
  
  





  
  





  سند حديث الثقلين  دحض القدح في





  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ّالحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على سيدنا محمد وآلـه الطيبـين الطـاهرين  ّ ّّ ّ ّ ّ

  .، ولعنة اهللا على أعدائهم أجمعين من األولين واآلخرين





 ، فال بد من ذكـر كـالم مـن وبعد أن اطلعت على رواية أعالم احلديث حلديث الثقلني
  :وباهللا التوفيق . قدح وطعن فيه ، من بعض أسالف العامة املتعصبني ، وبيان وهنه وسقوطه

*)1(*   

  قدح البخاري 
حـديث عبـد امللـك عـن  قال أمحـد يف« : ما نصه ) التاريخ الصغري ( قال البخاري يف 

أحاديــث : » كــت فــيكم الثقلــني تر«  :ّعطيــة عــن أيب ســعيد قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 
  .)1(» الكوفيني هذه مناكري 

  : الجواب 
  ان هذا الكالم غريب جدا ، إذ قد ثبت فيما تقدم حبيث ال يشك

__________________  
  .302 / 1التاريخ الصغري ) 1(
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أن أمحـد قـد روى هـذا احلـديث بطـرق عديـدة وأسـانيد سـديدة ، وروايـات متكثـرة : املتتبـع فيـه 
  .عن زيد بن أرقم ، وزيد بن ثابت ، وأيب سعيد اخلدري)  املسند (يف 

فنــــسبة اجلــــرح يف هــــذا احلــــديث اىل االمــــام أمحــــد غريبــــة جــــدا ، وال ميكــــن توجيههــــا أو 
أكـرب حجـة علـى بطـالن هـذه ) املـسند ( تأويلها بنحو من األحناء ، ورواية أمحد للحـديث يف 

كاره له ، ألنه يستلزم التدليس والتلبـيس ، مـع العلـم الشبهة ، إذ ال يصح روايته إياه فيه مع إن
، فقـد قـال قاضـي القـضاة تـاج الـدين الـسبكي ) مـسنده ( بأنه حيتاط يف رواياتـه وال سـيما يف 

  : برتمجة أمحد 
وألــف مــسنده ، وهــو أصــل مــن أصــول هــذه االمــة ، قــال االمــام احلــافظ أبــو : قلــت « 

يعين مسند االمـام أىب عبـد اهللا أمحـد بـن  ـ الكتابهذا  : ;موسى حممد بن أيب بكر املديين 
أصل كبري ومرجع وثيـق ألصـحاب احلـديث ، انتقـي  ـ حممد بن حنبل الشيباين قدس اهللا روحه

مــن أحاديــث كثــرية ومــسموعات وافــرة فجعــل امامــا ومعتمــدا ، وعنــد التنــازع ملجــأ ومــستندا ، 
ر أبـا احلـسني كتـب إليهمـا مـن بغـداد قـال على ما أخربنا والدي وغريه أن املبارك بن عبد اجلبـا

انا أبو إسحاق ابراهيم بن عمر بن أمحد الربمكي قراءة عليه ، انـا أبـو عبـد اهللا عبيـد اهللا بـن : 
بــن ] عمــر [ حممــد بــن حممــد بــن محــدان بــن عمــر بــن بطــة قــراءة عليــه ، ثنــا أبــو حفــص عمــري 

 ـ مجعنا عمي: نا حنبل بن إسحاق قال ل: حممد بن رجا ، ثنا موسى بن محدون البزاز ، قال 
غرينـا ،  ـ يعـىن تامـا ـ يل ولصاحل ولعبد اهللا وقرأ علينا املسند ، وما مسعه معنا ـ يعين االمام أمحد

  : وقال لنا 
ان هذا الكتـاب قـد مجعتـه وانتقيتـه مـن أكثـر مـن سـبعمائة ومخـسني ألفـا ، فمـا اختلـف 

يــه وســلم فــارجعوا اليــه ، فــان كــان فيــه واال فيــه املــسلمون مــن حــديث رســول اهللا صــلى اهللا عل
  .ليس حبجة

كتــب اىب عــشرة ألــف ألــف حــديث ، مل يكتــب ســوادا  : ;وقــال عبــد اهللا بــن امحــد 
  .يف بياض اال حفظه

  مل كرهت وضع الكتب وقد عملت: قلت اليب : وقال عبد اهللا أيضا 
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ّعـن رسـول اهللا صـلى اهللا عملت هذا الكتاب اماما إذا اختلف النـاس يف سـنة :  فقال ؟املسند
  .ّعليه وسلم رجع اليه
  .خرج أيب املسند من سبعمائة ألف حديث: وقال أيضا 

ومل خيرج اال عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون مـن طعـن يف : قال أبو موسى املديين 
سـألت أيب عـن عبـد العزيـز بـن :  قـال ;مث ذكر بإسناده اىل عبد اهللا بن االمام أمحـد . أمانته

  .مل أخرج عنه يف املسند شيئا ، ملا حدث حبديث املواقيت تركته: ن قال أبا
فأما عدد أحاديث املـسند فلـم أزل أمسـع مـن أفـواه النـاس أـا أربعـون : قال أبو موسى 

أنـا أبـو بكـر اخلطيـب ، قـال قـال : ألفـا ، اىل أن قـرأت علـى أيب منـصور بـن زريـق ببغـداد قـال 
يعــين عبــد اهللا بــن االمــام أمحــد بــن  ـ يا أمحــد أروى عــن أبيــه منــهمل يكــن يف الــدن: ابــن املنــادي 

والتفـسري وهـو مائـة ألـف وعـشرون ألفـا ، مسـع منهـا . ألنه مسع املسند وهـو ثالثـون ألفـا ـ حنبل
فــال أدري هــذا الــذي ذكــر ابــن املنــادي أراد بــه مــاال مكــرر فيــه أو . ثالثــني ألفــا والبــاقي وجــادة

  . القوالن مجيعا ، واالعتماد على قول ابن املنادي دون غريهأراد غريه مع املكرر ، فيصح
فأما عدد الصحابة رضي اهللا عـنهم . ولو وجدنا فراغا لعددناه إن شاء اهللا تعاىل: قال 

  .فنحو من سبعمائة رجل
 مــسنده قــد احتــاط ;ومــن الــدليل علــى أن مــا أودعــه االمــام أمحــد : قــال أبــو موســى 

أبـو علـي احلـداد ، قـال ] بـه [ مـا أخربنـاه ،  فيـه اال مـا صـح سـنده فيه اسنادا ومتنا ، ومل يـورد
أنا ابـن املـذهب ، قـال أنـا القطيعـي ، ثنـا عبـد اهللا ، ] و [ أنا ابن احلصني ] و [ أنا أبو نعيم 

مسعــت أبــا زرعــة : قــال حــدثين أيب ، ثنــا حممــد بــن جعفــر ، ثنــا شــعبة ، عــن أىب التيــاح ، قــال 
ّنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه قــال حيــدث عــن أيب هريــرة عــن ال يهلــك أمــيت هــذا احلــي مــن  :ّ

قـال أيب :  قـال عبـد اهللا .ملـو أن النـاس اعتزلـوه:  قال ؟فما تأمرنا يا رسول اهللا: قالوا . قريش
  اضرب على هذا احلديث ، فانه خالف األحاديث عن النيب: يف مرضه الذي مات فيه 
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ّصلى اهللا عليه وسـلم وهـذا مـع ثقـة رجـال  .امسعـوا وأطيعـوا :ّى اهللا عليـه وسـلم ّقولـه صـل يعـىن. ّ
» اسناده حني شذ لفظه مع األحاديث املشاهري امر بالضرب عليه فكان دليال على مـا قلنـاه 

)1(.  
أمحـــد ـــذه املثابـــة مـــن الدقـــة ، وكانـــت أســـانيده صـــحيحة ، وقـــد ) مـــسند ( فـــإذا كـــان 

 االخـتالف ، كيـف يـدخل فيـه حـديث الثقلـني احتاط فيه االحتياط التام ، وجعله املرجع عنـد
   !؟، ويرويه فيه بأكثر من لفظ وطريق ، وهو يعتقد بأنه منكر من األحاديث املناكري

قال ابـن « : أمحد بن حنبل ) مناقب ( وقال عمر بن حممد عارف النهرواين املدين يف 
ّأمـــا بعـــد ، فـــان حـــديث املـــصطفى صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بـــه يعـــرف: عـــساكر   ســـبل الـــسالم ّ

ّوقـد دون مجاعـة مـن . واهلدى ، ويبىن عليـه أكثـر االحكـام ، ويؤخـذ منـه معرفـة احلـالل واحلـرام
األئمة ما وقع إليهم من حديثه ، وكان أكرب الكتب اليت مجعت فيه هو املسند العظـيم الـشأن 

ه ، إذ االمام أمحد ، وهو كتاب نفـيس يرغـب يف مساعـه وحتـصيله ويرحـل اليـ) مسند ( والقدر 
كــــان مــــصنفه االمــــام أمحــــد املقــــدم يف معرفــــة هــــذا الــــشأن ، والكتــــاب كبــــري القــــدر واحلجــــم ، 
مــشهور عنــد أربــاب العلــم ، يبلــغ أحاديثــه ثالثــني ألــف ســوى املعــاد ، وســوى مــا أحلــق بــه ابنــه 
عبد اهللا من أعايل االسناد ، وكان مقصود اإلمام يف مجعه أن يرجع اليه يف اعتبار مـن بلغـه أو 

  » .  ..واهر
حـديثا منكـرا  ـ موصـوف ـذه الـصفات ـ فكيـف يـدخل االمـام أمحـد يف هكـذا كتـاب

  .*]ذلك ظن الذين ال يوقنون [  *؟مع علمه بكونه منكرا من األحاديث املناكري
ومـسند « : برتمجـة أمحـد ) امسـاء رجـال املـشكاة ( وقال الشيخ عبـد احلـق الـدهلوي يف 

  ، مجع فيه أكثر من ثالثنياالمام أمحد معروف بني الناس 
__________________  

  .33 ـ 31 / 2طبقات الشافعية ) 1(
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  .»ألف حديث ، وكان كتابه يف زمانه أعلى وأرفع وأمجع الكتب 
ــــــشيخ ويل اهللا الــــــدهلوي  كتــــــب مل تبلــــــغ مبلــــــغ املوطــــــأ : الطبقــــــة الثانيــــــة « : وقــــــال ال

وثوق والعدالـــة واحلفـــظ والتبحـــر يف والـــصحيحني ولكنهـــا تتلوهـــا ، كـــان مـــصنفوها معـــروفني بـــال
فنون احلديث ، ومل يرضوا يف كتبهم هذه بالتـساهل فيمـا اشـرتطوا علـى أنفـسهم ، فتلقاهـا مـن 
بعدهم بالقبول ، واعتىن ـا احملـدثون والفقهـاء طبقـة بعـد طبقـة ، واشـتهرت فيمـا بـني النـاس ، 

لفقههـا ، وعلـى تلـك األحاديـث وتعلق ا القوم شرحا لغريبهـا وفحـصا عـن رجاهلـا واسـتنباطا 
بنــاء عامــة العلــوم ، كــسنن أيب داود ، وجــامع الرتمــذي ، وجمتــىب النــسائي ، وهــذه الكتــب مــع 

  .الطبقة االوىل اعتىن بأحاديثها رزين يف جتريد الصحاح وابن األثري يف جامع األصول
عـرف بـه وكاد مسند أمحد يكون من مجلة هذه الطبقة ، فان االمام أمحـد جعلـه أصـال ي

  .)1(» ما ليس فيه فال تقبلوه : الصحيح والسقيم ، قال 
فإذا كان امحد ال يتساهل يف مسنده ، وكان كتابه هذا ذه املثابة مـن القبـول والـشهرة 

   !؟واالعتبار ، كيف يعقل أن يتساهل أمحد وخيرج فيه حديثا منكرا مع علمه بكونه كذلك
مـسنده ميزانـا يعـرف بـه  ـ أي امحـد ـ وجعـل« ) : اإلنـصاف ( وقـال ويل اهللا أيـضا يف 

ّحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فما وجـد فيـه ولـو بطريـق واحـد مـن طرقـه فلـه أصـل  ّ
  .»، وما ال فال أصل له 

قد رواه يف املـسند الـذي جعـل ميزانـا بـني  ـ ولو صح كونه معتقدا بسقم حديث الثقلني
  .فهو إذا كاذب مدلس ـ الصحيح والسقيم

: برتمجـة أمحـد نقـال عـن ابـن خلكـان ) مقاليـد األسـانيد ( وقال أبـو مهـدي الثعـاليب يف 
  .»وألف مسنده وهو أصل من أصول هذه االمة ، مجع من احلديث ما مل يتفق لغريه « 

__________________  
  .134حجة اهللا البالغة ) 1(
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هــو ثالثــون ألفــا ، وبزيــادة ، و) املــسند ( ولــه التــصانيف الفائقــة ، فمنهــا « : وقـال فيــه 
قـد  ـ وقـد مجـع أوالده وقـرأ علـيهم هـذا الكتـاب ـ ابنه عبد اهللا أربعون ألـف حـديث ، وقـال فيـه

مجعته وانتقيته من أكثـر مـن سـبعمائة ألـف حـديث ومخـسني ألفـا ، فمـا اختلـف فيـه املـسلمون 
ّمن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فارجعوا اليه ، فان وجدمتو   .»ه واال ليس حبجة ّ

وقــد ذكــر مــسنده ومــا تقــدم  ـ برتمجــة أمحــد) بــستان احملــدثني ( يف ) الــدهلوي ( وقــال 
ان مــراده احلــديث الــذي مل يبلــغ درجــة الــشهرة أو : يقــول راقــم هــذه احلــروف « :  ـ نقلــه فيــه

  .»ة التواتر املعنوي ، واال فان األحاديث الصحيحة املشهورة اليت مل تكن يف املسند كثري
كــالم أمحــد ألوالده ، مث خــصص مــراده حبــسب فهمــه ، فهــل ) الــدهلوي ( فقــد نقــل 

   !؟يبقى بعد ذلك جمال لتوجيه كالم البخاري
وأمــا مــسند أمحــد ابــن حنبــل وأيب « وقــال احلــافظ اجلــالل الــسيوطي بــشرح قــول النــووي 

بهها ، يف داود الطيالـــــسي وغريمهـــــا مـــــن املـــــسانيد ، فـــــال تلتحـــــق باألصـــــول اخلمـــــسة ومـــــا أشـــــ
  : قال » االحتجاج ا والركون اىل ما فيها 

. اعرتض على التمثيل مبسند أمحد بأنه شـرط يف مـسنده الـصحيح: االول  ـ تنبيهات« 
وال نسلم ذلك ، والذي رواه عنه أبو موسى املديين أنه سئل عـن حـديث فقـال : قال العراقي 

ا لـيس بـصريح يف أن كـل مـا فيـه حجـة ، أنظروه فان كان يف املسند واال فلـيس حبجـة ، فهـذ: 
علـــى أن مث أحاديـــث صـــحيحة خمرجــــة يف : قـــال . مـــا لـــيس فيـــه لـــيس حبجـــة] فيـــه أن [ بـــل 

وأمـا وجـود الـضعيف فيـه : قـال . الصحيح وليست فيه ، منها حديث عائـشة يف قـصة أم زرع
ات فيهـــا فهـــو حمقـــق ، بـــل فيـــه أحاديـــث موضـــوعة مجعتهـــا يف جـــزء ، ولعبـــد اهللا ابنـــه فيـــه زيـــاد

  .الضعيف واملوضوع انتهى
) القــول املــسدد يف الــذب عــن املــسند ( وقــد ألــف شــيخ اإلســالم كتابــا يف ذلــك أمســاه 

وقد ذكرت يف هذه األوراق ما حضرين من الكالم على األحاديث اليت زعـم : قال يف خطبته 
  بعض أهل احلديث اا موضوعة وهي يف
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م الـــذي تلقتـــه االمـــة بـــالقبول والتكـــرمي ، وجعلـــه مـــسند أمحـــد ، ذبـــا عـــن هـــذا التـــصنيف العظـــي
مث ســرد األحاديــث الــيت مجعهــا العراقــي . امــامهم حجــة يرجــع اليــه ويعــول عنــد االخــتالف عليــه

وهــي تــسعة وأضــاف إليهــا مخــسة عــشر حــديثا أوردهــا ابــن اجلــوزي يف املوضــوعات وهــي فيــه ، 
  .وأجاب عنها حديثا حديثا

هــا ابــن اجلــوزي وهــي فيــه ، ومجعتهــا يف جــزء مسيتــه وقــد فاتــه أحاديــث أخــر أورد: قلـت 
  .)1(» املمهد مع الذب عنها ، وعدا أربعة وعشرون حديثا ] الذيل [ الدليل 

أن أحـدا يقـدم علـى جـرح حـديث  ـ بعـد االسـتماع اىل هـذه الكلمـة القيمـة ـ وال أظـن
أمحـــد نفـــسه ، أو ألمحـــد بـــن حنبـــل ، فكيـــف بنـــسبة القـــدح اىل ) املـــسند ( الثقلـــني املـــروي يف 

  .يقيم وزنا لنقل البخاري الذي ال شك يف بطالنه
ولــو توقــف أحــد يف ذلــك فاننــا ننقــل هنــا كالمــا لتقــي الــدين ابــن الــصالح يرفــع الــشك 

   ) :علوم احلديث ( ويقطع األلسن ، وهذا نص كالمه الذي جاء يف 
 غــري صــحيح مث ان الغريــب ينقــسم اىل صــحيح كــاالفراد املخرجــة يف الــصحيح ، واىل« 

ال تكتبـوا : ّ أنـه قـال غـري مـرة 2، وذلك هو الغالب على الغرائب ، روينا عن أمحد بـن حنبـل 
  .»هذه األحاديث الغرائب فإا مناكري وعامتها من الضعفاء 

ّفمن منع من كتابة املناكري فضال عن العمل ا ، وحذر من نقلها فضال عن االسـتناد 
العظــيم ، ) املــسند ( ه بكونــه منكــرا ، وال جيــوز أن خيرجــه يف إليهــا ، ال ينقــل حــديثا مــع علمــ

ّ، واال لتوجه اليه الذم والتأليف واللوم والتوبيخ ، وقـد قـال اهللا ) مناقب أمري املؤمنني ( وكتاب  ّ
م تـقولـون مـا ال تـفعلـون(: تعاىل  وا ل َ يا أيـها الـذين آمن َُ َ ْ َ َُ ُ َ ِـ ُـ َ َ ِ  َـ َكبــر مقتـا عند اهللا أ* َ ِ َ ْـ ِ ً ْ َ َُ وا مـا ال َ ُـن تـقول ُ َ ْ

َتـفعلون  ُ َ ْ َتأمرون الناس باْلبر وتـنسون أنـفسكم وَ أ(:  وقال )َ ْ َُ َ َ ُُ ْ َ ََ ْ ُْ َ َِ ِ َ َأنـتم تـتـلون اْلكتاب أْ ََ ِ َ ُْ ْ َ ْ َفال تـعقلون ُ ُ ِ ْ َ َ
(.  

__________________  
  .172 ـ 171 / 1تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوى ) 1(
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ذي تتبـــع وفطنـــة أن نـــسبة كـــون حـــديث الثقلـــني مـــن فقـــد ظهـــر لكـــل : وعلـــى اجلملـــة 
واهللا املوفــــق .  ..األحاديــــث املنــــاكري اىل االمــــام أمحــــد بــــن حنبــــل كــــذب منكــــر وتــــان عظــــيم

  .واملستعان



 

*)2(*   

  قدح ابن الجوزي 
: حــديث يف الوصــية لعرتتــه « : مــا نــصه ) العلــل املتناهيــة ( قــال ابــن اجلــوزي يف كتابــه 

مناطي ، قال أخربنا حممـد بـن املظفـر ، قـال نـا أمحـد بـن حممـد العتيقـي ، أنبأنا عبد الوهاب اال
قـــال حـــدثنا يوســـف بـــن الـــدخيل ، قـــال حـــدثنا أبـــو جعفـــر العقيلـــي ، قـــال نـــا أمحـــد بـــن حيـــىي 
احللواين ، قال نا عبد اهللا بن داهر ، قـال نـا عبـد اهللا بـن عبـد القـدوس ، عـن األعمـش ، عـن 

ّرسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قال : عطية ، عن أيب سعيد قال  ّاين تـارك فـيكم الثقلـني ،  :ّ
كتــاب اهللا وعــرتيت ، وأمــا لــن يفرتقــا مجيعــا حــىت يــردا علــي احلــوض ، فــانظروا كيــف ختلفــوين 

  .فيهما
هذا حديث ال يصح ، أما عطية فقد ضعفه أمحد وحيىي وغريمها ، وأما : قال املصنف 

 رافـضي خبيـث ، وأمـا عبـد اهللا بـن داهـر فقـال أمحـد ابن عبد القدوس فقـال حيـىي لـيس بـشيء
  وحيىي ليس بشيء ، ما يكتب منه انسان فيه
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  .)1(» خري 

  : ب الجوا
يظهـــر فــــساد هـــذا الكــــالم وشـــناعته ، وبطــــالن هـــذا الــــزعم وفظاعتـــه ، بوجــــوه عديــــدة 

  :وبراهني سديدة 

  الحديث في صحيح مسلم  ـ 1
 ـ عديدة ، وغري خفي أن وجـود حـديثان هذا احلديث خمرج يف صحيح مسلم بطرق 

يف هــذا الــصحيح يــدل علــى صــحته عنــد مــسلم فكيــف لــو كــان بطــرق  ـ ولــو بطريــق واحــد
  ؟عديدة

  تصريح مسلم بصحة ما أخرجه اجماعا ـ 2
لقد صرح مسلم بأن مجيع ما يف صحيحه جممع على صحته فضال عـن كونـه صـحيحا 

يس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا ، ل: قال مسلم « كما قال احلافظ السيوطي  ـ عنده
  .)2(» وامنا وضعت ما أمجعوا عليه 

برتمجـة مـسلم بـن احلجـاج ) امساء رجـال املـشكاة ( وقال الشيخ عبد احلق الدهلوي يف 
  .»ّأوردت يف هذا الكتاب ما صح وأمجع عليه العلماء : وقال يف كتابه « : 

ليـــل واضـــح علـــى امجـــاع وعلـــى هـــذا ، فإدخـــال مـــسلم حـــديث الثقلـــني يف صـــحيحه د
ّالعلمـــاء علـــى صـــحته ، فـــالقول بعـــدمها معارضـــة صـــرحية لرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ،  ّ

  .واتباع لسبيل غري املؤمنني
  ّوقد صرح ويل اهللا الدهلوي بأن أهل احلديث جممعون على صحة

__________________  
  .268 / 1العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ) 1(
  .98 / 1ريب الراوي تد) 2(
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وقـال قـوم انـه مل تقـع قـصة دعائـه « : صحيح مسلم حيث قال عند الكالم على آية التطهـري 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم للمرتــضى والزهــراء واحلــسنني رضــي اهللا عــنهم وهــذا أيــضا كــذب ، الن  ّ

  .)1(» مسلم ، وأهل احلديث جممعون على صحته ) صحيح ( احلديث مذكور يف 
على روايات الصحيحني ، وذكرنا ) حديث املنزلة (  فصلنا الكالم يف جملد هذا ، وقد

هنــاك قطــع ابـــن الــصالح ، وأيب إســـحاق ، وأيب حامــد األســـفراييين ، والقاضــي اىب الطيـــب ، 
والشيخ أيب إسحاق الشريازي وأيب عبد اهللا احلميدي ، وأيب نـصر عبـد الـرحيم بـن عبـد اخلـالق 

ضــي عبــد الوهــاب املــالكي ، وأيب يعلــى احلنبلــي ، وابــن الزاغــوين ، والسرخــسي احلنفــي ، والقا
احلنبلـــي ، وابـــن فـــورك ، وأكثـــر أهـــل الكـــالم االشـــاعرة ، وأهـــل احلـــديث قاطبـــة ، علـــى صـــحة 

مـسلم ، وأنـه مـذهب الـسلف مـن أهـل الـسنة ، )  صحيح (و البخاري ) صحيح ( أحاديث 
  .وحممد بن طاهر املقدسي

 مـا كـان علـى شـرطهما فـضال عـن أحاديثهمـا ، وأنـه قـال بل ذكرنا هنـاك قـوهلم بـصحة
به البلقيين شيخ العسقالين ، وابـن تيميـة ، وابـن كثـري ، وابـن حجـر العـسقالين ، والـسيوطي ، 

  .والكوراين ، والكردي ، والنخلي ، والشيخ عبد احلق الدهلوي ، وويل اهللا الدهلوي
، فـــان معـــىن ذلـــك أن مجيـــع مـــسلم ) صـــحيح ( وملـــا كـــان حـــديث الثقلـــني موجـــودا يف 

وبعد درك هذا املعىن والوقوف على هذه احلقيقة ال يبقـى ريـب . هؤالء وغريهم قائلون بصحته
  .يف بطالن ما ادعاه ابن اجلوزي

بــل لقــد نــص الطيــيب علــى أن اإلمجــاع علــى صــحة روايــات الــصحاح قــائم بــني الــشرق 
 الـصراط املـستقيم ، فـان كــل فـان قلـت مــا وثوقـك أنـك علـى« : والغـرب ، وهـذا نـص كالمـه 

بالنقـل عـن الثقـات احملـدثني الـذين مجعـوا صـحاح األحاديـث يف :  قلـت ؟فرقة تدعي أـا عليـه
ّأموره صلى اهللا عليه وسلم ، وأحواله ّ  

__________________  
  .119قرة العينني ) 1(



  نفحات األزهار.................................................................................. 20

ب علـى صـحتها اليت اتفق الشرق والغر) الصحاح السنة ( وأفعاله ويف أحوال الصحابة ، مثل 
، وشــراحها كاخلطــايب والبغــوي والنــووي اتفقــوا عليــه ، فبعــد مالحظتــه ينظــر مــن الــذي متــسك 

  .) «)1ديهم واقتفى أثرهم 
  .وهذا املقدار كاف الثبات فساد ما زعمه ابن اجلوزي

  رأى ابى على في صحيح مسلم  ـ 3
وكــان احلــافظ أبــو  « :برتمجــة مــسلم ) مقاليــد األســانيد ( قــال أبــو مهــدي الثعــاليب يف 

مـا حتـت أدمي الـسماء أصـح مـن : علي النيسابوري يقدم صحيحه على سائر التصانيف وقـال 
ّواليه جنح بعـض املغاربـة ، ومـستندهم أنـه شـرط أال يكتـب يف صـحيحه اال مـا . كتاب مسلم

هــى رواه تابعيــان ثقتــان عــن صــحابيني ، وكــذا وقــع يف تبــع التــابعني وســائر الطبقــات اىل أن ينت
  .»اليه ، مراعيا يف ذلك ما لزم يف الشهادة ، وليس هذا من شرط البخاري 

« : برتمجة مسلم ، مث قال بعد كالم لـه ) بستان احملدثني ( يف ) الدهلوي ( وكذا قال 
وباجلملة فانه قد انتخب صحيحه هذا من بني ثالثني ألـف حـديث مـسموع ، حمتاطـا متورعـا 

  .»فيه غاية االحتياط والورع 

  ترجمة أبى على النيسابوري 
ـــسمعاني 1 ـــ ال وذكـــرت مـــن حفـــاظ احلـــديث واحـــدا عـــرف بـــه ، وهـــو أبـــو علـــي «  : ـ

واحد عصره يف احلفـظ واإلتقـان والـورع والرحلـة ذكـره احلـاكم أبـو عبـد اهللا . احلافظ النيسابوري
كــذكره أبــو علــي احلــافظ النيــسابوري ، ذكــره يف الــشرق : فقــال ) تــاريخ نيــسابور ( احلــافظ يف 

بـــالغرب ، تقـــدم يف مـــذاكرة األئمـــة وكثـــرة التـــصنيف ، وكـــان مـــع تقدمـــه يف هـــذه العلـــوم أحـــد 
  .)2(» املعدلني املقبولني يف البلد 

__________________  
  . ـخمطوط ـ شرح املشكاة للطيىب) 1(
  .احلافظ ـ األنساب) 2(
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عقـدة يتواضـع الحـد ما رأيت ابـن : قال أبو بكر بن أيب دارم احلافظ «  :  ـ الذهبي2
اجتمعـت : ومسعـت أبـا علـي يقـول : قال احلـاكم . من احلفاظ كتواضعه اليب علي النيسابوري

ببغـــداد مـــع أىب أمحـــد العـــسال ، وأىب إســـحاق ابـــن محـــزة ، وأىب طالـــب بـــن نـــصر ، وأيب بكـــر 
أمـــل مـــن حـــديث نيـــسابور جملـــسا ، فامتنعـــت ، فمـــا زالـــوا يب حـــىت أمليـــت : فقـــالوا ، اجلعـــايب 

  .ليهم ثالثني حديثا ما أجاب واحد منهم يف حديث منها سوى أيب محزة يف حديث واحدع
سألت أبا احلسن الـدارقطين عـن أيب علـى النيـسابوري ، : قال أبو عبد الرمحن السلمي 

  .امام مهذب: فقال 
أنبأين املسلم بـن حممـد ، عـن القاسـم بـن علـى ، أنـا أىب ، أنـا أخـى أبـو احلـسن مسعـت 

الــسلفي ، مسعــت غـامن بــن أمحــد ، مسعــت أمحــد بـن الفــضل الباطرقــاين ، مسعــت ابــن أبـا طــاهر 
ومـا حتـت أدمي الـسماء : قـال  ـ ما رأيـت أحفـظ منـه ـ مسعت أبا على النيسابوري: مندة يقول 

  .أصح من كتاب مسلم
ــــدة ، مسعــــت أيب يقــــول  ــــن من ومــــا رأيــــت يف اخــــتالف احلــــديث : قــــال عبــــد الــــرمحن ب

  .يب على النيسابوريواإلتقان أحفظ من أ
: مسعت أبا بكر بـن داود يقـول اليب علـي النيـسابوري : قال القاضي أبو بكر االري 

ابـراهيم بـن طهمـان عـن ابـراهيم بـن عـامر البجلـي :  فقـال ؟من ابراهيم عن ابراهيم عن ابـراهيم
  .أحسنت يا أبا على: قال . عن ابراهيم النخعي
. ا رأيـت يف أصـحابنا مثـل اجلعـايب حـريين حفظـهم: كان أبو علي يقول : قال احلاكم 

  .يقول هذا أبو على وهو استاذي على احلقيقة: فحكيت هذا اليب بكر فقال : قال 
  .)1(» . ّقال احلاكم تويف يف مجادى االوىل سنة تسع وأربعني وثالمثائة

  .)2( كما تقدم  ـ السبكى3
__________________  

  .902 / 3تذكرة احلفاظ ) 1(
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  .فهذا ابو علي النيسابوري الذي قدم صحيح مسلم على غريه من الصحاح والكتب
ـــه  « : يف جـــواب الطعـــن يف عمـــر لتحرميـــه املتعتـــني ) التحفـــة ( وقـــال الـــدهلوي يف كتاب

مـسلم وقـد ورد ) صحيح ( واجلواب عن هذا الطعن هو أن أصح الكتب عند أهل السنة هو 
الــصحاح بروايــة اىب ن  ســلمة بــن األكــوع وســربة بــن معبــد اجلهــين ، وجــاء يف غــريه مــفيــه بروايــة

ّأنه صلى اهللا عليه وسلم هو بنفسه قد حرم املتعة بعد الرخـصة ـا ثالثـة أيـام ، مث أبـد  :هريرة  ّ
  .»التحرمي اىل يوم القيامة يف حرب االوطاس 

، بــل زاد أنــه األصــح مــسلم أصــح الكتــب ) صــحيح ( فالــدهلوي أيــضا ممــن يــرى بــأن 
  .عند أهل السنة عامة

 (و فزعم ابن اجلوزي باطل عند أهل السنة عامة ، وعنـد احلـافظ أيب علـي النيـسابوري 
  .خاصة) الدهلوي 

  مدح العلماء لصحيح مسلم  ـ 4
وصــنف مــسلم يف علــم احلــديث كتبــا كثــرية منهــا هــذا « : قــال النــووي يف ترمجــة مــسلم 

بـه علـى املـسلمني ،  ـ وله احلمد والنعمة والفضل واملنة ـ هللا الكرميالكتاب الصحيح الذي من ا
وأبقى ملسلم به ذكرا مجـيال وثنـاء حـسنا اىل يـوم القيامـة ، مـع مـا أعـد لـه مـن األجـر اجلزيـل يف 

  .)1(» دار القرار ، وعم نفعه للمسلمني قاطبة 
 مـــا نقـــل عنـــه علـــى) فهرســـت مروياتـــه ( ومبثلـــه قـــال احلـــافظ ابـــن حجـــر العـــسقالين يف 

  .)مقاليد األسانيد ( الثعاليب يف 
وهو كتـاب نفـيس كامـل يف معنـاه ، « : وقال الذهيب برتمجة مسلم عند ذكر صحيحه 

  فلما رآه احلفاظ أعجبوا به ومل يسمعوه لنزوله ، وتعمدوا اىل
__________________  

  .2 / 91ذيب األمساء واللغات ) 1(
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ويــام عاليــة بدرجــة وبــدرجتني وحنــو ذلــك ، حــىت أتــوا علــى أحاديــث الكتــاب فــساقوها مــن مر
، فعــــل ذلــــك عــــدة مــــن فرســــان ) املــــستخرج علــــى صــــحيح مــــسلم ( اجلميــــع هكــــذا ، ومســــوه 

  : احلديث منهم 
وزاد يف  ـ أبو بكر حممد بن حممد بن رجا ، وأبو عوانة يعقـوب بـن إسـحاق األسـفراييين

و جعفــر امحــد بــن محــدان احلــريي ، وأبــو الوليــد والزاهــد ابــ ـ كتابــه متونــا معروفــة بعــضها لــني
حــسان بــن حممــد الفقيــه ، وأبــو حامــد امحــد بــن حممــد الــشاذىل اهلــروي ، وأبــو بكــر حممــد بــن 
عبد اهللا بن زكريا اجلوزقى ، واالمـام أبـو احلـسن املاسرخـسى ، وأبـو نعـيم امحـد بـن عبـد اهللا بـن 

  .)1(» امحد االصبهاين ، وآخرون ال حيضرين ذكرهم اآلن 
هــذا ، ولــو كــان كــالم ابــن اجلــوزي حقــا ملــا جــاز وصــف مــسلم وكتابــه الــصحيح ــذه 

 ـ األوصـاف البالغـة النهايـة يف التعظـيم والتكـرمي ، وذلـك لروايتـه حـديث الثقلـني غـري الـصحيح
  .يف كتابه املعروف بالصحيح ـ يف زعم ابن اجلوزي

  تقديم بعضهم مسلما على المشايخ  ـ 5
رأيــت أبـا زرعــة « : يخ عبــد احلـق الــدهلوي عـن امحــد بـن ســلمة قولـه نقـل النــووي والـش

  .)2(» وأبا حامت يقدمان مسلم بن احلجاج يف معرفة الصحيح على مشايخ عصرمها 
ـــه ايـــضا   احـــد أعـــالم أئمـــة هـــذا الـــشأن ;واعلـــم أن مـــسلما « : وقـــال النـــووي برتمجت

طلبـــه اىل أئمـــة األقطـــار والبلـــدان ، وكبـــار املـــربزين فيـــه ، وأهـــل احلفـــظ واإلتقـــان والرحـــالني يف 
واملعــرتف لــه بالتقــدم فيــه بــال خــالف عنــد أهــل احلــذق والعرفــان ، واملرجــوع اىل كتابــه واملعتمــد 

  .»عليه يف كل األزمان 
__________________  
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( علـــى مـــا نقـــل عنـــه الثعـــاليب يف ) فهرســـت مروياتـــه ( حجـــر العـــسقالين يف وقـــال ابـــن 
كــــان احــــد أعــــالم هــــذا الــــشأن وكبــــار املــــربزين فيــــه « : يف ذكــــر مــــسلم ) مقاليــــد األســــانيد 

والرحـالني يف طلبـه ، وامــع علـى تقدمـه فيــه أهـل عـصره ، كمــا شـهد لـه بــذلك امامـا وقتهمــا 
  .»وحافظا عصرمها ابو زرعة وأبو حامت 

وإذا حكم هكـذا امـام يف احلـديث جممـع علـى تقدمـه وتورعـه بـصحة حـديث الثقلـني ، 
 أم ؟ّوخرجه يف صحيحه املقبول لدى اجلميع ، فهل يبقى للشك يف صحة هذا احلـديث جمـال

  .كال مث كال ؟هل تبقى قيمة النكار ابن اجلوزي صحته

  ورع مسلم واحتياطه في صحيحه  ـ 6
 يف صـــحيحه طرقـــا بالغـــة يف االحتيـــاط واإلتقـــان والـــورع ســـلك مـــسلم« : قـــال النـــووي 

وشـــدة حتقيقـــه ] علومـــه [ واملعرفـــة ، وذلـــك مـــصرح بكمـــال ورعـــه ومتـــام معرفتـــه وغـــزارة علمـــه 
حبفظــه وتقدمــه يف هــذا الــشأن ، ومتكنــه مــن أنــواع معارفــه وتربيــزه يف صــناعته ، وعلــو حملــه يف 

 ورضـى اهللا رمحـه اهللا، ف] ا اال أفراد يف االعصار اليت ال يهتدى إليه[ التمييز بني دقائق علومه 
  .)1(» عنه 

ـــه  ومـــن أكـــرب الـــدالئل علـــى جاللتـــه وورعـــه وحذقـــه وتقدمـــه يف علـــوم « : وقـــال برتمجت
احلــديث واضــطالعه منهــا ، وتفننــه فيهــا وتنبيهــه علــى مــا يف ألفــاظ الــرواة مــن اخــتالف ، بــني 

 الروايات املـصرحة لـسماع املدلـسني وغـري ذلـك منت واسناد ولو يف حرف واعتنائه بالتنبيه على
مما هو معروف يف كتابه ، وقد ذكرت يف مقدمة شرحي لـصحيح مـسلم مجـال مـن التنبيـه علـى 
هذه األشياء وشبهها مبسوطة واضحة ، مث نبهت على تلك الدقائق واحملاسـن يف أثنـاء الـشرح 

 وصـحة االسـناد ، وهـذا عنـدنا مـن يف مواطنها ، وعلى اجلملة ال نظري لكتابه يف هذه الدقائق
  احملققات اليت ال شك فيها ، للدالئل املتظافرة

__________________  
  .31 ـ 30 / 1املنهاج يف شرح مسلم ) 1(
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  .)1(» عليها 
 واطلـع علـى مـا أودعـه ;مـسلم ) صـحيح ( ومـن حقـق نظـره يف « : وقال فيه أيـضا 

ه من نفائس التحقيـق وجـواهر التـدقيق ، وأنـواع يف أسانيد وترتيبه ، وحسن سياقته وبديع طريق
الــــورع واالحتيــــاط والتحــــري يف الروايــــات ، وتلخــــيص الطــــرق واختــــصارها ، وضــــبط متفرقهــــا 
وانتـــشارها ، وكثـــرة اطالعـــه واتـــساع روايتـــه ، وغـــري ذلـــك ممـــا فيـــه مـــن احملاســـن واألعجوبـــات ، 

عد عصره ، وقل مـن يـساويه بـل واللطائف الظاهرات واخلفيات ، علم أنه امام ال يلحقه من ب
  .)2(» يدانيه من أهل عصره ، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم 

كــل هــذه الكلمــات تفيــد كمــال ورع مــسلم وايــة احتياطــه يف الروايــة ، ومــن مث عــرض 
ه مــسلم كتابــه علــى أىب زرعــة الــرازي ، مث أســقط األحاديــث الــيت أشــار عليهــا كمــا ســتقف عليــ

  .ان شاء اهللا
وقـد رواه  ـ فـضال عـن وضـعه ـ ّفكيـف جيـوز أحـد مـن اهـل الـسنة وهـن حـديث الثقلـني

  ؟هذا الرجل العظيم يف كتابه العظيم

  الحديث في صحيح الترمذي  ـ 7
وهـو أحـد الـصحاح الـستة ، ) صـحيحه ( لقد روى هذا احلديث الـشريف الرتمـذي يف 

  . ، وأيب ذر ، وأيب سعيد ، وحذيفةرواه بطرق عديدة عن جابر ، وزيد بن أرقم
وجلامع الرتمذي هذا مكانة مرفوعة ومرتبـة جليلـة ، حـىت قـال جامعـه الرتمـذي يف شـأنه 

نقــل عنــه هــذه الكلمــة مجاعــة » مــن كــان يف بيتــه هــذا الكتــاب فكأمنــا يف بيتــه نــيب يــتكلم « : 
  كابن األثري ، والذهيب ، وويل الدين اخلطيب ،

__________________  
  .2 / 90ذيب األمساء واللغات ) 1(
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  )1(. نفسه)  الدهلوي (و والشيخ عبد احلق الدهلوي ، والثعاليب ، والكاتب اجلليب ، 
انــه غــري  ـ بطــرق عديــدة ـ فكيــف يقــال يف حــديث الثقلــني املــروي يف هكــذا كتــاب

  !؟صحيح

  رضى علماء األقطار بصحيح الترمذي  ـ 8
ّصــنفت « علــى مــا نقــل عنــه ابــن األثــري يف ) جامعــه الــصحيح ( الرتمــذي يف حــق قــال 

هذا الكتاب فعرضته على علمـاء احلجـاز فرضـوا بـه ، وعرضـته علـى علمـاء العـراق فرضـوا بـه ، 
وعرضــته علــى علمــاء خراســان فرضــوا بــه ، ومــن كــان يف بيتــه هــذا الكتــاب فكأمنــا يف بيتــه نــيب 

  .)2(» يتكلم 
وعبــد ) رجــال املــشكاة (  وويل الــدين اخلطيــب يف )3(هــذا أيــضا الــذهيب وقــد نقــل قولــه 

  .وغريهم) مقاليد األسانيد ( والثعاليب يف ) امساء رجال املشكاة ( احلق الدهلوي يف 
  .فالتفوه بالقدح يف شيء منه خمالفة هلؤالء األعيان

غـرب علـى صـحة ولقد ظهر من كالم الطييب املنقول آنفا ، أنه قد اتفق أهـل الـشرق وال
، فـــإذا ثبـــت أن حـــديث الثقلـــني صـــحيح لروايـــة الرتمـــذي إيـــاه يف ) الـــصحاح الـــستة ( مـــا يف 

صحيحه ، وهو أحد الصحاح الستة ، باتفاق أهل املشرق ، فهل يشك أحد يف بطالن زعم 
  ؟ابن اجلوزي

) الباطــل ( وصــرح بوقــوع إمجــاعهم علــى صــحة الــصحاح الــستة ابــن روزــان يف كتابــه 
ولـيس أخبـار الـصحاح الـستة مثـل أخبـار الـروافض ، « : د به علـى الـشيعة حيـث قـال الذي ر

  .»فقد وقع امجاع األئمة على صحتها 
__________________  

 ، أمساء رجال 803 / 3 ، اإلكمال يف أمساء الرجال 634 / 2 ، تذكرة احلفاظ 114 / 1جامع األصول ) 1(
  .ن ، بستان احملدثنياملشكاة ، مقاليد األسانيد ، كشف الظنو

  .114 / 1جامع األصول ) 2(
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سـوى  ـ وأمـا صـحاحنا فقـد اتفـق العلمـاء أن كـل مـا عـد مـن الـصحاح« : وقـال أيـضا 
ّلو حلف الطالق أنه من قـول رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ـ التعليقات يف الصحاح الستة ّ

  .»الق ومل حينث أو من فعله وتقريره مل يقع الط
  ؟فكيف خرج ابن اجلوزي على هذا اإلمجاع الثابت

  الحديث في مسند أحمد ـ 9
بطـرق عديـدة كمـا عرفـت يف ) مـسنده ( وروى االمام أمحد بن حنبـل هـذا احلـديث يف 

  .قسم السند

  فتوى جماعة بصحة اخبار المسند ـ 10
ّوقــد علمـــت أيـــضا أن أبـــا موســـى املـــديين قـــد صـــرح بـــصحة مجيـــع مـــا  يف هـــذا املـــسند ، ّ

  .وستعلم قريبا أن احلافظ املديين قد صنف كتابا خاصا يف اثبات ما ذهب اليه

  ترجمة المديني 
) حـديث الواليـة ( وقد ذكرنا فيما تقدم طرفا مـن مفـاخر املـديين ، وترمجنـا لـه يف جملـد 

  .أيضا
الخبــار ، مــن ا) مــسند أمحــد ( وأفــىت احلــافظ أبــو العــالء اهلمــداين بــصحة مجيــع مــا يف 

  .وستقف على ذلك من كالم ابن رجب احلنبلي

  ترجمة ابى العالء الهمداني 
أبــو العــالء اهلمــداين احلــافظ العالمــة املقــرئ ، شــيخ اإلســالم ، شــيخ « : قــال الــذهيب 

حــافظ مــتقن مقــرئ : مهــدان ، مولــده ســنة مثــان ومثــانني وأربعمائــة ، قــال أبــو ســعد الــسمعاين 
الطريقة ، عزيز الـنفس سـخي مبـا ميلكـه ، مكـرم للغربـاء ، يعـرف فاضل ، حسن السرية مرضي 

  القراءات
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  .واحلديث واألدب معرفة حسنة ، مسعت منه
شــيخنا أبــو العــالء أشــهر مــن أن يعــرف ، بــل يعــز مثلــه يف : وقــال عبــد القــادر احلــافظ 

صيل أعصار كثـرية علـى مـا بلغنـا مـن الـسري ، أرىب علـى أهـل زمانـه يف كثـرة الـسماعات مـع حتـ
أصـول مــا مســع وجـودة النــسخ وإتقــان مــا كتبـه خبطــه ، مــا كــان يكتـب شــيئا اال منقطــا معربــا ، 
وأول مساعــه مــن عبــد الــرمحن بــن الــدوين يف ســنة مخــس وتــسعني وأربعمائــة ، بــرع علــى حفــاظ 

. عصره من حفظ ما يتعلق باحلديث من األنساب والتواريخ واألمساء والكىن والقصص والـسري
 ، فكتـب مـن حفظـه وحنـن جلـوس درجـا 2ما يف جملسه فجاءته فتوى يف عثمان ولقد كان يو

  .طويال يف أخباره
يف مخــسني جملــدا ، وكــان امامــا يف القــرآن وعلومــه ، ) زاد املــسافر ( ولـه تــصانيف منهــا 

وحـــصل مـــن القـــرآن مـــا انـــه صـــنف فيـــه العـــشرة واملقـــروات ، وصـــنف يف الوقـــف واالبتـــداء ويف 
 وكـان امامـا يف النحـو  ..العدد ، ومعرفة القـراء وهـو حنـو مـن عـشر جملـداتالتجويد واملاءات و

 مسعت من أثق به عن عبد الغافر بن امساعيل الفارسي انه قال يف احلـافظ اىب العـالء  ..واللغة
مــا دخــل نيــسابور مثلــك ، ومسعــت احلــافظ أبــا القاســم علــي بــن احلــسن : ملــا دخــل نيــسابور 

  .ان رجع ومل يلق احلافظ أبا العالء ضاعت رحلته ـ ه رحلوذكر رجال من أصحاب ـ يقول
  .)1(» مات ابو العالء يف مجادى االوىل سنة تسع وستني ومخسمائة 

ذهــب احلــافظ عبــد املغيــث احلــريب ، فقــد قــال ) مــسند أمحــد ( واىل صــحة مجيــع مــا يف 
أظنـه ذكـر فيـه ، ) االنتـصار ملـسند االمـام أمحـد ( وصـنف عبـد املغيـث « : ابن رجب برتمجتـه 

أن أحاديـث املـسند كلهــا صـحيحة ، وقــد صـنف يف ذلــك قبلـه أبــو موسـى ، وبــذلك أفـىت أبــو 
  .»العالء اهلمداين ، وخالفهم الشيخ أبو الفرج ابن اجلوزي 

__________________  
  .473 وأنظر طبقات احلفاظ 1324 / 4تذكرة احلفاظ ) 1(
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  ترجمة عبد المغيث 
  . )249 / 4العرب ( الذهيب يف  ـ 1
  . )426 / 3مرآة اجلنان ( اليافعي يف  ـ 2
  .)ذيل طبقات احلنبلية ( ابن رجب يف  ـ 3
  . )210التاج املكلل ( القنوجي يف  ـ 4

  .فراجعها ـ فقد ترجم يف هذه املصادر وغريها بكل إطراء وتبجيل

  كالم ابن الجوزي في وصف المسند ـ 11
قال ابن اجلوزي « ) : مناقب امحد بن حنبل ( قال عمر بن حممد عارف النهرواين يف 

صح عند االمام أمحد من األحاديث سبع مائة ألـف ومخـسني ألفـا ، واملـراد ـذه االعـداد « : 
املــــشهور الــــذي تلقتــــه االمــــة بــــالقبول والتكــــرمي ، ) مــــسنده ( الطــــرق ال املتــــون ، أخــــرج منهــــا 

مجعنـا عمـي : حنبـل بـن إسـحاق وجعلوه حجة يرجع اليه ويعـول عنـد االخـتالف عليـه ، قـال 
هـذا الكتـاب : يل ولصاحل ولعبد اهللا وقرأ علينا املسند ، ومـا مسعـه منـه تامـا غرينـا ، مث قـال لنـا 

قد مجعته وانتخبته من أكثر مـن سـبعمائة ألـف ومخـسني ألفـا ، فمـا اختلـف املـسلمون فيـه مـن 
يس حبجــة وكــان يكــره وضــع حــديث رســول اهللا فــارجعوا اليــه ، فــان وجــدمتوه فيــه فــذاك واال فلــ

قد عملت هذا املسند اماما إذا اختلـف النـاس يف سـنة مـن : الكتب ، فقيل له يف ذلك فقال 
ّسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجعوا اليه  ّ«.  
  : هذا كالم ابن اجلوزي وفيه فوائد ، وهي 

  .انه صرح بانتخاب أمحد مسنده من األحاديث الصحيحة: أوال 
  .صف املسند بالشهرةو: ثانيا 
  .ذكر تلقى االمة للمسند بالقبول والتكرمي: ثالثا 
  .جعلت االمة املسند حجة: رابعا 

  .جعلت االمة املسند مرجعا يعولون عليه عند االختالف: خامسا 
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  .ان أمحد انتخبه من أكثر من سبعمائة ألف ومخسني ألفا من احلديث: سادسا 
  .يه عند االختالفان أمحد أمر بالرجوع ال: سابعا 
  .»فان وجدمتوه فيه فذاك واال فليس حبجة « ذكر قول أمحد : ثامنا 

  .ذكر أن امحد جعل املسند اماما للناس: تاسعا 
  .أمره ثانية بالرجوع اليه عند االختالف: عاشرا 

يــذكر هــذه األوصــاف العظيمــة ملــسند االمــام أمحــد ويقــدح : فالعجــب مــن ابــن اجلــوزي 
  ؟املروي فيه ، وهل هذا إال افت وتناقض ـ حديث الثقلني ـ فيف احلديث الشري

  المسند من دواوين اإلسالم : ابن الجوزي  ـ 12
فمـــىت رأيـــت حـــديثا خارجـــا عـــن « : مـــا نـــصه ) املوضـــوعات ( وقـــال ابـــن اجلـــوزي يف 

أيب داود )  ســـــنن (و )  الـــــصحيحني (و امحـــــد )  مـــــسند (و ) كاملوطـــــأ ( دواويـــــن اإلســـــالم 
أمـره ، ] قـرب [  وحنوها فـانظر فيـه ، فـان كـان لـه نظـري يف الـصحاح واحلـسان فرتـب والرتمذي

وان ارتبـــت بـــه فرأيتـــه يبـــاين األصـــول فتأمـــل رجـــال اســـناده واعتـــرب أحـــواهلم مـــن كتابنـــا املـــسمى 
  .)1(» بالضعفاء واملرتوكني ، فإنك تعرف وجه القدح فيه 

 ملعرفـــة احلـــديث ، وبـــني قولـــه ال أدرى كيـــف اجلمـــع بـــني هـــذا الـــذي ذكـــره قواعـــد عامـــة
(  ان حــديث الثقلــني خمــرج يف دواويــن اســالم ، يف !بالنــسبة اىل حــديث الثقلــني انــه ال يــصح

أيب داود كمــا قــال ) ســنن ( ويف )  مــسند امحــد (و الرتمــذي )  صــحيح (و مــسلم ) صــحيح 
  !!سبطه يف تذكرة اخلواص

__________________  
  .99 / 1املوضوعات ) 1(
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  أخرجت ما صححه أبو زرعة: لم مس ـ 13
عرضـت : مسعـت مـسلما يقـول : وقال مكي بـن عبـدان « : قال الذهيب برتمجة مسلم 

كتايب هذا املسند على أيب زرعة ، فكل ما أشار علي يف هذا الكتاب أن لـه علـة وسـببا تركتـه 
 ، وكــل مــا قــال انــه صــحيح لــيس لــه علــة فهــو الــذي أخرجــت ، ولــو أن أهــل احلــديث يكتبــون

  .)1(» احلديث مائيت سنة فمدارهم على هذا املسند 
 / 1املنهــاج يف شــرح مــسلم بــن احلجــاج ( وكــذا نقــل عــن مكــي قولــه هــذا النــووي يف 

21( .  
مــسلم ) صــحيح ( فــإذا عرفــت ذلــك ، فانــه يلــزم أن يكــون حــديث الثقلــني املخــرج يف 
 إبطــال كــالم ابـــن بطــرق عديــدة عاريــا عــن كــل علــة وســبب ، وبعـــد هــذا فــال يــرتدد عاقــل يف

  .اجلوزي

  : ترجمة ابى زرعة 
قــدم بغـداد غــري مــرة . وكــان امامــا ربانيـا متقنــا حافظــا مكثـرا صــدوقا«  : ــ الــسمعاني 1

مـسلم بـن احلجـاج ، : وجالس أمحد بن حنبل وذاكره وكثرت الفوائد يف جملسهما ، روى عنـه 
 وقاســم بــن زكريــا املطــرز ، وأبــو وأبــو ابــراهيم إســحاق احلــريب ، وعبــد اهللا بــن أمحــد ابــن حنبــل ،

بكر حممد بن احلسني القطـان ، وابـن أخيـه ، وابـن أختـه أبـو حممـد عبـد الـرمحن بـن أىب خليفـة 
ملا قدم أبـو زرعـة نـزل عنـد أيب ، وكـان كثـري : وحكى عبد اهللا ابن أمحد بن حنبل قال . الرازي

 مبـــذاكرة أيب زرعـــة علـــى ملـــا صـــليت الفـــرض اســـتأثرت: املـــذاكرة لـــه ، مسعـــت أيب يومـــا يقـــول 
يــا بــين شــباب : يــا أبــة مــن احلفــاظ قــال : قلــت اليب : وذكــر عبــد اهللا بــن أمحــد قــال . نــوافلي

حممــد بــن امساعيــل :  قــال ؟مــن هــم يــا أبــة: قلــت . كــانوا عنــدنا مــن أهــل خراســان وقــد تفرقــوا
  ذاك البخاري ، وعبيد اهللا بن
__________________  

  .557/  12سري أعالم النبالء ) 1(
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عبــد الكــرمي ذاك الــرازي ، وعبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن ذاك الــسمرقندي ، واحلــسن ابــن الــشجاع 
كتبــت عــن رجلــني مائــة ألــف حــديث ، : وحكــى عــن أيب زرعــة الــرازي انــه قــال . ذاك البلخــي

  .كتبت عن ابراهيم الفراء مائة ألف حديث ، وعن اىب شيبة عبد اهللا مائة ألف حديث
كنـــت عنـــد إســـحاق بـــن ابـــراهيم :  حممـــد بـــن مـــسلم بـــن وارة قـــال ذكـــر أبـــو عبـــد اهللا

صــح مــن احلــديث : مسعــت أمحــد بــن حنبــل يقــول : بنيــسابور ، فقــال رجــل مــن أهــل العــراق 
قـد حفـظ سـتمائة ألـف حـديث ،  ـ يعـىن أبـا زرعـة ـ سـبعمائة ألـف حـديث وأكثـر ، هـذا الفـىت

  .)1(» زرعة ليس له أصل كل حديث ال يعرفه أبو : وكان إسحاق بن راهويه يقول 
 كـان مـن أفـراد الـدهر حفظـا وذكـاء  ..أبـو زرعـة االمـام حـافظ العـصر « : ـ الـذهبي 2

حرملــة ، وأبــو حفــص الفــالس ، : ودينــا وإخالصــا وعلمــا وعمــال ، حــدث عنــه مــن شــيوخه 
ومجاعــة ، ومــسلم وابــن خالتــه احلــافظ أبــو حــامت ، والرتمــذي ، وابــن ماجــة ، والنــسائي ، وابــن 

  . داود ، وأبو عوانةأيب
وعــن أيب زرعــة أن رجــال اســتفتاه أنــه حلــف بــالطالق أنــك حتفــظ مائــة ألــف حــديث ، 

  .متسك بامرأتك: فقال 
  .ما رأيت أحفظ من أيب زرعة: نا مطني عن أيب بكر بن أيب شيبة قال : ابن عقدة 

  .أبو زرعة عندنا يشبه بأمحد بن حنبل: وعن الصغاين 
  .ما رأيت أعلم من أيب زرعة: وقال علي بن اجلنيد 

كــان أبــو زرعــة مــشاهدته أكــرب مــن امســه ، حيفــظ األبــواب : وقــال أبــو يعلــى املوصــلي 
  .والشيوخ والتفسري

  .أحفظ من القراءات عشرة آالف حديث: مسعت أبا زرعة يقول : وقال صاحل جزرة 
__________________  

  .الرازي ـ األنساب) 1(
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مـا رأيــت أكثـر تواضـعا مــن أيب زرعـة وقــال عبـد الواحــد : وقـال يـونس بــن عبـد االعلــى 
  .ما رأى أبو زرعة مثل نفسه: بن غياث 

مـا خلـف أبـو زرعـة بعـده مثلـه ، وال أعلـم مـن كـان يفهـم هـذا الـشأن : وقال أبو حامت 
  .من مثله ، وقل من رأيت يف زهده

  .)1(» مات أبو زرعة يف آخر يوم من سنة أربع وستني ومائة 

  محمد بن إسحاق ومن تبعه تصحيح  ـ 14
لقـــد صـــحح حممـــد بـــن إســـحاق هـــذا احلـــديث مؤيـــدا لـــذلك بتعـــدد رواتـــه ، فقـــد قـــال 

قــــال حممــــد بــــن « : بعــــد أن ذكــــر احلــــديث بروايــــة زيــــد بــــن ثابــــت ) التهــــذيب ( األزهــــري يف 
  .»وهذا حديث صحيح ورفعه ، وحنوه زيد بن أرقم وأبو سعيد اخلدري : إسحاق 

ن إســــحاق تقريـــرا لــــه وتــــصحيحا للحـــديث ، وهكــــذا ابــــن ونقـــل األزهــــري تـــصحيح ابــــ
وهـو أيـضا ) لسان العـرب ( منظور نقل كالم األزهري املشتمل على تصحيح ابن إسحاق يف 

  .يفيد التصحيح
  .فتصحيح هؤالء مجيعا يفيد بطالن ما زعمه ابن اجلوزي من أنه حديث ال يصح

  الحديث في صحيح ابن خزيمة ـ 15
كمــا نقــل عنــه الــسخاوي ) صــحيحه ( زميــة هــذا احلــديث يف لقــد خــرج احلــافظ ابــن خ

، فهــو صــحيح لــدى ابــن خزميــة والــسخاوي معــا ، الن نقلــه ) اســتجالب ارتقــاء الغــرف ( يف 
  .تقرير لتصحيحه

مث ان الزيــادة يف الــصحيح عليهــا تعــرف مــن كتــب الــسنن املعتمــدة « : قــال الــسيوطي 
   والدارقطينكسنن أيب داود والرتمذي والنسائي وابن خزمية

__________________  
  .557 / 2تذكرة احلفاظ ) 1(
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واحلـــاكم والبيهقـــي وغريهـــا ، منـــصوصا علـــى صـــحته فيهـــا ، وال يكفـــي وجـــوده فيهـــا ، اال يف 
كتـــاب مــــن شـــرط االقتــــصار علـــى الــــصحيح ، فيكفـــي وجــــوده فيهـــا كــــابن خزميـــة وأصــــحاب 

  .)1(» املستخرجات 
أعلى مرتبة من صحيح ابن حبـان ، لـشدة حتريـه صحيح ابن خزمية « : وقال فيه أيضا 

حىت أنـه يتوقـف يف التـصحيح ألدىن كـالم يف االسـناد ، فيقـول ان صـح اخلـرب ، وان ثبـت كـذا 
  .)2(» ، وحنو ذلك 

أن أصــح مــن صــنف يف الــصحيح ابــن ] تقــرر [ قــد علــم ممــا تقــدم « : وقـال فيــه أيــضا 
أصـحها بعـد مـسلم مـا اتفـق عليـه الثالثـة : ل خزمية ، مث ابن حبان مث احلـاكم ، فينبغـي أن يقـا

، مث ابن خزمية وابن حبان واحلاكم ، مث ابـن حبـان واحلـاكم مث ابـن خزميـة فقـط ، مث ابـن حبـان 
فقط ، مث احلاكم فقط ، ان مل يكن احلديث على شرط الـشيخني ، ومل أرمـن تعـرض لـذلك ، 

  .)3(» فليتأمل 
ابـن خزميـة وهـو ـذه املثابـة مـن )  صـحيح (هذا ، فلما علـم وجـود حـديث الثقلـني يف 

  .الصحة والتقدمي على غريه من الصحاح ، فانه ال قيمة لطعن ابن اجلوزي فيه

  الحديث في صحيح أبى عوانة ـ 16
) املـــــسند الـــــصحيح ( لقـــــد أخـــــرج احلـــــافظ أبـــــو عوانـــــة األســـــفراييين هـــــذا احلـــــديث يف 

  .كما علمت يف حمله.  ..مسلم) صحيح ( املستخرج من 

  أقوال العلماء في صحيح أبى عوانة
  صنف املسند الصحيح على« : برتمجته ) األنساب ( قال السمعاين يف 

__________________  
  .105 ـ 104 / 1تدريب الراوي ) 1(
  .109 / 1نفس املصدر ) 2(
  .124 / 1تدريب الراوي ) 3(
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  .»صحيح مسلم بن احلجاج القشريي وأحسن 
( والـــــسبكي يف ) التـــــذكرة ( والـــــذهيب يف ) ات األعيـــــان وفيـــــ( وقـــــال ابـــــن خلكـــــان يف 

صــــاحب « : قــــالوا مجيعــــا برتمجتــــه ) طبقــــات الــــشافعية ( واألســــدي يف ) طبقــــات الــــشافعية 
  .»الصحيح املخرج على صحيح مسلم 

  .»صاحب املسند الصحيح « : برتمجته ) مرآة اجلنان ( وقال اليافعي يف 
جتمــع لــه مــن املرويــات بالــسماع والقــراءة مــا وا« : وقــال الــسخاوي يف مرويــات نفــسه 

أحــدها مــا رتــب علــى األبــواب الفقهيــة وحنوهــا ، وهــي : يفــوق الوصــف ، وهــي تتنــوع أنواعــا 
ومل  ـ كثرية جدا ، منها ما تقيد فيه بالصحيح ، كالصحيحني للبخـاري وملـسلم ، والبـن خزميـة

تخرجا علـى ثـاين الـصحيحني فقـد ، واليب عوانـة األسـفراييين وهـو وان كـان مـس ـ يوجـد بتمامـه
  .)1(» أتى فيه بزيادات طرق ، بل وأحاديث كثرية 

صحيح أيب عوانة األسـفراييين وهـو مـستخرج « ) : مقاليد األسانيد ( وقال الثعاليب يف 
  .»على صحيح مسلم ، وزاد فيه طرقا يف االشارة وقليال من املتون 

ح أيب عوانــــة وهــــو مــــستخرج علــــى صــــحي« ) : بــــستان احملــــدثني ( وقــــال الــــدهلوي يف 
صــحيح مــسلم ، ويقــال املــستخرج يف اصــطالح احملــدثني علــى الكتــاب الــذي صــنف الثبــات 
كتــاب آخــر ، علــى ترتيبــه ومتونــه وطــرق اســناده ، ويــذكر ســنده حبيــث يتــصل مبــصنف ذلــك 
الكتـــاب مث شـــيخه مث شـــيخ شـــيخه وهلـــم جـــرا ، وإذا ثبـــت بطـــرق أخـــرى كثـــر االعتمـــاد عليـــه 

 بـــه ، ولكـــن هــذا املـــستخرج امنـــا يـــسمى صــحيحا إلتيانـــه فيـــه بزيــادة طـــرق وقليـــل مـــن والوثــوق
املتون ، وهلذا قد يقال انه كتاب مستقل ، ولقد كتب املذهيب منـه منتخبـا اشـتهر كثـريا ، مسـاه 

  .»، وفيه ثالثون ومائة حديث ) منتقى الذهيب ( 
__________________  

  .10 / 8الضوء الالمع ) 1(
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  حديث في كتب االخبار الصحيحةال ـ 17
  : وأخرجه كبار احلفاظ املصنفني يف أحاديث الصحيحني أو الصحاح الست 

  .بأسانيد على شرط الشيخني) املستدرك على الصحيحني ( كاحلاكم يف 
  .)اجلمع بني الصحيحني ( واحلميدي يف 

  .)جتريد الصحاح ( ورزين يف 
  .)جامع األصول ( واد ابن األثري يف 

  تصحيح المحاملي  ـ 18
  .مصححا إياه) االمايل ( وأخرجه احملاملي يف 

  الحديث في غرر االخبار للفرغانى  ـ 19
ـــه  كاشـــف ( الـــذي ذكـــره ) نـــصاب االخبـــار ( وأخرجـــه ســـراج الـــدين الفرغـــاين يف كتاب

وقــد اختــصره مــن كتــاب غــرر االخبــار ودرر االشــعار ، وهــذا الــذي وعــد « : قــائال ) الظنــون 
  .»مقتصرا على إيراد ألف حديث صحيح ، وهو كثري األبواب جبمعه 

فروايــة هــؤالء حلــديث الثقلــني وتــصحيحهم إيــاه دليــل ظــاهر علــى بطــالن مــا ادعــاه ابــن 
  .اجلوزي

  تصحيح البغوي  ـ 20
  .عن مسلم والرتمذي) املصابيح ( وأخرجه البغوي يف 

  الحديث في المختارة ـ 21
  كما ذكر ذلك) املختارة ( حلديث يف وأخرج ضياء الدين املقدسي هذا ا



 37 ...........................................................................دحض قدح ابن اجلوزى 

وأمحـد ) جـواهر العقـدين ( والـسمهودي يف ) اسـتجالب ارتقـاء الغـرف ( السخاوي يف كتاب 
وحــسن ) فــيض القــدير ( واملنــاوي يف ) وســيلة املــآل ( بــن فــضل بــن حممــد بــا كثــري املكــي يف 

  .)القول املستحسن ( زمان يف 
  .صحة كما يظهر من كلمات العلماءولقد التزم املقدسي يف كتابه هذا بال

  كلمات العلماء في المختارة للضياء
وممن صحح أيضا مـن املعاصـرين لـه احلـافظ ضـياء الـدين « : قال احلافظ الزين العراقي 

والتــزم فيــه الــصحة ، وذكــر فيــه ) املختــارة ( حممــد بــن عبــد الواحــد املقدســي ، مجــع كتابــا مســاه 
  .)1(» ا أعلم أحاديث مل يسبق اىل تصحيحها فيم

  .)2(ونقل السيوطي كالم العراقي هذا 
نعـــم ممـــا رتـــب فيـــه علـــى « : وقـــال الـــسخاوي مرتمجـــا نفـــسه عنـــد ذكـــر أقـــسام مروياتـــه 

  .)3(» للضياء املقدسي ) املختارة ( احلروف من املسانيد مع تقييده باحملتج به 
بعــد أن ذكــر الفارســي ) شــرح املــشكاة ( وقــال الــشيخ عبــد احلــق الــدهلوي يف مقدمــة 

 واملختـارة  ..ولقد صنف سائر األئمة أيضا يف الصحاح مثل صحيح ابن خزمية« : املستدرك 
وهو أيضا مجـع الـصحاح الـيت مل توجـد يف الـصحيحني ، قيـل : للحافظ ضياء الدين املقدسي 

  .»انه احسن من املستدرك 

  تنصيص العلماء على صحته  ـ 22
  احلفاظ وأئمة احلديث ، معتمدينونقل حديث الثقلني مجاعة من كبار 

__________________  
  .24: التقييد واإليضاح ) 1(
  .144 / 1تدريب الراوي ) 2(
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  .عليه ، مصرحني بصحته ، وموثقني رجاله
  .فقد رواه احملب ابن النجار بسنده عن مسلم

 وقـــد صـــرح يف مقدمـــة عـــن صـــحيح مـــسلم ،) مـــشارق األنـــوار ( والرضـــي الـــصغاين يف 
  .بأنه مجع فيه الصحاح وجعله حجة بينه وبني اهللا) املشارق ( كتابه 

  .عن صحيح مسلم) مطالب السؤل ( وابن طلحة يف 
  .عن مسلم) كفاية الطالب ( واحلافظ الكنجي يف 

  .)ذيب األمساء ( والنووي يف 
  .عنه أيضا) ذخائر العقىب ( واحملب الطربي يف 

  .عن مسلم) تفسريه ( واخلازن يف 
  .عن مسلم والرتمذي والنسائي) حتفة االشراف ( واملزي يف 

  .)مشكاة املصابيح ( وويل الدين اخلطيب عن مسلم والرتمذي يف 
  .عن مسلم) الكاشف ( والطييب يف 

  .)املفاتيح يف شرح املفاتيح ( واخللخايل يف 
  .)الصراط السوي ( ّوصحح الذهيب لفظ أيب عوانة كما مر يف 

ان مــن تفــوه مبــا خيــالف : وأضــاف ) املنتقــى يف ســرية املــصطفى ( وأثبتــه الكــازروين يف 
  .كاد أن يكون كافرا ـ وهو يف بالد علماء الدين ـ حديث الثقلني

  .كما نقله أيضا عن مسلم) التفسري ( وصححه ابن كثري يف 
  .للمناوي) ير فيض القد( رجال سنده كما مر عن ) جممع الزوائد ( ووثق اهليثمي يف 

  .)فصل اخلطاب ( برواية مسلم يف ) جامع األصول ( ونقله اخلواجة بارسا عن 
( عـن عـدة مـن الكتـب منهـا ) هداية السعداء ( ورواه الدولت آبادي ملك العلماء يف 

أمـــر ان جيمـــع « قـــول : بروايـــة مـــسلم ، وأضـــاف يف شـــرح احلـــديث وذكـــر نكاتـــه ) املـــصابيح 
  ل الصحابة ويكونرحال اإلبل كي يسمعه ك
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شـرح سـنت (  وقال يف كتابه .»جممعا عليه ، ولئال خيتلف فيه أحد ، ألنه أمر عظيم للهداية 
  .»اتفق على صحته احملدثون السلف واخللف « ) : 

عــــن صــــحيح ) اســــتجالب ارتقــــاء الغــــرف ( وقــــد نقــــل حــــديث الثقلــــني الــــسخاوي يف 
  .ختارةمسلم ، وصحيح ابن خزمية ، واملستدرك للحاكم وامل

 ايـــــــة (و )  احيـــــــاء امليـــــــت (و )  األســـــــاس (و ) اجلـــــــامع الـــــــصغري ( والـــــــسيوطي يف 
  .عن صحيح مسلم ، واملستدرك للحاكم) اإلفضال 

  .عن مسلم واحلاكم بطرقه واملختارة) جواهر العقدين ( والسمهودي يف 
  .)شرح رسالة عقائده ( وابن روزان يف 

  .)واهب اللدنية امل( والقسطالين عن صحيح مسلم يف 
  .عن صحيح مسلم) الكوكب املنري ( والعلقمي يف 

  .عن مسلم وغريه) الصواعق ( وابن حجر يف مواضع من 
  .عن مسلم) النواقض ( واملرزا خمدوم اجلرجاين يف 

  .عن صحيح مسلم)  املرقاة (و ) شرح الشفاء ( والقاري يف 
أيـــضا ، وجـــزم فيـــه ) التيـــسري ( عـــن مـــسلم وغـــريه ، ويف ) فـــيض القـــدير ( واملنـــاوي يف 

  .بوثوق رجاله ، كما نقل يف فيض القدير توثيق اهليثمي رجال سنده
  .)وسيلة املآل ( وأمحد بن باكثري يف 

ناصـــا علـــى صـــحته ، كمـــا نقلـــه أيـــضا عـــن صـــحيح ) الـــصراط الـــسوي ( والقـــادري يف 
  .مسلم

  .عن صحيح مسلم) اللمعات ( والشيخ عبد احلق الدهلوي يف 
  .عن مسلم) نسيم الرياض ( اجي يف واخلف

  .)السراج املنري ( والعزيزي عن مسلم يف 
  .)ملحقات األحباث املسددة ( وأثبته املقبلى يف 

  .)شرح املواهب اللدنية ( والزرقاين يف 
  .عن صحيح مسلم والطرباين) املرافض ( ونقله السهارنپوري يف 

  احلاكم والطرباين ،عن صحيح مسلم و) مفتاح النجا ( والبدخشاين يف 
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  .عنهم وعن الرتمذي ، مث أوضح صحته) نزل األبرار ( وكذا يف 
عـــن احلـــاكم والرتمـــذي والطـــرباين بـــسند ) معـــارج العلـــى ( وأثبتـــه حممـــد صـــدر عـــامل يف 

  .صحيح
عــن صــحيح مــسلم ، ونــص علــى أن لفظــه أصــح ) إزالــة اخلفــا ( وويل اهللا الــدهلوي يف 

  .كمألفاظ هذا احلديث ، وعن احلا
الروضـــة ( وحممـــد بـــن امساعيـــل يف ) دراســـات اللبيـــب ( ونقـــل حممـــد أمـــني الـــسندي يف 

  .عنه وعن غريه) اسعاف الراغبني ( عن صحيح مسلم وغريه ، والصبان يف ) الندية 
  .بصحة حديث الثقلني) ذخرية املآل ( وصرح العجيلي يف 

  .ونقل املولوي مبني السهايل احلديث عن صحيح مسلم واملستدرك
  .عن صحيح مسلم) تفريح األحباب ( واجلمال احملدث يف 

  .عن صحيح مسلم والصواعق) مرآة املؤمنني ( وويل الدين السهايل يف 
  .عن صحيح مسلم والصواعق) احلق املبني ( والفاضل الرشيد الدهلوي يف 

  .عن مسلم والنسائي وأمحد) مشارق األنوار ( واحلمزاوي يف 
عــن صــحيح مــسلم واملــستدرك واملعجــم الكبــري للطــرباين )  املــودة ينــابيع( والقنــدوزي يف 

  .والصواعق ، ونقل تصريح ابن حجر بصحة احلديث
  .)القول املستحسن ( ونقل احلديث حسن زمان يف 

وأورد الصديق حسن القنوجي عن املناوي تصريح اهليثمي بوثوق رجال سنده ، وأثبـت 
  . ..صحة احلديث) السراج الوهاج ( يف 

  .وايات هؤالء دليل قوى على صحة احلديث ، وبطالن دعوى ابن اجلوزيور

  جواب طعن ابن الجوزي في عطية ـ 23
  الراوي هلذا احلديث الذي أورده» عطية « ان قدح ابن اجلوزي يف 
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قــال ابــن « :  عــن أيب ســعيد ، مــردود بتوثيــق ابــن ســعد لــه ، فقــد قــال ابــن حجــر العــسقالين ـــ
ن األشـعث ، فكتـب احلجـاج اىل حممـد بـن القاسـم أن يعرضـه علـى خـرج عطيـة مـع ابـ: سـعد 

سـب علـي ، فــان مل يفعـل فاضــربه أربعمائـة سـوط وأحلــق حليتـه فاســتدعاه ، فـأىب أن يــسب ، 
فأمضى حكم احلجاج فيه ، مث خرج اىل خراسان فلم يزل ـا حـىت ويل عمـر بـن هبـرية العـراق 

 وكــان ثقــة إن شـاء اهللا تعــاىل ، ولــه أحاديــث  ،110، فقـدمها فلــم يــزل ــا اىل أن تـويف ســنة 
  .)1(» صاحلة ، ومن الناس من ال حيتج به 

 اىل :مـع عداوتـه الكثـرية وبغـضه الـشديد ألهـل البيـت  ـ وليعلم أن توثيق ابن سـعد
 ، ووصـــف روايتـــه بـــاالختالف واالضـــطراب ، اىل غـــري 7حـــد ضـــعف االمـــام جعفـــر الـــصادق 
لعطيـة هـذا دليـل قـاطع علـى  ـ ت واألئمـة الطـاهرين مـنهمذلك من آيات اعراضه عن أهـل البيـ

  .صحة روايته ، ومن مل حيتج به فأولئك أشد حرورية واعوجاجا من ابن سعد

  عطية من رجال أحمد ـ 24
وأمحـد ال يـروى  ـ كمـا سـتعرف ـ )مـسنده ( ان عطية هذا من رجال أمحد بن حنبل يف 
مــن زار قــربي «  :حــديث د توثيــق رجــال ســناال عــن ثقــة ، كمــا قــال التقــي الــسبكي يف مقــام 

« : وهو احلديث االول من البـاب االول مـن كتابـه ، قـال بعـد كـالم لـه » وجبت له شفاعيت 
بــــذلك يف ] يعـــىن ابـــن تيميـــة [  مل يكـــن يـــروي اال عـــن ثقـــة ، وقــــد صـــرح اخلـــصم ;وأمحـــد 

القـائلني بـاجلرح ان : الكتاب الـذي صـنفه يف الـرد علـى البكـري بعـد عـشر كـراريس منـه ، قـال 
 وأمحــد  ..والتعـديل مــن علمـاء احلــديث نوعـان ، مــنهم مــن مل يـرو اال عــن ثقـة عنــده كمـا لــك

 وقد كفانا اخلصم ذا الكالم مؤنة تبيني أن أمحد ال يروى اال عـن ثقـة ، وحينئـذ  ..بن حنبل
  .)2(» ال يبقى له مطعن فيه 

__________________  
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وبعد االطالع على ذلك ال يبقى ريب يف كـون عطيـة ثقـة ، الن عـدم روايـة أمحـد عـن 
غري الشقة ال خيلو امـا انـه ال يـروي عنـه سـواء بواسـطة أو بـال واسـطة ، وذلـك هـو الظـاهر بـل 

 واسطة ، املتعني كما ستعرفه عن قريب ، فال شك يف وثوق عطية ، وأما أنه ال يروي عنه بال
لكـــن املـــانع مـــن الروايـــة عنـــه مباشـــرة موجـــود يف هـــذه الـــصورة أيـــضا ، فـــال شـــك يف ثقتـــه علـــى 

  .الصورتني

  إكثار أحمد الرواية عن عطية ـ 25
عن عطية روايات كثرية ، كما ال خيفى على مـن طالعـه ) مسنده ( لقد أخرج أمحد يف 

 اخلــدري ، وظــاهر أن أمحــد مل ، بــل انــه أخــرج حــديث الثقلــني باخلــصوص عنــه عــن أيب ســعيد
طبقــــات ( يـــرو اال عمــــن ثبــــت عنــــده صــــدقه وديانتــــه ، كمــــا ذكــــر عبــــد الوهــــاب الــــسبكي يف 

وقال أبو موسى املديين مل خيرج اال عمن ثبت عنده صـدقه « : حيث قال برتمجته ) الشافعية 
  .»وديانته ، دون من طعن يف أمانته 

د افــك عظــيم وظلــم كبــري ، فالعجــب وــذا كلــه ظهــر أن نــسبة تــضعيف عطيــة اىل أمحــ
مــن ابــن اجلــوزي كيــف خــاض يف غمــار جحــود فــضائل أهــل البيــت حــىت أنكــر احلقــائق ونفــى 

  ؟البديهيات ، وكيف صدرت منه هذه اازفة حبق أمحد ومسنده وهو حنبلي املذهب

  وثاقة عطية عند سبط ابن الجوزي  ـ 26
ن  بعـد أ)1( ورد تـضعيفه حيـث قـال لقد صرح احلافظ سبط ابن اجلـوزي بوثاقـة عطيـة ،

ّأورد قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي  ال حيل الحد أن جينـب يف هـذا املـسجد غـريي   :7ّ
: فعطيــة ضــعيف ، قــالوا والــدليل علــى ضــعف احلــديث أن الرتمــذي قــال : فــان قيــل « ك وغــري

  وحدثت ذا احلديث أو
__________________  

  .42: تذكرة خواص االمة ) 1(
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  .فاستطرفه ـ يعين البخاري ـ مسع مين هذا احلديث حممد بن امساعيل
قــول ا ان عطيــة العــويف قــد روى عــن ابــن عبــاس والــصحابة وكــان ثقــة ، وأمــ: واجلــواب 

ّالرتمـــذي عـــن البخـــاري فإمنـــا اســـتطرفه لقولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ال أحلـــه اال لطـــاهر ال «  ّ
ح للجنـــب العبـــور يف املـــسجد وعنـــد أيب حنيفـــة ال وعنـــد الـــشافعي يبـــا ، »حلـــائض وال جنـــب 

ّيباح حىت يغتسل للنص ، وحيمل حديث علي على أنه كان بذلك كما كان رسـول اهللا صـلى 
  .»ّاهللا عليه وسلم خمصوصا بأشياء 

  صالح : قال ابن معين  ـ 27
وهو من كبـار العلمـاء  ـ ان نسبة تضعيف عطية اىل حيىي بن معني مردودة بنقل الدوري

قـال « : عن ابن معني بأنه صاحل ، فقد قال احلافظ ابن حجر برتمجة عطية ما نـصه  ـ الثقات
  .)1(» الدوري عن ابن معني صاحل 

  .فسقط ما نسبه ابن اجلوزي اىل ابن معني

  عطية من رجال بعض الصحاح  ـ 28
 صـــحيح (و )  صـــحيح الرتمـــذي (و للبخـــاري ) األدب املفـــرد ( ان عطيـــة مـــن رجـــال 

عنـدهم ، بـل ان الرتمـذي روى حـديث ) الـصحاح الـستة ( ، وهذان األخريان من ) اود أيب د
  .الثقلني بالذات عن عطية يف صحيحه

وجاللــــة رواـــا عنــــد أبنـــاء الــــسنة قـــدميا وحــــديثا ) الــــصحاح الـــستة ( وعظمـــة مرويـــات 
قاط واضـــحة ال حتتـــاج اىل بيـــان ، فـــان أفـــاد قـــدح ابـــن اجلـــوزي يف عطيـــة شـــيئا فإمنـــا يفيـــد إســـ

  .الصحاح ال غري

  لم يتفرد عطية عن أبى سعيد به  ـ 29
  كمحاولة يائسة ـ ان اقدام ابن اجلوزي على القدح يف عطية

__________________  
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أن عطيــة : دليــل واضــح علــى عــدم اطالعــه يف احلــديث ، وذلــك  ـ لتــضعيف حــديث الثقلــني
د بنقل حديث الثقلـني عـن أيب سـعيد ، فـال يـضر يف حـديث على فرض كونه ضعيفا غري متفر

الثقلــــني يف روايــــة أيب ســــعيد فــــضال عــــن مطلــــق احلــــديث الــــوارد باألســــانيد والطــــرق واأللفــــاظ 
  .املتكثرة

نعــم مل يتفــرد عطيــة يف نقــل حــديث الثقلــني عــن أيب ســعيد ، بــل رواه عنــه أبــو الطفيــل 
اســتجالب ارتقــاء ( الوضــوح ملــن راجــع وذلــك واضــح كــل  ـ وهــو مــن طبقــة الــصحابة ـ أيــضا

و البـن بـاكثري )  وسـيلة املـآل (و للـسمهودي ، )  جواهر العقدين (و للسخاوي ، ) الغرف 
  .للشيخاين القادري)  الصراط السوي (

  ثبوت الحديث غير متوقف على رواية أبى سعيد ـ 30
ن أيب سـعيد ، فـال مث انه لو سلمنا كون عطية ضعيفا ، وسلمنا تفرده برواية احلـديث عـ

ضــرر علــى صــحة حــديث الثقلــني كــذلك ، لعــدم توقــف صــحته علــى روايــة أيب ســعيد ، فقــد 
علـى تنـصيص مجاعـة مـن أعـالم احملققـني علـى روايـة أكثـر مـن  ـ حبمـد اهللا تعـاىل ومنـه ـ وقفـت

ّعشرين من الصحابة حديث الثقلني عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وهـذا العـدد أكثـر  ّ
  .عدد التواتر مبراتب عديدة ، كما فصلناه يف جملد حديث الواليةمن 

  توثيق ابن الطباع عبد اهللا بن عبد القدوس  ـ 31
وأما قدح ابن اجلوزي يف عبد اهللا بن عبد القدوس فهو مـردود بتوثيـق احلـافظ حممـد بـن 

 وحكــى ابــن «: عيــسى بــن الطبــاع إيــاه ، كمــا قــال احلــافظ املقدســي برتمجــة عبــد اهللا املــذكور 
  .)1(» هو ثقة : عدي عن حممد بن عيسى انه قال 

__________________  
  .خمطوط ـ الكمال يف أمساء الرجال) 1(
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هـو ثقـة : ّوحكي عن حممد بن عيسى انه قال « : وقال احلافظ ابن حجر العسقالين 
 «)1(.  

  ترجمة محمد بن عيسى بن الطباع 
حممد بن عيسى بـن الطبـاع احلـافظ الكبـري ، قـال ابن الطباع ، « : قال الذهيب برتمجته 

  .ثقة: ثقة مأمون ، ما رأيت من احملدثني أحفظ لألبواب منه ، وقال أبو داود : أبو حامت 
تــــوىف ســــنة أربــــع وعــــشرين مــــائتني ، وهــــو يف عــــشر الثمــــانني ، ولــــه تــــصانيف : قلــــت 

  . ..;ومعارف 
  ـيعـين حممـد بـن عيـسى ـ يـب كـيسان ابن الطبـاع لب: قال أمحد بن حنبل : قال األثرم 

مسعت عبد الرمحن وحيـىي يـسأالن ابـن الطبـاع عـن حـديث  :مسعت عليا قال : قال البخاري و
اختلـــف ابـــن : مسعـــت حممـــد بـــن عيـــسى يقـــول : ، وقـــال أبـــو حـــامت ه هـــشيم ومـــا أعلـــم بـــه منـــ

  .)2(»  فرتاضيا يب فأخربما ؟مهدي وأبو داود يف حديث هلشيم هل مسعه أو دلسه
وفيهــا أبــو جعفــر حممــد بــن عيــسى ابــن الطبــاع احلــافظ نزيــل « : وتــرجم لــه أيــضا بقولــه 

مـا رأيـت أحفـظ لألبـواب منـه ، وقـال أبـو : الثغر بأذنـة ، مسـع مالكـا وطبقتـه ، قـال أبـو حـامت 
  .)3(» كان يتفقه وحيفظ حنوا من أربعني ألف حديث : داود 

  توثيق ابن حبان عبد اهللا بن عبد القدوس  ـ 32
: وعبد اهللا بن عبد القدوس موثوق عند ابن حبان أيـضا ، فقـد أورده يف الثقـات قـائال 

  عبد اهللا بن عبد القدوس التميمي الرازي من أهل الري ،« 
__________________  

  .5 / 303ذيب التهذيب ) 1(
  .411 / 1تذكرة احلفاظ ) 2(
  .293 / 1العرب ) 3(
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[ ابـن محيـد ، ] حممـد [ روى عنـه سـعيد بـن سـليمان و يروي عن األعمـش وابـن أيب خالـد ، 
  .)1(» ] رمبا أغرب 

  .)2(» ذكره ابن حبان يف الثقات وقال رمبا أغرب « : وقال ابن حجر برتمجته 
مث ان لتوثيـق ابــن حبـان قيمــة كبـرية ودرجــة مــن االعتبـار عظيمــة ، ذلـك الن ابــن حبــان 

 بالنــسبة اىل االمــام علــي بــن موســى  ويــسيء إلــيهم ، فقــد زعــم:ممــن يعــادي أهــل البيــت 
 / 3امليزان للـذهيب (  بأنه آت بالعجائب وواهم وخمطئ كما ال خيفى على من راجع 7الرضا 
  .البن حجر العسقالين )  7 / 388ذيب التهذيب (و  ) 158

  .وظاهر أن هكذا ناصيب عنيد ال يوثق الرافضي أبدا

   توثيق البخاري عبد اهللا بن عبد القدوس ـ 33
عبــد اهللا بــن عبــد  ـ مــع مــا هــو عليــه مــن التعــصب والتعــسف ـ ولقــد وثــق البخــاري

وثقـه البخـاري وابـن حبـان « : إذ قـال ) جممـع الزوائـد ( القدوس على ما نقل عنه اهليثمـي يف 
«.  

هو يف األصل صدوق ، اال أنـه يـروي مـن : قال البخاري « : وقال العسقالين برتمجته 
  .)3(» أقوام ضعاف 

خيفى أن الرواية عن الضعاف أمر قلما سلم منه أسالفهم ، كما ال خيفى على من وال 
قـدحا يف عبـد اهللا  ـ علـى تقـدير تـسليمه ـ البـن تيميـة وغـريه ، فلـو كـان هـذا) املنهـاج ( راجـع 

  .بن عبد القدوس لتوجه اىل مجهور علمائهم ، وال تسع اخلرق على الراقع
  قدوس قد روى حديث الثقلنيهذا كله مع أن عبد اهللا بن عبد ال

__________________  
  .48 / 7الثقات ) 1(
  .5 / 303ذيب التهذيب ) 2(
  .5 / 303ذيب التهذيب ) 3(
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  . ..عن األعمش وهو ثقة ، فال كالم حينئذ أصال ـ  الذي أورده ابن اجلوزيـ

  عبد اهللا بن عبد القدوس من رجال البخاري  ـ 34
يف تعليقاتــه ، كمـا يف رمــز ) صــحيح البخـاري (  مــن رجـال وعبـد اهللا بـن عبــد القـدوس

 (و  )  5 / 303ـذيب التهـذيب (و  ) 105 / 2الكاشـف ( املوضوع لـه يف » خت « 
  .وغريها ) 430 / 1تقريب التهذيب 

وملا ثبت من كلمات علمائهم احملققني أن ختريج البخاري عـن رجـل دليـل علـى عدالتـه 
  .قيمة لطعن أي طاعنوان كان يف تعليقاته ، فال 

قــال ابــن حجــر العــسقالين يف مقدمــة فــتح البــاري يف شــرح صــحيح البخــاري يف مقــام 
وقبـل اخلـوض فيـه ينبغـي لكـل منـصف أن يعلـم أن « : اجلواب عن الطعن يف رجـال البخـاري 

وال . ختريج صـاحب الـصحيح الي راو كـان مقـتض لعدالتـه عنـده وصـحة ضـبطه وعـدم غفلتـه
 ذلـــك مـــن اطبـــاق مجهـــور األئمـــة علـــى تـــسمية الكتـــابني بالـــصحيحني ، ســـيما مـــا انـــضاف اىل

وهذا معىن مل حيصل لغري من خرج عنـه يف الـصحيح ، فهـو مبثابـة امجـاع اجلمهـور علـى تعـديل 
  .من ذكر فيهما هذا إذا خرج له يف األصول

ه فأمـا ان أخـرج لـه يف املتابعــات والـشواهد والتعـاليق فهـذا يتفــاوت درجاتـه مـن إخـراج لــ
فــيهم يف الــضبط وغــريه ، مــع حــصول اســم الــصدق هلــم ، وحينئــذ إذا وجــدنا لغــريه مــن أحــد 
مـــنهم طعنـــا ، فـــذلك الطعـــن مقابـــل لتعـــديل هـــذا االمـــام ، فـــال يقبـــل اال مبـــني الـــسبب مفـــسرا 
ـــــة هـــــذا الـــــراوي أو يف ضـــــبطه مطلقـــــا او يف ضـــــبطه خلـــــرب بعينـــــه ، الن  بقـــــادح يقـــــدح يف عدال

علــى اجلــرح متفاوتــة ، منهــا مــا يقــدح ومنهــا مــا ال يقــدح ، وقــد كــان األســباب احلاملــة لالئمــة 
هذا جـاز القنطـرة ، : الشيخ أبو احلسن املقدسي يقول يف الرجل الذي خيرج عنه يف الصحيح 

وهكـذا : قال الشيخ أبـو الفـتح القـشريي يف خمتـصره . يعين بذلك انه ال يلتفت اىل ما قيل فيه
  ال حبجة ظاهرة ،نعتقد وبه نقول وال خنرج عنه ا
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وبيــان شــاف يزيــد يف غلبــة الظــن علــى املعــىن الــذي قــدمناه ، مــن اتفــاق النــاس بعــد الــشيخني 
  .)1(» على تسمية كتابيهما بالصحيحني ومن لوازم ذلك تعديل رواما 

  .)2(ومبا ذكره صرح الشيخ مال علي القاري يف شرح املشكاة عند ما ذكر الصحيحني 
ىي بــن معــني يف عبــد اهللا بــن عبــد القــدوس ، فــان الوقــوف فعلــى فــرض ثبــوت طعــن حيــ

على هذين النصني وأمثاهلما يكفي لالعـراض عنـه وعـدم االلتفـات اليـه واغـرتار ابـن اجلـوزي بـه 
  .كاشف عن عدم خربته وجمازفته

  عبد اهللا بن عبد القدوس من رجال الترمذي  ـ 35
أيــضا ، كمــا يعلــم مــن  ) صــحيح الرتمــذي( وان عبــد اهللا بــن عبــد القــدوس مــن رجــال 

ـــــه يف » ت « رمـــــز   )  5 / 303ـــــذيب التهـــــذيب (و  ) 105 / 2الكاشـــــف ( املعـــــني ل
  .وغريمها

  جرح عبد اهللا بن عبد القدوس ال يقدح في الحديث  ـ 36
ولو تنزلنا ، وفرضنا عبد اهللا بن عبد القدوس رجال مقدوحا ، فان ذلك ال خيـل بثبـوت 

ضر فيه حـىت بروايـة األعمـش عـن عطيـة عـن أيب سـعيد ، لعـدم أصل حديث الثقلني ، بل ال ي
حممــد بـــن : تفــرد عبــد اهللا بــن عبــد القـــدوس بروايتــه عــن األعمــش ، فلقـــد رواه عــن األعمــش 

طلحة بن مصرف اليامي ، وحممد بن فضيل ابن غزوان الضيب ، كما ال خيفى على مـن راجـع 
  .) صحيح الرتمذي (و ) مسند أمحد ( ما تقدم عن 

   ادعاه ابن اجلوزي ال يفيده حبال ، بل لو تأملت جيدا لظهر لك انفما
__________________  

  .144 ـ 142 / 2هدى الساري ) 1(
  .16 / 1املرقاة يف شرح املشكاة ) 2(



 49 ...........................................................................دحض قدح ابن اجلوزى 

روايــة عبــد اهللا هلــذا احلــديث عــن األعمــش مؤيــدة لــصدق ســائر رواتــه عنــه ، ويظهــر أيــضا لــك 
  .صدقه يف روايته عن األعمش

اىل هـــذا أنـــه كمـــا مل يتفـــرد عبـــد اهللا يف روايتـــه حـــديث الثقلـــني عـــن األعمـــش ، أضـــف 
ـــه عـــن عطيـــة ، فقـــد رواه عنـــه أيـــضا  عبـــد امللـــك بـــن أيب : كـــذلك األعمـــش مل يتفـــرد يف روايت

سليمان ميسرة العزرمي ، وأبو إسرائيل امساعيل بن خليفـة العبـسي املالئـي ، وهـارون بـن سـعد 
مـسند (  التيمي النـواء ، كمـا هـو غـري خـاف علـى نـاظر أحاديـث العجلى ، وكثري بن امساعيل

  .ّالطرباين يف الباب)  معاجم (و أمحد ) 

  ما أورده في جرح ابن داهر مجمل  ـ 37
وامــا ابــن داهــر فقــال امحــد « : وأمــا قــول ابــن اجلــوزي يف الطعــن يف عبــد اهللا بــن داهــر 

علـى تقـدير  ـ مردود بأن الطعـن هـذافهو » وحيىي ليس بشىء ، ما يكتب منه انسان فيه خرب 
للـسيوطي وغـريه ، ) التـدريب ( مـبهم ، كمـا ال خيفـى علـى مـن راجـع  ـ ثبـوت صـدوره عنهمـا

ان الطعــن املــبهم ال يقبــل مــن أي : ويتــضح لكــل متتبــع القــوال الفحــول واحملققــني مــن القــوم 
  .كائنا من كان ، وقد جاء بيان ذلك بالتفصيل يف جملد حديث الوالية

بعبـد اهللا بـن داهـر امنـا هـو إكثـاره  ـ على تقـدير الثبـوت ـ  ان السبب يف اساءة ظنهمامث
عامـة : قال ابن عدي « : رواية فضائل أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم ، كما قال الذهيب 

  .)1(» ما يرويه يف فضائل علي ، وهو متهم يف ذلك 
سـباب غـري مـسموع ، ألنـه ناشـئ وال شك يف ان الطعـن يف هكـذا رجـال ملثـل هـذه األ

  .:عن كمال بغضهم واحنرافهم عن اهل البيت 
__________________  

  .417 / 2ميزان االعتدال ) 1(
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  عبد اهللا بن داهر غير واقع في طرق الحديث  ـ 38
وذكــر ابــن اجلــوزي لعبــد اهللا بــن داهــر بــصدد الطعــن يف حــديث الثقلــني عجيــب جــدا ، 

ســـانيد هـــذا احلـــديث الـــشريف ، وهـــذه أســـانيده وطرقـــه مـــذكورة يف ألنـــه مل يقـــع يف ســـند مـــن أ
كتـب أعـاظم احلفـاظ وكبـار أعـالم أهـل الـسنة ، بـل وكـذلك عبـد اهللا بـن عبـد القـدوس ، فـان 
وقوعهمـــا يف ســـند هـــذا احلـــديث خيـــتص ـــذا الـــسند الطريـــف الـــذي ذكـــره ابـــن اجلـــوزي متهيـــدا 

ه غافـــل عـــن أن املراجعـــة الواحـــد ــللطعـــن فيـــه ، وكأن ة ملـــسند امحـــد وصـــحيح مـــسلم وصـــحيح ّـ
  .الرتمذي يظهر تلبيسه ويكشف سوء نيته

  استنكار المحققين قدح ابن الجوزي في الحديث  ـ 39
وملـا ذكرنــا وغـريه اســتنكر مجاعـة مــن اكـابر حمققــيهم وأعـاظم حمــدثيهم إيـراد ابــن اجلــوزي 

  :ومنهم ) العلل املتناهية ( حديث الثقلني يف كتابه 
فـان « : بعـد أن نقـل احلـديث عـن مـسند امحـد ) التذكرة ( ث قال يف  ، حيـ سبطه 1

أنبأنــا عبــد الوهــاب األمنــاطي ، عــن حممــد بــن ) : الواهيــة ( فقــد قــال جــدك يف كتــاب : قيــل 
املظفـــر ، عـــن حممـــد العتيقـــى ، عـــن يوســـف بـــن الـــدخيل عـــن اىب جعفـــر العقيلـــي ، عـــن امحـــد 

اهللا ابـن عبـد القـدوس ، عـن األعمـش ، عـن عطيـة احللواين ، عن عبد اهللا بن داهر ، ثنـا عبـد 
ّ، عــن اىب ســعيد ، عــن النــيب صــلى اهللا عليـــه وســلم مبعنــاه عطيــة ضـــعيف ، : مث قــال جــدك . ّ

  .وابن عبد القدوس رافضي ، وابن داهر ليس بشيء
، ولــيس يف اســناده احـــد ) الفــضائل ( احلــديث الــذي روينــاه أخرجــه امحــد يف : قلــت 

أخرجــه ابــو داود يف ســننه والرتمـــذي أيــضا وعامــة احملــدثني ، وذكـــره ممــن ضــعفه جــدي ، وقـــد 
والعجــب كيــف خفــى عــن جــدي مــا روى مــسلم يف صــحيحه . رزيــن يف اجلمــع بــني الــصحاح

ّقام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من حديث زيد بن أرقم    .»اىل آخر ما سبق  ـ ّ
  وتعجبت من«  حيث قال بعد إيراد احلديث وتأييده  ـ السخاوي2
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انـه حـديث ال يـصح « ، بل أعجب مـن ذلـك قولـه ) العلل املتناهية ( إيراد ابن اجلوزي له يف 
  .)1(» مسلم ) صحيح ( مع ما سيأيت من طرقه اليت بعضها يف » 

ومــن « :  بعــد اثبــات احلــديث وروايتــه عــن الــصحاح واملــسانيد ، قــال  ـ الــسمهودي3
، فإيـاك أن تغـرت بـه ، وكأنـه مل يستحــضره ) لعلـل املتناهيـة ا( العجيـب ذكـر ابـن اجلـوزي لـه يف 

  .)2(» حينئذ 
وال خيفى أن هذا الكالم حسن ظن به ، وكيـف يـصدق عاقـل ذلـك ويـذعن أن يكـون 

غـافال عـن  ـ مـع مـا هـو عليـه مـن سـعة النظـر وكثـرة االطـالع كمـا يقـول مرتمجـوه ـ ابـن اجلـوزي
الصحاح واملسانيد واملعاجم ، أمثال مسند ابـن راهويـه طرق حديث الثقلني املتكاثرة املروية يف 

، ومـــسند أمحــــد ، ومــــسند عبــــد بــــن محيــــد ، ومــــسند الــــدارمي ، وصــــحيح مــــسلم ، وصــــحيح 
الرتمذي ، وفضائل القرآن البن أىب الدنيا ، ونوادر األصول للحكيم الرتمـذي ، وكتـاب الـسنة 

مـسند أىب يعلــى ، والذريـة الطــاهرة البـن اىب عاصــم ، ومـسند البــزار ، واخلـصائص للنــسائي ، و
للــدواليب ، وصــحيح ابــن خزميــة ، وصــحيح أىب عوانــة ، واملــصاحف البــن األنبــاري ، واألمــايل 
ـــــة للطـــــرباين ،  ـــــن عقـــــدة ، والطـــــالبيني للخفـــــاجى ، واملعـــــاجم الثالث للمحـــــاملى ، والواليـــــة الب

ليـة األوليـاء أليب نعــيم واملـستدرك للحـاكم ، وشـرف النبــوة للخركوشـي ، ومنقبـة املطهــرين ، وح
  .، وكتاب طرق حديث الثقلني البن طاهر املقدسي وغريها

  ؟أمل يكن يف هذه الكتب غري الطريق الذي ذكره ابن اجلوزي
نعم كان ، اال أنه شاء ان خيدع نـاظر كتابـه بـأن روايتـه منحـصرة ـذا الطريـق ، ومبـا أن 

اال ان اهللا كــشف ســره وهتــك ســرته هكــذا شــاء . رجالــه ضــعفاء بزعمــه فاحلــديث إذا ال يــصح
  .واحلمد هللا رب العاملني. بأيدى أهل حنلته

  ، فقال بعد أن)  تتمة الصواعق (و ) الصواعق احملرقة (  يف  ـ ابن حجر4
__________________  

  .خمطوط ـ استجالب ارتقاء الغرف) 1(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 2(
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) العلــل املتناهيــة ( وذكــر ابــن اجلــوزي لــذلك يف  « :روى احلــديث عــن بعــض املــصادر املعتــربة 
ّوهم أو غفلة عن استحضار بقية طرقه ، بل يف صحيح مسلم عن زيد بن أرقـم أنـه صـلى اهللا 

  .»ّعليه وسلم قال ذلك يوم غدير خم 
  .مث جعل يؤيد احلديث ويثبته بأقوال العلماء ورواياته الكثرية

) العلـل املتناهيـة (  ابـن اجلـوزي يف إيـراده يف ومل يـصب« ) : تتمة الصواعق ( وقال يف 
«.  

