
  





  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ّاحلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدنا حممـد وآلـه الطـاهرين ، ولعنـة اهللا  ّ

  .ّعلى أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين





  إهداء

   االمامة الكبرى والخالفة العظمىالى حامل لواء

  نا فداهرواحّولى العصر المهدى المنتظر الحجة ابن الحسن العسكري أ
ِيا أيـها العزي َ َْ َز مسنا وأهلنا الضر ََ ْ ََ  َ ُ  

ُوجئنا ببضاعة م ٍ َ ِِ ْ ِ َزجاة فأوف لنا الكيلَ ْ َ ْ ََ ِ ٍََْ ْ  
َوتصدق علينا إن اهللا جيزي المتصدقني ِ  َ ََُ َْ ِ ْ ََ َ  ِ َْ ْ  َ  

  علي





  حديث السفينة
  :ومن ألفاظه 

  .»ّبها جنا ومن ختلف عنها هلك ّأال إن مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح من رك« 
  أخرجه أمحد





   ّالمؤلفكلمة 
  . كان حريصا على أن تبقى شريعته وتثمر جهوده6ّال ريب يف أن النيب 

  .وال ريب أيضا يف أنه كان حريصا على أمته ورءوفا م
  . ..ال مناقشة فيها ألحد من املسلمني.  ..فهذه مقدمة

ّوال بـــد مـــن أن .  .. علـــم مبـــا ســـيكون يف أمتـــه كـــان علـــى6إن النـــيب : ومقدمـــة أخـــرى 
  .ّ تؤكد ذلك6واألحاديث الواردة عنه .  ..يكون النيب كذلك

ّافرتقـت أمة موسـى بعـد نبيهـا علـى إحـدى وسـبعني « : لقد ثبت عنه واشتهر أنه قـال  ّـ
ـــار ، وافرتقـــت أمـــة عيـــسى بعـــد نبيهـــا علـــى اثنتـــني  ّفرقـــة ، واحـــدة منهـــا ناجيـــة والبـــاقون يف الن ّ

ّوستفرتق أميت بعدي على ثالث وسـبعني . سبعني فرقة ، واحدة منها ناجية والباقون يف النارو
  .»فرقة ، واحدة منها ناجية والباقون يف النار 

مـــا ذا يكـــون موقـــف النـــيب احلـــريص علـــى بقـــاء : وعلـــى ضـــوء هـــاتني املقـــدمتني نقـــول 
ّشريعته وجناة أمته ، وهو يعلم بافرتاقها وخيرب عن أنه ال    ّينجو من األمة إالّ
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  ؟فرقة واحدة
ّوهل يتصور منه إال تعيني الفرقة الناجية   ؟ّ

  . ..ّعني الفرقة الناجية.  ..وفعال
إمنـا مثـل أهـل بيـيت فـيكم كمثـل سـفينة نـوح ، مـن ركـب فيهـا جنـا ، «  : 6بقوله  اّعينه

  .»ّومن ختلف عنها غرق 
  . البيتفالفرقة الناجية من األمة هي الراكبة يف سفينة أهل

  ؟ّفمن الراكب يف هذه السفينة
هــل الــذين قتلــوا أهــل البيــت وأهــانوهم وأعرضــوا عــن أقــواهلم ، أو الــذين أخــذوا عــنهم 

  ؟ّمعامل الدين ، وتابعوهم يف األصول والفروع ، وتفانوا من أجلهم وضحوا يف سبيلهم
ّمل يــتمكن أهــل الــسنة ّإال الــشاذ النــادر مــنهم ـ ّ الــسفينة مــن إنكــار أصــل حــديث  ـ ّ

كمــا ال رواج ملناقــشة بعــضهم يف داللتــه يف ســوق االعتبــار عنــد .  ..وصــدوره مــن النــيب الكــرمي
عمــد بعــضهم كــابن حجــر املكــي وعبــد العزيــز الــدهلوي .  ..وألجــل مــا ذكرنــا.  ..أهــل النظــر

إىل دعــوى أن أهــل الــسنة هــم الــشيعة ألهــل البيــت ، ولكنهــا دعــوى تــضحك الثكلــى كمــا ال 
  .خيفى

 فيــه بالنجــاة 6 ولــو ال ثبــوت هــذا احلــديث وداللتــه الواضــحة علــى حكــم النــيب هــذا ،
ّ ، وبــاهلالك علــى كــل فرقــة ختــالفهم يف األصــول :علــى الفرقــة الــيت تتمــسك بأهــل البيــت 

هـذا الـشيعي املتفـاين يف سـبيل  ـ 2ملا كان ذاك االهتمـام البـالغ مـن سـيدنا أيب ذر .  ..والفروع
بنـشر هـذا احلـديث ، وإذاعتـه  ـ يدور احلق معه حيثمـا دار وال يفرتقـان ، الذي 7أمري املؤمنني 

ّ آخـذا ببـاب الكعبـة ، معرفـا بنفـسه إىل النـاس ، 6بني املسلمني ، وإعالمه بـسماعه مـن النـيب 
ّأيهــا النــاس ، مــن عــرفين فقــد عــرفين ، ومــن مل يعــرفين فأنــا جنــدب بــن « : رافعــا عقريتــه قــائال 

  . .. يقول6ل اهللا إين مسعت رسو.  ..جنادة
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  هذا الكتاب
نفحات االزهـار يف خالصـة عبقـات األنـوار يف إمامـة ( ّوهذا هو اجلزء الرابع من كتابنا 

مثــل أهــل :  ـ يف أحــد ألفاظــه ـ 6وهــو قولــه  ( حــديث الــسفينة هوموضــوع) األئمـة األطهــار 
ســـندا  )لـــك ّبيــيت فـــيكم كمثــل ســـفينة نــوح يف قـــوم نــوح ، مـــن ركبهــا جنـــا ومــن ختلـــف عنهــا ه

  :وداللة ، وهو يشتمل على البحث يف ثالث جهات 
( ّ جهـــة الـــسند ، وقـــد التـــزم يف هـــذه اجلهـــة جانـــب االختـــصار ، وذلـــك ألن :األولـــى 

ّاملـــردود عليـــه مل يتطـــرق إىل هـــذه اجلهـــة ) التحفـــة اإلثنـــا عـــشرية ( صـــاحب كتـــاب ) الـــدهلوي 
ّ لكـن بعـض أسـالفه املتعـصبني . ـ األقليف ـ ّبالنسبة إىل حديث السفينة ، وكأنه يذعن بصحته

ّكـابر يف هـذه اجلهـة أيـضا قـائال يف الـرد علـى العالمـة احللـي  ـ ّ، وهو ابن تيمية احلراين ّ; :  »
فهـــذا ال يعـــرف لـــه إســـناد أصـــال ، صـــحيح وال  .مثـــل أهـــل بيـــيت مثـــل ســـفينة نـــوح: قولـــه  اّوأمـــ

 ، وإن كـان قـد رواه مـن يـروي ضعيف ، وال هو يف شيء من كتب احلديث اليت يعتمـد عليهـا
ّأمثاله من حطاب الليل الذين يروون املوضوعات ، فهذا مما يزيده وهنا وضعفا  ّ«.  

لغــرض إثبــات تــواتر هــذا  ـ ولــو باختــصار ـ ّفلــم يكــن بــد مــن البحــث يف هــذه اجلهــة
وأن لـه أسـانيد صـحيحة يف كتـب احلـديث الـيت يعتمـد  ـ ّفـضال عـن صـحته ـ احلـديث وشـهرته

  .ّ ، ليظهر بطالن دعوى ابن تيمية ويتبني كذبه أو جهله ذه احلقيقة الراهنةعليها
ـــذيب (  و) املـــستدرك علـــى الـــصحيحني (  و) فـــضائل علـــي ألمحــد ( فــإذا مل يكـــن 

مشكاة املصابيح (  و) املعجم الصغري (  و) مسند البزار (  و) مسند أيب يعلى (  و) اآلثار 
من كتب احلديث اليت يعتمـد عليهـا « وأمثاهلا ) د املسانيد الثمانية املطالب العالية بزوائ(  و) 
  !؟ّأي كتاب عندهم يعتمدون عليهف» 

  )مسلم بن احلجاج (  و) أبو إسحاق السبيعي (  و) األعمش ( وإذا كان 
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ـــدارقطين (  و) الطـــرباين (  و) الـــشافعي (  و  (و ) أمحـــد بـــن حنبـــل (  و) أبـــو داود (  و) ال
 (و )  اخلطيـب البغـدادي (و )  أبو نعيم األصفهاين (و )  احلاكم (و ) الطربي (  و) البزار 

و فمــن هــ» مــن حطــاب الليــل الــذين يــروون املوضــوعات « وأمثــاهلم ) ابــن حجــر العــسقالين 
  !؟ّاحملدث الذي يعتمدون عليه

( علـى ) حـديث الـسفينة ( حيث جاء ذكـر بعـض وجـوه داللـة  ـ ّ جهة الداللة:الثانية 
ّحيث مت الرد على مناقشة هذا  ـ )الدهلوي ( ّجهة الرد على : الثالثة  .باجياز ) 7إمامة علي  ّ

ّالرجــل وغـــريه يف داللــة هـــذا احلــديث علـــى اإلمامــة مجلـــة وتفــصيال ، واجلـــواب عنهــا مـــن شـــىت 
  .جوانبها

  .فاحلمد هللا على أن وفقنا إلمتام احلجة وإيضاح احملجة ، وإنارة السبيل وإثبات احلق
ّونــسأله تعــاىل أن جيعــل أعمالنــا خالــصة لوجهــه الكــرمي ، وأن يوفقنــا ملــا حيــب ويرضــى ،  ّ

  .إنه مسيع جميب
  علي الحسيني الميالني



 

  كالم الدهلوي حول حديث السفينة
بعــد أن نــاقش يف داللــة حــديث الثقلـني عطــف عليــه حــديث الــسفينة ) الـدهلوي ( ّإن 

  :قائال 
 فـــيكم مثـــل ســـفينة نـــوح ، مـــن ركبهـــا جنـــا ومـــن مثـــل أهـــل بيـــيت« : حـــديث  كوكـــذل« 

ّفإنه ال يدل إال على حصول الفالح واهلداية حببهم وبربكة اتبـاعهم ، وأن  »ّختلف عنها غرق  ّ ّ ّ
ّالتخلف عن حبهم موجب للهالك ّ.  

ّخيـتص مـن بـني مجيـع الفـرق اإلسـالمية بأهـل الـسنة ،  ـ بفـضل اهللا تعـاىل ـ وهـذا املعـىن
َفـتـؤمنــون َ أ(: ّبــل وداد أهــل البيــت كلهــم ، حــسب مــا جــاء بــه القــرآن ألــم املتمــسكون حب ُ ِ ْ ُ َ

ٍببـعض اْلكتاب وتكفرون ببـعض  ِْ َْ َِ َِ ُ ُ ْ َ َ ِ  (  وموقفهم من أهـل البيـت هـو نفـس املوقـف مـن األنبيـاء)ِ
ِال نـفرق بـين أحد من رسله  ٍِ ُ ْ َ َُ ِ َ َ ْ ُ  َ   . من دون أن يؤمنوا ببعضهم ويعادوا البعض اآلخر)ُ

ّشيعة ، إذ ال يوجد من بينهم فرقة حتب أهل البيت مجيعا ، فبعـضهم يـوادون خبالف ال
  .طائفة ويبغضون الباقني ، والبعض اآلخر على العكس

ّأما أهل السنة فليسوا كذلك ، بل إم يروون أحاديـث اجلميـع ويـستندون إليهـا ، كمـا  ّ
 يعتـــربون كتـــب أهـــل وإذا كـــان الـــشيعة ال. تـــشهد بـــذلك كتـــبهم يف التفـــسري واحلـــديث والفقـــه

  سواء ـ السنة فبما ذا جييبون عن األحاديث الواردة عن الشيعة
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  ؟املوافقة ألهل السنة كما سيأيت يف هذا الكتاب ـ يف العقائد اإلهلية والفروع الفقهية
ّولبعض علماء الـشيعة يف هـذا املقـام تأويـل خـداع ، ال بـد مـن ذكـره وتفنيـده قـال  إن : ّ

الـــسفينة يف هـــذا احلـــديث يقتـــضي أن ال يكـــون حـــب مجيـــع أهـــل البيـــت تـــشبيه أهـــل البيـــت ب
ّواتبـاعهم ضـروريا يف النجـاة والفـالح ، فـإن مـن يـستقر يف زاويـة واحـدة مـن الـسفينة ينجـو مــن 

فالــشيعة . الغــرق بــال ريــب ، بــل إن التنقــل مــن مكــان إىل مكــان يف الــسفينة لــيس أمــرا مألوفــا
  . يرد عليهم طعن أهل السنة يف ذلكلتمسكهم ببعض أهل البيت ناجون ، وال

  .أما اجلواب عن هذا الكالم فيكون على حنوين
فاإلمامية يف هذه الـصورة جيـب أن ال يعتـربوا الزيديـة والكيـسانية : األول بطريق النقض 

والناووسية والفطحية منحرفني ، بل هم مهتدون ، ألن كال منهم قد استقر يف زاويـة مـن هـذه 
، ويكفــي االســتقرار يف زاويــة واحــدة منهــا للنجــاة مــن الغــرق ، بــل علــى هــذا الــسفينة الكبــرية 

ّيبطـل الـنص علـى األئمــة االثـين عـشر أيــضا ، ألن كـل زاويـة مـن الــسفينة كافيـة يف اإلجنـاء مــن  ّ
أمــواج البحــر ، واإلمــام هــو مــن يوجــب اتباعــه النجــاة يف اآلخــرة ، فبهــذا يبطــل مــذهب اإلثــين 

  .ة بأسرهاعشرية بل طوائف اإلمامي
ّوإذا ادعـى الزيديــة مـا ادعــاه االثنـا عــشرية أجيبـوا بــنفس اجلـواب ، فــال يـصلح أليــة فرقــة  ّ ّ
ّمن فرق الشيعة التقيد مبذهب معني هلا ، والزم ذلك اعتبـار مجيـع املـذاهب علـى صـواب ، يف  ّ

ّدي إىل حني أن التناقض قائم بني هذه املذاهب ، وأن اعتبار كـال اجلـانبني املتناقـضني حقـا يـؤ
  .اجتماع النقيضني يف غري االجتهاديات ، وهو مستحيل قطعا

فإن االستقرار يف زاوية من زوايا السفينة ، إمنـا يـضمن النجـاة مـن : والثاين بطريق احلل 
الغــــرق يف البحــــر بــــشرط أن ال تثقــــب زاويــــة منهــــا ، فــــإذا اقــــرتن اجللــــوس يف زاويــــة مــــع إثقــــاب 

ّاألخرى فإن ذلك سوف يؤدي إىل ا   وما. لغرق حتماّ
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  .ّمن فرقة من فرق الشيعة إال وهي مستقرة يف زاوية وهي تثقب الزاوية أو الزاويات األخرى
ّأجـــل ، فـــإن أهـــل الـــسنة مهمـــا تنقلـــوا يف الزوايـــا املختلفـــة مـــن الـــسفينة ، فـــإن ســـفينتهم 

 ـم ّعامرة ، ألم ال يثقبـون منهـا زاويـة أصـال ، حـىت يتـسرب املـوج مـن ذلـك اجلانـب ويـؤدي
  .واحلمد هللا. إىل الغرق

حــديث الثقلــني ، ( ّوــذا يــتم ألهــل الــسنة إلــزام النواصــب يف إنكــارهم هلــذين احلــديثني 
إن مفــــاد هــــذين : حيــــث ناقــــشوا يف صــــحتهما بالــــدليل العقلــــي ، فقــــالوا ) وحــــديث الــــسفينة 

ب التمـسك ألنـه إذا وجـ: احلديثني هو التكليـف بـاملمتنع عقـال ، وهـو حمـال بالبداهـة ، ذلـك 
كــان مــستلزما  ـ مــع مــا هــم عليــه مــن االخــتالف يف األصــول والفــروع ـ بأهــل البيــت مجــيعهم

  .وهو حمال. للتكليف باجلمع بني النقيضني
ـــا أو ال ، فعلـــى  ـــبعض معين ّوإذا وجـــب التمـــسك بـــبعض أهـــل البيـــت فإمـــا أن يكـــون ال ّ

قـــائلني بـــذلك ، يف األول يلـــزم الرتجـــيح بـــال مـــرجح ، خـــصوصا مـــع وجـــود االخـــتالف بـــني ال
يلـزم جتـويز العقائـد املختلفـة والـشرائع املتفاوتـة يف الـدين : وعلى الثـاين . تأكيد النص لصاحلهم

ً لكـل جعلنـا مـنكم شرعة ومنهاجـا (: الواحد من الشارع ، يف حني أن قوله تعـاىل  ْ ِْ َِ ْ ًْ َ ِـ ُ ُْ َ َ   صـريح )ِ
  .مضافا إىل استحالته بضرورة الدين. يف خالف ذلك

ّستطيع أية فرقـة مـن فـرق الـشيعة أن ختـدش يف دليـل هـؤالء النواصـب األشـقياء إال وال ت
  .»عن طريق مذهب أهل السنة 
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يف داللــــة حــــديث ) الــــدهلوي ( ّإن مــــن املناســــب قبــــل اخلــــوض يف الــــرد علــــى مناقــــشة 
ّ املتعــصبني ممــن ّالــسفينة علــى االمامــة أن نثبــت هــذا احلــديث الــشريف ســندا ، ردا علــى بعــض

  .نسبوا أنفسهم إىل السنة
 :مث نــذكر بعــض وجــوه داللتــه علــى مطلــوب أهــل احلــق ، وهــو إمامــة أهــل البيــت 

  . ، ببيان موجز6وخالفتهم بعد رسول اهللا 
وتفنيـــد مزاعمـــه ومناقـــشاته يف داللـــة حـــديث ) الـــدهلوي ( مث نـــشرع يف نقـــض كلمـــات 

  .السفينة
طعن يف سند حديث السفينة تبعا لـبعض أسـالفه ، مل ي) الدهلوي ( ومن العجيب أن 

أال تـــرى إىل ابـــن تيميـــة احلـــراين وتعنتـــه يف هـــذا املقـــام كـــسائر املـــوارد ، إذ طعـــن يف ســـند هـــذا 
 لقـد قـال هـذا املتعـصب !!احلديث ، وزعم أنه ال يعرف له إسناد أصال ، صحيح وال ضعيف

فهـذا ال يعـرف لـه إسـناد أصـال صـحيح  .مثل أهل بيـيت مثـل سـفينة نـوح: قوله  اأم« : العنيد 
وال ضــعيف ، وال هــو يف شــيء مــن كتــب احلــديث الــيت يعتمــد عليهــا ، وإن كــان قــد رواه مــن 

  .)1( » !يروي أمثاله من حطاب الليل الذين يروون املوضوعات فهذا مما يزيده وهنا وضعفا
  ث ،وال خيفى بطالن هذا الكالم وهوانه على ذوي البصرية واخلربة باألحادي

__________________  
  .105 / 4ّمنهاج السنة ) 1(
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ّـمن الكتاب أمساء طائفة من أئمة أهـل الـسنة وكبـار حفاظهم ) اجلهة األوىل ( ّولكنا نذكر يف 
ومــشاهري علمــائهم يف مجيــع الطبقــات وعــرب القــرون ، قــد رووا حــديث الــسفينة بطــرق متكــاثرة 

  .6رسول اهللا وأسانيد متضافرة ، إىل التابعني عن صحابة 
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)1(  

  رواية الشافعي 
  :ّ فقد قال احلموئي ما نصه  ،2روى الشافعي حديث السفينة عن أيب ذر الغفاري 

وقــد أخــربين مجاعــة ، مــنهم العالمــة جنــم الــدين عثمــان بــن املوفــق األذكــاين ـ فيمــا « 
أنبأنــا املؤيــد بــن حممــد بــن علــي الطوســي عــن عبــد اجلبــار بــن : ـــ قــالوا  أجــازوا يل روايتــه عــنهم

نـا الفـضل بـن أمحـد أنبأ :و احلـسن علـي الواحـدي ، قـال أنبأنا أب: حممد اخلواري إجازة ، قال 
بن حممد بن إبراهيم ، أنبأنا أبـو علـي بـن أيب بكـر الفقيـه ، أنبأنـا حممـد بـن إدريـس الـشافعي ، 

: أنبأنــا املفــضل بــن صــاحل عــن أيب إســحاق الــسبيعي ، عــن حــنش بــن املعتمــر الكنــاين ، قــال 
ن قد عـرفتم ، ّ ـ وهو آخذ بباب الكعبة وهو يقول ـ أيها الناس ، من عرفين فأنا مأباذرمسعت 

ــإمنا مثــل أهــل بيــيت فــيكم كمثــل :  يقــول 6، إين مسعــت رســول اهللا أبــوذر ومــن ال يعــرفين فأنــا  ّ
  .)1(» ّسفينة نوح من دخلها جنا ، ومن ختلف عنها هلك 

  :ّوقد ضمن الشافعي هذا احلديث يف أبيات له رواها العجيلي حيث قال .  ..هذا
ملـــــــــــا رأيـــــــــــت النـــــــــــاس قـــــــــــد ذهبـــــــــــت ـــــــــــمو

ّ
  

  
  ّهبهم يف أحبـــــــــــــــــر الغـــــــــــــــــي واجلهـــــــــــــــــلمـــــــــــــــــذا  

  

  ّركبـــــــــت علـــــــــى اســـــــــم اهللا يف ســـــــــفن النجـــــــــا

  
  هــــــم أهــــــل بيــــــت املــــــصطفى خــــــامت الرســــــلو  

  

  أمــــــــــــــسكت حبــــــــــــــل اهللا وهــــــــــــــو والؤهـــــــــــــــمو

  
ـــــــــــــل     كمـــــــــــــا قـــــــــــــد أمرنـــــــــــــا بالتمـــــــــــــسك باحلب

  

ــــــــــــــدين ســــــــــــــبعون فرقــــــــــــــة   إذا افرتقــــــــــــــت يف ال

  
  نيفــــــــا علــــــــى مــــــــا جــــــــاء يف واضــــــــح النقــــــــلو  

  

__________________  
  .242 / 2ئد السمطني فرا) 1(
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  مل يــــــــــــــــك بنــــــــــــــــاج مــــــــــــــــنهم غــــــــــــــــري فرقـــــــــــــــــةو

  
  فقـــــــــــــــــل يل ـــــــــــــــــا ذا الرجاحـــــــــــــــــة والعقـــــــــــــــــل  

  

  ؟أيف الفرقـــــــــــــــــــــــــــة اهلـــــــــــــــــــــــــــالك آل حممـــــــــــــــــــــــــــد

  
   قــــــــــل يل؟أم الفرقــــــــــة الــــــــــاليت جنــــــــــت مــــــــــنهم  

  

  فــــــــــإن قلــــــــــت يف النــــــــــاجني فــــــــــالقول واحــــــــــد

  
ي     ّـــــــــــــرضـــــــــــــيت ـــــــــــــم ال زال يف ظلهـــــــــــــم ظل

  

  رضــــــــــــــــــــيت عليــــــــــــــــــــا يل إمامــــــــــــــــــــا ونــــــــــــــــــــسله

  
  لبــــــــــــاقني يف أوســــــــــــع احلــــــــــــلأنــــــــــــت مــــــــــــن او  

  

مـصرحة بركـوب تلـك الـسفينة الناجيـة ، ومتـسكه  ـ كمـا تـسمع ـ فهـذه شـهادة الـشافعي
بـذلك احلبــل ، وأـم يف الفرقــة الناجيــة ، ومـن حكــم علـيهم بــاهلالك فقــد حـاف عــن العــدل ، 

  .)1( » !؟ورضاه بإمامة آل فاطمة ورفضه آل هند وآل مرجانة وأشباههم ، فأين املقلدون

  :ترجمته 
 إمـــام الـــشافعية ، وأحـــد األئمـــة 204حممـــد بـــن إدريـــس املتـــوىف ســـنة : والـــشافعي هـــو 

  :األربعة عند أهل السنة ، وإليك قائمة مبصادر ترمجته عدا الكتب اخلاصة بذلك 
  .329 / 1تذكرة احلفاظ  ـ 1
  .9 / 25ذيب التهذيب  ـ 2
  .447 / 1وفيات األعيان  ـ 3
  .56 / 2تاريخ بغداد  ـ 4
  .63 / 9حلية األولياء  ـ 5
  .185 / 1طبقات الشافعية  ـ 6
  .140 / 2صفة الصفوة  ـ 7

__________________  
  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 1(
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)2(  

  رواية أحمد
 الكعبـة ـ عن أيب ذر ، أنه قال ـ وهو آخذ ببـاب« : ّما نصه ) املشكاة ( لقد جاء يف 

 بيــيت فــيكم مثــل ســفينة نــوح ، مــن ركبهــا جنــا ومــن ّأال إن مثــل أهــل:  يقــول 6مسعــت النــيب : 
  .)1(»  رواه أمحد .ّختلف عنها هلك

  .)2(وغريمها )  الصواقع (و ) الصواعق ( كما جاءت روايته يف 

  :ترجمته 
وأمحــد بــن حنبــل هــو إمــام احلنابلــة وأحــد األئمــة األربعــة عنــد أهــل الــسنة ، تــويف ســنة 

مــن كتابنــا عــن طائفــة كبــرية مــن املــصادر ) بيه حــديث التــش(  وســتأيت ترمجتــه يف قــسم 241
  .املعتربة لدى أهل السنة

__________________  
  .523/ مشكاة املصابيح ) 1(
  .كتاريخ اخللفاء للسيوطي كما سيأيت) 2(

ّحـدثنا العبـاس بـن إبـراهيم « : مـن زيـادات القطيعـي ) فضائل علي ألمحد ( ما جاء يف  وهذا نص: قلت 
 يقـول ـ أبـاذرمسعـت  :عيل األمحسي ثنا مفضل بن صاحل عن أيب إسحاق عن حنش الكناين قال ثنا حممد بن إمسا

ّأال إن مثـل :  يقـول 6مسعـت النـيب أبـوذر مـن عـرفين فأنـا مـن قـد عـرفين ومـن أنكـرين فأنـا : وهو أخذ ببـاب الكعبـة 
  .»ّأهل بييت فيكم مثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك 
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)3(  

   مسلم رواية
  :ّوجاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضا « : قال ابن حجر املكي ما لفظه 

ومـن ختلـف : يف روايـة مـسلم و، اإمنا مثـل أهـل بيـيت كمثـل سـفينة النـوح ، مـن ركبهـا جنـ
  .هلك: ويف رواية عنها غرق ، 

إمنا مثل أهل بييت فيكم مثل بـاب حطـة يف بـين إسـرائيل ، مـن دخلـه غفـر لـه الـذنوب و
 «)1(.  

  .أيضا) مرآة املؤمنني ( كما سيعلم ذلك من عبارة 

  :ترجمته 
 ، غــين عــن 261املتــوىف ســنة ) الــصحيح ( ومــسلم بــن احلجــاج النيــسابوري صــاحب 

التعريف والتوثيق ، وكتابه أحد الصحيحني املقبولني لدى أهـل الـسنة كافـة ، بـل رجحـه بعـض 
  .أئمتهم على صحيح البخاري

ّثنـاء علـى كتابـه يف بعـض جملدات الكتـاب ، وقـد تقـدم يف قـسم وقد ذكرنا ترمجتـه وال ( ّـ
  .شيء من كتاب) حديث الثقلني 

__________________  
  .234: الصواعق احملرقة ) 1(
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)4(  

  رواية ابن قتيبة
ّوحـدثين أبــو .  ..« : قـال برتمجتـه  ، حيــث2روى حـديث الـسفينة عـن سـيدنا أيب ذر 

ابـن ثابـت ، عـن ] و [ ّحـدثنا عمـر : ب سهل بن محـاد قـال ّحدثنا أبو عتا: ّاخلطاب ، قال 
آخذ حبلقة باب الكعبة وهو يقـول أبوذر جئت و: أيب إسحاق ، عن حنش بن املعتمر ، قال 

ّالغفــاري ، مــن مل يعــرفين فأنــا جنــدب صــاحب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، أبــوذر أنــا :  ّ
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول   مثل أهل بييت مثل سفينة نـوح ، مـن ركبهـا جنـا: ّ

.. . «)1(.  
حنش بن املعتمـر قـال « : عن أيب ذر أيضا حيث قال ) عيون األخبار ( وقد رواه يف 

الغفــاري مــن مل يعــرفين فأنــا أبــوذر أنــا : آخــذ حبلقــة بــاب الكعبــة وهــو يقــول أبــوذر جئــت و: 
ّجنــدب صــاحب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، مسعــت ّ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ّ ّ

  .)2(» مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ركبها جنا : يقول 

  :ترجمته 
. 276أبـو حممـد عبـد اهللا بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري ، املتـوىف سـنة : وابن قتيبة هو 

  :له ترمجة يف 
  .251 / 1وفيات األعيان  ـ 1
  .272نزهة األلباء  ـ 2
  .357/  3لسان امليزان  ـ 3

__________________  
  .86املعارف ) 1(
  .211 / 1عيون األخبار ) 2(
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  .وغريها من مصادر الرتاجم

)5(  

  رواية البزار
كما سـتعرف فيمـا بعـد مـن .  .. البزار ، عن ابن عباس وابن الزبريأبوبكرورواه احلافظ 
  .كلمات أعالم القوم

ّحــدثنا حيــىي بــن منــصور ثنــا «  : قــال البــزار: البــن حجــر ) زوائــد مــسند البــزار ( عــن و
ّإن : ثنا ابن هليعة عن ابن األسـود عـن عـامر بـن عبـد اهللا بـن الـزبري عـن أبيـه ) كذا ( أيب مرمي 

ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال  مثــل أهــل بيــيت مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن تركهــا : ّ
  .غرق

ّحـدثنا عمـرو بـن علـي واجلـراح بـن خملـد وحممـد بـن معمـر ثنــا :  ـ واللفـظ لعمـرو ـ قـال ّ
مسلم بن إبراهيم ثنا احلسن بن أيب جعفر عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب عـن أيب ذر 

مثل أهل بييت كمثل سفينة نوح ، من ركب فيها جنا ومن ختلـف عنهـا قال رسول اهللا : قال : 
  .غرق

عفــر ، ثنــا أبــو حــدثنا حممــد بــن معمــر ، ثنــا مــسلم بــن إبــراهيم ، ثنــا احلــسن بــن أيب ج
ّالصهباء عن سعيد بـن جبـري عـن ابـن عبـاس قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  مثـل : ّ

  .»أهل بييت مثل سفينة نوح ، من ركب فيها جنا ومن ختلف عنها غرق 

  :ترجمته 
 ، 292 أمحـــد بـــن عمـــرو بـــن عبـــد اخلـــالق ، املتـــوىف ســـنة أبـــوبكراحلـــافظ : والبـــزار هـــو 

ّاملــشهور ، وقــد ذكرنــا ترمجتــه يف بعــض جملــدات الكتــاب ، ومــن مــصادر ) املــسند ( صــاحب 
  :ترمجته 
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  .أخبار أصفهان ـ 1
  .289: طبقات احلفاظ  ـ 2
  .334 / 4تاريخ بغداد  ـ 3
  .653 / 2تذكرة احلفاظ  ـ 4
  .209 / 2شذرات الذهب  ـ 5

)6(  

   رواية أبي يعلى
   : حيث قال ما نصه;روى هذا احلديث بسنده عن أيب ذر 

حـدثنا ســويد بــن سـعيد ، حــدثنا مفــضل بـن عبــد اهللا عــن أيب إسـحاق عــن حــنش ، « 
أيهـا النـاس مـن عـرفين فقـد عـرفين ، :  ـ وهـو آخـذ حبلقـة البـاب ـ يقـول 2 أبـاذرمسعـت : قـال 

ّ، مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلأبــوذر ومــن أنكــرين فأنــا  إمنــا مثــل أهــل بيــيت  :م يقــول ّ
» ّح عليــه الــصالة والــسالم ، مــن دخلهــا جنــا ، ومــن ختلــف عنهــا هلــك فــيكم كمثــل ســفينة نــو

)1(.  

  :ترجمته 
 ، صاحب كتاب 307أمحد بن علي التميمي املوصلي ، املتوىف سنة : وأبو يعلى هو 

  : له ترمجة يف .)املسند ( 
  .707 / 2تذكرة احلفاظ  ـ 1
  .134 / 2العرب  ـ 2

__________________  
  .مسند أيب يعلى) 1(
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  .146 / 1دول اإلسالم  ـ 3
  .241 / 7الوايف بالوفيات  ـ 4
  .249 / 2مرآة اجلنان  ـ 5
  .306طبقات احلفاظ  ـ 6

)7(  

  ّرواية الطبري 
الـــذي التـــزم فيـــه بالـــصحة ، عـــن ســـيدنا أيب ذر ) ـــذيب اآلثـــار ( ورواه الطـــربي كتابـــه 

  .الغفاري ، كما ستعرف فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل

  :ترجمته 
أبـــو جعفـــر حممـــد بـــن جريـــر ، صـــاحب التـــاريخ والتفـــسري املـــشهورين ، : لطـــربي هـــو وا

ّوقـد أثـىن علـى الطـربي كـل مـن تـرجم لـه ، ووصـفوه بكـل مجيـل ، حـىت أن . 310املتوىف سنة  ّ
ـــار علمـــاء أهـــل الـــسنة رجحـــوا فتـــاواه علـــى فتـــاوى األئمـــة األربعـــة وقلـــدوه ومـــن .  ..ّبعـــض كب

  :مصادر ترمجته 
  .710 / 2فاظ تذكرة احل ـ 1
  .162 / 2تاريخ بغداد  ـ 2
  .284 / 2الوايف بالوفيات  ـ 3
  .261 / 2مرآة اجلنان  ـ 4
  .120 / 3طبقات الشافعية  ـ 5
  .1 / 78ذيب األمساء واللغات  ـ 6
  .106 / 2طبقات املفسرين  ـ 7



 35 .....................................................................................سند احلديث 

  .205 / 3النجوم الزاهرة  ـ 8

)8(  

  ّرواية الصولي 
ـــــــصويل ، يف أبـــــــوبكرورواه  القـــــــول ( كمـــــــا ســـــــيأيت عـــــــن كتـــــــاب ) األوراق ( كتابـــــــه ّ ال
  .)املستحسن 

  :ترجمته 
  : ، وتوجد ترمجته يف 335 حممد بن حيىي املتوىف سنة أبوبكر: والصويل هو 

  .508 / 1وفيات األعيان  ـ 1
  .427 / 3تاريخ بغداد  ـ 2
  .296 / 3النجوم الزاهرة  ـ 3
  .343نزهة األلباء  ـ 4
  .427  /5لسان امليزان  ـ 5

)9(  

  رواية الطبراني 
حـدثنا احلـسني بـن أمحـد بـن منـصور سـجادة « : لقد روى هذا احلـديث قـال مـا لفظـه 

 عـن األعمـش البغدادي ، حدثنا عبد اهللا بن داهر الرازي ، حدثنا عبد اهللا بن عبد القدوس ،
  ، عن أيب إسحاق ، عن حنش بن املعتمر ، أنه مسع 
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ّول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول مسعــت رســ:  الغفــاري يقــول أبــاذر مثــل أهــل بيــيت فــيكم : ّ
ّـكمثل سفينة نوح يف قوم نوح ، مـن ركبهـا جنـا ومـن ختلـف عنهـا هلـك ، ومثـل بـاب حطة يف  ّ

  .)1(» ّ مل يروه عن األعمش إال عبد اهللا بن عبد القدوس .بين إسرائيل
لكـــاليب أبـــو مليـــل حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد العزيـــز بـــن حممـــد بـــن ربيعـــة ا« : قـــال أيـــضا و

الكـويف ، حــدثنا أيب ، حـدثنا عبــد الـرمحن بــن أيب محـاد املقــري ، عـن أيب ســلمة الـصائغ ، عــن 
ّعطية عـن أيب سـعيد اخلـدري ، مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول  إمنـا مثـل أهـل : ّ

ّال ابــن  مل يــروه عــن أيب ســلمة إ.ّــبيــيت فــيكم مثــل بــاب حطة يف بــين إســرائيل مــن دخلــه غفــر لــه
  .)2(» ّأيب محاد ، تفرد به عبد العزيز بن حممد 

  :ترجمته 
أبو القاسم سليمان بـن أمحـد ، صـاحب املعـاجم الثالثـة املـشهورة ، املتـوىف سـنة : وهو 

ّاالمام العالمة احلجة ، بقيـة احلفـاظ ،  ـ الطرباين« :  ، ترجم له احلافظ السيوطي بقوله 360
  .)3(» .  ..مسند الدنيا. ن أيوب بن مطري اللخمي الشاميأبو القاسم سليمان بن أمحد ب

 / 3الطـرباين ، تـذكرة احلفـاظ  ـ  ، األنـساب215 / 2وفيات األعيـان : وله ترمجة يف 
  .وغريها.  ..912

__________________  
  .139 / 1املعجم الصغري ) 1(
  .22 / 2املصدر نفسه ) 2(
  .372طبقات احلفاظ ) 3(
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) 10(  

  لليث رواية أبي ا
ّ ، شـــبهه 7علـــي » وهـــو البلـــد األمـــني « : بتفـــسري ســـورة التـــني قــائال رواه أبــو الليـــث و

بقولـــه عليـــه الـــصالة مبكـــة ، ألن مـــن دخـــل مكـــة صـــار آمنـــا مـــن عـــذاب اهللا ، كـــذلك علـــي 
  .)1(» ّمثل أهل بييت كمثل سفينة نوح ، من ركبها جنا ، ومن ختلف عنها هلك : والسالم 

  :ترجمته 
 ، كــان مــن فقهــاء 375الليــث نــصر بــن حممــد الــسمرقندي ، املتــوىف ســنة أبــو : وهــو 

االمــــام الكبــــري ، صــــاحب األقــــوال املفيــــدة «  بـــــ احلنفيــــة ، مفــــسرا كبــــريا ، وصــــفه عبــــد القــــادر
  .220ّ وله ترمجة يف الفوائد البهية يف تراجم احلنفية .)2(» والتصانيف املشهورة 

)11(  

  رواية الحاكم النيسابوري 
  :اه بإسناده عن أيب ذر يقول لقد رو

  أخربنا ميمون بن إسحاق اهلامشي ، ثنا أمحد بن عبد اجلبار ، ثنا يونس بن « 
__________________  

  .خمطوط ـ االس) 1(
  .196 / 2ّاجلواهر املضية ) 2(
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 أبــاذرمسعــت : بكــري ، ثنــا املفــضل بــن صــاحل ، عــن أيب إســحاق ، عــن حــنش الكنــاين ، قــال 
و آخــذ ببــاب الكعبــة ـ أيهــا النــاس ، مــن عــرفين فأنــا مــن عــرفتم ، مــن أنكــرين فأنــا يقــول ـ وهــ

ّ، مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول أبوذر  مثـل أهـل بيـيت مثـل سـفينة نـوح ، مـن : ّ
» هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط مـسلم ومل خيرجـاه ] و [  .ّركبها جنا ومن ختلف عنها غرق

)1(.  
 أمحــد بــن جعفــر بــن محــدان الزاهــد ببغــداد ، حــدثنا العبــاس بــن أخــربين« قــال احلــاكم و

إبراهيم القراطيسي ، ثنا حممد بن إمساعيل األمحسي ، ثنا مفضل بن صاحل عن أيب إسـحاق ، 
 ـ وهـو آخـذ ببـاب الكعبـة ـ مـن عـرفين فأنـا مـن عـرفين ، أبـاذرمسعـت : عن حنش الكناين قال 

مثـل أهـل بيـيت فـيكم مثـل : ّى اهللا عليـه وسـلم يقـول ّ، مسعت النـيب صـلأبوذر ومن أنكرين فأنا 
  .)2(» سفينة نوح يف قومه من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق ، ومثل حطة لبين إسرائيل 

  :ترجمته 
أبـو عبـد اهللا حممـد بـن عبـد اهللا بـن البيـع النيـسابوري ، املعـروف باحلـاكم : واحلاكم هو 

  : ، توجد ترمجته يف 405وىف سنة واملت) املستدرك على الصحيحني ( ، صاحب 
  .408 / 3وفيات األعيان  ـ 1
  .155 / 4ّطبقات الشافعية  ـ 2
  .14 / 3مرآة اجلنان  ـ 3
  .91 / 3العرب  ـ 4
  .»احلاكم احلافظ الكبري إمام احملدثني «  بـ وصفه الذهيب فيه. تذكرة احلفاظ ـ 5

__________________  
  .343 / 2املستدرك على الصحيحني ) 1(
  .150 / 3املستدرك على الصحيحني ) 2(
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) 12(  

  رواية الخركوشي 
ّورواه أبو سعد اخلركوشي ، كما صرح بذلك ملك العلماء اهلندي ، كما ستعرف 

)1(.  

  :ترجمته 
. 407أبـــو ســـعد عبـــد امللـــك بـــن حممـــد النيـــسابوري اخلركوشـــي ، املتـــوىف ســـنة : وهـــو 

  :وتوجد ترمجته يف 
  .253 / 3تذكرة احلفاظ  ـ 1
  .اخلركوشي ـ األنساب ـ 2
  .477 / 1طبقات الشافعية لألسنوي  ـ 3
وكـان فقيهـا زاهـدا ، « : وقد وصفه بقوله . 222 / 5طبقات الشافعية للسبكي  ـ 4

  .».  ..من أئمة الدين وأعالم املؤمنني ، يرجتى الرمحة بذكره

)13(  

  رواية ابن مردويه 
   ، وابن7ري املؤمنني ورواه احلفاظ ابن مردويه ، عن سيدنا أم

__________________  
  :وعن ابن عباس قال « : باب فضيلة أهل البيت : يف شرف املصطفى للخركوشي نسخة الظاهرية  )1(
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  .للحافظ السيوطي) األساس ( عباس ، كما سيأيت عن كتاب 

  :ترجمته 
 ، 410سـنة  أمحد بن موسى بن مردويه األصبهاين ، املتـوىف أبوبكر: وابن مردويه هو 

  :ّوقد ذكرنا ترمجته يف بعض جملدات الكتاب ، وله ترمجة يف 
  .168 / 1تاريخ أصبهان  ـ 1
  .238 / 3تذكرة احلفاظ  ـ 2
  .412: طبقات احلفاظ  ـ 3
  .93 / 1طبقات املفسرين  ـ 4
  190 / 3شذرات الذهب  ـ 5

)14(  

  رواية الثعلبي 
( ، وعنــه يف ) كنــوز احلقــائق ( ن كمــا ســتعرف ذلــك مــ.  ..ورواه أبــو إســحاق الثعلــيب

  . )181ينابيع املودة 

  :ترجمته 
أمحـــد بـــن حممـــد بـــن إبـــراهيم الثعلـــيب ، صـــاحب التفـــسري الـــشهري ، املتـــوىف ســـنة : وهـــو 

  .)1(عن عدة من املصادر ) حديث الثقلني (  ، وقد تقدمت منا ترمجته يف 427
__________________  

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل   .»مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ركب فيها جنا ومن ختلف عنها غرق م ّ
  .347 / 1راجع ) 1(
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) 15(  

  رواية الثعالبي 
ه ّقـال النـيب صـلى اهللا عليـ» سـفينة نـوح « : حيـث قـال ) مثار القلـوب ( رواه يف كتابه 

  .إن عرتيت كسفينة نوح ، من ركب فيها جنا ، ومن تأخر عنها هلك :ّوسلم 
  :د أخذ هذا املعىن أبو عثمان اخلالدي ، فقال من قصيدة وق

  أعـــــــــــــــــــــــــــــــاذل إن كـــــــــــــــــــــــــــــــساء التقـــــــــــــــــــــــــــــــى« 

  
  كــــــــــــــــــــسانيه حــــــــــــــــــــيب ألهــــــــــــــــــــل الكــــــــــــــــــــساء  

  

ــــــــــــــــــــــــــق   ســــــــــــــــــــــــــفينة نــــــــــــــــــــــــــوح فمــــــــــــــــــــــــــن يعتل

  
)1(» حبـــــــــــــــــــــــــــــبلهم يعتلـــــــــــــــــــــــــــــق بالنجـــــــــــــــــــــــــــــا   

  

  

  :ترجمته 
 ، مـن 420أبو منصور عبـد امللـك بـن حممـد النيـسابوري ، املتـوىف سـنة : والثعاليب هو 

.  ..يتيمــة الــدهر ، وفقــه اللغــة وغريمهــا مــن الكتــب الكثــرية: اللغــة واألدب ، لــه مــشاهري أئمــة 
  :وتوجد يف املصادر ، ومنها 

  290 / 1وفيات األعيان  ـ 1
  .246 / 3شذرات الذهب  ـ 2

)16(  

  رواية أبي نعيم االصفهاني 
  عن أيب « : فقد رواه بسنده  رواه بألفاظ خمتلفة عن مجاعة من الصحابة ،

__________________  
  .29: مثار القلوب يف املضاف واملنسوب ) 1(
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ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ذر قال  مثل أهل بييت كمثـل سـفينة نـوح ، مـن ركبهـا : ّ
  .»ّجنا ، ومن ختلف عنها غرق ، ومن قاتلنا يف آخر الزمان فكأمنا قاتل مع الدجال 

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال رســول : عــن ابــن عبــاس قــال « : بــسنده و مثــل أهــل : ّ
  .»ّبييت مثل سفينة نوح ، من ركب فيها جنا ، ومن ختلف عنها غرق 

ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : عــن أيب ســعيد اخلــدري ، قــال « : بــسنده و ّ
  .ّإمنا مثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح ، من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق: يقول 

  .»مثل أهل بييت مثل باب حطة من دخله غفر له إمنا 
 آخــذا بعــضاديت بــاب الكعبــة أبــاذررأيــت : عــن حــنش بــن املعتمــر ، قــال « : بــسنده و

الغفــاري ، مسعــت رســول اهللا أبــوذر مــن عــرفين فقــد عــرفين ، ومــن مل يعــرفين فأنــا : وهــو يقــول 
ّصلى اهللا عليه وسلم   نـوح ، مـن ركبهـا جنـا ، ومـن ـ مثل أهل بيـيت كمثـل سـفينة نـوح يف قـوم: ّ

  .)1(» ّختلف عنها هلك ، ومثل باب حطة يف بين إسرائيل 

  :ترجمته 
 ، صــاحب 430أمحــد بــن عبــد اهللا االصــبهاين ، املتــوىف ســنة : وأبــو نعــيم هــو احلــافظ 

  : عن )2(وقد أوردنا ترمجته يف ما تقدم .  ..حلية األولياء ، وأخبار أصبهان
  .1091 / 3تذكرة احلفاظ  ـ 1
  .81 / 7الوايف بالوفيات  ـ 2
  .31التاج املكلل  ـ 3

  .»مل يكن يف أفق من اآلفاق أحد أحفظ منه وال أسند منه «  : الذهبيقال 
__________________  

  .خمطوط ـ منقبة املطهرين) 1(
  349 / 1راجع ج ) 2(
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) 17(  

  رواية ابن عبد البر
نجر يف مسنده ، حدثنا القاسـم وذكر ابن س« : لقد روى حديث السفينة حيث قال 

ثنـا : ثنـا أمحـد بـن عمـرو بـن منـصور ، قـال : حـدثنا خالـد بـن سـعد ، قـال : بن حممد ، قال 
احلــسن بــن علــي أيب ثنــا مــسلم بــن إبــراهيم ، قــال ثنــا : حممــد بــن عبــد اهللا بــن ســنجر ، قــال 

 رسـول اهللا قـال: حدثنا أبـو الـصهباء عـن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن عبـاس قـال : جعفر ، قال 
ّصلى اهللا عليه وسلم  ّمثل أهل بييت مثل سفينة نـوح ، مـن ركـب فيهـا جنـا ومـن ختلـف هلـك  :ّ

 «)1(.  

  :ترجمته 
 463أبو عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا النمـري القـرطيب ، املتـوىف سـنة : وابن عبد الرب هو 

  .، صاحب االستيعاب يف معرفة األصحاب وغريه
ــذهبيقــال  أبــو عمــر فقيــه حــافظ : قــال احلميــدي . ا متهجــداكــان فقيهــا عابــد«  : ال

كـان : قلـت .  ..مكثـر ، عـامل بـالقراءات وبـاخلالف وبعلـوم احلـديث والرجـال ، قـدمي الـسماع
ّإماما دينا ثقة عالمة متبحرا صاحب سنة واتباع ّ ّ..  . «)2(.  

  :وقد ترجم له أيضا يف 
  .القرطيب ـ األنساب ـ 1
  .348 / 2وفيات األعيان  ـ 2
  .1128 / 3تذكرة احلفاظ   ـ3

__________________  
  .67اإلنباه على قبائل الرواة ) 1(
  .153 / 18سري أعالم النبالء ) 2(
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  .436طبقات احلفاظ  ـ 4

)18(  

  رواية الخطيب البغدادي 
ّعلـي بـن حممـد بـن شـداد بـن حممـد بـن عبيـد اهللا « : روى حديث الـسفينة حيـث قـال 

ّدثنا أبو احلسن علي بن حممد بن شداد املطرز ، حـدثنا حممـد بـن النجار ، أخربنا النجار ، ح
وعيـسى ّحممد بن سليمان الباغندي ، حدثنا أبو سهيل القطيعي ، حدثنا محاد بـن يزيـد مبكـة 

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : بــن واقــد ، عــن أبــان بــن أيب عيــاش عــن أنــس بــن مالــك قــال 
  .)1(» ح ، من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق إمنا مثل أهل بييت كسفينة نو :ّوسلم 

  :ترجمته 
 ، مـن أشـهر 463 أمحد بن علي بن ثابت ، املتوىف سـنة أبوبكر: واخلطيب البغدادي 

ّحفـاظ أهـل الــسنة وأئمـة احلــديث ، لـه  تــاريخ بغـداد وغـريه مــن الكتـب املعتمــدة ، أثـىن عليــه : ّ
  :أنظر . ّان والسبكي ، وكل من ترجم لهّووثقه كبار العلماء كالذهيب والسمعاين وابن خلك

  .1135 / 3تذكرة احلفاظ  ـ 1
  .اخلطيب ـ األنساب ـ 2
  .27 / 1وفيات األعيان  ـ 3
  .87 / 3مرآة اجلنان  ـ 4
  .29 / 4طبقات الشافعية للسبكي  ـ 5

__________________  
  .91 / 12تاريخ بغداد ) 1(
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) 19(  

  رواية الواحدي 
روى احلـاكم يف صـحيحه عـن أمحـد بـن جعفـر بـن محـدان ، «  : رواه عن احلاكم قـائال

عن عباس بن إبراهيم القراطيسي ، عن حممد بن إمساعيل األمحسي ، عن املفضل بن صـاحل ، 
مـن :  ـ وهـو آخـذ ببـاب الكعبـة ـ أبـاذرمسعـت : عـن أيب إسـحاق عـن حـنش الكنـاين ، قـال 
ّعــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول مس: أبــوذر عــرفين فأنــا مــن عــرفين ، ومــن أنكــرين فأنــا  ّ :

ّومن ختلف عنهـا غـرق ، ومثـل : مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح يف قومه ، من ركبها جنا 
  .)1(» باب حطة لبين إسرائيل 

  .)فرائد السمطني ( كما يعلم روايته احلديث عن أيب ذر بطريق آخر من عبارة 

  :ترجمته 
بــن أمحــد بــن حممــد بــن متويــه الواحــدي املتــوىف ســنة أبــو احلــسن علــي : والواحــدي هــو 

 ، صاحب التفسري وأسباب النزول ، من أئمـة علـم التفـسري والفقـه واحلـديث عنـد أهـل 468
ومــــن . الــــسنة ، ومــــن مــــشاهري علــــم األدب ، وقــــد أوردنــــا ترمجتــــه يف بعــــض جملــــدات الكتــــاب

  :مصادرها 
  .333 / 1وفيات األعيان  ـ 1
  .289 / 3سبكي طبقات الشافعية لل ـ 2
  .223 / 2إنباه الرواة  ـ 3

__________________  
  .خمطوط. التفسري الوسيط) 1(
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  .104 / 5النجوم الزاهرة  ـ 4

)20(  

  رواية ابن المغازلي 
روى حديث السفينة بأسانيد عديدة عن مجاعة من األصحاب ، حيـث قـال مـا لفظـه 

ّقوله صلى اهللا عليه وسلم «  :   :ل سفينة نوح مثل أهل بييت مث: ّ
 ـ ثنـا أبـو حممـد ;أخربنا أبو احلسن أمحد بن املظفر بن أمحد العطار الفقيه الشافعي ـ 

 حممـد أبـوبكرحدثين  : بابن السقاء احلافظ الواسطي قال عبد اهللا بن حممد بن عثمان امللقب
ّبــن حيــىي الــصويل النحــوي ، ثنــا حممــد بــن زكريــا الغــاليب نــاجهم ابــن الــسباق  ّ ] لــسباق أبــو ا[ ّ

: مسعـــت املهــدي يقـــول : مسعــت الرشـــيد يقــول : ّالريــاحي ، حـــدثين بــشر بـــن املفــضل ، قـــال 
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا : حــدثين أيب عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس قــال : مسعــت املنــصور يقــول 

  .مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك: ّعليه وسلم 
 أمحــد بــن عثمــان ، ثنــا أبــو احلــسني حممــد بــن املظفــر بــن موســى ابــن أخربنــا حممــد بــن

نـا عمـر بـن ثابـت عيسى احلافظ إذنا ، ثنا حممد بن حممد بن سـليمان الباغنـدي ، ثنـا سـويد ث
مثــل : قــال رســول اهللا  :عــن موســى بــن عبيــدة عــن أيــاس بــن ســلمة بــن األكــوع عــن أبيــه قــال 

  .أهل بييت مثل سفينة نوح من ركبها جنا
خربنــا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان ، ثنــا أبــو احلــسني حممــد بــن املظفــر بــن موســى ابــن أ

ّعيسى احلافظ إذنا ، ثنا حممد بن حممد بن سليمان ، ثنا سويد ، ثنا املفضل بن عبد اهللا عـن 
إمنا مثل أهـل بيـيت مثـل سـفينة  :قال رسول اهللا : يب إسحاق عن ابن املعتمر عن أيب ذر قال أ

  .ها جنا ، ومن ختلف عنها غرقنوح من ركب في
   ، ثنا أبو عبد اهللا;أخربنا أبو غالب حممد بن أمحد بن سهل النحوي 
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ثنــا حممــد ابــن احلــضرمي ، ] ثنــا [  ، ثنــا أبــو يوســف بــن ســهل ًاحممــد بــن علــي الــسقطي إمــالء
ا أبـو ثنا سليمان بن إبراهيم ، ثنا احلـسن ابـن أيب جعفـر ، ثنـ] رزمة [ عبد العزيز عن أيب زرقة 

مثل أهـل بيـيت مثـل سـفينة  :قال رسول اهللا : الصهباء عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 
  .]غرق [ نوح من ركب فيها جنا ، ومن ختلف عنها هلك 

اخليـوطي [ الطحـان إجـازة ، عـن القاضـي أيب الفـرج احلنـوطي ] ابـن [ أخربنا أبـو نـصر 
سـحاق بـن سـنان ، ثنـا مـسلم ابـن إبـراهيم ، ثنـا ثنا أبـو الطيـب بـن فـرج ، ثنـا إبـراهيم ، ثنـا إ] 

قــال : احلــسن بــن أيب جعفــر ، ثنــا علــي بــن زيــد ، عــن ســعيد بــن املــسيب عــن أيب ذر ، قــال 
مثــل أهــل بيــيت مثــل ســفينة نــوح ، مــن ركــب فيهــا جنــا ، ومــن ختلــف عنهــا غــرق ،  : رســول اهللا

   )1(» ومن قاتلنا يف آخر الزمان فكأمنا قاتل مع الدجال 

  :ته ترجم
ّأبـــو احلـــسن علـــي بـــن حممـــد بـــن الطيـــب اجلـــاليب ، املعـــروف بـــابن : وابـــن املغـــازيل هـــو 

كـــان فاضـــال عارفـــا « :  ، قـــال الـــسمعاين يف األنـــساب 483املغـــازيل الواســـطي املتـــوىف ســـنة 
ذيـل التـاريخ : برجاالت واسـط وحـديثهم ، وكـان حريـصا علـى مسـاع احلـديث وطلبـه رأيـت لـه 

مسع أبا احلسن علي بن عبد الصمد اهلامشي وأبا بكر أمحد بـن . ت منهلواسط وطالعته وانتخب
  .حممد اخلطيب وأبا احلسن أمحد بن املظفر العطار وغريهم

روى عنه ابنه بواسط وأبو القاسم علي بن طراد الوزير ببغداد ، وغـرق ببغـداد يف دجلـة 
  .» ، ومحل ميتا إىل واسط ودفن ا 483يف صفر سنة 

__________________  
  .133 ـ 132املناقب ) 1(
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) 21(  

  رواية أبي المظفر السمعاني 
ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم « : روى حديث السفينة بقولـه  مثـل أهـل بيـيت : ّ

  .)1(» مثل سفينة نوح ، من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق 
  .أيضا ) 28ينابيع املودة ( تعلم روايته له من و

  :ترجمته 
 ، وهــو جــد صــاحب 489بــو املظفــر منــصور بــن حممــد الـسمعاين املتــوىف ســنة أ: وهـو 

  :األنساب 
ّوكان جده املنصور إمام عصره بال مدافعة ، أقر له « :  برتمجة حفيدة ابن خلكانقال  ّ

  .)2(» بذلك املوافق واملخالف 
  :ومن مصادر ترمجته 

  .339 / 2طبقات املفسرين  ـ 1
  .326  /3العرب يف خرب من غرب  ـ 2
  .235 / 5طبقات الشافعية للسبكي  ـ 3
  .160 / 5النجوم الزاهرة  ـ 4
  .السمعاين ـ األنساب ـ 5

__________________  
  .خمطوط ـ الرسالة القوامية يف فضائل الصحابة) 1(
  .380 / 2وفيات األعيان ) 2(
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) 22(  

  رواية شهردار الديلمي 
  .د اخلدري كما سيأيتعن أيب سعي) مسند الفردوس ( رواه يف كتابه 

  :ترجمته 
 ، مـــن مــــشاهري 558أبـــو منــــصور شـــهردار بــــن شـــريويه الــــديلمي املتـــوىف ســــنة : وهـــو 

حمــــدثي أهــــل الــــسنة ، وكتابــــه مــــسند فــــردوس األخبــــار لوالــــده احلــــافظ أيب شــــجاع شــــريويه بــــن 
  :شهردار الديلمي ، وتوجد ترمجته يف عدة من املصادر ومنها 

  .229 / 4 طبقات الشافعية للسبكي ـ 1
  .182 / 4شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  ـ 2

)23(  

  ّرواية عمر المال
ذخــائر ( عــن ابــن عبــاس ، كمــا ســتعلم مــن عبــارة ) وســيلة املتعبــدين ( رواه يف ســريته 

  .اآلتية) العقىب 
بــــاب فــــصيح كالمــــه وبــــديع حكمــــه ومــــا كــــان يقولــــه ) وســــيلة املتعبــــدين ( جــــاء يف و

أهل بييت كسفينة نوح من ركب فيها جنا ومن ختلف عنها هلك : ه وقول« : مسرتسال متمثال 
 «)1(.  

__________________  
  .234 / 2وسيلة املتعبدين يف متابعة سيد املرسلني ) 1(



  نفحات االزهار.................................................................................. 50

  :ترجمته 
 ، املـرتجم 570عمر بن حممد بن خضر املوصـلي ، املعـروف بـاملال املتـوىف سـنة : وهو 

  :له مع اإلطراء والثناء البالغ يف 
  .249 / 10املنتظم  ـ 1
  .310 / 8مرآة الزمان  ـ 2
  .282 / 2تاريخ ابن كثري  ـ 3
  .67 / 6النجوم الزاهرة  ـ 4

)24(  

  رواية ابن السري 
كمــا ســتعلم . عــن ســيدنا أمــري املــؤمنني عليــه الــصالة والــسالم) الــسنة ( رواه يف كتابــه 

  .للحافظ الطربي) ذخائر العقىب ( من 

  :ترجمته 
ّاحلــسني حممــد بــن حامــد بــن الــسري ، نقــل عنــه واعتمــد عليــه احلــافظ حمــب أبــو : وهــو 

  .1426 / 2 وذكر كتابه يف كشف الظنون .)ذخائر العقىب ( الدين الطربي يف 
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) 25(  

  رواية العاصمي 
وأمـا الـسفينة فقولـه « :  حيـث قـال 8ّرواه يف بيان وجه الـشبه بـني أمـري املـؤمنني ونـوح 

ِ واصــنع اْل(: تعــاىل  َ ْ ــا َ ــا ووحين ِفلــك بأعينن ْ َ َ ُِ ْ َِ َ ْ سم اهللا مجراهــا ( إىل قولــه تعــاىل )ُ ــوا فيهــا ب ْ اركب َ ُِ ِ ْ ِــ ِ َْ
ْومرســاها   فمــن ركــب ســفينة نــوح نــوح جنــا مــن الغــرق ومــن ختلــف عنهــا صــار مــن املغــربني ، )َُ

َ ونادى نوح ابـنه وكـان في معـزل يـا بـنـي اركـب معنـا وال (: قوله تعـاىل  ََ َ ُ َ ٌْ َْ  َ ٍَ ِ ْ ِـ َ َ ُ ْ َتكـن مع اْلكـافرين ُ ِ ِ َ َـ ْ ُ َ( 
َ وحال بـيـنـهما اْلموج فكان من اْلمغرقين (: إىل قوله  َِ َ ْ ُ ُ َ َ َِ َ َ ْ َُ َ ْ َ(.  

فكذلك املرتضى رضوان اهللا عليه وأهل بيته ، كانوا سـفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا ، وذلـك 
ّقوله صلى اهللا عليه وسلم    .مثل أهل بييت مثل سفينة نوح: ّ

أخربنـــا الـــشيخ أبـــو إســـحاق إبـــراهيم ابـــن :  اهللا عليـــه قـــال أخـــربين شـــيخي االمـــام رمحـــة
أخربنـا أبـو احلـسن علـي بـن يـونس بـن اهليـاج األنـصاري : جعفر الشورميين رمحة اهللا عليـه قـال 

عبـد الـرمحن ] أبـو [  احلسن بن عبد اهللا وعمران بن عبد اهللا وعيـسى بـن علـي و حدثنا: قال 
حــدثنا علــي بــن عبــاس عــن أيب إســحاق : احل قــال حــدثنا عبــد الــرمحن بــن صــ: النــسائي قــالوا 
مـــن يعـــرفين فليعـــرفين ومـــن مل  : متعلقـــا ببـــاب الكعبـــة وهـــو يقـــول أبـــاذررأيـــت  :عــن نـــش قـــال 

ّفحـدثين بعـض أصـحايب أنـه مسعـه يقـول قـال رسـول اهللا صـلى : قـال حـنش . أبـاذريعرفين فأنـا  ّ
 أهـل بيـيت فإمـا لـن يفرتقـا حـىت يـردا إين تارك فيكم الثقلني كتب اهللا وعرتيت: ّاهللا عليه وسلم 

ّعلي احلوض ، أال وإن أهل بييت فيكم مثل باب بين إسرائيل ومثل سفينة نوح ّ.  
أخربنـا الـشيخ إبـراهيم بـن جعفـر الـشورميين : أخربين شيخي االمام رمحة اهللا عليه قـال و

  حدثنا: أخربنا أبو احلسن علي بن يونس األنصاري قال :  قال ;
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حـدثنا  :عبد الـرمحن قـالوا ] أبو [ ّعبد اهللا وعمران بن عبد اهللا وعيسى بن علي و احلسن بن 
حـدثنا احلـسن ـ يعـين ابـن أيب جعفـر ـ قـال حـدثنا علـي بـن زيـد عـن : مـسلم بـن إبـراهيم قـال 

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سعيد بن املسيب عن أي ذر قال  إمنا مثـل أهـل بيـيت : ّ
ّمــن ركــب فيهــا جنــا ومــن ختلــف عنهــا غــرق ومــن قاتلنــا يف آخــر الزمــان كمــن مثــل ســفينة نــوح 
  .قاتلنا مع الدجال

: حـــدثنا أبـــو ســـعيد الـــرازي الـــصويف قـــال :  قـــال ;أخـــربين شـــيخي حممـــد بـــن أمحـــد و
حــدثنا حــسن بــن أيب  :حــدثنا مــسلم بــن إبــراهيم قــال : ّحــدثنا حممــد بــن أيــوب الــرازي قــال 

قــال رســول اهللا : ء عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس قــال حــدثنا أبــو الــصهبا: جعفــر قــال 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم  مثــل أهــل بيــيت مثــل ســفينة نــوح مــن ركــب فيهــا جنــا ومــن ختلــف عنهــا : ّ

  .غرق
حـدثنا أمحـد  :حـدثنا علـي بـن إبـراهيم قـال :  قـال ;وأخربين شيخي حممـد بـن أمحـد 

حــدثنا : أخربنـا حممــد بــن حيــىي قــال : حـدثنا جعفــر بــن حممــد قــال : بـن حممــد بــن بالويــه قــال 
حدثنا علي بن زيـد عـن سـعيد بـن : حدثنا احلسن بن أيب جعفر قال : مسلم بن ابراهيم قال 

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وذكـر احلـديث بنحـو احلـديث : املسيب عن أيب ذر قال  ّ
  .األول

قـرئ :  الـصويف قـال حدثنا أبو سـعيد الـرازي:  قال ;وأخربين شيخي حممد بن أمحد 
علــى أيب احلــسن علــي بــن حممــد بــن مهرويــه القــزويين ــا يف اجلــامع وأنــا أمســع قــال حــدثنا أبــو 

حـدثين أيب موسـى : حدثنا علي بن موسـى الرضـا قـال :  قال )1(أمحد داود بن سليمان الفراء 
 بــن جعفــر عــن أبيــه جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه حممــد بــن علــي بــن احلــسني عــن أبيــه علــي بــن

قـال : احلسني عن أبيه احلسني بن علي عن أبيه علي بـن أيب طالـب ـ كـرم اهللا وجـوههم ـ قـال 
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّمثــل أهــل بيــيت مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن ختلــف : ّ

  .عنها زج يف النار
__________________  

  . كما سيأيت يف امللحق يف حمله7وي عن االمام الرضا كذا والظاهر أنه مصحف القزويين أو الغازي فهو الرا) 1(
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واملرتــضى رضــوان اهللا عليــه ال يــشك موحــد وال ملحــد أنــه مــن أهــل بيــت النــيب : قلــت 
ّصلى اهللا عليه وسلم  ّ)1(.  

)26(  

  رواية ابن أبي الفوارس 
  :روى حديث السفينة حيث روى حديث الثقلني قائال 

ّوقال النيب صلى اهللا عليه وسل«  إين تـارك فـيكم كتـاب اهللا وعـرتيت أهـل بيـيت فهمـا : م ّ
ســبب موصــول مــن الــسماء إىل األرض ، فــإن : خليفتــاي بعــدي ، أحــدمها أكــرب مــن اآلخــر 

استمسكتم ما لن تضلوا ، فإما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض يوم القيامـة ، فـال تـسبقوا 
  .بواّأهل بييت بالقول فتهلكوا ، وال تقصروا عنهم فتذه

  .ّفإن مثلهم فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك
  .مثلهم فيكم كمثل باب حطة يف باب بين إسرائيل من دخله غفر لهو

  .ّأال وإن أهل بييت أمان أميت ، فإذا ذهب أهل بييت جاء أميت ما يوعدون
  .ى العاملنيّأال وإن اهللا عصمهم من الضاللة وطهرهم من الفواحش واصطفاهم عل

ّأال وإن اهللا أوجب حمبتهم وأمر مبودم ّ..  . «)2(.  
  .وستعرف ذلك مما سيأيت أيضا

__________________  
  .خمطوط ـ زين الفىت يف تفسري سورة هل أتى) 1(
  .خمطوط ـ األربعني يف فضائل أمري املؤمنني) 2(
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) 27(  

  رواية أبي الفرج االصفهاني 
عـــن ) مـــرج البحـــرين ( حممـــود الثقفـــي االصـــفهاين يف كتابـــه ورواه أبـــو الفـــرج حيـــىي بـــن 

  .سيدنا أيب ذر ، كما ستعرف من كالم احلافظ سبط ابن اجلوزي

  :ترجمته 
ّحافظ معتمد ، وفد الشام مفيدا فروى عنه كبار حفاظها كابن عبـد  ـ هذا ـ وأبو الفرج

ّحلـداد االصـفهاين املتـوىف اهلادي وابن عبد الواحد املقدسي ، وهو يروي عـن احلـافظ أيب علـي ا
  . الرواية عن احلافظ أيب نعيم515سنة 

وقــد أكثــر مــن النقــل عــن أيب الفــرج احلــافظ الكنجــي بواســطة مــشاخيه ، كمــا روى عنــه 
  .)مرج البحرين ( احلافظ سبط ابن اجلوزي وذكر له كتاب 

)28(  

  رواية ابن األثير الجزري 
مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ختلف : فيه . زخ« : قائال ) النهاية ( رواه يف كتابه 
  .)1(» زخه يزخه زخا : يقال : دفع ورمي : أي . عنها زخ به يف النار

__________________  
  .زخ ـ النهاية يف غريب احلديث) 1(
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  :ترجمته 
جمد الدين أبو السعادات املبـارك بـن حممـد ، املعـروف بـابن األثـري اجلـزري املتـوىف : وهو 

النهايـــة يف : ّ ، كـــان حمـــدثا فقيهـــا أصـــوليا لغويـــا ، لـــه مـــن الكتـــب املعتمـــدة املفيـــدة 606ســنة 
وغــري .  ..غريــب احلــديث ، جــامع األصــول ، واإلنــصاف يف اجلمــع بــني الكــشف والكــشاف

  :توجد ترمجته يف . ذلك
  .441 / 1وفيات األعيان  ـ 1
  .385بغية الوعاة  ـ 2
  .238 / 6معجم األدباء  ـ 3
  .153 / 5الشافعية طبقات  ـ 4
  .113 / 12الكامل يف التاريخ  ـ 5

)29(  

  رواية الفخر الرازي 
ه أجــرا إال اْلمــودة فــي (: بتفــسري قولــه تعــاىل ) تفــسريه ( رواه يف  ل ال أســئـلكم علي ِ ق َِ  َ ََ َ ْ ِ ً ْ ْــ َْ َُ َُ ْ ُــ

ْاْلقربى    . كما ستعرف)ُ

  :ترجمته 
عـروف باإلمـام الـرازي املتـوىف سـنة فخر الدين حممد بن عمـر التيمـي البكـري ، امل: وهو 

606:   
فريـــد عـــصره ونـــسيج وحـــده ، فـــاق أهـــل زمانـــه يف علـــم الكـــالم «  : ابـــن خلكـــانقـــال 

  الحوكان العلماء يقصدونه من البالد وتشد إليه الر.  ..واملعقوالت وعلم األوائل



  نفحات االزهار.................................................................................. 56

  .)1(» من األقطار 
  :وتوجد ترمجته يف 

  .248 / 4الوايف بالوفيات  ـ 1
  .213 / 2قات املفسرين طب ـ 2
  .33 / 5طبقات الشافعية  ـ 3
  .55 / 13تاريخ ابن كثري  ـ 4
  .127 / 2تتمة املختصر  ـ 5

)30(  

  رواية ابن طلحة الشافعي 
  :لقد أثبته ضمن أبيات له يف مدح أهل البيت عليهم الصالة والسالم ، وهي هذه 

ــــــــــــــــــــــا   يــــــــــــــــــــــا رب باخلمــــــــــــــــــــــسة أهــــــــــــــــــــــل العب

  
ـــــــــــــــــــــــــــصاحل     ذوي اهلـــــــــــــــــــــــــــدى والعمـــــــــــــــــــــــــــل ال

  

  مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــفن جنـــــــــــــــــــاة ومـــــــــــــــــــنو

  
  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم ذو متجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر رابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  

  

  مـــــــــــــــــــــــن هلـــــــــــــــــــــــم مقعـــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــدق إذاو

  
ــــــــــــــــــف الفاضــــــــــــــــــح   ــــــــــــــــــورى يف املوق   قــــــــــــــــــام ال

  

  ال ختــــــــــــــــــــزين واغفــــــــــــــــــــر ذنــــــــــــــــــــويب عــــــــــــــــــــسى

  
  أســـــــــــــــــلم مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــر لظـــــــــــــــــى الالفـــــــــــــــــح  

  

  فـــــــــــــــــــــــــــــإنين أرجـــــــــــــــــــــــــــــو حبـــــــــــــــــــــــــــــيب هلـــــــــــــــــــــــــــــم

  
  جتــــــــــــــــــــــــــاوزا عــــــــــــــــــــــــــن ذنــــــــــــــــــــــــــيب الفــــــــــــــــــــــــــادح  

  

  فهــــــــــــــــــــــــــــم ملــــــــــــــــــــــــــــن واالهــــــــــــــــــــــــــــم جنــــــــــــــــــــــــــــة

  
  تنجيــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــــــائره البــــــــــــــــــــــــــارح  

  

لت ــــــــــــــــــــــــــم راجيــــــــــــــــــــــــــاو   ّــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــد توس

  
  جنـــــــــــــــــــــــح ســـــــــــــــــــــــؤال املـــــــــــــــــــــــذنب الطـــــــــــــــــــــــاحل  

  

  لعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حيظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بتوفيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
)2(فيهتـــــــــــــــــــــــــــدي بـــــــــــــــــــــــــــاملنهج الواضـــــــــــــــــــــــــــح   

  

  

__________________  
  .381 / 3وفيات األعيان ) 1(
  .20: مطالب السئول يف مناقب آل الرسول ) 2(
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  :ترجمته 
 املـرتجم 652توىف سـنة أبو سامل حممد بن طلحة القرشي النصييب الشافعي ، امل: وهو 

  :له ببالغ الثناء يف 
  .128 / 4مرآة اجلنان  ـ 1
  .213 / 5العرب  ـ 2
  .503 / 2طبقات األسنوي  ـ 3
  .26 / 5طبقات السبكي  ـ 4
أحد الصدور والرؤساء املعظمني « : قال  ـ 153 / 2 :ابن قاضي شهبة طبقات  ـ 5

فقيهــا بارعـــا عارفــا باملـــذهب واألصـــول  ، وتفقــه وشـــارك يف العلــوم ، وكـــان 582، ولــد ســـنة 
قــال الــسيد .  ..ّواخلـالف ، ترســل عـن امللــوك وســاد وتقـدم ومســع احلـديث وحــدث بــبالد كثـرية

ومـضى علـى .  ..أفىت وصنف ، وكان أحد العلماء املـشهورين والرؤسـاء املـذكورين: عز الدين 
  . »652سداد وأمر مجيل ، تويف حبلب يف رجب سنة 

)31(  

  ابن الجوزي رواية سبط 
  :أورده سبط ابن اجلوزي عن أيب الفرج االصبهاين عن أيب ذر قال و

ناده إىل أيب ذر قــال قــال وذكــر أبــو الفــرج االصــفهاين يف كتــاب مــرج البحــرين ، بإســ« 
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  مثــل أهــل بيــيت مثــل ســفينة نــوح مــن ركــب فيهــا جنــا ومــن  :ّ

  .)1(» ختلف عنها غرق 
__________________  

  .323تذكرة خواص األمة ) 1(
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  .جتد روايته مسندة يف رواية الكنجي: قلت 

  :ترجمته 
 من مشاهري علماء احلديث والتـاريخ ، ومـن أئمـة 654وسبط ابن اجلوزي املتوىف سنة 

، وســـنرتجم لـــه ) حـــديث الثقلـــني ( الفقـــه والتفـــسري والـــوعظ ، ذكرنـــا مـــصادر ترمجتـــه يف قـــسم 
  .)حديث النور ( قسم بالتفصيل يف 

)32(  

  رواية الكنجي الشافعي 
ّ رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، رواه بإســـناده عـــن أيب ذر وأيب ســـعيد اخلـــدري عـــن ّ

أخربنـــا نقيـــب النقبــاء أبـــو احلـــسن علــي بـــن حممـــد بــن إبـــراهيم احلـــسيين « : ّوهــذا نـــص كالمــه 
أخربنـا أبـو الفـرج : ب ، قـالوا وغريه بدمشق ، وأخربنا احلافظ يوسف بـن خليـل الدمـشقي حبلـ

 بــن أبــوبكرأخربنــا : حيــىي بــن حممــود الثقفــي ، أخربنــا أبــو عــدنان وفاطمــة بنــت عبــد اهللا قــالوا 
ريذة أخربنا احلافظ أبو القاسم سليمان بن أمحـد بـن أيـوب الطـرباين ، حـدثنا احلـسن بـن أمحـد 

ن حنش بن املعتمـر أنـه بن منصور سجادة ، حدثنا عبد اهللا ابن عبد القدوس عن األعمش ع
ّمسعــت مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  : الغفــاري يقــول أبــاذرمسـع  مثــل أهــل : ّ

ومثــل بــاب حطــة يف بــين . ّبيــيت فــيكم كمثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن ختلــف عنــه هلــك
  .أخرجه إمام احلديث يف معجم شيوخه كما أخرجناه سواء .إسرائيل

بــسند آخــر كمــا أخربنــا احلــافظ ، أبــو احلجــاج يوســف بــن خليــل رواه عــن أيب ســعيد و
أبــو علــي داود بــن ســليمان بــن أمحــد وموالنــا وزيــر وزراء الدمــشقي حبلــب ، قــال أخربنــا األمــني 

  الشرق والغرب حميي الشريعة نظام امللك أبو علي احلسن بن 
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: قالتــا ] حلانية جحــشة الــصا[ إســحاق ، قــال أخربتنــا فاطمــة اجلوزدانيــة وخجــستة الــصاحلية 
 بن ريذة أخربنا احلافظ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ، حـدثنا حممـد بـن أبوبكرأخربنا 

حممــد بـن ربيعــة ، حــدثنا أيب حــدثنا عبــد الـرمحن بــن أيب محــاد املقــري ، عــن أيب عبـد العزيــز بــن 
ّ عليـه وسـلم ّمسعت رسـول اهللا صـلى اهللا: سلمة الصائغ عن عطية عن أيب سعيد اخلدري قال 

إمنا مثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها جنـا ومـن ختلـف عنهـا فـرق ، وإمنـا  :يقول 
هــو يف هــذه : قلــت  .مثـل أهــل بيــيت فــيكم مثــل بـاب حطــة يف بــين إســرائيل مــن دخلـه غفــر لــه

  .)1(» الرتمجة يف كتابه ، وأما الكالم على لفظه فظاهر عند أهل النقل 

  :ترجمته 
 ، مـع بيـان 658جم أبا عبد اهللا حممد بن يوسف الكنجي الشافعي املتوىف سنة وسنرت
  .ان شاء اهللا تعاىل) قسم حيث النور ( واعتباره يف ) كفاية الطالب ( قيمة كتابه 

)33(  

  رواية المحب الطبري 
قـال »  مـن ركبهـا جنـا 7ذكـر أـم كـسفينة نـوح « : روى حديث السفينة حتت عنوان 

:  
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  قال 2باس عن ابن ع«  مثل أهل بييت كمثـل : ّ

  .ّ أخرجه املال يف سريته.ومن ختلف عنها غرق] ومن تعلق ا فاز [ سفينة نوح من ركبها جنا 
__________________  

  .378كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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مثل أهل بيـيت كمثـل سـفينة : ّهللا عليه وسلم ّقال رسول اهللا صلى ا:  قال 2عن علي و
»  أخرجـه ابـن الـسري .نوح من ركبها جنا ، ومن تعلق ا فاز ، ومن ختلـف عنهـا زج يف النـار

)1(.  

