
  





  





   إهداء
  الى حامل لواء االمامة الكبرى والخالفة العظمى 

  أرواحنا فداه ّولى العصر المهدى المنتظر الحجة ابن الحسن العسكري

يا أيـها اْلعزيز مسنا وأهلنا الضر   ََ ْ َ ََ َ ُ ِ َ َ   
َوجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا اْلكيل  ْ َ ََ ِ ٍََْ ْ ُ ٍ َ ِِ ْ ِ َ  

ِوتصدق علينا إ َْ َْ  َ َن اهللا يجزي اْلمتصدقين ََ ِ  َ َ ُ ِ ْ َ َ   
  علي





  حديث النور
  :ومن ألفاظه 

كنت انا وعلي بن اىب طالب بني يدي اهللا عز وجل قبل ان خيلق آدم باربعـة آالف « 
  .عالم ، فلما خلق آدم قسم ذلك النور جزءين ، فجزء انا وجزء علي

  أخرجه امحد





  كلمة المؤلف 
ّهللا صلى اهللا عليهما وآهلما قبل هذا العامل ، وما فارقـه يف مل يفارق االمام علي رسول ا

  . ..هذا العامل ، ولن يفارقه بعده
ومــن النــور الــذي خلــق منــه .  .. مــن نــور7فقــد خلــق االمــام .  ..أمــا قبــل هــذا العــامل

  . ..فهما خملوقان من نور واحد.  ..النيب بالذات
ّ لــه ويركــع ، يقدســه ويــسبحهوكــان ذلــك النــور بــني يــدي اهللا ، مطيعــا لــه ، ســيجد ّ..  .

  . ..ّوكانت املالئكة تسبح بتسبيحه
مث خلـق اهللا .  ..وكان ذلك النور قبل أن خيلق آدم وسـائر املخلوقـات بـاآلالف الـسنني

وألجلــــه أمــــرت  . ..آدم حــــىت يــــسلكه فيــــه ، فينتقــــل يف األصــــالب واألرحــــام إىل هــــذا العــــامل
  . ..املالئكة بالسجود آلدم

  :امسه اسم النيب يف موطن من مواطن ذاك العامل ومل يفارق 
ّال إله إال اهللا حممد رسول اهللا أيدته بعلي « : فعلى العرش مكتوب  ّ ّ«.  

ّــحممد رسـول اهللا ، علــي بــن أيب طالــب أخــو رســول اهللا « : وعلـى بــاب اجلنــة مكتــوب 
«.  

  . ..وهكذا
   أن كان معهبعد ـ أنه كان معه.  ..ّفالكل يعلم.  ..وأما يف هذا العامل
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ّمنذ أن ولد ، وترىب يف حجـره ، وتعلـم منـه كـل شـيء  ـ يف األصالب الشاخمة واألرحام املطهرة ّ
.  ..والزمه يف الليل والنهار ويف السفر واحلضر ، ويف السهل واجلبـل.  ..، وشهد معه املواطن

  . ..بل كان نفسه
يــه ، حيمــل لوائــه ، ويــسقي وأمــا بعــد هــذا العــامل فهــو معــه يف درجتــه ، وأقــرب النــاس إل

  . ..الواردين حوضه
ّوهــذه كلهــا حقــائق صــدع ــا الــصادق األمــني ، الــذي مــا ينطــق عــن اهلــوى إن هــو إال 

  . ..وحي يوحى من رب العاملني
فهل يقاس به الذين خلقوا يف ظلمة الشرك ، وقضوا فيه شطرا مـن حيـام ، ومـاتوا يف 

م ، وهم يف اآلخرة يذادون عـن احلـوض ويـساقون إىل ظلمة الكفر واجلهل منقلبني على أعقا
  !.؟النار

  :لقد أجاد القائل 
  ّأىن ســـــــــــــــــــــــــــــــاووك مبـــــــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــــــاووك« 

  
  . »؟هـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــاووا نعلـــــــــــــــــــــي قنـــــــــــــــــــــربو  

  

  هذا الكتاب 
نفحـــات األزهـــار يف خالصـــة عبقـــات ( وهـــذا الكتـــاب هـــو اجلـــزء اخلـــامس مـــن كتابنـــا 

  . ..)حديث النور ( وموضوعه ) األنوار 
ّ وإن كان أقل شهرة واستدالال به من بعض األحاديث األخرى ، إال أنه وحديث النور

  . ..ال يقل عنها شأنا وداللة
 مـن 7ّبل إن هذا احلديث ميتـاز عـن تلـك األحاديـث بداللتـه علـى إمامـة أمـري املـؤمنني 

  :كلتا الناحيتني 

  داللته على االمامة بالنص  ـ 1
  املــؤمنني للرســول وإمامتــه مــن بعــدهففــي بعــض طــرق حــديث النــور تــصريح خبالفــة أمــري

  ّففي النبوة«  : يف بعضها 6يقول  ...
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  .»يف علي اخلالفة و
  .»ّفأخرجين نبيا وأخرج عليا وصيا «  :يف بعض طرقه يقول و

  داللته على االمامة بالمالزمة ـ 2
ّ بعــد النــيب ، ألن املالئكــة تعلمــوا التقــديس 7فحــديث النــور يــدل علــى أعلميــة االمــام 

ّالتحميــد والتهليــل هللا منهمــا كمــا يف بعــض ألفاظــه ، وألن األنبيــاء كلهــم اســتفادوا العلــم مــن و
  :ذلك النور الذي خلقا منه ، كما نص عليه بعض شراح قول البوصريي 

  ّوكلهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول اهللا ملــــــــــــــــــتمس

  
ـــــــــدمي    غرفـــــــــا مـــــــــن البحـــــــــر أو رشـــــــــفا مـــــــــن ال

  

وسائر األنبياء ، فمن كان الغاية مـن  من آدم 6 بعد النيب 7ويدل على أفضلية االمام 
  .خلقهم واملصدر لعلومهم وأنوارهم وكرامام يكون أفضل منهم ومتقدما عليهم

ــــدل علــــى عــــصمة االمــــام  ّســــرك ســــري ، وعالنيتــــك « :  ، ففــــي بعــــض ألفاظــــه 7وي ّ
ـــا منـــه ، حلمـــه « :  ويف بعـــضها .»عالنيـــيت ، وســـريرة صـــدرك كـــسريرة صـــدري  فعلـــي مـــين وأن

ّمه دمي ، فمن أحبه فبحيب أحبه ، ومن أبغضه فببغضي أبغضه حلمي ، ود ّ«.  
  .هذا بالنسبة إىل داللة هذا احلديث

ّفهو وارد من حديث عـدة مـن األصـحاب ، وعلـى رأسـهم سـيدنا أمـري .  ..وأما السند
عبــد الــرزاق بــن مهـــام : وأخرجــه مجــع غفــري مـــن أعــالم القــوم ، وعلــى رأســـهم .  ..7املــؤمنني 

وأمحــــد بــــن حنبــــل ، وأبــــو حــــامت الــــرازي ، وابــــن مردويــــه ، وأبــــو نعــــيم ، واخلطيــــب الــــصنعاين ، 
  .بأسانيد خمتلفة وطرق معتربة.  ..البغدادي ، وابن عساكر ، وابن حجر العسقالين

هذا بيان مـوجز ملوضـوع هـذا اجلـزء مـن الكتـاب ، وسـريى القـارئ الكـرمي تفـصيل ذلـك 
  ألدلة من السنةمن أوضح ا) حديث النور ( عن كثب ، وسيجد 
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النبويـــة الـــشريفة وأمتنهـــا يف الداللـــة ، ومـــن أقـــوى األحاديـــث يف بـــاب الفـــضائل واملناقـــب مـــن 
 ـ حيــث الــسند ، وبــذلك يكــون آخــذا بــاحلق ومتبعــا لــه ومعرتفــا مبــا يقولــه أهــل احلــق والــصدق

يقول بالتـايل وسـ.  ..7املستدلني حبديث النور على امامة أمـري املـؤمنني  ـ أعين الشيعة االمامية
  . ..ّكلمته يف حق املكذبني هلذا احلديث أو املنكرين داللته

 ويف غــضونه أحبــاث علميــة وحتقيقــات مثينــة وفوائــد عاليــة.  ..فهــذا موضــوع هــذا اجلــزء
...  

ــــسبيل ، وأن جيعــــل  واهللا أســــأل أن يوفقنــــا ملعرفــــة احلــــق واتباعــــه ، ويهــــدينا إىل ســــواء ال
  .نه مسيع جميبإ. أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي

  علي الحسيني الميالني



 

  كالم الدهلوي في الجواب 

  عن حديث النور
ّما رووا من أنه صلى اهللا عليه وسلم قال  ـ احلديث الثامن«  كنت أنا وعلي ابـن أيب  :ّ

ّطالــب نـــورا بـــني يــدي اهللا ، قبـــل أن خيلـــق آدم بأربعـــة آالف ســنة ، فلمـــا خلـــق اهللا آدم قـــسم  ّ
  .فجزء أنا وجزء علي بن أيب طالبذلك النور جزءين ، 

ّوهذا حديث موضوع بإمجـاع أهـل الـسنة ، ويف إسـناده حممـد بـن خلـف املـروزي ، قـال 
  .مرتوك مل خيتلف أحد يف كذبه: ّهو كذاب ، وقال الدار قطين : حيىي بن معني 

ّجعفــر بــن أمحــد ، وكــان رافــضيا غاليــا كــذابا وضــاعا ، : ويــروى مــن طريــق آخــر وفيــه  ّ ّ
  .ّأكثر ما يضع يف قدح األصحاب وسبهموكان 

وعلى تقدير صحته ، فإنه معارض مبا هـو أحـسن منـه يف اجلملـة ولـيس يف إسـناده مـن 
ّما رواه الشافعي بإسناده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  :ّام بالكذب وهو  كنت  :ّ

ا أنــا وأبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي بــني يــدي اهللا تعــاىل قبــل أن خيلــق  ّــآدم بــألف عــام ، فلم
خلق أسكننا ظهره ، ومل نزل ننتقل يف األصالب الطاهرة حىت نقلين اهللا تعاىل إىل صـلب عبـد 

  اهللا ، ونقل أبا بكر إىل صلب أيب قحافة ، ونقل 
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 .عمر إىل صلب اخلطاب ، ونقل عثمان إىل صلب عفـان ، ونقـل عليـا إىل صـلب أيب طالـب
ّألرواح جنـــود جمنـــدة مـــا تعـــارف منهـــا ائتلـــف ومـــا تنـــاكر منهـــا إن ا :احلـــديث املـــشهور ه ويؤيـــد

  .اختلف
ّوبعــد اللتيــا والــيت ، فــال داللــة هلــذا احلــديث علــى مــا يدعونــه ، ألن كــون ســيدنا األمــري 
ّشــريكا يف النـــور النبــوي ال يـــستلزم إمامتــه مـــن بعـــد النــيب صـــلى اهللا عليــه وســـلم ، فــال بـــد ملـــن  ّ ّ

بــني األمــرين وبياــا حبيــث ال تقبــل املنــع ، ودون ذلــك خــرط ّيــدعي ذلــك مــن إثبــات املالزمــة 
  .القتاد

ّوال كالم يف قرب نسب حضرة األمري من النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وإمنا الكـالم يف  ّ
ّاســتلزام القــرب النــسيب لالمامــة بــال فــصل ، ولــو كانــت القرابــة مبجردهــا تــستلزم االمامــة لكــان 

  .مه وصنو أبيه ، والعم أقرب من ابن العم شرعا وعرفاالعباس أوىل ا منه ، لكونه ع
إن العباس إمنا حرم منها لعدم نيله شيئا من نور عبـد املطلـب ، النتقالـه منـه : ولو قيل 

  .إىل عبد اهللا وأيب طالب دون غريمها من أبنائه
 ّإن كانت االمامة منوطة بشدة النـور وكثرتـه ، فـإن احلـسنني أوىل وأقـدم مـن علـي: قلنا 

ّباالمامة بعد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، الجتمـاع نـوري عبـد اهللا وأيب طالـب فيهمـا ، بينمـا  ّ
ّمل ينتقل إىل علي سوى نور أبيه أيب طالـب ، كمـا أن مـن املعلـوم أن نـور النـيب صـلى اهللا عليـه  ّ

  .)1(» ّوسلم أقوى من نور علي ، ومها جمتمعان يف احلسنني 

  :أقول 
ّروايـــة حــديث النــور إىل االماميــة فقـــط ، وادعــى إمجــاع أهـــل  ) الــدهلوي( لقــد نــسب 

الــسنة علــى كونــه موضــوعا ، وحنــن نكــشف النقــاب عــن كــذب هــذه الــدعاوى ، وعــن مــدى 
ّتعـــصب صـــاحبها وعنـــاده للحـــق وأهلـــه ، كمـــا فعلنـــا ذلـــك يف الـــدات الـــسابقة ، وســـيتجلى 

ّذلك لكل منصف يقف على ما تفوه به الرجل يف املقام كذل   ك ،ّ
__________________  

  .216 ـ 215: التحفة االثنا عشرية ) 1(
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  :وال بأس بأن نشري إىل ما يف كالمه باجياز ونقول 
أما نسبة رواية حديث النور إىل االمامية فقط كما هي ظـاهر كالمـه ، فربوايـة احلـديث 

 ، لــيعلم عــن مــشاهري علمــاء أهــل الــسنة الثقــات ، وجهابــذة أهــل احلــديث املعتمــدين عنــدهم
املال العلمي أن يف أهل السنة متعصبني ال يروقهم اإلذعان حىت بروايـة علمـاء طـائفتهم لـشيء 

ّوإال .  ..ّوليتم لنا االستدالل ذا احلديث وإلزام اخلصم بـه.  ..6من فضائل أهل بيت النيب 
ردة يف ّفــإن احلــديث مــروي يف كتــب االماميــة بطــرق معتــربة مستفيــضة ، كــسائر األحاديــث الــوا

  .شأن العرتة الطاهرة
وأما املناقشة يف سنده ، والقول بأنـه موضـوع بإمجـاع أهـل الـسنة ، فتتوقـف علـى متاميـة 

فبـبطالن .  ..دعوى احنصار روايته يف طريقني كما هو ظـاهر كالمـه ، مث تـضعيفهما كمـا زعـم
  . ..ّدعوى االحنصار املذكور ، والرد على تضعيف الطريقني على فرضه

بـل إن .  ..عارضـته مبـا رواه عـن الـشافعي فيـدفعها بطـالن هـذا اخلـرب روايـة ودرايـةوأما م
مــن .  ..متنــه ينــادي بوضــعه ، فــأين مــن مــات علــى الكفــر أو قــضى فيــه أكثــر عمــره أو شــطره

  . ..!؟عامل النور ، ومن النور الذي خلق منه النيب األطهر
ألن .  ..مــرض ويف عينــه عمــىّفــال يــشكك فيهــا إال مــن كــان يف قلبــه .  ..وأمــا داللتــه

ّاحلــديث صــريح يف أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم خلــق مــن نــور فأخرجــه اهللا عــز وجــل نبيــا ،  ّ
ّ من نفس ذاك النور فأخرجه وصيا ، فكمـا تفـرع علـى خلـق النـيب مـن نـور نبوتـه 7وخلق عليا 

  . ..ّتفرع على خلق علي من نوره وصايته وخالفته له
 األنبيـاء واملالئكـة فمـن سـواهم.  ..ته من مجيع اخلالئق بعد النـيبّوألنه صريح يف أفضلي

  !؟. ..ّومن ذا الذي يشك يف تعني األفضل لالمامة واخلالفة بعد النيب. ..
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وبطـالن دعاويـه واحـدة تلـو ) الـدهلوي ( سنكشف النقاب عن كذب مـزاعم .  ..نعم
ه علـى شـفا جـرف هـار ، فاـار األخرى بالتفصيل ، وسيظهر للقراء أن الرجل قد أسـس بنيانـ

  .واهللا املستعان.  ..به يف نار جهنم



 

  سند حديث النور
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عن طريـق بيـان  ـ فضال عن صحته ـ ّوحبثنا حول سند حديث النور يتكفل إثبات تواتره
 ، فنــذكر أوال أمســاء 6ّوصــول رواتــه يف كــل طبقــة حــدا يوجــب اليقــني بــصدوره عــن رســول اهللا 

.  .. نتبع ذلـك بـذكر رواتـه مـن التـابعني ، مث العلمـاء يف خمتلـف القـرونرواته من الصحابة ، مث
  :فهذه أوال 

  أسماء رواة حديث النور من الصحابة
  . سيدنا وموالنا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه الصالة والسالم]1[

  :وقد رواه من حديثه العلماء التالية أمساؤهم 
  .الصاحلاين ـ 1
  .الكالعي ـ 2
  .ّحممد بن جعفر  ـ3
  .الوصايب ـ 4
  .الواعظ اهلروي ـ 5
  .ّحممد صدر عامل ـ 6
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 ، وقـــد رواه مـــن حديثـــه 7 ســـيدنا أبـــو عبـــد اهللا احلـــسني بـــن علـــي بـــن أيب طالـــب ]2[
  :العلماء التالية أمساؤهم 

  .العاصمي ـ 1
  .اخلوارزمي ـ 2
  .املطرزي ـ 3
  .شهاب الدين أمحد ـ 4
  :من حديثه العلماء التالية أمساؤهم  سيدنا سلمان ، وقد رواه ]3[
  .أمحد بن حنبل ـ 1
  .عبد اهللا بن أمحد ـ 2
  .ابن املغازيل ـ 3
  .شريويه الديلمي ـ 4
  .النطنزي ـ 5
  .شهردار الديلمي ـ 6
  .اخلطيب اخلوارزمي ـ 7
  .ابن عساكر ـ 8
  .احلمويين ـ 9

  .الطاليب ـ 10
  .اهلمداين ـ 11
  .الكنجي ـ 12
  .الطربي ـ 13
  .الوصايب  ـ14
  .اهلروي ـ 15
  .ّحممد صدر عامل ـ 16

  : أبو ذر الغفاري ، وقد رواه من حديثه ]4[



 21 ............................................................................أمساء رواة حديث النور 

  .ابن املغازيل
  : جابر بن عبد اهللا األنصاري ، وقد رواه من حديثه ]5[

  .ابن املغازيل
  : عبد اهللا بن العباس ، وقد رواه من حديثه العلماء التالية أمساؤهم ]6[
  .ابن حبيب البغدادي ـ 1
  .النطنزي ـ 2
  .الكنجي ـ 3
  .احلمويين ـ 4
  .الزرندي ـ 5
  .شهاب الدين أمحد ـ 6
  .ّاجلمال احملدث ـ 7
  .احلمويين:  أبو هريرة ، وقد رواه من حديثه ]7[
  .العاصمي:  أنس بن مالك ، وقد رواه من حديثه ]8[

  أسماء رواة حديث النور من التابعين 
  :وقد روى هذا احلديث من التابعني 

  .:سيدنا االمام علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب ) 1(
  .وإمنا ذكرناه يف التابعني حسب اصطالح أهل السنة

  .82زاذان أبو عمر الكندي املتوىف سنة ) 2(
  .أبو عثمان النهدي) 3(
  .100 ، 98 ، 97سامل بن أيب اجلعد األشجعي املتوىف سنة ) 4(
  .126 األسدي املكي املتوىف سنة ّأبو الزبري حممد بن مسلم بن تدرس) 5(
  .107عكرمة بن عبد اهللا الرببري موىل ابن عباس املتوىف سنة ) 6(
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  .عبد الرمحن بن يعقوب اجلهين املدين) 7(
  .43 ، 24أبو عبيدة محيد بن أيب محيد الطويل البصري املتوىف سنة ) 8(

  أسماء رواة حديث النور من الحفاظ واألئمة
  .)241(لشيباين أمحد بن حنبل ا ـ 1
  .)277(ّأبو حامت حممد بن إدريس الرازي  ـ 2
  .)290(عبد اهللا بن أمحد بن حنبل  ـ 3
  .)410(ابن مردويه أبو بكر أمحد بن موسى االصبهاين  ـ 4
  .)1() 430(أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا االصبهاين  ـ 5
  .)463(ابن عبد الرب يوسف بن عبد اهللا النمري القرطيب  ـ 6
  .)463(اخلطيب البغدادي أمحد بن علي بن ثابت   ـ7
ّابن املغازيل أبو احلسن علي بن حممد بن الطيب اجلاليب  ـ 8 ّ)483(.  
  .)509(أبو شجاع شريويه بن شهردار الديلمي  ـ 9

  .ّأبو حممد العاصمي صاحب زين الفىت يف تفسري سورة هل أتى ـ 10
  . )550 سنة حدود( ّأبو الفتح حممد بن علي النطنزي  ـ 11
  .)558(أبو منصور شهردار بن شريويه الديلمي  ـ 12
  .)568(اخلطيب اخلوارزمي أبو املؤيد املوفق بن أمحد املكي  ـ 13
  .)571(ابن عساكر أبو القاسم علي بن احلسن الدمشقي  ـ 14
  .ّالصاحلاين نور الدين أبو حامد حممود بن حممد ـ 15
  .)610(بد السيد املطرزي أبو الفتح ناصر بن ع ـ 16
  .)617(ّأبو حممد قاسم بن احلسني اخلوارزمي  ـ 17

__________________  
  .تعلم روايته من اخلصائص العلوية للنطنزي كما سيأيت يف حمله) 1(
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  .)624(عبد الكرمي الرافعي القزويين  ـ 18
  .)634(الكالعي أبو الربيع سليمان بن موسى املعروف بابن سبع  ـ 19
  .)658(ّنجي حممد بن يوسف الشافعي الك ـ 20
  .)696(احملب الطربي أبو العباس أمحد بن عبد اهللا  ـ 21
  .)722(ّاحلمويين أبو املؤيد إبراهيم بن حممد  ـ 22
  .)743(شرف الدين الدركزيين الطاليب القرشي  ـ 23
  .)بضع ومخسني وسبعمائة ( ّالزرندي حممد بن يوسف  ـ 24
  .»گيسو دراز «  بـ سيين املعروفّحممد بن يوسف احل ـ 25
  .ّالسيد حممد بن جعفر املكي ـ 26
  .)785(اجلالل البخاري  ـ 27
  .السيد علي اهلمداين ـ 28
  .جالل الدين أمحد اخلجندي ـ 29
  .السيد شهاب الدين أمحد صاحب توضيح الدالئل ـ 30
  .)849(الشهاب الدولت آبادي امللقب مبلك العلماء  ـ 31
  .)852(دين أمحد بن علي املعروف بابن حجر العسقالين شهاب ال ـ 32
  .ّأمحد بن حممد احلايف احلسيين ـ 33
  .الوصايب ابراهيم بن عبد اهللا اليمين الشافعي ـ 34
  .)1() 1000(مجال الدين عطاء اهللا بن فضل اهللا الشريازي  ـ 35
  .شيخ بن علي العلوي اجلفري ـ 36
  .ّالواعظ اهلروي الشيخ حممد ـ 37
  .أمحد بن ابراهيم ـ 38
  .ّالسيد حممد ماه عامل ـ 39

__________________  
  .)926(كذا والصحيح ) 1(
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  .ّحممد صدر العامل ـ 40
  .)1156(حسان اهلند غالم علي آزاد  ـ 41

  حديث النور متواتر
 وحدها خري دليل علـى صـحة هـذا احلـديث وثبوتـه ، 7أن رواية أمري املؤمنني : وليعلم 

ولـذا جيـوز االكتفـاء ـا يف مقـام البحـث  ـ ووالـده) الـدهلوي ( كما صرح بذلك  ـ صومألنه مع
ومــع هــذا فــإن هــذا احلــديث متــواتر لروايــة ســبعة مــن الــصحابة إيــاه غــريه عليــه .  ..واالســتدالل

» ّمـروا أبــا بكـر فليـصل بالنــاس « ّالـصالة والـسالم ، وقـد قــال ابـن حجـر بالنــسبة إىل حـديث 
  :ما نصه 

لم أن هذا احلـديث متـواتر ، فإنـه ورد مـن حـديث عائـشة ، وابـن مـسعود ، وابـن واع« 
  .)1(» عباس ، وابن عمر ، وعبد اهللا بن زمعة ، وأيب سعيد ، وعلي بن أيب طالب ، وحفصة 

بل ادعى ابن حزم التواتر يف مسألة عدم جواز بيـع املـاء بنقـل أربعـة مـن الـصحابة قـائال 
:  

  .)2(» ّبة ، رضي اهللا عنهم ، فهو نقل تواتر ال حتل خمالفته فهؤالء أربعة من الصحا« 
  :عند اجلواب عن مطاعن أيب بكر ) الدهلوي ( وقال 

ومـا قيـل مــن أنـه أجــاب فاطمـة حبــديث مل يـروه غـريه ، كــذب حمـض ، ألنــه قـد جــاء « 
ء يف كتب أهل السنة مصححا من حديث حذيفة بن اليمان ، والزبري بـن العـوام ، وأيب الـدردا

، وأيب هريرة ، والعباس ، وعلي ، وعثمان ، وعبد الرمحن بن عـوف ، وسـعد بـن أيب وقـاص ، 
ّوهؤالء أجلة الصحابة وفيهم من بشر باجلنة ، وقد ّ  

__________________  
  .13 ـ الفصل الثالث من الباب األول ـ الصواعق احملرقة) 1(
  .كتاب البيوع ـ احمللى) 2(
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ّمــا حــدثكم بــه حذيفـــة « شهدي يف إظهــار احلــق عــن النــيب يف حذيفــة ّروى املــال عبــد اهللا املــ
وفيهم املرتضى علي املعصوم بإمجـاع الـشيعة والثقـة بإمجـاع أهـل الـسنة ، وال اعتبـار » ّفصدقوه 

  .يف هذا املقام برواية عائشة وأيب بكر وعمر
أن عمــر بــن اخلطــاب قــال  :أخــرج البخــاري عــن مالــك بــن أوس بــن احلــدثان النــصري 

علـي والعبـاس وعثمــان وعبـد الـرمحن بـن عــوف والـزبري بـن العــوام : مبحـضر مـن الـصحابة فــيهم 
تعلمـون أن رســول أ: ذي بإذنـه تقـوم الـسماء واألرض أنـشدكم بـاهللا الــ: وسـعد بـن أيب وقـاص 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم  اللهم نعـم ، مث أقبـل علـى :  قالوا ؟ّال نورث ما تركناه صدقة: قال : ّ
  .اللهم نعم:  قاال ؟أنشدكما باهللا هل تعلمان أن رسول اهللا قال ذلك: العباس وقال علي و

ّفثبت أن هذا احلديث قطعي الصدور كاآلية من القرآن ، فـإن روايـة الواحـد مـن هـؤالء 
 وال سـيما علـي املرتـضى املعـصوم لـدى ؟الذين ذكرت أمساؤهم تفيـد اليقـني فكيـف ـذا اجلمـع

  .)1(» صوم عندهم تساوي القرآن يف إفادة اليقني الشيعة ، ورواية املع
علــى ) الــذي أجيــب عنــه بالتفــصيل يف تــشييد املطــاعن ( ولنــا أن نــستدل ــذا الكــالم 

  :ّصحة حديث النور من وجوه 
تفيـد اليقـني  ـ وفيهم أبـو هريـرة ـ ّلقد صرح بأن رواية أحد هؤالء الصحابة املذكورين ـ 1

ّمبــا أن أبــا هريــرة مــن رواة هــذا احلــديث الــشريف ، فــإن حــديث كاآليــة مــن القــرآن العظــيم ، و
  .النور كاآلية القرآنية يف إفادة اليقني

إن مجيــع الوجــوه الــيت اســتدل ــا علــى إفــادة خــرب الــزبري وعبــد الــرمحن وســعد وأيب  ـ 2
  ـالدرداء وأمثاهلم للقطع واليقني ، هي بنفسها بل األقوى منهـا دليـل علـى إفـادة حـديث النـور

  .للقطع واليقني ـ الذي رواه أولئك الصحابة
  ومن املستفاد. 7لقد روى حديث النور االمام أمري املؤمنني  ـ 3

__________________  
  .274: التحفة الباب العاشر ) 1(



  نفحات األزهار.................................................................................. 26

أن روايتــه ألي حـــديث تفيــد ثبوتـــه وصــحته ، ويكـــون ذلــك احلـــديث ) الـــدهلوي ( مــن كــالم 
  .مساو للقرآن العظيم ـ إذن ـ يث النورمساويا لآلية القرآنية ، فحد

 مزيــة علــى ســائر الــصحابة يف 7صــريح يف أن ألمــري املــؤمنني ) الــدهلوي ( كــالم  ـ 4
أن مجاعــة مــن أهــل الــسنة : ّفــريده » املعــصوم لــدى الــشيعة « إفــادة روايتــه القطــع ، وأمــا قولــه 

 فاالعتقــاد .)لتفــسري  ا(و ) التحفــة ( ّيــصرحون أيــضا بعــصمته ومــنهم والــده كمــا يظهــر مــن 
  .بذلك ثابت لدى الفريقني

أقوى من روايـة أيب  ـ وفيهم علي وأبو هريرة ـ ظاهر كالمه أن رواية أولئك الصحابة ـ 5
علي وأبو هريرة أقـوى  ـ فيمن رواه ـ فإن حديث النور الذي رواه: بكر وعمر وعائشة ، وعليه 

  .مما يروونه
* * *  



 

  ءّنصوص روايات الحفاظ والعلما
  :ولنذكر نصوص روايات احلفاظ والعلماء املذكورين بالتفصيل فنقول .  ..هذا

1   

  رواية أحمد بن حنبل 
  : ّما نصه ) تذكرة اخلواص ( لقد جاء يف 

حـدثنا عبـد الـرزاق ، عـن معمـر ، : قـال أمحـد يف الفـضائل : حديث فيما خلق منه « 
  :6قـــال رســـول اهللا : ، قـــال عـــن الزهـــري ، عـــن خالـــد بـــن معـــدان ، عـــن زاذان عـــن ســـلمان 

كنت أنا وعلـي بـن أيب طالـب نـورا بـني يـدي اهللا تعـاىل قبـل أن خيلـق آدم بأربعـة آالف عـام ، 
ّفلما خلق آدم قسم ذلك النور جزءين    .فجزء أنا وجزء علي: ّ

  .)1(» خلقت أنا وعلي من نور واحد  :يف رواية و
__________________  

  .46/ تذكرة خواص األمة ) 1(
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  رجال الحديث 
ّورجـــال هـــذا الـــسند كلهـــم ثقـــات ومـــن رجـــال الـــصحاح ، فـــالطعن يف أحـــدهم يـــساوق 

ّإن روايـــات هـــؤالء معتـــربة يف كـــل : ّالطعـــن يف الـــصحاح وال ســـيما الـــصحيحني ، إال أن يقـــال 
 ، فتنقلـــب هنـــاك املـــدائح مطـــاعن ، والتوثيقـــات جروحـــا ، وال 7ّبـــاب إال بـــاب فـــضائل علـــي 

  . باهللاّحول وال قوة إال

  عبد الرزاق الصنعاني 
فقـد ذكرنـا ترمجتـه وآيـات عظمتـه وجاللتـه لـدى أهـل الـسنة وأربـاب ) عبد الرزاق ( ّأما 

مـا رحـل النـاس إىل أحـد « : ، فإنه الذي قالوا يف حقـه ) حديث التشبيه ( ّالصحاح يف جملد 
ّبعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل ما رحلوا إليه  ّ «)1(.  

ّلو ارتد عن اإلسالم عبد الرزاق مـا تركنـا حديثـه « : املقدسي عن حيىي بن معني وذكر 
«.  

رأيـــت أحـــدا أ: قلـــت ألمحـــد بـــن حنبـــل : بـــن صـــاحل وقـــال أمحـــد « : وقـــال املقدســـي 
  .ال:  قال ؟أحسن حديثا من عبد الرزاق

  .)2(» عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه : وقال أبو زرعة 
يف كـــالم » ابـــن تيميـــة « ردا علـــى » موســـى بـــن هـــالل « وقـــال الـــسبكي عنـــد توثيـــق 

ّ مل يكن يروي إال عن ثقة ، وقـد صـرح بـذلك اخلـصم يف الكتـاب الـذي ;وأمحد « : طويل  ّ
  إن: ّصنفه يف الرد على البكري ، بعد عشر كراريس منه ، قال 

__________________  
  .خمطوط ـ ين ، الكمالالصنعا ـ  ، األنساب211حوادث  ـ جاء ذلك يف مرآة اجلنان) 1(
  .خمطوط ـ الكمال) 2(
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ّالقــائلني بــاجلرح والتعــديل مــن علمــاء احلــديث نوعــان ، مــنهم مــن مل يــرو إال عــن ثقــة عنــده ، 
كمالــك ، وشــعبة ، وحيــىي بــن ســعيد ، وعبــد الــرمحن بــن مهــدي ، وأمحــد بــن حنبــل ، وكــذلك 

  .البخاري وأمثاله
ّ أن أمحــد ال يــروي إال عــن ثقــة ، وحينئــذ ال وقــد كفانــا اخلــصم ــذا الكــالم مؤنــة تبيــني

  .)1(» يبقى له مطعن فيه 

  معمر بن راشد
فقــد ذكرنــا ترمجتــه هنــاك كــذلك ، ونكتفــي يف هــذا املقــام مبــا ) معمــر بــن راشــد ( وأمــا 

  :ذكره الذهيب ، فإنه قال 
معمـر بـن راشـد أبـو عـروة األزدي مــوالهم ، عـامل الـيمن ، عـن الزهـري ومهـام ، وعنــه « 

مـات احلـسن ويل أربـع عـشرة . طلبـت العلـم سـنة: قـال معمـر . ندر وابن املبارك وعبد الرزاقغ
ّوقـــال أمحـــد ال تـــضم معمـــرا إىل أحـــد إال وجدتـــه يتقدمـــه ، كـــان مـــن أطلـــب أهـــل زمانـــه . ســـنة

تــــويف يف رمــــضان ســــنة ثــــالث . وقــــال عبــــد الــــرزاق مسعــــت منــــه عــــشرة آالف حــــديث. للعلــــم
  .)2(» ومخسني ومائة باليمن 

  الزهري 
  :ّفقد ذكرناه هناك أيضا ، وهذه كلمة احلافظ ابن حجر يف حقه ) الزهري ( وأما 

__________________  
  .11 ـ 10شفاء األسقام يف زيارة خري األنام ) 1(
وقـد أخـرج لـه الرتمـذي والنـسائي وابـن . 264 ـ 243 / 10 ، وانظر ذيب التهذيب 164 / 3الكاشف ) 2(

  .ماجة وأبو داود
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الزهـري ، وكنيتـه أبـو بكـر ، الفقيـه احلـافظ ، متفـق .  ..ّحممد بن مسلم بـن عبيـد اهللا« 
مــات ســنة مخــس وعــشرين ، وقيــل قبــل . علــى جاللتــه وإتقانــه ، وهــو مــن رؤس الطبقــة الرابعــة

  .)1(» ع . ذلك بسنة أو سنتني

  خالد بن معدان 
  :ّفإليك بعض الكلمات يف حقه ) خالد بن معدان ( وأما 
ولقـي سـبعني رجـال . يـروي عـن أيب أمامـة واملقـدام بـن معـدي كـرب«  : ابـن حبـان ـ 1

ّمن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وكنيتـه أبـو عبـد اهللا ، وكـان مـن خيـار عبـاد اهللا ّ..  .
  .)2( » 103 ويقال سنة 108 وقيل سنة 104مات سنة 
ّكــان يــسبح يف اليــوم : فقيــه كبــري ، ثبــت ، مهيــب ، خملــص ، يقــال «  :  ـ الــذهبي2

  .)3(» يرسل عن الكبار . 104أربعني ألف تسبيحة ، تويف سنة 
ّيعــد مــن الطبقــة الثالثــة مــن فقهــاء الــشامية بعــد الــصحابة ، وقــال «  :  ـ ابــن حجــر3
: ّـوقال يعقوب بن شيبة وحممد بـن سـعد وابـن جريـر والنـسائي . شامي تابعي ، ثقة: العجلي 

اعيــــل بــــن عيــــاش حــــدثنا عبــــدة بنــــت خالــــد بــــن معــــدان وأم ثقــــة ، وقــــال أبــــو مــــسهر عــــن إمس
ّأدركت سبعني رجال من أصحاب النـيب صـلى : الضحاك بنت راشد أن خالد بن معدان قال 

  .)4(» .  ..ّاهللا عليه وسلم

  زاذان الكندي 
  فهو من مشاهري التابعني ، أخرج عنه مسلم وأبو داود والرتمذي) زاذان ( وأما 

__________________  
  .رمز لرواية أصحاب الصحاح عنه» ع « . 207 / 2تقريب التهذيب ) 1(
  .349 / 5الثقات ) 2(
  .274 / 1الكاشف ) 3(
  . ، 3 / 118ذيب التهذيب 218 / 1تقريب التهذيب ) 4(
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  ) :الكاشف ( وقال الذهيب يف . والنسائي وابن ماجة يف صحاحهم
عــن علــي وابــن مــسعود وابــن . بــزاززاذان أبــو عمــرو الكنــدي مــوالهم الــضرير ال ـ ع« 

  . »108تويف . ثقة. عمر بن مرة واملنهال بن عمر: وعنه . مسع عمر: عمر ، ويقال 
يف بيـان أفـراد مـسلم مـن ) أمساء رجال الـصحيحني ( وأورده ابن القيسراين املقدسي يف 

ث كـــابن وقـــد ذكـــر ابـــن القيـــسراين يف مقدمـــة كتابـــه املـــذكور اتفـــاق حفـــاظ احلـــدي.  ..التفـــاريق
عــدي والــدار قطــين وابــن منــدة واحلــاكم وغــريهم مــن الــسابقني والالحقــني علــى أن مــن أخــرج 

ّثقـــة حجـــة عنـــد احلفـــاظ واألئمـــة ) زاذان ( فيكـــون .  ..عنـــه يف الـــصحيحني فهـــو ثقـــة حجـــة
  .املذكورين وغريهم

  سلمان 
لــه يف هــذا الــصحايب العظــيم فغــين عــن التعريــف والرتمجــة ، وقــد تــرجم ) ســلمان ( وأمــا 

  .وغريمها)  االستيعاب (و ) أسد الغابة ( راجع .  ..مجيع كتب تراجم الصحابة وغريها
سلمان الفارسي أبو عبـد اهللا يقـال مـوىل « : وإليك طرفا مما ذكره ابن عبد الرب برتمجته 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويعرف بسلمان اخلري ّ.. .  
: وذكر هشام بن حسان عن احلسن قـال . قشفاّوكان خريا فاضال حربا عدال زاهدا مت

ّكـان عطـاء سـلمان مخـسة آالف ، وكـان إذا خـرج عطـاؤه تـصدق بـه ويأكـل مـن عمـل يــده ، 
  .وكانت له عباءة يفرتش بعضها ويلبس بعضها

كان سـلمان يعمـل اخلـوص بيـده فيعـيش منـه : ذكر ابن وهب بن نافع عن مالك قال 
 يكــن لــه بيــت إمنــا كــان يــستظل باجلــدر والــشجر ، وإن ومل: قــال . ، وال يقبــل مــن أحــد شــيئا

مايل به حاجة ، فمـا زال بـه الرجـل وقـال :  فقال ؟أال أبين لك بيتا تسكن فيه: رجال قال له 
  :قال . فصفه يل: قال . إين أعرف البيت الذي يوافقك: له 
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أصـاما أبين لك بيتا إذا أنت قمت فيه أصـاب رأسـك سـقفه ، وإن أنـت مـررت فيـه رجليـك 
  .نعم ، فبىن له: قال . اجلدار

ّروي عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــن وجــوه أنــه قــال و لــو كــان الــدين بالثريــا لنالــه  :ّ
كـان : وروينا عن عائـشة أم املـؤمنني قالـت  .لناله رجال من فارس :يف رواية أخرى  و.سلمان

ّلسلمان جملس من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يتفـرد بـه ب الليـل ، حـىت كـاد بـه يغلبنـا علـى ّ
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ.  

ّروي مــن حــديث ابــن بريــدة عــن أبيــه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه قــال و أمــرين ريب  :ّ
ّحبــب أربعــة وأخــربين أنــه حيــبهم  وروى قتــادة عـــن  .علـــي وأبــو ذر الغفــاري واملقــداد وســلمان: ّ

  .يعين الفرقان واإلجنيل :قال قتادة . حب الكتابنيسلمان صا: خيثمة عن أيب هريرة قال 
حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا ابن املفسر ، حدثنا أمحد بـن علـي بـن سـعيد ، حـدثنا 
عثمان بن أيب شيبة ، حدثنا جرير عن األعمش عن عمرو بن مرة عـن أيب البخـرتي عـن علـي 

ّال ينــزف ، هــو منــا أهــل علــم علــم األول واآلخــر ، هــو حبــر : فقــال . أنــه ســئل عــن ســلمان :
  .البيت

ســلمان الفارســي  :يف روايــة زاذان عــن علــي قــال  و.هــذه روايــة أيب البخــرتي عــن علــي
ســلمان حــشي علمــا : وقــال كعــب األخبــار .  مث ذكــر مثــل أيب البخــرتي.مثــل لقمــان احلكــيم

  .وحكمة
 ، حدثنا ز ، حدثنا محاد بن سـلمة ، عـن ثابـت ، عـن معاويـة بـن قـرة: ذكر مسلم و

مــا : أن أبــا ســفيان أتــى علــى ســلمان وصــهيب وبــالل يف نفــر فقــالوا  :عــن عائــد بــن عمــرو 
تقولــون هــذا لــشيخ قــريش : فقــال أبــو بكــر . أخــذت ســيوف اهللا مــن عنــق عــدو اهللا مأخــذها

ّ وأتــى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال !وســيدهم يــا أبــا بكــر لعلــك أغــضبتهم ، لــئن كنــت : ّ
ال يا أبـا :  فقالوا ؟غضبتكميا إخوتاه أ : ، فأتاهم أبو بكر فقال أغضبتهم لقد أغضبت ربك

  .)1(بكر ، يغفر اهللا لك 
__________________  

ال يغفر اهللا : فقالوا « : ال خيفى أن يف أصل صحيح مسلم يف باب فضائل سلمان وبالل هذه الفقرة هكذا ) 1(
  »ال « حىت ال يتعلق » ال « بعد » بكر يا أبا « فرتى ابن عبد الرب قد زاد لفظة » لك يا أخي 
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  .2وله أخبار حسان وفضائل مجة 
تــويف ســلمان يف آخــر خالفــة عثمــان ، ســنة مخــس وثالثــني ، وقيــل بــل تــويف ســنة ســت 

تويف : وقال الشعيب . واألول أكثر واهللا أعلم. وثالثني يف أوهلا ، وقيل بل تويف يف خالفة عمر
  .باملدائنسلمان يف علية أليب قرة الكندي 

  .»وروى عنه من الصحابة ابن عمر ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، وأبو الطفيل 
فاحلمد هللا على ظهور بطالن خرافات أهل الزور ، وثبوت صـحة حـديث النـور كـالنور 

ولقــد صــدق اهللا تعــاىل . ّعلــى شــاهق الطــور ، ولكــن مــن مل جيعــل اهللا لــه نــورا فمالــه مــن نــور
 فإنها (حيث قال  ِال تـعمى األبصار ولكن تـعمى اْلقلوب التي في الصدور َِ ُ  ُِ ِِ ُ ُ َ َ ُ َْ َْ َْ َْ ْ(.  

  ترجمة أحمد بن حنبل 
فهو االمـام العظـيم والـركن الـركني ، وأحـد شـيوخ اإلسـالم عنـد ) أمحد بن حنبل ( وأما 

أهــل الـــسنة مـــن الـــسابقني والالحقـــني ، وقـــد أوردنـــا شـــطرا مـــن كلمـــام يف حقـــه ، ونبـــذة مـــن 
عـن طائفـة كبـرية مـن أمهـات ) حـديث التـشبيه ( ضائل واملكارم اليت ذكروهـا لـه ، يف قـسم الف

  :مصادرهم ، ومن أشهر مؤلفام ومصنفام ، أمثال 
  .الثقات البن حبان ـ 1
  .حلية األولياء أليب نعيم االصبهاين ـ 2
  .اإلكمال لألمري ابن ماكوال ـ 3
  .األنساب أليب سعد السمعاين ـ 4
__________________  

ألن  ؟وملــا ذا صــدر منــه هــذا التحريــف.  ..حــىت ال يلــزم التكــرار املستبــشع» يــا أخــي « وحــذف » يغفــر « بلفــظ 
  173 / 7: احلديث هذا صريح يف أن أبا بكر أغضب اهللا تعاىل بإغضاب سيدنا سلمان راجع 
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  .وفيات األعيان البن خلكان ـ 5
  .ذيب األمساء واللغات للنووي ـ 6
  .املختصر يف أخبار البشر أليب الفداء األيويبـ  7
  .تذكرة احلفاظ للذهيب ـ 8
  .العرب يف خرب من غرب للذهيب ـ 9

  .مرآة اجلنان لليافعي ـ 10
  .تتمة املختصر يف أخبار البشر البن الوردي ـ 11
  .رجال املشكاة للخطيب التربيزي ـ 12
  .ذيب التهذيب البن حجر العسقالين ـ 13
  .ريب التهذيب البن حجر العسقالينتق ـ 14
  .طبقات الشافعية للسبكي ـ 15
  .طبقات احلفاظ جلالل الدين السيوطي ـ 16
  .شرح املواهب اللدنية للزرقاين ـ 17

  .وغريها من املعاجم الرجالية وكتب احلديث املعتربة لدى القوم
مـن أوالد عبـادة وهـو  ـ ّولعل من أجلى مدائحه ما ذكره النووي عن إبراهيم بـن احلـارث

ال « :  فقـال بـشر !لـو أنـك قمـت وقلـت مبـا قـال أمحـد: أنـه قيـل لبـشر احلـايف  ـ بـن الـصامت
  .)1(» أقدر على هذا األمر ، إن أمحد قام مقام األنبياء 

قــال يل ابــن املــديين بالبــصرة بعــد « : ومــا ذكــره عبــد احلــق الــدهلوي عــن امليمــوين قــال 
فعجبـت مـن هـذا وأبـو بكـر قـد قـام . د يف اإلسالم ما قـام أمحـديا ميموين ، ما قام أح: احملنة 

» إن أبــا بكــر وجــد أنــصارا ، وإن أمحــد مل جيــد ناصــرا :  قــال ؟بــأي شــيء: يف الــردة ، قلــت 
)2(.  

__________________  
  .1 / 110ذيب األمساء واللغات ) 1(
  .ترمجته ـ رجال املشكاة) 2(
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  .؟يب بكرأال يستفاد من هذا تفضيل أمحد على أ
  :برتمجته ) سري أعالم النبالء ( وهذه مقتطفات مما جاء يف 

أحـــد األئمـــة .  ..االمـــام أمحـــد بـــن حنبـــل ، هـــو االمـــام حقـــا وشـــيخ اإلســـالم صـــدقا« 
أحفــظ عــن أبيــك مــسألة : أنبــأ عبــد اهللا بــن أمحــد مسعــت ســفيان بــن وكيــع يقــول .  ..األعــالم

ّيــروى عــن النــيب صــلى اهللا عليــه : كــاح فقــال ســئل عــن الطــالق قبــل الن، مــن حنــو أربعــني ســنة 
فـسألت أيب عـن  .ّوسلم وعن علـي وابـن عبـاس ونيـف وعـشرين مـن التـابعني ، مل يـروا بـه بأسـا

  .صدق كذا قلت: ذلك ، فقال 
مسعت أبا بكر بن أيب شـيبة يقـول : وحفظت أين مسعت أبا بكر بن محاد يقول : قال 

  ؟من أين قلت: ال يقال ألمحد بن حنبل : 
كنــت عنــد وكيــع ، فجــاءه : أبــا إمساعيــل الرتمــذي يــذكر عــن ابــن منــري قــال : ومسعــت 

هاهنــا رجــل بغــدادي يــتكلم يف : مــن أصــحاب أيب حنيفــة فقــالوا لــه  ـ أو قــال مجاعــة ـ رجــل
فقـال . هـذا هـو: بعض الكوفيني ، فلم يعرفه وكيع ، فبينا حنـن إذ طلـع أمحـد بـن حنبـل فقـالوا 

عبـــد اهللا ، فـــأفرجوا فجعلـــوا يـــذكرون عـــن أيب عبـــد اهللا الـــذي ينكـــرون ، هاهنـــا يـــا أبـــا : وكيـــع 
ّوجعـــل أبـــو عبـــد اهللا حيـــتج باألحاديـــث عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم هـــذا : فقـــالوا لوكيـــع . ّ

ليس القـول :  مث قال ؟رجل يقول قام رسول اهللا أيش أقول له: فقال . حبضرتك ترى ما يقول
  .خدعك واهللا البغدادي:  ، فقام القوم بوكيع ّإال كما قلت يا أبا عبد اهللا
  .رأيت أبا عبد اهللا كأن اهللا مجع له علم األولني واآلخرين: وقال إبراهيم احلريب 

  .ما رأيت أحدا أعلم بفقه احلديث ومعانيه من أمحد: وعن رجل قال 
كنــت أجــالس أمحــد وابــن معــني ونتــذاكر ، : أمحــد بــن ســلمة مسعــت ابــن راهويــه يقــول 

  .ّ فيسكتون إال أمحد؟ ما تفسريه؟ما فقهه: ول فأق
  .كان أمحد قد كتب الرأي وحفظها مث مل يلتفت إليها: قال أبو بكر اخلالل 
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ـاين أمحـد أن : سـألنا وكيعـا عـن خارجـة بـن مـصعب ، فقـال : قال إبراهيم بن مشاس 
  .ّأحدث عنه

د اخلـــالل  وكيعـــا وحفـــص بـــن مسعـــت : أنبـــأ إبـــراهيم بـــن مشـــاس : ّـــقـــال العبـــاس بـــن حمم
  .يعنيان أمحد بن حنبل. ما قدم الكوفة مثل ذاك الفىت: غياث يقوالن 
يـا : إن أمحـد أتـى حـسينا اجلعفـي بكتـاب كبـري يـشفع يف أمحـد ، فقـال حـسني : وقيـل 

ّأبا عبد اهللا ال جتعل بيين وبينك منعما ، فليس حتمل علي بأحد إال وأنت أكرب منه ّ.  
نبــأ خـضر املــروزي بطرسـوس ، مسعــت ابـن راهويــه مسعـت حيــىي أنبــا املـروزي ، أ: اخلـالل 
  .أمحد بن حنبل إمامنا: بن آدم يقول 

: ّــأنبــأ حممد بــن علــي ، ثنــا األثــرم ، حــدثين بعــض مــن كــان مــع أيب عبــد اهللا : اخلــالل 
أــم كــانوا جيتمعــون عنــد حيــىي بــن آدم فيتــشاغلون عــن احلــديث مبنــاظرة أمحــد حيــىي بــن آدم ، 

  .ت بينهما ، وكان حيىي بن آدم واحد أهل زمانه يف الفقهويرتفع الصو
رأيـت أيب مكرمـا ألمحـد بـن : ّأنبأ املروزي مسعت حممد بن حيىي القطان يقـول : اخلالل 

  .حديثه ـ أو قال ـ حنبل ، لقد بذل له كتبه
مـا قـدم علينـا مثـل هـذين ، أمحـد بـن حنبـل وحيـىي : قال حيىي القطان : وقال القواريري 

ّوما قدم علي من بغداد أحب إيل من أمحد بن حنبل. نيبن مع ّ.  
ّشق على حيىي بـن سـعيد يـوم خرجـت مـن : مسعت أيب يقول : وقال عبد اهللا بن أمحد 

  .البصرة
: مسعـــت عبـــد الـــرمحن بـــن مهـــدي ذكـــر اصـــحاب احلـــديث فقـــال : عمـــرو بـــن العبـــاس 

مـن أراد أن : ابـن مهـدي فأقبـل أمحـد ، فقـال : قـال . أعلمهم حبديث الثـوري أمحـد بـن حنبـل
  .ينظر إىل ما بني كتفي الثوري فلينظر إىل هذا

  عنيت حبديث سفيان حىت كتبته عن رجلني ،: قال أمحد : قال املروزي 
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ّحــىت كلمنــا حيــىي بــن آدم فكلــم لنــا األشــجعي ، فكــان خيــرج إلينــا الكتــب فنكتــب مــن غــري أن  ّ
  .نسمع

  . ذكرت به سفيانّما نظرت إىل أمحد إال: وعن ابن مهدي قال 
خـالف وكيـع ابـن مهـدي يف حنـو مـن سـتني : مسعت أيب يقول : قال عبد اهللا بن أمحد 

  .حديثا من حديث سفيان ، فذكرت ذلك البن مهدي وكان خيفيه عين
ّالرجل بغدادي مـن تعـدون عنـدكم اليـوم مـن : مسعت أبا عاصم يقول : عباس الدوري 

نبــــل وحيــــىي بــــن معــــني وأبــــو خيثمــــة والعيطــــي عنــــدنا أمحــــد بــــن ح:  قــــال ؟أصــــحاب احلــــديث
قــد رأيــت مجيــع : ّوالــسويدي ، حــىت عدلــه مجاعــة بالكوفــة أيــضا وبالبــصرة ، فقــال أبــو عاصــم 

  .يعين أمحد بن حنبل. من ذكرت ، وجاءوا إيل ، ومل أر مثل ذاك الفىت
 ّما باملصرين رجل أكرم علـي: مسعت أبا الوليد الطيالسي يقول : قال شجاع بن خملد 

  .من أمحد بن حنبل
سل أمحد بن حنبـل مـا يقـول يف مـسألة كـذا ، : وعن سليمان بن حرب أنه قال لرجل 

  .فإنه عندنا إمام
  .ما رأيت أحدا أفقه وال أورع من أمحد بن حنبل: وقال عبد الرزاق 

  .قال هذا وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج: قلت ) : قال الذهيب ( 
  .ما قدم الكوفة مثل أمحد: وقال حفص بن غياث 

  .إن عاش أمحد سيكون حجة على أهل زمانه: وقال اهليثم بن مجيل احلافظ 
وإذا  ـ يعـين أمحـد بـن حنبـل ـ خـري أهـل زماننـا ابـن املبـارك مث هـذا الـشاب: وقـال قتيبـة 

رأيــت رجــال حيــب أمحــد فــاعلم أنــه صــاحب ســنة ، ولــو أدرك عــصر الثــوري واألوزاعــي والليــث 
  .إىل كبار التابعني:  قال ؟تضم أمحد إىل التابعني: فقيل لقتيبة . ّملقدم عليهملكان هو ا

: ّرأيـــت ببغـــداد شـــابا إذا قـــال أنبـــأ قـــال النـــاس كلهـــم : قـــال يل الـــشافعي : قـــال املـــزين 
  .أمحد بن حنبل:  قال ؟ومن هو: قلت . صدق
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جـال أفـضل ّخرجت من بغداد فما خلفت ـا ر: مسعت الشافعي يقول : وقال حرملة 
  .وال أعلم وال أفقه وال أتقى من أمحد بن حنبل

مــــا رأيــــت أعقــــل مــــن امحــــد وســــليمان بــــن داود : قــــال يل الــــشافعي : وقــــال الزعفــــراين 
  .اهلامشي

تعــال حــىت : حــدثين أيب قــال يل أمحــد بــن حنبــل : ّــوقــال حممد بــن إســحاق بــن راهويــه 
ومــا رأى الــشافعي مثــل أمحــد بــن : قــال أيب . أريــك مــن مل تــر مثلــه ، فــذهب يب إىل الــشافعي
  .يريد احملنة. حنبل ، ولو ال أمحد وبذل نفسه لذهب اإلسالم

  .أمحد حجة بني اهللا وبني خلقه: وروي عن إسحاق بن راهويه قال 
أمحـد أفـضل عنـدي مـن سـعيد : مسعت علي بن املديين يقول : ّوقال حممد بن عبدويه 

  .راءبن جبري يف زمانه ، ألن سعيدا كان له نظ
  .ّأعز اهللا الدين بالصديق يوم الردة وبأمحد يوم احملنة: وعن ابن املديين قال 

  .وذكر احلكاية. أمحد بن حنبل وهو أفقههم: انتهى العلم إىل أربعة : وقال أبو عبيد 
ّإين ألتـــزين بـــذكر أمحـــد ، ومـــا رأيـــت رجـــال أعلـــم بالـــسنة منـــه وقـــال : وقـــال أبـــو عبيـــد  ّ

ّشبهت أمحد بن حنبل إال بابن املبارك ، يف مسته وتقاهما : احلسن بن الربيع  ّ.  
كنـا يف جملـس فيـه حيـىي بـن معـني وأبـو : ّأنبأ حممد بن احلسني األمناطي قـال : الطرباين 

وكثـرة الثنـاء :  فقـال حيـىي !فبعض هذا: فقال رجل . خيثمة فجعلوا يثنون على أمحد بن حنبل
  . ما ذكرنا فضائله بكماهلا لو جلسنا بالثناء عليه!على أمحد تستنكر

  .ما رأيت مثل أمحد: وروى عباس عن ابن معني قال 
حـضرت أبـا ثـور  :وقـال املـروزي . كان أمحد بن حنبل من أعالم الدين: وقال النفيلي 

  .قال أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل شيخنا وأمامنا فيها كذا وكذا: سئل عن مسألة فقال 



 39 .................................................................................سند حديث النور 

ّدث هللا إال ثالثـة ما رأيـت مـن حيـ: وقال ابن معني  يعلـى بـن عبيـد والعيـين وأمحـد بـن : ّ
  .حنبل

  .أرادوا أن أكون مثل أمحد ، واهللا ال أكون مثله أبدا: وقال ابن معني 
  .ّما رأيت مثل أمحد وال أشد منه قلبا: وقال أبو خيثمة 

 !أنا أسأل عن أمحـد ابـن حنبـل: مسعت بشر بن احلارث يقول : وقال علي بن خشرم 
  .د دخل الكري فخرج ذهبا أمحرإن أمح

لـــو أنـــك : قـــال أصـــحاب بـــشر احلـــايف لـــه حـــني ضـــرب أيب : وقـــال عبـــد اهللا بـــن أمحـــد 
  .تريدون أن أقوم مقام األنبياءأ:  فقال !إين على قول أمحد: خرجت فقلت 

دخلـــت علـــى ذي النـــون الـــسجن : ّالقاســـم بـــن حممـــد الـــصائغ ، مسعـــت املـــروزي يقـــول 
  . يعين أمحد بن حنبل؟ شيء حال سيدناّأي: وحنن بالعسكر فقال 

أمحــد بــن حنبــل أعلــم : مسعــت أبــا ثــور الفقيــه يقــول : ّــوقــال حممد بــن محــاد الطهــراين 
  .وأفقه من الثوري

  .أمحد أفضل أهل زمانه: وقال نصر بن علي اجلهضمي 
مـا رأيـت مثـل أمحـد بـن : مسعـت أبـا مهـام الـسكوين يقـول : قال صاحل بـن علـي احللـيب 

ما رأيت أفضل من أمحد بـن حنبـل ، : وعن حجاج بن الشاعر قال .  رأى هو مثلهحنبل وال
ومــا كنــت أحــب أن أقتــل يف ســبيل اهللا ومل أصــل علــى أمحــد ، بلــغ واهللا يف اإلمامــة أكثــر مــن 

  .مبلغ سفيان ومالك
  .إذا وافقين أمحد بن حنبل على حديث ال أبايل من خالفين: وقال عمرو الناقد 
 ؟ّســألت أيب عــن علــي بــن املــديين وأمحــد بــن حنبــل أيهمــا أحفــظ: مت قــال ابــن أيب حــا

كانـــا يف احلفـــظ متقـــاربني ، وكـــان امحـــد أفقـــه ، إذا رأيـــت مـــن جيـــب أمحـــد فـــاعلم أنـــه : فقـــال 
  .ّصاحب سنة

أمحـد بـن حنبـل أكـرب مـن إسـحاق وأفقـه ، مـا رأيـت أحـدا أكمـل مـن : وقال أبو زرعة 
  .أمحد
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  . جعلت أمحد إماما فيما بيين وبني اهللا تعاىل:ّوقال حممد بن حيىي الذهلي 
ّوقال حممد بن مهران احلمال    .ما بقي غري أمحد: ّ

ّمسعت حممد بـن سـحنويه ، مسعـت أبـا عمـري ابـن النحـاس : قال إمام األئمة ابن خزمية 
 عن الدنيا ، ما كـان أصـربه وباملاضـني مـا كـان أشـبهه ;: الرملي وذكر أمحد بن حنبل فقال 

  .احلني ما كان أحلقه ، عرضت له الدنيا فأباها ، والبدع فنفاها، وبالص
ّأمـل علـي شـيئا عـن امحـد : كان أبو عمـري مـن عبـاد املـسلمني قـال يل : قال أبو حامت 

  .بن حنبل
ّمــا رأيــت أمجــع يف كــل شــيء مــن أمحــد ابــن : وروي عــن أيب عبــد اهللا البوشــنجي قــال 

  .حنبل وال أعقل منه
  .أمحد صاحب فقه ، صاحب حفظ ، صاحب معرفةكان : وقال ابن وارة 
  .ّمجع أمحد بن حنبل املعرفة باحلديث والفقه والورع والزهد والصرب: وقال النسائي 

ّملـا قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : ّعن عبد الوهـاب الـوراق قـال و  .هّفـردوه إىل عاملـ :ّ
  .رددناه إىل أمحد بن حنبل ، وكان أعلم أهل زمانه

كانـــت جمـــالس أمحـــد جمـــالس اآلخـــرة ، ال يـــذكر فيهـــا شـــيء مـــن أمـــر :  داود وقـــال أبـــو
  .الدنيا ، ما رأيته ذكر الدنيا قط

  .أفقه من أدركت يف احلديث أمحد بن حنبل: ّقال صاحل بن حممد جزرة 
مـا دمـت باحلجـاز وأمحـد بـالعراق وابـن : مسعـت احلميـدي يقـول : قال علي بن خلف 

  .حدراهويه خبراسان ال يغلبنا أ
ـــه : اخلـــالل  د بـــن ياســـني البلـــدي ، مسعـــت ابـــن أيب أويـــس وقيـــل ل ـــا حمم ذهـــب  :ّـــأنبأن

  .ما أبقى اهللا أمحد بن حنبل فلم يذهب أصحاب احلديث: فقال . أصحاب احلديث
ّأمرين سيدي أمحد بن حنبل أن ال أحدث إال من: وعن ابن املديين قال  ّ ّ  
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  .كتاب احلسني بن احلسن
لـــيس يف أصـــحابنا أحفـــظ مـــن أمحـــد ، : عـــت ابـــن املـــديين يقـــول مس: أبـــو معـــني الـــرازي 

ّوبلغين أنه ال حيدث إال من كتاب ، ولنا فيه أسوة ّ.  
  .أمحد اليوم حجة اهللا تعاىل على خلقه: وعنه قال 

أخربنا عمر بن عبد املنعم ، عن أيب الـيمن الكنـدي ، أنبأنـا عبـد امللـك بـن أيب القاسـم 
ّري ، أنبأنا أبـو يعقـوب القـراب ، أنبأنـا حممـد ابـن عبـد اهللا اجلـوزقي ، أنبأنا أبو إمساعيل األنصا

، مسعــت أبــا حامــد الــشرقي ، مسعــت أمحــد بــن ســلمة ، مسعــت أمحــد بــن عاصــم ، مسعــت أبــا 
أمحــد بــن حنبــل وهــو أفقههــم فيــه ، : انتهــى العلــم إىل أربعــة : ّعبيــد القاســم بــن ســالم يقــول 

 علي بن املديين وهو أعلمهم به ، وإىل حيىي بن معـني وإىل ابن أيب شيبة وهو أحفظهم ، وإىل
  .وهو أكتبهم له

ّإسحاق املنجنيقي ، أنبأنا القاسـم بـن حممـد املـؤدب ، عـن حممـد بـن أيب بـشر ، قـال  ّ :
ّرأيــت عبيـد فــإن لـه بيانــا ال تـسمعه مــن غـريه ، فأتيتــه : أتيـت أمحـد بــن حنبـل يف مــسألة فقـال 

ّذاك رجـل مـن عمـال اهللا ، نـشر اهللا تعـاىل رداء : محد ، فقـال فشفاين جوابه ، فأخربته بقول أ
علمه وذخر له عنده الزلفى ، أما تراه حمببا مألوفا ، ما رأت عيـين بـالعراق رجـال اجتمعـت فيـه 

  . ..خصال هي فيه ، فبارك اهللا تعاىل له فيما أعطاه من احللم والعلم والفهم
 إمساعيــل بــن إبــراهيم ، أنبــأ نــصر ابــن أيب وبإســنادي إىل أيب إمساعيــل األنــصاري ، أنبــأ

نصر الطوسي ، مسعت علي بن أمحد بن حشيش ، مسعت أبا احلديث الصويف مبصر عن أبيه 
أمحد بن حنبل يوم احملنة وأبو بكر يوم الردة وعمر يـوم الـسقيفة وعثمـان يـوم : عن املزين يقول 

  .الدار وعلي يوم صفني
ما رأيت بـالعراق : ت أمحد بن صاحل املصري يقول ّقال أمحد بن حممد الرشديين ، مسع

ّأمحـــد بـــن حنبـــل وحممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن منـــري ، رجلـــني جـــامعني مل أر مثلهمـــا : مثـــل هـــذين 
  .بالعراق

  أمحد بن حنبل: وروى أمحد بن سلمة النيسابوري عن ابن وارة قال 
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هـؤالء أركـان  .منـري بالكوفـةّببغداد ، وأمحد بن صاحل مبصر ، وأبـو جعفـر النفيلـي حبـران ، وابـن 
  .الدين

كــان أمحــد بــن حنبــل : مسعــت أبــا جعفــر النفيلــي يقــول : وقــال علــي بــن اجلنيــد الــرازي 
  .من أعالم الدين

لــسوط ضــرب بــه أمحــد بــن حنبــل يف اهللا تعــاىل : ّوعــن حممــد بــن مــصعب العابــد قــال 
  .أكرب من أيام بشر بن احلارث احلايف

كتبــت عــن ألــف : مسعــت يعقــوب الفــسوي يقــول  : قــال أبــو عبــد الــرمحن النهاونــدي
  .أمحد بن حنبل وأمحد بن صاحل: شيخ ، حجيت فيما بيين وبني اهللا رجالن 

وباإلســناد إىل األنــصاري شــيخ اإلســالم ، أنبــأ أبــو يعقــوب ، أنبــأ منــصور بــن عبــد اهللا 
د بـــن إبـــراهيم البو د بـــن احلـــسن بـــن علــي البخـــاري ، مسعـــت حمم ّـــالــذهلي ، أنبـــأ حمم ـــ شـــنجي ، ّ

هو عندي أفضل وأفقه من سفيان الثوري ، وذلك أن سفيان مل : وذكر أمحد بن حنبل فقال 
ّميتحن مبثل ما امتحن به أمحد ، وال علم سفيان ومن تقدم من فقهاء األمصار بعلم امحـد بـن 

  .حنبل ، ألنه كان أمجع ا وأبصر بأغاليطهم وصدوقهم وكذوم
وأمحـد عنـدنا  .قام أمحـد مقـام األنبيـاء: حلارث أنه قال ولقد بلغين عن بشر بن ا: قال 

ّامتحن بالسراء والضراء فكان فيهما معتصما باهللا تعاىل ّ.  
: كنا عند ابراهيم بـن عرعـرة فـذكروا علـي بـن عاصـم فقـال رجـل : قال أبو حيىي الناقد 

ّواهللا لـو تكلـم :  فقال ابن عرعـرة !ّوما يضره إذا كان ثقة: فقال رجل . ّأمحد بن حنبل يضعفه
  .ّأمحد يف علقمة واألسود لغريمها

لـــو كـــان أمحـــد بـــن حنبـــل يف بـــين : مسعـــت إمساعيـــل بـــن اخلليـــل يقـــول : وقـــال اخلـــشين 
  .)1(» .  ..إسرائيل لكان آية

__________________  
  .177 / 11سري أعالم النبالء ) 1(
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  رواية أحمد دليل على صحة الحديث 
ّمث إن جمرد رواية أمحد حل ديث من األحاديث دليل على ثبوته واعتباره عند احملققني مـن ّ

 ، وأــا ال 7عنــد الكــالم علــى فــضائل علــي  ـ أهــل الــسنة ، فقــد استــشهد اخلــوارزمي املكــي
ّحتــصى كثــرة بعــد روايــة أحاديــث عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم دالــة علــى هــذا املعــىن  ـ ّ

  :بكالم رواه عن أمحد بن حنبل هذا نصه 
وهــو كمــا عــرف  ـ مــا روي عــن االمــام احلـافظ أمحــد بــن حنبــل: ّ ويـدلك علــى ذلــك «

قريع أقرانه ، وإمام زمانه ، والفارس الذي يكب فرسان احلفاظ يف ميدانـه : أصحاب احلديث 
 مقبولــة ، وعلــى كاهــل التــصديق حممولــة ، ملــا علــم أن االمــام أمحــد بــن حنبــل 2، وروايتــه فيــه 

نــسج علــى منوالــه وحطــب يف حبلــه وانــضوى إىل حفلــه ، مــالوا إىل ومــن احتــذى علــى مثالــه و
 تفضيل الشيخني رضوان اهللا عليهما ، فجاءت روايته فيه كعمود الصباح ال ميكن سرته بـالراح

  :وهو ـ 
مــــا رواه الــــشيخ االمــــام الزاهــــد فخــــر األئمــــة أبــــو الفــــضل بــــن عبــــد الــــرمحن احلفربنــــدي 

د احلــــسن ابــــن أمحــــد  :  إجــــازة قــــال تعــــاىلرمحــــه اهللاخلـــوارزمي  ّــــأخربنــــا الــــشيخ االمــــام أبــــو حمم
ّأخربنــا أبــو القاســم عبــد الــرمحن بــن أمحــد بــن حممــد ابــن عبــدان العطــار ، : الــسمرقندي قــال 

أخربنـا : وإمساعيل بن أيب نصر عبد الرمحن الصابوين ، وأمحـد بـن احلـسني البيهقـي قـالوا مجيعـا 
مــام أبــا احلــسن علــي بــن احلــسني ، وأبــا احلــسن مسعــت القاضــي اال: أبــو عبــد اهللا احلــافظ قــال 

مسعــت : ّمسعنــا أبــا حامـد حممــد بــن هـارون احلــضرمي يقــول  :ّـحممد بــن املظفــر احلـافظ يقــوالن 
  :مسعت أمحد بن حنبل يقول : ّحممد بن منصور الطوسي يقول 

ّما جاء ألحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الفضائل ما ّ  
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  .)1(»  أيب طالب جاء لعلي بن
  مقبــول وعلــى كاهــل التــصديق حممــول7ّكــل مــا روى أمحــد يف أمــري املــؤمنني .  ..إذن

...  
ذكر فضائل أمري املؤمنني : قلت « : ومبثله صرح احلافظ الكنجي الشافعي حيث قال 

ّعلي بن أيب طالب من آيات القرآن ال ميكن جعله إال يف كتاب واحد ، وذكر مجيعهـا يقـصر 
ّالكتــاب حممـد بــن يوســف ا ّويـدلك علــى صــدق مـا ذهــب إليــه مؤلـف هــذ. ع اإلحــصاءعنـه بــا

ما أخربه الشيخ املقري أبو إسحاق إبراهيم بن بركـة : ّبن حممد الكنجي الشافعي عفا اهللا عنه 
ّعن جماهد عن ابن عباس قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم .  ..الكتيب باملوصل لـو  :ّ

ّالبحـر مـداد واجلـن حـساب واإلنــس كتـاب مـا أحـصوا فـضائل علـي بــن أيب أن الغيـاض أقـالم و ّ ّ
  .طالب

وهـو أعـرف  ـ ما روينا عن إمام أهل احلديث أمحـد بـن حنبـل: ّويدلك على ذلك .  ..
وقـال سـبط ابـن اجلـوزي  .)2(» .  ..أصحاب احلديث يف علم احلديث قريع أقرانه وإمـام زمانـه

روى حـــديثا وجـــب املـــصري إىل روايتـــه ، ألنـــه إمـــام زمانـــه ، ّوأمحـــد مقلـــد يف البـــاب ، مـــىت « : 
ّوعامل أوانه ، واملربز يف علم النقل على أقرانه ، والفارس الذي ال جيارى يف ميدانه ، وهذا هـو 

  .)3(» اجلواب عن مجيع ما يرد يف الباب يف أحاديث الكتاب 

  جواب سبط ابن الجوزي عن تضعيف الحديث 
ّإن احلـديث الـذي ضـعفوه غـري هـذه : فـاجلواب .  هذا احلـديثّقد ضعفوا: فإن قيل « 

  خلقت أنا وهارون بن عمران  :ّاأللفاظ وغري هذا اإلسناد ، أما اللفظ 
__________________  

  .3/ مناقب أمري املؤمنني ) 1(
  .253/ كفاية الطالب ) 2(
  .22/ تذكرة اخلواص ) 3(
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خلقــت أنــا وعلـي مــن نــور  :يف روايـة  و.احــدةحيـىي بــن زكريــا وعلـي بــن أيب طالــب مـن طينــة وو
كنا عن ميني العرش قبل أن خيلق اهللا آدم بألفي عام ، فجعلنـا ننقلـب يف أصـالب الرجـال إىل 

  .عبد املطلب
د بـــن خلـــف املـــروزي وكـــان مغفـــال ، وفيـــه أيـــضا : وأمـــا اإلســـناد فقـــالوا  ّـــيف إســـناده حمم

  .جعفر بن أمحد بن بيان وكان شيعيا
  . رويته خيالف هذا اللفظ واالسناد ، ألن رجاله ثقاتواحلديث الذي

  .فعبد الرزاق كان يتشيع: فإن قيل 
هــو أكــرب شــيوخ أمحــد بــن حنبــل ، ومــشى إىل صــنعاء مــن بغــداد حــىت مســع منــه : قلنــا 

مــا رأيــت مثــل عبــد الــرزاق ، ولــو كــان فيــه بدعــة ملــا روى عنــه ، ومــا زال إىل أن مــات : وقــال 
حاديـــــث الـــــيت يف املـــــسند رواهـــــا مـــــن طريقـــــه ، وقـــــد أخـــــرج عنـــــه يف يـــــروي عنـــــه ، ومعظـــــم األ

  .)1(» الصحيحني 

  ترجمة سبط ابن الجوزي 
  ّوسبط ابن اجلوزي من كبار علماء أهل السنة وحمدثيهم املعتمدين ، فقد

  : ترجم له 
ّوهـو مـسند األسـتاذ أيب حممـد احلـارثي  ـ أمـا الـسند األول« : أبـو املؤيـد اخلـوارزمي  ـ 1

االمـام أقـضى قـضاة األنـام ، أخطـب خطبـاء : فقد أخربين به األئمة بقراءيت عليهم  ـ ريالبخا
ّالــــشام مجــــال الــــدين أبــــو الفــــضائل عبــــد الكــــرمي بــــن عبــــد الــــصمد ابــــن حممــــد بــــن أيب الفــــضل 

والـــشيخ .  ..األنـــصاري احلرســـتاين ، والـــشيخ الثقـــة تقـــي الـــدين إمساعيـــل ابـــن إبـــراهيم بـــن حيـــىي
  وسف بن عبد اهللا سبطاالمام مشس الدين ي

__________________  
  .47 ـ 46تذكرة خواص األمة ) 1(
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  .)1(» .  ..االمام أيب الفرج ابن اجلوزي بقراءيت عليه
إنـــه ذكـــر : واجلــواب الثـــاين « : ّوقــال يف مقـــام اجلـــواب عمـــا ذكــر مـــن حلـــن أيب حنيفـــة 

. بــأيب قبــيس :ا املنقــول عنــه االمــام احلــافظ ســبط ابــن اجلــوزي أنــه افــرتاء علــى أيب حنيفــة ، وامنــ
  .)2(» كذا قاله الثقات من أرباب النقل 

  .»االمام احلافظ «  بـ وأخرى» الشيخ االمام «  بـ فرتى أنه وصفه تارة
الــواعظ املــشهور ، حنفــي املــذهب ، ولــه صــيت ومسعــة يف « : ابــن خلكــان قــائال  ـ 2

  . » ..جمالس وعظه ، وقبول عند امللوك وعريهم
  .)3(ّيف ترمجة احلالج » مرآة الزمان «  بـ ّاعتمد على تارخيه املسمىكما أنه 

  ترجمة ابن خلكان 
 مـــن أشـــهر مـــشاهري أهـــل الـــسنة ، فقـــد قـــال الـــذهيب 681وابـــن خلكـــان املتـــوىف ســـنة 

  :برتمجته 
.  ..لقـي كبـار العلمـاء ، وبـرع يف الفـضائل واآلداب.  ..ابن خلكـان قاضـي القـضاة« 

  .)4(» .  ..يا ذكيا أخباريا عارفا بأخبار الناسوكان كرميا جوادا سر
ّـالقاضـي الفاضــل احملقـق مشـس الـدين أمحــد بـن حممد بـن أيب بكــر « : وقـال أبـو الفـداء 

بــن خلكــان الربمكــي ، وكــان فاضــال عاملــا ، تــوىل القــضاء مبــصر والــشام ولــه مــصنفات جليلــة 
  .)5(» .  ..مثل وفيات األعيان وغريه يف التاريخ

  .)6(ابن الوردي وكذا قال 
__________________  

  .70 / 1جامع مسانيد أيب حنيفة ) 1(
  .54 / 1املصدر ) 2(
  .153 / 2 ، وانظر 142 / 3وفيات األعيان ) 3(
  .681العرب يف حوادث سنة ) 4(
  .املختصر ، يف حوادث السنة املذكورة) 5(
  .تتمة املختصر يف حوادث السنة املذكورة) 6(
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كان فاضال بارعا متفقها ، عارفـا باملـذاهب ، حـسن الفتـاوى .  ..«: وقال الصفدي 
، جيـــد القرحيـــة ، بـــصريا بالعربيـــة عالمـــة بـــاألدب والـــشعر وأيـــام النـــاس ، كثـــري االطـــالع حلـــو 

» .  ..املذاكرة ، وافر احلرمة ، فيه رئاسة كثـرية ، لـه كتـاب وفيـات األعيـان ، وقـد اشـتهر كثـريا
)1(.  

حنف وقته حلما ، وشافعي زمانه علما ، وحامت عصره ، إال كان أ« : وقال السبكي 
  .)2(» .  ..أنه ال يقاس به حامت

كـــان إمامـــا ، أديبـــا بارعـــا ، وحاكمـــا عـــادال ، « : وعــن قطـــب الـــدين يف تـــاريخ مـــصر 
.  ..ومؤرخــا جامعــا ، ولــه البــاع الطويــل يف الفقــه والنحــو واألدب ، غزيــر النقــل ، كامــل العقــل

 «)3(.  
) طبقـــات الـــشافعية ( م لـــه وأثـــىن عليـــه األســـدي واألســـنوي يف كتابيهمـــا يف وكـــذا تـــرج

حــسن ( ، والـسيوطي يف ) النجـوم الزاهـرة ( وابـن تغــري بـردي يف ) مـرآة اجلنـان ( واليـافعي يف 
  .وغريهم) احملاضرة 
» وفيـات األعيـان « ترجم لسبط ابن اجلوزي يف ترمجة ّ ـ يوسف بن أحمد بن محمد 3

  .اىل الفارسية
وكـان لـه القبـول التـام عنـد اخلـاص والعـام مـن « : قـائال  ـ القطـب اليـونيني البعلبكـي 4

  .)4(» أبناء الدنيا وأبناء اآلخرة 

  ترجمة اليونيني 
   من أعاظم أهل السنة ، فقد قال الذهيب726واليونيين املتوىف سنة 

__________________  
  .308 / 7الوايف بالوفيات ) 1(
  . ـخمطوط ـ عية الوسطىطبقات الشاف) 2(
  .23 / 3طبقات الشافعية ) 3(
  .ّمقدمة الكتاب ـ ذيل مرآة الزمان) 4(
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  :برتمجته 
ّـموسى بـن حممد بـن أيب احلـسني ، االمـام املـؤرخ ، قطـب الـدين ابـن الـشيخ الفقيـه ، « 

مسع من أبيـه وبدمـشق مـن ابـن عبـد الـدائم وشـيخ الـشيوخ ، ومبـصر مـن ابـن صـارم ، واختـصر 
ل عليــه فأجــاد ، روى الكثــري ببعلبــك ، ولــد ســنة أربعــني وســتمائة ، وتــويف يف مــرآة ـ الزمــان وذي ّـ

  .)1(»  ، وكان رئيسا حمرتما 726شوال سنة 
  . ..ومات ببعلبك شيخها الصدر الكبري قطب الدين« وقال اليافعي 

  .)2(» .  ..صاحب التاريخ
 ـ كمــا تقــدم ـ حــسنه الــذهيبفقــد ذكــره اجللــيب ، واست) مــرآة الزمــان ( أمــا ذيلــه علــى 

  .وغريه
وكان مـن الوعـاظ الفـضالء .  ..وفيها تويف الشيخ الدين« :  حيث قال  ـ أبو الفداء5

ّ، ألف تارخيا جامعا مساه    .)3(» ) مرآة الزمان ( ّ

  ترجمة أبي الفداء
  : من أكابر علمائهم ، فقد قال ابن الوردي برتمجته 732وأبو الفداء املتوىف سنة 

 وكان سخيا حمبا للعلم والعلماء ، متفننا ، يعرف علوما ، وقد رأيـت مجاعـة مـن . ..«
  .)4( »  تعاىلرمحه اهللاذوي الفضل يزعمون أنه ليس يف امللوك بعد املأمون أفضل منه ، 

  وكان عاملا أديبا ، له اليد الطوىل يف الرياضة.  ..«: وقال ابن الشحنة 
__________________  

  .285: ختص املعجم امل) 1(
  .726حوادث سنة  ـ مرآة اجلنان) 2(
  .654حوادث  ـ املختصر) 3(
  .732حوادث  ـ تتمة املختصر) 4(
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  .)1(» .  ..واهلندسة واهليئة
امللك املؤيد صاحب محاة ، إمساعيل بن علي ، االمام العامل الفاضـل « : وقال الكتيب 

  .)2(» .  ..ة وغري ذلكفيه مكارم وفضيلة تامة من فقه وطب وحكم.  ..السلطان
 العامل العالمة املتفنن املصنف ، الـسلطان املؤيـد ، عمـاد الـدين.  ..«: وقال األسدي 

  .)3(» اشتغل يف العلوم وتفنن منها ، وصنف التصانيف املشهورة ، منها التاريخ . ..
  .وكذا ترجم له ابن حجر العسقالين وابن تغري بردي

 تويف الشيخ مشس الدين يوسـف سـبط مجـال الـدين ابـن فيها«  :  ـ ابن الوردي قائال6
  .اجلوزي ، واعظ فاضل ، له مرآة الزمان تاريخ جامع

  .)4(» وله تذكرة اخلواص من األمة يف ذكر مناقب األئمة ، واهللا أعلم : قلت 

  ترجمة ابن الوردي 
«  : وابــن الــوردي مــن كبــار الفقهــاء املــشاهري ، فقــد قــال ابــن حجــر العــسقالين برتمجتــه

 ّزين الـدين ابـن الـوردي الفقيـه الـشافعي الـشاعر املـشهور ، نـشأ حبلـب وتفقـه ـا وفـاق األقـران
.. . «)5(  

فقيـه .  ..ّاالمـام العالمـة األديـب املـؤرخ«  بــ وكذا قـال ابـن قاضـي شـبهة بعـد أن عنونـه
  )6(» .  ..حلب

__________________  
  .732حوادث  ـ روضة املناظر) 1(
  .183 / 1فيات فوات الو) 2(
  .109 / 3طبقات الشافعية ) 3(
  .656حوادث  ـ تتمة املختصر) 4(
  .272 / 3الدرر الكامنة ) 5(
  .197 / 3طبقات الشافعية ) 6(
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أمسعـه .  ..ابن اجلوزي ، العالمة الواعظ املؤرخ مشس الدين« :  حيث قال  ـ الذهبي7
ســتني فــوعظ ــا ، وحــصل لــه ّجــده منــه ومــن ابــن كليــب ومجاعــة ، وقــدم دمــشق ســنة بــضع و

القبـــول للطـــف مشائلـــه وعذوبـــة وعظـــه ، ولـــه تفـــسري يف تـــسعة وعـــشرين جملـــدا ، وشـــرح اجلـــامع 
ّالكبـري ، ومجـع جملــدا يف مناقـب أيب حنيفــة ، ودرس وأفـىت ، وكـان يف شــبيبته حنبليـا ، تــويف يف 

  .)1(» اخلامس والعشرين من ذي احلجة ، وكان وافر احلرمة عند امللوك 
يوســف بــن قزغلــي ، الــواعظ املــؤرخ ، مشــس الــدين أبــو املظفــر ســبط «  : ـــ الــداودي 8

ّاحلـــافظ أيب الفـــرج ، روى عـــن جـــده وطائفـــة ، وألـــف كتـــاب مـــرآة الزمـــان ، ولـــه تفـــسري علـــى 
القـــرآن العظـــيم يف ســـبعة وعـــشرين جملـــدا ، وشـــرح اجلـــامع الكبـــري ، وكـــان يف شـــبيبته حنبليـــا مث 

 الــوعظ ، ولــه القبــول التــام عنــد اخلــاص والعــام مــن أبنــاء الــدنيا صــار حنفيــا ، وكــان بارعــا يف
  .)2(» وأبناء اآلخرة ، مات بدمشق سنة أربع ومخسني وستمائة 

  .)3(» .  ..ّوكان إماما عاملا فقيها واعظا جيدا مهيبا.  .. « ـ الكفوي9
  .)4(» .  ..ّدرس وأفىت.  ..ّالعالمة الواعظ املؤرخ«  :  ـ اليافعي10
  .)5(» .  ..أوحد زمانه يف الوعظ.  ..« :  الفيروزآبادي ـ11
تفقـــه علـــى الـــشيخ حممـــود احلـــصري ، وأعطـــي القبـــول بـــني امللـــوك «  :  ـ القـــاري12

  .)6(» .  ..واألمراء واملشايخ والعلماء يف الوعظ وغريه
  .وكلهم أثنوا عليه الثناء البالغ ومدحوه املدح العظيم.  ..وغريهم

__________________  
  .654حوادث سنة  ـ العرب) 1(
  .383 / 2طبقات املفسرين ) 2(
  .خمطوط ـ كتائب أعالم األخيار) 3(
  .654حوادث  ـ مرآة اجلنان) 4(
  .خمطوط ـ خمتصر اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية) 5(
  .خمطوط ـ األمثار اجلنية يف طبقات احلنفية) 6(
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  ّطعن الذهبي والصفدي في السبط
جريـا علــى عادمــا يف التــسرع يف  ـ والــصفدي قـد انتقــدا الــسبط وجرحـاهلكـن الــذهيب 

  :فقد قال الكفوي ما نصه  ـ الطعن واجلرح
 بعد أن أثىن على أيب املظفـر يوسـف ابـن قزغلـي ـ قال الشيخ صالح الدين الصفدي« 

 ، ّــوهــو صــاحب مــرآة الزمــان ، وأنــا ممن حــسده علــى هــذه التــسمية ، فإــا الئقــة بالتــاريخ: ـــ 
 ، ;ّكأن النـاظر يف التـاريخ يعـاين مـن ذكـر فيـه يف مـرآة ، إال أن املـرآة فيـه صـدأ اازفـة منـه 

  .يف أماكن معروفة
ّإن يوسـف بـن قزغلـي ألـف مـرآة الزمـان ، فـرتاه : وقال الذهيب يف كتابه املسمى بامليزان 

وقــال يف موضــع . ضيــأيت مبنــاكري احلكايــات ومــا أظنــه بثقــة ، بــل حييــف وجيــازف ، مث إنــه يــرتف
  .»ّكان حنبليا وحتول حنفيا للدنيا : آخر 

  الدفاع عن السبط
واعلم أن صاحب مرآة الزمان قد كان نـاقال « : قال الكفوي بعد أن نقل هذا عنهما 

ّعمن تقدمه يف التاريخ ، ووظيفته الرواية والعهـدة علـى الـراوي ، ونـسبته إىل اازفـة جـور عليـه  ّ
يــشرتط فيــه األســانيد الــيت ال غبــار عليهــا ، علــى أن صــالح الــدين الــصفدي ّ، فــإن التــاريخ ال 

والــشيخ احلــافظ مشــس الــدين الــذهيب ومــن بعــدمها تطفلــوا علــى تارخيــه ونقلــوا مــن مــرآة الزمــان 
  .)1(» شيئا كثريا ، فإن مل يكن ثقة فهم ليسوا بثقات 

وهـو «  : ـيف امليـزان بعـد أن نقـل كالمـه  ـ كمـا اسـتبعد القـاري مـا ادعـاه الـذهيب فقـال
  .)2(» ّبعيد جدا كما ال خيفى 

__________________  
  .خمطوط ـ كتائب أعالم األخيار) 1(
  .خمطوط ـ األمثار اجلنية) 2(
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وهــذا مــن احلــسد ، فإنــه يف غايــة التحريــر ، : قــال يف الــذيل « : وقــال اجللــيب مــا نــصه 
» ّصفدي ، فإن نقوهلما منه يف تارخيهما ّومن أرخ بعده فقد تطفل عليه ، ال سيما الذهيب وال

)1(.  

  استناد القوم إلى أقواله في القضايا الخالفية
  :أنا نثبت جاللة سبط ابن اجلوزي وعظمته من كالم : ّأضف إىل ذلك كله 

ونـسج ) الـدهلوي ( وهو الذي طاملـا اقتـدى بـه ) الصواقع ( اخلواجة الكابلي صاحب 
  .على منواله

  . العثماينوالقاضي ثناء اهللا
  .ورشيد الدين خان

  .وصاحب إزالة الغني
  .)الدهلوي ( ومن كالم 

  :أما الكابلي فقد قال عند اجلواب عن مطعن درء احلد عن املغرية بن شعبة ما نصه 
ودعــوى أهــل البــصرة علــى مغــرية كمــا ذكــره ابــن جريــر الطــربي ، واالمــام البخــاري ، « 

 مجــال الـدين أبـو الفـرج ابـن اجلـوزي ، والـشيخ مشــس واحلـافظ عمـاد الـدين ابـن كثـري ، واحلـافظ
  .».  ..إن املغرية كان أمري البصرة: الدين أبو املظفر سبط ابن اجلوزي ، يف توارخيهم 

(  بـــ ّويثــق بــه علــى حــد اعتمــاده ووثوقــه) الــسبط ( يعتمــد علــى ) الكــابلي . (  ..إذن
  .وغريهم)  ابن اجلوزي (و )  ابن جرير (و ) البخاري 
فقد قاال مبثل كالم الكابلي عنـد اجلـواب عـن املطعـن ) ّ الدهلوي (و ) القاضي ( ما وأ

  .ّاملذكور ، وقد صرح الثاين بوثاقة هؤالء املؤرخني املذكورين
  يف ـ قال احلافظ أبو املؤيد اخلوارزمي« : فقد قال ) رشيد الدين خان ( وأما 

__________________  
  .1648 / 2كشف الظنون ) 1(
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إن : ّوأمـا قولـه  ـ :ائل مسند االمام األعظم عنـد اجلـواب عـن إشـكاالت اخلطيـب البغـدادي أو
فيجـــاب عنـــه  . ..ولـــو رمـــاه بأبـــا قبـــيس: أبـــا حنيفـــة حلـــن حيـــث قـــال يف مـــسألة القتـــل بالقتـــل 

» .  ..إنــه ذكــر االمــام احلــافظ ســبط ابــن اجلــوزي أنــه افــرتاء علــى أيب حنيفــة: األول : بوجــوه 
)1(.  

مــن أئمــة الــدين املعتمــدين ، كأمحــد وابــن اجلــوزي ) ســبط ابــن اجلــوزي ( ّ عــد كمــا أنــه
  .)2(.  ..وغريهم

كالمه يف الدفاع عـن أيب حنيفـة ) السبط ( فقد نقل عن ) إزالة الغني ( وأما صاحب 
  .)3(» .  ..االمام احلافظ«  بـ ّمعربا عنه

  مؤلفات السبط
  :ليب منها الكتب التالية وقد ذكر اجل. ولسبط ابن اجلوزي مؤلفات مشهورة

  .اإلنتصار إلمام أئمة األمصار ـ 1
  .اللوامع يف أحاديث املختصر واجلامع ـ 2
  .التفسري ـ 3
  .منتهى السؤل يف سرية الرسول ـ 4
  .إيثار اإلنصاف ـ 5

ّوذكر أنه ألف كتابا يف ترجيح مذهب أيب حنيفة على غريه مـن املـذاهب ، عـدا كتـاب 
  . يف املوضوع ، وأن له شرحا على اجلامع الكبري أليب عبد اهللا الشيباينّاالنتصار الذي ألفه

  )حصر الشارد ( أما مرآة الزمان فقد ذكره السندي أيضا يف مروياته يف 
__________________  

  .120شوكت عمريه ) 1(
  .279إيضاح لطافة املقال ) 2(
  .يف مبحث اجلواب عما طعن يف أيب حنيفة. إزالة الغني) 3(
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  :قائال 
وأمــا مــرآة الزمــان لــسبط ابــن اجلــوزي فأرويــه بالــسند املتقــدم إىل احلــافظ ابــن حجــر ، « 

  .»عن أمحد بن أيب بكر املقدسي ، عن سليمان عن يوسف بن قزغلي سبط ابن اجلوزي 

  اعتماد العلماء على كتبه 
) ه تارخيـــ( ولقـــد اعتمـــد كبـــار العلمـــاء علـــى كتبـــه ونقلـــوا عنهـــا ، مثـــل ابـــن خلكـــان يف 

( والبدخــشي يف » ّــحممد بــن كــرام السجــستاين « يف ترمجــة ) الــوايف بالوفيــات ( والــصفدي يف 
) ســــريته (  واحللــــيب يف )1() جــــواهر العقــــدين ( والــــسمهودي يف مواضــــع مــــن ) مفتــــاح النجــــا 

.  ..)رد احملتـــار يف شـــرح الـــدر املختـــار ( وابـــن عابـــدين يف ) الـــدر املختـــار ( واحلـــصكفي يف 
  .وغريهم

2   

  رواية أبي حاتم الرازي 
  : ما نصه ) زين الفىت يف تفسري سورة هل أتى ( لقد جاء يف كتاب 

ّحــدثنا حممــد : حــدثنا عبــد اهللا بــن أيب منــصور قــال : ّأخربنــا احلــسني بــن حممــد قــال « 
  ّحدثنا حممد بن عبد اهللا : ّحدثنا حممد بن إدريس الرازي قال : بن بشر قال 

__________________  
 وأحــسن إلــيهم جيــازى بعملــه :مــا ذكــره يف الروايــات واآلثــار الدالــة علــى أن مــن أعــان أهــل البيــت : منهــا ) 1(

وكان حيج سنة ويغزو  ـ ما رواه سبط ابن اجلوزي بسنده إىل عبد اهللا بن املبارك: ومن ذلك « : اجلزاء احلسن فقال 
ر إىل موقف اجلمال بالكوفـة ألشـرتي مجـاال ، فرأيـت خرجت خبمسمائة دينا ـ سنة ، فلما كان السنة اليت حج فيها

  امرأة على بعض املزابل تنتف ريش بطة منتنة ،
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ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : حدثين محيد الطويل عن أنس بن مالك قال : ابن املثىن قال 
ل ّخلقت أنا وعلي بن أيب طالب من نور واحد نسبح اهللا عز وجـل يف مينـة العـرش قبـ :ّوسلم 

خلق الدنيا ، ولقد سكن آدم اجلنة وحنن يف صلبه ، ولقد ركب نوح السفينة وحنن يف صلبه ، 
ّولقد قذف إبراهيم يف النار وحنن يف صـلبه ، فلـم نـزل يقلبنـا اهللا عـز وجـل مـن أصـالب طـاهرة 
إىل أرحام طاهرة ، حىت انتهى بنا إىل عبد املطلب ، فجعـل ذلـك النـور بنـصفني ، فجعلـين يف 

ّعبد اهللا ، وجعل عليـا يف صـلب أيب طالـب ، وجعـل يف النبـوة والرسـالة وجعـل يف علـي صلب 
ّالفروســـية والفـــصاحة ، واشـــتق لنـــا امســـني مـــن أمسائـــه ، فـــرب العـــرش حممـــود وأنـــا حممـــد ، وهـــو 

  .)1(» األعلى وهذا علي 

  : ترجمته 
ال حاجــة  غــين عــن التعريــف ، فــ277ّوأبــو حــامت حممــد بــن إدريــس الــرازي املتــوىف ســنة 

  إىل اإلطناب يف ذكر فضائله ، ونقل الكلمات يف حقه ، بل نكتفي بنبذة
__________________  

فوقــع يف خــاطري مــن : يــا عبــد اهللا ال تــسأل عمــا يعنيــك ، قــال :  فقالــت ؟مل تفعلــني هــذا: ّفتقــدمت إليهــا فقلــت 
أنـا امـرأة علويـة ويل أربـع  .ّف سري إليكيا عبد اهللا قد أجلأتين إىل كش: كالمها شيء ، فأحلحت عليها ، فقالت 

ّـبنات يتامى ، مات أبوهن مـن قريـب وهـذا اليـوم الرابـع مـا أكلنـا شـيئا ، وقـد حلت لنـا امليتـة ، فأخـذت هـذه البطـة 
افتحـي :  فقلـت !!وحيـك يـا ابـن املبـارك أيـن أنـت مـن هـذه: فقلـت يف نفـسي . أصلحها وأمحلها إىل بنايت فنأكلهـا

ومضيت إىل املنزل ونزع اهللا مـن : قال . فصببت الدنانري يف طرف إزارها وهي مطرقة ال تلتفتحجرك ، ففتحته ، 
قلــيب شـــهوة احلــج ذلـــك العــام ، مث جتهـــزت إىل بــالدي وأقمـــت حــىت حـــج النــاس وعـــادوا ، فخرجــت أتلقـــى جـــرياين 

حجــك وشــكر وأنــت قبــل اهللا : يقــول » قبــل اهللا حجــك وشــكر ســعيك « وأصــحايب ، فجعلــت كــل مــن أقــول لــه 
فبــت متفكــرا يف ذلــك فرأيــت . ّســعيك ، أمــا قــد اجتمعنــا بــك يف مكــان كــذا وكــذا ، وأكثــر علــي النــاس يف القــول

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف املنــام وهــو يقــول  يــا عبــد اهللا ال تعجــب ، فإنــك أغثــت ملهوفــة مــن ولــدي ، : ّ
م إىل يوم القيامة ، فإن شـئت أن حتـج وإن شـئت أن ّفسألت اهللا أن خيلق على صورتك ملكا حيج عنك يف كل عا

  .»ال حتج 
  .خمطوط ـ زين الفىت يف تفسري سورة هل أتى) 1(
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  :منها فقط 
كـــان مـــن .  ..إمـــام عـــصره واملرجـــوع إليـــه يف مـــشكالت احلـــديث« : الـــسمعاين  ـ 1

  .)1(» .  ..مشاهري العلماء املذكورين املوصوفني بالفضل واحلفظ والرحلة
  .)2(» هو من أقران البخاري ومسلم « :  األثري ابن ـ 2
.  ..بــارع احلفــظ ، واســع الرحلــة مــن أوعيــة العلــم.  ..حــافظ املــشرق« : الــذهيب  ـ 3

  .)3(» وكان جاريا يف مضمار البخاري وأيب زرعة الرازي 

   رواية عبد اهللا بن أحمد3
   :قائال ) زوائد مناقب أمري املؤمنني ( لقد روى هذا احلديث يف 

حــدثنا أمحــد بــن املقــدام العجلــي ، حــدثنا الفــضيل بــن عيــاض : حــدثنا احلــسن قــال « 
مسعـــت : حـــدثنا ثـــور بـــن يزيـــد ، عـــن خالـــد بـــن معـــدان ، عـــن زاذان عـــن ســـلمان قـــال : قـــال 

كنت أنا وعلي نورا بـني يـدي اهللا عـز وجـل قبـل أن خيلـق اهللا آدم  : يقول 6حبييب رسول اهللا 
  .»ّق اهللا آدم قسم ذلك النور جزءين ، فجزء أنا وجزء علي بأربعة عشر عام ، فلما خل

  : ترجمته 
ّ مــــن كبــــار حمــــدثي أهـــل الــــسنة ، وقــــد جــــاءت 290وعبـــد اهللا بــــن أمحــــد املتــــوىف ســـنة 

  :فضائله الباهرة يف كافة معاجم الرجال ، وإليك بعض الكلمات 
__________________  

  .احلنظلي ـ األنساب) 1(
  .67 / 6الكامل ) 2(
  .277حوادث  ـ العرب) 3(
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 مسع أباه وحيىي بن معني وأبا بكر وعثمان ابين أيب شيبة وأبـا خيثمـة«  :  ـ المقدسي1
  .كان ثقة ثبتا فهما: قال أبو بكر اخلطيب . ..