ــ المنــاوى 5 رجالــه موثقــون ، ورواه ابــو يعلــى بــسند ال بــأس بــه ، : قــال اهليثمــي «  : ـ
  .)1(» ووهم من زعم ضعفه كابن اجلوزي . واحلافظ عبد العزيز ابن األخضر

  .عن املناوي بلفظه) القول املستحسن (  يف  ـ حسن زمان6
وقــد « : بعــد أن ذكــر احلــديث قــال ) الــصراط الــسوي (  يف ى القــادرى ـ الــشيخان7

علـــى عادتـــه يف ذلـــك ، غـــافال عمـــا ذكـــر ) واهياتـــه ( أخطـــأ ابـــن اجلـــوزي حيـــث ذكـــر هـــذا يف 
  .»مسلم يف صحيحه عن زيد بن أرقم 

  رواية ابن الجوزي حديث الثقلين  ـ 40
 يف )2() ب املسلـــسالت كتـــا( لقـــد عثرنـــا علـــى روايـــة ابـــن اجلـــوزي حـــديث الثقلـــني يف 

) العلل املتناهيـة يف األحاديـث الواهيـة ( سياق يدل على اعتقاده بصحته ، وأما إيراده إياه يف 
فلعلــه كــان قبــل روايتــه إيــاه ــذا الطريــق ، أو أنــه يقــدح يف طريقــه املــذكور هنــاك فقــط ، ان مل 

  :ت وعلى كل حال فهذا نص ما جاء يف املسلسال.  ..يكن غفلة أو تعصبا
__________________  

  .15 ـ 14 / 3فيض القدير ) 1(
 كتبهــا علــى بــن ملكــداد 581نــسخة دار الكتــب الظاهريــة ، وهــي نــسخة قدميــة كتبــت يف حيــاة املؤلــف ســنة ) 2(

 ، انظـر 27 ـ 6 ق 37وهـي ضـمن امـوع رقـم . اجلنـزى ويف آخرهـا قـراءات ومساعـات أمههـا مـا هـو خبـط املؤلـف
  .ب ـ  أ8وهذا احلديث يف الورقة  ) 40فهرس حديث ص ) الكتب الظاهرية فهرس خمطوطات دار 
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انـــا : انـــا حممــد بــن ناصــر قــال : قــال شــيخنا أدام اهللا أيامــه : » احلــديث اخلــامس  « 
ثنــا القاضــي : انــا أبــو عبــد اهللا حممــد بــن علــي العلــوي قــال : حممــد بــن علــي بــن ميمــون قــال 
ثنـا احلـسن بـن علـي بـن : احلـسني بـن حممـد الفـزاري قـال ثنـا : حممد بن عبـد اهللا اجلعفـي قـال 

ثنـا أبـو عبـد الـرمحن املـسعودي عـن احلـارث بـن : ثنا حيىي بن حسن بـن فـرات قـال : بزيع قال 
حــصرية عــن صــخر بــن احلكــم عــن حبــان بــن احلــارث االزدي عــن الربيــع بــن مجيــل الــضيب عــن 

  : مالك بن ضمرة 
يرد علي احلوض رايـة علـي أمـري  :ّليه وسلم قال ّعن أىب بكر أن رسول اهللا صلى اهللا ع

مـا : املؤمنني وامام الغر احملجلني ، وأقدم وآخذ بيده يف بياض وجهه ووجوه أصحابه ، فـأقول 
تبعنـا األكـرب وصـدقناه ووازرنـا األصـغر ونـصرناه وقاتلنـا :  فيقولون ؟خلفتموين يف الثقلني بعدي

 ال يظمئــون بعـــدها أبــدا ، وجـــه امــامهم كالـــشمس ردوا رواء ، فيــشربون شـــربة: معــه ، فـــأقول 
  .يف السماءم الطالعة ووجوههم كالقمر ليلة البدر أو كأضوإ جن

اشـهدوا : اشهدوا علي عند اهللا ان أبا الفضل بن ناصر حدثين ذا قـال : قال الشيخ 
بــا عبــد اشــهدوا علــي عنــد اهللا ان أ: علــي عنــد اهللا ان أبــا الغنــائم بــن النرســي حــدثين ــذا قــال 

اشهدوا علـي عنـد اهللا ان القاضـي حممـد بـن عبـد : اهللا حممد بن علي العلوي حدثين ذا قال 
اشــهدوا علــي عنــد اهللا ان احلــسني بــن حممــد بــن الفــرزدق حــدثين ــذا : اهللا حــدثين ــذا قــال 

اشـهدوا علـي عنـد : اشهدوا علي عند اهللا ان احلسن بن علي بن بزيع حدثين ذا قـال : قال 
اشهدوا علي عند اهللا أن أبا عبد الرمحن حـدثين ـذا :  ان حيىي بن حسن حدثين ذا قال اهللا

اشـهدوا علـي عنـد اهللا : اشهدوا علي عنـد اهللا ان احلـارث بـن حـصرية حـدثين ـذا قـال : قال 
اشــهدوا علــي عنــد اهللا ان حبــان بــن احلــارث حــدثين : ان صــخر بــن احلكــم حــدثين ــذا قــال 

اشـهدوا علـي : اشهدوا علي عند اهللا ان الربيع بن مجيل الضيب حـدثين ـذا قـال : ذا ، قال 
اشـــهدوا علـــي عنـــد اهللا ان أبـــا ذر الغفـــاري : عنـــد اهللا ان مالـــك بـــن ضـــمرة حـــدثين ـــذا قـــال 

ّاشهدوا علي عند اهللا ان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم حـدثين ـذا قـال : حدثين ذا قال  ّ
  هللا اناشهدوا علي عند ا: 
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  .» حدثين ذا عن اهللا جل وجهه وتقدست أمساؤه 7جربئيل 



 

 *)3(*   

  قدح ابن تيمية
   : 2ّقال ابن تيمية يف كتابه الذي ألفه ردا على العالمة احللي 

ّاين تـارك فـيكم مـا ان   :6مـا رواه اجلمهـور مـن قـول النـيب  ـ العاشـر: قـال الرافـضي « 
 6وقـال . رتيت أهـل بيـيت ولـن يفرتقـا حـىت يـردا علـي احلـوضمتسكتم به لن تضلوا كتاب اهللا وع

 وهــذا يــدل علــى .قأهــل بيــيت فــيكم مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــى ومــن ختلــف عنهــا غــر :
وجوب التمسك بقول أهل بيته وعلي سيدهم ، فيكون واجب الطاعة على الكل فيكون هو 

  .االمام
  : واجلواب من وجوه 

قــام فينــا  :يف صــحيح مــسلم عــن زيــد بــن أرقــم قــال احلــديث الــذي ظ ان لفــ ـ أحــدها
ّرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم مبـاء يـدعى مخـا بـني مكـة واملدينـة فقـال  امـا بعـد أيهـا النـاس : ّ

  امنا أنا بشر يوشك أن يأتيين رسول ريب فأجيب 
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. سكوا بـهّريب ، واين تارك فيكم ثقلني كتاب اهللا فيه اهلدى والنور ، فخذوا بكتاب اهللا واستم
  .وأهل بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت: فحث على كتاب اهللا ورغب فيه مث قال 

وهــذا اللفــظ يــدل علــى أن الــذي أمــر بالتمــسك بــه وجعــل املتمــسك بــه ال يــضل هــو 
يف صـــحيح مـــسلم عـــن جـــابر يف حجـــة ا كتــاب اهللا ، وهكـــذا جـــاء يف غـــري هـــذا احلـــديث كمــ

تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به ، كتـاب قد  :الوداع ملا خطب يوم عرفة وقال 
. نــشهد انــك قــد بلغــت وأديــت ونــصحت: قــالوا ؟ اهللا ، وأنــتم تــسألون عــين فمــا أنــتم قــائلون

  .اللهم اشهد ـ ثالث مرات: فقال بإصبعه السبابة يرفعها اىل السماء وينكبها اىل الناس 
، فهــذا رواه الرتمــذي ، » ي احلــوض وعــرتيت فإمــا مل يفرتقــا حــىت يــردا علــ«  امــا قولــهو

  .وقد سئل عنه أمحد ، وضعفه غري واحد من أهل العلم وقالوا أنه ال يصح
: وقد أجاب عنه طائفة مبا يدل على ان أهل بيته كلهم ال جيتمعون على ضـاللة قـالوا 

 وحنن نقول بذلك ، كما ذكر ذلك القاضـي أبـو يعلـى وغـريه ، لكـن أهـل البيـت مل يتفقـوا وهللا
احلمـــد علـــى شـــيء مـــن خـــصائص مـــذهب الرافـــضة ، بـــل هـــم املـــربءون املنزهـــون عـــن التـــدنس 

  .)1(» بشيء منه 
  : هذا الكالم يشتمل على أباطيل و

  دعوى عدم داللة الحديث على وجوب التمسك بالعترة ـ 1
علــــى وجــــوب ) صــــحيح مــــسلم ( أمــــا مــــا زعمــــه مــــن داللــــة لفــــظ حــــديث الثقلــــني يف 

باالضــافة  ـ وأنـه ال داللـة فيـه علـى وجـوب التمـسك بـالعرتة ، فهـوالتمـسك بالكتـاب فقـط ، 
وملـا كـان كـالم الـشيخ . يفيـد سـوء فهمـه وكثـرة ومهـه ـ اىل بعده عن دأب احملدثني وأهـل الكـالم

  وهو ـ حممد أمني بن حممد معني السندي
__________________  

  .105 ـ 104 / 4منهاج السنة ) 1(
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حــول روايــة مــسلم املــذكورة كافيــا يف الــرد علــى هــذا  ـ ة املتــأخرينمــن أكــابر حمــدثي أبنــاء الــسن
  :الزعم الفاسد ، فاننا ننقله بنصه 

  تحقيق محمد أمين السندي في معنى الحديث 
ووجـــدنا يف أهـــل البيـــت ســـالم اهللا تعـــاىل علـــيهم أمجعـــني وحتيتـــه ، حـــديث التمـــسك « 

م بـن احلجـاج القـشريي يف صـحيحه أبو احلـسني مـسلو املشهور ، وفتشنا عن خمرجيه ، فإذا ه
ّقــام فينــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خطيبــا ،  :، ولفظــه مــن حــديث زيــد بــن أرقــم قــال  ّ

امــا بعــد يــا أيهــا النــاس امنــا أنــا بــشر مــثلكم يوشــك أن يــأتيين : فحمــد اهللا وأثــىن عليــه مث قــال 
 اهللا عــز وجــل فيــه اهلــدى رســول ريب عــز وجــل فأجيبــه ، واين تــارك فــيكم الثقلــني أوهلمــا كتــاب

وأهــل : والنــور ، فتمــسكوا بكتــاب اهللا عــز وجــل وخــذوا بــه ، وحــث فيــه ورغــب فيــه ، مث قــال 
  .بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت ـ ثالث مرات ـ احلديث

فنظرنـــا فيـــه فوجـــدناه يعـــرب عـــن القـــرآن واهـــل البيـــت بـــالثقلني ، وهـــو كـــل نفـــيس خطـــري 
ت وخطـــرهم وصـــوم مـــن قبيـــل كـــل تلـــك األوصـــاف الـــيت مـــصون ، ففهمنـــا نفاســـة أهـــل البيـــ

للقرآن ، للجمع بينهما بذلك ، وعلمنا أن هذه األوصاف وغريها للقرآن ، يرجع عمـدا اىل 
إفـــادة علـــوم املعـــارف االهليـــة واالحكـــام الـــشرعية ، فظننـــا أـــا يف أهـــل البيـــت علـــى منواهلـــا يف 

ّبقوله صلى اهللا عليه وسلم يف هـذا ا دنا يف هذالقرآن راجعة اىل إفادة تلك العلوم ، وقد اعتض ّ
فــان النــيب ال ، » يوشــك أن يــأتيين رســول ريب فأجيبــه واين تــارك فــيكم الثقلــني «  :احلــديث 

يوصـــى أمتـــه بعـــده اال بالقيـــام علـــى احلـــق والـــسنة ، فـــرتك الثقلـــني فيهـــا والوصـــية مـــا لـــيس اال 
ّلكوما خليفتني منه صلى اهللا عليه وسلم يف ا   .إلرشاد اىل ذلكّ

فظننا أنه كمـا وقـع التـصريح بالتمـسك بكتـاب اهللا فكـذا املـراد التمـسك بأهـل البيـت ، 
بقرينـة القـرين أو فهمـه » ثانيهما « عطفا على أوهلما بتقدير لفظ » أهل بييت « ان كان قوله 

  »كتاب اهللا « من غري تقدير ، وال صحة لعطفه على 
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علـى مبالغـة التثليـث » أذكركم اهللا «  قولها لثاين رأسا ، فحملنللزوم كوما أولني وعدم ذكر ا
فيــه علــى التــذكري بالتمــسك ــم والــردع عـــن عــدم االعتــداد بــأقواهلم وأحــواهلم وفتيــاهم وعـــدم 

 ــ» فتمـسكوا بكتـاب اهللا «  :قولـه  يف» بكتـاب اهللا « وان كان عطفا على . األخذ مبذهبهم
وفيهم كونه ثاين األمرين مـن األمـر بالتمـسك كـاألول ،  ـ وهو القريب الظاهر من الوجه االول

  .كان التصريح بالتمسك م يف حديث مسلم هذا كالتمسك بالقرآن
وهــــذا كلــــه يف لفــــظ هــــذا احلــــديث بنــــاء علــــى ظــــاهر الكــــالم ، فانتظرنــــا لفظــــا يف هــــذا 

نـه ا ـ وقـال حـسن غريـب ـ الرتمـذي أخـرجا احلديث يفسر حـديث مـسلم علـى مـا فهمنـا ، فـإذ
ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال  ّاين تـــارك فـــيكم مـــا ان متـــسكتم بـــه لـــن تـــضلوا بعـــدي ، أحـــدمها  :ّ

أعظم من اآلخر ، كتاب اهللا عز وجل حبل ممدود من السماء اىل األرض ، وعـرتيت أهـل بيـيت 
  .، ولن يفرتقا حىت يردا علي احلوض ، فانظروا كيف ختلفوين فيهما

 م ، وبـأن اتبـاعهم كاتبـاع القـرآن علـى احلـق الواضـح فنظرنا فإذا هو مصرح بالتمسك
، وبــأن ذلــك امــر متحــتم مــن اهللا تعــاىل هلــم ، وال يطــرأ علــيهم يف ذلــك مــا خيالفــه حــىت الــورود 

«  :قولـــه و علـــى احلـــوض ، وإذا فيـــه حـــث بالتمـــسك مـــا بعـــد حـــث علـــى وجـــه ابلـــغ ، وهـــ
 ظاهر يف معىن فـسره علـى فقلنا حديث مسلم حديث صحيح» فانظروا كيف ختلفوين فيهما 

ّذلــك املعــىن حــديث حــسن آخــر ، فثبــت معنــاه نــصا مــن بعــد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ،  ّ
  .فآمنا به يف نظائره من صحاح األحاديث ، واحلمد هللا رب العاملني

ومـــع هـــذا مل نـــال جهـــدا يف طلـــب الطـــرق األخـــرى تزيـــد الـــصحة علـــى الـــصحة ويؤيـــد 
ّاىن أوشــك أن أدعــي فأجيــب ، واين : ولفظــه  د يف مــسندهأخــرج أمحــا بعــضها بعــضا ، فوجــدن

تــارك فــيكم الثقلــني ، كتــاب اهللا عــز وجــل حبــل ممــدود مــن الــسماء اىل األرض ، وعــرتيت أهــل 
بييت ، وان اللطيف اخلبري أخربين أما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض ، فانظروين مبا ختلفوين 

  .وسنده ال بأس بها فيهم
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ّ أن كــل اخباراتـه صـلى اهللا عليــه وسـلمفازددنـا منـه  ـ وان كـان وحيـا مــن اهللا سـبحانه ـ ّ
وفيــه  ، »أخـربين اللطيـف اخلبـري «  :فقـال ه لكـن هـذا وحـي أظهـره بـه وأســنده اىل اهللا سـبحان

مــن تأكــد أخبــار كــوم علــى احلــق كــالقرآن ، وصــوم أبــدا عــن اخلطــأ كــالوحي املنــزل مــا ال 
ّقوله صلى اهللا عليه وسلم  نوفيه ا. خيفى على اخلبري  ـ ليس بدعاء جمـرد» اما لن يفرتقا «  :ّ

 قولـه يف بعـض الروايـاتن بل هو اخبار من اهللا سبحانه وتعـاىل ، وا ـ على بعد أن يكون مرادا
  .دعاء جماب متحتم بأخبار اللطيف تعاىل» اين سألت هلما ذلك « 

لـومهم كـسرايته يف القـرآن ، أو ومن جتلي ألفاظ لطفه أن سـرى روح القـدس احلـق يف ع
سرى سر االحتاد بني مداركهم وبني القـرآن فنيطـت بـه أشـد نيـاط لـن يتفرقـا بـسببه أبـدا ، واىل 

  .ذلك التلويح باختيار اللطيف هاهنا من بني امساء اهللا تعاىل
وعدم االفرتاق هذا بينهما امنا هو يف احلكم ، فال حيكمون حبكم ال حيكم به الكتـاب 

نة يف هذا احلديث داخل يف الكتاب على ما صرحوا به ، فظـاهر احلـث بالتمـسك ـم ، والس
التمسك بأخذ االحكام االهلية منهم ، دليله قرام يف ذلك بكتاب اهللا واالخبار برتتـب عـدم 
الضالل عليه كما بالتمسك بالكتاب ، فال احتمال الن حيمل التمسك م من حيث املـودة 

  .حلديث وكان ذلك ظاهر من هذا احلديث كما ذكرنا كالنص بهوالصلة م يف هذا ا
ولكــن مــع هــذا انتظرنــا مــا يــدل علــى تــصريح التمــسك ــم يف أخــذ العلــوم مــن حــديث 

وتعلمـوا مـنهم «  :قـد ورد يف خـرب قـريش ا آخر ، فيفـسر هـذا احلـديث ويعينـه يف ظـاهره ، فـإذ
مـــاء قـــريش فأهـــل البيـــت أوىل مـــنهم فقلنـــا إذا ثبـــت هـــذا العمـــوم يف عل ، »فـــإم اعلـــم مـــنكم 

  .بذلك ، ألم امتازوا عنهم خبصوصيات ال تشاركهم فيها بقيتهم
وملـــا كـــان هـــذا بطريـــق داللـــة الـــنص انتظرنـــا نـــصا فـــيهم يـــدلنا علـــى إمـــامتهم يف العلـــم ، 

ّقولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ا فوجـــدن » احلمـــد هللا الـــذي جعـــل فينـــا احلكمـــة أهـــل البيـــت «  :ّ
   احلكماء العارفون العلماء الوارثون الذين وقع احلثفعلمنا ام
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أخـــرج الثعلـــيب يف ا علـــى التمـــسك يف ديـــن اهللا تعـــاىل وأخـــذ العلـــوم عـــنهم ، وأيـــدنا يف ذلـــك مـــ
ً واعتصموا بحبل اهللا جميعا (: تفسري قوله تعاىل  ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ َِ َ حنـن حبـل  : قـال 2 عن جعفر الصادق )ْ

ُعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تـفرقوا َ وا(: اهللا الذي قال اهللا تعاىل   َ َ َ ًُ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ   . انتهى)ْ
وكيــف ال وهــم أحــد الثقلــني ، فكمــا أن القــرآن حبــل ممــدود مــن الــسماء فكــذلك اهــل 

 خمــربا )ع(وقــد قــال قــائلهم . هــذا البيــت املقــدس صــلوات اهللا تعــاىل وتــسليماته علــيهم أمجعــني
  :عن نفسه القدسي وسائر رهطه املطهرين 

  ا كتـــــــــــــــــــــاب اهللا انـــــــــــــــــــــزل صـــــــــــــــــــــادقافينــــــــــــــــــــو

  
  فينــــــــــــا اهلــــــــــــدى والــــــــــــوحي واخلــــــــــــري يــــــــــــذكرو  

  

وممـا نـزل فـيهم مـن الكتـاب اآليـة املتقدمـة ، وقـد ذكـر مجلـة مـا نزلـت فـيهم مـن اآليـات 
  .الشيخ أبو الفضل ابن حجر يف الصواعق فليطلب فيه

ات ثبـت عـن سـيد الـساجدين عليـه وعلـى آبائـه التـسليمات الناميـا وكذلك أيدنا فيـه مـ
وا (: انه إذا كان تلى قولـه تعـاىل  :املباركات والتحيات الطيبات الزاكيات  ُـ يـا أيـها الـذين آمن َ َ ِ  َـ َ

َاتـقـــوا اهللا وكونــــوا مــــع الــــصادقين  ِ ِ  َ َ ُ ُ َُ َ ( يقـــرأ دعــــاء طـــويال يــــشتمل علــــى طلـــب اللحــــوق بدرجــــة 
فــارقون الئمــة الــدين الــصادقني والــدرجات العليــة ، وعلــى وصــف احملــن ومــا انتحلتــه املبتدعــة امل

وذهب آخرون اىل التقصري يف أمرنـا ، واحتجـوا مبتـشابه القـرآن « : والشجرة النبوية ، مث يقول 
فــإىل مـن يفـزع خلـف هـذه االمـة وقــد « : اىل ان قـال » فتـأولوا بـآرائهم ، وامـوا مـأثور اخلـرب 

: ا واهللا تعـاىل يقـول درست أعالم امللة ودانت االمة بالفرقة واالختالف ، يكفر بعـضهم بعـض
ُ وال تكونوا كالذين تـفرقوا واختـلفوا من بـعد مـا جـاءهم اْلبـينـات ( َ َ ُْ ُ َْ ِ ِِ ُ َ ََ َ ْ َ َُ  َ ََ  ُ  ، فمـن املوثـوق بـه علـى )ُ

إبــالغ احلجــة وتأويــل احلكــم ، اال أهــل الكتــاب وأبنــاء أئمــة اهلــدى ومــصابيح الــدجى ، الــذين 
ع اخللـــق ســـدى مـــن غـــري حجـــة ، هـــل تعرفـــوم أو احـــتج اهللا تعـــاىل ـــم علـــى عبـــاده ، ومل يـــد

جتــــدوم اال مــــن فــــروع الــــشجرة املباركــــة ، وبقايــــا الــــصفوة الــــذين أذهــــب اهللا عــــنهم الــــرجس 
ذكـــره ابـــن حجـــر يف  و.انتهـــى» وطهـــرهم وبـــرأهم مـــن اآلفـــات ، وافـــرتض مـــودم يف الكتـــاب 

  .قالصواع
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ــم مبــا ال ريبــة فيــه اال ملــن فعلمنــا مــن كــالم األئمــة علــيهم رضــوان اهللا معــىن التمــسك 
  .ارتابت قلوم فهم يف ريبهم يرتددون

وهـل يـدخل يف أهـل بيتـه نـساؤه أو يـتمحض ذلـك بالـصدق علـى : ومع هذا كلـه قلنـا 
ّولده صلى اهللا عليه وسلم ، ففتشنا عن ذلك فوجدن يف صحيح مـسلم بروايـة يزيـد بـن حيـان ا ّ

ال وامي اهللا ان املـرأة تكـون مـع الرجـل :  قـال ؟ؤهمـن أهـل بيتـه نـسا: فقلنـا  2عن زيد بن أرقـم 
العــصر مــن الــدهر مث يطلقهــا فرتجــع اىل أبيهــا وقومهــا ، أهــل بيتــه أصــله وعــصبته الــذين حرمــوا 

  .الصدقة بعده
: أيـضا ، فقيـل لزيـد  رواية أخرى عنه يف مـسلم  تفسري2وهذه الرواية عن زيد بن أرقم 

بلـى ان نـساءه مـن أهـل بيتـه ، ولكـن أهــل :  قـال ؟همـن أهـل بيتـه ، ألـيس نـساؤه مـن أهـل بيتــ
  .بيته من حرم عليهم الصدقة بعده ـ احلديث

ان نـــساءه مـــن أهـــل بيـــت » بلـــى ان نـــساءه مـــن أهـــل بيتـــه «  :قولـــه  وتبـــني أن معـــىن
ســكناه الــذين امتــازوا بكرامــات وخــصوصيات كثــرية ، ال مــن اهــل بيــت نــسبه وامنــا أولئــك مــن 

ح بذلك االيب يف شرح مسلم مجعـا بـني الروايـات ، بـل تـصحيحا حرمت عليهم الصدقة ، صر
  .إخل» ولكن أهل بيته «  :بقوله ة لالستدراك يف الرواية الواحد

وهــــذا التحقيــــق يف تفــــسري أهــــل البيــــت باحلــــديث الــــصحيح يعــــني املــــراد مــــنهم يف آيــــة 
 اخلمـــسة التطهـــري ، مـــع نـــصوص كثـــرية مـــن األحاديـــث الـــصحاح املناديـــة علـــى أن املـــراد مـــنهم

ولنــا وريقــات يف حتقيــق ذلــك جملــد يف دفرتنــا جيــب . الطــاهرة رضــوان اهللا تعــاىل علــيهم أمجعــني
  .على طالب احلق الرجوع اليه

ّوملا وجدنا هذا يف صحيح مسلم علمنا أـم أبنـاؤه صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فـإذا انـضم  ّ
ثرهـا يف املقامـات األربعـة مـن اىل ذلك ما ورد من االخبار يف األئمة االثين عشر ممـا بـسطنا أك

  .بالرتتيب بسطناها» مواهب سيد البشر يف حديث األئمة االثين عشر «  بـ كتابنا املسمى
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وما اجتمـع عليـه الـسلف واخللـف مـن غـزارة علـوم هـذا العـدد املبـارك وخـرقهم العوائـد ، 
فئــة الفائقــة علــى ومــا اختــصوا بــه مــن املزايــا البــاهرة مــن بــني ســائر الرجــال االبطــال مــن هــذه ال

معاصــريها يف كــل عــصر ، تــيقن بــأم االوىل بــصدق أحاديــث التمــسك علــيهم مــن غــريهم ، 
وان كانـــت فيهـــا االشـــارة اىل عـــدم انقطـــاع متأهـــل مـــنهم للتمـــسك بـــه اىل القيامـــة ، كمـــا أن 

نـا هلـذا كـانوا أما و:وقـال . كذلك قاله ابن حجر ـ وهو الثقل اآلخر القرين م ـ الكتاب العزيز
ّقولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ك ، ويـــشهد لـــذلث كمـــا جـــاء بـــه احلـــديألهـــل األرض  يف كـــل  :ّ

مث أحـق مـن يتمـسك بـه مـنهم امـامهم وعـاملهم : وقـال  .خلف مـن أمـيت عـدول مـن أهـل بيـيت
علــي : علــي بــن اىب طالــب رضــي اهللا تعــاىل عنــه ، ومــن مث قــال أبــو بكــر رضــي اهللا تعــاىل عنــه 

  .انتهى كالمه ـ ذي حث على التمسك م ، فخصه ملا قلناهعرتة رسول اهللا أي ال
مث ملــا فرغنــا مــن ختــريج احلــديث ومــا دل عليــه ، ومــا تعــني فيــه ممــن هــو املــراد مــن أهــل 
البيـــت ، نظرنـــا يف تعـــدد طرقـــه فوجـــدنا لـــه طرقـــا كثـــرية وردت عـــن نيـــف وعـــشرين صـــحابيا ، 

ل ذلـك حبجـة الـوداع وبعرفـة ، ويف وفحصنا أيضا عن أنه أين ورد ، فوجـدنا يف بعـض طرقـه قـا
ّآخـــر أنـــه قـــال بغـــدير خـــم ، ويف آخـــر أنـــه قـــال باملدينـــة يف مرضـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وقـــد  ّ

فعلمنـا . امتألت احلجرة بأصحابه ، ويف آخر أنه قال ملـا قـام خطيبـا بعـد انـصرافه مـن الطـائف
ّ اال يف مــشهد معتــىن بــه أن هلــذا احلــديث شــأنا عظيمــا ، فانــه مل يــذكر وروده أحــد مــن الــرواة

  .غاية االعتناء
ولكنا طلبنـا هلـذه الروايـات املتـضادة يف الـورد مجعـا ، فوجـدنا قـد سـبق اهـل اخلـرب باهلـام 

وال تناىف يف ذلك ، إذ ال مـانع مـن أنـه كـرر علـيهم ذلـك يف تلـك املـواطن كلهـا : اجلمع فقال 
 ان 2وايــة عنــد الطــرباين عــن ابــن عمــر يف ر و، اهتمامـا بــشأن الكتــاب العزيــز والعــرتة الطــاهرة ،

ّآخر مـا تكلـم بـه النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ فـازداد بعـد . انتهـى» اخلفـوين يف أهـل بيـيت «  :ّ
  كما ال خيفى على من له ـ اجلمع شأنا على شأن لرتداده يف هذه املشاهد بأمجعها
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  .حس
ا ينـــوط بـــه لفظـــا ّـــوإذ قـــد ثبـــت صـــحة هـــذا احلـــديث ومـــا مـــر عليـــك مم  ومعـــىن وداللـــة ، ّ

وانضمت اليه آية التطهري بتفسريها اليت يدل عليها األحاديـث الـصحيحة فـال وجـه الن ميـرتي 
من له أدىن انصاف يف أن من صدق عليهم هذا احلديث واآلية من غـري شـائبة ، وهـم األئمـة 

ّاالثنــا عــشر مــن أهــل البيــت وســيدة نــساء العــاملني بــضعة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســل م أم ّ
األئمة الزهراء الطاهرة ، علـى أبيهـا وعليهـا الـصالة والـسالم ، ال شـائبة يف كـوم معـصومني ، 

 مبــا خيــصه مــن حــديث قفــاء األثــر وعــدم اخلطــأ علــى مــا متــسك بــه الــشيخ 7كاملهــدي مــنهم 
  . ..)1( » 2األكرب 

  تحريف زيد بن أرقم الحديث  ـ 2
 بـد مـن التنبيـه علـى أن مـا جـاء يف صـحيح وبعد االطالع علـى هـذا الكـالم املتـني ، ال

مسلم من لفظ حديث الثقلني الذي اغـرت بـه ابـن تيميـة ، امنـا كـان تـصرفا وحتريفـا مـن زيـد بـن 
أرقــم عنــد إلقــاء احلــديث اىل يزيــد بــن حيــان واحلــصني بــن ســربة وعمــرو بــن مــسلم ، وهــذا غــري 

عنـد مـا استـشهد بـه »  مـن كنـت مـواله«  :حـديث م مستبعد من مثل زيد بن أرقم الـذي كـت
ر ، حــىت ابــتاله أمــري املــؤمنني عليــه الــصالة والــسالم ، كمــا أســلفنا ذلــك يف جملــد حــديث الغــدي

مــن كنــت « بــل عــدم وجــود . عليــه بــه يف دار الــدنيا ، واآلخــرة أدهــى وأمــر) ع(اهللا مبــا دعــا 
يؤيـد ذلـك ، ـ  رغم كون سياقه شارحا لقضية الغدير ـ يف حديث الثقلني برواية مسلم» مواله 

امنــا » كــل مــن حــرم عليــه الــصدقة «  بـــ يف هــذا احلــديث» اهــل البيــت « مــع ان تفــسريه لفــظ 
هــو تفــسري مــن عنــده ، ولــذلك قــال احلــافظ الكنجــي الــشافعي بعــد حــديث زيــد ابــن أرقــم مــا 

  : نصه 
  :غري مرضى ، ألنه قال » أهل البيت « ان تفسري زيد : قلت « 

__________________  
  .227 ـ 231راسات اللبيب يف االسوة احلسنة باحلبيب د) 1(
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وهــم ال ينحــصرون يف املــذكورين ، فــان بــين املطلــب يــشاركوم . أهــل البيــت مــن حــرم الــصدقة
 عــن 2يف احلرمـان ، والن آل الرجـل غـريه علـى الـصحيح ، فعلــى قـول زيـد خيـرج امـري املـؤمنني 

ت علــي وفاطمـــة واحلـــسنان رضـــي اهللا أن يكــون مـــن أهـــل البيـــت ، بــل الـــصحيح أن أهـــل البيـــ
ّ ان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خــرج ذات رواه مــسلم بأســناده عــن عائــشةا عــنهم ، كمــ ّ

غدوة وعليه مرط مرحل من شعر أسود ، فجاء احلسن بن علي فأدخله ، مث جـاء احلـسني بـن 
ُمنـــا يريـــد اهللا ِ إ:علـــي فأدخلـــه ، مث جـــاءت فاطمـــة فأدخلهـــا ، مث جـــاء علـــي فأدخلـــه ، مث قـــال  ُ ُِ 

ًليذهب عنكم الرجس أهل البـيت ويطهركم تطهريا ِ ْ َُ ْ َُ َ ُ َ ِ َْ ُْ َ ْ َ َ ْ  ُ َْ َ ِ ِْ .  
» أهــل البيــت « : وهــذا دليــل علــى أن أهــل البيــت هــم الــذين نــاداهم اهللا تعــاىل بقولــه 

  .وأدخلهم الرسول يف املرط
أنـــه ملـــا نزلـــت آيـــة املباهلـــة دعـــا رســـول أيـــضا روى مـــسلم بأســـنادهو

ّ
ّ اهللا صـــلى اهللا عليـــه 

  .)1(» اللهم هؤالء أهل بييت « : ّوسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال 
  .هذا اىل غريه من شواهد حتريفه يف هذه الرواية ، كما ال خيفى على الناظر البصري

ّومع ذلـك فـان احلـق ال بـد أن يعلـو ويظهـر ، ولـذلك فـان زيـدا نفـسه قـد روى حـديث 
ّ صلى اهللا عليه وسلم ، وفيه األمر بالتمـسك بأهـل بيتـه الثقلني عن رسول اهللا  واتبـاعهم :ّ

و ) صحيح الرتمذي ( ، والنهي عن التقدم عليهم والتخلف عنهم ، كما ال خيفى على ناظر 
و للحـاكم )  املـستدرك (و للطـرباين )  املعجـم الكبـري (و البن األنباري )  كتاب املصاحف (
  .وغريهاالبن املغازيل )  املناقب (

  الحديث عن جابر عند مسلم محرف  ـ 3
  مدعيا بأن) صحيح مسلم ( وأما متسكه حبديث جابر الذي جاء يف 

__________________  
  .54كفاية الطالب ) 1(
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ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم مل يأمر اال بالتمسك بالكتاب ، فهو أيضا باطل واضح ّ ّ.  
جـاء يف روايـة الرتمـذي ، وفيـه  ـ  كمـا ذكـروان جـاء يف مـسلم حمرفـا ـ الن حـديث جـابر

  : وهذا نصه . :األمر الصريح بالتمسك بأهل البيت 
حدثنا نصر بن عبد الرمحن الكويف ، نا زيد بن احلسن ، عن جعفر بن حممـد ، عـن « 

ّرأيت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف حجتـه يـوم عرفـة  :أبيه ، عن جابر بن عبد اهللا قال  ّ
ّيا أيها الناس اين تركت فـيكم مـا ان أخـذمت : قته القصواء خيطب ، فسمعته يقول وهو على نا

  .)1(» به لن تضلوا ، كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت 
ولقــد كــان األحــرى بــه أال يتطــرق اىل هــذا احلــديث بلفظــه الــذي جــاء يف مــسلم فــضال 

  .»إذا مل تستح فاصنع ما شئت « عن االحتجاج به ، ولكن 

  » .  ..وعترتي فإنهما لن يفترقا« ف دعوى ضع ـ 4
 رواه ّوعـــرتيت فإمـــا لـــن يفرتقـــا حـــىت يـــردا علـــي احلـــوض فهـــذا قولـــها وأمـــ« : وأمـــا قولـــه 

، » انـه ال يـصح : وقد سئل عنـه أمحـد ، وضـعفه غـري واحـد مـن أهـل العلـم وقـالوا  ، الرتمذي
  : فيشتمل على غرائب وأباطيل 

ّ عليــه وسـلم باتبــاع عرتتـه جــاء يف روايـة الرتمــذي ّيفيـد كالمـه أن أمــره صـلى اهللا: االول 
خاصة ، ومفهومه أنه مل يروه غريه ، وقد علمت سابقا رواية مجهور علمـائهم حـديث الثقلـني 

  .األمر بتمسك واتباع الكتاب وعرتته
ّقوله صلى اهللا عليه وسلم ة يفيد كالمه أن رواي: الثاين  فإمـا لـن يفرتقـا حـىت يـردا «  :ّ

ـــار حـــديث » وض ّعلـــي احلـــ خاصـــة بالرتمـــذي ، لكـــن قـــد علمـــت روايـــة أكثـــر علمـــائهم الكب
ركني الفـزاري ، وعبـد امللـك العزرمـي ، واألعمـش : الثقلني مشتمال على هذه العبارة ، ومنهم 

  ، وابن إسحاق ، وإسرائيل بن يونس
__________________  

  .219 / 2صحيح الرتمذي ) 1(
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دي ، وحممــــد بــــن طلحــــة اليــــامي ، واليــــشكري ، وشــــريك ، الــــسبيعي ، وعبــــد الــــرمحن املــــسعو
والــضيب جريــر بــن عبــد احلميــد ، وحممــد بــن الفــضيل الــضيب ، وعبــد اهللا ابــن زهــري اهلمــداين ، 
وأبو أمحد الزبريي ، وأبو عامر العقدي ، وأسود بن عامر الشامي ، وحيىي بن محاد الشيباين ، 

، وأمحــد بــن حنبــل ، وعبــد بــن محيــد الكــشي ، وابــن ســعد ، واملخرمــي ، وابــن بقيــة الواســطي 
وعبـاد بــن يعقــوب األســدي ، واجلهــضمي ، والعنـزي ، والطريقــي ، والرقاشــي ، وحممــد بــن أيب 
العوام الرياحي ، واحلكيم الرتمذي ، وعبد اهللا بن أمحد ، والبـزار ، والقبـاين ، والنـسائي ، وأبـو 

البغوي ، وابن األنباري ، وابـن عقـدة واجلعـايب يعلي ، والطربي ، والباغندي ، واألسفراييين ، و
، والطرباين ، والقطيعي ، واألزهري ، والذهيب ، واحلـاكم والثعلـيب ، وأبـو نعـيم ، وابـن عـساكر 

  . ..، والضياء املقدسي
مل نفهــم معنــاه ، وهــل الــسؤال عــن حــديث يفيــد » ســئل عنــه أمحــد « قولــه : الثالــث 

 امل خيرجـــه يف كتـــاب مناقـــب علـــي كمـــا ؟نده كمـــا تقـــدم أمل خيرجـــه أمحـــد يف مـــس؟القـــدح فيـــه
 ومـا املقتـضى لالعـراض عـن ؟ وما كان جواب أمحد عن هـذا الـسؤال؟ ومن كان السائل؟تقدم

   ؟إيراد جوابه
  .هذه أسئلة تتوجه اىل كالمه

ان جواب أمحد ال خيلـو امـا أنـه كـان تـضعيفا للحـديث أو تـصحيحا لـه ، : وهنا نقول 
كان جيب عليه ذكر اجلواب ، ألنه ان كان تضعيفا فلم مل يـذكره وهـو يؤيـد وعلى كال احلالني 

  . ..؟ وان كان تصحيحا فلم أعرض عنه وأسقطه وهو خيانة؟زعمه
وعلــي أي حــال فــان كالمــه هــذا عجيــب جــدا ، ويكفــي يف اجلــواب عنــه روايــة االمــام 

  .) املناقب (و ) املسند ( أمحد حديث الثقلني مصححا إياه يف 
فكــذب » فــضعفه غــري واحــد مــن أهــل العلــم وقــالوا انــه ال يــصح « وأمــا قولــه : ع الرابــ

   !وزور ، يأباه أقل الناس فضال عن شيخ اإلسالم
أحـدا ينكـر هـذا القـسم مـن  ـ بعـد الفحـص والتتبـع التـام ـ انـه ال جيـد أحـد: وباختـصار 

  حديث الثقلني ، وقد علمت سابقا نسبة البخاري انكار أصل
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اال أنـه مل ينكـر   ..مه اىل أمحد ، وكذلك طعن ابـن اجلـوزي يف احلـديث مـن أصـلهاحلديث ومتا
أحد منهم هذه الفقرة من احلديث ، اليت زعم ابن تيمية ان مجاعـة مـن أهـل العلـم قـالوا انـه ال 

  .يصح
أهـل  ـ رغم اطنابه يف مجيـع املقامـات وكثـرة تكلمـه يف كـل شـيء ـ ومل مل يذكر ابن تيمية

 ان كـان يطلـب االختـصار ـ  وليتـه ذكـر واحـدا مـنهم؟ هلذه اجلملـة مـن احلـديثالعلم املضعفني
  . ان هذا لعجيب..

 ـ ضـمن حـديث الثقلـني ـ صـحة هـذا القـسم مـن احلـديث ـ واحلمـد هللا ـ ولقـد علمـت
فيمــا تقــدم مــن الكتــاب ، بــل ثبــت إمجــاعهم علــى صــحته ، باالضــافة اىل تــصريح مجلــة مــنهم 

  .بذلك ، فراجع

  البن تيميةكالم آخر 
ومما هو جدير بالـذكر هنـا ان ابـن تيميـة قـال يف اجلـواب عـن حـديث الغـدير بعـد كـالم 

  : له 
وملا مل يذكر يف حجة الوداع امامة علي وال ما يتعلق باالمامة أصال ، ومل ينقل أحد « 

ال بإسناد صحيح وال ضعيف أنه يف حجة الوداع ذكر امامـة علـي بـل وال ذكـر عليـا يف شـيء 
طبــه ، وهــو امــع العــام الـذي أمــر فيــه بــالتبليغ العــام ، علـم ان امامــة علــي مل تكــن مــن مـن خ

الـــدين الـــذي أمـــر بتبليغـــه ، بـــل وال حـــديث املـــواالة وحـــديث الثقلـــني وحنـــو ذلـــك ممـــا يـــذكر يف 
اين تـــارك فـــيكم الثقلـــني  :انـــه بغـــدير خـــم قـــال ) يف صـــحيحه ( رواه مـــسلم ي إمامتـــه ، والـــذ

أذكركم اهللا يف أهـل بيـيت ـ . وعرتيت أهل بييت: كتاب اهللا وحض عليه مث قال فذكر  .كتاب اهللا
وامــا لــن  :وقــد رواه الرتمــذي وزاد فيــه ثالثــا ـ وهــذا ممــا انفــرد بــه مــسلم ومل يــروه البخــاري ، 

  .يفرتقا حىت يردا علي احلوض
 ، وقــد طعــن غــري واحــد مــن احلفــاظ يف هــذه الزيــادة ، وقــالوا اــا ليــست مــن احلــديث

والــذين اعتقــدوا صــحتها قــالوا امنــا تــدل علــى ان جممــوع العــرتة الــذين هــم بنــو هاشــم كلهــم ال 
  يتفقون على ضاللة ، وهذا قد قاله طائفة من أهل
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  .السنة ، وهو من أجوبة القاضي أيب يعلى وغريه
ّواحلــديث الــذي يف صــحيح مــسلم إذا كــان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــد قالــه فلــيس  ّ

 الوصية باتباع كتاب اهللا ، وهـذا أمـر قـد تقـدمت الوصـية بـه يف حجـة الـوداع قبـل ذلـك فيه اال
فتــذكري االمــة ــم  ، »أذكــركم اهللا يف أهــل بيــيت «  :قــال  ، وهــو مل يــأمر باتبــاع العــرتة ولكــن

يقتضي أن يذكروا ما تقدم األمر بـه قبـل ذلـك مـن اعطـائهم حقـوقهم واالمتنـاع مـن ظلمهـم ، 
فعلـم أنـه مل يكـن يف غـدير [  بيانـه قبـل غـدير خـم فعلـم انـه مل يكـن يف إمامتـه وهذا أمر تقـدم

  .)1(» ] خم أمر بشرع نزل إذ ذاك ، ال يف حق علي وال يف حق غريه ال إمامته وال غريها 

  الرد عليه من وجوه 
  : واجلواب عنه بوجوه 

المامـة أصـال ، ومل ّمل يذكر يف حجة الوداع امامة علـي وال مـا يتعلـق با« قوله  : االول
مــردود ، إذ ال » ّينقــل أحــد بإســناد صــحيح وال ضــعيف أنــه يف حجــة الــوداع ذكــر امامــة علــي 

ّخيفـى علـى املتتبـع ان النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم كـرر حـديث الثقلـني ّ بغـض النظـر عـن غـريه  ـ ّ
  . ...7ّيف حجة الوداع مرارا ، وهذا يثبت امامة علي أمري املؤمنني  ـ من النصوص
وال ذكـــر عليـــا يف شـــيء مـــن خطبـــه وهـــو امـــع العـــام الـــذي أمـــر فيـــه « قولـــه  : الثـــاني
  . إياه يف خطبه يف هذه احلجة ضمن أهل البيت6يكذبه ذكر النيب » بالتبليغ العام 

 خطــب يف حجــة الــوداع خطبــة خاصــة ذكــر فيهــا عليــا وأثبــت 6هـذا باالضــافة اىل أنــه 
  .عصمته وأفضليته ا

وبعـــث علـــي بـــن أيب طالـــب اىل جنـــران ليجمـــع صـــدقام «  : مـــا نـــصه قـــال ابـــن األثـــري
ّوجزيتهم ويعود ، ففعل وعاد ولقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة يف  ّ  

__________________  
  .85 / 4منهاج السنة ) 1(
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حجة الوداع ، واستخلف علـى اجلـيش الـذين معـه رجـال مـن أصـحابه وسـبقهم اىل النـيب فلقيـه 
 ، فعمــد الرجــل اىل اجلــيش فكــساهم كــل رجــل حلــة مــن البــز الــذي مــع علــي ، فلمــا دنــا مبكــة

اجلــيش خــرج علــي ليتلقــاهم فــرأى علــيهم احللــل فنزعهــا عــنهم ، فــشكاه اجلــيش اىل رســول اهللا 
ّصلى اهللا عليه وسلم ، فقام النيب خطيبا فقال  أيهـا النـاس ال تـشكوا عليـا فهـو ال خـشن يف : ّ

   .)1(»  اهللا ذات اهللا ويف سبيل
  .)2(رواه أيضا ابن هشام و

  .)3(أبو جرير الطربي و
ان امامــة علــي مل تكــن مــن الــدين الــذي أمــر بتبليغــه بــل وال حــديث « قولــه  : الثالــث

  : مردود مبا يأيت » املواالة وحديث الثقلني وحنو ذلك مما يذكر يف إمامته 
ّدعــوى عــدم ذكــر النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم اما ـ أوال  يف حجــة 7مــة امــري املــؤمنني ّ

  .الوداع باطلة كما مر
  . عليا يف شيء من خطبه فيها باطلة أيضا كما مر6دعوى عدم ذكره  ـ ثانيا
 امر بتبليغ كافـة األوامـر الـشرعية 6مبعىن أنه  ـ  مأمورا بالتبليغ العام6دعوى كونه  ـ ثالثا

يــع االحكــام النازلــة مــن اول ممنوعــة ، وذلــك لعــدم اشــتمال خطبتــه علــى مج ـ يف حجــة الــوداع
سـلمنا لكـن ال دليـل علـى ان مـا . بعثته اىل حـني حجتـه كمـا ال خيفـى ذلـك علـى مـن راجعهـا

 بعــد ذلــك بــأمر اهللا مل يكـن مــن الــدين يف شــيء ، إذ ال يتفـوه ــذا الكــالم ذو مــسكة 6بلغـه 
ن املــأمور وشــعور ، لكــن ابــن تيميــة ال يهمــه إخــراج حــديث الغــدير وحــديث الثقلــني مــن الــدي

  بالتبليغ به ، بل من الدين اإلسالمي
__________________  

  .126 / 2الكامل ) 1(
  .603 ـ 602 / 2السرية النبوية ) 2(
  .402 ـ 401 / 2تاريخ الطربي ) 3(
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  .7مطلقا ، وذلك لفرط بغضه وعداوته ألهل البيت وسيدهم امري املؤمنني 
 الوداع من األكاذيب الواضحة ، يـدل دعوى عدم ذكر حديث الغدير يف حجة ـ رابعا

  .على ذلك مراجعة روايات أئمة مذهبه ، وقد فصلنا ذلك يف جملد حديث الغدير
دعــوى عــدم ذكــر حــديث الثقلــني يف حجــة الــوداع جهــل أو جتاهــل ، ملــا قــد  ـ خامـسا

 قـال ذلـك يـوم عرفـة مـن حجـة الـوداع ، وكـذا يـوم غـدير خـم ضــمن 6ّعلمـت سـابقا ان النـيب 
الرتمــذي فــان مــن ) صــحيح (  لــه يــوم عرفــة نقــال عــن 6 ، وبــرغم أنــك مسعــت إيــراده خطبتــه

  .املناسب نقل خطبته تلك بكاملها

  خطبة الغدير في العقد الفريد
ّخطبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع «  :قال ابن عبد ربه  ّ :  

هللا مـــن شـــرور أنفـــسنا ومـــن ان احلمــد هللا ، حنمـــده ونـــستغفره ونتـــوب اليـــه ، ونعـــوذ بـــا« 
سيئات أعمالنا ، من يهدي اهللا فال مضل له ، ومن يـضلل فـال هـادي لـه ، واشـهد أن ال الـه 

أوصـيكم عبـاد اهللا بتقـوى اهللا ، وأحـثكم . اال اهللا وحده ال شريك لـه وأن حممـدا عبـده ورسـوله
  .على طاعة اهللا ، واستفتح بالذي هو خري

وا مــين أبــني لكــم ، فــاين ال أدري لعلــي ال ألقــاكم بعــد  امسعــ!أمــا بعــد ، يــا أيهــا النــاس
  .عامي هذا يف موقعى هذا

 ان دمـــاءكم وأمـــوالكم علـــيكم حـــرام اىل أن تلقـــوا ربكـــم ، كحرمـــة يـــومكم !أيهـــا النـــاس
 اللهـــم اشـــهد ، فمـــن كـــان عنـــده امانـــة ؟أال هـــل بلغـــت. هـــذا يف شـــهركم هـــذا يف بلـــدكم هـــذا

ن رىب اجلاهليـــة موضـــوع ، وان أول رىب أبـــدأ بـــه رىب عمـــي وا. فليؤدهـــا اىل الـــذي ائتمنـــه عليهـــا
وان دماء اجلاهلية موضوعة ، وان أول دم أبـدا بـه دم عـامر بـن ربيعـة . العباس بن عبد املطلب

  بن احلرث بن 
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وان مـــآثر اجلاهليـــة موضـــوعة ، غـــري الـــسدانة والـــسقاية ، والعمـــد قـــود ، وشـــبه . عبـــد املطلـــب
  .واحلجر ففيه مائة بعري ، فمن زاد فهو من أهل اجلاهليةالعمد قود ، ما قتل بالعصا 

 ان الــشيطان قــد يــئس أن يعبــد يف أرضــكم هــذه ، ولكنــه رضــى أن يطــاع !أيهــا النــاس
  .فيما سوى ذلك مما حتقرون من أعمالكم

ذين كفــروا حيلونــ!أيهــا النــاس ه ال َ إمنــا النــسيء زيــادة يف الكفــر يــضل ب َ ِِ ِ ُِ ُ َ َْ ِ ـ ـ ِــِ  َ ُ ُ ْ ِ ٌ َ ُ َ ه ِ ُه عامــا وحيرمون ـُ َـ ُ َُ َ ً
ُِعاما ليو ُاطؤا عدة ما حرم اهللاً َ َ َ  ِ ُ الـسماوات واألرض  ، وامنا الزمان قد استدار كهيئته يف خلق اهللا ِ

ْ إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف كتاب اهللا يـوم خلق الـسماوات واألرض ، منهـا ،  ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َُ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ً ْ َ َََ َ ْ ِ َ   ِ
ٌُربـعة حرمَأ ُ ٌَ َ ، ثالثة متواليات وواحد فرد ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب الذي بني مجـادى  ْ

  . اللهم اشهد؟وشعبان ، األهل بلغت
 ان لنــسائكم علـيكم حقــا وان لكــم علــيهن حقـا ، لكــم علــيهن اال يــوطئن !أيهـا النــاس

ال يــأتني بفاحــشة ، فــان فرشــكم غــريكم ، وال يــدخلن أحــدا تكرهونــه بيــوتكم اال بــاذنكم ، و
فعلن فان اهللا قد أذن لكم أن تعضلوهن وجروهن يف املضاجع وتضربوهن ضـربا غـري مـربح ، 

وان النــساء عنــدكم عــوار ال ميلكــن . فــان انتهــني وأطعــنكم فعلــيكم رزقهــن وكــسون بــاملعروف
وا اهللا يف ألنفـــــسهن شـــــيئا ، أخـــــذمتوهن بأمانـــــة اهللا ، واســـــتحللتم فـــــروجهن بكلمـــــة اهللا ، فـــــاتق

  .النساء واستوصوا ن خريا
أال .  امنــا املؤمنــون أخــوة ، فــال حيــل المــرئ مــال أخيــه اال عــن طيــب نفــسه!أيهــا النــاس

فــال ترجعــوا بعــدي كفــارا يــضرب بعــضكم أعنــاق بعــض ، فــاين قــد .  اللهــم اشــهد؟هــل بلغــت
  . اللهم اشهد؟األهل بلغت. تركت فيكم ما ان أخذمت به لن تضلوا ، كتاب اهللا وأهل بييت

 ان ربكـــــم واحـــــد ، وان أبـــــاكم واحـــــد ، كلكـــــم الدم وآدم مـــــن تـــــراب ، !أيهـــــا النـــــاس
:  قـالوا ؟األهـل بلغـت .أكرمكم عند اهللا أتقاكم ، ليس لعريب على عجمـي فـضل اال بـالتقوى

  .فليبلغ الشاهد منكم الغائب: قال . نعم
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 جيـــوز لـــوارث وصـــية يف  ان اهللا قـــسم لكـــل وارث نـــصيبه مـــن املـــرياث ، وال؟أيهـــا النـــاس
أكثر من الثلث ، والولد للفراش وللعاهر احلجر ، من دعا اىل غري أبيه أو تـوىل اىل غـري مواليـه 

والــسالم علــيكم . فعليــه لعنــة اهللا واملالئكــة والنــاس أمجعــني ، ال يقبــل اهللا منــه صــرفا وال عــدال
  .)1(» ورمحة اهللا وبركاته 

يــات عديــدة ، فقــد قــال الــسمهودي بعــد ذكــر هــذا باالضــافة اىل ظهــور ذلــك مــن روا
معـامل العـرتة ( وأخرجه احلافظ ابو حممـد عبـد العزيـز بـن األخـضر يف « : طرق حديث الثقلني 

ّوفيه ان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك يف حجة الوداع ) النبوية  ّ«. )2(  
أقبـــل : ل  قـــا2روى زيـــد بـــن أرقـــم « : وقـــال احلـــافظ الزرنـــدي بعـــد أن روى احلـــديث 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حجة الوداع  ّ «)3(.  
الــــــصراط [ والــــــشيخاين القــــــادري يف ) جــــــواهر العقــــــدين ( ولقــــــد أورد الــــــسمهودي يف 

  .رواية الزرندي املشار إليها] السوى 
ّوذكر األئمة االعالم من حمققي أهل السنة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك يف  ّ

 يف التنبيهـــات الـــيت )4(فقـــد قـــال الـــسمهودي . اع ، وبـــذلك تنطـــق الروايـــات املاضـــيةحجـــة الـــود
قد تضمنت األحاديث املتقدمة احلـث البليـغ  ـ خامسها« : ذكرها بعد سياق حديث الثقلني 

ّعلـى التمــسك بأهـل البيــت النبـوي وحفظهــم واحـرتامهم والوصــية ـم ، لقيامــه صـلى اهللا عليــه 
غـــدير خـــم كمـــا يف اكثـــر الروايـــات املتقدمـــة ، مـــع ذكـــره لـــذلك يف ّوســـلم بـــذلك خطيبـــا يـــوم 

خطبته يوم عرفة علـى ناقتـه كمـا يف روايـة الرتمـذي عـن جـابر ، ويف خطبتـه ملـا قـام خطيبـا بعـد 
 ، ويف مرضـه الـذي قـبض 2انـصرافه مـن حـصار الطـائف كمـا يف روايـة عبـد الـرمحن بـن عـوف 

  فيه وقد امتألت احلجرة من أصحابه كما
__________________  

  .111 ـ 110 / 2العقد الفريد ) 1(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 2(
  .223نظم درر السمطني ) 3(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 4(
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  .»سبق يف رواية أم سلمة 
بعـد نقـل حـديث الثقلـني والتمـسك مـا بطـرق كثـرية ) الصواعق ( وقال ابن حجر يف 

ويف بعــض تلــك الطــرق أنــه قــال « :  صــحابيا ، قــال ، مث ذكــر أــا وردت عــن نيــف وعــشرين
  .»ذلك حبجة الوداع بعرفة 

  .»ويف رواية ان ذلك كان يف حجة الوداع « : وقال فيه بعد أن نقله عن أمحد 
بعــد ذكــر حــديث الثقلــني بروايــة أيب ) الــصراط الــسوي ( وقــال الــشيخاين القــادري يف 

  .»قالوا أنه قال ذلك يف حجة الوداع « : سعيد 
 قــد ذكــر حــديث 6أنــه  ـ كمــا عرفــت ـ )دراســات اللبيــب ( وقــد أثبــت الــسندي يف 

  .الثقلني يف حجة الوداع
لقـــد ذكـــر ابـــن تيميـــة يف كالمـــه هـــذا حـــديث الثقلـــني الـــذي جـــاء يف صـــحيح  : الرابـــع

مسلم عن زيد بن أرقم ، وقد علم أن زيدا قـد حـرف احلـديث وتـصرف فيـه ، لكـن ابـن تيميـة 
  .يكتفي بذلك فأكثر من حتريفه وبرتهمل تعط نفسه أن 
 حيــــسب ابــــن تيميــــة أن تفـــــرد مــــسلم يف إخــــراج حــــديث الثقلــــني واعـــــراض :الخــــامس 

البخـــاري عنـــه حيـــدث ضـــعفا يف احلـــديث ، ولكنـــه ال يعلـــم أن عـــدم ختـــريج احلـــديث يعـــد مـــن 
  .معايب البخاري وصحيحه ، ال أنه يفيد ما ختيله
ا عن حديث الثقلني ومل خيرجـاه بـل حـىت لـو على أنه لو أعراض البخاري ومسلم كالمه

طعنــاه فيــه وضــعفاه ، فــان ذلــك ال يــصغى اليــه وال يعتــىن بــه ، إذ ال قيمــة لــه يف مقابــل روايــة 
  .أولئك االعالم األعاظم هذا احلديث الشريف املتواتر

بعـض  ـ للحـاكم أن حلـديث الثقلـني) املستدرك ( من  ـ وهللا احلمد ـ ولقد علمت سابقا
ألفاظـا عديـدة وطرقـا سـديدة جـاء كـل منهـا صـحيحا علــى  ـ عـن سـياق صـحيح مـسلمالنظـر 

  .شرط الشيخني ومل خيرجاه
  وباجلملة فان اعراض البخاري عن إخراج حديث الثقلني على
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العلـــوم وســـياق مـــسلم علـــى اخلـــصوص جنايـــة كبـــرية ، اللهـــم اال أن يوجـــه اعراضـــه عـــن ســـياق 
د بــن أرقــم ، ويــدل عليــه قــول زيــد نفــسه يف أول مــسلم باخلــصوص ، ألنــه جــاء حمرفــا مــن زيــ

فلعــل  »  ..واهللا لقــد كــربت ســين وقــدم عهــدي ونــسيت بعــض الــذي كنــت أعــي« : احلـديث 
املعـدلني  ـ البخاري التزم جانـب االحتيـاط فلـم يـروه ، لكـن مـن املـستبعد أن يـستند أهـل الـسنة

ة أهل احلق ، ولو سـلمنا ذلـك فـال اىل هذا التوجيه يف مقابل ـ لزيد بن أرقم وغريه من الصحابة
) املــــستدرك ( يبقــــى وجــــه يعتــــذر بــــه العراضــــه عــــن األلفــــاظ والطــــرق الــــيت رواهــــا احلــــاكم يف 

  .وصححها على شرط الشيخني
ومــن هــذا وأمثالــه يعلــم أن مــسلما قــد يظهــر طرفــا مــن احلــق وال يعــرض عنــه كالبخــاري 

تــاب البخــاري عنــد أولئــك املتعــصبني متامــا ، وهــذا هــو الــسبب يف تــأخر رتبــة كتابــه عــن رتبــة ك
  . خاصة7 وألمري املؤمنني :املتعندين ، الذين ال يروق هلم ذكر أى فضيلة ألهل البيت 

وامـــا لـــن يفرتقـــا حـــىت يـــردا علـــي « :  مجلـــة روايـــةى لقـــد نـــسب مـــرة أخـــر: الـــسادس 
ل الرتمـذي اىل الرتمذي فقط ، وقد علمت بطالا قريبا ، وأحرزت أنه قد رواها قبـ» احلوض 

وبعــــده كثــــري مــــن احلفــــاظ واحملــــدثني العظــــام ، واصــــحاب الــــصحاح واآلثــــار وشــــيوخ احلــــديث 
  .والرواية

زاعمـا طعـن غـري واحـد فيهـا ،  »  ..وامـا لـن يفرتقـا« : لقد طعـن يف مجلـة  : السابع
رغــم أنــه مل يــذكر أحــد أولئــك العلمــاء الــذين طعنــوا فيهــا ، لكــن قــد أثبتنــا ســابقا صــحة هــذه 

قرة من حديث الثقلني ايضا ، وبينا بطالن طعنه هذا وكذبه يف دعـواه هـذه ، عنـد رد كـالم الف
  .ابن اجلوزي سابقا ، وكذا يف دفع كالم ابن تيمية نفسه املتقدم قريبا

انــه قــد أخــرج ابــو عوانــة هــذه العبــارة الكرميــة ضــمن حــديث الثقلــني : ومــع ذلــك نقــول 
كمــا تقــدم ، وباالضــافة اىل أن جمــرد إخــراج ) د الــصحيح املــسن( بروايــة زيــد بــن أرقــم يف كتابــه 
لكون كتابـه مـستخرجا علـى صـحيح مـسلم ، فانـه  ـ كما عرفت ـ أيب عوانة دليل على صحتها

  ال شك يف صحتها ، القتصار
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اصحاب املستخرجات على الروايـات الـصحيحة يف زيـادام علـى الـصحيحني كمـا مـر سـابقا 
  .لسيوطيل) تدريب الراوي ( عن كتاب 

مث ان الزيــادة يف الــصحيح علــى مــا يف الكتــابني يتلقاهــا طالبهــا « : وقــال ابــن الــصالح 
ممـــا اشـــتمل عليـــه أحـــد املـــصنفات املعتمـــدة املـــشتهرة الئمـــة احلـــديث ، كـــأيب داود السجـــستاين 
ـــــن خزميـــــة ، وأيب احلـــــسن  ـــــسى الرتمـــــذي ، وأيب عبـــــد الـــــرمحن النـــــسائي ، وأيب بكـــــر اب وأيب عي

غـــريهم منـــصوصا علـــى صـــحته فيهـــا ، وال يكفـــي يف ذلـــك جمـــرد كونـــه موجـــودا يف الـــدارقطين و
كتـــاب أيب داود وكتـــاب الرتمـــذي وكتـــاب النـــسائي ، وســـائر مـــن مجـــع يف كتابـــه بـــني الـــصحيح 
وغريه ، ويكفي جمرد كونه موجودا يف كتب من اشرتط منهم الصحيح فيما مجعـه ككتـاب ابـن 

رجة علـى كتـاب البخـاري وكتـاب مـسلم ككتـاب أيب خزمية ، وكذلك ما يوجد يف الكتب املخ
عوانـــة األســـفراييين ، وكتـــاب أيب بكـــر االمســـاعيلي ، وكتـــاب أيب بكـــر الربقـــاين ، وغريهـــا ، مـــن 
تتمــة حملـــذوف أو زيـــادة شـــرح يف كثــري مـــن أحاديـــث الـــصحيحني ، وكثــري مـــن هـــذا موجـــود يف 

  .)1(» اجلمع بني الصحيحني اليب عبد اهللا احلميدي 
إحـدامها علـو : مث ان التخاريج املذكورة علـى الكتـابني يـستفاد منهـا فائـدتان  « :وقال 

االســناد ، والثانيــة الزيــادة يف قــدر الــصحيح ملــا يقــع منهــا مــن ألفــاظ زائــدة وتتمــات يف بعــض 
األحاديــــث تثبــــت صــــحتها ــــذه التخــــاريج ، ألــــا واردة باألســــانيد الثابــــة يف الــــصحيحني أو 

  .)2(» واهللا أعلم . ذلك املخرج الثابتأحدمها ، وخارجة من 
ويؤخـذ الـصحيح أيـضا مـن املـصنفات املختـصة جبمـع الـصحيح « : وقال الزين العراقي 

فقــط ، كــصحيح أيب بكــر حممــد ابــن إســحاق بــن خزميــة ، وصــحيح أيب حــامت حممــد بــن حيــان 
  البسيت املسمى بالتقاسيم واألنواع ، وكتاب

__________________  
  .28 ـ 27ديث بشرح العراقي علوم احل) 1(
  .31علوم احلديث ) 2(
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املــستدرك علــى الــصحيحني اليب عبــد اهللا احلــاكم ، وكــذلك مــا يوجــد يف املــستخرجات علــى 
  .)1(» الصحيحني من زيادة أو تتمة ، فهو حمكوم بصحته كما سيأيت يف بابه 

 وعلــى أن الزيــادات يف املــستخرجات صــحيحة ،: وتعطينــا هــذه الكلمــات والنــصوص 
موجــودا يف كتــاب أيب » وامــا لــن يفرتقــا حــىت يــردا علــي احلــوض «   :6قولــه ن هــذا فلمــا كــا

عوانــة األســـفراييين مــع حـــديث الثقلـــني فهــو صـــحيح بــال ريـــب ، ومعـــدود مــن كتـــاب صـــحيح 
مـــسلم ، فـــإذا ســـلم ابـــن تيميـــة صـــحة حـــديث الثقلـــني املوجـــود يف صـــحيح مـــسلم كـــان عليـــه 

  .ة املذكورة ال إنكارهااالعرتاف بصحة تلك اجلمل
املــــــستدرك علــــــى ( أخــــــرج امــــــام احملــــــدثني ابــــــو عبــــــد اهللا احلــــــاكم حــــــديث الثقلــــــني يف و

» وامـا لـن يفرتقـا حـىت يـردا علـي احلـوض «   :6بروايـات اشـتملت علـى قولـه ) الصحيحني 
  .»صحيح االسناد على شرط الشيخني « : وقال بعد كل واحدة منها 

مــن الكتــب الــيت يؤخــذ ) املــستدرك ( العراقــي املتقــدم ان وقــد بــان لــك مــن قــول الــزين 
يف صـحة  ـ عنـد أي منـصف ـ منها الزيادات الصحيحة على الصحيحني ، فال يبقى أي شـك

 املذكور ، وظهر أنه صحيح كسائر األحاديـث الـيت اتفـق الـشيخان علـى صـحتها 6قول النيب 
حممـد بـن طـاهر املقدسـي ، كمـا يف هذا باالضـافة اىل حكـم . ، سواء أخرجاها أو مل خيرجاها

  .للسيوطي بقطعية صدور ما كان على شرط الشيخني وان مل خيرجاه) تدريب الراوي ( 
وامــا لــن يفرتقــا «  6قولــه  فبــالنظر اىل مــا تقــدم وغــريه ال مــانع مــن دعــوى التــواتر يف

 عـن ابـن 7 ويدل على ذلك ما مر يف رواية استشهاد امري املؤمنني ، »حىت يردا علي احلوض 
  عقدة والسخاوي والسمهودي
__________________  

  .54 / 1شرح ألفية احلديث ) 1(
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وغريهم عن سبعة عشر رجال من الصحابة يف حديث الثقلني املشتمل على هذه الكلمـة ، مث 
  . هلم وشهادته بصحة ما شهدوا عليه7تصديق امري املؤمنني 

واتر احلـــديث ، بـــل هـــذا العـــدد اكثـــر وممـــا ال ريـــب فيـــه أن هـــذا العـــدد كـــاف لـــدعوى تـــ
التـــواتر يف صـــالة أيب ) الـــصواعق ( بكثـــري مـــن عـــدد التـــواتر ، الن ابـــن حجـــر املكـــي ادعـــى يف 

احمللـى (  ، بزعم وروده عن مثانية مـن الـصحابة ، بـل ادعـى ابـن حـزم يف 6بكر يف مرض النيب 
  .صحابةيف حرمة بيع املاء تواتر حديث احلرمة ، وقد رواه أربعة من ال) 

وامـــا لــن يفرتقـــا حــىت يـــردا علـــي «  :فروايــة ســـبعة عــشر رجـــال مــن الـــصحابة حــديث 
بعــد أن ) ملحقــات األحبــاث املــسددة ( يفيــد تــواتره قطعــا ، وهلــذا صــرح املقبلــي يف » احلــوض 

  .6ّذكر حديث الثقلني باللفظ املشتمل على هذه اجلملة ، صرح بتواتره عن النيب 
ّث الـذي يف صـحيح مـسلم إذا كـان النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم واحلدي« قوله  : الثامن ّ ّ

قــد قالــه فلــيس فيــه اال الوصــية باتبــاع كتــاب اهللا ، وهــذا أمــر قــد تقــدمت الوصــية بــه يف حجــة 
، يفيد عدم جزمه بصحة مـا يف صـحيح مـسلم مـن حـديث الثقلـني ، الن » الوداع قبل ذلك 

  .شكيك بثبوت هذا أيضاظاهر يف الت» إذا كان النيب قد قاله « قوله 
قـال . ان ابن تيمية حياول كتم احلق وانكار احلقائق ، ولكـن سـعيه يـذهب ادراج الريـاح

َ يريدون ليطفؤا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره اْلكافرون (: اهللا تعاىل  َُ ِ َِِ َِ ْ ُ ُ ََُ َ ْ َِ ِ ِِ ُ ُ ِ ُِ ِ ْ َِ ُ ْ ُ(.  
خطـأ واضـح ، الن عبـارات » تبـاع كتـاب اهللا فلـيس فيـه اال الوصـية با«  قوله :التاسع 

 باتباع الكتاب وأهل البيـت معـا ، راجـع 6العلماء االعالم وحمدثيهم العظام صرحية يف وصيته 
  .)دراسات اللبيب ( منها ما تقدم من حتقيق السندي يف 

  »وهذا أمر قد تقدمت الوصية به يف حجة الوداع قبل ذلك « وأما قوله 
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 مل يـوص باتبـاع كتـاب اهللا فحـسب ، 6أنـه  ـ واحلمـد هللا ـ يانـات الـسابقةفلقـد علمـت مـن الب
 باتبــاع 6بــل انــه امــر يــوم عرفــة وغــريه باتبــاع أهــل بيتــه الطــاهرين مــع كتــاب اهللا ، وكيــف يــأمر 

 حــىت يــردا عليــه احلــوض ، 6كتــاب اهللا تعــاىل فحــسب وقــد حتقــق عــدم افــرتاق الثقلــني بنــصه 
  . بيانوذلك ظاهر ال حيتاج اىل مزيد

وهـو مل يـأمر باتبـاع العـرتة ولكـن قـال أذكـركم اهللا يف أهـل « :  قوله بعد ذلـك :العاشر 
  .»بييت 

  : واجلواب عنه بوجوه 
 أمـــر باتبـــاع عرتتـــه يف مواضـــع وخطـــب ووصـــايا ال حتـــصى كثـــرة ، ويف 6ان النـــيب ــــ  أوال

دة ، وهـو ثابـت حديث الثقلني أمر باتباعهم على وجه اخلصوص ، كما تقدم ذلك مرارا عديـ
وهـذا  ـ وان مل يكن يسلم من التحريف واالسـقاط كمـا تقـدم ـ أيضا يف حديث صحيح مسلم

  .بوحده كاف الستيصال أصل الشبهة
ّاين تـارك فـيكم الثقلـني «  : 6سـوى قولـه  يف صحيح مسلمن انه لو مل يك: بل نقول 

ب اهللا ،  كوجـــوب التمـــسك بكتـــا:لكفـــى دلـــيال علـــى وجـــوب التمـــسك بأهـــل البيـــت » 
قـال األزهـري يف : ويؤيد ذلك ما ذكره حمققوهم يف بيان وجه تـسميه الكتـاب والعـرتة بـالثقلني 

ســيما : قــال ثعلــب « ) : لــسان العــرب ( علــى مــا نقــل عنــه ابــن منظــور يف ) ــذيب اللغــة ( 
  .»ثقلني الن األخذ ما ثقيل ، والعمل ما ثقيل 

   .»مساها ثقلني الن األخذ ما والعمل ما ثقيل « ) : النهاية ( وقال ابن األثري يف 
امنا مسامها بـذلك إعظامـا لقـدرمها « ) : استجالب ارتقاء الغرف ( وقال السخاوي يف 

وتفخيما لشأما ، فانه يقال لكل شيء خطري نفيس ثقل ، وأيضا فالن األخذ ما والعمل 
َ سنـلقي عليك(: ما ثقيل ، ومنه قوله تعاىل  َْ َ ِ ْ ُ َ  
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ًقـوال ثقيال  َِ ً ْ   .» أى له وزن وقدر ، أو ألنه ال يؤدى اال بتكلف ما يثقل )َ
) شــــرح الـــــسنة ( ويف «  ) : 593 / 5املرقــــاة يف شـــــرح املــــشكاة ( وقــــال القــــاري يف 

  .»مسامها ثقلني الن األخذ ما والعمل ما ثقيل 
ّاين «   :6ولــه ق اىل غريهــا مــن كلمــات العلمــاء العظــام مــن أهــل الــسنة ، فيكــون معــىن

ّاين تـــارك فـــيكم أمـــرين األخـــذ مـــا والعمـــل مـــا » تـــارك فـــيكم الثقلـــني مـــا ان متـــسكتم مـــا 
  . أمر إذا باتباع العرتة كذلك6وذلك ظاهر ، فالنيب . ثقيل

جمــرد تــذكري لالمــة ، بــل امــر » أذكــركم اهللا يف اهــل بيــيت «   :6قولــه ن مل يكــ ـ ثانيــا
 هــذا التأكيــد ملزيــد االهتمــام بوجــوب اتبــاعهم ، 6ليــه ، وقــد كــرر باتبــاع العــرتة مــع التأكيــد ع

  : وقد اعرتف ذا املعىن علماء أهل السنة األكابر 
: بـشرح حـديث مـسلم يف شـرح هـذه اجلملـة ) شرح املواهـب اللدنيـة ( قال الزرقاين يف 

عــن قــال احلكــيم الرتمــذي حــض علــى التمــسك ــم ، الن األمــر هلــم معاينــة ، فهــم أبعــد « 
  .»احملنة 

أي اخـــــشوا اهللا واحفظـــــوا « : يف شـــــرحها ) وســـــيلة النجـــــاة ( وقـــــال املولـــــوي مبـــــني يف 
حقــوقهم ، واختــذوا طــاعتهم وحمبــتهم شــعارا لكــم ، فكمــا ان امتثــال أحكــام كتــاب اهللا فــرض 
فكـــذلك إطاعـــة اهـــل البيـــت واالنقيـــاد ألوامـــرهم بـــاجلوارح واألركـــان ، وحمبـــتهم واالعتقـــاد ـــم 

  .»اجلنان فرض بالقلب و
واألخــــذ بكتــــاب اهللا أن يتلــــوه آنــــاء الليــــل « ) : الــــسراج الوهــــاج ( وقــــال القنــــوجي يف 

والنهــار ، ويعمــل مبــا فيــه مــن احلــالل واحلــرام وغريمهــا ممــا اشــتمل عليــه ، وال يتخــذه مهجــورا ، 
والذكرى يف أهل البيت أن يعرف فضلهم وحيرتمهم مبـا يـصل اليـه يـده وجيتنـب أذاهـم وحطهـم 
، ويقتدى م فيما يوافق الكتاب الـسنة ويـؤقرهم ويعـززهم ، ال سـيما العلمـاء الـصلحاء مـنهم 

  .»، فإم بضعة الرسول ومضغة البتول وأحباء اهللا وأبناء رسوله 
  حترمي الزكاة على اهل البيت هلا موضع غري هذا« : وقال فيه أيضا 
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تـــاب اهللا يف التعظـــيم واإلكـــرام ، ويف املوضـــوع ، واملقـــصود هنـــا بيـــان فـــضيلتهم واـــم قـــسيم ك
ّالتسمية بالثقل وانه ال بد من األخذ ما ، فإما ال يفرتقان حـىت يـردا علـى رسـول اهللا صـلى 

  .»ّاهللا عليه وسلم احلوض 
» أذكــركم اهللا «  قولــها فحملنــ« ) : دراســات اللبيــب ( وقــال حممــد أمــني الــسندي يف 

 بالتمــــسك ــــم والــــردع مــــن عــــدم االعتــــداد بــــأقواهلم علــــى مبالغــــة التثليــــث فيــــه علــــى التــــذكري
  .»وأعماهلم وأحواهلم وفتياهم وعدم األخذ مبذهبهم 

 االمـة باتبـاع اهـل بيتـه والتمـسك ـم قبـل يـوم غـدير خـم وقبـل حجـة 6لقد أمر  ـ ثالثا
  .من أبني األباطيل ـ كما هو فحوى كالمه ـ الوداع وبعدها ، فزعم عدم تقدم ذلك

وتــذكري االمــة ــم يقتــضي أن يــذكروا مــا تقــدم األمــر بــه قبــل ذلــك مــن « ه قولــ ـ رابعــا
 لــيس داخــال يف :يفيــد أن اتبــاع اهــل البيــت » اعطــائهم حقــوقهم واالمتنــاع مــن ظلمهــم 
وان خمالفتهم ليست داخلـة يف ظلمهـم الـذي أمـروا . حقوقهم اليت أمرت االمة باعطائهم إياها

   ..لم كبريباالمتناع منها ، وهذا جور عظيم وظ
» وهذا أمر قد تقدم بيانه قبـل غـدير خـم فعلـم انـه مل يكـن يف إمامتـه « قوله  ـ خامسا

ال ربــط لــه بكــون التــذكري املــذكور يف حــديث مــسلم او يف مطلــق حــديث الثقلــني مل يكــن يف 
 يف املواقـع اجلليلــة 6 كمـا تفـوه بـه هـذا الناصــب ، ومبـا انـه قـد ثبـت أمـره 7امامـة أمـري املـؤمنني 

واملواقف العظيمة قبل يوم الغدير وبعده ، فـان مـا يف صـحيح مـسلم املـشتمل علـى بيـان واقعـة 
 7 يلـــزم أن يكـــون يف إجيـــاب طاعـــة أمـــري املـــؤمنني :يـــوم غـــدير خـــم بالنـــسبة ألهـــل البيـــت 

  .ولزوم االنقياد له وفرض إمامته على االمة ، وهذا واضح

  كالم للجاحظ في مدح أهل البيت 
   كلمات ابن تيمية ظهر لك انه ال ينبغي ملؤمن أنوإذ رأيت بطالن
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. يشك يف ثبوت حديث الثقلني ، فضال عن أن يطعن فيه كالبخارى وابن اجلوزي وابن تيميـة
وكيـــف يقـــدم ادىن مـــسلم علـــى ذلـــك مـــع روايـــة أســـاطني علمـــاء اهـــل الـــسنة حلـــديث الثقلـــني 

   !؟بكاملة
اعلـم ان « : مـا نـصه ) هـل البيـت رسـالة مـدح ا( وهلذا قال عمرو بن حبر اجلاحظ يف 

: اهللا تعاىل لو أراد أن يسوي بني بىن هاشم وبني الناس ملـا أبـان مـنهم ذوي القـرىب ، وملـا قـال 
َ وأنذر عشيرتك األقـربين ( َِ َْ َ ْ َ َ ِ َِ ْ َ وإنه لـذكر لـك ولقومـك (:  وقال تعاىل )ََْ َِ ِْ َ َ ََ ٌَ ْ ِ ُ ِ( وإذا كـان لقومـه ، 

 مــن كــان أقــرب كــان أرفــع ولــو ســواهم بالنــاس ملــا حــرم علــيهم يف ذلــك مــا لــيس لغــريهم فكــل
الصدقة ، وما هذا التحرمي اال الكرامهم ، ولذلك قال للعبـاس حـني طلـب واليـة الـصدقات ، 

. ال أوليك غساالت خطايا الناس وأوزارهـم ، بـل أوليـك سـقاية احلـاج واإلنفـاق علـى زوار اهللا
بيعــة ابــن احلــارث اول دم هــدر ، ألمــا القــدوة يف وهلــذا كــان ربــاه اول ربــا وضــع ، ودم ابــن ر

حنــن أهــل البيــت ال يقــاس بنــا أحــد مــن : الــنفس واملــال ، وهلــذا قــال علــي علــى منــرب اجلماعــة 
  .وصدق كرم اهللا وجهه. الناس

 واألطيبـــان علـــي وفاطمـــة ، والـــسبطان احلـــسن 6كيـــف يقـــاس بقـــوم مـــنهم رســـول اهللا 
 وذو اجلنــــاحني جعفــــر ، وســــيد الــــوادي عبــــد املطلــــب واحلــــسني ، والــــشهيدان اســــد اهللا محــــزة

والنجــدة واخلــري فــيهم ، واألنــصار أنــصارهم واملهــاجرون مــن هـــاجر . وســاقى احلجــيج العبــاس
إليهم ومعهم ، والصديق من صدقهم ، والفاروق من فرق بني احلق والباطـل فـيهم ، واحلـواري 

  :7قـال  و.فيهم وهلـم ومـنهم ومعهـمحواريهم ، وذو الشهادتني ألنه شهد هلم ، وال خري اال 
اين تــارك فــيكم الثقلــني ، أحــدمها اكــرب مــن اآلخــر ، كتــاب اهللا حبــل ممــدود مــن الــسماء اىل « 

  .»األرض ، وعرتيت اهل بييت ، نبأين اللطيف اخلبري اما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض 
كر حــديث الثقلــني يــذ ـ علــى مــا هــو عليــه مــن املــساوئ والقبــائح ـ وإذا كــان اجلــاحظ

 ، فهل يشك مسلم يف صحة هذا احلـديث ، أو يف :استدالال به على فضل أهل البيت 
  واما لن يفرتقا حىت يردا علي « ة مجل
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   ؟»احلوض 
  : وقال اجلاحظ أيضا على ما نقله احلصرى 

فالعرب كالبدن وقـريش روحهـا ، وقـريش روح وبنـو هاشـم سـرها ولبهـا وموضـع غايـة « 
والدنيا منها ، وهاشم ملـح األرض وزينـة الـدنيا ومحـى العـامل والـسنام األضـخم والكاهـل الدين 

األعظـــم ، ولبـــاب كـــل جـــوهر كـــرمي ، وســـر كـــل عنـــصر شـــريف ، والطينـــة البيـــضاء ، واملغـــرس 
املبـــارك ، والنـــصاب الوثيـــق ، ومعـــدن الفهـــم وينبـــوع العلـــم ، وثهـــالن ذو اهلـــضاب يف احللـــم ، 

زم مــــع اإلنــــاة واحلــــزم ، والــــصفح عــــن اجلــــرم ، والقــــصد بعــــد املعرفــــة ، والــــسيف احلــــسام يف العــــ
والــصفح بعــد املقــدرة وهــم األنــف املقــدم ، والــسنام األكــرم ، كاملــاء الــذي ال ينجــسه شــيء ، 
وكالــشمس الــيت ال ختفــي بكــل مكــان ، وكالــذهب ال يعــرف بالنقــصان ، وكــالنجم للحــريان ، 

بـان والـسبطان والـشهيدان واسـد اهللا وذو اجلنـاحني وذو ومنهم الـثقالن واألطي. والبارد للظمآن
قرنيهــا وســيد الــوادي وســاقى احلجــيج ، وحلــيم البطحــاء والبحــر واحلــرب ، واألنــصار أنــصارهم 
واملهـــاجرون مـــن هـــاجر إلـــيهم او معهـــم ، والتـــصديق مـــن صـــدقهم ، والفـــاروق مـــن فـــرق بـــني 

 ألنـه شـهد هلــم ، وال خـري اال هلــم او الباطـل واحلـق فــيهم ، واحلـواري حـواريهم وذو الــشهادتني
فيهم او معهم او يضاف إليهم ، وكيف ال يكونون كذلك ومنهم رسول رب العـاملني ، وامـام 
األولني واآلخرين ، وجنيب املرسلني ، وخامت النبيني ، والذي مل يتم لنيب نبوة اال بعد التـصديق 

ني ، وأظهـره اهللا علـى الـدين كلـه ولـو كـره به والبشارة مبجيئه ، الذي عم برسالته ما بـني اخلـافق
  .)1(» املشركون 

__________________  
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  ملحق سند حديث الثقلين 

  للعالمة 

  السيد عبد العزيز الطباطبائى
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
هـو رائـد البـاحثني احملققـني  ) عبقات األنـوار( ال ريب ان سيد الطائفة صاحب كتاب 

ـــنهج الفـــين للنقـــاش العلمـــي يف جمـــال الـــصراع العقيـــدي ، فقـــد أســـس منهجـــه علـــى  يف هـــذا ال
االستيعاب الشامل والتتبع اهلائل ، ودراسة كل مسألة خالفية من شىت جوانبها ومعاجلـة مجيـع 

وقــد كــرس . لعظــيمنواحيهــا عالجــا جــذريا ممــا يــراه القــارئ الكــرمي يف مؤلفــات هــذا العمــالق ا
حياتــه يف الــدفاع عــن احلــق واجلهــاد يف ســبيله ونــصرة الــدين وإعــالء كلمتــه والنــصح للمــسلمني 

 مرابطــــا جماهــــدا ، وخلــــف تراثــــا علميــــا هــــائال ينــــري ;وتوحيــــد كلمــــتهم ، وقــــد أدى رســــالته 
  .لالجيال ، وكتابه عبقات األنوار إحدى حسناته وأحد مآثره اخلالدة

 كان باللغة الفارسية كان من الطبيعي أن يؤلـف الـسيد يف الـرد وحيث ان كتاب التحفة
  .عليه كتاب العبقات أيضا بالفارسية

ّاىل أن قــــيض اهللا ســــبحانه الــــشاب املهــــذب الفاضــــل العالمــــة املــــيالين فنقلــــه اىل اللغــــة 
  .ّالعربية وسد الثلمة ومأل الفراغ
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مـــل طبعـــه فقـــرأت فيهـــا وبلـــغ مـــن شـــوقي اليـــه أن تناولـــت مالزمـــه املطبوعـــة قبـــل أن يك
  .وتصفحتها بتلهف واشتياق

مث عــن يل أن أتــصفح مــذكرايت وجمموعــايت وأراجــع مــا يف متنــاول يــدي مــن مطبوعــات 
حـديث ( ومصورات لعلي أمجع من االوابد والشوارد ما ميكن أن يضاف اىل مصادر احلـديث 

  .وطبقات رواته) الثقلني 
ــــك علــــى ســــبيل االســــت عجال يف فــــرتة قــــصرية ، وأتــــرك وهــــذا كــــل مــــا تيــــسر يل مــــن ذل

االستقــصاء التــام والتنقيــب احلثيــث عــن مــصادر هــذا احلــديث وأســناده اىل جمــال أوســع وفرصــة 
أخرى ، فاين اقدم هذا اجلهد الضئيل مؤمنا بأن سوف جيد الباحث املنقب يف طيات الكتـب 

 اهللا التوفيــق وأســأل. واملــصادر مطبوعهــا وخمطوطهــا أضــعاف مــا مجعتــه يف هــذه الفــرتة القــصرية
  .والقبول

  عبد العزيز الطباطبائى



 

  رواة حديث الثقلين 

  رواته من الصحابة
 والـــــسمهودي يف جـــــواهر )1(ذكـــــر كـــــل مـــــن الـــــسخاوي يف اســـــتجالب ارتقـــــاء الغـــــرف 

العقدين بعد أن أوردا حديث الثقلني من حديث زيد بـن أرقـم وأيب سـعيد اخلـدري عـن مـسلم 
ي ، والنــــسائي ، وأيب يعلــــى ، وابــــن خزميــــة ، والطــــرباين ، والرتمــــذي يف صــــحيحيهما ، والــــدارم

  .واحلاكم ، والضياء املقدسي ، أورداه بالتفصيل عن أكثر من عشرين صحابيا
__________________  

استجالب ارتقاء الغرف حبب أقرباء الرسول ذوى الشرف تأليف مشـس الـدين أىب اخلـري حممـد بـن عبـد الـرمحن ) 1(
 / 8 ، تـرجم لنفــسه يف كتابـه الـضوء الالمــع 902شافعي نزيــل احلـرمني الـشريفني املتــوىف سـنة الـسخاوي القـاهرى الـ

 يف مؤلفاتـه كتـاب االسـتجالب هـذا ، وألـف يف ترمجـة حياتـه بنفـسه كتابـا 18 ترمجة مبسوطة وعد يف ص 32 ـ 2
تبــة الــسليمانية وانتقيــت منــه حــافال كبــريا مســاه ارشــاد الغــاوي اىل ترمجــة الــسخاوي ، رأيــت منــه نــسخة قدميــة يف املك

  .فوائد ال حيضرين اآلن رقمه وتارخيه ، وعد كتابه االستجالب هذا هناك أيضا يف عداد مؤلفاته
 يف مكتبـة عـاطف 2787ومن االستجالب نسخ يف اهلند ومصر وتركيا ، منها نـسخة بـأول جمموعـة رقـم 

أن يـوفقين لنـشره ، وهـذا الـذي أنقلـه منـه ذكـره يف  وقـد صـورا ملكتبـىت ، أرجـو اهللا 1143افندى باستنبول كتبت 
  .أ / 21الورقة 
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  : ويف الباب  ـ بعد إيراد ما تقدم ـ أما السخاوي فقد قال
  عن جابر  ـ 3
  وحذيفة بن أسيد  ـ 4
  وخزمية بن ثابت  ـ 5
  وزيد بن ثابت  ـ 6
  وسهل بن سعد  ـ 7
  ]األسلمي [ وضمرة  ـ 8
  ] الغفاري [ وعامر بن ليلى  ـ 9

  وعبد الرمحن بن عوف  ـ 10
  وعبد اهللا بن عباس  ـ 11
  وعبد اهللا بن عمر  ـ 12
  وعدي بن حامت  ـ 13
  وعقبة بن عامر  ـ 14
  وعلي بن أيب طالب  ـ 15
  وأىب ذر  ـ 16
  وأىب رافع  ـ 17
  وأىب شريح اخلزاعي  ـ 18
  وأىب قدامة االنصاري  ـ 19
  وأيب هريرة  ـ 20
  تيهان وأىب اهليثم بن ال ـ 21
  ورجال من قريش  ـ 22
  ] ام املؤمنني [ وام سلمة  ـ 23
فأمـا حـديث جـابر . وام هاين ابنة أيب طالب ، الصحابة رضي اهللا عـنهم أمجعـني ـ 24

   ....فرواه الرتمذي يف جامعه
  وهكذا عنوم على التتايل واحدا بعد واحد ، وذكر املصادر اليت روت
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  .حديثه ، مث أورد حديثه بنصه
ويف البـاب عـن زيـادة علـى عـشرين مـن  : )1(ما السمهودي فقـال يف جـواهر العقـدين وأ

  .الصحابة رضوان اهللا عليهم
   ....فعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

فأخـذ يعـدد املـذكورين مـن الـصحابة واحـدا واحـدا ، ويـورد حـديثهم ، مث يـذكر املــصدر 
  .الذي روى حديثهم

__________________  
 لــه ترمجــة يف 911الــسمهودي ، نــور الــدين علــى بــن عبــد اهللا بــن أمحــد احلــسىن املــدين الــشافعي املتــوىف ســنة ) 1(

 وتــرجم لــه معاصــره مشــس الــدين الــسخاوي يف التحفــة اللطيفــة ترمجــة 58 ويف النــور الــسافر ص 50 / 8الــشذرات 
تراجم الكتاب ، رأيت منه نسخة موسعة يف سبع صحائف كبار وهي أوسع ترمجة يف الكتاب وهي أضعاف سائر 

كاملــة يف قطعتــني يكمــل بعــضها بعــضا يف مكتبــة طــوب قبوســراى ، أثــىن عليــه فيــه كثــريا وحكــى ثنــاء االعــالم وقــد 
 وكـذا مسـع غـريه مـن  ..وقد صحبته من سـنة بـضع وسـتني مث كثـرت خلطـىت بـه: نقلت ترمجته منه ملخصا ذكر فيه 

ويــستمد ممــا لعلــه يقــف عليــه مــن تــصانيفي كــالقول البــديع وارتقــاء . .. تــصانيفي وكــان علــى خــري وعبــادة وســكون
يف فـــضل الـــشرفني شـــرف العلـــم وشـــرف ) جـــواهر العقـــدين (  وقـــد وقفـــت لـــه علـــى عـــدة تـــصانيف منهـــا  ..الغـــرف
وكتـاب التحفـة اللطيفـة للـسخاوى . وجـواهر العقـدين  ..اقتـضاء الوفـا:  وتصانيفه حسبما كتبـه يل خبطـه  ..النسب
 ال أدرى ككتـاب ـذيب تـاريخ ابـن عـساكر طبـع ؟ذابلغ اىل حرف العني ووقـف طبعـه ملـانه ثالث جملدات وطبع م

   !منه سبع جملدات تباعا فلما بلغ حرف العني وترمجة على بن أىب طالب فيه وقف طبعه
ه نـسخة وأما جواهر العقدين ، فنسخة كثرية شائعة رأيت منها أربع نسخ يف مكتبة األوقاف ببغداد ، ومنـ

يف دار الكتب الظاهرية ونسخ يف مكتبات تركيا منهـا نـسخة خبـط تلميـذه مشـس الـدين أىب عبـد اهللا حممـد بـن علـى 
، وقد فرغ منه املؤلف  ] 166 / 8ترجم له السخاوي يف الضوء الالمع [ بن أمحد اللوايت املغريب املالكي التونسى 

 مجــادى اآلخــرة مــن الــسنة نفــسها أى بعــد 17ذه الناســخ  وقــد فــرغ مــن هــذه النــسخة تلميــ897 ربيــع الثــاين 18
 شـعبان 25تأليفه بشهرين مث قرأها على املؤلف فأجاز له املؤلف بآخر النسخة وكتب له فيهـا إجـازة خبطـه تارخيهـا 

وهذه النسخة يف مكتبـة اياصـوفيا رقـم .  جملسا وعليها إضافات وتصحيحات خبط املؤلف26من السنة نفسها يف 
  .أ / 85ملكتبة السليمانية باسالمبول وصورت عليها ملكتبىت ومنها انقل من الورقة  يف ا3171
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  رواة الحديث من التابعين 
ــــك أمســــاؤهم خــــالل روايــــام يف الــــصحاح  ــــريون ميــــر علي ــــابعني فكث ــــه مــــن الت وأمــــا روات

  .واملسانيد واملراجع احلديثية ، ولكي ال خنلي هذا احلقل منهم نشري اىل بعضهم
   :فمنهم 

  أبو الطفيل عامر بن واثلة ، وعداده يف الصحابة  ـ 1
  عطية بن سعيد العويف  ـ 2
  حنش بن املعتمر  ـ 3
  احلارث اهلمداين  ـ 4
  حبيب بن أىب ثابت ـ 5
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ـــابعني هلـــم بإحـــسان مـــن أعـــالم االمـــة ، وحفـــاظ  وأمـــا مـــن رواه مـــن بعـــد الـــصحابة والت
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)*1*(  

  رواية حبيب بن ابى ثابت 
 وأورده )1(النـسائي  .رواه عن اىب الطفيل عن زيد بن أرقم ورواه عنه األعمش ، أخرجـه

: قـال شـيخنا ابـو عبـد اهللا الـذهيب «  : مث قـال) الكـربى (  عـن النـسائي يف سـننه )2(ابن كثري 
  .»وهذا حديث صحيح « 

ورواه ايضا عن حيىي بن جعدة عن زيد بن أرقم ، ورواه عنه ابو العالء كامل بن العـالء 
  .التيمي السعدي

أخرجـه احلــاكم بإســناده عنــه بلفــظ آخــر ، وصـححه هــو والــذهيب علــى شــرط الــشيخني 
)3(.  