  :ترجمته 
حمــب الــدين أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد اهللا الطــربي املكــي الــشافعي املتــوىف ســنة : وهــو 

احلرم يف مكة املكرمـة ، لـه تـصانيف أشـهرها  ، كان حافظا حمدثا ذا فنون ، وكان شيخ 694
وقـد أثـىن عليـه .  ..الرياض النضرة يف مناقب العـشرة ، ذخـائر العقـىب يف مناقـب ذوي القـرىب: 

  :أنظر . ّكل من ترجم له
  .1474 / 4تذكرة احلفاظ  ـ 1
  .135 / 7الوايف بالوفيات  ـ 2
  .340 / 13البداية والنهاية  ـ 3
  .74/  8النجوم الزاهرة  ـ 4
  .8 / 5طبقات السبكي  ـ 5

  .)حديث الثقلني ( وغري ذلك مما ذكرناه يف قسم 

)34(  

  رواية ابن منظور
، مثـــل أهـــل بيـــيت مثـــل ســـفينة نـــوح ، مـــن ويف احلـــديث « ) : لـــسان العـــرب ( ذكـــر يف 

  .)2(» زخه يزخه زخا : يقال . ، أي دفع ورميرختلف عنها زخ يف النا
__________________  

  .20ئر العقىب ذخا) 1(
  .زخ: لسان العرب ) 2(
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  :ترجمته 
 ، 711مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم األنصاري اإلفريقي املتـوىف سـنة : وهو 

  :عن ) حديث الثقلني ( ترمجنا له يف قسم .  ..كان أديبا لغويا فاضال
  .54 / 5الوايف بالوفيات  ـ 1
  .39 / 4فوات الوفيات  ـ 2
  .262 / 4 الدرر الكامنة ـ 3
  .107 / 106بغية الوعاة  ـ 4

)35(  

  رواية الحموئي 
 كما عرفت فيما سبق ، وعن ابن عباس كما سـتعرف وعـن أيب رواه بسنده عن أيب ذر

أخربين الشيخ الصاحل كمال الدين أبو عبـد اهللا حممـد بـن حممـد « : سعيد اخلدري حيث قال 
ــ  يته يف ذي احلجة سنة أربع وسـتني وسـتمائةّ ـ فيما كتب إيل وأجاز يل يف روابن علي اجلويين

أنبأنا زاهر بـن طـاهر : لفضل مجال ابن معني الطربي قال أنبأنا االمام مجال الدين أبو ا: قال 
أنبأنــا : ّبــن حممــد املــستملي ، أنبأنــا أبــو الفــتح حممــد بــن علــي بــن عبــد اهللا املــذكر ــرات قــال 

: أنبأنا أبـو احلـسن أمحـد بـن إبـراهيم االصـفهاين قـال : إمساعيل بن زاهر البوقاين يف كتابه قال 
أنبأنــا عبــد : نبأنــا حممــد بــن عبــد العزيــز الكــاليب قــال : نبأنــا ســليمان بــن أمحــد الطــرباين قــال 

 :الرمحن بن محاد املقـري عـن أيب سـلمة الـصائغ عـن عطيـة العـويف عـن أيب سـعيد اخلـدري قـال 
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ّإمنا مثل أهل بييت فـيكم كمثـل سـفينة نـوح مـن  : ّ

  ركبها جنا ومن ختلف غرق ، وإمنا مثل أهل بييت فيكم مثل باب 



  نفحات االزهار.................................................................................. 62

  .)1(» حطة يف بين إسرائيل من دخله غفر له 

  :ترجمته 
 ، 722صدر الدين أبو اامع إبراهيم بن حممد بن املؤيد احلموئي املتـوىف سـنة : وهو 

ـــرجم لـــه األســـنوي يف طبقاتـــه ، وابـــن حجـــر شـــيخ خراســـان يف وقتـــه كمـــا  وصـــفه الـــذهيب ، وت
  .ّوقد ترمجنا له يف بعض جملدات الكتاب. 67 / 1العسقالين يف الدرر الكامنة 

)36(  

  رواية شهاب الدين الحلبي 
لقــد أثبــت حــديث الــسفينة يف التقليــد الــذي كتبــه مــن قبــل الــسلطان حممــد بــن قــالوون 

ّ بعـد ذكـر الرسـول صــلى اهللا عليـه وسـلم باسـم ولـده أمحـد ، فقـد جــاء فيـه ّصـلى اهللا عليــه «  :ّ
  .»وعلى آله سفن النجاة ، املؤمنني من املخاوف ، املنقذين من املهالك 

  .)صبح األعشى يف صناعة االنشا ( ّوقد أورد القلقشندي نص هذا التقليد يف 

  :ترجمته 
 ، 725 املتـوىف سـنة شهاب الدين حممود بن سليمان بن فهد بن حممـود احللـيب: وهو 

وكــان أديبــا كبــريا ، اســتمر يف دواويــن اإلنــشاء بالــشام ومــصر حنــو مخــسني عامــا ، وكــان شــيخ 
  حسن التوسل إىل: صناعة اإلنشاء يف عصره ، وله تصانيف منها 

__________________  
  .242 / 2فرائد السمطني ) 1(
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  :ه يف وتوجد ترمجت. صناعة الرتسل ، وذيل الكامل البن األثري
  .324 / 4الدرر الكامنة  ـ 1
  .286 / 2فوات الوفيات  ـ 2
  .120 / 14تاريخ ابن كثري  ـ 3
  .264 / 9النجوم الزاهرة  ـ 4

)37(  

  رواية نظام الدين النيسابوري 
ّإن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : ّقـال بعـض املـذكرين « : أورده بتفسري آيه املودة قائال  ّ

  .)1(» ثل سفينة نوح من ركب فيها جنا ومن ختلف عنها غرق مثل أهل بييت كم: قال 

  :ترجمته 
نظــام الــدين احلــسن بــن حممــد بــن احلــسني املعــروف بالنظــام األعــرج ، صــاحب : وهــو 

حـديث الغـدير (  وقد ذكرنا ترمجته يف قسم .)2( 728ّالتفسري املشهور بامسه ، كان حيا سنة 
  .كما سيأيت) 

__________________  
  .28 / 25ائب القرآن غر) 1(
  .850تويف بعد : ويف األعالم . 828: يف معجم املؤلفني ) 2(
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) 38(  

  رواية الخطيب التبريزي 
ّ ، كمـــا تقـــدم :يف بـــاب مناقـــب أهـــل البيـــت ) مـــشكاة املـــصابيح ( رواه يف كتابـــه 

  .ويأيت

  :ترجمته 
ّان حيـــا ســـنة كـــ. ويل الـــدين أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن عبـــد اهللا اخلطيـــب التربيـــزي: وهـــو 

  .)حديث الطري (  ، وقد ذكرنا جانبا من ترمجته وعظمة كتابه يف قسم 740

)39(  

  رواية الطيبي 
  :رح املشكاة شارحا إياه بقوله رواه يف ش

أراد الــراوي ــذا مزيــد توكيــد إلثبــات هــذا ، وكـــذا . وهــو آخــذ ببــاب الكعبــة: قولــه « 
ام على رءوس األنـام ليتمـسكوا بـه ، ويف روايـة لـه اهتم بشأن روايته ، فأورده يف هذا املقأبوذر 
ّ، مسعــت النـيب صـلى اهللا عليــه أبـوذر مـن عــرفين فأنـا مـن قــد عـرفين ، ومـن أنكــرين فأنـا : بقولـه 

املـــشهور بـــصدق أبـــوذر أراد بقولـــه فأنـــا  احلـــديث.  ..أال إن مثـــل أهـــل بيـــيت« : ّوســـلم يقـــول 
ما روينـا عـن Ï جمال للرد فيه ، وهذا تلميح إلاللهجة وثقة الرواية ، وأنه هذا حديث صحيح ال

مـــا  :ّاهللا عليـــه وســـلم يقـــول ّمسعـــت رســـول اهللا صـــلى : عبـــد اهللا بـــن عمـــرو بـــن العـــاص يقـــول 
  ّأظلت اخلضراء وال
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مــن ذي هلجــة أصــدق وال أوىف مــن أيب : ويف روايــة أيب ذر أقلــت الغــرباء أصــدق مــن أيب ذر ، 
 قـال ؟فتعـرف ذلـكيـا رسـول اهللا أ: خلطاب كاحلاسـد افقال عمر بن . ذر شبه عيسى بن مرمي

  .ّ أخرجه الرتمذي وحسنه الصغاين يف كشف احلجاب.ذلك فاعرفوه: 
شــبه الــدنيا مبــا فيهــا مــن الكفــر والــضالالت والبــدع واألهــواء الزائغــة ببحــر جلــي يغــشاه 
مــوج مــن فوقــه مــوج مــن فوقــه ســحاب ، ظلمــات بعــضها فــوق بعــض ، وقــد أحــاط بأكنافــه 

ّافــه األرض كلهــا ، ولــيس فيهــا خــالص ومنــاص إال تلــك الــسفينة ، وهــي حمبــة أهــل بيــت وأطر ّ
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ «)1(.  

  :ترجمته 
وصـــفه احلـــافظ ابـــن . 743شـــرف الـــدين حـــسن بـــن حممـــد الطيـــيب املتـــوىف ســـنة : وهـــو 

  .)2(. .. حجر باإلمام املشهور ، كان آية يف استخراج الدقائق من القرآن والسنن
  :عن ) حديث الثقلني ( وقد ذكرنا ترمجة له يف قسم 

  .143 / 1طبقات املفسرين  ـ 1
  .228بغية الوعاة  ـ 2
  .229 / 1البدر الطالع  ـ 3
  .373التاج املكلل  ـ 4

__________________  
  .خمطوط ـ الكاشف) 1(
  .68 / 2الدرر الكامنة ) 2(



  نفحات االزهار.................................................................................. 66

) 40(  

  رواية الزرندي 
ّذكــر وصــاة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه « فيــل عــن أيب ذر حتــت عنــوان رواه عــن أيب الط

ّوســلم بأهــل بيتــه وفــضل مــودم ، وأن حمبــتهم مــن اإلميــان بــاهللا تعــاىل ورســوله صــلى اهللا عليــه  ّ
مــن عــرفين فقــد عــرفين :  قائمــا وهــو ينــادي أبــاذرإنــه رأى : وعــن أيب الطفيــل « : قال مّوســل

ّ، مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أبــوذر  وأنــا ومــن مل يعــرفين فأنــا جنــدب ، أال مثــل : ّ
ّأهل بييت فيكم مثل سفينة نوح من ركب فيها جنا ومن ختلف عنها غرق ، وإن مثل أهل بيـيت 

  .)1(» فيكم كمثل باب حطة 
  : وفضائله 7وقد ذكر يف سياق صفات أمري املؤمنني 

  هــــــــــــــو النبــــــــــــــأ العظـــــــــــــــيم وفلــــــــــــــك نـــــــــــــــوح« 

  
)2(» ع اخلطـــــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــــاب اهللا وانقطـــــــــــــــــــو  

  

  

  :ترجمته 
حممـــد بـــن يوســـف بـــن احلـــسن الزرنـــدي املـــدين األنـــصاري ، املتـــوىف ســـنة بـــضع : وهـــو 

ّومخــسني وســبعمائة ، مــن فقهـــاء احلنفيــة ومــن احملـــدثني الكبــار ، تــرجم لـــه احلــافظ ابــن حجـــر 
أئمـة نقـل عنـه واعتمـد عليـه احلفـاظ و) نظم درر الـسمطني : (  ، له كتب منها )3(العسقالين 

  .احلديث كالكرماين والسمهودي وغريمها يف كتبهم
__________________  

  .235نظم درر السمطني ) 1(
  .78نظم درر السمطني ) 2(
  .295 / 4الدرر الكامنة ) 3(
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) 41(  

  رواية الهمداني 
ّ قال قال رسول اهللا صلى 7وعن علي « :  حيث قال 7رواه عن سيدنا أمري املؤمنني 

ّـمثل أهل بييت كمثل سفينة نـوح مـن تعلـق ـا جنـا ، ومـن ختلف عنهـا زخ يف : م ّاهللا عليه وسل ّ
  .)1(» النار 

ّمسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  : 2عـــن أيب ذر « :  بقولـــه 2عـــن أيب ذر و ّ
  .)2(» ّمثل أهل بييت كمثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق : يقول 

  :ترجمته 
 مـن مـشاهري علمـاء أهـل 786ي شـهاب الـدين اهلمـداين املتـوىف سـنة السيد علـ: وهو 

) قــسم حــديث الثقلــني ( الــسنة وعرفــائهم ، ومــن الفقهــاء احلنفيــة ، ذكرنــا مــصادر ترمجتــه يف 
  :ومنها 

  .كتائب أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان املختار للكفوي ـ 1
  .447نفحات األنس يف حضرات القدس للجامي  ـ 2
  .االنتباه إىل سالسل أولياء اهللا لويل اهللا الدهلوي  ـ3
  .السمط ايد للقشاشي ـ 4

  .)3(وترجم له صاحب نزهة اخلواطر مثنيا عليه 
__________________  

  .املودة الثانية ـ املودة يف القرىب) 1(
  .املودة الثانية عشرة ـ املودة يف القرىب) 2(
  .87 / 2نزهة اخلواطر ) 3(
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) 42(  

  اية نور الدين الهيثمي رو
مثـل أهـل بيـيت  :ّيـه وسـلم ّوعن أيب ذر قال قال رسـول اهللا صـلى اهللا عل« : رواه بقوله 

ّكمثل سفينة نوح من ركب فيها جنا ومن ختلف عنها غرق ، ومن قاتلنـا يف آخـر الزمـان كمـن 
  .قاتل مع الدجال

 بـــن أيب جعفـــر اجلفـــري ، ويف ويف إســـناد البـــزار احلـــسن. ةرواه البـــزار والطـــرباين يف الثالثـــ
  .ومها مرتوكان. إسناد الطرباين عبد اهللا بن داهر

ّعن ابن عباس قال قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم و مثـل أهـل بيـيت مثـل سـفينة : ّ
  .ّنوح من ركب فيها جنا ومن ختلف عنها غرق

  .احلسن بن أيب جعفر وهو مرتوك: وفيه  .رواه البزار والطرباين
ّ اهللا بن الزبري أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال عن عبدو مثـل أهـل بيـيت مثـل سـفينة : ّ

  .نوح من ركبها سلم ومن تركها غرق
  .ّ، وفيه ابن هليعة وهو لنيررواه البزا

ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول : عن أيب سعيد اخلدري قال و إمنـا مثـل : ّ
ّكبهــا جنــا ومــن ختلــف عنهــا غــرق وامنــا مثــل أهــل بيــيت أهــل بيــيت فــيكم كمثــل ســفينة نــوح مــن ر

  .فيكم مثل باب حطة يف بين إسرائيل من دخله غفر له
  .)1(» وفيه مجاعة مل أعرفهم  .رواه الطرباين يف الصغري واألوسط

__________________  
  .168 / 9معجم الزوائد ومنبع الفوائد ) 1(

أبـو داود الطيالـسي ، وابـن مهـدي ، ويزيـد : فقد روى عنه » احلسن بن أيب جعفر اجلفري « أما : وأقول 
بن زريع ، وعثمان بـن مطـر ، ومـسلم بـن إبـراهيم ، ومجاعـة غـريهم مـن مـشاهري الـرواة واألئمـة ، وروايـتهم عنـه تـدل 

  .كان من خيار الناس: مسلم بن إبراهيم قال : على جاللته ، باالضافة إىل أن 
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__________________  
مــا : ّتــرك ابــن مهــدي حديثــه مث حــدث عنــه وقــال :  بــن أيب األســود أبــوبكروقــال . صــدوق: بــن علــي وقــال عمــرو 

واحلسن بن أيب جعفر أحاديثه صاحلة وهو يروي الغرائب ، وهو عنـدي : وقال ابن عدي . كان يل حجة عند ريب
 مــن املتعبــدين اــابني مــن خيــار عبــاد اهللا اخلــشن ، وكــان: وقــال ابــن حبــان . ّممــن ال يتعمــد الكــذب وهــو صــدوق

  .2 / 260ذيب التهذيب : أنظر . الدعوة
فهذه كلمات عدة من أئمة اجلرح والتعديل ، والعمدة كونه صدوقا من خيار الناس ، لكن بعـضهم قدحـه 

  .لروايته الغرائب ووقوع الوهم يف رواياته ، ومن الواضح لدى أهل العلم املنصفني أن ذلك ال يوجب القدح والرتك
  .فقد عرفته يف جواب قدح ابن اجلوزي يف حديث الثقلني» عبد اهللا بن داهر « أما و

فقــد روى عنــه كبــار األئمــة مــن املتقــدمني كــالثوري ، والــشعيب ، واألوزاعــي ، » عبــد اهللا بــن هليعــة « وأمــا 
ثـرة حديثـه وضـبطه ومـن كـان مثـل ابـن هليعـة مبـصر يف ك: وقـال أبـو داود عـن أمحـد . والليث بن سعد ، وابن املبـارك

  ؟وإتقانه
وقـال أبـو الطـاهر . ّعند ابن هليعـة األصـول وعنـدنا الفـروع وحججـت حجـا أللقـى ابـن هليعـة: وعن الثوري 

: وقــال يعقــوب بــن ســفيان . حــدثين واهللا الــصادق البــار عبــد اهللا بــن هليعــة: مسعــت ابــن وهــب يقــول : بــن الــسرح 
  .يثين عليهـ  وكان من خيار املتقنني ـ مسعت أمحد بن صاحل

وعنه أيضا ، ابن هليعة صحيح الكتاب ، وإمنا كا أخرج كتبه ، فأملى على النـاس حـىت كتبـوا حديثـه إمـالء 
ّ، فمـن ضـبط كـان حديثـه حــسنا ، إال أنـه كـان حيـضر مـن ال حيــسن وال يـضبط وال يـصحح ، مث مل خيـرج ابـن هليعــة 

ع منه استنسخ ممن كتب عنـه وجـاءه فقـرا عليـه ، فمـن وقـع بعد ذلك كتابا ، ومل ير له كتاب ، وكان من أراد السما
  .على نسخة صحيحة فحديثه صحيح ، ومن كتب من نسخة مل تضبط جاء فيه خلل كثري

  .قد كتبت حديث ابن هليعة وما زال ابن وهب يكتب عنه حىت مات: وعن ابن معني 
 الـذي وقـع يف املوطـأ عـن مالـك أن: وحكى ابن عبـد الـرب . استشهد به مسلم يف موضعني: وقال احلاكم 

  .ابن هليعة: عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يف العريان هو 
ابــن هليعــة ثقــة ، ومــا روى عنــه مــن األحاديــث فيهــا ختلــيط يطــرح : وقــال ابــن شــاهني قــال أمحــد بــن صــاحل 

  .ذلك التخليط
  .ظه بعد احرتاق كتبه فأخطأّمل يقصد الكذب وإمنا حدث من حف: وقال مسعود عن احلاكم 

  .حديثه كأنه نسيان ، وهو ممن يكتب حديثه: وقال ابن عدي 
  .5 / 273ذيب التهذيب : انظر 

  .وهذا القدر كاف لنا لالحتجاج مبا رواه
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  :ترجمته 
نور الدين أبو احلسن علي بـن أيب بكـر اهليثمـي القـاهري الـشافعي احلـافظ املتـوىف : هو 

ّكـــان عجبـــا يف الـــدين والتقـــوى « : فظ الـــسخاوي باحلـــافظ وقـــال  ، وصـــفه احلـــا807ســـنة 
والثنــاء علــى : والزهــد ، فنقــل الثنــاء عليــه عــن عــدة مــن األعــالم كاحلــافظ ابــن حجــر ، مث قــال 

  .)1(» ّدينه وزهده وورعه وحنو ذلك كثري جدا ، بل هو يف ذلك كلمة اتفاق 
 .)2(ّـحفـاظ احلـديث ونقاده ّوكذا وصفه احلافظ السيوطي وعده يف مـن كـان مبـصر مـن 

  .)3(وترجم له وأثىن عليه القاضي الشوكاين 

)43(  

  رواية الشريف الجرجاني 
  .مسعت النيب: قوله « : حيث شرحه قائال ) حاشية املشكاة ( رواه يف 

، مسعــت أبــوذر مــن عــرفين ، فأنــا مــن عــرفين ، ومــن أنكــرين فأنــا : ويف روايــة قــال . إخل
ّقـــال صـــلى اهللا عليـــه ،كـــان مـــشهورا بـــصدق اللهجـــة . إخل. ّليـــه وســـلمّرســـول اهللا صـــلى اهللا ع

  .»ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء أصدق من أيب ذر : ّوسلم 

  :ترجمته 
  السيد علي بن حممد اجلرجاين ، املعروف بالشريف اجلرجاين ، املتوىف: وهو 

__________________  
  .200 / 5الضوء الالمع ) 1(
  .362 / 1رة حسن احملاض) 2(
  .44 / 1البدر الطالع ) 3(
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 ، من كبار العلماء يف املعقول واملنقول ، له حنو مخسني مصنفا ، وقد ترمجنا له يف 816سنة 
  :بعض الدات ، ومن مصادر ترمجته 

ّالفوائد البهية يف تراجم احلنفية  ـ 1 ّ125.  
  .328 / 5الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  ـ 2

)44(  

  القلقشندي رواية 
صـــبح األعـــشى يف ( والقلقـــشندي أورد هـــذا احلـــديث الـــشريف يف موضـــعني مـــن كتابـــه 

  .)صناعة االنشا 

  :ترجمته 
أبو العباس أمحـد بـن علـي بـن أمحـد الفـزاري القلقـشندي مث القـاهري املتـوىف سـنة : وهو 

يفه ، وهــو أفــضل تــصان) صــبح األعــشى (  ، وكـان أديبــا مؤرخــا متفننــا ، اشــتهر بكتابــه 821
ايـــة : ولـــه أيـــضا . لكونـــه جامعـــا بـــني األدب والتـــاريخ ووصـــف البلـــدان واملمالـــك وحنـــو ذلـــك

  .االرب يف معرفة أنساب العرب
  .وغريه. 8 / 2له ترمجة يف الضوء الالمع 

)45(  

  رواية خواجه بارسا
  نقال عن ) فصل اخلطاب يف سري النيب واآلل واألصحاب ( رواه يف كتاب 
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ّلم قـال ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: ّومسعت بعض املذكرين يقول « : ال تفسري الرازي ق
  .».  ..مثل أهل بييت كمثل سفينة نوح عليه الصالة والسالم من ركب فيها جنا :

  :ترجمته 
حممد بن حممد بن حممود احلافظي البخاري ، املعروف خباجـا بارسـا املتـوىف سـنة : وهو 

ّ العلوم على علماء عـصره فبهـر علـى أقرانـه يف دهـره ، وحـصل  ، وقرأ756 ، ولد سنة 822
( الفــــروع واألصــــول وبــــرع يف املعقــــول واملنقــــول وهــــو شــــاب ، مدحــــه وأثــــىن عليــــه الكفــــوي يف 

نفحـات األنـس يف ( واجلـامي يف ) كتائب أعالم األخيار مـن فقهـاء مـذهب النعمـان املختـار 
  .وغريه)  حبيب السري( وترجم له صاحب  ) 392حضرات القدس 

)46(  

  رواية ابن حجة الحموي 
ّوذلــك حيــث ضــمن هــذا احلــديث يف العهــد الــذي كتبــه مــن قبــل املــستعني بــاهللا العبــاس 

حنمـده محـد مـن علـم أن آل هـذا البيـت الـشريف كـسفينة « : باسم مظفر شاه ، إذ جـاء فيـه 
  .».  ..نوح وتعلق م فنجا

  .)ة اإلنشاء صبح األعشى يف صناع( وقد ورد هذا العهد يف 

  :ترجمته 
 بــن علــي بــن عبــد اهللا احلمــوي األزراري تقــي الــدين ، ابــن حجــة املتــوىف أبــوبكر: وهــو 

  له. ّإمام أهل األدب يف عصره ، وكان شاعرا جيد اإلنشاء. 837سنة 
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  :وتوجد ترمجته يف . خزانة األدب ، مثرات األوراق ، وغري ذلك: تصانيف منها 
  .53 / 11الضوء الالمع  ـ 1
  .219 / 7شذرات الذهب  ـ 2

)47(  

  رواية ملك العلماء الهندي 
  : ) املشكاة (و ) شرف النبوة ( رواه ملك العلماء شهاب الدين اهلندي عن و

ّمسعــت صــلى اهللا عليــه وســلم : روى أمحــد عــن أيب ذر أنــه قــال آخــذا بثيــاب الكعبــة «  ّ
  .بها جنا ومن زاغ عنها هلكأال مثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح ، فمن رك: يقول 

  .ألن من كان يف البحر فالسفينة شرط النجاة
 لن خيرق السفينة ، وال يعيبها أحد من املالحني ، والـسفينة إن 7ونوح : ويف التشريح 

صلح حاهلا صلح حال نوح ، وإن غرقـت دلـت علـى عـدم النجـاة ، وقـد أمـر بركـوب الـسفينة 
  .لنجاا وأهلها

  .ديث جناة املتشبثني بأهله وعرتته ، ليفوزوا برضوانه وجنتهواملراد من هذا احل
واملـــأمور مبتابعتــــه ال يـــصري تبعــــا حـــىت يتبعــــه ، : ويف التـــشريح عنـــد ذكــــر هـــذا احلــــديث 

ّواملنــدوب إىل إمامتــه ال يــصري مأمومــا حــىت يوافقــه ، فعلــم كــل عــامل وفعــل كــل مــؤمن دل علــى  ّ ّ
ّخمالفة النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو    .)1(» .  ..زندقة وشيطنةّ

__________________  
  .ورواه يف مواضع أخر من الكتاب املذكور. اجللوة الثالثة من اهلداية الثانية. خمطوط ـ هداية السعداء) 1(
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  :ترجمته 
شهاب الدين بـن مشـس الـدين الـزاويل الـدولت آبـادي ، امللقـب مبلـك العلمـاء ، : وهو 
من كبار علماء اهلند ، وناشر علم احلديث ألهـل  ـ  الدهلوي قال عبد احلق849املتوىف سنة 

ســـبحة ( وذكـــره البلجرامـــي يف » أوصـــافه أشـــهر مـــن أن تـــذكر « :  ـ الـــسنة يف تلـــك الـــبالد
حيــــث ) نزهــــة اخلــــواطر ( وأثــــىن عليــــه ، وكــــذا صــــاحب  ) 139املرجــــان يف آثــــار هندوســــتان 

  .)1(وصفه بأوصاف مجيلة 

)48(  

  لكي رواية ابن الصباغ الما
تنبيه على ذكـر شـيء ممـا جـاء « : رواه عن رافع موىل أيب ذر ، عن أيب ذر حيث قال 

علـى عتبـة بـاب الكعبـة أبـوذر صـعد : عـن رافـع مـوىل أيب ذر قـال : ّيف فضلهم وفضل حمبـيهم 
أيها الناس من عـرفين فقـد عـرفين ومـن أنكـرين فأنـا : وأخذ حبلقة الباب وأسند ظهره إليه وقال 

ّعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول ، مسأبــوذر  مثــل أهــل بيــيت مثــل ســفينة نــوح مــن  :ّ
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول و .ّركبها جنا ومن ختلف عنه زج يف النار اجعلوا : ّ

أهل بيتكم منكم مكان الـرأس مـن اجلـسد ومكـان العينـني مـن الـرأس ، فـإن اجلـسد ال يهتـدي 
  .)2(» ّتدي الرأس إال بالعينني ّإال بالرأس وال يه

__________________  
  .19 / 3نزهة اخلواطر ) 1(
  .8الفصول املهمة يف معرفة األئمة ص ) 2(
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  :ترجمته 
نــور الــدين علــي بــن حممــد بــن أمحــد ، املعــروف بــابن الــصباغ ، املــالكي املكــي : وهــو 
عتمــدين ، تــرجم لــه احلــافظ  ، كــان مــن الفقهــاء املالكيــة ، ومــن العلمــاء امل855املتــوىف ســنة 

مـــن املـــصادر املعتـــربة ) الفـــصول املهمـــة (  وكتابـــه .)1(أجـــاز يل : الـــسخاوي وأثـــىن عليـــه وقـــال 
عندهم ، فقد نقل عنه األعالم كاحلليب صاحب السرية والسمهودي يف جواهر العقدين وكثـري 

  .ممن ألف يف فضائل أهل البيت كالصبان واحلمزاوي والشبلنجي

)49(  

   الميبدي رواية
 ، عـــن أمحـــد عـــن أيب ذر 7روى حــديث الـــسفينة يف شـــرحه علـــى ديـــوان أمــري املـــؤمنني 

  .)2(الغفاري ، باللفظ املتقدم عن أمحد سابقا 

  :ترجمته 
 ، 890ّـكمـال الـدين حـسني بـن معـني الـدين اليـزدي امليبـدي ، كـان حيا ســنة : وهـو 

ه مــن املؤلفــات ذكرهــا صــاحب هديــة ولــه غــري. 7لــه شــرح الــديوان املنــسوب اىل أمــري املــؤمنني 
 وقـــد أوردنـــا 260 / 2 وتـــرجم لـــه يف األعـــالم 910وأرخ وفاتـــه بـــسنة . 316 / 1العـــارفني 

  .ترمجته يف بعض الدات
__________________  

  .283 / 5الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) 1(
  .113الفواتح يف شرح ديوان أمري املؤمنني ) 2(
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) 50(  

  وي رواية الهر
األحاديـث ـ مثـل أهـل بيـيت كمثـل سـفينة « : بقولـه ) أسـاس االقتبـاس ( رواه يف كتابـه 

  .)1(» ّنوح من ركب فيها جنا ومن ختلف عنها غرق 

  :ترجمته 
 كان عاملا أديبا له كتب منهـا .)2(إختيار الدين بن غياث الدين احلسيين اهلروي : وهو 

  :له ترمجة يف . أساس االقتباس: 
  .317 / 1 العارفني هدية ـ 1
  .251 / 2األعالم  ـ 2

)51(  

  رواة الصفوري 
ّوعـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه « :  قـــائال 3رواه يف بـــاب مناقـــب ســـيدتنا فاطمـــة الزهـــراء 

» ّمثــل أهـل بيــيت مثــل ســفينة نـوح مــن ركبهــا ســلم ومـن ختلــف عنهــا زج يف النــار : ّوسـلم قــال 
)3(.  

__________________  
  .الكلمة الرابعة لالفتتاح بعد ذكر اآليات ـ سأساس االقتبا) 1(
  .928وتاريخ وفاته سنة . حسني: يف بعض الرتاجم امسه ) 2(
  .222 / 2نزهة االس ومنتخب النفائس ) 3(
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  :ترجمته 
عبد الرمحن بن عبد السالم بن عبد الرمحن بن عثمان الصفوري الشافعي املتـوىف : وهو 

ّكــان أديبــا مؤرخــا حمــد. 894ســنة  احملاســن اتمعــة يف اخللفــاء األربعــة ، وقــد : ّثا مؤلفــا ، لــه ّ
  .)نزهة االس (  كتابه 1947ذكر كاشف الظنون 

)52(  

  رواية الكيالني 
يف مبحــــث الــــشبه ، يف قــــسم مــــا ) منــــاظر اإلنــــشاء ( روى حــــديث الــــسفينة يف كتابــــه 

ّيكــون فيـــه الــشبه واملـــشبه بــه حـــسيني ووجــه الـــشبه بينهمــا عقلـــي ، فــ ذكر احلـــديث مث قــال مـــا ّ
ّشبه أهل البيت بسفينة نوح وكالمها حسي ، ووجه ما شبه ما بينهمـا وهـو الـسببية « : تعريبه  ّ

  .»حلصول النجاة عقلي 

)53(  

  رواية السخاوي 
رواه عــن مجاعــة مـــن » بــاب األمـــان ببقــائهم والنجــاة يف اقتفـــائهم « رواه حتــت عنــوان 

  .ظ خمتلفة ، عن مجاعة من مشاهري الصحابةّكبار الرواة واألئمة احلفاظ بألفا
  :وهذا نص روايته 

مسعـت  : 2وعن أيب إسـحاق الـسبيعي عـن حـنش بـن املعتمـر الـصنعاين عـن أيب ذر « 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول    أهل بييت فيكم مثل : ّ
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أخرجـه  .لّـسفينة نوح يف قومـه مـن ركبهـا جنـا ومـن ختلف عنهـا غـرق ، ومثـل حطـة لبـين إسـرائي
أال إن مثـل أهـل بيـيت : لفـظ اآلخـر وهـذا لفـظ أحـدمها ،  احلاكم من وجهني عن أيب إسحاق

وكـذا هـو عنـد أيب يعلـي يف ومثل حطة إىل آخـره ، : فيكم مثل سفينة نوح ، وذكره دون قوله 
  .مسنده

وأخرجـــه الطـــرباين يف معجمـــه األوســـط والـــصغري مـــن طريـــق األعمـــش عـــن أيب إســـحاق 
ّبــد اهللا بــن عبــد القــدوس تفــرد بــه عــن األعمــش ، ورواه عــن األوســط أيــضا مــن إن ع: وقــال 

  .حنش نطريق احلسن بن عمرو الفقيمي عن أيب إسحاق ، ومن طريق مساك بن حرب ع
إن مثــل أهــل :  بلفــظ 2أخرجــه أبــو يعلــي أيــضا مــن حــديث أيب الطفيــل عــن أيب ذر و

ف عنها غرق ، وإن مثل أهل بيـيت مثـل ّبييت فيكم مثل سفينة نوح من ركب فيها جنا ومن ختل
  .وأخرجه البزار من طريق سعيد بن املسيب عن أيب ذر حنوهباب حطة ، 

قـــال  :عـــن أيب الـــصهباء عـــن ســـعيد بـــن جبـــري عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي اهللا عنهمـــا قـــال و
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّمثــل أهــل بيــيت مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن ختلــف : ّ

  .وأخرجه الطرباين وأبو نعيم يف احللية والبزار وغريهمق ، عنها غر
ّإن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال : عــن عبــد اهللا بــن الــزبري رضــي اهللا عنهمــا و مثــل : ّ

  . رواه البزار.أهل بييت مثل سفينة نوح من ركبها سلم ومن تركها غرق
ّمسعــت النــيب صــلى اهللا عليـه وســلم  : 2عـن أيب ســعيد اخلــدري و إمنــا مثــل أهــل : يقــول ّ

ّبييت فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها جنا ومـن ختلـف عنهـا غـرق ، وإمنـا مثـل أهـل بيـيت فـيكم 
وبعـض  .رواه الطرباين يف الـصغري واألوسـطمثل باب حطة يف بين إسرائيل من دخله غفر له ، 

  .)1(» ّهذه الطرق يقوي بعضا 
__________________  

  .الباب السادس ـ خمطوط ـ استجالب ارتقاء الغرف) 1(
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  :ترجمته 
 ، 902مشـــس الـــدين أبـــو اخلـــري حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن الـــسخاوي املتـــوىف ســـنة : وهـــو 

وكان من كبار علماء أهل السنة ، حافظا يف احلديث وحجة يف التاريخ واألدب والرجال ، له 
، املقاصــد احلــسنة ، الــضوء الالمــع  :مؤلفــات كثــرية يف العلــوم املــذكورة وغريهــا ، ومــن أشــهرها 

شـــرح ألفيـــة احلـــديث ، التحفـــة اللطيفـــة يف أخبـــار املدينـــة الـــشريفة ، اســـتجالب ارتقـــاء الغـــرف 
  . ..ّحبب أقرباء الرسول ذوي الشرف

  : ، وتوجد ترمجته أيضا يف 32 ـ 2 / 8ترجم نفسه يف الضوء الالمع 
  .15 / 8شذرات الذهب  ـ 1
  .53 / 1الكواكب السائرة  ـ 2
  .16ر السافر النو ـ 3

)54(  

  رواية الكاشفي 
ة يف ( ّأثبــت حــديث الــسفينة وأرســله إرســال املــسلم يف مواضــع مــن كتابــه  ّــالرســالة العلي

  :هذا الشعر الذي أورده حتت عنوان فضيلة أهل البيت : منها .  ..)1() األحاديث النبوية 
  ّهـــــــــــم الكلمـــــــــــات الطيبـــــــــــات الـــــــــــيت ـــــــــــا« 

  
ـــــــــــف     يتـــــــــــاب علـــــــــــى اخلـــــــــــاطي فيحـــــــــــىب ويزل

  

ـــــــــــورى   هـــــــــــم الربكـــــــــــات النـــــــــــازالت علـــــــــــى ال

  
  ّتعــــــــــــــــــــم مجيــــــــــــــــــــع املــــــــــــــــــــسلمني وتكنــــــــــــــــــــف  

  

__________________  
  .371 ، 33: أنظر ) 1(
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ــــــــــــــــصاحلات بــــــــــــــــذكرها   هــــــــــــــــم الباقيــــــــــــــــات ال

  
ـــــــــــــــــــضعف   ـــــــــــــــــــواب ي   ّلـــــــــــــــــــذاكرها خـــــــــــــــــــري الث

  

  هـــــــــــم احلـــــــــــرم املـــــــــــأمون مـــــــــــن أجـــــــــــل أهلـــــــــــه

  
  ّأعـــــــــــــــــــــداؤه مـــــــــــــــــــــن حولـــــــــــــــــــــه يتخطـــــــــــــــــــــفو  

  

  هــــــــــــم الوجــــــــــــه وجــــــــــــه اهللا واجلنــــــــــــب جنبــــــــــــه

  
فو     ّـــــــــهــــــــم فلـــــــــك نــــــــوح خـــــــــاب عنــــــــه املخل

  

  :ترجمته 
ّحسني بن علي الكاشفي املفـسر احملـدث الـواعظ ، لـه تفـسريه : وهو  املواهـب العليـة  :ّ

ّالرســـالة العليـــة يف األحاديـــث النبويـــة وغريمهـــا مـــن املؤلفـــات املفيـــدة ، والـــيت اعتمـــد : ، وكتـــاب 
  .910تويف سنة . عليها القوم ونقلوا عنها

)55(  

  واية السيوطي ر
  :رواه يف مجلة من كتبه 

مسعـــت رســـول اهللا :  قـــال ;وأخـــرج احلـــاكم عـــن أيب ذر « ) : الـــدرر املنثـــور ( ففـــي 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول  ّمثـل أهـل بيـيت مثــل سـفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا ومـن ختلـف عنهــا : ّ

  .)1(» غرق 
ينة نوح من ركبها جنا ومـن إن مثل أهل بييت فيكم مثل سف« :  )اجلامع الصغري ( يف و

  .)2(»  عن أيب ذر   ك.ّختلف عنها هلك
  .ّمثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق« : فيه و

  .)3(»  عن أيب ذر  البزار عن ابن عباس وعن ابن الزبري ، ك
  : ذر وأخرج أبو يعلى والبزار واحلاكم عن أيب« ) : اخلصائص الكربى ( يف و

__________________  
  .334 / 3الدر املنثور ) 1(
  .519 / 2شرح املناوي . اجلامع الصغري) 2(
  .517 / 5املصدر نفسه ) 3(
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ّمسعت النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يقـول  إن مثـل أهـل بيـيت فـيكم مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا : ّ
  .)1(» ّجنا ومن ختلف عنها هلك 

أخــــرج : احلــــديث الرابــــع والعــــشرون «  : )2( ) إحيـــاء امليــــت بفــــضل أهــــل البيــــت( يف و
ّالبــزار عــن عبــد اهللا بــن الــزبري أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال  مثــل أهــل بيــيت مثــل ســفينة : ّ

البـزار عـن ابـن عبـاس ، قـال : احلديث اخلامس والعـشرون  .نوح من ركبها جنا ومن تركها غرق
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم :  ل بيــيت مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن مثــل أهــ: ّ

مسعــت رســول : أخــرج الطــرباين عــن أيب ذر  :احلــديث الــسادس والعــشرون  .ّختلــف عنهــا غــرق
ّاهللا صـلى اهللا عليــه وســلم يقــول  ّمثــل أهــل بيــيت كمثـل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن ختلــف : ّ

أخــرج الطــرباين يف : شرون احلــديث الــسابع والعــ .ّعنهــا هلــك ومثــل بــاب حطــة يف بــين إســرائيل
ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول : األوســط عــن أيب ســعيد اخلــدري  إمنــا مثــل : ّ

ّأهــل بيــيت كمثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن ختلــف عنهــا غــرق وإمنــا مثــل أهــل بيــيت فــيكم 
  .»كمثل حطة يف بين إسرائيل من دخله غفر له 

ّ أن رســول اهللا صــلى اهللا 2عــن أيب ذر ـ « ) : آلل ايــة اإلفــضال يف تــشريف ا( يف و
ّــإن مثــل أهــل بيــيت فــيكم مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن ختلف عنهــا : ّعليــه وســلم قــال 

  .)3(»  أخرجه احلاكم وهو صحيح .هلك
ّأن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قـــال : عــن عبــد اهللا بــن الـــزبري « ) : األســاس ( يف و ّ :

وأخــرج .  رواه البـزار يف مـسنده. سـفينة نــوح مـن ركبهـا جنــا ومـن تركهـا غــرقمثـل أهـل بيــيت مثـل
ّمسعــت النــيب صــلى اهللا عليــه  :عــن أيب ذر و .ابــن مردويــه مثلــه مــن حــديث علــي وابــن عبــاس

  ّأال إن مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة: ّوسلم يقول 
__________________  

  .266 / 2اخلصائص الكربى ) 1(
وأما النسخة الصغرى منـه املـشتملة . املشتملة على ستني حديثا) إحياء امليت ( خة الكربى من هذا عن النس) 2(

  .فحديث السفينة هو احلديث العشرون واحلادي والعشرون والثاين والعشرون ـ على أربعني
  .خمطوط ـ اية اإلفضال يف تشريف اآلل) 3(
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 آخـــر الزمـــان كـــان كمـــن قاتـــل مـــع ّنـــوح مـــن ركبهـــا جنـــا ومـــن ختلـــف عنهـــا غـــرق ومـــن قاتلنـــا يف
  .)1(» ّ رواه البزار وأبو يعلى يف مسنديهما والطرباين يف األوسط واحلاكم وصححه .الدجال

ــ وهـو آخـذ ببـاب الكعبـة ـ مسعـت النـيب : وعـن أيب ذر قـال « ) : تاريخ اخللفاء ( يف و
ّصلى اهللا عليه وسلم يقـول  وح مـن ركبهـا جنـا ومـن ّأال إن مثـل أهـل بيـيت فـيكم مثـل سـفينة نـ: ّ

  .)2(»  رواه أمحد .ّختلف عنها هلك

  :ترجمته 
 ، 911احلــافظ جـــالل الــدين عبــد الـــرمحن بــن أيب بكــر الـــسيوطي املتــوىف ســـنة : وهــو 

ّصــاحب املؤلفــات الكثــرية يف خمتلــف العلــوم اإلســالمية ، أثــىن عليــه كــل املرتمجــني لــه ومــدحوه ّ 
  :أنظر . ..

  .328 / 1البدر الطالع  ـ 1
  .349التاج املكلل  ـ 2
  .226 / 1الكواكب السائرة  ـ 3
  .51 / 8شذرات الذهب  ـ 4
  .65 / 4الضوء الالمع  ـ 5

ّترمجــــة مطولــــة ، أوردنــــا  ) 188 / 1حــــسن احملاضــــرة ( وقــــد تــــرجم لنفــــسه يف كتابــــه 
  .)حديث الثقلني ( خالصتها يف قسم 

__________________  
  .خمطوط ـ األساس يف مناقب بين العباس) 1(
  .573تاريخ اخللفاء ) 2(
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) 56(  

  رواية السمهودي 
 مـن 7ذكـر أـم أمـان األمـة ، وأـم كـسفينة نـوح  ـ الـذكر اخلـامس( رواه حتـت عنـوان 

ّعـن مجاعـة مـن احلفـاظ بأسـانيدهم املختلفـة عـن أصـحاب ) ّـركبها جنـا ومـن ختلف عنهـا غـرق 
  .6النيب 

  :وقال السمهودي أيضا 
ــ  2ن املعتمــر الــصنعاين ، عــن أيب ذر ـ سبيعي ، عــن حــنش بــوعــن أيب إســحاق الــ«  ـ

ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  مثــل أهــل بيــيت فــيكم كمثــل ســفينة نــوح مــن : ّ
خرجه احلاكم من وجهني عـن أيب أ. ّركبها جنى ومن ختلف عنها غرق ومثل حطة لبين إسرائيل

وذكــره . هــل بيــيت فــيكم مثــل ســفينة نــوحإن مثــل أ: لفــظ اآلخــر وهــذا لفــظ أحــدمها  .إســحاق
  . وكذا هو عند أيب يعلى يف مسنده.إىل آخره» ومثل حطة « دون قوله 

إن : وأخرجـه الطـرباين يف الـصغري واألوسـط مـن طريـق األعمـش عـن أيب إسـحاق وقـال 
ورواه يف األوسـط أيـضا مـن طريـق احلـسن بـن . ّعبد اهللا بن عبد القدوس تفرد به عن األعمـش

  .ّلفقيمي ، وأبو نعيم عن أيب إسحاق ومن طريق مساك ابن حرب عن حنشعمرو ا
إن أهـل بيـيت :  ـ بلفـظ 2أخرجه أبو يعلى أيضا من حـديث أيب الطفيـل عـن أيب ذر ـ و

  .فيكم مثل باب حطة
أخرجــه الفقيــه أبــو ا وكذ.أخرجــه البــزار مــن طريــق ســعيد بــن املــسيب عــن أيب ذر حنــوهو

  .من قاتلنا آخر الزمان فكأمنا قاتل مع الدجال: احلسن ابن املغازيل وزادوا 
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قــال  :قــال : عــن أيب الــصهباء عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا و
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّمثــل أهــل بيــيت مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن ختلــف : ّ

  .ريهم أخرجه الطرباين وأبو نعيم يف احللية والبزار وغ.عنها غرق
: جــه الفقيــه أبــو احلــسن ابــن املغــازيل يف املناقــب مــن طريــق بــشر بــن املفــضل قــال أخرو

 ـ 2حـدثين أيب عـن أبيـه ـ : مسعـت املنـصور يقـول : مسعت الرشـيد يقـول مسعـت املهـدي يقـول 
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : قــال  . امثــل أهــل بيــيت مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــ: ّ

ّري ـ رضي اهللا عنهما ـ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال  بن الزبعن عبد اهللاو مثـل أهـل بيـيت : ّ
 ـ 2عــن أيب سـعيد اخلــدري ـ و. ر رواه البـزا.مثـل ســفينة نـوح مــن ركبهـا جنــى ومــن تركهـا غــرق

ّمسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  إمنا مثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح مـن ركبهـا : ّ
ّــختلف عنهــا غــرق ، إمنــا مثــل أهــل بيــيت فــيكم مثــل بــاب حطــة يف بــين إســرائيل مــن جنــى ومــن 

  .)1(»  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط .دخله غفر له

  :ترجمته 
 ، 911نور الـدين علـي بـن عبـد اهللا بـن أمحـد احلـسيين الـسمهودي املتـوىف سـنة : وهو 

الـذي نقـل عنـه ) جـواهر العقـدين : ( نهـا ّمفيت املدينة املنورة وصاحب املؤلفات املـشتهرة ، وم
ّواعتمد عليه جل املتأخرين عنه املؤلفني يف باب الفضائل واملناقب ّ.  

  :وقد ترمجنا له يف بعض جملدات كتابنا عن عدة من املصادر منها 
  .245 / 5الضوء الالمع  ـ 1
  .470 / 1البدر الطالع  ـ 2
  .58النور السافر  ـ 3

__________________  
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(
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) 57(  

  رواية ابن حجر المكي 
  :غري مرة ، ففي موضع قال ) رقة الصواعق احمل( رواه يف كتابه 

إمنـا مثـل أهـل بيـيت فـيكم كمثـل سـفينة : ّوجاء من طرق عديدة يقوي بعـضها بعـضا « 
، وإمنـا مثـل هلـك :  ومـن روايـة .ّومـن ختلـف عنهـا غـرق:  ويف رواية مسلم .نوح من ركبها جنا

غفـر لـه الـذنوب : ويف روايـة أهل بييت فيكم مثل باب حطة يف بين إسرائيل من دخلـه غفـر لـه 
 «)1(.  

أخـرج احلـاكم عـن . احلـديث الثـاين« : قال يف الفصل الثاين من الباب احلـادي عـشر و
ّأيب ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ح مـن إن مثل أهل بييت فيكم مثـل سـفينة نـو: ّ

  .ّركبها جنا ومن ختلف عنها هلك
مثل أهـل : عن ابن عباس وعن ابن الزبري وللحاكم عن أيب ذر أيضا : يف رواية للبزار و

  .»ّبييت مثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق 
  :بشرح ) املنح املكية بشرح القصيدة اهلمزية ( قال يف كتابه و

ــــــــــــ«    ـآل بيــــــــــــت النــــــــــــيب طبــــــــــــتم وطــــــــــــاب ال

  :» مدح يل فــــــــــــــيكم وطــــــــــــــاب الرثــــــــــــــاء ـــــــــــــــ     

   
  .»ّإن مثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف هلك : ّوصح حديث « 

  :ترجمته 
 ، املعـروف 973أمحد بـن حممـد بـن علـي بـن حجـر اهليتمـي املكـي املتـوىف سـنة : وهو 

  ّبصاحب الصواعق ، وله غريه مؤلفات كثرية يف الفقه واحلديث ، من
__________________  

  .234الصواعق احملرقة ) 1(
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  :ترجم له يف كثري من املصادر مثل .  ..كتاب الفتاوى أربع جملدات: أشهرها 
  .287النور السافر  ـ 1
  .166 / 2خالصة األثر  ـ 2
  .435 / 1رحيانة األلباء  ـ 3

)58(  

  رواية المتقي الهندي 
  :ن األئمة احلفاظ ، وهذه ألفاظه رواه عن عدة م

  ك ( .ّـل بييت فيكم مثل سفينة نوح من ركبهـا جنـا ومـن ختلف عنهـا هلـكإن مثل أه« 
  .» عن أيب ذر )

 البـزار عـن ابـن .ّمثل أهل بييت مثل سـفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا ومـن ختلـف عنهـا غـرق« 
  .» عن أيب ذر )  ك. ( عباس وعن ابن الزبري

 ابـن .ف عنها هلكّإمنا مثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختل« 
  .جرير عن أيب ذر

ومثل . ّمثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح من ركب فيها جنا ومن ختلف عنها هلك
  .)1(» عن أيب ذر ) طب  ( .باب حطة يف بين إسرائيل

  :ترجمته 
 ، وكـان فقيهـا 975نور الدين علي بن حسام الدين املتقي اهلندي املتوىف سـنة : وهو 

ّحمدثا صاحب مؤل وهو كتاب كبـري ) كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ( وأشهرها : فات ّ
  .)مجع اجلوامع للحافظ السيوطي ( ّرتب فيه 

__________________  
  .85 ، 82 / 13كنز العمال ) 1(
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  :ّوقد ترمجنا له يف بعض الدات عن عدة من املصادر أمثال 
  .319 ـ 315: النور السافر  ـ 1
  .895: علوم أجبد ال ـ 2
  .379 / 8شذرات الذهب  ـ 3
  .43: سبحة املرجان  ـ 4

  .هذا ، ولبعض علمائهم كتب مفردة يف ترمجة ومناقب علي املتقي

)59(  

  رواية الفتني الكجراتي 
مثل أهل بييت مثـل سـفينة نـوح مـن ) : يه ( « : بقوله ) جممع البحار ( ذكره يف كتابه 

  .ّختلف عنها زخ به يف النار
  .)1(» من زخه يزخه .  وقع ورمي:أي 

  :ترجمته 
 ، مـــن 986حممـــد بـــن طـــاهر الـــصديقي الفتـــين الكجـــرايت اهلنـــدي املتـــوىف ســـنة : وهـــو 

جممـع حبـار : ( علماء أهل السنة يف احلديث ورجاله ، له فيهما مؤلفات معتربة ، من أشهرها 
عـن ) حـديث الثقلـني ( م  وقـد ترمجنـا لـه يف قـس.)األنوار يف غرائب التنزيـل ولطـائف األخبـار 

:  
  .361النور السافر  ـ 1
  .43سبحة املرجان  ـ 2
  .895أجبد العلوم  ـ 3

__________________  
  .زخ: جممع البحار ) 1(
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ّالــشيخ العــامل الكبــري احملــدث اللغــوي «  بـــ  وقــد وصــفه298 / 4نزهــة اخلــواطر  ـ 4 ّ
  .».  ..ّالعالمة

)60(  

  رواية العيدروس اليمني 
إن مثــل أهــل بيــيت مثــل ســفينة : ّوصــح حــديث « : رحا بــصحته حيــث قــال مــصرواه 

  .»ّنوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك 
ّووجــه تــشبيههم بالــسفينة أن مــن أحــبهم وعظمهــم شــكرا لنعمــة مــشرفهم« : قــال   ـ ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ّوأخذا دى علمائهم ، جنا من ظلمـات املخالفـات ، ومـن ختلـف عـن  ـ ّ
  .)1(» غرق يف حبر ظلمات كفر النعم ، وهلك يف مفاوز الطغيان ذلك 

  :ترجمته 
شيخ بن عبد اهللا العيدروس ، من فقهاء اليمن املشهورين ، له مؤلفـات أشـهرها : وهو 

ترمجنا .  ..990 وتويف ا سنة 958 دخل اهلند سنة .)العقد النبوي والسر املصطفوي : ( 
  :ة يف وهي موجود. ّله يف بعض الدات

  .النور السافر البنه ـ 1
  .119 / 2املشرع الروي  ـ 2

__________________  
  .خمطوط ـ العقد النبوي والسر املصطفوي) 1(
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) 61(  

  رواية الجهرمي 
حيـث ) ترمجة الصواعق احملرقـة  ـ الرباهني القاطعة( ورواه كمال الدين اجلهرمي يف كتابه 

  .)1(حجر اهليتمي ، وقد تقدمت عبارات ابن حجر ّترجم إىل الفارسية كل ما ذكره ابن 

  :ترجمته 
الــشيخ «  :قــال صــاحب نزهــة اخلــواطر . كمــال الــدين بــن فخــر الــدين اجلهرمـي: وهـو 

لـه . أحـد العلمـاء املـشهورين. الفاضل الكبري كمال الدين بن فخـر الـدين اجلهرمـي البيجـابوري
 بــــأمر دالورخــــان 994ية ، ترمجهــــا ســــنة الرباهــــيم القاطعــــة ترمجــــة الــــصواعق احملرقــــة بالفارســــ: 

  .)2(» البيجابوري الوزير 

)62(  

  ّرواية جمال الدين المحدث 
ضمن األوصاف اليت ذكرهـا لـسيدنا ) األربعني ( أثبت حديث السفينة يف صدر كتابه 

  :أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم وهذا نص عبارته 
__________________  

  .257الرباهني القاطعة ) 1(
  .274 / 4نزهة اخلواطر ) 2(
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هــذه أربعــون حــديثا يف مناقــب أمــري املــؤمنني ، وإمــام املتقــني ، ويعــسوب املــسلمني ، « 
ّورأس األوليــاء والــصديقني ، مبــني منــاهج احلــق واليقــني ، كاســر األنــصاب وهــازم األحــزاب ،  ّ

 األخـوة واالنتجـاب ّاملتصدق يف احملراب ، فارس ميدان الطعان والضراب ، املخصوص بكرامـة
، املنصوص عليه بأنه لدار احلكمة ومدينة العلم باب ، وبفـضله واصـطفائه نـزل الـوحي ونطـق 

  .الكتاب ، املكىن بأيب الرحيانتني وأيب تراب
  هـــــــــــــــــو النبـــــــــــــــــأ العظـــــــــــــــــيم وفلـــــــــــــــــك نـــــــــــــــــوح

  
)1(» بـــــــــــــــــــاب اهللا وانقطـــــــــــــــــــع اخلطـــــــــــــــــــاب و  

  

  

  :ترجمته 
ّ املعــروف باحملــدث املتــوىف ســنة  ،ريازيمجــال الــدين عطــاء اهللا بــن فــضل اهللا الــش: وهــو 

( وكتــــاب ) روضــــة األحبــــاب يف ســــري النــــيب واآلل واألصــــحاب (  صــــاحب كتــــاب )2( 926
ّ وكــــان حمـــــدثا مــــدققا مقبــــوال لـــــدى املــــؤرخني واحملـــــدثني .)األربعــــني يف فــــضائل أمـــــري املــــؤمنني 

 يف شــرح أحاديــث ّوأصــحاب الــسري ، فقــد نقــل عنــه واعتمــد عليــه العلمــاء كــاملال علــي القــاري
  .ّترمجنا له يف بعض الدات.  ..املشكاة ، وعبد العزيز الدهلوي يف رسالته يف علم احلديث

)63(  

  رواية القاري 
  :ّرواه وشيد أركانه بشرحه حيث قال 

  هو جندب بن جنادة الغفاري ، وهو من أعالم: قال املؤلف » وعن أيب ذر « 
__________________  

  .خمطوط ـ  فضائل أمري املؤمننياألربعني يف) 1(
  .وعليه ينبغي ذكره قبل هذا املكان. كذا ذكر بعض احملققني) 2(
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ّالصحابة وزهادهم ، أسلم قدميا مبكة ، ويقال كان خامسا يف اإلسالم ، مث انصرف إىل قومه  ّ
ّفأقـــام عنـــدهم إىل أن قـــدم املدينـــة علـــى النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بعـــد اخلنـــدق ، مث ســـكن ّ 

الربــذة إىل أن مــات ــا ســنة اثنــني وثالثــني يف خالفــة عثمــان ، وكــان يتعبــد قبــل مبعــث النــيب 
ّصلى اهللا عليه وسلم ، روى عنه خلق كثري من الصحابة والتابعني ّ.  

  :، قال الطييب » بباب الكعبة « أي متعلق » هو آخذ «  وأبوذر أي » أنه قال « 
اهـتم بـشأن روايتـه فـأورده أبـوذر ا احلديث ، وكذا أراد الراوي ا مزيد توكيد إلثبات هذ

رسـول : يف نـسخة صـحيحة و» مسعـت النـيب « يف هذا املقام على رءوس األنـام ليتمـسكوا بـه 
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم  « مبفـتح املـيم واملثلثـة ، أي شـبهه »ّأال إن مثل أهل بيـيت : يقول « ّ
مــن ركبهــا جنــا ومــن « ةن اهلــالك إىل النجــاأي يف ســببية اخلــالص مــ »فــيكم مثــل ســفينة نــوح 

ّفكذا من التزم حمبـتهم ومتـابعتهم جنـا يف الـدارين ، وإال فهلـك فيهمـا ولـو  »ختلف عنها هلك 
  .»ّإن « وكذا احلاكم لكن بدون لفظ » رواه أمحد « . كان يفرق املال واجلاه أو أحدمها

ـــا مـــن قـــد عـــرفين ومـــن مـــن عـــرفين : قـــول ويف روايـــة أخـــرى أليب ذر ي: قـــال الطيـــيب  فأن
ّ، مسعــــت النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يقــــول أبــــوذر أنكــــرين فأنــــا  أال إن مثــــل أهــــل بيــــيت ، : ّ

، أنـا املـشهور بـصدق اللهجـة أبـوذر فأنـا : فأنـا مـن قـد عـرفين ، وبقولـه :  أراد بقولـه .احلديث
ا روينا عن عبـد اهللا مÏوهذا تلميح إل. وثقة الرواية ، وإن هذا احلديث صحيح ال جمال للرد فيه

ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يقـول : بن عمرو بن العاص قال  ال أظلـت اخلـضراء : ّ
مــن ذي هلجــة أصــدق وال أوىف مــن : يف روايــة أليب ذر و، روال أقلــت الغــرباء أصــدق مــن أيب ذ

فتعــرف  أ! ـ يــا رســول اهللا!أيب ذر شــبه عيــسى بــن مــرمي ، فقــال عمــر بــن اخلطــاب ـ كاحلاســد
» ّأخرجه الرتمذي وحسنه الـصغاين يف كـشف احلجـاب  !أعرف ذلك فاعرفوه:  قال ؟ذلك له

)1(.  
__________________  

  .610 / 5املرقاة يف شرح املشكاة ) 1(
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  :ترجمته 
 ، مـــن كبـــار 1013علـــي بـــن ســـلطان اهلـــروي املعـــروف بالقـــاري املتـــوىف ســـنة : وهـــو 

ّي أهـــل الــسنة ، لـــه مؤلفـــات علميــة كثـــرية وشـــروح علـــى ّالفقهــاء احلنفيـــة ، ومـــن مــشاهري حمـــدث
كتــب احلــديث املــشهورة ، كــشرحه علــى املــشكاة وامســه املرقــاة ، وشــرحه علــى الــشفا للقاضــي 

ترمجنـا .  ..عياض ، وشرحه على األربعـني للنـووي ، وشـرحه علـى احلـصن احلـصني وغـري ذلـك
  :ّله يف بعض الدات عن عدة من املصادر مثل 

  .185 / 3ة األثر خالص ـ 1
  .445 / 1البدر الطالع  ـ 2
  .إحتاف النبالء املتقني بإحياء مآثر الفقهاء واحملدثني للقنوجي ـ 3

)64(  

  رواية المناوي 
. مثــل عــرتيت كــسفينة نــوح مــن ركــب فيهــا جنــا« : رواه يف حــرف املــيم مــن كتابــه بلفــظ 

  .)1(» للثعليب 

  :ترجمته 
 ، مــــن كبــــار 1031عــــارفني املنــــاوي املتــــوىف ســــنة  بــــن تــــاج ال)2(عبــــد الــــرءوف : وهــــو 

  فيض القدير: العلماء باحلديث والرجال وغريمها من الفنون ، له مؤلفات أشهرها 
__________________  

  .89 / 2هامش اجلامع الصغري  ـ كنوز احلقائق) 1(
  .حممد وعبد الرءوف لقب له: يف بعض املصادر امسه ) 2(
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  :وكنوز احلقائق ، ترجم له يف يف شرح اجلامع الصغري ، 
  .412 / 2خالصة األثر  ـ 1
  .14اإلمداد مبعرفة علو االسناد  ـ 2
  .56رسالة األسانيد للنخلي  ـ 3
  .204 / 6األعالم  ـ 4

)65(  

  ّرواية المجدد السهرندي 
« :  بقولــــه 2فــــاري عــــن ســــيدنا أيب ذر الغ) الرســــالة الكالميــــة ( رواه يف خامتــــة كتابــــه 

ّ أنه قال ـ وهو آخذ ببـاب الكعبـة ـ مسعـت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول وعن أيب ذر أال : ّ
ّإن مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك  ّ«.  

  :ترجمته 
أمحد بن عبد األحد بن زين العابـدين الفـاروقي الـسهرندي ، امللقـب عنـدهم يف : وهو 

 لــه مؤلفــات يف الكــالم والــرد علــى الــشيعة ، تــويف ســنة !!ىل نبــذ البــدعاهلنــد باــدد ، لدعوتــه إ
  :له ترمجة يف . 1034

  .53 ـ 41 / 5نزهة اخلواطر  ـ 1
  .898أجبد العلوم  ـ 2
  .142 / 1األعالم  ـ 3
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) 66(  

  رواية محمد صالح الترمذي 
قال النـيب عن أيب ذر الغفاري « ية السعداء رواه عن أمحد واملشكاة وشرف النبوة وهدا

ّصلى اهللا عليه وسلم  ّـأال إن مثل أهل بييت فيكم مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا ومـن ختلف : ّ
  .)1(» عنها هلك 

  :ترجمته 
 ، 1040الشيخ الفاضل حممد صاحل بـن عبـد اهللا احلـسيين الرتمـذي املتـوىف سـنة : هو 

  .مناقب مرتضوي: كان من العلماء املربزين ، له  : 379 / 5قال يف نزهة اخلواطر 

)67(  

  رواية أحمد بن الفضل المكي 
« :  ومجاعــة مــن الــصحابة ، وهــذا نــص كالمــه 7رواه بطــرق عديــدة عــن أمــري املــؤمنني 

ّوعــن ابــن عبــاس ـ رضــي اهللا عنهمــا ـ قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  مثــل أهــل بيــيت : ّ
ّ املال يف سريته والطـرباين وأبـو وأخرجهّكمثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق ، 

  أخرج أبو احلسن و .نعيم والبزار وغريهم
__________________  

  .100مناقب مرتضوى ص ) 1(
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مسعــت املهــدي  :مسعــت الرشــيد يقــول : املغــازيل يف املناقــب عــن طريــق بــشر بــن الفــضل قــال 
 عنهمـا قـال قـال ين أيب عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس رضـي اهللاحدث: مسعت املنصور يقول : يقول 

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّمثــل أهــل بيــيت مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن تــأخر : ّ
  .عنها هلك
ّعن ابن الزبري رضي اهللا عنهمـا قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم و مثـل أهـل : ّ

  . أخرجه البزار.بييت مثل سفينة نوح من ركبها سلم ومن تركها غرق
ّ كــرم اهللا وجهــه قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــن علــيو ّ مثــل أهــل بيــيت : ّ

أخرجــه ابــن  .ّمثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن تعلــق ــا فــاز ومــن تــأخر عنهــا زج يف النــار
  .السري

ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل:  قال 2عن أيب ذر الغفاري و مثل أهل بيـيت : م ّ
ّيف قومــه مــن ركبهــا جنــا ومــن ختلــف عنهــا غــرق ومثــل بــاب حطــة بــين فــيكم مثــل ســفينة نــوح 

  . أخرجه احلاكم.إسرائيل
إن مثل أهـل بيـيت فـيكم مثـل :  ولفظه 2أخرجه أبو يعلى عن أيب الطفيل عن أيب ذر و

ّــســفينة نــوح مــن ركــب فيهــا جنــا ومــن ختلف عنهــا غــرق ، وإن مثــل أهــل بيــيت فــيكم مثــل بــاب 
ا قاتـــل مـــع : غـــازيل عنـــه وزاد فيـــه  وأخـــرج أبـــو احلـــسن امل.حطـــة ـــومـــن قاتلنـــا آخـــر الزمـــان فكأمن ّ

  .الدجال
ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم :  قــال 2عــن أيب ســعيد اخلــدري و إمنــا مثــل : ّ

وإمنـا مثــل أهــل . ّـأهـل بيــيت فـيكم كمثــل ســفينة نـوح مــن ركــب فيهـا جنــا ومــن ختلف عنهــا غــرق
 رواه الطـــرباين يف األوســــط .ل مـــن دخلـــه غفــــر لـــهبيـــيت فـــيكم مثـــل بــــاب حطـــة يف بـــين إســــرائي

  .)1(» والصغري 

  :ترجمته 
   من علماء1047وهو أمحد بن الفضل بن حممد باكثري املكي املتوىف سنة 

__________________  
  .خمطوط ـ ّوسيلة املآل يف عد مناقب اآلل) 1(
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ّآل يف عـــد وســـيلة املـــ( الـــشافعية ، وأصـــله مـــن حـــضرموت ، ســـكن مكـــة ، وصـــنف ألمريهـــا 
  .271 / 1 له ترمجة يف خالصة األثر .)مناقب اآلل 

)68(  

  رواية عبد الحق الدهلوي 
ّـإن مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح من ركبها جنا ومـن ختلف عنهـا « : رواه بلفظ 

يف روايـة البـزار عـن ابـن عبـاس وابـن و .رواه احلاكم يف املستدرك وابن جرير عـن أيب ذرهلك ، 
  .)1(» غرق بدل هلك  : 2الزبري 

  .)2(كما رواه يف شرحه على املشكاة حيث رواه اخلطيب التربيزي 
ّوفضائل فاطمة كثرية ال تعد وال حتصى ، منها ما جاء جممال يف عنوان أهل « : وقال 

ّقوله صلى اهللا عليه وسلم لالبيت ، مث إن مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح من ركبهـا جنـا : ّ
  .)3(» ومثل باب حطة : وزاد يف رواية  عنها هلك ، ّومن ختلف

  :ترجمته 
 ، مــن أكــابر علمــاء 1052عبــد احلــق بــن ســيف الــدين الــدهلوي املتــوىف ســنة : وهــو 

ّالـــشيخ االمـــام العـــامل العالمـــة احملـــدث « : أهـــل الـــسنة يف ديـــار اهلنـــد ، قـــال يف نزهـــة اخلـــواطر 
، وحامل راية العلم والعمل يف املـشايخ الكـرام ، الفقيه ، شيخ اإلسالم وأعلم العلماء األعالم 
  ّأول من نشر علم احلديث بأرض اهلند تصنيفا

__________________  
  .حتقيق االشارة إىل تعميم البشارة) 1(
  .700 / 2أشعة اللمعات الد . اللمعات يف شرح املشكاة) 2(
  .3ّترمجة الصديقة الزهراء : رجال املشكاة ) 3(
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  .)1(» .  ..وتدريسا
  .900 ، أجبد العلوم 52سبحة املرجان : وله ترمجة يف 

)69(  

  رواية العزيزي 
 زاد يف روايـة .مثـل أهـل بيـيت« : رواه يف شرحه على اجلامع الصغري حيث قال بـشرحه 

  .ّمن ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق. يف قومه:  يف رواية .مثل سفينة نوح. فيكم: 
ّمجـع إىل أن قطـب األوليـاء يف كـل زمـن ال يكـون إال مـنهموهلذا ذهـب : ّقال املناوي  ّ .

  .»صحيح :  عن أيب ذر وقال  البزار عن ابن عباس ، دعن ابن الزبري ، ك
إن مثـــل أهـــل بيـــيت ، هـــم علـــي وفاطمـــة وابنامهـــا وبنومهـــا ، فـــيكم مثـــل « : وقـــال أيـــضا 

  .ّسفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك
ّلـــشبه بينهمـــا أن النجـــاة تثبـــت ألهـــل ســـفينة نـــوح ، فأثبـــت ألمتـــه وجـــه ا: قـــال املنـــاوي 

احلــث ] مقــصود احلــديث [ ّولعــل املقــصود مــن احلــديث . انتهــى. بالتمــسك بأهــل بيتــه النجــاة
  .)2(» لك عن أيب ذر . على إكرامهم واحرتامهم واتباعهم يف الرأي

  :ترجمته 
 ، تـــرجم لـــه 1070وىف ســـنة علـــي بـــن حممـــد بـــن إبـــراهيم العزيـــزي البـــوالقي املتـــ: وهـــو 

  . وأثىن عليه201 / 3احمليب يف خالصة األثر 
__________________  

  .201 / 5نزهة اخلواطر ) 1(
  .299 / 3 ، 19 ـ 18 / 2السراج املنري يف شرح اجلامع الصغري ) 2(
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)70(  

  رواية الشلي 
اهللا عليـه ّوقـال صـلى « : فقـال » فضل أهل البيـت « ة حتت عنوان رواه بألفاظ عديد

ّمثـل أهـل بيــيت فـيكم كـسفينة نـوح يف قومــه ، مـن ركبهـا جنـا ومــن ختلـف عنهـا غــرق ، : ّوسـلم 
ّ وقال صلى اهللا عليه وسلم .ومثل حطة لبين إسرائيل ّأال أن مثل أهل بييت فيكم مثـل سـفينة : ّ

ّ وقال صلى اهللا عليه وسلم .ّنوح من ركب فيها جنا ومن ختلف عنها غرق ل بيـيت ّإن مثل أه: ّ
ّفــيكم مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن ختلف عنهــا غــرق ، وإن مثــل أهــل بيــيت فــيكم مثــل  ّــ

ّ وقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم .بـاب حطـة مثـل أهــل بيـيت مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا ومــن : ّ
  .ّومن تأخر عنها هلك: ويف رواية ّختلف عنها غرق ، 

ّقال صلى اهللا عليه وسلم و ّقـال صـلى و . مثل سفينة نوح من ركبها جنـامثل أهل بييت: ّ
ّ وقـال صـلى .مثل أهل بييت مثل سفينة نـوح مـن ركبهـا سـلم ومـن تركهـا غـرق: ّاهللا عليه وسلم 
ّإمنــا مثــل أهــل بيــيت فــيكم كمثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن ختلــف عنهــا : ّاهللا عليــه وســلم 

  .)1(» رائيل من دخله غفر له غرق وامنا مثل أهل بييت فيكم مثل باب حطة يف بين إس

  :ترجمته 
 ، كــان عاملــا 1093حممــد بــن أيب بكــر احلــسيين الــشلي احلــضرمي املتــوىف ســنة : وهــو 

  عقد: ّفاضال ، له مؤلفات يف التاريخ والرجال وبعض العلوم األخرى ، منها 
__________________  

  .12: املشرع الروي ) 1(
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تـرجم . ادي عـشر ، املـشرع الـروي يف مناقـب آل أيب علـوياجلواهر والدرر يف أخبـار القـرن احلـ
  .336 / 3له احمليب يف خالصة األثر 

)71(  

  روايه المغربي 
ـ مثـل ابـن الـزبري ـ رفعـه « :  عـن ابـن الـزبري قـائال :رواه يف باب مناقب أهل البيـت 

  .البزار .أهل بييت مثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن تركها غرق
وإمنـا مثـل أهـل بيـيت فـيكم مثـل بـاب حطـة يف بـين إسـرائيل مـن . جنـى :زاد يف األوسـط 

  .)1(» دخله غفر له 

  :ترجمته 
ّ ، من حمدثي أهـل الـسنة 1094حممد بن حممد بن سليمان املغريب املتوىف سنة : وهو 

  .204 / 4خالصة األثر : وانظر . وقد ترمجنا له يف بعض الدات. الفضالء

)72(  

  ادري رواية الشيخاني الق
  :حيث قال ) ّالصراط السوي يف مناقب آل النيب ( رواه يف كتابه 

__________________  
  .236 / 2مجع الفوائد ) 1(
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ّواعلم أن أهل البيت أمان لالمة وأم كسفينة نوح من ركبها جنـا ومـن ختلـف عنهـا  « 
  .»غرق 

ّ ـ مسعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـل2وعن أيب ذر ـ « : ل قاو مثـل أهـل : م يقـول ّ
ّبيــيت فــيكم مثــل ســفينة نــوح يف قومــه مــن ركبهــا جنــا ومــن ختلــف عنهــا غــرق ومثــل حطــة لبــين 

 إن مثــل أهــل بيــيت فــيكم مثــل !أال: يف لفــظ آخـر و هــذا يف لفــظ ، .أخرجــه احلــاكمإسـرائيل ، 
مــــع ومــــن قاتلنــــا آخــــر الزمــــان فكأمنــــا قاتــــل : ايــــة أيب احلــــسن املغــــازيل زاد يف روو .ســــفينة نــــوح

ّمسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  : 2عن أيب سعيد اخلدري و .الدجال إمنا مثـل أهـل : ّ
ّبييت فيكم كمثل سفينة نوح مـن ركبهـا جنـا ومـن ختلـف غـرق ، وإمنـا مثـل أهـل بيـيت فـيكم مثـل 

  .»كما يف رواية  باب حطة يف بين إسرائيل ، من دخله غفر له الذنوب
ومن رواية املنصور وعـدم العمـل ـا أنـه كـان يقـول « : انقي وقال يف ذكر املنصور الدو

ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : ّحدثين أيب عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس ، قـال  :يف أكثر جمالسه 
  .»مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ركب فيها جنا ومن تأخر عنها هلك : ّوسلم 

)73(  

  رواية حسام الدين السهارنبوري 
ـ وهو آخذ بباب الكعبة ـ وعن أيب ذر أنه قال « :  بقوله 2محد عن أيب ذر رواه عن أ

ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  ّأال إن مثــل أهــل بيــيت فــيكم مثــل ســفينة نــوح : ّ
  .)1(مث ترمجه إىل الفارسية  »د  رواه أمح.ّمن ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك

__________________  
  .خمطوط ـ وافضمرافض الر) 1(
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) 74(  

  رواية البدخشاني 
  :رواه يف عدة من مؤلفاته 

الـــذي التـــزم فيـــه بـــإيراد ) ّنـــزل األبـــرار مبـــا صـــح يف مناقـــب أهـــل البيـــت األطهـــار ( ففـــي 
  :األحاديث الصحيحة فقط 

: ـ وهـو آخـذ ببـاب الكعبـة  أنـه قـال 2م عـن أيب ذر وأخرج أمحد وابـن جريـر واحلـاك« 
 إن مثــل أهــل بيــيت فــيكم مثــل ســفينة نــوح مــن !أال: ّ عليــه وســلم يقــول ّمسعــت النــيب صــلى اهللا

وهــو غــرق ، بــدل هلــك ، :  ويف روايــة أخــرى عنــد احلــاكم .ّــركبهــا جنــا ومــن ختلف عنهــا هلــك
  .)1(»  رضي اهللا عنهما عند البزار عن عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن الزبري

ه بطـــرق عديـــدة ، فقـــد جـــاء يف الفـــصل روا) مفتـــاح النجـــا يف مناقـــب آل العبـــا ( يف و
وأخـــرج االمـــام أبـــو عبـــد اهللا أمحـــد بـــن حممـــد بـــن حنبـــل الـــشيباين « : الثـــاين مـــن البـــاب األول 

 اآلثـــار املــروزي البغـــدادي يف مـــسنده ، واالمــام أبـــو جعفـــر حممــد بـــن جريـــر الطــربي يف ـــذيب
ّمسعـت النـيب صـلى : بـة  ـ أنـه قـال وهـو آخـذ ببـاب الكع2 ـ واحلـاكم يف املـستدرك عـن أيب ذر

ّأال إن مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح من ركبهـا جنـى ومـن ختلـف : ّاهللا عليه وسلم يقول  ّ
مثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نـوح يف قـوم نـوح : وعند الطرباين يف الكبري عنه . عنها هلك

  .ّمن ركب فيها جنا ومن ختلف عنها هلك ومثل باب حطة يف بين إسرائيل
   أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار البصري عن أبوبكرأخرج احلافظ و

__________________  
  .6: نزل األبرار ) 1(
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ّلى اهللا قـال رسـول اهللا صـ: عبد اهللا بن عبـاس وعبـد اهللا بـن الـزبري واحلـاكم عـن أيب ذر ، قـالوا 
  .» عنها غرق ّمثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ركبها جنى ومن ختلف :ّعليه وسلم 

ّـأما بعـد ، فـال خيفـى أنـه « : ّوأرسله إرسـال املـسلم يف صـدر كتابـه املـذكور حيـث قـال 
عليـه مـن الـصلوات مـا هـو األزكـى ومـن  ـ ليس لنجاة العقىب ذريعة أقوى من حمبة آل املصطفى

ّألن اهللا عــز وجــل أوجــب حمبــتهم علــى كــل مــؤمن خملــص ومــوقن  ـ التحيــات مــا هــو األصــفى
ْ قل ال أسئـلكم عليه أجرا إال اْلمودة في اْلقربى (:  قال خالص حيث َ ُْ ِ َِ  َ ََ  ِ ً ْ ْ َْ َُ َُ ْ ّأوصى النيب صلى و )ُ

مثــل أهـــل بيــيت فـــيكم مثـــل : وقـــال . ّفــيهم كـــل مـــؤمن مــن جـــن وإنــس وملـــكّاهللا عليــه وســـلم 
  .)1(» ّسفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك 

ّـأما بعـد ، فـال خيفـى علـى « : حيـث قـال ) احملبـني حتفـة ( وكذا يف صدر كتابه اآلخـر 
ّأويل النهي أن حمبة آل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه جزء لإلميان وتعظـيم هـؤالء الكـرام  ّ
ّركـــن عظـــيم لإليقـــان ، ألنـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم حـــث علـــى والئهـــم ودعـــا باخليبـــة واخلـــسار  ّ ّ

ّثل سفينة نوح من ركبهـا جنـا ومـن ختلـف عنهـا مثل أهل بييت فيكم م: ألعدائهم ، حيث قال 
  .)2(» هلك 

  :ترجمته 
ّالبدخشاين ، العامل احملـدث الرجـايل ، صـاحب ) معتمد خان ( حممد بن رستم : وهو  ّ

ّالـشيخ العـامل احملـدث حممـد بـن رسـتم بـن : ّاملؤلفات املفيدة ، تـرجم لـه يف نزهـة اخلـواطر بقولـه 
تــراجم : مث ذكــر كتبــه . جــال املـشهورين يف احلــديث والرجــالقبـاد احلــارثي البدخــشي ، أحــد الر

  احلافظ ، مفتاح النجا ، نزل األبرار ، حتفة
__________________  

  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 1(
  .خمطوط ـ حتفة احملبني آلل طه وياسني) 2(
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  .)1(احملبني 
  .من كتابنا) حديث الغدير ( كما ترمجنا له يف قسم 

)75(  

   صدر العالم رواية محمد
معــارج العلــى يف ( روى حــديث الــسفينة عــن أيب ذر وابــن عبــاس وابــن الــزبري يف كتابــه 

  .:حتت اآلية الرابعة من اآليات النازلة يف فضل أهل البيت ) مناقب املرتضى 
أن : اكم عــن أيب ذر ، والبــزار عــن ابــن عبــاس وابــن الــزبري وأخــرج أمحــد واحلــ« : قــال 

إن مثل أهـل بيـيت فـيكم مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا ومـن : ّ وسلم قال ّالنيب صلى اهللا عليه
  .)2(» ّختلف عنها هلك 

  :ترجمته 
ّوحممد صدر العامل من كبـار حمـدثي أهـل الـسنة يف بـالد اهلنـد ، أثـىن عليـه شـاه ويل اهللا 

شيخ الــ« :  وتــرجم لــه صــاحب نزهــة اخلــواطر قــائال .)التفهيمــات اإلهليــة ( الــدهلوي يف كتابــه 
معـــارج : ( ّمث ذكـــر مـــصنفاته ومنهـــا » الفاضـــل ، أحـــد العلمـــاء العـــاملني وعبـــاد اهللا الـــصاحلني 

 وذكــر كلمــة الــشيخ ويل اهللا الــدهلوي وقــصيدته الــيت أنــشأها يف تقــريظ كتابــه املــذكور .)العلــى 
)3(.  

