
  





  





  

  ) إهداء ( 
  الى حامل لواء االمامة الكبرى والخالفة العظمى 

 ّ المنتظر الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا فداه ي العصر المهديول

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

َْوتصدق علي َْ  َ َنا إن اهللا يجزي اْلمتصدقين ََ ِ  َ َ ُ ِ ْ َ َ  ِ(   
  علي





  حديث الغدير
   :ومن ألفاظه

مــن كنـــت مـــواله : بلـــى يـــا رســول اهللا قـــال :  قــالوا ؟لــست أوىل بكـــم مــن أنفـــسكمأ« 
  .»أللهم وال من وااله وعاد من عاداه . فعلي مواله

  أخرجه امحد





  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
ّ والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله املعصومني ، ال سـيما ّاحلمد هللا رب العاملني ،

ّاإلمــــام الثــــاين عــــشر احلجــــة املهــــدي املنتظــــر ، ولعنــــة اهللا علــــى أعــــدائهم أمجعــــني مــــن األولــــني  ّ
  .واآلخرين

نفحــات األزهـــار يف خالصـــة « وبعــد ، فهـــذا هــو احلـــديث الرابـــع مــن أحاديـــث كتابنـــا 
، وقـد أجنزنـا قبلـه حـديث ) حـديث الغـدير ( وهـو » طهـار عبقات األنوار يف إمامة األئمـة األ

  .الثقلني وحديث السفينة ، وحديث النور

  بين حديث النور وحديث الغدير
ّوإن كل واحد من هذه األحاديث وغريها ، من أحاديث مناقـب أمـري املـؤمنني واألئمـة  ّ

بـال فـصل  ـ 6هللا  ، ليدل على خالفـة أمـري املـؤمنني وإمامتـه بعـد رسـول ا:من أهل البيت 
ّ، إال أن لكل واحد منها خصوصية ليست يف اآلخر ّ ّ.  

   يف6ّويف جمال البحث حول األحاديث الواردة عن النيب 
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ّوإال فاالدلة على ذلك من الكتاب واإلمجاع والعقـل وغـري (  وخالفته من بعده 7شأن اإلمام 
ّناسبة إال وقد انتهزها للتعبري عـن مل يواجه فرصة أو م ـ 6نرى أن النيب ) ذلك كثرية ال حتصى 

ّتلك احلقيقة الراهنة بأحسن تعبري ، فتارة يكين ، وأخرى يشبه ، وثالثة يصرح ّ   .وهكذا.  ..ّ
ّوالسر يف ذلك واضح ، ألن نبينا  ّ الذين كانوا من قبلـه » ما كان بدعا من الرسل  « 6ّ

ّيعرفـوم ألممهـم بـأمر مــن اهللا ، فلقـد كـان لكـل نـيب مــن األنبيـاء الـسابقني وصـي أو أوصــياء ، 
ّونــصب مـــن قبلــه ، إقامـــة لدينــه ، وحجـــة علــى عبـــاده ، لــئال يـــزول احلــق عـــن مقــره ، ويغلـــب  ّ
ّالباطل على أهله ، ولئال يقول أحد لو ال أرسلت إلينا رسوال منـذرا ، وأقمـت لنـا علمـا هاديـا 

  .، فنتبع آياتك من قبل أن نذل وخنزى
 وشــريعته خامتــة ؟أوصــياء كــذلك وهــو خــامت األنبيــاءوصــي و ـ 6فكيــف ال يكــون لــه 

  ؟الشرائع
نعم ، قد اختار اهللا سبحانه عليا واألئمة من بعده عليهم الـصالة والـسالم خلفـاء بعـد 

  . ..يف أرضه ، وحججا على بريته ، وحفظة لدينه ، وأدالء على صراطه ـ 6النيب 
علــى أن  ـ »ديث الـشجرة حـ« ومثلـه  ـ بألفاظـه املختلفـة» حـديث النـور « بـل يـدل 

ّرسـول اهللا وعليــا صـلى اهللا عليهمــا وآهلمـا خملوقــان مــن أصـل واحــد ، وأن اهللا تعـاىل قــد اختــار  ّ
مث جاءت األحاديث يف حق علي على لـسان النـيب .  ..عليا لالمامة منذ اختياره حممدا للنبوة

 مــن تلــك األحاديــثو.  ..لــيعلن إىل النــاس عــن ذلــك األمــر الواقــع الــذي شــاءه اهللا عــز وجــل
لـسيدنا  ـ 6الذي دل بكل وضوح على ثبوت كل ما ثبـت للنـيب .  ..»حديث الغدير « . ..

  .ّ إال النبوة ، ألنه خامت النبيني7أمري املؤمنني 
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  بين يوم الدار ويوم الغدير
كـان قـد أمـر بطـرح موضـوع  ـ 6ّوإن لـدينا مـن األدلـة والـشواهد مـا يؤكـد علـى أن النـيب 

وتعريـف مـن نـصبه اهللا تعـاىل هلـا ، جنبـا إىل جنـب دعـوة النـاس إىل اإلميـان بوحدانيـة اخلالفة ، 
، حيث أمر بإنذار عـشريته يف أوائـل البعثـة » يوم الدار « ومن ذلك حديث .  ..اهللا وبرسالته

َ وأنذر عشيرتك األقـربين (: ، بقوله عز وجل  َِ َْ َ ْ َ َ ِ َِ ْ  .. .واإلنـذار.  .. فقد أسفرت تلك الدعوة)ََْ
  :عن ثالثة أمور .  ..واحملاورات
  .توحيد اهللا ـ 1
  .نبوة حممد ـ 2
  .خالفة علي ـ 3

  .حىت كأن الغرض من ذلك هو األمور الثالثة معا
 ، مـــع تقـــادم األيـــام باأللفـــاظ 6وهكـــذا األحاديـــث والنـــصوص األخـــرى الـــصادرة منـــه 

  .»غدير خم « املختلفة ، حبسب مقتضيات األحوال ، حىت كان يوم 

  قعة الغديروا
وإن واقعة غدير خم من احلقائق التارخيية الثابتة اليت ال تقبل املناقشة واجلدل ، بل إـا 
مــــن أهــــم القــــضايا الواقعــــة يف تــــاريخ اإلســــالم ، قــــضية ذكرهــــا املؤرخــــون واحملــــدثون واملفــــسرون 

  .واملتكلمون واللغويون
إىل موضـع باجلحفـة  ـ هاالـيت مل حيـج بعـد ـ بعـد الفـراغ مـن حجتـه ـ 6وصـل النـيب .  ..

بـني مكـة واملدينـة عـرف بغــدير خـم ، يف اليـوم الثـامن عـشر مــن ذي احلجـة مـن الـسنة العاشــرة 
  .ّمن اهلجرة ، وكان معه مجوع ال يعلمها إال اهللا عز وجل
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ّهـذه الفرصـة املتاحـة فـال يبلـغ فيهـا األمـر ، الـذي طاملـا حـرص  ـ 6وكيـف يفـوت النـيب 
  ؟ذ بعثته حىت اليوم ، ولو بأدىن مناسبة كما أشرناعلى تبليغه وتأكيده من

ّلقد كان من الطبيعي أن ينتهز هذه الفرصة أيضا ، ليبلـغ للنـاس ويـتم احلجـة علـيهم يف 
  : وال سيما 7أمر اخلالفة ، بل ويأخذ منهم البيعة لعلي 

  .وأن النيب قد أوشك أن يدعى فيجيب ـ 1
  . جتتمع عنده بعد اليوموأنه يعلم أن هذه اجلموع اليت معه لن ـ 2
  .وأن هذا املوضع تتشعب فيه طرق املدنيني واملصريني والعراقيني ـ 3

ّحـىت حلقـه مـن بعـده ، وأمـر بـرد مـن تقـدم مـن القـوم إىل ذلـك  ـ 6هنا وقف رسول اهللا  ّ
ّاملكان ، ونودي بالصالة ، فصلى بالناس صالة الظهر ، مث قـام فـيهم خطيبـا يـراه القـوم كلهـم 

ألــستم تــشهدون أن «  :ّ صــوته ، فــذكرهم مبــا دعــاهم إليــه يف اليــوم األول مــن بعثتــه ويــسمعون
ّال إله إال اهللا ، وأن حممدا عبده ورسوله ، وأن جنته حق وناره حق ّ..  . «  

: قــال . اهللا ورســوله أعلــم:  قــالوا ؟مــن أوىل النــاس بــاملؤمنني مــن أنفــسهم«  :مث ســأهلم 
فمـن كنـت مـواله « : مث قـال » نني ، وأنـا أوىل ـم مـن أنفـسهم إن اهللا موالي وأنا موىل املـؤم

  .».  ..فعلي مواله
َـ يـا أيـها ( :ولقد نزلت يف هذه الواقعة آيات من القرآن ، فنزل قبل اخلطبة قولـه تعـاىل  َ

َالرسول بـلـغ مـا أنـزل إليـك مـن ربك َـَ ْ َ ُِـ َِْ َ ُِ ُْ ْ  ..  .( منهـا قولـه تعـاىل  ـ 6 ونـزل بعـد فراغـه :) وم َ اْليـ ْ َـ
ِأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي َِ ْ َ َ ْ ْ َْ ُ ُ ُ َْْ َ ُ ُْ َْ ََ ِ َ ْ..  .(.  

 ، فالنيب يـأمر :وكذلك األمر يف كثري من الوقائع املتعلقة مبناقب علي وأهل البيت 
شري (: عليــا باملبيــت علــى فراشــه ليلــة اهلجــرة وينــزل أمــني وحــي اهللا بقولــه  ن النــاس مــن ي ِ وم ْ َــ ْ َ ِ َ ِــ َ

ْنـف ِسه ابتغاء مرضات اهللاَ ِِ ْ َ َ ْ ُ َ..  .(.  
ِ فمن حاجك فيه من بـعد ما جاءك من اْلعلم(: ويأمره تعاىل باملباهلة قائال  ْ ِ َ ِ َِ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ َْ  َ َ  
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ُفـقل تعالوا ندع ْ َ َْ َ ْ ُ اللهم هـؤالء «  :فيقول   فيدعو رسول اهللا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا).  ..َ
  . ..وخيرج م إىل املباهلة» أهلي 

 ، ويبايعونــه باإلمامـــة ، وقـــد 6 بعــد خطبـــة النـــيب 7ّوطفــق القـــوم يهنئــون أمـــري املـــؤمنني 
بــخ بــخ لــك يــا ابــن أيب طالــب « : ّكــان يف مقــدمهم الــشيخان أبــو بكــر وعمــر ، كــل يقــول 

وجبــت واهللا يف « : وقــال ابــن عبــاس » أصــبحت وأمــسيت مــوالي ومــوىل كــل مــؤمن ومؤمنــة 
أبياتــه املــشهورة حبــضور النــيب ومبــشهد ومــسمع مــن القــوم ، مث ، وقــال حــسان » أعنــاق القــوم 

  .كان ذلك اليوم عيدا ، ومومسا جلميع املسلمني منذ ذلك العهد

  خطبة الغدير
 ، 6ّإن القــدر املــسلم بــه ، واملتــواتر بــني عمــوم املــسلمني ، هــو هــذا القــسم مــن كالمــه 

  .وفيه غىن وكفاية يف الداللة على االمامة واخلالفة
ويـساعده االعتبـار  ـ  املستفاد من تتبع ألفاظ حـديث الغـدير يف كتـب أهـل الـسنةّولكن

  .)1(» فخطبنا « : قد خطبهم ، ففي مسند أمحد  ـ 6هو أنه  ـ وشواهد األحوال
ّـقـام خطيبـا ، فحمـد اهللا وأثـىن عليـه ، وذكر ووعـظ ، فقـال مـا شـاء « : ويف املستدرك 

  .)2(» اهللا أن يقول 
ّفـــو اهللا مـــا مـــن شـــيء يكـــون إىل يـــوم الـــساعة إال قـــد أخربنـــا بـــه «  :د يف جممـــع الزوائـــو

  .)3(» .  ..أيها الناس: يومئذ ، مث قال 
__________________  

  .372 / 4مسند أمحد بن حنبل ) 1(
  .109 / 3املستدرك على الصحيحني ) 2(
  . وقد وثق رجاله105 / 9جممع الزوائد ) 3(
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 وإذا كـان ؟ وملـا ذا مل يـرووا مـواعظ الرسـول وإرشـاداته؟فأين النص الكامل لتلك اخلطبـة
  ؟ّقد أخرب بكل شيء يكون إىل يوم الساعة ، فما الذي محلهم على إخفائه عن األمة

ّإن الذي منعهم من نقل خطبة النيب كاملة هو نفـس مـا مـنعهم مـن أن يقربـوا إليـه دواة 
 محلهـم علـى كـتم خطبـة النـيب هـذه  وإن الـذي!ّوقرطاسا ، ليكتب لالمة كتابـا لـن يـضلوا بعـده

 لقـد كـان غـرض القـوم أن حيرمـوا األمـة مـن هــدي !!هـو مـا محلهـم علـى كـتم كثـري مـن احلقــائق
وتعاليمــه وإرشــاداته ، فــضال عــن أن يكونــوا دعــاة إليهــا وناشــرين هلــا ، ذلــك  ـ 6رســول اهللا 

وألـــم كـــانوا يعلمـــون ألـــم مل يكونـــوا معتقـــدين ـــا حقـــا ، إذ مل يـــدخل اإلميـــان يف قلـــوم ، 
ّبــأم إذا بلغــوا تعــاليم النــيب إىل األمــة كمــا هــي ، جلــرت األمــور يف جماريهــا ، وهــذا يعــين أن ال 

  .يكون هلم أي موقع يف اتمع اإلسالمي فضال عن الرئاسة واحلكم
ّلكــن اإلمــام البــاقر حممــد بــن علــي بــن احلــسني بــن أيب طالــب علــيهم الــصالة والــسالم 

ّحـج رسـول «  :يف ذلك اليوم ، فيقول  ـ 6عة غدير خم ، وينقل إلينا ما قاله النيب حيدثنا بواق
 فقـال لـه 7من املدينة ، وقد بلغ مجيع الشرائع قومه غري احلج والوالية ، فأتـاه جربئيـل  ـ 6اهللا 
ّيــا حممــد ، إن اهللا جــل امســه يقــرؤك الــسالم ويقــول لــك :  ّإين مل أقــبض نبيــا مــن أنبيــائي وال : ّ ّ

ّرسوال من رسلي إال بعد إكمال ديين وتأكيد حجيت ، وقـد بقـي عليـك مـن ذاك فريـضتان ممـا 
فريــضة احلــج ، وفريــضة الواليــة واخلالفــة مــن بعــدك ، فــإين مل أخــل : ّحتتــاج أن تبلغهمــا قومــك 

ّأرضــي مــن حجــة ولــن أخليهــا أبــدا ، فــإن اهللا جــل ثنــاؤه يــأمرك أن تبلــغ قومــك احلــج وحتــج ،  ّ
ّ استطاع إليه سبيال من أهل احلضر واألطراف واألعراب ، وتعلمهـم مـن معـامل وحيج معك من

ّحجهم مثل ما علمتهم من صالم وزكام وصيامهم ، وتوقفهم مـن ذلـك علـى مثـال الـذي  ّ
  أوقفتهم عليه من مجيع ما بلغتهم 
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  .من الشرائع
ّج ، وأن يعلمكــم ّأال إن رســول اهللا يريــد احلــ: يف النــاس  ـ 6فنــادى منــادي رســول اهللا 

ّمن ذلك مثل الذي علمكم من شرائع دينكم ، ويوقفكم مـن ذاك علـى مـا أوقفكـم عليـه مـن 
وخـرج معـه النـاس ، وأصـغوا إليـه لينظـروا مـا يـصنع فيـصنعوا مثلـه ،  ـ 6فخـرج رسـول اهللا . غريه

فحــج ــم ، وبلــغ مــن حــج مــع رســول اهللا مــن أهــل املدينــة وأهــل األطــراف واألعــراب ســبعني 
لــف إنــسان أو يزيــدون ، علــى حنــو عــدد أصــحاب موســى الــسبعني ألــف الــذين أخــذ علــيهم أ

البيعــة لعلــي  ـ 6بيعــة هــارون ، فنكثــوا واتبعــوا العجــل والــسامري ، وكــذلك أخــذ رســول اهللا 
ّباخلالفة على عدد أصحاب موسى ، فنكثوا البيعـة واتبعـوا العجـل والـسامري سـنة بـسنة ومـثال  ّ

  .ية ما بني مكة واملدينةمبثل ، واتصلت التلب
يـا حممـد إن اهللا عـز وجـل :  عن اهللا عـز وجـل فقـال 7ّفلما وقف باملوقف أتاه جربئيل 

ّإنـه قـد دىن أجلـك ومـدتك ، وأنـا مـستقدمك علـى مـا ال بـد منـه : يقرؤك السالم ويقـول لـك 
وم ّوال عنه حميص ، فاعهد عهدك وقدم وصيتك ، واعمد إىل مـا عنـدك مـن العلـم ومـرياث علـ

ّاألنبياء من قبلك والسالح والتابوت ومجيع مـا عنـدك مـن آيـات األنبيـاء ، فـسلمه إىل وصـيك 
 ، فأقمـه للنـاس علمـا 7وخليفتك من بعدك ، حجيت البالغة على خلقـي علـي بـن أيب طالـب 

ّوجــدد عهــده وميثاقــه وبيعتــه ، وذكــرهم مــا أخــذت علــيهم مــن بيعــيت وميثــاقي الــذي واثقــتهم  ّ
دت إليهم ، من والية وليي ومـوالهم ومـوىل كـل مـؤمن ومؤمنـة علـي بـن أيب وعهدي الذي عه

ّ ، فــإين مل أقــبض نبيــا مــن األنبيــاء إال مــن بعــد إكمــال ديــين وحجــيت ، وإمتــام نعمــيت 7طالــب 
بوالية أوليائي ومعاداة أعدائي ، وذلك كمال توحيـدي وديـين وإمتـام نعمـيت علـى خلقـي باتبـاع 

  .ّ أترك أرضي بغري وليي وال قيم ، ليكون حجة يل على خلقيوليي وطاعته ، وذلك أين ال
  فاليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم 
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ي واخلليفـــة مـــن بعـــده : دينــا ، بواليـــة وليـــي ومــوىل كـــل مـــؤمن ومؤمنـــة  ّــعلــي عبـــدي ووصـــي نبي
ون طاعتـــه مــع طاعـــة وحجــيت البالغــة علـــى خلقــي ، مقــرون طاعتـــه بطاعــة حممـــد نبيــي ، ومقــر

حممــد بطــاعيت ، ومــن أطاعــه فقــد أطــاعين ومــن عــصاه فقــد عــصاين ، جعلتــه علمــا بيــين وبــني 
خلقــي ، مــن عرفــه كــان مؤمنــا ومــن أنكــره كــان كــافرا ، ومــن أشــرك بيعتــه كــان مــشركا ، ومــن 

  .لقيين بواليته دخل اجلنة ، ومن لقيين بعداوته دخل النار
يهم البيعة ، وجدد عهدي وميثاقي هلـم الـذي واثقـتهم فأقم يا حممد عليا علما وخذ عل

ّعليه ، فإين قابضك إيل ومستقدمك علي ّ.  
مـــن قومـــه وأهـــل النفـــاق والـــشقاق ، أن يتفرقـــوا ويرجعـــوا إىل  ـ 6فخـــشي رســـول اهللا 

اجلاهليــة ، ملــا عــرف مــن عــداوم ، وملــا ينطــوي عليــه أنفــسهم لعلــي مــن العــداوة والبغــضاء ، 
سأل ربـــه العـــصمة مـــن النـــاس ، وانتظـــر أن يأتيـــه جربئيـــل بالعـــصمة ، مـــن وســـأل جربئيـــل أن يـــ

 يف مـسجد 7ّالناس عن اهللا جل امسه ، فأخر ذلك إىل أن بلغ مسجد اخليف ، فأتاه جربئيل 
اخليف ، فأمره بأن يعهد عهده ، ويقـيم عليـا علمـا للنـاس يهتـدون بـه ، ومل يأتـه بالعـصمة مـن 

  . بلغ كراع الغميم بني مكة واملدينةاهللا جل جالله بالذي أراد ، حىت
يـا جربئيـل ، : فأتاه جربئيل وأمره بالذي أتاه فيه من قبل اهللا ، ومل يأته بالعـصمة فقـال 

فــسأل جربئيــل كمــا ســأل بنــزول  [ 7ّإين أخــشى قــومي أن يكــذبوين وال يقبلــوا قــويل يف علــي 
  .، فرحل] ّآية العصمة فأخره ذلك 

 ، علــى مخــس ســاعات 7فــة بثالثــة أميــال أتــاه جربئيــل فلمــا بلــغ غــدير خــم قبــل اجلح
يــا حممــد إن اهللا عــز وجــل : مــضت مــن النهــار ، بــالزجر واالنتهــار والعــصمة مــن النــاس فقــال 

َ يا أيـها الرسول بـلغ ما أنزل إليك مـن ربك (يقرؤك السالم ويقول لك  َـَ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َ ( ـ يف علـي ـ ) وإن ْ َِ
َلم تـفعل فما  ْ َ ْ َ ْ ِبـلغت رسالته واهللا يـعصمك من الناس َ َ ِ َ ُ َِ ْ َ َُ ُ ََ ِ َ ْ (.  

ّكان أوائلهم قريب من اجلحفة ، فأمر بأن يرد من تقدم منهم وحيبس مـن تـأخر عـنهم و ّ
  ّيف ذلك املكان ، ليقيم عليا علما للناس ، ويبلغهم ما أنزل اهللا تعاىل يف 
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أمر رســـول اهللا عنـــد مـــا جاءتـــه علـــي ، وأخـــربه بـــأن اهللا عـــز وجـــل قـــد عـــصمه مـــن النـــاس ، فـــ
ّالعــصمة مناديــا ينــادي يف النــاس بالــصالة جامعــة ، وبــرد مــن تقــدم مــنهم وحبــبس مــن تــأخر ،  ّ
وتنحــى عــن ميــني الطريــق إىل جنــب مــسجد الغــدير ، أمــره بــذلك جربئيــل عــن اهللا عــز وجــل ، 

ّ أن يقـم مـا حتـتهن ، وينـصب لـه حجـ6وكان يف املوضع سـلمات ، فـأمر رسـول اهللا  ارة كهيئـة ّ
املنرب ليشرف علـى النـاس ، فرتاجـع النـاس واحتـبس أواخـرهم يف ذلـك املكـان ال يزالـون ، فقـام 

  : ّفوق تلك األحجار ، مث محد اهللا تعاىل وأثىن عليه فقال  ـ 6رسول اهللا 
ّاحلمد هللا الـذي عـال يف توحـده ، ودنـا يف تفـرده ، وجـل يف سـلطانه ، وعظـم يف أركانـه  ّ

شيء علما وهو يف مكانه ، وقهر مجيع اخللق بقدرته وبرهانه ، جميـدا مل يـزل ، ّ، وأحاط بكل 
حممــــودا ال يــــزال ، بــــارئ املــــسموكات ، وداحــــي املــــدحوات ، وجبــــار األرضــــني والــــسماوات ، 
ّقـــدوس ســـبوح رب املالئكـــة والـــروح ، متفـــضل علـــى مجيـــع مـــن بـــرأه ، متطـــول علـــى مجيـــع مـــن  ّ ّ

   تراه ، كرمي حليم ذو ّأنشأه ، يلحظ كل عني والعيون ال
ّأناة ، قد وسع كل شيء رمحته ومن عليهم بنعمته ، ال يعجل بانتقامه وال يبادر إليهم  ّ ّ
مبــا اســتحقوا مــن عذابــه ، قــد فهــم الــسرائر وعلــم الــضمائر ، ومل ختــف عليــه املكنونــات ، وال 

ّ يف كـل شـيء ّاشتبهت عليه اخلفيات ، له اإلحاطة بكل شيء والغلبة على كل شيء ، والقوة
، والقدرة على كل شيء ، وليس مثله شيء ، وهو منشئ الشيء حـني ال شـيء ، دائـم قـائم 
ّبالقـسط ال إلــه إال هــو العزيـز احلكــيم ، جــل عـن أن تدركــه األبــصار وهـو يــدرك األبــصار وهــو  ّ
ّاللطيـف اخلبــري ، ال يلحـق أحــد وصـفه مــن معاينــة ، وال جيـد أحــد كيـف هــو مـن ســر وعالنيــة 

  .مبا دل عز وجل على نفسهّإال 
أشهد أنه اهللا الذي مأل الدهر قدسه ، والذي يغشى األبد نـوره ، والـذي ينفـذ أمـره ، و

ّبال مشاورة مشري ، وال معه شريك يف تقدير ، وال تفاوت يف تدبري ، صور ما أبدع علـى غـري 
نـت ، وبرأهـا ّمثال ، وخلق ما خلـق بـال معونـة مـن أحـد وال تكلـف وال احتيـال ، أنـشأها فكا

ّفبانــت ، فهــو اهللا الــذي ال إلــه إال هــو ، املــتقن الــصنعة ، احلــسن الــصنيعة ، العــدل الــذي ال 
  .جيور ، واألكرم الذي ترجع إليه األمور
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أشـهد أنـه الـذي تواضـع كـل شـيء لقدرتـه ، وخـضع كـل شـيء هليبتـه ، ملـك األمـالك و
ّمــسمى ، يكــور الليــل علــى ومفلــك األفــالك ، ومــسخر الــشمس والقمــر ، كــل جيــري ألجــل 

ّالنهــار ، ويكــور النهــار علــى الليــل يطلبــه حثيثــا ، قاصــم كــل جبــار عنيــد ومهلــك كــل شــيطان  ّ
مريــد ، مل يكــن معــه ضــد وال نــد ، أحــد صــمد مل يلــد ومل يولــد ومل يكــن لــه كفــوا أحــد ، إلــه 
واحـــد ورب ماجـــد ، يـــشاء فيمـــضي ويريـــد فيقـــضي ، ويعلـــم فيحـــصي ومييـــت وحيـــي ، ويفقـــر 
ويغــين ، ويــضحك ويبكــي ، ومينــع ويعطــي ، لــه امللــك ولــه احلمــد ، بيــده اخلــري وهــو علــى كــل 
ّشـــيء قـــدير ، يـــوجل الليـــل يف النهـــار ، ويـــوجل النهـــار يف الليـــل ، ال إلـــه إال هـــو العزيـــز الغفـــار ، 
جميب الدعاء وجمزل العطاء ، حمصي األنفاس ورب اجلنة والناس ، ال يشكل عليه شيء ، وال 

ّصـراخ املستـصرخني ، وال يربمـه إحلـاح امللحـني ، العاصـم للـصاحلني واملوفـق للمفلحـني يـضجره 
  .، وموىل العاملني ، الذي استحق من كل من خلق أن يشكره وحيمده

أمحده علـى الـسراء والـضراء والـشدة والرخـاء ، وأؤمـن بـه ومبالئكتـه وكتبـه ورسـله ، أمسـع 
ستـسلم لقـضائه رغبـة يف طاعتـه وخوفـا مـن عقوبتــه ، أمـره وأطيـع وأبـادر إىل كـل مـا يرضـاه ، وأ

ّألنــه اهللا الــذي ال يــؤمن مكــره وال خيــاف جــوره ، وأقــر لــه علــى نفــسي بالعبوديــة ، وأشــهد لــه  ّ
ّبالربوبيـة وأؤدي مـا أوحــى إيل حـذرا مــن أن ال أفعـل فتحـل يب منــه قارعـة ال يــدفعها عـين أحــد 

ّوإن عظمــت حيلتــه ، ال إلــه إال هــو ، ألنــه قــد  غ مــا أنــزل إيل فمــا بلغــت ّ ّأعلمــين أين إن مل ابل ّّــ
بــسم : ّرســالته ، وقــد ضــمن يل تبــارك وتعــاىل العــصمة ، وهــو اهللا الكــايف الكــرمي ، فــأوحى إيل 

ك (اهللا الــرمحن الــرحيم  ا الرســول بـلــغ مــا أنــزل إليــك مــن رب ــا أيـه َ ي ـَ َـ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   ــ َ ( يعــين يف [ يف علــي  ـ
ِ وإن لم تـفعل فما بـلغت رسالته واهللا يـعصمك من الناس ( ـ  ]7 طالب اخلالفة لعلي بن أيب َ ِ َ ُ َ ْ َِ ْ َ َُ ُ ََ َِ َ ْ  َِ ْ َ ْ َ ْ

(.  
ّمــا قــصرت يف تبليــغ مــا أنــزل اهللا تعــاىل إيل ، وأنــا مبــني لكــم ســبب ) معاشــر النــاس (  ّ ّ

: الم ّ هـبط إيل مـرارا ثالثـا ، يـأمرين عـن الـسالم ريب وهـو الــس7إن جربئيـل : نـزول هـذه اآليـة 
أن أقــــوم يف هــــذا املــــشهد فــــأعلم كــــل أبــــيض وأســــود أن علــــي ابــــن أيب طالــــب أخــــي ووصــــيي 

ّوخليفيت ، واالمام من بعدي ، والذي حمله مين حمل  ّ  
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ّهــارون مـــن موســى إال أنـــه ال نـــيب بعــدي ، وهـــو ولــيكم مـــن بعـــد اهللا ورســوله ، وقـــد أنـــزل اهللا  ّ
وا الـــذين ِ إن(: ّتبـــارك وتعـــاىل علـــي بـــذلك آيـــة مـــن كتابـــه  ذين آمن يكم اهللا ورســـوله وال َمـــا ول َِ ِ ُــــــ َ َُ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ِـــ

َيقيمـون الـصالة ويـؤتـون الزكـاة وهـم راكعون  َ ُــَ ِ ِْ َ َ ُُ َ َ ُ ْ ُ ُ( وعلـي بـن أيب طالـب أقـام الـصالة وآتـى الزكــاة 
  .وهو راكع ، يريد اهللا عز وجل يف كل حال

ّـلعلمـي بقلة املتقـني  ـ ا الناسأيه ـ سألت جربئيل أن يستعفي يل عن تبليغ ذلك إليكمو
وكثــرة املنــافقني ، وإدغــال اآلمثــني ، وختــل املــستهزئني باإلســالم ، الــذين وصــفهم اهللا يف كتابــه 

ْ يـقولون بأْلسنتهم ما ليس فـي قـلـوبهم (بأم  ِْ ِِ ُِ ُ ِ َِ َـْ َُِ َ َ ُ  وحيـسبونه هينـا وهـو عنـد اهللا عظـيم ، وكثـرة )َ
ا ، وزعمـوا أين كـذلك لكثـرة مالزمتـه إيـاي وإقبـايل عليـه ، ّأذاهم يل يف غري مرة حىت مسوين أذن

ل (: حـىت أنــزل اهللا عــز وجــل يف ذلــك قرآنـا  ون هو أذن ق ذين يـــؤذون النبــي ويـقول نـهم ال ْ وم ُــ ٌ ُ ُُ َ ُــَ َ ُــَ ُ َ َُ َ ِ ْ ِ ــ ُ ُ ْ ِــ

ُأذن  ُ ِ خير لكم يـؤمن باهللا ويـؤمن للمؤم( ـ على الذين يزعمون أنه أذن ـ )ُ ِ ِْ ْ ُْ َ ِْْ ُ ُُ ُِ ِ ُ َ ٍ ْ َنين َ   . اآلية)ِ
ّلو شئت أن أمسـي بأمسـائهم لـسميت ، وأن أومـي إلـيهم بأعيـام ألومـأت ، وأن أدل و

ّعليهم لدللت ، ولكين واهللا يف أمورهم قد تكرمت ، وكل ذلك ال يرضـي اهللا مـين إال أن أبلـغ  ّ
َ يا أيـها الرسول بـلغ ما أنزل إليك ( : 6ّما أنزل إيل ، مث تلى  َِْ َ ُِ ُْ َْ  َ ُ  َ  َمن ربك َ ْ ْ وإن ( ـ يف علـي ـ )ِ َِ

ِلم تـفعل فما بـلغت رسالته واهللا يـعصمك من الناس  َ ِ َ ُ َ ِْ ْ َ َُ ُ ََ َِ َ ْ  َ ْ َ ْ َ(.  
إن اهللا قــد نــصبه لكــم وليــا ، وإمامــا مفرتضــا طاعتــه علــى : فــاعلموا يــا معاشــر النــاس 

ى األعجمــي املهــاجرين واألنــصار وعلــى التــابعني هلــم بإحــسان ، وعلــى البــادي واحلاضــر وعلــ
ّــوالعــريب ، واحلــر واململــوك ، والــصغري والكبــري ، وعلــى األبــيض واألســود ، وعلــى كــل موحد ،  ّ
مــاض حكمــه ، جــائز قولــه ، نافــذ أمــره ، ملعــون مــن خالفــه ، مرحــوم مــن تبعــه ، مــؤمن مــن 

  .ّصدقه ، فقد غفر اهللا له وملن مسع منه وأطاع له
ذا املـشهد ، فـامسعوا وأطيعـوا وانقـادوا ألمـر إنه آخـر مقـام أقومـه يف هـ) معاشر الناس ( 

ربكــم ، فــإن اهللا عــز وجــل هــو مــوالكم وإهلكــم ، مث مــن دونــه حممــد ولــيكم القــائم املخاطــب 
  لكم ، مث من بعدي علي وليكم وإمامكم بأمر ربكم ، مث 
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ّاإلمامة يف ذرييت من ولده إىل يوم تلقون اهللا ورسـوله ، ال حـالل إال مـا أحلـه اهللا وال ّ حـرام إال ّ
ّمــا حرمــه اهللا ، عــرفين احلــالل واحلــرام ، وأنــا أفــضيت مبــا علمــين ريب مــن كتابــه وحاللــه وحرامــه  ّ ّ

  .إليه
ّما من علم إال وقد أحصاه اهللا يف ، وكل علـم علمـت فقـد أحـصيته ) معاشر الناس (  ّ

ّيف إمام املتقني ، وما من علم إال علمته عليا ، وهو اإلمام املبني ّ.  
وال تـستنكفوا خ ل [ ّال تـضلوا عنـه ، وال تنفـروا منـه ، وال تـستكربوا )  الناس معاشر( 

من واليته ، فهو الذي يهدي إىل احلق ويعمل بـه ، ويزهـق الباطـل وينهـى عنـه ، وال تأخـذه ] 
يف اهللا لومـة الئــم ، مث إنــه أول مــن آمـن بــاهللا ورســوله ، وهــو الـذي فــدى رســوله بنفــسه ، وهــو 

  .ل اهللا وال أحد يعبد اهللا مع رسوله من الرجال غريهالذي كان مع رسو
  .ّفضلوه فقد فضله اهللا ، واقبلوه فقد نصبه اهللا) معاشر الناس ( 
إنه إمام من اهللا ، ولن يتـوب اهللا علـى أحـد أنكـر واليتـه ، ولـن يغفـر ) معاشر الناس ( 

بــه عــذابا شــديدا نكــرا ّاهللا لــه ، حتمــا علــى اهللا أن يفعــل ذلــك مبــن خــالف أمــره فيــه ، وأن يعذ
ّأبـــد اآلبـــاد ودهـــر الـــدهور ، فاحـــذروا أن ختـــالفوه فتـــصلوا نـــارا وقودهـــا النـــاس واحلجـــارة أعـــدت 

  .للكافرين
ّيب واهللا بشر األولون من النبيني واملرسلني ، وأنا خـامت األنبيـاء واملرسـلني ) أيها الناس ( 

 ، فمــن شــك يف ذلــك فهــو ، واحلجــة علــى مجيــع املخلــوقني ، مــن أهــل الــسماوات واألرضــني
كـــافر كفـــر اجلاهليـــة األوىل ، ومـــن شـــك يف شـــيء مـــن قـــويل هـــذا فقـــد شـــك يف الكـــل منـــه ، 

  .والشاك يف ذلك فله النار
ّحباين اهللا ذه الفـضيلة منـا منـه علـي وإحـسانا منـه إيل ، وال إلـه إال ) معاشر الناس (  ّ ّ

  . حالهو ، له احلمد مين أبد اآلبدين ودهر الداهرين على كل
ّفــضلوا عليــا فإنــه أفــضل النــاس بعــدي مــن ذكــر وأنثــى ، بنــا أنــزل اهللا ) معاشــر النــاس ( 

ّالـرزق وبقـي اخللــق ، ملعـون ملعـون مغــضوب مغـضوب مـن رد علــي قـويل هـذا ومل يوافقــه ، أال  ّ
ّإن جربئيل خربين عن اهللا تعاىل بذلك ويقول    من عادى عليا« : ّ



 21 ....................................................................................مقدمة املؤلف 

ّفلتنظــر نفــس مــا قــدمت لغــد ، واتقــوا اهللا أن ختــالفوه ، فتــزل » مل يتولــه فعليــه لعنــيت وغــضيب و
  .قدم بعد ثبوا ، إن اهللا خبري مبا تعملون

ٌ أن تـقول نـفس يـا (: إنه جنب اهللا الذي ذكر يف كتابه فقال تعـاىل ) معاشر الناس (  ْ َ َ ُ َ ْ َ
ِحسرتى على ما فـرطت في جنب اهللا  ِ ْ َ َِ ُ ْ  َ َ َ ْ(.  

رآن وافهموا آياتـه ، وانظـروا إىل حمكماتـه وال تتبعـوا متـشاه تدبروا الق) معاشر الناس ( 
ّ، فو اهللا لن يبني لكم زواجره وال يوضح لكـم تفـسريه إال الـذي أنـا آخـذ بيـده ، ومـصعده إيل  ّ
ّ، وشائل بعضده ، ومعلمكم أن من كنت مواله فهذا علـي مـواله ، وهـو علـي بـن أيب طالـب 

  .ّجل أنزهلا عليأخي ووصيي ، ومواالته من اهللا عز و
إن عليـــا والطيبـــني مـــن ولـــدي هـــم الثقـــل األصـــغر ، والقـــرآن الثقـــل ) معاشـــر النـــاس ( 

ّاألكــرب ، فكــل واحــد منبــئ عــن صــاحبه وموافــق لــه ، لــن يفرتقــا حــىت يــردا علــي احلــوض ، هــم  ّ
أمنــاء اهللا يف خلقــه وحكمــاؤه يف أرضــه ، أال وقــد أديــت وقــد بلغــت ، أال وقــد أمسعـــت ، أال 

ضــحت ، أال وإن اهللا عــز وجــل قــال وأنــا قلــت عــن اهللا عــز وجــل ، أال إنــه لــيس أمــري وقــد أو
  .املؤمنني غري أخي هذا ، وال حتل امرة املؤمنني بعدي ألحد غريه

شـال عليـا ،  ـ 6مث ضرب بيده إىل عضده فرفعـه ، وكـان منـذ أول مـا صـعد رسـول اهللا 
  : مث قال  ـ 6حىت صارت رجله مع ركبة رسول اهللا 

هــذا علــي أخــي ووصــيي ، وواعــي علمــي وخليفــيت علــى أمــيت وعلــى ) معاشــر النــاس ( 
تفسري كتاب اهللا عز وجل والـداعي إليـه والعامـل مبـا يرضـاه ، واحملـارب ألعدائـه ، واملـوايل علـى 
طاعته والناهي عن معصيته ، خليفة رسول اهللا وأمري املؤمنني واالمام اهلـادي ، وقائـل النـاكثني 

اللهـم وال مـن : ملارقني بـأمر اهللا ، أقـول ومـا يبـدل القـول لـدي بـأمر ريب ، أقـول والقاسطني وا
وااله وعــاد مــن عــاداه ، والعــن مــن أنكــره وأغــضب علــى مــن جحــد حقــه ، اللهــم انــك أنزلــت 
ّعلــي أن االمامــة بعــدي لعلــي وليــك عنــد تبيــاين ذلــك ونــصيب إيــاه ، مبــا أكملــت لعبــادك مــن 

  دينهم وأمتمت عليهم 
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ُ ومن يـبتغ غيـر اإلسالم دينا فـلن يـقبل منـه (: ك ، ورضيت هلم اإلسالم دينا ، فقلت بنعمت َْ ِ َ َ ُ ْ َ ْ َْ َ َِ ً ِ ِ ْ ْ ِْْ َ َ َ
َوهو في اآلخرة من اْلخاسرين  َ َِ ِ ِِ ِِ َ ْ ُ   .ّ اللهم إين أشهدك وكفى بك شهيدا أين قد بلغت)َ

ه ومبـن يقـوم إمنـا أكمـل اهللا عـز وجـل ديـنكم بإمامتـه ، فمـن مل يـأمت بـ) معاشر النـاس ( 
مقامـــه مـــن ولـــدي مـــن صـــلبه إىل يـــوم القيامـــة ، والعـــرض علـــى اهللا عـــز وجـــل فأولئـــك الـــذين 

  .حبطت أعماهلم ، ويف النار هم فيها خالدون ، ال خيفف عنهم العذاب وال هم ينظرون
ّهـذا علـي أنـصركم يل ، وأحقكـم يب ، وأقـربكم ايل ، وأعـزكم علـي ، ) معاشر الناس (  ّ

ّأنــا عنــه راضــيان ، ومــا نزلــت آيــة رضــى إال فيــه ، ومــا خاطــب اهللا الــذين آمنــوا واهللا عــز وجــل و
ّإال بدأ به ، وال نزلت آية يف القرآن إال فيه ، وال شهد باجلنة يف هل أتى على اإلنسان إال لـه  ّ ّ

  .، وال أنزهلا يف سواه ، وال مدح ا غريه
 اهللا ، وهـــو النقـــي التقـــي هـــو ناصـــر ديـــن اهللا ، واـــادل عـــن رســـول) معاشـــر النـــاس ( 

  .اهلادي املهدي ، نبيكم خري نيب ووصيكم خري وصي وبنوه خري األوصياء
  .ّذرية كل نيب من صلبه وذرييت من صلب علي) معاشر الناس ( 
ــــاس (  إن إبلــــيس أخــــرج آدم مــــن اجلنــــة باحلــــسد ، فــــال حتــــسدوه فتحــــبط ) معاشــــر الن

رض خلطيئـــة واحـــدة ، وهـــو صـــفوة اهللا عـــز أعمـــالكم وتـــزل أقـــدامكم ، فـــإن آدم أهـــبط إىل األ
ّوجــل ، وكيــف بكــم وأنــتم أنــتم ومــنكم أعــداء اهللا ، إنــه ال يــبغض عليــا إال شــقي ، وال يتــواىل 

ّعليـا إال تقـي ، وال يـؤمن بـه إال مـؤمن خملـص ، ويف علـي واهللا نزلـت سـورة والعـصر  ِ بــسم (: ّ ْ ِ
ِاهللا الرحمن الرحيم ِ  ِ ْ واْلعصر إن ا*  ِ ِ ِ ْ َ ٍإلنسان لفي خسر َ ْ ُ َِ َ ْ   . إىل آخرها)ِْ

ّقــد استــشهدت اهللا وبلغــتكم رســاليت ، ومــا علــى الرســول إال الــبالغ ) معاشــر النــاس ( 
  .املبني

ّاتقوا اهللا حق تقاته ، وال متوتن إال وأنتم مسلمون) معاشر الناس (  ّ.  
  أن آمنوا باهللا ورسوله ، والنور الذي أنزل معه ، من قبل ) معاشر الناس ( 
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  .نطمس وجوها فنردها على أدبارها
ّالنــور مــن اهللا عــز وجــل يف مــسلوك ، مث يف علــي مث يف النــسل منــه ، ) معاشــر النــاس ( 

إىل القائم املهدي الذي يأخذ حبق اهللا وبكل حق هو لنا ، ألن اهللا عز وجل قد جعلنـا حجـة 
  .املني من مجيع العاملنيعلى املقصرين واملعاندين واملخالفني واخلائفني واآلمثني ، والظ

ّفــإن مــت أو اهللا ، قــد خلــت مــن قبلــي الرســل ، أأنــذركم أين رســول ) معاشــر النــاس ( 
قتلـــت انقلبـــتم علـــى أعقـــابكم ، ومـــن ينقلـــب علـــى عقبيـــه فلـــن يـــضر اهللا شـــيئا وســـيجزي اهللا 

  .الشاكرين ، أال وإن عليا هو املوصوف بالصرب والشكر ، مث من بعده ولدي من صلبه
ال متنــوا علــى اهللا إســالمكم فيــسخط علــيكم ويــصيبكم بعــذاب مــن ) شــر النــاس معا( 

  .عنده ، إنه لباملرصاد
ــــه ســــيكون مــــن بعــــدي أئمــــة يــــدعون إىل النــــار ويــــوم القيامــــة ال ) معاشــــر النــــاس (  إن
  .ينصرون

  .إن اهللا وأنا بريئان منهم) معاشر الناس ( 
 األسـفل مـن النـار ، ولبـئس مثـوي إم وأنصارهم وأتباعهم يف الدرك) معاشر الناس ( 

فـــذهب علـــى : ّاملتكـــربين ، أال إـــم أصـــحاب الـــصحيفة ، فلينظـــر أحـــدكم يف صـــحيفته قـــال 
  .ّالناس إال شرذمة منهم أمر الصحيفة

إين أدعهـــا إمامـــة ووراثـــة يف عقـــيب إىل يـــوم القيامـــة ، وقـــد بلغـــت مـــا ) معاشـــر النـــاس ( 
 وعلى كل أحد ممن شهد أو مل يـشهد ، ولـد أمرت بتبليغه ، حجة على كل حاضر وغائب ،

ّأو مل يولد ، فليبلغ احلاضر الغائب والوالد الولد إىل يوم القيامة وسـيجعلوا ملكـا واغتـصابا ، 
أال لعن اهللا الغاصبني واملغتصبني ، وعندها سـنفرغ لكـم أيهـا الـثقالن ، فريسـل عليكمـا شـواظ 

  .من نار وحناس فال تنتصران
 إن اهللا عــــز وجـــل مل يكـــن يــــذركم علـــى مـــا أنــــتم عليـــه ، حـــىت مييــــز )معاشـــر النـــاس ( 

  .اخلبيث من الطيب ، وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب



  نفحات األزهار.................................................................................. 24

ّإنــه مــا مــن قريــة إال واهللا مهلكهــا بتكــذيبها ، وكــذلك يهلــك القــرى ) معاشــر النــاس  ( 
 واهللا يصدق مـا وهي ظاملة كما ذكر اهللا تعاىل ، وهذا علي إمامكم ووليكم ، وهو مواعيد اهللا

  .وعده
قد ضل قبلكم أكثر األولني ، واهللا لقد أهلك األولني ، وهو مهلـك ) معاشر الناس ( 

اْلمجرمين َ أ(: اآلخرين ، قال اهللا تعـاىل  َلم نـهلك األولين ثم نـتبعهم اآلخرين كذلك نـفعل ب َ َِ ِ ِِ ِْ ُُ ِـْ ُِ َـ ُْ َ ُ َُ ِْ َـِ ُْ ُْ  َ ِ ْ َ
َويل يـومئذ للمكذبين ِ  َ ُ َِْ ٍ َِ ْ َ ٌ ْ (.  