  .عبد اهللا بن أمحد جهبذ ابن جهبذ: وقال بدر بن أيب بدر البغدادي 
روى عـن أبيـه منـه ، ألنـه مسـع املـسند مل يكن يف الدنيا أ: وقال أبو احلسني بن املنادي 

وهو ثالثون ألفا ، والتفسري وهـو مائـة وعـشرون ألفـا ، مسـع منهـا ثالثـني ألفـا والبـاقي وجـادة ، 
ّوالناســـــخ واملنـــــسوخ ، والتـــــاريخ ، وحـــــديث شـــــعبة ، واملقـــــدم واملـــــؤخر يف كتـــــاب اهللا تعـــــاىل ،  ّ

  . الشيوخ وغري ذلكواجلوابات يف القرآن ، واملناسك الكبري والصغري ، وحديث
وما زلنا نرى أكـابر شـيوخنا يـشهدون لـه مبعرفـة الرجـال وعلـل احلـديث واألمسـاء والكـىن 
، واملواظبة على طلب احلديث يف العراق وغريها ، ويـذكرون عـن أسـالفهم اإلقـرار لـه بـذلك ، 

  .)1( » . ..ّحىت أن بعضهم ليسرف يف تقريظه إياه باملعرفة وزيادة السماع للحديث على أبيه
ّعبــد اهللا بــن أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل ، االمــام احلــافظ احلجــة ، أبــو «  :  ـ الــذهبي2

  .)2(» .  ..ّعبد اهللا ، حمدث العراق ، ولد إمام العلماء
كان إماما خبريا باحلـديث وعللـه ، مقـدما فيـه ، .  ..احلافظ أبو عبد الرمحن« : وقال 

  .)3(» .  ..وكان من أروى الناس عن أبيه
قــد وعــى عبــد اهللا : مسعــت أمحــد يقــول : قــال عبــاس الــدوري .  ..« :  ـ ابــن حجــر3

ابــين عبــد اهللا حمفــوظ ، مــن : علمـا كثــريا ، وقــال اخلطيمــي بلغـين عــن أيب زرعــة قــال قــال أمحـد 
وقـال أبـو علـي الـصواف . ّعلماء احلديث ، ال يكاد يذاكر إمساعيل بـن علـي إال مبـا ال أحفـظ

وقـال . كل شيء أقول قال أيب فقد مسعتـه مـرتني أو ثالثـة: محد بن حنبل قال عبد اهللا بن أ: 
  ّكتب إيل مبسائل أبيه وبعلل: ابن أيب حامت 

__________________  
  .خمطوط ـ الكمال) 1(
  .665 / 2تذكرة احلفاظ ) 2(
  .290حوادث سنة  ـ العرب) 3(



  نفحات األزهار.................................................................................. 58

حــد أروى عــن أبيــه منــه ، ألنــه مل يكــن يف الــدنيا أ: وقــال أبــو احلــسني ابــن املنــادي . احلــديث
وما زلنـا نـرى أكـابر شـيوخنا يـشهدون لـه : قال .  ..مسع منه املسند وهو ثالثون ألفا والتفسري

مبعرفة الرجال وعلل احلديث واألمساء والكىن واملواظبـة علـى الطلـب ، حـىت أن بعـضهم أسـرف 
سـألت : وقـال الـسلمي . ئي ثقةقال النسا.  ..ّيف تقريظه إياه باملعرفة وزيادة السماع على أبيه

وقـال أبــو بكــر . ثقتــان نبــيالن:  فقـال ؟الـدار قطــين عــن عبـد اهللا بــن أمحــد وحنبـل بــن إســحاق
  .)1(» .  ..كان عبد اهللا رجال صاحلا صادق اللهجة كثري احلياء: اخلالل 
احلــافظ أبــو عبـد الــرمحن عبــد اهللا بـن أمحــد بــن حنبـل الــشيباين ، كــان «  :  ـ اليــافعي4

  .)2(» ّاما خبريا باحلديث وعلله مقدما فيه إم

4   

  رواية ابن مردويه 
  : لقد قال اخلطيب اخلوارزمي ما نصه 

إجــازة ، أخربنــا عبــدوس بــن عبــد اهللا بــن عبــدوس اهلمــداين  ـ هــذا ـ أخربنــا شــهردار« 
حدثنا الشريف أبو طالب اجلعفري ، حدثنا ابن مردويـه احلـافظ ، حـدثنا إسـحاق بـن : كتابة 

ّـمد بن علي بن خالد ، حدثنا أمحد بن زكريا ، حدثنا أبو طهمان ، حـدثنا حممد بـن خالـد حم ّ
ّاهلامشي ، حدثنا احلسني بن إمساعيل بن محاد ، عن أبيه ، عن زياد بن املنذر ، عن حممـد بـن 

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : ّعلــي بــن احلــسني عــن أبيــه عــن جــده قــال  كنــت أنــا  :ّ
  ا بني يدي اهللا تعاىل وعلي نور

__________________  
  .5 / 141ذيب التهذيب ) 1(
  .290: مرآة اجلنان حوادث ) 2(
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ّقبل أن خيلق آدم بأربعة عشر ألف عام ، فلما خلق اهللا تعاىل آدم سلك ذلـك النـور يف صـلبه 
ه ّ، فلـــم يـــزل اهللا تعـــاىل ينقلـــه مـــن صـــلب إىل صـــلب حـــىت أقـــره يف صـــلب عبـــد املطلـــب فقـــسم

فعلــي مــين وأنــا منــه ، حلمــه . قــسما يف صــلب عبــد اهللا وقــسما يف صــلب أيب طالــب: نــصفني 
  .)1(» ّحلمي ودمه دمي ، فمن أحبه فبحيب أحبه ومن أبغضه فببغضي أبغضه 

  : ترجمته 
ّ مـــــن أعـــــاظم حمــــدثي أهـــــل الـــــسنة 410وأبــــو بكـــــر ابـــــن مردويــــه احلـــــافظ املتـــــوىف ســــنة  ّ

والـسيوطي ) تـذكرة احلفـاظ ( د ترجم له وأثـىن عليـه الـذهيب يف املوصوفني باحلفظ والوثاقة ، وق
  .وغريمها يف كتب الرجال واحلديث) طبقات احلفاظ ( يف 

5   

  رواية ابن عبد البر
 ـ كحديث الطري وغـريه ـ 7لقد روى هذا احلديث ضمن مجلة من فضائل أمري املؤمنني 

  :فقال 
ّوقـال صــلى اهللا عليــه وسـلم «  مــن نــور واحـد نــسبح اهللا تعــاىل مينــة خلقــت أنــا وعلـي  :ّ

: العــرش ، قبــل أن خيلــق آدم بــألف عــام ، فلمــا انتهــى النــور إىل عبــد املطلــب جعلــه نــصفني 
ّنصف يف عبد اهللا ونصف يف صلب أيب طالب ، وشـق لنـا مـن امسـه ، فـاهللا حممـود وأنـا حممـد 

  .)2(» ، واهللا األعلى وهذا علي 
__________________  

  .88:  املؤمنني مناقب أمري) 1(
  .»من الكتب املعتربة يف احملاظرات « جة االس وأنس اجلالس ، ذكره يف كشف الظنون وقال ) 2(



  نفحات األزهار.................................................................................. 60

  : ترجمته 
عـــن الـــذهيب ) حـــديث الثقلـــني ( ّوقـــد تقـــدمت البـــن عبـــد الـــرب القـــرطيب ترمجـــة يف قـــسم 

مث ذكرنـا مجلـة » بـاع ّكان إمامـا دينـا ثقـة متقنـا عالمـة متبحـرا صـاحب سـنة وات« : الذي قال 
  .من مصادر ترمجته

6   

  رواية الخطيب البغدادي 
  : لقد قال الكنجي ما نصه 

أخربنا إبراهيم ابن بركـات : يف أن عليا خلق من نور النيب : الباب السابع والثمانون « 
اخلـــشوعي مبـــسجد الربـــوة مـــن غوطـــة دمـــشق ، أخربنـــا احلـــافظ علـــي بـــن احلـــسن ، أخربنـــا أبـــو 

ّ اهللا ، أخربنا احلافظ أبو بكر اخلطيب ، أخربنا علي ابـن حممـد بـن عبـد اهللا العـدل القاسم هبة
ّــ، أخربنــا أبــو علــي احلــسن بــن صــفوان ، حــدثنا حممد بــن ســهل العطــار ، حــدثنا أبــو ذكــوان 
حدثين حرب بن بيان الضرير من أهل قيسارية ، حدثين أمحد بـن عمـرو حـدثنا أمحـد بـن عبـد 

قــال : عمــرو عــن عبــد الكــرمي اجلــزري ، عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال اهللا عـن عبيــد اهللا بــن 
خلق اهللا قضيبا من نور قبل أن خيلق الـدنيا بـأربعني ألـف عـام ، فجعلـه أمـام العـرش   :6النيب 

ّحـــىت كـــان أول مبعثـــي ، فـــشق منـــه نـــصفا فخلـــق منـــه نبـــيكم ، والنـــصف اآلخـــر علـــي بـــن أيب 
  .طالب

م عــن إمــام أهــل العــراق ، كمــا ســقناه ، وهــو يف هكــذا أخرجــه إمــام أهــل الــشا: قلــت 
  .)1(» كتابيهما 

__________________  
  .314/ كفاية الطالب ) 1(
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  كلمة في تاريخ بغداد
  :قال ابن جزلة حول تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ما نصه 

ّوملـــا كـــان احلـــديث والعنايـــة بـــه ومعرفـــة الرجـــال النـــاقلني لـــه مـــن أجـــل العلـــوم الـــشرعية «  ّ
ّوأشــرفها ، اســتحق مــن صــرف إليــه زمانــه ووفــر عليــه تعبــه الثنــاء واملــدح والــرتحم علــى الــسلف 

  .املاضني منهم
ّوقـــد صـــنف النـــاس يف ذلـــك وأوغلـــوا وبـــالغوا ، وميـــزوا الثقـــة مـــن املـــتهم والـــضعيف مـــن  ّ
ّالقوي ، وما أعظم فائدة ذلك وأجل موقعه ، لكثرة ما دس املالحدة والزنادقة مـن األحاديـث 

ملوضوعة البشعة املنفردة الـيت فـسد بـسماعها خلـق مـن النـاس ، واعتقـد الغـر عنـد مساعهـا أـا ا
مـــن قـــول صـــاحب الـــشرع فهلـــك وتـــسرع إىل التكـــذيب ومـــال إىل اخلالعـــة ، نعـــوذ بـــاهللا مـــن 

  .الشقاء والبالء
ّوهــذا الكتــاب الــذي صــنفه الــشيخ أبــو بكــر أمحــد بــن علــي بــن ثابــت اخلطيــب احلــافظ 

، ومساه تاريخ بغداد ، كتـاب جليـل يف هـذا العلـم نفـيس ، قـد تعـب وسـهر فيـه  ;البغدادي 
  .)1(» .  ..، وأطال الزمان ، واهللا تعاىل يثيبه وحيسن إليه

  : ترجمته 
  :وللنقل بعض كلمات كبار العلماء يف حقه 

ّصـنف قريبـا مـن مائـة مـصنف صـارت عمـدة ألصـحاب احلـديث ، «  :  ـ الـسمعاني1
  .)2(» .  ..ّكبري ملدينة السالم بغدادمنها التاريخ ال
صــاحب تــاريخ بغــداد وغــريه مــن املــصنفات املفيــدة ، كــان مــن «  :  ـ ابــن خلكــان2

  احلفاظ املتقنني والعلماء املتبحرين ، ولو مل يكن له سوى التاريخ لكفاه ، فإنه
__________________  

  .مقدمة املؤلف/ املختصر املختار من تاريخ بغداد ) 1(
  .البغدادي/  األنساب )2(
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  .)1(» .  ..يدل على اطالع عظيم
ّمسعـت احلـسني بـن حممـد حيكـى عـن ابــن : قـال احلـافظ ابـن عـساكر «  :  ـ الـذهبي3

ّأن اخلطيــب ذكــر أنــه ملــا حــج شــرب مــاء زمــزم ثــالث شــربات ، وســأل اهللا : خــريون أو غــريه 
 احلـديث جبـامع املنـصور ، وأن ّأن حيدث بتـاريخ بغـداد ـا ، وأن ميلـي: تعاىل ثالث حاجات 
  .)2(» فقضيت له الثالث . يدفن عند بشر احلايف

  .)بستان احملدثني ( يف )  الدهلوي (و وممن ترجم له كذلك السبكي 

7   

  رواية ابن المغازلي 
  :روى هذا احلديث بطرق عديدة حيث قال 

  .كنت أنا وعلي نورا بني يدي اهللا  :7قوله « 
أخربنــا أبــو احلــسن :  ، قــال ;د بــن أمحــد بــن ســهل النحــوي ّأخربنــا أبــو غالــب حممــ

ــحــدثنا علــي بـن حممد العــدوي الشمــشاطي قــال : علـي بــن منــصور احللــيب األخبـاري ، قــال  ّ :
حـــدثنا : حـــدثنا أمحـــد بـــن املقـــدام العجلـــي ، قـــال : حـــدثنا احلـــسن بـــن علـــي بـــن زكريـــا ، قـــال 

ان ، عـــن زاذان عـــن ســـلمان الفـــضيل بـــن عيـــاض ، عـــن ثـــور بـــن يزيـــد ، عـــن خالـــد بـــن معـــد
ّمسعــت حبيــيب حممــدا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول : الفارســي قــال  ّ كنــت أنــا وعلــي نــورا بــني  :ّ

ّيدي اهللا عز وجل ، يسبح اهللا ذلـك النـور ويقدسـه قبـل أن خيلـق آدم بـألف عـام ، فلمـا خلـق 
ـــا يف  صـــلب عبـــد ّاهللا آدم ركـــب ذلـــك النـــور يف صـــلبه ، فلـــم يـــزل يف شـــيء واحـــدا حـــىت افرتقن

  .ّاملطلب ، ففي النبوة ويف علي اخلالفة
__________________  

  .92 / 1وفيات األعيان ) 1(
  .270 / 18سري أعالم النبالء ) 2(
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ّحـــدثنا حممـــد بـــن احلـــسن بـــن : ّأخربنـــا أبـــو طالـــب حممـــد بـــن أمحـــد بـــن عثمـــان قـــال و ّ
د البكـــري ، قـــال : ســـليمان ، قـــال  ّـــحـــدثنا عبـــد اهللا بـــن حمم ا عبـــد اهللا بـــن حممـــد ابـــن ّحـــدثن: ّ

ّحدثنا جابر بـن سـهل بـن عمـر بـن جعفـر ، حـدثين أيب عـن األعمـش : حسان اهلروي ، قال  ّ
ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول : عــن ســامل بــن أيب اجلعــد عــن أيب ذر ، قــال  ّ: 

هللا آدم كنــت أنــا وعلــي نــورا عــن ميــني العــرش ، يــسبح اهللا ذلــك النــور ويقدســه قبــل أن خيلــق ا
  .بأربعة عشر ألف عام ، فلم أزل أنا وعلي يف شيء واحد حىت افرتقنا يف صلب عبد املطلب

ّأبــو عبـد اهللا حممــد بــن علــي : ّـأخربنـا أبــو غالــب حممد بــن أمحــد بــن سـهل النحــوي نــا و
ّأخربنا أمحد بن علي القواريري الواسطي ، نـا حممـد : بن مهدي السقطي الواسطي إمالء قال 

ّهللا بن ثابت ، نا حممد بن مصفا ، نا بقية بن الوليد عن سعيد بن عبـد العزيـز ، عـن بن عبد ا
ّجــابر بــن عبــد اهللا عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال   أول قطعــة مــن ؟؟؟إن اهللا عــز وجــل :ّ

جـزءا يف صـلب عبـد اهللا وجـزءا يف : نور فأسنها يف صلب آدم ، فساقها حىت قسمها جـزءين 
  .)1(»  ، فأخرجين نبيا وأخرج عليا وصيا صلب أيب أيب طالب

  : فائدة 
قــال يف النــسخة الــيت نقلــت « : لقــد جــاء يف آخــر النــسخة الــيت بأيــدينا مــا يلــي بنــصه 

فـرغ مـن : قال يف نـسخة الفقيـه ـاء الـدين علـي بـن أمحـد األكـوع : قال يف األم : منها هذه 
 ابــن الــشرفية بواســط العــراق ، يف ّنــسختها أبــو احلــسن علــي بــن حممــد بــن احلــسن بــن أيب نــزار

  .ثاين عشر من شوال من سنة مخس ومثانني ومخسمائة ، واهللا ويل التوفيق
وفرغــت مــن نــسخها يف مجــادى اآلخــرة مــن ســنة ثــالث وعــشرين : مث قــال يف أم األم 

  .ختم اهللا له خبري. وستمائة ، وكتب عمر بن احلسن بن ناصر بن يعقوب
__________________  

  .89 ـ 87اقب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب من) 1(
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فرغــت أنــا مــن هــذه النــسخة ، يــوم تاســع عــشر مــن شــهر : وقــال يف أم هــذه النــسخة 
احملرم احلرام من سنة إحـدى وتـسعني وتـسعمائة سـنة مبدينـة ثـال محـاه اهللا بالـصاحلني مـن عبـاده 

  .اهللا عنه وحشره يف زمرمّ، وكتب مالكه مملوك آل حممد سعيد بن عبد اهللا بن صاحل عفا 
وأنـا الفقـري إىل مغفـرة اهللا وكرمـه ، والعائـذ  ـ وفرغت أنا من حتصيل هذه النسخة املباركة

احلسني بـن عبـد اهلـادي بـن أمحـد صـالح ، ثبتـه اهللا بـالقول الثابـت : به من أليم عذابه ونقمه 
نة سـبع وثالثـني وألـف آخر ار اخلميس خامس شهر مجـادى اآلخـرة ، سـ ـ يف الدنيا واآلخرة

ّسنة مبدينة ثال حرسها اهللا تعاىل بصاحلني من عباده ، واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا علـى 
د وآلـــه الطـــاهرين ، وأنـــا أســـال مـــن اطلـــع علـــى هـــذا الكتـــاب واستوصـــيه أن يـــدعو يل مبـــا  ّـــحمم

ة وهــو حــسيب ونعــم أمكــن مــن الــدعاء ال ســيما حلــسن اخلامتــة والعقــيب ، وبــاهللا التوفيــق واالعانــ
  .»الوكيل 

  :وجاء يف آخر النسخة أيضا 
حكايــة حــسنة مــن املناقــب : قــال يف آخــر النــسخة الــيت نقلــت منهــا هــذه مــا لفظــه « 

حـضر عنـدي  :ّقـال أبـو احلـسن علـي بـن حممـد بـن الـشرفية : مسموعة يف فضائل أهل البيت 
القاضي : ة مثانني ومخسمائة يف دكاين بالوراقني بواسط يوم اجلمعة خامس ذي القعدة من سن

العــدل مجــال الــدين نعمــة اهللا بــن علــي بــن أمحــد العطــار ، وحــضر أيــضا عنــدي األمــري شــرف 
الــدين أبــو شــجاع بــن العــربي الــشاعر ، فــسأل شــرف الــدين القاضــي مجــال الــدين أن يــسمعه 

ّهـا عـن جـده ّاملناقب ، فابتدأ بالقراءة عليه من نسخيت اليت خبطـي يف دكـاين يومئـذ ، وهـو يروي
ّالعالمة املعمر حممد بن علـي املغـازيل عـن أبيـه املـصنف ، فهمـا يف القـراءة وقـد اجتمـع عليهمـا  ّ ّ ّ
مجاعـــة ، إذ اجتـــاز أبـــو مـــصر قاضـــي العـــراق وأبـــو العبـــاس ربيعـــة ومهـــا ينبـــزان بالعدالـــة ، فوقفـــا 

ن ، وقـال يف مجلـة يغوغيان وينكران عليه قراءة املناقب ، وأطنب قاضي العـراق يف التهـزء واـو
ّأي قاضـي اجعـل لنـا وظيفـة كـل يـوم مجعـة بعـد الـصالة تـسمعنا : مقالته على طريق االستهزاء 

  شيئا من هذه املناقب يف املسجد اجلامع ، فقال هلما القاضي نعمة
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ما أنتمـا مـن أهلهـا ، أنتمـا قـد حـضرمتا يف درب اخلطيـب وذكرمتـا أن عليـا مـا : اهللا بن العطار 
ّسورة واحدة من كتاب اهللا تعاىل ، واملناقـب تتـضمن أنـه مـا كـان يف الـصحابة أقـرأ كان حيفظ 

ّمــن علــي بــن أيب طالــب ، فمـــا أنتمــا مــن أهلهــا ، فـــأكثرا الغوغــاء والتهــزء ، فــضجر القاضـــي 
  :نعمة اهللا بن العطار ، وقال مبحضر مجاعة كانوا وقوفا 

ّـسف بـه داره وعجل نكايتـه ، ّأللهم إن كان ألهل بيت نبيك عنـدك حرمـة ومنزلـة فاخـ
فبات يف ليلته تلك ويف صبيحة يوم السبت من سنة مثانني ومخـسمائة خـسف اهللا تعـاىل بـداره 
ّ، فوقعت هي والقنطرة ومجيع املسناة إىل دجلة ، وتلف منه فيها مجيع مـا كـان ميلـك مـن مـال 

د وأثـــاث وقمــــاش ، فكانــــت هــــذه املنقبــــة مــــن أطـــرف مــــا شــــوهد يومئــــذ مــــن مناقــــب آ ــــل حمم ّ
  .صلوات اهللا عليهم

  :ّفقال علي بن حممد بن الشرفية يف ذلك اليوم يف هذا املعىن 
  ّا أيهـــــــــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــــــــدل الــــــــــــــــــــــــــــــذييـــــــــــــــــــــــــــــ

  
  هــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــق احلــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــادل  

  

  متجنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبل اهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى

  
  ّإىل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــبيل الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مائــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــــــــاأ   مبثــــــــــــــــــــــــــــــل أهــــــــــــــــــــــــــــــل البي

  
ــــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــــازل     مغــــــــــــــــــــــــرور وحيــــــــــــــــــــــــك أن

  

  دع عنــــــــــــــــــــــــــــــــــك أســــــــــــــــــــــــــــــــــباب اخلــــــــــــــــــــــــــــــــــال

  
  مــــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــــدالئلعــــــــــــــــــــــــة واســــــــــــــــــــــــتمع   

  

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمس حــــــــــــــــــــــــــــــــــني جحــــــــــــــــــــــــــــــــــدت

  
  مــــــــــــــــــــن إفــــــــــــــــــــضاهلم بعــــــــــــــــــــض الفــــــــــــــــــــضائل  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــسخرو   جريــــــــــــــــــــــــــــــــت يف ســــــــــــــــــــــــــــــــنن ال

  
ــــــــــــــــــــست تــــــــــــــــــــــسمع عــــــــــــــــــــــذل عــــــــــــــــــــــاذلو     لــ

  

  نـــــــــــــــــــــــــــزل القـــــــــــــــــــــــــــضاء علـــــــــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــــــــار

  
  ّك يف صـــــــــــــــــــــــــــــــباحك شـــــــــــــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــــــــــــازل  

  

  أضـــــــــــــــــــــــــــحت ديـــــــــــــــــــــــــــارك ســـــــــــــــــــــــــــاحبات يف

  
  الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالزل  

  

ـــــــــــــــــــــــــدو ـــــــــــــــــــــــــا مغـــــــــــــــــــــــــرور يف ال   بقيـــــــــــــــــــــــــت ي

  
  اريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مل حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ بطائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  

   ــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــدنيا فعــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــذا اجلــــــــــــــــــزاء

  
  هلــــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــت قائــــــــــــــــــــــل  

  

ّوقــرأت املناقــب الــيت صــنفها ابــن املغــازيل مبــسجد اجلــامع : ّقــال علــي بــن حممــد الــشرفية 
ّبواســط ، الــذي بنــاه احلجــاج بــن يوســف الثقفــي لعنــه اهللا ولقــاه مــا عمــل ، يف جمــالس ســتة ، 

ّأوهلا األحد رابع صفر وآخرهن عاشر صفر سنة ثـالث ومثـا نني ومخـسمائة ، يف أمـم ال حيـصى ّ
  ّعديدهم ، وكتب قاريها باملسجد اجلامع علي بن حممد
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  .»ابن الشرفية 

  : ترجمته 
ّوأبــو احلــسن علــي بــن حممــد املعــروف بــابن املغــازيل ، مــن أعــالم الفقهــاء واحملــدثني مــن  ّ

حريـصا كان فاضـال عارفـا برجـاالت واسـط وحـديثهم ، وكـان « : قال السمعاين . أهل السنة
روى لنـا .  ..على مساع احلديث وطلبـه ، رأيـت لـه ذيـل التـاريخ بواسـط وطالعتـه وانتخبـت منـه

  .»عنه ابنه بواسط 

8   

  رواية شيرويه الديلمي 
  : حيث قال ) فردوس األخبار ( لقد روى هذا احلديث يف 

ق ّكنت أنا وعلـي نـورا بـني يـدي اهللا مطيعـا يـسبح اهللا ويقـدس قبـل أن خيلـ :سلمان « 
ّآدم بأربع عشر ألف سـنة ، فلمـا خلـق اهللا آدم ركـب ذلـك النـور يف صـلبه ، ومل نـزل يف شـيء 

  .»واحد حىت افرتقنا يف صلب عبد املطلب ، فجزء أنا وجزء علي بن أيب طالب 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال : سلمان « : قال و خبلقت أنا وعلي من  :ّ

ّـ بأربعة آالف عـام ، فلمـا خلـق اهللا تعـاىل آدم ركب ذلـك النـور يف نور واحد قبل أن خيلق آدم
ّصــلبه ، فلــم نــزل يف شــيء واحــد حــىت افرتقنــا يف صــلب عبــد املطلــب ، ففــي النبــوة ويف علــي 

  .»اخلالفة 

  : ترجمته 
تـذكرة احلفـاظ ( وقد أثىن على شـريويه الـديلمي وأطـراه كـل مـن تـرجم لـه ، كالـذهيب يف 

  واألسنوي) مرآة اجلنان ( واليافعي يف ) التدوين (  وغريه والرافعي يف) 



 67 .................................................................................سند حديث النور 

.  ..وغـــريهم مـــن أعـــالم أهـــل الـــسنة أصـــحاب الـــسري والتـــواريخ.  ..)طبقـــات الـــشافعية ( يف 
  .إن شاء اهللا تعاىل) حديث التشبيه ( وسنورد نصوص عبائرهم يف قسم 

9   

  رواية العاصمي 
 يف اخللـــق ، مث 7 آلدم 7ؤمنني لقـــد رواه بطـــرق عديـــدة مـــستدال بـــه علـــى شـــبه أمـــري املـــ

  :ّأيده بأحاديث أخر ، قال 
 بعشرة أشـياء 7 ، فإنه قد وقعت املشاة بني املرتضى وبينه 7ذكر مشابه نبينا آدم « 

ّأوهلـا اخللــق والطينــة ، والثـاين باملكــث واملــدة ، والثالــث بالـصاحبة والزوجــة ، والرابــع بــالتزويج : 
حلكمـة ، والـسادس بالـذهن والفطنـة ، والـسابع بـاألمر واخلالفـة ، واخللعة ، واخلـامس بـالعلم وا

  .والثامن باألعداء واملخالفة ، والتاسع بالعرفاء والوصية ، والعاشر باألوالد والعرتة
 خلــق مــن الطــني وخلــط طينــه بنــور الثقلــني ، فكــان طينــا 7أمــا اخللــق والطينــة فــإن آدم 

  طاهرة والرتبة الزكية الزاهرة ، ولذلكّدينيا ، وكذلك املرتضى خلق من الطينة ال
خلقــت مــن أطيــب الطــني وخلــق حمــيب مــن أســفلها مث خلطــت العليــا  :قــال املــصطفى 

   .بالسفلى ، فلو ال النبوة والرسالة لكنت رجال من أميت
ّأخربنا حممد بن عبـد : ّما أخربين به حممد بن أيب زكريا الثقة قال  :والذي يؤيد ما قلنا 

ّحـدثنا إسـحاق بـن حممـد بـن علـي بـن خالـد اهلـامشي بالكوفـة قـال : ال اهللا احلافظ قـ ّحـدثنا : ّ
ّحــدثنا حممــد بــن خالــد اهلــامشي قــال : أمحــد بــن زكريــا بــن طهمــان ، قــال  ّحــدثنا احلــسن بــن : ّ

ّإمساعيل بن محاد بن أيب خليفة ، عن أبيه عن زياد بن املنذر ، عن حممد بن علي بن احلسني 
ّقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : ّ عن أبيه عن جده قال بن علي بن أيب طالب كنـت  :ّ

  أنا وعلي نورا بني يدي اهللا 
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ّعز وجل من قبل أن خيلق آدم بأربعة عشر ألف عام ، فلما خلق اهللا آدم نقل ذلك النور من 
ّصلبه ، فلم يزل ينقله من صلب إىل صلب حـىت أقـره يف صـلب عبـد املطلـب فقـسمه قـسمني  ّ

ّصري قــسمي يف صــلب عبــد اهللا وقــسم علــي يف صــلب أيب طالــب ، فعلــي مــين وأنــا منــه ، ، فــ
  .»حلمه حلمي ودمه من دمي ، فمن أحبه فبحيب أحبه ومن أبغضه فببغضي أبغضه 

  :مث روى أربعة أحاديث أخرى ، وهذه ألفاظ ثالثة منها 
ّعـــن أيب احلمـــراء عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال «  ملـــا أســـري :ّ

ّ
 يب إىل الـــسماء 

ّال إلـــه إال اهللا حممـــد رســـول اهللا أيدتـــه : نظـــرت إىل ســـاق العـــرش األميـــن ، فـــإذا عليـــه مكتـــوب  ّ ّ
  .»بعلي ونصرته به 

ّبينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس ذات يوم  :عن نافع عن ابن عمر قال «  ّ
ّإن رب العـرش يقـرأ عليـك ّيـا حممـد : ببطحاء مكة ، إذ هـبط عليـه جربئيـل الـروح األمـني قـال 

ّملــا أخــذ ميثــاق النبيــني أخــذ ميثاقــك يف صــلب آدم ، فجعلــك ســيد األنبيــاء : ّالــسالم ويقــول 
ّيـا حممـد وعـزيت لـو سـألتين أن أزيـل : ّوجعل وصيك سيد األوصياء علي بن أيب طالب ويقـول 

  .»ّالسماوات واألرض ألزلتها لكرامتك علي 
كــل مولـود يولــد فهــو يف  :ّ اهللا عليـه وســلم قـال ّعـن أنــس بـن مالــك عـن النــيب صــلى« 

  .»سرته من الرتبة اليت خلق منها ، وأنا وعلي بن أيب طالب خلقنا من تربة واحدة 
ّحــدثنا عبــد اهللا بــن أيب : ّأخربنــا احلــسني بــن حممــد قــال «  :وهــذا لفــظ رابعهــا بــسنده 

ّحــدثنا حممــد بــن بــشر قــال : منــصور قــال  ّحــدثنا حممــد بــن عبــد : ّ حــدثين  :اهللا بــن املثــىن قــال ّ
ّمحيــد الطويــل ، عــن أنــس بــن مالــك قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  خلقــت أنــا  :ّ

وعلي بن أيب طالب من نور واحد يسبح اهللا عز وجل يف مينـة العـرش قبـل خلـق الـدنيا ، ولقـد 
د قـــذف ســـكن آدم اجلنـــة وحنـــن يف صـــلبه ، ولقـــد ركـــب نـــوح الـــسفينة وحنـــن يف صـــلبه ، ولقـــ

إبــراهيم يف النــار وحنــن يف صــلبه ، فلــم يــزل يقلبنــا اهللا عــز وجــل يف أصــالب طــاهرة إىل أرحــام 
  طاهرة ، حىت انتهى بنا إىل عبد
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املطلـب ، فجعــل ذلــك النــور بنــصفني ، فجعلـين يف صــلب عبــد اهللا وجعــل عليــا يف صــلب أيب 
احة ، واشـتق لنـا امسـني مـن ّطالب ، وجعـل يف النبـوة والرسـالة وجعـل يف علـي الفروسـية والفـص
ّأمسائه ، فرب العرش حممود وأنا حممد ، وهو األعلى وهذا علي  ّ«.  

ّفهـذه األحاديـث تـدل علـى صـحة مـا أشـرنا إليـه ورجحـان مـا دللنـا « : قال العاصمي  ّ ّ
  .)1(» عليه 

10   

  رواية أبي الفتح النطنزي 
أمحــد بــن احلــسن احلــداد أنبأنــا أبــو علــي احلــسن بــن «  :لقــد روى هــذا احلــديث قــائال 

ّحـدثنا أمحـد ابـن يوسـف بـن : ّحدثنا أبو نعـيم أمحـد بـن عبـد اهللا بـن أمحـد احلـافظ قـال : قال 
ّحــدثنا داود بــن : ّحــدثنا احلــارث بــن أيب أســامة التميمــي قــال : خــالد النــصييب ببغــداد ، قــال 

 عثمــان الــرازي عــن ّحــدثنا قــيس بــن الربيــع ، عــن عبــاد بــن كثــري عــن أيب: ّاحملــرب بــن حممــد قــال 
ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول : سلمان الفارسي قـال  خلقـت أنـا وعلـي بـن  :ّ

ّأيب طالــب مــن نــور عــن ميــني العــرش ، نــسبح اهللا ونقدســه مــن قبــل أن خيلــق اهللا عــز وجــل آدم  ّ
بـــــأربع عـــــشرة آالف ســـــنة ، فلمـــــا خلـــــق اهللا آدم نقلنـــــا إىل أصـــــالب الرجـــــال وأرحـــــام النـــــساء 
الطاهرات ، مث نقلنا إىل صلب عبـد املطلـب وقـسمنا بنـصفني ، فجعـل النـصف يف صـلب أيب 
عبــد اهللا وجعــل النــصف يف صــلب أيب طالــب ، فخلقــت مــن ذلــك النــصف وخلــق علــي مــن 
ّالنـصف اآلخـر ، واشـتق اهللا لنـا مـن أمسائــه امسـا ، واهللا حممـود وأنـا حممـد ، واهللا األعلـى وأخــي 

  فكان امسي . يت فاطمة ، واهللا حمسن وابناي احلسن واحلسنيعلي ، واهللا فاطر وابن
__________________  

  .خمطوط ـ زين الفىت يف تفسري هل أتى) 1(
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  .)1(» يف الرسالة والنبوة ، وكان امسه يف اخلالفة والشجاعة ، فأنا رسول اهللا وعلي سيف اهللا 
 ملــا خلــق اهللا عـــز « : قــال 2روى النطنــزي حــديث األشــباح بــسنده عــن ابـــن عبــاس و

: ّ، فقـال لـه ربـه » احلمـد هللا رب العـاملني « وجل آدم ونفـخ فيـه مـن روحـه عطـس فأهلمـه اهللا 
يـا رب خلقـت خلقـا هـو أحـب  :يرمحك اهللا ، فلما سـجد لـه املالئكـة تداخلـه العجـب فقـال 

 الرابعــة مث قــال. مث قــال الثالثــة ، فلــم جيــب. فلــم جيــب ، مث قــال الثانيــة ، فلــم جيــب؟ّإليــك مــين
فـأرنيهم ، فـأوحى اهللا عـز وجـل إىل : فقـال . نعم ولـوالهم مـا خلقتـك: فقال اهللا عز وجل له 

ّمالئكة احلجب أنه ارفعوا احلجب ، فلما رفعت إذا آدم خبمسة أشباح قدام العرش ، فقال يا 
يـــا آدم هـــذا نبيـــي ، وهـــذا علـــي أمـــري املـــؤمنني ابـــن عـــم النـــيب ، وهـــذه : قـــال  ؟رب مـــن هـــؤالء

 .يـا آدم هـم األول: مث قـال . فاطمة بنت نبيي ، وهذان احلسن واحلسني ابنا علـي وولـدا نبيـي
د وعلــــي وفاطمــــة واحلــــسن : فلمــــا اقــــرتف اخلطيئــــة قــــال . ففــــرح بــــذلك ّــــيــــا رب أســــألك مبحم

ن ربــه (: واحلــسني ملــا غفــرت يل فغفــر اهللا لــه ، فهــذا الــذي قــال اهللا عــز وجــل  ِ فـتـلقــى آدم م َ ْ ِــ ُ َ  َ َ َ
ِكل ه َ ِمــات فتــاب علي ــ َْ َ َ َ . ّــحممد رســول اهللا :فلمــا أهــبط إىل األرض صــاغ خامتــا نقــش عليــه . )ٍ

  .)2(» ّويكىن آدم بأيب حممد 

  : ترجمته 
ــــزي مفــــصلة يف قــــسم  ــــشبيه ( ّوســــنورد ترمجــــة النطن ونــــذكر كلمــــة تلميــــذه ) حــــديث الت

  .فانتظر.  ..لوفياتالسمعاين يف حقه ، ومدح ابن النجار له ، وإطراء الصفدي يف الوايف با
__________________  

  .خمطوط ـ اخلصائص العلوية ] 2 ـ 1[ 
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11   

  رواية شهردار الديلمي 
أنبـــأين أبـــو طالـــب بـــن أجنـــب اخلـــازن ، عـــن ناصـــر بـــن أيب « : قـــال احلمـــويين مـــا نـــصه 

  .أنبأنا أبو املؤيد املوفق بن أمحد إجازة إن مل يكن مساعا: املكارم إجازة قال 
ّنبــأين العزيــز حممــد بــن أيب القاســم ، عــن والــده أيب القاســم بــن أيب الفــضل بــن وأ) ح ( 

أخربنـــا شــــهردار بــــن شــــريويه بـــن شــــهردار الــــديلمي إجــــازة ، أنبأنــــا : عبـــد الكــــرمي إجــــازة قــــاال 
ّعبــدوس بــن عبــد اهللا اهلمــداين كتابــة ، حــدثنا أبــو احلــسن علــي ابــن عبــد اهللا ، أنبأنــا أبــو علــي 

ّشي ، حدثنا أبو سعيد العدوي احلسن بن علي ، حـدثنا أمحـد بـن املقـدام ّحممد بن أمحد العط ّ
ّالعجلــي أبــو األشــعث ، حــدثنا الفــضيل بــن عيــاض عــن ثــور بــن يزيــد ، عــن خالــد بــن معــدان 

دا صــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول : عــن زاذان عـــن ســـلمان قـــال  ّمسعــت حبيـــيب املـــصطفى حمم ّ ـــ ّ: 
ّل مطيعــا ، يــسبح اهللا ذلــك النــور ويقدســه قبــل أن كنــت أنــا وعلــي نــورا بــني يــدي اهللا عــز وجــ

ّــخيلــق اهللا آدم بأربعــة عــشر ألــف ســنة ، فلمــا خلــق اهللا تعــاىل آدم ركب ذلــك النــور يف صــلبه ، 
  .)1(» فلم نزل يف شيء واحد حىت افرتقنا يف صلب عبد املطلب ، فجزء أنا وجزء علي 

  .ارزمي اآلتية أيضاكما ويستفاد رواية شهردار الديلمي من سند رواية اخلو

  : ترجمته 
وشـــهردار الـــديلمي مـــن أعـــالم حفـــاظ أهـــل الـــسنة كأبيـــه ، فقـــد قـــال الـــذهيب نقـــال عـــن 

مسـع أبـاه وعبـدوس بـن . كان حافظا عارفا باحلديث فهما عارفا باألدب ظريفـا« : السمعاين 
  وأجاز له أبو بكر ابن خلف. ّعبد اهللا ومكي السالر وطائفة
__________________  

  .42 / 1 ـ فرائد السمطني) 1(
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  .)1(» الشريازي ، وعاش مخسا وسبعني سنة 
( ّوكـذا تـرجم لـه كـل مـن الـسبكي واألسـنوي وابـن قاضـي شـهبة األسـدي يف كتــبهم يف 

  .)طبقات الشافعية 

12   

  رواية الخوارزمي 
أخربين شـهردار هـذا إجـازة ، أخربنـا عبـدوس بـن عبـد اهللا « : روى هذا احلديث بقوله 

ّمـــداين كتابـــة ، حـــدثنا أبـــو احلـــسن علـــي بـــن عبـــد اهللا ، حـــدثنا أبـــو علـــي حممـــد ابـــن أمحـــد اهل ّ ّ
  . ..العطشي
أخربين شهردار هذا إجازة ، أخربنا عبدوس بن عبد اهللا بـن عبـدوس اهلمـداين كتابـة ، و

ّــحــدثنا الــشريف أبــو طالــب اجلعفــري ، حــدثنا ابــن مردويــه احلــافظ ، حــدثنا إســحاق بــن حممد  ّ ّ ّ
د بــن خالـــد بــن علــ ـــي بـــن خالــد ، حـــدثنا أمحــد بـــن زكريــا ، حـــدثنا ابــن طهمـــان ، حــدثنا حمم ّ ّ ّ ّ

ّاهلــامشي ، حــدثنا احلــسني بــن إمساعيــل بــن محــاد ، عــن أبيــه عــن زيــاد بــن املنــذر عــن حممــد بــن  ّ
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  :علــي بــن احلــسني عــن أبيــه عــن جــده قــال  كنــت أنــا  :ّ

اهللا تعــاىل مــن قبــل أن خيلــق آدم بأربعــة عــشر ألــف عــام ، فلمــا خلــق اهللا وعلــي نــورا بــني يــدي 
آدم سلك النور يف صلبه ، فلم يزل اهللا يقلبه من صلب إىل صلب ، حىت أقره يف صلب عبـد 
ّاملطلـب ، فقـسمه نـصفني قـسما يف صـلب عبـد اهللا وقـسما يف صـلب أيب طالـب ، فعلـي مـين 

» مـن أحبـه فبحـيب أحبـه ومـن أبغـضه فببغـضي أبغـضه وأنا منه ، حلمه حلمي ، ودمـه دمـي ، ف
)2(.  

  أخربين سيد احلافظ أبو منصور شهردار بن شريويه بن« : وقال اخلوارزمي 
__________________  

  .29 / 3العرب يف خرب من ) 1(
  .88 ـ مناقب امري املؤمنني) 2(
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لفـتح عبـدوس ابـن عبـد اهللا أخـربين أبـو ا ـ فيما كتب ايل مـن مهـدان ـ شهردار الديلمي اهلمداين
ّـبن عبدوس اهلمداين كتابة ، أخـربين الـشيخ اخلطيـب أبـو احلـسن صـاعد ابـن حممد بـن الغيـاث 
د بـــن عبـــد العزيـــز البـــسطامي ، حـــدثنا أبـــو بكـــر  ّالـــدامغاين بـــدامغان ، حـــدثين أبـــو حيـــىي حمم ـــ ّ

ّالقرشي ، حدثين أبو سعيد احلسن بن علي بن زكريـا ، حـدثين هدبـة بـن خالـد ا لقيـسي ، عـن ّ
محــاد بــن ثابـــت البنــاين عـــن عبيــد بــن عمـــري الليثــي عـــن عثمــان بــن عفـــان قــال قـــال عمــر بـــن 

  .)1(» إن اهللا تعاىل خلق مالئكة من نور وجه علي بن أيب طالب : اخلطاب 

  : ترجمته 
العقـد الثمـني ( وللخوارزمي تراجم يف عدة من املصادر املعتربة ، ومن ذلك مـا جـاء يف 

املوفـق بـن أمحـد « : للحافظ تقي الدين الفاسي حيث عنونه بقوله )  اهللا األمني يف تاريخ بلد
ّــبــن حممد املكــي ، أبــو املؤيــد ، العالمــة خطيــب خــوارزم ، كــان أديبــا فــصيحا مفوهــا ، خطــب 

. 568ّخبوارزم دهرا وأنشأ اخلطب وأقرأ الناس وختـرج بـه مجاعـة ، وتـويف خبـوارزم يف صـفر سـنة 
(  وذكره الـشيخ حميـي الـدين عبـد القـادر احلنفـي يف .)تاريخ اإلسالم ( يف ذكره هكذا الذهيب 

  .».  ..)أخبار النحاة ( لقفطي يف ذكره ا: وقال ) طبقات احلنفية 

13   

  رواية ابن عساكر
وأخربنــا أبــو إســحاق الدمــشقي ، أخربنــا أبــو « : لقــد قــال احلــافظ الكنجــي مــا نــصه 

  ّ البنا ، أخربنا أبو حممد اجلوهري ، أخربناالقاسم احلافظ ، أخربنا ابو غالب بن
__________________  

  .236مناقب أمري املؤمنني ) 1(
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ّأبــو علــي بــن حممد بــن أمحــد بــن حيــىي ، حــدثنا أبــو ســعيد العــدوي ، حــدثنا أبــو األشــعث ،  ّ ّــ
ّحدثنا الفضيل بن عياض ، عن ثور بن يزيد ، عـن خالـد بـن معـدان ، عـن زاذان عـن سـلمان 

ّمسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول : قـــال  كنـــت أنـــا وعلـــي نـــورا بـــني يـــدي اهللا  :ّ
ّمطيعا ، يـسبح اهللا ذلـك النـور ويقدسـه قبـل أن خيلـق آدم بأربعـة عـشر ألـف عـام ، فلمـا خلـق 
ّاهللا آدم ركـــب ذلـــك النـــور يف صـــلبه ، فلـــم نـــزل يف شـــيء واحـــد حـــىت افرتقنـــا يف صـــلب عبـــد 

  .علياملطلب ، فجزء أنا وجزء 
ّهكذا أخرجـه حمـدث الـشام يف تارخيـه يف اجلـزء اخلمـسني بعـد الـثالث مائـة قبـل : قلت 

  .)1(» ّ، ومل يتكلم عليه ، وهذا يدل على ثبوته ه نصفه ، ومل يطعن يف سند

  : ترجمته 
عــدة مــن مــصادر ترمجــة احلــافظ ابــن عــساكر ) حــديث الثقلــني ( وقــد ذكرنــا يف قــسم 

 (و  ) 215 / 7 طبقــــات الــــسبكي (و  ) 471 / 2عيــــان وفيــــات األ( الدمــــشقي ، مثــــل 
  .وغريها ) 474طبقات احلفاظ 

االمـــام احلـــافظ  ـ ابـــن عـــساكر« : مـــا ملخـــصه  ) 1328 / 4تــذكرة احلفـــاظ ( ويف 
ّالكبــري ، حمــدث الــشام ، فخــر األئمــة ، ثقــة الــدين ، أبــو القاســم ، صــاحب التــصانيف عــدد 

ّأبـو القاسـم حـافظ ثقـة مـتقن ديـن : الـسمعاين قـال .  امـرأة80 ونيف شـيخ و1300شيوخه 
أبو القاسم إمام احملدثني يف وقته ، انتهت إليه الرياسـة : قال ابن النجار . ّخري حسن السمت

  .».  ..يف احلفظ واإلتقان والنقل واملعرفة التامة ، وبه ختم هذا الشأن

14   

  رواية النور الصالحاني 
  قال : ّ حسني عن أبيه عن جده قال عن علي بن« : لقد روى الشهاب أمحد 

__________________  
  .315كفاية الطالب ) 1(
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ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم  كنـت أنــا وعلـي نـورا بــني يـدي اهللا تعـاىل مــن قبـل أن خيلــق  :ّ
اهللا تعـاىل آدم بأربعـة آالف عـام ، فلمـا خلـق اهللا تعـاىل آدم سـلك ذلـك النـور يف صـلبه ، فلـم 

قـسما : ّقله من صلب إىل صلب ، حىت أقره يف صلب عبد املطلب فقـسم قـسمني يزل اهللا ين
يف صــلب عبــد اهللا وقــسما يف صــلب أيب طالــب ، فعلــي مــين وأنــا منــه ، حلمــه حلمــي ، ودمــه 

  .»دمي ، ومن أحبه فبحيب أحبه 
روى احلـديث األول االمـام الـصاحلاين نـور « : مث قـال ) الشجرة ( مث إنه روى حديث 

ّبو الرجـاء حممـود بـن حممد ، الـذي سـافر ورحـل وأدرك املـشايخ ومسـع وأمسـع ، وصـنف الدين أ ّـ
ّيف كل فن ، وروى عنه خلق كثري ، وصحب بـالعراق أبـا موسـى املـديين االمـام ومـن يف طبقتـه 

  .)1(» .  ..، بإسناده إىل االمام احلافظ ابن مردويه ، بإسناده مسلسال مرفوعا
  . من عظمة الصاحلاين ومناقبه الشاخمةومن هذه العبارة يظهر جانب

15   

  رواية أبي الفتح ناصر المطرزي 
أنبــأين أبــو طالــب ابــن أجنــب اخلــازن عــن ناصــر بــن أيب املكــارم « : لقــد قــال احلمــويين 

  .».  ..إجازة
أنبأين الشيخ أبو طالب ابن أجنب بن عبيـد اهللا ، عـن حمـب الـدين « : كما قال أيضا 

د بـــن حممـــود بـــن احلـــ سن بـــن النجـــار إجـــازة ، عـــن برهـــان الـــدين أيب الفـــتح ناصـــر بـــن أيب ّـــحمم
صــلوات اهللا ( ّعــن حممــد بــن علــي بــن احلــسني بــن أبيــه عــن جــده .  ..املكــارم املطــرزي إجــازة

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ) عليهم  كنت أنا وعلي نورا بني يدي اهللا تعاىل  :ّ
  ألف عام ، فلمامن قبل أن خيلق آدم بأربعة عشر 

__________________  
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 1(
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خلـــق اهللا تعـــاىل آدم ســـلك ذلـــك النـــور يف صـــلبه ، فلـــم يـــزل اهللا تعـــاىل ينقلـــه مـــن صـــلب إىل 
: ّصلب حىت أقره يف صلب عبد املطلب ، مث أخرجه من صلب عبد املطلب فقـسمه قـسمني 

لــب ، فعلــي مــين وأنــا منــه ، حلمــه حلمــي ، قــسما يف صــلب عبــد اهللا وقــسما يف صــلب أيب طا
  .)1(» ودمه دمي ، فمن أحبه فبحيب أحبه ، ومن أبغضه فببغضي أبغضه 

16   

  رواية صدر األفاضل الخوارزمي 
  :لقد رواه يف شرح قول املعري 

  لــــــــــه اجلــــــــــوهر الــــــــــساري يــــــــــوهم شخــــــــــصه[ 

  
  ]جيــــــــــــــــوب إليــــــــــــــــه حمتــــــــــــــــدا بعــــــــــــــــد حمتــــــــــــــــد   

  

كنـت أنـا وعلـي نـورا بـني يـدي اهللا عـز وجـل مـن  : 7قولـه ن هذا مـ« : قائال ما نصه 
ّقبل أن خيلق آدم بأربعة عشر ألف عام ، فلما خلـق اهللا آدم نقـل ذلـك النـور إىل صـلبه ، فلـم 

فـــصري : ّيــزل ينقلـــه مـــن صــلب إىل صـــلب حـــىت أقــره يف صـــلب عبـــد املطلــب فقـــسمه قـــسمني 
  .)2(»  وأنا منه قسمي يف صلب عبد اهللا ، وقسم علي يف صلب أيب طالب فعلي مين

  : ترجمته 
  وفضائل صدر األفاضل ال ختفى على من راجع املعاجم الرجالية وكتب

__________________  
  .44 / 1فرائد السمطني ) 1(
  .القصيدة الثامنة ـ 353 / 1شروح سقط الزند : أنظر ) 2(
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  :األدب ، فقد ترجم له 
ّــبــن حممد اخلــوارزمي ، صــدر ّالقاســم بــن احلــسني بــن حممــد «  :  ـ يــاقوت الحمــوي1

ّاألفاضــل حقــا وواحــد الــدهر يف علــم العربيــة صــدقا ، ذو اخلــاطر الوقــاد والطبــع النقــاد والقرحيــة  ّ
احلاذقـــة والنحـــرية الـــصادقة ، بـــرع يف علـــم األدب وفـــاق يف نظـــم الـــشعر ونثـــر اخلطـــب ، فهـــو 

لدي يف الليلـة التاسـعة مو: إنسان عني الزمان وغرة جبهة هذا األوان ، سألته عن مولده فقال 
  . ..من شعبان سنة مخس ومخسني ومخسمائة

حنفـي ، ولكـن لـست خوارزميـا لـست خوارزميـا يكررهـا :  فقـال ؟وقلت له ما مذهبك
  .)1(» .  ..نفى عن نفسه أن يكون معتزليا. ، إمنا اشتغلت ببخارا فأرى رأي أهلها

اصــر بــن عبــد الــسيد املطــرزي ّتفقــه علــى أيب الفــتح ن.  ..« :  ـ عبــد القــادر القرشــي2
شـرح املفـصل مسـاه التحبـري ثـالث جملـدات ، وشـرح سـقط : وأخذ عنـه العربيـة ، ولـه تـصانيف 

  .)2(» قتلته التتار سنة عشرة وستمائة .  ..الزند
  .)3( ، وأورد كلمة ياقوت املتقدمة أيضا  ـ السيوطي3
  .)4(» .  ..الشيخ الكامل الفاضل«  :  ـ الكفوي4
  .)5( املكي كذلك ن سلطان القاري ـ علي ب5

17   

  رواية أبي القاسم عبد الكريم الرافعي القزويني 
  وأخربين الشيخ الصاحل مجال الدين أمحد« : ّقال العالمة احلمويين ما نصه 

__________________  
  .238 / 16معجم األدباء ) 1(
  .410 / 1اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ) 2(
  .376ة بغية الوعا) 3(
  .خمطوط ـ كتائب أعالم األخيار) 4(
  .خمطوط ـ األمثار اجلنية) 5(
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ّابـن حممــد بـن حممــد املعــروف مبذكويـه القــزويين وغــريه إجـازة ، بــروايتهم عــن الـشيخ االمــام إمــام  ّ
ّـالـدين أيب القاسـم عبــد الكـرمي بــن حممد بــن عبـد الكـرمي الرافعــي القـزويين إجــازة ، أنبأنـا الــشيخ 

أنبأنـا أبـو الربكـات هبــة اهللا بـن موسـى الــسقطي :  القـادر بــن أيب صـاحل اجليلـي قــال العـامل عبـد
ــأنبأنـا احلـسن حممد بـن موســى : أنبـأ القاضــي أبـو املظفــر هنـاد بـن إبــراهيم النـسفي قــال : قـال  ّ

ّأنبأنا حممد بن فرحان ، حدثنا حممـد بـن يزيـد القاضـي ، حـدثنا قتيبـة ، حـدثنا : بتكريت قال  ّ ّّ ّ
ّبن سعد ، عن العـالء ابـن عبـد الـرمحن عـن أبيـه عـن أيب هريـرة عـن النـيب صـلى اهللا عليـه الليث 

   :ّوسلم أنه قال 
ملــا خلــق اهللا تعــاىل أبــا البــشر ونفــخ فيــه مــن روحــه ، التفــت آدم مينــة العــرش ، فــإذا يف 

ّالنور مخسة أشباح سجدا وركعا ، قال آدم  :  قـال ؟يا رب هل خلقت أحـدا مـن طـني قبلـي: ّ
هـؤالء مخـسة مـن :  قـال ؟فمن هؤالء اخلمسة الذين أراهم يف هيئيت وصـوريت: قال .  يا آدمال

ولــدك لــوالهم مــا خلقتــك ، هــؤالء مخــسة شــققت هلــم مخــسة أمســاء مــن أمســائي ، لــوالهم مــا 
خلقـت اجلنــة وال النـار وال العــرش وال الكرسـي وال الــسماء وال األرض وال املالئكـة وال اإلنــس 

ّأنــا احملمــود وهــذا حممــد وأنــا العــايل وهــذا علــي ، وأنــا الفــاطر وهــذه فاطمــة ، وأنــا وال اجلــن ، ف
  .اإلحسان وهذا احلسن ، وأنا احملسن وهذا احلسني

ة مــن خــردل مــن بغــض أحــدهم إال أدخلتــه  ّآليــت بعــزيت أنــه ال يــأتيين أحــد مبثقــال حب ّــ ّ
ّ فــإذا كــان لــك إيل حاجــة يــا آدم هــؤالء صــفويت ــم أجنــيهم وــم أهلكهــم ،. نــاري وال أبــايل
  .فبهؤالء توسل

ّفقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّـحنن سفينة النجـاة مـن تعلق ـا جنـا ومـن حـاد عنهـا : ّ
  .)1(» هلك ، فمن كان له إىل اهللا حاجة فليسأل بنا أهل البيت 

  : ترجمته 
مـــن ) ين التـــدو( ّوالرافعـــي القـــزويين مـــن أعـــالم حمـــدثي أهـــل الـــسنة ومـــؤرخيهم ، وكتابـــه 

  وقد ترجم للرافعي وأثىن عليه علماؤهم.  ..أشهر الكتب املعتمدة
__________________  

  .36 / 1فرائد السمطني ) 1(
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وابــن  ) 3 / 2فــوات الوفيــات ( وابــن شــاكر الكتـيب يف  ) 119 / 5طبقاتــه ( كالـسبكي يف 
  . )184 / 2تارخيه ( الوردي يف 

18   

  ّإثبات الشيخ فريد الدين العطار
  :لقد أثبت هذا احلديث بقوله 

  تـــــــــــو نـــــــــــور أمحـــــــــــد وحيـــــــــــدر يكـــــــــــى دان« 

  
)1(» كــــــــه تــــــــا گــــــــردد بتــــــــو أســــــــرار آســــــــان   

  

  

  : ترجمته 
) الـدهلوي ( ّوقـد نـص . وغريه مـن تـراجم العرفـاء) نفحات األنس ( وتوجد ترمجته يف 

  .يف كتابه على أنه من األكابر املقبولني عند أهل السنة

19   

  ابن سبع الكالعي رواية أبي الربيع 
ّقال قال رسول اهللا صلى  ـ 2أي عن علي بن أيب طالب  ـ وعنه« : لقد قال الوصايب 

خلقــت أنــا وعلــي مــن نــور واحــد ، يــسبح اهللا علــى مــنت العــرش مــن قبــل أن  :ّاهللا عليــه وســلم 
 ّخيلـق أبونــا آدم بــألفي عــام ، فلمـا خلــق آدم صــرنا يف صــلبه ، مث نقلنـا مــن كــرام األصــالب إىل

ّمطهرات األرحام ، حىت صرنا يف صلب عبد املطلب ، مث قسمنا نصفني ، فصريين يف صـلب  ّ ّ ّ
ّعبد اهللا ، وصار علي يف صلب أيب طالب ، فاختـارين للنبـوة ، واختـار عليـا للـشجاعة والعلـم 

  .ّوالفصاحة ، وشق لنا أمساء من أمسائه ، فاهللا حممود وأنا حممد ، واهللا األعلى وهذا علي
__________________  

  .أسرار نامه) 1(
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  .)1(» أخرجه ابن األسبوع األندلسي يف كتابه الشفا 

  : ترجمته 
ّــمــن أجلة حفــاظ أهــل الــسنة ، وأعــاظم ) شــفاء الــصدور ( وابــن ســبع صــاحب كتــاب 

  :ّعلمائهم ، كما يظهر من ترمجته ، وإليك بعض الكلمات الواردة يف حقه 
ّم العـامل احلـافظ البـارع ، حمـدث األنـدلس وبليغهـا أبـو االمـا ـ الكالعـي « : ـ الـذهبي 1

عـين أمت عنايـة بالتقييـد والروايـة ، وكـان إمامـا يف صـناعة احلـديث ، بـصريا بـه حافظـا .  ..الربيع
ّحـــافال عارفـــا بـــاجلرح والتعـــديل ، ذاكـــرا للمواليـــد والوفيـــات ، يتقـــدم أهـــل زمانـــه يف ذلـــك ويف 

ّـر زمانه وعاصره ، كتب الكثري ، وكـان خطه ال نظـري حفظه امساء الرجال ، خصوصا من تأخ
لــــه يف اإلتقــــان والــــضبط ، مــــع االســــتبحار يف األدب واالســــتهتار بالبالغــــة ، فــــردا يف إنــــشاء 
الرسائل ، جميدا يف النظم خطيبا فصيحا مفوهـا مـدركا ، حـسن الـسرد واملـساق ملـا ينقلـه ، مـع 

ّلم عـن امللـوك يف زمانـه يف اـالس ، املبـني عـنهم ّالشارة األنيقة والزي احلسن ، وهو كان املـتك ّ
ملـــا يرومونـــه يف احملافـــل علـــى املنـــابر ، ويل خطابـــة بلنـــسة يف أوقـــات ، ولـــه تـــصانيف مفيـــدة يف 

ّوإليــــه كانــــت الرحلــــة لألخــــذ عنــــه ، انتفعــــت بــــه يف احلــــديث كــــل االنتفــــاع .  ..فنــــون عديــــدة
  .وأخذت عنه كثريا

د بـــن العمـــاد قاضـــي تـــونس ، وطائفـــة ، قـــال ابـــن ّحـــدث عنـــه أبـــو العبـــاس أمحـــ: قلـــت 
ـــة ونـــبال ورياســـة وفـــضال ، وكـــان إمامـــا مـــربزا يف فنـــون مـــن منقـــول : منـــدي  ّمل ألـــق مثلـــه جالل

ومعقول وموزون ومنثور ، جامعا للفضائل ، برع يف علوم القرآن والتجويد ، أمـا األدب فكـان 
  . ..ابن جبدته ، وهو ختام احلفاظ

هـــو آخـــر احلفـــاظ والبلغـــاء باألنـــدلس ، استـــشهد بكابيـــة تنـــسيه علـــى و.  ..ّقـــال األبـــار
  .634ثالث فراسخ من مرسية مقبال غري مدبر ، يف العشر من ذي احلجة سنة 

  تويف شهيدا بيد العدو ، وكان مولده بظاهر مرسية يف: قال احلافظ املنذري 
__________________  

كتــاب شــفاء  « 1050 / 2طــوط ، وقــد ذكــر يف كــشف الظنــون خم ـ االكتفــاء يف فــضائل األربعــة اخللفــاء) 1(
  .».  ..الصدور
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مجــع جمــالس تــدل علــى غــزارة علمــه وكثــرة حفظــه ومعرفتــه ــذه .  ..65مــستهل رمــضان ســنة 
  .)1(» الشأن ، كتب إلينا باإلجازة سنة أربع عشرة 

 ســامل وأبــو الربيــع الكالعــي ، ســليمان بــن موســى بــن« : وقــال الــذهيب أيــضا برتمجتــه 
: قـــال األبـــار  . ..البلنــسي احلـــافظ الكبـــري ، صـــاحب التـــصانيف بقيــة أعـــالم األثـــر باألنـــدلس

كان بصريا باحلـديث حافظـا عـاقال عارفـا بـاجلرح والتعـديل ، ذاكـرا للمواليـد والوفيـات ، يتقـدم 
  .)2(» .  ..ّأهل زمانه يف ذلك خصوصا من تأخر عنه

كالعــي ، ســليمان بــن موســى البلنــسي صــاحب احلــافظ أبــو الربيــع ال«  :  ـ اليــافعي2
  .)3(مث أورد كلمة األبار املذكورة سابقا » التصانيف وبقية أعالم األثر 

  .)4(» .  ..ّأبو الربيع االمام احلافظ البارع حمدث األندلس وبليغها«  :  ـ السيوطي3
أبـــا الربيـــع فالثقـــة الثبـــت ســـليمان بـــن ســـامل .  ..« :  ـ الـــشامي صـــاحب الـــسيرة4
  .)5(» الكالعي 
 حافظـــا للحـــديث ، مـــربزا يف نقـــده ، تـــام  تعـــاىلرمحـــه اهللاكـــان .  ..« :  ـ المقـــري5

  .)6(» .  ..املعرفة بطرقه ، ضابطا ألحكام أسانيده ، ذاكرا لرجاله

20   

  رواية الكنجي 
  : ّلقد روى هذا احلديث يف باب خصه به حيث قال 

__________________  
  .1417 / 4تذكرة احلفاظ ) 1(
  .643العرب حوادث ) 2(
  .643مرآة اجلنان حوادث ) 3(
  .497/ طبقات احلفاظ ) 4(
  .مقدمة الكتاب/ سبل اهلدى والرشاد ) 5(
  .586 / 2يف ذكر وقعة اينجة  ـ نفح الطيب) 6(
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ّيف أن عليا خلق من نور النيب صلى اهللا عليه وسلم : الباب السابع والثمانون  «  ّ :  
 بركــات اخلــشوعي مبــسجد الربــوة مــن غوطــة دمــشق ، أخربنــا احلــافظ أخربنــا ابــراهيم بــن

علي بن احلسن ، أخربنا أبو القاسم هبة اهللا ، أخربنا احلافظ أبـو بكـر اخلطيـب ، أخربنـا علـي 
ّبـن حممد بـن عبــد اهللا املعــدل ، أخربنـا أبــو علـي احلــسني بــن صـفوان ، حــدثنا حممـد بــن ســهل  ّّــ

ين حـرب بـن بيـان الـضرير مـن أهـل قيـسارية ، حـدثين أمحـد العطار ، حدثين أبو ذكوان ، حدث
ّبــن عمــرو ، حــدثنا أمحــد بــن عبــد اهللا عــن عبــد اهللا بــن عمــرو ، عــن عبــد الكــرمي اجلــزري عــن 

ّقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : عكرمة عـن ابـن عبـاس قـال  خلـق اهللا قـضيبا مـن نـور قبـل  :ّ
ّ العرش حىت كان أول مبعثي ، فـشق منـه نـصفا أن خيلق الدنيا بأربعني ألف عام ، فجعله أمام

  .، فخلق منه نبيكم ، والنصف اآلخر علي بن أيب طالب
  .أخرجه إمام أهل الشام عن إمام أهل العراق كما سقناه ، وهو يف كتابيهما

أخربنا أبو إسحاق الدمشقي ، أخربنا أبو القاسم احلافظ ، أخربنا أبو غالب ابن البنا و
ّد اجلــوهري ، أخربنــا أبــو علــي حممــد بــن أمحــد بــن حيــىي ، حــدثنا أبــو ســعيد ّــ، أخربنــا أبــو حمم ّ

ّالعدوي ، حدثنا أبو األشـعث ، حـدثنا الفـضيل بـن عيـاض ، عـن ثـور بـن يزيـد عـن خالـد بـن  ّ
ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول : معدان ، عن زاذان عـن سـلمان قـال  كنـت  :ّ

عا يسبح اهللا ذلك النور ويقدسه قبل أن خيلـق آدم بـأربع عـشر أنا وعلي نورا بني يدي اهللا مطي
ّألف عام ، فلما خلق اهللا آدم ركز ذلك النور يف صلبه ، فلم نـزل يف شـيء واحـد حـىت افرتقنـا 

  .يف صلب عبد املطلب ، فجزء أنا وجزء علي
ّهكـــذا أخرجـــه حمـــدث الـــشام يف تارخيـــه يف اجلـــزء اخلمـــسني بعـــد الثالمثائـــة قبـــل : قلـــت 

  .»] عنده [ ّ، ومل يطعن يف سنده ومل يتكلم عليه ، وهذا يدل على ثبوته ه صفن
ّأخربنــا علــي بــن أيب عبــد اهللا املعــروف بــابن املقــري البغــدادي بدمــشق ، عــن أيب الفــضل 

ّحممد احلافظ ، أخربنا أبو نصر بن علي ، حدثنا ابو احلسن علي بن حممد ّّ  
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ّحدثنا أمحد بن سلمة النمري ، حدثنا أبو الفـرج غـالم ّاملؤدب ، حدثنا أبو احلسن الفارسي ،  ّ
  :ّفرج الواسطي ، حدثنا احلسن بن علي ، عن مالك عن أيب سلمة عن أيب سعيد قال 

ّسأل أبو عقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم فقـال  وسـاق  ( ؟يـا رسـول اهللا مـن سـيد املـسلمني: ّ
   ) :الكنجي الرواية بطوهلا إىل أن سأل أبو عقال 

ّفأيهم أحب إليك    ؟ّ
  .علي بن أيب طالب: قال 

   ؟ومل ذلك: فقلت 
  .ألين خلقت أنا وعلي بن أيب طالب من نور واحد: فقال 
   ؟فلم جعلته آخر القوم: فقلت : قال 
ّوحيك يا أبـا عقـال ، ألـيس قـد أخربتـك أين خـري النبيـني ، وقـد سـبقوين بالرسـالة : قال 

ّوبشروا يب من قبلـي ، فهـل ضـرين شـ ّ أنـا حممـد رسـول اهللا ، وكـذلك !؟يء إذ كنـت آخـر القـومّ
ّال يــضر عليــا إذا كــان آخــر القــوم ، ولكــن يــا أبــا عقــال فــضل علــي علــى ســائر النــاس كفــضل 

  .جربئيل على سائر املالئكة
  .ّهذا حديث حسن عال وفيه طول أنا اختصرته ، ما كتبنا إال من هذا الوجه: قلت 

ّقــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه « مامــة البــاهلي مث روى الكنجــي بــسنده عــن أيب أ
إن اهللا خلق األنبياء من أشجار شىت ، وخلقين وعليا من شجرة واحدة ، فأنا أصـلها  :ّوسلم 

ّوعلــي فرعهــا وفاطمــة لقاحهــا واحلــسن واحلــسني مثرهــا ، فمــن تعلــق بغــصن مــن أغــصاا جنــى 
صفا واملــروة ألــف عــام مث ألــف عــام مث مل ومــن زاغ عنهــا هــوى ، ولــو أن عبــدا عبــد اهللا بــني الــ

ً قل ال أسـئـلكم عليه أجـرا ( أكبه اهللا على منخريه يف النار ، مث تـال] حمبتنا [ يدرك صحبتنا  ْ ْـ َْ َِ َ َُ َْ ُ ْ ُ
ْإال اْلمودة في اْلقربى  َُ ِ َ  َ  ِ(.  

ورواه  .هـــذا حـــديث حـــسن عـــال رواه الطـــربي يف معجمـــه كمـــا أخرجنـــاه ســـواء: قلـــت 
  ّمث رواه بأسانيد عن ابن عساكر حمدث» يف كتابه بطرق شىت ّحمدث الشام 



  نفحات األزهار.................................................................................. 84

  .)1(الشام ا 

  الكنجي وكتابه 
أحاديــث «  :ّلقــد صــرح احلــافظ الكنجــي بــأن مــا يف كتابــه مــن األحاديــث هــي  ـ 1

صــحيحة مــن كتــب األئمــة واحلفــاظ يف مناقــب أمــري املــؤمنني علــي ، الــذي مل ينــل رســول اهللا 
ّصلى اهللا عليه وسلم ف   .»ّضيلة يف آبائه وطهارة مولده إال هو قسيمه فيها ّ

قلـت يـا رسـول  :عـن شـقيق عـن عبـد اهللا قـال .  ..تأسـيا مبـا روينـاه« ّقد ألفه وأمـاله و
ّ فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ؟اهللا املـــرء حيـــب القـــوم وملـــا يلحـــق ـــم املـــرء مـــع مـــن  :ّ

  .)2(» أحب 
، وهــذا ) كفايــة الطالــب ( الــصباغ يف كتابــه عــن لقــد نقــل الــشيخ نــور الــدين ابـن  ـ 2

  :نص كالمه 
ومـن كفايـة الطالـب يف مناقـب علـي بـن أيب طالـب ، تـأليف االمـام احلـافظ أيب عبــد « 

إن :  ـ رضــي اهللا عنهمــا ـ ّاهللا حممــد بــن يوســف الكنجــي الــشافعي ، عــن عبــد اهللا بــن عبــاس
  .)3(» .  ..سعيد بن جبري كان يقوده

ّ هذا الكتاب معربا عن مؤلفهوقد ذكر اجلليب   .)4(» .  ..الشيخ احلافظ«  بـ ّ
« : ذكـره اجللـيب قـائال ) البيـان يف أخبـار صـاحب الزمـان ( وللكنجـي كتـاب امسـه  ـ 3

  .)5(» .  ..للشيخ أيب عبد اهللا
__________________  

  .319 ـ 314كفاية الطالب ) 1(
  .املقدمة/ كفاية الطالب ) 2(
  .111 / الفصول املهمة) 3(
  .1497 / 2كشف الظنون ) 4(
  .263 / 1املصدر ) 5(
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) الريــاض الزاهــرة ( ّــعبــد اهللا بــن حممد املطــريي يف كتابــه : وممــن نقــل عــن هــذا الكتــاب 
ّقال الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن حممد الكنجي الشافعي يف كتابـه « : فقد قال  ّ )

  .)1(» .  ..ة على كون املهدي حيا باقيامن الدالل) البيان يف أخبار صاحب الزمان 
 ولنذكر بعض النـصوص يف املـراد .) الشيخ (و ) احلافظ (  بـ ّإذن ، عربوا عن الكنجي

  :من الكلمتني يف االصطالح 

  : في االصطالح » الحافظ « كلمة 
.  ..ّإن هذه الكلمة تدل على عظمة شأن مـن لقـب ـا وعلـو منزلـة مـن أطلقـت عليـه

  : ذلك كلمات أئمة الفن كما تدل على
  .)2(» واحلافظ أعلى من املفيد يف العرف ، كما أن احلجة فوق الثقة « : قال الذهيب 

احلــــافظ املــــراد بــــه حــــافظ احلــــديث ال القــــرآن ، وكــــذا ذكــــره مــــريك ، « : وقـــال القــــاري 
  .وحيتمل أنه كان حافظا للكتاب والسنة
.  ..مبائـة ألـف حـديثا متنـا وإسـنادامـن أحـاط علمـه : مث احلـافظ يف اصـطالح احملـدثني 

  .)3(» واحلافظ من روى ما يصل إليه ، ووعى ما حيتاج لديه .  ..:وقال ابن اجلوزي 
الــــشروط الــــيت إذا اجتمعــــت يف : كــــان احلــــافظ ابــــن حجـــر يقــــول « : وقـــال الــــشعراين 

رح الـــشهرة بالطلـــب ، واألخـــذ مـــن أفـــواه الرجـــال ، واملعرفـــة بـــاجل: اإلنـــسان مســـي حافظـــا هـــي 
  والتعديل لطبقات الرواة ومراتبهم ، ومتييز الصحيح من السقيم ،

__________________  
  .خمطوط ـ الرياض الزاهرة) 1(
  .ّحممد بن امحد حمدث جرجرايا: تذكرة احلفاظ برتمجة ) 2(
  .70: مجع الوسائل يف شرح الشمائل ) 3(
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ستحفاظ الكثـري مـن املتـون ، حىت يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما ال يستحضره ، مع ا
  .)1(» فهذه الشروط من مجعها فهو حافظ 

يطلـــق هـــذا االســـم علـــى مـــن مهـــر يف فـــن احلـــديث ، : احلـــافظ « : وقـــال البدخـــشاين 
  .)2(» ّخبالف احملدث 

  : في االصطالح » الشيخ « كلمة 
  :يف االصطالح فقد قال القاري » الشيخ « وأما كلمة 

  .)3(» األستاد الكامل « هو »  االمام  «و»  الشيخ «و » احملدث « 
  .وكذا قال غريه

21   

  ّرواية المحب الطبري 
الـــذي طاملـــا اعتمـــد ) الريـــاض النـــضرة يف فـــضائل العـــشرة ( لقـــد روى هـــذا احلـــديث يف 

ّمــن دون أن يــتكلم فيــه كمــا فعــل بالنــسبة إىل بعــض األحاديــث  ـ ووالــده) الــدهلوي ( عليــه 
  :وهذا نص كالمه  ـ الصحيحة كحديث سد األبواب

ّذكــر اختــصاصه بأنــه قــسيم النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف نــور كانــا عليــه قبــل خلــق «  ّ
  : عن سلمان قال  )اخللق 

ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  كنت أنا وعلي نورا بني يدي اهللا تعاىل  :ّ
  م ذلك قبل أن خيلق آدم بأربعة عشر ألف عام ، فلما خلق اهللا آدم قس

__________________  
  .ترمجة جالل الدين السيوطي ـ لواقح األنوار) 1(
  .خمطوط ـ تراجم احلفاظ) 2(
  .70: مجع الوسائل يف شرح الشمائل ) 3(
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  .)1(» أخرجه أمحد يف املناقب . النور جزءين ، فجزء أنا وجزء علي

  : ترجمته 
ّوقـــد أثـــىن علـــى احملـــب الطـــربي كـــل مـــن تـــرجم لـــه كالـــذهيب  (و ) تـــذكرة احلفـــاظ (  يف ّ

) تتمـــــة املختــــــصر ( وابـــــن الــــــوردي يف ) دول اإلســــــالم (  و) العـــــرب (  و) املعجـــــم املخــــــتص 
طبقـات ( والـسيوطي يف ) الـوايف بالوفيـات ( والـصفدي يف ) طبقات الـشافعية ( والسبكي يف 

  . ..وغريهم) احلفاظ 

22   

  رواية الحمويني 
بعد أن روى حديث األشباح املتقدم سـابقا مـن  ـ ةلقد روى هذا احلديث بألفاظ خمتلف

طريق الرافعي بسنده عن ابن عبـاس ، وسـلمان ، واحلـسن بـن إمساعيـل ابـن عبـاد عـن أبيـه عـن 
وهـذا نـص .  ..ّجده ، وحممد بن علي بن احلسني بـن علـي بـن أيب طالـب عـن أبيـه عـن جـده

  :كالمه 
ساكر الدمـشقي مبكـة شـرفها اهللا أنبأين أبو اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عـ« 

ّــأنبأنــا املؤيــد بــن حممــد بــن علــي الطوســي كتابــة ، أنبأنــا عبــد اجلبــار بــن حممد : قــال ] تعــاىل [  ّ
ّأنبأنــا أبــو حممــد : احلــواري البيهقــي ، أنبأنــا االمــام أبــو احلــسن علــي بــن أمحــد الواحــدي ، قــال 

ّميمــي ، حــدثنا احلــسن بــن عرفــة ، ّــعبــد اهللا بــن يوســف ، أنبأنــا حممد بــن حامــد بــن احلــرث الت
ّحــدثنا علــي بــن قدامــة ، عــن ميــسرة بــن عبــد اهللا ، عــن عبــد الكــرمي اجلــزري ، عــن ســعيد بــن 

ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم يقـول لعلـي : جبـري عـن ابـن عبـاس قــال  خلقـت أنــا  :ّ
  .وأنت من نور اهللا تعاىل

__________________  
  .217 / 2الرياض النضرة ) 1(
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 كتابــة ، أخربنــا النقيــب أبــو ;ّأخــربين الــسيد النــسابة عبــد احلميــد بــن فخــار املوســوي 
طالــب عبــد الــرمحن بــن عبــد الــسميع الواســطي إجــازة ، أنبأنــا شــاذان بــن جربئيــل بــن إمساعيــل 

حـاكم ] االمـام [ ّالقمي بقراءيت عليه ، أنبأنا أبو عبد اهللا حممد بن عبـد العزيـز القمـي ، أنبأنـا 
ّين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن علي بن أمحد ، أنبأنا حممد بن علي بن إبـراهيم النطنـزي الد ّ

ّحـدثنا أبـو نعـيم أمحـد بـن عبـد اهللا : ، أنبأنا أبو علي احلـسن بـن أمحـد بـن احلـسن احلـداد قـال 
ّحـدثنا احلـارث : ّبن أمحـد احلـافظ ، حـدثنا أمحـد بـن يوسـف بـن خـالد النـصييب ببغـداد ، قـال 

ّحــدثنا داود بــن احملــرب بــن حممــد قــال :  أيب أســامة التميمــي قــال بـن ّحــدثنا قــيس بــن الربيــع ، : ّ
  :  قال 2عن عباد بن كثري عن أيب عثمان النهدي عن سلمان الفارسي 

ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  خلقــت أنــا وعلــي بــن أيب طالــب مــن  :ّ
قبـل أن خيلـق اهللا عـز وجـل آدم بأربعـة عـشر ] من [ نور عن ميني العرش ، نسبح اهللا ونقدسه 

ّـألـف سـنة ، فلما خلـق اهللا آدم نقلنـا إىل أصـالب الرجـال وأرحـام النـساء الطـاهرات ، مث نقلنــا 
ّإىل صــــلب عبــــد املطلــــب ، وقــــسمنا نــــصفني فجعــــل النــــصف يف صــــلب أيب عبــــد الــــه وجعــــل  ّ

لـــي مـــن النـــصف النـــصف يف صـــلب عمـــى أيب طالـــب ، فخلقـــت مـــن ذلـــك النـــصف وخلـــق ع
ّاآلخر ، واشتق اهللا تعاىل لنا مـن أمسائـه أمسـاء ، فـاهللا عـز وجـل احملمـود وأنـا حممـد واهللا األعلـى 
وأخــي علـــي واهللا الفــاطر وابنـــيت فاطمــة واهللا حمـــسن وابنــاي احلـــسن واحلــسني ، وكـــان امســـي يف 

  .يف اهللاّالرسالة والنبوة وكان امسه يف اخلالفة والشجاعة ، فأنا رسول اهللا وعلي س
أنبأنــا أبــو  :أنبــأين أبــو طالــب بــن أجنــب اخلــازن عــن ناصــر بــن أيب املكــارم إجــازة قــال 

ّأنبـــأين العزيـــز حممـــد عـــن والـــده أيب ) ح . ( ّاملؤيـــد املوفـــق بـــن أمحـــد إجـــازة ان مل يكـــن مساعـــا
أخربنــا شــهردار ابــن شــريويه بــن شــهردار : القاســم بــن أيب الفــضل بــن عبــد الكــرمي إجــازة قــال 

  .)إىل آخر ما تقدم يف شهردار ابن شريويه الديلمي ( لمي إجازة ، أنبأنا عبدوس الدي
  .)إىل آخر ما تقدم يف اخلوارزمي . (  ..وذا االسناد إىل شهردار إجازة
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» إىل آخــر مــا تقــدم يف أيب الفــتح املطــرزي « .  ..أنبــأين الــشيخ أبــو طالــب بــن أجنــب
)1(.  

23   

  لطالبي القرشي رواية شرف الدين الدركزيني ا
  : ما ترمجته ) حبر املناقب ( لقد قال علي بن إبراهيم يف 

 : قــــال ;عــــن ســــلمان الفارســــي ) املناقــــب للخطيــــب (  و) نــــزل الــــسائرين ( يف « 
ّمسعت حبييب املصطفى حممدا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ّ كنت أنا وعلي نورا بـني يـدي اهللا : ّ

ر ويقدســه قبــل أن خيلــق آدم بأربعــة عــشر ألــف عــام ، عــز وجــل مطيعــا ، يــسبح اهللا ذلــك النــو
ّفلما خلق اهللا تعاىل آدم ركب ذلك النور يف صلبه ، فلم نزل يف شيء واحد ، حىت افرتقنـا يف  ّ

  .)2(» صلب عبد املطلب ، فجزء أنا وجزء علي بن أيب طالب 

  : ترجمته 
  :قال األسنوي الشافعي برتمجته ما نصه 

ّمــد بــن حممــد القرشــي الطــائي املعــروف بالــدركزيين شــرف الــدين حممــود بــن حم«  كــان : ّ
ّعاملا زاهدا ، كثري العبادة شديد االتباع للسنة ، صاحب كرامـات أمجـع عليهـا العامـة واخلاصـة 
، امللوك والعلماء فمن دوم ، وكان طـويال جـدا ، جهـوري الـصوت ، حـسن اخللـق واخللـق ، 

نـزل ( ّعلماء صلحاء ، صنف يف احلديث كتابا مسـاه جوادا ، من بيت علم ودين ، وله أوالد 
  ّيف جملد واحد ،) السائرين 

__________________  
  .44 ـ 39 / 1فرائد السمطني ) 1(
  .خمطوط ـ حبر املناقب) 2(
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  .يف جزءين)  شرح منازل السائرين (و 
 تـويف يــوم اجلمعـة احلــادي عــشر مـن شــعبان سـنة ثــالث وأربعــني وسـبعمائة ولــه يف عــشر

وهـــي بـــدال مهملـــة مفتوحـــة مث راء ســـاكنة مث كـــاف ) دركـــزين (  بــــ املائـــة ثـــالث ســـنني ، ودفـــن
  .)1(» بلد من مهدان ، بينهما اثنا عشر فرسخا : مكسورة مث زاء معجمة بعدها ياء ونون 

24   

  رواية جمال الدين المدني الزرندي 
 روى ابـن عبـاس «: حيـث قـال  ـ 6 ـ لقد روى هذا احلـديث عـن ابـن عبـاس عـن النـيب

ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول : رضـي اهللا عنهمــا قــال  كنــت أنــا وعلــي نــورا  :ّ
بني يدي اهللا عز وجل من قبل أن خيلق آدم بأربعة عشر ألـف عـام ، فلمـا خلـق اهللا عـز وجـل 
ّآدم ســلك ذلــك النــور يف صــلبه ، ومل يــزل اهللا عــز وجــل ينقلــه مــن صــلب إىل صــلب حــىت أقــره 
يف صـلب عبـد املطلـب ، مث أخرجــه مـن صـلب عبـد املطلــب فقـسمه قـسمني قـسما يف صــلب 

  .»عبد اهللا وقسما يف صلب أيب طالب ، فعلي مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن من بعدي 
  :ّكما ضمنه يف أبيات له نظمها يف مدح االمام أمري املؤمنني هذا مطلعها 

  أخـــــــــــــو أمحـــــــــــــد املختـــــــــــــار صـــــــــــــفوة هاشـــــــــــــم

  
  ادة الغــــــــــــــر امليــــــــــــــامني بـــــــــــــــاملننأبــــــــــــــو الــــــــــــــس  

  

  :يف قوله 
ـــــــــــصني والنـــــــــــــور واحـــــــــــــد   مهـــــــــــــا ظهـــــــــــــرا شخــ

  
ّبــــــنص حــــــديث الــــــنفس والنــــــور فــــــاعلمن   

)2(
  

  

__________________  
  .555 / 1طبقات الشافعية ) 1(
  .78 ـ 79: نظم درر السمطني ) 2(
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  : كتاب نظم درر السمطين 
  :ال قيمة كتابه هذا يف خطبته فق) الزرندي ( ّوقد بني 

مجعت فيه ما ورد يف فضائلهم من أحاديث ممـا نقلهـا العلمـاء واألئمـة ، تنبيهـا علـى « 
وأسأل اهللا تعاىل أن جيعـل سـعيي .  ..عظم قدرهم وشرفهم ومواالم الواجبة على مجيع األمة

  .».  ..فيما نظمت فيه من الدرر ومجعت فيه من الغرر خالصا لوجهه الكرمي
معـــارج الوصـــول إىل فـــضل آل ( ا احلـــديث يف كتابـــه اآلخـــر وقـــد روى الزرنـــدي يف هـــذ

  .)1(عن ابن عباس باللفظ املتقدم كذلك ) الرسول 

  : كتاب معارج الوصول 
  :ّكما بني قيمة هذا الكتاب يف خطبته قائال 

جعلتـه يل عنـدهم سـببا متينــا ، وبرهانـا مبينـا ، واعتقـادا صــافيا ، ويقينـا وديـدنا ودأبــا « 
ّ فيـــه عـــن بعـــض مـــا خـــصهم اهللا تعـــاىل بـــه مـــن الفـــضائل املـــتألألة األنـــوار ، كـــشفت.  ..ودينـــا

واملناقــب العاليــة املنــار ، واملقامــات الظــاهرة األقــدار ، والكرامــات الواســعة األقطــار ، واملراتــب 
 الرفيعــة األخطــار ، واملنــائح الفائحــة األزهــار ، واملكــارم الفائــضة التيــار ، واملــآثر الكرميــة اآلثــار

.. .«.  

  : ترجمته 
« : والزرندي من كبار علماء أهل الـسنة ، فقـد أثـىن عليـه ابـن حجـر العـسقالين قـائال 

ّحممد بن يوسف بن احلسن بن حممد بن حممود بن احلسن الزرندي ّ  
__________________  

  .خمطوط ـ معارج الوصول اىل فضل آل الرسول) 1(
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  .احلنفي ، مشس الدين أخو نور الدين علي
نـــزل :  مــشيخة اجلنيـــد البلبــاين ختـــريج احلــافظ مشـــس الــدين اجلـــزري الدمــشقي قــرأت يف

 ووفاتــه بــشرياز ســنة بــضع ومخــسني وســبعمائة ، 693شــرياز وأنــه كــان عاملــا وأرخ مولــده ســنة 
ّوذكـــر أنـــه صـــنف الـــسمطني يف مناقـــب الـــسبطني ، وبغيـــة املرتـــاح ، مجـــع فيهـــا أربعـــني حـــديثا 

  .)1(» .  ..ه الربزايل مشيخة عن مائة شيخوخرج ل: قال . بأسانيدها وشرحها
  :ما نصه ) سريته ( ّوقال حممد بن يوسف الشامي يف 

ّمــشروعية الــسفر لزيــارة قــرب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم «  ّقــد ألــف فيهــا الــشيخ تقــي : ّ
الدين السبكي ، والـشيخ كمـال الـدين الزملكـاين ، والـشيخ داود أبـو سـليمان كتـاب االنتـصار 

ّلــة وغــريهم مــن األئمــة ، وردوا علــى الــشيخ تقــي الــدين ابــن تيميــة فإنــه أتــى يف ذلــك وابــن مج ّ
  .بشيء منكر ال تغسله البحار

ّالعالمة حممـد بـن يوسـف الزرنـدي املـدين احملـدث يف : ّوممن رده عليه من أئمة عصره  ّ ّ )
  .») بغية املرتاح إىل طلب األرباح 

، ) احلـافظ (  بــ ه أحاديـث ، معـربا عنـهكما نقل احلافظ الشريف السمهودي عن كتابـ
  .)2() جواهر العقدين ( ّوكذا أمحد بن الفضل بن حممد باكثري احلضرمي املكي ، فراجع 

__________________  
  .63 / 5الدرر الكامنة ) 1(
ب وأنـا بينمـا أنـا ألعـ: ّـويف رواية ذكرها احلـافظ مجـال الـدين حممد الزرنـدي عـن صـدى قـال « : من ذلك قوله ) 2(

ّ فحـف بـه النـاس ينظـرون إليـه ، فبينمـا هـم 2ّغالم عند أحجار الزيت ، إذ أقبل رجل على بعري فوقف يسب عليـا 
اللهـم إن كـان هـذا يـشتم : فقـال . يـشتم عليـا : قـالوا ؟مـا هـذا: كذلك إذ طلع سعد ـ يعين ابـن أيب وقـاص ـ فقـال 

  .ّثر به بعريه فسقط واندقت عنقه وخبط بعريه فكسره وقتلهفما لبث أن تع: قال . عبدا صاحلا فأر املسلمني خزيه
ويــشهد لــه قــول : قلــت « : ومــن ذلــك قولــه يف ذكــر االخــتالف يف الــصالة علــى آل النــيب بعــد كــالم لــه 

ّاحلــافظ أيب عبــد اهللا حممــد بــن يوســف الزرنــدي املــدين يف أوائــل كتــاب معــراج الوصــول إىل معرفــة فــضل آل الرســول 
 يف هذا املعىن مشريا إىل وصفهم ،  تعاىلرمحه اهللاوقد قال االمام الشافعي : وعليهم وسلم ما لفظه ّصلى اهللا عليه 

  :ّومنبها على ما خصهم اهللا تعاىل به من رعاية فضلهم 
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  .)1()  وسيلة املآل (و 
الـــشيخ االمـــام العالمـــة احملـــدث «  بــــ كمـــا نقـــل عـــن كتبـــه مجاعـــة مـــن احملـــدثني ووصـــفوه

  .)2(ومنهم ابن الصباغ املالكي » النبوي باحلرم الشريف 

25   

  )يسو درازك( بـ ّرواية السيد محمد الدهلوي المعروف
  :ّلقد قال ما معربه 

خلقت أنا وعلي مـن نـور واحـد قبـل أن خيلـق اهللا آدم بأربعـة آالف [  حديث ويدل« 
الكمـاالت ّعلـى أن مجيـع  ]سنة ، فلم نزل يف شيء واحد حىت افرتقنا يف صلب عبد املطلـب 
  ّاليت كانت آلدم موجودة يف حممد ، وكذلك كماالت نوح وموسى

__________________  
ــبكم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــول اهللا حـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت رســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل بيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا أهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ّيــــ

  
ــه   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرآن أنزلـــ ــــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن اهللا يف القــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــرض مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ   فـــ

  

ـــم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدر أنكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيم القـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن عظـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاكم مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كفـ

  
ــه   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــالة لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيكم ال صـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــصل علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن مل يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ّمـ

  

ملـا نزلـت هـذه اآليـة : ابن عباس رضي اهللا عنهمـا وقال احلافظ مجال الدين الزرندي عن«  :ومن ذلك قوله 
ّ

 إن (  ِ
ة  ِالذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئـك هـم خيــر اْلبري ِـِ َ َُ ْ َ َْ ُ ِ ُِ ِ  ُ ِ َ َُ َ ( قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم لعلـي ّ هـو أنـت وشـيعتك ،  : 2ّ

ّمـن تـربأ :  قـال ؟مـن عـدوي: ّتأيت يوم القيامة أنت وشيعتك راضني مرضيني ويأيت عدوك غـضابا مقمحـني ، فقـال 
  .»منك ولعنك 

قـــال االمـــام : اآليت  مـــن كنـــت مــواله فعلـــي مــواله حــديث قـــال احلــافظ مجـــال الـــدين الزرنــدي عقـــب« : ففيــه ) 1(
ّهذه الوالية اليت أثبتها النيب صلى اهللا عليـه وسـلم مـسئول عنهـا يـوم القيامـة ، أي عـن واليـة علـي وأهـل : الواحدي  ّ

ّ تعــاىل أمــر نبيه صــلى اهللا عليــه وســلم أن يعــرف اخللــف أنــه مل يــسأهلم علــى تبليــغ الرســالة أجــرا إال البيــت ، ألن اهللا ّ ّ ّ ّــ
ــه وســــلم أم : املـــودة يف القـــرىب ، واملعـــىن  ــلى اهللا عليـ ّإـــم يــــسألون هـــل والـــوهم حـــق املـــواالة كمــــا أوصـــاهم النـــيب صـ ّ

  .»أضاعوها وأمهلوها فتكون عليهم املطالبة والتبعة 
  .3صول املهمة ص الف) 2(
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ّالكليم وخليل اهللا وروح اهللا كلها موجودة يف حممد ، ومل خيلـق اهللا آدم وال العـامل إال مـن أجـل  ّ ّ
ّحممد صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّ «)1(.  

خلقــت أنــا وعلــي مــن «  :كمــا رواه أيــضا يف موضــعني غــريه مــن كتابــه أحــدمها بلفــظ 
» خلقــت أنــا وعلــي مــن نــور واحــد «  :ظ اآلخــر لفــ و»ّنــور واحــد ، ففــي النبــوة وفيــه اخلالفــة 

)2(.  

  : ترجمته 
  :وقال ) أخبار األخيار ( ترجم له الشيخ عبد احلق الدهلوي يف 

مجـــع بـــني الـــسيادة والعلـــم والواليـــة ، لـــه شـــأن رفيـــع ودرجـــة منيعـــة وكـــالم عـــال ، ولـــه « 
يـان أسـرار وطريقة خيـتص وينفـرد ـا مـن بيـنهم يف ب) جشت ( مشرب خاص من بني مشايخ 

كان بدهلي يف أوائل أمره ، وانتقل بعد وفاة شيخه إىل دكن ، وحـصل لـه القبـول .  ..احلقيقة
  .».  ..التام عند أهلها ، وانقادت له الناس ، وتويف هناك

) األمســار ( مــن مــصنفاته الــشهرية كتــاب « : مث ذكــر ســبب شــهرته ــذا اللقــب وقــال 
  .)3(» .  ..الذي أورد فيه احلقائق بنحو األلغاز

  ّ رواية السيد محمد بن جعفر المكي 26
  : لقد رواه قائال 

ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه : علي كرم اهللا وجهه . ع ل«  ّ  
__________________  

  .األمسار ، السمر الرابع والسبعني) 1(
  .101.  والسمر77السمر ،  ـ األمسار) 2(
  .127أخبار األخيار ) 3(
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أنــا وعلـي مــن نـور واحــد ، فيكــون واحـدا إىل عبــد املطلـب ، فنــزل نـوري يف جبهــة عبــد  :قـال 
اهللا ، فهــو أنــا ، ونــزل نــور الواليــة يف جبهــة أيب طالــب فهــو علــي ، فأنــا وعلــي واحــد يف النبــوة 

  .)1(» والوالية 

  : ترجمته 
أثـىن عليـه وقـد أطـراه و) أخبـار األخيـار ( ترجم له الشيخ عبد احلق الدهلوي يف كتـاب 

  .)2() حبر األنساب ( الثناء البالغ ، وذكر مؤلفاته ومن بينها 

   رواية الجالل البخاري 27
  : قال ملك العلماء الدولت آبادي 

فصار نـصفني نـصف إىل عبـد اهللا ونـصف إىل  :ذه العبارة ) اخلزانة اجلاللية ( ويف « 
ّ كلها من نوري ونور علي ، واملراد أيب طالب ، فخلقت أنا من جزء وعلي من جزء ، فاألنوار

  .)3(» أوالده ، أو متابعوه : من األنوار 

  : ترجمته 
  :جتد مناقبه والثناء عليه يف الكتب التالية .  ..وخمدوم جهانيان

  .د الدين علي البدخشاين) جامع السالسل (  ـ 1
  .لعبد احلق الدهلوي) أخبار األخيار (  ـ 2

__________________  
  .خمطوط ـ  حبر األنساب)1(
  .132أخبار األخيار ) 2(
  .خمطوط ـ هداية السعداء) 3(
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  .)الدهلوي ( لوالد ) االنتباه يف سالسل أولياء اهللا (  ـ 3
  .لرشيد الدين الدهلوي) إيضاح لطافة املقال (  ـ 4
  .لصديق حسن خان) الفرع النامي (  ـ 5

  . ..وغريها.  ..