__________________  
  .133 / 1وتقدم يف ج .  من الطبعة املصرية15مري املؤمنني ص خصائص أ) 1(
  .209 / 5البداية والنهاية ) 2(
  .533 / 3املستدرك ) 3(
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  ترجم له 
األسـدي مـوالهم ابـو حيـىي الكـويف . حبيب بن اىب ثابت قيس بـن دينـار«  : ابن حجر

 قـال العجلـى  ..ل، روى عن ابن عمر وابن عباس وانـس ابـن مالـك وزيـد بـن أرقـم واىب الطفيـ
كوىف تابعي ثقة ، وقال ابن معني والنسائي ثقة ، وقال ابن اىب مـرمي عـن ابـن معـني ثقـة حجـة 

 قــال ابــو بكــر ابــن عيــاش  ..صــدوق ثقــة: وقــال ابــو حــامت   ..نعــم:  قــال ؟ثبــت: ، قيــل لــه 
  .)1(» .  ..119وغريه مات سنة 

)*2*(  

  رواية ابى إسحاق السبيعي 
  )2(. ن حنش بن املعتمر عن اىب ذرروى حديث الثقلني ع

ورواه عنه األعمش ويونس بـن اىب إسـحاق ومفـضل بـن صـاحل وإسـرائيل اخـرج روايـتهم 
عـن : وسئل   :3 ب 78 الورقة 2 ج )3(كتاب العلل ي  فف2385احلافظ الدارقطين املتوىف 

ّحـــديث حـــنش بـــن املعتمـــر عـــن اىب ذر عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  اس اىن يـــا ايهـــا النـــ: ّ
تركــت فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت ، ولــن يتفرقــا حــىت يــردا علــي احلــوض ، ومثلهمــا مثــل 

   ؟سفينة نوح من ركب فيها جنا
يرويــه ابــو إســحاق الــسبيعي عــن حــنش ، قــال ذلــك األعمــش ويــونس بــن اىب : فقــال 

  .إسحاق ومفضل بن صاحل
والقــول عنــدي قــول وخــالفهم إســرائيل فــرواه عــن اىب إســحاق عــن رجــل عــن حــنش ، 

  .انتهى. إسرائيل
__________________  

  .2 / 178ذيب التهذيب ) 1(
  .1 ج 163املتقدم يف ص ) 2(
مـــصورة يف مكتبـــة آيـــة اهللا احلكـــيم العامـــة يف النجـــف األشـــرف عـــن معهـــد املخطوطـــات جبامعـــة الـــدول العربيـــة ) 3(

  . حديث394  يف دار الكتب املصرية رقم708بالقاهرة على نسخة كتبت سنة 
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  : ترجم له 
 126 / 8 / 9وهو أبـو إسـحاق الـسبيعي عمـرو بـن عبـد اهللا الكـويف اهلمـداين املتـوىف 

  .من رجال الستة جممع على توثيقه
وقـــال ابـــن معـــني والنـــسائي ثقـــة ، وقـــال ابـــن املـــديين « :  فقـــال ابـــن حجـــر العـــسقالني

 وقـد روى عـن سـبعني او مثـانني أحصينا مـشيخته نوحـا مـن ثالمثائـة شـيخ وقـال مـرة أربعمائـة ،
  .مل يرو عنهم غريه

 وقــال أبــو حــامت ثقــة وهــو  ..وقــال العجلــى كــوىف تــابعي ثقــة والــشعيب اكــرب منــه بــسنتني
  .)1( »  ..احفظ من اىب إسحاق الشيباين وشبه الزهري يف كثرة الرواية واتساعه يف الرجال

  . )313 / 6الطبقات (  يف وابن سعد

)*3*(  

  ن عمر بن على رواية محمد ب
 علـى اخـتالف الروايـات يف 7 مرسـال ، أو عـن أبيـه عنـه 7رواه عن جده أمري املـؤمنني 

  .املصادر
 ، 158ورواه عنــه أبــو حممــد كثــري بــن زيــد االســلمي مث الــسهمي مــوالهم املتــوىف ســنة 

  .)7(أخرجه الدواليب يف كتاب الذرية الطاهرة ، يأيت باالسناد واللفظ يف الرقم 
وعـن حممـد بـن عمـر بـن علـي عـن أبيـه عـن « : لعباس بن أمحـد الـصنعاين قـال وأورده ا

  .)2(» أخرجه ابن جرير وصححه .  ..علي بن أيب طالب
__________________  

  .8 / 63ذيب التهذيب ) 1(
  .344 / 5تتمة الروض النضري ) 2(
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  : ترجم له 
عمـر بـن علـي بـن حممـد بـن « : حيـث انـه مـن رجـال الرتمـذي فقـال  :  ـ ابـن حجـر1

أيب طالب اهلامشي امه أمساء بنت عقيل ، روى عن جده مرسـال وأبيـه وعمـه حممـد بـن احلنفيـة 
  .وابن عمه علي بن احلسني بن علي

روى عنه أوالده عبد اهللا وعبيد اهللا وعمر ، وابن جريح وابـن إسـحاق وحيـىي ابـن أيـوب 
ن قليـل احلـديث وكـان قـد أدرك قـد روى عنـه ، وكـا: قال ابن سـعد . وهشام بن سعد وغريهم

  .)1(» روى عن علي : أول خالفة بين العباس ، ذكره ابن حبان يف الثقات وقال 
  .)2() ثقة : ( فقال  :  ـ الذهبي2

)*4*(  

  رواية حكيم بن جبير
روى حديث الثقلني عن أيب الطفيل عامر بن واثلة ورواه عنه عبد اهللا بن بكـري الغنـوي 

  : الطرباين يف املعجم الكبري فقال أخرج حديثه احلافظ ، 
نــا جعفــر بــن محيــد ، نــا عبــد اهللا ابــن ] مطــني [ حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا احلــضرمي « 

 قــال قــال رســول اهللا 2بكــري الغنــوي عــن حكــيم بــن جبــري عــن أيب الطفيــل عــن زيــد بــن أرقــم 
ّصلى اهللا عليه وسلم  ني صـنعاء اىل اين لكـم فـرط وانكـم واردون علـي احلـوض ، عرضـه مـا بـ :ّ

   ؟بصرى ، فيه عدد الكواكب من قدحان الذهب والفضة ، فانظروا كيف ختلفوين يف الثقلني
ّ فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ؟يـا رسـول اهللا ومـا الـثقالن: فقام رجل فقـال  ّ :

. األكــــرب كتــــاب اهللا ســــبب طرفــــه بيــــد اهللا وطرفــــه بأيــــديكم فتمــــسكوا بــــه لــــن تزالــــوا وال تــــضلوا
  ّألصغر عرتيت واما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض وا

__________________  
  .9 / 321ذيب التهذيب ) 1(
  .82 / 3الكاشف ) 2(
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  .)1(» سألت هلما ذلك ريب ، فال تقدمومها فتهلكوا وال تعلمومها فإما أعلم منكم و

  : ترجم له 
ن جبري األسدي ويقال موىل حكيم ب« : فانه من رجال األربعة فقال  : ـ ابن حجر 1

وعنــه األعمــش .  ..احلكــم بــن أيب العــاص الثقفــي الكــويف روى عــن أيب جحيفــة وأيب الطفيــل
  .)2( »  ..والسفيانان وزائدة وفطر بن خليفة وشعبة وشريك وعلي بن صاحل ومجاعة

 :مث حكى عن مجاعة تضعيفه ، وال ذنب له سوى روايته بعض فـضائل آل حممـد 
ه يف امليزان ، واال فهو من رجال السنن األربعـة ، ويكفيـه روايـة الـسفيانني وشـعبة ، راجع ترمجت

  .عنه
  .)3( يف الطبقة الثالثة من الكوفيني ابن سعدعده  ـ 2
  .65رقم  ) 16 / 3التاريخ الكبري (  يف : ـ البخاري 3

)*5*(  

  رواية زكريا بن أبى زائدة
، واه عنـــه يزيـــد بـــن هـــارون الواســـطي رواه عـــن عطيـــة العـــويف عـــن أيب ســـعيد اخلـــدري ور

  :  قال )4(أخرج حديثه أبو عبد اهللا احملاملي يف أماليه 
حــدثنا أخــو كرخويــه قــال حــدثنا يزيــد بــن هــارون ثنــا زكريــا عــن عطيــة عــن أيب ســعيد « 

ّاخلــدري قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّاين قــد تركــت فــيكم مــا ان أخــذمت بــه لــن  :ّ
  : الثقلني ، أحدمها أكرب من اآلخر تضلوا بعدي ، 

__________________  
  .2681 رقم 3املعجم الكبري ) 1(
  .2 / 445ذيب التهذيب ) 2(
  .326 / 6طبقات ابن سعد ) 3(
  . بن اجلزء الثالث من نسخة قيمة يف دار الكتب الظاهرية بدمشق38يف الورقة ) 4(
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يت أهــل بيــيت ، أال وامــا لــن يفرتقــا حــىت كتــاب اهللا حبــل ممــدود مــن الــسماء اىل األرض وعــرت
  .»ّيردا علي احلوض 

  . وقد تقدم يف الكتاب7وقد روى احملاملي حديث الثقلني يف أماليه عن علي 

  : ترجم له 
زكريـا بـن أيب زائـدة خالـد ابـن ميمـون بـن « :  فانه من رجال الستة فقال  ـ ابن حجر1

ثقـــة اال ان : وقـــال العجلـــي .  ..ة حلـــو احلـــديثثقـــ : )1(وقـــال عبـــد اهللا عـــن أبيـــه .  ..فـــريوز
وزكريــا :  قــال أبــو داود  ....مساعــه مــن أيب إســحاق بــآخره ويقــال ان شــريكا أقــدم مساعــا منــه

  .)2( » 147مات سنة : ثقة ، قال ابن منري :  وقال النسائي  ....ثقة
ومائـة وكـان أخربنا الفضل بن دكني انه توىف سـنة مثـان وأربعـني « :  وقال  ـ ابن سعد2

  .)3(» ثقة كثري احلديث 

)*6*(  

  رواية فطر بن خليفة المخزومي 
روى حـديث الثقلــني عــن أيب الطفيـل عــامر بــن واثلـة وتابعــه علــى ذلـك زيــاد ابــن املنــذر 

  .ابو اجلارود العبدي ، ورواه عنهما حممد بن كثري العبدي
. أ / 86لعقـدين الورقـة أورده السمهودي يف الذكر الرابع من القسم الثاين من جواهر ا

  . ب22والسخاوي يف استجالب ارتقاء الغرف الورقة 
__________________  

  .امحد بن حنبل) 1(
  .3 / 329ذيب التهذيب ) 2(
  .355 / 6طبقات ابن سعد ) 3(
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  : ترجم له 
ــ ابــن حجــر 1 فطــر بــن « : فقــد روى لــه البخــاري وأصــحاب الــسنن األربعــة فقــال  : ـ

وأىب الطفيـل .  ..ابـو بكـر احلنـاط الكـويف ، روى عـن أبيـه ـ مـوالهم ـ خزومـيخليفـة القرشـي امل
مث حكـى توثيقـه عـن امحـد بـن » .  ..وعنه ابـن املبـارك والقطـان والـسفيانان.  ..عامر بن واثلة

حنبــل وحيــىي بــن معــني والعجلــي والنــسائي وابــن ســعد وأيب نعــيم الفــضل بــن دكــني وابــن حبــان 
  .)1( 153قيل  و155ّوأرخ وفاته بسنة 

  .)2(» وكان ثقة « :  قال  ـ ابن سعد2

)*7*(  

  رواية كثير بن زيد
روى حــديث الثقلــني عــن حممــد بــن عمــر بــن علــي ، ورواه عنــه أبــو عــامر العقــدي عبــد 

وأبــو  ) 307 / 2مــشكل اآلثــار ( امللــك بــن عمــرو ، اخــرج حديثــه ابــو جعفــر الطحــاوي يف 
  .هو قبل آخر الكتاب حبديث و)3(بشر الدواليب يف الذرية الطاهرة 

  حدثنا ابراهيم بن مرزوق نا أبو عامر « )4(قال الدواليب 
__________________  

  .8 / 300ذيب التهذيب ) 1(
  .364 / 6طبقات ابن سعد ) 2(
 يف مكتبــة كــوپرىل يف اســالمبول 855ورأيــت منــه نــسخة ضــمن جمموعــة كتبــت ســنة . 168: ّــالذريـة الطاهرة ) 3(

  . من اموعة60ي تبدأ بالورقة  وه428رقم 
 صورها معهـد املخطوطـات جبامعـة الـدول العربيـة بالقـاهرة عـن مكتبـة شخـصية 669ونسخة مكتوبة سنة 

 وعنهــا صــورت مكتبــة االمــام احلكــيم 1052 رقــم 152 / 3وورد يف فهرســت املخطوطــات املــصورة قــسم التــاريخ 
  . ، ونسخة منه يف املكتبة االمحدية بتونس1391نة العامة يف النجف ، وعنها نسخت نسخة بيدي لنفسي س

  .1 ج 139املتقدم ص ) 4(
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  ] : أبيه [  حدثين كثري ابن زيد عن حممد بن عمر بن علي عن )1(العقدي 
ّان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم حــضر الــشجرة خبــم قــال فخــرج آخــذا بيــد علــي  :علــي  ّ

وله أوىل بكـم مــن أنفـسكم وان اهللا ورســوله يـا أيهــا النـاس ألـستم تــشهدون ان اهللا ورسـ: فقـال 
   ؟مولياكم

هـذا مـواله ـ اىن تركـت : فمن كنت مواله فان عليا مواله ـ أو قـال : بلى ، قال : قالوا 
  .»كتاب اهللا واهل بييت : فيكم ما ان أخذمت به لن تضلوا 

أخرجــه « : وأورده الــسخاوي يف االســتجالب والــسمهودي يف جــواهر العقــدين وقــاال 
ســحاق بــن راهويــه يف مــسنده مــن طريــق كثــري بــن زيــد عــن حممــد بــن عمــر ابــن علــى بــن أيب إ

رواه  و،طالب عن أبيه عن جده على وهـو سـند جيـد ، وكـذا رواه الـدواليب يف الذريـة الطـاهرة 
اجلعايب يف الطالبيني من حديث عبيد اهللا ابن موسى عن أبيه عن عبد اهللا بـن حـسن عـن أبيـه 

ّ، ولفظه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال  2عن جده عن علي  اين خملـف فـيكم مـا  :ّ
ان متــسكتم بــه لــن تــضلوا ، كتــاب اهللا عــز وجــل طرفــه بيــد اهللا وطرفــه بأيــديكم ، وعــرتيت أهــل 

  .»بييت ولن يتفرقا حىت يردا علي احلوض 
  .7 مرسال عن علي )2(رواه اخلركوشي يف شرف املصطفى و

  : ترجم له 
ن زيـد االسـلمي مث الـسهمي مـوالهم أبـو حممـد املـدين ، مـن رجـال أيب داود وهو كثري ب

  : والرتمذي وابن ماجة 
وذكـره « :  وحكى توثيقه عن ابن عمار املوصلي وابـن حبـان قـال :الحافظ ابن حجر 

وكـــان كثـــري ] املنـــصور [ تـــوىف يف خالفـــة أيب جعفـــر : ابـــن حبـــان يف الثقـــات وقـــال ابـــن ســـعد 
  توىف يف آخر خالفة] بن خياط [ يفة احلديث ، وقال خل

__________________  
  .1 ج 77املتقدم ص ) 1(
  .أ من نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق / 72الورقة ) 2(
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  .158أيب جعفر ، وكانت وفاة أيب جعفر سنة 
  .)1(»  انتهى  ....وجزم ابن حبان بوفاته فيها: قلت 

)*8*(  

  رواية معروف بن خربوذ المكي 
حديث الثقلني عن أيب الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد ورواه عنه زيـد روى 

  .)20(يأيت يف الرقم . بن احلسن االمناطي
  .معروف بن خربوذ من رجال البخاري ومسلم وأيب داود وابن ماجة

  : ترجم له 
معــروف بــن خربــوذ املكــي مســع أبــا الطفيــل ، روى عنــه أبــو عاصــم  « : ـ البخــاري 1

  .)2(»  اهللا بن موسى ويقال عن ابن عيينة انه معروف بن مشكان وعبيد
روى عـن أيب الطفيـل ، . معـروف بـن خربـوذ املكـي مـوىل لقـريش « : ـ ابن ابى حاتم 2
أبــو بكــر بــن عيــاش ووكيــع وحممــد بــن مهــزم وزيــد ابــن احلــسن وأبــو عاصــم النبيــل : روى عنــه 

 يقــال ان النــاس أخــذوا شــعر هــذيل منــهوعبيــد اهللا بــن موســى ، مسعــت أىب يقــول ذلــك ويقــول 
» يكتب حديثـه ، هـو مكـي :  نا عبد الرمحن قال سألت أيب عن معروف بن خربوذ فقال ..

)3(.  
أيب الطفيــل عــامر بــن : معــروف بــن خربــوذ املكــي مــوىل روى عــن «  :  ـ ابــن حجــر3

الفــضل : واثلــة وأيب جعفــر حممــد بــن علــي بــن احلــسني وحممــد بــن عمــر وابــن أبــان ، روى عنــه 
بن موسى السيناين ووكيع وأبو داود الطيالسي وأبـو بكـر ابـن عيـاش وعبـد اهللا بـن داود اخلـرييب 

  وعبيد اهللا بن موسى وأبو عاصم
__________________  

  .7 / 413ذيب التهذيب ) 1(
  .414 / 8التاريخ الكبري ) 2(
  .321 / 8اجلرح والتعديل ) 3(
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ثقــات لــه يف البخــاري حديثــه عــن أيب الطفيــل عــن علــى يف ذكــره ابــن حبــان يف ال.  ..وغــريهم
ّالعلم وعند الباقني حديثه عن أيب الطفيل انه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلج  ّ «)1(.  

)*9*(  

  رواية ابى الجحاف البرجمي 
رواه عن عطية عن اىب سعيد اخلدري ، ورواه عنه تليد بن سليمان احملاريب أبو سليمان 

أ مـن زيـادات ابنـه عبـد  / 4الكويف ، حديثه يف فضائل علي ألمحد بن حنبـل ، الورقـة األعرج 
  : قال عبد اهللا ، اهللا 

حدثين امساعيل بن موسى ابن بنـت الـسدى قـال حـدثنا تليـد عـن أيب اجلحـاف عـن « 
ّعطيــة عــن أىب ســعيد اخلــدري قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  تركــت فــيكم مــا ان  :ّ

  .»كتاب اهللا وعرتيت :  به لن تضلوا متسكتم

  : ترجم له 
داود ابـــن أيب « : ألنـــه مـــن رجـــال الرتمـــذي والنـــسائي وابـــن ماجـــة فقـــال  : ابـــن حجـــر

عـــوف ســـويد التميمـــي الربمجـــي مـــوالهم ، أبـــو اجلحـــاف الكـــويف ، روى عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن 
  .صبيح

 ، قـال عبـد اهللا بـن السفيانان وشريك وإسرائيل وعبد السالم بـن حـرب ومجاعـة: وعنه 
صـاحل : ثقـة ، وقـال أبـو حـامت :  وقـال أمحـد وابـن معـني  ..كان سفيان يوثقـه ويعظمـه: داود 

له أحاديـث وهـو مـن غاليـة التـشيع ، : ليس به بأس وقال ابن عدي : احلديث وقال النسائي 
  وعامة حديثه يف أهل البيت ،
__________________  

  .10 / 230ذيب التهذيب ) 1(
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  .)2(»  وذكره ابن حبان يف الثقات )1(وهو عندي ليس بالقوي وال ممن حيتج به 

)*10*(  

  رواية صالح بن ابى األسود
روى حــــديث الثقلــــني عــــن األعمــــش ورواه عــــن عبــــد الــــرمحن بــــن صــــاحل االزدي أخــــرج 

حـدثنا حممـد ابــن عبـد اهللا احلـضرمي مطــني « : حديثـه احلـافظ الطــرباين يف املعجـم الكبـري قــال 
  .ا عبد الرمحن بن صاحل نا صاحل بن أيب األسود عن األعمش عن عطيةن

كأين قد دعيت فأجبت ، فاين تارك فيكم الثقلـني كتـاب  :قال  ـ رفعه ـ عن أىب سعيد
اهللا حبـــل ممـــدود بـــني الـــسماء واألرض ، وعـــرتيت أهـــل بيـــيت وامـــا لـــن يفرتقـــا حـــىت يـــردا علـــي 

  .)3( » ؟احلوض ، فانظروا كيف ختلفوين فيهما

  : ترجم له 
  . )382 / 6الطبقات (  يف  ـ ابن سعد1
صاحل بن أىب األسود الليثـي ، روى عـن جعفـر بـن حممـد ، روى « :  حامت  ـ ابن ابى2

  .)4(» عنه امساعيل بن أبان 
  . )288 / 2امليزان ( يف  :  ـ الذهبي3
كـــويف صـــاحل بـــن أىب األســـود ال: وقـــاال  ) 166 / 3لـــسانه ( يف  :  ـ وابـــن حجـــر4
  !عن األعمش وغريه ، واه) اخلياط ( احلناط 

__________________  
قد علمت مل ال حيتج به ابن عدى وليس بالقوى عنده ، الن عامة حديثه يف أهل البيت من حـديث الثقلـني ) 1(

  .عند ابن عدى وحزبه. وأشباهه ، فمن متسك م وعمل بوصية النيب فيهم ليس بالقوى
  .3 / 196ذيب التهذيب ) 2(
  .2679 الرقم 3املعجم الكبري ) 3(
  .1728 رقم 395 / 4اجلرح والتعديل ) 4(
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حـــدثنا احلــــسني ابــــن علــــي :  مث قــــال !أحاديثـــه ليــــست باملــــستقيمة: وقـــال ابــــن عــــدي 
الــسلويل الكــويف حــدثنا حممــد بــن احلــسن الــسلويل حــدثنا صــاحل بــن أىب األســود عــن األعمــش 

  .)1(» كان خري البشر :  قال ؟ فيكم2ان منزلة علي كيف ك: عن عطية قال قلت جلابر 

)*11*(  

  رواية ابى الجارود زياد بن المنذر
رواه عــن أىب الطفيــل عــامر بــن واثلــة وتابعــه علــى ذلــك فطــر بــن خليفــة ، ورواه عنهمــا 

  .حممد بن كثري العبدي أبو عبد اهللا البصري
ــــور الــــدين الــــسمهودي يف الــــذكر الرابــــع مــــن القــــ ــــه ن سم الثــــاين مــــن جــــواهر أورد حديث

  . ب22والسخاوي يف االستجالب الورقة . أ / 86العقدين ، الورقة 

  : ترجم له 
زيـاد بـن املنـذر اهلمـداين ويقـال اهلنـدي « :  فانـه مـن رجـال الرتمـذي فقـال :ابن حجـر 

 قـال  ..أبـو اجلـارود األعمـى الكـويف ، روى عـن عطيـة العـويف وأيب اجلحـاف ـ الثقفـي: ويقـال 
عامـة أحاديثـه : وقال ابن عـدي .  ..مرتوك احلديث وضعفه جدا:  بن أمحد عن أبيه عبد اهللا

  .)2( »  ..!غري حمفوظة ، وعامة ما يرويه يف فضائل أهل البيت

)*12*(  

  رواية حاتم بن اسماعيل 
   ، ورواه عنه حممد بن سعيد ابن7رواه عن جعفر بن حممد 

__________________  
تــرجم لــه وســكت عليــه فلــم جيرحــه ، ولكــن ابــن عــدى ومقلــدوه ال يــرون أحاديثــه مــستقيمة رأيــت ان ابــا حــامت ) 1(

  .ألنه يروى لعلى فضيلة
  .3 / 386ذيب التهذيب ) 2(
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  .االصبهاين
  .322أخرج حديثه أبو جعفر العقيلي يف كتاب الضعفاء ، يأيت يف العقيلي املتوىف 

  : ترجم له 
حامت بن امساعيل املدين أبو امساعيـل احلـارثي « :  فانه من رجال الستة فقال ابن حجر

املدينــة فنزهلــا ) اىل ( كــان أصــله مــن الكوفــة ولكنــه انتقــل مــن : وقــال ابــن ســعد .  ..مــوالهم
وحكــى توثيقــه عــن ابــن حبــان » .  .. ، وكــان ثقــة مأمونــا كثــري احلــديث186ومــات ــا ســنة 

  .)1(يف الثقات والعجلى 

)*13*(  

   النواءرواية كثير بن اسماعيل
رواه عـــن عطيـــة بـــن ســـعيد العـــويف ، ورواه عنـــه عبـــد الـــرمحن بـــن عبـــد اهللا بـــن عتبـــة ابـــن 

  .160مسعود أبو حممد املسعودي املتوىف سنة 
تقـدم بإسـناده ولفظــه  ) 131 / 1املعجــم الـصغري ( أخـرج حديثـه احلـافظ الطـرباين يف 

  . من اجلزء االول155ص 

  : ترجم له 
ويقـال ابـن نـافع النـوا  ـ كثري بن امساعيل« : مذي ، وقال  فانه من رجال الرتابن حجر

  .، أبو امساعيل التيمي موىل بين تيم اهللا ، الكويف
فطـر بــن خليفـة ويزيــد بــن عبـد العزيــز بــن :  وعنــه  ..روى عـن أيب جعفــر وعطيـة العــويف

  وقال: قلت . وذكره ابن حبان يف الثقات.  ..سياه واملسعودي
__________________  

  .2 / 128ذيب التهذيب ) 1(
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  .)1(» .  ..ال بأس به: العجلي 

)*14*(  

  رواية على بن مسهر
، روى حديث الثقلني عن عبد امللك بن أىب سليمان ، ورواه عنه منجاب بـن احلـارث 

ّحدثنا حممد بـن عبـد اهللا احلـضرمي نـا «  :أخرج حديثه احلافظ الطرباين يف املعجم الكبري قال 
ث نــا علــي بــن مــسهر عــن عبــد امللــك بــن أيب ســليمان عــن عطيــة عــن أيب منجــاب بــن احلــار

ّقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم :  قــال 2ســعيد اخلــدري  أيهــا النــاس اين تــارك فــيكم مــا ان  :ّ
كتـاب اهللا حبـل ممـدود مـا بـني : أخذمت بـه لـن تـضلوا بعـدي ، أمـرين أحـدمها أكـرب مـن اآلخـر 

  .)2(» ّ، واما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض السماء واألرض ، وعرتيت أهل بييت 

  : ترجم له 
علـي بــن مـسهور القرشـي أبـو احلــسن « :  حيـث انــه رجـال الـستة فقـال ــ ابـن حجـر 1

الكويف احلافظ قاضي املوصل ، روى عن حيىي بن سعيد االنصاري وهشام بن عروة وعبيد اهللا 
  ..األعمش وعبد امللك بن أىب سـليمانبن عمر ، وموسى اجلهين ، وامساعيل ابن أيب خالد و

قرشـي مـن أنفـسهم كـان ممـن : وهـو أثبـت مـن ابـن منـري وقـال العجلـي ] بـن معـني [ قال حيـىي 
ثقـة وذكـره ابـن حبـان : صدوق ثقة ، وقال النسائي : مجع احلديث والفقه ثقة وقال أبو زرعة 

  . ..189مات سنة : يف الثقات ، وقال 
   صاحب سنة ، ثقة يف احلديث ثبت فيه:وقال العجلي أيضا : قلت 

__________________  
  .8 / 411ذيب التهذيب ) 1(
  .2678 رقم 3املعجم الكبري ) 2(
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» .  ..كـان ثقـة كثـري احلـديث: صاحل الكتاب ، كثري الروايـة عـن الكـوفيني ، وقـال ابـن سـعد 
)1(.  

ــ ابــن ســعد 2  وىل القــضاء ويكــىن أبــا احلــسن مــن عائــذة قــريش مــن أنفــسهم وكــان « ـ
  .)2(» باملوصل ، وكان ثقة كثري احلديث 

  .)3( ووصفه باإلمام احلافظ وحكى عن أمحد وابن معني والعجلي توثيقه ـ الذهبي 3

)*15*(  

  رواية على بن ثابت الجزري 
روى حــديث الثقلــني عــن ســفيان بــن ســليمان عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن علــي 

ـــن علـــي بـــن جعفـــر عنـــه ، يـــأيت نـــصه يف أخـــرج حديثـــه البـــزار يف مـــسنده عـــن. 7 (  احلـــسني ب
  . )3حسني بن علي بن جعفر يف القرن 

  : ترجم له 
ويكــىن أبــا احلــسن مــوىل العبــاس بــن حممــد اهلــامشي ، وكــان أصــله مــن  «  ـ ابــن ســعد1

  .)4(» أهل اجلزيرة وقدم بغداد فنزهلا اىل ان مات ا ، وكان ثقة صدوقا 
يوخه ومن روى عنه ، وحكى عن حيىي بن معـني وابـن  وعدد ش ـ الخطيب البغدادي2

  حنبل وحممد بن عبد اهللا بن منري وابن عمار وابن سعد
__________________  

  .7 / 382ذيب التهذيب ) 1(
  .388 / 6طبقات ابن سعد ) 2(
  .290تذكرة احلفاظ ) 3(
  .330 / 7طبقات ابن سعد ) 4(
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  .)1(وأىب داود ام وثقوه 
 فانــه مـــن رجــال أيب داود والرتمـــذي ، وحكــى عـــن أيب زرعـــة بـــن حجـــر ـ الحــافظ ا3

  .)2(والعجلي وغريهم ام وثقوه 

)*16*(  

  رواية عبد اهللا بن سنان الزهري 
رواه عـــن أيب الطفيـــل عـــامر بـــن واثلـــة ، ورواه مـــن طريقـــه احلـــافظ ابـــن عقـــدة يف كتـــاب 

 عقـــدة عنـــه ، وأبـــو الفتـــوح املـــواالة ، وأبـــو موســـى املـــديين يف كتـــاب الـــصحابة مـــن طريـــق ابـــن
العجلي يف كتاب املوجز يف فضائل اخللفاء ، وعنهم السمهودي يف جـواهر العقـدين يف الورقـة 

 ب من طريق احلافظ ابن عقدة وأىب موسـى 23أ ، والسخاوي يف االستجالب الورقة  / 87
  .املديين يف ذيله يف الصحابة

  : ترجم له 
 سـنان الكـويف ، نـزل بغـداد وحـدث ـا عـن زيـد عبـد اهللا بـن « ـ الخطيب البغدادي 1

  .)3( »  ....بن أسلم وهشام بن عروة ، روى عنه أمحد بن حامت الطويل وداود ابن رشيد
  . )436 / 2امليزان (  يف  ـ الذهبي2
  )4( »  ....عبد اهللا بن سنان الزهري الكويف نزيل بغداد« :  وقال  ـ ابن حجر3

__________________  
  .356 / 11خ بغداد تاري) 1(
  .7 / 288ذيب التهذيب ) 2(
  .469 / 9تاريخ بغداد ) 3(
  .297 / 3لسان امليزان ) 4(
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 )*17*(  

  رواية هارون بن سعد العجلى 
رواه عن عبد الرمحن بـن أىب سـعيد اخلـدري ، ورواه عنـه حممـد بـن أيب حفـص العطـار ، 

 بـن سـعد مـن كتـاب الـضعفاء يف اجلـزء شيخ احلافظ العقيلي ، أخرجه العقيلي يف ترمجة هارون
  .322يأيت اسنادا ومتنا يف ترمجة العقيلي املتوىف . 288الثاين عشر الورقة 

  :ترجم له 
 ورمـز لـه م ، أي انـه مـن رجـال مـسلم ، وحكـى عـن ابـن معـني وابـن أىب ـ ابن حجر 1

  .)1(وذكره ابن حبان يف الثقات : ال بأس به قال : حامت اما قاال 
  .)2(» صدوق « :  وقال ذهبي ـ ال2
لـه عـن .  .. وأشـار اىل حديثـه هـذا حـديث الثقلـني وقـال صـدوق يف نفـسه ـ الـذهبي3

  .)3(عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري وعنه حممد بن أيب حفص العطار 

)*18*(  

  رواية يونس بن أرقم 
  .روى حديث الثقلني عن هارون بن سعد ، ورواه عنه عبد احلميد بن صبيح

  ج حديثه احلافظ الطرباين يف املعجم الصغري ، واخلطيب البغداديأخر
__________________  

  .11 / 6ذيب التهذيب ) 1(
  .214 / 3الكاشف ) 2(
  .284 / 4ميزان االعتدال ) 3(
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ّحــــدثنا احلــــسن بــــن مــــسلم بــــن الطبيــــب « : يف تلخــــيص املتــــشابه يف الرســــم ، قــــال الطــــرباين 
ّيــد بــن صــبيح ، حــدثنا يــونس بــن أرقــم عــن هــارون ابــن ســعد عــن الــصنعاين ، حــدثنا عبــد احلم

  .عطية
ّعن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ّاين تـارك فـيكم الثقلـني مـا  :ّ

  .)1(» كتاب اهللا وعرتيت ، واما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض : ان متسكتم به لن تضلوا 
 يف ترمجة احلسن بـن مـسلم 29شابه يف الرسم الورقة ورواه عنه اخلطيب يف تلخيص املت

أخربنــا أبــو الفــرج حممــد بــن عبــد اهللا بــن أمحــد بــن شــهريار االصــبهاين ــا أخــرب أبــو « : فقــال 
  .)2( »  ....ّالقاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين حدثنا احلسن بن مسلم

  : ترجم له 
ــ البخــاري 1 كــان يتــشيع ، مســع يزيــد ابــن زيــاد ، و« :  وســكت عليــه ومل جيرحــه فقــال ـ

  .)3(» معروف احلديث ، روى عنه حممد بن عقبة 
  .)4( وسكت عليه  ـ ابن ابى حاتم2
يـونس بـن أرقـم الكنـدي البـصري روى عـن يزيـد بـن أيب زيـاد وغـريه ،  «  ـ ابـن حجـر3

: ري روى عنــه عبيــد اهللا بــن عمــر القــواريري ومحيــد بــن مــسعدة وحممــد ابــن عقبــة ، قــال البخــا
.  ..بـصري: كويف معروف احلديث ، كان يتشيع ، وكذا قال ابن حبان يف الثقات لكن قال 

 «)5(.  
  وذكره ابن حبان يف الثقات« : ال أيضا وق) لسان امليزان ( ويف  ـ 4

__________________  
  .135 / 1املعجم الصغري ) 1(
  .62 / 1تلخيص املتشابه يف الرسم ) 2(
  .410 / 8التاريخ الكبري ) 3(
  .336 / 9اجلرح والتعديل ) 4(
  .301: تعجيل املنفعة ) 5(
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  .وقال كان يتشيع
يــونس بــن أرقــم كــان صــدوقا ، روى عنــه أهــل العلــم واحتملــوا : وقــال البــزار يف مــسنده 

  .)1( » !.حديثه ، على ان فيه شيعية شديدة

)*19*(  

  رواية عثمان بن المغيرة
  .رواه عنه إسرائيل بن يونس السبيعيرواه عن علي بن ربيعة الواليب ، و

  .321 يأيت يف الطحاوي املتوىف )2(أخرج حديثه احلافظ الطحاوي 
 عـــن األســـود بـــن عـــامر عـــن 92 ويف فـــضائل علـــي رقـــم )3(وأخرجـــه أمحـــد بـــن حنبـــل 

  .إسرائيل عنه باالسناد واللفظ

  : ترجم له 
عثمـــان ابـــن « :  فانــه مـــن رجـــال البخــاري واألربعـــة أصــحاب الـــسنن فقــال ابــن حجـــر

املغرية الثقفي موالهم أبو املغرية الكويف وهو عثمان األعشى وهو عثمـان ابـن أيب زرعـة ، روى 
  .وعلي بن ربيعة الواليب.  ..عن زيد بن وهب

: عـن أبيــه ] بـن حنبـل [ شـعبة وإسـرائيل والثـوري وشـريك قـال صـاحل بـن أمحـد : وعنـه 
 عثمـان األعـشى وهـو عثمـان الثقفـي كـويف ثقـةعثمان بن املغرية هـو عثمـان بـن أيب زرعـة وهـو 

عن ابن معني عثمان بن املغرية هو عثمان بن أيب زرعة الثقفي وهو ثقـة ، وقـال أبـو حـامت . ..
ووثقه العجلـي وابـن : قلت . ثقة وذكره ابن حبان يف الثقات: والنسائي وعبد الغين بن سعيد 

  .)4(» منري 
__________________  

  .331 / 6لسان امليزان ) 1(
  .368 / 4مشكل اآلثار ) 2(
  .37 / 4املسند ) 3(
  .7 / 155ذيب التهذيب ) 4(
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 )*20*(  

  رواية زيد بن الحسن األنماطي 
  :روى حديث الثقلني بروايات ثالث 

ّرأيــت رســول اهللا صــلى اهللا  :عــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه عــن جــابر قــال  )االوىل ( 
  : على ناقته القصوى فخطب فسمعته وهو يقول ّعليه وسلم يف حجته يوم عرفة وهو 

  .كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت: أيها الناس قد تركت فيكم ما ان أخذمت به لن تضلوا 
 عــن مطــني عــن نــصر بــن عبــد 2680أخرجــه احلــافظ الطــرباين يف املعجــم الكبــري بــرقم 

  .الرمحن عنه
 أســيد الغفــاري ان عــن معــروف بــن خربــوذ عــن أىب الطفيــل عــن حذيفــة بــن) الثانيــة ( 

ّرســـول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم قــــال  ّ اين فــــرط لكــــم وانكــــم واردون علــــي !أيهــــا النــــاس«  :ّ
احلــوض حــوض أعــرض مــا بــني صــنعاء وبــصرى ، فيــه عــدد النجــوم قــدحان مــن فــضة ، واين 

الـسبب األكـرب كتـاب : ّسائلكم حني تردون علي عـن الثقلـني ، فـانظروا كيـف ختلفـوين فيهمـا 
  .ز وجل ، سبب طرفه بيد اهللا وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به وال تضلوا وال تبدلوااهللا ع

عرتيت أهل بييت ، فانه قد نبأين اللطيف اخلبري اما لن ينقضيا حىت يردا علي احلـوض و
«.  

أخرجــه احلــافظ أبــو العبــاس احلــسن بــن ســفيان النــسوي صــاحب املــسند الكبــري املتــوىف 
  .رمحن عنه عن نصر بن عبد ال303سنة 

 عن شـيخه حممـد بـن )1(أخرجه احلافظ أبو نعيم االصبهاين يف ترمجة حذيفة بن أسيد و
  .أمحد بن محدان عن احلسن بن سفيان النسوي

__________________  
  .355 / 1حلية األولياء ) 1(
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وأخرجــه أبــو نعــيم يف احلليــة وغــريه مــن : أورده الــسمهودي يف جــواهر العقــدين وقــال و
  . بن احلسن األمناطيحديث زيد

  : أخرجه عنه احلافظ الطرباين يف املعجم الكبري بطريقني و
عـــن حممـــد بـــن الفـــضل الـــسقطي عـــن ســـعيد بـــن ســـليمان عـــن زيـــد بـــن احلـــسن  ـ 1
  .االمناطي
  .)1(عن مطني وزكريا بن حيىي الساجي عن نصر بن عبد الرمحن الوشاء عنه  ـ 2
عـن احلـافظ الطـرباين ) جممع الزوائـد ( يت من أورده احلافظ اهليثمي يف مناقب أهل البو

» وفيه زيد بن احلسن االمناطي وثقه ابـن حبـان وبقيـة رجـال أحـد االسـنادين ثقـات « : وقال 
)2(.  

 عـن احلـسني بـن عمـر )3(أخرجه اخلطيب البغدادي يف ترمجة زيـد بـن احلـسن االمنـاطي و
 االســناد واللفــظ اال انــه بـــرته بــن برهــان الغــزال عــن حممــد بــن احلــسن النقـــاش عــن مطــني ــذا

ذا هـذا التالعـب بالـسنة النبويـة ، أكـل وملا! . وال تبدلوا6 وأتى به اىل قوله !فحذف منه العرتة
  .:ذلك بغضا الل حممد 

روى زيــد بــن احلـسن حــديث الثقلــني عــن معـروف بــن خربــوذ عــن اىب  )الروايـة الثالثــة ( 
 مــن حجــة الــوداع ــى 6صــدر رســول اهللا ملــا  :الطفيــل عــن حذيفــة بــن أســيد الغفــاري قــال 

أصـحابه عــن شـجرات بالبطحــاء متقاربـات ان ينزلــوا حتـتهن مث بعــث إلـيهن فقــم مـا حتــتهن مــن 
  : الشوك ، وعمد إليهن فصلى حتتهن مث قام فقال 

أيهــا النــاس ، اين قــد نبــأىن اللطيــف اخلبــري انــه مل يعمــر نــىب إال نــصف عمــر الــذي يليــه 
   ، اىن موشك ان ادعى فأجيب ، واىن مسئول واىن ال ظن: من قبله 

__________________  
  .2683 رقم 3املعجم الكبري ) 1(
  .164 / 9جممع الزوائد ) 2(
  .442 / 8تاريخ بغداد ) 3(
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  .؟ذا أنتم قائلونوانكم مسئولون ، فما
ألــــيس : نــــشهد أنــــك قــــد بلغــــت وجهــــدت ونــــصحت فجــــزاك اهللا خــــريا فقــــال : قــــالوا 

لـــــــه اال اهللا وان حممـــــــدا عبـــــــده ورســـــــوله ، وان جنتـــــــه حـــــــق ونـــــــاره حـــــــق وان تـــــــشهدون أن ال ا
بلــى نــشهد بــذلك ، قــال : قــالوا  .؟الــساعةءاتية ال ريــب فيهــا ، وان اهللا يبعــث مــن يف القبــور

  : اللهم اشهد ، مث قال 
أيها الناس ، ان اهللا موالي وانا موىل املؤمنني ، وانا أوىل م من أنفسهم ، فمـن كنـت 

  . ـ اللهم وال من وااله وعاد من عاداه2هذا مواله ـ يعىن عليا مواله ف
يا ايها الناس اىن فرطكم وانكم واردون على احلوض ، حوض اعـرض مـا بـني : مث قال 

بــصرى وصــنعاء ، فيــه عــدد النجــوم قــدحان مــن فــضة ، واىن ســائلكم حــني تــردون علــي عــن 
 كتـاب اهللا عـز وجـل سـبب طرفـه بيـد اهللا الثقلني ، فانظروا كيف ختلفوين فيهما ، الثقل األكرب

وطرفه بأيديكم ، فاستمسكوا بـه ال تـضلوا وال تبـدلوا وعـرتيت اهـل بيـيت فانـه قـد نبـأىن اللطيـف 
  .اما لن ينقضيا حىت يردا علي احلوض

  :  بطريقني فقال 3052 رقم 3ّأخرجه احلافظ الطرباين يف املعجم الكبري ج 
 وزكريــا بــن حيــىي الــساجي قــاال نــا نــصر ابــن عبــد )1(مي حـدثنا حممــد بــن عبــد اهللا احلــضر

  .ح. الرمحن الوشاء
 نـا )2(حدثنا امحد ابن القاسم بن مساور اجلوهري نا سعيد بن سليمان الواسطي قـاال و

  .زيد بن احلسن األمناطي نا معروف بن خربوذ عن اىب الطفيل عن حذيفة ابن أسيد الغفاري
  وابن حجر يف  ) 165 / 9ع الزوائد جمم( أورده احلافظ اهليثمي يف و

__________________  
  .هو مطني) 1(
  .اى الوشاء الواسطي) 2(
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  .كلهم عن الطرباين يف الكبري ) 301 / 3السرية ( واحلليب يف  ) 25/ الصواعق احملرقة  ( 
 45 / 1 7أخرجه احلافظ ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق يف ترمجة امـري املـؤمنني و
  :  قال 545رقم احلديث 

أخربنــا ابــو بكــر حممــد بــن احلــسني بــن املــزريف انبأنــا ابــو احلــسني حممــد ابــن املهتــدى « 
انبأنا ابو احلسن علـى بـن عمـر بـن حممـد بـن احلـسن انبأنـا العبـاس ابـن امحـد الربتـى انبأنـا نـصر 

  .اللفظباالسناد و» .  ..بن عبد الرمحن ابو سليمان الوشاء انبأنا زيد بن احلسن األمناطي
عـن احلـافظ ابـن عـساكر وقـال  ) 348 ـ 9 / 7البدايـة والنهايـة ( أورده ابـن كثـري يف و
  .رواه ابن عساكر بطوله من طريق معروف كما ذكرنا: يف آخره 

  : ترجم له 
زيد بن احلسن القرشي ابو احلسني الكويف صاحب األمناط «  :  ـ الحافظ ابن حجر1

وعنــه .  ومعــروف بــن خربــوذ وعلــي بــن املبــارك اهلنــائىروى عــن جعفــر بــن حممــد بــن احلــسني: 
إســـحاق بـــن راهويـــه وســـعيد بـــن ســـليمان الواســـطي وعلـــي بـــن املـــديين ونـــصر بـــن عبـــد الـــرمحن 

  .الوشاء ونصر بن مزاحم
كوىف قدم بغداد منكر احلديث ، وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات روي لـه : قال ابو حامت 

  .)1(» الرتمذي حديثا واحدا يف احلج 
وابــو احلـسني زيـد بــن احلـسن القرشـي الكــويف االمنـاطي حـدث عــن «  :  ـ الـسمعاني2

معروف بن خربوذ ، وعلي بن املبارك وجعفر بـن حممـد ابـن علـي روى عنـه سـعيد بـن سـليمان 
  .)2( »  ..الواسطي

__________________  
  .3 / 406ذيب التهذيب ) 1(
  .األمناطي ـ األنساب) 2(
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  .)1(مث أورد عنه حديث الثقلني .  تقدم مبثل ما ـ الخطيب3

)*21*(  

  رواية جعفر بن عون المخزومي 
رواه عــن أيب حيــان حيــىي بــن ســعيد التميمــي ، اخــرج حديثــه احلافظــان عبــد ابــن محيــد 

  :  قاال )3( والدارمي يف سننه )2(الكشي يف مسنده 
عـت زيـد بـن مس :أخربنا جعفر بن عون انا ابـو حيـان التميمـي عـن يزيـد بـن حيـان قـال 

  :أرقم يقول 
ّقــام فينــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فحمــد اهللا واثــىن عليــه ، مث قــال  امــا بعــد : ّ

ّأيها الناس ، فإمنا انا بـشر يوشـك أن يـأتيىن رسـول ريب فأجيبـه واين تـارك فـيكم الثقلـني أوهلمـا 
حـــث علـــى كتـــاب اهللا كتـــاب اهللا ، فيـــه اهلـــدى والنـــور ، فتمـــسكوا بكتـــاب اهللا وخـــذوا بـــه ، ف

  : ورغب فيه ، مث قال 
  . ..اهل بييت ، أذكركم اهللا يف اهل بييت ، ثالث مراتو
ابـراهيم بـن إسـحاق الزهـري ، أخرجـه احلـافظ البيهقـي  ـ رواه عن جعفر بـن عـون ايـضاو

  . بإسناده عنه ، يأيت يف ابراهيم)4(
الفــراء العبــدي ، ابــو امحــد حممــد بــن عبــد الوهــاب  ـ رواه عــن جعفــر بــن عــون ايــضاو

أخرجه احلاكم النيسابوري عن احلسن بن يعقـوب عـن الفـراء العبـدي عنـه ، وأخرجـه احلافظـان 
   من )6( وابن عساكر يف معجم شيوخه )5(البيهقي 

__________________  
  .442 / 8تاريخ بغداد ) 1(
ليمانية باســالمبول كتبــت ســنة  باملكتبــة الــس894 ب مــن نــسخة خزائنيــة يف مكتبــة اياصــوفيا رقــم 40الورقــة ) 2(

 بروايتـه عـن املؤلـف ، قرأـا 627 عن نسخة عتيقة روايـة ابـن احلـامض احلنبلـي مسعهـا علـى ابـن اللـىت سـنة 1090
  .1387وانتقيت منها يف رحليت عام 

  .3319 باب فضل من قرأ القرآن ، احلديث رقم 310 ص 2ج ) 3(
  .113 / 10سنن البيهقي ) 4(
  .148 / 2سنن البيهقي ) 5(
   قال أخربنا امحد بن على بن حممد بن امساعيل ابو نصر الطوسي املعروف11يف الورقة ) 6(



  نفحات األزهار................................................................................ 122

  .طريق احلاكم ذا االسناد
 بإسـناد آخـر مـن طريـق الفـراء العبـدي عـن جعفـر بـن )1(أخرجـه احلـافظ البيهقـي ايـضا و

  .عون باالسناد واللفظ

  : ترجم له 
جعفـر ابـن عـون : ي انـه مـن رجـال الـستة وقـال  ا)ع( ورمـز لـه ـ الحافظ ابـن حجـر 1

بــن جعفــر بــن عمــرو بــن حريــث املخزومــي ابــو عــون الكــويف روى عــن امساعيــل بــن أيب خالــد 
وابــــراهيم بــــن مــــسلم اهلجــــري واألعمــــش وهــــشام بــــن عــــروة وحيــــىي بــــن ســــعيد املــــسعودي وأيب 

  .العميس وعبد الرمحن بن ياد بن أنعم ومجاعة
بــن علــي احللــواين وإســحاق بــن راهويــه وعبــد ابــن محيــد وعنــه امحــد بــن حنبــل واحلــسن 

وبندار وهارون احلمال وابنا اىب شيبة وابو خيثمـة واحلـسن بـن علـي بـن عفـان وحممـد بـن امحـد 
  .بن أيب املثىن املوصلي خامتة أصحابه

عليــك : رجــل صــاحل لــيس بــه بــأس ، وقــال أبــو امحــد الفــراء قــال يل امحــد : قــال امحــد 
وقــال البخــاري مــات ســنة . ال ابــن معــني ثقــة ، وقــال ابــو حــامت صــدوقجبعفــر بــن عــون ، وقــ

  .سنة) 97(وقيل ) 87(قيل مات وهو ابن ) 7( وقال ابو داود سنة 206
. وذكره ابن حبان وابـن شـاهني يف الثقـات وقـال ابـن قـانع يف الوفيـات كـان ثقـة: قلت 

  .)2(» انتهى 
   حريثجعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن«  :  ـ ابن سعد2

__________________  
بــابن العراقــي ببغــداد قــال أنبأنـــا ابــو بكــر امحــد بــن علـــى بــن عبيــد اهللا بــن عمــر بـــن خلــف الــشريازي بنيــسابور عـــن 

  .احلكم
  .30 / 7سنن البيهقي ) 1(
  .2 / 101ذيب التهذيب ) 2(
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بان سـنة املخزومي ويكىن ابا عون توىف بالكوفة يوم االثنـني إلحـدى عـشرة ليلـة خلـت مـن شـع
  .)1(» تسع ومائتني يف خالفة املأمون ، وكان ثقة كثري احلديث 

)*22*(  

  رواية يزيد بن هارون 
رواه عـــن زكريـــا بـــن اىب زائـــدة ، ورواه احملـــاملي يف اماليـــه عـــن أخـــي كرخويـــه عنـــه ، وقـــد 

  .تقدم يف زكريا بن اىب زائدة

  : ترجم له 
 ـ ويقـال زاذان ـ  بن هـارون بـن زاذىيزيد« :  فانه من رجال الستة فقال  ـ ابن حجر1

بــن ثابــت الــسلمى مــوالهم ابــو خالــد الواســطي ، احــد اعــالم احلفــاظ املــشاهري قيــل أصــله مــن 
وقـال ابـن املــديين هـو مـن الثقـات وقــال يف موضـع آخـر مـا رأيــت احفـظ منـه وقــال .  ..خبـارى

ثقـة امـام صـدوق :  وقال ابـو حـامت.  ..ثقة ثبت يف احلديث: وقال العجلى . ثقة: ابن معني 
  .)2(» ثقة مأمون :  وقال ابن قانع  ..ثقة:  وقال يعقوب بن شيبة  ..ال يسأل عن مثله

 وأسند عن هـشيم انـه 206 ووفاته سنة 118 وارخ والدته  ـ اسلم بن سهل بحشل2
  .)3(ما باملصرين مثل يزيد بن هارون : قال 

)*23*(  

  رواية يعلى بن عبيد الطنافسي 
   حيان التيمي ، ورواه ابراهيم بن إسحاق الزهري عن رواه عن اىب

__________________  
  .396 / 6طبقات ابن سعد ) 1(
  .11 / 366ذيب التهذيب ) 2(
  .158تاريخ واسط ) 3(
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  .جعفر بن عون وعنه
مــن كتــاب   ..أخرجــه احلــافظ البيهقــي يف بــاب مــا يقــضى بــه القاضــي ويفــيت بــه املفــيت

  : آداب القاضي فقال 
 أخربنا ابو حممد جناح بن نذير بـن جنـاح القاضـي بالكوفـة أنبـا ابـو جعفـر حممـد بـن «

ويعلـى بـن  ـ يعـىن ابـن عـون ـ علي بن دحيم الشيباين ثنا ابـراهيم بـن إسـحاق الزهـري ثنـا جعفـر
قــام فينــا  : قــال 2عــن يزيــد بــن حيــان قــال مسعــت زيــد بــن أرقــم ـــ  عبيــد عــن اىب حيــان التيمــي

ّ صلى اهللا عليه وسلم خطيبا ، فحمد اهللا واثىن عليه ، مث قال ذات يوم رسول اهللا ّ :  
امــا بعــد ايهــا النــاس امنــا انــا بــشر يوشــك ان يــأيت رســول ريب فأجيبــه ، واين تــارك فــيكم 
الثقلــني أوهلمــا كتــاب اهللا فيــه اهلــدى والنــور فاستمــسكوا بكتــاب اهللا وخــذوا بــه ، فحــث علــى 

 .ل بيـيت ، أذكـركم اهللا تعـاىل يف اهـل بيـيت ، ثـالث مـراتواهـ: كتاب اهللا ورغب فيه ، مث قـال 
  .)1(» أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث اىب حيان التيمي 

  : ترجم له 
: يعلى بن عبيد بن أيب أميـة األيـادي ويقـال « :  فانه من رجال الستة فقال ابن حجر

ني ثقـة ، وقـال  وقال إسـحاق بـن منـصور عـن ابـن معـ ..احلنفي موالهم ابو يوسف الطنافسي
صـدوق هـو : عثمان الدارمي عن ابن معني ضـعيف يف سـفيان ثقـة يف غـريه ، وقـال ابـو حـامت 

مـا رأيـت : اثبت اوالد أبيه يف احلديث ، وذكره ابـن حبـان يف الثقـات ، وقـال امحـد بـن يـونس 
 مـــات يف شــوال ســـنة  ..أحــدا يريــد بعلمـــه اهللا تعــاىل اال يعلــى بـــن عبيــد مــا رأيـــت أفــضل منــه

  .)2( »  .. وقال ابن حبان مات يف رمضان سنة سبع وقيل سنة تسع ومائتني209
__________________  

  .113 / 10سنن البيهقي ) 1(
  .11 / 402ذيب التهذيب ) 2(
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 )*24*(  

  رواية عبيد اهللا بن موسى العبسي 
روى حـــديث الثقلـــني بطـــرق شـــىت عـــن أبيـــه ، وعـــن إســـرائيل بـــن يـــونس الـــسبيعي وعـــن 

  .بن عبد اهللا القاضي عن أيب إسرائيل املالئي وفضيل بن مرزوقشريك 
 تــأيت أســانيده وألفاظــه )1(اخــرج حديثــه احلــافظ يعقــوب بــن ســفيان الفــسوي يف كتابــه 

  . يف ترمجة يعقوب بن سفيان8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4حتت األرقام 
ني وأخرجـه اما حديثه عن أبيه ، فقد أخرجه احلافظ ابو بكر اجلعايب يف كتـاب الطـالبيو

 ونـــور الـــدين الـــسمهودي يف )2(عنـــه كـــل مـــن احلـــافظ الـــسخاوي يف اســـتجالب ارتقـــاء الغـــرف 
ورواه اجلعــايب يف الطــالبيني مــن حــديث عبيــد اهللا بــن موســى عــن « :  قــاال )3(جــواهر العقــدين 

ّ ان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم 2أبيه عن عبد اهللا بن حسن عن أبيه عن جده عن علي  ّ
كتــاب اهللا عــز وجــل ، طرفــه بيــد اهللا : ّاين خملــف فــيكم مــا ان متــسكتم بــه لــن تــضلوا  :قــال 

  : مث قاال . وطرفه بأيديكم ، وعرتيت اهل بييت ولن يتفرقا حىت يردا علي احلوض
يعــــين كتــــاب اهللا : رواه البــــزار ، ولفظــــه اين مقبــــوض ، واين قــــد تركــــت فــــيكم الثقلــــني و

  .». وا بعدمهاوعرتيت اهل بييت ، وانكم لن تضل

  : ترجم له 
   ويكىن أبا)4(عبيد اهللا بن موسى بن املختار « :  فقال  ـ ابن سعد1

__________________  
  .536 / 1املعرفة والتاريخ ) 1(
  . ب24الورقة ) 2(
  .أ / 87القسم الثاين الورقة ) 3(
  .كما يف غريه من املصادر. ابن أيب املختار: كذا والصحيح ) 4(
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أ علـــى عيـــسى بـــن عمـــرو وعلـــى علـــي بـــن صـــاحل بـــن حـــي وكـــان يقـــرئ القـــرآن يف حممـــد ، قـــر
وكـان . وتوىف بالكوفة يف آخر شوال سنة ثالث عـشرة ومـائتني يف خالفـة املـأمون.  ..مسجده

 ثقة ، صدوقا ان شاء اهللا كثري احلديث حسن اهليئة ، وكان يتشيع ويروي أحاديـث يف التـشيع
.... « )1(.  

 أي أمجـع أصـحاب الـصحاح الـستة علـى الروايـة عنـه ، ووثقـه )ع(  ورمز لـه ـ الذهبي2
  .)2( 213ووصفه باحلافظ أحد االعالم مات يف ذي العقدة سنة 

 ـ عبيــد اهللا بــن موســى بــن بــاذام ، أبــو حممــد ابــن أىب املختــار العبــسي «  ـ الجــزري3
حيحه بـــال وروى عنـــه البخـــاري يف صـــ.  ..!الكـــويف ، حـــافظ ثقـــة ، اال انـــه شـــيعي ـ مــوالهم

ثقــة ، وقــال القاضــي : قــال حيــىي ابــن معــني وغــريه .  ..واســطة وبــاقي الكتــب اخلمــسة بواســطة
عبيــد اهللا بــن موســى بــن املختــار مــشهور بالروايــة ثقــة يف النقــل ، معــروف بــالقراءة مــن : أســد 

 روايــة القــرآن واحلــديث والفقــه والفــرائض ، علــم يف العلــم والدرايــة وكــان مــع فــضله ومعرفتــه ذا
مـــات : زهــد وورع ، مـــن العلمـــاء العـــاملني بعلمــه ، وقـــرأ علـــى محـــزة ، انتهــى ، وقـــال البخـــاري 

  .)3( » 213عبيد اهللا سنة 
 أي انـه مـن رجـال الـستة بـأمجعهم )ع( ووصفه باحلافظ ورمز له  ـ الحافظ ابن حجر4

، الكـويف أبـو العبـسي ، مـوالهم  ـ وامسـه بـاذام ـ عبيـد اهللا بـن موسـى بـن أيب املختـار« : فقـال 
 قـال ابـن اىب خيثمـة عـن ابـن  .... روى عنه البخاري والباقون له بواسطة ....حممد ، احلافظ

ثقــة ، : وقــال العجلــي .  ..صــدوق ، ثقــة ، حــسن احلــديث: ثقــة ، وقــال أبــو حــامت : معــني 
 . .مــا رأيتــه رافعــا رأســه ، ومــا رؤي ضــاحكا قــط: وكــان عاملــا بــالقرآن رأســا فيــه ، وقــال أيــضا 

  :وقال ابن عدي 
__________________  

  .400 / 6طبقات ابن سعد ) 1(
  .234 / 2الكاشف ) 2(
  .493 / 1طبقات القراء ) 3(



 127 ......................................................................ملحق سند حديث الثقلني 

وقــال احلــاكم مسعــت قاســم بــن قاســم الــسياري مسعــت أبــا مــسلم البغــدادي احلــافظ .  ..ثقــة ،
د علـى روايتـه عـن  وقـد عوتـب أمحـ! تركه أمحـد لتـشيعه!يقول عبيد اهللا ابن موسى من املرتوكني

  .)1(» عبد الرزاق 
هــذا عبيــد اهللا بـــن موســى ومكانتــه عنــد أصـــحاب الــصحاح الــستة وحملــه عنـــد : أقــول 

أئمة اجلرح والتعديل ، فقد أمجع أولئك على الرواية عنه ، وهؤالء علـى توثيقـه ووصـفه بـاحلفظ 
د بـن حنبـل وأمـر والثناء عليه ، مع ما عرفت من زهـده وورعـه وفقهـه وعلمـه ، ولكـن تركـه أمحـ

 أي انـه يـوايل عليـا دون معاويـة ، كمـا أمـر اهللا ورسـوله ؟ذا يعين بتشيعه بتشيعه وما؟ذا ملا!برتكه
بــذلك يف األحاديــث الــصحيحة املتــواترة الــيت روى أمحــد نفــسه مجلــة كثــرية منهــا يف مــسنده ، 

ه مبعىن املـواالة وهب ان حديث الغدير ليس نصا يف نصبه وليا واماما للمسلمني أو ليس يؤلون
عـن رسـول ح ذا يرتك الرجل إذا واىل عليا وعمل مبا أمر اهللا ورسوله ، أو لـيس صـ فلما؟واحلب

رواه مـــــسلم والنـــــسائي » ال حيبـــــك اال مـــــؤمن وال يبغـــــضك اال منـــــافق «  : قولـــــه لعلـــــي 6اهللا 
  ؟ثقه، فكيف يرتك رواية املؤمن ويروى عن املنافق ويوة والرتمذي وأمحد نفسه بطرق كثري

كنـت جالــسا يف : ّحــدثنا أبـو زكريـا غــالم أمحـد ابـن أىب خيثمــة قـال « : قـال اخلطيـب 
مـــسجد اجلـــامع بالرصـــافة ممـــا يلـــي ســـويقة نـــصر عنـــد بيـــت الزيـــت ، وكـــان أبـــو خيثمـــة يـــصلي 
صالته هناك ، وكان يركع بني الظهر والعصر وأبو زكريا حيـىي بـن معـني قـد صـلى الظهـر وطـرح 

أخــوك أبــو : رســول أمحــد بــن حنبــل فــأوجز يف صــالته وجلــس ، فقــال لــه نفــسه بإزائــه ، فجــاء 
هــو ذا تكثــر احلــديث عــن عبيــد اهللا : عبــد اهللا أمحــد بــن حنبــل يقــرأ عليــك الــسالم ويقــول لــك 

 وقــد تركــت احلــديث ؟!ابــن موســى العبــسي ، وأنــا وأنــت مسعنــاه يتنــاول معاويــة بــن أيب ســفيان
  اقرأ على: ال للرسول فرفع حيىي بن معني رأسه وق:  قال !عنه

__________________  
  .7 / 50ذيب التهذيب ) 1(
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أنـا وأنـت مسعنـا : حيىي بن معني يقرأ عليـك الـسالم وقـال لـك : أيب عبد اهللا السالم ، وقل له 
» عبد الـرزاق يتنـاول عثمـان بـن عفـان ، فـاترك احلـديث عنـه ، فـان عثمـان أفـضل مـن معاويـة 

)1(.  
ه ابــن حجــر يف ــذيب التهــذيب وطــواه علــى عادتــه يف لــف مــا وهــذا الــذي أشــار اليــ

  .وقد عوتب أمحد على روايته عن عبد الرزاق: يشابه ذلك وطيه ، فقال 
  !.ومل يبني أكثر من ذلك

هذا موقف أمحد مع عبيد اهللا بن موسى ألنه يتناول معاوية ، مث اقرأ ترمجة إسحاق بـن 
 جتــد أمحــد بــن حنبــل قــد وثقــه علــى 236/  1ســويد العــدوي البــصري يف ــذيب التهــذيب 

  !!.7ّحتامله الشديد على علي 
واقـــرأ ترمجـــة حريـــز بـــن عثمـــان احلمـــصي فيمـــا شـــئت مـــن الكتـــب الرجاليـــة وموســـوعات 
الــرتاجم كتهــذيب التهــذيب ، وتــاريخ بغــداد للخطيــب ، وتــاريخ دمــشق البــن عــساكر ، وبغيــة 

اريخ اإلســـالم للـــذهيب ، ومـــا شـــاكل الطلـــب يف تـــاريخ حلـــب لكمـــال الـــدين ابـــن العـــدمي ، وتـــ
 يـسبه ويلعنـه كـل صـباح 7جتدها كلها حتكي عن حريز بأنه كان ناصـبا مبغـضا ألمـري املـؤمنني 

 لــيس بالــشام كلهــا ؟ثقــة ، ثقــة: ّ وجتــدها كلهــا حتكــي ان أمحــد بــن حنبــل وثقــه وقــال !ومــساء
   !أثبت منه

أسـعد الـرحيب املـشرقي ، حريز بـن عثمـان بـن جـرب بـن أيب أمحـر بـن « : قال ابن حجر 
:  قــال اآلجــري عــن أيب داود  ..احلمــصي ، ورحبــة يف محــري ـ ويقــال أبــو عــون ـ أبــو عثمــان

:  وقـال أيـضا !ثقة ، ثقة:  فقال ؟شيوخ حريز كلهم ثقات ، قال وسألت أمحد بن حنبل عنه
أبــو لــيس بالــشام أثبــت مــن حريــز اال أن يكــون حبــري ، وقــال أيــضا عــن أمحــد وذكــر لــه حريــز و

 وقـال البخـاري  ..!لـيس فـيهم مثـل حريـز ، لـيس أثبـت منـه: بكر بن أىب مرمي وصفوان فقـال 
  :كان حريز يتناول رجال مث ترك ، وقال أمحد بن أىب حيىي عن أمحد : قال أبو اليمان 

__________________  
  .427 / 14تاريخ بغداد ) 1(
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يقـال يف حريـز مـع : فـضل بـن غـسان  وقـال امل!حريز صحيح احلديث اال انه حيمـل علـى علـي
شــامي ثقـة وكــان حيمــل علــى علـي ، وقــال عمــرو بــن : تثبتـه انــه كــان سـفيانيا ، وقــال العجلــي 

ثبــت شــديد : قــال يف موضــع آخــر . علــي كــان ينــتقص عليــا وينــال منــه وكــان حافظــا حلديثــه
   ..التحامل على علي

ز ابـن عثمـان يقـول ال وقال احلسن بن علي اخلالل مسعت عمران بن إياس مسعت حريـ
أحبه ، قتل آبائي ، يعـين عليـا ، وقـال أمحـد بـن سـعيد الـدارمي عـن أمحـد بـن سـليمان املـروزي 

عادلــت حريــز ابــن عثمــان مــن مــصر اىل مكــة فجعــل يــسب : مسعــت امساعيــل بــن عيــاش قــال 
هــذا الــذي يرويــه  :حــدثنا امساعيــل ابــن عيــاش مسعــت حريــز بــن عثمــان يقــول   ..!عليــا ويلعنــه

ّلناس عن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم انـه قـال لعلـي ا أنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى حـق : ّ
امنــا هــو أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى ، :  فقــال ؟فمــا هــو: قلــت . ولكــن أخطــأ الــسامع

   ..)1(مسعت الوليد بن عبد امللك يقوله وهو على املنرب :  قال ؟قلت عمن ترويه
ّن اإلثبات يف الشاميني وحيدث عن الثقـات مـنهم وقـد وثقـه وحريز م: وقال ابن عدي 

   .. وغريه وامنا وضع منه ببغضه لعلي)2(القطان 
املــى علـي حريـز بــن عثمـان عـن عبــد : وقـال ابـن عــدي قـال حيـىي بــن صـاحل الوحـاظي 

ّالــرمحن بــن ميـــسرة عــن لنـــيب صــلى اهللا عليـــه وســلم حـــديثا يف تنقــيص علـــي ابــن أيب طالـــب ال  ّ
   ..هيصلح ذكر

كيـف أكتـب عـن :  فقال ؟قيل ليحىي بن صاحل مل مل تكتب عن حريز: وقال غنجار 
 !!رجل صليت معه الفجر سبع سنني فكـان ال خيـرج مـن املـسجد حـىت يلعـن عليـا سـبعني مـرة

 فقيـل لـه يف ذلـك ، !ّوقال ابن حبان كـان يلعـن عليـا بالغـداة سـبعني مـرة وبالعـشي سـبعني مـرة
  فقال هو القاطع رءوس

__________________  
كمــا تقــدم عــن أىب داود أحــدهم الوليــد بــن عبــد امللــك الــسكري : هــذا أثبــت الــشاميني وشــيوخه كلهــم ثقــات ) 1(

  .اخلمار الذي مزق القرآن وعزم على أن يشرب اخلمر على ظهر الكعبة
  . وتراه هنا يوثق حريز! شيء7هذا القطان هو الذي يف نفسه عن االمام الصادق ) 2(
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  .)1(» ي وأجدادي آبائ
ـــه الطـــاهرين ، وهكـــذا انعكـــست  ـــدين وحبـــديث ســـيد املرســـلني وعرتت هكـــذا تالعبـــوا بال
املقــاييس فــصارت الــسنة بدعــة والبدعــة ســنة ، واملعــروف منكــرا واملنكــر معروفــا ، فعبيــد اهللا بــن 

ة ، موسى يرتك حديثه أمحد بن حنبل ويأمر النـاس برتكـه ألنـه يـوايل عليـا وألنـه ينـال مـن معاويـ
  .وأما حريز الذي يلعن عليا كل صباح ومساء فهو ثقة ثقة وهو أثبت الشاميني إطالقا

 نــسبه اىل ذلــك أهــل عــصره قــال !وهلــذا وأمثالــه نــسبوا أمحــد اىل تــواىل يزيــد بــن معاويــة
عــن القاضــي أىب يعلــى ابــن ] ابــن اجلــوزي [ وحكــى جــدي أبــو الفــرج « : ســبط ابــن اجلــوزي 
: قلـت اليب : مد يف األصول بإسناده اىل صـاحل ابـن أمحـد بـن حنبـل قـال الفرا ، يف كتابه املعت

  .)2( » !.؟يا بين وهل يتواىل يزيد أحد يؤمن باهللا:  فقال !؟ان قوما ينسبوننا اىل توايل يزيد

)*25*(  

  رواية تليد بن سليمان 
رواه عـــن أىب اجلحـــاف داود بـــن أىب عـــوف ، ورواه عنـــه امساعيـــل بـــن موســـى بـــن بنـــت 

ى ، ورواه عن امساعيل أبو عبد الـرمحن عبـد اهللا بـن أمحـد ابـن حنبـل يف الفـضائل ألبيـه ، السد
  تقدم نصه يف أىب اجلحاف

  : ترجم له 
تليد بن سـليمان احملـاريب أبـو سـليمان ويقـال أبـو إدريـس األعـرج الكـويف «  : ابن حجر

وعنـه . زة الزيـات، روى عن أىب اجلحاف وحيىي بن سعيد االنصاري وعبد امللك بن عمـري ومحـ
  أبو سعيد األشج وابن منري وحيىي بن

__________________  
  .2 / 237ذيب التهذيب ) 1(
  .287: تذكرة خواص االمة ) 2(
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حيىي النيسابوري وأمحد بن حنبل ومجاعة ، قال املروزي عن أمحد كان مذهبه التـشيع ومل نـر بـه 
  .)1( »  ..بأسا

)*26*(  

  ي رواية ابى النضر الكنان
 رواه عن حممد بن طلحة بن مـصرف اليـامي ، ورواه عنـه ابـن سـعد يف الطبقـات الكبـري

  : أخرج ابن سعد قال 
أخربنــا هاشــم بــن القاســم الكنــاين أخربنــا حممــد بــن طلحــة عــن األعمــش عــن عطيــة « 

ّعن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ّ:   
ّاين أوشــك أن ادعــى فأجيـــب ، واين تــ ارك فــيكم الثقلـــني كتــاب اهللا وعــرتيت كتـــاب اهللا ّ

حبــل ممــدود مــن الــسماء اىل األرض وعــرتيت أهــل بيــيت ، وان اللطيــف اخلبــري أخــربين امــا لــن 
  .)2(» يفرتقا حىت يردا علي احلوض ، فانظروا كيف ختلفوين فيهما 

  : ترجم له 
كـان مـن بـين ليـث مـن هاشم بن القاسم الكناين ويكىن أبا النظـر ، و«  :  ـ ابن سعد1

.  ..أنفـــسهم وهـــو مـــن أهـــل خراســـان ونـــزل بغـــداد وكـــان ثقـــة ، روى عـــن ســـليمان بـــن املغـــرية
  .)3( » 207وحممد بن طلحة بن مصرف وتوىف ببغداد لغرة ذي القعدة سنة 

وروى عنـه أمحـد بـن حنبـل وحيـىي ابـن معـني وأبـو :  وعـدد شـيوخه مث قـال  ـ الخطيـب2
  . .خيثمة وإسحاق بن راهويه

__________________  
  .1 / 509ذيب التهذيب ) 1(
  .194 / 2طبقات ابن سعد ) 2(
  .335 / 7طبقات ابن سعد ) 3(
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  .)1(وحكى اخلطيب توثيقه عن حيىي بن معني والعجلي 

)*27*(  

  رواية ابى غسان النهدي 
روى حـــديث الثقلـــني عـــن إســـرائيل بـــن يـــونس الـــسبيعي ، ورواه عنـــه فهـــد ابـــن ســـليمان 

  .321 يأيت بإسناده ولفظه يف الطحاوي املتوىف )2(الطحاوي ، أخرجه الطحاوي شيخ 

  : ترجم له 
ويقال ابن زياد  ـ مالك بن امساعيل بن درهم« :  فانه من رجال الستة فقال ابن حجر

  ....أبو غسان النهدي موالهم الكويف ، احلافظ ، ابن بنت محاد بـن أيب سـليمان ـ بن درهم
: ظن ابن معـني لـيس يف الكوفـة أتقـن مـن أيب غـسان ، وعـن ابـن معـني قـال : وقال أبو حامت 

ثقـــة صــحيح الكتـــاب ، وكـــان مـــن : هــو أجـــود كتابـــا مــن أيب نعـــيم ، وقـــال يعقـــوب بــن شـــيبة 
ّأبــو غــسان أحــب ايل مــن حممــد بــن : ثقــة متقنــا ، وقــال ابــن منــري : العابــدين وقــال مــرة كــان  ّ

كـان أبـو غـسان ميلـي علينـا : دثني ، وقـال أبـو حـامت الصلت ، أبو غسان حمدث من أئمة احملـ
مـن أصـله وكــان ال ميلـي حــديثا حـىت يقــرأه وكـان ينحـو ، ومل أر بالكوفــة أتقـن منــه ال أبـو نعــيم 
وال غـــريه ، وهـــو أتقـــن مـــن إســـحاق بـــن منـــصور والـــسلويل وهـــو مـــتقن ثقـــة ، وكـــان لـــه فـــضل 

وتــأن ، كنــت إذا نظــرت اليــه وصــالح وعبــادة وصــحة حــديث واســتقامة وكانــت عليــه ســيماء 
وقـال النـسائي ثقـة ، . كان صحيح الكتـاب جيـد األخـذ: وقال أبو داود . كأنه خرج من قرب

  ذكره ابن حبان يف الثقات قال
__________________  

  .64 / 14تاريخ بغداد ) 1(
  .268 / 4مشكل اآلثار ) 2(
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  .)1( »  ....ابن سعد مات سنة

)*28*(  

   رواية ابن االصبهانى
أخـرج حديثـه . رواه عن حامت بن امساعيل احلارثي املدين ، ورواه عنـه حممـد بـن امساعيـل

  . ، يأيت يف ترمجته322احلافظ أبو جعفر العقيلي املتوىف 

  : ترجم له 
حممد بن سعيد بن سليمان بن عبد الرمحن ابن االصـبهاين ، «  :  ـ الحافظ ابو نعيم1

  .)2(»  حدث عن القاسم بن معن 220 توىف سنة أبو جعفر ، سكن الكوفة يعرف حبمدان
  . )95 / 1التاريخ الكبري (  يف  ـ البخاري2
حممـد بـن سـعيد « :  حيث روى عنه البخاري والرتمـذي والنـسائي فقـال  ـ ابن حجر3

 روى عنــــه  ....بــــن ســــليمان بــــن عبــــد اهللا الكــــويف أبــــو جعفــــر ابــــن االصــــبهاين ولقبــــه محــــدان
مـتقن ، وقـال : قال يعقوب بن شـيبة .  .. البخاري عنه والنسائيالبخاري وروى الرتمذي عن

  .)3(» .  ..النسائي ثقة ، وذكره ابن حبان يف الثقات

)*29*(  

  رواية محمد بن كثير العبدى 
  روى حديث الثقلني عن فطر بن خليفة وزياد بن املنذر أيب اجلارود

__________________  
  .10 / 3ذيب التهذيب ) 1(
  .175 / 2ر أصبهان اخبا) 2(
  .9 / 188ذيب التهذيب ) 3(
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العبــدي كليهمــا عــن أيب الطفيــل ، حديثــه يف جــواهر العقــدين للــسمهودي يف الــذكر الرابــع مــن 
  . ب22أ ، والسخاوي يف االستجالب الورقة  / 86القسم الثاين ، الورقة 

  : ترجم له 
ثـري العبـدي ، أبـو عبـد حممـد بـن ك« :  فانه من رجـال الـصحاح الـستة فقـال ابن حجر

وقـال أبـو .  ..روى عنه البخاري وأبـو داود وروى لـه البـاقون بواسـطة الـدارمي.  ..اهللا البصري
حــدثنا عنــه الفــضل بــن احلبــاب ، : ثقــة صــدوق وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات ، وقــال : حــامت 

 مـات ثقـة ، لقـد: وقـال أمحـد بـن حنبـل .  .. وكان له يوم مات تسعون سنة223مات سنة 
  .)1(» على السنة 

)*30*(  

  رواية سعيد بن سليمان الواسطي 
روى حــديث الثقلــني عــن زيــد بــن احلــسن األمنــاطي ، ورواه عنــه امحــد ابــن القاســم بــن 
مـساور اجلـوهري شـيخ احلـافظ الطـرباين ، اخـرج حديثـه الطـرباين يف املعجـم الكبـري ، وقـد تقـدم 

  .يف زيد بن احلسن االمناطي

  : ترجم له 
  .)2(» .  ..يكىن ابا عثمان وهو سعدويه ، وكان ثقة كثري احلديث«  :  ابن سعدـ 1
سـعيد بـن سـليمان ابـو عثمـان ، ولـد بواسـط ونـشأ ـا «  : ـ اسلم بن سهل بحـشل 2

  .)3(» .  ..225مث خرج اىل بغداد فأقام ا فمات سنة 
__________________  

  .9 / 417ذيب التهذيب ) 1(
  .340 / 7عد طبقات ابن س) 2(
  .215تاريخ واسط ) 3(
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سعيد بن سليمان ابو عثمان الواسـطي املعـروف بـسعدويه « : فقال «  : ـ الخطيب 3
ثقــة مــأمون : البــزاز ، ســكن بغــداد وحــدث ــا عــن الليــث بــن ســعد ، وذكــره ابــو حــامت فقــال 

ســـعيد بـــن ســـليمان يعـــرف بـــسعدويه : وحكـــي عـــن العجلـــي قـــال .  ..ولعلـــه أوثـــق مـــن عفـــان
  .)1(» . وهو من رجال الستة.  ..واسطي ثقة
  .)2( وحكى توثيقه عن اىب حامت والعجلي وابن سعد وابن حبان  ـ ابن حجر4

)*31*(  

  رواية عبد اهللا بن بكير الغنوي 
  .روى حديث الثقلني عن حكيم بن جبري ورواه عنه جعفر بن محيد

ر بـن محيـد عنـه ، وتقـدم أخرجه احلافظ الطرباين يف املعجـم الكبـري عـن مطـني عـن جعفـ
  .يف حكيم بن جبري بإسناده ومتنه

  : ترجم له 
: عبـد اهللا بـن بكـري الغنـوي الكـويف ، عـن حممـد بـن سـوقة ، قـال « : ابن حجـر فقـال 

وذكــره .  .. وقــال الــساجي مــن اهــل الــصدق ولــيس بقــوى!كــان مــن عتــق الــشيعة: ابــو حــامت 
بري وعنه ابو نعيم وروى عنه ايـضا ابـراهيم يروي عن حكيم بن ج: ابن حبان يف الثقات وقال 

  .)3(» بن احلسن الثعليب وجعفر بن محيد العبسي وآخرون 
__________________  

  .84 / 9تاريخ بغداد ) 1(
  .4 / 43ذيب التهذيب ) 2(
  .264 / 3لسان امليزان ) 3(
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 )*32*(  

  رواية سعيد بن منصور
  .)1() كنز العمال ( يف رواه يف سننه بإسناده عن زيد بن ثابت كما 

  : ترجم له 
سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين ابو « :  فانه من رجال الستة فقال  ـ ابن حجر1

: ثقـة وقـال ابـو حـامت : وقـال ابـن منـري وابـن خـراش .  ..الطالقـاين« : عثمان املروزي ، ويقال 
كـان ممـن : لثقـات وقـال وذكـره ابـن حبـان يف ا.  ..ثقـة مـن املتقنـني اإلثبـات ممـن مجـع وصـنف

ثقـة متفــق : ثقـة ثبـت وقــال اخلليلـي : مجـع وصـنف وكــان مـن املتقنـني اإلثبــات وقـال ابـن قــانع 
  .)2(» .  ..عليه ووثقه ايضا مسلمة ابن قاسم

احلــافظ االمـام احلجــة ابـو عثمــان املـروزي ويقــال الطالقـاين مث البلخــي «  :  ـ الـذهبي2
   ..صاحب السنن] مبكة [ ااور 

ذكرت سعيد بن منـصور ألمحـد بـن حنبـل فأحـسن الثنـاء عليـه : ال سلمة بن شعيب ق
  .)3( » 227 مات سعيد مبكة يف رمضان يف سنة  ..وفخم أمره

)*33*(  

  رواية داود بن عمرو الضبي 
روى حــديث الثقلــني عــن صــاحل بــن موســى بــن عبــد اهللا ، ورواه عنــه امحــد ابــن منــصور 

  ار ، اخرج حديثه ابو بكر البزار شيخ البز265الرمادي املتوىف 
__________________  

  . الطبعة االوىل47 / 1كنز العمال ) 1(
  .4 / 89ذيب التهذيب ) 2(
  .416تذكرة احلفاظ ) 3(
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احلــافظ يف مــسنده ، واحلــافظ ابــن حجــر العــسقالين يف زوائــد مــسند البــزار ، يــأيت يف امحــد بــن 
  .منصور ويف ابن حجر

  : ترجم له 
داود بـــن عمـــرو بـــن زهـــري بـــن عمـــرو بـــن مجيـــل الـــضيب ، ابـــو ســـليمان «  : ابـــن حجـــر

 وروى عنــه مــسلم وروى لــه النــسائي بواســطة الفــضل  .. روى عــن نــافع بــن عمــر ..البغــدادي
 وقــال ابــو  ..بــن ســهل األعــرج وابــو حيــىي صــاعقة وامحــد بــن حنبــل وامحــد بــن منــصور الرمــادي

هري الثقة املـأمون ، وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات ، حدثنا داود بن عمرو بن ز: القاسم البغوي 
 وقيـل يف ربيـع االول ، قلـت وقـال 228مـات يف صـفر سـنة : وقال موسـى بـن هـارون وغـريه 

  .)1(» ثقة ، ثبت : ابن قانع 

)*34*(  

  رواية عمار بن نصر المروزي 
خـرج ا، روى حديث الثقلني عن ابراهيم بن اليـسع ، ورواه عنـه امحـد بـن يـونس الـضيب 

  : حديثه احلافظ ابو نعيم االصبهاين فقال 
قـال ثنـا امحـد بـن يـونس الـضيب  ـ فيما قريء عليه واذن يل ـ أخربنا عبد اهللا بن جعفر« 

ثنــا عمــار بــن نــصر ثنــا ابــراهيم بــن اليــسع امللكــي ثنــا جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه عــن جــده عــن 
ّخطــب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم باجلحفــة  :علــي قــال  لــست  ايهــا النــاس أ ..)2(فقــال ّ

فـاىن كـأين لكـم علـى احلـوض فرطـا وسـائلكم عـن : قـال  .بلـى:  قالوا ؟اوىل بكم من أنفسكم
  .)3(» .  ..عن القرآن وعن عرتيت: اثنتني 

__________________  
  .3 / 195ذيب التهذيب ) 1(
  !!الغدير فحذفه حفاظ السنة والشريعةامش احللية ان هنا بياضا باألصل ، وملاذا ألنه كان نص حديث ) 2(
  .64 / 9حلية األولياء ) 3(
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  : ترجم له 
عمار بن نصر أبو ياسر املروزي سـكن بغـداد وحـدث ـا عـن جريـر «  :  ـ الخطيب1

بــن عبــد احلميــد وســفيان بــن عيينــة ووكيــع بــن اجلــراح وحممــد بــن شــعيب بــن شــابور وبقيــة بــن 
رية وأبو حامت الرازي وأبـو بكـر بـن أىب الـدنيا وحممـد بـن روى عنه علي بن سهل بن املغ. الوليد

كتبــت عنــه : وقــال أبــو حــامت . احلــسني االمنــاطي وصــاحل بــن حممــد جــزرة وأبــو القاســم البغــوي
   ..ببغداد وهو صدوق

ّأخربنـا ابـراهيم بـن خملـد بـن جعفـر حــدثنا . وقـد روى عـن حيـىي بـن معـني توثيقـه: قلـت 
ّيمـي حـدثنا عبـد الـرمحن بـن سـهل بـن حليمـة قـال مسعـت حيـىي حممد بن أمحد بن ابـراهيم احلك

  .ّبن معني غري مرة يقول عمار بن نصر ثقة
أخربنا العتيقي أخربنا حممـد بـن املظفـر قـال قـال عبـد اهللا بـن حممـد البغـوي مـات عمـار 

  .)1( » 229بن نصر أبو ياسر ببغداد يف رمضان سنة 
اسـر اخلراسـاين املـروزي سـكن بغـداد عمـار بـن نـصر الـسعدي أبـو ي«  :  ـ ابـن حجـر2
   .. وأمحد بن يونس الضيب .. وعنه هارون حبان القزويين وأبو حامت ..روى عن

روى اخلطيــب بإســناد لــه اىل ابــن معــني انــه قــال عمــار بــن نــصر ثقــة ، وقــال أبــو حــامت 
  .)2(» . وذكره ابن حبان يف الثقات. عمار بن نصر صدوق

)*35*(  

   رواية منجاب بن الحارث
روى حـــديث الثقلـــني عـــن علـــي بـــن مـــسهر ، ورواه عنـــه حممـــد بـــن عبـــد اهللا احلـــضرمي 

  .مطني
__________________  

  .255 / 12تاريخ بغداد ) 1(
  .7 / 407ذيب التهذيب ) 2(
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 عـن مطـني عنـه ، تقـدم يف علـي بـن )1(أخرج حديثه احلـافظ الطـرباين يف املعجـم الكبـري 
  .مسهر بإسناده ومتنه

   :ترجم له 
املنجــاب بــن احلــارث التميمــي ويكــىن أبــا حممــد ، روى عــن « :  وقــال  ـ ابــن ســعد1

  .)2(» شريك وعلي بن مسهر وغريمها 
ميجــاب بــن احلــارث بــن عبــد الــرمحن التميمــي ، أبــو حممــد « :  فقــال  ـ ابــن حجــر2

الكــويف ، روى عــن علــي بــن مــسهر وبــشر بــن عمــارة اخلثعمــي ويزيــد بــن املقــدام بــن شــرح بــن 
 وحصني بن عمرو االمحسي وحامت بـن امساعيـل وأىب األحـوص وشـريك وابـن املبـارك وأيب هاين

  ....روى عنـــه مـــسلم ، وروى ابـــن ماجـــة يف التفـــسري عـــن رجـــل عنـــه. عـــامر العقـــدي ومجاعـــة
  .)3( » 231مات سنة : ذكره ابن حبان يف الثقات وقال هو ومطني وغريه 

)*36*(  

  رواية عبد الرحمن بن صالح 
أخـرج حديثـه . ديث الثقلني عن صـاحل بـن أيب األسـود ورواه عنـه احلـافظ مطـنيروى ح

  .تقدم يف صاحل بن أيب األسود. احلافظ الطرباين يف املعجم الكبري عن مطني عنه

  : ترجم له 
  صاحل بن عبد الرمحن بن صاحل االزدي« :  فقال  ـ ابن سعد1

__________________  
  .2678 الرقم 3املعجم الكبري ج ) 1(
  .412 / 6طبقات ابن سعد ) 2(
  .2 / 297ذيب التهذيب ) 3(
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ويكىن أبا حممد ، وهو من أهل الكوفة ونـزل بغـداد ، وكـان حيـدث عـن شـريك وابـن أىب زائـدة 
وتــوىف ببغــداد يـــوم االثنــني انـــسالخ ذي . وأىب بكــر بــن عيـــاش وغــريهم وعــن مـــالزم بــن عمـــرو

  .)1( » 235احلجة سنة 
بد الرمحن بن صـاحل أبـو حممـد االزدي كـويف سـكن بغـداد يف جـوار ع«  :  ـ الخطيب2

روى عنه عباس الدوري وأبـو  .علي بن اجلعد وحدث عن علي بن مسهر وشريك بن عبد اهللا
قالبة الرقاشي وعبـد اهللا بـن أمحـد الـدورقي وأبـو بكـر ابـن أىب الـدنيا وأمحـد بـن احلـسن بـن عبـد 

  .بد اهللا بن حممد البغوي وغريهماجلبار الصويف وعمر بن أيوب السقطي وع
يقدم عليكم رجل مـن اهـل الكوفـة : مث روى اخلطيب بإسناد له عن ابن معني انه قال 

يقال له عبد الـرمحن بـن صـاحل ، ثقـة صـدوق شـيعي ، الن خيـر مـن الـسماء أحـب اليـه مـن ان 
   ....يكذب يف نصف حرف

ا أبـا عبـد اهللا ، عبـد الـرمحن يـ: وكان يغـشى أمحـد بـن حنبـل فيقـر بـه ويدنيـه ، فقيـل لـه 
ّ رجل أحب قوما من أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم نقـول !سبحان اهللا: فقال . رافضي ّ

  .)2( »  ...... هو ثقة!؟ال حتبهم: له 
عبـد الـرمحن بـن صـاحل االزدي العنكــي أبـو صـاحل ويقـال أبـو حممــد «  :  ـ ابــن حجـر3

مث عـدد شـيوخه ومـن رووا عنـه وحكـى »   ....الكويف سكن بغـداد ويقـال اسـم جـده عجـالن
: كــالم أمحــد بــن حنبــل املتقــدم وتوثيقــه وحكــى كــالم حيــىي بــن معــني الــذي تقــدم اىل أن قــال 

  )3(  ....كان ثقة: وقال أبو حامت صدوق وقال موسى بن هارون 
__________________  

  .360 / 7طبقات ابن سعد ) 1(
  .361 / 10تاريخ بغداد ) 2(
  .197 / 6ب التهذيب ذي) 3(



 141 ......................................................................ملحق سند حديث الثقلني 

 )*37*(  

  رواية بشر بن الوليد الكندي 
روى عند حديث الثقلني عن حممد بن طلحة بن مـصرف اليـامي اهلمـداين ، ورواه عنـه 

  .)1(أخرج حديثه اخلطيب اخلوارزمي . حممد بن املوصلي
ورواه عنه احلافظ البغوي ورواه عن البغـوي أبـو طـاهر املخلـص الـذهيب أخرجـه احلمـوئي 

 مـن 54يف فرائد السمطني بإسناده عن أيب طاهر عن البغوي عنه باالسـناد واللفـظ يف البـاب 
  .السمط الثاين

  : ترجم له 
روى عن أىب يوسف القاضي كتبه وامالءه ، وروى عن شريك « :  وقال  ـ ابن سعد1

ء ومحاد بن زيد ومالك بن أنس وصـاحل املـري وغـريهم وروى عـن حممـد ابـن طلحـة ووىل القـضا
  .)2( »  ..ببغداد يف اجلانبني مجيعا

وكـان مجيـل املـذهب حـسن « : ّ البغـدادي ترمجـة مطولـة وأثـىن عليـه بقولـه  ـ الخطيـب2
ّوكان بشر علما من أعالم املسلمني وكـان عاملـا دينـا خـشنا يف بـاب احلكـم واسـع .  ..الطريقة

ن الفقـه واملـسائل مـا الفقه وهو صاحب أيب يوسف ومـن املقـدمني عنـده ، ومحـل النـاس عنـه مـ
  . ..ال ميكن مجعه

  .)3( 238ّمث حكى توثيقه عن أيب داود والدارقطين ، وأرخ وفاته سنة 

)*38*(  

  رواية جعفر بن حميد
  روى حديث الثقلني عن عبد اهللا بن بكري الغنوي ، ورواه عنه احلافظ

__________________  
  .104 / 1مقتل احلسني ) 1(
  .355 / 7طبقات ابن سعد ) 2(
  .84 ـ 80 / 7تاريخ بغداد ) 3(
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أخـــرج حديثـــه احلـــافظ . أبـــو جعفـــر حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن ســـليمان احلـــضرمي املعـــروف مبطـــني
  . عن مطني عنه ، تقدم يف حكيم بن جبري بإسناده ومتنه)1(الطرباين يف املعجم الكبري 

  : ترجم له 
ر بـن محيـد القرشـي جعفـ« :  ورمـز لـه م أي هـو مـن رجـال مـسلم وقـال  ـ ابـن حجـر1

وعنــه مــسلم حــديثا واحــدا يف التوبــة وبقــي بــن خملــد وأبــو .  ..وقيــل العبــسي أبــو حممــد الكــويف
ذكــره . وموســى بــن إســحاق ومجاعــة] مطــني [ يعلــى واحلــسن وأبــو زرعــة والــصغاين واحلــضرمي 

ابــن حبــان يف الثقــات وقــال ابــن منجويــه مــات بعــد الثالثــني ومــائتني وبلــغ تــسعني ســنة وقــال 
 ثقـة ال خيـضب 240مات يوم اجلمعة إلحدى عشرة بقيت من مجادى اآلخـرة سـنة : مطني 

 «)2(.  
 » 240وعنـه وأبــو يعلـى واحلـسن بـن ســفيان ، ثقـة تـوىف ســنة « :  وقـال  ـ الـذهبي2

)3(.  
  .)4( » 240قال مطني توىف سنة ] ابن حبان [ وثقه البسيت « :  وقال  ـ الخزرجي3

)*39*(  

  سدى رواية ابن بنت ال
رواه عن تليد بن سليمان احملاريب ، وأخرجه عنه عبد اهللا بن أمحد بن حنبل يف فـضائل 

  علي ألبيه أمحد ، وهو من زياداته ، تقدم بإسناده ومتنه يف
__________________  

  .2681 الرقم 3املعجم الكبري ج ) 1(
  .2 / 87ذيب التهذيب ) 2(
  .184 / 1الكاشف ) 3(
  .166 / 1اخلالصة ) 4(
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  .أيب اجلحاف

  : ترجم له 
امساعيـل بـن موسـى الفـزاري أبـو حممـد ويقـال أبـو إسـحاق الكـويف « : ابن حجر وقـال 

وعنـه البخـاري يف خلـق أفعـال العبـاد وأبـو داود والرتمـذي .  ..نسيب الـسدى روى عـن مالـك
  . ..وابن ماجة وابن خزمية والساجي وأبو يعلى

صـدوق ، وقـال مطـني كـان صـدوقا وقـال : فقـال سألت أيب عنه : وقال ابن أىب حامت 
مــات : قــال البخــاري وغــريه  . ..خيطــئ: النــسائي لــيس بــه بــأس وقــال ابــن حبــان يف الثقــات 

مل أر يف النسخة اليت خبط احلافظ أيب علي البكري من ثقـات ابـن حبـان قولـه : قلت . 245
، وجــــزم البخــــاري ّصــــدوق يف احلــــديث وكــــان يتــــشيع : وقــــال اآلجــــري عــــن أيب داود . خيطــــئ

  .)1(» ومسلم يف الكىن وابن سعد والنسائي وغريهم بأنه ابن بنت السدى 

)*40*(  

  رواية سفيان بن وكيع بن الجراح 
« :  قـــال )2(أخـــرج حديثـــه احلـــافظ أبـــو يعلـــى يف مـــسنده ، رواه عـــن حممـــد بـــن فـــضيل 

عــن عطيــة حــدثنا ســفيان بــن وكيــع حــدثنا حممــد بــن فــضيل عــن عبــد امللــك بــن أيب ســليمان 
  مسعت رسول اهللا : العويف عن أيب سعيد اخلدري قال 

__________________  
  .1 / 335ذيب التهذيب ) 1(
أ مـــن نــسخة قيمـــة مكتوبـــة علــى نـــسخة كانــت يف دار احلـــديث النوريـــة بدمــشق وكـــان عليهـــا  / 68يف الورقــة ) 2(

زرودى وأىب العالء اهلمداين وأىب الفضل بن خطوط احلفاظ وأئمة احلديث كزاهر بن طاهر الشحامي وأىب سعد اجلن
 وهــذه النــسخة 773 وبعــضها ســنة 611وعلــى هــذه النــسخة مساعــات كثــرية تــاريخ بعــضها ســنة . ناصــر وغــريهم

  .376 / 2وهو يف املطبوعة . 564رأيتها يف املكتبة السليمانية باسالمبول مكتبة شهيد على پاشا رقم 
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ّصلى اهللا عليه وسلم يقول  ّ:   
الثقلـني ، : ّ اين كنـت قـد تركـت فـيكم مـا ان أخـذمت بـه مل تـضلوا بعـدي !أيهـا النـاسيا 

كتاب اهللا ، حبل ممدود من السماء اىل األرض وعرتيت أهـل بيـيت ، : أحدمها أكرب من اآلخر 
  .»ّواما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض 

  : ترجم له 
كـان :  ماجـة قـال ابـن حبـان وعنـه الرتمـذي وابـن« :  وعـدد شـيوخه مث قـال ابن حجر

وكــان ابــن خزميــة يــروي عنــه : شــيخا فاضــال صــدوقا اال انــه ابتلــى بوراقــه فحكــى فــصته مث قــال 
. ثنا بعض من أمسكنا عـن ذكـره ومـا كـان حيـدث عنـه اال بـاحلرف بعـد احلـرف: ومسعته يقول 

اهللا وهــو مـــن الــضرب الـــذين الن خيــروا مـــن الــسماء أحـــب إلــيهم مـــن أن يكــذبوا علـــى رســـول 
ّصلى اهللا عليه وسلم ّ..  . «)1(.  

