  .)7(» كان ثقة صاحلا صدوقا «  :  ـ السيوطي8

__________________  
  .37 / 1أمساء رجال الصحيحني ) 1(
  .خمطوط ـ ذيب الكمال) 2(
  .360 / 1تذكرة احلفاظ ) 3(
  .354 / 1 ، العرب 131 / 1الكاشف ) 4(
  .1 / 340ذيب التهذيب ) 5(
  .76 / 1تقريب التهذيب ) 6(
  .155: طبقات احلفاظ ) 7(
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 )*20*(  

  رواية يحيى بن حماد الشيباني 
 املــستدرك علــى (و للنــسائي ) اخلــصائص ( وســتأتى روايتــه حلــديث الثقلــني مــن كتــاب 

  . ..للخوارزمي) املناقب ( للحاكم ، وكتاب ) الصحيحني 
  .فانتظر

  : ترجمته 
حيـىي بـن محـاد الـشيباين مـوالهم البـصري يكـىن ابـا « : سـي  ـ محمـد بـن طـاهر المقد1

بكر ، مسع ابا عوانة عندمها ، وشعبة وعبد العزيز بن املختار عنـد مـسلم ، روى عنـه البخـاري 
. وغري موضع وروى عن احلسن بن مدرك عنه يف احليض والرقاق] احلوض [ يف ذكر اخلواص 

دينـــار وإســـحاق احلنظلـــي ، وإســـحاق بـــن وروى مـــسلم عـــن أيب موســـى وبنـــدار وابـــراهيم بـــن 
  .)1( » 215مات سنة : حدثين احلسن بن مدرك ، قال : منصور يف مواضع قال البخاري 

وذكـره . ثقـة :ثقة كثري احلديث ، وقال ابو حـامت : قال حممد بن سعد «  :  ـ المزي2
 أعبد من حيـىي مل أر: وقال حممد بن النعمان بن عبد السالم ) الثقات ( ابن حبان يف كتاب 

  .)2(» بن محاد وأظنه مل يضحك 
قــال حممــد بــن  .وثقــه ابــو حــامت وغــريه.  ..ق. س. ت. خــد. م. خ«  :  ـ الــذهبي3

قيـل تــويف ســنة . مل ار أعبــد مـن حيــىي بــن محـاد ، وأظنــه مل يــضحك: النعمـان بــن عبـد الــسالم 
215 « )3(.  

  .)4(» .  ..ثقة متأله«  أيضا  ـ الذهبي4
__________________  

  .559 / 2أمساء رجال الصحيحني ) 1(
  .خمطوط ـ ذيب الكمال) 2(
  .خمطوط ـ ذيب التهذيب) 3(
  .253 / 3الكاشف ) 4(
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  .)1( بنحو ما مر  ـ الذهبي5
  .)2(كذلك  ـ اليافعي 6
  .)3(» .  ..ثقة عابد من صغار التاسعة«  :  ـ ابن حجر7

)*21*(  

  رواية محمد بن حبيب البغدادي 
وقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه « : املنمـــق قـــائال « ديث الثقلـــني يف كتـــاب روى حـــ

  .)4(» تركت فيكم كتاب اهللا وعرتيت ، لن تضلوا ما متسكتم ما  :وسلم 

  : ترجمته 
مــن علمــاء : قــال يــاقوت . حممــد بــن حبيــب ابــو جعفــر« :  بقولــه الــسيوطيتــرجم لــه 

اىل ان قـال الـسيوطي . (  ..ساب ، ثقة ، مؤدببغداد ، عارف باللغة والشعر واالخبار واألن
وقــال ثعلــب حــضرت جملــسه فلــم ميــل ، وكــان حافظــا صــدوقا وكــان يعقــوب أعلــم منــه ، ) : 

األنساب على افعل ) ( النسب : ( وكان هو أحفظ لالنساب واالخبار ، وله من التصانيف 
) ( املوشــى ) ( ملــشجر ا) ( األنــواء ) ( غريــب احلــديث ) ( املنمــق ( اخبــار قــريش ويــسمى ) 

تـاريخ ) ( نقائض جريـر والفـرزدق ) ( طبقات الشعراء ) ( املختلف واملؤتلف يف امساء القبائل 
) ( النبـات ) ( اخلليـل ) ( النـساب الـشعراء ) ( مقاتـل الفرسـان ) ( كـىن الـشعراء ) ( اخللفاء 

شــعر ) ( ن الــصمة شــعر ابــ) ( شــعر لبيــد ) ( القــاب القبائــل كلهــا ) ( مــن اســتجيب دعوتــه 
  .)5( » 215مات بسامراء يف ذى احلجة سنة . وغري ذلك) االقيسر 

__________________  
  .368 / 1العرب ) 1(
  .63 / 2مرآة اجلنان ) 2(
  .346 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .9: املنمق ) 4(
  .30 ، 29: بغية الوعاة ) 5(
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يف كتـبهم كثـريا  ـ هذا ـ  حبيبهذا ، وان علماء السنة يعتمدون على مؤلفات حممد بن
عــن اىب إســحاق : الــصفات « : ، نــذكر مــنهم علــى ســبيل التمثيــل ، اخلــوارزمي حيــث يقــول 

  . ابيض الرأس واللحية ضخم البطن ربعة من الرجال7لقد رأيت عليا : قال 
وذكر ابن مندة انه كان شديد االدمة ثقيل العينني عظيمهمـا ، ذا بطـن ، أجلـح أصـلع 

  . القصر أقرب ، أبيض الرأس واللحية، وهو اىل
آدم اللـــون حـــسن : وزاد حممـــد بـــن حبيـــب البغـــدادي صـــاحب احملـــرب الكبـــري يف صـــفاته 

  .)1(» الوجه ، ضخم الكراديس والباقي سواء 
وقــد اخــرج ابــن حبيــب يف تارخيــه عــن ابــن عبــاس رضــى .  ..«والــسيوطي حيــث يقــول 

 فــال 7مــضر وخزميــة واســد علــى ديــن ابــراهيم كــان عــدنان ومعــد وربيعــة و: قــال . اهللا عنهمــا
  .)2(» تذكروهم اال خبري 

)*22*(  

  رواية محمد بن سعد الزهري 
  : حيث قال ) طبقاته ( روى حديث الثقلني يف 

ّأخربنــا هاشــم بــن القاســم الكنــاين أخربنــا حممــد بــن طلحــة عــن األعمــش عــن عطيــة «  ّ
ّ أدعــى فأجيــب ، وإين تــارك فــيكم إين أوشــك أن : قــال 6عــن أيب ســعيد اخلــدري عــن النــيب 

الثقلني كتـاب اهللا وعـرتيت ، كتـاب اهللا حبـل ممـدود مـن الـسماء إىل األرض ، وعـرتيت أهـل بيـيت 
ّ، وإن اللطيــف اخلبــري أخــربين أمــا لــن يفرتقــا حــىت يــردا علــي احلــوض ، فــانظروا كيــف ختلفــوين  ّ ّ ّ

  .)3(» فيهما 
  وأخرج ابن سعد« : ال أورد السيوطي حديث الثقلني عن طريقه ، فقو

__________________  
  .13: املناقب ) 1(
  .33: مسالك احلنفاء ) 2(
  .194 / 1الطبقات الكربى ) 3(
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ايهـــا  :قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : ّامحـــد والطـــرباين عـــن اىب ســـعيد اخلـــدري قـــال و
: ا اكــرب مــن اآلخــر النـاس ، اين تــارك فــيكم مــا إن أخــذمت بــه لــن تـضلوا بعــدي ، أمــرين أحــدمه

كتــاب اهللا حبــل اهللا ممــدود مــا بــني الــسماء واألرض وعــرتيت اهــل بيــيت ، وامــا لــن يتفرقــا حــىت 
  .)1(» يردا علي احلوض 

  : ترجمته 
ـــا كبـــريا يف طبقـــات «  :  ـ الـــسمعاني1 وكـــان مـــن اهـــل الفـــضل والعلـــم وصـــنف كتاب

  .الصحابة والتابعني والصاحلني اىل وقته فأجاد فيه واحسن
روى عنه احلارث بن اىب أسامة واحلسني بن فهم وابو بكر بن اىب الدنيا ، وحكـى عـن 
حيىي بن معني انـه رمـاه بالكـذب ، ونقـل الناقـل غلـط او وهـم ، ألنـه مـن اهـل العدالـة وحديثـه 

ســألت أيب : وقــال ابــن اىب حــامت الــرازي . يــدل علــى صــدقه فانــه يتحــرى يف كثــري مــن الروايــات
 .لصدق روايته جـاء اىل القـواريري ، وسـأله عـن أحاديـث فحدثـه:  ، فقال عن حممد بن سعد

امحـد بـن حنبـل يوجـه يف كـل مجعـة حبنبـل ابـن إسـحاق ] كـان : [ وحكى ابـراهيم احلـريب قـال 
اىل ابن سعد يأخذ منه جـزءين مـن حـديث الواقـدي ينظـر فيهمـا اىل اجلمعـة األخـرى مث يردهـا 

  .)2(» ذهب ومسعها كان خريا له ولو : قال ابراهيم . ويأخذ غريها
أبــو عبــد اهللا حممــد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري كاتــب الواقــدي ، «  :  ـ ابــن خلكــان2

وكــان صــدوقا .  ..كــان احــد الفــضالء النــبالء االجــالء ، صــحب الواقــدي املــذكور قبلــه زمانــا
املذكور ، أوهلم كاتبه حممد بن سعد : وثقة ، ويقال اجتمعت كتب الواقدي عند أربعة انفس 

وقــال . وكــان كثــري العلــم ، غزيــر احلــديث والروايــة كثــري الكتــب ، كتــب احلــديث والفقــه وغريمهــا
  حممد بن سعد عندنا من اهل: احلافظ ابو بكر اخلطيب صاحب تاريخ بغداد يف حقه 

__________________  
  .60 / 2الدر املنثور ) 1(
  .الكاتب ـ األنساب) 2(
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  .)1(» .  ..لى صدقهالعدالة ، وحديثه يدل ع
حـدث عنـه ابـن اىب الـدنيا ، وامحـد بـن حيـىي الـبالذري ، واحلـارث بـن «  :  ـ الـذهبي3

كــان كثــري العلــم كثــري الكتــب ، : قــال ابــن فهــم . اىب أســامة ، واحلــسني بــن فهــم ، وآخــرون
  .)2(» كتب احلديث والفقه والغريب 

د بـن سـعد احلـافظ كاتـب الواقـدي االمام احلـرب أبـو عبـد اهللا حممـ« :  أيضا  ـ الذهبي4
. ببغــداد يف مجــادى اآلخــرة ولــه اثنتــان وســبعون ســنة» التــاريخ «  و» الطبقــات « وصــاحب 

  .)3(» صدوق : قال ابو حامت . روى عن سفيان بن عيينة وهشيم وخلق كثري
  .)4( أيضا بنحو ما مر  ـ الذهبي5
  .)5(» صدوق فاضل من العاشرة « :  العسقالني  ـ ابن حجر6
حممــد بــن ســعد بــن منيــع البــصري احلــافظ ، كاتــب الواقــدي قــال «  :  ـ الــسيوطي7
كان من اهل العلم والفضل وصنف كتابا كبريا يف طبقات الصحابة والتابعني ومـن : اخلطيب 

  .)6(» بعدهم اىل وقته فأجاد وأحسن 
  .)7(بنحو ما مر  :  ـ القنوجى8

)*23*(  

  رواية خلف بن سالم المهلبي 
  املستدرك على( وايته حلديث الثقلني كل من احلاكم يف ذكر ر

__________________  
  .473 / 3وفيات األعيان ) 1(
  .425 / 2تذكرة احلفاظ ) 2(
  .407 / 1العرب ) 3(
  .46 / 3الكاشف ) 4(
  .163 / 2تقريب التهذيب ) 5(
  .183: طبقات احلافظ ) 6(
  .123: التاج املكلل ) 7(
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  .على ما سيأيت ان شاء اهللا) املناقب ( مي يف واخلوارز) الصحيحني 

  : ترجمته 
كنيتــه ابــو حممــد ، يــروي عــن حيــىي ] املخرمــى [ خلــف بــن ســامل « :  ـ ابــن حبــان 1

مـات يف . الـصويف] الـضبيعي [ ثنا عنه أمحد بن احلسني بـن عبـد اجلبـار . القطان وابن مهدى
  .)1(»  وكان من احلفاظ املتقنني 231آخر رمضان سنة 

  .)2( بنحو ما مر  ـ السمعاني2
خلف بن سامل احلافظ أبـو حممـد الـسندي مـوىل « ) : تذكرة احلفاظ (  يف  ـ الذهبي3

. يروي عن هـشيم واىب بكـر بـن عيـاش وعبـد الـرزاق والطبقـة. املهلب من اعيان احلفاظ ببغداد
أخــــرج وعنــــه امحــــد بــــن خيثمــــة واحلــــسن بــــن علــــي املعمــــري وابــــو القاســــم البغــــوي وآخــــرون ، و

ســألت أبــا : وكــان يتتبــع الغرائــب ، قــال املــروزي . 231النــسائي عــن رجــل عنــه ، مــات ســنة 
وقــال حيــىي بــن . مــا أعرفــه بكــذب ، نقمــوا عليــه تتبعــه هــذه األحاديــث: عبــد اهللا عنــه ، فقــال 

  .»كان ثقه ثبتا أثبت من مسدد واحلمريي : وقال يعقوب بن شيبة . صدوق :معني 
  .)3(بنحو ما تقدم ) الكاشف (  أيضا يف  ـ الذهبي4
مسعــت مــن خلــف بــن : قــال اآلجــري عــن اىب داود .  ..« العــسقالني  ـ ابــن حجــر5

وقـال علـي . وكان ابو داود ال حيدث عـن خلـف: قال . سامل مخسة أحاديث مسعها من أمحد
 نقمـوا عليـه تتبعـه: قال املـروزي عـن امحـد . ال يشك يف صدقه: بن سهل بن املغرية عن امحد 

ما أعرفه بكذب مع انـه قـد دخـل مـع االنـصاري :  قال ؟هو صدوق: قلت . هذه األحاديث
  .يف شيء

__________________  
  .228 / 8الثقات ) 1(
  .املخرمى ـ األنساب) 2(
  .282 / 1الكاشف ) 3(
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انــه كــان حيــدث : قلــت . صــدوق: وقــال عبــد اخلــالق بــن منــصور عــن حيــىي بــن معــني 
وقــال ابــن أيب خيثمــة عــن .  قــد كــان جيمعهــا وامــا ان حيــدث ــا فــال:قــال . مبــساوئ الــصحابة

كــان ثقــة ثبتــا ، : وقــال يعقــوب بــن شــيبة  .لــيس باملــسكني بــأس لــوال أنــه ســفيه: ابــن معــني 
وكـان خلـف : وذكره يف موضع آخر يف حديث خالفـه فيـه احلميـدي ومـسدد ، فقـال يعقـوب 

وقــال كـــان مــن احلـــذاق » الثقــات «  يف ثقــة ذكـــره ابــن حبـــان: وقـــال النــسائي . اثبــت منهمــا
  .)1(» خلف بن سامل ثقة مأمون من نبالء احملدثني : وقال محزة الكناين  .املتقنني

  .)2(بنحو ما تقدم ) طبقات احلفاظ (  يف  ـ السيوطي6

)*24*(  

  رواية ابى خيثمة النسائي 
« : لتـــايل أورد مـــسلم روايـــة زهـــري بـــن حـــرب أيب خيثمـــة حلـــديث الثقلـــني علـــى النحـــو ا

حدثنا امساعيـل بـن : قال زهري . حدثين زهري بن حرب ، وشجاع بن خملد مجيعا عن ابن علية
انطلقــت انــا وحــصني بــن ســربة  :قــال ] حــدثين يزيــد بــن حيــان [ ابــراهيم ، حــدثين ابــو حيــان 

لقـد لقيـت يـا زيـد خـريا : وعمرو بـن مـسلم اىل زيـد بـن أرقـم فلمـا جلـسنا اليـه قـال لـه حـصني 
ّ ، رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومسعت حديثه ، وغـزوت معـه ، وصـليت خلفـه كثريا ّ

ّ حـدثنا يـا زيـد مـا مسعـت مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمً.كثريا، لقد لقيت يا زيد خريا  ؟ ّ
يا ابـن أخـي ، واهللا لقـد كـربت سـىن وقـدم عهـدي ونـسيت بعـض الـذي كنـت اعـي مـن : قال 

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فمــا حــدثتكم فــاقبلوه  مث . ، ومــا ال فــال تكلفونيــه] فــاقبلوا [ ّ
  : قال 

ّقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فينا خطيبا مباء يدعى مخا بني مكة ّ  
__________________  

  .3 / 152ذيب التهذيب ) 1(
  .207: طبقات احلفاظ ) 2(
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اما بعد ، أال ايها الناس ، فإمنا انا بـشر : املدينة ، فحمد اهللا واثىن عليه ووعظ وذكر مث قال و
اوهلمـا كتـاب اهللا فيـه ] ثقلـني [ يوشك ان يأتى رسـول رىب فأجيـب ، وانـا تـارك فـيكم الثقلـني 

تاب اهللا واستمسكوا بـه ، فحـث علـى كتـاب اهللا ورغـب فيـه مث قـال اهلدى والنور ، فخذوا بك
. واهل بييت ، أذكركم اهللا يف اهل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف اهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف اهـل بيـيت: 

نــساؤه مــن اهــل :  قــال ؟لـيس نــساؤه مــن اهــل بيتـه أ؟ومــن اهـل بيتــه يــا زيــد: فقـال لــه حــصني 
هم آل علـي ، وآل عقيـل :  قال ؟ومن هم: قال . صدقة بعدهبيته ولكن اهل بيته من حرم ال

  .)1(» نعم : قال ؟ كل هؤالء حرم الصدقة: قال . ، وآل جعفر ، وآل عباس

  : ترجمته 
النـسائي ، ] بـن شـداد الـشامي [ زهـري بـن حـرب « :  ـ محمـد بـن طـاهر المقدسـي 1

ب ابـن ابـراهيم بـن سـعد ، يكىن أبا خيثمة سـكن بغـداد ، مسـع جريـر بـن عبـد احلميـد ، ويعقـو
وحممــد بــن فــضيل ، وهــب بــن جريــر عنــدمها ، ووكيعــا ، وابــن عيينــة ، وابــن عليــة ، ويزيــد بــن 
هارون ، وعمرو بن يونس ، وحيىي بـن سـعيد القطـان ، وعبـد الـصمد بـن هاشـم بـن القاسـم ، 

، وعبــد وإســحاق األزرق ، وحجــني بــن املثــىن ] بــن األزرق [ وابــا الوليــد الطيالــسي ، وعفــان 
[ اهللا بن منري ، وروح ابن عبادة ، وابا معاوية ، ومعاذ بن هشام ، وابا عامر العقدى ، وعبيـد 

اهللا املقــــري ، وابــــن مهــــدي ، وابــــا عاصــــم ، وشــــبابة ، ومــــروان ، وابــــا امحــــد الــــزبريي ، ] عبــــد 
وحسني بن حممد ، وعبد اهللا بن إدريس ، وحممد بن عبيد ، وعلـي بـن حفـص ، وحجـاج بـن 

مــد ، وعبــدة بــن ســليمان ، واحلــسن بــن موســى ، والوليــد ابــن مــسلم وعثمــان بــن عمــرو ، حم
وهشيما ، وإسحاق بن عيـسى ، وامساعيـل بـن اىب اويـس ، وحممـد بـن محيـد املعمـري ، ومعـن 

  بن عيسى ، وزيد بن احلباب ،
__________________  

  .238 ـ 237 / 2صحيح مسلم ) 1(
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، وحباب بن هـالل ، وعمـرو بـن عاصـم ، ويـونس بـن حممـد ، ومحيد بن عبد الرمحن الرواسي 
[ وامحــد بــن إســحاق احلــضرمي ، وابــا نعــيم الفــضل ، وبــشر بــن الــسرى ، ومعلــى بــن منــصور 

  .بن مالك عند مسلم] والقاسم 
 وهــو ابـن أربــع وســبعني سـنة ، وكــان متقنــا 234مـات أبــو خيثمـة يف ربيــع اآلخــر سـنة 

  .)1( » ضابطا ، روى عنه البخاري ومسلم
ــسمعاني2 : قــال الفريــايب . كــان ثقــة ثبتــا حافظــا متقنــا مكثــرا مــن احلــديث«  :  ـ ال

 فقـال ؟أميا أحب إليك ابو خيثمة او ابو بكر بن أيب شـيبة: سألت حممد بن عبد اهللا بن منري 
  .)2(» ابو خيثمة ، وجعل يطري ابا خيثمة ويضع من اىب بكر : 

. ثقـة مـأمون : )س(وقـال . ثقـة: وقـال حيـىي . قصـدو: قـال ابـو حـامت «  :  ـ المزي3
  .)3(» كان ثقة ثبتا حافظا متقنا : وقال ابو بكر اخلطيب . ثقة ثبت: وقال احلسني بن فهم 

هــو اثبــت مــن اىب : وثقــه ابــن معــني وغــريه ، وقــال يعقــوب بــن شــيبة «  :  ـ الــذهبي4
  .)4(» ثقة مأمون : وقال النسائي . بكر بن اىب شيبة

  .)5() الكاشف (  يف وكذا ـ 5
  .)6(بنحو ما تقدم ) العرب (  أيضا يف  ـ الذهبي6
زهري بـن حـرب بـن شـداد احلرشـي ، ابـو خيثمـة النـسائي « :  العسقالني  ـ ابن حجر7

، نزيــل بغــداد ، مــوىل بــىن احلــريش بــن كعــب ، وكــان اســم جــده اشــتال فعــرب شــدادا ، وروى 
  عن عبد اهللا بن إدريس وابن عيينة

__________________  
  .154 ـ 153 / 1أمساء رجال الصحيحني ) 1(
  .النسائي ـ األنساب) 2(
  .خمطوط ـ ذيب الكمال) 3(
  .437 / 2تذكرة احلفاظ ) 4(
  .326 / 1الكاشف ) 5(
  .416 / 1العرب ) 6(
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وحفص بن غياث ومحيد ابن عبد الـرمحن الرواسـي وجريـر بـن عبـد احلميـد وابـن عليـة وعبـد اهللا 
وعبد الرزاق وعبدة بن سليمان وعمرو بن يونس اليمامي ومروان بن معاوية ومعـاذ بـن بن منري 

  .هشام وهشيم القطان واىب النصر وخلق
النـــسائي بواســـطة : البخـــاري ، ومـــسلم ، وابـــو داود ، وابـــن ماجـــة ، وروى لـــه : وعنـــه 

وابــو حــامت ، امحــد بــن علــي بــن ســعيد املــروزي ، وابنــه ابــو بكــر بــن اىب خيثمــة ، وابــو زرعــة ، 
وبقــي بــن خملــد ، وابــراهيم احلــريب ، وموســى بــن هــارون ، وابــن اىب الــدنيا ويعقــوب بــن شــيبة ، 

ثقة ، وقال علي بن جنيـد عـن ابـن : قال معاوية عن ابن معني . وابو يعلى املوصلي ، ومجاعة
زهــري اثبــت مــن : صــدوق ، وقــال يعقــوب بــن شــيبة : يكفــى قبيلــة ، وقــال ابــو حــامت : معــني 

يعـىن  ـ بد اهللا بن اىب شيبة ، وكان يف عبد اهللا اون باحلديث ، مل يكن يفصل هذه األشياءع
ابو خيثمة حجة : فقال  ؟أيهما أحب إليك: قلت البن منري : وقال جعفر الفريايب  ـ األلفاظ

كان ابو خيثمة حجة : قلت أليب داود  :، وجعل يطري ويضع من اىب بكر ، وقال اآلجري 
ثقـة مـأمون ، وقـال احلـسني بـن فهـم : وقـال النـسائي . ما كان حسن علمه:  قال ؟ليف الرجا

كــان ثقــة ثبتــا حافظــا متقنــا ، قــال حممــد بــن عبــد اهللا : وقــال ابــو بكــر اخلطيــب . ثقــة ثبــت: 
 ، ومــــات ليلــــة 165ولــــد اىب ســــنة : وقــــال ابــــو بكــــر . 234مــــات ســــنة : احلــــضرمي وغــــريه 

  .بن اربع ومثانني سنةاخلميس لسبع خلون من شعبان وهو ا
انــه تــويف ســنة اثنتــني : وحكــى اخلطيــب عــن اىب غالــب علــي بــن امحــد النــاظر : قلــت 

كتــب : وقــال ابــو القاســم البغــوي . اربــع: هــذا وهــم والــصواب ســنة : قــال اخلطيــب . وثالثــني
روى عنــه مــسلم ألــف حــديث : وقـال صــاحب الزهــرة . كــان ثقــة ثبتــا: عنـه ، وقــال ابــن قــانع 

سـئل عنـه اىب : وقـال ابـن اىب حـامت يف اجلـرح والتعـديل . ديث وإحدى ومثانني حديثاومائيت ح
[  :وقـال ابـن حبـان . ثقة عن ثقات ، لقيته ببغـداد: وقال ابن وضاح . ثقة صدوق: ، فقال 

  .)1(» كان متقنا ضابطا من اقران حيىي بن معني ] يف الثقات 
__________________  

  .3 / 342ذيب التهذيب ) 1(
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  .)1(مثله ) تقريب التهذيب (  يف  ـ ابن حجر8
  .)2(مبثل ما تقدم ) طبقات احلفاظ (  يف  ـ السيوطي9

)*25*(  

  رواية شجاع بن مخلد الفالس ابو الفضل البغوي 
مـن  ـ شـجاع ابـن خملـد ـ روى مسلم حـديث الثقلـني عـن أيب خيثمـة عنـه ، فهـذا الرجـل

  .يث عند مسلموقد تقدم نص احلد. رواة حديث الثقلني

  : ترجمته 
شـجاع بـن خملـد البغـوي ، سـكن بغـداد يكـىن ابـا « :  ـ محمـد بـن طـاهر المقدسـي 1

الفــضل مســع حيــىي بــن زكريــا ، وامساعيــل بــن عليــة وحــسينا اجلعفــي ، مــات ســنة مخــس وثالثــني 
  .)3(» روى عنه مسلم . ومائتني

(  بـن امحـد ابـن حنبـل قـال عبـد اهللا.  ..« :  ـ عبد الغنى بـن عبـد الواحـد المقدسـي2
نعـم : أعرفه ليس به بأس ، نعم الشيء ، او : سألت عنه حيىي بن معني ، قال ) عن أبيه ظ 
هو من أبناء اهـل : هو صدوق ، وقال احلسني بن فهم : وقال صاحل بن حممد . الرجل ، ثقة

ة تـــوىف ببغـــداد لعـــشر خلـــون مـــن صـــفر ســـن. وهـــو ثبـــت ثقـــة) الغـــور ، ظ ( خراســـان مـــن الغـــز 
  .مخس وثالثني ومائتني وحضره بشر كثري ودفن يف مقربة باب التني

وأخربنا زيد بن احلسن ، أنبا عبـد الـرمحن بـن حممـد ابـو منـصور ، أنبـا امحـد ابـن علـي ، 
أنبــا امحــد بــن اىب جعفــر ، ثنــا حممــد بــن العبــاس احلــرار ، أنبــا ابــو أيــوب ســليمان بــن إســحاق 

ومل نكتـب هاهنـا عـن  ـ حـدثين شـجاع بـن خملـد:  يقول مسعت ابراهيم احلريب: اجلالب ، قال 
  قال لقيين بشر بن ـ احد خري منه

__________________  
  .264 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .191: طبقات احلفاظ ) 2(
  .213 / 1أمساء رجال الصحيحني ) 3(
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ـــا أريـــد جملـــس منـــصور بـــن عمـــار فقـــال   وأنـــت ايـــضا يـــا شـــجاع ، ارجـــع ارجـــع ،: احلـــرث وان
  .)1(» فرجعت 
  .)2(» وذكره ابن حبان يف الثقات « :  وأضاف  ـ المزي3
  .)3( » 235حجة خري ، مات «  :  ـ الذهبي4
وذكره ابـن حبـان يف الثقـات ، وقـال هـارون اجلمـال ولـد « :  ـ ابن حجر العسقالني 5

 ، وفيهـــا 235ثقـــة ثبـــت تـــوىف ببغـــداد يف صـــفر ســـنة :  ، وقـــال احلـــسني بـــن فهـــم 155ســـنة 
كـان : ثقـة ، وقـال امحـد : ثقـة ثبـت ، وقـال ابـو زرعـة : وابـن قـانع وقـال : رخه مطـني قلـت أ

  .)4(» له تفسري : ثقة وكان كتابه صحيحا حكاه الاللكائي ، وقال اخلطيب 

)*26*(  

  رواية ابى بكر عبد اهللا بن محمد المعروف بابن ابى شيبة
 اىب شــيبة ، واخلطيــب يف املتفــق وأخرجــه ابــن« : قــال املــريزا حممــد البدخــشاىن مــا نــصه 

: اين تركـت فـيكم مـا لـن تـضلوا بعـدي ان اعتـصمتم بـه :  ـ بلفـظ اي عـن جـابر ـ واملفرتق عنه
  .)5(» كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت 

قد روى ابن اىب شـيبة حـديث الثقلـني عـن زيـد بـن أرقـم ايـضا كمـا علمـت سـابقا مـن و
  .رواية مسلم وسيأيت ايضا ان شاء اهللا

  .)6(اه بسنده عن أيب سعيد اخلدري ورو
__________________  

  .خمطوط ـ الكمال) 1(
  .خمطوط ـ ذيب الكمال) 2(
  .5 / 2الكاشف ) 3(
  .4 / 312ذيب التهذيب ) 4(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 5(
  .506 / 10املصنف ) 6(
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  : ترجمته 
يم بــن عثمــان العبــسي عبــد اهللا بــن حممــد بــن اىب شــيبة وامســه ابــراه«  :  ـ المقدســي1

الكــويف ابــو بكــر ، أخــو عثمــان والقاســم مســع ابــا أســامة وســفيان ابــن عيينــة وجعفــر بــن عــون 
مـات يـوم اخلمـيس لثمـان خلـون : قـال البخـاري . روى عنـه البخـاري ومـسلم. ومجاعة عنـدمها

  .)1(» من احملرم سنة مخس وثالثني ومائتني 
«  و» املسند « ، وصاحب الكتب الكبار االمام العلم سيد احلفاظ «  :  ـ الذهبي2
ابــو بكــر العبــسي مــوالهم الكــويف ، أخــو احلــافظ عثمــان ابـــن اىب »  التفــسري «و » املــصنف 

فاحلـافظ ابـراهيم بـن اىب بكـر هـو ولـده ، واحلـافظ ابـو . شيبة ، والقاسم بن اىب شيبة الـضعيف
 وهـو مـن أقـران أمحـد بـن فهم بيت علم ، وأبـو بكـر أجلهـم ،. جعفر بن عثمان هو ابن أخيه

حنبل ، وإسحاق بن راهويه وعلى بن املديين يف السن واملولد واحلفـظ ، وحيـىي بـن معـني أسـن 
  . ..منهم بسنوات

وكان حبرا من حبور العلم ، وبه يضرب املثل يف قوة احلفظ ، حدث عنه الـشيخان وابـو 
ع اىب عيسى ، وروى عنه وروى النسائي عن أصحابه ، وال شيء له يف جام. داود وابن ماجة

حممد بن سعد الكاتب وحممد بن حيىي وامحد بن حنبـل ، وابـو زرعـة وابـو بكـر بـن اىب : ايضا 
عاصـــم وبقـــي بـــن خملـــد وحممـــد بـــن وضـــاح حمـــدثا األنـــدلس ، واحلـــسن بـــن ســـفيان وأبـــو يعلـــى 

  .وأمم سواهم.  ..املوصلي
 اهـل العلـم ، كـانوا يزامحوننـا اوالد ابن اىب شـيبة مـن: قال حيىي بن عبد احلميد احلماين 

  ابو بكر صدوق وهو: وقال امحد بن حنبل . عند كل حمدث
__________________  

  .259 / 1أمساء رجال الصحيحني ) 1(



 271 .............................................................................سند حديث الثقلني 

كـــان ابـــو بكـــر ثقـــة حافظـــا : وقـــال امحـــد بـــن عبـــد اهللا العجلـــى . أحـــب ايل مـــن أخيـــه عثمـــان
احفـظ مـن اىب بكـر ابـن اىب شـيبة ، ما رأيت أحدا : للحديث ، وقال عمرو بن على الفالس 

وقال االمـام ابـو . قدم علينا مع علي بن املديين ، فسرد الشيباين اربع مائة حديث حفظا وقام
له ، وامحـد بـن ] أسردهم [ انتهى احلديث اىل أربعة وابو بكر بن اىب شيبة أسدهم : عبد اهللا 

قـال حممـد بـن . ملـديين أعلمهـم بـهحنبل أفقههم فيه ، وحيىي بن معني امجعهم لـه ، وعلـى بـن ا
مسعت ابا بكـر بـن اىب شـيبة وأنـا معـه يف جبانـة كنـدة ، فقلـت لـه : عمرو ابن العالء اجلرجاين 

وانــا ابــن اربــع عــشرة ســنة ، وانــا يومئــذ :  قــال ؟يــا ابــا بكــر مسعــت مــن شــريك وأنــت ابــن كــم: 
حفــظ مــن هــو يف صــدقت واهللا وايــن حفــظ املراهــق مــن : قلــت . احفــظ للحــديث مــين اليــوم

فــسألت حيــىي ابــن معــني عــن مســاع اىب بكــر ابــن اىب شــيبة مــن : قــال اجلرجــاين . عــشر الثمــانني
. ابو بكر عندنا صدوق وما حيمله على ان يقول وجدت يف كتاب اىب خبطـه: شريك ، فقال 

 .وحــدث عــن روح بــن عبــادة حبــديث الــدجال وكنــا نظنــه مسعــه مــن أيب هــشام الرفــاعي: وقــال 
كـــان ابـــو بكـــر يقعـــد اىل االســـطوانة واخـــوه ومـــشكدانة وعبـــد اهللا بـــن : ان األهـــوازي قـــال عبـــد

هي االسطوانة اليت : قال ابن عدى . سكوت اال ابو بكر فانه يهدر] ّكلهم [ الرباد وغريهم 
هــذه هــي اســطوانة عبــد اهللا بــن مــسعود ، : وقــال يل ابــن عقــدة . كــان جيلــس إليهــا ابــن عقــدة

 وبعده ابراهيم وبعده منصور وبعده سـفيان الثـوري وبعـده وكيـع وبعـده جلس إليها بعده علقمة
اعلــم مــن أدركــت : وقــال صــاحل بــن حممــد احلــافظ جــزرة . ابــو بكــر ابــن اىب شــيبة وبعــده مطــني

باحلــديث وعللــه علــي بــن املــديين ، وأعلمهــم بتــصحيف املــشايخ حيــىي بــن معــني ، واحفظهــم 
مسعــت عبــد الــرمحن :  احلــافظ ابــو العبــاس ابــن عقــدة قــال. عنــد املــذاكرة ابــو بكــر بــن اىب شــيبة

: فقلـت . ما رأيت احفظ من أيب بكر بن اىب شيبة: مسعت ابا زرعة يقول : بن خراش يقول 
دع أصــحابك فـــإم اصـــحاب خمـــاريق ، مـــا رأيـــت :  قـــال ؟يــا ابـــا زرعـــة فأصـــحابنا البغـــداديون

  . ..ر متقنا حافظاكان ابو بك: قال اخلطيب . احفظ من اىب بكر بن اىب شيبة
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انبأنـا ابـن عـالن ، انبأنـا الكنـدي ، انبأنـا القـزاز ، انبأنـا ابـو بكـر اخلطيـب ، انبأنـا امحـد 
بــن علــي احملتــسب ، عــن حممــد بــن عمــران الكاتــب ، حــدثين عمــر بــن علــي ، انبأنــا امحــد بــن 

ل واحلــرام فــأعلمهم بــاحلال: ربــانيو احلــديث أربعــة : حممــد بــن املربــع ، مسعــت ابــا عبيــدة يقــول 
امحـد بــن حنبــل ، وأحــسنهم سـياقة للحــديث وأداء علــي بــن املـديين ، وأحــسنهم وصــفا وضــعا 

قـــال . للكتـــاب ابـــو بكـــر بـــن اىب شـــيبة ، وأعلمهـــم بـــصحيح احلـــديث وســـقيمه حيـــىي بـــن معـــني
  .مات ابو بكر يف احملرم سنة مخس وثالثني ومائتني :البخاري ومطني 

  .)1(» وسف بن يعقوب النيسابوري آخر من روى عنه ابو عمر ي: قلت 

)*27*(  

  رواية محمد بن بكار الريان الهاشمي 
املتقدمــة يف روايــة ســعيد بــن مــسروق ان حممــد ) الــصحيح ( ظهــر مــن عبــارة مــسلم يف 

  .ممن روى حديث الثقلني ـ هذا ـ بن بكار

  : ترجمته 
 ، مسـع حممـد حممـد بـن بكـار بـن الريـان البغـدادي يكـىن ابـا عبـد اهللا«  :  ـ المقدسـي1

بن طلحة بن مصرف وامساعيل بن اىب زكريا وحسان بن ابراهيم وأبا عاصـم النبيـل ، روى عنـه 
  .مسلم

ولـــد ســـنة مخـــس وأربعـــني ومائـــة ، وتـــوىف ســـنة مثـــان وثالثـــني ومـــائتني ، : قـــال الـــسراج 
لثالث عشرة خلت من ربيع اآلخـر ، وهـو ابـن ثـالث وتـسعني سـنة ، مسعـت ابنـه يقـول ذلـك 

 «)2(.  
. ثقـة: وقـال الـدارقطين . شـيخ ال بـأس بـه ، وقـال مـرة ثقـة: قـال حيـىي «  :  ـ المـزي2

  صدوق حيدث عن: وقال صاحل بن حممد البغدادي 
__________________  

  .127 ـ 122 / 11سري أعالم النبالء ) 1(
  .469 / 2أمساء رجال الصحيحني ) 2(
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  .)1(» الثقات « وذكره ابن حبان يف . الضعفاء
  .)2( » 238وثقوه ، مات «  :  ـ الذهبي3
  .)3(كذلك ) العرب ( أيضا يف  :  ـ الذهبي4
  .)4(» ثقة من العاشرة « :  ـ ابن حجر العسقالني 5

)*28*(  

  رواية ابى يعقوب إسحاق بن مخلد المعروف بابن راهويه 
اوي  ، فقـد قـال العالمـة الـسخ7عن امري املـؤمنني ) مسنده ( روى حديث الثقلني يف 

حـديث علـي فهـو عنـد إسـحاق بـن راهويـه يف ا وأمـ« : يف سياق طرق هذا احلديث الـشريف 
من طريق كثـري بـن زيـد بـن حممـد بـن علـي ابـن اىب طالـب عـن أبيـه عـن جـده علـى ) مسنده ( 
كتـاب اهللا : تركت فيكم ما ان أخذمت به لـن تـضلوا  :ّان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  : 2

  . بأيديكم ، وأهل بييتسببه بيده وسببه
  .)5(» ) الذرية الطاهرة ( وكذا رواه الدواليب يف 

  .]خمطوط  ـ جواهر العقدين[ ومثله قال السمهودي يف 
  .]خمطوط  ـ وسيلة املآل[ وامحد بن الفضل بن حممد باكثري يف 

وال خيفى أن ابن راهويه روى هذا احلديث عن زيد بن أرقم أيضا ، كما هـو ظـاهر ملـن 
الـــيت أســـلفناها فيمـــا مـــضى ، وســـيأيت فيمـــا بعـــد ان شـــاء اهللا ) صـــحيح مـــسلم ( ع عبـــارة راجـــ
  .تعاىل

__________________  
  .خمطوط ـ ذيب الكمال) 1(
  .24 / 3الكاشف ) 2(
  .428 / 1العرب ) 3(
  .147 / 2تقريب التهذيب ) 4(
  .1873 :جر ، احلديث رقم املطالب العالية البن ح: وراجع . استجالب ارتقاء الغرف ـ خمطوط) 5(
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  : ترجمته 
ــان 1 إســحاق بــن ابــراهيم بــن خملــد بــن ابــراهيم احلنظلــي ، ابــو يعقــوب « :  ـ ابــن حب

راهويــه ، يــروى عــن ابــن عيينــة ، مــات بنيــسابور ليلــة الــسبت ] ابــن [ املــروزي الــذي يقــال لــه 
 وسـبعني سـنة ، ألربع عشرة خلت من شهر شعبان سنة مثان وثالثني ومائتني ، وهو ابن سبع

وكـــان مـــن ســـادات أهـــل زمانـــه فقهـــا وعلمـــا وحفظـــا ونظـــرا ، ممـــن صـــنف . وقـــربه مـــشهور يـــزار
  .)1(» السنن وذب عنها وقمع من خالفها ] الفروع على [ الكتب ، وفرع 

ــ المقدســي 2 مســع ابــن عيينــة ووكيعــا والنــضر وجريــر بــن عبــد احلميــد والوليــد بــن «  : ـ
  .)2(» عنه البخاري ومسلم روى . مسلم وغري واحد عندمها

مجع بني احلديث والفقه والورع ، وكان أحد أئمة اإلسالم ، ذكره «  :  ـ ابن خلكان3
وكـان قـد نـاظر .  ، وعده البيهقي من أصحاب الـشافعي2الدارقطين فيمن روى عن الشافعي 

لــس الـشافعي يف جــواز بيــع دور مكــة ، وقــد اســتوىف الــشيخ فخــر الــدين الــرازي صــورة ذلــك ا
 ، فلمــا عـرف فــضله نــسخ 2الـذي جــرى بينهمـا يف كتابــه الـذي مســاه مناقـب االمــام الـشافعي 

إسحاق عندنا امام من أئمة املـسلمني ،  : 2قال امحد بن حنبل . كتبه ومجيع مصنفاته مبصر
أحفـظ سـبعني ألـف حـديث ، واذاكـر مبائـة  :وقال إسحاق . وما عرب اجلسر أفقه من إسحاق

 مسعـت شـيئا قـط اال حفظتـه ، وال حفظـت شـيئا قـط فنـسيته ، ولـه مـسند ألف حديث ، وما
  .)3(» .  ..ومسع منه البخاري ومسلم والرتمذي.  ..مشهور

__________________  
  .155 / 8الثقات ) 1(
  .28 / 1أمساء رجال الصحيحني ) 2(
  .179 / 1وفيات األعيان ) 3(
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وقـال . جلسر اىل خراسـان مثـل إسـحاقمل يعرب ا: وقال امحد بن حنبل «  :  ـ المزي4
ثقــة مــأمون ، مسعــت ســعيد بــن ذؤيــب : قــال س . مــا أعلــم إلســحاق يف العــراق نظــريا: أيــضا 
ما مسعـت شـيئا قـط اال حفظتـه ، : وقال إسحاق  .ما على وجه األرض مثل إسحاق: يقول 

مـات : ين ّوقـال القبـا. ما رؤي احفظ من إسـحاق: وقال ابو زرعة  .وال حفظت شيئا فنسيته
مسعت حممد : وقال ابو علي احلسني بن علي احلافظ . 77قال خ عاش . 238ليلة شعبان 

واهللا لو ان إسـحاق بـن ابـراهيم احلنظلـي كـان يف التـابعني القـروا : ابن إسحاق بن خزمية يقول 
  .)1(» له حبفظه وعلمه وفقهه ، ومناقبه طويلة عريضة 

نزيـل نيـسابور وعاملهـا ، .  ..مـام احلـافظ الكبـريإسحاق بن ابـراهيم اال«  :  ـ الذهبي5
مـا أعلــم :  ـ وبلغــه مـوت إســحاق ـ قــال حممـد بـن أســلم الطوسـي.  ..بـل شـيخ اهــل املـشرق

ُ إنما يخشى اهللا من عباده اْلعلماء ( أحدا كان أخشى هللا من إسحاق ، يقول اهللا َُ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ْ ِ(  وكان ،
ال أعلــم : وعـن امحـد قـال .  يف احليـاة الحتـاجوا اليـهأعلـم النـاس ، ولـو كـان احلمـادان والثـوري

: وقـال ابـو داود اخلفـاف . إسـحاق ثقـة مـأمون امـام: وقـال النـسائي . إلسحاق بالعراق نظـريا
كـــأين أنظـــر اىل مائـــة ألـــف حـــديث يف كتـــيب : مسعـــت إســـحاق بـــن ابـــراهيم بـــن راهويـــه يقـــول 

ه احـــد عـــشر ألـــف حـــديث مث وأملـــى علينـــا إســحاق مـــن حفظـــ: قـــال . وثالثــني ألـــف أســـردها
وقـال . ما رؤي أحفظ من إسـحاق: وقال ابو زرعة  .قرأها علينا فما زاد حرفا وال نقص حرفا

وقـال ابـو عبـد اهللا . العجب مـن إتقانـه وسـالمته مـن الغلـط مـع مـا رزق مـن احلفـظ: ابو حامت 
  .)2(» .  ..إسحاق مل نلق مثله: مسعت امحد بن حنبل يقول : بن امحد بن شنبويه 

  .)3(مبثل ما تقدم ) الكاشف (  يف  ـ الذهبي6
  إسحاق بن راهويه ، وهو االمام عامل املشرق ،« :  أيضا  ـ الذهبي7

__________________  
  .خمطوط ـ ذيب الكمال) 1(
  .433 / 2تذكرة احلفاظ ) 2(
  .106 / 1الكاشف ) 3(
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  .)1(» .  ..احلافظ صاحب التصانيف.  ..ابو يعقوب
مجـع بـني احلـديث  . ..االمام عامل املـشرق احملـدث إسـحاق بـن راهويـه« : فعي  ـ اليا8

  .)2(» والفقه والورع 
أحد أئمة الـدين واعـالم املـسلمني وهـداة املـؤمنني ، اجلـامع بـني الفقـه «  :  ـ السبكى9

إذا رأيـت اخلراسـاين بـتكلم يف إسـحاق بـن : قـال نعـيم بـن محـاد .  ..واحلديث والورع والتقـوى
  .ويه فامه يف دينهراه

امنا قيد الكالم باخلراساين الن اهل إقليم مروهم الذين حبيث لـو كـان فيـه كـالم : قلت 
من تكلم فيه من اهـل إقليمـه فهـو مـتهم بالكـذب ألنـه ال يـتكلم : لتكلموا فيه ، فكأنه يقول 

 واملغــرب ســاد إســحاق اهــل املــشرق: وقــال الــدارمي .  ..بــاحلق ، غــري أنــه ممــا يــشينه يف دينــه
كنت مـع حيـىي بـن حيـىي وإسـحاق نعـود مريـضا ، فلمـا : وقال حممد بن عبد الوهاب . لصدقه

جازينا الباب تأخر إسحاق وقال ليحىي تقدم ، فقال حيىي إلسحاق بل أنت تقدم ، فقال يـا 
. فتقــدم إســحاق: قــال  .ابـا زكريــا أنــت اكــرب مـىن ، قــال نعــم أنــا اكـرب منــك ولكنــك أعلــم مـىن

ثنـا شـيخنا وكبرينـا ومـن تعلمنـا منـه وجتملنـا بـه ابـو : و بكـر حممـد بـن النـضر اجلـارودي وقال ابـ
وقـال ابـو . هـو امـام عـصره يف احلفـظ والفتـوى: وقـال احلـاكم  .2يعقوب إسحاق بـن ابـراهيم 

وكـان يـسمى : وقال اخلليلـي يف اإلرشـاد . مجع بني احلديث والفقه والورع: إسحاق الشريازي 
  .)3(» . .. شهنشاه احلديث

  .)4(» أحد األئمة . س. ن. د. م. إسحاق خ«  :  ـ ابن حجر العسقالني10
   عند الكالم على السبب الذي دعا البخاري ـ وفي هدى الساري11

__________________  
  .426 / 1العرب ) 1(
  .121 / 2مرآة اجلنان ) 2(
  .83 / 2طبقات الشافعية ) 3(
  .1 / 216ذيب التهذيب ) 4(
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  :بعد كالم له ) الصحيح (  تصنيف اىل
 هــــذه التــــصانيف ورواهــــا وانتــــشق رياهــــا واســــتجلى حمياهــــا ، 2فلمــــا رأى البخــــاري « 

وجـــدها حبــــسب الوضــــع جامعـــة ، بينمــــا تــــدخل حتــــت التـــصحيح والتحــــسني ، والكثــــري منهــــا 
فحـرك مهتـه جلمـع احلـديث الـصحيح الـذي ال يرتـاب . يشمله التضعيف ، فال يقال لغثه مسـني

ه أمـــني ، وقـــوى عزمـــه علـــى ذلـــك مـــا مسعـــه مـــن أســـتاذه امـــري املـــؤمنني يف احلـــديث والفقـــه فيـــ
إسحاق بن ابراهيم احلنظلي املعروف بابن راهويه ، وذلك فيما أخربنا به ابـو العبـاس امحـد بـن 
عمر اللؤلؤي عن احلافظ أيب احلجـاج املـزي ، قـال أخربنـا يوسـف بـن يعقـوب ، قـال أخـرب ابـو 

، قـال أخربنـا ابـو منـصور القـزاز ، قـال أخربنـا احلـافظ ابـو بكـر اخلطيـب ، قـال اليمن الكندي 
أخربنا حممد بن امحد بـن يعقـوب ، قـال أخربنـا حممـد بـن نعـيم ، قـال مسعـت خلـف بـن حممـد 
البخـــاري ـــا ، يقـــول مسعـــت ابـــراهيم بـــن معقـــل النـــسفي ، يقـــول قـــال أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن 

لو مجعتم كتابـا خمتـصرا لـصحيح سـنة : حاق ابن راهويه فقال كنا عند إس: امساعيل البخاري 
  .»فوقع ذلك يف قليب فأخذت يف مجع اجلامع الصحيح : قال  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

)*29*(  

  رواية ابى محمد وهبان بن بقية بن عثمان الواسطي 
  .اهللاالبن املغازيل ان شاء ) املناقب ( وستتضح روايته حلديث الثقلني من كتاب 

  : ترجمته 
وهــب بــن بقيــة الواســطي ، ولقبــه وهبــان ، يكــىن ابــا حممــد ، مســع «  :  ـ المقدســي1

ـــه مـــسلم ، قـــال الـــسراج  مـــات ســـنة تـــسع وثالثـــني  :خالـــد بـــن عبـــد اهللا يف اجلهـــاد ، روى عن
  .)1(» ومائتني 

__________________  
  .542 / 2أمساء رجال الصحيحني ) 1(
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: وقـــال س  .الكـــويف تـــابعي ثقـــة: وقـــال العجلـــي . ثقـــة: قـــال حيـــىي «  :  ـ المـــزي2
  .)1(» وذكره ابن حبان يف الثقات . جمهول

  .)2(» وثقه ابو زرعة وغريه .  ..ابن بقية. س. د. م. وهب«  :  ـ الذهبي3
  .مبثله ) 431 / 1 العرب (و  ) 243 / 3الكاشف ( أيضا يف  ـ 4
  .)3(» .  ..ثقة من العاشرة«  :  ـ ابن حجر5

)*30*(  

  رواية احمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
 بطــرق عديــدة وأســانيد خمتلفــة وألفــاظ متفرقــة) املــسند ( فقــد روى حــديث الثقلــني يف 

...  
يعــىن امساعيــل بــن إســـحاق  ـ حــدثين اســود بــن عــامر ، أخربنـــا ابــو إســرائيل« : قــال 

ّاين تــارك  :عليــه وســلم قــال رســول اهللا صــلى اهللا : عــن عطيــة ، عــن اىب ســعيد قــال  ـ املالئــى
فـــيكم الثقلـــني أحـــدمها اكـــرب مـــن اآلخـــر ، كتـــاب اهللا حبـــل ممـــدود مـــن الــــسماء اىل األرض ، 

  .)4(» وعرتيت اهل بييت ، واما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض 
عن األعمش ، عن عطية العويف  ـ يعىن ابن طلحة ـ ثنا ابو النضر ، ثنا حممد« : قال و

اين أو شـك أن ادعـى فأجيـب ،  :ري عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم قـال عن اىب سعيد اخلد
ّواين تارك فيكم الثقلني ، كتاب اهللا عز وجل وعرتيت ، كتـاب اهللا حبـل ممـدود مـن الـسماء اىل 
األرض ، وعرتيت اهل بييت ، وان اللطيف اخلبري أخربين أما لن يفرتقا حىت يـردا علـي احلـوض 

  ، فانظروين 
__________________  

  .خمطوط ـ ذيب الكمال) 1(
  .خمطوط ـ تذهيب التهذيب) 2(
  .337 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .14 / 3مسند أمحد ) 4(
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  .)1(» مبا ختلفوين فيهما 
عـن عطيـة ، عـن اىب  ـ يعـىن ابـن اىب سـليمان ـ ثنـا ابـن منـري ، ثنـا عبـد امللـك« : قـال و

اين قـــد تركـــت فـــيكم الثقلـــني  :ّ عليـــه وســـلم ّقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا: ســـعيد اخلـــدري قـــال 
أحــدمها اكــرب مــن اآلخــر ، كتــاب اهللا عــز وجــل حبــل ممــدود مــن الــسماء اىل األرض ، وعــرتيت 

  .)2(» اهل بييت ، أال اما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض 
ثنــا ابــن منــري ، ثنــا عبــد امللــك بــن اىب ســليمان ، عــن عطيــة العــوىف ، عــن اىب « : قــال و

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : عيد اخلدري قال س اين قـد تركـت فـيكم مـا ان أخـذمت  :ّ
به لن تضلوا بعدي ، الثقلني أحدمها اكرب من اآلخر ، كتـاب اهللا حبـل ممـدود مـن الـسماء اىل 

  .)3(» األرض ، وعرتيت اهل بييت ، أال واما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض 
اعيـــل بـــن ابـــراهيم ، عـــن اىب حيـــان التيمـــي ، حـــدثين يزيـــد ابـــن حيـــان ثنـــا امس« : قـــال و

انطلقت انا وحصني بن سربة وعمرو بـن مـسلم اىل زيـد بـن أرقـم ، فلمـا جلـسنا  :التيمي قال 
ّلقــد لقيــت يــا زيــد خــريا كثــريا ، رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : اليــه قــال لــه حــصني  ّ

[  حـدثنا ً.كثـريايـا زيـد خـريا ] رأيـت [ ، لقـد لقيـت ومسعت حديثه وغزوت معه وصليت معـه 
ّمـا مسعــت مــن رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم] يـا زيــد  [ يـا ابــن أخـي واهللا لقــد كــرب : قــال . ّ

ّسين وقدم عهدي ونسيت بعض الـذي كنـت اعـي مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ] ت  ّ
قــام رســول اهللا يومــا خطيبــا فينــا مبــاء  : مث قــال. ، فمــا حــدثتكم فــاقبلوه ومــا ال فــال تكلفونيــه

[ أمــا بعــد  :يــدعى مخــا بــني مكــة واملدينــة ، فحمــد اهللا تعــاىل وأثــىن عليــه ووعــظ وذكــر مث قــال 
رســول رىب عــز وجــل فأجيــب ، واين ] يــأتيىن [ ايهــا النــاس امنــا انــا بــشر يوشــك ان يــأيت ] أال 

  فيه ] عز وجل [ أوهلما كتاب اهللا : تارك فيكم ثقلني 
__________________  

  .17 / 3مسند أمحد ) 1(
  .26 / 3املصدر نفسه ) 2(
  .59 / 3املصدر نفسه ) 3(
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اهلــدى والنــور ، فخــذوا بكتــاب اهللا تعــاىل واستمــسكوا بــه ، فحــث علــى كتــاب اهللا ورغــب فيــه 
اهـل وأهل بييت ، أذكركم اهللا يف أهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف اهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف : وقال 

ان نـساءه :  قـال ؟ومـن أهـل بيتـه يـا زيـد ، ألـيس نـساؤه مـن أهـل بيتـه:  فقال له حصني .بييت
هـم آل علـي :  قـال ؟ومـن هـم: قـال . من أهل بيته ، ولكن اهـل بيتـه مـن حـرم الـصدقة بعـده

  .»نعم :  قال ؟أكل هؤالء حرم الصدقة: قال . وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس
 ) 182 ـ 181 / 5( وزيـد بـن ثابـت أيـضا  ) 371 / 4( ورواه عـن زيـد بـن أرقـم 

  .بألفاظ خمتلفة فراجعه
) خمطــوط  ـ مناقــب امــري املــؤمنني( هــذا ، ولقــد روى امحــد حــديث الثقلــني يف كتابــه 

  .أيضا بطرق عديدة
ثنــــا اســــود بــــن عــــامر ، ثنــــا ) الفــــضائل ( قــــال أمحــــد يف « : قــــال ســــبط ابــــن اجلــــوزي و

: لقيــت زيــد بــن أرقــم فقلــت لــه  :رية ، عــن علــي بــن ربيعــة قــال إســرائيل ، عــن عثمــان بــن املغــ
تركــت فــيكم الثقلــني وأحــدمها اكــرب مــن : هــل مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول 

تركــت فــيكم الثقلــني ، كتــاب اهللا حبــل ممــدود بــني الــسماء : نعــم مسعتــه يقــول :  قــال ؟اآلخــر
أال فــانظروا كيــف . رتقــا حــىت يــردا علــي احلــوضواألرض ، وعــرتيت أهــل بيــيت ، أال امــا لــن يف

  .)1(» ختلفوين فيهما 
هذا باالضافة اىل أن امحد قد روى حديث الثقلني عن اىب الطفيل عـن زيـد بـن أرقـم ، 

  .للحاكم ان شاء اهللا) املستدرك ( وستطلع على ذلك فيما سننقل من كتاب 

)*31*(  

  ي الوشاءرواية نصر بن عبد الرحمن بن بكار الباجى الكوف
  حدثنا نصر بن عبد الرمحن « : ما نصه ) الصحيح ( قال الرتمذي يف 

__________________  
  .322: تذكرة خواص االمة ) 1(
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 :الكويف ، نا زيد بن احلسني ، عن جعفـر بـن حممـد ، عـن أبيـه ، عـن جـابر بـن عبـد اهللا قـال 
ّرأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف حجتـه يـوم عرفـة وهـ و علـى ناقتـه القـصواء خيطـب ، ّ

ّأيها الناس اين تارك فيكم ما ان أخذمت به لن تضلوا ، كتاب اهللا وعرتيت أهـل : فسمعته يقول 
هـذا حـديث غريـب .  ويف الباب عـن أيب ذر واىب سـعيد وزيـد بـن أرقـم وحذيفـة بـن أسـيد.بييت

 واحـد مـن اهـل حسن من هذا الوجه ، وزيد بن احلسن قـد روى عنـه سـعيد بـن سـليمان وغـري
  .»العلم 

للحكــــيم الرتمــــذي روايتــــه هــــذا احلــــديث الثقلــــني ) نــــوادر األصــــول ( كمــــا يظهــــر مــــن 
  .الشريف

)*32*(  

  رواية ابى محمد عبد بن حميد الكسى 
أخربنـــا جعفـــر بـــن عـــون أنـــا أبـــو « : حيـــث قـــال ) مـــسنده ( روى حـــديث الثقلـــني يف 

 ، 6قــام فينــا رســول اهللا  : أرقــم يقـول مسعـت زيــد بــن: ّحيـان التيمــي عــن يزيـد بــن حبــان قــال 
ّأيها الناس فإمنا أنا بشر يوشك أن يـأتيين رسـول ريب  :ّأما بعد : ّفحمد اهللا وأثىن عليه مث قال  ّ

ّفأجيبه ، وإين تارك فيكم الثقلني ، أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنـور ، فتمـسكوا بكتـاب اهللا  ّ
ّوخذوا به ، فحث على كتاب اهللا ورغب  ّوأهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف أهـل بيـيت : ّمث قال . فيهّ

  .)1(» .  ..؟يا زيد ومن أهل بيته: ّـ ثالث مرات ـ فقال حصني 
اخـرج عبـد بـن محيـد يف مـسنده عـن زيـد : احلديث السابع « : قال احلافظ السيوطي و

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن ثابت قال  م به لن تضلوا ، ّاين تارك ما ان متسكت :ّ
  .)2(» كتاب اهللا وعرتيت اهل بييت ، واما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض 

__________________  
  .265: املنتخب من مسند عبد بن محيد ) 1(
  .12: احياء امليت بذكر فضائل أهل البيت ) 2(
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 قـــال رســـول اهللا: عـــن زيـــد بـــن ثابـــت قـــال « : قـــال نـــور الـــدين الـــسمهودي مـــا نـــصه و
ّصــلى اهللا عليــه وســلم  ّاين تــارك فــيكم خليفتــني ، كتــاب اهللا عــز وجــل حبــل ممــدود مــا بــني  :ّ

الــسماء واألرض أو مــا بــني الــسماء اىل األرض وعــرتيت أهــل بيــيت ، وامــا لــن يفرتقــا حــىت يــردا 
ّاين تـارك فـيكم :  بـسند جيـد ولفظـه  أخرجـه امحـد يف مـسنده ، وعبـد ابـن محيـد.ضعلي احلـو
سكتم بــه لــن تــضلوا ، كتــاب اهللا عــز وجــل وعــرتيت اهــل بيــيت ، وامــا لــن يفرتقــا حــىت مــا ان متــ

   .)1(» يردا علي احلوض 
واملـريزا حممـد خـان البدخــشي يف ] الـصراط الـسوي [ ومثلـه قـال الـشيخاين القـادري يف 

  .يف ذكر طرق احلديث] خمطوط  ـ مفتاح النجا[ 
زيــد بــن أرقــم أيــضا ، فقــد قــال احلــافظ هــذا وقــد روى عبــد بــن محيــد هــذا احلــديث عــن 

أمـــا بعـــد ، اال أيهـــا النـــاس فإمنـــا انـــا بـــشر يوشـــك أن يـــأيت رســـول رىب «  :الـــسيوطي مـــا نـــصه 
فأجيب ، وأنا تارك فيكم ثقلني ، أوهلما كتـاب اهللا فيـه اهلـدى والنـور مـن استمـسك بـه وأخـذ 

ستمــسكوا بــه ، وأهــل بــه كــان علــى اهلــدى ، ومــن أخطــأه ضــل ، فخــذوا بكتــاب اهللا تعــاىل وا
عـن ) م ( وعبـد بـن محيـد ) حـم ( بييت ، أذكركم اهللا يف أهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف أهـل بيـيت 

  .)2(» زيد بن أرقم 
  .)كنز العمال ( وقد ذكر املال علي املتقى رواية عبد بن محيد حلديث الثقلني هذا يف 

  : ترجمته 
يد الكسي ، وكان امسه عبـد احلميـد عبد بن محيد بن نصر ، ابو مح«  :  ـ المقدسي1

  يف األصل ، مسع عثمان بن عمر عند البخاري ، وابا عاصم
__________________  

  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(
  .175 ـ 174 / 2بشرح املناوى  ـ اجلامع الصغري) 2(
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 نعـيم وعبد الرزاق ويعقوب بن ابراهيم وأبا عـامر العقـدى وجعفـر بـن عـون ويـونس املـؤدب وابـا
روى عنـه مـسلم .  ..وسعيد بن عامر وامحد بـن إسـحاق وعمـر بـن يـونس واحلـسن بـن موسـى

  .)1(» .  ..ذكره بغري مساع] عبد ابن محيد [ وقال عبد احلميد : وقال البخاري . واكثر
الكــسي بكــسر الكــاف وتــشديد الــسني املهملــة ، هــذه النــسبة اىل «  :  ـ الــسمعاني2

ل هلــا كـــس ، غـــري أن املـــشهور كــش بفـــتح الكـــاف والـــشني املنقوطـــة ، بلــدة مبـــا وراء النهـــر يقـــا
ابـــو حممـــد عبـــد احلميـــد بـــن محيـــد بـــن نـــصر  :واملعـــروف مـــن هـــذه البلـــدة . ويعـــرف بنخـــشب

وكانـت اليـه .  ..الكسي ، وهو املعروف بعبد بن محيد ، امام جليل القدر ، ممن مجع وصـنف
  .)2( » 249الرحلة من أقطار األرض ، مات يف شهر رمضان 

  .)3( مثله  ـ الميرزا محمد البدخشانى3
وروى عنه مسلم فأكثر ، وقال البخاري يف حنني اجلـذع «  :  ـ عبد الغنى المقدسي4

  .)4(» ، وزاد عبد احلميد عن عثمان بن عمر ، قيل انه عبد بن محيد ، روى عنه الرتمذي 
مـد الكـسي ، مـصنف عبـد بـن محيـد بـن نـصر ، االمـام احلـافظ ابـو حم«  :  ـ الذهبي5

وكان من األئمة الثقات ، وقع املنتخب مـن مـسنده لنـا .  ..املسند الكبري والتفسري وغري ذلك
  .)5( » 249ولصغار أوالدنا بعلو ، مات سنة 

  .بنحو ما مر ) 454 / 1 العرب (و  ) 222 / 2الكاشف (  أيضا يف  ـ الذهبي6
__________________  

  .338 ـ 337 / 1أمساء رجال الصحيحني ) 1(
  .الكسى ـ األنساب) 2(
  .خمطوط ـ تراجم احلفاظ) 3(
  .خمطوط ـ الكمال) 4(
  .534 / 2تذكرة احلفاظ ) 5(
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  .)1(» عبد احلميد احلافظ ، أبو حممد ، صاحب املسند والتفسري « :  ـ اليافعي 7
: قال البخاري يف دالئل النبوة عقيب حديث ابـن عمـر « :  ـ ابن حجر العسقالني 8

شيخ ثقة ، قال عبد احلميد ، حدثنا عثمان بـن عمـر حـدثنا معـاذ بـن العـالء ، عـن نـافع هـذا 
عبد احلميد بـن محيـد بـن : وقال ابو حامت بن حبان يف الثقات . ، فقيل انه عبد بن محيد هذا

  .)2(» .  ..نصر الكشي ، وهو الذي يقال له عبد بن محيد ، كان ممن مجع وصنف
  .)3(» ثقة حافظ من احلادية عشرة  « : أيضا  ـ ابن حجر9

  .)4(ومرتمجا له بنحو ما مر ) احلافظ (  بـ  معربا عنهالجالل السيوطيوترجم له  ـ 10

)*33*(  

  رواية عباد بن يعقوب الرواجني األسدي 
حدثنا احلسن بن حممد بـن مـصعب االشـناين الكـويف « : قال احلافظ الطرباين ما نصه 

األســـدي ، حـــدثنا عبـــد الـــرمحن املـــسعودي عـــن كثـــري النـــواء ، عـــن ، حـــدثنا عبـــاد بـــن يعقـــوب 
ّاين تـارك  :قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : عطية العويف ، عـن اىب سـعيد اخلـدري قـال 
كتــاب اهللا عــز وجــل حبــل ممــدود مــن الــسماء اىل  :فــيكم الثقلــني ، أحــدمها اكــرب مــن اآلخــر 
 مل يـروه عــن .حـىت يـردا علـي احلـوض] يفرتقـا [ فرقـا األرض ، وعـرتيت أهـل بيـيت ، وامـا لـن يت

  .)5(» كثري النواء اال املسعودي 
__________________  

  .155 / 2مرآة اجلنان ) 1(
  .6 / 455ذيب التهذيب ) 2(
  .529 / 1تقريب التهذيب ) 3(
  .234: طبقات احلفاظ ) 4(
  .131 / 1املعجم الصغري ) 5(
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 )*34*(  

   نصر بن على الجهضمي رواية نصر بن على بن
حــدثنا نــصر بــن علــي ، قــال حــدثنا زيــد بــن « : فقــد قــال احلكــيم الرتمــذي مــا نــصه 

احلسن ، قال حدثنا معروف بن خربوذ املكي ، عن اىب الطفيل عامر ابـن واثلـة ، عـن حذيفـة 
ّملا صدر رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن حجـة الـوداع خطـب  :بن أسيد الغفاري ، قال  ّ

أيها الناس انه قد نبأىن اللطيف اخلبري انه لن يعمر نيب إال مثل نصف عمر الـذي يليـه : ل فقا
من قبل ، واين أظن أن يوشك أن أدعى فأجيب ، واين فـرطكم علـى احلـوض ، واين سـائلكم 

الثقـل األكـرب كتـاب اهللا سـبب : حني تـردون علـي عـن الثقلـني ، فـانظروا كيـف ختلفـوين فيهمـا 
 وطرفه بأيديكم ، فاستمسكوا وال تضلوا وال تبدلوا ، وعرتيت أهل بييت ، فاين قـد طرفه بيد اهللا

  .)1(» نبأىن اللطيف اخلبري اما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض 

  : ترجمته 
نـصر بـن علـي بـن نـصر بـن علـي اجلهـضمي األزدي البـصري يكـىن «  :  ـ المقدسـي1

لــى وأبــا امحــد الــزبريي عنــدمها وغــري واحــد ، روى أبــا عمــرو ، والــد علــي ، مســع أبــاه وعبــد االع
، وقــــال ] بالبــــصرة  [ 250مــــات ســــنة  :قــــال ابــــو العبــــاس الــــسراج . عنــــه البخــــاري ومــــسلم

  .)2(» من هذه السنة ] اآلخر [ يف شهر ربيع االول : البخاري 
  .)3(» قاضي البصرة ، من العلماء املتقنني ، كان ثقة ثبتا حجة «  :  ـ السمعاني2

__________________  
  .69 ـ 68: نوادر األصول ) 1(
  .531 / 2أمساء رجال الصحيحني ) 2(
  .اجلهضمي ـ األنساب) 3(



  نفحات األزهار................................................................................ 286

سـألت : قـال عبـد اهللا بـن امحـد . كـان أحـد احلفـاظ واألئمـة بالبـصرة«  :  ـ الـذهبي3
. هـو أحـب ايل مـن الفـالس وأوثـق وأحفـظ: وقـال ابـو حـامت . اىب عنه فرضيه وقال ما به بـأس

  .)1(» كان من نبالء الناس : وقال آخر . ثقة: وقال ابن خراش وغريه 
هــو : وقــال ابــو حــامت . مــا بــه بــأس: قــال امحــد .  ..احلــافظ العالمــة«  :  ـ الــذهبي4

  .)2(» .  ..ثقة :وقال النسائي . أحب ايل من الفالس وأحفظ وأوثق
  .)3(» .  ..احلافظ أحد أوعية العلم« :  أيضا  ـ الذهبي5
  .)4(كذلك ـ اليافعي  6
روى عن أبيه وابن عيينة ويزيـد بـن زريـع وخلـق ، وعنـه األئمـة الـستة «  :  ـ السيوطي7

  .)5( » 250وأبو حامت وخلق ، مات سنة 

)*35*(  

  رواية محمد بن المثنى العنزي 
  .للنسائي اآلتية) اخلصائص ( بعلم روايته حلديث الثقلني من عبارة 

  : ترجمته 
حممـد بـن املثـىن بـن عبـد قـيس ابـو موسـى العنـزي ، يعـرف بـالزمن ،  «  : ـ المقدسـي1

روى عنه البخاري ومسلم واكثـرا عنـه  .من اهل البصرة ، مسع ابن عيينة وغندرا ومجاعة عندمها
 «)6(.  