28   

  ني رواية السيد علي الهمدا
ّإن رسـول اهللا صـلى : املـودة الثانيـة ( لقد روى أحاديـث عديـدة يف البـاب حتـت عنـوان 

ّاهللا عليــه وســلم وعليــا مــن نــور واحــد ، وفيمــا أعطــي علــي مــن اخلــصال مــا مل يعــط أحــد مــن 
  :  قائال 7عن سلمان ، وابن عباس ، وأيب ذر ، وسيدنا أمري املؤمنني ) العاملني 

ّل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـا:  قـال 2عن سـلمان «  خلقـت أنـا وعلـي مـن  :ّ
ّنــور واحــد قبــل أن خيلــق اهللا آدم بأربعــة آالف عــام ، فلمــا خلــق اهللا آدم ركــب ذلــك النــور يف 
ّصــلبه ، فلــم نــزل يف شــيء واحــد حــىت افرتقنــا يف صــلب عبــد املطلــب ، ففــي النبــوة ويف علــي 

  .اخلالفة
كنــت أنــا وعلــي نــورا بــني يــدي  :ّاهللا عليــه وســلم ّقــال رســول اهللا صــلى :  قــال 2عنـه و

اهللا مطيعا ، يسبح اهللا ذلك النور ويقدسه قبل أن خيلق اهللا آدم بأربعة عشر ألـف عـام ، فلمـا 
ّخلق اهللا آدم ركب ذلك النور يف صلبه ، فلـم نـزل يف شـيء واحـد حـىت افرتقنـا يف صـلب عبـد 

  .املطلب ، فجزء أنا وجزء علي
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  : عــن ابــن عبــاس قــالو أنــا وعلــي مــن شــجرة  :ّ

  .واحدة والناس من أشجار شىت
ّ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 2عنه و خلـق اهللا األنبيـاء مـن أشـجار شـىت  :ّ

  وخلقين وعليا من شجرة واحدة ، فأنا أصلها وعلي فرعها
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  . ، فمن تعلق ا جنى ومن زاغ عنها هوىاحلسن واحلسني أمثارها ، وأشياعنا أوراقهاو
ّإين مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول :  قال 2عن أيب ذر  إن اهللا تعـاىل  :ّ

ِفمن كان على بـيـنة من ربه َ أ(ّأيد هذا الدين بعلي ، وإنه مين وأنا منه وفيه أنزل  ٍ َ َْ َ ِْ َ َ َ   . اآلية)َ
خلقــت أنــا وعلــي مــن نــور  :ّ عليــه وســلم ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا:  قــال 7عــن علــي 

  .)1(» واحد 

  : ترجمته 
  :ّوقد ترجم للهمداين بكل إطراء وتبجيل يف 

  .للبدخشاين) خالصة املناقب (  ـ 1
  .لعبد الرمحن اجلامي) نفحات األنس (  ـ 2
  .للكفوي) كتائب أعالم األخيار (  ـ 3
  .للبدخشاين) جامع السالسل (  ـ 4
  .لشهاب الدين أمحد) الئل توضيح الد(  ـ 5
  .للميبدي) الفواتح (  ـ 6
  .للقشاشي) السمط ايد (  ـ 7
  .)الدهلوي ( لويل اهللا والد ) االنتباه (  ـ 8
  : حيث قال ) روضة الفردوس ( روى هذا احلديث عن سلمان يف كتابه و

يـــه ّقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عل: مـــا روي عـــن ســـلمان قـــال : البـــاب الثالـــث عـــشر « 
ّخلقت أنا وعلي من نـور واحـد قبـل أن خيلـق اهللا آدم بأربعـة آالف عـام ، فلمـا خلـق  :ّوسلم 

ّاهللا آدم ركـــب ذلـــك النـــور يف صـــلبه ، فلـــم نـــزل يف شـــيء واحـــد حـــىت افرتقنـــا يف صـــلب عبـــد 
  .»ّففي النبوة ويف علي اخلالفة . املطلب

__________________  
  .املودة الثامنة ـ مودة القرىب) 1(
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كنت أنا وعلي بني يـدي اهللا نـورا مطيعـا يـسبح اهللا ذلـك   :7وعنه قال قال « : فيه و
  .)1(» .  ..النور ويقدسه

  : كلمة الهمداني في روضة الفردوس 
ّوقد بني اهلمداين قيمة مؤلفه    :بقوله يف خطبته ) روضة الفردوس ( ّ

ملا طالعت كتاب الفردوس ، من مـصنفات الـشيخ االمـام الع.  ..«
ّ

المـة قـدوة احملققـني 
وحجـــة احملـــدثني شـــجاع امللـــة والـــدين ناصـــر الـــسنة أيب احملامـــد شـــريويه ابـــن شـــهردار الـــديلمي 
اهلمداين ، أفاض اهللا علـى روحـه سـجال الرمحـة ، وجدتـه حبـرا مـن حبـور الفرائـد وكنـزا مـن كنـوز 

ـــــائق  ـــــار اللطـــــائف ، مـــــشحونا حبقـــــائق األلفـــــاظ النبويـــــة ، وخمزونـــــا يف حـــــدائق فـــــصوله دق اآلث
املصطفوية ، ومع كثرة فوائـده ومشـول موائـده كـاد أن تنطفـئ أنـواره وتنـدرس آثـاره ، ملـا فيـه مـن 

فــــدعتين بواعـــــث خــــواطري إىل اســـــتخراج لبابــــه واستحـــــضار أبوابـــــه ، .  ..التطويــــل والزيـــــادات
تــسهيال لـــضبط األلفــاظ وتيـــسريا لــدرك احلفـــاظ ، فاســـتخرجت مــن قعـــر تلــك البحـــور أشـــرف 

) روضــة الفــردوس ( ّوجنيــت مــن أغــصان رياضــها أنفــس زواهرهــا ، ومسيــت كتــايب جواهرهــا ، 
  .».  ..مبوبة على عشرين بابا ، كل باب منها ينفرد برواية صحايب ال غري

  ) :قوله ( بشرح ) مشارب األذواق يف شرح ميمية ابن الفارض ( ورواه أيضا يف كتابه 
ـــــــــدر كـــــــــاس وهـــــــــي مشـــــــــس تـــــــــديرها   هلـــــــــا الب

  
  بـــــــــــدو إذا مزجـــــــــــت بـــــــــــنجمهـــــــــــالل وكـــــــــــم ي  

  

ّوقد علق عليه وأيده باألحاديث األخرى ّ.  
__________________  

  .خمطوط ـ روضة الفردوس) 1(
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   رواية الجالل الخجندي 29
  :ّما نصه  )أنا منه وهو مين (  حديث لقد قال الشهاب أمحد يف معىن

جيــوز أن   :. ..ّقــال العالمــة مطلــع الكــشف والكرامــة جــالل الــدين أمحــد اخلجنــدي« 
أنـا وعلـي  :ورد يف احلـديث ه ما قيل أنـ:  أنا منه وهو مين :ّ وبارك وسلم 6بقوله د يكون املرا

  .)1(» ّكل منا مما منه اآلخر : ، أي د من نور واح

  : ترجمته 
وقــد أكثــر شــهاب الــدين أمحـــد مــن االعتمــاد علــى اخلجنـــدي ، ممــا يــدل علــى عظمـــة 

الـشيخ االمـام العـارف العالمـة منبـع «  بــ عنـه مبـا مـر ، وأخـرىّالرجل وجاللته ، وهو تارة يعـرب 
الكـشف والعرفـان والكرامـة ، جـامع علمـي املعقـول واملنقـول ، املـشهود لـه بالـصديقية العظمــى 
مـــن أهـــل اليقـــني والوصـــول ، جـــالل امللـــة والـــشريعة والـــصدق والطريقـــة واحلـــق واحلقيقـــة والـــدين 

: نبـــوي احملمـــدي قـــدس روحـــه ، يف بعـــض مـــصنفاته أمحـــد اخلجنـــدي ، شـــيخ احلـــرم الـــشريف ال
اعلم أنه قد ورد يف بعض اآلثار الـصديق األكـرب هـو أبـو بكـر رضـي اهللا تعـاىل عنـه ، وقـد ورد 
يف بعـض اآلثــار إطــالق الـصديق األكــرب علــى املرتـضى رضــي اهللا تعــاىل عنـه وكــرم وجهــه ، ومــا 

  .».  ..ورد اطالق الصديق األكرب على غريمها
قـــال الــــشيخ العــــارف أســـوة ذوي باملعــــارف جـــالل الــــدين أمحــــد .  ..«: قولــــه وثالثـــة ب

:  ـ بعــد روايـة عائــشة ومعاويـة وأيب ذر رضــي اهللا عـنهم كمــا سـبق ـ اخلجنـدي قـدس اهللا ســره
  وهذه اآلثار عاضدة حديث الطري ، إذ ال يكون أحد أحب إىل رسول

__________________  
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 100

ّ وبارك وسلم إال أن يكون ذلك أحب إىل اهللا عز وجل 6اهللا  ّ«.  
رمحــه اهللا قــال الــشيخ املرضــي واالمــام الرضــي جــالل الــدين اخلجنــدي « : ورابعــة بقولــه 

ّ وبــارك وســلم أمــر بــسد األبــواب الــشارعة إىل املــسجد إال بــاب علــي6وقــد ثبــت أنــه  : تعــاىل ّ 
.. .«.  

فـائق العـامل بالـشرائع والطرائـق واحلقـائق جـالل قـال الـشيخ االمـام ال« : وخامسة بقوله 
يعـين عليـا  ـ قد نشأ: امللة والدين أمحد اخلجندي مث املدين روح اهللا روحه وأناله كل مقام سين 

ّوريب يف حجـر النـيب صـلى اهللا عليـه وعلـى آلـه وبـارك وسـلم مـن الـصغر ـ كـرم اهللا تعـاىل وجهـه ّ 
.. .«.  

30   

  درواية السيد شهاب الدين أحم
ّلقد روى هذا احلديث عن الصاحلاين ، بسنده عن حممد بن علي بن احلـسني عـن أبيـه 

 ، وهـــذا نـــص 6عـــن جـــابر عنـــه ) الـــشجرة ( مث روى حـــديث ،  6ّعـــن جـــده عـــن رســـول اهللا 
  : روايته 

ّعن حممد بن علي بن احلسني ، عن أبيـه عـن جـده قـال «  ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا : ّ
كنـت أنـا وعلـي نـورا بـني يـدي اهللا تعـاىل مـن قبـل أن خيلـق اهللا  :ّلم عليه وعلـى آلـه وبـارك وسـ

ّســبحانه آدم بأربعــة عــشر ألــف عــام ، فلمــا خلــق اهللا تعــاىل آدم ســلك ذلــك النــور يف صــلبه ،  ّ
ّفلـــم يـــزل اهللا تعـــاىل ينقلـــه مـــن صـــلب إىل صـــلب حـــق أقـــره يف صـــلب عبـــد املطلـــب ، فقـــسمه  ّ

فعلي مين وأنا منـه حلمـه حلمـي .  صلب أيب طالبقسمني قسما يف صلب عبد اهللا وقسما يف
  ودمه دمي ، ومن أحبه فبحيب أحبه ومن 
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  .أبغضه فببغضي أبغضه
ّإن النـيب صـلى اهللا عليـه وعلـى آلـه وبـارك وسـلم كـان  :عن جابر رضي اهللا تعاىل عنـه و ّ

يــا علــي أدن مــين ، ضــع مخــسك يف مخــسي ، يــا : ّبعرفــات وعلــي كــرم اهللا وجهــه جتاهــه قــال 
علي ، خلقـت أنـا وأنـت مـن شـجرة أنـا أصـلها وأنـت فرعهـا واحلـسن واحلـسني أغـصاا ، مـن 

  .ّتعلق بغصن منها أدخله اهللا اجلنة
ّأبـو حامـد حممـود بـن حممـد الـذي سـافر ورحـل  ـ روى احلـديث األول اإلمـام الـصاحلاين

اق أبــا ّوأدرك املــشايخ ومســع وأمســع وصــنف يف كــل فــن ، وروى عنــه خلــق كثــري وصــحب بــالعر
بإسـناده إىل االمـام احلـافظ أيب بكـر بـن مردويـه بإسـناده  ـ موسـى املـديين االمـام ومـن يف طبقتـه

  .واحلديث الثاين إىل االمام احلافظ الورع أيب نعيم االصفهاين. مسلسال مرفوعا
ّوروى احلــــديث الثــــاين االمــــام مشــــس الــــدين حممــــد بــــن احلــــسن بــــن يوســــف األنــــصاري 

  .)1(» حلرم الشريف النبوي احملمدي ، برواية ابن عباس رضي اهللا عنهم ّالزرندي ، احملدث با

31   

  رواية الشهاب الدولت آبادي 
  :لقد روى هذا احلديث حيث قال ما ترمجته 

ّيف ما أعز النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي بن أيب طالـب : اجللوة الثانية «   بـأخي ، 2ّ
ّفإن أبناء عمه صلى اهللا عليه وسلم ك ّ ّ ّانوا كثريين ، فاختار عليا من بيـنهم أخـا لـه دون غـريه ، ّ

  وذلك ألما من نور واحد ومل يكن مثل علي أحد
__________________  

  .خمطوط ـ توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل) 1(
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يف  و.مــن بــين هاشـــم ، وســنذكر متـــام حــديث النـــور يف اجللــوة الـــسابعة عــشر مـــن هــذه اهلدايـــة
ّارق واخلزانة اجلاللية والدرر قال صلى اهللا عليه وسلم املصابيح واملش ّ يا علي ، أنت مين وأنا  :ّ

يف التمهيـد يف فـضائل الـصحابة قـال رسـول اهللا  و.أنت مـن نـوري وأنـا مـن نـورك:  أي ، منك
ّصلى اهللا عليه وسلم لعلي  » ّمرحبا بأخي وابن عمي والذي خلقت أنا وهو مـن نـور واحـد  :ّ

)1(.  
اه مــن األدلــة الدالــة علــى ســيادة علــي وأهــل وقــد أورد حــ ّديث النــور يف كتابــه جــاعال إي ّــ

  :البيت ، وهذا كالمه بتعريبنا 
ّيــــا علــــي ، أنــــا ســــيد املرســــلني وأنــــت ســــيد  :احلــــديث املــــشهور و هــــ: الوجــــه األول «  ّ

 .ّاملــسلمني ، مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، يــا علــي أنــا ســيد ولــد آدم وأنــت ســيد ولــد هاشــم
ّكنــت جالـسة عنــد النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم إذ أتـى علــي  :قالــت عائـشة : لـصحائف يف او ّ

أنـا : لـست سـيد العـرب ، فقـال بأيب أنـت وأمـي أ: قلت : ، فقالت هذا سيد العرب : فقال 
  .سيد العاملني وهو سيد العرب

ّإن عليــا لــيس بـــسيد فقــد كــذب الرســـول : وهــذا احلــديث مـــشهور متــواتر ، فمــن قـــال 
  .ّاهللا عليه وسلم ، وتكذيبه كفرّصلى 

ّإن عليا خلق من نفس النور الذي خلق منه حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وال : الثاين  ّ ّ ّ
  .ّريب يف أن حممدا سيد

ّإن عليا وحممدا من شجرة واحدة كما قال صلى اهللا عليه وسلم ، وال ريـب : والثالث  ّ ّ ّ
  .)2(» ّأن حممدا سيد 

  : ترجمته 
( دي من مشاهري علمائهم ، فقد ترجم لـه الـشيخ عبـد احلـق الـدهلوي يف والدولت آبا

ّ، وعده ويل اهللا) أجبد العلوم ( والصديق حسن يف ) أخبار األخيار  ّ  
__________________  

  .خمطوط. اجللوة الثانية ـ  هداية السعداء)2 ـ 1(
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ــــد  ــــد وفقهائهــــا يف ) الــــدهلوي ( وال ، ورشــــيد الــــدين ) سنية املقدمــــة الــــ( يف مجلــــة علمــــاء اهلن
الدهلوي من أئمة الـدين وقـدماء أهـل الـسنة املعتمـدين ، وأيـضا جعلـه يف عـداد رؤسـاء علمـاء 

ذكــره ضــمن علمــاء أهــل  :أهــل الــسنة مثــل أمحــد بــن حنبــل وابــن اجلــوزي والتفتــازاين ، وأيــضا 
( كتابيـــه يف .  ..كمـــا نقـــل عنـــه كثـــريا.  ..ّالـــسنة الـــذين ألفـــوا الكتـــب يف فـــضائل أهـــل البيـــت

ّ غــــرة الراشــــدين (و ) إيــــضاح لطافــــة املقــــال  ســــبحة ( ، كمــــا تــــرجم لــــه غــــالم علــــي آزاد يف ) ّ
  :ّمبا هذا نصه ) املرجان يف علماء هندوستان 

ّموالنــا القاضــي شــهاب الــدين بــن مشــس الــدين بــن عمــر الــزاويل الــدولت آبــادي نــور « 
ــ اهللا ضــــرحيه ، ولــــد القاضــــي لمــــذ علــــى القاضــــي عبــــد املقتــــدر ، وتت) دولــــت آبــــاد دهلــــي (  بـــ

رمحهـم  ـ الـدهلوي وموالنـا خـواجكي الـدهلوي ، وهـو مـن تالمـذة موالنـا معـني الـدين العمـراين
يـأتيين مـن : ّوفاق أقرانـه وسـبق إخوانـه ، وكـان القاضـي عبـد املقتـدر يقـول يف حقـه ـ   تعاىلاهللا

  .الطلبة من جلده علم وحلمه وعظمه علم
ر اخليورجونفور جونفور ، فـاغتنم الـسلطان إبـراهيم الـشرقي وذهب القاضي إىل دا.  ..

ّوايل جونفور وروده ، ونضر سقاه اهللا بـسحائب اإلحـسان وروده ، وعظمـه بـني الكـرباء ولقبـه  ّ
ّوألف كتبا سارت ـا ركبـان العـرب والعجـم ، .  ..ّملك العلماء ، فزين القاضي مسند اإلفادة
ـــار موقـــدة علـــ البحـــر املـــواج يف تفـــسري القـــرآن  :ى العلـــم ، منهـــا وأذكـــى ســـرجا أهـــدى مـــن الن

العظيم بالفارسية ، واحلواشي علـى كافيـة النحـو وهـي أشـهر تـصانيفه ، واإلرشـاد وهـو مـنت يف 
ّالنحـــو ، التـــزم فيـــه متثيـــل املـــسألة يف ضـــمن تعريفهـــا ، وبـــديع امليـــزان وهـــو مـــنت يف فـــن البالغـــة 

ه إىل حبــــث األمــــر ، وشــــرح بــــسيط علــــى بعبــــارات مــــسجعة ، وشــــرح البــــزدوي يف أصــــول الفقــــ
قــصيدة بانــت ســعاد ، ورســالة يف تقــسيم العلــوم بالعبــارة الفارســية ، ومناقــب الــسادات بتلــك 

 وتويف خلمس بقني من رجب املرجب سـنة تـسع وأربعـني ومثامنائـة ، ودفـن . ..العبارة ، وغريها
  .)1(» رقي يف اجلانب اجلنويب من مسجد السلطان إبراهيم الش) جونفور ( بـ 

__________________  
  .39سبحة املرجان يف علماء هندوستان ) 1(
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32   

  رواية ابن حجر العسقالني 
   : بلفظ 2لقد روى هذا احلديث عن سلمان 

  .)1(» خلقت أنا وعلي من نور واحد « 
  .)2(» كنت أنا وعلي نورا بني يدي اهللا «  :عنه أيضا بلفظ و

  : ترجمته 
   :852هاب الدين امحد بن حجر العسقالين املتوىف سنة وقد ترجم للحافظ ش

اشـــتهر ذكـــره ، وبعـــده صـــيته .  ..شــيخي األســـتاذ ، إمـــام األئمـــة«  :  ـ الـــسخاوي1
ّوارحتل األئمة إليه ، وتبجج األعيان بالوفود عليه ، وكثرت طلبته حىت كان رءوس العلمـاء مـن 

ّالثقــــة واألمانــــة واملعرفــــة التامــــة ، وشــــهد لــــه القــــدماء بــــاحلفظ و.  ..ّكــــل مــــذهب مــــن تالمذتــــه
  .)3(» .  ..ّوالذهن والوقاد والذكاء املفرط وسعة العلم يف فنون شىت

  .)4( ، ترمجة حافلة  ـ السيوطي2
__________________  

  .حرف اخلاء ـ تسديد القوس يف خمتصر مسند الفردوس) 1(
  .حرف الكاف ـ املصدر) 2(
  .40 ـ 36 / 2الضوء الالمع ) 3(
  .363 / 1حسن احملاضرة ) 4(
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  .)1(ابن العماد ، مع الثناء واإلكبار  ـ 3
  .)2(» .  ..ما رأينا مثله« : الفاسي ، وقال  ـ 4

33   

  رواية الحافي الحسيني الشافعي 
  : لقد روى هذا احلديث قائال 

ى ّأن النـيب صـل ـ يعـين املـسند واملناقـب ـ أيضا يف الكتابني املـذكورين ـ أي أمحد ـ روى« 
كنــت أنــا وعلــي نــورا بــني يــدي اهللا عــز وجــل قبــل أن خيلــق آدم بأربعــة  :ّاهللا عليــه وســلم قــال 

ّعشر ألف عام ، فلما خلق آدم قسم ذلك فيه وجعل ذلك جزءين فجزء أنا وجزء علي ّ.  
مث انتقلنــا حـىت صــرنا يف عبـد املطلــب ، وكـان يل النبــوة  :زاد صـاحب كتــاب الفـردوس و

  .)3(» ولعلي الوصية 

34   

  رواية الوصابي اليمني الشافعي 
  ّالباب اخلامس يف ما جاء من قول النيب صلى اهللا« لقد روى هذا احلديث يف 

__________________  
  .270 / 7شذرات الذهب ) 1(
  .380 ـ ذيل تذكرة احلفاظ) 2(
  .خمطوط ـ الترب املذاب يف بيان ترتيب األصحاب) 3(
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، وأنــه كرأســه مــن بدنــه ، وأمــا كانــا نــورين بــني يــدي اهللا أنــه كنفــسه : ّعليــه وســلم يف علــي 
ّال يؤدي عين إال أنا أو علي  :قوله  وتعاىل قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام ، ّ ّ «  

  .وقد رواه عن املناقب ألمحد بسنده عن سلمان
  .)1(وأيضا عن الشفاء البن أسبوع األندلسي عنه رضي اهللا تعاىل عنه 

ّتاب نص احلديثني املذكورين ، كل يف حمله ، فال نعيدّوقد تقدم يف الك ّ.  

35   

  رواية الجمال المحدث الشيرازي 
  : مث قال 6ّعن ابن عباس عن النيب ) األربعني ( لقد روى هذا احلديث يف كتابه 

قولـه ( وهذا احلديث هو املشار إليه يف البيت املتقدم ذكره يف ديباجـة الكتـاب أعـين « 
: (  
  شخــــــــــصني والنــــــــــور واحــــــــــدمهــــــــــا ظهــــــــــرا « 

  
ّبــــــنص حــــــديث الــــــنفس والنــــــور فــــــاعلمن   

)2(
  

  

  كتاب األربعين 
ّولقد صرح مؤلفه احملدث يف ديباجته بـأن األحاديـث الـواردة فيـه مـن األحاديـث املعتـربة  ّ ّ

  وبعد ، فيقول العبد الفقري إىل اهللا« : حيث قال بعد اخلطبة 
__________________  

  .خمطوط ـ ربعة اخللفاءاالكتفاء يف فضل األ) 1(
  .خمطوط ـ األربعني) 2(
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الغين عطاء اهللا بن فضل اهللا املشتهر جبمـال الـدين احملـدث احلـسيين أحـسن اهللا أحوالـه وخـص 
هــذه أربعــون حــديثا يف مناقــب أمــري املــؤمنني وإمــام املتقــني ، ويعــسوب : جبــوده العمــيم آمالــه 

ّاملـــسلمني ورأس األوليـــاء والـــصديقني ، ومبـــني  منـــاهج احلـــق واليقـــني ، كاســـر األنـــصاب وهـــازم ّ
ّاألحزاب ، املتصدق يف احملراب ، فارس ميدان الطعان والـضراب ، املخـصوص بكرامـة األخـوة 
ّواالنتخــاب ، املنــصوص عليــه بأنــه لــدار احلكمــة ومدينــة العلــم بــاب ، وبفــضله واصــطفائه نــزل 

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

  
  بــــــــــــــــــــــــــــاب اهللا وانقطــــــــــــــــــــــــــــع اخلطـــــــــــــــــــــــــــــابو  

  

ّاملشرف مبزية ّ، املدعو بدعوة أللهم وال من وااله وعاد من ه من كنت مواله فعلي موال ّ
وإن كانــت مناقبــه كثــرية وفــضائله مجــة غزيــرة حبيــث ال تعــد وال حتــصى وال حتــد وال .  ..عــاداه

ّلكــين اقتــصرت منهــا  . ..لــو أن الريــاض أقــالم :عــا ورد عــن ابــن عبــاس مرفوا تستقــصى ، كمــ
مـــن  :قـــال ه ّـــأن.  ..علـــى أربعـــني حـــديثا رومـــا لالختـــصار ومراعـــاة ملـــا اشـــتهر مـــن ســـيد األبـــرار

  . ..حفظ على أميت أربعني حديثا
  .».  ..:مجعتها من الكتب املعتربة على طريقة أهل البيت 

  : ترجمته 
ّل اهللا الــشريازي امللقــب باحملــدث ّوالــسيد مجــال الــدين عطــاء اهللا بــن فــض ّعــامل حمــدث  :ّ

مدقق ، له مصنفات مقبولة ومعتمدة لـدى العلمـاء ، كروضـة األحبـاب يف الـسرية ، واألربعـني 
وهـــو مــــن . وممـــن نقـــل عنـــه القـــاري يف املرقـــاة يف شـــرح املـــشكاة.  ..يف فـــضائل أمـــري املـــؤمنني

  .)الدهلوي ( مشايخ 
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36   

  رواية الجفري 
  : ذا احلديث حيث قال لقد روى ه

ّوقال صلى اهللا عليه وسلم «  كنـت أنـا وعلـي نـورا بـني يـدي اهللا تعـاىل قبـل أن خيلـق  :ّ
ّآدم بأربعة عشر ألف عام ، فلما خلق اهللا تعاىل آدم قـسم ذلـك النـور جـزءين فجـزء أنـا وجـزء  ّ

  .)1(» علي 

  : ترجمته 
  :ترجم له احمليب قائال 

ّـد اهللا بـن علـوي بـن أيب بكـر بـن جعفـر بـن حممد ابـن ّشيخ بن علي بن حممد بن عبـ« 
  .ّعلي بن حممد بن أمحد

بــضم اجلــيم وســكون ) اجلفــري (  بـــ ّاألســتاذ األعظــم ، الفقيــه املقــدم ، ويعــرف كــسلفه
  .املفضال الكامل املاجد ، القاضي األجل احملرتم. الفاء مث بعده راء

 ، مقبـول الـسمعة ، وافـر احلرمـة ، كان مـن رؤسـاء العلـم ، جليـل املقـدار ، ذائـع الـذكر
بالــسني املهملــة ، وحفــظ القــرآن ، وأخــذ عــن مجاعــة مــن العــارفني ، مث ) تــديس ( ولــد بقريــة 

: وباجلملــة .  ..وفــاق يف العلــوم النقليــة والعقليــة.  ..دخــل بــالد اهلنــد والــسواحل ، وأخــذ عــن
يف صـفر سـنة ثـالث ) شحر بنـدر الـ(  بــ فقد كان من صدور العلمـاء األعـالم ، وكانـت وفاتـه

  .)2(» وستني وألف 
__________________  

  .خمطوط ـ كنز الرباهني الكسبية واألسرار الوهبية الغيبية) 1(
  .235 / 2خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 2(
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37   

  رواية الواعظ الهروي 
ّعليـــه وســـلم ّالفـــصل احلـــادي عـــشر ، يف كونـــه صـــلى اهللا « لقـــد روى هـــذا احلـــديث يف 

بـسنده عـن ) املناقـب البـن املغـازيل ( عـن » ّوكونه كرم اهللا وجهه مـن نـور واحـد وكونـه خليفـة 
  .6النيب 

  .6وروى حديثي سلمان عنه 
  .وأورد بيت الشيخ العطار املذكور سابقا

  .6 عن النيب 7وروى عن ابن أسبوع األندلسي حديثه عن علي 
  .)1(.  ..6عن علي عنه ) لدين البخاري الفوائد اجلاللية للسيد جالل ا( وعن 

  .فال نعيد ـ ّكل يف حمله ـ وقد تقدمت نصوصها

38   

  رواية أحمد بن إبراهيم 
  : لقد روى هذا احلديث عن سلمان رضي اهللا تعاىل عنه كما يلي 

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى سلمان قال «    خلقت أنا وعلي  :ّ
__________________  

  .الفصل احلادي عشر من الكتاب ـ رياض الفضائل) 1(
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ّمــن نــور واحــد قبــل أن خيلــق آدم بأربعــة آالف عــام ، فلما خلــق اهللا آدم ركــب ذلــك النــور يف  ّــ
ّصلبه ، ومل نزل يف شيء واحد ، حىت افرتقنـا يف صـلب عبـد املطلـب ، ففـي عـادت النبـوة ويف 

  .)1(» علي اخلالفة 

39   

  عالم ّرواية السيد محمد ماه 
ّلقــد روى هــذا احلــديث ضــمن مجلــة مــن فــضائل أمــري املــؤمنني عليــه الــصالة والــسالم ، 

   :7ّونص على اعتباره ، وهذا جممل ترمجة كالمه يف ترمجة موالنا أمري املؤمنني 
لقد كان ظاهره املبارك مظهر األسرار السبحانية وباطنه الكـرمي مهـبط األنـوار الربانيـة « 

مناقبه السامية تضيق عنها صحائف الليل والنهار ، وبيان شرف ذاته وجاللـة ، مراتبه العالية و
صفاته ال حتويه دفاتر السماوات واألرضني ، فضائله ال حتصى وكماالته ال ميكن اإلحاطة ا 

ّعن خري األنام صلى اهللا عليـه وسـلم  ، فإن نسبه املبارك يعلم من اخلرب املعترب أنـا وعلـي مـن  :ّ
 ووفـور علمـه  ،أنـت أخـي يف الـدنيا واآلخـرة :عظمة حسبه من الكلمـة الـشريفة ، ود نور واح

ذين (، وســعة جــوده مــن قولــه تعــاىل ا أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــ :احلــديث الــصحيح ن مــ َ ال ِ ــ
ة  ــل والنهــار ســرا وعالني ًيـنفقــون أمــوالهم باللي َــَ ُِ َ َ َ ْ ِ ِِ ِ ْ ْ ِ ُ َ َ ُ ي ال ّال فــىت إال علــ : وشــجاعته مــن فحــوى )ْ

ملبارزة علي بن أيب طالب يوم اخلنـدق أفـضل مـن : ّسيف إال ذو الفقار ، وتتجلى فضائله يف 
  .)2(» أعمال أميت 

__________________  
  .خمطوط ـ جواهر النفائس) 1(
  .خمطوط ـ تذكرة األبرار) 2(
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40   

  ّرواية محمد صدر العالم 
ّمث بـني . 6 عـن النـيب 7لـي عـن ع) الـشفاء البـن أسـبوع ( لقد روى هذا احلـديث عـن 

  .معىن احلديث وداللته ضمن حتقيق أنيق له
  .مث نقل كالم ابن عريب اآليت ذكره ان شاء اهللا

ّبقولــه صــلى اهللا عليــه  و، 2ّوبالتــايل أيــد احلــديث بروايــة أمحــد يف املناقــب عــن ســلمان 
  .)1(يا علي كنت مع األنبياء سرا ومعي جهرا  :ّوسلم 

  : ترجمته 
ّن كبــار علمــاء أهــل الــسنة يف بــالد اهلنــد ، عــارف حمــدث جليــل ، أثــىن عليــه والرجــل مــ
الــشيخ «  :، وتــرجم لــه صــاحب نزهــة اخلــواطر بقولــه ) التفهيمــات اإلهليــة ( شــاه ويل اهللا يف 

يف مــصنفاته ) معــارج العلــى ( وذكــر » الفاضــل ، أحــد العلمــاء العــاملني وعبــاد اهللا الــصاحلني 
)2(.  

__________________  
  .خمطوط ـ معارج العلى) 1(
  .113 / 6نزهة اخلواطر ) 2(
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41   

  رواية غالم علي آزاد البلكرامي 
 عـن النـيب 7عن ابن أسبوع عن علي  ـ ّحمتجا به ومعتمدا عليه ـ لقد روى هذا احلديث

  .)1( ، مث ترمجه إىل الفارسية 6

  : ترجمته 
) أجبـد العلــوم ( القنـوجي يف ولقـد تـرجم لـه بالتفــصيل وأثـىن عليـه الـصديق حــسن خـان 

  .فلرياجع) إحتاف النبالء ( ويف 
* * *  

__________________  
  .خمطوط ـ شجره طيبه) 1(



 

  ّشواهد حديث النور ومؤيداته 
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  :وبعد 
ّفإن من املناسب ذكر بعض األحاديث املؤيدة حلديث  ليـزداد املـصنف بـصرية ) النور ( ّ

  : ويل التوفيق واهللا.  ..، وتتم احلجة على املخالفني

  ) الحديث األول ( 

   )1(حديث الشجرة 
  :وحاصله 
  . خملوقان من شجرة واحدة7 وعليا 6إن النيب 

__________________  
النظــر يف أســانيد حــديث الــشجرة بألفاظــه املختلفــة يفيــد أن رواتــه مــن ثقــات احملــدثني ومــشاهري احلفــاظ وكبــار ) 1(

ــا يف هـــذا العلمـــاء ، وهـــم عـــدد كبـــري جـــدا ، وهنـــا ك مـــصادر أخـــرى أخرجـــت هـــذا احلـــديث الـــشريف مل ينقـــل عنهـ
  .الكتاب طلبا لالختصار



  نفحات األزهار................................................................................ 116

  :ّوممن رواه من احلفاظ واألئمة 
  .الطرباين ـ 1
  .احلاكم النيسابوري ـ 2
  .ابن مردويه االصبهاين ـ 3
  .ابن املغازيل الواسطي ـ 4
  .شريويه الديلمي اهلمداين ـ 5
  .اخلطيب اخلوارزمي ـ 6
  .الزرندي ـ 7
  .شهاب الدين أمحد ـ 8
  .النور البدخشاين ـ 9

  .امليبدي اليزدي ـ 10
  .السيوطي ـ 11
  .املتقي اهلندي ـ 12
  .الوصايب اليمين ـ 13
  .ّاجلمال احملدث ـ 14
  .ّاملناوي ـ 15
  .اجلفري ـ 16
  .ّمريزا حممد البدخشاين ـ 17
  .ّحممد صدر عامل ـ 18
  .نظام الدين الدهلوي ـ 19
  .ّمد مبني اللكهنويحم ـ 20
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1   

  رواية الحاكم 
ّأخــربين احلــسني بــن علــي التميمــي ، ثنــا أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد ، « : قـال احلــاكم 

ثنا هارون بن حامت ، أنبأ عبد الرمحن بن أيب محـاد ، حـدثين إسـحاق بـن يوسـف عـن عبـد اهللا 
ّلى اهللا عليـه وسـلم يقـول مسعت رسـول اهللا صـ: ّبن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا قال  ّ

ّيا علي ، الناس من شجر شىت وأنا وأنت مـن شـجرة واحـدة ، مث قـرأ رسـول اهللا صـلى  :لعلي 
ٍ وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغيـر صنوان يسقى بماء واحد (ّاهللا عليه وسلم  ِِ ٍِ ِ ْ َ َ َ َُ ْ ٍَ ِ ِْ ُْ ٌَْ ٌ َ ٌ ْ َ ٍ ْ َ ٌ(.  

  .)1(» هذا حديث صحيح االسناد 

2   

   ابن المغازلي رواية
ّـأخربنا عبد اهللا بـن حممد بـن أيب نـصر أبـو زكريـا ، ثنـا عبـد الـرمحن « : قال ابن املغازيل 

ّبــن أمحــد بــن نــصر األزدي احلــافظ ، نــا أبــو حممــد عبــد الغــين بــن ســعيد األزدي احلــافظ ، ثنــا 
 إبـراهيم ّيوسف بن القاسم املياجني ، عن علي بن العباس املقانعي ، عن حممـد ابـن مـروان عـن

ّقــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه  :بــن احلـــاكم عـــن أبيــه ، عـــن أيب مالـــك عـــن ابــن عبـــاس قـــال 
  أنا وعلي من شجرة واحدة والناس من أشجار :ّوسلم 

__________________  
  .241 / 2كتاب التفسري  ـ املستدرك) 1(
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  .)1(» شىت 

3   

  رواية الديلمي 
  .)2(» رة واحدة والناس من أشجار شىت ـ أنا وعلي من شج :ابن عباس « : قال 

4   

  رواية الخوارزمي 
ّرواه عن الديلمي من طريق ابن مردويه عن عبد اهللا بن حممـد بـن عقيـل عـن جـابر قـال 

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم « :  أنــا وعلــي مــن شــجرة واحــدة والنــاس مــن أشــجار  :ّ
  .)3(» شىت 

5   

  رواية الزرندي 
النـاس مـن شـجرة  : يقـول لعلـي 6مسعـت رسـول اهللا : ر بن عبد اهللا قال جاب« : قال 

  ّمث قرأ النيب صلى . شىت وأنا وأنت من شجرة واحدة
__________________  

  .400املناقب البن املغازيل ) 1(
  .77 / 1فردوس االخبار ) 2(
  .87املناقب للخوارزمي ) 3(
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ٌ وفــي األرض قطــع(: ّاهللا عليــه وآلــه وســلم  َ ِ ِِ ْ َ ْ ٌ متجــاورات َ ِ ٍ يــسقى بمــاء واحــد ( حــىت بلــغ )َُ ِ ٍ ِ ْ ُ( 
)1(.  

6   

  رواية الشهاب أحمد
رواه الــصاحلاين بإســناده إىل احلــافظ ابــن مردويــه ، « : ذكــره عــن جــابر كــذلك مث قــال 
  .)2(» ورواه أيضا الشيخ مشس الدين الزرندي 

7   

  ّرواية النور البدخشي الالهيجي 
(  :حـديث  و)كحديث مدينة العلم  ( 7ائل علي أثبته ضمن أحاديث ذكرها يف فض

  :بقوله ) الوالية ( وحديث  )أنا منه وهو مين 
  .)3(» أنا وعلي من شجرة واحدة والناس من أشجار شىت  :وقال أيضا « 

__________________  
  .79نظم درر السمطني ) 1(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 2(
  .331 ـ  حيىي اجليالين الالهيجي النور خبشيّشرح گلشن راز لشمس الدين حممد بن) 3(
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8   

  إثبات الميبدي 
  .)1( 6أثبته عن جابر عن رسول اهللا 

9   

  رواية السيوطي 
ّعــن جــابر ، إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : احلــديث الثالــث عــشر « : قــال الــسيوطي  ّ

  .)2(» ي  أخرجه الديلم.أنا وعلي من شجرة واحدة والناس من أشجار شىت :ّوسلم قال 

10   

  رواية المتقي 
  .)3(رواه عن الديلمي واحلاكم عن جابر 

__________________  
  .111 ـ شرح ديوان أمري املؤمنني ـ الفواتح) 1(
  .13: القول اجللي يف فضائل علي احلديث ) 2(
  .608 / 11كنز العمال ) 3(
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11   

  رواية الوصابي 
  .)1(رواه عن الديلمي عن جابر 

ّقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه «  : 7 فضائل الصحابة عن علي عن اخلطيب يفو
  .)2(» أشبهت خلقي وخلقي وأنت من شجريت اليت أنا منها  :ّوسلم 

12   

ّرواية جمال الدين المحدث  ّ  
ّرواه عن جابر عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم وهـو احلـديث الرابـع مـن أحاديـث كتابـه . ّ

)3(.  
__________________  

  .خمطوط ـ  االكتفاء يف فضائل األربعة اخللفاء)2 ـ 1(
  .خمطوط ـ األربعني) 3(
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13   

  ّرواية المناوي 
  .)1(رواه عن فردوس األخبار للديلمي 

14   

  رواية الجفري 
  : رواه حيث قال 

ّوقال صلى اهللا عليه وسلم «  » النـاس مـن شـجر شـىت وأنـا وعلـي مـن شـجرة واحـدة  :ّ
)2(.  

15   

  ي رواية البدخش
وعــن الــديلمي عــن جــابر وابــن . رواه عــن الطــرباين يف األوســط وابــن مردويــه عــن جــابر

  .)3(عباس 
__________________  

  .80 / 1كنوز احلقائق ، هامش اجلامع الصغري ) 1(
  .خمطوط ـ كنز الرباهني) 2(
  .ومنه يعلم رواية الطرباين وابن مردويه. خمطوط ـ مفتاح النجا) 3(
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16   

  لعالم رواية صدر ا
قــال رســول اهللا : أخــرج احلــاكم عــن جــابر قــال « : رواه عــن احلــاكم عــن جــابر قــائال 

ّصلى اهللا عليه وسلم    .)1(» يا علي الناس من شجر شىت ، وأنا وأنت من شجرة واحدة  :ّ

17   

  رواية الدهلوي 
ّرواه عـن احلــاكم وابــن مردويـه عــن جــابر عـن النــيب صــلى اهللا عليـه وســلم قــال  وهــو «  :ّ

  .مث ترمجه إىل الفارسية» صحيح على رأي احلاكم 
مث ترمجــه كــذلك » خلقــت أنــا وأنــت مــن طينــة إبــراهيم  :ويف بعــض الروايــات « : قــال 

)2(.  
__________________  

  .خمطوط ـ معارج العلى) 1(
  .خمطوط ـ حتفة احملبني) 2(
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18   

  رواية اللكهنوي 
وهـو صـحيح علـى رأي احلـاكم « : قال مث .  ..رواه عن احلاكم وابن مردويه عن جابر

  .)1(مث ترمجه إىل الفارسية » 
__________________  

  .69: وسيلة النجاة يف مناقب احلضرات ) 1(
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  ) الحديث الثاني  ( 

  حديث الشجرة 

  ) بلفظ آخر ( 
  :وحاصله 

  . من شجرة ، وهو أصلها ، وعلي فرعها ، واحلسنان أغصاا6ّإن اهللا خلق النيب 
  :رواه من احلفاظ والعلماء وممن 

  .عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ـ 1
  .الطرباين صاحب املعاجم الثالثة ـ 2
  .أبو نعيم االصفهاين ـ 3
  .ابن املغازيل الشافعي ـ 4
  .ابن عساكر الدمشقي ـ 5
  .الكنجي الشافعي ـ 6
  .الدولت آبادي اهلندي ـ 7
  .شهاب الدين أمحد ـ 8
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1   

  رواية عبد اهللا بن أحمد
  : بقوله ) زوائد املسند ( روى هذا احلديث يف 

ّأخربنــا علــي بــن إســحاق بــن عيــسى وثنــا عثمــان بــن عبــد اهللا ، حــدثنا عبــد اهللا ابــن « 
  : هليعة عن أيب الزبري املكي قال 

ّكـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بعرفـات وعلـي  :مسعت جابر بن عبـد اهللا يقـول  ّ
أدن مـين يـا علـي ، فـدنا علـي منـه : ّ عليه وسـلم إىل علـي وقـال ّجتاهه ، فأومى النيب صلى اهللا

ّضع مخسك يف مخسي ـ يعين كفك يف كفي ـ يا علي : ، فقال  خلقت أنا وأنت من شجرة  :ّ
ّ، أنا أصلها وأنت فرعها واحلسن واحلسني أغصاا ، فمن تعلـق بغـصن منهـا أدخلـه اهللا اجلنـة 

ّكونـوا كاحلنايــا وصـلوا حـىت يكونــوا كاألوتـار مث أبغــضوك ّلــو أن أمـيت صـاموا حــىت ي: ، يـا علـي 
  .»ّألكبهم اهللا تبارك وتعاىل على وجوههم يف النار 

2   

  رواية أبي نعيم 
ّرواه عـن جـابر بـن عبـد اهللا عـن النــيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بـاللفظ املتقـدم ، إال أنــه مل  ّ ّ

  .)1(.  ..يا علي لو أن أميت: وهو قوله . يذكر ذيل احلديث
__________________  

  .خمطوط ـ منقبة املطهرين) 1(
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3   

  رواية ابن المغازلي 
  : قال ابن املغازيل الواسطي و

  : احلديث . خلقت أنا وأنت من شجرة  :7قوله « 
أخربنـا أبــو نـصر أمحــد بـن موســى بــن عبـد الوهــاب بـن الطحــان إجـازة ، عــن أيب الفــرج 

ّاحلميد ، نا عبد اهللا بن حممد بن ناجيـة ، نـا عثمـان أمحد بن علي احلنوطي القاضي ، نا عبد 
ّوامسـه حممـد بـن عبـد اهللا بـن  ـ بن عبد اهللا القرشي بالبصرة ، نا عبد اهللا بن هليعة عن أيب الـزبري

ّبينـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ذات يـوم بعرفـات  :عـن جـابر بـن عبـد اهللا قـال  ـ تـدرس ّ
ّهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وعلي جتاهه ، إذ قال له رسـول ا أدن مـين يـا علـي ضـع مخـسك يف : ّ

مخسي ، خلقت أنا وأنت من شجرة ، فأنـا أصـلها وأنـت فرعهـا واحلـسن واحلـسني أغـصاا ، 
  .)1(» ّفمن تعلق بغصن منها أدخله اهللا اجلنة 

  : قال أيضا و
  .احلديث. ضع مخسك يف مخسي : لعلي 7قوله « 

ّار ، ثنا عبد اهللا بن حممد امللقب بابن السقاء احلافظ ، ثنـا ّأخربنا أمحد بن املظفر العط
ــأمحـد بــن حممد بـن زجنويــه املخزومــي ببغـداد ، ثنــا عثمــان بـن عبــد اهللا العثمــاين ، ثنـا ابــن هليعــة  ّ

ّكــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  :عــن أيب الــزبري ، قــال مسعــت جــابر بــن عبــد اهللا يقــول  ّ
أدن مـين يـا علـي ، فـدنا منـه : ى إىل علـي فأقبلنـا حنـوه وهـو يقـول بعرفات وعلي جتاهه ، فـأوم

  ضع مخسك يف مخسي ، فجعل كفه : فقال 
__________________  

  .90املناقب ) 1(
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  : يف كفه فقال 
ـــا وأنـــت مـــن شـــجرة أنـــا أصـــلها وأنـــت فرعهـــا واحلـــسن واحلـــسني  يـــا علـــي ، خلقـــت أن

ّنة ، يـا علــي لــو أن أمــيت صــاموا حــىت يكونــوا ّــأغـصاا ، فمــن تعلق بغــصن منهــا أدخلــه اهللا اجل ّــ
ّكاحلنايا وصلوا حىت يكونوا كاألوتار وأبغضوك ألكبهم اهللا يف النار  ّ «)1(.  

4   

  رواية الكنجي 
أنــا مدينــة  : بقولــه 7البــاب الثــامن واخلمــسون يف ختــصيص علــي « : رواه حيــث قــال 

  .العلم وعلي باا
ّشام أبــو الطفيــل حممــد بــن قاضــي القــضاة شــيخ أخربنــا العالمــة قاضــي القــضاة صــدر الــ

ّـاملـذاهب أيب املعــايل حممد بــن علــي القرشـي ، أخربنــا حجـة العــرب زيــد ابـن احلــسن الكنــدي ، 
أخربنــا أبــو منــصور القــزاز ، أخربنــا زيــن احلفــاظ وشــيخ اهــل احلــديث علــى اإلطــالق أمحــد بــن 

ّـد اهللا ، حـدثنا حممد بـن املظفـر ، ّـعلي بن ثابت البغـدادي ، أخربنـا عبـد اهللا بـن حممد ابـن عبـ ّ
ّحــدثنا أبــو جعفــر احلــسني بــن حفــص اخلثعمــي ، حــدثنا عبــاد بــن يعقــوب ، حــدثنا حيــىي بــن  ّ ّ
بــشري الكنــدي ، عـــن إمساعيــل ابــن إبـــراهيم اهلمــداين ، عـــن أيب اســحق عــن احلـــرث عــن علـــي 

ّوعــن عاصــم بــن ضــمرة عــن علــي قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم   اهللا خلقــين ّإن :ّ
وعليا من شجرة أنا أصلها وعلي فرعها واحلسن واحلسني مثرها والشيعة ورقها ، فهل خيرج من 

ّالطيب إال الطيب هكـذا : قلـت  . أنا مدينة العلم وعلي باا من أراد املدينة فليأا مـن باـا؟ّّ
  .»روى اخلطيب يف تارخيه 

__________________  
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ّـأخربنا احلافظ يوسف بن خليل بن عبد اهللا الدمـشقي حبلـب ، أخربنـا حممد « : قال و
ّبن إمساعيل بن حممد الطرسوسي ، أخربنا أبو منصور حممد بن إمساعيـل الـصرييف ، أخربنـا أبـو  ّ
احلسن بن فاذشاه ، أخربنا احلافظ أبـو القاسـم سـليمان بـن أمحـد بـن أيـوب الطـرباين ، أخـربين 

ّتــسرتي ، حــدثنا أبــو عثمــان طــالوت ابــن عبــاد الــصرييف البــصري ، حــدثنا احلــسن بــن إدريــس ال ّ
ّفضال بن جبري ، حدثنا أبو أمامة الباهلي قال قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّإن اهللا  :ّ

خلــق األنبيــاء مــن أشــجار شــىت وخلقــين وعليــا مــن شــجرة واحــدة ، فأنــا أصــلها وعلــي فرعهــا 
ّـسني مثرهـا ، فمـن تعلق بغـصن مـن أغـصاا جنـى ومـن زاغ عنهـا وفاطمة لقاحهـا واحلـسن واحلـ

هــوى ، ولــو أن عبــدا عبــد اهللا بــني الــصفا واملــروة ألــف عــام مث ألــف عــام مث ألــف عــام ، مث مل 
َ قل ال أســئـلكم عليه أجــرا إال اْلمــودة ( ّيـدرك حمبتنـا أكبــه اهللا علـى منخريــه يف النـار ، مث تــال  َ ََ َ ْ ِ ً ْ ْـ ِْ َ َُ َُ ْ ُـ

ْقربى ِفي اْل ُ(.  
  .رواه الطرباين يف معجمه كما أخرجناه سواءهذا حديث عال ، : قلت 

  .ّرواه حمدث الشام يف كتابه بطرق شىتو
ّمـا أخربنــا الــشيخان حممـد بــن سـعيد بــن املوفــق اخلـازن النيــسابوري ببغــداد : فمـن ذلــك 

 علــي بــن احلــسن أخربنــا احلــافظ أبــو القاســم: ّوابــراهيم بــن عثمــان الكاشــغري بنهــر معلــى قــاال 
الــشافعي ، أخربنــا أبــو يعلــى محــزة بــن أمحــد بــن عبــد اهللا بــن علــي املقــري ، أخربنــا أبــو طالــب 
ّعمــر بــن إبــراهيم بــن ســعيد الزاهــدي الفقيــه ، أخربنــا أبــو بكــر حممد بــن غريــب البــزار ، حــدثنا  ّــ

و بـــن ّأبــو العبـــاس أمحـــد بـــن موســـى بــن زجنويـــه القطـــان ، حـــدثنا عثمـــان بــن عبـــد اهللا بـــن عمـــر
كــان  :ّعثمــان ، حــدثنا عبــد اهللا بــن هليعــة عــن أيب الــزبري قــال مسعــت جــابر بــن عبــد اهللا يقــول 

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بعرفــات وجتاهــه علــي ، فأومــأ إىل علــي فأتينــا النــيب صــلى اهللا  ّ ّ
  : ّعليه وسلم وهو يقول 

 كفـك يف كفـي ـ ضـع مخـسك يف مخـسي ـ يعـين :أدن مين يا علي فـدنا منـه علـي فقـال 
يــا علــي ، خلقــت أنــا وأنــت مــن شــجرة أنــا أصــلها وأنــت فرعهــا واحلــسن واحلــسني أغــصاا ، 

  ّفمن تعلق بغصن منها دخل 
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  .اجلنة
ّيــا علــي ، لــو أن أمــيت صــاموا حــىت يكونــوا كاحلنايــا ، وصــلوا حــىت يكونــوا كاألوتــار مث 

  .»علي من كتابه  رواه يف ترمجة قلت هكذا. ّأبغضوك ألكبهم اهللا يف النار
أخربنا املفيت أبو نصر هبة اهللا الـشريازي ، أخربنـا احلـافظ علـي بـن عـساكر ، « : قال و

أخربنا أبو القسم السمرقندي ، أخربنا إمساعيل بن مسعدة ، أخربنا محزة ابن يوسـف ، أخربنـا 
ّأبـو امحـد بــن عـدي ، حـدثنا عمــر بـن سـنا ، حــدثنا احلـسن بـن علــي أبـو عبـد الغــين األ زدي ، ّ

أال  :ّحــدثنا عبــد الــرزاق عــن أبيــه عــن مينــا بــن أيب مينــا مــوىل عبــد الــرمحن بــن عــوف أنــه قــال 
ّ قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم !تـــسألوين قبـــل أن يـــشوب األحاديـــث األباطيـــل أنـــا : ّ

الشجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها واحلسن واحلسني مثرها وشـيعتنا ورقهـا ، فالـشجرة أصـلها 
ّأخرجـه حمـدث دمـشق : قلـت . نـة عـدن ، واألصـل والفـرع اللقـاح والثمـر والـورق يف اجلنـةيف ج

  .يف مناقبه بطرق
  :وأنشدنا الشيخ أبو بكر بن فضل اهللا احلليب الواعظ يف املعىن لبعضهم 

  يـــــــــــــــا حبـــــــــــــــذا دوحـــــــــــــــة يف اخللـــــــــــــــد ثابتـــــــــــــــة

  
  مــــــــــا يف اجلنــــــــــان هلــــــــــا شــــــــــبه مــــــــــن الــــــــــشجر  

  

  املـــــــــــــــــصطفى أصـــــــــــــــــلها والفـــــــــــــــــرع فاطمـــــــــــــــــة

  
ــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــيد البــــــــــــــــــــــشر     مث اللقــــــــــــــــــــــاح عل

  

  اهلامشيــــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــــــبطان هلــــــــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــــــــرو

  
  الـــــــــــــــــــشيعة الــــــــــــــــــــورق امللتــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــالثمرو  

  

  هـــــــــــــذا حـــــــــــــديث رســـــــــــــول اهللا جـــــــــــــاء بـــــــــــــه

  
  أهــــــــــــــل الروايــــــــــــــة يف العــــــــــــــايل مــــــــــــــن اخلــــــــــــــرب  

  

  إين حمــــــــــــــــــــبهم أرجــــــــــــــــــــو النجــــــــــــــــــــاة غــــــــــــــــــــدا

  
)1(» الفـــــــوز يف زمـــــــرة مـــــــن أحـــــــسن الزمـــــــر و  

  

  

__________________  
  .220يب طالب مناقب علي بن أ) 1(
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5   

  رواية ملك العلماء الهندي 
ويف «  :حيـــث قـــال )  جممـــع األخبـــار (و ) الزاهديـــة ( روى هـــذا احلـــديث نقـــال عـــن 

ْ نـــدع أبناءنــا وأبنـــاءكم (: الزاهديــة ، ويف جممـــع األخبــار عنـــد قولــه تعـــاىل  ََُ ْ َْ ََ ُ ْ وإن اهللا تعـــاىل  : )َ
جرة واحـــدة ، أنـــا أصـــلها وعلـــي فرعهـــا خلـــق األنبيـــاء مـــن أشـــجار شـــىت وخلقـــين وعليـــا مـــن شـــ

ّواحلـسنان مثارهـا وأوالدمهـا أغــصاا وشـيعتهم أوراقهـا ، فمـن تعلــق بغـصن مـن أغـصاا جنــى ، 
  .ومن زاغ عنها غوى وهوى

لـــو كـــان عبـــد عبـــد اهللا تعـــاىل بـــني الـــصفا واملـــروة ألـــف عـــام مث ألـــف عـــام حـــىت يـــصري و
  .على منخريهّكالشن البايل ومل يدرك حمبتنا ، فأكبه اهللا 

ْ قل ال أسئـلكم عليه أجـرا إال اْلمـودة فـي اْلقربـى (: مث تال هذه اآلية  َ ُْ ِ َِ  َ ََ  ِ ً ْ ْـ َْ َُ َُ ْ مث ترمجـه إىل  )ُ
  .)1(» الفارسية 

6   

  رواية الشهاب أحمد
وقــال ســلطان العلمــاء يف عــصره وبرهــان « : ّوقــال شــهاب الــدين أمحــد مــا هــذا نــصه 

وة يف األجلــة األعــالم ، مفــيت األنــام عــز الــدين عبــد العزيــز بــن العرفــاء يف دهــره ، الــشيخ القــد
ّعبد السالم ، عن لسان حال أول األصحاب بال مقال وأفضل ّ  

__________________  
  .يف ذم من ال يتمسك م. اجللوة الثانية من اهلداية الرابعة. خمطوط ـ هداية السعداء) 1(
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رضـي اهللا تعـاىل عنـه ونفعنـا بـه  ـ  األرض والـسماءّاألتراب لدى عد اخلصال ، علي ويل اهللا يف
  : ـيف كل حال 

يـــا قـــوم ، حنـــن أهـــل البيـــت عجنـــت طينتنـــا بيـــد العنايـــة يف معجـــن احلمايـــة بعـــد أن رش 
علينـــا فـــيض اهلدايـــة ، مث مخـــرت خبمـــرية النبـــوة وســـقيت بـــالوحي ونفـــخ فيهـــا روح األمـــر ، فـــال 

 النـاس مــن !قـل ، وإذا حنــن ضـللنا فمــن بـالقوم يــدلأقـدامنا تـزل وال أبــصارنا تـضل وال أنوارنــا ت
ّ وبارك وسلم أصلها وأنا فرعها وفاطمـة 6ّأشجار شىت وشجرة النبوة واحدة وحممد رسول اهللا 

الزهــراء مثرهــا واحلــسن واحلــسني أغــصاا ، أصــلها نــور ومثرهــا نــور وفرعهــا ونــور وغــصنها نــور ، 
  .)1(» ور يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار نور على ن

__________________  
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل) 1(
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  )الحديث الثالث  ( 
  :وحاصله 

  .ّإن اهللا خلق رسوله من نوره وخلق عليا من نور رسوله
أنبــأين مهــذب « : رواه اخلطيــب اخلــوارزمي بإســناده عــن عبــد اهللا بــن عمــر حيــث قــال 

أخربنــا : ّلقاســم نــصر بــن حممــد بــن علــي بــن زيــرك املقــري قــال أخربنــا أبــو ا: األئمــة هــذا قــال 
ّـوالدي أبو بكـر حممـد قـال أبـو علـي عبـد الـرمحن بـن حممد بـن أمحـد النيـسابوري قـال  ّحـدثنا : ّ

ّحـدثنا حممـد بـن : قـال  ـ مـن حفظـه بـدينور ـ ّـأمحـد بـن حممد بـن عبـد اهللا النـانيجي البغـدادي ّ
ّحــدثين حممــد بــن: جريــر الطــربي قــال  ّحــدثنا العــالء بــن احلــسني اهلمــداين :  محيــد الــرازي قــال ّ

  : ّحدثنا أبو خمنف لوط بن حيىي األزدي عن عبد اهللا بن عمر قال : قال 
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم«   ـ ؟ّـ وسئل بأي لغة خاطبك ربك ليلة املعـراج ّ

:  فقـال ؟ خـاطبتين أم علـييا رب: خاطبين بلغة علي بن أيب طالب فأهلمين أن قلت : فقال 
خلقتــك مــن نــوري . يــا أمحــد أنــا شــيء ال كاألشــياء ، ال أقــاس بالنــاس وال أوصــف بالــشبهات

ّوخلقت عليا من نورك ، فاطلعت على سرائر قلبك فلم أجد أحدا إىل قلبك أحـب مـن علـي 
  بن أيب طالب ، فخاطبت بلسانه كيما
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  .)1(» يطمئن قلبك 
__________________  

رواه العالمة السيد علي بن أمحد بن معصوم املدين الـشريازي يف كتـاب التـذكرة ، بإسـناد لـه مـن . 36ناقب امل )1(
عـن احلـسني سـيد الـشهداء عـن أبيـه أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب : طريق أعـالم االماميـة عـن أئمـة أهـل البيـت 

 . ..خـاطبين بلـسان علـي: ة املعـراج ـ قـال  يقـول ـ وقـد سـئل بـأي لغـة خاطبـك ربـك ليلـ6مسعـت رسـول اهللا : قال 
  .احلديث

  .مث ذكر رواية اخلوارزمي
ّواللغــة كاللــسان كمــا يطلــق علــى مــا يعــرب بــه كــل قــوم عــن أغراضــهم كلغــة العــرب ولغــة العجــم ، : مث قــال  ّ

ا عـن ّيطلق على ما يعرب اإلنسان الواحد عن غرضه من النطق وتقطيع الصوت اللذين متتاز مـا االشـخاص بعـضه
خـــاطبين   :7قولـــه  وّبـــأي لغــة خاطبـــك ربـــك حيتمــل املعنيـــني ،: فقـــول الــسائل . بعــض ، ويعـــرب عنهــا باللهجـــة

 يــراد بــه املعــىن الثــاين وهــو يتــضمن اجلــواب عــن ، كمــا يف روايــة اخلــوارزميأي بلغــة علــي . بلــسان علــي
. ّبالـشيء قـدره أي جعلـه علـى مقـدارهوقـاس الـشيء  .املعىن االول أيضا إن كان مرادا ، ألن لغـة علـي كانـت عربيـة
وإرادة املعـــىن . انتهـــى. الـــشبهة بالـــضم االلتبـــاس واملثـــل: والـــشبهات مجـــع شـــبهة كغرفـــة وغرفـــات ، قـــال يف القـــاموس 

  .»الثاين هنا اظهر ، أي ال يوصف باألمثال وإن كان املعىن األول ظاهرا 
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  ) الحديث الرابع  ( 
  :وحاصله 

  .قان من نور اهللا تعاىلّإن رسول اهللا وعليا خملو
  : رواه احلمويين بإسناده عن ابن عباس قال 

ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول لعلـي «  » أنـا وأنـت مـن نـور اهللا تعـاىل  :ّ
)1(.  

__________________  
  .وقد تقدم. فرائد السمطني) 1(
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  ) الحديث الخامس  ( 
  :وحاصله 

  . اهللاّإن احلسن واحلسني نوران من نور
  .)1(رواه ذا اللفظ الدولت آبادي 

  .فأبومها وجدمها نوران من نور اهللا باألولوية القطعية: أقول 
__________________  

  .خمطوط ـ هداية السعداء) 1(
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  ) الحديث السادس  ( 
  :وحاصله 

  .ّإن اهللا خلق املالئكة من نور علي
خلــق اهللا تعــاىل مــن وجــه «  :ال  قــ6رواه اخلــوارزمي بإســناده عــن أنــس عــن رســول اهللا 

  .»ّعلي بن أيب طالب سبعني ألف ملك يستغفرون له وحملبيه إىل يوم القيامة 
 وقـــد تقـــدم نـــصه .هأيـــضا بإســـناده عـــن عثمـــان بـــن عفـــان عـــن عمـــر بـــن اخلطـــاب عنـــو

  .سابقا

  :أقول 
ـــا طرفـــا مـــن أســـانيد حـــديث  ـــة أهـــل الـــسنة ، بألفاظـــه املختلفـــة ) النـــور ( قـــد ذكرن برواي

  .ّتكثرة ، وثلة من األحاديث اليت رووها يف فضل أهل البيت وهي مؤيدة ملعىن حديث النورامل
ويالحظ القارئ الكـرمي أن رواة حـديث النـور ومؤيداتـه هـم مـن أكـابر أئمـة أهـل الـسنة 

  . ..ومن مشاهري علمائهم وحمدثيهم
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، وال  6فحـــديث النـــور صـــحيح ثابـــت ســـندا ، بـــل متـــواتر مقطـــوع بـــصدوره عـــن النـــيب 
  . ..يلتفت القارئ بعد الوقوف على ما ذكر إىل طعن متعصب أو ارتياب معاند

ّفــإذا انــضم إىل ذلــك حبــث الداللــة بوجوههــا كــان هــذا احلــديث مــن األحاديــث الدالــة 
  .واهللا اهلادي.  ..على إمامة أمري املؤمنني بعد النيب بال فصل

* * *  
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  :  قوله
ّا رووا من أنه صلى اهللا عليـه وسـلم قـال م«  كنـت أنـا وعلـي بـن أيب طالـب نـورا بـني  :ّ
  .».  ..يدي اهللا

  :أقول 
وهـذا ديدنـه  . ..يشعر زعمه اختصاص رواية هذا احلديث بالشيعة» ما رووا « : قوله 

  .7ودأبه عند رد كل فضيلة من فضائل علي أمري املؤمنني 
ملتقـــدم مـــن الكتـــاب عرفـــت كذبـــه ومـــدى تعـــصبه وأنـــت ان ألقيـــت نظـــرة علـــى القـــسم ا

  .وإنكاره للحقائق الراهنة
مث مل مل ينقل لفظا من ألفاظه من طريق االمامية حـىت يتـضح مـورد الطعـن يف سـنده ان 

   !؟ ومل مل يشر اىل تعدد طرقه لديهم!؟كان
وايتـه ان هذا احلديث الشريف من األحاديث املتفق عليها بني الطرفني ، ومبا أنا نقلنـا ر

  :عند أهل السنة بطرقهم ننقل هنا بعض أسانيده وألفاظه عن كبار علماء االمامية وحمدثيهم 
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  حديث النور 

  عند االمامية
لقـــد روى هـــذا احلـــديث مجاعـــة كبـــرية مـــن كبـــار علمـــاء هـــذه الطائفـــة نـــذكر فيمـــا يلـــي 

  :بعضهم 
ّأبو جعفر حممد بن يعقوب الكليين ـ  1

  : ّ ، فقد قال ما نصه )1(
ّأمحد بن إدريس ، عن احلسني بن عبد اهللا الصغري ، عـن حممـد بـن إبـراهيم اجلعفـري « 

ّ، عن أمحد بن علي بن حممد بن عبد اهللا بن عمر بن علـي بـن أيب طالـب ، عـن أيب عبـد اهللا 
إن اهللا كان إذ ال كائن ، فخلق الكـان واملكـان ، وخلـق نـور األنـوار الـذي نـورت  : قال )2( 7

ّـ ، وأجرى فيه من نوره الـذي نـورت منـه األنـوار ، وهـو النـور الـذي خلـق منـه حممدا منه األنوار ّ
ّـوعليا ، فلم يزاال نورين أولـني إذ ال شـيء كـون قبلهمـا ، فلـم يـزاال جيريـان طـاهرين مطهرين يف  ّ

  .)3(» األصالب الطاهرة ، حىت افرتقا يف أطهر طاهرين عبد اهللا وأيب طالب 
  :  يزيد قال روى بسنده عن جابر بنو

دا وعرتتـــه اهلـــداة : يـــا جـــابر  ) :4(قـــال يل أبـــو جعفـــر «  ّـــإن اهللا أول مـــا خلـــق خلـــق حمم
  .املهديني ، كانوا أشباح نور بني يدي اهللا

   ؟وما األشباح: قلت 
  ّظل النور ، أبدان نورانية بال أرواح ، وكان مؤيدا بروح واحد ، وهي : قال 

__________________  
  .329تويف ببغداد سنة . شيخ االمامية يف وقته» ثقة اإلسالم « امللقب ) 1(
  .7ّكنية سيدنا االمام جعفر بن حممد الصادق » أبو عبد اهللا « ) 2(
  .441 / 1الكايف ) 3(
  .7ّكنية سيدنا االمام حممد بن علي الباقر ) 4(
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ة أصـــفياء روح القـــدس ، فيـــه كـــان يعبـــد اهللا وعرتتـــه ، ولـــذلك خلقهـــم حلمـــاء ، علمـــاء ، بـــرر
ّيعبـــــدون اهللا بالـــــصالة والـــــصوم والـــــسجود والتـــــسبيح والتهليـــــل ، ويـــــصلون الـــــصالة وحيجـــــون 

   .)1(» ويصومون 
   : قال 7وبسنده عن أيب عبد اهللا 

ّيا حممد ، إين خلقتك وعليا نورا ـ يعـين روحـا بـال بـدن ـ قبـل : قال اهللا تبارك وتعاىل « 
ّم تـــزل للـــين ومتجـــدين ، مث مجعـــت روحيكمـــا أن أخلـــق مســـاوايت وأرضـــي وعرشـــي وحبـــري ، فلـــ

فجعلتهمـــا واحـــدة ، فكانـــت متجـــدين وتقدســـين وللـــين ، مث قـــسمتها اثنتـــني وقـــسمت الثنتـــني 
ّثنتـــني فـــصارت أربعـــة ، حممـــد واحـــد ، وعلـــي واحـــد ، واحلـــسن واحلـــسني ثنتـــان ، مث خلـــق اهللا 

بـسنده عـن  و.)2(»  نـوره فينـا فاطمة من نور ابتدأها روحا بال بدن ، مث مـسحنا بيمينـه فأضـاء
: فقـال  ؟كيف كنتم حيث كنتم يف األظلـة : 7قلت أليب عبد اهللا «  :املفضل بن عمر قال 

يــا مفــضل ، كنــا عنــد ربنــا لــيس عنــده أحــد غرينــا ، يف ظلــة خــضراء ، نــسبحه ونقدســه وللــه 
ق مــا شـــاء ّومنجــده ، ومــا مـــن ملــك وال ذي روح غرينـــا حــىت بـــدا لــه يف خلـــق األشــياء ، فخلـــ

  .)3(» وكيف شاء من املالئكة وغريهم ، مث أى علم ذلك إلينا 
   :ّبسنده عن حممد بن سنان قال و

ّيــا حممــد إن اهللا :  فأجريــت إخــتالف الــشيعة فقــال )4(كنــت عنــد أيب جعفــر الثــاين « 
 مث ّتبــارك وتعــاىل مل يــزل متفــردا بوحدانيتــه ، مث خلــق حممــدا وعليــا وفاطمــة فمكثــوا ألــف دهــر ،

خلق مجيع األشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفرض أمورها إليهم ، فهم حيلون 
ّما يشاؤن وحيرمون ما يشاؤن ، ولن يشاءوا إال أن يشاء ّ  

__________________  
  .442 / 1الكايف ) 1(
  .440 / 1املصدر ) 2(
  .441 / 1املصدر ) 3(
  .:اجلواد التاسع من األئمة االثين عشر ّوهو سيدنا االمام حممد بن علي التقي ) 4(
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  .اهللا تبارك وتعاىل
ّيا حممد ، هذه الديانة اليت من تقدمها مرق ، ومن ختلف عنها حمق ، ومـن لزمهـا حلـق  ّ

  .)1(» ّ، خذها إليك يا حممد 
ّأبو عبد اهللا حممد بن العباس بـن ماهيـار ـ  2

مـا نـزل مـن القـرآن يف أهـل (  يف كتابـه )2(
  : سنده عن أشياخ من آل علي بن أيب طالب قالوا ب) البيت 

ّإنا آل حممد كنا أنوارا حول العرش ، فأمرنا اهللا تعاىل  : يف بعض خطبه 7قال علي « 
ّبالتسبيح فسبحنا وسبحته املالئكة بتـسبيحنا ، مث أهبطنـا إىل األرض فأمرنـا بالتـسبيح فـسبحنا  ّ ّ

ّفسبحته أهل األرض بتسبيحنا ، فإنا لنحن الص   .)3(» ّافون وإنا لنحن املسبحون ّ
 ـ 6كنــت مــع رســول اهللا «  : بــسنده عــن ابــن عبــاس يقــول )4(فــرات بــن إبــراهيم ـــ  3

خلقــين اهللا نــورا حتــت العــرش قبــل أن خيلــق آدم بأربعــة  : 6وسـاق احلــديث إىل أن قــال ـ قــال 
قــل ذلــك النــور ّعــشر ألــف ســنة ، فلمــا أن خلــق اهللا آدم ألقــى النــور يف صــلب آدم ، فأقبــل ينت

مــن صــلب إىل صــلب حــىت افرتقنــا يف صــلب عبــد اهللا بــن عبــد املطلــب وأيب طالــب ، فخلقــين 
  .)5(» ريب من ذلك النور ، لكنه ال نيب بعدي 

 عروجـه إىل الـسماء أليب ذر 6كما روى حديث األشباح يف حـديث يـصف فيـه النـيب 
2 )6(.  

ّأبو جعفر حممد بن علي بن بابويه القمي ـ  4
   فقد رواه يف كتابه  ،)7(

__________________  
  .441 ـ 440 / 1الكايف ) 1(
  .املعروف بابن حجام من أجالء علماء االمامية) 2(
  .12غاية املرام ص : أنظر ) 3(
  .فرات بن إبراهيم بن فرات الكويف ، من مشايخ الشيخ علي بن بابويه القمي ومن قدماء الطائفة) 4(
  .107 / 1انظر  و190 / 1تفسري فرات ) 5(
  .134 / 1تفسري فرات ) 6(
  .381 مصنف ، تويف بالري سنة 300له حنو من » رئيس احملدثني الصدوق «  بـ امللقب) 7(
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   : قال 6بسنده عن رسول اهللا ) اخلصال  ( 
كنـت أنـا وعلـي نـورا بــني يـدي اهللا جـل جاللتـه قبــل أن خيلـق آدم بأربعـة عـشر ألــف « 

سـلك ذلـك النـور يف صـلبه ، فلـم يـزل اهللا عـز وجـل ينقلـه مـن صـلب عام ، فلم خلق اهللا آدم 
ّإىل صــلب حــىت أقــره يف صــلب عبــد املطلــب ، مث أخرجــه مــن صــلب عبــد املطلــب ، فقــسمه 
قسمني ، فصري قسمي يف صلب عبد اهللا ، وقسم علي يف صلب أيب طالب ، فعلي مين وأنا 

حيب أحبـه ، ومـن أبغـضه فببغـضي من علي ، حلمه من حلمي ، ودمه من دمي ، فمن أحبه فب
  .)1(» أبغضه 

  :6قـال رسـول اهللا « :  قـال : عـن آبائـه 7فيه بـسنده عـن سـيدنا االمـام الرضـا و
  .)2(» خلقت أنا وعلي من نور واحد 

  : بسنده عن معاذ بن جبل ) علل الشرائع ( رواه يف كتابه و
ن واحلـسني قبـل أن خيلـق إن اهللا خلقين وعليـا وفاطمـة واحلـس : قال 6إن رسول اهللا « 

  .الدنيا بسبعة آالف عام
   ؟فأين كنتم يا رسول اهللا: قلت 
ّقدام العرش نسبح اهللا وحنمده ونقدسه ومنجده: قال  ّّ.  

   ؟ّعلى أي مثال: قلت 
  .)3(» .  ..أشباح نور: قال 

   : يف حديث طويل 7فيه بسنده عن االمام الصادق و
ــ8إن حممــدا وعليــا «  دي اهللا عــز وجــل قبــل خلــق اخللــق بــألفي عــام ،  كانــا نــورا بــني ي

إهلنـا : وإن املالئكة ملا رأت ذلك النـور رأت لـه أصـال وقـد انـشعب منـه شـعاع المـع ، فقالـت 
  هذا:  فأوحى اهللا عز وجل إليهم ؟وسيدنا ما هذا النور

__________________  
  .640اخلصال ) 1(
  .59 / 2 وانظر عيون أخبار الرضا له 31املصدر ) 2(
  .209 ـ 208 / 1علل الشرائع ) 3(
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ّــنــور مــن نــوري أصــله نبــوة وفرعــه إمامــة ، فأمــا النبــوة فلمحمد عبــدي ورســويل ، وأمــا االمامــة 
  .)1(» .  ..فلعلي حجيت ووليي ، ولوالمها ما خلقت خلقي

بسنده عن موالنـا االمـام علـي بـن احلـسني ) كمال الدين ومتام النعمة ( رواه يف كتابه و
8:   

ــن اهللا عـز وجــل خلــق حممدا وعليــا واألئمــة األحـد عــشر مــن نــور عظمتــه أرواحــا يف إ«  ّ
ّضياء نـوره ، يعبدونـه قبـل خلـق اخللـق يـسبحون اهللا عـز وجـل ويقدسـونه ، وهـم األئمـة اهلاديـة  ّ

  .)2(» ّمن آل حممد صلوات اهللا عليهم أمجعني 
   : قال 7فيه بسنده عن الصادق و

 عــشر نــورا قبــل خلــق اخللــق بأربعــة عــشر ألــف عــام ، فهــي ّإن اهللا تعــاىل خلــق أربعــة« 
  .أرواحنا

   ؟يا ابن رسول اهللا ومن األربعة عشر: فقيل له 
ّحممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة من ولد احلسني ، آخرهم القائم : فقال 

ّالذي يقوم بعد غيبته ، فيقتل الدجال ، ويطهر األرض من كل جور وظلم  ّ «)3(.  
   :بسنده عن أنس بن مالك قال ) النصوص على األئمة االثين عشر ( اه يف كتابه روو

 6مث قـال .  ..6كنت أنا وأبو ذر وسلمان وزيد بن ثابت وزيد بن أرقـم عنـد النـيب « 
 :  

خلفين اهللا تبارك وتعـاىل وأهـل بيـيت مـن نـور واحـد قبـل أن خيلـق آدم بتـسعة آالف عـام 
 نقلنـــا مـــن صـــلب آدم إىل أصـــالب الطـــاهرين ومنهـــا إىل أرحـــام ، مث نقلنـــا إىل صـــلب آدم ، مث

  .)4(» .  ..الطاهرات
__________________  

  .56علل الشرائع ، وانظر معاين األخبار له ص ) 1(
  .318 / 1كمال الدين ) 2(
  .336 ـ 335 / 2كمال الدين ) 3(
  .12 ـ 11أنظر غاية املرام ص ) 4(
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  .)1(السيد هاشم البحراين  ـ 5
  ، إىل غـري ذلـك7وعنـه عـن الرضـا . 7وى حديث النور عن ابن بابويه عن الصادق ر

.. .)2(.  
ّالشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعمان البغدادي ـ  6 ّ

رواه بـسنده عـن سـلمان .  ..)3(
خلقين اهللا من صـفرة نـوره ودعـاين فأطعـت ، وخلـق مـن «  : يف حديث طويل 6 عن النيب 2

اعـه ، وخلـق مـن نـوري ونـور علـي فاطمـة فـدعاها فأطاعتـه ، وخلـق مـين نوري عليا فدعاه فأط
ّومن نور علي وفاطمة احلسن واحلسني فدعامها فأطاعاه ، فسمانا باخلمسة األمساء من أمسائه 

د ، واهللا العلـــــي وهـــــذا علـــــي ، واهللا الفـــــاطر وهـــــذه فاطمـــــة ، واهللا ذو :  ّـــــاهللا احملمـــــود وأنـــــا حمم
  . احملسن وهذا احلسنياإلحسان وهذا احلسن ، واهللا

مث خلـق منـا مـن صـلب احلـسني تــسعة أئمـة فـدعاهم فأطـاعوه ، قبـل أن خيلـق اهللا مســاء 
ّمبنية وأرضا مدحية أو هواء أو ماء أو ملكا أو بشرا ، وكنا بعلمـه نـورا نـسبحه ونـسمع ونطيـع ّ 

.. .«.  
ّـأبـو جعفـر حممد بـن احلـسن الطوسـي  ـ 7

لـك عـن رواه بـسنده عـن أنـس بـن ما.  ..)4(
  .6النيب 

ّوايضا بسنده عن سيدنا وموالنا االمام علي بن حممد اهلـادي عـن آبائـه عـن رسـول اهللا 
6..  .)5(.  

   عن أبيه عن أمري املؤمنني عليه 7روى بسنده عن الصادق و
__________________  

  .1107صاحب الربهان يف تفسري القرآن وغريه ، من ثقات حمدثي االمامية ، تويف سنة ) 1(
  .13 ـ 8الباب الثاين ص  ـ غاية املرام) 2(
  .413شيخ مشايخ االمامية يف الفقه واحلديث والكالم ، تويف ببغداد سنة ) 3(
وذيب األحكـام ، واخلـالف يف الفقـه وغريهـا مـن املـصنفات . شيخ الطائفة صاحب التبيان يف تفسري القرآن) 4(

  .460، تويف بالغري الشريف سنة 
  .301 ـ 300 / 1 ، 186 / 1االمايل ) 5(
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: إنه كان ذات يوم جالسا بالرحبة والناس حوله جمتمعـون ، فقـام إليـه رجـل فقـال «  :ّالسالم 
مـه : فقـال لـه  ؟يا أمري املؤمنني إنك باملكان الذي أنزلك اهللا عز وجـل بـه وأبـوك يعـذب بالنـار

ّفض اهللا فاك ، والذي بعث حممدا باحلق لو شفع أيب يف كل مذنب ّ علـى وجـه األرض شـفعه ّ
ّ إن نــور أيب 6ّوالــذي بعــث حممــدا :  مث قــال !اهللا فــيهم ، أىن يعــذب بالنــار وابنــه قــسيم النــار

ّــنــور حممد ، ونــوري ، ونــور فاطمــة ، : ّطالــب يــوم القيامــة ليطفــئ أنــوار اخللــق إال مخــسة أنــوار 
ذي خلقـه اهللا تعـاىل مـن ونور احلسن واحلسني ، ومن ولدته من األئمة ، ألن نـوره مـن نورنـا الـ

  .)1(» قبل أن خيلق آدم بألفي عام 
   :فيه بسنده عن أنس بن مالك يف حديث و

   ؟يا رسول اهللا صف يل كيف علي أخوك: فقلت « 
إن اهللا عــز وجــل خلــق مــاء حتــت العــرش قبــل أن خيلــق آدم بثالثــة آالف عــام ، : قــال 

آدم ، فلمـا أن خلـق آدم نقـل ذلـك وأسكنه يف لؤلؤة خـضراء يف غـامض علمـه ، إىل أن خلـق 
فلـــم يـــزل . املـــاء مـــن اللؤلـــؤة فـــأجراه يف صـــلب آدم إىل أن قبـــضه اهللا مث نقلـــه إىل صـــلب شـــيث

ّذلك املاء ينتقل من ظهـر إىل ظهـر حـىت صـار يف صـلب عبـد املطلـب ، مث شـقه اهللا عـز وجـل 
 طالب ، فأنـا مـن نصفني ، فصار نصفه يف أيب عبد اهللا بن عبد املطلب ونصفه اآلخر يف أيب

 ( 6نصف املاء وعلي من النصف اآلخر ، فعلي أخـي يف الـدنيا واآلخـرة ، مث قـرأ رسـول اهللا 
ًوهو الذي خلق من اْلماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا  ً ًِ َِ َ ََ َ ََ َ َْ ِ ً َ ُ َ ََ َ َ َ َ ِ َ َِ َ  ُ( )2(.  

 6ّىل خلـق نـور حممـد إن اهللا تبـارك وتعـا«  : قـال 8فيه بسنده عن موسـى بـن جعفـر و
ّفلما أراد أن خيلق حممدا منه قسم ذلك النور شـطرين .  ..من اخرتاعه من نور عظمته وجالله ّ

  ّ، فخلق من الشطر األول حممدا ومن الشطر اآلخر علي بن أيب طالب ، 
__________________  

  .312 ـ 311 / 1األمايل ) 1(
  .320 / 1املصدر ) 2(
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  .)1(» .  .. غريمهامل خيلق من ذلك النورو
فيه بسنده عـن سـيدنا علـي بـن احلـسني عـن أبيـه عـن جـده أمـري املـؤمنني عليـه الـصالة و

  : ّوالسالم قال 
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم «  يــا علــي ، خلــق اهللا النــاس مــن أشــجار شــىت  :ّ

  .)2(» وخلقين وأنت من شجرة واحدة ، أنا أصلها وأنت فرعها 
أال إين عبـد اهللا وأخـو رسـوله وصـديقه األول «  : قـال 7أمري املـؤمنني فيه بسنده عن و

ّ، قــد صــدقت وآدم بــني الــروح واجلــسد ، مث إين صــديقه األول يف أمــتكم حقــا ، حنــن الوارثــون  ّ
  .)3(» األول وحنن اآلخرون 

إن اهللا  : قـال 6عـن أنـس عـن النـيب ي« : بإسـناده ) مـصباح األنـوار ( رواه يف كتابه و
  .)4(» .  .. وخلق عليا وفاطمة واحلسن واحلسني قبل أن خيلق آدمخلقين

 بــسنده عــن )5(قطــب الــدين أبــو احلــسني ســعيد بــن هبــة اهللا بــن احلــسني الراونــدي ـــ  8
  : سعدان قال 

كنـــت أنـــا وعلـــي نـــورا بـــني يـــدي اهللا قبـــل أن خيلـــق آدم بـــأربع عـــشرة   :6قـــال النـــيب « 
ّلنــــور جــــزءين وركبــــه يف صــــلب آدم ، وأهبطــــه إىل ّآالف ســــنة ، فلمــــا خلــــق آدم قــــسم ذلــــك ا

األرض ، مث محلــه يف الــسفينة يف صــلب نــوح ، مث قذفــه يف األرض يف صــلب إبــراهيم ، فجــزء 
  .)6(» أنا وجزء علي ، والنور يزول معنا حيث زلنا 

__________________  
  .حبار األنوار عن األمايل) 1(
  . الطبعة القدمية5 / 6حبار األنوار ) 2(
  .حبار األنوار عن األمايل) 3(
  . عن كنز جامع الفوائد عن مصباح األنوار3 / 6حبار األنوار ) 4(
صاحب فقه القرآن ومنهاج الرباعة يف شرح ج البالغة وغريمها ، من مشاهري فقهـاء وحمـدثي اإلماميـة ، تـويف ) 5(

  .573سنة 
  . عن اخلرائج واجلرائح7 / 9البحار ) 6(
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  . قال)1(ان احلضيين حسني بن محدـ  9
ّكنا جلوسا عنـد رسـول اهللا  :روي عن جماهد عن ابن عمر وأيب سعيد اخلدري قاال « 

 ، إذ دخل سلمان الفارسي ، وأبو ذر الغفاري ، واملقـداد بـن األسـود ، وعمـار بـن ياسـر ، 6
الطفيـل وحذيفة بن اليمـان ، وأبـو اهليـثم بـن التيهـان ، وخزميـة بـن ثابـت ذو الـشهادتني ، وأبـو 

فـديناك :  ـ واحلـزن ظـاهر يف وجـوههم ـ فقـالوا 6عـامر بـن واثلـة ، فجثـوا بـني يـدي رسـول اهللا 
إنــا نــسمع مــن قــوم يف أخيــك وابــن عمــك مــا حيزننــا ، وإنــا : باآلبــاء واألمهــات يــا رســول اهللا 

  .ّنستأذنك يف الرد عليهم
   ؟ما عساهم يقولون يف أخي وابن عمي علي ابن أيب طالب : 6فقال 
يقولــون أي فــضل لعلــي يف ســبقه إىل اإلســالم ، وإمنــا أدركــه اإلســالم طفــال ، : فقــالوا 

  .وحنو هذا القول
   ؟فهذا حيزنكم : 7فقال 
  .أي واهللا: قالوا 
ّقــد علمــتم مجيعــا إن اهللا عــز وجــل خلقــين وعليــا مــن نــور واحــد.  ..فقــال مث افــرتق  . ..ّ

  .)2(» .  ..لب عمينورنا فصار نصفه يف عبد اهللا ونصفه يف أيب طا
رواه يف   :)3(مجــال الــدين احلــسن بــن يوســف بــن علــي بــن املطهــر العالمــة احللــي ـــ  10

 ، عن رسول 7ّحديث طويل ، عن جعفر بن حممد ، عن آبائه ، عن جده عن أمري املؤمنني 
  : عن جربئيل قوله  6اهللا 

ريهم ، وجعـل األئمـة ّيا حممد ، إن اهللا جعلك سيد األنبياء وعليا سيد األوصياء وخـ« 
  .من ذريتكما إىل أن يرث األرض ومن عليها

__________________  
  . ، من رواة االمامية358املتوىف سنة ) 1(
  . عن كتاب الروضة5 / 9البحار ) 2(
هـو رئــيس علمــاء الطائفـة يف عــصره ومــروج املـذهب يف وقتــه ، صــنف يف كـل علــم ، وأحــاط مـن الفنــون مبــا مل ) 3(

  .7 ودفن جبوار أمري املؤمنني 726 من الناس ، تويف سنة حيط به أحد
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  .ّفسجد علي صلوات اهللا عليه وجعل يقبل األرض شكرا هللا تعاىل
ّإن اهللا جل امسه خلق حممدا وعليا وفاطمة واحلسن واحلسني و ّ أشـباحا يـسبحونه :ّ

جعلهــم نــورا ّوميجدونــه ويهللــون بــني يــدي عرشــه قبــل أن خيلــق آدم بأربعــة عــشر ألــف عــام ، ف
يـــنقلهم يف ظهـــور األخيـــار مـــن الرجـــال وأرحـــام اخلـــريات املطهـــرات املهـــذبات مـــن النـــساء مـــن 
ّعــصر إىل عــصر ، فلمــا أراد اهللا عــز وجــل أن يبــني لنــا فــضلهم ويعرفنــا منــزلتهم ويوجــب علينــا  ّ
ّحقهم أخذ ذلك النور فقسمه قـسمني ، جعـل قـسما يف عبـد اهللا بـن عبـد املطلـب فكـان منـه 

النبيـني وخـامت املرسـلني وجعـل فيـه النبـوة ، وجعـل القـسم الثـاين يف عبـد منـاف ـ وهـو أبـو سـيد 
طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ـ فكان منه علي أمري املؤمنني وسيد الوصـيني 
، وجعله رسول اهللا وليه ووصيه وخليفتـه وزوج ابنتـه وقاضـي دينـه وكاشـف كربتـه ومنجـز وعـده 

  .)1( »وناصر دينه 
ّحسن بن حممد الديلمي  ـ 11

)2(.  
  .)3( 6 عن النيب 2روى هذا احلديث عن سلمان 

   :عن ابن مهران أنه و
ا لــنحن الــصافون وإنــا (: ســئل عبــد اهللا بــن العبــاس عــن تفــسري قــول اهللا تعــاىل «   وإن ِــ َِ ََ   ُ ْ َ َ

ــنحن اْلمــسبحون  َل ُ  َ ُ ُ ْ َ ــ6كنــا عنــد رســول اهللا :  قــال )َ ّي بــن أيب طالــب ، فلمــا رآه  ، فأقبــل عل
ّمرحبـا مبـن خلقـه اهللا تعـاىل قبـل كـل شـيء ، خلقـين اهللا وخلـق :  تبسم يف وجهه وقال 6النيب 

ّعليــا قبــل أن خيلــق آدم ــذه املــدة ، خلــق نــورا فقــسمه نــصفني فخلقــين مــن نــصفه وخلــق عليــا  ّ
 مـن ميـني العـرش ، مث ّمن النصف اآلخر قبل األشياء ، فنورها من نوري ونور علـي ، مث جعلنـا

ّخلق املالئكة فسبحنا فسبحت املالئكة ، وهللنا فهللت  ّ ّ ّ  
__________________  

  .7 عن كشف اليقني يف إمامة أمري املؤمنني 7 / 9البحار ) 1(
  .من حمدثي اإلمامية) 2(
  .193 / 2إرشاد القلوب ) 3(
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ّاملالئكة ، وكربنا فكربت املالئكة ، وكان ذلك من تعليمي   .)1(»  وتعليم علي ّ
ّحممد بن علي بن أمحد الفاسي  ـ 12

)2(.  
  .)3( 6روى هذا احلديث عن جابر بن عبد اهللا األنصاري عن رسول اهللا 

  .)4(شرف الدين بن علي النجفي  ـ 13
سـأل ابـن مهـران عبـد اهللا بـن العبـاس عـن تفـسري قولـه : ّعن حممد بـن زيـاد قـال « رواه 

ْ وإنا لنح(: تعاىل  ََ َِ َن الصافون وإنا لنحن اْلمسبحون َُ  َ ُ َُ ُْ ََ ِ  ( ّإنا كنا عند رسـول :  فقال ابن عباس ّ
  .)5(» .  ..6اهللا 

ّالشيخ حممد باقر السي  ـ 14
)6(.  

وغـريه مـن مـصنفاته ) حبـار األنـوار ( رواه بألفاظ عديدة وطـرق خمتلفـة يف كتابـه العظـيم 
  .الشهرية

  : اإلمامية من فوائد االستشهاد بأخبار 
يفيــدنا مــن جهــات  ـ للحاجــة إىل ذلــك يف أمثــال املقــام ـ مث إن االستــشهاد بأحاديثنــا

  :أخرى منها 
  : ما نصه 1ّأنه قال ابن روزان يف رد كالم العالمة ) 1(

ّوالعجـــب أن هـــذا الرجـــل ال ينقـــل حـــديثا إال مـــن مجاعـــة أهـــل الـــسنة ، ألن الـــشيعة « 
ّلماء جمتهدون مستخرجون لألخبـار ، فهـو يف إثبـات مـا يدعيـه ليس هلم كتاب وال رواية وال ع

  .»عيال على كتب أهل السنة 
__________________  

  .195 / 2إرشاد القلوب ) 1(
  .ّمن علماء االمامية يف القرن اخلامس فقيه ، مفسر ، حمدث) 2(
  .5 / 9 والبحار 77 / 1 وانظر 77 / 1روضة الواعظني ) 3(
  . االماميةمن فضالء حمدثي) 4(
  .448: تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة ) 5(
ّجمـــدد القـــرن الثـــاين عـــشر ، صـــاحب حبـــار األنـــوار ، ومـــرآة العقـــول يف شـــرح أخبـــار آل الرســـول ، وغريمهـــا مـــن ) 6(

  .1111الكتب املشهورة ، تويف بأصبهان سنة 



 153 ...................................................................ِحديث النور من طرق اإلمامية 

ول املنـاظرة ، ومـع هـذا ، ّوهذا منه عجيب جدا ، ألنه خروج على قاعدة البحث وأصـ
  . ..فلو اكتفى أهل احلق يف البحث بروايام خاصة لقيل إا ليست حجة علينا

يف  ـ  لعمــر بــن اخلطــاب6قــول النــيب  أنــه قــد اســتند ابــن روزــان يف كــالم لــه إىل) 2(
  :وقال » ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط اال سلك غري فجك  ـ حديث رووه

ّهور أرباب الصحاح ، وال شك يف صحته ألحد ، وهـذا حجـة هذا حديث نقله مج« 
إن بيعــة أيب بكــر كــان باختيــار عمــر بــن اخلطــاب ، فإنــه لــو : علــى الــروافض ، حيــث يقولــون 

ّصــح مــا ذكــروا أنــه كــان باختيــاره فهــو حــق ال شــك بــدليل هــذا احلــديث ، ألنــه ســلك فجــا 
 لفـج الـشيطان فهـو فـج احلـق ال ّيسلك الشيطان فجـا غـريه ، وكـل فـج يكـون مقـابال ومناقـضا

  .»ّشك ، وهذا من اإللزاميات العجيبة اليت ليس هلم جواب عن هذا البتة 
وإذا كــان البــن روزــان أن جيعــل هــذا احلــديث مــن مجلــة اإللزاميــات الــيت لــيس للــشيعة 

  : بالرغم من !!جواب
  .)شوارق النصوص ( أنه حديث موضوع كما ثبت يف كتاب ) 1(

  .ث متفرد به أهل السنةأنه حدي) 2(و 
  .»أنت أفظ وأغلظ « أنه اشتمل على قول النساء له ) 3(و 
  .»ّأي عدوات أنفسهن « ّأنه اشتمل على قول عمر هلن ) 4(و 
  .6ّأنه يفيد أن النساء كن يهنب عمر وال يهنب النيب ) 5(و 
ّأنه يفيد رضى النيب بإعالئهن أصوان عنده واستنكار عمر ذلك) 6(و  ّ.  