__________________  
  .259 / 6نزهة اخلواطر ) 1(
  .خمطوط ـ معارج العلى) 2(
  .113 / 6 اخلواطر نزهة) 3(
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) 76(  

  رواية ولي اهللا الدهلوي 
: وعن أيب ذر قال وهو آخـذ ببـاب الكعبـة « : بقوله ) املقدمة السنية ( رواه يف كتابه 

ّمسعــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  أال إن مثــل أهــل بيــيت فــيكم مثــل ســفينة نــوح مــن : ّ
  .»ّركبها جنا ومن ختلف عنها هلك 

: وقــال «  :يف أحاديـث يف فــضل موالنـا أمـري املـؤمنني بقولـه ) ة العينـني قـر( يف كتابـه و
مثــل حطــة لبــين و .ّمثـل أهــل بيــيت فــيكم مثـل ســفينة نــوح مــن ركبهـا جنــا ومــن ختلــف عنهـا غــرق

   )1(» ّحاديث كلها يف املستدرك  أخرج احلاكم هذه األ.إسرائيل

  :ترجمته 
 ، مـن كبـار 1176لـدهلوي املتـوىف سـنة ويل اهللا أمحد بن عبـد الـرحيم العمـري ا: وهو 

أئمة أهل السنة يف الفقه واحلديث يف الديار اهلندية ، وعلى كتبه املـدار يف تلـك الـديار ، أثـىن 
 ّعليه املرتمجون له غاية الثناء ووصفوه مبا يفوق احلد واحلصر ، خلـف أوالدا وأحفـادا مـشهورين

  :توجد ترمجته يف . ..
  .912أجبد العلوم  ـ 1
  .79اليانع اجلين ـ  2
  .ّ وهي ترمجة مطولة جدا415 ـ 398 / 6نزهة اخلواطر  ـ 3

  .)دراسات يف كتاب العبقات ( وقد ذكرنا حنن ترمجته يف 
__________________  

  .120: قرة العينني ) 1(
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) 77(  

  رواية الحفني 
 سـفينة مـن ركـب: أي . امـن ركبهـا جنـ: قولـه « : قـال . رواه يف حاشية اجلامع الصغري

ّنــوح جنــا ، فكــذلك مــن متــسك بأهــل بيتــه صــلى اهللا عليــه وســلم جنــا ، مبعــىن االقتــداء ــم إن  ّ ّ
ّكانوا علماء ، وإال فبمعىن اعتقادهم واحرتامهم وحمبتهم  ّ «)1(.  

  :ترجمته 
 ، مــن الفقهــاء الــشافعية ، 1181حممــد بــن ســامل بــن أمحــد احلفــين املتــوىف ســنة : وهــو 

 ومن علماء العربية ، له مؤلفات يف الفقه واحلديث وعلوم العربيـة والرجـال واحملدثني الفضالء ،
  . وغريه49 / 4توجد ترمجته يف سلك الدرر . وغريها من العلوم

)78(  

  رواية محمد األمير
عن عـدة مـن األعـالم ، وذلـك حيـث ) الروضة الندية ( روى حديث السفينة يف كتابه 

  :قال بشرح هذا البيت 
__________________  

  .19 / 2حاشية اجلامع الصغري ) 1(
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ــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن أجلهــــــــــــــــــــــا«    فغــــــــــــــــــــــدت عرتت

  
  »عـــــــــــــــــــــــرتة املختـــــــــــــــــــــــار نـــــــــــــــــــــــصا نبويـــــــــــــــــــــــا   

  

 هم السفينة املـشار إليهـا ، فيمـا أخرجـه احلـاكم يف مـستدركه :وأهل بيته « : قال 
ّ ـ عنه صلى اهللا عليه وسلم 2من حديث أيب ذر الغفاري ـ  مثل أهل بييت فـيكم مثـل سـفينة : ّ

: ّأخــرج املــال يف ســريته مــن حــديث ابــن عبــاس و .ّح مــن ركبهــا جنــى ومــن ختلــف عنهــا هلــكنــو
أخــرج ابــن الــسري مــن و .ّــمثــل أهــل بيــيت كــسفينة نــوح مــن ركبهــا جنــى ومــن ختلف عنهــا غــرق

ّال رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم قـ:  قـال 7حـديث علـي  مثـل أهـل بيـيت كـسفينة نـوح : ـ ّ
  .» أفاده احملب يف الذخائر .ّ ا فاز ومن ختلف عنها زج به يف النارّمن ركبها جنى ومن تعلق

  :ترجمته 
حممــد بــن إمساعيــل بــن صــالح بــن حممــد احلــسين الــصنعاين ، املعــروف كأســالفه : وهــو 

  ، كان عاملا جمتهدا متفننا ، لـه مؤلفـات مفيـدة تبلـغ املائـة كتـاب1182باألمري ، املتوىف سنة 
  :توجد ترمجته يف . ..

  .133 / 2البدر الطالع  ـ 1
  .414التاج املكلل  ـ 2
  .868أجبد العلوم  ـ 3

)79(  

  ّرواية محمد الصبان 
  إسعاف الراغبني يف سرية املصطفى وفضائل أهل بيته ( رواه يف كتابه 
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  : حيث قال )الطاهرين 
ّأن النـيب صـلى اهللا عليـه : ّوروى مجاعة مـن أصـحاب الـسنن عـن عـدة مـن الـصحابة « 

  ويف رواية.ّمثل أهل بييت فيكم كسفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك: م قال ّوسل
اجعلــوا أهــل : ومسعتــه يقــول : يف أخــرى عــن أيب ذر زيــادة و. رّزج يف لنــا: ويف أخــرى غــرق ، 

ّفــإن اجلــسد ال يهتـــدي إال [ بيــيت مــنكم مكــان الـــرأس مــن اجلــسد ومكـــان العينــني مــن الـــرأس 
  .)1(» ّوال يهتدي الرأس إال بالعينني ] ظ . صح. بالرأس

  :ترجمته 
 ، مـن علمـاء مـصر يف 1206أبو العرفان حممد بن علي الصبان ، املتـوىف سـنة : وهو 

 / 6تـــرجم لـــه يف األعـــالم . ّالعربيـــة واألدب ، لـــه فيهمـــا ويف غريمهـــا مـــن العلـــوم مؤلفـــات كثـــرية
  .ّ عن عدة من املصادر297

)80(  

  رواية الزبيدي 
مثـل أهـل بيـيت : ويف حـديث « : حيـث قـال ) تاج العروس ( ه الزبيدي صاحب أوردو

  .)2(» أي دفع ورمي . ّمثل سفينة نوح من ختلف عنها زخ به يف النار

  :ترجمته 
  حممد املرتضى بن حممد احلسيين الزبيدي أبو الفيض ، املتوىف سنة: وهو 

__________________  
  .123بصار هامش نور األ ـ إسعاف الراعبني) 1(
  .زخ: تاج العروس ) 2(
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:  من كبار املصنفني يف احلديث والرجال واللغة ، لـه فيهـا مؤلفـات ، مـن أشـهرها )1( 1205
شـــرحه علـــى القـــاموس املـــسمى بتـــاج العـــروس ، وشـــرحه علـــى إحيـــاء العلـــوم املـــسمى بإحتـــاف 

حـديث الثقلـني ( قـسم ذكرنا خالصـتها يف ) أجبد العلوم ( له ترمجة حسنة يف . السادة املتقني
(.  

)81(  

  رواية العجيلي الحفظي 
اه إرســال املــسلم ، فمنهــا ) ذخــرية املــآل ( رواه يف مواضــع عديــدة مــن كتابــه  ّمرســال إي ـ ّـ

بــــسم اهللا الــــرمحن الــــرحيم ، احلمــــد هللا الــــذي جعــــل أهــــل البيــــت « : قولــــه يف خطبــــة الكتــــاب 
  . »ّكسفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها أهلكه الغرق

وهـــم ســـفينة النجـــاة وحبـــل االعتـــصام وقرنـــاء كتـــاب اهللا اىل ورود احلـــوض ، « : ومنهـــا 
ّوقد حث صلى اهللا عليه وسلم على التمسك م وركوب سفينتهم واألخذ ـديهم وتقـدميهم  ّ ّ
ّوالتعلم منهم ، وحاشاه أن يأمر بالتمسك حببل مقطوع ، أو ركوب سـفينة خمروقـة ، أو بأخـذ 

  .»و تقدمي ضال ، أو تعلم من خمالف لسنته هوى مبتدع ، أ
ّ أن حنــــبهم 6ّوقــــد عهــــد إلينــــا مــــشرفهم «  : :ومنهــــا قولــــه يف ذكــــر أهــــل البيــــت 

وحنرتمهم ونعتقد طهارم وفضلهم ، وأن هلم عند اهللا عهدا أن ال يدخل واحدا منهم النـار ، 
ن ، وتــسمية حــبهم  وتــأخريهم وهــم املتقــدمو!؟فهــل تــرى احلكــم علــيهم بــاهلالك وهــم الــسفينة

 أم !؟رفــضا وهــو واجــب ، وتــرك التمــسك ــم وهــم حبــل اهللا وقرنــاه كتابــه مــن الوفــاء بــالعهود
  خفر ذمة صاحب

__________________  
  .70 / 7كذا يف األعالم ) 1(
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  . »!؟احلوض املورود
اء ّواملقـــرر أن مـــودة القـــرىب ومـــواالم مـــن العقائـــد الالزمـــة ، وأن االعتـــز« : ومنهـــا قولـــه 

ّ الــــذي قلدتـــــه يف شـــــرائع دينـــــه وبـــــدائع فنونـــــه ، )1(إلــــيهم واالقتـــــداء ـــــم هـــــو مـــــذهب إمـــــامي 
ّفاندراجي يف حلة االتباع هو الشاهد لصدق التقليد عند النزاع ، وكيف وأنا أصلي علـيهم يف  ّ
ّكل صالة فرضا الزما ، وأسأل اهلدايـة إىل صـراطهم املـستقيم يف كـل يـوم مخـس مـرات ، وهـم  ّ

 !؟عتـــصام وســـفينة النجـــاة ، فهـــل حيـــسن أن أوثـــر ـــم أحـــدا أو أســـتبدل ـــم ملتحـــداحبـــل اال
ّهـذا املـورد العـذب سـبيلي ، والعـض بالنواجـذ علـى تلـك الـسنن  ـ  واهللا ، بل املزامحة علىّ!كال

  .»اعتقادي وقيلي 
  :ومنها قوله 

  ســـــــــــــــــــفينة جتــــــــــــــــــــري وترســـــــــــــــــــي بامســــــــــــــــــــه« 

  
ــــــــــــــــــــــــــا لرمســــــــــــــــــــــــــه     ركبــــــــــــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــــــــــــا طالب

  

باســم اهللا جمراهــا ومرســاها إن ريب لغفــور رحــيم ، وهــي جتــري ــم يف مــوج فــاركبوا فيهــا 
 ومل يكــن أحــد مــن أبنــاء احلــسنني يف معــزل !كاجلبــال ونــادى نــوح ابنــه وكــان يف معــزل يــا بــين

ألم السفينة نفسها ، وهم األلواح والدسـر ، فهـي ناجيـة منجيـة ، فـإن يكفـر ـا هـؤالء فقـد 
ٌ إن ربي لغفور رحيم ( ومن تأمل قوله !بكافرينّوكلنا ا قوما ليسوا ا  ِ َ ٌَ َُ َ    ظهر كمـال املغفـرة )ِ

  » !؟واملرمحة ملن ركب السفينة ، فكيف يقول باهلالك من ليس له إدراك
فــإذا كــان  .حــديث أهــل بيــيت كــسفينة نــوح ، إخل: ومنهــا « : ا قولــه يف كــالم لــه منهــو

 ـ كــون هــي ناجيــة مــن بــاب أوىل ، وإذا حكمنــاالــسفينة منجيــة ملــن ركبهــا مــن الغــرق لــزم أن ت
ّباهلالك لـزم أن يكـون الـصادق األمـني قـد غـش أمتـه حيـث أمـرهم بركـوب سـفينة  ـ والعياذ باهللا

مـن غـشنا لـيس منـا ، والـدين النـصيحة ، فقـد :  فقـد قـال ! حاشا هللا من ذلـك!خمروقة هالكة
ّنصح وأنصح وأوضح صلى اهللا عليه وسلم  ّ«.  

__________________  
  .يعين الشافعي) 1(
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  :ومنها 
  ّوهـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــسفينة للنجـــــــــــــــــاة وحـــــــــــــــــبهم« 

  
  فــــــــــــــــــــــرض وحبــــــــــــــــــــــل متــــــــــــــــــــــسك وأمـــــــــــــــــــــــان  

  

  حاشـــــــــــــــــــــاه يأمرنــــــــــــــــــــــا بركـــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــــفينة

  
  .»خمروقــــــــــــــــــــــــــة أم زاغــــــــــــــــــــــــــت البــــــــــــــــــــــــــصران   

  

  :ومنها قوله 
  ّمســـــــــــــــاهم فلـــــــــــــــك النجـــــــــــــــاة وقلــــــــــــــــت يف« 

  
  »قـــــــــــد غرقـــــــــــوا مـــــــــــن الطوفـــــــــــان : دعـــــــــــواك   

  

 :وأهــل احلــل والعقــد مــن أهــل البيــت « ) : ر األمثــا( ومنهــا قولــه نقــال عــن كتــاب 
ّهــــم اجلماعــــة املطهــــرة املعــــصومة ، والــــسفينة الناجيــــة املرحومــــة ، باألدلــــة التفــــصيلية واإلمجاليــــة 

  .»النقلية والعقلية ، فيجب أن يكون هلم يف الفروع االقتداء وإليهم يف األصول االعتزاء 
  :ومنها قوله 

  ّفاركـــــــــــــب علـــــــــــــى اســـــــــــــم اهللا ال ختلـــــــــــــف« 

  
  تنجـــــــــــــــو مـــــــــــــــن الطوفـــــــــــــــان يـــــــــــــــوم التلـــــــــــــــف  

  

ّووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبهم وعظمهم شكرا لنعمة مـشرفيهم وأخـذا ـدي  ـ ّ
ّجنا من ظلمات املخالفـات ، ومـن ختلـف عـن ذلـك غـرق يف حبـر كفـر الـنعم وهلـك  ـ علمائهم

  .»يف مفاوز الطغيان 
ّـ احلـث علـى التعلق حبـبلهم :ّوحمـصل حـديث الـسفينة وإين تـارك فـيكم « : ومنها قوله  ّ

ّوحبهم وعلمهم ، واألخذ دى علمائهم وحماسن أخالقهم وشيمهم ، فمـن أخـذ بـذلك جنـا 
ف عـــنهم غــرق يف حبــار الكفــر وتيـــار  ّــمــن ظلمــات املخالفــات وأدى شـــكر النعمــة ، ومــن ختل
ّالطغيـــان فاســـتوجب النـــريان ؛ فقـــد ورد أن بغـــضهم يوجـــب دخـــول النـــار ، وكـــل عمـــل بـــدون 

  .»ّئهم غري مقبول ، وكل مسلم عن حبهم مسئول ، وأذاهم على كاهل الصرب حممول وال
وملـا أمرنـا بتقـدميهم فتـأخريهم عـن مقامـام الـشريفة خمالفـة للمـشروع ، « : ومنها قوله 

  ّومن مقامام مقارنة القرآن ودوام التطهري من املعاصي والبدع إما
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م واعتقـــاد أـــم ســـفينة ناجيـــة منجيـــة ، ومـــن قـــال ّابتـــداء وإمـــا انتهـــاء ، وجـــوب التمـــسك ـــ
  .)1(» .  ..ّخالف ذلك فقد أخر من قدم اهللا ورسوله

  :ترجمته 
  .1233أمحد بن القادر بن بكري العجيلي احلفظي الشافعي املتوىف سنة : وهو 

 )2(» بالشيخ العالمة املشهور ، عـامل احلجـاز علـى احلقيقـة ال اـاز « وصفه القنوجي 
  :مجة يف وله تر

  .189 / 1حلية البشر  ـ 1
  .154 / 1األعالم  ـ 2

)82(  

  رواية محمد مبين اللكهنوي 
أخـــرج أمحـــد يف مـــسنده وابـــن جريـــر و« : حيـــث قـــال ) وســـيلة النجـــاة ( رواه يف كتابـــه 

مسعـت النـيب : ـ وهـو آخـذ ببـاب الكعبـة ـ واحلـاكم يف مـستدركه عـن أيب ذر الغفـاري أنـه قـال 
 .ّثــل أهــل بيــيت فــيكم مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــى ومــن ختلــف عنهــا هلــكّأال إن م: يقـول 

  .)3(مث ترمجه إىل الفارسية  »وهذا أيضا يف املشكاة 
__________________  

  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 1(
  .509التاج املكلل ) 2(
  .45وسيلة النجاة يف مناقب السادات ) 3(
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  :ترجمته 
تـرجم لـه صـاحب . 1220نـوي اهلنـدي املتـوىف سـنة حممد مبني بن حمـب اللكه: وهو 

» مبني بن حمـب اللكهنـوي أحـد الفقهـاء احلنفيـة الشيخ الفاضل الكبري« : نزهة اخلواطر بقوله 
  .)1( 1225مث ذكر كتابه وأرخ وفاته بسنة 

)83(  

  رواية محمد ثناء اهللا 
 إنــه وحــديث «: ّوقــال جميبــا عــن داللتــه مبــا ملخــصه ) ســيف مــسلول ( رواه يف كتابــه 

ّالثقلني ال يدالن على إمامة أهـل البيـت ، وإمنـا يـدالن علـى وجـوب حمبـتهم واالهتـداء ـديهم  ّ
«.  

  :ترجمته 
ّحممـــد ثنـــاء اهللا اهلنـــدي ، كـــان عاملـــا فاضـــال مـــن احلنفيـــة ، ومـــن متكلمـــي أهـــل : وهـــو 

ام العـــامل الـــشيخ االمـــ« :  ، قـــال يف نزهـــة اخلـــواطر 1216الـــسنة يف بـــالد اهلنـــد ، تـــويف ســـنة 
ّالكبــري العالمــة احملــدث ثنــاء اهللا العثمــاين البــين بــيت ، أحــد العلمــاء الراســخني يف العلــم ، لقبــه  ّ ّ

» .  ..ّالشيخ عبد العزيز بن ويل اهللا الدهلوي بيهقي الوقت نظرا إىل تبحره يف الفقه واحلـديث
)2(.  

__________________  
  .403 / 7نزهة اخلواطر ) 1(
  .112 / 7ر نزهة اخلواط) 2(
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) 84(  

  رواية محمد سالم الدهلوي 
إن مثل أهل بييت فـيكم : ويف احلديث « : حيث قال ) أصول اإلميان ( رواه يف كتابه 

  .»ّكمثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك 

  :ترجمته 
 الشيخ الفاضل أبو اخلـري حممـد« : حممد سامل الدهلوي ، قال يف نزهة اخلواطر : وهو 

ّسامل بن سالم اهللا بن شيخ اإلسالم احلنفي البخاري الدهلوي ، كان من ذرية الـشيخ احملـدث  ّ
ّأصول اإلميان يف حـب : له مصنفات عديدة أشهرها .  ..عبد احلق بن سيف الدين البخاري
  .)1(» .  ..النيب وآله من أهل السعادة واإليقان

)85(  

  رواية جمال الدين القرشي 
أنه قال ـ وهو آخذ بباب الكعبـة ـ : عن أيب ذر « ) :  تفريح األحباب (رواه يف كتابه 

ّمسعـت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول :  ّأال إن مثـل أهـل بيـيت فـيكم مثـل سـفينة نـوح مـن : ّ
  .» رواه أمحد .ّركبها جنى ومن ختلف عنها هلك

__________________  
  .441 ـ 440 / 7نزهة اخلواطر ) 1(
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) 86(  

  ولي اهللا اللكهنوي رواية 
وجـــاء « :  حيـــث قـــال :ّرواه يف بيـــان بعـــض اآليـــات النازلـــة يف حـــق أهـــل البيـــت 

إمنا مثـل أهـل بيـيت فـيكم مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا ،  :ّبطرق عديدة يقوي بعضها بعضا 
ّقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم و  هلـكويف روايـةّومن ختلـف عنهـا غـرق ، : ويف رواية مسلم  إمنـا : ّ

ة يف بـــين إســـرائيل ، مـــن دخلـــه غفـــر لـــه الـــذنوبمثـــ ووجـــه  .ّـــل أهـــل بيـــيت فـــيكم مثـــل بـــاب حط
ـــه بالـــسفينة  ّتـــشبيهه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أهـــل بيت ّأن مـــن أحـــبهم وعظمهـــم شـــكرا لنعمـــة : ّ

ّــمــشرفهم صــلى اهللا عليــه وســلم وأخــذ ــذا جنــا مــن ظلمــة املخالفــات ، ومــن ختلف عــن ذلــك  ّ ّ ّ
  .)1(» لك يف مفاوز الطغيان غرق يف حبر كفر النعم وه

  :ترجمته 
قال يف نزهـة اخلـواطر . 1270ويل اهللا بن حبيب اللكهنوي اهلندي املتوىف سنة : وهو 

( ّمث ذكر مـصنفاته وعـد منهـا كتابـه » ّالشيخ الفاضل العالمة ، أحد االساتذة املشهورين « : 
  .)2() مرآة املؤمنني 

__________________  
  .خمطوط ـ  يف مناقب آل سيد املرسلنيمرآة املؤمنني) 1(
  .527 / 7نزهة اخلواطر ) 2(
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) 87(  

  رواية رشيد الدين الدهلوي 
 إيــضاح لطافــة (و ) احلــق املبــني يف فــضائل أهــل بيــت ســيد املرســلني ( رواه يف كتابيــه 

ّعــن عــدة مــن املــصادر ، وأجــاب عــن داللتــه علــى االمامــة بزعمــه ، تبعــا لــشيخه عبــد ) املقــال 
  .يز الدهلويالعز

  :ترجمته 
 ، مــن مــشاهري علمــاء 1243حممــد رشــيد الــدين خــان الــدهلوي املتــوىف ســنة : وهــو 

أهـل الـسنة يف الكــالم واحلـديث ، اشــتهر بـردوده علــى الـشيعة تبعــا لـشيخه املــذكور ، تـرجم لــه 
صاحب نزهة اخلواطر ، وأثىن عليه الثناء الكثـري ، وذكـر تتلمـذه علـى صـاحب التحفـة وأخويـه 

 حــىت صــار علمــاء مفــردا يف العلــم منقــوال ومعقــوال ، ونقــل عــن صــاحب اليــانع اجلــين الثنــاء ،
 إىل آخـر مـا !!دأبه الذب عن محى الـسنة واجلماعـة والنكايـة يف الرافـضة املـشائيم: عليه وقوله 

  .)1(قال 

)88(  

  رواية الحمزاوي 
  د يف أهل بيتهوأما بيان ما ور« : حيث قال ) مشارق األنوار ( رواه يف كتابه 

__________________  
  .177 / 7نزهة اخلواطر ) 1(
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ّعلــى العمــوم صــلى اهللا عليــه وســلم وذريــتهم ، وبيــان أن صــلتهم تكــون صــلة لرســول اهللا صــلى  ّ ّ
ّوفقنـا اهللا وإيـاك خلدمـة أهـل بيتـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّاهللا عليـه وسـلم فـاعلم أن اهللا قـد :  ـ ّ

ه أجــرا إال اْلمــودة فــي (ملودة ألهــل بيتــه بقولــه أمرنــا علــى لــسان نبيــه بــا ل ال أســئـلكم علي ِ ق َِ  َ ََ َ ْ ِ ً ْ ــ ْ َْ َُ َُ ْ ُــ
ْاْلقربــى   ومــن أفــراد املــودة والــصلة زيــارم مقــدما هلــم علــى غــريهم ، متوســال ــم إىل شــفاعة )ُ
  .ّجدهم

مـن أراد التوسـل وأن يكـون لـه عنـدي : أخـرج الـديلمي مرفوعـا : قال احملقق ابن حجر 
وأخــرج االمــام : قــال  .د أشــفع لــه ــا يــوم القيمــة فليــصل أهــل بيــيت ويــدخل الــسرور علــيهميــ

ّإين أوشــك أن أدعــى فأجيــب وإين تــارك فــيكم : ّوســلم ّأمحــد يف مــسنده عنــه صــلى اهللا عليــه 
ّكتـــاب اهللا عـــز وجـــل حبـــل ممـــدود مـــن الـــسماء إىل األرض وعـــرتيت أهـــل بيـــيت ، وإن : الثقلـــني 

  .ّين أما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض فانظروا مبا ذا خلفتموين فيهمااللطيف اخلبري أخرب
ّإمنا أهل بييت فيكم كمثـل سـفينة نـوح مـن ركـب فيهـا جنـا ومـن ختلـف عنهـا : يف رواية و

النجوم أمان ألهل األرض من : ويف رواية صححها احلاكم على شرط الشيخني : قال  .غرق
اإلخـتالف ، فـإذا خالفتهــا قبيلـة مـن العــرب اختلفـوا فــصاروا الغـرق وأهـل بيــيت أمـان ألمـيت مــن 

  .حزب إبليس
يف بعـض اّولعل املراد من الغرق ما يلحقهم من العذاب لوال وجـودهم كمـا يـدل عليـه مـ

 وحيتمـل أن .فإذا ذهـب أهـل بيـيت جـاء أهـل األرض مـن العـذاب مـا كـانوا يوعـدون: الروايات 
ّة جـــدهم جنـــا مـــن ظلمـــة العثـــار والطغيـــان ، ومـــن أن مـــن أحـــبهم وعمـــل مبقتـــضى ســـن: املعـــىن 

  .)1(» ّختلف عنها غرق يف حبر كفر النعمة والبهتان 

  :ترجمته 
   من الفقهاء املالكية ،1303حسن العدوي احلمزاوي املتوىف سنة : وهو 

__________________  
  .86: مشارق األنوار يف فوز أهل اإلعتبار ) 1(
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النــور الــساري مــن فــيض صــحيح البخــاري ، وشــرح علــى : ، لــه ومــن أســاتذة األزهــر بالقــاهرة 
  .407ّله ترمجة يف شجرة النور الزكية . الشفا ، وغري ذلك

)89(  

  رواية زيني دحالن 
وهـذا نـص .  مـن طـرق كثـرية6معرتفـا بـصحته علـى النـيب ) الفتح املبـني ( رواه يف كتابه 

ّنه صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن طـرق ّوصح ع«  :عبارته اليت جاءت يف ذكر فضائل أهل البيت  ّ
ّإمنــا مثــل أهـل بيــيت فــيكم كمثـل ســفينة نــوح مـن ركبهــا جنــى ومـن ختلــف عنهــا : كثـرية أنــه قـال 

ومثــل أهــل بيــيت فــيكم كمثــل بــاب حطــة يف بــين إســرائيل مــن دخلــه . هلــك:  ويف روايــة .غــرق
  .»غفر له 

  :ترجمته 
خ ، ولد مبكة وتوىل فيها اإلفتـاء  فقيه مؤر1304أمحد زيين دحالن املتوىف سنة : وهو 

ــــصانيف منهــــا  ــــني يف فــــضائل اخللفــــاء الراشــــدين وأهــــل البيــــت ( والتــــدريس ، ولــــه ت الفــــتح املب
.  ..وله رسالة يف الـرد علـى الوهابيـة .طبع امش سريته املعروفة بالسرية الدحالنية) الطاهرين 

  .229 / 2 ومعجم املؤلفني 130 / 1ترجم له يف األعالم 
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) 90(  

  رواية الشبلنجي 
وروى مجاعــة مـن أصــحاب الــسنن عــن « : حيـث قــال ) نــور األبــصار ( رواه يف كتابـه 
ّأن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال : ّعـدة مــن الــصحابة  مثــل أهــل بيــيت فــيكم كمثــل ســفينة : ّ

  .)1(» زج يف النار : غرق ويف أخرى : ويف رواية . ّنوح من ركبها جنى ومن ختلف عنها هلك

  :ترجمته 
مـــن العلمـــاء . 1308مـــؤمن بـــن حـــسن مـــؤمن الـــشبلنجي ، املتـــوىف بعـــد ســـنة : وهـــو 

 له ترمجـة يف .)نور األبصار يف مناقب آل بيت النيب املختار : ( منها . الفضالء ، له مؤلفات
  .53 / 13 ومعجم املؤلفني 334 / 7األعالم 

)91(  

  رواية البلخي 
ّــمــن عــدة مــن كبــار األئمــة واحلفاظ قــال ) ودة ينــابيع املــ( رواه يف أبــواب مــن كتابــه  ّ : »

، وحـديث الثقلـني ، وحـديث الباب الرابع ـ يف حديث سفينة نوح ، وبـاب حطـة بـين إسـرائيل 
  :يوم الغدير 

__________________  
  .105نور األبصار ) 1(
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مسعـت النـيب :  أنـه قـال ـ وهـو آخـذ ببـاب الكعبـة ـ 2يف مـشكاة املـصابيح عـن أيب ذر 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  إن مثــل أهــل بيــيت فــيكم مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن : ّ

  .د رواه أمح.ّختلف عنها هلك
مثـل أهـل بيـيت مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا ومـن : ابن الزبري رفعـه : يف مجع الفوائد و

ّطــة مــن دخلــه وإمنــا مثــل أهــل بيــيت فــيكم مثــل بــاب ح: زاد يف األوســط و، ر للبــزا.تركهــا غــرق
إن مثـل أهـل بيـيت فـيكم مثـل : أبو الطفيـل عـن أيب ذر وهـو آخـذ ببـاب الكعبـة رفعـه  .غفر له

ّسفينة نوح من ركبهـا جنـا ومـن ختلـف عنهـا هلـك ، وإن مثـل أهـل بيـيت فـيكم مثـل بـاب حطـة 
 أخرجـه الطـرباين يف األوسـط والـصغري وأبـو يعلـى وأمحـد بـن .يف بين إسـرائيل مـن دخلـه غفـر لـه

  .انتهى مجع الفوائد. بل عن أيب ذرحن
وعـن سـلمة بـن . أخـرج البـزار وابـن املغـازيل عـن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن عبـاس: أيضا 

أخرجـه : أيـضا و .األكوع ، وعن ابن املعتمر عن أيب ذر ، وعن سعيد بن املسيب عن أيب ذر
 حطــة يف بــين وإمنــا مثــل أهــل بيــيت فــيكم مثــل بــاب: احلمــويين عــن أيب ســعيد اخلــدري بزيــادة 

  .إسرائيل من دخله غفر له
ســعيد اخلــدري أخرجــه أبــو يعلــى والبــزار والطــرباين يف األوســط والــصغري عــن أيب : أيــضا 

  .حديث السفينة وباب حطة
  .ابن املغازيل أخرجه عن أيب ذر حديث السفينة واحلطة: أيضا 
ــــضا  ــــن املعتمــــر عــــن أيب ذر: أي كي يف وأخرجــــه املــــال. احلمــــويين أخرجــــه عــــن حــــنش ب

  .الفصول املهمة عن رافع موىل أيب ذر
: يس اهلـاليل قـال أخرج أيضا حديث السفينة الثعليب والسمعاين أيضا عن سليم بن قو

مــن عــرفين : وأخــذ حبلقــة بــاب الكعبــة فقــال أبــوذر بينمــا أنــا وحــنش بــن معتمــر مبكــة ، إذ قــام 
يهـا النـاس إين مسعـت نبـيكم أ: فقـال أبـوذر فقد عـرفين فمـن مل يعـرفين فأنـا جنـدب بـن جنـادة 

ّصلى اهللا عليه وسلم يقول    مثل أهل بييت : ّ
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مثل أهل بييت فيكم مثل باب : فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن تركها هلك ويقول 
ّإين تـارك فـيكم مـا إن متـسكتم بـه لـن تـضلوا : ويقـول . حطة يف بين إسرائيل من دخله غفر له

  .قا حىت يردا على احلوضكتاب اهللا وعرتيت ولن يفرت
احلمـــويين يف فرائـــد الـــسمطني بـــسنده عـــن ســـعيد بـــن جبـــري عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي اهللا 

ّ قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عنهمــا يــا علــي أنــا مدينــة العلــم وأنــت باــا ولــن : ّ
ك ، ّتؤتى املدينة إال مـن قبـل البـاب ، وكـذب مـن زعـم أنـه حيبـين ويبغـضك ألنـك مـين وأنـا منـ

حلمك حلمي ودمك دمـي وروحـك مـن روحـي وسـريرتك مـن سـريريت وعالنيتـك مـن عالنيـيت ، 
ســعد مــن أطاعــك وشــقي مــن عــصاك ، وربــح مــن تــوالك وخــسر مــن عــاداك ، فــاز مــن لزمــك 
وهلك من فارقك ، مثلك ومثـل األئمـة مـن ولـدك بعـدي مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا ومـن 

  .»ّجوم كلما غاب جنم طلع جنم إىل يوم القيامة ّختلف عنها غرق ، ومثلكم كمثل الن
مثــل عــرتيت « : وقــال يف البــاب الــسادس واخلمــسني نقــال عــن كنــوز احلقــائق للمنــاوي 

  .»للثعليب . كسفينة نوح من ركبها جنا
إن مثــل أهــل بيــيت فــيكم مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا « : فيــه عــن اجلــامع الــصغري و

  .»ن أيب ذر  للحاكم ع.ّومن ختلف عنها هلك
مثـل أهـل بيـيت مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا ومـن « : فيه نقال عن الكتـاب املـذكور و

  . للبزار عن ابن عباس وعن ابن الزبري وللحاكم عن أيب ذر.ّختلف عنها غرق
مثـل أهـل بيــيت كمثـل ســفينة نـوح مــن : وعــن علـي مرفوعــا « : فيـه عـن ذخــائر العقـىب و

ق ــا فــا عــن ابــن و . أخرجــه ابــن الــسري.ّز ومــن ختلــف عنهــا زج يف النــارّــركبهــا جنــا ومــن تعل
 أخرجـه .ّمثل أهل بييت كمثل سفينة نوح من ركبها جنا ومـن ختلـف عنهـا غـرق: عباس مرفوعا 
  .»ّاملال يف سريته 

ّمثل أهل بييت كمثل سفينة نوح من تعلـق ـا :  رفعه 7علي « : فيه عن مودة القرىب و
  .» يف النار ّجنا ومن ختلف عنها أوجل
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أيهـا النـاس مـن عـرفين عـرفين ومـن مل : وهو آخذ باب الكعبة ويقول أبوذر « فيه عنه و
ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول أبـوذر يعرفين فأنا أعرفهم ، أنـا  مثـل أهـل بيـيت : ّ

  .»فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن رغب عنها غرق 
إمنــا مثــل : ّوجــاء مــن طــرق عديــدة يقــوي بعــضها بعــضا « : فيــه نقــال عــن الــصواعق و

وإمنـا مثـل : يف روايـة و .ّأهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها جنـا ومـن ختلـف عنهـا غـرق
  .»أهل بييت فيكم مثل باب حطة يف بين إسرائيل من دخله غفر له 

ّووجــــه تــــشبيههم بالــــسفينة أن مــــن أحــــبهم وعظمهــــم وأخــــذ ــــد: فيــــه عنــــه أيــــضا و ي ّ
ّعلمائهم جنا من ظلمة املخالفات ، ومن ختلف عن ذلك غرق يف حبـر كفـران الـنعم وهلـك يف 

  .»مفاوز الطغيان 
ّأخــرج أمحــد واحلــاكم عــن أيب ذر أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : الثــاين « : فيــه عنــه و

 .ّإن مثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح من ركبهـا جنـا ومـن ختلـف عنهـا هلـك: ّوسلم قال 
مثـل أهـل بيـيت : يف رواية للبـزار عـن ابـن عبـاس وعـن ابـن الـزبري ، وللحـاكم عـن أيب ذر أيـضا و

  .»ّمثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق 

  :ترجمته 
الـشيخ سـليمان بـن إبـراهيم املعـروف خبواجـه كـالن احلـسيين القنـدوزي البلخــي ، : وهـو 

 العلــم ، فكــان مــن أعــالم الفقهــاء احلنفيــة ومــن  وســافر إىل الــبالد يف طلــب1220ولــد ســنة 
 كمـــا يف معجـــم املـــؤلفني أو 1294أســـاطني الطريقـــة النقـــشبندية ، لـــه مؤلفـــات ، وتـــويف ســـنة 

  . كما يف األعالم1270 كما يف الغدير أو 1293
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)92(  

  رواية حسن زمان 
  :حيث قال بعد كالم ) القول املستحسن ( رواه يف كتاب 

َ إنا لما طغى اْلماء حملنـاكم فـي اْلجاريـة لنجعلهـا (:  اآلية الكرمية وإليه االشارة يف«  ََ ْ َِ ِ َِ َِ ْ َُ ْ ُ َ  َ ِ
ٌلكم تذكرة وتعيها أذن واعية  ٌ ًَ َِ ُ ُ َِ ََ َِْ ْ ُ أال أن مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نـوح مـن :  مع حديث )َ

احلــاكم عــن أيب رواه أمحــد وابــن جريــر و .غــرق: ويف لفــظ ّــركبهــا جنــا ومــن ختلف عنهــا هلــك ، 
ّذر الغفاري ، والصويل من جهة الرشيد عن آبائه عن ابن عباس ، والبـزار عنـه وعـن ابـن الـزبري 

ّمسعــــت رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يقــــول  :والــــدواليب يف الكــــىن عــــن أيب الطفيــــل قــــال  ّ
 نــوح إمنــا مثلنــا يف هــذه االمــة كــسفينة: ال بــن أيب شــيبة بــسند صــحيح عــن علــي قــال و. فــذكره

ريه عـن عبـاد ّأليب سـهل القطـان يف أماليـه وابـن مردويـه يف تفـسو .وكبـاب حطـة يف بـين إسـرائيل
واهللا إن مثلنــا يف هــذه األمــة كمثــل ســفينة نــوح يف قــوم نــوح : بــن عبــد اهللا األســدي عــن علــي 

ســألت اهللا أن جيعلهــا : حــديث و .وإن مثلنــا يف هــذه االمــة كمثــل بــاب حطــة يف بــين إســرائيل
ّمــا مسعــت مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم شــيئا فنــسيته: يــا علــي ، فقــال علــي أذنــك  ّ. 

  .)1(» .  ..يا علي إن اهللا أمرين أن أدنيك وأعلمك لتعي: ديث حو

  :ترجمته 
باجلهبـــذ « وهـــذا الرجـــل مـــن معاصـــري الـــسيد صـــاحب العبقـــات ، وقـــد وصـــفه الـــسيد 

  .»هره وحسنة زمانه املبجل يف عصره وأوانه ، حسن الزمان ، نادرة د
__________________  

  .342القول املستحسن يف فخر احلسن ص ) 1(



 

  ملحق

  سند حديث السفينة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ــــث الــــيت حبــــث عنهــــا  ــــسيد صــــاحب العبقــــات بــــصدد اســــتقراء رواة األحادي مل يكــــن ال

وإمنــا اكتفــى بــذكر طائفــة ) عبقــات األنــوار يف إمامــة األئمــة األطهــار ( ّواســتيعام يف جملــدات 
  . ..ّمن رواة كل حديث بقدر الضرورة

مل ينـــاقش يف ســنده ، فقـــد ) التحفــة ( فحيــث أن صـــاحب ) حــديث الـــسفينة ( وأمــا 
باختـصار ، فـأورد ) الـدهلوي ( ّتعرض للبحث عن ذلك قبل اخلـوض يف الـرد علـى مناقـشات 
ّد على ابن تيمية الطـاعن يف سـند ّنصوص روايات ثلة من األئمة وكبار علماء أهل السنة ، لري

لكـين أضـفت إىل .  ..هذا احلديث الشريف ، ومن هنا مل يرتجم ألولئك الرواة حـسب عادتـه
الكتاب يف متنه تراجم الرواة ، إمتاما للفائدة وألن يكون البحث يف مجيـع أجـزاء الكتـاب علـى 

  .منط واحد
يــه مــن خــالل مراجعــة مــصادر ّمث أضــفت إىل هــؤالء الــرواة مــا تيــسر يل مــن الوقــوف عل

الكتـــاب وغريهـــا ، إكمـــاال للبحـــث ومزيـــدا للفائـــدة ، وترمجـــت هلـــم باختـــصار كـــذلك تنويهـــا 
ّالسـتقالل كـل جملـد مـن جملـدات الكتـاب عـن  ـ وإن لـزم التكـرار يف بعـض األحيـان ـ جباللـتهم

  .غريه كما هو دأب السيد صاحب العقبات ، واهللا املوفق
  علي احلسيين امليالين
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  رواة حديث السفينة

  :رواته من الصحابة
 ، حــــسب األحاديــــث 6لقــــد روى حــــديث الــــسفينة مثانيــــة مــــن أصــــحاب رســــول اهللا 

  :وهم .  ..الواردة يف الكتاب
  .7أمري املؤمنني علي  ـ 1
  .الغفاريأبوذر  ـ 2
  .عبد اهللا بن عباس ـ 3
  .أبو سعيد اخلدري ـ 4
  .أبو الطفيل عامر بن واثلة ـ 5
  .ن األكوعسلمة ب ـ 6
  .أنس بن مالك ـ 7
  .عبد اهللا بن الزبري ـ 8

  رواته من التابعين 
ّوأما رواته من التابعني فكثريون ، ميكن الوقـوف علـى أمسـائهم مبراجعـة أسـانيد احلـديث 

  :، ومن أشهرهم 
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  .7زين العابدين علي بن احلسني  ـ 1
  .سعيد بن جبري ـ 2
  .حنش بن املعتمر ـ 3
  .بسعيد بن املسي ـ 4
  .عطية بن سعيد العويف ـ 5
  .عامر بن عبد اهللا بن الزبري ـ 6
  .أياس بن سلمة بن األكوع ـ 7
  .رافع موىل أيب ذر ـ 8

  رواته من الحفاظ والعلماء
عـــدا مـــن ذكـــر يف  ـ وأمـــا رواتـــه احلـــديث مـــن أعـــالم القـــوم وكبـــار حفـــاظهم وعلمـــائهم

  :ّ حسب سين وفيام فإليك أمساء من وقفنا عليهم على هذه العجالة ـ األصل

  القرن الثاني 
  .127أبو إسحاق السبيعي  ـ 1
  .148سليمان بن مهران األعمش  ـ 2
  .162إسرائيل بن يونس السبيعي  ـ 3

  القرن الثالث 
  .205اجلراح بن خملد العجلي  ـ 4
  .238حيىي بن سليمان أبو سعيد الكويف  ـ 5
  .240سويد بن سعيد اهلروي احلدثاين  ـ 6
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  .249ّرو بن علي أبو حفص الفالس عم ـ 7
  .250حممد بن معمر القيسي املتوىف بعد سنة  ـ 8
  .275أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين  ـ 9

  .277يعقوب بن سفيان الفسوي  ـ 10
  .282روح بن الفرج القطان  ـ 11

  القرن الرابع 
  .أبو أمحد داود بن سليمان الغازي القزويين ـ 12
  .303الرمحن أمحد بن شعيب النسائي أبو عبد  ـ 13
  .313 ، 312 حممد بن حممد الباغندي أبوبكر ـ 14
  .320أبو بشر حممد بن أمحد الدواليب  ـ 15
  .أبو القاسم احلسن بن حممد بن بشر الكويف البجلي ـ 16
  .335أبو احلسن علي بن حممد بن مهرويه القزويين  ـ 17
  .351 أبو حممد ميمون بن إسحاق الصواف ـ 18
  .355مطهر بن طاهر املقدسي  ـ 19
  .365أبو أمحد عبد اهللا بن عدي القطان اجلرجاين  ـ 20
  .368أمحد بن جعفر بن محدان القطيعي  ـ 21
  .373عبد اهللا بن حممد بن السقاء الواسطي  ـ 22
  .385أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين  ـ 23
  .397أبو احلسني حممد بن املظفر البغدادي  ـ 24
  .أبو مليل حممد بن عبد العزيز الكاليب شيخ الطرباين ـ 25
  .احلسني بن أمحد سجادة البغدادي شيخ الطرباين ـ 26
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  القرن الخامس 
  .434عبد اهللا بن أمحد بن حممد األنصاري اهلروي أبوذر  ـ 27
  .454أبو حممد احلسن بن علي اجلوهري  ـ 28
  .454عي املتوىف سنة أبو عبد اهللا حممد بن سالمة القضا ـ 29
  .462أبو غالب حممد بن أمحد النحوي  ـ 30
  .474أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي القرطيب  ـ 31
  .478أبو العباس أمحد بن عمر بن أنس العذري املعروف بالدالئي  ـ 32

  القرن السادس 
  .509أبو شجاع شريويه بن شهردار الديلمي  ـ 33
  .514 املعروف بابن سكرة الصديف أبو علي حسني بن حممد ـ 34
  .533زاهر بن طاهر الشحامي  ـ 35
  .533أبو العباس أمحد بن عبد امللك بن أيب مجرة املرسي  ـ 36
  .535حممد بن عبد الباقي القاضي األنصاري  ـ 37
  .540أبو عمرو اخلضر بن عبد الرمحن املعروف بابن القزاز  ـ 38
  .568زمي املوفق بن أمحد املكي اخلوار ـ 39
  .569أبو العالء احلسن بن أمحد اهلمداين  ـ 40
  .575 حممد بن خري اللمتوين اإلشبيلي أبوبكر ـ 41
  .599حممد بن أمحد بن عبد امللك بن أيب مجرة  ـ 42
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  القرن السابع 
  .621أبو عبد اهللا حممد بن أمحد احلاكم املعروف بابن اليتيم  ـ 43
  .648لدمشقي أبو احلجاج يوسف بن خليل ا ـ 44
  .658أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا املعروف بابن األبار  ـ 45

  القرن الثامن 
  .748حممد بن أمحد مشس الدين الذهيب  ـ 46

  القرن التاسع 
  .840أمحد بن أيب بكر البوصريي  ـ 47
  .852أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ـ 48

  القرن العاشر
  .940اشا أمحد بن سليمان بن كمال ب ـ 49
  .990عبد النيب القدوسي احلنفي  ـ 50

  القرن الحادي عشر
  .1069شهاب الدين أمحد بن حممد اخلفاجي  ـ 51
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  القرن الثالث عشر
  .1253أمحد بن حممد بن علي الشرواين  ـ 52
  .1270شهاب الدين حممود اآللوسي  ـ 53

  القرن الرابع عشر
  .1311أمحد بن مصطفى الكمشخانوي  ـ 54
  .1341 بن عبد الرمحن احلضرمي أبوبكر ـ 55
  .1350يوسف بن إمساعيل النبهاين  ـ 56
  .1379حممد بن يوسف التونسي الكايف  ـ 57
  .معاصر ـ عبيد اهللا األمرتسري الشافعي صاحب أرجح املطالب ـ 58
  .معاصر ـ حسني املصري ـ 59
  .معاصر ـ أمحد بن حممد بن داود ـ 60

)1(  

  رواية أبي إسحاق 
ن رواة حـــديث الــــسفينة كمـــا ورد امســــه يف كثــــري مـــن طــــرق لـــدى مــــشاهري أئمــــة هـــو مــــ

  .احلديث ، كما ال خيفى على من نظر فيها
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  :ترجمته 
قـــال  : )1( 127أبـــو إســـحاق عمـــرو بـــن عبـــد اهللا الكـــويف اهلمـــداين املتـــوىف ســـنة : هـــو 

وهـو كـالزهري   ـعمـرو بـن عبـد اهللا أبـو إسـحاق اهلمـداين الـسبيعي أحـد األعـالم ـ ع« الذهيب 
ّيف الكثرة ، غزا مرات ، وكان صواما قوامـا ، عـاش مخـسا وتـسعني سـنة ، مـات سـنة  ّ ّ127 « 

)2(.  
ّأميا أحب إليك أبـو إسـحاق : قلت أليب : قال عبد اهللا بن أمحد « : وقال ابن حجر 

 وقـال العجلـي  ....ثقـة: وقـال ابـن معـني والنـسائي .  ..أبو إسحاق ثقـة:  فقال ؟أو السدي
  .)3(» .  ..ثقة: وقال أبو حامت . كوي تابعي ثقة: 

  .)4(» مكثر ، عابد ، من الثالثة ، اختلط بآخره « : وقال أيضا 

)2(  

  رواية األعمش 
  .علم روايته حلديث السفينة من بعض أسانيد احلديث

  :ترجمته 
   :148سليمان بن مهران املعروف باألعمش املتوىف سنة : هو 

  بو حممد سليمان بن مهران األعمش موىل بين كاهل منأ « :قال ابن خلكان 
__________________  

  .وقيل غري ذلك) 1(
  .334 / 2الكاشف ) 2(
  .67 ـ 8 / 63ذيب التهذيب ) 3(
  .73 / 2تقريب التهذيب ) 4(
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روى عنـــه  . ..ولــد أســـد ، املعـــروف بـــاألعمش الكـــويف اإلمـــام املــشهور كـــان ثقـــة عاملـــا فاضـــال
» .  ..، وشعبة بن احلجاج ، وحفص بن غياث ، وخلق كثري من جلة العلماءسفيان الثوري 

)1(.  
لـه حنـو : قـال ابـن املـديين .  ..األعمـش احلـافظ الثقـة شـيخ اإلسـالم « :وقال الـذهبي 

كــان األعمــش أقــرأهم الكتــاب اهللا وأحفظهــم : مــن ألــف وثالمثائــة حــديث ، وقــال ابــن عيينــة 
. ّكــان األعمــش يــسمى املــصحف مــن صــدقه:  الفــالس وقــال. للحــديث وأعلمهــم بــالفرائض

 ّـما خلف األعمـش أعبـد هللا منـه: وقال احلريب . ّاألعمش عالمة اإلسالم: وقال حيىي القطان 
.. . «)2(.  

 سليمان بن مهران أبو حممد الكاهلي األعمش ، أحد األعالم « :وقال الذهبي أيضا 
.. . «)3(.  

.  ..فاين أحـد يف احلـديث مـا شـفاين األعمـشمـا شـ: قـال شـعبة  « :وقال ابن حجـر 
 ّكان ثقة ثبتا يف احلديث وكان حمدث أهل الكوفة يف زمانه ومل يكن له كتاب: وقال العجلي 

  .)4(» ثقة ثبت : ثقة ، وقال النسائي : وقال ابن معني . ..
 االمام احملدث الكوفة وعاملها أبو حممـد سـليمان بـن مهـران األسـدي « :وقال اليافعي 

كـان يقـارن بـالزهري  :كان ثقة عاملا فاضال ، وقال الـسمعاين .  ..الكاهلي موالهم األعمش
  .)5(» .  ..يف احلجاز

  .)6(وذكره ابن حبان يف الثقات 
  .)7(واملقدسي ابن القيسراين يف رجال الصحيحني 

__________________  
  .136 / 2وفيات األعيان ) 1(
  .154 / 1تذكرة احلفاظ ) 2(
  .401 / 1لكاشف ا) 3(
  .4 / 222ذيب التهذيب ) 4(
  .305 / 1مرآة اجلنان ) 5(
  .302 / 4الثقات ) 6(
  .179 / 1اجلمع بني رجال الصحيحني ) 7(
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) 3(  

  رواية إسرائيل السبيعي 
  تعلم روايته حلديث السفينة من مالحظة بعض طرقه الواردة يف الكتاب

  :ترجمته 
   :161 ، 162اق السبيعي املتوىف سنة إسرائيل بن يونس بن أيب إسح: هو 

ّكان حافظا صاحلا خاشعا من أوعية العلـم ، وال عـربة بقـول مـن لينـه  « :قال الذهبي 
  .)1(» إسرائيل ثقة : قال حيىي بن معني .  ..فقد احتج به الشيخان

أمحد بن حنبـل وأيب حـامت والعجلـي وابـن حبـان : وترجم له ابن حجر فأورد توثيقه عن 
  .)2( وغريهم

  .)3(» ّثقة تكلم فيه بال حجة « : وقال ابن حجر 
  .)4(وذكره ابن القيسراين يف رجال الصحيحني 

)4(  

ّرواية الجراح بن مخلد ّ  
  علم روايته حلديث السفينة من عبارة مسند البزار املتقدمة يف الكتاب يف

__________________  
  .214 / 1تذكرة احلفاظ ) 1(
  .1 / 261ذيب التهذيب ) 2(
  .64 / 1تقريب التهذيب ) 3(
  .42 / 1اجلمع بني رجال الصحيحني ) 4(
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  .ّحملها

  :ترجمته 
   :205اجلراح بن خملد العجلي البصري املتوىف حنو سنة : هو 

  .)1(» ثقة من العاشرة « : قال ابن حجر العسقالين 
سي ، ومعاذ ابن عيينة ، وروح بن عبادة ، وأيب داود الطيال: روى عن « : وقال أيضا 

  .بن هشام ، وسليمان بن حرب ، وأيب عاصم النبيل ، وحممد بن عمرو الرومي وخلق
أبو داود يف كتاب القدر ، والرتمذي ، وابن أيب عاصم ، وأبو عروبة ، وعبـدان : وعنه 

ذكره ابن حبـان يف الثقـات ، مـات قريبـا مـن سـنة .  بن أيب داود ، وابن صاعد ومجاعةأبوبكرو
250.  

  :ّ حدث عنه أبو داود أيضا يف بدء الوحي له ، وقال البزار يف مسنده :قلت 
حــدثنا اجلــراح بــن خملــد وكــان مــن خيــار النــاس ، وأخــرج ابــن حبــان واحلــاكم حديثــه يف 

  .)2(» صحيحهما 
  .اجلراح بن خملد العجلي القزاز ، عن معاذ بن هشام وروح « :وقال الذهبي 

  .)3(»  ، ثقة ت وأبو عروبة وابن أيب داود: وعنه 

)5(  

  رواية يحيى بن سليمان 
  .ستعلم روايته من حديث أيب بشر الدواليب اآليت

__________________  
  .126 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .2 / 66ذيب التهذيب ) 2(
  .181 / 1الكاشف ) 3(
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  :ترجمته 
 ، 237نة حيىي بن سليمان بن حيىي اجلعفي أبو سعيد الكويف املقري ، املتوىف سـ: هو 

   :238أو 
البخــاري والرتمــذي وأبــو زرعــة وأبــو حــامت : روى عنــه  « :قــال ابــن حجــر العــسقالني 

  .)1(» وغريهم 
حيــىي بــن ســليمان اجلعفــي الكــويف أبــو ســعيد مبــصر ، عــن  ـ خ ت « :وقــال الــذهبي 

: قــال س . 327الــدراوردي واحملــاريب ، وعنــه خ واحلــسن بــن ســفيان ، صــويلح ، مــات ســنة 
  .)2(» شيخ : ثقة ، وقال أبو حامت ليس ب

ــال الخزرجــي  حيــىي بــن ســليمان بــن حيــىي بــن ســعيد اجلعفــي أبــو ســعيد الكــويف  « :وق
املقرئ ، عن الدراوردي واحملاريب وابن وهب ، وعنه خ وأمحد ابن احلـسن الرتمـذي ، وثقـة ابـن 

  .)3( » 237مات سنة : قال ابن يونس . رمبا أغرب. حبان وقال

)6(  

  ويد بن سعيدرواية س
  . ..تعلم روايته هلذا احلديث الشريف مبالحظة بعض طرقه الواردة يف الكتاب

__________________  
  .11 / 227ذيب التهذيب ) 1(
  .257 / 3الكاشف ) 2(
  .424خالصة التهذيب ص ) 3(
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  :ترجمته 
 ، روى عنــه مــن 240ســويد بــن ســعيد أبــو حممــد اهلــروي احلــدثاين املتــوىف ســنة : هــو 

  :أصحاب الصحاح مسلم بن احلجاج وابن ماجة القزويين 
ّاحلافظ الرحال املعمر « :قال الذهبي  م ق : وعنـه  . ..ّحدث عـن مالـك باملوطـأ.  ..ّ

ومطـني وابــن ناجيــة وعبــد اهللا بــن أمحــد والباغنــدي والبغــوي وخلــق كثــري ، وقــال البغــوي ، كــان 
صـدوق كثـري التـدليس : وقـال أبـو حـامت . من احلفاظ ، كان أمحد بن حنبل ينتفي عليه لولديـه

  .)1(» .  ..ّأما كتبه فصحاح وأما إذا حدث من حفظه فال: ، وقال أبو زرعه 
ّصدوق يف نفسه ، إال أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه  « :ـ  وقال ابن حجر ّ ّ

م ق .  سـنة من قدماء العاشرة ، مات سنة أربعني وله مائـة.)2(، وأفحش فيه ابن معني القول 
 «)3(.  

وذكـر ابــن حجــر يف ــذيب التهــذيب األقــوال فيــه ونقــل توثيقــه عــن العجلــي أيــضا ، مث 
  .سويد ثقة ثقة ، روى عنه أبو داود: وقال سلمة يف تارخيه « : قال يف آخر ترمجته 

كيــف اســتجزت الروايــة عــن ســويد يف : ملــسلم : قلــت : وقــال إبــراهيم بــن أيب طالــب 
  .)4( » !ن أين كنت أيت بنسخة حفص بن ميسرةوم:  فقال ؟الصحيح

__________________  
  .454 / 2تذكرة احلفاظ ) 1(
  .انظر خالصة التهذيب. فكذبه: أي ) 2(
  .340 / 1تقريب التهذيب ) 3(
  .275 ـ 4 / 272ذيب التهذيب ) 4(



 139 .............................................................................ملحق سند احلديث 

) 7(  

  رواية عمرو بن علي 
  .لكتاب سابقاعلم روايته من عبارة مسند البزار اليت ذكرناها يف ا

  :ترجمته 
   :249ّعمرو بن علي أبو حفص البصري الصري يف الفالس املتوىف سنة : هو 

روى عنـه اجلماعـة ، وروى النـسائي عـن زكريـا الـسجزي  « :قال ابن حجر العـسقالني 
عنه ، أبو زرعة ، وأبو حامت ، وعبد اهللا بن أمحد ، وابن أيب الدنيا ، وحممد ابن حيىي بـن منـدة 

  . ..عفر الفريايب ، وإسحاق بن إبراهيم البسيت، وج
: وقـال النـسائي . كان أرشق من علـي بـن املـديين وهـو بـصري صـدوق: قال أبو حامت 

: وقـال الـدار قطـين  .كـان مـن فرسـان احلـديث: وقال أبو زرعـة . ثقة صاحب حديث حافظ
 لــه ، وقــد ّكــان مــن احلفــاظ وبعــض أصــحاب احلــديث يفــضلونه علــى ابــن املــديين ويتعــصبون

  . ..وذكره ابن حبان يف الثقات. صنف املسند والعلل والتاريخ وهو إمام متقن
  .)1(» روى عنه خ سبعة وأربعني حديثا ومسلم حديثني : ويف الزهرة 

  : بعد أن ذكر شيوخه ومن روى عنه وغري ذلك الخطيبوقال 
 املـــديين وابـــن علـــي بـــن: قـــال أبـــو زرعـــة ، مل نـــر بالبـــصرة أحفـــظ مـــن هـــؤالء الثالثـــة « 

  أخربين القاضي أبو العالء الواسطي ، أخربنا أبو.  ..الشاذكوين وعمرو بن علي
__________________  

  . باختصار82 ـ 8 / 80ذيب التهذيب ) 1(
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ســألت أبــا علــي صــاحل ابــن : مــسلم بــن مهــران ، أخربنــا عبــد املــؤمن بــن خلــف النــسفي قــال 
رأيــت أحــدا بالبــصرة أكــيس منــه ومــن أيب حفــص مــا : فقــال : حممــد عــن خليفــة بــن خيــاط 

ّالفالس ، ومجيعا كانوا متهمني ، وما رأيت بالبصرة مثل علـي وابـن عرعـرة ، وأبـو حفـص كـان 
  .عندي أرجح منهما

  .)1(» .  ..أبو حفص الصري يف صدوق: مسعت حيىي بن معني يقول .  ..
العالم ، عن معتمر بـن ّأبو حفص الصري يف الفالس احلافظ أحد ا« : وقال اخلزرجي 

ّمـا تعلمـت احلـديث  :قـال عبـاس العنـربي . وعنـه ع. سليمان وابن عيينة وحيـىي القطـان وخلـق
  .)2( » 249مات بالعسكر سنة . ثقة حافظ: ّإال من عمرو بن علي ، وقال النسائي 

.  ..ّعمـرو بـن علـي أبـو حفـص الفـالس الـصرييف ، أحـد االعـالم ـ ع« : وقال الذهيب 
 «)3(.  

)8(  

  رواية محمد بن معمر
  .علم روايته للحديث من عبارة مسند البزار املذكورة سابقا

  :ترجمته 
حممـــد بـــن معمـــر بـــن ربعـــي القـــيس أبـــو عبـــد اهللا البـــصري ، املعـــروف بـــالبحراين ، : هـــو 

   :250املتوىف بعد سنة 
__________________  

  .207 / 12تاريخ بغداد ) 1(
  .291خالصة تذهيب الكمال ص ) 2(
  .337 / 2الكاشف عمن له رواية يف الكتب السنة ) 3(
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ــن حجــر العــسقالني قــال  روح بــن عبــادة ، وأيب هاشــم املخزومــي ، : روى عــن  « :اب
وحممد بن بكر الربساين ، وأيب عامر العقدي ، وأيب عاصم ، ويعقوب ابن إسـحاق احلـضرمي 

  .وغريهم. ، وحممد بن كثري العبدي
أمحد بن منصور الرمادي ، وابن أيب عاصم ، وأبو حـامت والبـزار اجلماعة ، و: روى عنه 

  .وآخرون.  ..، وابن ناجية
ال بـأس بـه ، : وقـال مـرة . ثقـة: ليس به بأس ، صدوق وقال النـسائي : قال أبو داود 

ثنا حممـد بـن معمـر وكـان مـن خيـار عبـاد اهللا ، وقـال : صدوق ، وقال البزار : وقال أبو حامت 
  .مات بعد سنة مخسني ومائتني: ، وذكره ابن حبان يف الثقات وقال ثقة : اخلطيب 

كبـري مـن أهـل الـصناعة ، ذكـره : ال بأس به ، وقال ابـن عروبـة : وقال مسلمة : قلت 
  .)1(» ابن عدي يف الزهرة ، روى عنه خ أربعة وم مثانية 

امة وروح حممد بن معمر القيسي البصري البحراين ، عـن أيب أسـ ـ ع « :الذهبي وقال 
  .)2(» ، وعنه ع والبزار وابن صاعد 

» ّوكان صاحلا خـريا ، مـات بعـد اخلمـسني ومـائتني . ّوثقه النسائي « :الخزرجي وقال 
)3(.  

)9(  

  رواية أبي داود
  .ستعلم روايته من عبارة الشيخ حممد الكايف اآلتية

__________________  
  .467 ـ 9 / 466ذيب التهذيب ) 1(
  .99 / 3الكاشف ) 2(
  .360خالصة ذيب ذيب الكمال ) 3(
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  :ترجمته 
   :275سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاين املتوىف سنة : هو 
ّأحــد أئمــة الــدنيا فقهــا وعلمــا وحفظــا ونــسكا وورعــا وإتقانــا ، ممــن  « :الــسمعاني قــال 

ّمجـــع وصـــنف وذب عـــن الـــسنن وقمـــع مـــن خالفهـــا وانتحـــل ضـــدها ، تـــويف بالبـــصرة يف  شـــوال ّ
275 « )1(.  

ألـني أليب  :قال إبراهيم احلريب ملـا صـنف أبـو داود كتـاب الـسنن  « :ابن خلكان وقال 
  .)2(» .  ..داود احلديث كما ألني لداود احلديد

ّأبو داود االمام الثبت سيد احلفاظ  « :الذهبي وقال  ّ «)3(.  
  .)4(» ثبت حجة إمام عامل « : وقال 
ّه ، ذا جاللـــة وحرمـــة وصـــالح وورع ، حـــىت كـــان يـــشبه كـــان رأســـا يف الفقـــ« : وقـــال 

  .)5(» بشيخه االمام أمحد بن حنبل 
أبو داود كان : قال أمحد بن حممد بن ياسني اهلروي يف تاريخ هراة  « :السبكي وقال 

ّأحد حفاظ اإلسالم حلديث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وعللـه وسـنده ، يف أعلـى درجـة  ّ
  .الح والورع ، من فرسان احلديثالنسك والعفاف والص

  .أبو داود إمام أهل احلديث يف عصره بال مدافعة: وقال احلاكم أبو عبد اهللا 
أبــو داود االمــام املتقـدم يف زمانــه ، مل يــسبق إىل معرفتــه بتخــريج :  اخلــالل أبــوبكروقـال 

  .)6(» .  ..ّالعلوم وبصره مبواضعه ، رجل ورع مقدم
__________________  

  .السجستاين ـ ألنسابا) 1(
  .138 / 2وفيات األعيان ) 2(
  .591 / 2تذكرة احلفاظ ) 3(
  .390 / 1الكاشف ) 4(
  .54 / 2العرب ) 5(
  .295 / 2طبقات الشافعية ) 6(
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) 10(  

  رواية الفسوي 
حـــدثنا عبـــد اهللا عـــن إســـرائيل عـــن أيب « : رواه بـــسنده عـــن ســـيدنا أيب ذر حيـــث قـــال 

:  آخـذا حبلقـة بـاب الكعبـة وهـو يقـول أبـاذررأيـت : ش قـال ثه عن حنّإسحاق عن رجل حد
ّالغفاري ، ال أحدثكم إال مـا مسعـت رسـول أبوذر  أال وأنا ؟فمن عرفينأبوذر يا أيها الناس أنا  ّ

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  أيهــا النــاس إين قــد تركــت فــيكم الثقلــني  :مسعتــه وهــو يقــول : ّ
 بيـيت ، وأحـدمها أفـضل مـن اآلخـر ، كتـاب اهللا عـز وجـل ، كتاب اهللا عز وجل ، وعرتيت أهـل

ّولــن يفرتقــا حــىت يــردا علــي احلــوض ، وإن مثلهمــا كمثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن تركهــا 
  .)1(» غرق 

  :ترجمته 
   :277يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي املتويف سنة : هو 
بـو يوسـف بـن أيب معاويـة يعقوب بن سفيان بن جـوان الفارسـي ، أ « :ابن حجر قال 

  .الفسوي ، احلافظ
 وابــو عوانــة األســفرايين وابــن أيب داود.  ..وابــن خزميــة.  ..روى عنــه الرتمــذي والنــسائي

كان ممن مجـع وصـنف مـع الـورع والنـسك والـصالبة : وذكره ابن حبان يف الثقات ، وقال . ..
وقال أبو .  ..ل احلديث بفارسإمام أه :وقال احلاكم . ال بأس به: وقال النسائي . يف السنة

قدم علينا رجالن من نبالء الناس أحـدمها أو أرحلهمـا يعقـوب بـن سـفيان ، : زرعة الدمشقي 
  يعجز أهل العراق أن يروا مثله
__________________  

  .42 / 2املعرفة والتاريخ ) 1(
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  .)1(» .  ..رجال ، وكان حيىي يف التاريخ ينتخب منه ، وكان نبيال جليل القدر
االمـــام يعقــوب بـــن ســفيان الفـــسوي احلــافظ ، أحـــد أركـــان : وفيهــا  « :الـــذهبي وقــال 

ّاحلــديث ، وصــاحب املــشيخة والتــاريخ ، يف وســط الــسنة ، ولــه بــضع ومثــانون ســنة ، مســع أبــا 
  .)2(» عاصم وعبيد اهللا بن موسى وطبقتهما فأكثر 

ء ، مــنهم أبــو يوســف خــرج منهــا مجاعــة مــن العلمــا« :  يف الفــسوي ابــن األثيــروقــال 
يعقـوب بـن سـفيان بـن جــوان الفـسوي الفارسـي الكبـري االمــام املـشهور ، رحـل مـن الــشرق إىل 

  .)3(» .  ..ّالغرب ، ومسع أكثر وصنف ، مع الورع والنسك

)11(  

  رواية روح بن الفرج 
  .وستعلم روايته من عبارة الدواليب اآلتية

  :ترجمته 
   :282نباع املصري املتوىف سنة روح بن الفرج القطان أبو الز: هو 
يوسف بن عدي ، وعمرو بـن خالـد احلـراين : روى عن « : ابن حجر العسقالني قال 

  .، وسعيد بن عفري ، وأيب صاحل كاتب الليث عبد اهللا بن صاحل ، وحيىي بن بكري ، وغريهم
أبـو احملاملي ، والطحاوي ، وعلي بن حممد املصري ، وعبد اهللا بن إسـحاق ، و: وعنه 

  .العباس األصم ، والطرباين
__________________  

  .11 / 385ذيب التهذيب ) 1(
  .58 / 2العرب ) 2(
  .432 / 2اللباب ) 3(
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  .وكان من الثقات
ذاك رجـل ثقـة رفعـه : وقـال ابـن قديـد . ّكـان مـن أوثـق النـاس: قال الكنـدي يف املـوايل 

  .)1(» كان ثقة : اهللا بالعلم والصدق ، وقال اخلطيب 
  .)2(» روح بن الفرج املصري أبو الزنباع ، ثقة  « :الخزرجي وقال 
بكــسر الــزاي وســكون النــون : روح بــن الفــرج القطــان أبــو الزنبــاع  « :ابــن حجــر وقــال 

ولــه ] ومـائتني [ بعـدها موحـدة ، املـصري ، ثقـة مـن احلاديـة عــشرة ، مـات سـنة اثنتـني ومثـانني 
  .)3(» أربع ومثانون 

)12(  

  ود بن سليمان رواية دا
  .تعلم روايته من سند رواية العاصمي ، صاحب زين الفىت بتفسري سورة هل أتى

  :ترجمته 
  :أبو أمحد داود بن سليمان بن يوسف الغازي القزويين : هو 

داود بـــن ســـليمان بـــن يوســـف الغـــازي ، أبـــو أمحـــد القـــزويين ، شـــيخ  « :الرافعـــي قـــال 
ّإن عليا كان مـستخفيا يف داره مـدة مكثـه : ، ويقال اشتهر بالرواية عن علي بن موسى الرضا 

وله نسخة عنه يرويها أهل قزوين عن داود ، كإسحاق بـن حممـد وعلـي بـن حممـد بـن . بقزوين
  .)4(» .  ..مهرويه وغريمها

__________________  
  .3 / 297ذيب التهذيب ) 1(
  .118اخلالصة ) 2(
  .254 / 1تقريب التهذيب ) 3(
  .3 / 3التدوين ) 4(
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) 13(  

  رواية النسائي 
  .فراجع. تعلم روايته من سند رواية العاصمي

  :ترجمته 
  .303أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي الشافعي املتوىف سنة : هو 
النــسائي ، احلــافظ شــيخ اإلســالم أبــو عبــد الــرمحن القاضــي صــاحب  « :الــذهبي قــال 

  .)1(» .  ..ّة واإلتقان وعلو اإلسنادّالسنن ، برع يف هذا الشأن ، وتفرد باملعرف
وكــان إمامــا يف احلــديث ، .  ..أبــو عبــد الــرمحن النــسائي االمــام« : وقــال ابــن اجلــوزي 

  .)2(» ثقة ثبتا حافظا فقيها 
أبو عبد الرمحن النسائي القاضي ، احلـافظ االمـام شـيخ اإلسـالم ،  « :السيوطي وقال 

  .)3(» .  ..األعالم املشهورينأحد األئمة املربزين واحلافظ املتقنني و
  .)4(» .  ..أحد أئمة الدنيا يف احلديث.  ..االمام اجلليل « :السبكي وقال 

__________________  
  .242 / 2تذكرة احلفاظ ) 1(
  .131 / 6املنتظم ) 2(
  .147 / 1حسن احملاضرة ) 3(
  .84 / 2طبقات الشافعية ) 4(
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) 14(  

  رواية الباغندي 
  .حديث من عبارة ابن املغازيل املتقدمة يف الكتابتعلم روايته لل

  :ترجمته 
 أو 312 األزدي الواســــطي املتــــوىف ســــنة أبــــوبكرحممــــد بــــن حممــــد بــــن ســــليمان : هــــو 

313:   
كان كثري احلديث ، رحـل فيـه إىل األمـصار البعيـدة وعـين بـه العنايـة  « :الخطيب قال 

وكـــان فهمـــا حافظـــا .  ..ّدث ـــاالعظيمـــة ، وأخـــذ عـــن احلفـــاظ واألئمـــة ، وســـكن بغـــداد وحـــ
ورأيـت كافـة شـيوخنا حيتجـون .  ..ّعارفا ، وبلغين أن عامة ما حدث به كـان يرويـه مـن حفظـه

  .)1(» .  ..حبديثه وخيرجونه يف الصحيح
رجــل يف طلــب احلــديث إىل األمــصار البعيــدة وعــين بــه العنايــة  « :ابــن الجــوزي وقــال 

  .)2(» .  ..كان حافظا فهماالعظيمة ، وأخذ عن احلفاظ واألئمة ، و
قـال حممــد ابـن أمحــد .  ..ّاحلـافظ األوحـد حمــدث العـراق: الباغنــدي  « :الـذهبي وقـال 

  .)3(» هو ثقة ، لو كان باملوصل خلرجتم إليه ولكنه ينطرح عليكم : بن زهري 
  .)4(» .  ..كان حافظا يف احلديث « :السمعاني وقال 

__________________  
  .213 ـ 209 / 3 تاريخ بغداد) 1(
  .193 / 6املنتظم ) 2(
  .153 / 2وانظر العرب . تذكرة احلفاظ) 3(
  .الباغندي ـ األنساب) 4(



  نفحات االزهار................................................................................ 148

) 15(  

  رواية الدوالبي 
حـدثين روح بـن « : رواه بإسناده عن أيب الطفيل عامر بن واثلة ، حيـث قـال مـا نـصه 

نــا عبــد الكــرمي بــن هــالل ث:  بــن ســليمان أبــو ســعيد اجلعفــي قــال حــدثنا حيــىي: الفــرج ، قــال 
مسعـت رسـول : أخـربين أبـو الطفيـل عـامر بـن واثلـة قـال : اجلعفي ، أنه مسع أسـلم املكـي قـال 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ركبها جنا ومـن تركهـا غـرق  :ّ
 «)1(.  