__________________  
  .خمطوط ـ تذهيب التهذيب) 1(
  .519 / 2تذكرة احلفاظ ) 2(
  .457 / 1العرب ) 3(
  .156 / 2نان مرآة اجل) 4(
  .227: طبقات احلفاظ ) 5(
  .451 / 1أمساء رجال الصحيحني ) 6(
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روى عنـه البخـاري ومـسلم وابـو داود وابـو عيـسى والنـسائي ، كـان «  :  ـ الـسمعاني2
  .)1(» من الثقات 

حجة ، وقال صـاحل بـن حممـد احلـافظ : قال حممد بن حيىي النيسابوري «  :  ـ المزي3
ال بأس بـه كـان  : )س(وقال  .يف عقله شيء وكنت أقدمه على بندارصدوق اللهجة وكان : 

كــان صــاحب كتــاب ال يقــرأ اال مــن : وقــال ) الثقــات ( وذكــره ابــن حبــان يف . يغــري يف كتابــه
  .)2(» كتابه 

.  ..صــدوق :وقــال ابــو حــامت . حجــة: قــال حيــىي بــن حممــد الــذهلي «  :  ـ الــذهبي4
كــان صــدوقا ورعــا فاضــال ثقــة قــدم : وقــال اخلطيــب كــان مــن اإلثبــات ، : وقــال ابــن خــراش 
  .)3(» بغداد وحدث ا 

  . ]4 / 2العرب [ و  ] 512 / 2تذكرة احلفاظ [  أيضا يف  ـ الذهبي5
  .)4(» ثقة ، ورع «  : )الكاشف (  ـ وفي 6
  .)5(» ثقة ثبت ، من العاشرة «  :  ـ العسقالني7
  .)6( بنحو ما تقدم  ـ السيوطي8

)*36*(  

   ابى محمد الدارمي رواية
  :حيث قال ) سننه ( روى احلديث يف 

قـال : ّحدثنا جعفر بن عون ثنا أبو حيان عن يزيد بن حيـان عـن زيـد بـن أرقـم قـال « 
  يوما خطيبا ، فحمد اهللا وأثىن  6رسول اهللا 

__________________  
  .العنزي ـ األنساب) 1(
  .خمطوط ـ تذهيب الكمال) 2(
  .خمطوط ـ تذهيب التهذيب) 3(
  .93 / 3الكاشف ) 4(
  .204 / 2تقريب التهذيب ) 5(
  .222: طبقات احلفاظ ) 6(



  نفحات األزهار................................................................................ 288

ا أنــا بــشر يوشــك أن يــأتيين رســول ريب فأجيبــه ، وإين تــارك : ّعليــه مث قــال  ّيــا أيهــا النــاس ، إمن ــ ّ ّ
ّفـيكم الثقلــني ، أوهلمـا كتــاب اهللا فيـه اهلــدى والنــور ، فتمـسكوا بكتــاب اهللا وخـذوا بــه ّفحــث . ّ

  .)1(» ثالث مرات . ّوأهل بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت: ّمث قال . ّليه ورغب فيهع
: ويف لفــظ «  :ولقــد قــال الــسخاوي بعــد أن أورد حــديث الثقلــني عــن صــحيح مــسلم 

ال امي اهللا ان املـرأة تكـون مـع الرجـل العـصر مـن :  فقـال ؟نـساؤه: مـن اهـل بيتـه  : 2قيل لزيد 
اهــل بيتــه أصــله وعــصبته . اىل أبيهــا وأمهــا: ويف روايــة غــريه .  اىل أمهــاالــدهر مث يطلقهــا فرتجــع

  .الذين حرموا الصدقة بعده
أخرجـــه مـــسلم أيـــضا وكـــذا النـــسائي بـــاللفظ االول ، وأمحـــد ، والـــدارمي يف مـــسنديهما 
وابن خزمية يف صحيحه وآخرون كلهم من حديث اىب حيان التيمـي حيـىي بـن سـعيد بـن حيـان 

  .)2( » عن يزيد بن حيان

  : ترجمته 
عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن الــدارمي الــسمرقندي ، يكــىن ابــا حممــد ، «  :  ـ المقدســي1

مســع ابــا اليمــان احلكــم بــن نــافع ، وحيــىي بــن حــسان ، وحممــد بــن عبــد اهللا الرقاشــي ومــروان ، 
 نعـيم ، وحممدا وأبا املغرية ، وعبد اهللا بـن جعفـر الرقـى ، وحجـاج بـن منهـال ، والفريـايب ، وابـا

عبــد اهللا بــن عمــر املقــري ، ] و [ اهللا احلنفــي ، وأبــا معمــر ] عبيــد [ وعفــان ، وأبــا علــي عبــد 
وأبا الوليد الطيالسي ، وحممد ابن املبارك ، ومسلم بـن ابـراهيم ، وحممـد بـن كثـري ، وحبـان بـن 

  .)3(» روى عنه مسلم . هالل ، وموسى ابن خالد خنت الفريايب
   الرحالني يف احلديث ، واملوصوفني جبمعهاحد«  :  ـ السمعاني2

__________________  
  .431 / 2سنن الدارمي ) 1(
  .خمطوط ـ استجالب ارتقاء الغرف) 2(
  .270 / 1امساء رجال الصحيحني ) 3(
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واستقضي على مسرقند فـأىب فـأحل عليـه . وحفظه واإلتقان له ، مع الثقة والصدق والورع والزهد
وقــضى قــضية واحــدة مث اســتعفى فــأعفي ، وكــان علــى غايــة ] تقلــده [ الــسلطان حــىت يقلــده 

العقل ويف اية الفضل ، يضرب به املثل يف الديانة واحللـم والرزانـة واالجتهـاد والعبـادة والتقلـل 
  .)1(» .  ..) اجلامع (و )  التفسري (و ) املسند ( والزهادة ، وصنف 

  .)2( بنحو ما تقدم  ـ عبد الغنى المقدسي3
ال أعرفـه ، قـد طالـت غيبـة : وسأل انسان امحد عن أىب املنذر ، فقـال «  :  المزي ـ4

 عليــك بــذاك الــسيد ، عليــك بــذاك ؟إخواننــا عنــا لكــن ايــن أنــت عــن عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن
أمـــره ظـــاهر مـــن الـــصرب واحلفـــظ : الـــسيد ، عليـــك بـــذاك الـــسيد ، فقـــال عثمـــان بـــن اىب شـــيبة 

  .وصيانة النفس عافاه اهللا
ابــو زرعــة بــالري ، ومــسلم بــن احلجــاج بنيــسابور ، : ّحفــاظ الــدنيا أربعــة : قــال بنــدار و

  .وعبد اهللا بن عبد الرمحن بسمرقند ، وحممد بن امساعيل ببخارى
كان من احلفاظ املتقنـني واهـل الـورع يف الـدين ، ممـن حفـظ : وقال ابو حامت بن حبان 

ودعــا إليهــا وذب عــن حرميهــا وقمــع مــن ومجـع وتفقــه وصــنف وحــدث ، واظهــر الــسنة يف بلـده 
  .)3(» خالفها 

صـاحب املـسند  . ..االمـام احلـافظ شـيخ اإلسـالم بـسمرقند ـ الـدارمي«  :  ـ الـذهبي5
  .)4(» العايل الذي يف طبقته منتخب مسند عبد بن محيد 

__________________  
  .الدارمي ـ األنساب) 1(
  .خمطوط ـ الكمال) 2(
  .طوطخم ـ ذيب الكمال) 3(
  .535 / 2تذكرة احلفاظ ) 4(
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  .)1(» هو امام اهل زمانه : قال ابو حامت « :  أيضا  ـ الذهبي6
  .حنوه ) 8 / 2العرب ( يف  ـ 7
  . )161 / 2مرآة اجلنان (  ـ اليافعي 8
  .بنحو ما تقدم) امساء رجال املشكاة  (  ـ ولى الدين الخطيب9

  . )5 / 294ذيب التهذيب  (  ـ العسقالني10
احلــافظ صــاحب املــسند ، ثقــة فاضــل مــتقن مــن احلاديــة «  :  ـ العــسقالني أيــضا11

  .)2(» عشر 
املـال  ) 235 / 1طبقـات املفـسرين ( والـداودي ) طبقـات احلفـاظ  (  ـ الـسيوطي12

  .بنحو ما تقدم ) 23 / 1املرقاة ( على القاري 

)*37*(  

  رواية على بن المنذر الطريقي 
يف روايـة األعمـش ) صـحيح الرتمـذي ( قلني من مراجعـة عبـارة تتضح روايته حلديث الث

  .)اسد الغابة ( املتقدمة ، ومن رواية ابن األثري يف 

  : ترجمته 
  .)الطريقي  ـ األنساب (  ـ السمعاني1
مسعت منه مع اىب ، وهو صـدوق ثقـة ، وسـئل اىب : قال ابن اىب حامت «  :  ـ المزي2

وقـال ) الثقـات ( وحمله الـصدق ، وذكـره ابـن حبـان يف حج مخسا ومخسني حجة : عنه فقال 
  .)3(» ثقة صدوق : ابن منري 

__________________  
  .103 / 1الكاشف ) 1(
  .429 / 1تقريب التهذيب ) 2(
  .خمطوط ـ ذيب الكمال) 3(
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  .)1( ) 256شيعى حمض ، ثقة مات  : )س(قال «  :  ـ الذهبي3
  .بنحو ما تقدم)  املشكاة امساء رجال (  ـ ولى الدين الخطيب4
  .)2(» صدوق يتشيع ، من العاشرة «  :  ـ العسقالني5
  .بنحو ما تقدم) أمساء رجال املشكاة  (  ـ الشيخ عبد الحق الدهلوي6

)*38*(  

  رواية مسلم بن الحجاج القشيري 
  : لقد أورد حديث الثقلني بطرق عديدة ، وأسانيد كثرية ، فقال 

حـدثنا : وشجاع بن خملد مجيعـا عـن ابـن عليـة ، قـال زهـري حدثين زهري بن حرب ، « 
انطلقـت انـا وحـصني  :امساعيل بن ابراهيم ، حدثين ابو حيان ، حدثين يزيد بن حيـان ، قـال 

لقــد : بــن مــسلم اىل زيــد بــن أرقــم ، فلمــا جلــسنا اليــه قــال لــه حــصني ] و [ بــن ســربة وعمــر 
اهللا عليـه وسـلم ومسعـت حديثـه وغـزوت معـه لقيت يا زيد خـريا كثـريا ، رأيـت رسـول اهللا صـلى 

وصليت خلفه ، لقد لقيـت يـا زيـد خـريا كثـريا ، حـدثنا يـا زيـد مـا مسعـت مـن رسـول اهللا صـلى 
  .اهللا عليه وسلم

يا ابن أخي واهللا لقد كربت سـىن وقـدم عهـدي ونـسيت بعـض الـذي كنـت أعـي : قال 
  .وماال فال تكلفونيه]  فاقبلوا [من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فما حدثتكم فاقبلوه 

قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فينا خطيبا مباء يـدعى مخـا بـني مكـة : مث قال 
امـا بعـد ، اال يـا ايهـا النـاس ، فإمنـا انـا : واملدينة فحمـد اهللا وأثـىن عليـه ووعـظ وذكـر ، مث قـال 

 ، أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى بشر يوشك ان يأتى رسول رىب فأجيب ، وانا تارك فيكم ثقلني
  والنور ، فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا

__________________  
  .296 / 2الكاشف ) 1(
  .44 / 2تقريب التهذيب ) 2(
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واهـــل بيـــيت ، أذكـــركم اهللا يف اهـــل بيـــيت ، : بـــه ، فحـــث علـــى كتـــاب اهللا ورغـــب فيـــه مث قـــال 
 ؟ومـن اهـل بيتـه يـا زيـد: فقـال لـه حـصني  .بييتأذكركم اهللا يف اهل بييت ، أذكركم اهللا يف اهل 

نــساؤه مــن اهــل بيتــه ولكــن اهــل بيتــه مــن حــرم الــصدقة :  فقــال ؟لــيس نــساؤه مــن اهــل بيتــهأ
: قــال . هــم آل علــي ، وآل عقيــل ، وآل جعفــر ، وآل عبــاس : قــال ؟ومــن هــم: قــال . بعــده

  .نعم:  قال ؟كل هؤالء حرم الصدقة
وحـــدثنا إســـحاق ابـــن ) ح ( حممـــد بـــن فـــضيل : نـــا حـــدثنا ابـــو بكـــر بـــن اىب شـــيبة ، ث

ابراهيم ، أنا جرير ، كالمهـا عـن اىب حيـان ـذا االسـناد حنـو حـديث امساعيـل وزاد يف حـديث 
كتاب اهللا فيه اهلدى والنـور مـن استمـسك بـه وأخـذ بـه كـان علـى اهلـدى ومـن أخطـأه  :جرير 
  .ضل

ن ابـراهيم ، عـن سـعيد وهـو ابـن حدثنا حممد بن بكار بن الريان ، ثنا حسان ، يعىن ابـ
لقــد رأيــت : دخلنــا عليــه فقلنــا لــه  :مــسروق ، عــن يزيــد بــن حيــان ، عــن زيــد بــن أرقــم ، قــال 

وســاق احلــديث بنحــو . خــريا ، لقــد صــاحبت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وصــليت خلفــه
ا كتــاب اهللا أحــدمه] ثقلــني [ ّأال وإين تــارك فــيكم الثقلــني : حــديث أىب حيــان ، غــري انــه قــال 

مـن اهـل : فقلنـا : وفيـه . هو حبل اهللا من اتبعه كان على اهلدى ومن تركه كـان علـى الـضاللة
امي اهللا ان املرأة تكون مـن الرجـل العـصر مـن الـدهر مث يطلقهـا ] و [ ال ، :  قال ؟ نساؤه؟بيته

  .)1(» أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده : اهل بيته . فرتجع اىل أبيها وقومها

  : ترجمته 
أبـو احلـسني مـسلم بـن احلجـاج بـن مـسلم القـشريي النيـسابوري ، «  :  ـ ابن خلكـان1
  احد األئمة احلفاظ واعالم احملدثني ، رحل) الصحيح ( صاحب 

__________________  
  .238 ـ 237 / 2صحيح مسلم ) 1(
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 وامحـــد ابـــن حنبـــل ، اىل احلجـــاز والعـــراق والـــشام ومـــصر ، ومســـع حيـــىي بـــن حيـــىي النيـــسابوري ،
وقـدم بغـداد غـري مـرة فـروى عنـه . وإسحاق ابن راهويـه ، وعبـد اهللا بـن مـسلمة القعنـيب وغـريهم

  .وروى عنه الرتمذي ، وكان من الثقات. 259أهلها وآخر قدومه إليها يف سنة 
صــــنفت هــــذا املــــسند : مسعــــت مــــسلم بــــن احلجــــاج يقــــول : وقــــال حممــــد املاسرخــــسي 

لف حديث مسموعة ، وقال احلافظ ابو علي النيسابوري مـا حتـت أدمي الصحيح من ثالمثائة أ
وقـال اخلطيـب البغـدادي كـان مـسلم يناضـل  .السماء أصح من كتاب مسلم يف علـم احلـديث

  .عن البخاري حىت أوحش ما بينه وبني حممد بن حيىي الذهلي بسببه
يـسابور اكثـر مـسلم ملا استوطن البخاري ن: وقال ابو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ 

مــن االخــتالف اليــه فلمــا وقــع بــني حممــد بــن حيــىي والبخــاري مــا وقــع يف مــسألة اللفــظ ونــادى 
عليه ومنع الناس مـن االخـتالف اليـه حـىت هجـر وخـرج مـن نيـسابور يف تلـك احملنـة قطعـه اكثـر 

ج النــاس غــري مــسلم فانــه مل يتخلــف عــن زيارتــه فــأي اىل حممــد بــن حيــىي ان مــسلم بــن احلجــا
فلما كان يوم . على مذهبه قدميا وحديثا وانه عوتب على ذلك باحلجاز والعراق ومل يرجع عنه

أال مـن قـال بـاللفظ فـال حيـل لـه ان حيـضر جملـسنا : جملس حممد بن حيـىي قـال يف آخـر جملـسه 
فأخذ مسلم الرداء فوق عمامته وقـام علـى رءوس النـاس وخـرج مـن جملـسه ومجـع كـل مـا كتـب 

علــى ظهــر محــال اىل بــاب حممــد بــن حيــىي فاســتحكمت بــذلك الوحــشة وختلــف منــه وبعــث بــه 
  .)1(» عنه وعن زيارته 

أيهمـا احفـظ ، البخـاري : سـألت ابـن عقـدة : قال ابـو عمـرو محـدان «  :  ـ الذهبي2
يقــع حملمــد : فأعــدت عليــه مــرارا ، فقــال . كــان حممــد عاملــا ومــسلم عاملــا:  فقــال ؟او مــسلم

ذلــك ألنــه أخــذ كتــبهم ونظــر فيهــا فرمبــا ذكــر الرجــل بكنيتــه ويــذكره يف الغلــط يف اهــل الــشام و
  واما مسلم فقل ما. موضع آخر يظنهما اثنني

__________________  
  .280 / 4وفيات األعيان ) 1(
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  .)1(» يوجد له غلط يف العلل ألنه كتب املسانيد ومل يكتب املقاطيع وال املراسيل 
  .كذلك ) 23 / 1 العرب (و  ) 140 / 3الكاشف ( ويف  ـ 3
وقد اختلف أئمة احلديث املتأخرون يف تفـضيل « : مث ذكر املقارنة التالية .  ـ اليافعي4

الـصحيحني ، فــاألكثرون مــنهم فــضلوا صــحيح البخـاري علــى صــحيح مــسلم وبعــضهم فــضلوا 
صحيح مسلم ، حىت قـال ابـو علـي النيـسابوري مـا حتـت أدمي الـسماء أصـح مـن كتـاب مـسلم 

واملعـــروف ان كتـــاب البخــــاري افقـــه وكتـــاب مــــسلم احـــسن ســــياقا : قلــــت  .م احلـــديثيف علـــ
  .)2(» للروايات 
  . )327 / 1تتمة املختصر يف اخبار البشر  (  ـ ابن الوردي5
  . )17 ـ 16 / 1املرقاة  (  ـ المال على القاري6
ظ مـن احـد األئمـة احلفـا« ) : امسـاء رجـال املـشكاة  (  ـ الشيخ عبد الحق الدهلوي7

املتقنني املربزين وأستاذ علماء احلديث وقدوم وعمدم ، رحـل يف طلـب احلـديث اىل اقطـار 
  .».  ..العامل وأكنافه وأمصار اإلسالم

)*39*(  

  رواية ابن ماجة القزويني 
أخرجـه مـسلم يف صـحيحه « : ذكر الكنجي بعد روايته حلديث الثقلني بسنده ما يلي 

  .)3(» اود وابن ماجة القزويين يف كتابيهما كما أخرجناه ، ورواه ابو د
__________________  

  .590 ـ 588 / 2تذكرة احلفاظ ) 1(
  .174 / 2مرآة اجلنان ) 2(
  .53: كفاية الطالب ) 3(
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  : ترجمته 
 امســاء رجــال (و ) خمطــوط  ـ  ــذيب الكمــال(و  ) 407 / 3وفيــات األعيــان ( يف 
 277 / 13 سـري اعـالم النـبالء (و  ) 636 / 2ظ  تـذكرة احلفـا(و  ) 804 / 3املشكاة 

 / 3 مـــرآة اجلنـــان (و  ) 110 / 3 الكاشـــف (و  ) 51 / 2 العـــرب يف خـــرب مـــن غـــري (و ) 
 (و  ) 332 / 1 تتمـــــة املختـــــصر (و  ) 54 / 2 املختـــــصر يف اخبـــــار البـــــشر (و  ) 188

فـــــاظ  طبقـــــات احل(و  ) 220 / 2 تقريـــــب التهـــــذيب (و  ) 9 / 530ـــــذيب التهـــــذيب 
  .وغريها من كتب الرجال والسري ) 278

ابــو عبــد اهللا حممــد بــن يزيــد بــن « : وهنــا نكتفــي برتمجتــه عــن ابــن خلكــان ، فانــه قــال 
يف احلــديث ، ) الــسنن ( ماجــة الربعــي بــالوالء ، القــزويين ، احلــافظ املــشهور ، مــصنف كتــاب 

 اىل العــراق والبــصرة والكوفــة كــان امامــا يف احلــديث عارفــا بعلومــه ومجيــع مــا يتعلــق بــه ، ارحتــل
وكتابـه يف . وبغداد ومكة وشام ومصر والري لكتب احلديث ، ولـه تفـسري القـرآن وتـاريخ ملـيح

  .».  ..احلديث احد الصحاح الستة

)*40*(  

  رواية ابى داود السجستاني 
لقــد ظهــر لــك روايتــه حلــديث الثقلــني مــن عبــارة احلــافظ الكنجــي املتقدمــة ، كمــا يظهــر 

وقـــد أخرجـــه ابـــو داود يف ســـننه ، «  :ا مـــن كـــالم ســـبط ابـــن اجلـــوزي حيـــث يقـــول ذلـــك ايـــض
  .)1(» والرتمذي وعامة احملدثني ، وذكره رزين يف اجلمع بني الصحاح 

  : ترجمته 
  أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا«  :  ـ السمعاني1

__________________  
  .322: تذكرة خواص االمة ) 1(
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نا ممن مجع وصنف وذب عن السنن وقمع من خالفها وانتحـل ضـدها ، تـوىف بالبـصرة يف واتقا
  .)1( » 275شوال 

ألـني اليب : قـال ابـراهيم احلـريب ملـا صـنف ابـو داود كتـاب الـسنن «  :  ـ ابـن خلكـان2
كتبــت عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : داود احلــديث كمــا ألــني لــداود احلديــد ، وكــان يقــول 

) الـــسنن ( مائـــة ألـــف حـــديث انتخبـــت منهـــا مـــا ضـــمنته هـــذا الكتـــاب ، يعـــين وســـلم مخـــس 
ويكفـــي . مجعـــت فيـــه أربعـــة آالف ومثـــان مائـــة حـــديث ذكـــرت الـــصحيح ومـــا يـــشبهه ويقاربـــه

امنـا االعمـال (  :قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ا أحـده: اإلنسان لدينه من ذلك أربعـة أحاديـث 
 )مـــن حـــسن اســـالم املـــرء تركـــه مـــا ال يعنيـــه (  وســـلمقولـــه صـــلى اهللا عليـــه  والثـــاين )بالنيـــات 

ال يكـــون املـــؤمن مؤمنـــا حـــىت يرضـــى ألخيـــه مـــا يرضـــاه (  قولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلمث والثالـــ
احلــــالل بــــني واحلــــرام بــــني ، وبــــني ذلــــك أمــــور (  قولــــه صــــلى اهللا عليــــه وســــلمع والرابــــ )لنفــــسه 

  .)2(» ) مشتبهات 
  . ما تقدمبنحو) ذيب الكمال (  يف  ـ المزي3
  .)3(» ابو داود االمام الثبت سيد احلفاظ «  :  ـ الذهبي4
  .)4( » 275ثبت حجة امام عامل ، مات يف شوال « : وايضا  ـ 5
وكان رأسا يف الفقه ، ذا جاللة وحرمـة وصـالح وورع حـىت كـان « ) : العرب ( ويف  ـ 6

  .)5(» يشبه بشيخه االمام امحد بن حنبل 
  . )189 / 2اجلنان مرآة (  ـ اليافعي 7
ابـو داود كـان : وقال امحد بن حممد بن ياسني اهلروي يف تاريخ هـراة «  :  ـ السبكى8

أحد حفاظ اإلسالم حلديث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وعللـه وسـنده ، يف أعلـى درجـة 
  النسك والعفاف والصالح والورع من فرسان

__________________  
  .السجستاين ـ األنساب) 1(
  .138 / 2وفيات األعيان ) 2(
  .591 / 2تذكرة احلفاظ ) 3(
  .390 / 1الكاشف ) 4(
  .54 / 2العرب ) 5(
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وقـال . ابو داود امام أهـل احلـديث يف عـصره بـال مدافعـة: وقال احلاكم ابو عبد اهللا . احلديث
لعلـوم وبـصره ابو داود االمام املقدم يف زمانـه ، مل يـسبق اىل معرفتـه بتخـريج ا: ابو بكر اخلالل 

  .مبواضعه ، رجل ورع مقدم
حــدثين عبـد اهللا بـن حممــد املـسكي ، حــدثين أبـو بكـر بــن جـابر خــادم : وقـال اخلطـايب 

كنت مع أيب داود ببغداد فصليت املغرب فجاء األمري أبو أمحد املوفـق فـدخل : أيب داود قال 
قـال . خالل ثـالث: فقال  ؟ما جاء باألمري يف مثل هذا الوقت: ، فأقبل عليه ابو داود وقال 

تنتقــل اىل البــصرة فتتخــذها وطنــا لرتحــل إليــك طلبــة العلــم فتعمــر بــك فإــا :  قــال ؟ومــا هــي: 
: قــال . هــذه واحــدة: قــال . قــد خربــت وانقطــع عنهــا النــاس ملــا جــرى عليهــا مــن حمنــة الــزنج

ن اوالد وتفــرد هلــم جملــسا فــا:  قــال ؟نعــم ، هــات الثالــث: فقــال ) الــسنن ( وتــروى الوالدى 
قـال : اما هذه فال سبيل إليها الن الناس يف العلم سـواء : قال . اخللفاء ال يقعدون مع العامة

  .)1(» فكانوا حيضرون ويقعدون وبينهم وبني العامة سرت : ابن جابر 
ــ القــاري 9 مل يــصنف يف علــم الــدين مثلــه ، وهــو أحــسن : قــال اخلطــايب شــارحه «  : ـ

مــا ذكــرت فيــه حــديثا امجــع النــاس علــى : وقــال ابــو داود . نيوضــعا واكثــر فقهــا مــن الــصحيح
مـــن عنـــده القـــرآن وكتـــاب أيب داود مل حيـــتج معهمـــا اىل شـــيء مـــن : وقـــال ابـــن االعـــرايب . تركـــه

  .كتاب اهللا أصل اإلسالم وكتاب اىب داود عيد اإلسالم: العلم البتة ، وقال الناجي 
هـــد بـــه يف األحاديـــث ، وتبعـــه أئمـــة ومـــن مث صـــرح حجـــة اإلســـالم الغـــزايل باكتفـــاء ات

  .)2(» الشافعية على ذلك 
  .بنحو ما تقدم) امساء رجال املشكاة  (  ـ عبد الحق الدهلوي10
  هو االمام األوحد احلجة احلافظ« ) مقاليد األسانيد  : (  ـ الثعالبي11

__________________  
  .295 / 2طبقات الشافعية ) 1(
  .22 / 1املرقاة يف شرح املشكاة ) 2(
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وكــان اليــه املنتهــى يف احلفــظ واإلتقــان وكــان يف .  ..النقــاد ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق
  .».  ..الدرجة العالية من النسك والعفاف والصالح والورع

)*41*(  

  رواية عبد الملك بن محمد بن عبد اهللا الرقاشي البصري 
  .اآلتية) رك املستد( تظهر روايته حلديث الثقلني من عبارة احلاكم يف 

  : ترجمته 
أبـو حممـد عبـد امللـك بـن حممـد بـن عبـد اهللا الرقاشـي كـان يكـىن ابـا «  :  ـ الـسمعاني1

مسع أباه ويزيـد بـن هـارون وعبـد اهللا بـن بكـر الـسهيمي . حممد فكين بأيب قالبة ، وغلبت عليه
ن عمـــر ، وابـــا داود الطيالـــسي ، وعبـــد الـــصمد بـــن عبـــد الـــوارث ، وروح بـــن عبـــادة ، وبـــشر بـــ

الزهراين ، وأبا عامر العقدي ، واشهل بن حـامت ، وحجـاج بـن منهـال ، والقعنـيب ، ومعلـى بـن 
  .اسد

روى عنه حممد بن إسحاق الـصغاين ، وحيـىي بـن حممـد بـن صـاعد ، والقاضـي احملـاملي 
، وحممــد بــن خملــد ، وأبــو أمحــد بكــر بــن حممــد بــن محــدان الــصرييف املــروزي ، وابــو عمــرو بــن 

: وابو بكر امحـد بـن سـلمان النجـاد ، وابـو سـهل ابـن زيـاد القطـان ومجاعـة آخـرهم السماك ، 
  . ..ابو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي

هــو صــدوق كثــري : وقــال الــدارقطين . كــان مــذكورا بالــصالح واخلــري وكــان مســج الوجــه
  .)1(» اخلطأ يف األسانيد واملتون 

كــان حيفــظ اكثــر :  الثقــات فقــال ذكــره ابــن حبــان يف«  :  ـ عبــد الغنــى المقدســي2
  وقال. انه حدث من حفظ ستني ألف حديث: حديثه ، ويقال 

__________________  
  .الرقاشي ـ األنساب) 1(
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  .)1(» رجل صدوق أمني مأمون : ابو داود السجستاين 
  .بنحو ما مر) ذيب الكمال  (  ـ المزي3
  .مبثل ذلك ) 580 / 2تذكرة احلفاظ  (  ـ الذهبي4
  . )56 / 2العرب ( وأيضا يف  ـ 5
  . )276دول اإلسالم حوادث سنة ( ويف  ـ 6
  . )190 / 2مرآة اجلنان (  ـ اليافعي 7
  . )258طبقات احلفاظ  (  ـ السيوطي8

)*42*(  

  رواية ابن أبى العوام التميمي 
  .فلرياجع) املناقب ( لقد اثبت روايته حلديث الثقلني ابن املغازيل يف 

  : ترجمته 
أبـــو بكـــر حممـــد بـــن امحـــد بـــن اىب العـــوام بـــن يزيـــد بـــن دينـــار الريـــاحي « : لـــسمعاني ا

مسع يزيـد بـن هـارون ، وعبـد الوهـاب بـن عطـاء ، وقـريش بـن انـس . التميمي ، من أهل بغداد
  .، وابا عامر العقدى ، وعبد العزيز بن أبان القرشي وغريهم
س ابن عقدة الكـويف ، وامساعيـل بـن روى عنه القاضي ابو عبد اهللا احملاملي ، وابو العبا

حممد الصفار ، وحممد بن عمرو الرزاز ، وابو عمرو بن السماك ، وامحد بن سلمان النجـاد ، 
وامحد بن عثمان بن حيىي األدمي ، وابو بكر الشافعي ، وحممد بن جعفر بن اهليثم وهو آخـر 

هر رمـــضان ســـنة هـــو صــدوق ، ومـــات يف شــ: وقـــال ابــو احلـــسن الــدارقطين . مــن حـــدث عنــه
276 « )2(.  

__________________  
  .خمطوط ـ الكمال) 1(
  .الرياحي ـ األنساب) 2(
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 )*43*(  

  رواية محمد بن عيسى الترمذي 
: حـدثنا نـصر بـن عبـد الـرمحن الكـويف ، ثنـا « : لقد أورد حديث الثقلني بالسند اآليت 

رأيـــت  :بـــد اهللا ، قـــال زيــد بـــن احلـــسن ، عـــن جعفـــر بــن حممـــد ، عـــن أبيـــه ، عـــن جــابر بـــن ع
رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يف حجتـه يـوم عرفـة وهـو علـى ناقتـه القـصواء خيطـب فـسمعته 

يــا ايهــا النــاس ، اين تركــت فــيكم مــا ان أخــذمت بــه لــن تــضلوا كتــاب اهللا وعــرتيت اهــل : يقــول 
  .بييت

ا حـديث هـذ .ويف الباب عن أىب ذر ، وأىب سعيد ، وزيد بن أرقـم ، وحذيفـة بـن أسـيد
حسن من هذا الوجه ، وزيد بن احلسن قـد روى عنـه سـعيد بـن سـليمان وغـري واحـد مـن اهـل 

  .)1(» العلم 
: حــدثنا علــي بــن املنــذر الكــويف ، ثنـــا « : قــد روى هــذا احلــديث بــسند آخــر فقـــال و

األعمـش ، عـن عطيـة ، عـن اىب سـعيد ، واألعمـش ، عـن حبيـب بـن : حممد بن فضيل ، ثنا 
ّاين تـارك فـيكم  :قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم :  زيـد بـن أرقـم ، قـال أىب ثابت ، عن

مــا ان متــسكتم بــه لــن تــضلوا بعــدي ، أحــدمها أعظــم مــن اآلخــر ، كتــاب اهللا حبــل ممــدود مــن 
السماء اىل األرض ، وعرتيت اهل بييت ولن يتفرقا حىت يردا علي احلوض فانظروا كيف ختلفـوين 

  .)2(» يب هذا حديث حسن غر. فيهما

  : ترجمته 
 يف كافــة معــاجم الــرتاجم ، وهــو احــد اربــاب الــصحاح الــستة املعــول علــيهم يف احلــديث

  .فهو غين عن االشارة اىل فضله وبيان منزلته عند القوم. ..
__________________  

  .219 / 2صحيح الرتمذي ) 1(
  .220 / 2صحيح الرتمذي ) 2(
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*)44(*  

  رواية ابن ابى الدنيا
ّقــال رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم « : رد حــديث الثقلـني بــسنده فقـال لقـد أو ّاين  :ّ

  .)1(» تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت اهل بييت وقرابيت 

  : ترجمته 
كتبـت : قـال ابـن اىب حـامت .  ..ابن اىب الدنيا احملدث العـامل الـصدوق«  :  ـ الذهبي1

قال ابن كامل . ادب غري واحد من اوالد اخللفاء: وقال اخلطيب . عنه مع اىب ، وهو صدوق
  .)2(» هو مؤدب املعتضد : 

وكــان صــدوقا أديبــا اخباريــا كثــري العلــم ، روى عــن خالــد بــن « ) : العــرب ( ويف  ـ 2
  .)3(» خداش وسعيد بن سليمان سعدويه وطبقتهما 

  . )193 / 2مرآة اجلنان (  ـ اليافعي 3
  .)4(» حامت وغريه وثقه ابن اىب «  :  ـ السيوطي4
وكان يؤدب املكتفي باهللا يف حداثته ، وهو احد الثقات «  :  ـ صالح الدين الكتبي5

  .)5(» املصنفني االخبار والسري ، وله كتب كثرية تزيد على مائة كتاب 

)*45*(  

  رواية محمد بن على الحكيم الترمذي 
  :  فقال لقد أورد حديث الثقلني بسند جابر بن عبد اهللا االنصاري ،

__________________  
  .خمطوط ـ فضائل القرآن) 1(
  .677 / 2تذكرة احلفاظ ) 2(
  .65 / 2العرب ) 3(
  .294: طبقات احلفاظ ) 4(
  .228 / 2فوات الوفيات ) 5(
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حــدثنا زيــد ابــن احلــسن : حــدثنا نــصر بــن عبــد الــرمحن الوشــاء ، قــال  ـ األصــل اخلمــسون « 
رأيـت رسـول اهللا  :عـن أبيـه ، عـن جـابر بـن عبـد اهللا ، قـال األمناطي ، عن جعفر بن حممـد ، 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم يف حجتــه يــوم عرفــة وهــو علــى ناقتــه القــصوى خيطــب فــسمعته يقــول  ّ :
  .)1(» ايها الناس ، قد تركت فيكم ما ان أخذمت به لن تضلوا ، كتاب اهللا وعرتيت اهل بييت 

: حــدثنا زيــد بــن احلــسن ، قــال  : حــدثنا نــصر بــن علــي ، قــال« : قــال بــسند آخــر و
حــدثنا معـــروف بــن خربـــوذ املكــي ، عـــن أيب الطفيـــل عــامر بـــن واثلــة ، عـــن حذيفــة بـــن أســـيد 

ّملــا صــدر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن حجــة الــوداع خطــب فقــال  :الغفــاري ، قــال  ّ :
ر الـذي يليـه مـن ايها الناس ، انه قد نبأين اللطيف اخلبـري انـه لـن يعمـر نـىب إال مثـل نـصف عمـ

قبـــل ، واين أظـــن أن يوشـــك ان ادعـــى فأجيـــب ، واين فـــرطكم علـــى احلـــوض ، واين ســـائلكم 
حني تردون علي عن الثقلني ، فـانظروا كيـف ختلفـونين فيهمـا ، الثقـل األكـرب كتـاب اهللا سـبب 

[ طرفــه بيــد اهللا وطرفــه بأيــديكم فاستمــسكوا وال تــضلوا وال تبــدلوا ، وعــرتيت اهــل بيــيت ، فانــه 
  .)2(» قد نبأين اللطيف اخلبري اما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض ] فاين 

  .) مفتاح النجا (و ) فرائد السمطني ( كما يعلم روايته هلذا احلديث من مراجعة 

  : ترجمته 
طبقـــــات ( وحممـــــد بـــــن احلـــــسني الـــــسلمى ) التعـــــرف ملـــــذهب التـــــصوف ( الكالبـــــاذى 

كـــشف احملجــــوب ( والغزنــــوي  ) 233 / 10ألوليـــاء حليــــة ا( وأبــــو نعـــيم  ) 217الـــصوفية 
وشــيخ ) نفحــات االنــس ( واجلــامى  ) 75 / 2تــذكرة األوليــاء ( والعطــار ) ألربــاب القلــوب 

  احكام الداللة على حترير( اإلسالم 
__________________  

  .68: نوادر األصول ) 1(
  .69 ـ 68: نوادر األصول ) 2(
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  .وغريهم) فيض القدير ( واملناوى  ) 106 / 1نوار لواقح األ( والشعراين ) الرسالة 

)*46*(  

  رواية ابن ابى عاصم الشيباني 
علــى مــا يـــذكره ) كتــاب الــسنة ( لقــد اخــرج حــديث الثقلــني بــسند زيــد بـــن ثابــت يف 

( أخــرج ابــن أيب عاصــم يف « : فقــال ) البــدور الــسافرة عــن امـور اآلخــرة ( الـسيوطي يف كتابــه 
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : ابــت ، قــال عــن زيــد بــن ث) الــسنة  ّاين تــارك فــيكم  :ّ

  .»الثقلني اخلليفتني من بعدي كتاب اهللا وعرتيت ، فإما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض 
 ، علــى مــا يرويــه املتقــي 7ّكمــا أخرجــه بــسند االمــام امــري املــؤمنني علــي بــن اىب طالــب 

ّ صلى اهللا عليه وسلم حضر الـشجرة خبـم مث خـرج آخـذا  ان النيب7ّعن علي «  :حيث يقول 
لــستم أ: قــال . بلــي:  قــالوا ؟لــستم تــشهدون ان اهللا ربكــمايهــا النــاس أ] يــا [ يــد علــى فقــال ب

: قـال . بلـى:  قـالوا ؟تشهدون ان اهللا ورسوله اوىل بكـم مـن أنفـسكم وان اهللا ورسـوله مـوالكم
 وقد تركت فيكم ما ان أخذمت به لن تـضلوا بعـده فمن كان اهللا ورسوله مواله فان هذا مواله ،

 ابـن راهويـه وابـن جريـر وابـن اىب .بيده وسببه بأيديكم ، واهل بيـيت] سببه [ كتاب اهللا سبب 
  .)1(» وصحح ه عاصم واحملاملي يف أمالي

ثنــا أبـو بكــر « : فقـال » بــاب يف فـضائل أهــل البيـت « : عقـد لــه بابـا عنوانـه : أقـول 
  . ..ا شريك عن الركني عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت يرفعهبن أيب شيبة ثن

ّحدثنا أبو بكر ثنـا أبـو داود عمـر بـن سـعد ثنـا شـريك عـن الـركني عـن القاسـم عـن زيـد 
  . ..قال قال رسول اهللا

__________________  
  .122 / 15كنز العمال ) 1(
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انطلقـت  : حبـان قـال ّحدثنا أبو بكـر ثنـا حممـد بـن فـضيل عـن أيب حيـان عـن يزيـد بـن
  . ..أنا وحصني

ّحــدثنا حــسني بــن حــسن حــدثنا أبــو اجلــواب حــدثنا عمــار بــن رزيــق عــن األعمــش عــن  ّ
  . ..ّيزيد بن حبان عن زيد بن أرقم عن النيب

ّحدثنا علي بن ميمون حدثنا سعيد بن سلمة عن عبد امللك عن عطية العـويف عـن أيب  ّّ
  . ..مسعت رسول اهللا: سعيد اخلدري قال 

ّحــدثنا أبــو بكــر ثنــا حممــد بــن بــشر ثنــا زكريــا حــدثنا عطيــة عــن أيب ســعيد اخلــدري ان  ّ ّّ
  . .. قال6رسول اهللا 

ّحــدثنا أبــو مــسعود الــرازي حــدثنا زيــد بــن عــوف حــدثنا أبــو عوانــة عــن األعمــش عـــن  ّ ّ
ملا رجع رسول اهللا: حبيب بن أيب ثابت عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم قال 

ّ
.. .  

ّ ثنــا زيــد بـن احلبــاب حــدثنا موســى بــن عبيـدة حــدثين صــدقة بــن يــسار عــن ثنـا أبــو بكــر ّ
  . ..ّإن النيب خطب: ابن عمر 

ّحـــدثنا فـــضل بـــن ســـهل عـــن ابـــن أيب يـــونس حـــدثنا أيب عـــن عبـــد اهللا بـــن أيب عبـــد اهللا  ّ
ّإن النيب : ّالنضري وعن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس    .فذكر احلديث:  قال 6ّ

ّـ بن عبيد اهللا الغيالين حدثنا أبو عامر حدثنا كثري بن زيد عـن حممد بـن ّحدثنا سليمان ّ ّ
ّعمر بن علي عن أبيه عن علي إن رسول اهللا  ّ   .)1(.  .. قال6ّ

  : ترجمته 
صدوق ، وقد ويل قضاء أصبهان ستة عشرة سنة : قال ابن أىب حامت «  :  ـ الذهبي1

   ذهبت:وعزل لشيء وقع بينه وبني علي بن متويه ، وقيل 
__________________  

  .631 ـ 628ّكتاب السنة ) 1(
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  .)1(» كتبه بالبصرة يف فتنة الزنج فأعاد من حفظه مخسني ألف حديث 
وكـان امامــا ، فقيهـا ، ظاهريـا ، صــاحلا ، ورعـا ، كبـري القــدر ، « ) : العـرب ( ويف  ـ 2

  .)2(» صاحب مناقب 
  . )215 / 2مرآة اجلنان (  ـ اليافعي 3
  . )280طبقات احلفاظ  ( لسيوطي ـ ا4

)*47*(  

  رواية عبد اهللا بن احمد بن حنبل 
حـدثنا ابـو احلـسني حممــد « : بالـسند اآليت ) املـستدرك ( لقـد جـاء حـديث الثقلـني يف 

حيـىي : ابـو قالبـة عبـد امللـك بـن حممـد الرقاشـي ، ثنـا : بن امحد بن متيم احلنظلي ببغـداد ، ثنـا 
: حممد بن امحد بن بالويه ، وابو بكر امحد بن جعفر البزار ، قـاال وحدثين ابو بكر . بن محاد

وثنـا ابـو نـصر امحـد بـن . حيىي بـن محـاد: حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل ، حدثين اىب ، ثنا 
خلــــف بــــن ســــامل : صــــاحل بــــن حممــــد احلــــافظ البغــــدادي ، ثنــــا : ســــهل الفقيــــه ببخــــارى ، ثنــــا 

ثنـا حبيـب بـن : نا ابو عوانة ، عـن سـليمان األعمـش ، قـال حيىي بن محاد ، ث: املخرمي ، ثنا 
ّملــا رجــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  : ، قــال 2اىب ثابــت عــن اىب الطفيــل ، عنــد زيــد بــن أرقــم 

كـــأين قـــد ] فقـــال [ ّوســـلم مـــن حجـــة الـــوداع ونـــزل غـــدير خـــم امـــر بـــدوحات فقممـــن ، قـــال 
] تعـاىل [ اكرب من اآلخر ، كتاب اهللا تركت فيكم الثقلني أحدمها ] قد [ دعيت فأجبت اين 

ان : مث قــال . وعــرتيت ، فــانظروا كيــف ختلفــوين فيهمــا فإمــا لــن يتفرقــا حــىت يــردا علــي احلــوض
مــن كنــت  : فقــال 2ّكــل مــؤمن ، مث أخــذ بيــد علــي ] مــوىل [ اهللا عــز وجــل مــوالي وانــا ويل 

  ه فهذا وليه ، اللهم وال من وااله وعاد من عادا] مواله [ وليه 
__________________  

  .640 / 2تذكرة احلفاظ ) 1(
  .79 / 2العرب ) 2(
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  . وذكر احلديث بطولهـ
هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الــشيخني ومل خيرجــاه بطولــه ، شــاهده حــديث ســلمة 

  .)1(» بن كهيل عن اىب الطفيل ايضا صحيح على شرطهما 
ن امحد بن حنبل حـدثين اىب ويف زيادات املسند ، قال عبد اهللا ب« : كما قال البلخي 

حدثنا إسرائيل ، عن عثمان بن املغرية ، عـن علـي بـن : حدثنا اسود بن عامر ، قال : ، قال 
: لقيــت زيــد بــن أرقــم وهــو داخــل علــى املختــار او خــارج مــن عنــده ، فقلــت لــه  :ربيعــة قــال 

ّأنت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول    .نعم:  قال ؟ّاين تارك فيكم الثقلني: ّ
حــدثنا اســود بــن : حــدثين اىب ، قــال : قــال ) زيــادات املــسند ( عبــد اهللا بــن امحــد يف 

قال : حدثنا شريك عن الركني عن القاسم بن حسان ، عن زيد بن ثابت ، قال : عامر قال 
ّرســـول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم  ّاين تــــارك فــــيكم الثقلــــني كتــــاب اهللا حبــــل ممــــدود مــــا بــــني  :ّ

  . واألرض ، وعرتيت اهل بييت ، واما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوضالسماء
  .)2(» ايضا رواه عبد اهللا بن امحد ، عن أيب سعيد اخلدري ، وعن زيد بن أرقم 

  : ترجمته 
 ـ  تــذهيب التهــذيب(و ) خمطــوط  ـ  ــذيب الكمــال(و ) خمطــوط  ـ الكمــال( يف 
 ) 71 / 2 الكاشــف (و  ) 86 / 2العــرب  (و  ) 665 / 2 تــذكرة احلفــاظ (و ) خمطــوط 

 / 1 تقريـب التهـذيب (و  )  5 / 141ذيب التهـذيب (و  ) 218 / 2 مرآة اجلنان (و 
وغــــري ذلــــك مــــن الكتــــب ، لكنــــا ســــنكتفي هنــــا .  .. )288 طبقــــات احلفــــاظ (و  ) 401

  :وقد قال ما نصه ) تذكرة احلفاظ ( برتمجته الواردة يف 
__________________  

  .109 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
  .32: ينابيع املودة ) 2(
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عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن حنبل االمـام احلـافظ احلجـة ابـو عبـد الـرمحن ، حمـدث « 
العــراق ، ولــد امــام العلمــاء اىب عبــد اهللا الــشيباين املــروزي األصــل البغــدادي ، ولــد ســنة ثــالث 

مــن حيــىي بــن عبــد ربــه صــاحب شــعبة ، واهليــثم بــن عــشرة ومــائتني ، ومســع مــن أبيــه فــأكثر ، و
خارجة ، وحممد بـن اىب بكـر املقـدمي ، وشـيبان بـن فـروخ وطبقـتهم ، ومنعـه أبـوه الـسماع مـن 

حـدث عنـه النـسائي ، وابـن صـاعد ، وابـو بكـر النجـاد ، ودعلـج ، وإسـحاق  .علي بن اجلعـد
ن حممــد البنــاين وابــو بكــر الكــاذى ، وابــو علــي بــن الــصواف ، وابــو بكــر الــشافعي ، وامحــد بــ

  .القطيعي وخالئق
مل يكــن : » تارخيــه « وقــال امحــد بــن املنــادي يف . كــان ثقــة ثبتــا فهمــا: قــال اخلطيــب 

احــد أروى يف الــدنيا عــن أبيــه مــن عبــد اهللا بــن امحــد ألنــه مســع منــه املــسند وهــو ثالثــون ألفــا ، 
 ، ومســع منــه التــاريخ ، والناســخ والتفــسري وهــو مائــة وعــشرون ألفــا ، مســع ثلثيــه والبــاقي وجــادة

واملنـــسوخ ، وحـــديث شـــعبة ، واملقـــدم واملـــؤخر مـــن كتـــاب اهللا ، والقـــرآن ، واملناســـك الكبـــري ، 
ومــا زلنــا نــرى اكــابر شــيوخنا يــشهدون لعبــد اهللا مبعرفــة الرجــال . وغــري ذلــك وحــديث الــشيوخ

 وقدمـه علـى أبيـه يف ومعرفة علل احلديث واألمساء واملواظبـة علـى الطلـب ، حـىت أفـرط بعـضهم
سـألت : الكثرة واملعرفة ، قال امساعيل بن حممد بـن حاجـب مسعـت صـهيب ابـن سـليم يقـول 

ويــروى . مائــة ألـف وبــضعة عـشر ألفــا : قــال ؟كــم مسعـت مــن أبيـك: عبـد اهللا بــن امحـد قلــت 
ابـــين حمفـــوظ مـــن علـــم احلـــديث ال يـــذاكرىن اال مبـــا ال : قـــال يل امحـــد ] قـــال [ عـــن اىب زرعـــة 

  ً.كثرياقد وعى عبد اهللا علما ] يا عباس [ قال يل ابو عبد اهللا  :قال عباس الدوري . فظاح
كــل شــيء أقــول قـــال اىب ، قــد مسعتــه منـــه : وقــال ابــو علــي بـــن الــصواف عنــه ، قـــال 

مـــات عبـــد اهللا يف ســـن أبيـــه يف شـــهر مجـــادى اآلخـــرة ســـنة : قلـــت . مـــرتني او ثالثـــة وأقلـــه مـــرة
  .» تعاىل رمحه اهللادة ،  ، وكانت جنازته مشهو290
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 )*48*(  

  رواية ابى العباس ثعلب الشيباني 
مسيـا ثقلـني الن األخـذ « : لقد أورد األزهري رواية ثعلب ، وانه قال يف معـىن احلـديث 

وأصــل الثقيــل ان العــرب تقــول لكــل شــيء نفــيس خطــري : قــال . مــا ثقيــل والعمــل مــا ثقيــل
  .)1(» قدرمها وتفخيما لشأما فسمامها ثقلني إعظاما ل. ثقل: مصون 

  : ترجمته 
توجد ترمجته يف اكثر املعاجم الرجالية ، وحنن نكتفي هنا مبـا ذكـره الـسيوطي يف حقـه ، 

ثعلــب ، العالمــة احملــدث شــيخ اللغــة والعربيــة ، ابــو العبــاس امحــد بــن حيــىي بــن « : وهــذا نــصه 
 وابتـدأ الطلـب سـنة 200، ولـد سـنة يزيد الشيباين مـوالهم البغـدادي املقـدم يف حنـو الكـوفيني 

مسعـت مـن عبـد :  حىت بـرع يف علـم احلـديث ، وامنـا أخرجتـه يف هـذا الكتـاب ألنـه قـال 216
كـــان ثقـــة ثبتـــا حجـــة صـــاحلا : اهللا بـــن عمـــر القـــواريري مائـــة ألـــف حـــديث ، وقـــال اخلطيـــب 

  .)2( » 291مشهورا باحلفظ ، مات يف مجادى اآلخرة سنة 

)*49*(  

  البزاررواية ابى بكر 
« : بطــريقني علــى مــا ينقلــه الــسيوطي بقولــه ) مــسنده ( لقــد اخــرج حــديث الثقلــني يف 

ّقــال رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه : اخـرج البـزار عــن اىب هريـرة ، قـال  ـ احلـديث الثـاين والعـشرون
خلفت فيكم اثنني لـن تـضلوا بعـدمها ، كتـاب اهللا ونـسيب ، ولـن يتفرقـا حـىت ] قد [ اين  ّوسلم

  . علي احلوضيردا
__________________  

  .9 / 78ذيب اللغة ) 1(
  .290: طبقات احلفاظ ) 2(
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ّقـال رســول اهللا صــلى اهللا :  قــال 7اخــرج البـزار عــن علـي  ـ احلـديث الثالــث والعـشرون
اين مقبوض واين قد تركت فيكم الثقلني كتاب اهللا تعاىل واهل بيـيت ، وانكـم لـن  :ّعليه وسلم 

  .)1( »تضلوا بعدمها 
ــــه ــــذين الطــــريقني يف   اســــتجالب ارتقــــاء (و ) جــــواهر العقــــدين ( وقــــد جــــاءت روايت

  .) الصراط السوي (و )  وسيلة املآل (و ) الغرف 
 ، كمـا رواه 2612 :ّكـشف األسـتار عـن زوائـد البـزار احلـديث رقـم : وراجـع  : أقول

  .163 / 5جممع الزوائد : عنه يف 

  : ترجمته 
 البــزار يف بعــض جملــدات الكتــاب ، وذكرنــا هنــاك كلمــات بعــض وقــد ترمجنــا اليب بكــر

  .األعاظم يف حقه

)*50*(  

  رواية ابى نصر القبانى 
أبو نصر امحـد بـن سـهل : ثنا « : ذكر احلاكم يف رواية أيب نصر حلديث الثقلني فقال 

ن صــاحل بــن حممــد احلــافظ ، ثنــا خلــف بــن ســامل املخرمــي ، ثنــا حيــىي بــ: الفقيــه ببخــارى ، ثنــا 
ثنـــا حبيـــب بـــن أىب ثابـــت عـــن أيب : ابـــو عوانـــة ، عـــن ســـليمان األعمـــش ، قـــال : محـــاد ، ثنـــا 

ّملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حجـة الـوداع  : قال 2الطفيل ، عن زيد بن أرقم  ّ
ّكــأين قــد دعيــت فأجبــت ، اين قــد تركــت : ونــزل غــدير خــم ، أمــر بــدوحات فقممــن ، قــال 

ا اكـرب مــن اآلخـر كتـاب اهللا تعـاىل وعــرتيت فـانظروا كيـف ختلفـوين فيهمــا ، فـيكم الثقلـني أحـدمه
. ان اهللا عز وجل موالي وانـا ويل كـل مـؤمن: مث قال . فإما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض

مـن كنـت وليـه فهـذا وليـه ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه ـ :  فقال 2ّمث أخذ بيد علي 
  .وذكر احلديث بطوله

__________________  
  .19: احياء امليت ) 1(
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  .)1(» هذا احلديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه بطوله 

  : ترجمته 
ــــه يف  املــــستدرك علــــى ( ويكفــــي يف وثاقــــة الرجــــل واعتبــــار رواياتــــه اعتمــــاد احلــــاكم علي

ت ابـــا مسعـــ« : كثـــريا ، ذاكـــرا إيـــاه بـــالتعظيم واإلجـــالل ، فقـــد قـــال يف بعـــضها ) الـــصحيحني 
  .».  ..نصر امحد بن سهل الفقيه القباين امام عصره ببخارى يقول

)*51*(  

  رواية ابى عبد الرحمن النسائي 
أخربنـــا حممـــد بـــن «  :حيـــث قـــال ] اخلـــصائص [ أورد حـــديث الثقلـــني يف كتـــاب ــــ  1

ب أخربنا ابو عوانة ، عن سليمان قال حدثنا حبي: حدثنا حيىي بن محاد ، قال : املثىن ، قال 
ّملـا رجـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  :بن اىب ثابت ، عن اىب الطفيل ، عن زيد بن أرقم ، قـال 

كـأين دعيـت فأجبـت : ّوسلم عن حجة الوداع ونزل غدير خم امـر بـدوحات فقممـن مث قـال 
كتــاب اهللا وعــرتيت اهــل بيــيت فــانظروا : ّواين قــد تركــت فــيكم الثقلــني أحــدمها اكــرب مــن اآلخــر 

ان اهللا مـوالي وانـا : مث قـال . ين فيهمـا ، فإمـا لـن يفرتقـا حـىت يـردا علـي احلـوضكيف ختلفـو
مـن كنـت وليـه فهـذا وليـه ، اللهـم وال مـن وااله :  فقـال 7ويل كل مـؤمن ، مث أخـذ بيـد علـي 

ّمسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم: فقلت لزيد . وعاد من عاداه وانـه مـا كـان :  قـال ؟ّ
  .)2(» د إال رآه بعينه ومسعه بأذنيه يف الدوحات اح

يفهــم مــن عبــارة املــزي ان النــسائي روى هــذا احلــديث الــشريف عــن زيــد بــن أرقــم  وـــ 2
  : فقد قال يف مسند زيد بن أرقم ) صحيح مسلم ( بلفظ آخر مساوق للفظ االول من 

__________________  
  .109 / 3املستدرك ) 1(
  .93: اخلصائص ) 2(
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م ( ان التيمي الكويف عم أيب حيان التيمـي ، عـن زيـد بـن أرقـم حـديث يزيد بن حي « 
، قـال لـه  بن مسلم ، اىل زيد بن أرقـم] و [ انطلقت انا وحصني بن سربة ، وعمر ) : ، س 

ّيـــا زيـــد لقـــد لقيـــت خـــريا كثـــريا ، رأيـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: حـــصني  احلـــديث . ّ
  .)1( » وفيه اين تارك فيكم الثقلني. بطوله

اســتجالب ارتقـاء الغــرف ( كمـا ورد ذكــر روايـة النــسائي حلـديث الثقلــني يف عبـارة  ـ 3
  :حيث يقول ) خمطوط  ـ للسخاوى
: بـل اعجـب مـن ذلـك قولـه ) العلل املتناهية ( وتعجبت من إيراد ابن اجلوزي له يف « 

وكــذا . . .)صــحيح مــسلم (  مــع مــا ســيأيت مــن طرقــه الــيت بعــضها يف ؟انــه حــديث ال يــصح
  .».  ..النسائي باللفظ االول ، وأمحد ، والدارمي يف مسنديهما

  : ترجمته 
  :ترجم له كبار احلفاظ واملؤرخني ، وهذه قائمة بأمساء طائفة من مصادر ترمجته 

  .59 / 2وفيات األعيان  ـ 1
  .351 / 2تتمة املختصر  ـ 2
  .240 / 2مرآة اجلنان  ـ 3
  .123 / 2العرب  ـ 4
  .14 / 3 السبكى طبقات ـ 5
  .480 / 2طبقات االسنوى  ـ 6
  .1 / 36ذيب التهذيب  ـ 7
  .)خمطوط ( ذيب الكمال  ـ 8
  .)خمطوط ( تراجم احلفاظ  ـ 9

__________________  
  .حتفة االشراف مبعرفة األطراف للحافظ املزي) 1(
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 )*52*(  

  رواية ابى يعلى الموصلي 
احلــديث الثــامن ، أخــرج أمحــد « : لــسيوطي بقولــه اخــرج روايتــه حلــديث الثقلــني ، اـــ  1

ّوأبو يعلـى ، عـن أيب سـعيد اخلـدري ان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال  اين أوشـك أن  :ّ
ّأدعـــى فأجيـــب ، واين تـــارك فـــيكم الثقلـــني كتـــاب اهللا وعـــرتيت أهـــل بيـــيت ، وان اللطيـــف اخلبـــري 

  .)1(» نظروا كيف ختلفوين فيهما ّأخربين أما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض ، فا
وحـديث أيب سـعيد عنـد أمحـد « : السخاوي يف ذكـر طـرق هـذا احلـديث الـشريف  ـ 2

يف مـــسنده مـــن حـــديث األعمـــش وكـــذا مـــن حـــديث أيب إســـرائيل املالئـــي امساعيـــل بـــن خليفـــة 
ن ورواه الطـرباين يف األوسـط مـن حـديث كثـري النـواء ، أربعـتهم عـ. وعبد امللك بن أيب سليمان

  .)2(» عطية ورواه أبو يعلى وآخرون 
وأخرجـــه أيـــضا « الـــسمهودي بعـــد نقـــل حـــديث الثقلـــني بلفـــظ الرتمـــذي وأمحـــد  ـ 3

  .)3(» الطرباين يف األوسط ، وأبو يعلى ، وغريمها وسنده ال بأس به 
« : أمحـد بـن الفـضل بـن بـاكثري بعـد ذكـر حـديث الثقلـني عـن أيب سـعيد اخلـدري  ـ 4

ل يف مسنده ، والطرباين يف األوسط وأبو يعلـى وغـريهم ، وسـنده ال بـأس أخرجه أمحد بن حنب
  .)4(» به 

وأخـــرج أبــو يعلـــى والطـــرباين يف الكبــري عـــن أيب ســـعيد اخلـــدري ، « : البدخـــشاين  وـــ 5
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  ّأيها الناس ، اين تارك فيكم مـا ان أخـذمت بـه لـن  :ّ

  أحدمها أكرب من : تضلوا بعدي أمرين 
__________________  

  .12: احياء امليت ) 1(
  .خمطوط ـ استجالب ارتقاء الغرف) 2(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 3(
  .خمطوط ـ وسيلة املآل) 4(
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اآلخر كتاب اهللا حبل ممدود ما بني السماء واألرض ، وعرتيت أهل بييت فإما لـن يتفرقـا حـىت 
  .)1(» يردا علي احلوض 

  : جمته تر
ترجم له كبار القوم مع اإلجالل والتعظيم ، كما يظهر ذلك مـن مراجعـة كتـب الرجـال 

  :مثل 
  .707 / 2تذكرة احلفاظ  ـ 1
  .134 / 2العرب  ـ 2
  .241 / 7الوايف بالوفيات  ـ 3
  .249 / 2مرآة اجلنان  ـ 4
  .306طبقات احلفاظ  ـ 5

)*53*(  

  رواية ابن جرير الطبري 
 مسند زيـد 2فضائل علي « : ديث الثقلني ، املال علي املتقي بقوله ذكر روايته حلـ  1

ملـا رجـع رسـول  :، قـال ] ظ  ـ عـن زيـد ابـن أرقـم[ بن أرقم ، عـن أيب الطفيـل عـامر بـن واثلـة 
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مـــن حجــة الــوداع فنـــزل غــدير خــم أمـــر بــدوحات فقممــن ، مث قـــام  ّ

قـد تركـت فـيكم الثقلـني أحـدمها أكـرب مـن اآلخـر كتـاب كأين قد دعيـت فأجبـت واين : فقال 
اهللا حبل ممدود من السماء اىل األرض وعرتيت أهل بييت ، فانظروا كيـف ختلفـوين فيهمـا فإمـا 

مث أخـذ بيـد علــي . اهللا مـوالي وأنـا ويل كـل مـؤمن: مث قــال . لـن يتفرقـا حـىت يـردا علـي احلـوض
أنــت : فقلــت لزيــد .  مــن وااله وعــاد مــن عــاداهمــن كنــت وليــه فعلــي وليــه ، اللهــم وال: فقـال 

  ما:  فقال ؟مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________________  

  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 1(
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  . ابن جرير.كان يف الدوحات أحد اال قد رآه بعينه ومسعه بأذنه
  .)1( »ابن جرير  .أيضا عن عطية العويف ، عن أيب سعيد اخلدري ، مثل ذلك

ــ  2 ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : عــن زيــد بــن أرقــم قــال « كمــا ذكــره أيــضا بقولــه ـ
  . ابن جرير.أنشدكم اهللا يف أهل بييت مرتني :ّوسلم 

قام فينـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  :أيضا عن يزيد بن حيان ، عن زيد بن أرقم ، قال 
: مـد اهللا واثـىن عليـه ووعـظ وذكـر مث قـال وسلم خطيبا مباء يدعى مخا بـني مكـة واملدينـة ، فح

 اين انتظر أن يأتيين رسـول ريب فأجيـب وأنـا تـارك فـيكم الثقلـني أحـدمها !أما بعد ، أيها الناس
كتـــاب اهللا فيـــه اهلـــدى والـــصدق فاستمـــسكوا بكتـــاب اهللا وخـــذوا بـــه ، فرغـــب يف كتـــاب اهللا 

ومـن : فقيـل لزيـد . ، ثـالث مـراتأهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف أهـل بيـيت  و:وحث عليه مث قال 
ان نــساءه مــن أهــل بيتــه ولكــن :  فقــال زيــد ؟نــساؤه مــن أهــل بيتــه] ألــيس [  ألــسن ؟أهــل بيتــه

هم آل العبـاس وآل علـي وآل جعفـر :  قال ؟ومن هم: قيل . أهل بيته من حرم الصدقة بعده
  . ابن جرير.نعم: قال ؟ أكل هؤالء حيرم الصدقة: قيل . وآل عقيل

  .)2(» ابن جرير .  ..ن يزيد بن حيان ، عن زيد بن أرقمأيضا ، ع
 ، باالضافة اىل روايته عـن 7ولقد روى ابن جرير هذا احلديث عن االمام أمري املؤمنني 

  .)كنز العمال ( زيد بن أرقم ، وأيب سعيد اخلدري ، كما سبق آنفا من عبارة املتقي يف 

  : ترجمته 
  ه مبا يفوق احلد والوصف ، وقدترجم له كبار احلفاظ واألئمة ووصفو

__________________  
  .91 / 15كنز العمال ) 1(
  .253 ـ 252 / 16كنز العمال ) 2(



 315 .............................................................................سند حديث الثقلني 

  :ذكرنا شطرا من مآثره يف بعض جملدات الكتاب نقال عن عدة من معاجم الرجال مثل 
  .162 / 2تاريخ بغداد  ـ 1
  .284 / 2الوايف بالوفيات  ـ 2
  .710 / 2تذكرة احلفاظ  ـ 3
  .1 / 78ذيب األمساء واللغات  ـ 4
  .261 / 2مرآة اجلنان  ـ 5
  .120 / 3طبقات السبكي  ـ 6
  .307طبقات احلفاظ  ـ 7
  .106 / 2طبقات املفسرين  ـ 8
  .356 / 1تتمة املختصر  ـ 9

  .131االعالم بأعالم البلد احلرام  ـ 10
  .101 / 1طبقات ابن قاضي شهبة  ـ 11
  .205 / 3النجوم الزاهرة  ـ 12

)*54*(  

  رواية أبى بشر الدوالبي 
وأما حديث علـي فهـو عنـد « : اخرج روايته حلديث الثقلني السخاوي حيث قال ـ  1

ّإســحاق بــن راهويــه يف مــسنده مــن طريــق كثــري بــن زيــد عــن حممــد بــن عمــر بــن علــي بــن اىب 
 فـيكم مـا ان تركـت :ّ ان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 2طالب ، عن أبيه ، عن جده على 

  .أخذمت به لن تضلوا كتاب اهللا سببه بيده وسببه بأيديكم واهل بييت
  .)1(» الذرية الطاهرة  ـ كذا رواه الدواليب يفو

__________________  
  .خمطوط ـ استجالب ارتقاء الغرف) 1(
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بعد ذكره احلديث عن طريـق كثـري بـن ) خمطوط  ـ جواهر العقدين( السمهودي يف  ـ 2
  .)الذرية الطاهرة ( وكذا رواه الدواليب يف ) هو سند جيد و( زيد 

اىل روايـة الـدواليب ) خمطـوط  ـ وسـيلة املـآل( وأشـار امحـد بـن فـضل بـن بـاكثري يف  ـ 3
  .حلديث الثقلني

  .عند ذكر هذا احلديث) خمطوط  ـ الصراط السوي( الشيخاين القادرى يف  ـ 4
  :ّوهذا نص روايته  : أقول

ّيم بــن مــرزوق نــا أبــو عــامر العقــدي حــدثين كثــري بــن زيــد عــن حممــد بــن ّحــدثنا إبــراه« 
ّعمر بن علي عن علي  ّفخرج آخـذا بيـد علـي فقـال :  حضر الشجرة خبم ، قال 6ّإن النيب  :ّ

ّيـــا أيهـــا النـــاس ألـــستم تـــشهدون أن اهللا ورســـوله أوىل بكـــم مـــن أنفـــسكم ، وإن اهللا ورســـوله :  ّ ّ
ّكنـت مـواله فـإن عليـا مـوالهمـن : قـال  .بلـى:  قـالوا ؟مـوالكم ّإين . ّفـإن هـذا مـواله: أو قـال . ّ

  .)1(» ّتركت فيكم ما إن أخذمت به مل تضلوا ، كتاب اهللا وأهل بييت 

  : ترجمته 
مسع حممـد بـن بـشار بنـدار البـصري ، وامحـد بـن اىب شـريح الـرازي ، «  :  ـ السمعاني1

ـــا أســـامة عبـــد اهللا حممـــد بـــن اىب أســـامة احللـــيب ، و ـــار العطـــاردي ، وأبـــا واب امحـــد بـــن عبـــد اجلب
األشعث أمحد بن املقدام العجلي ، ويونس بن عبد االعلى الـصديف ، وحممـد بـن عبـد اهللا بـن 
يزيــد املقــري ، وحممــد بــن محيــد الــرازي ، وابــا بكــر امحــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد الــرحيم الربقــي ، 

 ، وعثمـان بـن عبـد اهللا بـن خـرزاذ وابراهيم بن سعيد اجلوهري ، وابراهيم بن يعقـوب اجلوزجـاين
، وابا جعفر امحـد بـن حيـىي األودي ، وابـا جعفـر حممـد بـن عـوض بـن سـفيان الطـائي وابـراهيم 

  بن يعقوب البصري نزيل مصر ، ومجاعة كثرية سواهم من أهل
__________________  

  .168: ّالذرية الطاهرة ) 1(
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  .العراقني واحلجاز والشام وديار مصر
ابــو بكــر حممــد بــن ابــراهيم املقــري وابــو القاســم ســليمان بــن امحــد ابــن أيــوب روى عنــه 

الطرباين ، وابو حممد احلسن بن رشيق العسكري ، وابو حامت حممد بـن حبـان التميمـي البـسيت 
  .)1(» ، وابو امحد عبد اهللا بن عدي اجلرجاين وغريهم 

، مسـع األحاديـث بالـشام كان عاملـا باحلـديث واالخبـار والتـواريخ «  :  ـ ابن خلكان2
واعتمـــد عليــــه اربـــاب هــــذا الفـــن يف النقــــل ، وأخـــربوا عنــــه يف كتـــبهم ومــــصنفام .  ..والعـــراق

املشهورة ، وباجلملة فقد كان من االعالم يف هذا الشأن ممن يرجع اليه وكـان حـسن التـصنيف 
 «)2(.  