الـذي روينـاه بطـرق متكـاثرة وألفـاظ عديـدة باأللويـة ، ) النور (  لنا إلزامهم حبديث فإن
  .فضال عن أنه من األحاديث املتفق عليها بني الفريقني

 ـ ملــا فيــه مــن احلــط ملقــام النبــوة ـ ّوالطريــف أن ألهــل الــسنة يف توجيــه احلــديث املــذكور
  أيضا) وي الدهل( تأويالت واهية وتوجيهات ركيكة ، وقد تصدى 
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  .الساقطة) اهلندية ( لتصحيح معناه ببعض األمثال 
  .بالتفصيل) شوارق النصوص ( ولكن ثبت وحتقق وضع هذا احلديث يف كتاب 

ّفالعجب من هذا الرجل ، كيـف يـستند إىل مثـل هـذا احلـديث وحيـتج بـه ، جـاعال إيـاه 
   !!من اإللزاميات العجيبة اليت ليس للشيعة جواب عنها

  ) :الدهلوي ( قال أنه ) 3(
أن ابـن ) الـصراط املـستقيم ( يف  ـ وهـو مـن كبـار جمتهـدي الـشيعة ـ وذكـر ابـن يـونس« 

( وابــن أيب شــيبة يف ) املناقــب ( وابــن شــاهني يف ) حــديث الغــدير ( ّــجريــر قــد ألف كتابــا يف 
آن يف مـا نــزل مـن القــر( وكتـاب ) منقبـة املطهــرين ( وأبـو نعـيم كتــاب ) أخبـار االمـام وفــضائله 

ّواملوفق املكـي كتـاب ) اجلعفريات ( وأبو احملاسن الروياين الشافعي كتاب ) فضل أمري املؤمنني 
ــــه كتــــاب ) األربعــــني يف فــــضائل أمــــري املــــؤمنني (  ــــشمس يف فــــضل علــــي ( وابــــن مردوي ) رد ال

 كتاب مناقـب أهـل( واالمام أمحد بن حنبل ) نزول القرآن يف شأن أمري املؤمنني ( والشريازي 
وابـن ) اخلـصائص العلويـة ( والنطنزي كتـاب ) مناقب أمري املؤمنني ( والنسائي كتاب ) البيت 

والبــصري ) أيــضا  ـ املراتــب ـ مناقــب أمــري املــؤمنني ، ويــسمى ب( املغــازيل الــشافعي كتــاب 
  .)احلدائق ( واخلطيب كتاب ) درجات أمري املؤمنني ( كتاب 

مجعــت يف فــضائل علــي ألــف : اهني يقــول مسعــت عمــر بــن شــ: وقــال الــسيد املرتــضى 
  . املسمى بأنوار العرفان للمعني القزويين االثين عشري)1(انتهى نقال عن ترمجته . جزء

أنــه لــيس للــشيعة يف الوجــود تــصانيف كهــذه التــصانيف املــذكورة تتــضمن : فاالنــصاف 
عة يف هــذا البــاب فــضائل أمــري املــؤمنني وأهــل البيــت ، بــل املتتبــع لكتــبهم يعلــم أن علمــاء الــشي

نعـم ال يبعـد أن يكـون عنـدهم شـيء . عيال على أهل السنة ، فإم ينقلون عن تلكم الكتب
  )كشف الغمة ( يدل على ذلك كتاب . يف سائر األئمة

__________________  
  .يف إيران يف ثالثة أجزاء) الصراط املستقيم إىل مستحقي التقدمي ( طبع كتاب ) 1(
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  .)1(» وغريمها من كتب هذا الفن  )  الفصول املهمة(و 
ويفهــــم مــــن هــــذا الكــــالم صــــحة اســــتدالل الــــشيعة بروايــــام اخلاصــــة يف فــــضائل أمــــري 

فـــإن احتجـــاج الـــشيعة بروايـــات حـــديث النـــور .  .. ، وعلـــى هـــذا:املـــؤمنني وأهـــل البيـــت 
  .املنقولة آنفا من طرقهم صحيح غري قابل للرد

 ـ كمـا هـو ظـاهر عبارتـه ـ  مـن كتـب الـشيعة)الفـصول املهمـة ( وأمـا زعـم كـون كتـاب 
ّفبطالنه ظاهر ، ويدل على ذلك تراجم أهل السنة ملؤلفه ابن الـصباغ املـالكي ، وسـيأيت ذلـك  ّ

  .)حديث التشبيه ( بالتفصيل يف قسم 
ّعن كتبهم فليس إال إلزامـا هلـم ، وإال فـإن تـآليف ) كشف الغمة ( وأما نقل صاحب  ّ ّ
) غاية املـرام (  أكثر من أن تذكر ، ومن راجع كتاب 7أمري املؤمنني علماء الشيعة يف مناقب 

  .اطلع على أمساء بعض تلك الكتب) حبار األنوار ( وكتاب 
شــوكت ( بعــد كــالم لــه يف كتابــه ) الــدهلوي ( أنــه قــال رشــيد الــدين خــان تلميــذ ) 4(
  ) :عمريه 

ّإال أين ال خيـــاجلين أي شـــك بالنـــسبة إىل األحاديـــث الـــيت ي«  رويهـــا الـــشيعة بطـــرقهم يف ّ
وإين ) ّإال إذا كــان هنــاك قرينــة ظــاهرة علــى الوضــع يف حــديث منهــا ( مناقــب األئمــة األطهــار 

  .»ألضع هذه األحاديث على الرأس والعني فضال عن نقلها 
.  ..ّمــن األحاديـث الــيت يــسلم ـا ويــضعها علـى الــرأس والعــني ـ إذن ـ فحـديث النــور

  . ..ذلكّفليكن أتباعه ومقلدوه ك
وغريمها من االحتجـاج ) الدهلوي ( وهكذا ) الكابلي يف الصواقع ( أنه قد أكثر ) 5(

باألحاديث املروية من طـرقهم خاصـة ، بـل إـم يـستندون إىل مـا اشـتهر وضـعه حبيـث اعـرتف 
  .حمققوهم بذلك

أن حيتجــوا بروايــام أمــام اخلــصم ، وعليــه أن ) للــشيعة ( وإذا كــان هــذا صــحيحا فــإن 
  .عن ا وخيضع ملداليلهايذ

  . ..فهذا حديث النور ببعض أسانيده وألفاظه عند أهل السنة
__________________  

  .الباب احلادي عشر هامش التعصب الثالث عشر ـ التحفة االثنا عشرية) 1(
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  . ..وهذا حديث النور ببعض أسانيده وألفاظه عند الشيعة االمامية
  . ..فهو حديث متفق عليه

  ؟سمع إنكاره أو نسبة روايته إىل اإلمامية فحسبفهل ي
ّال يسمع القدح يف سنده مبا أسس على الباطـل مـن أول يـوم .  ..وكما ال يسمع ذلك ّ

  . ..كما سرتى
* * *  



 

  دحض القدح في سند حديث النور
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  :  قوله
  .»وهذا حديث موضوع بإمجاع أهل السنة « 

  :أقول 
  .قيقة الواضحةّإن هذا إال إفك مبني ، وإنكار للح

وهـذا .  ..)الـصواقع ( على الكذب واالفـرتاء تقليـدا لـصاحب ) الدهلوي ( لقد اعتاد 
   !!يقبح من صغار أهل العلم فكيف مبثله وهو يدعي االمامة والزعامة الدينية

مــا يبطــل هــذه الــدعوى باألدلــة الواضــحة والرباهــني اجلليــة ،  ـ وهللا احلمــد ـ لقــد ذكرنــا
ّوتبني مما تقدم  أن هذا احلديث من روايات كبار علماء أهل السنة ، فقد رووه كتبهم مـن غـري ّ

  . ..ّتكلم فيه أورد عليه
ّوهـــل يـــتالءم اتفـــاق هـــؤالء األئمـــة واحلفـــاظ علـــى نقـــل هـــذا احلـــديث مـــع دعـــوى كونـــه 

من «   :6لقد قال رسول اهللا  و؟ّ أليس نقل احلديث املوضوع حمرما!؟موضوعا باإلمجاع منهم
   حبديث يرى أنه كذب فهوّحدث عين
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  .)1(» أحد الكاذبني 
فلــو كانــت دعــواه هــذه صــحيحة لوجــب احلكــم بفــسق هــؤالء األئمــة مجيعــا ، وانطبــاق 

   !!احلديث الشريف عليهم ، وال يظن به االلتزام بذلك
حـــديث ( ّأضـــف إىل هـــذا إن مجاعـــة مـــن علمـــائهم احتجـــوا ـــذا احلـــديث الـــشريف ( 

  .6 جازمني بصدوره منه 6 الرسول الكرمي وآخرين نسبوه إىل) النور 
  .فهذه الدعوى باطلة قطعا

  األصل في هذه الدعوى 
هــــذا الرجــــل الــــشهري ) [ ابــــن اجلــــوزي ( مث إن األصــــل يف هــــذه الــــدعوى الكاذبــــة هــــو 

ّبالتسرع يف التضعيف ، واإلفراط يف احلكم ، واازفة يف الـرأي ، حـىت أن بعـضهم تكلمـوا فيـه 
فإنــه الــذي حكــم ) ] تــذكرة املوضــوعات ( ابــه كمــا ال خيفــى علــى مــن راجــع ّوشــنعوا علــى كت

وزاد عليـه ) صـاحب الـصواقع ( واقتدى ذا ) ابن روزان ( بوضعه على دأبه ، مث اقتدى به 
  . وسيأيت شرح ذلك)2(يف ذلك حسب عادته ) الدهلوي ( دعوى اإلمجاع ، وقد تبعه 

   ؟ما هو مالك التضعيف
 إنـه ال جيـوز احلكـم بوضـع حـديث ؟ّعيف أي حديث مـن األحاديـثوما هو مالك تض

مـا هـي خمالفـة حـديث النـور للكتـاب أو : وحنن نـسأل .  ..إال إذا كان خمالفا للكتاب والسنة
  ؟السنة

__________________  
  .5 / 1أخرجه مسلم ) 1(
لنـصر اهللا الكـابلي ) الـصواقع  ( منحول من كتاب) التحفة االثنا عشرية ( ولقد ثبت لدى احملققني ان كتاب ) 2(

  .باللغة الفارسية)  التحفة (و ، غري أن هذا باللغة العربية 
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أن يقـــيم دلـــيال علـــى حكمـــه أو يـــذكر معارضـــا هلـــذا ) ابـــن اجلـــوزي ( ولقـــد كـــان علـــى 
ّلــو كــان ، كمــا فعــل بالنــسبة إىل حــديث ســد األبــواب مــثال ، حيــث حــاول رده  ـ احلــديث
  .ده هنا شيء لذكرهولو كان عن ـ وتضعيفه

  كذب دعوى اإلجماع مطلقا
فظهــر بطــالن دعــوى اإلمجــاع يف املقــام ، بــل عــن الــشافعي وأمحــد بــن حنبــل وابــن حــزم 

  :ّاألندلسي وابن القيم تكذيب دعوى اإلمجاع مطلقا ، قال احلافظ ابن حزم ما نصه 
مــا . مــن ادعـى اإلمجـاع فقــد كـذب: رحـم اهللا أمحـد بــن حنبـل فلقـد صــدق إذ يقـول « 

  .»هذه أخبار املرسي واألصم .  ..ال أعلم خالفا:  لعل الناس اختلفوا ، لكن ليقل ؟يدريه
مــا يتفــق أن : أحــدمها : ّال حيــل دعــوى اإلمجــاع إال يف موضــعني « : مث قــال ابــن حــزم 

مــا يكــون مــن : والثــاين  .ّمجيــع الــصحابة رضــي اهللا عــنهم عرفــوه بنقــل صــحيح عــنهم فــأقروا بــه
  .)1(» .  .. خارجا عن اإلسالمخالفه كافرا

  :ّوقال ابن القيم 
ّوكــذلك الــشافعي أيــضا نــص يف رســالته اجلديــدة علــى أن مــا ال يعلــم فيــه خــالف ال «  ّ

  .يقال له إمجاع ، ولفظه ال يعلم فيه خالف ، فليس إمجاعا
ّمــا يــدعي فيــه الرجــل اإلمجــاع : مسعــت أيب يقــول : وقــال عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حنبــل 

  .)2(» .  ..بفهو كذ

  : ترجمة ابن حزم 
  :ولنذكرها بعض الكلمات الواردة يف ترمجة ابن حزم 

__________________  
  . مسألة االقالة من كتاب البيوع ، مسألة ال حيل احلكم بالقياس من كتاب االقضية6 / 9ّاحمللى ) 1(
  .11 / 1إعالم املوقعني ) 2(
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  :ما ملخصه ) املعجب ( قال صاحب  ـ 1
ّان أبو حممد الفقيه وزيرا لعبـد الـرمحن بـن هـشام بـن عبـد اجلبـار بـن الناصـر امللقـب ك« 

باملستطهر باهللا أخي املهدي املذكور آنفا ، مث نبذ الـوزارة وأطرحهـا اختيـارا ، وأقبـل علـى قـراءة 
العلــوم وتقييــد األخبــار والــسنن ، ونــال مــن ذلــك مــا مل ينلــه أحــد قبلــه باألنــدلس ، وكــان علــى 

 ، أقــام علــى ذلــك زمانــا مث انتقــل إىل القــول بالظــاهر ;االمــام أيب عبــد اهللا الــشافعي مــذهب 
وأفــرط يف ذلــك ، ولــه مــصنفات كثــرية جليلــة القــدر ، شــريفة املقــصد يف أصــول الفقــه وفروعــه 
علــى مهيعــة الــذي يــسلكه ومذهبــه الــذي يتقلــده وهــو مــذهب داود بــن علــي ، بلغــين عــن غــري 

أن مبلـغ تـصانيفه يف الفقـه واحلـديث واألصـول وامللـل والنحـل وغـري واحد من علمـاء األنـدلس 
ذلك من التاريخ والنسب وكتب األدب والرد علـى اخلـالفني لـه حنـو مـن أربعمائـة جملـد ، وهـذا 
ّشيء ما علمناه ألحد ممن كان يف مدة اإلسالم قبله ، إال أليب جعفر حممد بن جريـر الطـربي  ّ

ّبكرم عناية الباري تعاىل وحـسن تأييـده لـه ، وأليب حممـد ابـن حـزم ّ، وهذا ال يتهيأ ملخلوق إال 
  .بعد هذا نصيب وافر من علم النحو واللغة ، وقسم صاحل من قرض الشعر وصناعة اخلطابة

وإمنـــا أوردت هـــذه النبـــذة مـــن أخبـــار هـــذا الرجـــل ألنـــه أشـــهر علمـــاء األنـــدلس اليـــوم ، 
لعلماء ، وذلك ملخالفته مذهب مالك بـاملغرب وأكثرهم ذكرا يف جمالس الرؤساء وعلى ألسنة ا

  .»، وقد كثر أهل مذهبه وأتباعه عندنا باألندلس اليوم 
  :وذكره صديق حسن يف اتهدين قائال ما ملخصه  ـ 2
لــو علمــت أن أحــدا علــى وجــه : ّومــنهم االمــام أبــو حممــد ابــن حــزم الظــاهري ، قــال « 

  .األرض أعلم مين قرآنا وحديثا لرحلت إليه
غايـة الوصـلة أن : ال الشيخ األكرب يف الفتوحات يف الباب الثالث والعـشرين ومـائتني ق

ّ وأصـحابه وسـلم وقـد عـانق 6يكون الشيء عني ما ظهر وال يعرف أنه هو ، كما رأيت النيب 
ّأبا حممد ابن حزم احملدث ، فغاب الواحد يف اآلخر فلم يزاال واحدا هـو ورسـول اهللا صـلى اهللا  ّ ّ

  .انتهى ـ فهذه غاية الوصلة وهي املعرب عنها باالحتاد. مّعليه وسل
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ّومل حتصل تلك الوصلة البن حزم إال من جهة اعتصامه بالـسنة وانتـصارها وصـالبته يف  ّ
  .)1(» .  ..التمسك ا
  : قوله
هـو كـذاب وقـال الـدار : قال حيىي بن معني ) ّحممد بن خلف املروزي ( ويف إسناده « 

  .تلف أحد يف كذبهمرتوك ومل خي: قطين 
وكـان رافـضيا غاليـا كـذابا ، وضـاعا ) جعفر بن أمحد : ( ويروى من طريق آخر ، وفيه 

  .»ّ، وكان أكثر ما يضع يف قدح األصحاب وسبهم 
  : أقول

يف شيء مـن أسـانيد هـذا ) ّحممد بن خلف ( ال خيفى على الباحث احملقق عدم وقوع 
لـيس مـن رواتـه يف ) ّـجعفـر بـن حممد (  كمـا أن احلديث أصال ، كما سنوضحه إن شاء اهللا ،

  .طرق الشيعة
وسـلفه قـصدوا مـن وراء هــذه الـدعوى الكاذبـة حـصر هـذا احلــديث ) الـدهلوي ( وكـأن 

 ـ بالتــايل ـ املــشهور بــسندين ، مث أتــوا علــى كــل منهمــا بطعــن يــسقطه عــن االعتبــار ، ليفقــد
ة يف إثبــات إمامــة أمــري املــؤمنني وخالفتــه مكانتــه املرموقــة يف األحاديــث الــيت يــستند إليهــا الــشيع

  .بعد رسول اهللا سالم اهللا عليهما
والـذي أثبـت صـحته احلـافظ مشــس  ـ إن مـن تتبـع طـرق هـذا احلـديث املـستفيض املعتـرب

بـل املقطـوع بـصدوره ، يعلـم أن الـرجلني املـذكورين ليـسا مـن رجـال  ـ الـدين سـبط ابـن اجلـوزي
احلفـاظ واألئمـة ، كأمحـد ، وابنـه عبـد اهللا ، وابـن املغـازيل ، هذا احلديث يف أسـانيد كبـار أئمـة 

  . ..واخلطيب اخلوارزمي ، والنطنزي ، والعاصمي ، واحلمويين
__________________  

  .يف ذكر اتهدين ـ اجلنة يف االسوة احلسنة بالسنة) 1(
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 فـرض فيـه شـيء مـن ـ ّعلـى أن مـن املـسلم بيـنهم أن ورود حـديث صـحيح بطريـق آخـر
  .يفيده زيادة يف القوة سندا وداللة ـ الضعف

فظهر أن القـادح يف حـديث النـور بظـن وقـوع أحـد الـرجلني فيـه إمـا مكـابر خمتـبط ، أو 
  .أعفك سفيه

  منشأ الغلط
ه ملــا نقــل : مث إن منــشأ هــذا الغلــط هــو  ـأن هــذا احلــديث عــن أمحــد ) ّالعالمــة احللــي ( ّـ

) الباطــل ( وجــد ابــن روزــان صــاحب ) الــصدق ــج احلــق وكــشف ( وابــن املغــازيل يف كتابــه 
  :نفسه عاجزا عن اجلواب ، فاحتال حيلة فاضحة وقال 

هـذا احلـديث : وقـال ) املوضوعات ( ذكر ابن اجلوزي هذا احلديث مبعناه يف كتاب « 
ّموضوع على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واملتهم به يف الطريـق األول  ّـحممد بـن خلـف : ّ

  :ّكذاب ، وقال الدار قطين :  قال حيىي بن معني .املروزي
جعفـــر بـــن امحـــد ، وكـــان رافـــضيا كـــذابا يـــضع : ّويف الطريـــق الثـــاين املـــتهم بـــه . مـــرتوك

ّاحلديث يف سب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ   .»انتهى  ـ ّ
مل ) ان ابـن روزـ( أن  ـ بـني كـالم العالمـة وكـالم ابـن روزـان ـ ويتـضح نتيجـة املقارنـة

، بل نقل كـالم ) العالمة ( ّيدع وقوع أحد من الرجلني املذكورين يف سند احلديث الذي نقله 
  .موضوع كذلك) ج احلق ( ليوهم الناظرين أن احلديث املذكور يف ) ابن اجلوزي ( 

، اآلخــذ أكثــر مــا عنــده منــه ، ) الكــابلي ( ، وجــاء بعــده ) ابــن روزــان ( هــذا كــالم 
  :فقال 

ّهـو باطـل ألنـه موضــوع بإمجـاع أهـل اخلـرب ، ويف إســناده حممـد بـن خلـف املــروزي ، و« 
  .مرتوك ومل خيتلف أحد يف كذبه: قال حيىي بن معني هو كذاب ، وقال الدار قطين 

  ويروى من طريق آخر وفيه جعفر بن أمحد ، وكان رافضيا غاليا كذابا ،
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  .)1(» م ّوضاعا ، وكان اكثر ما يضع يف قدح الصحابة وسبه
ّ، وغــري العبــارة ليــوهم أن هــذا » ألنــه موضــوع بإمجــاع أهــل اخلــرب « فــزاد الكــابلي كلمــة 

  .الرجل قد وقع يف هذا احلديث بعينه
، فـــزعم ذلـــك مـــع تغيـــري يـــسري يف ) الكـــابلي ( املنتحـــل لعبـــارات ) الـــدهلوي ( وجـــاء 
  .دعوى اإلمجاع

  نص عبارة ابن الجوزي وبيان تصرفاتهم فيها
د بـــن خلـــف املـــروزي ( فاحلـــديث الـــذي وقـــع يف إســـناده .  ..وبعـــد غـــري حـــديث ) ّـــحمم

خلقـت أنـا وهـارون بـن عمـران وحيـىي ابـن زكريـا وعلـي «  :النور الذي نبحث عنه ، فإن لفظه 
وإن كنــت يف ريــب مــن ذلـــك فإليــك نــص عبــارة ابـــن .  ..»بــن أيب طالــب مــن طينــة واحـــدة 

  :تابه  من ك7فإنه قال يف فضائل علي .  ..اجلوزي
  : احلديث األول يف ما خلق منه علي بن أيب طالب « 

أخـربين علـي بـن : أخربنـا أمحـد بـن علـي بـن ثابـت قـال : أخربنا أبو منصور القزاز قال 
ثنـا إبـراهيم ابـن احلـسني : ّثنـا حممـد بـن إمساعيـل الـوراق قـال : ّاحلسن بن حممد الـدقاق ، قـال 

 املــروزي ، ثنـا موســى ابـن ابــراهيم ، ثنـا موســى بــن ّثنــا حممـد بــن خلـف: بـن داود القطــان قـال 
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : ّجعفــر عــن أبيــه عــن جــده قــال  خلقــت أنــا وهــارون بــن  :ّ

  .عمران وحيىي بن زكريا وعلي بن أيب طالب من طينة واحدة
ّهــذا حــديث موضــوع علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، واملــتهم بــه  : املــروزي  :ّ

كــان مغفــال : مــرتوك ، وقــال ابــن حبــان :  حيــىي بــن معــني هــو كــذاب ، وقــال الــدارقطين قــال
  .يلقن فيتلقن فاستحق الرتك

  ّقد روى جعفر بن أمحد بن بيان عن حممد بن عمر الطائي ، عن أبيه ، عن و
__________________  

  .املطلب الرابع ـ الصواقع) 1(
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ن عبـد الــرمحن ، عـن منــري احلـضرمي ، عــن أيب ذر سـفيان عـن داود بــن أيب هنـد ، عــن الوليـد بــ
ّقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : قال  خلقـت أنـا وعلـي مـن نـور وكنـا عـن ميـني العـرش  :ّ

قبــل أن خيلــق اهللا آدم بــألفي عــام ، مث خلــق اهللا آدم ، فانقلبنــا يف أصــالب الرجــال ، مث جعلنــا 
ّ ، فــاهللا حممـــود وأنــا حممـــد ، واهللا األعلـــى يف صــلب عبـــد املطلــب ، مث اشـــتق أمساءنــا مـــن امســـه

  .وعلي علي
هــذا وضــعه جعفــر بــن أمحــد ، وكــان رافــضيا يــضع احلــديث ، قــال ابــن : قــال املــصنف 

  .)1(» كان يتيقن أنه يضع : عدي 

  : فعلم من هذا ما يلي 
  .يف طريق حديث النور كاذبة) ّحممد بن خلف املروزي ( إن دعوى وقوع  ـ 1
« وضـع احلـديث ، وابـن روزـان أضـاف مجلـة ) جعفـر بـن أمحـد (  إنـه نـسب إىل ـ 2

ّيف سب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّ«.  
  .»كذابا « : إن ابن روزان أضاف كلمة  ـ 3
  .»غاليا وضاعا « : إن الكابلي أضاف إىل ما تقدم  ـ 4
  .»ّة وسبهم وكان أكثر ما يضع يف قدح الصحاب« : إن الكابلي أضاف كلمة  ـ 5
  .»ومل خيتلف أحد يف كذبه « : ّإن الكابلي أضاف ذلك كله أيضا كلمة  ـ 6

شـــاركه ) ابــن روزـــان ( مـــن ] اثنتــان [ و ) الكـــابلي ( مـــن ] أربــع : [ فهــذه زيـــادات 
  .)ابن اجلوزي ( وليس هلا وجود يف كالم .  ..)الكابلي ( فيهما 

  : كما علم أيضا 
كــان ) ابــن خلــف ( حكمــه بــأن ) ابــن اجلــوزي ( قــل عــن ن) ابــن روزــان ( إن  ـ 1

ّلئال يتعقب عليه) ابن اجلوزي ( مل يذكر ) الكابلي ( وضاعا للحديث ، ولكن  ّ.  
__________________  

  .340 ـ 339 / 1املوضوعات ) 1(
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بـدل أن ينـسبه إىل » إمجاع أهـل اخلـرب « نسب احلكم بوضعه إىل ) الكابلي ( إن  ـ 2
  .)ي ابن اجلوز( 

  .»إمجاع أهل اخلرب « بدل » امجاع أهل السنة « : ذكر ) الدهلوي ( إن  ـ 3

  : نظرة في كالم ابن الجوزي 
إنـه كـان « ) املـروزي ( قولـه يف ) ابـن حبـان ( عـن ) املوضـوعات ( لقد جـاء يف عبـارة 

ذب ّ وهــذا صــريح يف أنــه مل يكــن يتعمــد الوضــع والكــ.»ّمغفــال يلقــن فليــتلقن فاســتحق الــرتك 
، إذ ال » كـذاب « مـن أنـه ) ابـن معـني (  ، وعلى هذا يبطل ما نقله عـن 6على رسول اهللا 

  .)ابن حبان ( وجه لرميه بالكذب بالنظر ملا قاله 
، لكثــرة حتاملــه علــى ) ابــن معــني ( ّعلــى أن أئمــة أهــل الــسنة قــد صــنعوا وشــنعوا علــى 
للفخـر الـرازي ) اقـب الـشافعي من( الناس ، فيجب التوقف عنـد جرحـه ، كمـا جـاء يف كتـاب 

  .)الشافعي ( يف الكالم على ما كان منه بالنسبة إىل 
  السمعاين

  المروزي صدوق عند السمعاني 
  :وهذا كالمه .  ..كان صدوقا) املروزي ( ّمث إنه قد نص السمعاين على أن 

ا مـــن ، وظـــين أـــ) حملـــة املـــراوزة ( أو ) درب املـــروزي ( ّفأمـــا ببغـــداد درب يقـــال لـــه « 
ّأبو عبـد اهللا حممـد بـن خلـف بـن عبـد الـسالم األعـور املـروزي ، ألنـه : ومن هذه احمللة . الكرخ ّ

حيــىي بــن هاشــم السمــسار ، وعاصــم بــن علــي ، وعلــي : كــان يــسكن هــذه احمللــة ، روى عــن 
  .بن اجلعد

أبــو عمـرو عثمــان بــن امحـد بــن الـسماك ، وعبــد الــصمد بـن علــي الطيــيب ، : روى عنـه 
  .ّ حممد بن عبد اهللا الشافعيوأبو بكر

  .)1(» مات يف سنة إحدى ومثانني ومائتني . وكان صدوقا
__________________  

  .املروزي ـ األنساب) 1(
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  المروزي صدوق عند الخطيب ، وال بأس به عند الدار قطني 
ّكما وثقه احلافظ اخلطيب البغدادي ، ونص علـى أنـه كـان صـدوقا ، وأضـاف  ذكـره « ّ

  :وهذا كالمه » ين وقال ال بأس به الدار قط
ة «  ّــحممد بــن خلــف بــن عبــد الــسالم األعــور ، يعــرف بــاملروزي ألنــه كــان يــسكن حمل ّ ّــ

عاصــــم بــــن علــــي ، وعلــــي بــــن جعــــد ، وموســــى بــــن ابــــراهيم املــــروزي : ّاملــــراوزة ، حــــدث عــــن 
  .وغريهم

يــيب ، أبــو عمــرو ابــن الــسماك ، وأبــو العبــاس بــن جنــيح ، وعبــد الــصمد الط: روى عنــه 
  .وأبو بكر الشافعي وغريهم

ال بأس به ، ونقل عن ابن قانع أنه مات سنة : وكان صدوقا ، ذكره الدار قطين وقال 
218 « )1(.  

هذا باإلضافة إىل أنه مـن شـيوخ أيب بكـر الـشافعي ، وابـن الـسماك ، وابـن جنـيح وعبـد 
  .وهم من كبار أئمة أهل السنة.  ..الصمد الطييب
نفـــى عنـــه ) الـــدار قطـــين (  وأن .)ابـــن معـــني ( صـــدوقا ال كمـــا عـــن أنـــه كـــان : فـــاحلق 

عـــــدم « )  الـــــدهلوي (و ) الكـــــابلي ( بـــــل لقـــــد أضـــــاف . البــــأس ، ال أنـــــه تركـــــه كمـــــا زعمـــــوا
، فـــإن أرادا أنـــه قالـــه الـــدارقطين ففريـــة فاحـــشة ، وإن قـــااله مـــن عنـــد » االخـــتالف يف كذبـــه 

  .أنفسهما فبطالنه أوضح وأظهر

  » حديث حسن « : أخرجه الخطيب وابن عساكر وقال الكنجي » المروزي « حديث 
بعــد روايــة حــديث  ـ وممــا يزيــد يف بطــالن كــالم هــؤالء وضــوحا نــص احلــافظ الكنجــي

  :وهذا كالمه » حديث حسن « على أنه  ـ املروزي عن احلافظني ابن عساكر واخلطيب
__________________  

  .235 / 5تاريخ بغداد ) 1(
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ّف بــن خليــل بــن عبــد اهللا الدمــشقي حبلــب ، واحلــافظ حممــد بــن حممــود أخربنــا يوســ « 
أخربنا اإلمام : قالوا : بن احلسن النجار ببغداد ، واحلافظ خالد بن يوسف النابلسي بدمشق 

أبو اليمن زيد بن احلـسن الكنـدي بدمـشق ، أخربنـا القـزاز ، أخربنـا احلـافظ أمحـد بـن علـي بـن 
ّسم علي بن عثمان الدقاق ، حدثنا حممـد بـن إمساعيـل الـوراق ثابت اخلطب ، أخربين أبو القا ّ ّ

 إحـدى عـشرة وثالمثائـة 311ّ، حدثنا أبو إسحاق إبـراهيم بـن احلـسني ابـن داود القطـان سـنة 
ّ، حـــدثنا حممـــد بـــن خلـــف املـــروزي ، حـــدثنا موســـى بـــن إبـــراهيم املـــروزي ، حـــدثنا موســـى بـــن  ّ ّّ

ّجعفر بن حممد ، عن أبيه عن جده قال  ّ :  
ّقـال رســول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم  خلقــت أنـا وهــارون بــن عمـران وحيــىي ابــن زكريــا  :ّ

  .وعلي بن أيب طالب من طينة واحدة
ّ رواه حـافظ العـراق يف كتابـه ، وتابعـه حمـدث الـشام هكـذا. هذا حـديث حـسن: قلت 

  .)1(» ، كما أخرجنا سواء 
 )2(ّراهيم بــــن احلــــسني القطــــان أخرجــــه اخلطيــــب البغــــدادي يف تارخيــــه برتمجــــة ابــــ: أقـــول 

  :وتابعه ابن عساكر حيث أخرجه من طريقه فقال 
أخربنـــا أبـــو احلـــسن بـــن قبـــيس وأبـــو منـــصور بنخـــريون ، أنبأنـــا أبـــو بكـــر اخلطيـــب ، « 

 عثمان الدقاق ، أنبأنا أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن احلـسني بـن )3(أخربين أبو القاسم علي بن أيب 
  .)4(» .  ..ّداود القطان

* * *  
__________________  

  .319كفاية الطالب ) 1(
  .59 / 6تاريخ بغداد ) 2(
  .كذا) 3(
  .125 / 1ترمجة علي بن أيب طالب من تاريخ دمشق ) 4(
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  : قوله
ّوعلــى تقــدير صــحته فإنــه معــارض مبــا هــو أحــسن منــه يف اجلملــة ، ولــيس يف إســناده « 

ّما رواه الشافعي بإسناده إىل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال  :ّم بالكذب ، وهو من ا ّ: 
كنــت أنــا وأبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي بــني يــدي اهللا تعــاىل قبــل أن خيلــق آدم بــألف عــام ، 
ّفلما خلق أسكناه ظهره ، ومل نزل ننتقل يف األصالب الطـاهرة حـىت نقلـين اهللا إىل صـلب عبـد 

ونقل أبا بكر إىل صلب أيب قحافة ، ونقل عمر إىل صلب اخلطاب ، ونقـل عثمـان إىل اهللا ، 
   .»صلب عفان ، ونقل عليا إىل صلب أيب طالب 

  :أقول 
  :هذه املعارضة باطلة لوجوه 

  » في الجملة « قوله  ـ 1
  ـظاهر يف أن هذا احلديث أحسن من حديث النور » يف اجلملة « : قوله 



  نفحات األزهار................................................................................ 174

  .يف اجلملة ، ال من مجيع الوجوه ـ وايته يف طريقنيالذي زعم احنصار ر
  .ّإذن هذا احلديث قاصر عن املعارضة سندا ، لو سلم االحنصار املزعوم

  ال يعارض ما ال سند له ما رواه األئمة ـ 2
، فـــال ) النـــور ( إن روايـــة أكـــابر علمـــاء أهـــل الـــسنة ونـــصوصهم تثبـــت صـــحة حـــديث 

 عـن الـسند ، ومل يعـرف رواتـه لنـرى هـل هـم ثقـات أو يلتفت إىل دعوى معارضته حبديث عـار
  . ..ال

  ّنص بعضهم على ضعفه  ـ 3
بيهقــي  :وهــو بــاعرتاف الــدهلوي كمــا يف إحتــاف النــبالء ( لقــد نــص القاضــي ثنــاء اهللا 

علــى ضـعف هــذا  ـ بعــد أن نقـل حــديث النـور وعارضــه حبـديث الــشافعي) زمانـه يف احلـديث 
  : ترمجته  احلديث فقال ما

ّذا احلــديث وإن كــان ضــعيفا إال أنــه لــيس يف إســناده مــن يــتهم بالكــذب وهــ«  ّ «)1(. 
ليس يف إسناده مـن يـتهم بالكـذب « : اكتفى بالقول ) الكابلي ( أن : واجلدير باإلشارة هنا 

ّكــل ذلــك لــئال يــصرحا بــضعفه وال يعرتفــا .  ..»يف اجلملــة « بقولــه ) الــدهلوي ( واكتفــى »  ّ
  . ..باحلق

  ل الدهلوي به يخالف ما التزم به استدال ـ 4
  :ما ملخصه ) الدهلوي ( لقد قال 

  ّأن كل حديث ورد يف كتاب مل: إن القاعدة املقررة لدى أهل السنة هي « 
__________________  

  .سيف مسلول ، احلديث الثامن) 1(
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 صـاحل فإنـه غـري ـ كما فعل البخاري ومسلم وسائر أرباب الصحاح ـ يلتزم صاحبه فيه بالصحة
  .)1(» لالحتجاج 

وال  ـ مل جندها يف كتاب هذا شأنه ، كمـا أنـه مل يـنص الـشافعي ـ هذه ـ ورواية الشافعي
  .على صحته باخلصوص ـ غريه

ّ وهـل أـا حمكمـة يف رد فـضائل ؟فلم هذا السهو والذهول واخلروج على القاعدة املقررة ّ
  ؟ها يف حق غريه ومرفوضة عند البحث يف الروايات املزعوم ورود7علي 

  ما ال سند له ال يصغى إليه  ـ 5
قــد  وّيف اجلـواب عمــا طعــن بـه أبــو بكــر مـن ختلفــه عــن جـيش أســامة) الــدهلوي ( قـال 

  :ما ملخصه » ّلعن اهللا من ختلف عنه «  6قال 
إن احلديث املعترب لدى أهل السنة هو ما روي يف كتب احملـدثني املـسندة مـع احلكـم « 

  .)2(» يث العاري عن السند فال يصغون إليه أبدا بالصحة ، وأما احلد
فهــــو غــــري قابــــل .  ..وحــــديث الــــشافعي لــــيس يف الكتــــب املــــسندة الــــيت ذلــــك شــــأا

 ـ ّفكـل حـديث مل يـذكر سـنده فـال يـصغى إليـه.  ..لالسـتناد إليـه ، كمـا أنـه مرسـل ال سـند لـه
 ، ال سـيما مـع 6ن النـيب وحينئذ ال يكفي القول بأن الشافعي رواه بسنده ع ـ على حد تعبريه

  .عدم معرفة الكتاب الذي رواه فيه

  ال يجوز االحتجاج به  ـ 6
  قد التزم فيه بالنقل عن كتب« بأنه ) التحفة ( يف كتابه ) الدهلوي ( ذكر 

__________________  
  .213: التحفة ) 1(
  .266: التحفة ) 2(
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ّ إن روايــات كــل «و  )1(»  املعتــربة الــشيعة خاصــة ، مــستندا إىل روايــام الــصحيحة يف كتــبهم
  .)2(» فرقة ال تكون حجة على الفرقة األخرى 

  ال يصح إلزام الخصم به  ـ 7
  :مبا ملخصه ) والد الدهلوي ( ّلقد صرح 

  .)3(» ال تصح املناظرة مع االمامية والزيدية بأحاديث الصحيحني فضال عن غريها « 
  .باحلديث املذكور) الدهلوي ( وعلى هذا أيضا يسقط احتجاج 

  ّجواز رده حتى لو كان مسندا ـ 8
  :وذكر رشيد الدين الدهلوي ما ملخصه 

إن كــل فرقــة تــذعن بالروايــات املرويــة مــن طرقهــا وتقــدح يف الروايــات املرويــة مــن طــرق « 
  .)4(» الفرقة املخالفة هلا 

  .ّوعلى ضوء هذا ، فإن لإلمامية رد هذا احلديث ولو مت سنده
  . األخرى املستفادة من هذه الكلمات ، فال ختفى على املتتبع الفطنوأما الفوائد

  النص الكامل لهذا الحديث  ـ 9
  املنهمك يف) املال عمر ( ّمث إن األصل يف نقل هذا احلديث املوضوع هو 

__________________  
  .2: التحفة االثنا عشرية  ] 2 ـ 1[ 
  .خامتة الكتاب ـ قرة العينني) 3(
  .مقدمة الكتاب ـ ريهشوكت عم) 4(



 177 ...............................................................دحض القدح يف سند حديث النور 

 ابن حجر املكـي (و )  صاحب االكتفاء (و ) احملب الطربي ( فضائل اخللفاء ، وأخذه عنه 
  :وهذا نص عبارة احملب الطربي .  ..)

ّوالنيب صلى اهللا عليه وسلم كـانوا قبـل آدم ، ووصـف  ـ أي اخللفاء األربعة ـ ذكر أم«  ّ
  :ّكل منهم بصفة ، والتحذير من سبهم 

ّن حممد بن إدريس الشافعي ، بسنده إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ع ّ كنـت أنـا  :ّ
ّوأبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي أنــوارا علــي ميــني العــرش قبــل أن خيلــق آدم بــألف عــام ، فلمــا 
خلــق أســكنا ظهــره ، ومل نــزل ننقــل يف األصــالب الطــاهرة ، إىل أن نقلــين اهللا إىل صــلب عبــد 

بكر إىل صلب أيب قحافة ، ونقل عمر إىل صلب اخلطاب ، ونقـل عثمـان إىل اهللا ، ونقل أبا 
صــلب عفــان ، ونقــل عليــا إىل صــلب أيب طالــب ، مث اختــارهم يل أصــحابا ، فجعــل أبــا بكــر 
ّصديقا وعمـر فاروقـا وعثمـان ذا النـورين وعليـا وصـيا ، فمـن سـب أصـحايب فقـد سـبين ، ومـن  ّ

ّسبين فقد سب اهللا ، ومن سب اهللا أ ّ   .ّكبه اهللا يف النار على منخريهّ
  .)1(» أخرج احلافظ عمر بن خضر يف سريته 

  .) الصواعق احملرقة (و ) االكتفاء ( وجتده ذا اللفظ يف 

  تصرفات الجماعة في الحديث 
ّإال جعـل فـضيلة  ـ ّمـن وضـعه إيـاه ـ وكأن واضـعه مل يقـصد.  ..لقد ذكرنا نص احلديث

 ، فــذكره ووصــفه 7مل تــرك ذكــر ســيدنا أمــري املــؤمنني  ـ ذلــكمــع  ـ للمــشايخ الثالثــة ، لكنــه
  .بالوصاية ، كما جعل لكل من أولئك وصفا

وحنن ننبه على ذلك بالتفـصيل .  ..ّتصرفوا فيه)  الدهلوي (و لكن اجلماعة كالكابلي 
:  

فقـد ) ابـن حجـر ( أمـا » أنـوارا علـى ميـني العـرش « مجلـة ) الكـابلي ( لقد أسـقط  ـ 1
  ،» قبل أن خيلق « : قوله ) كان ( وترك الباقي وجعل خرب » أنوارا  « أسقط كلمة

__________________  
  .44 / 1الرياض النضرة ) 1(
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بــني يــدي اهللا « ملــا رأى بــشاعة العبــارة وتفككهــا جعــل بــدل ذلــك لفــظ ) الــدهلوي ( ّلكــن 
 يـــدي اهللا تعـــاىل بـــني« وال » أنـــوارا « فرتكهـــا علـــى علتهـــا فـــال ) القاضـــي ( ، وجـــاء » تعـــاىل 

«!.!.  
الدالـة » وعليـا وصـيا « احلديث يشتمل يف ذيله على لفظـة ) الكابلي ( لقد وجد  ـ 2

إىل إسـقاط الـذيل بكاملـة  ـ يف سبيل إسقاطها ـ  وخالفته ، فالتجأ7على وصاية أمري املؤمنني 
  .طردا للباب

  .) الدهلوي (و ) القاضي ( وعلى هذا التدليس مشى كل من 
  ؟ّاملال عند نقله للحديث) الكابلي (  ذا مل يذكر مث ملا

  :ومها .  ..إنه مل يذكره ألمرين
ّإنــه لــو ذكــره وصــرح بنقلــه عنــه لــدل ذلــك علــى اعتمــاده عليــه والركــون إىل رواياتــه ،  ـ أ

التـشبيه ( وحـديث ) الطـري ( ممـن روى حـديث ) ّاملـال ( ّوهذا يضره من جهات أخرى ، فـإن 
  .ّيسعى يف ردمها وإبطاهلما) لكابلي  ا(و يف سريته ، ) 

مع أنه ينقل عنه لـدى اجلـواب عـن االسـتدالل بآيـة املـودة أكاذيـب غريبـة يف فـضل أيب 
  .بكر

إنه يقصد بذلك إظهار طول باعه وسعة اطالعه ألتباعه ، حىت يظنوا أنه قد عثـر  ـ ب
  .)ّاملال ( ونقل عنه رأسا وبدون واسطة ) كتاب الشافعي ( على أصل 

  المناسبةب
حـديث مـسلم يف صـحيحه عـن عبـد اهللا : املطعن الـسابع « ) : الدهلوي ( لقد قال و

ّقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : بــن عمـــرو بـــن العـــاص أنـــه قـــال  إذا فتحـــت علـــيكم  :ّ
   ؟ّخزائن فارس والروم أي قوم أنتم

  .كما أمرنا اهللا تعاىل: قال عبد الرمحن بن عوف 
كــال بــل تتنافــسون مث تتحاســدون مث تتــدابرون : ّى اهللا عليــه وســلم ّفقــال رســول اهللا صــل

  .»مث تتباغضون 
  إن للحديث ذيال قد حذف واقتصر منه على مورد: واجلواب عنه « : قال 
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ّالطعـن ، مــع أن الـذيل يوضــح املـراد ويــدفع الطعــن ، لكنـه قــد أسـقط ، وهــذا مـن قبيــل متــسك 
 ال تـقربوا الصال( امللحد بكلمة ُ َ ْ   .)َة َ

  .وسرقة األحاديث يف مثل هذا املوضع يف غاية القبح
مث تنطلقـــون إىل مـــساكن املهـــاجرين فتحملـــون بعـــضهم علـــى رقـــاب : وهـــذا هـــو الـــذيل 

  .)1(» بعض 
بالنـــسبة إىل ) للكـــابلي ( تبعـــا )  القاضـــي (و نفـــسه ) هـــو ( فكيـــف ارتكـــب : أقـــول 

 ) 2 الـــسيد املرتـــضى )2(أمـــايل ( كاحلـــديث الـــذي رويـــاه عـــن .  ..بعـــض األحاديـــث األخـــرى
  . ..مبتورا عند اجلواب عن حديث القرطاس) الدهلوي ( ّفتصرفا فيه ، وذكره 
بــستان ( يف )  مقاليــد األســانيد للثعــاليب (و ) التحفــة ( يف ) الــصواقع ( وأمــا انتحالــه 

  . ..فمعروف) فتح العزيز ( يف تفسريه )  تفسري املهائمي (و ) احملدثني 
   !؟ي أسقط ذيل احلديث السابقمث من الذ

كشف احلق ( ففي ، أما علماء الشيعة فقد نقلوه بتمامه من غري أن ينقصوا منه شيئا 
  : ما نصه )  الطرائف للسيد ابن طاوس احللي (و ) للعالمة احللي 

عـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العــاص يف ) اجلمـع بـني الـصحيحني ( روى احلميـدي يف « 
ّإن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال : مـــن أفـــراد مـــسلم ، قـــال احلـــديث احلـــادي عـــشر  إذا  :ّ

نكــون كمــا :  قــال عبــد الــرمحن ابــن عــوف ؟ّفتحــت علــيكم خــزائن فــارس والــروم أي قــوم أنــتم
ّأمرنا رسول اهللا ، فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  كـال ، بـل تتنافـسون مث تتحاسـدون  :ّ

مث تنطلقــون إىل مــساكن املهـــاجرين فتحملــون بعـــضهم  :ايـــة  ويف رو.مث تتــدابرون مث تتباغــضون
  .»على رقاب بعض 

  .)3(»  ألصحابه 7وهذا ذم منه « : مث قال العالمة 
  :وقال السيد ابن طاوس بعد نقله احلديث 

__________________  
  .342/ التحفة ) 1(
  .77 / 1االمايل ) 2(
  . :321ج احلق وكشف الصدق ) 3(
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 ألصــــحابه ، فكيــــف 6 عــــز وجــــل إىل مــــا قــــد شــــهدوا بــــه مــــن ذم نبــــيهم أنظــــر رمحــــك اهللا« 
  .)1(» يستبعدون من قوم يكونون ذه الصفات أن خيالفوا نبيهم يف احلياة وبعد الوفاة 

  ؟وكيف حيذفونه وهو ال ينايف مطلوم
على أن هذه الزيادة جاءت يف لفظ آخر عند مسلم ، فإنه قـد روى احلـديث .  ..هذا
ا ، وأخرى معها ، وعليه فال جمال للطعن على السيد والعالمة لو مل يذكراهامرة بدو.. .  

  .)2(» .  ..ويف رواية« : أضاف الذيل قائال ) الكابلي ( كما أن 

  ّمن تحكماتهم في المقام  ـ 10
يف إســناده حتكــم حمــض ، نعــم لــو ذكــروا » ّمــن يــتهم بالكــذب « زعمهــم عــدم وجــود 

ّرجاله مث وثقوهم بكلم   .ات علماء الرجال لكان ملا ذكروا وجهّ

  النظر في وثاقة الشافعي  ـ 11
مث إن يف وثاقـــة الـــشافعي وعدالتـــه وجوهـــا مـــن النظـــر ، وحنـــن نكتفـــي هنـــا باالشـــارة إىل 

  :بعضها 
 .)3(» إذا ذكر أهـل األثـر فمالـك الـنجم « : وقال ) مالك ( إنه أثىن على شيخه  ـ 1

لـــو ال مالـــك «  :وقـــال » ّء مـــن احلـــديث تـــرك كلـــه كـــان مالـــك إذا شـــك يف شـــي« : وقـــال 
  .إىل غري ذلك» وسفيان لذهب علم احلجاز 

  وهذا.  ..ّوهو مع ذلك خالفه يف كثري من املواضع ، ورد عليه ، وانتقده
__________________  

  .»ص« خالف فيه الصحابة رسول اهللا مبحث ما ـ الطرائف) 1(
  .يف ذكر مطاعن الصحابة ـ الصواقع) 2(
  .الفصل الثالث من الكتاب ـ مناقب الشافعي) 3(
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بعـد مـا حـاول الـدفاع عنـه  ـ األمـر يـسبب ضـعفه ويـؤدي إىل جرحـه ، ولـذا قـال الفخـر الـرازي
  : ـباألساليب املختلفة 

ولو كان األمر كذلك فكيف جاز للـشافعي أن يتمـسك بروايـات مالـك رمحهمـا اهللا « 
  .»أهل األثر فمالك النجم إذا ذكر :  وكيف جيوز أن يقول ؟تعاىل

الفــــصل الثالــــث يف ثنــــاء الــــشافعي علــــى أســــتاذيه « : وهــــذا نــــص كــــالم الــــرازي بطولــــه 
إذا ذكر أهل األثـر : وقال . لو ال مالك وسفيان لذهب علم احلجاز: كان يقول : ومشاخيه 

وحكـى الـشافعي . كان مالك إذا شك يف شيء من احلـديث تـرك كلـه: وقال . فمالك النجم
ّاجتمع مالك وأبو يوسف عند الرشـيد فتكلمـا يف الوقـوف ومـا حيبـسه النـاس فقـال يعقـوب أنه 
ّهذا باطل ، ألن حممدا صلى اهللا عليه وسلم جاء بإطالق احلبس ، فقال مالـك :  ّ ّـإمنا جـاء : ّ

ا الوقــوف فهــذا وقــف عمــر بــن  ّــبــإطالق مــا كــانوا حيبــسونه آلهلــتهم مــن البحــرية والــسائبة ، أم ّ
ّ اســتأذن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال اخلطــاب حــني ّاحــبس األصــل وســبل الثمــرة وهلــذا : ّ

  .وقف الزبري ، فأعجب اخلليفة هذا الكالم ونفى يعقوب
: وقيل للشافعي . ّما أعلم بعد كتاب اهللا أصح من موطأ مالك: وكان الشافعي يقول 

منا يف الـسن والعلـم ّمسعـت مـن تقـد:  فقـال ؟هل رأيت أحدا ممن أدركـت مثـل مالـك بـن أنـس
ّإن مالكـا كـان مقـدما :  قـال الـشافعي !مـا رأينـا مثـل مالـك ، فكيـف نـرى حنـن مثلـه: يقولون 

عنــد أهــل العلــم باملدينــة واحلجــاز والعــراق يف الفــضل ، ومعروفــا عنــدهم باإلتقــان يف احلــديث 
م بــن خالــد ّوجمالــسة العلمــاء ، وكــان ابــن عيينــة إذا ذكــره رفــع ذكــره وحــدث عنــه ، وكــان مــسل

جالــست مالــك بــن أنــس يف حيــاة : يقــول  ـ وهــو مفــيت أهــل مكــة وعــاملهم يف زمانـه ـ الزجنـي
  .مجاعة من التابعني

ملا كـان حـال مالـك يف العلـم والـدين مـا ذكـرمت ، وكـان تعظـيم األسـتاذ : فان قال قائل 
يــضع ّ وكيــف جــوز مــن نفــسه أن ؟ّواجبــا علــى كــل مــسلم فكيــف أقــدم الــشافعي علــى خمالفتــه

  ؟الكتاب عليه
إن الـشافعي  :قرأت يف كتاب أيب حيىي زكريا بن حيىي الـساجي : فاجلواب قال البيهقي 

إمنا وضع الكتاب على مالك ألنه بلغه أن باألندلس قلنسوة ملالك يستشفى ا ، وكان يقـال 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيقولون : هلم  ّ:  
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إمنا مالك آدمي قد خيطئ ويغلط ، فصار ذلك داعيـا للـشافعي : قال مالك ، فقال الشافعي 
كرهــت أن أفعــل ذلــك ، ولكــين اســتخرت : إىل أن وضــع الكتــاب علــى مالــك ، وكــان يقــول 

يقــول قـدمت مـصرا وال أعـرف أن مالكــا : مسعـت الـشافعي : وقــال الربيـع . اهللا تعـاىل فيـه سـنة
إذا هـــو يقـــول باألصـــل ويـــدع الفـــرع ، ّخيـــالف مـــن أحاديثـــه إال ســـتة عـــشر حـــديثا ، فنظـــرت فـــ

  .ويقول بالفرع ويدع األصل
: ّإن أرســطاطاليس احلكـــيم تعلــم احلكمـــة مــن أفالطــون مث خالفـــه ، فقيــل لـــه : وأقــول 

أســــــتاذي صـــــديقي واحلــــــق صــــــديقي وإذا تنازعــــــا فــــــاحلق أوىل :  فقــــــال ؟كيـــــف فعلــــــت ذلــــــك
  .ر خمالفة مالكفهذا املعىن بعينه هو الذي محل الشافعي على إظها. بالصداقة

إن الكتاب الذي وضـع الـشافعي علـى مالـك قـال : ّوالذي يدل على صحة ما ذكرناه 
ّإذا قلــت حــدث الثقــة عــن الثقــة عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فهــو ثابــت : يف أولــه  ّ ّ

ّعــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، والثابــت عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ال يــرتك  ّ ّ ّ
: أحــدمها : ّال إذا وجـد حـديث خيالفــه ، وإذا اختلفـت األحاديـث فلالخــتالف فيهـا وجهـان إ

ــــسوخ أن ال يتميــــز : واآلخــــر . أن يكــــون فيهــــا ناســــخ ومنــــسوخ ، فيعمــــل بالناســــخ ويــــرتك املن
ــــروايتني ، وإذا تكافأتــــا ذهبــــت إىل أشــــبه  ــــذهب إىل أثبــــت ال ــــسوخ ، فههنــــا ن الناســــخ عــــن املن

ّأشــبههما حبــديث آخــر ، وإذا ثبــت احلــديث عــن رســول اهللا صــلى اهللا احلــديث بكتــاب اهللا أو 
ّعليــه وســلم وال خيالفــه حــديث آخــر ، وكــان يــروى عــن غــري رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّ
ّحــديث خيالفــه مل ألتفــت إىل مــا خالفــه ، فحــديث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أوىل أن  ّ

ّهللا صلى اهللا عليـه وسـلم حـديث يوافقـه مل يـزده قـوة يؤخذ به ، وإن كان روى عن غري رسول ا ّ
ّ، وحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستغن عنه ّ.  

ّوملــا قــرر الــشافعي هــذه القاعــدة ذكــر أن مالكــا اعتــرب هــذه القاعــدة يف بعــض املواضــع  ّ
 دون بعض ، مث ذكر املسائل اليت ترك األخبار الصحيحة فيهـا بقـول واحـد مـن الـصحابة ، أو

بقــول واحـــد مــن التـــابعني ، أو لـــرأي نفــسه ، مث ذكـــر مـــا تــرك فيـــه مـــن أقاويــل الـــصحابة لـــرأي 
ـــرأي نفـــسه ، وذلـــك أنـــه رمبـــا يـــدعي اإلمجـــاع وهـــو خمتلـــف فيـــه ـــابعني ، أو ل ّمث بـــني . بعـــض الت

  الشافعي أنه ادعى أن إمجاع أهل املدينة حجة ،
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  .وأنه قول ضعيف ، وذكر يف هذا الباب أمثلة
أمجع الناس على أن سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ولـيس :  مالكا قال إن: منها 

ُ إذا الــسماء (قــد روي عـن أيب هريـرة أنــه سـجد يف : يف املفـصل منهـا شــيء مث قـال الـشافعي   َ ِ
ْانــــشقت   َ َ الــــنجم إذا هــــوى ( وأن عمــــر بــــن اخلطــــاب ســــجد يف )ْ ِ ِ  فقــــد نــــرى الــــسجود يف )ْ

ّفليت شعري أي النـاس . ّيه وسلم ، وعن عمر ، وعن أيب هريرةّاملفصل عن النيب صلى اهللا عل
ّ مث بـــني أن أكثـــر الفقهـــاء ذهبـــوا إىل أن يف !مـــن الـــذين أمجعـــوا علـــى أن ال ســـجدة يف املفـــصل

  .املفصل سجودا
ّإن مالكــا زعــم أن النــاس أمجعــوا علــى أن ال ســجدة يف احلــج إال مــرة واحــدة ، : ومنهــا 

وليـــت : مث قــال الـــشافعي . مـــا ســجدا يف احلـــج ســـجدتنيوهــو يـــروي عــن عمـــر وابـــن عمــر أ
ّ فإنــا ال نعــرفهم وال يكلــف اهللا أحــدا أن يأخــذ ؟ّشــعري مــن هــؤالء امعــون الــذين ال يــسمون

  .ّدينه عمن ال يعرفه
أنـه : ما أخربنا مالك عن أيب الزبري ، عن عطـا بـن أيب ربـاح ، عـن ابـن عبـاس : ومنها 

: قــال الــشافعي .  قبــل أن يفــيض ، فــأمره أن ينحــر بدنــةســئل عــن رجــل واقــع أهلــه وهــو مبــىن
ورواه عـن ربيعـة وعـن ثـور ابـن زيـد  .عليـه عمـرة وحجـة تامـة وبدنـه: وقـال مالـك . وذا نأخـذ

عن عكرمـة يظنـه عـن ابـن عبـاس ، فـإن كـان قـد تـرك قـول ابـن عبـاس لـرأي ربيعـة فهـو خطـأ ، 
وهـــو .  يــرى ألحــد أن يقبــل حديثــهوإن تركــه لــرأي عكرمــة فهــو يــسيء القــول يف عكرمــة ، ال

قـال الـشافعي . وعطا ثقة عنده وعند الناس. يروي عن سفيان عن عطا عن ابن عباس خالفه
والعجب أنه يقول يف عكرمة ما يقول ، مث حيتـاج إىل شـيء مـن علمـه يوافـق قولـه ، فيـسميه : 

ائح نـصارى مرة ويسكت عنه أخـرى ، فـريوى عـن ثـور بـن زيـد عـن ابـن عبـاس يف الرضـاع وذبـ
العــرب وغــريه ، ويــسكت عــن ذكــر عكرمــة ، وإمنــا حيدثــه ثــور عــن عكرمــة ، وهــذا مــن األمــور 

  .اليت ينبغي ألهل العلم أن يتحفظوا منها
  .فهذه حكاية بعض ما ذكره الشافعي يف كتابه الذي وضعه على مالك

  :حاصل هذه االعرتافات ترجع إىل حرفني : ولقائل أن يقول 
 يـــروي احلـــديث الـــصحيح مث إنـــه يـــرتك العمـــل بـــه ، ألن أهـــل املدينـــة إن مالكـــا: األول 

  تركوا العمل به ، وهذا يقتضي عمل علماء املدينة على خالف قول رسول
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ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم وإنه ال جيوز ّ.  
ّهذه األحاديث مـا وصـلت إلينـا إال بروايـة علمـاء املدينـة : وملالك أن جييب عنه فيقول 

  . أن يكونوا عدوال أو ال يكونوا، فهؤالء إما
ّفــإن كـــانوا مـــن العـــدول وجـــب أن يعتقـــد أــم تركـــوا العمـــل بـــذلك احلـــديث الطالعهـــم 
ّعلى ضعف فيه ، إما ألجل الضعف يف الرواية أو ألجل أنه وجـد ناسـخ أو خمـصص ، وعلـى  ّ

ث تــأويال ّفلعلهـم اعتقــدوا يف ذلـك احلــدي: فـإن قــالوا . مجيـع التقــديرات فـرتك العمــل بـه واجــب
خطــأ ، فألجــل ذلــك التأويــل اخلطــأ تركــوا العمــل بــه ، وعلــى هــذا التقــدير ال يلــزم مــن تــركهم 

إن علمــاء املدينــة الــذين كــانوا قبــل مالــك كــانوا  :قلنــا . العمــل باحلــديث حــصول ضــعف فيــه
ّأقرب الناس إىل زمان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وأشـدهم خمالطـة للـصحابة ، وأقـواهم  ّ

بة يف الدين ، وأبعدهم عن امليل إىل الباطل ، فيبعد اتفاق مجهور علماء املدينـة علـى تأويـل رغ
  .فاسد

وأمـــا إن قلنـــا ان علمـــاء املدينـــة ليـــسوا بعـــدول ، لكـــان الطعـــن فـــيهم يوجـــب الطعـــن يف 
فثبـت ـذا الطريـق أن الـدليل الـذي ذكرنـاه يقتـضي تـرجيح عمـل علمـاء املدينـة علـى . احلديث

الواحـد ، ولـيس هـذا قـوال بـأن إمجـاعهم حجـة ، بـل هـو قـول بـأن عملهـم إذا كـان ظاهر خرب 
  .على خالف ظاهر احلديث أورث ذلك قدحا وضعفا يف احلديث

 بإسـناده عـن يـونس 2ومما يؤيد ما ذكرنـاه مـا روى البيهقـي يف كتـاب مناقـب الـشافعي 
ّقول لك إال نـصحا ، إذا واهللا ما أ:  يف شيء فقال 2ناظرت الشافعي : بن عبد األعلى قال 

ّوجدت أهل املدينة على شيء فال يدخلن ، قلبك شـك أنـه احلـق ، وكـل مـا جـال يف صـدرك  ّ
  .ّوقوى كل القوة لكنك مل جتد له يف املدينة أصال وإن ضعف فال تعبأ به وال تلتفت إليه

  .رمحه اهللا تعاىلهذا الكالم صريح يف تقرير مذهب مالك : وأقول 
 إذا احتـاج إىل التمـسك بقـول عكرمـة ذكـره ، ;ّالثـاين وهـو أن مالكـا وأما االعـرتاض 

ّوإذا مل حيتج إليه تركه ، فهذا إن صح عن مالك أورث ذلك ضعفا يف روايته ويف ديانته ، ولـو 
 وكيـف ؟كان األمر كذلك فكيف جاز للشافعي أن يتمسك بروايات مالك رمحهما اهللا تعـاىل

  مالكإذا ذكر األثر ف: جيوز أن يقول 
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  ؟النجم
  .»هذا مجلة ما يتعلق ذا البحث 

أمــري (  بـــ لقــد كــان الــشافعي يقــول بإمامــة هــارون الرشــيد ويعتقــد ــا ، وخياطبــه ـ 2
وهذا األمر من قـوادح الـشافعي العظيمـة ، ولننقـل مـا ذكـره احلـافظ أبـو نعـيم يف .  ..)املؤمنني 

  :برتمجة الشافعي ) احللية ( 
ّحــدثنا حممــد بــن إبــ«  راهيم بــن أمحــد ، ثنــا أبــو عمــرو عثمــان بــن عبــد اهللا املــديين ، ثنــا ّ

ّثنـا عبـد اهللا ابـن حممـد : ّأمحد بن موسـى اجلـار قـال قـال أبـو عبـد اهللا حممـد بـن سـهل األمـوي 
ّملا جيء بأيب عبد اهللا حممد بـن إدريـس إىل العـراق ، أدخـل إليهـا لـيال علـى بغـل : البلوي قال 

ّبـق ويف رجليـه حديـد ، وذلـك أنـه كـان مـن أصـحاب عبـد اهللا بـن بال قتب وعليـه طيلـسان مط
احلـــسن بـــن احلـــسن ، وأصـــبح النـــاس يف يـــوم االثنـــني لعـــشر خلـــون مـــن شـــعبان مـــن ســـنة أربـــع 
ومثانني ومائة ، وكان قد اعتود على هارون الرشيد أبو يوسف القاضي وكـان قاضـي القـضاة ، 

د بـــن احلـــسن ، فكـــان الرشـــي د يـــصدر عـــن رأيهمـــا ويتفقـــه بقراءمـــا ، ّـــوكـــان علـــى املظـــامل حمم
ّفسارا يف ذلك اليوم إىل الرشيد فأخرباه مبكـان الـشافعي وانبـسطا مجيعـا يف الكـالم فقـال حممـد 

  :بن احلسن 
ّاحلمد هللا الذي مكن لك يف الـبالد ، وملكـك رقـاب العبـاد مـن كـل بـاغ وعـاد إىل يـوم 

ّعوة وظهـر أمـر اهللا وهـم كـارهون ، وإن املعاد ، ال زلت مسموعا لك ومطاعا ، فقد علت الـد
مجاعـة مـن أصــحاب عبـد اهللا بـن احلــسن اجتمعـت وهـم متفرقــون ، وقـد أتـاك عنــق ينـوب عــن 

د بـــن إدريـــس بـــن العبـــاس بـــن عثمـــان بـــن شـــافع بـــن : اجلميـــع وهـــو علـــى البـــاب يقـــال لـــه  ـــحمم ّ
نــه أحــق الــسائب بــن عبيــد بــن عبــد يزيــد بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف ، يــزعم أ

ّذا األمر منك ، حاش هللا ، مث إنه يدعي ما مل يبلغـه وال يـشهد لـه بـذلك قدمـه ، ولـه لـسان 
مث . ومنطـــق ورواء وســــيخلبك بلــــسانه وأنـــا خــــائف منــــه ، كفـــاك اهللا مهماتــــك وأقــــال عثراتــــك

  .أمسك
ّلبيـك يـا أمـري املـؤمنني ، قـال : يا يعقـوب ، قـال : فأقبل الرشيد على أيب يوسف فقال 

ّـحممد صـادق فيمـا قـال ، والرجـل كمـا :  فقال له أبـو يوسـف ؟ّأنكرت من مقالة حممد شيئا: 
وكفـــى بـــاملرء إمثـــا أن . ال خـــري بعـــد شـــاهدين وال اقـــرار أبلـــغ مـــن احملنـــة: فقـــال الرشـــيد . حكـــى

  .يشهد بشهادة خيفيها عن خصمه ، فعلى رسلكما ال تربحان



  نفحات األزهار................................................................................ 186

ّديد الذي كـان يف رجليـه ، فلمـا اسـتقر مث أمر بالشافعي فأدخل ، فوضع بني يديه باحل ّ
ّبه الس ورمى القـوم إليـه بأبـصارهم رمـى الـشافعي بطرفـه حنـو أمـري املـؤمنني وأشـار بكفـه كلـه 

  :ّمسلما فقال 
  .ّالسالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة وبركاته

ـــه ، بـــدأت بـــسنه مل تـــؤمر بإقام: فقـــال الرشـــيد  تهـــا ، ّوعليـــك الـــسالم ورمحـــة اهللا وبركات
  .ّورددنا فريضة قامت بذاا ، ومن أعجب العجب أنك تكلمت يف جملسي بغري إذين

ْ وعد اهللا الذين آمنوا مـنكم (: ّيا أمري املؤمنني إن اهللا جل وعز قال : فقال الشافعي  َُ ْ َِ ُ َ َ ِ  ُ َ
ا اســتخلف ال ي األرض كم ــوعملــوا الــصالحات ليــستخلفنـهم ف َ ْ َْ  َُ َْ َــ ْ ْ ََ َِ ْ َ ْ ِــ ُ ِ ََِ ِ ِ ْذين مــن قـــبلهم وليمكنن لهــم َ َ َ ُْ َ َ َ ــ ُِ ِْ ْ َ ِ َ ِ

ن بـعــد خــوفهم أمنــا  دلنـهم م ًديــنـهم الذي ارتــضى لهم وليب َْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ََُــ ْ ِــ ُ ُــ َُ َ َ َْ ــ ُ  وهــو الــذي إذا وعــد وىف ، فقــد )َ
  .مكنين يف أرضه وآمنين بعد خويف يا أمري املؤمنني

  .أجل قد آمنك اهللا إذ أمنتك: فقال له الرشيد 
ّقد حدثتك أنك ال تقتل قومك صـربا ، وال تـزدريهم جرتـك غـدرا ، : ل الشافعي فقا

  .ّوال تكذم إذ أقاموا لديك عذرا
هــــو كــــذلك ، فمــــا عــــذرك مــــع مــــا أرى مــــن حالــــك وتــــسيريك مــــن : فقــــال لــــه الرشــــيد 

حجــــازك إىل عراقنــــا الــــيت فتحهــــا اهللا علينــــا ، بعــــد أن بغــــى صــــاحبك مث اتبعــــه األرذال وأنــــت 
  .ّ ، فما ينفع لك القول مع إقامة احلجة ، ولن يضر الشهادة مع إظهار التوبةرئيسهم

ّيــا أمــري املــؤمنني أمــا إذا اســتنطقتين الكــالم فــسأتكلم علــى العــدل : فقــال لــه الــشافعي 
  .والنصفة

  .ذلك لك: فقال الرشيد 
 ، واهللا يــا أمــري املــؤمنني لــو اتــسع الكــالم علــى مــا يب ملــا شــكوت لــك: فقــال الــشافعي 

ــالكــالم مــع ثقــل احلديــد يعــذر ، فــإن جــدت علــي بفكه أفــصحت عــن نفــسي ، وإن كانــت  ّ ّ
  .األخرى فيدك العليا ويدي السفلى ، واهللا غين محيد

فأخـذ مـا يف قدميـه مـن احلديـد فجثـا علـى . ّيـا سـراح ، خـل عنـه: فقال الرشيد لغالمه 
  :ركبته اليسرى ونصب اليمىن وابتدر الكالم فقال 
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وهــو مــن قــد  ـ أمــري املــؤمنني ، ألن حيــشرين اهللا حتــت رايــة عبــد اهللا بــن احلــسنواهللا يــا 
ّأحــب إيل وإىل كــل  ـ ّعلمــت ، وشــيخ قرابــة ال تنكــر عنــد اخــتالف األهــواء ، وتفــرق اآلراء ّ

مؤمن من أن حيشرين حتت راية قطري بن الفجأة املازين ، وكان الرشيد متكئا فاسـتوى جالـسا 
  :وقال 

ّن تكـون حتـت رايـة رجـل مـن أهـل بيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه صدقت وبـررت ، أل
ّوســلم وأقاربــه إذا اختلــف األهــواء ، خــري مــن أن حتــشر حتــت رايــة خــارجى حنفــي يأخــذه اهللا 

  .؟ّما حجتك على أن قريشا كلها أئمة وأنت منهم: ّوخربين يا شافعي . بغتة
منني إن نصبت نفـسي هلـا ، وهـذه قد افرتيت على اهللا كذبا يا أمري املؤ: قال الشافعي 

كلمــة مــا ســبقت ــا قــط ، والــذين حكوهــا ألمــري املــؤمنني فــاطلبهم معاينــة ، فــإن الــشهادة ال 
  .ّجتوز إال كذلك

ّفنظر أمري املؤمنني إليهما ، فلمـا رآمهـا ال يتكلمـان علـم مـا يف ذلـك ، فأمـسك عنهمـا  ّ
  ؟رك بكتاب اهللا تعاىلقد صدقت يا ابن إدريس ، فكيف بص: مث قال له الرشيد 

 إن اهللا أنــزل ثالثــا وســبعني كتابــا علــى ؟ّعــن أي كتــاب اهللا تــسألين: فقــال لــه الــشافعي 
 ، عليــه أنــزل ثالثــون 7ّمخـسة أنبيــاء ، وأنــزل كتــاب موعظــة النــيب ، فكـان سادســا ، أوهلــم آدم 

م ّوأنــزل علــى أخنــوخ وهــو إدريــس ســتة عــشر صــحيفة كلهــا حكــم وعلــ. ّصــحيفة كلهــا أمثــال
وأنـزل . ّوأنزل على إبراهيم مثانية صحف كلهـا حكـم وعلـم امللكـوت األعلـى. امللكوت األعلى

وأنــزل علــى موســى التــوراة . ّعلــى إبــراهيم مثانيــة صــحف كلهــا حكــم مفــصلة فيهــا فــرائض ونــذر
. ّوأنزل على عيسى اإلجنيل ليبني لبين إسرائيل ما اختلفوا فيه مـن التـوراة .فيها ختويف وموعظة

ّل على داود كتابـا كلـه دعـاء وموعظـة لنفـسه حـىت خيلـصه بـه مـن خطيئتـه ال حكـم لنـا فيـه وأنز
ّوأنـزل علـى حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم القـرآن ومجـع فيـه سـائر . وإيقاظ لداود ولقاريه من بعد ّ ّـ

ْ تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة أحكمت آياته ثم فصلت(الكتب فقال  ُ ْ َ  ُُ  ُ ُ َ َ َ َ َِ ْ ْ ُْ ً ً ُ ٍ ْ َ ِ ً ِ (.  
ّفصل يل كتاب اهللا املنزل على ابن عمي رسول اهللا صلى: فقال له الرشيد  ّ  
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  .ّاهللا عليه وسلم ، الذي دعانا إىل قبوله وأمرنا بالعمل مبحكمه واالميان مبتشاه
عــن أيــة آيــة تــسألين ، عــن حمكمــه أو متــشاه ، أم عــن تقدميــه أو تــأخريه ، أم : فقــال 

ا ثبــت تالوتــه عــن ناســخه أم عــن منــسوخه ، أم ا ثبــت حكمــه ونــسخت تالوتــه ، أم عم ّــ عم ّــ
ّوارتفع حكمه ، أم عما ضربه اهللا مثال أم عما ضربه اهللا اعتبارا ، أم عمـا أمـضى مـا فيـه فعـال  ّ ّ

  : قال ؟ّاألمم املاضية ، أم عما قصدنا اهللا من فعلهم حتذيرا
  .فما زال حىت عدله الشافعي ثالثا وسبعني حكما يف القرآن

  ؟فكل هذا حييط به علمكوحيك يا شافعي ، أ: له الرشيد ل فقا
احملنة على العامل كالنار علـى الفـضة ، ختـرج جودـا مـن رداءـا : فقال يا أمري املؤمنني 

  .، فها أنا ذا فامتحن
مــا أحــسن أن أعيــد مــا قلــت ، فــسأسألك بعــد هــذا الــس إن شــاء : فقــال لــه الرشــيد 

  .اهللا تعاىل
ّك بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكيف بصر: قال له  ّ   ؟ّ

إين ألعــرف منهــا يــا أمــري املــؤمنني مــا خــرج علــى وجــه اإلجيــاب ال : فقــال لــه الــشافعي 
جيــوز تركــه ، كمــا ال جيــوز تــرك مــا أوجبــه اهللا يف القــرآن ، ومــا خــرج علــى وجــه التأديــب ، ومــا 

عمـوم يـدخل فيـه اخلـصوص خرج على وجه اخلاص ال يشرك فيه العام ، وما خرج على وجـه ال
، وما خرج جوابا عن سؤال سائل ليس لغريه استعماله ، وما خرج منـه ابتـداء الزدحـام العلـوم 
ّيف صدره ، وما جعله يف خاصة نفـسه وافتـدى بـه اخلاصـة والعامـة ، ومـا خـص بـه نفـسه دون 

ّالناس كلهم مع ما ال ينبغي ذكره ، ألنه أسقطه صلى اهللا عليه وسلم ذكرا ّ.  
ّأجــدت الرتتيــب يــا شــافعي لـسنة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فأحــسنت : قـال ف ّ

  .موضعها بوصفها ، فلما حاجتنا إىل التكرار عليك ، وحنن نعلم ومن حضر أنك نصاا
ّفلــك مــن فــضل اهللا علينــا وعلــى النــاس ، وإمنــا شــرفنا برســول اهللا : فقــال لــه الــشافعي 
ّصلى اهللا عليه وسلم وبك ّ.  
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مبـداتنا وطباعنـا ـا تقـدمت ، وألـسنتنا ـا جـرت :  قال ؟كيف بصرك بالعربية: ال فق
ّ، فــصارت كاحليــاة ال تــتم إال بالــسالمة ، وكــذلك العربيــة ال تــسلم إال ألهلهــا ، ولقــد ولــدت  ّ
وما أعرف اللحن ، فكنت كمـن سـلم مـن الـداء مـا سـلم لـه الـدواء وعـاش متكـامال ، وبـذلك 

ه (شــهد يل القــرآن فقــال  ِ ومــا أرســلنا مــن رسول إال بلــسان قـوم ِــ ِْ ُــ ْ ََ ِ ِِ ٍ ِ َ َْ ْ  يعــين قريــشا ، وأنــت وأنــا )َ
منهم يا أمري املؤمنني ، فالعنصر رصيف واجلرثومة منيعة شـاخمة ، أنـت أصـل وحنـن فـرع ، وهـو 
ّصــــلى اهللا عليــــه مفــــسر ومبــــني ، بــــه اجتمعــــت أحبائنــــا ، فــــنحن بنــــو اإلســــالم بــــذلك نــــدعى  ّ ّ

  .وننسب
  .».  ..صدقت وبارك اهللا فيك: رشيد فقال ال

ّالفــصل الثالــث يف منــاظرة جــرت بينــه وبــني حممــد بــن احلــسن يف هــذه « : وقــال الــرازي 
 ملــا حــضر مــع العلــويني مــن الــيمن وحــضر بــاب الرشــيد اتفــق 2أن الــشافعي : الواقعــة ، ذكــروا 

يد ، فجعــل أن كــان ذلــك يف وهــن مــن الليــل ، فكــانوا يــدخلون عــشرة عــشرة مــنهم علــى الرشــ
  .ّيقيم واحدا واحدا منهم ويتكلم من داخل السرت ، ويأمر بضرب عنقه

ّفلمــا انتهــى األمــر إيل قلــت  : رمحــه اهللا تعــاىلقــال الــشافعي  يــا أمــري املــؤمنني عبــدك : ّ
قلـــت يـــا أمـــري املـــؤمنني كأنـــك . يـــا غـــالم ، اضـــرب عنقـــه: قـــال . ّوخادمـــك حممـــد بـــن إدريـــس
يـل إىل العلويـة ، وسأضـرب مـثال يف هـذا املعـىن ، مـا تقـول يـا أمــري امتـين بـاالحنراف عنـك وامل

ّاملؤمنني يف رجل له ابنا عم أحدمها خلطه بنفسه وأشركه يف نسبه وزعم أن ماله حرام عليه إال 
واآلخــر يــزعم أنــه دونــه كالعبــد لــه ، فهــذا الرجــل إىل  .ّباذنــه ، وأن ابنتــه حــرام عليــه إال بتزوجيــه

فاســـتعاد الرشـــيد هـــذا القـــول ثـــالث مـــرات ، .  مثلـــك ومثـــل هـــؤالء العلـــويني فهـــذا؟ّأيهمـــا مييـــل
  .»ّوكنت أعرب عن هذا املعىن بألفاظ خمتلفة 

ّإمــام باطــل ، وأن جرائمــه قــد ســودت وجــه ) هــارون الرشــيد ( هــذا ، ومــن املعلــوم أن 
وال شـــك يف أن مـــن رضـــي . التـــاريخ ، وموبقاتـــه أشـــهر مـــن أن تـــذكر ، وأكثـــر مـــن أن حتـــصر

 ّــأبــو شــكور حممد بــن عبــد الــسعيد الــسلمي : ّكــذا إمــام فهــو كــافر ، صــرح بــه مجاعــة مــنهم
  .)التمهيد يف بيان التوحيد ( احلنفي يف 
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  أمارات الوضع على هذا الحديث الئحة ـ 12
  :إن أمارات الوضع واالختالق ظاهرة على هذا احلديث 

 تفـــضيلهم عليـــه وعلـــى ســـائر  يـــستلزم7ّإن تقـــدم الثالثـــة يف اخللـــق علـــى آدم  : فمنهـــا
  .وهذا باطل باإلمجاع ) 6ّعدا نبينا ( األنبياء 

 ـ  ، كمـا ثبـت6إن هـؤالء قـد ثبـت كفـرهم وعبـادم لألصـنام قبـل بعثــة النـيب  : ومنهـا
حمـاربتهم لـه وقيـامهم عليـه ، ولـو أـم نفـوا هـذا عـن األول مـنهم فزعمـوا إسـالمه ،  ـ بالـضرورة

 من الضروريات اليت ال كالم ألحد فيها ، فمن كان هـذا حالـه كيـف فإنه بالنسبة إىل اآلخرين
  ؟ منه6 على ميني العرش ، وخملوقا مما خلق 6يصح أن يكون مع النيب 

ّإن مــن املــسلم بــه الثابــت عنــد الكــل كفــر آبــاء الثالثــة ، ولــو ثبــت إســالم أيب : ومنهــا  ّ
  .وما على ذلكقحافة يف الظاهر فال ريب يف كفر والدي الثاين والثالث وم

 وكيـف يـصح صـدور ؟ّفكيف تكون هـذه األصـالب طـاهرة كمـا يـدعي واضـع احلـديث
  !!.؟6مثل هذا الكذب من رسول اهللا 

ّفالعجب من هؤالء كيف يعتمدون على مثل هذا ، وهـم يـردون األحاديـث الـصحيحة 
  !؟. .. ) مدينة العلم(و )  الوالية (و ) الطري (  ، أمثال حديث 7الواردة يف فضل علي 

، » يف اجلملـة « ، ألنـه قـد اعـرتف بـضعفه ) الـدهلوي ( إال أنه ال جمال للتعجب من 
ّوألن تعـــصبه يبعثـــه علـــى أن حيـــاول رد اســـتدالالت الـــشيعة مهمـــا أويت مـــن حـــول وقـــوة وإمنــــا 

  !!نتعجب من الشافعي كيف روى هذه اخلرافة

  حديث موضوع آخر في فضل الشيخين  ـ 13
  أن اهللا: ثا يف باب فضائل عمر عن أيب هريرة يفيد لقد روى بعضهم حدي
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ّخلق النيب صلى اهللا عليه وسلم مـن نـور ، وخلـق أبـا بكـر مـن نـوره ، وخلـق عمـر مـن نـور أيب  ّ
  .وهذا احلديث موضوع عند حمققي أهل السنة. بكر

  :وإليك نصه وما قيل فيه 
ّأبو نعيم يف أماليه حدثنا حممد بن حممـد« : قال السيوطي  ّ  بـن عمـرو بـن زيـد إمـالء ، ّ

ّحدثنا أمحد بن يوسف ، حدثنا أبو شعيب صاحل بن زيـاد ، حـدثنا أمحـد بـن يوسـف املنبجـي  ّ ّ
ّ، حــدثنا أبــو شــعيب الــسوسي عــن اهليــثم بــن مجيــل عــن املقــربي عــن أيب معــشر عــن أيب هريــرة 

   :مرفوعا 
 بكـر ، فخلـق خلقين اهللا من نوره ، وخلق أبا بكر من نوري ، وخلق عمـر مـن نـور أيب

  .أميت من نور عمر ، وعمر سراج أهل اجلنة
  .هذا باطل ، أبو معشر وأبو شعيب مرتوكون: قال أبو نعيم 

ّهذا خرب كذب ، ما حدث بـه واحـد مـن الثالثـة ، وإمنـا اآلفـة عنـدي : وقال يف امليزان 
  .)1(» فيه املنبجي ال يعرف 

   :ما نصه ) تنزيه الشريعة ( يف و
مــن نــوره ، وخلــق أبــا بكــر مــن نــوري ، وخلــق عمــر مــن نــور أيب بكــر ، خلقــين اهللا « 

  .وخلق أميت من نور عمر وعمر سراج أهل اجلنة
  .هذا باطل: نع يف أماليه عن أيب هريرة وقال 

  .)2(» هذا كذب : وقال الذهيب 
ّفــإذا كــان هــذا احلــديث موضــوعا بــاعرتاف أيب نعــيم والــذهيب والــسيوطي وابــن عــراق ، 

  . على ميني العرش كذب باألولوية6 وكوم مع النيب 7لق الثالثة قبل آدم فإن خرب خ
وغـــريه ـــذا احلـــديث ، ومل يعـــارض بـــه حـــديث ) الـــدهلوي ( وال أدري ملـــا ذا مل حيـــتج 

 التمـسك باألحاديـث املوضـوعة ، ّ ال يبعد عـدم اطالعـه بـه ، وإال لـذكره علـى عادتـه يف؟النور
  :ائال ق) فصل اخلطاب ( ال ترى صاحب أ

__________________  
  .خمطوط ـ ذيل املوضوعات) 1(
  .337 / 1تنزيه الشريعة عن األحاديث املوضوعة ) 2(
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ّابـــن عبـــاس رضـــي اهللا عنهمـــا عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه : يف فـــردوس األخبـــار « 
إن اهللا عــز وجــل خلقــين مــن نــوره ، وخلــق أبــا بكــر مــن نــوري ، وخلــق عمــر مــن  :ّوســلم قــال 

  .»ّ بكر ، وخلق املؤمنني كلهم من عمر رضي اهللا عنهم ر أيبنو
* * *  



 

  دحض تأييد حديث الشافعي بحديث آخر
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  : قوله
ّإن األرواح جنود جمندة ما تعـارف منهـا ائتلـف ومـا تنـاكر  :احلديث املشهور ه ويؤيد«  ّ

  .»منها اختلف 

  : أقول

  ّلم يدع الكابلي هذا التأييد ـ 1
ّولــيس يف إســناده مــن يــتهم « : بــذكر احلــديث املزعــوم وقــال ) ي الكــابل( لقــد اكتفــى 

وألن مثل هذه األخبار لـو ثبـت ال حيـتج بـه يف مثـل هـذه األمـور « وأضاف قائال » بالكذب 
  .»، وذلك ظاهر 

ّـفقـد أضـاف تأييـده ـذا احلـديث ، لكـن مـن الواضـح أنه ال ) الـدهلوي ( وأما خماطبنا 
 هـــذا احلـــديث وذاك ال منطوقـــا وال مفهومـــا ، وال يـــدل عليـــه وجـــه لـــذلك ، إذ ال مناســـبة بـــني

  .إىل هذا) الكابلي ( ّولعله لذا مل يتطرق .  ..دليل بوجه من الوجوه أبدا
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ّمعنى الحديث يوضح بطالن الدعوى  ـ 2 ّ  
  :وإليك نص كلمة الشيخ عبد احلق الدهلوي يف معىن احلديث ، فإنه قال 

  :اجلنود . ما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلفاألرواح جنود جمندة ف: قوله « 
جمتمعــة علــى حنــو قنــاطري مقنطــرة ، وفيــه دليــل علــى أن األرواح : ّمجــع جنــد ، وجمنــدة 

ليست بأعراض ، وعلى أا كانت موجودة قبـل األجـساد ، وال يلـزم مـن ذلـك قـدمها ، لكـن 
خبلقهـا قبـل البـدن تقـديرها كـذلك ، ّيبطل القول خبلقها بعـد متـام البـدن وتـسويته ، إال أن يـراد 

خلقــت األرواح قبــل األجــساد : ّوهــو خمــالف لظــاهر احلــديث جــدا ، بــل قــد جــاء يف احلــديث 
بــألفي عــام ، وعلــى أــا خلقــت يف أول خلقتهــا علــى قــسمني مــن ائــتالف واخــتالف باعتبــار 

 الـــدنيا فتـــأتلف موافقـــة يف الـــصفات وخمالفـــة فيهـــا ، وإن األجـــساد الـــيت فيهـــا األرواح تلتقـــي يف
ّوختتلـف علــى حــسب مـا خلقــت عليــه ، فـاخلري حيــب األخيــار ، والـشرير حيــب األشــرار ، وإن  ّ
عـــرض عـــارض يقتـــضي خـــالف ذلـــك فاملـــآل إليـــه ، فمـــا تعـــارف منهـــا قبـــل التعلـــق باألجـــساد 
ائتلــف بعــده ، كمــن فقــد أليفــه مث اتــصل بــه ، ومــا تنــاكر قبلــه اختلــف بعــده ، وهــذا التعــارف 

  .)1(»  إهلامات من اهللا من غري إشعار منهم بالسابقة والتناكر
  ؟ولو إمجاال) الدهلوي ( ّ وملا ذا مل يبينه ؟وعلى هذا فأين وجه التأييد

إنــه يقــصد مــن هــذا أن االئــتالف يف عــامل األجــساد يــدل علــى التعــارف يف : والظــاهر 
 يف 6لفـاء كـانوا مـع النـيب عامل األرواح ، والتعـارف يـستلزم كوـا يف مكـان واحـد ، ومبـا أن اخل

 6هــذا العــامل فــإن أرواحهــم كانــت مــع روحــه هنــاك ، وهــذا معنــاه أن تكــون أرواحهــم كروحــه 
  .7خملوقة قبل خلق آدم 

  ّولكن بطالن هذا واضح جدا ، فإنه يستلزم أن يكون خلق مجيع الصحابة
__________________  

  .باب احلب يف اهللا ـ اللمعات يف شرح املشكاة) 1(
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وحــىت عمــرو بــن العــاص ، ومعاويــة بــن أيب ســفيان ، واملغــرية بــن شــعبة ، وأمثــاهلم مــن اــرمني 
 6 ، بـــل خلـــق ســـائر املـــسلمني واملـــؤمنني بـــه 6وأســـالفه ائـــتالفهم ) الـــدهلوي ( الـــذين يـــزعم 

ّمقــدما علـــى خلـــق آدم وســـائر األنبيـــاء علــيهم الـــصالة والـــسالم ، وأن تكـــون أرواح هـــؤالء إىل  ّ
  .وهذا باطل امجاعا.  ..على ميني العرشجنب روحه 

  كان عمر شديدا على رسول اهللا قبل إسالمه  ـ 3
 ، وهــو ال يــزال 6وكيــف جيــوز أن تكــون روح عمــر بــن اخلطــاب مؤتلفــة مــع روح النــيب 

  ؟حياول ويقصد اغتياله ويعاديه حىت ساعة تظاهره باإلسالم
  :ما نصه ) إزالة اخلفا ( لقد جاء يف 

أيـن : ّخرج عمر متقلدا السيف ، فلقيه رجل من بين زهـرة فقـال لـه : عن أنس قال « 
 ؟وكيــف تــأمن مــن بــين هاشــم وبــين زهــرة: ّأريــد أن أقتــل حممــدا ، قــال :  قــال ؟تعمــد يــا عمــر
 إن !؟ّأفــال أدلـك علـى العجــب:  قـال ؟ّمــا أراك إال قـد صـبوت وتركــت دينـك: فقـال لـه عمـر 

ى عمـر ذامـرا حــىت أتامهـا وعنــدمها حبـاب ، فلمــا أختـك وختنـك قــد صـبوا وتركــا دينـك ، فمــش
مـا هـذه اهليمنـة الـيت مسعتهـا : ّمسع حبـاب حبـس عمـر تـوارى يف البيـت فـدخل عليهمـا ، فقـال 

 ؟فلعلكمــا قــد صــبومتا: مــا عــدا حــديثا حتــدثنا بــه ، قــال :  وكــانوا يقــرؤن طــه ، فقــالوا ؟عــنكم
وثــب عمــر علــى ختنــه فوطئــه وطئــا يــا عمــر إن كــان احلــق يف غــري دينــك ، ف: فقــال لــه ختنــه 

  .»شديدا ، فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها ، فنفحها بيده فدمى وجهها 
  :وفيه أيضا 

 فانطلق حىت دنا مـن 6كان عمر بن اخلطاب شديدا على رسول اهللا : عن الزهري « 
  .».  ..رسول اهللا

  :ّوروى حممد بن حبيب بإسناده عن زيد بن اخلطاب قال 
  إن: احلرب اليت كانت بني عدي بن كعب يف اإلسالم كان من حديث « 
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أبـــا اجلهـــم بـــن حذيفـــة بـــن غـــامن كـــان مـــن رجـــال قـــريش يف اجلاهليـــة ، وكـــان يـــوازن عمـــر ابـــن 
ّاخلطاب قبل إسالمه على غيلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعاداته ، فأكرم اهللا عمـر مبـا  ّ

  .)1(» .  ..أكرمه من اإلسالم
  :ما ملخصه )  هشام سرية ابن( ويف 
 ـ أن أختـه فاطمـة بنـت اخلطـاب: وكـان إسـالم عمـر فيمـا بلغـين : قال ابـن إسـحاق « 

وكانـت قـد أسـلمت وأسـلم زوجهـا سـعيد بـن  ـ وكانـت عنـد سـعيد بـن زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل
زيـد ، ومهــا مـستخفيان بإســالمهما عـن عمــر ، وكــان نعـيم بــن عبـد اهللا التحــام رجـل مــن قومــه 

ي بـــن كعـــب قــد أســـلم ، وكـــان أيـــضا يـــستخفي بإســالمه فرقـــا مـــن قومـــه ، وكـــان مــن بـــين عـــد
  .حباب بن األرت خيتلف إىل فاطمة بنت اخلطاب يقرئها القرآن

ّفخـــرج عمـــر يومـــا متوشـــحا بـــسيفه يريـــد رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ورهطـــا مـــن  ّ
ن أربعـني ، مـا بـني أصحابه قد ذكروا له أم قد اجتمعـوا يف بيـت عنـد الـصفا ، وهـم قريـب مـ

رجــاء ونــساء ، ومــع رســول اهللا عمــه محــزة بــن عبــد املطلــب وأبــو بكــر ابــن أيب قحافــة الــصديق 
وعلي بن أيب طالب يف رجال يف املسلمني ، ممن كان أقام مع رسـول اهللا مبكـة ومل خيـرج فـيمن 

أريـــد  :  قــال؟أيـــن تريــد يــا عمـــر: خــرج اىل أرض احلبــشة ، فلقيـــه نعــيم بــن عبـــد اهللا فقــال لــه 
ّحممدا هــذا الــصايب الــذي فــرق أمــر قــريش وســفه أحالمهــا وعــاب دينهــا وســب آهلتهــا فأقتلــه ،  ّ ّ ــ ّ

تــرى بــين عبــد منــاف تاركيــك  أ!ّواهللا لقــد غرتــك نفــسك مــن نفــسك يــا عمــر: فقــال لــه نعــيم 
ّفـأي أهـل :  قـال ؟ فال ترجع إىل أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ّمتشي على األرض وقد قتلت حممدا

ختنك وابن عمك سـعيد بـن زيـد بـن عمـرو وأختـك فاطمـة بنـت اخلطـاب ، فقـد  :قال  ؟بييت
  .)2(» ّواهللا أسلما وتابعا حممدا على دينه ، فعليك ما 

  .ّوعلى أي حال ، فإن هذا احلديث ال يؤيد ذاك احلديث املوضوع مطلقا
__________________  

  .362: املنمق ) 1(
  .343 / 1سرية ابن هشام ) 2(



 

  لة حديث النوردال
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  ) :قوله ( 
  .»ّوبعد اللتيا واليت ، فال داللة هلذا احلديث على ما يدعونه « 
  ) :أقول ( 

ّيف رد حديث النور مبجرد معارضـته باحلـديث املوضـوع املـذكور ) الكابلي ( لقد اكتفى  ّ
نــع ، فلــم مي» أن مثــل هــذه األخبــار لــو ثبــت ال حيــتج بــه يف مثــل هــذه األمــور « آنفــا وزعمــه 

منـع الداللـة أيـضا جريـا علـى عادتـه ) الـدهلوي ( ّلكـن . داللته علـى مطلـوب الـشيعة بـصراحة
  .يف إنكار احلقائق وخمالفة الواقع

وحنن هنا نذكر بعض الوجـوه القائمـة علـى داللـة هـذا احلـديث ، ليـزداد املنـصف بـصرية 
ســبيل املــؤمنني ، واهللا املوفــق ، واملــؤمن إميانــا ، ولعــل املكــابر يرجــع مبالحظتهــا إىل رشــده ويتبــع 

  :واملعني ، فنقول 
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  : التصريح بخالفة علي في الحديث  ـ 1
 يف مجلــة مــن ألفــاظ احلــديث ، يف روايــة مجاعــة مــن 7لقــد جــاء التــصريح خبالفــة علــي 

ّعلمــاء أهـــل الـــسنة ، وقــد تقـــدم ذلـــك يف القــسم األول مـــن الكتـــاب ، ولــذا نكتفـــي باالشـــارة 
  :لتصريح باخلالفة بلفظ فمن ذلك ا.  ..إليها

  .أو حنوه» ّففي النبوة ويف علي اخلالفة « 
  :وجاء ذلك يف رواية 

  . )7مناقب أمري املؤمنني ( أيب احلسن ابن املغازيل الواسطي يف  ـ 1
  .)فردوس األخبار ( شريويه الديلمي يف  ـ 2
  .) روضة الفردوس (و ) املودة يف القرىب ( السيد علي اهلمداين يف  ـ 3
  .)كتاب األمسار ( ّالسيد حممد گ يسو دراز يف  ـ 4
  .)جواهر النفائس ( أمحد بن إبراهيم يف  ـ 5
  .)رياض الفضائل ( الواعظ اهلروي يف  ـ 6

  :وبلفظ 
  .»كان امسي يف الرسالة والنبوة وكان امسه يف اخلالفة والشجاعة « 

  :وجاء ذلك يف رواية 
  .)فرائد السمطني ( احلمويين يف 

  : التصريح بوصاية علي في الحديث  ـ 2
  :بلفظ  : 7وجاء التصريح بوصايته 

ّفأخرجين نبيا وأخرج عليا وصيا «  ّ«.  
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  :ومن رواته 
  .)مناقب أمري املؤمنني ( احلافظ ابن املغازيل يف 

  :وبلفظ 
  .»وكان يل النبوة ولعلي الوصية « 

  :ومن رواته 
  .)الترب املذاب ( عي يف ّأمحد بن حممد بن أمحد احلايف احلسيين الشاف

  : ّتعلم المالئكة وغيرها التسبيح من ذلك النور  ـ 3
ّلقــد دلــت مجلــة مــن ألفــاظ حــديث النــور علــى أن ذلــك النــور كــان يــسبح اهللا ويقدســه  ّ ّ

خلقــت أنــا وعلــي مــن نــور «  ) :جــة اــالس ( ففــي حــديث ابــن عبــد الــرب يف ، مطيعــا لــه 
  .»رش ّواحد يسبح اهللا تعاىل مينة الع

كنت أنا وعلي نورا بـني يـدي «  :عن سلمان ) املناقب ( يف حديث ابن املغازيل يف و
  .»ّاهللا عز وجل يسبح اهللا ذلك النور 

ّكنت أنا وعلي نورا عن ميني العرش يـسبح اهللا ذلـك النـور «  :يف آخر له عن أيب ذر و
  .»ّويقدسه 
نــورا بــني يــدي اهللا مطيعــا كنــت أنــا وعلــي «  ) :الفــردوس ( يف حــديث الــديلمي يف و

ّيسبح اهللا ويقدسه  ّ«.  
خلقـــت أنـــا وعلـــي مـــن نـــور واحـــد «  ) :الـــشفاء ( يف حـــديث ابـــن أســـبوع يف كتـــاب و

  .»ّيسبح اهللا على منت العرش 
ملـــا خلـــق اهللا تعـــاىل أبـــا البـــشر ونفـــخ فيـــه مـــن «  :يف حـــديث احلمـــويين عـــن أيب هريـــرة و

ّسة أشباح سجدا وركعا روحه التفت آدم مينة العرش ، فإذا نور مخ ّ«.  
 وغـريه مـن األنبيـاء وسـائر البـشر 7ّوعلى هذا ، فإن كل تقديس وتسبيح كـان مـن آدم 

ّمــن ســن ســنة حــسنة فلــه «   :6قولــه  ّ، فإنــه كــان اقتــداء مــا ، وعمــال بــسنتهما ، وقــد دل ّ
  أجرها وأجر من عمل ا إىل يوم 
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ّعلــى أن كــل مــا حــصل هلــم مــن األجــر » القيامــة   ، ألمــا 7 وعلــي 6كــان مثلــه ثابتــا للنــيب ّ
ّاللذان سنا هذه السنة احلسنة ، وتلك فضيلة بالغة ومرتبة رفيعة ال يناهلا أحد من العاملني ّ ّ.  