  :ترجمته 
   :320ىف سنة أبو بشر حممد بن أمحد األنصاري الدواليب املتو: هو 
 حممد بن إبراهيم املقـري ، وأبـو القاسـم سـليمان أبوبكر: روى عنه  « :السمعاني قال 

بــن أمحــد بــن أيــوب الطــرباين ، وأبــو حممــد احلــسن بــن رشــيق العــسكري ، وأبــو حــامت حممــد بــن 
  .)2(» حبان التميمي البسيت ، وأبو أمحد عبد اهللا بن عدي اجلرجاين وغريهم 

ولــه تــصانيف .  ..كــان عاملــا باحلــديث واألخبــار والتــواريخ.  .. «:ابــن خلكــان وقــال 
مفيدة يف التاريخ ومواليد العلماء ووفيام ، واعتمد عليـه أربـاب هـذا الفـن يف النقـل ، وأخـربوا 
عنــه يف كتــبهم ومـــصنفام املــشهورة ، وباجلملــة ، فقـــد كــان مــن األعـــالم يف هــذا الــشأن ممـــن 

  .)3(» .  ..ليفيرجع إليه ، وكان حسن التأ
__________________  

  .76 / 1الكىن واألمساء ) 1(
  .الدواليب ـ األنساب) 2(
  .474 / 3وفيات األعيان ) 3(
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) 16(  

  رواية أبي القاسم البجلي 
  .تعلم روايته من رواية ابن األبار

  :ترجمته 
. احلــسن بــن حممــد بــن بــشر داود بــن حيــىي بــن ســامل أبــو القاســم البجلــي الكــويف: هــو 

ّقدم بغداد وحدث ا عن أمحد بـن موسـى بـن إسـحاق احلمـار ، وعلـي بـن احلـسني بـن عبيـد 
  .بن كعب ، وعبد السالم بن احلسني بن مالك الكوفيني

وذكــر ابــن الــثالج . ّروى عنــه حممــد بــن املظفــر ، والــدارقطين ، وأبــو القاســم بــن الــثالج
  .)1( » 322أنه نزل باب احملول ومسع منه يف سنة 

)17(  

  رواية ابن مهرويه 
  .تعلم روايته من سند رواية العاصمي يف زين الفىت

  :ترجمته 
   :355أبو احلسن علي بن حممد بن مهرويه القزويين املتوىف سنة : هو 

__________________  
  .418 / 7تاريخ بغداد ) 1(
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قريـة ّوأبـو احلـسن علـي بـن حممـد بـن مهرويـه القـزويين ، حـدث يف ال« : الـسمعاني قال 
  . ..ببغداد واجلبال عن حيىي بن عبدك القزويين وداود بن سليمان الغازي

  . ..ذكره أبو الفضل صاحل بن حممد أمحد احلافظ يف طبقات أهل مهدان وقال
» ّكــان يأخــذ علــى نــسخة علــي بــن موســى الرضــا ، وكــان شــيخا مــسنا وحملــه الــصدق 

)1(.  
ّ اخلطيــب أنــه حــدث ببغــداد أبــوبكر وذكــر« :  يف تــاريخ قــزوين ، قــال الرافعــيوذكــره 

 335مسند علي بن موسى الرضا عن داود بن سليمان الغازي ، وتويف سنة .  ..323سنة 
  .)2(» وقد نيف على املائة ومل يكن له ولد ذكر 

)18(  

  رواية ميمون بن إسحاق 
  .ّعلم روايته من عبارة احلاكم النيسابوري السالفة يف حملها

  :ترجمته 
   :351بن إسحاق أبو حممد الصواف املتويف سنة ميمون : هو 
ميمون بن إسحاق بـن احلـسن بـن علـي بـن سـليمان بـن منـصور بـن  « :الخطيب قال 

ّعيــسى ، أبــو حممــد الــصواف مــوىل حممــد بــن احلنفيــة ، مســع أمحــد بــن عبــد اجلبــار العطــاردي ، 
  .واحلسن بن الفضل بن السمج البوصرائي ، وأمحد بن هارون الربدجيي

أبـــو احلـــسن بـــن رزقويـــه ، وعلـــي بـــن أمحـــد بـــن احلمـــامي املقـــري ، وأبـــو : ثنا عنـــه حـــد
  احلسني بن الفضل ، وعلي وعبيد اهللا ابنا أمحد بن حممد الرزاز ، وأبو علي بن

__________________  
  .القزويين ـ األنساب) 1(
  .416 / 3التدوين يف ذكر علماء قزوين ) 2(
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  .)1(» وكان صدوقا . شاذان

)19(  

  رواية المقدسي 
  :ّرواه مطهر بن طاهر املقدسي يف تارخيه مرسال حيث قال و

ّروى أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال «  مثـل أهـل بيـيت مثـل سـفينة نـوح مـن ركـب : ّ
  .)2(» ّفيها جنا ومن ختلف عنها هلك 

  :ترجمته 
  .355ّمطهر بن طاهر املقدسي املؤرخ املتوىف سنة : هو 
مـؤرخ ، مـن آثـاره البـدء والتـاريخ ، : مطهر بن طاهر املقدسـي  « :ة عمر رضا كالقال 

  .)3(» يف ستة أجزاء 

)20(  

  رواية ابن عدي 
  :» احلسن بن أيب جعفر اجلفري « قال الذهيب برتمجة 

  عمرو بن : من ذلك وذكره ابن عدي فأورد له مجلة عن أيب الزبري وغريه ، ف« 
__________________  

  .211 / 13 تاريخ بغداد) 1(
  .22 / 3البدء والتاريخ ) 2(
  .159 / 8االعالم للزركلي :  ، وانظر 249 / 12معجم املؤلفني ) 3(
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ّأن النــيب صــلى : ســفيان ، حــدثنا احلــسن بــن أيب جعفــر عــن أيــوب ، عــن أيب قالبــة عــن أنــس 
بنائنـا خـري مـن حنن خـري مـن أبنائنـا ، وأبناؤنـا خـري مـن أبنـائهم ، وأبنـاء أ: ّاهللا عليه وسلم قال 

  .أبناء أبنائهم
مسلم بن إبراهيم ، حدثنا احلسن بن أيب جعفر ، حدثنا ابن جـدعان ، عـن سـعيد بـن 

ّمثل أهل بييت مثـل سـفينة نـوح مـن ركـب فيهـا جنـا ومـن ختلـف : املسيب ، عن أيب ذر مرفوعا 
  . ..ّ ومن قاتلهم ـ فكأمنا قاتل مع الدجالويف لفظعنها غرق ومن قاتلنا ـ 

  .)1(» ّوهو عندي ممن ال يتعمد الكذب : ل ابن عدي وقا

  :ترجمته 
أبو أمحد عبد اهللا علي بن حممد اجلرجاين ، املعروف بـابن القطـان ، املتـوىف سـنة : وهو 

365.  
كان حـافظ عـصره ، رحـل إىل اإلسـكندرية ومسرقنـد ودخـل الـبالد  « :السمعاني وقال 

  .)2(»  زمانه مثله وأدرك الشيوخ ، كان حافظا متقنا مل يكن يف
 كــان أمحــد األعــالم.  ..ابــن عــدي االمــام احلــافظ الكبــري أبــو أمحــد « :وقــال الــذهبي 

كـان : ّوهو املصنف يف الكالم على الرجال عارفا بالعلل ، قـال أبـو القاسـم ابـن عـساكر . ..
ال ّسألت الدار قطين أن يصنف كتابا يف الـضعفاء فقـ: قال محزة السهمي . ثقة على حلن فيه

قــال محــزة .  ..فيــه كفايــة يــزاد عليــه: بلــى ، قــال :  فقلــت ؟ألــيس عنــدك كتــاب ابــن عــدي: 
كان عدمي النظـري : قال اخلليلي .  ..كان حافظا متقنا مل يكن يف زمانه أحد مثله: السهمي 

  .حفظا وجاللة
زر : فقـال  ؟ابـن عـدي أو ابـن قـانع: ّأيهما أحفـظ : سألت عبد اهللا بن حممد احلافظ 

  .يص ابن عدي أحفظ من عبد الباقي بن قانعقم
__________________  

  .4821ميزان االعتدال ) 1(
  .اجلرجاين ـ األنساب) 2(
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مل أر أحــدا مثــل أيب أمحــد : ومسعــت أمحــد بــن أيب مــسلم احلــافظ يقــول : قــال اخلليلــي 
:  قـال يل  وكان أمحد قد لقي الطرباين وأبـا أمحـد احلـاكم وقـد؟بن عدي وكيف فوقه يف احلفظ

  .)1(» .  ..كان حفظ هؤالء تكلفا وحفظ ابن عدي طبعا ، زاد معجمه على ألف شيخ
هـو أحــد : قـال ابــن قاضـي شــهبة .  ..ابــن عـدي احلـافظ الكبــري « :ابــن العمـاد وقـال 

  .)2(» .  ..األئمة األعالم وأركان اإلسالم ، طاف البالد يف طلب العلم ، ومسع الكبار

)21(  

  رواية القطيعي 
  .علم روايته حلديث السفينة من عبارة احلاكم وغريه

  :ترجمته 
  .368أمحد بن جعفر بن محدان القطيعي املتوىف سنة : وهو 

مســع إبـراهيم بـن إســحاق وإسـحاق بـن احلــسن احلـربيني ، وبـشر بــن  « :قـال الخطيـب 
وكــان . ّموســى ، وأبــا العبــاس الكــدميي ، وأبــا مــسلم الكجــي ، وعبــد اهللا بــن أمحــد ابــن حنبــل

  .كثري احلديث
روى عــن عبــد اهللا بــن أمحــد املــسند والزهــد والتــاريخ واملــسائل وغــري ذلــك ، مل نــر أحــدا 

  .)3(» امتنع من الرواية عنه وال ترك االحتجاج به 
__________________  

  .143 / 3تذكرة احلفاظ ) 1(
  .51 / 3شذرات الذهب ) 2(
  . باختصار74 ـ 73 / 4تاريخ اخلطيب ) 3(
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  .)1(» وكان مكثرا .  .. أمحد بن جعفرأبوبكرّواحملدث املشهور  « :السمعاني ال وق
  .)2(» وكان شيخا صاحلا .  ..مسند العراق « :الذهبي وقال 

)22(  

  رواية ابن السقاء
  .علم روايته حلديث السفينة من عبارة ابن املغازيل

  :ترجمته 
   :373 أو سنة 371 سنة ّعبد اهللا بن حممد بن السقاء الواسطي املتوىف: هو 
: روى عنــه .  ..ّابــن الــسقاء احلــافظ االمــام حمــدث واســط أبــو حممــد « :الــذهبي قــال 

وأبــو نعــيم .  ..الــدارقطين ، وأبــو الفــتح يوســف القــواس ، وأبــو العــالء حممــد بــن علــي القاضــي
  .االصفهاين ، وآخرون

ّ ابــن الــسقاء كتابــا وإمنــا مل تــر مــع: مسعــت ابــن املظفــر والــدارقطين يقــوالن : قــال العــالء 
ّابن السقاء من أئمة الواسـطيني : ّوقال علي بن حممد الطيب اجلاليب يف تارخيه . ّحدثنا حفظا

  .373واحلفاظ املتقنني ، تويف يف مجادى اآلخرة سنة 
هــو مــن مزينــة : ســألت احلــافظ مخيــسا اجلــوزي عــن ابــن الــسقاء فقــال : قــال الــسلفي 

 لـه ، مـن وجـوه الواسـطيني وذوي الثـروة واحلفـظ ، رحـل بـه أبـوه ّمضر ومل يكن سـقاء بـل لقـب
ّفأمسعه من أيب خليفة وأيب يعلى وابن زيدان البجلي واملفـضل بـن اجلنـدي ، وبـارك اهللا يف سـنه 

  .وعلمه
__________________  

  .القطيعي ـ األنساب) 1(
  .368حوادث سنة  ـ العرب) 2(
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ـــه أملـــى حـــديث الطـــري  ـــوا بـــه وأقـــاموه وغـــسلوا  فلـــم حن)1(واتفـــق أن تملـــه نفوســـهم ، فوثب
ّموضعه ، فمضى ولزم بيته ، فكان ال حيدث أحدا من الواسطيني ، فلذا قل حديثه عنـدهم ،  ّ

  .)2(» حدثين ذلك شيخنا أبو احلسن املغازيل . 371تويف سنة 
ّكــان فهمــا حافظــا ، ورد بغــداد فحــدث ــا جمالــسه كلهــا مــن  « :ابــن الجــوزي وقــال  ّ

مـا رأينــا معـه كتابــا إمنـا حــدثنا حفظــا ، : حبــضرة ابـن املظفــر والـدارقطين ، وكانــا يقــوالن حفظـه 
 )3(ّوما أخذنا عليه خطأ يف شيء ، غري أنه حدث عن أيب يعلى حبديث يف القلب منه شـيء 

فلمـــا عـــدت إىل واســط أخربتـــه ، فـــأخرج احلــديث وأصـــله خبـــط : ، قــال أبـــو العـــالء الواســطي 
  .)4(» الضيب 

  .)5(» .  ..كان حافظا من كرباء أهل واسط وأويل احلشمة « :ابن العماد  وقال

)23(  

  رواية الدارقطني 
  ّوممن رواه احلافظ الدارقطين ، كما ال خيفى على من راجع بعض األسانيد ،

__________________  
»  فأكـل معـه 7لـي سـيدنا ع معـي هـذا الطـري ، فجـاءأللهم ائتين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل «  : 6قوله ووه) 1(

أمحد والرتمذي والنسائي والطرباين والدارقطين وأبـو نعـيم واحلـاكم  :ممن أخرجه حيح ال مرية فيه ، ووهذا حديث ص
  .ّوسيقدم إىل الطبع إن شاء اهللا.  ..وهذا احلديث أيضا من أحاديث موسوعتنا . ..واخلطيب

  .965 / 3تذكرة احلفاظ ) 2(
 احلديث هو حديث الطري الذي ذكرناه يف اهلامش املتقـدم ، ومـا ذا نفعـل بقلـب ابـن الظاهر أن املراد من هذا) 3(

اجلــوزي الــذي طبــع اهللا عليــه ، فلــم يــتمكن مــن قبــول أحاديــث فــضائل أهــل البيــت علــيهم الــصالة والــسالم وحــاول 
ّــ وقــد تقــدم يف جملد حــديث الثقلــني !؟الطعــن فيهــا ، مهمــا وجــد إىل ذلــك ســبيال عنــه يف حــديث ط) قــسم الــسند ( ّ

  .الثقلني وقد أخرجه مسلم وغريه
  .123 / 7املنتظم ) 4(
  .81 / 3شذرات الذهب ) 5(
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  :ما لفظه ) علله ( قد جاء يف وكرواية احلافظ ابن األبار ، 
ّوســئل عــن حــديث حــنش بــن املعتمــر عــن أيب ذر عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم «  ّ :

ّهللا وعــرتيت أهــل بيــيت ، ولــن يتفرقــا حــىت يــردا علــي أيهــا النــاس إين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب ا
  .احلوض ، ومثلهما مثل سفينة نوح من ركب فيها جنا

يرويــه أبــو إســحاق الــسبيعي عــن حــنش ، قــال ذلــك األعمــش ويــونس ابــن أيب : فقــال 
إسحاق ومفضل بن صاحل ، وخالفهم إسـرائيل فـرواه عـن أيب إسـحاق عـن رجـل عـن حـنش ، 

  .)1(» ئيل والقول عندي قول إسرا

  :ترجمته 
   :385أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين املتوىف سنة : وهو 
احلــافظ الكبــري ، أســتاذ هــذه الــصناعة وقبلــه مبــدة وبعــده إىل زماننــا  « :ابــن كثيــر قــال 

ّهذا ، مسع الكثري ومجع وصنف وألف وأجاد وأفاد وأحسن النظر والتعليـل واالنتقـاد واالعتقـاد  ّ
ه ونــــسيج وحــــده وإمــــام دهــــره يف أمســــاء الرجــــال وصــــناعة التعليــــل واجلــــرح ، وكــــان فريــــد عــــصر

مل يـــــر : قـــــال احلـــــاكم أبـــــو عبـــــد اهللا النيـــــسابوري .  ..والتعـــــديل وحـــــسن التـــــصنيف والتـــــأليف
  .)2(» .  ..الدارقطين مثل نفسه

انفـرد باالمامـة يف علـم احلـديث يف .  ..كان عاملـا حافظـا فقيهـا « :وقال ابن خلكان 
  .)3(» .  .. ينازعه يف ذلك أحد من نظرائهعصره ، ومل

صـار : ذكـره احلـاكم فقـال .  ..احلـافظ املـشهور صـاحب التـصانيف « :الـذهبي وقال 
كـان فريـد : وقـال اخلطيـب  . ..ّأوحد عصره يف احلفظ والفهم والورع وإماما يف القـراء والنحـاة

الـدارقطين :  الطيـب الطـربي وقال القاضي أبو.  ..عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته
  .)4(» أمري املؤمنني يف احلديث 

__________________  
  .236 / 6العلل للدارقطين ) 1(
  .317 / 11تاريخ ابن كثري ) 2(
  .459 / 2وفيات األعيان ) 3(
  .385حوادث  ـ العرب) 4(
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) 24(  

  رواية محمد بن المظفر البغدادي 
  .ابن املغازيل املتقدمة يف الكتابعلم روايته حلديث السفينة من عبارة 

  :ترجمته 
   :397حممد بن املظفر بن موسى أبو احلسني البغدادي املتوىف سنة : هو 

قـــال .  ..ّاحلـــافظ االمـــام الثقـــة أبـــو احلـــسني البغـــدادي حمـــدث العـــراق « :الـــذهبي قـــال 
عــن ابــن كتــب الــدارقطين  :وقــال الربقــاين . كــان ابــن املظفــر فهمــا حافظــا صــادقا: اخلطيــب 

  .)1(» .  ..املظفر ألف حديث
احلــــافظ البغــــدادي ، رحــــل إىل األمــــصار وبــــرع يف علــــم احلــــديث  « :الــــصفدي وقــــال 
  .)2(» اتفقوا على فضله وصدقه وثقته .  ..ومعرفة الرجال
  .)3(» .  ..احلافظ االمام الثقة « :السيوطي وقال 
أمحد بن علي احملتسب ، كان حافظا فهما صادقا مكثرا ، أخربين  « :الخطيب وقال 

كــان حممــد بــن املظفــر ثقــة أمينــا مأمونــا حــسن احلفــظ ، : حــدثنا حممــد بــن أيب الفــوارس قــال 
وانتهـى إليــه احلــديث وحفظــه وعلمــه وكــان قـدميا ينتقــى علــى الــشيوخ ، وكــان مقــدما عنــدهم ، 

  .)4(» وكان ثقة مأمونا حسن احلفظ : قال العتيقي 
__________________  

  .980 / 4ة احلفاظ تذكر) 1(
  .34 / 5الوايف بالوفيات ) 2(
  .390: طبقات احلفاظ ) 3(
  .264 ـ 262 / 3تاريخ بغداد ) 4(
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) 25(  

  رواية أبي مليل الكوفي 
وعلـــم روايـــة أيب مليـــل الكـــويف حـــديث الـــسفينة مـــن عبـــارة الطـــرباين يف املعجـــم الـــصغري 

  .املتقدمة سابقا يف الكتاب

  :ترجمته 
  .د العزيز أبو مليل الكاليب الكويفحممد بن عب: هو 
ّقـدم بغـداد وحـدث ـا عــن أبيـه وعـن أيب كريـب حممـد بـن العــالء ،  « :الخطيـب قـال 

 الشافعي وعلي بن إبـراهيم بـن أبوبكرروى عنه عبد الصمد بن علي الطسيت وجعفر اخللدي و
  . ..ّمحاد القاضي

سـألت الـدارقطين  : مسعت محـزة بـن يوسـف قـال: حدثين علي بن حممد بن نصر قال 
  .)1(» ثقة : عن حممد بن عبد العزيز بن حممد بن ربيعة الكاليب أيب مليل الكويف فقال 

أبو مليل حممـد بـن عبـد العزيـز بـن حممـد بـن ربيعـة الكـاليب ، عـن  « :ابن ماكوال وقال 
  .)2(» أبيه عن الوليد بن عقبة الشيباين وحيىي بن آدم 

__________________  
  .353 ـ 352 / 2خ بغداد تاري) 1(
  .289 / 7اإلكمال ) 2(
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) 26(  

  رواية سجادة البغدادي 
  .علم روايته من عبارة الطرباين يف املعجم الصغري السالفة الذكر يف حملها من الكتاب

  :ترجمته 
  .احلسني بن أمحد بن منصور أبو عبد اهللا شيخ احلافظ الطرباين: هو 

الرتمجـــاين وعبيـــد اهللا بـــن عمـــر القـــواريري وأيب ّحـــدث عـــن إبـــراهيم  « :الخطيـــب قـــال 
» وكـان ال بـأس بـه  . ..ّمعمر اهلزيل وعبد اهللا بن داهر الرازي ، روى عنه أبو القاسـم الطـرباين

)1(.  

)27(  

  رواية أبي ذر الهروي 
  .تعلم روايته من سند رواية احلافظ ابن األبار

  :ترجمته 
  .)2( 434 سنة عبد بن أمحد بن حممد األنصاري املتوىف: هو 

__________________  
  .4 ـ 3 / 8تاريخ بغداد ) 1(
  .تبعنا يف االسم وتاريخ الوفاة الذهيب يف تذكرة احلفاظ) 2(
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كــان ثقـــة  :قــال اخلطيـــب .  ..اهلــروي االمــام العالمـــة احلــافظأبـــوذر  « :الــذهبي قــال 
اهــدا ورعــا عاملــا ســخيا ال زأبــوذر كــان : وقــال عبــد الغــافر يف تــاريخ نيــسابور .  ..ّضـابطا دينــا

ـــــار مـــــشيخة احلـــــرم ، مـــــشارا إليـــــه يف التـــــصوف ، خـــــرج علـــــى  ّيـــــدخر شـــــيئا ، وصـــــار مـــــن كب ّ
  .)1(» .  ..الصحيحني خترجيا حسنا ، وكان حافظا كثري الشيوخ

  .)2(» كان ثقة ضابطا فاضال  « :ابن الجوزي وقال 
  .)3(» .  ..خ احلرماهلروي املكي ، شيأبوذر احلافظ  « :تقي الدين الفاسي وقال 

)28(  

  رواية الجوهري 
  .ستعلم روايته من عبارة القاضي األنصاري

  :ترجمته 
   :454أبو حممد احلسن بن علي اجلوهري املتوىف سنة : هو 
بغدادي ثقة مكثر ، أصـله مـن شـرياز وولـد ببغـداد ، ومسـع أبـا بكـر  « :ابن األثير قال 

  .القطيعي وأبا عمرو بن حيويه وغريمها
   حممد بن عبد الباقيأبوبكر اخلطيب ، والقاضي أبوبكر: ى عنه رو

__________________  
  .1103 / 3تذكرة احلفاظ ) 1(
  .115 / 8املنتظم ) 2(
  .539 / 5العقد الثمني ) 3(
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  .األنصاري وغريمها
  .)1( » 454 وتويف يف ذي القعدة سنة 363ولد يف شعبان سنة 

كتبنا عنه وكان ثقة أمينـا كثـري الـسماع ، وهـو « :  بعد أن ذكر شيوخه الخطيبوقال 
  .)2(» .  ..شريازي األصل
  .)3(» وكان ثقة أمينا  « :ابن الجوزي وقال 
 ـ وأبو حممد اجلـوهري احلـسن بـن علـي الـشريازي مث البغـدادي املقنعـي « :الذهبي وقال 

احلــديث ، وأملــى ّانتهــت إليــه علــو الروايــة يف :  ـ ّألنــه كــان يتطــيلس ويلفهــا مــن حتــت حنكــه
  .)4(» جمالس كثرية ، وكان صاحب حديث 

)29(  

  رواية القضاعي 
ّأخربنــا عبــد الــرمحن بــن أيب العبــاس املــالكي ، أنبــأ أمحــد بــن إبــراهيم بــن « : رواه بقولــه 

 ثنــا علــي بــن عبــد العزيــز ، ثنــا مــسلم بــن إبــراهيم ، ثنــا احلــسن بــن أيب جعفــر عــن أيب جــامع ،
ّجبري عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم الصهباء ، عن سعيد بن  مثـل : ّ

  .ّأهل بييت مثل سفينة نوح من ركب فيها جنا ومن ختلف عنها غرق
 علــي بـن زيــد عـن سـعيد بــن املـسيب عــن ـذا اإلسـناد عــن احلـسن بــن أيب جعفـر عـنو

ّأيب ذر قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ســفينة نــوح مــن ركــب مثــل أهــل بيــيت مثــل : ّ
  ّفيها جنا ومن ختلف عنها غرق ، ومن قاتلنا يف آخر الزمان 

__________________  
  .313 / 1اللباب ) 1(
  .393 / 7التاريخ ) 2(
  .127 / 8املنتظم ) 3(
  .231 / 3العرب ) 4(
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  .فكأمنا قاتل مع الدجال
هيم الكنــاين وأنــاه أبــو علــي احلــسن بــن خلــف الواســطي ، نــا أبــو حفــص عمــر بــن إبــرا

هـو  ـ املقري ، نا أبـو حممـد عبـد اهللا بـن سـليمان القاضـي ، نـا حممـد بـن علـي الـوراق نـا مـسلم
  .بإسناده مثله ـ ابن ابراهيم

ا القاضـي أبـو طـاهر ، نـا حممـد بـن عثمـان ـ هـو أنـا حممـد بـن احلـسني النيـسابوري ، أنـ
 ، عـن علـي بـن زيـد عـن سـعيد ابن أيب سويد ـ نا مسلم بن إبراهيم ، نـا احلـسن بـن أيب جعفـر

ّبــن املــسيب عــن أيب ذر قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  إن مثــل أهــل بيــيت مثــل : ّ
  .)1(» ّسفينة نوح من ركب فيها جنا ومن ختلف عنها غرق 

  :ترجمته 
القاضي أبو عبد اهللا حممد بن سـالمة بـن جعفـر القـضاعي ، الفقيـه قاضـي مـصر : هو 

  .454، املتوىف سنة 
  :أنظر . وأثىن عليه مرتمجوه. ّوثقه السلفي وغريه

  .150 / 4طبقات السبكي  ـ 1
  .227 / 1حسن احملاضرة  ـ 2
  .233 / 3العرب  ـ 3
  .349 / 3وفيات األعيان  ـ 4

)30(  

  رواية أبي غالب النحوي 
  .ّعلم روايته من عبارة ابن املغازيل املتقدمة يف حملها

__________________  
  .275 ـ 273 / 2 الشهاب مسند) 1(
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  :ترجمته 
   :462أبو غالب حممد بن أمحد بن سهل النحوي املتوىف سنة : هو 
ــافعي قــال  وفيهــا تــويف االمــام اللغــوي أبــو غالــب بــن بــشران الواســطي احلنفــي ،  « :الي

  .)1(» ويعرف بابن اخلالة 
محــد بــن وأبــو غالــب بــن بــشران الواســطي صــاحب اللغــة حممــد بــن أ « :الــذهبي وقــال 

سـهل املعــدل احلنفـي ، ويعــرف بــابن اخلالـة ، ولــه اثنتـان ومثــانون ســنة ، ومل يكـن بــالعراق أعلــم 
  .)2(» منه باللغة ، روى عن أمحد بن عبيد بن بريي وطبقته 

  .)3(» وكان عاملا باألدب وانتهت إليه الرحلة يف اللغة  « :ابن الجوزي وقال 
ئمـة املعـروفني ، جـامع أشـتات العلـوم ، قـرن أحـد األ: قال يـاقوت  « :السيوطي وقال 

ّبني الدراية والفهم والرواية وشدة العناية ، صاحب حنو ولغة وحديث وأخبار ودين وصـالح ، 
 ّوإليــه كانــت الرحلــة يف زمانــه وهــو عــني وقتــه وأوانــه ، وكــان مــع ذلــك ثقــة ضــابطا حمــررا حافظــا

ّوكان مكثرا حسن احملاضرة إال أنه ال ينتفع . ..   .)4(» .  ..به أحد ، وكان معتزلياّ

)31(  

  رواية أبي الوليد الباجي 
  .تعلم روايته من رواية احلافظ ابن األبار

__________________  
  .86 / 3مرآة اجلنان ) 1(
  .250 / 3العرب ) 2(
  .259 / 8املنتظم ) 3(
  .26 / 1بغية الوعاة ) 4(
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  :ترجمته 
   :474د القرطيب املتوىف سنة أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعي: هو 
.  ..الباجي احلافظ العالمة ذو الفنون ، أبو الوليد سليمان بن خلـف « :الذهبي قال 

وأبـو عبـد اهللا  ـ ومهـا أكـرب منـه ـ  اخلطيـب وأبـو عمـرو بـن عبـد الـربأبـوبكرروى عنـه احلافظـان 
  .)1(» . .. ما رأيت مثل أيب الوليد الباجي: وقال أبو علي بن سكرة .  ..احلميدي

ــــن خلكــــان وقــــال  وهــــو أحــــد أئمــــة .  ..ّكــــان مــــن علمــــاء األنــــدلس وحفاظهــــا « :اب
  .)2(» .  ..املسلمني

ّ فقيهـــا نظــارا حمققـــا روايــة حمـــدثا يفهـــم ;كـــان أبـــو الوليــد  « :القاضـــي عيــاض وقــال 
 صيغة احلديث ورجاله ، متكلما أصـوليا فـصيحا شـاعرا مطبوعـا حـسن التـأليف مـتقن املعـارف

هــو : لت عنـه شـيخنا قاضـي قـضاة الـشرق أبــا علـي الـصديف احلـافظ صـاحبه فقـال يل سـأ. ..
  .)3(» .  ..أمحد أئمة املسلمني ال يسئل عن مثله ، ما رأيت مثله

)32(  

  رواية أبي العباس العذري 
  .تعلم روايته من رواية احلافظ ابن األبار

__________________  
  .1178 / 3تذكرة احلفاظ ) 1(
  .408 / 2 األعيان وفيات) 2(
  .802 / 4ترتيب املدارك ) 3(
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  :ترجمته 
 478أبو العباس أمحد بن عمر بـن أنـس العـذري املعـروف بالـدالئي املتـوىف سـنة : هو 

:  
كان حافظا حمدثا متقنا ، مات يف شعبان ولـه مخـس ومثـانون سـنة  « :ابن العماد قال 

 فتخـرج بـه ، وروى أباذرأعوام وصحب هو ، حج سنة مثان وأربعمائة مع أبويه فجاوروا مثانية 
ومـن جاللتـه أن إمـامي األنـدلس ابـن عبـد الـرب وابـن حـزم . عن أيب احلسن بن جهـضم وطائفـة
  .)1(» رويا عنه ، وله كتاب دالئل النبوة 

.  ..تويف احلافظ املتقن أبو العبـاس أمحـد بـن عمـر األندلـسي: وفيها  « :اليافعي وقال 
 «)2(.  

  .)3(» .  ..ّكان حافظا حمدثا متقنا«  :الذهبي وقال 
االمــام الفقيــه احملــدث الروايــة العــامل اجلليــل القــدر  « :محمــد بــن محمــد مخلــوف وقـال 

ّوعنـه مـن ال يعـد كثـرة ، مـنهم ابـن .  ..ّالشهري الذكر ، مسع من أيب ذر اهلروي البخاري مرات
  .)4(» .  ..عبد الرب وروى عنه أبو علي الصديف صحيح مسلم

)33(  

  رواية شيرويه الديلمي 
  :باللفظ اآليت ) الفردوس ( رواه يف 

__________________  
  .357 / 3شذرات الذهب ) 1(
  .122 / 3مرآة اجلنان ) 2(
  .290 / 3العرب ) 3(
  .121/ شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ) 4(
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ق ، ومثـل بـاب ّمثل أهل بييت كمثل سفينة نوح من ركبهـا جنـا ومـن ختلـف عنهـا غـر « 
  .)1(» حطة يف بين إسرائيل 

  :ترجمته 
   :509أبو شجاع شريويه بن شهردار الديلمي اهلمداين املتوىف سنة : هو 
وفيهــا تــويف أبــو شــجاع الــديلمي اهلمــداين احلــافظ «  : 509 يف حــوادث اليــافعيقــال 

  .)2(» صاحب كتاب الفردوس وتاريخ مهدان 
ر بـن شـريويه بـن فنـا خـسرو ، احلـافظ أبـو شـجاع شريويه بن شهردا « :السبكي وقال 

مـات .  ..الديلمي مؤرخ مهدان ومـصنف كتـاب الفـردوس ، ولـد سـنة مخـس وأربعـني وأربعمائـة
  .)3(» يف تاسع شهر رجب سنة تسع ومخسمائة 

ّاحملــدث احلــافظ ، مفيــد مهــدان ومــصنف تارخيهــا ، ومــصنف كتــاب  « :الــذهبي وقــال 
  .)4(» .  ..الفردوس

وأبو شجاع شريويه بن شهردار بن شريويه الـديلمي اهلمـداين احلـافظ ، « : يضا وقال أ
  .)5(» ّوكان صلبا يف السنة .  ..صاحب كتاب الفردوس وتاريخ مهدان وغري ذلك

ّكـان حمـدثا واسـع : ذكره ابن الصالح فقال .  ..اهلمداين احلافظ « :ابن العماد وقال 
ّ يف الـسنة قليـل الكـالم صـنف تـصانيف اشـتهرت عنـه الرحلة حسن اخللق واخللق ، ذكيا صـلبا

  .)6(» .  ..، منها كتاب الفردوس
__________________  

  .423 / 4فردوس األخبار ) 1(
  .198 / 3مرآة اجلنان ) 2(
  .112 ـ 111 / 7طبقات الشافعية ) 3(
  .53 / 4تذكرة احلفاظ ) 4(
  .19 ـ 18 / 4العرب ) 5(
  .24 / 4شذرات الذهب ) 6(
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) 34(  

  رواية أبي علي بن سكرة الصدفي 
  .تعلم روايته من رواية احلافظ ابن األبار

  :ترجمته 
أبــو علــي حــسني بــن حممــد بــن خــرية بــن حيــون القاضــي ، املعــروف بــابن ســكرة : هــو 

   :514الصديف املتوىف سنة 
بــــرع يف احلــــديث وفنونــــه .  ..واحلــــافظ الكبــــري أبــــو علــــي بــــن ســــكرة « :اليــــافعي قــــال 

  .)1(» .  ..تصانيفوصنف ال
إمــام عـــصره يف علـــم احلـــديث وآخـــر أئمتـــه يف األنـــدلس ، كـــان  « :ابـــن فرحـــون وقــال 

ومسـع مـن خالئـق مـن األئمـة .  ..حافظا للحديث وأمساء رجالـه وعللـه ، وكـان إمامـا يف الفقـه
ّوكان موصوفا بالعلم والدين والعفة والصدق.  ..يطول ذكرهم ّ..  . «)2(.  
بـــرع يف احلـــديث وفنونـــه .  ..أبـــو علـــي بـــن ســـكرة احلـــافظ الكبـــريو « :الـــذهبي وقـــال 

  .)3(» .  ..وصنف التصانيف
__________________  

  .210 / 3مرآة اجلنان ) 1(
  .330 / 1الديباج املذهب ) 2(
  .32 / 4العرب ) 3(
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) 35(  

  رواية أحمد بن أبي جمرة
  .تعلم روايته من سند رواية احلافظ ابن األبار

  :ترجمته 
   :533أبو العباس أمحد بن عبد امللك بن أيب مجرة املرسي ، املتوىف سنة : هو 
  .أبو العباس أمحد بن عبد امللك بن أيب مجرة املرسي « :الذهبي قال 

  .)1(» روى عن مجاعة وانفرد باإلجازة عن أيب عمرو الداين 
  :وانظر 

  .102 / 4شذرات الذهب 
  . وغريمها261 / 3ومرآة اجلنان 

)36(  

  ية زاهر بن طاهرروا
  .علم روايته من عبارة صدر الدين احلموئي املتقدمة

  :ترجمته 
   :533زاهر بن طاهر بن حممد أبو القاسم الشحامي املستملي املتوىف سنة : هو 

__________________  
  .91 / 4العرب ) 1(
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ّرجـــل يف طلــب احلـــديث وعمــر ، وكـــان مكثــرا متيقظـــا صـــحيح  « :ابـــن الجــوزي قــال 
ع ، وكـــان يـــستملي علـــى شـــيوخ نيـــسابور ، ومســـع منـــه الكثـــري بإصـــبهان والـــري ومهـــدان الـــسما

واحلجاز وبغداد وغريها ، وأجاز يل مجيع مسموعاته ، وأملى يف جامع نيسابور قريبا من ألف 
جملس ، وكان صـبورا علـى القـراءة عليـه ، وكـان يكـرم الغربـاء الـواردين عليـه وميرضـهم ويـداويهم 

  .)1(» . .. ويعريهم الكتب
  .)2(» .  ..ثقة صحيح السماع ، كان مسند نيسابور « :ابن الجزري وقال 
ّوزاهر بن طاهر أبـو القاسـم الـشحامي النيـسابوري احملـدث املـستملي  « :الذهبي وقال 

  .)3(» .  ..الشروطي ، مسند خراسان

)37(  

  رواية القاضي األنصاري 
 أمحــد ابــن أبــوبكرأخربنــا : هري قــال حــدثنا اجلــو« : حيــث قــال ) مــشيخته ( رواه يف 

حـدثنا : حدثنا العباس بن إبـراهيم القراطيـسي قـال : جعفر بن محدان بن مالك القطيعي قال 
حــدثنا املفــضل بــن صــاحل عــن أيب إســحاق عــن حــنش : يــل األمحــسي ، قــال حممــد بــن إمساع

أنـا مـن قـد عـرفين مـن عـرفين ف: ـ  يقول ـ وقد أخذ بباب الكعبـة 2 أباذرمسعت : الكناين قال 
ّمسعـت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول أبوذر ومن أنكرين فأنا  ّأال إن مثـل أهـل بيـيت فـيكم : ّ

  .)4(» ّمثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك 
__________________  

  .79 / 10املنتظم ) 1(
  .288 / 1طبقات القراء ) 2(
  .91 / 4العرب ) 3(
  .عن نسخته املخطوطة ـ  األنصاريمشيخة القاضي) 4(
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  :ترجمته 
   :535حممد بن عبد الباقي األنصاري املتوىف سنة : هو 
 األنــصاري البغــدادي أبــوبكرحممـد بــن عبــد البــاقي بــن حممــد القاضــي  « :الــذهبي قـال 

احلنبلي البزاز ، مسند العراق ، ويعرف بقاضي املارستان ، حضر أبا إسحاق الربمكي ، ومسـع 
 بـــن عيـــسى البـــاقالين وأيب حممـــد اجلـــوهري وأيب الطيـــب الطـــربي وطائفـــة وتفقـــه علـــى مـــن علـــي

القاضــي أيب يعلــى ، وبــرع يف احلــساب واهلندســة ، وشــارك يف علــوم كثــرية ، وانتهــى إليــه علــوم 
  .اإلسناد يف زمانه ، تويف يف رجب وله ثالث وتسعون سنة ومخسون أشهر

: ّن منــه ، نظــر يف كــل علــم ، ومسعتــه يقــول  مــا رأيــت أمجــع للفنــو:ابــن الــسمعاني قــال 
ّتبت من كل علم تعلمته إال احلديث وعلمه  ّ «)1(.  

كـــان مــــع تفــــرده بعلــــم احلــــساب : قــــال ابــــن اخلــــشاب « :  برتمجتــــه ابــــن العمــــادوقـــال 
مل : والفرائض وافتتانه يف علوم عديدة ، صدوقا ثبتا يف الروايـة متحريـا فيهـا ، وقـال ابـن ناصـر 

مـا رأيـت ابـن اخلـشاب يعظـم أحـدا : ن يقـوم مقامـه يف علمـه ، وقـال ابـن شـافع خيلف بعـده أ
  .)2(» من مشاخيه تعظيمه له 

كــان فهمــا ثبتــا حجــة متقنــا يف علــوم كثــرية ، منفــردا يف « :  برتمجتــه ابــن الجــوزيوقـال 
  .)3(» علم الفرائض 

__________________  
  .96 / 4العرب ) 1(
  .108 / 4شذرات الذهب ) 2(
  .92 / 10املنتظم ) 3(
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) 38(  

  رواية ابن القزاز
  .تعلم روايته من رواية احلافظ ابن األبار

  :ترجمته 
 540أبو عمرو اخلضر بن عبد الـرمحن القيـسي املعـروف بـابن القـزاز املتـوىف سـنة : هو 

:  
اخلــضر بــن عبــد الــرمحن بــن ســعيد بــن علــي بــن بقــي بــن غــاز ابــن  « :ابــن األبــار قــال 
ي ، أبـو عمـرو املعـروف بـابن القـزاز مـن أهـل املريـة ، أحـد املكثـرين عـن أيب علـي إبراهيم القيـس

ّواملتقدمني يف أصحابه ، وأكثـر أيـضا عـن أيب علـي الغـساين ، وكـان يكتـب الـشروط ، حـدث 
وأخــذ عنــه ، وكــان أهــال لــذلك لعدالتــه وضــبطه وكتــب خبطــه علمــا كثــريا ، وتــويف ســنة أربعــني 

  .)1(» ومخسمائة 

)39(  

  ية الخوارزمي روا
ه عــن عــن االمــام احلــافظ الــصدر أيب العــالء احلــسن بــن أمحــد اهلمــداين بإســناد« : رواه 

ّالطـــرباين ، حـــدثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز ، حـــدثنا مـــسلم بـــن إبـــراهيم ، حـــدثنا احلـــسن بـــن أيب  ّ ّ
  جعفر ، حدثنا علي بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن 

__________________  
  .87/ حاب أيب علي الصديف املعجم يف أص) 1(
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ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : املــسيب عــن أيب ذر قــال  مثــل أهــل بيــيت مثــل ســفينة : ّ
 )1(ّنوح من ركب فيها جنا ومن ختلف عنها غرق ، ومن قاتلنا يف آخر الزمان فكأمنا قالت مع 

  .)2(» الدجال 

  :ترجمته 
   :568و املؤيد اخلوارزمي ، املتوىف سنة املوفق بن أمحد بن حممد امللكي ، أب: هو 
املوفــق بــن أمحــد بــن حممــد املكــي أبــو مؤيــد ، العالمــة خطيــب  « :التقــي الفاســي قــال 

خــوارزم ، كــان أديبــا فــصيحا مفوهــا ، خطــب خبــوارزم دهــرا ، وأنــشأ اخلطــب ، وأقــرأ النــاس ، 
  . تاريخ اإلسالمذكره هكذا الذهيب يف. 578ّوخترج به مجاعة ، وتويف خبوارزم يف سنة 

ذكـره القفطـي يف : وذكره حميي الدين عبد الباقي احلنفي يف طبقات احلنفية وقـال .  ..
  .)3(» .  ..أخبار النحاة
املوفق بن أمحد بن سعيد بن إسـحاق أبـو املؤيـد املعـروف بأخطـب  « :السيوطي وقال 

ا ، فاضــال ، أديبــا ، كــان متمكنــا مــن العربيــة ، غزيــر العلــم ، فقيهــ: خــوارزم ، قــال الــصفدي 
  .)4(» وقرأ عليه ناصر املطرزي : شاعرا قرأ على الزخمشري ، وله خطب وشعر ، قال القفطي 

__________________  
  .كذا) 1(
  .104 / 1مقتل احلسني ) 2(
  .310 / 7العقد الثمني ) 3(
  .308 / 2بغية الوعاة ) 4(
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) 40(  

  رواية أبي العالء الهمداني 
  .ث السفينة من عبارة اخلوارزميعلم روايته حلدي

  :ترجمته 
   :569احلسن بن أمحد أبو العالء اهلمداين املتوىف سنة : هو 
أبو العالء اهلمداين احلافظ العالمة املقرئ شيخ اإلسـالم ، احلـسن بـن  « :الذهبي قال 

: أمحد بن احلسن بن أمحد بن حممد بن سهل العطار شيخ مهـدان ، قـال أبـو سـعد الـسمعاين 
افظ مــتقن ومقــرئ فاضــل ، حـسن الــسرية ، مرضــي الطريقــة عزيـز الــنفس ، ســخي مبــا ميلكــه حـ

  .مكرم للغرباء ، يعرف القراءات واحلديث واألدب معرفة حسنة ، مسعت منه
ّشــيخنا أبــو العــالء أشــهر مــن أن يعــرف ، بــل تعــذر وجــود : القادر احلــافظ وقــال عبــد

 ، أرىب علـى أهـل زمانـه يف كثـرة الـسماعات مـع ّمثله يف أعصار كثـرية علـى مـا بلغنـا مـن الـسري
  .)1(» حتصيل أصول ما مسع ، وجودة النسخ وإتقان ما كتبه خبطه 

احلـــافظ أبـــو العـــالء العطـــار احلـــسن بـــن أمحـــد اهلمـــداين املقـــرئ  « :ابـــن العمـــاد وقـــال 
  .)2(» .  ..احلنبلي األستاذ ، شيخ مهدان وقارئها وحافظها ، رحل ومحل القراءات واحلديث

احلــافظ أبــو العــالء العطــار احلــسن بــن أمحــد اهلمــداين املقــري ، شــيخ  « :اليــافعي وقــال 
ّبرع على حفاظ زمانه يف حفظ ما يتعلق باحلـديث مـن األنـساب .  ..مهدان وقاريها وحافظها

  ّوالتواريخ واألمساء والكىن والقصص والسري ، وله
__________________  

  .1324 / 4تذكرة احلفاظ ) 1(
  .231 / 4شذرات الذهب ) 2(
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كتــاب زاد املــسافر مخــسون : تــصانيف يف القــراءات واحلــديث والرقــائق يف جملــدات كبــرية منهــا 
هـو إمـام : قـال ابـن النجـار .  ..جملدا ، وكـان إمامـا يف العربيـة وحفـظ يف اللغـة كتـاب اجلمهـرة

  .)1(» يف علوم القرآن واحلديث واألدب والزهد والتمسك باألثر 

)41(  

  رواية أبي بكر ابن خير
  .تعلم روايته من رواية احلافظ ابن األبار

  :ترجمته 
  .575 حممد بن خري بن عمر بن خليفة اللمتوين اإلشبيلي املتوىف سنة أبوبكر: وهو 
كـان مكثـرا إىل : قـال األبـار .  ..ابن خـري االمـام احلـافظ شـيخ القـراء « :الذهبي قال 

ّإلقراء واإلمسـاع ومحـل النـاس عنـه كثـريا ، وكـان مقرئـا جمـودا وحمـدثا ّوتصدر بإشبيلية ل.  ..الغاية
  .)2(» .  ..متقنا أديبا حنويا لغويا واسع املعرفة رضيا مأمونا

وبـرع .  ..احلـافظ صـاحب شـريح فـاق األقـران يف ضـبط القـراءات « :ابن العماد وقال 
 يف ربيـــع األول عـــن ثـــالث أيـــضا يف احلـــديث واشـــتهر باإلتقـــان وســـعة املعرفـــة بالعربيـــة ، تـــويف

  .)3(» مل يكن له نظري يف اإلتقان : وسبعني سنة ، قال ابن ناصر الدين 
  .)4(» .  ..احلافظ إمام مقرئ كامل بارع « :ابن الجزري وقال 

__________________  
  .389 / 3مرآة اجلنان ) 1(
  .1366 / 4تذكرة احلفاظ ) 2(
  .253 / 4شذرات الذهب ) 3(
  .139 / 2لقراء طبقات ا) 4(



 175 .............................................................................ملحق سند احلديث 

) 42(  

  رواية محمد بن أبي جمرة
  .تعلم روايته من رواية احلافظ ابن األبار

  :ترجمته 
   :599حممد بن أمحد بن عبد امللك بن موسى بن أيب مجرة املتوىف سنة : هو 

ــن الجــزري قــال  حممــد بــن أمحــد بــن عبــد امللــك بــن موســى بــن أيب مجــرة بــاجليم  « :اب
وروى الكثـــري مـــع الثقـــة .  ..ي األمـــوي مـــوالهم ، إمـــام كبـــري فقيـــه شـــهري املرســـأبـــوبكروالـــراء ، 
  .)1(» .  ..والعدالة

القاضــي أحــد أئمــة املــذهب ، .  .. بــن أيب مجــرةأبــوبكر ـ وفيهــا « :ابــن العمــاد وقــال 
عرض املدونة على والده وله منه إجازة كمـا ألبيـه إجـازة مـن أيب عمـرو الـداين ، وأجـاز لـه أبـو 

ص وأفـىت سـتني سـنة ، وويل قـضاء مرسـية وشـاطبة دفعـات ، وصـنف التـصانيف ، حبر بن العـا
  .)2(» وكان أسند من بقي باألندلس ، تويف يف احملرم 

وفيهــا تــويف القاضــي حممــد بــن أمحــد األمــوي املرســي املــالكي ، أحــد  « :اليــافعي وقــال 
ني سـنة ، وويل قـضاء أئمة املذهب ، عرض املدونة علـى والـده ، وأجـاز لـه الكبـار ، وأفـىت سـت

  .)3(» مرسية وشاطبة ، وصنف التصانيف 
__________________  

  .69 / 2طبقات القراء ) 1(
  .342 / 4شذرات الذهب ) 2(
  .496 / 3مرآة اجلنان ) 3(
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) 43(  

  رواية ابن اليتيم األندلسي 
  .تعلم روايته من رواية احلافظ ابن األبار

  :ترجمته 
   :621ن أمحد احلاكم ، ويعرف بابن اليتيم املتوىف سنة أبو عبد اهللا حممد ب: هو 
وابن اليتيم أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممـد األنـصاري األندرشـي  « :الذهبي قال 

ة ، رحـــل يف احلـــديث ومســـع مـــن أيب احلـــسن ابـــن النعمـــة وابـــن هـــذيل والكبـــار ،  ــخطيـــب املري ّـ
شق مــن احلــافظ ابــن عــساكر ، ولــد وباالســكندرية مــن الــسلفي ، وببغــداد مــن شــهدة ، وبدمــ

  .)1(»  وتويف يف ربيع األول 544سنة 
صـدوق إن شـاء اهللا ، لـيس مبـتقن .  ..يعرف باألندلسي ، املـسند « :ابن حجر وقال 

ّــكــان مكثــرا رحاال ،  :قــال أبــو عبــد اهللا بــن األبــار .  ..ّوال يعتمــد إال علــى مــا رواه مــن أصــل
  .)2(» .  ..مع ذلك استند به الناس وأخذوا عنهنسبه بعض شيوخنا إىل االضطراب ، و

ّوحـــدث عـــن احلـــافظني أيب طـــاهر الـــسلفي وأيب القاســـم ابـــن  « :ابـــن الـــصابوني وقـــال 
  .)3(» .  ..عساكر الدمشقي

__________________  
  .621 حوادث سنة 84 / 5العرب ) 1(
  .50 / 5لسان امليزان ) 2(
  .334تكملة إكمال اإلكمال ) 3(
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) 44(  

  ية ابن خليل الدمشقي روا
  .علم روايته حلديث السفينة من عبارة الكنجي السابقة الذكر

  :ترجمته 
   :648يوسف بن خليل بن عبد اهللا أبو احلجاج الدمشقي ، املتوىف سنة : هو 
ّاحلـافظ املفيـد اإلمـام الرحـال مـسند الـشام مشـس الـدين ، : ابن خليل  « :الذهبي قال 

ّ بـــن عبـــد اهللا الدمـــشقي اآلدمـــي ، حمـــدث حلـــب ، ســـئل أبـــو أبـــو احلجـــاج يوســـف بـــن خليـــل
حــافظ ثقــة عــامل مبــا يقــرأ عليــه ، ال يكــاد يفوتــه اســم الرجــل ، : إســحاق الــصريفيين عنــه فقــال 

. حــافظ مســع وحــصل الكثــري وهــو صــاحب رحلــة وتطــواف: وســئل احلــافظ الــضياء عنــه فقــال 
هم فـضال وأوسـعهم رحلـة ، نقـل هـو أحـد الرحـالني بـل أوحـد: قال عمر بن احلاجب احلـافظ 

ّخبطـــه امللـــيح مـــا ال يـــدخل حتـــت احلـــصر ، وهـــو طيـــب األخـــالق مرضـــي الطريقـــة ، مـــتقن ثقـــة  ّ
  .)1(» حافظ 

كـــان إمامـــا حافظـــا ثقـــة نبـــيال متقنـــا واســـع الروايـــة مجيـــل الـــسرية  « :ابـــن العمـــاد وقـــال 
ن الرحــالني ، بــل كــان كــان مــن األئمــة احلــافظ املكثــري: متــسع الرحلــة ، قــال ابــن ناصــر الــدين 

  .)2(» .  ..أوحدهم فضال وأوسعهم رحلة وكتابة ونقال
ّاســتوطن يف آخــر عمــره حلــب وتــصدر جبامعهــا ، وصــار حافظــا  « :ابــن رجــب وقــال 

  .)3(» .  ..واملشار إليه بعلم احلديث فيها
__________________  

  .1410 / 4تذكرة احلافظ ) 1(
  .243 / 5شذرات الذهب ) 2(
  .245 / 2 طبقات احلنابلة ذيل) 3(
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) 45(  

  رواية ابن األبار
 بــسند لــه عــن ســيدنا أيب ذر روى حــديث الثقلــني وحــديث الــسفينة يف ســياق واحــد ،

حـدثنا أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد احلـاكم ـ ويعـرف بـابن اليتـيم ـ يف « : الغفـاري حيـث قـال 
لــرمحن ، أنــا أبــو علــي الــصديف آخــرين عــن أيب بكــر بــن خــري ، أنــا أبــو عمــرو اخلــضر بــن عبــد ا

ّقـــراءة عليـــه وأنـــا أمســـع ـ يف املـــسجد اجلـــامع عمـــره اهللا حبـــضرة املريـــة ذي احلجـــة ســـنة مخـــس 
  .ومخسمائة ـ أنا أبو الوليد الباجي وأبو العباس العذري

، أنــا الــدارقطين ، نــا أبــو القاســم احلــسن أبــوذر أنــا : أنبأنــا ابــن أيب مجــرة عــن أبيــه قــاال و
بــشر الكـويف اخلــزاز ، يف ســنة إحـدى وعــشرين ـ يعـين وثالمثائــة ، نـا احلــسني بــن بـن حممــد بـن 

احلسني العرين ، نا علي بن احلسن العبـدري ، عـن حممـد بـن رسـتم أيب احلربي ، نا احلسن بن 
  :الصامت الضيب عن زاذان أيب عمر عن أيب ذر 

ين ومـن مل يعـرفين فأنـا يا أيها الناس مـن عـرفين فقـد عـرف: إنه تعلق بأستار الكعبة وقال 
ق رســوله هــل ، أقــسمت علــيكم حبمــد اهللا وحبــأبــوذر جنــدب الغفــاري ، ومــن مل يعــرفين فأنــا 

ّفـيكم أحـد مسـع رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم يقـول  ّمـا أقلت الغـرباء وال أظلـت اخلــضراء  :ّ ّــ
عنـــاه وهـــو ّأللهـــم إنـــا قـــد مس:  فقامـــت طوائـــف مـــن النـــاس فقـــالوا ؟ذا هلجــة أصـــدق مـــن أيب ذر

ّواهللا مــا كــذبت منــذ عرفــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وال أكــذب : فقــال . يــذكر ذلــك ّ
  .حىت ألقى اهللا تعاىل

ّقــد مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول و ّإين تــارك فــيكم خليفتــني أحــدمها : ّ
 تعاىل وسـبب أكرب من اآلخر ، كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إىل األرض ، سبب بيد اهللا

بأيديكم ، وعرتيت أهل بييت فانظروا كيف ختلفوين فيهم ، فإن إهلي عز وجـل قـد وعـدين إمـا 
  .ّلن يفرتقا حىت يردا علي احلوض
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ّمسعته صلى اهللا عليه وسلم يقول و إن مثل أهل بييت كمثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا : ّ
  .)1(» ّومن ختلف عنها هلك 

  :ترجمته 
   :658اهللا حممد بن عبد اهللا القضاعي األندلسي املتوىف سنة أبو عبد : هو 
ابـن األبـار احلـافظ العالمـة أبـو عبـد اهللا حممـد بـن عبـد اهللا  ـ وفيهـا « :ابـن العمـاد قـال 

القـــضاعي األندلـــسي البلنـــسي الكاتـــب األديـــب ، أحـــد أئمـــة احلـــديث ، قـــرأ القـــراءات وعـــين 
قتله صـاحب تـونس ظلمـا يف  .، وكان ذا جاللة ورياسةباألثر ، وبرع يف البالغة والنظم والنثر 

  .)2(» ّالعشرين من احملرم وله ثالث وستون سنة 
احلــافظ العالمــة أبــو عبــد اهللا القــضاعي البلنــسي الكاتــب  « :ابــن شــاكر الكتبــي وقــال 

ّاألديب املعروف بابن األبار ، ولد سنة مخس وتسعني ومخسمائة ، عين باحلـديث ، وحـال يف 
سي وكتــب العــايل والنــازل ، وكــان بــصريا بالرجــال ، عاملــا بالتــاريخ ، إمامــا يف العربيــة ، األندلــ

  .)3(» .  ..فقيها مفننا أخباريا فصيحا
مسع من أبيه وأيب عبد اهللا حممد .  ..احلافظ العالمة.  ..ّابن األبار « :الصفدي وقال 

» .  ..عـي احلـافظ ، وبـه ختـرجبن نوح الغـافقي وأيب الربيـع سـليمان بـن موسـى بـن سـامل الكال
)4(.  

)46(  

  رواية الذهبي 
  روى حديث السفينة حيث نقل يف ترمجة احلسن بن أيب جعفر تعديل ابن

__________________  
  .89 ـ 87املعجم يف أصحاب القاضي االمام أيب علي الصديف ) 1(
  .295 / 5شذرات الذهب ) 2(
  .450 / 2فوات الوفيات ) 3(
  .355 / 3فيات الوايف بالو) 4(
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  .)ابن عدي ( ّعدي إياه وروايته للحديث عنه ، وقد تقدم نص عبارته يف 

  :ترجمته 
   :748حممد بن أمحد بن عثمان مشس الدين الذهيب املتوىف سنة : هو 
الـشيخ االمــام احلــافظ املــؤرخ ، صــاحب التــصانيف املفيــدة ،  « :ابــن تغــري بــردي قـال 

 تعـاىل ، أحـد احلفـاظ املـشهورة ، مسـع الكثـري ;يب الـشافعي مشس الـدين أبـو عبـد اهللا ، الـذه
ّورحل البالد وكتـب وألف وصـنف وأرخ وصـحح وبـرع يف احلـديث وعلومـه ، وحـصل األصـول  ّ ّـ

  .)1(» وانتقى ، وقرأ القراءات السبع على مجاعة من مشايخ القراءات 
.  يف األقطــاراحلــافظ الكبــري املــؤرخ ، صــاحب التــصانيف الــسائرة « :الــشوكاني وقــال 

كــان : قــال البـدر النابلـسي يف مـشيخته .  ..كـان أكثــر أهـل عـصره تـصنيفا: قـال ابـن حجـر 
عالمة زمانه يف الرجال وأحواهلم ، حديد الفهـم ، ثاقـب الـذهن ، وشـهرته تغـين عـن اإلطنـاب 

  .)2(» فيه 
ءات  وعـين بـالقرا673الذهيب احلافظ ، أستاذ ثقة كبـري ، ولـد سـنة  « :الجزري وقال 

ّوكتــب كثــرية وألــف ومجــع وأحــسن يف تــأليف طبقــات القــراء ، وأخــر بــأخرى ، .  ..مــن صــغره ّ
وكـــان قـــد تـــرك القـــراءات واشـــتغل باحلـــديث وأمســـاء الرجـــال فبلغـــت شـــيوخه يف احلـــديث وغـــريه 

  .)3(»  بدمشق 748تويف يف ذي القعدة سنة . ألفا
ين أبــو عبــد اهللا الــذهيب ، الــشيخ االمــام العالمــة احلــافظ مشــس الــد « :الــصفدي وقــال 

حــافظ ال جيــارى وال فــظ ال يبــارى ، أتقــن احلــديث ورجالــه ونظــر عللــه وأحوالــه وعــرف تــراجم 
  .)4(» .  ..الناس وأزال اإلام يف توارخيهم واإللباس

ّمهـر يف فـن احلـديث .  ..احلافظ أبـو عبـد اهللا مشـس الـدين الـذهيب « :ابن حجر وقال 
  دة الكثرية ، حىت كان أكثر أهل عصرهومجع فيه ااميع املفي

__________________  
  .182 / 10النجوم الزاهرة ) 1(
  .110 / 2البدر الطالع ) 2(
  .71 / 2غاية النهاية يف طبقات القراء ) 3(
  .168 ـ 163 / 2الوايف بالوفيات ) 4(
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جــال وأحــواهلم ّكــان عالمــة زمانــه يف الر: قــرأت خبــط البــدر النابلــسي يف مــشيخته .  ..تــصنيفا
  .)1(» حديد الفهم ، ثاقب الذهن ، وشهرته تغين عن اإلطناب فيه 

)47(  

  رواية البوصيري 
  :حيث قال ) إحتاف السادة ( رواه يف كتابه 

يــا أيهـا النــاس  : قائمـا علــى البـاب وهــو ينـادي 2 أبــاذرأنـه رأى : وعـن أيب الطفيــل « 
ّنـا جنـدب صـاحب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  من عرفين فقـد عـرفين ومـن مل يعـرفين فأ؟تعرفوين

ّالغفاري ، مسعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول أبوذر ّوسلم وأنا  إن مثـل أهـل بيـيت : ّ
وإن مثــل أهــل بيــيت فــيكم . ّفــيكم مثــل ســفينة نــوح مــن ركــب فيهــا جنــا ومــن ختلــف عنهــا غــرق

  .)2(»  رواه أبو يعلى والبزار .باب حطة

  :ترجمته 
د بــن أيب بكــر بــن إمساعيــل أبــو العبــاس الكتــاين البوصــريي القــاهري الــشافعي أمحــ: هــو 
   :840املتوىف سنة 
 واشتغل قليال وسكن القاهرة والزم شيخنا 762ولد يف احملرم سنة  « :ابن حجر قال 

العراقــي علــى كــرب فــسمع منــه الكثــري ، مث الزمــين يف حيــاة شــيخنا ، فكتــب عــين لــسان امليــزان 
وكــان كثــري الــسكون .  ..ّلكاشــف ، ومســع علــي الكثــري مــن التــصانيف وغريهــاوالنكــت علــى ا

زوائــد ســنن ابــن ماجــة علــى الكتــب : ّوالــصالة والــتالوة مــع حــدة اخللــق ، ومجــع أشــياء منهــا 
  السنة ، وعمل زوائد املسانيد

__________________  
  .426 / 3الدرر الكامنة ) 1(
  .يد العشرة ، عن نسخته احملفوظة مبكتبة طوبقبو سراي أمحد الثالثإحتاف السادة املهرة بزوائد املسان) 2(
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  .)1(» .  ..العشرة
  : يف ذكر من كان مبصر من حفاظ احلديث السيوطيوقال 

ّمسع الكثري وعين بالفن وألف وخرج «  ّ «)2(.  
  .)4( وابن العماد )3(وهكذا ترجم له السخاوي 

)48(  

  رواية ابن حجر العسقالني 
 : )5( حسن 4003«  :وهذا لفظه ) املطالب العالية (  يف 2دنا أيب ذر رواه عن سي

يـا أيهـا النـاس مـن عـرفين فقـد عـرفين ومـن :  ـ وهو آخـذ حبلقـة البـاب ـ وهـو يقـول أباذرمسعت 
ّالغفــاري ، مسعـت رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وسـلم يقــول أبـوذر مل يعـرفين فأنـا  إمنـا مثـل أهــل : ّ

  .ّوح من دخلها جنا ومن ختلف عنها هلكبييت فيكم مثل سفينة ن
يــا أيهــا النــاس :  قائمــا علــى البــاب وهــو ينــادي أبــاذرإنــه رأى :  أبــو الطفيــل 4004

ّ من عرفين فقد عرفين ، من مل يعرفين فأنـا جنـدب صـاحب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ؟تعرفوين
ّالغفاري ، مسعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أبوذر ّوسلم وأنا  إن مثـل أهـل بيـيت : يقـول ّ

ّفـيكم مثــل ســفينة نــوح مــن ركــب فيهــا جنــا ومـن ختلــف عنهــا غــرق ، وإن مثــل أهــل بيــيت فــيكم 
  .)6(» مثل باب حطة 

__________________  
  .431 / 8أنباء الغمر بأبناء العمر ) 1(
  .463 / 1حسن احملاضرة ) 2(
  .251 / 1الضوء الالمع ) 3(
  .233 / 7شذرات الذهب ) 4(
  .حنش: كذا والظاهر أنه ) 5(
  مسانيد أيب داود الطيالسي: املسانيد الثمانية هي . 75 / 4املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية ) 6(
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  :ترجمته 
أمحد بن علي شهاب الدين أبو الفضل العسقالين ، املعـروف بـابن حجـر املتـوىف : هو 

   :852سنة 
ـــــال  ألئمـــــة الـــــشهاب أبـــــو الفـــــضل الكنـــــاين شـــــيخي األســـــتاذ إمـــــام ا « :الـــــسخاوي ق

أملــى مــا ينيــف علــى ألــف جملــس علــى حفظــه ، .  ..العــسقالين املــصري مث القــاهري الــشافعي
واشتهر ذكره ، وبعد صـيته وارحتـل األئمـة إليـه وتـبحج األعيـان بـالوفود عليـه ، وكثـرت طلبتـه ، 

قـة بعـد أخـرى ، حىت كان رءوس العلمـاء مـن كـل مـذهب مـن تالمذتـه ، وأخـذ النـاس عنـه طب
وأحلق األبناء باآلباء واألحفاد بل وأبناءهم باألجداد ومل جيتمع عند أحـد جممـوعهم ، وقهـرهم 

ّبذكائه وتوفق تصوره وسرعة إدراكه واتساع نظره ووفور آدابه ، وامتدحه الكبار وقد شهد .  ..ّ
  .)1(» .  ..له القدماء باحلفظ والثقة واألمانة واملعرفة التامة

ــــوقــــال  ّإمــــام احلفــــاظ يف زمانــــه ، قاضــــي القــــضاة ، انتهــــت إليــــه الرحلــــة  « :سيوطي ال
 والرياســة يف احلــديث يف الــدنيا بأســرها ، فلــم يكــن يف عــصره حــافظ ســواه ، وألــف كتبــا كثــرية

.. . «)2(.  
شيخ اإلسـالم علـى األعـالم ، أمـري املـؤمنني يف احلـديث ، حـافظ  « :ابن العماد وقال 

بــو الفــضل ، أقبــل علــى االشــتغال واالشــتغال والتــصنيف ، وبــرع يف العــصر ، شــهاب الــدين أ
ّكـان شـاعرا طبعـا حمـدثا صـناعة فقيهـا : الفقه والعربية ، وصار حافظ اإلسالم ، قـال بعـضهم 

تكلفـا ، انتهــى إليــه معرفــة الرجـال واستحــضارهم ، ومعرفــة العــايل والنـازل وعلــل احلــديث وغــري 
  اذلك ؛ وصار هو املعول عليه يف هذ

__________________  
واحلميدي وابن أيب عمر ومسدد وابن منيع البغوي وابن أيب شيبة وعبد بن محيد الكسي واحلارث ابـن أيب أسـامة ، 

  .وقد أضاف إليها من مسندي أيب يعلى وابن راهويه
  .40 ـ 36 / 2الضوء الالمع ) 1(
  .363 / 1حسن احملاضرة ) 2(
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مة وعالمة العلمـاء وحجـة األعـالم وحميـي الـسنة ، وانتفـع بـه الشأن يف سائر األقطار وقدوة األ
» .  ..الطلبــة وحــضر دروســه وقــرأ عليــه غالــب علمــاء مــصر ، ورحــل النــاس إليــه مــن األقطــار

)1(.  

)49(  

  رواية ابن كمال باشا
مثـــل أهــل بيــيت مثـــل ســفينة نــوح مـــن « :  بلفــظ 7رواه يف بــاب فــضائل أمـــري املــؤمنني 

  .)2(»  عن ابن عباس وابن الزبري وأيب ذر . عنها غرقّركبها جنا ومن ختلف

  :ترجمته 
   :940أمحد بن سليمان احلنفي الشهري بابن كمال باشا املتوىف سنة : هو 

العــامل العامــل والفاضــل : ومــن العلمــاء يف عــصره « : قــال صــاحب الــشقائق النعمانيــة 
 تعــاىل مــن العلمــاء ; كــان . ..الكامــل املــوىل مشــس الــدين أمحــد بــن ســليمان بــن كمــال باشــا

الذين صرفوا مجيع أوقام إىل العلم ، وكان يشتغل بـالعلم لـيال وـارا ، ويكتـب مجيـع مـا الح 
بباله الشريف ، وقد فرت الليل والنهار ومل يفرت قلمه ، وصنف رسـائل كثـرية يف املباحـث املهمـة 

انيفه مقبولة بـني النـاس ، وكـان ّوكل تص.  ..الغامضة ، وكان عدد رسائله قريبا من مائة رسالة
حتريــر .  ..صــاحب أخــالق محيــدة حــسنة وأدب تــام وعقــل وافــر وتقريــر حــسن ملخــص ، ولــه

  مقبول جدا
__________________  

  .270 / 7شذرات الذهب ) 1(
  .خمطوط. فضائل اخللفاء األربعة) 2(
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  .إلجيازه مع وضوح داللته على املراد
لـسلف بـني النـاس ، وأحيـا ربـاع العلـم بعـد االنـدراس  تعاىل ذكر ا;وباجلملة ، أنسى 

، وكان يف العلم جبال راسخا وطودا شاخما ، وكـان مـن مفـردات الـدنيا ومنبعـا للمعـارف العليـا 
  .)1(» ، روح اهللا تعاىل روحه وزاد يف غرف اجلنان فتوحه 

وفيهـــا مشـــس الـــدين أمحـــد بـــن ســـليمان «  : 940 يف حـــوادث ســـنة ابـــن العمـــادوقـــال 
.  ..ّـنفي الـشهري بـابن كمـال باشـا ، العلـم العالمـة األوحـد احملقق الفهامـة صـاحب التفـسرياحل
 «)2(.  

)50(  

  رواية القدوسي الحنفي 
  :احلنفي عن أيب ذر باللفظ اآليت رواه الشيخ عبد النيب القدوسي و

   )3(» ّإن مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك « 

  :رجمته ت
   :990الشيخ عبد النيب بن أمحد القدوسي احلنفي املتويف سنة : هو 
عبد النيب بن أمحـد بـن عبـد القـدوس احلنفـي النعمـاين ، فقيـه  « :عمر رضا كحالة قال 

  سنن: باحث من أهل اهلند ، تويف خنقا يف السجن ، من تصانيفه 
__________________  

  .226الشقائق النعمانية ص ) 1(
  .238 / 8 شذرات الذهب )2(
  .خمطوط. سنن اهلندي يف متابعة املصطفى) 3(
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  .)1(» اهلدى يف متابعة املصطفى ، ووظائف اليوم والليلة النبوية 

)51(  

  رواية الخفاجي 
ومثــل قــويل يف آل البيــت رضــي اهللا عــنهم ، « : حيــث قــال ) شــفاء الغليــل ( رواه يف 

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : ه ديث النبــوي مــن قولــعقــدا ملــا ورد يف احلــ إمنــا مثــل  :ّ
  :أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها جنا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب   إن آل البيــــــــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي وزادي     هلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفن جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايتو

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي     يف معاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ومعــــــــــ

  

  :وللنواجي 
  قـــــــــــــد تـــــــــــــداىن الرحيـــــــــــــل والـــــــــــــسري صـــــــــــــعب

  
  فعـــــــــــــــــــــــالم القـــــــــــــــــــــــدوم مـــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــري زاد  

  

ــــــــــــــــــــوى غرقــــــــــــــــــــــت وو   لكــــــــــــــــــــــنببحـــــــــــــــــــــر اهلــ

  
)2(» بـــــــــــك أرجـــــــــــو النجـــــــــــاة يـــــــــــوم املعـــــــــــاد   

  

  

  :ترجمته 
   :1069أمحد بن حممد شهاب الدين اخلفاجي املصري املتوىف سنة : هو 
ّالشيخ أمحد بن حممد بن عمر قاضي القـضاة امللقـب بـشهاب الـدين « : المحبي قال 

ّمـع علـى تفوقـه اخلفاجي املصري احلنفي ، صـاحب التـصانيف الـسائرة ، وأحـد أفـراد الـدنيا ا
وبراعتــــه ، وكــــان يف عــــصره بــــدر مســــاء العلــــم ونــــري أفــــق النثــــر والــــنظم ، رأس املــــؤلفني ورئــــيس 

  املصنفني ، سار ذكره سري املثل ، وطلعت أخباره
__________________  

  .320 / 4وانظر األعالم للزركلي . 201 / 6معجم املؤلفني ) 1(
  .253 ، 220شفاء الغليل ص ) 2(
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ّشهب يف الفلــك ، وكــل مــن رأينــاه أو مسعنــا بــه ممــن أدرك وقتــه معرتفــون لــه بــالتفرد يف طلــوع الــ
التقريــر والتحريــر وحــسن اإلنــشاء ، ولــيس فــيهم مــن يلحــق شــأوه وال يــدعي ذلــك ، مــع أن يف 
اخللــق مــن يــدعي مــا لــيس فيــه ، وتآليفــه كثــرية ، ممتعــة مقبولــة ، انتــشرت يف الــبالد ورزق فيهــا 

  .فإن الناس اشتغلوا ا ، وأشعاره ومنشآته مسلمة ال جمال للخدش فيهاسعادة عظيمة ، 
ّإنــه فــاق كــل مــن تقدمــه يف كــل فــضيلة ، وأتعــب مــن جيــيء بعــده ، مــع مــا : واحلاصــل  ّّ

  .ّخوله اهللا تعاىل من السعة وكثرة الكتب ولطف الطبع والنكتة والنادرة
  .)1(» .  ..وقد ترجم نفسه يف آخر رحيانته من حني مبدئه

حامــل .  ..الــشيخ الفاضــل واألديــب الكامــل « :القنــوجي وقـال الــصديق حــسن خــان 
علم العلم وناشره ، وجالب متاع الفضل وتاجره ، كان ممن شرف إليه مسائلة الكمال رحاهلا 
، إذ ورث مـــن مســـاء املعـــايل بـــدرها وهالهلـــا ، وحـــوى طارفهـــا وتليـــدها وأرضـــع مـــن در الفنـــون 

ت له فرائد العلوم رافعة النقب وتزينت مبنظومه ومنثـوره صـدور اـالس كهلها ووليدها ، وسفر
ّ عالمـة يف العربيـة ولـسان العـرب ، ;وكان .  ..والكتب ، حرر لنفسه ترمجة يف كتابه الرحيانة

وحاشـــيته علـــى تفـــسري البيـــضاوي تـــدل علـــى علـــو علومـــه وســـعة فـــضله وكمـــال ذكائـــه وغايـــة 
 احلنفيــــة مثلــــه يف الزمــــان ، ومل يــــساوه يف فــــضائله ومناقبــــه اطالعــــه وايــــة حتقيقــــه ، مل يقــــم يف

  .)2(» .  ..إنسان

)52(  

  رواية األنصاري الشيرواني 
  ّالذي ألفه يف) املناقب احليدرية ( أثبت حديث السفينة يف خطبة كتابه 

__________________  
  .331 / 1خالصة األثر ) 1(
  .64: التاج املكلل ) 2(
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  : الغازي إذ قال مناقب السلطان حيدر
ّاحلمــد هللا الــذي جــل شــأنه وعظــم ســلطانه ومشــل اخلــواص والعــوام جــوده وإحــسانه ، « 

ان ، والــصالة والـــسالم علـــى ســـيد األنــام البـــشري النـــذير الـــسراج املنـــري  ّـــامللــك الـــديان الكـــرمي املن ّ
ّاهلادي إىل منهج اإلسالم ، الذي سبح احلصى يف كفه ونبع املاء من بني أصابعه و ّحن اجلـذع ّ

إليه ونزل القرآن العظيم ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه عليـه ، نبينـا الطـاهر األمـني 
، أكرم األولني واآلخرين ، صاحبا الفضائل الفاخرة واملعجزات الباهرة ، أيب القاسم حممـد بـن 

  .عبد اهللا بن عبد املطلب ابن هاشم
ّسفينة نوح ، من تعلق ا فاز ومن تـأخر عنهـا زج وأهل بيته الكرام األبرار الذين هم ك

  .)1(» ّيف النار ، املطهرين من الرجس واملآمث ، وأصحابه الراشدين املتمسكني باحلبل املتني 

  :ترجمته 
 )2( 1253أمحد بن حممـد علـي األنـصاري اليمـين الـشهري بالـشرواين املتـوىف سـنة : هو 

:  
بـــن علـــي بـــن إبـــراهيم اهلمـــداين األنـــصاري أمحـــد بـــن حممـــد  « :عمـــر رضـــا كحالـــة قـــال 

  :من مصنفاته  .اليمين املعروف بالشرواين ، أديب ، مؤرخ ، شاعر ، تويف ببلدة بونة
حديقــة األفــراح إلزالــة األتــراح يف األدب والنــوادر ، وتــراجم األدبــاء ، نفحــة الــيمن فيمــا 

عجـــاب يف مـــا يفيـــد يـــزول بـــذكره الـــشجن ، اجلـــوهر الوقـــاد يف شـــرح بانـــت ســـعاد ، العجـــب ال
  .)3(» الكتاب يف األدب واإلنشاء ، واملناقب احليدرية 

__________________  
وقــد كتــب مجاعــة مــن األعــالم تقــاريظ علــى هــذا الكتــاب ، مــنهم حممــد رشــيد الــدين خــان . املناقــب احليدريــة) 1(

  .ّالدهلوي والشيخ املولوي حسن علي احملدث
  .385 / 1كذا يف إيضاح املكنون ) 2(
  .129 / 2معجم املؤلفني ) 3(
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) 53(  

  رواية اآللوسي 
إنـه عليـه : أورد شهاب الدين اآللوسي عـن االمـام الفخـر الـرازي عـن بعـض املـذكورين و

ّمثــل أهــل بيــيت كــسفينة نــوح مــن ركــب فيهــا جنــا ومــن ختلــف عنهــا « : الــصالة والــسالم قــال 
  .)1(» هلك 

  :ترجمته 
   :1270شهاب الدين حممود اآللوسي البغدادي املتوىف سنة : هو 
حممود بن عبد اهللا احلسيين اآللوسي شهاب الدين أبـو الثنـاء  « :عمر رضا كحالة قال 

ّ، مفسر ، حمدث ، فقيه ، لغوي ، حنوي ، مشارك يف بعض العلوم ّ.  
ملوصــــــــل ّ شــــــــعبان وتقلــــــــد القــــــــضاء فيهــــــــا وعــــــــزل ، وســــــــافر إىل ا14ولــــــــد ببغــــــــداد يف 

ّفالقــسطنطنية ، ومــر مبــاردين وســيواس ، وأكرمــه الــسلطان عبــد ايــد ، وعــاد إىل بغــداد وتــويف 
  :من تصانيفه الكثرية .  ذي القعدة25ا يف 

  .)2(» .  ..ّروح املعاين يف تفسري القرآن والسبع واملثاين ، يف تسعة جملدات
__________________  

  .30 / 25روح املعاين ) 1(
  .175 / 12جم املؤلفني مع) 2(



  نفحات االزهار................................................................................ 190

) 54(  

  رواية الكمشخانوي 
  :روى حديث السفينة حيث قال 

  .ّومثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق« 
   )1(»  خط عن أيب ذر  ك. طب عن ابن عباس. بر

  :ترجمته 
  : 1311أمحد بن مصطفى الكمشخانوي اخلالدي احلنفي املتوىف سنة : هو 
أمحد بن مصطفى بن عبد الرمحن الكمشخانوي النقـشبندي  « :عمر رضا كحالة قال 

ّاخلالدي احلنفي ضـياء الـدين ، صـويف ، حمـدث ، واعـظ ، ولـد يف كمـشخانه بواليـة طربـزون ، 
ّورحل إىل القسطنطينية وبقي ا حيدث ويؤلف ويعظ إىل أن تويف يف    . ذي القعدة7ّ

 ألفاظ الكفر وتصحيح االعتقاد واألعمـال ، روح العـارفني جامع املتون يف: من تآليفه 
ورشاد الطالبني يف التصوف ، راموز األحاديث على ترتيب حروف اهلجـاء جـامع األصـول يف 

  .)2(» األولياء وأنواعهم وأصنافهم وأصول كل طريق ، ودواء املسلمني يف الوعظ 
__________________  

  .391راموز األحاديث ص ) 1(
  .178 / 2عجم املؤلفني م) 2(
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) 55(  

  رواية العلوي الحضرمي 
 العلــوي احلــضرمي مــن طريــق الطــرباين يف املعجــم الــصغري كمــا تقــدم أبــوبكرورواه الــسيد 

)1(.  
  .)2(ورواه أيضا من طريق احلاكم يف املستدرك 

  :ترجمته 
   :1341 بن عبد الرمحن العلوي احلضرمي الشافعي املتوىف سنة أبوبكر: هو 
 بــن عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن علــي بــن عبــد اهللا بــن أبــوبكر « :عمــر رضــا كحالــة  قــال

عبــدروس بــن علــي بــن حممــد بــن شــهاب الــدين ، العلــوي احلــسيين احلــضرمي الــشافعي ، عــامل 
شاعر ، مشارك يف أنواع من العلوم ، ولد بقرية حصن آل فلوقـه مـن حـضر مـوت ، وـا نـشأ 

  .، وتويف يف حيدرآباد دكن باهلند
رشـفة الـصادي مـن حبـر فــضائل النـيب اهلـادي ، الرتيـاق النـافع بإيـضاح مجــع : مـن آثـاره 

م أحكـــام الفــــرائض ، إســــعاف  ّــــاجلوامـــع يف جــــزءين ، منظومـــة حــــدائق ذريعــــة النـــاهض إىل تعل
  .)3(» الطالب ببيان مساحة السطوح وما تتوقف عليه من احلساب ، وديوان شعر 

__________________  
  .79صادي رشفة ال) 1(
  .املصدر نفسه) 2(
  .64 / 3معجم املؤلفني ) 3(
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) 56(  

  رواية النبهاني 
ّـإن مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح مـن ركبهـا جنـا ومـن ختلف « : رواه حيث قال 

  .)1(»  عن أيب ذر   ك.عنها هلك

  :ترجمته 
   :1350يوسف بن إمساعيل النبهاين الشافعي املتوىف سنة : هو 
يوســف بـن إمساعيــل بـن يوســف بـن إمساعيــل بـن حــسن بــن  « :ا كحالــة عمــر رضـقـال 

  .)2(» .  ..حممد النبهاين الشافعي أبو احملاسن ، أديب ، شاعر ، صويف ، من القضاة
  .)3() ّشواهد احلق يف االستغاثة بسيد اخللق ( وله ترمجة مفصلة يف مقدمة 

احلـــافظ الـــشيخ إمساعيـــل  تقريبـــا وقـــرأ القـــرآن علـــى 1265أنـــه ولـــد ســـنة : وخالصـــتها 
 ، ودرس علـى مـشاخيه 1273النبهاين ، ورحل إىل مـصر لطلـب العلـم ، ودخـل األزهـر سـنة 

 وقـــد أجـــازه 1289ّشـــيخ املــشايخ الـــشيخ إبــراهيم الـــسقاء الــشافعي املتـــوىف ســنة : أحــدهم : 
  ، والعالمـــة1287بإجـــازة فائقـــة ، والعالمـــة الـــسيد حممـــد الـــدمنهوري الـــشافعي املتـــوىف ســـنة 

ــــوىف ســــنة   ، والعالمــــة الــــشيخ حــــسن 1293الــــشيخ أمحــــد األجهــــوري الــــضرير الــــشافعي املت
  . وغريهم من كبار علماء املذاهب املختلفة1289العدوي املالكي املتوىف سنة 

__________________  
  .414 / 1الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري ) 1(
  .275 / 13معجم املؤلفني ) 2(
  .1374ع مصر سنة طب) 3(
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ــــات املختلفــــة ، حــــىت صــــار رئيــــسا حملكمــــة احلقــــوق العليــــا يف  ــــوىل القــــضاء يف الوالي وت
  .بريوت

  .أما مصنفاته فهي كثرية جدا
  .ولقد أثىن عليه كبار علماء عصره ، وأشادوا بفضله يف تقاريظهم لكتابه املذكور

)57(  

  رواية الكافي 
بـاس وأبـو داود عـن ابـن الـزبري واحلـاكم عـن زار عـن ابـن عوروى البـ« : رواه حيث قـال 

ّمثل أهل بييت فيكم مثـل سـفينة نـوح ، مـن ركبهـا جنـا ومـن ختلـف عنهـا : أيب ذر بسند حسن 
  .)1(» غرق 

ّوقد صرح بصحة هذا احلديث وأكد على ذلك حيث قال بعد كالم له  ّ:  
ثــل ســفينة مثــل أهــل بيــيت م :احلــديث املــشهور املتفــق علــى نقلــه : ّويــدل علــى ذلــك « 

  .ّنوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق
وهو حديث نقله الفريقان وصححه القبيالن ، ال ميكن لطـاعن أن يطعـن عليـه وأمثالـه 

  .»يف األحاديث كثرية 

  :ترجمته 
   :1379حممد بن يوسف التونسي املالكي املعروف بالكايف املتوىف سنة : هو 

__________________  
 ط أميــة 1354 فــرغ مـن تأليفــه سـنة 9 املــسلول يف عنـق مــن يطعـن يف أصــحاب الرسـول ص الـسيف اليمـاين) 1(

  .1355دمشق 
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حممـــد بـــن يوســـف بـــن حممـــد بـــن ســـعد احليـــدري التونـــسي  « :عمـــر رضـــا كحالـــة قـــال 
انتــسب .  ..األزهــري األشــعري املــالكي اخللــويت املعــروف بالكــايف ، فقيــه ، مــتكلم ، صــويف ،

ا يقــرب مــن عــشرين عامــا ، وأخــذ عــن أمحــد الرفــاعي الفيــومي وســليم ّإىل األزهــر ودرس فيــه مــ
ّالبـــشري وأيب الفـــضل اجليـــزاوي وخبيـــت املطيعــــي وغـــريهم ، مث توجـــه إىل صـــفاقس فـــدرس ــــا  ّ
ّوحتــول يف أحنــاء القطـــر التونــسي ، مث ســـافر إىل طــرابلس الغـــرب فبــين غـــازي ، ومنهــا أحبـــر إىل 

 غادرهــا إىل القــاهرة فالــسويس فجــدة فمكــة فاملدينــة ، القــسطنطينية فــأزمري فاإلســكندرية ، مث
 ربيــع األول ، ودفــن مبقــربة 29ّوــا درس يف احلــرم النبــوي ، مث اســتوطن دمــشق وتــويف ــا يف 

  .الدحداح
 السيف اليماين املسلول يف عنق من طعـن يف أصـحاب الرسـول.  ..من مؤلفاته الكثرية

.. . «)1(.  