إن اهللا قد أمرين واين ، وقد أمرت عليا ويته ، فعلـم األمـر والنهـي ) معاشر الناس ( 
من ربه عز وجل ، فامسعوا ألمره تسلموا ، وأطيعوه تدوا ، وانتهوا لنهيه ترشدوا ، وصـريوا إىل 

  .مراده وال تتفرق بكم السبيل عن سبيله
ذي أمــركم باتباعــه ، مث علــي مــن بعــدي مث أنــا صــراط اهللا املــستقيم الــ) معاشــر النــاس ( 

َ اْلحمد لله رب اْلعـالمين (: ولدي من صلبه ، أئمة يهدون إىل احلق وبه يعدلون ، مث قرأ  ِ َ  َ ِ ِـ ُ ْ َ( 
ّيف نزلت وفـيهم نزلـت ، وهلـم عمت وإياهم خـصت ، أولئـك أوليـاء اهللا ال : إىل آخرها وقال  ّـ ّـ

اهللا هــم الغــالبون ، أال إن أعــداء علــي هــم أهــل خــوف علــيهم وال هــم حيزنــون ، أال إن حــزب 
الشقاق والنفاق واحلادون ، وهم العادون وإخوان الشياطني ، الذين يـوحي بعـضهم إىل بعـض 

ُ ال تجـد (: زخرف القول غرورا ، أال إن أولياءهم الذين ذكرهم اهللا يف كتابـه فقـال عـز وجـل  ِ َ
ِقـوما يـؤمنون باهللا واْليـوم اآلخ ِْ َِ ْ َ ُ َْ ِ ِ َ ُ ْ ُر يوادون من حاد اهللا ورسوله ً َ ُ َ ْ َ َُ َ َ  َ أال إن أولياءهم .  إىل آخر اآلية)ِ

وا ولــم يـلبــسوا إيمــانـهم بظلــم أولئــك لهــم (: الــذين وصــفهم اهللا عــز وجــل فقــال  ذين آمن ُ ال ُُ َُ ََ ِ ُ ٍ ْ ُْ ِ ِْ ْ ََ ِ َ ُــَ َ ِ ــ
َاألمـــن وهـــم مهتـــدون  ُ َ ْ ُ ْ َُ ُ َْ الـــذين  (:  فقـــال  ، أال إن أوليـــاءهم الـــذين وصـــفهم اهللا عـــز وجـــل)ْ

 أال إن ) يــــدخلون الجنــــة آمنــــين تتلقــــاهم المالئكــــة بالتــــسليم ان طبــــتم فادخلوهــــا خالــــدين
يـدخلون اجلنـة بغـري حـساب أال إن أعـداءهم يـصلون : أولياءهم الذين قـالوا هلـم اهللا عـز وجـل 

اءهم سعريا ، أال إن أعداءهم الذين يسمعون جلهـنم شـهيقا وهـي تفـور وهلـا زفـري ، أال إن أعـد
َ كلما دخلت أمة لعنت أختهـا (: الذين قال اهللا فـيهم  ْ ُ ُْ ََْ َ ٌ  َ َ َ   اآليـة ، أال إن أعـداءهم الـذين قـال )ُ

َ كلما أْلقي(: اهللا عز وجل  ِ ُ  ُ  
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َفـوج سألهم خزنـتها أِفيها  ََُ َ ْ ُ ََ َ ٌ ْ ٌلم يأتكم نذيرَ ِ َ ْ ُْ َِْ ْقالوا بلى قد جاءنا نذير فكـذبنا وقـلنـا*  َ ُ ََ ْ  َ َ ٌ ِ َ َْ َ ُ مـا نــزل اهللا ُ َ  َ
ٍمن شيء إن أنـتم إال في ضالل كبير  ِ ٍَ َ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ ٍ ْ َ ْ ْ الذين يخـشون ربـهـم باْلغيـب لهم ( أال إن أولياءهم )ِ ْ ُـَ َُ ِ َْ ِ  َ ْ ََ ْ َ ِ 

ٌمغفرة وأجر كبير  ٌِ َ ْ ََ ٌ َ ِ ْ َ(.  
شـتان مـا بـني الـسعري واجلنـة ، عـدونا مـن ذمـة اهللا ولعنـه ، وولينـا مـن ) معاشر الناس ( 

  .اهللا وأحبهمدحه 
  .أال واين منذر وعلي هاد) معاشر الناس ( 
إين نــيب وعلــي وصــي ، أال إن خــامت األئمــة منــا القــائم املهــدي ، أال ) معاشــر النــاس ( 

إنه الظاهر على الدين ، أال إنه املنتقم من الظـاملني ، أال إنـه فـاتح احلـصون وهادمهـا ، أال إنـه 
نه مدرك بكل ثـار ألوليـاء اهللا ، أال إنـه الناصـر لـدين اهللا ّقاتل كل قبيلة من أهل الشرك ، أال إ

، أال إنـه الغـراف يف حبـر عميــق ، أال إنـه يـسم كـل ذي فــضل بفـضله وكـل ذي جهـل جبهلــه ، 
أال إنه خرية اهللا وخمتاره ، أال إنه وارث كل علم واحمليط به ، أال إنه املخرب عن ربه عز وجل ، 

الرشـيد الـسديد ، أال إنـه املفـوض إليـه ، أال إنـه قـد بـشر مـن سـلف واملنبه بأمر اميانـه ، أال إنـه 
ّبني يديه ، أال إنه الباقي حجـة وال حجـة بعـده ، وال حـق إال معـه وال نـور إال عنـده ، أال إنـه  ّ ّ
ّال غالـــب لـــه وال منـــصور عليـــه ، أال وإنـــه ويل اهللا يف أرضـــه وحكمـــه يف خلقـــه وأمينـــه يف ســـره 

  .وعالنيته
قــد بينــت لكــم وأفهمــتكم ، وهــذا علــي يفهمكــم بعــدي ، أال وإين  ) معاشــر النــاس( 

عند انقضاء خطبيت أدعوكم إىل مـصافقيت علـى بيعتـه ، واإلقـرار بـه ، مث مـصافقته بعـدي ، أال 
َ فمـن نكـث (وإين قد بايعت اهللا وعلي قد بايعين ، وأنا آخذكم بالبيعة لـه عـن اهللا عـز وجـل  َ َ ْ َ َ

َفإنما يـنكث على نـ َ ُ ُ َْ  ِفسه َِ ِ   . اآلية)ْ
ِ من شعائر اهللا فمن حج اْلبـيـت أو ( إن احلج والصفا واملروة والعمرة) معاشر الناس (  َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ِ ِِ َ ِ

ِِاعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهما  َ  َ ُْ َ ِ َْ َ َ ََ َ َ   . اآلية)ْ
حجـوا البيـت ، فمـا ورده أهـل بيـت إال اسـتغنوا ، وال ختلفـوا عنـه إال ) معاشر النـاس ( 

  .افتقروا
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ّما وقف باملوقف مـؤمن إال غفـر اهللا لـه مـا سـلف مـن ذنبـه اىل وقتـه ) معاشر الناس  ( 
  .ذلك ، فإذا انقضت حجته استأنف عمله

  .احلجاج معاونون ، ونفقام خملفة ، واهللا ال يضيع أجر احملسنني) معاشر الناس ( 
ّصرفوا عــن املــشاهد إال حجــوا البيــت بكمــال الــدين والتفقــه ، وال تنــ) معاشــر النــاس ( 

  .بتوبة وإقالع
أقيمـــوا الـــصالة وآتـــوا الزكـــاة كمـــا أمـــركم اهللا عـــز وجـــل ، لـــئن طـــال ) معاشـــر النـــاس ( 

عليكم األمد فقصرمت أو نسيتم ، فعلي وليكم ومبـني لكـم الـذي نـصبه اهللا عـز وجـل بعـدي ، 
ون ، أال إن احلــالل ومــن خلفــه اهللا مــين ومنــه خيــربكم مبــا تــسألون عنــه ويبــني لكــم مــا ال تعلمــ

واحلـــرام أكثـــر مـــن أن أحـــصيها وأعرفهمـــا ، فـــآمر بـــاحلالل وأـــى عـــن احلـــرام يف مقـــام واحـــد ، 
فأمرت أن آخذ البيعة منكم والصفقة لكم بقبول ما جئت بـه عـن اهللا عـز وجـل يف علـي أمـري 

م القيامــة املــؤمنني واألئمــة مــن بعــده ، الــذين هــم مــين ومنــه ، أئمــة قائمــة مــنهم املهــدي إىل يــو
  .الذي يقضي باحلق

ّوكــل حــالل دللــتكم عليــه أو حــرام يــتكم عنــه ، فــاين مل أرجــع عــن ) معاشــر النــاس ( 
ذلـــك ومل أبـــدل ، أال فـــاذكروا ذلـــك واحفظـــوه وتواصـــوا بـــه ، وال تبـــدلوه وال تغـــريوه ، أال وإين 

أال وإن رأس . ن املنكـرأال فأقيموا الـصالة وآتـوا الزكـاة وأمـروا بـاملعروف واـوا عـ: أجدد القول 
ّاألمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر أن تنتهــوا إىل قــويل ، وتبلغــوه مــن مل حيــضر وتــأمروه بقبولــه 
وتنهوه عن خمالفته ، فإنه أمر من اهللا عز وجل ومين ، وال أمـر مبعـروف وال ـي عـن منكـر إال 

  .مع إمام معصوم
ده ولده ، وعـرفتكم أنـه مـين وأنـا منـه القرآن يعرفكم أن األئمة من بع) معاشر الناس ( 

ِ وجعلهـا كلمـة باقيـة في عقبـه (: ، حيث يقول اهللا يف كتابه  ِ ِـ ِِ َ ً ًَ ََ َِ َ َ لـن تـضلوا مـا إن « :  وقلـت )َ
  .»متسكتم ما 

ة (:  احذروا الساعة كما قـال اهللا عـز وجـل !التقوى التقوى) معاشر الناس (  َ إن زْلزل ََـ َ  ِ
ِالساعة شيء عظي َ ٌَ ْ َ ِ  اذكروا املمات واحلساب ، واملوازين واحملاسبة)ٌم ،   
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بـــني يـــدي رب العـــاملني ، والثـــواب والعقـــاب ، فمـــن جـــاء باحلـــسنة أثيـــب عليهـــا ، ومـــن جـــاء 
  .بالسيئة فليس له يف اجلنان نصيب

إنكم أكثر من أن تصافقوين بكف واحدة ، وقد أمرين اهللا عز وجـل ) معاشر الناس ( 
قـرار مبـا عقـدت لعلـي مـن إمـرة املـؤمنني ، ومـن جـاء بعـده مـن األئمـة أن آخذ من ألـسنتكم اإل

انــا ســامعون مطيعــون « : مــين ومنــه علــى مــا أعلمــتكم أن ذريــيت مــن صــلبه ، فقولــوا بــأمجعكم 
ّراضــون منقــادون ملــا بلغــت عــن ربنــا وربــك ، يف أمــر علــي وأمــر ولــده مــن صــلبه مــن األئمــة ، 

ّسنتنا وأيدينا ، على ذلك حنىي ومنوت ونبعـث ، وال نغـري نبايعك على ذلك بقلوبنا وأنفسنا وأل
وال نبدل ، وال نشك وال نرتاب ، وال نرجع عن عهد وال نـنقض امليثـاق ، نطيـع اهللا ونطيعـك 
وعليــا أمــري املــؤمنني وولــده األئمــة الــذين ذكــرم مــن ذريتــك مــن صــلبه بعــد احلــسن واحلــسني ، 

فقـد أديـت » ا عندي ، ومنزلتهما مـن ريب عـز وجـل ّالذين قد عرفتكم مكاما مين ، وحملهم
ّذلك إليكم ، وامـا سـيدا شـباب أهـل اجلنـة ، وامـا االمامـان بعـد أبيهمـا علـي ، وأنـا أبومهـا 

  .قبله
ـــذين ذكـــرت ، « : قولـــوا و أطعنـــا اهللا بـــذلك وإيـــاك وعليـــا واحلـــسن واحلـــسني واألئمـــة ال

 وأنفـسنا وألــسنتنا ومــصافقة أيـدينا مــن أدركهمــا عهـدا وميثاقــا مـأخوذا ألمــري املــؤمنني مـن قلوبنــا
بيــده وأقــر مــا بلــسانه ، وال نبغــي بــذلك بــدال وال نــرى مــن أنفــسنا عنــه حــوال أبــدا ، أشــهدنا 
اهللا وكفى باهللا شهيدا ، وأنت علينا بـه شـهيد ، وكـل مـن أطـاع ممـن ظهـر واسـترت ومالئكـة اهللا 

  .»وجنوده وعبيده ، واهللا أكرب من كل شهيد 
مـــا تقولـــون ، فـــإن اهللا يعلـــم كـــل صـــوت وخافيـــة كـــل نفـــس ، فمـــن ) معاشـــر النـــاس ( 

ّاهتـــدى فلنفــــسه ، ومــــن ضــــل فإمنــــا يــــضل عليهــــا ، ومــــن بــــايع فإمنــــا يبــــايع اهللا ، يــــد اهللا فــــوق  ّ
  .أيديهم

فاتقوا اهللا وبايعوا عليا أمري املؤمنني واحلسن واحلسني واألئمـة ، كلمـة ) معاشر الناس ( 
ِ فمن نكث فإنمـا يـنكـث علـى نـفسه (هلك اهللا من غدر ويرحم اهللا من وىف ، طيبة باقية ، ي ِ ْـ ُ ََ ََ ُ ََْ ْ َِ ََ

  . اآلية)
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: ّقولــوا الــذي قلــت لكــم ، وسـلموا علــى علــي بــإمرة املــؤمنني وقولــوا ) معاشـر النــاس  ( 
ُ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك اْلمصير ( ِ َ َ َ ََ ََِْ  َْ ُ ْ َْ َ ِ ْ اْلحم(:  وقولوا )َ َد لله الذي هـدانا لهـذا ومـا َ ِ َِ ِ ـِ ـ ُ

ُكنا لنـهتدي لو ال أن هدانا اهللا  َ َ ْ َ َْ َ ِ َ ْ َِ   . اآلية)ُ
إن فــضائل علـــي بــن أيب طالـــب عنــد اهللا عـــز وجــل ، وقـــد أنزهلـــا يف ) معاشــر النـــاس ( 

ّالقرآن ، أكثر من أن أحصيها يف مقام واحد ، فمن أنبأكم ا وعرفها فصدقوه ّ.  
ـــذين ذكـــرم فقـــد فـــاز فـــوزا ) معاشـــر النـــاس (  ـــا واألئمـــة ال مـــن يطـــع اهللا ورســـوله وعلي

  .عظيما
السابقون السابقون اىل مبايعته ومواالتـه والتـسليم عليـه بـامرة املـؤمنني ) معاشر الناس ( 

  .، أولئك هم الفائزون يف جنات النعيم
ومــن يف قولــوا مــا يرضــى اهللا بــه عــنكم مــن القــول ، فــإن تكفــروا أنــتم ) معاشــر النــاس ( 

األرض مجيعـا فلـن يـضر اهللا شــيئا ، اللهـم اغفـر للمـؤمنني ، واغــضب علـى الكـافرين ، واحلمــد 
  .هللا رب العاملني

مسعنــــا وأطعنــــا علــــى أمــــر اهللا وأمــــر رســــوله ، بقلوبنــــا وألــــسنتنا وأيــــدينا ، : فنــــاداه القــــوم 
  . فصافقوا بأيديهم7وتداكوا على رسول اهللا وعلى علي 

االول والثــاين والثالــث والرابــع واخلــامس ، وبــاقي  ـ 6ول اهللا فكــان أول مــن صــافق رســ
املهــــاجرين واألنــــصار ، وبــــاقي النــــاس علــــى طبقــــام وقــــدر منــــازهلم ، إىل أن صــــليت املغــــرب 

: والعتمــة يف وقـــت واحـــد ، ووصـــلوا البيعـــة واملـــصافقة ثالثــا ورســـول اهللا يقـــول كلمـــا بـــايع قـــوم 
ّوصـارت املـصافقة سـنة ورمسـا ، ورمبـا يـستعملها مـن . ملنيّاحلمد هللا الذي فضلنا على مجيع العا

  .)1(» ليس له حق فيها 
__________________  

  .84 ـ 68 / 1االحتجاج ) 1(
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  نكت في حديث الغدير
ويفيـــد التتبـــع يف ألفـــاظ حـــديث الغـــدير املرويـــة يف كتـــب أهـــل الـــسنة ، وجـــود الـــدواعي 

 مساعه ، أو حتريفه ، أو نقله بـصورة ناقـصة املختلفة عندهم على كتم حديث الغدير ، أو ترك
ّال حتـــدث ـــذا : فقلـــت للزهـــري « : ، حــىت بعـــد شـــهرته وذيوعـــه ، فأنـــت تـــرى الــراوي يقـــول 

واهللا عنــدي مــن فــضائل علــي مــا لــو حــدثت : بالــشام وأنــت مــلء أذنيــك ســب علــي ، فقــال 
  .)1(» لقتلت 

فـسألته  ـ عـد مـا ذهـب بـصرهوهـو يف دهليـز لـه ب ـ رأيـت ابـن أيب أوىف« : ويقـول آخـر 
قلــت أصــلحك اهللا إين : قــال . إنكــم يــا أهــل الكوفــة فــيكم مــا فــيكم: عــن حــديث ، فقــال 

حـديث علـي يـوم غـدير :  قـال قلـت ؟أي حـديث: قال . ّلست منهم ، ليس عليك مين عار
  .)2(» خم 

ّإن ختنـا يل حـدثين عنـك حبـديث يف : أتيـت زيـد بـن أرقـم فقلـت لـه « : وثالث يقـول  ّ
ّإنكم معاشر أهل العراق فـيكم : فقال . شأن علي يوم غدير خم ، فأنا أحب أن أمسعه منك

: فقلـت لـه : قال .  ..نعم كنا باجلحفة: ليس عليك مين بأس ، فقال : فقلت له . ما فيكم
  .)3(» إمنا أخربك مبا مسعت : قال  ؟أللهم وال من وااله وعاد من عاداه  :6قال  هل

إين أريــــد أن أســــألك عــــن شــــيء وإين : ت لــــسعد بــــن أيب وقـــاص قلــــ« : ويقـــول رابــــع 
ّسل عما بدا لك فإمنا أنا عمك: قال . ّأتقيك ّمقام رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت : قال . ّ

  .)4(» ّوسلم فيكم يوم غدير خم 
__________________  

  .8 / 1أسد الغابة ) 1(
  .16: املناقب البن املغازيل ) 2(
  .368 / 4مسند أمحد ) 3(
  .620: كفاية الطالب ) 4(
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نعـم هـذا زيــد ، :  قـالوا ؟أيف القـوم زيـد« : ّـوجيـيء خـامس فيحلف زيـد بـن أرقـم قــائال 
  .)1(» .  ..ّأنشدك باهللا الذي ال إله إال هو يا زيد ، أمسعت رسول اهللا: فقال 

ن مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، اللهــم وال مــ«  :ابــن عبــد الــرب يقــول  ومــن هنــا تــرى
أي ال يـروي  .)2(» من كنت مواله فعلي مواله  : وبعضهم ال يزيد عن .وااله وعاد من عاداه

  .ذيل احلديث
  .»لست أوىل باملؤمنني من أنفسهم أ«  :وترى بعضهم ال يروي صدره 

  .املقرتن به» .  ..إين تارك فيكم«  :حديث الثقلني  وطائفة منهم مل يرووا معه
  . ..ّإىل غري ذلك من تصرفام

« : ومــن هنــا يبــدو لــك طبيعيــا روايــتهم لقــضية واحــدة بأحنــاء خمتلفــة ، فجماعــة يــروون 
.  ..ّقدم معاوية يف بعض حجاته ، فدخل على سعد ، فذكروا عليا فنال منه ، فغـضب سـعد

  .ّوذكره خبصال لعلي منها حديث الغدير» 
  .)3(» فنال منه فغضب سعد « وابن كثري يرويه فيحذف منه 

فقـال لـه  .إنـه ذكـر علـي عنـد رجـل وعنـده سـعد بـن أيب وقـاص« : ثالث فيقـول ويأيت 
  .)4(» .  ..!؟أتذكر عليا: سعد 

لقـد : فقلـت  .كنت جالسا فتنقصوا علي بن أيب طالب: ورابع يروي عن سعد نفسه 
  .)5(» .  ..مسعت

__________________  
  .220 ـ 219 / 5املعجم الكبري ) 1(
  .1099 / 3االستيعاب ) 2(
  .340 / 7تاريخ ابن كثري ) 3(
  .خمطوط ـ فضائل علي ألمحد بن حنبل) 4(
  .50 ـ 49خصائص علي للنسائي ) 5(
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اص ، قـــال قـــال «  :وخـــامس حيـــذف القـــصة مـــن أصـــلها فيقـــول  ّـــعـــن ســـعد بـــن أيب وق
  .)1(» يف علي ثالث خالل  :رسول اهللا 

لغدير على االمامة واخلالفـة ملا ذا هذا التحريف والتشويه لو ال داللة حديث ا: فنقول 
  ؟ وملا ذا هذا الكتمان سواء كان عن خوف أو عناد وحسد؟6بعد رسول اهللا 

ولـــك أن تنتقـــل مـــن هـــؤالء إىل الـــذين عاصـــروا القـــصة وحـــضروا الواقعـــة ، لـــرتى الرجـــل 
أمرتنـا بالـشهادتني عـن اهللا فقبلنـا منـك ، وأمرتنـا بالـصالة « : فيقـول  ـ 6منهم جييء إىل النيب 

  .)2( » ؟هللا أمرك أم من عندكأ أ؟ّوالزكاة ، مث مل ترض حىت فضلت علينا ابن عمك
ولـــرتى مجاعـــة مـــنهم ينكـــرون أو يكتمـــون مـــا شـــاهدوه ومسعـــوه ووعـــوه ، فيـــدعو علـــيهم 

  .االمام عليه الصالة والسالم
خرجـــت وكـــان يف نفـــسي شـــيء ، فلقيـــت زيـــد بـــن أرقـــم « : ولـــرتى أبـــا الطفيـــل يقـــول 

فمـا تنكــر قــد مسعـت رســول اهللا يقــول : قــال .  يقــول كـذا وكــذا2مسعـت عليــا إين : فقلـت لــه 
  .)3(» ذلك له 

  .إىل غري ذلك مما ستقف عليه يف حبوث الكتاب إن شاء اهللا تعاىل

  أهمية حديث الغدير واالهتمام به 
وهذا الذي ذكرناه يدل على أمهية حديث الغدير ، وأثـره يف اإلسـالم ومـصري املـسلمني 

بـال فـصل يـدل علـى بطـالن خالفـة مـن  ـ 6 بعـد رسـول اهللا 7داللته علي امامـة علـي ، فإنه ب
  .تقدم عليه

__________________  
  .356 / 4حلية األولياء ) 1(
  .278 / 18تفسري القرطيب ) 2(
  .270 / 4مسند أمحد ) 3(
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 بنفـسه ، وكـذا سـائر أئمـة أهـل البيـت ، 7ومن هنـا يظهـر لـك الـسر يف اهتمـام االمـام 
وعلمــــاء االماميــــة ، بإثبــــات هــــذا احلــــديث الــــشريف ســــندا وداللــــة ، ونــــشره بــــني األمــــة بــــشىت 
الوســائل والطــرق ، وبقائــه يف األذهــان واألفكــار علــى مــدى الــدهور واألعــصار ، فــرتى االمــام 
ـــــشورى ، ويف يـــــوم الرحبـــــة ، ويف يـــــوم اجلمـــــل ،  يناشـــــد األصـــــحاب ـــــذا احلـــــديث يف يـــــوم ال

  .ج به فيما رواه احلافظ ابن اجلزري ، وكذلك سائر أئمة أهل البيتّوالصديقة الزهراء حتت
 ، فقـــد احـــتج بـــه ســـعد بـــن أيب 7بـــل احـــتج بـــه بعـــض االصـــحاب مـــن خـــصماء علـــي 

 ، واحـتج بـه عمـرو بـن العـاص يف كتـاب لـه إىل 7وقاص عند مـا غـضب مـن نيـل معاويـة منـه 
  .معاوية فيما رواه اخلوارزمي

 املؤلفـــة يف هـــذا احلـــديث ســـلفا وخلفـــا مـــن علمـــاء وهلـــذا الـــسبب أيـــضا كثـــرت الكتـــب
  .الفريقني

وعلى اجلملة ، فإنه حديث نزلت يف مورده اآليات من القرآن الكرمي ، وحضر صـدوره 
عــشرات األلــوف مــن املــسلمني ، واهــتم بــه األئمــة املعــصومون وكبــار األصــحاب ، ونــص علــى 

  .الفريقنيتواتره كبار علماء املخالفني ، وألف فيه املؤلفون من 
ّوإن ما ذكرناه حول خطبـة الغـدير ، والنكـت املوجـودة يف بعـض ألفـاظ حـديث الغـدير 

ّكـل ذلـك يـشكل جانبـا .  ..وطرقه ، وشدة االهتمام به منذ صدر اإلسالم إىل يومنـا احلاضـر
  .من جوانب داللة حديث الغدير على االمامة واخلالفة

  تمحالت القوم في الجواب 
ّب علمــاء القــوم أمــام حــديث الغــدير ، ومتحالــم الغريبــة يف ومــن جانــب آخــر اضــطرا

اجلواب عنه ، وسعيهم احلثيث يف سبيل إسقاطه عن االعتبار ومنع االحتجاج به ، فـإن ذلـك 
  .يكشف عن قوة هذا االحتجاج ، ومتامية داللته على اخلالفة واالمامة
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 التحريـف واالسـقاط جلـأ فهم بعد مـا رأوا أن ال جـدوى يف الكتمـان واإلنكـار ، وال يف
يف حجـة الـوداع ، فإنـه كـان بـاليمن ، لكـن  ـ 6بعضهم إىل القول بـأن عليـا مل يكـن مـع النـيب 

ملــصادمته للواقــع  ـ وفــيهم بعــض املتعــصبني كــابن حجــر املكــي ـ ّرد عليــه مجاعــة مــن أعالمهــم
  .واحلقيقة

  .هذا خرب واحد ال يفيد علما: فقال بعضهم 
ّصح عن مجاعة ممن حيصل « : هم احلافظ ابن اجلزري ، فقال وأجاب عنه مجاعة ، من

  .»القطع خبربهم 
  .إنه حديث مل خيرجه الشيخان وأبو داود: فقيل 

ّلـــو ســلمنا بـــأن مجيــع مـــا يف كتابيهمــا صـــحيح ، فمــا الـــدليل علــى أن مـــا مل : وأجيــب  ّ
ّخيرجاه ليس بصحيح ، وقد نص مجاعة على أنه كم من صحيح مل خيرجاه   ؟ّ

أنه خمرج يف كتايب الرتمذي وابن ماجة ومها من الصحاح ، ويف مـسند أمحـد وغـريه على 
مــن املــسانيد ، ويف املــستدرك علــى الــصحيحني ، ويف املختــارة للــضياء ، وغريهــا ممــا التــزم فيــه 

  .بالصحة
وملـــا رأى بعـــضهم أن كـــل هـــذا ال جيـــدي ، وال رواج لـــه يف ســـوق االعتبـــار ، وال يقـــع 

  :ند أهل مذهبهم ، قالوا موقع القبول حىت ع
  .»أوىل « مبعىن » موىل « فليس ) أفعل ( ال يأيت مبعىن ) مفعال ( إن 

( مبعـىن ) مـوىل ( ّولكن املرجع يف أمثال هذا هو اللغة ، وقد نص اللغويون علـى جمـيء 
 ـ ، وأنـه قـد ورد ـذا املعـىن يف الكتـاب والـسنة واسـتعماالت العـرب ، أضـف إىل ذلـك) أوىل 
فهم احلاضرين يف ذلك املشهد العظيم ، فمنهم مـن اغتـاض مـن  ـ صوص حديث الغديريف خ

ّهـــذا الكـــالم حـــىت ســـأل العـــذاب الواقـــع ، ومـــنهم مـــن ســـر بـــه واقعـــا وظـــاهرا ، وهـــم خـــواص 
االصــحاب املــوالني ألمــري املــؤمنني ، ومــنهم مــن تظــاهر بالــسرور والفــرح وهنــأه ، وال تــنس بعــد 

  . ذلكذلك شعر حسان بن ثابت وغري
  االوىل« كون علي : فأي دليل على أن يكون معىن احلديث : فعاد وقال 
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  .مثال» األوىل باحملبة « فليكن » بالتصرف 
ّلكن بعضهم اآلخر تنبه إىل برودة هذا الكالم ، فاعرتف بداللة احلديث على األولويـة 

ى إمامة علـي مبعـىن ، ولكن ما الدليل عل» االمامة « هي » االولوية « بالتصرف ، وأن هذه 
  ؟ فليكن إماما يف الباطن ، ويكون أبو بكر ومن بعده األئمة يف الظاهر؟الرئاسة واحلكومة

ّقــال هــذا وكأنــه قــد فــوض إليــه أمــر تقــسيم االمامــة ، فلهــذا االمامــة الباطنيــة ، وألولئــك 
إن هــذه :  وال يغيــب عــن املنــصفني !!االمامــة الظاهريــة ، وبــذلك يقــع التــصاحل وحيــسم النــزاع

تـدل علـى قـوة  ـ يف الوقت الذي تكشف عن سـوء سـريرة قائليهـا وتعـصبهم للهـوى ـ الكلمات
  .داللة حديث الغدير ، ورصانة االحتجاج به على االمامة واخلالفة

  هذا الكتاب 
  :وقد وضعنا كتابنا هذا يف ثالثة أقسام 

ر املؤلفـات يف ّاملدخل ، وهو يف جملـد ، خصـصناه ملقـدمات البحـث ، مـن ذكـ: األول 
  .حديث الغدير ، وإثبات تواتره ، ودحض بعض الشبهات حوله

  .السند وهو يف جملد واحد أيضا: والثاين 
  .ّيف داللته وهو يف جملدين: والثالث 

  .فيكون اموع أربعة أجزاء
ّواهللا أســأل أن جيعــل أعمالنــا خالــصة لوجهــه الكــرمي ، وأن يتقبلهــا بقبــول حــسن ، إنــه 

  .ّ، وهو املوفق واملعنيمسيع جميب 
  علي الحسيني الميالني
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   العبقات كلمة السيد صاحب
ّأمحد اهللا محد موقن بنعمه ، مذعن بكرمه ، مـستعيذ مـن نقمـه ، مـستجري بذممـه متـوق 
مــن عقابــه ، الئــذ جبنابــه ، عائــذ مــن عذابــه ، هــارب مــن نريانــه ، راغــب إىل جنانــه ، طالــب 

ّـل خاشـع جلاللـه ، متوسل ضـارع إىل إفـضاله ، مبتـغ مــستزيد ألمانـه ، آئـب إىل رضـوانه ، متبتـ ّ
ّلنوالــه ، ســائل مــستكثر إلســباله ، علــى مــا أبــان احلجــة وأوضــح احملجــة ، وأمت الــدين وأكمــل  ّ ّ ّ
ّالنعمــة ، وأمـــر نبيـــه بتبليــغ مـــا أنـــزل إليـــه ووعــده بالعـــصمة ، فنـــصب وصــيه إمامـــا يـــوم غـــدير ،  ّ

  .ّوجعله أمري كل صغري وكبري
ّ علــى مــا أوزعنــا مـن الثقــة واإلميــان ، واحلــق احلقيـق احلــري باإلذعــان ، وأنــار لنــا وأشـكره

ّــمنهاجــا ســويا وطريقــا رضــيا ، ومــذهبا صــادعا ومــدرجا المعــا ، وأزاح عنــا العلة وانقطــع الظمــأ  ّ ّ
ّوالغلة ، وأضاء لنا الرباهني واألدلة ، وجنانا عن العوج واملضلة ّّ ّ.  

ن جرثومــة الــسادة األخيــار ، املختــار علــى أرومــة القــادة والــصالة علــى رســوله املعتــام مــ
األطهار ، ابتعثه بالعلم املأثور والكتاب املسطور ، والنـور املـضي واملـنهج الـسين ، بعـد احتـدام 
مـــن الفـــنت واعـــرتام مـــن احملـــن ، والنـــاس يومئـــذ يف أهـــواء منتـــشرة وآراء متفرقـــة ، وأديـــان معلولـــة 

شر واألنــصاب ، ويعتبقــون العلقــم والــصاب ، يلحــدون يف وملــل مدخولــة ، يقتــدحون زنــاد الــ
  اسم اهللا وخيرتعون له األنداد ، يتيهون يف
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ّكل سبسب ويهيمون يف كل واد ، فلم شعثهم ورم رثهم ، ورتـق فـتقهم ورقـع خـرقهم ، وأقـام  ّ ّ ّ
ّأودهم وأماط عندهم ، وألف بينهم بعـد تـضاغن القلـوب وتـشاحن الـصدور ، وتـدابر النفـوس 

  .اذل األيدي وفشو الشروروخت
فهـــداهم إىل ديـــن عزيـــز املثــــار ، أبلـــج املنـــار ، صـــريح النــــصاب منـــري الـــشهاب ، رائــــق 
املنــصب ، بــاذح املرقــب ، وفــرى مــن الكفــر واإلحلــاد أوداجــا ، وأزرى بكــل مــن أشــرك يف ديــن 
اهللا أوداجـــي ، فكـــسر وأوهـــن متـــنهم وســـامهم باخلـــسف وضـــرب علـــيهم بالنـــصف ، وأتعـــب 

ّلكرميــة يف إحــصاف الــشريعة القوميــة ، وخــاض إىل رضــوان اهللا كــل غمــرة وجتــرع فيــه كــل نفــسه ا ّّ
  .ّغصة

ّوالسالم على آله أصـول الكـرم وقـادة األمـم وأوليـاء الـنعم ، وأنـوار الـبهم وأضـواء الظلـم 
ومعــــادن احلكــــم ، واهلــــادين ألوليــــائهم إىل طريــــق األمــــم ، والكاشــــفني هلــــم مــــضائق الغمــــم ، 

ّم عــــن مزالــــق اللمــــم ، الــــذين جاهــــدوا يف اهللا حــــق اجلهــــاد ، وبــــالغوا يف اهلدايــــة احلــــافظني هلــــ ّ
ّــواإلرشــاد إىل لقــم الــصواب والــسداد ، وفــصموا حبــل الغوايــة واللــداد ، ورضوا أركــان الــضاللة  ّ
ّوالعناد ، وأبادوا خضراء الكفر والنفاق ، وشقوا عصا البدع والشقاق ، الذين أمـر اهللا ورسـوله 

ّادم ونركــب قــدم ، ونقــتص مجيــل آثــارهم ، ونستــضيء بــأنوارهم ونغــرتف مــن بــأن نطــأ جــ ّ ّ
  .حبارهم

ألبـسه اهللا حلـل كرامتـه وال سـلبه » حامـد حـسني « وبعد ، فيقول العبد القاصر العـاثر 
ّغضارة نعمته ، وكان يف الدنيا واآلخرة له ، وحقق آماله ونور بالـه وجعـل كـل خـري مآلـه  ّ إن : ّ

   :ـج الثاين من كتايب املسمى بهذا هو املنه
  .»ّعبقات األنوار يف إثبات إمامة األئمة األطهار « 

، وبالغــــت يف » التحفــــة العزيزيـــة « مـــن » البــــاب الـــسابع « الـــذي نقـــضت فيــــه علـــى 
ّـالذب عن ذمار الطريقة احلقـة العلوية ، واسـتفدت فيـه كثـريا مـن إفـادات الوالـد املاجـد العالمـة  ّ ّ

ّقدس اهللا نفسه الزكية ، وأفاض شآبيب رمحته على تربته السنية» مد قلي املوىل السيد حم«  ّ ّ.  
  .ّواهللا املوفق لإلمتام واإلكمال ، ومنه االجتاد يف املبدأ واملآل
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  كالم الدهلوي حول حديث الغدير

  :قال المحدث المولوي عبد العزيز الدهلوي 
ّامــا األحاديــث الــيت متــسكوا ــا إلثبــات مــدعاهم فهــي كل : هــا اثنــا عــشر حــديثا األول ّ

ّحــديث غــدير خــم ، الــذي يذكرونــه يف كتــبهم مــع التــبجح الكثــري بــه ، وجيعلونــه نــصا قطعيــا  ّ
ّقــد روى بريــدة بــن احلــصيب األســلمي أن النــيب صــلى اهللا عليــه  علــى املــدعى ، وحاصــله ، أنــه

ملـا بلـغ غـدير خـم ـ ّوسـلم
ّ

 الـوداع ، مجـع ّعنـد رجوعـه مـن حجـة ـ موضـع بـني مكـة واملدينـة ـ 
لــست أوىل بكــم مــن يــا معــشر املــسلمني أ :املــسلمني الــذي كــانوا معــه ، وخطــب فــيهم قــائال 

ّمــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، أللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن : قــال . بلــى:  قــالوا ؟أنفــسكم ّ
  .عاداه

  .)مامة اال( ، واألولوية بالتصرف عني ) األوىل بالتصرف ( مبعىن ) املوىل ( إن : قالوا 
) املـوىل ( أن أهـل العربيـة قاطبـة ينكـرون أن يكـون : ّإن أول ما يف هذا االستدالل هو 

يف مـادة مـن املـواد ) أفعـل ( مل جيئ مبعـىن ) مفعال ( إن : ، بل قالوا ) األوىل ( قد جاء مبعىن 
ّ، فـضال عـن هـذه املــادة باخلـصوص ، إال أبـا زيــد اللغـوي فإنـه جــوز ذلـك ، ومستمـسكه  ّ قــول ّ

ّ، لكن مجهور أهل العربية خيطئون ) أوىل بكم : أي ) : ( هو موالكم ( أيب عبيدة يف تفسري  ّ
  ّهذا القول وهذا التمسك ، قائلني بأنه لو صح
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وهـو باطـل منكـر ) أوىل منـك ( يف موضـع ) فالن موىل منـك ( هذا القول لزم جواز أن يقال 
ّالنــــار مقــــركم  :يعــــين : ن حلاصــــل معــــىن اآليــــة ّفــــإن تفــــسري أيب عبيــــدة بيــــا: وأيــــضا . باإلمجــــاع

  .)االوىل ( فيها مبعىن ) املوىل ( ّومصريكم واملوضع الالئق بكم ، ال أن لفظة 
فمـا الـدليل مـن اللغـة علـى أن تكـون ) األوىل ( مبعـىن ) املـوىل ( كون  ـ ّولو سلم: ثانيا 

ّبة واألوىل بـالتعظيم ، وأي ضـرورة األوىل باحمل:  إذ حيتمل أن يكون املراد ؟)بالتصرف ( الصلة 
 إن ( قـــال اهللا تعـــاىل ؟يف كـــل مـــورد) األولويـــة بالتـــصرف ( علـــى ) األوىل ( ألن حيمـــل لفـــظ  ِ

ُأولى الناس بإبراهيم للـذين اتـبـعوه وهـذا النبـي والـذين آمنـوا  َُ ََ َِ ِ َ َ ِ َِ ُـ   َِ ََ ِ ْ ِ ْ  ، وواضـح أن أتبـاع ابـراهيم مل )َ
  .رف منهيكونوا أوىل بالتص

( إن القرينـة املتـأخرة تـدل بـصراحة علـى أن املـراد مـن الواليـة املـستفادة مـن لفــظ : ثالثـا 
االه ّاللهــم وال مــن و«  :قولــه  هــو احملبــة ، وتلــك القرينــة ـ ّأيامــا كــان ـ )األوىل ( أو ) املــوىل 

( راد باألوىل هو أو كان امل) املتصرف يف األمر ( مبعىن ) املوىل ( ولو كان  .»وعاد من عاداه 
ّاللهم أحب من كان حتت تصرفه ، وأبغـض مـن : لكان املناسب أن يقول ) األوىل بالتصرف  ّّ

ّفـــذكر حمبتـــه ومعاداتـــه دليـــل صـــريح علـــى أن املقـــصود إجيـــاب حمبتـــه ، . مل يكـــن حتـــت تـــصرفه
  .والتحذير من معاداته ، ال التصرف وعدم التصرف

ّلــسالم كــان قــد بلــغ أدىن الواجبــات بــل الــسنن بــل ومــن املعلــوم أن النــيب عليــه الــصالة وا
ّسواء احلاضر والغائب ، ممن عرف  ـ ّآداب القيام والقعود واألكل والشرب ، بوجه يفهم الكل

كمـال البالغـة ،  ـ يف احلقيقـة ـ ّاملعاين املقصودة من ألفاظـه بـال تكلـف ، ويف ذلـك ـ لغة العرب
ى االكتفــاء حينئــذ مبثــل هــذا الكــالم الــذي ال وهــو مقتــضى منــصب اإلرشــاد واهلدايــة ، فــدعو

تساعده قواعد لغة العرب ، يستلزم إثبات قصور البيـان والبالغـة ، بـل املـساهلة يف أمـر التبليـغ 
  .واهلداية يف حق النيب ، والعياذ باهللا من ذلك

ّفقد ظهر أن غرضه صلى اهللا عليه وسلم   إفادة هذا املعىن ، ـ ّ
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ّ بــال تكلــف ، أي أن حمبــة علــي فــرض كمحبــة النــيب ، ومعاداتــه الــذي يفهــم مــن هــذا الكــالم ّ
حمرمة كمعاداة النيب ، وهذا هو مذهب أهل الـسنة واجلماعـة ، وهـو املطـابق لفهـم أهـل البيـت 

:  
هــل : أخـرج أبــو نعــيم عــن احلـسن املثــىن ابــن احلــسن الــسبط رضـي اهللا عنهمــا أنــه ســئل 

ّلـو كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : ال  فقـ؟2ّحديث من كنت مواله نص على خالفـة علـي 
ّيعـين بـذلك اخلالفـة ألفـصح هلـم بـذلك ، فـإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّوسـلم كـان  ـ ّ

يــا أيهــا النــاس هــذا وايل أمــركم والقــائم علــيكم بعــدي فــامسعوا لــه : أفــصح النــاس ، ولقــال هلــم 
ّولو كان األمر أن اهللا جل وعال ورسوله صلى .وأطيعوا ّاختار عليا هلذا األمر  ـ ّ اهللا عليه وسلمّ

ّ، وللقيــام علــى النــاس بعــده فــإن عليــا أعظــم النــاس خطيئــة وجرمــا ، ألنــه تــرك أمــر رســول اهللا  ّ ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم   .أن يقوم فيه كما أمره ويعذر إىل الناس ـ ّ

ّيقل النيب صلى اهللا عليه وسلم أمل: فقيل له     ؟علي موالهمن كنت مواله ف :لعلي  ـ ّ
ّأمــا واهللا لــو يعــين رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: فقــال  بــذلك األمــر والــسلطان ،  ـ ّ

ّيا أيها الناس إن عليـا وايل أمـركم مـن بعـدي : ّألفصح به كما أفصح بالصالة والزكاة ، ولقال 
  .والقائم يف الناس

 واحـد ، إذ مل يقـع ففي احلديث داللـة صـرحية علـى اجتمـاع الـواليتني يف زمـان: وأيضا 
، بــل ســوق الكــالم هــو للتــسوية بــني الــواليتني يف مجيــع األوقــات ) بعــدي ( فيــه التقييــد بلفــظ 

ومــن مجيــع الوجــوه ، لوضــوح امتنــاع كــون علــي شــريكا للنــيب يف كــل مــا يــستحق النــيب التــصرف 
اجتمــاع ّفيــه يف حــال حياتــه ، فهــذا أدل دليــل علــى أن املــراد وجــوب احملبــة ، إذ ال مــانع مــن 

ّاحملبتــني ، بــل إن كــال منهمــا مــستلزم لآلخــر ، أمــا يف اجتمــاع التــصرفني فاحملــاذير كثــرية ، فــإن  ّ
ّقيدنا مبا يدل على إمامته يف املآل دون احلال فمرحبا بالوفاق ، ألن أهل الـسنة قـائلون بـذلك 

ّيف حني إمامته ، ووجه ختصيص املرتضى بذلك علمه صلى اهللا عليه وسلم ريق الـوحي من ط ـ ّ
  بوقوع البغي والفساد
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  .يف زمان املرتضى ، وأن بعض الناس سينكرون إمامته
ّومــن الطريــف أن بعــض علمــائهم متــسك إلثبــات أن املــراد مــن  األوىل ( هــو ) املــوىل ( ّ

لــــست أوىل بــــاملؤمنني مـــــن أ: قــــع يف صــــدر احلــــديث ، وهــــو قولــــه ، بــــاللفظ الوا) بالتــــصرف 
، ) األوىل بالتـصرف ( محلـوه علـى ) األوىل ( م مـىت مسعـوا لفـظ ّفيعود االشكال بأ. أنفسهم

لـست أوىل بـاملؤمنني مـن أ:  بل املـراد هنـا أيـضا هـو ؟فما الدليل على هذا احلمل يف هذا املورد
: ، يعــين ) احملبــة ( مبعــىن ) ة الواليــ( هاهنــا مــشتق مــن ) األوىل ( ّأنفــسهم يف احملبــة ، بــل إن 

 مـن أنفـسهم ، حـىت حيـصل الـتالئم بـني أجـزاء الكـالم والتناسـق بـني لست أحـب إىل املـؤمننيأ
ّيــا أيهــا املــسلمون علــيكم أن جتعلــوين أحــب إىل : مجلــه ، ويكــون حاصــل معــىن هــذه اخلطبــة 

ين حيـــب عليـــا ، أللهـــم أحـــب مـــن أحبـــه ، وأبغـــض مـــن  ّأنفـــسكم مـــن أنفـــسكم ، وأن مـــن حيب ّ ّّـــ
  .حسن انتظامهّأبغضه ، وكل عاقل يصدق بصحة هذا الكالم و

مـــأخوذ مـــن اآليـــة القرآنيـــة ، » لـــست أوىل بـــاملؤمنني مـــن أنفـــسهم أ«  :إن قـــول النـــيب و
ّومن هنا جعل هذا املعىن من املسلمات لدى أهل اإلسالم ، وفرع عليه احلكم الالحق له ّ.  

) األوىل بالتـصرف ( ولقد وقع هذا اللفظ يف القرآن يف موقع ال يصح أن يكـون معنـاه 
وا (: هـــو قولـــه تعـــاىل أصـــال ، و سهم وأزواجـــه أمهـــاتـهم وأول ُـــ النبـــي أولـــى بـــاْلمؤمنين مـــن أنـف ُ ُ َ َ ََ ْ َ ْ ُُ ُ ْ ُ ُ ِْ ِ ُـــ ْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ 

ِاألرحام بـعضهم أولى ببـعض في كتـاب اهللا  ِ ِ ِ ٍ ْ َْ َِ ْ َْ ْ ُ ُ ِ َ  ، فـإن سـوق هـذا الكـالم هـو لنفـي نـسبة املتبـىن )ْ
ّزيـد بـن حممـد ، ألن نـسبة النـيب صـلى  :رثة إىل املتبين ، ولبيان النهي عن أن يقال لزيد بن حا ّ

إىل مجيـع املــسلمني نـسبة األب الــشفيق إىل أبنائـه ، بــل فـوق ذلــك ، ونــساء  ـ ّاهللا عليـه وســلم
النــيب أمهــات أهــل اإلســالم ، وأهــل القرابــة أحــق وأوىل يف االنتــساب مــن غــريهم ، وإن كانــت 

املفقـودة بـني املتبـين واملتبـىن ، ال علـى شفقتهم وتعظيمهم أكثر ، فمدار االنتساب هـي القرابـة 
الــشفقة والتعظــيم ، وهــذا هــو كتــاب اهللا أي حكمــه ، وال دخــل لــألوىل بالتــصرف يف املقــصود 

  .يف هذا املقام ، فكذلك األمر يف احلديث ، واملراد يف اآلية هو املراد فيه
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( ال وجـه حلمـل ّفإنـه ) األوىل بالتصرف ( ّولو سلمنا كون املراد من صدر احلديث هو 
ــــه ) األوىل بالتــــصرف ( علــــى ) املــــوىل  ّكــــذلك ، ألنــــه إمنــــا صــــدر احلــــديث بتلــــك العبــــارة لينب ّ ّ ّ

ّالـــسامعني ، كـــي يتلقـــوا الكـــالم بكـــل توجـــه وإصـــغاء ، ويلتفتـــوا إىل وجـــوب إطاعـــة هـــذا األمـــر 
ّيقــر ّــالــست أنــا أبــاك ، فلما  :اإلرشــادي ، كمــا يقــول األب لولــده يف مقــام الــوعظ والنــصيحة 

«  :الولد يـأمره مبـا يريـد ، حـىت يطيـع أمـره مبقتـضى عالقـة األبـوة والنبـوة ، فقولـه يف هـذا املقـام 
وأمــا أخــذ . ّلــست نبــيكمألــست رســول اهللا إلــيكم ، أو أ: نظــري قولــه » لــست أوىل بــاملؤمنني أ

ـــربط مبـــا يف صـــدره فمـــن كمـــال  لفظـــة واحـــدة مـــن احلـــديث وجعلهـــا وحـــدها مـــورد العالقـــة وال
  .فاهة ، بل يكفي االرتباط املوجود بني مجيع الكالم مع هذه العبارةالس

ّواألغــرب مــن ذلــك اســتدالل بعــض مــدققيهم علــى عــدم إرادة احملبــة ، بــأن إجيــاب حمبــة  ّّ
ٍ واْلمؤمنـــون واْلمؤمنـــات بـعـــضهم أوليـــاء بـعـــض ( األمـــري دلـــت عليـــه اآليـــة ْ َْ َُ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ُ َُ ُ ُ ْ َْ  فلـــو كـــان معـــىن )ُ

ّ أيضا كان لغـوا ، ومل يعلـم بـأن الداللـة علـى حمبـة شـخص بـدليل عـام أمـر حديث الغدير ذلك
ّ، وإجياب حمبته بدليل خاص أمر آخر ، ومن هنا لو آمن إنسان جبميع أنبياء اهللا ورسـله ، ومل 

مل يعتـرب مـسلما ، فـاملراد مـن احلـديث إجيــاب » حممـد رسـول اهللا « جيـر علـى لـسانه خـصوص 
  .دم ما يدل على وجوب حمبته ضمن عموم املؤمننيّحمبة علي بشخصه ، وإن تق

ّ إن شـــأن النـــيب هـــو ؟ّوعلـــى تقـــدير وحـــدة املـــضمون يف اآليـــة واحلـــديث فـــأي قـــبح فيـــه
ّالتأكيد علـى مـضامني اآليـات والتـذكري ـا ، ال سـيما مـىت رأى اونـا مـن املكلفـني يف العمـل  ّ

ْ وذكر فـإن الـذك(: مبوجب القرآن ، قال تعاىل    َِـ ْ َرى تـنـفـع اْلمـؤمنين ََ ِ ِ ْ ُ ُ َ ْ ّـ ، ومـا مـن شـيء دلت )َ
ّعليه آية من القرآن إال وأكدت عليه اآليات األخرى ، مث األحاديث على لسان النـيب ، حـىت  ّ
ّتتم النعمة واحلجة ، وإن من نظر يف القرآن واحلديث ال يتفـوه مبثـل هـذا الكـالم الفـارغ ، وإال  ّ ّ

ّاتــه يف أبــواب الــصوم والــصالة والزكــاة وتــالوة القــرآن كلهــا لــزم أن تكــون تأكيــدات النــيب وتقرير
مـرة بعـد أخـرى والتأكيــد  ـ كمـا يدعيـه الــشيعة ـ الغيـة ، ويكـون التنـصيص علـى إمامــة األمـري

  عليها
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  .لغوا باطال ، معاذ اهللا من ذلك
يـدل بـصراحة علـى أن  ـ كمـا روى املؤرخـون وأصـحاب الـسري ـ ّوإن سـبب هـذه اخلطبـة

ادة حمبــة األمــري ، وذلــك أن مجاعــة مــن األصــحاب الــذين كــانوا معــه يف الــيمن مثــل الغــرض إفــ
بريدة االسـلمي ، وخالـد بـن الوليـد وغريمهـا مـن املـشاهري ، جعلـوا يـشكون لـدى رجـوعهم مـن 

ّاألمري عند النيب صلى اهللا عليه وسلم ّشكايات ال مـورد هلـا ، فلمـا رأى رسـول اهللا صـلى اهللا  ـ ّ ّ
ّشيوع تلك األقاويل بني الناس ، وأنه إن منـع بعـضهم عـن ذلـك محـل علـى شـدة  ـ ّعليه وسلم

عالقتــه بــاألمري ، ومل يفــد يف ارتــداعهم ، هلــذا خطــب خطبــة عامــة ، وافتــتح كالمــه بــنص مــن 
يعـــين أن كلمـــا أقولــه لكـــم ناشـــئ مـــن » لـــست أوىل بـــاملؤمنني مــن أنفـــسهم أ«  :القــرآن قـــائال 

  .س الغرض احلماية عن أحد ، وليس ناشئا من فرط احملبة لهشفقيت عليكم ورأفيت بكم ، ولي
  .)1(» وقد روى حممد بن إسحاق وغريه من أهل السري هذه القصة بالتفصيل 

__________________  
  .208: التحفة االثنا عشرية ) 1(
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األحاديـث النبويـة الـشريفة ) الدهلوي ( حصر : ّإن أول ما يف هذا الكالم هو : أقول 
، وهــذا إنكــار » اثــين عــشر حــديثا «  وواليتــه املطلقــة يف 7ّلدالــة علــى خالفــة أمــري املــؤمنني ا

 أمـا العقــل فـال ســبيل لــه إىل ؟ولـسنا نــدري أهـو حــصر عقلـي أم اســتقرائي.  ..للحقيقـة الراهنــة
احلكم يف مثل هذه القضايا والبحوث ، وإن كان حصرا استقرائيا فإن الواقع خالف مـا زعمـه 

 النصوص الواردة يف هذا املضمار تبلـغ يف العـدد األضـعاف املـضاعفة هلـذا العـدد املزعـومّ، فإن 
  .كما ال خيفى على اخلبري املنصف. ..

 مــن غـريه مــن األصــحاب ، 7ّوأمـا األحاديــث الدالـة علــى أفـضلية ســيدنا أمــري املـؤمنني 
ّفهي تفوق حد احلصر والعد ، ومل جند أحدا مـن علمـاء احلـق ّـملخـالفني ممـن يتجنب وال مـن ا ـ ّ

ّتعرض هلـذا أو تـصدى الستقـصاء هـذا النـوع مـن األحاديـث ، وهـذه كتـبهم  ـ الكذب واخليانة ّ
لــدى البحــث عــن هــذه الناحيــة  ـ نعــم اكتفــى علماؤنــا. موجــودة ومنتــشرة يف الــبالد ، فلرتاجــع

  .ضبذكر أحاديث يف الباب ، وهي نزر من كثري وفيض من غي ـ 7وإثبات أفضلية االمام 
ّمـع تعـصبه  ـ وبـالنظر إىل هـذه احلقيقـة الراهنـة الـيت أشـرنا إليهـا ، جنـد نـصر اهللا الكـابلي

  ّال يتطرق بصراحة إىل دعوى حصر األحاديث املستدل ا يف ـ الشديد
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« ) : الـصواعق ( ّباب اإلمامة يف عدد ، وإن كان كالمه كالصريح يف ذلك ، حيـث قـال يف 
ّاسـتدالل الرافـضة علـى أن االمـام بعـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلميف إبطـال : املطلـب الرابـع   ـ ّ

ّعلي ، بأحاديث أهل السنة ، وهي اثنا عشر ، األول  .  ..ما رواه بريـدة بـن حـصيب وغـريه :ّ
«.  