بعد أن ذكر أحاديث دالة علـى  ـ )شفاء األسقام ( قال السبكي يف الباب التاسع من 
ذين ( قـال اهللا تعـاىل والكتاب العزيز يدل علـى ذلـك أيـضا ،«  ـ حياة األنبياء َ وال تحـسبن ال ِ ـ  َ َ ْ َ َ

َقتلوا في سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند ربهـم يـرزقـون  ُ َُ ْ ْ َُ َ َِ َ ْ ِ ٌ ْ َْ َْ ً ِ ِِ ِ ِ  وإذا ثبـت ذلـك يف الـشهيد يثبـت يف )ُ
ّحق النيب صلى اهللا عليه وسلم بوجوه  ّ:  

 أعلـــى مــن رتبـــة إن هــذه رتبـــة شــريفة ، أعطيـــت للــشهيد كرامــة لـــه ، وال رتبــة: أحــدها 
األنبيــاء ، وال شــك أن حــال األنبيــاء أعلــى وأكمــل مــن حــال مجيــع الــشهداء ، فيــستحيل أن 
حيصل كمال للشهداء وال حيـصل لألنبيـاء ، ال سـيما هـذا الكمـال الـذي يوجـب زيـادة القـرب 

  .والزلفى والنعم واألنس بالعلي األعلى
ادهم وبذهلم أنفـسهم هللا تعـاىل إن هذه الرتبة حصلت للشهداء أجرا على جه: والثاين 

ّ، والنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم هــو الــذي ســن لنــا ذلــك ودعانــا إليــه وهــدانا لــه بــإذن اهللا تعــاىل  ّ ّ
ّقد قال صلى اهللا عليه وسلم  ووتوفيقه ، ّمـن سـن حـسنة فلـه أجرهـا وأجـر مـن عمـل ـا إىل  :ّ

ّقال صلى اهللا عليه وسلم  و.يوم القيامة كان له من األجر مثل أجـور مـن من دعا إىل هدى  :ّ
يتبعــه ال يــنقص ذلــك مــن أجــورهم شــيئا ، ومــن دعــا إىل ضــاللة كــان عليــه مــن اإلمث مثــل آثــام 

  . واألحاديث الصحيحة يف ذلك كثرية مشهورة.امن يتبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئ
ّفكـــل أجـــر حــــصل للـــشهيد حــــصل للنـــيب صـــلى اهللا عليــــه وســـلم مثلــــه ، واحليـــاة أجــــر  ّ ّ

ّحــصل للنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مثلهــا زيــادة علــى مالــه صــلى اهللا عليــه وســلم مــن األجــر في ّ ّ ّ
اخلـاص مــن نفـسه علــى هدايتـه للمهتــدي ، وعلـى مالــه مـن األجــور علـى حــسناته اخلاصـة مــن 
األعمــال واملعــارف واألحــوال الــيت ال تــصل مجيــع األمــة إىل عــرف نــشرها ، وال يبلغــون معاشــر 

  .عشرها
ّإن مجيع حسناتنا وأعمالنا الصاحلة وعبادات كل مسلم مسطر: ل وهكذا نقو ّ  
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ّيف صــحائف نبينــا صــلى اهللا عليــه وســلم زيــادة علــى مــا لــه مــن األجــر ، وحيــصل لــه صــلى اهللا  ّ ّ
ّعليه وسلم من األجور أضعاف مضاعفة ال حيـصرها إال اهللا تعـاىل ويقـصر العقـل عـن إدراكهـا 

ّقيامـة حيـصل لـه أجـر ويتجـدد لـشيخه يف اهلدايـة مثـل ذلـك ّ، فإن كل شـهيد وعامـل إىل يـوم ال
ّاألجــر ، ولــشيخ شــيخه مــثاله ، وللــشيخ الثالــث أربعــة وللرابــع مثانيــة ، وهكــذا يــضعف يف كــل  ّ
ّمرتبـــة األجـــور احلاصـــلة إىل أن تنتهـــي إىل النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، فـــإذا فرضـــت املراتـــب  ّ

ّعـــشرة بعـــد النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كـــ ان للنـــيب مـــن األجـــر ألـــف وأربعـــة وعـــشرون ، فـــإذا ّ
ّاهتــدى بالعاشــر حــادي عــشر صــار أجــر النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ألفــني ومثانيــة وأربعــني ،  ّ
ّوهكــذا كلمــا ازداد واحــد يتــضاعف مــا قبلــه أبــدا إىل يــوم القيمــة ، وهــذا أمــر ال حيــصره إال اهللا 

خـذ مـع كثـرة الـصحابة وكثـرة التـابعني وكثـرة تعاىل ويقصر العقل عن كنه حقيقته ، فكيـف إذا أ
ّاملــسلمني يف كــل عــصر ، فكــل واحــد مــن الــصحابة حيــصل لــه بعــدد األجــور الــيت يرتتــب علــى 
ّفعلــه إىل يــوم القيامــة ، وكــل مــا حيــصل جلميــع الــصحابة حاصــل جبملتــه للنــيب صــلى اهللا عليــه  ّ

اد اخللـف ازداد أجـر الـسلف ّوسلم ، وذا يظهر رجحان السلف على اخللف ، فإنه كلما ازد
ومــن تأمــل هــذا املعــىن ورزق التوفيــق ، انبعثــت مهتــه إىل  .ويتــضاعف بــالطريق الــذي نبهنــا عليــه

ـــدوام ، ويكـــف عـــن  ـــيم ورغـــب يف النـــشر ليتـــضاعف أجـــره يف حياتـــه وبعـــد موتـــه علـــى ال ّالتعل
الـيت ذكرناهـا إحداث البدع واملظـامل مـن املكـوس وغريهـا ، فإـا يـضاعف عليـه وزرهـا بـالطريق 

مـــا دام يعمـــل ـــا ، فيتأمـــل املـــسلم هـــذا املعـــىن وســـعادة اهلـــادي إىل اخلـــري وشـــقاوة الـــداعي إىل 
  .»الشر 

 يف ذلك النور ، فإنه حيصل له من األجر 6 مع النيب 7ّفلما كان علي .  ..وعلى هذا
  .ما حيصل له ، وتلك منقبة عظيمة يقصر العقل عن إدراك شأا

ّألفــاظ احلــديث التــصريح بــتعلم املالئكــة التــسبيح هللا عــز وجــل مــن ولقــد جــاء يف بعــض 
  ّرواه سعيد الدين حممد بن مسعود الكازروين حيث ن ذلك النور ، ومم
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ّعــن ابــن عبــاس عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه قــال « : روى  كنــت نــورا بــني يــدي اهللا  :ّ
 ذلـك النـور فتـسبح املالئكـة بتـسبيحه ّتعاىل قبل أن خيلق اهللا آدم عز وجل بألفي عـام ، يـسبح

ّ، فلمــا خلــق اهللا تعــاىل آدم ألقــى ذلــك النــور يف صــلبه فقــال صــلى اهللا عليــه وســلم  فــأهبطين : ّ
اهللا تعــاىل إىل األرض يف صــلب آدم وجعلــين يف صــلب نــوح وقــذفين يف صــلب إبــراهيم ، مث مل 

أخرجين بني أبوي مل يلتقيا علـى يزل تعاىل ينقلين من األصالب الكرمية واألرحام الطاهرة حىت 
  .)1(» سفاح قط 

«  :عــن ابــن عبــاس عــن النــيب أنــه قــال « : رواه الــديار بكــري بــاختالف يــسري ، قــال و
ّكنــت نــورا بــني يــدي اهللا قبــل أن خيلــق اهللا عــز وجــل آدم بــألفي عــام ، يــسبح اهللا ذلــك النــور 

لنــور يف صــلبه ، فقــال رســول اهللا ّوتــسبح املالئكــة بتــسبيحه ، فلمــا خلــق اهللا آدم ألقــى ذلــك ا
ّصــلى اهللا عليـــه وســلم  فـــأهبطين اهللا إىل األرض يف صـــلب آدم ، وجعلــين يف صـــلب نـــوح يف : ّ

الــــسفينة ، وقــــذف يب يف النــــار يف صــــلب إبــــراهيم ، مث مل يــــزل ينقلــــين مــــن األصــــالب الكرميــــة 
  .)2(» واألرحام الطاهرة ، حىت أخرجين من أبوي ، مل يلتقيا على سفاح قط 

ومع هذه الفضيلة احلاصلة لعلي كيف يقدم عليه من مل حتصل له ، بل لـه سـابقة كفـر 
  !؟قبل إسالمه

  : لو ال الخمسة لما خلق آدم  ـ 4
  : قوله تعاىل آلدم  الذي رواه احلمويين] األشباح [ لقد جاء يف حديث 

مساء هؤالء مخسة من ولدك ، لوالهم ما خلقتك ، هؤالء مخسة شققت هلم مخسة أ« 
مـــن أمســـائى ، لـــوالهم مـــا خلقـــت اجلنـــة وال النـــار ، وال العـــرش وال الكرســـي ، وال الـــسماء وال 

  ّاألرض ، وال اإلنس وال اجلن ، فأنا احملمود وهذا حممد ، وأنا العايل 
__________________  

  .خمطوط ـ املنتقى من سرية املصطفى) 1(
  .21 / 1تاريخ اخلميس ) 2(
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فــاطر وهــذه فاطمــة ، وأنــا ذو اإلحــسان وهــذا احلــسن ، وأنــا احملــسن وهــذا هــذا علــي ، وأنــا الو
ّاحلــسني آليــت بعــزيت أنــه ال يــأتيين أحــد مبثقــال حبــة مــن خــردل مــن بغــض أحــدهم إال أدخلتــه  ّ

ّيــا آدم هــؤالء صــفويت ــم أجنــيهم وــم أهلكهــم ، فــإذا كــان لــك إيل حاجــة . نــاري وال أبــايل
  .)1(» ّفبهؤالء توسل 

ّابــن املغــازيل توســل آدم باخلمــسة عــن ســعيد بــن جبــري ، والــسيوطي عــن ابــن وقــد روى 
 (: النجار ، والبدخشاين عن ابن النجار والدار قطين ، كالمها عن ابن عباس يف قوله تعـاىل 

ه كلمـــات فتـــاب عليـــه  ِفـتـلقـــى آدم مـــن رب َِْ ََ ََ َ ٍَ ِ َ ــ َـ ْ ِ ُ  ّ عـــن جعفـــر بـــن حممـــد )3( ، وكـــذا الـــصفوري )2( )َ
  .)4(، وأرسله النطنزي إرسال املسلم  7الصادق 

  !.؟ّ هذا الشأن كيف يقدم عليه احد7وإذا كان لعلي 

  : علي أفضل من آدم  ـ 5
ّإن حــديث النــور يفيــد تقــدم نــور النــيب وعلــي عليهمــا الــصالة والــسالم علــى خلــق آدم 

  :بزمن طويل ، ففي بعض ألفاظه بأربعة عشر ألف عام ، ورواه مجاعة منهم 
  عبد اهللا بن أمحد 

  وابن مردويه 
  وابن املغازيل 

  والديلمي 
  والعاصمي

__________________  
  .وقد تقدم ـ فرائد السمطني) 1(
  .خمطوط ـ  ومفتاح النجا60 / 1أنظر الدر املنثور ) 2(
  .230 / 2نزهة االس ) 3(
  .خمطوط ، وقد تقدم نص احلديث عن ابن عباس ـ اخلصائص العلوية) 4(
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  لنطنزي وا
  والديلمي 

  واخلوارزمي 
  وابن عساكر 
  . ..واحملب الطربي

  .أربعون ألف عام ، كما يف رواية الكنجي عن ابن عساكر واخلطيب: ويف بعضها 
 ، فهـو االمـام بعـد 6ّأفـضل مـن آدم وغـريه مـن األنبيـاء عـدا النـيب حممـد  ـ اذن ـ فعلـي

  .النيب
بــار الــواردة عــن ابــن حنبــل والثعلــيب وابــن فهــذه األخ« : ولــنعم مــا قــال ابــن بطريــق هنــا 

املغــازيل والــديلمي تــصرح بلفــظ اخلالفــة بــال ارتيــاب ، فلينظــر يف ذلــك ففيــه كفايــة ومقنــع ملــن 
تأمله بعني اإلنصاف ، فمـا بعـد بيـان اخلالفـة بيـان مللـتمس وال منـار ملقتـبس وال دليـل يـستفاد 

  .وال علم يستزاد
تعــاىل قبـل أن خيلــق اهللا تعــاىل آدم بأربعــة عــشر ألــف  نــورا بــني يــدي اهللا 7مث كونـه معــه 

  .)1(» عام يسبحان اهللا تعاىل ، ما ال يقدر أحد أن يدعي فيه مماثلة أو مداخلة 
ملـا رمـاه  ـ  من األنبياء فـضال عـن غـريهم7ولو ال داللة هذا احلديث على أفضلية علي 

  .. .بالوضع)  الكابلي (و )  ابن روزان (و ) ابن اجلوزي ( 
  !.؟ أليس ألنه أفضل اخلالئق كلهم أمجعني؟وملا ذا خلق اهللا تعاىل نوره قبل غريه

ّوإذا دل تقدم النيب   يف اخللق على أفضلية ، دل على أن عليا كذلك أيضا ، لوحـدة 6ّ
  .النور الذي خلقا منه

__________________  
  .45العمدة ) 1(
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 متحققـــة ملوالنـــا أمـــري 6ة للنـــيب وذلـــك كلـــه يقتـــضي أن تكـــون مجيـــع الكلمـــات املتحققـــ
 أيــــضا ، ولكــــي نــــدلل علــــى هــــذا أكثــــر مــــن ذي قبــــل ننقــــل كلمــــات بعــــض كبــــار 7املــــؤمنني 

  .علمائهم ضمن الوجوه اآلتية

  تباهي العصور بالنبي وعلي  ـ 6
[  يف 6ّقــال االمــام الــشيخ أبــو عبــد اهللا حممــد بــن ســعيد البوصــريي يف مــدح رســول اهللا 

  ] :القصيدة اهلمزية 
  ّ أنــــــــــــــت مــــــــــــــصباح كــــــــــــــل فــــــــــــــضل فمــــــــــــــا«

  
ـــــــــــن ضـــــــــــــوئك األضـــــــــــــواء      »ّيـــــــــــــصدر إال عــ

  

  :وقال احلافظ ابن حجر املكي يف شرحه 
أي ســراج ] مــصباح [ أيهــا العلــم واملفــرد الــذي ال تــساوى ، بــل وال تــداىن ] أنـت [ « 

ً وسـراجا منيـرا (فهو مقتبس مـن قولـه تعـاىل  ُِ ً ِ اسـم موضـوع السـتغراق أفـراد املنكـر ] كـل  [ )َ
ــردا (: ّاملــضاف اليــه كمــا هنــا واملعــرف امــوع ، حنــو  ة فـ ــوم اْلقيام ــه يـ ً وكلهــم آتي ْ َْ ِ ِ ــِ َ ْ ََ ِ ُ   وأجــزاء )َُ

ار ( املفرد املعرف حنو ٍ يطبع اهللا على كـل قـلـب متكبر جب ـ ََ ُ ُ َ ٍَ ـ َ ِ ْ َْ  ُ َ  بإضـافة القلـب إىل متكـرب ، أي )ُ
، مث إن مل يكــن نعتــا لنكــرة وال توكيــدا علــى كــل أجزائــه ، وقــراءة التنــوين لعمــوم أفــراد القلــوب 

ه (: ملعرفــة بــأن تالهــا العامــل كمــا هنــا جــازت اإلضــافة كمــا هنــا وقطعهــا حنــو  ُ وكال ضــربنا ل َــ ْ َ ََ  ُــ
َاألمثال  َْ ْ(.  

ٍ وكل شيء ( واعلم أا حيث أضيفت ملنكـر وجـب يف ضـمريها مراعـاة معناهـا ، حنـو ْ َـ  َُـ
ي الزبــر  وه ف ِفـعل ُ ِـــ ُ ُــ َ َكـــل ضــامر يـــأتين َ علـــى (  و)َ ِْ َ ٍ ِ   أو ملعـــرف جــاز مراعـــاة لفظهــا يف االفـــراد )ُ

َ كل يـعمل على شاكلته وكل أتـوه داخرين ( والتذكري ، ومراعاة ملعناها ، وكذا إذا قطعت حنو ِ ِـ ُ ْ َََ  ُ َُ ِ َِِ َ ُ َ ْ
ّ وأــا حيــث وقعــت يف حيــز النفــي بــأن ســبقتها أداتــه أو فعــل منفــي حنــو مــا جــاء كــل القــوم )

ّراهم مل أجد ، مل يتوجه النفـي إال لـسلب مشوهلـا ، فـنفهم إثبـات الفعـل لـبعض األفـراد وكل الد
  ما مل يدل الدليل على خالفه ،
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ٍ واهللا ال يحب كل مختـال فخور ( حنو ُـ َ ٍ ْ ُ ُ ُـ  ِـ ُ  مفهومـه إثبـات احملبـة ألحـد الوصـفني لكـن ال نظـر )َ
ّكقولـه صـلى ا ّ وقـع النفـي يف حيزهـإليه ، لإلمجاع على حترمي االحتيال والفخر مطلقـا ، وحيـث

  .، توجه النفي إىل كل فرد فردن ّكل ذلك مل يك :ّاهللا عليه وسلم يف خرب ذي اليدين 
كــذا ذكــره البيــانيون وامنــا ســقت هــذا مجيعــه هنــا ألنــه لنفاســته وكثــرة االحتيــاج إليــه ممــا 

ّليفـة األكـرب املمـد وكمال برز لغـريك يف الوجـود ، ألنـك اخل] فضل [ ينبغي أن يستفاد وحيفظ 
لـو كـان موسـى  :خرب  و.آدم فمن دونه حتت لوائي :يف خرب ح ّلكل موجود ، وشاهده ما ص

  .إن ابراهيم قال إمنا كنت خليال من وراء وراء :خرب  و.ّحيا ما وسعه إال اتباعي
 ّوآثر التشبيه بالسراج على القمرين ألنه يقتبس منه األنوار بـسهولة وختلفـه فروعـه فتبقـى

ّبعده ، ووجه التشبيه أن نوره صلى اهللا عليه وسلم يظهر األشياء املعنوية كنور البـصائر ، ونـور  ّ
السراج يظهر احملسوسة كنور البـصر ، وال ريـب أن احملـسوس أظهـر مـن املعقـول مـن حيـث هـو 

ّمعقول ، فلذا شبه نوره صلى اهللا عليه وسلم لكونه معقوال بنور السراج لكونـه حمـسوسا ، فـ ّ ال ّ
ّينـايف ذلـك أن الـسراج دونـه صـلى اهللا عليـه وسـلم بـل ال نـسبة ، وميكـن أن يكـون مـن التـشبيه  ّ

ُفمن يخلق كمن ال يخلق َ أ(املقلوب كما يف قوله تعاىل  ُُ ُْ َْ ْ َ َْ ََ َ(.  
وإذا تقـــرر أن كمـــاالت غـــريه املـــشبهة باألضـــواء مـــستمدة مـــن كمالـــه الـــذي هـــو الـــضوء 

أي يــربز يف الوجــود ضــوء ينــشأ عــن ضــوء أحــد ] در مــا يــص[ بــسبب ذلــك ] ف [ األعلــى 
الــذي أكرمــك ] عــن ضــوئك [ ضــوئك ، فأنــت املخــصوص بأنــك الــذي يــربز ] ّإال [ مطلقــا 

كلهــا مــن اآليـــات واملعجــزات وســائر املزايـــا والكرامــات ، وان تــأخر وجـــودك ] األضــواء [ اهللا 
  .يع املخلوقات ، ألن نور نبوتك متقدم عليهم بل وعلى مج:عن مجيع األنبياء 
يــا رســول اهللا ، أخــربين عــن أول  2حــديث عبــد الــرزاق بــسنده عــن جــابر  :وشــاهده 

  يا جابر ، إن اهللا تعاىل خلق : قال . شيء خلق اهللا قبل األشياء



 211 ..............................................................................داللة حديث النور 

قبــل األشــياء نــور نبيــك مــن نــوره ، فجعــل ذلــك النــور يــدور بالقــدرة حيــث شــاء اهللا تعــاىل ومل 
لــم وال جنــة وال نــار وال ملــك وال مســاء وال أرض وال مشــس يكــن يف ذلــك الوقــت لــوح ، وال ق

ّوال قمر وال جين وال إنسي ، فلما أراد اهللا تعـاىل أن خيلـق اخللـق قـسم ذلـك النـور أربعـة أجـزاء 
ّ، فخلق من اجلزء األول القلم ، ومن الثاين اللوح ، ومن الثالـث العـرش ، مث قـسم اجلـزء الرابـع 

ل الـسموات ، ومـن الثـاين األرضـني ، ومـن الثالـث اجلنـة والنـار ، أربعة أجزاء ، فخلـق مـن األو
ّمث قسم الرابع أربعة أجزاء فخلـق مـن األول نـور أبـصار املـؤمنني ، ومـن الثـاين نـور قلـوم وهـي 

ّال اهللا حممد رسول اهللا احلديثاملعرفة باهللا ، ومن الثالث نورا يشهد هلم وهو التوحيد ال إله إ ّ.  
إن املـاء مل خيلـق قبلـه  : وجاء بأسـانيد متعـددة .ما خلق اهللا القلمأول  :حديث ح وص

  .شيء
 ، ألن األولية يف غريه نسبية وفيـه حقيقيـة ، فـال 7وال ينافيان ما يف األول يف نور نبينا 

كنـت نــورا بـني يـدي ريب قبــل خلـق آدم بأربعـة عــشر  :يف حـديث عـن ابــن القطـان  و.تعـارض
ق اهللا تعـاىل آدم جعـل ذلـك النـور يف ظهـره وكـان يلمـع يف جبينـه ملا خلـ :يف اخلرب  و.ألف عام

  .»احلديث . فيغلب على سائر نوره
  .)الفتوحات األمحدية يف شرح اهلمزية ( ومبثله قال الشيخ سليمان مجل يف 

  .فتقدم اآلخرين عليه قبيح غري جائز.  ..ّ يف كل ما ذكر7وكذلك علي : قلت 
  :وقال البوصريي 

  العـــــــــــــــــصور وتـــــــــــــــــسموتتبـــــــــــــــــاهى بـــــــــــــــــك « 

  
  »بــــــــــــــــــــــك عليـــــــــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــــــــدها عليـــــــــــــــــــــــاء   

  

  :قال ابن حجر بشرحه 
أي بوجودك العصور ، أي األزمنة الطويلة مـن لـدن ] بك [ أي تتفاخر ] تتباهى [ « 

  ّآدم إىل يوم القيامة وما بعده ، فكل عصر يفتخر على العصر الذي قبله
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كـن أعظمهـا افتخـارا عـصر بـروزك لوجودك فيه بكمال أعلى ممـا قبلـه ولـو يف ضـمن آبائـك ، ل
إىل هذا العامل ، مث عصر نشأتك ، مث عـصر رضـاعك ، فـشق بطنـك ، فتعبـدك حبـراء وغـريه ، 
ّمث عصر نبوتك ، مث عصر رسالتك ، مث عصر هجرتك ، مث عصر جهادك ، مث عصر سـراياك 

 ، وبعوثك ، مث عـصر فتوحـك ، مث عـصر دخـول النـاس يف ديـن اهللا أفواجـا ، مث عـصر حجـك
ال تـــزال  :احلـــديث املـــشهور ه مث عـــصر أتباعـــك علـــى تفـــاوم إىل يـــوم القيامـــة ، كمـــا دل عليـــ

  .طائفة من أميت إخل
ّفمزايــاه تتزايــد يف كــل عــصر مــن أعــصار حياتــه صــلى اهللا عليــه وســلم علــى مــا قبلــه ،  ّ ّ
وحبسب ذلك يكون افتخار ذلـك العـصر علـى غـريه ، وكـذلك عـصور أتباعـه يتفـاوت مـراتبهم 

مزايــاهم املــستمدة مــن مزايــاه وأعمــاهلم املتــضاعفة لــه تــضاعفا يفــوق احلــصر ، ألن كــل عامــل و
ّمتضاعف له صلى اهللا عليه وسلم حبسب عمله ، وكذلك كل واسطة بينه وبينـه ، ألنـه الـدال  ّ ّ
ّللكل ، ومن دل على خري فله مثل أجر فاعله ، فكل فاعل بكـل حـال يتـضاعف لـه حبـسب  ّ

ّويتـضاعف للنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم حبـسب تـضاعف اجلميـع ، وهـذا تضاعف مـن بعـده ،  ّ
شـــيء يقـــصر عـــن إدراك كنهـــه العقـــل ، مث عـــصر مقامـــه احملمـــود وشـــفاعته العظمـــى يف فـــصل 
القضاء ، مث بقية شفاعاته ، مث عصر حوضه ، مث عـصر وسـيلته الـيت يعطاهـا يف اجلنـة ، ممـا ال 

  .تدرك غايته وال حتد ايته
لعــصور تفتخــر بــه حبــسب مــا يقــع فيهــا مــن كمالــه ، ألن األزمنــة واألمكنــة ّفكــل هــذه ا

: ّتتـشرف بـشرف مـن كــان فيهـا ، ومـا يكــون فيهـا مـن املزايـا والكمــاالت ، ولـذا قـال بعــضهم 
ّإن ليلــة مولــده صــلى اهللا عليــه وســلم أفــضل مــن ليلــة القــدر ، وهــو صــحيح لــو ال الــنص علــى  ّ

  .صياته فتفضيلها إمنا هو ألجله أيضاخالفه ، على أن ليلة القدر من خصو
أى بتلبــسها ] بـك [ أي تعلــو وترتفـع مــن مسـوت ومسيــت كعلـوت وعليــت ] وتـسمو [ 
أي أعلـى ] علياء [ يف الزمان والعلو مرتبة أخرى ] بعدها [ تأنيث أعلى ] علياء [ بك مرتبة 

  .منها
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أعلى منها ما بعدها لك يف كل عصر من العصور املذكورة مرتبة أعلى مما قبلها و: أي 
ِـ وقـل رب زدني (وهكذا إىل ما ال اية له منهـا ، ودليـل تفـاوت مراتبـه كمـا ذكـر قولـه تعـاىل  ْ ِ  َ َْ ُ

ًعلما  ْ ّقولـه صـلى اهللا عليـه  و وال شك أن علومه ومعارفه متزايدة متفاوتة إىل ما ال ايـة لـه ،)ِ
  .إنه ليغان على قليب فأستغفر اهللا ّوسلم

هــذا غــني أنــوار ال غــني أغيــار ، أي ألنــه : قطــب أبــو احلــسن الــشاذيل قــال العــارف ال
ّصــلى اهللا عليــه وســلم كــان دائــم الرتقــي ، فكــان كلمــا توالــت أنــوار العلــوم واملعــارف علــى قلبــه  ّ
ارتقى إىل مرتبة أعلى مما هو فيه ، ورأى أن ما قبلها دوا ، فيستغفر اهللا تواضـعا وطلبـا لتزايـد 

  .كماله
وتـسمو إىل آخـره ، مـن املـدح مـا ال خيفـى عظـيم وقعـه ، ألنـه جعـل : نـاظم ويف قـول ال

تلك املراتب هي اليت تسمو وترتفع ا ومل جير على ما هو املتبادر أنه الـذي يـسمو ويرتفـع ـا 
، ملا هـو احلـق أنـه تعـاىل خلقـه يف عـامل األمـر علـى أكمـل كمـال ميكـن أن يوجـد ملخلـوق ، مث 

ّتــدرجا يف تلــك املراتــب ، فتتــشرب بــه ال يتــشرف هــو ــا ملــا علمــت أنــه أبــرزه يف عــامل اخللــق م
  .»فتأمل ذلك فإنه مهم دقيق غفل عنه الشارح . كامل قبلها

  .)الفتوحات األمحدية ( ومبثله قال صاحب 
وملــا كــان علــي : قلــت 

ّ
فــإن األعــصار مفتخــرة بــسيدنا .  .. يف مجيــع مراحلــه6 معــه 7

ا ثبت للنيب ثبت له كذلك ، وأين هذا الفضل لغـريه مـن أصـحاب ّأمري املؤمنني أيضا ، وكل م
  . ..!رسول اهللا كفالن وفالن
  :قال البوصريي 

  لـــــــــــــــــــــك ذات العلــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــغ« 

  
  »يـــــــــــــــــــــــــــــب ومنهـــــــــــــــــــــــــــــا آلدم األمســـــــــــــــــــــــــــــاء   

  

  :وقال ابن حجر يف شرحه 
  مبتدأ مؤخر مجع اسم ، وهو هنا ما دل على معىن فيشمل الفعل] األمساء [ « 
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ّا ، واحتـــاج النـــاظم إىل هـــذا التفـــضيل مـــع العلـــم بـــه ممـــا قبلـــه ، ألن آدم ميـــزه اهللا واحلـــرف أيـــض
تعاىل عن املالئكة بالعلوم اليت علمها اهللا تعاىل لـه ، وكانـت سـببا ألمـرهم بالـسجود واخلـضوع 

ِتجعـل فيهـا مـن يـفـسد فيهـا َ أ(له بعد اسـتعالئهم عليـه بذمـه ومـدحهم بقـوهلم  ِ ُِ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ  إىل آخـره ، )َ
ا يتـــوهم أن هـــذه املرتبـــة البـــاهرة مل حتـــصل لنبينـــا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، إذ قـــد يوجـــد يف  ّفرمب ّ ّ ـــ ّ

  .املفضول ما ليس ذلك يف الفاضل
ّفــرد ذلــك التــوهم ببيــان آدم  ّ مل حيــصل لــه مــن العلــوم إال جمــرد العلــم بأمسائهــا ، وأن 7ّ ّ

ّاحلاصل لنبينا صلى اهللا عليه وسلم حبقائقها ومسمياا ، ّ وال ريب أن العلـم ـذا أعلـى وأجـل ّ
مــن العلــم مبجــرد أمسائهــا ، ألــا إمنــا يــؤتى ــا لتبيــني املــسميات فهــي املقــصودة بالــذات وتلــك 

ّ إمنا هو خلق نبينا صـلى 7بالوسيلة وشتان ما بينهما ، ونظري ذلك أن املقصود من خلق آدم 
  .ّاهللا عليه وسلم من صلبه

إمنــا : م بطريــق الوســيلة ، ومــن مث قــال بعــض احملققــني فهــو املقــصود بطريــق الــذات وآد
ّسجد املالئكة ألجل نور حممد صلى اهللا عليه وسلم يف جبينه  ّ ّ«.  

ـــا : قلـــت   يف ذلـــك النـــور مبقتـــضى األحاديـــث املـــذكورة ، 6ّ كـــان مـــع حممـــد 7ّإن علي
ه ، مـا عـدا ّوهـذا يـستلزم أفـضليته مـن غـري.  ..فاملالئكة إذا سجدت للنور الـذي كانـا معـا منـه

  .النيب بال ريب وشك

  البوصيري وقصيدته الهمزية
ومـــن املناســـب أن ننقـــل هنـــا كلمـــة ابـــن حجـــر والـــشيخ ســـليمان بالنـــسبة إىل القـــصيدة 

  :قال ابن حجر ما ملخصه .  ..اهلمزية وناظمها
ّوأمجـــع مـــا حوتـــه قـــصيدة مـــن مـــآثره صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وخصائـــصه ومعجزاتـــه ، «  ّ

صــوغ التــرب األمحــر ، ونظمــه [ ليــه منظومــة مــن بــدائع كماالتــه مــا صــاغه وأفــصح مــا أشــارت إ
  نظم الدرر واجلوهر ، الشيخ االمام العارف الكامل اهلمام املتفنن



 215 ..............................................................................داللة حديث النور 

احملقق البليغ األديب املدقق ، إمام الشعراء وأشـعر العلمـاء وأبلـغ الفـصحاء وأفـصح احلكمـاء ، 
بـن محـاد بـن حمـسن بـن عبـد اهللا بـن صـهناج ّـالشيخ شرف الدين أبـو عبـد اهللا حممد بـن سـعيد 

بــن هــالل الـــصهناجي ، كــان أحـــد أبويــه مــن بوصـــري الــصعيد ، واآلخـــر مــن دالص ، فركبـــت 
  .الدالصريي ، مث اشتهر بالبوصريي: النسبة منهما فقيل 

االمام أبو حيـان ، واالمـام اليعمـري ، وأبـو الفـتح ابـن سـيد النـاس ، وحمقـق : أخذ عنه 
ّوكان من عجائـب الـدهر يف الـنظم والنثـر ، ولـو مل يكـن لـه إال . اعة وغريهمعصره العز بن مج

ـــقــصيدته املـــشهورة بــالربدة ، الـــيت تــسبب نظمهـــا عــن وقـــوع فــاجل بـــه أعــىي األطبـــاء ، ففكر يف  ّ
ّإعمال قصيدة يتشفع ا إليه صلى اهللا عليه وسلم ، وبه إىل ربه ، فأنشأها فرآه ماسـحا بيـده  ّ ّ

 وقــد ازدادت شــهرا إىل أن صــارت ؟وقتــه ، لكفـاه ذلــك شــرفا وتقــدما ، كيـفالكرميـة فعــويف ل
مـن قـصيدته اهلمزيـة املـشهورة الغذبـة األلفـاظ ] الناس يتدارسوا يف البيوت واملساجد كالقرآن 

ـــة املبـــاين ، العجيبـــة األوضـــاع البديعـــة املعـــاين ، العدميـــة النظـــري ، البديعـــة التحريـــر ، إذ مل  اجلزل
لى منواهلا ، وال وصل إىل حسنها وكماهلا ، حىت االمام الربهـان القرياطـي املولـود ينسج أحد ع

ّ ، فإنه مع جاللتـه وتـضلعه يف العلـوم النقليـة والعقليـة ، وتقدمـه 782 واملتوىف سنة 726سنة  ّ
على أهل عصره يف العلوم العربية واألديبـة ، ال سـيما علـم البالغـة ونقـد الـشعر واتقـان الـصنعة 

ّز حلــوه مــن مــره ، وايتــه مــن بدايتــه ، أراد أن حياكيهــا ففاتــه الــسبب وانقطعــت بــه احليــل ومتييــ
عن أن يبلغ من معارضتها أدىن أرب ، وذلك لطالوة نظمها وحالوة رمسها ، وبالغة مجعها ، 
وبراعه صنعها ، وامتالء اخلافقني بأنوار مجاهلا وإدحاض دعاوي أهـل الكتـابني برباهـني جالهلـا 

 دون نظائرهـــا اآلخـــذة بأزمـــة العقـــول ، واجلامعـــة بـــني املعقـــول واملنقـــول واحلاويـــة ألكثـــر ، فهـــي
املعجــزات ، واحلاكيــة للــشمائل الكرميــة علــى ســنن قطــع أعنــاق أفكــار الــشعراء عــن أن تــشرئب 

  .إىل حماكات تلك احملكيات الساملة من عيوب الشعر
  إىل شرح جامع ،حتتاج  ـ وإن شرحت وتعاورا األفكار وخدمت ـ لكنها
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  .»فاستخرت اهللا تعاىل يف شرح ذلك 
  :وقال الشيخ سليمان 

ّومــن أبلــغ مــا مــدح بــه صــلى اهللا عليــه وســلم مــن الــنظم الرائــق البــديع ، وأحــسن مــا «  ّ
كشف عن كثري من مشائله من الوزن الفائق املنيـع ، مـا صـاغه صـوغ التـرب األمحـر ونظمـه نظـم 

لعـــارف الكامــــل اهلمـــام احملقـــق البليـــغ األديـــب احملقـــق ، إمــــام الـــشيخ اإلمـــام ا: الـــدر واجلـــوهر 
الشعراء وأشعر العلماء ، وبليغ الفصحاء وأفصح احلكمـاء ، الـشيخ شـرف الـدين أبـو عبـد اهللا 
ّــحممد بــن ســعيد البوصــريي ، مــن قــصيدته اهلمزيــة املــشهورة ، العذبــة األلفــاظ اجلزلــة املعــاين ، 

 ، البديعة التحرير ، إذ مل ينـسج علـى منواهلـا ، وال وصـل إىل النجيبة األوضاع ، العدمية النظري
  .حسنها وكماهلا أحد

وقـــد شـــرحت شـــروحا كثـــرية ، فقـــد شـــرحها االمـــام اجلـــوجري بـــشرحني ، وشـــرحها ابـــن 
قطيع املالكي ، والشمس الدجلي ، والشيخ أبو الفضل املـالكي ، والـشيخ أمحـد بـن عبـد احلـق 

 الــسيد مــصطفى البكــري الــصديقي ، والــشيخ الفاضــل فريــد الــسنباطي ، والعــارف بــاهللا تعــاىل
عــصره االمــام ابــن حجــر اهليتمــي املكــي ، وشــرحه أحــسن شــروحها وأنفعهــا ، لكــن رأيــت فيــه 
طــوال تتقاصــر عنــه اهلمــم القاصــرة ، فأحببــت أن ألــتقط منــه بعــض عبــارات مــن تقريــر شــيخنا 

  .»احلنفي ، ومسيتها الفتوحات األمحدية باملنح احملمدية 

  ّكل ما للنبي من الفضل فهو ثابت لعلي  ـ 7
  ) :الربدة ( وقال البوصريي يف 

  ّوكـــــــــــل آي أتـــــــــــى الرســـــــــــل الكـــــــــــرام ـــــــــــا« 

  
  .»ّفإمنــــــــــــــا اتـــــــــــــــصلت مـــــــــــــــن نـــــــــــــــوره ـــــــــــــــم   

  

  ) :تاج الدرة يف شرح الربدة ( قال بدر الدين حممود بن أمحد بن مصطفى الرومي يف 
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 إىل أقــــوامهم ، :اء ــــا املرســــلون ّوكــــل معجــــزة مــــن املعجــــزات الــــيت جــــ: يقــــول « 
وسائر اآليات الدالة علـى كمـال فـضلهم وصـدق مقـاهلم مـن العلـم واحلكمـة فـيهم ، فـإم مـا 
ّاتــصلت ــم ومــا وصــلت إلــيهم إال مــن نــوره الــذي هــو أول كــل نــور ومبــدؤه صــلى اهللا عليــه  ّ

  .أول ما خلق اهللا نوري  :7لقوله  ّوسلم
ّ كلهم خملوقون من نور واحد ، وهـو نـور نبينـا صـلى :وال شك أن األنبياء والرسل 

  .»ّاهللا عليه وسلم ، فأنوارهم شعب منه وفروع له ، وهو نور األنوار ومشس األقمار 
  :ّوقال عصام الدين إبراهيم بن حممد األسفراييين يف شرحه 

د نـــور العـــرش : واحلاصــل «  ّــإن أنـــوار ســائر الرســـل أثــر مـــن آثــار نـــوره ، فمــن نـــور حمم
الكرســي ، ونــور الــشمس والقمــر ، وأنــوار مجيــع األنبيــاء ، وأنــوار الــصحابة والتــابعني ، وأنــوار و

  .»املسلمني واملسلمات 
 ، الحتاد نـوره ونـور النـيب 7إن مجيع هذه األوصاف واملدائح الكرمية ثابتة لعلي : قلت 

وـذا يظهـر بطـالن .  ..شـريكه فيهـا ومثيلـه ـ إذن ـ  ، وكومـا معـا يف اخللـق والتقـدم ، فهـو6
  . ..ّتقدم أحد عليه

  :وقال البوصريي 
  فإنــــــــــــه مشــــــــــــس فـــــــــــــضل هــــــــــــم كواكبهـــــــــــــا« 

  
  »يظهــــــــــــــرن أنوارهــــــــــــــا للنــــــــــــــاس يف الظلــــــــــــــم   

  

  :قال الرومي بشرحه ما ملخصه 
ّإمنا اتصلت تلك اآليات الباهرات م من نوره صلى اهللا عليـه وسـلم ، ألنـه : يقول «  ّ ّ

 كــانوا مظــاهر نــوره ومحلــة ســره علــى :س كافــة ، والرســل مشــس فــضل اهللا تعــاىل ورمحــة للنــا
درجــات اســتعدادام ومراتــب قابليــام ، يظهــرون أنــوار حقائقــه وأســرار دقائقــه ألقــوامهم قرنــا 
بعــد قــرن ، بــدعوم إيــاهم إىل تــصديقه واإلقــرار مبجيئــه ، كمــا أن القمــر يظهــر نــور الــشمس 

 نـوره مـستفادا مـن الـشمس ، فـإذا طلعـت مل يبـق وحيكيه عند طلوعه يف الليايل املظلمة ليكـون
  .»ويف هذا البيت من حسن االستعارة ما ال خيفى . له ظهور وال أثر نوره
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  :وقال العصام 
 مثل الشمس وسائر األنبيـاء مثـل الكواكـب ، وكـأن أنـورهم يـتألأل 7إنه : واحلاصل « 

  .ا تالشت أنواره7حني كان العامل يف الظلمات ، فلما ظهر نوره 
إن الرسل إمنا كان ينفـع ديـنهم مـا مل يظهـر دينـه ، فلمـا أظهـره اهللا : والغرض من ذلك 

  .»نسخ هذا الدين سائر األديان السالفة وامللل املاضية كلها 
  :وقال البوصريي 

د ســـــــــــــــــيد الكـــــــــــــــــونني والثقلـــــــــــــــــني«    ّـــــــــــــــــحمم

  
  .»الفــــــــــريقني مــــــــــن عــــــــــرب ومــــــــــن عجــــــــــم و  

  

  :قال الرومي ما ملخصه 
د صـــلى ا«  ّحمم ّهللا عليـــه وســـلم ســـيد علـــى اإلطـــالق يف الوجـــودين وأشـــرف العـــاملني ، ّـــ

الختـــصاصه بـــدين هـــو أظهـــر األديـــان احلقـــة ، وكتـــاب هـــو أفـــضل الكتـــب املنزلـــة ، وعـــرتة هـــم 
  .»أطهر العرت ، وأمة هم خري األمم 

  :وقال البوصريي 
ــــــــــــــق ويف خلــــــــــــــق«  ــــــــــــــاق النبيــــــــــــــني يف خل   ف

  
  »مل يـــــــــــــــــــــــــدانوه يف علــــــــــــــــــــــــــم وال كــــــــــــــــــــــــــرم و  

  

  :لرومي بشرحه ما ملخصه قال ا
 بـــشرف طينتـــه ونزاهـــة عنـــصره وكمـــال صـــفاته :إنـــه فـــاق مجيـــع األنبيـــاء : املعـــىن « 

  .»وفضائل ملكاته 
  .ومبثله قال العصام
  :وقال البوصريي 

  ّوكلهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن رســـــــــــــــول اهللا ملـــــــــــــــتمس« 

  
ـــــــدمي      »غرفـــــــا مـــــــن البحـــــــر أو رشـــــــفا مـــــــن ال

  

  :قال العصام بشرحه ما ملخصه 
ّ سابقون علـى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فكيـف يلتمـسون : هم: فإن قلت «  ّ

  هم سألوا منه مسائل مشكلة يف علم:  قلت ؟غرفا من حبره
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ّالتوحيد والصفات ، فأجـاب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وحـل مـشكالم ، وبـني يديـه جـرت  ّ ّ
ــاحملاجة بــني آدم صــفي اهللا وبــني موســى كلــيم اهللا ليلــة املعــراج ، أو يقــ ول االعتبــار لتقــدم الــروح ّ

ّالعلــــوي علــــى القالــــب الــــسفلي ، وروح نبينــــا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم مقــــدم علــــى أرواح ســــائر  ّ ّ
اسـتفادوا العلـم وطلبـوا الـشفاعة ، إذ  ـ ّمـن نبينـا ال مـن غـريه ـ ّكـل األنبيـاء: واحلاصـل . األنبياء

  .»هو حبر من العلم وسحاب من اجلود ، وكاألار واألشجار 
ّ علــى آدم ، وتفوقـــه علــى مجيـــع 6ّ األبيــات املتقدمـــة يف الداللــة علــى تقـــدم النــيب ومثــل

  :األنبياء يف الصفات والكماالت قوله 
  ّمنــــــــــــــــــزه عـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــريك يف حماســـــــــــــــــــنه« 

  
  »فجـــــــــــوهر احلـــــــــــسن فيـــــــــــه غـــــــــــري منقـــــــــــسم   

  

 منطبقـة علـى سـيدنا 6ّوكل هذه األبيات والكلمات اليت جـاءت يف حـق النـيب : قلت 
  . ، الشرتاكه معه يف نوره ، ألما من نور واحد قبل خلق آدم مبئات السنني7 أمري املؤمنني

فـــإذا كـــان علـــي أفـــضل مـــن ســـائر األنبيـــاء فـــضال عـــن غـــريهم ، كانـــت الواليـــة العظمـــى 
 ثابتــة لــه ال لغــريه ، ولوجــود االســتعدادات والقابليــات جمتمعــة فيــه ال يف 6واخلالفــة بعــد النــيب 

  . النيب ال غريهغريه يكون هو اإلمام بعد

  علي أفضل الخالئق بعد النبي  ـ 8
   :)1() املواهب اللدنية ( قال الشيخ شهاب الدين القسطالين يف 

__________________  
) املواهـب اللدنيـة ( سـند روايـة الـشيخ حـسن العجيمـي لكتـاب ) كفايـة املتطلـع ( ذكر تاج الدين الـدهان يف ) 1(

أخـذ . ;ّة ـ لإلمام العالمة شهاب الدين أمحد بن حممـد القـسطالين أبـو اخلطيـب كتاب املواهب اللدني« : بقوله 
ّبه عاليا ، عن الشيخ املسند العالمة إبـراهيم بـن حممد امليمـوين ، عـن الـشيخ الـدين حممـد بـن الـشيخ أمحـد الرملـي ،  ّـ

  .»افعية ّهذا سند مسلسل باملصريني والش .ّعن مؤلفه العالمة أمحد بن حممد القسطالين إجازة
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ّوفقــين اهللا وإيــاك  ـ اعلــم يــا ذا العقــل الــسليم واملتــصف بأوصــاف الكمــال والتتمــيم« 
ّأنه ملا تعلقت إرادة احلق تعـاىل بإجيـاد خلقـه وتقـدير رزقـه ، أبـرز  ـ باهلداية اىل الصراط املستقيم ّ

ّمل كلهـا علوهـا احلقيقة احملمديـة مـن األنـوار الـصمدية يف احلـضرة األمحديـة ، مث سـلخ منهـا العـوا
وسفلها على صور حكمه كما سبق يف سابق إرادته وعلمه ، مث أعلمه اهللا تعاىل بنبوته وبـشره 

ّبــني الــروح واجلــسد ، مث انبجــست منــه صــلى اهللا  :ّبرســالته ، هــذا وآدم مل يكــن إال كمــا قــال 
ــــاملنظر األبلــــى ، فكــــان هلــــ م املــــورد ّعليــــه وســــلم عيــــون األرواح ، فظهــــر بــــاملأل األعلــــى وهــــو ب

  .األحلى
ّفهــو صــلى اهللا عليــه وســلم اجلــنس العــايل علــى مجيــع األجنــاس ، واألب األكــرب جلميــع  ّ
املوجودات والناس ، وملا انتهى الزمان باالسم الباطن يف حقه إىل وجود جسمه وارتبـاط الـروح 

ّبــه ، انتقــل حكــم الزمــان إىل االســم الظــاهر ، فظهــر حممد بكليتــه جــسما وروحــا ، فهــو  وإن ّــ
ّتأخرت طينته فقد عرفت قيمته ، فهو خزانة السر وموضع نفوذ األمـر ، فـال ينفـذ أمـر إال منـه 

  .ّوال ينقل خرب إال عنه
  أال بـــــــــــــــأيب مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان ملكـــــــــــــــا وســـــــــــــــيدا

  
  آدم بــــــــــــــــــــني املــــــــــــــــــــاء والطــــــــــــــــــــني واقــــــــــــــــــــفو  

  

د ــــــــــــــــــفــــــــــــــــــذاك الرســــــــــــــــــول األبطحــــــــــــــــــي حمم ّ  

  
ـــــــــــــــه يف العـــــــــــــــال جمـــــــــــــــد تليـــــــــــــــد وطـــــــــــــــارف     ل

  

  املــــــــــــدىأتــــــــــــى بزمــــــــــــان الــــــــــــسعد يف آخــــــــــــر 

  
  كـــــــــــــــان لـــــــــــــــه يف كـــــــــــــــل عـــــــــــــــصر مواقـــــــــــــــفو  

  

  أتــــــــــــى النكــــــــــــسار الــــــــــــدهر جيــــــــــــرب صــــــــــــدعه

  
  أتــــــــــــى النكــــــــــــسار الــــــــــــدهر جيــــــــــــرب صــــــــــــدعه  

  

  إذا رام أمـــــــــــــــــــــــــــرا ال يكـــــــــــــــــــــــــــون خالفـــــــــــــــــــــــــــه

  
ــــــذاك األمــــــر يف الكــــــون صــــــارف و   ــــــيس ل   »ل

  

 8 أيضا الحتاد نورمها 7متحققة لعلي  ـ منثورها ومنظومها ـ ّوكل هذه الفضائل: قلت 
 كـذلك ، 6حدة من هذه الفضائل تفيد أفضليته من مجيع اخلالئق ، كما أن النيب ّوكل وا. ..

  .ّوهذا كاف إلثبات قبح تقدم غريه عليه

  كماالت األنبياء مأخوذة من مشكاة النبي وعلي  ـ 9
  :قال الديار بكري 
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ّومــا كــان مــن نــيب يأخــذ شــيئا مــن الكمــاالت إال مــن : ويف فــصوص احلكــم وشــرحه « 
ّ النبيــني ، وإن تــأخر عــنهم وجــود طينتــه ، إذ ال تعلــق مبــشكاته لوجــوده الطيــين ، مــشكاة خــامت

  .)1(» فإنه حبقيقته موجود قبلهم ، ألنه أبو األرواح ، كما أن آدم أبو األشباح 
 أخـــذوا الكمـــاالت مـــن مـــشكاته : يعلـــم أن األنبيـــاء 8ومـــن احتـــاد نورمهـــا  : قلـــت

خوذ منـه ، وكيــف يقـدم مـن لــيس لـه شـيء منهــا أيـضا ، وحينئـذ كيــف يفـضل اآلخـذ علــى املـأ
  !.؟على احلاوي جلميعها واملعطي هلا

إمنا « : وقال القيصري شارحا لكالم ابن عريب الذي نقله الديار بكري عن الفصوص 
أعــاد ذكــره ليبــني أنــه وإن تــأخر وجــود طينتــه فإنــه موجــود حبقيقتــه يف عــامل األرواح ، وهــو نــيب 

لة إىل األمــة ، ألنــه قطــب األقطــاب كلهــا أزال وأبــدا ، وغــريه مــن قبــل أن يوجــد ويبعــث للرســا
 هـو املقـصود مـن الكـون وهـو املوجـود أوال يف 7ّاألنبياء ليس هلـم النبـوة إال حـني البعثـة ، ألنـه 

  .العلم ، وبتفصيل ما يشتمل عليه مرتبته حصل أعيان العامل فيه
 طالبني ظهـور النبـوة فـيهم لكـنهم أعيان األنبياء حبسب استعدادام وإن كانوا: وأيضا 

مل يظهروا مع أنوار احلقيقـة احملمديـة ، كاختفـاء الكواكـب وأنوارهـا عنـد طلـوع الـشمس ونورهـا 
ا حتققــــوا يف مقــــام الطبيعــــة اجلــــسمية وظلمــــة الليــــايل العنــــصرية ظهــــروا بــــأنوارهم املختفيــــة  ــــ، فلم ّ

  .»كظهور القمر والكواكب يف الليلة املظلمة 
  ) :الفصوص (  يف وقال ابن عريب

ّفص ، حكمة فردية يف كلمة حممدية ، إمنـا كانـت حكمـة فرديـة ألنـه أكمـل موجـود « 
يف هــذا النــوع االنــساين ، وهلــذا بــدئ بــه األمــر وخــتم ، فكــان نبيــا وآدم بــني املــاء والطــني ، مث 

ة مـن األفـراد كان بنشأته العنصرية خامت النبيـني وأول األفـراد الثالثـة ، ومـا زاد علـى هـذه األوليـ
  .»ّ أدل على ربه ، فانه أويت جوامع الكلم اليت هي مسميات أمساء آدم 7فإنه عنها ، وكان 

__________________  
  .19 / 1تاريخ اخلميس ) 1(
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إمنا كانت حكمة فردية ألنه » إمنا كانت حكمة فردية إخل « قال القيصري بشرح قوله 
 الســـم كلـــي ، ومجيـــع الكلمـــات داخـــل حتـــت أكمـــل موجـــود يف هـــذا النـــوع وكـــل مـــنهم مظهـــر

االسم اإلهلي الذي هو مظهره ، فهـو أكمـل أفـراد النـوع ، ولكونـه أكمـل االفـراد بـدئ بـه أمـر 
الوجود بإجياد روحه أوال ، وختم به أمر الرسالة آخرا ، بل هو الذي ظهـر بالـصورة اآلدميـة يف 

ّيفهــم هــذا الــسر مــن يفهــم ســر اخلتميــة ، ّاملبتدئيــة وهــو الــذي يظهــر بالــصورة اخلامتيــة للنــوع ، و
  .»فلنكتف بالتعريض عن التصريح ، واهللا هو الويل احلميد 

  .»وما زاد على هذه األولية إخل « : وقال بشرح قوله 
على هذه الفرديـة األولويـة هـي الـثالث ، وهـذه الثالثـة املـشار إليهـا يف الوجـود : أي « 

حلقيقـة الروحانيـة احملمديـة املـسماة بالعقـل األول ، ومـا زاد هي الذات األحدية واملرتبة اإلهلية وا
عليهــا فهـــو صــادر منهـــا ، كمــا تقـــرر أيــضا عنـــد أصــحاب النظـــر أن أول مــا وجـــد هــو العقـــل 

  .»األول 
  .»ّ أدل دليل على ربه إخل 7وكان « وقال بشرح 

 وإذا كـــان الـــروح احملمـــدي أكمـــل هـــذا النـــوع كـــان أدل دليـــل علـــى ربـــه ، ألن: أي « 
ّالــرب ال يظهــر إال مبربوبــه ومظهــره ، وكمــاالت الــذات بأمجعهــا إمنــا يظهــر بوجــوده ، ألنــه أويت 
جوامع الكلم اليت هي أمهات احلقائق اإلهلية والكونية اجلامعة جبزئياا ، وهي املـراد مبـسميات 

  .)1(» أمساء آدم ، فهو أدل دليل على االسم األعظم اإلهلي 

  ن أدلة األفضليةّالتقدم في الخلق م ـ 10
  :قال الديار بكري : 
  ّإن املعلول األول من حيث أنه جمرد تعقل: يف شرح املواقف قال بعضهم « 

__________________  
  .293شرح فصوص احلكم للقيصري ) 1(
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ذاته ومبدؤه يسمى عقال ، ومـن حيـث أنـه واسـطة يف صـدور سـائر املوجـودات ونقـوش العلـوم 
سطه يف إفاضة أنوار النبوة ومن حيث أن الكماالت احملمدية مـن يسمى قلما ، ومن حيث تو

  .)1(» .  .. من حيث أنه سبب حلياته يسمى روحا6أثر نور سيد األنبياء 
  :وقال أيضا 

ّإن نبينـــا صـــلى اهللا عليـــه وســلم وإن كـــان آخـــر األنبيـــاء يف عـــامل : ويف شــواهد النبـــوة «  ّ
كنــت نبيــا وآدم بــني املــاء  :عليــه الــصالة والــسالم قــال ، ّالــشهادة لكنــه أوهلــم يف عــامل الغيــب 

  .والطني
إن اهللا تعــاىل يف أزل اآلزال كــان اهللا وال شــيء معــه ، فجميــع الــشئون مــن غــري : بيانــه 

ّامتيــاز مــن بعــض ، وصــورة معلوميــة ذلــك الــشأن تــسمى تعينــا أوال وحقيقــة حممديــة ، وحقــائق 
قيقـــة والتجليـــات الـــيت وقعـــت بـــصورها يف ســـائر املوجـــودات كلهـــا أجـــزاء وتفاصـــيل ، فتلـــك احل

الغيب إمنا نشأت وانبعثت من التجلـي بـصور تلـك احلقيقـة ، والـصورة الوجوديـة لتلـك احلقيقـة 
ّأوال يف مرتبة األرواح كانت جـوهرا جمـردا عـرب عنـه الـشارع صـلى اهللا عليـه وسـلم تـارة بالعقـل ،  ّ ّ

ّقـال صـلى اهللا عليــه وسـلم ث وتـارة بـالقلم ، وتـارة بــالنور ، وتـارة بـالروح ، حيــ أول مـا خلــق  :ّ
 وال شــــك أن ، اهللا العقــــل ، وأول مــــا خلــــق اهللا القلــــم ، وأول مــــا خلــــق اهللا روحــــي أو نــــوري

اخــــتالف العبــــارات رتــــيب ، إذ مرتبــــة األوليــــة حقيقــــة ال تــــصلح لغــــري شــــيء واحــــد ، والــــصورة 
ورة اجلــــسمانية العنــــصرية الوجوديــــة لتلــــك احلقيقــــة مرتبــــة بعــــد مرتبــــة ، حــــىت انتقلــــت إىل الــــص

اإلنسانية اليت أول أفرادها آدم ، فهو وسائر األنبياء ما مل يظهروا بصورة جسمانية عنـصرية يف 
ّالــشهادة مل يوصــفوا بــالنبوة ، خبــالف نبينــا صــلى اهللا عليــه وســلم فإنــه ملــا وجــد بوجــود روحــاين  ّ

ه ، لكـن بأيـدي األنبيـاء والرسـل ّبشره وأعلمه بالنبوة بالفعل ، ويف كل الشرائع أعطي احلكـم لـ
  الذين كانوا نوابه ، كما أن عليا ومعاذ بن

__________________  
  .19 / 1اخلميس ) 1(
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ّجبـــل يف عـــامل الـــشهادة ذهبـــا بنيابتـــه إىل الـــيمن وبلغـــا األحكـــام ، فـــإن ثبـــوت النبـــوة لـــيس إال  ّ
 بأيــدي نوابــه ، وملــا ظهــر باعتبــار شــرع مقــرر مــن عنــد اهللا ، فجميــع الــشرائع شــريعته إىل اخللــق

بـــالوجود اجلـــسماين العنـــصري نـــسخ تلـــك الـــشرائع الـــيت كـــان اقتـــضاها حبـــسب البـــاطن ، فـــإن 
  .)1(» اختالف األمم يف االستعدادات والقابليات مقتض الختالف الشرائع 

  .)2() معارج النبوة ( ّومبثله قال املال معني يف 
ّتقدمــه صــلى اهللا عليــه وســلم يف اخللـــق أن ) شــواهد النبـــوة ( وصــريح كــالم اجلــامي يف  ّ

  .ّدليل على أفضليته
  . الحتاد نورمها ، فال جيوز تقدم أحد عليه7وكذلك علي  : أقول

  :وقال الشيخ عبد احلق الدهلوي ما ترمجته ملخصا 
ــــات ومــــن ألجلــــه خلــــق آدم «   7اعلــــم أن أول املخلوقــــات والواســــطة يف خلــــق الكائن

ّحممد صلى اهللا: والعامل هو  » أول مـا خلـق اهللا نـوري  :فقـد جـاء يف الـصحيح ، ّ عليه وسلم ّ
)3(.  

  ) :حبيب السري ( ويف 
ّوأول ما خلق هو نور حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فقـد روي عـن أسـد اهللا الغالـب «  ّ ّ

ّأنــه ســأل خــامت األنبيــاء صــلى اهللا عليــه وســلم عــن أول  : 2أمــري املــؤمنني علــي بــن أيب طالــب  ّ
ومـن . وروى هذا عن جابر ابن عبـد اهللا األنـصاري أيـضا. نور نبيك:  ، فقال شيء خلقه اهللا

» ذلك يظهر أن أفضل املخلوقات وأقـدمها رسـول اهللا ، ألن كـل مـا سـوى اهللا خملـوق ألجلـه 
)4(.  

__________________  
س غـري مطـابق متامـا ملـا  ، عن شواهد النبوة لعبد الرمحن اجلامي ، وما يف تـاريخ اخلمـي19 / 1تاريخ اخلميس ) 1(

  .يف الشواهد
  .2 / 1معارج النبوة ) 2(
  .2مدارج النبوة ) 3(
  .11 ـ 10 / 1حبيب السري ) 4(
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ّاألحاديث الواضحة الداللة على أفضليته بسبب تقدمه في الخلق  ـ 11 ّ  
 تـنص علـى أفـضليته مـن آدم ومجيـع اخلالئـق ، 6لقد وردت أحاديث كثرية عن النـيب : 

  . يف اخللق عليهمبسبب تقدمه
 مـن نــور واحـد ، فإنـه كـالنيب أفـضل مـن غــريه ، 8 ، وكانـا 6 كـان معـه 7ومبـا أن عليـا 

ّوهكــذا تثبــت لــه مجيــع الفــضائل الثابتــة لــه صــلى اهللا .  ..ومجيــع اخلالئــق خملوقــون ألجلــه أيــضا
ّعليـــه وســـلم ، وحينئـــذ فمـــن الغلـــط الفـــضيع والقبـــيح الـــشنيع تقـــدم غـــريه عليـــه يف اخلالفـــة  عـــن ّ

  .6رسول اهللا 
  :ولنذكر بعض تلك األحاديث 

  الحديث األول 
 اجلمــال (و )  املــال معــني (و )  الكــازروين (و ) الــديار بكــري ( مــا رواه مجاعــة مــنهم 

  :قال الديار بكري . 6عن جابر بن عبد اهللا عن النيب ) ّاحملدث 
ّويف كيفيــة خلــق نــوره صــلى اهللا عليــه وســلم وردت روايــات متعــددة«  ّ ، وحاصــل الكــل ّ

ّراجع إىل أن اهللا خلق نـور حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم قبـل خلـق الـسماوات واألرض والعـرش  ّ ّ
والكرســي واللــوح والقلــم واجلنــة والنــار واملالئكــة واالنــس واجلــن وســائر املخلوقــات بكــذا وكــذا 

  .ألف سنة ، وكان يرى ذلك النور يف فضاء عامل القدس
  ارة يأمره بالتسبيح والتقديس ، وخلق له حجبافتارة يأمره بالسجود ، وت
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  .وأقامه يف كل حجاب مدة مديدة ، يسبح اهللا تعاىل فيه بتسبيح خاص
فبعــد مــا خــرج مــن احلجــب تــنفس بأنفــاس ، فخلــق مــن أنفاســه أرواح األنبيــاء واألوليــاء 

ألنــصاري روى عــن جــابر بــن عبــد اهللا اا كمــ. ّوالــصديقني والــشهداء وســائر املــؤمنني واملالئكــة
   :قال 

هــو نــور نبيــك يــا جــابر ، خلقــه مث :  قــال ؟ســألت رســول اهللا عــن أول شــيء خلقــه اهللا
ّخلق منه كل خري وخلق بعده كل شيء ، وحني خلقه أقامه قدامه يف مقام القـرب اثـين عـشر  ّ

خلـــق العـــرش مـــن قـــسم ، والكرســـي مـــن قـــسم ، ومحلـــة : ألـــف ســـنة ، مث جعلـــه أربعـــة أقـــسام 
لكرسي من قسم ، وأقام القسم الرابع يف مقـام احلـب اثـين عـشر ألـف سـنة ، مث العرش وخزنة ا

جعلــه أربعــة أقــسام ، فخلــق اخللــق مــن قــسم واللــوح مــن قــسم واجلنــة مــن قــسم ، وأقــام القــسم 
الرابــع يف مقــام اخلــوف اثــين عــشر ألــف ســنة مث جعلــه أربعــة أجــزاء ، فخلــق املالئكــة مــن جــزء 

قمـــر والكواكـــب مـــن جـــزء ، وأقـــام اجلـــزء الرابـــع يف مقـــام وخلـــق الـــشمس مـــن جـــزء ، وخلـــق ال
مـن جـزء واحللـم والعلـم مـن الرجاء اثين عشر ألف سنة ، مث جعلـه أربعـة أجـزاء ، فخلـق العقـل 

جـزء والعـصمة والتوفيـق مـن جـزء ، وأقـام اجلـزء الرابـع يف مقـام احلبـاء اثـين عـشر ألـف سـنة ، مث 
فــانقطرت منــه مائــة ألــف وعــشرون ألفــا وأربعــة آالف نظــر اهللا ســبحانه إليــه فرتشــح النــور عرقــا 

قطـــرة مـــن النـــور ، فخلـــق اهللا ســـبحانه مـــن كـــل قطـــرة روح نـــيب أو رســـول ، مث تنفـــست أرواح 
األنبياء فخلق اهللا من أنفاسهم نور األولياء والسعداء والشهداء واملطيعني مـن املـؤمنني إىل يـوم 

  .القيامة
ّون مــن نــوري ، والروحـــانيون مــن املالئكــة مـــن ّــفــالعرش والكرســي مــن نـــوري ، والكروبي

نــــوري ، ومالئكــــة الــــسماوات الــــسبع مــــن نــــوري ، واجلنــــة ومــــا فيهــــا مــــن النعــــيم مــــن نــــوري ، 
والــشمس والقمــر والكواكــب مــن نــوري ، والعقــل والعلــم والتوفيــق مــن نــوري ، وأرواح األنبيــاء 

  .والرسل من نوري ، والشهداء والصاحلون من نتائج نوري
   سبحانه اثين عشر حجابا ، فأقام النور وهو اجلزء الرابع يف كل مث خلق
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حجــاب ألــف ســنة ، وهــي مقامــات العبوديــة وهــي حجــاب الكرامــة والــسعادة واهليبــة واحلرمــة 
والرأفة والعلم واحللم والوقـار والـسكينة والـصرب والـصدق واليقـني ، فعبـد اهللا ذلـك النـور يف كـل 

  .حجاب ألف سنة
ّر مــن احلجــب ركبــه اهللا يف األرض ، وكــان يــضيء منــه مــا بــني املــشرق ّفلمــا خــرج النــو

ّــواملغــرب كالــسراج يف الليــل املظلــم مث خلــق اهللا آدم يف األرض ، وركب فيــه النــور يف جبينــه مث 
  .انتقل منه إىل شيث ، ومنه إىل بانش

بـن هكذا كان ينتقل من طاهر إىل طيب إىل أن أوصـله اهللا تعـاىل إىل صـلب عبـد اهللا و
عبـــد املطلـــب ، ومنـــه إىل رحـــم آمنـــة ، مث أخـــرجين إىل الـــدنيا ، فجعلـــين ســـيد املرســـلني وخـــامت 

  .ّالنبيني ورمحة للعاملني وقائد الغر احملجلني
  .)1(»  ذكره البيهقي .هكذا بدأ خلق نبيك يا جابر

  .)2(عن عبد الرزاق بسنده عن جابر مثله ) املواهب اللدنية ( يف و

  الحديث الثاني 
وكـذا احللـيب ) ابـن القطـان ( عـن ) ّ حممد بن يوسف الـشامي (و ) القسطالين ( ى رو

   : :ّعن سيدنا علي بن احلسني عن أبيه عن جده ) إنسان العيون ( يف 
ّإن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال «   7كنـــت نـــورا بـــني يـــدي ريب قبـــل خلـــق آدم  :ّ

  .)3(» بأربعة عشر ألف عام 
  .اللة على األفضلية ما ال خيفىويف هذا من الد: قلت 

__________________  
  .20 ـ 19 / 1تاريخ اخلميس ) 1(
  .9 / 1املواهب اللدنية ) 2(
  .49 / 1انسان العيون ) 3(
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  الحديث الثالث 
عـن عبـد اهللا بـن أيب محـزة )  القسطالين (و عن كعب األخبار ، ) الدياربكري ( روى 

  :قال عنه واللفظ لألول ، )  ابن سبع (و 
دا صــلى اهللا عليــه وســلم أمــر جربئيــل فأتــاه بالقبــضة «  ّملــا أراد اهللا تعــاىل أن خيلــق حمم ّ ــ ّ

ّالبيضاء اليت هي موضع قرب النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ، فجعلـت مبـاء التـسنيم مث غمـست يف  ّ
ّأــار اجلنــة وطيــف ــا يف الــسموات واألرض ، فعرفــت املالئكــة حممدا صــلى اهللا عليــه وســلم ّ  ّــ

  .)1(»  مث عجنها بطينة آدم 7قبل أن تعرف آدم 

  الحديث الرابع 
ملــا خلــق اهللا آدم جعــل ذلــك  :ويف اخلــرب « ) : املواهــب اللدنيــة ( قــال القــسطالين يف 

ّالنــور النبــوي احملمــدي يف ظهــره ، فكــان يلمــع يف جبينــه فيغلــب علــى ســائر نــوره ، مث رفعــه اهللا 
ى أكتــاف املالئكــة ، وأمــرهم فطــافوا بــه يف الــسماوات ، تعــاىل علــى ســرير مملكتــه ، ومحلــه علــ

  .»لريى عجائب ملكوته 
 : ؟مـــىت كنـــت نبيـــا: يف بعـــض الكتـــب يف معـــىن قولـــه حـــني ســـئل «  ) :املنتقـــى ( يف و

ّكنت نبيا وآدم بني الروح واجلسد ، إن اهللا عز وجل وضع نور حممد صلى اهللا عليه وسـلم يف  ّ ّ
ّمثـــل الـــشمع ، وكـــان النـــاس يتعجبـــون منهـــا ، حـــىت متـــىن آدم جبهتـــه ، وكـــان يزهـــر يف جبهتـــه 

: رؤيتها من كثرة تعجب الناس منها ، وأمر اهللا تعاىل أن يأيت إىل رأس إصبعه السبابة ، فقـال 
  نور ولد من أوالدك :  فقال ؟يا رب ما هذا

__________________  
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ّــأشــهد أن ال إلــه إال اهللا ، وأن حممدا رســول اهللا ، فــصار : ّامســه حممــد ، فأشــار بإصــبعه فقــال  ّ
  .هذا موضع اإلشارة بالشهادة

ّمث ردها إىل موضعها ، مث جلس آدم مع حـواء فـذهب النـور مـن جبهتـه مـع النطفـة إىل 
رحم حواء ، وكانت تزهر بني ثدييها مثـل مشـع ، فحملـت بـشيث ووضـعها يف جبهـة شـيث ، 

ّال تــضيع هـذه الوديعــة إال بــاحلالل ، ومـر أوالدك حــىت ال يــضيعوها إال وأوحـى اهللا إىل آدم أن  ّ
  .باحلالل ، فلما ولد شيث كان آدم حيبه من مجيع أوالده هلذا النور

ي الـــساجدين (هـــذا معـــىن قولـــه تعـــاىل و ك ف َ وتـقلب ِ ِِـــ  َ َـــ َ َ  أي يف أصـــالب اآلبـــاء وأرحـــام )َ
  .»ري سفاح األمهات ، ظهرا فظهرا وبطنا فبطنا ونكاحا من غ

  الحديث الخامس 
إن احلكمـة يف إباحـة التـيمم أن الـسماء كانـت تفتخـر علـى : وقيل « : قال الكازروين 

ّاألرض قبل مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وكانت تقول   احلملة[ ّإن العرش يف واحلكمة : ّ
ّيف واملالئكــــة الـــسبح يف ، والركــــع والـــسجد يف ، والــــشمس والقمـــر ] ظ ــــ  ّ ّيف ، والنجــــوم يف ، ّّ ّ

  .فكانت السماء هلا الفخر على األرض. وأنت خلو عن هذا كله
ّإىل أن ولــد امليمــون حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم وافتخــرت األرض علــى الــسماء حينئــذ  ّ ّ

إن كانت الشمس والقمر فيك والنجوم واملالئكة فيك ، فقد ولـد علـى ظهـري النـيب : فقالت 
ّســلم ، الــذي نــور الــشمس مــن نــوره ، ونــور الــسماوات واألرض مــن ّاملبــارك صــلى اهللا عليــه و

نـــوره ، علـــى ظهـــري والدتـــه وعلـــى ظهـــري تربيتـــه وعلـــى ظهـــري مبعثـــه ودعوتـــه وعلـــى ظهـــري 
تــستعمل شــريعته ، وعلــى ظهــري موتــه وحفرتــه وقــربه ، فــسمع اهللا افتخارهــا علــى الــسماء بنبيــه 

ّحممد صلى اهللا عليه وسلم فقال  ّ ّ:  
  ّافتخرت بنيب حممد جعلت تراب شرقك وغربك طهورا لهال جرم حيث 
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قــال  ّوألمتـه ، وجعلــت شـرق األرض وغرــا مـساجد هلــم ومـصلى الفتخــارك مبحمـد ، ولــذلك
ّصلى اهللا عليه وسلم    .جعلت يل األرض مسجدا وطهورا :ّ

كــان نــوره يف تلــك اجلــوهرة الــيت خلــق اهللا تعــاىل منهــا األرض تزهــر كمــا تزهــر : ويقــال 
  .مس إىل األرضالش

ّقالـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ا وهـــذا مـــ أنـــا  :افتخـــر الـــسماء واألرض فقالـــت الـــسماء  :ّ
ّأفضل ألنه يف الصافون ويف املسبحون ويف العرش والكرسي ّ ّّ   : وقالت األرض . ّ

ّبـل أنـا أفـضل ، ألنـه يف األنبيـاء والـصاحلون ، ونـورك وجنومـك مـن نـور حممـد صــلى اهللا  ّ ّ ّ
ّفقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . ّو يفّعليه وسلم وه   .)1(» فخصمتها ذا أو مثل هذا : ّ

  داللة األحاديث على األفضلية بسبب كون اسمه على العرش  ـ 12
 ، لكــون امســه مكتوبــا علــى 6ويف بعــض األحاديــث داللــة واضــحة علــى أفــضلية النــيب 

  :العرش 
الفريايب بإسناده عن ابن عباس قـال ّأخربنا أبو عمر حممد « : قال أبو إسحاق الثعليب 

ّقـال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلم :  يــا رب : فقــال . ملــا أعطــي موســى األلـواح نظــر فيهــا :ّ
َيـا موسـى إين اصـطفيتك علـى : َقـال . تكرم ا أحدا من العاملني قبلـيلقد أكرمتين بكرامة مل  ََ َ َُْ ْ  ِ ُ

ْالناس برسااليت وبكالمي ، فخذ  ُ َ ِ َ َِ ِ ِِ َما آتـيتك وكن من الشاكرينِ َِ ِ ِ ْ ُ َ َ ، أي بقوة وجد وحمافظة متوت  َُْ
ّعلى حب حممد صلى اهللا عليه وسلم ّ ّ.  

   ؟ّيا رب ومن حممد: قال موسى 
ـــــــــــــــال  ـــــــــــــــت امســـــــــــــــه: ق ـــــــــــــــذي أثب   أمحـــــــــــــــد ال

  
  علـــــــى عرشـــــــي قبـــــــل أن أخلـــــــق الـــــــسماوات  

  

  ّيل من ّو األرض بألفي عام ، وأنه نبيي وصفيي وخرييت من خلقي ، وهو أحب إ
__________________  
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  .مجيع خلقي ومجيع مالئكيت
ّيا رب إن كان حممد أحـب إليـك مـن مجيـع خلقـك ، فهـل خلقـت أمـة : فقال موسى  ّ
   ؟أكرم عليك من أميت

  .)1(» ّإن فضل أمة حممد على سائر األمم كفضلي على مجيع اخللق : قال اهللا تعاىل 
فـإن وصـفه عـز وجــل وتـشريفه بأنـه الـذي أثبـت امســه علـى عرشـه يـدل علــى أن  : قلـت

ذلــك فــضل عظــيم يوجــب ظهــور أفــضليته مــن مجيــع اخلالئــق ، فتقــدم خلقــه أيــضا يــدل علــى 
  .املعىن املذكور ، فعلي كذلك ، ألن خلقه من خلق النيب ، وهو خملوق مما خلق منه

  بكون اسمه مع اسم اهللا ) ص(ّألفضلية نبينا ) ع(استدالل آدم  ـ 13
 ، 6ّ اســــتدل علــــى أفــــضلية نبينــــا 7أن آدم : ويف بعــــض األحاديــــث الــــصحيحة ســــندا 

وكونــه أعظــم قــدرا عنــد اهللا ، مبقارنــة امســه المســه عــز وجــل يف العــرش ، وذلــك عنــد التوســل بــه 
  . ..إىل اهللا ليغفر له خطيئته

كـــالطرباين ، والقاضـــي وقـــد روى هـــذا احلـــديث مجاعـــة مـــن أعـــاظم حفـــاظ أهـــل الـــسنة 
عـــن احلـــاكم والبيهقـــي وأيب نعـــيم وابـــن ) اخلـــصائص ( ، والـــسيوطي يف ) الـــشفاء ( عيـــاض يف 

( عـــــن احلـــــاكم ، والقــــــسطالين يف ) خالصـــــة الوفـــــا ( عـــــساكر والطـــــرباين ، والـــــسمهودي يف 
االحتافـــات ( عـــن عيـــاض ، واملنـــاوي يف ) اخلمـــيس ( ، والـــديار بكـــري يف ) املواهـــب اللدنيـــة 

  .وغريهم) إنسان العيون ( عن مجاعة ، واحلليب يف ) لسنية ا
ّحدثنا حممد بن داود بن أسلم الصديف املصري ، حدثنا« : قال الطرباين  ّ  

__________________  
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ّأمحد بن سعيد املدين الفهري ، حدثنا عبـد اهللا بـن إمساعيـل املـدين ، عـن عبـد الـرمحن ابـن زيـد 
  :  ، عن أبيه عن جده عن ابن اخلطاب قال بن أسلم

ّقـال رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم   الــذنب الـذي أذنبــه رفـع رأســه 7ملــا أذنـب آدم  :ّ
د إال غفـــرت يل ، فـــأوحى اهللا إليـــه : إىل العـــرش وقـــال  ّأســـألك حبـــق حمم د: ّـــ  ومـــن ؟ّـــومـــا حمم

ّإذا فيـه مكتـوب ال إلـه إال تبارك امسك ، ملا خلقتين رفعـت رأسـي إىل عرشـك فـ:  فقال ؟ّحممد
ّاهللا حممد رسول اهللا ، فعلمت أنه ليس أحـد أعظـم عنـدك قـدرا ممـن جعلـت امسـه مـع امسـك ، 

ّّيـــا آدم إنـــه آخـــر النبيـــني مـــن ذريتـــك ، وإن أمتـــه آخـــر األمـــم مـــن : فـــأوحى اهللا عـــز وجـــل إليـــه 
   .)1(» ذريتك 

 6عــىن التوســل بـــالنيب يف م) شــفاء األســقام ( وقــال الــشيخ عبــد الوهــاب الـــسبكي يف 
  : ما نصه 6قبل خلقه وبعده وبعد موته 

ّإن التوسل بالنيب صلى اهللا عليه وسلم جائز يف كل حـال قبـل خلقـه ، وبعـد : أقول «  ّ ّ ّ
خلقــه يف مــدة حياتــه يف الــدنيا وبعــد موتــه ، يف مــدة الــربزخ وبعــد البعــث يف عرصــات القيامــة 

  :واجلنة ، وهو على ثالثة أنواع 
أن يتوســل بــه مبعــىن أن طالــب احلاجــة يــسأل اهللا تعــاىل بــه أو جباهــه أو : ألول النــوع ا

ّبربكتـــه ، فيجـــوز ذلـــك يف األحـــوال الثالثـــة ، وقـــد ورد يف كـــل منهـــا خـــرب صـــحيح ، أمـــا احلالـــة  ّ
األوىل قبـــل خلقــــه ، فيــــدل لــــذلك آثــــار عـــن األنبيــــاء املاضــــني صــــلوات اهللا علــــيهم وســــالمه ، 

  :ّ لنا صحته وهو ّاقتصرنا منها على ما تبني
: ما رواه احلاكم أبـو عبـد اهللا ابـن البيـع يف املـستدرك علـى الـصحيحني أو أحـدمها قـال 

ّحدثنا أبو سعيد عمرو بن حممد بن منصور العدل ، حدثنا أبو احلسن حممد ابـن إسـحاق بـن  ّّ ّ
ّإبراهيم احلنظلي ، حدثنا أبو احلارث عبد اهللا بـن مـسلم الفهـري ، حـدثنا إمساعيـ ل بـن مـسلمة ّ

  ّ، أخربنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده 
__________________  
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ّ قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 2عــن عمــر بــن اخلطــاب  ملــا اقــرتف آدم اخلطيئــة  :ّ
ّ وكيـف عرفـت حممـدا يـا آدم :فقـال اهللا تعـاىل . ّـيا رب أسـألك حبـق حممد ملـا غفـرت يل: قال 

ّيا رب ألنك ملا خلقتين بيـدك ونفخـت يف مـن روحـك رفعـت رأسـي فرأيـت :  قال ؟ومل أخلقه ّ
ّعلــى قــوائم العــرش مكتوبــا ال إلــه إال اهللا حممــد رســول اهللا ، فعرفــت أنــك مل تــضف إىل امســك  ّ

ه فقــد صــدقت يــا آدم إنــه ألحــب اخللــق ، إذ ســألتين حبقــ: فقــال اهللا . ّإال أحــب اخللــق إليــك
  .ّغفرت لك ولو ال حممد ما خلقتك

هذا حديث صـحيح اإلسـناد ، وهـو أول حـديث ذكرتـه لعبـد الـرمحن بـن : قال احلاكم 
  .زيد بن أسلم يف هذا الكتاب

  .ّتفرد به عبد الرمحن: رواه البيهقي أيضا يف دالئل النبوة وقال و
  .وهو آخر األنبياء من ذريتك ذكره الطرباين وزاد فيهو

اكم مــع هــذا احلــديث أيــضا عــن علــي بــن مجــشاد العــدل ، حــدثنا هــارون بــن وذكــر احلــ
ّالعبــاس اهلــامشي ، حــدثنا جنــدل بــن والــق ، حــدثنا عمــرو بــن أوس األنــصاري ، حــدثنا ســعيد  ّ ّ

 7أوحـى اهللا إىل عيـسى : بن أيب عروبة عن قتادة عن سعيد بـن املـسيب عـن ابـن عبـاس قـال 
ّن أمتـك أن يومنـوا بـه ، فلـو ال حممـد مـا خلقـت آدم ، ّيا عيسى آمن مبحمد ومر من أدركـه مـ

ّولو ال حممد ما خلقت اجلنة والنار ، ولقد خلقت العـرش علـى املـاء فاضـطرب فكتبـت ال إلـه 
  .قاله احلاكم. هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه: قال احلاكم . ّإال اهللا فسكن

د ، وال بلغـه أن احلـاكم صـححه واحلديث املـذكور مل يقـف ابـن تيميـة عليـه ـذا اإلسـنا
أما ما ذكروه يف قصة آدم مـن توسـله بـه فلـيس لـه أصـل وال نقلـه :  ـ أعين ابن تيمية ـ فإنه قال

ّأحد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بإسناد يصلح االعتماد عليه وال اإلعتبار وال االستشهاد ّ .
مبــــا ال حاصــــل حتتــــه بــــالوهم ّمث ادعـــى ابــــن تيميــــة أنــــه كــــذب ، وأطــــال الكـــالم يف ذلــــك جــــدا 

  .والتخرص
  ولو بلغه أن احلاكم صححه ملا قال ذلك ، أو لتعرض للجواب عنه ، وكأين
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بـــه إن بلغـــه بعـــد ذلـــك يطعـــن يف عبـــد الـــرمحن بـــن زيـــد بـــن أســـلم راوي احلـــديث ، وحنـــن قـــد 
اعتمدنا يف تصحيحه على احلاكم ، وأيـضا عبـد الـرمحن بـن زيـد بـن أسـلم ال يبلـغ يف الـضعف 

ّىل احلــد الــذي ادعــاه ، وكيــف حيــل ملــسلم أن يتجاســر علــى منــع هــذا األمــر العظــيم الــذي ال إ
وقــد ورد فيــه هــذا احلــديث وســنزيد هــذا املعــىن صــحة وتبيينــا بعــد اســتيفاء . يــرده عقــل وال شــرع

ّوأما ما ورد من توسل نوح وإبراهيم وغريمها من األنبياء فذكره املفسرون واكتفينا عنـه . األقسام
 ذا احلديث جلودته وتصحيحه«.  

  ليس أحد أعظم قدرا عند اهللا بعد النبي من علي ألن اسمه مع اسمهما
 مكتـوب علـى العـرش 7ولقد جـاءت أحاديـث كثـرية تـنص علـى أن اسـم علـي  : أقول

وبذلك تظهر أفضليته من بعده ، وأنه أعظـم قـدرا عنـد اهللا بعـد الرسـول مـن . 6مع اسم النيب 
  .اء األنبياء وغريهممجيع اخللق ، سو

  :وحنن نكتفي هنا بذكر بعض تلك الروايات ، فنقول 

  اسم علي مكتوب على العرش  ـ 1
ّففـــي عـــدة أحاديــــث يف كتـــب أهــــل الـــسنة مكتـــوب اســــم أمـــري املــــؤمنني عليـــه الــــصالة 

 ، فــيعلم أنـه لــيس أحـد أعظــم عنــد اهللا 6ّوالـسالم علــى العـرش بعــد كلمـة التوحيــد واســم النـيب 
  : جعل امسه مع امسه واسم نبيه ، وقد جاء ذلك يف رواية قدرا ممن
ّ عـــن أيب احلمـــراء عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم القاضـــي عيـــاضــــ  1 قـــال «  :ّ

ّال إلـه إال اهللا حممـد رسـول : ملـا أسـري يب إىل الـسماء ، إذا علـى العـرش مكتـوب  :رسول اهللا  ّ
  .)1(» ّاهللا أيدته بعلي 

__________________  
  .138 ـ الشفاء) 1(
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ــ  2 ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه « :  بــسنده عــن أيب احلمــراء قــال ابــن المغــازليـ
أنــا وحــدي ال إلــه : ملــا أســري يب إىل الــسماء رأيــت علــى ســاق العــرش األميــن  :ّوســلم يقــول 

ّغريي ، غرست جنة عدن بيدي ، حممد صفويت ، أيدته بعلي  ّ «)1(.  
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال « ال ق : الخوارزمي عنهـ  3 رأيت ليلة أسـري  :ّ

ّأنا غرست جنة عدن بيدي حممد صـفويت مـن خلقـي أيدتـه بعلـي : يب مثبتا على ساق العرش  ّ
 «)2(.  

ّذكــر اختــصاصه بتأييــد اهللا نبيــه صــلى اهللا عليــه « :  حيــث قــال  ـ المحــب الطبــري4
  .بعض احليوانّوسلم به وكتبه ذلك على ساق العرش وعلى 

ّعــــن أيب احلمــــراء قــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم  ليلــــة أســــري يب إىل الــــسماء  :ّ
ّـحممد رسـول اهللا أيدتـه بعلـي ونـصرته : نظرت إىل ساق العـرش األميـن ، فرأيـت كتابـا عـن ميينـه 

  .ّ خرجه املال يف سريته.به
ّكنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا: عن ابن عباس قال   بطائر يف فيه لوزة خضراء ّ

ّ، فألقاهـا يف حجـر النــيب فقبلهـا مث كـسرها ، فــإذا يف جوفهـا ورقـة خــضراء مكتوبـة  ّال إلــه إال : ّ
  .)3(» ّخرجه أبو اخلري القزويين احلاكمي . ّاهللا حممد رسول اهللا نصرته بعلي

ّويـروى أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال « :  قـال الزرنديـ  5 ي يب رأيـت ملـا أسـر :ّ
ّال إلــــه إال اهللا حممــــد رســــول اهللا صــــفويت عــــن خلقــــي أيدتــــه بعلــــي : يف ســــاق العــــرش مكتوبــــا  ّ

  .ونصرته به
إين اهللا وحـــدي ال إلـــه غـــريي ، : رأيـــت علـــى ســـاق العـــرش األميـــن مكتوبـــا  :يف روايـــة و

ّغرست جنة عدن بيدي حممد صفويت أيدته بعلي  ّ «)4(.  
__________________  

  .39البن املغازيل املناقب ) 1(
  .229املناقب ) 2(
  .227 / 2الرياض النضرة ) 3(
  .120نظم درر السمطني ) 4(
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:  عـن الطـربي والزرنـدي كمـا تقـدم ، وعـن أيب احلمـراء مث قـال  ـ شهاب الدين أحمـد6
  .)1(» رواه احلافظ أبو بكر اخلطيب « 

ّرسـول اهللا صـلى قـال : أخرج ابن عدي وابن عساكر عن أنس قال «  : السيوطيـ  7
ّملــا عــرج يب رأيــت علــى ســاق العــرش مكتوبــا ال إلــه إال اهللا حممــد رســول اهللا  :ّاهللا عليــه وســلم  ّ

  .)2(» أيدته بعلي 
  .)3( عن أنس كذلك  ـ ولي اهللا الدهلوي8

  . ..ويف رواية غريهم

  اسم علي مقرون باسم النبي في مواطن  ـ 2
 مـة التوحيـد يف أربعـة مـواطن ، جـاء ذلـك بعـد كل6 باسـم النـيب 7ولقد قرن اسم علـي 

  : يف حديث رواه السيد اهلمداين 
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم :  قــال 2عــن علــي «  إين رأيــت امســك مقرونــا  :ّ

ملــا بلغــت بيــت املقــدس يف معراجــي إىل الــسماء : بــامسي يف أربعــة مــواطن فأنــست بــالنظر إليــه 
فقلــت . ّاهللا حممــد رســول اهللا أيدتــه بــوزيره ونــصرته بــوزيرهّال إلــه إال : وجــدت علــى صــخرة ــا 

علــي بــن أيب طالــب ، فلمــا انتهيــت إىل ســدرة املنتهــى وجــدت :  قــال ؟ومــن وزيــري: جلربئيــل 
ّإين أنا اهللا ال إله إال أنا وحدي وحممد صفويت من خلقـي أيدتـه بـوزيره ونـصرته بـوزيره: عليها  ّ .

لـــي بــن أيب طالـــب ، فلمــا جـــاوزت مــن ســـدرة املنتهـــى ع:  قــال ؟مــن وزيـــري: فقلــت جلربئيـــل 
ّــإين أنــا اهللا ال إلــه إال أنــا حممد : وانتهيــت إىل عــرش رب العــاملني وجــدت مكتوبــا علــى قوائمــه  ّ

  فلما هبطت إىل اجلنة وجدت مكتوبا على . حبييب من خلقي أيدته بوزيره ونصرته بوزيره
__________________  

  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 1(
  .153 / 4 ، وانظر الدر املنثور له 7 / 1اخلصائص الكربى ) 2(
  .148 / 2إزالة اخلفا ) 3(
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ّال إله إال أنا حممد حبييب من خلقي أيدته بوزيره ونصرته بوزيره : باب اجلنة  ّ ّ «)1(.  

  اسم علي مكتوب على باب الجنة ـ 3
  .على باب اجلنة » أخو رسول اهللا«  بعنوان 6وروي أن امسه مكتوب مع اسم النيب 
  :وقد جاء ذلك يف رواية مجاعة منهم 

أخـــربين شـــهردار هـــذا « :  بـــسنده عـــن جـــابر بـــن عبـــد اهللا حيـــث قـــال الخـــوارزميــــ  1
أخربنا أمحد بن احلسني ابن فادشاه قـال : أخربنا حممود بن إمساعيل األشقر قال : إجازة قال 

، عـــن زكريـــا بـــن حيـــىي بـــن ســـامل ، عـــن ّأخربنـــا الطـــرباين عـــن حممـــد بـــن عثمـــان بـــن أيب شـــيبة : 
عن مسدد عن عطية عن  ـ ّوكان يفضل على احلسن ـ أشعث بن عمر ، عن احلسن بن صاحل

ّجــابر بــن عبــد اهللا األنــصاري قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  مكتــوب علــى بــاب  :ّ
 السماوات واألرض ّاجلنة حممد رسول اهللا علي بن أيب طالب أخو رسول اهللا قبل أن خيلق اهللا

  .)2(» بألفي عام 
 يف 6البــاب الرابــع عــشر يف أن امســه قــرين اســم النــيب «  يف  ـ شــهاب الــدين أحمــد2

عـن الـصاحلاين بإسـناده عـن ابـن مردويـه » العـرش واجلنـان ، فيـا لـه مـن روح الـروح وبـرد اجلنـان 
  .)3(بألف ألف سنة : وفيه .  ..عن جابر مرفوعا ، وعن اخلطيب عن جابر

ّوعنه صـلى اهللا عليـه وسـلم « :  قال الصفوريـ  3 ّـحممد  :مكتـوب علـى بـاب اجلنـة  :ّ
  .)4(» رسول اهللا علي أخو رسول اهللا ، قبل أن خيلق السموات بألفي عام 

__________________  
  .256: انظر ينابيع املودة . مودة القرىب) 1(
  .87مناقب أمري املؤمنني ) 2(
  .طوطخم ـ توضيح الدالئل) 3(
  .207 / 2نزهة االس ) 4(
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 عــن الطـــرباين يف األوســـط وابـــن عـــساكر واخلطيـــب يف املتفـــق ّ ـ محمـــد صـــدر عـــالم4
  .)1(.  ..6واملفرتق عن جابر عن رسول اهللا 

ويف روايــة أخــرى عنــد « : مث قــال .  عــن الطــرباين واخلطيــب كمــا تقــدمالبدخــشانيـــ  5
ّـجلنـة ال إلـه إال اهللا حممد رسـول اهللا علـي أخـوه رأيت مكتوبا على باب ا :أمحد عنه مرفوعا  ّ «

)2(.  

  مكتوب على أبواب الجنة» علي ولي اهللا «  ـ 4
ال إله « ّمكتوب على كل باب من أبواب اجلنة  6يف رواية عن ابن مسعود عن النيب و

ّإال اهللا حممــد رســـول اهللا علــي ويل اهللا   وبعـــدها كلمـــات فيهــا حكـــم عاليــة ومـــواعظ غاليـــة ،» ّ
  :وقد جاء ذلك يف رواية 

 يف حـديث طويـل يـشتمل 6 بـسنده عـن عبـد اهللا بـن مـسعود عـن النـيب  ـ الحمـويني1
  . ..على فوائد مجة
  .)نظم درر السمطني (  عن احلمويين يف  ـ الزرندي2
  . عن الزرندي عن احلمويينالسيد شهاب الدين أحمدـ  3
  : هذا نصه بطوله عن احلمويين و

ّ مـــسعود رضـــي اهللا تعـــاىل عنـــه قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه عـــن عبـــد اهللا بـــن« 
ّملــا أســري يب إىل الــسماء أمــر بعــرض اجلنــة والنــار علــي ، فرأيتهمــا مجيعــا رأيــت اجلنــة  :ّوســلم 

قـرأت يـا رسـول  : 7ّوألوان نعيمها ، ورأيت النار وأنواع عذاا ، فلما رجعت قال يل جربئيل 
. ال يـا جربئيـل:  فقلـت ؟ب اجلنة وما كان مكتوبا على أبواب الناراهللا ما كان مكتوبا على با

  ّإن للجنة مثانية أبواب على كل باب : فقال 
__________________  

  .خمطوط ـ معارج العلى) 1(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 2(
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ّمنها أربع كلمات كل كلمة خري من الدنيا وما فيهـا ملـن تعلمهـا واسـتعملها ، وإن للنـار سـ بعة ّ
ّأبـــواب علـــى كـــل بـــاب منهـــا ثـــالث كلمـــات كـــل كلمـــة خـــري مـــن الـــدنيا ومـــا فيهـــا ملـــن تعلمهـــا  ّ ّ

  . فبدأ بأبواب اجلنة7يا جربئيل إرجع معي ألقرأها ، فرجع مع جربئيل : وعرفها فقلت 
ّال إلــه إال اهللا حممــد رســول اهللا علــي ويل اهللا ، لكــل : فــإذا علــى البــاب األول مكتــوب  ّ ّ

القناعـــة ونبـــذ احلقـــد وتـــرك احلـــسد : ة طلـــب العـــيش يف الـــدنيا أربـــع خـــصال شـــيء حيلـــة وحيلـــ
  .وجمالسة أهل اخلري

ّعلــى البــاب الثــاين مكتــوب ال إلــه إال اهللا حممــد رســول اهللا علــي ويل اهللا ، لكــل شــيء و ّ ّ
مـــسح رأس اليتـــامى والتعطـــف علـــى األرامـــل : حيـــل وحيلـــة الـــسرور يف اآلخـــرة أربـــع خـــصال 

  .ملسلمني وتفقد الفقراء واملساكنيوالسعي يف حوائج ا
ّعلى الباب الثالث مكتوب ال إله إال اهللا حممـد رسـول اهللا علـي ويل اهللا ، لكـل شـيء و ّ ّ

ّقلـــة الطعـــام وقلـــة الكـــالم ، وقلـــة املنـــام ، وقلـــة : حيلـــة وحيلـــة الـــصحة يف الـــدنيا أربـــع خـــصال  ّ ّ ّ
  .املشي

ّعلـــى البـــاب الرابـــع مكتـــوب ال إلـــه إال اهللا حممـــد رو ســـول اهللا علـــي ويل اهللا ، مـــن كـــان ّ
يؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر فليكـرم جـاره ، مـن كـان يـؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر فليكـرم ضـيفه ، مـن 
ّكــان يــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر فليــرب والديــه ، مــن كــان يــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر فليقــل خــريا أو 

  .ليسكت
ّمــد رســول اهللا علــي ويل اهللا ، مــن أراد ّعلــى البــاب اخلــامس مكتــوب ال إلــه إال اهللا حمو

أن ال يــذل فــال يــذل ، ومــن أراد أن ال يــشتم فــال يــشتم ، ومــن أراد أن ال يظلــم فــال يظلــم ، 
ّومن أراد أن يستمسك بالعروة الوثقى فليستمسك بقول ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ّ.  