)58(  

  رواية األمر تسري 
  :ّبألفاظ خمتلفة عن مجاعة من األعالم عن عدة من األصحاب حيث قال رواه 
:  آخـذا بعـضاديت بـاب الكعبـة وهـو يقــول أبــاذررأيـت : عـن حـنش بـن املعتمـر قـال « 

ّالغفــاري ، مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه أبــوذر مــن عــرفين فقــد عــرفين ومــن مل يعــرفين فأنــا 
ّـفينة نـوح يف قومـه مـن ركبهـا جنـا ومـن ختلف عنهـا مثل أهل بييت فيكم كمثـل سـ: ّوسلم يقول 

  .غرق
__________________  

  .136 / 12معجم املؤلفني ) 1(
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أخرجـــه احلـــاكم يف تارخيـــه ، وأبـــو يعلـــى يف مـــسنده ، والطـــرباين يف الكبـــري واألوســـط ، 
  .ومساك بن حرب ، والبزار ، وأبو احلسن املغازيل

مــسنده وابــن جريــر يف مــسنده وابــن جريــر يف أخرجــه أمحــد يف .  ..عــن أيب ذر أنــه قــال
  .تارخيه

  .أخرجه الطرباين يف الكبري وأبو نعيم يف احللية والبزار يف املسند.  ..عن ابن عباس
  .أخرج ابن املغازيل يف املناقب.  ..عن سلمة بن األكوع
  .أخرجه البزار يف مسنده.  ..عن عبد اهللا بن الزبري
  .)1(» الطرباين يف الصغري واألوسط أخرجه .  ..عن أيب سعيد اخلدري

)59(  

  رواية حسين المصري 
روى حـديث الـسفينة يف  .مـن املعاصـرين. األستاذ حسني حممد يوسف املـصري: وهو 

مثـل أهـل البيـت مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا « : حيـث قـال ) سيد شباب أهـل اجلنـة ( كتابه 
  .جنا ومن تركها غرق
بري وابــن عبــاس ، والطــرباين مــن حــديث أيب ذر وأيب ديث عبــد اهللا بــن الــزالبــزار مــن حــ

  .)2(» سعيد 
__________________  

  .330 ـ 329أرجح املطالب ) 1(
  عبد احلليم حممود شيخ األزهر:  وقد قدم له 1973 ط مصر 44سيد شباب أهل اجلنة ص ) 2(
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) 60(  

  رواية أحمد محمد داود
« :  حيــث قــال 7ســيدنا أمــري املــؤمنني ه يف كتابــه يف مناقــب هــو مــن املعاصــرين ، رواو

ّأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال : وأخرج البزار عن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما  ّ
  .)1(» أهل بييت فيكم كسفينة نوح من ركبها جنا ومن تركها غرق : 

__________________  
الشيخ حممد أمحد :  وقدم له العارف باهللا 1389 ط سنة 54مناقب علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه ص ) 1(

  .رضوان



 

  شواهد حديث السفينة
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  : مثل سفينة نوح أمور :مث إنه يشهد لكون مثل أهل البيت 

   7كالم ألمير المؤمنين : األول 
إمنـــا مثلنـــا يف هـــذه األمـــة كـــسفينة نـــوح وكبـــاب حطـــة يف بـــين «  : 7قـــال أمـــري املـــؤمنني 

  .»إسرائيل 
ُ وإذ قـلنا ادخلوا(لدين السيوطي بتفسري قوله تعاىل رواه جالل ا ُْ ْ َْ ُ  قائال ما نـصه ).  ..َِ

ّإمنـا مثلنـا يف هـذه األمـة كـسفينة نـوح : وأخرج ابن أيب شيبة عن علـي بـن أيب طالـب قـال « : 
  .)1(» وكباب حطة يف بين إسرائيل 

علـــي بـــن أيب بينمـــا أنـــا عنـــد : دي قـــال عـــن عبـــاد بـــن عبـــد اهللا األســـ« : روى املتقـــي و
ه َ أ(:  يف الرحبــة ، إذ أتــاه رجــل فــسأله عــن هــذه اآليــة 2طالــب  ة مــن رب ِفمــن كــان علــى بـيـن ـٍ ـ َ َْ َ ِْ َــ َ َ َ

ُويـتـلوه شاهد منه  ْ ِ ٌ ِ ُ ُ َْ ّما من رجل من قريش جرت عليه املواسي إال قد نزلت فيه طائفـة :  قال )َ
أهـل البيـت علـى لـسان النـيب األمـي ألن يكونوا يعملـوا مـا سـبق لنـا ] واهللا [ من القرآن ، واهللا 

ّصلى اهللا عليه وسلم أحب إيل من أن يكون يل ملء هذه الرحبـة ذهبـا وفـضة ، واهللا إن مثلنـا  ّ ّ
وإن مثلنا يف هذه األمة كمثل بـاب حطـة يف بـين . يف هذه األمة كمثل سفينة نوح يف قوم نوح

   أبو سهل .إسرائيل
__________________  

  .72 ـ 71/  1الدر املنثور ) 1(
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  .)1(» وابن مردويه . القطان يف أماليه

   7كالم آخر له : الثاني 
أنــا مــن ســنخ أصــالب أصــحاب الــسفينة ، وكمــا جنــا يف هاتيــك مــن جنــا «  : 7قــال و

  .»ينجو يف هذه من ينجو 
  : قال 7رواه اليعقويب من كالم له 

ن ســنخ أصــالب  أنــا مــ؟ بــل أيــن تــذهبون عــن أهــل بيــت نبــيكم؟فــأين يتــاه بكــم.  ..«
أصحاب السفينة ، وكما جنا يف هاتيك من جنا ينجو يف هذه من ينجـو ويـل وهـني ملـن ختلـف 
عــنهم ، إين فــيكم كــالكهف ألهــل الكهــف ، وإين فــيكم بــاب حطــة مــن دخــل فيــه جنــا ومــن 

إين قـد تركـت بـني أظهـركم مـا إن : ّختلف عنـه هلـك ، حجـة مـن ذي احلجـة يف حجـة الـوداع 
  .)2(» كتاب اهللا وعرتيت أهل بييت : لوا بعدي أبدا متسكتم به لن تض

   7كالم آخر له : الثالث 
قــد قــال ذلــك يف خطبــة و »فــنحن نــور الــسموات واألرض وســفن النجــاة  « .7قــال و

« :  قـــال 8 رواهـــا ســـبط ابـــن اجلـــوزي بـــسنده إىل احلـــسني بـــن علـــي 6خطبهـــا يف مـــدح النـــيب 
ّ خطبــة بليغــة يف مــدح رســول اهللا صــلى اهللا عليــه خطــب أيب أمــري املــؤمنني يومــا جبــامع الكوفــة

ملا أراد اهللا أن ينشئ املخلوقات ويبتدع املوجودات أقام اخلالئـق يف : ّوسلم فقال بعد محد اهللا 
ّ

صـورة قبــل دحــو األرض ورفــع الــسماوات ، مث أفــاض نــورا مـن نــور عــزه فلمــع قبــسا مــن ضــيائه 
  .وسطع

__________________  
  .278 ـ 277/  2كنز العمال ) 1(
  .201 / 2تاريخ اليعقويب ) 2(
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ّمث اجتمــع يف تلــك الــصورة وفيهــا هيئــة نبينــا صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال لــه اهللا تعــاىل  ّ :
أنــت املختــار وعنــدك مــستودع األنــوار ، وأنــت املــصطفى املنتخــب الرضــا املنتجــب املرتــضى ، 

لثــواب والعقــاب واجلنــة والنــار ، مـن أجلــك أضــع البطحــاء وأرفــع الــسماء وأجـري املــاء وأجعــل ا
وأنــصب أهــل بيتــك علمــا للهدايــة وأودع أســرارهم يف ســري حبيــث ال يــشكل علــيهم دقيــق وال 
يغيــب عــنهم خفــي ، وأجعلهــم حجــيت علــى بــرييت واملنبهــني علــى قــدري واملطلعــني علــى أســرار 

  .خزائين
يف مكنــون علمــه ، مث أخــذ احلــق ســبحانه علــيهم الــشهادة بالربوبيــة واإلقــرار بالوحدانيــة 

ونـــصب العـــوامل ومـــوج املـــاء وأثـــار الزبـــد وأهـــاج الـــدخان ، فطفـــى عرشـــه علـــى املـــاء ، مث أنـــشأ 
  .املالئكة من أنوار أبدعها وأنواع اخرتعها ، مث خلق األرض وما فيها

ّمث قــرن بتوحيــده نبــوة نبيــه حممد صــلى اهللا عليــه وســلم وصــفيه ، وشــهدت الــسماوات  ّّ ّ ــ ّ
ّوالعرش والكرسي والشمس والقمر والنجوم وما يف األرض له بالنوبة ، فلما واألرض واملالئكة 

خلــق آدم أبــان للمالئكــة فــضله وأراهــم مــا خــصه بــه مــن ســابق العلــم وجعلــه حمرابــا وقبلــة هلــم 
ّوسجدوا له ، مث بـني آلدم حقيقـة ذلـك النـور ومكنـون ذلـك الـسر ، فلمـا حانـت أيامـه أودعـه 

صـالب الفـاخرة إىل األرحـام الطـاهرة إىل أن وصـل عبـد املطلـب مث شيئا ، ومل يزل ينقل مـن األ
ّإىل عبد اهللا مث إىل نبيه صلى اهللا عليه وسـلم ، فـدعا النـاس ظـاهرا وباطنـا ونـدم سـرا وعالنيـة  ّ
، واستدعى الفهوم إىل القيام حبقوق ذلك السر املودع يف الذر قبـل النـسل ، فمـن وافقـه قـبس 

تـدى إىل الـسر وانتهـى إىل العهـد املـودع ، ومـن غمرتـه الغفلـة وشـغلته من حملات ذلك النور واه
  .احملنة فاستحق البعد

مث مل يزل ذلك النور ينتقل فينـا ويتشعـشع يف غرائزنـا ، فـنحن أنـوار الـسماوات واألرض 
ّوســفن النجــاة ، وفينــا مكنــون العلــم وإلينــا مــصري األمــور ومبهــدينا تقطــع احلجــج خامتــة األئمــة 

  مة ومنتهى النور ، فليهن من استمسك بعروتنا وحشرومنقذ األ
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  .)1(» على حمبتنا 

   7كالم لعلي بن الحسين : الرابع 
حنن الفلك اجلاريـة يف اللجـج «  : 7وقال سيدنا االمام علي بن احلسني زين العابدين 

ايب أن أخـرج احلـافظ اجلعـ« :  البلخـي بقولـه رواه »الغامرة ، يأمن من ركبها ويغـرق مـن تركهـا 
حنــن الفلــك اجلاريــة يف اللجــج الغــامرة ، يــأمن مــن ركبهــا ويغــرق :  قــال 2االمــام زيــن العابــدين 

ّمن تركها ، وإن اهللا تبارك وتعاىل أخذ ميثاق من حيبنا وهـم يف أصـالب آبـائهم ، فـال يقـدرون 
  .)2(» ّعلى ترك وال يتنا ، ألن اهللا عز وجل جعل جبلتهم على ذلك 

   المنسوبة الى ابن العاص القصيدة: الخامس 
   :7وقال عمرو بن العاص يف مدح أمري املؤمنني 

  هــــــــــــــو النبــــــــــــــأ العظـــــــــــــــيم وفلــــــــــــــك نـــــــــــــــوح« 

  
  »بــــــــــــــــــــــــاب اهللا وانقطــــــــــــــــــــــــع اخلطــــــــــــــــــــــــاب و  

  

أبــو حممــد احلــسن ابــن : يف قــصيدة نــسبها إليــه مجاعــة مــن علمــاء أهــل الــسنة ، مــنهم 
( ّل الــدين احملــدث الــشريازي يف ومجــا) اإلكليــل ( أمحــد بــن يعقــوب اهلمــداين اليمــين يف كتــاب 

  .)فة األحباء يف مناقب آل العباء حت
روى أن معاويـة بـن أيب « : قال أبو حممد احلسن بن أمحد بن يعقـوب اهلمـداين اليمـين 

فقــال كــل مــنهم كالمــا  ؟مــن قــال يف علــي علــى مــا فيــه فلــه البــدرة: ســفيان قــال يومــا جللــسائه 
 عمــرو بــن العــاص ، فإنــه قــال أبياتــا اعتقــدها وخالفهــا ّغــري موافــق مــن شــتم أمــري املــؤمنني إال

  :بفعاله 
__________________  

  .128تذكرة خواص االمة ) 1(
  .23ينابيع املودة ) 2(
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ـــــــــــــــــــــــصواب   بـــــــــــــــــــــــآل حممـــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــرف ال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــزل الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــابو   ـــــــــــــــــــــــــــــــــام ن   يف أبي

  

  هــــــــــــــــم حجــــــــــــــــج اإللــــــــــــــــه علــــــــــــــــى الربايــــــــــــــــاو

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــسرتاب     ّـــــــــــــــــــــــــــــــــم وجبـــــــــــــــــــــــــــــــــدهم ال ي

  

  ّال ســــــــــــــــــــــــــــــيما أيب حــــــــــــــــــــــــــــــسن علـــــــــــــــــــــــــــــــيو

  
  لـــــــــــــــــــــــــــه يف اـــــــــــــــــــــــــــد مرتبـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــاب  

  

   نفوســـــــــــــــــــــــا)1(إذا طلبـــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــوارمهم 

  
   ســـــــــــــوى نعـــــــــــــم جـــــــــــــواب)2(فلـــــــــــــيس ـــــــــــــا   

  

  طعـــــــــــــــــــام حـــــــــــــــــــسامه مهـــــــــــــــــــج األعـــــــــــــــــــادي

  
  فــــــــــــــــــــيض دم الرقــــــــــــــــــــاب هلــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــرابو  

  

  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربته كبيعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو

  
ــــــــــــــــــــاس الرقــــــــــــــــــــــاب     معاقــــــــــــــــــــــدها مــــــــــــــــــــــن النــ

  

  ّإذا مل تـــــــــــــــــــــــربأ مـــــــــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــــــــداء علـــــــــــــــــــــــي

  
  فمــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــك يف حمبتــــــــــــــــــــــــــه ثــــــــــــــــــــــــــواب  

  

ـــــــــــــــــــــو البكـــــــــــــــــــــــا   ء يف احملـــــــــــــــــــــــراب لـــــــــــــــــــــــيالّهــ

  
ـــــــــــــــــــــــــضراب   ّهـــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــضحاك إن آن ال ّ  

  

ـــــــــــــــــوح ـــــــــــــــــك ن ـــــــــــــــــأ العظـــــــــــــــــيم وفل   هـــــــــــــــــو النب

  
)3(بـــــــــــــــــــــــــاب اهللا وانقطـــــــــــــــــــــــــع اجلـــــــــــــــــــــــــواب و  

  

  

  .)4(» فأعطاه معاوية البدر وحرم اآلخرين 

  .)5(كالم للحسن البصري : السادس 
فـإنكم معاشـر «  7 له إىل سيدنا االمام احلسن الـسبط قال احلسن البصري يف كتابو

بــين هاشــم كالفلــك اجلاريــة يف حبــر جلــي ، ومــصابيح الــدجى وأعــالم اهلــدى ، واألئمــة القــادة 
 الذين من تبعهم جنا ، كسفينة نوح املشحونة اليت يؤول إليها املؤمنـون وينجـو فيهـا املتمـسكون

.. .«.  
__________________  

  .صوارمه: كذا والظاهر ) 1(
  .هلا: كذا والظاهر ) 2(
  .اخلطاب: هر كذا والظا) 3(
ومـن القـوم مـن نـسبها إىل الناشـئ . هذا االستشهاد مبـين علـى نـسبة مـن ذكرنـا القـصيدة إىل عمـرو بـن العـاص) 4(

  .وهو األصح:  بيت ، قال صاحب الغدير 32 وهي 365الصغري املتوىف سنة 
وحـرب االمـة يف زمنـه ، مـن كبـار التـابعني وإمـام أهـل البـصرة . احلسن بن يـسار أبـو سـعيد: احلسن البصري هو ) 5(

 وله ترمجة يف مجيع كتب الرجال كتهذيب التهـذيب 110تويف سنة . وأحد العلماء الفقهاء النساك عند أهل السنة
  .131 / 2وقد أثىن عليه احلافظ أبو نعيم يف حلية األولياء . وتقريب التهذيب وميزان االعتدال
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وعنـه الـشهاب  ) 61ب القلـوب كـشف احملجـوب ألربـا( رواه أبـو احلـسن الغزنـوي يف 
ورواه حممــد ) مــرآة األســرار ( وعبــد الــرمحن اجلــشيت يف ) هدايــة الــسعداء ( الــدولت آبــادي يف 

ْ قل فلله اْلحجة اْلبالغة فـلو شـاء لهداكم (: بتفسري قوله تعـاىل ) تفسري شاهي ( حمبوب يف  ُ َـ َ َ ْ َ َ َُ َُ ِ ِ ُُ ِ ْ
َأجمعين  ِ َ ْ   .)جواهر العلوم (  عن كتاب )َ



 

  داللة حديث السفينة
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  :من وجوه  : :ّويدل حديث السفينة على إمامة أهل البيت 

  ّ ـ وجوب اتباعهم 1
 علـى اإلطـالق ، وال جيــب :ّإن هـذا احلـديث يـدل علـى وجـوب اتبــاع أهـل البيـت 

ّإال اإلمــام كمــا دريــت فيمــا ســبق يف وجــوه داللــة  ـ 6بعــد اهللا ورســوله  ـ اتبــاع أحــد كــذلك
  . على املطلوبحديث الثقلني

ويشهد لداللته على وجوب ابتـاعهم مطلقـا كلمـات عـدة مـن علمـاء أهـل الـسنة مـنهم 
  .ّالعجيلي الشافعي ، وقد تقدم ذكر بعض تلك الكلمات

   ـ إتباعهم يوجب النجاة2
 يوجـب النجـاة واخلـالص ، ومـن :إن هذا احلديث يدل على أن اتباع أهـل البيـت 

  .عصمة ، وهي تستلزم االمامة واخلالفةاملعلوم أن كوم كذلك دليل ال
  :ّوقد نص على داللة احلديث على ذلك مجاعة يف بيان وجه تشبيههم بالسفينة 

أنظــر كيــف دعــا اخللــق إىل النــسب إىل والئهــم والــسري حتــت لــوائهم « : قــال الواحــدي 
   ، جعل ما يف اآلخرة من خماوف7بضرب مثله بسفينة نوح 
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لبحر الـــذي جل براكبـــه ، فيـــورده مـــشارع املنيـــة ويفـــيض عليـــه ســـجال األخطـــار وأهـــوال النـــار كـــا
 مـسبب اخلــالص مـن خماوفـه والنجــاة مـن متالفـه ، وكمــا :البليـة ، وجعـل أهـل بيتــه عليـه و

ّال يعرب البحر اهلياج عند تالطم األمواج إال بالسفينة ، كـذلك ال يـأمن نفـخ اجلحـيم وال يفـوز 
 الرســــول صــــلوات اهللا عليــــه وعلــــيهم ، وختلــــى هلــــم وده ّبــــدار النعــــيم إال مــــن تــــوىل أهــــل بيــــت

ّونـــصيحته وأكـــد يف مـــواالم عقيدتـــه ، فـــإن الـــذين ختلفـــوا عـــن تلـــك الـــسفينة آلـــوا شـــر مـــآل 
وخرجــوا مــن الــدنيا إىل أنكــال وجحــيم ذات أغــالل ، وكمــا ضــرب مــثلهم بــسفينة نــوح قــرم 

  .)1(» بكتاب اهللا تعاىل فجعلهم ثاين الكتاب وشفع التنزيل 
ّقولــه صـــلى اهللا عليــه وســـلم اثانيه« : وقــال الــسمهودي يف تنبيهـــات الــذكر اخلـــامس  ّ :

ووجهـــه أن النجـــاة ثبتـــت ألهـــل  مثـــل أهـــل بيـــيت فـــيكم مثـــل ســـفينة نـــوح يف قومـــه ، احلـــديث ،
ّ ، وقــــد ســــبق يف الــــذكر قبلــــه يف حثــــه صــــلى اهللا عليــــه وســــلم علــــى 7الــــسفينة مــــن قــــوم نــــوح  ّ ّ

ّقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم هللا وعرتالتمسك بالثقلني كتـاب ا ّفإمـا لـن يفرتقـا حـىت يـردا علـي ّ
، فأثبــت هلــم بــذلك النجــاة وجعلهــم نبــأين اللطيــف اخلبــري: قولــه يف بعــض الطــرق و،  احلــوض

ّوصــلة إليهــا ، فــتم التمــسك املــذكور ، وحمــصله احلــث علــى التعلــق حبــبلهم وحــبهم وإعظــامهم 
يـــه وعلـــيهم ، واألخـــذ ـــدي علمـــائهم وحماســـن أخالقهـــم ّشـــكرا لنعمـــة مـــشرفهم صـــلى اهللا عل

ّوشيمهم ، فمن أخذ بذلك جنا من ظلمات املخالفة وأدى شكر النعمـة الـوافرة ، ومـن ختلـف 
  .)2(» عنه غرق يف حبار الكفران وتيار الطغيان فاستوجب النريان 

إن مـــن أحـــبهم وعظمهـــم : ووجـــه تـــشبيههم بالـــسفينة فيمـــا مـــر « : وقـــال ابـــن حجـــر 
ّشكرا لنعمة مشرفهم صـلى اهللا عليـه وسـلم وأخـذ ـدي علمـائهم جنـا مـن ظلمـة املخالفـات ،  ّ

  ـّتيار ( ّومن ختلف عن ذلك غرق يف حبر كفر النعم وهلك يف مفاوز 
__________________  

  .خمطوط ـ تفسري الواحدي) 1(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 2(
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  .)1(» الطغيان ) ظ 

  تهم ّ ـ داللته على أفضلي3
 مــن ســائر النــاس مطلقــا ، إذ لــو :إن هــذا احلــديث يــدل علــى أفــضلية أهــل البيــت 

ّألمــر الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم  ـ أو يف مــرتبتهم مــن الفــضل ـ كــان أحــد أفــضل مــنهم ّ
  . ..ّباالقتداء به دوم ، وإال لزم أن يكون قد غش أمته ، وحاشا هللا من ذلك

  . مجاعة من أعيان علماء السنة كما تقدمّوقد صرح بداللة احلديث على ذلك

   ـ داللته على وجوب محبتهم 4
 علــى اإلطــالق ، ووجوــا :إن هــذا احلــديث يــدل علــى وجــوب حمبــة أهــل البيــت 

كذلك دليل على وجوب عصمتهم وأفضليتهم واالنقياد هلم ، كما حبث عن ذلـك بالتفـصيل 
  .وكل ذلك يستلزم اإلمامة. يف جملد آية املودة

  داللته على عصمتهم  ـ 5
وهـــذا املعـــىن .  توجـــب النجـــاة:إن هـــذا احلـــديث يـــدل علـــى أن حمبـــة أهـــل البيـــت 

يــــستلزم عــــصمتهم ، إذ لــــو كــــان مــــنهم مــــا يوجــــب ســــخط البــــاري تعــــاىل ملــــا جــــازت حمبــــتهم 
  .وهذا واضح ـ ومتابعتهم فضال عن وجوا وكوا سببا للنجاة

  ...  مل يبق ريب يف إمامتهم:وإذا ثبتت عصمتهم 

ّ ـ من تخلف عنهم ضل 6 ّ  
  ّإن هذا احلديث يدل على هالك وضالل املتخلفني عن أهل البيت عليهم

__________________  
  .91: الصواعق احملرقة ) 1(
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ّالسالم ، وختلف اخللفاء عنهم من الوضوح مبكان ، كمـا أثبتـه علماؤنـا األعيـان يف كتـب هـذا 
  .7 ، وثبتت خالفة سيدنا أمري املؤمنني 6 الشأن ، فبطل ذا خالفتهم عن رسول اهللا

   ـ هم الميزان المعرفة المؤمن والكافر7
ّإن هــذا احلــديث يــدل علــى أن مــن اتــبعهم كــان مــن املفلحــني النــاجني ، ومــن خــالفهم 
ّوتركهم كان من الكـافرين اخلاسـرين ، فـبهم وباتبـاعهم يعـرف املـؤمن مـن الكـافر ، وهـذا املعـىن 

كمــا .  ..ة والرئاســة العامــة ، ألنــه مــن شــئون العــصمة املــستلزمة لالمامــةأيــضا يقتــضي االمامــ
  .تقدم

  ّ ـ داللته على لزوم االمام في كل عصر8
 يف كـل زمـان :إن هذا احلديث يدل على لزوم وجود إمام معصوم من أهـل البيـت 

ن اهلـالك ، إىل يوم القيامة ، ليتسىن لألمـة يف مجيـع األدوار ركـوب تلـك الـسفينة والنجـاة ـا مـ
  .فهو إذا يدل على صحة مذهب أهل احلق وبطالن املذاهب األخرى ، كما ال خيفى

   ـ الجمع بين حديثي الثقلين والسفينة9
لقد جاء حديث السفينة بعد حديث الثقلني يف سياق طويل حبيـث ال يبقـى ريـب ملـن 

حممـد بـن مـسلم بـن مـا رواه أبـو عبـد اهللا  وذلك.  ..الحظه يف داللته على مطلوب أهل احلق
وقـال « : حيـث قـال ) األربعـني يف فـضائل أمـري املـؤمنني ( أيب الفوارس الرازي يف صدر كتابه 

ّالنـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  إين تـــارك فـــيكم كتـــاب اهللا وعـــرتيت أهـــل بيـــيت ، فهمـــا خليفتـــان : ّ
م بعــدي ، أحــدمها أكــرب مــن اآلخــر ســبب موصــول مــن الــسماء إىل األرض ، فــإن استمــسكت

مـا لـن تـضلوا ، فإمـا لـن يفرتقـا حـىت يـردا علـي احلـوض يـوم القيامـة ، فـال تـسبقوا أهـل بيـيت 
  ّبالقول فتهلكوا وال تقصروا عنهم 
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ّفتذهبوا ، فإن مثلهم فيكم كمثل سفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا ومـن ختلـف عنهـا هلـك ، ومـثلهم 
 وإن أهـل بيـيت أمـان ألمـيت فـإذا فيكم كمثل باب حطة يف بين إسرائيل من دخله غفر لـه ، أال

يت مـــا يوعـــدون ، أال وإن اهللا عـــصمهم مـــن الـــضاللة وطهـــرهم مـــن  ّذهـــب أهـــل بيـــيت جـــاء أم ّ ّـــ
ّالفـــواحش واصــــطفاهم علــــى العــــاملني ، أال وإن اهللا أوجــــب حمبــــتهم وأمــــر مبــــودم ، أال وإــــم  ّ ّ

ّة الـدالون علـى طـرق اهلدايـة ، ّـالشهداء على العباد يف الدنيا ويـوم املعـاد ، أال وإم أهـل الواليـ
ّأال وإن اهللا فرض هلم الطاعة على الفـرق واجلماعـة ، فمـن متـسك ـم سـلك ومـن حـاد عـنهم 

أال وإن العــــرتة اهلاديــــة الطيبــــني دعــــاة الــــدين وأئمــــة املتقــــني وســــادة املــــسلمني ، وقــــادة . هلــــك
لشك واليقني وجـاءوا بـاحلق املبـني ّاملؤمنني وأمناء العاملني على الربية أمجعني ، الذين فرقوا بني ا

 «)1(.  

   ـ الحديث في سياق آخر10
 يريـد بـذلك الـنص علـى 6لقد ورد هذا احلديث يف سياق يدل داللة واضحة علـى أنـه 

  . من بعده:األئمة االثين عشر 
عــن أيب «  :ردار بــن شــريويه الــديلمي قــد جــاء ذلــك يف حــديث رواه أبــو منــصور شــهو

ّلى بنـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليــــه وســـلم الـــصالة األوىل مث أقبــــل صــــ: ســـعيد اخلـــدري ، قـــال  ّ ّ
ّيا معاشر أصحايب إن مثل أهل بيـيت فـيكم مثـل سـفينة نـوح وبـاب : بوجهه الكرمي علينا فقال 

حطــة يف بــين إســرائيل ، فتمــسكوا بأهــل بيــيت بعــدي األئمــة الراشــدين مــن ذريــيت ، فــإنكم لــن 
ـ أو قـال ـ اثنـا عـشر مـن أهـل بيـيت :  قـال ؟ كم األئمة بعـدكيا رسول اهللا: تضلوا أبدا ، فقيل 

  .)2(» من عرتيت 
  : من جهات :فإنه يدل على إمامة أهل البيت 

  . أهل البيت بسفينة نوح6تشبيهه  ـ 1
__________________  

  .خمطوط ـ األربعني البن أيب الفوارس) 1(
  .مسند الفردوس) 2(
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  .تشبيههم بباب حطة ـ 2
ّلى اهللا عليه وسلم األصحاب بالتمسك مأمره ص ـ 3 ّ.  
  .وصفهم باألئمة الراشدين ـ 4
  .ذكر أم لن يضلوا إن متسكوا م ـ 5
  .كون األئمة من بعده اثين عشر من أهل بيته ـ 6

   ـ الحديث في سياق ثالث 11
 بأســلوب بــديع 7 ، خاطــب بــه عليــا 6لقــد جــاء هــذا احلــديث ضــمن كــالم للرســول 

ينـــابيع ( فـــي كجـــاء ذل.  .. يرتـــاب يف كونـــه نـــصا يف االمامـــة إال مكـــابر عنيـــدوســـياق رفيـــع ال
قال رسـول : أخرجه احلمويين عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال « : وهذا لفظه ) املودة 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّيا على أنا مدينة احلكمة وأنت باا ولـن تـؤتى املدينـة إال مـن قبـل : ّ
 زعم أنه حيبـين ويبغـضك ، ألنـك مـين وأنـا منـك حلمـك مـن حلمـي ودمـك الباب ، وكذب من

مــن دمــي ، وروحــك مــن روحــي وســريرتك مــن ســريريت ، وعالنيتــك مــن عالنيــيت ، وأنــت إمــام 
أميت ووصيي ، سعد من أطاعك وشقي من عصاك وربح من تـوالك وخـسر مـن عـاداك ، فـاز 

ك مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا من لزمك وهلـك مـن فارقـك ، ومثلـك ومثـل األئمـة مـن ولـد
  .)1(» ّومن ختلف عنها غرق ، ومثلكم مثل النجوم كلما غاب جنم طلع جنم إىل يوم القيامة 

   6 ـ معنى الحديث في كالم الرسول 12
لقد جاء معىن هذا احلـديث ضـمن حـديث يـدل بوجـوه عديـدة علـى امامـة أهـل البيـت 

   داللته على ، حبيث لو تأمله عاقل مل خياجله أي شك يف:
__________________  

  .130ينابيع املودة ) 1(
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والبلخـي القنـدوزي ) مـودة القـرىب ( قـد روى ذلـك احلـديث اهلمـداين يف ومطلوب أهل احلق ، 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن علي قال « :  ّمن أحب أن يركب سـفينة النجـاة : ّ

ـــا بعـــدي وليعـــاد عـــدوه وليـــأمت ويستمـــسك بـــالعروة الـــوثقى ويعتـــصم حببـــل ا ّهللا املتـــني فيـــوال علي ّ
[ باألئمــة اهلــداة مــن ولــده ، فــإم خلفــائي وأوصــيائي وحجــج اهللا علــى خلقــه بعــدي وســادة 

األتقياء إىل اجلنة ، حـزم حـزيب وحـزيب حـزب اهللا ، وحـزب ] قادات [ أميت وقادة ] سادات 
  .)1(» أعدائهم حزب الشيطان 

   األشباح  ـ الحديث مع حديث13
لقد جاء هذا احلديث يف حديث األشباح اخلمسة بنهج يدل بوضوح على إمامـة أهـل 

  .:البيت 
ّعــن أيب هريـرة عــن النـيب صــلى اهللا عليــه « : هـو مــا رواه صـدر الــدين احلمـوئي بــسنده و

 ملا خلق اهللا تعاىل أبا البشر ونفخ فيه من روحه ، التفت آدم مينـة العـرش فـإذا: ّوسلم أنه قال 
:  قـال ؟يـا رب هـل خلقـت أحـدا مـن طـني قبلـي: ّنور مخسة أشباح سـجدا وركعـا ، قـال آدم 

هـؤالء مخـسة مـن :  قـال ؟فمن هؤالء اخلمسة الذين أراهم يف هيئيت وصـوريت: قال . ال يا آدم
ولـــدك ، لـــوالهم مـــا خلقتـــك ولـــوالهم مـــا خلقـــت اجلنـــة وال النـــار وال العـــرش وال الكرســـي وال 

ض وال املالئكة وال االنس وال اجلن ، هؤالء اخلمسة شققت هلـم مخـسة أمسـاء السماء وال األر
من أمسائي فأنا احملمود وهـذا حممـد ، وأنـا العـايل وهـذا علـي ، وأنـا الفـاطر وهـذه فاطمـة ، وأنـا 
اإلحــسان وهــذا احلــسن ، وأنــا احملــسن وهــذا احلــسني ، آليــت بعــزيت أنــه ال يــأتيين أحــد مبثقــال 

يا آدم هؤالء صـفويت مـن خلقـي . ّبغض أحدهم اال أدخلته ناري وال أبايلّحبة من خردل من 
  .ّم أجنيهم وأهلكهم ، فإذا كان لك إىل حاجة فبهؤالء توسل

ّفقال النيب صلى اهللا عليه وسلم    ّحنن سفينة النجاة من تعلق ا جنا ومن : ّ
__________________  

  .258ينابيع املودة ص ) 1(
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  .)1(» من كان له إىل اهللا حاجة فليسأل بنا أهل البيت حاد عنها هلك ، ف

   ـ الحديث مع حديث باب حطة14
وحـديث بـاب  ـ يف طـرق عديـدة مـن طرقـه ـ  بني حديث السفينة6لقد مجع رسول اهللا 

 مطلقــا ، :وقــد ثبــت داللــة حــديث بــاب حطــة علــى وجــوب اتبــاع أهــل البيــت .  ..حطـة
  . ..لى كفر املعرضني عنهم واملخالفني هلموعلى عصمتهم وطهارم من الرجس ، وع

  .ّفهكذا حديث السفينة يفيد ذلك كله ، وبكل منهما يتم مطلوب أهل احلق

   7 ـ في كالم امير المؤمنين 15
فيمـا رواه الـسيوطي ـ  بـني حـديث الـسفينة وبـاب حطـة قـائال 7لقـد مجـع أمـري املـؤمنني 

إن : أي  » نـوح وكبـاب حطـة يف بـين إسـرائيل إمنـا مثلنـا يف هـذه األمـة كـسفينة« ّكمـا تقـدم ـ 
االنقياد هلم واالنقطاع إليهم سبب لنجاة األمة كما جنا من ركب سفينة نوح ومن دخـل بـاب 

  .7ّوهذا املقام ال يكون إال لإلمام .  ..حطة

   7 ـ الحديث مع حديث الثقلين في كالمه 16
بـني حـديث الـسفينة  ـ ّ كمـا تقـدمرواها اليعقـويب ـ  يف خطبة له7لقد مجع أمري املؤمنني 

وهــذا يفيــد أن حــديث الــسفينة مــن .  ..وحــديث الثقلــني فأشــار فيهــا إىل واقعــة الغــدير أيــضا
  . مثلهما7براهني إمامته 

__________________  
  .36 / 1فرائد السمطني ) 1(
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   ـ اهتمام أبي ذر بحديث السفينة17
ديث الـسفينة ، وهـذا االهتمـام البـالغ رضـوان اهللا عليـه بـشأن حـأبـوذر لقد اهتم سـيدنا 

 ، وهـذا هـو الـذي يـرغم 7يكشف عن اعتقاده بداللـة هـذا احلـديث علـى إمامـة أمـري املـؤمنني 
  .آناف األعداء اللئام ، ويرفع رءوس األولياء الكرام

   ـ الحديث مع حديث باب حطة في روايته 18
بـني حـديث الـسفينة وحـديث  ـ ريهيف روايـة الطـرباين وغـ ـ إنه رضوان اهللا تعاىل عليه قـرن

  .وهو يدل على املطلوب كما سبق.  ..باب حطة

   2 ـ كالم أبي ذر 19
 صـعد علـى عتبـة بـاب الكعبـة أبـاذرأن : لقد علم من رواية ابن الـصباغ املـالكي وغـريه 

اجعلـــوا أهـــل بيـــيت فـــيكم مكـــان الـــرأس مـــن اجلـــسد :  قـــال 6مث ذكـــر حـــديث الـــسفينة ، وأنـــه 
  . .. من الرأسومكان العينني

 وإمــامتهم وخالفــتهم عــن رســول اهللا :وهــذا دليــل واضــح علــى عــصمة أهــل البيــت 
6.  

   ـ جمعه بينه وبين حديثي الثقلين وباب حطة20
بني هـذا احلـديث وحـديثي بـاب حطـة  ـ فيما رواه البلخي القندوزي ـ 2أبوذر لقد مجع 

  .وهو أيضا دليل على املطلوب.  ..والثقلني
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  ت الدهلويدحض مناقشا

  في داللة حديث السفينة
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ّوبعــــد ، فلنــــأت علــــى كلمــــات الــــدهلوي حــــول داللــــة حــــديث الــــسفينة ، لنبــــني فــــساد 
  :مزاعمه وبطالن دعاويه يف املقام ، فنقول وباهللا التوفيق 

  :قوله 
ّمثـل أهـل بيـيت فـيكم مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا ومـن ختلـف عنهـا : حديث كوكذل

ّ على الفالح واهلداية احلاصلني مـن حـبهم والناشـئني مـن اتبـاعهم ، وأن ّ فإنه ال يدل إال.غرق
ّالتخلف عن حبهم موجب للهالك ّ.  

  اعتراف الدهلوي بحصول الفالح بحب أهل البيت 

  :أقول 
 فلقــد ؟:يعــرتف بــذلك ، فلــم ال يعــرتف بإمامــة أهــل البيــت ) الــدهلوي ( إذا كــان 

ّعلمـت أن إجيــاب مـواالم وحمبــتهم يـستل ّــزم خالفــتهم وإمــامتهم ، علـى أنه سـيأيت اعرتافــه بــأن ّ
  .ّاالمام هو من أوجب اتباعه النجاة يف اآلخرة

  :قوله 
  .ّخيتص به أهل السنة من بني الفرق اإلسالمية كلها ـ بفضل اهللا تعاىل ـ وهذا املعىن
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  :أقول 
 :ت ّإن من املعلوم لدى كل عاقب بصري أنـه لـيس ألهـل الـسنة مـن والء أهـل البيـ

واتباعهم نصيب أصال ، فضال عن أن يكون خاصا م ، كيـف وهـم يوالـون بـل يقتـدون مبـن 
ّظلمهــم وحــارم وســبهم ومسهــم وأبغــضهم واحنــرف عــنهم  هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى !ّ

 ّفإم ينفون فضلهم وينكرون عصمتهم وخيطؤوم يف األقـوال واألفعـال وال يعتـربون بإمجـاعهم
(  وهـــل هـــذا الـــذي زعمـــه !! علـــى مـــن راجـــع كتـــبهم الكالميـــة واألصـــوليةكمـــا ال خيفـــى. ..

  ؟ّإال مباهتة تتحري منها األحالم واألذهان) الدهلوي 

  :قوله 
َفـتـؤمنـون َ أ( :ألم متمسكون حببل وداد أهل البيت مجـيعهم حـسب مـا يريـد القـرآن  ُ ِ ْ ُ َ

ٍببـعض اْلكتاب وتكفرون ببـعض ِْ َْ َِ َِ ُ ُ ْ َ َ ِ ُ ال نـفرق (:  ذلك كموقفهم من األنبياء  وموقفهم من).  ..ِ  َُ
ِبـين أحد من رسله ٍِ ُ ْ َ َُ ِ َ َ   . فال يؤمنون ببعضهم ويعادون غريهم).  ..ْ

   ؟هل أهل السنة متمسكون بأهل البيت
 هذه دعوى باطلة ال يسندها أي دليل ، ولعمري أنه يتـذكر املـرء منهـا قولـه عـز :أقول 

َ إذا جاءك اْلمنافقون (: وجل  ُ ِ ُ َ َ ُقالوا نشهد إنك لرسول اهللا واهللا يـعلم إنك لرسوله واهللا يشهد ِ َُ َْ َْ ُ َ ُُ َُ َُ ُ َ َ َُ ُ ََ َ ِ َِ ْ ِ ُ َ
َإن اْلمنافقين لكاذبون  ُ ِ ِ َِ َ ُ  ِ( )1(.  

م بمـــؤمنين (: وقولـــه تعـــاىل  اهللا وبـــاْليـوم اآلخـــر ومـــا ه ن النـــاس مـــن يـقـــول آمنـــا ب َ وم َِ ِِ ِ ِْـــ ُ ْ َ َ َِ ِ ُـــِـــ ِ ْ ِ ْ َ َ َ ْ َُ ُ ِ
َيخادعون اهللا َ ُ ِ َ والذين آمنوا وما يخدعون إال أنـفسهم وما يشعرون ُ ْ َُ َُ ْ َ َ ََ ْ َ َُ ُ َ  ِ ُ َ ْ ُ َ ِ ( )2(.  

__________________  
  .1 ـ سورة املنافقون) 1(
  .9 ـ سورة البقرة) 2(
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َ ومن الناس من يـعجبك قـوله في اْلحياة الدنيا ويشهد اهللا على ما (: وقوله تعاىل  َ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ََ َْ  ِ ِ ُ ُ َ َ ِ ْ ِ َ ِفي ِ
ِقـلبه وهو ألد اْلخصام  ِ ِ ََ َ ُ َ ِْ َ( )1(.  

ُ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تـبدوه يـعلمه اهللا (: وقوله تعاىل  ْ ُْ َ ْ َ ُ ُ ُُْ َُ ْ ُ ُِ ُ ِ ْ ْ ِ ْ ُ( )2(.  
ذي (: وقولــه تعــاىل  نـهم غيـــر ال ن عنــدك بـيــت طائفــة م رزوا م ة فــإذا بـ ون طاع ِ ويـقول ـِ ـ َ ََْ ٌ ٌْ َُ ْ ِــْ ِ ــ َِ ُِ َ َُ ْ َــ ََ َِ َــ َ ُــ

َتـقول وا ُ ُ َهللا يكتب ما يـبـيتون َ ُ ُ َُ َُ ْ ُ( )3(.  
ُ يا أيـها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في اْلكفـر مـن الـذين قـالوا (: وقوله تعاىل  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْ ُ َ ُْ ِ ُ َ َُ ُ ْ َُ  َ

ْآمنا بأفواههم ولم تـؤمن قـلوبـهم  ْ َ ُْ ُ ْ َُ ُ ِ ْ ُ َ ِ ِ ْ َِ( )4(.  
ِ يحلفون باهللا إنـهم لم(: وقوله تعاىل  َ ْ ُ ِْ ِ ِ َ ُ ِ َنكم وما هم منكم ولكنـهم قـوم يـفرقون َ ُ ََ ْ ُ َُ ٌْ ُْ َ ْ ْ َ ِْ ْ ِْ ُ( )5(.  
ْلم تـر إلى الذين تـولوا قـوما غضب اهللا عليهم ما هم منكم وال منـهم َ أ(: وقوله تعاىل  َ ْ ْ ْ ُْ ْ ِْ ُِ ُ ِ َْ َ ُ َ ِ َ ً ْ َْ  َ ََ َِ َ َِ َ

َويحلفون على اْلكذب وهم يـعلمون  َُ ْ َ ََ َْ َُ َِ ِ َ َ ُ ِ ْ( )6(.  
ْوم يـبـعثـهم اهللا جميعا فـيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنـهم َ يـ(: وقوله تعاىل  َ ُْ ْ ْ ْ َُ َ َ َُ َ َ َ َ َ َْ ُُ َ َُ َ ُِ ُِ َ ً ِ ُ ُ َ َْ

َعلى شيء أال إنـهم هم اْلكاذبون  ُ ِ ُ ُ ْ ُ ِ َ ٍ ْ َ َ( )7(.  
وادون من حـاد اهللا(: وقوله تعاىل  وم اآلخر ي َ ال تجد قـوما يـؤمنون بـاهللا واْليـ  َ ْ َـ ُـ ْ َـ ُ َْ َِ ِـ ِْ َِ َ ِ ِ ُ ْ ً ُ ِ ُ ورسولهَ َ ُـ َ َ 

.. .( )8(.  
ْ قد بدت اْلبـغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم(: وقوله تعاىل  ُ َ ُْ ُ َُ ِ ْ ُ ِ ِ ْ َ ْ َ َِ ُ ْ ِ ْ َ..  .( )9(.  

__________________  
  .204 ـ سورة البقرة) 1(
  .29 ـ سورة آل عمران) 2(
  .81 ـ سورة النساء) 3(
  .41 ـ سورة املائدة) 4(
  .56 ـ سورة التوبة) 5(
  .14 ـ ورة اادلةس) 6(
  .18 ـ سورة اادلة) 7(
  .22 ـ سورة اادلة) 8(
  .118 ـ سورة آل عمران) 9(
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َ يـقولون بأفواههم ما ليس في قـلوبهم واهللا أعلم بما يكتمون (: وقوله تعاىل  َُ َ ْ ُْ ْ َ َُ َِ ِ ُِ َ ُْ َ ُ ِ ُِ ِ َ ْ ِ ْ َ ُ( )1(.  
ـــا األعـــالم يف جـــواب خماطبنـــا يف هـــذ ّإن دعـــوى : ا املقـــام ولـــنعم مـــا قـــال بعـــض علمائن

  :التمسك حببل وداد العرتة من دون التربؤ من أعاديهم غري مسموعة كما قيل 
ّتـــــــــــــــــــــــــود عـــــــــــــــــــــــــدوي مث تـــــــــــــــــــــــــزعم أنـــــــــــــــــــــــــين ّ ّ  

  
  صـــــــــــــديقك ، إن الـــــــــــــرأي عنـــــــــــــك لعـــــــــــــازب  

  

مـن » حسبنا كتـاب اهللا « ّإذ ليس التمسك مبجرد إظهار الود باللسان ، كما أن قوله 
يف التمـسك سـواء لقـران  ـ أعين أهل البيت مع القـرآن ـ قلنيغري عمل به غري مفيد ، وحال الث

  .العرتة بالقرآن
ّمــع اتبــاعهم  ـ :ّفلــو جــاز ألهــل الــسنة أن يــدعوا مــواالة أهــل البيــت : وباجلملــة 

ـــزبري ونظـــرائهم جـــاز القـــول مبـــواالة الـــشيعة للـــشيخني  ـ ألعـــدائهم أمثـــال عائـــشة وطلحـــة وال
 انتهــى !! فـيهم علـى ضـوء مـا جــاء يف كتـب أهـل الـسنةمـع لعـنهم إيـاهم وطعــنهم ـ وأنـصارمها

  .كالمه ، رفع يف اخللد مقامه

  ّنماذج من تقوالتهم على أهل البيت 
ما يف كتب أهل السنة من الكلمات واألقاويل الشنيعة يف حق أهـل : أضف إىل ذلك 

عـدائهم  ، وهي كثرية جدا ، جيدها املتتبع اخلبري ، وذلك من أقوى الرباهـني علـى :البيت 
للعـرتة الطــاهرة ، ومــن أوضــح الـشواهد علــى بطــالن دعــوى املـواالة وكــذا ، وحنــن نكتفــي هنــا 

واإلشـــــارة إىل بعـــــضها اآلخـــــر ، وذلـــــك مـــــن بـــــاب ) الـــــدهلوي ( بـــــذكر بعـــــض كلمـــــات والـــــد 
  :» والضرورات تبيح احملظورات « االضطرار 

  :قال ويل اهللا الدهلوي 
__________________  
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ّوليعلم أنه صلى اهللا عليه وسلم أخرب«  مبقتـل عثمـان وأنـه  ـ يف أحاديـث متـواترة معـىن ـ ّ
ستقع فتنة عظيمة قبيل مقتله حبيث تتغري أحوال الناس وينتشر بالؤها ، فمـدح الزمـان الـسابق 

ا ذكـر ملـا عليها وذم التايل هلا ، وأطال يف بيان تلك الفتنة حبيث مل خيف على أحـد مطابقـة مـ
  .وقع

بأنـه سـينقطع اخلالفـة اخلاصـة بـسبب تلـك الفتنـة وتنتهـي ـا : ولقـد أوضـح بـأبلغ بيـان 
ّوقد حتقق ما ذكـر ووقعـت الفتنـة علـى وجـه مل يـتمكن املرتـضى مـن .  ..بقية بركات أيام النبوة

 ، اخلالفـــة ، بـــرغم رســـوخ قدمـــه يف الـــسوابق اإلســـالمية وكثـــرة حتليـــه بأوصـــاف اخلالفـــة اخلاصـــة
ّورغــــم انعقــــاد البيعــــة ووجــــوب انقيــــاد الرعيــــة ، فلــــم ينفــــذ حكمــــه يف أقطــــار األرض ومل يــــسلم 
حلكمــه املــسلمون ، وانقطــع اجلهــاد يف عهــده وتفرقــت كلمــة املــسلمني ، وقــد حاربــه النــاس يف 
وقـــائع عظيمـــة ، فرفعـــوا يـــده عـــن التـــصرف يف الـــبالد وتـــضيقت دائـــرة ســـيطرته يومـــا فيومـــا ، ال 

لتحكـيم ، إىل أن مل يـصف لـه منهـا سـوى الكوفـة ومـا واالهـا ، وهـذه األمــور وإن ّسـيما بعـد ا
  .ّمل تؤثر على صفاته الكاملة النفسانية ، إال أن مقاصد اخلالفة مل تتحقق على وجهها

وملا متكن معاوية بن أيب سفيان اتفق الناس عليه وزالت الفتنة من بـني األمـة اإلسـالمية 
 «)1(.  

ـــه أيـــضا مـــا ملخ ـــه قـــد ضـــعفت أركـــان الـــدين اإلســـالمي منـــذ خالفـــة أمـــري : صه ّـــوفي أن
 مل حيــج بنفــسه يف زمــن خالفتــه بــل مل 7 فمــا بعــد ، واستــشهد لــذلك بــأن االمــام 7املــؤمنني 
  . ..من إرسال نائب عن قبله إلمارة احلج ـ يف بعض األعوام ـ يتمكن

ر إىل الفتنـــة الـــيت  قـــد أشـــا6ّوكـــرر يف موضـــع آخـــر مـــن كتابـــه املـــذكور القـــول بـــأن النـــيب 
  :تنتهي مبقتل عثمان ، وزعم 

ّجعل تلك الفتنة احلد الفاصل بني زمان اخلري وزمـان الـشر ، وأخـرب بتحـول  ـ 6 ـ أنه« 
  اخلالفة على منهاج النبوة من ذلك احلني إىل ملك

__________________  
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علـى وقـوع احلـروب والفـنت وقيـام الواحـد يف وجـه اآلخـر ) عـضوض ( وض ، وتـدل كلمـة عض
  .»والنزاع على امللك 

  :ّوقال يف آخر املقصد األول ما ملخصه 
ّإن الغاية من اخلالفـة هـي إصـالح النـاس وهـدايتهم ، ومل حتقـق خالفـة املرتـضى هـذه « 

كمــا كانــت مــأمورة بــذلك حتــت رايــة الغايــة ، ومل يكــن مــن واجــب األمــة النــضال حتــت رايتــه 
انقطـاع العنايـة الربانيـة يف  ـ كمـا دلـت علـى ذلـك األحاديـث ـ املـشايخ الثالثـة ، ولقـد وجـدنا

وهــو عبــارة عــن  ـ عــصره بــالرغم مــن نزوهلــا علــى االمــة يف عــصور أولئــك باســتمرار ، وان اخلــري
ْ وليمكنن لهم (: لـه تعـاىل مفقـود يف عـصره ، ومل يتحقـق فيـه قو ـ ائتالف املسلمني واحتادهم َ ُـَ َ َ َ ـ ُ
ْدينـهم الذي ارتضى لهم  ُ َُ َْ ِ ِ ُ  إذ مل حتصل له السيطرة والقوة لدفع الكفار وإعالء كلمة اإلسالم )َ
صيرا (: ، ومل يتحقــق قولــه تعــاىل  ن لــدنك ســلطانا ن ل لــي م ً واجع ِ ـ َـ ً ْ ُ َْ ْ ُ َ ــ ِ ِ ْ ــ َ ْ  إذ مل ينفــذ حكمــه يف )َ

  .مجيع األمة
.  .. وحتقـق للمـشايخ الثالثـة ، وهـذا مـن أقـوى وجـوه أفـضليتهممع أن ذلك قد حصل

 «)1(.  
) قــــرة العينـــني يف تفــــضيل الــــشيخني (  بــــ هـــذا ، ولــــشاه ويل اهللا الـــدهلوي كتــــاب مســــاه

 بأكاذيب وأباطيـل مفـضوحة ، وباسـتدالالت بـاردة 7حاول فيه تفضيلهما على أمري املؤمنني 
  :لبغض ، ومن ذلك قوله ّووجوه سخيفة ال تبعث إال من العناد وا

وقــد ذكـــر فيـــه تفـــضيل » والــذين خـــالفوا املرتـــضى وقــاتلوه جمتهـــدون لكـــنهم خمطئـــون « 
ّ قــد بــشرمها باخلالفــة ، وأنــه ســتطبق األحكــام الدينيــة 6 ، وأن النــيب 7الــشيخني علــى االمــام 

  .خبالف املرتضى.  ..على عهدمها وتقع الفتوح على أيديهما
  ة عما اجتمع الناس عليه ونقل عن االمام ، ولقدوالدين عبار: وقال أيضا 

__________________  
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 ـ مـثال ـ اختلـف أصـحاب املرتـضى يف فهـم كلماتـه علـى مـذاهب شـىت ، فمـنهم مـن روى عنـه
واه ر: قـال ابـن سـريين  ـ قتله اهللا وأنا معه:  ، ومنهم من فهم من قوله 2براءته من دم عثمان 

ّرضاه بقتلـه ، وهكـذا يف كـل قـضية مـشكلة مـن فقـه وغـريه كمـسألة حتـرمي املتعـة  ـ ابن أيب شيبة
  .»وغسل الرجلني ، فقد وقعوا يف حرية يف تطبيق كلماته وبذلك فتح باب االختالف 

كــان أصــحاب الــشيخني متــأدبني بــآداب الــشرع وراغبــني يف اخلــري ومل يظهــر « : وقــال 
ع أبدا ، وأما أصحاب املرتضى فكان أكثرهم أصحاب طمـع وحـرص من أحد منهم فعل شني

  .».  ..وحقد وحسد
إن املرتــضى أغلــق يف عــصره بــاب اجلهــاد ، فالــشيخان أفــضل وأرجــح منــه ــذا : وقــال 

  .اإلعتبار
باعتبــار الــصفات القلبيــة ، فــذكر أن املرتــضى ســعى وراء  ـ 7 ـ ّكمــا فــضلهما عليــه

إن أعظـم أنـواع الـورع  :علـى اجلـاه وهـذا ينـايف الزهـد ، قـال اخلالفة وحارب من أجل احلصول 
  .ترك املقاتالت بني املسلمني كما كان من الشيخني ، خبالف املرتضى

ّوهكذا فضلهما عليه يف التواضع والزهد والعبادة وحسن اخللق كما انتقص علـم االمـام 
ّإن عليــا حــرق قومــا  :عــن عكرمــة  :بــل وقــع الغلــط مــن املرتــضى يف مــسألة فقهيــة « : فقــال 

  :ّارتدوا عن اإلسالم ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال 
ّلو كنت أنا لقتلـتهم بقـول رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، قـال رسـول اهللا صـلى اهللا  ّ ّ

ّمن بدل دينه فاقتلوه ، ومل أكن ألحرقهم ، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ّعليه وسلم  ّ ّ
»  أخرجــه الرتمــذي .صــدق ابــن عبــاس: فبلــغ ذلــك عليــا فقــال . ب اهللاّال تعــذبوا بعــذا: قــال 

)1(.  
   وسياسته ، وأنكر انتفاع اإلسالم7كما انتقص فصاحة االمام 

__________________  
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   :7 مع االمام 6واملسلمني به ، وقال بالنسبة إىل قضية مؤاخاة الرسول 
ّالرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم مل يـؤاخ أحـدا حلاجـة منـه إن قضية املؤاخاة توحي بأن «  ّ

ّإليــه ، لكثــرة أصــحابه وخدامــه مــن املهــاجرين واألنــصار ، وإمنــا شــرف املرتــضى بــاألخوة حلزنــه  ّ
  .)1(» وبكائه 

 واألفظع األشنع مـن ذلـك كلـه مـا ذكـره مـن أباطيـل وسـطره مـن أكاذيـب حتـت :أقول 
ّوال حـول وال قـوة إال ) قـرة العينـني ( فلرياجـع كتابـه ، ومـن شـاء  » 7مطاعن االمام « عنوان 

  .باهللا العلي العظيم

  :قوله 
خبـــالف الـــشيعة ، إذ ال يوجـــد مـــن بيـــنهم فرقـــة حتـــب أهـــل البيـــت ، مجيعـــا ، فبعـــضهم 

  .يوادون طائفة ويكرهون الباقني ، والبعض اآلخر على العكس

  األئمة المعصومون » اهل البيت « المراد من 

  :أقول 
يف حــديث الثقلــني » أهــل البيــت «  ظهــر ممــا ســبق بالتفــصيل أن لــيس املــراد مــن لقــد

 ، الذين ثبتت عصمتهم وطهـارم ، وال ريـب 6ّوحديث السفينة إال األئمة من عرتة الرسول 
يف أن االمامية االثـين عـشرية يوالـون مجـيعهم وينقـادون إلـيهم يف االعتقـادات والعبـادات مطلقـا 

ّفليسوا بشيعة على احلقيقة وإن تسموا ـذا  ـ كالزيدية واإلمساعيلية وغريهمـ  ، وأما سائر الفرق
االسم ، ألم يعرضون عـن بعـض األئمـة االثـين عـشر ويبغـضوم ، فهـم كالنواصـب واخلـوارج 

  .عندنا يف احلكم
__________________  
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  :قوله 
حاديــث مجــيعهم ويــستندون إليهــا ، كمــا وأمــا أهــل الــسنة فليــسوا كــذلك ، بــل يــروون أ

  .تشهد بذلك كتبهم يف التفسري واحلديث والفقه

  :أقول 
ّال خيفــى علــى أهــل العلـــم والبــصرية ، أن اتبــاع أهــل الـــسنة للعــرتة يــشبه اتبــاع املنـــافقني 

ّ ، بـل كانـت دعـوى أولئـك أصـدق مـن دعـوى هـؤالء ، ألن الـسنة يـدعون ذلـك 6لرسول اهللا 
ّأخـــذون أصـــوهلم مـــن األشـــعري واملاتريـــدي وأمثاهلمـــا ، ويقلـــدون يف الفـــروع يف الوقـــت الـــذي ي

مل  ـ ّوإن شــاقوا الرســول وعائــدوه ـ مالكــا وأبــا حنيفــة وأمحــد والــشافعي ، وأمــا املنــافقون فــإم
  . ..إىل الكفار واليهود والنصارى ـ يف الظاهر ـ ينتموا

جلواب أن الروايــة أعــم مــن  ، فــا:ّوامــا مــا ذكــره مــن روايــتهم ألحاديــث أهــل البيــت 
لــو كــان جمــرد نقــل الروايــة عــن أحــد « : االتبــاع ، ولــنعم مــا قــال بعــض األعــالم يف هــذا املقــام 

دلــيال للـــوالء واالتبــاع ، لكـــان البخـــاري الــراوي عـــن اخلــوارج تابعـــا هلـــم وراكبــا ســـفينتهم ، فـــال 
  .»ّ ، وإال لزم اجتماع النقيضني :ّيكون من ركاب سفينة أهل البيت 

  .طعن القوم في روايات أئمة أهل البيت ومقاماتهم
 مجيعـا روايـام واسـتنادهم إليهـا :بل إنا ال نسلم نقل أهـل الـسنة عـن أهـل البيـت 

، وتلك كلمات أكابرهم القبيحة وعبـارام البذيئـة يف شـأن روايـات األئمـة الطـاهرين ، بـل يف 
منهـاج ( هب موجـودة يف كتـبهم ، أمثـال ذوام املقدسـة مـن حيـث النقـل والروايـة والعلـم واملـذ

ّولننقـــل يف هـــذا املقـــام طرفـــا يف كـــل .  ..)التحفـــة ( بـــل )  كتـــب والـــد الـــدهلوي (و ) الـــسنة 
  : باختصار :واحد من األئمة االثين عشر 
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   7 ـ امير المؤمنين 1
وأمــا الكتــاب املنقــول عــن علــي ففيــه أشــياء مل يأخــذ ــا أحــد مــن « : قــال ابــن تيميــة 

  .)1(» .  ..ماءالعل
وقـــد مجـــع الـــشافعي وحممـــد بـــن نـــصر املـــروزي كتابـــا كبـــريا يف مـــا مل يأخـــذ بـــه « : وفيـــه 

  .)2(» املسلمون من قول علي ، لكون قول غريه من الصحابة أتبع للكتاب والسنة 
ومل يعــرف أليب بكــر فتيــا وال حكــم خــالف نــصا ، وقــد عــرف لعمــر وعثمــان « : وفيــه 

  .)3(» .  ..لذي عرف لعلي أكثر مما عرف هلماوعلي من ذلك أشياء ، وا
ّصنف كتابا يف « أن املروزي : ونقل السبكي برتمجة املروزي عن أيب إسحاق الشريازي 

  .)4(» ما خالف فيه أبو حنيفة عليا وعبد اهللا رضي اهللا عنهما 
 باعتبار نشر العلـوم 7أن الشيخني أفضل من االمام : وقال والد الدهلوي ما ملخصه 

ّإلسالمية أيضا ، فالقراء مل يأخذوا بقراءته إال أصحاب عبـد اهللا بـن مـسعود مـن أهـل الكوفـة ا ّ
ا احلـــديث فإمـــا نـــصبا احملـــدثني يف خمتلـــف الـــبالد ، وأمـــا اإلمـــام  ّ، وأم  فلـــم ينـــصب أحـــدا 7ّـــ

لذلك ، واملرتضى يف احلـديث يف رتبـة ابـن مـسعود لكـن أصـحاب ابـن مـسعود فقهـاء ثقـات ، 
ّ علــي جمهولــون فلــم يــصح مــن حديثــه إال مــا رواه ابــن مــسعود عنــه ، وأمــا أهــل ورواة حــديث

  .ّاملدينة والشام فلم يرووا عنه إال القليل
موطـأ ( وأما الفقه فإن أمهات املسائل الفقهية هي املسائل االمجاعية لعمر ، وليس يف 

الـــيت عليهـــا ) ي  مـــسند الــشافع(و )  آثـــار االمـــام حممــد (و )  مـــسند أيب حنيفــة (و ) مالــك 
  ّالعمل عند أكثر املسلمني عن املرتضى إال أحاديث معدودة مرفوعة وآثار

__________________  
  .217 / 4منهاج السنة ) 1(
  .217 / 4املصدر نفسه ) 2(
  .املصدر نفسه) 3(
  .247 / 2طبقات السبكي ) 4(
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  .)1(» موقوفة 

   8 ـ الحسنان 2
ّسني فمــــات النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ومهــــا وأمــــا احلــــسن واحلــــ« : قــــال ابــــن تيميــــة  ّ

ّصغريان يف سن التمييز ، فروايتهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قليلة  ّ «)2(.  
وأما كوما أزهد الناس وأعلمهم يف زمـام فهـذا قـول بـال دليـل ، وأمـا قولـه « : وقال 

  .)3(» وجاهدا يف اهللا حق جهاده حىت قتال ، فهذا كذب عليهما « : 
 فلم تتسع مهلته ، ومل تربز أوامره وال عرفـت طريقتـه 2لكن احلسن « : وقال السبكي 

  .)4(» ، لقلة املدة 
إن أهل السنة يتبعون أهل البيت وهـو مـن :  وإذا مل تعرف طريقته فكيف يقال :أقول 

.  .. خـامس اخللفـاء الراشـدين7 بل نفـى ابـن حجـر املكـي أن يكـون االمـام احلـسن !؟أئمتهم
وممـــا يبطــل توجيـــه تلـــك الكلمـــة مـــا « : مـــا نـــصه ) املـــنح املكيـــة بــشرح اهلمزيـــة ( فقــد قـــال يف 

ّــأن رجــال مسى يزيــد أمــري املــؤمنني ، : للحــافظ الــسيوطي ) تــاريخ اخللفــاء ( ذكرتــه يف خمتــصري 
 على الـذين 2خامس أو سادس اخللفاء الراشدين ، وال يرد احلسن  ـ فأمر عمر بن عبد العزيز

ّ باألول فإنه وإن كان منهم بنص احلديث الصحيح على أن اخلالفة بعده صلى اهللا عليـه ّعربوا
ّوسلم ثالثون سنة ، ومدة خالفته سنة أشهر تكملة هـذه الثالثـني ، ألـا مل تطـل ومل بـدن لـه 
ما دان لألربعة من مجيع بالد اإلسالم ، فكأنه اندرج يف خالفة أبيه فهما كرجل واحد ، فهـو 

  ـ 2ّبعة ، وحينئذ تعني أن خامسهم عمر من األر
__________________  

  .152 ـ 150قرة العينني ) 1(
  منهاج السنة) 2(
  .151 / 2منهاج السنة ) 3(
  .367 / 2االاج يف شرح املنهاج ) 4(
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  .إخل» بضربه عشرين سوطا 

  تحقيق في ما نسب إلى اإلمام الحسن من كثرة التزويج والطالق 
وأمــا وصــفه فهــو « : يف كتــاب الطــالق ) فــتح القــدير (  يف كتابــه )1(ام وقــال ابــن اهلمــ

ّى اهللا عليه وسلم أنـه ّعلى ما رواه أبو داود وابن ماجة عنه صل،أبغض املباحات إىل اهللا تعاىل 
، فـــنص علـــى إباحتـــه وكونـــه مبغوضـــا ، وهـــو ال  إن أبغـــض املباحـــات عنـــد اهللا الطـــالق: قـــال 

ّ الــشرعي إال لــو كــان مكروهــا بــاملعىن االصــطالحي ، وال يلــزم ذلــك يــستلزم ترتــب الزم املكــروه
ّمــن وصــفه بــالبغض إال لــو مل يــصفه باإلباحــة ، لكنــه وصــفه ــا ألن أفعــل التفــضيل بعــض مــا 
أضــيف إليــه ، وغايــة مــا فيــه أنــه مبغــوض إليــه ســبحانه وتعــاىل ومل يرتتــب عليــه مــا رتــب علــى 

  .املكروه
َ ال جناح عليكم إن طلقـتم النـساء مـا لـم تمسوهن (:  ودليل نفي الكراهة قوله تعاىل ُ  َـ ْ ْ ََ َ َ  ُ ُ ْ ُ َِ َْ ْ َ ُ

ّ وطالقـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم حفـــصة ، مث أمـــر ســـبحانه وتعـــاىل أن يراجعهـــا فإـــا صـــوامة ) ّ
ال يبـــاح إال لكـــرب ، لطـــالق ســـودة ، أو ريبـــة ، فـــإن طالقـــه : وبـــه يبطـــل قـــول القـــائلني . قوامـــة

  .د منهماحفصة مل يقرن بواح
ّلعـــن اهللا كـــل ذواق مطـــالق: روي اوأمـــا مـــ ، فمحملـــه الطـــالق بغـــري حاجـــة ، بـــدليل  ّ

ّروي من قوله صلى اهللا عليـه وسـلم ام ّـأميا امـرأة اختلعـت مـن زوجهـا بغـري نـشوز فعليهـا لعنـة : ّ
 وال خيفى أن كالمهم فيما سيأيت من التعاليل يـصرح بأنـه حمظـور .اهللا واملالئكة والناس أمجعني

، ملا فيه من كفران نعمة النكاح وللحديثني املذكورين وغريمها ، وإمنا أبيح للحاجة واحلاجة مـا 
  .ذكرنا يف بيان سببه ، فبني احلكمني منهم تدافع

__________________  
: له . حممد بن عبد الواحد السيوطي املعروف بابن اهلمام ، من أئمة احلنفية يف الفقه واألصول وغريمها: وهو ) 1(

 توجـد 861فتح القدير يف شرح اهلدايـة يف الفقـه ، والتحريـر يف أصـول الفقـه ، وغريمهـا مـن املـصنفات ، تـوىف سـنة 
  .289 / 7 ، شذرات الذهب 180 ، الفوائد البهية يف تراجم احلنفية 127 / 8الضوء الالمع : ترمجته يف 
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بـاح علـى مـا أبـيح يف بعـض ّواألصح حظـره إال حلاجـة لألدلـة املـذكورة ، وحيمـل لفـظ امل
مـا أحـل اهللا شـيئا : يف روايـة أليب داود راألوقات ، أعين أوقات حتقق احلاجة املبيحة وهـو ظـاه

، وأن الفعــل ال عمـــوم لــه يف الزمـــان غــري أن احلاجـــة ال تقتــصر علـــى  أبغــض إليـــه مــن الطـــالق
يعجــــز أو يتــــضرر الكــــرب والريبــــة ، فمــــن احلاجــــة املبيحــــة أن يلقــــى إليــــه عــــدم اشــــتهائها حبيــــث 

باكراهــه نفــسه علــى مجاعهــا ، فهــذا إذا وقــع فــإن كــان قــادرا علــى طــول غريهــا مــع اســتبقائها 
ورضــيت بإقامتهــا يف عــصمته بــال وطء أو بــال قــسم فيكــره طالقــه ، كمــا كــان بــني رســول اهللا 
ّصلى اهللا عليه وسلم وسودة ، وإن مل يكن قادرا على طوهلا أو مل ترض هي بـرتك حقهـا فهـو  ّ

  .ّمباح ، ألن مقلب القلوب رب العاملني
أحب الغـىن ،  :ّوأما ما روي عن احلسن ، وكان قيل له يف كثرة تزوجه وطالقه ، فقال 

َِِ وإن يـتـفرقـا يـغـن اهللا كـال من سـعته (: قال اهللا تعـاىل  َ ْ ُ ِـَ  ُ َُ ِ ْ  َ ْ  ! فهـو رأي منـه إن كـان علـى ظـاهره)َِ
 أم عاصــم ، وعبـد الــرمحن 2نهم كطـالق عمـر وكـل مـا نقــل عـن طـالق الــصحابة رضـي اهللا عــ

أنـنت حــسنات : بـن عــوف متاضـر ، واملغــرية بـن شــعبة الزوجـات األربــع دفعـة واحــدة فقـال هلــن 
 فمحملــه وجــود احلاجــة !األخــالق ناعمــات االطــواق طــويالت األعنــاق ، اذهــنب فــأننت طــالق

ه ، واهللا ســـبحانه وأمـــا إذا مل تكـــن حاجـــة فمحـــض كفـــران نعمـــة وســـوء أدب فيكـــر. ممـــا ذكرنـــا
  .»وتعاىل أعلم 
 مبـا ال مزيـد عليـه ، ولننقـل )1(ّ وقد رد عليـه العالمـة احملقـق حممـد معـني الـسندي :قلت 

   ::كالمه بطوله ، فإنه قال بعد ذكر حجية عمل أهل البيت 
وعلى هذا الذي اعتقد يف أهل بيت النبوة أنتقد علـى إمـام احلنفيـة كمـال الـدين ابـن « 

  ، فقد أحرق قليب مبا أفرط) فتح القدير ( وضعني من كتابه اهلمام يف م
__________________  