 حصر تلـك األحاديـث يف العـدد الـذي ذكـره مـصرحا !!لفرط أمانته) الدهلوي ( لكن 
  . ..ّ سائر القضايا الواضحة واملسائل البينةذا املعىن ، ولقد كان هذا ديدنه يف

ّمث إن هناك أحاديث أقوى سندا وأبلغ وأوضـح داللـة مـن هـذه األحاديـث االثـين عـشر  ّ
 ـ تبعــا للكــابلي ، يتمــسك ــا أهــل احلــق يف إثبــات مطلــوم ، فهــو) الــدهلوي ( الــيت ذكرهــا 

مآخـذ علـى تركـه األحاديـث  ـ باإلضافة إىل بطـالن دعـوى حـصر األحاديـث يف العـدد املـذكور
  .األقوى من هذه يف السنة والداللة ، على اإلمامة الكربى واخلالفة العظمى

وغــريه حــول حــديث الغــدير ، ) الــدهلوي ( ّوهــذا أوان الــشروع يف الــرد علــى مــا ذكــره 
  .وبيان بطالن كلمام الواهية يف هذا اال



 

  ّالمؤلفون في حديث الغدير
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ّـإنه قـد روى بريـدة « : ذا الكالم صنيع شنيع آخـر ، وذلـك قولـه يف ه)  للدهلوي (و 
  .».  ..بن احلصيب األسلمي

ّفحــسب ، ومل تــسمح لــه نفــسه باإلشــارة إىل أن » بريــدة « فإنــه يعــين أنــه مــن حــديث 
هــذا احلــديث قــد ورد مــن روايــة غــريه مــن الــصحابة ، مــع ان الكــابلي قــد نــص علــى ذلــك يف 

 واسـدال 7يسعى بذلك وراء إخفاء فضائل أمري املؤمنني )  الدهلوي (ّعبارته السالفة ، وكأن 
ع والنظـــر يف كتــــب  ّــــالـــستار علـــى احلقــــائق جهـــد املــــستطاع ، ولكنـــه غفـــل عــــن أن بعـــض التتب
ّالفريقني يكشف عن سوء نيتـه ويظهـر خيانتـه ، ويعلـن للمـإل العلمـي كثـرة طـرق هـذا احلـديث 

تها من قبل مجاعة كبرية من احلفاظ عن طائفة كبرية الشريف وأسانيده املعتربة ، املعرتف بصح
ّمن مشاهري األصحاب ، حىت لقد جـاوزت تلـك الطـرق واألسـانيد حـد التـواتر مبراتـب عديـدة 

  .جدا
وألجــــل أن نــــربهن علــــى هــــذا الــــذي ذكرنــــاه ، نــــذكر بعــــض األدلــــة والــــشواهد حــــسب 

ّتصرحيات كبار أئمة أهل السنة  ّ:  
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1   

  كالم ابن المغازلي 
حــدثين أبــو القاســم الفــضل بــن « : ّل الفقيــه احملــدث ابــن املغــازيل الــشافعي مــا لفظــه قــا

إمــالء مــن كتابــه لعــشر بقــني مــن شــهر  ـ قــدم علينــا بواســط ـ حممــد بــن عبــد اهللا االصــفهاين
حــدثين حممـد بـن علـي ابـن عمـر بـن مهــدي ، : رمـضان ، سـنة أربـع وثالثـني وأربعمائـة ، قـال 

أمحــد بــن أيــوب الطــرباين قــال حــدثين أمحــد بــن إبــراهيم بــن كيــسان حــدثين ســليمان بــن : قــال 
حـدثين مـسعر بـن كـدام : حدثين إمساعيل بـن عمـر البجلـي ، قـال : الثقفي االصفهاين ، قال 

شـــهدت عليـــا علـــى املنـــرب ناشـــد  :، عـــن طلحـــة ابـــن مـــصرف ، عـــن عمـــر بـــن ســـعد ، قـــال 
ّأصـحاب رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم   اهللا يــوم غـدير خــم يقـول مــا قــال مــن مســع رسـول: ّ

أبـــو ســـعيد اخلـــدري وأبـــو هريـــرة وأنـــس بـــن مالـــك ، : فليـــشهد ، فقـــام إثنـــا عـــشر رجـــال مـــنهم 
ّفشهدوا أم مسعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، « : يقول  ـ ّ

  .»ّأللهم وال من وااله ، وعاد من عاداه 
ّهذا حديث صحيح عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : حممد قال أبو القاسم الفضل بن 

ّوقد روى حديث غدير خم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنو مائـة نفـس مـنهم  ـ ّوسلم ّ
ّالعشرة ، وهو حديث ثابت ال أعرف له علة ، تفرد علي رضي ّ  
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  .)1(» انتهى . اهللا عنه ذه الفضيلة مل يشركه أحد
حنـو مائـة نفـس ، مـنهم «  ـ علـى مـا ذكـره ابـن املغـازيل ـ واهفحديث الغدير ، حـديث ر

 أو أفــضليته املــستلزمة 7ّـاملبــشرة باجلنة عنــدهم ، وهـو يــدل علــى إمامـة أمــري املـؤمنني » العـشرة 
  .هلا لعدم مشاركة أحد له يف هذه الفضيلة

  ابن المغازلي ثقة
أهــل الـــسنة ، فقــد ذكـــره ّمث إن ابــن املغـــازيل مــن كبـــار العلمــاء الثقـــات املعتمــدين لـــدى 

ّالسمعاين 
  . ، وأثنوا عليه)4( والكاتب اجلليب )3( والبدخشاين )2(

كمــا نقــل عــن ابــن املغــازيل واعتمــد علــى كتبــه مجاعــة مــن أعــالم علمــائهم كــابن حجــر 
الرباهني القاطعة يف ترمجة الـصواعق (  وكمال الدين اجلهرمي يف .)الصواعق احملرقة ( ّاملكي يف 

 والـشريف الــسمهودي .)أحـسن األخبـار يف ترمجـة الـصواعق احملرقـة ( واملـال مبـارك يف ) احملرقـة 
نـواقص ( والربزجنـي يف ) وسـيلة املـآل (  والفضل ابن بـاكثري املكـي يف .)جواهر العقدين ( يف 

  .)الصراط السوى (  والشيخاين القادري يف .)الروافض 
) الـدهلوي ( الـذات ، ومـنهم تلميـذ ب) املناقـب ( كما اعتمد مجاعة منهم علـى كتابـه 

( ، وقـد جعـل تأليفـه كتـاب ) إيـضاح لطافـة املقـال ( الفاضل رشيد الدين الدهلوي يف كتـاب 
ّ كــسائر الكتــب الــيت ألفهــا :دلــيال علــى حمبــه أهــل الــسنة ووالئهــم ألهــل البيــت ) املناقــب 

  .ّبعض علمائهم يف مناقب األئمة الطاهرين
  مع ما هو عليه من ـ  علي الفيض آباديبل لقد متسك املولوي حيدر

__________________  
  .27 ـ 26/ مناقب أمري املؤمنني ) 1(
  .اجلاليب ـ األنساب) 2(
  .خمطوط ـ تراجم احلفاظ) 3(
  .309 / 1كشف الظنون ) 4(
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وستقف على ذلك إن شـاء .  ..)منتهى الكالم ( برواية ابن املغازيل هذه يف كتابه  ـ التعصب
  .ىلاهللا تعا
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2   

   تصنيف ابن عقدة في طرق الحديث
تـــصنيف احلـــافظ أيب العبـــاس : ومـــن الـــشواهد علـــى كثـــرة طـــرق حـــديث الغـــدير وتـــواتره 

أمحــد بــن حممــد املعــروف بــابن عقــدة الكــويف كتابــا خاصــا بطــرق حــديث الغــدير عــن أكثــر مــن 
احللـي رضـي قـال الـسيد اجلليـل ابـن طـاوس .  ..مائة نفس من كبار الصحابة بأسـانيد متعـددة

  :اهللا تعاىل عنه يف ذكر من صنف يف طرق هذا احلديث الشريف 
الـــذي مل يكـــن مثلـــه يف زمانـــه أبـــو العبـــاس أمحـــد بـــن ســـعيد بـــن عقـــدة : ومـــن ذلـــك « 

ّاحلافظ ، الذي زكاه وشهد بعلمه اخلطيب مـصنف تـاريخ بغـداد ،  صـنف كتابـا مسـاه ] فانـه [ ّ
نسخة قد كتبت يف زمـان أيب العبـاس ابـن عقـدة ، وجدت هذا الكتاب ب) حديث الوالية : ( 

مـــصنفه ، تارخيهـــا ســـنة ثالثـــني وثالمثائـــة ، صـــحيح النقـــل ، عليـــه خـــط الطوســـي ومجاعـــة مـــن 
 6ّشــيوخ اإلســالم ، ال خيفــى صــحة مــا تــضمنه علــى أهــل االفهــام ، وقــد روى فيــه نــص النــيب 

  .)1(»  بالوالية من مائة ومخس طرق 7على موالنا علي 
  ّوقد صنف العلماء باألخبار كتبا كثرية يف حديث« :  املذكور أيضا وقال السيد

__________________  
  .453/ اإلقبال بصاحل األعمال ) 1(
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ّالغــدير وتــصديق مــا قلنــاه ، وممــن صــنف تفــصيل مــا حققنــاه أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن  ّ
املـذاهب ، وجعـل كتابــا سـعيد اهلمـداين ، احلـافظ املعـروف بـابن عقـدة ، وهـو ثقـة عنـد أربـاب 

ّجمردا مساه  بـذلك وأمسـاء الـرواة مـن الـصحابة  ـ 6 ـ وذكـر األخبـار عـن النـيب) حديث الواليـة ( ّ
  .، والكتاب عندي اآلن

وهــذه أمســاء مــن روي عــنهم حــديث الغــدير ونــص النــيب علــى علــي باخلالفــة ، وإظهــار 
  :ذلك عند الكافة ، ومنهم من هنأه بذلك 

  ] ابن عقدة حديث الغدير من الصحابة ذكر من روى عنه [ 
  أبو بكر عبد اهللا بن عثمان 

  عمر بن اخلطاب 
  عثمان بن عفان 

  علي بن أيب طالب 
  طلحة بن عبيد اهللا 

  الزبري بن العوام 
  عبد الرمحن بن عوف 

  ) وهو سعد بن أيب وقاص ( سعد بن مالك 
  العباس بن عبد املطلب 

  احلسن بن علي بن أيب طالب 
   بن علي بن أيب طالب احلسني

  عبد اهللا بن العباس 
  عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب 

  عبد اهللا بن مسعود 
  عمار بن ياسر 

  أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري
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  سلمان الفارسي 
  أسعد بن زرارة األنصاري 
  خزمية بن ثابت األنصاري 

  أبو أيوب خالد بن زيد األنصاري 
  سهل بن حنيف األنصاري 

  بن حنيف األنصاري عثمان 
  حذيفة بن اليمان 

  عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 
  الرباء بن عازب األنصاري 
  رفاعة بن رافع األنصاري 

  مسرة بن جندب 
  سلمة بن األكوع األسلمي 

  زيد بن ثابت األنصاري 
  أبو ليلى األنصاري 

  أبو قدامة األنصاري 
  سهل بن سعد األنصاري 

  عدي بن حامت الطائي 
  بن يزيد بن وديعة ثابت 

  كعب بن عجرة األنصاري 
  أبو اهليثم بن التيهان األنصاري 

  هاشم بن عتبة بن أيب وقاص الزهري 
  املقداد بن عمرو الكندي 

  عمران بن حصني اخلزاعي 
  عمر بن أيب سلمة
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  عبد اهللا بن أيب عبد األسد املخزومي 
  بريد بن احلصيب األسلمي 

  جبلة بن عمر األنصاري 
  ريرة الدوسي أبو ه

  أبو برزة فضلة بن عبيد األسلمي 
  أبو سعيد اخلدري 

  جابر بن عبد اهللا األنصاري 
  جرير بن عبد اهللا 

  زيد بن أرقم األنصاري 
   6أبو رافع موىل رسول اهللا 

  أبو عمرة بن عمرو بن حمصن األنصاري 
  أنس بن مالك األنصاري
  ناجية بن عمر اخلزاعي 

  ي أبو زينب بن عوف األنصار
  يعلى بن مرة الثقفي 

  سعيد بن سعد بن عبادة األنصاري 
  حذيفة بن أسيد أبو سرحية الغفاري 

  عمرو بن احلمق اخلزاعي 
  زيد بن حارثة األنصاري 

  مالك بن احلويرث 
  أبو سليمان جابر بن مسرة السوائي 

  عبد اهللا بن ثابت األنصاري 
  حبشي بن جنادة السلويل 

  ضمرية األسدي
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  ازب األنصاري عبيد بن ع
  عبد اهللا بن أيب أوىف األسلمي 

  زيد بن شراحيل األنصاري 
  عبد اهللا بن بسر املازين 

  النعمان بن العجالن األنصاري 
  عبد الرمحن بن يعمر الديلي

   6أبو احلمراء خادم رسول اهللا ، 
  أبو فضالة األنصاري 
  عطية بن بسر املازين 

  عامر بن ليلى الغفاري 
  مر بن واثلة الكناين أبو الطفيل عا

  ّعبد الرمحن بن عبد ربه األنصاري 
  حسان بن ثابت األنصاري 

  سعد بن جنادة العويف 
  عامر بن عمري النمريي 

  عبد اهللا بن ياميل 
  حبة بن جوين العرين 
  عقبة بن عامر اجلهين 

  أبو ذؤيب الشاعر 
  أبو شريح اخلزاعي 

  أبو جحيفة وهب بن عبد اهللا السوائي 
  امة الصدي عن عجالن الباهلي أبو أم

  عامر بن ليلى بن ضمرة 
  جندب بن سفيان البجلي
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  أسامة بن زيد بن حارثة الكليب 
  وحشي بن حرب 

  قيس بن ثابت بن مشاص األنصاري
  عبد الرمحن بن مدجل 

  حبيب بن بديل بن ورقاء اخلزاعي 
   6فاطمة بنت رسول اهللا ، 

  عائشة بنت أيب بكر 
ّأم سلمة أم املؤ   منني ّ

  ّأم هاين بنت أيب طالب 
  فاطمة بنت محزة بن عبد املطلب 

  أمساء بنت عميس اخلثعمية 
ّمث ذكر ابن عقدة مثانية وعشرين رجال من الصحابة مل يذكرهم ومل يذكر أمسـائهم أيـضا 

 «)1(.  
__________________  

  :ومن الذين رووا حديث الغدير . الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف) 1(
  .أيب بن كعب األنصاري اخلزرجي) 1(
  .جبري بن مطعم بن عدي القرشي) 2(
  .أبو جنيدة جندع بن عمرو بن مازن األنصاري) 3(
  .رفاعة بن عبد املنذر األنصاري) 4(
  .زيد بن عبيد اهللا األنصاري) 5(
  .سعد بن عبادة األنصاري) 6(
  .سعيد بن زيد القرشي العدوي) 7(
  .رقاءعبد اهللا بن بديل بن و) 8(
  .عبد اهللا بن حنطب القرشي املخزومي) 9(
  .عبد اهللا بن ربيعة) 10(
  .عبد اهللا بن مسعود) 11(
  .عمارة اخلزرجي األنصاري) 12(



 59 ......................................................................... الغدير حديث يف ّاملؤلفون

  ذكر من صرح بتأليف ابن عقدة الكتاب المذكور
ّهـــذا ، وقـــد نـــص علـــى تـــصنيف أيب العبـــاس ابـــن عقـــدة مـــصنفا يف مجـــع طـــرق حـــديث  ّ

  :السنة ، نذكر بعضهم يف ما يلي ّالغدير عدة من أكابر أهل 

  ابن تيمية ) 1
ّوهــو تقــي الــدين أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احللــيم ابــن تيميــة *  ّقــال ابــن تيميــة احلــراين ّ

 فـوات (و ) املعجـم املخـتص للـذهيب : (  ، توجـد ترمجتـه يف 728ّاحلراين احلنبلي املتوىف سـنة 
 ) 144 / 1 الـدرر الكامنـة (و  ) 728حـوادث  ـ  تتمـة املختـصر(و  ) 62 / 1الوفيـات 

  * : وغريها ) 15 / 7 الوايف بالوفيات (و  ) 516/  طبقات احلفاظ (و 
ّوقد صنف أبو العباس ابن عقدة مصنفا يف مجع طرقه «  ّ «)1(.  

  ابن حجر العسقالني  ) 2
وهــو احلــافظ شــهاب الــدين أبــو الفــضل أمحــد ابــن حجــر *  وقـال ابــن حجــر العــسقالين

 شـــذرات (و  ) 87 / 1البـــدر الطـــالع : (  املـــصري الـــشافعي ، توجـــد ترمجتـــه يف العـــسقالين
   )45/  نظم العقيان (و  ) 331/  القالئد اجلوهرية (و  ) 27 / 7الذهب 

__________________  
  .عمرو بن شراحيل) 13(
  .عمرو بن العاص) 14(
  .عمرو بن مرة اجلهين) 15(
  .قيس بن سعد بن عبادة األنصاري) 16(
  .أبو برزة فضلة بن عتبة األسلمي) 17(
  .وهب بن محزة) 18(

  .86 / 4منهاج السنة ) 1(
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ــــل تــــذكرة احلفــــاظ (و  /  طبقــــات احلفــــاظ (و  ) 36 / 2 الــــضوء الالمــــع (و  ) 380/  ذي
  ) * :وغريها  ) 363 / 1 حسن احملاضرة (و  ) 547

ّوالنسائي وهـو كثـري ، أخرجه الرتمذي » من كنت مواله فعلي مواله «  حديث ّوأما« 
ّالطرق جدا ، وقد استوعبها ابن عقدة يف كتـاب مفـرد ، وكثـري مـن أسـانيدها صـحاح وحـسان 

 «)1(.  

  ذكر من أورد كالم العسقالني 
ّولقد أورد كالم ابن حجر هذا مجاعة من أعيان أهـل الـسنة يف كتـبهم ، ولنقتـصر علـى 

  :ذكر اثنني منهم 
ّ الشريف السمهودي:األول  وهـو نـور الـدين أبـو احلـسن علـي بـن *   الـسمهوديقـال .ّ

ّعبــد اهللا احلــسيين الــسمهودي ، املـــرتجم لــه واملــذكور امســه بكـــل تعظــيم وتكــرمي يف  ّالـــضوء : ( ّ
 شـذرات (و  ) 470 / 1 البـدر الطـالع (و  ) 58/  النور الـسافر (و  ) 245 / 5الالمع 

ي كتــب معتمــدة لــديهم ، كمــا وهــ) كــشف الظنــون ( وقــد أورد كتبــه يف  ) 50 / 8الــذهب 
ّصــرح رشــيد الــدين الــدهلوي بأنــه مــن أعــاظم علمــاء أهــل الــسنة ، واســتند حيــدر علــي الفــيض  ّ

  * : ّإىل كلماته وصرح بأنه من جهابذة الثقات ـ ّيف الرد على اإلمامية ـ آبادي يف كتبه
 أخرجـه الرتمـذي »مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله «  حـديث: قال احلافظ ابن حجـر « 
ّوهو كثـري الطـرق جـدا ، واسـتوعبها ابـن عقـدة يف كتـاب مفـرد ، وكثـري مـن أسـانيدها ّوالنسائي 

  .)2(» صحاح وحسان 
  . املناوي:الثاني 

ّوهو عبد الرءوف بن تاج العارفني بـن علـي املنـاوي الفاسـي الـشافعي ، *  وقال املناوي ّ
   وحجة ثبتاكان إماما كبريا ) : 412 / 2خالصة األثر ( قال احمليب يف 

__________________  
  .61 / 7فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ) 1(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 2(
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ّوقدوة ، صاحب تصانيف سائرة وأجل أهل عصرة بغري ارتياب وإماما فاضـال ، وزاهـدا عابـدا 
  * :» .  ..قانتا ، وخاشعا هللا

ا ابـن عقـدة يف كتـاب مفـرد ، حـديث كثـري الطـرق جـدا ، اسـتوعبه: قـال ابـن حجـر « 
  .)1(» منها صحاح ومنها حسان 

  ابن حجر العسقالني أيضا ) 3
اإلصــــابة يف معرفــــة ( وذكــــر ابــــن حجــــر العــــسقالين كتــــاب ابــــن عقــــدة يف مواضــــع مــــن 

فأثبــت صــحبة عــدد مــنهم ، اســتنادا اىل روايــة ابــن عقــدة عــنهم يف كتــاب املــواالة ) الــصحابة 
  .يرالذي مجع فيه طرق حديث الغد

آخره الم ، رأيتـه جمـودا خبـط الـصريفيين ، ذكـره  ـ عبد اهللا بن ياميل« : فمن ذلك قوله 
أخـرج بـسند لـه  »مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله «  حـديث أبو العباس ابن عقدة يف مجـع طـرق

 ـ عـن جعفـر بـن حممـد ، عـن أبيـه ، وأميـن بـن نابـل ـ أظنـه ابـن أيب حيـىي ـ اىل إبـراهيم بـن حممـد
ّمسعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: عن عبد اهللا بن ياميل ، قال  ـ حدةبنون ومو يقـول  ـ ّ

  .)2(» من كنت مواله ، احلديث ، واستدركه أبو موسى  :
عبـــد الـــرمحن بـــن مـــدجل ، ذكـــره أبـــو العبـــاس ابـــن عقـــدة يف كتـــاب « : مـــن ذلـــك قولـــه و

حـدثين سـعد ابـن طالـب أبـو : املواالة ، وأخرج من طريق موسى بـن نـصر بـن الربيـع احلمـصي 
ّأن عليـا أنـشد النـاس يف الرحبـة  :غيالن ، حدثين أبو إسحاق ، حـدثين مـن ال أحـصي  ّ مـن : ّ

ّمسـع قـول رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  مـنهم  ـ  ، فقـام نفـر؟مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله: ّ
 .ّ عليـــه وســـلمّفـــشهدوا أـــم مسعـــوا إذ ذاك مـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا ـ عبـــد الـــرمحن بـــن مـــدجل

  وأخرجه ابن شاهني عن ابن عقدة ، 
__________________  

  .218 / 6فيض القدير يف شرح اجلامع الصغري ) 1(
  .374 / 2اإلصابة يف أمساء الصحابة ) 2(
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  .)1(» استدركه أبو موسى و
أبـــو قدامـــة األنـــصاري ، ذكـــره أبـــو العبـــاس ابـــن عقـــدة يف كتـــاب « : ومـــن ذلـــك قولـــه 

فــأخرج فيــه مــن طريــق » مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله «  حــديث ذي مجــع فيــه طــرقاملــواالة الــ
أنــشد اهللا مــن : كنــا عنــد علــي ، فقــال  :عــن فطــر ، عــن أيب الطفيــل ، قــال  حممــد بــن كثــري ،

فـشهدوا أن رسـول  ـ منهم أبو قدامـة األنـصاري ـ شهد يوم غدير خم ، فقام سبعة عشر رجال
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وسـيأيت يف الـذي بعـده مـا يؤخـذ  واستدركه أبـو موسـى .ل ذلكقا ـ ّ
  .)2(» منه اسم أبيه ومتام نسبه 

  ّالشريف السمهودي  ) 4
كمـا سـيأيت إن شـاء ) جواهر العقدين ( فقد ذكر كتاب ابن عقدة ونقل عنه يف كتابه 

  .اهللا تعاىل

  الشيخاني القادري  ) 5
املـدين ، *  مد بن علي الشيخاين القادريوهو حممود بن حم*  وقال الشيخاين القادري

: بعـد أن ذكـر بعـض طـرق حـديث الغـدير *  ّويظهر تعصبه من مراجعة كتابه الـذي ننقـل عنـه
وقــد اســـتوعب طــرق األحاديـــث املــذكورة وغريهـــا ابـــن عقــدة يف كتـــاب مفــرد ، وذكـــر أيـــضا « 

 أمحـــد احلـــسيين بعـــضها الـــشيخ نـــور الـــدين الـــسيد اجلليـــل علـــي بـــن مجـــال الـــدين عبـــد اهللا بـــن
  .)3(» ّأجنح املساعي يف رد شبهة الداعي : السمهودي الشافعي يف كتابه املسمى 

__________________  
  .413 / 2اإلصابة ) 1(
  .159 / 4املصدر نفسه ) 2(
  .خمطوط ـ الصراط السوي يف مناقب آل النيب) 3(
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  البدخشاني  ) 6
ان البدخـــشاين ، وهـــو مـــن كبـــار وهـــو املـــرزا حممـــد بـــن معتمـــد خـــ*  وقـــال البدخـــشاين

العلمـــاء املـــشهورين يف الـــديار اهلنديـــة ، وقـــد أثـــىن عليـــه رشـــيد الـــدين الـــدهلوي وحيـــدر علـــي 
هـذا : أقـول « : بعـد أن ذكـر بعـض طـرق احلـديث *  الفيض آبادي يف كتابيهمـا واسـتندا إليـه

يب ّحــــديث صــــحيح مــــشهور ، نــــص احلــــافظ أبــــو عبــــد اهللا حممــــد بــــن أمحــــد بــــن عثمــــان الــــذه
ّالرتكمــاين الفــارقي مث الدمــشقي علــى كثــري مــن طرقــه بالــصحة ، وهــو كثــري الطــرق جــدا ، وقــد 
اسـتوعبها احلـافظ أبـو العبـاس أمحـد بـن حممــد بـن سـعيد الكـويف املعـروف بـابن عقـدة يف كتــاب 

  .)1(» مفرد 
ـفــإن احلــديث كثــري الطرق جــدا ، وقــد اســتوعبها ابــن عقــدة يف كتــاب « : وقــال أيــضا  ّـ ّ

  .)2(» ّ، وقد نص الذهيب على كثري من طرقه بالصحة مفرد 

  رواة كتاب المواالة
أليب العبـــاس ابـــن عقـــدة ، وهـــم ابـــن ) املــواالة ( لقــد أثبـــت مجاعـــة مـــن األعـــالم كتـــاب 

ّتيميـــة وابــــن حجــــر العــــسقالين والــــسمهودي واملنــــاوي والقــــادري والبدخــــشاين ، وقــــد تقــــدمت 
  .نصوص كلمام املفيدة لذلك

ّمـن مرويـات مجاعـة مـن ) املـواالة ( ّخالل التتبع لكتب األسـانيد أن كتـاب وعلمنا من 
ّأعيــان علمــاء أهــل الــسنة ، فهــم يروونــه عــن مؤلفــه احلــافظ ابــن عقــدة ، بــسند متــصل إليــه فيــه  ّ

  :احلافظ ابن حجر العسقالين ، وهؤالء هم 
__________________  

  .خمطوط ـ مفتاح النجا يف مناقب آل العبا) 1(
  .21: نزل األبرار مبا صح من مناقب أهل البيت األطهار ) 2(
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  محمد بن عابد السندي  ) 1
قـال .  ..ّوهو حمدث املدينة املنورة يف وقته ، ومن مـشاهري علمـاء أهـل الـسنة يف عـصره

ّرجـع اىل احلجـاز وواله حممـد علـي رياسـة .  ..حـافظ فقيـه عـامل بالعربيـة« : عمر رضا كحالة 
ّ ربيـع األول ، ودفـن بـالبقيع ، مث ذكـر تـصانيفه ، وقــد أرخ 18 ، وتـويف ـا يف العلمـاء باملدينـة

  .)1( 1257وفاته بسنة 

  محمد حسين األيوبي  ) 2
ّقــد مــن اهللا « : بقولــه ) حــصر الــشارد ( وهــو شــيخ الــسندي املــذكور ، فقــد ذكــره يف 

ّه علـى قـراءة األئمة الـسبعة بقـراءة القـرآن العظـيم مـن فاحتتـه إىل خامتتـ ـ ولـه احلمـد ـ ّتعـاىل علـي ّـ
ّاملشهورين ، بروام األربعة عشر احملصورة من طرقهم املـشهورة ، علـى شـيخنا العالمـة الفهامـة 
زينــة دهــره ، وقــدوة عــصره ، احلــاوي لعلــم األديــان واألبــدان اجلــامع للفنــون العقليــة والنقليــة ، 

ّواملوضــح لنــا بأحــسن بيــان ، عمــي وصــنو أيب الــشيخ حممــد حــس ني بــن حممــد مــراد األنــصاري ّ
ّ تعـاىل وبـوأه ;ّاخلزرجي األيويب نسبا ، السندي بلدا ، النقشبندي طريقة ، واحلنفي مـذهبا ، 

  .)2(» دار كرامته 

  محمد مراد االنصاري  ) 3
قـــال « وهـــو والـــد األيـــويب املـــذكور وشـــيخه ، قـــال حممـــد عابـــد الـــسندي بعـــد مـــا تقـــدم 

نا احلافظ االمام احملقـق ويل اهللا تعـاىل العـارف الـشيخ حممـد شيخنا قرأت ا على والدنا وشيخ
  .»مراد بن حممد يعقوب بن حممود األنصاري السندي 

__________________  
  .113 / 10معجم املؤلفني ) 1(
  .3: حصر الشارد من أسانيد حممد عابد ) 2(
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  محمد هاشم السندي  ) 4
يعـين حممـد  ـ قـال:  العبـارة املتقدمـة وهـو شـيخ حممـد مـراد املـذكور ، قـال الـسندي بعـد

قـرأت ـا مجيـع القـرآن العظـيم مـن فاحتتـه إىل خامتتـه علـى شـيخنا االمـام اهلمـام مقتـدى  ـ مـراد
  .».  ..األنام الشيخ حممد هاشم

  عبد القادر الصديقي  ) 5
: ّوهو مفيت احلنفية مبكة املكرمة يف عصره وشيخ حممد هاشم السندي ، قال السندي 

ّقرأت ا على مجاعة أجلهم عالمة دهـره وحجـة اهللا تعـاىل علـى :  ـ يعين حممد هاشم ـ لقا«  ّ
عـــصره ، الـــشيخ عبـــد القـــادر بـــن أيب بكـــر بــــن عبـــد القـــادر الـــصديقي نـــسبا ، املكـــي بلــــدا ، 

ّواحلنفي مذهبا ، مفيت احلنفية مبكة املشرفة  ّ ّ«.  
من أحفاده الشيخ عبد القـادر و« : وقال غالم علي آزاد برتمجة حممد طاهر الكجرايت 

ّابن الشيخ أيب بكر مفيت مكة املعظمة ، كـان عاملـا جيدا ال سـيما يف الفقاهـة ، فـصيحا بليغـا  ّـ
  .)1(» .  ..1138الفتاوي ، أربع جملدات ، وجمموعة املنشآت ، تويف سنة : ، ومن تآليفه 

ومـــنهم «  :ه يف ذكـــر شـــيوخ) أســـانيده ( وقـــال عبـــد الـــرمحن الكزبـــري الدمـــشقي ، يف 
  .)2(» ّالعالمة املسند الشيخ عبد القادر الصديقي املكي املفيت 

  .)3(املرادي يف أعيان القرن الثاين عشر : وترجم له أيضا 

  حسن العجيمي  ) 6
  قال« : وهو من أعالم علمائهم ، قال السندي بعد العبارة املذكورة عنه 

__________________  
  .44/ سبحة املرجان ) 1(
  .5: رسالة األسانيد ) 2(
  .49 / 3سلك الدرر ) 3(
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ّقــرأت ــا علــى ويل اهللا تعــاىل العــارف ، عمــدة القــراء قــدوة احلفــاظ ، أيب البقــاء : عبــد القــادر 
  .»ّاحلسن بن علي العجيمي املكي 

 ـ قـد اتـصل سـندي« : ّمـن مـشايخ إجـازة شـاه ويل اهللا ، فقـد قـال  ـ هـذا ـ والعجيمـي
ّة من املشايخ األجلة الكـرام ، األئمـة القـادة األعـالم مـن املـشهورين بـاحلرمني بسبع ـ واحلمد هللا ّ

والـشيخ حـسن بـن .  ..احملرتمني ، امع على فضلهم بني اخلافقني ، الشيخ حممـد ابـن العـالء
  .)1(» .  ..العجيمي املكي

  .)2( 1113ّوترجم له عمر رضا كحالة وأرخ وفاته بسنة 

  أحمد الشناوي  ) 7
ّ ترجم له احمليب ترمجة ضافية 1028وىف سنة املت

)3(.  
« : ّوهـو مــن أكــابر مــشايخ إجــازة الــشاه ويل اهللا الــدهلوي أيــضا ، فقــد قــال الــدهلوي 

ّوقـد اسـتفاد واسـتوعب الوالــد املاجـد أخـريا يف املدينــة املنـورة ومكـة املعظمــة مـن أجـالء مــشايخ 
ك عند جنـاب حـضرة الـشيخ أيب طـاهر ّاحلرمني بكل استيعاب واستقصاء ، وقد كان أكثر ذل

رمحـة اهللا عليـه وعلـى أسـالفه  ـ الـذي كـان وحيـد عـصره يف هـذا البـاب ـ قـدس اهللا سـره ـ املـدين
ّسـندا مسلـسال إىل الــصوفيني  ـ 1 ـ ّأن للــشيخ أيب طـاهر : ومـن حـسن االتفـاق . ـومـشاخيه

ن أبيـــه الـــشيخ إبـــراهيم والعرفـــاء حـــىت الـــشيخ زيـــن الـــدين زكريـــا األنـــصاري ، وذلـــك أنـــه أخـــذ عـــ
الكردي ، وهو عن الشيخ أمحد القشاشي ، وهو عن الشيخ أمحد الـشناوي ، وهـو عـن والـده 

وأيـضا عـن . وأيضا عن الشيخ حممد بن أيب احلسن البكـري.  عبد القدوس الشناوي)4(الشيخ 
  وأيضا عن الشيخ عبد الرمحن. الشيخ حممد بن أمحد الرملي

__________________  
  .إلرشاد إىل مهمات األسناد ، وقد أدرج هذه الرسالة ولده الدهلوي يف رسالة أصول احلديث لها) 1(
  .264 / 3ّمعجم املؤلفني ) 2(
  .246 ـ 243 / 1خالصة األثر يف اعيان القرن احلادي عشر ) 3(
  .ّعلي بن عبد القدوس الشناوي: كذا ، والصحيح ) 4(
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  .)1(» . ّمن أجلة املشايخ العارفني باهللابن عبد القادر بن فهد ، وهؤالء كلهم 

  علي بن عبد القدوس الشناوي  ) 8
ــــشاه ويل اهللا الــــدهلوي ،  ّوهــــو والــــد الــــشناوي املتقــــدم ذكــــره ، ومــــن شــــيوخ مــــشايخ ال

  .1142ّ ، وكان حيا سنة )2(والشيخ عبد اهللا بن سامل البصري 

  عبد الوهاب الشعراني  ) 9
هابـذة العرفـاء املـشهورين ، وكثـريا مـا تنتهـي سالسـل وهو مـن أكـابر العلمـاء الثقـات وج

  .ّإجازات الشاه ويل اهللا الدهلوي إليه

  جالل الدين السيوطي  ) 10
أصـول احلـديث ( وهو أيضا من شـيوخ مـشايخ والـد الـدهلوي ، كمـا أثـىن هـو عليـه يف 

  .عةّمبجدد الدين النبوي يف املائة التاس) فتح املتعال ( ّ وقد لقبه املقري يف .)

  ابن حجر العسقالني  ) 11
  .وهو احلافظ ، صاحب التصانيف ، شيخ اإلسالم

  أبو العباس المقدسي الحنبلي  ) 12
وهـــو أمحـــد بـــن أيب بكـــر شـــيخ ابـــن حجـــر العـــسقالين املـــذكور ، ومـــن مـــشاهري الفقهـــاء 

  أبو.  ..أمحد بن أيب بكر بن أمحد« : واحملدثني ، ترجم له ابن حجر بقوله 
__________________  

  .25: أصول احلديث لعبد العزيز الدهلوي ) 1(
  .14: االنتباه يف سالسل أولياء اهللا ، االمداد مبعرفة علو االسناد ) 2(
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ّالعبـاس املقدســي ، حــدث بــالكثري وكــان خامتــة املــسندين بدمــشق ، مــات يف ربيــع اآلخــر ســنة 
  .)1(» .  وقد أجاز يل غري مرة798

   إسحاق بن يحيى الحنفي ) 13
إســـحاق بـــن حيـــىي بـــن إســـحاق « : بقولـــه ) معجمـــه املخـــتص ( تـــرجم لـــه الـــذهيب يف 

ّوتفـرد بأشـياء ، .  .. بآمـد742املسند ، عفيف الدين أبـو حممـد اآلمـدي احلنفـي ، ولـد سـنة 
  .».  ..725مات يف رمضان سنة 

ثنــا عنــه بالــسماع غــري واحــد ، : قلــت « : وأورد ابــن حجــر كــالم الــذهيب هــذا مث قــال 
ّهم أمحد بن أقربص بن بلعاق ، وحدث بـالكثري ، وكـان يـشهد علـى القـضاة ، وكـان لطيفـا من

  .)2( » 725بشوشا ، يتفرد بأشياء من العوايل ، وعمل لنفسه معجما ، مات سنة 

  يوسف بن خليل الدمشقي  ) 14
ّويوسـف بـن خليـل احلـافظ الرحـال « : وهو من كبار احلفـاظ ، تـرجم لـه الـذهيب بقولـه 

ابـــن خليـــل احلـــافظ املفيـــد الرحـــال اإلمـــام مـــسند « :  وقـــال الـــسيوطي )3(» .  ..ث الـــشامّحمــد
 وكان حافظا ثقة عاملا مبا يقرأ عليه ، ال يكاد يفوته اسم رجل ، واسع الروايـة متقنـا.  ..الشام

.. . «)4(.  

  محمد بن حيدرة) 15(
ّوهو شيخ ابن خليل املتقدم ذكره ، وقد صرح العلماء بأن رواية    العدل الثقةّ

__________________  
  .117 / 1الدرر الكامنة ) 1(
  .381 / 1الدرر الكامنة ) 2(
  .648حوادث سنة  ـ العرب) 3(
  .495/ طبقات احلفاظ ) 4(
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ّدليل عدالـة املـروي عنـه وإن مل يـصرح الـراوي بامسـه ، فكيـف إذا كـان  ـ هي وحدها ـ عن رجل ّ
  ؟من شيوخ اإلجازة
ّ حجر املكي رواية الصحابة والتابعني عن معاويـة بـن أيب سـفيان جعل ابن: ومن ذلك 

   .)تطهري اجلنان (  كما يف كتاب !!.دليال على اجتهاد معاوية وإمامته
أخذ سـيف اهللا بـن أسـد اهللا امللتـاين روايـة مالـك وأيب حنيفـة ومجاعـة دلـيال : ومن ذلك 

  .)نبيه السفيه ت(  كما يف !7 ـ على وثاقة اإلمام جعفر بن حممد الصادق
استناد الذهيب يف إثبات وثاقة أمحد بن عمر بن أنس بـن دهلـان األندلـسي : ومن ذلك 

  .)العرب ( كما يف .  ..ّإىل رواية ابن عبد الرب وابن حزم عنه
.  ..ّاعتـــزاز املقــري بروايـــة ابــن عبــد الـــرب واخلطيــب عـــن أيب الوليــد البـــاجي: ومــن ذلــك 

  .)نفح الطيب ( كما يف 
ّولقد نص ابن القيم علـى مـا ذكرنـا يف .  ..هذا وأحـد القـولني « : بقولـه ) زاد املعـاد ( ّ

ّإن جمــرد روايــة عــدل عــن غــريه هــو تعــديل لــذلك الغــري وإن مل يــصرح الــراوي بتعديلــه ، وهــذا :  ّ ّ
  .»إحدى الروايتني عن أمحد بن حنبل 

ّل علـى جاللـة أن روايـة احلـافظ ابـن خليـل عـن ابـن حيـدرة تـد: ونستنتج من ذلك كله 
  .ابن حيدرة ووثاقته

  محمد بن علي بن ميمون الكوفي  ) 16
ّأيب النرســي أبــو الغنــائم حممــد ابــن علــي « : وهــو مــن احلفــاظ املــشهورين ، قــال الــذهيب 

ّبن ميمون الكويف احلافظ ، روى عن حممد بن علي بن عبد الرمحن العلـوي وطبقتـه بالكوفـة ، 
مــــا : ببغــــداد ، ونــــاب يف خطابــــة الكوفــــة ، وكــــان يقــــول وعـــن أيب إســــحاق الربمكــــي وطبقتــــه 

كـان حافظـا متقنـا مـا رأينـا مثلـه ،  :وقال ابن ناصـر . ّبالكوفة من أهل السنة واحلديث إال أنا
  ّكان يتهجد ويقوم الليل ، وكان أبو عامر العبدري
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  .)1(» .  ..ختم به هذا الشأن: يثين عليه ويقول 

  دارم بن محمد النهشلي  ) 17
  .هو شيخ أيب الغنائم املذكورو

  ّمحمد بن ابراهيم السري  ) 18
  .وهو شيخ دارم املذكور

  :وفيما يلي النص الكامل للسند ) املواالة ( هؤالء رواة كتاب 
وأمـــا كتـــاب املـــواالة أليب العبـــاس ابـــن عقـــدة ، « : قـــال الـــشيخ حممـــد عابـــد الـــسندي 

نصاري السندي عن أبيـه ، عـن الـشيخ فأرويه عن عمي الشيخ حممد حسني بن حممد مراد األ
ّحممد هاشم بن عبد الغفور السندي ، عن مفـيت مكـة الـشيخ عبـد القـادر الـصديقي احلنفـي ، 
عــن الــشيخ حــسن العجيمــي ، عــن الــشيخ أمحــد الــشناوي ، عــن أبيــه الــشيخ علــي الــشناوي ، 

 ، عن أمحـد عن الشيخ عبد الوهاب الشعراين ، عن احلافظ السيوطي ، عن احلافظ ابن حجر
بـــن أيب بكـــر بـــن عبـــد احلميـــد املقدســـي ، أنـــا إســـحاق بـــن حيـــىي بـــن إســـحاق اآلمـــدي ، عـــن 
يوسف بن خليل احلافظ ، أنـا أبـو املعمـر حممـد بـن حيـدرة بـن عمـر احلـسيين ، أنـا أبـو الغنـائم 
حممــد بــن علــي بــن ميمــون ، أنــا دارم بــن حممــد بــن زيــد النهــشلي ، أنــا حممــد بــن إبــراهيم بــن 

  .)2(» لتميمي ، أنا أبو العباس أمحد بن حممد بن عقدة السري ا
__________________  

 ، 212 / 5 والنجــوم الزاهــرة 1260 / 4تــذكرة احلــافظ :  ، وأنظــر 22 / 4 ـ 510العــرب حــوادث ســنة ) 1(
  .510 ، ومرآة اجلنان ، وحوادث سنة 458/  ، وطبقات احلفاظ 29 / 4وشذرات الذهب 

أخربنـا « :  ، مـا نـصه 62/ يف كفاية الطالب للحافظ الكنجي و:  قلت 162: ف امليم حر ـ حصر الشارد) 2(
أخربنـا الـشريف أبـو املعمـر بـن حيـدرة احلـسيين الكـويف ببغـداد ، : احلافظ يوسف بن خليـل الدمـشقي حبلـب ، قـال 

 بـن زيـد النهـشلي ، حـدثنا أبـو أخربنا أبو الغنائم حممد بن ميمون النرسي بالكوفة ، أخربنا أبو املثـين دارم ابـن حممـد
  حكيم حممد بن إبراهيم السري التميمي ، حدثنا أبو العباس 
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ـــه أنـــه ال يـــذكر فيـــه إال أســـانيده يف الكتـــب  ّويظهـــر مـــن كـــالم الـــسندي يف خطبـــة كتاب ّ
ه طاملــا الذ يب بعــض طلبــة علــم احلــديث ، وســألوين أن أخلــص هلــم .  ..«: املعتــربة إذ قــال  ّإن ـ ّـ
  .».  ..دي يف الكتب املعتربةشيئا من أساني

  ترجمة ابن عقدة ووثاقته 
هذا ، وملـا رأى املعانـدون كثـرة طـرق حـديث الغـدير ، حبيـث مجعهـا واسـتوعبها احلـافظ 

عمـــدوا إىل .  ..ابـــن عقـــدة يف كتـــاب جمـــرد ، وأنـــه ال ميكـــن الطعـــن يف شـــيء مـــن تلـــك الطـــرق
م باالستناد إىل كتابهالطعن يف ابن عقدة نفسه ، حىت ال يتم لالمامية مطلو.  

أن ابــن عقــدة لــيس مــن أهــل الــسنة ، وكــان جاروديــا : فهــذا أبــو نــصر الكــابلي يــذكر 
الــذي خــصه بــذكر ) الــصواقع املوبقــة ( رافــضيا ، وإليــك نــص كالمــه يف املطلــب الــسادس مــن 

ّنقــل مــا يؤيــد مــذهبهم عــن كتــاب رجــل يتخيــل أنــه مــن أهــل : التاســع والتــسعون « : املكايــد  ّ
ّنة ولــيس مــنهم ، كــابن عقــدة كــان جاروديــا رافــضيا ، فإنــه رمبــا ينخــدع منــه كــل ذي رأي الــس ّ

  .)1(» غبني ، ومييل إىل مذهبهم أو تلعب به الشكوك 
ابـن : ّيقلد الكابلي يف هـذا احلكـم كغـريه ، ويـضيف إىل ابـن عقـدة ) الدهلوي ( وهذا 

  .)2(.  ..قتيبة وأخطب خوارزم
__________________  

وحـدثنا ابـراهيم بـن الوليـد بـن محـاد ، أخربنـا أيب ، أخربنـا حيـىي بـن ) ابـن عقـدة ( بن حممد بن سعيد اهلمـداين أمحد 
: يعلــى ، عــن حــرب بــن صــبيح ، عــن ابــن أخــت محيــد الطويــل ، عــن ابــن جــدعان ، عــن ســعيد ابــن املــسيب قــال 

. سـل عمـا بـدا لـك فإمنـا أنـا عمـك: قـال . إين أريـد أن أسـألك عـن شـيء وإين أتقيـك: قلت لسعد بن أيب وقاص 
   ؟ ـ فيكم يوم غدير6مقام رسول اهللا ـ : قلت : قال 

مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم : نعم قام فينا بـالظهرية فأخـذ بيـد علـي بـن أيب طالـب ، فقـال : قال 
 طالـب مـوىل كـل أمـسيت يـا ابـن أيب: فقـال أبـو بكـر وعمـر : قال . وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره

  .»مؤمن ومؤمنة 
  .املطلب السادس يف املكايد. الصواقع املوبقة) 1(
  .68: التحفة االثنا عشرية ، الباب الثاين ، املكيدة احلادية والثمانون ) 2(
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  . ..ومن قبلهما حثالة من الناس
اعتمـاد  :ولكن يكفي دليال على جاللة ابن عقدة وكونه من أكابر حفـاظ أهـل الـسنة 

ّأال تــرى أن ابــن حجــر العــسقالين يعتــرب الرجــل .  ..ار أئمــتهم عليــه وأخــذهم بآرائــه وأقوالــهكبــ
ّاملــذكور ، وأنــه يلقبــه بــأمري املــؤمنني يف احلــديث ، وأنــه ) كتــاب املــواالة ( ّصــحابيا اســتنادا إىل 

  ؟!ّيصحح كثريا من طرق حديث الغدير يف كتاب املواالة
 ذكر آراء ابــن عقــدة مــن جــرح وتعــديل ومــدح وذمّبــل إن كتــبهم يف الرجــال مــشحونة بــ

.  ..«: ، فقد ذكر املزي برتمجة أمحد بـن حممـد بـن نيـزك بـن حبيـب أيب جعفـر البغـدادي . ..
  .)1(» .  ..يف أمره نظر: قال أبو العباس ابن عقدة 

الـذهيب وابـن حجـر العـسقالين : ّوقد أورد رأي ابن عقدة يف هذا الرجل هكذا كل مـن 
: قـال ابـن عقـدة «  وقـال ابـن حجـر )2(» يف أمـره نظـر : قـال ابـن عقـدة « : ذهيب ، فقال الـ

  .)3(» يف أمره نظر 
ّقـل : قـال ابـن عقـدة .  ..أبـو إسـحاق بـن محـزة احلـافظ.  ..«: وقال الـذهيب يف العـرب 

 وكــذا نقـل قــول ابـن عقــدة جـالل الــدين الـسيوطي برتمجــة الرجـل مــن )4(» .  ..مـن رأيــت مثلـه
  .)5(طبقاته 

بـــل البـــن عقـــدة آراؤه يف علـــم قواعـــد احلـــديث ، قـــال الـــسيوطي يف بيـــان أقـــسام حتمـــل 
فمنعـــه ] أو مجيـــع مـــا أجيـــز روايتـــه [ إجـــازة اـــاز كأجزتـــك جمـــازايت ، : الـــسابع « : احلـــديث 

ــــه : جــــوازه ، وبــــه قطــــع احلفــــاظ : والــــصحيح الــــذي عليــــه العمــــل .  ..ّبعــــض مــــن ال يعتــــد ب
  وأبو نعيم وأبو] الكويف [ ابن عقدة ] س أبو العبا[ الدارقطين و 

__________________  
  .1 / 475ذيب الكمال ) 1(
  .خمطوط ـ تذهيب التهذيب) 2(
  .1 / 78ذيب التهذيب ) 3(
  .332حوادث سنة  ـ العرب) 4(
  .371/ طبقات احلفاظ ) 5(
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  .)1(» .  ..الفتح نصر املقدسي
  . ابن عقدة ووثاقتهويف هذا القدر كفاية لثبوت جاللة: أقول 

  كلمات في توثيقه 
توثيــق علمــاء الرجــال وفطاحــل أهــل الــسنة أبــا العبــاس ابــن عقــدة ، : أضــف إىل ذلــك 

وثنـــائهم الـــصريح عليـــه ، وتنصيـــصهم علـــى روايـــة األكـــابر عنـــه ، واعتمـــادهم عليـــه ، ولنـــذكر 
  :نصوص عبارات بعضهم 

  السمعاني  ) 1
جم واألبــواب واملــشيخة ، وأكثــر الروايــة وانتــشر كــان حافظــا متقنــا عاملــا ، مجــع الــرتا« 

  . ..حديثه ، مسع أمحد بن عبد احلميد احلارثي وعبد اهللا بن أيب سلمة
اجلعـــايب وأيب ] ابـــن [ أيب بكـــر حممـــد بـــن عمـــر : روى عنـــه األكـــابر مـــن احلفـــاظ مثـــل 

جـاين ، وأيب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ، وأيب نعيم ، وعبد اهللا بـن عـدي اجلر
احلسني حممد بن املظفر البغدادي ، وأيب احلـسن علـي بـن عمـر الـدارقطين ، وأيب حفـص عمـر 

  . ..وخلق يطول ذكرهم.  ..بن أمحد بن شاهني
أمجع أهل الكوفـة علـى أنـه مل يـر مـن زمـن عبـد اهللا بـن مـسعود : وكان الدارقطين يقول 

كنــا حبــضرة ابــن  :و الطيــب ابــن هرمثــة إىل زمــن أيب العبــاس ابــن عقــدة أحفــظ منــه ، وقــال أبــ
عقـــدة احملـــدث ونكتـــب عنـــه ، ويف الـــس رجـــل هـــامشي إىل جانبـــه ، فجـــرى حـــديث حفـــاظ 

أنـا أجيـب يف ثالمثائـة ألـف حـديث مـن حـديث أهـل بيـت هـذا : احلديث ، فقال أبو العباس 
   ـ وضرب بيده على اهلامشي ـ سوى غريهم

تني ليلـة النـصف مـن احملـرم ، ومـات سـنة اثنتـني وأربعني ومـائ] تسع [ ولد يف سنة أربع 
  .)2(» وثالثني وثالمثائة 

__________________  
  .40 / 2تدريب الراوي ) 1(
  .العقدي ـ األنساب) 2(
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  البدخشاني  ) 2
ذكـره الـذهيب وابـن ناصـر الـدين : قلـت « : ّفانه أورد كلمات السمعاين هـذه ، مث قـال 

  .)1(» يف طبقات احلفاظ 

  سيوطي ال ) 3
ّيف ذكــر حــديث رد الــشمس ردا علــى قــدح ابــن اجلــوزي يف ابــن عقــدة  وابــن عقــدة « : ّ

ـــدارقطين  ّكـــذب مـــن امـــه : مـــن كبـــار احلفـــاظ ، والنـــاس خمتلفـــون يف مدحـــه وذمـــه ، قـــال ال
ّمــا يتهمــه بالوضــع إال طمــل ، وقــال أبــو علــي احلــافظ : بالوضــع ، وقــال محــزة الــسهمي  أبــو : ّ

  .)2(»  حمله حمل من يسأل عن التابعني وأتباعهم العباس إمام حافظ ،

  تراجم الموثقين البن عقدة
ا الــدارقطين ، فقــد : ولنعــرف هــؤالء املــوثقني اليب العبــاس ابــن عقــدة فنقــول : أقــول  ّــأم

ّوأمـا الـسيوطي فـستأيت ترمجتـه يف كتــاب ان ) جملـد حـديث الطــري ( أوردنـا ترمجتـه بالتفـصيل يف 
  :ا محزة السهمي ّشاء اهللا تعاىل ، وأم

  ترجمة السهمي 
وأبو القاسم محزة بـن يوسـف الـسهمي اجلرجـاين احلـافظ مـن ذريـة « : فقد قال الذهيب 

ّأو شام بن العاص ، مسع سنة أربـع ومخـسني مـن حممـد بـن أمحـد بـن إمساعيـل الـصرام صـاحب 
ر عــن ّــحممد بــن الــضريس ، ورحــل اىل العــراق ســنة مثــان وســتني فــأدرك ابــن ماشــي ، وهــو مكثــ

  ّوكان من أئمة.  ..ابن عدي واالمساعيلي
__________________  

  .وهو كتاب مستخرج من األنساب للسمعاين ، وهو خمطوط. تراجم احلفاظ) 1(
  .337 / 1اللئايل املصنوعة ) 2(



 75 ......................................................................... الغدير حديث يف ّاملؤلفون

  .)1(» احلديث حفظا ومعرفة واتقافا 
ّصـــنف وخـــرج وعـــدل وصــحح وعلـــل ، مـــا« : ومبثلــه قـــال الـــسيوطي وأضــاف  ّ ّ ّ ت ســـنة ّ

427 « )2(.  
  .)3(» أحد احلفاظ املكثرين « : وقال السمعاين برتمجته 

  ترجمة أبي علي الحافظ
أبــو علــي احلــافظ احلــسني « : ّوأمــا أبــو علــي النيــسابوري ، فقــد تــرجم لــه الــذهيب بقولــه 

هــو واحــد عــصره يف احلفــظ : قــال احلــاكم .  ..بــن علــي بــن يزيــد النيــسابوري ، أحــد األعــالم
 والــورع واملــذاكرة والتــصنيف ، مســع ابــراهيم ابــن أيب طالــب وطبقتــه ، ويف الرحلــة مــن واإلتقــان

  .)4(» النسائي وأيب خليفة وطبقتهما ، وكان آية يف احلفظ ، كان ابن عقدة خيضع حلفظه 
  .)5(ومبثله قال اليافعي 

أن ّوأقــام ببغــداد ومــا ــا أحفــظ منــه إال « : ونقــل الــسيوطي عــن تلميــذه احلــاكم قولــه 
قــال .  ..مــا رأيــت ببغــداد أحفــظ منــه: ّيكــون أبــو بكــر اجلعــايب ، فــإين مسعــت أبــا علــي يقــول 

ما حتـت أدمي الـسماء كتـاب أصـح :  ـ وما رأيت أحفظ منه ـ مسعت أبا علي يقول: ابن مندة 
مــا رأيــت يف اخــتالف احلــديث واإلتقــان أحفــظ مــن أيب : مــن كتــاب مــسلم ، وقــال ابــن منــده 

  .علي
مــن  :مسعــت أبــا بكــر ابــن أيب داود يقــول أليب علــي : ضــي أبــو بكــر األــري وقــال القا

  إبراهيم بن طهمان ، عن إبراهيم بن:  قال ؟إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم
__________________  

  .427حوادث سنة  ـ العرب) 1(
  .422/ طبقات احلفاظ ) 2(
  .احلافظ ـ األنساب) 3(
  .349حوادث سنة  ـ العرب) 4(
  .349مرآة اجلنان ، حوادث سنة ) 5(
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  .أحسنت يا أبا علي: فقال . عامر البجلي ، عن إبراهيم النخعي
مــا رأيــت يف أصــحايب مثــل اجلعــايب يف حفظــه ، : كــان أبــو علــي يقــول : قــال احلــاكم 

  .)1(» يقول أبو علي هذا وهو أستاذي يف احلقيقة : فحكيت هذا للجعايب ، فقال 

  تنى محمد بن طاهر الف ) 4
حديث أمساء يف رد الشمس ، فيه فضيل بن مرزوق ، ضعيف ، وله طريق آخـر فيـه « 
  .رافضي رمي بالكذب ، ورافضي كاذب: ابن عقدة 

ّفــضيل صــدوق احــتج بــه مــسلم واألربعــة ، وابــن عقــدة مــن كبــار احلفــاظ وثقــه : قلــت 
ّالنــاس ، ومــا ضــعفه إال عــصري متعــصب ، واحلــديث صــرح مجاعــة بتــصحيحه مــنه ّ م القاضــي ّ

  .)2(» عياض 

  سبط ابن الجوزي  ) 5
ّأنــا ال أــم بــه إال ابــن « : وكــذا قــول جــدي « : ّيف الكــالم علــى حــديث رد الــشمس 

مــن بــاب الظــن والــشك ال مــن بــاب القطــع واليقــني ، وابــن عقــدة مــشهور بالعدالــة ، » عقــدة 
 ـ هللا تعـاىل عـنهمرضـي ا ـ كـان يـروي فـضائل أهـل البيـت ويقتـصر عليهـا وال يتعـرض للـصحابة

  .)3(» مبدح وال بذم ، فنسبوه إىل الرفض 

  الخوارزمي  ) 6
  أمحد بن حممد بن سعيد بن عبد الرمحن بن زياد بن عبد اهللا بن العجالن« 

__________________  
  .368: طبقات احلفاظ ) 1(
 للشيخ عبد احلـق الـدهلوي ، وتوجد ترمجة حممد بن طاهر الفتين يف أخبار األخبار. 96: تذكرة املوضوعات ) 2(

النور الـسافر يف « وسبحة املرجان يف آثار هندوستان لغالم علي آزاد البلجرامي ، وغريمها ، وستأيت خالصتها عن 
  .»أخبار القرن العاشر 

  .51: تذكرة خواص األمة ) 3(
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للغـة والقـراءة أبو العباس الكويف اهلمداين املعروف بـابن عقـدة ، كـان ثقـة فقيهـا عاملـا بـالنحو وا
  .)1(» متقنا يف احلديث حافظا لرواته ، ومدار هذه املسانيد عليه 

   ـ في ذكر الطبقات ـ السبكي ) 7
  . ..فأين أهل عصرنا من حفاظ هذه الشريعة أيب بكر الصديق« 

  . ..ومن طبقة أخرى من التابعني
  . ..طبقة أخرى

  . ..أخرى
  . ..أخرى
  . ..أخرى

ـــا: أخـــرى  د النيـــسابوري وأيب حامـــد أمحـــد بـــن حممـــد بـــن الـــسريف وأيب وأيب بكـــر بـــن زي
  جعفر حممد بن عمرو العقيلي وأيب العباس الدغويل وعبد الرمحن ابن أيب حامت

  . ..أبي العباس ابن عقدةو
ّفهؤالء مهرة هذا الفن ، وقد أغفلنا كثريا من األئمة ، وأمهلنا عددا صـاحلا مـن احملـدثني  ّ

ّلننبـه ـم علـى مـن عـداهم ، مث أفـضى األمـر إىل طـي بـساط األسـانيد ّ، وإمنا ذكرنا مـن ذكرنـا  ّ ّ
  .)2(» ّرأسا ، وعد اإلكثار منها جهالة ووسواسا 

  : ومن هذه العبارة اليت اختصرناها نستفيد أمورا :أقول 
( ّكــون ابــن عقــدة أعظــم مــن علمــاء عــصر الــسبكي ومــا قبلــه ، ومبــا أن مرتبــة : األول 

ّ بكثـري مـن مرتبـة علمـاء عـصر الـسبكي ، فـإن كالمهـم غـري مـسموع يف وغريه أدىن) الدهلوي 
  .ابن عقدة

  .كون ابن عقدة من حفاظ الشريعة: الثاين 
__________________  

ــة ، أليب املؤيـــد اخلـــوارزمي املتـــوىف ســـنة ) 1(  توجـــد ترمجتـــه يف اجلـــواهر املـــضيئة يف 655: جـــامع مـــسانيد أيب حنيفـ
  .49:  الرتاجم  وتاج132 / 2طبقات احلنفية 

  .318 ـ 314 / 1طبقات الشافعية الكربى ) 2(
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ّكــون ابــن عقــدة يف طبقــة كبــار أســاطني األئمــة مــن أهــل الــسنة ، كــالعقيلي : الثالــث  ّ
  . ..وابن أيب حامت وو وو

  .كون ابن عقدة من مهرة فن احلديث وأئمة هذا العلم: الرابع 
ـــذين: اخلـــامس   أغفـــل الـــسبكي ذكـــرهم ، وهـــم ّكـــون ابـــن عقـــدة أعظـــم مـــن األئمـــة ال

  . ..كثريون
مـن حفـاظ الـشريعة ، وبعـد هـذا ، .  ..وو و.  ..كون ابن عقدة كأيب بكر: السادس 

  ؟فهل تبقى قيمة لطعن طاعن أو قدح قادح

  السيوطي  ) 8
ّكـان إليـه املنتهـى يف قـوة .  ..حـافظ العـصر واحملـدث البحـر أبـو العبـاس ـ ابـن عقـدة« 

ّ، ورحلتـه قليلـة ، ألـف ومجـع ، حـدث عنـه الـدارقطين وقـال احلفظ وكثرة احلديث  أمجـع أهـل : ّ
  .الكوفة على أنه مل يرا من زمن ابن مسعود إىل زمنه أحفظ منه

أحفــظ مائــة ألــف حــديث بأســنادها ، وأجيــب عــن ثالمثائــة ألــف حــديث مــن : وعنــه 
  .حديث أهل البيت وبين هاشم

 249ولـد سـنة . ّوعنده تـشيع. لكوفينيما رأيت أحفظ منه حلديث ا: وقال أبو علي 
  .)1( » 332ومات يف ذي القعدة سنة 

ّلـــيس بقـــادح عنـــدهم وال ســـيما بعـــد تلـــك الفـــضائل » ّوعنــده تـــشيع « :  قولـــه :أقـــول 
  :وقد قال ابن حجر احلافظ  ـ وآيات الثناء عليه

ّوالتــشيع حمبــة علــي وتقدميــه علــى الــصحابة ، فمــن قدمــه علــى أيب بكــر وعمــر فهــو«  ّ 
ّغــال يف التــشيع ويطلــق عليــه رافــضي وإال فــشيعي ، وإن انــصاف اىل ذلــك الــسب والتــصريح 

  ّبالبغض فغال يف الرفض ، وإن اعتقد الرجعة اىل الدنيا فأشد يف
__________________  

  .348/ طبقات احلفاظ ) 1(
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  .)1(» الغلو 
قـــدة ، حيـــث يف جـــرح ابـــن ع) الـــدهلوي ( فاحلمـــد هللا الـــذي حللنـــا بعونـــه عقـــدة كيـــد 

أثبتنا أنه ثقة معتمد ، بأقوال األسـاطني الـذين بيـدهم عقـدة اجلـرح والتعـديل ، وهـم أهـل احلـل 
  .والعقد يف هذا الفن اجلميل

__________________  
  .460: مقدمة الكتاب  ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري) 1(
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3   

  تصنيف الطبري كتابا في طرق حديث الغدير
.  ..ّد بــن جريــر بــن يزيــد الطــربي مــصنفا بطــرق حــديث الغــديرّوصــنف أبــو جعفــر حممــ

وقـد ذكــر حممــد بــن جريـر الطــربي صــاحب التـاريخ خــرب يــوم الغــدير « : قـال صــاحب العمــدة 
  .)1(» ّوطرقه يف مخسة وسبعني طريقا ، وأفرد له كتابا مساه كتاب الوالية 

يـــر الطـــربي مـــا رواه حممـــد بــن جر: مـــن ذلــك « :  ـ ; ـ وقــال الـــسيد ابــن طـــاوس
ّصاحب التاريخ الكبري ، صنفه ومساه كتاب الرد علـى احلرقوصـية روى  ّ حـديث الغـدير ] فيـه [ ّ

» ّعلى علي بالوالية واملقام الكبري ، وروى ذلك من مخس وسـبعني طريقـا  ـ 7 ـ ّوما نص النيب
)2(.  