ّعلى الباب الـسادس منهـا مكتـوب ال إلـه إال اهللا حممـد رسـوو ل اهللا علـي ويل اهللا ، مـن ّ
ّأحــب أن يكــون قــربه واســعا فــسيحا فلينــق املــساجد ، مــن أحــب أن ال يأكلــه الديــدان حتــت  ّّ

ّاألرض فليكنس املساجد ، من أحب أن ال يظلم حلده فلينور ّ  



  نفحات األزهار................................................................................ 240

ّاملساجد ، من أحب أن يبقى طريا حتت األرض فليشرت بسط املساجد ّ.  
ّه إال اهللا حممد رسـول اهللا علـي ويل اهللا ، بيـاض على الباب السابع منها مكتوب ال إلو ّ

  .ّيف عيادة املريض واتباع اجلنائز وشراء أكفان املوتى ورفع القرض: القلب يف أربع خصال 
ّعلــى البــاب الثــامن منهــا مكتــوب ال إلــه إال اهللا حممــد رســول اهللا علــي ويل اهللا ، مــن و ّ

بالصدقة والسخاء وحـسن :  بأربع خصال أراد الدخول من هذه األبواب الثمانية فليستمسك
  .اخللق وكف األذى عن عباد اهللا عز وجل

لعن اهللا الكـاذبني ، لعـن : مث جئنا إىل النار فإذا على الباب األول منها ثالث كلمات 
  .اهللا الباخلني ، لعن اهللا الظاملني

مــــن رجــــى اهللا ســــعد ، ومــــن خــــاف اهللا أمــــن ، : علــــى البــــاب الثــــاين منهــــا مكتــــوب و
  .واهلالك املغرور من رجى سوى اهللا وخاف غريه

مــن أراد أن ال يكــون عريانـــا يف القيامــة فلـــيكس : علــى البــاب الثالـــث منهــا مكتـــوب و
اجللــود العاريــة ، ومــن أراد أن ال يكــون جائعــا يف القيامــة فلــيطعم اجلــائع يف الــدنيا ، ومــن أراد 

  .الدنياأن ال يكون عطشانا يف يوم القيامة فليسق العطشان يف 
ّأذل اهللا مـــن أهـــان اإلســـالم ، أذل اهللا مـــن أهـــان : علـــى البـــاب الرابـــع منهـــا مكتـــوب و ّ

ــــم  ــــه وســــلم ، أذل اهللا مــــن أعــــان الظــــاملني علــــى ظل ــــت نــــيب اهللا صــــلى اهللا علي ــــت بي ّأهــــل البي ّ ّ
  .املخلوقني
ّعلى الباب اخلامس ال تتبع اهلوى فإن اهلوى جيانب االميـان ، وال تكثـر منطقـك فيمـا و

  .ال يعنيك فتسقط من عني ربك ، وال تكن عونا للظاملني فإن اجلنة مل ختلق للظاملني
أنــــا حــــرام علــــى اتهــــدين ، أنــــا حــــرام علــــى : علــــى البــــاب الــــسادس منهــــا مكتــــوب و

  .املصدقني ، أنا حرام على الصائمني
 ّـحاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ، وخبوا أنفـسكم: على الباب السابع منها مكتوب و

  قبل أن توخبوا وادعوا اهللا عز وجل قبل أن تردوا عليه فال تقدروا على 
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  .ذلك
رمحــه ّــنقــل الــشيخ العــامل صــدر الــدين إبــراهيم بــن حممد بــن املؤيــد : رواه الزرنــدي وقــال 

  .» يف كتابه فضل أهل البيت اهللا تعاىل

  مكتوب على باب الجنة بالذهب » على ولي اهللا «  ـ 5
ّال إلــه إال اهللا : رأيــت علــى بــاب اجلنــة مكتوبــا بالــذهب «   :6يف حــديث آخــر عنــه و

  .»ّحممد رسول اهللا علي ويل اهللا 
امسـاء امـري املـؤمنني « قد جاء هذا يف رواية السيد الشهاب الدين امحد حيث قـال يف و

  : ما نصه » 
عن موسى بن امساعيـل بـن موسـى بـن جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه عـن . ومنها ويل اهللا« 

قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وعلـى آبائـه :  وعـنهم أمجعـني قـال 2على بـن اىب طالـب جده 
ملـا اسـرى ىب اىل الـسماء رأيــت علـى بـاب اجلنـة مكتوبـا بالـذهب ال الــه اال اهللا  :وبـارك وسـلم 

  .حممد رسول اهللا علي ويل اهللا
  .)1(»  رواه احلافظ أبو موسى بأسناده .احلديث بتمامه سيأيت يف بابه

  مكتوب على باب الجنة» علي حبيب اهللا «  ـ 6
ّال إلـــه إال اهللا حممـــد رســـول اهللا علـــي . أنـــه رأى علـــى بـــاب اجلنـــة مكتوبـــا 6رووا عنـــه و ّ

  .احلديث. حبيب اهللا
  :منهم . وقد جاء ذلك يف رواية مجاعة

  :  بسنده عن ابن عباس قال  ـ الخوارزمي1
__________________  

  .طخمطو ـ توضيح الدالئل) 1(
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ّقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  «  ملـــا عـــرج يب إىل الـــسماء رأيـــت علـــى بـــاب  :ّ
ّ

ـــه إال اهللا حممـــد رســـول اهللا علـــي حبيـــب اهللا احلـــسن واحلـــسني صـــفوة اهللا : اجلنـــة مكتوبـــا  ّال إل ّ
  .)1(» فاطمة أمة اهللا علي مبغضيهم لعنة اهللا 

  .)2( 6 عباس عنه  عن اخلطيب واحلافظ الرسعين عن ابن ـ البدخشاني2
  :قال ) أمساء أمري املؤمنني (  أمحد يف  ـ السيد شهاب الدين3
  .حبيب اهللا.  ..عن ابن عباس. منها حبيب اهللا« 

  .)3(» احلديث بتمامه سيأيت يف بابه ، رواه الصاحلاين يف بابه بإسناده 

  مكتوب على العرش » على مقيم الحجة «  ـ 7
ّ إله إال اهللا حممد نيب الرمحة علي مقيم احلجةال: مكتوب على العرش « جاء و ّ..  . «  

  :ويف رواية 
  :  بسنده عن عبد اهللا بن مسعود قال الخوارزميـ  1
ّقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم «  ملـــا أن خلـــق اهللا آدم ونفـــخ فيـــه مـــن روحـــه  :ّ

ّ
جـاليل لـو ال عبـدان ّمحـدين عبـدي ، وعـزيت و: عطس آدم فقال احلمد هللا ، فأوحى اهللا تعاىل 

يــا آدم : قــال نعــم  ؟إهلــي ويكونــان مــين: أريــد أن أخلقهمــا يف الــدار الــدنيا مــا خلقتــك ، قــال 
ّال إلــه إال اهللا حممــد نــيب الرمحــة : ارفــع رأســك وانظــر ، فرفــع رأســه فــإذا مكتــوب علــى العــرش  ّ

مت علي مقيم احلجة ، من عرف حق علي زكي وطاب ، ومن أنكر حقه لعن وخاب ، أقـس
  بعزيت أن أدخل اجلنة من أطاعه وإن عصاين ، 

__________________  
  .214: مناقب أمري املؤمنني ) 1(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا يف مناقب آل العبا) 2(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 3(
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  .)1(» أقسمت بعزيت أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعين و
عــن الــصاحلاين عــن » منهــا مقــيم احلجــة و«  : 7 يف أمسائــه  ـ شــهاب الــدين أحمــد2
  .)2(.  ..اخلوارزمي
  .)3( عن اخلوارزمي كذلك  ـ القندوزي البلخي3

  مكتوب على جناح جبرائيل » علي ولي اهللا «  ـ 8
» ّال إلـه إال اهللا علـي الوصـي « : أنه مكتـوب علـى أحـد جنـاحي جربئيـل  يف حديثو

ّال إلـه إال اهللا حممــد رسـول« : وعلـى اآلخــر   موصــوفا بالوصــاية 7فقــد جـاء اســم علـي »  اهللا ّ
  :بعد اسم اهللا تعاىل ، وقد ورد هذا يف رواية 

أخربنـــا أبـــو الفـــتح : أخـــربين شـــهردار هـــذا إجـــازة قـــال « :  حيـــث قـــال الخـــوارزميــــ  1
ّحــدثنا أبــو طــاهر احلــسني بــن : عبــدوس بــن عبــد اهللا بــن عبــدوس اهلمــداين هــذا كتابــه ، قــال 

ّحـدثين أيب عـن : ّحدثنا أبو الفرج الصامت بن صهيب بن عبـاد قـال  : علي بن سلمة ، قال
:  قـال :ّجعفر بن حممد عن أبيه ، عن علي بن احلسني عن أبيه عن علي بن أيب طالـب 

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أتاين جربئيل وقد نشر جناحيه فإذا مكتوب علـى أحـد  :ّ
ّال إله إال اهللا حممد ر: جناحيه  ّال إلـه إال اهللا علـي الوصـي : سول اهللا ، ومكتوب على اآلخـر ّ

 «)4(.  
. وصــي اهللا وخليفــة اهللا: ومنهــا « :  قــائال 7 أمحــد يف أمســاء علــي  ـ الــسيد شــهاب2

رواه .  ..ّ وبـارك وسـلم6عن االمام جعفر الصادق عن أبيه االمام عـن جـده االمـام عـن النـيب 
  .)5(» الصاحلاين بإسناده أيضا 

__________________  
  .227: املناقب للخوارزمي ) 1(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 2(
  .11: ينابيع املودة ) 3(
  .90: املناقب ) 4(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 5(
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  ّمكتوب بين كفي صرصائيل » علي بن أبي طالب مقيم الحجة «  ـ 9
ّال إلــه إال اهللا حممــد رســول ا« :  رأى 6 أنــه يف حــديث آخــرو » هللا علــي مقــيم احلجــة ّ

  .مكتوبا بني كفي صرصائيل
  :وقد ورد هذا يف رواية 

 عن أبيه عن علي بن احلسني 7ّبسنده عن االمام جعفر بن حممد الصادق الخوارزمي 
  . ..عن أبيه

أنبأين أبو العالء احلافظ اهلمداين هـذا واالمـام األجـل جنـم الـدين « : هذا نص عبارته و
أنبأنــا الــشريف االمــام األجــل نــور : ّسني بــن حممــد البغــدادي ، قــاال ّأبــو منــصور حممــد بــن احلــ

ّـاهلدى أبو طالب احلـسني بـن حممـد بـن علـي الـزينيب ، عـن االمـام حممد بـن أمحـد بـن علـي بـن  ّ
] اهلـامشي [ ّحدثنا املعافـا بـن زكريـا عـن احلـسن بـن علـي العاصـمي : احلسن بن شاذان ، قال 

بينـا  :قـال  ] :[ أبيه عن علي بن احلـسني عـن أبيـه ّعن صهيب عن جعفر بن حممد عن 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت أم سلمة فهبط عليـه ملـك لـه عـشرون رأسـا ، يف كـل  ّ
ّرأس ألــف لــسان ، يــسبح اهللا ويقدمــه بلغــة ال تــشبه األخــرى ، راحتــه أوســع مــن ســبع مســاوات  ّ

ّوســبع أرضــني ، فحــسب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أ جربئيــل مل تــأتين يف : نــه جربئيــل فقــال ّ
ّما أنا جربئيل ، أنا صرصائيل بعثين اهللا إليك لتزوج النور من النور ، : هذه الصورة قط ، قال 

ّفقـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ابنتـــك فاطمـــة مـــن علـــي بـــن أيب  : قـــال ؟ وإىل مـــن؟مـــن: ّ
  .طالب

ّفــــــزوج النــــــيب صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم فاطمــــــة مــــــن علــــــي ّ  بــــــشهادة جربئيــــــل وميكائيــــــل ّ
  .وصرصائيل

ّفنظـر النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فـإذا بـني كفـي صرصـائيل مكتـوب : قـال  ّال إلــه إال  :ّ
  يا: فقال النيب . ّاهللا حممد رسول اهللا علي بن أيب طالب مقيم احلجة
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شر مـن قبـل أن خيلـق اهللا الـدنيا بـاثين عـ:  قـال ؟هـذا بـني كفيـك] كتـب [ صرصائيل منذ كم 
  .)1(» ألف سنة 

ّأيد اهللا محمدا بعلي «  ـ 10   : مكتوب على جبهة ملك » ّ
  .»ّأيد اهللا حممدا بعلي «  رأى ملكا مكتوب على جبهته 6أنه  جاء يف حديثو
  : قد جاء هذا يف رواية و

  : ّ بسنده عن حممد بن احلنيفة قال الخوارزمي
ّقال النيب صلى اهللا عليه وسلم «  ملا عرج يب ا :ّ

ّ
أ [ ىل السماء رأيت يف الـسماء الرابعـة 

ّـأيد اهللا حممدا بعلـي ، : والسادسة ملكا نصفه من النار ونصفه من ثلج يف جبهته مكتوب ]  ّـ
 كتـب اهللا يف جبهـيت مـا تـرى قبـل الـدنيا بـألفي ؟مل تتعجـب: فبقيت متعجبا ، فقـال يل امللـك 

  .)2(» عام 

  : د مكتوب على لواء الحم» علي ولي اهللا «  ـ 11
 ، يف حـديث 6روى ذلك السيد علي اهلمداين عـن عبـد اهللا بـن سـالم عـن رسـول اهللا 

  .)3(سأله عن لواء احلمد 

  : مكتوب على لواء النور » ّآل محمد خير البرية «  ـ 12
   :روى ذلك أبو نعيم احلافظ عن جابر بن عبد اهللا قال 

ّبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما يف مسجد «    املدينة فذكر بعض ّ
__________________  

  .الكتف:  وفيه بدل الكف 245املناقب ) 1(
  .218املصدر نفسه ) 2(
  .252: ينابيع املودة  ـ مودة القرىب) 3(
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يا رسول اهللا مسعتك تقـول اجلنـة حمـرم علـى النبيـني وسـائر األمـم : أصحابنا اجلنة ، قال دجانة 
أن هللا لـواء مـن نـور وعمـودا مـن زبرجـد خلقهمـا قبـل أن أمـا علمـت : حىت أدخلها ، فقال له 

ّال إلــه إال اهللا حممــد رســول اهللا  :خيلــق الــسماوات بــألفي ســنة مكتــوب علــى رداء ذلــك اللــواء  ّ
احلمـــد هللا الـــذي هـــدانا بـــك : ّآل حممـــد خـــري الربيـــة ، صـــاحب اللـــواء أمـــام القـــوم فقـــال علـــي 

ّأمـــا علمـــت أن مـــن أحبنـــا وامـــتحن : ّليـــه وســـلم ّفقـــال لـــه النـــيب صـــلى اهللا ع. ّوأكرمنـــا وشـــرفنا
ٍ في مقعد صدق عند مليك مقتدر ( أسكنه اهللا معنا ، وتال هذه اآلية ِ ِ َِ ْ ُْ َ ٍَ ِ َ ْ ِ ٍ ْ ِ َ( )1(.  

  مكتوب على درة أو ورقة خضراء» ّمحمد رسول اهللا نصرته بعلي «  ـ 13
ّال إلــه إال اهللا حممــد رســول اهللا نــصرته بعلــي« أن  :جــاء يف حــديث و مكتــوب علــى  » ّ

وقــد روى هــذا .  ..6درة او ورقــة خــضراء موجــودة يف لــوزة خــضراء أحــضرت عنــد رســول اهللا 
  :احلديث مجاعة منهم 

  .ّحمب الدين الطربي وقد تقدم حديثه ـ 1
ــ  2 ّجــاع النــيب صــلى اهللا عليــه «  :ابــن املغــازيل رواه بــسنده عــن ســعيد بــن جبــري قــال ـ

ّأللهـــم ال جتـــع حممـــدا أكثـــر ممـــا : فأخـــذ بأســـتارها وقـــال ّوســـلم جوعـــا شـــديدا ، فـــأتى الكعبـــة 
ّإن اهللا تبـارك وتعـاىل يقـرأ عليـك الـسالم ويقـول : فهبط جربئيل ومعه لوزة فقال : قال . أجعته
ّ حممد رسول اهللا أيدته بعلـي ونـصرته 6: ّفك عنها فإذا فيها ورقة خضراء مكتوب فيها : لك  ّ

  .»ئه واستبطأه يف رزقه ّفما أنصف اهللا من امه يف قضا. به
  . عن ابن املغازيل عن ابن عباس ـ القندوزي3
  ّكنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه« :  عن ابن عباس قال  ـ الصفوري4

__________________  
  .خمطوط ـ منقبة املطهرين) 1(
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ء ّوســـلم وإذا بطـــائر يف فمــــه لـــوزة خـــضراء ، فألقاهــــا فأخـــذها النـــيب ، فوجــــد فيهـــا درة خــــضرا
ّال إله إال اهللا حممد رسول اهللا نصرته بعلي : مكتوب عليها بالصفرة  ّ«.  

ّتقدم النبوة دليل األفضلية وهو فرع تقدم النور الذي منه علي أيضا ـ 14 ّ  
ّإن تقـــدم نبـــوة حممـــد  ّ دليـــل علـــى أفـــضليته ، ومـــن املعلـــوم أن ذلـــك فـــرع تقـــدم نـــوره ، 6ّ

  .فهذا يدل على ذلك باألولوية
 ، فإنـه كـذلك يكـون 6 قـد خلـق مـن نفـس النـور الـذي خلـق منـه النـيب 7يـا ومبا أن عل

ّأفضل من مجيع املخلوقني عدا الرسـول ، وعلـى هـذا ، فـال وجـه لتقـدم أحـد عليـه نبيـا كـان أو 
  . ..صحابيا

ّمن أحاديث تقدم نبوة محمد  ّ ّ6   
ّوأمـا شـواهد تقـدم نبوتـه  ، نـذكر هنـا فكثـرية جـدا  ـ مـن األحاديـث وأقـوال العلمـاء ـ 6ّ

  :بعضها 
ّعــن عربــاض بــن ســارية صــاحب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه « :  بــسنده البخــاري )1(

ّإين عبــد اهللا وخــامت النبيــني وإن آدم ملنجــدل يف طينــه  :مسعــت رســول اهللا يقــول : ّوســلم قــال 
وســـأخربكم عـــن ذلـــك ، أنـــا دعـــوة أيب إبـــراهيم وبـــشارة عيـــسى بـــن مـــرمي ورؤيـــا أمـــي الـــيت رأت 

ك أمهــات األنبيــاء يــرين ، وإن أم رســول اهللا رأت حــني وضــعته نــورا أضــاءت لــه قــصور وكــذل
  .)1(» الشام 

  يا رسول اهللا مىت وجبت : قالوا «  : بسنده عن أيب هريرة قال الترمذي )2(
__________________  

  .13 / 1: التاريخ الصغري ) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 248

  .وآدم بني الروح واجلسد:  قال ؟لك النبوة
ّسن صحيح غريب مـن حـديث أيب هريـرة ، ال نعرفـه إال مـن هـذا الوجـه هذا حديث ح

 «)1(.  
  .»ّذكر ما روي يف تقدم نبوته قبل متام خلقة آدم « :  حيث قال أبو نعيم) 3(

  .)2(فرواه بألفاظ وأسانيد خمتلفة عن أيب هريرة وميسرة وابن سارية 
  .)3( بسنده عن عبد اهللا بن شفيق الكازروني) 4(
ّبـاب خــصوصية النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بكونــه أول « :  حيـث قـال وطيالـسي) 5( ّ

  .»النبيني يف اخللق ، وتقدم نبوته ، وأخذ امليثاق 
  .فرواه عن ابن أيب حامت وأيب نعيم عن أيب هريرة

ّوعن أيب سهل القطان ، عن سهل بن صاحل اهلمداين ، عن أيب جعفـر حممـد بـن علـي 
8.  

  .اكم والطرباين وأيب نعيم عن ميسرةوعن أمحد والبخاري واحل
  .وعن أمحد واحلاكم والبيهقي عن العرباض بن سارية

  .وعن احلاكم والبيهقي وأيب نعيم عن أيب هريرة
  .وعن البزار والطرباين وأيب نعيم من طريق الشعيب عن ابن عباس

  .وعن أيب نعيم عن عمر
  .وعن ابن سعد عن ابن أيب اجلدعاء

ن تقي الدين السبكي كالما يف معىن هذه األحاديـث هـذا نـصه مث إن السيوطي نقل ع
ُ لتـؤمنن به ولتـنصرنه (قال الشيخ تقي الدين السبكي يف كتابه التعظيم واملنـة يف : فائدة « :  َ ُُ ُ ْ َ ََ ِِ  ُ ِ ْ
(:   

ّيف هذه اآلية من التنويه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وتعظيم قدره العلي ما ّ  
__________________  

  .585 / 5صحيح الرتمذي ) 1(
  .54 / 1: دالئل النبوة ) 2(
  .خمطوط ـ املنتقى من سرية املصطفى) 3(
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ال خيفــى ، وفيــه مــع ذلــك أنــه علــى تقــدير جميئــه يف زمــام يكــون مرســال إلــيهم ، فتكــون نبوتــه 
ن ّورســالته عامــة جلميــع اخللــق مــن زمــن آدم إىل يــوم القيامــة ، وتكــون األنبيــاء وأممهــم كلهــم مــ

ال خيـتص بـه النـاس مـن زمانـه إىل القيامـة ، بـل » بعثت إىل النـاس كافـة «  قولهن أمته ، ويكو
  .يتناول من قبلهم أيضا

ّقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم  ويتبني بذلك املعـىن ّكنـت نبيـا وآدم بـني الـروح واجلـسد «  :ّ
ّوأن من فسره بعلم اهللا بأنه سيصري نبيا مل يصل إىل هذا املعىن ، »  ألن علـم اهللا حمـيط جبميـع ّ

ّاألشـياء ، ووصــف النـيب صــلى اهللا عليــه وسـلم بــالنبوة يف ذلـك الوقــت ينبغــي أن يفهـم منــه أنــه  ّ
ّـأمر ثابت له يف ذلك الوقت ، وهلذا رأى آدم امسه مكتوبا على العـرش حممد رسـول اهللا ، فـال 

جمـرد العلـم مبـا سيـصري يف ّبد أن يكون ذلك معىن ثابتا يف ذلك الوقت ، ولو كان املراد بذلك 
املستقبل مل يكن له خـصوصية بأنـه نـيب وآدم بـني الـروح واجلـسد ، ألن مجيـع األنبيـاء يعلـم اهللا 
ّنبوم يف ذلك الوقت وقبله ، فال بد من خصوصية للنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ألجلهـا أخـرب  ّ ّ

  .هلم اخلري بذلكذا اخلرب إعالما ألمته ليعرفوا قدره عند اهللا تعاىل ، فيحصل 
ّأريـــد أن أفهـــم ذلـــك القـــدر الزائـــد ، فـــإن النبـــوة وصـــف ال بـــد أن : فـــإن قلـــت : وقـــال 

يكون املوصوف به موجودا ، وإمنا يكون بعد بلوغ أربعني سنة أيضا ، فكيف يوصف بـه قبـل 
  .وجوده وقبل إرساله وإن صح ذلك فغريه كذلك

كنـت : ، فقد تكون االشارة بقوله قد جاء إن اهللا خلق األرواح قبل األجساد : قلت 
نبيـــا إىل روحــــه الــــشريفة وإىل حقيقتــــه ، واحلقــــائق تقــــصر عقولنــــا عــــن معرفتهــــا ، وإمنــــا يعلمهــــا 
ّخالقهـــا ومـــن أمـــده بنـــور إهلـــي ، مث إن تلـــك احلقـــائق يـــؤتى اهللا كـــل حقيقـــة منهـــا مـــا يـــشاء يف  ّ

ّالوقت الذي شاء ، فحقيقة النيب صلى اهللا عليه وسلم قد تكون  مـن قبـل خلـق آدم آتاهـا اهللا ّ
ذلك الوصف ، بأن يكون خلقها متهيئة لذلك ، وأفاضه عليها من ذلك الوقت ، فصار نبيـا 
وكتــب امســه علــى العــرش وأخــرب عنــه بالرســالة لــيعلم مالئكتــه وغــريهم كرامتــه عنــده ، فحقيقتــه 
ّموجـــــودة مـــــن ذلـــــك الوقـــــت وإن تـــــأخر جـــــسده الـــــشريف املتـــــصف ـــــا ، واتـــــصاف حقيقتـــــه 

  باألوصاف الشريفة
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املفاضة عليه من احلـضرة االهليـة ، وإمنـا يتـأخر البعـث والتبليـغ وكـل مـا لـه مـن جهـة اهللا ، ومـن 
  .تأهل ذاته الشريفة وحقيقته معجل ال تأخري فيه

ّوكــذلك اســـتنباؤه وإيتـــاؤه الكتـــاب واحلكـــم والنبــوة ، وإمنـــا املتـــأخر تكونـــه وتنقلـــه إىل أن  ّ
ّظهر صلى اهللا عليه وسـل م وغـريه مـن أهـل الكرامـة ، وقـد تكـون إفاضـة اهللا تلـك الكرامـة عليـه ّ

بعــد وجــوده مبــدة كمــا يــشاء ســبحانه ، وال شــك أن كلمــا يقــع فــاهللا عــامل بــه مــن األزل وحنــن 
نعلــم علمــه بــذلك باألدلــة العقليــة والــشرعية ، ويعلــم النــاس منهــا مــا يــصل إلــيهم عنــد ظهــوره 

ّه وسلم حني نزل عليه القرآن يف أول ما جاءه جربئيل ، وهو ّكعلمهم نبوة النيب صلى اهللا علي
فعــل مــن أفعالــه تعــاىل مــن مجلــة معلوماتــه ، ومــن آثــار قدرتــه وإرادتــه واختيــاره يف حمــل خــاص 
ّيتـــصف ـــا ، فهاتـــان مرتبتـــان األوىل معلومـــة بالربهـــان والثانيـــة ظـــاهرة للعيـــان ، وبـــني املـــرتبتني 

ى حـسب اختيـاره ، منهـا مـا يظهـر هلـم بعـد ذلـك ، ومنهـا وسائط من أفعاله تعـاىل حتـدث علـ
ما حيصل به كمـال لـذلك احملـل وإن مل يظهـر ألحـد مـن املخلـوقني ، وذلـك ينقـسم إىل كمـال 
يقارن ذلك احلمل من حني خلقه وإىل كمال حيصل له بعد ذلـك ، وال يـصل علـم ذلـك إلينـا 

ّإال بــاخلرب الــصادق والنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم خــري ّ  اخللــق ، فــال كمــال ملخلــوق أعظــم مــن ّ
  .كماله وال حمل أشرف من حمله

ّفعرفنــا بــاخلرب الــصحيح حــصول ذلــك الكمــال مــن قبــل خلــق آدم لنبينــا صــلى اهللا عليــه 
ّوســلم مــن ربــه ســبحانه وأنــه أعطــاه النبــوة مــن ذلــك الوقــت ، مث أخــذ لــه املواثيــق علــى األنبيــاء 

وهــــي يف معــــىن  ـ هم ورســــوهلم ، ويف أخــــذ املواثيــــقّليعلمــــوا أنــــه املقــــدم علــــيهم ، وأنــــه نبــــي
ه ولتـنــصرنه (االســتخالف ، ولــذلك دخلــت الم القــسم يف  ؤمنن ب ُ لتـ َ ُُــ ُ ْ َ ََ ِ ِــ  ُ ِ  لطيفــة أخــرى وهــي )ْ

كأـــا إميـــان للبيعـــة الـــيت تؤخـــذ للخلفـــاء ، ولعـــل إميـــان اخللفـــاء أخـــذت مـــن هنـــا ، فـــانظر هـــذا 
  .ّلم من ربه سبحانه وتعاىلّالتعظيم العظيم للنيب صلى اهللا عليه وس

ّفـإذا عــرف ذلــك فــالنيب صــلى اهللا عليــه وسـلم هــو نــيب األنبيــاء ، وهلــذا أظهــر يف اآلخــرة  ّ
  ّمجيع األنبياء حتت لوائه ، ويف الدنيا كذلك ليلة اإلسراء صلى ا ، ولو اتفق
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 ونـصرته جميؤه يف زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم وعلى أممهم اإلميان بـه
، وبـــذلك أخـــذ اهللا امليثـــاق علـــيهم ورســـالته إلـــيهم معـــىن حاصـــل لـــه ، وإمنـــا أمـــره يتوقـــف علـــى 
اجتماعهم معه ، فتأخر ذلك ألمر راجع إىل وجودهم ال إىل عدم اتـصافه مبـا تقتـضيه ، وفـرق 
بـــني توقـــف الفعـــل علـــى قبـــول احملـــل وتوقفـــه علـــى أهليـــة الفاعـــل ، فههنـــا ال توقـــف مـــن جهـــة 

ّال مــن جهـة ذات النــيب صـلى اهللا عليــه وسـلم الــشريفة ، وإمنـا مــن جهـة وجــود العــصر الفاعـل و ّ
  .املشتمل عليه ، فلو وجد يف عصرهم لزمهم اتباعه بال شك

وهلذا يأيت عيسى يف آخر الزمان علـى شـريعته وهـو نـيب كـرمي علـى حالـه ، ال كمـا يظـن 
مـن هـذه األمـة ملـا قلنـاه مـن اتباعـه بعض الناس أنه يأيت واحدا من هذه األمة ، نعم هو واحد 

ّللنـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، وإمنـــا حيكـــم بـــشريعة نبينـــا حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بـــالقرآن  ّ ّ ّّ
ّوالسنة ، وكل ما فيها من أمـر أو ـي فهـو متعلـق بـه كمـا يتعلـق بـسائر األمـة ، وهـو نـيب كـرمي 

ّى اهللا عليـه وسـلم يف زمانـه أو يف ّعلى حاله مل يـنقص منـه شـيء ، وكـذلك لـو بعـث النـيب صـل
ّزمن موسى وإبراهيم ونوح وآدم كانوا مستمرين على نبوم ورسالتهم إىل أممهم ، والنـيب صـلى 

  .ّاهللا عليه وسلم نيب عليهم ورسول إىل مجيعهم
فنبوته ورسالته أعم وأمشـل وأعظـم ومتفـق مـع شـرائعهم يف األصـول ، ألـا ال ختتلـف ، 

ّوتقدم شريعته صل ّى اهللا عليه وسلم فيما عساه يقع االختالف فيـه مـن الفـروع إمـا علـى سـبيل ّ
ّلتخصيص وإما علـى سـبيل النـسخ أوال نـسخ وال ختـصيص ، بـل تكـون شـريعة النـيب صـلى اهللا 
ّعليـــه وســـلم يف تلـــك األوقـــات بالنـــسبة إىل أولئـــك األمـــم مـــا جـــاءت بـــه أنبيـــاءهم ، ويف هـــذا 

ذه الـــــشريعة ، واألحكـــــام ختتلـــــف بـــــاختالف األشـــــخاص الوقـــــت بالنـــــسبة إىل هـــــذه األمـــــة هـــــ
  .واألوقات

ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم : وــذا بــان لنــا معــىن حــديثني كــان خفيــا عنــا ، أحــدمها  ّ :
ا نظــن أنــه مــن زمانــه إىل يــوم القيامــة ، فبــان أنــه مجيــع النــاس أوهلــم  ّبعثــت إىل النــاس كافــة ، كن ّــ

  كنت نبيا وآدم: ّيه وسلم ّقوله صلى اهللا عل: والثاين . وآخرهم
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بــني الــروح واجلــسد ، كنــا نظــن أنــه بــالعلم ، فبــان أنــه زائــد علــى ذلــك علــى مــا شــرحناه ، وإمنــا 
ّيفرتق احلال بني ما بعد وجود جسده صـلى اهللا عليـه وسـلم وبلوغـه األربعـني ، ومـا قبـل ذلـك  ّ

ه وال إلــيهم لــو تــأهلوا قبــل بالنــسبة إىل املبعــوث إلــيهم وتــأهلهم لــسماع كالمــه ، ال بالنــسبة إليــ
ذلـــك ، وتعليـــق األحكـــام علـــى الـــشروط قـــد يكـــون حبـــسب احملـــل القابـــل وقـــد يكـــون حبـــسب 
الفاعــل املتـــصرف ، فههنــا التعليـــق إمنــا هـــو حبــسب احملـــل القابــل املبعـــوث إلــيهم وقبـــوهلم مســـاع 

ويج اخلطـاب مــن اجلــسد الــشريف الـذي خيــاطبهم بلــسانه ، وهــذا كمـا يوكــل األب رجــال يف تــز
ابنته إذا وجدت كفوا ، فالتوكيل صحيح وذلك الرجل أهل للوكالة ووكالتـه ثابتـة ، وقـد حيـصل 
ّتوقــف التــصرف علــى وجــود كفــو وال يوجــد إال بعــد مــدة ، وذلــك ال يقــدح يف صــحة الوكالــة 

  .)1(» وأهلية الوكيل انتهى كالم السبكي بلفظه 
عـن العربـاض  ـ صـحيح اإلسـناد: وقـال  ـ  عـن أمحـد والبيهقـي واحلـاكمالقـسطالني) 6(
  .بن سارية

  .عن ميسرة ـ ّوصححه احلاكم ـ وعن البخاري وأمحد وأيب نعيم
  .وعن الرتمذي عن أيب هريرة

  .)2(مث أورد كالم السبكي 
 عن أمحد ومـسلم والرتمـذي واحلـاكم والبيهقـي وأيب نعـيم والبخـاري يف الدياربكري) 7(
  .)3(تارخيه 
  .)4(عن ميسرة ) لوفا وفاء ا(  عن  ـ الحلبي8
.  .. عن الرتمذي عن أيب هريـرة ، وعـن املـشكاة عـن العربـاض ابـن سـارية ـ القندوزي9

)5(.  
__________________  

  .5 ـ 3 / 1اخلصائص الكربى ) 1(
  .8 ـ 5 / 1املواهب اللدنية ) 2(
  .20 / 1تاريخ اخلميس ) 3(
  .355 / 1انسان العيون ) 4(
  .10: ينابيع املودة ) 5(
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  .)1( ّ ـ الجمال المحدث10
ّ مصححا إياه  ـ ابن حجر11

)2(.  
  :ّ ما نصه  ـ وقال االسكندري12
ّ ، فمــن قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم 7وأمــا تفــضيله علــى آدم «  كنــت نبيــا وآدم بــني : ّ

  .املاء والطني ، وآدم فمن دونه من األنبياء يوم القيامة حتت لوائي
ّ أول مشفع ، وإين أول من تنشق األرض عنه ّإين أول شافع ، وإين: ولقوله  ّ «)3(.  
   :ّ ـ وقال محمد بن يوسف الشامي13
ّعلـى أنـه صـلى اهللا عليـه  ـ ممـا تقـدم يف البـاب الـسابق ـ ويـستدل خبـرب الـشعيب وغـريه« 

ّوسلم ولد نبيا ، فإن نبوته وجبـت لـه حـني أخـذ منـه امليثـاق حيـث اسـتخرج مـن صـلب آدم ، 
ذ ، لكـن كانـت مـدة خروجـه إىل الـدنيا متـأخرة عـن ذلـك ، وذلـك ال مينـع فكان نبيا من حينئـ

كونه نبيا ، كمن يوىل والية ويـؤمر بالتـصرف فيهـا يف زمـن مـستقبل ، فحكـم الواليـة ثابـت لـه 
من حني واليته وإن كـان تـصرفه يتـأخر إىل حـني جمـيء الوقـت ، واألحاديـث الـسابقة يف بـاب 

  .»تقدم نبوته صرحية يف ذلك 
  .)4(نقل حاصل كالم السبكي مث 
  : ـ وقال العيدروس 14
اعلــم أن اهللا ســبحانه وتعــاىل ملــا أراد إجيــاد خلقــه أبــرز يف احلقيقــة احملمديــة مــن أنــواره « 

الــصمدية يف حـــضرته األمحديــة ، مث ســـلخ منهــا العـــوامل كلهـــا علوهــا وســـفلها علــى مـــا اقتـــضاه 
  .كمال حكمته وسبق يف إرادته وعلمه

  ىل بكماله ونبوته وبشره بعموم دعوته ورسالته ، وبأنه نيبمث أعلمه تعا
__________________  

  .روضة األحباب يف سرية النيب واالصحاب) 1(
  .املنح املكية يف شرح اهلمزية) 2(
  .48 ـ 47لطائف املنن ) 3(
  .السرية الشامية) 4(
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  .)1( » . ..األنبياء وواسطة مجيع األصفياء ، وأبوه آدم بني الروح واجلسد

ّأخذ ميثاق نبوة محمد دليل أفضلية وهو دليل أفضلية علي  ـ 15 ّ  
ّلقـــد تفـــرع علـــى تقـــدم نبـــوة نبينـــا   أخـــذ ميثـــاق نبوتـــه مـــن األنبيـــاء ، وهـــذا يـــدل علـــى 6ّ

ّوقــد علــم مــن الوجــه الــسابق أن تقــدم نبوتــه متفــرع علــى تقــدم خلقــه ، فمــىت دل . 6أفــضليته 
  .عليها باألولوية القطعيةفرع الفرع على األفضلية دل األصل 

 فـضيلة عظيمـة 7 وهو أيضا خملـوق قبـل آدم ، فلإلمـام 6 متحد مع نوره 7ونور علي 
 ، :كــان أخــذ امليثــاق فــرع فرعهــا ، فــال ريــب إذا يف أفــضليته مــن مجيــع األنبيــاء واملرســلني 

  .فهو املتعني للخالفة عن الرسول ال غريه

   ) :ص( خلقه ّيثاقه متفرعا على تقدممن أحاديث أخذ م
 فهو املستفاد مـن األحاديـث العديـدة 6وأما كون أخذ امليثاق متفرعا على تقدم خلقه 

:  
ِ إنـا (:  يف الـذكر علـى مـن تقدمـه يف البعـث فقـال 6ّمث قدمـه «  : أبـو نعـيمقـال  ـ 1

ين مـن بـعـده وأوح َأوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي َ ْ َ َْ ْ َْ َ ََ َِ ِ ْ ِ َ ِـ ٍ ُ ِ ِْ ْ َْ َ َينـا إلـى إبـراهيم وإسماعيل وإسحاق َ ْـ ْـ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ ِ َ ِ

َويـعقوب  ُ ْ َ ً وآتـينا داود زبورا ( إىل قوله )َ َُ َ ُ َْ َ وإذ أخذنا مـن النبيـين ميثـاقـهم ومنـك (:  وقال )َ َْـ ِ ِ َِ ْ َُ َ َ َِ ْ َ ْ ِ
ٍومن نوح  ُ ْ ِ َ(.  

، ّأبـو حممــد عبـد اهللا بــن إبـراهيم بـن أيــوب ، ثنـا جعفــر بـن عاصــم : ّوذلـك مـا حــدثناه 
  ّثنا هاشم بن عمار ، ثنا بقية حدثين سعيد بن بشري ، نا قتادة عن احلسن

__________________  
  .مقدمة الكتاب ـ النور السافر يف أعيان القرن العاشر) 1(
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ّقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف قولـــه : عـــن أيب هريـــرة قـــال  َ أخـــذنا مـــن النبيـــين (: ّ َِ ِ ْ َ َ
ْميثاقـهم  ُ َ مث ذكر بثالثـة طـرق أخـرى » كنت أول النبيني يف اخللق وآخرهم يف البعث  :  قال)ِ

  .)1(عن أيب هريرة مثله 
وقــد » .  ..فعرفنــا بــاخلرب الــصحيح« :  فيمــا نقــل عنــه الــسيوطي  الــسبكيوقــال ـ 2

  .ّتقدم
  :ونص على ذلك الشيخ عبد احلق الدهلوي قائال  ـ 3
  .)2(» .  ..وجاء يف الروايات« 

  ث أفضليته من األنبياء بسبب أخذ الميثاق منهم من أحادي
 فمـن الواضـحات ، ومـن األحاديــث :وأمـا داللـة أخـذ امليثـاق علـى أفــضليته مـنهم 

  :واألقوال الصرحية يف الداللة على ذلك 
ّومن فضائله صلى اهللا عليه وسـلم « : أبو نعيم قال  ـ 1 أخـذ اهللا امليثـاق علـى مجيـع : ّ

ّآمنــوا بــه ونــصروه ، فلــم يكــن ليــدرك أحــد مــنهم الرســول إال وجــب أنبيائــه إن جــاءهم رســول 
عليه االميان به والنصر ألخذه امليثاق منهم ، فجعلهم كلهم أتباعا له يلزمهم االنقياد والطاعـة 

  .لو أدركوه
ّوذلك مما حدثناه حممد بن أمحد بـن احلـسن عـن جـابر عـن عمـر بـن اخلطـاب قـال .  ..ّ

  :بته من بعض أهل الكتب ، فقال أتيت النيب ومعي كتاب أص: 
  .)3(» ّوالذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا اليوم ما وسعه إال أن يتبعين 

السابع يف ما أخرب اهللا به يف كتابه العزيز من عظيم قدره «  : القاضي عياضوقال  ـ 2
ُ وإذ أخذ اهللا(: وشــريف منزلتــه علــى األنبيــاء وخطــورة رتبتــه ، قولــه تعــاىل  َ َــ َ ْ َ ميثــاق النبيــين لمــا َِ َ  َِ ِ

ٍآتـيتكم من كتاب وحكمة  َِ َ ْْ ِ ٍِ ْ ُ ُْ َ من الشاهدين (:  إىل قوله )َ َِ ِ  ِ(.  
__________________  

  .44 / 1: دالئل النبوة ) 1(
  .3 / 2مدارج النبوة ) 2(
  .50 / 1: دالئل النبوة ) 3(
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ه أحـدا غـريه أبانـه بـه ، ّـاختص اهللا نبينـا حممدا بفـضل مل يؤتـ: قال أبو احلسن القابسي 
ّأخذ اهللا امليثاق بالوحي ومل يبعث نبيا إال ذكر لـه : قال املفسرون . وهو ما ذكره يف هذه اآلية

ّحممدا ونعته وأخذ على ذلك امليثاق منه إن أدركه ليومنن به ّ.  
  . ..أن يبينه لقومه ويأخذ ميثاقهم أن يبينوه ملن بعدهم: وقيل 

 مل يبعث اهللا نبيا من آدم فمـن بعـده إال أخـذ عليـه العهـد  :2قال علي بن أيب طالب 
ّيف حممد عليه الصالة والسالم لئن بعث وهو حـي ليـؤمنن بـه ولينـصرنه ، ويأخـذ العهـد بـذلك  ّ

  .على قومه
: قـال اهللا تعـاىل . وحنوه عن السدي وقتادة يف آي تضمنت فـضله مـن غـري وجـه واحـد

َ وإذ أخذنا من النبيين( َِ ِ ْ َ َ ْ ٍ ميثاقـهم ومنـك ومن نـوح َِ ُ ْ ِـ ِ َِ َ َْ ْ ُ َ إنـا أوحينـا إليـك كمـا (:  اآليـة ، وقـال )َ َ ْ َِْ َِ ْ َ 
ٍأوحينا إلى نوح  ُ ِ ْ َ ْ ً وكيال ( إىل قوله )َ ِ َ(.  

ّيف كــالم بكــى بــه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال  2روى عــن عمــر بــن اخلطــاب و ّ :
هللا أن بعثـك آخـر األنبيـاء وذكـرك يف بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا لقد بلغ مـن فـضيلتك عنـد ا

ٍ وإذ أخذنا من النبيين ميثـاقـهم ومنـك ومن نـوح(: ّأوهلم فقـال  ُْ ْ ِـ ِ ِ َِ َ ْ ََ َْ ُ َ َ َِ ْ َ  اآليـة بـأيب أنـت وأمـي ).  ..ِ
ّيــا رســول اهللا لقــد بلــغ مــن فــضيلتك عنــده أن أهــل النــار يــودون أن يكونــوا أطــاعوك وهــم بــني 

َتنــا أطعنــا اهللا وأطعنــا الرسوال َْ يــا لي(أطباقهــا يعــذبون يقولــون  ُــ  َ َْ َْ ََ ََ َ : إن النــيب قــال :  قــال قتــادة )َ
ـــا قبـــل نـــوح ث كنـــت أول األنبيـــاء يف اخللـــق وآخـــرهم يف البعـــ ، فلـــذلك وقـــع ذكـــره مقـــدما هن

  .وغريه
  . ، لتخصيصه بالذكر قبلهم وهو آخرهم7يف هذا تفضيل نبينا : قال السمرقندي 

 تعـــاىل خاطـــب األنبيـــاء بأمســـائهم ، وخاطبـــه بـــالنبوة ومـــن فـــضله أن اهللا: قـــال بعـــضهم 
  .والرسالة يف كتابه فقال يا أيها النيب ، ويا أيها الرسول

َ وإن من شيعته إلبراهيم (: يف قوله تعاىل  ـ وحكى السمرقندي عن الكليب ِ ْ َِ ِ َِِ ْ ِ   إن اهلاء )َِ
ّـعائدة على حممد ، أي من شيعة حممد إلبـراهيم ، أي  ه ومنهاجـه ، واختـاره الفـراء علـي دينـ: ّ

  املراد نوح عليه الصالة: وحكاه عنه مكي ، وقيل 
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  .)1(» ّوالسالم 
  :ّيف املقصد السادس من كتابه حبث طويل خصه باملوضوع هذا أوله  ـ وللقسطالني 3
ّالنوع الثاين يف أخذ اهللا تعاىل له امليثاق على النبيني فضال ومنة ليـومنن بـه إن أدركـوه «  ّ

  .)2(نقل فيه اآليات واألحاديث » ّّنصرنه ولي
  : ما ملخصه القسطالنيوقال  ـ 4
ّنبيا مـن آدم فمـن بعـده : مل يبعث اهللا تعاىل  :روي عن علي بن أيب طالب أنه قال « 

ّإال أخـذ عليـه العهـد يف حممـد ، لـئن بعـث وهـو حـي ليـؤمنن بـه ولينـصرنه ويأخـذ العهـد بـذلك  ّ ّ ّ
  .ذكرمها العماد ابن كثري يف تفسريه. ن عباس أيضا وهو مروي عن اب.على قومه

فــإذا عــرف هــذا فــالنيب نــيب األنبيــاء ، وــذا ظهــر يف : قــال الــشيخ تقــي الــدين الــسبكي 
ّاآلخرة أن مجيع األنبياء حتت لوائه ، ويف الدنيا كذلك ليلة املعراج صلى م ، ولـو اتفـق جميـؤه 

ت اهللا وســالمه علــيهم وجــب علــيهم وعلــى يف زمــن آدم ونــوح وإبــراهيم وموســى وعيــسى صــلوا
  .)3(» أممهم االميان به ونصرته ، وبذلك أخذ امليثاق عليهم 

ّومبثـل هـذا قـال ابــن حجـر والـشيخ سـليمان يف شـرحيهما علـى اهلمزيـة بـشرح قــول  ـ 5
  :البوصريي 

  ّمـــــــــــــا مـــــــــــــضت فـــــــــــــرتة مـــــــــــــن الرســـــــــــــل إال« 

  
  »ّبـــــــــــــــــــشرت قومهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــك األنبيــــــــــــــــــــاء   

  

  .)4( وغريه 7حيث نقل حديث علي ) ينابيع املودة (  يف والشيخ القندوزي ـ 6
__________________  

  .38 ـ 35الشفا ) 1(
  .51 / 2املواهب اللدنية ) 2(
  .8 / 1املصدر نفسه ) 3(
  .17: ينابيع املودة ) 4(
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  أحاديث في والية علي وميثاق إمامته 
أن أخــذ ميثــاق  : لقـد علــم مــن كلمــات أكـابر أهــل الــسنة ومــشاهري أئمـتهم وحفــاظهم

ّ من مجيع األنبياء واملرسلني مـن أوضـح الرباهـني وأمتهـا علـى أفـضليته مـنهم 6ّنبوة سيد األنبياء  ّ
  .ّوتقدمه عليهم

ّوملـا كــان هــذا املعــىن متفرعـا علــى تقدمــه يف اخللــق علـيهم ، وكــان التقــدم يف اخللــق ثابتــا  ّ
 ، فهـو االمـام واخلليفـة مـن بعـده 6 ، كان هـو أيـضا أفـضل اخلالئـق بعـد خـامت النبيـني 7لعلي 

  .وال جيوز تقدم أحد عليه
أنــه قــد أخــذ مــن األنبيــاء وغــريهم : بــل لقــد وردت أحاديــث كثــرية يف كتــبهم صــرحية يف 

فيكــون مجيــع مــا ذكــره .  ..6ّميثــاق واليــة علــي وإمامتــه ، كمــا أخــذ مــنهم ميثــاق نبــوة حممــد 
وهـذا مـا .  ..7يثـاق وغريهـا ثابتـا لعلـي  على ضـوء أحاديـث امل6كبار العلماء من الفضل له 

ولنـــذكر . يقطـــع ألـــسنة املكـــابرين ، ويـــضيق اخلنـــاق علـــى املعانـــدين ، واحلمـــد هللا رب العـــاملني
  :بعض تلك األحاديث يف هذا املقام 

  حديث بعث األنبياء على والية علي  ـ 1
 ، وقـد 7حديث بعث األنبياء على والية سـيدنا علـي : فمن تلك األحاديث الشريفة 

  :رواه مجاعة من أعالم أهل السنة ، ومنهم 
  .احلاكم النيسابوري ـ 1
  .أبو إسحاق الثعليب ـ 2
  .أبو نعيم االصفهاين ـ 3
  .اخلطيب اخلوارزمي ـ 4



 259 ..............................................................................داللة حديث النور 

  .عبد الرزاق الرسعين ـ 5
  .السيد علي اهلمداين ـ 6
  .السيد شهاب الدين أمحد ـ 7
  .مشس الدين اجليالين ـ 8
  .ّن حممد رفيع الدين أمحدعبد الوهاب ب ـ 9

  .ّمريزا حممد البدخشاين ـ 10

  رواية الحاكم 
ّحـدثين حممـد بـن املظفـر احلـافظ ، « : رواه بسنده عن عبد اهللا بن مـسعود حيـث قـال  ّ

ّـنا عبد اهللا بن حممد بن غزوان ، نا علي بن جابر ، نا حممد بن خالـد بـن عبـد اهللا ، نـا حممد  ّ ّ
  : قة عن ابراهيم عن األسود عن عبد اهللا قال ّبن فضيل ، نا حممد بن سو

واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما : ّأتاين ملك فقال يا حممد  6قال النيب 
  .على واليتك ووالية علي بن أيب طالب:  قال ؟على ما بعثوا: قلت : بعثوا ، قال 

ّتفــرد بــه علــي بــن جــابر عــن حممــد بــن خالــد عــن حممــد : قــال احلــاكم  ّ بــن فــضيل ، ومل ّ
  .)1(» ّنكتب إال عن ابن مظفر ، وهو عندنا حافظ ثقة مأمون 

  رواية الثعلبي 
  ّأخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن احلسني« : ّورواه الثعليب قائال 

__________________  
  .96: معرفة علوم احلديث ) 1(
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ّالدينوري ، حدثنا أبو الفتح حممد بن احلسني األزدي ا ّـملوصلي ، حدثنا عبـد اهللا بـن حممد بـن ّ ّ
ّغــزوان البغــدادي ، حــدثنا علــي بــن جــابر ، حــدثنا حممد بــن خالــد وحممــد بــن إمساعيــل قــال  ّــ ّ ّ :

د بـــن ســـوقة ، عـــن ابـــراهيم عـــن علقمـــة عـــن عبـــد اهللا بـــن  ّـــحـــدثنا حممـــد بـــن فـــضيل ، عـــن حمم ّ ّ
  .)1(مثله » .  ..مسعود

  رواية الخوارزمي 
  .)2(مي عن احلاكم عن عبد اهللا بن مسعود رواه عن شهردار الديل

  رواية شهاب الدين أحمد
ملـــا أســـري يب ليلـــة املعـــراج فـــاجتمع  : )ص(أيب هريـــرة قـــال قـــال رســـول اهللا عـــن « رواه 

ّ
ـــاء يف الـــسماء فـــأوحى اهللا إيل  ّعلـــي األنبي بعثنـــا علـــى  : قـــالوا ؟ّســـلهم يـــا حممـــد مبـــا ذا بعثـــتم: ّ

  . اإلقرار بنبوتك والوالية لعلي بن أيب طالبّشهادة أن ال إله إال اهللا وعلى
أورده الــــشيخ املرتــــضى العــــارف الربــــاين الــــسيد شــــرف الــــدين علــــي اهلمــــداين يف بعــــض 

  .)3(» رواه احلافظ أبو نعيم : تصانيفه وقال 

  ّرواية عبد الوهاب بن محمد
  .)4(رواه عن أيب نعيم االصبهاين عن أيب هريرة مثله 

__________________  
ِ وسئل من أرسلنا من قـبلك من رسلنا (خمطوط ، بتفسري قوله تعاىل يف سورة زخرف  ـ الكشف والبيان) 1( ُِ ْ ْ َ ْ ْ َُ َِ َِ ْ َْ ْ َ ْ َ(.  
  .221 ـ 220املناقب ) 2(
  .ومنه علم رواية أيب نعيم واهلمداين. خمطوط ـ توضيح الدالئل) 3(
  .ومنه علم رواية أيب نعيم.  ..تفسري أنورى) 4(
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  ني الالهيجي رواية الجيال
إن «   وهــي7ّبعــد عــدة أحاديــث يف فــضل أمــري املــؤمنني ) شــرح گلــشن راز ( رواه يف 

ّلكـــل نـــيب وصـــي ووارث وإن عليـــا وصـــيي : وأيـــضا . ّعليـــا مـــين وأنـــا منـــه وهـــو ويل كـــل مـــؤمن
يـا أبــا : وأيـضا . أنـا أقاتـل علـى تنزيـل القـرآن وعلــي يقاتـل علـى تأويـل القـرآن: وأيـضا . ووارثـي

أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا فمــن أراد العلــم : وأيــضا . ي وكــف علــي يف العــدل ســواءبكــر كفــ
ّقـسمت : وأيـضا . وأيضا أنا وعلـي مـن شـجرة واحـدة والنـاس مـن أشـجار شـىت. فليأت الباب

أوصـــي مـــن آمـــن يب : وأيـــضا . احلكمــة عـــشرة أجـــزاء فـــأعطي علـــي تـــسعة والنـــاس جـــزء واحـــدا
ّ فمن تـواله فقـد تـوالين ومـن تـوالين فقـد تـوىل اهللاّوصدقين بوالية علي بن أيب طالب ّ : وأيـضا . ّ

ّفـــأوحى اهللا تعـــاىل إيل ســـلهم يـــا . ّملـــا أســـري يب ليلـــة املعـــراج فـــاجتمع علـــي األنبيـــاء يف الـــسماء
اهللا وعلـى اإلقـرار بنبوتـك والواليــة ّبعثنـا علـى شـهادة أن ال إلـه إال :  فقـالوا ؟ّـحممد مبـا ذا بعثـتم

  . »لعلي بن أيب طالب

  رواية البدخشاني 
  .)1(رواه عن عبد الرزاق الرسعين عن ابن مسعود 

  حديث عرض والية علي على إبراهيم  ـ 2
 ، وقـد رواه البدخـشاين عـن احلـافظ 8حـديث عـرض واليـة علـي علـى ابـراهيم  :ومنها 

  أخرج ابن مردويه عن أيب عبد اهللا « : ابن مردويه حيث قال 
__________________  

  .ومنه علم رواية الرسعين. خمطوط ـ اح النجامفت) 1(
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َ واجعل لي لسان صدق في اآلخرين (: يف قوله تعـاىل  2ّجعفر بن حممد الصادق  ِ ِ ْ ِ ٍ ْ ِ َ ِ ِ ْ َ ْ :  قـال )َ
ّّاللهـم اجعلـه مـن ذريـيت ، ففعـل :  فقال 7هو علي بن أيب طالب عرضت واليته على ابراهيم 

  .)1(» اهللا ذلك 
  .حيزه أحد ما ال خيفىوفيه من الفضل الذي مل 

  حديث أخذ اهللا ميثاق إمارة علي من المالئكة ـ 3
  :ما رواه : ومنها 

  :شريويه بن شهردار الديلمي عن حذيفة حيث قال  ـ 1
ّلــو علــم النــاس مــىت مســي علــي أمــري املــؤمنني مــا أنكــروا فــضله ، مســي أمــري : حذيفــة « 

ْ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهـورهم ( : املؤمنني وآدم بني الروح واجلسد ، قال اهللا تعـاىل َ َِِ ُ ُ ْْ َ ِْ َِ َ ِ َ َ َ َ ِ
ََذريـتـهم وأ ْ ُ َ َشهدهم على أنـفسهم أُ َْ ِْ ِ ُ ْ َ ُ َ َ ْلست بربكم ْ ُْ َِ ُ ّأنا ربكم وحممد : فقال .  قالت املالئكة بلى)َ

  .)2(» نبيكم وعلي أمريكم 
ّإذن ، كـل مـا ثبــت للنـيب صـلى اهللا عليــه وسـلم ثابــت لعلـي ، وهـ و أفــضل مـن املالئكــة ّ

  .أيضا كالنيب
ومـن املالئكـة فهـو أفـضل مـن سـائر اخللـق ،  ـ عـدا النـيب ـ وإذا كـان أفـضل مـن األنبيـاء

  . .. ال غريه ، وهو األمري وليس غريه6فهو اخلليفة من بعد الرسول .  ..الصحابة وغريهم

  الديلمي وفردوس األخبار
  ّ فقد ترجم له بكل إطراءوشريويه الديلمي من أكابر حفاظ أهل السنة ،

__________________  
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 1(
  .399 / 3: فردوس االخبار ) 2(
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  :وتبجيل يف املعاجم الرجالية وغريها ومن ذلك 
  .53 / 4تذكرة احلافظ للذهيب  ـ 1
  .18 / 4العرب له أيضا  ـ 2
  .111 / 7طبقات الشافعية للسبكي  ـ 3
  .سديطبقات الشافعية لال ـ 4
  .طبقات الشافعية لالسنوي ـ 5
  .457طبقات احلفاظ للسيوطي  ـ 6
  .28 / 1فيض القدير للمناوي  ـ 7

  .)التحفة ( وينقل عنه يف مواضع من ) الدهلوي ( كما يعتمد عليه 
روضـة ( واهلمداين يف ) مسند الفردوس ( وقد وصف الديلمي نفسه وولده شهردار يف 

  :بأوصاف جليلة ، قال شهردار ما ملخصه ) خبار فردوس األ( كتاب ) الفردوس 
وهـو كتـاب نفـيس ، عزيـز الوجـود ، مفتـون بـه ، جـامع للغـرر والـدرر النبويـة والفوائــد « 

ّاجلمــة واحملاســن الكثــرية ، قــد طنــت بــه اآلفــاق ، وتنافــست يف حتفظــه الرفــاق ، مل يــصنف يف  ّ
ألخبــار وغرائــب األحاديــث ممــا  مــن عجائــب ا;اإلسـالم مثلــه تفــصيال وتبويبــا ، وكــم ضــمنه 

  .ال يوجد يف كثري من الكتب ، فهو يف احلقيقة كالفردوس
ّفأمــا اليــوم فقــد تكثــرت نــسخه يف الــبالد حبيــث مل تبــق بلــدة مــن بــالد العــراق وال كــورة 
ّمن أقطار اآلفاق ، إال وعلماؤها مثابرون على حتصيله ، وأئمتها مكبون على اشرتائه ونـسخه 

  .».  ..ظبون على قراءته وحفظه، وفضالؤها موا
  .)1(السيد علي اهلمداين عن حذيفة مثله  ـ 2
  ّ قال صلى ؟قيل يا رسول اهللا مىت وجبت لك النبوة«  :عن أيب هريرة قال و

__________________  
  .248: ينابيع املودة . خمطوط ـ روضة الفردوس) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 264

َ وإذ أخذ ربك من بنـي آدم (: الروح وقـال قبل أن خيلق اهللا آدم وينفخ فيه : ّاهللا عليه وسلم  َ َِ ْ ِ َ َ ََ ََ ْ ِ
ََمن ظهورهم ذريـتـهم وأ ْ ُْ َُ ُ ِ ِ ُ ْ َشهدهم على أنـفسهم أِ َْ ِْ ِ ُ ْ َ ُ َ َ ْلست بربكم ْ ُْ َِ ُ   .بلى:  قالت املالئكة )َ

  .)1(» ّأنا ربكم وحممد نبيكم وعلى أمريكم : فقال 

  : ترجمة الهمداني 
ّلـــسيد علـــي اهلمـــداين يف بعـــض الـــدات عـــن عـــدة مـــن ّوقـــد ترمجنـــا للعـــارف احملـــدث ا

  :املصادر ، ومنها 
  .خالصة املناقب للبدخشاين ـ 1
  .نفحات األنس للجامي ـ 2
  .كتائب األعالم للكفوي ـ 3
  .االنتباه يف سالسل أولياء اهللا للدهلوي ـ 4
ية املـودة بتفسري آ) تفسريه ( ّالشيخ عبد الوهاب بن حممد بن رفيع الدين أمحد يف  ـ 3

  . عن الفردوس عن حذيفة كما تقدم7عند ذكر فضائل علي 

  ترجمة الشيخ عبد الوهاب 
  :وتظهر جاللة عبد الوهاب مبراجعة 

  .أخبار األخيار للشيخ عبد احلق الدهلوي ـ 1
  .ّتذكرة األبرار للسيد حممد ماه عامل ـ 2

  حديث أخذ النبي الميثاق على وصاية علي من صحابته  ـ 4
   أنه أخذ من صحابته6جاء عن الرسول ولقد 

__________________  
  .248: انظر ينابيع املودة . مودة القرىب) 1(
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 وإمارتـه ، كمـا أخـذ اهللا ذلـك مـن مالئكتـه وعرضـه 7ميثاقهم بالنـسبة إىل إمامـة أمـري املـؤمنني 
  :جاء ذلك يف رواية السيد علي اهلمداين .  ..على أنبيائه ورسله

ّبايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليـه : عامر اجلهين رضي اهللا تعاىل عنه قال عن عتبة بن « 
ّوسلم على أن اهللا وحده ال شريك له ، وأن حممـدا نبيـه وعليـا وصـيه ، فـإن تركنـا الثالثـة كفرنـا  ّ

  .)1(» ّأحبوا هذا فإن اهللا حيبه ، واستحيوا منه فإن اهللا يستحىي منه : ، وقال لنا 
ّكــاالقرار بنبــوة حممــد ووحدانيــة اهللا  ـ م أن اإلقــرار بوصــاية علــيومــن هــذا احلــديث يعلــ

  .ركن ، ومن أعرض عن ذلك وتركه فقد كفر ـ سبحانه

  أحاديث في فضل علي مثبتة إلمامته لالفضلية ومؤيدة لحديث النور ـ 16

  الحديث األول 
 اهللا سـألت رسـول :قـال « : الكنجي ، بسنده عن أيب الزبري ، عـن جـابر بـن عبـد اهللا 

ّصلى اهللا عليه وسلم عن ميالد علي بن أيب طالب ، فقال  لقد سألتين عـن خـري مولـود ولـد : ّ
إن اهللا خلــق عليــا مــن نــوري ، وخلقــين مــن نــوره ، وكالنــا يف نــور واحــد ، مث : يف شــبه املــسيح 

إن اهللا عـــز وجـــل نقلنـــا مـــن صـــلب آدم إىل أصـــالب طـــاهرة يف أرحـــام زكيـــة ، فمـــا نقلـــت مـــن 
 ونقل علي معي ، فلم نـزل كـذلك حـىت اسـتودعين خـري رحـم وهـي آمنـة ، واسـتودع ّصلب إال

  .عليا خري رحم وهي فاطمة بنت أسد
املـربم بـن دعيـب بـن الـشقبان ، قـد عبـد اهللا : كان يف زماننا رجل زاهد عابـد يقـال لـه و

 أبـصره املـربم ّتعاىل مائتني وسبعني سنة مل يسأل اهللا حاجـة ، فبعـث اهللا إليـه أبـا طالـب ، فلمـا
   ؟من أنت: ّقام إليه وقبل رأسه وأجلسه بني يديه ، مث قال له 

__________________  
  .248: انظر ينابيع املودة . مودة القرىب) 1(
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  .من بين هاشم:  فقال ؟من أي امة: رجل من امة ، فقال : فقال 
قـال . األعلـى أهلمـين إهلامـايا هذا ، إن العلي : ّفوثب العابد فقبل رأسه ثانية ، مث قال 

ولد يولد من ظهرك وهو ويل اهللا عز وجل ، فلما كان الليلة الـيت :  قال ؟وما هو: أبو طالب 
  : فخرج أبو طالب وهو يقول . ولد فيها على أشرقت األرض

  : أيها الناس ولد يف الكعبة ويل اهللا عز وجل ، فلما أصبح دخل الكعبة وهو يقول 
  لــــــــــــــــــــــدجىيــــــــــــــــــــــا رب هــــــــــــــــــــــذا الغــــــــــــــــــــــسق ا

  
  القمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر املنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلج املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضيو  

  

  ّبــــــــــــــــــــني لنــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــرك اخلفــــــــــــــــــــي

  
  مــــــــــــــــــــا ذا تــــــــــــــــــــرى يف اســــــــــــــــــــم ذا الــــــــــــــــــــصيب  

  

  : فسمع صوت هاتف يقول : قال 
  يــــــــــــــــا أهــــــــــــــــل بيــــــــــــــــت املــــــــــــــــصطفى النــــــــــــــــيب

  
  خصـــــــــــــــــــــــــــــــــــصتم بالولـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الزكـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  

  إن امســـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــامخ العلـــــــــــــــــــــــي

  
  علــــــــــــــــــــــــــــي اشــــــــــــــــــــــــــــتق مــــــــــــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــــــــــــي  

  

ّن هذا الوجه ، تفرد به مسلم ابـن خالـد ّهذا حديث اختصرته ، ما كتبناه إال م: قلت 
ّالزجني ، وهو شـيخ الـشافعي ، وتفـرد بـه عـن الزجنـي عبـد العزيـز بـن عبـد الـصمد وهـو معـروف 

  .)1(» عندنا ، والزجني لقلب ملسلم ومسي بذلك حلسنه ومحرة وجهه ومجاله 
  .وداللة احلديث على املطلوب واضحة

  الحديث الثاني 
 :قـــال «  مالــك بـــن أنــس عــن أيب ســلمة عــن أيب ســعيد بــسنده عــن، الكنجــي أيــضا 
 فقـد خلقـه بيـده ؟يا رسول اهللا من سيد املـسلمني ، ألـيس آدم:  فقال 6سأل أبو عقال النيب 

  ، ونفخ فيه من روحه ، وزوجه حواء أمته ، 
__________________  

  .407 ـ 406كفاية الطالب ) 1(



 267 ..............................................................................داللة حديث النور 

:  فقـال ؟شـيث: ّن فضله اهللا عز وجـل ، فقـال م : 6 فقال النيب ؟ّأسكنه جنته ، فمن يكنو
أفـضل مـن إدريـس ، وهكـذا ذكـر هـودا ، وصـاحلا :  فقال ؟إدريس: أفضل من شيث ، فقال 

، ولوطا ، وموسى ، وهـارون ، وإبـراهيم ، وإمساعيـل ، وإسـحاق ، ويعقـوب ، ويوسـف وداود 
  . أجاب بأنه أفضل، وأيوب ، ويونس ، وزكريا ، واليسع ، وذا الكفل ، وعيسى ، والنيب

   ؟ّملك مقرب: ما علمت من هو يا رسول اهللا : قال أبو عقال 
  .6مكلمك يا أبا عقال ـ يعىن نفسه  : 6فقال النيب 

  .سررتين واهللا يا رسول اهللا: فقال أبو عقال 
اعلـم يـا أبـا عقـال أن األنبيـاء : نعـم ، فقـال :  قـال ؟أزيدك علـى ذلـك : 6فقال النيب 

مثائـــة وثالثـــة عـــشر نبيـــا ، لـــو جعلـــوا يف كفـــة وصـــاحبك يف كفـــة لـــرجح علـــيهم ، واملرســـلني ثال
 فـذكر لـه نفـرا مـن قـريش ، مث ؟مالتين سرورا يـا رسـول اهللا ، فمـن أفـضل النـاس بعـدك: فقلت 

علـي بـن أيب :  قـال ؟ّيـا رسـول اهللا ، فـأيهم أحـب إليـك: علي بن أيب طالـب ، فقلـت : قال 
  .طالب

   ؟مل ذلك: فقلت 
  .ألين خلقت أنا وعلي بن أيب طالب من نور واحد: فقال 
وحيـك يـا أبـا عقـال ، ألـيس قـد أخربتـك :  قـال ؟فلم جعلتـه آخـر القـوم: فقلت : قال 

ّأين خــري النبيــني وقــد ســبقوين بالرســالة وبــشروا يب مــن قبلــي ، فهــل ضــرين شــيء إذ كنــت آخــر  ّ
 آخــر القــوم ، ولكــن يــا أبــا عقــال ّــ أنــا حممد رســول اهللا ، وكــذلك ال يــضر عليــا إذا كــان؟القــوم

  .فضل علي على سائر الناس كفضل جربائيل على سائر املالئكة
ّهــذا حــديث حــسن عــال ، وفيــه طــول إمنــا اختــصرته ، مــا كتبنــاه إال مــن هــذا : قلــت 

  .)1(» الوجه 
__________________  
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ألمـــا خلقـــا مـــن نـــور  « 6 إىل النـــيب  أحـــب النـــاس7ّدل علـــى أمـــري املـــؤمنني  : قلـــت
ولكن يا أبا عقال فضل علـي «  :قال  فهو أفضل الناس بعده ، وقد صرح بذلك إذ» واحد 

  .»على الناس كفضل جربئيل على سائر املالئكة 
فهــو ممــا انفــردوا بروايتــه ، ولــيس  . .. جعلــه آخــر القــوم6وأمــا مــا جــاء يف ذيلــه مــن أنــه 

 ، وكان 6 أنه يناقض ما قبله ، ألنه إذا كان أحب الناس إىل النيب حجة على االمامية ، على
كفـضل جربئيـل علـى سـائر املالئكـة ، مل يكـن ألحـد  ـ على اإلطالق ـ فضله على سائر الناس

  .ّأن يتقدم عليه يف شيء أبدا

  الحديث الثالث 
اهللا إن   :6قـــال رســـول اهللا : قـــال « الكنجـــي أيـــضا ، بـــسنده عـــن أيب أمامـــة البـــاهلي 

خلق األنبياء من أشجار شىت ، وخلقين وعليا من شجرة واحدة فأنـا أصـلها ، وعلـي فرعهـا ، 
ق بغــصن مــن أغــصاا جنــا ، ومــن زاغ  ّــوفاطمــة لقاحهــا ، واحلــسن واحلــسني مثرهــا ، فمــن تعل

  .عنها هوى
ه لو أن عبدا عبد اهللا بني الصفا واملروة ألف عام مث ألف عام ، مث مل يـدرك حمبتنـا أكبـو

ْ قل ال أسئـلكم عليه أجرا إال اْلمودة في اْلقربى (: اهللا على منخريه يف النار ، مث تال  َ ُْ ِ َِ  َ ََ  ِ ً ْ ْ َْ َُ َُ ْ ُ(.  
هذا حديث حسن عال ، رواه الطرباين يف معجمـه كمـا أخرجنـاه سـواء ، ورواه : قلت 

  .)1(» ّحمدث الشام يف كتابه بطرق شىت 
  .بوهذا احلديث أيضا صريح يف املطلو
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  الحديث الرابع 
  : الكنجي عن ابن عساكر بسنده عن أيب الزبري قال 

 بعرفــات وعلــي جتاهــه ، فأومــأ 6كــان رســول اهللا  :مسعــت جــابر بــن عبــد اهللا يقــول « 
يف مخـسي ضع مخسك : أدن مين ، فدنا منه ، فقال : ّإيل وإىل علي ، فأتينا النيب وهو يقول 

ّـ يعين كفك يف كفي ـ يا علي  خلقت أنـا وأنـت مـن شـجرة أنـا أصـلها وأنـت فرعهـا واحلـسن : ّ
لــو أن أمــيت قــاموا حــىت : ّواحلــسني أغــصاا ، فمــن تعلــق بغــصن منهــا دخــل اجلنــة ، يــا علــي 

ّيكونوا كاحلنايا ، وصلوا حىت يكونوا كاألوتار مث أبغضوك ألكبهم اهللا يف النار ّ.  
  .)1(»  من كتابه 7ا رواه يف ترمجة علي هكذ: قلت 

 7وهــذا احلــديث يؤيــد حــديث النــور ويثبــت صــحته ، ويــدل علــى وجــوب اتبــاع علــي 
  .والقول بإمامته

  الحديث الخامس 
أنا مدينـة العلـم وعلـي : الباب الثامن واخلمسون يف ختصيص علي بقوله ( الكنجي يف 

شـجرة أنـا   :6قـال رسـول اهللا : قـال «  : 7بـسنده عـن اخلطيـب البغـدادي عـن علـي ) باا 
ّأصــــلها وعلــــي فرعهــــا واحلــــسن واحلــــسني مثرــــا والــــشيعة ورقهــــا ، فهــــل خيــــرج مــــن الطيــــب إال  ّ

  . وأنا مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد املدينة فليأا من باا؟الطيب
  .)2(» هكذا رواه اخلطيب يف تارخيه وطرقه : قلت 

__________________  
  .318فاية الطالب ك) 1(
  .220كفاية الطالب ) 2(



  نفحات األزهار................................................................................ 270

 بــني حــديث الــشجرة وحــديث مدينــة العلــم يف ســياق واحــد يــشعر بتفــرع 6فــإن مجعــه 
كونه باب مدينة العلم على كونه فرع الـشجرة ، ويقتـضي داللـة حـديث الـشجرة علـى أعلميـة 

  . كحديث النور7علي 

  الحديث السادس 
بـسند ) يف ختصيص علي بكونه إمام األوليـاء الباب السادس واخلمسون ( الكنجي يف 

ّمن سره أن حيىي حيايت   :6قال رسول اهللا : قال « : فيه مجاعة من األعاظم عن ابن عباس 
وميوت ممايت ويسكن جنة عدن اليت غرسها ريب عز وجل فليوال عليا من بعدي ، وليـوال وليـه 

ّ، رزقـوا فهمـا وعلمـا ، ويـل للمكـذبني ، وليقتد باألئمة بعدي ، فإم عرتيت خلقوا مـن طينـيت 
  .)1(» بفضلهم من أميت ، القاطعني فيهم صليت ، ال أنا هلم اهللا شفاعيت 

ّ ، وأن األئمــة عرتتـه وعلــي أوهلــم ، وفيــه 6دل علـى وجــوب االقتــداء باالئمـة بعــد النــيب 
وم حتــذير لألمــة مــن تكــذيب فــضلهم لــئال يقطعــوا بــذلك صــلة الرســول وحيرمــوا مــن شــفاعته يــ

  .القيامة
  ؟أال يشمل هذا احلديث املكذبني حلديث النور واملنكرين لداللته: فليتأمل 

  الحديث السابع 
ــــاب املــــذكور بــــسنده عــــن أنــــس  ــــيب «  :الكنجــــي يف الب  إىل أيب بــــرزة 6قــــال بعثــــين الن

  األسلمي فقال له ـ وأنا أمسع ـ إن رب العاملني عهد
__________________  
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إنــه رايــة اهلــدى ومنــار االميــان وإمــام أوليــائي ونــور : ّإيل عهــدا يف علــي بــن أيب طالــب ، فقــال 
علي بن أيب طالب أميين غدا يف يـوم القيامـة ، وصـاحب رايـيت : يا أبا برزة . مجيع من أطاعين

  .، وأميين على مفاتيح خزائن رمحة ريب عز وجل
  .)1(» ألولياء هذا حديث حسن أخرجه صاحب حلية ا: قلت 

إمــام «  بـــ 7 االمــام 6وهــذا احلــديث أيــضا يفيــد املطلــوب بوضــوح ، وال ســيما وصــفه 
  .فإنه بوحده كاف يف إثبات املرام» أوليائي 

  الحديث الثامن 
عــن زيــد بــن علــي عــن أبيــه عــن جــده عــن علــي بــن أيب طالــب قــال « الكنجــي بــسنده 

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم فتحت  لو ال أن تقول فيك طوائـف مـن أمـيت  :خيرب ّ
ّما قالت النصارى يف عيسى بن مرمي لقلت اليوم فيك مقاال ال متر على مأل مـن املـسلمني إال 

  .أخذوا من ترابك رجليك وفضل طهورك ليستشفوا به
لكــن حــسبك أن تكــون مــين وأنــا منــك ، تــرثين وأرثــك ، وأنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن و

 نــيب بعــدي ، أنــت تــؤدي ديــين وتقاتــل علــى ســنيت ، وأنــت يف اآلخــرة أقــرب ّموســى إال أنــه ال
النـاس مــين ، وأنــك غــدا علــى احلــوض ، وأنــت أول داخــل اجلنــة مــن أمــيت ، وأن شــيعتك علــى 
منــابر مــن نــور مــسرورون مبيــضة وجــوههم حــويل اشــفع هلــم ، فيكونــون غــدا يف اجلنــة جــرياين ، 

جوههم مقمحني ، حربـك حـريب وسـلمك سـلمي ، وأن أعداءك غدا ظماء مظمئني مسودة و
ّوســرك ســري وعالنيتـــك عالنيــيت وســريرة صـــدرك كــسريرة صــدري ، وأنـــت بــاب علمـــي ، وأن  ّ
ولدك ولدي وحلمك حلمي ودمك دمي ، وأن احلق معك واحلق على لسانك ويف قلبك وبـني 

  عينيك ، واالميان 
__________________  
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ّمـــك ودمـــك كمـــا خـــالط حلمـــي ودمـــي ، وأن اهللا عـــز وجـــل أمـــرين أن أبـــشرك أنـــك خمـــالط حل
وعرتتك يف اجلنة ، وأن عدوك يف النار ، ال يرد احلوض علي مبغض لك وال يغيـب عنـه حمـب 

  .لك
فخــررت هللا ســبحانه وتعــاىل ســاجدا ومحدتــه علــى مــا أنعــم بــه علــي مــن  : 7قــال علــي 

وهــذا احلــديث رواه : أقــول  .)1(» لنبيــني وســيد املرســلني اإلســالم والقــرآن ، وحببــين إىل خــامت ا
ّاخلركوشــي ، وابــن املغــازيل ، وعمــر املــال ، وابــن ســبع األندلــسي ، والوصــايب ، وشــهاب الــدين 

  .)حديث املنزلة ( ّكما يف جملد : أيضا   ..ّأمحد ، وحممد بن إمساعيل اليماين
ّسرك سري وعالنيتـك عالنيـيت وسـرير«  قد جاء فيهو وهـذا » ة صـدرك كـسريرة صـدري ّ

ّدليــل واضــح علــى أن خلــق أمــري املــؤمنني مثــل خلــق رســول اهللا صــلى اهللا عليهمــا وعلــى آهلمــا 
  .وسلم ، وهو مدلول حديث النور ، فهو من مؤيدات هذا احلديث الشريف

 وأفـــضلية مـــن مجيـــع 7وـــذه اجلملـــة مـــن احلـــديث أيـــضا تثبـــت عـــصمة أمـــري املـــؤمنني 
الئكة واألنبياء وسائر األوليـاء واألوصـياء ، ألن سـره وعالنيتـه وسـريره صـدره اخلالئق ، حىت امل

ّ ، وممـــا ال ريــب فيــه عنــد الكــل أن ســر رســـول اهللا 6ّكــسر وعالنيــة وســريرة صــدر رســول اهللا 
ّوعالنيته وسريرة صدره معصوم من اخلطأ وأفضل من مجيع اخلالئق ، فيكون سر أمـري املـؤمنني 

  .ه كذلكوعالنيته وسريرة صدر
ّ مـــن البـــديهيات األوليـــة ، 6وهـــذا يقتـــضي أن تكـــون إمامتـــه وخالفتـــه بعـــد رســـول اهللا 

  .ويدل على قبح تقدم القوم عليه ، وبطالن خالفتهم وإمامتهم
  .واحلديث يدل على االفضلية من وجوه أخرى كما ال خيفى

__________________  
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  الحديث التاسع 
 7يف شـــــــوق املالئكـــــــة واجلنـــــــة إىل علـــــــي (  البـــــــاب الـــــــسادس والعـــــــشرين الكنجـــــــي يف
  : بسنده ) ّواستغفارهم حملبيه 

ّقـــال رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم : عــن أنـــس قــال «  مــررت ليلـــة أســـري يب إىل  :ّ
يـا جربئيـل مـن  :السماء ، فإذا أنا مبلك جالس على منرب من نور واملالئكة حتدق به ، فقلت 

ّأدن منــه وســلم عليــه ، فــدنوت منــه وســلمت عليــه ، فــإذا أنــا بــأخي وابــن :  قــال ؟هــذا امللــك ّ
يـا : يـا جربئيـل سـبقين علـي إىل الـسماء الرابعـة ، فقـال يل : فقلت . عمي علي بن أيب طالب

ـــحممد ال ، ولكـــن املالئكـــة شـــكت حبهـــا لعلـــي ، فخلـــق اهللا تعـــاىل هـــذا امللـــك مـــن نـــور علـــى  ّ
ّره يف كــل ليلــة مجعــة ويــوم مجعــة ســبعني ألــف مــرة ، يــسبحون اهللا صــورة علــي ، فاملالئكــة تــزو

  .ّويقدسونه ويهدون ثوابه حملب علي
ّهذا حديث حسن عال مل نكتبه إال مـن هـذا الوجـه ، تفـرد بـه يزيـد بـن هـارون : قلت 

  .)1(» عن محيد الطويل عن أنس وهو ثقة 
ـــوق مـــن نـــور علـــى صـــورة أمـــري املـــؤمنني   أفـــضل مـــن ســـائر 7دل علـــى أن امللـــك املخل

ّاملالئكة ، فأي ريب يف خلـق أمـري املـؤمنني مـن النـور وأفـضليته مـن مجيـع اخلالئـق بعـد الرسـول 
  ؟الكرمي

  الحديث العاشر
أنبــأين مهــذب األئمــة هــذا ، قــال « : املوفــق بــن أمحــد املكــي أخطــب خطبــاء خــوارزم 

ّـربنـا والـدي أبـو بكـر حممد ّأخربنا أبو القاسم نصر بن حممد بن علي بن زيرك املقري ، قال أخ
ّ، قال حدثنا أبو علي عبد الرمحن بن حممد بن أمحد النيسابوري ، قال  ّ  

__________________  
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ّحـدثنا أمحــد بــن حممـد بــن عبــد اهللا النــانيجي البغـدادي مــن حفظــه بـدينور ، قــال حــدثنا حممــد  ّّ ّ
ّبن جرير الطربي ، قال حدثين حممد ب ّحدثنا العالء بن احلـسني اهلمـداين : ن محيد الرازي قال ّ

مسعـت رسـول اهللا : ّحدثنا أبو خمنف لوط بن حيىي األزدي ، عن عبد اهللا بن عمر قـال : قال 
خــاطبين بلغــة علــي بــن أيب طالــب ، : ّـــ وســئل بــأي لغــة خاطبــك ربــك ليلــة املعــراج فقــال ـ  6

يا أمحد أنا شيء ال كاألشـياء ، ال أقـاس : قال  ف؟يا رب خاطبتين أم علي: فأهلمين أن قلت 
بالنـــاس وال أوصـــف بالـــشبهات ، خلقتـــك مـــن نـــوري وخلقـــت عليـــا مـــن نـــورك فاطلعـــت علـــى 
ّســـرائر قلبـــك ، فلـــم أجـــد أحـــدا يف قلبـــك أحـــب إليـــك مـــن علـــي بـــن أيب طالـــب ، فخاطبتـــك 

  .)1(» بلسانه كيما يطمئن قلبك 
  .قد رواه السيد علي اهلمداين أيضاو

ّ السنة وإن جوزوا القبيح على اهللا تعاىل شأنه إال أم ال جيوزون عليه الكذبوأهل ّ!!   
 يف 6ّهذا وقد تقدم يف احلديث السابع عن رب العاملني عـز وجـل فيمـا عهـد إىل النـيب 

  .»نور مجيع من أطاعين «  :علي 

  كلمات علماء أهل السنة وعرفائهم في فضل علي ومعنى حديث النور
ة أهــل الــسنة يف احلــديث والعرفــان كلمــات رشــيقة دالــة علــى أفــضلية أمــري وألكــابر أئمــ

وحنـن نـذكر طائفـة .  .. ، على أساس أنه خملوق مـن نـور وعلـى ضـوء حـديث النـور7املؤمنني 
  :من تلك الكلمات بنصوصها يف هذا املقام ، تأييدا لداللة حديث النور على املرام 

__________________  
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  الشيخ ابن عربي  ـ 1
ّالشيخ حميـي الـدين ابـن عـريب ، كبـري أوليـائهم وأكـرب مـشاخيهم ، حيـث صـرح : فمنهم 

 ، وأقـرب 6مـن رسـول اهللا  ـ وهـو عـامل النـور ـ بأنـه مل يكـن أقـرب إىل اهللا تعـاىل يف عـامل اهلبـاء
، وهـذا » سـره واجلـامع ألسـرار األنبيـاء أمجعـني إمـام العـامل بأ« الناس إليـه علـي بـن أيب طالـب 

  :نص كالمه 
كــان اهللا وال شــيء معــه وهــو اآلن علــى مــا عليــه وكــان ، مل يرجــع إليــه مــن  ـ فــصل« 

إجيــاده العــامل صــفة مل يكــن عليهــا ، بــل كــان موصــوفا بنفــسه ، ومســي قبــل خلقــه باألمســاء الــيت 
 علــى حــد مــا علمــه بعلمــه بنفــسه الفعــل عــن يدعونــه ــا خلقــه ، فلمــا أراد وجــود العــامل وبــدأه

تلك اإلرادة املقدسة ، بضرب جتل مـن جتليـات التنزيـه إىل احلقيقـة الكليـة حقيقـة تـسمى اهلبـاء 
هـي مبنزلـة طـرح البنـاء اجلـص ، ليفـتح فيهـا مـا شـاء مـن األشـكال والـصور ، وهـذا أول موجــود 

 وغريمها من أهـل التحقيـق ;هللا  وسهل بن عبد ا2يف العامل ، وقد ذكره علي بن أيب طالب 
  .أهل الكشف والوقوف

ّمث إنه سـبحانه جتلـى بنـوره إىل ذلـك اهلبـاء ، ويـسمونه أصـحاب األفكـار اهليـوىل الكلـي 
والعــامل كلـــه فيـــه بـــالقوة والـــصالحية ، فقبـــل منـــه كــل شـــيء يف ذلـــك اهلبـــاء علـــى حـــسب قوتـــه 

قـدر قربـه مـن ذلـك النـور يـشتد ضـوؤه واستعداده ، كما يقبل زوايا البيت نـور الـسراج ، وعلـى 
ٌ مثل نوره كمشكاة فيهـا مـصباح (وقبوله ، قال اهللا تعاىل  َْ ِ ِ ٍ ِْ ِ َ ِ ُ ُ  فـشبه نـوره باملـصباح ، فلـم يكـن )َ

ّأقرب إليه قبوال يف ذلك اهلباء إال حقيقـة حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم املـسماة بالعقـل األول ،  ّ ّـ ّ
 الوجــود ، فكــان ظهــوره مــن ذلــك النــور اإلهلــي ومــن ّفكــان ســيد العــامل بأســره وأول ظــاهر يف

اهلبــاء ومــن احلقيقــة الكليــة ، ويف اهلبــاء وجــد عينــه وعــني العــامل مــن جتليــه ، وأقــرب النــاس إليــه 
  .)1(» علي بن أيب طالب إمام العامل بأسره واجلامع ألسرار األنبياء أمجعني 

__________________  
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  وجوه داللة هذا الكالم 
  :ويدل كالم الشيخ ابن عريب على املطلوب من وجوه 

ّفلـم يكـن أقـرب إليـه قبـوال يف ذلـك اهلبـاء إال حقيقـة «  : 6قوله يف حق النيب  : األول
ّحممد صــلى اهللا عليــه وســلم املــسماة بالعقــل األول ، فكــان ســيد العــامل بأســره وأول ظــاهر يف  ّ ّــ

 سيد العامل بأسـره فـرع كونـه 6ظاهر يف أن كونه » .  ..لوجود ، فكان ظهوره من ذلك النورا
  .األقرب إليه قبوال يف عامل النور ، وأن العامل كله خملوق ألجله ومن جتليات أنواره

 ، ألن خلقــه مقــارن خللقـه ومهــا مــن نـور واحــد ، فهــو 7فكــذلك أمــري املـؤمنني : أقـول 
  .ّ بعده ، فال جيوز تقدم أحد عليه يف شيء ، وهو املطلوبسيد العامل بأسره من

ــاني أي يف عــامل اهلبــاء والنــور » وأقــرب النــاس إليــه علــي بــن أيب طالــب « : قولــه  : الث
ّاالهلـي ، وهـذا الكـالم يـدل علـى صـحة حـديث النـور ويؤكـد قطعيـة صـدوره ، وإذا كـان أقـرب 

 مـن بعـده ، فـال جيـوز تقـدم أحـد عليـه يف أمـر الناس إليه يف ذلك العامل كان سيد العامل بأسـره
  .من األمور

تصريح باحلق ونص يف املطلوب ، » إمام العامل بأسره « : قوله يف حق علي  : الثالث
 إمـــام مجيـــع األنبيـــاء واملرســـلني واألوليـــاء والـــصاحلني مـــن األولـــني واآلخـــرين ، فـــال جيـــوز 7فهـــو 

  .ة واحلمد هللاّتقدم أحد عليه ، فهو مما يبطل تقدم الثالث
 حـاو جلميـع كمـاالت 7إنـه : أي » واجلامع ألسرار األنبياء أمجعـني « : قوله  : الرابع

ّاألنبيـــاء املقـــربني وجـــامع ألســـرارهم وعلـــومهم ، وهـــذا يـــدل علـــى األفـــضلية وبطـــالن تقـــدم مـــن 
  .ّتقدم عليه

  ّحديث التشبيه وهو قوله صلى اهللا  وذه اجلملة من كالمه تتضح صحة
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مــن أراد أن ينظــر إىل آدم يف علمــه وإىل نــوح يف فهمــه «  :ّوآلــه وســلم يف أحــد ألفاظــه عليــه 
ّوإىل موسى يف مناجاته وإىل عيسى يف مسته وإىل حممد يف متامه وكماله ومجاله فلينظر إىل هـذا 

يف املنـع مـن داللتـه باطـل ) الـدهلوي ( وداللته على األفضلية ، وأن مـا لفقـه  ـ 7يعىن عليا » 
  .لعاط

فثبــت ــذا الكــالم صــحة داللــة حــديث النــور وحــديث التــشبيه ، بــل مجيــع األحاديــث 
  .ّاملستدل ا على أفضلية أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم ، واحلمد هللا رب العاملني

  كالم آخر البن عربي 
« : يف معرفــة دورة امللــك ) الفتوحــات ( وقــال الــشيخ ابــن عــريب يف البــاب العاشــر مــن 

ّورد يف خــرب أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال ه أنــ: لــم أيــدك اهللا اع أنــا ســيد ولــد آدم وال  :ّ
أنـا سـيد النـاس يـوم  :يف صـحيح مـسلم و . بـالزاء وهـو التـبجح بالباطـلويف روايـةفخـر ـ بـالراء ـ 

كنـت نبيـا وآدم   :7قـال  و. ويثبت له السيادة والـشرف علـى أبنـاء جنـسه مـن البـشر ،القيامة
، يريــد علــى علــم بــذلك ، فــأخربه اهللا مبرتبتــه وهــو روح قبــل إجيــاده األجــسام   املــاء والطــنيبــني

اإلنــسانية ، كمــا أخــذ امليثــاق علــى بــين آدم قبــل إجيــاده أجــسامهم ، وأحلقنــا اهللا تعــاىل بأنبيائــه 
ّبأن جعلنا شهداء على أممهم معهم حني يبعـث مـن كـل أمـة شـهيدا علـيهم مـن أنفـسهم وهـم 

ّ يف العــامل نوابــه صــلى اهللا عليــه وســلم مــن آدم إىل آخــر الرســل :، فكانــت األنبيــاء الرســل  ّ ّ
:.  

ّوقد أبان صلى اهللا عليه وسلم عن هذا املقام بأمور منها  ّ:  
ّقوله صلى اهللا عليه وسلم  ّلو كان موسى حيا ما وسعه إال أن يتبعين :ّ قوله يف نزول  و.ّ

ّمنـا إمـام منـا وهـو حيكـم فينـا بـسنة نبينـا صـلى اهللا عليـه إنـه يؤ :عيسى بن مرمي يف آخر الزمـان  ّ
  .ّوسلم ، يكسر الصليب ويقتل اخلنزير
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ّولــو كــان حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم قــد بعــث يف زمــان آدم إىل زمــان وجــوده اآلن ،  ّ ّ
ّلكانت األنبياء ومجيع الناس حتت حكم شريعته إىل يوم القيامة ، وهلذا مل يبعث عامة إال هـو 

فكـــان اإلمـــداد يـــأيت إلـــيهم مـــن تلـــك الـــروح الطـــاهرة فيمـــا .  ..ة ، فهـــو امللـــك والـــسيدخاصـــ
يظهـــرون بـــه مـــن الـــشرائع والعلـــوم يف زمـــان وجـــودهم رســـال وتـــشريعهم الـــشرائع ، كعلـــي ومعـــاذ 

ّوغريمها يف زمان وجودهم ووجوده صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وكإليـاس واخلـضر   يف 7 وعيـسى 8ّ
ّمـان حاكمـا بـشرع حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم يف أمتـهزمان ظهوره يف آخر الز ّ فخـرج مـن .  ..ّـ

ّأنـه ملـك وسـيد علـى مجيـع بـين آدم ، وأن مجيـع مـن تقدمـه كـان ملكـا ولـه : هذا امـوع كلـه 
  .تبعا واحلاكمون فيه نواب عنه

ّفقوله صلى اهللا عليه وسلم  :فإن قيل     !ّال تفضلوين :ّ
  .)1(» .  .. فضلهحنن ما فضلنا بل اهللا: فاجلواب 

 ( 7 ثابــــت لــــسيدنا أمــــري املــــؤمنني 6ّوكــــل هــــذه املقامــــات الثابتــــة لرســــول اهللا  : أقــــول
ّ ، فهــو مفــضل علــى مجيــع األنبيــاء 7ّالــدال علــى احتادمهــا يف اخللــق قبــل آدم ) حلــديث النــور 

بــال وإذا ثبتــت األفــضلية ثبتــت اإلمامــة واخلالفــة . ّ ومقــدم علــيهم وســيد مجيــع بــني آدم6ســواه 
  .ريب ، وهو املطلوب

  كالم آخر البن عربي 
ا جعـــل منـــزل حممـــد صـــلى اهللا عليـــه « : وقـــال الـــشيخ ابـــن عـــريب أيـــضا  ّاعلـــم ان اهللا مل ّ ــ ّـ

ّوسلم السيادة فكان سيدا ومن سواه سوقة علمنا أنه ال يقاوم ، فـإن الـسوقة ال تقـاوم ملوكهـا 
ة وآدم بــني املــاء والطــني علمنــا أنــه ، فلــه منــزل خــاص وللــسوقة منــزل ، وملــا أعطــي هــذه املنزلــ

  املمد لكل إنسان مبعوث بناموس إهلي أو حكمي ، وأول ما ظهر
__________________  

  .يف معرفة دورة امللك ـ الباب العاشر ـ الفتوحات املكية) 1(
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ّمــن ذلــك يف آدم حيــث جعلــه اهللا خليفــة عــن حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم ، فأمــده باألمســاء  ّ ّ
ّن مقام جامع الكلم اليت حملمد صلى اهللا عليه وسلمّكلها م ّ ّ..  . «)1(.  