)*41*(  

  رواية أخي كرخويه الواسطي 
رواه عن يزيد بن هـارون ، ورواه عنـه احلـافظ أبـو عبـد اهللا احلـسني بـن امساعيـل احملـاملي 

تقــدم بإســناده .  ب38، فقــد أخــرج عنــه حــديث الثقلــني يف اجلــزء الثالــث مــن اماليــه الورقــة 
  .كريا بن أيب زائدةومتنه يف يزيد بن هارون وز

  : ترجم له 
حممــد بــن يزيــد أبــو بكــر الواســطي ويعــرف « :  فقــال 246ّ وأرخ وفاتــه ســنة الخطيــب

بــأخى كرخويــه ، نــزل بغــداد وحــدث ــا عــن أيب خالــد األمحــر وحيــىي ابــن ســعيد القطــان ويزيــد 
  بن هارون ووهب بن جرير وأيب عامر

__________________  
  .4 / 132ذيب التهذيب ) 1(
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العقــدي ، روى عنــه حممــد بــن الليــث اجلــوهري وحيــىي بــن حممــد بــن صــاعد والقاضــي احملــاملي 
  .)1(» وكان ثقة . وغريهم

)*42*(  

  رواية يوسف بن موسى القطان 
روى حديث الثقلني عن جرير بن عبد احلميد وحممـد بـن فـضيل عـن أيب حيـان التيمـي 

  :  قال )3( يف صحيحه 311 املتوىف )2(ة رواه عنه امام األئمة حممد بن إسحاق بن خزمي و،
وهو حيـىي  ـ حدثنا يوسف بن موسى نا جرير وحممد بن فضيل عن أيب حيان التيمي« 

انطلقـت انـا وحـصني بـن سـربة وعمـرو  عـن يزيـد بـن حيـان قـال ـ بـن سـعيد التيمـي تـيم الربـاب
ّول اهللا صــلى اهللا يـا زيـد رأيـت رسـ: بـن مـسلم اىل زيـد بـن أرقـم فجلـسنا اليـه فقـال لـه حـصني 

ّعليه وسلم وصليت خلفه ومسعت حديثه وغزوت معه ، لقـد أصـبت يـا زيـد خـريا كثـريا حـدثنا 
ّيــا زيــد حــديثا مسعــت مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ومــا شــهدت معــه بلــى ابــن : قــال . ّ

ّأخـي لقـد قـدم عهـدي وكـربت سـين ونـسيت بعـض الـذي كنـت أعـي مـن رسـول اهللا صــلى اهللا 
قـام فينـا رسـول اهللا : قـال  .ّسلم ، فما حدثتكم فـاقبلوا ومـا مل احـدثكموه فـال تكلفـوينعليه و

ّصلى اهللا عليه وسلم يوما خطيبا مباء يدعى خم فحمد اهللا وأثـىن عليـه ووعـظ وذكـر ، مث قـال  ّ
 :  

أما بعد يا أيها الناس فإمنا أنا بشر يوشك أن يأتيين رسول ريب فأجيبه واين تارك فيكم 
 أوالمها كتاب اهللا فيه اهلدى والنور من استمسك به وأخـذ بـه كـان علـى اهلـدى ، ومـن الثقلني

  تركه وأخطأه كان على الضاللة وأهل 
__________________  

  .374 / 3تاريخ بغداد ) 1(
  .1 ج 141املتقدم يف ص ) 2(
ب قبوسـراى باسـالمبول رقـم رأيت قطعة قدمية منه من القرن الـسادس يف مكتبـة الـسلطان أمحـد الثالـث يف طـو) 3(

  . يف أبواب الصدقات240 وأورد هذا احلديث يف الورقة 348
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  . »)1(بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت ـ ثالث مرات 

  : ترجم له 
 وذكر روايته عن جرير بـن عبـد احلميـد وحممـد بـن فـضيل يف آخـرين وقـال  ـ الخطيب1

وقــد وصــف غــري :  والبغــوي ومجاعــة ، وقــال روى عنــه البخــاري وابــراهيم احلــريب والنــسائي« : 
 مـــات ســـنة  ..واحـــد مـــن األئمـــة يوســـف بـــن موســـى بالثقـــة واحـــتج بـــه البخـــاري يف صـــحيحه

253 )2(« .  
 وجعل عليـه رمـوز البخـاري وأيب داود والرتمـذي وابـن ماجـة فهـو  ـ الحافظ ابن حجر2

[ وروى : قلـت :  قـال وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات مث: من رجاهلم وأورد كـالم اخلطيـب قـال 
  .)3(أيضا ابن خزمية يف صحيحه وقال مسلمة كان ثقة ] عنه 

)*43*(  

  رواية احمد بن منصور الرمادي 
  :  قال )4(رواه عنه احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده 

حــدثنا أمحــد بــن منــصور ثنــا داود بــن عمــر ثنــا صــاحل بــن موســى بــن عبــد اهللا حــدثنا « 
  .أيب صاحلعبد العزيز بن رفيع عن 

__________________  
 تلميــذ احلــافظ ابــن خزميــة يف كتــاب اــروحني يف 354قــال احلــافظ أبــو حــامت ابــن حبــان البــسيت املتــوىف ســنة ) 1(

ومــا رأيــت علــى أدمي األرض مــن كــان حيــسن صــناعة الــسنن وحيفــظ :  طبعــة دار الــوعى حبلــب 93 / 1املقــدمات 
ة تــزاد يف اخلــرب ثقـــة ؛ حــىت كــأن الـــسنن كلهــا نــصب عينيـــه اال حممــد بـــن الــصحاح بألفاظهــا ويقـــوم بزيــادة كــل لفظـــ

  .إسحاق بن خزمية رمحة اهللا عليه فقط
  .304 / 14تاريخ بغداد ) 2(
  .11 / 425ذيب التهذيب ) 3(
  .578نسخة من الد االول رأيتها يف مكتبة مراد مال باسالمبول رقم ) 4(
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ّاين خلفـت فـيكم اثنتـني لــن  :ّى اهللا عليـه وسـلم ّعـن أيب هريـرة قـال قـال رسـول اهللا صــل
  .»ّكتاب اهللا وعرتيت ، لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض : تضلوا بعدمها ابدا 

أورده احلـــافظ ابـــن حجـــر العـــسقالين يف زوائـــد مـــسند البـــزار نـــسخة املكتبـــة اآلصـــفية يف 
  .أ / 277 ، الورقة 7295حيدرآباد اهلند رقم 

  : ترجم له 
قــال ابــن أيب حــامت كتبــت عنــه مــع أيب وكــان أيب يوثقــه وقــال « :  وقــال ر ـ ابــن حجــ1

ّثقة وكان عباس الدوري جيله وقال رمبا مسعت حيـىي ابـن معـني يقـول قـال أبـو بكـر : الدارقطين 
الرمـــادي ، وقرنـــه ابـــراهيم االصـــبهاين بـــأيب بكـــر بـــن أيب شـــيبة يف احلفـــظ وقيـــل اليب داود مل مل 

  .)2( » ! فلم أحدث عنه)1(رأيته يصحب الواقفة :  قال !؟حتدث عن الرمادي
وغـريهم مـن أهـل العـراق واحلجـاز والـيمن « :  وعـدد شـيوخه اىل أن قـال  ـ الخطيـب2

 حـدثين عبيـد اهللا بـن  ..والشام ومصر ، وكان قد رحل وأكثر السماع والكتابة وصنف املسند
  .)3( »  ..رمادي ثقةامحد بن منصور ال: اىب الفتح عن أيب احلسن الدارقطين قال 

)*44*(  

  رواية احمد بن يونس الضبي 
روى حـديث الثقلـني عـن عمــار بـن نـصر ، ورواه عنـه عبــد اهللا بـن جعفـر شـيخ احلــافظ 

   كما مر بإسناده ولفظه يف عمار)4(أيب نعيم ، اخرج حديثه ابو نعيم 
__________________  

  !!.قدميأى الذين وقفوا عن القول بأن القرآن خملوق أو ) 1(
  .1 / 83ذيب التهذيب ) 2(
  .151 / 5تاريخ بغداد ) 3(
  .64 / 9حلية األولياء ) 4(
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  .بن نصر

  : ترجم له 
ضـىب كـوىف قـدم أصـبهان تـوىف سـنة مثـان « :  وسـاق نـسبه وقـال  ـ الحـافظ ابـو نعـيم1

  .)1( »  ..وستني ومائتني كتب اهل بغداد بعدالته وأمانته
 بــن يــونس بــن املــسيب ابــو العبــاس الــضيب كــويف األصــل امحــد« :  فقــال  ـ الخطيــب2

   ..نزل أصبهان وحدث ا. بغدادي املنشأ
روى عنه ابـو العبـاس حممـد بـن يعقـوب األصـم النيـسابوري وحممـد بـن عبـد اهللا الـصفار 
وعبــد اهللا بــن جعفــر بــن امحــد بــن فــارس االصــبهانيان وعبــد الــرمحن ابــن أيب حــامت الــرازي وقــال 

   ..هو بغدادي نزل أصبهان وكان حمله عندنا الصدق: ابن أيب حامت 
:  قــال )2(أخربنــا عبــد الكــرمي بــن حممــد بــن امحــد احملــاملي أخربنــا علــى بــن عمــر احلــافظ 

مـــن . كـــويف ســـكن أصـــبهان كثـــري احلـــديث. امحـــد بـــن يـــونس بـــن املـــسيب الـــضيب ابـــو العبـــاس
  .)3( »  ..الثقات

)*45*(  

  رواية ابراهيم بن مرزوق 
الثقلــني عــن أيب عــامر العقـــدي ، ورواه عنــه ابــو بــشر الــدواليب يف كتـــاب روى حــديث 

، تقدم بإسـناده ولفظـه  ) 307 / 2يف مشكل اآلثار ( الذرية الطاهرة وابو جعفر الطحاوي 
  . فراجع158يف ترمجة كثري بن زيد املتويف 

__________________  
  .81 / 1أخبار أصبهان ) 1(
  .هو الدارقطين) 2(
  .223 / 5 بغداد تاريخ) 3(
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  : ترجم له 
ابــراهيم بــن مــرزوق بــن دينــار األمــوي ابــو إســحاق « :  قــال  ـ الحــافظ ابــن حجــر1

البصري نزيـل مـصر ، روى عـن أيب عـامر العقـدي وأيب داود الطيالـسي ووهـب بـن جريـر وروح 
فــال ثقــة اال انــه كــان خيطــئ فيقــال لــه :  قــال الــدارقطين  ..بــن عبــادة وغــريهم ، وعنــه النــسائي

:  قلــت 270قــال ابــن يــونس مــات ألربــع عــشرة ليلــة خلــت مــن مجــادي اآلخــرة ســنة . يرجــع
وقـال . تـويف مبـصر وكـان ثقـة ثبتـا وكـان قـد عمـى قبـل موتـه: وقال ابن يـونس يف تـاريخ الغربـاء 

وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات وقـال الـصديف قـال يل . ابن أيب حامت كتبت عنه وهو ثقة صـدوق
  .)1(» ابراهيم بن مرزوق ثقة روى عنه ابن عبد للحكم وشهر امسه : سعيد ابن عثمان 

)*46*(  

  رواية الحسين بن على بن جعفر
 )2(روى حديث الثقلني عن علي بن ثابت ورواه عنه احلافظ ابو بكـر البـزار يف مـسنده 

  : قال 
حدثنا احلسني بن علي بن جعفر ثنا على بن ثابـت ثنـا سـفيان بـن سـليمان عـن أيب « 

  .حاق عن احلارثإس
ّعـــن علـــي قـــال قـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّاين مقبـــوض واين قـــد تركـــت فـــيكم  :ّ

  .»كتاب اهللا واهل بييت ، وانكم لن تضلوا بعدمها : الثقلني 
__________________  

  .1 / 163ذيب التهذيب ) 1(
 نــسخة 578راد مــال يف اســالمبول رقــم مــسند البــزار نــسخة مــن الــد االول رأيتهــا وعلقــت منهــا يف مكتبــة مــ) 2(

 / 277 ب منه وأورده احلافظ ابن حجر يف زوائد مسند البزار يف الورقـة 75القرن السابع وهذا احلديث يف الورقة 
  .7295أ من نسخة املكتبة اآلصفية حبيدرآباد رقم 
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  : ترجم له 
ر وقــال قــال  وذكــره فــيمن روى عنــه ابــو داود والنــسائي والبــزا ـ الحــافظ ابــن حجــر1
   )1(صاحل : النسائي 
  .)2( »  ..وعنه امحد بن عمر والبزار ومجاعة«  :  ـ الذهبي2

)*47*(  

  رواية ابى احمد الفراء
. رواه عن جعفر بن عـون املخزومـي ، ورواه عنـه ابـو الفـضل احلـسن بـن يعقـوب املعـدل

  .تقدم لفظه يف جعفر بن عون
  .)3( عن احلسن بن يعقوب عنه أخرجه البيهقي من طريق احلاكم النيسابوري

أخرجـه . ورواه عنه ايضا ابو عبد اهللا حممـد بـن يعقـوب بـن يوسـف بـن االخـرم الـشيباين
ّاحلافظ البيهقي باب آل حممد صلى اهللا عليه وسلم   : قال . ّ

أخربنـا ابـو زكريـا حيــىي بـن ابـراهيم بــن حممـد بـن حيــىي أنبـا ابـو عبــد اهللا حممـد بـن يعقــوب 
عن يزيـد بـن  ـ وهو حيىي بن سعيد ـ  الوهاب أنبا جعفر بن عون ثنا ابو حيانثنا حممد بن عبد

  . ..مسعت زيد بن أرقم: حيان قال 
  .)4(أخرجه مسلم يف الصحيح من حديث أيب حيان : أورده بلفظ مسلم مث قال 

 عــن امحــد بــن علــي ، ابــن 11وأخرجــه احلــافظ ابــن عــساكر يف معجــم شــيوخه الورقــة 
ن علـــي أيب بكـــر ابـــن خلـــف الـــشريازي عـــن احلـــاكم النيـــسابوري باالســـناد العراقـــي عـــن امحـــد بـــ

  .واللفظ
__________________  

  .2 / 344ذيب التهذيب ) 1(
  .544 / 1ميزان االعتدال ) 2(
  .148 / 2سنن البيهقي ) 3(
  .30 / 7سنن البيهقي ) 4(
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  : ترجم له 
 العبــدي ابــو امحــد حممــد بــن عبــد الوهــاب بــن حبيــب بــن مهــران« :  فقــال ابــن حجــر

  .الفراء احلافظ النيسابوري روى عن أبيه وابن عمه
.  وحممد بن يعقوب بن االخرم وغـريهم ..وابن خزمية وابو عوانة.  ..روى عنه النسائي

اثىن عليه مـسلم بـن احلجـاج وروى البخـاري يف صـحيحه حـديثا عـن اىب امحـد عـن أيب غـسان 
ثقـة ، وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات ، وقـال احلـاكم  :فقيل هو هـذا وقيـل غـريه ، قـال النـسائي 

روى عنه البخاري ومسلم وابراهيم بن أيب طالـب وابـن خزميـة فمـن   ..كان من اعقل مشاخينا
قرأت خبط اىب عمرو املـستملي مسعـت علـي بـن احلـسن الـدراجبردي يقـول . بعدهم من املشايخ

عقــوب املعــدل يقــول مــات ســنة ابــو امحــد عنــدي ثقــة ، مــأمون ، قــال ومسعــت احلــسن بــن ي: 
272 « )1(.  

)*48*(  

  رواية يعقوب بن سفيان الفسوي 
زيــد ابــن أرقــم وابــو : روى حــديث الثقلــني بثمــان طــرق عــن أربعــة مــن الــصحابة وهــم 

  .سعيد اخلدري وزيد بن ثابت وأبو ذر الغفاري
  :اما حديث زيد بن أرقم فقد رواه عنه بأربعة أسانيد فقال 

ر ابن أيب شيبة وعلي بن املنذر قاال حدثنا ابن فـضيل عـن أيب حيـان حدثنا ابو بك ـ 1
)2(.  

: انطلقـت انـا وحـصني بـن عقبـة اىل زيـد بـن أرقـم فقـال زيـد  :عن يزيـد بـن حيـان قـال 
ّقـام رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فحمـد اهللا واثــىن عليـه ووعـظ ، مث قـال  امـا بعـد يـا ايهــا : ّ

  ّرسول رىب فأجيب ، واين  اين انتظر ان يأتيىن !الناس
__________________  

  .9 / 319ذيب التهذيب ) 1(
  .حيىي بن سعيد بن حيان التيمي) 2(
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تارك فيكم الثقلني أحدمها كتاب اهللا عز وجل فيه النور واهلدى ، فاستمسكوا بكتاب اهللا عز 
  .وجل ، فحث عليه

  . ، ثالث مراتواهل بييت ، أذكركم اهللا عز وجل يف اهل بييت: مث قال 
 قال حدثنا جرير عن احلسن بن عبيد اهللا عن اىب الضحى عـن زيـد )1(حدثنا حيىي ـ  2

ّبــن أرقــم قــال قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّاين تــارك فــيكم مــا ان متــسكتم بــه لــن تــضلوا  :ّ
  .كتاب اهللا عز وجل وعرتيت اهل بييت واما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض

محد بن حيىي قال حـدثنا عبـد الـرمحن بـن شـريك قـال ثنـا اىب عـن األعمـش حدثين اـ  3
ّعن حبيب بن ثابت عن اىب الطفيل عن زيد بن أرقم عن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ّ: 

ّاين تركــت فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا عــز وجــل حبــل ممــدود مــن الــسماء األرض ، وعــرتيت اهــل 
  .ما ، فإما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوضبييت ، فانظروا كيف ختلفوين فيه

 إسـرائيل عـن عثمـان بـن املغـرية عـن علـي )2(حدثنا عبيد اهللا بن موسى قـال أخربنـا ـ  4
لقيــت زيــد بــن أرقــم وهــو يريــد الــدخول علــى املختــار فقلــت لــه بلغــين عنــك  :بــن ربيعــة قــال 

ّأمسعــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم :  قلــت ؟مــا هــو: قــال . حــديث ّاين تــارك فــيكم : يقــول ّ
  .نعم: قال ؟ الثقلني كتاب اهللا عز وجل وعرتيت

  :واما حديث اىب سعيد اخلدري فرواه عنه بسندين قال 
حدثنا عبيد اهللا قال أنبأنا فضيل بن مرزوق عـن عطيـة عـن اىب سـعيد اخلـدري قـال  ـ 5

ّقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ا اكـرب مـن اآلخـر كتـاب ّاين تـارك فـيكم الثقلـني أحـدمه :ّ
اهللا عـــز وجـــل حبـــل ممـــدود مـــن الـــسماء اىل األرض ، طـــرف يف يـــد اهللا عـــز وجـــل وطـــرف يف 

  أيديكم فاستمسكوا به ، أال
__________________  

  .حيىي بن حيىي بن بكري التميمي) 1(
باالســـناد  عـــن اســـود بـــن عـــامر عـــن إســـرائيل 371 / 4 ويف املـــسند 90وأخرجـــه أمحـــد يف فـــضائل علـــى رقـــم ) 2(

  .واللفظ
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  .عرتيتو
  . قال اهل بيته؟سألت عطية عن عرتته: قال فضيل 

: حــدثنا عبيــد اهللا قــال حــدثنا ابــو إســرائيل عــن عطيــة عــن اىب ســعيد اخلــدري قــال  ـــ 6
ّقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّاين تـارك فـيكم الثقلـني أحـدمها اكـرب مـن اآلخـر كتـاب  :ّ

ل مــن الــسماء اىل األرض وعــرتيت اهــل بيــيت وامــا لــن يفرتقــا اهللا عــز وجــل حبــل ســبب موصــو
  .حىت يردا علي احلوض

  :واما حديث زيد بن ثابت ، قال 
حدثنا عبيد اهللا قال أخربنا شريك عن الركني عن قاسم بن حـسان عـن زيـد ابـن ثابـت 

ّقــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ز وجــل كتــاب اهللا عــ: ّاين تــارك فــيكم خليفتــني  :ّ
  .وعرتيت اهل بييت ، واما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض

  : اما حديث اىب ذر الغفاري ، فقال و
رأيـت : حدثنا عبيد اهللا عن إسرائيل عن اىب إسـحاق عـن رجـل حدثـه عـن حـنش قـال 

 انـا أبـو ذر فمـن عـرفين اال وانـا أبـو !يا ايها الناس: أبا ذر آخذا حبلقة باب الكعبة وهو يقول 
ّر الغفاري ال أحدثكم اال ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول مسعتـه وهـو يقـول ذ ّ
 :  

ــــاب اهللا عــــز وجــــل وعــــرتيت اهــــل بيــــيت ، !ايهــــا النــــاس ّ اين قــــد تركــــت فــــيكم الثقلــــني كت
وأحــدمها افـــضل مـــن اآلخـــر كتـــاب اهللا عـــز وجــل ، ولـــن يتفرقـــا حـــىت يـــردا علـــي احلـــوض ، وان 

  .)1(» ح من ركبها جنا ومن تركها غرق مثلهما كمثل سفينة نو

  : ترجم له 
  يعقوب بن سفيان بن جوان« :  فقال  ـ تلميذه ابن أبى حاتم1

__________________  
  .538 ـ 536 / 1املعرفة والتاريخ ) 1(
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  .)1(»  مث عدد شيوخه 277الفارسي مات سنة 
ن أيب معاويــة يعقــوب بـن ســفيان بــن جـوان الفارســي أبــو يوسـف بــ«  :  ـ ابــن حجــر2

  .. وابن خزمية ..روى عنه الرتمذي والنسائي. وخلق كثري جدا.  ..الفسوي احلافظ روى عن
كــان ممــن مجــع : وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات وقــال  . ..وأبــو عوانــة األســفرايين وابــن أيب داود

 امـام :وصنف مع الورع والنسك والصالبة يف السنة ، وقال النسائي ال بـأس بـه وقـال احلـاكم 
قـــدم علينـــا رجـــالن مـــن نـــبالء النـــاس : وقـــال أبـــو زرعـــة الدمـــشقي .  ..أهـــل احلـــديث بفـــارس

[ أحــدمها وأرحلهمــا يعقــوب بــن ســفيان ، يعجــز أهــل العــراق أن يــروا مثلــه رجــال ، وكــان حيــىي 
وقــال أبــو الــشيخ حكــى عــن أيب . يف التــاريخ ينتخــب منــه وكــان نبــيال جليــل القــدر] بـن معــني 

امت قــال قــال يل أيب مــا فاتــك مــن املــشايخ فاجعــل بينــك وبيــنهم يعقــوب بــن حممــد بــن أيب حــ
مسعـــت يعقــوب بـــن ســـفيان : ســفيان فإنـــك ال جتــد مثلـــه ، وقـــال أبــو عبـــد الــرمحن النهاونـــدي 

  .)2(» .  ..كتبت عن ألف شيخ وكسر كلهم ثقات: يقول 
باإلمـام  :ووصـفه  ) 58 / 2 العـرب (و  ) 582 / 1تـذكرة احلفـاظ (  يف  ـ الذهبي3

  .يعقوب بن سفيان الفسوي احلافظ أحد أركان احلديث
  .) ب 428األنساب الورقة (  يف  ـ السمعاني4
  . )432 / 2اللباب (  يف  ـ ابن األثير5
  .طبعة اليبزيك ) 892 / 2معجم البلدان (  يف  ـ ياقوت6
  . )440 / 7الكامل (  يف  ـ ابن األثير7
  . )60 / 11هاية البداية والن(  يف  ـ ابن كثير8
  . )171 / 2الشذرات (  يف  ـ ابن العماد9

__________________  
  .208 / 9اجلرح والتعديل ) 1(
  .11 / 385ذيب التهذيب ) 2(
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 )*49*(  

  رواية القاضي أبى إسحاق الزهري 
روى حديث الثقلني عن جعفر بـن عـون ويعلـى بـن عبيـد ، ورواه عنـه أبـو جعفـر حممـد 

  . الشيباين الكويف مسند الكوفة يف زمانهبن علي بن دحيم
  . وقد تقدم حرفيا يف يعلي بن عبيد وجعفر بن عون)1(أخرجه احلافظ البيهقي 

  : ترجم له 
ابراهيم بن إسـحاق بـن أيب العنـبس أبـو إسـحاق الزهـري القاضـي الكـويف « : الخطيب 

.  ..الطنافــسي، مســع جعفــر بــن عــون العمــري وإســحاق بــن منــصور الــسلويل ويعلــى بــن عبيــد 
 ومـات ابـراهيم ابـن أيب العنـبس قاضـي الكوفـة سـنة سـبع  ..وكان ثقـة خـريا فاضـال دينـا صـاحلا

  .)2(» وسبعني يعين ومائتني 

)*50*(  

  رواية محمد بن الفضل السقطي 
 حـــديث الثقلـــني وهـــو رواه عـــن )3(مـــن شـــيوخ احلـــافظ الطـــرباين ، روى عنـــه يف الكبـــري 

  .حلسن االمناطي ، كما تقدم يف زيد ابن احلسن بإسناده ومتنهسعيد بن سليمان عن زيد بن ا

  : ترجم له 
  حممد بن الفضل بن جابر أبو جعفر السقطي ، مسع«  :  ـ الخطيب1

__________________  
  .113 / 10سنن البيهقي ) 1(
  .25 / 6تاريخ بغداد ) 2(
  .2680 رقم 3املعجم الكبري ج ) 3(
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د االعلـى بـن محـاد النرسـي وفـضيل بـن عبـد الوهـاب وابـراهيم سعيد ابن سليمان الواسطي وعبـ
  .بن حممد بن عرعرة وحامد بن حيىي البلخي

روى عنـه ابنـه إسـحاق وحممـد بـن خملـد وأبـو سـهل بـن زيـاد القطـان وحممـد ابـن احلـسن 
.  ..صـدوق: وذكـره الـدارقطين فقـال  .بن زياد النقاش وأمحد بن يوسف بن خالد ، كـان ثقـة

: بن عبد الواحد حدثنا حممد ابن العباس قـريء علـى ابـن املنـادي وأنـا أمسـع قـال حدثنا حممد 
 288وجاءنا اخلرب مبوت أيب جعفر حممد بن الفضل بن جابر السقطي يف شهر رمضان سنة 

 «)1(.  
  .وذكر بعض ما مر) السقطي  ـ 299األنساب (  يف  ـ السمعاني2
  . )491 / 4اإلكمال (  يف  ـ ابن ماكوال3

)*51*(  

  رواية فهد بن سليمان 
رواه عـن أيب غــسان مالــك بــن امساعيــل اهلنـدي ورواه عنــه احلــافظ أبــو جعفــر الطحــاوي 

  . يأيت سندا ومتنا يف الطحاوي)2( ، أخرجه يف كتابه 321املتوىف 

  : ترجم له 
فهـد بـن سـليمان النحـاس املـصري روى عـن موسـى ابـن داود « :  فقـال ابن أبـى حـاتم

املصيصي وحيىي بـن صـاحل وأبـو توبـة ، كتبـت فوائـده ومل يقـض لنـا الـسماع منـه وحممد بن كثري 
 «)3(.  

__________________  
  .153 / 3تاريخ بغداد ) 1(
  .368 / 4مشكل اآلثار ) 2(
  .89 / 7اجلرح والتعديل ) 3(
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 )*52*(  

  رواية أحمد بن القاسم الجوهري 
وط تقـــدم يف زيـــد ابـــن احلــــسن روى عنـــه احلـــافظ الطـــرباين حـــديث الثقلـــني بلفـــظ مبـــس

  .االمناطي

  : ترجم له 
أمحـد بـن القاسـم بـن مــساور أبـو جعفـر اجلـوهري ، مسـع عفـان بــن « :  فقـال الخطيـب

. مسلم وعلي بن اجلعـد وأبـا بـالل االشـعري واهليـثم بـن خارجـة وحممـد ابـن يوسـف الغضيـضي
قاضيان وأمحد بن حممد بن روى عنه القاضي احملاملي وأمحد بن كامل وعبد الباقي ابن قانع ال

  . ..وكان ثقة. الصباح الكبشي وحممد بن علي بن حبيش الناقد
أخربنا حممد بن عبـد الواحـد أخربنـا حممـد بـن العبـاس قـال قـريء علـى ابـن املنـادي وأنـا 

أبـو جعفـر أمحـد بـن القاسـم بـن مـساور اجلـوهري أكثـر عـن علـي بـن اجلعـد ، قـال : أمسع قال 
  .)1(»  عشر ألف حديث ومات سنة ثالث وتسعني يعين ومائتني يل انه كتب عنه مخسة

)*53*(  

  رواية الحافظ صالح جزرة
رواه عن خلف بن سامل املخرمي البغدادي عن حيىي بن محاد ورواه عنه أبـو نـصر أمحـد 

 بإســناد )2(بــن ســهل الفقيــه القبــاين البخــاري ، شــيخ احلــاكم النيــسابوري أخرجــه عنــه احلــاكم 
  .1 ج 166ومنت تقدم ص 

__________________  
  .349 / 4تاريخ بغداد ) 1(
  .109 / 3املستدرك ) 2(
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  : ترجم له 
صــاحل ابـن حممــد بــن « :  ترمجـة موســعة وأثـىن عليــه ثنـاء بالغــا فقـال الخطيـب البغــدادي

 ـ مـوىل أسـد بـن خزميـة ـ عمرو بن حبيب بن حسان بن املنذر بن عمـار أيب األشـرس األسـدي
لقــب جــزرة ، وكــان حافظــا عارفــا مــن أئمــة احلــديث وممــن يرجــع اليــه يف علــم يكــىن أبــا علــي وي

ولقـى املـشايخ بالـشام ومـصر وخراسـان وانتقـل ) كـذا ( اآلثار ومعرفة نقلة االخبار رحـل كثـري 
 وكـان صـدوقا  ..عن بغداد اىل خبارى فسكنها فحصل حديثه عند أهلها وحدث دهـرا طـويال

  .)1( » 294 مات ببخارى سنة  ..ثبتا أمينا

)*54*(  

  رواية أحمد بن يحيى الحلواني 
 يف كتـــــاب 322رواه عــــن عبــــد اهللا بــــن داهــــر ورواه عنـــــه أبــــو جعفــــر العقيلــــي املتــــوىف 

  .الضعفاء يأيت يف العقيلي

  : ترجم له 
وفيها أمحد بن حيىي احللواين أبو جعفر ، الرجـل «  وقال 296 يف املتوفني سنة الذهبي

  .)2(» د بن يونس وسعدويه وكان من الثقات الصاحل ببغداد ، مسع أمح

)*55*(  

  رواية أبى جعفر مطين 
  روى احلافظ الطرباين حديث الثقلني يف املعجم الكبري بطرق عديدة

__________________  
  .328 ـ 322 / 9تاريخ بغداد ) 1(
  .106 / 2العرب ) 2(
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 تقـدم 3052  و2683  و2680بـرقم : منهـا . فروى يف ستة منها عن شـيخه مطـني هـذا
  .بعضها يف ترمجة زيد بن احلسن االمناطي

  .تقدم يف االمناطي أيضا. وأخرج اخلطيب البغدادي حديث الثقلني من طريق مطني

  : ترجم له 
ـــذهبي1 احلـــافظ الكبـــري أبـــو جعفـــر حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن ســـليمان « :  فقـــال  ـ ال

 احلمــاين وحيــىي بــن بــشر احلريــري احلــضرمي الكــويف رأى أبــا نعــيم ومســع أمحــد بــن يــونس وحيــىي
وكــان مــن أوعيــة العلــم حــدث عنــه أبــو بكــر النجــار وأبــو القاســم . وســعيد بــن عمــرو االشــعثي

. الطرباين وأبو بكر االمسـاعيلي وعلـي بـن حـسان الـدممي وعلـي بـن عبـد الـرمحن البكـائي وعـدة
  .وقد صنف املسند وغري ذلك وله تاريخ صغري

وسـئل عنـه الـدارقطين . كتبت عن مطـني مائـة ألـف: افظ قال أبو بكر بن أيب دارم احل
  .)1( » 297 ومات يف شهر ربيع اآلخر سنة 202ولد سنة : فقال ثقة جبل ، قلت 

وأمـا مطـني بـضم املـيم وتـشديد اليـاء وآخـره نـون فهـو « :  وقـال  ـ األمير ابـن مـاكوال2
اظ لقبـــه مطـــني مسعـــت أبـــو جعفـــر حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن ســـليمان الكـــويف أحـــد األئمـــة احلفـــ

  .)2(» بن دكني ] الفضل [ الصوري يقول لقبه به أبو نعيم 
كنــت صــبيا ألعــب مــع الــصبيان وكنــت أطــوهلم :  وحكــى عنــه أنــه قــال  ـ الــصفدي3

يــا مطــني ال : فنـدخل املــاء وخنــوض فيطينــون ظهـري ، فبــصر يب يومــا أبــو نعـيم فلمــا رآين قــال 
  .)3(فاشتهر بذلك . حتضر جملس العلم

__________________  
  .662تذكرة احلفاظ ) 1(
  .261 / 7اإلكمال ) 2(
  .345 / 3الوايف بالوفيات ) 3(
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 )*56*(  

  رواية الحسن بن سفيان النسوى 
روى حديث الثقلني عن أيب سليمان نصر بن عبد الـرمحن الوشـاء ورواه عنـه أبـو عمـرو 

  .احلريي حممد بن أمحد بن محدان النيسابوري
  . قدم بإسناده ومتنه يف ترمجة زيد بن احلسن االمناطي)1(افظ أبو نعيم أخرجه عنه احل

  : ترجم له 
وفيهـا احلـافظ الكبـري أبـو العبـاس احلـسن « :  فقـال 303 يف وفيـات سـنة  ـ الـذهبي1

بــن ســفيان الــشيباين النــسوي صــاحب املــسند تفقــه علــى أيب ثــور وكــان يفــيت مبذهبــه ومســع مــن 
كــان : ني والكبــار وكــان ثقــة حجــة واســع الرحلــة ، قــال احلــاكم أمحــد بــن حنبــل وحيــىي بــن معــ

  .)2(» حمدث خراسان يف عصره مقدما يف التثبت والكثرة والفهم واألدب والفقه 
هــذه النــسبة اىل بــالوز وهــي قريــة مــن قــرى نــسا علــى ثالثــة أو « :  قــال  ـ الــسمعاني2

ن ابــن ســفيان ابــن عــامر بــن عبــد أربعــة فراســخ منهــا خرجــت إليهــا لزيــارة قــرب أيب العبــاس احلــس
  .العزيز بن عطاء الشيباين البالوزي النسوي من قرية بالوز

كــان حمــدث خراســـان يف عــصره وكـــان مقــدما يف الفقــه والعلـــم واألدب ولــه الرحلـــة اىل 
وصــنف املــسند الكبــري واجلــامع واملعجــم وهــو الراويــة .  ..العــراق والــشام ومــصر والكثــرة واجلمــع

 شــيبة] أيب [  األئمـة وكتـب األمهـات بالكوفـة عـن آخرهـا مـن أيب بكـر بـن خبراسـان ملـصنفات
 وقـربه ببـالوز يـزار 303ومـات يف سـنة .  ..وكانت اليه الرحلة خبراسان مـن أقطـار األرض. ..
،  

__________________  
  .355 / 1حلية األولياء ) 1(
  .124 / 2العرب ) 2(
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  .)1(» زرته 

)*57*(  

  لساجي رواية زكريا بن يحيى ا
روى حــديث الثقلــني عــن نــصر بــن عبــد الــرمحن الوشــاء عــن زيــد بــن احلــسن االمنــاطي 

  . تقدم يف زيد بن احلسن3052  و2680ورواه عنه احلافظ الطرباين يف املعجم الكبري رقم 

  : ترجم له 
االمــام احلــافظ حمــدث البــصرة أبــو حيــىي زكريــا بــن حيــىي بــن عبــد « :  فقــال  ـ الــذهبي1

ومجــع وصــنف ، .  ..بـيض بــن الــديلم بـن باســل بــن ضـبة الــضيب البــصري الـساجيالـرمحن بــن أ
روى عنـــه أبـــو أمحـــد بـــن عـــدي وأبـــو بكـــر االمســـاعيلي وأبـــو عمـــرو حممـــد بـــن أمحـــد بـــن محـــدان 
والقاضــــي يوســــف امليــــاجني وعبــــد اهللا بــــن حممــــد بــــن الــــسقاء الواســــطي ويوســــف بــــن يعقــــوب 

، وعنـه أخـذ أبـو احلـسن االشـعري حتريـر مقالـة النجريمي وعلي بن لؤلؤ الوراق وطائفـة سـواهم 
وللـــساجي كتـــاب جليـــل يف علـــل احلـــديث يـــدل علـــى تبحـــره يف هـــذا . أهــل احلـــديث والـــسلف

  .)2(» .  .. وقد قارب التسعني307الفن مات سنة 
  .)3( وكناه أبا يعلى  ـ الخطيب2

)*58*(  

  رواية العباس بن أحمد البرتى 
الــرمحن الوشــاء ورواه عنــه أبــو احلــسن علــي بــن روى حــديث الثقلــني عــن نــصر بــن عبــد 

  .عمر بن حممد بن احلسن السكري
__________________  

  .البالوزي ـ األنساب) 1(
  .709تذكرة احلفاظ ) 2(
  .459 / 8تاريخ بغداد ) 3(
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تــاريخ مدينــة دمــشق (  مــن 7أخـرج حديثــه احلــافظ ابــن عــساكر يف ترمجــة أمــري املــؤمنني 
  . تقدم تقدم اسنادا ومتنا يف زيد ابن احلسن االمناطي وقد545رقم  ) 45 / 1

  : ترجم له 
العباس بـن أمحـد بـن حممـد بـن عيـسى أبـو خبيـب ابـن القاضـي « :  وقال  ـ الخطيب1

الــربيت ، مســع عبــد االعلــى بــن محــاد النرســي وســوار بــن عبــد اهللا العنــربي وجعــد بــن حيــىي املــدين 
  .وحممد بن يعقوب الزبريي
ر الــشافعي وعبــد اهللا بــن موســى اهلــامشي وعبــد العزيــز ابــن أيب صــابر روى عنــه أبــو بكــ

. وعبيـــد اهللا بـــن أيب مســـرة البغـــوي وأبـــو حفـــص بـــن شـــاهني وعلـــي بـــن عمـــر الـــسكري وغـــريهم
حـدثنا حيـىي بــن علـي الدســكري أخربنـا أبــو بكـر بــن املقـري االصــبهاين حـدثنا عبــاس بـن أمحــد 

ليل الصاحل االمني ، أخربنا حممـد بـن عبـد امللـك بن حممد أبو خبيب الربيت القاضي الشيخ اجل
 أخربنــا العبــاس بــن أمحــد بــن حممــد بــن عيــسى أبــو )1(القرشــي أخربنــا عمــر بــن أمحــد الــواعظ 

  .)2( »  .. وفيها مات308خبيب سنة 
  .)3(ترجم له وألبيه .  ـ ابن ماكوال2
مــد وقــع لنــا الربتــى بالكــسر القاضــي أبــو العبــاس امحــد بــن حم« :  وقــال  ـ ابــن حجــر3

  .)4(» .  ..مسند أيب هريرة له
هـذه النـسبة اىل بـرت وهـي مدينـة .  ..الـربيت بكـسر البـاء« : وقـال «  :  ـ السمعاني4

  بنواحي بغداد ، واملشهور ذه النسبة القاضي ابو العباس امحد بن
__________________  

  .هو أبو حفص ابن شاهني) 1(
  .152 / 12تاريخ بغداد ) 2(
  .410 / 1كمال اإل) 3(
  .132 / 1تبصري املنتبه ) 4(
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  .)1(» .  ..حممد بن عيسى الربيت وابنه ابو خبيب العباس بن امحد

)*59*(  

  رواية ابى بكر بن ابى داود
 يــأيت )2(رواه عــن عبــد اهللا بــن منــري اهلمــداين ، ورواه عنــه احلــافظ ابــو جعفــر الطحــاوي 

  .بكاملة يف الطحاوي

  : ترجم له 
عبـد اهللا بــن سـليمان بـن األشــعث بـن إسـحاق ابــن بـشري بــن « :  فقـال  ـ الخطيــب1

شـــداد بـــن عمـــرو بـــن عمـــران ، ابـــو بكـــر بـــن أيب داود االزدي السجـــستاين رحـــل بـــه أبـــوه مـــن 
سجـــستان يطـــوف بـــه شـــرقا وغربـــا ومسعـــه مـــن علمـــاء ذلـــك الوقـــت فـــسمع خبراســـان واجلبـــال 

. كــــة والــــشام ومــــصر واجلزيــــرة والثغــــوروأصــــبهان وفــــارس والبــــصرة وبغــــداد والكوفــــة واملدينــــة وم
واســـتوطن بغـــداد وصـــنف املـــسند والـــسنن والتفـــسري والقـــراءات والناســـخ واملنـــسوخ وغـــري ذلـــك 

  . ..وكان فهما عاملا حافظا
أخربنا ابو منصور حممد بن عيـسى اهلمـداين حـدثنا ابـو الفـضل صـاحل بـن امحـد احلـافظ 

 وعلم العلم يف األمـصار ، نـصب لـه الـسلطان ابو بكر عبد اهللا بن سليمان امام العراق: قال 
  . ..املنرب فحدث عليه لفضله ومعرفته

 قلـت  ..وكان يف وقته بالعراق مشايخ أسند منه ومل يبلغوا يف اآللة واإلتقان ما بلـغ هـو
   ..كان ابن أيب داود يتهم باالحنراف عن علي وامليل عليه: 

. 316شرة بقيت مـن ذى احلجـة سـنة مات ابو بكر ابن أيب داود يوم األحد الثنيت ع
  .)3(» وصلى عليه زهاء ثالمثائة ألف انسان 

__________________  
  .الربتى ـ األنساب) 1(
  .368 / 4مشكل اآلثار ) 2(
  .464 / 9تاريخ بغداد ) 3(
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 )*60*(  

  رواية الحسن بن مسلم 
معجـم (  يف ّروى حديث الثقلني عن عبد احلميد بن صـبيح ورواه عنـه احلـافظ الطـرباين

  . )135 / 1شيوخه 
ورواه اخلطيب البغدادي يف تلخيص املتـشابه يف الرسـم يف ترمجـة احلـسن بـن مـسلم هـذا 

  .من طريق الطرباين عنه كما تقدم بإسناده ومتنه يف يونس بن أرقم

  : ترجم له 
  .كما مر وضبطه بتشديد الالم) تلخيص املتشابه يف الرسم (  يف  ـ الخطيب1
واحلـسن بـن مـسلم بـن الطبيـب الـصنعاين حـدث عـن « :  فقـال  ابـن مـاكوال ـ األميـر2

  .)1(» عبد احلميد بن صبيح ، روى عنه الطرباين 
  .)2(» واحلسن بن مسلم بن الطبيب ، شيخ للطرباين « :  فقال  ـ ابن حجر3

)*61*(  

  رواية ابى جعفر الطحاوي 
  : بسندين فقال 368 / 4رواه يف مشكل اآلثار 

ا فهد بن سليمان قال ثنا ابـو غـسان مالـك بـن امساعيـل النهـدي ثنـا إسـرائيل حدثن ـ 1
لقيــت زيــد بــن أرقــم وهــو : بـن يــونس عــن عثمــان بــن املغـرية عــن علــي بــن ربيعــة األســدي قـال 

ّمــا حــديث بلغــين عنــك مسعــت النــيب صــلى اهللا عليــه  :داخــل علــى املختــار او خــارج ، فقلــت 
  : ّوسلم يقول 

__________________  
  .244 / 7اإلكمال ) 1(
  .128 / 2تبصري املنتبه ) 2(
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  .نعم:  قال ؟كتاب اهللا عز وجل وعرتيت: ّاين تارك فيكم الثقلني 
 عـــن 90 ويف فـــضائل علـــي احلـــديث رقـــم )1() املـــسند ( أخرجـــه امحـــد بـــن حنبـــل يف و

 فـضائل األسود بن عامر عن إسرائيل باالسناد واللفظ ، وأورده سبط ابن اجلوزي عن امحد يف
احلـــديث الـــذي روينـــاه ، أخرجـــه امحـــد يف الفـــضائل ولـــيس يف : علـــي بـــأطول ممـــا هنـــا مث قـــال 

اسناده امحد ممن ضعفه جدي ، وقد أخرجه ابو داود يف سـننه والرتمـذي ايـضا وعامـة احملـدثني 
  .)2(» انتهى 

زوان ثنـا حدثنا ابن اىب داود ثنا عبد اهللا بن منري اهلمداين ثنا حممد بن فـضيل ابـن غــ  2
انطلقت انا وحـصني بـن عقبـة : ابو حيان حيىي بن سعيد بن حيان التيمي عن يزيد ابن حيان 

  .بلفظ مسلم.  ..اىل زيد بن أرقم

  : ترجم له 
االمــام العالمــة احلــافظ صــاحب التــصانيف البديعــة ابــو جعفــر امحــد « :  فقــال الــذهبي

اوي احلنفــي وطحــا مــن قـــرى بــن حممــد بــن ســالمة بـــن ســلمة األزدي احلجــري املــصري الطحـــ
ولد سنة سبع وثالثني ومائتني وكان ثقة ثبتا فقيها عاقال مل خيلـف : قال ابن يونس .  ..مصر
  .)3( » 321 مات ابو جعفر يف مستهل ذى القعدة سنة  ..مثله

)*62*(  

  رواية ابى جعفر العقيلي 
  ومن:  داهر  قال يف ترمجة عبد اهللا بن)4(بثالثة طرق أخرجه يف كتابه الضعفاء 

__________________  
  .371 / 4املسند ) 1(
  .322تذكرة خواص االمة ) 2(
  .808تذكرة احلفاظ ) 3(
   حديث ، عليها مساعات كثرية362نسخة قدمية منه يف دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ) 4(
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  :حديثه 
حـدثنا عبـد اهللا ما حدثناه امحد بن حيىي احللواين قال حدثنا عبد اهللا بن داهر قـال  ـ 1

ّبن عبد القدوس عن األعمش عن عطية عن اىب سعيد اخلدري قال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا 
ّاين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت فإمــا لــن يــزاال مجيعــا حــىت يــردا علــي  :ّعليــه وســلم  ّ

  .)1(احلوض ، فانظروا كيف ختلفوين فيهما 
حـدثنا : نا حممد بن سعيد ابـن االصـبهاىن قـال حدثنا حممد بن امساعيل قال حدث وـ 2

  .حامت بن امساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه
ّ ان النيب صلى اهللا عليه وسـلم خطـب يـوم عرفـة فقـال يف خطبتـه عن جابر قـد تركـت : ّ

 ؟كتـاب اهللا ، وأنـتم مـسؤلون عـىن فمـا أنـتم قـائلون: فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به 
نـــك قــد بلغــت وأديـــت ونــصحت ، فقــال بإصـــبعه الــسبابة يرفعهــا اىل الـــسماء نــشهد ا: قــالوا 

  .)2(اللهم اشهد : ويكبها اىل الناس 
 ، ومـن حديثـه 228وقال يف ترمجة هارون بن سعد يف اجلزء الثاين عشر منه يف الورقـة 

:  
ما حدثناه حممد بن عثمان قال حدثنا حيىي بن احلسن بن فرات القزاز قـال حـدثنا  ـ 3

مد بن اىب حفص العطار عـن هـارون بـن سـعد عـن عبـد الـرمحن ابـن اىب سـعيد اخلـدري عـن حم
  : أبيه قال 

__________________  
  .250 / 2 ، وهو يف املطبوعة 104 وهذا احلديث نقلته منها من اجلزء السادس الورقة 414تاريخ إحداها سنة 

  .يق العقيليورواه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية بإسناده من طر) 1(
 الثقل الثاين من احلديث ، على :لقد حذف اخلونة املتاعبون بالسنة النبوية املطهرة من مبغضي آل حممد ) 2(

 من طريق زيد ابن احلسن األمناطي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن 219 ص 2ان الرتمذي رواه يف صحيحه ج 
  .1 ج 124 يف ص فراجع ما تقدم. جابر بلفظه الكامل من غري سقط وال حذف
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ّقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  أحـــدمها كتـــاب اهللا : ّاىن تـــارك فـــيكم الثقلـــني  :ّ
تبارك وتعاىل سبب طرفه بيد اهللا وطرفه بأيديكم ، وعرتيت اهل بييت واما لن يفرتقـا حـىت يـردا 

  .علي احلوض
  .وهذا يروى بأصلح من هذا االسناد

  : ترجم له 
افظ االمام أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلـي احل« : فقال الذهبي 

 قــال مــسلمة بــن القاســم كــان العقيلــي جليــل القــدر عظــيم  ..صــاحب كتــاب الــضعفاء الكبــري
اقـرأ مـن كتابـك : ّاخلطر ما رأيت مثله ، وكان كثري التصانيف فكان من أتاه مـن احملـدثني قـال 

ا أن يكـــون مـــن احفـــظ النـــاس وامـــا ان يكـــون مـــن وال خيـــرج أصـــله فتكلمنـــا يف ذلـــك وقلنـــا ا ّـــم
 فاجتمعنــا عليــه فلمــا أتيــت بالزيــادة والــنقص فطــن لــذلك فأخــذ مــين الكتــاب !أكــذب النــاس

وأخذ القلم فأصلحها من حفظه فانصرفنا من عنده وقد طابت أنفسنا وعلمنا انـه مـن احفـظ 
  .الناس

جليـل القـدر عـامل باحلـديث أبو جعفر ثقة : وقال احلافظ أبو احلسن بن سهل القطان 
  .)1( » 322مقدم يف احلفظ توىف سنة 

)*63*(  

  رواية ابى الفضل البخاري الحسن بن يعقوب 
 عــن جعفــر بــن 272رواه عــن حممــد بــن عبــد الوهــاب أبــو أمحــد الفــراء العبــدي املتــوىف 

تقــدم  عــن احلــاكم عنــه بلفــظ )2(عــون ورواه عنــه احلــاكم النيــسابوري ، أخرجــه احلــافظ البيهقــي 
  .يف جعفر بن عون

__________________  
  .833تذكرة احلفاظ ) 1(
  .148 / 2سنن البيهقي ) 2(



  نفحات األزهار................................................................................ 168

 عــن ابــن العراقــي أمحــد بــن 11وأخرجــه احلــافظ ابــن عــساكر يف معجــم شــيوخه الورقــة 
  .علي عن أيب بكر ابن خلف الشريازي أمحد بن علي عن احلاكم باالسناد واللفظ

  : ترجم له 
وفيهـا احلـسن بـن يعقـوب أبـو الفـضل البخـاري « :  قـال 342 سنة  يف وفياتالذهبي

  .)1(» العدل ، بنيسابور ، روى عن أيب حامت الرازي وطبقته ورحل وأكثر 

)*64*(  

  رواية ابن االخرم الشيباني محمد بن يعقوب 
رواه عـــن حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب الفـــراء احلـــافظ أبـــو أمحـــد العبـــدي النيـــسابوري املتـــوىف 

  . عنه أبو زكريا حيىي بن ابراهيم بن حممد بن حيىي ورواه272
  . ، وتقدم يف أيب أمحد الفراء)2(أخرجه احلافظ البيهقي 

  : ترجم له 
وفيهـــا أبــــو عبـــد اهللا حممــــد بـــن يعقــــوب ابــــن « :  قــــال 344 يف وفيــــات ســـنة الـــذهبي

يوســـــف بـــــن االخـــــرم الـــــشيباين احلـــــافظ حمـــــدث نيـــــسابور ، صـــــنف املـــــسند الكبـــــري ، وصـــــنف 
رجا علـــى الـــصحيحني وروى عـــن أىب احلـــسن اهلـــاليل وحيـــىي الـــذهلي وطبقتهمـــا ، ومـــع مـــستخ

  براعته يف احلديث والعلل والرجال ، مل يرحل من
__________________  

  .259 / 3العرب ) 1(
  .30 / 7سنن البيهقي ) 2(
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  .)1(» نيسابور ، عاش أربعا وتسعني سنة 

)*65*(  

  رواية عبد اهللا بن جعفر
ورواه عنه احلافظ أبـو نعـيم االصـبهاين . الثقلني عن امحد بن يونس الضيبروى حديث 

  . تقدم بإسناده ولفظه يف عمار بن نصر)2(

  : ترجم له 
عبــد اهللا بــن جعفــر « : فقــال  ) 80 / 2ذكــر أخبــار أصــبهان ( يف تلميــذه أبــو نعــيم 

 شوال ، ذكر  يف346 وتوىف سنة 248ابن امحد بن فارس بن الفرج أبو حممد ، مولده سنة 
مسعــت أبــا :  مسعــت أبــا حممــد ابــن حيــان يقــول  .. يف شــوال345 انــه تــوىف ســنة )3(املتــأخر 

غفـر :  قـال ؟رأيت عبد اهللا بن جعفر يف املنام فقلت لـه مـا فعـل اهللا بـك: عمر القطان يقول 
  .)4( » !يل وأنزلين منازل األنبياء

)*66*(  

  رواية محمد بن أحمد بن تميم 
 قالبة الرقاشي عـن حيـىي بـن محـاد ورواه عنـه تلميـذه احلـاكم النيـسابوري يف رواه عن أيب

حـــدثنا أبـــو احلـــسن حممـــد ابـــن أمحـــد بـــن متـــيم احلنظلـــي « : مـــستدركه علـــى الـــصحيحني فقـــال 
هذا حديث صحيح علـى : وقال  ) 166تقدم بإسناده ومتنه ص . (  ..ببغداد ثنا أبو قالبة

  شرط الشيخني ومل خيرجاه
__________________  

  .265 / 3العرب ) 1(
  .64 / 9حلية األولياء ) 2(
  !.أظنه ابن مندة يف تاريخ أصبهان فانه معاصر أليب نعيم ومتأخر عنه وكان بينهما تنافس شديد) 3(
  .80 / 2اخبار أصبهان ) 4(
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  . وأقره الذهيب يف تلخيصه.)1(» بطوله 

  : ترجم له 
د بـــن متــيم أبـــو احلــسني اخليـــاط القنطـــري حممـــد بـــن أمحــ« :  فقــال الخطيــب البغـــدادي

 تــوىف  ..وكــان ينــزل قنطــرة البلــدان وحــدث عــن أمحــد بــن عبيــد اهللا النرســي وأيب قالبــة الرقاشــي
  .)2( »  ..348أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم القنطري يوم اجلمعة سلخ شعبان سنة 

)*67*(  

  رواية أبى جعفر الشيباني 
يم بــن إســحاق الزهــري ورواه عنــه أبــو حممــد جنــاح بــن روى حــديث الثقلــني عــن ابــراه

  .نذير بن جناح القاضي
  . تقدم بإسناده ومتنه يف يعلى بن عبيد.)3(أخرج حديثه احلافظ البيهقي 

 وصـرح بـصحته هـو )4(ورواه أيضا عن أمحد بن حازم بـن أيب غـرزة ، ورواه عنـه احلـاكم 
  .والذهيب يف تلخيصه

  : ترجم له 
  .)5( مبسند الكوفة يف زمانه  ووصفه ـ الذهبي1
  .)6(مبحدث الكوفة ) تذكرة احلفاظ ( ووصفه يف  ـ 2

__________________  
  .90 / 3املستدرك ) 1(
  .283 / 1تاريخ بغداد ) 2(
  .113 / 10سنن البيهقي ) 3(
  .533 / 3املستدرك ) 4(
  .293 / 2العرب ) 5(
  .882تذكرة احلفاظ ) 6(
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«  : 351 الــذهيب يف العــرب ، وهــو قولــه يف وفيــات ســنة  نــاقال كــالم ـ ابــن العمــاد3
وفيها أبو جعفر حممد بن علـي بـن دحـيم الـشيباين الكـويف مـسند الكوفـة يف زمانـه ، روى عـن 

  .)1(» ابراهيم بن عبد اهللا القصار وأمحد بن عرعرة ومجاعة 

)*68*(  

  رواية أبى الشيخ ابن حيان االصبهانى 
 يف دار )2( 3637 حديثـــــه املوجـــــود يف امـــــوع رقـــــم رواه يف اجلـــــزء االول مـــــن عـــــوايل
  : أ  / 60الكتب الظاهرية بدمشق ، ففي الورقة 

أخربنا أبو يعلى قال حدثنا غسان عـن أيب إسـرائيل عـن عطيـة عـن أيب سـعيد قـال قـال 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  كتـاب اهللا : ّاين تارك فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخر  :ّ

 وجل سبب موصـول مـن الـسماء اىل األرض وعـرتيت اهـل بيـيت ، أال وامـا لـن يتفرقـا حـىت عز
  .»ّيردا علي احلوض 

  : ترجم له 
يعـرف بـأيب الـشيخ ، أحـد الثقـات واالعـالم صـنف « :  وقـال  ـ أبو نعـيم االصـبهانى1

  .)3(» االحكام والتفسري والشيوخ 
   تصانيف كثرية ، روىحافظ كبري ثقة ، له« :  وقال  ـ ابن األثير2

__________________  
  .9 / 3شذرات الذهب ) 1(
  .جمموعة قيمة ونسخة قدمية وهذا اجلزء رواية أىب طاهر حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الرحيم عنه) 2(

  .رواية أىب الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفي عنه
  .رواية أىب عبد اهللا حممد بن معمر بن عبد الواحد عنه

 وعليـــه مساعـــات 643اع حممـــد بـــن عبـــد الواحـــد بـــن أمحـــد وهـــو احلـــافظ ضـــياء الـــدين املقدســـي املتـــوىف مســـ
  .وقراءات كثرية

  .90 / 2أخبار أصبهان ) 3(
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عن أيب يعلـى املوصـلي وخلـق كثـري ، أكثـر الروايـة عنـه أبـو نعـيم احلـافظ ، وآخـر مـن روى عنـه 
  .)2( » )1(هان أبو طاهر حممد بن أمحد بن عبد الرحيم الكاتب بأصب

) اىل أن قـال (  . .. ووصفه حبافظ أصبهان ومسند زمانـه االمـام أبـو حممـد ـ الذهبي3
ثقة مأمون ، صنف التفسري والكتب الكثري يف االحكام وغـري ذلـك ، وقـال : قال ابن مردويه 

  .)3(» .  ..كان حافظا ثبتا متقنا: أبو بكر اخلطيب 
 وحكــى  ..فظ الثبــت الثقــة أبـو الــشيخ وأبـو حممــد ووصـفه باإلمــام احلـا ـ ابــن العمــاد4

  .)4(أقوال أيب نعيم وابن مردويه واخلطيب يف الثناء عليه 
  .)5( مبثل ما تقدم  ـ الذهبي5

)*69*(  

  رواية محمد بن أحمد بن بالويه 
هــذا حــديث صــحيح : رواه عـن عبــد اهللا بــن أمحــد ورواه عنــه احلــاكم النيــسابوري وقــال 

 وأورده الـذهيب يف تلخيـصه وسـكت عليـه حيـث مل .)6( خيرجـاه بطولـه على شرط الشيخني ومل
  .166جيد يف اسناده أي مساغ للطعن واجلرح ، وقد تقدم بإسناده ومتنه ص 

  : ترجم له 
 ؟ وعدد شيوخه وقال حدثنا عنـه أبـو بكـر الربقـاين وسـألته عنـه! وكناه أبا عليالخطيب

   بن عبد اهللا احلافظ وحدثت عن أيب عبد اهللا حممد ..ثقة: فقال 
__________________  

  .وهو راوي اجلزء كما تقدم) 1(
  .404 / 1اللباب ) 2(
  .945تذكرة احلفاظ ) 3(
  .69 / 3شذرات الذهب ) 4(
  .351 / 2العرب ) 5(
  .109 / 3املستدرك ) 6(



 173 ......................................................................ملحق سند حديث الثقلني 

ن النيسابوري ان أبا علي بـن بالويـه مـات بنيـسابور يف يـوم اخلمـيس سـلخ شـوال مـ] احلاكم [ 
  .)1(  ..374سنة 

)*70*(  

  رواية محمد بن أحمد بن حمدان 
روى حديث الثقلني عن احلافظ احلسن بن سفيان النسوي ورواه عنه احلـافظ أبـو نعـيم 

  . يف ترمجة حذيفة بن أسيد الغفاري ، تقدم بإسناده ومتنه يف زيد بن احلسن االمناطي)2(
 احلــــــافظ أيب العــــــالء عــــــن زاهــــــر  عــــــن)3(ورواه بإســـــناد آخــــــر رواه اخلطيــــــب اخلــــــوارزمي 

  .568يأيت يف اخلوارزمي املتوىف سنة . الشحامي عن أيب سعيد الكنجرودي عنه

  : ترجم له 
حممد بن أمحد بـن محـدان بـن علـي بـن عبـد اهللا بـن سـنان أبـو عمـر « :  فقال السبكى

 أدرك أبـــا وابـــن الزاهـــد أيب جعفـــر احلـــريي النيـــسابوري الزاهـــد املقـــرئ الفقيـــه احملـــدث النحـــوي ،
 مسـع أبـا بكـر حممـد بـن زجنويـه بـن اهليـثم وأبـا عمـرو أمحـد 295عثمان احلريي ومسـع منـه سـنة 

 مــسنده 299بــن نــصر وجعفــر بــن أمحــد احلــافظ ورحــل فــسمع مــن احلــسن بــن ســفيان ســنة 
ومــــسند شــــيخه أيب بكــــر ابــــن أيب شــــيبة ومســــع مــــن أيب يعلــــى املوصــــلي مــــسنده ومــــن عبــــدان 

  .ي وحممد بن جرير الطربي وأيب العباس ابن السراج وابن خزمية وخلقاألهوازي وزكريا الساج
__________________  

  .282 / 1تاريخ بغداد ) 1(
  .355 / 1حلية األولياء ) 2(
  .104 / 1مقتل احلسني ) 3(
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 تــويف يف الثــامن والعــشرين مــن ذي  ..روى عنــه احلــاكم أبــو عبــد اهللا وأبــو نعــيم احلــافظ
  .)1(» ى عليه أبو أمحد احلاكم احلافظ ّ وصل276القعدة سنة 

  . )87 / 3شذرات الذهب (  ـ 2
  . )3 / 3العرب (  ـ 3
  . )38 / 5لسان امليزان (  ـ 4
  .378وأرخ وفاته سنة  ) 46 / 2الوايف بالوفيات (  ـ 5
  . )150 / 4النجوم الزاهرة (  ـ 6
  .ناقال كالم الصفدي مقتصرا عليه ) 22 / 1بغية الوعاة (  ـ 7

)*71*(  

  رواية أبى محمد ابن حمويه السرخسي 
أخربنــا حممــد بــن « :  قــال 205أخــرج احلــافظ ابــن عــساكر يف معجــم شــيوخه الورقــة 

العمركــي بــن نــصر أبــو عبــد اهللا املتــوثى البوشــنجي بقــراءيت عليــه ببوســنج قــال أنبأنــا أبــو احلــسن 
 حممــد عبــد اهللا بــن أمحــد بــن عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن املظفــر الــداودي ببوســنج قــال أنبأنــا أبــو

محويــه السرخــسي احلمــوئي قــال أنبأنــا أبــو إســحاق ابــراهيم بــن خــزمي الــشاشي أنبأنــا أبــو حممــد 
  .».  ..)2(عبد بن محيد بن نصر الكشي 

  : ترجم له 
أبــو حممــد عبــد اهللا بــن أمحــد بــن محويــه السرخــسي احلمــوئي نزيــل « :  فقــال الــسمعاني

  الد ما وراء النهر ومسع بفربر أبابوشنج وهراة ، كان رحل اىل ب
__________________  

  .69 / 3طبقات الشافعية ) 1(
  . بإسناده ولفظه206تقدمت رواية عبد بن محيد الكشي يف شيخه جعفر بن عون املخزومي املتوىف ) 2(
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عبــد اهللا حممــد بــن يوســف بــن مطــر الفربــري راويــة الــصحيح ، وبــسمرقند أبــا عمــر العبــاس ابــن 
سمرقندي راوي الدارمي ، وخبرشكت أبا إسحاق ابراهيم ابن خزمي الشاشي راوي عبـد عمر ال

  .بن محيد وغريهم
مسع منه أبو بكر حممـد بـن أيب اهليـثم الـرتايب املـروزي وأبـو احلـسن عبـد الـرمحن بـن حممـد 

  .)1(» الداودي الفوشنجي وغريمها ، وتوىف يف سنة إحدى ومثانني وثالمثائة 

)*72*(  

  ى الحسن السكرى رواية أب
روى حـــديث الثقلـــني عـــن أيب خبيـــب العبـــاس بـــن أمحـــد الـــربيت ورواه عنـــه أبـــو احلـــسني 

 7حممد بـن علـي بـن املهتـدي ، أخرجـه احلـافظ ابـن عـساكر الدمـشقي يف ترمجـة أمـري املـؤمنني 
 تقــــدم اســــنادا ومتنــــا يف زيــــد بــــن احلــــسن 545رقــــم  ) 45 / 2تــــاريخ مدينــــة دمــــشق ( مــــن 

  .االمناطي

  :  له ترجم
علي بن عمر بن حممد بن احلسن بن شاذان بـن ابـراهيم « :  فقال الخطيب البغدادي

. بن إسحاق بن علي بن إسحاق أبـو احلـسن احلمـريي ، أصـله ناقلـة مـن حـضرموت اىل ختـل
 وأبــا  ..ويعــرف بالــسكرى وبالــصرييف وبالكيــال وبــاحلرىب مســع أمحــد بــن احلــسن بــن عبــد اجلبــار

 وخلق يطول ذكرهم وقال لنا الفنوخي  ..نه القاضي أبو الطيب الطربيخبيب الربيت حدثنا ع
 وأمــا الــشيخ فكــان يف نفــسه ثقــة  ..296مسعــت علــي ابــن عمــر الــسكري يقــول ولــدت ســنة 

   ..كان صحيح السماع: مسعت عبد العزيز االزجي ذكر احلريب علي بن عمر فقال 
__________________  

  .259 / 4األنساب ) 1(
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 فيها توىف علي بن عمر السكري احلريب يف شـوال وكـان 386لعتيقي قال سنة أخربنا ا
 حــدث قــدميا وأملــى يف جــامع 296ومولــده يف احملــرم ســنة . أكثــر مساعــه يف كتــب أخيــه خبطــه

  .)1(» املنصور وذهب بصره يف آخر عمره وكان ثقة مأمونا 

)*73*(  

  رواية أبى عبيد الهروي 
قــال أبــو العبــاس  .كتــاب اهللا وعــرتيت: ك فــيكم الثقلــني اين تــار :ويف احلــديث « : قــال 

ّمساهـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ثقلـني الن األخـذ مـا والعمـل : أمحد بن حيـىي ثعلـب  ّ
  .ما ثقيل

ثقـل ، فجعلهمـا ثقلـني إعظامـا لقـدرمها : العرب تقـول لكـل خطـري نفـيس : وقال غريه 
  .وتفخيما لشأما

ّسـألت ثعلبـا عـن قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم اين :  قـال أبـو عمـر أخربنا ابن عمـار قـال ّ ّ
 فأومأ ايل جبمع كفه مث قال الن األخذ ما ثقيل والعمـل ؟ مل مسيا ثقلني؟خملف فيكم الثقلني

  .) «)2ما ثقيل 

  : ترجم له 
  . )83 / 4طبقات الشافعية (  يف  ـ السبكى1
  .) 114 / 8الوايف بالوفيات (  يف  ـ الصفدي2
  .726رقم  ) 371 / 1بغية الوعاة (  يف  ـ السيوطي3
أبــو عبيــد أمحــد بــن حممــد بــن حممــد بــن أيب عبيــد املــؤدب « :  وقــال  ـ ابــن خلكــان4

  هذا هو املنقول يف نسبه ،. اهلروي القاشاين صاحب كتاب الغريبني
__________________  

  .40 / 12تاريخ بغداد ) 1(
  .ثقل: كتاب الغريبني ) 2(
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  .أيت على ظهر كتاب الغريبني انه أمحد بن حممد بن عبد الرمحن ، واهللا أعلمور
كـــان مـــن العلمـــاء األكـــابر ، ومـــا قـــصر يف كتابـــه املـــذكور ، ومل أقـــف علـــى شـــيء مـــن 
أخباره ال ذكره سوى انه كان يصحب أبا منصور األزهري اللغوي ، وسيأيت ذكره ان شاء اهللا 

تابـــه املـــذكور مجـــع فيـــه بـــني تفـــسري غريـــب القـــرآن الكـــرمي وك. وعليـــه اشـــتغل وبـــه انتفـــع وختـــرج
  .)1( »  ..واحلديث النبوي وسار يف اآلفاق وهو من الكتب النافعة

)*74*(  

  رواية ابى زكريا المزكى 
  .رواه عن أيب عبد اهللا حممد بن يعقوب بن االخرم الشيباين احلافظ

أخربنـا « : ّ عليه وسلم قـال ّورواه عنه احلافظ البيهقي يف باب بيان آل حممد صلى اهللا
أبو زكريا بن ابراهيم بن حممد بن حيىي ، أنبأ أبـو عبـد اهللا حممـد ابـن يعقـوب ثنـا حممـد بـن عبـد 

يزيـد بـن حيـان قـال  ـ عـن ـ وهـو حيـىي بـن سـعيد ـ الوهـاب أنبـأ جعفـر بـن عـون أنبـأ أبـو حيـان
   ..مسعت زيد بن أرقم

  .)2(»  الصحيح من حديث اىب حيان أخرجه مسلم يف: رواه بلفظ مسلم ، مث قال 

  : ترجم له 
واملزكــى ابــو زكريــا حيــىي بــن ابــراهيم بــن حممــد بــن حيــىي النيــسابوري ، « : فقــال الــذهبي 

شيخ العدالة ببلده ، وكان صاحلا زاهدا ورعا ، صاحب حـديث ، كأبيـه اىب إسـحاق املزكـى ، 
  روى عن األصم واقرانه ولقي ببغداد

__________________  
  .95 / 1وفيات األعيان ) 1(
  .30 / 7سنن البيهقي ) 2(
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  .)1(» النجار وطبقته واملى عدة جمالس ومات يف ذي احلجة 

)*75*(  

  رواية القاضي عبد الجبار المعتزلي 
كتــاب : ّاين تــارك فــيكم مــا ان متــسكتم بــه لــن تــضلوا « : بلفــظ  أورده يف كتابــه املغــين

  .)2(» قا حىت يردا علي احلوض اهللا ، وعرتيت اهل بييت ، لن يفرت
  .)3(» كتاب اهللا وعرتيت : خلفت فيكم ما ان متسكتم به لن تضلوا « : بلفظ و

  : ترجم له 
عبد اجلبار بن امحـد بـن عبـد اجلبـار ، ابـو احلـسن االسـدآبادي « :  فقال  ـ الخطيب1

 الفـــروع  وكـــان ينتحـــل مـــذهب الـــشافعي يف ..، مســـع علـــي بـــن ابـــراهيم بـــن ســـلمة القـــزويين و
 ومـــات  ..ومـــذاهب املعتزلـــة يف األصـــول ، ولـــه يف ذلـــك مـــصنفات ووىل قـــضاء القـــضاة بـــالري

  .)4(» .  ..415عبد اجلبار بن امحد قبل دخويل الري يف رحليت اىل خراسان وذلك يف سنة 
عمر دهرا طويال حـىت ظهـر لـه االصـحاب وبعـد صـيته ورحلـت « :  وقال  ـ السبكى2

  .)5( »  ..اليه الطالب
  .)6( بنص السبكي دون عز واليه  ـ الداودي3
  .)7( 414 يف وفيات سنة  ـ اليافعي4

__________________  
  .118 / 4العرب ) 1(
  .191 القسم االول ص 20املغين ج ) 2(
  .136املصدر ص ) 3(
  .113 / 11تاريخ بغداد ) 4(
  .97 / 5طبقات الشافعية ) 5(
  .256 / 1طبقات املفسرين ) 6(
  .29 / 3ة اجلنان مرآ) 7(
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 )*76*(  

  رواية ابن شهريار االصبهانى 
روى حــــديث الثقلــــني عــــن احلــــافظ الطــــرباين ، ورواه عنــــه اخلطيــــب البغــــدادي يف كتابــــه 

  :  قال )1(تلخيص املتشابه يف الرسم 
أخربنــا ابــو الفــرج حممــد بـــن عبــد اهللا بــن شــهريار االصـــبهاين ــا أخربنــا ابــو القاســـم « 

ن أيوب الطرباين حدثنا احلسن بن مسلم ابن الطبيب الصنعاين حـدثنا عبـد سليمان بن امحد ب
  .احلميد بن صبيح حدثنا يونس بن أرقم عن هارون بن سعد عن عطية
ّعــن أيب ســعيد اخلــدري عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال  ّاين تــارك فــيكم مـــا ان  :ّ

  .»يفرتقا حىت يردا علي احلوض كتاب اهللا وعرتيت ، واما لن : متسكتم به مل تضلوا بعده 
  .)2(رواه احلافظ الطرباين عن شيخه احلسن بن مسلم هذا ذا االسناد واللفظ و

فـــأبو الفـــرج حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن امحـــد بـــن شـــهريار االصـــبهاين ، مـــن اعـــالم القـــرن 
  .اخلامس ، من شيوخ اخلطيب ومن تالمذة احلافظ الطرباين

)*77*(  

  ي رواية ابى سعد الكنجرود
  .روى حديث الثقلني عن حممد بن أمحد أىب عمرو احلريى

  ورواه عنه احلافظ أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي املستملي
__________________  

  .62 / 1أ ، وهو يف املطبوعة  / 30نسخة قيمة منه يف دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم الورقة ) 1(
  .135 / 1املعجم الصغري ) 2(
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 يف 568ري أخــرج حديثــه اخطــب خــوارزم أبــو املؤيــد املوفــق بــن أمحــد املكــي املتــوىف النيــسابو
  . )104 / 1 7مقتل احلسني ( كتاب 

  : ترجم له 
وأمــا املــشهور ــذه النــسبة ابــو ســعد حممــد بــن عبــد الــرمحن « :  فقــال  ـ الــسمعاني1

ّقـة صـدوقا عمـر األديب الگنجرودي من اهل نيسابور كان أديبا فاضـال عـاقال حـسن الـسرية ث
ّالعمر الطويل حىت حـدث بـالكثري ومسـع أقرانـه منـه ، مسعـه أبـوه أبـو بكـر عـن مجاعـة مـنهم أبـو 
 عمــرو حممــد بــن أمحــد بــن محــدان احلــريي روى لنــا عنــه أبــو عبــد اهللا حممــد بــن الفــضل الفــراوي

بـن ّوأبو القاسـم زاهـر بـن طـاهر الـشحامي ، مبـرو وأصـبهان ، وحـدث عنـه أبـو بكـر أمحـد . ..
  .)1( » 453احلسني البيهقي احلافظ يف كتبه ، وكانت وفاته يف سنة 

وكان بارعـا يف وقتـه الجتمـاع فنـون العلـم عنـده ، كثـري األسـانيد « :  وقال  ـ القفطي2
  .)2( »  ..يف األدب وغريه

  .)3( ناقال عن عبد الغافر يف السياق  ـ السيوطي3
  .) 231 / 3الوايف بالوفيات (  يف  ـ الصفدي4

)*78*(  

  رواية ابى بكر ابن خلف الشيرازي 
 ، ورواه عنـــه أبـــو نـــصر 405رواه عـــن احلـــاكم النيـــسابوري اىب عبـــد اهللا احلـــافظ املتـــوىف 

ابن العراقي ، أخرج حديثه احلافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمـشقي يف معجـم شـيوخه الورقـة 
  ورواه عن احلاكم.  عن ابن العراقي عنه11

__________________  
  .الكنجرودي ـ األنساب) 1(
  .165 / 3انباه الرواة ) 2(
  .157 / 1بغية الوعاة ) 3(



 181 ......................................................................ملحق سند حديث الثقلني 

تقـدم يف جعفـر  .أخرجـه مـسلم يف صـحيحه مـن طـرق: النيسابوري ولفظه لفظ مسلم مث قال 
  .ابن عون عن أيب حيان التيمي

 فــأبو بكــر امحــد بــن عبيــد اهللا بــن عمــر بــن خلــف الــشريازي مــن أعــالم القــرن اخلــامس
  .وممن روى عن احلاكم النيسابوري

)*79*(  

  رواية ابى الحسين ابن المهتدى 
رواه عن احلافظ علي بن عمـر الـسكرى ، ورواه عنـه أبـو بكـر حممـد بـن احلـسني املـزريف 

يف ترمجـة  ) 45 / 2تـاريخ مدينـة دمـشق ( ، أخرج حديثـه احلـافظ ابـن عـساكر الدمـشقي يف 
  .ادا ومتنا يف زيد بن احلسن االمناطيتقدم اسن. 545 رقم 7أمري املؤمنني 

  : ترجم له 
  .)1( »  ..كتب عنه وكان فاضال نبيال ثقة صدوقا« :  وقال  ـ تلميذه الخطيب1
حممـد بـن علـي بـن حممـد بـن عبيـد اهللا بـن عبـد الـصمد ابـن « :  وقـال  ـ ابن الجوزي2

رة ذي القعــدة مـــن ســـنة املهتــدى بـــاهللا ، أبــو احلـــسني ويعـــرف بــابن الغريـــق ولـــد يــوم الثالثـــاء غـــ
  . ومسع أبا احلسن الدارقطين وأبا الفتح القواس يف آخرين370

وكـان ثقـة صــاحلا كثـري الــصيام والـتالوة ، رقيــق القلـب بكــاء عنـد الــذكر حـسن الــصوت 
وكــان ممــن اشــتهر بالــصالح والتعبــد حــىت كــان يقــال لــه زاهــد بــين هاشــم وكــان غزيــر . بــالقرآن

  .اليه من البالد لعلو اسناده وكان مكثراالعلم والعقل ، رحل الناس 
__________________  

  .108 / 3تاريخ بغداد ) 1(
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وكــان آخــر مــن حــدث يف الــدنيا عــن الــدارقطين وابــن شــاهني وأيب بكــر بــن دوســت ، 
 فبقــى 409خطــب ولــه ســت عــشرة ســنة وشــهد ســنة ســبع وأربعمائــة ووىل القــضاء يف ســنة 

 وســبعني ســنة وشــهد ســتني ســنة وتقــضى ســتا ومخــسني خطيبــا جبــامعي املنــصور واملهــدي ســتا
  .)1(» ) 465(سنة وتوىف وقت املغرب من يوم األربعاء سلخ ذي القعدة من هذه السنة 

)*80*(  

  رواية الداودي البوشنجي 
روى حـــديث الثقلـــني عــــن اىب حممـــد عبـــد اهللا بــــن أمحـــد بـــن محويــــه السرخـــسي املتــــوىف 

ن العمركي بن نصر البوشنجي املتـوثي شـيخ احلـافظ ابـن ورواه عنه أبو عبد اهللا حممد ب. 381
عــساكر ، وقـــد أخـــرج حديثــه احلـــافظ ابـــن عــساكر الدمـــشقي يف معجـــم شــيوخه ، وقـــد تقـــدم 

  .381بإسناده ومتنه يف ترمجة ابن محويه السرخسي املتوىف 

  : ترجم له 
مــد بــن واالمــام أبـو احلــسن عبــد الـرمحن بــن حممـد بــن املظفــر بـن حم«  :  ـ الــسمعاني1

داود بــن أمحــد بــن معــاذ بــن ســهل بــن احلــاكم بــن شــريزاد الــداودي الفوشــنجي ، وجــه مــشايخ 
واملــشهور يف أصــله وفــضله وســريته وورعــه ، لــه قــدم راســخ يف  ـ فــضال عــن ناحيتــه ـ خراســان

التقوى ، ينسب اىل جده االعلى داود ابن أمحد ، قرأ األدب على ابن علـي الفنجكـردي وقـرأ 
لـى أيب بكـر القفـال وبنيــسابور علـى اىب سـهل الـصعلوكي وببغـداد علـى اىب حامــد الفقـه مبـرو ع

األســـفرايين وبفوشـــنج علـــى اىب ســـعيد حيـــىي بـــن منـــصور الفقيـــه ، وكـــان حـــال التفقـــه حيمـــل مـــا 
  صحب األستاذ ابا علي الدقاق وأبا. يأكله من بالده احتياطا وتورعا
__________________  

  .283 / 8املنتظم ) 1(
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 الرمحن السلمي ، مسع ببغداد ابا احلـسن ابـن الـصلت اـرب وبنيـسابور ابـا عبـد اهللا احلـافظ عبد
   ..وراة ابا حممد ابن اىب شريح وبفوشنج ابا حممد احلوئي ومجاعة كثرية من هذه الطبقة

 وتـــوىف بفوشـــنج يف شـــوال 374ولـــد ابـــو احلـــسن الـــداودي يف شـــهر ربيـــع اآلخـــر ســـنة 
  .)1(»  فوشنج  وزرت قربه بظاهر467

)*81*(  

  رواية ابى بكر المزرفى 
روى حديث الثقلني عن اىب احلسني حممد بن علي بن املهتدى بـاهللا ورواه عنـه احلـافظ 

 رقـــم 7يف ترمجـــة أمـــري املـــؤمنني  ) 45 / 2تـــاريخ مدينـــة دمـــشق ( ابـــن عـــساكر الدمـــشقي يف 
  .تقدم اسنادا ومتنا يف زيد بن احلسن االمناطي. 545

  : ترجم له 
بفــتح املــيم وســكون الــزاي يف آخرهــا القــاف هــذه النــسبة اىل « :  وقــال  ـ الــسمعاني1

املزرفة وهي قرية كبرية بغريب بغداد على مخسة أميال ، اجتزت ا يف صـحرائها يف تـوجهي اىل 
   ..أو انا وصريفني

اين وابــو بكــر حممــد بــن احلــسني بــن علــي بــن ابــراهيم بــن عبــد اهللا الفرضــي املزرقــى الــشيب
ثقة صاحل عامل مسع الكثري بنفسه ومتع مبا مسع ، مسع ابا احلـسني حممـد بـن علـي ابـن املهتـدى 
باهللا وأبا الغنائم عبد الصمد بن علي بـن املـأمون وطبقتهمـا ، مسـع منـه مجاعـة مـن أصـدقائنا ، 

  .)2( » 517 وتوىف يف احملرم سنة 439ولد يف سلخ سنة 
__________________  

  .الداوديـ  األنساب) 1(
  .املزرقى ـ األنساب) 2(
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تبـصري املنتبــه ( بالفـاء وكــذا ابـن حجــر يف  ) 203 / 3البــاب ( وضـبطه ابــن األثـري يف 
ّابــو بكــر حممــد بــن احلــسني املقــرئ املــشهور حــدث عنــه ابــو الفــتح « : وقــال  ) 1361 / 4

  .»امليداين 
م بـن عبـد اهللا ابـو بكـر حممد بن احلـسني بـن علـي بـن ابـراهي« :  وقال ـ ابن الجزري 2

 قــرأ عليــه  ..الــشيباين البغــدادي املزرقــي بفــتح املــيم ويعــرف ايــضا باحلــاجي عــامل مقــرئ فرضــي
ّ حــدث عنــه ابــو ســعد ابــن أيب  ..العــشر احلافظــان ابــو موســى املــديين وأبــو الفــرج ابــن اجلــوزي

هــو آخــر مــن عــصرون واحلــافظ ابــو القاســم ابــن عــساكر وحممــد بــن حممــد بــن خبتيــار املنــداين و
  .)1( »  ..قال الذهيب كان من ثقات العلماء. ّحدث عنه
» . 527ومـات سـاجدا يف اول ســنة . وكـان مــن ثقـات العلمـاء« :  قـال ــ الـذهبي 3

)2(.  

)*82*(  

  رواية ابى عبد اهللا المتوثى 
رواه عــن الــداودي البوشــنجي بإســناده مــن طريــق عبــد بــن محيــد الكــشي أخــرج حديثــه 

  :  قال 205ر يف معجم شيوخه الورقة احلافظ ابن عساك
أخربنـــا حممـــد بـــن العمركـــي بـــن نـــصر ابـــو عبـــد اهللا املتـــوثي البوســـنجي بقـــراءيت عليـــه « 

ببوسنج قـال انبأنـا ابـو احلـسن عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن املظفـر الـداودي البوسـنجي قـال انبأنـا 
  .».  ..ابو حممد عبد اهللا بن امحد بن محويه السرخسي

  .محويه وجعفر بن عون اسنادا ومتناتقدم يف ابن 
__________________  

  .131 / 2طبقات القراء ) 1(
  .391 / 1معرفة القراء الكبار ) 2(
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 )*83*(  

  رواية ابن حمويه الجويني 
  .روى حديث الثقلني عن اىب حممد احلسن بن امحد السمرقندي
ين بإسـناده عنـه يف البـاب ورواه صدر الدين ابـو اـامع ابـراهيم بـن حممـد احلمـوئي اجلـوي

) فرائــد الــسمطني يف فــضائل املرتــضى والبتــول والــسبطني (  مــن الــسمط الثــاين مــن كتابــه 55
  .وقد رواه بإسناده عن زيد بن احلسن االمناطي ، وقد تقدم يف زيد بإسناده ولفظه

  : ترجم له 
ه يكتبــــون واالمــــام ابــــو عبـــد اهللا حممــــد ابــــن محويــــه اجلــــويين أوالد«  :  ـ الــــسمعاني1
ايـضا ينـسبون اىل جـدهم وابـو عبـد اهللا أدركتـه حيـا وكـان جبـوين وكنـت ) احلمـوئي ( ألنفسهم 

  .)1( » 530على عزم ان اخرج اليه فتوىف وانا بنيسابور يف سنة 
حممــد بــن محويــه بــن حممــد بــن محويــه اجلــويين احــد املــشهورين « :  فقــال  ـ الــصفدي2

 لـه مريـدون بـالعراق وخراسـان ، قـرأ الفقـه واألصـولني بالزهد والصالح والعلـم صـاحب كرامـات
علـى امــام احلــرمني مث اجنــذب اىل الزهــد والعبــادة وحـج مــرات وكــان جمــاب الــدعوة وكــان ســنجر 

تـــوىف ســـنة .  ..وامللـــوك يزورونـــه وال يغـــشى أبـــوام وال يقبـــل صـــالم وال يأكـــل مـــن األوقـــاف
530 « )2(.  

)*84*(  

  لعراقي رواية ابى نصر الطوسي ابن ا
   يف معجم571اخرج حديثه احلافظ ابن عساكر الدمشقي املتوىف 

__________________  
  .احلموئى ـ األنساب) 1(
  .28 / 3الوايف بالوفيات ) 2(
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أخربنــا امحــد بــن علــي بــن حممــد بــن امساعيــل ابــو نــصر الطوســي « :  قــال 11شــيوخه الورقــة 
ابو بكر امحد بـن علـي بـن عبيـد اهللا ابـن عمـر بـن  قال انبأنا  ....املعروف بابن العراقي ببغداد

خلف الشريازي بنيسابور قال انبأنا احلاكم ابو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا البيع ثنـا ابـو الفـضل 
احلسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا ابو امحد حممد بن عبد الوهاب العبدي ثنا جعفـر بـن 

  .عونوقد تقدم اسناده ولفظه يف جعفر بن  »  ..عون
مث قــال ابــن عــساكر أخرجــه . بقيــة اســناده تقــدم يف جعفــر بــن عــون ولفظــه لفــظ مــسلم

  .مسلم يف صحيحه من طرق عن أيب حيان التيمي

*)85(*   

  رواية زاهر بن طاهر الشحامي 
  .روى حديث الثقلني عن حممد بن عبد الرمحن أيب سعد الكنجرودي احلافظ

محــد العطــار اهلمــداين ، ورواه عــن احلــافظ أيب ورواه عنـه احلــافظ أبــو العــالء احلــسن بـن أ
  . )104 / 1مقتل احلسني ( العالء عنه اخلطيب اخلوارزمي يف كتابه 

  : ترجم له 
ـــن الجـــزري1 زاهـــر بـــن طـــاهر بـــن حممـــد بـــن حممـــد ابـــو القاســـم الـــشحامي «  :  ـ اب

 » 533تــوىف يف ربيــع اآلخــر ســنة .  ..املــستملي ، ثقــة صــحيح الــسماع كــان مــسند نيــسابور
)1(.  