ه ّـوأمـا الـذي ذكـره حممـد بـن جريـر صـاحب التـاريخ يف ذلـك فإن« : أيـضا  ـ ; ـ وقال
  .)3(» ّجملد 

وقــد روى حــديث يــوم الغــدير حممــد بــن جريــر الطــربي صــاحب «  : ;وقــال الــسيد 
  ّالتاريخ من مخس وسبعني طريقا ، وأفرد له كتابا مساه كتاب

__________________  
  .55: العمدة ) 1(
  .453: اإلقبال ) 2(
  .457: املصدر نفسه ) 3(
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ّالـرد « ّ صـحة خـرب يـوم الغـدير أن اسـم الكتـاب الوالية ، ورأيت يف بعض ما صنفه الطـربي يف
احلنبلية ، ألن أمحد بن حنبل مـن ولـد حرقـوص بـن زهـري اخلـارجي ، : يعين » على احلرقوصية 

ّإمنا مساه الطربي ذا االسـم ألن الـرب ـاري احلنبلـي تعـرض للطعـن يف شـيء ممـا يتعلـق : وقيل  ّ ّ ّ
  .)1(» خبرب يوم غدير خم 

  ذكر من قال ذلك 
ّهذا ، وقد أثبت كتاب الطربي هذا مجاعة من كبار حفاظ أهل السنة وعلمائهم  ّ:  

  الذهبي  ) 1
قـال احلـافظ الـذهيب يف تـذكرة احلفـاظ يف ترمجـة « : فقد قـال حممـد بـن إمساعيـل األمـري 

وقفت عليه فاندهشت لكثرة  ـ قال الذهيب ـ ّألف حممد بن جرير فيه كتابا ،: من كنت مواله 
  .)2(» طرقه 

  ابن كثير ) 2
وقــد رأيــت كتابــا مجــع فيــه أحاديــث « : وســتأيت ترمجتــه يف حملهــا ، قــال برتمجــة الطــربي 

  .)3(» ّغدير خم يف جملدين ضخمني ، وكتابا مجع فيه طرق حديث الطري 

  ياقوت الحموي  ) 3
يــاقوت الرومــي « بقولــه  ] 239 / 6لــسان امليــزان [ تــرجم لــه ابــن حجــر العــسقالين 

  كان ذكيا حسن الفهم ، ورحل يف: موي ، قال ابن النجار الكاتب احل
__________________  

  .38: الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف ، للسيد ابن طاوس ) 1(
  .57: شرح التحفة العلوية : الروضة الندية ) 2(
  .147 / 11التاريخ البن كثري ) 3(
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ّن ، ومســع احلــديث وصــنف معجــم طلــب النــسب إىل الــبالد والــشام ومــصر والبحــرين وخراســا
وكــان قــد قــال بعــض الــشيوخ « * :  » 626مــات حبلــب ســنة .  ..البلــدان ومعجــم األدبــاء

ّإن علـي بـن أيب طالـب كـان بـاليمن يف الوقـت الـذي كــان : ببغـداد بتكـذيب غـدير خـم وقـال 
ّرسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يـصف بغـدير خـم ، وقـال هـذا اإلنـسان يف قـصيدة مزدوجـة ــ  ّ

  :ّفيها بلدا منزال منزال أبياتا يلوح فيها اىل معىن حديث غدير ، قال 
ّمث مررنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ّ  

  ّكـــــــــــــــــــــم قائـــــــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــزور جـــــــــــــــــــــم     

   
ّعلى علي والنيب االمي  ّ ّ  

ّوبلغ أبا جعفر ذلك فابتدأ بالكالم يف فضائل علي وذكر طريق حديث خم  ّ «)1(.  

  ابن حجر العسقالني  ) 4
ّومل جياوز املؤلف ما ذكر ابن عبـد الـرب : قلت « :  ـ 7 ـ  أمري املؤمننيقال برتمجة موالنا ّ

ّوفيه مقنع ، ولكنه ذكر حديث املواالة عن نفر مساهم فقط ، وقد مجعه ابن جريـر الطـربي يف 
ّمؤلف فيه أضعاف مـن ذكـر وصـححه ، واعتـىن جبمـع طرقـه أبـو العبـاس ابـن عقـدة ، فأخرجـه  ّ

  .)2(» أكثر من حديث سبعني صحابيا أو 

  ترجمة الطبري 
  وإن شئت أن تعرف ما البن جرير الطربي من مكانة مرموقة لدى القوم

__________________  
  .455 / 6معجم األدباء ) 1(
  .7 / 339ذيب التهذيب ) 2(
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ّفضع يدك على أي معجم من معـاجم الرجـال شـئت ، جتـد هنـاك املـدح البليـغ والثنـاء العظـيم 
  : والتكرمي البن جرير الطربي ، وهذا بعض مصادر ترمجته ، وغاية التجليل

  .40 / 18معجم األدباء  ـ 1
  .الطربي ـ األنساب ـ 2
  .1 / 78ذيب األمساء واللغات  ـ 3
  .191 / 4وفيات األعيان  ـ 4
  .310حوادث سنة  ـ العرب ـ 5
  .310حوادث سنة  ـ مرآة اجلنان ـ 6
  .135 / 2طبقات السبكي  ـ 7
  .310حوادث سنة  ـ  املختصر يف أخبار البشرتتمة ـ 8
  .100 / 5لسان امليزان  ـ 9

  .307/ طبقات احلفاظ  ـ 10
  .710/ تذكرة احلفاظ  ـ 11
  .498 / 3ميزان االعتدال  ـ 12
  .162 / 2تاريخ بغداد  ـ 13
  .106 / 2طبقات القراء  ـ 14
  .260 / 2شذرات الذهب  ـ 15

اب إن شـاء اهللا ، ونكتفـي هنـا بـذكر عبـارتني فقـط وسنرتجم له بالتفصيل يف هـذا الكتـ
:  

ّوال يـشك أن رجـوع مثـل « : ّقال ابن تيمية يف كالم له يف الرد علـى االماميـة  مالـك  :ّ
وابــن أيب ذؤيــب وابــن املاجــشون والليــث بــن ســعد واألوزاعــي والثــوري وابــن أيب ليلــى وشــريك 

ن زيـاد واللؤلـؤي والـشافعي والبـويطي وأيب حنيفة وأيب يوسف وحممد بن احلسن وزفر واحلسن ب
  واملزين وأمحد بن حنبل وأيب داود السجستاين وابراهيم
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احلـــريب والبخـــاري وعثمـــان بـــن ســـعيد الـــدارمي وأيب بكـــر ابـــن خزميـــة وحممـــد بـــن جريـــر الطـــربي 
 ـ ّوحممــد بــن نــصر املــروزي وغــري هــؤالء إىل اجتهــادهم واعتبــارهم ، مثــل أن يعلمــوا ســنة النــيب

الثابتـة عنـه ، وجيتهـدوا يف حتقيـق منـاط االحكـام وتنقيحهـا وخترجيهـا ،  ـ ّ عليـه وسـلمّصـلى اهللا
ّخــري هلــم مــن أن يتمــسكوا بنقــل الــروافض عــن العــسكريني وأمثاهلمــا ، فــإن الواحــد مــن هــؤالء  ّ
ّأعلـــم بـــدين اهللا ورســـوله مـــن العـــسكريني أنفـــسهما ، فلـــو أفتـــاه أحـــدمها بفتيـــا كـــان رجوعـــه إىل 

ىل مـــن رجوعـــه إىل فتيـــا أحـــدمها ، بـــل هـــو الواجـــب عليـــه ، فكيـــف إذا كـــان نقـــال اجتهـــاده أو
ّعنهما من مثل الرافضة ، والواجب على مثـل العـسكريني وأمثاهلمـا أن يتعلمـوا مـن الواحـد مـن  ّ

  .)1(» هؤالء 
َ كبـرت كلمة تخرج من أفواههم إن يـ(: ّوحنن ال يسعنا إال أن نقول : أقول  ْ ُْ ِ ْ ُ َِ ِ ِْ َ ِ ُ َْ َْ ً َ قولون إال َ ِ َ ُ ُ

ًكذبا  ِ َ( )2(.  
ّوممن يصلح أن يعـد « ) : التنبئة مبن يبعثه اهللا على رأس كل مائة ( وقال السيوطي يف 

ّاإلمــام أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي ، وعجبــت كيــف مل يعــدوه ، : علــى رأس الثالمثائــة 
ّملـستقل ، ودون لنفـسه ّوهو أجل من ابـن شـريح وأوسـع علومـا ، وبلـغ مرتبـة االجتهـاد املطلـق ا
ّمذهبا مستقال ، وله أتباع قلدوه وأفتوا وقضوا مبذهبه ويسمون اجلريرية ّ.  

وكان إماما يف كل علم من القراءة والتفسري واحلديث والفقه واألصول وأقـوال الـصحابة 
ّوالتابعني ومن بعدهم والعربية والتـاريخ ، قـال النـووي  ّأمجعـت األمـة علـى أنـه مل يـصنف م: ّ ثـل ّ

كان أئمة العلماء حتكم بقوله وترجع اليـه ، وكـان قـد مجـع مـن العلـوم : قال اخلطيب . تفسريه
مـا أعلـم علـى األرض أعلـم مـن ابـن : ما مل يشاركه فيه أحد من أهل عصره ، قال ابـن خزميـة 

ّجريــر ، وقــد أراد اخلليفــة املقتــدر بــاهللا مــرة أن يكتــب كتــاب وقــف تكــون شــروطه متفقــا عليهــا 
  :لعلماء ، فقيل له بني ا

__________________  
  .127 / 2منهاج السنة ) 1(
  .5: سورة الكهف ) 2(
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مـات يف شــوال . ّال يقـدر علـى استحــضار هـذا إال حممـد بــن جريـر ، فطلبــه عنـد ذلـك فكتبهــا
  .»سنة عشر وثالمثائة 

( هذا شأن الطربي صاحب التفسري والتـاريخ ، وراوي حـديث الغـدير بطرقـه يف كتـاب 
  .)املواالة 
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4   

  تصنيف الحسكاني في طرق حديث الغدير
ّوصــنف أبــو القاســم عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا احلــسكاين كتابــا ، أثبــت فيــه حــديث الغــدير 

  :ـ  ; ـ ومجع طرقه ، فقد قال السيد ابن طاوس
: مــا رواه أبــو القاســم عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا احلــسكاين يف كتــاب مســاه : ومــن ذلــك « 

  .)1(»  اهلداة إىل أداء حق املواالة كتاب دعاء
وصــنف يف حــديث الغــدير احلــاكم عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا احلــسكاين كتــاب « : وقــال 

ّكتاب دعاء اهلداة إىل أداء حق املواالة ، اثنا عشر كراسا جملدا : ّمساه  ّ «)2(.  

  ترجمة الحسكاني 
ّكاين القاضـي احملـدث احلـس« : وقد تـرجم احلـافظ الـسيوطي للقاضـي احلـسكاين بقولـه 

أبو القاسم عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أمحد بـن حممـد بـن حـسكان القرشـي العـامري النيـسابوري 
ّ، ويعرف بابن احلذاء ، شيخ متقن ذو عناية تامة بعلـم احلـديث ، عمـر وعـال أسـناده وصـنف  ّ

  ّيف األبواب ، ومجع ، وحدث عن جده واحلاكم
__________________  

  .453: ل اإلقبا) 1(
  .الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف) 2(
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أملــــى جملــــسا صــــحح فيــــه رد . وأيب طــــاهر بــــن حممــــش ، وتفقــــه بالقاضــــي أيب العــــالء صــــاعد
» الــشمس لعلــي ، وهــو يــدل علــى خربتــه باحلــديث ، وتــشيع ، مــات بعــد األربعمائــة وســبعني 

)1(.  
كـالم ابـن حجـر احلـافظ ليس التشيع بقادح يف وثاقة الرجل ، إذ قد عرفت من : أقول 

ّأن التشيع ليس إال حمبة علي   . ـ7 ـ ّ
*  وهـو تلميـذ الـسيوطي ـ على أن حممد بن يوسـف الـشامي ، صـاحب الـسرية الـشامية

/  الرســالة املــستطرفة (و ) لــواقح األنــوار للــشعراين ( وقــد تــرجم لــه مــع اإلطــراء والثنــاء عليــه يف 
 أصـول احلـديث (و  ) 250 / 8رات الـذهب  شذ(و )  كفاية املتطلع للدهان (و  ) 113

فقـد قـال حممـد أمـني بـن حممـد معـني .  ..قد نفى عن احلسكاين التـشيع*  وغريها) للدهلوي 
   ::ّالسندي بعد كالم له يف إثبات عصمة أئمة أهل البيت 

ّإن هذا الكالم يف عصمة األئمة إمنا جرينا فيها على جـري : ّومما جيب أن أنبه عليه «  ّ ّ
قولـه  مـن حيـث أن مقـصودنا منـه أن ـ رضـي اهللا تعـاىل عنـه ـ فيهـا يف املهـدي 1 خ األكـربالشي

ملـا دل عنـد الـشيخ علـى عـصمته ، » يقفـو أثـري ال خيطـأ «  :ّصلى اهللا تعاىل عليه وسلم فيه 
مبـا مـر تبيانـه ،  ـ رضـي اهللا تعـاىل عـنهم ـ ّـفحـديث الثقلـني يـدل علـى عـصمة األئمة الطـاهرين

ّتوجــد يف غــريهم ، وإمنــا  ـ : ـ  األنامــل علـى أن العــصمة الثابتــة يف األنبيـاءوليـست عقــدة
اعتقد يف أهل الواليـة قاطبـة العـصمة مبعـىن احلفـظ وعـدم صـدور الـذنب ال اسـتحالة صـدوره ، 

ّواألئمة الطاهرون أقدم من الكل يف ذلك ، وبذلك يطلق عليهم األئمة املعصومني ّّ.  
ّتباع مـذهب غـري الـسنية ممـا يعلـم اهللا سـبحانه بـراءيت منـه فمن رماين من هذا املبحث با ّ

  ّ، فعليه إمث فريته واهللا خصمه ، وكيف ال أخاف االام من هذا
__________________  

  . ..عبيد اهللا بن أمحد بن حممد بن:  وفيه 443طبقات احلفاظ ) 1(
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كـالم علـى طـرق حـديث مـن ال) الـسرية الـشامية ( الكالم ، وقد خاف شيخ أرباب السري يف 
ّالشمس بدعائه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم وتوثيق رجاهلا  ـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ لصالة علي ـ ّ

أن يرمى بالتشيع ، حيث رأى احلافظ احلسكاين يف ذلك سلفا له ، ولننقل ذلك بعـني كالمـه 
ملا فرغ من توثيق رجال سنده  ـ  تعاىل; ـ ، قال

ّ
:  

ّالمـي هـذا هنـا أن يظـن يب أين أميـل اىل التـشيع ، اهللا تعـاىل ليحذر من يقف علـى ك« 
  :يعين قوله ( واحلامل على هذا الكالم ) : قال  ( .»يعلم أن األمر ليس كذلك 

أن الـذهيب ذكـر يف ترمجـة احلـسكاين أنـه كـان مييـل اىل التـشيع ) : اىل آخره .  ..ليحذر
) يعــين احلــسكاين ( وهــذا الرجــل : ) قــال ( ّ، ألنــه أملــى جــزءا يف طــرق حــديث رد الــشمس 

ترمجــه تلميــذه احلــافظ عبــد الغــافر يف ذيلــه تــاريخ نيــسابور ، فلــم يــصفه بــذلك ، بــل أثــىن عليــه 
ثنــاء حــسنا ، وكــذلك غــريه مــن املــؤرخني ، فنــسأل اهللا تعــاىل الــسالمة بــن اخلــوض يف أعــراض 

  .انتهى .الناس مبا ال نعلم ومبا نعلم ، واهللا تعاىل أعلم
ّ وهــذا اجلـرح يف احلــافظ احلـسكاين ، إمنــا نـشأ مــن كمـال عــصبية اجلـارح واحنرافــه :أقـول 

ّمـــن منـــاهج العـــدل واإلنـــصاف ، وإال فاحلـــافظ يف خدمـــة احلـــديث بـــذل جهـــده يف تـــصحيح 
احلديث ومجع طرقـه وأسـناده ، وأثبـت بـذلك معجـزة مـن أعظـم عالمـات النبـوة وأكملهـا ، مبـا 

ّ تعــاىل ورســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلميقــر بــصحته عــني كــل مــن يــؤمن بــاهللا ّوكيــف يــتهم . ّ
ّ ولو صـحح حـافظ حـديثا متمحـضا يف فـضله ؟ ـ2 ـ وينسب إىل التشيع مبالبسة القضية لعلي

ومــن مثــل هــذه . ّال يــتهم بــذلك ، ولــو كــان كــذلك لــرتك أحاديــث فــضائل أهــل البيــت رأســا
 هـــذا الفـــن الــشريف إذا صـــح عنـــده املؤاخــذة الباطلـــة طعــن كثـــري مـــن املــشايخ العظـــام ، ومولــع

ّحـــديث يف أدىن شـــيء مـــن العـــادات كـــاد أن يتخـــذ لـــذلك طعامـــا فرحـــا بـــصحة قـــول الرســـول 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ّ وملــا اطلــع هــذا الفقــري علــى صــحته كأنــه ؟عنــده ، وأيــن هــذا مــن ذاك ـ ّ ّ

  ازداد مسنا من سرور ذلك ولذته ، أقر اهللا سبحانه وتعاىل عيوننا بأمثاله ،
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  .)1(» واحلمد هللا رب العاملني 

  ترجمة عبد الغافر
فقـــد ذكـــره ابـــن .  ..ولنـــرتجم للحـــافظ عبـــد الغـــافر تلميـــذ احلـــافظ احلـــسكاين ومادحـــه

احلــــافظ ، كــــان إمامــــا يف احلــــديث .  ..أبــــو احلــــسن عبــــد الغــــافر إمساعيــــل« : ّخلكــــان بقولــــه 
ّ وهــو ابــن مخــس ســنني ، وتفقــه علــى ّوالعربيــة ، وقــرأ القــرآن الكــرمي ، ولقــن االعتقــاد بالفارســية

إمــام احلــرمني أيب املعــايل اجلــويين صــاحب ايــة املطلــب يف املــذهب ، واخلــالف ، والزمــه مــدة 
ّأربـــع ســـنني وهـــو ســـبط االمـــام أيب القاســـم عبـــد الكـــرمي القـــشريي املقـــدم ذكـــره ، ومســـع عليـــه 

ّعمائــة ، وتــويف يف كانــت والدتــه يف شــهر ربيــع اآلخــر ســنة إحــدى ومخــسني وأرب.  ..احلــديث
  .)2(»  تعاىل ;سنة تسع وعشرين ومخسمائة بنيسابور ، 

  .)3(ومبثل هذا ترجم له كل من الذهيب واليافعي واألسنوي 
احلـــافظ العـــامل الفقيـــه البـــارع أبـــو احلـــسن « : وذكـــره ابـــن قاضـــي شـــهبة األســـدي بقولـــه 

كـان : قال الذهيب « : مه  وقال يف آخر كال.»الفارسي النيسابوري ، ذو الفنون واملصنفات 
  .)4(» ّإماما ، حافظا ، حمدثا ، لغويا ، أديبا ، كامال ، فصيحا ، مفوها 

ّمل يقف على ما تقـدم ، وال سـيما مـا ذكـره صـاحب دراسـات ) الدهلوي ( هذا وكأن 
فحكم علـى روايـة احلـسكاين املوافقـة لروايـة احلـافظ  ـ وهو يف طبقته ومن تالمذة والده ـ اللبيب

  :بأا حتريف للقرآن ، وذلك حيث قال : ثعليب يف التفسري وابن حجر املكي يف صواعقه ال
__________________  

  .248 ـ 246: دراسات اللبيب ) 1(
  .225 / 3وفيات األعيان ) 2(
  .275 / 2 ، طبقات الشافعية 529 ، مرآة اجلنان حوادث 529العرب ، حوادث ) 3(
 هـــذا وللحـــافظ أيب احلـــسن عبـــد الغـــافر بـــن إمساعيـــل الفارســـي ترمجـــة يف تـــذكرة .274 / 2طبقـــات الـــشافعية ) 4(

  .235 / 12 ، تاريخ ابن كثري 93 / 4 ، شذرات الذهب 255 / 4 ، طبقات السبكي 1276/ احلفاظ 
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، أنــه سـأل أمـري املــؤمنني عـن قولــه  وأخـرج احلـسكاين بإســناده عـن األصـبغ بــن نباتـه « 
ى األع(: تعـــاىل  ْـــ وعل َ ْ َـــ َ ال بـــسيماهم َ ْراف رجـــاٌل يـعرفـــون ك ُ ِْ ِ  ُـــ َ ُ ِ َ ِ  !وحيـــك يـــا أصـــبغ:  ، فقـــال )1( )ِ

أولئك حنن ، نقف بني اجلنة والنار فنعرف من نصرنا بسيماه وندخله اجلنة ونعرف مـن عادانـا 
  .بسيماه وندخله النار

ّوكل هذه الرواية حتريف ، فانه ذكر يف حقهم صرحيا طمعهـم يف دخـول اجلنـة وخـوفهم 
  .)2(» خول النار ، وهذا ال يناسب شأن األئمة املهديني من د

( ومن أراد االطالع على تفصيل وجوه قلع هذه الشبهة الركيكـة فعليـه بكتـاب : أقول 
  .للعالمة السيد حممد قلي ، أحله دار السالم) مصارع األفهام 

__________________  
  .46: سورة األعراف ) 1(
  .ة ، الباب احلادي عشرهامش التحفة االثنا عشري) 2(
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5   

  تصنيف أبي سعيد السجستاني مصنفا في 

  طرق حديث الغدير
قــال .  ..وصــنف أبــو ســعيد مــسعود السجــستاين كتابــا مفــردا يف طــرق حــديث الغــدير

ّاعلـم أن نـص النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم« :  ـ  تعـاىل; ـ الـسيد ابـن طـاوس علـى موالنـا  ـ ّ
غـدير باإلمامـة ال حيتـاج إىل كـشف وبيـان ألهـل العلـم واإلمامـة يـوم ال ـ 7 ـ علي بن أيب طالب

  :والدراية ، وإمنا نذكر تنبيها على بعض من رواه ، ليقصده من شاء ويقف على معناه 
ّمـا صـنفه أبـو سـعيد مـسعود بـن ناصـر السجـستاين املخـالف ألهـل البيـت : فمن ذلـك 

ه ألهــل البيــت وأمانتــه ، صــنف كتابــا يف عقيدتـه ، املتفــق عنــد أهــل املعرفــة علــى صــحة مــا يرويــ
مساه كتاب دراية حـديث الواليـة ، وهـو سـبعة عـشر جـزء ، روى فيـه حـديث نـص النـيب بتلـك 

  .)1(» املناقب واملراتب على موالنا علي بن أيب طالب عن مائة وعشرين نفسا من الصحابة 
__________________  

  .453: اإلقبال ) 1(
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ّ كتـاب صـنفه أبـو سـعيد مـسعود بـن ناصـر السجـستاين قد وقفت علـى« : وقال أيضا 
ّمساه كتاب دراية حديث الوالية ، وهـو سـبعة عـشر جـزء مـا وقفـت علـى مثلـه ، وهـذا مـسعود 
بـن ناصــر مــن أوثـق رجــال األربعــة املـذاهب ، وقــد كــشف عـن حــديث يــوم الغـدير ونــص النــيب 

نفــسا مــن الــصحابة مــنهم علــى علــي بــن أيب طالــب باخلالفــة بعــده ، رواه عــن مائــة وعــشرين 
ّست نساء ، ومن عرف ما تضمنه كتاب درايـة حـديث الواليـة مـا يـشك يف أن الـذين تقـدموا 

  .على علي بن أيب طالب عاندوا ومالوا إىل طلب الرئاسة
  .)1(» وعدد أسانيد كتاب دراية الوالية ألف وثالمثائة إسناد 

  ترجمة أبي سعيد السجستاني 
أبـو سـعيد « : قـال الـسمعاين .  .. كبـار حفـاظ أهـل الـسنةوأبو سعيد السجستاين من

كـان حافظـا متقنـا فاضـال رحـل إىل خراسـان : مسعود بن ناصر بن أيب زيد الـسجزي الركـاب 
واجلبال والعراقني واحلجـاز ، وأكثـر مـن احلـديث ومجـع اجلمـع ، روى لنـا عنـه مجاعـة كثـرية مبـرو 

  .)2(» وأربعمائة ونيسابور وأصبهان ، وتويف سنة سبعة وسبعني 
ومــــسعود بــــن ناصــــر الــــسجزي ، أبــــو ســــعيد الركــــاب احلــــافظ رحــــل « : وقــــال الــــذهيب 

ى وعلـــــي بـــــن بـــــشرى وطبقتهمـــــا ، ورحـــــل إىل بغـــــداد  ـــــوصـــــنف وحـــــدث عـــــن أيب حـــــسان املزك ّ ّ ّ
تـويف بنيـسابور يف مجـادى : مل أر أجود إتقانا وال أحسن ضبطا منه : وأصبهان ، قال الدقاق 

  .)3(» األوىل 
وفيهــا احلــافظ أبــو ســعيد مــسعود بــن ناصــر «  : 477ل اليــافعي يف حــوادث ســنة وقــا

ّالسجزي ، رحل وصنف وحدث عن مجاعة ، قال الدقاق    مل أر أجود إتقانا: ّ
__________________  

  .38: الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف للسيد ابن طاوس ) 1(
  .السجستاين ـ األنساب) 2(
  .477حوادث سنة  ـ العرب) 3(



 93 ......................................................................... الغدير حديث يف ّاملؤلفون

  .)1(» وال أحسن ضبطا منه 

  ترجمة الدقاق 
الـــدقاق احلـــافظ املفيـــد « : ولنـــذكر ترمجـــة الـــسيوطي للـــدقاق املـــادح أليب ســـعيد ، قـــال 

ّالرحــال ، أبــو عبــد اهللا حممــد بــن عبــد الواحــد بــن حممــد األصــبهاين ، ولــد ســنة بــضع وثالثــني 
ّ، متعففا ، صاحب سنة واتباعوأربعمائة ومسع وأكثر ، وأملى بسرخس ، وكان صاحلا يقرئ  ّ.  

مــا أعــرف أحــدا أحفــظ لغرائــب األحاديــث وغرائــب : قــال احلــافظ إمساعيــل بــن حممــد 
  .)2( » 514األسانيد منه ، مات ليلة اجلمعة سادس شوال سنة 

__________________  
ــان ، حـــــوادث ســـــنة ) 1( ــرآة اجلنـــ ـــاظ : وانظـــــر . 477مـــ ـــذهب 1216/ تـــــذكرة احلفــ  ، 357 / 3 ، شـــــذرات الــ

  .447: طبقات احلفاظ 
  .516:  وتاريخ الوفاة فيه .»فقريا « : » يقرى « وفيه بدل . 456: طبقات احلفاظ ) 2(
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6   

  تصنيف الحافظ الذهبي في جمع 

  طرق حديث الغدير
ّوصنف احلافظ مشس الدين الـذهيب كتابـا مفـردا يف طـرق حـديث الغـدير وصـرح بـأن لـه 

وقــال اخلطيـــب «  :حيــث قـــال ) ح كنــز درايــة امـــوع مفتـــا( جـــاء ذلــك يف .  ..طرقــا جيــدة
كــان احلــاكم ثقــة وكــان مييــل اىل التــشيع ، مجــع أحاديــث وزعــم أــا صــحاح علــى : البغــدادي 

شـرط البخــاري ومــسلم ، منهــا حــديث الطــري ، ومــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، فأنكرهــا عليــه 
  .أصحاب احلديث ومل يلتفتوا إىل قوله

وال ريـــب أن يف املـــستدرك أحاديـــث كثـــرية ليـــست علـــى شـــرط : قـــال احلـــافظ الـــذهيب 
ّالــصحة ، بــل فيــه أحاديــث موضــوعة شــان املــستدرك بإخراجهــا فيــه ، وأمــا حــديث الطــري فلــه 

ّطـرق كثــرية جـدا ، قــد أفردـا مبــصنف مبجموعهـا يوجــب أن احلـديث لــه أصـل ، وأمــا  حــديث ّ
  .)1(»  ذلك أيضا ّ، فله طرق جيدة وقد أفردتمن كنت مواله فعلي مواله 

__________________  
  .107: ّمفتاح كنز دراية اموع من درر الد املسموع ) 1(
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حيــث  ـ أســقط مــن عبــارة الــذهيب هــذه) الــدهلوي (  واجلــدير بالــذكر هنــا أن :أقــول 
بـستان احملـدثني ( تصريح الذهيب بتصنيفه كتابا يف طـرق حـديث الغـدير ، فقـد جـاء يف  ـ نقلها

قـال « : برتمجـة احلـاكم مـا هـذا تعريبـه ) مفتاح كنـز درايـة امـوع ( ، املنحول من كتاب له ) 
كان احلاكم ثقة وكان مييل اىل التـشيع ، وقـال بعـض العلمـاء بالنـسبة اىل : اخلطيب البغدادي 

ّتــشيعه أنــه كــان يقــول بتفــضيل علــي علــى عثمــان ، وهــو مــذهب مجاعــة مــن االســالف ، واهللا 
  .أعلم

نكـــر عليـــه مجاعـــة مـــن أجلـــة العلمـــاء كثـــريا مـــن أحاديـــث املـــستدرك الـــيت حكـــم ولقـــد أ
حـــديث الطـــري وهـــو مـــن مناقـــب : بــصحتها وزعـــم أـــا صـــحاح علـــى شـــرط الــشيخني ، منهـــا 

ّال حيل ألحد أن يغـرت بتـصحيح احلـاكم مـا : املرتضى املشهورة املعروفة ، ومن هنا قال الذهيب  ّ
يف املستدرك أحاديث كثرية ليست علـى شـرط الـصحة : ا وقال أيض. مل يالحظ تعقيبايت عليه

ّوأمـا حـديث الطـري فلـه طـرق كثـرية . ، بل فيه أحاديث موضوعة شان املستدرك بإخراجهـا فيـه
ّجدا قد أفردا مبصنف مبجموعها يوجب أن احلديث له أصل  ّ «)1(.  

  !!وديانته ، وخدمته للحديث وأهله) الدهلوي ( فحيا اهللا أمانة 
__________________  

  .34: ترمجة احلاكم  ـ بستان احملدثني) 1(
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7  

  تصنيف بعض العلماء في طرق حديث الغدير
وصـــنف بعـــض العلمـــاء كتابـــا كبـــريا يف طـــرق حـــديث الغـــدير ، وهـــو يزيـــد علـــى مثانيـــة 

( الــذي تــرجم لــه يف *  وعــشرين جملــدا ، علــى مــا نقــل احلــسني بــن جــرب عــن ابــن شهرآشــوب
 بغيـــة (و  ) 240/  البلغـــة يف تـــراجم أئمـــة النحـــو واللغـــة (و  ) 164/  4الـــوايف بالوفيـــات 

: قــال جــدي شهرآشــوب « حيــث قــال  ) * 181 / 1الوعــاة يف طبقــات اللغــويني والنحــاة 
شـاهدت جملـدا ببغـداد يف يـد صـحاف فيـه روايـات : ّمسعت أبا املعايل اجلويين يتعجب ويقـول 

مــن كنــت مــواله فعلــي «  :قولــه   والعــشرون مــن طــرقالــدة الثامنــة: هــذا اخلــرب مكتوبــا عليــه 
  .)1(» ، يتلوه الدة التاسعة والعشرون » مواله 

  .)2(وحكاه احلافظ القندوزي احلنفي عن اجلويين كذلك 
فأي حديث أكثر تـواترا مـن هـذا احلـديث الـذي اسـتغرقت طرقـه هـذه الـدات : أقول 

  ؟!الكثرية عن أكثر من مائة صحايب
__________________  

  .92: خنب املناقب ) 1(
  .36: ينابيع املودة ) 2(
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  ترجمة أبي المعالي الجويني 
وأبـو املعــايل اجلــويين ، الــذي شـاهد هــذا الكتــاب العظــيم ، مـن كبــار مهــرة فــن احلــديث 

  :وفحول التحقيق وفطاحل األئمة ، ترجم له 
  .341 / 2وفيات األعيان : ابن خلكان 

  .478 حوادث مرآة اجلنان: اليافعي 
  .478العرب حوادث : الذهيب 

  .409 / 1طبقات الشافعية : األسنوي 
  .218 / 1طبقات الشافعية : األسدي 

  .478املنتظم حوادث سنة : ابن اجلوزي 
  .478التاريخ حوادث سنة : ابن كثري 

  .478شذرات الذهب حوادث سنة : ابن العماد 
  .165 / 5طبقات الشافعية : السبكي 
  :على ترمجته من اليافعي ولنقتصر 

وفيهــا االمــام احلفيــل الــسيد اجلليــل ، امــع علــى إمامتــه ، املتفــق علــى غــزارة مادتــه « 
وتفننــه يف العلــوم ، مــن األصــول والفــروع واألدب وغــري ذلــك ، اإلمــام الناقــد ، احملقــق البــارع ، 

ّن ، املقـــر لــه بالنجابـــة النجيــب املــدقق ، أســـتاذ الفقهــاء واملتكلمـــني ، وفحــل النجبـــاء واملنــاظري
والرباعــــة ، والبالغــــة والبداعــــة ، وحتقيــــق التــــصانيف ومالحتهــــا وحــــسن العبــــارة وفــــصاحتها ، 
والتقـــدم يف الفقـــه ، واألصـــلني ، النجيـــب ابـــن النجيـــب ، إمـــام احلـــرمني ، حامـــل رايـــة املفـــاخر 

، إمــام احلــرمني ، وعلــم العلمــاء األكــابر ، أبــو املعــايل عبــد امللــك ابــن ركــن اإلســالم ابــن حممــد 
ّفخـــر اإلســـالم ، إمـــام األئمـــة ومفـــيت األنـــام ، امـــع علـــى إمامتـــه شـــرقا وغربـــا ، املقـــر بفـــضله  ّ
ّالسراة واحلراة عجما وعربا ، رباه حجر اإلمامة ، وحرك ساعد السعادة مهده ، وأرضعه ثـدي  ّ

  .العلم والورع إىل أن ترعرع فيه ويفع
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ّفــر حــظ ونــصيب ، وزاد فيهــا علــى كــل أديــب ، مــن أخــذ مــن العربيــة ومــا يتعلــق ــا أو
ـــارة بعلوهـــا مـــا مل يعهـــد مـــن غـــريه ، حـــىت أنـــسى ســـحبان وفـــاق فيـــه االقـــران ،  التوســـع يف العب
وأعجـــز الفـــصحاء اللـــد وجـــاوز الوصـــف واحلـــد ، وكـــان يـــذكر دروســـا يقـــع كـــل واحـــد منهـــا يف 

 ، ميــر فيهــا كــالربق اخلــاطف أطبــاق وأوراق ، ال يتلعــثم يف كلمــة وال حيتــاج إىل اســتدراك عثــرة
ويــصوت كالرعــد القاصــف ، ال يلحقــه املــربزون وال يــدرك شــأوه املتــشدقون املتفيهقــون ، ومــا 
يوجــد مــن كثــري مــن العبــارات البالغــة كنــه الفــصاحة ، غــيض مــن غــيض مــا كــان علــى لــسانه ، 

  .وغرفة من أمواج ما كان يعهد من بيانه
ّمث خلفــه مــن بعــد وفاتــه وأتــى علــى مجيــع .  ..ّتفقــه يف صــباه علــى والــده ركــن اإلســالم

ّمصنفاته فقلبها ظهرا لبطن وتصرف فيها ، خرج املسائل بعضها على بعض ، ودرس سـنني ،  ّ
ّومل يــرض يف شــبابه تقليــد والــده وأصــحابه ، حــىت أخــذ يف التحقيــق وجــد واجتهــد يف املــذهب 

مهـــة أبيـــه وفراســـته ، وســـلك ّواخلـــالف وجمـــالس النظـــر حـــىت ظهـــرت جنابتـــه ، والح علـــى أيامـــه 
طريــق املباحثـــة ومجـــع الطـــرق باملطالعـــة واملنـــاظرة ، حـــىت أرىب علـــى املتقـــدمني وأنـــسى مـــصنفات 

  .)1(اىل آخر الرتمجة احلافلة » .  ..ّاألولني ، وسعى يف دين اهللا سعيا يبقى أثره إىل يوم الدين
__________________  

  .478حوادث سنة  ـ مرآة اجلنان) 1(
  :ّوممن ألف يف حديث الغدير من أعالم أهل السنة : أقول 

ّ ، عـده العالمـة األميـين مـن رواة 351أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين الكويف املتوىف سـنة  ـ 1
  .ّممن ألف يف احلديث ، مث مل يعده يف املؤلفني: القرن الرابع وقال 

 ، تــرجم لــه ابــن فهــد 806ني الــشافعي املتــوىف ســنة احلــافظ العراقــي زيــن الــدين عبــد الــرحيم بــن احلــس ـ 2
  . ، وذكر هذا الكتاب يف مؤلفاته231/ املكي يف ذيل تذكرة احلفاظ 

 ، واملــرتجم لــه يف تــذكرة 355أبــو بكــر حممــد بــن عمــر البغــدادي ، املعــروف باجلعــايب ، املتــوىف ســنة  ـ 3
ّعــده أبــو العبــاس »  روى حــديث غــدير خــم مــن« :  ، لــه كتــاب 375/ احلفــاظ وتــاريخ بغــداد وطبقــات احلفــاظ 

  .281ّالنجاشي من كتبه يف فهرسته 
   ، قال الكنجي يف كفاية الطالب385احلافظ الدار قطين علي بن عمر البغدادي املتوىف سنة  ـ 4
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__________________  
  .أمجع احلافظ الدار قطين طرقه يف جزء: عند ذكر حديث الغدير 

  .833مد املعروف بابن اجلزري الدمشقي الشافعي املتوىف سنة مشس الدين حممد بن حم ـ 5
وقـد » أسـىن املطالـب يف مناقـب علـي بـن أيب طالـب « أفرد رسالة يف اثبات تـواتر حـديث الغـدير وأمساهـا 

  . )ّعدها يف تآليفه السخاوي يف ترمجته يف الضوء الالمع
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  تواتر حديث الغدير
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ق مثلـــه ّهــذا ، ولبلـــوغ طــرق حـــديث الغــدير حـــد ــ التــواتر القطعـــي ، الــذي قـــل أن يتحق ّ ّ
ّمل جيـــد أكـــابر حمققـــي أهـــل الـــسنة بـــدا مـــن االعـــرتاف بتـــواتره ،  ـ 6حلـــديث عـــن رســـول اهللا  ّ

  : ، وإليك ذلك بالتفصيل 6ّمصرحني باعتقادهم اجلازم بذلك وقطعهم بصدوره عنه 

  ذكر من نص على ذلك 

  الحافظ الذهبي . 1
 فـوات (و  ) 558 / 1طبقـات األسـنوي : ( املعاجم مثـل وتوجد ترمجته يف كثري من 

شــيخ «  بـــ )الــروض الباســم ( ّ، وقــد عــرب عنــه ابــن الــوزير الــصنعاين يف  ) 370 / 2الوفيــات 
ورثاه تلميذه الشيخ تاج الـدين عبـد الوهـاب بقـصيدة بليغـة مفـصلة ، وقـال الـسبط » اإلسالم 

« : يف وصــــفه ) امليــــزان ( نتخبــــه مــــن الــــذي ا) الكــــشف احلثيــــث ( ابــــن العجمــــي يف مقدمــــة 
«  بـــ )الــدهلوي ( ّكمــا عــرب عنــه » حــافظ جهبــذ ومــؤرخ اإلســالم وشــيخ مجاعــة مــن الــشيوخ 

  :ّفقد قال احلافظ ابن كثري ما نصه  * )1(» إمام أهل احلديث 
__________________  

 / 5، وطبقات الشافعية للسبكي  71 / 2 ، وطبقات القراء 163 / 2الوايف بالوفيات : وتوجد ترمجته يف ) 1(
  . ، وغريها182 / 10 ، والنجوم الزاهرة 216
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ّاحلديث الذي رواه ضمرة ، عن أيب شوذب ، عن مطـر الـوراق ، عـن شـهر بـن  فأما« 
ّملا أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيد علي قـال  :حوشب ، عن أيب هريرة ، قال  ّ ّ

مـن : 
ّ اهللا عـز وجـل كنت مـواله فعلـي مـواله ، فـأنزل وم أكملـت لكم ديـنكم (ّ ْ اْليـ ْ َُ ُـ َْ ِ َ ُ ْ َ َ ْ قـال أبـو . )1( )َـ

وهــو يــوم غــدير خــم ، مــن صــام يــوم مثــاين عــشر مــن ذي احلجــة كتــب لــه صــيام ســتني : هريــرة 
  .شهرا

فإنه حديث منكر جدا بل كذب ، ملخالفته ما ثبـت يف الـصحيحني عـن أمـري املـؤمنني 
ّلــت يف يــوم اجلمعــة يــوم عرفــة ورســول اهللا صــلى اهللا عليــه أن هــذه اآليــة نز: عمــر بــن اخلطــاب 

إن صـيام يـوم الثـامن عـشر مـن ذي احلجـة وهـو يـوم : وكذا قوله . واقف ا كما قدمنا ـ ّوسلم
أن : غــدير خــم يعــدل صــيام ســتني شــهرا ، ال يــصح ، ألنــه قــد ثبــت مــا معنــاه يف الــصحيح 

  . هذا باطل؟يعادل ستني شهراشهر رمضان بعشر أشهر ، فكيف يكون صيام يوم واحد 
هـذا حـديث :  ـ بعـد إيـراد هـذا احلـديث ـ وقـد قـال شـيخنا احلـافظ أبـو عبـد اهللا الـذهيب

ّمنكـر جـدا ، ورواه خيـشون اخلـالل وأمحـد بـن عبـد اهللا بـن أمحـد الـديري عـن  ـ ومهـا صـدوقان ـ ّّ
بـــن ويـــروى هـــذا احلـــديث مـــن حـــديث عمـــر : ّعلـــي بـــن ســـعيد الرملـــي ، عـــن ضـــمرة ، قـــال 

  .اخلطاب ومالك بن احلويرث وأنس بن مالك وأيب سعيد وغريهم بأسانيد واهية
ّوصــدر احلــديث متــواتر أتــيقن أن رسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: قـال  ّ  :قالــه وأمــا  ـ ّ

وأمــا هــذا الــصوم فلــيس بــصحيح ، وو اهللا نزلــت . ، فزيــادة قويــة اإلســنادّاللهــم وال مــن وااله 
  .)2(» دير خم بأيام ، واهللا أعلم اآلية يوم عرفة قبل غ

  الحافظ ابن الجزري . 2
  أخربنا أبو حفص عمر بن احلسن املراغي فيما شافهين به ، عن أيب الفتح « 

__________________  
  .3: سورة املائدة ) 1(
  .214 ـ 213 / 5التاريخ البن كثري ) 2(



 105 ............................................................................. الغدير حديث تواتر

ن الكنـدي ، أخربنـا أبـو منـصور يوسف بن يعقـوب الـشيباين ، أخربنـا أبـو الـيمن زيـد بـن احلـس
القــزاز ، أخربنــا االمــام أبــو بكــر ابــن ثابــت احلــافظ ، أخربنــا حممــد بــن عمــر بــن بكــري أبــو عمــر 
األخبــاري ، حــدثنا أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد الــضبعي ، حــدثنا األشــج ، حــدثنا العــالء بــن 

بالرحبـة  ـ 2 ـ عليـامسعـت  :سامل ، عن يزيـد بـن أيب زيـاد ، عـن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى قـال 
ّمــن مســع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم: ينــشد النــاس  مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، : يقــول  ـ ّ

ّ فقام اثنا عشر بدريا فشهدوا أم مسعوا رسـول اهللا صـلى ؟ّاللهم وال من وااله وعاد من عاداه ّ
  .يقول ذلك ـ ّاهللا عليه وسلم

وه كثرية ، متواتر عن أمـري املـؤمنني هذا حديث حسن من هذا الوجه ، صحيح عن وج
ّوهو متواتر أيضا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ـ 2 ـ علي ّ.  