)*55*(  

  رواية ابن خزيمة النيسابوري 
أخرجــه «  :علــى مــا نقلــه الــسخاوي فقــال ) حيحه صــ( لقــد أورد حــديث الثقلــني يف 

مسلم ، وكذا النسائي باللفظ االول وامحـد والـدارمي يف مـسنديهما ، وابـن خزميـة يف صـحيحه 
» وآخرون ، كلهم من حديث ابن حيان التيمي حيىي ابن سعيد بن حيان عن يزيـد بـن حيـان 

)3(.  

  : ترجمته 
 امـام األئمـة شـيخ اإلسـالم ابـو بكـر حممـد ابـن خزميـة ، احلـافظ الكبـري«  :  ـ الـذهبي1

حـــدث عنـــه .  ..بـــن إســـحاق بـــن خزميـــة بـــن املغـــرية بـــن صـــاحل بـــن بكـــر الـــسلمي النيـــسابوري
الــشيخان خــارج صــحيحيهما ، وحممــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد احلكــم أحــد شــيوخه ، وأمحــد بــن 

ق بن سـعيد النـسوى املبارك املستملي ، وابراهيم بن أيب طالب وابو علي النيسابوري ، وإسحا
  ، وأبو عمرو بن محدان ،

__________________  
  .الدواليب ـ األنساب) 1(
  .474 / 3وفيات األعيان ) 2(
  .خمطوط ـ استجالب ارتقاء الغرف) 3(
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وأبو حامد أمحد بن حممد بن بالويه ، وأبو بكر أمحد بـن مهـران املقـري ، وحممـد بـن أمحـد بـن 
مل أر :  بن حممد وخلق ال حيصون قال أبو علي النيسابوري بصري ، وحفيده حممد بن الفضل

مسعــت امــام األئمــة أبــا بكــر حيكــي عــن علــي بــن : مثــل ابــن خزميــة ، وقــال أبــو أمحــد حــسنك 
فكـم حيفـظ : فقلـت أليب بكـر . احفـظ سـبعني ألـف حـديث: خشرم عن ابن راهويه أنه قـال 

يـا بـين مـا كتبـت سـوادا يف : قـال  مث ؟مـا أكثـر فـضولك:  فضربين علـى رأسـي ، وقـال ؟الشيخ
كـــان ابـــن خزميـــة حيفـــظ الفقهيـــات مـــن : بيـــاض اال وأنـــا أعرفـــه ، وقـــال أبـــو علـــي النيـــسابوري 

  .حديثه كما حيفظ القارئ السورة
هــذا االمــام كــان فريــد عــصره فــأخربين احلــسن بــن علــي ، أنــا ابــن اللــيت أنــا أبــو : قلــت 
عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن حممـد بـن صـاحل ، أنـا : أبـو امساعيـل االنـصاري ، أنـا : الوقت ، أنـا 

مـا رأيـت علـى وجـه األرض مـن حيـسن صـناعة : أىب ، أنا أبو حـامت بـن حبـان التميمـي ، قـال 
السنن وحيفظ ألفاظها الصحاح وزياداا حىت كأن السنن بني عينيـه اال حممـد بـن إسـحاق بـن 

  . ..خزمية فقط
  .)1(» .  ..تا معدوم النظريكان ابن خزمية اماما ثب: قال الدارقطين 

  . )149 / 2(  أيضا يف العرب يف خرب من غرب  ـ الذهبي2
  . )264 / 2( يف مرآة اجلنان  ـ اليافعي 3
اتهـد املطلـق البحـر العجـاج ، واحلـرب الـذي ال خيـاير يف احلجـى وال «  :  ـ الـسبكى4

نــه طوالــع النجــوم ، وأقــام ينــاظر يف احلجــاج ، مجــع أشــتات العلــوم وارتفــع مقــداره فتقاصــرت ع
مبدينة نيسابور امامها حيث الـضراغم مزدمحـة ، وفردهـا الـذي رفـع بـني االفـراد علمـه ، والوفـود 
 تفد على ربعه ال يتجنبه مـنهم اال األشـقى ، والفتـاوى حتمـل منـه بـرا وحبـرا وتـشق األرض شـقا

  . ..وكيف ال وهو امام األئمة. ..
  فضائل ابن خزمية جمموعة عندي يف : )علوم احلديث ( وقال احلاكم يف 

__________________  
  .720 / 2تذكرة احلفاظ ) 1(
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أوراق كثرية ومصنفاته تزيد على مائة وأربعني كتابا سوى املسائل ، واملسائل املصنفة أكثـر مـن 
  .)1(» يف ثالثة أجزاء ) فقه حديث بريرة ( مائة جزء ، وله 

. اســتفدنا مــن اىب خزميــة اكثــر ممــا اســتفاد منــا: قــال شــيخه الربيــع «  :  ـ االســنوى5
  .)2(» وكان متقلال ، له قميص واحد دائما فإذا جدد آخر وهب ما كان عليه 

ابـن خزميــة احلــافظ الكبـري الثبــت امــام األئمـة شــيخ اإلســالم حــدث «  :  ـ الــسيوطي6
  .)3(» .  ..عنه الشيخان خارج صحيحيهما

  .)4( بنحو ما تقدم  ـ القنوجى7

)*56*(  

  ّرواية الباغندي الواسطي 
أخربنا أبو طالب حممد بـن أمحـد بـن « : أخرج روايته حلديث الثقلني ابن املغازيل قائال 

قــدم علينــا واسـطا ســنة أربعــني وأربعمائــة ، : عثمـان األزهــري املعــروف بــابن الـصرييف البغــدادي 
حممــد بــن حممــد بــن : نــا نــا أبــو احلــسني عبيــد اهللا بــن أمحــد بــن يعقــوب ابــن البــواب ، : قــال 

وهبــان وهــو ابــن بقيــة الواســطي ، ثنــا خالــد بــن عبــد اهللا ، عــن احلــسن : ســليمان الباغنــدي نــا 
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : قــال : بــن عبــد اهللا ، عــن أيب الــضحى ، عــن زيــد بــن أرقــم 

قـا حـىت يـردا علـي ّاين تارك فيكم الثقلـني كتـاب اهللا وعـرتيت أهـل بيـيت ، وامـا لـن يفرت :ّوسلم 
  .)5(» احلوض 

__________________  
  .109 / 3طبقات الشافعية ) 1(
  .462 / 1طبقات الشافعية ) 2(
  .310: طبقات احلفاظ ) 3(
  .298: التاج املكلل ) 4(
  .234: املناقب ) 5(
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  : ترجمته 
 كــان حافظـا عارفــا باحلـديث ، رحــل اىل األمـصار البعيــدة ، وعــىن«  :  ـ الـسمعاني1

ومـات يف ذي احلجـة سـنة اثنـيت عـشرة وثالمثائـة . به العناية العظيمة وأخذ مـن احلفـاظ واألئمـة
 «)1(.  

قــال القاضــي أبــو بكــر األــري ، .  ..احلــافظ األوحــد حمــدث العــراق«  :  ـ الــذهبي2
ّأجبــت يف ثالمثائــة ألــف مــسألة يف حــديث النــيب صــلى : ّمسعــت أبــا بكــر ابــن الباغنــدي يقــول  ّ

  .ّه وسلماهللا علي
وقـال حممـد بـن . رأيت كافة شـيوخنا حيتجـون بـه وخيرجونـه يف الـصحيح: قال اخلطيب 

  .)2(» .  ..هو ثقة لو كان باملوصل خلرجتم اليه ولكنه ينطرح عليكم: أمحد بن زهري 
  . )153 / 2( وأيضا يف العرب يف خرب من غرب  ـ 3

)*57*(  

  رواية أبى عوانة األسفراييني 
علـــــى مـــــا ينقلـــــه الـــــشيخ حممـــــود ) املـــــسند الـــــصحيح ( لـــــني يف كتابـــــه أورد حـــــديث الثق
 ، قـال 2وأخرج أبو عوانة ، عن أيب الطفيل ، عـن زيـد بـن أرقـم « : الشيخاين القادري قائال 

ملـا رجـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن حجـة الـوداع ، ونـزل غـدير خـم أمـر بـدوحات  :
اين قــد تركــت فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت كــأين قــد دعيــت فأجبــت ، : مث قــال . فقممــن

ان : مث قـال . اهل بييت فانظروا كيف ختلفوين فيهما ، فإما لن يفرتقا حـىت يـردا علـي احلـوض
  اهللا 

__________________  
  .ّالباغندي ـ األنساب) 1(
  .736 / 2تذكرة احلفاظ ) 2(
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ن كنـت مـواله فهـذا وليـه ، اللهـم مـ:  ، فقـال 2مث أخـذ بيـد علـي . موالي وأنا ويل كل مـؤمن
ّمسعتــه مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: فقلــت لزيــد . وال مــن وااله ، وعــاد مــن عــاداه  ؟ّ

  .ما كان يف الدوحات أحد اال رآه بعينه ومسعه بأذنه: قال 
  .)1(» هذا حديث صحيح : قال احلافظ الذهيب 

  : ترجمته 
أبـو عوانـة يعقـوب بـن إسـحاق ابـن ابـراهيم : فمن مـشاهري احملـدثني «  :  ـ السمعاني1

بــن يزيــد األســفراييين احلــافظ ، أحــد حفــاظ الــدنيا ومــن رحــل يف طلــب احلــديث وعــىن جبمعــه 
وتعب يف كتابته ، وكانت له رحل عدة اىل العراق والشام واحلجاز وديار مصر وفارس والـيمن 

وأحـــسن ، ) شريي صـــحيح مـــسلم بـــن احلجـــاج القـــ( علـــى ) املـــسند الـــصحيح : ( ، وصـــنف 
  .)2(» وكان زاهدا عفيفا متعبدا متقلال 

قـال .  ..كـان أبـو عوانـة احـد احلفـاظ اجلـوادين واحملـدثني املكثـرين«  :  ـ ابن خلكان2
أبــو عوانــة مــن علمــاء احلــديث وأثبــام ومــن الرحالــة يف أقطــار األرض : أبــو عبــد اهللا احلــاكم 

  . ..لطلب احلديث
حـــدثين الـــشيخ الـــصاحل األصـــيل أبـــو عبـــد اهللا : ن عـــساكر قـــال احلـــافظ أبـــو القاســـم ابـــ

ان قــرب أيب عوانــة باســفراين مــزار العــامل ومتــربك : حممــد بــن حممــد بــن عمــر الــصفار األســفراييين 
  . ..اخللق

 تعـاىل ونظـر اىل القبـور حـول قـرب االمـام رمحـه اهللامسعت جدي االمام عمر بـن الـصفار 
قــد قيــل هاهنــا مــن األئمــة والفقهــاء علــى : هد ، وقــال األســتاذ أيب إســحاق ، وأشــار اىل املــش

   أربعون اماما ، كان2مذهب االمام الشافعي 
__________________  

  .خمطوط ـ الصراط السوى) 1(
  .األسفراييين ـ األنساب) 2(
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) يعـىن علـى مـذهب الـشافعي ( كل واحد منهم لـو تـصرف يف املـذهب وأفـىت برأيـه واجتهـاده 
  .لكان حقيقا بذلك

وكان جدي إذا وصل اىل مشهد األستاذ ال يدخله احرتاما بـل كـان يقبـل عتبـة املـشهد 
، وهي مرتفعة بدرجات ويقف ساعة على هيئة التعظيم والتوقري ، مث يعـرب عنـه كـاملودع لعظـيم 
اهليبــة ، وإذا وصــل اىل مــشهد أيب عوانــة كــان أشــد تعظيمــا لــه وإجــالال وتــوقريا ، ويقــف أكثــر 

  .)1(» ىل أمجعني  تعا4. من ذلك
  .)2( بنحو ما تقدم  ـ الذهبي3
  . )165 / 2العرب يف خرب من غرب ( وأيضا يف  ـ 4
  . )269 / 2مرآة اجلنان (  يف  ـ واليافعي5
وهو أول من أدخل مذهب الشافعي اىل أسـفراين ، أخـذه عـن املـزين «  :  ـ السبكى6

س ابـن عبـد االعلـى ، وعمـر بـن شـبة مسع حممد بن حيىي ، ومسلم بن احلجـاج ، ويـون. والربيع
  .)3(» ، وعلي بن حرب ، وعلي بن أشكاب ، وسعدان ابن نصر وخلقا سواهم 

  .)4(» .  ..كان اماما كبريا عاملا حافظا رحال اىل اآلفاق«  :  ـ االسنوى7
صــحيح أيب عوانــة األســفراييين وهــو مــستخرج علــى صــحيح مــسلم ، «  :  ـ الثعــالبي8

  .)5(» االشارة ، وقليال من املتون وزاد فيه طرقا يف 
  .)6( بنحو ما تقدم  ـ القنوجى9

__________________  
  .436 / 5وفيات األعيان ) 1(
  .779 / 2ّتذكرة احلفاظ ) 2(
  .487 / 3طبقات الشافعية ) 3(
  .203 / 1طبقات الشافعية ) 4(
  .مقاليد األسانيد للثعاليب) 5(
  .150: التاج املكلل ) 6(
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 )*58*(  

  رواية عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي 
  : حيث قال ) ّاجلعديات ( روى حديث الثقلني يف 

ّحـدثنا بـشر بـن الوليـد نـا حممـد بـن طلحـة عـن األعمـش عـن عطيـة عـن أيب سـعيد «  ّ :
ّإين أوشــك أن أدعــى فأجيــب ، وإين تــارك فــيكم الثقلــني ، كتــاب اهللا حبــل  : قــال 6ّأن النــيب  ّ

ّلسماء إىل األرض ، وعرتيت أهل بييت ، وإن اللطيف اخلبـري أخـربين أمـا لـن يفرتقـا ممدود من ا ّ
ّحىت يردا علي احلوض   .)1(» فانظروا مبا ختلفوين فيهما . ّ

أخربتنــا الــشيخة الــصاحلة زينــب « : لقــد أخــرج روايتــه حلــديث الثقلــني احلمــوي بقولــه و
اق بـن الـشيخ قطـب وقتـه عبـد القـادر ، بنت القاضي عماد الدين أيب صاحل نصر بن عبد الـرز

مساعــا عليهــا مبدينــة الــسالم بغــداد عــصر يــوم اجلمعــة الــسادس والعــشرين مــن صــفر ســنة اثنتــني 
أخـربك الـشيخ أبـو احلـسن علـي بـن حممـد بـن علـي بـن الـسقاء ،  :وسبعني وستمائة ، قيل هلا 

قالت ؟ رسة القادريةقراءة عليه وأنت تسمعني يف خامس رجب سنة سبع عشرة وستمائة باملد
أنبأنا أبو القاسم سعيد بن امحد بن البناء ، وأبو حممد املبارك بن أمحد بـن بركـة :  قال ؟نعم: 

أنبأنــا أبــو نــصر حممــد بــن : الكنــدي يف مجــادى االوىل ســنة اثنتــني وأربعــني ومخــسمائة ، قــاال 
ن بـــن العبـــاس بــــن أنبأنـــا أبـــو طــــاهر حممـــد بـــن عبـــد الـــرمح: ، قـــال ] الـــزينيب [ حممـــد الريـــسى 
أنبأنـا أبـو القاسـم عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد العزيـز البغـوي ، أنبأنـا بـشر بـن : املخلص ، قـال 

الوليــد الكنــدي ، أنبأنــا حممــد بــن طلحــة عــن األعمــش ، عــن عطيــة ، عــن أيب ســعيد اخلــدري 
ّعــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال  ثقلــني اين أوشــك أن أدعــى فأجيــب واين تــارك فــيكم ال :ّ

كتاب اهللا عز وجل حبل ممدود من السماء اىل األرض وعرتيت أهل بييت ، وان اللطيـف اخلبـري 
  أخربىن أما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض ، فانظروا ما

__________________  
  .972 / 2مسند ابن اجلعد ) 1(
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  .)1(» ختلفوين فيهما 

  : ترجمته 
ور كبــار علمــاء وحفــاظ أهــل الــسنة ، ذكرنــا طرفــا وقــد تــرجم اليب القاســم البغــوي املــذك
  :من ترمجته يف جملد حديث الطري نقال عن 

  .737 / 2تذكرة احلفاظ  ـ 1
  .107 / 2العرب  ـ 2
  .312طبقات احلفاظ  ـ 3

)*59*(  

  رواية ابن عبد ربه القرطبي 
  ، كمـا ســيأيت ان6ضــمن خطبـة النــيب ) العقــد الفريـد ( لقـد أخـرج حــديث الثقلـني يف 

  .شاء اهللا تعاىل

  : ترجمته 
وتوجد ترمجة ابـن عبـد ربـه يف كثـري مـن كتـب التـاريخ والرجـال املـشهورة ، وقـد ذكرنـا لـه 

  :ترمجة مفصلة يف جملد حديث الطري عن 
  .92 / 1وفيات األعيان  ـ 1
  .87 / 2املختصر  ـ 2
  .377 / 1تتمة املختصر  ـ 3
  .295 / 2مرآة اجلنان  ـ 4
  .161بغية الوعاة  ـ 5

__________________  
  .272 / 2فرائد السمطني ) 1(
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 )*60*(  

  رواية ابن األنباري 
: على ما ينقله السيوطي قائال ) املصاحف ( لقد أخرج حديث الثقلني يف كتاب ـ  1

قـال :  ، قـال 2عـن زيـد بـن أرقـم ) املـصاحف ( وأخرج الرتمذي وحسنه وابن األنبـاري يف « 
ّاين تارك فيكم ما ان متسكتم به لن تضلوا بعدي ، أحـدمها  :ّيه وسلم ّرسول اهللا صلى اهللا عل

أعظم من اآلخر كتاب اهللا حبل ممدود مـن الـسماء اىل األرض وعـرتيت اهـل بيـيت ، ولـن يتفرقـا 
  .)1(» حىت يردا علي احلوض ، فانظروا كيف ختلفوين فيهما 

خـشاين عنـد ذكـر طـرق هـذا أخرجه برواية زيد بن ثابت أيضا ، على ما ينقله البد وـ 2
ولفظــه عنــد احلــافظني أيب حممــد عبــد اهللا بــن محيــد الكــشي وأيب « : احلــديث الــشريف بقولــه 

ّاين تــارك فــيكم مــا ان  :بكــر حممــد بــن القاســم املعــروف بــابن األنبــاري ، عــن زيــد بــن ثابــت 
ا علـي احلـوض متسكتم به لن تضلوا ، كتاب اهللا وعـرتيت أهـل بيـيت ، وامـا لـن يتفرقـا حـىت يـرد

 «)2(.  

  : ترجمته 
كان صـدوقا فاضـال دينـا خـريا مـن اهـل الـسنة ، وصـنف كتبـا كثـرية «  :  ـ السمعاني1

يف علــم القــرآن وغريــب احلــديث واملــشكل والوقــف واالبتــداء والــرد علــى مــن خــالف مــصحف 
وكـان وكان ميلي وأبـوه حـي ، ميلـي هـو يف ناحيـة مـن املـسجد وأبـوه يف ناحيـة أخـرى ، . العامة

حيفظ ثالمثائة ألف بيت شاهد يف القرآن ، وكان ميلى من حفظ ، وما كتب عنه االمـالء قـط 
  .)3(» اال من حفظه 

__________________  
  .7 / 6الدر املنثور ) 1(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 2(
  .األنباري ـ األنساب) 3(
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ذكـره اخلطيـب .  ..ةوكان صدوقا ثقة دينا خريا من أهل السن.  ..« :  ـ ابن خلكان2
  .انه كان حيفظ مائة وعشرين تفسريا للقرآن بأسانيدها: قيل . يف تاريخ بغداد وأثىن عليه

وحكــى أبــو احلـــسن الــدارقطين انـــه حــضر يف جملــس إمالئـــه يــوم مجعـــة ، فــصحف امســـا 
 .)حيــان ( فقــال ) حبـان ( أو ) حبــان ( فقـال ) حيــان ( أورده يف اسـناد حــديث ، امـا كــان 

فأعظمت أن حيمل عن مثله يف فضله وجاللتـه وهـم ، وهبـت أن أوقفـه علـى : دارقطين قال ال
ذلك ، فلما انقـضى االمـالء تقـدمت اىل املـستملي فـذكرت لـه ومهـه وعرفتـه صـواب القـول فيـه 

عـرف مجاعـة احلاضـرين انـا : وانصرفت ، مث حضرت اجلمعة الثانية يف جملسه ، فقال أبـو بكـر 
ا أملينــا حــديث كــذا يف اجلمعــة املاضــية ، ونبهنــا ذلــك الــشاب علــى صــحفنا االســم الفــالين ملــ

» .  ..الــصواب ، وهــو كــذا ، وعــرف ذلــك الــشاب انــا رجعنــا اىل األصــل فوجــدناه كمــا قــال
)1(.  

  .)2(كما تقدم  ـ اليافعي 3

)*61*(  

  رواية ابى عبد اهللا الضبي المحاملي 
، كمــا ينقــل ذلــك املــال علــى وصــرح بــصحته ) أماليــه ( لقــد أخــرج حــديث الثقلــني يف 

ّ ان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم حــضر الــشجرة خبــم ، مث 7ّعــن علــي «  :املتقــى حيــث يقــول  ّ
ايهــــا النــــاس ألــــستم تــــشهدون ان اهللا ورســــوله أوىل بكــــم مــــن : خــــرج آخــــذا بيــــد علــــي فقــــال 

فــان هــذا فمــن كــان اهللا ورســوله مــواله :  قــال !بلــى:  قــالوا ؟أنفــسكم وان اهللا ورســوله مــوالكم
كتــاب اهللا ســببه بيــده وســببه : مــواله ، وقــد تركــت فــيكم مــا ان أخــذمت بــه لــن تــضلوا بعــدي 

  .بأيديكم وأهل بييت
__________________  

  .463 / 3وفيات األعيان ) 1(
  .294 / 2مرآة اجلنان ) 2(
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  .)1(» ابن جرير ، وابن أيب عاصم ، واحملاملي يف أماليه وصحح 

  : ترجمته 
  :املي أكثر أصحاب الكتب الرجالية واملؤرخني ، أنظر وترجم احمل

  .احملاملي ـ األنساب ـ 1
  .139 / 8الكامل  ـ 2
  .222 / 2العرب  ـ 3
  .297 / 2مرآة اجلنان  ـ 4
  .343طبقات احلفاظ  ـ 5
  .19 / 8تاريخ بغداد  ـ 6

ثها أبـو احملـاملي ، القاضـي االمـام العالمـة احلـافظ ، شـيخ بغـداد وحمـد«  : الذهبيقال 
كـان فاضـال دينـا : قـال اخلطيـب .  ..عبد اهللا احلسني بن امساعيـل بـن حممـد الـضيب البغـدادي

صـادقا شـهد عنـد القـضاة ولــه عـشرون سـنة ، ويل قـضاء الكوفـة ســتني سـنة ، وقـال ابـن مجيــع 
عند احملاملي سبعون نفسا من أصحاب سفيان بن عيينة ، وقـال أبـو بكـر الـداودي : الغساين 

ضر جملس احملاملي عشرة آالف رجـل ، واسـتعفى مـن القـضاء قبـل عـشرين وثالمثائـة كان حي: 
  .)2(» وكان حممودا يف واليته 

)*62*(  

  )ابن عقدة ( رواية احمد بن محمد بن سعيد 
ـــ املعــروف) كتــاب الواليــة ( لقــد أخــرج حــديث الثقلــني يف  أيــضا ) كتــاب املــواالة (  ب

  .)خمطوط  ـ استجالب ارتقاء الغرف(  يف بثمان طرق ، كما ينقل ذلك السخاوي
__________________  

  .123 ـ 122 / 15كنز العمال ) 1(
  .824 / 3تذكرة احلفاظ ) 2(
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( وابــن بــاكثري املكـــي يف ) خمطـــوط  ـ جـــواهر العقــدين( ولقــد أوردهــا الــسمهودي يف 
  .ايضا) خمطوط  ـ وسيلة املآل

  .روايتني منها فقط)  خمطوط ـ ـ ط السويالصرا( أما الشيخاين القادري فقد أورد يف 

  : ترجمته 
ترجم له أرباب املعاجم الرجالية مع اإلجالل والتكرمي ، وقد ذكرنـا لـه ترمجـة مفـصلة يف 

  . ..جملد حديث الغدير

)*63*(  

  رواية دعلج السجزى 
أخرج روايته حلديث الثقلني احلاكم بعد ذكـر احلـديث عـن طريـق زيـد بـن أرقـم ، حيـث 

. حــديث ســلمة بــن كهيــل ، عــن أيب الطفيــل أيــضا صــحيح علــى شــرطهما: شــاهده « : قــال 
أنبـأ حممـد بـن أيـوب : أبو بكر بن إسحاق ، ودعلج ابـن أمحـد الـسجزى ، قـاال  [  ه[ حدثنا 

، ثنا األزرق بن علي ، ثنا حسان ابن ابراهيم الكرماين ، ثنا حممـد بـن سـلمة بـن كهيـل ، عـن 
ّنـزل رسـول اهللا صـلى اهللا  : يقـول 2 بن واثلة أنه مسع زيد بن أرقم أبيه ، عن أىب الطفيل عامر

مخـس دوحـات عظـام ، فكـنس النـاس ] شـجرات [ ّعليه وسلم بـني مكـة واملدينـة عنـد مسـرات 
ّ، مث راح رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــشية فــصلى مث ] الــشجرات [ مــا حتــت الــسمرات  ّ

أيهـا : كر ووعظ فقـال مـا شـاء اهللا أن يقـول ، مث قـال قام خطيبا ، فحمد اهللا وأثىن عليه ، وذ
 واهـل بيـيت عـرتيت ، مث ّالناس ، اين تارك فيكم أمـرين لـن تـضلوا ان اتبعتمومهـا ، ومهـا كتـاب اهللا

نعـم ، فقـال رسـول اهللا :  ثـالث مـرات ، قـالوا ؟تعلمون أين أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهمأ: قال 
ّصلى اهللا عليه وسلم    .)1(» ّاله فعلي مواله من كنت مو: ّ

__________________  
  .110 ـ 109 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
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  : ترجمته 
الـدارقطين ، واحلـاكم  :كان من أوعية العلم وحبـور الروايـة ، روى عنـه «  :  ـ الذهبي1

: كم ، وابن زرقويه ، وأبو إسحاق األسفراييين ، وأبو القاسم بن بشران وعدد كثري ، قال احلا
وكــان يفــيت مبذهبــه وكــان شــيخ أهــل احلــديث ،  :أخــذ دعلــج عــن ابــن خزميــة املــصنفات ، قــال 

مسعــــت : قــــال احلــــاكم . ولــــه صــــدقات جاريــــة علــــى أهــــل احلــــديث مبكــــة والعــــراق وسجــــستان
ومسعـت عمـر . ومل أر يف مـشاخينا أثبـت منـه) املـسند الكبـري ( صنف دعلج  :الدارقطين يقول 
  .)1(» ت ببغداد من انتخبت عليهم أصح كتبا منه وال أحسن مساعا ما رأي: البصري يقول 

  .مبثل ما مر ) 291 / 6( وأيضا يف العرب يف خرب من غرب  ـ 2
  . )347 / 2(  يف مرآة اجلنان اليافعيوكذا  ـ 3
املــسند ( صــنفت لــدعلج : مسعــت الــدارقطين يقــول : قــال احلــاكم «  :  ـ الــسبكى4

قــال احلــاكم . حــديث ضــرب عليــه ، ومل أر يف مــشاخينا أثبــت منــهفكــان إذا شــك يف ) الكبــري 
مل يكـــن يف الـــدنيا مـــن : ويقـــال : اشـــرتى دعلـــج مبكـــة دار العباســـية بثالثـــني ألـــف دينـــار قـــال 

بلغــين أنــه بعــث باملــسند اىل ابــن عقــدة لينظــر فيــه : التجــار أيــسر مــن دعلــج ، وقــال اخلطيــب 
  .)2(» وجعل يف االجزاء بني كل ورقتني دينارا 

دعلج بن امحد بن دعلـج ، االمـام الفقيـه حمـدث بغـداد مسـع البغـوي «  :  ـ السيوطي5
( صــنف . ومنـه الـدارقطين واحلـاكم ، وكــان مـن أوعيـة العلــم وحبـور الروايـة وشــيخ أهـل احلـديث

  .)3(»  وخلف ثالمثائة ألف دينار 351ومات يف مجادى اآلخرة سنة ) املسند الكبري 
__________________  

  .881 / 3تذكرة احلفاظ ) 1(
  .291 / 3طبقات الشافعية ) 2(
  .360: طبقات احلفاظ ) 3(
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 )*64*(  

  رواية ابن الجعابي 
ورواه اجلعـــايب مـــن «  :أخـــرج روايتـــه حلـــديث الثقلـــني ، العالمـــة الـــسخاوي بقولـــه ــــ  1

 حــديث عبــد اهللا بــن موســى ، عــن أبيــه عــن عبــد اهللا بــن حــسن ، عــن أبيــه ، عــن جــده ، عــن
اين خملـــف فـــيكم مـــا ان متـــسكتم بـــه لـــن  :ّ ان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال 2ّعلـــي 

تضلوا ، كتاب اهللا عز وجل طرفه بيد اهللا وطرفـه بأيـديكم وعـرتيت أهـل بيـيت ، ولـن يتفرقـا حـىت 
   .)1(» يردا علي احلوض 

 بــن ورواه اجلعــايب يف الطــالبيني مــن حــديث عبــد اهللا« : الــسمهودي حيــث قــال  ـ 2
  .)2(» موسى إخل 

  : ترجمته 
تـرجم لــه اعــالم املــؤرخني ، وقــد ذكرنــا ترمجـة مفــصلة لــه يف جملــد حــديث مدينــة العلــم ، 

  . ..فال حاجة اىل إعادا هنا

)*65*(  

  ّرواية سليمان بن احمد الطبراني 
  :لقد أخرج حديث الثقلني يف معامجه الثالثة بطرق عديدة ، وألفاظ خمتلفة 

حدثنا احلـسن ابـن حممـد بـن « : برواية أيب سعيد اخلدري ) ملعجم الصغري ا( ففي ـ  1
الكويف ، حدثنا عباد بن يعقوب األسدي ، حدثنا عبد الـرمحن ] األشناين [ مصعب االشاىن 

قـال رسـول : املسعودي ، عن كثـري النـواء ، عـن عطيـة العـويف ، عـن أىب سـعيد اخلـدري ، قـال 
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم    ّاىن تارك  :ّ

__________________  
  .خمطوط ـ استجالب ارتقاء الغرف) 1(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 2(
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فــيكم الثقلــني أحــدمها أكــرب مــن اآلخــر ، كتــاب اهللا جــل وعــز ، حبــل ممــدود مــن الــسماء اىل 
 مل يــروه عــن .حــىت يــردا علــي احلــوض] يفرتقــا [ األرض وعــرتيت أهــل بيــيت ، وامــا لــن يتفرقــا 

  .»ري النواء اال املسعودي كث
  .)1(برواية اىب سعيد بسند آخر ) املعجم الصغري ( وأيضا يف  ـ 2
  .كما ذكر السخاوي والسمهودي) املعجم األوسط ( وأخرجه يف  ـ 3
  : حيث قال ) املعجم الكبري ( يف  وـ 4
: ا ، وثنــ) ح ( اهليــثم بــن ســليمان اخلــزاز : حــدثنا امحــد بــن مــسعود املقدســي ، ثنــا « 

شــريك ، عــن الــركني ابــن الربيــع ، عــن : ثنــا : حيــىي احلمــاين قــالوا : ابــو حــصني القاضــي ، ثنــا 
ّالقاسم بـن حـسان ، عـن زيـد بـن ثابـت ، عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال  ّاين قـد  :ّ
  .)2(» تركت فيكم خليفتني ، كتاب اهللا واهل بييت ، واما مل يفرتقا حىت يردا علي احلوض 

 حدثنا عبيد بن غنام ، ثنا ابو بكر بن اىب شيبة ، ثنـا شـريك ، عـن الـركني بـن الربيـع «
ّاين قــد تركــت فــيكم اخلليفتــني ،  :، عــن القاســم بــن حــسان ، عــن زيــد بــن ثابــت يرفعــه قــال 
   .)3(» كتاب اهللا وعرتيت ، واما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض 

عمــر بــن ســعد ابــو داود : ر بــن اىب شــيبة ، ثنـا ابــو بكــ: حـدثنا عبيــد بــن غنــام ، ثنـا « 
شريك ، عن الـركني بـن الربيـع ، عـن القاسـم بـن حـسان ، عـن زيـد بـن ثابـت : احلضري ، ثنا 

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : قــال  ّاين تــارك فــيكم الثقلــني مــن بعــدي ، كتــاب اهللا  :ّ
  .)4(» ا علي احلوض عز وجل وعرتيت اهل بييت ، واما لن يفرتقا حىت يرد

__________________  
  .135 / 1املعجم الصغري ) 1(
  .170 / 5املعجم الكبري ) 2(
  .171 / 5املعجم الكبري ) 3(
  .171 / 5املعجم الكبري ) 4(
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ابـو كثـري بـن حيـىي ، ثنـا : حدثنا حممد بن حيان املازين ، حدثنا كثري بن حيـىي ، ثنـا  « 
كــرمي بــن ســليط احلنفــي ، عــن األعمــش ، عــن حبيــب بــن أيب ابــو عوانــة وســعيد بــن عبــد ال: 

ّملا رجـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  :ثابت ، عن عامر بن واثلة ، عن زيد بن أرقم قال  ّ
كـــأين قـــد دعيـــت : مـــن حجـــة الـــوداع ونـــزل غـــدير خـــم أمـــر بـــدوحات فقمـــت مث قـــال فقـــال 

 ، كتـــاب اهللا وعـــرتيت اهـــل بيـــيت ، ّفأجبـــت ، اين تـــارك فـــيكم الثقلـــني أحـــدمها اكـــرب مـــن اآلخـــر
ـــن يتفرقـــا حـــىت يـــردا علـــي احلـــوض ان اهللا : مث قـــال . فـــانظروا كيـــف ختلفـــوين فيهمـــا ، فإمـــا ل

من كنت مـواله فهـذا مـواله ، اللهـم وال : ّموالي وانا ويل كل مؤمن ، مث أخذ بيد علي فقال 
   ....من وااله وعاد من عاداه

   ؟ّهللا صلى اهللا عليه وسلمأنت مسعته من رسول ا: فقلت لزيد 
  .)1(» ّما كان يف الدوحات احد اال قد رآه بعينيه ومسعه بأذنيه : فقال 

وحـدثنا ابـو حـصني ) ح ( حممـد بـن الطفيـل : حدثنا امحد بن عمرو القطـراين ، ثنـا « 
شريك ، عن األعمش ، عن حبيب بن أيب ثابـت ، : ثنا : حيىي احلماين قاال : القاضي ، ثنا 

  .)2(» ّ الطفيل ، عن زيد بن ثابت ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله عن أيب
جعفر بن محيد ، وحدثنا حممد ابن عثمـان : حدثنا حممد بن عبد اهللا الضرمي ، ثنا « 

عبــد اهللا بــن بكــري ، عــن حكــيم : بــن اىب شــيبة ، حــدثنا النــصر بــن ســعيد ابــو صــهيب ، قــاال 
ّنــزل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم  :د بــن أرقــم ، قــال بــن جبــري ، عــن اىب الطفيــل ، عــن زيــ ّ ّ

ّاىن ال أجـد لنـيب اال نـصف عمـر : اجلحفة ، مث اقبل على الناس فحمد اهللا واثىن عليـه مث قـال  ّ
قــــال ألــــيس . نــــصحت:  قــــالوا ؟الـــذي قبلــــه واىن أوشــــك ان ادعــــى فأجيــــب فمــــا أنــــتم قــــائلون

ــــده ــــشهدون ان ال الــــه اال اهللا وان حممــــدا عب ــــار حــــق ، وان ّت ة حــــق ، والن ّ ورســــوله ، وان اجلن ّــــ
  البعث بعد

__________________  
  .185 / 5املعجم الكبري ) 1(
  .186 / 5املعجم الكبري ) 2(
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وانــا اشــهد : فرفــع يديــه فوضــعهما علــى صــدره ، مث قــال : قــال . نــشهد:  قــالوا ؟املــوت حــق
 فــرطكم علــى احلــوض وأنــتم واردون فــاين: نعــم ، قــال :  قــالوا ؟أال تــسمعون: مث قــال . معكــم

علــي احلــوض وان عرضــه ابعــد مــا بــني صــنعاء وبــصرى ، فيــه أقــداح عــدد النجــوم مــن فــضة ، 
كتـاب اهللا :  قـال ؟ومـا الـثقالن يـا رسـول اهللا: فنـادى منـاد . فانظروا كيـف ختلفـوين يف الثقلـني

وان . اآلخـر عـرتيتوطرف بأيديكم ، فاستمسكوا بـه ال تـضلوا ، و) عز وجل ( طرف بيد اهللا 
وســألت ذلــك هلمــا ريب ، فــال . اللطيــف اخلبــري نبــأين امــا لــن يتفرقــا حــىت يــردا علــي احلــوض

  .تقدمومها فتهلكوا وال تقصروا عنهما فتهلكوا وال تعلموهم فإم اعلم منكم
ّمــن كنــت اوىل بــه مــن نفــسي فعلــي وليــه ، اللهــم وال مــن :  فقــال 2مث أخــذ بيــد علــي 

  .)1(» عاداه وااله وعاد من 
خالـد ابـن عبــد : عمــرو بـن عـون الواسـطي ، ثنــا : حـدثنا علـي بـن عبــد العزيـز ، ثنـا « 

قـال رسـول اهللا : اهللا ، عن احلسن بن عبيد اهللا ، عـن اىب الـضحى ، عـن زيـد بـن أرقـم ، قـال 
يتفرقـا ّاين تارك فيكم الثقلني ، كتاب اهللا وعرتيت اهل بييت ، واما لن  :ّصلى اهللا عليه وسلم 

  .)2(» حىت يردا علي احلوض 
جريــر بــن عبــد احلميــد ، عــن : علــى بــن املــديين ، ثنــا : حــدثنا معــاذ بــن املثــىن ، ثنــا « 

ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا : احلسن بن عبيد اهللا ، عـن اىب الـضحى ، عـن زيـد بـن أرقـم ، قـال 
 ، واما لن يتفرقا حـىت يـردا ّاين تارك فيكم الثقلني ، كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت: ّعليه وسلم 

  .)3(» علي احلوض 
جريـر بـن عبـد احلميـد ، عـن : حيىي احلماين ، ثنـا : حدثنا ابو حصني القاضي ، ثنا « 

ّاحلسن بن عبيد اهللا ، عن اىب الضحى عن زيد بن أرقم ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثلـه  ّ ّ
 «)4(.  

__________________  
  .187 ـ 186 / 5املعجم الكبري ) 1(
  .190 / 5املعجم الكبري ) 2(
  .190 / 5املعجم الكبري ) 3(
  .190 / 5املعجم الكبري ) 4(
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 :كامـــل أبـــو العـــالء ، قـــال : أبـــو نعـــيم ، ثنـــا : حـــدثنا علـــى بـــن عبـــد العزيـــز ، ثنـــا  « 
خرجنـا  :مسعت حبيب بن أيب ثابت حيدث ، عـن حيـىي بـن جعـدة ، عـن زيـد بـن أرقـم ، قـال 

اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حــىت انتهينــا إىل غــدير خــم أمــر بــدوح فكــسح يف يــوم مــا مــع رســول 
انـه مل يبعـث : يـا ايهـا النـاس : اتى علينا يوم كان أشد حرا منه ، فحمـد اهللا واثـىن عليـه وقـال 

ّنــىب قــط اال عــاش نــصف مــا عــاش الــذين كــانوا قبلــه واىن أوشــك ان أدعــى فأجيــب واين تــارك  ّ
مـن : يـا ايهـا النـاس :  فقـال 2ّمث قـام وأخـذ بيـد علـي . بعـده ، كتـاب اهللافيكم مـا لـن تـضلوا 

  .)1(» ّمن كنت مواله فعلي مواله : قال . اهللا ورسوله اعلم:  قالوا ؟اوىل بكم من أنفسكم
 ، 27 احيـاء امليـت (و  ) 60 / 2الـدر املنثـور ( وجتـد روايتـه حلـديث الثقلـني يف  ـ 5

  .وغريها)  السرية احللبية (و )  الصواعق (و ) كنز العمال ( ويف  ) 30

  : ترجمته 
  :وقد ترجم الطرباين وأثىن عليه كبار األئمة وكافة أرباب الكتب الرجالية ، مثل 

  . )215 / 2( يف وفيات األعيان ابن خلكان 
  .)الطرباين (  يف األنساب والسمعاني

  . )315 / 2( والعرب  ) 912 / 3(  يف تذكرة احلفاظ والذهبي
  . )372 / 2(  يف مرآة اجلنان واليافعي

  .)طبقات القراء ( يف وابن الجزري 
  .)54( يف التاج املكلل والقنوجي

  ولغرض االختصار نقتصر على ما ورد من ترمجته يف طبقات احلفاظ
__________________  

  .192 / 5املعجم الكبري ) 1(
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  :للسيوطي حيث يقول 
جــة ، بقيــة احلفــاظ أبــو القاســم ســليمان ابــن أمحــد ابــن االمــام العالمــة احل ـ الطــرباين« 

ولـد بعكـا يف صـفر . مـسند الـدنيا وأحـد فرسـان هـذا الـشأن. أيوب بن مطـري اللخمـي الـشامي
 ، مبـــدائن الـــشام واحلجـــاز والـــيمن ومـــصر وبغـــداد والكوفـــة 273 ، ومســـع يف ســـنة 260ســـنة 

  .و يزيدونوالبصرة وأصبهان واجلزيرة وغري ذلك ، وحدث عن ألف شيخ أ
وهو املسند ، ومل يسبق فيه من مسند املكثرين اال ابـن عبـاس ) املعجم الكبري ( صنف 

وابــن عمــر ، فأمــا أبــو هريــرة ، وأنــس ، وجــابر ، وأبــو ســعيد ، وعائــشة فــال بــد ، وال حــديث 
) املعجــم األوســط ( ولـه . مجاعـة مــن املتوسـطني ، ألنــه أفـرد لكــل مـسندا فاســتغىن عـن إعادتــه

للـدارقطين ، وكـان ) االفـراد ( وخه ، فأتى عن كل شيخ مبا لـه مـن الغرائـب فهـو نظـري على شي
وهــو عــن كــل شــيخ لــه )  املعجــم الــصغري (و . هــذا الكتــاب روحــي ، فانــه تعــب عليــه: يقــول 

  . ..حديث
  .كتبت عن الطرباين ثالمثائة ألف حديث ، وهو ثقة: قال أبو العباس الشريازي 

  .)1(» ومع سعة روايته مل ينفرد حبديث ) : ان امليز( قال الذهيب يف 

)*66*(  

  رواية أبي بكر القطيعي 
  : أخرج روايته حلديث الثقلني احلاكم بالسند اآليت 

أبــو قالبــة عبــد : حــدثنا أبــو احلــسني حممــد بــن أمحــد بــن متــيم احلنظلــي ببغــداد ، ثنــا « 
بكـر حممـد بـن أمحـد بـن بالويـه ، حيىي بـن محـاد ، وحـدثين أبـو : امللك بن حممد الرقاشي ، ثنا 

عبـد اهللا ابـن أمحـد بـن حنبـل ، حـدثين أيب ، ثنـا : ثنـا : وأبو بكر أمحد بن جعفر البزاز ، قـاال 
  أبو نصر أمحد: حيىي بن محاد ، وثنا : 

__________________  
  .372: طبقات احلفاظ ) 1(
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خلــف ابــن ســامل :  ، ثنــا صــاحل بــن حممــد احلــافظ البغــدادي: ابــن ســهل الفقيــه ببخــارى ، ثنــا 
ثنـا حبيـب بـن : أبو عوانة ، عن سـليمان األعمـش قـال : حيىي بن محاد ، ثنا : املخرمي ، ثنا 

ّملــا رجــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  : قــال 2أيب ثابــت ، عــن أيب الطفيــل ، عــن زيــد بــن أرقــم 
دعيـــت كــأين قـــد : ّوســلم مـــن حجــة الـــوداع ونـــزل غــدير خـــم أمـــر بــدوحات فقممـــن ، فقـــال 

فأجبت ، اين تارك فيكم الثقلني أحدمها أكرب مـن اآلخـر ، كتـاب اهللا تعـاىل وعـرتيت ، فـانظروا 
اهللا عـز وجـل مـوالي : مث قـال . كيف ختلفـوين فيهمـا فإمـا لـن يتفرقـا حـىت يـردا علـي احلـوض

مـن كنـت وليـه فهـذا وليـه ، اللهـم وال مـن :  ، فقـال 2ّوأنا ويل كل مؤمن ، مث أخذ بيد علي 
  .)1(» وااله ، وعاد من عاداه 

  : ترجمته 
احملـدث املـشهور أبـو بكـر أمحـد بـن جعفـر بـن محـدان بـن مالـك بـن «  :  ـ السمعاني1

يـروى عـن إسـحاق وابـراهيم  ـ مـن قطيعـة الـدقيق حملـة يف أعلـى غـريب بغـداد ـ شـبيب القطيعـي
املـسند ( د بـن حنبـل احلربيني والكدميي وأىب مسلم الكشي ، وكان يـروي عـن عبـد اهللا بـن أمحـ

أبــو عبــد اهللا احلــافظ ابــن البيــع ، وأبــو نعــيم احلــافظ : عــن أبيــه ، وكــان مكثــرا ، يــروي عنــه ) 
االصـــبهاين ، يف مجاعـــة كثـــرية آخـــرهم أبـــو حممـــد احلـــسن بـــن علـــي اجلـــوهري ، ومـــات يف ذي 

  .)2(» احلجة سنة مثان وستني وثالمثائة 
  .)3(» وكان شيخا صاحلا «  :  ـ الذهبي3

__________________  
  .109 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
  .القطيعي ـ األنساب) 2(
  .346 / 2العرب ) 3(
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 )*67*(  

  رواية األزهري اللغوي 
علــى مــا ) عثــرة ( يف مــادة ) ــذيب اللغــة ( لقــد أورد حــديث الثقلــني يف كتــاب  ـ 1

  :ذكر العالمة ابن منظور حيث قال 
ّقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا : ديث زيـــد بـــن ثابــت ، قـــال حـــ ويف : ;قــال األزهـــري « 

اين تــارك فــيكم الثقلــني خلفــي ، كتــاب اهللا وعــرتيت فإمــا لــن يتفرقــا حــىت يــردا  :ّعليــه وســلم 
وهــذا حــديث صــحيح ، ورفعــه حنــو زيــد بــن : قــال حممــد بــن إســحاق :  وقــال .ضعلــي احلــو

 ، لثقلـني كتـاب اهللا وعـرتيت أهـل بيـيتاين تـارك فـيكم ا :يف بعضها  وأرقم وأبو سعيد اخلدري ،
  .)1(» فجعل العرتة أهل البيت 

ّوروى عـن النـيب صـلى اهللا : التهـذيب « : من كتابه قـائال ) ثقل ( أورده يف مادة  وـ 2
اين تـــارك فـــيكم الثقلـــني كتـــاب اهللا وعـــرتيت ، فجعلهمـــا  :ّعليـــه وســـلم أنـــه قـــال يف آخـــر عمـــره 

ّمسيـا ثقلـني الن األخـذ مـا : وقـال ثعلـب . قدم ذكر العرتةوقد ت .كتاب اهللا عز وجل وعرتته
وأصـــل الثقـــل ان العـــرب تقـــول لكـــل شـــيء نفـــيس خطـــري : قـــال . ثقيـــل ، والعمـــل مـــا ثقيـــل

مـــصون ثقـــل ، فـــسمامها ثقلـــني إعظامـــا لقـــدرمها وتفخيمـــا لـــشأما ، وأصـــله يف بـــيض النعـــام 
  :والنعامة املصون ، وقال ثعلبة ابن صغري املازين يذكر الظليم 

  فتذكرا ثقال رشيدا بعدما 
  ألقت ذكاء ميينها يف كافر 

ويقال للسيد العزيز ثقـل مـن هـذا ، ومسـى اهللا تعـاىل اجلـن واالنـس الثقلـني مسيـا ثقلـني ، 
  لتفضيل اهللا تعاىل إيامها على سائر احليوان املخلوق يف

__________________  
  .538 / 4لسان العرب ) 1(
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  .)1(» العقل الذي خصا به األرض بالتمييز و
ّحـــديث النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ويف« : قـــائال ) حبـــل ( وأورده يف مـــادة  ـ 3 ّ: 

أوصـيكم بكتــاب اهللا وعـرتيت أحــدمها أعظـم مــن اآلخــر كتـاب اهللا حبــل ممـدود مــن الــسماء اىل 
 ويف هــذا احلـــديث اتــصال كتـــاب اهللا عــز وجـــل وان كــان يتلـــى يف:  قــال أبــو منـــصور .ضاألر

. األرض وينسخ ويكتب ، ومعىن احلبل املمدود نور هداه ، والعرب تشبه النـور باحلبـل واخلـيط
ِ حتى يـتبـين لكم اْلخيط األبـيض من اْلخيط األسود (: قال اهللا  َ َ َْ ْ ُ ْ َْ َْ ِْ َ َِ َ َ َ َُ ُ ُ َ َ ( . فاخليط األبيض هـو نـور

رة لغلبــة ســواد الليــل عليــه ، الــصبح إذا تبــني لالبــصار وانفلــق ، واخلــيط األســود دونــه يف اإلنــا
  .)2(» ولذلك نعت باألسود ونعت اآلخر باألبيض ، واخليط واحلبل قريبان من السواء 

  : ترجمته 
كان فقيها شافعى املذهب ، غلبت عليه اللغة فاشتهر ا ، كان «  :  ـ ابن خلكان1

مطلعـا علـى اسـرارها جامعـا لـشتات اللغـة .  ..وكـان.  ..متفقا على فضله وثقته ودرايته وورعه
وهـو مـن الكتـب املختـارة ، يكـون أكثـر مــن ) التهـذيب ( ودقائقهـا ، وصـنف يف اللغـة كتـاب 

عـشر جملـدات ، ولـه تـصنيف يف غريـب األلفــاظ الـيت اسـتعملها الفقهـاء يف جملـد واحـد ، وهــو 
  .)3(» عمدة الفقهاء يف تفسري ما يشكل عليهم من اللغة املتعلقة بالفقه ، وكتاب التفسري 

روى عــن البغــوي ونفطويــه وأتــى ابــن الــسراج ، وتــرك األخــذ عــن ابــن «  :  ـ الــذهبي2
  .)4(» دريد تورعا ألنه رآه سكران ، وقد بقي األزهري يف أسر القرامطة مدة طويلة 

__________________  
  .88 / 11املصدر نفسه ) 1(
  .137 / 11لسان العرب ) 2(
  .458 / 3وفيات األعيان ) 3(
  .356 / 2لعرب ا) 4(
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  .)1(بنحو ما تقدم  ـ اليافعي 3
  .)2(وكذا ابن الوردي  ـ 4
كان اماما يف اللغة ، بصريا بالفقه ، عارفـا باملـذهب ، عـاىل االسـناد «  :  ـ السبكى5

» ، ثخني الـورع ، كثـري العبـادة واملراقبـة ، شـديد االنتـصار اللفـاظ الـشافعي ، متحريـا يف دينـه 
)3(.  

( كان فقيها صاحلا غلب عليه علم اللغة وصنف فيه كتـاب «  : شهبة ـ ابن قاضى 6
نقــــل .  ..370تــــويف ــــراة ســــنة .  ..الــــذي مجــــع فيــــه فــــأوعى يف عــــشر جملــــدات) التهــــذيب 

  .)4(» الرافعي عنه مواضع تتعلق باللغة يف ضبط السنة 
  .)5(بنحو ما تقدم  :  ـ السيوطي7

)*68*(  

  رواية محمد بن المظفر البغدادي 
أخربنــا أبــو طالــب حممــد بــن « : قــد أخــرج روايتــه حلــديث الثقلــني ابــن املغــازيل بقولــه ل

: أبو احلسني حممد بن املظفـر بـن موسـى ابـن عيـسى احلـافظ اذنـا ، نـا : أمحد بن عثمان ، نا 
علــي بــن مــسهر ، عــن أيب حيــان : ســويد ، ثنــا : حممــد بــن حممــد بــن ســليمان الباغنــدي ، نــا 

قـام فينـا رسـول اهللا صـلى  :مسعت زيد بن أرقـم يقـول  : بن حيان ، قال التيمي ، حدثين يزيد
 امنا أنا بشر يوشك أن أدعـى فأجيـب ، !أما بعد ، أيها الناس :اهللا عليه وسلم فخطبنا فقال 

واين تــارك فــيكم الثقلــني ، ومهــا كتــاب اهللا فيــه اهلــدى والنــور ، فخــذوا بكتــاب اهللا واستمــسكوا 
  وأهل بييت ، أذكركم اهللا يف :  ورغب فيه ، مث قال فحث على كتاب اهللا. به

__________________  
  .395 / 2مرآة اجلنان ) 1(
  .423 / 1تتمة املختصر ) 2(
  .63 / 3طبقات الشافعية ) 3(
  .123 / 1طبقات الشافعية ) 4(
  .8: بغية الوعاة ) 5(
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  .)1(» قاهلا ثالث مرات . أهل بييت

  : ترجمته 
مد بن املظفر بن موسى بن عيسى احلافظ االمـام الثقـة أبـو احلـسني حم«  :  ـ الذهبي1

كـــان ابـــن املظفـــر فهمـــا حافظـــا صـــادقا ، وقـــال : قـــال اخلطيـــب .  ..البغـــدادي حمـــدث العـــراق
سـألت الـدارقطين : قال الـسلمي .  ..كتب الدارقطين عن ابن املظفر ألوف حديث: الربقاين 

قلـيال مبقـدار مـا :  فقـال ؟ يقال أنـه مييـل اىل تـشيع:فقلت . عن ابن املظفر ، فقال ثقة مأمون
  .)2(» ال يضر ان شاء اهللا 

  .)3(بنحو ما تقدم ] العرب يف خرب من غرب [ ويف  ـ 2
رحــل اىل األمــصار وبــرع يف علــم احلــديث ومعرفــة الرجــال وتــوىف يف «  :  ـ الــصفدي3

 وغــريه ، واتفقــوا علــى وروى عنــه الــدارقطين.  ، ومســع الطــربي وغــريه279مجــادى االوىل ســنة 
  .)4(» فضله وصدقه وثقته 

سـألت : قال ابـن أيب الفـوارس . كان حافظا صادقا: قال اخلطيب «  :  ـ السيوطي4
مــا هــو : ابــن املظفــر مــن حــديث الباغنــدي عــن أيب زيــد احلــزازي عــن عمــرو بــن عاصــم فقــال 

ن الباغنــدي لــو كــان عنــدي لكنــت أحفظــه ، عنــدي عــ:  قــال !لعلــه عنــدك: عنــدي ، قلــت 
: وقـال فيـه .  وكان الدارقطين جيلـه ويعظمـه وال يـستند حبـضرته!مائة ألف حديث ما هذا منها

حــافظ فيــه تــشيع ، مــات يـــوم : وقــال أبــو الوليــد البــاجي . ثقــة مــأمون مييــل اىل التــشيع قلــيال
  .)5( » 379اجلمعة يف مجادى االوىل سنة 
__________________  

  .236: املناقب ) 1(
  .980 / 3تذكرة احلفاظ ) 2(
  .12 / 3العرب ) 3(
  .34 / 5الوايف بالوفيات ) 4(
  .389: طبقات احلفاظ ) 5(
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 )*69*(  

  رواية أبى الحسن الدارقطني 
لقد ذكر روايته حلديث الثقلني ، ابن باكثري املكي بعد ذكر هذا احلديث عـن طريـق أم 

ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا : ظ  بلفــأخرجــه حممــد بــن جعفــر البــزاز عنهــا و«: ســلمة ، قــال 
أيهـا النـاس ، : ّعليه وسلم يف مرضه الذي قبض فيـه وقـد امـتألت احلجـرة مـن أصـحابه ، قـال 
 اال اين خملــف !يوشــك أن أقــبض قبــضا ســريعا فينطلــق يب ، وقــد قــدمت القــول معــذرة إلــيكم

مــع القــرآن هــذا علــي : مث أخــذ بيــد علــي فقــال . فــيكم كتــاب اهللا عــز وجــل وعــرتيت أهــل بيــيت
أخرجــه والقــرآن مــع علــي ال يفرتقــان حــىت يــردا علــي احلــوض ، فأســأهلما عمــا خلفــت فيهمــا ـ 

  .)1(» الدارقطين 
  : عن أيب ذر وأيب سعيد حيث قال ) املؤتلف واملختلف ( أخرجه يف  و :أقول

ّـحدثنا أبو القاسم احلـسن بـن حممد بـن بـشر الكـويف اخلـزاز يف سـنة إحـدى وعـشرين «  ّ
ّا احلــسني بـن احلكــم احلـربي حــدثنا احلـسن بــن احلـسني العــريف حـدثنا علــي بـن احلــسني ، حـدثن ّ ّ

ه تعلــق  :ّالعبــدي عــن حممــد بــن رســتم أبــو الــصامت الــضيب عــن زاذان أيب عمــر عــن أيب ذر  ّإن ّــ
  مـن عـرفين فقـد عـرفين ومـن مل يعـرفين فأنـا جنـدب الغفـاري!ّأيهـا النـاس: بأستار الكعبة وقـال 

  :  يقول 6رسول اهللا وقد مسعت . ..
ّإين تــارك فــيكم الثقلــني أحــدمها أكــرب مــن اآلخــر ، كتــاب اهللا حبــل ممــدود مــن الــسماء 
إىل األرض ، سبب بيد اهللا تعاىل وسبب بأيديكم ، وعرتيت أهل بييت ، فانظروا كيـف ختلفـوين 

ّفيهما ، فإن إهلي عز وجل قد وعدين أما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض ّ ّ ّ ّ ّ.  
__________________  
  .خمطوط ـ وسيلة املآل) 1(
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ّــإن مثــل أهــل بيــيت كمثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن ختلف عنهــا : و مسعتــه يقــول  ّ
  .)1(» هلك 

ّحــدثنا حممــد بــن القاســم بــن زكريــا حــدثنا عبــاد بــن يعقــوب حــدثنا علــي بــن « : قــال و ّ ّ ّّ
ّإين تارك فيكم  : قال 6عن النيب هاشم عن عمرو أيب حمرز عن عطية عن أيب سعيد اخلدري 

   .)2( ». احلديث .الثقلني كتاب وعرتيت

  : ترجمته 
  :له ترمجة يف كتب الرتاجم مجيعها ، ولكنا نقتصر هنا على ترمجته يف بعضها 

الـــدارقطين أبــــو احلــــسن علـــي بــــن عمـــر بــــن أمحـــد البغــــدادي احلــــافظ «  : ــــ الــــذهبي 1
دة ولــه مثـانون ســنة ، روى عنــه البغــوي وطبقتــه ، املـشهور ، صــاحب التــصانيف ، يف ذي القعــ

صــار أوحــد عــصره يف احلفــظ والفهــم والــورع ، وامامــا يف القــراء والنحــاة : ذكــره احلــاكم فقــال 
كـان فريـد عـصره ، : وقال اخلطيب . صادفته فوق ما وصف يل ، وله مصنفات يطول ذكرها

 األثـر واملعرفـة بالعلـل وأمسـاء الرجـال وفزيع دهره ، ونسيج وحده ، وامام وقته ، انتهى اليه علـم
القـراءة وقـد  :مع الصدق وصحة االعتقـاد واالضـطالع مـن علـوم سـوى علـم احلـديث ، منهـا 

صــنف فيهــا مــصنفات ، ومنهــا املعرفــة مبــذاهب الفقهــاء ، وبلغــين أنــه درس فقــه الــشافعي علــى 
.  حيفـظ دواويـن مجاعـةانـه كـان: أيب سعيد االصطخري ، ومنها املعرفـة بـاألدب والـشعر فقيـل 

هـو امـام مل يـر مثـل :  فقـال ؟هل رأيـت مثـل الـدارقطين :قلت للحاكم : وقال أبو ذر اهلروي 
وقـال القاضـي . كـان الـدارقطين ميلـي علـي العلـل مـن حفظـه:  وقـال الربقـاين !نفسه فكيف أنا

  أبو الطيب
__________________  

  .1045 / 2املؤتلف واملختلف ) 1(
  .2060 / 4املختلف املؤتلف و) 2(
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  .)1(» الدارقطين أمري املؤمنني يف احلديث : الطربي 
رأيــت يف املنــام كــأين أســأل عــن حــال : قــال ابــن مــاكوال «  :  ـ ابــن قاضــي شــهبة2

يف أثنـاء  ـ الروضـة ـ  نقـل عنـه يف؟ذاك يدعى يف اجلنة باإلمـام: الدارقطين يف اآلخرة ، فقيل يل 
  .)2(» الرواية باالجازة كتاب القضاء يف الكالم على 

كان عاملا حافظا فقيها على مذهب االمام الشافعي وانفرد باالمامـة «  :  ـ القنوجى3
يف علم احلديث يف عصره ، ومل ينازعه يف ذلك أحد من نظرائه وكان عارفا باختالف الفقهـاء 

 «)3(.  
 طبقـات (و  ) 991 / 3 تذكرة احلفـاظ (و  ) 331 / 1وفيات األعيان : ( وانظر 

 طبقات (و  ) 43 / 9 الكامل (و  ) 462 / 3 طبقات السبكي (و  ) 558 / 1القراء 
  .وغريها) الدارقطين  ـ  األنساب(و  ) 393احلفاظ 

)*70*(  

  رواية محمد بن عبد الرحمن المخلص الذهبي 
أخربتنــــا «  :تظهــــر روايتــــه حلــــديث الثقلــــني مــــن مراجعــــة عبــــارة احلمــــوي حيــــث يقــــول 

حلة زينب بنـت القاضـي عمـاد الـدين أيب صـاحل نـصر ابـن عبـد الـرزاق ابـن الـشيخ الشيخة الصا
قطــــب وقتــــه عبــــد القــــادر ، مساعــــا عليهــــا مبدينــــة الــــسالم بغــــداد عــــصر يــــوم اجلمعــــة الــــسادس 

أخربك الشيخ أبـو احلـسن علـي بـن : قيل هلا . والعشرين من صفر سنة اثنتني وسبعني وستمائة
ة عليــه وأنــت تــسمعني يف خــامس رجــب ســنة ســبع عــشرة حممــد بــن علــي ابــن الــسقاء ، قــراء

  أنبأنا أبو القاسم سعيد بن أمحد بن :  قال ؟نعم:  قالت ؟وستمائة باملدرسة القادرية
__________________  

  .28 / 3العرب ) 1(
  .147 / 1طبقات الشافعية ) 2(
  .82التاج املكلل ) 3(
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ة الكنـدي يف مجـادى االوىل سـنة اثنتـني وأربعـني البناء ، وأبو حممد بن املبارك ابن أمحـد بـن بركـ
أنبأنـا أبـو طـاهر حممـد بـن : أنبأنا أبو نصر حممد بـن حممـد بـن الريـسى قـال : قاال . ومخسمائة

أنبأنــا أبــو القاســم عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد العزيــز : عبــد الــرمحن بــن العبــاس املخلــص قــال 
ا حممد بن طلحة ، عن األعمـش ، عـن عطيـة ، البغوي ، أنبأنا بشر بن الوليد الكندي ، أنبأن

ّعن أيب سعيد اخلدري ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  اىن أوشك أن أدعى فأجيـب ،  :ّ
واين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا عز وجل حبل ممدود مـن الـسماء اىل األرض ، وعـرتيت أهـل 

يـردا علـي احلـوض ، فـانظروا مـا ختلفـوين بييت ، وان اللطيف اخلبري أخربىن أما لـن يتفرقـا حـىت 
  .)1(» فيهما 

  : ترجمته 
  .)2(» وكان ثقة صدوقا صاحلا مكثرا من احلديث «  : السمعانيقال 

)*71*(  

  رواية محمد بن سليمان بن داود البغدادي 
قــال رســول اهللا : عــن جــابر بــن عبــد اهللا ، قــال  «: لقــد روى حــديث الثقلــني بــسنده 

قــد تركــت مــا ان متــسكتم بــه لــن تــضلوا ، كتــاب اهللا عــز وجــل وعــرتيت  :ّلم ّصــلى اهللا عليــه وســ
  .)3(» أهل بييت 

__________________  
  .272 / 2فرائد السمطني ) 1(
  .املخلص ـ األنساب) 2(
  .خمطوط ـ مناقب أهل البيت) 3(
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 )*72*(  

  رواية الحاكم النيسابوري 
حـدثنا « :  بقوله 7ام أمري املؤمنني أخرج حديث الثقلني يف كتابه يف باب مناقب االم

أبــو قالبــة عبــد امللــك بــن حممــد : أبــو احلــسني حممــد بــن أمحــد بــن متــيم احلنظلــي ببغــداد ، ثنــا 
وحـدثين أبـو بكــر حممـد بـن أمحـد بــن بالويـه ، وأبـو بكـر أمحــد . حيـىي بــن محـاد: الرقاشـي ، ثنـا 
حيـىي بـن محـاد ، : حـدثين أىب ، ثنـا ثنـا عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل ، : قـاال . بن جعفر البـزاز

صـاحل بـن حممـد احلـافظ البغـدادي ، ثنـا : أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخـارى ، ثنـا : وثنا 
أبـو عوانـة ، عـن سـليمان األعمـش ، : حيـىي بـن محـاد ، ثنـا : خلف بن سامل املخرمي ، ثنا  :

ملــا رجــع  : ، قــال 2قــم حــدثنا حبيــب بــن أيب ثابــت ، عــن أيب الطفيــل عــن زيــد بــن أر: قــال 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حجة الوداع ونـزل غـدير خـم أمـر بـدوحات فقممـن فقـال  ّ

تركت فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخـر ، كتـاب ] قد [ ّكأين قد دعيت فأجبت ، اين : 
مث . ي احلــوضاهللا تعــاىل وعــرتيت ، فــانظروا كيــف ختلفــوين فيهمــا فإمــا لــن يتفرقــا حــىت يــردا علــ

مـن :  ، فقـال 2ّكل مـؤمن ، مث أخـذ بيـد علـي ] موىل [ اهللا عز وجل موالي وأنا وىل : قال 
ـــه  هـــذا حـــديث  . ..فهـــذا وليـــه ، اللهـــم وال مـــن وااله وعـــاد مـــن عـــاداه] مـــواله [ كنـــت ولي

» .  ..حــديث ســلمة بــن كهيــل :صــحيح علــى شــرط الــشيخني ومل خيرجــاه بطولــه ، شــاهده 
)1(.   

  .)2(ج احلديث من طريق آخر كما أخر

  : ترجمته 
  احلاكم احلافظ الكبري ، امام احملدثني أبو عبد اهللا حممد«  :  ـ الذهبي1

__________________  
  .109 / 3املستدرك ) 1(
  .174 / 3املصدر ) 2(
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ابــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن محدويــه بــن نعــيم الــضيب الطهمــاين النيــسابوري املعــروف بــابن البيــع 
  . التصانيفصاحب

ولد سـنة إحـدى وعـشرين وثالمثائـة يف ربيـع االول ، طلـب احلـديث مـن الـصغر باعتنـاء 
أبيه وخاله فسمع سنة ثالثـني ، ورحـل اىل العـراق وهـو ابـن عـشرين وحـج مث جـال يف خراسـان 

  .)1(» وما وراء النهر فسمع بالبالد من ألفي شيخ أو حنو ذلك 
 عـصره ، واملؤلـف فيـه الكتـب الـيت مل يـسبق اىل امام أهل احلـديث يف«  : ـ القنوجى 2

كــان عاملــا عارفــا واســع العلــم ، تفقــه مث طلــب احلــديث وغلــب عليــه فاشــتهر بــه ومسعــه . مثلهــا
من مجاعة ال حيصون كثرة ، فان معجم شيوخه يقرب من ألفي رجل ، حىت روى عمـن عـاش 

نـــاظر .  .. ومخـــسمائة جـــزءوصـــنف يف علومـــه مـــا يبلـــغ ألفـــا. بعـــده لـــسعة روايتـــه وكثـــرة شـــيوخه
احلفاظ وذاكر الشيوخ وكتب عنهم أيـضا وباحـث الـدارقطين فرضـيه ، وتقلـد القـضاء بنيـسابور 

  .)2(»  يف أيام الدولة السامانية 359يف سنة 
ــ البدخــشي 3 احلــاكم لقــب بــه مجاعــة مــن اهــل احلــديث ، فمــنهم مــن لقــب بــه «  : ـ

م من لقب به ألجل الرياسة يف احلديث ، ومها ومنه.  ..ألجل رياسة دنيوية كاحلاكم الشهيد
رجــالن فاقــا أهــل عــصرمها يف معرفــة احلــديث ، أحــدمها احلــاكم أبــو أمحــد حممــد بــن حممــد بــن 

احلـاكم أبـو : والثاين . أمحد بن إسحاق النيسابوري وليس له ذكر يف هذا الكتاب وهو األكرب
املــــستدرك علــــى ( وري صــــاحب عبــــد اهللا حممــــد بــــن عبــــد اهللا بــــن حممــــد بــــن محدويــــه النيــــساب

  .)3(» وغري ذلك من املصنفات وهو األشهر )  تاريخ نيسابور (و ) الصحيحني 
 تتمـــــــــة (و  ) 144 / 2 املختـــــــــصر (و  ) 408 / 3وفيـــــــــات األعيـــــــــان : ( وانظــــــــر 

  و ) 405 / 1 طبقات االسنوى (و  ) 14 / 3 مرآة اجلنان (و  ) 453 / 1املختصر 
__________________  

  .خمطوط ـ راجم احلفاظت) 1(
  .1039 / 3تذكرة احلفاظ ) 2(
  .114التاج املكلل ) 3(
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  . )91 / 3 العرب (و  ) 155 / 4طبقات السبكى ( 

)*73*(  

  رواية عبد الملك الخركوشي 
مناقــب ( علــى مــا جــاء يف ) شــرف النبــوة (  بـــ أخــرج حــديث الثقلــني يف كتابــه املــسمى

 (و )  شــــرف النبــــوة (و )  املــــصابيح (و ) املــــشارق ( احلــــديث الثالــــث يف « ) : الــــسادات 
ّاين تــــارك فــــيكم الثقلــــني كتــــاب اهللا وعــــرتيت فــــان : وغــــري ذلــــك  ) تــــاج األســــامي (و ) الــــدرر 

  .)1(» متسكتم ما لن تضلوا من بعدي 

  : ترجمته 
 ـ األنــــساب( وتوجــــد ترمجــــة اخلركوشــــي يف كثــــري مــــن كتــــب الــــرتاجم والتــــواريخ مثــــل 

 5 طبقــات الــسبكى (و  ) 96 / 3 العــرب (و  ) 253 / 3 تــذكرة احلفــاظ (و ) اخلركوشــي 
ونقتـصر هنـا خبالصـة مـا وصـفه بـه الـسبكى ،  ) 477 / 1 طبقات االسنوى (و  ) 222/ 

  :قال 
وكـــان فقيهـــا زاهـــدا مـــن أئمـــة الـــدين وأعـــالم املـــؤمنني ، ترجتـــى الرمحـــة بـــذكره قـــال فيـــه « 
ـــه الـــواعظ الزاهـــد ابـــن الزا: احلـــاكم  ّهـــد ، وانـــه تفقـــه يف حداثـــة ســـنه وتزهـــد وجـــالس الزهـــاد ان

» واــردين اىل أن جعلــه اهللا خلــف اجلماعــة ممــن تقدمــه مــن العبــاد اتهــدين والزهــاد القــانعني 
)2(.  