الــشيخ الفاضـل العالمــة حممـد معــني بـن حممــد : موالنــا حممـد معــني الـسندي «  : 347 / 6يف نزهـة اخلـواطر ) 1(
  .»أمني السندي ، أحد العلماء املربزين يف احلديث والكالم والعربية 
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ـــه بعـــزهم فـــيهم مـــع وفـــور علمـــه و ـــاه جبميـــل عفـــوه ورمحت ّحـــسن ســـريته ومشائلـــه ، فـــسرنا اهللا وإي
  :ّوجاههم ، على جدهم وعليهم أفضل الصالة والتسليمات 

ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم ريف مباحــث الطــالق ، حيــث ذك: أحــدمها  ّلعــن اهللا كــل : ّ
 يعـين مـا فعلـه !ه فـرأي منـ2وأما ما فعلـه احلـسن : ، وحرم بذلك فعله ، مث قال  ّذواق مطالق

رضي اهللا تعاىل عنه من كثـرة الطـالق فـرأي منـه يف مقابلـة الـنص مـن غـري متـسك بـنص آخـر ، 
وال جواب عن هذا فال يقبل ، فإن ما يكون بتمسك من نص أو جـواب عمـا يـرد عليـه لـيس 

 ، مــع أن احلنفيــة يقبلــون ألــف رأي كــذلك عــن 2هــذا عنــوان ذكــره ، فيفيــد عــدم قبولــه قولــه 
ّهم ، ويرتكبون ألقواهلم تأويل النصوص ، بـل يـدعون نـسخها محايـة هلـم ، وال يـأتون يف علمائ

آرائهم مبثل هذا القول الذي جاء به إمام من أئمتهم يف رأي احلسن رضـي اهللا تعـاىل عنـه غـري 
  ! إلصالحه وطرحه حمجوبا باحلديثمبال

 بـــن علـــي البـــاقر ّيف بـــاب الغنـــائم حيـــث تكلـــم علـــى قـــول أيب جعفـــر حممـــد: وثانيهمـــا 
ّرضي اهللا تعاىل عنهما ، فيمـا أخـرب بـه عـن جـده علـي بـن أيب طالـب رضـي اهللا تعـاىل عنـه أنـه 
كــان يــرى ســهم ذوى القــرىب ، لكــن مل يعطــيهم خمافــة أن يــدعى عليــه خبــالف ســرية أيب بكــر 
وعمر رضي اهللا تعاىل عنهما ، بكالم حمـصوله كـون خـربه ذلـك خـالف الواقـع ، فيكـون ذلـك 

 مــن جهلــه مبــذهب علــي بــن أيب طالــب رضــي اهللا تعــاىل عنــه أو ســهوه أو نــسيانه أو كذبــه إمــا
ّ وكل ذلك تقشعر منه جلود الـذين خيـشون رـم !عليه لرتويج مذهبه ومذهب األئمة من ولده

، ولو كان رأيا من أيب جعفر رضي اهللا تعـاىل عنـه فـرده مبـا بـدا لـه مـن الـدليل لكـان أهـون مـن 
  . بهرد ما روى وأخرب

ّفالفجيعــة كــل الفجيعــة علــى األمــة أن خلــت كتــب املــذاهب األربعــة عــن مــذهب أئمــة 
 !!أهــل البيــت رضــي اهللا تعــاىل عــنهم أمجعــني ، مث إذا وجــد شــيء مــن ذلــك يعــارض مبثــل هــذا

ولقد سبقت منا رسالة مفـردة يف انتقـاد املوضـعني تكلمنـا فيهـا علـى الثـاين ، واسـتوفينا الكـالم 
  :المام احلق رضي اهللا تعاىل عنه ، فلنكتف به ولنتكلم على األول يف اجلواب عن ا
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ملا دخـل اّفاعلم أن األئمة الطاهرين رضي اهللا تعاىل عنهم حيرمون الرأي والقياس ، وهلـذ
ـ قال على ما حكاه الشعراين يف اللواقح أبو حنيفة على جعفر بن حممد رضي اهللا تعاىل عنه ـ 

، فإسناد ذلك إىل االمام احلـسن  ّتقس ، فإن أول من قاس إبليسبلغين أنك تقيس ، ال : له 
  .باطل ، وإمنا عملهم على النصوص واإلهلام والكشف والفهم من اهللا سبحانه يف معانيها

ّمث إن النـيب صـلى اهللا عليــه وسـلم لعـن يف هــذا احلـديث كـل ذواق مطــالق ، فخـص مــا  ّ ّ ّ
رة التلـذذ مـن صـاحبه بالنـساء لـرداءة حالـه يف عم ، فأفاد النهي عن كثـرة الطـالق املـسبب بكثـ

شره شهوته املفضي إىل ارتكاب أبغض املباحات إىل اهللا تعاىل ، فاملطالق ال للذوق بل ألمـر 
ّصحيح يف نفسه ال يتوجـه إىل هـذا اللعـن ، كالـذي اتفـق لـه يف كـل زوجـة مـا مل يـضيق الـشرع 

ّ قـــادرا إال علــــى نفقـــة الواحــــدة أو يف دفعـــه عـــن نفــــسه ، كـــاملرض الـــساري أو العقــــم ومل يكـــن
ّالنـــشوز أو الفـــسق أو غريهـــا ، أو يكـــون طبيبـــا يريـــد االطـــالع علـــى مـــا خيـــتص بطبـــائعهن ممـــا 
يتيـــسر مـــن غـــري حمرميتـــه نكـــاح جبماعـــة مـــنهن ، وهـــذا ممـــا أخـــرب بـــه بعـــض املتبـــصرين بالطبـــائع 

 مـسائل احلـيض ممـا املختصة ن عن نفسه وعمله ، أو يكون فقيها يريد االطالع على دقـائق
يتوقف على احملرمية ، وكل ذلك مقاصد صحيحة لكثرة الطالق ، وال يـصدق علـى أحـد ممـن 

فإنه ظاهر فيمن محله كثـرة الـذوق بعـسيلة اجلمـاع علـى كثـرة الطـالق » ذواق « يطلق ملا ذكر 
رضـي ، فإذا كان اللفظ ظاهرا يف مثل هذا احململ ، ومل يكن نصا يف معارضة العمل مـن مثلـه 

اهللا تعــاىل عنـــه ، جيـــب أن حيمـــل علــى أحـــسن احملامـــل ولـــو علــى اإلرســـال وعـــدم التعـــني هلـــا ، 
ّالنهـي خمـصوص بكـل حـريص شــره ال حيملـه علـى الطـالق إال الـشهوة واللــذة ، وأدىن : فيقـال 

املقبلــني علــى اآلخــرة فــضال عــن املتــوجهني إىل اهللا تعــاىل يــستنكف أن يرتكــب ذلــك لــذلك ، 
ّهــذا علــى مــن شــاهد بعــده عــن بعــض املــشتغلني بــاخلري يف زماننــا ، فمــا ظنــك كمــا ال خيفــى 

  .باإلمام احلق سيد أقطاب اهللا يف أرضه
  وأما ما فعله االمام احلسن رضي اهللا تعاىل عنه: فكان الواجب أن يقول 
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فله يف ذلك مقاصد حـسنة ال تـرد ـا احلـديث حجـة ، فمـا أحوجـه إىل ذلـك وتـرك مـا قـال ، 
ت أن احلــديث لــيس متعينـا يف معارضــة فعلــه رضــي اهللا تعـاىل عنــه ، بــل عنــدنا معارضــة ملـا عرفــ

األحاديث الصحيحة بعمل هؤالء األئمة رضي اهللا تعاىل عنهم والثابـت عـنهم ثبـوت احلـديث 
ّاملعـــارض عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى فـــرض وجودهـــا هلـــا حكـــم معارضـــة النـــصوص  ّ

ّ فيهــا وإال يتوقــف ، مــع اجلــزم بــأن ال تعــارض بينهــا يف نفــس بعــضها بــبعض ، فــإن فهــم اجلمــع
  .األمر

مث إن اإلرسال يف حممل حسن لعمله رضي اهللا تعـاىل عنـه يكفينـا يف اجلـواب ، بعـد مـا 
ّاتـضح عليــك أن الـنص ال يقــوم معارضــا بعملـه رضــي اهللا تعـاىل عنــه إال بــالتزام فعلـه ملــا يــستنزه 

نه فيه مما يعد جحـودا بأهـل هـذا البيـت املقـدس رضـي اهللا تعـاىل منه أصبياء الطريقة واجلزم بتعي
ّعنهم ، أعاذ اهللا سبحانه كل مسلم عـن ذلـك ، فقـد بـدا يل حبمـد اهللا سـبحانه وجهـان لفعلـه 

  .رضي اهللا تعاىل عنه الالئق حباله على املعىن من ذلك
ّق اهللا صـلى أن للعارفني يف جمايل النساء جتلي إهلي خاص ، أشار أعرف خلـ: أحدمها 

ّحبـــب إيل مـــن دنيـــاكم ثـــالث: بقولـــه كّاهللا عليـــه وســـلم إىل ذل ّ، وذكـــر النـــساء ، وســـر ذلـــك  ّ
ويف غـريه مـن كـالم ) فـصوص احلكـم ( يطلب من احلكمة الفردية يف الفص املختتم بـه كتـاب 

ّ تعــاىل ، وتلــون العــارف بالتجليــات اإلهليــة خــري عنــده مــن الــتمكن ، وكــل ;الــشيخ األكــرب  ّ
 مــن الــدنيا فيــه ســر إهلــي خيــتص بــذلك الــشيء ، فمباشــرة كثــرة النــساء تعــرض للنفحــات شــيء

  .ّاالهلية املتجددة وال يتيسر تلك الكثرة إال بكثرة الطالق واألنكحة
ّويف حـــل النكـــاح ســـر لـــيس يف ملـــك اليمـــني ، فإنـــه وهـــب وقبـــول لـــسر متحـــرك وبـــني  ّ

ّ اليمــني ، فــإن حــل املباشــرة فيــه عــرض الــزوجني صــلة بــني املتفــرقني ، وال يوجــد ذلــك يف ملــك
طــرأ علــى امللـــك ولــيس العقـــد عقــد الوصـــلة ومجــع التفرقــة ، والنكـــاح والتــزويج ينبئـــان لغــة عـــن 
ذلك ، إذ النكاح مبعىن الضم والتزويج مبعىن التلفيـق ، وهـو لـيس سـر امللـك ومعنـاه مـن حيـث 

  انه ملك كما هو معىن النكاح والتزويج
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قــــة ، هــــذا يؤيــــد مــــذهب الــــشافعي مــــن أن النكــــاح ال ينعقــــد بلفــــظ وســــرمها مــــن حيــــث احلقي
التمليــــك للمباينــــة بينهمــــا معــــىن ، ألن لــــوازم املعــــاين غــــري داخلــــة يف أصــــالا ، فلــــزوم التلفيــــق 

  .والضم شرعا مبلك اليمني ال يؤثر يف زوال املباينة املذكورة كما ال خيفى
 لتلونـــه رضـــي اهللا تعـــاىل عنـــه فكثـــرة طالقـــه ونكاحـــه رضـــي اهللا تعـــاىل عنـــه كـــان صـــورة

ّبالتجليات اإلهلية املتلونة الغري املتكررة ، ويرزق اهللا عباده الكمل من نفسه مبـا شـاء مـن جماليـه 
ّاملعنويــة والروحيــة واملثاليــة واحلــسية ، ولـــيس احلــس دون العــوامل إال بالنــسبة إىل املرتقــي منـــه إىل 

  .العوامل العلوية
: لصاعد الراجع فاألمر على عكس ذلك ، وهو معـىن قـوهلم وأما بالنسبة إىل العارف ا

ْ ولقد كتبنا في الزبـور من ( :مقام النزول أمت من مقامات العروج ، وإليه االشارة بقوله تعاىل  ِـُ ِ  ِـ َْ َ َْ ََ
َبـعـــد الـــذكر أن األرض يرثهـــا عبـــادي الـــصالحون  ُ ِْ  َ ِ ِِ ُِ َِ ََ َ ْ  َ ْ  ّ وبقولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم )ْ  أعطيـــت: ّ

كلــــه مــــسجدا وطهــــورا ، وبيــــان هـــــذه ) ظ . صــــح. وجعــــل األرض( مفــــاتيح خــــزائن األرض 
وهـــذا القـــدر يكفـــي منـــه هاهنـــا ، وهـــذا الوجـــه يف فعلـــه ) أنـــوار الوجـــد ( األســـرار حملهـــا كتابنـــا 

ّرضـي اهللا تعــاىل عنـه حتفــة مهـداة إىل أهــل الطريــق مـن الفقــراء الـصادقني ، فقــد علـم كــل أنــاس 
  .ّأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلهامشرم وإن اهللا ي
ّأنـه قـد ثبـت يف احلـديث مـا دل علـى أن أهـل بيتـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ال : وثانيهما  ّ

ّيتزوجـــون إال مـــن أهـــل اجلنـــة ، فـــأراد رضـــي اهللا تعـــاىل عنـــه دخـــول صـــهره يف هـــذه البـــشارة ،  ّ
ّنـه بإرادتــه هــذه تنبــه رجــل وشـقاوة جــده ال ينــايف ســعادة أهلـه الــذين وصــلوا باإلمــام احلــق ، وكأ

أن عليـا رضـي اهللا تعـاىل عنـه : مـا أورده ابـن سـعد كمن مهدان حبيـث قـال مـا قـال ، وقـصة ذل
ّيــا أهـل الكوفــة إن احلـسن رجــل مطـالق فــال تزوجـوه ، فقــام رجـل مــن : ملـا دخـل الكوفــة قـال 

ا واآلخـرة ، فـذهب خبـري الـدني. انتهـى .ّـلنزوجنه فمـا شـاء أمـسك ومـا شـاء طلق: مهدان فقال 
  وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء
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  .)1(» واهللا ذو الفضل العظيم 

  افتعالهم اعتراض الحسن على أبيه 
 يف قــصة مقتــل 7 اعــرتض علــى أبيــه أمــري املــؤمنني 7المــام احلــسن ذكــر الــدهلوي أن او

 أمرتـك حـني حـضر النـاس هـذا الرجـل أن تـأيت مكـة فتقـيم ـا فعـصيتين ،« : عثمان قائال لـه 
مث أمرتـــك حـــني قتـــل أن تلـــزم بيتـــك حـــىت ترجـــع إىل العـــرب عـــوازب أحالمهـــا ، فلـــو كنـــت يف 
حجــر ضــب لــضربوا إليــك آبــاط اإلبــل حــىت يــستخرجوك مــن جحــرك فعــصيتين ، وأنــا أنــشدك 

  .باهللا أن ال تأيت العراق فتقتل حبال مضيعة
، وأمــا أمـا قولـك آيت مكـة فلـم أكـن بالرجـل الـذي تـستحل بـه مكـة : قـال فقـال علـي 

» أخرجــه ابــن أيب شــيبة  احلــديث ، ؟قولــك قتــل النــاس عثمــان فمــا ذنــيب إن كــان النــاس قتلــوه
)2(.  

   !!قتل الحسين بسيف جده: قول بعضهم 
إن يزيـــد قتـــل احلـــسني :  قـــول بعـــضهم :ومـــن أجلـــى آيـــات بغـــضهم ألهـــل البيـــت 

ومـن أولئـك .  .. منـهّبسيف جده اآلمر بسله على البغاة وقتاهلم ، وهذا كفر صريح نعوذ باهللا
فقـد قـال ابـن ) العواصـم والقواصـم (  صـاحب )3( بن العريب املـالكي أبوبكرالقاضي : البعض 

  يف ذكر) املنح املكية ( حجر املكي يف 
__________________  

  .437: دراسات اللبيب يف االسوة احلسنة باحلبيب ) 1(
 وصحة الروايات احلاكية لذلك سندا ، لكن الظاهر هذا كله بناء على ثبوت أصل املوضوع تارخييا: أقول 

  . ، فراجع:أنه من القضايا املفتعلة ضد أهل البيت 
  .189/ قرة العينني ) 2(
 281 الديباج املذهب 489 / 1وفيات األعيان :  ، له ترمجة يف 543حممد بن عبد اهللا املتوىف سنة : هو ) 3(

الذي نشره بعض أعداء الدين مع إضافة )  العواصم من القواصم : ( ، له مؤلفات منها 340 / 1، نفح الطيب 
  .أباطيل كثرية إليه
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قال أمحد بن حنبل بكفره ، وناهيك به ورعـا وعلمـا يقـضيان بأنـه مل يقـل « : يزيد بن معاوية 
ّذلك إال لقضايا وقعت منـه صـرحية يف ذلـك ثبتـت عنـده وإن مل تثبـت عنـد غـريه كـالغزايل فإنـه 

مل يثبــت مــن طريــق صــحيح أنــه قتلــه : ّــكثــري مما نــسب إليــه كقتــل احلــسني ، فقــال ّأطــال يف رد 
  .ّوال أمر بقتله ، مث بالغ يف حترمي سبه ولعنه

مل يقتـــل يزيـــد : وكـــابن العـــريب املـــالكي فإنـــه نقـــل عنـــه مـــا يقـــشعر منـــه اجللـــد ، إنـــه قـــال 
ّاحلسني إال بسيف جده ، أي  حلـسني بـاغ عليـه والبيعـة حبسب اعتقاده الباطـل أنـه اخلليفـة وا: ّ

سبقت ليزيد ، ويكفي فيها بعض أهل احلل والعقـد وبيعتـه كـذلك ، ألن كثـريين أقـدموا عليهـا 
خمتــارين هلــا ، هــذا مــع عــدم النظــر إىل اســتخالف أبيــه لــه ، أمــا مــع النظــر لــذلك فــال يــشرتط 

  .»موافقة أحد من أهل احلل والعقد على ذلك 
ّالم على قتلة احلـسني ، ألـم إمنـا قتلـوه بـسيف جـده ال م ـ وقول بعضهم« وفيه أيضا 

  .»ّال يعول عليه  ـ ّاآلمر بسله على البغاة وقتاهلم
 ـ ]علـى كرسـي الـوعظ [ وهـو علـى الكرسـي  ـ )1(قيـل البـن اجلـوزي « : وقـال املنـاوي 

  : فقال ؟كيف يقال يزيد قتل حلسني وهو بدمشق واحلسني بالعراق
  ســـــــــــــهم أصــــــــــــــاب وراميـــــــــــــه بــــــــــــــذي ســــــــــــــلم

  
  مـــــــــــن بـــــــــــالعراق ، لقـــــــــــد أبعـــــــــــدت مرماكـــــــــــا  

  

__________________  
 ، من كبار علمـاء القـوم يف احلـديث 597احلافظ أبو الفرج عبد الرمحن بن علي البغدادي املتوىف سنة : وهو ) 1(

انع مـن الـرد علـى املتعـصب العنيـد املـ( كتاب : منها . والفقه والتفسري والتاريخ وله يف هذه العلوم وغريها مصنفات
سألين سائل يف بعض جمالس الوعظ عن يزيد ابن معاوية ، وما فعل يف حق احلسني ، « : قال يف أوله ) لعن يزيد 
قـــد : فقـــال . يكفيـــه مـــا فيــه والـــسكوت أصـــلح: فقلـــت  ؟جيـــوز أن يلعــنأ: فقـــال يل .  بـــه مـــن ــب املدينـــةومــا أمـــر

أجازهــا العلمــاء الورعــون مــنهم االمــام أمحــد بــن قــد :  فقلــت ؟علمــت أن الــسكوت أصــلح ، ولكــن هــل جتــوز لعنــه
  .حنبل

 ذلــك وصــنففبلــغ كالمــي هــذا اىل شــيخ قــد قــرأ أحاديــث مرويــة ، ومل خيــرج مــن العــصبية العاميــة ، فــأنكر 
  .».  ..فحمله اىل بعض أصحايب وسألين الرد. جزء لينتصر فيه ليزيد

( ذي رد عليه ابن اجلوزي بكتاب آخر مساه وهذا الشيخ هو عبد املغيث بن زهري احلنبلي ، وهو ال: قلت 
وقــد . 6يف مــسألة صــالة أيب بكــر بالنــاس يف مــرض رســول اهللا ) آفــة اصــحاب احلــديث يف الــرد علــى عبــد املغيــث 

  .نشرنا هذا الكتاب ألول مرة مع مقدمة وتعاليق كثرية
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  .)1(» ّقتله بسيف جده : وقد غلب على ابن العريب الغض من أهل البيت حىت قال 

  ومخاريقه .  ..ابن خلدون
ّومــن أولئــك املبغــضني أيــضا ابــن خلــدون ، فإنــه قــد تفــوه بــذلك كــذلك ، وألجلــه لعنــه 
ّوســبه بعــض حفــاظ أهــل الــسنة ، فقــد ذكــر الــسخاوي برتمجتــه عــن ابــن حجــر العــسقالين مــا 

ته يبـالغ يف الغـض منـه ، فلمـا سـأل ـ )2(يعـين اهليثمـي  ـ وقـد كـان شـيخنا أبـو احلـسن« : نـصه 
قتل : عن سبب ذلك ذكر أنه بلغه أنه ذكر احلسني بن علي رضي اهللا عنهما يف تارخيه فقال 
ّبسيف جده ، وملا نطق شيخنا ذه اللفظة ، أردفها بلعن ابن خلدون وسبه وهو يبكي ّ.  

ومل توجد هذه الكلمة يف التاريخ املوجـود اآلن ، وكأنـه  ـ رفع األصر ـ  يف)3(قال شيخنا 
  .)4(» النسخة اليت رجع عنها ذكرها يف 

كلمات حول يزيد واالمام احلـسني ) مقدمة ابن خلدون (  ومع ذلك توجد يف :أقول 
 ، تنبــئ عــن ســوء ســريرة ابــن خلــدون وخبــث باطنــه ، يــستحق ــا اللعــن والــسب ، 7الــشهيد 

  :كما فعل احلافظ نور الدين اهليثمي فقد قال يف فصل والية العهد 
فـاألول منهـا مـا حـدث يف يزيـد . دعو الضرورة إىل بيان احلق فيهـاوعرض هنا أمور ت« 

 أنــه علــم ذلــك مــن يزيــد فإنــه أعــدل مــن 2مــن الفــسق أيــام خالفتــه ، فإيــاك أن تظــن مبعاويــة 
  ذلك وأفضل ، بل كان يعذله أيام حياته يف مساع

__________________  
  .205 / 1فيض القدير ) 1(
 / 5الـضوء الالمـع :  تـرجم لـه يف 807مع الزوائد ومنبع الفوائد املتوىف سـنة احلافظ اهليثمي صاحب جم: هو ) 2(

  .44 / 1 ، البدر الطالع 541 ، طبقات احلفاظ 200
احلــافظ ابــن حجــر العــسقالين امللقــب عنــدهم بــشيخ اإلســالم صــاحب فــتح البــاري ، االصــابة ، ــذيب : هـو ) 3(

  .852تويف سنة . التهذيب وغريها من أمهات املصادر
  .147 / 4الضوء الالمع ) 4(
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الغنــاء وينهــاه عنــه وهــو أقــل مــن ذلــك ، وكانــت مــذاهبهم فيــه خمتلفــة ، وملــا حــدث يف يزيــد مــا 
ّ

حــدث مــن الفــسق اختلــف الــصحابة حينئــذ يف شــأنه ، فمــنهم مــن رأى اخلــروج عليــه ونقــض 
ن اتبعهمـا يف بيعته من أجل ذلك ، كما فعل احلـسني وعبـد اهللا بـن الـزبري رضـي اهللا عنهمـا ومـ

ذلك ، ومنهم من أباه ملا فيه من إثارة الفتنة وكثرة القتل مع العجز عن الوفـاء بـه ، ألن شـوكة 
يزيد يومئذ هي عصابة بين أمية ومجهور أهل احلـل والعقـد مـن قـريش وتتبـع عـصبية مـضر أمجـع 
ا ، وهــي أعظــم مــن كــل شــوكة وال تطــاق مقــاومتهم ، فأقــصروا عــن يزيــد بــسبب ذلــك وأقــامو

والكـل جمتهـدون وال ينكـر . على الدعاء دايته والراحة منه ، وهذا كان شأن مجهور املسلمني
  .»على أحد من الفريقني ، فمقاصدهم يف الرب وحتري احلق معروفة ، وفقنا اهللا لالقتداء م 

ّفـــرتاه يف هـــذا الكـــالم يـــدعي حـــدوث فـــسق يزيـــد يف ايـــام خالفتـــه ، ويقـــصد مـــن ذلـــك 
  .م والية العهدتنزيهه يف أيا

ّمــدعيا كونــه أعــدل مــن ذلــك .  ..مبعاويــة أنــه علــم ذلــك مــن يزيــد. وحيــذر مــن أن يظــن
  .وأفضل

ويقــول بــأن معاويــة كــان يعــذل يزيــد يف مســاع الغنــاء وينهــاه عنــه ، ومســاع الغنــاء أمــر اقــل 
  .من الفسق ، ومذاهب األصحاب والتابعني فيه خمتلفة

  . واختالف الصحابة حينئذ يف شأنهّويعود فيدعي حدوث الفسق من يزيد ،
  . .. وغريه7ويصرح بنسبة اخلروج عليه ونقض البيعة إىل االمام احلسني 

  .إىل غري ذلك من الطامات واألكاذيب املشتمل عليها هذا الكالم
كالم آخر كشف فيه عن كثري من األسـرار ، وهتـك فيـه ) املقدمة ( والبن خلدون يف 

  :يقول إنه .  ..كثريا من األستار
ّوأمـا احلـسني فإنـه ملـا ظهــر فـسق يزيـد عنـد الكافـة مــن أهـل عـصره بعثـت شـيعة أهــل «  ّ

  البيت بالكوفة للحسني أن يأتيهم فيقوموا بأمره ، فرأى احلسني أن اخلروج على
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يزيـــد متعـــني مـــن أجـــل فـــسقه ، ال ســـيما مـــن لـــه القـــدرة علـــى ذلـــك وظنهـــا مـــن نفـــسه بأهليتـــه 
 ألن عـصبية ! فيهـا;انت كما ظـن وزيـادة ، وأمـا الـشوكة فغلـط يوشوكته ، فأما األهلية فك

ّمضر كانت يف قريش ، وعصبية قريش يف عبد مناف ، وعصبية عبد مناف إمنا كانـت يف بـين 
أمية تعرف ذلك هلم قريش وسائر الناس وال ينكرونه ، وإمنا نسي ذلـك أول اإلسـالم ملـا شـغل 

ردد املالئكــــة لنــــصرة املــــسلمني ، فــــأغفلوا أمــــور النــــاس مــــن الــــذهول بــــاخلوارق وأمــــر الــــوحي وتــــ
ّعوائدهم وذهبت عصبية اجلاهلية ومنازعها ونسيت ، ومل يبـق إال العـصبية الطبيعيـة يف احلمايـة 
والدفاع ينتفع ا يف إقامـة الـدين وجهـاد املـشركني ، والـدين فيهـا حمكـم والعـادة معزولـة ، حـىت 

تراجـع احلكـم بعـض الـشيء للعوائـد فعـادت العـصبية كمـا إذا انقطع أمر النبوة واخلوارق املهولة 
  .كانت وملن كانت ، وأصبحت مضر أطوع لنيب أمية من سواهم مبا كان هلم من ذلك قبل

 ، وأمـــا احلكـــم !ّ إال أنـــه يف أمـــر دنيـــوي ال يـــضره الغلـــط فيـــه!فتبـــني لـــك غلـــط احلـــسني
ذلـــك ، ولقـــد عذلـــه ابـــن الـــشرعي فلـــم يغلـــط فيـــه ، ألنـــه منـــوط بظنـــه وكـــان ظنـــة القـــدرة علـــى 

ّالعبـاس وابــن الــزبري وابـن عمــر وابــن احلنفيـة أخــوه وغــريه يف مـسريه إىل الكوفــة وعلمــوا غلطــه يف 
  . ومل يرجع عما هو بسبيله ملا أراده اهللا!ذلك

وأمــا غــري احلــسني مــن الــصحابة الــذين كـــانوا باحلجــاز ومــع يزيــد بالــشام والعــراق ومـــن 
علــى يزيــد وإن كــان فاســقا ال جيــوز ، ملــا ينــشأ مــن اهلــرج والــدماء التــابعني هلــم فــرأوا أن اخلــروج 

فأقــــصروا عــــن ذلــــك ، ومل يتــــابعوا احلــــسني وال أنكــــروا عليــــه وال أمثــــوه ألنــــه جمتهــــد وهــــو أســــوة 
  .اتهدين

وال يــذهب بــك الغلــط أن تقــول بتــأثيم هــؤالء مبخالفــة احلــسني وقعــودهم عــن نــصره ، 
يــد ومل يــروا اخلــروج عليــه ، وكــان احلــسني يستــشهدهم وهــو ّفــإم أكثــر الــصحابة وكــانوا مــع يز

سلوا جابر بن عبد اهللا وأبا سعيد اخلدري وأنـس بـن : يقاتل بكربالء على فضله وحقه ويقول 
وزيــد بـن أرقــم وأمثــاهلم ، ومل ينكــر علــيهم قعــودهم عــن ) ظ . ســعد( مالـك وســهل بــن ســعيد 

  نصره ، وال تعرض لذلك لعلمه أنه عن
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  .هم كما كان فعله عن اجتهاد منهاجتهاد من
وكذلك ال يذهب بك الغلط أن تقول بتصويب قتله ملا كان عن اجتهـاد وإن كـان هـو 

  !.ّعلى اجتهاد ، ويكون ذلك كما حيد الشافعي واملالكي احلنفي على شرب النبيذ
واعلــم أن األمــر لــيس كــذلك وقتالــه مل يكــن عــن اجتهــاد هــؤالء وإن كــان خالفــه عــن 

ّ، وإمنـــا انفـــرد بقتالـــه يزيـــد وأصـــحابه ، وال تقـــولن إن يزيـــد وإن كـــان فاســـقا ومل جيـــز اجتهـــادهم 
واعلـم أنـه إمنـا ينفـذ مـن أعمـال الفاسـق مـا كـان  .هؤالء اخلـروج عليـه فأفعالـه عنـدهم صـحيحة

مشروعا ، وقتال البغاة عندهم مـن شـرطه أن يكـون مـع االمـام العـادل وهـو مفقـود يف مـسألتنا 
 احلــسني مــع يزيــد وال ليزيــد ، بــل هــي مــن فعالتــه املؤكــدة لفــسقه ، واحلــسني ، فــال جيــوز قتــال

فيهـا شــهيد مثــاب وهــو علــى حـق واجتهــاد ، والــصحابة الــذين كــانوا مـع يزيــد علــى حــق أيــضا 
  .واجتهاد

ـــ ّ بــن العــريب املــالكي يف هــذا فقــال يف كتابــه الــذي مســاهأبــوبكروقــد غلــط القاضــي  (  ب
أن احلــسني قتــل بــشرع جــده ، وهــو غلــط محلتــه عليــه الغفلــة : اه مــا معنــ) العواصــم والقواصــم 

عن اشرتاط االمام العادل ، ومن أعـدل مـن احلـسني يف زمانـه يف إمامتـه وعدالتـه يف قتـال أهـل 
  .)1(» اآلراء 

ّويف هذا الكالم أيضا أباطيل ننبه عليها ، لئال يغرت أحد ببعض كلماته األخرى  ّ:  
  .7 إنه نسب اخلروج إىل احلسني

  .وأن ابن عباس ومن ذكره علموا غلطه يف ذلك. ونسب إليه الغلط
وذكر أم كانوا علـى  . .. وقعدوا عن نصرته7واعتذر للصحابة الذين خالفوا احلسني 

  .حق أيضا
__________________  

  .217: مقدمة ابن خلدون ) 1(
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ال البغـاة عنـدهم مـن  كان باغيا ، لكـن قتـ7ّيفيد أن احلسني .  ..وقتال البغاة: وقوله 
أنـــه لـــو كـــان مـــع مـــن قاتـــل : ومقتـــضى هـــذا الكـــالم .  ..شـــرطه أن يكـــون مـــع االمـــام العـــادل

  .ّ إمام عادل جاز قتاهلم إياه7احلسني 
ّــمث إنـه غلط ابــن العــريب املـالكي يف مــا قالــه ، لكــن اعتــذر لـه قــائال   محلتــه عليــه الغفلــة: ّ

...  

  حسين إلى العراق رأى عبد اهللا بن عمر في سفر االمام ال
نـسبة عبـد اهللا بـن عمـر   ::ومما يدل على احنراف أكابر أسالفهم عن أهل البيت 

وقــد  ـ معــاذ اهللا مـن ذلــك ـ ّ إىل الــدنيا ، وأنــه إمنـا توجــه إىل العــراق طلبــا هلـا7االمـام احلــسني 
ّ ، فـإن ال ختـرج: وقال له ابن عمر « : روى ذلك مجاعة من املؤرخني والرواة ، قال السيوطي 

يعـين  ـ ّ خريه اهللا بني الدنيا واآلخرة ، فاختار اآلخرة ، وإنـك بـضعة منـه وال تناهلـا6رسول اهللا 
غلبنــا حــسني بــاخلروج ولعمــري لقــد : ّواعتنقــه وبكــى وودعــه ، فكــان ابــن عمــر يقــول  ـ الــدنيا

  .)1(» رأى يف أبيه وأخيه من عربة 
: ّ بـرواة ثقـات عـن الـشعيب إال أنـه قـال وقـد أخرجـه البـزار« : رواه السمهودي مث قـال و

ّال تفعـل فـإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : فقـال . فقـال ـ أي احلـسني ـ إين أريـد العـراق ّ ّ
تواضــع ، فــاخرتت أن أكــون  :فقيــل يل . ّخــريت بــني أن أكــون نبيــا ملكــا أو نبيــا عبــدا: قــال 

ّسلم فال خترج ، فأىب ، فودعـه وقـال ّنبيا عبدا ، وإنك بضعة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و ّ :
  .)2(» استودعك اهللا من مقتول 

  والعيدروس )5(نفسه )  الدهلوي (و  )4(احلضرمي ّ والشلي )3(رواه الصبان و
__________________  

  .206تاريخ اخللفاء ص ) 1(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 2(
  .187هامش نور األبصار  ـ اسعاف الراغبني) 3(
  .45شرع املروي امل) 4(
  .31سر الشهادتني ) 5(
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غلبنـا حـسني بـاخلروج ، ولعمـري : وكـان ابـن عمـر يقـول « : وفيه ) العقد النبوي ( اليمين يف 
لقــد رأى يف أبيــه وأخيــه عــربة ، وراى مــن الفتنــة وخــذالن النــاس هلــم مــا كــان ينبغــي لــه أن ال 

  .)1(» فإن اجلماعة خري يتحرك ما عاش ، وأن يدخل يف صاحل ما دخل فيه الناس ، 
 ذاك الـصحايب اجلليـل ـ واألفظع من ذلك ما جاء يف روايام من أن أبـا سـعيد اخلـدري

مـا ) العقـد النبـوي ( ففـي .  ..»ال ختـرج علـى إمامـك « :  ـ والعيـاذ بـاهللا ـ 7قـال للحـسني ــ 
تـق اهللا يف ا: غلبـين احلـسني علـى اخلـروج ، وقـد قلـت لـه : وقـال أبـو سـعيد اخلـدري « : نـصه 

  .)2(» نفسك والزم بيتك فال خترج على إمامك 

  زعمهم نهي االمام الحسن أخاه عن التوجه إلى العراق 
 أن 7 أوصــى إىل أخيـه االمــام احلــسني 7بـل لقــد افـرتوا كــذبا فزعمـوا أن االمــام احلـسن 

يـــــت النبـــــوة وإين واهللا مـــــا أرى أن جيمــــع اهللا فينـــــا أهـــــل الب«  :ال يتوجــــه إىل العـــــراق قـــــائال لـــــه 
ّواخلالفــة ، فــال عــرفن مــا اســتخفك ســفهاء أهــل الكوفــة فــأخرجوك  « : قــال ابــن عبــد الــرب  »ّ

أن احلسن بن علي ملا حضرته الوفاة قال للحسني أخيه : ورويناه من وجوه 
ّ

يا أخي إن أبانا : 
 استـشرف هلـذا األمـر ورجـا أن يكـون صـاحبه فـصرفه اهللا عنـه 6 تعاىل ملا قبض رسـول اهللا ;

فـصرفت عنـه إىل عمـر ] هلـا أيـضا [  ، فلما حضرت أبا بكر الوفاة تشوق إليهـا أبوبكرووليها 
، فلما احتضر عمر جعلها شورى بني ستة هو أحدهم فلم يشك أا ال تعدوه فـصرفت عنـه 

فمـا صـفا ] طالبوهـا [ ّإىل عثمان ، فلما هلك عثمان بويع مث نوزع حىت جرد السيف وطلبهـا 
  .له شيء منها

  ّإين واهللا ما أرى أن جيمع اهللا فينا أهل البيت النبوة واخلالفة ، فال عرفن و
__________________  

  .خمطوط ـ العقد النبوي) 1(
  .خمطوط ـ املصدر نفسه) 2(
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  .)1(» ما استخفك سفهاء أهل الكوفة فأخرجوك 
  :ّوقد ذكر هذا عن ابن عبد الرب كل من 

  .)2(جالل الدين السيوطي 
  .)3(ي والسمهود

  .)4(والعيدروس اليمين 
ومـــن مجلـــة كالمـــه ألخيـــه ملـــا احتـــضر « : قـــال ابـــن حجـــر املكـــي و

ّ
يـــا أخـــي إن أبـــاك : 

ّاستــشرف هلــذا األمــر املــرة بعــد املــرة ، فــصرفه اهللا إىل الثالثــة ، مث ويل فنــوزع حــىت جــرد الــسيف 
 ورمبـا يـستخفنك سـفهاء فما صفت لـه ، وإين واهللا مـا أرى أن جيمـع اهللا فينـا النبـوة واخلالفـة ،

  .)5(» الكوفة فيخرجوك 
إيــــاك : ّومــــر قــــول أخيــــه احلــــسن لــــه « :  7ذكــــر االمــــام احلــــسني ) : الــــصواعق ( يف و

ّوســـفهاء الكوفـــة أن يـــستخفوك فيخرجـــوك ويـــسلموك فتنـــدم والت حـــني منـــاص ، وقـــد تـــذكر 
  .)6(» ّذلك ليلة قتله فرتحم على أخيه احلسن رضي اهللا عنهما 

  .)7(ّالشلي احلضرمي وحممد الصبان املصري أيضا : ك قد ذكر ذلو

  وصوم يوم عاشوراء.  ..عبد القادر الكيالني
ومن دالئل نصب هؤالء وعدائهم ما ذكره غوثهم األعظم من ذكر يوم عاشـوراء وهـذا 

  :نصه 
  وقد طعن قوم على من صام هذا اليوم العظيم وما ورد فيه من: فصل « 

__________________  
  .391 / 1الستيعاب ا) 1(
  .193تاريخ اخللفاء ) 2(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 3(
  .خمطوط ـ العقد النبوي) 4(
  .املنح املكية يف شرح القصيدة اهلمزية) 5(
  .83: الصواعق احملرقة ) 6(
  .183 ، اسعاف الراغبني هامش نور األبصار 45/ املشرع الروي ) 7(
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ه ألجل قتل احلسني بن علي رضي اهللا عنهما فيه ، وقـالوا التعظيم ، وزعموا أنه ال جيوز صيام
ينبغي أن تكون املصيبة فيـه عامـة جلميـع النـاس لفقـده فيـه ، وأنـتم تتخذونـه يـوم فـرح وسـرور : 

، وتأمرون فيه بالتوسعة على العيال والنفقة الكثرية والصدقة علـى الفقـراء والـضعفاء واملـساكني 
  . مجاعة املسلمني على2، وليس هذا من حق احلسني 

ّوهــذا القائــل خــاطئ ومذهبــه قبــيح فاســد ، ألن اهللا تعــاىل اختــار لــسبط نبيــه صــلى اهللا  ّ
عنـــده ، ليزيـــده ] ارفعهـــا [ ّعليـــه وســـلم الـــشهادة يف أشـــرف األيـــام وأعظمهـــا وأجلهـــا وأوقعهـــا 

شهداء بــذلك رفعــة يف درجاتــه وكراماتــه مــضافة إىل كرامتــه ، وبلغــه منــازل اخللفــاء الراشــدين الــ
مــصيبة لكــان يــوم اإلثنــني أوىل بــذلك ، إذ ] يــوم [ بالــشهادة ، ولــو جــاز أن نتخــذ يــوم موتــه 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم فيـه ، وكـذلك ] حممـدا [ قبض اهللا تعـاىل نبيـه   قـبض 2 الـصديق أبـوبكرّ
أي  : 2 أبـوبكرقـال : فيه ، وهو ما روى هشام ابن عروة عن عائشة رضي اهللا عنهما قالـت 

ّويف النيب صلى اهللا عليه وسلم فيـهيوم ت إين أرجـو أن أمـوت  : 2ويـوم االثنـني ، قـال :  قلـت ؟ّ
ّ فيه ، وفقد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وفقـد أيب بكـر 2فيه ، فمات   أعظـم مـن فقـد 2ّ

غريمهــا ، وقــد اتفــق النــاس علــى شــرف يــوم يــوم اإلثنــني ، وفــضيلة صــومه وأنــه تعــرض أعمــال 
  .]أعمال العباد [ يف يوم اخلميس ترفع األعمال العباد فيه ، و

كـــذلك يـــوم عاشـــوراء ال يتخـــذ يـــوم مـــصيبة ، وألن يـــوم عاشـــوراء إن اختـــذ يـــوم ] و [ 
ّـجنى ] يـوم [ مصيبة ليس بأوىل من أن يتخذ يوم فرح وسرور ملا قـدمنا ذكـره وفـضله ، مـن انـه 

فـار مـن فرعـون وقومـه وغـريهم وأنـه اهللا تعاىل فيه أنبياءه من أعـدائهم وأهلـك فيـه أعـداءهم الك
ّ وغـري ذلـك ، ومـا أعـد اهللا تعـاىل 7تعاىل خلق السماوات واألرض واألشياء الشريفة فيـه وآدم 

[ ملــن صــامه مــن الثــواب اجلزيــل والعطــاء الــوافر وتكفــري الــذنوب ومتحــيص الــسيئات ، فــصيام 
  .عرفة وغريمهاعاشوراء مبثابة بقية األيام الشريفة كالعيدين واجلمعة و] فصار 



  نفحات االزهار................................................................................ 246

مث لــو جــاز أن يتخــذ هــذا اليــوم مــصيبة الختذتــه الــصحابة والتــابعون رضــي اهللا عــنهم ، 
ألم أقرب إليه منا وأخص بـه ، وقـد ورد عـنهم احلـث علـى التوسـعة علـى العيـال فيـه والـصوم 

ه قــال كفيــه ، مــن ذل ـمــا روى عــن احلــسن رمحــة اهللا تعــاىل عليــه أن كــان صــوم يــوم عاشــوراء : ّـ
 يأمر بـصيامه فقالـت هلـم عائـشة رضـي اهللا عنهـا ، مـن يـأمركم بـصوم يـوم 2ضة وكان علي فري

 2روي عـن علـي و، ةإنـه أعلـم مـن بقـي بالـسن: قالـت  .علـي رضـي اهللا عنـه:  قـالوا ؟عاشوراء
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال    .من أحيا ليلة عاشوراء أحياه اهللا تعاىل ما شاء: ّ

  .)1(» واهللا أعلم . الن ما ذهب اليه هذا القائلفدل على بط

   7 ـ االمام زين العابدين 3
ّبقلة رواية أهـل ) الدهلوي (  فقد اعرتف شاه ويل اهللا والد 7وأما اإلمام زين العابدين 

  .)2(السنة عنه 
« :  وهــذا نــصه 7برتمجتــه ) ــذيب التهــذيب ( مــن عجائــب األكاذيــب مــا جــاء يف و

 فقـال !؟إنـك جتـالس أقوامـا دونـا: افع بن جبري بن مطعـم لعلـي بـن احلـسني وقال مالك قال ن
  .)3(» إين أجالس من أنتفع مبجالسته يف ديين : علي بن احلسني 

 يف كتب الرجال من أنه يروي عن فالن وفالن ومروان بن احلكـم ، 7وما جاء برتمجته 
ل مـروان بـن احلكـم اللعـني ابـن  أن يروي عـن هـؤالء ، وال سـيما أمثـا7ّوكل مسلم جيل االمام 

  :وإليك بعض عباراته املشتملة على هذه األكذوبة .  ..اللعني ، وأيب هريرة الكذاب
  مسع أباه ، وابن عباس ، واملسور ، وأبا رافع ، وعائشة ، وأم« : قال النووي 

__________________  
  .687 ـ 684غنية الطالبني ) 1(
  .245قرة العينني ) 2(
  .305 / 7 التهذيب ذيب) 3(
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ّسلمة ، وصفية ، أزواج النيب صلى اهللا عليه وسـلم ، ومـروان بـن احلكـم ، وسـعيد بـن املـسيب  ّ
  .)1(» ، وآخرين من التابعني 

علــي بــن احلــسني بــن علــي بــن أيب طالــب اهلــامشي أبــو احلــسني ، « : وقــال ابــن حجــر 
: املدين ، زيـن العابـدين ، روى عـن ويقال أبو احلسن ، ويقال أبو حممد ، ويقال أبو عبد اهللا 

أبيه ، وعمه احلسن ، وأرسل عن جده علي بـن أيب طالـب ، وروى عـن ابـن عبـاس ، واملـسور 
بــن خمرمــة ، وأيب هريــرة ، وعائــشة ، وصــفية بنــت حيــي ، وأم ســلمة ، وبنتهــا زينــب بنــت أيب 

ّسلمة ، وأيب رافع موىل النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وابنـه عبيـد اهللا  بـن أيب رافـع ، ومـروان بـن ّ
احلكم ، وعمـرو بـن عثمـان ، وذكـوان أيب عمـرو مـوىل عائـشة ، وسـعيد بـن املـسيب ، وسـعيد 

  .)2(» بن مرجانة ، وبنت عبد اهللا بن جعفر 
(  مـــن الـــرواة عـــن مـــروان بـــن احلكـــم يف ترمجـــة مـــروان ، أنظـــر 7كمـــا ذكـــروا أن االمـــام 

 رجــال املــشكاة للخطيــب (و  ) 91 / 10 التهــذيب التهــذيب (و  ) 132 / 3الكاشــف 
  .وغريها) التربيزي 

ّ كــان يــتعلم احلــديث مــن العلمــاء بــه كمــا يــتعلم 7بــل زعمــوا أن االمــام زيــن العابــدين  ّ
وأخـذوا أحكـامهم الفرعيـة عـن األئمـة : وأمـا قولـه : سـائر املـسلمني ، قـال ابـن تيميـة مـا نـصه 

ّاملعصومني الناقلني عن جدهم رسول اهللا صلى القـوم :  اهللا تعاىل عليه وسـلم إخل ، فيقـال أوال ّ
ّاملــذكورون إمنــا كــانوا يتعلمــون احلــديث مــن العلمــاء بــه كمــا يــتعلم ســائر املــسلمني وهــذا متــواتر  ّ

فعلــي ابــن احلــسني يــروي تــارة عــن أبــان بــن عثمــان بــن عفــان عــن أســامة بــن زيــد مــوىل ،عــنهم 
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم   .رواه البخاري ومسلمالكافر وال الكافر املسلم ، ال يرث املسلم : ّ

وأبــو جعفــر حممــد بــن علــي يــروي عــن جــابر بــن عبــد اهللا حــديث مناســك احلــج الطويــل وهــو 
  أحسن ما روي يف هذا الباب ، ومن هذه الطريق رواه مسلم يف صحيحه من

__________________  
  .1 / 343ذيب األمساء واللغات ) 1(
  . 7 / 304ذيب التهذيب) 2(
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  .)1(» حديث جعفر بن حممد عن جابر 

  نسبتهم القول بجواز التزويج بما يزيد على األربع إلى السجاد
 والـــــشهاب )2(ما ذكـــــره ابـــــن حجـــــر العـــــسقالين ةوممـــــا يـــــدل علـــــى احنـــــراف أهـــــل الـــــسن

يعـــين مثـــين أو : وقـــال علـــي بـــن احلـــسني «  بـــشرح عبـــارة البخـــاري )4( والعيـــين )3(القـــسطالين 
وهــذا مـن أحــسن األدلـة يف الــرد علـى الرافــضة لكونـه مــن « : واللفــظ لـألول  »و ربـاع ثـالث أ

  .»تفسري زين العابدين ، وهو من أئمتهم الذين يرجعون إىل قوهلم ويعتقدون عصمتهم 
 وعــــدم 7فــــإن مفهــــوم هــــذه الكلمــــات عــــدم اعتقــــادهم بإمامــــة ســــيدنا زيــــن العابــــدين 

) الـــدهلوي (  ، ومـــن هنـــا يظهـــر بطـــالن دعـــوى رجـــوعهم إىل قولـــه وعـــدم اعتقـــادهم بعـــصمته
  .بوضوح

  ّالقائل بجواز التزوج بما يزيد على األربع من أهل السنة
 (:  بتفـــسري قولـــه تعـــاىل 7مل خيـــالف أحـــد مـــن أهـــل احلـــق قـــول االمـــام زيـــن العابـــدين 

َفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع  ُ َ َ َْ ُ ْ َ ِ  َ ِ ُ َ َ ُ ِ ْ حـد مـنهم إىل القـول  فلـم يـذهب أ)5( )َ
  .باطل قطعا.  ..وهذا من أحسن األدلة: جبواز التزوج مبا يزيد على األربع ، فقوهلم 

بل األمر بالعكس من ذلك ، فقد ذهـب مجاعـة مـن أئمـة أهـل الـسنة إىل جـواز التـزوج 
وقــال « : ّبالتــسع ، مــستدلني باآليــة الكرميــة ، فقــد قــال فخــر الــدين الزيلعــي احلنفــي مــا نــصه 

  ّجيوز التزوج بالتسع ، ألن اهللا تعاىل أباح: قاسم بن إبراهيم ال
__________________  

  .229 / 1منهاج السنة ) 1(
  .42 ـ 41 / 11فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ) 2(
  26 / 8ارشاد الساري ) 3(
  .91 / 20عمدة القاري ) 4(
  .4/ سورة النساء ) 5(
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بــالواو وهــي للجمــع ، فيكــون » ثــالث وربــاع «  عليــه مث عطــف» مثــىن « نكــاح ثنتــني بقولــه 
  .)1(» اموع تسعا ، ومثله عن النخعي وابن أيب ليلى 

ّجيــوز التــزوج بالتــسع ، ومثلــه عــن النخعــي : وقــال القاســم بــن إبــراهيم « : وقــال العيــين 
  .)2(» وابن أيب ليلى ، ألن الواو للجمع 

ظاهريـــة إىل أنـــه حيـــل للرجـــل أن يتـــزوج وذهبـــت ال« : وقـــال القاضـــي القـــضاة الـــشوكاين 
َ مثنى وثالث ورباع (: تسعا ، ولعل وجهه قوله تعاىل  ُ َ ََ ُ ْ ّ وجمموع ذلك إال باعتبار ما فيه من )َ

  .)3(» العدل تسع ، وحكى ذلك عن ابن الصباغ والعمراين 

ّمنهم من قال بجواز التزوج بأي عدد شاءو ّ  
ّي عـدد أريـد ، فقـد قـال نظـام الـدين األعـرج ّبل ذهب مجاعة منهم إىل جواز التـزوج بـأ

ّذهب مجاعـة إىل أنـه جيـوز التـزوج بـأي عـدد أريـد « : املفسر النيسابوري بتفسري اآلية املذكورة 
ِ فانكحوا ما طاب لكم من النساء (، ألن قوله   َ ِ ْ ُ َ َ ُ ِ ْ  إطالق يف مجيع األعداد ، لصحة اسـتثناء )َ

ُ مثنـــى وثـــ(: ّكـــل عـــدد منـــه ، وقولـــه  َ ْ َالث وربـــاع َ ُ َ  ال يـــصلح خمصـــصا لـــذلك العمـــوم ، ألن )َ
ذكرها يـدل علـى : ختصيص بعض األعداد بالذكر ال ينايف ثبوت احلكم يف الباقي ، بل نقول 

افعــل مــا شــئت ، اذهــب إىل الــسوق وإىل : نفــي احلــرج واحلجــر مطلقــا ، فــإن مــن قــال لولــده 
ختيـار بيـده وال يكـون ختصيـصا ، وأيـضا ، املدرسة وإىل البستان ، كان تـصرحيا يف أن زمـام اإل

  ذكر مجيع األعداد
__________________  

أمجعوا على : فقيه أهل الكوفة ، قال النووي . إبراهيم بن يزيد: هو » النخعي «   و112 / 2تبيني احلقائق ) 1(
مــن كبــار  . بــن أيب ليلــىعبــد الــرمحن: هــو » ابــن أيب ليلــى «  و. 96تــوىف ســنة . توثيقــه وجاللتــه وبراعتــه يف الفقــه

  .83توىف سنة . اتفقوا على توثيقه وجاللته: قال النووي . التابعني
  .143 / 1رمز احلقائق ) 2(
قـال  .أبـو نـصر عبـد الـسيد بـن حممـد البغـدادي فقيـه العـراق: هو » ابن الصباغ «   و169 / 6نيل األوطار ) 3(

أبو اخلـري : هو » العمراين «   و407توىف سنة . صوليا حمققاكان ورعا نزها ثبتا صاحلا زاهدا أ: ابن قاضي شهبة 
تـــويف .  ..وكـــان امامـــا زاهـــدا ورعـــا :حيـــىي بـــن أيب اخلـــري ، كـــان شـــيخ الـــشافعية بـــبالد الـــيمن قـــال ابـــن قاضـــي شـــهبة 

558.  
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متعــذر ، فــذكر بعــضها تنبيــه علــى حــصول االذن يف مجيعهــا ، ولــئن ســلمنا لكــن الــواو للجمــع 
  .ذن يف مجع تسعة بل مثانية عشر لتضعيف كل منهااملطلق فيفيد اال

ّوأمــا الــسنة ، فلمــا ثبــت بــالتواتر أنــه صــلى اهللا عليــه وســلم مــات عــن تــسع ، وقــد أمرنــا  ّ ّ ّ ّ
اتبعوه (باتباعــه يف قولــه  ُ ف ُ ِ ّقــد قــال صــلى اهللا عليــه وســلم و وأقــل مراتــب األمــر االباحــة ، )َــ ّ :

  .)1(» .  ..ند اجلمهور يف جوام أمرانواملعتمد ع .فمن رغب عن سنيت فليس مين

  .7 ـ االمام محمد الباقر 4
  :قال ابن تيمية 

ّوأما سائر اإلثين عشر فلم يدركوا النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ، فقـول النـيب «  ّ ّ ] كـذا [ ّ
ّأــم نقلــوا عــن جــدهم إن أراد بــذلك أنــه أوحــي إلـــيهم مــا قــال جــدهم فهــذه نبــوة كمــا كـــان  ّ

ّ صلى اهللا عليه وسلم ما قاله غريه مـن األنبيـاء ، وإن أراد أـم مسعـوا ذلـك مـن يوحى إىل النيب ّ
غريهم فيمكن أن يسمع مـن ذلـك الغـري الـذي مسعـوه مـنهم ، سـواء كـان ذلـك مـن بـين هاشـم 

ّأو غــريهم ، فــأي مزيــة هلــم يف النقــل عــن جــدهم إال بكمــال العنايــة واالهتمــام ّ فــإن كــل مــن ؟ّ ّ
ّناية بأحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم وتلقيها من مظاا كـان أعلـم كان أعظم اهتماما وع ّ

ــا ، ولــيس مــن خـــصائص هــؤالء ، بــل يف غـــريهم مــن هــو أعلــم بالـــسنة مــن أكثــرهم ، كمـــا 
يوجــد يف كــل عــصر مــن غــري بــين هاشــم أعلــم بالــسنة مــن أكثــر بــين هاشــم ، فــالزهري أعلــم 

ّبأحاديــث النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وأحوا لــه وأقوالــه باتفــاق أهــل العلــم مــن أيب جعفــر حممــد ّ
  .)2(» بن علي ، وكان معاصرا له 

  هذا كالمه ونعوذ باهللا منه ، على أن الزهري جمروح ومطعون فيه من وجوه
__________________  

  .172 / 4غرائب القرآن ) 1(
  .230 / 1منهاج السنة ) 2(
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  .)علم مدينة ال( وقد ذكرنا شطرا منها يف قسم حديث 
وأمــا كونـه أعلــم أهـل زمانــه فهــذا حيتـاج إىل دليــل ، والزهــري « : وقـال ابــن تيميـة أيــضا 

ّمن أقرانه وهو عند الناس أعلم منـه ، ونقـل تـسميته بالبـاقر عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ال  ّ
أصل لـه عنـد أهـل العلـم ، بـل هـو مـن األحاديـث املوضـوعة ، وكـذلك حـديث تبليـغ جـابر لـه 

  .)1(» م هو من املوضوعات عند أهل العلم باحلديث السال
وعلــى هــذا «  ـ :بعــد أن ذكــر حجيــة عمــل أهــل البيــت  ـ وقــال احملقــق الــسندي

الــذي اعتقــد يف أهــل البيــت أنتقــد علــى إمــام احلنفيــة كمــال الــدين ابــن اهلمــام موضــوعني مــن 
احــث الطــالق حيــث أحــدمها يف مب . ..كتابــه فــتح القــدير ، فقــد أحــرق قلــيب مبــا أفــرط فــيهم

ّقوله صلى اهللا عليه وسلم رذك ّلعـن اهللا كـل ذواق مطـالق وحـرم بـذلك فعلـه: ّ وأمـا : ، مث قـال  ّ
  . .. فرأى منه2ما فعله احلسن 
قـول أيب جعفـر حممـد بـن علـي البـاقر رضـي Ïّيف باب الغنائم حيـث تكلـم عل: وثانيهما 

أنـه كـان :  طالـب رضـي اهللا تعـاىل عنـه ّاهللا تعاىل عنهما ـ فيما أخـرب بـه عـن جـده علـي بـن أيب
يــرى ســهم ذوي القــرىب ، لكــن مل يعطهــم خمافــة أن يــدعى عليــه خبــالف ســرية أيب بكــر وعمــر 

، فيكون ذلـك إمـا مـن جهلـه  رضي اهللا عنهما ـ بكالم حمصوله كون خربه ذلك خالف الواقع
بـــه ومـــذهب  أو ســـهوه أو نـــسيانه أو كذبـــه عليـــه لـــرتويج مذه2مبـــذهب علـــي بـــن أيب طالـــب 

  .األئمة من ولده
ّوكــل ذلــك تقــشعر منــه جلــود الــذين خيــشون رــم ، ولــو كــان رأيــا مــن أيب جعفــر رضــي 
ّاهللا تعاىل عنه فرده مبا بدا له من الدليل لكان أهون مـن رد مـا روى وأخـرب بـه ، فالفجيعـة كـل  ّ

 تعـاىل الفجيعة على األمـة أن خلـت كتـب املـذاهب األربعـة عـن مـذهب أهـل البيـت رضـي اهللا
  .)2(» .  ..عنهم أمجعني

__________________  
  .153 / 2املصدر نفسه ) 1(
  .437: دراسات البيب يف االسوة احلسنة باحلبيب ) 2(
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   7 ـ االمام جعفر الصادق 5
وباجلملــة فهــؤالء األئمــة لــيس مــنهم مــن أخــذ عــن جعفــر شــيئا مــن «  ـ قــال ابــن تيميــة

ديث كما رووا عن غريه ، وأحاديث غـريه أضـعاف أحاديثـه قواعد الفقه ، لكن رووا عنه األحا
، ولــيس بــني حــديث الزهــري وحديثــه نــسبة ال يف القــوة وال يف الكثــرة ، وقــد اســرتاب البخــاري 
يف بعض حديثه ملا بلغه عن حيىي بن سعيد القطان فيه كالم ، فلم خيرج له ، وميتنـع أن يكـون 

  .)1(» حفظه للحديث كحفظ من حيتج م البخاري 
جمالـد أحـب : مل حيـتج بـه البخـاري ، قـال حيـىي بـن سـعيد «  : 7وقال الذهيب برتمجته 

مل يـرو مالـك عـن جعفـر : ّإيل منه ، يف نفسي منه شيء ، وقال مصعب عـن الـدراوردي قـال 
كــان مالــك ال يــروي عــن جعفــر حــىت : حــىت ظهــر أمــر بــين العبــاس ، قــال مــصعب بــن عبــاس 

كنت ال أسأل حيىي : مسعت حيىي يقول : د بن سعد ابن أيب مرمي ّيضمه إىل أحد ، وقال أمح
ال :  قلـت ؟تـسألين عـن حـديث جعفـر] ال [ مل مل : بن سعيد عن جعفر بن حممـد فقـال يل 

  .)2(] املسدد [ إن كان حيفظ فحديث أبيه املسند  :أريده ، فقال يل 
وابـن عـدي ، وأمـا القطـان ّمل خيرج له البخاري ، وقـد وثقـه ابـن معـني « ) املغين ( ويف 

ّجمالد أحب إيل منه : فقال  ّ «)3(.  
يف نفـسي : مسع أباه والقاسـم وعطـا ، وعنـه شـعبة والقطـان وقـال « ) الكاشف ( ويف 
  .)4(» منه شيء 

  :وقال ابن سعد « : باالضافة إىل الكلمات السابقة ) ذيب التهذيب ( ويف 
__________________  

  .229 / 1منهاج السنة ) 1(
  .414 / 1ميزان االعتدال ) 2(
  .134 / 1املغين يف الضعفاء ) 3(
  .186 / 1الكاشف ) 4(
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: فقـال  ؟هـذه األحاديـث مـن أبيـك: كان كثري احلديث وال حيتج به ويستـضعف ، سـئل مـرة 
  .إمنا وجدا يف كتبه: نعم وسئل مرة فقال 

ذكر فيمـــا مسعـــه أنـــه حيتمـــل أن يكـــون الـــسؤاالن وقعــا عـــن أحاديـــث خمتلفـــة ، فــ: قلــت 
  .)1(» مسعه وفيما مل يسمعه أنه وجده ، وهذا يدل على تثبته 

ّحــب نبــيكم وحــب : أدبــوا أوالدكــم علــى ثــالث خــصال : حديث حوقــال املنــاوي بــشر ّ
مل يرمـز لـه بـشيء وهـو ضـعيف ، ألن فيـه صـاحل « : يف مقـام قدحـه  أهـل بيتـه وقـراءة القـرآن ـ

يف : عفــر بــن حممــد الــصادق قــال يف الكاشــف عــن القطــان بــن أيب األســود ، لــه منــاكري ، وج
  .)2(» النفس منه شيء 

   7 ـ االمام موسى بن جعفر الكاظم 6
وأمـــا موســـى بـــن جعفـــر وعلـــي بـــن موســـى وحممـــد بـــن علـــي ، فـــال « قـــال ابـــن تيميـــة 

يــسرتيب مــن لــه مــن العلــم نــصيب أن مالــك بــن أنــس ، ومحــاد بــن زيــد ، ومحــاد بــن مــسلمة ، 
عد ، واالوزاعــي ، وحيــىي بــن ســعيد ، ووكيــع بــن اجلــراح ، وعبــد اهللا بــن املبــارك ، والليــث بــن ســ

ّوالــشافعي ، وأمحــد بــن حنبــل ، وإســحاق بــن راهويــه ، وأمثــاهلم ، أعلــم بأحاديــث النــيب صــلى 
 وهذا أمر تشهد به اآلثـار الـيت تعـاين وتـسمع ، كمـا تـشهد اآلثـار !!ّاهللا عليه وسلم من هؤالء

 كــــان أكثــــر فتوحــــا وجهــــادا بــــاملؤمنني ، واقــــدر علــــى قمــــع الكفــــار 2اب بــــأن عمــــر بــــن اخلطــــ
ّواملنافقني من غريه مثل عثمان وعلي رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعني ، ومما يبني ذلـك أن القـدر 
ّالذي ينقل عن هؤالء من األحكام املسندة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ينقل عن أولئك مـا  ّ

  .)3(» هو أضعافه 
__________________  

  .2 / 104ذيب التهذيب ) 1(
حيـىي بـن سـعيد التميمـي ، مـن أئمـتهم الـذين يقتـدون ـم يف : هـو » القطان «   ، و226 / 1فيض القدير ) 2(

ــال أمحــــد  ــان: احلــــديث والرجــــال ، قــ ــا رأيــــت بعيــــين مثــــل حيــــىي القطــ ــــذيب  :وتــــرجم لــــه يف . 198تــــوىف ســــنة . مــ
  .وغريمها. 274 / 1فاظ  ، تذكرة احل216 / 11التهذيب 

  .229 / 1منهاج السنة ) 3(
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علــــــي الرضــــــا وإبــــــراهيم ، : روى عنــــــه بنــــــوه «  : 7برتمجتــــــه ) ميــــــزان االعتــــــدال ( ويف 
: وإمنــا أوردتــه ألن العقيلــي ذكــره يف كتابــه وقــال : وإمساعيــل ، وحــسني ، وأخــواه علــي وحممــد 

  .ه على أيب الصلت اهلروياحلمل في: قال  ـ يعين يف اإلميان ـ حديثه غري حمفوظ
  .)1(» فإذا كان احلمل فيه على أيب الصلت فما ذنب موسى تذكره : قلت 

روى عن أبيـه وعبـد اهللا بـن دينـار وعبـد امللـك بـن قدامـة اجلمحـي « : وقال ابن حجر 
«.  

إن ثبـت أن مولـده : قلـت «  ـ بعـد أن ذكـر مولـده سـنة مثـان وعـشرين ومائـة ـ وقال فيه
يتـــه عـــن عبـــد اهللا بـــن دينـــار منقطعـــة ، ألن عبـــد اهللا بـــن دينـــار تـــويف ســـنة ســـبع ســـنة مثـــان فروا

  .)2(» وعشرين 
حيتج بروايته ما كان من غري رواية أوالده «  : 7وقال ابن حبان برتمجة االمام الصادق 

ّعنه ، ألن يف حديث ولده عنه مناكري كثـرية ، وإمنـا مـرض القـول فيـه مـن مـرض مـن أئمتنـا ملـا  ّ
حديثه من رواية أوالده ، وقد اعتربت حديثه من حديث الثقات عـن مثـل ابـن جـريج روي يف 

والثوري ومالك وشعبة وابن عيينة ووهب ابن خالد وذويهـم ، فرأيـت أحاديـث مـستقيمة لـيس 
فيها شيء ، خيالف حديث األثبات ، ورأيت يف رواية ولده عنه أشياء ليـست مـن حديثـه وال 

  .)3(» جده ، ومن احملال أن يلزق به ما جنت يد غريه من حديث أبيه وال من حديث 
» حيـتج حبديثـه مـن غـري روايـة أوالده عنـه « : عن ابـن حبـان ) ذيب التهذيب ( ويف 

)4(.  
__________________  

  .201 / 3ميزان االعتدال يف نقد الرجال ) 1(
  .340 ـ 10 / 339ذيب التهذيب ) 2(
  .131 / 6الثقات ) 3(
  .104 / 2التهذيب ذيب ) 4(
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   7 ـ االمام الرضا 7
 : 7قال ابـن تيميـة يف جـواب كـالم العالمـة احللـي قـدس اهللا روحـه حـول االمـام الرضـا 

  :ما نصه  ـ كان أزهد الناس وأعلمهم
كان أزهد الناس وأعلمهـم ، فـدعوى جمـردة بـال دليـل ، فكـل مـن غـال يف : أما قوله « 

 كيــف والنــاس يعلمــون أنــه كــان يف زمانــه مــن هــو شــخص أمكنــه أن يــدعي لــه هــذه الــدعوى ،
أعلم منه وأزهد منه ، كالشافعي وإسحاق بن راهويه وأمحد بن حنبل وأشـهب بـن عبـد العزيـز 
وأيب ســـليمان الـــداراين ومعـــروف الكرخـــي وأمثـــال هـــؤالء ، هـــذا ومل يأخـــذ عنـــه أحـــد مـــن أهـــل 

منــا روى لـه أبــو الـصلت اهلــروي العلـم باحلــديث شـيئا ، وال روى لــه حـديثا يف كتــب الـسنة ، وإ
إنـه : ّوأمثاله نسخا عن آبائـه فيهـا مـن األكاذيـب مـا نـزه اهللا عنـه الـصادقني مـنهم ، وأمـا قولـه 

أخذ عنه الفقهاء املشهورون ، فهذا مـن أظهـر الكـذب ، هـؤالء فقهـاء اجلمهـور املـشهورون مل 
اء اجلمهـور فهـذا ال يأخـذوا عنـه مـا هـو معـروف ، وإن أخـذ عنـه بعـض مـن ال يعـرف مـن فقهـ

  .)1(» ينكر ، فألن طلبة الفقهاء يأخذون عن املتوسطني يف العلم ومن هم دون املتوسطني 
فيــه علــي بــن موســى الرضــا ، يــأيت عــن « : ّوقــد ضــعف املقدســي أحاديــث كثــرية قــائال 

  .)2(» آبائه بالعجائب 
هـذا لقـب أيب  ـ ةبكـسر الـراء وفـتح الـضاء املعجمـ ـ الرضـا« : وقال الـسمعاين مـا نـصه 

احلـــسن علـــي بـــن موســـى بـــن جعفـــر بـــن حممـــد بـــن علـــي بـــن احلـــسني بـــن علـــي بـــن أيب طالـــب 
يـروي عـن أبيـه العجائـب ، روى : اهلامشي املعـروف بالرضـا ، قـال أبـو حـامت ابـن حبـان البـسيت 

  .)3(» عنه أبو الصلت وغريه ، كأنه كان يهم وخيطئ 
__________________  

  .125 / 2منهاج السنة ) 1(
  .أنظر تذكرة املوضوعات) 2(
  .الرضا ـ األنساب) 3(
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  .)1(وقد أورد ابن حجر كالم ابن حبان عن السمعاين كذلك 
إمنـــا : قلـــت . يـــأيت عـــن أبيـــه بعجائـــب: قـــال ابـــن طـــاهر «  : 7وقـــال الـــذهيب برتمجتـــه 

 ّالــشأن يف ثبــوت الــسند إليــه وإال فالرجــل قــد كــذب عليــه ووضــع عليــه نــسخة ســائرها الكــذب
ّعلى جده جعفر الصادق ، فروى عنـه أبـو الـصلت اهلـروي أحـد املتهمـني ، ولعلـي بـن مهـدي 
القاضـــي عنـــه نـــسخة وأليب أمحـــد عـــامر بـــن ســـليمان الطـــائي عنـــه نـــسخة كبـــرية ، ولـــداود بـــن 
سليمان القزويين عنه نسخة ، مات سنة ثالث ومائتني ، قال أبـو احلـسن الـدارقطين ، إن ابـن 

  .)2(» علي بن موسى الرضا يروي عن أبيه عجائب ، يهم وخيطئ  :حبان يف كتابه قال 

   7 ـ سائر األئمة المعصومين 8
والعجـــب أـــم يزعمـــون يف التقـــي واحلـــسن العـــسكري أـــم كـــانوا « قـــال الفخـــر الـــرازي 

عـــاملني جبميـــع املـــسائل األصـــولية والفرعيـــة مجلهـــا وتفاصـــيلها ، مـــع أـــم كـــانوا يف زمـــان كثـــري 
يف أصناف العلوم وكثر تصانيفهم ، ومع ذلك فلم يظهر من أحد مـنهم شـيء خوض العلماء 

ّمــن العلــوم ال بالقليــل وال بــالكثري ، ومل حيــضروا حمفــال ، وال تكلمــوا يف شــيء مــن املــسائل مــع 
 وحممـد بـن احلـسن 2املخالفني ، ومل يظهر منهم تـصنيف منتفـع بـه ، كمـا ظهـر مـن الـشافعي 

  .)3(»  الفقهاء واملتكلمني واملفسرين رمحة اهللا عليه وغريمها من
القـول بـالرأي واالجتهـاد والقيـاس واالستحـسان : الثالـث أن يقـال « : وقال ابن تيمية 

، خري من األخذ مبا ينقله من يعرف بكثرة الكـذب عمـن يـصيب وخيطـئ ، نقـل غـري مـصدق 
 وابــــن عــــن قائــــل غــــري معــــصوم ، وال يــــشك عاقــــل أن رجــــوع مثــــل مالــــك ، وابــــن أيب ذئــــب ،

  املاجشون ، والليث بن سعد ، واألوزاعي ،
__________________  

  .7 / 388ذيب التهذيب ) 1(
  .158 / 3ميزان االعتدال ) 2(
  .خمطوط ـ اية العقول) 3(
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والثوري ، وابن أيب ليلى ، وشريك ، وأيب حنيفة ، وأيب يوسـف ، وحممـد بـن احلـسن ، وزفـر ، 
لـــشافعي ، والبـــويطي ، واملـــزين ، وأمحـــد بـــن حنبـــل ، وأيب داود واحلـــسن بـــن زيـــاد اللؤلـــؤي ، وا

السجستاين ، واألثـرم ، وإبـراهيم احلـريب ، والبخـاري ، وعثمـان بـن سـعيد الـدارمي ، وأيب بكـر 
بــن خزميــة ، وحممــد بــن جريــر الطــربي ، وحممــد بــن نــصر املــروزي ، وغــري هــؤالء إىل اجتهــادهم 

ّ صــلى اهللا عليــه وســلم الثابتــة عنــه ، وجيتهــدوا يف حتقيــق مثــل أن يعلمــوا ســنة النــيب ـ واعتبــارهم ّ
خـري هلـم مـن أن يتمـسكوا بنقـل الـروافض عـن العـسكريني  ـ منـاط األحكـام وتنقيحهـا وخترجيهـا

وأمثاهلمــا ، فــإن الواحـــد مــن هــؤالء ألعلـــم بــدين اهللا ورســوله مـــن العــسكريني أنفــسهما ، فلـــو 
ده أوىل مـن رجوعــه إىل فتيــا أحــدمها ، بــل ذلــك هــو أفتـاه أحــدمها بفتيــا كــان رجوعــه إىل اجتهــا

 والواجـــب علـــى مثـــل ؟الواجـــب عليـــه ، فكيـــف إذا كـــان ذلـــك نقـــال عنهمـــا مـــن مثـــل الرافـــضة
  .)1( » ؟ّالعسكريني وأمثاهلما أن يتعلموا من الواحد من هؤالء

هـو خـري مـن تقليـد مـن مل يبلـغ  ـ ولـو أنـه ضـعيف ـ القيـاس: الثـاين أن يقـال « : وقـال 
ّ العلــم مبلــغ اتهــدين ، فــإن كــل مــن لــه علــم وإنــصاف يعلــم أن مثــل مالــك ، والليــث بــن يف

ســــعد ، واألوزاعــــي ، وأيب حنيفــــة ، والثــــوري ، وابــــن أيب ليلــــى ، ومثــــل الــــشافعي ، وأمحــــد ، 
وإســحاق ، وأيب عبيــد ، وأيب ثــور ، أعلــم وأفقــه مــن العــسكريني وأمثاهلمــا ، وأيــضا ، فهــؤالء 

  .)2( » !! الذي ال يعلم ما يقولخري من املنتظر
وأمــا مــن بعــد موســى ، فلــم يؤخــذ عــنهم مــن العلــم مــا يــذكر بــه أخبــارهم يف « : وقــال 

كتـــــب املـــــشهورين وتـــــوارخيهم ، فـــــإن أولئـــــك الثالثـــــة توجـــــد أحـــــاديثهم يف الـــــصحاح والـــــسنن 
رك ، واملــسانيد ، وتوجــد فتــاويهم يف الكتــب املــصنفة يف فتــاوى الــسلف ، مثــل كتــب ابــن املبــا

وســعيد بــن منــصور ، وعبــد الــرزاق ، وأيب بكــر بــن أيب شــيبة ، وغــري هــؤالء ، وأمــا مــن بعــدهم 
  فليس له رواية يف الكتب األمهات من احلديث ، وال

__________________  
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 هلــم تفــسري وال غــريه ، وال هلــم فتــاوى يف الكتــب املعروفــة الــيت نقــل فيهــا فتــاوى الــسلف ، وال
  .)1(» أقوال معروفة 

هــــذا حــــديث موضــــوع ، «  : 3بعــــد حــــديث يف فــــضل فاطمــــة ) املوضــــوعات ( ويف 
احلــسن بــن علــي بــن حممــد ابــن علــي بــن موســى بــن : واحلــسن بــن علــي صــاحب العــسكر هــو 

ث عـــن جعفــر أبــو حممــد العـــسكري ، أحــد مــن يعتقـــد فيــه الــشيعة االمامـــة ، روى هــذا احلــدي
  .)2(» آبائه ، وليس بشيء 

  .)3( » !!موضوع ، احلسن العسكري ليس بشيء« : بعده ) الآليل املصنوعة ( ويف 
  .)4(» فيه عبد اهللا واحلسن ، ولعله من وضع أحدمها « : بعده ) تنزيه الشريعة ( ويف 

  .)5(» احلسن بن علي صاحب العسكر ليس بشيء « : وقال الفتين 
وكــان ولــده احلــسن العـسكري عاملــا زاهــدا فاضــال عابــدا  ـ  وأمــا قولـه«وقـال ابــن تيميــة 

فهـــذا مـــن منـــط مـــا قبلـــه ، مـــن الـــدعاوى اـــردة  ـ أفـــضل أهـــل زمانـــه وروت عنـــه العامـــة كثـــريا
واألكاذيــب املثبتــة ، فــإن العلمــاء املعــروفني بالروايــة الــذين كــانوا يف زمــن هــذا احلــسن بــن علــي 

: شهورة يف كتــب أهــل العلــم ، وشــيوخ أهــل كتــب الــسنة العــسكري ليــست هلــم عنــه روايــة مــ
البخاري ، ومسلم وأيب داود ، والرتمـذي ، والنـسائي ، وابـن ماجـة ، كـانوا موجـودين يف ذلـك 

  .الزمان وقريبا منه قبله وبعده
ّوقد مجع احلافظ أبو القاسم ابن عساكر أمساء شيوخ الكل ، يعين شيوخ هؤالء األئمـة 

  ئمة من روى عن احلسن بن علي العسكري ،، فليس يف هؤالء األ
__________________  
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 وأيـن ؟ة كثـريات عـن العامـرو: مع روايتهم عن ألوف مؤلفـة مـن أهـل احلـديث ، فكيـف يقـال 
  !؟هذه الروايات
  .)1(» إنه كان أفضل أهل زمانه هو من هذا النمط : وقوله 

   ـ االمام الثاني عشر عجل اهللا فرجه 9
وقـــال ابـــن تيميـــة يف ذكـــر االمـــام الثـــاين عـــشر احلجـــة ابـــن احلـــسن العـــسكري عجـــل اهللا 

  :فرجه 
 اهللا الثابـــت بـــنص القــــرآن وهـــذا لـــو كـــان موجـــودا معلومـــا لكـــان الواجـــب يف حكـــم« 

والــسنة واإلمجــاع أن يكــون حمــضونا عنــد مــن حيــضنه يف بدنــه ، كأمــه وأم أمــه وحنومهــا مــن أهــل 
احلـــضانة ، وأن يكـــون مالـــه عنـــد مـــن حيفظـــه ، إمـــا وصـــي أبيـــه إن كـــان لـــه وصـــي ، وإمـــا غـــري 