ـرواه اجلــم الغفــري عــن اجلــم الغفــري ، وال عــربة مبــن حــاول تــضعيفه ممن ال اطــالع لــه يف  ّـ
  .هذا العلم

 أيب بكر الصديق ، وعمر بـن اخلطـاب ، وطلحـة بـن عبيـد اهللا ،: فقد ورد مرفوعا عن 
ّوالزبري بن العوام ، وسعد بن أيب وقـاص ، وعبـد الـرمحن بـن عـوف والعبـاس بـن عبـد املطلـب ، 
وزيـد بـن أرقــم ، والـرباء بــن عـازب ، وبريـدة بــن احلـصيب ، وأيب هريــرة ، وأيب سـعيد اخلــدري ، 
وجـــابر بـــن عبـــد اهللا ، وعبـــد اهللا بـــن عبـــاس ، وحبـــشي بـــن جنـــادة ، وعبـــد اهللا بـــن مـــسعود ، 

حــصني ، وعبــد اهللا ابــن عمــر ، وعمــار بــن ياســر ، وأيب ذر الغفــاري ، وســلمان وعمــران بــن 
ّالفارسي ، وسعد بـن زرارة ، وخزميـة بـن ثابـت ، وأيب أيـوب األنـصاري ، وسـهل بـن حنيـف ، 
وحذيفـــة بـــن اليمـــان ، ومســـرة بـــن جنـــدب ، وزيـــد بـــن ثابـــت ، وأنـــس بـــن مالـــك وغـــريهم مـــن 

  .الصحابة ، رضوان اهللا عليهم
ّوثبت أيـضا أن هـذا القـول كـان منـه صـلى .  مجاعة ممن حيصل القطع خبربهمّوصح عن

  .)1(» يوم غدير خم  ـ ّاهللا عليه وسلم
__________________  
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  ترجمة ابن الجزري 
املقــري شــيخ ابــن اجلــزري احلــافظ « : وقــد تــرجم احلــافظ الــسيوطي البــن اجلــزري بقولــه 

االقـراء يف زمانـه مشـس الـدين أبـو اخلـري حممــد بـن حممـد الدمـشقي الـشافعي ، ولـد سـنة أحــدى 
ومخــسني وســبعمائة ومســع مــن أصــحاب الفخــر ابــن البخــاري وبــرع يف القــراءات ، ودخــل الــروم 

ّيزيد بن عثمان ، فأكرمه وانتفع به أهل الروم ، فلما دخل تيمـور لنـك ] أيب [ فاتصل مبلكها 
ّبـالد العجـم ، وويل قــضاء ] معـه [ إىل الـروم وقتـل ملكهـا ، اتــصل ابـن اجلـزري بتيمـور ودخــل 

شـرياز وانتفــع بــه أهلهــا يف القـراءات واحلــديث ، وكــان إمامــا يف القـراءات ال نظــري لــه يف عــصره 
  .يف الدنيا ، حافظا للحديث ، وغريه أتقن منه ، ومل يكن له يف الفقه معرفة

لقــــراءات العــــشر ، مل يــــصنف مثلــــه ، ولــــه أشــــياء أخــــر وختــــاريج يف النــــشر يف ا: ألــــف 
وصـــفه ابـــن حجـــر بـــاحلفظ يف مواضـــع عديـــدة مـــن الـــدرر الكامنـــة ، ] وقـــد [ احلـــديث وعمـــل 

  .)1( » 833مات سنة 
بعد رواية كتاب عقـود الـآليل يف األحاديـث املسلـسلة ) مفتاح كنز دراية اموع ( ويف 

  :ي ما نصه والعوايل عن مؤلفه ابن اجلزر
قـال العالمــة أبـو القاسـم عمــر بـن فهـد يف معجـم شــيوخ والـده احلـافظ تقــي  ـ إعـالم« 

.  ..هــو االمــام العالمــة أســتاذ القــراء أبــو اخلــري قاضــي القــضاة مشــس الــدين: الــدين ابــن فهــد 
كان والده تاجرا وبقي مدة من العمر مل يرزق ولدا ، فلما حج شـرب مـاء زمـزم وسـأل اهللا أن 

 ولدا عاملا ، فولد له شيخنا هذا بعد صالة الرتاويح ، من ليلة السبت اخلـامس والعـشرين يرزقه
مــن رمــضان ســنة إحــدى ومخــسني وســبعمائة بدمــشق ، ونــشأ ــا وتفقــه ــا علــى العمــاد ابــن 
كثري ، ولع بطلب احلديث والقراءات فسمع من ابن الرميلة الصالح ابن أيب عمـرو وابـن كثـري 

  يف
__________________  
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.  ..النـشر يف القـراءات العـشر: وله املؤلفات العديدة اجلامعة املفيـدة ، مـن عيوـا .  ..آخرين
  .».  ..وأسىن املطالب يف مناقب علي بن أيب طالب

) بستان احملدثني ( نفسه ، فقد ترجم له وأثىن عليه يف ) الدهلوي ( وممن ترجم له هو 
، فعبارتـــه عـــني العبـــارات املتقدمـــة ، فـــال حاجـــة اىل ) مفتـــاح كنـــز الدرايـــة ( انتحلـــه مـــن الـــذي 

  .)1(تكرارها 

  اعتماد العلماء عليه 
اعتمـاد كبـار علمـائهم علـى كتبـه ، : ومما يدل على جاللة احلـافظ ابـن اجلـزري ووثاقتـه 

حـــسن املقـــصد  ( نقـــل الـــسيوطي يف كتابـــه: ونقلهـــم ألقوالـــه وآرائـــه مـــذعنني ـــا ، فمـــن ذلـــك 
إمــام القـــراء «  بـــ ّالبـــن اجلــزري ، معــربا عنـــه» التعريـــف باملولــد الــشريف « عــن ) بعمــل املولــد 

البــن ) النــشر ( عــن كتــاب ) ميــزان املعدلــة يف شــأن البــسملة ( نقلــه يف :  وأيــضا .»احلــافظ 
  .»أستاذ القراء االمام «  بـ ّاجلزري معربا عنه

«  :يف تقـــسيم القـــراءات ) تقـــان يف علـــوم القـــرآن اإل( كمـــا قـــال الـــسيوطي يف كتـــاب 
 ّإمام القراء يف زمانه ، شيخ شـيوخنا ، أبـو اخلـري ابـن اجلـزري: وأحسن من تكلم يف هذا النوع 

  .)2(» أتقن االمام ابن اجلزري هذا الفصل جدا : قلت « :  ـ بعد كالم له: مث قال » . ..
 ملكـي والربزجنـي والـسهارنفوري وغـريهمّبل إن مجاعة من كبار علمـائهم ، كـابن حجـر ا

  .»احلافظ «  بـ ّاعتمدوا على روايته حلديث الغدير وهم بصدد رده معربين عنه. ..
  حبكم ابن اجلزري» أنا مدينة العلم «  حديث يف رد) الدهلوي ( كما متسك 

__________________  
ــة ابــــن اجلــــزري يف األنــــس اجلليــــل بتــــاريخ القــــدس وا) 1( ــل وتوجــــد ترمجــ ــدر الطــــالع 109 / 2خلليــ  257 / 2 والبــ
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  . ـحسب زعم الدهلوي ـ بوضعه

  روايتهم لكتبه 
ســانيدهم ، ويتجلــى ذلــك ولقــد اعتــىن علمــاؤهم مبؤلفــات احلــافظ ابــن اجلــزري فرووهــا بأ

وقــد .  ..وغريهــا)  حــصر الــشارد (و )  كفايــة املتطلــع (و ) أصــول احلــديث ( مبراجعــة رســالة 
  .»احلافظ «  بـ عربوا عنه يف أسانيدهم وطرقهم

وهـو مـن الكتـب « :  ـ حيث ذكر احلـصن احلـصني البـن اجلـزري ـ وقال الكاتب اجلليب
واردة يف األحاديـــث واآلثـــار ، ذكـــر فيـــه أنـــه أخرجـــه مـــن اجلامعـــة لألدعيـــة واألوراد واألذكـــار الـــ

ّوملـا أكمـل ترتيبـه طلبـه عـدوه وهـو تيمـور ، . ّاألحاديث الصحيحة ، وأبرزه عدة عند كل شدة
ّفهرب منه خمتفيا حتصن ذا احلصن ، فرأى سيد املرسلني صلى اهللا عليه وسلم جالسا علـى  ـ ّ

 أدع يل !يـــا رســـول اهللا:  فقـــال ؟مـــا تريـــد: ول لـــه يقـــ ـ عليـــه الـــصالة والـــسالم ـ ّميينـــه وكأنـــه
وللمسلمني ، فرفـع يديـه مث مـسح مـا وجهـه الكـرمي ، وكـان ذلـك ليلـة اخلمـيس فهـرب العـدو 

  .)1(» ّليلة األحد ، وفرج اهللا سبحانه وتعاىل عنه وعن املسلمني ، بربكة ما يف هذا الكتاب 

  الحافظ السيوطي . 3
احلــافظ «  بـــ يف تعظيمــه ، ووصــفه املنــاوي)  لــواقح األنــوار (الــذي بــالغ الــشعراين يف * 

والـشامي » اإلمام العالمة جمتهد عصره وشيخ احلـديث «  بـ والعزيزي» الكبري واالمام الشهري 
، وهـو ممـن يفتخـر شـاه » شيخنا حـافظ اإلسـالم بقيـة اتهـدين األعـالم «  بـ صاحب السرية

( أيـــضا ويثـــين عليـــه يف رســـالة ) الـــدهلوي ( لك يتبـــاهى ويل اهللا باتـــصال أســـانيده إليـــه ، وبـــذ
  :ّفإنه قال ما هذا لفظه ) * أصول احلديث 

  أخرجه الرتمذي عن زيد بن أرقم ،  »من كنت مواله فعلي مواله «  حديث« 
__________________  

  .669 / 1كشف الظنون ) 1(



 109 ............................................................................. الغدير حديث تواتر

وطلحـــة وعمـــارة وابـــن عبـــاس ّأمحـــد عـــن علـــي وأيب أيـــوب األنـــصاري ، والبـــزار عـــن أيب هريـــرة و
وبريدة ، والطـرباين عـن ابـن عمـر ومالـك بـن احلـويرث وحبـشي بـن جنـادة وحوشـب وسـعد بـن 

  .ّأيب وقاص وأيب سعيد اخلدري وأنس ، وأبو نعيم عن خديج األنصاري
حــدثين عــدة أــم مسعــوا رســول : أخرجـه ابــن عــساكر عــن عمــر بــن عبــد العزيـز ، قــال و

  .ه فعلي موالهمن كنت موال :اهللا يقول 
مـــن  :قـــال علـــي : عـــن ابـــن حبـــيش ، قـــال » كتـــاب املـــواالة « اخـــرج ابـــن عقـــدة يف و

 فقــام اثنــا عــشر رجــال مــنهم قــيس بــن ثابــت وحبيــب بــن بــديل بــن ؟هاهنــا مــن أصــحاب حممــد
ّورقـاء ، فـشهدوا أــم مسعـوا رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وسـلم ّمـن كنــت مـواله فعلــي : يقـول  ـ ّ

  .مواله
مــن مســع : ملــا قــدم علــي الكوفــة ، نــشد النــاس  :أيــضا عــن يعلــى بــن مــرة قــال أخرجــه و

ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  فانتـدب بـضعة عـشر ؟مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله: يقـول  ـ ّ
  .)1(» رجال ، منهم يزيد أو زيد بن شرحبيل األنصاري 

ملتواترة والتزامه بعـدم واقتصار احلافظ السيوطي يف كتابه هذا ، على األحاديث ا: أقول 
وبعــد ، « : إيــراد غريهــا فيــه ، ظــاهر مــن امســه ، وال بــأس بنقــل خطبــة الكتــاب ملزيــد الوضــوح 

، أوردنـــا فيـــه مـــا رواه مـــن ) الفوائـــد املتكـــاثرة يف األخبـــار املتـــواترة ( ّفـــإين مجعـــت كتابـــا مسيتـــه 
حـافال مل أسـبق إىل الصحابة عشرة فصاعدا مستوعبا طرق كل حديث وألفاظه ، فجـاء كتابـا 

ّمثله ، إال أنه لكثرة ما فيه مـن األسـانيد إمنـا يرغـب فيـه مـن لـه عنايـة بعلـم احلـديث ، واهتمـام 
فرأيـت جتريـد مقاصـده يف هـذه الكراسـة لـيعم نفعـه ، بـأن أذكـر احلـديث . عال ، وقليل ما هـم

 ذلـــك مقنـــع ّوعـــدة مـــن الـــصحابة مقرونـــا بـــالعزو إىل مـــن خرجـــه مـــن األئمـــة املـــشهورين ، ويف
  .»األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة  :للمستفيدين ، ومسيته 

__________________  
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فاحلــافظ الــسيوطي قــد حكــم بتــواتر هــذا احلــديث وأدرجــه يف اثنــني مــن مؤلفاتــه : أقــول 
 األزهـار املتنـاثرة يف (و ) املتـواترة الفوائـد املتكـاثرة يف األخبـار : ( أعدمها هلـذا املوضـوع ، ومهـا 

قطـف األزهـار املتنـاثرة : ( ، وسيأيت حكمـه بـذلك يف كتـاب ثالـث لـه وهـو ) األخبار املتواترة 
  .)يف األخبار املتواترة 

  ذكر كتب السيوطي في األحاديث المتواترة
 هذا ، وال ريب يف ثبوت هذه الكتـب للحـافظ الـسيوطي ، وهـي مـن مؤلفاتـه املـشهورة

الفوائد املتكاثرة يف األخبار « : ، وقد أورد الكتابني املذكورين يف كشف الظنون ، حيث قال 
املتــواترة للــسيوطي ، وهــو كتــاب أورد فيــه مــا رواه مــن الــصحابة عــشرة فــصاعدا مــستوعبا فيــه ، 

ّفجاء كتابا حافال ، مث جرد مقاصده ومساه    .)1(» األزهار املتناثرة : ّ
ّاملتنـاثرة يف األخبـار املتــواترة ، رسـالة للـسيوطي املـذكور ، جردهـا مــن األزهـار « : وقـال 

  .)2(» ّكتابه املسمى بالفوائد املتكاثرة 
كما ذكره السيوطي الكتـاب الثـاين يف قائمـة مؤلفاتـه ، وقـد علمـت تـصرحيه يف خطبتـه 

  .بأنه خمتصر من الفوائد املتكاثرة
  .قي ، وسيأيت نص كالمه قريباوأما كتابه الثالث ، فقد ذكره العالمة املت

  نقل حكمه بتواتر الحديث 
وقــد نقــل حكــم احلــافظ الــسيوطي بتــواتر حــديث الغــدير بعــض العلمــاء مرتــضني لــه ، 

  :منهم 
  :قال « : حيث قال بشرح احلديث *  وستأيت ترمجته*  العالمة املناوي

__________________  
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  .)1(» حديث متواتر 
  .)2(» حديث متواتر : قال املؤلف « : والعالمة العزيزي ، حيث قال بشرحه كذلك 

  الشيخ علي المتقي . 4
قــال «  :لعبــد احلــق الــدهلوي ، وقــد جــاء فيــه ) أخبــار األخيــار ( توجــد ترمجتــه يف * 

ّللسيوطي منة على العاملني وللمتقي من: الشيخ أبو احلسن البكري    .»ة عليه ّ
وكان الشيخ ابـن حجـر « : برتمجته ) سبحة املرجان يف تراجم علماء هندوستان ( ويف 

النـور الــسافر يف : (  وتوجــد ترمجتـه أيــضا يف .»املكـي أســتاذ املتقـي ، وقــد صـار أخــريا تلميـذه 
 (و )  لـــــواقح األنـــــوار يف طبقـــــات األخيـــــار ، للـــــشعراين (و  ) 315/ أخبـــــار القـــــرن العاشـــــر 

( إذ أورد حديث الغدير مع حـديث املنزلـة يف كتـاب *  وغريها ) 379 / 8ت الذهب شذرا
  :، وقد قال يف خطبة هذا الكتاب ) خمتصر قطف األزهار 

رمحــة  ـ هـذه أحاديـث متـواترة حنـو اثنـني ومثـانني حـديثا الـيت مجعهــا العالمـة الـسيوطي« 
ذكـــر فيهـــا رواـــا مـــن الـــصحابة عـــشرة و) قطـــف األزهـــار املتنـــاثرة ( ّومساهـــا  ـ اهللا تعــاىل عليـــه

  .».  ..فصاعدا ، لكين حذفت الرواة وذكرت منت األحاديث ليسهل حفظها

  الميرزا مخدوم . 5
صــاحب كتــاب النــواقض علــى الــروافض ، وهــو حفيــد الــشريف اجلرجــاين وقــد ذكــره * 

حملرتمــني معــني الــسيد العالمــة القاضــي بــاحلرمني ا«  بـــ ّالربزجنــي يف نــواقض الــروافض واصــفا إيــاه
الــدين أشــرف ، الــشهري مبــريزا خمــدوم احلــسيين احلــسين حفيــد الــسيد الــسند احملقــق العالمــة نــور 

  الدين علي اجلرجاين شارح املواقف وغريها
__________________  

  .442 / 2التيسري يف شرح اجلامع الصغري ) 1(
  .360 / 3السراج املنري يف شرح اجلامع الصغري ) 2(
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كـشف ( يف ) النـواقض ( وذكـر كتابـه » .  ..ؤلفات العديدة والتحقيقـات املفيـدة صاحب املـ
رشيد الـدين الـدهلوي ، وحيـدر علـي الفـيض آبـادي ، والـسهارنبوري : واعتمد عليه ) الظنون 

فانـــه قـــال يف كتابـــه املـــذكور الـــذي تفـــوح منـــه رائحـــة التعـــصب *  ، يف ردودهـــم علـــى االماميـــة
  :ما نصه . الشديد

هفوام القول بوجوب عصمة األنبياء واألئمة ، مبعىن أنـه جيـب علـى اهللا تعـاىل ومن « 
حفظهم من مجيع الصغائر والكبائر وخالف املروءة عمدا وسهوا وخطا ، من املهد إىل اللحـد 

   ..ّ، مع أن القرآن وكتب األحاديث والتواريخ مشحونة خبالف ذلك
ثـال هـذه النـصوص اجلليـة مبـا ال يقبلـه عقـل ّأفال تنظـرون إىل هـذه اجلماعـة الـيت تـأول أم

ّ ومع ذلك يشنعون علينا جتويزنا عدم داللة حديث الغـدير !؟ّعاقل ، بل ال حيسنه طبع جاهل
إنـه نـص جلـي منكـره : على نفي خالفة أيب بكر وثبوت خالفة علـي بـال فـصل ، بـل يقولـون 

» .  ..الـذي ذكـره مفيـدهمكافر ، فإن تسألين عن حديث الغدير املتـواتر أذكـر لـك امللخـص 
)1(.  

 يعــرتف بتــواتر حــديث :أال تــراه بينمــا يطعــن يف االعتقــاد بعــصمة األنبيــاء واألئمــة 
) مــصائب النواصــب يف الــرد علــى النــواقض علــى الــروافض ( ولقــد أجــاد صــاحب .  ..الغــدير

 لـكفـإن تـسألين عـن حـديث الغـدير أذكـر : فـألن قولـه : وأمـا رابعـا « : حيث قال يف جوابه 
متـضمن االعـرتاف بنقـيض مـا هــو بـصدده مـن تـضييع احلــق وتـرويج احملـال ، حيـث أجــرى . ..

اهللا تعــاىل علــى لــسان قلمــه مــا هــو احلــق ، فوصــف حــديث الغــدير بــالتواتر مــن غــري أن يكــون 
  .)2(» سياق كالمه مقتضيا لذكر هذا الوصف بوجه من الوجوه 

__________________  
  .خمطوطـ  النواقض على الروافض) 1(
  .مصائب النواصب للسيد التسرتي) 2(
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  جمال الدين المحدث . 6
إن ) : املرقــاة يف شــرح املــشكاة ( ويف . ووالــده) الــدهلوي ( وهــو مــن مــشايخ إجــازة * 

روضــــة ( ولقــــد اعتمــــد املؤرخــــون واحملــــدثون علــــى ســــريته . مــــن املــــشايخ الكبــــار» احملــــدث « 
احلـديث الثالـث عـشر مـن جعفـر « : قـال  ّفإنـه*  ملعتـربةّمعتربين إياه من التواريخ ا) األحباب 

ّأن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم :بن حممد ، عن آبائـه الكـرام  ملـا كـان بغـدير خـم ،  ـ ّ
مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن : نادى الناس فاجتمعوا ، فأخذ بيد علـي وقـال 
 .خـذل مـن خذلـه ، وأدر احلـق معـه حيـث داروااله ، وعاد من عاداه ، وانـصر مـن نـصره ، وا

  .ّاللهم أعنه وأعن به وارمحه وارحم به وانصره وانصر به :ويف رواية 
فشاع ذلك وطار يف البالد ، فبلغ ذلك احلارث بن النعمـان الفهـري ، فـأتى رسـول اهللا 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم  !ا حممــديــ: علــى ناقــة لــه ، فنــزل بــاألبطح عــن ناقتــه وأناخهــا ، فقــال  ـ ّ
ّأمرتنــا أن نــشهد أن ال إلــه إال اهللا ، وأنــك رســول اهللا فقبلنــاه منــك ، وأمرتنــا أن نــصلي مخــسا  ّ
فقبلنــاه منـــك ، وأمرتنـــا بالزكــاة فقبلنـــاه منـــك وأمرتنــا أن نـــصوم فقبلنـــاه منــك ، مث أمرتنـــا بـــاحلج 

ن كنـت مـ: فقبلناه منك ، مث مل ترض ذا حىت رفعت بضبعي ابن عمك تفضله علينا وقلت 
ّوالـذي ال إلـه إال  : 6 فقـال النـيب ؟ّمواله فعلـي مـواله ، فهـذا شـيء منـك أم مـن اهللا عـز وجـل

  .ّاهللا إن هذا من اهللا
اللهــم إن كـان مــا يقولـه حممــد : ّفـوىل احلــارث بـن النعمــان وهـو يريــد راحلتـه وهــو يقـول 

 راحلتـه حـىت رمــاه حقـا فـأمطر علينـا حجـارة مـن الـسماء أو ائتنـا بعـذاب ألـيم ، فمـا وصـل اىل
ّاهللا عز وجل حبجر ، فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله ، وأنزل اهللا عز وجـل  َ سأل (: ّ َ َـ

ٌسائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع  ِ ِ ُِ َ ََ ْ َ ِْ ٍ ٍ َِ ٌ ِ(.  
 ، وهـــو 7أصـــل هـــذا احلـــديث ســـوى قـــصة احلـــارث ، تـــواتر عـــن أمـــري املـــؤمنني : أقـــول 

  رواه مجع كثري وجمأيضا  ـ 6متواتر عن النيب 
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  .)1(» غفري من الصحابة 

  ّالمال علي القاري . 7
وغـريه ،  ) 185 / 3خالصة األثر يف أعيان القرن احلـادي عـشر ( توجد ترمجته يف * 

قـال بـشرح قـول ) * املرقـاة يف شـرح املـشكاة ( ّوقد اثنوا عليه واعتمدوا على تصانيفه ال سـيما 
ّأن النـيب صـلى اهللا عليــه وسـلم: قــم وعــن زيـد بـن أر«  :صـاحب املـشكاة  مـن كنــت  :قــال  ـ ّ

رواه أمحـد وابـن ماجـة عـن : ويف اجلـامع « :  قـال .»رواه أمحـد والرتمـذي  مواله فعلي مواله ،
الرباء ، وأمحد بن بريدة ، والرتمذي والنسائي والضياء عن زيد بـن أرقـم ، ففـي إسـناد املـصنف 

  .مذي مساحمة ال ختفىاحلديث عن زيد بن أرقم إىل أمحد والرت
ّمن كنت وليه فعلي وليه :يف رواية ألمحد والنسائي واحلاكم عن بريدة ، بلفظ و ّ.  
علــي بــن أيب طالــب مــوىل مــن كنــت  :روى احملــاملي يف أماليــه عــن ابــن عبــاس ولفظــه و

  .مواله
ّإن هــذا حــديث صــحيح ال مريــة فيــه ، بــل بعــض احلفــاظ عــده متــواترا ، إذ : واحلاصــل  ّ ّ

ّأنه مسعه من النيب صلى اهللا عليه وسلم: اية ألمحد يف رو ثالثون صحابيا ، وشـهدوا بـه لعلـي  ـ ّ
  .)2(» وسيأيت زيادة حتقيق يف الفصل الثالث عند حديث الرباء . ملا نوزع أيام خالفته

  ضياء الدين المقبلي . 8
ريمهــا ، وغ ) 376: ّ التــاج املكلــل (و  ) 288 / 1البــدر الطــالع ( املــرتجم لــه يف * 

  ّفإن: ووصفه الشيخ حممد بن إمساعيل األمري يف ذيل األحباث املسددة بقوله 
__________________  

  .خمطوط ـ األربعني) 1(
  .568 / 5املرقاة يف شرح املشكاة ) 2(
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رحـم اهللا مثـواه  ـ األحباث املسددة يف الفنون املتعـددة ، تـأليف العالمـة التقـي صـاحل بـن مهـدي
قد رزقت القبول ، وهي به حقيقة ، وكاد أن ال خيلو عنهـا بيـت عـامل ،  ـ محته ثراهّوبل بوابل ر

ّملا اشتملت عليه من فوائد أنيقة ، إال أا تدق عبارته عن اإليضاح وتكثر إشـارته إىل مـسائل  ّ ّ
طــال فيهــا اللجــاج والكفــاح ، فرأيــت إيــضاح معانيهــا وشــرح املــشار إليــه يف غــصون مبانيهــا ، 

ّذيـــل األحبـــاث املـــسددة وحـــل مـــسائلها املعقـــدة ( ه بـــذيل مسيتـــ ( ّكمـــا عـــده الـــسندي يف .  ..)ّ
مـــن الكتـــب املعتـــربة ، وذكـــرا طريقهمـــا إىل ) احتـــاف األكـــابر ( والـــشوكاين يف ) حــصر الـــشارد 

ّفإنـــه قـــال يف ذكـــر األحاديـــث النبويـــة الـــواردة يف فـــضل أهـــل البيـــت *  مؤلفـــه يف روايـــة الكتـــاب
 ـ كـرم اهللا وجهـه يف اجلنـة ـ ومن شـواهد ذلـك مـا ورد يف حـق علـي« : م عليهم الصالة والسال

مــن كنــت مــواله  :حــديث  وهــو علــى حدتــه متــواتر معــىن ، ومــن أوضــحه معــىن وأشــهره روايــة
 ويف بعـض زيـادة .ّاللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه :ويف بعض رواياته زيادة  فعلي مواله ،

  .وانصر من نصره واخذل من خذله :
وطرقــه كثــرية جــدا ، ولــذا ذهــب بعــضهم إىل أنــه متــواتر لفظــا فــضال عــن املعــىن ، وعــزاه 
الــسيوطي يف اجلــامع الكبــري اىل أمحــد بــن حنبــل واحلــاكم وابــن أيب شــيبة والطــرباين وابــن ماجــة 
والرتمذي والنسائي وابن أيب عاصم والشريازي وأيب نعيم وابن عقدة وابن حبـان ، بعـضهم مـن 

  .، وبعضهم من رواية اثنني ، وبعضهم من رواية أكثر من ذلكرواية صحايب 
ابــن عبــاس ، وبريـــدة بــن احلــصيب ، والـــرباء بــن عــازب ، وجريـــر : وذلــك مــن حـــديث 

البجلي ، وجندب األنصاري ، وحبشي بن اجلنادة ، وأيب الطفيـل ، وزيـد بـن أرقـم ، وزيـد بـن 
 ، وزيــد ابـن شــراحيل األنــصاري ، ثابـت ، وحذيفــة بـن أســيد الغفـاري ، وأيب أيــوب األنـصاري

. وعلي بن أيب طالب ، وابن عمر ، وأيب هريرة ، وطلحة ، وأنـس بـن مالـك ، وعمـرو بـن مـرة
عن علي وثالثة عشر رجال ، ويف رواية لـه وللـضياء املقدسـي ، عـن : ويف بعض روايات أمحد 

إخل ،  . ..وال مـن واالهّاللهـم  :يف رواية البن أيب شيبة وفيهـا و. أيب أيوب ومجع من الصحابة
  عن أيب هريرة واثين
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عــن علــي وزيــد ابــن أرقــم وثالثــني : ويف روايــة أمحــد والطــرباين واملقدســي . عــشر مــن الــصحابة
  .رجال من الصحابة

  .)1(» ّنعم ، فإن كان مثل هذا معلوما وإال فما يف الدنيا معلوم 

  محمد بن إسماعيل األمير. 9
وقــد تــرجم لــه وأثــىن ) احتــاف األكــابر ( ين كمــا يف وهــو مــن شــيوخ القاضــي الــشوكا* 
وحــــديث الغــــدير متــــواتر عنــــد أكثــــر أئمــــة « : قــــال  ) * 133 / 2البــــدر الطــــالع ( عليــــه يف 

ّــألف حممــد بــن  :احلــديث ، قــال احلــافظ الــذهيب يف تــذكرة احلفــاظ يف ترمجــة مــن كنــت مــواله 
  .انتهى .رة طرقهوقفت عليه فاندهشت لكث ـ :قال الذهيب  ـ جرير فيه كتابا

ع  حــديث مـــن كنــت مـــواله  فأمـــا: ّــوقــال الـــذهيب يف ترمجــة احلـــاكم أيب عبــد اهللا بـــن البي
ّفله طرق جيدة أفردا مبصنففعلي مواله  ّ.  

ّعـــده الـــشيخ اتهـــد نزيـــل حـــرم اهللا ضـــياء الـــدين صـــاحل بـــن مهـــدي املقبلـــي يف : قلـــت 
، وهــو مــن ن كنــت مــواله فعلــي مــواله مــ :األحاديــث املتــواترة الــيت مجعهــا يف أحبــاث عــن لفــظ 

  .أئمة العلم والتقوى واإلنصاف
  .)2(» .  ..ومع إنصاف األئمة بتواتره فال منيل بإيراد طرقه بل نتربك ببعض منها

  محمد صدر العالم . 10
 / 6نزهــة اخلــواطر ( وهــو مــن أكــابر علمــاء اهلنــد تــرجم لــه وأثــىن عليــه اللكنهــوي يف * 

كمــا ذكــره يف  ـ ; ـ لــم أن حــديث املــواالة متــواتر عنــد الــسيوطيمث اع« : قــال  ) * 113
  :قطف األزهار ، فأردت أن أسوق طرقه ليتضح التواتر ، فأقول 

__________________  
  . يف ذكر األحاديث النبوية122: األحباث املسددة يف الفنون املتعددة ) 1(
  .67: شرح التحفة العلوية  ـ الروضة الندية) 2(
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د واحلــاكم عــن ابــن عبــاس ، وابــن أيب شــيبة وأمحــد عنــه عــن بريــدة ، وأمحــد أخــرج أمحــ
وابــن ماجــة عــن الــرباء ، والطــرباين عــن جريــر ، وأبــو نعــيم عــن جنــدب األنــصاري ، وابــن قــانع 

والنــسائي والطــرباين والــضياء  ـ حــسن غريــب: وقــال  ـ عــن حبــشي بــن جنــادة ، والرتمــذي
قـــم ، وحذيفـــة بـــن أســـيد الغفـــاري ، وابـــن أيب شـــيبة املقدســـي عـــن أيب الطفيـــل عـــن زيـــد بـــن أر

والطـــرباين ، عـــن أيب أيـــوب ، وابـــن أيب شـــيبة وابـــن أيب عاصـــم ، والـــضياء ، عـــن ســـعد بـــن أيب 
وقـاص ، والــشريازي يف األلقــاب عــن عمــر ، والطــرباين عـن مالــك بــن احلــويرث ، وأبــو نعــيم يف 

ابـن عقـدة يف كتـاب املـواالة عـن عن حيىي بـن جعـدة ، عـن زيـد بـن أرقـم ، و. فضائل الصحابة
حبيـب بـن بـديل بـن ورقــاء ، وقـيس بـن ثابـت وزيـد بــن شـراحيل األنـصاري ، وأمحـد عـن علــي 

  : وثالثة عشر رجال ، وابن أيب شيبة عن جابر ، قالوا 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  إىل آخـر مـا أفـادوا  .من كنت مواله فعلـي مـواله :ّ

  .)1(» وأجادوا 

  اني بتي ب. 11
( وهـــو القاضـــي ثنـــاء اهللا بـــاين بـــيت ، مـــن كبـــار علمـــاء اهلنـــد تـــرجم لـــه البغـــدادي يف * 

مـا  ـ األول« : قال ما هـذا تعريبـه  * .1216وغريه وتويف سنة  ) 310 / 1إيضاح املكنون 
ّأن النــيب صــلى اهللا عليـه وســلم :رواه بريـدة بــن حــصيب ومجاعــة غــريه مــن الــصحابة  قــال يف  ـ ّ

ّيـا أيهـا النـاس إن اهللا مـوالي وأنـا مـوىل املـؤمنني ، :  ـ وهو موضع بني مكة واملدينة ـ غدير خم
ّوأنــا أوىل ــم مــن أنفـــسهم ، فمــن كنــت مـــواله فهــذا مــواله ، اللهـــم وال مــن وااله وعــاد مـــن 

  . ـّيعين عليا ـ عاداه
علــي بــن أيب طالــب : مــنهم . هــذا حــديث صــحيح بــل متــواتر ، رواه ثالثــون صــحابياو

  وأبو أيوب وزيد بن أرقم والرباء بن عازب وعمرو بن مرة وابو هريرة وابن 
__________________  

  .خمطوط ـ معارج العلى يف مناقب املرتضى) 1(
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عبــاس وعمــارة بــن بريــدة وســعد بــن أيب وقــاص وابــن عمــر وأنــس وجريــر بــن عبــد اهللا البجلــي 
  .فيل وحذيفة بن أسيد وغريهمومالك بن احلويرث وأبو سعيد اخلدري وطلحة وأبو الط

  .ذكره مجهور احملدثني يف الصحاح والسنن واملسانيدو
ّمــن كنــت أوىل النــاس بــه مــن نفــسه فعلــي وليــه ، أللهــم وال  :جــاء يف بعــض الروايــات و ّ

  .من وااله وعاد من عاداه
» مـوىل « ّومتسك به الروافض على أنـه نـص جلـي علـى اسـتخالف علـي ويزعمـون أن 

وهــو « : فهــو اإلمـام ، ويزيـدون علــى ألفـاظ هـذا احلــديث املتـواتر » وىل بالتـصرف األ« مبعـىن 
  .)1(» .  ..وهي زيادة موضوعة» اخلليفة من بعدي وهو وليكم بعدي 

  محمد مبين اللكهنوي . 12
 / 7نزهـــة اخلـــواطر ( وهـــو مـــن أكـــابر علمـــاء أهـــل الـــسنة يف بـــالد اهلنـــد تـــرجم لـــه يف * 

«  : 7قـــال بعـــد ذكـــر بعـــض طرقـــه يف فـــضائل اإلمـــام *  1225ّوأرخ وفاتـــه بـــسنة  ) 403
أنــت مــين مبنزلــة هــارون «  كحــديث وأكثـر األحاديــث املــذكورة يف هــذا البــاب مــن املتــواترات ،

» ّأنــا مــن علــي وعلــي مــين ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه «  حــديثو. »مــن موســى 
  .)2(» غريها و» ّالعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله «  حديثو

__________________  
  .108: السيف املسلول ) 1(
  .104: وسيلة النجاة يف فضائل السادات ) 2(
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  خالصة البحث 
أن حديث الغدير حـديث متـواتر ثابـت لـدى كبـار : وخالصة هذا البحث الطويل هو 

نـــد متـــواتر ع.  ..علمــاء أهـــل الــسنة مـــن حفــاظهم ومفـــسريهم وعلمــائهم يف الكـــالم واألصــول
  .أعاظم أساطينهم وأعيان علمائهم الفطاحل ، من املتقدمني واملتأخرين

  . ..وقد ظهر ذلك جليا بتصريح مجاعة منهم
  :خنتم به هذا الفصل من البحث ، قال  ـ ; ـ ّولنذكر هنا كالما للشريف املرتضى

ّأما الداللة على صحة اخلرب فيما يطالب ا إال متعنت ، لظهوره وانتشاره وح«  صول ّ
ّالعلـــم لكـــل مـــن مســـع االخبـــار بـــه ، ومـــا املطالـــب بتـــصحيح خـــرب الغـــدير والداللـــة عليـــه ، إال  ّ
ّكاملطالب بتصحيح غزوات النيب الظاهرة املنشورة وأحواله املعروفة وحجة الوداع نفـسها ، ألن 

  .ظهور اجلميع وعموم العلم به مبنزلة واحدة
 وأكثــــر رواة أصــــحاب احلــــديث ترويــــه وبعــــد ، فــــان الــــشيعة قاطبــــة تنقلــــه وتتــــواتر بــــه ،

باألسانيد املتـصلة وأصـحاب الـسري ينقلونـه عـن أسـالفهم خلفـا عـن سـلف ، نقـال بغـري إسـناد 
  .خمصوص ، كما نقلوا الوقائع واحلوادث الظاهرة

  وقد أورده مصنفو احلديث يف مجلة الصحيح ، وقد استبد هذا اخلرب مبا ال
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ال يعتــرب يف نقلــه األســانيد : أحــدمها : بــار علــى ضــربني يــشركه فيــه ســائر االخبــار ، ألن األخ
املتصلة كاخلرب عن وقعة بدر وخيرب واجلمل وصفني ومـا جـرى جمـرى ذلـك مـن األمـور الظـاهرة 

يعتـرب فيــه : ، الـيت يعلمهـا النـاس قرنـا بعـد قـرن بغــري إسـناد وطريـق خمـصوص ، والـضرب اآلخـر 
  .اتصال األسانيد ، كأخبار الشريعة

ع يف خــرب الغــدير الطريقــان مــع تفريقهمــا يف غــريه مــن األخبــار ، علــى أن مــا وقــد اجتمــ
ّاعترب يف نقله يف أخبار الشريعة اتصال األسـانيد لـو فتـشت عـن مجيعـه مل جتـد رواتـه إال آحـادا 

  .)1(» ّفمزيته ظاهرة  . ..، وخرب الغدير قد رواه باألسانيد الكثرية املتصلة اجلمع الكثري
__________________  

  . ط القدمي132: الشايف يف االمامة ) 1(
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لقـــد أوقفـــك البحــــث املتقـــدم علـــى أن مجاعــــات مـــن علمـــاء أهــــل الـــسنة رووا حــــديث 
ّالغــدير حــاكمني بــصحته وتــواتره ، مــصرحني بطرقــه اجلمــة وأســانيده الكثــرية ، حــىت أن مجاعــة 

  .وا كتبا جلمع ألفاظه وطرقه املعتربةمن كبار حفاظهم أفرد
 ّ وحـب اخلـالف وإنكـار الـضروريات7ولكن العصبية املقيتة واالحنياز عن أمري املـؤمنني 

ّكــل ذلــك حــدى بــالفخر الــرازي إىل دعــوى عــدم صــحة احلــديث وإنكــار تــواتره ، معلــال . ..
ايـة ( يف يف وهـذا نـص كالمـه حـول هـذا احلـديث الـشر.  ..ذلك بأمور تافهة وأخرى كاذبـة

  : )العقول 
ّال نــسلم صــحة احلــديث ، أمــا دعــواهم العلــم الــضروري بــصحته فهــي مكــابرة ، ألنــا « 

ّـ وغزواته مع الكفار وفـتح مكـة وغـري ذلـك 7ّنعلم أنه ليس العلم بصحته كالعلم بوجود حممد 
علـــم ّمـــن املتـــواترات ، بـــل العلـــم بـــصحة األحاديـــث الـــواردة يف فـــضائل الـــصحابة أقـــوى مـــن ال

ّبصحة هذا احلديث ، مع أم يقدحون ا ، وإذا كـان كـذلك فكيـف ميكـنهم القطـع بـصحة  ّ
  ؟هذا احلديث

فـألن كثـريا مـن أصـحاب احلـديث مل ينقلـوا هـذا احلـديث ، كالبخـاري ومـسلم : وأيضا 
والواقدي وابن إسحاق ، بل اجلاحظ وابن أيب داود السجستاين وأبو حامت الرازي وغـريهم مـن 

  .حلديث قدحوا فيهأئمة ا
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ّقــريش واألنــصار وجهينــة ومزينــة وأســلم وغفــار مــوايل   :7بقولــه  واســتدلوا علــى فــساده
  .ّدون الناس كلهم ، ليس هلم موايل دون اهللا ورسوله

ّإمنـا قـال هـذا الكـالم بغـدير خـم يف منـصرفه  ـ 7 ـ ّـوهـو أن الـشيعة يزعمـون أنه ـ والثـاين
  .»يف ذلك الوقت ، فإنه كان باليمن من احلج ، ومل يكن علي مع النيب 

يف رد حــديث الغــدير ، وقــد رأينــا مــن » االمــام «  بـــ ّــهــذا كــالم الــرازي امللقب عنــدهم
الضروري إثباته ، مث االشارة إىل ما فيه من أكاذيب وأغالط وإنكار للحقائق الراهنة والقضايا 

ّن ردا حامسـا لكـل أولئـك الـذين الثابتة تارخييا ، ليتبني للمإل مدى سـوءة نفـس الرجـل ، وليكـو ّ
تقـــودهم األغـــراض إىل االفـــرتاء ، وتـــدعوهم األهـــواء إىل االفتعـــال ، وكـــأم نـــسوا قـــول اهللا عـــز 

َ وقد خاب من افـترى (: ّوجل  ْ ِ َ َ ْ َ َ(.!  
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  الرد 

  مقدمة
إن الـرازي مل يكتــف بالقــدح يف هــذا احلــديث الــصحيح املــروي بــالطرق العديــدة بــالتواتر 

ئــة نفــس مــن الــصحابة ، بــل زعــم أن األحاديــث الــواردة عنــدهم يف فــضائل عــن أكثــر مــن ما
أقوى من حـديث  ـ مع العلم بأن كثريا منها موضوع باعرتاف أهل العلم واإلنصاف ـ الصحابة

   !!الغدير
كـون مجيــع تلــك  ـ فيهـا معرفــا بـالالم» األحاديــث « حيــث جـاء لفــظ  ـ وتفيـد عبارتــه

« ولــو تنزلنــا عــن ذلــك فــال أقــل مــن محــل . هــذا احلــديثأقــوى مــن  ـ يف رأيــه ـ األحاديــث
إن العلـم بـصحة أكثـر األحاديـث الـواردة يف فـضائل : على األكثر ، فكأنه قال » األحاديث 

  .الصحابة أقوى من العلم بصحة حديث الغدير الوارد يف فضل علي
ولكــن هــذا الــزعم علــى إطالقــه باطــل ، إذ لــيس يف أحاديــث فــضائل الــصحابة حــديث 

احـــد جيـــئ مبثابـــة حـــديث الغـــدير ســـندا وداللـــة فـــضال عـــن تلـــك الكثـــرة مـــن اخلرافـــات الواهيـــة و
ّ وعلـــى مـــن ادعـــى مثـــل ذلـــك أن يـــورد أوال بعـــض تلـــك األحاديـــث املزعومـــة ، مـــع !املوضـــوعة

كمـا هـو الثابـت واحلاصـل  ـ تصحيح أسانيدها من كبـار أئمـة احلـديث وعلمـاء اجلـرح والتعـديل
  عن مجاعة من ـ يربالنسبة إىل حديث الغد
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  . ..الصحابة مطلقا ، مث يبني مدى العلم احلاصل بصحتها ، ومدى داللتها على مطلوم
عــن طــرق  ـ كلهــا أو بعــضها ـ مث إن ذلــك إمنــا يــتم فيمــا إذا جــاءت تلــك األحاديــث

الـــشيعة االماميـــة متـــواترة أو قويـــة بأســـانيد متكثـــرة ، كمـــا هـــو الـــشأن يف حـــديث الغـــدير عنـــد 
  .الفريقني

ا نوســـع اـــال للـــرازي ومـــن لـــف لفـــه ، فنتحـــداهم يف إثبـــات مـــساواة أحاديـــث  ّبـــل إن ّ ــ ّّـ ّ
معــدودة مــن أحاديــث فــضائل الــصحابة حلــديث الغــدير ، يف قــوة العلــم بالــصحة ، فــضال عــن 

  .إثبات كوا أقوى من هذا احلديث الشريف
 مكابرة .»برة وأما دعواهم العلم الضروري بصحته فهي مكا« : إن قوله : وباختصار 

ّ، إذ مــا مــن شــيء يــدعي أهــل الــسنة التــواتر فيــه والعلــم الــضروري بــصحته إال وحــديث الغــدير  ّ ّ
ّواملنــع احملــض غــري جمــد وغــري مــسموع يف مثــل هــذا األمــور ، وإال لــصح .  ..أقــوى منــه وأعظــم ّ

  .6ملانع أن مينع وجود مكة واملدينة والنيب حممد 
ّاللهم إال أن يذكروا فارقا بـني .  .. هـذا احلـديث الـشريف وسـائر املتـواترات والـضرورياتّ

ّال شـك يف أن « : ولنعم ما أفاد االمام املوىل السيد حممد قلي حيث قـال .  ..وأىن هلم ذلك
ّكـــل مــــن تأمـــل وأنــــصف يف كثــــرة طـــرق احلــــديث واشـــتهاره بــــني اخلاصــــة والعامـــة ، مــــع وفــــور 

 حيـــصل لـــه العلـــم الـــضروري بـــصحة هـــذا الـــدواعي إىل الكتمـــان وكثـــرة الـــصوارف عـــن النقـــل ،
احلــديث ، وكيــف وقــد حيــصل للمــسلمني القطــع واليقــني يف كثــري مــن األمــور الدينيــة الــيت هــي 
ّأدون مرتبـــة يف بـــاب التـــواتر مـــن هـــذا احلـــديث ، كآيـــات التحـــدي والتحـــدي ـــا علـــى رءوس  ّ

 وجــود موانـــع ، االشــهاد مــن الكفــار وأعـــداء الــدين ، مــع وجــود الـــدواعي إىل املعارضــة وعــدم
ه ، ويــدعون أن  ّوهكــذا صــدور املعجــزات وحنــو ذلــك ، مــع ان الكفــار كافــة ينكــرون ذلــك كل ّــ
ّأهــــل اإلســــالم كلهــــم تواطئــــوا علــــى الكــــذب واخــــرتاع هــــذه األخبــــار ، ألن كلهــــم مــــن اربــــاب  ّ

  ّاألغراض والدواعي إىل وضع تلك األخبار ، كما أن أهل اإلسالم يدعون
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ملخـــــصوصة بأهـــــل املـــــذاهب الفاســـــدة ، مـــــن اليهـــــود والنـــــصارى كـــــذلك يف بـــــاب األخبـــــار ا
والـــصابئني وعبـــدة النـــريان واألوثـــان وســـائر املـــشركني ، فكيـــف يـــسوغ ملـــسلم منـــصف أن ينكـــر 
التفاوت بني البديهيني ، فإنه قد يكون أحدمها أجلى من اآلخر ، كيف ، ولـو مل يكـن األمـر 

  .)1(» كذلك يلزم إمهال الكثري من املتواترات 
ّوبعد ، فلننظر مبا ذا تشبث الرازي يف رد هذا احلديث  ّ:  

لقــد زعــم الــرازي عــدم نقــل كثــري مــن أصــحاب احلــديث حلــديث الغــدير ، ولكــن هــذا 
مــردود مبــا ســننقله يف الكتــاب مــن أمســاء خمرجــي حــديث الغــدير ورواتــه وناقليــه ، حبيــث يتجلــى 

ّنة أن الكثــري مــنهم يــروون هــذا ملــن يقــف علــى تلــك القائمــة مــن أمســاء أعــاظم علمــاء أهــل الــس
احلــديث مــع التنويــه بعظمتــه وصــحته وتــواتره ، والتــصريح حبــصول العلــم الــضروري هلــم بــصدوره 

  .6عن رسول اهللا 
ّإن كثــــريا مــــن أصــــحاب احلــــديث مل ينقلــــوا هــــذا : ّوالغريــــب مــــن الــــرازي حيــــث يقــــول 

ّاحلـــديث ، مث يعـــد مـــن أمســـاء تلـــك الكثـــرة املزعومـــة أمســـاء أربعـــة ف قـــط ، وليتـــه ذكـــر ثالثـــني أو ّ
ّعشرين من أعيان احملدثني حىت يناسب دعواه ، ألن عدم نقل أربعة بل عشرة ال يعارض نقـل 

  . ..هذا اجلم الغفري واجلمع الكبري حلديث الغدير
ّولو سلمنا أن كثريا مـن أصـحاب احلـديث مل ينقلـوه ، فـإن عـدم نقلهـم حلـديث الغـدير  ّ

 وكتمــام فــضائله الــشريفة ألغراضــهم 7حنيــازهم عــن أمــري املــؤمنني املــشهور املتــواتر إمنــا هــو ال
 ّالفاســدة ، بــدليل أــم يف نفــس الوقــت يــروون اخلرافــات الغريبــة يف فــضائل خلفــائهم وأئمــتهم

...  
ومىت كان النايف بصراحة ال يعبأ بقوله ، لوجود املثبت ، فالساكت واملعرض أوىل بعـدم 

  . ..االعتناء
ّلى تشبث الرازي بعدم نقل البخاري ومسلم والواقدي وابن إسحاقهذا ، ولنتكلم ع ّ.  