)*74*(  

  رواية ابى إسحاق الثعلبي 
ُ واعتصموا( لقد أورد حديث الثقلني يف تفسريه عند تفسري قوله تعاىل َِ َ ْ  

__________________  
  .مناقب السادات لشهاب الدين الدولت آبادي) 1(
  .222 / 5طبقات الشافعية ) 2(
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ًبحبل اهللا جميعا  ِ َ ِ ِ ْ َ وجـدت يف  :حدثنا احلسن بـن حممـد بـن حبيـب املفـسر ، قـال «  : فقال )ِ
أمحد بن االحجم القاضي املرندى ، نا ، الفـضل بـن موسـى الـشيباين : كتاب جدي خبطه نا 

قـــال : لـــك بـــن أىب ســـليمان ، عـــن عطيـــة العـــوىف عـــن أىب ســـعيد اخلـــدري ، قـــال ، أنـــا عبـــد امل
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  يـا أيهـا النـاس اين قـد تركـت فـيكم خليفتـني ان  :ّ

أخـذمت مـا لـن تـضلوا بعـدي ، أحـدمها أكـرب مـن اآلخـر ، كتـاب اهللا حبـل ممـدود مـن الــسماء 
  .)1(» ، أال واما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض اىل األرض وعرتيت أهل بييت 

ِ سنـفرغ لكم أيه الثـقالن (: كما ذكر احلديث عند تفسري قوله تعاىل  َ  َ ُ ُ َْ ْ َ ُ َ َ(.  

  : ترجمته 
يف قـصص ) العـرائس ( وكـان أوحـد زمانـه يف علـم القـرآن ولـه كتـاب «  :  ـ الـسبكى1
  .)2( » :األنبياء 

الــصالح والنــووي مــن الفقهــاء الــشافعية ، وكــان امامــا يف ذكــره ابــن «  :  ـ االســنوى2
  .)3(» .  ..اللغة والنحو

كان أوحد أهل زمانـه يف علـم القـرآن حافظـا للغـة ، بارعـا يف العربيـة «  :  ـ الداودي3
  .)4(» ، واعظا ، موثقا 

 / 3 العـرب (و  ) 307 / 7 الـوايف بالوفيـات (و  ) 61 / 1وفيات األعيـان ( وانظر 
 / 2 املختــــصر (و  ) 477 / 1 تتمــــة املختــــصر (و  ) 46 / 3 مــــرآة اجلنــــان (و )  161
  .وغريها ) 154 بغية الوعاة (و  ) 160

__________________  
  .خمطوط ـ الكشف والبيان) 1(
  .58 / 4طبقات الشافعية ) 2(
  .429 / 1طبقات الشافعية ) 3(
  .65 / 1طبقات املفسرين ) 4(
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 )*75*(  

  م االصبهانى رواية أبى نعي
بطـرق عديـدة وألفـاظ كثـرية ، ) منقبـة املطهـرين ( أخـرج حـديث الثقلـني يف كتـاب  ـ 1

  .عن أيب سعيد اخلدري وزيد بن أرقم وأنس بن مالك والرباء ابن عازب وعن جبري بن مطعم
ويف كـالم العالمـة الـسخاوي  ) 355 / 1حليـة األوليـاء ( كما أخـرج احلـديث يف ـ  2

جــواهر ( وكــذلك يف كــالم العالمــة الــسمهودي يف ) خمطــوط  ـ رتقــاء الغــرفاســتجالب ا( يف 
  :  )خمطوط  ـ العقدين

ملا صدر رسول اهللا مـن  : قال 2 ، أو زيد بن أرقم 2عن حذيفة بن أسيد الغفاري « 
حجة الوداع ى أصحابه عن شـجرات بالبطحـاء متقاربـات أن ينزلـوا حتـتهن ، مث بعـث إلـيهن 

اين قـد : يـا أيهـا النـاس : مث قـام فقـال . الـشوك وعمـد إلـيهن فـصلى حتـتهنفقم ما حتتهن مـن 
نبــأين اللطيــف اخلبــري أنــه لــن يعمــر نــيب إال نــصف عمــر الــذي يليــه مــن قبلــه ، واين ال ظــن أن 

نـشهد أنـك : قـالوا ؟ يوشك أن أدعى فأجيب واين مسئول وانكم مسئولون ، فما أنتم قائلون
ألـيس تـشهدون أن ال الــه اال اهللا وأن  :فقــال .  خـرياقـد بلغـت وجهـدت ونــصحت فجـزاك اهللا

حممــدا عبــده ورســوله ، وأن جنتــه حــق ، ونــاره حــق ، وأن املــوت حــق ، وأن البعــث حــق بعــد 
بلـــى نـــشهد :  قـــالوا ؟املـــوت ، وأن الـــساعة آتيـــة ال ريـــب فيهـــا ، وان اهللا يبعـــث مـــن يف القبـــور

س ان اهللا مــوالي وأنـا وىل املـؤمنني وأنــا أوىل يــا أيهـا النـا:  مث قـال ؟اللهــم اشـهد : قـال ؟بـذلك
ا ـ اللهـم وال مـن وااله ، وعـاد مـن  ّـم من أنفسهم ، فمـن كنـت مـواله فهـذا مـواله ـ يعـىن علي

يــا أيهــا النــاس اىن فــرطكم وانكــم واردون علــي احلــوض ، حــوض أعــرض ممــا : مث قــال . عــاداه
، واين سـائلكم حـني تـردون علـي بني بـصرى اىل صـنعاء ، فيـه عـدد النجـوم قـدحان مـن فـضة 

 الثقــل األكــرب كتــاب اهللا عــز وجــل ســبب طرفــه بيــد ؟عــن الثقلــني فــانظروا كيــف ختلفــوين فيهمــا
اهللا وطرفــه بأيــديكم ، فاستمــسكوا بــه ال تــضلوا وال تبــدلوا ، وعــرتيت أهــل بيــيت فانــه قــد نبــأين 

  اللطيف 
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  .اخلبري اما لن ينقضيا حىت يردا علي احلوض
مـن طريـق سـلمة ابـن كهيـل عـن ) املختـارة ( والـضياء يف ) الكبـري ( رباين يف أخرجه الط

عنـــه بالـــشك يف صـــحابيته ، وأخرجـــه أبـــو نعـــيم يف ) الـــصحيح ( أىب الطفيـــل ومهـــا مـــن رجـــال 
  .».  ..احللية

  : ترجمته 
كـان ابـو نعـيم يف وقتـه مرحـوال اليـه ، : قال أمحد بن حممد بن مردويه «  :  ـ الذهبي1
يف أفــق مــن اآلفــاق احــد احفــظ منــه وال أســند منــه ، كــان حفــاظ الــدنيا قــد اجتمعــوا مل يكــن 

عنده وكل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريد اىل قريب الظهـر ، فـإذا قـام اىل داره رمبـا كـان يقـرأ 
  .عليه يف الطريق جزء ، مل يكن له غذاء سوى التسميع والتصنيف

بقــي احلــافظ أربــع : اب احلــديث يقولــون كــان أصــح: وقــال محــزة بــن العبــاس العلــوي 
  .)1(» عشرة سنة بال نظري ، ال يوجد ال شرقا وال غربا أعلى اسنادا منه وال أحفظ منه 

تاج احملدثني وأحد اعالم الدين ، لـه العلـو يف الروايـة واحلفـظ والفهـم «  :  ـ الصفدي2
ســارت يف الــبالد وانتفــع بــه أملــى يف فنــون احلــديث كتبــا . والدرايــة ، وكانــت الرحــال تــشد اليــه

  .)2(» العباد وامتدت أيامه حىت حلق األحفاد باألجداد وتفرد بعلو االسناد 
كــان مــن االعــالم . احلــافظ املــشهور صــاحب كتــاب حليــة األوليــاء«  :  ـ القنــوجى3

احملدثني واكابر احلفـاظ ، أخـذ عـن األفاضـل وأخـذوا عنـه وانتفعـوا بـه وكتابـه احلليـة مـن أحـسن 
  .)3(» ب الكت

   طبقات السبكى(و  ) 75 / 1 وفيات األعيان (و  170 / 3العرب ( وانظر 
__________________  

  .1096 / 3تذكرة احلفاظ ) 1(
  .81 / 7الوايف بالوفيات ) 2(
  .31التاج املكلل ) 3(
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 طبقــــــات (و  ) 474 / 2 طبقــــــات االســــــنوى (و  ) 52 / 3 مــــــرآة اجلنــــــان (و  ) 7 / 3
 (و  ) 162 / 2 املختصر (و  ) 301 / 1 طبقات ابن قاضي شهبة  (و ) 423احلفاظ 

 ) 30 / 5 النجوم الزاهـرة (و  ) 45 / 12 البداية والنهاية (و  ) 480 / 1تتمة املختصر 
  .وغريها ) 245 / 3 شذرات الذهب (و 

)*76*(  

  رواية ابى نصر العتبى 
.  ..«حيــث يقــول ) ميــىن التــاريخ الي( لقــد أشــار اىل حــديث الثقلــني يف صــدر كتابــه 

اىل أن قبــــضه اهللا جــــل ذكــــره اليــــه مــــشكور الــــسعي واألثــــر ، ممــــدوح النــــصر والظفــــر ، مرضــــي 
الــسمع والبــصر ، حممــود العيــان واخلــرب ، فاســتخلف يف أمتــه الثقلــني كتــاب اهللا وعرتتــه اللــذين 

عــرض ، حيميــان االقــدام أن تــزل ، واألحــالم أن تــضل ، والقلــوب أن متــرض ، والــشكوك أن ت
فمن سلك ما فقد سـلك اخليـار وأمـن العثـار وربـح اليـسار ، ومـن صـدف عنهمـا فقـد أسـاء 
االختيار وركب اخلـسار وارتـدف األدبـار ، أولئـك الـذين اشـرتوا الـضاللة باهلـدى ، فمـا رحبـت 

  .»جتارم وما كانوا مهتدين 

  : ترجمته 
 هو حملاسن األدب وبدائع النثـر أبو نصر حممد بن عبد اجلبار العتىب ،« : قال الثعاليب 

ولطــائف الــنظم ودقــائق العلــم كــالينبوع للمــاء والزنــد للنــار ، يرجــع معهــا اىل أصــل كــرمي وخلــق 
وكان فارق وطنه الري يف اقتبـال شـبابه وقـدم خراسـان علـى خالـه أيب نـصر العتـيب وهـو . عظيم

الوالـد الـشفيق اىل أن مـضى من وجوه املال ا وفضالئهم ، فلم يـزل عنـده كالولـد العزيـز عنـد 
أبو نـصر لـسبيله ، وتنقلـت بـأىب النـصر أحـوال واسـفار يف الكتابـة لألمـري أىب علـى ، مث لألمـري 

  أىب منصور سبكتكني مع أىب الفتح البسيت ، مث النيابة خبراسان لشمس املعايل



  نفحات األزهار................................................................................ 352

  .)1(» واستوطن نيسابور واقبل على خدمة اآلداب والعلوم 

)*77*(  

  ر البيهقي رواية أبى بك
وــذا االســناد عــن امحــد بــن « ذكــر روايتــه حلــديث الثقلــني اخلــوارزمي يف مناقبــه بقولــه 

أخربنـــا الـــشيخ الزاهـــد أبـــو  و:هـــو أبـــو بكـــر البيهقـــي ، حيـــث قـــال قبـــل ذلـــك [ احلـــسني هـــذا 
احلسن علي بن أمحد العاصمي اخلـوارزمي ، أخـربىن شـيخ القـضاة امساعيـل بـن أمحـد الـواعظ ، 

  .]و بكر أمحد بن احلسني البيهقي أخربىن أب
حدثنا أبو نـصر أمحـد بـن سـهل الفقيـه ببخـارى قـال : أخربنا أبو عبد اهللا ، قال : قال 

حدثنا حيىي بـن محـاد : حدثنا خلف بن سامل ، قال : حدثنا صاحل بن حممد احلافظ ، قال : 
 ثابــت ، عــن حــدثنا حبيــب بــن أىب: حــدثنا أبــو عوانــة عــن ســليمان األعمــش ، قــال : ، قــال 

ّملــا رجــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن حجــة  :أىب الطفيــل ، عــن زيــد بــن أرقــم ، قــال  ّ
كـــأين قـــد دعيـــت فأجبـــت ، اىن قـــد : الــوداع ونـــزل غـــدير خـــم أمـــر بـــدوحات فقممـــن مث قـــال 

تركــت فــيكم الثقلــني أحــدمها أكــرب مــن اآلخــر ، كتــاب اهللا وعــرتيت أهــل بيــيت ، فــانظروا كيــف 
ان اهللا عــز وجــل مــوالي : مث قــال .  فيهمــا ، فإمــا لــن يتفرقــا حــىت يــردا علــي احلــوضختلفــوين

من كنت وليـه فهـذا وليـه ، اللهـم وال مـن وااله : ّمث أخذ بيد علي فقال . وأنا موىل كل مؤمن
ّأنـت مسعـت مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: فقلـت . وعـاد مـن عـاداه مـا كـان :  فقـال ؟ّ

  .)2(» اال قد رآه بعينه ومسعه بأذنه يف الدوحات احد 
  كما تظهر روايته هلذا احلديث من عبارة احلموئي نقال عن ابن عمه

__________________  
  .397 / 4يتيمة الدهر ) 1(
  .93املناقب ) 2(
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  .)1(نظام الدين احلموي ، والقاضي البتاكشي 
ان اهــل بيتــه الــذين بــاب بيــ« يف غــري موضــع منــه ، ففــي ) ســننه ( وأخرجــه يف  : أقــول

 مبــاء 6قــام فينــا رســول اهللا « : أخرجــه عــن احلــاكم بــسنده عــن زيــد بــن أرقــم قــال » هــم آلــه 
ّيدعى مخا بني مكة واملدينة ّ..  . «)2(.  

ّـبـاب بيـان آل حممد الـذين حتـرم علـيهم الـصدقة « وبسنده عن زيد بـن أرقـم كـذلك يف 
  .)3(» املفروضة 

أخرجــه مــسلم يف « : وقــال » ب آداب القاضــي كتــا« وبــسنده عنــه أيــضا كــذلك يف 
  .)4(» الصحيح من حديث أيب حيان التيمي 

  : ترجمته 
ـــذهبي قـــال  البيهقـــي االمـــام احلـــافظ العالمـــة شـــيخ خراســـان ابـــو بكـــر أمحـــد بـــن « : ال

قـال عبـد الغــافر .  ..احلـسني بـن علـي بــن موسـى اخلـسروجردي البيهقـي ، صــاحب التـصانيف
وعـن امـام . قي على سرية العلماء قانعا باليسري مـتجمال يف زهـده وورعـهكان البيه: يف تارخيه 

مــا مــن شــافعي اال وللــشافعي عليــه منــة اال أبــا بكــر البيهقــي فــان لــه : احلــرمني أىب املعــايل قــال 
ذيـــل تـــاريخ ( املنـــة علـــى الـــشافعي لتـــصانيفه يف نـــصرة مذهبـــه قـــال أبـــو احلـــسن عبـــد الغـــافر يف 

يهقــي الفقيــه احلــافظ األصــويل الــدين الــورع ، واحــد زمانــه يف احلفــظ أبــو بكــر الب : )نيــسابور 
وفــرد أقرانــه يف اإلتقــان والــضبط ، مــن كبــار أصــحاب احلــاكم ويزيــد عليــه بــأنواع مــن العلــوم ، 
كتــب احلــديث وحفظــه مــن صــباه وتفقــه وبــرع وأخــذ يف األصــول ، وارحتــل اىل العــراق واجلبــال 

لــف جــزء مل يــسبقه اليــه أحــد ، مجــع بــني علــم احلــديث واحلجــاز ، مث صــنف وتواليفــه تقــارب أ
  والفقه وبيان علل

__________________  
  .233 / 2فرائد السمطني ) 1(
  .148 / 2سنن البيهقي ) 2(
  .30 / 7سنن البيهقي ) 3(
  .114 / 10سنن البيهقي ) 4(
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  .)1(» احلديث ووجه اجلمع بني األحاديث 
 وفيـات األعيـان (و  ) 346 / 2 معجـم البلـدان (و ) البيهقـي  ـ األنساب: ( وانظر 

 4 طبقــات الــسبكي (و  ) 81 / 3 مــرآة اجلنــان (و  ) 18 / 10 الكامــل (و  ) 57 / 1
 (و  ) 226 / 1 طبقـات ابـن قاضـي شـهبة (و  ) 198 / 1 طبقات االسـنوى (و  ) 8/ 

 (و  ) 433 طبقـــات احلفـــاظ (و  ) 516 / 1 تتمـــة املختـــصر (و  ) 185 / 2املختـــصر 
  .وغريها ) 28التاج املكلل 

)*78*(  

  رواية ابى غالب النحوي 
أخربنـا « : بالـسند اآليت ] املناقب [ لقد أخرج روايته حلديث الثقلني ، ابن املغازيل يف 

أبو عبد اهللا حممد بـن علـي الـسقطي ، ثنـا : أبو غالب حممد بن أمحد بن سهل النحوي ، ثنا 
أبو عامر العقدى عبـد : حممد بن أىب العوام الرياحي ثنا : ا أبو حممد عبد اهللا بن شوذب ، ثن

حممد بن طلحة ، عن األعمش ، عن عطية بن سعيد ، عـن أىب سـعيد : امللك بن عمر ، ثنا 
ّاخلــدري ان رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم قــال  ّاين أوشــك أن أدعـــى فأجيــب ، واين قـــد  :ّ

 الـــسماء اىل األرض وعـــرتيت أهـــل بيـــيت ، وان تركـــت فـــيكم الثقلـــني كتـــاب اهللا حبـــل ممـــدود مـــن
  .»اللطيف أخربين اما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض ، فانظروا ما ذا ختلفوين فيهما 

  : ترجمته 
( كمـا أوردنـا ترمجتـه يف جملـد حـديث الطـري عـن .  ..توجد يف كثـري مـن الكتـب املعتـربة

 ) 86 / 3 مــــرآة اجلنــــان (و )  12 ـ 11 / 2 اجلــــواهر املــــضية (و  ) 250 / 4العــــرب 
  .وغريها

__________________  
  .1132 / 3تذكرة احلفاظ ) 1(
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 )*79*(  

  رواية ابن عبد البر القرطبي 
خطبــــة الغــــدير املتــــضمنة لفــــضائل االمــــام أمــــري ) إزالــــة اخلفــــا ( ذكــــر الــــشاه ويل اهللا يف 

 ـ وهذا لفظ احلـاكم ـ غريمهاأخرج احلاكم ، وأبو عمرو و«  :ّاملؤمنني علي بن اىب طالب فقال 
ّملا رجع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن حجـة الـوداع ونـزل غـدير خـم  :عن زيد بن أرقم  ّ

ّكـأىن قـد دعيـت فأجبـت ، اين قـد تركـت فـيكم الثقلـني أحـدمها : أمر بدوحات فقممن فقال 
 وامــا لــن يتفرقــا أكــرب مــن اآلخــر ، كتــاب اهللا تعــاىل وعــرتيت ، فــانظروا كيــف ختلفــوين فيهمــا ،

ان اهللا عــز وجــل مــوالي وانــا ويل كــل مــؤمن ، مث أخــذ بيــد : حــىت يــردا علــي احلــوض ، مث قــال 
  .»من كنت وليه فهذا وليه ، اللهم وال من وااله ، وعاد من عاداه : علي فقال 

  : ترجمته 
أبــو عمــر فقيــه حــافظ : كــان فقيهــا عابــدا متهجــدا ، قــال احلميــدي «  : الــذهبيقــال 

ثــر عــامل بــالقراءات وبــاخلالف وبعلــوم احلــديث والرجــال ، قــدمي الــسماع مييــل يف الفقــه اىل مك
مل يكن أحد ببلدنا يف احلديث مثل قاسم بن حممـد : وقال أبو علي الغساين . أقوال الشافعي

ومل يكــن ابــن عبــد الــرب بــدوما وال متخلفــا : ّ، وأمحــد بــن خالــد اجلبــاب ، مث قــال أبــو علــي 
  .عنهما

كـان امامـا دينـا ثقـة متقنـا عالمـة متبحـرا صـاحب سـنة واتبـاع ، وكـان أوال أثريـا : ت قل
ظاهريا فيما قيل ، مث حتول مالكيا مع ميل بني اىل فقه الشافعي يف مـسائل وال ينكـر لـه ذلـك 

ومـن نظـر يف مـصنفاته بـان لـه منزلتـه مـن سـعة العلـم وقــوة . فانـه ممـن بلـغ رتبـة األئمـة اتهـدين
ّيالن الذهن ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرتك اال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، الفهم وس ّ

ولكن إذا اخطأ امام يف اجتهاده ال ينبغي لنا أن ننسى حماسنه ونغطـي معارفـه بـل نـستغفر اهللا 
  .له ونعتذر عنه
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  .ابن عبد الرب امام عصره ، وواحد دهره يكىن أبا عمر: قال أبو القاسم ابن بشكوال 
مل يكـن باألنـدلس مثـل اىب : مسعت ابـا الوليـد البـاجى يقـول : قال أبو علي بن سكرة 

  .)1(» عمر بن عبد الرب يف احلديث ، وهو أحفظ اهل املغرب 
 تـذكرة احلفـاظ (و  ) 348 / 2 وفيـات األعيـان (و ) القـرطيب  ـ األنـساب: ( وانظـر 

 / 1 تتمــة املختــصر (و  ) 187 / 2 املختــصر (و  ) 255 / 3 العــرب (و  ) 1128 / 3
  .وغريها ) 153 التاج املكلل (و  ) 436 طبقات احلفاظ (و  ) 521

)*80*(  

  رواية الخطيب البغدادي 
أخرجـه ابـن « :تظهر روايته حلديث الثقلـني مـن مراجعـة عبـارة البدخـشاين حيـث يقـول 

ّاين تركـت فـيكم مـا  :بلفـظ  ـ اى عـن جـابر ـ عنـه) املتفـق واملتفـرق ( اىب شـيبة ، واخلطيـب يف 
  .»لن تضلوا بعدي ان اعتصمتم به ، كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت 

تـاريخ (  يف 6وهو بسنده عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسـيد عـن رسـول اهللا : أقول 
  .لكن برته األمناء على احلديث ) 442 / 8بغداد 

  : ترجمته 
كــان مــن .  ..لــشام والعــراقاخلطيــب احلــافظ الكبــري االمــام حمــدث ا«  : الــذهبيقــال 

: قــال ابــن مــاكوال .  ..كبــار الــشافعية ، تفقــه بــأىب احلــسن بــن احملــاملي وبالقاضــي أىب الطيــب
كان أبو بكر اخلطيب آخر األعيان ممن شاهدناه معرفة وحفظا واتقانا وضبطا حلـديث رسـول 

  ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________________  

  . ملخصا153 / 18سري أعالم النبالء ) 1(
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  . ..وتفننا يف علله وأسانيده وعلما بصحيحه وغريبه وفرده ومنكره ومطروحة
كان اخلطيب مهيبـا وقـورا ثقـة متحريـا ، حـسن اخلـط ، كثـري : قال أبو سعد السمعاين 

  . ..الضبط ، فصيحا ختم به احلفاظ
س الرؤسـاء ، مات هذا العلم بوفـاة اخلطيـب ، وقـد كـان رئـي: قال أبو احلسن اهلمذاين 

تقـــدم اىل الوعـــاظ واخلطـــاب أن ال يـــرووا حـــديثا حـــىت يعرضـــوه علـــى أيب بكـــر ، وأظهـــر بعـــض 
ّاليهــود كتابــا بإســقاط النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم اجلزيــة عــن اخليــابرة ، وفيــه شــهادة الــصحابة ّ .

 فيــه شــهادة:  قـال ؟ قيـل مــن أيــن قلـت هــذا؟هـذا مــزور: فعرضـه الــوزير علـى أيب بكــر ، فقــال 
  . وفيه شهادة سعيد بن معاذ ومات قبل خيرب بسنني؟معاوية وهو أسلم عام الفتح بعد خيرب

  .)1(» .  ..واخلطيب امام مصنف حافظ مل يدرك مثله: قال شباع الذهلي 
 / 1 وفيـات األعيـان (و  ) 25 / 10 الكامـل (و ) اخلطيـب  ـ األنـساب: ( وانظـر 

 ) 187 / 2 املختــــصر (و  ) 211 / 1الم  دول اإلســــ(و  ) 253 / 3 العــــرب (و  ) 27
 29 / 4 طبقات الـسبكي (و  ) 87 / 3 مرآة اجلنان (و  ) 520 / 1 تتمة املختصر (و 
 ) 32 التـاج املكلـل (و  ) 434 طبقـات احلفـاظ (و  ) 201 / 1 طبقات االسـنوي (و ) 

  .وغريها من املصادر التارخيية والرجالية

)*81*(  

  غندجاني رواية ابى محمد الحسن ال
أخربنــا احلــسن بــن أمحــد « : أورد احلــديث ابــن املغــازيل يف كتــاب املناقــب بالــسند اآليت 

حممــد بــن : علــي بــن حممــد املــصري ، ثنــا : أمحــد بــن حممــد ، ثنــا : بــن موســى الغنــدجاين ثنــا 
عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن طلحــة ، عــن أبيــه ، عــن : مــصرف بــن عمــر ، ثنــا : عثمــان ، ثنــا 

  عطية ، عن أيب سعيد اخلدري األعمش ، عن 
__________________  

  .1135 / 3تذكرة احلفاظ ) 1(
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ّقـــال رســــول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســــلم : قـــال  ّأوشـــك أن ادعـــى فأجيــــب واين تـــارك فــــيكم  :ّ
  .)1(» الثقلني كتاب اهللا عز وجل وعرتيت أهل بييت ، فانظروا ما ذا ختلفوين فيهما 

  : ترجمته 
 أبــو حممــد احلــسن بــن موســى الغنــدجاين ، كــان شــيخا ثقــة صــدوقا « :  الــسمعانيقــال

سكن واسط بآخره ، مسـع ببغـداد مـع ابـن عمـه أبـا طـاهر املخلـص ، وأبـا حفـص الكنـاين وأبـا 
  .أمحد الفرضي وأبا عبد اهللا بن دوست العالف

روى يل عنــه أبــو عبــد اهللا حممــد بــن علــي بــن اجلــاليب الثقــة ، وكانــت والدتــه يف شــوال 
  .)2( » 467 ، ووفاته يف مجادى االوىل سنة 282سنة 

)*82*(  

  ابن المغازلي  ـ رواية على بن محمد الطيب
  :أخرج حديث الثقلني يف كتابه بعدة طرق نقتصر هنا على واحد منها 

أخربنــا أبــو طالــب حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان املعــروف بــابن الــصرييف البغــدادي قــدم « 
نـا أبـو احلـسني عبيــد اهللا بـن أمحـد بـن يعقـوب بــن : ائــة ، قـال علينـا واسـطا سـنة أربعـني وأربعم

ثنـا  ـ وهـو ابـن بقيـة الواسـطي ـ وهبـان: ّالبواب ، نا حممد بن حممد بن سـليمان الباغنـدي ، نـا 
: خالد بن عبد اهللا ، عن احلسن بن عبد اهللا ، عن أيب الضحى ، عـن زيـد بـن أرقـم ، قـال : 

اين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت أهــل بيــيت ،  :ّلم ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســ
  .)3(» واما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض 

__________________  
  .235: املناقب ) 1(
  .الغندجاين ـ األنساب) 2(
  .236 ـ 234املناقب ) 3(
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  : ترجمته 
رمجتـــه يف بعــــض تـــرجم لـــه كبـــار علمـــاء أهـــل الـــسنة يف كتـــبهم املعتمـــدة ، وقـــد ذكرنـــا ت

  .جملدات هذا الكتاب

)*83*(  

  رواية محمد بن فتوح الحميدي 
انطلقــت أنــا  :عــن يزيــد بــن حيــان ، قــال «  :لقــد أخــرج حــديث الثقلــني بالــسند اآليت 

لقـد  :وحصني بن سرية ، وعمرو بـن مـسلم اىل زيـد بـن أرقـم ، فلمـا جلـسنا اليـه قـال حـصني 
ّد ما مسعت من رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلملقيت يا زيد خريا كثريا ، حدثنا يا زي : قـال . ّ

 واهللا لقــد كــربت ســين وقــدم عهــدي ونــسيت بعــض الــذي كنــت أعــي مــن رســول ؟يــا ابــن أخــي
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوه ، ومـاال فـال تكلفونيـه قـام رسـول اهللا : مث قـال . ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم يوما فينا خطيبا مباء ي دعى مخا بني مكة واملدينة ، فحمد اهللا وأثىن عليـه ّ
 فإمنــا أنـــا بــشر يوشـــك أن يــأتيين رســـول ريب ؟أمــا بعـــد ، أيهــا النـــاس: ، ووعــظ وذكــر مث قـــال 

فأجيــب ، وأنـــا تـــارك فــيكم الثقلـــني أوهلمـــا كتــاب اهللا فيـــه اهلـــدى والنــور ، فخـــذوا بكتـــاب اهللا 
وأهل بييت ، أذكركم اهللا يف أهـل : مث قال فحث على كتاب اهللا ورغب فيه ، . واستمسكوا به

نـساؤه مـن :  قـال ؟ ألـيس نـساؤه مـن أهـل بيتـه؟ومـن أهـل بيتـه يـا زيـد: فقال له حصني . بييت
كتـــاب اهللا فيـــه  : وزاد يف حـــديث جريـــر .أهـــل بيتـــه ولكـــن أهـــل بيتـــه مـــن حـــرم الـــصدقة بعـــده

  .ه ضلاهلدى والنور ، من استمسك به وأخذ به كان على اهلدى ومن أخطأ
أال واين  :غــري أنــه قــال .  ..يف حــديث ســعيد بــن مــسروق عــن يزيــد بــن حيــان ، حنــوهو

تارك فيكم ثقلني أحدمها كتاب اهللا وهو حبل اهللا ، من اتبعه كان على اهلـدى ومـن تركـه كـان 
ال ، أمي اهللا ان املرأة تكون مع الرجل :  قال ؟نساؤه؟ من أهل بيته: وفيه فقلنا . على الضاللة

  صر مث الدهر مث يطلقهاالع
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  .)1(» أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده : أهل بيته . فرتجع اىل أبيها وقومها

  : ترجمته 
أحد حفـاظ عـصره ، صـنف التـصانيف ومجـع اجلمـوع ، فنـسب اىل «  :  ـ السمعاني1

  .)2(» .  ..جده االعلى
هـــة واملعرفـــة واإلتقـــان كـــان موصـــوفا بالنبا.  ..احلـــافظ املـــشهور«  :  ـ ابـــن خلكـــان2

  .)3(» والدين والورع ، وكانت له نغمة حسنة يف قراءة احلديث 
احلميــدي احلــافظ الثبــت القــدوة حــدث عــن ابــن حــزم فــأكثر ، وعــن «  :  ـ الــذهبي3

ــــرحيم البخــــاري وأىب  ــــد ال أيب عبــــد اهللا القــــضاعي ، وأىب عمــــرو بــــن عبــــد الــــرب ، وأىب زكريــــا عب
بــد الـصمد بــن املــأمون وأىب بكـر اخلطيــب وأيب جعفـر بــن مــسلمة القاسـم اجليــاىن الدمـشقي وع

وأيب غالب بن بشران اللغوي ، ومل يزل يسمع ويكثر وجيد حـىت كتـب عـن أصـحاب اجلـوهري 
  . ..وابن املذهب

 مل أر مثل صـديقنا احلميـدي يف نزاهتـه وعفتـه وتـشاغله بـالعلم: قال األمري ابن ماكوال 
...  

مل تر عينـاي مثـل احلميـدي يف فـضله ونبلـه : لماسي قال أىب وقال حيىي بن ابراهيم الس
وكـان ورعـا ثقـة امامـا يف احلـديث وعللـه ورواتـه ، : قـال . وغزارة علمه وحرصه على نشر العلم

متحققـا يف علــم التحقيــق واألصــول علــى مــذهب أصــحاب احلــديث مبوافقــة الكتــاب والــسنة ، 
  .)4(» ة والرتسل فصيح العبارة ، متبحرا يف علم األدب والعربي

__________________  
  .خمطوط ـ اجلمع بني الصحيحني) 1(
  .احلميدي ـ األنساب) 2(
  .410 / 3وفيات األعيان ) 3(
  .1218 / 4تذكرة احلفاظ ) 4(
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ــ الــصفدي 4 كــان مــن كبــار احلفــاظ ثقــة متــدينا بــصريا باحلــديث عارفــا بفنونــه ، «  : ـ
  .)1(» اهري املذهب حسن النغمة بالقراءة ، مليح النظم ، ظ

 طبقـــــات (و  ) 12 / 2 تتمـــــة املختـــــصر (و  ) 149 / 3مـــــرآة اجلنـــــان : ( وانظـــــر 
  .وغريها) خمطوط  ـ  تراجم احلفاظ(و  ) 447احلفاظ 

)*84*(  

  رواية ابى المظفر السمعاني 
 :املعروفــة بفــضائل الــصحابة بالــسند اآليت ] الرســالة القواميــة [ أورد حــديث الثقلــني يف 

ّ ، عـن النـيب صـلى اهللا عليـه 2لحة بن مصرف ، عن عطية ، عـن أىب سـعيد اخلـدري عن ط« 
كتـاب اهللا حبـل ممـدود : اين أوشك أن أدعى فأجيب ، واين تارك فيكم الثقلـني  :ّوسلم قال 

من السماء اىل األرض وعرتيت أهل بييت ، وان اللطيف اخلبري أخربين أما لن يتفرقا حـىت يـردا 
  .»علي احلوض 

  : جمته تر
ترجم له مشاهري علماء أهل الـسنة يف كتـبهم الرجاليـة والتارخييـة ، وقـد ذكرنـا ترمجتـه يف 

  :ونذكر هنا طرفا منها . جملد حديث الطري
ــ ابــن خلكــان 1 وكــان جــده املنــصور امــام « :  عنــد ترمجــة حفيــده صــاحب األنــساب ـ

 املـــذهب ، متعينـــا عنـــد عـــصره بـــال مدافعـــة ، أقـــر لـــه بـــذلك املوافـــق واملخـــالف ، وكـــان حنفـــي
 )رض( وظهر له باحلجـاز مقتـضى انتقالـه اىل مـذهب الـشافعي 462أئمتهم ، فحج يف سنة 

لقـى بـسبب انتقالـه حمنـا وتعـصبا شـديدا فـصرب علـى ذلـك ، وصـار امـام ) مرو ( فلما عاد اىل 
وصـــنف يف مـــذهب االمـــام الـــشافعي ويف غـــريه مـــن العلـــوم . الـــشافعية بعـــد ذلـــك يـــدرس ويفـــيت

  انيفتص
__________________  

  .317 / 4الوايف بالوفيات ) 1(
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  .)1(» كثرية 
تفقه على والده حىت بـرع يف فقـه أىب حنيفـة وصـار مـن فحـول النظـر «  :  ـ الداودي2

، ومكــــث كــــذلك ثالثــــني ســــنة ، مث صــــار اىل مــــذهب الــــشافعي وأظهــــر ذلــــك يف ســــنة مثــــان 
ش العوام ، فخرج منهـا وخـرج معـه طائفـة وسبعني وأربعمائة ، فاضطرب أهل مرو لذلك وتشو

  .)2(» .  ..من الفقهاء وقصد نيسابور
 ) 151 / 3 مرآة اجلنـان (و  ) 326 / 3 العرب (و ) السمعاين  ـ األنساب( وانظر 

 / 2 دول اإلسالم (و  ) 29 / 2 طبقات االسنوي (و  ) 235 / 5 طبقات السبكى (و 
  .وغريها ) 13

)*85*(  

   احمد البيهقي رواية اسماعيل بن
  .للخوارزمي) املناقب ( تظهر روايته حلديث الثقلني من مراجعة كتاب 

  : ترجمته 
امساعيل بن أمحد بـن احلـسني اخلـسروجردي ، شـيخ القـضاة ابـو علـي «  : ـ السبكى 1

ولـــد االمـــام اجلليـــل احلـــافظ أىب بكـــر البيهقـــي ، تفقـــه علـــى أبيـــه وختـــرج بـــه يف احلـــديث وســـافر 
ل خــوارزم فــسكن ــا مــدة ، وويل ــا اخلطابــة وتــدريس الــشافعية والقــضاء مــن الكثــري ، ودخــ

وراء جيحـون الـذي كـان برســم أصـحاب الـشافعي ، مث سـافر اىل بلــخ واقـام ـا مـدة ، مث عــاد 
  اىل بيهق بعد ما

__________________  
  .380 / 2وفيات األعيان ) 1(
  .339 / 2طبقات املفسرين ) 2(
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  .)1(» ني سنة غاب عنها حنو ثالث
ــ االســنوى 2 وكــان لــه ولــد فقيــه حمــدث يقــال لــه أبــو « :  بعــد ذكــر أىب بكــر البيهقــي ـ

  .)2(» تويل القضاء والتدريس واخلطابة مبا وراء النهر . علي امساعيل ، ويلقب شيخ القضاة
امساعيــل بــن امحــد بــن احلــسني البيهقــي االمــام ابــن االمــام بيهــق ، «  : ـــ ابــن الــوردي 3

  .)3( » 428 سنة ومولده

)*86*(  

  رواية محمد بن طاهر المقدسي 
للمقريـزى ، حيـث يقـول ) املقفـى ( تظهر روايته حلـديث الثقلـني مـن مراجعـة ترمجتـه يف 

  .»ّاين تارك فيكم الثقلني : وكتاب طريق حديث .  ..«: يف ضمن مؤلفاته 
جــــــواهر ( والــــــسمهودي يف ) اســــــتجالب ارتقــــــاء الغــــــرف « ورواه عنــــــه الــــــسخاوي يف 

  .)العقدين 

  : ترجمته 
أبــو الفــضل حممــد بــن طــاهر بــن علــي بــن أمحــد املقدســي احلــافظ «  : ـــ ابــن خلكــان 1

املعــروف بــابن القيــسراين ، كــان أحــد الرحــالني يف طلــب العلــم واحلــديث مســع باحلجــاز والــشام 
  ومصر والثغور واجلزيرة والعراق واجلبال

__________________  
  .44 / 7طبقات الشافعية ) 1(
  .200 / 1طبقات الشافعية ) 2(
  .31 / 2تتمة املختصر ) 3(
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وكـــان مـــن املـــشهورين بـــاحلفظ واملعرفـــة بعلـــوم . وفـــارس وخوزســـتان وخراســـان واســـتوطن مهـــذان
  .)1(» وله يف ذلك مصنفات وجمموعات تدل على غزارة علمه وجودة معرفته . احلديث

أحفــظ : ن امساعيــل احلــافظ يقــول مسعــت حممــد بــ: قــال ابــن عــساكر «  : ـــ الــذهبي 2
كـــان ابـــن طـــاهر أحـــد احلفـــاظ ، حـــسن : وقـــال أبـــو زكريـــا ابـــن منـــدة . مـــن رأيـــت ابـــن طـــاهر

 االعتقــاد ، مجيــل الطريقــة ، صــدوقا عاملــا بالــصحيح والــسقيم ، كثــري التــصانيف ، الزمــا لألثــر
 طلــب بلــت الــدم يف: مسعــت ابــن طــاهر يقــول : قــال ابــن مــسعود عبــد الــرحيم احلــاجي . ..

كنت أمشى حافيا يف احلر فلحقين ذلك ، ومـا ركبـت . احلديث مرتني ، مرة ببغداد ومرة مبكة
دابــة قــط يف طلــب احلــديث ، وكنــت أمحــل كتــيب علــى ظهــري ، ومــا ســألت يف حــال الطلــب 

  .)2(» .  ..أحدا ، كنت أعيش على ما يأتى
  . )14 / 4العرب يف خرب من غرب (  يف  ـ والذهبي3
  .مبثل ما تقدم ) 195 / 3مرآة اجلنان (  يف عي ـ والياف4
كـان ثقـة صـدوقا ، حافظـا ، عاملـا بالـصحيح « ) : التـاريخ املقفـى (  يف  ـ المقريزى5

والــسقيم ، حــسن املعرفــة بالرجــال واملتــون ، كثــري التــصانيف ، جيــد اخلــط الزمــا لألثــر ، بعيــدا 
  .»ر ، كثري احلج والعمرة من الفضول والتعصب ، خفيف الروح ، قوي السري يف السف

  .بنحو ما تقدم ) 452طبقات احلفاظ (  يف  ـ السيوطي6
__________________  

  .415 / 3وفيات األعيان ) 1(
  .1242 / 4تذكرة احلفاظ ) 2(
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 )*87*(  

  رواية شيرويه الديلمي 
ّاىن تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب  :زيــد بــن أرقــم «  :أخــرج حــديث الثقلــني بــاللفظ اآليت 

اهللا فـيكم منـه حبـل ، مــن اتبعـه كـان علـى اهلــدى ومـن تـرك كـان علــى الـضاللة ، وأهـل بيــيت ، 
  .»األخذ ما ثقيل : أذكركم اهللا يف أهل بييت ، ولن يتفرقا حىت يردا علي احلوض ـ يعين 

  .)1(عن أيب سعيد اخلدري و

  : ترجمته 
 / 3 مـــرآة اجلنـــان (و  ) 53 / 4تـــذكرة احلفـــاظ ( وتوجـــد ترمجـــة شـــريويه الـــديلمي يف 

ــــــــشافعية للــــــــسبكى (و  ) 198  (و  ) 104 / 2 االســــــــنوى (و  ) 229 / 4 طبقــــــــات ال
  .وغريها من كتب الرتاجم املشهورة ) 482طبقات احلفاظ 

)*88*(  

  محيي السنة ـ رواية البغوي
ح عنـد ذكـر األحاديـث الـصحا) املـصابيح ( لقـد أخـرج حـديث الثقلـني يف كتـاب  ـ 1

ّقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطيبا مباء يدعى مخا بني مكـة «  :قال عن زيد بن أرقم  ّ
امنـا أنـا بـشر : أمـا بعـد ، أيهـا النـاس : واملدينة ، فحمد اهللا وأثـىن عليـه ووعـظ وذكـر ، مث قـال 

يوشــك أن يــأتيىن رســول ريب فأجيــب ، وأنــا تــارك فــيكم الثقلــني أوهلمــا كتــاب اهللا فيــه اهلــدى 
  والنور فخذوا

__________________  
  .166 / 1فردوس االخبار ) 1(
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بكتاب اهللا واستمسكوا به ، وأهل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف أهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف أهـل بيـيت 
  .)1(» ، أذكركم اهللا يف أهل بييت 

  .)2(كما أورد احلديث يف نفس الكتاب عند ذكر األحاديث احلسان عن جابر  ـ 2
ّيضا عند تفسري آية املودة وأخرج احلديث أ ـ 3

)3(.  
ِ سنـفرغ لكم أيه الثـقالن (كما أخرجه عند تفسري قوله تعاىل  ـ 4 َ  َ ُ ُ َْ ْ َ ُ َ َ( )4(.  
أيضا على ما ستأتى االشارة اليه يف عبارة اخللخايل يف ) شرح السنة ( وأخرجه يف  ـ 5

  .)املفاتيح ( 

  : ترجمته 
 مــشكاة (و ) جــامع األصــول : ( ة ، مثــل وقــد تــرجم للبغــوي يف مجيــع املعــاجم املعتــرب

 دول (و  ) 535 العــرب حــوادث (و  ) 1281 / 4 تــذكرة احلفــاظ (و  ) 4 / 1املــصابيح 
)  أشــــــعة اللمعـــــــات (و )  املرقــــــاة (و  ) 263 / 3 مــــــرآة اجلنــــــان (و  ) 39 / 2اإلســــــالم 

  .وغريها

)*89*(  

  رواية رزين العبدري 
ّقال رسول اهللا صـلى :  عن زيد بن أرقم ، قال « :أخرج حديث الثقلني باللفظ اآليت 

ّاين تـــارك فـــيكم مـــا ان متـــسكتم بـــه لـــن تـــضلوا بعـــدي ، أحـــدمها أعظـــم مـــن  :ّاهللا عليـــه وســـلم 
  اآلخر ، وهو كتاب اهللا حبل ممدود من السماء اىل 

__________________  
  .593 / 5مصابيح السنة بشرح القاري ) 1(
  .600 / 5املصدر نفسه ) 2(
  .101 / 6معامل التنزيل ) 3(
  .6 / 7املصدر ) 4(
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األرض ، وعرتيت اهل بيـيت ، لـن يفرتقـا حـىت يـردا علـي احلـوض ، فـانظروا كيـف ختلفـوين فيهمـا 
 «)1(.  

ورواه عنــه أيــضا بلفــظ آخــر ، كمــا ســتعلم روايتــه هلــذا احلــديث مــن تــصريح ســبط ابــن 
  .اجلوزي

  : ترجمته 
ري من كتب الرتاجم واحلـديث وجتـدها يف الكتـب ترجم له كبار علماء أهل السنة يف كث

  :التالية أمساؤها 
 ) 30 / 2 دول اإلســالم (و  ) 1257 / 4 تــذكرة احلفــاظ (و  ) 37 / 4العــرب ( 

 (و )  طبقـات االسـنوى (و  ) 75 / 7 طبقات السبكي (و  ) 213 / 3 مرآة اجلنان (و 
 (و  ) 361 / 2 اخلمـيس (و  ) 205 / 1 طبقات املفسرين (و  ) 457طبقات احلفاظ 

  .وغريها ) 41التاج املكلل 

)*90*(  

  رواية عبد الوهاب األنماطي 
  .تظهر روايته احلديث الثقلني من مراجعة عباريت ابن اجلوزي وسبطه

  : ترجمته 
هو احلـافظ ، ثقـة ، مـتقن ، واسـع الروايـة دائـم البـشر : قال السمعاين «  :  ـ الذهبي1

ر ، حــسن املعاشــرة ، مجــع الفوائــد وخــرج التخــاريج ، قلمــا بقــي مــن ، ســريع الدمعــة عنــد الــذك
جـــزء مـــروي إال قـــد قـــرأه وحـــصل نـــسخته ، ونـــسخ الكتـــب الكبـــار مثـــل الطبقـــات البـــن ســـعد 

  كان متفرغا للحديث ، اما. وتاريخ اخلطيب
__________________  

  .خمطوط ـ اجلمع بني الصحاح الستة) 1(
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  .كان ال جيوز اإلجازة على اإلجازة ، وصنف يف ذلكأن يقرأ عليه أو ينسخ شيئا ، و
  .كان عبد الوهاب رفيقنا حافظا ثقة ، لديه معرفة جيدة: قال السلفي 

كـان بقيـة الـشيوخ ، مسـع الكثـري ، وكـان يفهـم ، مـضى مـستورا وكـان : قال ابن ناصـر 
  .)1(» ثقة ، ومل يتزوج قط 

  . )104 / 4العرب يف خرب من غرب ( وكذلك يف  ـ 2
  . )268 / 3مرآة اجلنان ( واليافعي يف  ـ 3
األمناطي احلافظ العامل ، حمدث بغداد ، أبو الربكات عبـد الوهـاب بـن  «  ـ السيوطي4

حــافظ مــتقن جــامع ، واســع الروايــة ، مجــع :  قــال أبــو ســعد  ....املبــارك بــن أمحــد البغــدادي
  .)2(» وخرج ، وكان ال جيوز اإلجازة على اإلجازة 

)*91*(  

  اية القاضي عياض اليحصبى رو
  .)الشفاء بتعريف حقوق املصطفى ( أخرج حديث الثقلني يف  ـ 1

  :حيث قال 
ّاين تــارك فــيكم مــا ان أخــذمت بــه لــن تــضلوا كتــاب اهللا  :وقــال عليــه الــصالة والــسالم « 

  .)3(» وعرتيت أهل بييت ، فانظروا كيف ختلفوين فيهما 
ّنبينا صلى اهللا عليه وسلم املغفور له مـا تقـدم وهذا « : كما قال يف نفس الكتاب  ـ 2 ّ

من ذنبه وما تأخر ، قد طلب التنصل يف مرضه ممن كان له عليه مال أو حق يف بدن ، وأقاد 
من نفسه وماله ، وأمكن من القصاص منـه علـى مـا ورد يف حـديث الفـضل وحـديث الوفـاة ، 

  .)4(» صار عيبته وأوصى بالثقلني بعده كتاب اهللا عز وجل وعرتته ، وباألن
__________________  

  .1282 / 4تذكرة احلفاظ ) 1(
  .464: طبقات احلفاظ ) 2(
  .485الشفاء بشرح القاري ) 3(
  .658 ـ 657املصدر ) 4(
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  : ترجمته 
كان امام وقتـه يف احلـديث وعلومـه ، والنحـو واللغـة وكـالم العـرب «  :  ـ ابن خلكان1

  .)1(»  املفيدة وصنف التصانيف. وأيامهم وأنسام
هــو مــن أهــل العلــم واليقــني والــذكاء والفهــم ، : قــال ابــن بــشكوال «  :  ـ الــذهبي2

استقــضى ببــسته مــدة طويلــة محــدت ســريته فيهــا ، مث نقــل عنهــا اىل قــضاء غرناطــة فلــم تطــل 
  .)2(» مدته ا ، وقدم علينا قرطبة فأخذنا عنه 

  . )122 / 4العرب ( ويف  ـ 3
  .مبثل ما مر ) 282 / 3 مرآة اجلنان (واليافعي يف  ـ 4
القاضــي عيــاض بــن موســى بــن عيــاض البــسيت مبــراكش ومولــده « : ابــن الــوردي  ـ 5

»  ، أحــد األئمــة احلفــاظ احملــدثني األدبــاء ، وتآليفــه واشــعاره شــاهدة بــذلك 476بــسبتة ســنة 
)3(.  

و واللغــة كــان امــام احلــديث يف وقتــه واعلــم النــاس بعلومــه ، والنحــ«  :  ـ الــسيوطي6
  .)4(» .  ..وكالم العرب وأيامهم وأنسام

  .ترمجة طويلة ) 18 / 2طبقات املفسرين  (  ـ الداودي7
  .)مقاليد األسانيد (  يف  ـ والثعالبي8
  . )95التاج املكلل (  يف  ـ والقنوجى9

)*92*(  

  رواية ابى محمد العاصمي 
وذلـك ) خمطـوط  ـ رة هـل أتـىزين الفـىت يف تفـسري سـو( أخرج حديث الثقلني يف كتابه 
  :يف سياق طرق حديث السفينة بقوله 

__________________  
  .152 / 3وفيات األعيان ) 1(
  .1304 / 4تذكرة احلفاظ ) 2(
  .72 / 2تتمة املختصر ) 3(
  .468: طبقات احلفاظ ) 4(
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 بـن أخربنـا الـشيخ أبـو إسـحاق ابـراهيم: أخربىن شيخي االمام رمحة اهللا عليه ، قال  « 
ــــه ، قــــال  ــــن اهليــــاج : جعفــــر الــــشورميىن رمحــــة اهللا علي ــــو احلــــسن علــــي بــــن يــــونس اب أخربنــــا أب

حــدثنا احلــسني بــن عبــد اهللا ، وعمــران بــن عبــد اهللا ، وعيــسى بــن علــي ، : األنــصاري ، قــال 
حــدثنا عبــد الــرمحن بــن صــاحل ، قــال حــدثنا علــي بــن عــابس ، : وعبــد الــرمحن النــسائي ، قــالوا 

مــن : رأيــت أبــا ذر متعلقــا ببــاب الكعبــة وهــو يقــول  :، عــن حــنش ، قــال عــن أىب إســحاق 
فحــدثين بعــض أصـحاىب أنــه مسعــه : قــال حـنش . يعـرفين فليعــرفين ، ومـن مل يعــرفين فأنــا أبـو ذر

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يقول  اين تارك فيكم الثقلني ، كتاب اهللا وعرتيت أهل : ّ
 حىت يردا علي احلوض ، أال وان أهل بييت فيكم مثل باب بـىن إسـرائيل بييت ، فإما لن يتفرقا

  .)1(» ومثل سفية نوح 
كما ذكر احلديث بسند زيد بن أرقـم يف سـياق طـرق حـديث الغـدير أيـضا يف الكتـاب 

  .املذكور

)*93*(  

  )اخطب خوارزم ( رواية الموفق بن أحمد 
  :آليت بالسند ا) املناقب ( أورد حديث الثقلني يف كتابه 

قـال [ العاصمي اخلوارزمي ] أمحد [ أخربىن الشيخ الزاهد ابو احلسن علي بن حممد « 
[ أخربنـــا ] قـــال [ شـــيخ القـــضاة امساعيـــل بـــن أمحـــد الـــواعظ ] الـــشيخ ] [ أخـــربىن [ أخربنـــا ] 

[ هـذا  ـ وـذا االسـناد عـن أمحـد بـن احلـسني.  ..أبو بكر أمحـد بـن احلـسني البيهقـي] أخربىن 
[ حدثنا أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخـارى  و:أبو عبد اهللا قال ] أخربىن [ خربنا أ] قال 
] قــال [ خلــف بــن ســامل ] حــدثين [ حــدثنا ] قــال [ حــدثنا صــاحل بــن حممــد احلــافظ ] قــال 

حـدثنا أبـو عوانـة ، عـن سـليمان األعمـش ، قـال ] قـال [ حيىي ابن محـاد ، ] حدثين [ حدثنا 
  حدثنا: 

__________________  
  .خمطوط ـ زين الفىت) 1(
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ملـــا رجـــع  :حبيـــب بـــن أيب ثابـــت ، عـــن أيب الطفيـــل ، عـــن زيـــد بـــن أرقـــم ، قـــال ] حـــدثين  [ 
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن حجــة الــوداع ونــزل غــدير خــم أمــر بــدوحات فقممــن مث  ّ

 من اآلخـر فيكم الثقلني أحدمها أكرب] قد تركت [ كأين قد دعيت فأجبت واىن تارك : قال 
كيـف ختلفـوين فيهمـا ، فإمـا لـن يتفرقـا ] فـانظروا [ ، كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت ، فانظروىن 

مث ] ومؤمنـة [ كـل مـؤمن ] ويل [ ان اهللا عـز وجـل مـوالي : حىت يردا علي احلـوض ، مث قـال 
. اهمــن كنــت وليــه فهــذا وليــه ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاد:  فقــال 7ّأخــذ بيــد علــي 

ّمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم] ذلك [ أنت مسعت : فقلت  مـا كـان ] نعـم [  : فقـال ؟ّ
  .»يف الدوحات أحد اال قد رآه بعينه ومسعه بأذنه 

  : ترجمته 
 اجلــواهر املــضية (و  ) 568حــوادث  ـ شــذرات الــذهب( وتوجــد ترمجــة اخلــوارزمي يف 

 العقــــد الثمــــني يف (و ) ت اللغــــويني والنحــــاة  بغيــــة الوعــــاة يف طبقــــا(و ) يف طبقــــات احلنفيــــة 
  .)حديث التشبيه ( وستأيت ترمجته عن املصادر املذكورة وغريها يف قسم ) تاريخ البلد االمني 

)*94*(  

  رواية ابن عساكر الدمشقي 
عنــد ذكــر طــرق حــديث الغــدير وقــال يف ) تارخيــه ( أخــرج حــديث الثقلــني ابــن كثــري يف 

   :بوذ املكي ما يلي اية رواية معروف بن خر
  .)1(» رواه ابن عساكر من طوله بطريق معروف كما ذكرناه « 

كمــا يظهــر لــك روايــة ابــن عــساكر هلــذا احلــديث عــن زيــد بــن أرقــم مــن عبــارة احلــافظ 
  .)كفاية الطالب ( الكنجي من 
  .45 / 2ّجتده بطوله بإسناده برتمجة علي من تارخيه  : أقول

__________________  
  .208 / 5يخ ابن كثري تار) 1(
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  : ترجمته 
  .وقد ترجم البن عساكر كافة أصحاب الرتاجم والرجال وأثنوا عليه الثناء البالغ

 / 4 العـرب (و  ) 471 / 2 وفيـات األعيـان (و  ) 470 / 2معجم البلدان ( أنظر 
 طبقــات الــسبكى (و  ) 393 / 3 مــرآة اجلنــان (و  ) 62 / 2 دول اإلســالم (و  ) 212

 تتمـــــــــة (و  ) 59 / 3 املختـــــــــصر (و  ) 216 / 2 طبقـــــــــات االســـــــــنوى (و  ) 215 / 7
 التـــاج (و  ) 366 / 2 اخلمـــيس (و  ) 474 طبقـــات احلفـــاظ (و  ) 124 / 2املختـــصر 

  .وغريها ) 84املكلل 
  :وهذا نصه  ) 1328 / 4تذكرة احلفاظ [ ونكتفي هنا مبا ورد يف حقه يف 

 حمــدث الــشام ، فخــر األئمــة ، ثقــة الــدين أبــو ابــن عــساكر االمــام احلــافظ الكبــري ،« 
القاســم علــي بــن احلــسن بــن هبــة اهللا بــن عبــد اهللا بــن احلــسني الدمــشقي الــشافعي ، صــاحب 

أبــو : عــدد شــيوخه ألــف وثالمثائــة شــيخ ، ونيــف ومثــانون امــرأة قــال الــسمعاين .  ..التــصانيف
معرفـة املـنت واالسـناد ، القاسم حافظ ، ثقة متقن ، دين ، خـري ، حـسن الـسمت ، مجـع بـني 

وكــان كثــري العلــم ، غزيــر الفــضل ، صــحيح القــراءة ، متثبتــا ، رحــل وتعــب وبــالغ يف الطلــب ، 
  .ومجع ما مل جيمعه غريه وأرىب على االقران

أبــو القاســم امــام احملــدثني يف وقتــه ، انتهــت اليــه الرياســة يف احلفــظ : قــال ابــن النجــار 
وكــان مــع ذلــك فقيهــا أديبــا ســنيا ، .  .. ، وبــه خــتم هــذا الــشأنواإلتقـان والنقــل واملعرفــة التامــة

  .»جزاه اهللا خريا وكثر يف اإلسالم مثله 

)*95*(  

  رواية ابى موسى المديني 
الـذي هـو ذيـل كتـاب اىب نعـيم ) تتمـة معرفـة الـصحابة ( اخـرج حـديث الثقلـني يف  ـ 1

د الغفــاري ، كمــا يظهــر االصــفهاين ، عــن طريــق عــامر بــن ليلــى بــن ضــمرة ، وحذيفــة بــن أســي
  استجالب ارتقاء( لك من عبارة السخاوي يف 
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  .املتقدمة) خمطوط  ـ الغرف
حيـث ) خمطوط  ـ جواهر العقدين( كما نقل روايته حلديث الثقلني السمهودي يف  ـ 2

  .»ومن طريق ابن عقدة أورده أبو موسى املديين يف الصحابة « : قال 
  .)أسد الغابة ( كما نقل ذلك ابن األثري يف  ـ 3
  .)االصابة ( وابن حجر العسقالين يف  ـ 4

  : ترجمته 
عـاش أبـو موسـى حـىت : قـال الـزينيب .  ..احلافظ شيخ اإلسالم الكبـري«  :  ـ الذهبي1

مسعـت منـه وكتـب عـين ، وهـو  :قـال الـسمعاين . صار وحيد وقتـه وشـيخ زمانـه اسـنادا وحفظـا
  .)1(» ثقة ، صدوق 

انتشر علمه يف اآلفاق وكتـب عنـه احلفـاظ واجتمـع : ابن النجار قال «  :  ـ السبكى2
لـــه مـــا مل جيتمـــع لغـــريه مـــن احلفـــظ والعلـــم والثقـــة واإلتقـــان والـــدين والـــصالح وســـديد الطريقـــة 

  .)2(» وصحة الضبط والنقل وحسن التصانيف 
  .بنحو ما تقدم ) 475طبقات احلفاظ (  يف  ـ والسيوطي3
كـــان واســع الدرايـــة يف معرفــة احلـــديث وعللـــه « ) : نيد مقاليــد األســـا (  ـ الثعـــالبي4

  .»وأبوابه ورجاله وفنونه ، ومل يكن يف وقته أعلم وال أحفظ وال أعلى سندا منه 
   .مبثل ما مر ) 117التاج املكلل (  يف  ـ والقنوجى5

 / 3 مـرآة اجلنـان (و  ) 246 / 4 العـرب (و  ) 414 / 3وفيات األعيان : ( وانظر 
   )439 / 2 طبقات االسنوى (و  ) 1360 / 2 تتمة املختصر (و  ) 423

__________________  
  .1334 / 3تذكرة احلفاظ ) 1(
  .161 / 6طبقات الشافعية ) 2(
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  .وغريها

)*96*(  

  رواية محمد بن مسلم بن ابى الفوارس 
) خمطـوط  ـ كتـاب األربعـني يف فـضائل االمـام أمـري املـؤمنني( أخـرج حـديث الثقلـني يف 

  :وقال فيه 
ّوقـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم «  اين تـــارك فـــيكم كتـــاب اهللا وعـــرتيت أهـــل بيـــيت ،  :ّ

فهمــا خليفتــان بعــدي ، أحــدمها أكــرب مــن اآلخــر ، ســبب موصــول مــن الــسماء اىل األرض ، 
فــان استمــسكتم مــا لــن تــضلوا ، فإمــا لــن يفرتقــا حــىت يــردا علــي احلــوض يــوم القيامــة ، فــال 

ل بيــيت بــالقول فتهلكــوا وال تقــصروا عــنهم فتــذهبوا ، فــان مــثلهم فــيكم كمثــل ســفينة تــسبقوا أهــ
نوح من ركبها جنى ومـن ختلـف عنهـا هلـك ، ومـثلهم فـيكم كمثـل بـاب حطـة يف بـىن إسـرائيل 
من دخله غفر له ، أال وان أهل بييت أمان أمىت ، فإذا ذهـب أهـل بيـيت جـاء أمـىت مـا يوعـدون 

ن الضاللة وطهرهم من الفواحش واصـطفاهم علـى العـاملني ، أال وان ، أال وان اهللا عصمهم م
   .».  ..اهللا أوجب حمبتهم وأمر مبودم

*)97(*   

  رواية سراج الدين الفرغاني الحنفي 
علـى مـا ينقـل عنــه ) نـصاب االخبـار لتـذكرة األخيـار ( اخـرج حـديث الثقلـني يف كتابـه 

  .)اء هداية السعد( ملك العلماء الدولت آبادي يف 

  : ترجمته 
  علي بن عثمان األوسي« : وقد ترجم له عبد القادر القرشي بقوله 
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.  ..االمام العالمة احملقق سراج الدين ، له القصيدة املشهورة يف أصول الدين ستة وستون بيتـا
 «)1(.  

)*98*(  

  رواية ابى الفتوح العجلى 
هر من عبارة الـسمهودي على ما ظ) فضائل اخللفاء ( أخرج حديث الثقلني يف كتاب 

 ـ وســيلة املــآل( كمــا قــال ابــن بــاكثري املكــي يف . املتقدمــة) خمطــوط  ـ جــواهر العقــدين( يف 
  .»وأورده احلافظ أبو الفتوح العجلى يف فضائل اخللفاء .  ..«: بعد ذكر احلديث ) خمطوط 

  : ترجمته 
فــضالء املوصــوفني الفقيــه الــشافعي الــواعظ ، كــان مــن الفقهــاء ال«  :  ـ ابــن خلكــان1

  .)2(» .  ..بالعلم والزهد ، مشهورا بالعبادة والنسك والقناعة
  .)3(» .  ..كان فقيها مكثرا من الروايات زاهدا ورعا«  :  ـ االسنوى2
  .كذلك ) 30 / 2طبقات الشافعية (  يف  ـ ابن قاضى شهبة3

  .)ر حديث الغدي( وقد أوردنا ترمجته بالتفصيل عن خمتلف الكتب يف جملد 

)*99*(  

  رواية ابن األثير الجزري 
  : جابر بن عبد اهللا ، قال «  :أورد حديث الثقلني بالسند اآليت  ـ 1

__________________  
  .367 / 1اجلواهر املضية ) 1(
  .188 / 1وفيات األعيان ) 2(
  .196 / 2طبقات الشافعية ) 3(
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ّرأيـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف حجـــة الـــوداع يـــ وم عرفـــة وهـــو علـــى ناقتـــه القـــصواء ّ
ّاين تركـت فــيكم مـا ان أخــذمت بـه لــن تـضلوا ، كتــاب اهللا وعـرتيت أهــل : خيطـب فـسمعته يقــول 

  .)1(»  أخرجه الرتمذي .بييت
  .)2(ورواه عن مسلم عن زيد بن أرقم  ـ 2
  .)النهاية ( من ) ثقل ( كما أورد احلديث يف مادة  ـ 3
  .منها) ة عرت( وأورده ايضا يف مادة  ـ 4

  : ترجمته 
وقــد تــرجم لــه يف كتــب الــرتاجم املــشهورة وغريهــا ، فهــي مجيعهــا تــشيد بفــضله ووثاقتــه 

  .وبراعته يف الفقه والصرف واحلديث والنحو واللغة والتفسري
 طبقـات ابـن قاضـى (و  ) 112 / 3 املختـصر (و  ) 120 / 12الكامـل : ( أنظر 

 / 2 تتمــة املختـــصر (و  ) 11 / 4مـــرآة اجلنــان  (و  ) 84 / 2 دول اإلســالم (و ) شــهبة 
 بغيـــة (و  ) 130 / 1 طبقـــات االســـنوى (و  ) 153 / 5 طبقـــات الـــسبكى (و  ) 182
  . )100 التاج املكلل (و  ) 386 ـ 385الوعاة 

*)100(*   

  رواية فخر الدين الرازي 
ِ واعتصموا بحبل اهللا(: أخرج حديث الثقلني عند تفسري قوله تعاىل  ِ ْ َ ِ ُ َِ َ ً جميعا ْ ِ  حيث )َ

ّروي عــن أىب ســعيد اخلــدري عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم انــه قــال  و«: يقــول  اين تــارك  :ّ
  فيكم الثقلني ، كتاب اهللا تعاىل حبل ممدود من 

__________________  
  .187 / 1جامع األصول ) 1(
  .103 ـ 102 / 10املصدر ) 2(
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  .)1(» السماء اىل األرض وعرتيت أهل بييت 

  : ترجمته 
فريــد عــصره ، ونــسيج وحــده ، فــاق أهــل زمانــه يف علــم الكــالم «  :  ـ ابــن خلكــان1

وكان العلماء يقصدونه من البالد وتشد اليه الرحال من األقطـار .  ..واملعقوالت وعلم األوائل
 «)2(.  