 (: ول الوصـــي إمـــا قريـــب وإمـــا نائـــب لـــدى الـــسلطان فإنـــه يتـــيم ملـــوت أبيـــه ، واهللا تعـــاىل يقـــ
والهم وال  يهم أم وا النكــاح فــإن آنــستم مــنـهم رشــدا فــادفـعوا إل ى إذا بـلغ ــامى حت َوابـتـلــوا اْليت ْ ْ ُ ْ ْ ْ َ َُ َُ ــَــ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َْ ًُــ ْ ْ ِ ُ ََ ْ  َ َُ َ ــَ

دارا أن يكبـــروا  ُتأكلوهـا إســرافا وب َ َْ ْ َ ً ِـ َ ً ْ ِ ُ ُ  فهـذا ال جيــوز تـسليم مالـه إليــه حـىت يبلــغ النكـاح ويــؤنس )َْ
  .اهللا تعاىل ذلك يف كتابهمنه الرشد ، كما ذكر 

فكيف يكون من يستحق احلجر عليه يف بدنه وماله إمامـا جلميـع املـسلمني معـصوما ، 
ّال يكـــون أحـــد مؤمنـــا إال باإلميـــان بـــه ، مث هـــذا باتفـــاق مـــنهم ســـواء قـــدر وجـــوده أو عدمـــه ال  ّ

 مــن صــفات ّــينتفعــون بــه ، ال يف الــدين وال يف الــدنيا ، وال علم أحــدا شــيئا وال عــرف لــه صــفة
  .اخلري وال الشر ، فلم حيصل به شيء من مقاصد االمامة ومصاحلها ال اخلاصة وال العامة

ّبــل إن قــدر وجــوده فهــو ضــرر علــى أهــل األرض بــال نفــع أصــال ، فــإن املــؤمنني بــه مل 
ينتفعــوا بــه أصــال وال حــصل هلــم بــه لطــف وال مــصلحة ، واملكــذبون بــه يعــذبون عنــدهم علــى 

   وخلق مثل هذا ليس من! شر حمض ال خري فيهتكذيبهم به ، فهو
__________________  
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  .»فعل احلكيم العادل 
إن اهللا جيــب عليــه أن يفعــل أصــلح مــا يقــدر عليــه للعبــاد يف : مث إــم يقولــون « وقــال 

قتال أعـدائهم ّدينهم ودنياهم ، وهو ميكن اخلوارج الذين يكفرون به بدار هلم فيها شوكة ومن 
 !، وجيعلهم واألئمة املعصومني يف ذل أعظم من ذل اليهود والنصارى وغـريهم مـن أهـل الذمـة

ّفإن أهل الذمة ميكنهم إظهـار ديـنهم وهـؤالء الـذين يـدعى أـم حجـج اهللا علـى عبـاده ولطفـه 
ّيف بالده ، وأنـه ال يهـدى إال ـم وال جنـاة إال بطـاعتهم وال سـعادة إال مبتـابعتهم ّ  ، وقـد غـاب ّ

خـــامتتهم مـــن أربعمائـــة ومخـــسني ســـنة ، فلـــم ينتفـــع بـــه أحـــد يف دينـــه ودنيـــاه ، وهـــم ال ميكـــنهم 
  .)1(» إظهار دينهم كما تظهر اليهود والنصارى دينهم 

  كالم سليمان بن جرير في الطعن في األئمة
مــا حكــوه  :وممــا يــدل علــى احنــراف أهــل الــسنة عــن أهــل البيــت وســوء اعتقــادهم فــيهم 

فقــد .  ..ســليمان بــن جريــر واســتندوا إليــه يف كتـبهم ، طعنــا يف األئمــة الطــاهرين وشــيعتهمعـن 
ولنخـــتم هـــذا « : قـــال الفخـــر الـــرازي يف آخـــر حبـــث االمامـــة بعـــد كـــالم علـــى التقيـــة مـــا نـــصه 

إن أئمــة الرافــضة وضــعوا مقــالتني  :الكــالم مبــا حيكــى عــن ســليمان بــن جريــر الزيــدي أنــه قــال 
القول بالبداء ، فإذا قالوا إنه سيكون هلم قـوة  :عهما أحد عليهم ، األوىل لشيعتهم ال يظفر م

مـن  ـ بـدا هللا تعـاىل فيـه ، قـال زرارة بـن أعـني: وشـوكة مث ال يكـون األمـر علـى مـا أخـربوه قـالوا 
  :هذه األبيات  ـ 2قدماء الشيعة وهو خيرب عن عالمات ظهور االمام 

ــــــــــــــــــــيء بوقتهــــــــــــــــــــــا   فتلــــــــــــــــــــــك أمــــــــــــــــــــــارات جتــ

  
  مـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــدر اهللا مـــــــــــــــــــذهبمالـــــــــــــــــــك عو  

  

  لــــــــــــــــوال البــــــــــــــــداء مسيتــــــــــــــــه غــــــــــــــــري فائــــــــــــــــتو

  
  نعـــــــــــــــت البـــــــــــــــدا نعـــــــــــــــت ملـــــــــــــــن يتقلـــــــــــــــبو  

  

  لـــــــــــــــوال البـــــــــــــــدا مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان مث تـــــــــــــــصرفو

  
ـــــــــــــــــــــــار دهرهـــــــــــــــــــــــا تتلهـــــــــــــــــــــــبو     كـــــــــــــــــــــــان كن

  

  كـــــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــــضوء مـــــــــــــــــــــشرق بطبيعـــــــــــــــــــــةو

  
  هللا عـــــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــــر الطبـــــــــــــــــــائع مرغــــــــــــــــــــبو  

  

__________________  
  .131 / 2منهاج السنة ) 1(
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ّكلمـــا أرادوا شـــيئا يتكلمـــون بـــه ، فـــإذا قيـــل هلـــم هـــذا خطـــأ وظهـــر التقيـــة ، ف: والثانيـــة 
  .)1(» إمنا قلناه تقية : بطالنه قالوا 

مث إنــه طعــن يف الرافــضة « : وقــد أورد الــشهرستاين كــالم ســليمان بــن جريــر وهــذا نــصه 
إن أئمة الرافضة قد وضعوا مقالتني لشيعتهم ال يظهر أحد قط ما علـيهم ، إحـدامها : فقال 

مث ال يكون األمر علـى . القول بالبداء ، فإذا أظهروا قوال أنه سيكون هلم قوة وشوكة وظهور: 
ّالتقيــة ، وكــل مــا أرادوا تكلمــوا بــه ، فــإذا  :بــدا اهللا تعــاىل يف ذلــك ، والثانيــة : مــا أخــربوه قــالوا 

  .)2( »إمنا قلناه تقية وفعلناه تقية : ذلك ليس حبق وظهر هلم البطالن قالوا : قيل هلم 

  تحريف الدهلوي الكالم المذكور
كــالم الــشهرستاين هــذا وإقحامــه ) الـدهلوي ( ومـن غرائــب األعمــال الفاضــحة حتريــف 

( فيه عبارات من عنده ، فقد جاء يف حاشية املكيدة السابعة بعد املائة مـن بـاب املكايـد مـن 
ن الزيديــة أنــه قــد نقــل صــاحب امللــل والنحــل عــن ســليمان بــن جريــر مــ« : مــا نــصه ) التحفــة 

  .إن أئمة الرفض وضعوا مقالتني لشيعتهم ال يظهر أحد قط ما عليهم: قال 
القول بالبداء ، فإذا تليـت علـيهم اآليـات الدالـة علـى مـدح الـصحابة والثنـاء : إحدامها 

بــدا هللا تعــاىل يف حــاهلم ، وكــذا إذا أخــربوا أتبــاعهم بأنــه : احلــسن علــيهم أولوهــا بالبــداء وقــالوا 
  .بد اهللا يف ذلك: ون هلم شوكة وقوة مث ال يكون األمر على وفق ما وعدوا به قالوا سيك

التقية ، فكلما رويت عندهم عن أمري املؤمنني واألئمة ما يدل علـى الثنـاء يف : والثانية 
حق الصحابة واأللفة معهم واملؤانسة م واملصاهرة واملؤاكلـة واملـشاربة والـصالة خلـف اخللفـاء 

  هذا كله حممول على: احلديث عنهم وهلم قالوا ورواية 
__________________  

  .182احملصل للرازي ) 1(
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هــذا باطــل عنــدك وعلــى وفــق : التقيــة ، بــل بعــض فــضالئهم إذا تكلــم بكــالم باطــل فقيــل لــه 
  .مرإمنا قلناه تقية وتلبيسا لأل: قواعدك وقواعد أصحابك وروايات أئمتك قال 

هاهنـــا مقالـــة ثالثـــة هـــي حـــصنهم احلـــصني وحـــرزهم احلريـــز وهـــي الرجعـــة ، فـــإن : أقـــول 
اآليــات الدالــة علــى غلبــة احلــق وأهلــه ، وكــذا األحاديــث املبــشرة حبــصول األمــن والغــىن واجلــاه 

  .»هذه املواعيد كلها يكون عند الرجعة : والثروة إذا أوردت عليهم قالوا 
 فــإذا تليــت علــيهم« :  علــى كــالم الــشهرستاين مجلــة )الــدهلوي (  قــد أضــاف :أقــول 

ووضع يف مكاا  ».  ..ّوكلما أرادوا تكلموا« :  وأسقط مجلة .».  ..فكلما« ومجلة » . ..
  .».  ..بل بعض فضالئهم« : 

ليــوهم النــاظر يف كتابــه أنــه مــن » أقــول « مث إنــه أضــاف قــضية الرجعــة مــصدرة بكلمــة 
ّوهــل هــذا إال  . ..كــالم ســليمان بــن جريــر» أقــول « كــره قبــل كــالم الــشهرستاين ، وأن مــا ذ

  !؟خيانة وتدليس

  كالم الدواني 
حيــث زعــم  ـ  قــول الــدواين:وممــا يــدل علــى احنــراف أهــل الــسنة عــن أهــل البيــت 

 يف حـــديث افـــرتاق األمـــة هـــم األشـــاعرة دون 6العـــضدي أن الفرقـــة الناجيـــة الـــيت يعنيهـــا النـــيب 
ّف حكــم بــأن الفرقــة الناجيــة هــم األشــاعرة وكــل فرقــة تــزعم أــا كيــ: فــإن قلــت « :  ـ غــريهم
  ؟الناجية

ّســياق احلــديث مــشعر بــأم مقتــدون مبــا روي عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : قلــت  ّ
وأصـــحابه ، وذلـــك إمنـــا ينطبـــق علـــى األشـــاعرة ، فـــإم يتمـــسكون يف عقائـــدهم باألحاديـــث 

ّ عـنهم ال يتجـاوزون عـن ظواهرهـا إال بـضرورة  وعن أصحابه رضـي اهللا7الصحيحة املروية عنه 
، وال يسرتسلون مع عقوهلم كاملعتزلة ومن حيـذو حـذوهم ، وال مـع النقـل عـن غـريهم كالـشيعة 

  املتشبثني مبا روي عن
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  .)1(» أئمتهم العتقادهم العصمة فيهم 
علقـا م) حاشيته علـى شـرح العقائـد ( وقد أفرط اخللخايل يف العناد واالحنراف فقال يف 

ألجــل اعتقــادهم العــصمة يف أئمــتهم وعــدم صــدور الكــذب واالفــرتاء « : علــى عبــارة الــدواين 
  .»منهم 

 وعـدم صـدور الكـذب واالفـرتاء هـو :أن االعتقـاد مبعـصمة أئمـة أهـل البيـت : أي 
ممـــا خيـــتص بالــــشيعة االماميـــة ، وأمـــا أهــــل الـــسنة فيخـــالفوم يف ذلــــك ويرونـــه اعتقـــادا بــــاطال 

  .ومذهبا منكرا
( فهــذه عقيــدة أهــل الــسنة يف أئمــة أهــل البيــت علــيهم الــصالة والــسالم ، ال مــا زعمــه 

  . ..)الدهلوي 
 وإذا كــان الــشيعة ال يعتــربون كتــب أهــل الــسنة فبمــا ذا جييبــون عــن األحاديــث :قولــه 

 الواردة عن الشيعة ، سواء يف العقائد اإلهلية والفروع الفقهية املوافقة ألهل الـسنة ، كمـا سـيأيت
  ؟يف هذا الكتاب

  :أقول 
بروايـات الـشيعة يف األصـول ) الدهلوي ( لقد أجاب علماؤنا األعالم عن استدالالت 

) الــــدهلوي ( ، وقــــد أمتــــوا احلجــــة علــــى أوليــــاء ) التحفــــة ( والفــــروع يف ردودهــــم علــــى أبــــواب 
هـا جنـا الـيت مـن ركب ـ : ـ ّوأوضحوا احملجة هلم ، وبرهنوا على ختلفهم عن سفينة أهل البيـت

  .ّومن ختلف عنها هلك وغوى ، واحلمد هللا رب العاملني

  ّال داللة للحديث إال على نجاة اإلثني عشرية فحسب 

  :قوله 
ّولبعض علماء الشيعة يف هذا املقام تأويل خداع ال بد من ذكره وتنفيده ، ّ  

__________________  
  .28 / 1) ده بني الفالسفة واملتكلمني الشيخ حممد عب( شرح العقائد حباشية الشيخ حممد عبده ) 1(
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إن تشبيه أهل البيت بالسفينة يف هذا احلديث يقتضي أن ال يكون حـب مجيـع : حيث يقول 
ّأهل البيت واتباعهم ضروريا يف النجاة والفالح ، فإن من يـستقر يف زاويـة واحـدة مـن الـسفينة  ّ

فيهـا لـيس أمـرا مألوفـا ، فالـشيعة ينجو من الغرق بال ريب ، بل إن التنقل من مكـان إىل آخـر 
  .لتمسكهم ببعض أهل البيت ناجون ، وال يرد عليهم طعن أهل السنة يف ذلك

  :أقول 
أنـه  ـ ّوظـن احلـر يقـني ـ لـيس هـذا التقريـر البـارد ألحـد مـن علمـاء الـشيعة ، والـذي أظنـه

ّ وإال  علــيهم ،ّنفـسه وقــد نـسبه إىل الــشيعة جينـا هلــم ومتهيـدا للــرد) الــدهلوي ( مـن صــنع يـد 
  !!فليذكر أولياؤه قائله

  . ..وإذا كان مجيع املناظرات على هذا املنوال ال نسد باب البحث والتحقيق
ال يـــسمح لـــه عنـــاده ألن ينقـــل تقريـــرا ألحـــد أعـــالم ) الـــدهلوي ( أن : ومـــن العجيـــب 

ضال عـن فـ ـ ّالشيعة مث يتصدى لرده جبواب صحيح أو باطل ، لكنه يأيت مبا ال يرضاه احلمقـى
  . ..ناسبا إياه إىل الشيعة ـ العقالء فالعلماء

ّوعلى أي حال فإنا ال نسلم أبدا أن يكون هـذا الوجـه املـذكور ألحـد مـن أهـل احلـق ،  ّ
  .ّفإنه ال يصدر من عوامهم فضال عن علمائهم وحمقيهم ، وإن هو إال كذب مفرتى

ّمهــم حمبــة أهــل البيــت بــالرغم مــن زع ـ بــل إنــه يتناســب مــع عقيــدة أهــل الــسنة ، فــإم
 بكلمــات :ّيهتــدون ــدى أعــدائهم وخمــالفيهم ، ويتفوهــون يف حقهــم  ـ  ومــواالم:
ّتقدم ذكر بعضها ، وال يرون إمجاعهم حجة ، ويقـدمون علـيهم مـن ال يـدانوهم علمـا  ـ قاسية ّ

  . ..وفقها وزهدا
ّزعــوم ، إال أنــا ّوهــذا الــذي ذكرنــاه يغــين عــن التعــرض ملــا ذكــره يف جــواب هــذا التقريــر امل ّ

  .نورد ذلك ونشري باإلمجال إىل فساده
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  :قوله 
بطريـق الـنقض ، فاإلماميـة : األول : أما اجلواب علـى هـذا الكـالم فيكـون علـى حنـوين 

ّيف هــــذه الــــصورة جيــــب أال يعتــــربوا الزيديــــة والكيــــسانية والناووســــية والفطحيــــة منحــــرفني ، بــــل 
ويـة مـن هـذه الـسفينة الكبـرية ، ويكفـى االسـتقرار يف مهتدون ، ألن كال منهم قـد اسـتقر يف زا

  .زاوية منها للنجاة من الغرق

  :أقول 
ّأن مصداق حـديث الـسفينة لـيس إال األئمـة اهلـداة مـن  ـ واحلمد هللا ـ لقد علم مما سبق

  . ، ومن ركب سفينتهم معتقدا عصمتهم وطهارم جنا من اهلالك:أهل البيت 
 ـ  والناووســية وأمثــاهلم ال يــذهبون إىل هـــذا االعتقــاد فــإمومبــا أن الزيديــة والكيــسانية

  .متخلفون يف السفينة الناجية املنجية ، وهم هالكون بال ريب ـ كأهل السنة

  :قوله 
ـــة مـــن  ـــل إن الـــنص علـــى األئمـــة االثـــين عـــشر يبطـــل علـــى هـــذا أيـــضا ، ألن كـــل زاوي ب

ّ هـــو أن أتباعـــه يوجـــب النجـــاة يف الـــسفينة كافيـــة يف اإلجنـــاء مـــن أمـــواج البحـــر ، ومعـــىن اإلمـــام
  .اآلخرة ، فبهذا يبطل مذهب االثين عشرية بل االمامية بأسرها

  :أقول 
أن : لقــد ثبــت مــن النــصوص النبويــة وكلمــات األئمــة الطــاهرين وســائر األدلــة والرباهــني 

مـــصداق احلــــديث هـــم األئمــــة االثنـــا عــــشر ، فكيـــف يــــضعف هـــذا املــــذهب ـــذه الــــشبهات 
  ؟الواهية

أنــه إذا كــان ركــوب الــسفينة املنجيــة متوقفــا علــى االعتقــاد بإمامــة االثــين : لواضــح ومــن ا
عـــشر وعـــصمتهم وطهـــارم ، كـــان ركـــوب غـــري االثـــين عـــشرية فيهـــا مـــن احملـــاالت ، وملـــا كـــان 

  سبب النجاة منحصرا ذه السفينة كان من احملتم هالك من
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  . ..عدا االثين عشرية من الفرق مطلقا
  .حمال ـ بعد وضوح معىن حديث السفينة ـ ثين عشريةفبطالن مذهب اال

  :قوله 
  .وإذا ادعى الزيدية ذلك أجيبوا بنفس اجلواب

  :أقول 
يرتفعـون عـن االسـتدالل كـذا دليـل فاسـد  ـ وإن كـانوا مـن اهلـالكني عنـدنا ـ إن الزيديـة

 ـ أـمعلـم ) ذخـرية املـآل ( بـارد ، ومـن وقـف علـى كلمـام حـول حـديث الـسفينة يف كتـاب 
  .ال يستدلون مبثله أبدا ـ وإن خلطوا فيها بني احلق والباطل

  :قوله 
فــــال يــــصح ألي فرقــــة مــــن فــــرق الــــشيعة التقيــــد مبــــذهب معــــني ، والزمــــه اعتبــــار مجيــــع 

  .املذاهب على صواب

  :قول أ
إمنـا هـو مـن ) الـدهلوي ( لقد ذكرنا أن هذا التقرير ليس للشيعة مطلقا ، فما بىن عليه 

  .د على الفاسدبناء الفاس

  :قوله 
يف حني أن التناقض قائم بني هذه املذاهب ، وأن اعتبـار كـال اجلـانبني املتناقـضني حقـا 

  .يؤدي إىل اجتماع النقيضني يف غري االجتهاديات ، وهو مستحيل قطعا

  :أقول 
ملوجــودة بــني مــذاهب أهــل يف غفلــة عــن االختالفــات والتناقــضات ا) الــدهلوي ( كــأن 

  !؟السنة
ّد جــوز بعـضهم تعــدد املـذاهب بعــدد الـصحابة وهــذا مـن عجائــب األمـور ، قــال بـل لقـ ّ

وقــد وضــع الــشيخ الربــاين وإمــام أهــل الكــشف عبــد الوهــاب الــشعراين « : العجيلــي مــا نــصه 
  قدس اهللا روحه يف ميزانه الختالف املذاهب متثاال كالشجرة
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إىل الفروع واألغصان والثمـار ، فانظر يا أخي إىل العني اليت يف أسفل الشجرة و: وكتب عليه 
ّجتــــدها كلهــــا متفرعــــة مــــن أصــــل الــــشجرة وهــــي الــــشريعة ، والفــــروع الكبــــار مثــــال أقــــوال أئمــــة 
املذاهب ، والفروع الصغار مثال أقوال املقلدين ، واألغصان املتفرعة من جوانـب الفـروع مثـال 

 املــسائل املــستخرجة مــن أقــوال الطلبــة املقلــدين ، والــنقط احلمــر الــيت يف أعلــى األغــصان مثــال
أقوال العلماء ، فلم خيرج أحد من عني شـريعة وشـجرة علمـه ، ومـا مـن قـول مـن أقـوال هـؤالء 

  .ّاألئمة إال وهو متفرع من هذه الشجرة وفروعها وأغصاا
مث وضع مثاال آخر التصال سـائر املـذاهب بعـني الـشريعة ، وخـط خطوطـا كثـرية تـشرع 

جلوانــب ، ومل حيـــصرها يف أربعـــة وال مخـــسة بــل ذكـــر حنـــو مثانيـــة إىل العــني الوســـطى مـــن ســـائر ا
عــشر مــذهبا ، كمــا جعلهــا غــريه مائــة ألــف وأربعــة عــشر ألفــا علــى عــدد الــصحابة رضــي اهللا 

  .)1( » !!ّعنهم وبأيهم اقتديتم اهتديتم
.  ..إن شـريعيت جــاءت علـى ثالمثائــة وسـتني طريقــة« :  أنـه قــال 6نـسبوا إىل النــيب  لبـ

أن : وقــــد روى الطــــرباين مرفوعــــا «  :أيــــضا عــــن الــــشعراين ) ذخــــرية املــــآل ( ء يف فقــــد جــــا »
حـديث ه، ويؤيداّشريعيت جاءت على ثالمثائة وستني طريقة ما سلك أحد منهـا طريقـة إال وجنـ

  .)2(» انتهى كالم الشعراين نفع اهللا به  .أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

  :قوله 
فــإن االســتقرار يف زاويــة مــن الــسفينة يــضمن النجــاة مــن الغــرق يف الثــاين بطريــق احلــل ، 

البحر ، بشرط أن ال يثقب الزاوية األخرى منها ، فإذا اقرتن اجللوس يف زاويـة مـع اإلثقـاب يف 
ّالزاويــة األخــرى فــإن ذلــك ســوف يــؤدي إىل الغــرق حتمــا ، ومــا مــن فرقــة مــن فــرق الــشيعة إال 

  .ية األخرىوهي مستقرة يف زاوية وتثقب الزاو
__________________  

  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 1(
  .املصدر نفسه) 2(
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  :أقول 
جوابه احللي أوهن من جوابه النقضي ، ملا ذكرنا مـرة بعـد أخـرى مـن أن املـراد مـن أهـل 

 بــسفينة نــوح هــم املــراد مــنهم يف حــديث الثقلــني ، وهــم األئمــة 6البيــت الــذين شــبههم النــيب 
ـــا عـــشر  ل يتـــسىن لغـــري االثـــين عـــشري ركـــوب هـــذه الـــسفينة كـــي خيرقهـــا مـــن  ، وهـــ:اإلثن
  . ..ّ كال إنه من املغرقني؟اجلانب اآلخر

وأمـــا االثنـــا عـــشرية فـــإم يقتـــدون جبميـــع أجـــزاء الـــسفينة وينظـــرون إليهـــا بعـــني اإلكـــرام 
  .ّوالتعظيم ، فهم إذن ركاا والناجون ا من الغرق

 بالـسفينة اخلـشبية الـيت :سفينة أهـل البيـت يقيس ) الدهلوي ( هذا ، والغريب أن 
مـن  ـ هـذه ـ يـصنعها النـاس ، فيجيـز ثقبهـا وخرقهـا ، مـع أن األمـر لـيس كـذلك ، فـإن الـسفينة

صــنع اهللا ســبحانه ، ولــو اجتمــع االنــس واجلــن علــى أن خيرقوهــا ملــا أمكــنهم ذلــك ، ولــو كــان 
  .بعضهم لبعض ظهريا

  :قوله 
ــ يف الزوايــا املختلفــة فــإن ســفينتهم عــامرة ، وأم مل أجــل فــإن أهــل الــسنة مهمــا تنقلــوا ّ

يثقبــوا أيــة زاويــة منهــا أصــال ليتــسرب املــوج مــن ذلــك اجلانــب ويــؤدي ــم إىل الغــرق ، واحلمــد 
  .هللا

  :أقول 
 ، وهـــو :ّيبطـــل هـــذا مـــا تقـــدم نقلـــه مـــن كلمـــات أهـــل الـــسنة يف أئمـــة أهـــل البيـــت 

 :لمـام وجـدهم يعتقـدون يف األئمـة بالعكس من ذلـك عنـد االماميـة ، فـإن مـن راجـع ك
مبا هم أهلـه مـن العـصمة والطهـارة واالمامـة ، ويتمـسكون بـأقواهلم يف األصـول والفـروع ، فهـم 
ـــذين يقتـــدون بغـــريهم ويقتفـــون أثـــر املتقـــدمني علـــيهم ، فـــإن هـــؤالء هـــم  ركـــاب ســـفينتهم ال ال

ين صــدق علــيهم قولــه تبــارك ّاملتخلفــون عــن الــسفينة ، اهلــالكون يف حبــار الغــي والــضاللة ، الــذ
 مما(: وتعاىل  ِ  
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ًخطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فـلم يجدوا لهم من دون اهللا أنصارا  ًَْ ُِ ِِ ُِ ْ َِ ِْ ْ ُْ َ ُ َ َُ َْ ُ ُ ِْ ِ ِ َ( )1(.  

  :قوله 
وـــذا يـــتم ألهـــل الـــسنة إلـــزام النواصـــب يف إنكـــارهم هلـــذين احلـــديثني حيـــث ناقـــشوا يف 

إن مفاد هذين احلـديثني هـو التكليـف مبـا ميتنـع عقـال وهـو  : صحتهما بالدليل العقلي ، فقالوا
ـــه مـــن  ـــه إذا وجـــب التمـــسك بأهـــل البيـــت مجـــيعهم مـــع مـــا هـــم علي حمـــال بالبداهـــة ، ذلـــك أن

  .االختالف يف العقائد والفروع ، فذلك يستلزم التكليف باجلمع بني النقيضني وهو حمال
يـني أو بدونـه ، فعلـى األوىل وإذا وجب التمسك ببعـضهم فإمـا أن يكـون ذلـك مـع التع

يلزم الرتجيح بال مرجح ، خـصوصا مـع وجـود االخـتالف بـني القـائلني بـذلك يف تأكيـد الـنص 
لــصاحلهم ، وعلــى الثــاين يلــزم جتــويز العقائــد املختلفــة والــشرائع املتفاوتــة يف الــدين الواحــد مــن 

ً لكل جعلنا منكم شرعة (: الشارع ، يف حني أن آية  َ ْ ِْ ُ ُْ ِ ْ َ َ  ًومنهاجـا ِ ْ ِ  صـرحية يف خـالف ذلـك ، )َ
  .مضافا إىل استحالته بضروريات الدين

ّوال تـــستطيع أيـــة فرقـــة مـــن فـــرق الـــشيعة أن ختـــدش يف دليـــل هـــؤالء األشـــقياء إال باتبـــاع 
  .»مذهب أهل السنة 

  :أقول 
كثـريا مـا يـدافع عـن النواصـب يف هـذا الكتـاب ، ) الـدهلوي ( ال خيفى علـى اخلبـري أن 

بـراهني وأدلـة علـى مـا ذهبـوا إليـه ، وقـد نـسب إلـيهم يف املقـام هـذا الكـالم  ـ  قبلهممن ـ ويضع
  .مع أنا مل جنده يف كتاب أحد منهم

  األصل في مناقشة الدهلوي 
إنـــه قـــد أخـــذ هـــذا مـــن بعـــض أســـالفه ، فقـــد قـــال الـــشيخ إبـــراهيم بـــن حـــسن : والواقـــع 

  هفواته يف مبحثواحتج ببعض ) الدهلوي ( وهو الذي أثىن عليه  ـ الكردي
__________________  

  .25: سورة نوح ) 1(
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مـا ) النـرباس ( يف اجلـواب عـن احلـديثني يف كتابـه  ـ )1(آية الواليـة ، كمـا أنـه مـن مـشايخ والـده 
  :نصه 

ّ، فــال داللـة فيهمــا إال علــى أن التمـسك ــم غــري   وإين تـارك فــيكمخرب الــسفينةاوأمـ« 
تقليــــدهم أوىل ، كمــــا ال داللــــة فيهمــــا علــــى أن املتمــــسك ضــــال ، وال داللــــة فيهمــــا علــــى أن 

وأقرب ما يتبني به أنـه ال داللـة يف ذلـك . بغريهم من التابعني للكتاب والسنة ليس على هدى
ّعلى األولوية ، إن األولوية ال تثبت ذه األحاديث إال إذا دلت علـى أـم ال خيطئـون أبـدا ،  ّ

ّ الواقع ، ملا مر أـم قـد اختلفـوا بـاعرتافكم ونقلكـم يف وال داللة فيها على ذلك كما يشهد به
وهـم قـد  ـ وقد اعرتفتم بأن احلـق يف األصـول واحـد ، وإذا كـان احلـق واحـدا ـ املسائل األصولية

دل ذلــك علــى تطــرق اخلطــأ االجتهــادي إلــيهم قطعــا وال حمــيص  ـ اختلفــوا اختالفــا متناقــضا
ر اتهــدين مــن األمــة ، فــال أولويــة ــذه األحاديــث ّإلنكــاره ، وكلمــا تطــرق إلــيهم كــانوا كــسائ

  .»أصال 
واحلاصـل أن املـراد بـالعرتة إمـا مجيـع « : نفـسه قولـه ) الـدهلوي ( وقد تقدم سابقا عـن 

أهــل بيــت الــسكىن ، أو مجيــع بــين هاشــم ، أو مجيــع أوالد فاطمــة وعلــي ، وعلــى كــل تقــدير 
ّفالتمسك املأمور به إما بكل منهم أو بكلهـم أ والـشقوق . و بـالبعض املـبهم أو بـالبعض املعـنيّ

  .كلها باطلة
أما األول فالنه يستلزم التمسك بالنقيضني يف الواقـع ، الخـتالف العـرتة فيمـا بيـنهم يف 
ّأصول الدين كما مر مفصال ، وعلى الثـاين يلغـو الكـالم ، ألن التمـسك مبـا أمجـع عليـه كلهـم 

وعلــى الثالــث يلــزم .  البحــث يف املــسائل اخلالفيــةحبيــث ال يــشذ عنــه فرقــة ال جيــدي نفعــا ، إذ
ـــالعكس ـــة تـــصويب الزيديـــة والكيـــسانية وب . تـــصويب الطـــرفني املتخـــالفني ، ويلـــزم علـــى االمامي

وعلـــى الرابـــع يلـــزم التجهيـــل والتلبـــيس يف التبليـــغ ، إذ الـــبعض املـــراد غـــري مـــذكور يف الكـــالم ، 
  فيفضي إىل النزاع يف تعيينه كما

__________________  
 وبـرع يف 1025االمام اتهد الكبري ولـد سـنة « : ما ملخصه  ) 11 / 1البدر الطالع ( وقال الشوكاين يف ) 1(

  . »1101ّمجيع الفنون وانتفع به الناس ورحلوا اليه وأخذوا عنه يف كل فن حىت مات سنة 
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  .»هو الواقع 
ات أهـل الـسنة ، وقـد أن ما ذكره من قبل النواصب هـو مـن هفواتـه وهفـو ـ إذن ـ فظهر

 :مبا أن األئمة االثين عـشر : ذكرنا سابقا بطالنه مبا ال مزيد عليه ، ونقول هنا باختصار 
يف حــديث الثقلــني وحــديث الــسفينة ، وهــم متفقــون يف أصــول » أهــل البيــت « هــم مــصداق 

  .فال وجه هلذه الشقوق الباطلة أبدا ـ الدين وفروعه وغري ذلك
ون مــــن اخلطــــأ ومــــربؤن مــــن الزلــــل ، وأن اجتمــــاعهم علــــى  معــــصوم:ّمث إن هــــؤالء 

عقيــدة واحــدة ومــذهب واحــد مــن أظهــر األمــور ، حــىت اعــرتف بــذلك مجاعــة مــن علمــاء أهــل 
  .)دراسات اللبيب ( السنة ، كالعالمة السندي صاحب 

بـالتحقيق ، وعلـم أـم معـصومون ومتفقـون فيمـا بيـنهم » أهـل البيـت « وإذ قد عـرف 
الذي زعم أنه للنواصـب ، ولـو مت ذلـك ) الدهلوي ( روع ، ظهر بطالن كالم يف األصول والف

  :قال بعض علمائنا األعالم هذا املقام . للزم القدح يف اإلسالم
أما ما ذكره هذا الناصيب عن النواصب ، فإنه يف احلقيقة قـدح يف اإلسـالم ، إذ بنـاء « 

ف يف آيــات الكتــاب ، وان التكليــف عليــه جيــوز للكفــار أن يقولــوا بوجــود التنــاقض واالخــتال
وأيضا فـالوجوه  ـ بالعمل باملتناقضني حمال ، وأما أحدمها فإن كان معينا لزم الرتجيح بال مرجح

وإن مل يكـن معينـا لـزم جتـويز  ـ املرجحة خمتلفة كذلك ، وحينئـذ يتمـسك كـل مبـا يـرجح عقيدتـه
  .الشرائع املتفاوتة يف دين واحد

مــن قبــل النواصــب يبطــل حــديث ) الــدهلوي ( ر الــذي ارتكبــه وأيــضا ، فــإن هــذا التقريــ
إذ ميكن القول بأن الـذي أمـرت االمـة باالقتـداء بـه  ـ الذي طاملا اغرت به هو وأصحابه ـ النجوم

لالخـتالف الكثـري  ـ إما مجيع األصحاب وإما بعضهم ، فإن كان األول لـزم اجتمـاع النقيـضني
ّ يكــون معينــا وإمــا أن يكــون مبهمــا ، فعلــى األول يلــزم وإن كــان الثــاين فإمــا أن ـ فيمــا بيــنهم

علــى أن حــديث االقتــداء معــارض بأحاديــث ارتــداد االصــحاب علــى  ـ الرتجــيح بــال مــرجح
  األعقاب ، فيأيت هنا عني ما ذكره
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وعلـى  ـ هناك ، وأيضا ، فإن الشيعة الذين يقتدون بأفضل الصحابة غري ملومني) الدهلوي ( 
  .» التناقضات الثاين يلزم جتويز
  .يف داللة حديث السفينة) الدهلوي ( بطالن مناقضات : فتلخص 
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  تفنيد كالم الدهلوي

  في حاشية التحفة
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  مناقشة أخرى 
يف هـذا املقـام يف حاشـية كتابـه كالمـا لـبعض علمـاء طائفتـه هـو ) الـدهلوي ( وقد نقـل 

  :أكثر سخافة مما تقدم منه ، فقال 
إن تــــشبيه أهــــل البيــــت بالــــسفينة :  مــــن علمــــاء أهــــل الــــسنة ّقــــال املــــال يعقــــوب امللتــــاين

والصحابة بالنجوم يشري إىل وجوب أخذ الـشريعة مـن الـصحابة والطريقـة مـن أهـل البيـت ، إذ 
يـــستحيل اخلـــوض يف حبـــار احلقيقـــة واملعرفـــة مـــن غـــري إعمـــال قواعـــد الطريقـــة وتطبيـــق تكـــاليف 

وإن كانـت تنجـي  ـ ء بالنجوم ، والـسفينةالشريعة ، كما يستحيل ركوب البحر من غري االهتدا
ّإال أن الوصــول إىل املقــصود مــن دون مالحظــة النجــوم حمــال ، كمــا أن مالحظــة  ـ مــن الغــرق

  .ّوعليك بالتأمل يف هذه النقطة فإا عميقة. النجوم من غري ركوب السفينة ال أثر هلا

  وجوه الجواب عن المناقشة

  :أقول 
  موهون ـ )1(ّر الرازي عن بعض املذكرين الذي ذكره الفخ ـ وهذا الوجه

__________________  
ّواحلاصل أن هذه اآلية تدل على وجوب حـب آل رسـول اهللا صـلى « جاء يف التفسري الكبري حتت آية املودة ) 1(

  ّاهللا عليه وسلم وحب أصحابه ، وهذا املنصب ال يسلم اال على قول أصحابنا أهل السنة
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__________________  
ّانـه صـلى اهللا عليـه وسـلم قــال : مسعـت بعـض املـذكرين قــال وجلماعـة الـذين مجعـوا بـني حـب العــرتة والـصحابة ، وا ّ :

ّقــال صــلى اهللا عليــه وســلم اومثــل أهــل بيــيت مثــل ســفينة نــوح مــن ركــب فيهــا جن أصــحايب كــالنجوم بــأيهم اقتــديتم : ّ
  :والشهوات ، وراكب البحر حيتاج إىل أمرين ، وحنن اآلن يف حبر التكليف وتضربنا أمواج الشبهات  اهتديتم

  .السفينة اخلالية عن العيوب والثقب» أحدمها « 
الكواكــب الظــاهرة الطالعــة النــرية ، فــإذا ركــب تلــك الــسفينة ووقــع نظــره علــى تلــك الكواكــب » الثــاين «  و

 ووضعوا أبصارهم على الظاهرة كان رجاء السالمة غالبا ، فكذلك ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل حممد
  .»جنوم الصحابة ، فرجوا من اهللا تعاىل أن يفوزوا بالسالمة والسعادة يف الدنيا واآلخرة 

  : )الكاشف ( ومن الغريب استحسان بعضهم هذا الكالم حىت نسبوه إىل الرازي ، قال الطييب يف 
بحـر جلـي يغـشاه مـوج مـن فوقـه مـوج شبه الدنيا ملا فيها مـن الكفـر والـضالالت والبـدع واألهـواء الزائغـة ب« 

من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ، وقد أحاط بأكنافه وأطرافه األرض كلها ولـيس فيـه خـالص ومنـاص 
ّاال تلـك الــسفينة وهـي حمبــة أهـل بيــت رسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلم ومــا أحـسن انــضمامه م قولـه مثــل أصــحايب عّ

حنــن معاشــر أهــل الــسنة :  قــال االمــام فخــر الــدين الــرازي يف تفــسريه !مثــل النجــوم مــن اقتــدى بــشيء منهــا اهتــدى
ّحبمد اهللا ركبنا سفينة حمبة أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم واهتدينا بنجم هدى أصحاب النـيب صـلى اهللا عليـه  ّ ّ

  .»ن والنعيم املقيم ّوسلم ونرجو النجاة من أهوال القيامة ودركات اجلحيم واهلداية اىل ما يزلفنا اىل درجات اجلنا
شـــبه الـــدنيا مبـــا فيهـــا مـــن الكفـــر « يف شـــرح حـــديث الـــسفينة نقـــال عـــن الطيـــيب ) املرقـــاة ( وقـــال القـــاري يف 

والـضالالت والبـدع واجلهـاالت واألهـواء الزائغـة ببحـر جلـي يغــشاه مـوج مـن فوقـه مـن فوقـه سـحاب ظلمـات بعــضها 
ليس منه خالص وال مناص اال تلك السفينة وهي حمبة أهل فوق بعض ، وقد أحاط بأكنافه وأطرافه األرض كلها و

ّبيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وما أحسن انضمامه مع قوله مثل أصحايب مثل النجوم من اقتدى بـشيء منـه  ّ
حنــن معاشــر أهــل الــسنة حبمــد اهللا ركبنــا : اهتــدى ونعــم مــا قــال االمــام فخــر الــدين الــرازي يف تفــسريه ) ظ . منهــا( 

ّة حمبة أهل البيت واهتدينا بنجم هدى أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسـلم ، فنرجـو النجـاة مـن أهـوال القيمـة سفين ّ
  .انتهى. ودركات اجلحيم واهلداية اىل ما يوجب درجات اجلنان والنعيم املقيم

جـــوم وتوضــيحه أن مـــن مل يـــدخل الــسفينة كـــاخلوارج مـــن اهلــالكني يف أول وهلـــة ، ومـــن دخلهــا ومل يهتـــد بن
  .»الصحابة كالروافض ضل ووقع يف ظلمات ليس خبارج منها 
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  :بوجوه 
  .)1(ّ إن حديث النجوم موضوع حسب اعرتاف كبار أئمة أهل السنة :الوجه األول 
أهـل « هـم  ـ ّلـو صـح ـ يف هـذا احلـديث» األصـحاب «  إن املـراد مـن :الوجـه الثـاني 

فيجــــب أخــــذ الــــشريعة مــــنهم ) استقــــصاء االفحــــام (  ، كمــــا حقــــق ذلــــك يف :» البيــــت 
  .كذلك

ـــث  ـــو مل يكـــن املـــراد :الوجـــه الثال « فـــال ريـــب يف أن بعـــضهم مـــن » أهـــل البيـــت «  ل
  .، فاالقتداء م يستلزم اهلداية ، وجيب أخذ الشريعة والطريقة منهم معا» األصحاب 

ــع   ، : ملــا مشــل حــديث النجــوم علــى فــرض صــحته أئمــة أهــل البيــت :الوجــه الراب
 أوىل وأقـدم مـن غـريهم ، جلمعهـم بـني :كانوا  ـ باعرتافه ـ  السفينة خمتصا موكان حديث

  .الفضيلتني اللتني أشار إليهما
ّ لقـــد دلــــت األدلـــة الــــوافرة مـــن الكتــــاب والـــسنة علــــى وجـــوب أخــــذ :الوجـــه الخــــامس 

  .الشريعة من أهل بيت العصمة والطهارة
 يف الطريقــة :ع إلــيهم  دعــوى داللــة حــديث الــسفينة علــى الرجــو:الوجــه الــسادس 

ـــه حكمهـــم بوجـــوب  فحـــسب ، تردهـــا تـــصرحيات كبـــار علمـــائهم ، فـــإن مـــن راجعهـــا ظهـــر ل
  . يف الشريعة والطريقة معا:الرجوع إليهم 

 لقــد بلغــت داللــة حــديث الــسفينة علــى أخــذ الــشريعة مــن أهــل البيــت :الوجــه الــسابع 
فقـال بعــده )  الـصواقع (ّ مـن الوضـوح حـدا حــىت اعـرتف ـا نـصر اهللا الكــابلي صـاحب :

وال شك أن الفالح منوط بوالئهم وهديهم واهلالك بالتخلف عنهم ، ومن مثة كـان اخللفـاء « 
  والصحابة يرجعون إىل أفضلهم فيما أشكل

__________________  
موضـوع باطـل سـندا وداللـة بـاعرتاف أعـالم القـوم مـن  »أصحايب كالنجوم فبـأيهم اقتـديتم اهتـديتم « حديث  )1(

حيــث ذكــره الــدهلوي معارضــا للحــديث ) حــديث الثقلــني ( وقــد فــصلنا فيــه الكــالم يف قــسم . املتقــدمني واملتــأخرين
  .املذكور ، كما أنا حبثنا عنه يف رسالة مفردة مطبوعة
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ّعليهم من املسائل ، وذلك ألن والءهم واجب وهديهم هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ«.  
حــديث كوكذل« نفــسه ــذا املعــىن إذ قــال ) الــدهلوي (  لقــد اعــرتف :الوجــه الثــامن 

ّفإنـه ال يـدل إال  ّمثل أهل بيـيت فـيكم مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا ومـن ختلـف عنهـا غـرق ،
ّعلــى الفــالح واهلدايــة احلاصــلني مــن حــبهم والناشــئني مــن اتبــاعهم ، وأن التخلــف عــن حــبهم 

  .»موجب للهالك 
وهكـذا األمـر يف االتبـاع واالنقيـاد ، فـإن أهـل « . .. أيضا) التحفة ( وقال يف حاشية 

السنة ال خيصون ذلـك بطائفـة دون أخـرى ، بـل يـروون أحاديـث مجـيعهم ويتمـسكون ـا كمـا 
  .»تشهد بذلك كتبهم يف التفسري واحلديث والفقه 

 ـ والعيــاذ بــاهللا ـ : مــا ذكــره امللتــاين يــستلزم تــضليل أهــل البيــت :الوجــه التاســع 
 مل يأخــذوا الــشريعة مــن األصــحاب ، :يعــا ، إذ مــن املعلــوم أن أهــل البيــت والــصحابة مج

كمـا أن األصــحاب مل يــسلكوا طريــق أهــل البيــت ومل يهتـدوا ــداهم ، بــل كــان أكثــرهم قــالني 
  .هلم منحرفني عنهم

 كالمـــه يقتـــضي تـــضليل مـــذهب املتـــصوفة الـــذين يـــذهبون إىل وصـــول :الوجـــه العاشـــر 
ب الكمـال ومـدارج العرفـان ، مـع جمـانبتهم للـشريعة وتـركهم للواجبـات أوليائهم إىل أقـصى مراتـ

(  و) لواقـع األنـوار ( كما ال خيفى على ناظر .  ..ّالشرعية ، بل وارتكام للمحرمات اإلهلية
وغريمها من كتب املتصوفني األعالم ، وقد ذكر شطر من أحواهلم يف كتـاب ) نفحات األنس 

  .)استقصاء اإلفحام ( 
َ وهــو ( دعــوى لـزوم االهتــداء بــالنجوم باطلـة ، ألن قولــه تعــاىل : الحــادي عــشر الوجـه ُ َ

ِالذي جعل لكم النجوم لتـهتدوا بها في ظلمات اْلبـر واْلبحر  ْ َ َ ََ  ِ ُُ ِ ِِ ُ َ َْ ِ َ َُ ُ ُ َ َ ( )1( ـا صريح يف أن االهتـداء 
بــه ، وجريـــان يكــون يف ظلمـــات الــرب والبحـــر ، وأمــا يف حـــال وضــوح الطريـــق ، ومعرفــة الربـــان 

  السفينة بإذن اهللا ، فال حاجة إىل ذلك ، ألن من شأن هذه
__________________  

  .97: سورة االنعام ) 1(
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الـسفينة أن ترســو علــى شــاطئ النجــاة ال حمالــة ، وأن تــصل إىل هــدفها املطلــوب قطعــا ، وهــذا 
  .ظاهر

ة النجــوم حمــال إن الوصــول إىل املقــصود مــن دون مالحظــ:  قولــه :الوجــه الثــاني عــشر 
ـــا  إذا كـــان اهلـــدف األصـــلي مـــن : باطـــل كـــذلك ، ملـــا ذكرنـــا يف الوجـــه الـــسابق ، ونـــضيف هن

الركوب هو النجاة مـن الغـرق ، فـإن جمـرد الركـوب كـاف حلـصول هـذا الغـرض ، وال حاجـة إىل 
  .االهتداء بالنجوم حينئذ أبدا ، كما ال خيفى

ّحلق ، إال أنـه يريـد ـذا التأكيـد علـى اعـرتاف بـا.  .. قوله كما أن:الوجه الثالث عشر  ّ
  .ّورود حديث النجوم يف حق أسالفه ، وقد بينا بطالن ذلك

 إن هذا الكالم واضح البطالن واهلـوان ، وال ينطـوي علـى فائـدة ، :الوجه الرابع عشر 
  .وال يتضمن معىن وجيها ، فال وجه ألمره بالتأمل فيه

  ت من وجوه الشبه بين سفينة نوح وأهل البي
 ال بـسفينة أخـرى ، ومـن املعلـوم أن سـفينة 7 أهل البيت بسفينة نـوح 6ّلقد شبه النيب 

  .باطل قطعا) الدهلوي (  نوح مل تكن حباجة إىل االهتداء بالنجوم ، فما ذكره امللتاين و
  :ويدل على استغناء سفينة نوح عن ذلك وجوه 

   ـ الغرض من الركوب هو النجاة1
 هــو النجــاة مــن اهلــالك والغــرق يف 7مــن ركــوب ســفينة نــوح لقــد كــان الغــرض األصــلي 

ّإن اهللا تعـاىل قـد ضــمن النجـاة لركاــا ، ويف هـذه احلالــة : الطوفـان الـذي جــاء قـوم نــوح ، أي 
يكفي جمرد الركوب فيها ألجل النجـاة مـن اهلـالك واخلـالص مـن الغـرق ، مـن غـري توقـف علـى 

  .االهتداء بالنجوم
 ّـمـن ركبهـا جنـا ومـن ختلف عنهـا غـرق: قـال ن حي6ودا للنـيب ولقد كان هذا املعىن مقـص

...  
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   ـ وجود نوح فيها من أسباب النجاة2
كـان مـن أسـباب جنـاة الـسفينة  ـ وهـو نـيب معـصوم ومـن أويل العـزم ـ 7وإن وجـود نـوح 

  .وركاا واهتدائها إىل ساحل النجاة ، من دون حاجة إىل شيء من األسباب الظاهرية

  . ..لك بأعيننا ـ واصنع الف3
ّ وبعـني البـاري ووحيـه ال بـد وأن تـصل إىل هـدفها 7وإن السفينة الـيت صـنعت بيـد نـوح 

قــال اهللا تعــاىل خماطبــا .  ..املقــصود ، وإىل ســاحل األمــان والنجــاة مــن الغــرق وســائر األخطــار
ِ واصنع اْلفلك بأعيننا ووحينا ( : 7لنوح  ْ َ َ َُِ ْ َِ َ ْ ُ ِ َ ْ( )1(.  

  . .. ـ بسم اهللا مجريها4
ْ بسم اهللا مجراها ومرساها ( ولقد قال اهللا تعاىل يف حق هذه السفينة َ ُْ َْ ِ ِ ِ( )2(.  
 إذا أراد أن ترسـو قـال بـسم اهللا ، 7أن نوحـا : وقد ذكر املفـسرون يف معـىن هـذه اآليـة 

  :بسم اهللا ، فجرت : فرست ، وإذا أراد أن جتري قال 
أبــو روق عــن : ر بــن نـوح ، قــال ثنـا حـدثنا أبــو كريـب ، قــال ثنــا جـاب« : قـال الطــربي 

ْ اركبـوا فيهـا بسم اهللا مجراهـا ومرسـاها (: الضحاك يف قوله  َ ُْ َ ُْ ِ ِ ِـ ِ إذا أراد أن ترسـي قـال :  قـال )َْ
  .)3(» بسم اهللا فرست ، وإذا أراد أن جتري قال بسم اهللا فجرت 

  كان نوح إذ أراد أن جتري السفينة قال بسم: قال الضحاك « : وقال البغوي 
__________________  

  .37: سورة هود ) 1(
  .41: سورة هود ) 2(
  .45 / 12تفسري الطربي ) 3(
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  .)1(» اهللا جرت ، وإذا أراد أن ترسو قال بسم اهللا رست 
جتــري بــسم اهللا وقدرتــه ، وترســو بــسم اهللا وقدرتــه : قــال ابــن عبــاس « : وقــال الــرازي 

 جمريهـا فتجـري ، وإذا أراد أن ترسـو قـال بـسم كان إذا أراد أن جتري م قال بـسم اهللا: وقيل 
  .)2(» اهللا مرساها فرتسو 

يـروى أن كـان إذا أراد أن جتـري قـال بـسم اهللا فجـرت ، وإذا أراد « : وقال النيسابوري 
  .)3(» أن ترسو قال بسم اهللا فرست 

ح كـان نـو :يعين بسم اهللا إجراؤها قال الـضحاك « وقال عالء الدين اخلازن البغدادي 
بـــسم اهللا فتجـــري ، وكـــان إذا أراد أن ترســـو يعـــين تقـــف قـــال : إذا أراد أن جتـــري الـــسفينة قـــال 

  .)4(» بسم اهللا فرتسو أي تقف 
كـان إذا أراد أن ترسـي قـال : وأخرج ابن جرير عـن الـضحاك قـال « : وقال السيوطي 

  .)5(» بسم اهللا فأرست وإذا أراد أن جتري قال بسم اهللا فجرت 

  ) . ..ري بأعينناجت.  ..(  ـ5
ْ وحملناه على ذات أْلواح ودسر تجري بأعيننـا جـزاء لمـن (: وقال اهللا عز وجل فيها  َ ُ ُ ََ َ َ َِ ً ِ ْ َِ ِ ٍْ َ ُ ٍَ َ ِ ُ ْ

َكان كفر  ِ ُ َ( )6(.  
جتري بأعيننا ، يقول جل ثناؤه جتري الـسفينة الـيت محلنـا نوحـا : وقوله « : قال الطربي 

ثنـا مهـران :  يف تأويل ذلك ما حدثنا ابـن محيـد قـال فيها مبرأى منا ومنظر ، وذكر عن سفيان
  .)7(» بأمرنا : عن سفيان يف قوله جتري بأعيننا يقول 

__________________  
  .190 / 3تفسري البغوي ) 1(
  .229 / 17تفسري الرازي ) 2(
  .28 / 12تفسري النيسابوري ) 3(
  .190 / 3تفسري اخلازن ) 4(
  .333 / 3الدر املنثور ) 5(
  .14:  سورة القمر )6(
  .94 / 27تفسري الطربي ) 7(
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: مقاتـــل بـــن حيـــان . قولـــه عـــز وجـــل جتـــري بأعيننـــا ، أي مبـــرأى منـــا« : وقـــال الثعلـــيب 
: ســفيان . لوحينــا :مقاتــل بــن ســليمان . عــني اهللا عليــك: حبفظنــا ، ومنــه قــول النــاس للمــودع 

  .)1(» بأمرنا 
حبفظنــا ومنــه  :وقــال مقاتــل بــن حيــان . جتــري بأعيننــا أي مبــرأى منــا« : وقــال البغــوي 

  .)2(» عني اهللا عليك ، وقال سفيان بأمرنا : قوهلم للمودع 
حبفظنـا : جتري يعين الـسفينة بأعيننـا يعـين مبـرأى منـا ، وقيـل « : وقال اخلازن البغدادي 

  .)3(» ، وقيل بأمرنا 
منــا وحتــت حفظنــا جتــري بأعيننــا أي بأمرنــا مبــرأى : وقولــه « : وقــال ابــن كثــري الــشامي 

  .)4(» وكالئتنا 

   ـ وحي اهللا إلى السفينة6
ّولقد كانت السفينة جتري بوحي من اهللا تعاىل إليهـا ، وكانـت حتـدث نوحـا يف مـسريا 

  :وطوافها يف األرض ، قال حممد بن عبد اهللا الكسائي 
فعنـــد ذلـــك أطبـــق نـــوح . وأوحـــى اهللا إىل الـــسفينة أن تطـــوف أقطـــار األرض: وقـــال « 

ّوجعــل يتلــو صــحف شــيث وإدريــس ، وكــانوا ال يعرفــون الليــل والنهــار يف الــسفينة إال . بواــاأ
خبردة بيضاء كانت مركبة يف السفينة إذا نقص ضوءها علموا أنه ليـل ، وإذا زاد ضـوءها علمـوا 

  .ّأنه ار ، وكان الديك يصقع عند الصباح فيعلمون أنه قد طلع الفجر
ســبحان امللــك القــدوس ، ســبحان مــن أذهــب : يقــول إذا صــقع الــديك : قــال وهــب 

  .الليل وجاء بالنهار ، يا نوح الصالة يرمحك اهللا
__________________  

  .خمطوط ـ الكشف والبيان) 1(
  .188 / 3تفسري البغوي ) 2(
  .188 / 3تفسري اخلازن ) 3(
  .264 / 4تفسري ابن كثري ) 4(
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فيهـا جبـل وال حجـر وال شـجر ، وكـان املـاء والدنيا كلها أطبقـت باملـاء وال يـرى : قال 
قــد عــال أعلــى اجلبــال أربعـــني ذراعــا ، وســارت الــسفينة حـــىت وقعــت ببيــت املقــدس مث وقفـــت 

ّمث كــرت راجعــة . :يــا نــوح هــذا البيــت املقــدس الــذي يــسكنه األنبيــاء مــن ولــدك : وقالــت 
 معـه يف الـسفينة ّحىت صارت موضع الكعبة ، وطافـت سـبعا ، ونطقـت بالتلبيـة فلـىب نـوح ومـن

يا نوح هذه بقعة كـذا ، وهـذا جبـل كـذا وكـذا : ّ، وكانت ال تقف يف موضع إال تناديه وتقول 
يا نوح يا نـيب اهللا : ّ، حىت طافت بنوح الشرق والغرب ، مث كرت راجعة إىل ديار قومه وقالت 

ا خطيئــاتهم أغرقو(، أال تــسمع صلــصلة الــسالسل يف أعنــاق قومــك  ُــ مم ِْ ُ ْ ِِ ِ َ ــ أدخلوا نــارا فـلــم ِ ْا ف َ َُ ًَــ ِ ْ ُ
ًيجدوا لهم من دون اهللا أنصارا  َْ ِ ِ ُِ ْ َِ ْ ُ َ ُ( )1(.  

  .)2(» ّومل تزل السفينة كذا ستة أشهر أوهلا رجب وآخرها ذي احلجة « : قال 

   ـ لوال أهل البيت ما سارت 7
ّلقد كـان أهـل بيـت نبينـا عليـه وعلـيهم الـصالة والـسالم الـسبب احلقيقـي حلركـة سـفينة و

كمـا جـاء يف حـديث رواه احلـافظ حمـب الـدين حممـد بـن ح وجناة أهلها من الغـرق واهلـالك ، نو
ـــالغ الثنـــاء والتعظـــيم يف تـــذكرة احلفـــاظ  حممـــود بـــن النجـــار البغـــدادي  212 / 4املـــرتجم لـــه بب

 / 4 ومـــرآة اجلنـــان 9 / 5 والـــوايف بالوفيـــات 522 / 2 وفـــوات الوفيـــات 180 / 5والعـــرب 
  502 / 2 وطبقات األسنوي 41 / 5 وطبقات السبكي 111

__________________  
  .25: سورة نوح ) 1(
« خمطوط ، وحممد بن عبد اهللا الكسائي من علماء القرن اخلامس اهلجـري وكتـاب  ـ قصص األنبياء للكسائي) 2(

هــذا : هلــا بــدء الــدنيا وقــصص األنبيــاء حملمــد بــن عبــد اهللا الكــسائي منــه نــسخة يف دار الكتــب الظاهريــة بدمــشق أو
هـــذا كتـــاب مجعتـــه يف خلـــق الـــسموات : قـــال االمـــام حممـــد بـــن عبـــد اهللا الكـــسائي .  ..كتـــاب فيـــه قـــصص األنبيـــاء

واألرض وخلق اجلن واالنس وأحوال األنبياء علـى قـدر مـا وقـع يل مـن أخبـارهم واتـصل يل مـن ابتـدائهم واجتهـدت 
 123وطات دار الكتب الظاهرية التـاريخ وملحقاتـه انظر فهرس خمط» .  ..وختريت ما اقرتب منها وألقيت ما بعد

  .فما يف كشف الظنون من نسبته اىل علي بن محزة الكسائي املشهور سهو
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  :برتمجة احلسن بن أمحد احملمدي بسنده اوغريه
ّ عـن أنــس بــن مالــك عـن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أنـه قــال « ملــا أراد اهللا عــز وجــل : ّ

ّ إليــه أن شــق ألــواح الــساج ، فلمــا شــقها مل يــدر مــا صــنع ،  أوحــى اهللا7أن يهلــك قــوم نــوح 
 فأراه هيئة السفينة ومعه تابوت فيه مائة ألـف مـسمار وتـسعة وعـشرون ألـف 7فهبط جربائيل 

ّمـــسمار ، فـــسمر املـــسامري كلهـــا يف الـــسفينة إىل أن بقيـــت مخـــسة مـــسامري ، فـــضرب بيـــده اىل 
كوكـب الـدري يف أفـق الـسماء ، فتحـري مـن مسمار منها فأشـرق يف يـده وأضـاء كمـا يـضيء ال

أنـا علـى اسـم خـري األنبيـاء حممـد : ذلك نوح فأطلق اهللا ذلك املسمار بلسان طلق ذلـق فقـال 
يا جربائيل ما هذا املسمار الذي مـا رأيـت مثلـه ، قـال : بن عبد اهللا ، فهبط جربائيل فقال له 

ّى اهللا عليـه وسـلم أمسـره يف أوهلـا علـى ّهذا بسم خري األولني واآلخرين حممد بن عبد اهللا صل: 
 وما هـذا 7جانب السفينة األمين ، مث ضرب بيده على مسمار ثان فأشرق وأنار ، فقال نوح 

مـــسمار أخيـــه وابـــن عمـــه علـــي بـــن أيب طالـــب فـــأمسره علـــى جانـــب الـــسفينة :  قـــال ؟املـــسمار
 : 7قــال لــه جربائيــل اليــسار يف أوهلــا ، مث ضــرب بيــده إىل مــسمار ثالــث فزهــر وأشــرق وأنــار ف

ّ فأمسره إىل جانـب مـسمار أبيهـا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، مث ضـرب بيـده 3هذا مسمار فاطمة  ّ ّ
هذا مسمار احلسن فأمسره إىل جانـب مـسمار أبيـه ، مث : إىل مسمار رابع فزهر وأنار فقال له 

ل مـا هـذه يـا جربائيـ: ضرب بيده إىل مسمار خامس فأشرق وأنار وبكى وأظهر النـداوة فقـال 
  .هذا مسمار احلسني بن علي سيد الشهداء فأمسره إىل جانب مسمار أخيه:  فقال ؟النداوة

ّمث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا تعاىل  ٍ وحملنـاه علـى ذات أْلـواح ودسـر (: ّ ُ َُ ََ َ ٍَ َ ِ ُ ْ
ّ قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم )  مــا ســارت األلــواح خــشب الــسفينة وحنــن الدســر ولوالنــا: ّ

  .)1(» السفينة بأهلها 
__________________  

  .خمطوط ـ ذيل تاريخ بغداد) 1(
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 ّ كــال واهللا!؟فهــذه مــن خــصائص ســفينة نــوح ، وهــل هــي حباجــة إىل االهتــداء بــالنجوم
  . ..ومثل أهل البيت مثل سفينة نوح. ..
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  النظر في كالم آخر للدهلوي 
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حـديث الــسفينة عـن مفــاده  ـ ّلوب خـداعبأسـ ـ أن يـصرف) الــدهلوي ( ولقـد حـاول 
  :تبعا للشيخ يعقوب امللتاين ) فتح العزيز ( احلقيقي ومعناه الواقعي ، فقال يف تفسريه 

ِ حملناكم في اْلجارية ( َِ َِ ْ َُ  أي محلناكم يف السفينة اجلارية علـى مـاء الطوفـان ومل تغـرق )ْ
 كنـتم يف أصـالب املـؤمنني ، ولقـد ، وبالرغم مـن اشـرتاك اجلميـع يف العـذاب فقـد حفظنـاكم إذ

بسالم ، كما جيـري املؤمنـون مـن  ـ وهي ماء الطوفان ـ جرت سفينتكم على مادة العذاب تلك
ً لنجعلها لكم تذكرة ( على الصراط املنصوب على جهنم يوم القيامة َِ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ  وهذا من فوائـد ذلـك )َِ

اح اخلـشبية وتنتقلـون ـا مـن بلـد إىل لنجعل السفينة لكم تـذكرة ، فتـصنعوا مـن األلـو: ، أي 
آخر ، وتركبون فيها مىت خفتم من الغرق ، ويظهر لكم بالتأمل يف ذلك أن اخلالص مـن ثقـل 

ّال ميكـــن إال عـــن طريـــق التوســـل  ـ الـــيت تغـــرق صـــاحبها وترميـــه إىل قعـــر اهلاويـــة ـ الـــذنوب
نظـري الظـرف اخلـشيب باألشخاص الذين وصـلوا إىل مرتبـة أصـبحوا ـا ظـرف ألطـف اللطفـاء ، 

حــىت جنعــل أنفــسنا يف هــذه  ـ كيفمــا كــان ـ ّالــذي ميلــؤه اهلــواء اللطيــف ، فــال بــد مــن الــسعي
ّونــتخلص مــن ثقــل الــذنوب علــى أثــر  ـ وهــو مظروفهــا ـ الظــروف لتــشملنا بركــة ذاك اللطيــف

  .االحتاد بني الظرف واللطيف املظروف
  ّعصر ، فال بد من الطلبّوملا كانت الظروف اللطيفة نادرة الوجود يف كل 
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احلثيـث هلـا والفحـص عنهـا مث متابعتهـا واالنقيـاد هلـا جبميـع اجلـوارح واألركـان ، وتلـك الظــروف 
 ، فمـــن أحـــبهم واتـــبعهم أحبـــوه بقلـــوم املنـــورة :يف هـــذه األمـــة هـــم أهـــل بيـــت املـــصطفى 

 هنــا جــاء ومــن.  ..العــامرة بنــور اهللا جــل امســه ، وإذا كــان كــذلك حــصل النجــاة مــن الــذنوب
  .ّمثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق: احلديث يف

إن ســـفينة نـــوح كانـــت الـــصورة العمليـــة : ووجـــه ختصيـــصهم ـــذه املرتبـــة والفـــضيلة هـــو 
ّ الصورة العملية لكمال خامت املرسلني صـلى اهللا عليـه : ، وكان أهل البيت 7لكمال نوح 

ّ تعاىل وهي عبارة عن الطريقة ، إذ ال يتصور وجودها يف أحـد إال إذا ناسـبه ّوسلم من قبل اهللا
ّيف العــصمة واحلفــظ والفتــوة والــسماحة ، وهــذه املناســبة ال حتــصل إال مــع : يف القــوى الروحيــة 

ّعالقة األصلية والفرعية وجهة الوالدة منه صلى اهللا عليه وسلم ، فلذا جعل هذا الكمال مـع  ـ ّ
فـيهم ، وهـذا معـىن االمامـة الـيت يوصـي ـا الواحـد مـنهم إىل اآلخـر عنـد  ـ روعـهمجيـع شـعبه وف

وفاته ، وهذا سر انتهـاء سالسـل أوليـاء االمـة إلـيهم ، وأن مـن متـسك حببـل اهللا ، يرجـع إلـيهم 
  .ال حمالة ويركب سفينتهم

ّوهذا خبالف الكمال العلمي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فإنه قد جتلى غا ّ لبا يف ّ
هــو مالزمــة التلميــذ  ـ النطبــاع ذلــك الكمــال ـ أصــحابه الكــرام ، إذ مــن الــالزم والــضروري

الســـتاذه الـــزمن الطويـــل ، وتفطنـــه خلصائـــصه وتعلمـــه ألســـاليبه يف حـــل املـــشكالت واســـتخراج 
ّقال صلى اهللا عليه وسلم ااهوالت ، ولذ   .أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم: ّ

ّ حبـــر احلقيقــــة ال يكـــون إال جبنـــاحي العلـــم والعمــــل ، فـــإن مـــن الــــضروري ومبـــا أن قطـــع ّ
للمـــسلم أن يتمـــسك مـــا معـــا ، كمـــا أن قطـــع البحـــر ال ميكـــن مـــن دون ركـــوب الـــسفينة مـــع 

ََِ وتعيها (مالحظة النجوم ليهتدي ا يف سريه ، ولذا قال  وتعـي قـصة الـسفينة وجنـاة  : أي )َ
ٌ أذن(املؤمنني ا من الغـرق  ُ ٌ واعيـة ُ َ ّأنـه ملـا نزلـت هـذه اآليـة قـال صـلى اهللا : احلـديث يوف : )ِ

  سألت اهللا : ّعليه وسلم لعلي كرم اهللا وجهه 
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، ومـــن أجـــل هـــذا كانـــت هـــذه املرتبـــة وهـــذا الـــشرف خاصـــا بـــأمري  أن جيعلهـــا أذنـــك يـــا علـــي
لك ألن أهـل ّاملؤمنني ، إذ ال يتصور أن يكون أهل البيت سفينة النجاة إال بواسطة علي ، وذ

كــانوا صــغارا حينــذاك ، وكــان إحالــة تــربيتهم إىل غــريه منافيــا لــشأنه  ـ املــؤهلني لالمامــة ـ بيتــه
وكمالــه ، فــال جــرم كــان مــن الــضروري جعــل أمــري املــؤمنني ســببا للنجــاة واخلــالص مــن الــذنوب 

ّوأن يكون إماما للناس ، ومـصدرا لكمـاالت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم العمليـة ، كـي  ينقلهـا ّ
هــو بــدوره حبكــم االبــوة إىل أوالده ، ولكــي تبقــى هــذه السلــسلة إىل يــوم القيامــة ، وهلــذا فقــد 

  .»يعسوب املؤمنني «  بـ خاطب أمري املؤمنني
ّ مث صــار صـــهره وشـــاركه يف كـــل 7هــذا ، باالضـــافة إىل أن األمـــري تــرىب يف حجـــر النـــيب 

ّاألمـور حـىت كأنه ابنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وحـ ّ مناسـبة كليـة معـه  ـ بفـضل ذلـك ـ صلت لـهّـ
ّصلى اهللا عليه وسلم يف قواه الروحية ، فأصبح الظل والصورة لكماالته العملية اليت هـي عبـارة  ّ

ّبفـــضل دعائــه صـــلى اهللا عليـــه وســلم يف حقـــه ـ عــن الواليـــة والطريقــة ، وهكـــذا تــضاعف  ـ ّ
ّء وبـواطنهم يف كـل طريقـة وسلـسلة استعداده وبلغ الكمال ، كما تظهر آثـاره يف ظـواهر األوليـا

  .»، واحلمد هللا 

  الرد على هذا الكالم 

  :أقول 
  :وهذا الكالم فيه احلق والباطل وحنن نوضح ذلك يف ما يلي 

 وهــو يف نفــس :مــدح ألهــل البيــت .  ..إن اخلــالص مــن ثقــل الــذنوب: قولــه ـــ  1
  .6امية يف صحابة الرسول الوقت ذم لغريهم ، ألنه يفهم عدم وجود من بلغ هذه املرتبة الس

فيـه تنقـيص وذم األصـحاب الـذين مل يكونـوا بـصدد .  ..ّفال بـد مـن الـسعي: قوله ـ  2
  .ذلك يف وقت األوقات ، بل كانوا على العكس منه كما يشهد بذلك تارخيهم
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إن االحتـاد ـذا املعـىن : فيه .  ..ونتخلص من ثقل الذنوب على أثر االحتاد: قوله ـ  3
 ـ عنـدهم ـ ال ختلـو ـ ولـو جمـازا ـ ى احملققني من أهل العرفان ، ألن دعوى هذا االحتـادمردود لد

  . ..من اجلسارة وسوء األدب
بـالنظر  ـ وهذا يدل.  ..هذه الظروف نادرة الوجود يف كل عصر: لقد اعرتف بأن ـ  4

لـذوات هـم ا» الظـروف « مـن ) الـدهلوي ( علـى حقيـة مـذهب االماميـة ، ألن مـراد  ـ الدقيق
 ـ باالتفـاق ـ الـذين تعتقـد االماميـة» االثنـا عـشر « وهـم األئمـة » أهـل البيـت « املقدسـة مـن 

  .بعصمتهم وطهارم
« ومناقـشته داللـة » االثـين عـشر « لغـري » أهـل البيـت « مشول ) الدهلوي ( فدعوى 
  .اممن هذه اجلهة باطلة من كالمه يف هذا املق» حديث السفينة «  و» حديث الثقلني 

فيه طعن يف الـذين تركـوا هـذا األمـر ، بـل .  ..ّفال بد من الطلب احلثيث هلا: قوله  ـ 5
   ..فعلوا م من القتل والظلم والتشريد ، فويل هلم وألتباعهم

وهـذا يقتـضي  . ..تلـك الظـروف يف هـذه األمـة هـم أهـل البيـت: لقد اعـرتف بـأن ـ  6
ــــاع وا:أــــم  ــــسقط  أفــــضل مــــن غــــريهم ، وأوىل باالتب النقيــــاد هلــــم مــــن ســــواهم ، وــــذا ت

  .ووالده وغريمها يف تفضيل غريهم عليهم) الدهلوي ( مقاالت 
كلمـــة حـــق يـــراد ـــا باطـــل ، ألـــم .  ..مـــا ذكـــره يف وجـــه ختصيـــصهم ـــذه املرتبـــةــــ  7
وال كــالم للمحققــني يف أــم مــصادر  ـ العمليــة والعلميــة ـ  ورثــوا مجيــع كمــاالت أبــيهم:

ذخــرية املــآل (  و) جــواهر العقــدين (  األمــة ، ومــن أراد التفــصيل فعليــه مبراجعــة الــشريعة وأئمــة
(.  

ّأنه ال يتصور وجود الصورة العمليـة يف أحـد إال إذا ناسـب النـيب ) الدهلوي ( ذكر ـ  8
ّصــلى اهللا عليـــه وســـلم يف القــوى الروحيـــة  العـــصمة واحلفــظ والفتـــوة والـــسماحة ، وال تتحقـــق : ّ

ّ عنــد وجــود عالقــة الفرعيــة ، ومــن املعلــوم أن ذلــك كلــه مل يوجــد إال يف أهــل ّهــذه املناســبة إال ّ
  وأما مشايخ القوم فقد كانوا. :البيت 
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مبعــزل مــن هــذه اخلــصائص ، بــل ال يتــصور وجودهــا فــيهم فــضال عــن حتققهــا لــديهم ، وعلــى 
الــذين  ، دون أولئـك 6هـذا األسـاس أيـضا تثبــت إمامـة أهـل البيـت وخالفــتهم عـن رسـول اهللا 

  .مل يكن هلم نصيب من كماالت الرسول وخصائصه الروحية
انتقــل إىل أهــل  ـ جبميــع شـعبه وفروعــه ـ 6أن الكمــال العملــي لرسـول اهللا : ذكــر ــ  9

البيت وكانوا هم أهله ، وهـذا معـىن االمامـة الـيت كـان الواحـد مـنهم يوصـي ـا إىل اآلخـر عنـد 
  .وفاته

متهيـد منـه  ـ  مـن هـذه الناحيـة:ة أهـل البيـت وإن كـان يثبـت أفـضلي ـ وهـذا الكـالم
لتقــدمي غــريهم علــيهم يف الناحيــة العلميــة ، وهــي دعــوى باطلــة مــردودة بوجــوه ال حتــصى ، ألن 
أعلميتهم من غريهم أمر مقطوع بـه ، ولـو أردنـا مجـع اآليـات والروايـات الدالـة علـى ذلـك ، مث 

رت كتابــا ضــخما ، وقــد ذكرنــا طرفــا استقــصاء القــضايا الــيت رجــع اخللفــاء وغــريهم إلــيهم لــصا
  .فلرياجع» أنا مدينة العلم وعلي باا « وافيا منها يف جملد حديث 

وهـذا باطـل أيـضا ، » الصوفية « مث إنه محل االمامة ، على املعىن املصطلح عليه لدى 
ّكمـا ذكـر علمـاء أهـل احلـق ، وأوضـحناه يف جملـد حـديث الثقلـني  ـ »االمامـة « بـل املـراد مـن 

 يف مجيــع 6اخلالفــة عــن رســول اهللا « هــو معناهــا املعــروف الــشائع ، وهــو  ـ وحــديث الــسفينة
القطبيــــة « دعــــوى احنــــصارها يف » حـــديث التــــشبيه « ّ، كمــــا أنــــا أبطلنــــا يف قــــسم » الـــشئون 
  .»واإلرشاد 

ــ  10 طعــن صــريح يف ظــاملي .  ..وهــذا ســر انتهــاء سالســل أوليــاء األمــة إلــيهم: قولــه ـ
( ّوغاصـــيب حقـــوقهم ، ورد علـــى مـــن جحـــد هـــذه الفـــضيلة كـــابن تيميـــة يف  :أهـــل البيـــت 

وقـــد أوردنـــا ) إزالـــة اخلفـــاء (  و) قـــرة العينـــني ( يف كتابيـــه ) الـــدهلوي ( ووالـــد ) منهـــاج الـــسنة 
  .»حديث التشبيه « كلمام يف قسم 
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  رجوع كبار الصحابة إلى علي في المعضالت 
ّي لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلموهذا خبالف الكمال العلمـ: قوله ـ  11 باطـل .  ..ّ

 وعلـــوم الـــصحابة إال :ّ، ويـــشهد ببطالنـــه كـــل مـــصنف ، بـــل ال نـــسبة علـــوم أهـــل البيـــت 
 وهـــم !؟كنـــسبة الـــذرة إىل عـــني الـــشمس والقطـــرة إىل البحـــر احملـــيط ، وكيـــف ال يكـــون كـــذلك

روا باألخــذ مـــنهم  ومراجـــع األصــحاب وغـــريهم يف مجيــع العلـــوم ، وقــد أمـــ6أبــواب علـــم النــيب 
  :واالنقياد ألوامرهم ونواهيهم 

وأكثـر «  :فيمـا نقـل عنـه الفخـر الـرازي يف مناقبـه  ـ قـال الـشافعي يف حـق أمـري املـؤمنني
ّما أخذ عنه يف زمان عمر وعثمان ، ألما كانـا يـسأالنه ويرجعـان إىل قولـه ، وكـان علـي كـرم 

ّلى اهللا عليــه وســلم دعــا لــه وأمــره أن يفــيت اهللا وجهــه خــص بعلــم القــرآن والفقــه ، ألن النــيب صــ ّ
  .»بني الناس ، وكانت قضاياه ترفع إىل النيب فيمضيها 

وسؤال كبار الصحابة ورجـوعهم إىل فتـاواه وأقوالـه يف املـواطن الكثـرية « : وقال النووي 
  .)1(» واملسائل املعضالت أيضا مشهور 

 فتــــاواه وأقوالــــه يف املــــسائل وســــؤال كبــــار الــــصحابة ورجــــوعهم إىل« : وقــــال الكرمــــاين 
  .)2(» املعضالت أيضا مشهور 
رجـوع الـصحابة إليـه يف الفتـوى غـري بعيـد ، ألنـه كـان مـن مفـيت « : وقال ابـن روزـان 

الصحابة ، والرجوع إىل املفيت من شـأن املـستفتني ، وأن رجـوع عمـر إليـه كرجـوع األئمـة ووالة 
  )3(» العدل إىل علماء األمة 

  واملعضالت اليت سأله كبار الصحابة ورجعوا إىل فتواه فيها«  : وقال القاري
__________________  

  .1 / 346ذيب األمساء واللغات ) 1(
  .109 / 2الكواكب الدراري يف شرح البخاري ) 2(
  .إبطال الباطل البن روزان) 3(
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» ، أقـضاكم علـي  7 قولـهو. اأنا مدينـة العلـم وعلـي باـ : 7قوله قفضائل كثرية شهرية ، حتق
)1(.  