__________________  
  .217 / 4عماد اإلسالم يف االمامة ) 1(
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)1 (  

  عدم رواية البخاري ومسلم حديث الغدير
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ّلنا يف رد تشبث الرازي بعدم إخراج البخاري ومسلم حديث الغدير يف كتابيهمـا وجـوه  ّ
:  

  لتعصب إنه دليل ا. 1
ّيـدل علـى تعـصبهما املقيـت  ـ علـى تـواتره وشـهرته ـ ّإن عـدم إخراجهمـا حـديث الغـدير ّ

ّ، ولــو مل يكونــا كــذلك ملــا متــسك  ـ ّعلــيهم الــصالة والــسالم ـ وإعراضــهما عــن أهــل البيــت
ّاجلاهلون مبجرد ذلك بالنسبة إىل حديث من األحاديث   . ..ومن ذلك حديث الغدير.  ..ّ

  على النافي ّالمثبت مقدم . 2
ّإن من القواعد املسلمة لدى مجيع أهل العلم هـي القاعـدة  ـ وال سيما علماء األصـول ـ ّ

  . ..»تقدم املثبت على النايف «  بـ املعروفة
فكيـف يكـون  ـ مـع وجـود املثبـت ـ ال يعبأ بنفي النايف صـرحيا: وبناء على هذه القاعدة 

  ؟ّالسكوت احملض عن حديث قادحا
ّاد كبـار العلمـاء إىل هـذه القاعـدة وهـذا األصـل املـسلم ، واسـتدلوا بـه يف ولقد كثر اسـتن

  :خمتلف حبوثهم كما ال خيفى على اخلبري ، وال بأس بذكر شواهد على ذلك 
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قــال ابــن « : الكعبــة املــشرفة بعــد الفــتح  ـ 6قــال احللــيب يف ذكــر دخــول الرســول   )1
ّفلما فتحوا كنت أول :ـ رضي اهللا عنهما  ـ عمر ّ من وجل ، فلقيت بالال فسألته هل صـلى فيـه ّ

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .ّنعم ، وذهب عين أن أسأله كم صلى:  قال ؟ّ
ّأنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ 2 ـ وهذا يدل على أن قول بـالل ّأتـى بالـصالة املعهـودة ،  ـ ّ

 :ـ رضـي اهللا عنهمـا   ـيف كـالم الـسهيلي يف حـديث ابـن عمـرو. ّال الـدعاء كمـا ادعـاه بعـضهم
  .أنه صلى فيها ركعتني

ّأنـه صـلى اهللا عليـه  :أخـربين أسـامة بـن زيـد : قـال  ـ رضـي اهللا عنهمـا ـ ّعن ابن عباسو
ّملـا دخـل البيــت دعـا يف نواحيــه كلهـا ، ومل يـصل فيــه حـىت خـرج ، فلمــا خـرج ركــع يف  ـ ّوسـلم ّ ّ ّ

  .هذه القبلة: لتزم وقال قبل البيت ركعتني ، أي بني الباب واحلجر الذي هو امل
 ّنـاف ، واملثبـت مقـدم علـى النـايف ـ 2 ـ مثبت للـصالة يف الكعبـة ، وأسـامة ـ 2 ـ فبالل

.. . «)1(.  
ّمـــن ســـنة الــــصالة أن : وذكـــر النـــسائي عــــن ابـــن عمـــر قــــال « : ّقـــال ابـــن القــــيم  ) 2

 حيفــظ عنــه يف ينــصب القــدم اليمــىن واســتقباله بأصــابعها القبلــة ، واجللــوس علــى اليــسرى ، ومل
ّهذا املوضوع جلسة غري هذه ، وكان يضع يديه على فخذيه ، وجيعـل حـد مرفقـه علـى فخـذه 
ّوطـــرف يـــده علـــى ركبتيـــه ، وقـــبض ثنتـــني مـــن أصـــابعه وحلـــق حلقـــه مث رفـــع إصـــبعه يـــدعو ـــا 

  .وحيركها ، هكذا قال وائل بن حجر عنه
ّ صــلى اهللا عليــه وســلم كــان  ، أن النــيبّأمــا حــديث أيب داود ، عــن عبــد اهللا بــن الــزبريو ّ

قــــد ذكــــر مــــسلم و. فهــــذه الزيــــادة يف صــــحتها نظــــر .ّيــــشري بإصــــبعه إذا دعــــا ال حيركهــــا هكــــذا
ـــه ّكـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه : ومل يـــذكر الزيـــادة ، قـــال  احلـــديث بطولـــه يف صـــحيحه عن

  إذ قعد يف الصالة ، جعل قدمه اليسرى بني فخذيه وساقه ،  ـ ّوسلم
__________________  

  .31 / 3إنسان العيون يف سرية االمني واملأمون ) 1(
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فــرش قدمــه اليمــىن ووضــع يــده اليــسرى علــى ركبتــه اليــسرى ، ووضــع يــده اليمــىن علــى فخــذه و
ّفليس يف حديث أيب داود أن هذا كـان يف الـصالة ، فلـو كـان : وأيضا  .اليمىن وأشار بإصبعه

ّ وهـــو مقـــدم ، وهـــو حـــديث ذكـــره أبـــو حـــامت يف يف الـــصالة لكـــان نافيـــا وحـــديث وائـــل مثبتـــا
  .)1(» صحيحه 
ّبضم الشني ال غري كـذا صـححه احلريـري يف درة الغـواص  ـ املشورة« : قال املنيين  ) 3 ّ

ضـم : سـكون الـشني وفـتح الـواو ، والثانيـة : وفيهـا لغتـان : ويف املصباح املنري . ، قاله البجايت
ّثبـت مقـدم علـى النـايف ، ومـن حفـظ حجـة علـى مـن مل الشني وسكون الواو وزان معونـة ، وامل

  .)2(» حيفظ 

  ترجمة المنيني 
أمحـد بـن علـي ، الـشيخ العـامل « : وقد ترجم املرادي الشيخ أمحـد املنيـين املـذكور بقولـه 

ّالعلم العالمة الفهامة ، املفيد الكبري احملدث االمام احلرب البحـر ، الفاضـل املـتقن احملـرر املؤلـف  ّ ّ
ّكــان أملعيــا لغويــا أديبــا أريبــا حاذقــا ، لطيــف الطبــع حــسن اخلــالل عــشورا ، متــضلعا . فّاملــصن ّ

ّمتطلعـا متمكنــا خـصوصا يف األدب وفنونــه ، حــسن الـنظم والنثــر  ، طلــب 1098ولـد ســنة . ّ
ّالعلم بعد أن تأهل له ، فقـرأ علـى سـادات أجـالء ذكـرهم يف ثبتـه ، ومـن تآليفـه  شـرح تـاريخ : ّ

ّربعني كراسا ، ألفـه يف رحلتـه الروميـة بطلـب مـن مفـيت الدولـة العثمانيـة يف ذلـك العتيب يف حنو أ ّ
  .الوقت ، وهو كتاب مفيد

ّــتزامحــت عليــه األفاضــل مــن الطالب وكثــر نفعــه واشــتهر فــضله وعقــدت عليــه خناصــر 
  .)3( » 1172وكانت وفاته يوم السبت تاسع عشر مجادى الثانية سنة . األنام

__________________  
  .60 / 1زاد املعاد ) 1(
  .8 / 1شرح تاريخ أيب نصر العتيب  ـ الفتح الوهيب) 2(
  . ، ملخصا بلفظه145 ـ 133 / 1سلك الدرر ) 3(
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ّاملــضعف للحــديث ، إذا مل يبــني ســبب التــضعيف « : قــال ابــن الــوزير الــصنعاين  ) 4 ّ
  .)1(» ناف ، واملثبت أوىل من النايف 

ّتفيــد بعــض الكلمــات أن عــدم مســاع أحــد مـــن :  ـ مّوباإلضــافة إىل مــا تقــد ـ أقــول
 أصحاب احلديث حديثا من األحاديث وعدم تسليمه بصحته ال يكون قادحا بـذاك احلـديث

ّروي عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم :ّقـال أبـو عمـرو ابـن عبـد الـرب « : ّقـال ابـن القـيم  ...  ـ ّ
ّ، إال أـــا معلولـــة ال أنـــس ّأنـــه كـــان يـــسلم تـــسليمة واحـــدة مـــن حـــديث عائـــشة ومـــن حـــديث 

ّيصححها أهل العلم باحلديث ، مث ذكر علـة حـديث سـعد  ّإن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم: ّ ّ  ـ ّ
كـــان : هـــذا وهـــم وغلـــط ، وإمنـــا احلـــديث  :ّكـــان يـــسلم يف الـــصالة تـــسليمة واحـــدة ، وقـــال 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّيسلم عـن ميينـه وعـن يـساره ، مث سـاقه ـ ّ ن طريـق ابـن املبـارك مـ ّ
عن معصب بن ثابت ، وعـن امساعيـل بـن حممـد بـن سـعد ، عـن عـامر بـن سـعد ، عـن أبيـه ، 

ّرأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم :قــال  ّيــسلم عــن ميينــه وعــن مشالــه كــأين أنظــر إىل  ـ ّ
  .ّصفحة خده

ّمــا مسعنــا هــذا مــن حــديث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فقــ: قــال الزهــري  ال لــه ّ
ّأكل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم: امساعيل بن حممد  ّ  قـال ؟ال:  قـال ؟قـد مسعتـه ـ ّ

ّفاجعل هذا يف النصف الذي مل تسمع : ال ، قال :  قال ؟فنصفه:  ّ «)2(.  
ّاــرد عــن كــل  ـ وإذا كــان إنكــار الزهـري غــري وارد ، فــإعراض البخـاري ومــسلم: أقـول  ّ

  . غري قادح بطريق أوىلحلديث الغدير ـ إنكار

  الشهادة على النفي غير مسموعة. 3
  يف) الدهلوي ( ّإن الشهادة على النفي غري مسموعة لدى أهل العلم ، قال 

__________________  
  .79 / 1الروض الباسم يف الذب عن أيب القاسم ) 1(
  .66 / 1زاد املعاد ) 2(
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مــع وجــود العــاطف فــال يعبــأ ) جــوار ( ّجــر فــإن أنكــر الزجــاج « : مــا هــذا تعريبــه ) حتفتــه ( 
ّبإنكــاره ، ألن أئمــة علمــاء العربيــة ومهــرة الفــن جيوزونــه ، وألنــه واقــع يف القــرآن الكــرمي وكــالم  ّ ّ

  .البلغاء من العرب
ّفشهادة الزجاج سببها قصور التتبع ، وهـي شـهادة علـى النفـي ، والـشهادة علـى النفـي  ّ ّ

  .»غري مقبولة 
ال يقــاوم إثبــات  ـ مهمــا كــان جلــيال وإمامــا يف العلــم ـ  العلمــاءفــإذا كــان إنكــار أحــد

احملققـــني ، فـــإن اإلعـــراض احملـــض عـــن ذكـــر حـــديث وعـــدم إخراجـــه ال يكـــون قادحـــا يف ثبوتـــه 
  .ّوصحته قطعا

  عدم النقل ال يدل على العدم . 4
س ّإن عـدم النقــل ال يـدل علــى العـدم ، ال ســيما إذا كـان العلــم بـاألمر ضــروريا بـني النــا

  .كافة
وقـد ورد يف « : ويشهد مبا ذكرنا قـول الفاضـل حيـدر علـي الفـيض آبـادي يف كـالم لـه 

ّاألحاديــث الــصحيحة أن الفــاروق ونظرائــه نــاظروا الــصديق األكــرب حــول عزمــه الواقــع باإلهلــام 
أن مـن قـال : ّإن مفاد احلـديث النبـوي ومقتـضاه هـو : االهلي على قتال مانعي الزكاة ، فقالوا 

ّهــال حفظــتم :  فقــال أبــو بكــر ؟ّه إال اهللا فقــد حقــن دمــه ومالــه ، وأنــت تريــد قتــال هــؤالءال إلــ
 والزكــاة مــن أركاــا ، واهللا لــو ؟ّإال أن يكــون القتــال مــن أجــل الكلمــة: ذيــل احلــديث إذ قــال 

  .ّفقبل األصحاب منه ذلك وهبوا للقتال طائعني. فرق أحد بني الصالة والزكاة لقاتلته
مث مل  ـ وغرضــهم مــن ذلــك ردع املرتــدين ـ م نــصبوا قائــدا هلــم وأرســلوافلــو فرضــنا أــ

فـإن ذلـك ال يـدل  ـ ّعمـال بالـسنة ـ ّيتـذاكروا معهـم علـى ذلـك ، وكفـوا عـن القتـال عنـد األذان
ّعلـــى أن أحـــدا مـــن املرتـــدين مل ينكـــر أداء الزكـــاة ، بـــشيء مـــن الـــدالالت الـــثالث ، فـــإن عـــدم 

ّسـيما عـدم ذكـر مـا ثبـت مـن قبـل مكـررا وكـان حـصول العلـم بـه الذكر ليس دليل العدم ، وال 
  ّعند الناس ضروريا ، بل إن اختفاء واستتار
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ّأمثــال هــذه األمــور املــذكورة يف جمــاميع الــسنة ، واجلاريــة علــى ألــسن األصــاغر واألكــابر ، مــن 
  .)1(» .  ..احملاالت العادية

  عدم استيعاب الكتابين للصحاح . 5
 ؟ البخــاري ومــسلم أم غريمهــا؟ار األحاديــث الــصحيحة يف الكتــابنيومــن القائــل باحنــص

ّ وهل يصح القول بأن كان حـديث مل خيرجـاه فهـو ؟ وما الدليل عليه؟ وكيف؟ومىت ثبت ذلك
  ؟ضعيف

ّإنا ال يسعنا إال أن ننقل بعض النصوص الصرحية يف املوضوع  ّ:  
 إخـــراج أحاديـــث تركـــا بعـــد ذكـــر إلـــزام الـــدارقطين وغـــريه الـــشيخني ـ قـــال النـــووي ) 1

إن مجاعة من الصحابة رووا عن رسول اهللا ، ورويت أحـاديثهم مـن وجـوه : إخراجها ، قائلني 
  :ـ صحاح ال مطعن يف ناقليها ، ومل خيرجا من أحاديثهم شيئا فيلزمهما إخراجها 

ّوصــنف الــدارقطين وأبــو ذر اهلــروي يف هــذا النــوع الــذي ألزمومهــا ، وهــذا اإللــزام لــيس « 
ّزم يف احلقيقـة ، فإمـا مل يلتزمـا اسـتيعاب الـصحيح ، بـل صـح عنهمـا تـصرحيهما بامـا مل بال ّ

يف الفقــه مجــع مجلــة ] املــصنف [ يــستوعباه ، وإمنــا قــصدا مجــع مجــل مــن الــصحيح كمــا يقــصد 
  .)2(» من مسائله 

ّمل يستوعبا كل الصحيح يف كتابيهما ، وإلزام الـدارق« : قال القاضي الكتاين  ) 2 طين ّ
ّوغـــريه هلمـــا أحاديـــث علـــى شـــرطيهما مل خيرجاهـــا ، لـــيس بـــالزم يف احلقيقـــة ، ألمـــا مل يلتزمـــا 

  .ّاستيعاب الصحيح بل مجلة منه أو ما يسد مسده من غريه منه
ّمــا أدخلــت يف كتــاب اجلــامع إال مــا صــح وتركــت مــن الــصحاح حلــال : قــال البخــاري  ّ

  .الطول
  ّوضعته هاهنا ، وإمنا وضعت ماّليس كل شيء عندي صحيح : وقال مسلم 

__________________  
  .94 ـ 93/ منتهى الكالم ) 1(
  .37 / 1املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ) 2(
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ّولعــــل مــــراده مــــا فيــــه شــــرائط الــــصحيح امــــع عليــــه عنــــده ، ال إمجــــاعهم علــــى . أمجعــــوا عليــــه
ه متنــا أو اســنادا ، وإن اختلفــوا وجودهــا يف كــل حــديث منــه ، أو أراد مــا أمجعــوا عليــه يف علمــ

ـــه ، فـــإن فيـــه مجلـــة أحاديـــث خمتلـــف فيهـــا متنـــا أو إســـنادا ، مث قيـــل  مل : ّيف توثيـــق بعـــض روات
كتـاب : ّبـل فامـا كثـري منـه ، وإمنـا مل يفـت األصـول اخلمـسة : وقيـل . ّيفتهما منه إال القليل

ّعليهمـا بـالنص علـى صـحته مـن ويعرف الزائد . البخاري ومسلم وأيب داود والرتمذي والنسائي
ّإمــام معتمــد يف الــسنن املعتمــدة ، ال مبجــرد وجــوده فيهــا ، إال إذا شــرط فيهــا مؤلفهــا الــصحيح  ّ

  .)1(» .  ..ككتاب ابن خزمية وأيب بكر الربقاين وحنومها
ليس األحاديث الصحاح حمصورة يف كتايب البخـاري « : ّقال عبد احلق الدهلوي  ) 3

ّ يـــستوعبا الـــصحيح ، بـــل إمـــا مل خيرجـــا كـــل األحاديـــث الواجـــدة لـــشرائط ّومـــسلم ، فإمنـــا مل
  ؟ّالصحة عندمها فكيف مبطلق الصحاح

ّما أدخلـت يف كتـاب اجلـامع إال مـا صـح ، وتركـت مـن الـصحاح حلـال : قال البخاري  ّ
ّـليس كل شيء عندي صحيح وضـعته هاهنـا ، وإمنا وضـعت مـا أمجعـوا : وقال مسلم . الطول ّ
  .)2(» عليه 

ّردا علـى مـن قـدح » .  ..مـا مـن غازيـة« : قال الشمس العلقمـي بـشرح حـديث  ) 4
ه لــــيس يف الــــصحيحني: وأمــــا قــــوهلم « : فيــــه  ـــإن فلــــيس بــــالزم يف صــــحة احلــــديث كونــــه يف . ّـ

  .)3(» الصحيحني وال يف أحدمها 
وأمــا :فــصل « :  ـ حــول حــديث أيب الــصهباء يف بــاب الطــالق ـ ّقــال ابــن القــيم ) 5

  :ّملسالك الوعرة اليت سلكتموها يف حديث أيب الصهباء فال يصح شيء منها تلك ا
  ـ وهو انفراد مسلم بروايته وإعراض البخاري عنه  ـ أما املسلك األول

__________________  
  .6: املنهل الروي يف علم أصول حديث النيب ) 1(
  .ترمجة املشكاة لعبد احلق الدهلوي) 2(
  .خمطوط ـ حرف امليم. رح اجلامع الصغريالكوكب املنري يف ش) 3(
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ّفتلـــك شـــكاة ظـــاهر عنـــك عارهـــا ، ومـــا ضـــر ذلـــك احلـــديث انفـــراد مـــسلم بـــه شـــيئا ، مث هـــل  ّ
وهل قال البخـاري  ؟ّتقبلون أنتم أو أحد مثل هذا يف كل حديث ينفرد به مسلم عن البخاري

ّإن كــل حــديث مل أدخلــه يف كتــايب فهــو باطــل ، أو لــيس حبجــة أو : قــط   وكــم قــد ؟ضــعيفّ
ّ وكـــم صـــحح مـــن ؟احـــتج البخـــاري بأحاديـــث خـــارج الـــصحيح ولـــيس هلـــا ذكـــر يف صـــحيحه

  .)1( » ؟حديث خارج عن صحيحه
ّوباجلملــة فــإين يف حــرية مــن جهــة االعــرتاض « : قــال حيــدر علــي الفــيض آبــادي  ) 6

 مـذهبهم ، مـع ّمن تلقاء النفس األمـارة واحلكـم بفـساد ـ ّعلى احلنيفة مبا خيالف أصوهلم املقررة
  .»تصريح البخاري ومسلم بأنه ال ينبغي االعتقاد حبصر األحاديث الصحاح يف كتابيهما 

ّومبثل هذا صرح يف موضع آخر من كتابه أيضا 
)2(.  

  نقد ورد
وإذا عرفت عدم التزام البخاري ومسلم إخراج كافة الصحاح يف كتابيهما وعرفـت عـدم 

ّفهلـــم معـــي وتعجـــب مـــن أولئـــك الـــذي يقـــدحون يف .  ..ّاســـتيعاما الـــصحيح يف مـــصنفيهما ّ
  . ..األحاديث النبوية الشريفة مبجرد عدم وجودها يف كتايب البخاري ومسلم

ّفهذا ابن تيمية احلراين يرد قول النـيب  ّ ّـمـا أقلت الغـرباء وال « :  ـ 2 ـ يف حـق أيب ذر ـ 6ّ
ديث املـــذكور ـــذا واحلـــ« : ، فيقـــول » ّأظلـــت اخلـــضراء علـــى ذي هلجـــة أصـــدق مـــن أيب ذر 

  .)3(» اللفظ الذي ذكره الرافضي ضعيف بل موضوع وليس له إسناده يقوم به 
__________________  

  .60 / 4زاد املعاد يف هدي خري العباد ) 1(
  .27/ منتهى الكالم ) 2(
  .199 / 3منهاج السنة ) 3(
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الوجـه الرابـع « : بقولـه » .  ..ستفرتق أميت على ثالث وسـبعني فرقـة«   :6قوله  ويرد
ّأنتم قوم ال حتتجون مبثل هذه األحاديث ، إمنا يروونه أهل السنة بأسانيد أهـل : ّأن يقال أوال  ّ ّ

ّالسنة ، واحلديث نفسه ليس يف الصحيحني ، بل قد طعن فيه بعض أهل احلديث كابن حـزم 
أهـــل املـــسانيد وغـــريه ، ولكـــن قـــد أورده أهـــل الـــسنن كـــأيب داود والرتمـــذي وابـــن ماجـــة ، ورواه 

  .)1(» .  ..كاإلمام أمحد وغريه
يف فـضل أمـري املـؤمنني  ـ 6قولـه  وهـذا شـاه سـالمة اهللا يطعـن يف احلـديث املـشهور وهـو

ــــة 7 ّكــــرار غــــري فــــرار «  : يف حــــديث الراي ــــادة غــــري مــــذكورة يف « : فيقــــول ، » ّ ّإن هــــذه الزي
  .)2(» الصحيحني 

ّـإنه قيـل «  :احلافظ الزرنـدي عـن عائـشة ّوهذا الفاضل حيدر علي يرد على ما أخرجه 
هلا ملا حضرا الوفاة 

ّ
ّأدفنـوين مـع أخـوايت بـالبقيع ، فـإين قـد :  فقالت ؟ندفنك مع رسول اهللا: 

عـــن أم املـــؤمنني ، » األحـــداث « ّال نـــسلم صـــحة لفــظ « : ، فيقــول » أحــدثت أمـــورا بعـــده 
  :وسند املنع رواية البخاري ، فإا عارية منه وهي هذه 

إا أوصـت إىل عبـد اهللا  ـ رضي اهللا عنها ـ عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة
ّبن الزبري ال تدفين معهما وادفين مع صواحيب بالبقيع ال أزكى به أبدا ّ.  

ّفال يدل احلديث على صدور األحداث عن أم املؤمنني ّ.  
  .)3(» وأما رواية صاحب األعالم يف الباب الثالث عشر فهي مرسلة 

ّيكفــى لــدفع تومهــات ابــن تيميــة وشــاه ســالمة اهللا وصــاحب املنتهــى مــا قــدمنا : أقــول  ّ
نقله من كلمات كبار علماء احلـديث ، وقـد كـرر الفاضـل حيـدر علـي نفـسه القـول بعـد التـزام 

  .البخاري ومسلم باستيعاب الصحاح يف كتابيهما
  فظاهر البطالن ،) االعالم ( وأما زعم حيدر علي الفيض آبادي وإرسال رواية 

__________________  
  .101 / 2منهاج السنة ) 1(
  .89: معركة اآلراء لشاه سالمة اهللا اهلندي ) 2(
  .126: منتهى الكالم حليدر علي الفيض آبادي اهلندي ) 3(



  نفحات األزهار................................................................................ 140

  :ألنه صاحبه أخرجها بكل جزم وقطع ، وهذا نص عبارته 
ّمث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم«  ّ ّ رضي  ـ عد خدجية ، عائشة بنت أيب بكرب ـ ّ
وهي بنت ست سنني مبكـة ، يف شـوال قبـل اهلجـرة بـسنتني ، وبـىن ـا وهـي بنـت  ـ اهللا عنهما

ومكثـت عنـده  تسع سنني باملدينة بعد اهلجرة بسبعة أشهر يف شوال ، ومل ينكح بكـرا غريهـا ،
ّتسع سنني ، ومات عنها صلى اهللا عليه وسلم ّين مـع أخـوايت بـالبقيع فـإين قـد ادفنو :فقالت  ـ ّ

  .)1(»  ـ رضي اهللا عنهما ـ أحدثت أمورا بعده ، وأوصت إىل عبد اهللا بن الزبري ابن أختها
فاحلـــافظ الزرنــــدي ، صــــاحب اإلعـــالم ، إمنــــا مل يــــذكر احلـــديث بــــسنده لكونــــه جازمــــا 

ّبصحته مسلما بثبوته ّ.. .  
ّمث تــزوج : و حممــد قــال أبــ« : ومــن قبلــه ابــن قتيبــة ، حيــث قــال مــا نــصه  ّالنــيب صــلى [ ّ

بكرا ومل يتزوج بكرا غريها ، وكـان تزوجـه  ـ 2 ـ عائشة بنت أيب بكر الصديق] ّاهللا عليه وسلم 
مبكة وهي بنت ست سنني ودخل ـا باملدينـة وهـي بنـت سـبع سـنني بعـد سـبعة ] إياها [ ا 

وهـي بنـت مثـاين عـشرة ] ّسـلم ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و[ أشهر من مقدمة املدينة ، وقـبض 
ّحـــدثين مالــك بـــن : ّوحــدثين أبـــو اخلطــاب ، قــال  :ســنة ، وتكــىن أم عبـــد اهللا قــال ابــن قتيبـــة 

 ـ رضي اهللا عنهـا ـ [ّحدثين األعمش ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عائشة : سعيد ، قال 
ّتـزوجين رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: قالـت ]  ّ  ـ تريـد دخـل يب ـ نيوأنـا بنـت تـسع سـن ـ ّ

ّكنـــت عنـــده تـــسعا ، وبقيـــت إىل خالفـــة معاويـــة ، وتوفيـــت ســـنة مثـــان ومخـــسني وقـــد قاربـــت 
ّنـدفنك مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم :السبعني ، وقيل هلا  إين قـد أحـدثت :  فقالـت ؟ّ

  .)2(» أمورا بعده ، فادفنوين مع أخوايت ، فدفنت بالبقيع وأوصت إىل عبد اهللا بن الزبري 
فهـــــذه روايـــــة احلـــــاكم أيب عبـــــد اهللا علـــــى شـــــرط . ّوإن أيب اخلـــــصم إال احلـــــديث املـــــسند

  حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا أبو البخرتي« : البخاري ومسلم 
__________________  

  .خمطوط ـ 7االعالم بسرية النيب ) 1(
  .134/ املعارف ) 2(
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: إمساعيل بن أيب خالد ، عن قيس بن أيب حازم قال عبد اهللا بن حممد بن بشر العبدي ، ثنا 
ّصـلى  ـ وكانت حتدث نفسها أن تـدفن يف بيتهـا مـع رسـول اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ قالت عائشة

ّإين أحــدثت بعــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: وأيب بكــر ، فقالــت  ـ ّاهللا عليــه وســلم ّ  ـ ّ
  .حدثا ادفنوين مع أزواجه ، فدفنت بالبقيع

  .)1(» ذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ه

  لو أخرجاه ألنكره المتعنتون . 6
ّولــو أن البخــاري ومــسلما قــد أخرجــا حــديث الغــدير يف كتابيهمــا ، ألنكــر املتعــصبون 

  :ّاملتعنتون احلديث ونفوا صحته وقدحوا فيه وأبطلوه 

  نماذج مما أخرجاه وأنكروه 
 وهـو مـن أحاديـث الكتـابني وتبعـه )2(ي حديث املنزلة أليس قد أبطل أبو احلسن اآلمد

ابــن حجـر املكــي ، وعـضد الــدين اإلجيــي ، وأبـو الثنــاء االصـفهاين شــارح املطــالع ، : يف ذلـك 
  !؟وأشعر بذلك عالء الدين القوشجي ، وأسقطه سعد الدين التفتازاين من درجة االعتبار

ـــيس قـــد أبطـــل الـــسهارنفوري يف مرافـــضه ،  يف حتفتـــه حـــديث هجـــر ) ي  الـــدهلو(و أل
ّفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليهمـا وآهلمـا وسـلم أبـا بكـر بـن أيب قحافـة حـىت توفيـت ،  ـ ّ

حـــدثنا عبـــد « : هـــذا نـــصه عنـــد البخــاري يف بـــاب فـــرض اخلمـــس  و!؟مــع أنـــه يف الـــصحيحني
  العزيز بن عبد اهللا ، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صاحل ، عن 

__________________  
  .6 / 4املستدرك على الصحيحني ) 1(
ّعلي مين مبنزلة هارون من موسى ، إال أنه ال نيب بعدي «  :ـ  6 ـ قوله وهو) 2( ّ«.  

بعـد  ـ 7 ـ وهـذا احلـديث متـواتر سـندا ، ومـن أقـوى األحاديـث وأوضـحها داللـة علـى إمامـة أمـري املـؤمنني
 األحاديـث الـيت حبـث عنهـا يف هـذه املوسـوعة ، وفقنـا اهللا وهـو مـن. بال فصل ـ ّصلى اهللا عليهما وآهلما ـ رسول اهللا

  .تعاىل لنشره مبحمد وآله الطاهرين
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 ] 3[ أن عائشة أم املؤمنني أخربته أن فاطمـة  :أخربين عروة بن الزبري ] : قال [ ابن شهاب 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ بنـت رسـول اهللا ى ّصـل ـ سـألت أبـا بكـر الـصديق بعـد وفـاة رسـول اهللا ـ ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّأن يقـسم هلـا مرياثهـا ممـا تـرك رسـول اهللا ـ ّاهللا عليـه وسـلم ّممـا أفـاء اهللا  ـ ّ

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّإن رسـول اهللا: عليـه ، فقـال هلـا أبـو بكـر  ّال نـورث مـا تركنـاه : قـال  ـ ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم فهجـرت أبـا بكـ ـ فغـضبت فاطمـة بنـت رسـول اهللا. صـدقة ر ، فلـم تـزل ّ

  .)1(» .  ..مهاجرته حىت توفيت
ّإن فاطمـــة  :عـــروة ، عـــن عائـــشة  . ..ال نـــورث : 6 ـ وقـــال البخـــاري يف بـــاب قولـــه

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ أتيـا أبـا بكـر يلتمـسان مرياثهمـا مـن رسـول اهللا ] 8[ والعبـاس  ومهــا  ـ ّ
 خيــرب ، فقــال هلــا أبــو مــن] ســهمهما [ يطلبــان أرضــيهما مــن فــدك وســهمه ] حينئــذ [ يومئــذ 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ مسعت رسول اهللا: بكر  ّال نورث ما تركناه صدقه ، إمنا يأكل : يقول  ـ ّ ّ

ّصــلى اهللا عليــه  ـ واهللا ال أدع أمــرا رأيــت رســول اهللا: آل حممــد مــن هــذا املــال ، قــال أبــو بكــر 
  .ّيصنعه فيه إال صنعته ـ ّوسلم

  .)2(» ه حىت ماتت ّفهجرته فاطمة فلم تكلم: قال 
أخـــرج البخــــاري هــــذا اخلــــرب بالتفـــصيل يف بــــاب غــــزوة خيــــرب مـــن كتــــاب املغــــازي كمــــا و

  .وأخرجه مسلم أيضا يف باب حكم الفيء من كتاب اجلهاد. ّستطلع عليه
ّفالعجـــب مـــن أهـــل الـــسنة يـــسقطون أحاديـــث الكتـــابني الـــصرحية يف غـــضب الـــصديقة 

كر حىت وفاا ، متشبثني بروايات هـذا وذاك ، وهـم الطاهرة عليها الصالة والسالم على أيب ب
   !!ّمع ذلك يقدحون حبديث الغدير املتواتر بدليل عدم إخراج البخاري ومسلم إياه

 عــن بيعــة أيب بكــر مــدة ســتة 7وهكــذا طعــن بعــضهم يف حــديث امتنــاع أمــري املــؤمنني 
  أشهر ، بالرغم من أنه من أحاديث الكتابني ، وذلك ألنه حديث

__________________  
  .96 / 4صحيح البخاري ) 1(
  .185 / 8صحيح البخاري ) 2(
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 الفاضـل حيـدر علـي الفـيض ؟؟؟. ..يهدم أساس اخلالفة اليت يزعمون قيامها بإمجاع املـسلمني
آبادي كيـف حيـاول احلـصول علـى مطعـن يف احلـديث متنـا وسـندا ، وهـو يف نفـس الوقـت ممـن 

   !؟ّحيرتم الشيخني ويعظم الصحيحني
مـن حـديث  ـ نعم ميكن أن يفهم من ظاهر رواية الـصحيحني قـصة فـدك« : ّإنه يقول 

أنه قد أىب عـن بيعـة الـصديق مـدة حيـاة فاطمـة الزهـراء ، فكمـا ال يكـون  ـ الصديقة أم املؤمنني
هذا التباطؤ دلـيال واضـحا علـى عـدم لياقـة الـصديق للخالفـة ، كـذلك ال يكـون دلـيال واضـحا 

أنــه قــد أقــسم أن ال يرتــدي بعــد رســول اهللا : يعــة ، ملــا روى الفريقــان مــن ّعلــى التخلــف عــن الب
وقــد روي احلــديث يف االســتيعاب .  ..حفظــا أو كتابــة ـ ســوره وآياتــه ـ حــىت جيمــع القــرآن

.  ..والصواعق من كتب أصحابنا ، ويف االحتجاج للفاضل الطربسي وغريه من كتب االمامية
«.  

فقـد علـم « :  عـن البيعـة 7ّكر وجوه يف توجيـه ختلفـه مث قال املولوي حيدر علي بعد ذ
  .»ّأن هذا التباطؤ املخرج يف الصحيحني ، غري قادح يف اإلمجاع 

أسـوة بـالبيهقي وغـريه ، كمـا  ـ بقي كالم يتعلق بسند هذه األحاديث ، فأقول« : قال 
الـدال إن هـذا احلـديث  ـ هـو غـري خفـي علـى مـن نظـر يف شـروح البخـاري مثـل إرشـاد الـساري

ّعلى التأخر عن البيعة ، يرويه أبو سـعيد ، وهـو ضـعيف وغـري معتمـد ، لعـدم إسـناد الزهـري ، 
يف اليــوم األول  ـ رضــي اهللا عنهمــا ـ وروايــة أيب ســعيد الــيت مفادهــا بيعــة أمــري املــؤمنني والــزبري

  .)1(» .  ..ّمسندة وموصولة ، فتكون هذه أصح البتة
كـالم ومناقـشته مـن مجيـع جوانبـه ، خلرجنـا عـن املقـصود إذا أردنا حماسـبة هـذا ال: أقول 

  ّ، غري أنا نكتفي بالقول بأن دعوى عدم إسناد الزهري احلديث كذب
__________________  

  .127: منتهى الكالم حليدر علي الفيض آبادي اهلندي ) 1(
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ففــــي الكتــــابني أن الزهــــري يــــروي هــــذه األحاديــــث عــــن عــــروة ، عــــن عائــــشة ، قــــال  حمــــض ،
  : لبخاري يف باب غزوة خيرب من كتاب املغازي ا

حدثنا حيىي بن بكري ، حدثنا الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عـروة ، عـن « 
ّصلى اهللا عليـه وسـلم أرسـلت اىل أيب بكـر تـسأله مرياثهـا  ـ بنت النيب ] 3[  أن فاطمة عائشة ّ

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ مـن رسـول اهللا يـه باملدينـة وفـدك ومـا بقـي مـن مخـس ممـا أفـاءه اهللا عل ـ ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّإن رسول اهللا: خيرب ، فقال أبو بكر  ّال نورث ما تركناه صدقة : قال  ـ ّ

ّ، إمنا يأكل آل حممد يف هـذا املـال ، وإين واهللا ال أغـري شـيئا مـن صـدقة رسـول اهللا ّ ّصـلى اهللا  ـ ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ل اهللاّوألعملـن فيهـا مبـا عمـل بـه رسـو ـ ّعليـه وسـلم فـأىب أبـو بكـر أن  ـ ّ

  .يدفع إىل فاطمة منها شيئا
ّفوجـدت فاطمـة علـى أيب بكـر يف ذلـك ، فهجرتــه فلـم تكلمـه حـىت توفيـت ، وعاشــت 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ بعد النيب ّفلمـا توفيـت دفنهـا زوجهـا علـي لـيال ، ومل يـؤذن . ستة أشهر ـ ّ
هـا ، وكـان لعلـي يف النـاس وجـه حيـاة فاطمـة ، فلمـا توفيـت اسـتنكر ّ صـلى علي ـا أبـا بكـر و

علي وجـوه النـاس ، فـالتمس مـصاحلة أيب بكـر ومبايعتـه ومل يكـن يبـايع تلـك األشـهر ، فأرسـل 
: عمـر ، فقـال عمــر ] احملـضر [ ّإىل أيب بكـر أن ائتنـا وال يأتنـا أحـد معـك ، كراهيــة أن حيـضر 

ومـــــا عـــــسيتهم أن يفعلـــــوا يب ، واهللا :  فقـــــال أبـــــو بكـــــر ال واهللا ، ال تـــــدخل علـــــيهم وحـــــدك ،
ا قـد عرفنـا فــضلك ومـا أعطــاك اهللا ، : ّفـدخل علــيهم أبـو بكـر فتــشهد علـي فقـال . ّآلتيـنهم ّــإن

ّومل ننفس عليك خريا ساقه اهللا إليك ، ولكنك استبددت علينا باألمر ، وكنا نـرى لقرابتنـا مـن  ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم نصيب ـ رسول اهللا   .ا ، حىت فاضت عينا أيب بكرّ

ّصــلى اهللا عليــه  ـ والــذي نفــسي بيــده ، لقرابــة رســول اهللا: ّفلمــا تكلــم أبــو بكــر قــال 
ّأحـب إيل مـن أهـل  ـ ّوسـلم قـرابيت ، وأمـا الـذي شـجر بيـين وبيـنكم يف هـذه ] مـن أن أصـل [ ّ

 ـ ّى اهللا عليـه وسـلمّصـل ـ األمـوال ، فـإين مل آل فيهـا عـن اخلـري ، ومل أتـرك أمـرا رأيـت رسـول اهللا
ّيصنعه فيها إال صنعته ، فقال علي أليب بكر    .موعدكم العشية للبيعة: ّ
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ّفلما صـلى أبـو بكـر الظهـر رقـي علـى املنـرب فتـشهد وذكـر شـأن علـي وختلفـه عـن البيعـة وعـذره  ّ ّ
ّبالذي اعتذر إليه ، مث استغفر وتـشهد علـي فعظم حـق أيب بكـر ، وحـدث أنـه مل حيملـه علـى  ّـ ّ

نــرى لنــا يف ] كنــا [ ّي صــنع نفاســة علــى أيب بكــر وال إنكــارا للــذي فــضله اهللا بــه ، ولكنــا الــذ
  .ّهذا األمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا يف أنفسنا

ّوكان املسلمون إىل علـي قريبـا حـني راجـع األمـر . أصبت: ّفسر بذلك املسلمون وقالوا 
  .)1(» باملعروف 

نــا حجــني ، قــال ليــث ، عــن عقيــل ، : ، قــال ّحــدثين حممــد بــن رافــع « : ويف مــسلم 
  .)2(احلديث » .  ..عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبري ، عن عائشة

  .فظهر أن رواية الزهري موصولة ، وأن دعوى القطع وعدم االسناد فيها كذب صريح
ّوكذا نسبة هذه الرواية إىل أيب سعيد ، فإنه قد روى الشيخان اخلـرب عـن عائـشة ال عـن 

  . ..عيدأيب س
ومن العجيب يف املقام أن املولوي حيدر علي يعزو نسبة هذا احلديث إىل أيب سـعيد ، 

ّــواحلــال أنه ال أثــر لــذلك يف الكتــاب ) إرشــاد الــساري يف شــرح صــحيح البخــاري ( إىل كتــاب 
  :ّاملذكور ، وهذا نص كالم القسطالين فيه 

إن عليـا بــايع :  ـ 2 ـ وقـد صـحح ابـن حبــان وغـريه مـن حــديث أيب سـعيد اخلـدري« 
ّأبا بكر يف أول األمر ، وأما ما يف مسلم عن الزهري أن رجال قال له  مل يبايع علي أبا بكـر : ّ

ّوال أحـد مـن بـين هاشـم ، فقـد ضـعفه البيهقـي بـأن الزهـري مل : قـال  ـ 2 ـ حـىت ماتـت فاطمـة ّ
  .)3(» ّيسنده وأن الرواية املوصولة عن أيب سعيد أصح 

  ؟ هذا الكتاب ، فأين هذا من ذاكهذا نص ما جاء يف
__________________  

  .178 ـ 177 / 5صحيح البخاري ) 1(
  .154 ـ 153 / 5صحيح مسلم ) 2(
  .363 / 6إرشاد الساري لصحيح البخاري ) 3(
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والظـــاهر أن املولــــوي الفــــيض آبــــادي وجــــد هــــذه النــــسبة يف كــــالم ابــــن حجــــر املكــــي ، 
مـع غزوهـا  ـ دون مراجعـة كتـاب مـسلم وكلمـات احملـدثنيمـن  ـ فحـسبها مطابقـة للواقـع ونقلهـا

  :إىل القسطالين ، وهذا نص كالم ابن حجر املكي بعد نقل احلديث 
،  ـ رضـي اهللا عنهـا ـ ّمث هذا احلديث فيه التصريح بتـأخري بيعـة علـي إىل مـوت فاطمـة« 

ا والـزبري بايعـا مـن أول األمـر ، ولكـ ّـفينايف ما تقـدم عـن أيب سـعيد أن علي ّن هـذا الـذي مـر عـن ّ
  .أيب سعيد هو الذي صححه ابن حبان وغريه

وأما ما وقع يف صحيح مسلم عن أيب سعيد من تأخر بيعتـه هـو وغـريه : وقال البيهقي 
: وأيـضا . ّفـضعيف ، فـإن الزهـري مل يـسنده ـ رضي اهللا عنهـا ـ من بين هاشم إىل موت فاطمة

  .انتهى .ون أصحفالرواية األوىل عن أيب سعيد هي املوصولة فتك
فعلـم  .)1(» تنـاف  ـ رضـي اهللا عنهـا ـ وعليـه فبينـه وبـني خـرب البخـاري املـار عـن عائـشة

ّأن ابـن حجــر احــتج بروايــة عائــشة الــواردة مــسندة يف كتــايب البخــاري ومــسلم ، الثبــات فــضيلة 
ّأليب بكــر ، مث نــاقض نفــسه برتجــيح روايــة أيب ســعيد اخلــدري عليهــا ، متمــسكا بتــصحيح ابــن 
ّحبـــان هلـــا ونـــاقال كـــالم البيهقـــي يف تـــضعيف روايـــة مـــسلم ، ولكـــن نـــسبة روايـــة مـــسلم إىل أيب 

ّسعيد اخلدري خطأ فضيع ، إما من البيهقي وإما من ابن حجر املكي نفسه ّ.  
ّوعلى كل حال فإن تضعيف البيهقي ال مساس له بأصل احلديث ، بل إنه متوجـه إىل  ّ

ّالفقـــرة الـــيت جـــاءت مـــصرحة بتخلـــف مج  ، وقـــد انفـــرد 7يـــع بـــين هاشـــم عـــن البيعـــة مـــع اإلمـــام ّ
  .)جامع األصول ( مسلم بروايتها كما يظهر من كتاب 

فهو إذا ال مساس لـه بأصـل احلـديث الـوارد مـسندا عـن عائـشة يف الكتـابني ، فإرجاعـه 
  .باطل) املنتهى ( اليه كما يف كالم صاحب 

__________________  
  .90: الصواعق احملرقة ) 1(
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دا لالماميـــة ، وجهــوا إليـــه أنــواع القـــدح ، و ه مـــىت كــان احلـــديث مؤي ضح أن ّمبــا ذكرنــا يت ـ ّـ ـ ّـ ّـــ
ّوتكلفوا يف رده حىت مع كونه من أحاديث الكتابني ّ.  

ولقــد اضــطرب املولــوي حيــدر علــي ، جتــاه احلــديث الــذي أخرجــه البخــاري يف كتــاب 
ّاملغــازي ، والــذي تــضمن قــصة فــدك وهجــر الزهــراء   عــن 7متنــاع أمــري املــؤمنني  أبــا بكــر ، وا3ّ

ّالبيعــة مــدة ســتة أشــهر ، فجــاء يقــدم رجــال ويــؤخر أخــرى حــريان ال يــدري مــا يــصنع لكنــه .  ..ّ
ّبالتــايل مل جيــد بــدا مــن إبطالــه ، فبــالغ يف ذلــك ، وكــد كيــده يف رد هــذا احلــديث الــصحيح ،  ّ ّ

  :ونفي تلك احلقيقة الراهنة ، فجعل يقول 
علمــت أن مجيــع .  .. ومــا سـيأيت مــن أقــوال املخــالفنيوأنـت إذا أحطــت خــربا مبــا مــر« 

 ـ تلـك اإلشـكاالت إمنـا تتوجـه علـى تقـدير صـحة احلـديث ، لكـن املـستفاد مـن كتـب احملـدثني
ّوقــوع الــشك يف صــحة أحاديــث للبخــاري ومــسلم ، إال أن تلــك  ـ بعــد التمحــيص والتحقيــق

  .ألولاألحاديث قليلة جدا ، وهي يف الكتاب الثاين أكثر منه يف ا
كالمـا يف جـامع األصـول ، يف الفـرع الثالـث  ـ ; ـ وعالوة على هذا ، فإن البن األثري

املخــتص بطبقــات اــروحني ، يــدل علــى إقــرار بعــض الوضــاعني بوضــع حــديث فــدك ، وهــذا 
  :نص كالمه 

ّومنهم قوم وضعوا احلديث هلوى يدعون الناس إليه ، فمنهم من تاب عنه وأقر على « 
ّإن هـذه األحاديـث ديـن ، فـانظروا ممـن :  ـ بعد أن تاب ـ شيخ من شيوخ اخلوارجنفسه ، قال 

وضــــعت أنــــا : وقــــال أبــــو العينــــا . ّتأخــــذون ديــــنكم ، فإنــــا كنــــا إذا هوينــــا أمــــرا صــــريناه حــــديثا
ّواجلـاحظ حــديث فــدك ، وأدخلنـاه علــى الــشيوخ ببغـداد ، فقبلــوه إال ابــن شـيبة العلــوي ، فانــه 

  .ّا احلديث أوله ، واىب أن يقبله إىل آخره بلفظهال يشبه آخر هذ: قال 
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وميكــن الوقــوف بعــد التتبــع اليــسري لكتــب احلــديث والكــالم ، مــن تــصانيف أهــل احلــق 
واالماميــــة ، علــــى مفرتيــــات الــــشيعة ومطــــاعنهم يف اخللفــــاء الراشــــدين ، وال ســــيما األحاديــــث 

ق أن معرفـة هـؤالء وإخـراجهم ّاملتعلقة بقصة فدك ، وذلك بوصف التسنن واالعتزال ، وقد سب
  .)1(» .  ..ّمن بني أهل السنة أمر عسري

ّفإذا كان هذا احلديث املخرج يف مواضع من كتاب البخـاري موضـوعا فـأي قيمـة تبقـى 
  ؟إن كل حديث مل خيرجاه فهو غري صحيح: ّ وبأي دليل يقال ؟!هلذا الصحيح وللبخاري

رى ليثبـــت بـــصراحة وجـــود أحاديـــث مث إن املولـــوي حيـــدر علـــي عـــاد يف كتابـــه مـــرة أخـــ
  :موضوعة يف صحيح البخاري وغريه ، قد دسها فيه الشيعة ، فقال 

ّإنــه ال ميكــن االعتمــاد ومبــا أن هــذه الروايــة ختــالف الدرايــة والروايــات األخــرى ، ف.  ..«
ّفهــل يــصدق عاقــل ديــن بعــدم مبايعــة أمــري كــل أمــري ، املــصداق لــعليهــا ، أ علــي مــع احلــق « ـ ّ

ّصـلى اهللا عليـه  ـ قولـه مـن مـصاديق ـ والعيـاذ بـاهللا ـ مـدة سـتة أشـهر ليكـون» مـع علـي واحلـق 
علـــى مـــا ســـنحققه ، إن شـــاء اهللا » مـــن مل يعـــرف إمـــام زمانـــه مـــات ميتـــة جاهليـــة «  :ّوســـلم 
  .)2(» تعاىل 

املخـرج يف سـبعة مواضـع مـن البخـاري ،  ـ ّوتـصدى هـذا الفاضـل لـرد حـديث القرطـاس
 ّزاعمـا أنـه مـن مفـتعالت الـشيعة نظـري حـديث فـدك علـى حـد زعمـه ـ مسلموبثالثة طرق عند 

  :فقال . ..
«  كمــا نقــل ناقــضوا هفــوات املــشهدي عــن اآلمــدي أنــه قــال يف مــسنده بــأن قــصة« 

ّال أساس هلا من الصحة ، وأـم نقلـوا عـن شـيوخ احملـدثني أنـه قـد ظهـر بعـد » ايتوين بقرطاس 
  ّث ضعيفة يف الصحيحني ، تفردالتحقيق وجود مائتني وعشرة أحادي

__________________  
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  .انتهى .منها البخاري بثمانني ، ويبلغ ما تفرد به مسلم املائة ، وقد اشرتكا يف إخراج ثالثني
  .)1(» اس عند أحقر الناس كحديث فدك فحال حديث القرط

وعلـى هــذا األسـاس يـسقط االســتدالل بعـدم إخراجهمـا حــديثا مـن األحاديــث : أقـول 
  . ..لغرض القدح فيه

املغالطـة «  :وقال يف اجلواب على ما ألزم به من أن احلنفية خيالفون أحاديث البخاري 
 صــحة حــديث البخــاري ووجــوب إن أصــحاب أيب حنيفــة قــد ذهبــوا إىل املالزمــة بــني: األوىل 

ّإمــا أن تكــون أعمــال احلنفيــة خمالفــة لالحكــام االهليــة ، : العمــل بــه ، مث وقعــوا يف ورطــة فقــالوا 
  .وإما أن يكون أكثر أحاديث البخاري غري صحيح

ّولكــن هــذا التقريــر إمنــا جــاء نتيجــة غلبــة الــشهوة علــى العقــل ، وإال فكــون العلــم بكــل  ّ
اجبا ، خيـالف صـريح كلمـات العلمـاء األعـالم ، قـال شـيخ اإلسـالم حديث ورد يف البخاري و

ّليس كل حديث صـحيح جيـوز العمـل بـه فـضال عـن : أبو زكريا النووي يف التقريب ما حاصله 
أن يكــون العمــل بــه واجبــا ، وميكــن الوقــوف علـــى أدلــة هــذه املــسألة مــن شــروحه كالتهـــذيب 

والفقهــاء املتبحــرين ، كمــال الــدين ابــن مهــام ، وغــريه بالتفــصيل ، بــل إن كــالم قــدوة احملــدثني 
ّأنــه ال يلــزم قبــول كــل أحاديــث البخــاري ومــسلم وأمثاهلمــا ، إذ أن هنــاك خالفــا : يــتلخص يف 

ّيف عدالــة بعــض الــرواة ، فــيمكن أن يكــون الــراوي جمروحــا عنــد االمــام أيب حنيفــة وموثقــا عنــد 
ّـإنه : ي بالوضع على اإلطالق الشيخني ، وهكذا أن يقول يف حديث وصف بالضعف أو رم

  .انتهى. غري ضعيف أو غري موضوع عندنا
  ّأن علماء الشافعية رمبا يرجحون يف بعض: بل يتضح من كتب الثقات 

__________________  
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 يالين الـشيعي يف فـتح الـسبيلاملوارد روايات اآلخرين على روايات البخاري ، بل ذكر علي اجلـ
أن االمام فخر الدين الرازي قد طعن يف بعض أحاديث البخاري يف رسالته :  ـ والعهدة عليهـ 

  .انتهى. يف تفضيل مذهب الشافعي
ه ال ينــايف القــول بأصــحية صــحيح البخــاري مــن حيــث امــوع ،  ّولكــن مــا ذكرنــاه كل ّــ

  .»فضول دون الفاضل ، كما ال خيفى وأنه جيوز عقال ونقال توفر صفة كمال يف امل
ه يظهـــر مـــن تتبـــع الكتـــب وتفحـــص املقـــاالت أن الـــشأن الـــذي خـــص بـــه « : قـــال  ّإن ّ ّ ــ ّـ

الــصحيحان مــن قبــل أهــل احلــديث ، وتقــدميهم الكتــابني علــى غريمهــا مــن الكتــب ، إمنــا هــو 
ّاتبــاع وتقليـــد تهـــدين ســـبقوهم ، إذ مل ينقـــل شـــيء هــذا القبيـــل عـــن األئمـــة األئمـــة ّ  األربعـــة ، ّ

وكيـــف يتـــصور ذلـــك ، وعلـــم الغيـــب خيـــتص بـــاهللا ، أو أنـــه مـــن خـــصائص االمامـــة علـــى زعـــم 
  .)1(» .  ..الشيعة

  ّرأي األئمة في الكتابين ومؤلفيهما. 7
ّلقـد رأينـا كيـف يطعـن علمـاء أهـل الـسنة يف أحاديـث الكتـابني عنـد حتـرجهم أمـام إلـزام 

ّبار األئمة واحلفـاظ يف احلـط مـن شـأن الكتـابني ولنذكر فيما يلي كلمات مجاعة من ك. الشيعة ّ
ومؤلفيهمــا مــن غــري اضــطرار يلجــئهم إىل ذلــك ، بــل إــا احلقيقــة الــيت جتــري علــى ألــسنتهم ، 

  :فإليك بعض تلك الكلمات على سبيل التمثيل ال احلصر 

  محي الدين عبد القادر القرشي الحنفي  ) 1
  :لقرشي احلنفي ما نصه قال الشيخ حمي الدين عبد القادر بن حممد ا

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ حـديث أيب محيـد الـساعدي يف صـفة صـالة رسـول اهللا ـ فائدة  ـ ّ
  ّيف مسلم وغريه ، يشتمل على أنواع منها التورك يف اجللسة الثانية ،

__________________  
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فهــذا :  محيــد ، قــال الطحــاوي ّضــعفه الطحــاوي يئــه يف بعــض الطــرق عــن رجــل ، عــن أيب
  .منقطع على أصل خمالفينا وهم يروون احلديث بأقل من هذا

ق علينــــا يئــــه يف مــــسلم ، وقــــد وقــــع يف مــــسلم أشــــياء ال تقــــوى عنــــد : قلــــت  ّــــوال حين
ّــاالصــطالح ، فقــد وضــع احلــافظ الرشــيد العطار علــى األحاديــث املقطوعــة املخرجــة يف مــسلم  ّ

مسعتـه » د اموعة يف بيان ما وقع يف مسلم من األحاديـث املقطوعـة غرر الفوائ« كتابا مساه 
على شيخنا أيب إسـحاق ابـراهيم بـن حممـد بـن عبـد اهللا الطـاهري سـنة اثنـيت عـشر وسـبعمائة ، 
بسماعه من مصنفه احلافظ رشيد الدين ، بقراءة الشيخ فخر الدين أيب عمـرو عثمـان املقـاتلي 

  .ّأول شرح مسلمّ، وبينها الشيخ حمي الدين يف 
ّإن من روى له الشيخان فقـد جـاز القنطـرة ، هـذا أيـضا مـن التحنـق : وما يقوله الناس 

: وال يقوى ، فقد روى مسلم يف كتابه عن ليث بن أيب مـسلم وغـريه مـن الـضعفاء ، فيقولـون 
: إمنـــــا روى يف كتابـــــه لالعتبـــــار والـــــشواهد واملتابعـــــات ، وهـــــذا ال يقـــــوى ، ألن احلفـــــاظ قـــــالوا 

ّاالعتبــار والــشواهد واملتابعــات واالعتبــارات ، أمــور يتعرفــون ــا حــال احلــديث ، وكتــاب مــسلم 
  .التزم فيه الصحة ، فكيف يتعرف حال احلديث الذي فيه بطرق ضعيفة

مقتــضية لالنقطــاع عنــد أهــل احلــديث ، ووقــع يف مــسلم والبخــاري » عــن « واعلــم أن 
مـــا كـــان مـــن هـــذا النـــوع يف غـــري : ّل التحنـــق مـــن هـــذا النـــوع شـــيء كثـــري ، فيقولـــون علـــى ســـبي

  .الصحيحني فمنقطع ، وما كان يف الصحيحني فمحمول على االتصال
ـــزبري ، عـــن جـــابر ، أحاديـــث كثـــرية بالعنعنـــة وقـــال  وروى مـــسلم يف كتابـــه ، عـــن أيب ال

ّأبو الزبري حممد بن مسلم بن مسلم بن تـدرس املكـي يـدلس يف حـديث جـابر ، فمـا : احلافظ 
صفه بالعنعنة ال يقبل ، وقد ذكر ابن حزم وعبد احلق عن الليث بن سعد أنـه قـال أليب كان ي
م يل أحاديــث أظــن أــا : الــزبري  م يل أحاديــث مسعتهــا مــن جــابر حــىت أمسعهــا منــك ، فعل ّــعل ّــ

  سبعة عشر حديثا فسمعتها منه ، قال
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  .فما كان من طريق الليث عن أيب الزبري عن جابر ، صحيح: احلافظ 
 ـ أن النــيب د روى مــسلم يف كتابــه أيــضا ، عــن جــابر وابــن عمــر ، يف حجــة الــوداعقــو

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ّتوجــه إىل مكــة يــوم النحــر ، وطــاف طــواف االفاضــة مث رجــع فــصلى  ـ ّ ّ
أعادهـا لبيـان اجلـواز وغـري ذلـك مـن التـأويالت ، وهلـذا قـال : ّ، فيتحنقون ويقولون الظهر مبىن 

  .إحدامها كذب بال شك: لروايتني ابن حزم يف هاتني ا
م » وذلــك قبــل أن يــوحى إليــه « : أيــضا حــديث االســراء وفيــه  روى مــسلمو ّــوقــد تكل

ّاحلفاظ يف هذه اللفظة وبينوا ضعفها ّ.  
واتفــــق النــــاس علــــى أنــــه يــــوم . »ّخلــــق اهللا الرتبــــة يــــوم الــــسبت « : أيــــضا  روى مـــسلمو

  .السبت مل يقع فيه خلق
ّصــلى اهللا عليـه وســلم ـ أنـه قــال للنــيب روى مـسلم عــن أيب ســفيانو ا أســلم  ـ ّ مل

ـ ّـ
يــا « : 

ّ أعطــين ثالثــا ، تــزوج ابنــيت أم حبيبــة ، وابــين معاويــة اجعلــه كاتبــا وأمــرين أن أقاتــل !رســول اهللا ّ
ار كمــــا قاتلــــت املــــسلمني ، فأعطــــاه النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم  ّالكف ّ واحلــــديث معــــروف » ّــــ

ّصــلى اهللا عليــه  ـ ّ خيفــى ، فــأم حبيبــة تزوجهــا رســول اهللامــشهور ، ويف هــذا مــن الــوهم ممــا ال
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ وهـي باحلبـشة وأصـدقها النجاشـي عـن النـيب ـ ّوسـلم أربعمائـة دينـار ،  ـ ّ

وحــضر وخطــب وأطعــم ، والقــصة مــشهورة ، وأبــو ســفيان إمنــا أســلم عــام الفــتح وبــني اهلجــرة 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ  كاتبـا للنـيبّواحلبشة والفتح عدة سنني ، ومعاوية كـان مـن قبـل ، وأمـا  ـ ّ

ّـفيجيبـون علـى سـبيل التحنق بأجوبـة غـري . إـم ال يعرفوـا:إمارة أيب سفيان فقد قـال احلـافظ 
ّاعتقـــد أن نكاحهـــا بغـــري إذنـــه ال جيـــوز وهـــو حـــديث عهـــد : طائلـــة ، فيقولـــون يف نكـــاح ابنتـــه 

جتديـد النكـاح ، ويـذكرون عـن الـزبري بـن بكـار  ـ ّسـلمّبكفـر ، فـأراد مـن النـيب صـلى اهللا عليـه و
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ بأسانيد ضعيفة ، أن النيب   .ّأمره يف بعض الغزوات ، وهذا ال يعرف ـ ّ

ه ، إال بعـــض التعـــصب ، وقـــد قـــال احلـــافظ  ّومــا محلهـــم علـــى هـــذا كل ّ إن مـــسلما ملـــا : ّـــ
ّ ّ

مسيتـــه الــــصحيح : أنكر عليـــه وقــــال وضـــع كتابـــه الــــصحيح عرضـــه علــــى أيب زرعـــة الـــرازي ، فــــ
  ّفجعلت سلما ألهل البدع وغريهم ، فإذا روى هلم املخالف حديثا



 153 ...................................................................... وفقهه الغدير حديث حول

فرحم اهللا تعـاىل أبـا زرعـة فقـد نطـق بالـصواب ، فقـد وقـع . يقولون هذا ليس يف صحيح مسلم
ّوما ذكرت ذلك كله إال أنه وقع بيين وبني بعض املخالفني حبث يف مـسألة التـورك فـذكر . هذا
مـــسلم : ّ حــديث أيب محيـــد املـــذكور أوال ، فأجبتـــه بتـــضعيف الطحـــاوي ، فمـــا تلفـــظ وقـــال يل