  .)3( ترمجة طويلة تشيد بعظم منزلته عند القوم  الداوديوترجم له ـ 2

)*101*(  

  ابن األخضر الجنابذي رواية 
( كمـــا يـــذكر ذلـــك الـــسمهودي يف ) معـــامل العـــرتة النبويـــة ( أخـــرج حـــديث الثقلـــني يف 

  .)خمطوط  ـ وسيلة املآل( وابن باكثري املكي يف ) خمطوط  ـ جواهر العقدين

  : ترجمته 
  .)4(» كان ثقة صاحلا عفيفا دينا «  :  ـ الذهبي1
  .»كثرية ومجع وخرج مع الثقة واجلاللة حصل األصول ال« ) : العرب ( ويف  ـ 2
  . )21 / 4مرآة اجلنان (  يف  ـ واليافعي3
  .مبثل ما مر ) 488طبقات احلفاظ (  يف  ـ والسيوطي4

__________________  
  .173 / 7مفاتيح الغيب ) 1(
  .385 ـ 381 / 3وفيات األعيان ) 2(
  .213 / 2طبقات املفسرين ) 3(
  .1383 / 4تذكرة احلفاظ ) 4(
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  .)1(» من فضالء احملدثني «  :  ـ ابن الوردي5

)*102*(  

  رواية عز الدين ابن األثير
روى عنـه ابنـه أيـضا أنـه  و«: أخرج حديث الثقلني برتمجة عبـد اهللا بـن حنطـب إذ قـال 

 ؟لـست أوىل بكـم مـن أنفـسكمأ: ّاهللا عليه وسلم باجلحفة قال ّخطبنا رسول اهللا صلى  :قال 
  .)2(» اين سائلكم عن اثنتني عن القرآن وعن عرتيت :  قال ؟سول اهللابلى يا ر: قالوا 

  .)3( عن الرتمذي عن زيد ابن أرقم 7برتمجة سيدنا احلسن بن علي السبط و

  : ترجمته 
كـــان بيتـــه يف املوصـــل جممـــع : احلـــافظ املـــؤرخ ، قـــال ابـــن خلكـــان «  :  ـ الـــسبكى1

  .)4(» واضع وكرم األخالق الفضالء ، اجتمعت به حبلب فوجدته مكمال يف الت
  . )102 / 2 دول اإلسالم (و  ) 1399 / 4تذكرة احلفاظ (  يف  ـ والذهبي2
  . )33 / 3وفيات األعيان (  يف  ـ وابن خلكان3
  . )70 / 4مرآة اجلنان (  يف  ـ واليافعي4
  . )132 / 1طبقات الشافعية (  يف  ـ واالسنوى5

__________________  
  .190 / 2 تتمة املختصر) 1(
  .147 / 3اسد الغابة ) 2(
  .12 / 2املصدر ) 3(
  .299 / 8طبقات الشافعية ) 4(
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  . )492طبقات احلفاظ (  يف  ـ والسيوطي6
  . )93التاج املكلل (  يف  ـ والقنوجى7

)*103*(  

  رواية ضياء الدين المقدسي 
بــاكثري كمــا يظهــر ذلــك مــن عبــارة ابــن ) املختــارة ( أخــرج حــديث الثقلــني يف كتــاب 

أخرجـه « : بعـد ذكـر احلـديث عـن حذيفـة : حيـث يقـول ) خمطـوط  ـ وسيلة املآل( املكي يف 
مــن طريــق ســلمة بــن كهيــل عــن اىب الطفيــل ، ومهــا  ـ الطـرباين يف الكبــري ، والــضياء يف املختــارة

  .»من رجال الصحيح 

  : ترجمته 
د بن عبـد الـرمحن بـن احلافظ ضياء الدين املقدسي حممد بن عبد الواح«  :  ـ الكتبي1

  .)1(» امساعيل احلافظ احلجة االمام ضياء الدين 
  . )1405 / 4 تذكرة احلفاظ (و  ) 179 / 5العربة (  يف  ـ والذهبي2
هو االمام العامل احلافظ احلجة حمدث الشام شيخ الـسنة « :  عن الذهيب  ـ والثعالبي3

ثقـة ودينـا ، كـان شـديد التحـري يف يف هذا الشأن ، شيخ وقته ونسيج وحده ، علما وحفظا و
ثقــة : ســئل الزكــي الــربزايل عنــه فقــال . الروايــة جمتهــدا يف العبــادة ، كثــري الــذكر منقطعــا متواضــعا

  .)2( »  ..حافظ متقن ، عامل بالرجال ، ورع تقي: وقال ابن النجار . جليل حافظ
__________________  

  .426 / 3فوات الوفيات ) 1(
  .يد للثعاليبمقاليد األسان) 2(
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 )*104*(  

  رواية ابن النجار
  .للكنجى) كفاية الطالب ( أخرج حديث الثقلني على ما جاء يف كتاب 

  : ترجمته 
ابن النجار احلافظ االمام البارع مؤرخ العصر مفيد العراق حمـب الـدين «  :  ـ الذهبي1

نجار البغدادي صـاحب ، أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن احلسن بن هبة اهللا بن حماسن ابن ال
ألف كتاب القمر املنري يف املسند الكبـري وذكـر كـل صـحايب ومالـه مـن احلـديث .  ..التصانيف

 .وكتــاب كنــز االمــام يف الــسنن واالحكــام وكتــاب املؤتلــف واملختلــف ذيــل بــه علــى ابــن مــاكوال
ــــاء والبلــــدان وكتــــاب العــــوايل وكتــــاب  املتفــــق وكتــــاب املعجــــم وكتــــاب انــــساب احملــــدثني اىل اآلب

واملفــــرتق وكتــــاب جنــــة النــــاظرين يف معرفــــة التــــابعني وكتــــاب العقــــد الفــــائق وكتــــاب الكمــــال يف 
الرجـال وقـرأت عليـه ذيـل التـاريخ عملـه يف ســتة عـشر جملـدا ولـه كتـاب الـدرر الثمينـة يف اخبــار 

يف املدينة وكتاب روضـة األوليـاء يف إيليـا وكتـاب نزهـة الـورى يف ذكـر أم القـرى وكتـاب االزهـار 
  .)1(» .  ..انواع االشعار وكتاب عيون الفوائد ستة اسفار ، وكتاب مناقب الشافعي

  . )36 / 4فوات الوفيات (  يف  ـ وابن شاكر2
  . )9 / 5الوايف بالوفيات (  يف  ـ والصفدي3

)*105*(  

  رواية رضى الدين الصغاني 
  أيها:  أما بعد .زيد بن أرقم. م«  :أخرج حديث الثقلني حيث قال 

__________________  
  .1428 / 4تذكرة احلفاظ ) 1(
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النــاس فإمنــا أنــا بــشر يوشــك أن يــأتيىن رســول رىب فأجيــب ، وأنــا تــارك فــيكم الثقلــني ، أوهلمــا 
كتــاب اهللا فيــه النــور واهلــدى فخــذوا بكتــاب اهللا واستمــسكوا بــه ، وأهــل بيــيت أذكــركم اهللا يف 

  .)1(» .  ..ركم اهللا يف أهل بييتأهل بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت ، أذك

  : ترجمته 
احلسن بن حممد بن احلسن بن حيدر بن على العالمة رضـى الـدين «  : ـ ابن شاكر 1

.  ..، أبو الفضائل القرشي العدوي العمري ، احملدث الفقيه احلنفي اللغوي النحوي الـصاغاين
قا يف احلـديث ، امامـا كان شـيخا صـاحلا صـموتا عـن فـضول الكـالم ، صـدو: قال الدمياطي 

  .)2(» .  ..يف اللغة والفقه واحلديث ، قرأت عليه وحضرت دفنه بداره
وكــان اليــه املنتهــى يف معرفــة اللغــة ، لــه مــصنفات كبــار يف ذلــك ، ولــه «  : ـــ الــذهبي 2

  .)3(» بصر بالفقه واحلديث مع الدين واالمانة ، توىف يف شعبان ومحل اىل مكة فدفن ا 
وفيهـا تـوىف العالمـة ابـو الفـضائل جـار اهللا «  : 650 يف حـوادث سـنة ة ـ ابـن شـحن3

احلــسن بــن حممــد الــصاغاين احلنفــي امــام اللغــة ، وكــان مولــده ســنة ســبع وســبعني ومخــسمائة ، 
ومـــن مؤلفاتـــه جممـــع البحـــرين يف اللغـــة اثنـــا عـــشر جملـــدا والعبـــاب عـــشرة ومل يكمـــل ، والـــشوارد 

  .)4(» لبخاري واملفصل وغري ذلك ومشارق األنوار يف احلديث وشرح ا
  .)5(» له بصر يف الفقه واحلديث مع الدين واالمانة « :  ـ اليافعي 4

__________________  
  .157 / 3مشارق األنوار بشرح ابن امللك ) 1(
  .358 / 1فوات الوفيات ) 2(
  .205 / 5العرب ) 3(
  .هامش الكامل ـ روضة املناظر) 4(
  .121 / 4مرآة اجلنان ) 5(



  نفحات األزهار................................................................................ 382

  . )227بغية الوعاة (  يف  ـ والسيوطي5

)*106*(  

  رواية ابن طلحة الشافعي 
وقد روى مـسلم يف صـحيحه بـسنده عـن يزيـد بـن «  :روى حديث الثقلني حيث قال 

انطلقت أنا وحـصني بـن سـربة وعمـرو بـن مـسلم اىل زيـد بـن أرقـم ، فلمـا جلـسنا  :حيان قال 
ّرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : يد خريا كثريا لقد لقيت يا ز: حصني ] له [ اليه قال  ّ

خريا كثـريا ، حـدثنا يـا زيـد ] يا زيد [ ومسعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه ، لقد لقيت 
ّمــا مسعــت مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــا ابــن أخــي ، لقــد كــربت ســين وقــدم : قــال . ّ

ّى اهللا عليـه وسـلم ، فمـا حـدثتكم ّعهدي ونـسيت بعـض الـذي كنـت أعـي مـن رسـول اهللا صـل
ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يومـا خطيبـا ] فينـا [ قام : فاقبلوه وماال فال تكلفونيه مث قال  ّ

[ أمـا بعــد : مبـاء يـدعى مخـا بــني مكـة واملدينـة ، فحمــد اهللا وأثـىن عليـه ووعـظ وذكــر ، مث قـال 
رسـول ريب فأجيـب ، وأنـا تـارك فـيكم ثقلـني يا أيها الناس امنا أنا بـشر يوشـك أن يـأتيىن ] أال 
أوهلمــا كتــاب اهللا ، فيــه اهلــدى والنــور فخــذوا بكتــاب اهللا واستمــسكوا بــه ، فحــث ] الثقلــني [ 

وأهــل بيــيت ، أذكــركم اهللا يف أهــل بيــيت ، أذكــركم اهللا يف : علــى كتــاب اهللا ورغــب فيــه مث قــال 
ومن أهـل بيتـه يـا زيـد ، ألـيس نـساؤه  : فقال له حصني] أذكركم اهللا يف أهل بييت [ أهل بييت 
  .)1(» ال ، أهل بيته من حرم الصدقة عليه بعده :  قال ؟بأهل بيته

  : ترجمته 
 (و  ) 213 / 5 العـــــرب (و  ) 128 / 4مـــــرآة اجلنـــــان ( تـــــرجم لـــــه بكـــــل إطـــــراء يف 

   طبقات ابن(و  ) 26 / 5 طبقات السبكى (و  ) 503 / 2طبقات االسنوى 
__________________  

  .8: مطالب السئول ) 1(
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  .وغريها ) 53 / 2قاضى شهبة 
شـيخنا «  بــ يف حـديث رواه عنـه ) 231كفايـة الطالـب ( كما عـرب عنـه الكنجـي يف 

  .وهذا كاف يف حقه» .  ..حجة اإلسالم شافعي الزمان
 عنــد النقــل 7يف ذكــر أوالد االمــام احلــسن ) خمطــوط  ـ مفتــاح النجــا( والبدخــشي يف 

  .».  ..الشيخ العامل«  بـ عنه
وهـو الكتـاب الـذي يـستند ) تفـسري شـاهى ( واعتمد على أقواله حممد حمبوب عامل يف 

  .وتلميذه يف كتابيهما كما ال خيفى) الدهلوي ( اليه 
  .)حديث التشبيه ( وقد ذكرنا نبذا من شواهد اعتماده عليه يف جملد 

)*107*(  

  رواية سبط ابن الجوزي 
 وتكلــم عليــه مبــا يــؤدي حقــه وأثبــت ســنده وصــححه وحققــه لقــد روى حــديث الثقلــني

)1(.  

  : ترجمته 
 ـ :ترجم له مجاعة كبرية من أعيان العلمـاء ، ونقـل عنـه آخـرون معتمـدين عليـه ، مـنهم 

  .)كفاية الطالب ( الكنجي يف  ـ 1
  .)وفيات األعيان (  يف  ـ ابن خلكان2
  .)ذيل مرآة الزمان ( القطب البعلبكي يف  ـ 3
  . )206 / 3املختصر ( أبو الفداء يف   ـ4
  . )286 / 2تتمة املختصر ( ابن الوردي يف  ـ 5
  . )220 / 5العرب (  يف  ـ الذهيب6

__________________  
  .323 ـ 322: تذكرة خواص االمة ) 1(
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  .)الوايف بالوفيات ( الصفدي يف  ـ 7
  . )136 / 4مرآة اجلنان (  ـ اليافعي يف 8
  . )66 / 2طبقات الشافعية ( هبة يف  ـ ابن قاضى ش9

  .)جواهر العقدين ـ خمطوط (  ـ السمهودي يف 10
  . )283 / 2طبقات املفسرين (  ـ الداودي يف 11
  .حيث ينقل عنه) السرية (  ـ احلليب يف 12
  . )338 / 6لسان امليزان (  ـ ابن حجر يف 13
  . )194 / 13البداية والنهاية (  ـ ابن كثري يف 14
  . )471 / 14ميزان االعتدال (  الذهيب يف  ـ15
  . )39 / 7النجوم الزاهرة (  ـ ابن تغرى بردي يف 16
  . )266 / 5 الذهب شذرات(  ـ ابن العماد يف 17

)*108*(  

  رواية الكنجي الشافعي 
 روى حديث الثقلـني عـن الـصحاح واملـسانيد يف بـاب جعلـه االول مـن الكتـاب وعنونـه

  .)ه مباء يدعى مخا يف بيان صحة خطبت( بـ 

  : ترجمته 
  .ترجم له يف كثري من املصادر ، ولقد ذكرنا له ترمجة بالتفصيل يف بعض الدات

)*109*(  

  رواية أبى الفتح االبيوردى 
احلــديث «  :أخــرج حــديث الثقلــني كمــا يظهــر ذلــك مــن عبــارة الــسيوطي حيــث قــال 

  قال : اخلامس واخلمسون ، أخرج الباوردي عن أىب سعيد ، قال 
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ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّاين تارك فيكم الثقلني ، ما ان متسكتم بـه لـن تـضلوا كتـاب  :ّ
  .)1(» اهللا سبب طرفه بأيديكم وعرتيت أهل بييت ، واما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض 

  .)خمطوط  ـ مفتاح النجا( وهكذا قال البدخشي يف 

  : ترجمته 
  .)2(» .  .. احملدث احلافظ املفيداالمام«  :  ـ الذهبي1
احلــافظ زيـن الــدين أبــو الفـتح حممــد ابــن أيب بكــر  ـ واالبيــوردى« :  أيــضا  ـ الـذهبي2

مسع وهو ابن أربعني سـنة مـن كرميـة وابـن قمـرية فمـن بعـدمها حـىت كتـب عـن . الصويف الشافعي
اال واملنيـة قـد أصحاب حممد بن عماد ، وشرع يف املعجم وحرص وبالغ فما أفاق مـن الطلـب 

  .)3(» فاجأته ، وكان ذا دين وورع ، تويف خبانكاه سعيد السعداء يف مجادى االوىل وله شعر 
االبيوردى االمام احملدث احلافظ املفيد زين الـدين أبـو الفـتح ، حممـد «  :  ـ السيوطي3

ال ،  وطلب احلديث كهـ601بن حممد بن أيب بكر الصويف الشافعي نزيل القاهرة ، ولد سنة 
فــسمع مــن الــسخاوي والــضياء احلــافظ ، وكــان مــن أهــل الــدين والــصالح ولــه فهــم ويقظــة ، 

  .)4( » 667خرج معجمه ، ومات يف حادي عشر مجادى االوىل سنة 
  .)5(» .  ..االمام احملدث احلافظ زين الدين« :  أيضا  ـ السيوطي4

__________________  
  .30: احياء امليت ) 1(
  .1476 / 4ظ تذكرة احلفا) 2(
  .667 ـ العرب حوادث) 3(
  .511: طبقات احلفاظ ) 4(
  .306 / 1حسن احملاضرة ) 5(
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 )*110*(  

  رواية أبى زكريا النووي 
يف  و«: فقـــال .  وبيـــان فـــضائله7روى حـــديث الثقلـــني يف ترمجـــة االمـــام أمـــري املـــؤمنني 

   :صحيح مسلم أيضا عن زيد بن أرقم يف مجلة حديث طويل قال 
ّول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فينــا خطيبــا مبــاء يــدعى مخــا بــني مكــة واملدينــة ، قــام رســ ّ

أمــا بعــد أال أيهــا النــاس امنــا أنــا بــشر يوشــك أن : فحمــد اهللا وأثــىن عليــه ووعــظ وذكــر مث قــال 
رسول ريب فأجيب ، وأنا تارك فيكم ثقلني أوهلمـا كتـاب اهللا تعـاىل فيـه اهلـدى ] يأتيىن [ يأتى 

وأهـل : وا بكتاب اهللا واستمسكوا به ، فحث على كتاب اهللا ورغـب فيـه ، قـال والنور ، فخذ
 فقيـل .]أذكـركم اهللا يف أهـل بيـيت [ بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت ، أذكركم اهللا يف أهـل بيـيت 

نـساؤه مـن أهـل بيتـه ، ولكـن أهـل  : قـال ؟ أليس نساؤه مـن أهـل بيتـه؟ومن أهل بيته يا زيد: 
آل علـي وآل عقيـل وآل جعفـر وآل :  قـال ؟ومـن هـم: قال  [  ه[ صدقة بعد بيته من حرم ال

  .)1(» عباس 

  : ترجمته 
االمـام  ـ النواوي«  :قال . مفصال نقتطف منها مجال) تذكرة احلفاظ (  يف  ـ الذهبي1

احلافظ األوحد القدوة شيخ اإلسـالم علـم األوليـاء حميـي الـدين ، أبـو زكريـا حيـىي بـن شـرف بـن 
والزم االشــتغال والتــصنيف .  ..زامــي احلــوراين الــشافعي ، صــاحب التــصانيف النافعــةمــري احل

ونشر العلم والعبادة واألوراد ، والصيام والذكر والصرب علـى املعيـشة اخلـشنة يف املأكـل وامللـبس 
كليـــة ال مزيـــد عليهـــا ، ملبـــسه ثـــوب خـــام وعمامتـــه ســـبجانية صـــغرية ، ختـــرج بـــه مجاعـــة مـــن 

  اخلطيب الصدر سليمان اجلعفري ،: العلماء منهم 
__________________  

  .1 / 347ذيب األمساء واللغات ) 1(
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ـــدين االربـــدي ، وعـــالء الـــدين ابـــن العطـــار ،  ـــدين أمحـــد بـــن جعـــوان ، وشـــهاب ال وشـــهاب ال
شــرح صــحيح مــسلم : فمــن تــصانيفه .  ..وحــدث عنــه ابــن أىب الفــتح ، واملــزي ، وابــن العطــار

ذكـــار واألربعـــني واإلرشـــاد يف علـــوم احلـــديث والتقريـــب خمتـــصره وكتـــاب وريـــاض الـــصاحلني واال
ولــــه ثالثــــة . املهمــــات وحتريــــر األلفــــاظ والعمــــدة وتــــصحيح النــــسبة واإليــــضاح واملناســــك جملــــد

وقـــال الـــشيخ مشـــس الـــدين بـــن .  ..مناســـك ســـواه ، والتبيـــان يف آداب محلـــة القـــرآن والروضـــة
  .» متقنا كان اماما بارعا حافظا: الفخر احلنبلي 

النــووي االمــام الفقيــه احلــافظ األوحــد القــدوة ، شــيخ اإلســالم علــم «  :  ـ الــسيوطي2
كان اماما بارعا حافظا متقنا ، أتقـن علومـا شـىت ، وبـارك اهللا يف علمـه وتـصانيفه .  ..األولياء

، حلــسن قــصده ، وكــان شــديد الــورع والزهــد ، آمــرا بــاملعروف ناهيــا عــن املنكــر ، ابــه امللــوك 
  .)1(» أفرزت ترمجته بالتأليف .  ..تاركا جلميع مالذ الدنيا

ــــان : ( وانظــــر   النجــــوم (و  ) 322 / 2 تتمــــة املختــــصر (و  ) 182 / 4مــــرآة اجلن
 ) 165 / 5 طبقات الـسبكى (و  ) 476 / 2 طبقات االسنوي (و  ) 278 / 7الزاهرة 
  .وغريها

)*111*(  

  رواية محب الدين الطبري 
البـاب اخلـامس يف فـضل أهـل البيـت واحلـث علـى « : ني حيث قال روى حديث الثقل

قـال : عـن زيـد بـن أرقـم ، قـال  ] :خبـري [ التمسك م وبكتاب اهللا عز وجل واخللف فيهمـا 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  اين تارك فيكم الثقلني ما ان متسكتم ما لـن تـضلوا بعـدي  :ّ

 حبـل ممـدود مـن الـسماء اىل األرض وعـرتيت أهـل بيـيت ، أحدمها أعظم مـن اآلخـر ، كتـاب اهللا
  ، ولن يتفرقا حىت يردا

__________________  
  .510: طبقات احلفاظ ) 1(
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  .حديث غريب:  وقال . أخرجه الرتمذي.علي احلوض ، فانظروا كيف ختلفوين فيهما
ّقام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم خطيبـا ، فحمـد اهللا و :عنه قال و أثـىن عليـه مث ّ

أمــا بعــد يــا أيهــا النــاس امنــا أنــا بــشر يوشــك أن يــأتيىن رســول ريب فأجيبــه ، واين تــارك : قــال 
فيكم الثقلني ، أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور ، فتمـسكوا بكتـاب اهللا عـز وجـل وخـذوا بـه 

 ثــالث أهــل بيــيت ، أذكــركم اهللا عــز وجــل يف أهــل بيــيت ، و:، وحــث عليــه ورغــب فيــه مث قــال 
بلـى ، ولكــن أهـل بيتــه :  قــال ؟ ألــيس نـساؤه مـن أهــل بيتـه؟مـن أهــل بيتـه: فقيـل لزيــد . مـرات

هــم آل جعفــر وآل علــي وآل عقيــل وآل :  قــال ؟ومــن هــم: مــن حــرم الــصدقة علــيهم ، قيــل 
  . أخرجه مسلم.نعم:  قال ؟أكل هؤالء قد حرم عليهم الصدقة: قيل . العباس

اين أوشـك أن أدعـى فأجيـب  : سعيد ولفظه أنه قال عند أمحد مبعناه من حديث أيبو
، واين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا حبل ممدود من السماء اىل األرض وعرتيت أهل بيـيت ، ان 

» اللطيــف اخلبــري أخــربين أمــا لــن يتفرقــا حــىت يــردا علــي احلــوض ، فــانظروا مبــا ختلفــوين فيهمــا 
)1(.  

  : ترجمته 
  :لطربي يف كثري من املصادر املعتربة ، منها وتوجد ترمجة حمب الدين ا

  . )1474 / 4( تذكرة احلفاظ  ـ 1
  . )382 / 5( العرب  ـ 2
  . )74 / 8( النجوم الزاهرة  ـ 3
  . )340 / 13( البداية والنهاية  ـ 4
  . )8 / 5( طبقات السبكى  ـ 5

__________________  
  .16: ذخائر العقىب يف مناقب ذوى القرىب ) 1(
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  . )179 / 2( طبقات االسنوي ـ  6
  . )135 / 7( الوايف بالوفيات  ـ 7
  .)510(طبقات احلفاظ  ـ 8
  . )224 / 4( مرآة اجلنان  ـ 9

  . )343 / 2( تتمة املختصر  ـ 10
  . )153 / 2( دول اإلسالم  ـ 11

)*112*(  

  رواية النظام األعرج 
ْ واع(روى حديث الثقلـني يف تفـسريه بتفـسري قولـه تعـاىل  ًتـصموا بحبـل اهللا جميعـاَ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ ِ َ..  .

ّوعن أيب سعيد اخلدري عن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم «  : قال ما نصه ) ّاين تـارك فـيكم  :ّ
  .)1(» الثقلني ، كتاب اهللا حبل متني ممدود من السماء اىل األرض ، وعرتيت أهل بييت 

  : ترجمته 
الم علــى اعتبــار تفــسريه واعتمــاد أبنــاء تــرجم لــه كبــار العلمــاء ، وقــد ذكرنــا ترمجتــه والكــ

  .)حديث الغدير ( السنة عليه ، يف جملد 

)*113*(  

  اثبات سعيد الدين محمد بن أحمد الفرغاني 
  :بشرح قوله ] تائية ابن الفارض [ فقد قال يف الشرح الفارسي ل 

  أوضــــــــــــح بالتأويــــــــــــل مــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــشكالو

  
  :علـــــــــــــــــــــــي بعلـــــــــــــــــــــــم نالـــــــــــــــــــــــه بالوصـــــــــــــــــــــــية   

  

  علي ما كان مشكال وخمفيا من القرآن والسنة لغريهلقد وضح وشرح « 
__________________  

  .349 / 1غرائب القرآن ) 1(
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 ولقــد كــان بيانــه .»ّلــوال علــي هللــك عمــر « ل مــن الــصحابة ، وبــاالخص عمــر ، ولــذلك قــا
ّلتلك املشكالت بعلم ورثه من املـصطفى صـلى اهللا عليـه وسـلم ، باالضـافة اىل الوصـية حيـ ث ّ

ّاين تـارك فـيكم الثقلـني كتـاب اهللا وعـرتيت أهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف أهـل بيـيت ـ ثالثـا ـ  :قـال 
أنــا مدينــة  :قولــه ع  مــ.أنــت مــىن مبنزلــة هــارون مــن موســى غــري أنــه ال نــيب بعــدي: وقــال أيــضا 

  .»ّالعلم وعلي باا 

  : ترجمته 
  . )699وفيات سنة  ـ العرب يف خرب من غرب(  يف  ـ الذهبي1
  . )559نفحات االنس (  يف ـ والجامى 2
  .)كتائب أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان املختار (  يف  ـ والكفوى3

  .)حديث مدينة العلم ( ولقد أوردنا ترمجته مفصلة يف جملد 

)*114*(  

  رواية محمد بن مكرم األنصاري اإلفريقي 
 ختـريج روايـة ابـن إسـحاق كما تقدم يف) لسان العرب ( روى حديث الثقلني يف كتابه 

  .واألزهري
ّويف حـديث النـيب صـلى « : عـن األزهـري مـا نـصه  نقال» حبل « وقال أيضا يف مادة 

أوصيكم بكتاب اهللا وعرتيت ، أحـدمها أعظـم مـن اآلخـر ، وهـو كتـاب اهللا ،  :ّاهللا عليه وسلم 
هـــذا احلـــديث يف : قـــال أبـــو منـــصور  . أي نـــور ممـــدودـض حبـــل ممـــدود مـــن الـــسماء اىل األر

اتصال كتـاب اهللا عـز وجـل وان كـان يبقـى يف األرض وينـسخ ويكتـب ، ومعـىن احلبـل املمـدود 
م (قـــال اهللا تعـــاىل . نـــور هـــداه ، والعـــرب تـــشبه النـــور املمتـــد باحلبـــل واخلـــيط ـــين لك ى يـتبـ ُ حت ُـــ َ َ َ َ ََ ـــ

ِاْلخيط األبـيض من اْلخيط األسود من اْلفجر  ْ َ َ َ َِ ِِ ْ ْ ُ ْ َْ َْ ِْ َ ََ  نور الصبح مـن ظلمـة الليـل ، فـاخليط  ، يعىن)ُ
  األبيض
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واخلــيط األســود دونــه يف اإلنــارة لغلبــة ســواد الليــل . هــو نــور الــصبح إذا تبــني لالبــصار وانفلــق
يف  و.عليه ، ولذلك نعت باألسود ونعت اآلخـر بـاألبيض ، واخلـيط واحلبـل قريبـان مـن الـسواد

وقيـــل عهـــده وامانـــه الـــذي يـــؤمن مـــن  أي نـــور هـــداه ، ، وهـــو حبـــل اهللا املتـــني: آخـــر  حـــديث
  .)1(» العذاب ، واحلبل العهد وامليثاق 

  : ترجمته 
ابــن علــي بــن امحــد االنــصاري  ـ بتــشديد الــراء ـ حممــد بــن مكــرم«  :  ـ الــصفدي1

الرويفعــي االفريقــي مث املــصري ، القاضــي مجــال الــدين أبــو الفــضل ، مــن ولــد رويفــع بــن ثابــت 
 ، ومســـع مـــن يوســـف ابـــن اخليلـــي وعبـــد الـــرمحن بـــن الطفيـــل ولـــد أول ســـنة ثالثـــني. الـــصحايب

ومرتضى بن حامت وابن املقري وطائفة ، وتفرد وعمر وكـرب وأكثـروا عنـه ، وكـان فاضـال ، وعنـده 
  .)2(» تشيع بال رفض ، مات يف شعبان سنة إحدى عشرة وسبعمائة 

  . )39 / 4فوات الوفيات (  يف  ـ وابن شاكر الكتبي2
عمر وكـرب وحـدث فـأكثروا عنـه ، وكـان مغـرى باختـصار « : سقالني  ـ ابن حجر الع3

كتب األدب املطولة ، اختصر األغاين والعقد والذخرية ونشوار احملاضرة ومفردات ابن البيطـار 
ال أعــرف يف األدب وغــريه كتابــا : قــال الــصفدي . والتــواريخ الكبــار ، وكــان ال ميــل مــن ذلــك

. ين ولـــده قطـــب الـــدين أنـــه تـــرك خبطـــه مخـــسمائة جملـــدةأخـــرب :قـــال . مطـــوال اال وقـــد اختـــصره
  .ان الكتب اليت علقها خبطه من خمتصراته مخسمائة جملدة: ويقال 

مجـــع فيـــه بـــني التهـــذيب واحملكـــم ) لـــسان العـــرب ( ومجـــع يف اللغـــة كتابـــا مســـاه : قلـــت 
وهـو والصحاح واجلمهرة والنهاية وحاشية الصحاح ، وجـوده مـا شـاء ورتبـه ترتيـب الـصحاح ، 

  وخدم يف ديوان اإلنشاء طول عمره ، وويل قضاء. كبري
__________________  

  .137 / 11لسان العرب ) 1(
  .54 / 5الوايف بالوفيات ) 2(
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  .)1(» .  ..طرابلس ، وكان عنده تشيع بال رفض
وكــان رئيــسا فاضــال يف األدب ملــيح اإلنــشاء ، روى عنــه «  :  ـ الجــالل الــسيوطي4

» .  ..تفــرد بــالعوايل ، وكــان عارفــا بــالنحو واللغــة والتــاريخ والكتابــة:  وقــال .الــسبكي والــذهيب
)2(.  

)*115*(  

  رواية الحموئى 
قــام فينــا ذات يــوم رســول اهللا «  :روى حــديث الثقلــني بــسنده عــن زيــد بــن أرقــم قــال 
ّصلى اهللا عليه وسلم خطيبا ، فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال  فإمنـا ( ا أما بعد أيها الناس ، امن: ّ

أوهلمـا كتــاب : انـا بــشر يوشـك أن يـأتيىن رســول ريب فأجيبـه ، واين تـارك فــيكم الثقلـني ) ــ ظ 
اهللا فيـه اهلــدى والنــور ، فاستمــسكوا بكتــاب اهللا وخــذوا بــه ، فحــث علــى كتــاب اهللا عــز وجــل 

يـا فقـال لـه حـصني . أهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف أهـل بيـيت ـ ثـالث مـرات و:ورغب فيه مث قـال 
بلــى ان نــساءه مــن أهــل بيتــه ، ولكــن :  قــال ؟ ألــيس نــساؤه مــن أهــل بيتــه؟زيــد مــن أهــل بيتــه

ّآل علـي وآل جعفـر وآل عبـاس وآل :  قال ؟ومن هم: قال . أهل بيته من حرم الصدقة بعده
  .)3(» نعم  : قال ؟كل هؤالء حيرم الصدقة: عقيل ، فقال 

ّ صلى اهللا عليه وسلم ، فقـال خطبنا رسول اهللا«  :روى عنه أيضا بسنده فقال و أال : ّ
قد تركت فيكم الثقلني ، أحدمها كتاب اهللا عز وجل من تبعه كان على اهلدى ومن تركـه كـان 

 ؟مـن أهـل بيتـه: قلنـا . علـى الـضاللة ، مث أهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف أهـل بيـيت ـ ثـالث مـرات
  ال ، أهل بيته :  قال ؟نساؤه

__________________  
  .262 / 4لدرر الكامنة ا) 1(
  .107 ـ 106بغية الوعاة ) 2(
  .268 / 2فرائد السمطني ) 3(
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  .)1(» عصبته الذين حرموا الصدقة بعده ، آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل 
ّعــــن أيب ســــعيد اخلــــدري عــــن النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم قــــال « روى بــــسنده و اين  :ّ

كتــاب اهللا عــز وجــل حبــل ممــدود مــن : يكم الثقلــني أوشــك أن أدعــى فأجيــب ، واين تــارك فــ
السماء اىل األرض ، وعـرتيت أهـل بيـيت ، وان اللطيـف اخلبـري أخـربين امـا لـن يفرتقـا حـىت يـردا 

عـن «  ـ  فيـه احلكـيم الرتمـذي. ـ وروى بـسند.)2(» علـي احلـوض ، فـانظروا مـا ختلفـوين فيهمـا 
ّهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن حجــة الــوداع ملــا صــدر رســول ا :حذيفــة بــن أســيد الغفــاري قــال  ّ

أيهـا النـاس انـه قـد نبـأين اللطيـف اخلبـري انـه مل يعمـر نـىب إال مثـل نـصف عمـر : خطب ، قـال 
الــذي يليــه مــن قبــل ، واين أظــن أين موشــك أن أدعــى فأجيــب ، واين فــرطكم علــى احلــوض ، 

فيهمـــا ، الثقـــل األكـــرب واين ســـائلكم حـــني تـــردون علـــي عـــن الثقلـــني ، فـــانظروا كيـــف ختلفـــوين 
كتاب اهللا ، طرف بيد اهللا وطرف بأيديكم ، فاستمسكوا وال تضلوا وال تبدلوا ، وعـرتيت أهـل 

  .)3(» بييت ، فانه قد نبأين اللطيف اخلبري أما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض 

  : ترجمته 
  . )722وفيات سنة  ـ العرب يف خرب من غرب(  يف  ـ الذهبي1
  .)طبقات الشافعية (  يف  الدين االسنوى ـ وجمال2

  :وقد أكثر النقل عنه مجاعة من العلماء منهم 
  .)نظم درر السمطني (  يف  ـ الزرندي1
  .)جواهر العقدين (  يف  ـ نور الدين السمهودي2

__________________  
  .250 / 2فرائد السمطني ) 1(
  .272 / 2فرائد السمطني ) 2(
  .274املصدر نفسه ) 3(
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 )*116*(  

  رواية نجم الدين القمولي 
ـــثـقالن (روى حـــديث الثقلـــني بتفـــسري قولـــه تعـــاىل  ـــه ال نـفرغ لكـــم أي ِ س َ  َ  ُ ُ َْ ْ َ ُ َ ـــ «  :فقـــال  )َ

  .)1(» ّاين تارك فيكم الثقلني  : 7األمر العظيم ، قال : والثقل 

  : ترجمته 
احلــرم املكــي الــشيخ جنــم الــدين أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن أيب «  :  ـ االســنوى1

القمويل ، تسربل بسربال الورع والتقوى ، وتعلـق بأسـباب الرقـي فـارتقى ، وخـاض مـع األوليـاء 
كـــان امامـــا يف الفقـــه ، عارفـــا باألصـــول . فركـــب يف فلكهـــم ولـــزمهم حـــىت انـــتظم يف ســـلكهم

( شــــرح . والعربيـــة ، صــــاحلا ســــليم الـــصدر ، كثــــري الــــتالوة متواضـــعا متــــوددا كرميــــا كثـــري املــــروءة
شــرحا مطــوال ، أقــرب تنــاوال مــن شــرح ابــن الرفعــة وان كــان كثــري االســتمداد منــه ، ) الوســيط 

وأكثر فروعا منه أيضا ، بـل ال أعلـم كتابـا يف املـذهب أكثـر مـسائل منـه ، ومسـاه البحـر احملـيط 
يف شرح الوسيط ، مث خلص أحكامه خاصـة كتلخـيص الروضـة مـن الرافعـي مسـاه جـواهر البحـر 

 ابن احلاجب يف النحو شرح مطوال ، وشرح األمساء احلسىن يف جملد ، وأكمل ، وشرح مقدمة
تفسري ابن اخلطيب ، توىل تدريس الفخرية بالقاهرة ونيابة احلكـم ـا ، وتـدريس الفائزيـة مبـصر 

 «)2(.  
الــشيخ العالمــة جنــم الــدين أبــو العبــاس القمــويل املــصري ، «  :  ـ ابــن قاضــى شــهبة2

كـــان مـــن : قـــال الـــسبكي يف الطبقـــات الكـــربى . ودرس وأفـــىت وصـــنفاشـــتغل اىل أن بـــرع ، 
وكــان الــشيخ صــدر الــدين ابــن الوكيــل يقــول فيمــا  . ..الفقهــاء املــشهورين والــصلحاء املتــورعني

يل أربعــني : وقــال الكمــال جعفــر االدفــوي قــال . لــيس مبــصر أفقــه مــن القمــويل: نقــل لنــا عنــه 
  سنة أحكم ما وقع

__________________  
  .تفسري الرازي) 1(
  .332 / 2طبقات الشافعية ) 2(
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 يل حكم خطأ وال مكتوب فيه خلل مـين ، وكـان مـع جاللتـه يف الفقـه عارفـا بـالنحو والتفـسري
.. . «)1(.  

  .)2( مبثل ما تقدم  ـ وابن حجر العسقالني3
كـــان مـــن الفقهـــاء األفاضـــل والعلمـــاء : قـــال االدفـــوي «  :  ـ الجـــالل الـــسيوطي4
  .)3(» .  .. والصلحاء املتورعنياملتقدمني
كــان « :  أيــضا يف ذكــر مــن كــان مبــصر مــن الفقهــاء الــشافعية  ـ الجــالل الــسيوطي5

  .)4(» .  ..اماما يف الفقه ، عارفا باألصول والعربية ، صاحلا متواضعا
  .)5( باعتبار أنه مفسر ، ألنه كمل تفسري الفخر الرازي  ـ والداودي6

)*117*(  

  ن الهانسوى رواية فخر الدي
، فقــد قــال ملــك العلمــاء الــدولت ) دســتور احلقــائق ( روى حــديث الثقلــني يف كتابــه 

ويف دستور احلقائق لإلمام فخر الدين اهلانسوي ما روي عن زيد بن أرقـم «  :آبادي ما نصه 
ّملا رجـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن حجـة الـوداع ونـزل غـدير خـم ـ وهـو اسـم  :قال  ّ

: ني مكـة واملدينـة ـ فـأمر أن جيمـع رحـال اإلبـل ، فجعلهـا كـاملنرب فـصعد عليهـا وقـال موضـع بـ
  .)6(» ّاين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت ، ان متسكتم ما لن تضلوا بعدي 

__________________  
  .107 / 3طبقات الشافعية ) 1(
  .324 / 1الدرر الكامنة ) 2(
  .168: بغية الوعاة ) 3(
  .424 / 1حسن احملاضرة ) 4(
  .87 / 1طبقات املفسرين ) 5(
  .خمطوط ـ هداية السعداء) 6(
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  :ترجمته 
حـديث ( ترجم له كبـار العلمـاء ورجـال التـاريخ ، وقـد ذكرنـا ترمجتـه بالتفـصيل يف جملـد 

  .)الطري 

)*118*(  

  رواية عالء الدين الخازن 
ًاعتـصموا بحبـل اهللا جميعـا َ و(: روى حديث الثقلني يف تفسريه بتفسري قوله تعاىل  ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ ِ َ ْ( 

ً واعتصموا بحبـل اهللا جميعـا ( :فقال  ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ َِ َ  ، أي متـسكوا حببـل اهللا ، واحلبـل هـو الـسبب الـذي )ْ
: يتوصــل بــه اىل البغيــة ، ومســي االمــان حــبال ألنــه ســبب يتوصــل بــه اىل زوال اخلــوف ، وقيــل 

 هــذا اختلفــوا يف معــاين اآليــة ، فقــال ابـــن فعلــى. حبــل اهللا هــو الــسبب الــذي بــه يتوصــل اليـــه
حبـل اهللا هـو القـرآن ، ألنـه : وقيـل . معناه متسكوا بدين اهللا ، ألنه سـبب يوصـل اليـه: عباس 

ّيف أفــراد مــسلم مــن حــديث زيــد بــن أرقــم أن رســول اهللا صــلى اهللا  و.أيــضا ســبب يوصــل اليــه
اب اهللا هــو حبــل اهللا ، مــن اتبعــه ّأال واين تــارك فــيكم ثقلــني ، أحــدمها كتــ :ّعليــه وســلم قــال 

  .)1(» كان على اهلدى ، ومن تركه كان على الضاللة ـ احلديث 
ّم عـن زيـد بـن أرقـم ان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم « : قال يف تفـسري آيـة املـودة و ّ

اين تــارك فــيكم ثقلــني ، أوهلمــا كتــاب اهللا فيــه اهلــدى والنــور ، فخــذوا بكتــاب اهللا تعــاىل  :قــال 
أهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف أهـل  و:استمسكوا به ، فحث على كتاب اهللا ورغب فيـه مث قـال و

 أليس نـساؤه مـن أهـل ؟من أهل بيته يا زيد: فقال له حصني . بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت
ومـن : قـال . نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حرمت عليه الصدقة بعده:  قال ؟بيته
   ؟هم

__________________  
  .328 / 1لباب التأويل ) 1(
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  .)1(» هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس : قال 
ــثـقالن (وقــال يف تفــسري قولــه تعــاىل  ــه ال نـفرغ لكــم أي ِ س َ  َ  ُ ُ َْ ْ َ ُ َ ــ وأراد بــالثقلني االنــس «  : )َ

در ووزن ينـافس كل شيء له قـ: واجلن ، مسيا ثقلني ألما ثقال األرض أحياء وأمواتا ، وقيل 
ّقـــول النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ه فيـــه فهـــو ثقـــل ، ومنـــ اين تـــارك فـــيكم الثقلـــني كتـــاب اهللا  :ّ

  .)2(» فجعلهما ثقلني إعظاما لقدرمها . وعرتيت

  : ترجمته 
لبـاب التأويــل ( اشـتغل كثـريا ، ومجـع تفـسريا كبـريا مسـاه « :  ـ ابـن حجـر العـسقالني 1

يف عـشر جملـدات ، ) مقبـول املنقـول ( ، وهـو الـذي صـنف ) عمـدة ال( وشـرح ) ملعامل التنزيـل 
مجــع فيــه بــني مــسند الــشافعي وأمحــد والــستة واملوطــأ والــدارقطين فــصارت عــشرة كتــب ، رتبهــا 

  .)3(» .  ..على األبواب ، ومجع سرية نبوية مطولة ، وكان حسن التحبب والبشر والتودد
) ذخـرية املـآل ( ى تفسري اخلازن يف كتابـه واعتمد امحد بن عبد القادر العجيلي عل ـ 2
  .»االمام «  بـ معربا عنه
  .يف مواضع منه) نور األبصار (  يف كتابه الشبلنجيوكذا  ـ 3
  . )1540كشف الظنون ( وذكر الكاتب اجلليب القسطنطيىن تفسريه يف  ـ 4

. دهلويويل الـدين الـ( هذا ومن اجلدير بالذكر أن اخلازن هذا من مجلة شـيوخ مـشايخ 
السبعة ، الذين يفتخر ويتباهى باتصال سنده م ، ويـصرح بـأم مـن األئمـة ) والد الدهلوي 

  االعالم ، واملشايخ املشهورين يف احلرمني ،
__________________  

  .102 / 6الباب التأويل ) 1(
  .6 / 7لباب التأويل ) 2(
  .79 / 3الدرر الكامنة ) 3(
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  .افقنيامع على فضلهم من بني اخل

)*119*(  

  رواية الخطيب التبريزي 
ّقــام رســول اهللا صــلى اهللا  : قــال 2وعــن زيــد بــن أرقــم «  :روى حــديث الثقلــني فقــال 

عليـه وسـلم يومـا فينـا خطيبـا مبـاء يـدعى مخــا بـني مكـة واملدينـة ، فحمـد اهللا وأثـىن عليـه ووعــظ 
ن يــأتيىن رســول ريب فأجيــب ، أمــا بعــد ، أال أيهــا النــاس امنــا أنــا بــشر يوشــك أ: وذكــر مث قــال 

وأنــا تــارك فــيكم الثقلــني ، أوهلمــا كتــاب اهللا عــز وجــل فيــه اهلــدى والنــور ، فخــذوا بكتــاب اهللا 
وأهــل بيــيت ، أذكــركم اهللا يف أهــل : واستمــسكوا بــه فحــث علــى كتــاب اهللا ورغــب فيــه مث قــال 

 ، مــن اتبعــه كــان علــى كتــاب اهللا هــو حبــل اهللا :ويف روايــة بيــيت ، أذكــركم اهللا يف أهــل بيــيت ، 
  .)1(»  رواه مسلم .اهلدى ، ومن تركه كان على الضاللة

ّرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف حجتـه يـوم  : قال 2عن جابر « : قال فيه و ّ
يـا أيهـا النـاس اين تركـت فـيكم مـا ان : عرفة وهو على ناقته القصوى خيطب ، فسمعته يقـول 

  . رواه الرتمذي.هللا وعرتيت أهل بييتأخذمت به لن تضلوا ، كتاب ا
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  قال 2عن زيد بن أرقم  اين تارك فيكم ما ان : ّ

متـسكتم بــه لـن ضــلوا بعــدي ، أحـدمها أعظــم مــن اآلخـر ، كتــاب اهللا حبــل ممـدود مــن الــسماء 
نظروا كيــف ختلفـــوين اىل األرض ، وعــرتيت أهــل بيــيت ، لــن يتفرقــا حــىت يــردا علــي احلــوض ، فــا

  .)2(» رواه الرتمذي . فيهما
__________________  

  .255 / 3مشكاة املصابيح ) 1(
  .258 / 3مشكاة املصابيح ) 2(
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  : ترجمته 
كبار علماء الرجال وأئمة احلديث ، وقد ذكرنا بعض ) مشكاته ( ترجم له وأثىن على 

  .)حديث الطري ( ذلك يف جملد 

*)120(*   

  حجاج المزي رواية ابى ال
حتفـــة االشـــراف مبعرفـــة ( روى حـــديث الثقلـــني بطـــرق عديـــدة وألفـــاظ خمتلفـــة يف كتابـــه 

  .عن الرتمذي ومسلم والنسائي) األطراف 
جعفـر بـن حممـد بـن علـي اهلـامشي الـصادق عـن « : فقـال يف مـسند جـابر حتـت عنـوان 

  :أبيه حممد بن علي عن جابر 
ّرأيــت النــيب صــلى اهللا عليــه: حــديث ت .  ّ وســلم يف حجتــه يف عرفــة وهــو علــى ناقتــه ّ

احلديث ت يف املناقب عن نصر بن عبـد الـرمحن الكـويف عـن زيـد بـن احلـسن . القصواء خيطب
  .»حسن غريب : عنه به وقال 

حبيــب بــن أيب ثابــت األســدي الكــويف عــن زيــد بــن « : قــال يف مــسند زيــد بــن أرقــم و
احلــديث ت يف املناقــب عــن  .ن تــضلوااين تــارك فــيكم مــا ان متــسكتم بــه لــ :أرقــم حــديث ت 

: وقــال . وعــن عطيــة عــن اىب ســعيد بــه. علــي بــن املنــذر عــن ابــن فــضيل عــن األعمــش عنــه بــه
  .»حسن غريب 

عامر بن واثلة أبـو الطفيـل الليثـي الكنـاين ، ولـه رؤيـة ، عـن زيـد بـن أرقـم « : قال فيه و
حممد بن يسار عـن غنـدر ت يف املناقب عن  .ّمن كنت مواله فعلي مواله :حديث ت س : 

 مسعت أبا الطفيل حيدث عن أىب سرحية أو زيـد بـن أرقـم: عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال 
س فيـه عـن حممـد بـن مثـىن عـن حيـىي بـن محـاد عـن . حسن غريب :فذكره وقال  ـ شك شعبةـ 

 أمت مـن ـ أيب عوانة عن سليمان عن حبيب بـن أيب ثابـت عـن أيب الطفيـل عـن زيـد بـن أرقـم بـه
  .»احلديث .  ..ملا رجع ونزل غدير خم ـ االول

  يزيد بن حيان التيمي الكويف عن أيب حيان التيمي عن « : قال فيه و
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انطلقت أنا وحصني بن سربة وعمرو بن مسلم اىل زيد بن أرقـم  :حديث م س . زيد بن أرقم
ّليــه وســلم ـ ّيــا زيــد لقــد رأيــت خــريا كثــريا ، رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا ع: قــال لــه حــصني 

م يف الفضائل عن زهري بن حـرب وشـجاع بـن  .ّاين تارك فيكم الثقلني: احلديث بطوله ـ وفيه 
وعــن اىب بكــر ابــن اىب شــيبة عــن حممــد بــن فــضيل وعــن . خملــد كالمهــا عــن امساعيــل بــن عليــة

إســـحاق بـــن ابـــراهيم عـــن جريـــر ، ثالثـــتهم عـــن اىب حيـــان التيمـــي وعـــن حممـــد بـــن بكـــار عـــن 
س يف املناقــب عــن زكريــا بــن حيــىي . راهيم عــن ســعيد بــن مــسروق كالمهــا عنــه بــهحــسان بــن ابــ

  .»السجزى عن إسحاق ابن ابراهيم به 
قــال فيــه يف مــسند أيب ســعيد اخلــدري حتــت عنــوان ســليمان بــن مهــران األعمــش عــن و

 . ..ّاين تــارك فــيكم مـا ان متــسكتم بــه لـن تــضلوا بعــدي حـديث ت« : عطيـة عــن اىب ســعيد 
  .» ترمجة حبيب بن اىب ثابت عن زيد بن أرقم احلديث يف

  : ترجمته 
) خمطــوط  ـ  تــذهيب التــذهيب(و  ) 1496 / 4تــذكرة احلفــاظ (  يف  ـ الــذهبي1

  .وغريمها
  . )474 / 2تتمة املختصر (  يف  ـ وابن الوردي2
  .)طبقات الشافعية (  يف  ـ وتاج الدين السبكى3
  . )464 / 2لشافعية طبقات ا(  يف  ـ وجمال الدين االسنوى4
  . )99 / 1طبقات الشافعية (  يف  ـ وابن قاضى شهبة5
  . )271 / 9النجوم الزاهرة (  يف  ـ وابن تغرى بردي6
  . )154 / 1الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة (  يف  ـ وابن حجر العسقالني7
 742حـوادث سـنة   ـروضـة املنـاظر يف تـاريخ األوائـل واألواخـر(  يف  ـ وابـن الـشحنة8

(.  
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  . )517طبقات احلفاظ (  يف  ـ والجالل السيوطي9
  . )352 / 2البذر الطالع حملاسن من بعد القرن السابع (  يف  ـ والشوكانى10

  :وهنا نكتفي مبا ذكره الشوكاين ، وهذا نصه 
يوسف بن الزكي عبد الرمحن بن يوسـف بـن عبـد امللـك بـن يوسـف بـن علـي بـن أيب « 
لـــيب األصـــل املـــزي ، أبـــو احلجـــاج مجـــال الـــدين ، االمـــام الكبـــري احلـــافظ ، صـــاحب الزاهـــر احل
 وطلــب فــأكثر عــن أمحــد بــن أيب اخلــري ومــسلم بــن 654ولــد يف ربيــع اآلخــر ســنة . التــصانيف

عالن والفخر بن البخـاري وحنـوهم مـن أصـحاب ابـن طـربزد والكنـدي ، ومسـع الكتـب الطـوال 
، ومــن مــشاخيه النــووي ، وأمســع بالــشام واحلــرمني ومــصر واالجــزاء ، ومــشاخيه حنــو ألــف شــيخ 

  .وحلب واالسكندرية وغريها
وأتقـــــن اللغـــــة والتـــــصريف ، وتبحـــــر يف احلـــــديث ، ودرس مبـــــدارس منهـــــا دار احلـــــديث 

مل يلهــا مــن حــني بنيــت اىل اآلن أحــق بــشرط : االشــرفية ، وملــا ويل تدريــسها قــال ابــن تيميــة 
  .ت أحدا يف هذا الشأن أحفظ منهما رأي: قال الذهيب . الواقف منه

 (و ، اشــتهر يف زمانــه وحــدث بــه مخــس مــرات ، ) ــذيب الكمــال ( ومــن مــصنفاته 
  .وهو كتاب مفيد جدا) كتاب األطراف 

انــه : قــال ابــن ســيد النــاس يف ترمجتــه . وقــد أخــذ عنــه األكــابر وترمجــوا لــه وعظمــوه جــدا
وأطـــــال الثنــــاء عليـــــه ووصـــــفه  .عـــــاجمأحفــــظ النـــــاس للــــرتاجم وأعلمهـــــم بـــــالرواة االعــــارب واأل

  .انه يف اللغة امام ، وله يف الفرائض معرفة وإملام: بأوصاف ضخمة وقال 
مسعنــا صــحيح مــسلم علــى الــسيد املنبجــي وهــو حاضــر ، فكــان يــرد : وقــال الــصفدي 

ما عندي اال ما قرأت ، فيوافـق املـزي بعـض مـن حـضر ممـن بيـده : على القارئ فيقول القارئ 
ما بأن يوجد فيها كما قال أو يوجد مظننا عليـه أو يف احلاشـية ، وملـا كثـر منـه ذلـك نسخة ، ا
  ما النسخة الصحيحة: قلت له 
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ومل أر بعــد أيب حيــان مثلــه يف العربيــة مثلــه خــصوصا التــصريف ، ومل يكــن مــع : قــال . اال أنـت
ن الـوزراء والقـضاة توسعه يف معرفة الرجال يستحضر تراجم غـري احملـدثني ، ال مـن امللـوك وال مـ

  .واألدباء
كـــــان خـــــامت احلفـــــاظ ، وناقـــــد األســـــانيد واأللفـــــاظ ، وهـــــو صـــــاحب : وقـــــال الـــــذهيب 

وفيه حياء وكرم وسكينة واحتمال وقناعة ، وتـرك للتجمـل : قال . معضالتنا ومرجع مشكالتنا
  . »744واجنماع عن الناس ، ومات يوم السبت ثاين عشر صفر سنة 

)*121*(  

  ين الطيبي اثبات شرف الد
  :حيث قال ) شرح املشكاة ( أثبت حديث الثقلني يف 

الــسادس زيــد ، قولــه الثقلــني ، الثقــل املتــاع احملمــول علــى الدابــة ، وامنــا قيــل لالنــس « 
وقـد شـبه ـا الكتـاب والعـرتة الن الـدين . واجلن الـثقالن ألمـا قطـان األرض فكأمـا ثقالهـا

ـــالثقلنييستـــصلح مـــا ويعمـــر كمـــا عمـــرت الـــدنيا مسامهـــا ثقلـــني الن األخـــذ مـــا : وقيـــل  . ب
نـلقي عليــك قـــوال ثقــيال (: يف تفــسريه قولــه تعــاىل : والعمــل مــا ثقيــل ، وقيــل  ً إنــا س ِ َِ ً ْ ََــ َ َْ َ ْ ُ ِ( أي 

ومسـي . أي لـه وزن: وقيـل قـوال ثقـيال . أوامر اهللا ونواهيه ، ألنه ال تـؤدى اال بتكليـف مـا ثقيـل
ـــه وزن وقـــدر اجلـــن واالنـــس ثقلـــني ألمـــ ا فـــضال بـــالتمييز علـــى ســـائر احليـــوان ، وكـــل شـــيء ل

أي أحــذركم اهللا يف شــأن أهــل بيــيت » أذكــركم اهللا يف أهــل بيــيت «  قولــه .يتنـافس فيــه فهــو ثقــل
ووعــظ وذكــر « وأقــول لكــم ال تــؤذوهم واحفظــوهم ، والتــذكري مبعــىن الــوعظ ، يــدل عليــه قولــه 

«.  
عــرتة » وعــرتيت أهــل بيــيت «  جــابر ، قولــهل الوا ـ الفــصل الثــاين« : وقــال فيــه أيــضا 

ّالرجــل أهــل بيتــه ورهطــه األدنــون ، والســتعماهلم العــرتة علــى أحنــاء كثــرية بينهــا رســول اهللا صــلى 
  .ّاهللا عليه وسلم ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته األدنني وأزواجه
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الـــشرطية صـــلتها ، مـــا املوصـــولة ، واجلملـــة » مـــا ان متـــسكتم بـــه «  قولـــه، الثـــاين زيـــد 
ِ ويمسك السماء أن تـقع على األرض (: وإمساك الشيء التعلق به وحفظه ، قال تعـاىل  ْ َْ ْ َ َ َ َُ َ ْ َ َ  ُ ِ َ( .

ـــه باملتمـــسك بـــه : واستمـــسك الـــشيء  إذا حتـــرى اإلمـــساك بـــه ، وهلـــذا ملـــا ذكـــر التمـــسك عقب
، وفيـه تلـويح  » كتاب اهللا حبـل ممـدود مـن الـسماء اىل األرض« صرحيا ، وهو احلبل يف قوله 

ـــى األرض واتـبـــع هـــواه (: اىل معـــىن قولـــه تعـــاىل  د إل ئنا لرفـعنـــاه بهـــا ولكنـــه أخل و ش ُ ول َُ َْ َ ْ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ َِـــ َ ـــ َ ْ َ ُ ِ ـــ ِِ َ َ ْ( .
  .حمبتهم واالهتداء ديهم وسريم: والتمسك بالعرتة 

ّ صـلى إشـارة اىل أمـا مبنزلـة التـوأمني اخللفـني عـن رسـول اهللا» ّاين تارك فـيكم «  قولهو
ّاهللا عليه وسلم ، وأنه يوصي االمـة حبـسن املعاشـرة معهمـا وايثـار حقهمـا علـى أنفـسهم ، كمـا 

أذكـــركم اهللا يف « ل ويعـــضده احلـــديث الـــسابق يف الفـــصل االو. يوصـــي األب املـــشفق ألوالده
ومعــىن كــون أحــدمها أعظــم . اهللا اهللا يف حــق اوالدي:  كمــا يقــول األب املــشفق ، »أهــل بيــيت 

  .ان القرآن مؤساة للعرتة ، وعليهم االقتداء به ، وهم أوىل الناس بالعمل مبا فيه: آلخر من ا
ـــه تعـــاىل  ل ال (ولعـــل الـــسريف هـــذه الوصـــية واالقـــرتان بـــالقرآن إجيـــاب حمبـــتهم ، لقول ْ ق ــ ُـ

ْأسئـلكم عليـه أجـرا إال اْلمودة فـي اْلقربـى  َـ ُْ ِ َِ  َ ََ  ِ ً ْ ْ َْ َُ حـسانه بـالقرآن  فانـه تعـاىل جعـل شـكر انعامـه وإ)َُ
ّمنوطــا مبحبــتهم علــى ســبيل احلــصر ، وكأنــه صــلى اهللا عليــه وســلم يوصــي االمــة بقيــام الــشكر  ّ
وقيــد تلــك النعمــة بــه وحيــذرهم عــن الكفــران ، فمــن قــام بالوصــية وشــكر تلــك الــصنيعة حبــسن 

شكرا اخلالفة بينهما لن يتفرقا ، فال يفارقانه يف مواطن القيامة ومشاهدها حىت يردا احلـوض فيـ
صـــنيعه عنـــد رســـول اهللا ، فحينئـــذ هـــو بنفـــسه يكافيـــه واهللا جيازيـــه اجلـــزاء األوىف ، ومـــن أضـــاع 

  .الوصية وكفر النعمة فحكمه بالعكس
والنظــر مبعــىن ، » أنظــروا كيــف ختلفــوين فيهمــا «  قولــهع وعلــى هــذا التأويــل حــسن موقــ

م ، هــــل تكونــــون خلــــف التأمــــل والتفكــــر ، أي تفكــــروا واســــتعملوا الرويــــة يف اســــتخالىف إيــــاك
وان اســــتغربت قــــويل ال يفارقانــــه يف مواقــــف احلــــشر حــــىت يــــردا علــــي . صــــدق أو خلــــف ســــوء

  احلوض متسكت مبا ورد عن
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ّرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   وان .»حياجـان عـن صـاحبهما  ـ اىل قولـه ـ اقـرءوا الزهـراوين« ّ
  .)1(» .  ..استبعدت قويل أنشدت لك قول األعشى

  : ترجمته 
احلسن بن حممـد بـن عبـد اهللا الطيـيب ، االمـام املـشهور ، « : ـ ابن حجر العسقالني  1

كان ذا ثروة من اإلرث والتجارة ،  :قرأت خبط بعض الفضالء . صاحب شرح املشكاة وغريه
وكـــان كرميـــا : قـــال . فلـــم يـــزل ينفـــق ذلـــك يف وجـــوه اخلـــريات اىل أن كـــان يف آخـــر عمـــره فقـــريا

د ، شـــــديد الـــــرد علـــــى الفالســـــفة واملبتدعـــــة ، مظهـــــرا فـــــضائحهم مـــــع متواضـــــعا حـــــسن املعتقـــــ
اســتيالئهم يف بــالد املــسلمني حينئــذ ، شــديد احلــب هللا ولرســوله ، كثــري احليــاء مالزمــا الشــغال 
الطلبة يف العلوم اإلسالمية بغري طمع ، بل جيديهم ويعينهم ويعـري الكتـب النفيـسة ألهـل بلـده 

 ومـــن ال يعـــرف ، حمبـــا ملـــن عـــرف منـــه تعظـــيم الـــشريعة ، وغــريهم مـــن أهـــل البلـــدان مـــن يعـــرف
شــرح الكــشاف شــرحا . مقــبال علــى نــشر العلــم ، آيــة يف اســتخراج الــدقائق مــن القــرآن والــسنن

وصــنف يف املعــاين والبيــان التبيــان وشــرحه ، وأمــر بعــض تالمذتــه باختــصار املــصابيح .  ..كبـريا
حا حــافال ، مث شــرع يف مجــع كتــاب يف علــى طريقــة جهــا لــه ومســاه املــشكاة وشــرحها هــو شــر

  .)2(» .  ..التفسري وعقد جملسا عظيما لقراءة كتاب البخاري
االمام املشهور العالمة يف املعقول والعربيـة واملعـاين والبيـان ، «  :  ـ الجالل السيوطي2

  .)3(» .  ..كان آية: قال ابن حجر 
  .)4( مبثل ما تقدم  ـ والشمس الداودي3
  االمام املشهور ، صاحب شرح املشكاة وحاشية«  :  ـ الشوكانى4

__________________  
  .خمطوط ـ الكاشف يف شرح املشكاة) 1(
  .68 / 2الدرر الكامنة ) 2(
  .228بغية الوعاة ) 3(
  .143 / 1طبقات املفسرين ) 4(
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لــه اقبــال علــى اســتخراج الــدقائق مــن الكتــاب والــسنة ، وحاشــيته علــى .  ..الكــشاف وغريمهــا
لكــشاف هــي أنفــس حواشــيه علــى اإلطــالق ، مــع مــا فيهــا مــن الكــالم علــى األحاديــث يف ا

بعــض احلــاالت إذا اقتــضى ذلــك علــى طريقــة احملــدثني ، ممــا يــدل علــى ارتفــاع طبقتــه يف علمــي 
  .)1(» املعقول واملنقول 

  .)2(» .  ..امام مشهور وعامل مربور«  :  ـ القنوجى5

)*122*(  

  لى اثبات شمس الدين الخلخا
أي مسـي ذلـك املـاء مخـا ، » قوله مباء يدعى مخـا « : أثبت حديث الثقلني حيث قال 

أخـرب النـيب » يوشـك أن يـأتيىن رسـول رىب فأجيـب «  قولـه .بضم اخلـاء املعجمـة وتـشديد املـيم
قيـــل مسامهـــا ثقلـــني الن األخـــذ مـــا : قـــال يف شـــرح الـــسنة » الثقلـــني «  النـــاس عـــن وفاتـــه 7

 ، الن الكتاب عظـيم القـدر والعمـل مبقتـضاه ثقيـل ، وكـذا حمافظـة اهـل بيتـه والعمل ما ثقيل
  .)3(» واحرتامهم وانقيادكم هلم إذا كانوا خلفاء بعدي 

 قيـــل اـــا ناقـــة تلقـــب باجلـــدعاء وتـــارة ، »علـــى ناقتـــه القـــصوى  :قولـــه «  :وقـــال فيـــه 
 ، »هللا وعــرتيت كتــاب ا«  قولــه .بالعــضباء وأخــرى بالقــصوى علــى حــسب مــا خيــل للنــاظرين

يريــد بأهــل بيــيت نــسله . بيــان عــرتيت» أهــل بيــيت « و يف مــا أخــذمت بــه أو بــدل ، » مــا « بيــان 
ــــسماء اىل األرض «  قولــــه و.وعــــصابته األدنــــني وأزواجــــه املــــراد مــــن الــــسماء الربوبيــــة » مــــن ال

  .)4(» أي كتاب اهللا وعرتيت » لن يتفرقا « و . وباألرض اخللق
__________________  

  .229 / 1البدر الطالع ) 1(
  .373: التاج املكلل ) 2(
  .خمطوط ـ املفاتيح يف شرح املصابيح) 3(
  .خمطوط ـ املفاتيح يف شرح املصابيح) 4(
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  : ترجمته 
كــان امامــا يف العلــوم النقليــة والعقليــة ذا تــصانيف كثــرية مــشهورة ، «  :  ـ االســنوى1

 التلخــــيص يف علــــم (و )  املفتــــاح (و ) ب  خمتــــصر ابــــن احلاجــــ(و ) شــــرح املــــصابيح ( منهــــا 
  .)1(» وصنف أيضا يف املنطق ) البيان 

  . )87 / 3طبقات الشافعية (  يف  ـ وابن قاضي شهبة2
  . )106بغية الوعاة (  يف  ـ والجالل السيوطي3
  .مبثل ما تقدم ) 260 / 4الدرر الكامنة (  يف  ـ وابن حجر العسقالني4

)*123*(  

  الذهبي تصحيح شمس الدين 
وأخرج ابو عوانة عن اىب الطفيل عن زيـد بـن أرقـم « : قال الشيخاين القادري ما نصه 

ّملــا رجــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن حجــة الــوداع ونــزل غــدير خــم  : قــال 2 أمــر [ ّ
ّكـــأىن قـــد دعيـــت فأجبـــت ، واين قـــد تركـــت فـــيكم الثقلـــني ، : فقممـــن ، مث قـــال ] بـــدوحات 

 أهـل بيـيت ، فـانظروا كيـف ختلفـوين فيهمـا ، فإمـا لـن يتفرقـا حـىت يـردا علـي كتاب اهللا وعرتيت
مــن كنــت :  فقــال 2مث أخــذ بيــد علــي . ان اهللا مــوالي وأنــا ويل كــل مــؤمن :مث قــال . احلــوض

مسعتــه مــن رســول اهللا : فقلــت لزيــد . مــواله فهــذا وليــه ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه
ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم  قـــال .همـــا كـــان يف الـــدوحات أحـــد اال رآه بعينـــه ومسعـــه بأذنـــ: ال  قـــ؟ّ

  .)2(» هذا حديث صحيح : احلافظ الذهيب 
  . )109 / 3تلخيص املستدرك ( ووافق احلاكم على تصحيحه يف : أقول 

__________________  
  .505 / 1طبقات الشافعية ) 1(
  .خمطوط ـ الصراط السوى) 2(
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  : ترجمته 
  . )315 / 3فوات الوفيات (  يف كتبي ـ ابن شاكر ال1
  . )216 / 5طبقات الشافعية (  يف  ـ وتاج الدين السبكى2
  . )558 / 1طبقات الشافعية (  يف  ـ وجمال الدين االسنوى3
  . )72 / 2طبقات الشافعية (  يف  ـ وابن قاضي شهبة4
  . )426 / 4 الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة(  يف  ـ وابن حجر العسقالني5
  . )517طبقات احلفاظ (  يف  ـ والجالل السيوطي6
  .)حبيب السري (  املدعو خواندمري يف  ـ وغياث الدين7
  .) التحفة (و ) بستان احملدثني (  يف )الدهلوي (  ـ 8
  . )413التاج املكلل (  يف  ـ والقنوجى9

عثمان ابـن قاميـاز بـن حممد بن أمحد بن « : ونكتفي هنا مبا ذكره الشوكاىن وهذا نصه 
عبد اهللا الرتكماين األصل ، الفارقي مث الدمشقي ، أبـو عبـد اهللا مشـس الـدين الـذهيب ، احلـافظ 
الكبــري املـــؤرخ ، صـــاحب التـــصانيف الـــسائرة يف األقطـــار ، ولــد ثالـــث شـــهر ربيـــع اآلخـــر ســـنة 

عــد ســنة  ، وأجــاز لــه يف ســنة مولــده مجاعــة بعنايــة أخيــه مــن الرضــاع ، وطلــب بنفــسه ب673
 فــــأكثر عــــن ابــــن عــــساكر وطبقتــــه ، مث رحــــل اىل القــــاهرة وأخــــذ عــــن الــــدمياطي وابــــن 690

الــصواف وغريمهــا وخــرج لنفــسه ثالثــني بلــدا ، ومهــر يف فــن احلــديث ومجــع فيــه اــاميع املفيــدة 
فـأرىب ) تـاريخ اإلسـالم ( حىت كان أكثر أهل عصره تصنيفا ، ومجع : قال ابن حجر . الكثرية

  .انتهى ـ ن تقدمه بتحرير أخبار احملدثني خصوصافيه على م
( واختصر منه خمتصرات كثرية منهـا . أي ال باعتبار حترير غريهم ، فان غريه أبسط منه

 .) طبقــــات القــــراء (و )  طبقــــات احلفــــاظ (و )  تلخــــيص التــــاريخ (و )  العــــرب (و ) النــــبالء 
)  النــبالء (و ت منــه علــى أجــزاء ، يف زيــادة علــى عــشرين جملــدا وقفــ) تــاريخ اإلســالم ( ولعــل 

باعتبـار أن ) تـاريخ اإلسـالم ( يف حنو العشرين جملدا وقفت منه على أجزاء ، وهو خمتصر مـن 
  األصل ملن مل ينبل
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ليس اال ملن نبل ، لكنه أطال تراجم النبالء فيـه مبـا مل يكـن يف تـاريخ )  النبالء (و يف الغالب 
  .اإلسالم

جعلـه خمتـصا بالـضعفاء الـذين قـد تكلـم فـيهم ) يف نقـد الرجـال امليـزان ( ومن مـصنفاته 
وان كــانوا غــري ضــعفاء يف الواقــع ، وهلــذا ذكــر فيــه مثــل ابــن معــني وعلــي بــن املــديين [ مــتكلم 

  .وهذا كتاب مفيد يف ثالث جملدات كبار] باعتبار أنه قد تكلم فيهما متكلم 
( الكـــربى ، وخمتـــصر ) قـــي ســـنن البيه( املعـــروف ، وخمتـــصر ) الكاشـــف ( ولـــه كتـــاب 

 املخـتص (و )  الـصغري (و ) املعجم الكبـري ( لشيخه املزي ، وخرج لنفسه ) ذيب الكمال 
، فذكر فيه غالب الطلبة من أهل ذلك العصر ، وعاش الكثري منهم بعده اىل حنـو ) باحملدثني 

  .أربعني سنة ، وخرج لغريه من شيوخه وأقرانه وتالمذته
بولة مرغوب فيها ، رحل اليه الناس ألجلها ، وأخذوا عنه وتـداولوها ومجيع مصنفاته مق

وقرأوهـــا وكتبوهـــا يف حياتـــه وطـــارت يف مجيـــع بقـــاع األرض ، ولـــه فيهـــا تعبـــريات رائقـــة وألفـــاظ 
وباجلملــة . رشــيقة غالبــا ، مل يــسلك فيهــا مــسلكه أهــل عــصره وال مــن قــبلهم وال مــن بعــدهم