  . )79 / 10املنتظم (  ـ 2
  . )470 / 2لسان امليزان (  ـ 3

__________________  
  .288 / 1طبقات القراء ) 1(
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  .ووصفه مبسند خراسان ) 91 / 4العرب (  ـ 4
  .ونقل ما يف العرب على عادته ) 102 / 4شذرات الذهب (  ـ 5

)*86*(  

  ّرواية جار اهللا الزمخشرى 
ّالنــيب صـــلى اهللا عليــه وســـلم خلفــت فـــيكم : الثـــاء مــع القـــاف «   :)الفــائق ( قــال يف  ّ

  : الثقلني كتاب اهللا وعرتيت 
ـــثقالن ألمـــا قطـــان : الثقـــل  املتـــاع احملمـــول علـــى الدابـــة ، وامنـــا قيـــل للجـــن واالنـــس ال

األرض فكأما اثقالها وقد شبه ما الكتاب والعرتة يف ان الدين يستصلح مـا ويعمـر كمـا 
  .)1(» والعرتة العشرية . دنيا بالثقلنيعمرت ال

  : ترجم له 
ابو القاسم حممـود بـن عمـر بـن حممـد ابـن عمـر « : ّ ترمجة مطولة وقال  ـ ابن خلكان1

اخلوارزمي الزخمشري االمام الكبري يف التفسري واحلديث والنحـو واللغـة وعلـم البيـان ، كـان امـام 
ّنه ، أخذ النحو عن أىب مضر منصور وصـنف عصره من غري مدافع ، تشد اليد الرحال يف فنو

ّالتــصانيف البديعــة منهــا الكــشاف يف تفــسري القــرآن العزيــز مل يــصنف قبلــه مثلــه ، واحملاجــات 
باملــسائل النحويــة ، واملفــرد واملركــب يف العربيــة ، والفــائق يف تفــسري احلــديث ، وأســاس البالغــة 

ّاىل آخر ما عدد مـن .  ..ابه أسامي الرواةيف اللغة ، وربيع األبرار ، وفصوص االخبار ، ومتش
  .)2(» تصانيفه 
كـان امامــا يف التفــسري والنحــو واللغـة واألدب واســع العلــم كبــري « :  وقــال  ـ يــاقوت2

  الفضل متفننا يف علوم شىت معتزيل املذهب متجاهرا
__________________  

  .170 / 1الفائق يف غريب احلديث ) 1(
  .168 / 5وفيات األعيان ) 2(
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  .)1(» بذلك 
كـان واسـع العلـم كثـري الفـضل غايـة يف الـذكاء وجـودة القرحيـة « :  فقـال  ـ الـداودي3

لقــى الكبــار وصــنف التــصانيف املفيــدة ودخــل خراســان عــدة نــوب مــا .  ..متفننــا يف كــل علــم
وكـان امـام األدب ونـسابة العـرب تـضرب اليـه أكبـاد . دخل بلدا اال واجتمعوا عليـه وتلمـذوا لـه

  .)2(» بل اإل

)*87*(  

  رواية ابن عطية المحاربي 
 : انه قال يف آخـر خطبـة خطبهـا وهـو مـريض 7روى عنه  و«: قال يف مقدمة تفسريه 

يــا أيهــا النــاس اين تــارك فــيكم الثقلــني ، انــه لــن تعمــى أبــصاركم ولــن تــضل قلــوبكم ولــن تــزل 
ه وطرفـــه بأيـــديكم كتـــاب اهللا ســـبب بيـــنكم وبينـــه طرفـــه بيـــد: أقـــدامكم ولـــن تقـــصر أيـــديكم 

فــاعملوا مبحكمــه وآمنــوا مبتــشاه ، وأحلــوا حاللــه وحرمــوا حرامــه ، أال عــرتيت واهــل بيــيت هــم 
  .)3(» الثقل اآلخر ، فال تسبقوهم فتهلكوا 

  : ترجم له 
.  ..يكـىن ابـا حممـد.  ..عبـد احلـق بـن غالـب بـن عبـد الـرمحن« :  قـال  ـ ابن فرحون1

فقيهــا عاملــا بالتفــسري واالحكــام واحلــديث والفقــه والنحــو كــان القاضــي ابــو حممــد عبــد احلــق 
وألـف كتابـه املـسمى بـالوجيز يف التفـسري واحـسن فيـه وأبـدع وطـاهر حبــسن .  ..واللغـة واألدب

  .)4( » 541 سنة ;نيته كل مطار وتويف 
__________________  

  .147 / 7معجم األدباء ) 1(
  .314 / 2طبقات املفسرين ) 2(
  .34 / 1وجيز يف تفسري كتاب اهللا العزيز احملرر ال) 3(
  .57 / 2الديباج املذهب ) 4(
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  . )260 / 1طبقات املفسرين (  يف  ـ الداودي2
  . )93 / 5معجم املؤلفني (  يف  ـ كحالة3
 ـ 4وتــرجم لــه األســتاذ املــالح حمقــق تفــسريه يف مقدمــة اجلــزء االول منــه مــن ص  ـ 4

23.  

)*88*(  

  صررواية ابى الفضل ابن نا
روى حـــديث الثقلـــني مــــن طريقـــه ابــــو اـــامع صـــدر الــــدين ابـــراهيم بــــن حممـــد اجلــــويين 

فرائـــد الـــسمطني يف فـــضائل املرتـــضى (  مـــن الـــسمط الثـــاين مـــن كتابـــه 55احلمـــوئي يف البـــاب 
  .بإسناده عن زيد بن احلسن االمناطي بإسناد ولفظ قد تقدما يف زيد) والبتول والسبطني 

  : ترجم له 
حممــد بــن ناصــر بــن حممــد بــن علــي بــن عمــر ابــو « :  فقــال ابــن الجــوزي ـ تلميــذه 1

  .)1(»  وكان حافظا ضابطا متقنا ثقة ال مغمز فيه  ....الفضل البغدادي
 ووصفه باحلـافظ االمـام حمـدث العـراق وحكـى توثيقـه عـن ابـن اجلـوزي وارخ  ـ الذهبي2

  .)2( 550وفاته بسنة 

)*89*(  

  ررواية الحافظ ابى العالء العطا
روى حــــديث الثقلــــني عــــن احلــــافظ أيب القاســــم زاهــــر بــــن طــــاهر الــــشحامي املــــستملي 

  النيسابوري ، ورواه عنه اخطب خوارزم ابو املؤيد املوفق بن امحد
__________________  

  .162 / 10املنتظم ) 1(
  .1289تذكرة احلفاظ ) 2(
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  . )104 / 1مقتل احلسني (  يف كتابه 568املكي اخلوارزمي املتويف 

  : ترجم له 
« :  ترمجة مطولة وأثـىن عليـه كثـريا وحكـى عـن عبـد القـادر احلـافظ انـه قـال  ـ الذهبي1

شيخنا ابو العالء أشهر من ان يعرف بل تعذر وجود مثلـه يف اعـصار كثـرية علـى مـا بلغنـا مـن 
الــسري ، ارىب علــى اهــل زمانــه يف كثــرة الــسماعات مــع حتــصيل اصــول مــا مســع وجــودة النــسخ 

  .)1(» .  .. ما كتبه خبطهوإتقان
شـيخ مهـذان وامـام العـراقيني ومؤلـف كتـاب الغايـة يف القـراءات العـشر «  :  ـ الجـزري2

 569تـويف تاسـع عـشر مجـادى االوىل سـنة .  ..وأحد حفاظ العصر ثقة دين خري كبري القدر
«. )2(  

  .)3( ووصفه باحلفظ واإلتقان  ـ ابن الجوزي3

)*90*(  

  ى رواية الخطيبى الدهلق
ــــاب و ــــسى اخلطيــــىب الــــدهلقي يف كتابــــه لب ــــدين ابــــو حفــــص عمــــر بــــن عي رواه صــــائن ال

  .)4(األلباب يف فضائل اخللفاء واالصحاب 
ّملــا رجــع رســول اهللا صــلى  أ عــن زيــد بــن أرقــم قــال / 147رواه يف البــاب الرابــع الورقــة 

  ّدعيت فأجبت واين .  ..ّاهللا عليه وسلم من حجة الوداع فنزل غدير
__________________  

  .1324تذكرة احلفاظ ) 1(
  .204 / 1طبقات القراء ) 2(
  .248 / 10املنتظم ) 3(
 وأخــرى يف اللــه يل باملكتبــة 3412رأيــت منــه نــسختني يف مكتبــات تركيــا نــسخة يف مكتبــة نــور عثمانيــة رقــم ) 4(

  . وعنها نقلت919نة  خبط قاسم بن اىب بكر بن ملك امحد السليماين امللطي كتبها س3343السليمانية رقم 



 191 ......................................................................ملحق سند حديث الثقلني 

قد تركت فيكم الثقلني أحدمها اكرب من اآلخر كتاب اهللا تعاىل وعرتيت اهل بييت فانظروا كيف 
  .ختلفوين فيهما فإما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض

مــن : ان اهللا عــز وجــل مــوالي وأنــا وىل كــل مــؤمن ، مث أخــذ بيــد علــي فقــال : مث قــال 
  م وال من وااله وعاد من عاداه كنت وليه فهذا وليه ، الله

)*91*(  

  رواية محيي الدين النووي 
مسيـا ثقلـني لعظمهمـا وكـرب : قـال العلمـاء « : رواه يف شرحه على صحيح مسلم وقال 

  .)1(» شأما ، وقيل لثقل العمل ما 

  : ترجم له 
القـدوة االمـام احلـافظ األوحـد « :  وبالغ يف الثناء عليـه حيـث وصـفه بقولـه  ـ الذهبي1

شــيخ اإلســالم علــم األوليــاء حميــي الــدين ابــو زكريــا حيــىي بــن شــرف ابــن مــرى احلزامــي احلــوراين 
  )2(» .  ..الشافعي
 ووصــفه بالــشيخ االمــام العالمــة حميــي الــدين ابــو زكريــا شــيخ اإلســالم ،  ـ الــسبكى2

زهـد والقناعـة لـه ال.  ..أستاذ املتأخرين وحجـة اهللا علـى الالحقـني والـداعي اىل سـبيل الـسالفني
ومتابعــة الــسالفني مــن أهــل الــسنة واجلماعــة واملــصابرة علــى انــواع اخلــري ، ال يــصرف ســاعة يف 

هذا مع التفنن يف اصناف العلوم فقها ومتون أحاديـث وامسـاء رجـال ولغـة وتـصوفا . غري طاعة
ر وباجلملــة كــان قطــب زمانــه وســيد وقتــه وســر اهللا بــني خلقــه ، والتطويــل بــذك . ..وغــري ذلــك

  ..676 يف رجــب ســنة ;وتــويف ــا .  ..كراماتــه تطويــل يف مــشهور وإســهاب يف معــروف
)3(  

__________________  
  .180 / 15املنهاج يف شرح صحيح مسلم ) 1(
  .1470تذكرة احلفاظ ) 2(
  .400 ـ 395 / 8طبقات الشافعية ) 3(
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 )*92*(  

  رواية شرف الدين عمر الموصلي 
 ب 64 ففـي الورقـة )1(كتابـه النعـيم املقـيم لعـرتة النـيب العظـيم رواه يف الباب الثالث من 

ّوقال صلى اهللا عليه وسلم « :  ّأوشك ان ادعى فأجيب واين تارك فـيكم الثقلـني كتـاب اهللا  :ّ
  .»ذا ختلفوين فيهم ىل وعرتيت أهل بييت ، فانظروا ماتعا

[ فـــــرد عليـــــه  ] 6[ ان عليـــــا ســـــلم علـــــى النـــــيب  ويف احلـــــديث« :  ب 69يف الورقـــــة و
  .»لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض : وأشار اليه بإصبعه وقال ] السالم 

)*93*(  

  رواية ابى العباس القرطبي 
:  قــال )2( مــن الــد الثــاين منــه 100رواه يف كتابــه تلخــيص صــحيح مــسلم يف الورقــة 

  .. أرقـمانطلقت أنا وحصني بن سربة وعمر بـن مـسلم اىل زيـد بـن: وعن يزيد بن حيان قال 
  .فرواه بعني ما تقدم عن مسلم يف صحيحه

__________________  
ـــنة ) 1( ـــت يف ســـ ــــه كتبـــ ـــة منــ ـــسخة قدميـــ ـــت نـــ ــم 676رأيـــ ـــ ــوفيا رقـ ــــة اياصــــ ـــــسليمانية 3504 يف مكتبــ ــــة الـ  يف املكتبــ

 ووصــف هنــاك بالــسيد 647ونــسخته هنــاك خبطــي وهــي منقولــة عــن نــسخة قرئــت علــى املؤلــف ســنة . باســالمبول
البــارع الــورع العــارف حبــر الطريقــة لــسان احلقيقــة مقــدم الطوائــف ايــة كــل واصــف شــرف الــدين أبــو األوحــد العــامل 

حممد عمر ابن الـسعيد شـجاع الـدين حممـد ابـن الـشيخ جنيـب الـدين عبـد الواحـد املعـروفني مبـسجد ربـاط ااهـد يف 
  .املوصل

 ألفــه خلزانــة امللــك 642ة ســنة وكــان تــأليف الكتــاب بربــاط االخالطيــة ببغــداد وفــرغ منــه عاشــر ذى احلجــ
  .الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل وصدره بامسه

 خبـط احلـسني بـن 264رأيت النصف الثـاين منـه يف كتـب جـار اهللا أيـوب باملكتبـة الـسليمانية باسـالمبول رقـم ) 2(
الـشيخ أىب عبـد  وقوبل بأصله املنقـول منـه وهـو مقابـل بأصـل مـسموع علـى 694 شعبان 4أمحد البهنسى فرغ منه 

  .أ منه / 100وهذا احلديث يف الورقة . اهللا القرطيب حبق مساعه من مؤلفه
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وهـــو ضـــياء الـــدين أبـــو العبـــاس أمحـــد بـــن عمـــر بـــن ابـــراهيم بـــن عمـــر القـــرطيب املـــالكي 
  .656االنصاري املتوىف 

  : ترجم له 
مــــاء  وكــــان مــــن األئمــــة املــــشهورين والعل ..عــــرف بــــابن املــــزين« :  وقــــال ابــــن فرحــــون

  .)1(» املعروفني جامعا ملعرفة علوم منها علم احلديث والفقه والعربية وغري ذلك 

)*94*(  

  رواية عز الدين ابن ابى الحديد
 عرتته من هي ملا قال 6وقد بني رسول اهللا « : قال 

ّ
ّاين تـارك فـيكم الثقلـني ، فقـال  :

  .عرتيت أهل بييت: 
 (« : حــني نزلــت  قــال ويهم كــساءّوبــني يف مقــام آخــر مــن أهــل بيتــه حيــث طــرح علــ

َإنما يريد اهللا ليذهب  ِ ِْ ُ ُُ ُ ِ ِ(..  «  اللهم هؤالء أهل بييت فأذهب الرجس عنهم «)2(.  

  : ترجم له 
عز الدين أبو حامد عبد احلميد بن أيب احلسني هبـة اهللا بـن « :  فقال  ـ ابن الفوطي1

  .حممد بن أيب احلديد املدائين الكاتب االصويل
قــال شــيخنا تــاج الــدين . ا فاضــال حكيمــا كاتبــا خــدم يف االعمــال الــسلطانيةكــان أديبــ

 مث رتب كاتبا بالديوان وعزل 629كان كاتبا يف دار التشريفات مث رتب كاتبا يف املخزن سنة 
  ورتب مشرف البالد احللية يف صفر سنة

__________________  
  .68: الديباج املذهب ) 1(
  .375 / 6شرح ج البالغة ) 2(
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 مث عــــزل ورتــــب خواجــــة لألمــــري عــــالء الــــدين الطربســــي مث رتــــب نــــاظرا يف البيمارســــتان 642
العــضدي ، وملــا هــرب جعفــر بــن الطحــان الــضامن رتــب عوضــه باالمانــة مــن غــري ضــمان فلــم 

وبقـي بعـد الدولـة العباسـية ومل تطـل . وصنف للوزير كتاب شرح ج البالغة. يعمل شيئا فعزل
ومولـده باملـدائن يف غـرة ذي . وله شعر كثـري سـائر. 656دى اآلخرة سنة وتوىف يف مجا. أيامه

  .)1( » 586احلجة سنة 
  .)2( وأورد شيئا من شعره  ـ ابن شاكر2
 لـه شـرح ـج البالغـة  ..! ووصفه بالكاتب الـشاعر املطبـق الـشيعي الغـايل ـ ابن كثير3

مدائحـه وأشـعاره الفائقـة الرائقـة  وقـد أورد لـه ابـن الـساعي أشـياء كثـرية مـن  ..يف عشرين جملدا
  .)3(» وكان أكثر فضيلة وأدبا من أخيه أيب املعايل موفق الدين 

)*95*(  

  رواية القاضي البيضاوي 
 236أخرجه يف شرحه على مصابيح السنة للبغوي ومسى شرحه حتفة األبرار يف الورقة 

  .هطه األدنونعرتة الرجل نسله ور: أ عن جابر بن عبد اهللا االنصاري ، وقال / 

  : ترجم له 
عبــد اهللا بـن عمـر بــن حممـد بــن علـي أبـو اخلــري القاضـي ناصــر « :  وقـال  ـ الــسبكى1

  كان اماما مربزا نظارا.  ..الدين البيضاوي صاحب الطوالع و
__________________  

  .235رقم . 190 ص 1 ق 4تلخيص جممع اآلداب ) 1(
  .519 / 1فوات الوفيات ) 2(
  .199 / 13كثري تاريخ ابن ) 3(
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  .)1(» صاحلا متعبدا زاهدا 
ّكــان امامــا عالمــة عارفــا بالفقــه والتفــسري واألصــلني والعربيــة « :  وقــال  ـ الــسيوطي2

كــذا ذكــره . واملنطــق ، نظــارا صــاحلا متعبــدا شــافعيا ، مــات ســنة مخــس ومثــانني وســتمائة بتربيــز
  .)2(» .  ..الصفدي
  : ّطي املتقدمة وعدد مصنفاته ، مث قال  وأثىن عليه بألفاظ السيو ـ الداودي3
ويل قضاء القضاة بشرياز ودخل تربيز وناظر ا ، صادف دخولـه إليهـا جملـس درس « 

عقد ا لبعض الفضالء فجلس القاضي ناصر الدين يف أخريات القوم حبيث مل يعلم به أحـد 
لب من القوم حلهـا ، فذكر املدرس نكتة زعم ان أحدا من احلاضرين ال يقدر على جواا وط

فلمــا انتهــى مــن ذكرهــا . واجلــواب عنهــا فــان مل يقــدروا فاحلــل فقــط ، فــان مل يقــدروا فاعادــا
شـــرع القاضـــي ناصـــر الـــدين يف اجلـــواب فقـــال ال أمســـع حـــىت أعلـــم انـــك فهمتهـــا ، فخـــريه بـــني 

ن يف إعادا بلفظها أو معناها ، فبهت املـدرس وقـال أعـدها بلفظهـا فأعادهـا مث حلهـا وبـني ا
تركيبــه إياهــا خلــال ، مث أجــاب عنهــا وقابلهــا يف احلــال مبثلهــا ودعــا املــدرس اىل حلهــا فتعــذرت 
عليــه ، فأقامــه الــوزير مــن جملــسه وأدنــاه اىل جانبــه وســأله مــن أنــت فــأخربه انــه البيــضاوي وأنــه 

  .)3(» جاء يف طلب القضاء بشرياز ، فأكرمه وخلع عليه يف يومه ورده وقضيت حاجته 
__________________  

  .157 / 8طبقات الشافعية ) 1(
  .50 / 2بغية الوعاة ) 2(
  .242 / 1طبقات املفسرين ) 3(
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 )*96*(  

  رواية ظهير الدين عبد الصمد الفارقي 
وانـا مسـى كتـاب اهللا « :  وقـال )1(روى حديث الثقلني يف شرحه على مصابيح البغوي 

العرب تسمي كـل شـيء فيـه خطـر وشـرف ثقـيال وأهل بيته بالثقلني لشرفهما وعظم قدرمها ، و
ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم ، ، وقيــل الن العمــل مــا وأداء حقهمــا ثقيــل  أذكــركم اهللا يف «  :ّ

أي أذكركم أمر اهللا يف حمبة أهل بييت ورعاية حقوقهم وتقدميهم يف االمامـة وغريهـا » أهل بييت 
   » .... وتأكيدا للتوصية مإظهارا ملزيد اهتمامه بشأم» كررها ثالثا « ، 

  : ترجم له 
عبــد الــصمد بــن حممــود الفــارقي ظهــري « : وقــال  ) 574 / 1هديــة العــارفني (  ـ 1

 من تصانيفه طوالـع االنظـار للبيـضاوي وشـرح منهـاج األصـول 707الدين الفارايب املتوىف بعد 
  .»أيضا للبيضاوي 

  . /)5معجم املؤلفني (  ـ 2
وشـرحه « : يف شـراح الطوالـع فقـال  ) 1116/ شف الظنـون كـ(  يف  ـ حاج خليفة3

  . »707عبد الصمد بن حممود الفارقي شرحا بسيطا فرغ من حتريره وتبييضه يف عاشر صفر 
 شــرحه هــذا علــى مــصابيح الــسنة للبغــوي ولكــن هنــا مســاه ظهــري 1699كمــا ذكــر يف 

  .الدين حممود بن عبد الصمد الفارقي وبيض لتاريخ وفاته

)*97*(  

  رواية زين العرب 
  روى حديث الثقلني يف شرحه على مصابيح السنة

__________________  
 يف املكتبة الـسليمانية يف اسـالمبول خبـط ابـن 60 ب من نسخة من مكتبة تورهان والده رقم 340يف الورقة ) 1(

  .753 ربيع االول سنة 23أخى املؤلف فرغ منه 
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الكتاب والعرتة يف رزانة قـدرمها وفخامـة أمرمهـا ] لثقلني ا[ وقد شبه ما « :  وقال )1(للبغوي 
 وأذكــركم اهللا يف أهــل بيــيت  ..، ويف ان الــدين يستــصلح مــا ويعمــر مــا عمــرت الــدنيا بــالثقلني

  .»أي باملودة واحملافظة هلم واحرتامهم واالنقياد هلم 
  .وهو زين العرب علي بن عبد اهللا بن أمحد

شـرحه هـذا علـى املـصابيح ومل  ) 1699 / 2لظنـون كـشف ا(  يف الحاج خليفـةذكر 
  .يؤرخ وفاته

زين العرب « : قال  ) 720 / 1هدية العارفني ( ومل أقف له على ترمجة سوى ما يف 
. علي بـن عبـد اهللا املـصري الـشهري بـزين العـرب ، صـنف شـرح األمنـوذج للزخمـشري يف النحـو: 

 751سـنة ) كـذا ( ة للبغـوي فـرغ منهـا شرح كليات القانون البن سينا ، شرح مـصابيح الـسن
«.  

)*98*(  

  رواية الحسن بن حبيب الحلبي 
 يف فصل يف حمبـة آلـه وأصـحابه رضـي اهللا )2(رواه يف النجم الثاقب يف أشرف املناصب 

  .عنهم
وعظمهـم إذ « : أ  / 86 يف الورقـة :فقال من مجلة ما قال يف فـضل أهـل البيـت 

 ّاين تـارك فـيكم مـا ان أخـذمت بـه لـن تـضلوا :قولـه   حلـوا يفقرم بكتاب اهللا أين كـانوا وحيـث
.. .«.  

  : ترجم له 
  احلسن بن عمر بن احلسن بن عمر بن حبيب« :  فقال  ـ ابن حجر1

__________________  
 وهي يف مكتبة 768أ من نسخة كتبت على نسخة األصل خبط املؤلف بتاريخ احملرم سنة  / 356يف الورقة ) 1(

  . يف املكتبة السليمانية باسالمبول59ده برقم تورهان وال
  .5883 يف دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم 824نسخة منه ضمن جمموعة مكتوبة سنة ) 2(
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واشـتغل وبـرع  . ..ابن عمر بـن شـويخ بـن عمـر الدمـشقي األصـل احللـيب أبـو حممـد بـدر الـدين
اىن يف تواليفــه الــسجع وكتــب اىل أن صــار رأســا يف األدب والــشروط مث انتقــى وخــرج وأرخ وتعــ

الشروط على القضاة وناب يف احلكـم ووقـع يف اإلنـشاء وصـنف فيهـا ونـسخ البخـاري خبطـه ، 
واشــتهر بــاألدب فـــنظم ونثــر ومجـــع جمــاميع مفيـــدة ، مث لــزم منزلـــه بــأخرة مقـــبال علــى التـــصنيف 

  .)1(» .  ..واالفادة فمنها درة االسالك يف دولة األتراك
 يف )2( واســـتعمل مقاصـــد الـــشفاء لعيـــاض ومســـاه أســـىن املطالـــب «: وقـــال أيـــضا  ـ 2

ومســع بالقــاهرة ومــصر .  ..أشــرف املناقــب فــسبكها ســجعا ، مسعــه منــه أبــو حامــد ابــن ظهــرية
واالسكندرية ، وكان فاضال كيسا صحيح النقل ، حدث احلـسن ابـن حبيـب عنـه ابـن عـشائر 

 وعـالء الـدين ابـن خطيـب الناصـرية وابن ظهرية وسبط ابن العجمي وحمـب الـدين ابـن الـشحنة
  .)3(» .  ..وهو أول شيخ مسعت عليه احلديث: وقال يف ترمجته 

  .)4( خلص فيه كالم ابن حجر يف أنباء الغمر دون عز واليه  ـ ابن العماد3
  .)5(الشوكاىن خلص ما يف الدرر الكامنة بتغيري يسري ونسبته اليه صرحية  ـ 4
  . )50/ الرد الوافر (  ـ 5
  . )189 / 11النجوم الزاهرة (  ـ 6

__________________  
  .249 / 1أنباء الغمر ) 1(
 1930 / 2وكـذلك ذكـره يف كـشف الظنـون . ومسيتها النجم الثاقب: صرح املؤلف يف خطبة الكتاب بقوله ) 2(

  .ذا االسم ويف تعاليق أنباء الغمر وأعالم الزركلى
  .113 / 2الدرر الكامنة ) 3(
  .262 / 6 الذهب شذرات) 4(
  .205 / 2البدر الطالع ) 5(



 199 ......................................................................ملحق سند حديث الثقلني 

 )*99*(  

  رواية ابن تيمية الحراني 
لفظ احلديث الذي يف صحيح مسلم عن زيـد بـن « : أورده عن صحيح مسلم ، قال 

  .)1(» .  ..أرقم
  .مث ناقش يف مدلوله مكابرة.  عن صحيح مسلم عن جابر105ويف ص 

  .واجلواب عنه مذكور يف الكتاب

   :ترجم له 
  .728وهو تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين املتوىف سنة 

 ابـــن كثــري ترمجـــة مطولـــة كمـــا أورد يف خـــالل كتابـــه هـــذا كثـــريا مـــن أخبـــاره  ـ تلميـــذه1
  .)2(وقضاياه وما جرى عليه 

  .وكذلك ابن ناصر يف الرد الوافر ـ 2
  .اآللوسي يف جالء العينني ـ 3
  .ف البيطار عن حياة ابن تيمية كتابا مستقال طبع بدمشقوقد أل ـ 4

  .وكذلك أبو زهرة وحممد خليل هراس

)*100*(  

  رواية اثير الدين ابى حيان األندلسي 
ّوروى عنـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم « : رواه يف تفـــسريه قـــال  انـــه قـــال يف آخـــر خطبـــة : ّ

  : خطبها وهو مريض 
__________________  

  .104 / 4منهاج السنة ) 1(
  .135 / 14تاريخ ابن كثري ) 2(
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مـر  )1(» ّ اين تارك فيكم الثقلني انه لـن تعمـى أبـصاركم ولـن تـضل قلـوبكم !أيها الناس
  .لفظه بتمامه يف ترمجة ابن عطية

  : ترجم له 
حممــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن « :  ترمجــة مطولــة فقــال تلميــذه الــصفدي

المـة فريـد العـصر والـشيخ الزمـان وامـام النحـاة أثـري الـدين أبـو حيان ، الشيخ االمام احلـافظ الع
ومل أر يف أشــياخي أكثــر اشــتغاال منــه الين مل أره اال يــسمع أو يــشتغل أو .  ..حيــان الغرنــاطي

وهو ثبت فيما ينقله ، حمـرر ملـا يقولـه عـارف باللغـة ضـابط اللفاظهـا ، وأمـا النحـو .  ..يكتب
ولـــه اليـــد . ا مل يـــذكر معـــه يف أقطـــار األرض غـــريه يف العربيـــةوالتـــصريف فهـــو امـــام الـــدنيا فيهمـــ

  .)2( » 745 تعاىل يف ثامن عشري صفر سنة رمحه اهللاتوىف .  ..الطوىل يف التفسري واحلديث

)*101*(  

  رواية عالء الدين ابن التركمانى 
ــــل ســــنن  ) 31 / 7اجلــــوهر النقــــي علــــى ســــنن البيهقــــي ( أورده يف كتابــــه  ــــوع ذي املطب

ّ يف حيدرآباد اهلند باب بيان آل حممد صلى اهللا عليه وسلمالبيهقي ّ.  

  : ترجم له 
علي بن عثمان بن مصطفى املارديين األصل عـالء الـدين ابـن « :  فقال  ـ ابن حجر1

.  .. وتفقـــه ومتهـــر وأفـــىت ودرس وصـــنف التـــصانيف احلافلـــة683الرتكمـــاين احلنفـــي ولـــد ســـنة 
 ، ولــه مــن التــصانيف غريــب القــرآن 750 مــات ســنة واســتمر عــالء الــدين يف الوظيفــة اىل ان

  وخمتصر ابن الصالح واجلوهر
__________________  

  .12 / 1البحر احمليط ) 1(
  .283 ـ 267 / 5الوايف بالوفيات ) 2(
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  .)1(» .  ..النقي
 ومسـى كتابــه 749وأرخ وفاتـه سـنة  ) 125/ ذيــل تـذكرة احلـافظ (  يف  ـ الحـسيني2

  .هذا بالدر النقي

*)102*(  

  رواية شمس الدين الواسطي 
ويف حديث صحيح مسلم أيضا عن زيد ابن أرقـم « :  قال )2(رواه يف جممع األحباب 

ّفقـام رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مبـاء يـدعى مخـا بـني مكـة  :يف مجلة حـديث طويـل قـال  ّ
 فإمنـــا أنـــا بـــشر !أال أيهـــا النـــاس :واملدينـــة فحمـــد اهللا وأثـــىن عليـــه ووعـــظ وذكـــر ، مث قـــال بعـــد 

ّيوشـــك أن يـــأتيين رســـول اهللا فأجيـــب واين تـــارك فـــيكم ثقلـــني ، أوهلمـــا كتـــاب اهللا فيـــه اهلـــدى 
: فحـــث علـــى كتـــاب اهللا ورغـــب فيـــه ، مث قـــال . والنـــور ، فخـــذوا بكتـــاب اهللا واستمـــسكوا بـــه

  .».  ..وأهل بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بييت

  :ترجم له 
حممـد بـن احلـسن بـن عبـد اهللا احلـسيين « :  فقـال 776 يف وفيـات سـنة ـ ابن حجـر 1

 واشــتغل بــبالده مث قــدم الــشام ومتيــز وأفــاد ودرس وكــان 717الواســطي نزيــل القــاهرة ولــد ســنة 
  بارعا يف الفقه واألصول ومجع شيئا يف الرد

__________________  
  .156 / 3الدرر الكامنة ) 1(
املــشهور انــه يقــال لــه : االخبــار يف مناقــب األخيــار وقــال  باســم جممــع 1596 / 2ذكــره يف كــشف الظنــون ) 2(

  .واقتفى يف ترتيبه أثر احللية انتهى: جممع األحباب وتذكرة اوىل األلباب ، وقال 
: والظــاهر انــه خلــص احلليــة حليــة األوليــاء أليب نعــيم فحــذف أشــياء وأضــاف أشــياء كمــا ذكــر ابــن حجــر 

 2096 تركيـا منهـا نـسخة مـن القـرن العاشـر يف مكتبـة اللـه يل رقـم ورأيت منـه نـسخا يف مكتبـات. واختصر احللية
  . ب78 يف الورقة 7باملكتبة السليمانية باسالمبول ذكر حديث الثقلني فيه يف ترمجة أمري املؤمنني 
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على التناقض لالسنوي واختصر احللية ، وكان منجمعا عن الناس ، ولـه تفـسري كبـري ، وخطـه 
  .)1(» ن مليح من ستني سنة اىل اآل

  .3640رقم  ) 410 / 4الدرر الكامنة (  ـ 2
  . )205 / 6شذرات الذهب (  يف  ـ ابن العماد3

)*103*(  

  رواية تقى الدين المقريزى 
 مــن احلــق علــى )2(معرفــة مــا جيــب الل البيــت النبــوي : أخــرج حــديث الثقلــني يف كتابــه 

  . عن سنن الرتمذي38من عداهم ص 
  .أمحد بن علي بن عبد القادر املصري احلسيين العبيديواملقريزي هو أبو العباس 

  : ه ترجم ل
ابن تغرى بردي ووصـفه بالـشيخ االمـام العـامل البـارع عمـدة املـؤرخني وعـني احملـدثني  ـ 1

وتفقـــه وبـــرع وصـــنف .  ..تقــي الـــدين املقريـــزي البعلبكـــي األصـــل املـــصري املولـــد والـــدار والوفـــاة
 لكـــل علـــم ، وكـــان ضـــابطا مؤرخـــا مفننـــا حمـــدثا معظمـــا يف التـــصانيف املفيـــدة النافعـــة اجلامعـــة

وكان اماما مفننا كتب الكثـري خبطـه وانتقـى أشـياء وحـصل الفوائـد واشـتهر ذكـره يف .  ..الدول
حياته وبعد موته يف التاريخ وغريه حىت صار بـه يـضرب املثـل ، وكـان لـه حماسـن شـىت وحماضـرة 

وكــان منقطعــا يف .  العلمــاء وامللــوك وغــري ذلــكجيــدة اىل الغايــة وال ســيما يف ذكــر الــسلف مــن
  داره مالزما للعبادة واخللوة قل ان يرتدد اىل أحد اال

__________________  
  .128 / 1أنباء الغمر ) 1(
  .1392طبعة مصر مطبوعات دار االعتصام بالقاهرة بتحقيق حممد أمحد عاشور سنة ) 2(
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  . احلنيفة وغريهم مليله اىل مذهب الظاهرلضرورة اال انه كان كثري التعصب على السادة
اىل ان عـدد تـصانيفه وذكـر منهـا التنـازع والتخاصـم .  ..وقرأت عليه كثريا مـن مـصنفاته

ومل يــزل ضــابطا .  ..وكتــاب يف معرفــة مــا جيــب الل البيــت النبــوي مــن احلــق علــى مــن عــداهم
وعلــو اهلمــة ملــن يقــصد حافظــا للوقــائع والتــاريخ مــع حــسن اخللــق وكــرم العهــد وكثــرة التواضــع 

 ودفـن مـن 845والعبادة والتقوى ، اىل ان توىف يوم اخلميس سادس عـشر شـهر رمـضان سـنة 
  .)1( تعاىل رمحه اهللالغد يف مقربة الصوفية خارج باب النصر من القاهرة 

وكــان امامــا بارعــا مفننــا متقنــا ضــابطا دينــا « :  وقــال الحــافظ ابــن حجــرمعاصــره  ـ 2
  .)2(» .  ..خريا

  .)3( ترمجة مطولة  ـ السخاوي3
  . )254 / 7شذرات الذهب (  يف  ـ ابن المعاد4
  . )557 / 1حسن احملاضرة (  يف  ـ السيوطي5

)*104*(  

  رواية عثمان بن حاجي بن محمد الهروي 
أ من نـسخة مـن  / 178روى حديث الثقلني يف شرحه على مصابيح السنة يف الورقة 

  .)4( 288ليمانية رقم القرن العاشر يف املكتبة الس
__________________  

  .399 ـ 394 / 1املنهل الصايف ) 1(
  .170 / 9أنباء الغمر ) 2(
  .25 ـ 21 / 2الضوء الالمع ) 3(
  . ومل يورخ وفاته217 ص 1 حديث كما يف فهرسها ج 254منه نسخة يف اخلزانة التيمورية رقم ) 4(
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 )*105*(  

  رواية الحافظ ابن حجر العسقالني 
يف بـاب  ) 65 / 4 )2( بزوائـد املـسانيد الثمانيـة )1(املطالـب العاليـة ( أخرجه يف كتاب 

    :7 عن علي 3972فضائل علي برقم 
ّان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم حــضر الــشجرة خبــم مث خــرج آخــذا بيــد علــي فقــال «  ّ :

 ؟ســوله مـــوالكمألـــستم تــشهدون ان اهللا ور: قــال . بلــى:  قـــالوا ؟ألــستم تــشهدون ان اهللا بكــم
فمــن كــان اهللا ورســوله مــواله فــان هــذا مــواله ، وقــد تركــت فــيكم مــا ان : قــال . بلــى: فقــالوا 

  .كتاب اهللا سببه بيده وسببه بأيديكم ، وأهل بييت: أخذمت به لن تضلوا 
  .»هذا اسناد صحيح 

  .مها إلسحاق: مث أورد بعده حديث الغدير مث قال 
  : أ  / 277مسند البزار يف الورقة رواه احلافظ ابن حجر يف زوائد و

حدثنا أمحد بـن منـصور ثنـا داود بـن عمـرو ثنـا صـاحل بـن موسـى بـن عبـد اهللا حـدثين « 
ّعبـد العزيــز بــن رفيـع عــن أيب صــاحل عــن أيب هريـرة قــال قــال رسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ: 

، لــن يفرتقــا حــىت يــردا كتــاب اهللا وعــرتيت  :ّاين قــد خلفــت فــيكم اثنــني لــن تــضلوا بعــدمها أبــدا 
  .ّعلي احلوض

حــدثنا احلــسني بــن علــي بــن جعفــر ثنــا علــي بــن ثابــت ثنــا ســفيان بــن ســليمان عــن أيب 
ّإســـحاق عـــن علـــي قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّاين مقبـــوض واين قـــد تركـــت  :ّ ّ

  .»كتاب اهللا وأهل بييت وانكم لن تضلوا بعدمها : فيكم الثقلني 
__________________  

ــة ) 1( ــة العــــصرية بالكويــــت نــــشر الــــرتاث اإلســــالمي ادارة الــــشئون اإلســــالمية بــــوزارة األوقــــاف الكويتيــ طبعــــة املطبعــ
  .1393بتحقيق األستاذ احملقق حبيب الرمحن االعظمى سنة 

ن وهي مسانيد أىب داود الطيالسي واحلميدي وابـن أىب عمـر ومـسدد وابـن منيـع البغـوي وابـن أيب شـيبة وعبـد بـ) 2(
  .محيد الكشي واحلارث بن أىب أسامة وأضاف إليها من مسندي أىب يعلى وابن راهويه
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  :ترجم له 
أمحـد بـن علـي بـن حممـد بـن حممـد ابـن علـي بـن « :  ترمجـة مطولـة فقـال ـ السخاوي 1

أمحــــد ، شــــيخي األســــتاذ امــــام األئمــــة الــــشهاب أبــــو الفــــضل الكنــــاين العــــسقالين املــــصري مث 
وأملــى مـا ينيــف علـى ألــف .  ..رف بـابن حجــر وهـو لقــب لـبعض آبائـهالقـاهري الـشافعي ويعــ

جملس من حفظه واشتهر ذكره وبعد صيته وارحتل األئمة اليه ، وتبجح األعيان بالوفود عليـه ، 
وكثرت طلبته حىت كـان رءوس العلمـاء مـن كـل مـذهب مـن تالمذتـه ، وأخـذ النـاس عنـه طبقـة 

اد بــــل وأبنـــاءهم باألجــــداد ، ومل جيتمـــع عنــــد أحــــد بعـــد أخــــرى واحلـــق األبنــــاء باالبـــاء واألحفــــ
جممــوعهم وقهــرهم بذكائــه وتفــوق تــصوره وســرعة إدراكــه واتــساع نظــره ووفــور آدابــه ، وامتدحــه 
الكبــار وتــبجح فحــول الــشعراء مبطارحتــه وطــارت فتــواه الــيت ال ميكــن دخوهلــا حتــت احلــصر يف 

ذلــك مــع شــدة تواضــعه وحلمــه اآلفــاق وحــدث بــأكثر مروياتــه خــصوصا املطــوالت منهــا ، كــل 
وائــه وحتريــه يف مأكلــه ومــشربه وملبــسه وصــيامه وقيامــه وبذلــه وحــسن عــشرته ومزيــد مداراتــه 
ولذيـذ حماضـراته ورضـي أخالقـه وميلـه ألهـل الفـضائل ، وانـصافه يف البحـث ورجوعـه اىل احلــق 

ة واالمانــة وخــصاله الــيت مل جتتمــع الحــد مــن أهــل عــصره وقــد شــهد لــه القــدماء بــاحلفظ والثقــ
واملعرفــة التامــة والــذهن الوقــاد ، والــذكاء املفــرط وســعة العلــم يف فنــون شــىت ، وشــهد لــه شــيخه 

مــا رأينــا : العراقــي بأنــه اعلــم أصــحابه باحلــديث وقــال كــل مــن التقــي الفاســي والربهــان احللــيب 
 األئمـة  وأفردت له ترمجة حافلة ال تفي ببعض أحوالـه يف جملـد ضـخم أو جملـدين كتبهـا ..مثله

عىن وانتشرت نسخها وحـدث ـا األكـابر غـري مـرة بكـل مـن مكـة والقـاهرة وأرجـو كمـا شـهد 
  .غري واحد ان تكون غاية يف باا مسيتها اجلواهر والدرر
ومل يـزل علـى جاللتـه وعظمتـه يف .  ..وقد قرأت عليه الكثري جدا من تصانيفه ومروياته

[ ن تـوىف يف أواخـر ذي احلجـة سـنة اثنتـني ومخـسني النفـوس ومداومتـه علـى أنـواع اخلـريات اىل ا
  .)1(» .  ..]ومثامنائة 

__________________  
  .40 ـ 36 / 2الضوء الالمع ) 1(
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  .أمحد بن عبد اهللا: ومساه هناك  ) 75 ـ 89ذيل رفع اإلصر ( ويف  ـ 2
  . )380/ ذيل تذكرة احلفاظ (  يف  ـ تقى الدين الفاسى3
  . )363 / 1احملاضرة حسن (  يف  ـ السيوطي4
  . )270 / 7شذرات الذهب (  يف  ـ ابن العماد5

)*106*(  

  رواية ابن الديبع الشيباني 
ّ قال قـال رسـول اهللا صـلى 2وعن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم « : رواه حيث قال 

مـن أال وأين تارك فـيكم ثقلـني أحـدمها كتـاب اهللا تعـاىل وهـو حبـل اهللا الـذي  :ّاهللا عليه وسلم 
  .اتبعه كان على اهلدى ومن تركه كان على الضاللة وعرتيت أهل بييت

 قــال امي اهللا ان املــرأة تكــون مــع الرجــل العــصر مــن الــدهر ؟مــن أهــل بيتــه نــساؤه: فقلنــا 
 أخرجـه .فيطلقها فرتجع اىل أبيها وقومها ، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعـده

ّليه وسلم القرآن العزيز وأهل بيته ثقلـني الن األخـذ مـا والعمـل ّمسى النيب صلى اهللا ع .مسلم
ثقــل فجعلهمــا ثقلــني إعظامــا : العــرب تقــول لكــل نفــيس خطــري : وقيــل . مبــا جيــب هلمــا ثقيــل

  .)1(» لقدرمها وتفخيما لشأما 

  :ترجم له 
عبد الرمحن بن علـي بـن حممـد بـن علـي بـن يوسـف الـشيخ االمـام « :  فقال  ـ الغزي1

عالمـة األوحــد احملقــق الفهامـة ، حمــدث الــيمن ومؤرخهـا وحميــي علــوم األثـر ــا ، وحيــد الــدين ال
  أبو الفرج الشيباين الزبيدي الشافعي املعروف

__________________  
  .297 / 3تيسري الوصول اىل جامع األصول ) 1(
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  .)1(» بابن الديبع بكسر الدال املهملة 
ــن العيــدروس2 طولــة وبــالغ يف الثنــاء عليــه ووصــفه باإلمــام احلــافظ  ترمجــة ترمجــة م ـ اب

احلجة املتقن شيخ اإلسالم عالمة األنام اجلهبذ االمام مسند الدنيا ، أمـري املـؤمنني يف حـديث 
  )2(. سيد املرسلني ، خامتة احملققني شيخ مشاخينا املربزين

  . )335 / 1البدر الطالع (  يف  ـ الشوكانى3
  .943يف املتوفني سنة  ) 255 / 8ات الذهب شذر(  يف  ـ ابن العماد4

)*107*(  

  رواية شمس الدين ابن طولون 
ويف صــحيح مــسلم عــن زيــد بــن أرقــم قــال «  : )3( ) 66الــشذرات الذهبيــة ( قــال يف 

ّقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  وتـارك فـيكم ثقلـني أوهلمـا كتـاب اهللا فيـه اهلـدى والنـور  :ّ
وأهـل بيـيت ، : سكوا به ـ فحـث علـى كتـاب اهللا ورغـب فيـه ـ مث قـال فخذوا بكتاب اهللا واستم
  .»أذكركم اهللا يف أهل بييت 

  :ترجم له 
حممد بن علـي بـن حممـد الـشيخ االمـام . حممد بن علي بن طولون« :  فقال  ـ الغزي1

 العالمــة املــسند املفــنن الفهامــة مشــس الــدين أبــو عبــد اهللا ابــن الــشيخ عــالء الــدين ابــن اخلواجــة
   ....مشس الدين الشهري بابن طولون الدمشقي الصاحلي احلنفي احملدث النحوي
  ّوكان ماهرا يف النحو عالمة يف الفقه مشهورا باحلديث وويل تدريس

__________________  
  .158 / 2الكواكب السائرة ) 1(
  .221 ـ 212النور املسافر ) 2(
  .1377ره الدكتور صالح الدين املنجد سنة طبعة بريوت باسم األئمة االثنا عشر حققه ونش) 3(
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احلنفيـة مبدرســة شـيخ اإلســالم أىب عمـر وامامــة الـسليمية بالــصاحلية ، وقـصده الطلبــة يف النحــو 
ورغب الناس يف السماع منه وكانت أوقاتـه معمـورة بالتـدريس واالفـادة والتـأليف ، كتـب خبطـه 

ل جــزء منهــا مــشتمل علــى مؤلفــات كثــريا مــن الكتــب وعلــق ســتني جــزء ومساهــا بالتعليقــات كــ
وكانت أوقاته . كثرية أكثرها من مجعه وبعضها لغريه ، منها كثري من تأليفات شيخه السيوطي
  .معمورة كلها بالعلم والعبادة وله مشاركة يف سائر العلوم حىت يف التعبري والطب

 953  يــوم األحــد حــادي عــشر أو ثــاين عــشر مجــادى االوىل ســنة تعــاىلرمحــه اهللاتــوىف 
.. . «)1(.  

  . )298 / 8شذرات الذهب (  ـ 2

)*108*(  

  رواية السوسي المغربي 
 / 1 )2(مجع الفوائـد مـن جـامع األصـول وجممـع الزوائـد ( أورد حديث الثقلني يف كتابه 

16( .  
ّعن زيـد بـن أرقـم قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم «  ّاين تـارك فـيكم مـا ان  :ّ

 بعدي أحدمها أعظم مـن اآلخـر وهـو كتـاب اهللا حبـل ممـدود مـن الـسماء متسكتم به لن تضلوا
 .اىل األرض وعــرتيت أهــل بيــيت لــن يفرتقــا حــىت يــردا علــي احلــوض فــانظروا كيــف ختلفــوين فيهمــا

  .»للرتمذي 
 أيـــضا عـــن زيـــد بـــن أرقـــم بلفـــظ : بـــاب مناقـــب أهـــل البيـــت 236 ص 2يف ج و

  .ملسلم: مث قال . مسلم
__________________  

  .52 / 2الكواكب السائرة ) 1(
  . يف املطبعة اخلريية ببلدة مريته1346طبعة اهلند عام ) 2(
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  :ترجم له 
 ـ وهـو اسـم ال نـسبة اىل فـاس ـ حممد بن حممد بن سـليمان بـن الفاسـي« : احملىب فقال 

فــرد االمــام اجلليــل احملــدث املفــنن : ابــن طــاهر الــسوسي الــروداين املغــريب املــالكي نزيــل احلــرمني 
الـــدنيا يف العلـــوم كلهـــا اجلـــامع بـــني منطوقهـــا ومفهومهـــا واملالـــك هوهلـــا ومعلومهـــا ولـــد ســـنة 

والظاهر مـن شـأنه كمـا نقلـت عـن شـيخنا املرحـوم عبـد القـادر بـن عبـد اهلـادي وهـو . 1037
.  ..ممن أخذ عنه وسافر اىل الروم يف صحبته وانتفع به وكان يصفه بأوصـاف بالغـة حـد الغلـو

 يقول انه يعرف احلديث واألصول معرفة ما رأينا من يعرفهـا ممـن أدركنـاه ، وأمـا علـوم فانه كان
 األدب فإليــه النهايــة وكــان يف احلكمــة واملنطــق والطبيعــي واالهلــي األســتاذ الــذي ال تنــال مرتبتــه

 وقـــد أخـــذ عنـــه مبكـــة واملدينـــة والـــروم خلـــق ومدحـــه مجاعـــة وأثنـــوا عليـــه ، وكانـــت وفاتـــه ....
  .)1( »  ....1094 األحد عاشر ذي القعدة سنة بدمشق يوم

)*109*(  

  رواية العصامي المكي 
ّأخــرج ابــن أيب شــيبة أنــه صــلى اهللا عليــه « : قــال يف احلــديث الــسادس والثالثــون ومائــة 

أيهـا النـاس يوشـك ان اقـبض قبـضا سـريعا فينطلـق يب وقـد قـدمت  :ّوسلم قال يف مـرض موتـه 
  .إليكم القول معذرة إليكم

  . اين خملف فيكم الثقلني كتاب اهللا عز وجل وعرتيت أهل بييتأال
هذا علـي مـع القـرآن والقـرآن مـع علـي ال يفرتقـان حـىت : مث أخذ بيد علي فرفعها فقال 

  .)2( » ؟يردا علي احلوض فأسأهلما ما خلفت فيهما
__________________  

  .204 / 4خالصة األثر ) 1(
  .502 / 2مسط النجوم العوايل ) 2(
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  :ترجم له 
عبــد امللــك بــن حــسني بــن عبــد امللــك العــصامي املكــي املتــوىف ســنة «  :  ـ الــشوكانى1
1111 « )1(.  
  . )139 / 3سلك الدرر (  يف  ـ المرادي2

)*110*(  

  رواية محمد بن أمين المحبى 
  . )31/ جىن اجلنتني يف متييز نوعي املثنيني ( أورده يف كتابه 

  :ترجم له 
  . )444 ـ 400 / 6ذيل نفحة الرحيانة (  يف التى ـ تلميذه السؤا1
  . )86 / 4سلك الدرر (  يف  ـ المرادي2
  . )34 ـ 4 / 1نفحة الرحيانة (  يف مقدمة  ـ عبد الفتاح الحلو3

)*111*(  

  رواية كمال الدين ابن حمزة الحسيني 
   :ويف حرف االلف ) البيان والتعريف ( أورده يف كتاب 

ّ امنــا أنــا بــشر يوشــك أن يــأيت رســول ريب فأجيــب واين تــارك !لنــاسأمــا بعــد أال أيهــا ا« 
فــيكم ثقلــني أوهلمــا كتــاب اهللا فيــه اهلــدى والنــور مــن استمــسك بــه وأخــذ بــه كــان علــى اهلــدى 

فخـذوا بكتـاب اهللا واستمـسكوا بـه وأهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف أهـل بيـيت ، . ومن أخطأه ضل
  .أذكركم اهللا يف أهل بييت

   2م أمحد ومسلم وعبد بن محيد عن زيد بن أرقم أخرجه االما
__________________  

  .402 / 1البدر الطالع ) 1(
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  .)1(»  عن صحيح مسلم 165مث أورده ص 
ّكــــأين قــــد دعيــــت فأجبــــت ، اين تــــارك فــــيكم الثقلــــني «  :أورده يف حــــرف الكــــاف و

وين فيهمــا فإمــا لــن أحــدمها أكــرب مــن اآلخــر كتــاب اهللا وعــرتيت أهــل بيــيت فــانظروا كيــف ختلفــ
  .يفرتقا حىت يردا علي احلوض

ان اهللا مـوالي وأنــا مـوىل كــل مـؤمن ، مــن كنـت مــواله فعلـي مــواله اللهـم وال مــن وااله 
  .وعاد من عاداه

  .)2(» أخرجه الطرباين يف الكبري واحلاكم عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم 

  :ترجم له 
شهور ، احملــدث النحــوي العالمــة ، كــان وافــر العــامل االمــام املــ« : املــرادي وقــال  ـ 1

ّفـذكر تآليفـه وأرخ .  ..احلرمة مشهورا بالفضل الوافر ، أحد االعالم احملدثني والعلماء اجلهابذة
  .)3( » 1120وفاته بسنة 

  .66رقم  ) 86 / 2نفحة الرحيانة ( احملىب يف  ـ 2

)*112*(  

  رواية عبد الغنى النابلسى 
انطلقـــت أنـــا وحـــصني «   :193بـــرقم  ) 215 / 1 املواريـــث ذخـــائر( رواه يف كتابـــه 

يف الفــضائل ) م . (  ..ّاين تـارك فـيكم ثقلـني.  ..ابـن سـربة وعمـر بـن مـسلم اىل زيــد بـن أرقـم
 (  ه( يف املناقـب عـن علـي بـن املنـذر وعطيــة ) ت ( عـن زهـري بـن حـرب وشـجاع بـن خملــد ، 

  .»يف السنة عن أيب بكر بن أيب شيبة 
__________________  

  .164 / 1البيان والتعريف ) 1(
  .136 / 2البيان والتعريف ) 2(
  .22 / 1سلك الدرر ) 3(
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  :ترجم له 
وهو عبد الغين بن امساعيل النابلسي الدمشقي احلنفي النقـشبندي القـادري املتـوىف سـنة 

1143.  
 حبــر علــم ال يــدرك غــوره وفلــك فــضل علــى قطــب الرحــى دوره« :  فقــال  ـ المحبــى1

ولديه مـن املعلومـات مـا يـشق علـى القلـم حـشره ويتعـسر علـى الكلـم نـشره وتآليفـه تكـاثر . ..
  .)1(» .  ..السحب املواطر

  .)2( وعدد تآليفه الكثرية  ـ المرادي2

)*113*(  

  ّرواية الشبراوي شيخ األزهر
أورد يف كتابه حـديث الثقلـني عـن زيـد بـن أرقـم نقـال عـن مـسلم يف صـحيحه والرتمـذي 

  .)3(ه يف سنن

  :ترجم له 
  . )107 / 3سلك الدرر (  يف المرادي

)*114*(  

  رواية مير غنى الحسيني 
فاطمــة الزهــراء ســيدة ) الــدرة اليتيمــة يف بعــض فــضائل الــسيدة العظيمــة ( رواه يف كتابــه 

  :  ب 8 )4(النساء سالم اهللا عليها قال يف الورقة 
__________________  

  .137 / 2نفحة الرحيانة ) 1(
  .30 / 3سلك الدرر ) 2(
  .6: اإلحتاف حبب االشراف ) 3(
 فهـرس 1214 كتب سـنة 77اىل الورقة  ـ 71 من الورقة 3671نسخة املكتبة الظاهرية ضمن جمموعة رقم ) 4(

  .605التاريخ للريان ص 
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ّوقال صـلى اهللا عليـه وسـلم  «  ّاين تـارك فـيكم مـا ان أخـذمت بـه لـن تـضلوا كتـاب اهللا  :ّ
  .» بييت فانظروا كيف ختلفوين فيهما وعرتيت أهل

  :ترجم له 
وهو عفيـف الـدين أبـو الـسيادة عبـد اهللا بـن ابـراهيم بـن حـسن مـري غـين احلـسيين املتقـي 

  .)1( 1207املكي الطائفي احلنفي امللقب باحملبوب املتوىف 
« :  ، وحكـى ترمجتـه عــن اجلـربيت اىل أن قــال 7البيطـار وسـاق نــسبه اىل االمـام اجلــواد 

مآثره شهرية ومفاخره كثـرية ، وكراماتـه كالـشمس يف كبـد الـسماء وكالبـدر يف غيهـب الظلمـاء و
ـــدنيا علـــى ألـــسنة النـــاس  ـــه عـــن النـــاس مـــشهورة وأخبـــاره يف زهـــده عـــن ال ، وأحوالـــه يف احتجاب

  .»مذكورة 
 ومنهـــا الفـــروع اجلوهريـــة يف !!مث عـــدد تآليفـــه ومنهـــا الـــسهم الـــداحض يف حنـــر الـــروافض

  .)2( 1164ومنها الدرة اليتيمة يف فضائل السيدة العظيمة ألفها سنة . ثين عشريةاألئمة اال

)*115*(  

  رواية أحمد زيني دحالن 
ّومــن عالمــات حمبتــه صــلى اهللا عليــه وســلم حمبــة « : روى حــديث الثقلــني حيــث قــال  ّ

رسـول قـام فينـا  : قـال 2وروى مـسلم عـن زيـد بـن أرقـم .  ..أصحابه وأهل بيته وذريته وقرابتـه
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم خطيبا فحمد اهللا وأثىن عليه ، مث قال    . ..أما بعد أيها الناس: ّ

  .والثقالن تثنية ثقل بالتحريك كما يف القاموس وهو كل شيء نفيس مصون
__________________  

  .94 أو 1193 سنة 239 / 1وأرخ وفاته يف فهرس اخلزانة التيمورية ) 1(
  .1011 / 2حلية البشر ) 2(



  نفحات األزهار................................................................................ 214

ّ عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم 2روى االمام أمحد أيضا عن أيب سعيد اخلدري و اين  :ّ
ّأوشــك أن أدعــى فأجيــب واين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت ، كتــاب اهللا حبــل ممــدود 
 مـن الــسماء اىل األرض ، وعـرتيت أهــل بيـيت ، وان اللطيــف اخلبـري أخــربين أمـا لــن يفرتقـا حــىت

  .يردا علي احلوض فانظروا مبا ختلفوين فيهما
  .)1(» عرتة الرجل أهله ورهطه ، أي أقاربه و

  رواية الكمشخانوى ) 116(
ّاين تـارك فـيكم الثقلـني كتــاب اهللا « : وهـذا لفظــه  )رامـوز األحاديـث ( رواه يف كتـاب 

يـد بـن  ش حـم حـب عـن ز.عز وجل من اتبعه كـان علـى اهلـدى ومـن تركـه كـان علـى الـضاللة
  .أرقم

ّاين أوشــك أن أدعــى فأجيــب واين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت ، كتــاب اهللا 
حبــل ممــدود مــن الــسماء اىل األرض وعــرتيت أهــل بيــيت ، وان اللطيــف اخلبــري خــربين أمــا لــن 

 ش وابــن ســعد حــم ع عـــن أيب .يفرتقــا حــىت يــردا علــي احلـــوض فــانظروا كيــف ختلفــوين فيهمـــا
  .)2(» سعيد 

)*117*(  

  رواية بهجت افندى 
حـــديث الثقلـــني رواه مجيـــع احملـــدثني « : حيـــث قـــال  ) 45تـــاريخ آل حممـــد ( رواه يف 

  ».  ..وخصوصا البخاري ومسلم وأمحد بن حنبل ومالك بن أنس ، وقد حكموا بصحته
__________________  

  .300 / 2السرية النبوية ) 1(
  .144راموز األحاديث ) 2(
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  . ..حلديث بأحد ألفاظه وأوضح مداليله ومعانيهمث ذكر منت ا

)*118*(  

  رواية منصور على ناصف 
انطلقت أنا وحصني بن سـربة وعمـر بـن مـسلم اىل :  قال 2عن يزيد بن حيان « رواه 
   :رواه مسلم يف فضائل علي ، والرتمذي ولفظه  .زيد بن أرقم

عظـم مـن اآلخـر كتـاب اهللا ّاين تارك فيكم ما ان متسكتم به لن تـضلوا بعـدي أحـدمها أ
حبل ممدود من السماء اىل األرض وعرتيت أهل بييت ولن يتفرقا حىت يردا علـي احلـوض فـانظروا 

   )1(» كيف ختلفوين فيهما 

 .)*119*(  

  رواية النبهاني 
   :حيث قال  ) 451 / 1الفتح الكبري ( رواه يف 

سماء واألرض وعـرتيت أهـل ّاين تارك فيكم خليفتني كتـاب اهللا حبـل ممـدود مـا بـني الـ« 
  .حم طب عن زيد ابن ثابت. بييت واما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض

ّز ـ اين تارك فيكم ما ان متسكتم به لـن تـضلوا بعـدي أحـدمها أعظـم مـن اآلخـر كتـاب 
اهللا حبل ممـدود مـن الـسماء اىل األرض وعـرتيت أهـل بيـيت ولـن يتفرقـا حـىت يـردا علـي احلـوض ، 

  .» ت عن زيد ابن أرقم .ف ختلفوين فيهمافانظروا كي
  .أيضا ) 24 ، 18الشرف املؤبد ( رواه يف كتاب و

__________________  
  .309 ـ 308 / 3التاج اجلامع لألصول ) 1(
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 )*120*(  

  رواية العباس اليمنى 
 ) 466 ، 343 / 5الــــــروض النــــــضري ( ورواه العبــــــاس بــــــن أمحــــــد اليميــــــين يف كتابــــــه 

  .فلرياجع

)*121(*  

  رواية المباركفورى 
( ورواه االمــام احلــافظ أبــو العلــى حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن عبــد الــرحيم املبــاركفوري يف 

وقــد شــرح احلــديث وأوضــح  ) 291 ـ 287 / 10حتفــة االحــوذي بــشرح جــامع الرتمــذي 
  .معانيه مبا ال مزيد عليه

)*122*(  

  رواية أحمد البنا
«  ) : 186 / 1محــــد بــــن حنبــــل الــــشيباين الفــــتح الربــــاين برتتيــــب مــــسند أ( قــــال يف 

  :» كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب يف االعتصام بكتاب اهللا عز وجل 
انطلقـت أنـا وحـصني بـن سـربة وعمـر ابـن مـسلم : عن يزيـد بـن حيـان التيمـي قـال  ـ 1

  . .. ، فلما جلسنا اليه قال له حصني2اىل زيد بن أرقم 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  قال2عن أيب سعيد اخلدري ـ  2 ّاين تارك «  :ّ

  .».  ..فيكم الثقلني
املطبــوع ) بلـوغ االمــاين مـن أســرار الفـتح الربــاين ( وقـد ذكــر شـرح كــل ذلـك وخترجيــه يف 

  .معه
  بعد ) 26 / 4بلوغ األماين املطبوع يف ذيل الفتح الرباين ( وقال يف 
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ّاين تــارك  :حــديث و االل علــى مجيــع االمــة ، وهــولكــن هاهنــا مــانع مــن محــل « : كــالم لــه 
 احلديث وهـو يف صـحيح مـسلم وغـريه .كتاب اهللا وعرتيت: فيكم ما ان متسكتم به لن تضلوا 

«.  

)*123*(  

  رواية عبد اهللا الشافعي 
عن كبار األئمة احلفاظ من حديث زيد بـن  ) 341 ـ 335أرجح املطالب ( رواه يف 

 ، 7سعيد اخلدري ، وجابر بن عبد اهللا ، وزيد بن أسلم ، وعلي ثابت ، زيد بن أرقم ، وأيب 
  .واىب ذر ، وأيب رافع ، وأىب هريرة ، وأم هاين ، وأم سلمة

ومـن حـديث عـامر بـن أىب ليلـى وحذيفـة بـن أسـيد وزيـد بـن أرقـم مجيعـا عـن رســول اهللا 
ّصلى اهللا عليه وسلم ّ.  

  . ..قام سبعة عشر رجلف:  ، قال 7ومن حديث اىب الطفيل حديث مناشدة علي 
حيـث  ـ وكـان مـن رهـط جـابر بـن عبـد اهللا ـ وعن حممد بن عبد الرمحن بن خالد: قال 

ّأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيد علي والفضل بن عباس يف مرض وفاته قال  فخـرج : ّ
 بعـد امـا: مث قـال يعتمد عليهما حىت جلس على املنـرب وعليـه عـصابة فحمـد اهللا وأثـىن عليـه ، 

 ام هـل ؟ذا تـستنكرون مـن مـوت نبـيكم أمل ينـع إلـيكم نفـسه وتنـع اليـه أنفـسكمأيها الناس فما
خلد احد ممن بعث قبلـي فـابعثوا اليـه فأخـذ بكـم ، فـاىن ال حـق بـريب وقـد تركـت فـيكم مـا ان 

كتـاب اهللا بـني أيـديكم تقرءونـه صـباحا ومـساء ، فيـه مـا تلقـون : متسكتم به لن تضلوا بعدي 
  . بييت، واهل

  .اخرج السيد ابو احلسن حيىي بن احلسن يف كتابه اخبار املدينة
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 )*124*(  

  رواية أبى رية
  : حيث قال  ) 404أضواء على السنة احملمدية ( رواه يف كتابه 

  .ّاين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت اهل بييت :ويف رواية « 
يف كثـري مـن كتـب الـسنة ، وإذا  ـ واحـدواملعـىن  ـ وقد جـاء هـذا احلـديث بروايـات خمتلفـة

الــيت جــرت بــني العالمــة ) املراجعــات ( أردت الوقــوف علــى هــذه الروايــات فــارجع اىل كتــاب 
 وبــني األســتاذ الكبــري الــشيخ ســليم البــشري شــيخ األزهــر ســابقا يف ;شــرف الــدين املوســوي 

  .» ما بعدها من الطبعة الرابعة 20الصفحات من 

)*125*(  

  ابى علم رواية توفيق 
مث علق عليه وحبث حولـه بكـالم طويـل ننقلـه  ) 80 ـ 77اهل البيت ( رواه يف كتاب 

  : قال .  ..هنا لفوائده اجلمة
ّوعــن زيــد بــن أرقــم عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  : )1(حــديث الثقلــني «  انــا تــارك  :ّ

  . ..فيكم الثقلني
__________________  

ــدثيهم يف أحاديـــــث الثقلــــني: يف اهلــــامش ) 1( ـــاء أهـــــل الــــسنة وأكـــــابر حمـــ ـــا أجـــــالء علمـ ـــيت رواهـ ـــن األحاديــــث الــ  مــ
صـحاحهم بأسـانيدهم املتعــددة واتفـق علـى روايتهــا الفريقـان ، فرواهــا مـسلم والرتمـذي يف صــحيحهما واالمـام أمحــد 

الـــستة بــن حنبـــل يف مـــسنده والثعلـــيب يف تفـــسريه وابـــن املغـــازيل الــشافعي يف املناقـــب وصـــاحب اجلمـــع بـــني الـــصحاح 
 ـ ّواحلميدي يف افراد مسلم والسمعاين يف فضائل الصحابة وموفق بن أمحد والطرباين وابن حجر يف صواعقه وغريهم

والعقـد الفريـد البـن عبـد ربـه القـرطيب وذخـائر العقـىب ألمحـد بـن  ـ ورويـت مـن طريـق أهـل البيـت بـاثنني ومثـانني طريقـا
 االعتصام وتفسري ابن كثري يف آية املودة ويف تفسري آية التطهري وشرح عبد اهللا الطربي وتفسري اخلازن يف تفسري آية

ج البالغة البن أىب احلديد ويف احللية أليب نعيم االصبهاىن وأسد الغابـة البـن األثـري والـدر النثـري للـسيوطي ولـسان 
  .العرب جلمال الدين اإلفريقي
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ّعــن أيب ســعيد اخلــدري عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم و ّاين تــارك فــيكم الثقلــني ويف  :ّ
يف  و. ..ّاين قـد تركـت فـيكم مـا ان أخـذمت بـه لـن تـضلوا :يف روايـة أخـرى  و. ..رواية خليفتـني
كتــاب اهللا وعــرتيت اهــل : ّاين تــارك فــيكم امــر بــن لــن تــضلوا ان اتبعتمومهــا ومهــا  :روايــة أخــرى 

  .تعلموهم فإم أعلى منكمبييت فال تتقدمومها فتهلكوا وال تقصروا عنهما فتهلكوا وال 
وقد يكون هذا صرحيا يف خروج النساء من اهل البيـت واختـصاصهم بعـشريته وعـصبته 

  .، وهو رأينا الذي انتهينا اليه يف ختام هذا البحث واهللا اعلم
وحـــديث الثقلـــني مـــن أوثـــق األحاديـــث النبويـــة وأكثرهـــا ذيوعـــا ، وقـــد اهـــتم العلمـــاء بـــه 

جانبا مهما من جوانب العقيدة اإلسالمية ، كما انه من اظهر األدلـة اهتماما بالغا ألنه حيمل 
اليت تستند إليها الشيعة يف حصر االمامـة يف اهـل البيـت ويف عـصمتهم مـن االخطـاء واألهـواء 
ّ، الن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم قـرم بكتـاب اهللا العزيـز الـذي ال يأتيـه الباطـل مـن بـني يديـه  ّ

رتق أحـدمها عـن اآلخـر ، ومـن الطبيعـي أن صـدور آيـة خمالفـة ألحكـام وال مـن خلفـه ، فـال يفـ
ّالـدين تعتـرب افرتاقـا عـن الكتـاب العزيـز ، وقـد صـرح النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بعـدم افرتاقهمـا  ّ

  .حىت يردا على احلوض ، فداللته على العصمة ظاهرة جلية
ّوقــد كــرر النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم هــذا احلــديث يف مواقــف  كثــرية ، ألنــه يهــدف اىل ّ

صــــيانة االمــــة واحملافظــــة علــــى اســــتقامتها وعــــدم احنرافهــــا يف اــــاالت العقائديــــة وغريمهــــا ، ان 
  .متسكت بأهل البيت ومل تتقدم عليهم ومل تتأخر عنهم

ولــو كــان اخلطــأ يقــع مــنهم ملــا صــح األمــر بالتمــسك ــم ، الــذي هــو عبــارة عــن جعــل 
 املتمسك م ال يضل كما ال يضل ، املتمسك بالقرآن ، ولـو أقواهلم وأفعاهلم حجة ، ويف ان

وقع منهم الذنب أو اخلطـأ لكـان املتمـسك ـم يـضل ، وان يف اتبـاعهم اهلـدى والنـور كمـا يف 
القـــرآن ، ولــــو مل يكونــــوا معــــصومني لكــــان يف اتبــــاعهم الــــضالل ، ويف اــــم حبــــل ممــــدود مــــن 

م واسطة بني اهللا تعاىل وبني خلقه وان أقواهلم السماء اىل األرض كالقرآن ، وهو كناية عن أ
  عن اهللا تعاىل ،
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ولو مل يكونوا معصومني مل يكونوا كذلك ، ويف ام لن يفارقوا القرآن ولن يفارقهم مـدة عمـر 
الدنيا ، ولو أخطئوا أو أذنبوا لفارقوا القـرآن وفـارقهم ، ويف عـدم جـواز مفـارقتهم بتقـدم علـيهم 

م أو تقـــصري عـــنهم وائتمـــام بغـــريهم ، كمـــا ال جيـــوز التقـــدم علـــى القـــرآن جبعـــل نفـــسه امامـــا هلـــ
باإلفتاء بغري ما فيه او التقصري عنه باتباع اقوال خمالفيه ، ويف عـدم جـواز تعلـيمهم ورد أقـواهلم 

  .، ولو كانوا جيهلون شيئا لوجب تعليمهم ومل ينه عن رد قوهلم
ذه صــفته يف كــل عــصر وزمــان وقــد دلــت هــذه األحاديــث ايــضا علــى ان مــنهم مــن هــ

ّقوله صلى اهللا عليه وسـلم ل بدلي امـا لـن يفرتقـا حـىت يـردا علـي احلـوض وان اللطيـف اخلبـري  :ّ
، وورود احلــوض كنايـــة عـــن انقــضاء عمـــر الــدنيا فلـــو خـــال زمــان مـــن أحـــدمها مل ك أخــربه بـــذل

  .يصدق اما لن يفرتقا حىت يردا على احلوض
م األئمــــة االثنــــا عــــشر وأمهــــم الزهــــراء هــــذا احلــــديث ويتخــــذ أنــــصار أن اهــــل البيــــت هــــ

لريجحــوا رأيهــم قــائلني انــه ال ميكــن ان يــراد بأهــل البيــت مجيــع بــىن هاشــم ، بــل هــو عــن العــام 
املخصوص مبن ثبـت اختـصاصهم بالفـضل والعلـم والزهـد والعفـة والنزاهـة مـن أئمـة أهـل البيـت 

  .تولالطاهرين وهم األئمة االثنا عشر وأمهم الزهراء الب
يـــدللون علـــى ذلـــك باإلمجـــاع علـــى عـــدم عـــصمة مـــن عـــداهم ، والوجـــدان ايـــضا علـــى 
خـــالف ذلـــك ، الن مـــن عـــداهم مـــن بـــىن هاشـــم تـــصدر مـــنهم الـــذنوب وجيهلـــون كثـــريا مـــن 
االحكام وال ميتازون عن غريهم من اخللق ، فال ميكن ان يكونـوا هـم اعـولني شـركاء كـالقرآن 

  . ان يكونوا بعضهم ال كلهم وليس اال من ذكرنايف األمور املذكورة ، بل يتعني

)*126*(  

  رواية االعظمى 
  وأثبته الشيخ احملدث حبيب الرمحن االعظمى يف حواشيه وتعاليقه
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  من وجوه 

  داللة حديث الثقلين 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
حلمـــد هللا الـــذي جعلنـــا مـــن املتمـــسكني بـــالقرآن ايـــد والعـــرتة الطـــاهرة ، وأيـــدنا لـــدمغ ا

رءوس أهـــل الباطـــل بالـــدالئل املفحمـــة واحلجـــج القـــاهرة ، والـــصالة والـــسالم علـــى ســـيدنا أيب 
القاسم حممد املبعوث باآليات الواضحة والبينات الظاهرة ، واملرسـل باملعـاجز املعجبـة واخلـرائج 

 وعلـــى آلـــه الطيبـــني الطـــاهرين املنـــوهني املـــشبهني بـــالنجوم الزاهـــرة ، اهلـــادين املهـــديني البـــاهرة ،
  .الراشدين املرشدين ألهل الرقيع والساهرة
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  مقدمة 

  حول نقل حديث الثقلين 
  ) عن زيد بن أرقم ( 

ّاحلـديث الثــاين عـشر روايـة زيــد بـن أرقــم عـن النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم «  :قولـه ّاين  :ّ
:  فـــيكم الثقلـــني ، مـــا ان متـــسكتم مـــا لـــن تـــضلوا بعـــدي ، أحـــدمها أعظـــم مـــن اآلخـــر تـــارك

  .»كتاب اهللا وعرتيت 
  : أقول 

  :يف كالمه هذا بوجوه ) الدهلوي ( يظهر تعسف 

  رواة حديث الثقلين من الصحابة ـ 1
رواية هذا احلـديث الـشريف اىل زيـد بـن أرقـم فقـط ، وقـد رواه ) الدهلوي ( لقد نسب 

مـــن ) القـــسم االول ( كبـــري مـــن الـــصحابة ، كمـــا عرفـــت ذلـــك بالتفـــصيل ممـــا تقـــدم يف مجـــع 
وحنن نـذكر هنـا أمسـاء مـن روي عنـه هـذا احلـديث مـن الـصحابة ، وكـذا أمسـاء طائفـة . الكتاب

  :ممن روى احلديث عن كل واحد منهم 
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ج  وهو أفضلهم وسيد أهل البيت ، وقد اخر7  أمير المؤمنين على بن ابى طالب]1[
  :حديثه مجاعة من أعاظم اهل السنة منهم 

  .ابن راهويه إسحاق بن ابراهيم احلنظلي ـ 1
  .أبو بكر أمحد بن عمر الشيباين ـ 2
  .أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار ـ 3
  .أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ـ 4
  .أبو بشر حممد بن أمحد الدواليب ـ 5
  .امساعيل احملامليأبو عبد اهللا حسني بن  ـ 6
  .أبو العباس ابن عقدة الكويف ـ 7
  .أبو بكر حممد بن عمر ابن اجلعايب ـ 8
  .مشس الدين السخاوي ـ 9

  .جالل الدين السيوطي ـ 10
  .نور الدين السمهودي ـ 11
  .علي املتقى اهلندي ـ 12
  .أمحد بن الفضل بن حممد باكثري املكي ـ 13
  .ادريحممود بن حممد الشيخاين الق ـ 14
  .سليمان بن ابراهيم القندوزي ـ 15

  .7  االمام الحسن بن على السبط]2[
  .الشيخ سليمان القندوزى: أخرج عنه احلديث 

  .الشيخ سليمان القندوزي:  روى عنه احلديث 2  سيدنا سلمان]3[
  .ـ : ، وقد أخرج حديثه مجاعة منهم 2  سيدنا أبو ذر الغفاري]4[
  .حممد بن عيسى الرتمذي ـ 1
  .ابن عقدة الكويف ـ 2
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  .أبو حممد امحد بن حممد العاصمي ـ 3
  .ابن كثري الدمشقي ـ 4
  .مشس الدين السخاوي ـ 5
  .أمحد بن الفضل بن حممد باكثري ـ 7
  .الشيخ سليمان القندوزي ـ 8
  . ، وقد روى حديثه الشيخ سليمان القندوزي2  ابن عباس]5[
  :ثه مجاعة منهم  ، وقد أخرج عنه حدي أبو سعيد الخدري]6[
  .عبد امللك العرزمي ـ 1
  .سليمان بن مهران األعمش ـ 2
  .حممد بن إسحاق املدين ـ 3
  .عبد الرمحن املسعودي ـ 4
  .حممد بن طلحة اليامى ـ 5
  .عبد اهللا بن منري اهلمداين ـ 6
  .عبد امللك العقدى ـ 7
  .ابن سعد الزهري ـ 8
  .أمحد بن حنبل ـ 9

  .واجينعباد بن يعقوب الر ـ 10
  .حممد بن أمحد الرياحي ـ 11
  .أبو عيسى الرتمذي ـ 12
  .عبد اهللا بن أمحد حنبل ـ 13
  .أبو يعلى التميمي ـ 14
  .أبو جعفر الطربي ـ 15
  .أبو القاسم البغوي ـ 16
  .أبو العباس ابن عقدة ـ 17
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  .أبو القاسم الطرباين ـ 18
  .أبو طاهر الذهيب ـ 19
  .أبو إسحاق الثعليب ـ 20
  .أبو نعيم االصبهاينـ  21
  .أبو غالب حممد بن أمحد النحوي ـ 22
  .أبو عمرو ابن عبد الرب ـ 23
  .أبو حممد الغندجاين ـ 24
  .أبو احلسن اجلاليب ـ 25
  .أبو املظفر السمعاين ـ 26
  .أبو الربكات االمناطي ـ 27
  .الفخر الرازي ـ 28
  .أبو حممد بن األخضر ـ 29
  .أبو الفتح االبيوردي ـ 30
  .أمحد بن عبد اهللا الطربي ـ 31
  .النظام األعرج النيسابوري ـ 32
  ابراهيم احلموئي ـ 33
  .أبو احلجاج املزي ـ 34
  .حممد بن يوسف الزرندي ـ 35
  .ابن كثري الدمشقي ـ 36
  .السيد على اهلمداين ـ 37
  .مشس الدين السخاوي ـ 38
  .اجلالل السيوطي ـ 39
  .شهاب الدين القسطالين ـ 40
  .عبد الوهاب البخاريـ  41
  .علي القاري ـ 42
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  .امحد بن الفضل بن باكثري ـ 43
  .حممود القادرى الشيخاين ـ 44
  .حممد بن عبد الباقي الزرقاين ـ 45
  .املريزا حممد البدخشاين احلارثي ـ 46
  .حممد بن امساعيل الصنعاين ـ 47
  .وغريهم. الشيخ سليمان القندوزي ـ 48

  : ، وقد أخرج حديثه مجاعة من احلفاظ 2  األنصاري جابر بن عبد اهللا]7[
  .أبو بكر ابن أيب شيبة العبسي ـ 1
  .نصر الوشاء الكويف ـ 2
  .الرتمذي صاحب الصحيح ـ 3
  .حممد بن علي احلكيم الرتمذي ـ 4
  .النسائي صاحب السنن ـ 5
  .أبو العباس ابن عقدة ـ 6
  .حممد بن سليمان البغدادي ـ 7
  .دياخلطيب البغدا ـ 8
  .أبو بكر البغوي ـ 9

  .ابن األثري اجلزري ـ 10
  .اخلطيب التربيزي ـ 11
  .أبو احلجاج املزي ـ 12
  .احلسن بن حممد الطييب ـ 13
  .حممد بن املظفر اخللخايل ـ 14
  .حممد بن يوسف الزرندي ـ 15
  .ابن كثري الدمشقي ـ 16
  .حممد بن حممد احلافظي البخاري ـ 17
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  .لت آباديشهاب الدين الدو ـ 18
  .مشس الدين السخاوي ـ 19
  .جالل الدين السيوطي ـ 20
  .نور الدين السمهودي ـ 21
  .علي القاري ـ 22
  .أمحد بن باكثري ـ 23
  .شهاب الدين اخلفاجي ـ 24
  .حسام الدين السهارنفوري ـ 25
  .املريزا حممد البدخشاين ـ 26
  .حممد مبني اللكهنوي ـ 27
  .ث اللكهنوياملريزا حسن علي احملد ـ 28
  .الشيخ سليمان القندوزي ـ 29
  .الصديق حسن خان القنوجي ـ 30

ابـو العبـاس  ـ 1 ـ : ، وقد أخرج عنه حديثه مجاعة منهم 2  أبو الهيثم بن التيهان]8[
  .ابن عقدة
  .مشس الدين السخاوي ـ 2
  .نور الدين السمهودي ـ 3
  .أمحد بن الفضل بن حممد باكثري ـ 4
  .القندوزيالشيخ سليمان  ـ 5
ابـن عقـدة ، والـسخاوي ،  : ، وقد روى عنه حديثـه 6  أبو رافع مولى رسول اهللا]9[

  .والسمهودي ، وابن باكثري ، والقندوزي كذلك
  . ، روى عنه حديث الشيخ سليمان القندوزي2  حذيفة بن اليمان]10[
   ، وقد روى حديثه مجاعة2  حذيفة بن أسيد الغفاري]11[
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  :منهم 
  . علي اجلهضمينصر بن ـ 1
  .أبو عيسى الرتمذي ـ 2
  .احلكيم الرتمذي ـ 3
  .أبو العباس ابن عقدة ـ 4
  .أبو القاسم الطرباين ـ 5
  .أبو نعيم االصبهاين ـ 6
  .أبو القاسم ابن عساكر ـ 7
  .أبو موسى املديين ـ 8
  .أبو الفتوح العجلي ـ 9

  .علي بن حممد ابن األثري ـ 10
  .الضياء املقدسي ـ 11
  .ابراهيم احلموئي ـ 12
  .ابن كثري الدمشقي ـ 13
  .حممد بن حممد البخاري ـ 14
  .مشس الدين السخاوي ـ 15
  .نور الدين السمهودي ـ 16
  .عطاء اهللا الشريازي ـ 17
  .أمحد بن الفضل بن باكثري ـ 18
  .الشيخاين القادري ـ 19
  .حممد صدر العامل ـ 20

  : حديثه جماعة منهم  خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وقد أخرج]12[
  .أبو العباس ابن عقدة ـ 1
  .مشس الدين السخاوي ـ 2
  .نور الدين السمهودي ـ 3
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  .أمحد بن الفضل ابن باكثري ـ 4
  .الشيخ سليمان القندوزي ـ 5
  : روى عنه حديثه مجاعة منهم  زيد بن ثابت وقد]13[
  .الركني بن الربيع الفزاري ـ 1
  .حممد بن إسحاق ـ 2
  .القاضيشريك  ـ 3
  .أبو أمحد الزبريي ـ 4
  .أسود بن عامر الشامي ـ 5
  .أمحد بن حنبل ـ 6
  .عبد بن محيد الكشي ـ 7
  .أمحد بن عمرو الشيباين ـ 8
  .عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ـ 9

  .أبو جعفر الطربي ـ 10
  .أبو بكر ابن األنباري ـ 11
  .أبو القاسم الطرباين ـ 12
  .أبو منصور األزهري ـ 13
  .أبو عبد اهللا الكنجي الشافعي  ـ14
  .نور الدين علي اهليثمي ـ 15
  .مشس الدين السخاوي ـ 16
  .اجلالل السيوطي ـ 17
  .علي القاري ـ 18
  .عبد الرءوف املناوي ـ 19
  .علي بن أمحد العزيزي ـ 20
  .املريزا حممد البدخشي ـ 21
  .سليمان بن ابراهيم القندوزي ـ 22
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  .حسن الزمان اهلندي ـ 24
  : ، وقد روى عنه حديث مجاعة وهم  أبو هريرة]14[
  .أبو بكر البزار ـ 1
  .مشس الدين السخاوي ـ 2
  .اجلالل السيوطي ـ 3
  .أمحد بن الفضل بن باكثري ـ 4
  .نور الدين السمهودي ـ 5
  .حممود بن حممد الشيخاين القادري ـ 6
  : ، وقد أخرج عنه حديثه مجاعة منهم  عبد اهللا بن حنطب]15[
  .أبو القاسم الطرباينـ  1
  .علي بن حممد ابن األثري ـ 2
  .اجلالل السيوطي ـ 3
  : ، وقد أخرج عنه حديثه مجاعة منهم  جبير بن مطعم]16[
  .أبو نعيم االصبهاين ـ 1
  .السيد علي اهلمداين ـ 2
  .الشيخ سليمان القندوزي ـ 3
  .أبو نعيم االصبهاين:  ، أخرج حديثه  البراء بن عازب]17[
  .أبو نعيم االصبهاين أيضا:  ، روى عنه حديثه  أنس بن مالك]18[
  .الشيخ سليمان القندوزي:  ، روى عنه حديثه  طلحة بن عبد اهللا التيمي]19[
  .الشيخ سليمان القندوزي أيضا:  ، روى عنه حديثه  عبد الرحمن بن عوف]20[
  .يضا ، روى عنه حديثه الشيخ سليمان القندوزي أ سعد بن أبى وقاص]21[
  . ، ذكر روايته املوفق بن أمحد اخلوارزمي عمرو بن العاص]22[
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  : ، أخرج عنه مجاعة منهم سهل بن سعد األنصاري ]23[
  .ابن عقدة الكويف ـ 1
  .مشس الدين السخاوي ـ 2
  .نور الدين السمهودي ـ 3
  .أمحد بن الفضل بن باكثري ـ 4
  .الشيخ سليمان القندوزي ـ 5
ابن عقدة ، الـسخاوي ، الـسمهودي ، : ، روى عنه حديثه  2  عدى بن حاتم]24[

  .ابن باكثري ، القندوزي
ابن عقدة ، السخاوي ، السمهودي ، ابـن :  ، روى عنه حديثه  عقبة بن عامر]25[

  .باكثري ، القندوزي
ابن عقـدة ، الـسخاوي ، الـسمهودي :  ، روى عنه حديثه  أبو أيوب األنصاري]26[

  .زي، ابن باكثري ، القندو
ابـن عقـدة ، الـسخاوي ، الـسمهودي :  ، روى عنـه حديثـه  أبو شريح الخزاعي]27[

  .، ابن باكثري ، القندوزي
ابن عقدة ، السخاوي ، الـسمهودي :  ، روى عنه حديثه  أبو قدامة األنصاري]28[

  .، ابن باكثري ، القندوزي
، الـسمهودي ابـن عقـدة ، الـسخاوي :  ، روى عنـه حديثـه  أبو ليلى االنـصاري]29[

  .، ابن باكثري ، القندوزي
ابـــن عقـــدة ، الـــسخاوي ، الـــسمهودي ، :  روى عنـــه حديثـــه  ضـــميرة األســـلمي]30[

  .ابن باكثري ، القندوزي
  : ، روى عنه حديثه مجاعة منهم عامر بن ليلى بن ضمرة]31[
  .ابن عقدة الكويف ـ 1
  .أبو موسى املديين ـ 2
  .أبو الفتوح العجلي ـ 3
  . حممد ابن األثريعلي بن ـ 4
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  .ابن حجر العسقالين ـ 5
  .مشس الدين السخاوي ـ 6
  .نور الدين السمهودي ـ 7
  .أمحد بن الفضل بن حممد باكثري ـ 8
  .الشيخ سليمان القندوزي ـ 9
  . ، وقد أورد روايتها الشيخ سليمان القندوزي3  سيدتنا فاطمة الزهراء]32[
  :وقد أورد روايتها مجاعة منهم  رضي اهللا عنها ،  سيدتنا ام سلمة]33[
  .ابن عقدة الكويف ـ 1
  .أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين ـ 2
  .مشس الدين السخاوي ـ 3
  .نور الدين السمهودي ـ 4
  .أمحد بن باكثري ـ 5
  .الشيخاين القادري ـ 6
  :وقد أورد روايتها مجاعة منهم . 7  سيدتنا أم هاني أخت أمير المؤمنين]34[
  .قدة الكويفابن ع ـ 1
  .مشس الدين السخاوي ـ 2
  .نور الدين السمهودي ـ 3
  .ابن باكثري املكي ـ 4

هـــذا ، ولقـــد علـــم أن رواة هـــذا احلـــديث الـــشريف مـــن الـــصحابة والـــصحابيات الـــذين 
  .أربعة وثالثون: أخرج احلفاظ والعلماء روايام هم 

اىل زيــد بــن حيــث نــسب هــذا احلــديث الــذي نقلــه هــؤالء ) الــدهلوي ( فهــل أنــصف 
  ؟. ..أرقم فقط

  لعل اقتصاره على زيد كان من جهة احتجاج أهل احلق: وال يتوهم 
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 ألنه يتضح ألدىن متتبع لكتب أهل احلـق أـم حيتجـون: برواية زيد بن أرقم فحسب ، وذلك 
بطرقـه املتنوعـة وأسـانيده املتعـددة ، وال يكتفـون بروايـة زيــد أو  ـ يف مقـام اثبـات هـذا احلـديثــ 
)  غايــة املــرام (و  ;البــن بطريــق ) العمــدة ( ريه ، كمــا ال خيفــى علــى مــن الحــظ كتــاب غــ

  . وغريمها;للسيد البحراين 
أنــه قــد بلغــت طــرق هــذا احلــديث حــدا جعــل أكــابر علمــاء : ومــن اجلــدير بالــذكر هنــا 

بر املخالفني يعرتفون بتعدد رواته من الصحابة ، فقد قال الرتمذي بعـد روايتـه احلـديث عـن جـا
  .)1(» ويف الباب عن أيب ذر وأيب سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة ابن أسيد « : 

« : وقال السخاوي بعد أن ذكر طرق احلديث العديدة برواية أيب سعيد وزيد بـن أرقـم 
ويف الباب عن جـابر ، وحذيفـة بـن أسـيد ، وخزميـة بـن ثابـت ، وسـهل ابـن سـعد ، وضـمرية ، 

ن عوف ، وعبد اهللا ابن عباس ، وعبد اهللا بـن عمـر ، وعـدي وعامر بن ليلى ، وعبد الرمحن ب
بــــن حــــامت ، وعقبــــة بــــن عــــامر ، وعلــــي بــــن أيب طالــــب ، وأيب ذر ، وأيب رافــــع ، وأيب شــــريح 

ورجـال مـن قــريش ، وأم . اخلزاعـي ، وأيب قدامـة االنـصاري وأيب هريــرة ، وأيب اهليـثم بـن التيهــان
مث ذكـــــر روايــــــام » .  ..رضـــــوان اهللا علـــــيهمســـــلمة ، وأم هـــــاين ابنـــــة أيب طالـــــب الــــــصحابية 

  .)2(بالتفصيل 
ويف البـــاب عـــن زيـــادة « : وقـــال الـــسمهودي بعـــد نقـــل طرقـــه العديـــدة وبعـــض مؤيداتـــه 

  .)3(» على عشرين من الصحابة 
مث اعلـــم أن احلـــديث التمـــسك بـــذلك طرقـــا كثـــرية « : وقـــال ابـــن حجـــر بعـــد كـــالم لـــه 

  .)4(» .  ..وردت عن نيف وعشرين صحابيا
  وهلذا احلديث طرق كثرية عن بعض وعشرين صحابيا« : وقال أيضا 

__________________  
  .219 / 2صحيح الرتمذي ) 1(
  .خمطوط ـ استجالب ارتقاء الغرف) 2(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 3(
  .90 ـ 89الصواعق احملرقة ) 4(
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  .)1(» ال حاجة لنا ببسطها 

  رق أخرى غير محرفةنقل حديث الثقلين عن زيد من ط ـ 2
بعد أن نسب هذا احلديث اىل زيد بن أرقم فحـسب ، اختـار أخـصر ) الدهلوي ( ان 

  .:ألفاظ حديث زيد قاصدا بذلك كتم فضل أهل البيت 
وان اتـصفت بـصفة التحريـف كمـا  ـ ولقد وردت ألفاظ مبسوطة عن زيد بن أرقم نفسه

تحقــق ، وإليــك بعــض تلــك األلفــاظ مــن وفيهــا أو يف أكثرهــا مجــل مفيــدة حتــق احلــق امل ـ تقــدم
  :كتب أعالم أهل السنة 

  األلفاظ المطولة ـ أ
ــــذي رواه النــــسائي صــــاحب ) فمنهــــا (  ( واحلــــاكم صــــاحب ) اخلــــصائص ( اللفــــظ ال
عــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن أيب الطفيــل عــن زيــد بــن أرقــم ، وإليــك نــصه بلفــظ ) املــستدرك 

  : االول 
قـال حـدثنا حيـىي بـن محـاد ، قـال أخربنـا أبـو عوانـة عـن أخربنا حممـد بـن املثـىن ، قـال « 

ملـا رجـع  :حدثنا حبيب بن أيب ثابت عن أيب الطفيل عن زيـد بـن أرقـم قـال : سليمان ، قال 
ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ونـــزل غـــدير خـــم ، أمـــر بـــدوحات فقممـــن مث قـــال  كـــأين : ّ

رب مــن اآلخــر ، كتــاب اهللا وعــرتيت ّدعيــت فأجبــت ، واين قــد تركــت فــيكم الثقلــني أحــدمها أكــ
ان اهللا : ّأهل بييت ، فانظروا كيف ختلفوين فيهما ، لن يفرتقا حـىت يـردا علـي احلـوض ، مث قـال 

من كنت وليه فهذا وليـه ، اللهـم وال :  فقال 2موالي وأنا وىل كل مؤمن ، مث أخذ بيد علي 
ّ صــلى اهللا عليــه وســلممسعتــه مــن رســول اهللا: فقلــت لزيــد . مــن وااله وعــاد مــن عــاداه :  قــال ؟ّ

  .)2(» نعم ، وانه ما كان يف الدوحات أحد اال رآه بعينه ومسعه بأذنيه 
__________________  

  .136نفس املصدر ) 1(
  .93اخلصائص ) 2(
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  .)1(رواه باختالف يف بعض األلفاظ الطرباين كما ذكر الشيخ علي املتقي اهلندي و
  .اين واحلاكم النيسابوريرواه حممد صدر العامل عن الطربو
اللفظ الذي أخرجه احلاكم عن سلمة بن كهيل عن أيب الطفيل عن زيـد بـن ) ومنها ( 

  : أرقم شاهدا للفظ املتقدم ، وهذا لفظه 
شاهده حديث سلمة بن كهيل عن أيب الطفيل أيـضا صـحيح علـى شـرطهما حـدثنا « 

نا حممد بن أيوب ، ثنا األزرق بـن أبو بكر بن إسحاق ، ودعلج بن أمحد السجزى ، قاال أنبأ
علـــي ، ثنـــا حـــسان بـــن ابـــراهيم الكرمـــاين ، ثنـــا حممـــد بـــن ســـلمة ابـــن كهيـــل عـــن أبيـــه عـــن أيب 

ّنــزل رســول اهللا صــلى اهللا  ]يقــول [  ، قــال 2الطفيــل عــامر بــن واثلــة ، أنــه مســع زيــد بــن أرقــم 
 ، فكـنس النـاس مخـس دوحـات عظـام] شـجرات [ ّعليه وسلم بـني مكـة واملدينـة عنـد مسـرات 

ّمث راح رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــشية فــصلى ، مث ] الــشجرات [ مــا حتــت الــسمرات  ّ
أيهــا : قــام خطيبــا ، فحمــد اهللا واثــىن عليــه وذكــر ووعــظ فقــال مــا شــاء اهللا أن يقــول ، مث قــال 

عــرتيت ، مث  وأهــل بيــيت ّ اىن تــارك فــيكم أمــرين لــن تــضلوا ان اتبعتمومهـا ، ومهــا كتــاب اهللا!النـاس
  . ثالث مرات؟تعلمون أىن أوىل باملؤمنني من أنفسهمأ: قال 

ّنعم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالوا     )2(. من كنت مواله فعلي مواله: ّ
  )3(» .  ..وحديث بريدة األسلمي ، صحيح على شرط الشيخني

أقبـل نـيب اهللا «  :قـم قـال اللفظ الذي رواه ابن املغازيل بسنده عن زيد بـن أر) ومنها ( 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم مــن مكــة يف حجــة الــوداع حــىت نــزل بغــدير اجلحفــة بــني مكــة واملدينــة ،  ّ