  .)1(» ّيصحح والطحاوي يضعف ، واهللا تعاىل يغفر لنا وله ، آمني 

  ترجمة عبد القادر القرشي 
عبــد القــادر بــن حممــد بــن حممــد بــن نــصر اهللا بــن « : تــرجم لــه احلــافظ الــسيوطي بقولــه 

شــرح معــاين  :ّوصــنف ] وأفــىت [ ّبــو حممــد بــن أيب الوفــا القرشــي ، درس ســامل ، حميــي الــدين أ
ولـد سـنة . اآلثار ، وطبقات احلنفية ، وشرح اخلالصـة ، وختـريج أحاديـث اهلدايـة ، وغـري ذلـك

  .)2(» ست وسبعني وستمائة ، ومات يف ربيع األول سنة مخس وسبعني وسبعمائة 
املـــوىل الفاضـــل والنحريـــر الكامـــل عبـــد « : وقـــال حممـــود بـــن ســـليمان الكفـــوي برتمجتـــه 

القـــادر ، كـــان عاملـــا فاضـــال ، جامعـــا للعلـــوم ، لـــه جمموعـــات وتـــصانيف وتـــواريخ وحماضـــرات 
  .)3(» .  ..وتواليف

  علي القاري  ) 2
ّوذكر املال علي بن سلطان القاري الفوائـد الـيت ذكرهـا القرشـي املـذكور ، وبـالغ يف هـذا 

طـاب  ـ ، فقـد قـال يف كتـاب الرجـال علـى مـا نقـل صـاحب النزهـةاملرام بعبـارات تـشبه عباراتـه 
  أشياء ال تقوى) مسلم بن احلجاج ( وقد وقع منه « :  ـ ثراه

__________________  
  .430 ـ 428 / 2اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ) 1(
  .471 / 1حسن احملاضرة يف حماسن مصر والقاهرة ) 2(
 392 / 2قهـــاء مـــذهب النعمـــان املختـــار للكفـــوي ، ولـــه ترمجـــة الـــدرر الكامنـــة كتائـــب أعـــالم األخيـــار مـــن ف) 3(

  . ، وغريها28/  ، وتاج الرتاجم 238 / 6وشذرات الذهب 
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ّعنــد املعارضــة ، وقــد وضــع الرشــيد العطار كتابــا علــى األحاديــث املقطوعــة وبينهــا الــشيخ حمــي  ّــ ّ
 لـه الـشيخان فقـد جـاز القنطـرة ، إن مـن روى: ّالدين يف أول شـرح مـسلم ، ومـا يقولـه النـاس 

هذا أيضا من التجاهل والتساهل ، فقد روى مسلم يف كتابه عن الليـث عـن أيب مـسلم وغـريه 
إمنــــا روى عــــنهم يف كتابــــه لالعتبــــار والــــشواهد واملتابعــــات ، وهــــذه : مــــن الــــضعفاء فيقولــــون 

وكتــاب . حــال احلــديثاالعتبــار أمــور يتعرفــون ــا  :االعتبــارات ال تقــوى ، ألن احلفــاظ قــالوا 
 وقـال احلـافظ !؟مسلم التزم فيه الصحة فكيـف يتعـرف حـال احلـديث الـذي فيـه بطـرق ضـعيفة

وقـد . ّأبو الزبري حممد بن مـسلم املكـي يـدلس يف حـديث جـابر فمـا يـصف بالعنعنـة ال يقبـل: 
م يل علــى أحاديــث : ذكــر ابــن حــزم وعبــد احلــق عــن الليــث بــن ســعد أنــه قــال أليب الــزبري  ّــعل

م يل أحاديــــث أظــــن أــــا ســــبعة عــــشر حــــديثا مس ّــــعتهــــا مــــن جــــابر ، حــــىت أمسعهــــا منــــك ، فعل
  .فما كان من طريق الليث عن أيب الزبري عن جابر فصحيح: قال احلافظ . فسمعتها منه

. ويف مــسلم ، عــن غــري طريــق الليــث ، عــن أيب الــزبري ، عــن جــابر ، بالعنعنــة أحاديــث
ّصـلى اهللا عليـه  ـ عن ابن عمر ، يف حجة الوداع أن النـيبوقد روى أيضا يف كتابه عن جابر ، 

توجـه اىل مكـة يـوم النحـر فطـاف طـواف االفاضـة ، مث صـلى الظهـر مبكـة مث رجـع إىل  ـ ّوسـلم
ّإنه طاف طواف االفاضة ، مث رجع فـصلى الظهـر مبـىن ، فيوجهـون : ويف الرواية األخرى . مىن

 التـــأويالت ، وهلـــذا قـــال ابـــن حـــزم يف هـــاتني وغـــري ذلـــك مـــن .ويقولـــون أعادهـــا لبيـــان اجلـــواز
  .إحدامها كذب بال شك: الروايتني 

وقــد تكلــم » وذلــك قبــل أن يــوحى اليــه « : وفيــه . وروى مــسلم أيــضا حــديث االســراء
  .ّاحلفاظ يف هذه اللفظة وبينوا ضعفها

ــــضا و ــــوم الــــسبت «  :قــــد روى مــــسلم أي واتفــــق النــــاس علــــى أن . »خلــــق اهللا الرتبــــة ي
  . يقع فيه خلق ، وأن ابتداء اخللق يوم األحدالسبت مل

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ وقد روى مسلم عن أيب سفيان أنه قال للنيب   ملا أسلم ـ ّ
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ّــتــزوج ابنــيت أم حبيبــة ، وابــين معاويــة أجعلــه كاتبــا ، وأمرين أن :  أعطــين ثالثــا !يــا رســول اهللا«  ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم مـا سـأله فأعطاه النيب . أقاتل الكفار كما قاتلت املسلمني  واحلـديث .»ّ

ّمعــروف مــشهور ، ويف هــذا مــن الــوهم مــا ال خيفــى ، فــأم حبيبــة تزوجهــا النــيب صــلى اهللا عليــه  ّ
وهـي باحلبـشة ، وأصـدقها النجاشـي أربعمائـة دينـار وحـضر وخطـب وأطعـم ، والقـصة  ـ ّوسـلم

وأمـا إمـارة أيب . ة مثـان مـن اهلجـرةوأبو سفيان وابنـه معاويـة إمنـا أسـلما عـام الفـتح سـن. مشهورة
فيجيبون بأجوبة غري طائلة ، فيقولون يف نكـاح : إم ال يعرفوا : سفيان ، فقد قال احلافظ 

ّاعتقد أن نكاحها بغري إذنـه ال جيـوز وهـو حـديث عهـد بـالكفر ، فـأراد النـيب صـلى اهللا : ابنته 
ّكـار بأسـانيد ضـعيفة أن النـيب صـلى اهللا جتديد النكـاح ، فيـذكرون عـن الـزبري بـن ب ـ ّعليه وسلم ّ
  .ّأمره يف بعض الغزوات ، وهذا ال يعرفه األثبات ـ ّعليه وسلم

إن مــسلما ملــا وضــع كتابــه الــصحيح عرضــه علــى أيب زرعــة فـــأنكر : وقــد قــال احلــافظ 
  . »!؟ّمسيته الصحيح وجعلته سلما ألهل البدع وغريهم: ّعليه وتغيظ وقال 

  األدفوي الشافعي  ) 3
وأليب الفضل األدفوي الشافعي حتقيق يف هذا الباب ، ذكره يف رد كالم البـن الـصالح 

ّإن األمــة تلقــت كــل حــديث صــحيح وحــسن بــالقبول وعملــت بــه : ّمث أقــول « : ننقلــه بنــصه 
ّعنــد عــدم املعــارض ، وحينئــذ ال خيــتص بالــصحيحني ، وقــد تلقــت األمــة الكتــب اخلمــسة أو 

ّورجــح بعـــضهم بعــضها علــى كتـــاب » الــصحيح «  مجاعــة اســـم الــستة بــالقبول وأطلـــق عليهــا
كتـــاب الـــسنن أليب داود كتـــاب شـــريف مل  :مـــسلم وغـــريه ، قـــال أبـــو ســـليمان أمحـــد اخلطـــايب 

يــصنف يف حكــم الــدين كتــاب مثلــه ، وقــد رزق مــن النــاس القبــول كافــة ، فــصار حكمــا بــني 
لــسنن أحــسن وضــعا وأكثــر فــرق العلمــاء وطبقــات الفقهــاء علــى اخــتالف مــذاهبهم ، وكتــاب ا

مسعـت : وقال احلـافظ أبـو الفـضل حممـد بـن طـاهر املقدسـي . فقها من كتب البخاري ومسلم
  وقد جرى بني يديه ذكر أيب ـ االمام أبا الفضل عبد اهللا بن حممد األنصاري راة يقول
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مـام وقـال اال .كتابـه عنـدي أنفـع مـن كتـاب البخـاري ومـسلم: فقـال  ـ عيـسى الرتمـذي وكتابـه
إن أليب عبـد الـرمحن النـسائي شـرطا يف الرجـال أشـد مـن : أبو القاسم سـعيد بـن علـي الزجنـاين 

أظـن إن : وقال أبو زرعة الرازي ملا عرض عليه ابن ماجة السنن كتابه . شرط البخاري ومسلم
  .أكثرها: وقع هذا يف أيدي الناس تعطلت هذه اجلوامع كلها ، أو قال 

ّإن األمـة تلقــت : إن قـول الــشيخ أيب عمـرو ابـن الـصالح : ووراء هـذا حبـث آخـر وهـو 
الكتــابني بــالقبول ، إن أراد كــل األمــة فــال خيفــى فــساد ذلــك ، إذ الكتابــان إمنــا صــنفا يف املائــة 
الثالثــة بعــد عــصر الــصحابة والتــابعني وتــابعي التــابعني وأئمــة املــذاهب املتبعــة ، ورءوس حفــاظ 

يف الطــرق والرجــال املميــزين بــني الــصحيح والــسقيم ، وإن أراد األخبــار ونقــاد اآلثــار املتكلمــني 
ّباألمة الذين وجدوا بعد الكتابني فهم بعض األمة ، فال يستقيم له دليله الذي قـرره مـن تلقـي  ّ
ّاألمـة وثبـوت العـصمة هلـم ، والظاهريـة إمنــا يعتنـون بإمجـاع الـصحابة خاصـة ، والـشيعة ال تعتــد 

  .د اختلف يف اعتبار قوهلم يف اإلمجاع واالنعقادبالكتابني وطعنت فيهما ، وق
ّمث إن أراد كل حديث فيهمـا تلقـي بـالقبول مـن النـاس كافـة فغـري مـستقيم ، فقـد تكلـم 
م ابــن  ّــمجاعــة مــن احلفــاظ يف أحاديــث فيهمــا ، فــتكلم الــدارقطين يف أحاديــث وعللهــا ، وتكل ّ ّ

ه خلــــط: حــــزم يف أحاديــــث كحــــديث شــــريك يف األســــراء ، قــــال  ـــإن ووقــــع يف الــــصحيحني . ّـ
  .أحاديث متعارضة ال ميكن اجلمع بينها ، والقطع ال يقطع التعارض فيه

وأكثـرا مـن » حممـد بـن بـشار بنـدار « وقد اتفـق البخـاري ومـسلم علـى إخـراج حـديث 
ّاالحتجـــاج حبديثـــه ، وتكلـــم فيـــه غـــري واحـــد مـــن احلفـــاظ ، أئمـــة اجلـــرح والتعـــديل ونـــسب إىل 

ّلي الفالس شيخ البخاري أن بندار يكـذب يف حديثـه عـن حيـىي الكذب ، وحلف عمرو بن ع
هـــذا : ّ، وتكلــم فيــه أبــو موســى ، وقــال علــي بــن املــديين يف احلــديث الــذي رواه يف الــسجود 

  .كذب ، وكان حيىي ال يعبأ به ويستضعفه وكان القواريري ال يرضاه
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  .إىل الكذبواالحتجاج به ، وتكلم فيه ونسب » عبد الرزاق « وأكثرا من حديث 
  .ّوتكلم فيه أبو زرعة وغريه» أسباط بن نصر « وأخرج مسلم عن 
ّوأكثـــر عنـــه ، وتكلـــم فيـــه غـــري واحـــد ، وقـــال » مســـاك بـــن حـــرب « وأخـــرج أيـــضا عـــن 

ّهــو مــضطرب احلــديث ، وضــعفه أمــري املــؤمنني يف احلــديث شــعبة ، : االمــام أمحــد بــن حنبــل 
يف حديثــه : يكــن مــن املتثبتــني وقــال النــسائي مل : وســفيان الثــوري ، وقــال يعقــوب بــن شــعبة 

كــان مســاك يقــول يف التفــسري عكرمــة ولــو شــئت لقلــت لــه ابــن عبــاس : ضــعف ، قــال شــعبة 
ّوكــان يلقــن : ّلقالــه ، وقــال ابــن املبــارك ، مســاك ضــعيف يف احلــديث وضــعفه ابــن حــزم ، قــال 

  .ّفيتلقن
لــصحيح وفيــه فــالن كيــف تــسمية ا: ّوكــان أبــو زرعــة يــذم وضــع كتــاب مــسلم ويقــول 

  . وذكر مجاعة؟وفالن
  .وأمثال ذلك يستغرق أوراقا ، فتلك األحاديث عندمها ومل يتلقوها بالقبول

  .)1(» غالب ما فيهما سامل من ذلك ، مل يبق له حجة : وإن أراد 

  ترجمة األدفوي 
جعفـر بـن ثعلـب بـن جعفـر بـن « : قال احلـافظ ابـن حجـر العـسقالين برتمجـة االدفـوي 

 أبو الفضل األدفوي ، األديـب الفقيـه الـشافعي ، ولـد بعـد سـنة مثـانني وسـتمائة وقـرأت علي ،
اشــتغل يف بــالده : قــال الــصفدي  .ّخبــط الــشيخ تقــي الــدين الــسبكي أنــه كــان يــسمى وعــد اهللا

ّفمهــر يف الفنــون ، والزم ابــن دقيــق العيــد وتــأدب جبماعــة مــنهم أبــو حيــان ومحــل عنــه كثــريا ، 
ان لـــه ببلـــده ، وصـــنف اإلمتـــاع يف أحكـــام الـــسماع ، والطـــالع الـــسعيد يف وكـــان يقـــيم يف بـــست

 تاريخ الصعيد ، والبدر السافر يف حتفة املسافر ، وكل جماميعه جيدة ، وله النظم والنثر احلـسن
...  

__________________  
  .خمطوط. الفصل العاشر: اإلمتاع يف أحكام السماع أليب الفضل األدفوي ) 1(
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ّكان عاملا فاضال ، متقلال من الدنيا ، ومع ذلك فكان ال : در النابلسي ومن خط الب
  .)1(» .  ..748مات يف أوائل سنة . خيلو من املآكل الطيبة

كــان فاضـــال مـــشاركا يف علـــوم متعـــددة أديبـــا « : وقــال مجـــال الـــدين األســـنوي برتمجتـــه 
ّشاعرا ، ذكيا كرميا ، طارحا للتكلف ، ذا مروة كبرية ، صنف  ّ ّيف أحكام الـسماع كتابـا نفيـسا ّ

مساه باإلمتاع ، أنبـأ فيـه عـن اطـالع كثـري ، فإنـه كـان مييـل إىل ذلـك مـيال كبـريا وحيـضره ، مسـع 
ّوحــدث ودرس قبــل موتــه بأيــام يــسرية مبــدرس احلــديث الــذي أنــشأه األمــري حبكلــي بــن البابــا  ّ

  .)2(» .  ..مبسجده ، وأعاد باملدرسة الصاحلية من القاهرة وكان مقيما به
جعفـــر بـــن ثعلـــب بـــن علـــي ، االمـــام « : وقـــال أبـــو بكـــر ابـــن قاضـــي شـــهبة األســـدي 

وقــــال أبــــو .  ..العالمــــة ، األديــــب البــــارع ، ذو الفنــــون ، كمــــال الــــدين أبــــو الفــــضل األدفــــوي
كــان مــن فــضالء أهــل العلــم ، صــنف تارخيــا للــصعيد ، ومــصنفا يف أحكــام : الفــضل العراقــي 

  .)3(» ، وغري ذلك السماع مساه كشف القناع 

  أبو زرعة الرازي  ) 4
  .أبو زرعة ومسلم ـ أ

أن أبـا زرعـة الـرازي كـان يـذم وضـع كتـاب مـسلم : لقد علمنا من كالم األفودي وغريه 
  . ..؟ّكيف تسميه الصحيح وفيه فالن وفالن: ويعرتض على مسلم صنعه ويقول له 

  : سعيد الربذعي :قال « : وقد ذكر الذهيب برتمجة أمحد بن عيسى املصري 
__________________  

  .72 / 2الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ) 1(
  .170 / 1طبقات الشافعية ) 2(
 ، 748 حوادث سنة 237 / 10النجوم الزاهرة :  ، وتوجد ترمجة األدفوي يف 172 / 3طبقات الشافعية ) 3(

  .748 ، حوادث سنة 153 / 6الذهب  شذرات 320 / 1 ، حسن احلاضرة 182 / 1البدر الطالع 
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ّهــؤالء قــوم أرادوا التقــدم قبــل أوانــه فعملــوا شــيئا : شــهدت أبــا زرعــة ذكــر صــحيح مــسلم فقــال 
بكتــاب مــسلم ، فجعــل ينظــر فيــه فــإذا حــديث عــن  ـ وأنــا شــاهد ـ وأتــاه رجــل. ّيتــسوقون بــه

وهـذا : قـال يل ما أبعده هـذا عـن الـصحيح ، مث رأى قطـن ابـن نـسري ف: أسباط بن نصر قال 
: أطم من األول ، قطن بن نسري يـصل أحاديـث عـن ثابـت جعلهـا عـن أنـس ، مث نظـر فقـال 

 وأشار إىل لسانه ـ  ما رأيت أهل مصر يشكون يف أنه!يروي عن أمحد بن عيسى يف الصحيح
  .)1( » .ـ

كنـت عنـد أيب زرعـة : قـال أبـو قـريش احلـافظ « : وقال برتمجة حممد بـن حيـىي الـذهلي 
ّء مــسلم بــن احلجــاج فــسلم عليــه وجلــس ســاعه ، وتــذاكرا ، فلمــا أن قــام قلــت لــه فجــا هــذا : ّ

هـذا لـيس لـه عقـل :  مث قـال ؟فلمن ترك الباقي: مجع أربعة آالف حديث يف الصحيح ، قال 
  .)2(» ، لو داري حممد بن حيىي لصار رجال 

  .أبو زرعة والبخاري ـ ب
بـل ) الـصحيح (  بــ بخـاري وكتابـه املعـروفومل يسكت أبو زرعة عن ممد بن إمساعيل ال

علي بن عبد اهللا ابن جعفر بن احلسن احلـافظ « : تناوله بالقدح واجلرح كذلك ، قال الذهيب 
، أحــد األعــالم األثبــات وحــافظ العــصر ، ذكــره العقيلــي يف كتــاب الــضعفاء فبــئس مــا صــنع ، 

اء اهللا ، قــال يل عبــد اهللا بــن جــنح إىل ابــن أيب داود واجلهميــة وحديثــه مــستقيم إن شــ: فقــال 
حـدثنا رجـل ، مث تـرك حديثـه : كان أيب حدثنا عنه مث أمسك عـن امسـه ، وكـان يقـول : أمحد 

  .بعد ذلك
بــل حديثــه عنــه يف مــسنده ، وقــد تركــه إبــراهيم احلــريب وذلــك مليلــه إىل أمحــد بــن : قلــت 

  .أيب داود فقد كان حمسنا اليه
 صــحيحه هلــذا املعــىن ، كمــا امتنــع أبــو زرعــة وأبــو وكــذا امتنــع مــسلم عــن الروايــة عنــه يف

  وقال. ألجل مسألة اللفظ» حممد « حامت من الرواية عن تلميذه 
__________________  

  .125 / 1وانظر ميزان االعتدال . تذهيب التهذيب ، خمطوط) 1(
  .70 / 12سري أعالم النبالء ) 2(
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» .  ..رواية عنه من أجل ما كان منه يف احملنـةكان أبو زرعة ترك ال: عبد الرمحن بن أيب حامت 
)1(.  

حممـد بـن إمساعيـل البخـاري « : هـو » علـي بـن املـديين « تلميـذ » حممد « واملراد من 
«.  

قــد امتنــع مــن  ـ وهــو تلميــذ البخــاري ـ أن مــسلم بــن احلجــاج: ومــن طرائــف األمــور 
  . ..الرواية عن علي بن املديين مليله إىل أمحد بن أيب داود

فاالســتدالل بـــإعراض البخـــاري ومــسلم عـــن روايـــة حـــديث الغــدير يف غـــري حملـــه ألمـــا 
  . ..ّوشيخهما كلهم مقدوحون جمروحون

حممــد بــن إمساعيــل أبــو عبــد اهللا البخــاري قــدم بغــداد طالــب حــديث « : وقــال الــذهيب 
  .قال ابن اجلوزي وغريه كان كذابا. على رأس اخلمسمائة وكتب عن املوجودين

مد بن إمساعيل موىل اجلعفيني فحجـة إمـام ، وال عـربة بـرتك أيب زرعـة وأيب حـامت ّفأما حم
  .)2(» له من أجل اللفظ 

  .ولكن تركهما له نافع لنا على كال التقديرين: أقول 
وقد نص آخرون على تركهما له مع اسـتعظامه واسـتنكاره ، فقـال الـشيخ عبـد الوهـاب 

فقــد عنــد اجلــرح حــال العقائــد واختالفهــا بالنــسبة إىل وممــا ينبغــي أن يت« : الــسبكي يف طبقاتــه 
اجلــارح واــروح ، فرمبــا خــالف اجلــارح اــروح يف العقيــدة فجرحــه بــذلك ، وإليــه أشــار الرافعــي 

ون بــــرآء مــــن الــــشحناء والعـــصبية يف املــــذهب ، خوفــــا مــــن أن : بقولـــه  ـــوينبغــــي أن يكــــون املزك ّ
ّد وقــع هــذا لكثــري مــن األئمــة جرحــوا بنــاء حيملهــم ذلــك علــى جــرح عــدل أو تزكيــة فاســق ، وقــ

  .على معتقدهم وهم املخطئون واروح مصيب
__________________  

  .138 / 3ميزان االعتدال يف نقد الرجال ) 1(
  .557 / 2املغين يف الضعفاء ) 2(
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وقـــد أشـــار شـــيخ اإلســــالم ســـيد املتـــأخرين ، تقـــي الــــدين ابـــن دقيـــق العيـــد ، يف كتابــــه 
أعراض املسلمني حفـرة مـن حفـر النـار ، وقـف علـى شـفريها طائفتـان :  هذا وقال االقرتاح إىل
  .ّاحملدثون واحلكام: من الناس 

تركه أبو زرعة وأو حامت من أجل مـسألة : ومن أمثلته قول بعضهم يف البخاري : قلت 
عة البخــاري مــرتوك وهــو حامــل لــواء الــصنا: اللفــظ ، فيــا هللا واملــسلمني أجيــوز ألحــد أن يقــول 

 فـإن احلـق يف مـسألة اللفـظ ؟جيعل ممادحه مـذام يا هللا واملسلمني أ؟ّومقدم أهل السنة واجلماعة
ّمعه ، إذ ال يسرتيب عاقل من املخلوقني يف أن تلفظه من األفعال احلادثـة الـيت هـي خملوقـة هللا 

  .»تعاىل ، وإمنا أنكرها االمام أمحد وابن صاحل لبشاعة لفظها 
احلــافظ الــذهيب وهــو شــيخه ، ولــذلك آثــر عــدم » بعــضهم  « والظــاهر أنــه يقــصد مــن

  .التصريح بامسه
ـــرءوف املنـــاوي برتمجـــة البخـــاري  زيـــن األئمـــة صـــاحب أصـــح « : وقـــال الـــشيخ عبـــد ال

ّالكتــب بعــد القــرآن ، ســاحب ذيــل الفــضل علــى ممــر الزمــان ، الــذي قــال فيــه إمــام األئمــة ابــن 
إنــه آيــة مــن آيــات اهللا ميــشي علــى :  بعــضهم وقــال. مــا حتــت أدمي الــسماء أعلــم منــه: خزميــة 

هـــذا كالمـــه يف . كـــان مـــن أفـــراد العـــامل مـــع الـــدين والـــورع واملتانـــة: قـــال الـــذهيب . وجـــه األرض
  .الكاشف

مـا : ومع ذلك غلب عليه الغرض من أهل السنة ، فقال يف كتاب الـضعفاء واملرتوكـني 
  .يانّسلم من الكالم ألجل مسألة اللفظ ، تركه ألجلها الراز

  .)1(» هذه عبارته وأستغفر اهللا تعاىل ، نسأل اهللا السالمة ونعوذ به من اخلذالن 
  .أبو زرعة وأبو حامت: مها » والرازيان « 

  مث اعلم أن احلافظ الذهيب وإن اكتفى بنقل طعن هذين اإلمامني يف كتابيه
__________________  

  .24 / 1فيض القدير يف شرح اجلامع الصغري ) 1(
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ّ، إال أنه ذكر يف سائر كتبـه قـدح الـذهلي وابـن أعـني وغريمهـا كـذلك ، )  املغين (و ) امليزان ( 
  . ..ّوالظاهر أن السبكي واملناوي مل يقفا على ذلك وإال لزاد تأملهما وعويلهما

  ترجمة أبي زرعة الرازي 
رازي أبـــو زرعـــة الـــ« : وتـــرجم الـــذهيب أليب زرعـــة ترمجـــة حافلـــة نـــذكر منهـــا مجـــال ، قـــال 

  .ّاالمام سيد احلفاظ حمدث الري
ّكان إمامـا ، ربانيـا ، حافظـا متقنـا مكثـرا ، جـالس أمحـد ابـن : وقال أبو بكر اخلطيب 

  .ّحنبل وذاكره ، وحدث عنه أهل بغداد
  :مسعت النجار مسعت عبد اهللا بن أمحد يقول : قال أبو عبد اهللا ابن بطة 

ّيا بين قد اعتضت بنوافلي مـذاكرة هـذا :  أيب ملا ورد علينا أبو زرعة نزل عندنا فقال يل
  .الشيخ

  .ما رأيت أحفظ من أيب زرعة: وقال ابن أيب شيبة 
أنبـــأ عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن جعفـــر القـــزويين ، مسعـــت حممـــد بـــن إســـحاق : ابـــن املقـــري 

  .ّأبو زرعة يشبه بأمحد بن حنبل: ّالصاغاين يقول 
حــدا أعلــم حبــديث مالــك مــن أيب زرعــة مــا رأيــت أ: وقــال علــي بــن احلــسني بــن اجلنيــد 

  .وكذلك سائر العلوم
  .إمام: سئل أيب عن أيب زرعة ، فقال : قال ابن أيب حامت 

مسعــت عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حنبــل مسعــت : قــال عمــر بــن حممــد بــن إســحاق القطــان 
  .ما جاوز اجلسر أحد أفقه من إسحاق بن راهويه وال أحفظ من أيب زرعة: أيب يقول 

ّمسعــت أبــا يعلــى املوصــلي يقــول مــا مسعنــا يــذكر أحــد يف احلفــاظ إال كــان  : ابــن عــدي
ّامســه أكــرب مــن رؤيتــه ، إال أبــو زرعــة الــرازي فــإن مــشاهدته كانــت أعظــم مــن امســه ، وكــان قــد  ّ

  مجع حفظ األبواب والشيوخ والتفسري ، كتبنا بإمالئه بواسطة ستة
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  .آالف حديث
عـت ابـن رواه ، مسعـت إسـحاق ابـن راهويـه مسعت احلـسن بـن عثمـان ، مس: ابن عدي 

  .ّكل حديث ال يعرفه أبو زرعة الرازي ، فليس له أصل: ، يقول 
ما رأيت أكثـر تواضـعا مـن : مسعت يونس بن عبد األعلى ، يقول : قال ابن أيب حامت 

  .أيب زرعة ، هو وأبو حامت إماما خراسان
حــدثنا : ين القاضــي ، يقــول مسعــت عبــد اهللا بــن حممــد القــزوي: وقــال يوســف امليــاجني 

ّإن أبــا :  فقــال ؟مــن هــذا: حــدثين أبــو زرعــة ، فقيــل لــه : يــونس بــن عبــد األعلــى يومــا فقــال 
زرعة أشهر يف الدنيا من ابن أيب حامت ، ثنا احلسن بن أمحـد مسعـت أمحـد بـن حنبـل يـدعو اهللا 

  .سهما رأى أبو زرعة مثل نف: أليب زرعة ، ومسعت عبد الواحد بن غياث يقول 
  .أبو زرعة الرازي ثقة: قال النسائي 

: مسعــت عبـد اهللا بــن أمحــد يقــول : وقـال إســحاق بــن إبـراهيم بــن عبــد احلميـد القرشــي 
ّ قـــد كـــان احلفـــظ عنـــدنا ، مث حتـــول إىل خراســـان إىل !يـــا بـــين: ذاكـــرت أيب ليلـــة احلفـــاظ فقـــال 
 ، وحممــد بــن إمساعيــل أبــو زرعــة ذاك الــرازي:  قــال ؟مــن هــم: هــؤالء الــشباب األربعــة ، قلــت 

  .ذاك البخاري ، وعبد اهللا بن عبد الرمحن ذاك السمرقندي ، واحلسن بن شجاع ذاك البلخي
يعجبـــين كثـــريا كـــالم أيب زرعـــة يف اجلـــرح والتعـــديل ، يبـــني عليـــه الـــورع واخلـــربة ، : قلـــت 

ّخبالف رفيقه أيب حامت فإنه جراح  ّ «)1(.  
أيـضا ، نقــل فيهـا الكلمــات الـواردة يف حــق وتـرجم لـه احلــافظ ابـن حجــر ترمجـة مفــصلة 
  :ّأيب زرعة من كبار األئمة واحلفاظ ، هذا ملخصها 

ّأبو زرعة الرازي أحد األئمة احلفاظ ، قال النسائي ثقة ، وقال أبو حـامت حـدثين أبـو «  ّ
  ّوما خلف بعده مثله علما وفقها وصيانة وصدقا ، وال أعلم يف ـ زرعة

__________________  
  .65 / 13ري أعالم النبالء س) 1(
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وإذا رأيــت الــرازي ينــتقص أبــا زرعــة : املــشرق واملغــرب مــن كــان يفهــم هــذا الــشأن مثلــه ، قــال 
كــان أحــد أئمــة الــدنيا يف احلــديث مــع الــدين : وقــال ابــن حبــان يف الثقــات . فــاعلم أنــه مبتــدع

  .)1(» والورع واملواظبة على احلفظ واملذاكرة ، وترك الدنيا وما فيه الناس 
  .)2(» أبو زرعة احلافظ ، أحد األعالم « : وقال الذهيب أيضا 

عبيد اهللا بن عبد الكرمي أبو زرعة الرازي ، احلـافظ أحـد األعـالم ، عـن « : وقال أيضا 
  .أيب نعيم والقعنيب وقبيصة وطبقتهم يف اآلفاق

  .ّم ت س ق وأبو عوانة وحممد بن احلسني والقطان وأمم: عنه 
ولــد . مناقبــه تطــول. ّكــل حــديث ال يعرفــه أبــو زرعــة فلــيس لــه أصــل: ويــه قــال ابــن راه

  .)3(»  يف آخر يوم من السنة 264ومات سنة . 190سنة 
  .)4(» إمام حافظ ثقة مشهور ، من احلادية عشر « : وقال احلافظ 
  .)5(» .  ..ّأبو زرعة الرازي احلافظ أحد األئمة األعالم« : وقال اليافعي 

ّكان إمامـا ربانيـا ، حافظـا مكثـرا صـادقا ، وقـدم بغـداد غـري مـرة ، «  : وقال السمعاين
  .)6(» .  ..وجالس أمحد بن حنبل وذاكره وكثرت الفوائد يف جملسهما

  .)7(» ّأحد أئمة األعالم وحفاظ اإلسالم « : وقال السيوطي 
  .)8(» االمام ، أحد حفاظ اإلسالم « : وقال عبد الغين املقدسي 

__________________  
  .7 / 30ذيب التهذيب ) 1(
  .264حوادث  ـ العرب) 2(
  .230 / 2الكاشف ) 3(
  .536 / 1تقريب التهذيب ) 4(
  .264مرآة اجلنان ، حوادث ) 5(
  .الرازي ـ األنساب) 6(
  .249: طبقات احلفاظ ) 7(
. 600احلـافظ املتـوىف سـنة خمطـوط ، لعبـد الغـين بـن عبـد الواحـد املقدسـي احلنبلـي  ـ الكمـال يف معرفـة الرجـال) 8(

  .توجد ترمجته يف العرب ومرآة اجلنان يف حوادث السنة املذكورة
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أبـــو : انتهـــى احلفـــظ إىل األربعـــة مـــن أهـــل خراســـان « : وروى النـــووي عـــن أمحـــد قولـــه 
 ـ يعـين الـدارمي ـ زرعة الرازي ، وحممد بن إمساعيل البخاري ، وعبد اهللا بـن الـرمحن الـسمرقندي

  .»الشجاع البلخي واحلسني بن 
أعلمهـــم باحلـــديث « : مث روى عـــن احلـــافظ أيب علـــي صـــاحل بـــن حممـــد بـــن جـــزرة قولـــه 

  .»البخاري ، وأحفظهم أبو زرعة وهو أكثرهم حديثا 
أبــو زرعــة : ّحفــاظ الــدنيا أربعــة « : وعــن حممــد بــن بــشار شــيخ البخــاري ومــسلم قولــه 

عبــد الـرمحن الــدارمي بــسمرقند ، وحممــد بـالري ، ومــسلم بــن احلجــاج بنيـسابور ، وعبــد اهللا بــن 
  .)1(» بن إمساعيل ببخارى 

ثالثـــة مـــن علمـــاء الزمـــان « : ّوروى أبـــو بكـــر اخلطيـــب عـــن أيب جعفـــر الطحـــاوي قولـــه 
باحلـــديث اتفقـــوا بـــالري ، مل يكـــن يف األرض يف وقـــتهم أمثـــاهلم ، فـــذكر أبـــا زرعـــة وحممـــد بـــن 

  .)2(» مسلم بن وارة وأبا حامت الرازي 
وترجم لـه ترمجـة حافلـة » رئيس احملدثني «  بـ أبا زرعة) الدهلوي ( ولقد وصف هذا ، 

 ، )4(أن كتاب مسلم بن احلجاج أصـح الكتـب :  ، لكنه زعم يف فصل الكالم على املتعة )3(
  . ..يف مسلم وكتابه» رئيس احملدثني « مع علمه برأي 

  أبو حاتم الرازي  ) 5
كمــا علــم مــن  . ..لبخــاري كرفيقــه أيب زرعــة الــرازيلقــد تــرك االمــام أبــو حــامت الــرازي ا

  .الكلمات املتقدمة

  ترجمة أبي حاتم 
  وتدل مجلة من الكلمات املتقدمة يف ترمجة أيب زرعة الرازي ، على عظمة

__________________  
  .برتمجة البخاري. 1 / 68ذيب األمساء واللغات ) 1(
  .م بن وارة برتمجة حممد بن مسل256 / 3تاريخ بغداد ) 2(
  .9: بستان احملدثني ) 3(
  .302: التحفة االثنا عشرية ، باب املطاعن ) 4(
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  . ..شأن أيب حامت وجاللة قدره ، وقد أفادت أنه من أمثال البخاري وأيب زرعة

  ابن أبي حاتم  ) 6
: ، فقد قال احلـافظ الـذهيب ) اجلرح والتعديل ( وابن أيب حامت ذكر البخاري يف كتاب 

قدم حممد بن إمساعيـل الـري سـنة مخـسني : عبد الرمحن بن أيب حامت يف اجلرح والتعديل قال « 
ومائتني ، ومسع منه أيب وأبو زرعة ، وتركا حديثه عند ما كتب إليهما حممد بن حيىي أنـه أظهـر 

  .)1(» .  ..عندهم بنيسابور أن لفظه بالقرآن خملوق

  ترجمة ابن أبي حاتم 
ّعبـــد الـــرمحن العالمـــة احلـــافظ قـــال أبـــو « : ا هـــذا ملخـــصه تـــرجم لـــه احلـــافظ الـــذهيب مبـــ

قــد  ـ ; ـ كــان :احلــسن علــي بــن إبــراهيم الــرازي اخلطيــب يف ترمجــة عملهــا البــن أيب حــامت 
  .ّكساه اهللا نورا واء يسر من نظر اليه

ّوكــان حبــرا ال تدركــه الــدالء ، روى عنــه ابــن عــدي وحــسن بــن علــي التميمــي ، : قلــت 
املياجني ، وأبو الشيخ ابن حيان ، وابو أمحـد احلـاكم ، وعلـي بـن عبـد العزيـز والقاضي يوسف 

بــن مـــردك ، وأمحـــد بـــن حممـــد البـــصري الـــرازي ، وعبـــد اهللا بـــن حممـــد ابـــن يـــزداد ، وأخـــواه أمحـــد 
وإبــراهيم بــن حممــد النــصرآبادي ، وأبــو ســعيد عبــد الوهــاب الــرازي ، وعلــي بــن حممــد القــصار 

  .وخلق سواهم
أخـــذ أبـــو حممـــد علـــم أبيـــه وأيب زرعـــة ، وكـــان حبـــرا يف العلـــوم : ي اخلليلـــي قـــال أبـــو يعلـــ

: ومعرفــة الرجــال ، صــنف يف الفقــه ويف اخــتالف الــصحابة والتــابعني وعلمــاء األمــصار ، قــال 
  .ّوكان زاهدا يعد من األبدال

  ّله كتاب نفيس يف اجلرح والتعديل أربع جملدات ، وكتاب الرد على: قلت 
__________________  

  .391 / 12سري أعالم النبالء ) 1(
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ّاجلهمية جملد ضخم انتخبت منه ، وله تفسري كبري يف عدة جملدات عامته آثار بأسانيد ، مـن 
  .أحسن التفاسري

وحنــن يف  ـ مسعــت علـي بـن حممـد املــصري: وقـال الـرازي املـذكور يف ترمجــة عبـد الـرمحن 
ن مــن الــسماء ومــا هــو بعجــب ، رجــل منــذ قلنــسوة عبــد الــرمح: يقــول  ـ حــارة ابــن أيب حــامت

: ومسعـت علـي بـن أمحـد الفرضـي يقـول . مثانني سنة على وتـرية واحـدة مل ينحـرف عـن الطريـق
  .ما رأيت أحدا ممن عرف عبد الرمحن ذكر عنه جهالة قط

  .)1(» عبد الرمحن بن أيب حامت ثقة حافظ : قال االمام أبو الوليد الباجي 
اإلمام ابن اإلمـام احلـافظ ابـن احلـافظ ، مسـع أبـاه وغـريه « : وقال صالح الدين الكتيب 

.  ..لــه اجلــرح والتعــديل يف عــدة جملــدات تــدل علــى ســعة حفظــه وإمامتــه.  ..، قــال ابــن منــدة
  .ّكان يعد من األبدال: قال أبو يعلى اخلليلي 

نة ســبع وقــد أثــىن عليــه مجاعــة بالزهــد والــورع التــام ، والعلــم والعمــل ، وتــويف يف احملــرم ســ
  .)2(»  تعاىل ;وعشرين وثالمثائة ، 

  .)4(» احلافظ العامل «  بـ  ، واليافعي)3(» احلافظ اجلامع «  بـ ووصفه الذهيب
  .ونقال كلمة اخلليلي املتقدمة

  محمد بن يحيى الذهلي  ) 7
ّوأمــا تكلــم حممــد بــن حيــىي الــذهلي يف البخــاري فمــصرح بــه يف عبــارات احلفــاظ ، قــال 

القـرآن كـالم : مسعت حممد بن حيىي الذهلي ، يقول : ال أبو حامد ابن الشرقي ق« : الذهيب 
  اهللا غري خملوق من مجيع جهاته وحيث يصرف ، فمن

__________________  
  .263 / 13سري أعالم النبالء ) 1(
  .287 / 2فوات الوفيات ) 2(
  .327حوادث  ـ العرب) 3(
  .327حوادث  ـ مرآة اجلنان) 4(
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ومـن زعـم أن القـرآن خملـوق فقـد . ّتغىن عن اللفظ وعما سواه من الكـالم يف القـرآنلزم هذا اس
ّكفر وخرج عن االميان ، وبانت منه امرأته ، يستتاب فإن تاب وإال ضـربت عنقـه وجعـل مالـه 

ال أقول خملـوق وال غـري خملـوق ، : ومن وقف فقال . فيئا بني املسلمني ، مل يدفن يف مقابرهم
  .ّأن لفظي بالقرآن خملوق فهذا مبتدع ال جيالس وال يكلم:  ومن زعم .فقد ضاهى الكفر

ّومن ذهب بعد هذا إىل حممد بن إمساعيل البخاري ، فاموه فإنه ال حيـضر جملـسه إال  ّ
  .)1(» من كان على مثل مذهبه 

  .)2(ولقد أورد احلافظ ابن حجر هذا الكالم يف مقدمة شرح البخاري 
ثنــا أبــو عبــد اهللا حممــد بــن يعقــوب األخــرم مسعــت ابــن : اكم قــال احلــ« : وقــال الــذهيب 

قـــد أظهـــر هـــذا البخـــاري قـــول اللفظيـــة ، : علـــي املخلـــدي ، مسعـــت حممـــد بـــن حيـــىي ، يقـــول 
  .)3(» ّواللفظية عندي شر من اجلهمية 

  كفر الجهمية
ّوقد نص أئمة أهل السنة وكبار حفاظهم على كفر اجلهمية وهالكهم وضـالهلم ، فقـد  ّ ّ ّ

قـال يل علـي بـن : قـال ابـن عمـار املوصـلي يف تارخيـه « : ّ الـذهيب برتمجـة علـي بـن املـديين قـال
ّـ وكنـت أنـا أوال ال أكفرهم؟ّما مينعك أن تكفـر اجلهميـة: املديين  ّفلمـا أجـاب علـي إىل احملنـة . ّ ّ

ّ، كتبــت إليــه أذكــره مــا قــال يل وأذكــره اهللا ، فــأخربين رجــل عنــه أنــه بكــى حــني قــرأ كتــايب ،  مث ّ
ّما يف قلـيب مما قلـت وأجبـت مـن شـيء ، ولكـين خفـت أن أقتـل وتعلـم : رأيته بعد ، فقال يل  ّـ

  .)4(» ّضعفي أين لو ضربت سوطا واحدا ملت ، أو حنو هذا 
__________________  

  .455 / 12سري أعالم النبالء ) 1(
  .263 / 2هدي الساري ) 2(
  .455 / 12سري أعالم النبالء ) 3(
  .41 / 11الم النبالء سري أع) 4(
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ّجهم بن صفوان أبو حممد السمرقندي ، الضال املبتـدع ، رأس « : ّوقال الذهيب أيضا  ّ
ّاجلهمية ، هالك يف زمان صغار التابعني ، وعلمته روى شيئا ، لكنه زرع شرا عظيما  ّ «)1(.  

  بين الذهلي والشيخين 
ت حممد بن يعقـوب احلـافظ يقـول ومسع:  ـ يعين احلاكم ـ قال« : ّوقال احلافظ الذهيب 

ّفلمـــا وقـــع بـــني . ّملـــا اســـتوطن البخـــاري نيـــسابور أكثـــر مـــسلم بـــن احلجـــاج االخـــتالف إليـــه: 
ّالـذهلي وبــني البخـاري مــا وقـع يف مــسألة اللفـظ ، ونــادى عليـه ومنــع النـاس عنــه ، انقطـع عنــه  ّ ّ

ّ حيــل لــه أن حيــضر أال مــن قــال بــاللفظ ، فــال: أكثــر النــاس غــري مــسلم ، فقــال الــذهلي يومــا 
ّجملـــسنا ، فأخـــذ مـــسلم ردائـــه فـــوق عمامتـــه وقـــام علـــى رءوس النـــاس ، وبعـــث إىل الـــذهلي مـــا 

  .ّكتب عنه على ظهر محال ، وكان مسلم يظهر القول باللفظ وال يكتمه
ّومسعت حممد بن يوسف املؤذن ، مسعت أبا حامد بن الـشرقي يقـول : قال  حـضرت : ّ

 أال مـن قـال لفظـي بـالقرآن خملـوق ، فـال حيـضر جملـسنا ، فقـام :جملس حممد بن حيىي ، فقـال 
مــسلم بــن احلجــاج عــن الــس ، رواهــا أمحــد بــن منــصور الــشريازي ، عــن حممــد بــن يعقــوب ، 

  .وتبعه أمحد بن سلمة: فزاد 
مسعــت حممــد بــن يعقــوب األخــرم ، مسعــت أصــحابنا : قــال أمحــد بــن منــصور الــشريازي 

يقولون ملا قـام مـسلم وأمحـد
ّ

ال يـساكنين هـذا الرجـل يف :  بـن سـلمة مـن جملـس الـذهلي ، قـال 
  .)2(» البلد ، فخشي البخاري وسافر 
وقـال احلـاكم أيـضا عـن احلـافظ أيب عبـد اهللا ابـن األخـرم ، « : وقال احلافظ ابن حجر 

ملا قام مسلم بن احلجاج وأمحد بن سـلمة مـن جملـس حممـد بـن حيـىي بـسبب البخـاري ، : قال 
ّ

  فخشي البخاري. ال يساكنين هذا الرجل يف البلد: ي قال الذهل
__________________  

  .426 / 1ميزان االعتدال ) 1(
  .456 / 12سري أعالم النبالء ) 2(
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  .)1(» وسافر 

  ترجمة محمد بن يحيى الذهلي 
  :ّترجم له احلافظ أبو بكر اخلطيب ترمجة ضافية جدا ، هذا ملخصها 

ّ واحلفـــاظ املتقنـــني والثقـــات املـــأمونني ، صـــنف حــــديث ّوكـــان أحـــد األئمـــة العـــارفني« 
ّالزهري وجوده ، وقدم بغداد وجالس شيوخها ، وحدث ا ّ.  

  .وكان االمام أمحد بن حنبل يثين عليه وينشر فضله
ّوقــد حــدث عنــه مجاعــة مــن الكــرباء ، كــسعيد بــن أيب مــرمي املــصري وأيب صــاحل كاتــب 

ري وأيب زرعــــــة وأيب حــــــامت الــــــرازيني وأيب داود الليــــــث بــــــن ســــــعد وحممــــــد بــــــن إمساعيــــــل البخــــــا
  .السجستاين

مسعــت  :قــال : ّأخربنــا أبــو نعــيم احلــافظ ، أخــربين حممــد بــن عبــد اهللا الــضيب يف كتابــه 
مسعــت : مسعــت خــايل عبــد اهللا بــن علــي بــن اجلــارود يقــول : حيــىي بــن منــصور القاضــي يقــول 

 ـ ن حنبـل ، فـدخل حممـد بـن حيـىيكنـا عنـد االمـام أمحـد بـ: حممد بن سهل بـن عـسكر يقـول 
اذهبـوا إىل أيب عبـد : مث قال لبنيـه وأصـحابه . ّفقام إليه أمحد وتعجب منه الناس ـ يعين الدهلي

  .اهللا فاكتبوا منه
مسعـت : وأخربنا ابن زرق ، أخربنا دعلج بن أمحد ، حدثنا أبو حممـد ابـن اجلـارود قـال 

دخلــت علــى االمــام أمحــد بـــن : وزجــاين يقــول ّأبــا عبــد الــرحيم حممــد بــن أمحــد بــن اجلـــراح اجل
فــإذا أتيتهــا فــالزم حممــد بــن حيــىي ولــيكن : نعــم ، قــال :  قلــت ؟تريــد البــصرة: فقــال يل . حنبــل

ّمساعك منه ، فإين ما رأيت خراسانيا أعلم حبديث الزهري منـه وال  ـ ما رأيت أحدا: أو قال  ـ ّ
  .أصح كتابا منه

مسعــت أبــا  :ّأخربنــا حممــد بــن نعــيم الــضيب ، قــال أخــربين حممــد بــن أمحــد بــن يعقــوب ، 
وسأله أبو عمر االصبهاين عـن حممـد بـن حيـىي وعبـاس بـن عبـد  ـ علي احلسني بن علي احلافظ

  عباس بن:  قال أبو علي ؟العظيم العنربي ، أيهما أحفظ
__________________  

  .264 / 2هدي الساري ) 1(
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ّعبد العظيم حافظ إال أن حممد بن حيـىي حـدثين مـن  :ّ أجـل ، حـدثين فـضلك الـرازي أنـه قـال ّ
  .مل خيطئ يف حديث قط حممد بن حيىي الذهلي النيسابوري

  .كفانا حممد بن حيىي مجع حديث الزهري: وقال أبو علي بن املديين 
مسعـت العـالء بـن حممـد الرويـاين : أخربنا هبة اهللا بن احلسن بـن منـصور الطـربي ، قـال 

مسعـت أيب يقـول : مسعنا عبـد الـرمحن بـن أيب حـامت يقـول : زي ، يقوالن وحممد بن احلسني الرا
  .حممد بن حيىي الذهلي إمام أهل زمانه: 

أخـربين حممـد بـن أيب احلـسن ، أخربنـا عبيــد اهللا بـن القاسـم اهلمـداين بطـرابلس ، أخربنــا 
 شـعيب أبو عيسى عبد الرمحن بن إمساعيل العروضـي مبـصر ، حـدثنا أبـو عبـد الـرمحن أمحـد بـن

  .حممد بن حيىي بن عبد اهللا النيسابوري ثقة مأمون: النسائي إمالء قال 
قرأنــا علــى احلــسني بــن هــارون ، عــن أيب ســعيد ، : أخربنــا حممــد بــن علــي املقــري قــال 

ّكـان حممـد بـن حيـىي مـن أئمـة : يقـول  ـ يعين ابن خـراش ـ مسعت عبد الرمحن بن يوسف: قال 
  .أهل العلم

ّحممـد اخلـالل ، حـدثنا عمـر بـن أمحـد الـواعظ ، حـدثنا عبـد اهللا بـن أخربين احلـسني بـن 
  .)1(» سليمان ، حدثنا حممد بن حيىي النيسابوري وكان أمري املؤمنني يف احلديث 

احلــافظ أحــد األعــالم ، عــن أمحــد بــن حنبــل « : ّوقــال احلــافظ الــذهيب برتمجــة الــذهلي 
  . وال أصح كتابا منهما رأيت خراسانيا أعلم حبديث الزهري منه ،: قال 

قـد كفانـا حممـد :  قـال ؟وقال سعيد بن منصور البـن معـيلم ، مل جتمـع حـديث الزهـري
  .بن حيىي مجع حديث الزهري

كنـت عنـد أيب زرعـة فجـاء مـسلم ، فجلـس سـاعة وتـذاكرا ، : وقال أبو قريش احلافظ 
 مث ؟رك البــاقيفلــم تــ: هــذا مجــع أربعــة آالف حــديث يف الــصحيح ، قــال : ّفلمــا أن قــام قلــت 

  .ليس هلذا عقل ، لو دارى حممد بن حيىي لصار رجال: قال 
__________________  

  .420 ـ 415 / 3تاريخ بغداد ) 1(
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حممـد بـن حيـىي الـذهلي إمـام أهـل عـصره ، أسـكنه اهللا جنتـه مـع : قال أبو حـامت الـرازي 
  .ّجبته

ـــدارقطين  علمـــه عـــن علـــم ّمـــن أحـــب أن يعـــرف قـــصور : قـــال : وقـــال الـــسلمي عـــن ال
  .)1(» السلف ، فلينظر يف علم حديث الزهري حملمد بن حيىي 

ّاالمـــام العالمـــة احلـــافظ البــارع ، شـــيخ اإلســـالم وعـــامل « : وقــال الـــذهيب أيـــضا برتمجتــه 
ّأهـل املــشرق وإمــام احلــديث خبراســان ، وكــان حبــرا ال تدركــه الــدالء ، مجــع علــم الزهــري وصــنفه  ّ

الـذهلي ، فانتهـت إليـه رئاسـة العلـم  :الزهـري ، ويقـال لـه : لـه ّوجوده ، من أجـل ذلـك يقـال 
والعظمة والسؤدد ببلده ، كانت له جاللة عجيبة بنيسابور من نوع جاللة االمـام أمحـد ببغـداد 

  .ومالك باملدينة
ّاألئمــة ســعيد بــن أيب مــرمي ، وأبــو جعفــر النفيلــي ، وعبــد اهللا : روى عنــه خالئــق مــنهم 

وحممـود بـن غـيالن ، وحممـد بـن سـهل بـن  ـ وهـؤالء مـن شـيوخه ـ خالـدبن صاحل ، وعمرو بـن 
: ّويدلـسه كثـريا ، ال يقـول حممـد بـن حيـىي ، بـل يقـول  ـ عسكر ، وحممد بن إمساعيـل البخـاري

ّـحممد فقط ، أو حممـد بـن خالـد ، أو حممـد بـن عبـد اهللا ، ينـسبه إىل اجلـد ويعمى امسـه ملكـان 
  .غفر اهللا هلما ـ الواقع بينهما

، وحممــد ابــن  ـ وهــو أكــرب منــه ـ ســعيد بــن منــصور صــاحب الــسنن: وممــن روى عنــه 
إسحاق الصاغاين ، وأبو زرعة ، وأبـو حـامت ، وحممـد بـن عـوف الطـائي ، وأبـو داود الـسجزي 
ّ، وأبــو عيــسى الرتمــذي ، وابــن ماجــة ، والنــسائي يف ســننهم ، وإمــام األئمــة ابــن خزميــة ، وأبــو 

م ، مث فــسد مــا بينهمــا فــامتنع مــن الروايــة عنــه ، فمــا ضــره ذلــك عنــد عوانــة ، وأكثــر عنــه مــسل
  .اهللا

مـا يف الـدنيا أمحـق ممـن يـسأل عـن : وقد سئل صاحل بن جزرة عن حممد بن حيىي فقـال 
  .)2(» حممد بن حيىي 

__________________  
  .خمطوط ـ تذهيب التهذيب) 1(
  .273 / 12سري أعالم النبالء ) 2(
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  .)1(» ّأحد األئمة األعالم «  بـ رووصفه يف موضع آخ
  .)2(» احلافظ «  بـ ويف آخر

أمــا االمــام أبــو عبــد اهللا حممــد بــن حيــىي بــن خالــد « : » الزهــري « وقــال الــسمعاين يف 
ّالــــذهلي إمــــام أهــــل نيــــسابور يف عــــصره ورئـــــيس العلمــــاء ومقــــدمهم ، لقــــب بــــالزهري جلمعـــــه  ّ

  .)3(»  الزهري الزهريات ، وهي أحاديث حممد بن مسلم بن شهاب
ّوهـو مـن كبـار احلفـاظ الثقـات األثبـات ، وأجلـة شـيوخ البخـاري « : وقال البدخـشاين 

  .)4(» .  ..وأيب داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة
  .)5(» .  ..اإلمام احلافظ أحد األعالم« : وقال اليافعي 

  .)6(وترجم له احلافظ السيوطي يف طبقات احلفاظ 

  عين والبخاري أبو بكر ابن األ ) 8
  :قال احلافظ الذهيب برتمجة علي بن حجر 

قتيبـة ، وعلـي بـن حجـر : مـشايخ خراسـان ثالثـة : قال احلافظ أبو بكر ابن األعني « 
عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن الـسمرقندي ، وحممـد بـن : ورجاهلـا أربعـة . ، وحممد بن مهـران الـرازي

  .)7(» حيىي ، وأبو زرعة ، وحممد بن ) قبل أن يظهر ( إمساعيل البخاري 
  .يفيد الطعن كما ال خيفى» قبل أن يظهر « : فقوله 

__________________  
  .258حوادث سنة  ـ العرب يف خرب من غرب) 1(
  .107 / 3الكاشف ) 2(
  .الزهري ـ األنساب) 3(
  .خمطوط ـ تراجم احلفاظ) 4(
  .258حوادث سنة  ـ مرآة اجلنان) 5(
  .234/ طبقات احلفاظ ) 6(
  .507 / 11سري أعالم النبالء ) 7(
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  ّاالمام أحمد واللفظية
  :مث قال احلافظ الذهيب 

أمــر خفيــف مــن املــسائل » حممــد « هــذه دقــة مــن األعــني ، الــذي ظهـر مــن : قلـت « 
ّاليت اختلف فيها األئمة يف القـول يف القـرآن ، وتـسمى مـسألة أفعـال التـالني ّـفجمهـور األئمة . ّـ

 القرآن كالم اهللا منزل غري خملوق ، وذا ندين اهللا تعاىل ونـدعو مـن والسلف واخللف على أن
  .خالف ذلك

ّوذهـــب اجلهميـــة واملعتزلـــة واملـــأمون وأمحـــد بـــن أيب داود القاضـــي وخلـــق مـــن املتكلمـــني  ّ
ّاهللا خـــالق كـــل شـــيء ، والقـــرآن : ّوالرافـــضة ، إىل أن القـــرآن كـــالم اهللا املنـــزل خملـــوق ، وقـــالوا 

ّاهللا تعاىل أن يوصف بأنه متكلم ، وجرت حمنة القرآن وعظم الـبالء ، فـضرب : شيء ، وقالوا  ّ
ّأمحد بن حنبل بالسياط ليقول ذلك ، نسأل اهللا تعاىل السالمة يف الدين ّ.  