وعـــاء علمـــي احلـــافظ لـــه ، فإنـــه بـــاب : أي » عيبـــة علمـــي « قولـــه « : وقـــال احلنفـــي 
  .)2(» ّمدينة العلم ، ولذا كانت الصحابة حتتاج إليه يف فك املشكالت 

ومل يكـن يـسأل مـنهم واحـدا ، وكلهـم يـسأله مـسرتشدا ، ومـا ذلـك « : وقال العجيلي 
  .)3(» ت نور االطالع ّإال خلمود نار السؤال حت
  : )الصواقع ( فقد أنطق احلق نصر اهللا الكابلي فقال يف : وفوق هذا كله 

ّوال شك أن الفالح منوط بوالئهم وهديهم واهلالك بالتخلف عـنهم ، ومـن مثـة كـان « 
اخللفاء والصحابة يرجعـون إىل أفـضلهم فيمـا أشـكل علـيهم مـن املـسائل ، وذلـك ألن والءهـم 

ّ هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم واجب وهديهم ّ«.  
مــن ) مدينــة العلــم ( ومــن أراد املزيــد مــن هــذه الكلمــات فعليــه مبراجعــة قــسم حــديث 

  .كتابنا
 يف الـصحابة 6لدعوى جتلى علوم النـيب ) الدهلوي ( استدالل : هذا ، ومن العجيب 

وعــة لــدى أهــل مبالزمــتهم لــه وتفطــنهم وتعلمهــم ، واحلــال أن هــذه األوصــاف كلهــا كانــت جمم
 واألصـــــحاب بعيـــــدون عنهـــــا غايـــــة البعـــــد ، والـــــشواهد علـــــى جهلهـــــم بالقـــــضايا :البيـــــت 

مدينــة ( ّوجملــد حــديث ) تــشييد املطــاعن ( واألحكــام كثــرية جــدا ، وقــد ذكــر طــرف منهــا يف 
  .)العلم 

  كلمات في حديث النجوم 
، فـإن هـذا حبديث النجوم الثبات مرامـه واضـح الـبطالن ) الدهلوي ( استشهاد ـ  12

  احلديث من األحاديث املوضوعة الباطلة لدى احلفاظ
__________________  

  .113شرح الفقه األكرب ) 1(
  .حاشية اجلامع الصغري) 2(
  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 3(
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  :ّاألعيان ، كما تقدم بالتفصيل يف جملد حديث الثقلني ، وإليك بعض كلمام فيه 
  .)1(» .  ..ال يصح ، مث إنه منقطع: ل فيه أمحد وهذا حديث قا« : قال السبكي 

  .)2(» .  ..إنه مطعون يف سنده.  ..«: وقال الشاطيب 
  .)3(» .  ..له طرق بألفاظ خمتلفة ومل يصح منها شي.  ..«: وقال ابن أمري احلاج 

وأمــا احلــديث املــذكور فباطــل مكــذوب مــن توليــد أهــل « : ّوقــال ابــن حــزم مــا ملخــصه 
ّأنــه صـــلى اهللا : والثــاين ] النقــل [ إنــه مل يـــصح مــن طريــق : أحــدها : ضــرورية الفــسق لوجــوه 

 قــد أخــرب أن أبــا بكــر قــد أخطــأ يف تفــسري 7ّعليــه وســلم مل جيــز أن يــأمر ــا ــى عنــه ، وهــو 
ّفــسره ، وكــذب عمــر يف تأويــل تأولــه يف اهلجــرة ّفمــن احملــال املمتنــع الــذي ال جيــوز البتــة أن .  ..ّ

باع ما قد أخرب أنه خطأ ، فيكون حينئذ أمر باخلطإ ، تعاىل اهللا عـن ذلـك ،  يأمر بات7يكون 
ّأن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يقول الباطل بـل : والثالث .  .. من هذه الصفة7وحاشا له  ّ

ّقوله احلق ، وتشبيه املشبه للمصيبني بـالنجوم تـشبيه فاسـد وكـذب ظـاهر ، ألنـه مـن أراد جهـة 
هة مطلع السرطان مل يهتد بل قد ضل ضالال بعيـدا وأخطـأ خطـأ فاحـشا مطلع اجلدي فأم ج

فبطــل التــشبيه املــذكور ، . ّوخــسر خــسرانا مبينــا ، ولــيس كــل النجــوم يهتــدى ــا يف كــل طريــق
  .)4(» ووضح كذب ذلك احلديث وسقوطه وضوحا ضروريا 

  .)5(» .  ..فرواية ساقطة أصحايب كالنجوم الرواية وأما« : وقال أيضا 
__________________  
  .368 / 2االاج يف شرح املنهاج ) 1(
  .80 / 4املوافقات ) 2(
  .312 / 3التقرير والتحبري ) 3(
  .65 ـ 64 / 5االحكام يف أصول االحكام ) 4(
  .82 / 6املصدر نفسه ) 5(
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مبــين علــى مــا ذكــره ســابقا ، وقــد ثبــت ممــا .  ..ومبــا أن قطــع حبــر احلقيقــة: قولــه ـــ  13
 قـد حـازوا الكمـاالت العلميـة والعمليـة معـا ، فمـا ذكـره مبـىن وبنـاء : أهـل البيـت تقدم أن

  .باطل

   7علي : األذن الواعية 
أمـري «  هـو )1(يف اآليـة الكرميـة » األذن الواعيـة « بـأن ) الدهلوي ( لقد اعرتف ـ  14

ّوقد صرح ذا كبار علماء أهل السنة أيضا  » 7املؤمنني 
لـى أعلميتـه  وهو دليـل واضـح ع.)2(

عليه الـصالة والـسالم ، فمـن العجيـب تقدميـه غـريه عليـه مـن الناحيـة العلميـة ، واألعجـب مـن 
  . بال فصل ، ألن األعلمية تستلزمها كما هو واضح6 عن النيب 7نفي خالفته : ذلك 

 « 7» علــي « سـفينة النجــاة متوقفـا علــى كـون » أهــل البيـت « مل يكــن كـون  ـ 15
  . ..من أجل هذا: يف قوله ) الدهلوي ( ا يدعي كم» األذن الواعية 

ْ قل كفـى بـاهللا شهيدا بـيني وبـيــنكم (:  املصداق األمت لقوله تعاىل 7بل ملا كان علي  َُ َ ْ َْ ِـَ ًِ ِ َـ ِ َ ْ ُـ
ِومن عنــده علــم اْلكتــاب  ِ ُ ْ ِ ُِ َ ْ ْ َــ األذن «  اســتحق أن يكــون 6 وكــان بــاب مدينــة علــم الرســول )3( )َ

  .»الواعية 
 ـ 6كمـا تقـدم يف حـديث عـن النـيب  ـ »سـفينة نـوح « بب جنـاة  سـ7وملـا كـان ــ  16

يف  ـ ــذا الــصفة ـ 7وكــان مثلــه كمثــل تلــك الــسفينة يف إجنــاء األمــة مــن اهلــالك ، كــان ذكــره 
  . أوىل وأحرى7القرآن الكرمي بعد بيان قصة سفينة نوح 

كـانوا ّ فإن كل واحد منهم باالستقالل مثل كمثل سفينة نوح ، و:وأما أهل البيت 
  كمثل سفينة نوح على ـ سواء كانوا كبارا أم صغارا ـ بأمجعهم

__________________  
  .12 ـ سورة احلاقة) 1(
  . وغريمها398 / 3الدر املنثور يف تفسري اآلية ، وكنز العمال : أنظر ) 2(
  .43 ـ سورة الرعد) 3(
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  .نورا فما له من نور ، وذلك ظاهر كل الظهور ، ولكن من مل جيعل اهللا له 6عهد النيب 

  تنبيهات على مقاصد الدهلوي ومزاعمه 
يـشتمل .  ..كـانوا صـغارا حينـذاك ـ املؤهلني لالمامـة ـ وذلك ألن أهل بيته: قوله  ـ 17

  :على مكايد نشري إليها 
  .حصر إمامة أهل البيت باالمامة يف الطريقة ظلم صريح) 1(
 أمامــا باجلعــل نفــاق 7وكــون علــى  مــؤهلني لالمامــة باألصــالة ، 8كــون احلــسنني ) 2(
  .عجيب

ّ لالمامــة يف الطريقــة يف العهــد النبــوي وخلومهــا مــن 8دعــوى عــدم أهليــة احلــسنني ) 3(
  .الكمال العملي بسبب الصغر ، نصب صريح

دعوى جهلهما يف العهد النبـوي بعلـم قواعـد النجـاة مـن الـذنوب ، نـصب صـريح ) 4(
  .كذلك

 كــان ينــايف مقامــه ، مث االعتقــاد بــصحة 6 إىل غــريه االعــرتاف بــأن إحالــة تربيتهمــا) 5(
غـي وضـالل ، إذ كمــا أن  ـ كمــا هـو مقتـضى مـذهبهم ـ خالفـة الثالثـة وكومـا مــن رعايـاهم

 حتــت حكومــة أولئــك ينافيــه 8 ، فــإن كــون احلــسنني 6تلــك اإلحالــة كانــت تنــايف شــأن النــيب 
  .ّباألولوية القطعية ، فثبت بطالن خالفة اجلماعة

 وناصـبا إيـاه 7 ملقيـا قواعـد النجـاة مـن الـذنوب إىل أمـري املـؤمنني 6 يكن النيب مل) 6(
ّ علمــه مجيــع علومــه كمــا يف 6، بــل إنــه ) الــدهلوي ( لالمامــة يف الطريقــة فحــسب كمــا يــزعم 

وهكــذا قـــد فــوض إليـــه االمامــة الكــربى والزعامـــة العظمــى مـــن ) حــديث مدينـــة العلــم ( ّجملــد 
 املـــرآة 7ى األمـــة يف ذلـــك مـــرارا عديـــدة ويف مـــواطن كثـــرية ، فهـــو بعـــده ، وقـــد أمت احلجـــة علـــ

   العلمية6العاكسة جلميع كماالت الرسول 
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َ وأنـفسنا ( . ..:والعملية ، وفضائله الذاتية والكسبية ، وأوضح األدلة على ذلـك قولـه تعـاىل  ُـ ََْ
ْوأنـفسكم  َُ َ ُ   .مواهللا العاص »أنت مين وأنا منك «  : 6قوله و .)1(.  ..)َْ

دليل جهله وعـدم معرفتـه مبراتـب أهـل البيـت عمومـا وعلـي .  ..كي ينقلها: قوله ) 7(
 حــىت يف 6 خــصوصا ، إذ أــم ميلكــون مجيــع الكمــاالت الــيت كانــت لرســول اهللا 8واحلــسنني 

(  امتيــازا خاصــا يف هـذا املــضمار ، وقــد بـرهن عليــه يف كتــاب 8صـغرهم ، علــى أن للحـسنني 
  .اء فلريجع إليهفمن ش) تشييد املطاعن 

 ، لكــن عليــا كــان االمــام 7لقــد كانــا حــائزين جلميــع الكمــاالت يف حيــاة أمــري املــؤمنني 
احلـديث ـ فيمـا رواه ابــن يحينـذاك بـسبب أفـضليته منهمـا مـن وجــوه عديـدة ، ومـن هنـا جـاء ف

احلسن واحلـسني سـيدا شـباب أهـل اجلنـة وأبومهـا « :  أنه قال 6عن النيب ) السنن ( ماجة يف 
معـامل ( يف حديث آخر ذكـره البدخـشي عـن احلـافظ ابـن األخـضر صـاحب و،  »ري منهما خ

  .)2(» مها فاضالن يف الدنيا وفاضالن يف اآلخرة وأبومها خري منهما « :  )العرتة 
احلسن واحلـسني إمامـان قامـا «  6قال ا ، ومن هن6بل إمامتهما ثابتة على عهد النيب 

أنـت إمـام «  : 7 للحـسني 6قـال و .)3(سن خـان القنـوجي رواه املولوي صديق حـ» أو قعدا 
  .)4(رواه الشيخ البلخي » ابن إمام أخو امام 

 ، وقـــد تقـــدم :كمــا ثبـــت إمامتهمـــا مـــن األحاديـــث الـــواردة يف شـــأن االثـــين عـــشر 
  .بعضها ويأيت طرف منها يف األجزاء اآلتية إن شاء اهللا تعاىل

__________________  
  .61 :سورة آل عمران ) 1(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 2(
  .السراج الوهاج يف شرح صحيح مسلم) 3(
  .445ينابيع املودة ص ) 4(
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، بـل ) الدهلوي (  إليهما حبكم األبوة كما يقول 7مل يكن ما نقله أمري املؤمنني ) 8(
  .6بأمر من النيب : كان حبكم النبوة ، أي 

 أراد بقــــاء كماالتــــه العلميـــــة 6ومل يكــــن ذلــــك بقــــصد بقـــــاء السلــــسلة ، بــــل إنـــــه ) 9(
والعمليـــة يف أهـــل بيتـــه املعـــصومني إىل يـــوم القيامـــة ، كمـــا هـــو مفـــاد حـــديث الثقلـــني وحـــديث 

  .السفينة وغريمها
ّمـــــن هـــــذا الكـــــالم الطويـــــل إال صـــــرف داللـــــة حـــــديث ) الـــــدهلوي ( مل يقــــصد ) 10(

ة والوالية ، ولكـن ، ال حييـق السفينة على االمامة املطلقة واخلالفة العامة إىل االمامة يف الطريق
ّاملكر السيء إال بأهله ّ.  

يؤيد صـحة » يعسوب املؤمنني «  بـ 8مبخاطبة النيب لعلي ) الدهلوي ( اعرتاف  ـ 18
  .اعتقاد أهل احلق ، واحلمد هللا

ّتــرىب يف حجــر النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم: اعرتافــه بأنــه  ـ 19 دليــل أيــضا علــى .  ..ّ
 مـن مـصاديق 7جعـل علـي : يقصد به معـىن آخـر وهـو ) الدهلوي ( ن أفضليته وإمامته ، لك

يف اجلـواب ) التحفـة ( يف آية املباهلـة كمـا صـرح بـذلك يف كتابـه » أنفسنا « دون » أبنائنا « 
عن االستدالل ا ، ولكن ذلك واضح البطالن ، ويشهد ببطالنه كلمات العلمـاء األعيـان ، 

  .من الكتاب) املنهج األول ( ّوقد تبني ذلك يف 
ّ ناســـب النـــيب صــــلى اهللا عليـــه وســــلم يف القـــوى الروحيــــة 7اعرتافــــه بـــأن عليــــا  ـ 20 ّ

  .كما ال خيفى.  ..يستلزم الطعن يف من تقدم عليه يف االمامة واخلالفة.  ..والصفات اإلهلية
ّال يقـــصد مــن هــذا الكــالم الطويــل إال إنكـــار ) الــدهلوي ( لقــد ظهــر أن : واخلالصــة 

 (  ، وتقــــدمي غــــريهم علــــيهم بأســــاليب خداعــــة وتزويــــرات مكــــشوفة:بيــــت فــــضل أهــــل ال
َيريدون ليطفؤا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره اْلكافرون  َُ ِ َِِ َِ ْ ُ ُ ََُ َ ْ َِ ِ ِِ ُ ُ ِ ُِ ِ ْ َِ ُ ْ ُ(.  
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ـــــشه) الـــــدهلوي ( والعجـــــب مـــــن  ـــــة  »أصـــــحايب كـــــالنجوم « حبديث ديست « يف مقابل
مع أنه حديث باطل موضـوع حـسب تـصرحيات كبـار حفـاظ طائفتـه ، وال » حديث السفينة 

 فيهـا تـشبيه أهـل البيـت بـالنجوم 6يلتفت إىل األحاديث الكثرية اليت رواها أصحابه عـن النـيب 
، وفرض اقتداء األمة م ، وملـا كانـت هـذه األحاديـث كثـرية مستفيـضة نـذكر بعـضها يف هـذا 

  .م ، ونرجى ذكر بعضها إىل املواضع املناسبة اآلتية إن شاء اهللا تعاىلاملقا

)1(  

  أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم  : 6قوله 
الــيت رواهــا شــيوخ ) نبــيط بــن شــريط األشــجعي الــصحايب ( وهــو مــن أحاديــث نــسخة 

لــشوكاين أهــل الــسنة بأســانيد عاليــة كمــا ســتعرف عــن قريــب ، ومــن العجيــب وصــف الفتــين وا
 مــن نــسخة نبــيط .أهــل بيــيت كــالنجوم بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم«: إيــاه بالكــذب ، قــال األول 

  .)1(» الكذاب 
__________________  

  .98/ تذكرة املوضوعات ) 1(
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قـــــال يف :  أهـــــل بيـــــيت كـــــالنجوم بـــــأيهم اقتـــــديتم اهتـــــديتمحـــــديث «: وقـــــال الـــــشوكاين 
  .)1(» هو من نسخة نبيط الكذاب : املختصر 

وهـذا ال يـستقيم علــى مـذهب أهـل الــسنة الـذين يبـالغون يف تعــديل الـصحابة وتــوثيقهم 
  :، مع أن الرجل من الصحابة قطعا 

شــريط بــن أنــس بــن مالــك بــن هــالل األشــجعي ، شــهد حجــة « : قــال ابــن عبــد الــرب 
ّالوداع مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ومسع منه خطبته ، وكان ردفه يومئذ ابنه نبـيط بـ ن شـريط ّ

  .)2(» ، وكالمها مذكور يف الصحابة 
ابـن أنـس بـن مالـك بـن هـالل األشـجعي والـد  ـ بفتح أوله ـ شريط« : وقال ابن حجر 

لـه صـحبة وروايـة ، وهـو معـدود يف الكـوفيني ، : قـال ابـن الـسكن . نبيط ، وله ولنبـيط صـحبة
ّاع إذ تكلــم النـــيب إين رديــف أيب يف حجـــة الــود: روى أمحــد مــن طريـــق نبــيط بــن شـــريط قــال و

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ، فوضــعت يــدي علــى عــاتق أيب فــسمعته يقــول  إن دمــاءكم وأمــوالكم : ّ
عــن نبــيط بــن : مــن وجــه آخــر فقــال  غــوي وابــن الــسكنوأخرجــه الباحلــديث ، . علــيكم حــرام

ّمل يرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم غري : وقال ابن السكن . شريط عن أبيه شريط بن أنس ّ
ّجــدي مــن : مسعــت ســلمة بــن نبــيط يقــول : هــذا احلــديث ، وروى ابــن منــدة مــن طريــق وكيــع 

ّأصحاب النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان : ومـن طريـق عبـد احلميـد احلمـاين عـن سـلمة قـال . ّ
ّأيب وجــدي وعمــي مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وهكــذا أخرجــه أمحــد يف كتــاب . ّ

  .)3(» الزهد عن احلماين 
شــريط بــن أنــس بــن مالــك بــن هــالل األشــجعي ، جــد ســلمة نبــيط « : قــال الــذهيب و

  .)4(» ب . ولنبيط صحبة أيضا
__________________  

  .112: الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة للقاضي الشوكاين ) 1(
  .160 / 2االستيعاب ) 2(
  .146 / 2االصابة ) 3(
  .257 / 1جتريد الصحابة ) 4(
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ولـه أحاديــث قـد مجعـت يف كراســة لطيفـة رويناهـا عــن « : ل الزبيــدي وأضـاف وكـذا قـا
  .)1(» الشيوخ بأسانيد عالية ، روى عنه ابنه سلمة بن نبيط ، وحديثه يف سنن النسائي 

ّرأى النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ومســـع .  ..نبـــيط بـــن شـــريط« ) : االســـتيعاب ( ويف  ّ
  .)2(» .  .. يومئذ ، معدود يف أهل الكوفةخطبته يف حجة الوداع ، وكان رديف أبيه

ّرأى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ومسـع .  ..نبيط بن شريط« ) : جامع األصول ( ويف  ّ
 خطبتــه يف حجــة الــوداع ، وكــان ردف أبيــه يومئــذ ، وعــداده يف أهــل الكوفــة وحديثــه عنــدهم

.. .«.  
ّيـــه وســـلم ، روى عنـــه ابنـــه ّيـــروي عـــن النـــيب صـــلى اهللا عل« : وقـــال ابـــن األثـــري برتمجتـــه 

سلمة ، أخربنا أبو القاسم يعيش بن علي بإسناده إىل أيب عبد الرمحن النسائي ، أخربنا عمـرو 
ّرأيـت رسـول اهللا صـلى  :بن علي ، حدثنا حيـىي بـن سـفيان عـن سـلمة بـن نبـيط عـن أبيـه قـال 

  .)3(» ّاهللا عليه وسلم خيطب على مجل أمحر بعرفة قبل الصالة خرجه الثالثة 
  .)4() جتريد الصحابة ( وذكره الذهيب يف 

  .)5(» له صحبة « ) : الكاشف ( وقال يف 
ّولـه روايـة عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم« : وأورده ابن حجر وقال  قـال ابـن أيب  . ..ّ

ّله صحبة وبقي بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم زمانا : حامت  ّ «)6(.  
__________________  

  .نبط ـ وستاج العر) 1(
  .534 / 3االستيعاب ) 2(
  .14 / 5اسد الغابة ) 3(
  .104 / 2جتريد الصحابة ) 4(
  .198 / 3الكاشف ) 5(
  .522 / 3االصابة ) 6(



  نفحات االزهار................................................................................ 306

  .)1(» صحايب صغري « ) : تقريب التهذيب ( ويف 
  .)2(» صحايب له حديث « : وقال اخلزرجي 

ّ والــشوكاين إيــاه بالكــذب إال فهــو إذا صــحايب ومل يــرد يف حقــه ذم ، ولــيس رمــي الفتــين
  .تعصبا مقيتا وعدوانا مبينا

 )2(   

  أهل بيتيالنجوم أمان ألهل السماء و : 6قوله 

  أمان ألهل األرض 
حممد ابـن عبـد ( وفيما كتب إلينا « : هذا احلديث جاء يف املناقب ألمحد وهذا نصه و

ا عبـد امللـك بـن هـارون حـدثن: ّأيضا يذكر أن يوسـف بـن نفـيس حـدثهم قـال ) اهللا احلضرمي 
ّ أنـــه قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 7بـــن عنـــرتة عـــن أبيـــه عـــن جـــده عـــن علـــي  ّ :

النجوم أمان ألهل السماء ، فإذا ذهبـت النجـوم ذهـب أهـل الـسماء ، وأهـل بيـيت أمـان ألهـل 
  .)3(» األرض ، فإذا ذهب أهل بييت ذهب أهل األرض 

  ّ قال قال رسول اهللا صلى اهللا 7عن علي « : ب الطربي رواه احملو
__________________  

  .296 / 2تقريب التهذيب ) 1(
  .9980 / 3خالصة التهذيب ) 2(
وهـذا احلـديث مـن زيـادات القطيعـي وقـد صـححناه علـى النـسخة املخطوطـة املوجـودة لـدى  ـ خمطـوط ـ املناقب) 3(

 297 واحلـضرمي أبـو جعفــر مطـني املتـوىف ســنة .)ضل وكــم لـه مـن فــ( احملقـق الكبـري العالمــة الطباطبـائي دام فـضله 
  .303 / 14شيخ القطيعي ، ويوسف بن نفيس ذكره اخلطيب يف تارخيه 
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النجــوم أمــان ألهــل الــسماء ، فــإذا ذهبــت النجــوم ذهــب أهــل الــسماء ، وأهــل : م ّعليــه وســل
» ناقب أخرجه أمحد يف امل. بييت أمان ألهل األرض ، فإذا ذهب أهل بييت ذهب أهل األرض

)1(.  
عــن أمحــد ابــن » بــاب األمــان ببقــائهم والنجــاة يف اقتفــائهم « وكــذا رواه الــسخاوي يف 

  .)2(» وذكره الديلمي وابنه معا بال إسناد « : وأضاف  حنبل يف املناقب
ذكـر أـم أمـان االمـة وأـم : الـذكر اخلـامس « الـسمهودي يف : رواه عن أمحـد أيـضا و

  .)3(» ّومن ختلف عنها غرق كسفينة نوح من ركبها جنا 
  .)4(» .  ..النجوم أمان ألهل السماء: ويف رواية ألمحد وغريه « : وقال ابن حجر 

ّقولـــه صـــلى اهللا عليــــه Ïوقـــال الــــشريف الـــسمهودي يف معن« : وقـــال العيـــدروس اليمـــين 
 النجوم أمان ألهل السماء وأهل بييت أمان ألهـل األرض ، فـإذا هلـك أهـل بيـيت جـاء: ّوسلم 

أن كـوم  ـ وهـو األظهـر عنـدي ـ وحيتمـل: قـال  .أهـل األرض مـن اآليـات مـا كـانوا يوعـدون
ّمطلقا ، وأن اهللا ملـا خلـق الـدنيا بأسـرها مـن أجـل النـيب صـلى ] كذا [ أمانا لألمة أهل البيت 

ّاهللا عليه وسلم جعل دوامها بدوامه ودوام أهل بيته ، فإذا انقضوا طوي بساطها  ّ «)5(.  
ويؤيــده مــا أخرجــه أمحــد يف املناقــب عــن علــي « : قــاري بعــد حــديث الــسفينة قــال الو

ّقــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  النجــوم أمــان ألهــل الــسماء فــإذا ذهــب النجــوم : ّ
ذهب أهـل الـسماء ، وأهـل بيـيت أمـان ألهـل األرض فـإذا ذهـب أهـل بيـيت ذهـب أهـل األرض 

 «)6(.  
__________________  

  .17 العقىب ص ذخائر) 1(
  .خمطوط ـ استجالب ارتقاء الغرف) 2(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 3(
  .140الصواعق احملرقة البن حجر املكي ) 4(
  .خمطوط ـ العقد النبوي) 5(
  .610 / 5املرقاة ) 6(
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 وأمحــد )3( واألمــري الــصنعاين )2( وحممــود الــشيخاين القــادري )1(ورواه ابــن بــاكثري املكــي 
  .)املناقب (  والبلخي القندوزي كلهم عن أمحد بن حنبل يف )4(زيين دحالن 

ّالباب الثالث يف بيان أن دوام الدنيا بدوام أهـل بيتـه صـلى « : وقال القندوزي البلخي 
أخــرج أمحــد يف  :اهللا عليـه وعلــيهم ، وبيــان أـم ســبب لنــزول املطـر والنعمــة ، وبيــان فـضائلهم 

ّ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املناقب عن علي كرم اهللا وجهه قال النجوم أمان ألهل : ّ
السماء ، فإذا ذهبت النجوم ذهـب أهـل الـسماء ، وأهـل بيـيت أمـان ألهـل األرض فـإذا ذهـب 

  .»أهل بييت ذهب أهل األرض 
طني عـن علـي كـرم أخرجه ابن أمحد يف زيادات املسند واحلمويين يف فرائـد الـسم: أيضا 

  .اهللا وجهه
  .رجه احلاكم عن حممد الباقر عن أبيه عن جده عن علي رضي اهللا عنهمأخ: أيضا 

النجــوم أمــان : ّ اهللا عليــه وســلم ّ قــال قــال رســول اهللا صــلى2أخرجــه أمحــد عــن أنــس و
ألهــل الــسماء وأهــل بيــيت أمــان ألهــل األرض ، فـــإذا ذهــب أهــل بيــيت جــاء أهــل األرض مـــن 

ّاألرض مــن أجــل النــيب صــلى ] خفــق [ خلــق إن اهللا :  وقــال أمحــد .اآليــات مــا كــانوا يوعــدون
  .)5( » 6ّاهللا عليه وسلم ، فجعل دوامها بدوام أهل بيته وعرتته 

ّأخــرج احلمــويين عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا «  : قــال أيــضاو
  .أهل بييت أمان ألهل األرض كما أن النجوم أمان ألهل السماء: ّعليه وسلم 

__________________  
  .خمطوط ـ وسيلة املآل) 1(
  .خمطوط ـ الصراط السوي) 2(
  .الروضة الندية) 3(
  .279 / 2الفتح املبني هامش السرية ) 4(
  .20 ـ 19ينابيع املودة ) 5(
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أخرجه احلـاكم عـن قتـادة عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس ، أخـرج احلـاكم عـن جـابر  :أيضا 
ّقال رسـول اهللا صـلى اهللا : اهللا عنهم قالوا بن عبد اهللا وأيب موسى األشعري وابن عباس رضي 

النجوم أمان ألهـل الـسماء وأهـل بيـيت أمـان ألهـل األرض ، فـإذا ذهبـت النجـوم : ّعليه وسلم 
  .)1(» ذهب أهل السماء ، وإذا ذهب أهل بييت ذهب أهل األرض 

)3(  

  نجوم أمان ألهل السماء وأهل بيتيال : 6قوله 

  أمان ألمتي 
ّذكــر أــم أمــان ألمــة حممــد صــلى اهللا عليــه « :  يف البــاب اخلــامس رواه احملــب الطــربي

ّ اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم عن أياس بن سلمة عن أبيه قال قال رسول :ّوسلم  النجـوم أمـان : ّ
  .)2(» أخرجه أبو عمرو الغفاري ألهل السماء وأهل بييت أمان ألميت ، 

ألكــوع عــن أبيــه عــن رســول اهللا  رواه احلمــويين بــسنده عــن أيــاس بــن ســلمة بــن اهكــذاو
ّصلى اهللا عليه وسلم  ّ «)3(.  

ّوورد عنــــه صــــلى اهللا عليــــه وســــل« : قــــال الزرنــــدي و النجــــوم أمــــان ألهــــل : م أنــــه قــــال ّ
  .)4(» أمان ألهل األرض : ويف رواية السماء ، وأهل بييت أمان ألميت ، 

__________________  
  .20/ املصدر نفسه ) 1(
  .17ذخائر العقىب ص ) 2(
  .239 / 2فرائد السمطني ) 3(
  .234/ نظم درر السمطني ) 4(
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عـن أيب يعلـى عـن  ـ ّوحـسنه ـ )3( والـسيوطي )2( واملتقـي )1(ابـن حجـر : ورواه كـل مـن 
  .سلمة بن األكوع

 ش .النجــــوم أمــــان ألهــــل الــــسماء وأهــــل بيــــيت أمــــان ألمــــيت« :  )كنــــز العمــــال ( يف و
  .)4(»  سلمة بن األكوع ع طب وابن عساكر عن. ومسدد واحلكيم

 هكــذا رواه ـ عــن ابــن أيب شــيبة وأيب عمــرو الغفــاري ومــسدد وأيب يعلــى والطــرباين ـو
  .)5(الفضل بن باكثري املكي 

 عبــد اهللا بــن حممــد بــن أيب شــيبة العبــسي أبــوبكرّوأخــرج احلفــاظ « : قــال البدخــشاين و
يهما ، وأبو عبد اهللا حممـد الكويف ، وأبو احلسن مسدد بن مسرهد األسدي البصري يف مسند

ي املوصــلي يف بــن علــي احلكــيم الرتمــذي يف نــوادر األصــول ، وأبــو يعلــى أمحــد بــن علــي التميمــ
 2عــن أيــاس بــن ســلمة بــن األكــوع عــن أبيــه : مــسنده ، والطــرباين يف الكبــري ، وابــن عــساكر 

ّعن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال    .)6(» أمان ألميت النجوم أمان ألهل السماء وأهل بييت : ّ
ْ ومــا كــان اهللا ليـعــذبـهم (: قــال اهللا تعــاىل : اآليــة الرابعــة « : وقــال حممــد صــدر العــامل  َُ َ ُ َ ِ ُ َ

ْوأنت فيهم َِ ِ َ ّ أشار صلى اهللا عليه وسلم إىل وجود ذلـك املعـىن يف أهـل بيتـه ).  ..َْ أـم أمـان : ّ
ّألهل األرض كما كان هو صلى اهللا عليـه وسـلم أمانـا هلـم  منهـا : ، ويف ذلـك أحاديـث كثـرية ّ

أيــاس بــن ســلمة بــن مــا أخــرج ابــن أيب شــيبة ومــسدد وأبــو يعلــى والطــرباين وابــن عــساكر عــن  :
ّاألكوع عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  النجـوم أمـان ألهـل الـسماء وأهـل : ّ

  .)7(» بييت أمان ألميت 
__________________  

  .111 املكي الصواعق البن حجر) 1(
  .83 / 13كنز العمال ) 2(
  .189اجلامع الصغري ) 3(
  .88 / 13كنز العمال ) 4(
  .خمطوط ـ وسيلة املآل) 5(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 6(
  .خمطوط ـ معارج العلى) 7(
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  .)1(.  ..ورواه ويل اهللا اللكهنوي عن الصواعق بذيل اآلية املتقدمة
  .)2(»  وإسناده حسن «: ورواه العزيزي حيث شرحه مث قال 

)4(  

  ا ذهبتالنجوم أمان ألهل السماء ، فإذ : 6قوله 

  وأنا أمان ألصحابي ما كنت ، فإذاأتاها ما يوعدون ، 

  يوعدون ، وأهل بيتي أمان ألمتي ،ذهبت أتاهم ما 

  فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدون 
احلـاكم يف املـستدرك وأخـرج « : حيـث قـال ) مفتاح النجـا ( أخرجه احلاكم ، كما يف 

ّ أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال 2عــن جــابر بــن عبــد اهللا  النجــوم أمــان ألهــل الــسماء ، : ّ
فإذا ذهبت أتاها ما يوعدون ، وأنا أمان ألصـحايب مـا كنـت ، فـإذا ذهبـت أتـاهم مـا يوعـدون 

  .)3(» ، وأهل بييت أمان ألميت ، فإذا ذهب أهل بييت أتاهم ما يوعدون 
  .)4( بلفظه 6واه حممد صدر العامل عن جابر عن النيب كذا رو

__________________  
  .خمطوط ـ مرآة املؤمنني) 1(
  .388 / 3السراج املنري ) 2(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 3(
  .خمطوط ـ معارج العلى) 4(
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) 5(  

  النجوم أمان ألهل األرض من الغرق : 6قوله 

  إذا خالفتهامتي من االختالف ، فوأهل بيتي أمان أل

   العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليسقبيلة من
وهذا احلديث رواه مجاعة من أعالم أهل السنة ، كما عرفت فيما سـبق يف قـسم داللـة 

، ولنــذكر بعــض عبــارام يف هــذا » ســنة اخللفــاء « حــديث الثقلــني ، يف اجلــواب عــن حــديث 
  :املقام 

خـرج احلـاكم عـن ابـن عبـاس قـال قـال أ: احلديث التاسع والعشرون « : قال السيوطي 
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  النجــوم أمــان ألهــل األرض مــن الغــرق ، وأهــل بيــيت أمــان : ّ

  .)1(» ألميت من االختالف ، فإذا خالفتها قبيلة اختلفوا فصاروا حزب إبليس 
ّوصـــححه علـــى شـــرط الـــشيخني ، : ، قـــالوا  رواه مجاعـــة عـــن احلـــاكم عـــن ابـــن عبـــاسو

  .)6( والبلخي )5( واملولوي مبني )4( والصبان )3( والبدخشاين )2(كمال الدين اجلهرمي : م منه
__________________  

  .254: احياء امليت ، هامش اإلحتاف حبب االشراف ) 1(
  .257: ترمجة الصواعق احملرقة  ـ الرباهني القاطعة) 2(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 3(
  .130 نور األبصار ص هامش ـ اسعاف الراغبني) 4(
  .47: وسيلة النجاة حملمد مبني اهلندي ) 5(
  .298ينابيع املودة ) 6(
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) 6(  

   الشمس وعلي القمر وفاطمة الزهرةأنا : 6قوله 

  والحسن والحسين الفرقدان 
ّاملرتجم له يف جملد آية الوالية وجملد قـسم  ـ رواه أبو إسحاق الثعليب ) حـديث الغـدير ( ّ

 ، وزيـن األنبيـاء بأربعـة :ّوزينهـا أيـضا باألنبيـاء « :  زينة األرض ، حيث قـال يف بيان ـ )1(
 ، وموســى الكلــيم ، وعيــسى الوجيــه ، وحممــد احلبيــب صــلوات اهللا علــيهم 7إبــراهيم اخلليــل : 

ّوأصــحاب الــشرائع وأولــو العــزم ، وزينهــا أيــضا بــآل ] الكتــب [ أمجعــني ، وهــم أهــل الكتــاب 
علـي وفاطمـة واحلـسن واحلـسني رضـي : بأربعة ] أيضا [ ّسلم ، وزينهم ّحممد صلى اهللا عليه و

  .اهللا عنهم
ّصــلى بنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه « :  الرقاشــي عــن أنــس بــن مالــك قــال روى يزيــدو ّ

معـشر [ معاشـر  :ّوسلم صالة الفجر ، فلما انفتل من الصالة أقبل علينا بوجهه الكرمي فقال 
بــــالقمر ، ومــــن افتقــــد القمــــر ] فليتمــــسك [ شمس فليستمــــسك مــــن افتقــــد الــــ: املــــسلمني ] 

. بالفرقـدين] فليتمـسك [ بالزهرة ، ومن افتقد الزهـرة فليستمـسك ] فليتمسك [ فليستمسك 
   وما؟ وما القمر؟ما الشمس: يا رسول اهللا : فقيل 

__________________  
طبقـات (  قـال الـداودي 427لثعليب املتـوىف سـنة أمحد بن حممد بن ابراهيم النيسابوري ا: وهذا خمتصر ترمجته ) 1(

وقال » .  ..:كان أوحد زمانه يف علم القرآن وله كتاب العرائس يف قصص األنبياء «  ) : 65 / 1املفسرين 
( وقـال الـذهيب » .  ..املفسر املشهور كـان أوحـد زمانـه يف علـم التفـسري«  ) 7 / 1وفيات األعيان ( ابن خلكان 

  .»كان حافظا واعظا رأسا يف التفسري والعربية متني الديانة  «  )191 / 3العرب 
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أنــا الــشمس وعلــي القمــر وفاطمــة الزهــرة واحلــسن :  فقــال ؟]الفرقــدان [  ومــا الفرقــدين ؟الزهــرة
  .)1(» واحلسني الفرقدان يف كتاب اهللا تعاىل ، ال يفرتقان حىت يرد علي احلوض 

ذيـل تـاريخ بغـداد (  و) األنـساب ـ النطنـزي ( يف  املرتجم لـه  *ورواه أبو الفتح النطنزي
  .*) حديث الغدير ( كما دريت يف قسم ) دي  الوايف بالوفيات للصف(و ) ـ خمطوط 

ّقــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم « : بــــسنده عــــن أنــــس أيــــضا ، قــــال  اطلبــــوا : ّ
 فــإذا غابــت الزهــرة الــشمس ، فــإذا غابــت فــاطلبوا القمــر ، فــإذا غــاب القمــر فــاطلبوا الزهــرة ،

:  قــال ؟ومــن القمــر: أنــا فقلنــا :  قــال ؟يــا رســول اهللا ومــن الــشمس: قلنــا . فــاطلبوا الفرقــدين
احلــسن :  قــال ؟]الفرقــدان [ فمــن الفرقــدين : قلنــا . فاطمــة:  قــال ؟فمــن الزهــرة: قلنــا . علــي

  .)2( 8واحلسني 
عــــن جــــابر ابــــن عبــــد اهللا  7 برتمجــــة االمــــام احلــــسني )4( وخوانــــد امــــري )3(رواه اهلــــروي و

ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قال جابر بن عبد اهللا قـال : األنصاري ، وهذا لفظ األول  ّ :
اهتدوا بالشمس فإذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر ، فإذا غاب القمر فاهتدوا بـالزهرة ، فـإذا 

 ومـا ؟ وما الزهرة؟ القمر وما؟يا رسول اهللا ما الشمس: فقيل . غابت الزهرة فاهتدوا بالفرقدين
[ الــــشمس أنــــا والقمــــر علــــي ، والزهــــرة فاطمــــة ، والفرقــــدين  : فقــــال ؟]الفرقــــدان [ الفرقــــدين 
  .»احلسن واحلسني ] الفرقدان 

__________________  
  .14: العرائس اليب إسحاق الثعليب ) 1(
  .خمطوط ـ اخلصائص العلوية) 2(
  .روضة الصفا) 3(
  .حبيب السري) 4(
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) 7(  

  يا علي إن الحسن والحسين من : 6قوله 

  أوالدك كالبدر بين النجوم 
  .)1(اب الدين ملك العلماء الدولت آبادي عن كتاب األربعني رواه شه

)8(  

   أوالد فاطمة .. الكواكب .. :6قوله 
ّعن ابن عباس قال صـلى اهللا عليـه « : رواه شهاب الدين الدولت آبادي عن التشريح 

ّ عز وجل زين السماء بزينة الكواكب ، وزين الـدنيا بالكواكـبأال إن اهللا: ّوسلم  ّ ّ ومـا : قيـل . ّ
  .)2(» .  ..أوالد فاطمة:  قال ؟الكواكب يا رسول اهللا

__________________  
  .خمطوط ـ هداية السعداء) 1(
  .خمطوط ـ هداية السعداء) 2(
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)9(  

  مة من ولدكمثلك ومثل األئ:  لعلي 6قوله 

  ّ نوح من ركبها نجا ومن تخلففينةبعدي مثل س

  ّومثلكم مثل النجوم كلما غاب نجمعنها غرق ، 

  طلع نجم إلى يوم القيامة
احلمــويين يف فرائــد الــسمطني بــسنده عــن ســعيد ابــن جبــري « : رواه البلخــي حيــث قــال 

ّعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  يـا علـي أنـا مدينـة : ّ
ّلم وأنت باا ، ولن تؤتى املدينة إال من قبـل البـاب ، وكـذب مـن زعـم أنـه حيبـين ويبغـضك الع

، ألنــك مــين وأنــا منــك ، حلمــك حلمــي ودمــك مــن دمــي وروحــك مــن روحــي ، وســريرتك مــن 
ســـريريت وعالنيتـــك مـــن عالنيـــيت ، ســـعد مـــن أطاعـــك وشـــقي مـــن عـــصاك ، وربـــح مـــن تـــوالك 

  .ك من فارقكوخسر من عاداك ، وفاز من لزمك وهل
ّـمثلك ومثل األئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نـوح ، مـن ركبهـا جنـا ومـن ختلف عنهـا 

  .)1(» ّغرق ، ومثلكم كمثل النجوم كلما غاب جنم طلع جنم إىل يوم القيامة 
__________________  

  .28/ ينابيع املودة ) 1(



 

  ّمؤيدات

  هذه األحاديث 
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 ، :ات كثـــرية يف كلمـــات أئمـــة أهـــل البيـــت ولـــيعلم أن هـــذه األحاديـــث هلـــا مؤيـــد
   ، وكبار العلماء6وصحابة الرسول 

)1(  

  من كلمات أهل البيت 
  .فأما كلمات أهل البيت عليهم الصالة والسالم

أال إن مثـل آل حممـد « : قول أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم يف خطبة له  :فمنها 
  .)1( »  كمثل جنوم السماء ، إذا خوى جنم طلع جنم6

وهـم الـدعاة وهـم النجـاة ، وهـم أركـان «  : : يف حـق أهـل البيـت 7قولـه  :ومنها 
 يف كــالم لــه قبيــل وفاتــه رواه احلــافظ اخلركوشــي 7قالــه  »األرض ، وهــم النجــوم ــم يستــضاء 

   ما إن متسكتم به لن 6وفيكم من خيلف من نبيكم « : وهذا نصه 
__________________  

  .98طبة ج البالغة اخل) 1(
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تــضلوا ، وهــم الــدعاة ، وهــم النجــاة ، وهــم أركــان األرض ، وهــم النجــوم ــم يستــضاء ، مــن 
أصــلها ، نبتــت يف احلــرم ، وســقيت مــن كــرم ، ] بــورك [ شــجرة طــاب فرعهــا ، وزيتونــة طــاب 

من خري مستقر إىل خري مستودع ، من مبارك إىل مبارك صفت مـن األقـذار واألدنـاس ، ومـن 
شــرار النــاس ، هلــا فــروع طــوال ال تنــال ، حــسرت عــن صــفاا األلــسن ، وقــصرت قبــيح مأنبــة 

عن بلوغها األعناق ، فهم الدعاة ، وم النجاة ، وبالناس إليهم حاجة ، فـاخلفوا رسـول اهللا 
اخلالفـــة ، فقـــد أخـــربكم أـــم والقـــرآن ثقـــالن ، وإمـــا لـــن يتفرقـــا حـــىت يـــردا علـــي  . بأحـــسن6

  .)1(» ا وال تتفرقوا عنهم وال ترتكوهم فتفرقوا ومتزقوا احلوض ، فالزموهم ترشدو
حنـن أمـان ألهـل األرض «  : :ول االمام زين العابدين علـي بـن احلـسني ق :ومنها 

  : يف كالم له رواه القندوزي حيث قال 7 قاله .»كما أن النجوم أمان ألهل السماء 
ه عــن جــده علــي وأخــرج احلمــويين بــسنده عــن األعمــش عــن جعفــر الــصادق عــن أبيــ« 

حنــن أئمــة املــسلمني ، وحجــج اهللا علــى العــاملني ، وســادة : بــن احلــسني رضــي اهللا عــنهم قــال 
املــؤمنني ، وقــادة الغــر احملجلــني ، ومــوايل املــسلمني ، وحنــن أمــان ألهــل األرض كمــا أن النجــوم 

 ، وبنـا ّأمان ألهل السماء ، وحنـن الـذين بنـا متـسك الـسماء أن تقـع علـى األرض إال بـإذن اهللا
  .ينزل الغيث وينشر الرمحة ، وخترج بركات األرض ولوال ما على األرض منا لساخت بأهلها

 مــن حجــة هللا ظــاهر مــشهور أو غائــب 7مث قــال ، ومل ختــل األرض منــذ خلــق اهللا آدم 
  .مستور ، وال ختلوا إىل أن تقوم الساعة من حجة فيها ، ولوال ذلك مل يعبد اهللا

   ؟كيف ينتفع الناس باحلجة الغائب املستور : 2عفر الصادق قلت جل: قال األعمش 
__________________  

  .خمطوط ـ شرف املصطفى) 1(
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  .)1(» كما ينتفعون بالشمس إذا سرتها سحاب : قال 

)2(  

  من كلمات األصحاب 
  :وأما كلمات األصحاب 

لـوالة ، فهم األئمة الدعاة ، والسادة ا«  : : يف حقهم 2 قول ابن عباس :فمنها 
والقــادة احلمــاة ، واخلــرية الكــرام ، والقــضاة واحلكــام ، والنجــوم ، واألعــالم ، والعــرتة اهلاديــة ، 

  .»والقدوة العالية ، واألسوة الصافية 
  : يف كالم له طويل مع بعض األعراب ، رواه بطوله العاصمي وهذا نصه 2قاله 
ّ ، فإنــه 2رهــا عبــد اهللا بــن عبــاس وأمــا األمســاء الــيت مســاه ــا ابــن عمــه حــرب األمــة وحب« 

  :بن طريف عن األصبغ بن نباتة قال ] سعد [ روي عن سعيد 
 7 ، فخلـــع عليـــه علـــي 2أســـلم أعـــرايب علـــى يـــدي أمـــري املـــؤمنني علـــي بـــن أيب طالـــب 

ّحلتني ، وخرج األعرايب مـن عنـده فرحـا مستبـشرا ، وحبـضرة البـاب قـوم مـن اخلـوارج ، فلمـا أن 
 حسدوه على ذلك وقال بعـضهم لـبعض 7 وفرحه بإسالمه على يدي علي نظروا إىل األعرايب

ّ تعـــالوا ننزلـــه عـــن واليتـــه ونـــرده عـــن إمامتـــه ، فـــأقبلوا ؟أمـــا تـــرون فـــرح هـــذا األعـــرايب بإســـالمه:  ّ
ومـا :  قـالوا 7من عند أمري املؤمنني :  قال ؟يا أعرايب من أين أقبلت :بأمجعهم عليه وقالوا له 

ّمـا أصـبت رجـال تـسلم علـى يديـه إال : قـالوا . أسـلمت علـى يديـه :  قال؟الذي صنعت عنده
ّ فلمــا مســع ذلــك األعــرايب غــضب غــضبا شــديدا وثــار القــوم يف وجهــه ؟علــى يــدي رجــل كــافر

  :اتلوه ، فتال بعضهم : فقال . ال تغضب ، بيننا وبينك كتاب اهللا: وقالوا 
__________________  

  .21/ ينابيع املودة ) 1(
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 إن ( وا ثم كفروا ِ ُالـذين آمنـوا ثـم كفروا ثم آمن َـُ َ ُـ ُـ َـ َ ُ  ُـ َُ َ َ ِ ( إىل قولـه ) سبيال ً ِ :  فقـال هلـم األعــرايب )َـ
يف صاحبك الذي أسلمت على يديه ، فازداد األعرايب غـضبا :  قالوا ؟ويلكم فيمن هذه اآلية

  .ّوضرب بيده إىل قائمه سيفه وهم بالقوم
ال واهللا ال عجلـت علـى القـوم ، وأسـأل : وقـال  ـ قالوكـان عـا ـ ّمث إنـه رجـع إىل نفـسه

ـــا ، وإن كـــان علـــى خـــالف مـــا يقولـــون  عـــن هـــذا اخلـــرب ، فـــإن كـــان كمـــا يقولـــون خلعـــت علي
  :قال . جالدم بالسيف إىل أن تذهب نفسي

قـال ابـن . السالم يا ابن عباس: فقال  ـ وهو قاعد يف مسجد الكوفة ـ فأتى ابن عباس
 ؟أي األمـراء تعـين يـا أعـرايب : قـال ؟ما تقول يف أمـري املـؤمنني:  ، قال وعليك السالم: عباس 

  :وكان ابن عباس متكئا فاستوى قاعدا ، مث قال له : قال . علي بن أيب طالب: قال 
 واهللا ـ لقد سألت يا أعرايب عن رجل عظيم ، حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله ، ذاك

وركـن املـسلمني ، ويعـسوب ] امللحـدين [ ، وقـامع امللحـدين صاحل املؤمنني ، وخـري الوصـيني ـ 
املـــؤمنني ، ونـــور املهـــاجرين ، وزيـــن املتعبـــدين ، ورئـــيس البكـــائني ، وأصـــرب الـــصابرين ، وأفـــضل 
القــائمني ، وســراج املاضــني ، وأول الــسابقني مــن آل يــس ، املؤيــد جبربئيــل األمــني ، واملنــصور 

لسماء أمجعني ، واحملامي عن حرم املـسملني ، وجماهـد أعدائـه مبيكائيل املتني ، واحملفوظ جبند ا
الناصــبني ، ومطفــئ نــريان املوقــدين ، وأصــدق بالبــل النــاطقني ، وأفخــر مــن مــشى مــن قــريش 
أمجعني ، عني رسول رب العاملني ، ووصـي نبيـة يف العـاملني ، وأمينـه علـى املخلـوقني ، وقاصـم 

  .رامي اهللا على املنافقني ، ولسان حكم العابديناملعتدين ، وجزار املارقني ، وسهم من م
ناصــر ديــن اهللا يف أرضــه ، وويل أمــر اهللا يف خلقــه ، وعيبــة علمــه ، وكهــف كتبــه ، مســح 
سخي سند حيي لول ي سنحنح جوهري زكي رضي مطهر أبطحـي باسـل جـري قـرم مهـام 

حزاب ، املنـتقم مـن ّصابر صوام ، مهذب مقدام ، قاطع األصالب ، عايل الرقاب ، مفرق األ
  اجلهال ، املبارز لألبطال ، الكيال يف
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  .اإلفضال] مكيال [ ّكل 
ّأضبطهم عنانا ، وأثبتهم جنانا ، وأمضاهم عزميـة ، وأشـدهم شـكيمة ، وأسـدهم نقيبـة 
، اســد بــازل ، صــاعقة مربقــة ، يطحــنهم يف احلــروب إذا ازدلفــت األســنة وقرنــت األعنــة طحــن 

هم ذرو الريح اهلشيم ، باسل بازل صنديد هزبر ضـرغام ، عـازم عـزام ، الرحى بسفاهلا ، ويذرو
حمجــاج ، مقــول ثجــاج ، كــرمي األصــل ، شــريف الفــضل ، نقــي ] مــصقع [ خطيــب حــصيف 

  .العشرية ، فاضل القبيلة ، عبل الذراع ، طويل الباع ممدوح يف مجيع األفق
ّصطفى صــلى اهللا أعلــم مــن مــضى ، وأكــرم مــن مــشى ، وأوجــب مــن ويل بعــد النــيب املــ

ركـني [ ّعليه وسلم ، ليث احلجاز وكبش العراق ، مصادم األبطال واملنتقم من اجلهـال ، زكـي 
الركانة ، منيع الصيانة صلب األمانة ، من هاشم القمقام ابن عم نيب األنـام ، الـسيد اهلمـام ] 

والطبـــل ] اطم احلـــ[ ، الرســـول االمـــام ، مهـــدي الرشـــاد ، اانـــب للفـــساد ، األشـــعب احلـــائم 
  .والليث املزاحم] املهاجم [ احملاجم 

بــدري أحــدي حنفــي مكــي مــدين شعــشعاين روحــاين نــوراين ، لــه مــن اجلبــال شــواخمها ، 
ومــن اهلــضاب ذراهــا ، ويف الــوغي ليثهــا ، ومــن العــرب ســيدها ، الليــث املقــدام والبــدر التمــام 

  .لسبطني احلسن واحلسنيواملاجد اهلمام ، مبجل احلرمني ووارث املشعرين ، وأبو ا
مــن أهــل بيــت أكــرمهم اهللا بــشرفه ، وشــرفهم بكرمــه ، وأعــزهم ــداه وخــصهم لدينــه ، 

عمـــدا لدينـــه ، وشـــهداء علـــى خلقـــه ، ] جعلهـــم [ واســـتودعهم ســـره ، واســـتحفظهم علمـــه ، 
ّيف علمـــه ، اختـــارهم واصـــطفاهم وفـــضلهم واجتبـــاهم علمـــا ] جنبـــاء [ وأوتـــاد أرضـــه ، وجنـــى 

  .على الصراط] والهم [ أوالدهم ] ومنارا لبالده [ لعباده 
فهــــم األئمــــة الــــدعاة ، والــــسادة الــــوالة ، والقــــادة احلمــــاة ، واخلــــرية الكــــرام ، والقــــضاة 
واحلكــام ، والنجــوم واألعــالم ، والعــرتة اهلاديــة ، والقــدوة العاليــة ، واألســوة الــصافية ، الراغــب 

  وصلة ، واألئمةعنهم مارق ، والالزق م الحق هم الرحم امل
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املتخرية ، والباب املبتلى به الناس ، من أتاهم جنا ومن نأى عنهم هوى ، حطة ملن دخلهم ، 
  .وحجة على من تركهم

هــم الفلــك اجلــاري يف اللجــج الغــامرة ، يفــوز مــن ركبهــا ويغــرق مــن جانبهــا ، يتــصدع 
 احلــصني والنــور املبــني عــنهم األــار املنــشعبة ، وينفلــق عــنهم األقاويــل الكاذبــة ، هــم احلــصن

وهـــدى لقلـــوب املهتـــدين ، والبحـــار الـــسائغة للـــشاربني ، وأمـــان ملـــن تـــبعهم أمجعـــني ، إىل اهللا 
يــدعون وبــأمره يعملــون ، وإىل آياتــه يرشــدون ، فــيهم توالــت رســله وعلــيهم هبطــت مالئكتــه ، 

مـــثال ّورمحــة ، فــضلهم لــذلك وخــصهم وضــرم ] رــم [ وإلــيهم بعــث الــروح فــضال مــن ربــه 
خللقـــه ، وآتـــاهم مـــا مل يـــؤت أحـــدا مـــن العـــاملني ، مـــن الـــيمن والربكـــة ، فـــروع طيبـــة ، وأصـــول 

  .مباركة ، معدن الرمحة وورثة األنبياء ، بقية النقباء وأوصياء األوصياء
ّمــنهم الطيــب ذكــره املبـــارك امســه ، أمحــد الرضــي ورســـوله األمــي مــن الــشجرة املباركـــة ، 

 ، واملبلــغ مــن بعــده ببيــان التأويــل وحبكــم التفــسري ، علــي بــن أيب صــحيح األدمي واضــح الربهــان
ّطالب ، عليه مـن اهللا الـصالة الرضـية والزكـاة الـسنية ، ال حيبـه إال مـؤمن تقـي ، وال يبغـضه إال  ّ

  .منافق شقي
ّفلما مسع األعرايب ذلك ، ضرب بيده إىل قائمة سيفه وقـام مبـادرا ، فـضرب ابـن : قال 

قــال ابـــن . أجالــد القـــوم أو تــذهب نفـــسي:  قــال ؟إىل أيـــن يــا أعـــرايب: ل عبــاس يــده إليـــه وقــا
ّاربـا مـا ازدادوا لـه إال حبـا ، ] قطعهـم [ أقعد يا أعرايب ، فإن لعلي حمبني لو قطعـتهم : عباس 

فقعـــد : قـــال . ّوإن لعلـــي بـــن أيب طالـــب مبغـــضني لـــو ألقمهـــم العـــسل مـــا ازدادوا لـــه إال بغـــضا
  .)1(»  عباس حلتني محراوين األعرايب ، وخلع عليه ابن

   :: عن أهل البيت 2 قول املقداد :ومنها 
  يف كالم له» أهل بيت النبوة ومعدن الفضيلة وجنوم األرض ونور البالد « 

__________________  
  .خمطوط ـ زين الفىت) 1(
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: ا نـصه  وهـذ)2(ّ ومجـال الـدين احملـدث الـشريازي )1( أمحـد بـن عبـد العزيـز اجلـوهري أبوبكررواه 
وهـو يـصفق  ـ كنت باملدينة حـني بويـع عثمـان ، فرأيـت رجـال: عن املعروف بن سويد قال « 

 قـال عجبـا لقـريش واسـتئثارهم ـذا ؟مـا شـأنك يـا هـذا: فقلـت  ـ بإحـدى يديـه علـى األخـرى
ن(: األمــر عـــن أهــل البيـــت ، الــذي أنـــزل اهللا فــيهم هـــذه اآليـــة  ذهب ع ْ إنمــا يريـــد اهللا لي َـــُ َ ِ ِْ ُـــ ُُ ِ ِ ُكم ُ

ًالرجس أهل اْلبـيت ويطهركم تطهيـرا  ِ ْ َ ْ ََُ ََ ُ َِ ْ َْ ْ َ ( ، أهـل بيـت النبـوة ، ومعـدن الفـضيلة ، وجنـوم األرض 
 أقـول بـاحلق وال اقـضى بالعـدل 6ّـونور البالد ، واهللا إن فيهم رجال مـا رأيـت رجـال بعـد حممد 

  .وال آمر باملعروف منه
مـــن هـــذا الـــذي : اد بـــن عمـــرو ، قلـــت أنـــا املقـــد:  قـــال ؟مـــن أنـــت يرمحـــك اهللا: قلـــت 

فلبثــت مــا شــاء اهللا ، مث : قــال . علــي بــن أيب طالــب : 6ابــن عــم رســول اهللا :  قــال ؟ذكــرت
  .»صدق أخي  :ّ فحدثه مبا قال املقداد فقال أباذرلقيت 

  .»أو كالنجوم اهلادية «  فيهم 2 قول أيب ذر :ومنها 
 يقعـد يف أباذروبلغ عثمان أن « : ال قاله يف كالم له رواه اليعقويب وهذا نصه حيث ق

ّ وجيتمـــع إليـــه النـــاس وحيـــدث مبـــا فيـــه الطعـــن عليـــه ، وأنـــه وقـــف ببــــاب 6مـــسجد رســـول اهللا 
الغفـــاري ، أنـــا أبـــوذر أيهـــا النـــاس مـــن عـــرفين فقـــد عـــرفين ومـــن مل يعـــرفين فأنـــا : املـــسجد فقـــال 

ل عمـران علـى العـاملني جندب بـن جنـادة الربـذي ، إن اهللا اصـطفى آدم ونوحـا وآل ابـراهيم وآ
  .، ذرية بعضها من بعض ، واهللا مسيع عليم

فهـــم الـــصفوة مـــن نـــوح واآلل مـــن إبـــراهيم والـــساللة مـــن إمساعيـــل ، والعـــرتة اهلاديـــة مـــن 
حممــــد ، آيـــــة شـــــرف شـــــريفهم ، واســـــتحقوا الفــــضل يف قـــــوم ، هـــــم فينـــــا كالـــــسماء املرفوعـــــة ، 

  كالشمس الضاحية ، أووكالكعبة املستورة ، أو كالقبلة املنصوبة ، أو 
__________________  

  .خمطوط ـ السقيفة) 1(
  .خمطوط ـ األربعني) 2(
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كـــالقمر الـــساري ، أو كـــالنجوم اهلاديـــة ، أو كالـــشجرة الزيتونـــة ، أضـــاء زيتهـــا وبـــورك زنـــدها ، 
 6 وصــــي حممــــد 7وحممـــد وارث علــــم آدم ومـــا فــــضيلت بـــه النبيــــون ، وعلـــي بــــن أيب طالـــب 

  .ووارث علمه
ّ األمة املتحرية بعد نبيها ، أما لو قدمتم من قدم اهللا وأخرمت مـن أخـر اهللا ، وأقـررمت أيتها ّ

الوالية الوارثة يف أهل بيت نبيكم ، ألكلتم من فوق رءوسكم ومن حتت أقدامكم ، وملا عـال 
ّويل اهللا وال طــاش ســهم مــن فــرائض اهللا وال اختلــف اثنــان يف حكــم اهللا إال وجــدمت علــم ذلــك 

ن كتاب اهللا وسنة نبيه ، فأما إذا فعلتم ما فعلتم فذوقوا وبال أمركم ، وسيعلم الـذين عندهم م
  .)1(» ظلموا أي منقلب ينقلبون 

)3(  

  من كلمات العلماء
  :وأما كلمات العلماء فهي كثرية جدا ، نذكر بعضها يف ما يلي 

   :7قال ابن الصباغ املالكي يف فضائل االمام الباقر 
الـــدين بقايـــا الــــصحابة رضـــي اهللا عـــنهم أمجعـــني ووجـــوه التــــابعني ، روى عنـــه معـــامل « 

وسارت بذكر علومه األخبار ، وأنشدت يف مدائحـه األشـعار ، فمـن ذلـك مـا قالـه مالـك بـن 
  :أعني اجلهين من قصيدة ميدحه ا 

ــــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــــرآ   إذا طلــــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــــاس عل

  
  ن كانـــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــريش عليــــــــــــــــــــــه عيــــــــــــــــــــــاال  

  

  إن قـــــــــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــــــيبو

  
ـــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــــــ     داه فروعـــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــواالّتلقــ

  

ل للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدجلني   ّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ل

  
)2(» ّجبـــــــــــــــــال تـــــــــــــــــورث علمـــــــــــــــــا جبـــــــــــــــــاال   

  

  

__________________  
  .161 ـ 160 / 2تاريخ اليعقويب ) 1(
  .197 ـ 196الفصول املهمة ) 2(
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  :وقال الكاشفي 
ان اللـــسان عـــن وصـــف آل حممـــد لكيـــل ، وإن مجـــال كمـــاهلم حملجـــوب عـــن بـــصائر « 

  .)1(» .  ..لك ألم جنوم بروج اهلداية ، وبروج جنوم الواليةأرباب البصرية ، وذ
  :وقال السمهودي 

علمـاؤهم الـذين يقتـدى ـم : حيتمل أن املراد من أهل البيـت الـذين هـم أمـان األمـة « 
كمـــا يهتــــدى بنجـــوم الــــسماء ، وهــــم الـــذين إذا خلــــت األرض مــــنهم جـــاء أهــــل األرض مــــن 

ّ األرض ، وذلك عند مـوت املهـدي الـذي أخـرب صـلى اآليات ما كانوا يوعدون ، وذهب أهل
  .)2(» ّاهللا عليه وسلم به 

  :وقال ابن حجر املكي 
حيتمل أن املراد بأهل البيت الذين هم أمان علماؤهم ، ألم الـذين : وقال بعضهم « 

  .)3(» يهتدى م كالنجوم ، والذين إذا فقدوا جاء أهل األرض من اآليات ما يوعدون 
  :باكثري املكي الشافعي وقال ابن 

 يقـول 2مسعت أبا بكـر  : قال 2وأخرج الدارقطين يف الفضائل عن معقل بن يسار « 
ّعلي بن أيب طالـب عـرتة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، أي الـذين حـث النـيب صـلى اهللا :  ّ ّّ

دى ، ّعليه وسلم على التمسك ـم واألخـذ يهـديهم ، فـإم جنـوم اهلـدى مـن اقتـدى ـم اهتـ
 ، ألنــه االمــام يف هــذا الــشأن ، وبــاب مدينــة العلــم والعرفــان ، فهــو 2 بــذلك أبــوبكرّوخــصه 

  .)4(» إمام األئمة وعامل األمة 
__________________  

  .الرسالة العلية يف األحاديث النبوية) 1(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 2(
  .91: الصواعق احملرقة البن حجر املكي ) 3(
  .خمطوط ـ آلوسيلة امل) 4(
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  .)1(ونقل الشيخاين القادري كالم السمهودي بلفظه 
ّكما أورد الشرباوي أبيات مالك بن أعني اجلهين املتقدمة مع اختالف يسري  ّ

)2(.  
  :ّوقد عرب عنهم العجيلي بالنجوم مرارا ، يف مواضع عديدة ، منها قوله 

عـذاب كـالنجوم أمـان وقد أوجدهم اهللا يف كل عـصر ومـصر ، ووجـودهم أمـان مـن ال« 
  )3(» ألهل السماء ، وما كان اهللا ليعذم وأنت فيهم ، وهو منهم وهم منه كما ورد 

   :وقال الشرباوي
ّوقد أكرم اهللا تعـاىل آل بيـت نبيـه بـأن جعـل فـيهم القطبانيـة ومـنهم اـدد علـى رأس « 

الس عنـد الكعبـة ـ فقـد قـال الرشـيد ملوسـى الكـاظم ـ وهـو جـ،ّكـل سـنة هلـذه األمـة أمـر دينهـا 
، ومــا  أنــا إمــام أهــل القلــوب وأنــت إمــام اجلــسوم:  فقــال لــه ؟أنــت الــذي تبايعــك النــاس ســرا

  :أحسن ما قيل 
  ملــــــــــــوك علــــــــــــى التحقيــــــــــــق لــــــــــــيس لغــــــــــــريهم

  
  ّمــــــــــــــــــــــــــــــن امللــــــــــــــــــــــــــــــك إال وزره وعقابــــــــــــــــــــــــــــــه  

  

  مشــــــــــــوس اهلــــــــــــدى مــــــــــــنهم ومــــــــــــنهم بــــــــــــدوره

  
  .)4(» أجنمـــــــــــــه مـــــــــــــنهم ومـــــــــــــنهم شـــــــــــــهابه و  

  

  :وقال الشبلنجي 
   :;وأليب احلسن بن جبري « 

  أحـــــــــــــب النـــــــــــــيب املـــــــــــــصطفى وابـــــــــــــن عمـــــــــــــه

  
  عليـــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــبطيه وفاطمـــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــرا  

  

ـــــــــــــت أذهـــــــــــــب اهللا عـــــــــــــنهم   هـــــــــــــم أهـــــــــــــل بي

  
ـــــــــــــق اهلـــــــــــــدى أجنمـــــــــــــا زهـــــــــــــراو     أطلعهـــــــــــــم أف

  

  مـــــــــــــواالم فــــــــــــــرض علـــــــــــــى كــــــــــــــل مــــــــــــــسلم

  
)5(» حــــــــــبهم أســــــــــىن الــــــــــذخائر لألخــــــــــرى و  

  

  

__________________  
  .خمطوط ـ الصراط السوى) 1(
  .144 ـ 143اإلحتاف حبب االشراف ) 2(
  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 3(
  .20اإلحتاف حبب االشراف ص ) 4(
  .115/ نور األبصار ) 5(
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   :8وقال احلمزاوي يف ذكر فاطمة بنت احلسني 
ّويعجبين مدحا يف حضرا وآل البيت على العموم ، الذين شيدوا الدين وصـاروا يف « 

ول اهلمــام الفاضــل االمــام الكامــل ولــدنا الــشيخ أمحــد املــالكي لقبــا قــ: االهتــداء ــم كــالنجوم 
  .)1(» .  ..الشافعي مذهبا األبياري بلدا

__________________  
  .99/ مشارق األنوار ) 1(
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قوله مالة والــسالومــن األحاديــث الدالــة علــى وجــوب االقتــداء بأهــل البيــت علــيهم الــص
6:   

ّمن سره أن حيىي حيايت وميوت ممايت ، ويسكن جنة عـدن غرسـها ريب ، فليـوال عليـا « 
  .».  ..ّمن بعدي وليوال وليه ، وليقتد باألئمة من بعدي

  :وهذا احلديث رواه مجع من كبار احلفاظ واألئمة 
  : 7قال احلافظ أبو نعيم برتمجة علي 

بـن حممـد بـن ا حممد بن جعفر بن عبـد الـرحيم ، نـا أمحـد حدثنا حممد بن املظفر ، ن« 
، نـا عبـد الـرمحن بـن عمـران بـن أيب ليلـى أخـو حممـد ابـن عمـران ، ] سـليم [ يزيد بن سـليمان 

نا يعقوب بن موسى اهلامشي ، عن ابن أيب رواد ، عن إمساعيل بن أمية ، عن عكرمة عن ابن 
ّمــن ســره أن حيــىي حيــايت وميــوت ممــايت ،  :ّلم ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســ: عبــاس قــال 

ويسكن جنة عدن غرسها ريب ، فليوال عليا من بعدي وليـوال وليـه وليقتـد باألئمـة مـن بعـدي 
[ ّويـــل للمكـــذبني لفظهـــم ] و [ ، فـــإم عـــرتيت ، خلقـــوا مـــن طينـــيت ، رزقـــوا فهمـــا وعلمـــا ، 

  .)1(» ال أنا هلم اهللا شفاعيت فيهم صليت ، ] للقاطعني [ من أميت ، القاطعني ] بفضلهم 
  .»عن ابن عباس كذلك ) منقبة املطهرين (  رواه يفو
  :قال الرافعي ما نصه و

__________________  
  .86 / 1حلية األولياء ) 1(
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ّقـدم قـزوين وحـدث ـا عـن سـليمان بـن . احلسن بن محـزة العلـوي الـرازي أبـو طـاهر « 
 محزة العلـوي ثنا أبو طاهر احلسن بن: العجلي فقال أمحد ـ روى عنه أبو مضر ربيعة بن علي 

ـــ قــدم علينــا قــزوين ســنة أربــع وأربعــني وثالمثائــة ـ ثنــا ســليمان ابــن أمحــد ، ثنــا عمــر بــن حفــص 
السدوسي ، ثنا إسحاق بن بشر الكاهلي ، ثنا يعقوب ابن املغرية اهلامشي ، عن ابـن أيب رواد 

ّاس قال قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عن إمساعيل بن أمية ، عن عكرمة عن ابن عب ّ: 
ّمن سره أن حيىي حيايت وميوت ممايت ويدخل جنة عدن فليـوال عليـا مـن بعـدي ، وليقتـد بأهـل 
بييت من بعدي ، فإم عرتيت ، خلقـوا مـن طينـيت ورزقـوا فهمـي وعلمـي ، فويـل للمكـذبني مـن 

  .)1(» أميت ، ال أنا هلم اهللا شفاعيت 
  .افظ أيب نعيم بلفظه املتقدم بسندمها عن احل)3( والكنجي )2(ين رواه احلمويو
  .)4(رواه املتقي عن الطرباين يف الكبري والرافعي عن ابن عباس كما تقدم و
  .)5(الشيخ عبد احلق الدهلوي ذكره و
  .)6(رواه القندوزي البلخي عن أيب نعيم واحلمويين و

 االمـام األجـل وأخربنـا« : اخلـوارزمي بقولـه ما رواه أبو املؤيد املوفق بـن أمحـد  :شاهده 
أخربنــا االمــام الزاهــد أبــو حممــد : أخــي مشــس األئمــة أبــو الفــرج حممــد بــن أمحــد بــن املكــي قــال 

حـدثنا االمـام الـسيد األجـل املرشـد بـاهللا أبـو احلـسن حيـىي : إمساعيل بن علي بـن إمساعيـل قـال 
لـــي ابـــن حممـــد بـــن يوســـف الـــواعظ بـــن أخربنـــا أبـــو طـــاهر حممـــد بـــن ع: بـــن املوفـــق بـــاهللا قـــال 

  أخربنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن : العالف قال 
__________________  

  .التدوين) 1(
  .53 / 1: فرائد السمطني ) 2(
  .214كفاية الطالب ) 3(
  .89 / 13كنز العمال ) 4(
  .رجال املشكاة. حتقيق االشارة) 5(
  .126ينابيع املودة ) 6(



 335 .................................................................من احاديث االقتداء بأهل البيت 

أبــو حممــد القاســم بــن جعفــر بــن حممــد ابــن أخربنــا : روف بــابن ســليم قــال حممــد بــن محــاد املعــ
حدثين جعفر بـن حممـد عـن أبيـه حممـد : عبد بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب ، قال 

مسعــت : بــن علــي البــاقر عــن أبيــه علــي بــن احلــسني بــن علــي عــن أبيــه احلــسني الــشهيد قــال 
ـــة الـــيت ّمـــن أحـــب أن حيـــىي :  يقـــول 6جـــدي رســـول اهللا  حيـــايت وميـــوت ممـــايت ، ويـــدخل اجلن

وعــدين ريب فليتــول علــي بــن أيب طالــب وذريتــه الطــاهرين ، أئمــة اهلــدى ومــصابيح الــدجى مــن 
  .)1(» بعده ، فإم لن خيرجوكم من باب اهلدى إىل باب الضاللة 

  :يشهد به أيضا ما رواه احلافظ الطربي يف ذيل تارخيه قال و
ثنـا حيــىي  :د بـن أشـكاب قــال ثنـا أمحــ:  أبـان املـصري قــال حـدثين زكريـا بــن حيـىي بــن« 

بن يعلى احملاريب عن عمار بن رزين الضيب ، عن أيب إسحاق اهلمداين عـن زيـاد بـن مطـرف ، 
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول : قال  مـن أحـب أن حيـىي حيـايت وميـوت ميتـيت : ّ

ا غرســها يف جنــة اخللــد فليتــول علــي بــن أيب ويــدخل اجلنــة الــيت وعــدين ريب قــضبانا مــن قــضبا
طالب وذريته من بعده ، فإم لن خيرجـوكم مـن بـاب هـدى ، ولـن يـدخلوهم يف بـاب ضـاللة 

«.  
 ، وهـــي كافيـــة :وهـــذه األحاديـــث اليـــسرية قطـــرة مـــن حبـــار فـــضائل العـــرتة الطـــاهرة 

ســقوط األحاديــث لثبــوت إمــامتهم وخالفــتهم ، وبطــالن كلمــات املعانــدين واملبغــضني هلــم ، و
املوضــوعة الـــيت يــستدلون ـــا يف مقابلــة حـــديث الثقلــني ، وحـــديث الــسفينة ، واحلمـــد هللا رب 

  .العاملني
__________________  

  .34املناقب ) 1(
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  ختامه مسك 
ورأينا من املناسب ان خنتم الكتاب ذا احلديث الشريف الوارد عن النيب يف فـضل آلـه 

مـــا رواه مجاعـــة مـــن احلفـــاظ مـــنهم احلـــافظ الكنجـــي والم ، وهاألطيـــاب علـــيهم الـــصالة والـــس
  : قال 2الشافعي بسنده عن أيب ذر الغفاري 

ّقــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم «  ّتــــرد علــــي رأيــــة أمــــري املــــؤمنني وإمــــام الغــــر : ّ
مـا خلفتمـوين يف الثقلـني : احملجلني ، فأقوم فآخذ بيده ، فيبيض وجهه ووجوه أصحابه وأقول 

ردوا : ـــ فــأقول  ّتبعنــا األكــرب وصــدقناه وآزرنــا األصــغر ونــصرناه وقاتلنــا معــه:  فيقولــون ؟ديبعــ
ّرواء مرويني ، فيشربون شربة ال يظمئون بعدها ، وجه إمـامهم كالـشمس الطالعـة ، ووجـوههم 

  .)1(» كالقمر ليلة البدر ، أو كأضواء جنم يف السماء 
ّارة مــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ويف هــذا اخلــرب بــشارة ونــذ« : قــال الكنجــي  أمــا  :ّ

البـــشارة فلمـــن آمـــن بـــاهللا عـــز وجـــل ورســـوله وأحـــب أهـــل بيتـــه ، وأمـــا النـــذارة فلمـــن كفـــر بـــاهللا 
وهو بشارة ملـن . ورسوله وأبغض أهل بيته وقال ما ال يليق م ، وراى رأي اخلوارج والنواصب

ـــه يـــرد احلـــوض ويـــشرب منـــه فـــال يظمـــأ أ بـــدا ، والظمـــأ هـــو عنـــوان دوام أحـــب أهـــل بيتـــه ، وأن
العطــش وحرمــان دخــول جنــة املــأوى ، وأمــا الــثقالن فأحــدمها كتــاب اهللا عــز وجــل ، واآلخـــر 

   ، ومها:عرتة النيب وأهل بيته 
__________________  

:  واحلـاكم يف املـستدرك وفيـه 188 واملناوي يف كنوز احلقـائق 131 / 9اهليثمي يف جممع الزوائد : وممن رواه ) 1(
كـــذا يف هـــامش كفايـــة الطالـــب ط . 457 / 2أخرجـــه ابـــن أيب شـــيبة ورجالـــه ثقـــاة وابـــن عبـــد الـــرب يف االســـتيعاب 

  .النجف األشرف
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  .)1(» أجل الوسائل وأكرم الشفعاء عند اهللا عز وجل 
وقد روي بتمامه عـن » الرايات اخلمس « وال خيفى أن هذا احلديث قسم من حديث 

ـــة مـــن كتـــاب  يف 6أيب ذر عـــن رســـول اهللا  لكـــن ) اليقـــني ( البـــاب التاســـع والـــستني بعـــد املائ
اختـصره ، فـرواه ـذا الـسياق  ـ أو غـريه مـن مـشايخ احلـديث مـن أهـل الـسنة ـ احلافظ الكنجـي

  .الوجيز
يكفي لظهـور احلـق وزهـوق الباطـل ، وال يبقـى بعـده شـك يف وجـوب  ـ مع ذلك ـ لكنه

يــــع اجلهــــات ، وثبــــوت إمــــامتهم العامـــــة  يف مجيــــع األمــــور ومــــن مج:متابعــــة أهــــل البيــــت 
  . ، وأن العاقبة ملن قال بذلك دون غريهم6وخالفتهم املطلقة عن رسول اهللا 

  حبــديث الــسفينة7هــذا آخــر الكــالم يف إثبــات امامــة أمــري املــؤمنني ) : قــال املــيالين ( 
مثالــه ممــا حيــب واحلمــد هللا علــى إمتامــه ، ونــسأله تعــاىل أن يتقبــل هــذا العمــل وأن يوفقنــا أل. ..

  . ..ويرضى مبحمد وآله الطاهرين
__________________  

  .77 ـ 76كفاية الطالب ) 1(
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