 بعـــدهم عيـــال عليـــه ، ومل جيمـــع أحـــد يف هـــذا الفـــن فالنـــاس يف التـــاريخ مـــن أهـــل عـــصره فمـــن
  .كجمعه وال حرره كتحريره

كـــان عالمـــة زمانـــه يف الرجـــال وأحـــواهلم جيـــد ) : مـــشيخته ( قـــال البـــدر النابلـــسى يف 
  .)1(» انتهى  ـ الفهم ثاقب الذهن ، وشهرته تغىن عن االطناب فيه

)*124*(  

  رواية جمال الدين الزرندي المدني األنصاري 
  :حيث قال ] نظم درر السمطني [  حديث الثقلني يف كتاب روى

__________________  
  .110 / 2البدر الطالع ) 1(
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ّذكر وصاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأهل بيته وفضل مودم وأن حمبتهم من االميان «  ّ
ّروى ابن عباس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  :باهللا ورسوله  ا اهللا ملـا يغـدوكم أحبـو :ّ

  .من نعمه ، وأحبوين حلب اهللا ، وأحبوا أهل بييت حليب
ّقــال النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم :  قــال )رض(عـن عبــد الـرمحن بــن عـوف و أوصــيكم  :ّ

ّقال رسول اهللا صـلى اهللا :  قال )رض(عن زيد بن أرقم  و.بعرتيت خريا ، وان موعدكم احلوض
ان متسكتم به لن تضلوا بعـدي ، أحـدمها أعظـم مـن اآلخـر ، ّاين تارك فيكم ما  :ّعليه وسلم 

كتاب اهللا حبل ممدود من السماء اىل األرض ، وعرتيت أهل بيـيت ، ولـن يتفرقـا حـىت يـردا علـي 
  .احلوض ، فانظروا كيف ختلفوين فيهما

ّورد عن عبد اهللا بن زيـد عـن أبيـه أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال و مـن أحـب أن  :ّ
 يف أجلـــه وأن ميتـــع مبــا خولـــه اهللا فليخلفـــين يف أهلـــي خالفــة حـــسنة ، فمـــن مل خيلفـــين ينــسأ لـــه

  .فيهم بتك عمره ، وورد علي يوم القيامة مسودا وجهه
ّان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـام خطيبـا مبـاء يـدعى  :يف رواية عن زيد بن أرقم و ّ

أيهـا النـاس ، امنـا أنـا بـشر  :ذكر مث قـال مخا بني مكة واملدينة ، فحمد اهللا وأثىن عليه ووعظ و
يوشــك أن يــأتيىن رســول رىب فأجيــب ، وأنــا تــارك فــيكم ثقلــني ، أوهلمــا كتــاب اهللا فيــه اهلــدى 
والنـور ، فخـذوا بكتـاب اهللا واستمـسكوا بـه ، وأهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف أهـل بيـيت ، أذكــركم 

  .اهللا يف أهل بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت
كتــــاب اهللا هــــو حبــــل مــــن اتبعــــه كــــان علــــى اهلــــدى ومــــن تركــــه كــــان علــــى  :وايــــة يف رو
  .الضاللة

ّقوله صلى اهللا عليه وسلم  مسامهـا ثقلـني الن األخـذ مـا » وأنـا تـارك فـيكم ثقلـني «  :ّ
والعمل ما واحملافظة على رعايتهما ثقيل ، وقد جعلهما ثقلـني الن كـان نفـيس وخطـري ثقيـل 

س واجلـن ، ألمـا فـضال بـالتمييز والعقـل علـى سـائر احليـوان ، وكـل شـيء ، ومنه الثقالن االنـ
 (: وفـسروا قولـه تعـاىل . له وزن وقـدر يتنـافس فيـه فهـو ثقـل ، ومسامهـا بـذلك إعظامـا لقـدرمها

ًإنا سنـلقي عليك قـوال ْ ََ َ َْ َ ِ ْ ُ ِ  



  نفحات األزهار................................................................................ 410

ًثقيال  .  ، وقيـل أي لـه وزن أن أوامر اهللا تعاىل وفرائضه ونواهيه ال يؤدى اال بتكلف ما يثقـل)َِ
آل علي وآل عقيـل : أهل بيته أهل وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده  : 2قال زيد بن أرقم 

  .وآل جعفر وآل عباس
ّ قــال مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول 2عــن أيب ســعيد اخلــدري و أيهــا  :ّ

 مــن اآلخــر ، كتــاب النــاس اين تركــت فــيكم مــا إن أخــذمت بــه لــن تــضلوا بعــدي ، أحــدمها أكــرب
اهللا حبل ممدود بني السماء واألرض ، وعـرتيت أهـل بيـيت ، أال وامـا لـن يفرتقـا حـىت يـردا علـي 

  . غريبـض احلو
ّرأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف حجتــه يــوم عرفــة وهــو  : قــال 2عــن جــابر و ّ

كم مـا أخـذمت بـه لـن يـا أيهـا النـاس ، اين تركـت فـي: على ناقته القصواء خيطب فـسمعته يقـول 
  .تضلوا ، كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت

  .)1(» رواه بلفظ آخر عن زيد بن أرقم أيضا و
روى احلـافظ مجـال الـدين حممـد «  :وقال نور الـدين الـسمهودي ضـمن طـرق احلـديث 

حــديث زيــد مــن غــري اســناد وال ) نظــم درر الــسمطني ( بــن يوســف الزرنــدي املــدين يف كتابــه 
ّأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الـوداع  : روى زيد بن أرقم قال :عزو ، ولفظه  ّ

اين فــــرطكم علــــى احلــــوض وانكــــم تبعــــي ، وانكــــم توشــــكون أن تــــردوا علــــي احلــــوض : فقــــال 
 قـال ؟مـا الـثقالن: فقام رجل من املهاجرين فقـال . فأسألكم عن ثقلي كيف خلفتموين فيهما

رفه بيـد اهللا وسـبب طرفـه بأيـديكم فتمـسكوا بـه ، واألصـغر األكرب منهما كتاب اهللا سبب ط :
ّاو كمـا قـال رسـول اهللا صـلى . عرتيت ، فمن استقبل قبليت وأجاب دعـويت فليـستوص ـم خـريا

فــال تقتلــوهم وال تقهــروهم وال تقــصروا عــنهم ، واين قــد ســألت هلــم اللطيــف : ّاهللا عليــه وســلم 
ـ أو قـال كهـاتني ـ فأشـار باملـسبحتني ، ناصـرمها يل اخلبري فأعطاىن أن يردوا علي احلوض كتني 

  .ناصر ، وخاذهلما يل خاذل ، ووليهما يل ويل ، وعدومها يل عدو
__________________  

  .232 ـ 231نظم درر السمطني ) 1(
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ّقال احلـافظ مجـال الـدين املـذكور ، وورد عـن عبـد اهللا بـن زيـد عـن أبيـه أن النـيب صـلى و
من أحب أن ينسأ له يف أجله وان ميتع مبـا خولـه اهللا فليخلفـين يف أهلـي   :ّاهللا عليه وسلم قال

  .)1(» خالفة حسنة ، فمن مل خيلفين فيهم برت عمره وورد علي يوم القيامة مسودا وجهه 

  : ترجمته 
  :ترجم له وأثىن عليه ونقل عنه مجاعة من كبار العلماء ، منهم 

  .)دراري يف شرح صحيح البخاري الكواكب ال(  يف  ـ شمس الدين الكرماني1
  . )295 / 4الدرر الكامنة يف اعيان املائة الثامنة (  يف  ـ وابن حجر العسقالني2
  .)خمطوط  ـ توضيح الدالئل(  يف  ـ وشهاب الدين احمد3
  .)الفصول املهمة (  يف  ـ وابن الصباغ المالكي4
  .)خمطوط  ـ جواهر العقدين(  يف  ـ ونور الدين السمهودي5
  .)سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد (  يف  ـ ومحمد بن يوسف الشامي6
  .)خمطوط  ـ وسيلة املآل(  يف  ـ وأحمد بن محمد بن الفضل بن باكثير المكي7
  .)خمطوط  ـ مفتاح النجا(  يف  ـ وميرزا محمد خان البدخشانى8
  .)خمطوط  ـ ذخرية املآل(  يف  ـ وأحمد العجيلى9

  .ذه املصادر وغريها يتبني شأن هذا الرجل واعتماد أبناء السنة عليهومبراجعة ه
__________________  

  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(
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 )*125*(  

  رواية سعيد الدين الكازروني 
   :وهذا نص كالمه ) املنتقى يف سرية املصطفى ( روى حديث الثقلني يف كتابه 

ّومـن تـوقريه صــلى اهللا عليـه وســلم بـره«  قـال رســول ،  وبــر آلـه وذريتــه وأمهـات املــؤمنني ّ
ّآل علـي :  قال ؟من أهل بيته: قلنا لزيد : قال الراوي . أنشدكم اهللا يف أهل بييت ـ ثالثا :اهللا 

  .وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس
ّقــال صــلى اهللا عليــه وســلم و ّاين تــارك فــيكم مــا ان أخــذمت بــه لــن تــضلوا ، كتــاب اهللا  :ّ

  .»ييت ، فانظروا كيف ختلفوين فيهما وعرتيت أهل ب
ومن طعن يف نسب شـخص مـن أوالد فاطمـة رضـي اهللا عنهـا بـأن « : وقال فيه أيضا 

أفــىن احلجــاج بــن يوســف ذريتهــا ومل يبــق أحــد مــنهم ولــيس يف النــاس أحــد يــصح نــسبه : قــال 
د يكـون فقد ظلم وكذب وأساء ، فان تعمد ذلك بعد ما نشأ يف بـالد علمـاء الـدين كـا. إليها

ّكافرا ، ألنه خيالف ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل على ما ثبت يف الرتمذي عـن زيـد م ّ
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن أرقم أنه قال  ّاين تارك فيكم ما ان متسكتم به لـن  :ّ

ض ، تــضلوا بعــدي ، أحــدمها أعظــم مــن اآلخــر ، كتــاب اهللا حبــل ممــدود مــن الــسماء اىل األر
وقــد  .وعــرتيت أهــل بيــيت ، ولــن يتفرقــا حــىت يــردا علــي احلــوض ، فــانظروا كيــف ختلفــوين فيهمــا

ّيف حديث املباهلة قوله صلى اهللا عليه وسلم م تقد   .اللهم هؤالء أهل بييت :ّ
جعلــه اهللا ممــن دخــل يف العلــم  ـ قــال مؤلــف هــذا الكتــاب ســعيد بــن مــسعود الكــازروين

فمــا دام القــرآن باقيــا فــأوالد فاطمــة بــاقون ، : سداد والــصواب مــن طريــق البــاب حــىت يفــوز بالــ
  .»لظاهر احلديث الصحيح 

  : ترجمته 
  حممد بن مسعود بن حممد ابن خواجة امام« :  ـ ابن حجر العسقالني 1
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مسعود بـن حممـد بـن علـي بـن أمحـد بـن عمـر بـن امساعيـل بـن الـشيخ أيب علـي الـدقاق البليـاىن 
  .الكازروين

كـان سـعيد الـدين حمـدثا : مث قـال .  ..)مـشيخة اجلنيـد البليـاين ( زري يف ذكره ابـن اجلـ
املسلـسل ( ومجاعـة ، وخـرج ) ذيب الكمال ( فاضال مسع الكثري ، وأجاز له املزي صاحب 

  .)1( » 758فأجاد ، ومات يف أواخر مجادى اآلخرة سنة ) املولد النبوي ( وألف ) 
حاشــية روض االخبــار املنتخــب ( يف : اســم ـــ محيــي الــدين محمــد بــن الخطيــب الق 2

كـان شـيخا حمـدثا يف وقتـه ، كتـب إجـازة بعـض تالمذتـه سـنة « ) : خمطـوط  ـ من ربيع األبرار
ــراة ، وروى عنــه الــشيوخ ، مــنهم الــشيخ مشــس الــدين ] ســبعمائة ظ [ مثــان وثالثــني ومثامنائــة 

احملـدثني يف أوانـه وامـام القــراء حممـد بـن حممـد بـن حممـد اجلـزري الـشافعي ، وكـان اجلـزري شـيخ 
  .»يف زمانه 
) ترمجـة املنتقـى (  يف مقدمـة كتابـه الـسمرقنديوترجم له حممـد بـن أمحـد بـن حممـد  ـ 3

  .ترمجة مفصلة
  .وهذا املقدار باختصار يكفي ملعرفة عظمة سعيد الدين الكازروين

)*126*(  

  رواية ابن كثير الدمشقي 
َ إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الـرجس أهل (تعاىل روى حديث الثقلني يف تفسري قوله  ْـ َ َ ْ  ُ ُ ْ َـُ َ ِ ِْ ُـ ُُ ِ ِ

ًاْلبـيت ويطهركم تطهيرا  ِ ْ َ ْ َُ َ َ ُ َِ   .)2( ، رواه يف تفسري هذه اآلية عن مسلم بسنده عن زيد بن أرقم )ْ
  ورواه يف تفسري آية املودة عن أمحد بن حنبل بسنده عن زيد أيضا ، مث

__________________  
  .255 / 4درر الكامنة ال) 1(
  .457 / 5تفسري ابن كثري ) 2(
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يزيـد بـن حيـان ] عـن [ والنسائي مـن طـرق ) الفضائل ( وهكذا رواه مسلم يف « : قال بعده 
  .»به 

ويف البـاب عـن أيب ذر وأيب سـعيد وزيـد « : ورواه أيضا عـن الرتمـذي كـذلك مث قـال « 
  .)1(» بن أرقم وحذيفة بن أسيد رضي اهللا عنهم 

ّقـــد ثبـــت يف الـــصحيح أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال يف  و«: قـــال أيـــضا و ّ
ّاين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت ، وامــا لــن يفرتقــا حــىت يــردا  :خطبتــه بغــدير خــم 

  .)2(» علي احلوض 
) تارخيــه ( هــذا ، وقــد تقــدم يف ابــن عــساكر أن ابــن كثــري قــد روى حــديث الثقلــني يف 

  .أيضا

  : جمته تر
  .)خمطوط  ـ املعجم املختص(  يف  ـ الذهبي1
  . )399 / 1الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة (  يف  ـ وابن حجر العسقالني2
  . )113 / 2طبقات الشافعية (  يف  ـ وابن قاضى شهبة3
  . )529طبقات احلفاظ (  يف  ـ وجالل الدين السيوطي4
  . )110 / 1 املفسرين طبقات(  يف  ـ والداودي المالكي5

  :ولالختصار نكتفي مبا يلي 
كان قـدوة العلمـاء واحلفـاظ ، وعمـدة .  ..امساعيل بن عمر بن كثري« : قال الداودي 

أهــل املعــاين واأللفــاظ ، تفقــه علــى الــشيخني برهــان الــدين الفــزاري وكمــال الــدين ابــن قاضــي 
نه وأقبل على علم احلديث ، وأخـذ شهبة ، مث صاهر احلافظ أبا احلجاج املزي والزمه وأخذ ع

  الكثري عن ابن تيمية ، وقرأ
__________________  

  .200 / 6تفسري ابن كثري ) 1(
  .199 / 6تفسري ابن كثري ) 2(



 415 .............................................................................سند حديث الثقلني 

األصـــول علـــى االصـــفهاين ، ومســـع الكثـــري وأقبـــل علـــى حفـــظ القـــرآن ومعرفـــة األســـانيد والعلـــل 
صـــنف يف صـــغره كتـــاب االحكـــام علـــى والرجـــال والتـــاريخ حـــىت بـــرع يف ذلـــك وهـــو شـــاب ، و

ــــا يف مجــــع املــــسانيد العــــشرة  ــــة والنهايــــة والتفــــسري وكتاب ــــاريخ املــــسمى بالبداي ــــواب التنبيــــه والت أب
واختــصر ــذيب الكمــال وأضـــاف اليــه مــا تــأخر يف امليـــزان مســاه التكميــل وطبقــات الـــشافعية 

جـــب وســـرية صـــغرية ، ومناقـــب االمـــام الـــشافعي وخـــرج األحاديـــث الواقعـــة يف خمتـــصر ابـــن احلا
وشرع يف أحكام كثرية حافلة كتب منها جملدات اىل احلج ، وشرح قطعة مـن البخـاري وقطعـة 
كبـرية مــن التنبيـه ، وويل مــشيخة أم الـصاحل بعــد مـوت الــذهيب ، وبعـد مــوت الـسبكي مــشيخة 

  .دار احلديث االشرفية مدة يسرية ، مث أخذت منه
فقيـــه متفـــنن وحمـــدث مـــتقن ومفـــسر : فقـــال وذكـــره شـــيخه الـــذهيب يف املعجـــم املخـــتص 

  .نقاد
ــــن حجــــر  ــــدين اب ــــون : وقــــال تلميــــذه احلــــافظ شــــهاب ال كــــان أحفــــظ مــــن أدركنــــاه ملت

األحاديـث ، وأعـرفهم بتخرجيهــا ورجاهلـا وصــحيحها وسـقيمها ، وكـان أقرانــه وشـيوخه يعرتفــون 
وكـان فقيهـا جيـد له بـذلك ، وكـان يستحـضر شـيئا كثـريا مـن الفقـه والتـاريخ ، قليـل النـسيان ، 

اىل آخر وقت ، ويشارك يف العربية مشاركة جيـدة ، ) التنبيه ( الفهم صحيح الذهن ، وحيفظ 
  .وينظم الشعر ، وما أعرف أين اجتمعت به مع كثرة ترددي اليه اال واستفدت منه

كانت له خصوصية بالشيخ تقي الدين ابـن تيميـة ومناضـلة عنـه واتبـاع لـه : وقال غريه 
مــات . ن آرائــه ، وكـان يفــيت برأيـه يف مـسألة الطــالق ، وامـتحن بــسبب ذلـك وأوذييف كثـري مـ

يف يـــوم اخلمـــيس الـــسادس والعـــشرين مـــن شـــعبان ســـنة أربـــع وســـبعني وســـبعمائة ، ودفـــن مبقـــربة 
  » الصوفية عند شيخه ابن تيمية 

ــــه الــــشافعي احلــــافظ عمــــاد الــــدين ابــــن « ) : أجبــــد العلــــوم (  يف  القنــــوجىوقــــال الفقي
يب شـهاب الـدين املعـروف باحلـافظ ابـن كثـري ، ولـد سـنة سـبعمائة وقـدم دمـشق ولـه حنـو اخلط

  وذكره الذهيب يف.  ..سبع سنني مع أخيه بعد موت أبيه
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االمـــام احملـــدث املفـــيت البـــارع ووصـــفه حبفظـــه املتـــون ومســـع مـــن ابـــن : معجمـــه املخـــتص فقـــال 
وقـال ابـن حبيـب . لتاريخ واالحكاموصنف التصانيف الكثرية يف التفسري وا.  ..عساكر وغريه

امام ذوي التسبيح والتهليل ، وزعيم أرباب التأويل ، مسع ومجع وصـنف وأطـرب االمسـاع : فيه 
بأقوالــه وشــنف ، وحــدث وأفــاد وطــارت أوراق فتــاواه اىل الــبالد ، واشــتهر بالــضبط والتحريــر ، 

  .».  ..وانتهت اليه رئاسة العلم يف التاريخ واحلديث والتفسري

)*127*(  

  رواية السيد على الهمداني 
عـــن أيب «  :حيـــث قـــال مـــا نـــصه ] املـــودة يف القـــرىب [ روى حـــديث الثقلـــني يف كتابـــه 

ّقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم :  قـــال 2ســـعيد اخلـــدري  ّاين تـــارك فـــيكم الثقلـــني ،  :ّ
يفرتقـا ] لـن ظ [ مل كتاب اهللا حبل ممدود من الـسماء اىل األرض وأهـل بيـيت ـ ويـروى عـرتيت ـ 

  .»حىت يردا علي احلوض 
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم :  قــال 2وعــن جبــري بــن مطعــم « : قــال فيــه و ّ: 

ّاين أوشــك أن أدعــى فأجيــب ، واين تــارك : قــال . بلــى يــا رســول اهللا:  قــالوا ؟لــست بــوليكمأ
  .»لفوين فيهما فيكم الثقلني كتاب اهللا ريب وعرتيت أهل بييت ، فانظروا كيف خت

  : ترجمته 
  :ترجم له ، واعتمد عليه عدة من االعالم ، مما يدل على جاللته ، نذكر من ذلك 

  .)خمطوط  ـ خالصة املناقب(  يف  ـ نور الدين جعفر البدخشانى1
  . )447نفحات االنس (  يف  ـ عبد الرحمن الجامى2
  .)خمطوط  ـ كتائب أعالم األخيار(  يف  ـ الكفوى3
  .)خمطوط  ـ جامع السالسل(  يف جد الدين البدخشانى ـ م4
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  .)خمطوط  ـ توضيح الدالئل(  يف  ـ شهاب الدين احمد5
  .)الفواتح (  يف  ـ حسين الميبدى6
  .)السمط ايد (  يف  ـ القشاشى7
  .)االنتباه ( يف ) والد الدهلوي  (  ـ الدهلوي8
  .)إيضاح لطافة املقال (  يف) تلميذ الدهلوي  (  ـ الفاضل الرشيد الدهلوي9

)*128*(  

  اثبات السيد محمد الطالقاني 
( علــى مــا نقــل عنــه جمــد الــدين البدخــشاين يف كتابــه  ـ )رســاله قيافــه نامــه ( يف كتابــه 
  .برتمجة السيد علي اهلمداين) خمطوط  ـ جامع السالسل

حبـل اهللا هـو ان املـراد مـن : وقال بعـضهم « : » حبل اهللا « قال يف كالم له يف معىن 
ّعــرتة النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، كمــ ّاين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت ، أال  :قــال ا ّ

   .»فتمسكوا ما ، فإما حبالن ال ينقطعان اىل يوم القيامة 

  : ترجمته 
وقـد أثـىن عليـه  .)خمطـوط  ـ جـامع الـسالسل( ترجم له جمد الدين البدخشاين يف كتابه 

  .لبالغ ، ووصفه باألوصاف اجلميلة اليت قلما يصفون أحدا االثناء ا

)*129*(  

  اثبات سعد الدين التفتازاني 
  :أثبت حديث الثقلني حيث قال ما نصه 

َ إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل (قال اهللا تعاىل : فان قيل «  ْ َ َ ْ  ُ ُ ْ َُ َ ِ ِْ ُ ُُ ِ ِ  
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ًاْلبـيــت ويطهــركم تطهيــرا  ِ ْ َ ْ ََُ َ ُ َِ ّاين تركــت فــيكم مــا أخــذمت بــه لــن  :قــال عليــه الــصالة والــسالم  و.)ْ
ّاين تـارك فـيكم الثقلـني ، كتـاب اهللا فيـه   :7قـال  و.تضلوا ، كتاب اهللا تعاىل وعرتيت أهل بييت

اهلـــدى والنـــور ، فخـــذوا بكتـــاب اهللا واستمـــسكوا بـــه وأهـــل بيـــيت ، أذكـــركم اهللا يف أهـــل بيـــيت ، 
  .ومثل هذا يشعر بفضلهم على العامل وغريه .أذكركم اهللا يف أهل بييت

ال تـصافهم بـالعلم والتقـوى وشـرف النـسب ، أال تـرى أنـه عليـه الـصالة والـسالم : قلنا 
قــــرم بكتــــاب اهللا تعــــاىل يف كــــون التمــــسك مــــا منقــــذا عــــن الــــضاللة ، وال معــــىن للتمــــسك 

ّقـال النـيب صـلى اهللا عليـه ا هلذفكذا يف العرتة ، و. بالكتاب اال األخذ مبا فيه من العلم واهلداية
  .)1(» من أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه  :ّوسلم 

  : ترجمته 
  :وقد ترجم للتفتازاين مجاعة من أعيان العلماء ، أمثال 

  . )391بغية الوعاة (  يف  ـ الجالل السيوطي1
  . )119 / 5الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة (  يف  ـ وابن حجر العسقالني2
  . )319 / 2طبقات املفسرين (  يف  ـ والداودي3
  . )471التاج املكلل (  يف  ـ والقنوجى4
   :وهذا نص كالم الشوكاين  ) 303 / 2البدر الطالع (  يف  ـ والشوكانى5
مــسعود بــن عمــر التفتــازاين ، االمــام الكبــري ، صــاحب التــصانيف املــشهورة املعــروف « 

 ، وأخـــذ عـــن أكـــابر أهـــل العلـــم يف عـــصره 722 صـــفر ســـنة بـــسعد الـــدين ، ولـــد بتفتـــازان يف
  كالعضد وطبقته ، وفاق يف النحو والصرف

__________________  
  .221 / 2شرح املقاصد ) 1(
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واملنطــق واملعــاين والبيـــان واألصــول والتفـــسري والكــالم وكثــري مـــن العلــوم ، وطـــار صــيته واشـــتهر 
و يف ست عشرة سنة ، فـصنف الزجنانيـة وفـرغ ذكره ورحل اليه الطلبة ، وشرع يف التصنيف وه

 ـــراة ، 748 ، وفــرغ مــن شـــرح التلخــيص الكبــري يف صـــفر ســنة 738منهــا يف شــعبان ســـنة 
 بكاشـــان ، ومـــن 758 ، ومــن شـــرح التوضـــيح يف ذي القعــدة ســـنة 756ومــن خمتـــصره ســـنة 

ن  ، وم770 ، ومن حاشية العضدي يف ذي احلجة سنة 768شرح العقائد يف شعبان سنة 
 784 ، كلهـا خبـوارزم ، ومـن املقاصـد وشـرحه يف ذي القعـدة سـنة 774رسالة اإلرشـاد سـنة 

 789بـــسمرقند ، ومـــن ـــذيب الكـــالم يف رجـــب منهـــا ، ومـــن شـــرح املفتـــاح يف شـــوال ســـنة 
  .بسمرقند ايضا

 ـــراة ، ويف 769وشـــرع يف فتـــاوى احلنفيـــة يـــوم األحـــد التاســـع مـــن ذي القعـــدة ســـنة 
 كليهمــا بــسرخس ، 786 ، ويف شــرح تلخــيص املفتــاح ســنة 772 ســنة تــأليف مفتــاح الفقــه

  . بظاهر مسرقند789ويف حاشية الكشاف يف ثامن ربيع اآلخر سنة 
هكــذا ذكــر مــال زادة تــاريخ مــا فــرغ منــه مــن مؤلفاتــه ومــا شــرع فيــه ومل يكمــل وقــال يف 

 موالنـــا ســـعد امللـــة أســـتاذ العلمـــاء املتـــأخرين وســـيد الفـــضالء املتقـــدمني: أول الرتمجـــة مـــا لفظـــه 
والدين ، معـدل ميـزان املعقـول واملنقـول ، مـنقح أغـصان الفـروع واألصـول ، أيب سـعيد مـسعود 
 ابن القاضي االمام فخر امللة والدين عمر ابن املوىل األعظم سلطان العـارفني الغـازي التفتـازاين

...  
ن لــه يف أهلــه نظــري وباجلملـة ، فــصاحب الرتمجــة متفـرد بعلومــه يف القــرن الثــامن ، مل يكـ

  .»فيها ، وله من احلظ والشهرة والصيت يف أهل عصره فمن بعدهم ماال يلحق به غريه 

)*130*(  

  رواية حسام الدين حميد المحلى 
  حماسن االزهار يف تفصيل مناقب( روى حديث الثقلني يف كتابه 
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يف ) الروضـة النديـة ( يف كما ذكره العالمة حممد بن امساعيـل األمـري ) العرتة األخيار االطهار 
وذكـر اخلطبـة بطوهلـا الفقيـه العالمـة محيـد «  :سياق طرق حـديث الغـدير حيـث قـال مـا نـصه 

  :يف شرح قول االمام املنصور باهللا ) حماسن االزهار ( احمللى يف 

  أيهمـــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــص ـــــــــــــــــــــــــــــا أمجـــــــــــــــــــــــــــــال

  
  لـــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــى املكـــــــــــــــــــــــــــي واليثـــــــــــــــــــــــــــريب  

  

ّلى اهللا عليـه وسـلم يف حجـة الـوداع حـىت أقبل نىب اهللا ص :بسنده اىل زيد بن أرقم قال  ّ
نــزل بغــدير اجلحفــة بــني مكــة واملدينــة ، فــأمر بــدوحات فقــم مــا حتــتهن مــن شــوك ، مث نــادى 
ّالصالة جامعة ، فخرجنا اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يوم شـديد احلـر ، ان منـا مـن  ّ

 حـىت أتينـا اىل رسـول اهللا ، يضع بعض ردائه على رأسه وبعضه على قدمه من شدة الرمضاء ،
  : فصلى بنا الظهر ، مث انصرف إلينا فقال 

احلمد هللا حنمده ونـستعينه ونـؤمن بـه ونتوكـل عليـه ، ونعـوذ بـاهللا مـن شـرور أنفـسنا ومـن 
ســيئات أعمالنــا ، الــذي ال هــادي ملــن أضــل وال مــضل ملــن هــدى ، وأشــهد ان ال الــه اال اهللا 

  .وأن حممدا عبده ورسوله
 ، أيهــا النــاس فانــه مل يكــن لنــيب مــن العمــر اال النــصف مــن عمــر الــذي قبلــه ، أمــا بعــد

وان عيسى بن مرمي لبث يف قومه أربعني سنة ، واين قد شرعت يف العـشرين ، أال واين يوشـك 
   ؟أن أفارقكم ، أال واين مسئول وأنتم مسئولون ، فهل بلغتكم فما ذا أنتم قائلون

نشهد أنـك عبـد اهللا ورسـوله ، قـد بلغـت : ب يقولون فقام من كل ناحية من القوم جمي
رسـالته وجاهــدت يف ســبيله ، وصــدعت بــأمره وعبدتــه حــىت أتــاك اليقــني ، جــزاك اهللا عنــا خــريا 

  .ما جزى نبيا عن أمته
ألـــستم تـــشهدون أن ال الـــه اال اهللا وأن حممـــدا عبـــده ورســـوله ، وأن اجلنـــة حـــق : فقـــال 

  .بلى: الوا  ق؟والنار حق وتؤمنون بالكتاب كله
اىن أشهد أن صدقتكم وصدقتموين ، أال واين فرطكم وأنتم تبعـي توشـكون أن : فقال 

  تردوا علي احلوض فأسألكم حني تلقوين عن ثقلي كيف 
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  .خلفتموين فيهما
بــأيب : فأعــضل علينــا مــا نــدري مــا الــثقالن حــىت قــام رجــل مــن املهــاجرين قــال : قــال 

األكـرب منهمـا كتــاب اهللا ، سـبب طـرف بيــد اهللا :  قــال ؟نوأمـي أنـت يـا رســول اهللا ومـا الـثقال
وطرف بأيديكم ، متسكوا به وال تزلوا وال تـضلوا ، واألصـغر منهمـا عـرتيت ، مـن اسـتقبل قبلـيت 
وأجــاب دعــويت فــال تقتلــوهم وال تقهــروهم وال تقــصروا عــنهم ، فــاين قــد ســألت هلــم اللطيــف 

 يل خــاذل ووليهمــا يل ويل وعــدومها يل عــدو ، اخلبــري فأعطــاين ، وناصــرمها يل ناصــر وخاذهلمــا
  .أال فإا لن لك أمة قبلكم حىت تدين بأهوائها وتظاهر على نبيها وتقتل من قام بالقسط

مـن كنـت مـواله فهـذا مـواله ، ومـن :  ورفعهـا وقـال 2مث أخذ بيـد علـي بـن أىب طالـب 
  .»كنت وليه فهذا وليه ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 

  : رجمته ت
وترجم له مجاعة من العلماء ، ومما يدل على عظمته وجاللته استناد العالمة األمـري اىل 

«  بــــ ، مـــع وصـــفه) الروضـــة النديـــة ( ، ونقلـــه عنـــه كثـــريا يف كتابـــه ) حماســـن االزهـــار ( كتابـــه 
  . »;الفقيه العالمة محيد الشهيد « وتارة » العالمة الفقيه 

 لكتابــــه املــــذكور ، فانــــه يعــــد بــــذلك مــــن مجلــــة مــــشايخ وكــــذا روايــــة القاضــــي الــــشوكاين
حماســن االزهــار حلميــد الــشهيد ، أرويهــا باالســناد « : الــشوكاىن يف اإلجــازة ، قــال الــشوكاين 

  .)1(» املتقدم يف الديباج اىل الداودي عن القاسم بن أمحد ابن محيد عن املؤلف 
__________________  

  .78: ر احتاف األكابر بإسناد الدفات) 1(
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 )*131*(  

  رواية نور الدين الهيثمي 
وهــو الكتــاب  ـ )جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ( روى اهليثمــي حــديث الثقلــني يف كتابــه 

 مـــسند أيب (و )  مـــسند البـــزار (و ) مـــسند أمحـــد ( الـــذي مجـــع فيـــه زوائـــد الكتـــب الـــستة مـــن 
: ملنـاوي إذ قـال يف شـرح احلـديث علـى مـا نـص عليـه ا ـ ) املعاجم الثالثة للطرباين (و ) يعلى 

قـال اهليثمـي رجالـه موثقــون ، ورواه أيـضا أبـو يعلــى بـسند ال بـأس بــه ، واحلـافظ عبـد العزيــز « 
ـــه قـــال يف حجـــة الـــوداع ، ووهـــم مـــن زعـــم ضـــعفه كـــابن اجلـــوزي قـــال . بـــن األخـــضر ، وزاد أن

  .)1(» ويف الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة : السمهودي 

  : ترجمته 
علـى بـن أىب بكـر بـن سـليمان بـن أيب بكـر ابـن عمـر «  : ـ شمس الـدين الـسخاوي 1

بن صاحل ، نور الدين أبو احلسن اهليثمي القاهري الـشافعي احلـافظ ، ويعـرف بـاهليثمي ، كـان 
أبـــوه صـــاحب حـــانوت بالـــصحراء ، فولـــد لـــه هـــذا يف رجـــب ســـنة مخـــس وثالثـــني وســـبعمائة ، 

  ..زين العراقي وهـو بـالغ ، ومل يفارقـه سـفرا وحـضرا حـىت مـاتفنشأ فقرأ القرآن ، مث صحب ال
وهـــو مكثـــر مساعـــا وشـــيوخا ، ومل يكـــن الـــزين يعتمـــد يف شـــيء مـــن أمـــوره اال عليـــه ، حـــىت أنـــه 

  .أرسله مع ولده الويل ملا ارحتل بنفسه اىل دمشق ، وزوجه ابنته خدجية ورزق منها عدة أوالد
أ عليـه أكثرهـا ، وختـرج بـه يف احلـديث ، بـل وكتب الكثري مـن تـصانيف الـشيخ ، بـل قـر

دربــه يف افــراد زوائــد كتـــب كاملعــاجم الثالثــة للطــرباين واملـــسانيد ألمحــد والبــزار وأيب يعلــى علـــى 
وابتــدأ أوال بزوائــد أمحــد فجــاء يف جملــدين ، وكــل واحــد مــن اخلمــسة الباقيــة يف . الكتــب الــستة

  تصنيف مستقل اال الطرباين
__________________  

  .163 / 9جممع الزوائد :  وانظر 15 / 3شرح اجلامع الصغري  ـ فيض القدير) 1(
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األوسط والـصغري منهمـا يف تـصنيف ، مث مجـع اجلميـع يف كتـاب واحـد حمـذوف األسـانيد مسـاه 
 وكـــذا أفـــرد زوائـــد صـــحيح ابـــن حبـــان علـــى الـــصحيحني ، ورتـــب أحاديـــث .)جممـــع الزوائـــد ( 

ّ، ومــــات عنــــه مــــسودة فبيــــضه وأكملــــه شــــيخنا يف جملــــدين ، احلليــــة اليب نعــــيم علــــى األبــــواب 
وأحاديـــث الغيالنيـــات واخللعيـــات وفوائـــد اىب متـــام واالفـــراد للـــدارقطىن أيـــضا علـــى األبـــواب يف 

  . ..ورتب كال من ثقات ابن حبان والعجلي على احلروف. جملدين
وراد ، وخدمــة وكــان عجبــا يف الــدين والتقــوى والزهــد واإلقبــال علــى العلــم والعبــادة واأل

الشيخ وعدم خمالطـة النـاس يف شـيء مـن األمـور ، واحملبـة يف احلـديث وأهلـه ، وحـدث بـالكثري 
رفيقا للزين ، بل قل أن حدث الزين بشيء اال وهو معه ، وكذلك قل أن حدث هو مبفـرده ، 

  . ..لكنهم بعد وفاة الشيخ أكثروا عنه ، ومع ذلك فلم يغري حاله وال تصدر ومتشيخ
رمجه ابن خطيـب الناصـرية يف ذيـل تـاريخ حلـب ، والتقـي الفاسـي يف ذيـل التقييـد وقد ت

، وشــيخنا يف معجمــه وانبائــه ومــشيخة الربهــان احللــيب ، والغــرس خليــل االقفهــسي يف معجــم 
  .ابن ظهرية ، والتقى ابن فهد يف معجمه وذيل احلفاظ وخلق كاملقريزي يف عقوده

كنا لينـا سـليم الفطـرة ، شـديد اإلنكـار للمنكـر وكان خريا سـا: قال شيخنا يف معجمه 
  . ..، كثري االحتمال لشيخنا وألوالده ، حمبا يف احلديث وأهله

انــه صــار كثــري االستحــضار للمتــون جــدا لكثــرة املمارســة ، وكــان هينــا : وقــال يف أنبائــه 
ديث ، لينــا دينــا خــريا حمبــا يف أهــل اخلــري ، ال يــسأم وال يــضجر مــن خدمــة الــشيخ وكتابــة احلــ

ســـليم الفطـــرة كثـــري اخلـــري واالحتمـــال واألذى ، خـــصوصا عـــن مجاعـــة الـــشيخ ، وقـــد شـــهد يل 
  .بالتقدم يف الفن جزاه اهللا عين خريا

  .انه كان من حماسن القاهرة: وقال الربهان احلليب 
  . ..كان كثري احلفظ للمتون واآلثار صاحلا خريا: وقال التقي الفاسي 
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ا عاملا حافظا زاهدا متواضـعا متـوددا اىل النـاس ، ذا عبـادة كان امام: وقال االقفهسي 
  .انتهى ـ وتقشف وورع

والثناء علـى دينـه وزهـده وورعـه وحنـو ذلـك كثـري جـدا ، بـل هـو يف ذلـك كلمـة اتفـاق ، 
  .)1(» .  ..وأما يف احلديث فاحلق ما قاله شيخنا

كــان خــريا  :ر قــال احلــافظ ابــن حجــ.  ..اهليثمــي احلــافظ«  :  ـ الجــالل الــسيوطي2
ســـاكنا صـــينا لينـــا ســـليم الفطـــرة شـــديد اإلنكـــار للمنكـــر ال يـــرتك قيـــام الليـــل ، مـــات يف تاســـع 

  .)2( » 807عشرين رمضان سنة 
 أيـضا يف ذكـر مـن كـان مبـصر مـن حفـاظ احلـديث ونقـاده ، كمـا  ـ الجالل السيوطي3

  .)3(تقدم 
  .)4( مبثل ما تقدم  ـ والشوكانى4

)*132*(  

  فيروزآبادي رواية المجد ال
والثقــل حمركــة متــاع املــسافر وحــشمه وكــل شــيء نفــيس « : روى حــديث الثقلــني قــائال 

  .)5(» ّاين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت  :احلديث ه مصون ، ومن

  : ترجمته 
  . )79 / 4طبقات الشافعية (  يف  ـ ابن قاضي شهبة1
  .)يخ البلد االمني العقد الثمني يف تار(  يف  ـ وتقى الدين الفاسى2

__________________  
  .200 / 5الضوء الالمع ) 1(
  .541: طبقات احلفاظ ) 2(
  .362 / 1حسن احملاضرة ) 3(
  .44 / 1البدر الطالع ) 4(
  .343 / 3القاموس احمليط ) 5(
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  . )79 / 10الضوء الالمع ألهل القرن التاسع (  يف  ـ والسخاوي3
  . )118 ـ 117ة الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة بغي(  يف  ـ والجالل السيوطي4
  . )280 / 2البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع (  يف  ـ والشوكانى5
ومبالحظـة هـذه املـصادر يتبـني شـأن  .وغريهم ) 817التاج املكلل (  يف  ـ والقنوجى6

  .اد الشريازي الفريوزآبادي لدى أبناء السنة

)*133*(  

  )*خواجة بارسا (  بـ افظ البخاري المعروفرواية الح
وقـــال «  :فقـــد قـــال فيـــه مـــا نـــصه ) فـــصل اخلطـــاب ( روى حـــديث الثقلـــني يف كتابـــه 

الشيخ االمام العارف الويل أبو عبد اهللا حممد بن علـي احلكـيم الرتمـذي قـدس اهللا تعـاىل روحـه 
حــدثنا نــصر :  مخــسني يف األصــل املــويف) نــوادر األصــول يف معرفــة أخبــار الرســول ( يف كتــاب 

بن عبد الرمحن الوشاء ، قال حدثنا زيد بن احلسن االمناطي ، عن جعفر بن حممد ، عـن أبيـه 
ّرأيــت رســول اهللا صــلى اهللا  :رضــي اهللا عنهمــا ، عــن جــابر بــن عبــد اهللا رضــي اهللا عنهمــا قــال 

 يــا أيهــا :ّعليــه وســلم يف حجتــه يــوم عرفــة وهــو علــى ناقتــه القــصواء خيطــب ، فــسمعته يقــول 
  .الناس قد تركت ما ان أخذمت به لن تضلوا ، كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت

حـدثنا نـصر ، قـال حــدثنا زيـد بـن احلــسن ، قـال حـدثنا معـروف بــن خربـوذ املكـي عــن 
ّملا صدر رسـول اهللا صـلى :  قال 2أيب الطفيل عامر بن واثلة ، عن حذيفة بن أسيد الغفاري 

يـا أيهـا النـاس انـه قـد نبـأىن اللطيـف اخلبـري أنـه  :داع خطب فقال ّاهللا عليه وسلم من حجة الو
مل يعمر نيب اال مثل نصف عمر الذي بليه من قبـل ، واين أظـن أن يوشـك أن أدعـى فأجيـب 

  ، واين فرطكم على احلوض ، واين سائلكم حني تردون علي عن الثقلني ، فانظروا
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 وجل ، سبب طرفـه بيـد اهللا سـبحانه وطرفـه كيف ختلفوين فيهما ، الثقل األكرب كتاب اهللا عز
وعــرتيت أهــل بيــيت ، فــاين قــد نبــأين اللطيــف . بأيــديكم ، فاستمــسكوا بــه وال تــضلوا وال تبــدلوا

  .»اخلبري أما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض 
ّقام رسول اهللا صـلى اهللا   :2وقال زيد بن أرقم «  :وقال فيه نقال عن جامع األصول 

يوما فينـا خطيبـا مبـاء يـدعى مخـا بـني مكـة واملدينـة فحمـد اهللا عـز وجـل وأثـىن عليـه ّعليه وسلم 
أمـــا بعـــد ، أال أيهـــا النـــاس امنـــا أنـــا بـــشر يوشـــك أن يـــأتيىن رســـول رىب : ووعـــظ وذكـــر مث قـــال 

فأجيـــب ، واين تـــارك فـــيكم ثقلـــني ، أوهلمـــا كتـــاب اهللا عـــز وجـــل فيـــه اهلـــدى والنـــور ، فخـــذوا 
وأهـل بيـيت ، أذكــركم : فحـث علـى كتـاب اهللا ورغـب فيـه مث قـال .  بـهبكتـاب اهللا واستمـسكوا

  . تعاىلرمحه اهللا أخرجه مسلم .اهللا يف أهل بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت
ّاهــل بيتــه صــلى اهللا عليــه وســلم مــن حــرم الــصدقة بعــده ، آل علــي وآل  : 2قــال زيــد  ّ ّ

:  قــال ؟ألـيس نــساؤه مـن أهـل بيتـه: قيـل لزيـد . عقيـل وآل جعفـر وآل عبـاس رضـي اهللا عــنهم
كـذا أخرجـه  ـ نساؤه من أهـل بيتـه ، ولكـن أهـل بيتـه أهلـه وعـصبته الـذين حرمـوا الـصدقة بعـده

  . »;مسلم 

  : ترجمته 
حممــد بــن حممــد بــن حممــود احلــافظي البخــاري املعــروف خبواجــه حممــد «  : ـــ الكفــوى 1

كــان مــن . ند قــدس اهللا أرواحهمــاأعــز خلفــاء الــشيخ الكبــري خواجــه ــاء الــدين نقــشب. بارســا
نــسل حــافظ الــدين الكبــري تلميــذ مشــس األئمــة الكــردري قــد نــص عليــه يف ذكــر حممــود االجنــري 

  .املاضي يف قلب الكتيبة احلادي عشر
ولد سنة ست ومخسني وسبعمائة ، وقـرأ العلـوم علـى علمـاء عـصره ، وقـد كـان قـد ـر 

  ، وبرع يف املعقولعلى أقرانه يف دهره ، وحصل الفروع واألصول 
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  .واملنقول ، وكان شابا
أخذ الفقه عن قدوة وبقية أعالم اهلدى الشيخ االمام الـشيخ العـارف الـويل أبـو الطـاهر 
حممــد بــن احلــسن بــن علــي الطــاهر ، ووقــع منــه اإلجــازة يف أواخــر شــعبان ســنة ســت وســبعني 

 بقيـة أعـالم اهلـدى أبـو أجـازىن: وروي عـن خواجـه حممـد بارسـا أنـه قـال . وسبعمائة يف خبارى
الطاهر اين أروي عنه ما قرأت عليـه ومـا مسعـت مـن الفـروع واألصـول ، وأدرس مـا أحرزتـه مـن 
املعقول واملنقول على الشرط املشروط عند النقلة والرواة ، وقد أكملت يف تلـك الـسنة عـشرين 

  .، وذلك يف أواخر شعبان سنة ست وسبعني وسبعمائة
يخ االمــام موالنــا صــدر الــشريعة عبيــد اهللا الربهــاين احملبــوىب ، وأخــذ أبــو الطــاهر عــن الــش

وهو أخذ عن جده تاج الـدين . ووقع اإلجازة منه يف ذي القعدة سنة مخس وأربعني وسبعمائة
حممود بن صدر الشريعة أمحد بن مجال الدين عبيد اهللا احملبويب ، عن أبيه أمحد عن أبيـه مجـال 

 امــام زاده صــاحب الــشرعة ، عــن العمــاد الزرجنــري عــن أبيــه الــدين ، عــن الــشيخ االمــام املفــيت
مشــس األئمــة الزرجنــرى عــن مشــس األئمــة السرخــسي ، عــن مشــس األئمــة احللــواين عــن أيب علــى 
النــسفي عــن الــشيخ االمــام أيب بكــر حممــد بــن أيب الفــضل ، عــن عبــد اهللا الــسدموين عــن أيب 

  .ن أيب حنيفة رمحة اهللا عليهم أمجعنيعبد اهللا عن أيب حفص الكبري ، عن أبيه عن حممد ع
وأخـــذ الفـــروع واألصـــول عنـــه املـــوىل العـــامل الكامـــل اليـــاس بـــن حيـــىي بـــن محـــزة الرومـــي ، 
وأجـــازه ببخـــارى يـــوم اجلمعـــة احلـــادي والعـــشرين مـــن شـــعبان ســـنة إحـــدى وعـــشرين ومثامنائـــة ، 

ن حممـد بـن حممـود وأخذ عنه أيـضا ولـده املـوىل العـارف الربـاين حـافظ الـدين حممـد بـن حممـد بـ
  .)1(» احلافظى البخاري الشهري خبواجه أبو نصر بارسا 

  حبيب السرييف( يف تارخيه ) خواندمري (  بـ  ـ غياث الدين المدعو2
__________________  

  .كتائب اعالم األخيار) 1(
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ه يف كان من أوالد عبد اهللا بن جعفر الطيار رضي اهللا عنهمـا ، توجـ« ) : اخبار افراد البشر 
وكلمـــا .  .. ألداء فريـــضة احلـــج وزيـــارة قـــرب خــري األنـــام عليـــه الـــصالة والـــسالم822حمــرم ســـنة 

دخــل بلــدة أو قريــة تلقــاه أهلهــا وعلماؤهــا بــاإلكرام واإلعــزاز ، وعنــد مــا وصــل مكــة وفــرغ مــن 
مث انـــه توجـــه اىل . املناســـك ابتلـــي مبـــرض شـــديد حـــىت انـــه طـــاف الطـــواف األخـــري وهـــو حممـــول

ى مـــا هـــو عليـــه مـــن الـــضعف واملـــرض ، فبينمـــا هـــو يف بعـــض الطريـــق إذ أمـــر أحـــد املدينـــة علـــ
  :أصحابه بكتابة هذه الكلمات 
جـــاءين ســـيد الطائفـــة اجلنيـــد قـــدس اهللا ســـره يف ضـــحوة يـــوم . بـــسم اهللا الـــرمحن الـــرحيم

الـــسبت التاســـع عـــشر مـــن ذي حلجـــة ســـنة اثنتـــني وعـــشرين ومثامنائـــة عنـــد انـــصرافنا مـــن مكـــة 
: ا اهللا تعــاىل تكرميــا ، وحنــن نــسري مــع الركــب وأنــا بــني النــوم واليقظــة ، فقــال يل املكرمــة زادهــ

فحفظــت هــذه الكلمــة وســررت ــا ، مث اســتيقظت مــن احلالــة . زيــارة وبــشارة ، القــصد مقبــول
  .الواقعة بني النوم واليقظة ، واحلمد هللا على ذلك

ن من الشهر نفـسه ، فتـويف يـوم حىت وصل املدينة املنورة يوم األربعاء يف الثالث والعشري
اخلميس ، فصلى عليه موالنا مشس الدين الفناري ، وأهل الركب ليلة اجلمعة ، ودفـن يف تلـك 

  .2الليلة جبوار العباس 
وهــو الكتــاب الــذي ال ) فــصل اخلطــاب ( ومــن مؤلفــات اخلواجــة حممــد پارســا كتــاب 

  .»ينظر اليه علماء الشيعة بنظر االعتبار 
  .)خمطوط  ـ جامع السالسل(  يف ن البدخشانى ـ ومجد الدي3
  .)1( كما تقدم  ـ وعبد الرحمن الجامى4

  . ..وهذا املقدار كاف ملعرفة عظمة الرجل
__________________  

  .392: نفحات االنس ) 1(
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 )*134*(  

  رواية ملك العلماء شهاب الدين الدولت آبادي 
يف االخبار والـسنة ، مـع بيانـات لـه روى حديث الثقلني بطرق عدة من الكتب املعتربة 
  .تؤكد معىن احلديث وتصريح مبا هو احلق الذي ال ريب فيه

لإلمــام فخــر ) دســتور احلقــائق ( ويف «  :قــال يف اجللــوة االوىل فيمــا جــاء يف متــسكهم 
ّملـا رجـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  :روى عن زيد بـن أرقـم قـال  : ;الدين اهلانسوي  ّ

داع ونـزل عنـد غـدير خـم ـ وهـو اسـم موضـع بـني مكـة واملدينـة ـ فـأخر أن جيمـع عـن حجـة الـو
اين تارك فيكم الثقلـني كتـاب اهللا وعـرتيت ، : رحال اإلبل ، فجعلها كاملنرب فصعد عليها وقال 

  .ان متسكتم ما لن تضلوا من بعدي
  .من أراد أن يتمسك باحلبل املتني فليحب عليا وذريته :فيه أيضا و
قــام رســول اهللا  :عــن زيــد بــن أرقــم قــال )  املــصابيح (و يف بــاب أمــا ) املــشارق ( يف و

ّصــلى اهللا عليــه وســلم فينــا خطيبــا مبــاء يــسمى مخــا بــني مكــة واملدينــة ، فحمــد اهللا وأثــىن عليــه  ّ
أما بعد يا أيها الناس ، امنا أنا بشر مثلكم يوشك أن يـأتيين رسـول ريب : ووعظ وذكر مث قال 

تــــــارك فــــــيكم الثقلــــــني كتــــــاب اهللا فيــــــه اهلــــــدى والنــــــور ، فخــــــذوا بكتــــــاب اهللا فأجيــــــب ، واين 
  .واستمسكوا به ، وأهل بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت

اين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا  ) : تــاج االســامي (و )  الــدرر (و ) العمــدة ( يف و
 ماوعرتيت ، ولن تضلوا أبدا ان متسكتم.  

 (و )  نــــــصاب االخبــــــار (و )  كتــــــاب الــــــشفاء (و ) األربعــــــني عــــــن األربعــــــني ( يف و
بــن [ أنــا حممــد بــن املثــىن ، قــال نبــأ حيــىي ) :  النــسائية (و )  مــشكاة األنــوار (و ) املــصابيح 

بـن أيب ثابـت ، عـن أيب الطفيــل ] محـاد ، قـال أنـا أبـو عوانــة ، عـن سـليمان ، قـال ثنـا حبيــب 
ّملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم عـن حجـة الـوداع ونـزل غـدير  :قم قال عن زيد بن أر ّ

  اين : خم ، أمر بدوحات فقممن مث قال 
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دعيت فأجبت ، واين تارك فيكم الثقلني ، أحدمها أعظم من اآلخـر وأكـرب ، كتـاب اهللا حبـل 
علـــي احلـــوض ، ممـــدود مـــن الـــسماء اىل األرض ، وعـــرتيت أهـــل بيـــيت ، ولـــن يتفرقـــا حـــىت يـــردا 

  .فانظروا كيف ختلفوين فيهما
ّرأيـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه  : قـــال 2عـــن جـــابر : يف احلـــسان ) املـــصابيح ( يف و

يا أيها الناس اين تركت فـيكم مـا ان أخـذمت : ّوسلم على الناقة القصواء خيطب فسمعته يقول 
  .)1(» به لن تضلوا ، كتاب اهللا وعرتيت 

احلــديث وأحاديــث أخــرى مبــا ال مزيــد عليــه ، إذ شــرحها شــرحا مث انــه تكلــم علــى هــذا 
ّيكــشف عــن أســرارها ويوضــح مقــصود النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــن تلــك األقــوال ، كلمــة  ّ

  .كلمة
  .مث انه رواه يف اجللوة الثالثة واخلامسة والسادسة من كتابه املذكور

  .)مناقب السادات ( كما رواه يف كتابه اآلخر 

  : ترجمته 
  .)أخبار األخيار (  يف  ـ الشيخ عبد الحق الدهلوي1
  .حيث ينقل عنه) تفسري شاهي (  يف  ـ ومحمد محبوب عالم2
  .)املقدمة السنية ( يف ) والد الدهلوي  (  ـ وولى اهللا الدهلوي3
  .حيث ذكر كتبه) كشف الظنون (  يف  ـ والكاتب الجلبى4
  . )39ماء هندوستان سبحة املرجان يف عل(  يف  ـ وغالم على آزاد5
  .) غرة الراشدين (و ) إيضاح لطافة املقال (  يف  ـ ورشيد الدين خان الدهلوي6

   :وهذا تعريب ما ذكره الشيخ عبد احلق الدهلوي يف ترمجة الدولت آبادي 
  القاضي شهاب الدين الدولت آبادي ، أوصافه أشهر من أن تذكر ،« 

__________________  
  .خمطوط ـ هداية السعداء) 1(
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اشـتهر مـن بيـنهم ونـال القبـول التـام يف أهـل  ـ وان كان يف عصره علمـاء وأسـاتذة كثـريون ـ فانه
  .زمانه دوم

وهـو يف غايـة اللطافـة واملتانـة ، وقـد اشـتهر يف زمانـه ) حواشـي الكافيـة ( ومن تصانيفه 
 يف ضـمن التعبـري ، ورتبـه يف النحو ، وقد التزم فيه التمثيـل)  اإلرشاد (و وانتشر يف األقطار ، 

يف علــم البالغــة ، وقــد تقيــد فيــه )  بــديع البيــان (و ترتيبــا جيــدا ، وهــو أيــضا فريــد مــن نوعــه ، 
شـــرح أصـــول ( ولـــه .  ..وهـــو تفـــسري للقـــرآن الكـــرمي بالفارســـية)  البحـــر املـــواج (و بالـــسجع ، 

ولــــه رســــالة يف . ورســــائل وكتــــب أخــــرى بالعربيــــة والفارســــية.  ..اىل مباحــــث األمــــر) البــــزودي 
  .وكان ينظم الشعر أيضا. بالفارسية) الصنائع ( تقسيم العلوم ، وأخرى يف 

  .)جونبور ( تويف يف سنة مثان وأربعني ومثامنائة ، وقربه يف مدينة 
ذكــر فيهــا وجــوب حمبــة ) مناقــب الــسادات (  بـــ وللقاضــي شــهاب الــدين رســالة تــسمى

  .)1(»  اآلخرة بربكاا  ، وأسأله تعاىل أن يسعده يف:أهل البيت 

)*135*(  

  رواية ابن الصباغ المالكي 
:  قال 2وروى الرتمذي أيضا عن زيد بن أرقم «  :روى حديث الثقلني حيث قال « 

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم   هــذا اللفــظ مبجــرده رواه .مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله :ّ
  .الرتمذي ومل يزد عليه

ّملـا حـج رسـول اهللا صـلى : ذكـر اليـوم والزمـان واملكـان ، قـال  ـ ريوهـو الزهـ ـ زاد غـريهو
ّاهللا عليـه وسـلم حجـة الـوداع وعـاد قاصـدا املدينـة قـام بغـدير خـم ـ وهـو مـا بـني مكـة واملدينـة ـ 

  وذلك يف اليوم الثامن عشر من ذي احلجة
__________________  

  .19 / 3وتوجد ترمجته يف نزهة اخلواطر ) 1(
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 ؟أيهــا النــاس اين مــسئول وأنــتم مــسئولون ، هــل بلغــت ونــصحت:  اهلــاجرة وقــال احلــرام وقــت
: مث قـال . وأنـا أشـهد أين قـد بلغـت ونـصحت: مث قـال . نشهد أنـك بلغـت ونـصحت: قالوا 

نــشهد أن ال الــه اال اهللا وأنــك :  قــالوا ؟أيهــا النــاس تــشهدون أن ال الــه اال اهللا وأين رســول اهللا
ّمث قــال صــلى اهللا عليــه وســلم أيهــا النــاس قــد . أشــهد مثــل مــا شــهدمتوأنــا : قــال . رســول اهللا ّ

خلفـــت فـــيكم مـــا ان متـــسكتم بـــه لـــن تـــضلوا بعـــدي كتـــاب اهللا وأهـــل بيـــيت ، أال وان اللطيـــف 
اخلبري أخربين أما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض ، وسعة حوضي ما بني بـصرى وصـنعاء ، 

: مث قــال  .م كيــف خلفتمــوين يف كتابــه ويف أهــل بيــيتعــدد آنيتــه عــدد النجــوم ، ان اهللا ســائلك
اهللا ورســـوله أوىل بـــاملؤمنني يقـــول ذلـــك ثـــالث :  قـــالوا ؟أيهـــا النـــاس مـــن أوىل النـــاس بـــاملؤمنني

مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن :  ـ 2مث قال يف الرابعة ـ وأخـذ بيـد علـي . مرات
  .)1(» أال فليبلغ الشاهد الغائب وااله وعاد من عاده ـ يقوهلا ثالث مرات ـ 

  : ترجمته 
  :وقد ترجم له ونقل عنه معتمدا عليه مجاعة من مشاهري العلماء منهم 

  .)احتاف الورى بأخبار أم القرى (  يف  ـ نجم الدين عمر بن فهد المكي1
  . )283 / 5الضوء الالمع ألهل القرن التاسع (  يف  ـ وشمس الدين السخاوي2
  .)خمطوط  ـ جواهر العقدين(  يف ن السمهودي ـ ونور الدي3
  .)السرية احللبية (  يف  ـ ونور الدين الحلبي4
  .)خمطوط  ـ الصراط السوي(  يف  ـ والشيخانى القادرى5
  .)نزهة االس (  يف  ـ وعبد الرحمن الصفورى6

__________________  
  .23: الفصول املهمة ) 1(
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  .) شاهي تفسري(  يف  ـ ومحمد محبوب عالم7
  .)سعادة الكونني (  يف  ـ وإكرام الدين الدهلوي8
  .)اسعاف الراغبني (  يف  ـ ومحمد الصبان9

  .)خمطوط  ـ ذخرية املآل(  يف  ـ والعجيلى10
  .)مشارق األنوار (  يف  ـ والعدوى الحمزاوى11
  .)نور األبصار (  يف  ـ والشبلنجي12

الـسنة البـارزين الـذين اعتمـدوا علـى كتـبهم ان الرجـل مـن كبـار علمـاء أهـل : واخلالصـة 
  .ونقلوا روايام

)*136*(  

  رواية شمس الدين السخاوي الشافعي 
   :روى حديث الثقلني يطرق وأسانيد متكثرة ، فقال يف بيان تفسري آية املودة 

قـد جـاءت الوصـية الـصرحية : وإذ قد بان لـك الـصحيح يف تفـسري هـذه اآليـة فـأقول « 
فعن سليمان بـن مهـران األعمـش عـن عطيـة بـن سـعيد ، غريها من األحاديث بأهل البيت يف 

 2 وثانيهمـا عـن زيـد بـن أرقـم 2العويف وحبيب بن أيب ثابـت ، أوهلمـا عـن أيب سـعيد اخلـدري 
ّقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : قــال  ّاين تـــارك فـــيكم مـــا ان متـــسكتم بـــه لـــن تـــضلوا  :ّ

 كتــاب اهللا حبــل ممــدود مــن الــسماء اىل األرض ، وعــرتيت بعــدي ، أحــدمها أعظــم مــن اآلخــر ،
 أخرجـه الرتمـذي .أهل بييت ، ولن يفرتقا حىت يردا علي احلوض ، فانظروا كيـف ختلفـوين فيهمـا

  .انتهى ـ حسن غريب: وقال ه يف جامع
وحديث أيب سعيد عند أمحـد يف مـسنده مـن حـديث األعمـش ، وكـذا مـن حـديث أيب 

يــل بــن خليفــة وعبــد امللــك بــن ســليمان ، ورواه الطــرباين يف األوســط مــن إســرائيل املالئــي امساع
  حديث كثري النواء أربعتهم عن عطية ، ورواه
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  .أبو يعلي وآخرون
انـه : وتعجبت من إيراد ابـن اجلـوزي لـه يف العلـل املتناهيـة ، بـل أعجـب مـن ذلـك قولـه 

 ، فقـــد أخـــرج يف حــديث ال يـــصح ، مــع مـــا ســيأيت مـــن طرقــه الـــيت بعــضها يف صـــحيح مــسلم
صحيحه حديث زيد من طريق سعيد بن مسروق وأيب حيان حيىي بـن سـعيد بـن حيـان كالمهـا 

قـام فينـا رسـول اهللا  : قـال 2عـن يزيـد بـن حيـان عـن ثانيهمـا عـن زيـد بـن أرقـم ـ واللفظ الثاين 
ّصلى اهللا عليه وسلم خطيبـا مبـاء يـدعى مخـا بـني مكـة واملدينـة ، فحمـد اهللا وأثـىن عليـه  ووعـظ ّ

أمـا بعـد أيهـا النـاس فإمنـا أنـا بـشر يوشـك أن يـأيت رسـول ريب فأجيـب ، واين : مث ذكر مث قـال 
تــارك فــيكم ثقلــني أوهلمــا كتــاب اهللا فيــه اهلــدى النــور ، فخــذوا بكتــاب اهللا واستمــسكوا فحــث 

: فقيـل لزيـد . وأهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف أهـل بيـيت ثالثـا: على كتاب اهللا ورغب فيـه مث قـال 
نـساؤه مـن أهـل بيتـه ، ولكـن أهـل بيتـه مـن :  قـال ؟من أهل بيته ، ألـيس نـساؤه مـن أهـل بيتـه

ّهــم آل علــي وآل عقيــل وآل جعفــر وآل عبــاس :  قــال ؟ومــن هــم: قيــل . حــرم الــصدقة بعــده
  .نعم:  قال ؟كل هؤالء حرم الصدقة: قيل . رضي اهللا عنهم

ال أمي اهللا ان املـرأة تكـون مـع : ال  فقـ؟ نـساؤه؟مـن أهـل بيتـه : 2قيـل لزيـد  :يف لفظ و
اىل أبيهــا وأمهــا ، أهــل  : ويف روايــة غــريه .الرجــل العــصر مــن الــدهر مث يطلقهــا فرتجــع اىل أمهــا

 أخرجـه مـسلم أيـضا ، وكـذلك النـسائي بـاللفظ .بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده
 ، وآخــرون كلهــم مــن حــديث االول ، وأمحــد والــدارمي يف مــسنديهما وابــن خزميــة يف صــحيحه

  .أيب حيان التيمي حيىي بن سعيد بن حيان عن يزيد بن حيان
أخرجــه احلــاكم يف املــستدرك مــن حــديث األعمــش عــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن أيب و

  .2الطفيل عامر بن واثلة عن زيد بن أرقم 
  .من حديث سلمة بن كهيل عن أبيه عن أيب الطفيل أيضاو

  .2ن صبيح عن زيد بن أرقم وحديث أيب الضحى مسلم ب
  انه صحيح على شرط: وقال عقب كل طريق من الطرق الثالثة 
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  .الشيخني ومل خيرجاه
وكـــذا أخرجـــه مـــن طريـــق حيـــىي بـــن جعـــدة عـــن زيـــد بـــن أرقـــم ، وافقـــه علـــى ختـــريج هـــذه 

وأخرجــه الطـــرباين أيــضا مــن حـــديث حكــيم بـــن جبــري عـــن أيب .  ..الطريــق الطــرباين يف الكبـــري
  . .. زيدالطفيل عن

ويف البـــاب عـــن جـــابر ، وحذيفـــة بـــن أســـيد ، وخزميـــة بـــن ثابـــت ، وســـهل بـــن ســـعد ، 
وضــمريه ، وعــامر بــن أيب ليلــى ، وعبــد الــرمحن بــن عــوف ، وعبــد اهللا بــن عبــاس وعبــد اهللا بــن 
ّعمــر ، وعــدي بــن حــامت ، وعقبــة بــن عــامر ، وعلــي بــن أيب طالــب ، وأيب ذر ، وأيب رافــع ، 

 ، وأيب قدامة االنصاري ، وأيب هريرة ، وأيب اهليثم بن التيهـان ورجـال مـن وأيب الشريح اخلزاعي
  .قريش ، وام سلمة وام هاين ابنة أىب طالب الصحابية رضوان اهللا عليهم

ورواه أبـو .  ..مـن طريـق زيـد بـن احلـسن) جامعه ( أما حديث جابر فرواه الرتمذي يف 
  . ..بن عبد اهللا بن أيب فروةمن طريق يونس ) الوالية ( العباس ابن عقدة يف 

مـن طريـق ) معجمـه الكبـري ( وأما حـديث حذيفـة بـن أسـيد الغفـاري فـرواه الطـرباين يف 
( ومــن هــذا الوجــه أورده الــضياء يف  . ..ســلمة بــن كهيــل عــن أيب الطفيــل عنــه وزيــد بــن أرقــم

ـــارة  اطي عـــن وغـــريه مـــن حـــديث زيـــد بـــن احلـــسن األمنـــ) احلليـــة (  ورواه أبـــو نعـــيم يف .)املخت
  .معروف بن خربوذ عن أيب الطفيل عن حذيفة وحده به

أما حديث خزمية فهو عند ابن عقدة مـن طريـق حممـد بـن كثـري عـن فطـر وأيب اجلـارود و
أنـشدكم اهللا مـن شـهد :  قـام فحمـد اهللا وأثـىن عليـه مث قـال 2أن عليا  كالمها عن أيب الطفيل

. بلغــين اال رجــل مسعــت أذنــاه ووعــاه قلبــهغــدير خــم إال قــام ، وال يقــوم رجــل يقــول نبئــت أو 
خزميــة ابــن ثابــت وســهل بــن ســعد وعــدى بــن حــامت وعقبــة بــن : فقــام ســبعة عــشر رجــل مــنهم 

عامر وأبو أيوب االنصاري أبو سعيد اخلـدري وأبـو شـريح اخلزاعـي وأبـو قدامـة االنـصاري وأبـو 
  :  وعنهم 2ليلى وأبو اهليثم بن التيهان ورجال من قريش ، قال علي 
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  .هاتوا ما مسعتم
ّنشهد أنا أقبلنا مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن حجـة الـوداع حـىت إذا : فقالوا  ّ

كان الظهر خرج رسول اهللا ، فأمر بشجرات شـذ بـن والقـي علـيهن ثـوب مث نـادى بالـصالة ، 
قـد :  قـالوا ؟أيها الناس ما أنتم قـائلون: فخرجنا فصلينا ، مث قام فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال 

اين أوشـك أن أدعـى فأجيـب ، واين مـسئول : قـال  .اللهم اشهد ـ ثالث مـرات: قال . بلغت
أال ان أمــوالكم ودمــاءكم حــرام كحرمــة يــومكم هــذا وحرمــة شــهركم : مث قــال . وأنــتم مــسئولون

ــــــك ، أوصــــــيكم بالعــــــدل  ــــــساء ، أوصــــــيكم باجلــــــار ، أوصــــــيكم باملمالي هــــــذا ، أوصــــــيكم بالن
أيهــا النـاس اين تـارك فــيكم الثقلـني كتـاب اهللا وعــرتيت أهـل بيـيت ، فإمــا : ال مث قـ. واإلحـسان

ّوذكـر احلـديث يف قولـه صـلى . لن يتفرقـا حـىت يـردا علـي احلـوض ، نبـأين بـذلك اللطيـف اخلبـري
  .»ّمن كنت مواله فعلي مواله « ّاهللا عليه وسلم 

  .صدقتم وأنا على ذلك من الشاهدين : 2فقال علي 
  . ..)مسنده ( زيد فرواه أمحد يف وأما حديث 

  .وأما حديث سهل فقد تقدم مع خزمية
ــــن حممــــد ) املــــواالة ( وأمــــا حــــديث ضــــمرية األســــلمي فهــــو يف  ــــراهيم ب مــــن حــــديث اب

   ....2االسلمي عن حسني بن عبد اهللا بن ضمرية عن أبيه عن جده 
ابـن سـنان عـن مـن طريـق عبـد اهللا ) املـواالة ( وأما حديث عامر فأخرجه ابن عقـدة يف 

 ومـن طريـق  ....أيب الطفيل عن عامر بن ليلـى بـن ضـمرة وحذيفـة بـن أسـيد رضـي اهللا عنهمـا
  .انه عزيز جدا: يف الصحابة وقال ) ذيله ( ابن عقدة أورده أبو موسى املديين يف 