مبا تقدم مـن البيـان ، وبـذلك يتـضح بطـالن ) حلديث النور  ( 7فكذلك علي  : أقول
  !؟فكيف بتقدمها عليهم» والسوقة ال تقاوم ملوكها « خالفة من تقدم عليه ، ألم سوقة 

  ترجمة ابن عربي 
  :بعض كلمام يف حق شيخهم األكرب ابن عريب ومن املناسب أن نورد هنا 

أمجــع احملققــون مــن أهــل اهللا عــز وجــل علــى جاللتــه يف ســائر العلــوم « : قــال الــشعراين 
ّكما يشهد به كتبه ، وما أنكر عليه من أنكر إال لدقة فهم كالمه ال غري ، فـأنكروا علـى مـن 

بهة يف معتقـده ميـوت عليهـا يطالع كتبه مـن غـري سـلوك لطريـق الرياضـة ، خوفـا مـن حـصول شـ
  .ال يهتدي لتأويلها على مراد الشيخ

وقد ترمجه الشيخ صفي الدين بن أيب املنصور وغريه بالوالية الكربى والـصالح والعرفـان 
هو الشيخ االمام احملقق رأس العلماء العـارفني واملقـربني ، صـاحب اإلشـارات امللكوتيـة : فقال 

ّحانيــة ، والفــتح املونــق والكــشف املــشرق ، والبــصائر اخلارقــة والنفحــات القدســية واألنفــاس الرو
والـــسرائر الـــصادقة واملعـــارف البـــاهرة واحلقـــائق الزاهـــرة ، لـــه احملـــل األرفـــع مـــن مراتـــب القـــرب يف 
منازل األنس ، واملورد العذب من مناهل الوصل ، والطول األعلـى مـن معـارج الـدين ، والقـدم 

هايــة ، والبــاع الطويــل يف التــصرف يف أحكــام الواليــة ، وهــو الراســخ يف التمكــني مــن أحــوال الن
  .2أحد أركان هذه الطائفة 

  ّوكذلك ترمجه الشيخ العارف باهللا تعاىل حممد بن أسعد اليافعي رضي اهللا
__________________  

  .الباب السابع وثالثون وثالمثائة. الفتوحات املكية) 1(
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  .عنه بالعرفان والوالية
  .أبو مدين بسلطان العارفنيّولقبه الشيخ 

وكالم الرجل دليل على مقاماته الباطن والظاهر ، ومناقبـه مـشهورة بـني النـاس ال سـيما 
  . ..بأرض الروم

ّوكان الشيخ عز الدين بن عبد الـسالم شـيخ اإلسـالم مبـصر احملروسـة حيـط عليـه كثـريا ، 
مجـه بالواليـة والعرفـان  وعـرف أحـوال القـوم صـار يرت2فلما صحب الشيخ أبـا احلـسن الـشاذيل 

  .)1(» والقطبية 
وكــان قــد صــحب الــصوفية وأربــاب القلــوب « : وقــال ابــن النجــار برتمجتــه مــا ملخــصه 

وســـلك طريـــق الفقـــر ، وحـــج وجـــاور وصـــنف كتبـــا يف علـــوم القـــوم ويف أخبـــار مـــشايخ املغـــرب 
 ، ونعـم وزهادها ، وله أشعار حسنة وكالم مليح ، اجتمعت به بدمشق وكتبت عنه من شـعره

ّالــشيخ هــو ، دخــل بغــداد وحــدث ــا بــشيء مــن مــصنفاته وكتــب عنــه حــافظ العــصر الــشيخ 
  .)2( » 638تويف سنة .  ..عبد اهللا الدبيثي

 ، ضـمن احلكايـات الـيت استـشهد ـا 7وذكر االسكندري قصة مالقاته للخـضر النـيب 
  .)3(يف كتابه على بقاء اخلضر 

  .)4( ابن عريب يف حمضر مجاعة من املشايخ وذكر أيضا تكلم وعاء زجاج مع الشيخ
شـــيخ الطريقـــة وحبـــر «  بــــ بعـــد أن وصـــفه) اإلرشـــاد ( وقـــد ذكـــر القـــصتني اليـــافعي يف 

  .»احلقيقة 
  .»البحر الزاخر يف املعارف اإلهلية «  بـ ووصفه ابن الزملكاين

__________________  
  .163 / 1لواقح األنوار يف طبقات األخيار ) 1(
  .خمطوط ـ اريخ بغدادذيل ت) 2(
  .152لطائف املنت ) 3(
  .152: املصدر ) 4(
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هو قدوة القائلني بوحدة الوجـود ، والنـاس يف حقـه فرقتـان ، « : وقال الكفوي برتمجته 
فــإن بعــض الفقهــاء وعلمــاء الظــاهر قــد طعنــوا فيــه وأكفــروه ، وبعــض الفقهــاء وعلمــاء اآلخــرة 

ّوكرباء الصوفية عظموه وفخموه تفخيما  ّعظيمـا ، ومـدحوا كالمـه مـدحا كرميـا ، ووصـفوه بعلـو ّ
ّاملقامــات ، وأخـــربوا عنـــه مبـــا يطــول ذكـــر مـــن الكرامـــات ، وصــنفوا يف مناقبـــه وألفـــوا يف أحوالـــه  ّ

  .ومراتبه
أن الـــشيخ شـــهاب الـــدين الـــسهروردي والـــشيخ حميـــي : ذكـــر االمـــام اليـــافعي يف تارخيـــه 

: همــا عــن صــاحبه ، فقــال العــريب للــسهروردي ّالــدين العــريب اجتمعــا يف جملــس ، فــسئل كــل من
  .)1(» هو حبر احلقائق : وقال السهروردي . هو رجل مملو من قرنه من السنة

) حماضرة األبرار ومـسامرة األخيـار ( ومن لطائف كتاب احملاضرات « : وقال االزنيقي 
لكني ، الـشيخ أيب للشيخ االمام العـامل الربـاين والبحـر الـصمداين ، وسـند الـسالكني ومنقـذ اهلـا

ّعبد اهللا حميـي الـدين حممـد بـن علـي بـن حممـد العـريب احلـامتي الطـائي االندلـسي قـدس اهللا سـره  ّ
» كــان جليــل الــشأن ، ولــه املــصنفات الــوافرة واملؤلفــات الفــاخرة وتــصانيف ال حتــصى . العزيــز

)2(.  
ّليـــه وســـلم ّقـــال الـــشيخ وارث النـــيب العـــريب صـــلى اهللا ع« : وقـــال عبـــد العلـــي الـــسهايل 

هم أخـذوا العلـم عـن ميـت ، وحنـن أخـذنا : الشيخ حميي الدين ابن العريب صاحب الفتوحات 
  .)3(» العلم من حي ال ميوت 
  .)4(» إمام احملققني «  بـ ووصفه الربزجني

  وترجم له اجلامي ووصفه مبثل عبارات الكفوي املتقدمة مث ذكر نسبة لبسه
__________________  

  .خمطوط ـ م األخياركتائب أعال) 1(
  .مدينة العلوم لألزنيقي) 2(
  .الصبح الصادق يف شرح املنار) 3(
  .107االشاعة ال شراط الساعة ) 4(
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  .)1(اخلرقة اليه 
واستشهد بكلماته واسـتند إليهـا » الشيخ األكرب «  بـ ووصفه) الدهلوي ( وقد مدحه 

)2(.  
  .»قطب املوحدين «  بـ )معركة اآلراء ( ووصفه الشيخ سالمة اهللا يف 

ومــنهم «  :يف عــداد اتهــدين حيــث قــال ) ّاجلنــة ( ّوعــده صــديق حــسن القنــوجي يف 
ّالـــشيخ األكـــرب ابـــن العـــريب ، فإنـــه مل يقلـــد أحـــدا إال النـــيب  ّ وأصـــحابه وســـلم ، وقـــد ذكـــر يف 6ّ

زيــد الفتوحــات املــذاهب األربعــة وغريهــا واختــار منهــا مــا أفــضى إليــه اجتهــاده مــن غــري مبــاالة ب
  .»ّوعمرو ، وأكابر العلماء اعتقدوا واليته ، والويل الكامل ال يكون مقلدا 

  الشيخ عبد الوهاب الشعراني  ـ 2
ّوقد قرر الشيخ عبد الوهاب الـشعراين كلمـات ابـن عـريب الـسالفة الـذكر ، حيـث نقلهـا 

اهللا عليـه ّإنـه صـلى  :فمـا معـىن قـوهلم : فإن قلت « : مستشهدا ا معتمدا عليها حيث قال 
  ؟ أو املراد به اخللق على اإلطالق؟ هل املراد من خلق خمصوص؟ّوسلم أول خلق اهللا

إن املـراد بـه خلـق خمـصوص ، وذلـك أن : فاجلواب كما قاله الشيخ يف البـاب الـسادس 
  . ..أول ما خلق اهللا اهلباء

 طالــب وكــان أقــرب النــاس إليــه يف ذلــك اهلبــاء علــي بــن أيب: وقــال الــشيخ حميــي الــدين 
  . ..اجلامع ألسرار األنبياء أمجعني

فعلم كما قاله الشيخ حمـي الـدين يف الفتوحـات أن مـستمد مجيـع األنبيـاء واملرسـلني مـن 
   ، إذ هو قطب6ّروح حممد 

__________________  
  .564 ـ نفحات االنس) 1(
  .رسالة الرؤيا للدهلوي) 2(
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  .)1(» .  ..األقطاب
مــا ذهــب إليــه ابــن عــريب ، فكالمــه أيــضا يثبــت املطلــوب فعلــم أن الــشعراين ذاهــب إىل 

  .بالوجوه السديدة املتقدمة هناك
وقــول الــشيخ يف حــق علــي رض اهللا عنــه جــامع « : هــذا ، وال ينــايف ذلــك قولــه بعدئــذ 

 يف حـق الـشيخ أيب مـدين التلمـساين فقـال حـني 7ألسرار األنبياء ، قد نقل أيضا عـن اخلـضر 
 .»رسلني ال أعلم أحدا يف عـصري هـذا أمجـع ألسـرار املرسـلني منـه جامع أسرار امل: سئل عنه 

غـري ضـائر بـاملطلوب وهـو إثبـات  ـ لـو ثبـت هـذا النقـل ـ غـري فإنـه ـ لـو ثبـت هـذا النقـل ـ فإنـه
ّــممن تقـدم عليــه يف امــر  ـ مبقتــضى األقربيـة واجلامعيــة ألســرار األنبيـاء ـ 7أفـضلية أمــري املـؤمنني 
 يف أيب 7 ، فمــع تــسليم صــحة النقــل املــذكور عــن اخلــضر 6رســول اهللا اخلالفــة واالمامــة بعــد 

  .مدين التلمساين يكون أبو مدين أفضل من أولئك كذلك
ــوأمــا التــساوي بــني أمــري املــؤمنني وأيب مــدين فــال يتومهه عاقــل فــضال عــن املــسلم ، علــى  ّ

  .أن كالم اخلضر يف أيب مدين خمصوص بعصره كما هو صرحيه

  ي كالم آخر للشعران
أول مــا خلــق اهللا  :قــد ورد يف احلــديث  :فــإن قلــت « : وقــال الــشيخ الــشعراين أيــضا 

  ؟ فما اجلمع بينهما، أول ما خلق اهللا العقل: ويف رواية . نوري
ّإن معنامهـا واحــد ، ألن حقيقـة حممـد صــلى اهللا عليـه وسـلم تــارة يعـرب عنهــا : فـاجلواب  ّ ّ ّ

  .بالعقل األول ، وتارة بالنور
ّ فمـــا الـــدليل علـــى كونـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ممـــدا لألنبيـــاء الـــسابقني يف :فـــإن قلـــت  ّ

  ؟الظهور عليه من القرآن
__________________  

  .20 / 2اليواقيت واجلواهر ) 1(
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ْ أولئك الذين هـدى اهللا فبهداهم اقـتـده (من الدليل على ذلك قوله تعـاىل : فاجلواب  َِ َِ ْ ُ ُ ُـَ َِ ُ َ  َ ِ ُ
داك الذي سرى إليهم ذلك يف البـاطن ، فـإذا اهتـديت ـداهم فإمنـا إن هداهم هو ه:  أي )

ذلك اهتداء داك ، إذ األوليـة لـك باطنـا واآلخريـة لـك ظـاهرا ، ولـو أن املـراد ـداهم غـري مـا 
ّلقال له صلى اهللا عليه وسلم ه قررنا   .فبهم اقتده :ّ

لــى زمــان ظهــوره ّ، فكــل نــيب تقــدم ع كنــت نبيــا وآدم بــني املــاء والطــني حــديث وتقــدم
ّقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم يف حـديث فهو نائب عنه يف بعثته بتلك الـشريعة ، ويؤيـد ذلـك ّ  »

إذ » فعلمـت علـم األولـني واآلخـرين « ه أي كمـا يليـق جباللـ» وضع اهللا تعاىل يده بـني ثـديي 
إيـضاح ذلـك ّاملراد باألولني هم األنبياء الذين تقدموا يف الظهور عند غيبـة جـسمه الـشريف ، و

ّأنه صلى اهللا عليه وسلم أعطي العلم مرتني مرة قبل خلق آدم ومرة بعد ظهور رسـالته صـلى :  ّ ّ
ّاهللا عليــه وســـلم ، كمـــا أنـــزل عليـــه القـــرآن أوال مـــن غـــري علـــم جربئيـــل مث علمـــه بـــه جربئيـــل مـــرة 

  . ..أخرى
د صــلى اهللا عليــه وســلم هــي روح عــامل اخلــري كلــه: فــإن قلــت  ّفــإذن روح حمم ّ ــ  ، وهــي ّ

  .ّالنفس الناطقة فيه كله
نعــم واألمــر كــذلك كمــا ذكــره الــشيخ يف البــاب الــسادس واألربعــني وثالمثائــة ، : قلــت 

ّفحال العامل املذكور قبل ظهوره صلى اهللا عليه وسلم مبنزلة اجلسد املستوي ، وحالـه بعـد موتـه  ّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم مبنزلــة النــائم ، وحــال العــامل حيــث يبعــث يــوم  القيامــة مبنزلــة االنتبــاه مــن ّ

ّالنوم ، فالعامل كله نائم من حني مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أن يبعث  ّ «)1(.  
حلـــديث  ( 7 صـــادق وثابــت يف حـــق علــي 6ّوكلمـــا ذكــره يف حـــق رســول اهللا : أقــول 

 بعــده ، فهــو مثلــه يف كــل شــيء ، ومــن ذلــك التقــدم علــى األنبيــاء ، فهــو األفــضل مــن) النــور 
  .على مجيع اخلالئق ، فهو املتعني للخالفة من بعده

__________________  
  .21 ـ 20 / 2اليواقيت واجلواهر ) 1(
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  ترجمة الشعراني 
وتظهر جاللـة الـشيخ عبـد الوهـاب الـشعراين مـن الكلمـات الـواردة يف حقـه واألوصـاف 

  :الكرمية اليت وصفوه ا 
خ االمــام العــامل العامــل الفقيــه العــارف بــاهللا تعــاىل الــشي« : فقــد قــال الــشرقاوي برتمجتــه 

ّــوالــدال عليــه عبــد الوهــاب الــشعراين ابــن أمحــد بــن علــي بــن أمحــد بــن حممد ، املنتهــي نــسبه إىل 
أخــذ العلــوم عــن مــشايخ عــصره .  ، كــان إمامــا يف العلــوم الــشرعية وغريهــا2ّــحممد بــن احلنفيــة 

وأخـــذ عـــن . ي وغريمهـــا مـــن علمـــاء الظـــاهركالـــشيخ الـــسيوطي وشـــيخ اإلســـالم زكريـــا األنـــصار
د الــــشناوي والــــشيخ علــــي اخلــــواص وغريمهــــا مــــن علمــــاء البــــاطن ، وســــلك طريــــق  ّــــالــــشيخ حمم

ولــه مــصنفات كثــرية حنــو ســبعني .  ..التــصوف بعــد تــضلعه يف العلــوم الــشرعية واالنتهــاء منهــا
  .مصنفا ، ومناقبه شهرية وكراماته ظاهرة

  .)1( » 973ادى األوىل سنة  يوم االثنني من شهر مج2تويف 
املواهـب اللدنيـة بـاملنح ( ّوذكره حممد بن عبد اهللا الزرقاين يف سند إجـازة روايتـه لكتـاب 

حيــث ذكــر طريقــه إليــه عــن مؤلفهــا القــسطالين ، وقــد ) ّاحملمديــة لــشهاب الــدين القــسطالين 
  .)2(» العارف «  بـ وصفه

مقاليـد ( ملـالكي يف تـراجم مـشاخيه مـن ّوكذا ذكره أبو مهدي عيسى بن حممد الثعاليب ا
  .»الويل العارف باهللا صاحب التصانيف السائرة «  بـ وقد وصفه) األسانيد 

  .وقد نقل عنه نور الدين احلليب يف السرية مرتضيا عليه
  للعامل ـ طبقات الصوفية« : وقال تاج الدين الدهان يف مرويات العجيمي 

__________________  
  .خمطوط ـ هية يف طبقات الشافعيةالتحفة الب) 1(
  .3 / 1شرح املواهب اللدنية ) 2(
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 ـ يعين الشيخ حـسن العجيمـي ـ أخرب ا. الرباين سيدي الشيخ عبد الوهاب بن علي الشعراين
عــن مؤلفهــا العــارف بــاهللا تعــاىل والــدال عليــه ســيدي الــشيخ عبــد لوهــاب بــن .  ..عــن مجاعــة

  .)1(» علي الشعراين فذكرها 
  .)السمط ايد ( يف » االمام «  بـ  الشيخ أمحد القشاشيووصفه

د عابـــد الـــسند يف  وأمـــا كتـــاب اليواقيـــت واجلـــواهر يف « ) : حـــصر الــشارد ( ّـــوقــال حمم
  .».  ..عقيدة األكابر للشيخ عبد الوهاب الشعراين فأرويه
ــوقــال حممد معــني بــن حممد أمــني الــسندي  ّ فية ّقــال إمــام احلنفيــة ، بــل قطــب الــصو« : ّــ

.  ..الواصـل إىل عـني الــشريعة الـيت يغـرتف منهــا األئمـة اتهـدون ، االمــام الـشعراوي يف امليــزان
 «)2(.  

يف بيــان كيفيــة ارتباطــه بالسلــسلة القادريــة ) االنتبــاه ( وذكــره شــاه ويل اهللا الــدهلوي يف 
  .من جهة اخلرقة ، فكان الشعراين يف طريق لبس الدهلوي اخلرقة القادرية

  .ع أيضا يف طريق حديث املصافحة يف مسلسالت الشيخ ويل اهللا الدهلويوقد وق
( كون الشعراين من مشايخ والده ويل اهللا يف رسالته يف ) الدهلوي ( وقد أوضح ولده 

  .)أصول احلديث 

  شمس الدين الفناري  ـ 3
يف كـان هـو املـراد باهلبـاء الـذي قـال : أقول « : ّقال الشيخ مشس الدين حممد الفناري 

وكــان . ّفلــم يكــن أقــرب إليــه قبــوال إال احلقيقــة احملمديــة املــسماة بالعقــل األول.  ..:الفتوحــات 
  .سيد العامل بأسره وأول ظاهر يف الوجود

__________________  
  .خمطوط ـ كفاية املتطلع) 1(
  .163دراسات اللبيب ) 2(
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  .مت كالمه. وأقرب الناس إليه علي بن أيب طالب وسائر األنبياء
ملـا خلـق القلـم واللـوح : وهذا غري اهلباء الذي قـال يف الفتوحـات بعـد وريقـات : وأقول 

ّ
ومسامها العقل والروح ، وأعطى الروح صفتني علمه وعملـه ، وجعـل العقـل هلمـا معلمـا ، خلـق 

ً فكانــت هبــاء (: جــوهرا دون الــنفس الــذي هــو الــروح املــذكور ، مســاه اهلبــاء ، قــال اهللا تعــاىل  َ ْ َ َ
  .)1(» ّ مساه به علي بن أيب طالب )َبثا ُْمن

وقـد أسـقط فيـه ) مـصباح األنـس ( هكذا جـاء يف النـسخة احلاضـرة مـن كتـاب : أقول 
اجلـامع ألسـرار األنبيـاء أمجعـني « وكـذا مجلـة » إمـام العـامل بأسـره « من عبارة الفتوحات كلمة 

علـــي بـــن أيب « اهـــا علـــى ّعاطفـــا إي» وســـائر األنبيـــاء « ، وجعـــل بـــدل هـــذه اجلملـــة كلمـــة » 
  . وإن كنت يف ريب من هذا التحريف فراجع نص كالم ابن عريب املتقدم سابقا.»طالب 

 أقــرب اخلالئــق إىل 7يفيــد املطلــوب ، وهــو كــون أمــري املــؤمنني  ـ واحلــال هــذه ـ لكنــه
ّ ، فهـــو املقـــدم علـــى اجلميـــع ، لعـــدم جـــواز تقـــدمي 6 ، فهـــو أفـــضلهم مـــن بعـــده 6رســـول اهللا 

  .ضول على الفاضل يف شريعة من الشرائعاملف
عــــن مفــــاد كلمــــات هــــؤالء األعــــالم مــــن العرفــــاء ) الــــدهلوي ( ومــــن الغريــــب إعــــراض 

( ّوالــصوفية يف هــذا املقــام ، وتــشبثه بكلمــات بعــض جمــاهيلهم يف اجلــواب عــن داللــة حــديث 
  .، وسيأيت يف حمله ما فيه) التشبيه 

  كتاب مصباح األنس 
ــــاب  ــــشيخ حــــسن العجيمــــي والــــشيخ ابــــراهيم ) مــــصباح األنــــس ( وكت ّمــــن مرويــــات ال

  .)الدهلوي ( الكردي ، ومها من كبار مشايخ شاه ويل اهللا والد 
  مصباح األنس بني املعقول واملشهود يف شرح مفتاح غيب« : قال الكردي 

__________________  
  .175مصباح األنس ) 1(
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 وســـائر تـــصانيفه ومروياتـــه ، قـــرأت منـــه ّاجلمـــع والوجـــود ، للـــشمس حممـــد بـــن محـــزة الفنـــاري ،
  .)1(»  ، بسنده إىل احلافظ ابن حجر عنه 1أطرافا على شيخنا االمام أمحد 

شــرح مفتــاح الغيــب املــسمى مــصباح األنــس بــني املعقــول « : وقــال تــاج الــدين الــدهان 
 أخـــرب ـــا وبـــسائر مـــصنفاته. ;ّواملـــشهود ، لإلمـــام احملقـــق الـــشمس حممـــد بـــن محـــزة الفنـــاري 

ّومروياتــه عــن الــشيخ أمحــد العجــل ، عــن البــدر حممــد ابــن الرضــي الغــزي ، عــن احلــافظ جــالل 
ّالـــدين عبـــد الـــرمحن الـــسيوطي ، عـــن احلـــافظ أمحـــد ابـــن حجـــر العـــسقالين والعالمـــة حممـــد بـــن 
ّســـليمان الكـــافيجي ، كالمهـــا عـــن مؤلفهمـــا العالمـــة مشـــس الـــدين حممـــد بـــن محـــزة الفنـــاري ، 

  .)2(» فذكرمها 

   الفناري ترجمة
  : )كتائب أعالم األخيار ( وإليك خالصة ترمجة الفناري عن 

املــوىل الفاضــل األســـتاذ علــى اإلطــالق ، والعامـــل الكامــل املــشار إليـــه بــال شـــقاق ، « 
مشــس األئمــة األعــالم وبــدر األجلــة ، ذو البــاع الواســع واللــسان اجلــاري ، موالنــا مشــس الــدين 

ّحممد بن محزة بن حممد الفناري ،   . عليه رمحة اهللا الغفار الباريّ
إمــام كبــري ، عالمــة حنريـــر ، عظــيم القــدر ، جليــل احملـــل ، جــامع بــني العلــم والعمـــل ، 
أوحــد أوانــه يف العلــوم النقليــة أصــوال وفروعــا ، وأغلــب أقرانــه يف الفنــون العقليــة ، وكــان جيمعهــا 

ذهب ، وهـــو أفـــضل مجوعـــا ، شـــيخ دهـــره يف العلـــم واألدب ، وجمتهـــد عـــصره يف اخلـــالف واملـــ
الرؤســاء الــذين انفــرد كــل مــنهم بفــضل ، ففــاق فيــه أقرانــه علــى رأس القــرن الثــامن ، رحــل إىل 
مصر ، مث رجع إىل الـروم ، فـويل قـضاء بروسـا وشـاع فـضله ، صـنف فـصول البـدائع يف أصـول 

  الشرائع ، وغري ذلك من
__________________  

  .121األمم إليقاظ اهلمم ) 1(
  .خمطوط ـ ملتطلع يف مرويات الشيخ حسن العجيميكفاية ا) 2(
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  .)1(» الكتب املستحسنة 

  ّالسيد محمد گيسو دراز ـ 4
ْ ثــم أوحينــا (: ّــوقــال الــسيد حممد گ يــسو دراز ، العــارف الــشهري بتفــسري قولــه تعــاىل  َ ْ َ  ُ

َإليك أن اتبع ملة إبـراهيم  ِ ْ ْ ِْ  َِ ِ ِ ِ َ َ خلقـت أنـا وعلـي مـن «  :حـديث النـور بلفـظ د  اآليـة ، بعـد إيـرا)َ
ّنـور واحــد قبـل أن خيلــق اهللا آدم بأربعــة آالف سـنة ، مث ركــب اهللا ذلـك النــور يف صــلب آدم ، 

  :قال » ّفلم نزل يف شيء واحد حىت افرتقنا يف صلب عبد املطلب ، ففي النبوة وفيه اخلالفة 
  :وعليه قول الشاعر « 

ـــــــــــــــــــــــــن آدم صـــــــــــــــــــــــــورة   إين وإن كنـــــــــــــــــــــــــت اب

  
  ّد بـــــــــــــــــأبويتفلـــــــــــــــــي فيـــــــــــــــــه معـــــــــــــــــىن شـــــــــــــــــاه  

  

ة إبــراهيم حنيفــا (: وإليــه أشــار قــول اهللا تقــدس  ً ثــم أوحينــا إليــك أن اتبــع مل ِ َ ََ ِ ْ ْ ْ ِْ ــ َِ ِ ِ ِ َ ََ َ ْ   كنــت )ُ
ّتتقلـــب يف أصـــالب آبائـــك األنبيـــاء وتتـــشكل ـــا تـــستفيض مـــن فيـــضهم ، كـــل مـــن األنبيـــاء 

نــيب وأربعــني اخــتص مبــا ال يفهــم غــريه ، بالعقــل واحلــسن اجتمــع عنــدك خــصائص مائــة ألــف 
ألف ونيف ، حىت امتأل جناب قلبك باللطائف واألنوار واملـشاهدة واألسـرار ، ومل يبـق مـساغ 
االزدياد ومكان االستكثار ، جليناك عن تتق األستار وأظهرناك عـن كـتم األسـرار لتـتم مكـارم 

ّاألخالق ، إن النبوة تاج األنبياء األخيار وإنك درة التاج يا سيد األحرار  ّ «)2(.  
 على لسان هذا العارف الكبري ، ومجيـع 6فهذا بعض مكارم سيدنا رسول اهللا : أقول 

ومبقتـضى هـذا احلـديث يـصدق ) حـديث النـور (  ، بـدليل 7ذلك ثابت لسيدنا أمري املـؤمنني 
 أفـــضل مـــن آدم وســـائر األنبيـــاء 7يف حقـــه قـــول الـــشاعر الـــذي استـــشهد بـــه ، ويكـــون االمـــام 

  عليهم
__________________  

  .خمطوط ـ كتائب أعالم األخيار من مذهب النعمان املختار) 1(
  .تفسري اآلية ـ الدر امللتقط) 2(



  نفحات األزهار................................................................................ 290

  .ّالسالم
  .فثبت داللة حديث النور على إمامة أمري املؤمنني ، وبطالن تقدم املتقدمني عليه

  كالم آخر
أنــا خلقــت  حــديث ويــدل« : ّــوقــال الــسيد حممد املــذكور يف كتــاب آخــر لــه مــا تعريبــه 

وعلـي مـن نـور واحـد قبـل أن خيلـق اهللا آدم بأربعـة آالف سـنة ، فلـم نـزل يف شـيء واحـد حــىت 
افرتقنا يف صلب عبد املطلب ، على أن مجيع كماالت آدم ونوح وموسـى واخلليـل انتقلـت إىل 

ّحممد ، وأنه مل خيلق آدم وال العامل إال من أجله  ّ «)1(.  
ّم إىل حممــد وعلــي ، وأنــه مل خيلــق آدم وال يــدل احلــديث علــى انتقــال كمــاال : أقــول

د  ـــالعـــامل إال مـــن أجـــل حممـــد وعلـــي ، فهمـــا أفـــضل مـــنهم ، وعلـــي أفـــضل اخللـــق بعـــد حمم ّ ّ6 
  .وبذلك ترتفع شبهات املعاندين ، واحلمد هللا رب العاملني

  القسطالني  ـ 5
وتقــدير ّملــا تعلقــت إرادة احلــق تعــاىل بإجيــاد خلقــه « : وقــال شــهاب الــدين القــسطالين 

مث أعلمـــه تعـــاىل .  ..ّرزقـــه ، أبـــرز احلقيقـــة احملمديـــة مـــن األنـــوار الـــصمدية يف احلـــضرة األحديـــة
ّبنبوته وبشره برسالته ، هذا وآدم مل يكن إال بني الروح واجلسد ، مث انبجست منـه  ـ كما قال ـ ّ

ّصــلى اهللا عليــه وســلم عيــون األرواح ، فنظــر للمــإل األعلــى وهــو بــاملنظر األجلــى  ، وكــان هلــم ّ
ّاملورد األحلى ، فهو صلى اهللا عليه وسلم اجلنس العـايل علـى مجيـع األجنـاس ، واألب األكـرب  ّ

  .)2(» جلميع املوجودات والناس 
__________________  

  .47السمر  ـ األمسار) 1(
  .5 / 1ّاملواهب اللدنية باملنح احملمدية ) 2(
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بسبب خلق نوره قبـل » وجودات والناس األب األكرب جلميع امل « 6وإذا كان  : أقول
 كذلك ، لوحـدة نورمهـا ، فـال جيـوز تقـدم 7ّخلق مجيع العوامل كلها علوها وسفلها ، فإن عليا 

يــا علــي أنــا وأنــت أبــوا   :6قــال ا أحــد عليــه ، ألن مجيــع اخلالئــق أشــياع وأتبــاع لــه ، ومــن هنــ
  .هذه األمة

  :قال الرومي يف شرح قول البوصريي 
  ّ يف حـــــــــــــــــــــــرز ملتـــــــــــــــــــــــهأحــــــــــــــــــــــل أمتـــــــــــــــــــــــه« 

  
  »ّكالليــــــث حــــــل مــــــع األشــــــبال يف األجــــــم   

  

ّ وقد أحل وأقر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أمـة إجابتـه ؟وكيف ال: يقول « : قال  ّ ّ ّ
يف حرزه احلريز وحصنه احلصني من شريعته احلنيفية الباقية إىل يـوم القيامـة ، وهـو ضـرغام غابـة 

ون إخــوة (األوالد لقولــه تعــاىل غايــة الكمــال مــن الرجــال ، وأتباعــه كــ ا اْلمؤمن ٌ إنم َ ْ ِْ َِ ُــ ِ ُ ــ َ (لقولــه  و
ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ـــا علـــي أبـــوا هـــذه األمـــة ،  :ّ ـــا وأنـــت ي ـــا مـــن اهللا واملؤمنـــون مـــين ، وأن أن

  .)1(» وناهيك لقوة دين اهللا دليال ، ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال 
  !؟ل هذهّفهل جيوز تقدم أحد عليه واحلا

  الدولت آبادي  ـ 6
ــ  وقــال ملــك العلمــاء شــهاب الــدين آبــادي بعــد أن أورد حــديث النــور وذكــر حاصــل ـ

  :ما تعريبه  ـ معناه
وقد عاد النور جمتمعا مرة أخرى يف رحم فاطمـة ، ألن احلـسن واحلـسني مـن نـور اهللا « 

لـي وفاطمـة أوالد ، ولقد كان للمصطفى غري علي بنو عمومة ، وغري فاطمة بنـات ، وكـان لع
ّغري احلسن واحلسني ، إال أما خصا بكوما من نور اهللا َ يا أيـها( ّ َ  

__________________  
  .خمطوط ـ تاج الدرة يف شرح الربدة) 1(
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ُالناس قد جاءكم بـرهان من ربكم وأنـزْلنا إليكم نورا مبينا ، فأما الذين آمن َ ُ ْ َُ ِ   ُ ََُ ً ِ ً ُ ْْ َ ْ َ ْ َِْْ َ َْ  ِ ٌ ُ َ َ ِِوا باهللا واعتصموا به ُ ُِ ََ َْ ِ
ًفسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويـهديهم إليه صراطا مستقيما  ًِ ِ ِ ٍ َِ ُْ ْ َ َ َ َ ُْ َ ُِ ْ َِْ ِ ْ ٍ ْ َ َْ ِ ُِ ُ ْ إن متـسكتم بـه لـن تـضلوا . )َ

  .من بعدي ، فإن من متسك بنور اهللا ال يضل أبدا
ألمثال للنـاس ، وهذه عناية من اهللا وتوفيق ، يهدي اهللا بنوره من يشاء ، ويضرب اهللا ا

فالــــذين أبعــــدوا عــــن هــــذا النــــور وضــــلوا ولعنــــوا يــــسعون يف إطفــــاء نــــور اهللا ، ويعرتضــــون علــــى 
و كــره اْلكــافرون (فــضائلهم  وره ول أفواههم واهللا مــتم ن َ يريــدون ليطفــؤا نــور اهللا ب َُ ِ َِِ َِ ْ ُ ُ َــُ َ َ ْ َِ ِ ِِ ـ ُـ ُ ِ ُِ ِ ْ ِــَ ُ ْ ولــو .  ..)ُ

فـإن نـسلهم بـاق إىل .  ..هذا ملا متكنـوا مـن ذلـكاجتمع أهل العامل كلهم على إطفاء نور اهللا 
  . ..يوم القيامة ، وجيتمع على حبهم املنورون من الناس بنور االميان ، وأما غريهم فينكروم

. واعلــم أن ذوات هــؤالء خملوقــة مــن النــور ، وقــد كــان هــذا النــور يظهــر يف وجــه فاطمــة
 مـن وجههـا ، حـىت روي عـن عائـشة كـان نـور يـضيء ـ أي لفاطمـة ـ وهلـا: يف آخـر الظهرييـة 

ويف . أســـلك يف ســـم اخليـــاط يف الليلـــة املظلمـــة مـــن نـــور وجـــه فاطمـــة: رضـــي اهللا عنهـــا قالـــت 
وقـد ذكرنـاه . عاد احلسن واحلسني ذات ليلة من عند املصطفى وقد أحاط ما نورمهـا: الدرر 

  .)1(» يف اجللوة األوىل من اهلداية الثامنة ، حىت تعلم أم نور اهللا 
ويف هذا الكالم من وجوه الداللة على املطلوب على ضوء حـديث النـور مـا ال : أقول 

خيفى على ذوي البـصر والبـصرية ، وقـد ظهـر منـه أن الـذين ينكـرون حـديث النـور وداللتـه هـم 
ِ يريدون ليطفؤا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره(من الذين  ِ ِِ ُ ُ ِ ُِ ُ ُُ َ ْ َِ ْ َِ ُ ِْ َ ُ ِ..  .(  

  مداني اله ـ 7
  :وقال العارف الكبري السيد علي اهلمداين بشرح قول ابن الفارض 

ـــــــــدر كـــــــــاس وهـــــــــي مشـــــــــس تـــــــــديرها   هلـــــــــا الب

  
ــــــــــــدو إذا مزجــــــــــــت جنــــــــــــم     هــــــــــــالل وكــــــــــــم يب

  

__________________  
  .خمطوط ـ هداية السعداء) 1(
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 ويريـــد النــاظم مــن هـــذه املعــاين إمــا األعيـــان اخلارجيــة وإمــا احلقـــائق« : قــال مــا تعريبــه 
ّالنفـــسانية ، وعلـــى التقـــدير األول فـــإن املـــراد هـــي احلقيقـــة احملمديـــة وهـــي مظهـــر األنـــوار االهليـــة 
ووعــاء احلقــائق الذوقيــة واملــراد مــن اهلــالل هــو علــي وهــو مــدير كــؤوس حمبــة ذي اجلــالل ومــورد 

  .املتعطشني إىل مورد الوصال ، وقد ورد يف حقه أنا مدينة العلم وعلي باا
 ال خيتلف والبدر بل هـو جـزء منـه ، فكـذلك سـيد األوليـاء بالنـسبة إىل وكما أن اهلالل

ّقال صلى اهللا عليه وسلم  سيد األنبياء ، إذ علـي مـين وأنـا  :قـال  و.أنا وعلي من نـور واحـد :ّ
  .منه

مث إن امتزاج أحكام الشريعة املصطفوية باحلقائق املرتضوية هـو الـسبب لظهـور مـشارب 
ّقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حقـه و أذواق أعيان األولياء ،   ،أنـا وأنـت أبـوا هـذه األمـة :ّ

يشري إىل هذا املعـىن ، إذ هـو منبـع أسـرار معـارف التوحيـد ومطلـع أنـوار معـامل التحقيـق ، ومـن 
ّقـال النـيب صـلى اهللا ، ينبوع هدايته حصل مجيع أهل الكشف والشهود على درجات الكمـال 

  .وبك يا علي يهتدي املهتدون :قال لعلي  و.علي اهلاديأنا املنذر و :ّعليه وسلم 
أن مجيع أنوار احلقـائق الـيت حـصل عليهـا األوليـاء : وإذا انكشف لك هذا السر فاعلم 

مقتـــبس مـــن مـــشكاة واليـــة علـــي ، ومـــع وجـــود هـــذا االمـــام اهلـــادي فـــإن متابعـــة غـــريه مـــن قلـــة 
  .»البصرية 

وء حــديث النــور مــن وجــوه عديــدة وهــذا الكــالم يــدل علــى املطلــوب علــى ضــ : أقــول
  .كذلك ، وهي غري خافية على الفطن النبيه

  السهروردي  ـ 8
بعـد ) العـوارف ( ّـوقال الشيخ شهاب الدين أبو حفص عمر بن حممد الـسهروردي يف 

واهللا ســبحانه وتعــاىل جعــل « : ّأن ذكــر بعــض األحاديــث الدالــة علــى فــضيلة التفقــه يف الــدين 
ِ لهم قـلوب ال يـفقهون بها ( الفقه صفة القلب فقال َ ُ َُ ْ َ ٌ ُ ُ ْ    ، فلما)َ
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ّفقهــوا علمــوا ، وملــا علمــوا عملــوا ، وملــا عملــوا عرفــوا ، وملــا عرفــوا اهتــدوا ، فكــل مــن كــان أفقــه 
كانت نفسه أسرع إجابة وأكثر انقيادا لعامل الدين ، وأوفر حظا من نور اليقني ، فالعلم مجلـة 

ملعرفـــة متيـــز تلـــك اجلملـــة واهلـــدى وجـــدان القلـــوب ذلـــك ، موهوبـــة مـــن اهللا تعـــاىل للقلـــوب ، وا
مثــل مــا بعثــين اهللا مــن اهلــدى والعلــم ، أخــرب أنــه وجــد القلــب النبــوي اهلــدى والعلــم ، : فـاملعىن 

فكــان هاديــا مهــديا ، وعلمــه صــلوات اهللا عليــه وراثــة معجونــة فيــه مــن آدم أيب البــشر صــلوات 
َ علـم اإلنسان مـا ( فكرمـه اهللا تعـاىل بـالعلم فقـال اهللا عليه ، حيـث علـم األمسـاء مسـة األشـياء ْـ ِْ َ  َ

ْلم يـعلم  َـْ ْ َ  مبـا ركـب فيـه مـن العلـم واحلكمـة صـار ذا الفهـم والفطنـة واملعرفـة والرأفـة 7 ، فـآدم )َ
واللطــــف واحلــــب والــــبغض والفــــرح والغــــم والرضــــاء والرخــــاء والغــــضب والكياســــة ، مث اقتــــضاء 

  .ة واهتدى اىل اهللا بالنور الذي وهب لهاستعمال كل ذلك ، وجعل لقلبه بصري
ملـا خاطــب اهللا :  بعـث إىل األمـة بــالنور املـوروث واملوهـوب لـه خاصــة ، وقيـل 7فـالنيب 

َ ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتـينا طـائعين ( سبحانه السماوات واألرض يقول هلما ِِ ِْ ََ ََ ً ًْ َ ْ َْ  ، نطـق مـن )ْ
اذيهــا ، وقــد قــال عبــد اهللا بــن عبــاس رضــي األرض وأجــاب موضــع الكعبــة ومــن الــسماء مــا حي

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ أصل طينة رسول اهللا: اهللا عنهما  فقـال بعـض . من سـرة األرض مبكـة ـ ّ
ّهذا يشعر بأمنا أجاب من األرض ذرة املصطفى حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم ، ومـن : العلماء  ّ ّ

ّ عليه وسلم هو األصل يف التكـوين ّموضع الكعبة دحيت األرض ، فصار رسول اهللا صلى اهللا
ّوالكائنات تبع له ، وإىل هـذا االشـارة بقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم  كنـت نبيـا وآدم بـني املـاء : ّ

لذلك مسي أميا ، ألن مكـة أم القـرى ، وذرتـه : وقيل . بني الروح واجلسد: ويف رواية . والطني
 مدفنه مبكة حيث كانت تربته منهـا أم اخلليقة وتربة الشخص مدفنه ، فكان يقتضي أن يكون

ّ، ولكن قيل املاء ملا متوج ورمى الزبد إىل النواحي وقت جـوهرة النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم إىل  ّ
  .ما حياذي تربته باملدينة ، وكان رسول اهللا مكيا مدنيا حنينه إىل مكة وتربته باملدينة

  ّ وسلم هو ما قال اهللاّفاإلشارة فيما ذكرنا من ذرة رسول اهللا صلى اهللا عليه



 295 ..............................................................................داللة حديث النور 

ــتـهم وأ(تعــاىل  ن ظهــورهم ذريـ ذ ربــك مــن بنــي آدم م َ وإذ أخ ََ ْ ْ َ َُ َُ   َ ُ ِِ ُ ْْ َ ــْ ِ َِ َ ِ َ ــ َ سهم أِ َشــهدهم علــى أنـف َْ ِْ ِ ُــ ْ َ ُ َ َ ست ْ ُل ْ َــ
َبــربكم قــالوا بلــى  ُ ْ ُ َ إن اهللا مــسح ظهــر آدم وأخــرج ذريتــه منــه كهيئــة الــذرة  :ورد يف احلــديث  .)ِ

كــان املــسح مـــن : وقيـــل  .شــعر آدم ، فخــرج الـــذر كخــروج العــرقواســتخرج الــذر مــن مـــسام 
أحـصى كمـا : معىن القول بأنه مسح أي : بعض املالئكة فأضاف الفعل إىل املسبب ، وقيل 
 ـ وهو واد جبنب عرفة بـني مكـة والطـائف ـ حيصى األرض باملساحة ، وكان ذلك ببطن نعمان
يف رق أبـيض ، وأشـهد عليـه املالئكـة وألقمـه فلما خاطب اهللا الذرة وأجابوا ببلى كتـب العهـد 

ّاحلجـر األسـود ، وكانـت ذرة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم هـي ايبـة مـن األرض ، والعلــم  ّ
ملــا بعــث اهللا تعــاىل : وقيــل . واهلــدى فيــه معجونــان ، فبعــث بــالعلم واهلــدى مورثــا لــه وموهوبــا

عــث اهللا عزرائيــل فقــبض قبــضة مــن جربئيــل وميكائيــل ليقبــضا قبــضة مــن األرض فأبــت حــىت ب
األرض ، وكــــان إبلــــيس قــــد وطــــئ بقدميــــه ، فــــصار بعــــض األرض بــــني قدمــــه وبعــــض األرض 
موضــع أقدامـــه ، فخلقــت الـــنفس ممــا مـــس قـــدم إبلــيس ، فـــصارت مــأوى الـــشر ، وبعـــضها مل 

  .يصل إليه قدم إبليس ، فمن تلك األرض تربة أصل األنبياء واألولياء
ّصلى اهللا عليه وسلم موضع نظـر اهللا سـبحانه وتعـاىل مـن قبـضة فكانت ذرة رسول اهللا  ّ

ّعزرائيل ، مل ميسها قدم إبليس فلم يصبه حظ اجلهل ، بل صار منزوع اجلهل مـوفرا حظـه مـن 
العلـــم واهلـــدى ، فبعثـــه اهللا تعـــاىل باهلـــدى والعلـــم وانتقـــل مـــن قلبـــه إىل القلـــوب ومـــن نفـــسه إىل 

هــارة الطينــة ووقــع التــأليف بالتعــارف األول ، فكــل مــن النفــوس ، فوقعــت املناســبة يف أصــل ط
كــان أقــرب منــه مناســبة بنــسبة طهــارة الطينــة كــان أوفــر حظــا مــن قبــول مــا جــاء بــه رســول اهللا 
ّصلى اهللا عليه وسلم ، فكانت قلوب الـصوفية أقـرب منهـا مناسـبة ، فأخـذت مـن العلـم حظـا  ّ

خـاذ الـيت يـسقى منـه ويـزرع منـه ، ومجعـوا وافرا وصارت بواطنهم إخاذات ، فعلموا وعلمـوا كاال
بني فائدة علم الدراسة وعلم الوراثة فائدة بإحكام أساس التقوى ، فلما تركت النفوس اجنلت 
مرائي قلوم مبا صقلها من التقوى ، واجنلى فيها صور األشياء على هيآا وماهيتها ، فبانت 

   فطلبوها ،هلم الدنيا بقبحها فرفضوها ، وظهرت اآلخرة حبسنها
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فلما زهدوا يف الدنيا انصبت إىل بواطنهم أقسام العلوم انـصبابا وانـضاف اىل علـم الدرايـة علـم 
  .»الوراثة 

 على أثـر قربـه مـن اهللا تعـاىل وخلقـة نـوره مـن 6فهذه بعض مقامات رسول اهللا  : أقول
زلـه ومقاماتـه كـان مجيـع يف مجيـع منا ـ 6 ـ  مع النـيب7قبل العامل بأسره ، وملا كان أمري املؤمنني 

ما ذكر ثابتا يف حقه أيضا ، فيكـون مثلـه أفـضل مجيـع اخلالئـق وأجلهـم وأقـدمهم بعـده ، فهـو 
  .اخلليفة من بعده على أمته وهو املطلوب

  أبو نعيم االصفهاني  ـ 9
دالئـل النبـوة ( قال احلافظ الشهري والعارف الكبري أبو نعيم االصـبهاين يف خطبـة كتابـه 

  :ما نصه ) 
مجــــع املنتــــشر مــــن الروايــــات يف النبــــوة ودالئلهــــا واملعجــــزة .  ..أمــــا بعــــد فقــــد ســــألتم« 

ّوحقائقها ، وخصائص املبعوث حممد صلى اهللا عليه وسـلم بالـسناء الـساطع والـشفاء النـافع ،  ّ ّ
الــذي استــضاء بــه الــسعداء واستــشفى بــه الــشهداء واستوصــل دونــه البعــداء ، فاســتعنت بــاهللا 

  .ه احلول والقوة وهو القوي العزيزواستوفقته ، وب
واعلمـــوا وفقكـــم اهللا أن اخلـــالق احلكـــيم أنـــشأ اخللـــق خمتلفـــي الـــصور واجلـــواهر متفـــاويت 
األمزجــــة والبــــصائر ، أجــــزاؤهم يف الطبيعــــة والقــــوة متفاضــــلة ، وأحالمهــــم يف النظــــر واالعتبــــار 

ســـط يف االعتـــدال متفاوتـــة ، فمـــن معتـــدل مزاجـــه مـــستغن بـــصحته عـــن األطبـــاء والعقـــاقري ومتو
يطيبه القليل من األبازير ، وساقط رذيل ال يقيمه العزيز مـن العناصـر ، كـذلك األرواح ، منهـا 
صاف زكي باحلكمـة مـشغوف ، وإىل التعـرف والتبـصر ملهـوف ، حـريص علـى مـا اسـتبق إليـه 
الــــسعداء ومنهــــا روح كــــدر بطــــيء عــــن املعــــارف والبــــصائر معطــــوف ، وعــــن اآليــــات والعــــرب 

ّومنهـــا روح متوســـط حـــط بـــه عـــن كمـــال الـــصفاء . ، مخـــيص إىل مـــا اســـتلذه البعـــداءمـــصروف 
  والزكاء ، وجنى به من هالك
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  .الكدر والعماء
فلتفـــاوت األشـــباح واألرواح اختلفـــت األقـــوال واألحـــوال ، فـــاحملبو لـــصايف األرواح حيـــن 

منـــو بكـــدر جـــوهره دائمـــا إىل صـــفوة الروحانيـــة الـــذين هـــم ســـكان العلـــى مـــن الـــسماوات ، وامل
. األرواح مييل جوهره دائما إىل مماثلة املسخرة والبهائم من األنعام املركبة من الكـدر والظلمـات

فـإذا اختلفــت األبنيـة واألمزجــة فــابول علـى أعــدل الرتتيـب وأصــفى الرتكيــب مـن لبــاب البــشر 
ّمـــن ارتـــاح للتألـــه والـــصالح ، واهتـــز للتـــشمر والفـــالح ، خمـــصوص با: وصـــباب النـــشر  لبـــشارة ّ

والنذارة مقصود بالنفـث واإلحيـاء مـن الكـرام الـربرة ، ممـد باملوهبـة االهليـة واألثـرة العلويـة ويـسعد 
  .بالقبول منه املتوسط من املقبلني ، وحيجب بالنفور عنه والتكرب منه العماة من املدبرين

  .»فأولئك املقصودون هم الدعاة من األولياء والسادة من الرسل واألنبياء 
ـــــو دل هـــــذا الكـــــالم علـــــى أفـــــضلية األنبيـــــاء لكـــــوم أشـــــرف اخلالئـــــق خلقـــــة ، : ل أق

 متحـدا مـع 7والختصاصهم ذه املزايا املذكورة والفضائل العالية ، وملا كان نور أمـري املـؤمنني 
ّنور النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ، وكـان ذلـك النـور متقـدما يف اخللـق علـى خلـق آدم   ، كـان 7ّ

أفضل من مجيع األنبياء وسائر اخلليفة ، وصاحب تلك املزايا اجلليلة ، فعلـي  ـ كالنيب ـ 7علي 
  .ّأفضل األمة اإلسالمية بعد النيب ، وإذا كان كذلك بطل تقدم الثالثة عليه ، وهو املطلوب

  :مث قال أبو نعيم 
فالنبوة هي سفارة العبد بني اهللا وبني ذوي األلباب مـن خليقتـه ، وهلـذا يوصـف أبـدا « 

إن النبـــوة إزاحـــة علـــل ذوي األلبـــاب فيمـــا تقـــصر عقـــوهلم عنـــه مـــن : رســـالة والبعثـــة ، وقيـــل بال
مــصاحل الــدارين ، وهلــذا يوصــف دائمــا باحلجــة واهلدايــة ، ليــزيح ــا عللهــم علــى ســبيل اهلدايــة 
والتثقيـف ، ومعـىن النــيب هـو ذا النبـأ واخلــرب بـأن يكـون خمــربا عـن اهللا مبـا خــصه بـه مـن الــوحي ، 

 إا مشتقة من النبـوة الـيت هـي املكـان املرتفـع عـن األرض ، وهـو أن خيـص بـضرب مـن :وقيل 
الرفعـة ، فجعــل ســفريا بـني اهللا وبــني خلقــه ، يعـين بــذلك وصــفه بالـشرف والرفعــة ، ومــن جعــل 

  .النبوة من اإلنباء اليت هي االخبار مل يفرق بني النبوة والرسالة
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ّلــى لفــظ مفعــل ، وإرســاله أمــره إيــاه بــإبالغ وأمــا معــىن الرســول فهــو املرســل ، فعــول ع
الرسالة والوحي ، ومعىن الوحي مأخوذ من الوحي وهو العجلة ، فلما كان الرسول متعجال ملـا 
يفهـــم قيـــل لـــذلك الـــتفهم وحـــي ، ولـــه مراتـــب ووجـــوه يف القـــرآن وحـــي إىل الرســـول ، وهـــو أن 

 كــان لبــشر أن يكلمــه اهللا إال َ ومــا(خياطبــه امللــك شــفاها أو يلقــي ذلــك يف روعــه وذلــك قولــه  ٍِ ُ ُ َ  َ ُ َْ َ َ ِ َ
ُوحيا أو من وراء حجاب أو يـرسل رسوال فـيوحي بإذنه مـا يـشاء  َ ُ ُ ُ ِْ ِِ ْ ِِ َ

ِ ِ َِ ً َ ْ َ ََ ْ َْ ٍَ ِ ً يريـد بـذلك خطابـا يلقـى . )ْ
فهمــه يف قلبــه حــىت يعيــه وحيفظــه ومــا عــداه مــن غــري خطــاب ، فإمنــا هــو ابتــداء إعــالم وإهلــام 

ِ وأوحـى ربك إلـى النحل (: ال خطاب كقوله تعـاىل وتوقيف من غري كالم و ْـ َِ َ َـ َْ ْ وأوحينـا ( ، )َ َ ْ ََ
ُإلى أم موسى  ُ   . وما يف معناه)ِ

ّمث إن هــذه النبــوة الــيت هــي الــسفارة ال تــتم إال خبــصائص أربعــة يهبهــا اهللا هلــم ، كمــا أن 
ــــل العقــــول ال تــــتم إال بالــــسالمة مــــن آفــــات أربــــع يعــــصم منهــــا ، فا ــــسعيد ّإزاحــــة عل لــــسفري ال

باملواهــب األربــع ســليم عــن اآلفــات األربــع ، والعاقــل الــسليم مــن اآلفــات األربــع لــيس بــسعيد 
الفـــضيلة اإلكراميـــة ، : الفـــضيلة النوعيـــة ، وثانيهـــا : فاملواهـــب األربـــع أوهلـــا . باملواهـــب األربـــع

 الـــيت يعـــصم منهـــا واآلفـــات األربـــع. التثقيـــف عنـــد الزلــة :اإلمـــداد باهلدايـــة ، ورابعهـــا : وثالثهــا 
ّالكفر باهللا ، وثانيها التقـول علـى اهللا ، وثالثهـا الفـسق يف أوامـر اهللا  :السليم من األولياء أوهلا 

  .، ورابعها اجلهل بأحكام اهللا
أن األحـــسن يف ســـري امللـــوك واألمحـــد مـــن حكمهـــم أـــم ال : فمعـــىن الفـــضيلة النوعيـــة 

ّال الرســالة ، قــد ثقفتــه خدمتــه وخرجتــه أيامــه ، ّيرســلون مبلغــا عــنهم إال األفــضل املــستقل بأثقــ
والعقـــول تـــشهد أن مثلـــه يكـــون مقيـــضا مرتـــادا عنـــد املرســـل يف اإلبـــالغ والتأديـــة عنـــه ، فـــاهللا 
ّاحلكــيم العزيــز ال خيتــار للرســالة إال املتقــدم علــى املبعــوث إلــيهم املــزين بكــل املناقــب ، وهلــذا مل 

 يف عقلــه أو دنــاءة يف نــسبه أو رداءة يف خلقــه ، ّيوجــد نــيب قــط بــه عاهــة يف بدنــه أو اخــتالط
ُ اهللا أعلم حيث يجعل رسالته (وإليه يرجع قوله تعاىل  ََ ِ ُ َ ْ َ َُ ْ ُ َ ْ َ ُ(.  

ّأن امللـوك مـىت أرسـلوا رسـوال اختـاروه للوفـادة أيـدوه يف حـال : ومعىن الفضيلة اإلكرامية 
  ّاإلرسال بلطائف وكرامات وزوائد معاونات ، ييسرون اخلطب عليه



 299 ..............................................................................داللة حديث النور 

فــوق مــا كــان مكنــه منــه وخولــه يف ماضــي خدمتــه ، فــاهللا الــرءوف الــرحيم إذا أثــر لالبــالغ عنــه 
ّاألفـــضل ، أمـــده بتقـــوى قلبــــه وتـــشحذ قرحيتـــه ومتكنـــه مــــن األخـــالق احلميـــدة والعـــزائم القويــــة 

. واحلكــم املديــدة ، كمــا أيــد موســى حبــل العقــدة مــن لــسانه وإشــراكه هلــارون إيــاه يف اإلرســال
ُِ فأرسله معي ردءا يصدقني ( :وهو قوله   َ ُ ًَ ْ ِ ِ ُ ْ ِ ْ ُ قد أوتيت سؤلك يا موسـى ( ، وإليه يرجع قوله )ََ َُ َ ْ َ ِ ُ ْ َ

(.  
أن امللــــوك مـــىت مــــا اختــــاروا لالبـــالغ عــــنهم مـــن علمــــوا منــــه : ومعـــىن اإلمــــداد باهلدايـــة 

 علمـا الكفاية واالستقالل مبـا ولـوه ، فـال خيلونـه مـن كتـب مـنهم إليـه تتـضمن الرشـد واهلدايـة ،
ّمـــنهم بأنـــه جمبـــول علـــى صـــيغة اآلدميـــني ، فـــاهللا العلـــي العظـــيم مـــىت قلـــد عبـــدا قالئـــد الرســـالة 
ّفحكمته تقتضي أن ال خيليـه مـن مـواد اإلرشـاد ، لعلمـه أن العلـوم املكتـسبة ال تنـال إال تعريفـا 

ِِ كذلك لنثبت به( :ّوال تصاب مصاحل الكلية إال توقيفا ، وإليه يرجع قولـه  َ َ ُِ َِ ْ فؤادك ولـو ال أن َ َ ْ ََ َ َ ُ
َثـبتناك لقد كدت  ْْ ِْ َ ََ َ (.  

مــا بعــث ملــك وافــدا جيتلــب بــه الرعيــة إىل طاعتــه ، فــريى : ومعــىن التثقيــف عنــد الزلــة 
ّطبعــه مــائال يف حــال اإلبــالغ إال زجــره عنــد أدىن هفــوة بــأبلغ مزجــرة يتفقــه ــا ، صــيانة حمللــه 

مـن مل ينبـه علـى فلتاتـه أو شـك أن تألفـه وتعتـاده ، وحفظا حلراسته واستقامته ، علما منه بأن 
فاهللا اللطيف بعباده الـوايف ألوليائـه بالنـصر والتأييـد ال يعـدم وافـده وصـفيه املرشـح حلمـل أثقـال 

ي (النبـوة التنبيــه ولتثقيــف ، وإليــه يرجــع قولـه تعــاىل لنــوح  سئـلن مــا لــيس لــك بــه علــم إن ــ فال ت ِِ ٌ ْ ِْ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ْ َــ َــ
َأعظك أن ت ْ َ ََ ُ َكون مـن اْلجـاهلين ِ َِ ِ ِ َ ْ فاحكم بـيـننـا بـاْلحق وال تـشطط ( وقولـه لـداود. )ُـ ِ ْ ُ َ َْ ِ َ ْ َْ ُ  وقولـه )َـ
سدا ثــم أنــاب (لــسليمان  يه ج َ وأْلقينــا علــى كرس َ َ ُ ُ ًَ َ ــ َ ِ ــ ِ ْ ََ ّوقولــه حملمــد صــلى اهللا عليــه وســلم . )ْ ّ ّ) 

ْواستقم كمــا أمــرت وال تـتبــع أهــواءهم  َ ْ ْ َُ َ ْ َ ُْ ِْــ َ َ ِ َ َو ال كتــاب مــن اهللا سبق َ لــ(  و)َِ َ َــ ِْ َ ِ ٌ ْ وإن (: وقولــه . )ِ َِ
ْكان كبـر عليك إعراضهم  ُ ُ َْ ِ َْ َ َ ُ َ   .اآلية .)َ

فهــذه اخلــصائص األربعــة ال تنــال إال باالكتــساب واالجتهــاد ، ألــا موهبــة إهليــة وأثــرة 
ّعلويــة ، حكمهــا معلقــة بتــدبري مــن لــه اخللــق واألمــر ، ال يظهرهــا إال يف أخــص األزمنــة وأحــ ق ّ

ّاألمكنـة عنــد امتــساس احلاجــة الكليـة وإطبــاق الــدمهاء علــى الـضالل مــن الربيــة ، وحملهــا أعلــى 
  من أن يفوز به العقول اجلزوية أو حتصلها
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ْ وما كان اهللا ليطلعكم على اْلغيب ولكن اهللا يجتبي من (املساعي الكسبية ، وإليه يرجع قوله  َ ُِ َِ ْ َ ُ ِ َ ْ َِ َْ َ َ ُ َ ِ ِْ َ
َرسله من يش ْ َ ُِ ِ ِ إن نحن إال بشر مثـلكم ولكن اهللا يمن على من يشاء من عباده (وقوله . )ُاء ُ ِ ِِ ِ ِْ َ ْ َ َ َُ َ  ُ َ َْ ُ ُ ْ ٌ َُ  ِ ِْ َ ْ

ٍ فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول ( وقوله ) ُِ ْ َ َ َُ ِ َْ ِ  ِ ً َ ِ َْ َ ُ ِ ْ َ(.  
ل مـن  وهذه اخلصائص األربعة احلاصلة لألنبياء بسبب أن خلقـتهم أشـرف وأجـ:أقول 

خلقة اخلالئق أمجعـني ، حاصـلة لـسيدنا أمـري املـؤمنني ، ألنـه خلـق مـع أفـضل األنبيـاء مـن نـور 
  .ّ فال جيوز تقدم أحد عليه6واحد ، فهو أفضل اخلالئق واألنبياء عدا خامتهم 

  ّشاه ولي اهللا الدهلوي  ـ 10
س األنبيــاء لقــد خلقــت نفــو« : مــا تعريبــه ) إزالــة اخلفــا ( يف ) الــدهلوي ( وقــال والــد 

 القدســية يف غايــة الــصفاء والرفعــة ، وقــد اقتــضت احلكمــة اإلهليــة أن ينــالوا النبــوة بــذلك :
ُ اهللا أعلم حيث يجعل رسالته (الصفاء والرفعة ، ففوضت إليهم رئاسة العامل ، قال اهللا تعاىل  ََ ِ ُ َ ْ َ َُ ْ ُ َ ْ َ ُ

(.  
هـــؤالء يف أصـــل ويف األمـــة قـــوم خلقـــت نفوســـهم قريبـــة مـــن جـــوهر نفـــوس األنبيـــاء ، و

الفطرة خلفاء األنبياء يف األمـم ، كالـشمس تـنعكس يف املـرآة وال تـنعكس يف الـرتاب واخلـشب 
يتــأثرون بــالنفس القدســية النبويــة بوجــه ال يتــأتى  ـ وهــم خالصــة األمــة ـ واحلجــر ، فــإن هــؤالء

 علـى لغريهم ، وقلوم تشهد بصحة ما يستفيدونه منها ، حىت كأنه قد سبق هلـم إدراك ذلـك
ّوجه اإلمجال ، مث جـاء كالمـه صـلى اهللا عليـه وسـلم شـارحا لـه ومبينـا المجالـه ، مث تلـى هـؤالء  ّ

  .مجاعات كل منها أدىن من سابقتها بدرجة حىت تصل النوبة إىل العوام من املسلمني
فكمـا أن صــاحب اخلالفـة اخلاصــة هـو رئــيس املـسلمني يف الظــاهر ، فكـذلك جيــب أن 

دما عليهم مـن حيـث االسـتعدادات الباطنيـة كـصفاء البـاطن ورفعـة الـشأن يكون رئيسا هلم متق
  .».  ..، حىت تكن رئاسته الظاهرية مقرونة بالرئاسة الباطنية
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  وجوه داللة هذا الكالم 
  :ّهذا يوضح داللة حديث النور على املطلوب من وجوه ) الدهلوي ( وكالم والد 

ن ينـالوا بـذلك الـصفاء والرفعـة ، ففوضـت وقـد افتـضت احلكمـة اإلهليـة أ« : قولـه  ـ 1
ُ اهللا أعلم حيث يجعل رسالته (: إليهم رئاسة العامل ، قال اهللا تعاىل  ََ ِ ُ َ ْ َ َُ ْ ُ َ ْ َ ُ(.  

ّ كانـت لـه األهليـة الكاملـة ألن تفـوض 7إذا كان األمر كذلك فإن االمـام عليـا : أقول 
لوجـود املقتـضي الـذي ذكـره لـذلك ،   ـوهـي اخلالفـة العامـة واحلكومـة التامـة ـ إليـه رئاسـة العـامل
 أشــرف وأفــضل مــن آدم وســائر 7، وإذ أنــه يفيــد كــون أمــري املــؤمنني ) النــور ( بــدليل حــديث 

 مـن حيـث الـصفاء والرفعـة وغـري ذلـك الحتـاد نـوره مـع نـوره 6 ، ما عدا خامتهم :األنبياء 
دلـة الدالـة علـى وجـوب ، مع العلم بأنه أفضل مجيع األنبيـاء الـسابقني ، فحـديث النـور مـن األ

ألبيــه وإنكــاره ) الــدهلوي (  وهــو املطلــوب ، فمخالفــة 6 بعــد النــيب 7تفــويض االمامــة لعلــي 
  .داللة احلديث على االمامة أمر غريب

ومبـا أن حـديث النـور يـدل بفحـواه داللـة قطعيـة : أقـول » .  ..ويف األمـة« : قوله  ـ 2
 الرســـول األعظـــم ال غـــريه ممـــن ال يبلـــغ هـــذه  هـــو اخلليفـــة بعـــد7علـــى هـــذا املعـــىن ، فـــإن عليـــا 
  .الدرجة وال إىل أقل قليل منها

ظـاهر يف أن خلفـاء الرسـول جيـب أن يكونـوا » .  ..كالـشمس تـنعكس« : قولـه  ـ 3
  .هكذا ، ال كالرتاب واخلشب واحلجارة اليت ال تنعكس فيها أشعة الشمس أبدا

( االتــه وصــفاته ، بــل مهــا واحــد وال ريــب يف أن عليــا هــو الــذي كــان يــداين النــيب يف ح
وغريه حبيث ال يدانيه أحد حىت من األنبيـاء واملرسـلني ، فكيـف بأولئـك الـذين ) حلديث النور 

  مل تنطبع يف ذوام شيء من صفات الرسول ، ومل تتمثل فيهم



  نفحات األزهار................................................................................ 302

  .خصلة من خصاله احلميدة
ّ ال بــد وأن صــريح يف أن اخللفــاء» .  ..فــإن هــؤالء وهــم خالصــة األمــة« : قولــه  ـ 4

(  قـد بلـغ هـذه الدرجـة الرفيعـة 7وعلـي  . .. مـا مل يوفـق لـه غـريهم6يكونوا آخذين من النـيب 
  .ّقطعا ، فهو اخلليفة بال فصل ، وخالفة املتقدمني عليه باطلة بال ريب) حلديث النور 

  .».  ..فكما أن صاحب اخلالفة اخلاصة« : قوله  ـ 5
 هـذا املعـىن أيــضا ، ودل علـى اختـصاصه بعلــي علـى) حـديث النــور ( لقـد دل : أقـول 

ّ ، وال حظ لغريه من ذلك ، فتقدم 6 ، فهو رئيس األمة يف الظاهر والباطن بعد رسول اهللا 7
ّغـري جـائز ، فمـا ظنـك بتقـدم مـن تقـدم  ـ حىت لو بلغ مـا بلـغ مـن العظمـة واجلـالل ـ أحد عليه ّ ّ

  !.؟عليه

  ّمحمد صدر العالم  ـ 11
در العـامل كـالم طويـل ، صـريح يف املطلـوب ، واف بـالغرض ، نـورده ّـوللعالمة حممد صـ

  :ّبنصه على طوله 
أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أيب حامت وابن مردويه وأبـو نعـيم والبيهقـي معـا يف « 

ّملا نزلت هـذه اآليـة علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  :الدالئل عن علي قال  ّ ّ
ْ وأنـذر (:  ِ ََْ

شيرتك َع ََ ِ ــــربين َــــ َ األقـ َِ ْ َ يــــا علــــي ، إن اهللا أمــــرين أن أنــــذر عــــشرييت األقــــربني ، :  دعــــاين فقــــال )ْ
ّفضقت بذلك ذرعا وعرفت أين مهمـا أبـادههم ـذا األمـر أرى مـنهم مـا أكـره فـصمت عليهـا 

فاصـنع يل . ّيـا حممـد إنـك إن مل تفعـل مـا تـؤمر بـه يعـذبك ربـك: ، حىت جاءين جربئيل فقال 
ّعل عليه رجل شـاة واجعـل لنـا عـسا مـن لـنب مث امجـع يل بـين عبـد املطلـب صاعا من طعام واج

غ مــا أمــرت بــه ، ففعلــت مــا أمــرين بــه مث دعــوم لــه ، وهــم يومئــذ أربعــون  ّــحــىت أكلمهــم وأبل ّ
رجــــال يزيــــدون أو ينقــــصونه ، فــــيهم أعمــــامهم أبــــو طالــــب ومحــــزة والعبــــاس وأبــــو هلــــب ، فلمــــا 

ّ صـلى اهللا نعت هلم فجئـت بـه ، فلمـا وضـعته تنـاول النـيباجتمعوا إليه دعاين بالطعام الذي ص
  عليه 
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ّسلم جذبة من اللحم ، فشقها بأسنانه مث ألقاها يف نواحي الصحفة مث قال و كلوا بسم اهللا  :ّ
، فأكــل القــوم حــىت لــوا عنــه حــىت مــا نــرى إال آثــار أصــابعهم ، واهللا إن كــان الرجــل الواحــد 

اســق القــوم يــا علــي ، فجئــتهم بــذلك العــس : مث قــال . ممــنهم ليأكــل مثــل مــا قــدمت جلمــيعه
فــشربوا منــه حــىت رووا مجيعــا ، وأمي اهللا إن كــان الرجــل مــنهم ليــشرب مثلــه ، فلمــا أراد النــيب أن 

لقـــد ســـحركم صـــاحبكم واهللا ، فتفـــرق القـــوم ومل : ّيكلمهـــم بـــدره أبـــو هلـــب إىل الكـــالم فقـــال 
  .يكلمهم النيب

 هـذا الرجـل قـد سـبقين إىل مـا مسعـت مـن القـول ، فتفـرق يـا علـي: فلما كان الغد قـال 
القوم قبل أن أكلمهم ، فعدلنا مبثل الذي صنعت باألمس من الطعام والـشراب مث امجعهـم يل 
ّ، ففعلــت مث مجعــتهم مث دعــاين بالطعــام فقربتــه ففعــل كمــا فعــل بــاألمس ، فــأكلوا وشــربوا حــىت 

ّلوا ، مث تكلم النيب صلى اهللا عليه وسـل ّ يـا بـين عبـد املطلـب إين واهللا مـا أعلـم شـابا : م فقـال ّ
يف العرب جـاء قومـه بأفـضل ممـا جئـتكم بـه ، إين جئـتكم خبـري الـدنيا واآلخـرة ، وقـد أمـرين اهللا 

 قلــت ـ وأنــا أحــدثهم ســنا وأرمــصهم عينــا ؟ّأن أدعــوكم إليــه ، فــأيكم يــؤازرين علــى أمــري هــذا
إن هـذا : فأخذ بـرقبيت فقـال . اهللا أكون وزيرك عليهوأعظمهم بطنا وأمحشهم ساقا ـ أنا يا نيب 

أخي ووصيي وخليفيت فـيكم فـامسعوا لـه وأطيعـوا ، فقـام القـوم يـضحكون أليب طالـب ويقولـون 
  .قد أمرك أن تسمع وتطيع لعلي: 

ّأخــرج ابــن جريــر عــن علــي قــال قـــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم و يــا بــين عبـــد  :ّ
ّ الـــدنيا واآلخـــرة ، وقــد أمـــرين اهللا أن أدعـــوا إليـــه ، فـــأيكم يـــؤازرين املطلــب إين قـــد جئـــتكم خبـــري

فــأحجم القــوم عنهــا  : قــال ؟علــى هــذا األمــر ، علــى أن يكــون أخــي ووصــيي وخليفــيت فــيكم
هــذا أخــي ووصــيي : أنــا يــا نــيب اهللا أكــون وزيــرك عليــه ، فأخــذ بــرقبيت مث قــال : مجيعــا وقلــت 

  .وخليفيت فامسعوا له وأطيعوا
كيــف ورثــت ابــن عمــك دون : أنــه قيــل لــه  محــد وابــن جريــر والــضياء عــن علــيأخــرج أو

ّمجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بـين عبـد املطلـب وهـم رهـط كلهـم يأكـل :  فقال ؟عمك ّ
ّاجلذعــة ويــشرب القربــة ، فــصنع هلــم مــدا مــن طعــام وأكلــوا حــىت شــبعوا وبقــي الطعــام كمــا هــو 

  ا بين عبدي: كأنه مل ميس أو مل يشرب ، فقال 
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ّاملطلب إين بعثت إليكم خاصة وإىل الناس عامة ، وقد رأيتم من هذه اآلية ما رأيـتم ، فـأيكم 
 فلــم يقــم إليــه أحــد ، فقمــت إليــه وكنــت مــن ؟يبــايعين علــى أن يكــون أخــي وصــاحيب ووارثــي

اجلـس ، : مث قال ثالث مرات ، كل ذلك أقـوم إليـه فيقـول يل . اجلس: أصغر القوم ، فقال 
  .فلذلك ورثت ابن عمي: قال  . كان يف الثالثة ضرب بيده على يديحىت

  :تفسري خطري أدى إليه الذوق الصحيح 
اعلم أن األخوة هي املقارنة الوجودية أوال واملـشهودية ثانيـا ، والوصـاية هـي التحقـق مبـا 

محـــال حتقـــق بـــه املوصـــى علمـــا وحـــاال ومقامـــا ومعرفـــة ، والـــوزارة حتمـــل مـــا حتملـــه املـــوزر مـــن األ
ّواألثقال ، والوراثة حتصيل ما حصله املورث ال علـى سـبيل الكـسب بـل باملناسـبة االسـتعدادية  ّ

  .واالقتضائية ، واخلالفة هي القيام مقام املستخلف على سبيل البدلية
اعلـم أن للوصـاية واالخـوة وغريمهـا مـن الفـضائل املـذكورة حكمـة غامـضة : حتقيق أنيـق 

ي ، اتــــضح بالوجــــدان الـــصريح والــــذوق الــــصحيح ، وهــــو أن وســـر عميــــق يف األصــــل الوجـــود
حــضرة الوجــوب وااللوهيــة ملــا أفــضت بفيــضها األقــدس صــورا معلومــة يف حــضرة علمــه ، فــأول 
ّمفـــاض يف تلـــك احلـــضرة هـــو العـــني احملمـــدي صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وحقيقتـــه اجلامعـــة جلميـــع  ّ ّ

  .حضرة الوجوب واإلمكانحقائق املمكنات وأعياا ، وهلا الربزخية الكربى بني 
ّمث اســـتفاض بـــالثبوت العلمـــي بوســـاطته صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مقرتنـــا بـــه العـــني العلـــوي  ّ
اجلــامع حلقــائق األنبيــاء واملرســلني وغريهــا ، مث استفاضــت األعيــان األخــر وكــذلك ملــا أفاضــت 

ّ
ة يف احلــــضرة العيانيــــة ، كــــان الــــ سابق ّــــهــــذه احلــــضرة بفيــــضها املقــــدس إفاضــــة وجوديــــة خارجي

  .ّبالوجود يف تلك احلضرة الروح احملمدي وتاليه الروح العلوي
ّمث ملا أوجد اهللا اهلباء فأول ما ظهرت به حقيقة حممد صلى اهللا عليه وسلم وروحه قبـل  ّ ّ
ــــه وســــلم ،  ــــه صــــلى اهللا علي ــــروح العلــــوي أقــــرب األرواح إلي ّســــائر احلقــــائق واألرواح ، وكــــان ال ّ

  .فظهرت مقارنا لظهوره
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ّتعدت وتوجهت تلك احلقيقة احملمدية والصورة اهلبائيـة ، النطبـاق التـديل األعظـم مث اس ّ ّ
احلــق الــذي بــه يهتــدي اخللــق وإليــه يلجــأ ، وذلــك التــديل عبــارة عــن جتــل إهلــي حبــسب مجعيــة 
أمســاء يف االســم الــرحيم اهلــادي ، فتجلــى الــرحيم اهلــادي بأحديــة مجيــع األمســاء يف صــورة النــور 

لى تلك الصورة اهلبائية فتحقق وجتـوهر ـا ، مث انبـسط ذلـك النـور علـى مـن األعظم وانطبق ع
ّهو أقرب به صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك اهلباء   .مث ومث. ّ

 ، ولذا صار جامعا حلقائق 2وكان أقرب الناس إليه يف ذلك اهلباء علي بن أيب طالب 
ّا لـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ووصـــيا األنبيـــاء واملرســـلني وأســـرار املتقـــدمني واملتـــأخرين ، وكـــان أخـــ ّ

وخليفة ووارثا ووزيرا ووليـا للمـؤمنني ومـوىل هلـم وممـدا جلميـع األنبيـاء واملرسـلني واألوليـاء األولـني 
ّواآلخرين مبدده صلى اهللا عليه وسلم الناشي من ذلك النور األعظم ّ.  

مسعــت  :ال مــا أخرجــه االمــام أمحــد يف املناقــب عــن ســلمان الفارســي قــه ويؤيــد مــا قلنــا
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  كنت أنا وعلي نورا بـني يـدي اهللا تعـاىل قبـل أن خيلـق  :ّ

ّآدم بأربعــة عــشر ألــف عــام ، فلمــا خلــق اهللا آدم قــسم ذلــك النــور جــزءين ، فجــزء أنــا وجــزء  ّ
  .علي بن أيب طالب
ّقوله صلى اهللا عليه وسلم ا ويؤيده أيض   .ّء سرا ومعي جهرايا علي كنت مع األنبيا :ّ

ّوقال سيدي وسندي وجدي املتفرد باهللا الصمد الشيخ أبو الرضا حممـد قـدس اهللا سـره  ّ ّ ّ
ّنعم هو من األولياء السابقني وهم الذين يتصرف متثـل روحهـم : األجمد يف شرح هذا احلديث 

يؤيـده قـصة و: فقـال . يف العامل ، قبل أن يتعلق الروح بالبدن العنصري تعلـق التـصرف والتـدبري
دشت أرزن ، وتلك قصة طويلـة مل أذكرهـا خمافـة اإلطالـة ، فمـن أراد االطـالع عليهـا فليطـالع 

روي يف كلماتـــه ا وأيـــضا مؤيـــد للمـــذكور مـــ. ّامللفوظـــات القدســـية الرضـــائية الـــيت ألفتهـــا ورتبتهـــا
 ّأنـــا علـــي وهـــو علـــي أنـــا بكـــل شـــيء علـــيم ، أنـــا الـــذي مفـــاتيح الغيـــب عنـــدي ال  :2املـــأثورة 

  يعلمها بعد
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ّحممد غريي ، أنا قلب اهللا ، أنا يد اهللا ، أنا جنب اهللا ، أنـا اللـوح احملفـوظ ، أنـا ذو القـرنني ، 
أنا النوح األول ، أنا االبراهيم اخلليل ، أنا املوسى الكليم ، أنا األول واآلخر والظاهر والبـاطن 

 . أنـا وجـه اهللا ، أنـا ترمجـان وحـي اهللا، أنا روح األرواح ، أنا روح األشباح ، أنـا خـازن النبـوة ،
  .انتهى

ّمث اعلـــم أنـــه كـــان منـــشأ التحقيـــق أين رأيـــت يف مبـــشرة كـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 
ّوسلم قدم يف بلدي وتوجه إىل احلـصن الـسلطاين ، فـدخل فيـه وأصـحابه رضـي اهللا عـنهم كـل  ّ ّ

 املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب واحد مـنهم نـزل يف دار مـن لـه معرفـة بـه ومـودة ، حـىت جـاء أمـري
 إىل داري وجلـس علـى ســقف بيـيت ، فــصعدت الـسقف وقمـت وراء ظهــره خلدمتـه ، فلبــث 2
انظر إىل السماء ، فرأيت يف كبد مساء احلقيقة بدرا كامال تنور به  : قليال ، مث قام وقال يل 2

ا البـدر انـشق بنــصفني ، ّهــذا البـدر متثـال احلقيقـة احملمديــة فـإذ : 2العـامل كمـال التنـور ، فقـال 
نـــصف بقـــي علـــى الـــسماء وكمـــل بـــدرا يف آن واحـــد كأنـــه مـــا انـــشق ، وانتقـــل النـــصف الثـــاين 

هـــذا نـــسبيت مـــع  : 2 ، وكنـــت انظـــر إذ كمـــل بـــدرا بتـــدريج قليـــل ، فقـــال 2فـــدخل يف صـــدره 
ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وهكـــذا نـــسبتك معـــي فـــانظر إىل : ّمث قـــال بـــالتلطف التـــام . ّ

 وكمــل بــدرا كأنــه مــا 2ري ، فرأيــت فــإذا بــدره انــشق بــشقني قــام الــشق الواحــد يف صــدره بــد
ّســيكمل شــقك :  بالعطوفــة التامــة 2انــشق ، وانتقــل الــشق الثــاين فــدخل يف صــدري ، وقــال 

 وقعد يف حجري فعانقته وشـرعت أقـول 2أيضا بدرا ولكن بالتدريج مرة بعد أخرى ، مث جاء 
 حجيت وبرهاين ، أنـت إسـالمي وإميـاين ، أنـت عرفـاين ووجـداين أنت سيدي وإمامي ، أنت: 

، أنت ذايت وصفايت ، أنت حقيقيت ورمسي ، أنت أخالقي وأسراري ، مث انكشف علـى الـسر 
الــذي حــررت ، فاحلمــد هللا محــدا كثــريا خالــدا مــع خلــوده ، واحلمــد هللا محــدا ال منتهــى لــه دون 

  .ّمشيته ، واحلمد هللا محدا ال أجر يقابله إال رضاهعلمه ، واحلمد هللا محدا ال منتهى له دون 
   ببعض هذا1ّوقد صرح الشيخ األكرب حميي الدين ابن العريب 
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التحقيــق ، فرأيــت أن أذكــر كالمــه استــشهادا ، قــال الــشيخ يف البــاب الــسادس مــن الفتوحــات 
علمه انفصل العـامل إن اهللا تبارك وتعاىل ملا أراد بدأ ظهور العامل على حد ما سبق يف : املكية 

مــن تلــك اإلرادة املقدســة بــضرب جتــل مــن جتليــات التنزيــه إىل احلقيقــة الكليــة ، فحــدث اهلبــاء 
وهو مبنزلة طرح البناء اجلص ليفتح فيه مـن األشـكال والـصور مـا شـاء ، وهـذا هـو أول موجـود 

ّ، فقبـل منـه كـل شـيء مث إنه تعاىل جتلى بنوره إىل ذلك اهلباء والعـامل كلـه فيـه بـالقوة . يف العامل
يف ذلــك اهلبــاء علــى حــسب قربــه مــن النــور ، كقبــول زوايــا البيــت نــور الــسراج ، فعلــى حــسب 
ّــقربــه مــن ذلــك النــور يــشتد ضــوؤه وقبولــه ، ومل يكــن أحــد أقــرب إليــه قبــوال مــن حقيقــة حممد 

ّصلى اهللا عليه وسلم ، فكان أقرب قبـوال مـن مجيـع مـا يف ذلـك اهلبـاء ، فكـان صـلى اهللا ّ  عليـه ّ
  .ّوسلم مبدأ ظهور العامل وأول موجود

وكــان اقــرب النــاس إليــه يف ذلــك اهلبــاء علــي بــن أيب طالــب : قــال الــشيخ حميــي الــدين 
انتهــى مــا يف اليواقيــت واجلــواهر نقــال مــن  ـ إمــام العــامل بأســره واجلــامع ألســرار األنبيــاء أمجعــني

ّ كـل فـضيلة ومنقبـة ماضـية وآتيـة فاحفظ ذلك التحقيق جتده نافعا معينا يف كـشف. الفتوحات
  .)1(» إن شاء اهللا تعاىل ، فإنه أصل كل منقبة واهللا أعلم 
* * *  

__________________  
  .خمطوط ـ معارج العلى) 1(
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  :قوله 
ّألن كون سيدنا األمري شـريكا يف النـور النبـوي ال يـستلزم إمامتـه مـن بعـد النـيب صـلى « 

  .»ّاهللا عليه وسلم 
  :أقول 

ّا النفـــي إال مكـــابرة فاضـــحة ، ألن كـــون النـــور العلـــوي جـــزء مـــن النـــور النبـــوي لــيس هـــذ
 ، وذلـك 7 يثبـت االفـضلية لـه :ومقدما يف اخللق واإلجياد على خلـق آدم وسـائر األنبيـاء 

صــريح كـــالم احملققــني مـــن أهـــل الــسنة كمـــا عرفـــت ، فتكــون أفـــضليته مـــن اخللفــاء الثالثـــة مـــن 
 بــال فــصل ، وقــد دل علــى 6 بعــد النــيب 7 إلثبــات إمامتــه البــديهيات املــسلمة ، وهــذا كــاف

وتـــصرحيات ابـــن تيميـــة وغريمهـــا مـــن أكـــابر علمـــاء أهـــل ) الـــدهلوي ( ذلـــك أيـــضا كـــالم والـــد 
  .السنة

  غري» االشرتاك « عن هذه احلقيقة بلفظ ) الدهلوي ( وليعلم أن تعبري 
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 ، لكــن 6قــل مــن نــور النــيب  أ7واضــح ، وكأنــه يقــصد منــه التفكيــك بــني النــورين ، وأن نــوره 
ت علـــى أن النـــور الـــذي خلـــق أوال قبـــل كـــل شـــيء كـــان نـــورا واحـــدا ، ومل يـــزل  ّـــاألحاديـــث دل

«  ، ولفــظ 2كـذلك يف األصـالب واألرحــام حـىت انقــسم إىل نـصفني يف صـلب عبــد املطلـب 
صــــريح يف التــــساوي بـــني النــــورين ، وأيــــن املناصـــفة الــــيت وردت يف األحاديــــث مــــن » النـــصف 

   !؟)الدهلوي ( اركة اليت قاهلا املش
علــى هــذا املعــىن ، » النــصف « فيجــب حينئــذ محــل األحاديــث الــيت مل يــرد فيهــا لفــظ 

، بــل » النــصف « ال يــأىب احلمــل علــى معــىن » اجلــزء « ومــا كــان منهــا مــشتمال علــى لفــظ 
  .املتبادر من تقسيم الشيء إىل جزءين هو التساوي بينهما

 ، فإنه أيضا مثبت ألفـضلية 6 أقل من نور النيب 7ا كون نوره ّوبعد ، فلو تنزلنا وسلمن
علـــي بعـــده مـــن مجيـــع اخلالئـــق ، فكيـــف مبـــن ســـبق الكفـــر إســـالمه ، وكـــان حمرومـــا مـــن ذلـــك 

   !؟النور
  : قوله
ّفــال بــد ملــن يــدعي ذلــك مــن إثبــات املالزمــة بــني األمــرين وبياــا حبيــث ال تقبــل املنــع « 

«.  
   :أقول

 يـــشوبه ريـــب ومـــذل بتوفيـــق اهللا ويل الطـــول والفـــضل ، أن كـــون نـــور قـــد أثبتنـــا إثباتـــا ال
الوصي مساويا يف التقدم لنـور النـيب دليـل زاهـر علـى اخلالفـة بـال فـصل ، وأن اإلنكـار والـرد ال 
ّيــصدر إال مــن بــاب اهلــذر واهلــزل ومــن أصــحاب الــسفه والعنــاد الــرذل ، فــال يلــصق غبــار ــذا 

  خطار املقبول لدىاملطلوب املشرق املنار العلي األ
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ّأويل األبــصار ، والــذي ال ينكــره وجيحــده إال الــذين هــم مــا جاســوا خــالل ديــار اآلثــار ، ومــا 
تــــشرفوا قــــط مبالحظــــة تــــصرحيات األســــاطني الكبــــار ، ومــــا خاضــــوا يف غمــــار حبــــار تفحــــص 

  .األسفار
  : قوله
  .»ودون ذلك خرط القتاد « 

  : أقول
صريح الــسداد ، واملــراد الواضــح الرشــاد ال يــصدر إثبــات خــرط القتــاد دون هــذا املــرام الــ

ّإال ممن خب وأوضع يف مهامه العناد ، ونكص وجار وراغ عن احلق األبلج وحاد ، واضطرب 
يف جماهـل التعـصب والتعـسف ، وإمنــا خـرط القتـاد مــن خـبط خـبط العــشواء وركـب مـنت البعــاد 

  .عن االنتقاد
   :قوله
  .»من النيب وال كالم يف قرب نسب حضرة األمري « 

  : أقول
محله مفاد حديث النور على جمرد القرب النسيب تعنت مل يـسبق إليـه ، ومـع ذلـك ففيـه 
ّاعـــرتاف ضــــمين بــــصحة حــــديث النــــور ، ورد صــــريح علــــى مــــا تقــــدم منــــه مــــن دعــــوى بطــــالن 

  احلديث من أصله
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 بطالنــــه)  القاضــــي اهلنــــدي (و )  الكــــابلي (و ) ابــــن اجلــــوزي ( كمــــا أنــــه تكــــذيب لــــدعوى 
  .ّووضعه ، وال حييق املكر السيء إال بأهله

عمـر بـن اخلطـاب ( ال كالم يف قرب نسب حضرة األمري من النـيب رد علـى : ويف قوله 
  .6 أخا رسول اهللا 7، إذ نفى هذا القرب بإنكاره كون االمام ) 

ّإن أبــا بكــر أخــرب بقــوم ختلفــوا عــن بيعتــه عنــد علــي ، فبعــث إلــيهم «  :قــال ابــن قتيبــة 
بــن اخلطــاب ، فجــاء فنــاداهم وهــم يف دار علــي وأبــوا أن خيرجــوا ، فــدعا عمــر باحلطــب عمــر 
ّوالـذي نفـس عمـر بيـده لتخـرجن أو ألحرقنهـا علـيكم علـى مـا فيهـا: فقال  يـا أبـا : فقيـل لـه . ّ

  .وإن: فقال . ّحفص إن فيها فاطمة
ويب عـــن حلفـــت أن ال أخـــرج وال أضـــع ثـــ: ّفخرجـــوا وبـــايعوا إال عليـــا ، فـــزعم أنـــه قـــال 

ال عهد يل بقوم حضروا أسـوأ : عاتقي حىت أمجع القرآن ، فوقفت فاطمة على باا ، فقالت 
ّحمضر منكم ، تركتم جنازة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أيدينا وقطعتم أمـركم بيـنكم مل  ّ

  .تستأمرونا ومل تروا لنا حقا
يـا :  فقال أبو بكـر ؟ بالبيعةأال تأخذ هذا املتخلف عنك: فأتى عمر أبا بكر فقال له 

 ؟مـا حاجتـك: فـذهب فنقـذ إىل علـي ، فقـال : قـال . قنفذ ـ وهو موىل له ـ اذهـب فـادع عليـا
لــسريع مــا كــذبتم علــى رســول اهللا ، فرجــع فنقــذ : قــال علــي . يــدعوك خليفــة رســول اهللا: قــال 

 املتخلــف عنــك أال تــضم هــذا: فبكــى عمــر طــويال ، فقــال عمــر الثانيــة : قــال . فــأبلغ الرســالة
أمــري املـــؤمنني يـــدعوك لتبــايع ، فجـــاءه قنفـــذ  :عــد إليـــه فقـــل :  فقـــال أبــو بكـــر لقنفـــذ ؟بالبيعــة

  : فنادى ما أمر به ، فرفع علي صوته فقال 
فبكـى أبـو بكـر : فرجـع قنفـذ فـأبلغ الرسـالة ، قـال . ّسبحان اهللا لقـد ادعـى مـا لـيس لـه

  .طويال
 بـــاب فاطمـــة فـــدقوا البـــاب ، فلمـــا مسعـــت مث قـــام عمـــر فمـــشى ومعـــه مجاعـــة حـــىت أتـــوا

يـا رسـول اهللا مـا ذا لقينـا بعـد أيب مـن ابـن اخلطـاب وابـن : أصوام نادت بأعلى صـوا باكيـة 
   فلما مسع القوم صوا وبكاءها انصرفوا باكني ، !أيب قحافة
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  .فكادت قلوم تتصدع وأكبادهم تنفطر ، وبقي عمر معه قوم
 قـالوا ؟إن مل أفعـل فمـه: بـايع ، فقـال :  أيب بكر فقـالوا لـه فأخرجوا عليا ومضوا به إىل

قــال . إذا تقتلــون عبــد اهللا وأخــا رســوله: ّإذا واهللا الــذي ال إلــه إال هــو نــضرب عنقــك ، قــال : 
ال أ: فقـال عمـر . ّكـر سـاكت ال يـتكلمأما عبد اهللا فنعم وأما أخا رسوله فـال ، وأبـو ب: عمر 

  .كرهه على شيء ما كان فاطمة إىل جنبهال أ:  فقال ؟تأمر فيه بأمرك
ّفلحق علي بقرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصيح ويبكـي وينـادي  يـا ابـن أم إن : ّ

  .)1(» .  ..القوم استضعفوين وكادوا يقتلونين
* * *  

__________________  
  .12/ االمامة والسياسة ، كيف كانت بيعة علي بن أيب طالب ) 1(
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  دالل بالقرب النسبي وجوه صحة االست

  على اإلمامة بال فصل 



  نفحات األزهار................................................................................ 314



 315 ..............................................................................داللة حديث النور 

  : قوله
  .»وإمنا الكالم يف استلزام القرب النسيب لالمامة بال فصل « 

  : أقول
 صـحيح 7 علـى خالفتـه 6 مـن رسـول اهللا 7إن االستدالل بقرب نسب أمري املـؤمنني 

 األمــر ، واملثبتــة بــال ريــب ومتــني يف ايــة املتانــة ، والوجــوه الدالــة علــى صــحة االســتدالل ــذا
  :كثرية جدا ، وهذا بعضها ) الدهلوي ( لبطالن تشكيك 

  : أحاديث اصطفاء بني هاشم  ـ 1
إن اهللا تعاىل قد اصطفى بين هاشم مـن مجيـع خلقـه ، : لقد أفادت األحاديث الكثرية 

   من بين7فهم أفضل من غريهم ، وملا كان أمري املؤمنني 
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فهـو أفـضل مـن الثالثـة الـذين مل يكونـوا مـن بـين  ـ  باإلمجـاعبـل هـو أفـضلهم بعـد النـيب ـ هاشـم
 وإليــــك بعــــض نــــصوص !؟هاشــــم ، ومــــع وجــــود أفــــضل بــــين هاشــــم كيــــف جيــــوز التقــــدم عليــــه

  :ّأحاديث االصطفاء املشار إليها مع بعض ما يتعلق ا 
ــ  1 مسعــت رســول اهللا : مــسلم عــن أيب عمــار شــداد أنــه مســع واثلــة بــن األســقع يقــول ـ
إن اهللا عز وجل اصطفى كنانة من ولـد إمساعيـل عليـه الـصالة «  :ّ عليه وسلم يقول ّصلى اهللا

ّوالــسالم ، واصــطفى قــريش مــن كنانــة ، واصــطفى مــن قــريش بــين هاشــم ، واصــطفاين مــن بــين 
  .)1(» هاشم 

ّقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم « : قال النـووي بـشرحه   .إن اهللا اصـطفى كنانـة إىل آخـره :ّ
نا على أن غري قريش من العرب ليس بكفء هلـم ، وال غـري بـين هاشـم كفـؤ استدل به أصحاب

ّهلم إال بين املطلب ، فإم هم وبنو هاشم شـيء واحـد كمـا صـرح بـه يف احلـديث الـصحيح ، 
  .)2(» واهللا أعلم 
ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم « : الرتمذي عن واثلة بن األسقع قـال ـ  2 إن  :ّ

لـد إبـراهيم إمساعيـل ، واصـطفى مـن ولـد إمساعيـل بـين كنانـة ، واصـطفى مـن اهللا اصطفى من و
  .بين كنانة قريشا ، واصطفى من قريش بين هاشم ، واصطفاين من بين هاشم

  .هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى 
يـا رسـول اهللا إن قريـشا جلـسوا فتـذاكروا : قلـت  عن العباس بن عبـد املطلـب قـال . ..

ّفقـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه .  فجعلـــوا مثلـــك مثـــل خنلـــة يف كبـــوة مـــن األرضأحـــسام بيـــنهم ،
إن اهللا خلق اخللق فجعلين من خري فرقهم ، وخـري الفـريقني ، مث خـري القبائـل فجعلـين : ّوسلم 

  من خري القبيلة ، مث خري البيوت فجعلين من 
__________________  

  .203 / 2صحيح مسلم ) 1(
  .36 / 15سلم املنهاج يف شرح م) 2(
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  .خري بيوم ، فأنا خريهم نفسا وخريهم بيتا
  .)1(» .  ..هذا حديث حسن

 6ّوأخــرج ابــن األثــري مــا تقــدم عــن مــسلم والرتمــذي وغــري ذلــك يف فــضائل النــيب  ـ 3
  .)2(.  ..ومناقبه

وإن اهللا «  :وروى الواقدي مكاملة عمرو بن العاص مـع قـسطنطني وقـد جـاء فيهـا  ـ 4
ر لنبينا األنساب مـن صـلب آدم إىل أن خـرج مـن صـلب أبيـه عبـد اهللا ، فجعـل عز وجل اختا

ّخري الناس من ولد إمساعيل ، وأهلم امساعيل أن يـتكلم بالعربيـة وتـرك إسـحاق علـى لـسان أبيـه 
، فولد إمساعيل العرب ، مث جعل خري العرب كنانـة مث جعـل خـري كنانـة قريـشا ، مث جعـل خـري 

 خري بين هاشم بين عبـد املطلـب ، مث جعـل خـري بـين عبـد املطلـب قريش بين هاشم ، مث جعل
: نبينا صلوات اهللا وسـالمه عليـه فبعثـه رسـوال واختـذه نبيـا ، وهـبط عليـه جربئيـل بـالوحي وقـال 

  .ّطفت املشرق واملغرب فلم أر أفضل منك يا حممد
ّفاقــشعرت جلــود القــدم وخــضعت جــوارحهم حــني ذكــرت رســول اهللا صــلى اهللا : قــال 

: ّعليه وسلم ورجفت قلوم ، ودخلت اهليبة قلب قسطنطني حني مسع كـالم عمـرو وقـال لـه 
  .)3(» صدقت يف قولك ، كذلك األنبياء تبعث من كبار بيوت قومها 

أخربنـا أبـو ضـمرة املـديين ، « : روى ابن سعد حديث واثلة بن األسقع ، مث قال  وـ 5
ّ بن علي عن أبيه حممد بن علـي ابـن حـسني بـن ّنا أنس بن عياض الليثي ، نا جعفر بن حممد

ّإن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال : علــي بــن أيب طالــب  ّقــسم اهللا األرض نــصفني فجعلــين  :ّ
يف خريمهـــا ، مث قـــسم النـــصف علـــى ثالثـــة فكنـــت يف خـــري ثلـــث منهـــا ، مث اختـــار العـــرب مـــن 

  الناس ، مث اختار قريشا من العرب ، مث اختار بين 
__________________  

  .584 ـ 583 / 5صحيح الرتمذي ) 1(
  .396 / 9جامع األصول ) 2(
  .41 / 2فتوح الشام ) 3(
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هاشـــم مـــن قـــريش ، مث اختـــار بـــين عبـــد املطلـــب مـــن بـــين هاشـــم ، مث اختـــارين مـــن بـــين عبـــد 
  .املطلب

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : ّعــن حممــد بــن علــي قــال  . .. إن اهللا اختــار  :ّ
رب ، فاختــار منــه كنانــة أو النــضر بــن كنانــة ، مث اختــار مــنهم قريــشا ، مث اختــار مــنهم بــين العــ

  .هاشم ، مث اختارين من بين هاشم
ّعبــد اهللا بــن عبيــد بــن عمــري قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  . .. إن اهللا  :ّ

ار بـــين هاشـــم مـــن اختــار العـــرب فاختـــار كنانـــة مــن العـــرب ، واختـــار قريـــشا مـــن كنانــة ، واختـــ
  .)1(» قريش ، واختارين من بين هاشم 

ّالفـصل الثـاين يف ذكـر فـضيلته صـلى « ) دالئـل النبـوة ( وعقد احلافظ أبو نعـيم يف  ـ 6
فـذكر أحاديـث كثـرية يف هـذا املعـىن » ّاهللا عليه وسلم بطيب مولده وحـسبه ونـسبه وغـري ذلـك 

أخرجـت مـن نكـاح ومل .  .. «:ن األسـانيد وحنن نذكر بعضها جمردة عـ.  ..باألسانيد املتصلة
أخــرج مــن ســفاح مــن لــدن آدم إىل أن ولــدين أيب وأمــي ، مل يــصبين مــن ســفاح اجلاهليــة شــيء 

«.  
أال إن اهللا تعــاىل خلــق خلقــه مث فــرقهم فــريقني فجعلــين مــن خــريهم قبيلــة ، فأنــا .  ..«

  .»خريكم بيتا وخريكم نفسا 
 عبـــد منـــاف ، وخـــري بـــين عبـــد منـــاف بنـــو خـــري العـــرب مـــضر ، وخـــري مـــضر بنـــو.  ..«

ّهاشم ، وخري بين هاشـم بنـو عبـد املطلـب ، واهللا مـا افـرتق فرقتـان مـذ خلـق اهللا آدم إال كنـت 
  .»يف خريمها 
ّإن اهللا تعـاىل قـسم اخللـق قـسمني فجعلـين يف خريمهـا قـسما ، مث جعـل القــسمني .  ..«

 ، فجعلـــين يف خريهـــا قبيلـــة ، مث جعـــل أثالثـــا فجعلـــين يف خريهـــا ثلثـــا مث جعـــل األثـــالث قبائـــل
َ إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الـرجس أهل (: القبائل بيوتا فجعلين يف خريها بيتا فذلك قوله  ْـ َ َ ْ  ُ ُ ْ َـُ َ ِ ِْ ُـ ُُ ِ ِ

ِاْلبـيت  ْ   .» اآلية )َ
__________________  

  .21 ـ 20 / 1الطبقات الكربى ) 1(
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ن بــين آدم العــرب ، واختــار مــن العــرب فاختــار مــن اخللــق بــين آدم ، واختــار مــ.  .. «
مضر ، واختار من مضر قريشا ، واختار مـن قـريش بـين هاشـم ، مث اختـارين مـن بـين هاشـم ، 

  .».  ..فأنا خيار إىل خيار
ّوأمـا شـرف نـسبه وكـرم بلـده ومنـشأه فممـا ال حيتـاج إىل « : وقال القاضـي عيـاض  ـ 7

، فإنـه خنبـة بـين هاشـم ، وأفـضل سـاللة قـريش إقامة دليل عليه وال بيان مشكل وال خفي منه 
وصميمها ، وأشرف وأفضل العـرب وأعـزهم نفـرا مـن قبـل أبيـه ، ومـن أهـل مكـة مـن كـرم بـالد 

  .»اهللا على اهللا وعباده 
فروى يف هذا الفصل وغريه أحاديث عديدة ، منهـا حـديث واثلـة ، وبعـض األحاديـث 

  .)1(املتقدمة بأسانيده إىل رواا 
« : احلافظ الكنجي بسنده حديث واثلة عن مسلم مث عن الرتمـذي مث قـال وروى  ـ 8

َ إن اهللا (اختـار ، ذكـره مجاعـة مـن املفـسرين يف قولـه عـز وجـل : ومعىن قولـه اصـطفى : قلت   ِ
ْاصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على اْلعـالمين إن في ذلك لـذكرى لمن  َـ َ َ َِ ِـ ِْ ِ َِـ ََ  ِ َِ ِ َ ََ ََ ْ ِ َ ََ ْ ً ُ َ ُكـان لـه ْ َ َ

ٌقـلــب أو أْلقى الــسمع وهــو شهيد  َِــ َ ُ َ َ ْ ْ َــ َ َ ٌ ْ ّ فثبــت أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أخــرب)َ وهــو  ـ ّ
عن اهللا تبارك وتعاىل أنه اصـطفى بـين هاشـم علـى غـريهم مـن قبائـل قـريش  ـ الصادق الصدوق

د هـــذا القـــول ه والـــده مـــن مـــا أخرجـــه عبـــد اهللا بـــن أمحـــد بـــن حنبـــل زيـــادة علـــى مـــا مجعـــ ّـــ، ويؤي
ّعـــن علـــي بـــن أيب طالـــب قـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم .  ..مناقـــب علـــي يـــا معـــشر بـــين  :ّ

ّهاشـــم والـــذي بعثـــين بـــاحلق لـــو أخـــذت حبلقـــة بـــاب اجلنـــة مـــا بـــدأت إال بكـــم ، ولـــو مل يكـــن 
  .)2(» كالشمس ما أدخله يف مصنف والده 

ذكـــر «  عنــوان وذكــر احلــافظ حمــب الـــدين الطــربي بعــض هــذه األحاديـــث حتــت ـ 9
  .)3(»  ذكر أم خري اخللق «و » اصطفائهم 

__________________  
  .62: الشفا بتعريف حقوق املصطفى ) 1(
  .410: كفاية الطالب ) 2(
  .10: ذخائر العقىب ) 3(
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ّوروى املتقــي أحاديــث كثــرية يف هــذا البــاب تقــدم ذكــر طائفــة منهــا عــن الكتــب  ـ 10
   :ما تقدم املختلفة ، ومما أورده سوى 

ّـقلبت مشارق األرض ومغارـا فلـم أجـد رجـال أفـضل مـن حممد ، :  قال يل جربئيل «
احلــاكم يف الكــىن  .وقلبــت مــشارق األرض ومغارــا فلــم أجــد بــين أب أفــضل مــن بــين هاشــم

  .)1(» وابن عساكر عن عائشة 
 كنــت وآدم يف اجلنــة يف صــلبه ، وركــب يب الــسفينة يف صــلب أيب نــوح ، وقــذف يب« 

مل يلتــق أبــواي قــط علــى ســفاح ومل يــزل اهللا ينقلــين مــن األصــالب . يف النــار يف صــلب إبــراهيم
» .  ..ّاحلــسنة إىل األرحــام الطـــاهرة صــفي مهـــدي ، ال يتــشعب شـــعبتان إال كنــت يف خريمهـــا

)2(.  
مــا ولــدتين بغــي قــط منــذ خرجــت مــن صــلب آدم ، ومل تــزل تنــازعين األمــم كــابرا عــن « 

  .)3(» هاشم وزهرة :  أفضل حيني من العرب كابر حىت خرجت من
  :وقد روى هذه األحاديث وغريها مجاعة آخرون مثل 

ّحممد بن يوسف الزرندي * 
)4(.  