  فأمر بالدوحات فقم ما حتتهن من شوك ، مث نادى الصالة
__________________  

  .167 / 1كنز العمال ) 1(
  .خمطوط ـ معارج العلى يف مناقب ذوى القرىب) 2(
  .109 / 3رك على الصحيحني املستد) 3(
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ّجامعــة ، فخرجنــا اىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف يــوم شــديد احلــر ، ان منــا ملــن يــضع  ّ
، حـىت انتهينــا اىل ] الرمــضاء [ قدميــه مـن شــدة احلـر ] علـى [ رداءه علـى رأســه وبعـضه حتــت 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : ال فصلى بنا الظهر مث انصرف إلينا فق. ّ

احلمــد هللا ، حنمـــده ونـــستعينه ونــؤمن بـــه ونتوكـــل عليــه ، ونعـــوذ بـــاهللا مــن شـــرور أنفـــسنا 
ومن سـيئات أعمالنـا ، الـذي ال هـادي ملـن أضـل وال مـضل ملـن هـدى ، وأشـهد أن ال الـه اال 

أيهــا النــاس فانــه مل يكــن لنــيب مــن العمــر إال نــصف : اهللا وأن حممــدا عبــده ورســوله ، أمــا بعــد 
] أسـرعت [ ه ، وان عيسى بن مرمي لبث يف قومه أربعني سنة ، واين قـد أشـرعت عمر من قبل

 ؟يف العــشرين ، االواين يوشــك أن أفــارقكم ، أال واين مــسئول وأنــتم مــسئولون ، فهــل بلغــتكم
نـشهد أنـك عبـد اهللا ورسـوله :  فقام من كل ناحية من القوم جميب يقولـون ؟ذا أنتم قائلونفما

هدت يف سبيله وصدعت بأمره وعبدته حـىت أتـاك اليقـني ، فجـزاك اهللا ، قد بلغت رسالته وجا
  .عنا خري ما جازى نبيا عن أمته

ألــــستم تـــــشهدون أن ال الــــه اال اهللا وحـــــده ال شــــريك لـــــه ، وأن حممــــدا عبـــــده : فقــــال 
] فـــاىن [ بلــي ، قــال  : قــالوا ؟ورســوله ، وأن اجلنــة حــق والنــار حــق ، وتؤمنــون بالكتــاب كلــه

توشكون أن تـردوا ] و [ صدقتكم وصدقتموين ، أال واين فرطكم وانكم تبعي ، أشهد أن قد 
  .علي احلوض ، فأسألكم حني تلقوين عن ثقلي كيف خلفتموين فيهما

علينــا مــا نــدري مــا الــثقالن ، حــىت قــام رجــل مــن املهــاجرين ] فأعيــل [ فأعــضل : قــال 
ألكـرب منهمـا كتـاب اهللا تعـاىل سـبب ا:  قـال ؟بأيب أنت وأمـى يـا نـىب اهللا ، مـا الـثقالن: فقال 

، واألصـغر منهمـا عـرتيت ] وال تضلوا [ طرف بيد اهللا وطرف بأيديكم ، فتمسكوا به وال تزلوا 
[ ، فـــال تقتلـــوهم وال تعـــدوهم ] فليـــستوص ـــم خـــريا [ ، مـــن اســـتقبل قبلـــيت وأجـــاب دعـــويت 

امـا [ اخلبـري فأعطـاىن اللطيـف ] هلـم [ وال تقصروا عـنهم ، فـاين قـد سـألت هلمـا ] تقهروهم 
  ناصرمها يل ناصر ، وخاذهلما يل : مث قال ] يردا علي كهاتني ـ وأشار باملسبحتني 
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خــــاذل ، ووليهمــــا يل ويل ، وعــــدومها يل عــــدو ، أال فانــــه لــــن لــــك أمــــة قــــبلكم حــــىت تــــدين 
  .بأهوائها وتظاهر على نبيها وتقتل من قام بالقسط

مــن كنـت مـواله فهــذا مـواله ، ومــن : فعهــا وقـال  فر2مث أخـذ بيـد علــي بـن أيب طالـب 
» هـذا آخـر اخلطبـة . كنت وليه فهذا وليه ، اللهم وال من وااله وعاد مـن عـاداه ، قاهلـا ثالثـا

)1(.  
حماسـن االزهـار للمحلـى ( عـن ) الروضـة النديـة ( رواه حممد بن امساعيل الصنعاين يف و

  . )خمطوط ـ الصراط السوي( والشيخاين القادري يف ) 
وأمحـد بـن ) خمطـوط  ـ جـواهر العقـدين(  وعنه الـسمهودي يف )2(رواه احلافظ الزرندي و

  .)خمطوط  ـ وسيلة املآل( باكثري يف 

  األلفاظ المتوسطة ـ ب
إيـراد أحـد هـذه األلفـاظ الطويلـة عـن زيـد بـن أرقـم ، ) للـدهلوي ( هذا ، ولو مل يتيسر 

   ـ :فليته ذكر بعض ألفاظه املتوسطة وهذا بعضها 
ــ  1 اللفــظ الــذي أخرجــه الطــرباين عــن زيــد بــن أرقــم كمــا ذكــر الــسيوطي بتفــسري قولــه ـ

ً واعتـصموا بحبـل اهللا جميعـا (: تعاىل  ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ َِ َ الـدر (  وهـذا لفظـه عـن )4( والبدخـشاين )3( واملتقـي )ْ
  : للجالل السيوطي ) املنثور 

ّلى اهللا عليــه وســلم قــال رســول اهللا صــ: وأخـرج الطــرباين عــن زيــد بــن أرقــم قــال «  اىن  :ّ
ومـا الـثقالن : قيـل . لكم فرط وانكم واردون علـي احلـوض ، فـانظروا كيـف ختلفـوين يف الثقلـني

األكـــرب كتـــاب اهللا عـــز وجـــل ، ســـبب طرفـــه بيـــد اهللا وطرفـــه بأيـــديكم ، :  قـــال ؟يـــا رســـول اهللا
 يـردا علـي احلـوض ، عـرتيت وامـا لـن يفرتقـا حـىت: فتمسكوا به لن تزلوا وال تضلوا ، واألصغر 

  وسألت هلما ذلك 
__________________  

  .18 ـ 16املناقب ) 1(
  .233نظم درر السمطني ) 2(
  .166 / 1كنز العمال ) 3(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 4(
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  .)1(» ريب ، فال تقدمومها فتهلكوا وال تعلموهم فإم أعلم منكم 
اين ال أجـد «  :من االول ، قال املتقي اللفظ الذي رواه الطرباين أيضا وهو قريب ـ  2

:  قـالوا ؟لنيب اال نصف عمر الذي كان قبله ، واين أوشك أن أدعى فأجيـب فمـا أنـتم قـائلون
ألــيس تــشهدون أن ال الــه اال اهللا وان حممــدا عبــده ورســوله ، وأن اجلنــة حــق : قــال . نــصحت

وأنــا أشــهد معكــم ، أال  : نــشهد ، قــال:  قــالوا ؟وأن النــار حــق ، وأن البعــث بعــد املــوت حــق
 فاين فرطكم على احلوض وأنتم واردون علي احلـوض ، وان عرضـه أبعـد مـا بـني ؟هل تسمعون

: قـالوا . صنعاء وبصرى ، فيه أقداح عدد النجوم من فضة ، فـانظروا كيـف ختلفـوين يف الثقلـني
  :  قال ؟وما الثقالن يا رسول اهللا

كم ، فاستمسكوا بـه وال تـضلوا واآلخـر عـرتيت ، كتاب اهللا ، طرفه بيد اهللا وطرفه بأيدي
وان اللطيف اخلبري نبأين أما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض ، فسألت ذلك هلما ريب ، فال 
تقدمومها فتهلكوا وال تقصروا عنهما فتهلكوا وال تعلمـوهم فـإم أعلـم مـنكم ، مـن كنـت أوىل 

  .عاد من عاداهبه من نفسه فعلي وليه ، اللهم وال من وااله و
  .)2(» عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم . طب

خرجنـا مـع رسـول «  :اللفظ الذي رواه أبو نعيم االصبهاين عن زيـد بـن أرقـم قـال ـ  3
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حجاجــا ، حــىت إذا كنــا باجلحفــة بغــدير خــم ، صــلى الظهــر مث قــام  ّ ّ

 رســول اهللا إلــيكم ، اين أوشــك أن أدعــى ،  اين؟يــا أيهــا النــاس هـل تــسمعون: خطيبـا ، فقــال 
ذا أنـتم م ، وأنـتم مـسؤلون هـل بلغـتم ، فمـااين مسئول وأنتم مسؤلون ، اين مسئول هـل بلغـتك

اللهم اشهد وأنا مـن الـشاهدين ، أال : قال . قلنا يا رسول اهللا بلغت وجهدت:  قال ؟قائلون
  لني فانظروا كيف  اين رسول اهللا إليكم ، واين خملف فيكم الثق؟هل تسمعون

__________________  
  .60 / 2الدر املنثور ) 1(
  .168 / 1كنز العمال ) 2(
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الثقــل األكــرب كتــاب اهللا ســبب :  قــال ؟قلنــا يــا رســول اهللا ومــا الــثقالن: قــال . ختلفــوين فيهمــا
طرفـــه بيـــد اهللا وطرفـــه بأيـــديكم ، فتمـــسكوا بـــه لـــن لكـــوا وتـــضلوا واآلخـــر عـــرتيت ، فإمـــا لـــن 

  .)1(» فرقا حىت يردا علي احلوض يت

  األلفاظ المختصرة ـ ج
بل هنـاك ألفـاظ خمتـصرة رواهـا كبـار علمـاء طائفتـه عـن زيـد بـن أرقـم نفـسه ، فالعجـب 

 ؟مل مل يــورد أحــدها ، وأورد هــذا اللفــظ الظــاهر عليــه آثــار القطــع واالســقاط) الــدهلوي ( مــن 
  :وإليك بعض تلك األلفاظ 

حـدثنا علـي بـن املنـذر الكـويف ، « : ه الرتمـذي حيـث قـال اللفظ الـذي أخرجـ: االول 
حـــدثنا حممـــد بـــن فـــضيل ، قـــال حـــدثنا األعمـــش عـــن عطيـــة عـــن أيب ســـعيد ، واألعمـــش عـــن 

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم :  قــال 2حبيــب بــن اىب ثابــت عــن زيــد بــن أرقــم  ّاين  :ّ
م مــن اآلخــر كتــاب اهللا حبــل تــارك فــيكم مــا ان متــسكتم بــه لــن تــضلوا بعــدي ، أحــدمها أعظــ

ممــدود مــن الــسماء اىل األرض وعــرتيت أهــل بيــيت ، ولــن يتفرقــا حــىت يــردا علــي احلــوض فــانظروا 
  .)2(» قال هذا حديث حسن غريب  .كيف ختلفوين فيهما

ّاين «  :اللفظ الذي رواه الطرباين عن زيـد بـن أرقـم ، فقـد قـال املتقـى مـا نـصه : الثاين 
تـــاب اهللا حبـــل ممـــدود مـــا بـــني الـــسماء واألرض ، وعـــرتيت أهـــل بيـــيت ، تـــارك فـــيكم خليفتـــني ك

  .ص عن زيد بن ثابت.  حم طب.واما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض
  .)3(» عن زيد بن أرقم  ـ طب

ّاين تـــارك فـــيكم الثقلـــني  :زيـــد بـــن أرقـــم : اللفـــظ الـــذي رواه الـــديلمي قـــائال : الثالـــث 
  تبعه كان على اهلدى ومن كتاب اهللا فيكم منه حبل ، من أ

__________________  
  .خمطوط ـ منقبة املطهرين) 1(
  .219 / 2اجلامع الصحيح ) 2(
  .166 / 1كنز العمال ) 3(
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تــرك كــان علــى الــضاللة ، وأهــل بيــيت ، أذكــركم اهللا يف أهــل بيــيت ، ولــن يفرتقــا حــىت يــردا علــي 
  .)1(» يعين األخذ ما ثقيل . احلوض

  لوي بنقل لفظ الحديث كما نقله تفرد الده ـ 3
هلـــذا احلــديث لفــظ قـــد تفــرد بـــه ، ومل يــأت عنـــد ) الــدهلوي ( ان اللفــظ الــذي حكـــاه 

فلـم يكـن مـن املناسـب أن أ . ..أحد من أولئك االعـالم واحلفـاظ الكبـار مـن رجـاالت طائفتـه
   !؟نةاللفظ الذي نقله على بعض األلفاظ اليت نقلها االعالم من الس) الدهلوي ( يطبق 

وابــن  ) 126ســنة ( ســعيد بــن مــسروق : وللتأكــد مــن ذلــك فعليــك مبراجعــة روايــات 
 ) 151ســــنة ( وابــــن إســــحاق  ) 148ســــنة ( وســــليمان األعمــــش  ) 145ســــنة ( حيــــان 

 ) 186سـنة ( وحسان الكرماين  ) 176سنة ( وأيب عوانة  ) 160سنة ( وإسرائيل الكويف 
ـــة  ) 188ســـنة ( وجريـــر الـــضيب  ســـنة ( وحممـــد بـــن فـــضيل الـــضيب  ) 193ســـنة ( وابـــن علي

195( .  
 ) 215ســـنة ( وحيـــىي بـــن محـــاد الـــشيباين  ) 208ســـنة ( وأســـود بـــن عـــامر الـــشامي 

وشـجاع بــن خملــد  ) 234ســنة ( وزهــري بــن حـرب النــسائي  ) 231سـنة ( وخلـف بــن ســامل 
( ي وابــن بقيــة الواســط ) 238ســنة ( وحممــد بــن بكــار وابــن راهويــه  ) 235ســنة ( الفــالس 

( والــدارمي  ) 252ســنة ( وحممــد بــن املثــىن  ) 241ســنة ( وأمحــد بــن حنبــل  ) 239ســنة 
 ) 261ســـنة ( ومـــسلم بـــن احلجـــاج  ) 256ســـنة ( وعلـــي بـــن املنـــذر الكـــويف  ) 255ســنة 

 ) 276ســنة ( والرقاشــي  ) 275ســنة ( وســليمان السجــستاين  ) 273ســنة ( وابــن ماجــة 
وأيب نصر أمحد ابن سهل القباين  ) 290سنة ( ن أمحد وعبد اهللا ب ) 279سنة ( والرتمذي 

  . )292سنة ( 
وأىب  ) 311ســـنة ( وابـــن خزميـــة  ) 310ســـنة ( والطـــربي  ) 303ســـنة ( والنـــسائي 

  سنة( وابن األنباري  ) 316سنة ( وأىب عوانة  ) 312سنة ( بكر الباغندي 
__________________  

  .خلدري قريب منه عن أيب سعيد ا98 / 1فردوس االخبار ) 1(
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( وحممـــد بـــن املظفـــر البغـــدادي  ) 368ســـنة ( والقطيعـــي  ) 360ســـنة ( والطـــرباين  ) 328
  . )379سنة 

وأىب  ) 458ســـــنة ( والبيهقـــــي  ) 430ســـــنة ( وأيب نعـــــيم  ) 405ســـــنة ( واحلـــــاكم 
  . )488سنة ( واحلميدي  ) 483سنة ( احلسن اجلاليب 

ســنة ( والبغــوي  ) 509ســنة (  الــديلمي وشــريويه ) 507ســنة ( وأىب علــي البيهقــي 
ســـنة ( وابـــن عــساكر  ) 568ســنة ( والعاصــمي واخلـــوارزمي  ) 535ســـنة ( ورزيــن  ) 516
571( .  

وابــن  ) 630ســنة ( وعلــي بــن حممــد ابــن األثــري ) 606(والفرغــاين ومبــارك بــن األثــري 
ابـــن وســـبط  ) 652ســـنة ( وابـــن طلحـــة  ) 650ســـنة ( والـــصغاين  ) 643ســـنة ( النجـــار 
وأمحـد بـن عبـد اهللا  ) 676سـنة ( والنووي  ) 658سنة ( والكنجي  ) 654سنة ( اجلوزي 
  . )694سنة ( الطربي 

وفخـــر الـــدين اهلانـــسوي واخلطيـــب  ) 741ســـنة ( واخلـــازن  ) 722ســـنة ( واحلمـــوئي 
( والـذهيب  ) 745سـنة ( واخللخـايل  ) 743سـنة ( والطيـيب  ) 742سـنة ( التربيزي واملـزي 

 774ســنة ( وابــن كثــري  ) 757ســنة ( والكــازروين  ) 750ســنة ( والزرنــدي  ) 748ســنة 
(.  

ونـــور  ) 849ســنة ( والــدولت آبــادي  ) 822ســنة ( ومحيــد احمللــي وحممــد احلــافظي 
  . )855سنة ( الدين علي املكي 

ســــنة ( والــــسمهودي  ) 911ســــنة ( واجلــــالل الــــسيوطي  ) 902ســــنة ( والــــسخاوي 
سنة ( وعبد الوهاب البخاري  ) 949سنة ( والعلقمي  ) 923ة سن( والقسطالين  ) 911
ســـنة ( وعلـــي املتقــى  ) 973ســنة ( والــشربيىن اخلطيــب وابـــن حجــر اهليثمـــي املكــي  ) 932
  . )988سنة ( ومريزا خمدوم اجلرجاين  ) 975

ســنة ( وعبــد الــرءوف املنــاوي  ) 1014ســنة ( وكمــال الــدين اجلهرمــي وعلــي القــاري 
 ) 1052ســنة ( والــشيخاين وعبــد احلــق الــدهلوي  ) 1047ســنة ( اكثري وابــن بــ ) 1031

وحـــسام  ) 1022ســنة ( والزرقــاين  ) 1070ســنة ( والعزيــزي  ) 1069ســنة ( واخلفــاجي 
  الدين اهلارنپورى والبدخشاين وحممد صدر
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  . )1062سنة ( عامل وويل اهللا الدهلوي 
  . )1182سنة ( والصغاين 

واحملــدث اللكهنــوي وويل  ) 1225ســنة ( مبــني اللكهنــوي والــصبان والعجيلــي وحممــد 
  . )1270سنة ( اهللا اللكهنوي 

  .وحممد رشيد الدهلوي والعدوي والقندوزي وصديق حسن
وبالتـــايل جتـــد عـــدم مطابقـــة هـــذا اللفـــظ املـــذكور لواحـــد مـــن ألفـــاظ حـــديث الثقلـــني يف 

  .روايات هؤالء احلفاظ واألئمة ، وهذا من عجائب األمور



 

   حديث الثقلين داللة

   ) :على امامة أهل البيت ( 
وهـذا احلـديث ال عالقـة لـه باملــدعى أصـال ، ألنـه ال يلـزم ان يكـون املتمــسك « : قولـه 

  .»به صاحب الزعامة الكربى 
  :ان هذا احلديث يدل على ما يدعيه أهل احلق ، وإليك بيان ذلك يف وجوه : أقول 

  مفاد الحديث وجوب االتباع  ـ 1
 يف مجيــــع األقــــوال واألفعــــال :احلــــديث مفــــاده وجــــوب اتبــــاع أهــــل البيــــت ان هــــذا 

واالحكــام واالعتقــادات ، وظــاهر ان هــذا الــشأن ــذه احليثيــة ال يتــصور اال ملــن حــاز الزعامــة 
وهـو  ـ ّ ، فـأمري املـؤمنني عليـه الـصالة والـسالم6الكربى ونـال االمامـة العظمـى بعـد رسـول اهللا 

 واتباعهـا 6م واخلليفة ، وهو الـذي جيـب اقتـداء االمـة بـه بعـد النـيب هو االما ـ سيد أهل البيت
  إياه واهتداؤها داه وأخذ االحكام منه وإطاعة
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  : وهذا ما صرح به كبار العلماء .  ..أوامره
ومعــىن التمــسك بــالقرآن العمــل مبــا فيــه ، وهــو « : فقــد قــال الطيــيب يف شــرح احلــديث 

» والتمــسك بــالعرتة حمبــتهم واالهتــداء ــديهم وســريم . نواهيــهاالئتمــار بــأوامره واالنتهــاء عــن 
)1(.  

 قــرم بكتــاب اهللا تعــاىل يف 7أال تــرى أنــه « : وقــال التفتــازاين بعــد أن ذكــر احلــديث 
كــون التمــسك مــا منقــذا عــن الــضاللة ، وال معــىن للتمــسك بالكتــاب اال األخــذ مبــا فيــه مــن 

  .)2(» العلم واهلداية ، فكذا يف العرتة 
ّمسـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم القـرآن : تنبيـه « : وقال ابن حجر بعد احلـديث  ّ

الن الثقـل كـل نفـيس : ثقلـني  ـ األهـل والنـسل والـرهط األدنـون: وهـي باملثنـاة الفوقيـة  ـ وعرتتـه
خطــري مــصون ، وهــذان كــذلك ، إذ كــل منهمــا معــدن للعلــوم اللدنيــة واألســرار واحلكــم العليــة 

ّام الــشرعية ، ولــذا حــث صــلى اهللا عليـــه وســلم علــى االقتــداء والتمــسك ــم والـــتعلم واالحكــ ّ
  .)3(» .  ..منهم

 هــــامش نــــسيم 410 / 3شــــرح الــــشفاء ( القــــاري يف : ومبثــــل ذلــــك صــــرح كــــل مــــن 
ــــسراج املنــــري ( والعزيــــزي يف  ) 14 / 3فــــيض القــــدير ( واملنــــاوي يف ) الريــــاض   ) 51 / 2ال

 7شــرح املواهــب اللدنيــة ( والزرقــاين يف  ) 410 / 3سيم الريــاض نــ( والــشهاب اخلفــاجي يف 
  .)قسم السند ( وغريهم ، وقد تقدمت كلمام يف  ) 7/ 

أي ان عملـــتم مبـــا فيـــه ائتمـــارا « : وقـــال علـــي بـــن ســـليمان الـــشاذيل يف شـــرح احلـــديث 
ارة اىل امــا بــأوامره وانتهــاء عــن نواهيــه ، وأحببــتم عــرتيت واهتــديتم ــداهم وســريم ، فيــه إشــ

ّكتوأمني خليفتني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ «)4(.  
__________________  

  .خمطوط ـ الكاشف) 1(
  .222 / 2شرح املقاصد ) 2(
  .90: الصواعق احملرقة ) 3(
  .220 / 2نفع قوت املغتذى ) 4(
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  اتباع اهل البيت كاتباع النبي  ـ 2
االقتداء م كاتبـاع القـرآن واالئتمـار بـأوامره واالنتهـاء  جعل اتباع أهل بيته و6ان النيب 

  .عن نواهيه يف الوجوب واللزوم
 احلجــة يف ذلــك بأكمــل وجــه ، ومــن الواضــح ان مــن كــان االقتــداء بــه بعــد 6ولقــد أمت 

ان أهل البيت هـم :  كاالقتداء بالقرآن ال يكون اال خليفة واماما ، فظهر بذلك 6رسول اهللا 
هم ، إذ ال ميكــن جعــل احكــام وأفعــال غــريهم كأحكــام القــرآن يف وجــوب خلفــاؤه ولــيس غــري

  .االطاعة واالمتثال ، هذا باالضافة اىل أنه مل يقل به أحد من املسلمني مطلقا
 هـــم أهــل بيتـــه ولــيس ســواهم مـــن ســائر النـــاس ، 6فتعــني ــذا البيـــان ان خلفــاء النــيب 

  .:فإم أمروا باتباع أهل البيت 
ـــــني  ـــــال حممـــــد مب اخـــــشوا اهللا واحفظـــــوا : أي « ) : وســـــيلة النجـــــاة ( اللكهنـــــوي يف ق

حقـــوقهم واختـــذوا طـــاعتهم وحمبـــتهم شـــعارا لكـــم ، فكمـــا أن امتثـــال احكـــام كتـــاب اهللا فـــرض 
فكذلك إطاعة أهـل البيـت واالنقيـاد ألوامـرهم بـاجلوارح واألركـان وحمبـتهم ورسـوخ العقيـدة ـم 

  .»يف القلب واجب وفرض 
فنظرنـا فـإذا هـو مـصرح بالتمـسك ـم ، وبـأن تبـاعهم « :  كـالم لـه وقال الـسندي بعـد

كتباع القرآن على احلق الواضح ، وبأن ذلك أمـر متحـتم مـن اهللا تعـاىل هلـم ، وال يطـرأ علـيهم 
يف ذلـك مــا خيالفــه حــىت الـورود علــى احلــوض وإذا فيــه حــث بالتمـسك فيهمــا بعــد احلــث علــى 

  )1(» .  ..وجه أبلغ
هل جيوز عاقل « : يف كالم له ) إيضاح لطافة املقال ( الدهلوي يف وقال رشيد الدين 

التمـسك  ـ حبكـم حـديث اىن تـارك فـيكم الثقلـني ـ ان أهل السنة مع تشبثهم بـالثقلني واجيـام
  .».  ..بالعرتة الطاهرة كوجوب التمسك بالقرآن

__________________  
  .232دراسات اللبيب ) 1(
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   على االمةاتباع اهل البيت فرض ـ 3
هــو وجــوب اتبــاع أهــل » مــا ان متــسكتم مــا لــن تــضلوا بعــدي «   :6قولــه د ان مفــا

 فرض على االمة ذلك لئال يضلوا بعـده وينقلبـوا علـى أعقـام خاسـرين 6 ، فانه :البيت 
، وال ريب ان فـرض االتبـاع ـم دليـل متـني وبرهـان رضـني علـى إمـامتهم وخالفـتهم ، ولـذلك 

 6 اخلالفـة واالمامـة ، خمـالفني للرسـول :وا عند ما مل يسلموا اهـل البيـت فإم ضلوا وتاه
  .، منقلبني على أعقام كما يقول اهللا عز وجل

تلـــويح بــــل » ّاىن تـــارك فـــيكم «  ويف هـــذا مــــع قولـــه أو ال« : قـــال املنـــاوى يف شـــرحه 
أنفــسهم تــصريح بأمــا كتــوأمني خلفهمــا ووصــى أمتــه حبــسن معاملتهمــا وايثــار حقهمــا علــى 

  )1(» .  ..واالستمساك ما يف الدين
فــانظروا مبــا ختلفــوين : وأكــد تلــك الوصــية وقواهــا بقولــه « : ومبثلــه قــال الزرقــاىن مث قــال 

  .)2(» فيهما بعد وفايت ، هل تتبعوما فتسروىن أوال فتسيئوين 
 التمــسك بالكتــاب العمــل مبــا فيــه وهــو: قــال ابــن امللــك « : وقــال القــاري يف شــرحه 

ــــتهم واالهتــــداء ــــداهم  ــــالعرتة حمب االئتمــــار بــــأوامر اهللا واالنتهــــاء بنواهيــــه ، ومعــــىن التمــــسك ب
  .)3(» .  ..وسريم

  .)املرافض ( ومبثله قال السهارنپوري يف 
( وقد صرح مبا ذكر من داللة حـديث الثقلـني الـشيخ ثنـاء اهللا پـاىن پـىت يف خامتـة كتابـه 

وميكننــا « : ئمــة االثــين عــشرية بالكــشف واإلهلــام فقــال بعــد اثبــات امامــة األ) ســيف مــسلول 
ْ قل ال أسـئـلكم (:  ايـضا ، قـال اهللا تعـاىل 6استنباط هذا املدعى مـن كتـاب اهللا وسـنة النـيب  ُ ُ َ ْ َ ْ ُـ

ْعليه أجرا إال اْلمودة في اْلقربى  َُ ِ َِ  ََ  ِ ً ْ َْ   :ان األنبياء السابقني كانوا يقولون : وجه االستنباط هو . )َ
__________________  

  .174 / 2شرح اجلامع الصغري  ـ فيض القدير) 1(
  .5 / 7شرح املواهب اللدنية ) 2(
  .600 / 5املرقاة يف شرح املشكاة ) 3(
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ال أسألكم عليه أجرا ان اجري اال على اهللا ، فلم يسألوهم أجرا أبدا ، ومـا احلكمـة يف سـؤال 
ان شـــرائع أولئـــك األنبيـــاء منـــسوخة بعـــد احلكمـــة هـــي  ؟ ذلـــك خبـــالف أولئـــك األنبيـــاء6نبينـــا 

اىل نائبـه ،  ـ 6بعـد وفـاة النـيب  ـ وفام ، ولكن هذه الشريعة مؤبدة ، فيلزم على االمـة الرجـوع
فلهــذا دهلــم النــيب شــفقة منــه علــيهم اىل حمبــة آلــه ، وأشــار اىل التمــسك بأذيــاهلم الن الوارثــون 

ّالنـيب صـلى اهللا عليــه وسـلم وأبــواب العلـوم ، وهلـ كتــاب اهللا : تركـت فــيكم الثقلـني   :7قــال ا ذّ
  .».  ..انا مدينة العلم وعلي باا  :7قال  و،ث وعرتيت احلدي

  دليل على وجوب االتباع » الثقلين « لفظ  ـ 4
 ـ وهـذا» الثقلـني «  بــ 7 يف هـذا احلـديث عـن كتـاب اهللا وعرتتـه 6لقد عرب رسـول اهللا 

 وجــوب اتبــاع أهــل البيــت والعــرتة الطــاهرة ، وذلــك دليــل واضــح وبرهــان الئــح علــى ـ مبجــرده
ان العمــل : لقــول الكثــريين مــن أئمــة أبنــاء الــسنة احلفــاظ يف وجــه هــذه التــسمية وهــذا التعبــري 
  .واألخذ ما واالنقياد هلما واحملافظة على حقوقهما ورعايتها وما جيب هلما ثقيل

واـد ابـن ) املنهـاج ( وي يف والنو) ذيب اللغة ( األزهري يف : وممن نص على ذلك 
( والطيـــيب يف ) فـــردوس االخبـــار ( والـــديلمي يف )  النهايـــة (و ) جـــامع األصـــول ( األثـــري يف 
) اإلكمـــال ( وابـــن خلفـــة يف ) احلاشـــية علـــى املـــشكاة ( والـــشريف اجلرجـــاين يف ) الكاشـــف 

(  آبـــادي يف والـــشهاب الـــدولت) النثـــري ( والـــسيوطي يف ) مكمـــل اإلكمـــال ( والـــسنوسى يف 
واملـريزا ) الـصواعق ( وابـن حجـر يف ) جممع البحـار ( وحممد طاهر الفتىن يف ) هداية السعداء 

)  أشـــعة اللمعـــات (و ) اللمعـــات ( والـــشيخ عبـــد احلـــق الـــدهلوي يف ) النـــواقض ( خمـــدوم يف 
 لــسان (وابــن منظــور يف ) تــاج العــروس ( والزبيــدي يف ) شــرح املواهــب اللدنيــة ( والزرقــاين يف 

  .)قسم السند ( وقد تقدمت نصوص عبارام يف .  ..وآخرون) العرب 
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ان األخـــــذ والعمـــــل بأحكـــــام القـــــرآن فـــــرض ، فكـــــذلك العـــــرتة ، وهـــــذا هـــــو : وظـــــاهر 
  .املطلوب

  األمر باالعتصام دليل على وجوب االتباع  ـ 5
ه اين تركــت فــيكم مــا لــن تــضلوا بعــدي ان اعتــصمتم بــ « احلــديث بلفــظا لقــد جــاء هــذ
) املفــرتق واملتفــق ( واخلطيــب يف ) املــصنف (  أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف .»كتــاب اهللا وعــرتيت 

 ـ وأخرجه ابن أىب شيبة واخلطيـب يف املتفـق واملفـرتق عنـه« : كما قال املريزا حممد البدخشاىن 
كتــاب اهللا : ّاىن تركــت فــيكم مــا لــن تــضلوا بعــدي ان اعتــصمتم بــه : بلفــظ  ـ اي عــن جــابر

  .)1(» يت أهل بييت وعرت
 ، الن االعتـــــصام مـــــرادف :وهـــــذا أيـــــضا يـــــدل علـــــى وجـــــوب اتبـــــاع أهـــــل البيـــــت 

كــالطربى والثعلـــيب والواحـــدي والبغــوي والـــرازي والبيـــضاوي  ـ للتمــسك ، فقـــد قــال املفـــسرون
َ واعتــصموا بحبــل اهللا جميعــا و(: يف تفــسري قولــه تعــاىل  ـ واخلــازن والنيــسابوري والــسيوطي ُ ًَ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ ال ْ

ُتـفرقوا   َ ٍ ومن يـعتـصم بـاهللا فـقد هـدي إلـى صراط (: وبتفسري قولـه تعـاىل » اي متسكوا  « )َ ِـ ِِ َ ِ ُ ْْ َـ َ ِ ِ ْ ََ َ ْ َـ
ٍمستقيم  َِ ْ   .»ومن يستمسك «  أي )ُ

وابـن ) النهايـة ( وابـن األثـري يف ) املفـردات ( كالراغـب يف  ـ وهكـذا قـال اللغويـون أيـضا
( يف معــىن ) تــاج العــروس ( والزبيــدي يف ) النثــري  ( والــسيوطي يف) لــسان العــرب ( منظــور يف 
  .»االمتساك بالشيء « أو » أي االستمساك « : فقالوا ) االعتصام 

 باحلـديث الـشريف كـذلك ثبـت :هذا ، وكما ثبت وجوب االعتصام بأهل البيـت 
ً واعتــصموا بحبــل اهللا جميعــا (: بـالقرآن الكــرمي حيــث قــال تعــاىل  ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ َِ َ يف التفــسري عــن  إذ جــاء )ْ

  النيب وأهل بيته الطاهرين عليهم الصالة
__________________  

  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 1(
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  ـ : فقد قال الثعليب يف تفسري اآلية ما نصه .»أهل البيت « ان املراد باحلبل : ّوالسالم 
سني أخربىن عبد اهللا بـن حممـد بـن عبـد اهللا ، نـا حممـد بـن عثمـان ، نـا حممـد ابـن احلـ« 

حنـن حبـل اهللا الـذي قـال  :بن صاحل ، أنا علي بن العباس املقانعي ، نـا جعفـر بـن حممـد قـال 
ُ واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تـفرقوا (:   َ َ َ ُ ًَ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ( )1(.  

حـدثنا حممــد بــن عمــر بــن سـامل ، قــال حــدثنا أمحــد بــن « : قـال ابــو نعــيم االصــبهاىن و
ابــن علــي بــن جنــيح قــال حــدثنا حــسن ابــن حــسني العــرين زيــاد بــن عجــالن قــال حــدثنا جعفــر 
 (: يف قولــه عــز وجــل  مسعــت جعفــر بــن حممــد يقــول: قــال حــدثنا أبــو حفــص الــصائغ قــال 

ُواعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تـفرقوا   َ َ َ ُ ًَ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ   .)2(» حنن حبل اهللا  : قال )َْ
علـى هـذا الـنهج ، فقـد جـاء ولقد فسر العز عبد الرزاق بن رزق اهللا احملدث هـذه اآليـة 

ً واعتــصموا بحبــل اهللا جميعــا (: قولــه تعــاىل « ) : كــشف الغمــة ( يف كتــاب  ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ َِ َ  قــال العجــز )ْ
  .)3( » :حبل اهللا علي واهل بيته : احملدث 

) الـصواعق ( ابـن حجـر يف : مـنهم  ـ وأما رواية الثعليب املتقدمة فقد أوردهـا عنـه مجاعـة
 ـ مفتــاح النجــا( واملــريزا حممــد البدخــشاىن يف ) خمطــوط  ـ ر العقــدينجــواه( والــسمهودي يف 

 ـ مـرآة املـؤمنني( وحممـد مبـني اللكهنـوي يف  ) 109اسعاف الراغبني ( والصبان يف ) خمطوط 
  .)الصواعق ( عن ) خمطوط 

وكـان جعفـر بـن حممـد « : وقال الشيخاين القادري بعد أن ذكـر طـرق حـديث الثقلـني 
ً واعتـــصموا بحبـــل اهللا جميعــا (: قولـــه تعــاىل يقــول يف تفــسري  ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ َِ َ  حنـــن حبــل اهللا ، فاعتـــصموا )ْ

  .)4(» حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا 
__________________  

  .خمطوط ـ تفسري الثعليب) 1(
  .خمطوط ـ ما نزل من القرآن يف على) 2(
  .311 / 1كشف الغمة يف معرفة األئمة ) 3(
  .طوطخم ـ الصراط السوى) 4(
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ُ واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تـفرقوا (تفسري« : قال الشيخ سليمان القندوزي و  َ َ َ ُ ًَ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ( 
حنـن حبـل اهللا الـذي  : قـال 2أخرج الثعليب بـسنده عـن أبـان بـن تغلـب عـن جعفـر الـصادق : 

ُ واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تـفرقوا (: قال اهللا عز وجل   َ َ َ ُ ًَ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ(.  
أخــرج صــاحب كتــاب املناقــب عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا : وأيــضا 

ّكنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ جـاء أعـرايب فقـال  :عنهما قال  يـا رسـول اهللا مسعتـك : ّ
ّ فضرب النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ؟تقول واعتصموا حببل اهللا ، فما حبل اهللا الذي نعتصم به ّ

  .)1(» وقال متسكوا ذا هو حبل اهللا املتني يده يف يد علي 
 معلنــا 7بــوالء أهــل البيــت » حبــل اهللا « انــه قــد فــسر الــشافعي : واجلــدير بالــذكر هنــا 

ذلــك يف أبيــات نظمهــا ، فقــد قــال العجيلــى عنــد الكــالم علــى شــهادة األئمــة األربعــة بفــضل 
  :م الشافعي وأما شهادة األئمة األربعة ، فمن كالم االما« :  :أهل البيت 

  ملـــــــــــا رأيـــــــــــت النـــــــــــاس قـــــــــــد ذهبـــــــــــت ـــــــــــمو

  
  مـــــــــــــــــذاهبهم يف أحبـــــــــــــــــر الغـــــــــــــــــي واجلهـــــــــــــــــل  

  

  ركبـــــــــت علـــــــــى اســـــــــم اهللا يف ســـــــــفن النجـــــــــا

  
  هــــــــم آل بيــــــــت املــــــــصطفى خــــــــامت الرســــــــلو  

  

  أمــــــــــــــسكت حبــــــــــــــل اهللا وهــــــــــــــو والؤهـــــــــــــــمو

  
  »كمـــــــــــا قـــــــــــد أمرنـــــــــــا بالتمـــــــــــسك باحلبـــــــــــل   

  

  .)2(اىل آخر األبيات 
ُ واعتــصموا (: يف قولــه عــز وجــل ) احلبــل ( ّهم فــسر ان بعــض: واجلــدير بالــذكر أيــضا  َِ َ ْ

ًبحبل اهللا جميعـا  ِ َ ِ ِ ْ َ  بـالعرتة الطـاهرة ، اسـتنادا اىل حـديث الثقلـني ، وأورد احلـديث بلفـظ يـدل )ِ
  .بصراحة على كوم احلبل الذي أمر اهللا تعاىل باالعتصام به

) قيافـه نامـه ( يف رسـالة  ـ خليفة السيد علـي اهلمـداين ـ فقد قال السيد حممد الطالقاين
  جامع( على ما نقل عنه جمد الدين البدخشاين يف كتابه 

__________________  
  .119ينابيع املودة ) 1(
  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 2(
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: وقــال الــبعض « : برتمجــة الــسيد علــي اهلمــداين ، يف مقــام تفــسري اآليــة املــذكورة ) الــسالسل 
ّاين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت ، أال   :7قــال ا  ، كمــان حبــل اهللا عــرتة رســول اهللا

  .»فتمسكوا ما فإما حبالن ال ينقطعان اىل يوم القيامة 
  :وسيأيت أن بدر الدين حممود الرومي جعل يف شرح قول البوصريى 

  دعــــــــــــــــــــا اىل اهللا فاملستمــــــــــــــــــــسكون بــــــــــــــــــــه« 

  
ـــــــــــــل غـــــــــــــري منفـــــــــــــصم      »مستمـــــــــــــسكون حبب

  

ّســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم الــسبب املوصــل اىل رضــوان اهللا ، مث كتــاب اهللا وعــرتة ر ّ
  .ذكر حديث الثقلني

 (: أن بعض علماء أبناء السنة قد أوردوا حـديث الثقلـني مـع اآليـة : أضف اىل ذلك 
صموا بحبـــل اهللا ِواعت ِ ْ َ ِ ُ َِ َـــ  ، : وذلـــك يف صـــدد اثبـــات وجـــوب التمـــسك بأهـــل البيـــت ).  ..ْ

والـزم حببـل اهللا مث اعتـصم ، « : ّوقد مر ، وأمحد العجيلي حيـث قـال كنور الدين السمهودي 
ُ واعتصموا بحبل اهللا جميعـا وال تـفرقـوا (: قال اهللا تعاىل   َ َ َ ُ ًَ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ ّقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم  و ،)ْ ّ: 

ّاين تارك فيكم الثقلني ما ان متسكتم ما لن تضلوا بعدي ، أحدمها أعظـم مـن اآلخـر كتـاب 
  .)1(» .  .. حبل ممدود من السماء اىل األرض ، وعرتيت أهل بييتاهللا

  في الحديث دليل على وجوب االتباع » األخذ « لفظ  ـ 6
ّاين تركت فيكم ما ان أخذمت به لن تـضلوا ، «   :6ان من ألفاظ حديث الثقلني قوله 

  .:وهو أيضا يفيد وجوب اتباع أهل البيت » كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت 
الـصحيح ( الرتمـذي يف : د روى هذا اللفظ مجاعة مـن كبـار أئمـة أبنـاء الـسنة مـنهم وق

( والنــسائي يف ) الطبقـات ( وابـن سـعد يف ) املــسند ( وابـن راهويـه يف ) املـسند ( وأمحـد يف ) 
  والطرباين يف) املسند ( وابو يعلى يف ) الصحيح 

__________________  
  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 1(
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والقاضــــي ) جــــامع األصــــول ( وابــــن األثــــري يف ) املــــصابيح ( والبغــــوي يف ) عجــــم الكبــــري امل( 
  .)قسم السند ( كما ال خيفى على من راجع .  ..)الشفاء ( عياض يف 

: قـال القـاري  ـ :ومن املعلوم ان األخذ معناه االقتداء والعمل ، كالتمسك واالعتـصام 
افظـــة حـــرمتهم والعمـــل بـــروايتهم واالعتمـــاد علـــى واملـــراد باألخـــذ ـــم التمـــسك مبحبـــتهم وحم« 

  .)1(» مقالتهم 
ّقــال صــلى اهللا عليــه وســلم  و«: وقــال الــشهاب اخلفــاجي  أي » مــا ان أخــذمت بــه «  :ّ

  .)2(» .  ..متسكتم وعملتم واتبعتموه
( وداللتـــه صـــرح الـــصديق حـــسن يف » األخـــذ « هـــذا ومبثـــل مـــا ذكرنـــا مـــن معـــىن لفـــظ 

« : بــشرح حــديث زيـد بــن أرقــم ، قــال )  صـحيح مــسلم بــن احلجـاج الـسراج الوهــاج يف شــرح
ومسألة حترمي الزكاة على أهل البيت هلا موضع غري هذا املوضع ، واملقصود هنا بيـان فـضيلتهم 
وأــم قــسيم كتــاب اهللا يف التعظــيم واإلكــرام ويف التــسمية بالثقــل ، وأنــه ال بــد مــن األخــذ مــا 

ّلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلوض فإما ال يفرتقان حىت يردا ع ّ«.  
أذكـركم اهللا «  قولـها فحملنـ« : وهكذا صرح السندي بـشرح حـديث زيـد أيـضا ، قـال 

علـــى مبالغـــة التثليـــث فيـــه علـــى التـــذكري بالتمـــسك ـــم والـــردع عـــن عـــدم االعتـــداد بـــأقواهلم » 
  .)3(» وأعماهلم وأحواهلم وفتياهم وعدم األخذ مبذهبهم 

  في بعض نصوص الحديث » االتباع « لفظ  ـ 7
 ، :وجـوب اتبـاع أهـل البيـت » لـن تـضلوا ان اتبعتمومهـا «  بقولـه 6لقد بني النـيب 

  .وأنه مانع عن الضالل اىل يوم القيامة وهذا املعىن يالزم االمامة احلقة واخلالفة الشرعية
__________________  

  .600 / 5املرقاة ) 1(
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: ولقد جاء حديث الثقلني ذا اللفظ لدى مجاعـة مـن كبـار حمـدثي أبنـاء الـسنة مـنهم 
: بتفـسري قولـه تعـاىل ) الـصواعق احملرقـة ( وابـن حجـر يف  ) 109 / 3املـستدرك ( احلـاكم يف 

( يف ي لقنـدوزوالـشيخ سـليمان ا) إزالـة اخلفـا ( ووالد الدهلوي يف » وقفوهم ام مسئولون « 
  . )296 ، 37 ، 35ينابيع املودة 

  التكرار في الحديث دليل على وجوب اتباع أهل البيت  ـ 8
 :أمــر لالمــة باطاعــة أهــل بيتــه عليــه و» أذكــركم اهللا يف أهــل بيــيت «   :6ان قولــه 

  . ..ومتابعتهم والتمسك م
قــال الــشيخ حــسني ــذا علمــاء أهــل الــسنة ، فقــد  ـ واحلمــد هللا تعــاىل ـ ولقــد اعــرتف

ويف تكـــرار هـــذا الكـــالم ثالثـــا دليـــل واضـــح علـــى وجـــوب تعظـــيم أهـــل البيـــت « : الكاشـــفي 
  .)1(» وحمبتهم ومتابعتهم 

ولقـد كـرر هـذه الكلمـة « : وقال الشيخ عبد احلق الدهلوي يف بيان معىن هـذا الكـالم 
ع معانيـه صـحيح ، ، ومحـل هـذا علـى مجيـ» أهل البيـت « للمبالغة والتوكيد ، وقد تقدم معىن 

وال سيما املعىن األخري فان حمبتهم وتعظيمهم ورعايـة حقـوقهم وآداـم أقـدم وأهـم وأمت ، وهـو 
الظاهر ، وهذه إشارة اىل أخذ السنة ، كما أن االول إشارة اىل العمل بالكتـاب ، وعلـى هـذا 

  .)2(» املعىن فان مجيع املؤمنني مطيعون ألهل بيت النيب وآله 
حـــض علـــى التمـــسك ـــم الن : قـــال احلكـــيم الرتمـــذي « : ين يف شـــرحها وقـــال الزرقـــا

  .)3(» األمر هلم معاينة ، فهم أبعد عن احملنة 
وحممد مبني اللكهنـوي يف ) دراسات اللبيب ( السندي يف : ومبثله صرح آخرون منهم 

   ....)وسيلة النجاة ( 
__________________  

  .30: الرسالة العلية ) 1(
  .677 / 4لمعات يف شرح املشكاة أشعة ال) 2(
  .5 / 7شرح املواهب اللدنية ) 3(
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  عدم افتراق القرآن والعترة دليل على وجوب االتباع  ـ 9
ـــه  6لقـــد أمـــر رســـول اهللا  االمـــة » ّوامـــا لـــن يفرتقـــا حـــىت يـــردا علـــي احلـــوض «  :بقول

  .ّبالتمسك بأهل البيت عليهم الصالة والسالم
: بـشرح العبـارة ) فيض القدير ( هم ، فقد قال املناوي يف وذا صرح مجاعة من علمائ

تلـــويح بـــل تـــصريح بأمـــا كتـــوأمني خلفهمـــا » ّاين تـــارك فـــيكم « : ويف هـــذا مـــع قولـــه أوال « 
ووصى أمتـه حبـسن معاملتهمـا وايثـار حقهمـا علـى أنفـسهم واالستمـساك مـا يف الـدين ، أمـا 

لـــشرعية وكنـــوز احلقـــائق وخفايـــا الـــدقائق ، وأمـــا الكتـــاب فالنـــه معـــدن للعلـــوم الدينيـــة واحلكـــم ا
العرتة فالن العنصر إذا طاب أعان على فهم الدين فطيب العنـصر يـؤدي اىل حـسن األخـالق 

  .»، وحماسنها تؤدي اىل صفاء القلب ونزاهته وطهارته 
  .ومبثله قال الزرقاين

مــن كــان أي فيــشهدان ملــن كــان حمبــا هلمــا وعلــى « : وقــال الــشهاب الــدولت آبــادي 
  .»معاديا ، ومن أطاع أمري فيهما ومتسك ما ومن ترك وخالف 

  . ..)وسيلة النجاة ( وهكذا قال حممد مبني يف 

  أمر النبي برعاية أهل البيت  ـ 10
دليــل آخــر علــى وجــوب أتبــاع أهــل » فــانظروا كيــف ختلفــوين فيهمــا «   :6قــول النــيب 

  :  السنة  ، وقد صرح بذلك مجاعة من علماء أبناء:البيت 
أي بعـــد » فـــانظروا كيـــف ختلفـــوين فيهمـــا « : فقـــد قـــال الـــشهاب اخلفـــاجي يف شـــرحه 

وفايت انظروا عملكم بكتاب اهللا واتباعكم ألهل بييت ورعايتهم وبرهم بعدي ، فان مـا يـسرهم 
  .)1(» يسرين وما يسوؤهم يسؤين 

  .)شرح املواهب ( ومبثله قال الزرقاين يف 
__________________  
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» أي كيــف تتمــسكون مــا مــن بعــدي « : وقــال الــشيخ عبــد احلــق الــدهلوي بــشرحه 
)1(.  

أي تـأملوا وتفكـروا كيـف تكونــون « : بــشرحه ) اللمعـات يف شـرح املـشكاة ( وقـال يف 
  .»خلفائي بعدي عاملني متمسكني ما 

 عملكم ومتسككم ما مـن أي كيف.  ..) :املرافض ( وقال احلسام السهارنپوري يف 
  .بعدي

والــسندي ) هدايــة الـسعداء ( وهكـذا قـال آخــرون مـنهم كالــشهاب الـدولت آبـادي يف 
  .)دراسات اللبيب ( يف 

  القرآن وأهل البيت توأمان  ـ 11
ّاين تارك فيكم أمرين أحـدمها كتـاب اهللا واآلخـر أهـل بيـيت « ى  سو6ولو مل يقل النيب 

  .ّ عليهم الصالة والسالملكفى دليال على إمامتهم» 
حكموا هـذين األمـرين مـن بعـدي واجعلـوا أنفـسكم حمكـومني : وذلك الن املتبادر منه 

ّهلما ، تـابعني هلمـا ، منقـادين إليهمـا ، ال أن حتكمـوا الكتـاب وحتكمـوا أهـل البيـت وجتعلـوهم 
  . .. فان هذا التفكيك الركيك ال خيطر ببال أحد أبدا ....تابعني لكم

  يث الثقلين في نقل أبى ذرحد ـ 12
 حــديث الثقلـــني يف لفــظ يـــدل بوضـــوح 2لقــد روى الـــصحايب اجلليــل أبـــو ذر الغفـــاري 

عـن سـليم : أيـضا «  :مـا نـصه ) ينـابيع املـودة (  ، فقـد جـاء يف :على امامة أهل البيت 
بــن املعتمــر مبكــة إذا قــام أبــو ذر وأخــذ ] حــنش ظ [ بــن قــيس اهلــاليل ، قــال بينــا أنــا وجــيش 

من عرفين فقد عرفين ومـن مل يعـرفين فأنـا جنـدب بـن جنـادة أبـو ذر : لقة باب الكعبة فقال حب
  أيها: فقال 

__________________  
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مثل أهـل بيـيت فـيكم كمثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا ومـن :  يقول 6الناس اين مسعت نبيكم 
م مثل باب حطـة يف بـين إسـرائيل مـن دخلـه غفـر لـه مثل أهل بييت فيك: تركها هلك ، ويقول 

ّاين تارك فيكم ما ان متسكتم بـه لـن تـضلوا كتـاب اهللا وعـرتيت ولـن يفرتقـا حـىت يـردا : ، ويقول 
  .)1(» ّعلي احلوض 
 حــديث الثقلــني بعــد حــديث الــسفينة وحــديث بــاب حطــة آخــذا حبلقــة بــاب 2فــذكره 

حـديث الثقلــني «  وعلـى إفـادة هـذا احلـديث الكعبـة يـدل علـى كمـال أمهيـة هـذه األحاديـث ،
 ، أمــرا : كحــديث الــسفينة وحــديث بــاب حطــة وجــوب االنقيــاد التــام ألهــل البيــت  ..»

  . ، وهذا هو املطلوب6متحتما جازما من رسول اهللا 
الــذي يــدل علــى وجــوب اتبــاع أهــل البيــت  ـ ان هــذا احلــديث: واجلــدير بالــذكر هنــا 

  . وتقدمه وامتيازه واختصاصه بذلك7منني يدل على أحقية أمري املؤ ـ :
فقـد قـال الـسمهودي : وقد اعرتف ذا علماء أبناء السنة وذكروا الشواهد العديـدة لـه 

هـذا احلـث شـامل للتمـسك مبـن سـلف مـن أئمـة : رابعهـا « : يف تنبيهاته بعد حديث الثقلـني 
امــامهم وعــاملهم : م أهــل البيــت والعــرتة الطــاهرة واألخــذ ــداهم ، وأحــق مــن متــسك بــه مــنه

 يف فضله وعلمه ودقائق مـستنبطاته وفهمـه وحـسن شـيمه ورسـوخ قدمـه 2علي بن أيب طالب 
مسعـت أبـا بكـر : ، ويشري اىل هذا ما أخرجه الدارقطين يف الفضائل عن معقـل بـن يـسار قـال 

ّ عرتة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 2علي بن أيب طالب :  يقول 2  أي الذين حث على: ّ
ّ بــذلك ملــا أشــرنا اليــه ، وهلــذا خــصه صــلى اهللا عليــه وســلم 2التمــسك ــم ، فخــصه أبــو بكــر  ّ

مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن «  :قولـه ن من بينهم يوم غـدير خـم مبـا سـبق مـ
  وااله 

__________________  
  .28ينابيع املودة ) 1(
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  .)1(» وهذا حديث صحيح ال مرية فيه  ، »عاد من عاداه و
) خمطــوط  ـ وسـيلة املـآل( وابـن بـاكثري يف  ) 90الــصواعق ( ومبثلـه قـال ابـن حجـر يف 

  .كما سيأيت) ذخرية املآل ( يف ) الصواعق ( ونقل العجيلي هذا املعىن عن 
 7فال يبقى ريب يف ان حديث الثقلني دليل قوي متـني علـى خالفـة علـي : وبعد هذا 

  . ..مد هللا على ذلكواحل.  ..6بال فصل بعد رسول اهللا 
وسيأيت مزيـد توضـيح هلـذا الـذي ذكرنـاه ، وعليـك مبراجعـة حـديث ام سـلمة الـذي رواه 

  .مجاعة من علماء أبناء السنة
 نفــــسه حبــــديث الثقلــــني يف 7كمــــا ســــيأيت ان شــــاء اهللا تعــــاىل احتجــــاج أمــــري املــــؤمنني 

  . ..تجاجه يف هذا الباب ألنكر عليه أهل الشورى اح7الشورى ، ولو ال تقدمه 
 باملزايــــا املــــذكورة يف حــــديث الثقلــــني عنــــد 7ولقــــد حتققــــت خــــصوصية أمــــري املــــؤمنني 

يف ) الــصحيح ( احملــدثني واحلفــاظ مــن أهــل الــسنة ، ولــذا فقــد أورد مــسلم حــديث الثقلــني يف 
  .باب فضائله بني حديث خيرب وحديث تكنيته بأيب تراب ، كما ال خيفى على من راجعه

 بـني حـديث املباهلـة 7يف أحوالـه ) ذيب األمسـاء واللغـات ( ي يف وهكذا أورده النوو
  .وحديث الوالية

« حـديث الثقلـني ممـاثال حلـديث  ـ )شـرح التائيـة ( كما جعل سعيد الدين الفرغاين يف 
 ووصــية 6 العلــم عــن رســول اهللا 7يف الداللــة علــى وراثتــه » مدينــة العلــم « وحــديث » املنزلــة 

  .ك سابقاالنيب به كما علمت ذل
  فال جمال النكار داللة حديث الثقلني على امامة علي: وعلى ذلك كله 

__________________  
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(
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  .7أمري املؤمنني 

  تكميل 
 :ان حـــديث الثقلـــني كمـــا يـــدل علـــى امامـــة األئمـــة االثـــين عـــشر مـــن أهـــل البيـــت 

 علـى وجـود االمـام الثـاين عـشر احلجـة  بـال فـصل بعـد رسـول اهللا ، كـذلك يـدل7وامامة علي 
  .املنتظر وبقائه عجل اهللا تعاىل ظهوره

وذلــك الن هــذا احلــديث يــدل علــى عــدم افــرتاق الكتــاب والعــرتة اىل يــوم القيامــة وحــىت 
الــورود علــى احلــوض ، فكمــا ان القــرآن بــاق اىل يــوم القيامــة فكــذلك جيــب وجــود مــن يكــون 

  . للزمان وحجة للوقت من العرتة الطاهرة اىل يوم القيامةأهال للتمسك واالقتداء به ، واماما
  : وقد نص مجاعة من علماء أهل السنة االعالم على هذه احلقيقة يف كتبهم 

ان ذلـك يفهـم وجـود : » ثالثهـا « : فقد قال السمهودي يف تنبيهات حديث الثقلـني 
ن وجـدوا فيـه اىل قيــام مـن يكـون أهـال للتمــسك بـه مـن أهـل البيــت والعـرتة الطـاهرة يف كـل زمــا

الـساعة ، حـىت يتوجـه احلـث املـذكور اىل التمـسك بـه ، كمـا ان الكتـاب العزيـز كـذلك ، وهلــذا 
  .)1(» أمانا ألهل األرض ، فإذا ذهبوا ذهب أهل األرض  ـ كما سيأيت ـ كانوا

( والزرقـاىن يف  ) 15 / 3فـيض القـدير ( وقد نقل عنه كالمه هـذا كـل مـن املنـاوي يف 
  . )8 / 7واهب اللدنية شرح امل

ويف أحاديث احلث على التمسك بأهـل البيـت إشـارة اىل « : وقال ابن حجر ما نصه 
عــدم انقطــاع مــستأهل مــنهم للتمــسك بــه اىل يــوم القيامــة ، كمــا ان الكتــاب العزيــز كــذلك ، 

  وهلذا كانوا أمانا ألهل األرض كما
__________________  

  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(
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  .)1(» يف كل خلف من أميت عدول من أهل بييت « أيت ، ويشهد لذلك اخلرب السابق سي
وهــــم احلــــافظون لكتــــاب اهللا وخالفــــة رســــوله ال يفارقوــــا اىل يــــوم « : وقــــال العجيلــــي 

القيامــة ، ال بــد مـــن قيــام قـــائم هللا حبجــة مــنهم ووارث نبوتـــه وخالفــة رســـوله ، فمــنهم الظـــاهر 
 خـــامتتهم يف الوراثـــة املهـــدي ، وهلـــذا يتقـــدم عيـــسى بـــن مـــرمي ، ومـــنهم املختفـــي ، حـــىت يكـــون

  .)2(» وتقدم ان قطب األولياء الذي به صالح العلم ال يكون اال منهم 
) هدايــــة الــــسعداء ( شــــهاب الــــدين الــــدولت آبــــادي يف : وهكــــذا قــــال آخــــرون مــــنهم 

   ....)القول املستحسن ( وحسن زمان يف 
 7 وخطبــة االمــام احلــسن الــسبط 6رســول اهللا وســيأيت مــا يــدل علــى ذلــك مــن خطبــة 

...  

  داللة الحديث كبعض اآليات  ـ 13
ِ قل ال أسئـلكم عليه أجرا إال اْلمودة في (: ان حديث الثقلني من شواهد قوله تعاىل  َِ  َ ََ َ ْ ِ ً ْ ْ َْ َُ َُ ْ ُ

ْاْلقربى  َ وقفوهم إنـهم مسؤلون (:  وقوله عز وجل )ُ ُُ ْ ْ ْ ََ ُ ِ ُ ُ داللـة ) املنهج االول (  وقد ذكرنا يف )ِ
  . .. ، فاحلديث إذا كذلك:اآليتني على امامة أهل البيت 

فإليـك بعـض الكلمـات مـن كبـار  ـ كااليـة ـ اما بالنـسبة اىل داللتـه علـى وجـوب مـودم
  : علماء أبناء السنة 

وناهيك ذا احلـديث العظـيم فخـرا ألهـل بيـت « قال السخاوي بعد أن ذكر احلديث 
ّقوله صلى اهللا عليـه وسـلم ن ّ عليه وسلم الّالنيب صلى اهللا انظـروا كيـف ختلفـوين ، وأوصـيكم  :ّ

   علىـ بعرتيت خريا ، وأذكركم اهللا يف أهل بييت
__________________  

  .90: الصواعق احملرقة ) 1(
  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 2(
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م واإلحــسان إلــيهم يتــضمن احلــث علــى املــودة هلــ ـ اخــتالف األلفــاظ يف الروايــات الــيت أوردــا
واحملافظة م واحرتامهم وإكرامهم وتأدية حقـوقهم الواجبـة واملـستحبة ، فـإم مـن ذريـة طـاهرة 

  .)1(» من أشرف بيت وجد على وجه األرض فخرا وحسبا ونسبا 
أخـرج الرتمــذي وحـسنه وابـن األنبــاري « : وقـال اجلـالل الـسيوطي يف تفــسري آيـة املـودة 

ّ ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 2 أرقم يف املصاحف عن زيد بن ّاىن تارك فيكم ما  :ّ
كتـــاب اهللا حبـــل ممـــدود مـــن : ان متـــسكتم بـــه لـــن تـــضلوا بعـــدي ، أحـــدمها أعظـــم مـــن اآلخـــر 

الــسماء اىل األرض ، وعــرتيت اهــل بيــيت ، ولــن يتفرقــا حــىت يــردا علــي احلــوض ، فــانظروا كيــف 
  .)2(» ختلفوين فيهما 

بتفسري آية املودة عـن ) تفسري أنورى ( قلني عبد الوهاب البخاري يف وروى حديث الث
  .أيب سعيد اخلدري

  )3(.  ..واخلطيب الشربيين بتفسري اآلية عن زيد بن أرقم
ــــشرح احلــــديث  ــــبهكم حــــق اهللا يف حمــــافظتهم ومراعــــام « : وقــــال القــــاري ب واملعــــىن أن
  .)4(» واحرتامهم وإكرامهم وحمبتهم ومودم 

ولعــل الــسر يف هــذه الوصــية واقــرتان العــرتة بــالقرآن إجيــاب « : ال عــن الطيــيب وقــال نقــ
ً قل ال أسئـلكم عليه أجرا(: حمبتهم ، وهو الئح من معىن قوله تعاىل  ْ ْ َْ َِ َ َُ َْ ُ ْ ُ..  .( )5(  

مث اعلم ان حمبتهم واجبـة وبغـضهم حـرام علـى كـل مـؤمن ومؤمنـة « : وقال البدخشاىن 
ْل ال أسئـلكمُ ق(: بدليل قوله تعاىل  ُ ُ َ ْ َ    وأخرج مسلم عن).  ..ْ

__________________  
  .خمطوط ـ استجالب ارتقاء الغرف) 1(
  .7 / 6الدر املنثور ) 2(
  .538 / 5السراج املنري ) 3(
  .594 / 5املرقاة ) 4(
  .601 / 5املرقاة ) 5(
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ّقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فينا خطيبا: زيد بن أرقم قال  ّ. . . «)1(.  
 هامش نـسيم الريـاض 410 / 3شرح الشفاء ( وهكذا قال مجاعة آخرون ، كالقارى 

 ) 677 / 4أشــــعة اللمعــــات ( والــــشيخ عبــــد احلــــق  ) 14 / 3فــــيض القــــدير ( واملنــــاوى ) 
   .... )7 / 7شرح املواهب ( والزرقاىن 

ـــه تعـــاىل  ـــسبة اىل اآليـــة الثانيـــة وهـــي قول ِ وقفـــوهم إنـ(: وأمـــا بالن ْ َُ ُ َهـــم مـــسؤلون ِ ُ ُ ْ َْ  فـــان )ُ
  : حديث الثقلني جاء شاهدا هلا يف عبارات كثري من علماء أبناء السنة 

وقــــال « : فقــــد قــــال الــــسمهودي بعــــد ذكــــر طــــرق حــــديث الثقلــــني ، يف التنبيــــه الرابــــع 
قـال االمـام : » مـن كنـت مـواله فعلـى مـواله «  :حـديث ب احلافظ مجال الـدين الزرنـدي عقـ

ّواليـــة الـــيت أثبتهـــا النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــسئول عنهـــا يـــوم القيامـــة ، هـــذه ال: الواحـــدي  ّ
َ وقفــوهم إنـهــم مـسؤلون (: وروى يف قولـه تعـاىل  ُُ ْ ْ ْ ََ ُ ِ ُ ُ عــن واليـة علــي واهـل البيــت ، الن اهللا :  )ِ

ّأمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم ان يعرف اخللق انه ال يـسأهلم علـى تبليـغ الرسـالة أجـرا اال املـود ة ّ
اـــم يـــسألون هـــل والـــوهم حـــق املـــواالة كمـــا أوصـــاهم النـــيب أم أضـــاعوها : يف القـــرىب ، واملعـــىن 

  .انتهى ـ وأمهلوها ، فيكون عليهم املطالبة والتبعة
يـــشري اىل مـــا أخرجـــه الـــديلمي عـــن اىب ســـعيد » وروي يف قولـــه تعـــاىل « وقولـــه : قلـــت 

 ، ويــشهد لــذلك قولــه يف 2 طالــب  وقفــوهم اــم مــسئولون عــن واليــة علــي بــن اىب2اخلــدري 
  .»واهللا سائلكم كيف خلفتموين يف كتابه وأهل بييت : بعض الطرق املتقدمة 

  .)جواهر العقدين ( وراجع أيضا ما ذكره بعد آية املودة من 
ــــة الكرميــــة كــــل مــــن  ( ونقــــل كــــالم الواحــــدي وحــــديث اىب ســــعيد املتقــــدم شــــاهدا لالي

خمطـوط  ـ  حتفـة احملبـني(و ) خمطـوط  ـ الـصراط الـسوى( والـشيخاىن يف  ) 90 ـ 89الصواعق 
اآليــة الــسادسة قولــه « : قــال ) خمطــوط  ـ مــرآة املــؤمنني( ، واملولــوى وىل اهللا اللكهنــوى يف ) 

َ وقفوهم إنـهم مسؤلون (: تعاىل  ُُ ْ ْ ْ ََ ُ ِ ُ ُ    روى)ِ
__________________  

  .6: نزل األبرار ) 1(
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   ....على واهل البيتالواحدي ام مسئولون عن والية 
قــام فينــا رســول اهللا  :يف البــاب أحاديــث كثــرية ، أخــرج مــسلم عــن زيــد بــن أرقــم قــال و

ّصــلى اهللا عليــه وســلم خطيبــا فحمــد اهللا وأثــىن عليــه قــال   امنــا أنــا بــشر !أمــا بعــد أيهــا النــاس: ّ
  .».  ..مثلكم

ْ وقفـــوهم إنـهـــم ( :أن اآليـــة الكرميـــة ) وســـيلة النجـــاة ( وذكـــر املولـــوي حممـــد مبـــني يف  ْ َُ ِ ُ ُ ِ

َمــسؤلون  ُُ ْ  يــدل علــى أن مجيــع أفــراد البــشر مــسئولون يــوم احلــشر عمــا قــابلوا بــه أمــري املــؤمنني )َ
علــي بــن أيب طالــب صــلوات اهللا علــى ونبينــا وعليـــه وأهــل بيــت خــري البــشر ، وهــل أدوا حـــق 

اعتهم واالنقيـــاد  وهـــل امتثلـــوا مـــا أمـــرهم بـــه رســـول اهللا مـــن اطـــ؟مـــواالم كمـــا هـــو حقـــه أو ال
وهلـذا فقـد روى مـسلم عـن زيـد بـن أرقـم انـه قـام رسـول اهللا .  ..؟ألوامرهم أم ختلفوا عـن ذلـك

ّصلى اهللا عليه وسلم يوما فينا خطيبا مبوضع فيه ماء يدعى مخا ّ..  .«.  

  داللة الحديث على عصمة األئمة من أهل البيت  ـ 14
  :ّهم الصالة والسالم وذلك ان حديث الثقلني يدل على عصمة أهل البيت علي

 أن يـــــأمر باتبـــــاع 6 ، وحاشـــــاه : أمـــــر فيـــــه باتبـــــاع أهـــــل البيـــــت 6الن النـــــيب ــــــ  1
  .اخلاطئني واملخالفني للكتاب والسنة

 قرم بالكتاب وأمر باتباعهما معا ، فكما ان الكتـاب منـزه مـن كـل باطـل 6ألنه ـ  2
  . كذلك:، فأهل البيت 

ـــ  3 ا مـــن الـــضالل كالكتـــاب ، ومـــن كـــان جـــائزا عليـــه ألنـــه جعـــل التمـــسك ـــم مانعــــ
  . ..الضالل ال يكون مانعا منه

 صـرح بعـدم االفـرتاق بـني الكتـاب والعـرتة ، أي فـإم ال خيالفونـه يف وقـت 6ألنـه  ـ 4
  .من األوقات

هذا علي مع القرآن والقرآن مـع علـي ال يفرتقـان «  بقولهه ألنه صرح يف بعض طرقـ  5
  . ..وهذا ختصيص بعد تعميم»  ّحىت يردا علي احلوض
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خمطـوط  ـ  وسـيلة املـآل(و )  الصواعق احملرقة (و ) خمطوط  ـ جواهر العقدين: ( راجع 
  .وغريها) خمطوط  ـ  الصراط السوى(و ) 

اللهــم أدر احلــق معــه حــديث «  كمــا يف بعــض ألفاظــه قــائال 7 دعــا لعلــي 6ألنــه ـــ  6
 روضـــة (و  ) 520 / 2 مـــدارج النبـــوة (و  ) 336 / 3الـــسرية احللبيـــة (  انظـــر . ..»كـــان 

  .وغريها) خمطوط  ـ األحباب
ناصرمها يل ناصـر وخاذهلمـا يل خـاذل «   قال كما يف بعض ألفاظ احلديث6ألنه ـ  7

املناقــب البــن (  راجــع . ..فجعلهمــا كنفــسه يف العــصمة» ووليهمــا يل وىل وعــدومها يل عــدو 
  .وغريها) خمطوط  ـ  الصراط السوى (و)  نظم درر السمطني (و  ) 18املغازيل 

واـم لـن خيرجـوكم مـن «  : قـال كمـا يف بعـض ألفاظـه يف حـق اهـل البيـت 6ألنه ـ  8
 ـ منقبــة املطهـرين( رواه ابـو نعــيم االصــبهاين يف » بـاب هــدى ولــن يـدخلوكم يف بــاب ضــاللة 

  .بسنده عن الرباء بن عازب) خمطوط 
(  ثقلـني عــصمتهم بـصراحة ، فقــد جــاء يف بـني يف بعــض ألفـاظ حــديث ال6ألنــه  ـ 9

وقـال « ) : خمطـوط  ـ األربعـني يف فـضائل امـري املـؤمنني اليب عبـد اهللا حممـد ابـن مـسلم الـرازي
ّالنـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســــلم  ّاين تـــارك فـــيكم الثقلـــني كتــــاب اهللا وعـــرتيت اهـــل بيـــيت ، فهمــــا  :ّ

 الـــسماء اىل األرض ، فـــان خليفتـــان بعـــدي ، أحـــدمها اكـــرب مـــن اآلخـــر ، ســـبب موصـــول مـــن
استمسكتم ما لـن تـضلوا فإمـا لـن يفرتقـا حـىت يـردا علـى احلـوض يـوم القيامـة ، فـال تـسبقوا 
أهل بييت يف القول فتهلكوا ، وال تقصروا عنهم فتـذهبوا ، فـان مـثلهم فـيكم كمثـل سـفينة نـوح 

كبهـا جنـى ومـن من ركبها جنى ومن ختلف عنهـا هلـك ، ومـثلهم فـيكم كمثـل سـفينة نـوح مـن ر
ختلــف عنهــا هلــك ، ومــثلهم فــيكم كمثــل بــاب حطــة يف بــين إســرائيل مــن دخلــه غفــر لــه ، أال 
وان أهل بييت أمان أميت ، فـإذا ذهـب أهـل بيـيت جـاء أمـيت مـا يوعـدون ، أال وان اهللا عـصمهم 

  من الضاللة ، وطهرهم من الفواحش واصطفاهم على العاملني ، أال وان اهللا أوجب حمبتهم 
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أمـــر مبـــودم ، أال واـــم الـــشهداء علـــى العبـــاد يف الـــدنيا ويـــوم املعـــاد ، أال واـــم أهـــل الواليـــة و
الدالون على طريق اهلداية ، أال وان اهللا فرض هلم الطاعة علـى الفـرق واجلماعـة ، فمـن متـسك 

ني ــم ســلك ، ومــن حــاد عــنهم هلــك ، أال وان العــرتة اهلاديــة الطيبــني دعــاة الــدين وأئمــة املتقــ
وسادة املسلمني وقادة املؤمنني وأمناء رب العاملني على الربية أمجعني ، الذين فرقـوا بـني الـشك 

   .»واليقني وجاءوا باحلق املبني 
  .والعصمة مستلزمة لالمامة كما ثبت يف حمله

 ـ مبقتــضى الكتــاب والــسنة وال ســيما حــديث الثقلــني ـ  معــصومني:واىل كــوم 
  : ء اهل السنة ذهب مجاعة من كبار علما

ْ أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسـول وأولـي األمـر مـنكم (: فقد قال الرازي بتفسري قوله تعـاىل  َ َُ ْ ِ ِِ َْ ْ ُ َ ََ ُ  ُ ُِ َِ
ان اهللا تعاىل أمـر بطاعـة أويل األمـر علـى سـبيل اجلـزم يف هـذه اآليـة ، ومـن امـر اهللا تعـاىل  « )

خلطـاء ، إذ لـو مل يكـن معـصوما مـن بطاعته على اجلزم والقطع ال بـد ان يكـون معـصوما عـن ا
اخلطــاء لكــان بتقــدير اقدامــه علــى اخلطــأ يكــون قــد امــر اهللا تعــاىل مبتابعتــه ، فيكــون ذلــك امــرا 
بفعــل ذلــك اخلطــأ ، واخلطــأ لكونــه خطــأ يكــون منهيــا عنــه ، فهــذا يفــضي اىل اجتمــاع األمــر 

 امـــر بطاعـــة اوىل األمـــر والنهـــى يف الفعـــل الواحـــد باالعتبـــار الواحـــد وهـــو حمـــال ، فثبـــت ان اهللا
علـــى ســـبيل اجلـــزم ، وثبـــت ان كــــل مـــن امـــر اهللا بطاعتـــه علــــى ســـبيل اجلـــزم وجـــب ان يكــــون 
معــــصوما عــــن اخلطــــأ ، فثبــــت قطعــــا ان اوىل األمــــر املــــذكور يف هــــذه اآليــــة ال بــــد وان يكــــون 

  .)1(» معصوما 
 ثبــــت بالــــضرورة : قــــد امــــر بطاعــــة اهــــل البيــــت 6وملــــا ثبــــت قطعــــا ان رســــول اهللا 

و إال (: عــصمتهم ، وحكــم الرســول حكــم اهللا لقولــه عــز وجــل  ن اْلهــوى إن ه  ومــا يـنطــق ع ِ َِ ُــ ْ َ ِ َــ ُ ِ َْ َ
ُوحي يوحى  ٌ ْ َ(.  

  ) :املنح املكية يف شرح القصيدة اهلمزية ( وقال ابن حجر اهليتمي يف 
__________________  

  .357 / 3تفسري الرازي ) 1(
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 ، متــسكتم بــه لــن تــضلوا بعــدي ، كتــاب اهللا وعــرتيتّاىن تــارك فــيكم مــا ان  :ويف احلــديث  « 
  .»فليتأمل كونه قرم بالقرآن يف ان التمسك ما مينع الضالل ويوجب الكمال 

احلمـد هللا الـذي « : إذ قـال ) األسـاس ( واليه أشـار اجلـالل الـسيوطي يف خطبـة كتابـه 
وعـرتة نبيـه ، وخـص آل وعد هذه االمة احملمدية بالعصمة من الـضاللة مـا ان متـسكت بكتابـه 

البيت النبوي من املناقب الشريفة ما قامت عليه األحاديـث الـصحيحة بـساطع الربهـان وجليـه 
«.  

مث الــذين وقــع احلــث علــيهم مــنهم امنــا هــم « : وقــال ابــن حجــر بعــد أن ذكــر احلــديث 
ه دالعــارفون بكتـــاب اهللا وســـنة رســـوله ، إذ هـــم الـــذين ال يفـــارقون الكتـــاب اىل احلـــوض ، ويؤيـــ

ـــة العلمـــاء ، الن اهللا ، ال تعلمـــوهم فـــإم اعلـــم مـــنكم :  الـــسابق اخلـــرب ومتيـــزوا بـــذلك عـــن بقي
وقـــد مـــر . أذهــب عـــنهم الـــرجس وطهـــرهم تطهـــريا وشـــرفهم بالكرامـــات البـــاهرة واملزايـــا املتكـــاثرة

  .)1(» بعضها 
  .)خمطوط  ـ مرآة املؤمنني( ومبثله قال ويل اهللا اللكهنوي يف 

وفيه من تأكد اخبار كـوم علـى احلـق كـالقرآن « : شرحه للحديث وقال السندي يف 
  .)2(» .  ..وصوم ابدا عن اخلطأ كالوحي املنزل ما ال خيفى على اخلبري

عـن زيـد ابـن أرقـم )  املـشكاة (و ) املصابيح ( ويف « : وقال الشهاب الدولت آبادي 
ّقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  :قال     ....ارك فيكم ما ان متسكتم بهّاين ت: ّ

  .)3(» وهذا احلديث دليل على ام مع القرآن ، وال يزول اميام يف حال النزع 
__________________  

  .90: الصواعق ) 1(
  .233دراسات اللبيب ) 2(
  .خمطوط ـ هداية السعداء) 3(
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  داللة الحديث على اعلمية أهل البيت  ـ 15
  : وذلك : اعلمية أهل البيت ان حديث الثقلني يدل على

، وهــو يفيــد االعلميــة كمــا ذكــر » الثقلــني «  بـــ  عــرب عــنهم مــع الكتــاب6ألنــه  ـ 1
خمطــوط  ـ جــواهر العقــدين( والـسمهودي يف  ) 90الــصواعق ( ابــن حجــر يف : مجاعـة مــنهم 

(.  
هــذا ومــن جهــة أخــرى فقــد ذكــر العلمــاء مــن أهــل الــسنة يف بيــان وجــه تــسمية الكتــاب 

 1الفـائق للزخمـشري ( جتـد ذلـك يف .  ..»يستـصلح مـا الـدين ويعمـر « ة بـالثقلني أنـه والعرت
 نـسيم الريـاض (و  ) 593 / 5 املرقاة للقاري (و ) خمطوط  ـ  الكاشف للطييب(و  ) 80/ 

  . ..وغريها) للخفاجي 
  .وهذا دليل آخر على االعلمية

  . .. فيه بالكتاب: قرن أهل بيته 6ألنه  ـ 2
 امر فيه اخللق بأخـذ العلـم مـنهم ، ولـو كـان يف أصـحابه أو غـريهم مـن هـو 6ه ألن ـ 3

 بأخذ العلم مـن أهـل البيـت مجاعـة 6اعلم منهم الرجع االمة اليه من بعده ، وقد صرح بأمره 
جـواهر ( والـسمهودي يف ) الـصواعق ( وابـن حجـر يف ) شرح املقاصد ( التفتازاين يف : منهم 

  .دين ذلك من حديث الثقلنيوغريهم مستفي) العقدين 
كمــا .  بالوراثــة7 اىل أمــري املــؤمنني علــي 6الن مفــاد هــذا احلــديث انتقــال علومــه  ـ 4

 وهــذا دليــل صــريح علــى أعلميتــه .)شــرح تائيــة ابــن الفــارض ( صــرح بــذلك ســعيد الفرغــاين يف 
7.. .  

لـــي امـــا لـــن يتفرقـــا حـــىت يـــردا ع«  : قـــال كمـــا يف بعـــض ألفـــاظ احلـــديث 6ألنـــه ــــ  5
احلـــوض ، ســـألت ريب ذلـــك هلمـــا ، فـــال تقـــدمومها فتهلكـــوا وال تقـــصروا عنهمـــا فتهلكـــوا ، وال 

وسـيأيت ذكـر مـن روى هـذا اللفـظ مـن احلـديث مـن علمـاء أهـل » تعلموهم فإم أعلـم مـنكم 
  .السنة

فتعلمـــوا مـــنهم وال تعلمـــوهم فـــإم « : وفيـــه  روى الـــشيخ القنـــدوزي حـــديث الثقلـــنيو
  : نصه وهذا» أعلم منكم 
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 : قــال 2عــن أمحــد بــن عبــد اهللا بــن ســالم عــن حذيفــة بــن اليمــان ) املناقــب ( ويف  « 
ّصلى بنا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم الظهـر ، مث أقبـل بوجهـه الكـرمي إلينـا فقـال  ّ معاشـر : ّ

ّأصحايب ، أوصـيكم بتقـوى اهللا والعمـل بطاعتـه ، وأين ادعـى فأجيـب واين تـارك فـيكم الثقلـني 
ب اهللا وعــرتيت أهــل بيــيت ، ان متــسكتم مــا لــن تــضلوا ، وامــا لــن يفرتقــا حــىت يــردا علــي كتــا

  .)1(» احلوض ، فتعلموا منهم وال تعلموهم فإم اعلم منكم 
  .أيضا كما سيأيت 7رواه ذه األلفاظ عن االمام احلسني و
وال ختلفـــوا فـــال تـــسبقوا أهـــل بيـــيت فتفرقـــوا « : كمـــا يف بعـــض ألفاظـــه   قـــال6ألنـــه ـــ  6

عـنهم فتــضلوا وال تعلمــوهم فهـم أعلــم ، واــم لـن خيرجــوكم مــن بـاب هــدى ولــن يــدخلوكم يف 
 ـ منقبــة املطهــرين(  رواه أبــو نعــيم يف .»بــاب ضــاللة ، أحلــم النــاس كبــارا وأعلمهــم صــغارا 

  .)خمطوط 
  .)حديث مدينة العلم ( واالعلمية تستلزم االمامة كما تبني يف جملد 

 واعرتفوا بأم مثل كتـاب اهللا تعـاىل يف :مجاعة بأعلمية أهل البيت هذا وقد صرح 
  : فقد قال القاري .  ..وجوب التمسك به وأخذ العلم منه

األظهر هو أن أهل البيـت غالبـا يكونـون أعـرف بـصاحب البيـت وأحوالـه ، : وأقول « 
تـه ، العـارفون حبكمـه فاملراد م أهل العلـم مـنهم ، املطلعـون علـى سـريته ، الواقفـون علـى طريق
َويـعلمهم الكتــاب : وحكمتــه ، وــذا يــصلح ان يكونــوا عــدال لكتــاب اهللا ســبحانه كمــا قــال  ُــ َِ ْ ُ ُ َ ُ

َواحلكمة َ َْ ِْ..  . «)2(.  
الـــذين وقــع احلـــث علـــى التمــسك ـــم مـــن : ثانيهـــا « : قــال الـــسمهودي يف تنبيهاتــه و

ّب اهللا عـز وجـل ، إذ ال حيـث صـلى اهللا أهل البيت النبوي والعرتة الطـاهرة ، هـم العلمـاء بكتـا
ّعليــه وســلم علــى التمــسك بغــريهم ، وهــم الــذين ال يقــع بيــنهم وبــني الكتــاب افــرتاق حــىت يــردا 

  احلوض ، وهلذا قال ال تقدمومها فتهلكوا وال تقصروا
__________________  

  .35ينابيع املودة ) 1(
  .600 / 5املرقاة ) 2(
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  .)1(» .  ..عنهما فتهلكوا
  . )90الصواعق ( مبثله قال ابن حجر يف و

  افضلية اهل البيت في الحديث  ـ 16
  : ، وذلك :ان حديث الثقلني يدل على افضلية أهل البيت 

   .... قرم فيه بالكتاب العزيز ، ومل يقرن غريهم به6الن النيب  ـ 1
دايـة ، وأشـياع وفـضل العـرتة الطـاهرة لكـوم أعـالم اهل« ) املقاصـد ( قـال التفتـازاين يف 

  .»الرسالة ، على ما يشري اليه ضمهم اىل كتاب اهللا يف إنقاذ املتمسك ما عن الضاللة 
كتـاب  ـ :قولـه « : مث قـال ) هدايـة الـسعداء ( وبـه صـرح الـشهاب الـدولت آبـادي يف 

العطف هو اجلمع بـني : اهللا وعرتيت ، ذكر بالعطف ، قال الشيخ االمام عبد القاهر اجلرجاين 
اى اجلمـع بـني املعطـوف .  ..لشيئني يف احلكم ، واألصل فيه الواو ، وهو ملطلق اجلمع عندناا

 واملعطوف عليه يف احلكـم الـذي هـو اإلثبـات أو النفـي ، وعليـه عامـة أهـل اللغـة وأئمـة الفتـوى
.. .«.  