( وأمـــا حـــديث عبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف فهـــو عنـــد ابـــن أيب شـــيبة ، وعنـــد أيب يعلـــى يف 
   ....أيضا) مسنده ( خرجه البزار يف ، وكذا أ) مسنديهما 

  .)مسنده ( وأما حديث ابن عباس فأشار اليه الديلمي يف 
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آخـر مـا تكلـم بـه  :للطـرباين بلفـظ ) املعجـم األوسـط ( أما حديث ابـن عمـر فهـو يف و
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .أخلفوين يف أهل بييت: ّ

وأمـــا  .تقـــدم حـــديثهما يف خزميـــةوأمـــا حـــديث عـــدي بـــن حـــامت وعقبـــة بـــن عـــامر فقـــد 
من طريق كثري بن زيد عـن حممـد بـن ) مسنده ( حديث على فهو عند إسحاق بن راهويه يف 

 ورواه اجلعـــايب مـــن .)الذريـــة الطـــاهرة ( وكـــذا رواه الـــدواليب يف .  ..عمـــر بـــن علـــي أيب طالـــب
. 2لـي حديث عبد اهللا بـن موسـى عـن أبيـه عـن عبـد اهللا بـن حـسن عـن أبيـه عـن جـده عـن ع

  ... .ورواه البزار
، وأخرجــــه ابــــن عقــــدة مــــن ) جامعــــه ( وأمــــا حــــديث أيب ذر فأشــــار اليــــه الرتمــــذي يف 

  ... .2حديث سعد بن طريف عن األصبغ بن نباتة عن أيب ذر 
وأمــا حــديث أيب رافــع فهــو عنــد ابــن عقــدة أيــضا مــن طريــق حممــد بــن عبيــد اهللا بــن أيب 

ّسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرافع عن أبيه عن جده أيب رافع موىل ر ّ. ...  
  .وأما حديث أيب شريح وأيب قدامة فقد تقدما يف خزمية

  ... .)مسنده ( وأما حديث أيب هريرة فهو عند البزار يف 
  .وأما حديث اهليثم ورجال من قريش فقد تقدما يف خزمية

وأمــا حــديث أم ســلمة فحــديثها عنــد ابــن عقـــدة مــن حــديث هــارون بــن خارجــة عـــن 
  ... .طمة ابنة علي عن أم سلمة رضى اهللا عنهافا

وأمــا حــديث أم هــاين فحــديثها عنــده أيــضا مــن حــديث عمــر بــن ســعيد عــن عمــر ابــن 
  .)1(» جعدة بن هبرية عن أبيه 

__________________  
  .خمطوط ـ استجالب ارتقاء الغرف) 1(
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  : ترجمته 
، وهنــــا نكتفــــي ) م مدينــــة العلــــ( ذكرنــــا ترمجتــــه مفــــصلة عــــن مجاعــــة يف جملــــد حــــديث 

   :خبالصة ما ذكره هو برتمجة نفسه 
ولـد يف ربيــع االول سـنة إحــدى وثالثـني ومثامنائــة ، وأدخلـه أبــوه املكتـب بــالقرب مــن « 

امليــدان عنــد املــؤدب الــشرف عيــسى بــن أمحــد املقــسى الناســخ ، فأقــام عنــده يــسريا جــدا ، مث 
األزهــري أحــد أصــحاب العــارف بــاهللا نقلــه لــزوج أخيــه الفقيــه الــصاحل البــدر حــسني بــن أمحــد 

يوســف الــصفي ، فقــرأ عنــده القــرآن وصــلى بــه النــاس الــرتاويح يف رمــضان ، مث توجــه بــه أبــوه 
لفقيــه اـــاور ملــسكنه املفيـــد النفــاع القـــدوة الــشمس حممـــد بــن أمحـــد التحريــري الـــضرير مـــؤدب 

ة ، ولـزم األسـتاذ الفريـد الربهان ابن خضر واجلالل ابن امللقن ، وابـن اسـد ، وغـريهم مـن األئمـ
وأخــذ العربيــة . الربهـان ابــن خــضر ، وكــذا قـرأ علــى أوحــد النحــاة الـشهاب أيب العبــاس احلنــاوي

أيــضا عــن الــشهاب االبــدي املغــريب ، واجلمــال ابــن هــشام احلنبلــي حفيــد ســيبويه وقتــه الــشهري 
لـــم صـــاحل وكـــذا أخـــذ اليـــسري مـــن الفقـــه عـــن الع.  ..وغريمهـــا ، وحـــضر عنـــد الـــشمس الوقـــائى

  ... .البلقيىن
وحضر تقسيم البهجة بتمامه عند الشرف املناوي وتقسيم املهـذب أو غالبـه عنـد الـزين 
البوتنجى ، وتردد اليه يف الفرائض وغريها ، بل أخذ عـن الـشهاب ابـن اـدي ، وقـرأ األصـول 

 كثـرية عن الكمـال ابـن امـام الكامليـة ، وحـضر كثـريا مـن دروس التقـي الـشمين ، وأخـذ دروسـا
عــن االمــني االقــصرائى ، وكثــري مــن التفــسري وغــريه عــن الــسعد ابــن الــديري ، ومــن شــرح ألفيــة 
العراقــي عــن الــزين السندبيــسي ، بــل قــرأ الــشرح بتمامــه علــى الــزين العراقــي ، وأخــذ قطعــة مــن 
 القــاموس يف اللغــة حتريــرا واتقانــا مــع احملــب ابــن الــشحنة ، ولــزم الــشمس الطبنــداين احلنفــي امــام

جملـــس التدرســـية فيهـــا أيامـــا ، ولـــبس اخلرقـــة مـــع التلقـــني مـــن احمليـــوي حفيـــد الكمـــال يوســـف 
العجمــي ، وأيب حممــد مــدين االمشــوين ، وأيب الفــتح الفــوي وعمــر التنيــسى يف آخــرين يف هــذه 
العلــوم وغريهــا كــابن اهلمـــام ، وأيب القاســم النــويرى ، والعـــالء القلقــشندي ، واجلــالل احمللـــي ، 

  واحملب
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وقبــــل ذلــــك كلـــه مســــع مــــع والــــده الكثـــري مــــن احلــــديث علـــى شــــيخه امــــام األئمــــة . القـــصرائيا
  .الشهاب ابن حجر ، حىت صار أكثر أهل العصر مسموعا وأوسعهم دراية

ومن حماسن من أخذ عنـه مـن عنـده الـصالح ابـن أيب عمـر ، وابـن أميلـة ، وابـن الـنجم 
ــــن اهلبــــل ، والــــشمس ابــــن احملــــب ، والفخــــر ابــــن يــــ سارة ، وابــــن اخلــــوجي ، واملنبجــــي ، ، واب

والزيتــــاوي ، والبيــــاين ، والــــسوقي والطبقــــة ، مث مــــن عنــــده القاضــــي العــــز ابــــن مجاعــــة ، والتــــاج 
الـــسبكى ، وأخـــوه البهـــاء ، اجلمـــال االســـنائي ، والـــشهاب االذرعـــي ، والكرمـــاين ، والـــصالح 

ي ، والبـاجي ، وأبـو البقـاء الصفدي ، والقرياطـي ، واحلـراوي ، مث احلـسني التكـرييت ، واالميـوط
السبكى ، والنشاوري ، وابن الذهيب ، وابن العالئي ، واآلمدي ، والنجم ابن الكشك ، وأبو 
الــيمن ، وابـــن الكويـــك ، وابــن اخلـــشاب ، وابـــن حــامت ، واملليحـــي ، وابـــن رزيــن ، والبـــدر ابـــن 

 والعراقـي ، واهليثمـي ، الصاحب ، مث الـسراج اهلنـدي ، وأكمـل الـدين البلقيـىن ، وابـن امللقـن ،
  .واالبناسي ، والربهان ابن فرحون

وهكذا مسع مـن أصـحاب أيب طـاهر ابـن الكويـك ، والعـز ابـن مجاعـة ، وابـن خـري ، مث 
مـــن أصـــحاب الـــويل العراقـــي ، والفـــوي ، وابـــن اجلـــزري ، مث مـــن يلـــيهم ، والربهـــان الزمزمـــي ، 

ابطي ، وأيب الــسعادات ، وابــن ظهــرية ، والتقــى ابــن فهــد ، والــزين االميــاطي ، والــشهاب الــشو
وابـن حامـد بـن العينـاء ، والبــدر عبـد اهللا بـن فرحـون ، والـشهاب أمحــد بـن النـور احمللـي ، وابــن 

  .الفرج املراغي ، والثغر االسكندري
وهلــذا كلــه زاد عــدد مــن أخــذ عنــه مــن االعلــى والــدون واملــساوي حــىت الــشعراء وحنــوهم 

  . اليت حتمل فيها من البالد والقرى على الثماننيعلى ألف ومائتني ، واألماكن
  :وهي تتنوع أنواعا . واجتمع له من املرويات بالسماع والقراءة ما يفوق الوصف
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  .ما رتب على األبواب الفقهية وحنوها ، وهي كثرية جدا: أحدها 
  .ما رتب على املسانيد: ثانيها 
  .ما هو على األوامر والنواهي: ثالثها 
  .ما هو على احلروف يف أول كلمات األحاديث: رابعها 

  .ما هو يف األحاديث الطوال خاصة: خامسها 
  .ما يقتصر فيه على أربعني حديثا فقط: سادسها 
  .ما هو على الشيوخ: سابعها 
  .ما هو على الرواة: ثامنها 

  .ما يقتصر فيه على االفراد والغرائب: تاسعها 
  .كرما ال تقيد فيه بشيء مما ذ: عاشرها 

  .ماال اسناد فيه بل اقتصر فيه على املتون مع احلكم عليها: حادي عشرها 
اىل غريهــــا مــــن املــــسموعات الــــيت ال تقيــــد فيهــــا باحلــــديث كالــــشاطبية والرائيــــة يف علــــم 

كمــا . القــراءة والرســم وااللفيــة يف علمــي النحــو والــصرف ومجــع اجلوامــع يف األصــلني التــصوف
نــواع احلــصر ، إذ لــو ســرد كــل نــوع منــه لطــال ذكــره وعــسر اآلن أنــه لــيس املــراد مبــا ذكــر مــن األ

وأعلـى مـا عنـده . حصره ، بـل لـو سـرد مـسموعه ومقـروؤه علـى شـيخه فقـط لكـان شـيئا عجبـا
  .من املروي ما بينه وبني الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالسند املتماسك فيه عشرة أنفس

ومما صنفه يف علـوم هـذا الـشأن . وشرع يف التصنيف والتخريج قبيل اخلمسني وهلم جرا
فـــتح املغيـــث بـــشرح ألفيـــة احلـــديث ، الغايـــة يف شـــرح منظومـــة ابـــن اجلـــوزي اهلدايـــة يف جملـــد : 

لطيـــف ، واإليــــضاح يف شـــرح نظــــم العراقــــي لالقـــرتاح يف جملــــد لطيــــف أيـــضا ، والنكــــت علــــى 
وبلــوغ االمــل االلفيــة وشــرحها بــيض منــه حنــو ربعــه يف جملــد وشــرح التقريــب للنــووي يف جملــد ، 

بتلخيص كتاب الدارقطين يف العلل كتب منه الربع مع زوائد مفيدة ، وتكملة تلخـيص شـيخنا 
  للمتفق واملفرتق ومنه يف الشروح تكملة شرح الرتمذي للعراقي كتب منه أكثر
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من جملدين يف عدة أوراق من املنت ، وحاشية يف أمـاكن مـن شـرح البخـاري لـشيخه وغـريه مـن 
رح الـــشمائل النبويـــة للرتمـــذي ويـــسمى أقـــرب الوســـائل كتـــب منـــه حنـــو جملـــد ، تـــصانيفه ، وشـــ

والقول املفيد يف إيضاح شرح العمدة البن دقيـق العيـد ، والـضوء الالمـع ألهـل القـرن التاسـع ، 
والــــذيل علـــــى دول اإلســـــالم للــــذهيب ، والقـــــول املنـــــيب يف شـــــرح ابــــن عـــــريب يف جملـــــد حافـــــل ، 

  .رباء الرسول ذوي الشرفواستجالب ارتقاء الغرف حبب أق
وفرض أشياء من تصانيفه غري واحد من أئمة املذاهب ، فمن الـشافعية شـيخه والعـالء 

  .القلقشندي واجلالل احمللي والعلم البلقيين
  .منهم الشهاب احلجازي وابن صاحل وابن حنطة: وأئمة األب 
والــزين قاســم وأبــو العيــين وابــن الــديري والــشمين واالقــصرائي والكــافيجي : ومــن احلنفيــة 

  .الوقت املرشدى املكي
البـــدر ابــــن النيبــــسى قاضـــي مــــصر ، وابــــن املخلطـــة قاضــــي اســــكندرية : ومـــن املالكيــــة 

  .واحلسام ابن جرير قاضي مصر أيضا
  .العز الكتاين: ومن احلنابلة 

وأفــرد جممــوع ذلــك وحنــوه يف تــأليف ، اجتمــع فيــه مــنهم حنــو املــائتني ، أجلهــم شــيخه 
واهللا املــسئول أن يعينــه : غــري واحــد مــن تــصانيفه ، وكــان مــن دعواتــه لــه قولــه فقــرض لــه علــى 

علـــى احلـــصول حـــىت يتعجـــب الـــسابق مـــن الالحـــق ، وأثـــىن خطـــا ولفظـــا مبـــا أثبتـــه يف التـــأليف 
  . ..املشار اليه ، وضبط عنه غري واحد من أصحابه تقدميه على سائر مجاعته

: هلــامشي ، حيــث وصــفه بأشــياء مــنهم ومــنهم احلــافظ حمــدث احلجــاز التقــي ابــن فهــد ا
  .زين احلفاظ ، وعمدة األئمة اإليقاظ

شـيخنا االمـام  :وكان ولده احلافظ النجم عمر ال يقدم عليه أحدا ، ومما كتبه الوصف 
العالمة األوحد احلافظ الفهامة املتقن ، العلـم الزاهـر والبحـر الزاخـر عمـدة احلفـاظ وخـامتتهم ، 

رتاف بقـدرها ومنـة ال يقـام شـكرها ، وهـو حجـة ال يـسع اخلـصم هلـا من بقاؤه نعمة جيب االع
   امام؟؟؟اجلحود ، وآية تشهد
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  .الوجود ، وكالمه غري حمتاج اىل شهود
واحلــافظ الرحلــة الــزين القاســم احلنفــي ، ومــن بعــض كتابتــه الوصــف بالواصــل اىل دقــائق 

  .هذا الفن وجليله واملروي فيه من الصدى مجع غليله
ملوفــق أبـــو ذر ابــن الربهــان احللـــيب احلــافظ ، فوصــف مبوالنـــا وشــيخنا العالمـــة والعالمــة ا

  .بل صرح مبا هو أعلى منه .احلافظ األوحد ، قدم علينا حلب فأفاد وأجاد ، كان اهللا له
ان ممـــــن ضـــــرب يف احلــــديث بـــــأوفر نـــــصيب وأوىف ســـــهم مـــــصيب : والربهــــان البقـــــاعي 

  ... .داحملدث البارع األوحد املفيد احلافظ األجم
والعز احلنبلي ، ومنه الوصف باإلمام العالمة احلافظ األستاذ احلجـة املـتقن احملقـق شـيخ 
السنة حافظ االمة امام العصر أوحد الدهر ، مفيت املسلمني حميي سنة سيد األولني واآلخـرين 

خه شـيخ ، أبقاه اهللا للمعارف علما وملعامل العلم اماما مقدما ، وأحيا حبياتـه الـشريفة مـآثر شـي
اإلســـالم ، وجعلـــه خلفـــا عـــن الـــسلف األئمـــة االعـــالم ، وحيرســـه مـــن حـــوادث الزمـــان وغـــدره 

ّويأمنه من كيد العدو ومكره ، برسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم ّ.  
الـشيخ االمـام احلـائز  :واملعز البليغ الربهان البـاعوين شـيخ أهـل األدب ، فكـان ممـا قـال 

افظ حلـديث النـيب ، أمتـع اهللا حبياتـه وأعـاد علـى املـسلمني مـن النواع الفـضل علـى التمـام ، احلـ
بركاتـــه ، هـــو اآلن مـــن االفـــراد يف علـــم احلـــديث الـــذي اشـــتهر فيـــه فـــضله ، ولـــيس بعـــد شـــيخ 
اإلســالم ابــن حجــر فيــه مثلــه ، وقــد حــصل االجتمــاع خبدمتــه ، والفــوز بربكتــه واالقتبــاس مــن 

  .فوائده ، واالستماع بفرائده
الــشيخ الفاضــل العالمــة احلــافظ ، : لعلــم البلقيــين ، فمــن وصــفه قولــه وقاضــي القــضاة ا

  .مجع فأوعى واهتم ذا الفن ، ومل يزل يرعى وصرح غري مرة باالنفراد
وفقيـه املــذهب الــشرف املنــاوي ، وممــا كتبــه أنــه ملــا أشــرف علــم احلــديث علــى االنــدراس 

  من التدريس حىت مل يبق منه اال األثر واالنفصال من
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أليف حـــىت مل يبــــق منـــه اخلـــرب ، انتــــدب لـــذلك األخ يف اهللا تعـــاىل االمــــام العـــامل العالمــــة ، التـــ
واحلـافظ الناســك االملعـي الفهامــة ، احلجـة يف الــسنن علـى أهــل زمانـه ، واملــشمر يف ذلـك عــن 

  .ساعد االجتهاد يف سره وإعالنه
ديث النبـوي هـو الـذي انعقـد علـى تفـرده باحلـ: وحافظ املـذهب الـسراج العبـادي فقـال 

اإلمجاع ، وانه يف كثرة اطالعه وحتقيقه لفنونه بلغ ما ال يستطاع ، ودونـت تـصانيفه واشـتهرت 
وثبتـــت يف هـــذا الفـــن النفـــيس وتقـــررت ، ومل خيـــالف أحـــد مـــن العقـــالء يف جاللتـــه ووفـــور ثقتـــه 

لتحــسني وديانتــه وأمانتــه ، بــل صــرحوا بــأمجعهم بأنــه هــو املرجــوع اليــه يف التعــديل والتجــريح وا
  .والتصحيح بعد شيخه شيخ مشايخ اإلسالم ابن حجر ، حامل راية العلوم واألثر

االمـــام العالمـــة حـــافظ : والعالمـــة فريـــد األدبـــاء الـــشهاب احلجـــازي ، فكـــان ممـــا قالـــه 
عـصره ومـسند شـامه ومـصره ، هـو حبـر طـاب مـوردا وسـيد صـار لطـاليب اتـصال متـون احلــديث 

  .)1(» على احلالني سندا 

)*137*(  

  رواية الحسين الكاشفى الواعظ
يف فـــضيلة أهـــل البيـــت الكـــرام الـــذين هـــم أئمـــة الـــدين « : روى حـــديث الثقلـــني بقولـــه 

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، واملقتــدون يف العلــم واليقــني  اين تــارك فــيكم الثقلــني  :ّ
هل بييت ، أذكـركم اهللا يف كتاب اهللا فيه اهلدى والنور ، فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به ، وأ

ثالثـا دليـل واضـح علـى وجـوب تعظـيم » أذكركم اهللا يف أهـل بيـيت « ه ويف تكرار . ..أهل بييت
ـــابعتهم ، وأهـــل بيـــت الرســـول هـــم علـــي وفاطمـــة واحلـــسن واحلـــسني  أهـــل البيـــت وحمبـــتهم ومت

   نزل من أنه ملا ما جاء يف الصحيحنيك رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني ، يدل على ذل
__________________  

  .32 ـ 1 / 7الضوء الالمع ) 1(
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ساءكم وأنـفسنا وأنـفسكم (قولــه تعــاىل  ساءنا ون ْ تعــالوا نــدع أبناءنــا وأبنــاءكم ون َ َ ْ َ َ ْ َُ َ ُــَ ُــ ُ ُْ َْ َ َ ََ ِــَ َِــ َْ ْ ُ ْ َ ْ َ ّ مجــع النــيب )َ
  .)1(» اللهم هؤالء أهل بييت : ّعليا وفاطمة واحلسن واحلسني فقال 

نـفرغ لكــم أيــه الــثـقالن (:  تفــسري قولــه تعــاىل وقــال يف تفــسريه يف ِ س َ  َ  ُ ُ َْ ْ َ ُ َ ــ ان « :  قــال )َ
  .)2(» ّاين تارك فيكم الثقلني « ل العرب تسمى كل شيء ثقيل ونفيس بثق

  : ترجمته 
  :ترجم له واعتمد على تفسريه وذكره 

 ( الـذي جتـد ترمجتـه يف» مالجيـون «  بــ املعـروف ـ  ـ الشيخ أحمد الحنفي الصالحي1
  .)تفسري امحدي ( يف تفسريه ) سبحة املرجان 

ـــراب علـــى2 ـــوى ت التـــدقيقات الراســـخات يف شـــرح التحقيقـــات (  يف كتابـــه  ـ والمول
  .)الشاخمات 
  .)تفسري شاهى (  يف مواضع عديدة من  ـ ومحمد محبوب عالم3
يف اجلـواب عـن املطعـن احلـادي عـشر مـن ) التحفـة (  نفـسه يف كتابـه )الدهلوي (  ـ 4

  .مطاعن أيب بكر
  . )878كشف الظنون (  يف  ـ والكاتب الچلبى القسطنطينى5

)*138*(  

  رواية جالل الدين السيوطي 
روى حديث الثقلني يف عدة كتب من مصنفاته بطرق عديدة وألفـاظ متنوعـة فقـد قـال 

  ) :احياء امليت ( يف 
__________________  

  .30 ـ 29: الرسالة العلية يف األحاديث النبوية ) 1(
  .368 / 2املواهب العلية تفسري حسيىن ) 2(
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قــال : أخــرج مــسلم والرتمــذي والنــسائي عــن زيــد بــن أرقــم قــال : احلــديث اخلــامس  « 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .أذكركم اهللا يف أهل بييت ـ احلديث :ّ

رسـول قـال : أخرج الرتمذي وحسنه واحلاكم عن زيد بن أرقم قـال : احلديث السادس 
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّاين تــارك فــيكم مــا ان متــسكتم بــه لــن تــضلوا بعــدي ، كتــاب اهللا  :ّ

  .وعرتيت أهل بييت ، ولن يتفرقا حىت يردا علي احلوض ، فانظروا كيف ختلفوين فيهما
قـال رسـول : أخرج عبد بن محيد يف مـسنده عـن زيـد بـن ثابـت قـال : احلديث السابع 

ّاين تــارك فــيكم الثقلــني مــا ان متــسكتم بــه لــن تــضلوا ، كتــاب اهللا  :ّيــه وســلم ّاهللا صــلى اهللا عل
  .وعرتيت أهل بييت ، واما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض

ّان رسـول اهللا صــلى : أخـرج أمحـد وأبـو يعلـى عـن أيب سـعيد اخلـدري : احلـديث الثـامن 
رك فــــيكم الثقلــــني كتــــاب اهللا ّاين أوشــــك أن أدعــــى فأجيــــب ، واين تــــا :ّاهللا عليــــه وســــلم قــــال 

وعرتيت أهل بييت ، وان اللطيف اخلبري خربين أما لن يتفرقـا حـىت يـردا علـى احلـوض ، فـانظروا 
  .)1(» كيف ختلفوين فيهما 

قــال رســول اهللا  :أخــرج البــزار عــن أيب هريــرة قــال : احلــديث الثــاين والعــشرون « : قــال 
ّصلى اهللا عليه وسلم   اثنني لن تضلوا بعدمها ، كتاب اهللا ونسيب ، ولـن ّاين قد خلفت فيكم :ّ

  .)2(» يتفرقا حىت يردا علي احلوض 
  .)3(رواه أيضا عن البزار عن علي ، وهو احلديث الثالث والعشرون و
  .)4(رواه أيضا عن الرتمذي عن جابر ، وهو احلديث األربعون و

__________________  
  .12ـ  11: احياء امليت بفضائل أهل البيت ) 1(
  .19: املصدر ) 2(
  .19: املصدر ) 3(
  .26: املصدر ) 4(
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رواه أيضا عـن الطـرباين عـن املطلـب بـن عبـد اهللا بـن حنطـب عـن أبيـه ، وهـو احلـديث و
  .)1(الثالث واألربعون 

  .)2(رواه أيضا عن الباوردي عن أيب سعيد ، وهو احلديث اخلامس واخلمسون و
يــد بـن ثابـت ، وهـو احلـديث الـسادس واخلمــسون رواه أيـضا عـن أمحـد والطـرباين عـن زو

)3(.  
بروايــة .  ..يف احلــديث التاســع منــه عــن زيــد بــن أرقــم) ايــة اإلفــضال ( رواه يف كتابــه و

  .)4(الرتمذي اليت حسنها أيضا 
: عن مسلم والنـسائي عـن زيـد بـن أرقـم كـل بلفظـه مث قـال ) األساس ( رواه يف كتابه و

سن ، واحلـــــاكم يف املــــستدرك وقـــــال صــــحيح علـــــى شـــــرط رواه الرتمــــذي وقـــــال حــــديث حـــــ« 
  .)5(حديث حسن : مث روى حديث جابر عن الرتمذي ، والذي قال فيه » البخاري ومسلم 

احلمــد هللا الــذي وعــد « : هــذا ) األســاس ( هــذا ، ويقــول الــسيوطي يف مقدمــة كتابــه 
بيـــه ، وخـــص آل هـــذه االمـــة احملمديـــة بالعـــصمة مـــن الـــضاللة مـــا ان متـــسكت بكتابـــه وعـــرتة ن

 البيت النبوي من املناقب الشريفة ما قامت عليـه األحاديـث الـصحيحة لـساطع الربهـان وجليـه
.. .«.  

  .)6(عن الطرباين عن عبد اهللا بن حنطب ) اإلنافة ( رواه يف كتابه و
  .)7(عن ابن أيب عاصم عن زيد بن ثابت ) البدور السافرة ( رواه يف و
ً واعتصموا بحبل اهللا جميعا (: ه تعاىل رواه يف تفسريه بتفسري قولو ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ َِ َ ْ(  

__________________  
  .27: احياء امليت ) 1(
  .30: املصدر ) 2(
  .30: املصدر ) 3(
  .خمطوط ـ اية اإلفضال يف تشريف االل) 4(
  .خمطوط ـ األساس يف فضائل بىن العباس) 5(
  .10اإلناقة يف رتبة اخلالفة ) 6(
  .16رة عن أمور اآلخرة البدور الساف) 7(
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ّعن أمحد عن زيد بن ثابت ، عن الطرباين عن زيد بن أرقـم ، وعـن ابـن سـعد وأمحـد والطـرباين 
  .)1(مجيعا عن أيب سعيد اخلدري 

ه أجــرا إال اْلمــودة فــي اْلقربــى (: وفيــه بتفــسري قولــه تعــاىل  ْ قل ال أســئـلكم علي َ ُْ ِ َِ  َ ََ  ِ ً ْ ْــ َْ َُ َُ ْ  عــن )ُــ
  .)2(وابن األنباري عن زيد بن أرقم  ـ سنهقال وح ـ الرتمذي
أما بعد ، أال أيها الناس امنا أنـا بـشر يوشـك أن «  ) :اجلامع الصغري ( رواه يف كتابه و

يــأيت رســول ريب فأجيــب ، وأنــا تــارك فــيكم ثقلــني ، أوهلمــا كتــاب اهللا فيــه اهلــدى والنــور ، مــن 
ذوا بكتــــاب اهللا تعــــاىل استمــــسك بــــه وأخــــذ بــــه كــــان علــــى اهلــــدى ومــــن أخطــــأه ضــــل ، فخــــ

 حـم وعبـد .واستمسكوا به ، وأهل بييت ، أذكـركم اهللا يف أهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف أهـل بيـيت
  .)3(» بن محيد ، حم عن زيد بن أرقم ، ورواه فيه عن حم طب عن زيد بن ثابت 

: عن احلاكم قال  و،وحسنه : قال  عن الرتمذي) اخلصائص الكربى ( رواه يف كتابه و
ّححه عن زيد بن أرقم أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال وص ّاين تـارك فـيكم الثقلـني كتـاب  :ّ

  .)4(اهللا وأهل بييت 
ّاين تـارك فـيكم  :قـال » ثقـل « يف خمتصر ايـة ابـن األثـري يف ) النثري ( رواه يف كتابه و

خطــري ثقــل ، أو  مسامهــا ثقلــني لعظــم قــدرمها ، ويقــال لكــل نفــيس ، الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت
  .»الن األخذ ما والعمل ثقيل 

  : ترجمته 
  :وممن ترجم للسيوطي أو نقل عنه معتمدا عليه وواصفا إياه بالصفات اجلليلة 

  .)لواقح األنوار (  يف  ـ الشعراني1
__________________  

  .60 / 2الدر املنثور يف التفسري باملأثور ) 1(
  .7 / 6املصدر ) 2(
  174 / 2غري من أحاديث البشري النذير بشرح املناوي اجلامع الص) 3(
  .266 / 2اخلصائص الكربى ) 4(
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  .)مقاليد األسانيد (  يف  ـ والثعالبي2
  .)رسالة األسانيد (  يف  ـ والنخلى3
  .)فتح املتعال (  يف  ـ والمقري4
  .)فيض القدير (  يف مقدمة  ـ والمناوى5
  .)الدرر السنية (  ـ والشنوانى في 6
 االنتبــاه يف سالســل (و ) اإلرشــاد اىل أمهــات االســناد (  يف  ـ وولــى اهللا الــدهلوي7
  .)اولياء اهللا 
  . )328 / 1البدر الطالع (  يف  ـ والشوكانى8
  .)القول املستحسن (  يف  ـ وحسن زمان9

  . )349التاج املكلل (  يف  ـ والقنوجى10
  .) رسالة يف أصول احلديث (و  )بستان احملدثني ( نفسه يف  )  الدهلوي(و  ـ 11

ترمجـــة مطولـــة نكتفـــي هنـــا ) حـــسن احملاضـــرة ( ولقـــد تـــرجم الـــسيوطي لنفـــسه يف كتـــاب 
   :بشيء مما قال 

كــان مولــدي بعــد املغــرب ليلــة األحــد مــستهل رجــب ســنة تــسع وأربعــني ومثامنائــة ، « 
 جبــوار املــشهد ومحلــت يف حيــاة أيب اىل الــشيخ حممــد اــذوب ، ورجــل كــان مــن كبــار األوليــاء

النفيـــسي فـــربك علـــي ، ونـــشأت يتيمـــا ، فحفظـــت القـــرآن ويل دون مثـــان ســـنني ، مث حفظـــت 
  .العمدة ومنهاج الفقه واألصول وألفية ابن مالك

وشــرعت يف االشــتغال بــالعلم مــن مــستهل ســنة أربــع وســتني ، فأخــذت الفقــه والنحــو 
انــه الــشيخ شــهاب الــدين عــن مجاعــة مــن الــشيوخ ، وأخــذت الفــرائض عــن العالمــة فرضــي زم

. الشارمــساجى الــذي كــان يقــال انــه بلــغ الــسن العاليــة وجــاوز املائــة بكثــري ، واهللا أعلــم بــذلك
  .قرأت عليه يف شرحه على اموع

  .وأجزت بتدريس العربية يف مستهل سنة ست وستني
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) شــــرح االســــتعاذة والبــــسملة ( وقــــد ألفــــت يف هــــذه الــــسنة ، فكــــان أول شــــيء ألفتــــه 
والزمتـــه يف . ت عليـــه شـــيخنا شـــيخ اإلســـالم علـــم الـــدين البلقيـــين ، فكتـــب عليـــه تقريظـــاوأوقفـــ

الفقــــه اىل أن مــــات مالزمــــة ولــــده ، وأجــــازين بالتــــدريس واإلفتــــاء مــــن ســــت وســــبعني وحــــضر 
  .تصديري ، فلما تويف سنة مثان وسبعني لزمت شيخ اإلسالم شرف الدين املناوي

ام العالمــة تقــي الــدين الــشبلي احلنفــي فواظبتــه ولزمــت يف احلــديث والعربيــة شــيخنا االمــ
يف ) مجـــع اجلوامـــع ( وعلـــى ) شـــرح ألفيـــة ابـــن مالـــك ( أربـــع ســـنني ، وكتـــب يل تقريظـــا علـــى 

العربية تأليفى ، وشهد يل غري مرة بالتقدم يف العلـوم بلـسانه وبنانـه ، ومل أنفـك عـن الـشيخ اىل 
  .أن مات

الدين الكافيجي أربع عشرة سنة ، فأخـذت ولزمت شيخنا العالمة أستاذ الوجود حميي 
  .عنه الفنون من التفسري واألصول والعربية واملعاين وغري ذلك ، وكتب يل إجازة عظيمة

وحــــضرت عنــــد الــــشيخ ســــيف الــــدين احلنفــــي دروســــا عديــــدة يف الكــــشاف والتوضــــيح 
  .وحاشيته عليه وتلخيص املفتاح والعضد

فـايت اىل اآلن ثالمثائـة كتـاب سـوى وشرعت يف التصنيف سنة سـت وسـتني وبلغـت مؤل
  .ما غسلته ورجعت عنه

وسافرت حبمد اهللا تعاىل اىل بالد الشام واحلجاز واليمن واهلند واملغرب والتكـرور ، وملـا 
حججــت شــربت مــن مــاء زمــزم ألمــور ، منهــا أن أصــل يف الفقــه اىل رتبــة الــشيخ ســراج الــدين 

  .جرالبلقيين ، ويف احلديث اىل رتبة احلافظ ابن ح
وأفتيــت مــن مــستهل ســنة إحــدى وســبعني ، وعقــدت إمــالء احلــديث مــن مــستهل ســنة 

  .اثنتني وسبعني
التفـــسري ، واحلـــديث ، والفقـــه ، والنحـــو ، واملعـــاين ، : ورزقـــت التبحـــر يف ســـبعة علـــوم 

والــذي . علــى طريقــة العــرب والبلغــاء ال علــى طريقــة العجــم وأهــل الفلــسفة ـ والبيــان ، والبــديع
الذي وصلت اليه من هـذه العلـوم الـستة سـوى الفقـه ، والنقـول الـيت اطلعـت عليهـا أعتقده أن 

  فيها ، مل يصل اليه وال وقف
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  . ..عليه أحد من أشياخى فضال عمن هو دوم ، وأما الفقه فال أقول ذلك فيه
الذي مجعتهم فيه ) املعجم ( وأما مشاخيي يف الرواية مساعا وإجازة فكثري ، أوردم يف 

  .م حنو مائة ومخسني ، ومل أكثر من مساع الرواية الشتغايل مبا هو أهم وهو قراءة الدرايةوعد
  :وهذه أمساء مصنفايت لتستفاد 

اإلتقـــان يف علـــوم القـــرآن ، الـــدر املنثـــور يف تفـــسري  : فـــن التفـــسير وتعلقاتـــه والقـــراءات
قطف االزهار يف كـشف « مى املأثور ، ترمجان القرآن يف التفسري ، املسند ، أسرار التنزيل يس

  .لباب النقول ، يف أسباب النزول» األسرار 
كشف املغطى يف شرح املوطإ ، اسعاف املبطأ برجـال املوطـأ ،  : فن الحديث وتعلقاته

التوشــيح علــى اجلــامع الــصحيح ، الــديباج علــى صــحيح مــسلم ابــن احلجــاج ، مرقــاة الــصعود 
 الرتمــذي ، زهــر الــرىب علــى اتــىب ، مــصباح علــى ســنن أيب داود ، قــوت املغتــذي علــى جــامع

الزجاج شرح ابـن ماجـة ، تـدريب الـراوي يف شـرح تقريـب النـواوي ، شـرح ألفيـة العراقـي ، عـني 
االصـــابة يف معرفـــة الـــصحابة ، كـــشف التلبـــيس عـــن قلـــب أهـــل التـــدليس ، توضـــيح املـــدرك يف 

البـــدور الـــسافرة عـــن أمـــور تـــصحيح املـــستدرك ، اللئـــايل املـــصنوعة يف األحاديـــث املوضـــوعة ، 
  .اآلخرة ، األساس يف مناقب بين العباس

شـرح ألفيـة ابـن مالـك يـسمى البهجـة املرضـية يف شـرح االلفيـة ،  : فن العربيـة وتعليقاتـه
الفريـــدة يف النحـــو والـــصرف واخلـــط ، النكـــت علـــى االلفيـــة ، الكافيـــة ، الـــشافية ، الـــشذور ، 

ب ، شــرح شــواهد املغــين مجــع اجلوامــع ، شــرح يــسمى النزهــة ، الفــتح القريــب علــى مغــىن اللبيــ
  .مهع اهلوامع ، شرح اللمحة

شرح ملعـة االشـراق يف االشـتقاق الكوكـب الـساطع يف  : فن األصول والبيان والتصوف
جنـــم مجـــع اجلوامـــع ، شـــرحه ، شـــرح الكوكـــب الوقـــاد ، يف االعتقـــاد ، نكـــت علـــى التلخـــيص 

 والبيــان ، شــرحه ، شــرح أبيــات تلخــيص املفتــاح ، يــسمى اإلفــصاح ، عقــود اجلمــان يف املعــاين
  خمتصره ، نكت على حاشية
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 ، اخلـرب الــدال علـى وجـود القطـب واألوتـاد واالبـدال ، خمتــصر  تعـاىلرمحـه اهللاملطـول للمقـريى 
  .االحياء ، املعاين الدقيقة يف ادراك احلقيقة

اظ ، طبقات النحاة تاريخ الصحابة وقد مر ذكره ، طبقات احلف : فن التاريخ واألدب
الكربى ، والوسطى ، والصغرى ، طبقات املفسرين ، طبقات األصوليني ، طبقـات الكتـاب ، 
حليــة األوليــاء ، طبقــات شــعراء العــرب ، تــاريخ اخللفــاء ، تــاريخ مــصر هــذا ، تــاريخ أســيوط ، 

 ء الغمـرامللتقط من الدرر الكامنة ، تاريخ العمر وهو ذيل علـى أنبـا.  ..معجم شيوخي الكبري
ديـــــوان خطـــــب ، ديـــــوان شـــــعر ، املقامـــــات ، الرحلـــــة القيوميـــــة ، الرحلـــــة املكيـــــة ، الرحلـــــة . ..

الدمياطيــة ، الوســائل اىل معرفــة األوائــل ، خمتــصر معجــم البلــدان ليــاقوت ، الــشماريخ يف علــم 
  .)1(» .  ..التواريخ ، اجلمانة ، رسالة يف تفسري األلفاظ املتداولة

)*139*(  

  لدين السمهودي رواية نور ا
جــواهر العقــدين يف فــضل الــشرفني شــرف العلــم اجللــي ( روى حــديث الثقلــني يف كتابــه 

   :فقال ) خمطوط  ـ والنسب العلي
ّالــذكر الرابــع يف حثــه صــلى اهللا عليــه وســلم االمــة علــى التمــسك بعــده بكتــاب رــم «  ّ

حلـوض عنهمـا ، وسـؤال ربـه وأهل بيت نبيهم ، وأن خيلفوه فيهما خبري ، وسؤاله من يرد عليـه ا
عــز وجــل االمــة كيــف خلفــوا نبــيهم فيهمــا ، ووصــيته بأهــل بيتــه ، وأن اهللا تعــاىل أوصــاه ــم ، 

استوصوا بـأهلي خـريا ، فـاىن أخاصـمكم عـنهم غـدا ، ومـن أكـن خـصيمه أخـصمه ، « وقوله 
  .»، وحثه على حفظهم والتجاوز عن مسيئهم » ومن أخصمه دخل النار 
ثقلني عن الرتمذي عن زيد بن أرقم ، وعـن أمحـد عـن أيب سـعيد ، مث مث روى حديث ال

  :أشار اىل رواية الطرباين يف األوسط وأيب يعلى وغريمها فقال 
__________________  

  .344 ـ 335 / 1حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة ) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 452

  .»وسنده ال بأس به « 
حممـــد عبـــد العزيـــز بـــن األخـــضر حـــديث مث روى عـــن معـــامل العـــرتة النبويـــة للحـــافظ أيب 

   :السفينة وحديث باب حطة مث قال ما نصه 
ومـن العجيــب ذكــر ابـن اجلــوزي لــه يف العلـل املتناهيــة ، فإيــاك أن تغـرت بــه ، وكأنــه مل « 

يف صحيح مـسلم وغـريه ل يستحضره حينئذ اال من تلك الطرق الواهية ومل يذكر بقية طرقه ، ب
ّ فينــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خطيبــا مبــاء يــدعى مخــا بــني قــام :عــن زيــد بــن أرقــم قــال  ّ

أمــا بعــد أال أيهــا النــاس امنــا أنــا : مكــة واملدينــة ، فحمــد اهللا وأثــىن عليــه ووعــظ وذكــر مث قــال 
ّبشر يوشك أن يأيت رسـول رىب فأجيـب ، واين تـارك فـيكم ثقلـني أوهلمـا كتـاب اهللا فيـه اهلـدى 

أهـل  و: واستمسكوا به ، فحث على كتاب اهللا ورغب فيه مث قال والنور ، فخذوا بكتاب اهللا
  .بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت

بلـى ان نـساءه مـن أهـل :  قـال ؟من أهل بيته ، أليس نساؤه مـن أهـل بيتـه: فقيل لزيد 
هم آل علـي وآل عقيـل : قال ؟ ومن هم: قيل . بيته ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده

 أخرجـه .نعـم:  قـال ؟كـل هـؤالء حـرم الـصدقة: قيـل . وآل جعفر وآل عباس رضـي اهللا عـنهم
 ؟ ـ مـن أهـل بيتـه ، نـساؤه2قلنـا ـ أي لزيـد  :مـسلم يف صـحيحه مـن طـرق ولفظـه يف أحـدها 

مث يطلقهـــا فرتجــع اىل أبيهـــا ال أمي اهللا ، ان املــرأة تكـــون مــع الرجـــل العــصر مـــن الــدهر : فقــال 
  .وقومها ، أهل بيته أهله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده

انــه صــحيح علــى : وأخرجــه احلــاكم يف املــستدرك مــن ثــالث طــرق وقــال يف كــل منهــا 
  . ..شرط الشيخني ومل خيرجاه

ـــــدي املـــــدين يف كتابـــــه نظـــــم درر  وروى احلـــــافظ مجـــــال الـــــدين حممـــــد بـــــن يوســـــف الزرن
  .».  ..ث زيد من غري اسناد وال عزوالسمطني حدي

ويف «  ـ بعــد أن أورد مؤيــدات حــديث الثقلــني ـ أيــضا) جــواهر العقــدين ( وقــال يف 
  »الباب عن زيادة على عشرين من الصحابة رضوان اهللا عليهم 
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  .فجعل يروي رواية كل واحد عن الصحاح واملسانيد واجلوامع ، كما تقدم يف رواية السخاوي

  : ترجمته 
  :رجم له أو اعتمد على كتابه وأكثر من النقل عنه ت

  . )245 / 5الضوء الالمع (  يف  ـ السخاوي1
  .)ذيل الضوء الالمع (  يف  ـ وجار اهللا المكي2
  .)خمطوط  ـ وسيلة املآل(  يف  ـ وأحمد بن الفضل بن محمد باكثير3
  .)خمطوط  ـ الصراط السوي(  يف  ـ والشيخانى القادرى4
  .)جذب القلوب (  يف لحق الدهلوي ـ وعبد ا5
  .)تنضيد العقود السنية (  يف  ـ ورضى الدين الشامي6
  .) االشاعة (و ) النواقض (  يف  ـ والبرزنجى7
  .)خمطوط  ـ مفتاح النجا(  يف  ـ والبدخشانى8
  . )470 / 1البدر الطالع (  يف  ـ والشوكانى9

  .)خمطوط  ـ ذخرية املآل(  يف  ـ والعجيلى10
   :يك خالصة ما ذكره السخاوي وإل
ولد يف صفر سنة أربـع وأربعـني ومثامنائـة بـسمهود ونـشأ ـا ، فحفـظ القـرآن واملنهـاج « 

، والزم والــده حــىت قــرأ عليــه حبثــا مــع شــرحه للمحلــى وشــرح البهجــة لكــن النــصف الثــاين منــه 
صر مــسلم مساعــا ومجــع اجلوامــع وغالــب ألفيــة ابــن مالــك ، بــل مســع عليــه جــل البخــاري وخمتــ
  .للمنذري وغري ذلك ، وقدم القاهرة معه ومبفرده غري مرة ، أوهلا سنة مثان ومخسني

الزم أوال الشمس اجلوجري يف الفقه وأصوله والعربية ، وأكثر من مالزمة املناوي ، وقـرأ 
على الـنجم ابـن قاضـي عجلـون ، وعلـى الـزين زكريـا ، وعلـى الـشمس الـشرواين ، وحـضر عنـد 

ين مــن دروســه يف قطعــة االســنائي ، وعنــد الكمــال امــام الكامليــة دروســا ، وألبــسه العلــم البلقيــ
  اخلرقة ولقنه الذكر ،
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وقــــرأ عمـــــدة االحكـــــام حبثـــــا علـــــى الـــــسعد ابـــــن الـــــديري ، وأذن لـــــه يف التـــــدريس هـــــو والبـــــامى 
واجلوجرى ، وفيه ويف اإلفتاء الشهاب السارمساجى بعد امتحانـه لـه يف مـسائل ومذاكرتـه معـه 

  .فيهما أيضا زكريا وكذا احمللي واملناوى، و
مث انه استوطن القاهرة ، وكنـت هنـاك فكثـر اجتماعنـا ، وكتـب خبطـه مـصنفي االبتهـاج 
ومسعــه مــين ، وكــذا مســع مــىن غــريه مــن تــصانيفي ، وكــان علــى خــري كبــري وفارقــه مبكــة بعــد أن 

م وهـو فيهـا الـشهاب حججنا ، مث توجه منها اىل طيبة فقطنها مـن سـنة ثـالث وسـبعني ، والز
االبــشيطي وحــضر دروســه ، وأكثــر مــن الــسماع هنــاك علــى أيب الفــرج املراغــي ، بــل قــرأ علــى 
العفيف عبد اهللا بن القاضي ناصـر الـدين ابـن صـاحل أشـياء باالجـازة ، وألبـسه خرقـة التـصوف 

رجــاين بلباســه مــن عمــر االعــرايب ، وكــذا كــان مســع مبكــة علــى كماليــة ابنــة حممــد بــن أيب بكــر امل
  .وشقيقها الكمال أيب الفضل حممد والنجم عمر بن فهد يف آخرين

وصنف يف مسألة فرش البسط املنقوشة ، ردا على مـن نازعـه ، وقـرض لـه أئمـة القـاهرة 
ـــة النبويـــة تارخيـــا ، وكـــذا ألـــف غـــري مـــا ذكـــر ، ومـــن ذلـــك حاشـــيته علـــى  ، وكـــذا عمـــل للمدين

  .اإليضاح للنووي يف املناسك
انـــسان فاضـــل متفـــنن متميــز يف الفقـــه واألصـــلني ، مـــدمي للعمـــل واجلمـــع وباجلملــة فهـــو 

والتــأليف ، متوجــه للعبــادة وللمباحثــة واملنــاظرة ، قــوي اجلــالدة علــى ذلــك طلــق العبــارة فيــه ، 
  .»مغرم به ، مع قوة نفس وتكلف ، خصوصا يف مناقشات لشيخنا يف احلديث وحنوه 

 وبعـد املؤلـف عـاش حنـو عـشر سـنني وصـار «: وأضاف تلميذه جار اهللا يف ذيله أقول 
جممعــا عليــه فيمــا يقولــه ويؤلفــه ، واجتمعــت بــه رفقــة والــدي يف عــام تــسع وتــسعمائة باملدينــة ، 

وفتــاواه اموعــة وغريمهــا مــن كتــب احلــديث ، وأجــاز يل روايتهــا ) الوفــا ( ومسعــت عليــه تارخيــه 
.  ..إحــدى عــشرة وتــسعمائةومــات يــوم اخلمــيس ثــامن عــشر ذي القعــدة عــام .  ..فاغتبطــت

  .»ومل خيلف باملدينة مثله 
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  رواية الفضل بن روزبهان 
ـــيت كتبهـــا بالفارســـية بـــأمر عبـــد اهللا خـــان ) شـــرح عقائـــده ( روى حـــديث الثقلـــني يف  ال

قولــه ونعتقــد بوجــوب تعظــيم آل رســول اهللا «  ـ علــى مــا نقــل عنــه ـ أوزبــك وايل خبــارا ، قــال
أما تعظيم أهل بيت رسول اهللا فنعتقد أنـه : أقول . م ووجوب االقتداء مّصلى اهللا عليه وسل

ّقوله صلى اهللا عليـه وسـلم يف خطبتـه يف ا فرض ، لورود األحاديث الصحيحة يف ذلك ، ومنه ّ
يـــا أيهـــا النـــاس اين تـــارك فـــيكم الثقلـــني كتـــاب اهللا وعـــرتيت أهـــل بيـــيت ، مـــا ان  :حجـــة الـــوداع 

أذكـركم اهللا يف أهـل بيـيت ـ  :قـال يف حـديث آخـر  و.هدي اىل آخـرمتـسكتم مـا لـن تـضلوا بعـ
  .ثالث مرات

ّوكـذا مـن قولـه صـلى  .ويستفاد من ذلك وجـوب تعظـيمهم واحـرتامهم ورعايـة حقـوقهم
فانــه أمــر باالقتــداء ــم ، واملــراد مــن » مــا ان متــسكتم مــا لــن تــضلوا أبــدا « ّاهللا عليــه وســلم 

  .»دقة أهل البيت هم الذين حرموا الص

  : ترجمته 
  :ترجم له أو اعتمد عليه 

  . )171 / 6الضوء الالمع (  يف  ـ السخاوي1
  .)غرة الراشدين (  يف  ـ ورشيد الدهلوي2
  .وغريهم.  ..)منتهى الكالم (  يف  ـ وحيدر على3

  .وقد ذكرنا ترمجته بالتفصيل يف جملد حديث الطري

)*141*(  

  رواية شهاب الدين القسطالني 
  :يف حتقيق أهل البيت قائال ) املواهب اللدنية ( ث الثقلني يف روى حدي
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ّقام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطيبـا فحمـد اهللا  :وعن زيد بن أرقم قال  «  ّ
أما بعد ، أيها الناس امنا بـشر مـثلكم يوشـك أن يـأتيىن رسـول رىب فأجيبـه : وأثىن عليه مث قال 

 أوهلمــا كتـاب اهللا عــز وجــل فيـه اهلــدى والنـور ، فتمــسكوا بكتــاب ّ، واين تـارك فــيكم الثقلـني ،
وأهل بييت ، أذكركم اهللا عـز وجـل يف أهـل :  وحث ورغب فيه مث قال !اهللا عز وجل وخذوا به

بلــى ان :  قــال ؟مــن أهــل بيتــه ، ألــيس نــساؤه مــن أهــل بيتــه: فقيــل لزيــد . بيــيت ـ ثــالث مــرات
:  قـال ؟مـن هـم و:قيـل . ن حرم علـيهم الـصدقة بعـدهنساءه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته م

:  قال ؟كال هؤالء حرم عليهم الصدقة: قيل . ّهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس
  . أخرجه مسلم.نعم

ّاين «  :احلـديث ه ومن :قال . كل شيء نفيس مصون ـ كما يف القاموس ـ والثقل حمركة
 وهــــو بكــــسر املهملــــة وســــكون املثنــــاة الفوقانيــــة ، ، »تــــارك فــــيكم الثقلــــني كتــــاب اهللا وعــــرتيت 

  .»واألخذ ذا احلديث أحرى 
وأخرج أمحد عن أيب سعيد معـىن حـديث زيـد بـن أرقـم الـسابق مرفوعـا بلفـظ « : قال و

ّاين أوشك أن ادعى فأجيب ، واين تارك فيكم الثقلـني ، كتـاب اهللا وعـرتيت أهـل بيـيت ، وان  :
  ،لــن يفرتقــا حــىت يــردا علــي احلــوض ، فــانظروا مــا ختلفــوين فيهمــااللطيــف اخلبــري أخــربين أمــا 

  .)1(» أهله ونسله ورهطه األدنون ، أي األقارب  ـ كما قاله اجلوهري ـ وعرتة الرجل

  : ترجمته 
  . )103 / 2الضوء الالمع (  يف  ـ السخاوي1
  .)ذيل الضوء الالمع (  يف  ـ وجار اهللا المكي2
  .) لواقح األنوار (و )  الكربى املنن(  يف  ـ والشعراني3
  .)النور السافر (  يف  ـ والعيدروسى4

__________________  
  .8 ـ 4 / 7بشرح الزرقاىن . املواهب اللدنية) 1(
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  .)خمطوط  ـ مقاليد األسانيد(  يف  ـ والثعالبي5
  . )102 / 1البدر الطالع (  يف  ـ والشوكانى6
  .)احتاف النبالء (  يف  ـ والقنوجى7
  .)بستان احملدثني ( نفسه يف  )  الدهلوي(و  ـ 8

   :وهذه خالصة ما ذكره الشوكاين 
 مبـــصر ونـــشأ ـــا ، فحفـــظ القـــرآن 851ولـــد يف الثـــاين عـــشر مـــن ذي القعـــدة ســـنة « 

والـــشاطبيتني ونـــصف الطيبـــة اجلزريـــة والورديـــة يف النحـــو ، وتلـــى الـــسبع علـــى الـــسراج عمـــر بـــن 
 الفقــه علــى الفخــر املقــسمي تقــسيما والــشهاب العبــادي ، قاســم االنــصاري الــشناوي ، وأخــذ

ومســـع علـــى امللتـــوين الرضـــى االوجـــايت والـــسخاوي ، وقـــرأ صـــحيح البخـــاري بتمامـــه يف مخـــسة 
  .جمالس على الشاوي ، وقرأ يف الفنون على مجع

وجلــــس للــــوعظ باجلــــامع العمــــري ، وكتــــب خبطــــه لنفــــسه ولغــــريه أشــــياء ، بــــل مجــــع يف 
لــسنية يف شــرح املقدمــة اجلزريــة يف التجويــد ، والكنــز يف وقــف محــزة وهــشام القــراءات العقــود ا

على اهلمز ، والشرح على الشاطبية وصل فيه اىل اإلدغام الصغري وزاد فيه زيادات ابـن اجلـزري 
مـع فوائــد غريبــة ال توجــد يف شــرح غــريه ، وكتــب علـى الطيبــة قطعــة مزجــا ، وعلــى الــربدة مزجــا 

. ار املـضية يف مـدح خـري الربيـة ، وحتفـة الـسامع خبـتم صـحيح البخـاريأيضا مساه مشارق األنـو
ومــن مؤلفاتــه املــشهورة شــرح البخــاري املــسمى ارشــاد الــساري علــى صــحيح البخــاري يف أربــع 

  .جملدات ، وشرح صحيح مسلم مثله ومل يكمل ، واملواهب اللدنية باملنح احملمدية
طابـــة ، شـــجي الـــصوت ، مـــشاركا يف وكـــان متعففـــا جيـــد القـــراءة للقـــرآن واحلـــديث واخل

الفضائل ، متواضعا متوددا لطيف العشرة ، سريع احلركة مع كثرة اسـتقامة ، واشـتهر بالـصالح 
  .»والتعفف على أهل الفالح 
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  رواية شمس الدين العلقمي 
   :روى حديث الثقلني برواية زيد بن أرقم ، مث قال 

 وتــشديد املــيم ، وهــو غــدير علــى ثالثــة أميــال بــضم املعجمــة» مخــا « يــدعى : قولــه « 
فـذكر كتـاب اهللا واهـل » وانا تـارك فـيكم الثقلـني «  قوله .»غدير خم « من اجلحفة يقال له 

. مسيا ثقلني لعظمهما وكرب شأما ، وقيل لثقل العمل مـا: قال العلماء : قال النووي . بيته
واملــراد . ووي هــو بــضم احلــاء وختفيــف الــراءولكــن أهــل بيتــه مــن حــرم الــصدقة ، قــال النــ: قولــه 

بالــصدقة الزكــاة ، وهــي حــرام علــى بــىن هاشــم وبــىن املطلــب ، وقــال مالــك بنــو هاشــم فقــط ، 
ومن أهل بيته يا زيد ، أليس نساؤه مـن أهـل بيتـه ، : قوله . وقيل بىن قصى ، وقيل قريش كله

 قـال آل ؟ومـن هـم: قـال  .هنساؤه من أهل بيتـه ولكـن أهـل بيتـه مـن حـرم الـصدقة بعـد: قال 
  .اىل آخره ـ علي وآل عقيل

ال :  قـال ؟من أهل بيته نساؤه: ويف رواية أخرى ملسلم أيضا بعد الرواية االوىل ، فقلنا 
وأمي اهللا ، ان املرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر مث يطلقهـا فرتجـع اىل أبيهـا وأمهـا ، أهـل 

ويف هـــذه الروايـــة دليـــل علـــى : قـــال النـــووي .  بعـــدهبيتـــه أصـــله وعـــصبته الـــذين حرمـــوا الـــصدقة
إبطــال قــول مــن قــال قــريش كلهــا ، فقــد كــان يف نــسائه قرشــيات ، وهــن عائــشة وحفــصة وأم 

  .)1(» .  ..سلمة وسودة وأم حبيبة

  : ترجمته 
ومـن بيـوت العلـم بالقـاهرة العالقمـة ، فمـنهم شـيخنا «  :  ـ شـهاب الـدين الخفـاجي1

الكوكــب املنــري ( قمــي ، وأخــوه مشـس امللــة والــدين ، أمــا الـشمس صــاحب العالمـة ابــراهيم العل
  فشيخ احلديث يف) يف شرح اجلامع الصغري 

__________________  
  .خمطوط ـ الكوكب املنري يف شرح اجلامع الصغري) 1(
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ته يف رياض الفضل ذوارف ، حىت صار وهـو العلـم ] ا [ القدمي واحلديث مل تزل سحب أفاد 
ن أعرف املعـارف ، فهـو هـضبة جمـد ، ويف التقـى جـوهر فـرد ، قـد حتلـى خبدمـة اجلـالل املفرد م

  .)1(» السيوطي كماال ، ورقى اىل مساء املعايل فازداد مجاال 
  .)2( فوصفه بالشيخ االمام احلافظ العلقمي  ـ الشيخ احمد المقري2
  .)3() الكوكب املنري (  حيث ذكر كتابه  ـ الكاتب الچلبى القسطنطينى3

)*143*(  

  رواية عبد الوهاب البخاري 
وعــن أىب ســـعيد «  :ّروى حــديث الثقلـــني يف تفــسريه بتفـــسري آيــة املـــودة ، حيــث قـــال 

ّخطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فقـال :  قال 2اخلدري  أيهـا النـاس اين تركـت فـيكم  :ّ
خـر ، كتـاب اهللا حبـل الثقلني خليفتني ، ان أخذمت ما لن تضلوا بعـدي أحـدمها أكـرب مـن اآل

 .ممــدود مــن الــسماء اىل األرض ، وعــرتيت وهــم أهــل بيــيت ، لــن يتفرقــا حــىت يــردا علــي احلــوض
  .)4(» أورده الثعليب ، وذكر االمام أمحد بن حنبل يف مسنده مبعناه 

  : ترجمته 
  .)أخبار األخيار (  يف  ـ الشيخ عبد الحق الدهلوي1
تــاج األوليــاء ســيد األتقيــاء ، وارث علــوم « ه  فوصــفه بقولــ ـ الــسيد محمــد البخــاري2

  األنبياء واملرسلني ، ناظم أمور املؤمنني ، حبر العلوم واحلقائق ،
__________________  

  .77 / 2رحيانة االلباء ) 1(
  .54فتح املتعال يف مدح النعال ) 2(
  .560كشف الظنون ) 3(
  .خمطوط ـ تفسري األنوري) 4(
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، جــامع جوامــع الكمــاالت ، حميــي مراســم اخلــريات ، معــدن أنــوار مــستخرج احلكــم بالــدقائق 
التوفيــق ، خمــزن أســرار التحقيــق ، املخــصوص بعــون اهللا البــاري ، قطــب االقطــاب حــاجي عبــد 

  .)1( » 1الوهاب البخاري 

)*144*(  

  رواية شمس الدين الشامي الدمشقي الصالحي 
 بــ املعـروف) سـرية خـري العبـاد سـبل اهلـدى والرشـاد يف ( روى حديث الثقلـني يف كتابـه 

  .للحليب» انسان العيون « على ما جاء يف ) السرية الشامية ( 

  : ترجمته 
  :ترجم له أو نقل عنه مع االعتماد عليه ووصفه باألوصاف اجلليلة 

  .)لواقح األنوار (  يف  ـ الشعراني1
  .)اخلريات احلسان (  يف  ـ وابن حجر المكي2
  . )27 / 1انة االلباء رحي(  يف  ـ والخفاجي3
  .)فتح املتعال (  يف  ـ والمقري4
  .حيث ينقل عنه) السرية النبوية (  يف  ـ وأحمد زيني دحالن5
  . )987/ كشف الظنون (  يف  ـ والكاتب الچلبى القسطنطيني6
  .)رسالة أصول الدين (  يف  ـ والدهلوي نفسه7
  .)القول املستحسن (  يف  ـ وحسن زمان8
  . )239 / 4خالصة األثر (  يف ى ـ والمحب9

__________________  
  .223 / 4وله ترمجة يف نزهة اخلواطر . خمطوط ـ تذكرة األبرار) 1(
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 )*145*(  

  رواية الخطيب الشربينى 
وروى زيـد بـن أرقـم عـن «  :روى حديث الثقلـني يف تفـسريه بتفـسري آيـة املـودة ، قـائال 

ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم انــه قــال  ّاين تــارك فــيكم كتــاب اهللا وأهــل بيــيت ، أذكــركم اهللا يف  :ّ
   ؟فمن أهل بيته: قيل لزيد بن أرقم . أهل بييت

  .)1(» ّهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس : فقال 
نـفرغ لكــم أيــه الــثـقالن (: وقــال فيــه بتفــسري اآليــة  ِ س َ  َ  ُ ُ َْ ْ َ ُ َ ف والثقــل العظــيم الــشري«  : )َــ

  .)2(» ّاىن تارك فيكم ثقلني ، كتاب اهللا عز وجل وعرتيت  :ّليه وسلم ّقال صلى اهللا ع

)*146*(  

  رواية شهاب الدين ابن حجر الهيتمى المكي 
  .)3(عن الطرباين وغريه بسند صحيح ) الصواعق ( رواه يف 

فقــال عنــد الكــالم علــى  )ع(رواه أيــضا يف فــصل اآليــات الــواردة يف شــأن أهــل البيــت و
ّومن مث صح أنه صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال « :  كالم له آية التطهري بعد ّاىن تـارك فـيكم مـا : ّ

  .)4(» ان متسكتم به لن تضلوا ، كتاب اهللا وعرتيت 
َ وقفوهم إنـهم مـسؤلون (: رواه يف الفصل املذكور بعد قوله تعاىل و ُُ ْ ْ ْ ََ ُ ِ ُ ُ  عـن مـسلم عـن )ِ

  .ةزيد بن أرقم ، وعن الرتمذي وعن أمحد بألفاظ خمتلف
وهـــــم أو غفلـــــة عــــــن ) العلـــــل املتناهيـــــة ( وذكـــــر ابـــــن اجلـــــوزي لـــــذلك يف « : مث قـــــال 

  يف رواية و. ..استحضار بقية طرقه ، بل يف مسلم عن زيد بن أرقم
__________________  

  .528 / 3السراج املنري ) 1(
  .167 / 4املصدر ) 2(
  .25: الصواعق احملرقة ) 3(
  .87 ـ 86املصدر ) 4(
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  ... . تارك فيكم أمرين لن تضلوا ان تبعتمومها ، ومها كتاب اهللا وعرتيتّاين :صحيحة 
أن حلـديث التمـسك بـذلك طرقـا كثـرية وردت عـن نيـف وعـشرين صــحابيا ، : مث اعلـم 

ومــر لــه طــرق مبــسوطة يف حــادي عــشر الــشبه ، ويف بعــض تلــك الطــرق أنــه قــال ذلــك حبجــة 
ـــه باملدينـــة يف ـــه قال  مرضـــه وقـــد امـــتألت احلجـــرة بأصـــحابه ، ويف الـــوداع بعرفـــة ، ويف أخـــرى أن

أخرى أنه قال ذلك بغـدير خـم ، ويف أخـرى أنـه قـال ملـا قـام خطيبـا بعـد انـصرافه مـن الطـائف 
  .كما مر

وال تنــايف إذ ال مــانع مــن أنــه كــرر علــيهم ذلــك يف تلــك املــواطن وغريهــا اهتمامــا بــشأن 
 أن آخـر مـا تكلـم بـه النـيب ين عن ابن عمـريف رواية عند الطربا و.الكتاب العزيز والعرتة الطاهرة

ّصــلى اهللا عليــه وســلم  ان هللا  :يف أخــرى عنــد الطــرباين وأىب الــشيخ  و.أخلفــوين يف أهــل بيــيت: ّ
عــز وجــل ثــالث حرمــات فمــن حفظهــن حفــظ اهللا دينــه ودنيــاه ومــن مل حيفظهــن مل حيفــظ اهللا 

  .)1(»  ، وحرمة رمحي حرمة اإلسالم ، وحرميت:  قال ؟ما هن: قلت . دنياه وال آخرته
املناقــب للحــافظ ( يف تتمــة الــيت تــضمنت خالصــة كتــاب ] الــصواعق [ ورواه أيــضا يف 

 حـديثا وقـد جـاءت الوصـية الـصرحية ـم يف عـدة أحاديـث منهـ« : حيث قال ) السخاوي 
ّاين تــارك فــيكم مــا ان متــسكتم بــه لــن تــضلوا بعــدي ، الثقلــني أحــدمها أعظــم مــن اآلخــر ، « 

 حبل ممدود من السماء اىل األرض ، وعرتيت أهل بيـيت ، ولـن يتفرقـا حـىت يـردا علـي كتاب اهللا
ومل . وأخرجــه آخــرون. قــال الرتمــذي حــسن غريــب .»احلــوض ، فــانظروا كيــف ختلفــوين فيهمــا 

وهلـذا .  ..، كيف ويف صـحيح مـسلم وغـريه) العلل املتناهية ( يصب ابن اجلوزي يف إيراده يف 
  .)2(» .  ..ن بضع وعشرين صحابيااحلديث طرق كثرية ع

  :بشرح هذا البيت ) املنح املكية ( ورواه أيضا يف كتاب 
__________________  

  .90 ـ 89الصواعق احملرقة ) 1(
  .136املصدر ) 2(
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ــــــــــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــــــــــيب ان فــــــــــــــــــــــــــــؤادي«    آل بي

  
ــــــــــــــــــيكم التأســــــــــــــــــاء      »لــــــــــــــــــيس يــــــــــــــــــسليه عل

  

سكتم بـــه لـــن تـــضلوا بعـــدي ، ّاين تـــارك فـــيكم مـــا ان متـــ :ويف احلـــديث أيـــضا «  :قـــال 
 فليتأمـــل كونـــه قـــرم بـــالقرآن يف أن التمـــسك مـــا مينـــع الـــضالل ويوجـــب .كتـــاب اهللا وعـــرتيت

  .)1(» الكمال 

  : ترجمته 
  :ترجم له أو نقل عنه مع املدح والثناء العظيم 

  .)لواقح األنوار (  يف  ـ الشعراني1
  . )435 / 1رحيانة االلباء (  يف  ـ والخفاجي2
  . )287النور السافر (  يف  والعيدروسى ـ3
  .)التحفة البهية (  يف  ـ والشرقاوى4
  .)الرباهني القاطعة (  يف  ـ والجهرمى5
  .)شرح املسائل (  يف  ـ والبلخي خليفة السيد علي الهمداني6
  .)املرقاة يف شرح املشكاة (  يف  ـ والقاري7
  .)خمطوط  ـ ذخرية املآل(  يف  ـ والعجيلى8
  . )17االمداد مبعرفة علو االسناد (  يف وسالم بن عبد اهللا بن البصري ـ 9

  .)رسالة أصول الدين (  نفسه يف ) الدهلوي (و  ـ 10

)*147*(  

  رواية نور الدين على المتقى 
أما بعد ، اال أيهـا النـاس فإمنـا «  :حيث قال ) كنز العمال ( روى حديث الثقلني يف 
  يب فأجيب ، وأنا تارك فيكم أنا بشر يوشك أن يأيت رسول ر

__________________  
  .182املنح املكية يف شرح القصيدة اهلمزية ) 1(
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الثقلني أوهلمـا كتـاب اهللا تعـاىل فخـذوا بكتـاب اهللا واستمـسكوا بـه وأهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف 
  .عن زيد ابن أرقم. م.  حم وعبد بن محيد.أهل بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت

  .وهو رمز الطرباين) طب ( اه يف موضع آخر عن روو
  .كما أنه قد تقدمت بعض نصوص روايته سابقا

  : ترجمته 
  .)القول النقي يف مناقب املتقي (  يف  ـ عبد القادر بن أحمد الفاكهي1
  .)احتاف التقي يف فضل الشيخ علي املتقي (  يف  ـ وعبد الوهاب المتقى القادري2
 أخبـار األخيـار (و ) زاد املتقني يف سلوك طريـق اليقـني (  يف  ـ وعبد الحق الدهلوي3

(.  
  .)النور السافر (  يف  ـ والعيدروسى4
  . )43سبحة املرجان (  يف  ـ وغالم على آزاد5
  .) أجبد العلوم (و ) احتاف النبالء (  يف  ـ والقنوجى6
  .حيث ذكر مصنفاته) كشف الظنون (  يف  ـ والكاتب الجلبى القسطنطيني7

للـسيوطي منـة علـى  :كان البكـري يقـول « ) : أجبد العلوم ( وهذه خالصة ترمجته يف 
العـاملني وللمتقــي منـة عليــه ، اشـتغل بالتــدريس والتــأليف ، ورتـب مجــع اجلوامـع للــسيوطي علــى 
أبــــواب الفقــــه ، تزيــــد مؤلفاتــــه علــــى املائــــة ، وكــــان الــــشيخ ابــــن حجــــر املكــــي الفقيــــه الــــشافعي 

 يف سـنة ;رقة أستاذه ، ويف اآلخر تلمـذ عليـه ولـبس اخلرقـة منـه ، تـويف صاحب الصواعق احمل
975 « )1(.  