  .)5(السيد علي اهلمداين * 
  .)6(شهاب الدين القسطالين * 
  :ابن حجر املكي بشرح قول البوصريي * 

  مل تــــــــــــــزل يف ضــــــــــــــمائر الكــــــــــــــون ختتــــــــــــــار« 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــك األمهـــــــــــــــــــــــــــــــــات واآلبـــــــــــــــــــــــــــــــــا     »ء ل

  

  :ومما يدل على شرف هذا النسب أيضا « : نور الدين احلليب حيث قال * 
__________________  

  .409 / 11كنز العمال ) 1(
  .427 / 11املصدر ) 2(
  .427 / 11املصدر ) 3(
  .52نظم درر السمطني ) 4(
  .242: املودة يف القرىب ينابيع املودة ) 5(
  .13 / 1املواهب اللدنية ) 6(
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ومــا جــاء عــن جعفــر بــن .  ..وجــاء بلفــظ آخــر عــن واثلــة.  ..جــاء عــن عمــرو بــن العاصــيمــا 
  .)1(» .  ..وعن.  ..وعن أيب هريرة.  ..وعن ابن عمر.  ..وعن ابن عباس.  ..ّحممد

  كلمات العلماء على ضوء األحاديث 
ّمث إن كبـــار العلمـــاء األعـــالم قـــد صـــرحوا ـــذا املعـــىن علـــى ضـــوء األحاديـــث املـــذكورة  ّ ،

  :وإليك نصوص كلمات مجاعة منهم باختصار 
ّمث اعلــم أنــه عليــه الــصالة والــسالم مل يــشركه يف والدتــه عــن أبويــه «  :  ـ القــسطالني1 ّ

أخ وال أخت ، النتهاء صفوما إليه وقصور نسبتهما عليه ، ليكون خمتـصا بنـسب جعلـه اهللا 
 حال نسبه الشريف وعلمت طهـارة تعاىل للنبوة غاية ولتمام الشرف اية ، وأنت إذا اختربت

ّمولـــده تيقنـــت أنـــه هـــو ســـاللة آبـــاء كـــرام ، فهـــو صـــلى اهللا عليـــه وســـلم النـــيب العـــريب األبطحـــي  ّ
احلرمـي اهلــامشي القرشـي ، خنبــة بـين هاشــم املختـار املنتخــب مـن خــري بطـون العــرب وأعرقهــا يف 

رومــة وأعزهــا جرثومــة ، النــسب وأشــرفها يف احلــسب ، وأنــضرها عــودا وأطوهلــا عمــودا وأطيبهــا أ
وأفصحها لسانا وأوضـحها بيانـا وأرجحهـا ميزانـا وأصـحها اميانـا ، وأعزهـا نفـرا وأكرمهـا معـشرا 

  .)2(» من قبل أبيه وأمه ، ومن أكرم بالد اهللا عليه وعلى عباده 
َ لقد جاءكم رسوٌل من أنـفسكم عزيز ع(: املقامة السندسية «  :  ـ السيوطي2 ٌَ ِ ْ َ ُْ ِ ُ ُ ََْ ْ ُِ َ ْ ِليه مـا َ َْ

يم  ــاْلمؤمنين رؤف رح ريص علــيكم ب ٌعنــتم ح ــَ ِ َِ َ ُ ْ ٌْ ُ ِ ِْ ِ ُ ْ َ َ ٌَ ِ ــ َ ( نــيب ســري ، قــدره علــي وبرهانــه جلــي ، خــري 
ّاخلليفة أما وأبا وأزكاهم حسبا ونسبا ، خلق اهللا ألجله الكونني وأقر به من كـل مـؤمن العينـني 

  ، وجعله نيب األنبياء وآدم منجدل يف طينته ، وكتب
__________________  

  .44 ـ 43 / 1السرية احللبية ) 1(
  .13 / 1املواهب اللدنية ) 2(
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امسه على العرش إعالما مبزيته عنده وفضيلته ، وتوسـل بـه آدم فتـاب عليـه وأخـربه أنـه لـواله مـا 
  :خلقه ، وناهيك ا مزية لديه 

  نـــــــــــــــــــــــــيب خـــــــــــــــــــــــــص بالتقـــــــــــــــــــــــــدمي قـــــــــــــــــــــــــدما

  
  آدم بعــــــــــــــــــــــــــــــــــد يف طــــــــــــــــــــــــــــــــــني ومــــــــــــــــــــــــــــــــــاءو  

  

  يـــــــــــــــــــــــــــهكـــــــــــــــــــــــــــرمي باحلبـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن راحت

  
  جيــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ويف احمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــا باحليــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  

  

ّإن اهللا ملكـه اجلنـة وأذن لـه أن يقطـع منهـا  ـ فيمـا ذكـر الغـزايل وغـريه ـ ومـن خصائـصه
  .ّوأعظم بذلك منة. من يشاء ما يشاء

ّوخصه بطهارة النسب تعظيما لـشأنه وحفـظ آبائـه مـن الـدنس تتميمـا لربهانـه ، وجعـل 
قال يف حديث البخاري الذي نقطع بـصدوره مـن ا ّكل أصل من أصوله خري أهل زمانه ، كم

  :7قـال  و.هبعثت من خري قرون بين آدم قرنا فقرنا حىت كنت من القرن الذي كنـت فيـ :فيه 
أنـا أنفـسكم نــسبا وصـهرا وحـسبا مل يــزل اهللا ينقلـين مـن األصــالب الطيبـة إىل األرحـام الطــاهرة 

  . فأنا خريكم نفسا وخريكم أباّمصفى مهذبا ال تنشعب شعبتان إال كنت يف خريمها ،
  :وأجدر بقول صاحب الربدة أن يكون له يف عرصات القيامة عدة 

  بــــــــــــــــــــــــــدا للوجــــــــــــــــــــــــــود منــــــــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــــــــرميو

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــرمي آبـــــــــــــــــــــــــــــاؤه كرمـــــــــــــــــــــــــــــاء  

  

  نــــــــــــــــــــــسب حتـــــــــــــــــــــــسب العــــــــــــــــــــــال حبـــــــــــــــــــــــاله

  
  قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا جنومهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزاء  

  

  حبـــــــــــــــــــــــذا عقـــــــــــــــــــــــود ســـــــــــــــــــــــودد وفخـــــــــــــــــــــــار

  
  أنـــــــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــــــه اليتيمـــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــصماء  

  

  رر قــــــــــــوليــــــــــــنظم يف ســــــــــــلك هــــــــــــذه الــــــــــــدو

  
  :أفـــــــــظ العـــــــــصر أيب الفـــــــــضل ابـــــــــن حجـــــــــر   

  

  نــــــــــــيب اهلــــــــــــدى املختــــــــــــار مــــــــــــن آل هاشــــــــــــم

  
  فعــــــــــــــــــن فخــــــــــــــــــرهم فليقــــــــــــــــــصر املتطــــــــــــــــــاول  

  

ـــــــــــــــــــوم تـــــــــــــــــــشرفوا   تنقـــــــــــــــــــل يف أصـــــــــــــــــــالب ق

  
ــــــــل مــــــــا للبــــــــدر تلــــــــك املنــــــــازل    )1(» بــــــــه مث

  

  

__________________  
  .45املقامات ) 1(
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  : بقوله رمحه اهللا تعاىلمزية وإىل شرف هذا النسب يشري صاحب اهل«  :  ـ الحلبي3
  . ..وبدا للوجود منك كرمي

« وهـذا علـى حـد قـوهلم . ظهر هلذا العامل منك كرمي أي جامع لكل صفة كمـال: أي 
، وذلــك الكــرمي الــذي ظهــر وجــد مــن أب كــرمي ســامل مــن نقــص » يل مــن فــالن صــديق محــيم 

مـن نقـائص اجلاهليـة ، أي مـا اجلاهلية ، آباؤه الـشامل لألمهـات مجـيعهم كرمـاء ، أي سـاملون 
وقـد قـال املـاوردي .  ..وهـذا نـسب ال أجـل منـه. يعد يف اإلسالم نقصا من أوصـاف اجلاهليـة

ّوإذا اختـربت حـال نـسبه صـلى اهللا عليـه وسـلم وعرفـت طهـارة مولـده : يف كتاب أعـالم النبـوة  ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ، علمت أنه ساللة آباء كرام ليس فيهم مسرتذل ، ب ل كلهم سادة قـادة ّ

  :ّومن كالم عمه أيب طالب . ، وشرف النسب وطهارة املولد من شروط النبوة ، هذا كالمه
  إذا اجتمعــــــــــــــــت يومــــــــــــــــا قــــــــــــــــريش ملفخــــــــــــــــر

  
  فعبـــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــاف ســـــــــــــــــــرها وصـــــــــــــــــــميمها  

  

  إن حــــــــــــــصلت أنــــــــــــــساب عبــــــــــــــد منافهــــــــــــــاو

  
  ففــــــــــــــــــــي هاشــــــــــــــــــــم أشــــــــــــــــــــرافها وقــــــــــــــــــــدميها  

  

ّإن فخــــــــــــــــــــرت يومــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــإن حممــــــــــــــــــــداو ّ  

  
  ســـــــــــــرها وكرميهـــــــــــــاهـــــــــــــو املـــــــــــــصطفى مـــــــــــــن   

  

بـــالرفع عطفـــا علـــى املـــصطفى ، وســـر القـــوم وســـطهم ، فأشـــرف القـــوم قومـــه وأشـــرف 
  .)1(» القبائل قبيلته وأشرف األفخاذ فخذه 

ووجـه الداللـة يف هـذه « ) : بعـد ذكـر األحاديـث املتقدمـة  (  ـ أبـو نعـيم االصـبهاني4
َ أم يحـسدون النـاس علـى مـا ( :إن النبوة ملك وسياسة عامة ، وذلك قولـه تعـاىل : الفضيلة  َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ

ضله  ِآتــاهم اهللا مــن ف ِ ْ َــ ْ ِ ُ ُ  وهــو امللــك يف ذوي األحــساب واألخطــار مــن النــاس ، وكــل مــا كــان )ُ
خــصال فــضله أوفــر كانــت الرعيــة باالنقيــاد إليــه أمســع وإىل طاعــة مطيعــة أســرع ، وإذا كــان يف 

  امللك ويف توابعه نقيصة نقص عدد أتباعه ورعيته
__________________  

  .44 / 1السرية احللبية ) 1(
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ّفــدل ذلــك علــى أن امللــك ال جيعــل إال يف أهــل الكمــال واملهابــة ، وهاتــان اخلــصلتان ال .  ..
ّتوجــدان يف غــري ذوي األحــساب ، فجعــل اهللا لنبيــه حممد صــلى اهللا عليــه وســلم مــن احلظــوظ  ّ ّــ

  .».  .. من خيار إىل خيارفأنا: أوفرها ومن السهام أوفاها وأكثرها ، فلذلك قال 
وجـه الداللـة علـى نبوتـه مـن هـذه : قـال أبـو نعـيم « :  ـ بعد األحاديـث ـ  ـ السيوطي5

  .)1(» .  ..الفضيلة أن النبوة ملك وسياسة عامة
البــاب الثــاين يف تكميــل اهللا تعــاىل لــه احملاســن خلقــا وخلقــا ، «  :  ـ القاضــي عيــاض6

  .)2(فذكر فيه فوائد مجة يف كالم طويل » .  ..ّنيوية فيه نسقاوقرانه مجيع الفضائل الدينية والد

  كان الرسول من بني هاشم فاإلمام يكون منهم  ـ 2
: إىل أن قــال ) إزالـة اخلفـا ( ذكـر شـاه ويل اهللا الـدهلوي روايـات مـن قـصة الـسقيفة يف 

ّلم قــام خطبــاء ّملــا تــويف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســ: قــال  ـ أمــا روايــة أيب ســعيد اخلــدري« 
ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : يا معشر املهاجرين : األنصار فجعل الرجل منهم يقول  ّ

كــان إذا اســتعمل رجــال مــنكم قــرن معــه رجــال منــا ، فنــرى أن يلــي هــذا األمــر رجــالن أحــدمها 
  :فتتابعت خطباء األنصار على ذلك ، فقام زيد بن ثابت فقال : قال . منكم واآلخر منا

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان من املهاجرين فإن االمـام يكـون مـن املهـاجرين  ّ ّ
ّ، وحنن أنصاره كما كنا أنصار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ.  

  مث. ّجزاكم اهللا خريا يا معشر األنصار وثبت قائلكم: فقام أبو بكر فقال 
__________________  

  .39 / 1اخلصائص الكربى ) 1(
  .46 ـ الشفا) 2(
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  .»أخرجه ابن أيب شيبة . واهللا لو فعلتم غري ذلك ملا صاحلتكم: قال 
لقد استدل زيد بن ثابت علـى لـزوم كـون اخلليفـة مـن املهـاجرين بـأن رسـول اهللا : أقول 

  . من املهاجرين ، وقد قرر أبو بكر هذا االستدالل ووافقه عليه ومتت البيعة أليب بكر6
 كــان مــن بــين هاشــم فــإن االمــام 6إن رســول اهللا : ســتدالل نقــول وعلــى ضــوء هــذا اال

 أفـضلهم باإلمجـاع ومل يكـن أحـد مـن الثالثـة مـن بـين 7يكون من بـين هاشـم ، وملـا كـان علـي 
  .هاشم فيكون هو االمام واخلليفة بعد رسول اهللا

  .فثبت أن قرب النسب من أدلة االمامة واخلالفة

  خطبة أبي بكر في السقيفة ـ 3
لـــن «  خاصـــم أبـــو بكـــر األنـــصار يف الـــسقيفة واحـــتج علـــيهم يف أمـــر اخلالفـــة بأنـــه لقـــد

ولقـــد » تعـــرف العـــرب هـــذا األمـــر إال هلـــذا احلـــي مـــن قـــريش ، هـــم أوســـط العـــرب نـــسبا ودارا 
  .خصمهم ذا البيان ومتت البيعة له يف اية األمر يف قصة مفصلة معروفة

 ـ نــسبا ودارا ، فيجــب ـ ن واألنــصارمــن املهــاجري ـ وال ريــب أن عليــا أشــرف القــوم
ّأن ال تعــرف العــرب هــذا األمــر إال لــه ، فــالقرب النــسيب إذا مــن أقــوى األدلــة علــى  ـ باألولويــة

  .6إمامته بعد رسول اهللا 
مث « : أخرج البخاري يف حديث طويل عن ابن عباس عـن عمـر بـن اخلطـاب أنـه قـال 

ّ عمـر بايعـت فالنـا ، فــال يغـرتن امـرؤ أن يقــول واهللا لـو مــات: إنـه بلغـين أن قـائال مــنكم يقـول 
إمنا كانت بيعة أيب بكر فلتة ومتت ، أال وإا قد كانت كـذلك ولكـن اهللا وقـى شـرها ، ولـيس 
فيكم من تقطع األعناق إليه مثل أيب بكر ، من بايع رجـال مـن غـري مـشورة مـن املـسلمني فـال 

  يبايع هو وال الذي تابعه تغرة أن
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  .يقتال
ن مــــن خربنـــا حـــني تــــوىف اهللا نبيـــه أن األنـــصار خالفونــــا واجتمعـــوا بأســــرهم يف وإنـــه كـــا

سـقيفة بــين سـاعدة ، وخــالف عنـا علــي والـزبري ومــن معهمـا ، واجتمــع املهـاجرون إىل أيب بكــر 
يـــا أبـــا بكـــر انطلــــق بنـــا إىل إخواننـــا هـــؤالء مـــن األنـــصار ، فانطلقنــــا :  ، فقلـــت أليب بكـــر 2

: نـــا مـــنهم رجـــالن صـــاحلان فـــذكرا مـــا متـــاأل عليـــه القـــوم ، فقـــاال نريـــدهم فلمـــا دنونـــا مـــنهم لقي
واهللا لنــــأتينهم ، فانطلقنــــا حــــىت أتينــــاهم يف : فقلــــت . علــــيكم أن ال تقربــــوهم ، اقــــضوا أمــــركم

هـذا سـعد بـن :  قـالوا ؟من هـذا: ّسقيفة بين ساعدة ، فإذا رجل مزمل بني ظهرانيهم ، فقلت 
 ، فلما جلسنا قلـيال تـشهد خطيـبهم فـأثىن علـى اهللا مبـا يوعك:  قالوا ؟ما له: عبادة ، فقلت 

أمـا بعـد فــنحن أنـصار اهللا وكتيبــة اإلسـالم وأنـتم معاشــر املهـاجرين رهــط ، : مث قــال . هـو أهلـه
. وقــد دفــت دافــة مــن قــومكم ، فــإذا ــم يريــدون أن خيتزلونــا مــن أصــلنا وأن حيــضونا مــن األمــر

ة أعجبتـين أريـد أن أقـدمها بـني يـدي أيب بكـر ّفلما سكت أردت أن أتكلـم وكنـت زورت مقالـ
فكرهــت  .علــى رســلك: وكنــت أداري منــه بعــض احلــد ، فلمــا أردت أن أتكلــم قــال أبــو بكــر 

أن أغــضبه ، فــتكلم أبــو بكــر فكــان هــو أحلــم مــين وأوقــر واهللا مــا تــرك مــن كلمــة أعجبتــين يف 
ما ذكـرمت فـيكم مـن خـري  :فقال . ّتزويري إال قال يف بديهته مثلها أو أفضل منها حىت سكت

ّفأنتم له أهل ، ولن يعرف هذا األمـر إال هلـذا احلـي مـن قـريش ، هـم أوسـط العـرب نـسبا ودارا 
فأخـذ بيـدي وبيـد أيب عبيـدة بـن . ، وقد رضيت لكـم أحـد هـذين الـرجلني فبـايعوا أيهمـا شـئتم

ب عنقـي ال يقـربين ّاجلراح وهو جالس بيننا فلم أكره ممـا قـال غريهـا ، كـان واهللا أن أقـدم فتـضر
ّذلك من إمث أحب إيل من أن أتـأمر علـى قـوم فـيهم أبـو بكـر ، أللهـم إال أن تـسول يل نفـسي  ّ

  .عند املوت شيئا ال أجده اآلن
أنا جذيلها احملكك وعذيقها املرجب ، منـا أمـري ومـنكم أمـري : فقال قائل من األنصار 

ابـسط : مـن االخـتالف ، فقلـت فكثر اللغط وارتفعت األصوات حىت فرقت . يا معشر قريش
  يدك يا أبا بكر ، فبسط يده فبايعته وبايعه املهاجرون
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. قتلـــتم ســـعد بـــن عبـــادة: ونزونـــا علـــى ســـعد بـــن عبـــادة فقـــال قائـــل مـــنهم . مث بايعتـــه األنـــصار
  .قتل اهللا سعد بن عبادة: فقلت 

بكـــر ، وإنـــا واهللا مـــا وجـــدنا يف مـــا حـــضرنا مـــن أمـــر أقـــوى مـــن مبايعـــة أيب : قـــال عمـــر 
خشينا إن فارقنـا القـوم ومل تكـن بيعـة أن يبـايعوا رجـال مـنهم بعـدنا ، فإمـا بايعنـاهم علـى مـا ال 
نرضى وإما خنالفهم فيكون فـساد ، فمـن بـايع رجـال علـى غـري مـشورة مـن املـسلمني فـال يبـايع 

  .)1(» هو وال الذي تابعه تغرة أن يقتال 
  .)2(ي ورواه ابن هشام ، وابن جرير الطربي ، واملتق

  خطبة أبي بكر بلفظ آخر ـ 4
وقد احتج أبو بكر يف خطبته يوم السقيفة على األنصار بالقرب يف النـسب مـع رسـول 

حنـــن عـــشريته وأقاربـــه وذوو رمحـــه ، وحنـــن أهـــل اخلالفـــة وأوســـط النـــاس « :  حيـــث قـــال 6اهللا 
كــر بــال  مــن أيب ب6وهــو أقــرب إليــه  ـ 7فعلــى أســاس هــذا االســتدالل يكــون علــي » أنــسابا 

ّهو األوىل واألحق باألمر بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم ـ ريب ّ.  
  .وأما هذه اخلطبة فقد رواها مجاعة من أئمة احلفاظ

إن أبــا  :وذكـر موسـى بـن عقبـة عـن ابـن شـهاب « : قـال احلـافظ حمـب الـدين الطـربي 
حلـق فـدعا رسـول ّبعـث اهللا نبيـه باهلـدى وديـن ا: بكر يوم السقيفة تشهد وأنصت القـوم فقـال 

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم إىل اإلســالم ، فأخـــذ اهللا بقلوبنــا ونواصـــينا إىل مــا دعـــا إليــه ، فكنـــا  ّ
معـــشر املهـــاجرين أول النـــاس إســـالما وحنـــن عـــشريته وأقاربـــه وذوو رمحـــه ، وحنـــن أهـــل اخلالفـــة 

يش فيهـا والدة وأوسط الناس أنـسابا يف العـرب ، ولـدتنا العـرب كلهـا فلـيس مـنهم قبيلـة إال لقـر
  ّ، ولن تصلح إال لرجل من قريش ، هم

__________________  
  .31كتاب احلدود الباب  ـ صحيح البخاري) 1(
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فـنحن األمـراء وأنـتم فالناس لقريش تبـع ، . أصبح الناس وجوها وأسلطهم ألسنة وأفضلهم قوال
الــوزراء ، وأنــتم يــا معــشر األنــصار إخواننــا يف كتــاب اهللا وشــركاؤنا يف ديــن اهللا تعــاىل والتــسليم 
لفضيلة إخوانكم من املهاجرين وأحـق النـاس ان ال حتـسدوهم علـى خـري آتـاهم اهللا إيـاه ، وأنـا 

  .)1(» .  ..مث ذكر معىن ما قبله يف حديث ابن عباس ـ أدعوكم إىل أحد رجلني
: فخـــــص اهللا املهـــــاجرين األولـــــني مـــــن قومـــــه « : ّويف روايـــــة حممـــــد بـــــن جريـــــر الطـــــربي 

بتـــصديقه واالميـــان بـــه واملواســـاة لـــه والـــصرب معـــه علـــى شـــدة أذى قـــومهم هلـــم ولـــدينهم ، وكـــل 
الناس هلم خمالف زار علـيهم ، فلـم يستوحـشوا لقلـة عـددهم وشـنف النـاس هلـم وامجـاع قـومهم 

ن عبــد اهللا يف األرض وآمــن بــه وبالرســول ، وهــم أوليــاؤه وعــشريته وأحــق علــيهم ، فهــم أول مــ
  .)2(» .  ..ّالناس ذا األمر من بعده وال ينازعهم يف ذلك إال ظامل

 حنـن أوليـاء النـيب وعـشريته وأحـق النـاس بـأمره وال ننـازع يف ذلـك« : وعند ابن خلدون 
.. . «)3(.  

  تنبيه 
 بـال فـصل ، ألن مجيـع هـذه 7خالفـة أمـري املـؤمنني وهذا الكالم من أقوى األدلة علـى 

الصفات اليت ذكرها أبو بكر واستند إليها واعرتف ا األنصار فخصموا ا ، متـوفرة يف علـي 
بأمت معانيها وأعلى درجاا ، فهو الواجد هلا دون أيب بكـر وغـريه مـن املهـاجرين ، فهـو االمـام 

  . ال سواه6بعد رسول اهللا 
__________________  

  .213 / 1الرياض النضرة ) 1(
  .220 ـ 219 / 3تاريخ الطربي ) 2(
  .854 / 2تاريخ ابن خلدون ) 3(



 329 ..............................................................................داللة حديث النور 

 أول 7فقــد ثبــت أن عليــا » فكنــا معــشر املهــاجرين أول النــاس إســالما « : وأمــا قولــه 
النــاس إســالما ، وهــذا مــن خصائــصه أيــضا ، وقــد روى ذلــك واعــرتف بــه كبــار حفــاظ أهــل 

  :لك حديث رواه السنة ، ومن ذ
  .احلافظ أبو يعلى أمحد بن علي املوصلي

  .واحلافظ أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا االصبهاين
  .واملوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي

  .واحلافظ ابن عساكر الدمشقي
  .وأبو اخلري احلاكمي

  .واحلافظ الكنجي الشافعي
  .والسيد شهاب الدين أمحد

  .وإبراهيم بن عبد اهللا الوصايب
  .أمحد بن الفضل بن باكثري املكيو

  .ّوحممد صدر العامل
   :هذا نصه عن احلافظ أيب نعيم ، فإنه قال و
ّ حدثنا إبراهيم بن أمحد بن حممد بن أيب حصني ، ثنا حممد بـن عبـد اهللا احلـضرمي ، « ّ ّ

ثنا خلف بن خالـد العبـدي البـصري ، ثنـا بـشر بـن ابـراهيم األنـصاري ، عـن ثـور بـن يزيـد عـن 
ّ بن معدان عن معـاذ بـن جبـل قـال قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم خالد يـا علـي أخـصمك  :ّ

أنــت أوهلــم : بــالنبوة وال نبــوة بعــدي ، وختــصم النــاس بــسبع ال حياجــك فيهــا أحــد مــن قــريش 
ـــا ، وأوفـــاهم بعهـــد اهللا ، وأقـــومهم بـــأمر اهللا ، وأقـــسمهم بالـــسوية ، وأعـــدهلم يف الرعيـــة ،  إميان

  .)1(»  ، وأعظمهم عند اهللا مزية وأبصرهم بالقضية
__________________  

  .66 ـ 65 / 1حلية األولياء ) 1(
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  احتجاج علي على أبي بكر ـ 5
ـــه أبـــو بكـــر يف 7لقـــد احـــتج أمـــري املـــؤمنني   علـــى أيب بكـــر وأتباعـــه بـــنفس مـــا احـــتج ب

 / 10د تــاريخ بغــدا :املــرتجم لــه يف *  روى ذلــك ابــن قتيبــة . ..الــسقيفة فخــصم بــه األنــصار
ـــدينوري ، تـــذكرة احلفـــاظ  ـ  واألنـــساب170  / 2 وـــذيب األمســـاء واللغـــات 185 / 2ال
حيـــث *  291 وبغيـــة الوعـــاة 192 / 2 ومـــرآة اجلنـــان 314 / 1 ووفيـــات األعيـــان 281
أنـا : إباءة علي بـن أيب طالـب بيعـة أيب بكـر ـ مث إن عليـا أيت بـه أبـو بكـر وهـو يقـول «  :قال 

ـــا بكـــر: فقيـــل لـــه . هعبـــد اهللا وأخـــو رســـول ـــايع أب أنـــا أحـــق ـــذا األمـــر مـــنكم ، ال : فقـــال . ب
أبايعكم وأنتم أوىل بالبيعة يب ، أخذمت هـذا األمـر مـن األنـصار واحتججـتم علـيهم بالقرابـة مـن 

ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم وتأخذوه منا أهـل البيـت غـصبا ألـستم زعمـتم لألنـصار أنكـم أوىل . ّ
 فأنا احتج مبثل مـا ؟ّحممد منكم وأعطوكم املقادة وسلموا إليكم األمارةذا األمر منهم ملكان 

ّاحتججــتم علــى األنــصار ، حنــن أوىل برســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حيــا وميتــا ، فأنــصفونا  ّ
  .ّإن كنتم تؤمنون باهللا وختافون اهللا وإال فباءوا بالظلم وأنتم تعلمون

  .إنك لست مرتوكا حىت تبايع: قال له عمر 
احلب حلبا لك شطره ، أشدد له اليوم يرده عليك غـدا : فقال له علي بن أيب طالب 

  .واهللا يا عمر ال أقبل قولك وال أبايعه: ، مث قال 
  .فإن مل تبايعين فال أكرهك: فقال له أبو بكر 

ّيـــا ابـــن عـــم إنـــك حـــديث الـــسن وهـــؤالء مـــشيخة : فقـــال أبـــو عبيـــدة بـــن اجلـــراح لعلـــي 
ّبتهم ومعــرفتهم بــاألمور ، وال أرى أبــا بكـــر إال أقــوى علــى هــذا األمـــر قومــك ، لــيس لــك جتـــر

منــك وأشــد احتمــاال واســتطالعا ، فــسلم هــذا األمــر أليب بكــر ، فإنــك إن تعــش ويطــل بــك 
بقاء فأنت هلذا األمر خليق ، وحقيـق يف فـضلك ودينـك وعلمـك وفهمـك وسـابقتك ونـسبك 

  .وصهرك
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ّـاهللا ، ال خترجوا سلطان حممد يف العـرب مـن داره  اهللا !يا معشر املهاجرين: فقال علي 
وقعــر بيتــه إىل دوركــم وقعــور بيــوتكم ، وتــدفعون أهلــه عــن مقامــه يف النــاس وحقــه ، فــو اهللا يــا 
معشر املهاجرين لنحن أحق الناس به ألنا أهـل البيـت ، وحنـن أحـق ـذا األمـر مـنكم مـا كـان 

ـــا القـــاري لكتـــاب اهللا ، الفقيـــه يف ديـــن اهللا  ـــأمر الرعيـــة فين العـــامل بـــسنة رســـول اهللا ، املتـــضلع ب
املــدفع عــنهم األمــور الــسيئة ، القاســم بيــنهم بالــسوية ، واهللا إــا فينــا وال تتبعــوا اهلــوى فتــضلوا 

  .عن سبيل اهللا وتزدادوا من احلق بعدا
لو كان هذا الكالم مسعته األنـصار منـك يـا علـي قبـل بيعتهـا أبـا : فقال قيس بن سعد 

  .تلف عليك اثنانبكر ما اخ
ّوخــرج علــي حيمــل فاطمــة بنــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــى دابــة لــيال : قــال  ّ

ّيــا بنــت رســول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه : علــى جمــالس األنــصار يــسأهلم النــصرة ، فكــانوا يقولــون 
اه بكر مـا عـدلنّوسلم ـ قد مضت بيعتنا هلذا الرجل ، ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلينا أبا 

فقالـت . فكنت أدع رسول اهللا يف بيته مل أدفنه وأخرج أنـازع النـاس سـلطانهأ: فيقول علي . به
» ّما صنع أبو احلسن إال ما كان ينبغي له ، قد صـنعوا مـا اهللا حـسيبهم وطـالبهم بـه : فاطمة 

)1(.  
عـــن مجاعـــة مـــن أصـــحاب ) الـــدهلوي ( وهـــو شـــيخ  ـ ّقـــد رواه مجـــال الـــدين احملـــدثو
  .)2(التواريخ 

  احتجاج علي يوم الشورى  ـ 6
   يوم الشورى بأقربيته من رسول اهللا7لقد احتج أمري املؤمنني 
__________________  

وال ريــب يف أن هــذا الكتــاب البــن قتيبــة ، وقــد نــسبه إليــه مجاعــة ونقلــوا عنــه يف . 11 / 1االمامــة والــسياسة ) 1(
 املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام ، والعقد الثمني ، وااللف باء إحتاف الورى بأخبار أم القرى ، وغاية: كتبهم مثل 

  .، وتفسري شاهي
  .روضة األحباب) 2(
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 ّ ، فلــم ينكــر أحــد مــنهم مــا احــتج بــه بــل اعرتفــوا بــذلك وســلموا لــه6 الثبــات خالفتــه عنــه 6
...  

إن عليـا يـوم الـشورى احـتج علـى أهلهـا  : أخـرج الـدار قطـين « :قال ابن حجر املكـي 
ّأنشدكم باهللا هل فيكم أحـد أقـرب إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف الـرحم : قال هلم ف ّ

ّمين ، ومن جعله صلى اهللا عليـه وسـلم نفـسه وأبنـاءه أبنـاءه ونـساءه نـساءه اللهـم ال ـ :  قـالوا ؟ّ
  .)1(» احلديث 
  .)2(ذكره كمال الدين اجلهرمي يف ترمجة الصواعق و
  .ك اهلرويّرواه أيضا املال مبارو

 ال من أهل الشورى فحسب بل من مجيع النـاس 6 أقرب إىل النيب 7ومن الواضح أنه 
  . ..، حىت األول والثاين

 ، والستنكر عليـه القـوم ذلـك 7ولو مل يصح االستدالل باألقربية مل يستدل ا االمام 
  .ّاالستدالل وردوه

  ألجل القرابةاعتراف طلحة والزبير والمسلمين بأولويته بالخالفة  ـ 7
ملا قتـل عثمـان اسـتخفى علـي يف دار أليب  :ّعن حممد بن احلنفية قال « : روى املتقي 

ّعمــرو بــن حــصني األنــصاري ، فــاجتمع النــاس فــدخلوا عليــه الــدار فتــداكوا علــى يــده ليبــايعوه 
ال حاجـــة يل يف ذلــــك ، علــــيكم : قــــال . نبايعـــك: تـــداك اإلبــــل اهلـــيم علــــى حياضـــها وقــــالوا 

فــانطلق معنــا ، فخــرج علــي وأنــا معــه يف مجاعــة مــن النــاس ، حــىت أتينــا : قــالوا . الــزبريبطلحــة و
إن النـــاس قـــد اجتمعـــوا ليبـــايعوين وال حاجـــة يل يف بيعـــتهم ، : طلحـــة بـــن عبيـــد اهللا فقـــال لـــه 

  فأبسط يدك أبايعك على كتاب اهللا وسنة
__________________  

  .93 ـ الصواعق احملرقة) 1(
  .263 ـ قاطعةالرباهني ال) 2(



 333 ..............................................................................داللة حديث النور 

أنـت أوىل بـذلك مـين وأحـق ، لـسابقتك وقرابتـك ، وقـد اجتمـع لـك : فقال له طلحة . رسوله
قـال . أخـاف أن تنكـث بيعـيت وتغـدر يب: ّمن هؤالء الناس من قد تفرق عين ، فقـال لـه علـي 

  .اهللا عليك كفيل :قال . ّال ختافن ذلك فو اهللا ال ترى من قبلي أبدا شيئا تكره: 
ّالزبري بن العوام وحنن معه فقال له مثل ما قال لطلحة ، ورد عليه مثـل الـذي رد مث أتى  ّ

  .عليه طلحة
كــان طلحــة قــد أخــذ لقاحــا لعثمــان ومفــاتيح ، وكــان النــاس اجتمعــوا عليــه ليبــايعوه ومل و

كــأين انظــر إىل إصــبعه تبــايع : يفعلــوا ، فــضرب الركبــان خبــربه إىل عائــشة وهــي بــسرف فقالــت 
  .خبب وغدر

هــذا الرجــل قــد قتــل وال بــد : ملــا اجتمــع النــاس علــى علــي قــالوا لــه : ّال ابــن احلنفيــة قــ
ّللناس من إمام ، وال جند هلذا األمر أحق منك وال أقدم سابقة وال أقرب من رسول اهللا صـلى 

واهللا ما حنن : قالوا . ال تفعلوا فإين وزيرا خري مين لكم أمريا: ّاهللا عليه وسلم رمحا منك ، قال 
إن بيعـيت ال تكـون يف : بفاعلني أبدا حىت نبايعـك ، وتـداكوا علـى يـده ، فلمـا راى ذلـك قـال 

ّخلــوة إال يف املــسجد ظــاهرا ، وأمــر مناديــا فنــادى املــسجد املــسجد ، فخــرج وخــرج النــاس معــه 
حـق وباطـل ولكـل أهـل ، فلـئن كثـر الباطـل لقـدميا : فصعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه مث قـال 

ّئن قل احلـق فلرمبـا ، ولعـل مـا أدبـر شـيء فأقبـل ، ولـئن رد إلـيكم أمـركم لـسعدمت ، فـإين فعل ول
 وقـام الثالـث ثالثـة واثنـان لـيس أخشى أن تكونوا يف فـرتة ومـا علـي إال اجلهـد ، سـبق الـرجالن

ملك مقـرب ، ومـن أخـذ اهللا ميثاقـه ، وصـديق جنـا ، وسـاع جمتهـد ، وطالـب : معهما سادس 
دعى وخاب من افرتى ، اليمني والشمال مـضلة والطريـق املـنهج عليـه بـاقي يرجو ، هلك من ا

الكتــاب وآثــار النبــوة ، وإن اهللا أدب هــذه األمــة بالــسوط والــسيف ، لــيس ألحــد فيمــا عنــدنا 
هوادة ، فاستووا ببيوتكم وأصلحوا ذات بينكم وتعاطوا احلـق فيمـا بيـنكم ، فمـن أبـرز صـفحته 

وأقـول قــويل هــذا واســتغفر اهللا يل ولكــم ، فهــو أول . ن ورائكــممعانـدا للحــق هلــك ، والتوبــة مــ
  .خطبة خطبها بعد ما استخلف
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  .)1(» الاللكائي 
 باخلالفـة ، 7أولويـة أمـري املـؤمنني  ـ مـن كلمـات طلحـة والـزبري وسـائر املـسلمني ـ فظهـر

  .6لكونه أقرم من رسول اهللا 

  ذكر النبي القرابة في أدلة االمامة ـ 8
ملـا أقبـل رسـول اهللا  : قـال 2أخـرج الطـرباين عـن ابـن عبـاس « : ظ الـسيوطي قـال احلـاف

ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــن غـــزوة حنـــني أنـــزل عليـــه  ُ إذا جـــاء نـــصر اهللا واْلفـــتح (ّ َْ َ ِ ُ ْ َ َ  إىل آخـــر )ِ
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم . القــصة ّيــا علــي بــن أيب طالــب يــا فاطمــة بنــت حممــد : ّ

فــــتح ورأيــــت النــــاس يــــدخلون يف ديــــن اهللا أفواجــــا ، فــــسبحان ريب وحبمــــده جــــاء نــــصر اهللا وال
  .واستغفره ، إنه كان توابا

علــى مــا جناهــد املــؤمنني الــذين : قــال . يــا علــي ، إنــه يكــون بعــدي يف املــؤمنني اجلهــادو
على اإلحـداث يف الـدين إذا عملـوا بـالرأي وال رأي يف الـدين ، إمنـا الـدين :  قال ؟يقولون آمنا

رأيـت إن عـرض لنـا أمـر مل ينـزل فيـه القـرآن يـا رسـول اهللا ، أ: يه ، قـال علـي الرب أمره ومن 
جتعلونــه شــورى بــني العابــدين مــن املــؤمنني وال تقــضونه بــرأي :  قــال !ومل ميــض فيــه ســنة منــك

خاصة ، فلو كنت مستخلفا أحدا مل يكن أحـد أحـق منـك لقـدمك يف اإلسـالم وقرابتـك مـن 
 وعندك سيدة نساء العاملني ، وقبل ذلك مـن كـان مـن بـالء أيب طالـب ، رسول اهللا وصهرك ،

  .)2(» ونزل القرآن وأنا حريص أن أراعي يف ذلك 
 احلـائز هلـذه الـصفات ، ومنهـا القرابـة 7فظهر أنه مل يكن أحد أحق باخلالفة من علـي 

ره املتعــصبون يف  فالقرابــة مــن األمــور الــيت تــستلزم االمامــة واخلالفــة ، فمــا ذكــ6مــن رســول اهللا 
  .إنكار ذلك واضح البطالن

__________________  
  .750 ـ 747 / 5كنز العمال ) 1(
  .407 / 7الدر املنثور ) 2(
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  يشترط كون النبي وخليفته من ساللة واحدة ـ 9
 قـال رب (: قال اهللا عز وجـل « : ما تعريبه ) الدهلوي ( لقد قال شاه ويل اهللا والد  َ َ

َاشرح لي ص ِ ْ َ ولي واجعل لـي وزيـرا من ْ ْدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يـفقهـوا قـ ْ َ ْ ِـَ ِ ًِ ِ َِ َ َ ْ َِ ِ ِْ َـْ ْ ْ َـْ ُ َ ْ ِْ ً َ ُ ُ ِ َ  ْ
َأهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت  ْْ ُُ َ ُ َ ََ َِ ً ًِ َِ َ َْ َ َُ َ َُ  ْ ِ ِْ َ َ َ َ َِ ُِ ْ ْ ِْ ْ ِ ْ ِ َ ِ

ًبنا بصيرا  ِ َ ِ(.  
(  بــ مث سأل أيضا أنه حيتاج إىل من يعينه يف أمـر الرسـالة ، وقـد عـرب عنـه هنـا.  ..قولأ
فطلب بعد ذلك توفر ثـالث صـفات يف شـخص ) ردءا يصدقين (  بـ ويف موضع آخر) الوزير 

وهـذه الـصفة إمنـا لزمـت مـن جهـة ) مـن أهلـي ( الوزير الذي طلبه ، فأحدها ما دل عليه قوله 
به ، إذ مل يوجد أحد يؤازره يف ذلك سواه ، وليـست هـذه الـصفة شـرطا شئون موسى اخلاصة 

  .مطلقا بقرينة استخالف موسى يوشع ، واخلالفة أعظم من الوزارة
ويـشرتط يف الـوزير أن يكـون ذا قـوة ومـروءة وذا شـأن عنـد أهـل احلـل والعقـد ، ويــشرتط 

ث يرجعـان إىل أب واحـد ، مـن عـشرية النـيب حبيـ ـ مـضافا إىل مـا تقـدم ـ يف اخلليفـة أن يكـون
ّكي يكون اخلليفة مكرما لدى األمة ، ولذا مل يرسل اهللا عز وجل نبيا إىل بين إسـرائيل إال مـن 

  .أنفسهم من أسباط موسى أو غريه
األئمـة مـن قـريش جريـا  : هـذا املعـىن شـرطا يف خلفائـه إذ قـال 6لقد جعل رسـول اهللا و

  .)1(» يل على سنة اهللا عز وجل يف أنبياء بين إسرائ
وحنــن نتمــسك مبــا ذكــره مــن اشــرتاط قرابــة اخلليفــة مــن النــيب ورجوعهمــا إىل أب : أقــول 

 يشرتط أن يكون خليفته من عشريته أي مـن بـين هاشـم ، 6واحد ، فبالنسبة إىل خليفة نبينا 
  وحينئذ تثبت إمامة علي ألنه أفضل بين

__________________  
  .162 / 2إزالة اخلفا ) 1(
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  .إلمجاعهاشم با
 6ومـــا ذكـــره مـــن لـــزوم اســـتمرار ســـنة اهللا اجلاريـــة يقتـــضي وجـــوب عـــصمة خلفـــاء النـــيب 

  .ولزوم النص عليهم من قبله ، وكوم أفضل الناس بعده
  .ومن الواضح عدم وجود هذه األمور يف الثالثة املتقدمني على علي

  كالم الرازي في مناقب الشافعي  ـ 10
مــــن جهــــة آبائــــه ) الــــشافعي (  ذلــــك بيــــان نــــسب إن للفجــــر الــــرازي كالمــــا طــــويال يف

وأمهـــات أجـــداده وأمـــه خاصـــة ، وقـــد ذكـــر ذلـــك مـــن مجلـــة مناقبـــه الـــيت اخـــتص ـــا دون وأيب 
فقـال بعـد أن ذكـر نـسبه مـن جهـة أبيـه يف املقـام .  ..حنيفة وأن ذلك يوجـب كمـال األفـضلية

إن .  ..جهـة أمهـات أجـدادهوهـو بيـان أن الـشافعي كـان هامشيـا مـن  ـ املقام الثـاين« : األول 
  :هذا النسب الذي شرحناه يفيد الشرف واملنقبة من وجوه 

ـــه أبنـــاء أربعـــة : األول  ّإن عبـــد منـــاف جـــد رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كـــان ل ّ :
وكــان هاشــم واملطلــب متناصــرين .  ..ّهاشــم وهــو جــد رســول اهللا واملطلــب وهــو جــد الــشافعي

فلما حصل بني هاشـم واملطلـب األخـوة مـن جهـة النـسب ، .  ..وعبد مشس ونوفل متناصرين
واألخـــوة أيـــضا مـــن جهـــة احملبـــة والنـــصرة ، بقـــي ذلـــك بـــني األوالد ، فـــال جـــرم كـــان الـــشافعي 

  .ّخمصوصا مبزيد االهتمام بنصرة دين حممد
روي أن هاشــم بــن عبــد منــاف تــزوج امــرأة مــن بــين : الوجــه الثــاين يف تقريــر مــا ذكرنــاه 

ّة ، فولــدت لــه شــيبة جــد رســول اهللا مث تــويف هاشــم وبقــي شــيبة مــع أمــه ، فلمــا النجــار باملدينــ
ترعــرع خــرج إليــه مطلــب بــن عبــد منــاف فأخــذه مــن أمــه وجــاء بــه إىل مكــة وهــو مردفــه علــى 

ّمث إن املطلـب عـرفهم . راحلته ، فظنوا أنه عبد ملكه املطلب فلقبوه به فغلب عليه هـذا االسـم
  ه وقام بأمره ، فثبت أنّأنه ابن أخيه ، مث إنه ربا
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ّاملطلــب جــد الــشافعي كــان ناصــرا هلاشــم ومربيــا لعبــد املطلــب ، فبلغــت تلــك الرتبيــة إىل حيــث 
  . ..اشتهر بكونه عبد املطلب

ّمث إن اهللا تعـــاىل قـــدر أن صــــري الـــشافعي كالناصــــر لـــدين حممـــد صــــلى اهللا عليـــه وســــلم  ّ ّ ّ ّ
اد بناصــر احلــديث ، حــىت يكــون نــسبة يف بغــد ـ 2 ـ والــذاب عنــه ، ولــذلك لقبــوا الــشافعي

   .األوالد إىل األوالد كنسبة األجداد إىل األجداد
ّإنــه ملــا قــسم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  :روى جبــري بــن مطعــم  :الوجــه الثالــث  ّ ّ

ســهم ذوي القــرىب مــن خيــرب علــى بــين هاشــم وبــين املطلــب ، مــشيت أنــا وعثمــان ابــن عفــان 
ء إخوتك بنو هاشـم ال تنكـر فـضلهم ، ألن اهللا تعـاىل جعلـك مـنهم يا رسول اهللا هؤال: قلت 

إـم مل يفارقونـا  : 7فقـال . ّإال أنك أعطيت بين املطلب وتركتنا ، وإمنا حنـن وهـم مبنـزل واحـد
 بــني 7ّيف جاهليــة وال إســالم ، وامنــا بنــو هاشــم وبنــو املطلــب شــيء واحــد هكــذا ، مث شــبك 

  .أصابع يديه إحدامها يف األخرى
ّوالنـــاس اختلفـــوا يف تفـــسري آل حممـــد ، فمـــنهم مـــن فـــسره بالنـــسب ، ومـــنهم مـــن . ..  ّ

ّـفسره بكل من كان على دينه وشرعه ، وعلى كـال التقـديرين فالـشافعي مـن آل حممد ، فكـان  ّ
ّاللهــم صــل علــى حممــد وعلــى آل حممــد « : داخــال يف قولنــا  ّ وملــا كــان هــو مــن آل حممــد .»ّ

بت عليه ، وال شك أن مالكا وأبا حنيفة ليـسا كـذلك ، فكـان ووجب الصالة على اآلل فوج
هـــذا النـــوع مـــن الـــشرف حاصـــال لـــه وغـــري حاصـــل لـــسائر اتهـــدين ، وذلـــك يوجـــب كمـــال 

  .»األفضلية 
ومجيع هذه الوجوه اليت ذكرها الرازي الثبات كمال أفضلية الـشافعي مـن مالـك : أقول 

 7ألولويــة القطعيــة كمــال أفــضلية أمــري املــؤمنني وأيب حنيفــة وغريمهــا مــن اتهــدين ، تقتــضي با
  .من الثالثة وغريهم
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  ليس العباس أولى من علي 

  ّوال أقرب إلى النبي 
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   :قوله
ّولــو كانــت القرابــة مبجردهــا تــستلزم االمامــة لكــان العبــاس أوىل ــا منــه ، لكونــه عمــه « 

  .»وصنو أبيه والعم أقرب من ابن العم شرعا وعرفا 
  : أقول
جمـــال هلـــذا الـــنقض ، بعـــد وضـــوح داللـــة حـــديث النـــور علـــى كمـــال األفـــضلية ألمـــري ال 
  .6ّ وقبح تقدم أحد عليه ، بعد رسول اهللا 7املؤمنني 

  :على أنه نقض بعيد عن الصواب جدا لوجوه 

  العباس عم النبي من األب  ـ 1
   من األب ، فإن أمه غري6إن العباس عم رسول اهللا 
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ـــد   ، لكـــن أم ســـيدنا أيب طالـــب وســـيدنا عبـــد اهللا واحـــدة وهـــي 6النـــيب أم ســـيدنا عبـــداهللا وال
فالعبــاس عــم النــيب مــن األب وعلــي ابــن عمــه مــن األبــوين ، .  ..فاطمــة بنــت عمــرو املخزوميــة

  .وكون العم من األب أوىل من ابن العم من األبوين غري مسلم ال عرفا وال شرعا
طمــة املخزوميــة فممــا ال ريــب فيــه ، وأمــا كــون أيب طالــب شــقيقا لعبــد اهللا وأن أمهــا فا

أبو طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبـد منـاف بـن قـصي « : قال ابن حجر العسقالين 
ّالقرشي اهلامشي ، عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم شـقيق أبيـه ، أمهمـا فاطمـة بنـت عمـرو  ّ

  .)1(» .  ..بن عائذ املخزومية
شـم بـن عبـد منـاف القرشـي ، عـم رسـول اهللا العبـاس بـن عبـد املطلـب بـن ها« : وقال 

  .)2(» .  .. أبو الفضل ، أمه نفيلة بنت حباب بن كلب6
إن احلكـــم لـــو : الثالــث « : وقـــد قــال يوســـف األعـــور يف الــرد علـــى االماميـــة .  ..هــذا

ّلــيس لعلــي بعــد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم حكــم ، إذ : كــان لألقــرب لــزم الرافــضة أن يقولــوا  ّ
ب منــه لكونــه عمــا وعلــي ابــن عمــه ، وكــل مــن أيب بكــر وعمــر وعثمــان أفــضل مــن العبــاس أقــر

  .)3(» العباس 
ّــفــرد عليــه جنــم الــدين خــضر بــن حممد بــن علــي الــرازي بقولــه  : وأمــا الوجــه الثالــث « : ّ

فألن احلكم إمنا هو لألقرب ملا ذكرنا ، وال يلزم منه ما ألزمه جبهله وعناده وخروجـه عـن طريـق 
 مـن األبـوين ، والعبـاس عمـه مـن 6 ابـن عـم الرسـول 7ده ، ألن أمـري املـؤمنني عليـا احلق وانفرا

ّاألب ، وابــن العـــم مـــن األبـــوين مقـــدم يف اإلرث علـــى العـــم مـــن األب عنـــد االماميـــة مطلقـــا ، 
  ؟ بعد النيب حكم يا أبا جهل عوام الناس7فكيف يلزمهم أن يقولوا ليس لعلي 

__________________  
  .115 / 4االصابة ) 1(
  .271 / 2املصدر نفسه ) 2(
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وتفضيل اجلماعة املذكورين على العباس جمرد دعوى بال نص وال أساس ، وحتكم من الناصـيب 
  .)1(» األعور ذي التلبيس والوسواس 

  األخ أولى من العم  ـ 2
أخرج الطرباين يف الصغري من حديث « ) : اخلفا إزالة ( قال شاه ويل اهللا الدهلوي يف 

أيب هنـــد حيـــىي بـــن عبـــد اهللا بـــن حجـــر بـــن عبـــد اجلبـــار بـــن وائـــل بـــن حجـــر احلـــضرمي الكـــويف 
ّحدثنا عمي حممد بن جعفر بن عبد اجلبار قال : بالكوفة فقال  ّ:  

ّحــدثين ســعيد بــن عبــد اجلبــار عــن أبيــه عبــد اجلبــار عــن أمــه أم حيــىي عــن وائــل حــديثا 
ّيال يف قــصة وفـوده علــى النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم ، مث رجوعـه إىل وطنــه مث اعتزالـه النــاس طـو ّ

  :يف فتنة عثمان مث قدومه على معاوية ، فقال له معاوية 
  ؟ّفما منعك من نصرنا وقد اختذك عثمان ثقة وصهرا

  .إنك قاتلت رجال هو أحق بعثمان منك: قلت 
   !؟أنا أقرب إىل عثمان يف النسبوكيف يكون أحق بعثمان مين و: قال 

ّإن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــان آخــى بــني علــي وعثمــان ، فــاألخ أوىل مــن : قلــت  ّ
  .ابن العم ولست أقاتل املهاجرين

  ؟ولسنا مهاجرينأ: قال 
  .».  ..!؟ولسنا قد اعتزلنا كما مجيعاأ: قلت 

د آخــى بــني أمــري  كــان قــ6حيــث زعــم أن النــيب  ـ وعلــى ضــوء مــا ذكــر هــذا الــصحايب
 أوىل بعثمــان مــن 7مــن أن األخ أوىل مــن ابــن العــم فيكــون أمــري املــؤمنني  ـ املــؤمنني وعثمــان

 اختـار عليـا لالخـوة يـوم 6إن أمري املؤمنني أوىل بالنيب مـن عمـه العبـاس ، ألنـه : معاوية نقول 
  .عقد املؤاخاة كما يف األحاديث الكثرية

__________________  
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ٍ وأولوا األرحام بـعضهم أوىل ببـعض (قوله تعالى  ـ 3 ْ َْ ْ ِْ َ ُْ ُ ُ َ ِ َ ْ ُ َ(  
ّلقد متسك حممـد بـن عبـد اهللا بـن احلـسن ابـن االمـام احلـسن بـن علـي  :  بقولـه تعـاىل 8ّ

ٍ وأولــوا األرحــام بـعضهم أولــى بــبـعض ( ْ َْــ َِ ْ َْ ُْ َُ ُ ِ َ ْ  بــال 6 بعــد رســول اهللا 7  علــى إمامــة أمــري املــؤمنني)ُ
  :قال الرازي يف تفسري اآلية .  ..فصل

ّــمتــسك حممد بــن عبــد اهللا بــن احلــسن بــن احلــسن بــن علــي بــن أيب طالــب رضــي اهللا « 
ّعنهم ، يف كتابه اىل أيب جعفر املنصور ذه اآلية يف أن االمام بعـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 

ٍ وأولـوا األرحـام بـعضهم أولـى بـبـعض (لـه تعـاىل قو: ّوسلم هو علي بن أيب طالب ، فقال  ْ َْـ َِ ْ َْ ُْ َُ ُ ِ َ ْ ُ( 
يــدل علــى ثبــوت األولويــة ، ولــيس يف اآليــة شــيء معــني يف ثبــوت هــذه األولويــة فوجــب محلــه 

إن أبـا بكـر : ّعلى الكل إال ما خصه الدليل ، وحينئذ يندرج فيه االمامة ، وال جيـوز أن يقـال 
ّ أنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم أعطـاه سـورة بـراءة ليبلغهـا إىل القـوم كان من أويل األرحام ، ملا نقل ّ ّ

 وذلـك ، ّال يؤديهـا إال رجـل مـين :قـال  و، مث بعث عليا خلفه وأمر بأن يكون املبلغ هـو علـي
  .يدل على إن أبا بكر ما كان منه

كـان العبـاس أوىل  ـ ان صحت هذه الداللـة ـ واجلواب. فهذا وجه االستدالل ذه اآلية
االمامــة ، ألنــه كــان أقــرب إىل رســول اهللا مــن علــي ، وــذا الوجــه أجــاب أبــو جعفــر املنــصور ب

  .)1(» عنه 
ّوعلـــى أهـــل الـــسنة التـــسليم ـــذا االســـتدالل ، ألـــم يـــدعون التمـــسك بأهـــل  : أقـــول

يف حـديث الثقلـني وغـريه هـو األعـم » أهـل البيـت « البيت ومتـابعتهم ، قـائلني بـأن املـراد مـن 
وكـالم ) الـصواقع ( ة االثين عشر وأبنائهم ، كمـا يظهـر صـرحيا مـن كـالم الكـابلي يف من األئم

  يف الباب الرابع ، وجواب حديث الثقلني وغريمها) الدهلوي ( 
__________________  
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علـيهم االعـراض عـن هـذا االسـتدالل ، بـل جيـب  ـ واحلـال هـذه ـ من املقامات ، فال جيـوز هلـم
  .اجلواب عما ذكره الرازي يف إبطاله

ّهذا ، وقد ذكـر أبـو العبـاس املـربد وابـن األثـري وابـن خلـدون نـص كتـاب حممـد ابـن عبـد 
  .)الغدير (  وقد ذكرنامها يف جملد حديث )1(.  ..اهللا املذكور وكتاب أيب جعفر املنصور إليه

  أولوية علي على لسان العباس  ـ 4
 6قائلني خبالفة أمري املؤمنني ، فإنه الذي قال له بعد وفاة النـيب لقد كان العباس من ال

  هـو األوىل ـا مـن نفـسه وغــريه7 وهـذا صـريح يف اعتقـاده بـأن عليـا .»أمـدد يـدك أبايعـك « 
...  

ّوكالم العباس هذا يف غاية الشهرة ، بل ذكـره مجاعـة مـن متكلمـي أهـل الـسنة يف مقـام 
ّل بن روزان يف رد العالمة قال الفض.  ..الرد على االمامية مذهب أهل السنة واجلماعـة « : ّ

أن االمام باحلق بعد رسول اهللا أبو بكـر الـصديق ، وعنـد الـشيعة علـي املرتـضى كـرم اهللا وجهـه 
إن طريـــق ثبــوت االمامـــة إمـــا الـــنص أو : األول  :ودليـــل أهــل الـــسنة وجهـــان . ورضــي اهللا عنـــه

ّجد ملا ذكرنا وملا سنذكر ونفصل بعد هذا ان شاء اهللا تعـاىل ّاإلمجاع بالبيعة ، أما النص فلم يو
  .، أما اإلمجاع فلم يوجد يف غري أيب بكر اتفاقا من األمة

إن اإلمجاع منعقد علـى حقيـة إمامـة أحـد الثالثـة أيب بكـر وعبـاس وعلـي : الوجه الثاين 
ع علــي معاويــة ، ألن ، مث إمــا مل ينازعــا أبــا بكــر ، ولــو مل يكــن علــى احلــق لنازعــاه كمــا نــاز

العادة تقـضي باملنازعـة يف مثـل ذلـك ، وألن تـرك املنازعـة مـع اإلمكـان خمـل بالعـصمة ، إذ هـو 
  معصية كبرية يوجب انثالم العصمة وأنتم توجبوا يف االمام

__________________  
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  .وجتعلوا شرطا لصحة إمامته
  .ّال نسلم اإلمكان أي إمكان منازعتهما أبا بكر: فان قيل 

ّقـــد ذهبـــتم وســـلمتم أن عليـــا كـــان أشـــجع النـــاس مـــن أيب بكـــر وأصـــلب منـــه يف : قلنـــا 
ال ّالــدين ، وأكثــر منــه قبيلــة وأعوانــا وأشــرف منــه نــسبا وأمت منــه حــسبا ، والــنص الــذي تدعونــه 

شــك أنــه كــان مبــرأى مــن النــاس ومبــسمع مــنهم ، واألنــصار مل يكونــوا يرجحــون أبــا بكــر علــى 
ّعلي ، والنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ذكـر يف آخـر عمـره علـى املنـرب وقـال  إن األنـصار كرشـي : ّ

وعيبيت وهم كانوا اجلند الغالـب والعـسكر ، وكـان ينبغـي أن النـيب أوصـى األنـصار بإمـداد علـي 
  .اخلالفة ، وأن حياربوا من خيالف نصه يف خالفة علييف أمر 

 مـع كومـا سـبطي 8زوجتـه ، واحلـسن واحلـسني  ـ ّمـع علـو منـصبها ـ 3مث إن فاطمـة 
ّرسول اهللا ولداه ، والعباس مع علو منصبه عمـه ومعـه ، فإنـه روي أنـه قـال لعلـي  أمـدد يـدك : ّ

ال خيتلــف فيــك اثنــان ، والــزبري مــع أبايعــك حــىت يقــول النــاس بــايع عــم رســول اهللا ابــن عمــه فــ
  .».  ..شجاعته كان معه

وممـــن ذكـــر ذلـــك يف إثبـــات إمامـــة أيب بكـــر والـــرد علـــى االماميـــة القاضـــي ناصـــر الـــدين 
  .ومشس الدين االصفهاين يف شرحه) طوالع األنوار ( البيضاوي يف 

:  لـه وكـان العبـاس بـن عبـد املطلـب لقـي علـي بـن أيب طالـب فقـال«  :قال ابن قتيبة و
ّإن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يقـبض فاسـأله ، فـإن كـان األمـر لنـا بينـه وان كـان لغرينـا أوصـى  ّ ّ

أبـسط يـدك أبايعـك فيقـال  :بنا خريا ، فلما قبض رسول اهللا قال العباس لعلي بـن أيب طالـب 
كـان ّعم رسول اهللا بـايع ابـن عمـر رسـول اهللا ويبايعـك أهـل بيتـك ، وإن كـان هـذا األمـر إذا : 

 وقـد كـان العبـاس لقـي أبـا بكـر فقـال ؟ومن يطلب هذا األمـر غرينـا: مل يؤخر ، فقال له علي 
. ال: فلقي العباس عمر فقال له مثله فقال عمر . ال : فقال ؟هل أوصاك رسول اهللا بشيء: 

  .)1(» أبسط يدك أبايعك ويبايعك أهل بيتك  :فعند ذلك قال العباس لعلي 
__________________  
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  ّاعتذار العباس عن قبول وصية النبي  ـ 5
 عـــن أيب 2عـــن أيب محـــزة الثمـــايل « ) : ّمـــودة القـــرىب ( روى الـــسيد علـــي اهلمـــداين يف 

ّملــا مــرض رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مرضــه الــذي  : قــال :جعفــر البــاقر عــن آبائــه  ّ ّ
عبــــاس يــــذب عنــــه ، والبيــــت غــــاص باملهــــاجرين قــــبض فيــــه ، كــــان رأســــه يف حجــــر علــــي ، وال

 فخنـق عليـا العــربة ومـا اســتطاع أن ؟يــا عـم أتقبـل وصــييت وتنجـز عــدايت : 7واألنـصار ، فقـال 
ّفقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه . بــأيب أنــت وأمــي نعــم: جييبــه ، فأعادهــا عليــه ، فقــال علــي 

  .أنت أخي ووصيي ووزيري وخليفيت: ّوسلم 
 هلــم ســيف رســول اهللا ذا الفقــار ، فجــاء بــه بــالل فوضــع بــني يــدي يــا بــالل: مث قــال 

يـا : ّيا بـالل هلـم مغفـر رسـول اهللا ذا النجـدين فجـاء بـه فوضـعه ، مث قـال : رسول اهللا مث قال 
يــا بــالل هلــم فــرس رســول اهللا  :بــالل هلــم درع رســول اهللا ذات الفــصول فجــاء ــا ، مث قــال 

:  هلــم ناقــة رســول اهللا العــضباء فجــاء ــا فأوثقهــا ، مث قــال :املرجتـز فــأتى بــه فأوثقــه ، مث قــال 
يا بالل هلم قضيب رسـول : يا بالل هلم بردة رسول اهللا السحاب فجاء ا فوضعها مث قال 

فلـــم يـــزل يـــدعو بـــشيء بعـــد شـــيء حـــىت العـــصابة الـــيت كـــان  .اهللا املمـــشوق فجـــاء بـــه فوضـــعه
  :  اىل علي ، مث قال يعصب ا بطنه يف احلرب ، مث نزع اخلامت فدفعه

يــا علــي اذهــب ــا أمجــع فاســتودعها بيتــك بــشهادة املهــاجرين واألنــصار ، لــيس ألحــد 
  .»أن ينازعك فيها بعدي ، فانطلق أمري املؤمنني حىت وضعها يف منزله مث رجع 

 كـــــان بــــصدد اإلعـــــالن عــــن عـــــدم 6مـــــن هــــذا احلــــديث يعلـــــم أن رســــول اهللا : أقــــول 
  فسأله أوال عن قبولاستحقاق العباس اخلالفة ، 
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ّالوصية ، فلما علم العباس عـدم اسـتحقاقه اعتـذر عـن ذلـك ، مث إن النـيب جعـل عليـا وصـيه ، 
ونص على أنه وزيره وخليفته من بعده ، وهذا الـنص اجللـي واحملفـوف بـالقرائن القطعيـة ال يـدع 

  .جماال ألن يتوهم أحد خالفة العباس أبدا

  حديث يوم الدار ـ 6
ّ حديث يوم الـدار ، حيـث نـص فيـه 6 وارث النيب 7على أن أمري املؤمنني ومن األدلة 

مل ورثـت ابـن عمـك دون :  يف جـواب مـن سـأله 7على ذلك بصراحة ، وقد استدل بـه علـي 
إن رجـــال قـــال  :يف كتـــاب اخلـــصائص عـــن ربيعـــة بـــن ناجـــد « قـــال ويل اهللا الـــدهلوي  ؟عمـــك

: مجـع رسـول اهللا ـ أو قـال :  قـال ؟مـكمل ورثـت ابـن عمـك دون ع : 2لعلـي بـن أيب طالـب 
ّ ـ بــين عبــد املطلــب فــصنع هلــم مــدا مــن طعــام ، فــأكلوا حــىت شــبعوا وبقــي 6دعــا رســول اهللا 

الطعام كما هو كـأن مل ميـس ، مث دعـا بغمـرة فـشربوا حـىت رووا وبقـي الـشراب كـأن مل ميـس ومل 
النـاس عامـة ، وقـد رأيـتم يا بين عبـد املطلـب ، إين بعثـت إلـيكم خاصـة وإىل : يشرب ، فقال 

 فلـم يقـم إليــه ؟ّمـن هـذه اآليـة مـا رأيـتم ، وأيكـم يبـايعين علـى أن يكـون أخـي وصـاحيب ووارثـي
اجلس ، مث قال ثالث مرات كل ذلك :  قال .]سنا [ أحد ، فقمت إليه وكنت أصغر القوم 

 ورثـت ابـن مث قـال فبـذلك. اجلس ، حىت كان يف الثالثة ضرب بيـده علـي: أقوم إليه ، فيقول 
  .»عمي دون عمي 

  اإلجماع على عدم خالفة العباس  ـ 7
لقد قام اإلمجاع احملقـق مـن الـشيعة وغـريهم علـى عـدم خالفـة العبـاس ، فاحتمـال كونـه 

  .أوىل ا من علي واضح البطالن
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  الخالفة في المهاجرين  ـ 8
ح أن العبـاس لـيس إن من لوازم اخلالفة كون اخلليفة من املهاجرين األولني ، ومن الواض

« : قال احلافظ ابن حجـر برتمجتـه .  ..من املهاجرين األولني ، بل إنه هاجر قبل الفتح بقليل
وكان إليه يف اجلاهلية السقاية والعمارة وحضر بيعة العقبة مع األنـصار قبـل أن يـسلم ، وشـهد 

 فرجـع اىل مكـة بدرا مع املشركني فأسر ، فافتدى نفسه وافتدى ابن أخيه عقيل بن أيب طالـب
ّإنــــه أســــلم وكــــتم مــــن قومــــه ذلــــك ، وصــــار يكتــــب إىل النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم : فيقــــال  ّ

  .)1(» باألخبار ، مث هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح وثبت يوم حنني 
ّوأما أن كون اخلليفة من املهاجرين األولني فهو أمر مسلم ، وقد صـرح بـه شـاه ويل اهللا 

  .)إزالة اخلفا ( يف 

  ّلزوم كون الخليفة ممن بايع تحت الشجرة ـ 9
وقــد ذكــر شــاه ويل اهللا الــدهلوي كــذلك لــزوم كــون اخلليفــة ممــن حــضر غــزوة احلديبيــة ، 
وممن حضر نزول سورة النور ، وممـن شـهد املـشاهد العظيمـة كغـزوة بـدر وغريهـا ، وقـد اسـتفاد 

  . ..هذه الشروط من األدلة من القرآن والسنة
 ـ أن العبـاس مل يـشهد بـدرا وغريهـا ممـا ذكـر ، ألنـه هـاجر قبـل الفـتح بقليـلومن املعلوم 

 وفـتح مكـة يف )2(وقد وقعت غزوة بدر يف الـسنة الثانيـة مـن اهلجـرة ـ  كما تقدم عن ابن حجر
  .ّالسنة الثامنة ، بل تقدم أن العباس من أسارى بدر

__________________  
  .271 / 2االصابة ) 1(
  .365 / 1 تاريخ اخلميس) 2(
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وأمـا عـدم شـهوده غـزوة احلديبيـة فـألن هـذه الغـزوة وقعـت فيمـا وقـع يف الـسنة الـسادسة 
  .)1(من اهلجرة 

وأمــا عــدم كونــه ممــن حــضر نــزول ســورة النــور فــألن هــذه الــسورة فيمــا زعــم أهــل الــسنة 
  .)2(نزلت يف قصة إفك عائشة ، وهذه القصة من وقائع السنة اخلامسة 

  فة للطلقاءال تجوز الخال ـ 10
  .إن اخلالفة ال تكون للطلقاء ، وال ريب يف أن العباس من الطلقاء

قال عبـد الـرمحن األشـعري فقيـه الـشام أليب ) إزالة اخلفا ( أما األمر األول فقد جاء يف 
  : اخلالفة شورى بني املسلمني 7هريرة وأيب الدرداء يف سعيهما ألن جيعل علي 

 !. تـدعوان عليـا أن جيعلهـا شـورى! مـا جئتمـا بـهكيف جاز عليكمـا: عجبا منكما « 
وقد علمتما أنه قد بايعه املهاجرون واألنصار وأهل احلجاز والعـراق ، وأن مـن رضـيه خـري ممـن 

   !ّكرهه ومن بايعه خري ممن مل يبايعه
ّوأي مدخل ملعاوية يف الشورى وهو من الطلقاء الذين ال جيوز هلم اخلالفة ، وهو وأبوه 

  .» فندما على مسريمها وتابا بني يديه ، أخرجه أبو عمرو يف االستيعاب !رؤس األحزاب
فقد علم من عبارة احلافظ العـسقالين الـسالفة الـذكر ، وقـال الـديار : وأما األمر الثاين 

ومـن مجلـة : أقـول «  :بكري يف ذكر غزوة بدر بعد ذكر أمساء أسـارى بـدر عـن ابـن إسـحاق 
  .)3(» لب ومل يذكر فيما ذكره عباس بن عبد املط: أسارى بدر 

__________________  
  .16 / 2املصدر ) 1(
  .475 / 1املصدر ) 2(
  .406 / 1تاريخ اخلميس ) 3(
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  : أقول
يف نفـس الوقـت الـذي يعـد مـن ) داللة حديث النـور ( وهذا الفصل من البحث حول 

هـذه املـزاعم ) ي الـدهلو( ، ويفنـد مـزاعم ) حديث النـور ( الفصول األساسية يف حبوث قسم 
  .كغريها من األباطيل من بعض من تقدمه كالكابلي وابن روزان وأمثاهلما ـ اليت أخذها

يبطــل هــذا الفــصل شــبهة يف بــاب االمامــة قــد أثارهــا بعــض .  ..يف نفــس هــذا الوقــت
ّاملنتـــسبني إىل العلـــم ، تزلفـــا إىل حكـــام بـــين العبـــاس ، باالضـــافة إىل جعـــل املناقـــب والفـــضائل  ّ

وتـبعهم علـى ذلـك بعـض  . ..فباعوا آخرم بدنيا غـريهم.  ..ختلفة للعباس وأبنائه وأحفادهامل
  . ..الكتاب والشعراء

َ يريدون ليطفؤا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره اْلكافرون ( َُ ِ َِِ َِ ْ ُ ُ ََُ َ ْ َِ ِ ِِ ُ ُ ِ ُِ ِ ْ َِ ُ ْ ُ(.  
ــــدهلوي (و  ــــشبثون بكــــل حــــشيش يف)  ال ــــذين يت ــــة أهــــل احلــــق ، إمنــــا ّوأمثالــــه ال  مقابل

فــإم يعلمــون  . ..ّوإال.  ..يــذكرون هــذه الــشبهة لغــرض الوقــوف أمــام احلــق بغــضا لــه وعنــادا
  .ببطالا أحسن من غريهم

والتـــشبث ـــا باطـــل بإمجـــاعهم .  ..إـــا شـــبهة مـــردودة بإمجـــاع املـــسلمني: وباختـــصار 
  .واهللا العاصم.  ..كذلك

* * *  
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  وية الحسنين وجوه تفنيد النقض بأول

  باإلمامة من علي بعد النبي 
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  : قوله
ولو قيل إن العباس إمنا حرم منها لعدم نيله شيئا من نور عبد املطلب ، النتقاله منـه « 

  .»إىل عبد اهللا وأيب طالب دون غريمها من أبنائه 
  : أقول

العجــب صـريح هــذا الكـالم أن األقربيــة يف النــسب أمـر آخــر وراء االشـرتاك يف النــور ، ف
   !؟أنه مع علمه ذا املعىن كيف جعل مورد البحث فيما سبق القرب يف النسب فحسب

  : قوله
إن كانــت االماميــة منوطــة بــشدة النــور وكثرتــه ، فــإن احلــسنني أوىل وأقــدم مــن : قلنــا « 

ّعلي باالمامة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، الجتماع نوري عبد اهللا وأيب ّ  
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  .ما مل ينتقل إىل علي سوى نور أبيه أيب طالبطالب فيهما ، بين
ّكمـــا أن مـــن املعلـــوم أن نـــور النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أقـــوى مـــن نـــور علـــي ، ومهـــا  ّ

  .»جمتمعان يف احلسنني 
  : أقول

  :هذا النقض مردود بوجوه 

  األفضلية مدار االمامة ـ 1
 ، فهـو 7 املـؤمنني إن مدار االمامة هي االفضلية وحديث النور يدل علـى أفـضلية أمـري

  . بال كالم6االمام بعد رسول اهللا 

  لم ينتقل إلى الحسنين نور النبي  ـ 2
ملا كان نور احلسنني 

ّ
 ، فمـن الواضـح أنـه مل ينتقـل إليهمـا مجيـع نـوره 6 من نور النـيب 8

 مـن النـور وبطـالن الـالزم مـن القطعيـات ، وحينئـذ ال يكـون نورمهـا أقـوى مـن 6ّوإال لزم خلـوه 
  .7علي نور 

  ّفي كل منهما ربع أصل النور ـ 3
ولو سلمنا انتقال مجيع النور من النيب إليهما كان ذلك مبعىن انقـسامه إليهمـا ، فيكـون 

  يف كل منهما نور النيب وربع أصل النور أو يزيد احلسن على أخيه
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نــور ، فــال قلــيال ، لكــن النــور املنتقــل إىل أمــري املــؤمنني يــساوي نــور النــيب ، فهــو نــصف أصــل ال
  !؟يساوي نور كل واحد منهما نور علي فكيف يكون أقوى

  من كان نوره أقوى فهو األفضل  ـ 4
أن من كان أفضل كان نوره أقوى ، وهذا يستلزم األفضلية ، ) الدهلوي ( ظاهر عبارة 

فإذا كان نور احلسنني أقوى من نور والدمها لزم أن يكونا أفـضل منـه ، والـالزم باطـل باإلمجـاع 
  .واألخبار ، فامللزوم مثله

  استلزام كون نور فاطمة أقوى من نور علي  ـ 5
 أقــوى مــن نــوره 3لــو كــان نــور احلــسنني أقــوى مــن نــور أمــري املــؤمنني كــان نــور فاطمــة 

باألولوية ، إذ بواسطتها انتقل نور النيب إليهما ، فكـان ينبغـي إلـزام االماميـة بأولويتهـا باالمامـة 
  .هما اقبل اإللزام بأولويت
  .فقد الذكورة مينع إمامتها فلم أذكر ذلك: فإن قال 

فلمــا مل متنــع مفــضولية احلــسنني الثابتــة باإلمجــاع مــن الفــريقني عــن دعــوى : فإنــا نقــول 
  !؟أولويتهما باالمامة

  علي أفضل الخالئق بعد النبي  ـ 6
ســـبب  كـــان 6ّلقـــد علـــم مـــن األدلـــة املـــذكورة يف غـــضون الكتـــاب أن تقـــدم نـــور النـــيب 

ا كــان نــور أمــري املــؤمنني  أفــضليته مــن مجيــع األنبيــاء واملرســلني واخلالئــق أمجعــني ، ومل
ـ ّـ

 متحــدا 7
   كان هذا االحتاد واالقرتاب سببا ألفضليته من مجيع من ذكر كذلك ، فهو6مع نور النيب 
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  .افضل من احلسنني ، فكون نورمها أقوى من نوره حمال

  خلق علي من النور اإللهي  ـ 7
إثبات خلق احلسنني من نور النيب ، فلما ذا ينكر خلق علـي مـن ) الدهلوي ( أراد إن 

ّ بـــل إن خلقهمـــا مـــن نـــوره دليـــل بـــاهر علـــى خلـــق علـــي مـــن النـــور اإلهلـــي ، وإال لـــزم !؟النـــور
  .تفضيلهما عليه وهو خالف ما أمجع عليه املسلمون

  .مامية ليلزم به اال6إنه ذكر خلق احلسنني من نور النيب : ولو قيل 
فكــان عليــه حينئــذ ذكــر روايــة مــن طــرقهم متــضمنة هلــذا املعــىن حبيــث يتفــرع علــى : قلنــا 

 ـ ذلــك تــوهم كــون نورمهــا أقــوى مــن نــوره ، واحلــال إن روايــات االماميــة الــواردة يف هــذا الــشأن
 ، وأنه مل يكن 7تدل بصراحة على أفضلية أمري املؤمنني  ـ ّواليت تقدم يف الكتاب ذكر بعضها

  .مها أقوى من نوره أبدانور

   ؟ما المراد من كثرة النور ـ 8
إن كــان املــراد مــن كثــرة النــور زيادتــه يف الكــم والكيــف فــإن هــذا عــني القــوة والــشدة وال 

 نورا واحدا وهـو النـور العلـوي ويف احلـسنني 7وجه للتفريق بينهما ، وإن كان املراد أن يف علي 
ور العلــوي ، فإنــه وإن كــان هــذان النــوران أقــل مــن النــور نــورين أحــدمها النــور النبــوي واآلخــر النــ

العلـــوي كمــــا وكيفــــا لكــــن هــــذا لــــيس كثــــرة يف احلقيقــــة ، وال جيعــــل عاقــــل هــــذه الكثــــرة مالكــــا 
ّلألفضلية واألولوية باالمامة ، ألا كثرة اعتبارية مثل كثرة األجزاء بالنسبة إىل الكل ّ.  

  لزوم كون نورهما أكثر من نور النبي  ـ 9
   أكثر من8ّنه لو صح هذا التوهم لزم أن يكون نور احلسنني إ
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إمــا كانــا جيمعــان بــني النــور ) الــدهلوي ( بنــاء علــى مــا ذكــر  ـ  ، إذ قــد يقــال6نــور النــيب 
النبــوي والنــور العلــوي ، فيكــون نورمهــا أكثــر مــن النــور النبــوي ، ألنــه ملــا انقــسم النــور إىل النــيب 

 ، لكن نور علي قد انتقـل إىل احلـسنني كـذلك 7 نور علي  نصيب من6وعلي مل يكن للنيب 
، فيكون نورمها أكثر من النور النبوي ، وال يقول بذلك أحد من أهل اإلسالم وإن كـان يلتـزم 

  .البطال دليل أهل احلق الكرام) الدهلوي ( به 

   ؟ما الدليل على جمع الحسنين بين النورين ـ 10
 إن كـان الـدليل ؟سنني بني النور النبـوي والنـور العلـويإنه ما الدليل الدال على مجع احل

حتقيقيا فريد عليه أنه وبعض أسالفه كذبوا حديث النور ، وإن كان الدليل إلزاميـا فـال ريـب يف 
 ، فـال يكـون نـور كـل 7داللة أخبار االمامية على أن نورمها كان أنقص من نـور أمـري املـؤمنني 

  .ن يكون أكثر منهواحد منهما مساويا لنوره فضال عن أ
بــل إن أحاديــث أهــل الــسنة تـــدل أيــضا علــى أنــه أفـــضل منهمــا ، ومــن ذلــك حـــديث 

  .ّاألشباح اخلمسة املذكور يف حمله من الكتاب
  . ..فيما نقول ويقولون.  ..فلينظر أهل العلم ولينصف املنصفون

ننقلـه وحنن  . ..ّبالوضع ويدعون اإلمجاع منهم على ذلك) حديث النور ( إم يرمون 
  . ..عن أهم كتبهم وبرواية مشاهري أئمتهم

  . ..مث يضعون حديثا يف مقابلته
  . ..وحنن نثبت باألدلة القاطعة وضعه

وقـد ذكرنـا مجلـة مـن وجـوه .  .. بـال فـصل7مث ينكرون داللته على إمامـة أمـري املـؤمنني 
  . ..داللته على املطلوب

  . ..ّوهناها مبا ال مزيد عليهوقد أ.  ..مث يرومون نقض داللته ببعض التمويهات
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  . ..!؟فلما ذا هذا التمادي يف الباطل واإلصرار على الضاللة
  . ..!؟وملا ذا هذا السعي يف كتمان احلق واليقني

  . ..فلينظر أهل العلم فيما نقوله ويقولون ، ولينصف املنصفون
ّواحلمد هللا على ما مزقنا مشل الباطل كل ممزق ، وفرقنا مجاع اإلمث ّ كل مفـرق ، وقـصمنا ّّ

ظهــور املبطلــني ، وفــصمنا عــرى تــشكيكات املــدغلني ، وأتربنــا جمــادالت املعانــدين ، فامنحــت 
ّمراســـم مموهـــام وتـــسويالم بنقوشـــها ، وأصـــبحت بيـــوت تلفيقـــام خاويـــة علـــى عروشـــها ، 

هللا علـــى ّاحلمــد هللا رب العــاملني وصــلى اهللا علــى حممــد وآلــه الطــاهرين ، ولعنــة ا: وحنــن نقــول 
  .أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين

* * *  
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) حديث النـور ( إن التتبع يف األسانيد ومصادر احلديث وكتب الفضائل يفيد أن رواة 
بألفاظـــه املختلفـــة مـــن مـــشاهري األئمـــة واحلفـــاظ وأعـــالم الرجـــال واحملـــدثني ، أكثـــر مـــن العـــدد 

ّ، لكــــن الــــسيد مؤلــــف العبقــــات قــــدس اهللا روحــــه مل يكــــن بــــصدد املـــذكور يف الكتــــاب بكثــــري  ّ
استقــصائهم وذكــر مجــيعهم ، فرأينــا أن نلحــق بتلــك القائمــة بعــض األمســاء األخــرى الــيت وقفنــا 
عليها يف خالل العمل يف الكتاب ومراجعة املصادر إمتامـا للفائـدة ، ونـرتك اـال أمـام القـارئ 

  .واهللا املوفق.  ..ى ذلكاملتتبع ليقوم بدوره باالستدراك عل

1   

  سليمان األعمش 
 وتظهــر روايتــه للحــديث مــن ســند .)147(ســليمان بــن مهــران األعمــش املتــوىف ســنة 

د بـــن الطيـــب اجلـــاليب الواســـطي املعـــروف بـــابن  ّـــروايـــة احلـــافظ الفقيـــه أيب احلـــسن علـــي بـــن حمم
  .املغازيل املتقدمة يف الكتاب
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  .)1( ذكر احلافظ ابن القيسراين من رجال الصحيحني كما»  األعمش «و 
  .)3( ووثقه غريه ووصفوه باحلفظ واالمامة وغري ذلك )2(وذكره ابن حبان يف الثقات 

2   

  فضيل بن عياض 
وقيـل غــري ذلـك وهــو مــن ) 187(فـضيل بــن عيـاض بــن مـسعود اخلراســاين املتـوىف ســنة 

  .)زوائد املسند ( رجال حديث النور يف 
نـه الثـوري وهـو مـن شـيوخه وابـن عيينـة وهـو مـن أقرانـه روى ع»  فضيل بن عيـاض «و 

ّوثقــه ابــن عيينــة والعجلــي والنــسائي . وابــن املبــارك والقطــان وابــن مهــدي وعبــد الــرزاق وآخــرون
  .)4(صدوق : والدار قطين وقال أبو حامت 

3   

  ّمحمد بن المثنى 
 رواه عنــه أبــو )214(ّــحممد بــن عبــد اهللا بــن املثــىن بــن عبــد اهللا األنــصاري املتــوىف ســنة 

  .ّحامت الرازي كما تقدم يف الكتاب
__________________  

  .180 ـ 179 / 1اجلمع بني رجال الصحيحني ) 1(
  .158 / 2: الثقات ) 2(
  .67طبقات احلفاظ . 154 / 1 تذكرة احلفاظ 222،  / 4راجع ذيب التهذيب ) 3(
  . باختصار8 / 294ذيب التهذيب ) 4(
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روى عنه البخاري وأبو بكـر بـن أيب شـيبة وحيـىي بـن » اهللا بن املثىن ّ حممد بن عبد «و 
مل أر : صــدوق وقــال مــرة : ثقــة ، وقــال أبــو حــامت : عــن ابــن معــني . معــني وابــن منــري وآخــرون

ّـمن األئمة إال ثالثة أمحد بـن حنبـل وسـليمان بـن داود اهلـامشي وحممد ابـن عبـد اهللا االنـصاري  ّ
  .)1(ت ، وذكره ابن حبان يف الثقا

4   

  أحمد بن المقدام 
رواه عــن الفــضيل ) 253(أمحــد بــن املقــدام بــن ســليمان العجلــي البــصري املتــوىف ســنة 

  .بن عياض
أخـرج عنـه البخـاري والرتمـذي والنـسائي وابـن ماجـة وأبـو زرعـة »  أمحد بن املقـدام «و 

قــة ، وذكــره ث: وقــال صــاحل جــزرة . ّصــاحل احلــديث حملــه الــصدق: وأبــو حــامت ، قــال أبــو حــامت 
  .)2(ابن حبان يف الثقات 

5   

  أبو علي البردعي 
ــــة ) 340(أبــــو علــــي احلــــسني بــــن صــــفوان الربدعــــي املتــــوىف ســــنة  الواقــــع يف طريــــق رواي

  .)3(احلافظني الكنجي وابن عساكر 
__________________  

  . باختصار9 / 274ذيب التهذيب ) 1(
  . باختصار1 / 81ذيب التهذيب ) 2(
  .135 / 1وانظر ترمجة االمام علي بن أيب طالب البن عساكر . دم يف الكتابكما تق) 3(
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أبـــو علـــي احلـــسني ابـــن « : قـــال احلـــافظ الـــذهيب يف ذكـــر مـــن مـــات يف الـــسنة املـــذكورة 
  .)1(» صفوان الربدعي ، صاحب أيب بكر بن أيب الدنيا ، يف شعبان 

عـــن أيب بكـــر ابـــن أيب احلـــسني بـــن صـــفوان روى « : وقــال احلـــافظ اخلطيـــب البغـــدادي 
  .)2(» ّوحدثنا عنه احلسني بن بشران وكان صدوقا . الدنيا مصنفاته

6   

  أبو بكر النصيبي 
وهــو يف طريــق روايــة ) 359(أمحـد بــن يوســف بـن خــالد أبــو بكـر النــصييب املتــوىف سـنة 

  .النطنزي صاحب اخلصائص العلوية كما تقدم يف الكتاب
: أيب نعيم ومساعه صحيح ، قال احلافظ الـذهيب شيخ احلافظ »  أبو بكر النصييب «و 

» كــان عاريــا مــن العلــم ومساعــه صــحيح ، روى عــن احلــارث بــن أيب أســامة ومتتــام وطائفــة « 
)3(.  

7   

  أبو علي العطشي 
ــأبــو علــي حممد بــن أمحــد بــن حيــىي البــزاز العطــشي املتــوىف ســنة  الواقــع يف طريــق ) 374(ّ

  .)4(رواية احلافظني الكنجي وابن عساكر 
__________________  

  .253 / 2العرب ) 1(
  . ملخصا54 / 8تاريخ بغداد ) 2(
  .313 / 2العرب ) 3(
  .135 / 1كما تقدم يف الكتاب ، وانظر ترمجة االمام علي بن أيب طالب البن عساكر ) 4(
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د اجلــــوهري»  العطـــشي «و  وقـــد أثــــىن عليـــه مرتمجــــوه قــــال .  ..ّــــشــــيخ احلـــافظ أيب حمم
شـيخ . ّ أبو علي حممد بن أمحد بن حيىي بن عبد اهللا بن إمساعيل البـزاز العطـشي«: السمعاين 

ّمسع حممد الفريايب وأبا يعلي املوصلي وحممد بـن صـاحل بـن ذريـح ، . ثقة مأمون من اهل بغداد ّ
  .)1(» روى عنه احلسن بن علي اجلوهري 

8   

  أبو الحسن الفارسي 
، وهــو يف ) 392(ي الـوراق املتـوىف سـنة أمحـد بـن الفـرج بــن منـصور أبـو احلـسن الفارســ

ّسند رواية احلافظ الكنجـي حـديث أيب عقـال عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، كمـا تقـدم يف  ّ
  .موضعه يف الكتاب

كان ثقـة «  :قال اخلطيب . ّترجم له اخلطيب وغريه وثقوه»  أبو احلسن الفارسي «و 
  .)2(» كثري الكتب 

9   

  أبو الحسين المعدل 
وهـو مـن ) 415(ّحلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران املعـدل املتـوىف سـنة أبو ا

  .رواة هذا احلديث ، كما يف سند رواية احلافظني الكنجي وابن عساكر
  شيخ احلافظ أيب بكر اخلطيب البغدادي ، وقد وثقه»  أبو احلسني املعدل «و 

__________________  
  .باختصار ـ العطشي ـ األنساب) 1(
  .342 / 4تاريخ بغداد ) 2(
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كـان صـدوقا ثبتـا تـام : قـال اخلطيـب .  ..أبو احلـسني بـن بـشران« : هو وغريه ، قال الذهيب 
  .)1(» كتبنا عنه .  وتويف يف شعبان.)328(املروءة ظاهر الديانة ، ولد يف شعبان سنة 

10   

  ّأبو محمد الجوهري 
، وهو يف سـند روايـة احلـافظني ) 454(ّاحلسن بن علي أبو حممد اجلوهري املتوىف سنة 

  .الكنجي وابن عساكر
ّمن مشايخ احلافظ اخلطيب البغدادي ، وقد وثقه هو وغـريه » ّ أبو حممد اجلوهري «و 

  .)2(» كتبنا عنه وكان ثقة أمينا كثري السماع « : ، قال اخلطيب 

11  

  أبو غالب النحوي 
) 462(بن بـشران املتـوىف سـنة ّأبو غالب حممد بن أمحد بـن سـهل النحـوي املعـروف بـا
  .وهو من رواة احلديث ، كما يف سند رواية احلافظ ابن املغازيل

مـن مـشايخ احلـافظ ابـن املغـازيل ومـن األئمـة وأعـالم احلنفيـة »  أبو غالب النحـوي «و 
» صــاحب اللغـــة «  بــــ ّ، وقــد تــضلع يف النحـــو واللغــة حـــىت اشــتهر بــالنحوي ، وصـــفه الــذهيب

  : وقال اليافعي )3(»  بالعراق أعلم منه باللغة مل يكن« : وقال 
__________________  

  .120 / 3العرب ) 1(
  . وغريه1128وانظر تذكرة احلفاظ . 393 / 7تاريخ بغداد ) 2(
  .462العرب حوادث سنة ) 3(
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  .)1(» .  ..االمام اللغوي« 

12   

  أبو الحسن الواحدي 
وقد وقـع يف طريـق روايـة صـدر ) 486(ة أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي املتوىف سن

  .الدين احلمويين كما يف الكتاب
كــــان أســــتاذ عــــصره يف علــــم النحــــو والتفــــسري ، ورزق « : قــــال ابــــن خلكــــان برتمجتــــه 

  .)2(» .  ..السعادة يف تصانيفه ، وأمجع الناس على حسنها ، وذكرها املدرسون يف دروسهم

13   

  أبو علي الحداد
رواه عنـه أبـو الفـتح النطنـزي ) 515( بـن احلـسن املتـوىف سـنة أبو علي احلسن بـن أمحـد

  . ..عن احلافظ أيب نعيم
أبو علي احلداد احلسن بـن أمحـد بـن احلـسن االصـبهاين املقـرئ « : قال احلافظ الذهيب 

ّاــود مــسند الوقـــت ، تــويف يف ذي احلجــة عـــن ســت وتـــسعني ســنة ، وكــان مـــع علــو أســـناده  ّ
  .)3(» ل الكثري عن أيب نعيم وكان خريا صاحلا ثقة أوسع أهل وقته رواية ، مح

__________________  
  .مرآة اجلنان حوادث السنة املذكورة) 1(
  .464 / 2وفيات األعيان ) 2(
  .34 / 4العرب ) 3(
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14   

  أبو القاسم الشروطي 
ـــة اهللا بـــن عبـــد اهللا الواســـطي الـــشروطي املتـــوىف ســـنة  رواه عنـــه ) 528(أبـــو القاســـم هب

  .)1(.  .. ابن عساكر عن اخلطيباحلافظ
أبـــو القاســـم هبـــة اهللا بـــن عبـــد اهللا بـــن أمحـــد الواســـطي « : ذكـــره احلـــافظ الـــذهيب بقولـــه 

  .)2(» روى عن اخلطيب وأيب املسلمة وتويف يف ذي احلجة . الشروطي

15   

  ّأبو الفضل السالمي 
ّأبـو الفـضل حممــد بـن ناصــر الـسالمي البغــدادي املتـوىف ســنة  عنـه احلــافظ روى ) 550(ّ

  .الكنجي حديث أيب عقال بواسطة ابن املقري اآليت ذكره
كـان حافظـا ضـابطا متقنـا ثقـة ال « : وهو شيخ احلافظ ابن اجلوزي الذي قال برتمجته 

  .)3(» مغمز فيه 
__________________  

  . ، وانظر كفاية الطالب للكنجي135 / 1انظر ترمجة االمام علي بن أيب طالب ) 1(
  .75 / 4 العرب) 2(
  .162 / 10املنتظم ) 3(
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16   

  ّأبو محمد الجيلي 
وهـــو شـــيخ ) 561(ّعبـــد القـــادر بـــن أيب صـــاحل أبـــو حممـــد اجليلـــي الزاهـــد املتـــوىف ســـنة 

  .كما يف الكتاب) حديث النور ( الرافعي ، وقد روى عنه 
شـــيخ العـــصر وقـــدوة العـــارفني ، صـــاحب املقامـــات «  بــــ ذكـــره احلـــافظ الـــذهيب ووصـــفه

امات ومدرس احلنابلة ، حميي الدين ، انتهى إليه التقدم يف الوعظ والكـالم علـى اخلـواطر والكر
 «)1(.  

17   

  أبو إسحاق الخشوعي 
رواه عنــه ) 640(أبــو إســحاق إبــراهيم بــن أيب طــاهر اخلــشوعي الدمــشقي املتــوىف ســنة 

  .كما يف الكتاب.  ..احلافظ الكنجي عن ابن عساكر
شوعي أبــــو إســــحاق ابــــن الــــشيخ أيب طــــاهر بركــــات ابــــن إبــــراهيم اخلــــ« : قــــال الــــذهيب 

إبراهيم بن طاهر الدمشقي ، آخر من مسع مـن عبـد الواحـد بـن هـالل ومـا يـدرى مـا مسـع مـن 
  .)2(»  سنة 82ابن عساكر ، تويف يف رجب وله 

__________________  
  .175 / 4العرب ) 1(
  .164 / 5املصدر ) 2(
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18   

  ابن النجار البغدادي 
ّين أبــو عبــد اهللا حممــد بــن حممــود البغــدادي املعــروف بــابن النجــار املتــوىف ســنة حمــب الــد

  . .. هو من رواة احلديث كما عرفت يف سند رواية صدر الدين احلمويين.)642(
  .)1(» .  ..ابن النجار احلافظ االمام البارع مؤرخ العصر مفيد العراق« : قال الذهيب 

19   

  ابن المقير البغدادي 
) 643(ن علــي بــن أيب عبــد اهللا املعــروف بــابن املقــري البغــدادي املتــوىف ســنة أبــو احلــس

  . ..روى عنه احلافظ الكنجي حديث أيب عقال
وأبو احلسن بن املقري مسند الـديار املـصرية علـي بـن منـصور البغـدادي « : قال الذهيب 

وأجــاز لــه ومســع مــن شــهدة ومعمــر بــن الفــاخر ومجاعــة ، ) 545(احلنبلــي النجــار ، ولــد ســنة 
تـويف يف نـصف ذي . وكـان صـاحب تـالوة وذكـر وأوالد. ابن ناصـر وأبـو بكـر الزاغـوين وطائفـة

  .)2(» القعدة بالقاهرة 
__________________  

  .1428 / 4تذكرة احلفاظ ) 1(
  .178 / 5العرب ) 2(
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20   

  أبو اليمن الدمشقي 
لدمــشقي الــشافعي أمــني الــدين أبــو الــيمن عبــد الــصمد بــن عبــد الوهــاب ابــن عــساكر ا

  . .. علم روايته يف رواية صدر الدين احلمويين يف الكتاب.)687(املتوىف سنة 
ّــكـان عاملــا فاضـال جيد املــشاركة يف . ّاالمـام احملــدث الزاهــد« : قـال ابــن شـاكر الكتــيب 

، ) 687(العلــوم ، ولــه نظــم ، وهــو صــاحب عبــادة ، كــل مــن يعرفــه يثــين عليــه ، تــويف ســنة 
  .)1(» جاز يف وقته ، وله تواليف يف احلديث وكان شيخ احل

* *  *  
  : )قال امليالين ( 

ّولنقتصر على هذا املقـدار حامـدين اهللا عـز وجـل وشـاكرين لـه علـى التوفيـق ، ومـصلني 
ّومسلمني على سيدنا وحبيبنا حممد وآله الطيبني الطاهرين ، ولعنـة اهللا علـى أعـدائهم ومنكـري 

  . واآلخرينفضائلهم ومناقبهم من األولني
__________________  

  . وغريمها432 / 5 والعقد الثمني 395 / 5 ، وانظر شذرات الذهب 328 / 2فوات الوفيات ) 1(
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