وهـــذا بوحـــده دليـــل مبـــني علـــى .  .. عـــرب عـــن الكتـــاب والعـــرتة بـــالثقلني6ألنـــه  ـ 2
  .رب شأما ، وعلو مقامهاعظمتهما وك

ثقـــل ، : ويقـــال لكــل خطـــري نفــيس « :  ـ ثقـــل ـ يف) النهايــة ( قــال ابــن األثـــري يف 
  .»فسمامها ثقلني إعظاما لقدرمها ، وتفخيما لشأما 

 ـ الكـشف والبيـان( عـن ثعلـب ، والثعلـيب يف ) ـذيب اللغـة ( ومبثلـه قـال األزهـري يف 
  ، وابن األثري ) 6 / 7لتنزيل معامل ا( ، والبغوي يف ) خمطوط 

__________________  
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(



 273 .........................................................................من وجوه داللة احلديث 

لـسان العـرب ( ، وابـن منظـور يف  ) 366 / 9املنهاج ( ، والنووي يف ) جامع األصول ( يف 
 194 / 8البحــر احملــيط ( ، وأبــو حيــان يف  ) 6 / 7تفــسريه ( عــن األزهــري ، واخلــازن يف ) 
إكمـــــال ( ، وابـــــن خلفـــــه يف ) النثـــــري ( ، والـــــسيوطي يف ) القـــــاموس ( يف ، والفريوزآبـــــادي ) 

املواهــب اللدنيــة بــشرح ( ، والقــسطالين يف ) مكمــل اإلكمــال ( ، والــسنوسى يف ) اإلكمــال 
   ..وكثريون غريهم ) 90الصواعق ( ، وابن حجر يف  ) 6 / 7الزرقاين 

  .)1(»  اخلطريان العظيمان والثقالن« : وقال سبط ابن اجلوزي بعد أن ذكر احلديث 
وأمـا الـثقالن فأحـدمها كتـاب اهللا عـز وجـل واآلخـر عـرتة النـيب وأهـل « : وقال الكنجي 

  .)2(» بيته ، ومها اجل الوسائل ، وأكرم الشفعاء عند اهللا عز وجل 
 امر باتباع أهل البيت ، والتمـسك ـم يف مجيـع أمـورهم الدينيـة والدنيويـة ، 6ألنه  ـ 3
   ....ملتمسك به أعلى وأفضل وأجل من غريه قطعاواملتبع ا

 جعـل التمـسك بأهـل بيتـه كالتمـسك بالكتـاب العظـيم ، ولـو كـان مـن هـو 6ألنه  ـ 4
   ....افضل منهم جلعله

يفيـــد امـــا لـــن يفرتقـــا يف » ولـــن يفرتقـــا حـــىت يـــردا علـــى احلـــوض «   :6الن قولـــه ــــ  5
   ....)يردا على احلوض حىت ( العظمة والفضل والشرف يف الدنيا والعقىب 

  .)هداية السعداء ( قاله الشهاب الدولت آبادي يف 
 يــأمر 6شــواهد وأدلــة علــى أنــه  ـ باالضــافة اىل مــا ذكــر ـ الن يف هــذا احلــديث ـ 6

  ـ : وتوقريهم :بتعظيم أهل بيته 
__________________  

  .323تذكرة خواص االمة ) 1(
  .77كفاية الطالب ) 2(
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أهـل بيـيت ، أذكـركم اهللا يف أهـل بيـيت ، ويف : والثـاين « : يف شـرحه فقد قال الكاشفى 
  .)1(» تكراره هذا الكالم ثالثا دليل واضح على تعظيم اهل البيت وحمبتهم ومتابعتهم 

قــد تــضمنت األحاديــث املتقدمــة احلــث : خامــسها « : وقــال الــسمهودي يف تنبيهاتــه 
ّواحـرتامهم والوصـية ـم ، لقيامـه صـلى اهللا البليغ على التمسك بأهل البيـت النبـوي وحفظهـم 

ّعليـه وســلم بــذلك خطيبــا يـوم غــدير خــم ، كمــا يف أكثــر الروايـات املتقدمــة ، مــع ذكــره لــذلك 
يف خطبتــه يــوم عرفــة علــى ناقتــه كمــا يف روايــة الرتمــذي عــن جــابر ، ويف خطبتــه ملــا قــام خطيبــا 

 ، ويف مرضــه الــذي 2بــن عــوف بعــد انــصرافه مــن حــصار الطــائف كمــا يف روايــة عبــد الــرمحن 
  .قبض فيه وقد امتألت احلجرة من أصحابه كما يف رواية الم سلمة

اخلفــوين  : 6آخــر مــا تكلــم بــه رســول اهللا  :قــول ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا ق بــل ســب
أال واين ســائلكم كيــف  :قولــه  و،ا أنظــروا كيــف ختلفــوين فيهمــ  :6قولــه ع مــ  ..يف اهــل بيــيت

ناصــرمها يل ناصــر وخاذهلمــا يل خــاذل ، وأوصــيكم  :قولــه  و، وأهــل بيــيت خلفتمــوين يف كتابــه
قولـه ع على اختالف األلفاظ يف الروايـات املتقدمـة ، مـ ، بعرتيت خريا وأذكركم اهللا يف اهل بييت
فمـــن مل خيلفـــين فـــيهم بـــرت عمـــره وورد علـــي يـــوم القيامـــة  :يف روايـــة عبـــد اهللا بـــن زيـــد عـــن أبيـــه 

فــــاين أخاصــــمكم عــــنهم غــــدا ، ومــــن أكــــن خــــصيمه : اآلخــــر  ديثيف احلــــ و،ه مــــسودا وجهــــ
من حفظين يف اهـل بيـيت فقـد اختـذ عنـد اهللا  :يف اآلخر  و.رأخصمه ، ومن أخصمه دخل النا

، مع ما اشـتملت عليـه ألفـاظ األحاديـث املتقدمـة علـى اخـتالف طرقهـا ، ومـا سـبق يف ا عهد
  .ما أوصى به أمته وأهل بيته

ّ فجزى اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وعلـى آلـه عـن ؟وآكد منهفأي حث ابلغ من هذا 
  .)2( » :أمته واهل بيته افضل ما جزى أحدا من أنبيائه ورسله 

__________________  
  .30الرسالة العلية ) 1(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 2(
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ّان نعتقــد ان آلــه صــلى اهللا عليــه وســل ـ :قولــه « : وقــال الفــضل بــن روزــان  م جيــب ّ
  .تعظيمهم ويلزم االقتداء م

 فاالعتقــاد انــه فــرض بنــاء علــى األحاديــث الــصحيحة 6أمــا تعظــيم آل الرســول : أقــول 
ّ اين تـارك فـيكم !يـا أيهـا النـاس :أنه قـال يف خطبتـه يف حجـة الـوداع  ـ :الواردة يف الباب منها 

 ومــن هنــا .اد كررهــا ثالثــأذكــركم اهللا يف أهــل بيــيت ، ولقــ :قــال يف حــديث آخــر  و. ..الثقلــني
  .)1(» يستفاد أن تعظيمهم وحمبتهم واجب ، ورعاية حقوقهم الزمة 

 ) 594 / 5املرقـــاة ( القـــاري يف : ومبثـــل هـــذه الكلمـــات قـــال مجاعـــة آخـــرون مـــنهم 
ـــــــاوى يف  ـــــــسيم الريـــــــاض ( واخلفـــــــاجي يف  ) 174 / 2فـــــــيض القـــــــدير ( واملن  ) 410 / 3ن
أشــعة اللمعــات يف شــرح ( وعبــد احلــق الــدهلوي يف  ) 302  /1الــسراج املنــري ( والعزيــزي يف 

الـــسراج ( وصـــديق حـــسن يف  ) 5 / 7شـــرح املواهـــب ( والزرقـــاين يف  ) 677 / 4املـــشكاة 
  . ..)الوهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج 

 جعـل الكتـاب والعـرتة كتـوأمني ، ووصـى االمـة 6الن هـذا احلـديث يـدل علـى انـه  ـ 7
   ـ :ا وايثار حقهما على أنفسهم كما يوصى األب املشفق ألوالده حبسن املعاشرة معهم

إشــارة اىل امــا م ّاين تــارك فــيك :وقولــه «  ـ :بروايــة زيــد بــن أرقــم ه قــال الطيــيب بــشرح
 ، وانــه يوصــى االمــة حبــسن املعاشــرة معهمــا ، وايثــار 6مبنزلــة التــوأمني اخللفــني عــن رســول اهللا 

ب املشفق ألوالده ، ويعضده احلديث السابق يف الفصل حقهما على أنفسهم كما يوصى األ
  .)2(» اهللا اهللا يف حق اوالدي : أذكركم اهللا يف أهل بييت كما يقول األب املشفق : االول 

  شرح( والزرقاين يف  ) 15 / 3فيض القدير ( ومبثله قال املناوى يف 
__________________  

  .خمطوط ـ شرح العقائد البن روزان) 1(
  .خمطوط ـ الكاشف) 2(
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  .)املواهب اللدنية 
  . )600 / 5املرقاة يف شرح املشكاة ( ونقل كالم الطييب املذكور القاري يف 

  :  جعل فيه أهل بيته قائمني مقامه من بعده 6ألنه  ـ 8
ــتم (: فقــد قــال النظــام النيــسابوري يف تفــسريه بتفــسري قولــه تعــاىل  رون وأنـ ْ وكيــف تكف َُ ْ ََ ُ ُــَ َْ َ َ ْ

ُُى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله ُْتـتل ُ َ ْ َ ُْ ُِ ِ ُ َْ استفهام بطريق اإلنكار والتعجب : وكيف تكفرون  : )َ
مـــن ايـــن يتطـــرق إلـــيكم الكفـــر ، واحلـــال أن آيـــات اهللا تتلـــى علـــيكم علـــى لـــسان : ، واملعـــىن 
 غــضة يف كــل واقعــة ، وبــني أظهــركم رســول يبــني لكــم كــل شــبهة ويــزيح عــنكم كــل 6الرســول 

  . ..علة
ّأما الكتـاب فانـه بـاق علـى وجـه الـدهر ، وأمـا النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فانـه : لت ق ّ ّـ

 يف الظاهر ، ولكن نور سره باق بني املؤمنني فكأنه بـاق ، علـى أن ;ان كان قد مضى اىل 
ّعرتتــه صــلى اهللا عليــه وســلم ورثتــه يقومــون مقامــه حبــسب الظــاهر أيــضا ، وهلــذ ّاين «  :قــال ا ّ

  .)1(» .  ..»ثقلني تارك فيكم ال
ّوكفــى بأهــل بيتــه شــرفا حيــث عــد النــيب صــلى اهللا عليــه « : وقــال الــشيخاين القــادري 

أنـا حـرب ملـن حـارم  :بقولـه  و،م اللهم ام مين وأنـا مـنه :بقوله م ّوسلم نفسه الشريفة منه
ذاين فقـد أال من آذى قـرابيت فقـد آذاين ومـن آ :بقوله  و،م وسلم ملن ساملهم وعدو ملن عاداه

  .)2( »  ..آذى اهللا
  .)جواهر العقدين ( والسمهودي يف ) الصواعق ( ّومبثله صرح ابن حجر يف 

ّوإذا صــح وثبــت أن النــيب صـلى اهللا عليــه وســلم أفــضل مــن آياتــه« : وقـال العجيلــي   ـ ّ
  دخل يف ذلك االل الكرام الذين اصطفاهم اهللا ـ ومنها القرآن

__________________  
  .347 / 1 القرآن غرائب) 1(
  .خمطوط ـ الصراط السوى) 2(
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وخــصهم بالواليــة والوراثــة ملقامــه االبراهيمــي ، فقــد أحلقــوا بنفــسه الــشريفة يف أمــور كثــرية كمــا 
 :قولــه يف احملبــة  و. ..، وذلــك مــن قبيــل االخبــارم اللهــم اــم مــين وأنــا مــنه :قولــه ه يــشري اليــ

ّاين تـــارك  :قولــه  و، وال حيبــين حـــىت حيــب ذويوالــذي نفــسي بيـــده ال يــؤمن عبــد حـــىت حيبــين 
، وقـصة املباهلـة ودخـوهلم معـه يف قـصة الكـساء ودعـاؤه ملـا تـضمنته اآليـة بـأن جيعـل اهللا م فيك

صالته ورمحته وبركاته ومغفرته ورضوانه عليه وعليهم ، وطلب ذلك له وهلم مـن تعظـيم قـدرهم 
  .حيث ساوى بني نفسه وبينهم

احلديث يدل علـى أن مـن سـبها فقـد كفـر ، :  قال البيهقي .ينفاطمة بضعة م :قوله و
ّومــن صــلى عليهــا فقــد صــلى علــى أبيهــا ، ويــستنبط مــن ذلــك أن أوالدهــا مثلهــا ألــم بــضعة  ّ

  .منها
مـن أبغـض  :قولـه  و،علـي مـين مبنـزليت مـن ريب  قولـه و، علي مين وأنا مـن علـي :قوله و

 ان عليا مين وأنا منه وخلق من طيين وخلقت من عليا فقد أبغضين ، ومن فارق عليا فارقين ،
 قولـــه و،م  ذريـــة بعـــضها مـــن بعـــض واهللا مسيـــع علـــي ..طينـــة ابـــراهيم ، وأنـــا أفـــضل مـــن ابـــراهيم

  .احلسن مين واحلسني من علي
  .والدالئل النقلية يف التحاقهم بنفسه الشريفة كبرية

 مـن أصـله وهـو حمـال والدليل العقلي ما سيأيت أن فك الفرع من أصـله هـو فـك الـشيء
غـــري ممكــــن ، باعتبــــار أن هـــذا الفــــرع امنــــا هـــو الــــشخص املعمــــول مـــن مــــادة ، وذلــــك األصــــل 
ونتيجتــه املتولــدة منــه ، وســيأيت حتقيــق ذلــك ان شــاء اهللا تعــاىل واالعــادة تظهــر االفــادة ، وهــذا 

مـة االتصال على اإلطالق خمتص بالعرتة الشريفة ، حلديث كل نسب وسبب منقطـع يـوم القيا
  .)1(» كما سيأيت 

 بلغــت حــدا اســتعان بــه :الن داللــة هــذا احلــديث علــى أفــضلية أهــل البيــت  ـ 9
   ـ :بعض أهل السنة لشرح األحاديث األخرى 

  يف شرح) املعتصر من املختصر ( فقد قال القاضي أبو احملاسن احلنفي يف 
__________________  

  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 1(
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  : نني حديث الستة امللعو
ّروي ان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال : يف الـــستة امللعـــونني «  ســـتة ألعـــنهم  :ّ

الزائــد يف كتــاب اهللا عــز وجــل ، واملكــذب بقــدر اهللا ، واملتــسلط : لعــنهم اهللا وكــل نــيب جمــاب 
بــاجلربوت يــذل بــه مــن أعــز اهللا ، ويعــز بــه مــن أذل اهللا ، والتــارك لــسنيت ، واملــستحل حلــرم اهللا 

   ....عز وجل ، واملستحل من عرتيت ما حرم اهللا عز وجل
انـه خطـب مبـاء يـدعى  روى، والعرتة هم أهـل البيـت الـذين علـى دينـه والتمـسك ـداه 

  : مخا بني مكة واملدينة ، فحمد اهللا وأثىن عليه ، مث قال 
 ّ امنـــا انتظـــر أن يـــأتيين رســـول ريب عـــز وجـــل فأجيـــب ، واين تـــارك!أمـــا بعـــد أيهـــا النـــاس

فمن أخرج عرتتـه مـن املكـان الـذي جعلهـم اهللا بـه علـى لـسان نبيـه فجعلهـم  . ..فيكم الثقلني
  .»والباقي ظاهر . كسواهم ممن ليس من أهل بيته وعرتته كان ملعونا

 7الن هذا احلديث يدل يف رأي عبد اهللا بـن العبـاس علـى أفـضلية أمـري املـؤمنني  ـ 10
 قـدم هـذه الفـضيلة علـى سـواها 7رأيـه يف أمـري املـؤمنني يف أقل تقدير ، ألنه عند ما سئل عـن 

   ـ :
ما تقول يف علـي بـن : قيل البن عباس : قال : فقد روى اخلوارزمي بسنده عن جماهد 

  ؟أيب طالب
 ّذكــرت واهللا أحــد الثقلــني ، ســبق بالـشهادتني ، وصــلى القبلتــني ، وبــايع البيعتــني: قـال 

.. . «)1(.  
  . )139ينابيع املودة ( يف ورواه عنه الشيخ القندوزي 
   ....واالفضلية مستلزمة لالمامة

__________________  
  .236املناقب للخوارزمي ) 1(
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  الجمع بين حديث الثقلين والوالية ـ 17
 مجــع بغــدير خــم بــني حــديث الثقلــني 6لقــد جــاء يف كثــري مــن الروايــات ان رســول اهللا 

( ، ولقـــد علمـــت يف جملـــد ه ه فـــان هـــذا مـــوالمـــن كنـــت مـــوال  :7قولـــه يف أمـــري املـــؤمنني  وبـــني
  .7أن حديث املواالة دليل واضح على امامة أمري املؤمنني ) حديث الغدير 

انــه ال حجــة ألهــل احلــق يف هــذا احلــديث : وبعــد هــذا كيــف يقــال يف حــديث الثقلــني 
  .؟على مدعاهم

  ـ :وإليك بعض تلك الروايات املشار إليها 
ان النــيب  :عــن علــي « .  ..هــذا احلــديث عــن مجاعــة ) كنــز العمــال( روى املتقــي يف 

ّصلى اهللا عليه وسلم حضر الشجرة خبـم ، مث خـرج آخـذا بيـد علـي فقـال  أيهـا النـاس ألـستم  :ّ
: قـال . بلـى:  قـالوا ؟تشهدون ان اهللا ورسوله أوىل بكـم مـن أنفـسكم وان اهللا ورسـوله مـوالكم

وقــد تركــت فــيكم مــا ان أخــذمت بــه لــن تــضلوا   ..فمــن كــان اهللا ورســوله مــواله فــان هــذا مــواله
  .بعدي كتاب اهللا سببه بيده وسببه بأيديكم ، وأهل بييت

  .»ابن جرير ، وابن أيب عاصم ، واحملاملي يف أماليه وصحح 
أيــضا بلفــظ آخــر عــن احلكــيم والطــرباين عــن أيب  ) 168 / 1كنــز العمــال ( رواه يف و

  .الطفيل عن حذيفة بن أسيد
اســــــتجالب ارتقــــــاء الغــــــرف (  و ) 209 / 5التــــــاريخ البــــــن كثــــــري ( كــــــذا جتــــــده يف و

األربعــني للمحــدث (  و) خمطـوط  ـ جـواهر العقــدين للــسمهودي(  و) خمطــوط  ـ للـسخاوي
 ـ  الـصراط الـسوي للقـادري(و ) خمطـوط  ـ  وسـيلة املـآل البـن بـاكثري(و ) خمطـوط  ـ الـشريازي
  . )37 ينابيع املودة (و ) خمطوط 
عــــــن الطــــــرباين وغــــــريه معرتفــــــا بــــــصحته وكــــــذا  ) 25الــــــصواعق ( حجــــــر يف رواه ابــــــن و

املعجــم ( عــن ) خمطــوط  ـ مفتــاح النجــا( ورواه البدخــشاين يف ) املــرافض ( الــسهارنپوري يف 
 ورواه عنهمـا .)نزل األبرار ( مع تصحيح السند ، وعن الطرباين واحلكيم يف ) الكبري للطرباين 

  حممد صدر عامل يف كتابه وصحح 
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  .) مرآة املؤمنني (و ) ذخرية املآل ( سندمها ، وهكذا جتد احلديث يف 
وفيـه «  ـ :روايـة الطـرباين واحلكـيم مث قـال ) القـول املستحـسن ( وروى حـسن زمـان يف 

احلث على متابعة الثقلني بعد حديث املواالة ، وكذا يف رواية ابـن راهويـه ، وابـن جريـر ، وابـن 
  .»والطحاوي بأسانيد صحيحة أيب عاصم ، واحملاملي ، 

روى السمهودي احلديثني يف لفظ واحـد عـن عـامر بـن ليلـى بـن ضـمرة ، وحذيفـة بـن و
.  ..عن عامر بن ليلى بن ضمرة ، وحذيفة بن أسيد رضي اهللا عنهمـا« : أسيد ، وهذا نصه 

ّملا صدر رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن حجـة الـوداع ، ومل حيـج غريهـا أقبـ :قاال  ل حـىت ّ
إذا كــان باجلحفــة ــى عــن مســرات بالبطحــاء متقاربــات ال ينزلــوا حتــتهن ، حــىت إذا نــزل القــوم 
وأخذوا منازهلم سواهن أرسل إليهن فقم ما حتـتهن ، وشـذبن عـن رءوس القـوم حـىت إذا نـودي 

انــه قــد نبــأىن اللطيــف اخلبــري انــه : ايهــا النـاس : فقــال .  ..ّللـصالة غــدا إلــيهن ، فــصلى حتــتهن
اال فـان .  ..ن يعمر نىب اال نصف عمر الـذي يليـه مـن قبلـه ، واىن ال ظـن ان ادعـى فأجيـبل

اهللا مــوالي وانــا اوىل بكــم مــن أنفــسكم ، أال ومــن كنــت مــواله فهــذا مــواله ، وأخــذ بيــد علــي 
ايهـا : مث قـال . اللهم وال من وااله ، وعاد من عاداه: فرفعها حىت عرفه القوم أمجعون مث قال 

 واىن ســائلكم حــني تــردون علــي عــن الثقلــني  ..ىن فــرطكم وأنــتم واردون علــي احلــوضالنــاس ا
  . ..فانظروا كيف ختلفوين فيهما حني ختلفوين

   ؟وما الثقالن يا رسول اهللا: قالوا 
كتاب اهللا ، سبب طرفه بيد اهللا وطرفـه بأيـديكم فاستمـسكوا بـه : الثقل األكرب : قال 

يت أهل بييت فانه قـد نبـأين اللطيـف اخلبـري امـا لـن ينقـضيا حـىت ال تضلوا وال تبدلوا ، أال وعرت
  .ّيردا علي احلوض

مـن طريـق عبـد اهللا بـن سـنان عـن أيب الطفيـل عنهمـا ) املـواالة ( أخرجـه ابـن عقـدة يف و
انـه غريـب جـدا ، : وقـال ) الـصحابة ( به ، ومن طريق ابن عقدة أورده أبو موسـى املـديين يف 

   العجلي يف كتابه واحلافظ أبو الفتوح
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  .)1(» املوجز يف فضائل اخللفاء 
ــــــة ( جتــــــد هــــــذا احلــــــديث يف و  (و  ) 249 / 2 االصــــــابة (و  ) 92 / 3أســــــد الغاب

  .)خمطوط  ـ  وسيلة املآل(و ) خمطوط  ـ استجالب ارتقاء الغرف
 7استـشهاد أمـري املــؤمنني  )خمطـوط  ـ اسـتجالب ارتقـاء الغـرف( روى الـسخاوي يف و

« :  قــال 7يف حــديث الثقلــني ، وشــهادة ســبعة عــشر رجــال مــنهم بــذلك ، مث انــه الــصحابة 
  . ..وهو مشتمل على احلديثني معا» صدقتم وأنا على ذلك من الشاهدين 

  .)قسم السند ( وقد تقدم نص احلديث سابقا يف 
( وابــــن حجــــر يف  ) 276 / 5أســــد الغابــــة ( كمـــا انــــه قــــد رواه أيــــضا ابــــن األثـــري يف 

  . ..وغريهم) خمطوط  ـ جواهر العقدين( والسمهودي يف  ) 159 / 4االصابة 
وأمـا حـديث أم سـلمة « : روى السخاوي عن الـسيدة أم سـلمة رضـي اهللا عنهـا قـال و

فحــديثها عنــد ابــن عقــدة مــن حــديث هــارون بــن خارجــة عــن فاطمــة ابنــة علــي عــن ام ســلمة 
 فرفعها حىت رأينا بياض إبطـه ،  بغدير خم2أخذ رسول اهللا بيد علي  :رضي اهللا عنها قالت 

  . ..من كنت مواله فهذا مواله: فقال 
ّ اىن خملــف فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت ولــن يفرتقــا حــىت !يــا ايهــا النــاس: فيـه قــال و

  .)2(» يردا علي احلوض 
 ـ وسـيلة املـآل( وابـن بـاكثري يف ) خمطـوط  ـ جـواهر العقـدين( كما رواه الـسمهودي يف 

  . )40ينابيع املودة ( لشيخ القندوزى يف وا) خمطوط 
  . )41ينابيع املودة ( كما رواه القندوزي عن جابر بن عبد اهللا األنصاري كذلك يف 

ايهــــا : مث قــــال «  :روى احلــــاكم بــــسنده عــــن اىب الطفيــــل عــــن زيــــد بــــن أرقــــم ، وفيــــه و
  ّ اىن تارك فيكم أمرين لن تضلوا ان اتبعتمومها ومها!الناس

__________________  
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(
  .خمطوط ـ استجالب ارتقاء الغرف) 2(
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  . ..كتاب اهللا واهل بييت عرتيت
  .نعم: قالوا ؟ تعلمون اىن أوىل باملؤمنني من أنفسهم ـ ثالث مرات ـأ: مث قال 

ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .)1(» من كنت مواله فعلي مواله : ّ
، وقــد جــاء م عــن احلــاكم عــن زيــد بــن أرقــ) مجــع اجلوامــع ( لــسيوطي يف رواه اجلــالل او

  .عن احلاكم والطرباين ) 167 / 1كنز العمال ( بلفظ آخر عن زيد بن أرقم يف 
: ( وان شــئت املزيــد فراجــع .  ..والروايــات هــذه كثــرية ، نكتفــي ــذا املقــدار.  ..هــذا

 / 3 السرية احللبيـة (و  ) 102 / 2يعقويب  تاريخ ال(و البن املغازيل ،  ) 18 ـ 16املناقب 
ـــــوة (و البـــــن الـــــصباغ ،  ) 23 الفـــــصول املهمـــــة (و  ) 336  (و  ) 520 / 2 مـــــدارج النب

  .وغريها) للجمال احملدث  ـ روضة األحباب
واجلـــدير بالـــذكر ان مجاعـــة مـــن علمـــاء أبنـــاء الـــسنة اســـتنتجوا مـــن احلـــديثني أهليـــة امـــري 

  : تبع ، وأحقيته بذلك  الن يتمسك به وي7املؤمنني 
ويف أحاديــــث احلــــث علــــى « : فقــــد قــــال ابــــن حجــــر بعــــد أن ذكــــر حــــديث الثقلــــني 

 مث  ..التمــسك بأهــل البيــت إشــارة اىل عــدم انقطــاع متأهــل مــنهم للتمــسك بــه اىل يــوم القيامــة
أحق من يتمسك به منهم امامهم وعاملهم على بن أيب طالب كرم اهللا وجهه ، ملا قـدمناه مـن 

ّ ولـذلك خـصه صـلى اهللا عليـه وسـلم مبـا مـر يـوم غـدير خـم  ..لمه ، ودقائق مستنبطاتهمزيد ع ّ
 «)2(.  

  .كالم ابن حجر هذا) خمطوط  ـ ذخرية املآل( ونقل العجيلى يف 
يف التنبيــه الرابــع مــن تنبيهــات ) خمطــوط  ـ جــواهر العقــدين( ومبثلــه قــال الــسمهودي يف 

  .حديث الثقلني
  : ـاملواالة  ـ  ذكر حديث الغديروقال الفضل ابن باكثري يف

__________________  
  .110 / 3املستدرك ) 1(
  .90: الصواعق ) 2(
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:  يقـول 2مسعـت أبـا بكـر :  قـال 2عن معقل بن يسار ) الفضائل ( وأخرج الدارقطين يف « 
ّعلى بن أىب طالب عرتة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ه ّأى الذين حث النيب صلى اهللا علي. ّ

  . ..ّوسلم على التمسك م ، واألخذ داهم
 له من بينهم يـوم غـدير خـم مبـا سـبق ، وهـذا حـديث 6وكأنه أخذ ذلك من ختصيصه 

صــحيح ال مريــة فيــه وال شــك ينافيــه ، وروى عــن اجلــم الغفــري مــن الــصحابة ، وشــاع واشــتهر 
  .)1(» وناهيك مبجمع حجة الوداع 

  ية والمنزلةالجمع بين حديث الثقلين والوال ـ 18
أنـت «  ـ وهـو حـديث املنزلـة و ذكـر حـديث الثقلـني ، وحـديث املـواالة6ان رسـول اهللا 

  :  معا يف كالم واحد يف بعض ألفاظ حديث الغدير ـ» مىن مبنزلة هارون من موسى 
ّوال زال صـلى اهللا عليـه وسـلم يـسري ـم «  :فقد قال ابن حجـر يف ذكـر حجـة الـوداع  ّ

 للمدينة اىل غدير خم قرب رابغ ، فأمر جبمعهـم مث خطـبهم ووصـاهم اىل أن وصل وهو راجع
: من كنت مواله فعلـى مـواله ، وقـال لـه : بالتمسك بالقرآن وبأهل بيته ، وقال يف حق علي 

  .)2(» أنت مىن مبنزلة هارون من موسى اال أنه ال نىب بعدي 
 فكـذلك هـذا احلـديث ، 7وملا كان احلديثان املذكوران يدالن على امامة أمـري املـؤمنني 

لوحــدة الكــالم ومقتــضى التناســب الــذي اعتمــد عليــه علمــاء احلــديث والكــالم ، وكبــار أئمــة 
  .التفسري يف استدالالم يف املوارد املختلفة ، كما ال خيفى على املتتبع اخلبري

حيــث ادعــى نــزول ) تفــسريه ( بــل قــد أفــرط بعــضهم يف ذلــك كالنظــام النيــسابوري يف 
َ يا أيـها الذين آمنوا من يـرتد منكم عن دينه فسوف (:  قوله تعاىل ُ ْ ْ َ ْ َ ََ َ ِ ِ ِِ َ ْ ْْ ِ  َ ُ َ  َ َ  

__________________  
  .خمطوط ـ وسيلة املال) 1(
  .122 / 2الفتاوى الفقهية الكربى ) 2(
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ه ُيـأتي اهللا بقـوم يحبـهم ويحبون َـ  ِ ُِـ ُ ْ ََ ْ ُ ٍ َِ ُ آليـات النازلـة يف مـع أـا مـن ا ـ يف حـق اىب بكـر ـ اآليـة ).  ..ِْ
  .)املنهج االول (  كما أثبتنا ذلك يف 7حق أمري املؤمنني 

يكم اهللا ورســوله(: مث أجــاب عــن اســتدالل الــشيعة باآليــة التاليــة هلــا  ُ إنمــا ول ُ ُ َ َ َُ ُ ُ ِــ ِ..  .( 
وايضا اآلية املتقدمة نزلت يف اىب بكر كما مـر مـن انـه هـو الـذي حـارب « : بوجوه منها قوله 

  .)1(» ن ، فاملناسب ان تكون هذه ايضا فيه املرتدي

  داللة لفظ الخالفة في الحديث على االمامة ـ 19
ــــه6لقــــد عــــرب رســــول اهللا  ـــــ  ، يف بعــــض ألفــــاظ هــــذا احلــــديث عــــن الكتــــاب وعرتت «  ب

  .7، وهذا ال يدع جماال للريب يف داللة احلديث على امامة امري املؤمنني » اخلليفتني 
حـــدثنا األســـود ابـــن « : امحـــد بـــن حنبـــل حيـــث قـــال :  مـــنهم وهـــذا اللفـــظ رواه مجاعـــة

قــال رســول اهللا : عــامر ثنــا شــريك عــن الــركني عــن القــسم بــن حــسان عــن زيــد بــن ثابــت قــال 
ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم  كتـــاب اهللا حبـــل ممـــدود بـــني الـــسماء اىل  :ّاىن تـــارك فـــيكم خليفتـــني  :ّ

  .)2(» مجاعة ذا اللفظ ورواه عن زيد بن ثابت األرض ، وعرتيت اهل بييت ، 
 ـ اســتجالب ارتقــاء الغــرف( والــسخاوي يف ) فرائــد الــسمطني ( ومــنهم احلمــوئي يف 

البـدور ( عـن امحـد والطـرباين ، ويف  ) 30احيـاء امليـت ( عن امحـد ، والـسيوطي يف ) خمطوط 
 (: يف تفــــسري قولــــه تعــــاىل  ) 60 / 2الــــدر املنثــــور ( عــــن ابــــن أيب عاصــــم ، ويف ) الــــسافرة 

ِواعتصموا بحبــل اهللا ِ ْ َ ِ ُ َِ عــن  ) 14 / 3اجلــامع الــصغري بــشرح املنــاوى (  عــن امحــد ، ويف ).  ..َْــ
عن امحد وعبد بـن محيـد بـسند ) خمطوط  ـ جواهر العقدين( امحد والطرباين ، والسمهودي يف 

( ّعــــن امحــــد والطــــرباين ، والـــــشيخاىن يف  ) 601 / 5شــــرح املـــــشكاة ( جيــــد ، والقــــاري يف 
  ـط السوى الصرا

__________________  
  .28 / 2تفسري النيسابوري ) 1(
  .181 / 5املسند ) 2(
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عـــن  ) 51 / 2الـــسراج املنـــري يف شـــرح اجلـــامع الـــصغري ( عـــن امحـــد ، والعزيـــزي يف ) خمطـــوط 
عـن ابـن أيب عاصـم ، وأيب  ) 507 / 10شـرح احيـاء العلـوم ( امحد والطرباين ، والزبيدي يف 

  .ّ والطرباينبكر ابن أيب شيبة
ّعـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم « : قـــال اهليثمـــي و ّاين تركـــت فـــيكم خليفتـــني  :ّ

) الكبـري ( رواه الطـرباين يف كتاب اهللا وأهل بيـيت ، وامـا لـن يتفرقـا حـىت يـردا علـي احلـوض ، 
  .)1(» ورجاله ثقات 

وعـن أيب سـعيد  « قال عبد الوهاب البخاري بتفسري آية املودة يف فضائل أهـل البيـتو
ّخطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  : قال 2اخلدري  ّ اىن تركت فـيكم !ايها الناس: ّ

  .)2(»  وذكر االمام امحد ابن حنبل يف مسنده مبعناه . ..الثقلني خليفتني
  .عن أيب سعيد ) 7 / 7شرح املواهب اللدنية ( رواه الزرقاىن يف و
  .ّعن الطرباين عن زيد بن أرقم ) 166/  1كنز العمال ( املتقى يف و
تفـصيل ، وعرتيت اهل بيـيت .  ..كتاب اهللا: ّاىن تارك فيكم خليفتني «  :قال املناوي و

بعد إمجـال ، بـدال او بيانـا ، وهـم اصـحاب الكـساء الـذين اذهـب اهللا عـنهم الـرجس وطهـرهم 
  .)3(» تطهريا 

  . )367  /1التفسري يف شرح اجلامع الصغري ( وكذا قال يف 
تنـــضيد العقـــود الـــسنية بتمهيـــد ( قـــول الرضـــي بـــن حممـــد احلـــسيين يف : واجلـــدير بالـــذكر 

   ....ّاىن تارك فيكم خليفتني :يف ذكر الفوائد اليت يشتمل عليها حديث ) الدولة احلسينية 
«  بـــ ان العــرتة ان أريــد ــا معناهــا احلقيقــي علــى مــا يقتــضيه التأكيــد: احلــادي عــشر « 
كــان احلــديث ايــضا يف خالفــة اهــل البيــت ، وهــذا خــالف مــا عليــه اهــل الــسنة ، » اهــل بيــيت 

  وان أريد ا املعىن اازى كان التأكيد لغوا
__________________  

  .163 / 9جممع الزوائد ) 1(
  .تفسري أنورى) 2(
  .14 / 3فيض القدير ) 3(
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 7وكالمــه . تــوهم املعــىن اــازى إذ الغالــب فيــه رفــع  ..بــالنظر اىل مــا هــو األغلــب يف التأكيــد
  .مربأ عن االشتمال على اللغو

ان مـن : ان احلديث الشريف يدل بطريق املفهوم على وعيـد عظـيم وهـو : الثاين عشر 
مل يتمسك بشيء من اخلليفتني او متسك بأحـدمها ومل يتمـسك بـاآلخر يقـع يف الـضالل ، وال 

لثاين ، إذ لو مل يكن فيه خفاء مل يقع اخلـالف ينجو منه ، مع خفاء ما هو املراد من اخلليفة ا
بـــأن املـــراد مـــن العـــرتة هـــل هـــو املعـــىن احلقيقـــي كمـــا يقتـــضيه التأكيـــد ، او املعـــىن اـــازى كمـــا 

  .» واهللا تعاىل اعلم ؟يقتضيه ما اتفق عليه اهل السنة

  السبق على أهل البيت ضالل  ـ 20
 وهـو يفيـد خالفـة .اهل بيـيت فتهلكـوفال تسبقوا ا  :6لقد جاء يف حديث الثقلني قوله 

 ـ وهـو سـيد اهـل البيـت ـ 7 ، ويدل على ان التقـدم علـى امـري املـؤمنني علـي :اهل البيت 
  .يف امر اخلالفة هالك وضالل

منقبـة ( ابو نعـيم يف : ولقد جاء هذا الكالم يف رواية حديث الثقلني عند مجاعة منهم 
) اإلنافـة ( واجلـالل الـسيوطي يف ) البحـر احملـيط ( وابـو حيـان يف تفـسريه ) خمطـوط  ـ املطهرين

جـــواهر ( والـــسمهودي يف  ) 136الـــصواعق ( وابـــن حجـــر يف  ) 60 / 2 الـــدر املنثـــور (و 
كنـز ( واملتقـى يف ) خمطـوط  ـ اسـتجالب ارتقـاء الغـرف( والـسخاوي يف ) خمطـوط  ـ العقـدين
  .م سابقاوقد تقدم بعض روايا.  ..وغريهم ) 168 ـ 166 / 1العمال 

  ) تنبيه ( 
ان قــول  ـ حــسب تــصرحيات مجاعــة مــن كبــار علمــاء أبنــاء الــسنة ـ ســيأيت ان شــاء اهللا

 علـى غـريهم يف اخلالفـة وسـائر الوظـائف : هذا يـدل علـى تقـدم أهـل البيـت 6رسول اهللا 
  . ..الدينية فانتظر



 287 .........................................................................من وجوه داللة احلديث 

« : ت االمـام يف صـفا) ايـة العقـول ( انـه قـد عـد الفخـر الـرازي يف : واجلدير بالذكر 
وهنـا صـفة « : فقـال » قـدموا قريـشا وال تقـدموها «  :حبـديث ك مـستدال لـذل» كونـه قرشـيا 

مث » قرشـيا ، وهـي عنـدنا وعنـد أيب علـى وأيب هاشـم معتـربة  ـ اى االمـام ـ وهـي كونـه: تاسـعة 
  .وقال بعد ذكر اإلمجاع» اإلمجاع والسنة : دليلنا « : قال يف مقام االستدالل 

ّ السنة فما رواه ابو بكر وكثري مـن أكـابر أصـحابه عنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم انـه واما«  ّ
: ان االلف والالم لالستغراق ، فيكون معىن احلـديث : األئمة من قريش ، ويدعى هنا : قال 

وســواء كــان املــراد منــه األمــر أو اخلــرب فانــه مينــع مــن كــون االمــام غــري . ان كـل األئمــة مــن قــريش
  :7قــال  وا العمــل بــاللفظ اال يف االمــام األعظــم ، فبقــى احلــديث حجــة فيــه ،قريــشي ، تركنــ

  .»قدموا قريشا وال تقدموها : ايضا  قال و.الوالة من قريش ما أطاعوا اهللا ، واستقاموا ألمره
وحيــث كـــان هــذا احلـــديث دلــيال علـــى لــزوم كـــون االمــام قرشـــيا ، فــان هـــذه الكلمـــات 

تدل باالولويـة علـى وجـوب  ـ : عن التقدم على أهل البيت يف النهى ـ 6الواردة عن النيب 
  . من قريش خاصة ، واحلمد هللا على ذلك:كون االمام من أهل البيت 

  محصل معنى حديث الثقلين  ـ 21
  :  6يف ذكر رسول اهللا ) تارخيه ( قال أبو نصر العتيب يف صدر ـ  1
، ممــــدوح النــــصر والظفــــر اىل أن قبــــضه اهللا جــــل ذكــــره اليــــه مــــشكور الــــسعى واألثــــر « 

مرضــى الــسمع والبــصر ، حممــود العيــان واخلــرب ، فاســتخلف يف أمتــه الثقلــني كتــاب اهللا وعرتتــه 
تعـرض الذين حيميان االقدام أن تزل ، واالحكام أن تضل والقلـوب أن متـرض ، والـشكوك أن 

 فقــد ، فمـن متــسك مـا فقــد سـلك اخليــار ، وأمــن العثـار وربــح اليـسار ، ومــن صـدف عنهمــا
َأولئك الذين اشتـروا الضاللة باهلدى فما  أساء االختيار ، وركب اخلسار ، وارتدف األدبار ـ ُْ ِ ََ  ُ َََ َْ ِ  ِ ُ  
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َرحبت جتارتـهم وما كانوا مهتدين َِ َ ْ ُ ُ ْ ُ َُ َِ ْ َ    !؟من أولئك) الدهلوي ( أليس : أقول  » ِ
يف شرح حـديث ) خمطوط  ـ املفاتيح يف شرح املصابيح( قال الشمس اخللخايل يف  ـ 2
  : الثقلني 

مسامهــا ثقلــني الن األخــذ مــا والعمــل مــا : قيــل ) شــرح الــسنة ( قــال يف . الثقلــني« 
ثقيــل ، الن الكتــاب عظــيم القــدر والعمــل مبقتــضاه ثقيــل ، وكــذا حمافظــة أهــل بيــيت واحــرتامهم 

  .»وانقيادكم هلم إذا كانوا خلفاء بعدي 
   !؟ث ال مناسبة له مبدعى أهل احلقفلينظر هل يصح القول بأن هذا احلدي

   ) :هداية السعداء ( قال الشهاب الدولت آبادي يف ـ  3
ّوملـــا رجـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــن حجـــة الـــوداع ـ اى عنـــد مـــا وادع «  ّ

السالم على من أتـى اىل هـذا املكـان ، وقـع يف احلجـيج : املصطفى املسلمني يف احلج ، وقال 
ّىت وصــل اىل خــم ـ وهــو منــزل فــأمر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ان اضــطراب وقلــق ، حــ ّ

مـن نتخـذ خليفـة : يـا رسـول اهللا : يصنعوا له من رحال اإلبل منربا ، فصعد فقـال االصـحاب 
القرآن وأوالدي من بعـدي خليفتـاي علـيكم ، مـا ان متـسكتم مـا لـن تـضلوا مـن :  قال ؟لك

ىل يــوم القيامــة ، واــم اهلــادون اىل ســبيل احلــق ، ومــن بعــدي ، فثبــت ــذا احلــديث بقــاؤهم ا
  .»متسك م مل يضل 

   !؟فلينظر هل هناك جمال الحد الن ينكر داللة هذا احلديث على خالفة أهل البيت
يف ذكـر احلـديث الثقلـني ) هداية السعداء ( قال الشهاب الدولت آبادي أيضا يف ـ  4

 :  
ّقال املصطفى صلى اهللا عليه وسل«  ولـن يفرتقـا حـىت يـردا علـي  :م يف احلديث السابق ّ
ان القرآن واوالدي يردان معـا علـى احلـوض كـى يـشهدا ملـن واالهـم وعلـى مـن : اى ، احلوض 

عاداهم ، ومن أطاع امرى من بعدي يف التمسك ومن خالفه ، وانا واقف على احلـوض انظـر 
  من يرد على مع حمبة القرآن
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  .واوالدي
 مـا وخـالف امـري فيهمـا فـان املالئكـة يـذودوم غاضـبني كمـا واما من تـرك التمـسك

يــا حممــد : فيقــال يل .  ..ايتــوين ــذا فانــه مــن أمــيت: يــذاد البعــري أو الفــرس الــضال ، فأنــادي 
انك ال تدري ام خالفوا أمـرك يف القـرآن وأوالدك وأبغـضوهم وعـادوهم عـوض ودهـم وحـبهم 

امر الناس مبتابعته ال يصري تابعا ، واملندوب اىل إمامتـه بعدوه عىن ، ومن : ، فأقول للمالئكة 
ّال يكــون مأمومــا ، وكــل علــم وكــل قــول دل علــى خمالفــة الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم فهــو  ّ

  .زندقة وشيطنة
فمــن مل يتمــسك بــالقرآن واوالد الرســول فانــه يطــرح يف النــار غــدا يــوم القيامــة وان جــاء 

  .»هد الراهب بعلم األولني واآلخرين ، وزهد ز
 أو لــيس هــذا :فلــيس حــديث الثقلــني دلــيال علــى امامـة علــي واهــل البيــت فلينظـر أ

   !؟الكالم ذما ملن تقدم عليهم
واجلــدير بالــذكر ان دولــت آبــادي ضــمن كالمــه هــذا حــديث احلــوض ، وجعــل تــاركي 

ّالتمسك مصداقا ملا جاء فيه من قول املالئكة للرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم   تـدري انـك ال: ّ
   ....ما أحدثوا بعدك

  : بعد حديث الثقلني ) خمطوط  ـ استجالب ارتقاء الغرف( قال السخاوي يف  ـ 5
ّوناهيك ذا احلديث فخرا ألهل بيت النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، ال«  ّقولـه صـلى ن ّ

 ، بيــيتانظــروا كيــف ختلفــوين ، وأوصــيكم بعــرتيت خــريا ، وأذكــركم اهللا يف اهــل  ّاهللا عليــه وســلم
علــى اخــتالف األلفــاظ يف الروايــات الــيت أوردــا يتــضمن احلــث علــى املــودة هلــم ، واإلحــسان 
إلــيهم ، واحملافظــة ــم ، واحــرتامهم وإكــرامهم وتأديــة حقــوقهم الواجبــة واملــستحبة ، فــإم مــن 
ذرية طاهرة من اشرف بيت وجـد علـى وجـه األرض فخـرا وحـسبا ونـسبا ، وال سـيما إذا كـانوا 

عني للسنة النبوية الصحيحة الواضحة اجللية ، كمـا كـان عليـه سـلفهم كالعبـاس وبنيـه وعلـي متب
   ....كرم اهللا وجهه وأهل بيته وذريته رضى اهللا عنهم
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ّوكــذا يتــضمن تقــدمي املتأهــل مــنهم للواليــة علــى غــريهم ، بــل ويف قولــه صــلى اهللا عليــه 
روا عنهما فتهلكوا وال تعلمـوهم فـإم اعلـم ال تقدموها فتهلكوا ، وال تقص ـ كما تقدم ـ ّوسلم

منكم إشارة اىل ما جاءت األحاديث الـصحيحة مـن كـون اخلالفـة يف قـريش ووجـوب االنقيـاد 
  .»هلم فيما ال معصية فيه 

  ؟بتعلق حديث الثقلني مبوضوع اخلالفة) الدهلوي ( فلينظر كيف ال يعرتف 
ّقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ن  مـن أوال بد هنا من التنبيه على أن ما ادعاه الـسخاوي ّ: 

  . ..إشارة اىل كون اخلالفة يف قريش .»ال تقدمومها فتهلكوا « 
 :ال وجــه لــه إذ ال ذكـــر لقــريش يف حــديث الثقلـــني ، وامنــا جــاء حبـــق أهــل البيـــت 

ّمــنهم خاصــة ، علــى انـــه قــد تقــدم أن مـــراده صــلى اهللا عليــه وســلم مـــ األئمــة مـــن «  :قولــه ن ّ
  . .. على وجه اخلصوص ، وهم سادات قريش امجاعا:من اهل بيته : اى » قريش 

  : بعد أن صرح مبثل كالم السخاوي املتقدم ) الصواعق ( قال ابن حجر يف  ـ 6
ّويف قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم «  دليــل علــى ان مــن تأهــل .  ..ال تقــدمومها فتهلكــوا: ّ

لــى غــريه ، ويــدل لــه التــصريح بــذلك يف منــه يف املراتــب العليــة والوظــائف الدينيــة كــان مقــدما ع
كـــل قـــريش كمـــا مـــر يف األحاديـــث الـــواردة فـــيهم ، وإذا ثبـــت هـــذا جلملـــة قـــريش فأهـــل البيـــت 
النبوي الذين هم غرة فضلهم ، وحمتد فخـرهم ، والـسبب يف متيـزهم علـى غـريهم بـذلك أحـرى 

  .)1(» ، وأحق واوىل 
والوظائف الدينية ألـيس حـديث الثقلـني إذا كانت اخلالفة من املراتب العلية ، : فلينظر 

  !؟دليال على امامة اهل البيت
بعـد ) نسيم الرياض يف شـرح الـشفاء للقاضـي عيـاض ( قال الشهاب اخلفاجي يف ـ  7
  : احلديث 

__________________  
  .136: الصواعق احملرقة ) 1(
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ّعليـه وسـلم ّوهذا كما رواه مسلم يف فـضائل آل البيـت يف خطبـة خطبهـا صـلى اهللا  « 
اما بعد ايها الناس امنا انا بشر مثلكم : وهو راجع من حجة الوداع يف آخر عمره ، قال فيها 

يوشــك ان يــأتى رســول ريب فأجيبــه ، واين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا فيــه اهلــدى والنــور ، 
 الـذي  من تفسريه ألهل بيتـه مبـا ذكـر وهـو;وفيه ما ذكره املصنف  ، فتمسكوا به واهل بييت

 هنــا ، ألنــه علــم بــالوحي مــا يكــون بعــده يف امــر اخلالفــة والفــنت ، فلــذا خــصهم 6فهــم عنــه 
  .»وحرض على رعايتهم كما اقتضاه املقام 

  !؟أليس هذا الكالم كافيا لبيان داللته على االمامة الكربى واخلالفة العظمى: فلينظر 
  : ديث الثقلني بعد ذكر ح) خمطوط  ـ ذخرية املال( قال العجيلي يف  ـ 8
وحمــــصله مــــا تقــــدم يف حمــــصل حــــديث الــــسفينة مــــن احلــــث علــــى إعظــــامهم والتعلــــق « 

حبـبلهم وحـبهم وعلمهـم واألخـذ ـدى علمـائهم ، وحماسـن أخالقهـم ، شـكرا لنعمـة مـشرفهم 
ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، ويـــستفاد مـــن ذلـــك بقـــاء الكتـــاب والـــسنة والعـــرتة اىل يـــوم القيامـــة ،  ّ

 علــيهم امنــا هـو العــارفون مـنهم بالكتــاب والــسنة إذ هـم ال يفــارقون الكتــاب والـذين وقــع احلـث
تعلمـــوا مـــنهم وال تعلمـــوهم فـــإم اعلـــم مـــنكم ، ومتيـــزوا  :حـــديث ه اىل ورود احلـــوض ، ويؤيـــد

بــذلك عــن بقيــة العلمــاء الن اهللا اذهــب عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــريا ، وشــرفهم بالكرامــات 
، وهـذا يف م ات واما اجلاهلون منهم فطريقتهم التعلم والـسؤال كغـريهالباهرات ، واملزايا املتكاثر

اخلالفة الظاهرة والوارثة للمقام االبراهيمى احملمدي ، فقد تقـدم ان اخلالفـة الباطنـة خمتـصة ـم 
وان قطب األولياء ال يكـون اال مـنهم يف كـل زمـان ومكـان ، ولـست أريـد باخلالفـة العـضوض 

 ال  ..البعــد ، امنــا املــراد اخلالفــة االصــطفائية حلفــظ الكتــاب والــسنةفــإم يبعــدون عنهــا غايــة 
  .»يفارقون ذلك اىل ورود احلوض 

  !؟)الدهلوي ( فلينظر هل يبقى بعد ذلك شك يف بطالن كالم 
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جتاهـــل واضـــح ، إذ ال  »  ..وامـــا اجلـــاهلون« : وال بـــد مـــن التنبيـــه هنـــا علـــى أن قولـــه 
جاهـل  ـ  ورد حبقهـم حـديث الـسفينة وحـديث الثقلـنيوهـم الـذين ـ :يوجد يف أهل البيت 

أصال ، اال انه امنا قال ذلك تبعا لبعض أسالفه حيـث يـذهبون اىل توسـيع دائـرة أهـل البيـت ، 
مـا هـو احلـق يف معــىن  ـ وسـيأيت يف هــذا الكتـاب أيـضا ـ )جملـد آيـة التطهـري ( ولقـد ذكرنـا يف 

  .أهل البيت
  : أيضا  ) ذخرية املآل( قال العجيلي يف  ـ 9
أمــا الــتعلم مــنهم فقــد صــح اــم . تعلمــوا مــنهم وقــدموهم ، جتــاوزوا عــنهم وعظمــوهم« 

فــال تقـدمومها فتهلكـوا وال تعلمومهــا فإمـا أعلــم  :يف حـديث الثقلـني ح معـادن احلكمـة ، وصــ
  .منكم

االمامــة الكــربى وتقــدميهم : وأمــا التقــدمي فهــم أوىل بــذلك وأحــق يف مواضــع كثــرية منهــا 
أخرج ابن سـعد عـن علـي  و.لدخول واخلروج واملشي والكالم وغري ذلك من أمور العاداتيف ا
ّأخــربىن رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســلم ان أول مـــن يــدخل اجلنــة أنـــا وأنــت واحلـــسنان  :2 ّ .

، فإذا كان األمر كما تسمع فتقـدميهم يف هـذا م من ورائك: قال ؟ قلت يا رسول اهللا فمحبونا
 وىل ، وقد تقدم عند ذكر أحوال السلف مع أهل البيـت مـا يغـىن عـن االعـادةالدار من باب أ

...  
ّوملـــا أمرنـــا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بتقـــدميهم ، فتـــأخريهم عـــن مقامـــام الـــشريفة خمالفـــة  ّ
للــشرع ، ومــن مقامــام مقارنــة القــرآن ، ودوام التطهــري مــن املعاصــي والبــدع ، امــا ابتــداء وامــا 

سك ـم ، واعتقـاد اـم سـفينة ناجيـة منجيـة ، ومـن قـال خـالف ذلـك انتهاء ، ووجـوب التمـ
ّقـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، فقـــد أخـــر مـــن قـــدم اهللا ورســـوله  امنـــا جعـــل االمـــام ليـــؤمت بـــه ،  :ّ

واملأموم أسري االمام ، واملتابعة واجبة والتقـدم عليـه حـرام ، ومـن أخـرهم عـن مقامـام فـصالته 
تقدمي يف املوضع الذي استحقه من عكس احلقائق ، فاعتربوا يـا باطلة ، وتأخري من يستحق ال

  .»اوىل األبصار 



 293 .........................................................................من وجوه داللة احلديث 

كيــف يرتــاب أحــد بعــد هــذا الكــالم وأمثالــه ، يف داللــة حــديث الثقلــني علــى : فلينظــر 
   !؟مرام أهل احلق

وجـه  ـ عنـد املتأمـل واملنـصف ـ ان كـل قـول مـن هـذه األقـوال املتقدمـة: واجلدير بالتنويـه 
  .:لة حديث الثقلني على امامة أمري املؤمنني علي وأهل البيت مستقل لدال

  داللة الحديث على خالفة أهل البيت  ـ 22
 بـنهج يـدل داللـة واضـحة علـى خالفـة أهـل 6لقد جاء حديث الثقلني عن رسـول اهللا 

  : للشيخ القندوزي قال ) ينابيع املودة ( عن كتاب ه  وهذا نص:البيت 
 عــن أبيـــه :د اهللا بــن احلـــسن اتــىب ابـــن علــي املرتـــضى عــن عبـــ) املناقــب ( ويف « 

ّخطــب جــدي صــلى اهللا عليــه وســلم يومــا فقــال بعــد مــا محــد اهللا  :جــده احلــسن الــسبط قــال  ّ
ّمعاشـر النــاس اين أدعـي فأجيــب واىن تــارك فـيكم الثقلــني كتـاب اهللا وعــرتيت أهــل : واثـىن عليــه 

قـا حـىت يـردا علـي احلـوض ، فتعلمـوا مـنهم وال بييت ، ان متسكتم ما لن تضلوا واما لـن يفرت
: تعلموهم فإم اعلم منكم ، وال ختلو األرض مـنهم ولـو خلـت النـساخت بأهلهـا ، مث قـال 

اللهم انك ال ختلى األرض من حجـة علـى خلقـك لـئال تبطـل حجتـك وال يـضل أوليـاؤك بعـد 
 وجـــل ولقـــد دعـــوت اهللا إذ هـــديتهم ، أولئـــك األقلـــون عـــددا ، واألعظمـــون قـــدرا عنـــد اهللا عـــز

تبــارك وتعــاىل أن جيعــل العلــم واحلكمــة يف عقــىب وعقــب عقــىب ويف زرعــي وزرع وزرعــي اىل يــوم 
  .)1(» القيامة ، فاستجيب يل 

  :وجه الداللة 
 االمة بالتعلم منهم دليل على أعلميتهم ألنه لو كان فيهم أعلم منهم ألمـر 6أمره  ـ 1

  .بالتعلم منه
__________________  

  .20: ينابيع املودة ) 1(
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  . تعليم أهل البيت6يه  ـ 2
واالعلميـة ال تتـصور اال ان  .فـإم أعلـم مـنكم :بقولـه م  علـى أعلميـته6تأكيـده  ـ 3

  .يكونوا معصومني عن اخلطأ والنسيان ، وقد تقدم ان االعلمية والعصمة تستلزمان االمامة
نـساخت يـدل علـى اـم قـائمون تصرحيه بعدم خلو األرض منهم وانه لـو خلـت ال ـ 4

 كان حافظا لألرض من الـزوال وأهلهـا مـن اهلـالك فكـذلك أهـل 6مقامه ، إذ كما أن وجوده 
  :وهذا يفيد االمامة باعتبارين . البيت

  .قيامهم مقامه: االول 
  .كوم أفضل أهل األرض: الثاين 

بطل حجتـك اللهم انك ال ختلى األرض من حجة على خلقك لئال ت«   :6قوله ـ  5
  :يدل على ثالثة امور » ، وال يضل أولياؤك بعد إذ هديتهم 

  .ام حجج اهللا على اخللق: االول 
  .ام السبب لبقاء احلجة وعدم بطالا: الثاين 

اــم الــسبب املبقــى ألوليــاء اهللا علــى اهلدايــة ، ولــو مل يكونــوا لــضلوا مــن بعــد : الثالــث 
  .هدايتهم

  . ..إليها العقول واالفهاموهذه مراتب عليا ال تصل 
 عـنهم بـأم األقلـون عـددا واألعظمـون قـدرا عنـد اهللا ، دليـل صـريح علـى 6تعبـريه  ـ 6

  .أفضليتهم املستلزمة المامتهم
دليـل علـى أعلميـتهم مـن غـريهم واـم .  .. ولقـد دعـوت اهللا تبـارك وتعـاىل6قولـه  ـ 7

  .باقون اىل يوم القيامة

  لثقلين  بحديث ا7احتجاج على  ـ 23
   يف جملس الشورى حبديث7لقد احتج أمري املؤمنني  ـ 1
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   ..ّالثقلني الثبات أحقيته باخلالفة يف الشورى
  : فقد قال ابن املغازيل ما نصه 

أخربنا أبو طاهر حممد بـن علـى بـن حممـد البيـع البغـدادي ، أنـا ابـو العبـاس أمحـد بـن « 
 ـ جعفر بن حممد بن سعيد األمحـسي نـا نـصرحممد بن سعيد املعروف بابن عقدة احلافظ ، نا 

نـا احلكـم بـن مـسكني نـا أبـو اجلـارود ابـن طـارق عـن عـامر بـن واثلـة ، وأبـو  ـ وهـو ابـن مـزاحم
كنــت مــع علــى يف  :ساســان ، وأبــو محــزة عــن أيب إســحاق الــسبيعي عــن عــامر بــن واثلــة قــال 

 يـستطيع عــربيكم وال الحــتجن علـيكم ممـا ال: البيـت يـوم الـشورى ، فــسمعت عليـا يقـول هلـم 
  : عجميكم بغري ذلك ، مث قال 

   ؟فيكم أحد وحد اهللا ، قبليأنشدكم باهللا أيها النفر مجيعا أ
  .اللهم ال: قالوا 
فأنـــشدكم بـــاهللا هـــل فـــيكم احـــد لـــه أخ مثـــل أخـــي جعفـــر الطيـــار يف اجلنـــة مـــع : قـــال 

   ؟املالئكة غريي
  .اللهم ال: قالوا 
حد له عم مثـل عمـى محـزة اسـد اهللا اسـد رسـوله سـيد فأنشدكم باهللا هل فيكم ا: قال 

   ؟الشهداء غريي
  .اللهم ال: قالوا 
فأنــشدكم بــاهللا هــل فــيكم أحــد لــه زوجــة مثــل زوجــيت فاطمــة بنــت حممــد ســيدة : قــال 

   ؟نساء أهل اجلنة غريي
  .اللهم ال: قالوا 
 فأنــشدكم بـاهللا هــل فـيكم أحــد لـه ســبطان مثـل ســبطي احلـسن واحلــسني ســيدي: قـال 

   ؟شباب اهل اجلنة ، غريي
  .اللهم ال: قالوا 
بـني ] يقـدم [ فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد ناجى رسول اهللا عشر مرات فقـدم : قال 

   ؟جنواه صدقة ، قبلي
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  .اللهم ال: قالوا 
 مـن كنـت مـواله فعلـى مـواله 6فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال له رسـول اهللا : قال 

   ؟ن عاداه فليبلغ الشاهد منكم الغائب ، غريىاللهم وال من وااله وعاد م
  .اللهم ال: قالوا 
 اللهــم آتــين بأحــب اخللــق 6فأنــشدكم بــاهللا هــل فــيكم أحــد قــال لــه رســول اهللا : قــال 

   ؟إليك وايل وأشدهم حبا لك وحبا يل يأكل معى من هذا الطاهر فأتاه فأكل معه غريى
  .اللهم ال: قالوا 
رجال ] غدا [ ّ ألعطني الراية 6 أحد قال له رسول اهللا فأنشدكم باهللا هل فيكم: قال 

حيــب اهللا ورســوله وحيبــه اهللا ورســوله ال يرجــع حــىت يفــتح اهللا علــى يديــه إذ رجــع غــريى منهزمــا 
   ؟غريى

  .اللهم ال: قالوا 
لتنـتهن ] وليعـة [  لبىن هليعـة 6فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال فيه رسول اهللا : قال 

] يغــشاكم [  رجــال كنفــسي طاعتــه كطــاعيت ومعــصيته كمعــصييت ، حيــصدكم او ألبعــثن إلــيكم
   ؟بالسيف ، غريى

  .اللهم ال: قالوا 
 فيــه كــذب مــن زعــم انــه حيبــين 6فأنــشدكم بــاهللا هــل فــيكم أحــد قــال رســول اهللا : قــال 

   ؟ويبغض هذا ، غريى
  .اللهم ال: قالوا 
حـــدة ثالثـــة آالف مـــن فأنـــشدكم بـــاهللا هـــل فـــيكم أحـــد ســـلم عليـــه يف ســـاعة وا: قـــال 

 مــن القليــب ، 6املالئكــة فــيهم جربئيــل وميكائيــل وإســرافيل حيــث جئــت باملــاء اىل رســول اهللا 
   ؟غريى

  .اللهم ال: قالوا 
  هذه هي : فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال له جربئيل : قال 
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  : جربئيل ] له [  انه مىن وانا منه ، فقال 6املواساة فقال رسول اهللا 
   !؟كما ، غريىانا منو

  .اللهم ال: قالوا 
مــن الــسماء ال ســيف اال ذو ] فيــه [ فأنــشدكم بــاهللا هــل فــيكم أحــد نــودي بــه : قــال 

   ؟الفقار وال فىت اال علي
  .اللهم ال: قالوا 

فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد يقاتل النـاكثني والقاسـطني واملـارقني علـى لـسان : قال [ 
   ؟ غريى6النيب 

  . ]اللهم ال: قالوا 
 اىن قاتلت على تنزيل القـرآن 6فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال له رسول اهللا : قال 

  .؟على تأويل القرآن ، غريى] يا علي [ ، وتقاتل أنت 
  .اللهم ال: قالوا 
ّفأنـشدكم بـاهللا هـل فـيكم أحـد ردت عليـه الـشمس حـىت صـلى العـصر يف وقتهـا : قـال 

   ؟غريى
  .اللهم ال: قالوا 
مــن اىب » بــراءة «  بــأن يأخــذ 6دكم بــاهللا هــل فــيكم أحــد أمــره رســول اهللا فأنــش: قــال 

   ؟انه ال يؤدى عىن إال علي ، غريى:  فقال له ؟أنزل يف شيء: بكر فقال له ابو بكر 
  .اللهم ال: قالوا 
 أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن 6فأنــشدكم بــاهللا هــل فــيكم أحــد أمــره رســول اهللا : قــالوا 

   ؟بعدي ، غرييموسى اال انه ال نيب 
  .اللهم ال: قالوا 
 ال حيبـــك اال مـــؤمن وال 6فأنـــشدكم بـــاهللا هـــل فـــيكم احـــد قـــال لـــه رســـول اهللا : قـــال 

   ؟يبغضك اال كافر ، غريى
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  .اللهم ال: قالوا 
تعلمــون انــه أمــر بــسد أبــوابكم وفــتح بــايب فقلــتم يف ذلــك فقــال فأنــشدكم بــاهللا أ: قــال 
 وال أنــا فتحــت بابــه بــل اهللا ســد أبــوابكم وفــتح بابــه ،  مــا انــا ســددت أبــوابكم ،6رســول اهللا 

   ؟غريى
  .اللهم ال: قالوا 
تعلمــون انــه ناجــاين يــوم الطــائف دون النــاس ، فأطــال ذلــك ، فأنــشدكم بــاهللا أ: قــال 

   ؟ما أنا انتجيته بل اهللا انتجاه ، غريى: فقلتم ناجاه دوننا فقال 
  .اللهم نعم: قالوا 
احلـق مـع علـي وعلـي مـع احلـق ، :  قال 6مون ان رسول اهللا تعلفأنشدكم باهللا أ: قال 

   ؟يزول احلق مع علي حيث زال
  .اللهم نعم: قالوا 
اىن تارك فيكم الثقلني كتـاب اهللا :  قال 6تعلمون ان رسول اهللا فأنشدكم باهللا أ: قال 

   ؟وعرتيت ، لن تضلوا ما استمسكتم ما ولن يفرتقا حىت يردا علي احلوض
  .لهم نعمال: قالوا 
فأنــشدكم بــاهللا هــل فــيكم أحــد وقــى رســول اهللا بنفــسه مــن املــشركني فاضــطجع : قــال 

   ؟غريى] مضطجعه [ مضجعه 
  .اللهم ال: قالوا 
فأنشدكم باهللا هل فيكم احد بارز عمـرو بـن عبـد ود حيـث دعـاكم اىل الـرباز ، : قال 

   ؟غريى
  .اللهم ال: قالوا 
ُ إنمـا يريـد ( زل اهللا فيه آية التطهري حيث يقولفأنشدكم باهللا هل فيكم احد أن: قال  ُِ ِ

ًاهللا ليذهب عنكم الرجس أهل اْلبـيت ويطهركم تطهيرا  ِ ْ َ ْ ََُ ََ ُ َ ُِ ْ َْ ْ َ  ُ ُ َْ َ ِ ِْ   .اللهم ال:  قالوا ؟ غريى)ُ
   6فأنشدكم باهللا هل فيكم أحد قال له رسول اهللا : قال 
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   ؟أنت سيد العرب ، غريى
  .اللهم ال: قالوا 
مـــا ســـألت اهللا شـــيئا اال :  فأنـــشدكم بـــاهللا هـــل فـــيكم أحـــد قـــال لـــه رســـول اهللا :قـــال 

   ؟سألت لك مثله ، غريى
  .)1(» اللهم ال : قالوا 

 لطلحة وعبـد الـرمحن بـن 7قال علي  : قال 2عن أىب ذر « : روى الشيخ القندوزى و
لثقلـــني اىن تـــارك فـــيكم ا:  قـــال 6هـــل تعلمـــون أن رســـول اهللا : عـــوف وســـعد بـــن أىب وقـــاص 

  .)2(» نعم :  قالوا ؟. ..كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت
يف املــسجد النبــوي الــشريف يف  ـ فيمــا احــتج ـ 7وهكـذا احــتج بــه أمــري املــؤمنني  ـ 2

»  قـال ذلـك 6نـشهد أن رسـول اهللا « : خالفة عثمان ، أمام مجع من الصحابة فقال كلهـم 
  .عن احلمويين ) 116 ـ 114ينابيع املودة ( رواه يف 

ــ 3 وا اهللا وأطيعــوا (: بتفــسري قولــه تعــاىل  روى القنــدوزي وـ وا أطيع ا الــذين آمن ــا أيـه ُ ي ــ ُِ َِ َ ََ َ ُــ َ َ ِ  َــ 
ْالرسول وأولي األمر منكم  َُ ْ ِ ِِ ْ َ ْ ُ َ ُ ( ويف املناقب بالسند املذكور عن سليم بن قيس اهلـاليل « :  قال

 أرىن أدىن مــا يكــون بــه العبــد :ّمسعــت عليــا صــلوات اهللا عليــه يقــول ـ وأتــاه رجــل فقــال : قــال 
  .مؤمنا ، وأدىن ما يكون به العبد كافرا ، وأدىن ما يكون به العبد ضاال

قـد ســألت فـافهم اجلــواب ـ أمـا أدىن مــا يكـون بــه العبـد مؤمنــا أن يعرفــه اهللا : فقـال لــه 
ه يف  فيقــر لــه بالطاعــة ويعرفــه امامــه وحجتــ6تبــارك وتعــاىل نفــسه فيقــر لــه بالطاعــة ويعرفــه نبيــه 

  .أرضه وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعة
__________________  

  .112املناقب البن املغازيل ) 1(
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نعــم إذا أمــر  : قــال ؟يــا أمــري املــؤمنني وان جهــل مجيــع األشــياء اال مــا وصــفت: قلــت 
  .أطاع وإذا ى انتهى

ان اهللا أمــر بــه ونــصبه : ا ــى اهللا عنــه أدىن مــا يكــون العبــد بــه كــافرا مــن زعــم أن شــيئو
  .دينا يتوىل عليه ويزعم انه يعبد اهللا الذي أمره به وما يعبد اال الشيطان

أمـا أدىن مـا يكــون العبـد بــه ضـاال أن ال يعـرف حجــة اهللا تبـارك وتعــاىل وشـاهده علــى و
  .ني صفهم يلقلت يا أمري املؤمن. عباده الذي أمر اهللا عز وجل عباده بطاعته وفرض واليته

وا أطيعوا اهللا (: الـذين قـرم اهللا تعـاىل بنفـسه ونبيـه ، فقـال : قال  َ يـا أيـها الـذين آمن ُـ ِ َ ُـَ َ َ ِ  َـ 
ْوأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم  َ َُ ْ ِ ِِ َْ ْ ُ ََ ُ  ُ ِ(.  

 يف مواضــع 6الــذين قــال رســول اهللا : جعلــين اهللا فــداك أوضــح يل ، فقــال : فقلــت لــه 
ّاىن تركـــت فـــيكم أمـــرين لـــن تـــضلوا بعـــدي ان : بـــضه اهللا عـــز وجـــل اليـــه ويف آخـــر خطبـــة يـــوم ق

كتاب اهللا عز وجل وعرتيت أهل بيـيت ، فـان اللطيـف اخلبـري قـد عهـد ايل أمـا : متسكتم ما 
كهاتني ـ ومجع مسبحته : لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض كهاتني ـ ومجع مسبحتيه ـ وال أقول 

  .)1(» ال تقدموهم فتضلوا والوسطى ـ فتمسكوا ما ، و
  :ويف هذا اخلرب فوائد عديدة نشري اىل بعضها 

  .ان معرفة األئمة واجبة وهي من اركان االميان ـ 1
  .من مل يعرفهم كمعرفته باهللا تعاىل فهو ضال ـ 2
  .أم حجج اهللا يف األرض وشهداؤه على خلقه ـ 3
  . األمران اهللا تعاىل قرم بنفسه ونبيه ، وأم أولوا ـ 4
يف حــديث الثقلــني ، ) اهــل البيــت ( يف اآليــة مــع ) اوىل األمــر ( أنــه يفهــم احتــاد  ـ 5

  .يف اآلية) اوىل األمر ( هو اظهر مصاديق لفظ ) حديث الثقلني ( وان 
__________________  
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  احتجاج االمام الحسن بالحديث  ـ 24
حبــديث الثقلــني يف  ـ بعــد بيعــة النــاس لــه باخلالفــةـــ  7لقــد احــتج االمــام احلــسن  ـ 1

عـــن هـــشام بـــن ) املناقـــب ( ويف «  :روى ذلـــك الـــشيخ القنـــدوزى فقـــال ، اثبـــات احقيتـــه ـــا 
  :  بعد بيعة الناس له باألمر فقال 7خطب احلسن بن على  :حسان قال 

طيبـون ، وحنـن حنن حزب اهللا الغالبون ، وحنـن عـرتة رسـوله األقربـون ، وحنـن أهـل بيتـه ال
 يف أمتــه وحنــن ثــاين كتــاب اهللا فيــه تفــصيل كــل شــيء ال 6أحــد الثقلــني الــذين خلفهمــا جــدي 

تفــسريه وال تظننــا تأويلــه بــل تيقنــا ] يف [ يأتيــه الباطــل مــن يديــه وال مــن خلفــه فــاملعول علينــا 
قرونـة حقائقه ، فأطيعونا فان طاعتنا مفروضة ، إذ كانت بطاعة اهللا عز وجـل وطاعـة رسـوله م

ْ يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعـوا الرسول وأولي األمـر مـنكم فـإن (: ، قال جل شأنه  َِ ْ َ َُ ْ ِ ِِـ ْ َ ْ ُ َ َ ََ ُـ َ ُ ُِ َِ ُ َ ِ  َ
ِتنازعتم في شيء فـردوه إلى اهللا والرسول  ُ  َ ِْ َِ ُ  ُ َ ٍ ْ َ ِ ُ ْ َ ِ ولو ردوه إلـى الرسول وإلـى (:  وقال عز وجل )َ َِ َ َِ ُـ ْ َ َُ 

َأولي األ ْ ِ ْمر منـهم لعلمه الذين يستـنبطونه منـهم ُ ْ َ ُْ ُْ ْ ِْ ُِ َ َُ ُ ِ َ َ ِ  ََِ ِ  واحذروا اإلصغاء هلتاف الشيطان فانه لكم )ْ
  .)1(» عدو مبني 

  :وفيه براهني قاطعة على املطلوب 
يــدل علــى أفــضليتهم ، وهــي دليــل االمامــة ،  »حنــن حــزب اهللا الغــالبون «  :قولــه  ـــ 1

ُ ومن يـتـول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم (: اىل كما ان فيه إشارة اىل قوله تع ُـ ِ َ َْ ُ ِـَ  َِ ُ َ ُ َ ْ ََ َِ  َ َ َ ََ 
َاْلغالبون  ُِ(.  
ــــ 2 ــــه إميــــاء اىل :يثبــــت أفــــضليتهم  »وحنــــن عــــرتة رســــوله األقربــــون «  :قولــــه  ـ  وفي

  . يف فضل العرتة6األحاديث الواردة عنه 
ـــ 3 ـــه الطيبـــون «  :قولـــه  ـ ـــة التطهـــري يف فيـــه إ »وحنـــن أهـــل بيت ميـــاء لطيـــف اىل نـــزول آي

  .حقهم ، وال خيفى داللتها على عصمتهم وإمامتهم
__________________  
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ينــادى بداللــة »  يف أمتــه 6وحنــن أحــد الثقلــني اللــذين خلفهمــا جــدي «  :قولــه ـــ  4
  .:حديث الثقلني على إمامتهم 

يه تفـصيل كـل شـيء ال يأتيـه الباطـل مـن بـني يديـه وحنن ثاىن كتاب اهللا ف«  :قوله ـ  5
فيه إشـارة اىل أعلميـتهم وعـصمتهم أيـضا ، إذ كمـا ان يف القـرآن تفـصيل كـل » وال من خلفه 

شـيء ففــيهم كـذلك تفــصيل كـل شــيء باعتبـار اــم ثانيـة ، ومــن كـان هكــذا وجـب ان يكــون 
  .يت ، وهذا معىن العصمةأعلم من غريه ، وكما ان القرآن مصون من الباطل فكذا أهل الب

حنــن ثـــاىن كتـــاب اهللا ، : هــو كنتيجـــة لقولـــه » فــاملعول علينـــا يف تفـــسريه «  :قولـــه ـــ  6
ويدل على أعلميتهم ، ويفيد وجوب االقتداء م ، وان كل تفـسري جـاء عـن غـريهم كـان مـن 

  .غري اهله
ــ  7  يــدعى ذلــك فيــه تعــريض بليــغ مبــن» وال تظننــا تأويلــه بــل تيقنــا حقائقــه «  :قولــه ـ

  .وليس فيه ، وتصريح بأعلميتهم
ـــ  8 فأطيعونـــا فـــان طاعتنـــا مفروضـــة إذ كانـــت بطاعـــة اهللا عـــز وجـــل وطاعـــة «  :قولـــه ـ

  .فيه وجوه تدل على إمامتهم ووجوب طاعتهم ال ختفى على أويل األلباب» رسوله مقرونة 
وا أطيع(: استشهاده بقوله عـز وجـل  ـ 9 ُـ يـا أيـها الـذين آمن ِ َ ُـَ َ َ ِ  َـ اآليـة ظـاهر  ).  ..َوا اهللا

 ، فمــا ذكــره املفــسرون واهــل الكــالم مــن أهــل الــسنة لــصرفها عــنهم :يف نزوهلــا يف شــأم 
  .باطل

ْ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي األمر منـهم(: استشهاده بقوله عز وجل  ـ 10 َ َ َُ ْ ِ ِِ ْ َ ْ ُ ِ ِِ ُ ْ َ َُ..  .
( نازلـة يف شـأم وهـم املـراد مـن  ـ يـة الـسابقةكاال ـ  يؤكـد مـراده وحيقـق مطلوبـه ، فإـا أيـضا)

   ..فيها كذلك) أويل األمر 
حبـديث الثقلـني ، فيمـا  ـ فيمـا احـتج ـ  يف خطبـة لـه7هكـذا احـتج االمـام احلـسن  وــ 2

  .)1(رواه الشيخ القندوزي 
__________________  
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 مــع معاويــة بــن أيب 7ة صــلح االمــام احلــسن يف قــضي )تــذكرة خــواص االمــة ( جــاء يف و
مث ســار معاويــة فــدخل الكوفــة ، فأشــار عليــه عمــرو بــن العــاص أن يــأمر « : ســفيان مــا نــصه 

أيهـا : قـم فاخطـب ، فقـام وخطـب فقـال : ّاحلسن فيـصعد املنـرب وخيطـب ليظهـر عيـه ، فقـال 
يكم أذهـــب اهللا عنـــا  ان اهللا هـــداكم بأولنـــا وحقـــن دمـــاءكم بآخرنـــا وحنـــن أهـــل بيـــت نبـــ!النـــاس

 (« : ّالرجس وطهرنا تطهـريا ، وان هلـذا األمـر مـدة ، والـدنيا دول ، وقـد قـال اهللا تعـاىل لنبيـه 
ٍوإن أدري لعله فتـنة لكم ومتاع إلى حين  ِ ِ  ٌِ َْ َ ْ َُ َ ٌَ َ ِ ُ َ ِ ْ َ فضج الناس بالبكـاء فالتفـت معاويـة اىل عمـرو  » )ْ

  .حممدحسبك يا ابا : وقال هذا رأيك ، مث قال للحسن 
حنن حزب اهللا املفلحـون وعـرتة رسـوله املطهـرون وأهـل بيتـه الطيبـون  :يف رواية أنه قال و

 فــــيكم ، فطاعتنــــا مفروضــــة مقرونــــة 6الطــــاهرون ، وأحــــد الثقلــــني الــــذين خلفهمــــا رســــول اهللا 
وا اهللا وأطيعــوا (: بطاعــة اهللا ، قــال اهللا عــز وجــل  وا أطيع ا الــذين آمن ُ يــا أيـه ُِــ َِ َ ََ َ ُــ َ َ ِ  ــ َ  ي ِــالرسول وأول ُ َ َ ُــ 

ِاألمر منكم فإن تنازعتم في شيء فـردوه إلـى اهللا والرسـول  ُ  َ ْ ِْ َِ ُِ  ُ َ ٍَ ْ َ ِ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ ِ َْ  وان معاويـة دعانـا اىل أمـر لـيس )ْ
فيه عز وال نصفة ، فان وافقتم رددناه عليـه وخاصـمناه اىل اهللا تعـاىل بظـىب الـسيوف وأن أبيـتم 

  .)1(» البقية البقية  : قبلناه ، فناداه الناس من كل جانب

  حديث الثقلين على لسان ابن العاص  ـ 25
 يف 7لقـــد ذكـــر عمـــرو بـــن العـــاص حـــديث الثقلـــني يف مجلـــة مـــن فـــضائل أمـــري املـــؤمنني 

   :وإليك نصه كما رواه اخلوارزمي . كتاب أرسله اىل معاوية بن أيب سفيان
ّمــن عمــرو بــن العــاص صــاحب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم «  اىل معاويــة ابــن أيب ّ
أمـــا بعـــد فقـــد وصـــل كتابـــك فقرأتـــه وفهمتـــه ، فأمـــا مـــا دعـــوتين اليـــه مـــن خلـــع ربقـــة : ســـفيان 

  اإلسالم من عنقي والتهور يف الضاللة معك وإعانيت إياك على 
__________________  
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ّل اهللا صــلى اهللا عليــه الباطــل واخــرتاط الــسيف علــى وجــه علــي بــن أيب طالــب وهــو أخــو رســو
ّوســلم ووصــيه ، ووارثــه ، وقاضــى دينــه ، ومنجــز وعــده ، وزوج ابنتــه ســيدة نــساء أهــل اجلنــة ، 

   ..وأبو السبطني احلسن واحلسني سيدي شباب اهل اجلنة فلن يكون
أما ما قلت انك خليفة عثمان فقد صدقت ، ولكـن تبـني اليـوم عزلـك عـن خالفتـه ، و

   ..خالفتكوقد بويع لغريك وزالت 
ّأما ما عظمتين ونسبتين اليه من صحبة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم واين صـاحب و ّ

   ..جيشه ، فال أغرت بالتزكية ، وال أميل ما عن امللة
ّأمـــا مـــا نـــسبت أبـــا احلـــسن أخـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ووصـــيه اىل احلـــسد و ّ

   ..أنه أشالهم على قتله فهذا غوايةوالبغي على عثمان ومسيت الصحابة فسقة وزعمت 
ّوحيــك يــا معاويــة أمــا علمــت ان ابــا حــسن بــذل نفــسه بــني يــدي رســول اهللا صــلى اهللا 
ّعليــه وســلم ، وبــات علــى فراشــه ، وهــو صــاحب الــسبق اىل اإلســالم واهلجــرة ، وقــد قــال فيــه 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم هـو مـىن وانـا منـه وهـو مـين مبنزلـة هـارون مـن  موسـى اال أنـه ال ّ
ّنيب بعدي ، وقد قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير خم  أال من كنت مـواله : ّ

فعلــي مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه وانــصر مــن نــصره واخــذل مــن خذلــه ، وهــو 
رســوله ، ألعطــني الرايــة غــدا رجــال حيــب اهللا ورســوله وحيبــه اهللا و:  يــوم خيــرب 7الــذي قــال فيــه 

: ( اللهم ائتين بأحب خلقك إليك ، فلما دخل عليه قال :  يوم الطري 7وهو الذي قال فيه 
ّايل ايل  علــي امــام الــربرة ، وقاتــل الفجــرة ، منــصور مــن نــصره ، : وقــد قــال فيــه يــوم النــضري ) ّ

ّوأكـد القـول عليـك وعلـي وعلـى ) ّعلـي ولـيكم مـن بعـدي (  :خمذول من خذله وقد قال فيـه 
انـا : كتاب اهللا عز وجل وعـرتيت ، وقـد قـال : ّاىن خملف فيكم الثقلني : يع املسلمني وقال مج

   ....مدينة العلم وعلي باا
  قد علمت يا معاوية ما أنزل اهللا تعاىل من اآليات املتلوات يف فضائله و
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ون بالنــذر(: الــيت ال يــشرك فيهــا احــد كقولــه تعــاىل  ِ يوف ْ ِ َ ـ ُـ ي ..ُ ِــ إنمــا ول َ ِ ذين َكم اهللا ورســوله وال ِ ــ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُ
َآمنوا الذين يقيمون الصالة ويـؤتون َُ ْ ُ ُ ََ َُ  ِ َِ  َ الزكـاة وهم راكعـون أُ َ ُ ِ ْ ُـَ َ  ُفمن كـان علـى بـيـنـة من ربـه ويـتـلوه ُـَ َْ ْ َ َْ َ َِـ ٍ ِـ َ َ َ

ِشاهد منه رجاٌل صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه  َْ َ َ ُ َ َْ ُ َ ِ ُ ِ ٌ ْ قل ال أسئـلكم ( : 7 وقال اهللا تعاىل لرسوله )ِ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ
ه أجــرا إال اْلمــودة فــي اْلقربــى  ْعلي َُ ِ َِ  ََ  ِ ً ْ َْــ أمــا ترضــى ان يكــون ســلمك  : 6 وقــد قــال رســول اهللا )َ

مـن أحبـك فقـد :  يـا ابـا حـسن ؟سلمي وحربك حريب ، وتكون أخي ووليي يف الدنيا واآلخرة
. ن أبغـضك أدخلـه النـارأحبين ، ومن أبغضك فقد ابغضىن ، ومن أحبـك ادخلـه اهللا اجلنـة ومـ

ّوكتابك يا معاوية الذي كتبت وهذا جوابه ليس مما ينخدع بـه مـن لـه عقـل أو ديـن ، والـسالم 
 «)1(.  

  الحسن البصري وحديث الثقلين  ـ 26
 ـ وهــو مــن كبــار التــابعني واســالف اهــل الــسنة العظمــاء ـ لقــد ذكــر احلــسن البــصري

:  ، ذكر ذلك ابن اىب احلديـد حيـث قـال 7نني حديث الثقلني ضمن فضائل ملوالنا امري املؤم
 ـ وكان يظن به االحنراف ومل يكـن كمـا يظـن 2سئل احلسن عن علي  :وروى الواقدي قال « 

  : ـ فقال 
ائتمانه على براءة ، وما قال له يف غزوة تبـوك فلـو : ما أقول فيمن مجع اخلصال األربع 

الــثقالن كتــاب اهللا وعــرتيت ، وانــه مل  : 6 كــان غــري النبــوة شــيء يفوتــه الســتثناه ، وقــول النــيب
  .)2(» يؤمر عليه أمري قط وقد أمرت األمراء على غريه 

 ويبطــل خالفــة 7 ابــا بكــر يثبــت امامــة امــري املــؤمنني 6وظــاهر ان إرســاله بــرباءة وعزلــه 
  وقد تكفلت كتب أهل احلق.  ..غريه

__________________  
  .130 ـ 128املناقب للخوارزمي ) 1(
  .95 / 4شرح ج البالغة ) 2(
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  .)تشييد املطاعن ( إيضاح ذلك بالتفصيل ، ال سيما كتاب 
ـــة دليـــل آخـــر علـــى إمامتـــه   كمـــا بينـــا ذلـــك حبمـــد اهللا تعـــاىل يف الـــد 7وحـــديث املنزل

  .اخلاص به
ايـضا مـن مجلـة األدلـة الرصـينة » وقد أمرت األمـراء علـى غـريه « وعدم تأمري أحد عليه 

  .ّإمامته عليه الصالة والسالمالقاطعة على 
  .مث عد حديث الثقلني مع هذه دليل على إمامته ، وشاهد على خالفته بال فصل

والــيت تفيــد  ـ وقــد ذكرنــا طرفــا منهــا ـ هــذا باالضــافة اىل الوجــوه الكثــرية الــيت ال حتــصى
  .6 على ضوء حديث الثقلني املتواتر القطعي الصدور من رسول اهللا 7إمامته 

ان حـديث الثقلـني ال : أو ومهـه يف قولـه ) الـدهلوي ( قدار كاف لتبيني كـذب وهذا امل
   ..ربط له باالمامة الكربى

  .واحلمد هللا رب العاملني ، وهو ويل التوفيق



 

  دحض المعارضة 

ّعليكم سنتى وسنة الخلفاء: بحديث  ّ.. .  
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ّ صـلى قولـهو وعلى فرض التسليم بذلك ، فهناك حديث صحيح يعارضه وهـ« : قوله 
علـــيكم بـــسنيت وســـنة اخللفـــاء الراشـــدين املهـــديني مـــن بعـــدي ، متـــسكوا ـــا  :ّاهللا عليـــه وســـلم 

  .»وعضوا عليه بالنواجذ 
  :ان هذه املعارضة باطلة لوجوه : أقول 

  الحديث من متفردات العامة ـ 1
ال  ـ ان هـذا احلـديث مـن متفـردات أهـل الـسنة ، فهـو حـىت لـو بلـغ مـن الـصحة مـا بلـغ

  .إياه خروج على آداب املناظرة) الدهلوي ( الحتجاج به ، فذكر يليق ل

  احتجاجه به ينافي ما التزم به  ـ 2
  ) :التحفة ( ان احتجاجه ذا احلديث خيالف ما التزم به ، ألنه قال يف كتابه هذا 
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ولقد التزمت يف هذه الرسـالة أن ال انقـل يف بيـان مـذهب الـشيعة وأصـوله ومـا خيـص « 
  .».  ..ن كتبهم املعتربةبه اال م

علــيكم  « بروايــةه وعلــى هــذا فــان متــسك.  ..ومبثــل هــذا صــرح يف مواضــع عديــدة منــه
فيكـون ناكثـا عهـده .  ..مقابل حديث الثقلني غري صحيح ، ومناف ملا التزم بـه» .  ..بسنيت

   ....، وخملفا وعده

  احتجاجه به ينافي كالم والده  ـ 3
احلــديث يف هــذا املقــام خمــالف أيــضا ملــا أفــاده والــده يف ــذا ) الــدهلوي ( ان احتجــاج 

وال نشتغل يف هذه الرسالة بأجوبة االماميـة والزيديـة ، « : فلقد قال فيه ) قرة العينني ( كتابه 
  .»وأمثاهلما ) الصحيحني ( فان ملناظرم منهجا آخر ، ال بأحاديث 

لــصحيحني يف البحــث مــع انــه إذا كــان والــده متجنبــا ذكــر أحاديــث ا: أضــف اىل هــذا 
وال أثـر » .  ..علـيكم بـسنيت« ان يتمسك حبديث ) الدهلوي ( االمامية ، فكيف يصح من 

  !؟له يف الصحيحني

  بطالن احتجاجه على ضوء كالم تلميذه  ـ 4
) الـشوكة العمريـة ( رشـيد الـدين خـان الـدهلوي صـرح يف كتابـه ) الـدهلوي ( ان تلميذ 
  : يف كالم له بقوله 

يكــون رواة فرقــة معتمــدين عنــدها وهــم لــدى غريهــا جمروحــون ، وهلــذا فــان كــل فقــد « 
  .ّفرقة ترى رواياا مسلمة واالخبار املروية عند الفرقة املخالفة ضعيفة

وهذا واضح ، الن الشيعة االماميـة يقـدحون يف أخبـار الفـرق املخالفـة هلـا ، وبـاالخص 
قاصــدهم وعقائــدهم ، فــان هــذه عنــدهم مقدوحــة يف االخبــار الــيت يرويهــا أبنــاء الــسنة تروجيــا مل

  .»بطريق أوىل 
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  انه مما أعرض عنه الشيخان  ـ 5
ــــسنيت وســــنة اخللفــــاء«  :ان حــــديث  حــــديث أعــــرض عنــــه البخــــاري » .  ..علــــيكم ب

واعراضــهما عــن حــديث دليــل يف رأي مجهــور أهــل الــسنة . ومــسلم ومل خيرجــاه يف الــصحيحني
يف ) حــديث الطــري ( لمــام الــصرحية يف ذلــك يف جملــد علــى وضــعه ، وقــد أوردنــا شــطرا مــن ك

  .رد حديث االقتداء

  انه مقدوح سندا ـ 6
لوجــد رجالــه » .  ..علــيكم بــسنيت وســنة اخللفــاء«  :حــديث د انــه لــو تتبــع اخلبــري ســن

جمــروحني مطــروحني عنــد نقــاد أهــل الــسنة ورجــال احلــديث ، وعلــى ذلــك فــان دعــوى صــحته 
  .باطلة

 سـنن (و )  سـنن الرتمـذي (و ) سـنن أيب داود (  احلديث أوال من هذا واين ناقل هذا
  : مث أذكر أقواهلم يف رجاله ) ابن ماجة 

حــدثنا أمحـــد بــن حنبــل نـــا الوليــد بــن مــسلم نـــاثور بــن يزيــد حـــدثين « : قــال ابــو داود 
ـــد بـــن معـــدان حـــدثين عبـــد الـــرمحن بـــن عمـــرو الـــسلمي وحجـــر بـــن حجـــر ، قـــاال  أتينـــا  :خال

وك لـتحملهم (: سـارية ـ وهـو ممـن نـزل فيـه قولـه تعـاىل العرباض بـن  ْ وال علـى الـذين إذا مـا أتـ َُ َْ َ َِ َ ِ ْ ََـ ِ َ ِ  َ
ِقـلت ال أجد ما أحملكم عليه  ْ َْ َُ ْ ُ ِ َ َُ ِ َ ْ   .أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسني : ـ فسلمنا وقلنا )ُ

ّصــلى بنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ذات يــوم ، مث أقبــ: فقــال العربــاض  ّ ل علينــا ّ
ســول يــا ر: فوعظنـا موعظــة بليغــة ، ذرفــت منهــا العيــون ، ووجلــت منهــا القلــوب ، فقــال قائــل 

أوصــيكم بتقــوى اهللا والــسمع والطاعــة :  فقــال ؟ذا تعهــد إلينــااهللا كــان هــذه موعظــة مــودع فمــا
وان كــان عبــدا حبــشيا ، فانــه مــن يعــيش مــنكم بعــدي فــسريى اختالفــا كثــريا ، فعلــيكم بــسنيت 

لفاء الراشدين املهديني متسكوا ا وعضوا عليهـا بالنواجـذ ، وإيـاكم وحمـدثات األمـور وسنة اخل
  .)1(» ، فان كل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة 

__________________  
  .280 / 4سنن أىب داود ) 1(
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حــدثنا علــي بــن حجــر نــا بقيــة بــن الوليــد عــن حبــري بــن ســعيد عــن « : وقــال الرتمــذي 
  .مثله» ن عبد الرمحن بن عمرو السلمي عن العرباض ابن سارية خالد بن معدان ع

هذا حديث حسن صحيح ، قد روى ثور بـن يزيـد عـن خالـد بـن « : مث قال الرتمذي 
ّمعــدان عــن عبــد الــرمحن بــن عمــرو الــسلمي عــن العربــاض بــن ســارية عــن النــيب صــلى اهللا عليــه 

نـا أبـو عاصـم عـن :  واحـد قـالوا ّوسلم حنو هذا ، حدثنا بـذلك احلـسن بـن علـي اخلـالل وغـري
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عـن عبـد الـرمحن ابـن عمـرو الـسلمي عـن العربـاض بـن سـارية 

ّعن النيب صلى اهللا عليه وسلم ّ.  
والعرباض بن سارية يكىن أبا جنـيح ، وقـد روى هـذا احلـديث عـن حجـر بـن حجـر عـن 

ّعرباض بن سارية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حن   .)1(» وه ّ
حـدثنا عبـد اهللا بـن أمحـد بـن بـشر بـن ذكـوان الدمـشقي ثنـا الوليـد « : وقال ابـن ماجـة 

مسعــت : حــدثين حيــىي بــن أيب املطــاع قــال  ـ يعــين ابــن زبــر ـ بــن مــسلم ثنــا عبــد اهللا بــن العــال
  .مثله» .  ..العرباض بن سارية يقول
حاق بن ابـراهيم الـسواق حدثنا امساعيل بن بشر بن منصور وإس« : مث قال ابن ماجة 

قال ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية بن صاحل عن ضمرة ابن حبيب عن عبد الرمحن بـن 
  .مثله» .  ..عمرو السلمي انه مسع العرباض بن سارية يقول

حـدثنا حيـىي بـن حكـيم ثنـا عبـد امللـك بـن الـصباح املـسمعي ثنـا ثـور بـن يزيـد « : وقال 
  .)2(» .  ..لرمحن بن عمرو عن العرباض بن ساريةعن خالد بن معدان عن عبد ا
__________________  

  .44 / 5صحيح الرتمذي ) 1(
  .باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني. 17 ـ 15 / 1سنن ابن ماجة ) 2(
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  النظر في رجال الحديث  ـ 7
  :ّومن تتبع كلمات علماء الرجال علم أن أكثر رجاله مضعفون 

  ن سارية الصحابي اما العرباض ب
وهــو الــذي عليــه مــدار هــذا احلــديث فــال شــك يف كونــه كــذابا ، إذ كــان يــدعي انــه ربــع 
اإلســالم ، هــذا باطــل حمــض ، وكــذب حبــت ، ال يــشك يف ذلــك وال يرتــاب مــن وقــف علــى 

  .اآلثار واألحاديث املذكورة يف كتب أهل السنة ، يف ذكر السابقني اىل اإلسالم
أنـا ربـع اإلسـالم ، وهـذا مـا دعـى : بن عبسة ايضا كان يقـول ان عمرو : ومن الغريب 

واحلـال ان دعـوى كـل » ال نـدري أيهمـا اسـلم قبـل صـاحبه « : حممد بن عـوف اىل أن يقـول 
  .منهما بالنظر اىل تكذيب أحدمها اآلخر باطلة

كــل واحــد مــن العربــاض ابـــن : قــال حممــد بــن عــوف « : قــال ابــن حجــر العــسقالين 
  .)1(» أنا ربع اإلسالم ، ال ندري أيهما أسلم قبل صاحبه : عبسة يقول سارية وعمرو بن 

ّعتبــة خــري مــىن ســبقين اىل النــيب صــلى اهللا عليــه « وممــا يــدل علــى كــذب العربــاض قولــه 
  .»ّوسلم بسنة 

أخربنـا ابـو ياسـر « : فقد قال ابن األثري وابن حجر واللفظ لألول برتمجة عتبة بن عبد 
عـن عبـد اهللا بـن أمحـد قـال حـدثين أىب ، حـدثنا احلكـم بـن نـافع ، حـدثنا بـن هبـة اهللا بأسـناده 

عربـاض : كان عتبة يقـول : امساعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح ابن عبد قال 
  .)2(»  بسنة 6عتبة خري مين سبقين اىل النيب : خري مين ، وعرباض يقول 

__________________  
  .447 / 2بة  ، االصا362 / 3اسد الغابة ) 1(
  .7 / 174ذيب التهذيب ) 2(
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صــحيحا لكــان عتبــة بــن عبــد » أنــا ربــع اإلســالم « وظــاهر أنــه لــو كــان قــول عربــاض 
ّبنـاء علـى قولـه الثـاين عتبـة بـن عبـد خـري مـين سـبقين اىل النـيب صـلى  ـ الـذي سـبقه اىل اإلسـالم

 الكثـرية تكـذب هـذا املعـىن  وعالوة على أن األحاديث!!ثالث اإلسالم ـ ّاهللا عليه وسلم بسنة
  .، فانه مل يقل أحد عن عتبة بأنه ثالث اإلسالم

  .باطل ، من هذه اجلهة ايضا» أنا ربع اإلسالم « وعلى ذلك فان قول العرباض 
  : ما نقله ابن األثري برتمجة عتبة فقال ا ومما يدل على كذبه أيض

  : قال روى امساعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبد « 
، ولقـد ه ّ إذا أتاه رجـل ولـه االسـم ال حيبـه حولـ6كان النيب  قال عتبة بن عبد السلمى

  .)1(» أتيناه وانا لسبعة من بىن سليم أكربنا العرباض بن سارية فبايعناه مجيعا 
« وكذبـه يف قولـه عـن عتبـة » انـا ربـع اإلسـالم « يثبـت كذبـه يف قولـه  ـ كمـا تـرى ـ فانـه

ّقين اىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بسنة عتبة خري مين سب ّ«.  

  اما عبد الرحمن بن عمرو السلمى و
  .وهو راوي اخلرب عن العرباض ، فانه على ما نص عليه ابن القطان جمهول كما سيأيت

  اما حجر بن حجرو
حجــر بــن حجــر الكالعــى مــا « :  فقــد قــال الــذهيب  ..وهــو راويــه عــن العربــاض ايــضا

   معدان حبديث العرباض مقروناحدث عنه سوى خالد بن
__________________  

  .362 / 3اسد الغابة ) 1(
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  .)1(» بآخر 
ويقــصد مــن حــديث العربــاض احلــديث الــذي حنــن بــصدد تــضعيفه ، ومــن اآلخــر عبــد 

  .الرمحن السلمي ، وستعرف ما فيه
  .)2(» قال ابن القطان ال يعرف « : وقال ابن حجر العسقالين برتمجته 

 ظـــاهر 7وادحــه انــه مــن أهــل محـــص ، وعــداء أهــل محــص ألمــري املــؤمنني ومــن مجلــة ق
  .بالتفصيل) مدينة العلم ( ّوقد أثبتنا ذلك يف جملد حديث .  ..معروف

  اما خالد بن معدان و
خالـد « ] ـذيب التهـذيب [ فمما يدل على سقوطه كونه مـن اهـل محـص ، كمـا يف 

  .)3(» لشامي احلمصي بن معدان بن اىب كريب الكالعى أبو عبد اهللا ا
انـــه كـــان مـــن أعـــوان يزيـــد بـــن معاويـــة وصـــاحب شـــرطته كمـــا قـــال : ومـــن مجلـــة خمازيـــه 

  : الطربي برتمجته 
حــدثين ابــو جعفــر احلمــداين عــن حممــد ابــن داود : حـدثين احلــارث عــن احلجــاج قــال « 

كان خالـد بـن معـدان صـاحب شـرطة يزيـد بـن معاويـة : مسعت عيسى بن يونس يقول : قال 
  .)4(» وكان خالد غري متهم فيما روى وحدث من خرب يف الدين ، 

 إذ كون الرجل صاحب شرطة يزيـد  ..وما ادعاه عيسى بن يونس يف ذيل كالمه باطل
   ..بن معاوية يكفي حجة على سقوطه وعدم االعتماد عليه يف مجيع أخباره

__________________  
  .466 / 1ميزان االعتدال ) 1(
  .214 / 2يب ذيب التهذ) 2(
  .3 / 118ذيب التهذيب ) 3(
  .ذيل املذيل للطربي) 4(
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  اما ثور بن يزيدو
وهـــو راوي اخلـــرب عـــن خالـــد ، فهـــو مقـــدوح كـــذلك ، ألنـــه مـــن أهـــل محـــص كمـــا ذكـــر 

  .)1(» ثور بن يزيد الكالعى أبو خالد احلمصي « : الذهيب 
وكـان جـده قتـل يـوم « فقـد قـال ابـن حجـر العـسقالين .  ..7وألنه كان ال حيـب عليـا 

  .»ال أحب رجال قتل جدي : صفني مع معاوية ، فكان ثور إذا ذكر عليا قال 
 وهـــو ال ينكـــر ذلـــك ، فقـــد قـــال ابـــن حجـــر 7وألنـــه كـــان جيـــالس الـــذين يـــسبون عليـــا 

وكـانوا جيلـسون ويـسبون علـي بـن  ـ أزهـر احلـرازى ، وأسـد بـن وداعـة ، ومجاعـة« : العـسقالين 
  .)2(» ّال يسبه ، فإذا مل يسب جروا برجليه أيب طالب ، وكان ثور 
كان ثور يـرى القـدر : قال امحد بن حنبل « :  قال الذهيب برتمجته  ..وألنه كان قدريا

أدرك أهـل محـص : وكان أهل محص نفـوه وأخرجـوه ، وقـال أبـو مـسهر عـن عبـد اهللا بـن سـامل 
جـــر يف ـــذيب التهـــذيب ونقلـــه ابـــن ح .»وقـــد أخرجـــوا ثـــور وأحرقـــوا داره لكالمـــه يف القـــدر 

  .»وقال ابن معني كان مكحول قدريا مث رجع وثور بن يزيد قدري « : وأضاف 
كـــان « :  يف ذكـــر رجالـــه  ..وقـــال العيـــين يف شـــرح حـــديث مـــا أكـــل أحـــد طعامـــا قـــط

  .)3(» قدريا 
 تكلــم فيــه مجاعــة  ..كــان يــرى القــدر: قــال أمحــد « : وقــال الــصفي اخلزرجــي برتمجتــه 

  .)4(» بسبب ذلك 
فقد قـال ابـن  ـ وهو أحد األئمة األربعة عند أهل السنة ـ وألنه كان مذموما لدى مالك

  قدم املدينة فنهى مالك عن جمالسته ،« حجر العسقالين 
__________________  

  .374 / 1ميزان االعتدال ) 1(
  .2 / 34ذيب التهذيب ) 2(
  .187 / 11عمدة القاري ) 3(
  .154 / 1خالصة ذيب التهذيب ) 4(
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ــــه روايــــة ال يف  غرائــــب مالــــك ( وال يف ) الكتــــب الــــستة ( وال يف ) املوطــــأ ( ولــــيس ملالــــك عن
  .فما أدري أين وقعت روايته عنه مع ذمة له) للدارقطىن 

كــان األوزاعــي ســيء القــول يف ثــور وابــن إســحاق وزرعــة بــن : وقــال ســلمة بــن املعيــار 
كـان االوزاعـي يـتكلم فيـه : ال أبو مسهر وغريه وق« : وقال ابن حجر العسقالين » . ابراهيم

  .»ويهجوه 
كان حيذر عنه ويعده ممن كان فاسد املـذهب  ـ االمام الشهري ـ والن عبد اهللا بن املبارك

  :قال نعيم بن محاد قال عبد اهللا بن املبارك « : ، فقد قال ابن حجر 
  أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الطالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
  أئـــــــــــــــــــــــــــــــت محـــــــــــــــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــــــــــــن يزيـــــــــــــــــــــــــــــــد  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطلنب العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هف

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده بقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     مث قيــــ

  

  ال كثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور وكجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  
  .»كعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و  

  

« : عــن القطـــان قــوال فيـــه ، فقــد قـــال ) ــذيب التهـــذيب ( والن ابــن حجـــر روى يف 
: ثـور إذا حـدثين عـن رجـل ال أعرفـه قلـت : وقال عبد اهللا بن امحد عن أبيه عن حيـىي القطـان 

 .»هــو أصــغر مــين مل اكتبــه : تبتــه ، وإذا قــال هــو اكــرب مــين ك:  فــإذا قــال ؟أنــت اكــرب أم هــذا
كـان ال يعتمـد علـى روايـة ثـور عمـن هـو أصـغر  ـ وهو من مشاهري علماء القـوم ـ فكأن القطان

  .منه سنا

  اما الوليد بن مسلم و
« : راوي اخلرب عن ثور والواقع يف سند أيب داود فهو مطروح أيـضا ، فقـد قـال الـذهيب 

  .)1(» لس ، ورمبا دلس عن الكذابني الوليد مد: وقال ابو مسهر 
سألت أبا داود عـن صـدقة بـن : وقال أبو عبد اهللا اآلجري « : وقال فيه برتمجته أيضا 

  هو أثبت من الوليد بن مسلم ، الوليد روى عن: خالد قال 
__________________  

  .347 / 4ميزان االعتدال ) 1(
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  . أربعةمالك عشرة أحاديث ليس هلا أصل ، منها عن نافع
حــديث حفـــظ القــرآن رواه الرتمــذي ، وحديثــه عـــن أىب ه ومــن أنكــر مـــا أتــى بــ: قلــت 

ّهليعة عن عبيد اهللا بن جعفر عـن عبـد اهللا بـن أيب قتـادة عـن أبيـه ان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 
: ، وقــال أبــو حــامت  مــن قعــد علــى فــراش مغيبــة قــيض اهللا لــه يــوم القيامــة ثعبــانني :ّوســلم قــال 

  .يث باطلهذا حد
إذا قــال الوليــد عــن ابــن جــريح أو عــن االوزاعــي فلــيس مبعتمــد ألنــه يــدلس عــن : قلــت 

كــان الوليــد يأخــذ مــن ابــن الــسفر : وقــال أبــو مــسهر . كــذابني ، فــإذا قــال حــدثنا فهــو حجــة
  .قال االوزاعي :حديث األوزاعي ، وكان ابن السفر كذابا وهو يقول فيها 

قــد : قلــت للوليــد بــن مــسلم : بــن خارجــة يقــول مسعــت اهلــشيم : وقــال صــاحل جــزرة 
تروي عنه عن نافع وعنه عـن الزهـري وعنـه :  قلت ؟وكيف: أفسدت حديث االوزاعي ، قال 

عن حيىي ، وغريك ال يدخل بني االوزاعي وبني نافع عبـد اهللا بـن عـامر االسـلمي ، وبينـه وبـني 
: قلـت . ه يـروي عـن مثـل هـؤالءأنبـل االوزاعـي انـ:  قـال ؟الزهري قرة ، فمـا حيملـك علـى هـذا

فإذا روى االوزاعي عن هؤالء وهم ضعفاء مناكري فأسقطتهم وصـريا مـن روايـة االوزاعـي عـن 
  » . فلم يلتفت اىل قويل. اإلثبات ضعف االوزاعي

وقــال االمســاعيلي أخــربت عــن عبــد اهللا بــن امحــد عــن أبيــه « : وقــال ابــن حجــر برتمجتــه 
كـان الوليـد كثـري اخلطـأ ، وقـال حنبـل عـن اىب : ال املروزي امحـد كان الوليد رفاعا ، وق: قال 

كان الوليد ممن يأخذ عن ابن السفر حديث االوزاعي وكـان : مسعت أبا مسهر يقول : معني 
كـــان الوليـــد بـــن مـــسلم حيـــدث : أبـــو الـــسفر كـــذابا ، وقـــال مؤمـــل بـــن أهـــاب عـــن اىب مـــسهر 

مسعـت اهلـشيم بـن : وقـال صـاحل بـن حممـد حديث االوزاعي عن الكذابني مث يدلسها عـنهم ، 
كــان الوليــد يرســل ، يــروي عــن االوزاعــي أحاديــث عنــد : وقــال الــدارقطين .  ..خارجــة يقــول

األوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم االوزاعـي ، فيـسقط أمسـاء الـضعفاء وجيعلهـا 
  ». عن االوزاعي عن نافع وعن عطاء
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سألت أبا داود عن صدقة بن خالد فقال هو : ي وقال اآلجر« وقال ابن حجر أيضا 
أثبت من الوليد ، الوليد روى عن مالك عشرة أحاديث ليس هلا أصـل ، منهـا أربعـة عـن نـافع 

  .، وقد تقدم هذا يف األصل برتمجة صدقة بن خالد
اختلطـت عليـه أحاديـث ، مـا مسـع ومــا مل : سـألت أمحـد عـن وليـد فقــال : وقـال منهـا 

ال تلبــسوا علينــا ديننــا ، ومل : منكــرات ، منهــا حــديث عمــرو بــن العــاص يــسمع ، وكانــت لــه 
ّيثبت شيء صح يف هذا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ّ.  