__________________  
ووصــفه يف نزهــة اخلــواطر حيــث تــرجم لــه بالــشيخ االمــام العــامل الكبــري احملــدث مث أورد كلمــات صــاحب النــور ) 1(

  .244 ـ 234 / 4السافر ، والشعراين يف الطبقات الكربى ، وعبد احلق الدهلوي أنظر 
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  رواية محمد طاهر الفتنى الكجراتى 
ّاين « ه فيــ: فقــال » ثقــل « يف مــادة ) جممــع البحــار ( روى حــديث الثقلــني يف كتــاب 
مسيــا بــه الن األخــذ مــا والعمــل مــا ثقيــل ، ويقــال » تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت 

  .»اما لقدرمها وتفخيما لشأما لكل شيء خطري نفيس ثقل ، فسمامها به إعظ
عـرتة الرجـل أخـص أقاربـه وهـم بنـو » كتـاب اهللا وعـرتيت « ه فيـ« : » عرتة « وقال يف 

وهــم أوالده ، وعلــي وأوالده ، وقيــل عرتتــه األقربــون . عبــد املطلــب ، وقيــل أهــل بيتــه األقربــون
  .»واألبعدون منهم 
، هــو »  تــارك فــيكم الثقلــنيه يــف« : » ثقــل « يف ) تكملــة جممــع البحــار ( وقــال يف 

  .»بفتحتني حنو املتاع 

  : ترجمته 
  :وقد ترجم له أو نقل عنه معتمدا عليه 

  .)النور السافر (  يف  ـ العيدروسى1
  .)أخبار األخيار (  يف  ـ وعبد الحق الدهلوي2
  . )43سبحة املرجان (  يف  ـ وغالم على آزاد3
  .)حاالت احلرمني (  يف  ـ ورفيع الدين خان المرادآبادي4
  .)إيضاح لطافة املقال (  يف  ـ ورشيد الدين خان الدهلوي5
  .)إزالة الغني (  يف  ـ وحيدر على6
  .) احتاف النبالء (و ) أجبد العلوم (  يف  ـ والقنوجي7
  .)رسالة أصول احلديث (  نفسه يف ) الدهلوي (و  ـ 8

( مــد طــاهر الفتــىن صــاحب الــشيخ حم« ) : أجبــد العلــوم ( وهــذه خالصــة مــا جــاء يف 
تلمـذ علـى علمـاء بلـده ،  ـ وفـنت بلـدة مـن بـالد كجـرات ـ )جممـع البحـار يف غريـب احلـديث 

  وصار رأسا يف العلوم احلديثية واالدبية ، ورحل اىل



  نفحات األزهار................................................................................ 466

املغـــين يف ( احلـــرمني الـــشريفني ، وأدرك علماءمهـــا ومـــشاخيهما ســـيما الـــشيخ علـــى املتقـــي ، لـــه 
  .)كرة املوضوعات  تذ(و ) أمساء الرجال 

وقد ذكر الشيخ عبـد احلـق الـدهلوي ترمجتـه يف أخبـار األخيـار ، وذكرـا أنـا يف احتـاف 
  .النبالء ، وأيضا أفردت ترمجته يف رسالة مستقلة أحلقتها يف أوائل جممع البحار

ّرأيـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف الرؤيـــا : قـــال الـــشيخ عبـــد الوهـــاب املتقـــي  ّ
شـيخك مث حممـد طـاهر ، ويـا :  فقـال ؟أفضل الناس يف هـذا الزمـان يـا رسـول اهللامن : فقلت 

  .هلا من رؤيا تفضل على اليقظة
قد طبع باهلنـد هلـذا العهـد ، واشـتهر اشـتهار الـشمس يف رابعـة ) جممع البحار ( وكتابه 

النهــار ، وهــو كتــاب مجــع فيــه كــل غريــب احلــديث ومــا ألــف فيــه ، فجــاء كالــشرح للـــصحاح 
ة ، فــان مل يكــن عنــد أحــد شــرح لكتــاب مــن األمهــات الــست فهــذا الكتــاب يكفيــه حلــل الــست

. املعاين وكشف املباين ، وهو كتاب متفق على قبوله متناول بني أهل العلم منذ ظهـر بـالوجود
  .)1(» وباهللا التوفيق 

)*149*(  

  رواية الميرزا مخدوم الجرجاني 
عـن زيـد ت فضائل أهل البي« : ث قال حي) النواقص ( روى حديث الثقلني يف كتابه 

ّان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــام خطيبــا مبــاء يــدعى مخــا بــني مكــة واملدينــة ،  بــن أرقــم ّ
أمـا بعـد ، يـا أيهـا النـاس امنـا أنـا بـشر يوشــك أن : فحمـد اهللا وأثـىن عليـه ووعـظ وذكـر مث قـال 

تـاب اهللا فيـه اهلـدى والنـور ، فخـذوا يأتيىن رسول ريب فأجيب ، وأنا تارك فيكم ثقلني أوهلما ك
  بكتاب اهللا واستمسكوا به ، 
__________________  

 بالشيخ العامل الكبري احملدث اللغوي العالمة جمد الـدين حممـد بـن طـاهر 298 / 4وترجم له يف نزهة اخلواطر ) 1(
لذي سارت مبصنفاته الرفـاق ، بن على احلنفي الفتىن الكجراتى ، صاحب جممع حبار األنوار يف غريب احلديث ، ا

  .986توىف سنة .  ..واعرتف بفضله علماء اآلفاق
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 .أهــل بيــيت ، أذكــركم اهللا يف أهــل بيــيت ، أذكــركم اهللا يف أهــل بيــيت ، أذكــركم اهللا يف أهــل بيــيتو
كتـــاب اهللا هـــو حبـــل اهللا ، مـــن اتبعـــه كـــان علـــى اهلـــدى ، ومـــن تركـــه كـــان علـــى  :يف روايـــة و

  .»لم رواه مسالضاللة ـ 
  .مث رواه عن الرتمذي عن زيد أيضا

  : ترجمته 
  :وتظهر جاللته وثقته من اعتماد االعالم عليه ، أمثال 

  .)النواقض (  يف  ـ البرزنجى1
  .)املرافض (  يف  ـ والسهارنپورى2
  .)إيضاح لطافة املقال (  يف  ـ والفاضل رشيد الدين خان3
  .)ني إزالة الغ(  يف  ـ وحيدر على الفيض آبادى4
  .)كشف الظنون (  يف  ـ وقد ذكر الكاتب الجلبى كتابه5

)*150*(  

  رواية العيدروس اليمنى 
وأخـرج ابــن أيب شــيبة عـن عبــد الـرمحن ابــن عــوف «  :روى حـديث الثقلــني حيـث قــال 

ّملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة انصرف اىل الطـائف فحـصرها سـبع عـشرة  :قال  ّ
أوصـيكم بعـرتيت خـريا ، :  ، مث قـام خطيبـا ، فحمـد اهللا وأثـىن عليـه مث قـال أو تسع عشرة يومـا

وان موعـــدكم احلـــوض ، والـــذي نفـــسي بيـــده لتقـــيمن الـــصالة ولتـــؤتن الزكـــاة أو ألبعـــثن إلـــيكم 
  .هو هذا:  مث قال 2مث أخذ بيد علي . رجال مين ـ أو كنفسي ـ يضرب أعناقكم

أيهـا النـاس يوشـك أن أقـبض  :يف مـرض موتـه ّيف رواية أنه صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال و
ّقبضا سريعا فينطلق يب ، وقد قدمت إلـيكم القـول معـذرة إلـيكم ، اال اين خملـف فـيكم كتـاب 

هـذا علـى مـع القـرآن والقـرآن : مث أخذ بيـد علـي فرفعهـا فقـال . ريب عز وجل وعرتيت أهل بييت
  مع على ال يفرتقان حىت يردا علي 
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   .)1(» فت فيهما احلوض فأسأهلما ما خل

  : ترجمته 
  :ترجم له أو اعتمد عليه 

  .)النور السافر (  العيدروس يف  ـ ابنه عبد القادر1
  .)خمطوط  ـ الصراط السوى(  يف  ـ والشيخانى القادرى2
  .حيث ينقل عنه) تفسري شاهى (  يف  ـ ومحمد محبوب عالم3

)*151*(  

  اثبات فخر الدين الجهرمى 
حيـــث ) الرباهــني القاطعــة يف ترمجـــة الــصواعق احملرقــة ( يف كتابـــه أثبــت حــديث الثقلــني 

  .)2(ترجم عبارات ابن حجر املكي املشتملة على حديث الثقلني كما تقدم 

)*152*(  

  رواية بدر الدين الرومي 
 حيــث قــال بــشرح قـــول .)تــاج الــدرة يف شـــرح الــربدة ( روى حــديث الثقلــني يف كتابــه 

  :البوصريي 

  ني والثقلـــــــــــــــــنيحممـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــيد الكـــــــــــــــــون« 

  
  »الفـــــــــــريقني مـــــــــــن عـــــــــــرب ومـــــــــــن عجـــــــــــم و  

  

تركـــت فـــيكم «  يف احلـــديث و. ..متـــاع املـــسافر وحـــشمه: والثقـــل بالتحريـــك « : قــال 
  .»والثقالن االنس واجلن » الثقلني كتاب اهللا وعرتيت 

__________________  
  .خمطوط ـ العقد النبوي والسر املصطفوى) 1(
الشيخ الفاضل الكبري كمال الدين بن فخر الـدين اجلهرمـى : قال . 274 / 4واطر وتوجد ترمجته يف نزهة اخل) 2(

 بــأمر 994البيجـاپورى أحـد العلمــاء املـشهورين ، لـه الرباهــني القاطعـة ترمجـة الــصواعق احملرقـة بالفارسـية ترمجهــا سـنة 
  .دالورخان البيجاپورى الوزير
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  :وقال بشرح قوله 

  دعــــــــــــــــــــا اىل اهللا فاملستمــــــــــــــــــــسكون بــــــــــــــــــــه« 

  
ـــــــــــــل غـــــــــــــري منفـــــــــــــصم      »مستمـــــــــــــسكون حبب

  

يقـول ذلـك احلبيـب هـو الـذي دعـا أهـل التكليـف قاطبـة مـن جـن : املعىن « : ما نصه 
وانــس وعــرب وعجــم يف زمانــه وبعــده اىل يــوم القيامــة اىل ديــن اهللا ومــا فيــه رضــاه ، أو ترجــى 

م حـق وإجابـة صـدق شفاعته داعيـا اىل اهللا باذنـه ، فاملعتـصمون بدينـه وايبـون لدعوتـه اعتـصا
، معتصمون بـسبب مـن اهللا تعـاىل متـصل اىل رضـوانه األكـرب ، مـن غـري أن يطـرأ عليـه انفـصام 
أصال ، وذلك السبب ليس اال كتاب اهللا تعاىل وعرتة نبيه من أهل العصمة والطهارة الواجـب 

ِقل ال أسئـلكم عليه « (على غريهم مودم بعد معرفتهم ، اميانا بقوله  ْـ َْـ َُ َْ ُ َ ْ ِ أجـرا إال اْلمـودة فـي ُ َ  ََ َ  ِ ً ْ
ْاْلقربى  ّلقوله صـلى اهللا عليـه وسـلم ا  ، وتصديق)» ُ  .تركـت فـيكم الثقلـني كتـاب اهللا وعـرتيت :ّ

تركـــت فـــيكم مـــا ان متـــسكتم بـــه لــن تـــضلوا بعـــدي كتـــاب اهللا وعـــرتيت ، لـــن يفرتقـــا  :يف روايــة و
تــاب اهللا متــسك ــم ومــن وهــذا نــص يف املقــصود ، فمــن متــسك بك .حــىت يــردا علــي احلــوض

  .».  ..عدل منهم عدل عن كتاب اهللا من حيث ال يدري

)*153*(  

  رواية جمال الدين المحدث الشيرازي 
عـــن ) خمطـــوط  ـ األربعـــني يف فـــضائل أمـــري املـــؤمنني( روى حـــديث الثقلـــني يف كتابـــه 

  .حذيفة بن أسيد الغفاري
  .)واالصحاب روضة األحباب يف سري النيب واالل ( وكذا يف كتابه 

  : ترجمته 
  :ترجم له وأثىن عليه واعتمد على أقواله وأخباره 

  .)حبيب السرييف أخبار أفراد البشر (  خواندمري يف  ـ غياث الدين المدعو1
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  .)أمساء رجال املشكاة (  يف  ـ وعبد الحق الدهلوي2
  .)املرقاة يف شرح املشكاة (  يف  ـ وعلى القاري3
  .)لدرر السنية ا(  يف  ـ والشنوانى4
  .)مدارج االسناد (  يف  ـ وأبو على محمد الملقب بارتضى العمرى5
  .)احلطة يف ذكر الصحاح الستة (  يف  ـ والقنوجى6
  .)رسالة أصول احلديث ( نفسه يف  )  الدهلوي(و  ـ 7

)*154*(  

  رواية على القاري 
مذي عنه ، وعـن روى حديث الثقلني عن مسلم والنسائي عن زيد بن أرقم ، وعن الرت

  .)1(وقد شرح احلديثني وأوضح معانيهما . وحسنه: جابر قال 
ورواه عن مسلم عن زيد بن أرقم ، وعن أمحد عـن أيب سـعيد اخلـدري ، وعـن الرتمـذي 

  . ..)2(عن جابر ، وعنه عن زيد بن أرقم 
وصـاحب ) الـشفاء ( وهذه األحاديث مجيعا رواها شارحا إياها حيـث رواهـا صـاحب 

  .)شكاة امل( 
ورواه أمحـد والطـرباين عـن زيـد بـن ثابـت «  :وأضاف اىل روايـة صـاحب املـشكاة بقولـه 

اين تـارك فـيكم خليفتـني كتـاب اهللا حبـل ممـدود مـا بـني الـسماء واألرض وعـرتيت أهـل  :ولفظه 
  .»بييت ، واما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض 

  : ترجمته 
  .) اجلواهر والدرر عقد(  يف  ـ محمد بن أبى بكر باعلوى1

__________________  
  .485شرح الشفاء ) 1(
  .601 ـ 600 / 5وأيضا . 594 ـ 593 / 5املرقاة يف شرح املشكاة ) 2(
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  . )185 / 3خالصة األثر (  يف  ـ والمحبى2
  . )445 / 1البدر الطالع (  يف  ـ والشوكانى3
  .)حصر الشارد (  يف  ـ ومحمد عابد السندي4
  .)احتاف النبالء املتقني (  يف جى ـ والقنو5
  .)رسالة أصول احلديث (  نفسه يف ) الدهلوي (و  ـ 6

)*155*(  

  رواية عبد الرءوف المناوى 
اجلـامع الـصغري ( روى حديث الثقلني شـارحا الروايـات الـيت رواهـا اجلـالل الـسيوطي يف 

  .)1(رطيب والسمهودي وغريمها ، ومبينا املعاين الدقيقة اليت تفيدها الروايات املذكورة من الق) 
عـن زيـد بـن . وكان اجلالل السيوطي قد روى حديث الثقلني عن حـم عبـد بـن محيـد م

الــضياء « : فأضـاف املنــاوي اىل الروايـة الثانيـة قولـه . وعـن حـم طـب عــن زيـد بـن ثابـت. أرقـم
 ، واحلــافظ ورواه أيــضا أبــو يعلــى بـسند ال بــأس بــه .رجالــه موثقـون: قــال اهليثمــي . يف املختـارة

  .عبد العزيز بن األخضر وزاد انه يف حجة الوداع
ويف البـــاب مـــا يزيـــد علـــى : ووهـــم مـــن زعـــم ضـــعفه كـــابن اجلـــوزي ، قـــال الـــسمهودي 

  .)2(» عشرين من الصحابة 
ـــــسري ( وهكـــــذا رواه يف شـــــرحه اآلخـــــر  ـــــيت رواهـــــا اجلـــــالل ) التي حيـــــث شـــــرح الروايـــــة ال

  .»ورجاله موثقون « : قال السيوطي عن حم طب عن زيد بن ثابت ، مث 
  .كما شرح الرواية األخرى كذلك

__________________  
  .571 ـ 174 / 2فيض القدير يف شرح اجلامع الصغري ) 1(
  .15 ـ 14 / 3نفس املصدر ) 2(
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  : ترجمته 
  . )412 / 2خالصة األثر (  يف  ـ المحبى1
  .)مقاليد األسانيد (  يف  ـ والثعالبي2
  .)كفاية املتطلع (  يف ن ـ والتاج الدها3
  . )14االمداد مبعرفة علو االسناد (  يف  ـ وسالم بن عبد اهللا البصري4
  . )56رسالة األسانيد (  يف  ـ وأحمد بن محمد النخلى5
  .)غرة الراشدين (  يف  ـ ورشيد الدين خان6
  .)إزالة الغني (  يف  ـ وحيدر على الفيض آبادى7
  .) رسالة أصول احلديث ( نفسه يف ) الدهلوي (و  ـ 8

)*156*(  

  اثبات المال يعقوب البنبانى الالهورى 
ّمث ان حمبـة النـيب صــلى اهللا « : حيـث قـال ) عقائـده ( أثبـت حـديث الثقلـني يف رسـالة 

ّعليه وسلم توجب حمبة االل واالصـحاب ، لقـرب منزلـة أهـل البيـت وقـرابتهم بـالنيب   ، حـىت 7ّ
ْ قل ال أسئـلكم عليه أجرا إال اْلمودة في اْلقربى (:  تعاىل قرنوا معه يف الصالة ، وقال اهللا َ ُْ ِ َِ  َ ََ  ِ ً ْ ْ َْ َُ َُ ْ ُ( 

  .ّاين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وأهل بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت  :7قوله و
ّأي النــاس كــان أحــب اىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : وســئلت عائــشة رضــي اهللا عنهــا 

  .»زوجها :  قالت ؟من الرجال: فقيل . طمة رضي اهللا عنهافا:  قالت ؟وسلم

  : ترجمته 
  .)األفق املبني يف أحوال املقربني (  رزق اهللا امللقب حبافظ عامل خان يف  ـ المولوى1
  .)العمل الصاحل (  يف  ـ ومحمد صالح المؤرخ2
  .)مرآت آفتاب منا (  يف  ـ وشاه نوازخان3
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حاشـــية ( ومتـــسكه بأقوالـــه يف ) الـــدهلوي (  اعتمـــاد ويكفـــي دلـــيال علـــى جاللـــة الرجـــل
  .)1() حديث الثقلني ( يف اجلواب عن حديثنا ) التحفة 

)*157*(  

  رواية نور الدين على الحلبي الشافعي 
ّأي وملـــا وصـــل صـــلى اهللا « : حيـــث قـــال ) انـــسان العيـــون ( روى حـــديث الثقلـــني يف 

مجـع الـصحابة » رابـغ « بقـرب » غـدير خـم « ّعليه وسلم اىل حمل بني مكة واملدينـة يقـال لـه 
وخطــبهم خطبــة ، بــني فيهــا فــضل علــي كــرم اهللا وجهــه وبــراءة عرضــه ممــا تكلــم فيــه بعــض مــن 
كان معه بأرض اليمن ، بسبب ما كـان صـدر منـه إلـيهم مـن املعدلـة الـيت ظنهـا بعـضهم جـورا 

  :» ص « فقال ، وخبال ، والصواب كان معه كرم اهللا وجهه يف ذلك 
ها الناس انه قـد نبـأىن اللطيـف اخلبـري أنـه مل يعمـر نـيب اال نـصف عمـر الـذي يليـه مـن أي

قبلـــه ، واين ألظـــن أن يوشـــك أن أدعـــى فأجيـــب ، واين مـــسئول وانكـــم مـــسئولون ، فمـــا أنـــتم 
ّقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم  و.نشهد أنك قد بلغـت ونـصحت فجـزاك اهللا خـريا:  قالوا ؟قائلون ّ

ال اهللا ، وأن حممـــدا عبـــده ورســـوله ، وأن جنتـــه حـــق ونـــاره حـــق ، وأن تـــشهدون أن ال الـــه ا :
ُ وأن الساعة آتيـة ال ريـب فيهـا ، وأن اهللا يـبـعث (املوت حق ، وأن البعث حق بعد املوت ،  َـ ْ َْ ََ  َ ََ َ َِ َ ٌ ِ َ َ 

ِمن في اْلقبور  ُ ْ َُ   .اللهم اشهد ـ احلديث: قال . بلى نشهد بذلك: قالوا ؟ )ِ
ّاين تـــارك فـــيكم :  بكتـــاب اهللا ووصـــى بأهـــل بيتـــه ، أي فقـــال مث حـــض علـــى التمـــسك

قـال يف حـق علـي كـرم  و.علـي احلـوضا الثقلني كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت ولن يتفرقا حىت يـرد
  لست أوىل بكم أ :اهللا وجهه ملا كرر عليهم 

__________________  
دث أبو يوسف يعقـوب البنبـاىن الالهـورى ، أحـد الشيخ العامل احمل:  بقوله 285 / 4وترمجه يف نزهة اخلواطر ) 1(

وذكـر مؤلفاتـه ، . مث نقل عن األفق املبني ، ومرآة آفتـاب منـا. الرجال املشهورين يف الفقه واحلديث والفنون احلكمية
  .1098وارخ وفاته بسنة 
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 ّ بـد علـي كـرم اهللا وجهــه)ص(مـن أنفـسكم ثالثـا ، وهـم جييبونـه بالتــصديق واالعـرتاف ، ورفـع 
ّمــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه وأحــب مــن أحبــه : وقــال 

  .)1(» وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر احلق معه حيث دار 

  : ترجمته 
  .)التحفة البهية يف طبقات الشافعية (  يف  ـ عبد اهللا بن حجازي الشرقاوى1
 3خالصة األثـر يف أعيـان القـرن احلـادي عـشر (  يف المحبى ـ ومحمد بن فضل اهللا 2

 /122( .  

)*158*(  

  رواية أحمد بن الفضل بن محمد باكثير المكي 
ّ أنـــه صـــلى اهللا عليـــه 2وعـــن أيب ســـعيد اخلـــدري «  :روى حـــديث الثقلـــني حيـــث قـــال 

د مــن ّيوشــك أن أدعــى فأجيــب ، واين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا حبــل ممــدو :ّوســلم قــال 
الــسماء اىل األرض ، وعــرتيت أهــل بيــيت ، ان اللطيــف اخلبــري أخــربين أمــا لــن يفرتقــا حــىت يــردا 

  .علي احلوض ، فانظروا مبا ختلفوين فيهما
وأبــو يعلــى وغــريهم ، ) األوســط ( والطــرباين يف ) مــسنده ( أخرجــه أمحــد بــن حنبــل يف 

معـامل العـرتة النبويـة ( بـن األخـضر يف وأخرجه احلافظ أبو حممد عبد العزيـز . وسنده ال بأس به
ّان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك يف حجة الوداع: وفيه )  ّ.  

  : من ثالث طرق وقال يف كل منها ) املستدرك ( أخرجه احلاكم يف و
__________________  

  .336 / 3انسان العيون يف سرية االمني املأمون ) 1(
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  .»لم ومل خيرجاه انه صحيح على شرط البخاري ومس
مث رواه عن الرتمذي وعـن ابـن عقـدة وعـن الـضياء وعـن الزرنـدي وعـن أيب احلـسن حيـىي 
بـــن احلـــسن وعــــن اجلعـــايب وعـــن الــــدواليب وعـــن البـــزار وعــــن أيب نعـــيم وعـــن ابــــن حجـــر وعــــن 

  .)1(» بألفاظهم املختلفة وطرقهم املتعددة عن مجع كثري من الصحابة .  ..الدارقطين

  : ترجمته 
  . )271 / 1خالصة األثر (  يف  المحبى ـ1
  .)تنضيد العقود السنية بتمهيد الدولة احلسينية (  يف  ـ ورضى الدين الشامي2

)*159*(  

  رواية الشيخانى القادرى المدني 
والـصحيح «  :روى حديث الثقلني عن مجع مـن رجـال احلـديث ، وقـال بعـد كـالم لـه 

ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلا ممــا ذكرنــا أيــض كــأين قــد دعيــت فأجبــت اين قــد تركــت فــيكم  :م ّ
الثقلني كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت ، فانظروا كيف ختلفوين فيهما ، وامـا لـن يفرتقـا حـىت يـردا 

مــن : ّمث أخــذ بيــد علــي فقــال . ان اهللا مــوالي ، وأنــا ويل كــل مــؤمن: مث قــال . علــي احلــوض
  . من عاداهكنت مواله فهذا وليه ، اللهم وال من وااله وعاد

ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم ا والــصحيح ممــا ذكرنــا أيــض لــست أوىل بكــل مــؤمن مــن أ :ّ
. فان هذا موىل من أنا مواله ، اللهم وال من وااله وعاد مـن عـاداه: قال . بلى:  قالوا ؟نفسه

  .»هنيئا لك ، فأصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة :  فقال 2فلقيه عمر 
__________________  

  .خمطوط ـ وسيلة املآل يف عد مناقب االل) 1(
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وقــد اخطــأ ابــن اجلــوزي « : وبعــد أن روى احلــديث عــن زيــد بــن أرقــم وأيب ســعيد قــال 
حيث ذكر هذا يف واهياته على عادته يف ذلك ، غافال عما ذكر مسلم يف صـحيحه عـن زيـد 

ّقام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطيبا: بن أرقم قال  ّ.. .  
  .»وأخرجه احلاكم يف املستدرك على شرط الشيخني 

ورواه فيه أيضا عن زيد بن ثابت وعبد الرمحن بن عوف وأيب الطفيـل وأيب هريـرة وجـابر 
وحذيفة بن أسيد وغريهم ، عـن كبـار علمـاء احلـديث كـالبزار وابـن عقـدة والطـرباين وابـن سـعد 

  .)1(واملال والزرندي 

)*160*(  

  عالم رواية السيد محمد ماه 
ُ إنمـا يريــد (احلمــد هللا الـذي شـرف الـسادات خبطــاب « : روى حـديث الثقلـني بقولـه  ُِ ِ

ًاهللا ليذهب عنكم الرجس أهل اْلبـيت ويطهركم تطهيـرا  ِ ْ َ ْ ََُ َـَ ُ َ ُِ ْ َْ ْ َ  ُ ُ َْ َ ِ ِْ  ( وأنـزل يف حقهـم لتعظـيم قـدرهم )ُ
ُال أسئـلكم عليه أجرا إال اْلمودة في اْلق ِ َِ  َ ََ َ ْ ِ ً ْ ْ َْ َُ   .)ْربى َُ

ّوالصالة والسالم على النيب االمي الذي ذكـر أوالده لعلـوهم يف الـشأن مـساويا بـالقرآن 
» اين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت ، فان متسكتم ما لن تضلوا بعـدي «  قالث حي

)2(.   

*)161(*   

  رواية عبد الحق الدهلوي 
  حيث شرح) اللمعات يف شرح املشكاة ( روى حديث الثقلني يف 

__________________  
  .خمطوط ـ الصراط السوى يف مناقب آل النيب) 1(
 ووصـفه بالـشيخ الـصاحل ، ونقـل يف ترمجتـه 337 / 5وقـد تـرجم لـه يف نزهـة اخلـواطر . خمطـوط ـ تـذكرة األبـرار) 2(

  .1045عن عدة من الكتب ، وأرخ وفاته بسنة 
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 وحــديث جــابر الــذي رواه الرتمــذي يف حــديث زيــد بــن أرقــم الــذي رواه مــسلم يف صــحيحه ،
  .كما تقدم) املشكاة ( صحيحه ، الواردين يف 

  . )520/ مدارج النبوة ( ورواه أيضا يف كتابه 

  : ترجمته 
  .)خمطوط  ـ تذكرة األبرار(  يف  ـ السيد محمد البخاري1
  . )52/ سبحة املرجان (  يف  ـ وغالم على آزاد2
  .)تاب منا مرآة آف(  يف  ـ وشاه نوازخان3
  .)كفاية املتطلع (  يف  ـ وتاج الدين الدهان4
  .)املقدمة السنية ( يف ) والد الدهلوي  (  ـ وولى اهللا الدهلوي5
  .)1() احتاف النبالء (  يف  ـ والقنوجى6

)*162*(  

  رواية شهاب الدين الخفاجي 
يــاض حيــث شــرح مــا رواه القاضــي ع) نــسيم الريــاض ( روى حــديث الثقلــني يف كتابــه 

حديث زيد بـن أرقـم الـذي أورده القاضـي أضـاف ح من روايات حديث الثقلني ، فبعد أن شر
 :  

ّوهذا كما رواه مسلم يف فضائل آل البيت يف خطبة خطبها صلى اهللا عليه وسـلم«  ّ  ،
أمـا بعـد أيهـا النـاس امنـا أنـا بـشر يوشـك : وهو راجع من حجة الوداع يف آخر عمره قال فيها 

ّريب فأجيبه ، واين تارك فـيكم الثقلـني كتـاب اهللا فيـه اهلـدى والنـور فتمـسكوا بـه أن يأيت رسول 
   وفيه ما ذكره، ، وأهل بييت

__________________  
ــواطر ) 1( ــيخ اإلســــالم وأعلــــم العلمــــاء  : 201 / 5ويف نزهــــة اخلــ الــــشيخ االمــــام العــــامل العالمــــة احملــــدث الفقيــــه شــ

.  ..ملشايخ الكرام ، أول من نشر علم احلديث بأرض اهلنـد تـصنيفا وتدريـسااالعالم وحامل راية العلم والعمل يف ا
  .1052وارخ وفاته بسنة 
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  .)1(» .  .. من تفسريه ألهل بيته مبا ذكر تعاىلرمحه اهللاملصنف 
  .)2(ورواه مرة أخرى بلفظ آخر عن مسلم ووصفه بالصحة 

:  اهللا وعرتتـه حيـث قـال وأوصى بالثقلني بعـده كتـاب: ورواه أيضا بشرح قول القاضي 
ّحديث الوصية رواه مسلم ، وفيه انه صلى اهللا عليه وسلم خطبهم وقال  و« أيهـا النـاس امنـا  :ّ

أنا بشر مثلكم يوشـك أن يـأتيين رسـول ريب فأجيبـه ، واين تـارك فـيكم الثقلـني ، أوهلمـا كتـاب 
يــيت ، أذكــركم اهللا يف وأهــل ب: وحــث علــى ذلــك ، مث قــال . اهللا فيــه اهلــدى والنــور فتمــسكوا بــه

  .)3(» والكالم عليه مستوىف يف شروحه  .أهل بييت ثالثا

  : ترجمته 
  :واخلفاجي من أعيان علماء أهل السنة ومشاهري أدبائهم ، فقد ترجم له 

قاضي القضاة امللقب بشهاب الدين . الشيخ أمحد بن حممد بن عمر«  :  ـ المحبى1
ف الــسائرة ، وأحــد أفــراد الــدنيا امــع علــى تفوقــه اخلفــاجي املــصري احلنفــي صــاحب التــصاني

وبراعتـــه ، وكـــان يف عـــصره بـــدر مســـاء العلـــم ، ونـــري أفـــق النثـــر والـــنظم ، رأس املـــؤلفني ورئـــيس 
وكــل مــن رأينــاه . املـصنفني ، ســار ذكــره ســري املثـل ، وطلعــت أخبــاره طلــوع الـشهب يف الفلــك

 التقريـــر والتحريــر وحــسن اإلنــشاء ، ولـــيس أو مسعنــا بــه ممــن أدرك وقتـــه معرتفــون لــه بــالتفرد يف
وتآليفه كثـرية . فيهم من يلحق شأوه وال يدعى ذلك ، مع أن يف اخللق من يدعى ما ليس فيه

ممتعة مقبولة ، انتشرت يف البالد ورزق فيها سعادة عظيمة ، فان الناس اشـتغلوا ـا ، وأشـعاره 
  .ومنشآته مسلمة ال جمال للخدش فيها

__________________  
  .409 / 3نسيم الرياض يف شرح شفاء القاضي عياض ) 1(
  .283 / 4نفس املصدر ) 2(
  .325 ـ 324 / 4نفس املصدر ) 3(
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انــه فــاق كــل مــن تقدمــه يف كــل فــضيلة ، وأتعــب مــن جيــيء بعــده ، مــع مــا : واحلاصــل 
نفــسه يف وقــد تــرجم . خولــه اهللا تعــاىل مــن الــسعة وكثــرة الكتــب ولطــف الطبــع والنكتــة والنــادرة

  .)1(» .  ..آخر رحيانته من حني مبدئه
الــــشيخ الفاضــــل واألديــــب الكامـــل شــــهاب الــــدين أمحــــد اخلفــــاجي «  : ــــ القنــــوجى 2

صــاحب رحيانــة االلبــاء وزهــرة احليــاة الــدنيا ، حامــل علــم العلــم وناشــره وجالــب متــاع الفــضل 
املعـايل بـدرها وهالهلـا كان ممن شرف اليه مسائلة الكمال رحاهلا ، إذ ورث من مسـاء . وتاجره

، وحــوى طارفهــا وتليــدها ، وأرضــع مــن در الفنــون كهلهــا ووليــدها ، وســفرت لــه فرائــد العلــوم 
رافعـة النقـب ، وتزينـت مبنظومـه ومنثـوره صـدور اـالس والكتـب ، حـرر لنفـسه ترمجـة يف كتابــه 

يته علـــى  عالمـــة يف العربيـــة ولـــسان العـــرب ، وحاشـــ;وكـــان .  ..الرحيانـــة وقـــال مـــا ملخـــصه
تفسري البيضاوي تدل على علو علومه وسعة فضله وكمال ذكائه وغايـة اطالعـه وايـة حتقيقـه 

ذكـر لـه مـدير مطـابع . ، مل يقم يف احلنفية مثله يف الزمـان ومل يـساوه يف فـضائله ومناقبـه انـسان
  .)2(» مصر ترمجة حافلة يف أول تلك احلاشية ويا هلا من ترمجة أنوارها فاشية 

) الــدهلوي ( يــدل علــى عظمــة اخلفــاجي وجاللتــه أنــه أحــد شــيوخ مــشايخ والــد و ـ 3
وهـو  ـ الـسبعة الـذين يفتخـر ويعتـز باتـصال سـنده إلـيهم ، وذلـك الن الـشيخ حـسن العجيمـي

يروي شرح الشفاء للخفاجي ، نص علـى ذلـك تـاج الـدين الـدهان  ـ أحد السبعة املشار إليهم
كتـاب شـرح الـشفاء للعالمـة : قائال  ـ يه مرويات العجيميالذي مجع ف ـ )كفاية املتطلع ( يف 

 ، أخــرب بــه إجــازة عــن مؤلفــه العالمــة  تعــاىلرمحــه اهللاشــهاب الــدين أمحــد بــن حممــد اخلفــاجي 
  . »;أمحد بن حممد اخلفاجي 

  وهو ـ واخلفاجي من مشايخ الشيخ عبد اهللا بن سامل البصري ـ 4
__________________  

  .331 / 1خالصة األثر ) 1(
  .289التاج املكلل ) 2(
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االمـداد ( نص على ذلك ولـده سـامل بـن عبـد اهللا يف  ـ أيضا أحد املشايخ السبعة املشار إليهم
ومــنهم الــشيخ العالمــة عيــسى بــن حممــد بــن « : الـذي مجــع فيــه مــشايخ والــده ، حيــث قــال ) 

ع مروياتــه ومــسموعاته أمحــد الثعــاليب اجلعفــري املــالكي ، فانــه أخــذ عنــه أخــذا بينــا واجــازه جبميــ
منهم بل أجلهـم أبـو اإلرشـاد نـور الـدين علـي بـن حممـد بـن أمحـد بـن عبـد . وإجازة عن مجاعة

الرمحن االجهوري ، عن نور الدين علـي بـن أيب بكـر العراقـي ، عـن أيب الفـضل احلـافظ جـالل 
دين وأخذ الشيخ عيسى املذكور عـن قاضـي القـضاة شـهاب الـ. الدين السيوطي بسنده املعلوم

أمحــد بــن حممــد بــن خفاجــة املــصري احلنفــي الــشهري باخلفــاجي ، عــن الربهــان ابــراهيم بــن أيب 
  .)1(» بكر العلقمي ، عن أىب الفضل احلافظ السيوطي بسنده 

رسـالة ( وهـو أيـضا أحـد املـشايخ الـسبعة املـذكورين يف  ـ وقال الـشيخ أمحـد النخلـي ـ 5
ومــن أجلهــم قاضــي القــضاة شــهاب « : يب عنــد ذكــر مــشايخ شــيخه عيــسى املغــر) أســانيده 

الدين أمحد بن حممد بن خفاجة املصري احلنفي عن الربهان ابراهيم بن أيب بكـر العلقمـي عـن 
  .)2(» أيب الفضل احلافظ اجلالل السيوطي بسنده 

ودلـت العبارتـان املتقـدمتان علـى أن اخلفـاجي مـن مـشايخ الـشيخ عيـسى املغـريب ،  ـ 6
( ى هـــذا هـــو أحـــد املـــشايخ الـــسبعة املـــذكورين الـــذين مـــدحهم ويل اهللا فلـــيعلم أن الـــشيخ عيـــس

يف بيــــان اتــــصال ســــند ) رســــالة اإلرشــــاد اىل مهمــــات االســــناد (  وذكــــر يف .)والــــد الــــدهلوي 
وأمـا « : مـشاخيه الـسبعة املمـدوحني اىل الـشيخ زيـن الـدين زكريـا االنـصاري واجلـالل الـسيوطي 

بو اإلرشـاد نـور الـدين علـي بـن حممـد االجهـوري عـن أ: الشيخ عيسى فروى عن مجاعة منهم 
  ومنهم شهاب الدين أمحد بن حممد. علي ابن أيب بكر العراقي عن اجلالل السيوطي

__________________  
  .41االمداد مبعرفة علو االسناد ) 1(
  .42رسالة أسانيد النخلى ) 2(
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  .»ن اجلالل السيوطي الشهري باخلفاجي عن الربهان ابراهيم بن أيب بكر العلقمي ع
وقـــال هنـــاك أيـــضا يف ذكـــر شـــيوخ حممـــد بـــن حممـــد بـــن ســـليمان الـــرداين ، وهـــو أحـــد 

ومنهم أبو اإلرشاد علي بـن حممـد االجهـوري ، وقاضـي القـضاة أمحـد بـن « : املشايخ السبعة 
  .»حممد اخلفاجي ، كالمها عن الشمس حممد بن أمحد الرملي عن الشيخ زكريا 

ســنن أيب داود عــن « ) : رســالة أصــول احلــديث ( نفــسه يف  ) الــدهلوي( وقــال  ـ 7
شــيخنا الـــشيخ أيب طـــاهر ، عـــن الــشيخ حـــسن العجيمـــي ، عـــن الــشيخ عيـــسى املغـــريب ، عـــن 

وهـو مـسند  ـ الشيخ شهاب الدين أمحـد بـن حممـد اخلفـاجي ، عـن بـدر الـدين حـسن الكرخـي
  .»إخل  ـ عن احلافظ أيب الفضل جالل الدين السيوطي ـ وقته

  . ..وذا كله يتضح شأن الشهاب اخلفاجي

)*163*(  

  رواية العزيزي البوالقى الشافعي 
اجلــــامع ( روى حــــديث الثقلــــني ، حيــــث شــــرح مــــا رواه احلــــافظ اجلــــالل الــــسيوطي يف 

  .)1() الصغري من أحاديث البشري النذير 

  : ترجمته 
 . )201 / 3شر خالصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عــ( تــرجم لــه احملــىب يف كتابــه 

  . ..ومبراجعته يظهر أن العزيزي هذا من أكابر أعالم حمدثي أبناء السنة
__________________  

  .51 / 2  و322 / 1السراج املنري يف شرح اجلامع الصغري ) 1(
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 )*164*(  

  رواية المقبلى الصنعاني 
مــن وأعجــب «  :حيــث قـال ] ملحقــات األحبـاث املــسددة [ روى حـديث الثقلــني يف 

ذلــك كلــه مــا ادعــاه حثالــة املتــأخرين أنــه انعقــد اإلمجــاع علــى حتــرمي اخلــروج علــى أهــل اجلــور ، 
وأمـــا وقـــت احلـــسني وأهـــل احلـــرة وحنـــوهم فلـــم يكـــن امجـــاع ، فحـــني مل يـــشفهم ســـبهم : يعـــين 

ّأخرجـوهم مـن أمـة حممـد صــلى اهللا عليـه وسـلم ، الن كـان مـن صــدق عليـه أنـه مـن أمـة حممــد  ّ
يف اإلمجــاع عنــد مــن عقــل معنــاه الــشرعي ، علــى أن هــؤالء النــوكى يــصرحون  فهــو معتــرب )ص(

أن معرفة الكتاب والسنة قد استحالت ، فكيف يكون اإلمجاع من اجلهال ، ظلمات بعـضها 
ّامنا أرادوا أن جييبوه صلى اهللا عليه وسلم حني. فوق بعض ّاين تارك فيكم الثقلني ما «  :قال  ّ

من بعدي أبدا ، ان اللطيف اخلبـري نبـأين امـا لـن يفرتقـا حـىت يـردا ان متسكتم ما لن تضلوا 
ورواياتــه مــع شــواهده متــواترة معــىن ، فأجــاب ، » علــي احلــوض فــانظروا كيــف ختلفــوين فيهمــا 

هــؤالء خنلفــك فيهمــا شــر خالفــة ، مــن قــدر علــى الــسيف فيــستقيد ، ومــن مل يقــدر فبلــسانه 
 بعداوتــه األولــني واآلخــرين ، فكــان أعمهــم جنايــة ، وقلبــه ، ومــن تــأخر زمانــه كتارخينــا تنــاول

  .»واهللا املستعان 

  : ترجمته 
 ذيــــل األحبــــاث (و ) الروضــــة النديــــة (  يف ـــــ محمــــد بــــن اســــماعيل األميــــر اليمــــاني 1
  .)املسددة 
 احتــاف األكــابر بإســناد الــدفاتر (و  ) 288 / 1البــدر الطــالع (  يف  ـ والــشوكانى2

112( .  
  .)النكت اللطيفة (  يف  فضل اهللا الهندي ثم المكي ـ وعبد الحق بن3
  . )376/ التاج املكلل (  يف  ـ والقنوجى4
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 )*165*(  

  اثبات أحمد أفندى الشهير بالمنجم باشى 
   :هو ممن أثبت حديث الثقلني فقد قال رضي الدين احلسيين برتمجته ما نصه 

ّقولـه صـلى اهللا عليـه و  تعليقـة علـى احلـديث الـشريف ، وهـ;وقد رأيـت لـه : قلت « 
ّاين تـــارك فـــيكم خليفتـــني كتـــاب اهللا تعـــاىل حبـــل ممـــدود بـــني الـــسماء واألرض وعـــرتيت  :ّوســـلم 

 .أهل بييت ، ما ان متسكتم ما لن تضلوا ، واما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض ـ احلـديث
  .فاعرفوا كيف ختلفوين فيهما :ويف بعض الروايات زيادة 

ال :  نقلــت ;وقــد نقلهــا ســيدي الوالــد دام فــضله ومــن خطــه  : تعــاىل رمحــه اهللاقــال 
خيفــى ان يف هــذا احلــديث الــشريف مواضــع ينبغــي للنــاظر املتبــصر أن يقــف علــى مــا فيهــا مــن 

  .)1(» إخل  ـ النكات واملزايا

  : ترجمته 
ويف ســنة ثــالث عــشرة ومائــة وألــف تــويف « : وقــد ذكــر رضــي الــدين احلــسيين برتمجتــه 

ققني وسلطان املدققني العـامل العالمـة والفاضـل الفهامـة أمحـد أفنـدي الـشهري بـاملنجم رئيس احمل
باشي ، قاله صاحب لسان الزمان ، وكان هذا الرجل أعجوبة من عجائب الـدهر وفريـدة مـن 

وقــرأ علــى حيــىي منقــاري زاده . فرائــد العــصر ، وهــو مــن األروام ، جــد واجتهــد يف طلــب العلــم
لماء وصارت له يد طوىل يف علم املعقول واحملكيات والطب ، وأمـا الفلـك وغريه من أكابر الع

والتنجـيم فكـان فريــد دهـره ووحيــد عـصره ، وكــذلك كانـت لـه اليــد الطـوىل يف علــم العربيـة مثــل 
النحـــو والـــصرف واملعـــاين والبيـــان ، واتـــساع يف األدب ومعرفـــة اشـــعار العـــرب وتبحـــر يف علــــم 

   ، واختص بصحبةالتاريخ وأخبار األمم السالفة
__________________  

  .تنضيد العقود السنية) 1(
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الـــسلطان حممـــد خـــان بـــن ابـــراهيم خـــان ، والزمـــه حنـــوا مـــن عـــشرين ســـنة ، وكـــان مـــن خـــواص 
  :اىل أن قال  ـ جلسائه وندمائه حمرتما لديه ومقبوال عنده

حممـد ، وكان خفيف الروح ، لطيف الشمائل ، كثري التواضع ، حـج يف أيـام الـسلطان 
وهو يف رئاسة ، ورجع اىل اسطنبول مث عـاد مـرة ثانيـة وأقـام باملدينـة املنـورة ، فأخـذ عنـه مجاعـة 
من أهلها وانتفعوا به ، مث اىل مكة شـرفها اهللا ، فـصحبته وجالـسته وقـرأت عليـه بعـض الكتـب 

ملخـصا انتهـى  ـ وانتفعت به ، وله حواشي كثرية نفيـسة علـى علـم املعقـول والعربيـة وغـري ذلـك
  .)1(» من لسان الزمان 

)*166*(  

  رواية الزرقانى األزهري المالكي 
( روى حــــديث الثقلــــني حيــــث شــــرح األحاديــــث الــــيت رواهــــا الــــشهاب القــــسطالين يف 

  .)2(كما تقدم ، وأضاف عليه أحاديث من مسلم والرتمذي وغريمها ) املواهب اللدنية 

  : ترجمته 
 32 / 4رر يف أعيــان القــرن احلــادي عــشر ســلك الــد(  يف ـــ محمــد خليــل المــرادي 1

(.  
  .)التحفة البهية يف الطبقات الشافعية (  يف  ـ والشرقاوى2
  .)رسالة األسانيد (  يف  ـ ومحمد بن محمد األزهري3
  .حيث ينقل عنه) السرية (  يف  ـ وزيني دحالن4
  .)1897(حيث ذكر كتبه ) كشف الظنون (  يف  ـ والكاتب الچلبى5

__________________  
  .تنضيد العقود السنية) 1(
  .8 ـ 4 / 7شرح املواهب اللدنية ) 2(
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 )*167*(  

  رواية حسام الدين السهارنبورى 
، فــرواه عــن مــسلم عــن زيــد ) مــرافض الــروافض ( روى حــديث الثقلــني يف مواضــع مــن 

  .بن أرقم ضمن األحاديث اليت رواها يف مناقب أهل البيت
  .لرتمذيوروى حديثه هناك أيضا عن ا

  .وهكذا روى حديث جابر عن الرتمذي
ورواه عنـــد اجلـــواب عـــن حـــديث الغـــدير عـــن الطـــرباين وغـــريه بـــسند صـــحيح كمـــا صـــرح 

  .بذلك

)*168*(  

  رواية محمد بن معتمد خان البدخشي 
روى حـــديث الثقلـــني عـــن مـــسلم والرتمـــذي والطـــرباين واحلـــاكم وعبـــد ابـــن محيـــد وابـــن 

  . ..)1(مذي األنباري والبارودي واحلكيم الرت
عــن مــسلم عــن زيــد بــن أرقــم ، وعــن احلكــيم الرتمــذي ) نــزل األبــرار ( ورواه يف كتابــه 

  .)2(والطرباين عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد 

  : ترجمته 
حـــديث ( تــرجم لـــه مجاعـــة مـــن العلمــاء ، وقـــد ذكرنـــا ترمجتـــه عــنهم بالتفـــصيل يف جملـــد 

  .)3() الغدير 
__________________  

  .خمطوط ـ اتح النجا يف مناقب آل العبامف) 1(
  .12نزل األبرار مبا صح من مناقب أهل البيت االطهار ) 2(
 بالـشيخ العــامل احملـدث حممــد بـن رسـتم بــن قبـاد احلــارثي البدخـشي ، أحــد 259 / 6وترمجـه يف نزهـة اخلــواطر ) 3(

  .فتاح النجا ، نزل األبرار ، حتفة احملبنيتراجم احلفاظ ، م: مث ذكر كتبه . الرجال املشهورين يف احلديث والرجال
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 )*169*(  

  رواية رضى الدين الشامي الشافعي 
كمــا ) تنــضيد العقــود الــسنية بتمهيــد الدولــة احلــسينية ( روى حــديث الثقلــني يف كتابــه 

  .تقدم آنفا

)*170*(  

  رواية محمد صدر عالم 
احلــاكم عـــن أيب روى حــديث الثقلـــني يف ســياق طـــرق حــديث الغـــدير ، عــن الطـــرباين و

عـن أيب الطفيـل  ـ بـسند صـحيح ـ وعـن احلكـيم الرتمـذي والطـرباين. الطفيـل عـن زيـد بـن أرقـم
  .)1(عن حذيفة بن أسيد 

  : ترجمته 
 وقـــد .)التفهيمـــات االهليـــة ( يف كتابـــه ) والـــد الـــدهلوي ( تـــرجم لـــه ويل اهللا الـــدهلوي 

  .ذكرنا ترمجته يف بعض الدات بالتفصيل

)*171*(  

  ) الدهلوي ( ولى اهللا والد رواية
  .)2(روى حديث الثقلني عن مسلم واحلاكم وأيب عمرو 

  )3(.  ..ورواه يف كتابه اآلخر عن مسلم والرتمذي
__________________  

الــشيخ الفاضــل ، أحــد العلمــاء  : 113 / 6ويف نزهــة اخلــواطر . خمطــوط ـ معــارج العلــى يف مناقــب املرتــضى) 1(
الـــصاحلني ، مث ذكـــر مـــصنفاته ومنهـــا معـــارج العلـــى ، وذكـــر كلمـــة وىل اهللا وقـــصيدته يف تقـــريظ العـــاملني وعبـــاد اهللا 

  .معارج العلى
  .54 / 2إزالة اخلفا عن سرية اخللفا ) 2(
  .168  و119قرة العينني ) 3(
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  : ترجمته 
  .) الفوز الكبري (و )  التفهيمات االهلية (و ) اجلزء اللطيف (  نفسه يف  ـ ولى اهللا1
دراســات اللبيــب يف االســوة احلــسنة (  يف ـــ ومحمــد أمــين بــن محمــد معــين الــسندي 2
  .)باحلبيب 
  .)مدارج االسناد (  يف  ـ وارتضاء العمرى3
  .) إيضاح لطافة املقال (و ) غرة الراشدين (  يف  ـ ورشيد الدين خان4
  .) احتاف النبالء (و ) أجبد العلوم (  يف  ـ والقنوجى5
  .)1() لوي الده( وولده  ـ 6

)*172*(  

  رواية محمد معين بن محمد أمين السندي 
كمــا ســيأيت ) دراســات اللبيــب يف االســوة احلــسنة باحلبيــب ( روى حــديث الثقلــني يف 

  .)2(ان شاء اهللا 

)*173*(  

  رواية محمد بن اسماعيل األمير
تــايل بــشرح البيــت ال) الروضــة النديــة يف شــرح التحفــة العلويــة ( روى حــديث الثقلــني يف 

:  

  فغــــــــــــــــــــــدت عرتتــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن أجلهــــــــــــــــــــــا« 

  
ـــــــــــــــــــــــصا نبويـــــــــــــــــــــــا      »عـــــــــــــــــــــــرتة املختـــــــــــــــــــــــار ن

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبطان واالل«    وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ال

  
  »نـــــــــــــــــــــــــــــــــــسبوهم نبويــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علويــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

__________________  
 ترمجـة مفـصلة جــدا ، ووصـفه بأوصـاف ضـخمة ، وقـد أوردنــا 415 ـ 398 / 6وتـرجم لـه يف نزهـة اخلـواطر ) 1(

  .طرفا مما ذكره يف مقدمة الكتاب
 ووصـــفه بالـــشيخ الفاضـــل العالمـــة أحـــد للعلمـــاء املـــربزين يف 355 ـ 351 / 6تـــرجم لـــه يف نزهـــة اخلـــواطر ) 2(

  .احلديث والكالم والعربية



  نفحات األزهار................................................................................ 488

فــروى احلــديث عــن أمحــد والرتمــذي عــن زيــد بــن أرقــم ، وعــن أيب عمــرو الغفــاري عــن 
ني قـــد وحـــديث الثقلـــ« : مث قـــال . 7أيـــاس بـــن ســـلمة ، وعـــن أمحـــد عـــن علـــي أمـــري املـــؤمنني 

 كمـا روى حـديث .»مـن الـصحابة ) عـشرين ظ ( أخرجه أئمة املـسانيد عـن أكثـر مـن عـشرة 
  .يف سياق طرق حديث الغدير) حماسن االزهار حلميد احمللي ( الثقلني عن 

  : ترجمته 
  . )133 / 2البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع (  يف  ـ الشوكانى1
  . )414التاج املكلل ( منها  يف مجلة من كتبه  ـ والقنوجى2

)*174*(  

  رواية محمد بن على الصبان 
ّقـام رسـول اهللا صـلى اهللا  :وعن زيد بن أرقـم قـال «  :روى حديث الثقلني حيث قال 

أيهـا النــاس امنــا أنـا بــشر مــثلكم يوشــك أن : ّعليـه وســلم خطيبــا فحمـد اهللا وأثــىن عليــه مث قــال 
 املوت ـ فأجيبـه ، واين تـارك فـيكم ثقلـني ، كتـاب اهللا ملك: يأتيين رسول ريب عز وجل ـ يعين 

فيه اهلدى والنور ، فتمسكوا بكتاب اهللا عز وجـل وخـذوا بـه وأهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف أهـل 
  . رواه مسلم.بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت

  .)1(» أرقم مث رواه عن أمحد ، ورواه عن مسلم والنسائي عن زيد بن 
__________________  

  .111 ـ 110اسعاف الراغبني ) 1(
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 )*175*(  

  اثبات محمد مرتضى الزبيدي الحنفي 
] والثقــل حمركـــة متـــاع املـــسافر وحـــشمه ) : [ تـــاج العـــروس ( أثبــت حـــديث الثقلـــني يف 

[ ثقــل عنــد العــرب  :لــه قــدر ووزن ] نفــيس مــصون [ خطــري ] وكــل شــيء [ أثقــال : واجلمــع 
اين تــارك  احلــديث [قيــل لبــيض النعــام ثقــل الن آخــذه يفــرح بــه وهــو قــوت ، وكــذلك ] نــه وم

: وقال ثعلـب . جعلهما ثقلني إعظاما لقدرمها وتفخيما هلما] فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت 
  .)1(» مساها ثقلني الن األخذ ما والعمل ما ثقيل 

  : ترجمته 
   :مبا ملخصه ) أجبد العلوم ( ترجم له القنوجى يف 

) تاج العروس شرح القـاموس ( أبو الفيض حممد مرتضى بن حممد احلسيين صاحب « 
الـــسيد الواســـطي البلجرامـــي نزيـــل مـــصر ، شـــريف النجـــار ، عظـــيم املقـــدار ، كـــرمي الـــشمائل ، 

  .غزير الفواضل والفضائل
اىل إقلـيم مـصر أخذ العلوم النقلية والعقلية يف مدينة زبيد علـى مجاعـة أعـالم ، مث توجـه 

، واستكمل فيها العلوم النقليـة والعقليـة ، وبـرع يف مجيـع العلـوم سـيما علمـي احلـديث واللغـة ، 
  .وأدرك شيوخا من أهل األسانيد العالية ، وألف التآليف النافعة الواسعة

وقد طبع كتابه تاج العروس شرح القاموس هلذا العهـد مبـصر القـاهرة وشـاع يف األمـصار 
 األقطـار ، يتـضح مـن النظـر فيـه علـو كعبـه يف علـم اللغـة وكونـه امامـا فيـه ، وشـرحه ، وبلغ اىل

هــذا يغــين عــن محــل مجلــة الــدفاتر املؤلفــة يف فــن اللغــة وقــد وقــع تأليفــه يف علــم الفقــه واحلــديث 
وأصوهلما والتصوف والسري ، وكلها نافعة مفيدة على اختصار يف أكثرهـا ، وعنـدي منهـا حنـو 

  سبع عشرة
__________________  

  .345 / 7تاج العروس من جواهر القاموس ) 1(
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  .رسالة
استجاز منه امللك األعظم أبو الفتح نظام الدين عبد احلميدخان سـلطان الـروم لكتـب 

ـــه اإلجـــازة وســـند احلـــديث املسلـــسل املـــأثور املـــشهور  الرامحـــون يـــرمحهم : احلـــديث ، فكتـــب ل
  .زاتالرمحن تبارك وتعاىل ، مع غريه من اإلجا

 عمره يف اشتغال العلم والتـدريس مبـصر ، والعلـم عنـد اهللا سـبحانه وتعـاىل ;وقد أفىن 
«.  

)*176*(  

  رواية أحمد بن عبد القادر العجيلى 
قـــال اهللا «  :قـــائال » والــزم حببـــل اهللا مث اعتـــصم « : روى حــديث الثقلـــني بـــشرح قولـــه 

َ واعتصموا بحبل اهللا جميعـا وال(: تعاىل  ُ ًَ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ ُ تـفرقـوا ْ  َ ّقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم  و.)َ ّاين تـارك  :ّ
أحدمها أعظم من اآلخـر كتـاب اهللا حبـل : فيكم الثقلني ما ان متسكتم ما لن تضلوا بعدي 

ممدود من السماء اىل األرض وعرتيت أهل بييت ان اللطيـف اخلبـري أخـربين أمـا لـن يفرتقـا حـىت 
  .»وين فيهما ، وسيأيت حتقيق ذلك يردا علي احلوض ، فانظروا كيف ختلف

أيــضا ، مــع حتقيــق معــىن احلــديث  مث روى حــديث زيــد بــن أرقــم ، ورواه بلفــظ الطــرباين
  .)1(وشرحه 

  : ترجمته 
  .)املناقب احليدرية (  يف  ـ أحمد بن محمد الشيرواني1
 النفس اليماين والروح الرحياين يف(  يف  ـ وعبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر2

  .)إجازة القضاة بين الشوكاين 
  الشيخ العالمة املشهور ،« :  وهذه خالصة ما ذكره  ـ والقنوجى3

__________________  
  .خمطوط ـ ذخرية املآل يف شرح عقد جواهر اللئال يف مناقب االل) 1(
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 ، مل يـــزل ;عــامل احلجـــاز علــى احلقيقـــة ال اـــاز أمحــد بـــن عبــد القـــادر بـــن بكــري العجيلـــي 
تهدا يف نيل املعايل ، وكم سهر يف طلبها الليايل ، حىت فاز مـن ذلـك بالقـدح املعلـى وصـلى جم

أخـــذ العلـــوم عــن آبائـــه الكـــرام وعـــن غــريهم مـــن االعـــالم ، ولـــه مؤلفـــات يف . يف حمراــا وجلـــى
  .)1(» .  ..التصوف والتوحيد والعقائد اإلهليات والنبويات

)*177*(  

  رواية محمد مبين اللكهنوى 
عـن مـسلم عـن زيـد بـن ) وسيلة النجاة يف مناقـب الـسادات (  حديث الثقلني يف روى

أرقم ، وعن املشكاة عن الرتمـذي عـن جـابر بـن عبـد اهللا ، وعـن الرتمـذي عـن زيـد بـن أرقـم ، 
  .وعن احلاكم عنه

هــذا ، وقــد صــرح يف مقدمــة كتابــه هــذا بأنــه قــد التــزم فيــه بالروايــة عــن الكتــب املعتــربة ، 
حاديث الصحيحة ، معرضـا عـن الـضعاف املرتوكـة واملوضـوعات املطروحـة ، مقتـصرا وبإيراد األ

  . ..)2(على ما كان ثابتا وحقا ، غري ملتفت اىل ما كان باطال وضعيفا 

)*178*(  

  رواية محمد إكرام الدين الدهلوي 
عـــــن ) ســـــعادة الكـــــونني يف بيـــــان فـــــضائل احلـــــسنني ( روى حـــــديث الثقلـــــني يف كتابـــــه 

  .ملصابيح وغريمها ، مرتمجا إياه اىل الفارسيةاملشارق وا
__________________  

  .509: التاج املكلل ) 1(
الــشيخ الفاضــل الكبــري مبــني بــن حمــب اللكهنــوى أحــد الفقهــاء :  بقولــه 403 / 7تــرجم لــه يف نزهــة اخلــواطر ) 2(

  .1225ووفاته سنة . مث ذكر كتابه.  ..احلنفية
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  : ترجمته 
، وعـده مـن كبـار العلمـاء ) إزالـة الغـني (  الفيض آبادي يف كتابـه أثىن عليه حيدر علي

من الكتـب الـيت ألفهـا ) سعادة الكونني ( واحملدثني الذين يلعنون يزيد بن معاوية ، وعد كتابه 
 ، متوخيــا بــذلك اثبــات والئهــم هلــم وحمبــتهم :علمــاء أهــل الــسنة يف فــضائل أهــل البيــت 

 وهـذا .)إزالـة الغـني ( ملذكور واستند اليـه يف مباحـث كتابـه إياهم ، وهكذا اعتمد على كتابه ا
  .)1(املقدار كاف ملعرفة شأن إكرام الدين الدهلوي واعتبار كتابه 

)*179*(  

  رواية ميرزا حسن على المحدث اللكهنوى 
 :حيـث قـال ) تفريح األحباب يف مناقب االل واالصـحاب ( روى حديث الثقلني يف 

ّقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فينا خطيبا مباء يـدعى مخـا  :عن زيد بن أرقم قال «  ّ
أمــا بعــد ، اال أيهــا النــاس : بــني مكــة واملدينــة ، فحمــد اهللا وأثــىن عليــه ، ووعــظ وذكــر مث قــال 

امنــا أنــا بــشر يوشــك أن يــأتيىن رســول ريب فأجيــب وأنــا تــارك فــيكم الثقلــني ، أوهلمــا كتــاب اهللا 
فحــث علــى كتــاب اهللا ورغــب فيــه مث . فخــذوا بكتــاب اهللا واستمــسكوا بــهفيــه اهلــدى والنــور ، 

كتــاب اهللا هــو حبــل اهللا مــن اتبعــه  :يف روايــة  و.وأهــل بيــيت ، أذكــركم اهللا يف أهــل بيــيت: قــال 
  .» رواه مسلم .كان على اهلدى ومن تركه كان على الضاللة

  .)2(رواه عن الرتمذي عن جابر ، وعنه عن زيد بن أرقم و
__________________  

الـشيخ العـامل املفـيت إكـرام الـدين أحـد العلمـاء املـشهورين مث ذكـر :  بقولـه 69 / 7وترجم لـه يف نزهـة اخلـواطر ) 1(
  .سعادة الكونني: مصنفاته وعد منها 

.  ووصفه بالشيخ العامل احملدث ، أحد العلماء املربزين يف الفقه واحلـديث136 / 7ترجم له يف نزهة اخلواطر ) 2(
  .1255وارخ وفاته بسنة 
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  اثبات عبد الرحيم الصفي بورى 
والثقــل حمركــة متــاع « : حيــث قــال مــا تعريبــه » ثقــل « أثبــت حــديث الثقلــني يف مــادة 

اين تــارك فــيكم «  احلــديثه ومنــ. املــسافر وحــشمه اجلمــع أثقــال ، وكــل شــيء نفــيس حمفــوظ
   .)1(» الثقلني كتاب اهللا وعرتيت 

)*181*(  

  اية ولى اهللا اللكهنوى رو
روى حديث الثقلني عن مـسلم عـن زيـد بـن أرقـم ، وعـن الـصواعق احملرقـة عـن الطـرباين 

  .بسند صحيح
هــــذا ، وقــــد صــــرح يف مؤلفــــه املــــذكور بأنــــه التــــزم فيــــه بالنقــــل مــــن الكتــــب املعتــــربة مــــن 

ء الـــصحاح والتـــواريخ منبهـــا علـــى أســـامي الكتـــب ، معرضـــا عـــن الـــضعاف املرتوكـــة عنـــد علمـــا
  .)2(احلديث ، مقتصرا على ما تواتر من األحاديث أو اشتهر أو كان من احلسان 

)*182*(  

  رواية رشيد الدين خان الدهلوي 
عــن ) احلــق املبــني يف فــضائل أهــل بيــت ســيد املرســلني ( روى حـديث الثقلــني يف كتابــه 

  الصواعق والشفاء وقرة العينني ونزل األبرار وأمحد وابن جرير
__________________  

الــشيخ الفاضـــل : قــال . 258 / 7وتوجــد ترمجــة الــصفي پــورى يف نزهــة اخلــواطر . 143 / 1منتهــى االرب ) 1(
  .1267توىف  .العالمة عبد الرحيم بن عبد الكرمي الصفي پورى أحد العلماء املربزين يف النحو واللغة

 الـشيخ الفاضـل العالمـة:  قـال 527 / 7اطر خمطـوط وتوجـد ترمجـة وىل اهللا هـذا يف نزهـة اخلـو ـ مـرآة املـؤمنني) 2(
  .1270وارخ وفاته بسنة . مرآة املؤمنني ـ أحد االساتذة املشهورين مث ذكر مصنفاته وعد منها. ..
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  .وقد تقدمت هذه الروايات. واحلاكم وشرح املقاصد
  .)1() إيضاح لطافة املقال ( وهكذا رواه يف كتابه 

)*183*(  

  نوى اثبات عاشق على خان اللكه
حيـث قـال مــا ) ذخـرية العقـىب يف ذكــر فـضائل أئمـة اهلـدى ( أثبـت حـديث الثقلـني يف 

احلق أن مثل هـذه اجلـرأة ختـتص ـؤالء حيـث ال يتحرجـون مـن االفـرتاء ، واال فـان ممـا : تعريبه 
أن الفرقـة احملقـة ال يفتخـرون اال بركـوب سـفينة أهـل  ـ وهـو كالـشمس يف الوضـوح ـ ال شك فيه

  .»تمسك حبديث الثقلني ، وهو ال يوجد يف غريهم البيت وال

)*184*(  

  رواية حسن العدوى الحمزاوى 
روى حديث الثقلـني عـن ابـن حجـر عـن أمحـد يف مـسنده ، وعـن الـسيوطي عـن مـسلم 

  .)2(والنسائي 
هــذا وتبــني التقــاريظ املطبوعــة يف خامتــة الكتــاب يف طبعاتــه املــصرية مــن أدبــاء مــصر مــع 

سه ، تبـــني مـــا هلــــذا الكتـــاب مــــن قيمـــة واعتبـــار لــــدى العلمـــاء ورجــــال كلمـــات احلمـــزاوي نفــــ
  .احلديث

__________________  
  .86: مشارق األنوار يف فوز أهل االعتبار ) 1(
 وأثىن عليه الثنـاء الكبـري وذكـر تتلمـذه علـى صـاحب التحفـة وأخويـه 177 / 7وقد ترجم له يف نزهة اخلواطر ) 2(

دأبه الـذب عـن : م معقوال ومنقوال ، ونقل عن صاحب اليانع اجلىن الثناء عليه وقوله حىت صار علما مفردا يف العل
محــى الــسنة واجلماعــة والنكايــة يف الرافــضة املــشائيم ، صــنف يف الــرد علــيهم مــا يعظــم موقعــه عنــد اجلــدليني مــن أهــل 

  .1243وارخ وفاته بسنة .  مث ذكر مصنفاته!!النظر



 495 .............................................................................سند حديث الثقلني 
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  القندوزى رواية سليمان البلخي 
عقـــد حلـــديث الثقلـــني وحـــديث الغـــدير فـــصال خاصـــا ، فـــروى حـــديث الثقلـــني برواياتـــه 
وطرقه املتكثرة عن أساطني احلديث ، وأرباب الصحاح واملسانيد ، فرواه عـن مـسلم والرتمـذي 
والثعليب وأمحد وعبـد اهللا بـن أمحـد والـسمهودي واخلـوارزمي والـسيد علـي اهلمـداين والزرنـدي يف 

  .)1(عن كبار الصحابة . . .آخرين

)*186*(  

  رواية حسن زمان 
وقـــد « : حيـــث قـــال ) القـــول املستحـــسن يف فخـــر احلـــسن ( روى حـــديث الثقلـــني يف 

ّاين تـارك فـيكم خليفتــني كتـاب اهللا حبــل «  :حــديث  قـال املنـاوي يف شــرح اجلـامع الـصغري يف
» قــا حـىت يــردا علـي احلــوض ممـدود مـا بــني الـسماء واألرض وعــرتيت أهـل بيــيت ، وامـا لـن يفرت

رواه أمحـــد والطـــرباين والـــضياء يف املختـــارة عـــن زيـــد بـــن ثابـــت ، قـــال اهليتمـــي رجالـــه موثقـــون ، 
 وزاد كونــه يف حجــة الــوداع ،  ،ورواه أيــضا بــسند ال بــأس بــه احلــافظ عبــد العزيــز بــن األخــضر

ى عــشرين مــن ويف البــاب مــا يزيــد علــ: قــال الــسمهودي . ووهــم مــن زعــم وضــعه كــابن اجلــوزي
  .الصحابة

هذا اخلرب يفهم وجود من يكـون أهـال للتمـسك مـن أهـل البيـت : قال الشريف : تنبيه 
والعــرتة الطــاهرة يف كــل زمــان اىل قيــام الــساعة ، حــىت يتوجــه احلــث املــذكور اىل التمــسك بــه ، 
كمــا أن الكتــاب كــذلك ، فلــذلك كانــا أمانــا ألهــل األرض فــإذا ذهبــوا ذهــب أهــل األرض ، 

  .»تهى بلفظه الشريف ان
__________________  

  .41 ـ 27ينابيع املودة ) 1(
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  رواية صديق حسن خان 
) الـسراج الوهـاج يف شـرح صـحيح مـسلم ابـن احلجـاج ( روى حديث الثقلـني يف كتابـه 

كمـا أنــه أضــاف عليهـا مــن الرتمــذي . حيـث شــرح روايـات مــسلم مــن روايـات حــديث الثقلــني
  .وغريه

   : ترجمته
  :ترجم له مجاعة ، كما ترجم هو نفسه يف الكتب التالية 

  .احلطة يف ذكر الصحاح الستة ـ 1
  .احتاف النبالء املتقني باحياء مآثر الفقهاء واحملدثني ـ 2
  .أجبد العلوم ـ 3
  .التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واالول ـ 4



 

  فهرس الكتاب
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