  .)1(» كان رفاعا : سئل عنه أيب فقال : وقال عبد اهللا بن أمحد 

  أما أبو عاصم و
 القطـان راوي اخلرب عن ثور يف سند الرتمذي ، فهو مطعـون فيـه أيـضا ، فقـد تكلـم فيـه

] يـتكلم [ وقـال النبـايت ذكـر اليب عاصـم ان حيـىي ابـن سـعيد تكلـم « : ، قال الذهيب برتمجتـه 
  .)2(» لست حبي وال ميت إذا مل أذكر : فيك ، فقال 

  اما حسن بن على الخالل و
احللــواين وهــو راوي اخلــرب عــن أيب عاصــم عنــد الرتمــذي فمقــدوح كــذلك فقــد قــال ابــن 

وقـــال . كـــان عاملـــا بالرجـــال وكـــان ال يـــستعمل علمـــه: ال أبـــو داود وقـــ« : حجـــر العـــسقالين 
  .)3(» وكان ال ينتقد الرجال : أيضا 

بلغــين ان احللــواين قــال ال : وقــال داود بــن احلــسني البيهقــي « : وقــال ابــن حجــر أيــضا 
يرمـى يف : فسألت سلمة بن شبيب عن احللواين فقـال : قال داود . أكفر من وقف يف القرآن

  . من مل يشهد بكفر الكافر فهو كافراحلش ،
__________________  

  .11 / 154ذيب التهذيب ) 1(
  .325 / 2ميزان االعتدال ) 2(
  .2 / 303ذيب التهذيب ) 3(
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: مــا أعرفــه بطلــب احلــديث وال رأيتــه يطلبــه ، ومل حيمــده ، مث قــال : وقــال االمــام أمحــد 
  .»لثغر عنه غري راضني ، أو ما هذا معناه أهل ا: بلغين عنه أشياء أكرهه ، وقال مرة 

  اما بحير بن سعيدو
راوي اخلـرب عـن خالــد بـن معـدان أيــضا عنـد الرتمــذي فـال شـك يف ضــعفه ، إذ هـو مــن 

  . أظهر من الشمس كما مر مرارا7أهل محص ، واحنراف أهل محص عن أمري املؤمنني 
 روى عـن خالـد بـن حبري بـن سـعيد الـسحويل أبـو خالـد احلمـصي ،« : قال ابن حجر 

معــدان ومكحــول ، وعنــه امساعيــل بــن عيــاش وبقيــة بــن الوليــد وثــور بــن يزيــد وهــو مــن أقرانــه ، 
  .)1(» ومعاوية بن صاحل وغريهم 

  . )142 / 1خمتصر تذهيب ذيب الكمال ( وكذا قال الصفي اخلزرجي يف 

  اما بقية بن الوليدو
مقــــدوح ومــــذموم يف الغايــــة ، راوي اخلــــرب عــــن حبــــري بــــن ســــعيد عنــــد الرتمــــذي ، فهــــو 

وقد « : وباالضافة اىل كونه محصيا فإم ذكروا له مثالب كثرية ، قال ابن اجلوزي يف حديث 
ذكرنا ان بقية كان يروي عن اهـولني والـضعفاء ، ورمبـا أسـقط ذكـرهم وذكـر مـن رووا لـه عنـه 

 «)2(.  
  .)3(» ال حيتج ببقية : قال ابن حبان « وقال 
ة مـــدلس يـــروي عـــن الـــضعفاء ، وأصـــحابه ال يـــسوون حديثـــه وحيـــذفون بقيـــ« : وقـــال 
  .)4(» الضعفاء منه 

__________________  
  .1 / 421ذيب التهذيب ) 1(
  .109 / 1املوضوعات ) 2(
  .151 / 1املصدر ) 3(
  .218 / 1املصدر ) 4(
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س عــن ، فلــي: كــان مدلــسا ، فــإذا قــال : وقــال غــري واحــد « : وقــال الــذهيب برتمجتــه 
مســع مــن شــعبة ومالــك وغريمهــا أحاديــث مــستقيمة مث مســع مــن أقــوام : قــال ابــن حبــان . حبجــة

: وقال أبو حـامت . كذابني عن شعبة ومالك فروى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء
  .أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية: ال حيتج به وقال أبو مسهر 

ملـــا قـــرأت علـــى شـــعبة أحاديـــث حبـــري ابـــن :  يقـــول مسعـــت بقيـــة: قـــال حيـــاة بـــن شـــريح 
  .يا أبا حممد لو مل أمسعها منك لطرت: سعيد قال 

رحم اهللا بقية ما كان يبايل إذا وجد خرافـة عمـن يأخـذه : وقال أبو إسحاق اجلوزجاين 
  .»، فان حدث عن الثقات فال بأس به 

يـة قـال حـدثنا فقـد كـذب مـن قـال ان بق: قال أبو التقي اليـزين « : وقال الذهيب أيضا 
سـئل ابـن عيينـة عـن حـديث مـن : وقـال احلجـاج بـن الـشاعر . ، مـا قـال قـط اال حـدثين فـالن

وقال ابن خزمية ال أحـتج ببقيـة ، وحـدثنا . أنا أبو العجب أنا بقية بن الوليد: هذه امللح فقال 
 املنـاكري اال تومهـت ان بقيـة ال حيـدث: أمحد بن احلسن الرتمذي مسعت أمحد ابن حنبل يقـول 

  .»عن ااهيل ، فإذا هو حيدث املناكري عن املشاهري ، فعلمت من أين أتى 
حدثنا سليمان بن حممـد اخلزاعـي بدمـشق حـدثنا « : وقال الذهيب نقال عن ابن حبان 

مـن أدمـن علـى : هشام به خلد حدثنا بقية عـن ابـن جـريح عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس مرفوعـا 
الوباء ، وهـذا مـن نـسخة كتبناهـا ـذا االسـناد كلهـا موضـوعة يـشبه حاجبيه باملشط عويف من 

  .»أن يكون بقية مسعه من انسان واه عن ابن جريح فدلس عنه والتزق به 
وذكر العقيلي حدثنا حممـد بـن سـعيد حـدثنا عبـد الـرمحن بـن حكـم عـن وكيـع « : قال 

  .»ّ عليه وسلم من بقية ّما مسعت أحدا أجرأ على أن يقول قال رسول اهللا صلى اهللا: قال 
حدثنا ابن راهويه مسعت بعض أصحاب عبد اهللا قال قـال ابـن : وقال مسلم « : قال 

  ّنعم الرجل بقية لو ال انه يكين االسامي: املبارك 
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  .ويسمي الكىن ، كان دهرا حيدثنا عن أيب سعيد الوحاظي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس
قــال الــذهيب وروى .  روى بقيــة عــن عبــد اهللا منــاكري:أنبأنــا امحــد قــال : وقــال أبــو داود 

  .ّإذا مل يسم بقية شيخه وكناه فاعلم انه ال يساوي شيئا: عباس عن ابن معني قال 
وبقيــة يــذكر حبفــظ اال أنــه يــشتهى امللــح والطرائــف مــن : قــال يعقــوب الفــسوي : وقــال 

  .»األحاديث فريوي عن الضعفاء 
وبقيـة « : عبد الوهـاب بـن الـضحاك عـن شـعبة وروى الذهيب عن عمرو بن سنان عن 

  .»ذو غرائب وعجائب ومناكري 
بقيـة ال حيــتج بــه ، وروى لــه أيــضا أحاديــث : قــال عبــد احلــق يف غــري حــديث « : قـال 

  .وسكت عن تبيينها
بقيــة يــدلس عـــن الــضعفاء ويـــستبيح ذلــك ، وهـــذا ان : وقــال أبــو احلـــسن ابــن القطـــان 

  .»صح مفسد لعدالته 
قلـت نعـم واهللا صـح هـذا عنـه أنـه فعلـه وصـح عـن الوليـد ابـن مـسلم ، «  : قال الذهيب

بل وعـن مجاعـة كبـار فعلـه ، وهـذه بليـة مـنهم ، ولكـنهم فعلـوا ذلـك باجتهـاد ومـا جـوزوا علـى 
ذلــك الــشخص الــذي يــسقطون ذكــره بالتــدليس انــه تعمــد الكــذب ، هــذا أمثــل مــا يعتــذر بــه 

  .)1(» عنهم 
بقيـة وأمثالــه ان كـانوا يؤمنـون بــاهللا وخيـشونه ، لــذكروا وهـو ســخيف جـدا ، الن : قلـت 

عند التحديث اسم الرجل الضعيف الذي أسقطوه ، مصرحني بضعفه ، لئال يـضل بتدليـسهم 
  .من ال خربة له يف الرجال واحلديث

  .)2(» وبقية حمدث ضعيف « : وقال اد الفريوزابادي 
  ن حيدث عنقال حيىي بن معني كا« : وقال ابن حجر برتمجته 
__________________  

  .33 / 1ميزان االعتدال ) 1(
  .بقي: القاموس احمليط ) 2(
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  .»الضعفاء مبائة حديث قبل ان حيدث عن الثقات 
ّقال أبو حامت يكتـب حديثـه وال حيـتج بـه ، وهـو أحـب ايل مـن امساعيـل ابـن « : وقال 

  .)1(» عياش 
ا أبـا حيمـد مـا أحـسن حـديثك لكـن وروى ابن عدي عن بقية قال يل شعبة يـ« : قال 

  .ليس له أركان
مـــا أجــود حـــديثك لـــو كـــان هلـــا : ذاكـــرت محـــاد بــن زيـــد بأحاديـــث وقـــال : وقــال بقيـــة 

  .)2(» أجنحة 
 صـدوق كثـري التـدليس عـن الـضعفاء مـن الثامنـة  ..بقيـة بـن الوليـد« : وقال ابن حجر 

  .)3(» ، مات سنة سبع وسبعني 
ال املنـــذري رواه الطـــرباين مـــن روايـــة بقيـــة وفيـــه راو مل قـــ« : وقـــال املنـــاوي بعـــد حـــديث 

  .)4(» ويف اسناده من مل يسم ، وبقية مدلس : يسم قال اهليثمي تبعا لشيخه الزين العراقي 
قالـه . وبقية بن الوليد حمـدث ضـعيف يـروي عـن الكـذابني ويدلـسهم« : وقال الزبيدي 

فــسه حـافظ لكنــه يــروي عمــن دب ودرج الـذهيب يف امليــزان ، وقــال يف ذيلـه ، هــو صــدوق يف ن
لــه : ال احــتج ببقيــة ، وقــال امحــد : فكثــرت املنــاكري والعجائــب يف حديثــه ، وقــال ابــن خزميــة 

لبقيــة أحاديــث صــاحلة وخيــالف الثقــات ، وإذا روى : منــاكري عــن الثقــات ، وقــال ابــن عــدي 
  .)5(» عن غري الشاميني خلط كما يفعل امساعيل بن عياش 

__________________  
  .1 / 475ذيب التهذيب ) 1(
  .477 / 1املصدر ) 2(
  .104 / 1تقريب التهذيب ) 3(
  .109 / 1فيض القدير ) 4(
  .بقي: تاج العروس ) 5(
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  اما يحيى بن أبى المطاع و
راوي احلديث عن العرباض بن سـارية عـن ابـن ماجـة ، فانـه جمهـول عنـد ابـن القطـان ، 

وقـد اسـتبعد دحـيم « ه العرباض واسـتنكروه ، فقـد قـال الـذهيب وقد تكلم كبار العلماء يف لقائ
» لقيــه للعربــاض فلعلــه أرســل عنــه ، فهــذا يف الــشاميني كثــري الوقــوع ، يــروون عمــن مل يلقــوهم 

)1(.  
وقال أبو زرعة لـدحيم تعجبـا مـن حـديث الوليـد بـن سـليمان قـال « : وقال ابن حجر 

اهللا بن العالء ابن زبر عنه انه مسع العربـاض صحبت حيىي بن أيب املطاع ، كيف حيدث عبد : 
  .أنا من أنكر الناس هلذا ، والعرباض قدمي املوت:  قال ؟مع قرب عهد حيىي

  .)2(» وزعم ابن القطان انه ال يعرف حاله : قلت 
  .)3(» وأشار دحيم اىل ان روايته عن عرباض بن سارية مرسلة « : وقال 

  اما عبد اهللا بن عالءو
« : عن حيىي عند ابن ماجة فانه أيضا ال خيلو عن قدح ، فقد قال الذهيب راوي اخلرب 

  .)4(» ضعفه حيىي وغريه : وقال ابن حزم 

  اما ضمرة بن حبيب و
راوي اخلرب عن عبد الرمحن الـسلمي عنـد ابـن ماجـة فهـو ايـضا مطـروح ، ألنـه مـن أهـل 

، كمــا أنــه ) تهــذيب  تقريــب ال(و ) ــذيب التهــذيب ( محــص كمــا ال خيفــى علــى مــن راجــع 
  . )459 / 4تقريب التهذيب ( كان مؤذن املسجد اجلامع بدمشق 

__________________  
  .410 / 4ميزان االعتدال ) 1(
  .11 / 280ذيب التهذيب ) 2(
  .358 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .463 / 2ميزان االعتدال ) 4(
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  اما معاوية بن صالح و
قـال « جـة فقـد تكلمـوا فيـه كـذلك ، قـال الـذهيب راوي احلديث عن ضمرة عند ابـن ما

  .»ال حيتج به ، ومل خيرج له البخاري ، ولينه ابن معني : ابن حامت 
كان ابن مهدي إذا حدث حبـديث : قال الليث بن عبده قال حيىي بن معني « : قال 

  .)1(» معاوية بن صاحل زجره حيىي بن سعيد ، وكان ابن مهدي ال يبايل 
القطــان ال ] حيــىي [ ال حيــتج بــه وكــان : قــال أبــو حــامت « : عفاء وقــال وأورده يف الــض

  .)2(» يرضاه 
كـان : وقـال ابـن أيب خيثمـة والـدوري يف تارخيهمـا عـن ابـن معـني « : وقال ابن حجـر 
  .حيىي بن سعيد ال يرضاه

لـــيس مبرضـــي ، هكـــذا نقلـــه ابـــن اىب حـــامت عـــن : قـــال الـــدوري عـــن ابـــن معـــني : وقـــال 
س ذلـك يف تارخيـه ، وقـال الليـث بـن عبـده قـال حيـىي بـن معـني كـان ابـن مهـدي الـدوري ، ولـي

 وقــال ؟ايـش هـذه األحاديـث: إذا حتـدث حبـديث معاويـة بـن صـاحل زبـره حيـىي بـن سـعيد وقـال 
  .ما كنا نأخذ عنه: علي بن املعايين عن حيىي ابن معني 

  .هل أن يروى عنهما كان بأ: قال ابو صاحل الفراء عن أيب إسحاق الفزاري : وقال 
قــد محــل النــاس عنــه ومــنهم مــن يــرى انــه وســط لــيس : وقــال يعقــوب بــن شــيبة : قــال 

  .بالثبت وال بالضعيف ومنهم من يضعفه
  .)3(» وقال ابن عمار زعموا انه مل يكن يدري أي شيء يف احلديث : قال 

  هذا كله باالضافة اىل كونه من أهل محص وقاضى األندلس يف
__________________  

  .135 / 4ميزان االعتدال ) 1(
  .166 / 2املغين يف الضعفاء ) 2(
  .10 / 210ذيب التهذيب ) 3(
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قـــال ابـــن يـــونس قـــدم « : وفيـــه  ) 10 / 209ـــذيب التهـــذيب ( الدولـــة االمويـــة ، كمـــا يف 
سنة مخس وعشرين مث دخل األندلس ، فلما ملك عبد الرمحن بن معاوية باألنـدلس اتـصل بـه 

 الـشام يف بعـض أمــره ، فلمـا رجـع اليـه واله قــضاء اجلماعـة باألنـدلس ، وتـويف ســنة فأرسـله اىل
أتيــت : مثــان ومخــسني ومائــة ، وقــال ســعيد بــن أىب مــرمي مسعــت خــايل موســى بــن ســلمة يقــول 

شـيء :  قـال ؟ما هذا: فقال  ـ املالهي: قال  ـ معاوية بن صاحل ال كتب عنه فرأيت عنده أراه
  .)1(» فرتكته ومل اكتب عنه : دلس ، قال ديه اىل صاحب األن

  اما اسماعيل بن بشر بن منصورو
( شـــيخ ابـــن ماجـــة وأحـــد رجـــال احلـــديث يف طريقـــه الثـــاين ، فقـــد كـــان قـــدريا كمـــا يف 

  . )1 / 284ذيب التهذيب 
  .»تكلم فيه «  ) : 84 / 1خمتصر ذيب التهذيب ( ويف 

  اما عبد الملك بن الصباح و
 656 / 2ميزان االعتـدال ( ور يف طريقه الثالث عند ابن ماجة ففي راوي اخلرب عن ث

  .»متهم بسرقة احلديث « ) : 

  تصريح الحافظ ابن القطان ببطالنه  ـ 8
لقــد ثبــت بطــالن هــذا احلــديث حــىت صــرح بــذلك احلــافظ ابــن القطــان ، فقــد قــال ابــن 

وعظــــة صــــححه لــــه يف الكتــــب حــــديث واحــــد يف امل« : حجــــر برتمجــــة عبــــد الــــرمحن الــــسلمى 
انــه ال يــصح : قلــت وابــن حبــان واحلــاكم يف املــستدرك ، وزعــم ابــن القطــان الفاســي . الرتمــذي
  .)2(» جلهالته 

__________________  
  .10 / 211ذيب التهذيب ) 1(
  .6 / 238ذيب التهذيب ) 2(
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 6وقــد زعمــوا انــه » .  ..علــيكم بــسنيت«  حــديث ولــيس احلــديث الــذي أشــار اليــه اال
  . هذا الكالم يف سياق وعظه لالصحاب كما تقدمقال

  ترجمة ابن القطان 
   :628ولنورد نبذة من كلمام يف الثناء على احلافظ ابن القطان 

قـال األبـار .  ..ابن القطان احلافظ العالمة الناقد قاضـي اجلماعـة«  :  ـ قال الذهبي1
 مســاء رجالــه وأشــدهم عنايــة كــان مــن أبــصر النــاس بــصناعة احلــديث وأحفظهــم ال: يف ترمجتــه 

كــان معروفــا بــاحلفظ واإلتقــان ومــن أئمــة : قــال ابــن مــسدي .  ..بالروايــة ، رأس طلبــة مــراكش
 هـذا الــشأن ، مــصري األصـل مراكــشي الــدار ، كـان شــيخ شــيوخ أهـل العلــم يف الدولــة املؤمنيــة

.. . «)1(.  
كـان مـن .  ..جلماعـةابن القطان احلافظ الناقد العالمة قاضي ا«  :  ـ قال السيوطي2

أبـــصر النـــاس بـــصناعة احلـــديث وأحفظهـــم ألمســـاء رجالـــه وأشـــدهم عنايـــة يف الروايـــة ، معروفـــا 
  .)2(» .  ..باحلفظ واإلتقان

  ال اثر لهذا الحديث في الصحاح  ـ 9
انـــه علـــى فـــرض تـــسليم صـــحة هـــذا احلـــديث بطريـــق مـــن طـــرقهم ، فانـــه ال يـــصلح الن 

صـــدوره بـــاعرتاف كبـــار أئمـــتهم ، وقـــد رووه بـــالطرق يعـــارض بـــه حـــديث الثقلـــني الـــذي ثبـــت 
ـذه املثابـة ، بـل ال أثـر لـه » .  ..علـيكم بـسنيت«  :حديث س املتكاثرة جدا يف كتبهم ، ولي

  . ..يف اكثر كتبهم
__________________  

  .1407 / 4تذكرة احلفاظ ) 1(
  .494طبقات احلفاظ ) 2(
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  » مة األئ« فيه هم » الخلفاء « المراد من  ـ 10
األئمــة االثــين «  بـــ فيــه» اخللفــاء « لــو ســلمنا صــحة هــذا احلــديث فــان لنــا ان نفــسر 

ّمن أهل بيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وذلك » عشر  ّ:  
ّألنــه صــلى اهللا عليــه وســلم أطلــق يف حــديث  : أوال « كلمــة » االثــين عــشر خليفــة « ّ

ان : قـال بعـض احملققـني « :  القنـدوزى علـيهم سـالم اهللا علـيهم ، فقـد قـال الـشيخ» اخللفـاء 
ّاألحاديــث الدالــة علــى كــون اخللفــاء بعــده صــلى اهللا عليــه وســلم اثــىن عــشر قــد اشــتهرت مــن  ّ

ّفبـــشرح الزمـــان وتعريـــف الكـــون واملكـــان علـــم ان مـــراد رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه . طـــرق كثـــرية
، إذ ال ميكــن ان حيمــل هــذا األئمــة االثنــا عــشر مـن اهــل بيتــه وعرتتـه : ّوسـلم مــن حديثــه هـذا 

احلــديث علـــى اخللفــاء بعـــده مــن أصـــحابه لقلــتهم عـــن اثــىن عـــشر ، وال ميكــن ان حيمـــل علـــى 
امللوك االمويـة ، لزيـادم علـى اثـىن عـشر ولظلمهـم الفـاحش اال عمـر بـن عبـد العزيـز ولكـوم 

ّالنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال ن غري بىن هاشم ، ال يف روايـة عبـد كلهـم مـن بـين هاشـم ،  :ّ
ّ، وإخفاء صـوته صـلى اهللا عليـه وسـلم يف هـذا القـول يرجـع هـذه الروايـة ألـم ر امللك عن جاب ّ

ال حيبــون خالفــة بــين هاشــم ، وال ميكــن ان حيمـــل علــى امللــوك العباســية لزيــادم علــى العـــدد 
 قل ال أسئـلكم عليه أجرا إال(: املذكور ، ولقلة رعايتهم الية  ِ ً ْ ْ َْ َِ َ َُ َْ ُ ْ ْ اْلمودة في اْلقربى ُ َُ ِ َ   وحديث )َ

  .الكساء
ّفال بد من ان حيمل هـذا احلـديث علـى األئمـة االثـين عـشر مـن أهـل بيتـه وعرتتـه صـلى 
ّاهللا عليــــه وســــلم ألــــم كــــانوا اعلــــم اهــــل زمــــام وأجلهــــم وأورعهــــم واتقــــاهم وأعالهــــم نــــسبا 

ّتـــصلة جبـــدهم صـــلى اهللا وأفـــضلهم حـــسبا وأكـــرمهم عنـــد اهللا ، وكانـــت علـــومهم عـــن آبـــائهم م
ّعليـــه وســـلم بالوراثـــة واللدنيـــة ، كـــذا عـــرفهم أهـــل العلـــم والتحقيـــق واهـــل الكـــشف والتـــدقيق ، 

ّأي ان مــراد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم األئمــة االثنــا عــشر مــن أهــل بيتــه  ـ ويؤيــد هــذا املعــىن ّ
ا ب وغــريه ، وامــويــشهد ويرجحــه حــديث الثقلــني واألحاديــث املتكثــرة املــذكورة يف هــذا الكتــا

ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم  فمــراده ة يف روايــة عــن جــابر بــن مســركلهــم جتتمــع عليــه االمــة ،  :ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ان االمة جتتمع على اإلقرار بامامة كلهم وقت ظهور ّ  
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  .)1( » 2قائمهم املهدي 
ّألنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم عـرب عـنهم يف حـديث آخـر: وثانيا  لفـاء رواه الـسيد اخل«  بــ ّ

ّعــن علـي قـال قــال رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه « : قـائال ) املــودة يف القـرىب ( علـي اهلمـداين يف 
من أحب ان يركب سفينة النجاة ويستمـسك بـالعروة الـوثقى ويعتـصم حببـل اهللا املتـني  :ّوسلم 

فــائي وأوصــيائي فليــوال عليــا بعــدي ويعــاد عــدوه ، وليــأمت باالئمــة اهلــداة مــن ولــده ، فــإم خل
وحجـــج اهللا علـــى خلقـــه بعـــدي وســـادة أمـــيت وقـــادة األتقيـــاء اىل اجلنـــة ، حـــزم حـــزيب وحـــزيب 

  .»حزب اهللا وحزب أعدائهم حزب الشيطان 
  . )258ينابيع املودة ( ورواه عنه القندوزي يف 

ّألنــه صــلى اهللا عليــه وســلم عــرب عــنهم: وثالثــا  يف حــديث ابــن عبــاس ، » اخللفــاء «  بـــ ّ
عــن ســعيد بــن جبــري عــن عبــد اهللا بــن عبــاس «  : ـــ )فرائــد الــسمطني (  رواه احلمــوئي يف وقــد

ّقـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم  ان خلفـائي أوصـيائي وحجـج اهللا علـى اخللـق مــن  :ّ
  .بعدي االثنا عشر أو هلم أخى وآخرهم ولدي

:  قـال ؟ فمـن ولـدك:قيل . على بن أيب طالب:  قال ؟يا رسول اهللا ومن أخوك: قيل 
  .»املهدى الذي ميلؤها قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما 

 ، 7يف ذكـــر االمــام الثـــاين عـــشر ) روضـــة األحبــاب ( رواه مجــال الـــدين الــشريازي يف و
  .عن احلموئي ) 447ينابيع املودة ( والقندوزي يف 
،   عبــــد اهللايف حــــديثني روامهــــا جــــابر بــــن» اخللفــــاء «  بـــــ  عــــرب عــــنهم6ألنــــه : ورابعــــا 
هــم خلفــائي مــن بعــدي يــا جـابر وأئمــة اهلــدى بعــدي أوهلــم علــى بــن أيب .  ..«أحـدمها بلفــظ 

وا أطيعوا اهللا (:  يف جواب سؤاله عن قوله تعـاىل )ص(قاله » .  ..طالب َ يـا أيـها الـذين آمن ُـ ِ َ ُـَ َ َ ِ  َـ 
نكم  ر م وا الرســـول وأولـــي األم ْوأطيع َ َُ ْ ِـــ ِِ ـــ ْ َ ْ ُ ََ ُ  ُـــ فـــإم .  ..«:  والثـــاين بلفـــظ .)روضـــة األحبـــاب  ( )ِ

  أوليائي وجنبائي 
__________________  

  .446ينابيع املودة ) 1(
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  .)خمطوط  ـ مسند الفردوس( رواه الديلمي يف » احبائي وخلفائي و
يف حــديث آخــر رواه شــيخ اإلســالم العــز » اخللفــاء «  بـــ  عــرب عــنهم6ألنــه : وخامــسا 

 مـــرآة (و  ) 260 / 5العـــرب ( اإلطـــراء والثنـــاء عليـــه يف املـــرتجم ببـــالغ  ـ الدمـــشقي الـــشافعي
 / 2 طبقـات االسـنوي (و  ) 102 / 5 طبقـات الـسبكي (و  ) 158 ـ 153 / 4اجلنـان 
 ـ  )316 ـ 314 / 1 حـسن احملاضـرة (و  ) 440 / 2 ـ  طبقـات األسـدي(و  ) 197

   :يف حديث طويل ) رسالة فضائل اخللفاء ( رواه يف 
ة رضي اهللا عنها بفاطمة كانـت فاطمـة حتـدثها مـن بطنهـا تؤنـسها فلما محلت خدجي« 

ّيف وحدا ، وكانت تكتم ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ، فـدخل النـيب صـلى اهللا  ّ ّ
يـــا خدجيــة ملـــن  :ّعليــه وســلم يومـــا فــسمع خدجيـــة رضــى اهللا عنهـــا حتــدث فاطمــة ، فقـــال هلــا 

يـا خدجيـة أبـشرى : طـين فانـه حيـدثين ويؤنـسين قـال أحدث اجلنني الـذي يف ب:  قالت ؟حتدثني
فإا النسلة الطاهرة امليمونة ، فان اهللا تعاىل قد جعلها من نسلي وسيجعل من نـسلها خلفـاء 

  .»يف ارضه بعد انقضاء وحيه 
يف حــديث رواه مجاعــة ، » خلفــاء اهللا «  بـــ  عــرب عــنهم7الن امــري املــؤمنني : وسادســا 

و  ) 263 املناقب للخوارزمي (و  ) 158 / 10 كنز العمال (و  ) تذكرة احلفاظ: ( أنظر 
بــسنده عــن كميــل بــن زيــاد النخعــي ) احلليــة ( وهــذا لفظــه كمــا يف  ) 141 تــذكرة اخلــواص (

أخذ علي بن أيب طالـب بيـدي فـأخرجين اىل ناحيـة اجلبانـة ، فلمـا أصـحرنا جلـس مث «  :قال 
لو األرض من قائم هللا حبجة لكي ال يبطل حجـج لن خت.  ..يا كميل بن زياد: تنفس مث قال 

اهللا وبيناتــه ، أولئــك هــم األقلــون عــددا األعظمــون عنــد اهللا قــدرا ، ــم يــدفع اهللا عــن حججــه 
أولئـك خلفـاء اهللا يف بـالده ودعاتـه .  ..حىت يؤدوها اىل نظرائهم ويزرعوها يف قلـوب أشـباههم

  .)1(» .  ..اىل دينه ، هاه هاه شوقا اىل رؤيتهم
   يف : وصف األئمة 6الن النيب :  وسابعا

__________________  
  .80 ـ 79 / 1حلية األولياء ) 1(
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عــن أيب «  ) :خمطــوط  ـ مــسند الفــردوس( رواه الــديلمي يف » األئمــة الراشــدين «  بـــ حــديث
ّصــــلى بنـــا رســــول اهللا صـــلى اهللا عليــــه وســـلم الــــصالة االوىل ، مث اقبــــل  :ســـعيد اخلــــدري قـــال  ّ

يــا معاشــر أصــحايب ، ان مثــل أهــل بيــيت فــيكم مثــل ســفينة نــوح :  الكــرمي علينــا فقــال بوجهــه
وبـــاب حطـــة يف بـــين إســـرائيل ، فتمـــسكوا بأهـــل بيـــيت بعـــدي ، األئمـــة الراشـــدين مـــن ذريـــيت ، 

اثنـا عـشر مـن اهـل بيـيت ـ :  قـال ؟يا رسول اهللا كم األئمة بعدك: فقيل . فإنكم لن تضلوا أبدا
  .»أو قال من ـ عرتيت 

يف احلـديث البحـوث عنـه هـم األئمـة  ـ اخللفـاء الراشـدين ـ وهـذا احلـديث يرشـد اىل ان
  .من أهل البيت ال غريهم

 رواهـا أبـو نعـيم بإسـناده .»األئمـة املهديـة «  بــ  عرب عنهم يف خطبة له6ألنه : وثامنا 
ّخــرج علينــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يومــا ومعــه علــي«  :عــن جــابر ، قــال   واحلــسن ّ

ايهــا النــاس ، ان هــؤالء أهــل بيــت نبــيكم قــد شــرفهم اهللا بكرامتــه : واحلــسني ، فخطبنــا فقــال 
واستحفظهم سره واستودعهم علمه ، عمـاد الـدين ، شـهداء علـى أمتـه ، بـرأهم قبـل خلقـه إذ 
هم أظلة حتت عرشه ، جنباء يف علمه ، وارتضاهم واصـطفاهم فجعلهـم علمـاء وفقهـاء لعبـاده 

.  ..لى صراطه ، فهم األئمة املهدية والقادة الداعية واألئمة الوسـطى والـرحم املوصـولةودهلم ع
 «)1(.  

   )2(.  ..رواها النطنزي بإسناده عن أيب جعفر عن أبيه عن جابرو
« وب » اهلداة املهديون ، األئمة الراشـدون «  بـ  عرب عنهم يف خطبة6ألنه  : وتاسعا
وهــذه «  :لــدين أمحــد ســبط قطــب الــدين اإلجيــي حيــث قــال رواهــا شــهاب ا» األئمــة اهلاديــة 

ّهــي اخلطبــة الــيت خطبهــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وبــارك وســلم حــني نزلــت  يكم (: ّ ُ إنمــا ول ُ ِــ َ ِ
َُاهللا ورسوله والذين آمنوا َُ ِ  َ َ َُ ُ  ان اهللا خلقـين وخلـق اهـل بيـيت مـن طينـة مل خيلـق ! ايهـا النـاس).  ..ُ

  منها
__________________  

  .خمطوط ـ منقبة املطهرين) 1(
  .خمطوط ـ اخلصائص العلوية) 2(
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غرينا ، كنا اول من ابتدأ على خلقه ، فلما خلقنا نور بنور ناكـل ظلمـة وأحيـا بنـا كـل طينـة ، 
ّمث قــال صــلى اهللا عليــه وســلم  هــؤالء خيــار أمــيت ومحلــة علمــي وخزانــة ســري ، وســادة أهــل : ّ
، املخــــربون بالــــصدق غــــري شــــاكني وال مرتــــابني وال ناكــــصني وال األرض ، الــــداعون اىل احلــــق 

ناكثني ، هـؤالء اهلـداة املهتـدون واألئمـة الراشـدون ، املهتـدي مـن جـاءين بطـاعتهم وواليـتهم ، 
والـضال مــن عـدل عــنهم وجـاءين بعــداوم ، حـبهم اميــان وبغـضهم نفــاق ، هـم األئمــة اهلاديــة 

مـــال الـــصاحلة وهـــم وصـــية اهللا يف األولـــني واآلخـــرين ، وعـــرى االحكـــام الواثقـــة ، ـــم تـــتم االع
ه واألرحـام ، إن اهللا (: واألرحام الـيت أقـسمكم اهللا ـا إذ يقـول  سائـلون ب َ واتـقـوا اهللا الذي ت ْ َ ِ َ َ ْ َ َِ ِـِ َ ُ َ َـ ـ ُ 

ًكان عليكم رقيبا  َِ ْ ُ َْ َ َ(.  
قل ال أسـئـلكم عليـه أجـرا إال: مث ندبكم اىل حبهم فقـال  ِ ً ُْـ َْ َِ َْ َُ ْ ُ َ ْ المـودة يف القـرىبْ ُْ ِْ َ  َ هـم الـذين  َ

أذهــب اهللا عــنهم الــرجس وطهــرهم مــن الــنجس ، الــصادقون إذ نطقــوا ، العــاملون إذا ســئلوا ، 
احللـم : احلافظون ملا استودعوا ، مجعـت فـيهم اخلـالل العـشر مل جتمـع اال يف عـرتيت وأهـل بيـيت 

  .عفاف واحلكموالعلم والنبوة والسماحة والشجاعة والصدق والطهارة وال
فهــم كلمــة التقــوى ووســيلة اهلــدى واحلجــة العظمــى والعــروة الــوثقى ، هــم أوليــاؤكم عــن 
قول ربكم وعن قول رىب ، ما أمرتكم اال مبا أمرين به ريب ، أال من كنـت مـواله فعلـي مـواله ، 
اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانـصر مـن نـصره واخـذل مـن خذلـه ، وأوحـى ايل رىب فيـه 

انــه ســيد املــسلمني وامــام اخلــرية املتقــني وقائــد الغــر احملجلــني ، وقــد بلغــت عــن ريب مــا : الثــا ث
  .)1(» أمرت واستودعهم اهللا فيكم واستغفر اهللا يل ولكم 

وهــذه اخلطبــة تــشتمل علــى وجــوه يــدل كــل واحــد منهــا داللــة واضــحة علــى امامــة امــري 
الصالة والسالم ، وقد ذكـر ذلـك بالتفـصيل املؤمنني واألئمة املعصومني من أهل البيت عليهم 

  .)حديث الغدير ( يف جملد 
__________________  

  .خمطوط ـ توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل) 1(
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يف حــديث رواه »   ..أئمــة اهلــدى ومــصابيح الــدجى«  بـــ  عــرب عــنهم6ألنــه : وعاشــرا 
مـــن «   :6وهـــو قولـــه  ) 127ة ينـــابيع املـــود( والقنـــدوزي يف  ) 34املناقـــب ( اخلـــوارزمي يف 

أحــب أن حيــىي حيــايت وميــوت ممــايت ويــدخل اجلنــة الــيت وعــدين رىب فليتــول علــي بــن أىب طالــب 
وذريته الطاهرين أئمة اهلدى ومصابيح الدجى من بعـده ، فـإم لـن خيرجـوكم مـن بـاب اهلـدى 

  .»اىل باب الضاللة 
اهـل بيـيت أمـان المـىت مـن و«   قـال يف حـديث رواه ابـن عبـاس6ألنـه : واحلادي عشر 

( فقـــد جـــاء يف » االخـــتالف فـــإذا خالفتهـــا قبيلـــة مـــن العـــرب اختلفـــوا فـــصاروا حـــزب إبلـــيس 
وعـن قتـادة عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس رضـي « : ما نـصه ) خمطوط  ـ استجالب ارتقاء الغرف

ّاهللا عنهمــا قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  غــرق النجــوم أمــان ألهــل األرض مــن ال :ّ
وأهل بيـيت أمـان المـيت مـن االخـتالف ، فـإذا خالفتهـا قبيلـة مـن العـرب اختلفـوا فـصاروا حـزب 

  .»صحيح االسناد ومل خيرجاه : وقال م  أخرجه احلاك.إبليس
  .)الصواعق ( ابن حجر يف : وقد رواه عن احلاكم وغريه مجاعة منهم 

  . )364 / 3اخلصائص ( والسيوطي يف 
  .)خمطوط  ـ العقدينجواهر ( والسمهودي يف 
  .)خمطوط  ـ الصراط السوي( والشيخاين يف 
  . )20/ اإلحتاف حبب االشراف ( ّوالشرباوي يف 
  . )86مشارق األنوار ( واحلمزاوي يف 
  . )298ينابيع املودة ( والقندوزي يف 

يف أئمـة أهـل البيـت  ـ ان صـح ـ وارد» .  ..عليكم بسنيت«  حديثن ومن هنا يظهر ا
 عهـد اىل االصـحاب ـذا العهـد ألجـل النجـاة عنـد 6 جـاء يف صـدره ان النـيب  ، إذ قد:

  .االختالف من بعده
  اللهم «  : قال عنهم يف حديث 6ألنه : والثاين عشر 
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 األربعـني( فقـد روى ابـن أيب الفـوارس الـرازي يف » .  ..ام أهلي والقوام لديين واحمليون لسنيت
ّكـان رسـول اهللا صـلى اهللا  : عبـد اهللا االنـصاري أنـه قـال عـن جـابر بـن« : بسنده ) خمطوط ـ 

ّعليــه وســلم جالــسا يف مــسجده إذ أقبــل علــى بــن أيب طالــب واحلــسن عــن ميينــه واحلــسني عــن 
ّمشاله ، فقـام النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وقبـل عليـا وأكرمـه وقبـل احلـسن وأجلـسه علـى فخـذه  ّ ّ ّ

سر ، مث جعـــل يقبلهمـــا ويرشـــف ثنايامهـــا وهـــو ّاألميـــن وقبـــل احلـــسني وأجلـــسه علـــى فخـــذه األيـــ
 ان اهللا عــز وجــل يبــاهي !ايهــا النــاس: بــأيب أنتمــا وبــأيب أبوكمــا وبــأيب أمكمــا ، مث قــال : يقـول 

ومـثلهم مثـل التـابوت يف . ما وبأبيهما وأمهما وباالبرار من أوالدمها املالئكة يف كل يوم مـرارا
  .بىن إسرائيل

اللهـم ومـن عـصاين  .وصييت م فاجعله معى يف درجيتاللهم من أطاعىن فيهم وحفظ 
اللهم ام أهلـي والقـوام لـديين واحمليـون لـسنيت . فيهم فأحرمه روحك ورحيانك ورمحتك وجنتك

  .»التالون لكتاب اهللا ، طاعتهم طاعيت ومعصيتهم معصييت 
بعـــد تـــسليم صـــحته وارد حبـــق األئمـــة » .  ..علـــيكم بـــسنيت«  حـــديثن وهـــذا يفيـــد أ

  .اهرين من أهل البيتالط



 

  دفع 

  » العترة « شبهة عموم 
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وعلـــى فـــرض عـــدم املعارضـــة ، فـــان العـــرتة يف اللغـــة مبعـــىن األقـــارب ، فـــان دل  : قولـــه
ّوجوب التمسك على االمامة لزم ان يكون مجيع أقارب النيب صلى اهللا عليه وسلم أئمـة جتـب  ّ

حلنفيــة ، وزيــد بــن علــي ، واحلــسن اطــاعتهم خــصوصا أمثــال عبــد اهللا بــن عبــاس ، وحممــد بــن ا
  .املثىن ، وإسحاق بن جعفر الصادق وغريهم من أهل البيت

  :هذا باطل لوجوه : أقول 

  » األقارب « بمعنى » العترة « ليس  ـ 1
لغـــة غـــري صـــحيحة ، وان دلـــت علـــى » العـــرتة « معـــىن » األقـــارب « ان دعـــوى كـــون 

للغـــة ، الن أئمـــة هـــذا العلـــم وحمققيـــه يف ا) الـــدهلوي ( شـــيء فإمنـــا تـــدل علـــى عـــدم اطـــالع 
ال مطلقهـم ، » األوالد وأخـص األقـارب « يف اللغـة » العـرتة « صرحوا مجيعا ونـصوا علـى ان 

هــذه علــى اجلهــل فــال منــاص ألوليائــه وأصــحابه مــن ) الــدهلوي ( وحنــن لــو مل حنمــل دعــوى 
  :قال الشاعر محلها على تعمد الكذب فيزداد الطني بلة ، وتعظم املصيبة عليهم كما 
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  فـــــــــــان كنـــــــــــت ال تـــــــــــدري فتلـــــــــــك مــــــــــــصيبة

  ان كنـــــــــــــــت تـــــــــــــــدري فاملـــــــــــــــصيبة أعظــــــــــــــــمو     

   
وعلــى الــرغم مــن وضــوح معــىن الكلمــة فيمــا ذكرنــا ، فــال بــد مــن نقــل بعــض نــصوص 

« ) : الـــصحاح ( قـــال اجلـــوهري يف : العلمـــاء يف هـــذا املقـــام إرغامـــا للمكـــابر وإمتامـــا للحجـــة 
  .»عرتة الرجل نسله ورهطه األدنون 

أسـرة الرجـل رهطـه األدنـون وكـذلك : أبـو عبيـد « ) : املخـصص ( وقال ابن سـيدة يف 
  .»فصيلته وعرتته 

  .»أخص أقاربه : عرتة الرجل « : بعد حديث الثقلني ) النهاية ( وقال ابن األثري يف 
بعـــد أن روى حـــديث الثقلـــني ونقـــل كـــالم ابـــن ) لـــسان العـــرب ( وقـــال ابـــن منظـــور يف 

فعــرتة : العـرتة ولـد الرجـل وذريتـه وعقبــه مـن صـلبه قـال : وقـال ابـن االعــرايب « : م األثـري املتقـد
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم ولد فاطمة البتول  ّ3« .  

  .»عرتة الرجل أخص أقاربه « ) : النثري ( وقال السيوطي يف 
ه  نـسل الرجـل رهطـه وعـشريت ..العـرتة بالكـسر« ) : القـاموس ( وقال الفريوزابـادى يف 

  .»األدنون ممن مضى وغرب 
: عـرتة الرجـل وأسـرته وفـصيلته : وقـال أبـو عبيـد وغـريه « ) : التـاج ( وقال الزبيدي يف 

عـرتة الرجـل أخـص أقاربـه ، وقـال ابـن األعـرايب عـرتة الرجـل : رهطه األدنون ، وقـال ابـن األثـري 
ّفعــرتة النـيب صــلى اهللا عليـه وســل: ولـده وذريتــه وعقبـه مــن صـلبه ، قــال   3م ولـد فاطمــة البتــول ّ

«.  

  العصمة الخص األقارب  ـ 2
ان حــديث الثقلــني يــدل بوجــوه عديــدة علــى ان العــرتة الــذين قــرم رســول : لقــد تقــدم 

  . بالكتاب العزيز معصومون من الزلل واخلطأ ، ومنزهون من كل عيب ونقص6اهللا 
   من العرتة أخص6فال بد إذا من أن يكون مراده 
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ئمــة االثنــا عــشر املعــصومون ، إذ مل تثبــت العــصمة اال هلــم ، فكيــف يكــون األقــارب وهــم األ
  !؟املراد مطلق األقارب

  االعلمية الخص األقارب  ـ 3
وال ســيما الــسياق  ـ :ان حــديث الثقلــني يفيــد أعلميــة أهــل البيــت : لقــد تقــدم 

رتبـة مل تثبـت جلميـع ومـن املعلـوم ان هـذه امل ـ اليب نعيم االصبهاين) منقبة املطهرين ( الوارد يف 
مــن حــاز تلــك املرتبــة ، وهــم األئمــة االثنــا » العــرتة «  مــن 6األقــارب ، فلــزم أن يكــون مــراده 

   .. منهم ليس اال:عشر 

   6اختصاص حديث الثقلين باالئمة من كالم النبي  ـ 4
 يف : علــى اختــصاص حــديث الثقلــني باالئمــة االثــين عــشر 6لقــد نــص رســول اهللا 

«  :مـا نـصه  ـ 7ضـمن روايـة مناشـدة أمـري املـؤمنني ) فرائـد الـسمطني ( ي ففـ، بعـض ألفاظـه 
يـا :  قـام خطيبـا ـ مل خيطـب بعـد ذلـك ـ فقـال 6تعلمـون ان رسـول اهللا قـال أنـشدكم بـاهللا ، أ

ّأيها الناس اين تارك فيكم كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت فتمسكوا ما لن تضلوا ، فـان اللطيـف 
 اما لن يفرتقا حىت يردا علي احلـوض ، فقـام عمـر بـن اخلطـاب ـ شـبه اخلبري أخربىن وعهد ايل

ال ولكـن أوصـيائى مـنهم ، أو هلـم :  فقـال ؟يا رسول اهللا ، أكل أهـل بيتـك: املغضب ـ فقال 
أخــي ووزيــري ووارثــي وخليفــيت يف أمــيت وويل كــل مــؤمن بعــدي ، هــو أو هلــم مث ابــين احلــسن مث 

سني واحــد بعــد واحــد ، حــىت يــردوا علــي احلــوض ، شــهداء ابــين احلــسني مث تــسعة مــن ولــد احلــ
اهللا يف أرضه وحججه على خلقـه وخـزان علمـه ومعـادن حكمتـه ، مـن أطـاعهم فقـد أطـاع اهللا 

   !؟من عصاهم فقد عصى اهللا
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ّنشهد ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك : فقالوا كلهم  ّ «)1(.  
  !؟هذه) ي الدهلو( فهل تبقى قيمة لدعوى : أقول 

   7اختصاص حديث الثقلين باالئمة من كالم على  ـ 5
 مـــن كـــالم أمـــري :انـــه يتـــضح اختـــصاص حـــديث الثقلـــني بأهـــل البيـــت املعـــصومني 

 قــال ملــن حــضر 7فقــد روى أبــو ســعد عبــد امللــك بــن حممــد اخلركوشــي انــه ،  أيــضا 7املــؤمنني 
   :عنده حني حضرته الوفاة 

ان متــسكتم بــه لــن تــضلوا ، وهــم الــدعاة ، وهــم  مــا 6وفــيكم مــن خيلــف مــن نبــيكم « 
النجــاة ، وهــم أركــان األرض ، وهـــم النجــوم ــم يستــضاء ، مـــن شــجرة طــاب فرعهــا وزيتونـــة 
طــاب أصــلها ، نبتــت يف احلــرم وســيقت مــن كــرم ، مــن خــري مــستقر اىل خــري مــستودع ، مــن 

لنــاس ، هلــا فــروع مبــارك اىل مبــارك ، صــفت مــن االقــذار واألدنــاس ومــن قبــيح مــا نبــت شــرار ا
طوال ال تنال ، حسرت عن صفاا األلسن وقصرت عن بلوغها األعناق ، فهم الـدعاة وـم 

 بأحـــسن اخلالفـــة ، فقـــد أخـــربكم اـــم 6النجـــاة وبالنـــاس إلـــيهم حاجـــة ، فـــاخلفوا رســـول اهللا 
 تتفرقـوا والقرآن الثقالن ، واما لن يفرتقا حـىت يـردا علـى احلـوض فـالزموهم تـدوا وترشـدوا وال

  .)2(» عنهم وال ترتكوهم فتفرقوا ومترقوا 

   7اختصاص حديث الثقلين باالئمة من كالم االمام الحسن  ـ 6
لقــد بلــغ اختــصاص هــذا احلــديث بــالعرتة الطــاهرة مــن الوضــوح حــدا حــىت أرســله االمــام 

   يف خطبة له إرسال املسلم ، وقد أوردنا7احلسن السبط 
__________________  

  .317 / 1د السمطني فرائ) 1(
  .خمطوط ـ شرف املصطفى) 2(
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حنن حزب اهللا املفلحون ، وعرتة رسـوله « : تلك اخلطبة فيما تقدم ، وهذا موضع احلاجة هنا 
»  فـيكم 6املطهرون ، وأهل بيته الطيبون الطاهرون ، وأحد الثقلني الذين خلفهما رسـول اهللا 

)1(.  

   :قلين باالئمة اعتراف أهل السنة باختصاص حديث الث ـ 7
 ووضـح وبـان حـىت اعـرتف :لقد ثبت اختصاص حديث الثقلني بأئمة أهل البيـت 

  : به أعالم أهل السنة 
ّفقـــول رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم « : احلكـــيم الرتمـــذي إذ قـــال : فمـــنهم  لـــن  :ّ

نهم واقــع علــى األئمــة مــ .مــا ان أخــذمت بــه لــن تــضلوا: يتفرقــا حــىت يــردا علــي احلــوض ، قولــه 
  .)2(» السادة ، ال على غريهم 

  .)3(» ذكر األئمة « سبط ابن اجلوزي ، إذ أورد هذا احلديث حتت عنوان  : ومنهم
« ان تفــسري زيــد : قلــت « :  ـ الكنجــي الــشافعي حيــث قــال بعــد احلــديث : ومــنهم

 بعـده ، يعـين بعـد النـيب[  .غـري مرضـي ، ألنـه قـال أهـل البيـت مـن حـرم الـصدقة» اهل البيت 
ّصلى اهللا عليه وسلم ، وحرمـان الـصدقة يعـم زمـان حيـاة الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم وبعـده  ّ ّ ّ

ــــــصدقة [ وهــــــم ]  ــــــذين حرمــــــوا ال ال ينحــــــصرون يف املــــــذكورين ، فــــــان بــــــىن املطلــــــب ] والن ال
يـــشاركوم يف احلرمــــان ، والن آل الرجـــل غــــريه علـــى الــــصحيح ، فعلـــى قــــول زيـــد خيــــرج امــــري 

ان أهـــل البيــــت علــــي وفاطمــــة : يكــــون مــــن أهـــل البيــــت ، بــــل الــــصحيح  عــــن ان 7املـــؤمنني 
ّ ان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم رواه مــسلم بإســناده عــن عائــشةا  ، كمــ:واحلــسنان  ّ

  خرج ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود ، فجاء احلسن بن علي 
__________________  

  .198تذكرة خواص االمة ) 1(
  .69 نوادر األصول) 2(
  .322تذكرة خواص االمة ) 3(
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، مث جـاءت فاطمـة فأدخلهـا ، مث جـاء علـي فأدخلـه ] معـه [ فأدخله مث جاء احلسني فأدخله 
ًإمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البـيت ويطهركم تطهريا: مث قال  ِ ْ َُ ْ َُ َ ُ َُ ِ َْ ُْ َ ْ َ َ ْ  ُ َْ َ ِ ِْ ُ ُ ِ ِ .  

وأدخلهـم » أهـل البيـت « : ذين نـاداهم اهللا بقولـه هذا دليل على ان أهل البيت هم ال] و [ 
ّصلى اهللا عليه وسلم يف املرط] رسول اهللا [ الرسول  انـه ملـا نزلـت  أيضا روى مسلم بإسناده و.ّ

ّآية املباهلة دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا  « :  وقال :ّ
  .)1(» ] أهلي [ اللهم هؤالء أهل بييت 

ومن طعن يف نسب شخص من أوالد « : سعيد الدين الكازروين ، فانه قال  : منهمو
أفىن احلجاج بـن يوسـف ذريتهـا ومل يبـق أحـد منهـا ولـيس يف : فاطمة رضي اهللا عنها بأن قال 

الدنيا أحد يـصح نـسبه إليهـا فقـد ظلـم وكـذب وأسـاء ، فـان تعمـد ذلـك بعـد مـا نـشأ يف بـالد 
ّرا ، ألنه خيالف ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علماء الدين كاد يكون كاف علـى مـا ، ّ

ّثبــت يف الرتمــذي عــن زيــد بــن أرقــم انــه قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّاين تــارك  :ّ
فــيكم مــا ان متــسكتم بــه لــن تــضلوا بعــدي أحــدمها أعظــم مــن اآلخــر ، كتــاب اهللا حبــل ممــدود 

 بيـــيت ولـــن يفرتقـــا حـــىت يـــردا علـــي احلـــوض فـــانظروا يـــف مـــن الـــسماء اىل األرض وعـــرتيت أهـــل
  .ختلفوين فيهما

ّيف حديث املباهلة قوله صلى اهللا عليه وسلم م وقد تقد   .اللهم هؤالء أهل بييت :ّ
جعلــه اهللا ممــن دخــل يف العلــم  ـ قــال مؤلــف هــذا الكتــاب ســعيد بــن مــسعود الكــازروين

دام القــرآن باقيــا فــأوالد فاطمــة بــاقون ، فمــا  ـ مــن طريــق البــاب حــىت يفــوز بالــسداد والــصواب
  .)2(» لظاهر احلديث الصحيح 

__________________  
  .54كفاية الطالب ) 1(
  .خمطوط ـ املنتقى يف سرية املصطفى) 2(
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ومــن قــرآن الكــازروين حــديث املباهلــة حبــديث الثقلــني يــستنتج أنــه ال يريــد مــن : أقــول 
  .أوالد فاطمة اال املعصومني منهم

يف » العـرتة «  حيـث عـرب عـن  ..شهاب الدين ملك العلمـاء الـدولت آبـادي : ومنهم
  .)1(فلرياجع » األوالد «  بـ مواضع عديدة من كتابه

فضيلة أهل البيـت الكـرام الـذين هـم « الكاشفي فقد روي حديث الثقلني يف  : ومنهم
ّهللا صـــلى اهللا عليـــه واهـــل بيــت رســـول ا« : مث قـــال » أئمــة الـــدين واملقتـــدون يف العلــم واليقـــني 

احلــديث ل ّوســلم هــم علــي وفاطمــة واحلــسن واحلــسني رضــوان اهللا تعــاىل علــيهم أمجعــني ، بــدلي
ندع أبنائنا وأبنـائكم ونـسائنا ونـسائكم وأنفـسنا « انه ملا نزلت هذه اآلية  الوارد يف الصحيحني

ّدعا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم عليـا وفاطمـة وحـسنا وحـسين» وأنفسكم  اللهـم : ا وقـال ّ
  .)2(» هؤالء أهل بييت 
ثالثهــا ان ذلـــك « :  ـ الــسمهودي حيــث قــال يف تنبيهـــات حــديث الثقلــني: ومــنهم 

يفهـم وجـود مـن يكـون أهـال للتمـسك بـه مــن أهـل البيـت والعـرتة الطـاهرة يف كـل زمـان وجــدوا 
تـــاب العزيـــز فيـــه اىل قيـــام الـــساعة ، حـــىت يتوجـــه احلـــث املـــذكور اىل التمـــسك بـــه ، كمـــا ان الك

  .أمانا ألهل األرض وإذا ذهبوا ذهب أهل األرض ـ كما سيأيت ـ كذلك ، وهلذا كانوا
: وأخــرج أبــو احلــسن ابــن املغــازيل مــن طريــق موســى بــن القاســم عــن علــي ابــن جعفــر 

صباح (: ســألت احلــسن عــن قولــه اهللا تعــاىل  ٌ كمشكاة فيهــا م ْ ِــ ِ ٍ ْ ِــ املــشكاة فاطمــة ، :  ، قــال )َ
ركــة ابــراهيم ، ال شــرقية وال غربيــة ، ال يهوديــة وال نــصرانية ، يكــاد زيتهــا يــضيء والــشجرة املبا

  .منها امام بعد امام يهدي اهللا لنوره من يشاء: ولو مل متسسه نار نور على نور ، قال 
  يعىن أئمة يقتدى م يف الدين ويتمسك» منها امام بعد امام « وقوله 

__________________  
  .خمطوط ـ ءهداية السعدا) 1(
  .30 ـ 29الرسالة العلية يف األحاديث النبوية ) 2(
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  .) «)1م فيه ويرجع إليهم 
كلها صـرحية  ـ ال سيما يف تنبيهات حديث الثقلني ـ هذا ، وللسمهودي كلمات أخرى

  .يف ذلك ، وقد سبق يف مواضع من الكلمات ذكر بعض تلك الكلمات
إذا ثبــت هــذا لعمــوم قــريش فأهــل البيــت فــ« : ابــن حجــر املكــي ، فقــد قــال  : ومــنهم

  .أوىل منهم بذلك ، ألم امتازوا عنهم خبصوصيات ال يشاركهم فيها بقية قريش
مث أحــق مــن يتمــسك بــه مــنهم امــامهم وعــاملهم علــي بــن أيب طالــب كــرم اهللا وجهــه ملــا 

ّ صـلى علـي عـرتة رسـول اهللا: قدمناه من مزيد علمه ودقائق مستنبطاته ، ومن مث قال ابو بكر 
ّالـذين حـث علـى التمـسك ـم فخـصه ملـا قلنـاه ، لـذلك خـصه صـلى : ّاهللا عليه وسلم ، أي 

ّاهللا عليه وسلم مبا مر يوم غدير خم  ّ «)2(.  
  :بدر الدين الرومي حيث قال بشرح قوله البوصريي  : ومنهم

  دعــــــــــــــــــــــــا اىل اهللا فاملستمــــــــــــــــــــــــسكون بــــــــــــــــــــــــه

  
  مستمــــــــــــــــسكون حببــــــــــــــــل غــــــــــــــــري منفــــــــــــــــصم  

  

سبب من اهللا تعاىل متصل اىل رضوانه األكرب من غري أن يطـرأ عليـه معتصمون ب.  ..«
انفصام أصال ، وذلك السبب ليس اال كتاب اهللا تعاىل وعرتة نبيـه مـن أهـل العـصمة والطهـارة 

ً قل ال أسئـلكم عليه أجرا (: ، الواجب على غريهم مودم بعد معرفتهم ، اميانا بقوله تعاىل  ْ ْ َْ َِ َ َُ َْ ُ ْ ُ
َإال اْلم  ْودة في اْلقربى ِ ُ ِ َ  ّلقوله صلى اهللا عليه وسلم ا  وتصديق)َ    ..تركت فيكم الثقلني :ّ

وهذا نص يف املقصود ، فمـن متـسك بكتـاب اهللا متـسك ـم ، ومـن عـدل عـنهم عـدل 
  .)3( »  ..عن كتاب اهللا من حيث ال يدرى

  : القاري ، فقد قال بشرح حديث الثقلني ما نصه  : ومنهم
  ّظهر هو ان أهل البيت غالبا يكونون اعرف بصاحباأل: وأقول « 

__________________  
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(
  .136الصواعق احملرقة ) 2(
  .شرح الربدة) 3(
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البيــت وأحوالــه ، فــاملراد ــم أهــل العلــم مــنهم املطلعــون علــى ســريته ، الواقفــون علــى طريقتــه ، 
 : يكونــوا مقــابال لكتــاب اهللا ســبحانه كمــا قــال العــارفون حبكمــه وحكمتــه ، وــذا يــصلح ان

َويـعلمهم الكتاب واحلكمة ، َ َ ُ َْ ِ ِْ َ ُ َْ ُ    بـن زيـدما أخرجه امحد يف املناقب عن محيد بن عبـد اهللاه ويؤيد ُ
ّان النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكـر عنـده قـضاء قـضى بـه علـى بـن أىب طالـب فأعجبـه وقـال  ّ :

اخــرج ابـــن اىب الــدنيا يف كتــاب اليقــني عـــن  و.تاهــل البيــاحلمــد هللا الــذي جعــل فينــا احلكمـــة 
أربـع أصـابع :  قال ؟كم بني االميان واليقني :حممد بن مسعر الريبوعي قال قال علي للحسن 

: اليقـــني مـــا رأتـــه عينـــك واالميـــان مـــا مسعتـــه اذنـــك وصـــدقت بـــه ، قـــال : بـــني ، قـــال : ، قـــال 
فهــام علــى ] ذنبــا ، ظ [ رف الزهــري وقــا. أشــهد انــك ممــن أنــت منــه ذريــة بعــضها مــن بعــض

قنوطك من رمحة اهللا اليت وسعت كل شيء أعظم عليك مـن : وجهه ، فقال له زين العابدين 
  .)1(» اهللا أعلم حيث جيعل رسالته ، فرجع اىل أهل وماله : ذنبك ، فقال الزهري 

ل بـالد تفصيل بعد إمجـا وعرتيت اهل بييت«  :بشرح احلديث ل املناوي فقد قا : ومنهم
  .)2(» او بيانا ، وهم اصحاب الكساء الذين اذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا 

والعــرتة رهــط الرجــل وأقربــاؤه : قولــه « الــشيخ عبــد احلــق الــدهلوي ، فقــد قــال  : ومــنهم
ّوعشريته األدنون ، وفسره صـلى اهللا عليـه وسـلم بقولـه لالشـارة اىل أن مـراده هنـا  ـ وأهـل بيـيت ـ ّ

ّرتة أخـــص عـــشريته وأقاربـــه وهـــم أوالد اجلـــد القريـــب أي أوالده وذريتـــه صـــلى اهللا عليـــه مـــن العـــ
  .)3(» ّوسلم 

  .فراجعه) اللمعات ( وكذا قال يف 
  الشيخاين القادري حيث صرح باختصاص حديث الثقلني : ومنهم

__________________  
  .600 / 5املرقاة ) 1(
  .367 / 1التيسري . 14 / 3فيض القدير ) 2(
  .681 / 4أشعة اللمعات ) 3(
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  .)1(باالئمة املعصومني ، واستدالل لذلك بوجوه من الكتاب والسنة 
إذ نقــــــل كــــــالم احلكــــــيم املتقــــــدم ، وكـــــــالم ) شــــــرح املواهــــــب ( الزرقــــــاىن يف : ومــــــنهم 

  .السمهودي الصرحيني يف املطلوب
  . املقامعبارة القاري الصرحية يف) املرافض ( السهارنپورى حيث نقل يف  : ومنهم
حيــث نقــل كالمــا البــن حجــر يف ) اإلحتــاف حبــب االشــراف ( ّالــشرباوي يف  : ومــنهم
  .معىن احلديث

بالتفـــصيل ، وقـــد أوردنـــا ) دراســـات اللبيـــب ( الـــسندي حيـــث بـــني ذلـــك يف : ومـــنهم 
  .عبارته سابقا

يف بيـــان معـــىن حـــديث ) خمطـــوط  ـ ذخـــرية املـــآل( العجيلـــي حيـــث قـــال يف  : ومـــنهم
وحمــصله مــا تقــدم يف حمــصل حــديث الــسفينة مــن احلــث علــى إعظــامهم والتعلــق « : الثقلــني 

حببلهم وعلمهم واألخـذ ـدى علمـائهم وحماسـن أخالقهـم شـكرا لنعمـة مـشرفهم صـلوات اهللا 
  .عليه وعليهم ، ويستفاد من ذلك بقاء الكتاب والسنة والعرتة اىل يوم القيامة

مـنهم بالكتـاب والـسنة ، إذ هـم ال يفـارقون والذين وقع احلث علـيهم امنـا هـم العـارفون 
تعلمــوا مــنهم وال تعلمــوهم فــإم أعلــم مــنكم ، : الكتــاب اىل ورود احلــوض ، ويؤيــده حــديث 

ومتيـــزوا بـــذلك عـــن بقيـــة العلمـــاء ، الن اهللا أذهـــب عـــنهم الـــرجس وطهـــرهم تطهـــريا ، وشـــرفهم 
  .»بالكرامات الباهرات واملزايا املتكاثرات 

أي « : بعــد احلــديث ) وســيلة النجــاة (  اللكهنــوي ، إذ قــال يف حممــد مبــني: ومــنهم 
  .»لن يفرتق كتاب اهللا وآل العبا حىت يردا علي احلوض 

فقـــد قـــال مثـــل قـــول ) خمطـــوط  ـ مـــرآة املـــؤمنني( ويل اهللا اللكهنـــوي يف «  : ومـــنهم
  .العجيلي املتقدم
  املقام ،وكالمه صريح يف  ) 446ينابيع املودة ( القندوزي يف : ومنهم 

__________________  
  .خمطوط ـ الصراط السوى) 1(
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  .وقد تقدم
  .)القول املستحسن ( حسن زمان يف  : ومنهم

* * *  
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  تقرير الشبهة ببيان آخر
ببيــان آخــر » العــرتة « شــبهته يف معــىن ) التحفــة ( قــرر يف حاشــية ) الــدهلوي ( مث ان 

ل بيــت الــسكىن او مجيــع بــين هاشــم او مجيـــع واحلاصــل ان املــراد بــالعرتة امــا مجيــع اهـــ: فقــال 
اوالد فاطمــة ، وعلــى كــل تقــدير فالتمــسك املــأمور بــه امــا بكــل مــنهم او بكلهــم او بــالبعض 

  .املبهم أو بالبعض املعني ، والشقوق كلها باطلة
فالنـه يـستلزم التمـسك بالنقيــضني يف الواقـع ، الخـتالف العـرتة فيمـا بيــنهم : امـا االول 

  . كما مر مفصاليف اصول الدين
وعلي الثاين يلغو الكـالم ، الن التمـسك مبـا أمجـع عليـه كلهـم حبيـث ال يـشذ عنـه فرقـة 

  .ال جيدي نفعا ، إذا لبحث يف املسائل اخلالفية
يلــزم تــصويب الطــرفني املتخــالفني ويلــزم علــى االماميــة تــصويب الزيديــة : وعلــى الثالــث 
  .والكيسانية وبالعكس
جهيــــل والتلبــــيس ، إذ الــــبعض املــــراد غــــري مــــذكور يف الكــــالم ، يلــــزم الت: وعلــــى الرابــــع 

  .فيفضى اىل النزاع كما هو الواقع
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  : أقول 
أو الحــد اســالفه ال طائــل حتتــه ، وال ريــب يف ) الــدهلوي ( وهــذا الكــالم ســواء كــان 

مــع  ـ بطالنــه بعــد تلــك الوجــوه الــسديدة مــن الكتــاب والــسنة وكلمــات االعــالم ، ولكننــا نبــني
  : بطالنه إكماال للفائدة وإمتاما للحجة فنقول  ـ ذلك

واحلاصل ان املراد بالعرتة اما مجيـع اهـل بيـت الـسكىن او مجيـع بـين هاشـم « : أما قوله 
  .»او مجيع اوالد فاطمة 

انـــه تـــشقيق باطـــل ، الن مجيـــع أهـــل بيـــت الـــسكىن ال يكونـــوا مـــصداقا حلـــديث : ففيـــه 
ام العــصمة كــل البعــد ، فــال جيــوز ان يقــرن الرســول الثقلــني ، ففــيهم النــساء البعيــدات عــن مقــ

  . بالكتاب العزيز ، وفيهم العبيد واجلواري ومل يقل أحد بدخوهلم يف العرتة6
«  بـــ  ، بــل املــراد3علــى أن أحــدا مل يقــل بعــصمة مجيــع بــين هاشــم ومجيــع اوالد فاطمــة 

  . فحسب:ا عشر من حاز مقام العصمة واالعلمية منهم ، وهم األئمة االثن» العرتة 
وعلـــى كـــل تقـــدير فالتمـــسك املـــأمور بـــه امـــا بكـــل مـــنهم او بكلهـــم او « : وامـــا قولـــه 

  .»بالبعض املبهم او بالبعض املعني والشقوق كلها باطلة 
هــم املعــصومون املطهــرون مــن اهــل » العــرتة « انــه فاســد كــذلك ، بــل املــراد مــن : ففيــه 

  . دون غريهم6بيت رسول اهللا 
امــا االول فالنــه يــستلزم التمــسك بالنقيــضني يف الواقــع الخــتالف العــرتة « : وامــا قولــه 

  .»فيما بينهم يف اصول الدين كما مر مفصال 
فباطل أيضا ، الن املراد من العرتة هم األئمة االثنا عشر ، وال اخـتالف فيمـا بيـنهم ال 

كمــا اعــرتف بــه  وهــم مجيعــا معــصومون يف أقــواهلم وأفعــاهلم ؟كيــف. يف األصــول وال يف الفــروع
  .غري واحد من اكابر علماء اهل اخلالف

وعلــى الثــاين يلغــو الكــالم الن التمــسك مبــا امجــع عليــه كلهــم حبيــث ال « : وامــا قولــه 
  .»يشذ عنه فرقة ال جيدي نفعا ، إذا لبحث يف املسائل اخلالفية 
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التمـسك كـان نفـي الفائـدة مـن » العـرتة « فال ريب يف فـساده ، إذ ملـا ظهـر املـراد مـن 
  ؟مبا امجعوا عليه مكابرة ، الن قول كل واحد منهم حجة قطعية فكيف مبا امجعوا عليه
  ؟مث أين املسألة الواحدة اليت وقع االختالف فيما بينهم فيها فضال عن املسائل

وعلــــى الثالــــث يلــــزم تــــصويب الطــــرفني املتخــــالفني ويلــــزم علــــى االماميــــة « : وامــــا قولــــه 
  .»ية وبالعكس تصويب الزيدية والكيسان

معروفـون عنـد املخـالفني  ـ وهللا احلمـد ـ فباطل أيضا ، إذ قد تقرر املراد من العـرتة ، وهـم
  .أيضا ، وإذ قد عرف احلق فال ضرورة لتصويب مذهب الزيدية او غريهم

وعلــــى الرابـــع يلـــزم التجهيــــل والتلبـــيس إذا لـــبعض املــــراد غـــري مــــذكور يف « : وامـــا قولـــه 
  .»لنزاع كما هو الواقع الكالم فيفضى اىل ا

كمــا  ـ فبطالنـه أوضــح مــن ان يـذكر ، الن املــراد معــني مـذكور يف بعــض طــرق احلــديث
ووقـوع النـزاع بعـد ذلـك بـني االمـة مل يكـن اال العراضـها عـن  ـ يف رواية فرائد السمطني وغريهـا

  .احلق وأهله ، وباهللا املستعان

  ) تنبيه ( 
 العـــرتة وعظـــم منزلتهـــا كمـــا تفيـــد األحاديـــث انـــه ملـــا رأى بعـــض الوضـــاعني جاللـــة قـــدر

 ، فوضـع 6أراد إدخـال أيب بكـر بـن أيب قحافـة يف عـرتة النـيب  ـ ومنها حـديث الثقلـني ـ املتواترة
 اال أنـــا مل جنـــد هلـــذا 6» حنـــن عـــرتة رســـول اهللا « حـــديثا مفـــاده ان ابـــا بكـــر قـــال يف الـــسقيفة 

ر علـى سـند لـه ال قويـا وال ضـعيفا ، ومـن ادعـى اخلرب يف أخبار السقيفة عينـا وال أثـرا ، ومل نعثـ
  .فعليه اإلثبات بقول اإلثبات

  .ولو كان فال ريب يف بطالنه لالدلة السالفة
  ومن هنا تصدى بعض علمائهم يف اللغة حلمل الكلمة على معىن آخر
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حـــدثين أبـــو العبـــاس ثعلـــب قـــال « : مـــا نـــصه ) اليواقيـــت أليب عمـــرو الزاهـــد ( فقـــد جـــاء يف 
العرتة قطاع املسك الكبار يف النافجة ، وتصغريها عتـرية ، والعـرتة : ابن األعرايب ، قال حدثين 

وأحــسبه أراد  ـ الريفــة العذبــة وتــصغريها عتــرية ، والعــرتة شــجرة تنبــت علــى بــاب وجــار الــضب
وإذا خرجــت : مث قــال  ـ وجــار الــضبع ، الن الــذي للــضب هــو مكــو وجحــر وللــضبع وجــار

ت على تلك الشجرة وهي لذلك ال تنمـو وال تكـرب ، والعـرب تـضرب الضب من وجارها مترغ
  .مثال للذليل والذلة فتقول أذل من عرتة الضب ، قال وتصغريها عترية

 مـن علـي وفاطمـة 6ولد الرجل وذريته من صـلبه ، ولـذلك مسيـت ذريـة حممـد : والعرتة 
  .:عرتة حممد 

كـر يف الـسقيفة حنـن عـرتة رسـول فقلت البن األعرايب فما معـىن قـول أىب ب: قال ثعلب 
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم ّأراد بذلك بلدته وبيضته ، وعرتة حممد صلى اهللا عليـه وسـلم :  قال ؟ّ ّ

قولـــه  و بــسورة بــراءة7 ، والـــدليل علــى ذلــك رد أىب بكــر وإنفـــاذ علــى 3ال حمالــة ولــد فاطمــة 
وأخــذها منــه ودفعهــا اىل مــن  ، أمــرت أن ال يبلغهــا عــين اال انــا أو رجــل مــين :ّصــلى اهللا عليــه 

كــان منــه ، فلــو كــان أبــو بكــر مــن العــرتة نــسبا دون تفــسري ابــن األعــرايب انــه أراد البلــدة لكــان 
  . »7حماال أخذ سورة براءة ودفعها اىل علي 

وباالضـــافة اىل نفـــيهم كـــون اىب بكـــر مـــن العـــرتة ، فـــإم قـــد رووا عـــن أيب بكـــر : أقـــول 
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــي عــرتة رســول « نفــسه قولــه   (و  ) 90الــصواعق ( : راجــع » ّ

) خمطــوط  ـ  ذخــرية املــآل(و ) خمطــوط  ـ  الــصراط الــسوي(و ) خمطــوط  ـ جــواهر العقــدين
  .وغريها

مث أحق من يتمسك بـه مـنهم امـامهم وعـاملهم علـي بـن أيب طالـب « : قال ابن حجر 
علـي :  مـستنبطاته ، ومـن مث قـال أبـو بكـر كرم اهللا وجهه ، ملا قـدمناه مـن مزيـد علمـه ودقـائق

ّعــرتة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أي الــذين حــث علــى التمــسك ــم ، فخــصه ملــا قلنــاه . ّ
«.  

  ويشري اىل هذا ما أخرجه الدارقطين« : ومبثله قال السمهودي وأضاف 
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 عــرتة 2علــي بــن أيب طالــب : مسعــت أبــا بكــر يقــول : يف الفــضائل عــن معقــل بــن يــسار قــال 
  .».  ..رسول اهللا



 

  دحض المعارضة 

  خذوا شطر دينكم عن الحميراء: بحديث 
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خـذوا شـطر ديـنكم عـن هـذه احلمـرياء « أيـضا  قد ورد يف احلديث الـصحيح و« : قوله
  .إشارة اىل عائشة» 

دعــوى صــحة هــذا احلــديث واضــحة الفــساد ، وذكــره معارضــا حلــديث الثقلــني : أقــول 
باالضـــافة اىل انـــه يتنـــاىف مـــع التزامـــه ( الفـــريقني مـــن الـــصنائع الــشنيعة ، الــصحيح املتـــواتر لـــدى 

   ..)النقل عن كتب االمامية فحسب 

  إبطال الحفاظ لهذا الحديث 
وذلك الن هـذا احلـديث واه وضـعيف لـدى علمـاء وحفـاظ أهـل الـسنة ، وإليـك البيـان 

:  

  المزي  ـ 1
ابــن أمــري احلــاج يف مقــام الطعــن يف انــه مل يعرفــه احلــافظ مجــال الــدين املــزي ، فقــد قــال 

  وذكر احلافظ عماد الدين ابن كثري انه سأل« : هذا احلديث 
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  .)1(» احلافظني املزي والذهيب عنه فلم يعرفاه 
 (و )  تـــذكرة املوضـــوعات (و )  املوضـــوعات (و ) الـــدرر املنتثـــرة ( وقـــد جـــاء هـــذا يف 

  .كما سيأيت) الفوائد اموعة 
« : عن احلافظ املزي أيـضا  ) 79 الدرر املنتثرة (و  ) 99 / 3لتحبري التقرير وا( ويف 

  .»مل أقف له على سند اىل اآلن 
وكـان شـيخنا احلـافظ أبـو : بل قال تاج الـدين الـسبكى « : بل جاء يف االول ما نصه 

ال أصــل لــه ، اال حــديثا واحــدا يف » احلمــرياء « كــل حــديث فيــه لفــظ : احلجــاج املــزي يقــول 
  .»ي النسائ

  الذهبي  ـ 2
: انه مل يعرفه احلافظ الذهيب ، فقد قـال احلـافظ الـسخاوي يف بيـان قـدح هـذا احلـديث 

  .)2(» وذكر احلافظ عماد الدين ابن كثري انه سأل احلافظني املزي والذهيب عنه فلم يعرفاه « 
لقاري وا) متييز الطيب من اخلبيث ( وقد نقله ابن أمري احلاج كما سبق ، والشيباين يف 

  .وغريمها كما سيأيت)  املرقاة (و ) املوضوعات ( يف 
هـو مـن األحاديـث الـيت ال : وقـال الـذهيب « : عن ابـن امللقـن ) التقرير والتحبري ( ويف 

  .»يعرف هلا اسناد 
  .عن ابن كثري عنه) الدرر املنتثرة ( وجاء هذا يف 

  .كما أنه جاء يف غريه من الكتب كما سيأيت

  جوزيةابن قيم ال ـ 3
انه اعرتف مشـس الـدين ابـن قـيم اجلوزيـة ـوان هـذا احلـديث ، إذ قـال يف جـواب سـؤال 

  هل ميكن معرفة احلديث املوضوع بضابط من« : وجه اليه هو 
__________________  

  .99 / 3التقرير والتحبري يف شرح التحرير ) 1(
  .198املقاصد احلسنة يف األحاديث املشتهرة على االلسنة ) 2(
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ومنهـــا أن يكـــون احلـــديث بـــاطال يف نفـــسه ، فيـــدل : فـــصل :  قـــال ؟غـــري أن ينظـــر يف ســـنده
ارة اليت يف السماء من عرق االفعاء اليت حتـت : بطالنه على انه ليس من كالمه ، كحديث 

 وكـل  ..إذا غضب الرب أنزل الوحي بالفارسية ، وإذا رضـي أنزلـه بالعربيـة: العرش ، وحديث 
يـا محـرياء ال تـاكلي  «فهو كـذب خمتلـق ، وكـذا » احلمرياء « وذكر » محرياء يا « حديث فيه 

   .»خذوا شطر دينكم عن احلمرياء «  حديث و»ا الطني ، فانه يورث كذا وكذ

  تاج الدين السبكى  ـ 4
 ـ كمـا تقـدم ـ لقـد جـرح تـاج الـدين الـسبكى هـذا احلـديث حيـث نقـل عـن شـيخه املـزي

  .»حلمرياء ال أصل له اال حديثا واحدا يف النسائي كل حديث فيه لفظ ا« : قوله 
  .اعرتافه ذه الضابطة الكلية) الصبح الصادق ( وسيأيت عن 

  ابن كثير ـ 5
ختــــريج أحاديــــث خمتــــصر ابــــن ( لقــــد جــــرح احلــــافظ ابــــن كثــــري هــــذا احلــــديث يف كتابــــه 

دين ابـن وقـال احلـافظ عمـاد الـ« : على ما نقل عنـه احلـافظ الـسيوطي حيـث قـال ) احلاجب 
كثـــري يف ختـــريج أحاديـــث خمتـــصر ابـــن احلاجـــب هـــو غريـــب جـــدا ، بـــل هـــو حـــديث منكـــر ، 

ومل اقف له علـى سـند اىل اآلن : سألت عنه شيخنا احلافظ ابا احلجاج املزي فلم يعرفه ، قال 
  .)1(» هو من األحاديث الواهية اليت ال يعرف هلا اسناد : ، وقال شيخنا الذهيب 

  ابن الملقن  ـ 6
  د طعن ابن امللقن يف صحته واستند يف ذلك اىل كالم احلافظنيلق

__________________  
  .79الدرر املنتشرة يف األحاديث املشتهرة ) 1(
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  : يف مقام رد هذا احلديث ) التقرير والتحبري ( املزي والذهيب ، فقد جاء يف 
زي مل أقــف لــه وقــال احلــافظ مجــال الــدين املــ: وقــال الــشيخ ســراج الــدين ابــن امللقــن « 

  .»هو من األحاديث الواهية اليت ال يعرف هلا اسناد : على سند اىل اآلن ، وقال الذهيب 

  ابن حجر العسقالني  ـ 7
« : لقــد أنكــر احلــافظ ابــن حجــر العــسقالين هــذا احلــديث ، فقــد قــال ابــن امــري احلــاج 

اسـنادا وال رأيتـه يف شـيء ال اعـرف لـه  ـ يعين ابـن حجـر ـ فقد قال شيخنا احلافظ: واما الثاين 
ومل يـــذكر مـــن خرجـــه ، » ح م ر « مـــن كتـــب احلـــديث اال يف النهايـــة البـــن األثـــري ، ذكـــره يف 

ورأيتــه أيــضا يف كتــاب الفــردوس لكــن بغــري لفظــه ، ذكــره مــن حــديث انــس بغــري اســناد ايــضا 
 خذوا ثلث دينكم مـن بيـت احلمـرياء ، وبـيض لـه صـاحب مـسند الفـردوس فلـم خيـرج: ولفظه 

لــه اســنادا ، وذكــر احلــافظ عمــاد الــدين ابــن كثــري انــه ســأل احلــافظني املــزي والــذهيب عنــه فلــم 
  .)1(» يعرفاه 

 تذكرة املوضـوعات (و )  املوضوعات الكربى (و ) املقاصد احلسنة ( وسيأيت هذا من 
  .وغريها ايضا)  الفوائد اموعة (و ) 

 ـ اي عن عائـشة ـ طريق أيب سلمة عنهاويف رواية النسائي من « ) : فتح الباري ( يف و
ّلى اهللا عليـه وسـلم يـا محـرياء أدخل احلبشة يلعبون ، فقال يل النـيب صـ  ؟حتبـني ان تنظـري إلـيهمّ

  .نعم: فقلت 
  : )2(» اال يف هذا » احلمرياء « اسناد صحيح ، ومل أر يف حديث صحيح ذكر 

__________________  
  .99 / 3التقرير والتحبري ) 1(
  .96 / 3فتح الباري يف شرح البخاري ) 2(
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  ابن امير الحاج  ـ 8
لقـــد اهـــتم ابـــن امـــري احلـــاج احلنفـــي بالقـــدح يف هـــذا احلـــديث ، فنقـــل كلمـــات العلمـــاء 
االعــالم واملنقــدين العظــام واحلفــاظ الكبــار كــابن حجــر وابــن كثــري واملــزي والــذهيب وابــن امللقــن 

، وقـد نقلنـا ) تقرير والتحبـري يف شـرح التحريـر ال( والسبكي كما ال خيفى على من راجع كتابه 
  .تلك الكلمات فيما مر

  امير بادشاه البخاري  ـ 9
) التيــسري يف شــرح التحريــر ( لقــد نقــل حممــد أمــني املعــروف بــأمري بادشــاه البخــاري يف 

فـواتح الرمحـوت ( أقوال العلماء األكابر يف إبطال هـذا احلـديث ، كمـا سـيأيت قريبـا عـن كتـاب 
(.  

  السخاوي  ـ 10
حـــديث خـــذوا « : فقـــال ) املقاصـــد احلـــسنة ( لقـــد أورد الـــسخاوي هـــذا احلـــديث يف 

ال اعـــرف لـــه : قـــال شـــيخنا يف ختـــريج ابـــن احلاجـــب مـــن إمالئـــه . شـــطر ديـــنكم عـــن احلمـــرياء
ح م « اسنادا وال رأيته يف شيء من كتب احلـديث اال يف النهايـة البـن األثـري ، ذكـره يف مـادة 

ر مـــن خرجــه ، ورأيتـــه أيــضا يف كتـــاب الفـــردوس لكــن بغـــري لفظــه ، وذكـــره مـــن ، ومل يــذك» ر 
خــذوا ثلــث ديــنكم مــن بيــت احلمــرياء ، وبــيض لــه : حــديث أنــس بغــري اســناد أيــضا ، ولفظــه 

صـاحب مــسند الفـردوس فلــم خيــرج لـه اســنادا ، وذكـر احلــافظ عمــاد الـدين ابــن كثـري أنــه ســأله 
  .)1(» اه احلافظني املزي والذهيب عنه فلم يعرف

  جالل الدين السيوطي  ـ 11
  :لقد صرح احلافظ السيوطي ببطالن هذا احلديث حيث قال 

__________________  
  .198القاصد احلسنة ) 1(
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وقـال احلـافظ عمـاد الـدين ابـن . مل اقـف عليـه» خذوا شطر دينكم عن احلمـرياء « حديث « 
ب جـدا ، بـل هـو حـديث منكـر كثري يف ختريج أحاديث خمتصر ابن احلاجب هو حديث غريـ

ومل اقــف لــه علــى ســند اىل :  قــال ؟، ســألت عنــه شــيخنا احلــافظ ابــا احلجــاج املــزي فلــم يعرفــه
هــو مــن األحاديــث الواهيــة الــيت ال يعــرف هلــا اســناد ، لكــن يف : اآلن ، وقــال شــيخنا الــذهيب 

  .)1(» ا خذوا ثلث دينكم من بيت عائشة ، ومل يذكر له اسناد: الفردوس من حديث انس 

  الشيباني  ـ 12
قادحـا إيـاه ، وهــذا ) الـسعى احلثيـث يف متييـز الطيــب مـن اخلبيـث ( وذكـره الـشيباين يف 

قال ابن حجـر  ـ يعين عائشة رضي اهللا عنها ـ خذوا شطر دينكم عن احلمرياء« : نص كالمه 
ثــري ، ذكــره ال اعــرف لــه اســنادا وال رأيتــه يف شــيء مــن كتــب احلــديث اال يف النهايــة البــن األ: 

ومل يـذكر مـن خرجـه وذكــر احلـافظ عمـاد الـدين ابــن كثـري انـه سـأل املــزي » ح م ر « يف مـادة 
  .»والذهيب عنه فلم يعرفاه 

  الفتنى  ـ 13
خـذوا شـطر ديـنكم « : قـائال ) تـذكرة املوضـوعات ( لقد أدرجه حممد طاهر الفتـىن يف 

يتــه يف شــيء مــن كتــب احلــديث اال يف ال اعــرف لــه اســنادا وال رأ: قــال شــيخنا . عــن احلمــرياء
» خـذوا ثلـث ديـنكم مـن بيـت احلمـرياء « اية ابن األثري واال يف الفردوس بغـري اسـناد ولفظـه 

  .)2(» ، وسئل املزي والذهيب فلم يعرفاه 
  وأثبت) جممع البحار ( كما نقل كالم السخاوي املتقدم آنفا يف كتابه 

__________________  
  .79رة الدرر املنتث) 1(
  .100تذكرة املوضوعات ) 2(
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  .كونه موضوعا

  القاري  ـ 14
وتكلــم حولــه مبــا هــذا ) املوضــوعات ( لقــد أورد الــشيخ علــى القــاري هــذا احلــديث يف 

احلمــراء مبعــىن  ـ وتــصغري ـ وهـي عائــشة ـ حــديث خــذوا شـطر ديــنكم عــن احلمـرياء« : نـصه 
  .البيضاء على ما يف النهاية ، والشطر النصف

ال اعــــرف لــــه اســــنادا وال رأيتــــه يف شــــيء مــــن كتــــب احلــــديث اال يف : لعــــسقالين قــــال ا
  .النهاية البن األثري ومل يذكر من خرجه

  .وذكر احلافظ عماد الدين ابن كثري انه سأل املزي والذهيب فلم يعرفاه
خذوا ثلث دينكم مـن بيـت : وذكره يف الفردوس بغري اسناد وبغري هذا اللفظ ، ولفظه 

  .، وبيض له صاحب مسند الفردوس ومل خيرج له اسنادا ، كذا ذكره السخاوياحلمرياء 
  .مل اقف عليه: وقال السيوطي 

غريـب ) : وقال احلافظ عماد الدين ابن كثـري يف ختـريج أحاديـث خمتـصر ابـن احلاجـب 
مل أقـف لـه : جدا ، بل هو حديث منكر ، سألت عنه شـيخنا احلـافظ املـزي فلـم يعرفـه وقـال 

هـــو مـــن األحاديـــث الواهيـــة الـــيت ال يعـــرف هلـــا : اىل اآلن ، وقـــال شـــيخنا الـــذهيب علـــى ســـند 
  .اسناد

خــذوا ثلــث ديــنكم مــن بيــت عائــشة ، ومل يــذكر : لكــن يف الفــردوس مــن حــديث انــس 
  .له اسنادا

شــطر مــن الــدين [ لكــن معنــاه صــحيح ، فــان عنــدها مــن شــطر الــدين اســتنادا : قلــت 
د اشــتهر أيــضا حــديث كلميــين يــا محــرياء ، لكــن لــيس لــه يقتــضي اعتمــادا ، وقــ] ظ . أســنادا

  .)1(» أصل عند العلماء 
__________________  

  .191 ـ 190املوضوعات الكربى ) 1(
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هذا وقد صرح القاري بأنه قد مجع يف هذا الكتاب ما وقع االتفاق علـى ضـعفه ، قـال 
ــــه موضــــوع تركــــت ذكــــره للحقــــري مــــن اخلطــــر ،« :   الحتمــــال ان يكــــون مث مــــا اختلفــــوا يف أن

  .)1(» موضوعا من طريق وصحيحا من وجه آخر 
حديث خذوا شطر دينكم عـن احلمـرياء « ) : املوضوعات الصغرى ( وقال القاري يف 

  .)2(» ال يعرف له اصل 
 ـ يعـىن عائـشة ـ واماحديث خذوا شطر دينكم عن احلمـرياء« : ما نصه ) املرقاة ( ويف 

ين ال اعــرف لــه اســنادا وال رأيتــه يف شــيء مــن كتــب احلــديث فقــال احلــافظ ابــن حجــر العــسقال
انـه سـأل : اال يف النهاية البن األثري ، ومل يذكر من خرجه وذكر احلافظ عماد الدين ابن كثري 

املزي والذهيب عنه فلم يعرفاه ، وقال السخاوي ذكره يف الفردوس بغري اسناد وبغري هذا اللفـظ 
 احلمرياء ، وبيض له صاحب مسند الفردوس ومل خيرج لـه ، ولفظه خذوا ثلث دينكم من بيت

  .)3(» اسنادا ، وقال السيوطي مل أقف عليه 

  البهارى  ـ 15
  .)4(وصرح القاضي حمب اهللا البهارى يف مبحث اإلمجاع بضعفه 

  الزرقانى  ـ 16
ّوبني الزرقاين ضعفه على ضوء كلمات االعالم 

)5(.  
__________________  

  .73: املصدر ) 1(
  .68املوضوعات الصغرى ) 2(
  .616 / 5املرقاة يف شرح املشكاة ) 3(
  .510 / 2بشرح عبد العلى . مسلم الثبوت) 4(
  .233 / 3شرح املواهب ) 5(
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  السهالوي  ـ 17
مل يعــرف ، « : لنظــام الــدين الــسهالوي ] الــصبح الــصادق يف شــرح املنــار [ وجــاء يف 

هـو مـن األحاديـث الواهيـة الـيت ال يعـرف هلـا : لـذهيب وقـال ا. كما عـن املـزي والـذهيب وغريمهـا
  .اسناد

كــل حــديث فيــه لفــظ احلمــرياء ال اصــل لــه اال : وقــال الــسبكى واحلــافظ ابــو احلجــاج 
  .»حديثا واحدا يف النسائي ، هكذا قال يف بعض شروح التحرير 

  عبد العلى  ـ 18
اهيـة الـيت ال يعـرف هلـا هو من األحاديث الو: قال الذهيب « : وقال الشيخ عبد العلي 

كــل حــديث فيــه لفــظ احلمــرياء ال اصــل لــه اال : اســناد ، قــال الــسبكى واحلــافظ ابــو احلجــاج 
  .)1(» كذا يف التيسري . حديث واحد يف النسائي

  الشوكانى  ـ 19
نــصوص كلمـــات ) الفوائـــد اموعــة يف األحاديــث املوضـــوعة ( وقــد أورد الــشوكاين يف 

  . ، عن املقاصدابن حجر واملزي والذهيب

  عبد الحق المحمدي  ـ 20
خــذوا «  ) :تــذكرة املوضــوعات ( ونــص عبــد احلــق احملمــدي اهلنــدي علــى أنــه واه ففــي 
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  .»ال يعرف « ) : زبدة املقاصد يف جتريد الزوائد ( ويف 

  : أقول 
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__________________  
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احلديث ، فهل جيوز أن يعارض به حديث الثقلـني الـذي عرفـت حالـه ، ووقفـت علـى ألفاظـه 
نفـسه ال جيـوز االسـتدالل حبـديث مل تثبـت صـحته ) الـدهلوي (  والعجيـب ان ؟وطرقه ورجاله

  : يف اجلواب عن حديث األشباح ) التحفة ( مطلقا ، فانه قال يف 
ان احلــديث الــذي يرويــه بعــض أئمــة احلــديث يف : ان قاعــدة أهــل الــسنة املقــررة هــي « 

سائر أرباب الصحاح أو مل يـصرح صـاحبه أو  ـ كالبخارى ومسلم ـ كتاب مل يلتزم فيه الصحة
  .»غريه بصحته باخلصوص مل يكن صاحلا لالحتجاج به 

أنفــذوا جــيش أســامة ، لعــن اهللا مــن ختلــف عــن جــيش « وقــال يف اجلــواب عــن حــديث 
 ـ وذكــر بعــض الــذين يكتبــون بالفارســية ويعــدن أنفــسهم يف حمــدثي أهــل الــسنة« : » أســامة 

هـــذه اجلملـــة يف كتابـــه يف الـــسرية ال يكفـــي إللـــزام أهـــل الـــسنة ـــا ، إذ شـــرط اعتبـــار احلـــديث 
، فاحلــديث الــذي ال اســناد لــه عنــدهم خترجيــه يف كتــب احملــدثني املــسندة مــع احلكــم بالــصحة 

  .»عندهم كاجلمل الضال ، وال يصغون اليه أبدا 
 اللهـم اال أن يكـون قـد فقـد !؟عن هذه القاعدة يف املقام عجيـب) الدهلوي ( فتغافل 

  . واهللا العاصم ..وعيه
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