ّكــالم اهللا تعــاىل منــزل غــري خملــوق ولكــن ألفاظنــا بــه خملوقــة ، : مث نــشأت طائفــة فقــالوا 
وحنـــو ذلــك ، وهـــم حـــسني الكرابيــسي ومـــن تبعـــه ، يعنــون لفظهـــم وأصــوام بـــه ، وكتـــام لــه 

  .ّفأنكر ذلك االمام أمحد وأئمة احلديث
ّوبالغ االمام أمحد يف احلـط علـيهم وثبـت عنـه أنـه قـال  مـن : ّاللفظيـة جهميـة ، وقـال : ّ

من قال لفظي بالقرآن غري خملوق فهو مبتدع : قال لفظي بالقرآن خملوق فهو جهمي ، وقال 
  .يف هذاّ، وسد باب اخلوض 

  .ّفهو جهمي ـ يريد القرآن ـ من قال لفظي بالقرآن خملوق: وقال أيضا 
ّالقـــرآن حمـــدث ، كـــداود الظـــاهري ومـــن تبعـــه ، فبـــدعهم االمـــام أمحـــد : وقالـــت طائفـــة 

ّـفأنكر ذلك واثبت علم اجلزم بأن القرآن كالم اهللا تعـاىل غـري خملـوق وأنه مـن علـم اهللا تعـاىل ،  ّ
ّ وبدع من قال حبدوثه ، وبدع من قال ّوكفر من قال خبلقه ، لفظـي بـالقرآن قـدمي ، ومل يـأت  :ّ

ّعنــه وال عــن الــسلف القــول بــأن القــرآن قــدمي ، مــا تفــوه بــه أحــد مــنهم ــذا ، فقولنــا قــدمي مــن  ّ ّ
  ّالعبارات احملدثة املبدعة ، كما أن قولنا حمدث
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  .بدعة
ّوأما البخاري فكان من كبار األئمة األذكياء ، فقال  ما قلت ألفاظنـا بـالقرآن خملوقـة : ّ

ّوإمنا حركام وأصوام وأفعاهلم خملوقـة ، والقـرآن املـسموع املتلـو املكتـوب يف املـصاحف كـالم 
ّاهللا تعاىل غري خملوق ، وصنف يف ذلك أفعال العباد جملد ، فأنكر عليه طائفة ما فهموا مرامـه  ّ

  .عني وغريهم، كالذهلي وأيب زرعة وأيب حامت وأيب بكر ابن األ
ّالقرآن معىن قائم بالنفس ، وإمنـا : ّمث ظهر بعد ذلك مقالة الكالمية واألشعرية ، وقالوا 

هـذا املتلـو معـدود متعاقـب ، وكـالم اهللا تعــاىل : وقــالوا . هـذا املنـزل حكايتـه وعبارتـه ودال عليـه
  .ّال جيوز عليه التعاقب والتعدد ، بل هو شيء واحد قائم بالذات املقدسة

مـن حـسن االميـان ، وبـاهللا  ـ واهللا ـ تـسع املقـال يف ذلـك ولـزم منـه أمـور وألـوان ، تركهـاوا
  .)1(» ّتعاىل نتأيد 

ه أنكـــــر علــــــى » ّاللفظيـــــة جهميــــــة « : ّوإذا ثبـــــت أن االمـــــام أمحــــــد قـــــال : أقـــــول  ــــوأن ّـ
ّأن البخـاري كـان مـن « ّالكرابيسي ومـن تبعـه مقـالتهم ، وبـالغ يف احلـط علـيهم ، وثبـت أيـضا 

فإنـا نـستنتج مـن ذلـك مشـول طعـن  ـ كمـا علـم مـن سـري أعـالم النـبالء يف مـا سـبق ـ »اللفظيـة 
  .كما سبق» كفرة « ّواجلهمية » ّاجلهمية « االمام أمحد وإنكاره للبخاري أيضا ، فهو من 

«  :، برتمجــة احلــسني الكرابيــسي ) ّ ســري أعــالم النــبالء (و ) ميــزان االعتــدال ( بــل يف 
ّـمحد أنكر عقيدتـه وعـده متجهمـا ومقـت الناس الكرابيـسي وتركـوه ّان االمام أ ّ ومقتـضى  .)2(» ّ

اد بـــني الكرابيـــسي والبخـــاري يف العقيـــدة يف هـــذه املـــسألة ، كـــون البخـــاري كـــذلك عنـــد  ـــاالحت ّ
  :ّما نصه ) سري أعالم النبالء ( بل جاء برتمجة امحد بن حنبل من . أمحد

__________________  
  .510 / 11لنبالء سري أعالم ا) 1(
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: القـرآن خملـوق ، قـال : سألت أمحـد عمـن يقـول : ّقال امساعيل بن احلسن السراج « 
  .)1(» ّفهو جهمي : لفظي بالقرآن خملوق فقال : ّوعمن يقول . كافر

ّفــال بــد هلــم مــن االعــرتاف جبهميــة البخــاري وإن جت ّهمــوا وتعبــسوا ، وال حمــيص هلــم مــن ّ ّ
ّاإلذعان بضالله وإن تغريوا وتربدوا ّ.  

  االمام أحمد بن صالح واللفظية
نقلـه .  ..من قال لفظي بالقرآن خملوق فهو كافر: وقال االمام احلافظ أمحد بن صاحل 

  :ّاحلافظ الذهيب عنه برتمجته ، حيث قال 
ّإن قوما يقولـون : ن صاحل ، فقلت له سألت أمحد ب: قال حممد بن موسى املصري « 

لفظنــا بــالقرآن هــو امللفــوظ واحلكايــة هــي احملكــي ، : إن لفظنــا بــالقرآن غــري امللفــوظ ، فقــال : 
  .»لفظي به خملوق فهو كافر : ومن قال . وهو كالم اهللا غري خملوق

  موجز ترجمة أحمد بن صالح 
أمحــد بــن صــاحل االمــام «  : وقــد عنــون احلــافظ الــذهيب أمحــد بــن صــاحل املــذكور بقولــه

ّالكبــري حــافظ زمانــه بالــديار املــصرية ، أبــو جعفــر املــصري املعــروف بــابن الطــربي ، كــان أبــوه 
ّجنديا من أهـل طربسـتان ، وكـان أبـو جعفـر رأسـا يف هـذا الـشأن ، قـل أن تـرى العيـون مثلـه ،  ّ

  .)2(» .  ..مع الثقة والرباعة

  مع الذهبي 
ّفــإن املالحــظ أن الــذهيب يتلــون عنــد مــا .  ..ّحلــافظ الــذهيبولنــا هنــا وقفــة قــصرية مــع ا ّ ّ

  . ..الذهلي وأمحد بن حنبل وأمحد بن صاحل وغريهم يف هذا املقام: ّينقل كلمات األئمة 
__________________  

  .177 / 11سري أعالم النبالء ) 1(
  .160 / 12سري أعالم النبالء ) 2(
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  . ..ّالكرابيسي وال يستعظم تكفريه إياهّيصوب كالم أمحد بن حنبل يف : ّفمرة 
د الكرابيــسي وحيــاول توجيــه طعــن االمــام أمحــد وتكفــريه لــه ، فيقــول : وأخــرى  ـيؤي « : ّـ

ّوال ريــب أن مــا ابتدعــه الكرابيــسي وحــرره يف مــسألة اللفــظ وأنــه خملــوق هــو حــق ، لكــن أبــاه 
ّاالمــام أمحــد ، لــئال يتــذرع بــه إىل القــول خبلــق القــرآن ، فــسد ال ّ ّبــاب ، ألنــك ال تقــدر أن تفــرز ّ

ّاملتلفظ من امللفوظ الذي هو كالم اهللا تعاىل إال يف ذهنك  ّ «)1(.  
ّال ســيما وأن الكرابيــسي كــان .  ..ولكــن هــذا العــذر ال يكفــي لتــصحيح تكفــري الرجــل

ّعلـى أن املفهـوم مـن كـالم الـذهيب هـو أن االمـام أمحـد كـان .  ..قد أوضـح مقالتـه وحـرر مرامـه
 ولـو ؟ّكرابيسي يف هذا االعتقاد ويصوبه ، فهل جيوز دفع الباطل بإبطال احلـق وإنكـارهيوافق ال

  . ..كانت الغاية يف الواقع ما ذكره الذهيب ، فلتجز التقية وجماملة أهل الباطل مطلقا
ّجيـــوز احتمـــالني يف كـــالم الكرابيـــسي ، فيؤيـــده علـــى معـــىن وحيمـــل إنكـــار : ّومـــرة ثالثـــة  ّ
القـرآن كـالم اهللا غـري خملـوق ولفظـي : وكـان يقـول « : عىن اآلخر ، فيقول االمام أمحد على امل

ّبه خملوق ، فإن عىن التلفظ ، فهذا جيد ، فـإن أفعالنـا خملوقـة وإن قـصد امللفـوظ وأنـه خملـوق . ّ
ّ، فهذا الذي أنكره االمام أمحد والسلف ، وعدوه جتهما ، ومقت النـاس حـسينا لكونـه تكلـم  ّ

  .»يف أمحد 
ّهــو حــق ، لكــن .  ..ال ريــب أن مــا ابتدعــه الكرابيــسي« نــايف مــا تقــدم مــن أنــه وهــذا ي

  .».  ..ّأباه االمام أمحد لئال
ل كالمـــه لالحتمـــالني ، فمـــا وجـــه تكفـــري االمـــام أمحـــد إيـــاه ، ومحلـــه  ّمث لـــو ســـلمنا حتم ّـــ ّ

   !؟كالمه على احململ الباطل فحسب
  ّنايف البني والتناقضوعلى أي حال فال جدوى العتذار الذهيب ، لوجود الت

__________________  
  .79 / 12سري أعالم النبالء ) 1(
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  . ..الواضح يف كلماته
  :قلت « : وذا يندفع ما ذكره برتمجة أمحد بن صاحل بعد كالمه املتقدم نقله 

لفظي وقصد به تلفظي وصـويت : لفظي ، وعىن به القرآن ، فنعم ، وإن قال : إن قال 
  .» ، فهذا مصيب وفعلي أنه خملوق

ّوأمـــا البخـــاري « : وأمـــا قـــول الـــذهيب برتمجـــة علـــي بـــن حجـــر يف الـــدفاع عـــن البخـــاري 
أن البخــاري مل يقــل بــأن : ّفغريــب جــدا ، ألن معنــاه » .  ..ّفكــان مــن كبــار األئمــة األذكيــاء

سموع ّإن حركاتنـــا وأصـــواتنا وأفعالنـــا خملوقـــة ، والقـــرآن املـــ: ألفاظنـــا خملوقـــة بـــالقرآن ، بـــل قـــال 
  .ّاملتلو امللفوظ هو كالم اهللا تعاىل وهو غري خملوق ، فالبخاري إذا ال يقول خبلق القرآن

واحلال أنه يناقضه ما ذكره عـن البخـاري سـابقا ، ومـع غـض النظـر عـن ذلـك فـإن هـذا 
التفريق ال يتفـوه بـه عاقـل ذو فهـم أبـدا ، وهـذا مـن أوضـح الرباهـني علـى مجـود عقـول هـؤالء ، 

ّة يفرقــون بــني اللفــظ وامللفــوظ وحيكمــون بكونــه خملوقــا ، وأخــرى يفرقــون بــني األلفــاظ ّفــإم تــار ّ
  . ..وبني األصوات واحلركات

د الكرابيــسي يف قولــه  ا تنبــه إىل فــساده ، أي ّــوملــا كــان هــذا التفريــق بــاطال فــإن الــذهيب مل ّ ـ ّـ ّّ
 مـــــا ابتدعـــــه ال ريـــــب أن« : خبلـــــق القـــــرآن ، مـــــن غـــــري التفـــــات إىل تأويـــــل البخـــــاري ، فقـــــال 

  .».  ..ّالكرابيسي وحرره يف مسألة اللفظ وأنه خملوق هو حق
ّ ويتلــون هــذا التلــون؟فالعجــب مــن الــذهيب ، ملــا ذا يــضطرب هــذا االضــطراب  وكيــف ؟ّ

  ؟يزعم أن الذهلي وأبا زرعة وأبا حامت وابن األعني وغريهم مل يفهموا مغزى كالم البخاري
ّـ صـريح يف احتاد حكـم اللفـظ واألصـوات ، ويف بل كالم الذهيب برتمجة هشام بن عمـار

  :ّأما خملوقان ، وهذا نص كالمه 
ّكان االمام أمحـد يـسد الكـالم يف هـذا البـاب وال جيـوزه ، ولـذلك كـان يبـدع : قلت «  ّّ
ّلفظـي بـالقرآن قـدمي ، ويكفـر مـن : ّلفظي بالقرآن غري خملوق ، ويضلل مـن يقـول : من يقول 

  القرآن كالم اهللا منزل غري: ل يقول ب. القرآن خملوق: يقول 
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  .خملوق ، وينهى عن اخلوض يف مسألة اللفظ
ّوال ريـــب أن تلفظنـــا بـــالقرآن مـــن كـــسبنا ، والقـــرآن امللفـــوظ املتلـــو كـــالم اهللا تعـــاىل غـــري 
خملــوق ، والــتالوة واللفــظ والكتابــة والــصوت مــن أفعالنــا ، وهــي خملوقــة ، واهللا ســبحانه وتعــاىل 

  .)1(» أعلم 
  :ا ، وقد قال الذهيب برتمجة حممد بن حيىي الذهلي هذ
ّكان الـذهلي شـديد التمـسك بالـسنة ، قـام علـى حممـد بـن إمساعيـل لكونـه أشـار يف « 

ّمسألة خلق أفعال العباد إىل أن تلفـظ القـارئ بـالقرآن خملـوق ، فلـوح ومـا صـرح واحلـق أوضـح  ّ ّ
ّذهلي ، والتوســــع يف عبــــارات ، ولكــــن أىب البحــــث يف ذلــــك أمحــــد بــــن حنبــــل وابــــو زرعــــة والــــ

  .ّاملتكلمني سد للذريعة ، فأحسنوا أحسن اهللا تعاىل جزاهم
ومـا زال كـالم . وسافر ابن امساعيل خمتفيا مـن نيـسابور ، وتـأمل مـن فعـل حممـد بـن حيـىي

الكبــار املتعاصــرين بعــضهم يف بعــض ال يلــوى عليــه مبفــرده ، وقــد ســبقت ذلــك يف ترمجــة ابــن 
  .)2(»  تعاىل اجلميع وغفر هلم ولنا آمني امساعيل ، رحم اهللا

ّوإذا كانـت شـدة متـسك الـذهلي بالـسنة هـي الـسبب يف قيامـه علـي البخـاري ، : أقـول 
إن قيامـه علـى البخـاري كـان : فهل يقـال ّغريب جدا ، أ» .  ..وما زال« : ّفإن قول الذهيب 

  ؟ أم ما ذا؟ أو عنادا؟حسدا منه له
ّيكن تكلم الذهلي وغريه من كبار األئمـة وقيـامهم علـى إذا مل : ّوعلى كل حال نقول  ّ

البخـــاري وتـــركهم لـــه قادحـــا يف وثاقتـــه ، فـــإن إعـــراض البخـــاري ومـــسلم عـــن حـــديث الغـــدير 
  .ّوتركهم روايته غري قادح يف صحته وثبوته باألولوية

ال يكون قـدح أيب داود وأيب حـامت قـابال لالعتمـاد بعـد سـقوط كـالم شـيخهما : وأيضا 
  . ..ّي عن درجة االعتبار ، كما ال يبقى بعد ذلك أي وزن واعتبار لقدح اجلاحظالذهل

  .واحلمد هللا.  ..فسقط متسك الفخر الرازي بذلك كله
__________________  

  .420 / 11سري أعالم النبالء ) 1(
  .273 / 12املصدر نفسه ) 2(
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  عبد العلي األنصاري الهندي  ) 9
يف بـالد *  املعـروف*  ملولـوي عبـد العلـي األنـصاري الـسهايلا: ّوممن تكلم يف الكتابني 

  :فانه قال *  وقد أثىن عليه واعتمد على حتقيقاته كبار العلماء» حبر العلوم «  بـ اهلند
ّابن الصالح وطائفة من امللقبني بأهل احلديث زعموا أن روايـة الـشيخني حممـد  ـ فرع« 

 الــصحيح ، يفيــد العلــم النظــري ، لإلمجــاع بــن إمساعيــل البخــاري ومــسلم بــن احلجــاج صــاحيب
ّعلى أن للصحيحني مزية على غريمها ، وتلقت األمة بقبوهلا ، واإلمجاع قطعي ّّ ّ.  

ّوهــذا ــت ، فــإن مــن راجــع إىل وجدانــه ، يعلــم بالــضرورة أن جمــرد روايتهمــا ال يوجــب  ّ ّ
علما لـزم حتقـق النقيـضني يف ّاليقني البتة ، وقد روي فيهما أخبار متناقضة ، فلو أفاد روايتهما 

خيـالف مـا قالـت اجلمهـور مـن الفقهـاء  ـ أي ما ذهب اليه ابن الصالح وأتباعـه ـ الواقع ، وهذا
ات ثقـــات آخـــرين ممنـــوع ــواحملـــدثني ، فـــإن انعقـــاد اإلمجـــاع علـــى املزيـــة علـــى غريمهـــا مـــن مروي ّـ ّ .

ّواإلمجاع علـى مزيتهمـا يف أنفـسهما ال يفيـد ، وألن جاللـة شـأما  ّوتلقـي األمـة بكتابيهمـا لـو ّ ّ
ّسلم ال يستلزم ذلك القطع والعلم ، فان القدر املـسلم املتلقـى بـني األمـة ، لـيس إال أن رجـال  ّ ّ ّّ

ّمروياما جامعة للشروط اليت اشرتطها اجلمهور لقبول روايتهم ، وهذا ال يفيد إال الظن ّ.  
فـال امجـاع عليـه أصـال ،  ـ ّه وسـلمّصـلى اهللا عليـ ـ ّوأما أن مروياما ثابتة عن رسول اهللا

ّفكيــف وال امجــاع علــى صــحة مجيــع مــا يف كتابيهمــا ، ألن روامــا مــنهم قــدريون وغــريهم مــن 
 ؟ّأهل البدع ، وقبول رواية أهل البـدع خمتلـف فيـه ، فـأين اإلمجـاع علـى صـحة مرويـات القدريـة

الـــشروط املعتـــربة عنـــد غايـــة مـــا يلـــزم أن أحاديثهمـــا أصـــح الـــصحيح ، يعـــين أـــا مـــشتملة علـــى 
ّاجلمهور على الكمال ، وهذا ال يفيد إال الظن ّ.  

  ّإن قوهلم بتقدمي: هذا هو احلق املتبع ، ولنعم ما قال الشيخ ابن اهلمام 
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ّمروياما على مرويات األئمة اآلخـرين ، قـول ال يعتـد بـه وال يقتـدى ، بـل هـو مـن حتكمـام  ّ ّ
لقـاء عدالـة الـرواة وقـوة ضـبطهم ، وإذا كـان رواة غــريهم ّالـصرفة ، كيـف ال وأن األصـحية مـن ت

ّعــادلني ضــابطني ، فهمــا وغريمهــا علــى الــسواء ، ال ســبيل للحكــم مبزيتهمــا علــى غريمهــا ، إال 
ّحتكما ، والتحكم ال يلتفت اليه   .)1(» فافهم . ّ

__________________  
  .؟؟؟ هامش املس123 / 2فواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت ) 1(
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  أحاديث من الصحيحين في الميزان 
ّـهذا ، وإن يف كتايب البخاري ومـسلم ، أحاديـث كثـرية تكلـم فيهـا أئمة احلـديث وكبـار  ّ ّ

وحنن ننقل هنا نصوص طائفـة مـن تلـك األحاديـث بأسـانيدها ، وكلمـات .  ..ّاحلفاظ الثقات
قـف علـى حقيقـة مـا لن.  ..ال احلـصر.  ..ّأعالم احلديث احملققني حوهلـا ، علـى سـبيل التمثيـل

ّاشـتهر بيــنهم مــن تلقـي أهــل الــسنة أحاديــث الكتـابني بــالقبول ، ومــا قيـل مــن تقــدمي مرويامــا  ّ ّ
ّلـيس إال حتكمـا صـرفا ، وتـا واضـحا ،  ـ يف احلقيقـة ـ ونرى أن ذلـك . ..ّعلى مرويات غريمها ّ

  . ..ودعوى فارغة

  الحديث األول 
دثنا ســــيدان بــــن مــــضارب أبــــو حممــــد حــــ« : أخــــرج البخــــاري يف كتــــاب الطــــب قــــائال 

حـدثين عبيـد اهللا ابـن األخـنس : حدثنا أبو معشر يوسف بـن يزيـد الـرباء ، قـال : الباهلي قال 
ّصـلى اهللا  ـ ّإن نفرا من أصـحاب رسـول اهللا :أبو مالك ، عن ابن أيب مليكة ، عن ابن عباس 

: ل مـن أهـل الـسماء ، فقـال فيهم لديغ أو سليم فعـرض هلـم رجـ] و [ ّمروا مباء  ـ ّعليه وسلم
  . إن يف املاء رجال لديغا أو سليما؟هل فيكم من راق
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فانطلق رجـل مـنهم فقـرأ بفاحتـة الكتـاب علـى شـاء فـربأ ، فجـاء بالـشاء إىل أصـحابه ، فكرهـوا 
 !يـا رسـول اهللا: أخذت على كتاب اهللا أجرا ، حىت قدموا املدينـة ، فقـالوا : قالوا ] و [ ذلك 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ  اهللا أجــرا ، فقــال رســول اهللاأخــذ علــى كتــاب ّإن أحــق مــا أخــذمت :  ـ ّ ّ
  .)1(» عليه أجرا كتاب اهللا 

  ابن الجوزي وهذا الحديث 
روى عمــرو : قــال ابــن عــدي « : قــد أورده احلــافظ ابــن اجلــوزي يف املوضــوعات قــائال و

ســألت  :عائــشة ، قالــت بــن احملــرم البــصري ، عــن ثابــت احلفــار ، عــن ابــن أيب مليكــة ، عــن 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ رسـول اهللا ّإن أحـق مـا أخـذ عليـه األجـر : ّعـن كـسب املعلمـني فقـال  ـ ّ ّ
  .كتاب اهللا

  .)2(» لعمرو أحاديث مناكري ، وثابت ال يعرف ، واحلديث منكر : قال ابن عدي 

  ترجمة ابن الجوزي 
حلنبلــي الــواعظ ، امللقــب مجــال الفقيــه ا« : وقـد تــرجم ابــن خلكــان البــن اجلــوزي بقولــه 

ّالــدين احلــافظ ، كــان عالمــة عــصره وإمــام وقتــه يف احلــديث وصــناعة احلفــظ ، صــنف يف فنــون 
ـــه يف : عديـــدة ، منهـــا  زاد املـــسري يف علـــم التفـــسري ، أربعـــة أجـــزاء أتـــى فيـــه بأشـــياء غريبـــة ، ول

ضــوعات يف أربعــة أجــزاء احلــديث تــصانيف كثــرية ، ولــه املنــتظم يف التــاريخ وهــو كبــري ، ولــه املو
» ذكر فيها كل حديث موضوع ، وله تلقيح فهوم األثر على وضع كتاب املعارف البن قتيبـة 

)3(.  
  وابو الفرج ابن اجلوزي ، احلافظ الكبري« : وترجم له احلافظ الذهيب بقوله 

__________________  
  .170 / 7صحيح البخاري ) 1(
  .229 / 1املوضوعات ) 2(
  .321 / 2ألعيان وفيات ا) 3(
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مجــال الــدين احلنبلــي الــواعظ املــتقن ، صــاحب التــصانيف الكبــرية الــشهرية يف أنــواع العلــم مــن 
  .)1(» التفسري واحلديث والفقه والزهد والوعظ واألخبار والتاريخ والطب وغري ذلك 

 ّابن اجلـوزي االمـام العالمـة احلـافظ عـامل العـراق« : ّوقال احلافظ السيوطي ما ملخصه 
ال : وواعـــظ اآلفـــاق ، صـــاحب التـــصانيف الـــسائرة يف فنـــون ، قـــال الـــذهيب يف التـــاريخ الكبـــري 

  .)2(» ّيوصف ابن اجلوزي باحلفظ عندنا باعتبار الصنعة بل باعتبار كثرة اطالعه ومجعه 
  .)3(» إمام أئمة التحقيق « :  بـ ووصفه اخلوارزمي

  .)4( » اإلمام«  بـ واليافعي عند الذب عن أمحد بن حنبل
كمــا اعتمــده كبــار علمــائهم يف احلــديث والكــالم ، فقــد اعتمــده ابــن تيميــة يف مواضــع 

ّيف كتابـــه ، منهـــا يف رد حـــديث رد الـــشمس ، و ّأنـــت أخـــي ووصـــيي وخليفـــيت مــــن  :حــــديث ّ
  .بعدي وقاضي ديين

  .ّوابن روزان يف رد حديث النور
  . وعلي بااأنا مدينة العلم :حديث  ّوابن حجر املكي يف تكلمه على

  .أنا مدينة العلم وعلي باا :حديث  يف رد)  الدهلوي (و 
  .»سند احملدثني واملنقدين «  بـ ّمعربا عنه) إزالة الغني ( واملولوي حيدر علي يف 

  الحديث الثاني 
  وهو احلديث الذي أورده احلافظ ابن حزم عن البخاري ، وأبطله سندا

__________________  
  .597وادث سنة ح ـ العرب) 1(
  .477/ طبقات احلفاظ ) 2(
  .28: جامع مسانيد أيب حنيفة ) 3(
  .597مرآة اجلنان ، حوادث سنة ) 4(
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  : )احمللى ( وداللة ، وهذا نص كالمه يف كتابه 
قال هشام بن عمـار ، نـا صـدقة بـن خالـد نـا عبـد الـرمحن بـن : ومن طريق البخاري « 

بلي ، نـا عبــد الــرمحن بــن غــنم األشــعري ، حــدثين أبــو يزيـد بــن جــابر ، نــا عطيــة بــن قــيس الكــا
ّأنه مسع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ واهللا ما كذبين ـ عامر وأبو مالك األشعري  :يقـول  ـ ّ

ّليكونن من أميت قوم يستحلون اخلز واخلنزير واخلمر واملعازف ّ.  
 يف هـذا البـاب وهذا منقطع ، مل يتصل مـا بـني البخـاري وصـدقة بـن خالـد ، وال يـصح

  .»شيء أبدا ، وكل ما فيه موضوع 

  ترجمة الحافظ ابن حزم 
ّوإن كــان ممقوتــا لــدى كثــري مــن علمــائهم وال ســيما املعاصــرين لــه  ـ واحلــافظ ابــن حــزم

فقـد ذكـره احلـافظ .  ..مذكور يف معاجم الـرتاجم وكتـب الرجـال مـع التعظـيم واإلجـالل ـ منهم
  :الذهيب بقوله 

ّحزم ، العالمة ، صاحب املصنفات ، مات مشردا عن بلده من قبـل وأبو حممد ابن « 
  .الدولة ، ببادية بقرية له ، ليومني بقيا من شعبان عن اثنتني وسبعني سنة

ّوكــان إليــه املنتهــى يف الــذكاء وحــدة الــذهن ، وســعة العلــم بالكتــاب والــسنة واملــذاهب  ّ
 الــــصدق واألمانــــة والديانــــة واحلــــشمة وامللــــل والنحــــل والعربيــــة واآلداب واملنطــــق والــــشعر ، مــــع

وجــدت يف أمســاء اهللا تعــاىل كتابــا اليب : قــال الغــزايل . والــسؤدد والرئاســة والثــروة وكثــرة الكتــب
كـان ابـن : وقال ابن صاعد يف تارخيـه  .حممد بن حزم ، يدل على عظم حفظه وسيالن ذهنه

ّمــع توســعه يف علــم اللــسان حــزم أمجــع أهــل األنــدلس قاطبــة لعلــوم اإلســالم وأوســعهم معرفــة ،  ّ
ّوالبالغـــة والـــشعر والـــسري واألخبـــار ، أخـــربين ابنـــه الفـــضل أنـــه اجتمـــع عنـــده مـــن تأليفـــه حنــــو  ّ

  .)1(» أربعمائة جملد 
  ابن حزم ، االمامة العالمة ، احلافظ الفقيه ، أبو حممد ،« : وقال السيوطي 

__________________  
  .456العرب يف خرب من غرب ، حوادث سنة ) 1(
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ّكــــان أوال شــــافعيا ، مث حتــــول ظاهريــــا ، وكــــان صــــاحب فنــــون وورع وزهــــد ، وإليــــه املنتهــــى يف 
الــذكاء واحلفــظ وســعة الــدائرة يف العلــوم ، أمجــع أهــل األنــدلس قاطبــة لعلــوم اإلســالم وأوســعهم 

  .)1(» .  ..ّمعرفة ، مع توسعه يف علوم اللسان والبالغة والشعر والسري واألخبار
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ رأيـت النـيب« :  حمـي الـدين ابـن عـريب وقـال الـشيخ وقـد عـانق  ـ ّ

ّصـلى  ـ ّأبا حممد ابن حزم احملدث ، فغاب الواحد يف اآلخر ، فلم يـزاال واحـدا هـو ورسـول اهللا
  .)2(» ّ، فهذا غاية الوصلة وهو املعرب عنه باالحتاد  ـ ّاهللا عليه وسلم

  .)3(واعتمده يف مسألة ضرب العود » احلافظ «  بـ وقد وصفه األدفوي
ان ابــن حــزم مــن علمــاء أهــل الــسنة الــذين يــدفعون املطــاعن عــن ) : الــدهلوي ( وذكــر 
  .)4( ـ 7 ـ أمري املؤمنني

يف  ـ 7 ـ أن ابـن تيميـة يعتمـد علـى كـالم ابـن حـزم يف حـصر فـضائل االمـام: وسـيأيت 
  :األحاديث التالية 

  . من موسىأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون
  . ..ّسأعطني الراية غدا رجال: و
ّإن عليا ال حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق: و ّ ّ ّ ّ.  

أن ابن حزم يذهب إىل القول بوضع سائر األحاديث الـيت يتمـسك ـا : وسيأيت أيضا 
  .كما نقل عنه ابن تيمية القدح يف حديث الغدير.  ..، ـ 7 ـ االمامية يف إثبات إمامة علي

  ّن حزم عندهم ، من كبار احلفاظ الذين يعتمدون على كالمهم يففاب
__________________  

  .436/ ّطبقات احلفاظ ) 1(
  .519 / 2 : 223الفتوحات ، الباب ) 2(
  .اإلمتاع يف أحكام السماع ، يف مسألة ضرب العود) 3(
  .173: التحفة االثنا عشرية ، باب االمامة ) 4(
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مــنهم مقتــوه آلراء لــه بعيــدة عــن الــصواب وخمالفــة للمــشهور بــني مجهــور ّكتــبهم ، إال أن كثــريا 
  . ..العلماء ، ولذلك وا الناس عن اتباعه وتقليده واألخذ بأقواله

  الحديث الثالث 
حدثنا عبد اهللا بـن يوسـف ، حـدثنا الليـث ، عـن يزيـد ، « : ما أخرجه البخاري قائال 

خطـب عائـشة إىل أيب بكـر ، فقـال  ـ ّ عليـه وسـلمّصـلى اهللا ـ أن النـيب :عن عـراك ، عـن عـروة 
  .)1(» أنت أخي يف دين اهللا وكتابه ، وهي يل حالل : فقال . إمنا أنا أخوك: له أبو بكر 

  مغلطاي وهذا الحديث 
ّـوقـد تكلم احلـافظ مغلطـاي بـن قلـيج يف صـحة هـذا احلـديث ، قـال احلـافظ ابـن حجــر 

  :ما نصه 
ديث نظــــر ، ألن اخللــــة أليب بكــــر إمنــــا كانــــت يف صــــحة هــــذا احلــــ: وقــــال مغلطــــاي « 

  ؟إمنا أنا أخوك: باملدينة ، وخطبة عائشة كانت مبكة ، فكيف يلتئم قول 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ فـالنيب: وأيـضا  أخرجـه ابـن أيب  مـا باشـر اخلطبـة بنفـسه ، كمـا ـ ّ

هللا عليــه ّصــلى ا ـ عاصــم مــن طريــق حيــىي بــن عبــد الــرمحن بــن حاطــب ، عــن عائــشة أن النــيب
هـل تـصلح : أرسل خولة بنت حكيم إىل أيب بكر خيطب عائشة ، فقال هلـا أبـو بكـر ـ  ّوسلم

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ  فرجعت فـذكرت ذلـك للنـيب؟له ، إمنا هي بنت أخيه ارجعـي : فقـال  ـ ّ
أنــت أخــي يف اإلســالم ، وابنتــك تــصلح يل ، فأتــت أبــا بكــر فــذكرت ذلــك لــه ، : فقــويل لــه 

  .)2(» دعي رسول اهللا ، فجاء فأنكحه ا: فقال 
__________________  

  .6 / 7صحيح البخاري ) 1(
  .26 / 11فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ) 2(
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  ترجمة الحافظ مغلطاي 
مغلطـاي بـن قلـيج بـن « : وقد ذكر احلافظ السيوطي احلافظ مغلطاي وترجم لـه قـائال 

[  ، ومسع من الدبوسي واخلتـين 689لدين ، ولد سنة عبد اهللا ، احلنفي االمام احلافظ عالء ا
ّ، وويل تــدريس احلــديث بالظاهريــة بعــد ابــن ســيد النــاس وغريهــا ، ولــه مآخــذ علــى ] وخالئــق  ّ

دة ، وأمـــا غريهـــا مـــن : قـــال العراقـــي . ّاحملـــدثني وأهـــل اللغـــة ّـــكـــان عارفـــا باألنـــساب معرفـــة جي
ّمتعلقات احلديث فله ا خربة متوسطة ّ.  

ه أكثـــر مـــن مائـــة ، منهـــا شـــرح البخـــاري وشـــرح ابـــن ماجـــة مل يكمـــل ، وقـــد وتـــصانيف
شـــرعت يف إمتامـــه ، وشـــرح ابـــن أيب داود مل يـــتم ، ومجـــع أوهـــام التهـــذيب وأوهـــام األطـــراف ، 
ّوذيل على التهذيب ، وذيـل علـى املؤتلـف واملختلـف البـن نقطـة ، والزهـر الباسـم يف الـسرية ،  ّ

[ ّالبـن القطــان ، وخــرج روايــة ] الــوهم [ ّورتـب بيــان الــواهي ّورتـب املبهمــات علــى األبــواب ، 
  .)1( » 762مات يف رابع عشر يف شعبان سنة . ّابن حبان على الصحيحني] زوائد 

 689ّمغلطاي بن قليج احلنفي االمام احلافظ عالء الدين ، ولـد سـنة « : وقال أيضا 
» .  ..ولـه أكثـر مـن مائـة تـصنيفّ، وكان حافظا عارفا بفنون احلـديث عالمـة يف األنـساب ، 

)2(.  
  .)3(وكذا قال الزرقاين املالكي حيث ذكره 

مغلطــاي بــن قلــيج عــالء الــدين البكحــري ، إمــام وقتــه « : وقــال ابــن قطلوبغــا برتمجتــه 
  .)4(» .  ..وحافظ عصره
  :قلت « : ّورد احلافظ ابن حجر كالم احلافظ مغلطاي بقوله : أقول 

__________________  
  .534: طبقات احلفاظ ) 1(
  .359 / 1حسن احملاضرة ) 2(
  .127 / 1شرح املواهب اللدنية ) 3(
  .77: تاج الرتاجم  ـ طبقات احلنفية) 4(
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ّلو سلم ال يضر مبا حنن بصدده ، كما ال خيفى» .  ..ّاعرتاضه الثاين يرد اعرتاضه األول ّ.  

  الحديث الرابع 
ألبيـه مـن كتـاب التفـسري ، قـائال  ـ 7 ـ هيمما أخرجه البخـاري حـول شـفاعة اخلليـل ابـرا

:  
ّحدثنا أخي ، عن ابن أيب ذئب ، عن سـعيد املقـربي ، عـن : ّحدثنا إمساعيل ، قال « 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ أيب هريــرة عــن النــيب يــا رب إنــك : يلقــى إبــراهيم أبــاه فيقــول  :قــال  ـ ّ
ّإين حر: ّوعدتين أال ختزيين يوم يبعثون ، فيقول اهللا    .)1(» مت اجلنة على الكافرين ّ

  الحافظ االسماعيلي وهذا الحديث 
قــــال احلــــافظ ابــــن حجــــر .  ..وقــــد طعــــن احلــــافظ االمســــاعيلي يف صــــحة هــــذا احلــــديث

وقـد استـشكل االمسـاعيلي هـذا احلـديث مـن أصـله وطعـن يف صـحته ، « : العسقالين بشرحه 
أن اهللا ] علـم [  ابـراهيم عـامل ّهـذا خـرب يف صـحته نظـر ، مـن جهـة أن: فقال بعد أن أخرجـه 

  ؟مع علمه بذلك] له [ خزيا ] صار ألبيه [ ال خيلف امليعاد ، فكيف جيعل ما يأتيه 
ِ وما كان استغفار إبراهيم ألبيه (: هذا احلديث خمالف لظاهر قوله تعاىل : وقال غريه  َِِ َ ِ ْ ِْ ُ َْ ِ َ

إال عن موعدة وعدها إياه فـلما تـبـي َ ْ َ َْ  َ َ ُ ِ َِ ََ ََ ٍ ِ  ُن له أنه عدو لله تـبـرأ منه ُ ُْ ُِ َ َ ََ ِ ِ  َ  َ َ(.  
   ، ولكن ذلك)2(مث جعل ابن حجر يرد على هذا االشكال مصححا احلديث 

__________________  
  .139 / 6صحيح البخاري ) 1(
  .406 / 8شرح صحيح البخاري  ـ فتح الباري) 2(
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  .ال ينايف ما حنن بصدده ، كما تقدم

  سماعيلي ترجمة الحافظ اال
إمــام أهــل جرجــان « : وقــد تــرجم الــسمعاين للحــافظ االمســاعيلي ، فقــال مــا ملخــصه 

ّواملرجــوع اليــه يف احلــديث والفقــه ، رحــل إىل العــراق واحلجــاز وصــنف التــصانيف ، وهــو أشــهر  ّ
مــن أن يــذكر ، وكــذلك أوالده وأحفــاده ، ولــه وجــوه يف املــذهب مــذكورة منظــورة ، وروى عنــه 

ّاألئمة واحلف   .اظّ
االمـام أبـو بكـر االمسـاعيلي : ذكره احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ يف تاريخ نيـسابور فقـال 

ــــسخاء ، بــــال  ّ، واحــــد عــــصره ، وشــــيخ الفقهــــاء واحملــــدثني ، وأجلهــــم يف الرئاســــة واملــــروءة وال ّ ّ
خالف بني عقالء الفريقني من أهل العلم فيـه ، وقـد كـان أقـام بنيـسابور لـسماع احلـديث غـري 

  . ، وقدمها وهو رئيس جرجانّمرة
كنــت عزمــت : وحكــى محــزة بــن يوســف الــسهمي ، عــن أيب احلــسن الــدارقطين ، قــال 

غري مرة أن أرحل إىل أيب بكر االمسـاعيلي فلـم أرزق ، وكـان احلـسن بـن علـي احلـافظ املعـروف 
ى ّكان الواجب للشيخ أيب بكر أن يـصنف سـننا وخيتـار علـ: بابن غالم الزهري بالبصرة يقول 

ّحسب اجتهـاده ، فإنـه كـان يقـدر عليـه ، لكثـرة مـا كـان كتبـه ولغـزارة علمـه وفهمـه وجاللتـه ، 
ّوما كان له أن يتبع كتاب البخاري ، فإنه كان أجل من أن يتبع غريه ّ.  

: وكان أبـو احلـسني حممـد بـن املظفـر احلـافظ حيكـي جـودة قراءتـه وقـال : ّقال السهمي 
وكـان أبـو القاسـم البغـوي . وكـان إذا حـضر جملـسا ال يقـرأ غـريهّكان مقدما يف مجيع اـالس ، 

  .)1(» ما رأيت أقرأ من أيب بكر اجلرجاين : يقول 
وفيهـــا االمـــام اجلـــامع احلـــرب النـــافع ، ذو التـــصانيف الكبـــار يف الفقـــه « : وقـــال اليـــافعي 

  واألخبار ، أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل اجلرجاين ، احلافظ الفقيه
__________________  

  .االمساعيلي ـ األنساب) 1(
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  .)1(» وكان حجة كثري العلم حسن الدين . الشافعي املعروف باجلرجاين
  .)2(ومبثله قال احلافظ الذهيب 

  الحديث الخامس 
حـدثنا مـسدد ، ثنـا معتمـر «  :ما أخرجه البخاري يف كتاب الصلح ، حيث قال  وهو

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ  قيل للنيب:ّمسعت أيب أن أنسا قال : ، قال  لو أتيت عبد اهللا بـن أيب  ـ ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ، فانطلق إليه النيب وركب محـارا ، فـانطلق املـسلمون ميـشون معـه وهـي  ـ ّ

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ أرض سبخة ، فلما أتـاه النـيب إليـك عـين ، واهللا لقـد آذاين نـنت : قـال  ـ ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ واهللا حلمار رسـول اهللا: األنصار منهم فقال رجل من  .محارك أطيـب  ـ ّ

ّفغــضب لعبــد اهللا رجــل مــن قومــه فــشتما ، فغــضب لكــل واحــد منهمــا أصــحابه ، . رحيــا منــك
ــــد واأليــــدي والنعــــال ، فبلغنــــا أــــا نزلــــت  ــــان مــــن (: فكــــان بينهمــــا ضــــرب باجلري َ وإن طائفت ِ ِ َِ ْ َِ

َاْلمؤمنين اقـتتـلوا ف ُ ََ ْ َ ِ ِ ْ ُأصلحوا بـيـنـهما ُ َ َْ ُ ِ ْ َ(.  
  .)3(» ] هذا مما انتخبت من مسدد قبل أن جيلس وحيدث : قال أبو عبد اهللا [ 

  ابن بطال وهذا الحديث 
فبلغنـا « : وقد أبطل االمام ابن بطال هذا احلديث ، فقد قال البدر الزركشي ما نـصه 

ة عبد اهللا بـن أيب والـصحابة يستحيل نزوهلا يف قص: قال ابن بطال . وان طائفتان: أا نزلت 
ّ، ألن أصــحاب عبــد اهللا ليــسوا مبــؤمنني وقــد تعــصبوا بعــد اإلســالم يف قــصة االفــك ، وقــد رواه 

  البخاري يف كتاب االستيذان عن أسامة بن
__________________  

  .371مرآة اجلنان ، حوادث سنة ) 1(
  .371العرب ، حوادث سنة ) 2(
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ّصــلى اهللا عليـه وســلم ـ أن النــيب:  ـ رضــي اهللا عنهمــا ـ دزيـ مــر يف جملـس فيــه أخــالط مــن  ـ ّ
  .املشركني واملسلمني ، وعبدة األوثان واليهود ، وفيهم عبد اهللا بن أيب ، وذكر احلديث

ّفدل على أن اآلية مل تنزل فيه ، وإمنا نزلت يف قوم من األوس واخلزرج اختلفـوا يف حـق  ّ
  .)1(» لعصي والنعال فاقتتلوا با

  ترجمة الزركشي 
هو حممد بـن ـادر بـن عبـد اهللا « : وقد ترجم احلافظ ابن حجر للبدر الزركشي بقوله 

الزركـشي ، ولـد سـنة مخـس وأربعـني وسـبعمائة ، بتقـدمي املهملـة علـى املوحـدة كمـا رأيـت خبطــه 
ع مـن ابـن كثـري ، وأخـذ ّوقرأ على مجال الـدين األسـنوي وختـرج بـه يف الفقـه ، ومسـ. يف احلديث

  .عن األذرعي وغريه ، وأقبل على التصنيف ، فكتب خبطه ما ال حيصى لنفسه ولغريه
ختـريج أحاديـث الرافعـي يف مخـس جملـدات ، وخـادم الرافعـي يف عـشرين : ومن تصانيفه 

جملدا ، والتنقيح ، وشرع يف شرح كبري على البخاري خلصه من شرح ابـن امللقـن وزاد فيـه كثـريا 
ّ، وشــرح مجــع اجلوامــع يف جملــدين ، وشــرح املنهــاج يف عــشرة ، وخمتــصره يف جملــدين ، والتجريــد 

وكــان مقــبال علــى شــأنه ، . ّوختــرج بــه مجاعــة. يف أصــول الفقــه يف ثــالث جملــدات ، وغــري ذلــك
  .منجمعا عن الناس ، وكان يقول الشعر الوسط

فوقيــة وســبعمائة ، رمحــة اهللا مــات يف ثــالث رجــب ســنة أربعــني وتــسعني بتقــدمي املثنــاة ال
  .)2(» انتهى . تعاىل عليه

  .)3() الدهلوي ( وهكذا ترجم له خماطبنا 
__________________  

  .133: التنقيح أللفاظ اجلامع الصحيح ) 1(
  .138 / 3أنباء الغمر ) 2(
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  الحديث السادس 
  : يث قال هو ما أخرجه البخاري يف كتاب التفسري ، حو

حــدثنا عبيـــد بـــن امساعيـــل ، عــن أيب أســـامة ، عـــن عبيـــد اهللا ، عــن نـــافع ، عـــن ابـــن « 
ّملـا تـويف عبـد اهللا بـن أيب ، جـاء ابنـه عبـد اهللا بـن عبـد اهللا إىل رسـول اهللا :عمـر ، قـال  ّ

ّصـلى  ـ 
ّفسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه مث سأله أن يصلي عليـ ـ ّاهللا عليه وسلم فقـام . هّ

ّيــا رســول اهللا تــصلي عليــه وقــد ــاك ربــك أن تــصلي : عمــر فأخــذ بثــوب رســول اهللا ، فقــال 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ عليـه ، فقـال رسـول اهللا ّإمنـا خـريين اهللا فقـال  ـ ّ ْ اسـتـغفر لهـم أو ال (: ّ َ ْ ُْ َ ِ ْ َ ْ

ًتستـغفر لهم إن تستـغفر لهم سبعين مرة   َ ََ ِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ َِ ِْ َْ ََ َْ   .ّإنه منافق: قال . يده على السبعني وسأز)ِ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّفـصلى عليـه رسـول اهللا: قـال  َ وال (: فـأنزل اهللا : ] قـال [  ـ ّ

ِِتصل على أحد منـهم مات أبدا وال تـقم على قـبره  ْ َ َ َْ َ ُْ َ  ًُ َ ََ ََ ُ ْ ِ ٍ َ( )1(.  
  .)2(فأخرجه البخاري يف الباب مرة أخرى عن ابن عباس 

ما يكره من الصالة على املنـافقني واالسـتغفار للمـشركني بإسـناد آخـر أخرجه يف باب و
  .)3(، عن عبيد اهللا ، عن ابن عباس ، عن عمر 

  ّكبار األئمة وهذا الحديث 
  :ّولقد طعن يف صحة هذا احلديث ، مجاعة من أئمة علماء أهل السنة ، وهم 

__________________  
  .85 / 6صحيح البخاري ) 1(
  .85 / 6در نفس املص) 2(
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  .االمام أبو بكر الباقالين
  .االمام إمام احلرمني اجلويين

  .االمام أبو حامد الغزايل الطوسي
  .االمام الداودي

 ـ ّيف صحة هذا احلديث املخرج يف البخاري ثـالث مـرات ـ ّوقد ذكر طعن هؤالء األئمة
  :احلافظ ابن حجر يف شرحه ، حيث قال ما نصه 

واستــشكل فهــم التخيــري مــن اآليــة ، حــىت أقــدم مجاعــة مــن األكــابر علــى الطعــن يف « 
ّصــحة هــذا احلـــديث ، مــع كثــرة طرقـــه واتفــاق الـــشيخني وســائر الــذين خرجـــوا الــصحيح علـــى 

  .ّتصحيحه ، وذلك ينادي على منكري صحته بعدم معرفة احلديث وقلة االطالع على طرقه
ّلــت فيــه األقــدام ، حــىت أنكــر القاضــي أبــو بكــر صــحة مفهــوم اآليــة ز: قــال ابــن املنــري 

  .انتهى. ال جيوز أن يقبل هذا وال يصلح أن الرسول قاله: احلديث وقال 
هـذا احلـديث مـن أخبـار اآلحـاد الـيت ال : ولفظ القاضي أيب بكـر البـاقالين يف التقريـب 

  .يعلم ثبوا
: وقـال يف الربهـان .  صـحيحّهذا احلديث غـري خمـرج يف: وقال إمام احلرمني يف خمتصره 

  .ّال يصححه أهل احلديث
  .األظهر أن هذا احلديث غري صحيح: وقال الغزايل يف املستصفى 

  .هذا احلديث غري حمفوظ: وقال الداودي الشارح 
ّوالسبب يف إنكارهم صحته ، ما تقرر عندهم مما قـدمناه ، وهـو الـذي فهمـه عمـر  2 ـ ّ

» .  .. يقتــضيه ســياق القــصة ومحــل الــسبعني علــى املبالغــةعلــى التــسوية ملــا» أو « مــن محــل ـــ 
)1(.  

  :ّوقال شهاب الدين القسطالين ، بعد أن نقل كلمات األئمة املذكورين 
__________________  

  .271 / 8فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ) 1(
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ّوهـــذا عجيـــب مـــن هـــؤالء األئمـــة ، كيـــف بـــاحوا بـــذلك وطعنـــوا فيـــه مـــع كثـــرة طرقـــه « 
ّاتفاق الشيخني على تصحيحه ، بل وسائر الذين خرجوا يف الصحيح وأخرجه النسائي وابـن و

  .)1(» ماجة 
ّوقد صرح الغزايل يف مبحث املفهوم بعد كالم طويل ، بأن هذا احلـديث كـذب : أقول 

ّوأمــا الــشافعي فلــم يــر التخــصيص باللقــب مفهومــا ، ولكنــه « : ّقطعــا ، وإليــك نــص مــا قــال  ّ
ّ التخــصيص بالــصفة والزمــان واملكــان والعــدد ، وأمثلتــه ال ختفــى ، وضــبط القاضــي قــال مبفهــوم ّ

ّمذهبــه بالتخــصيص بالــصفة وادعــى انــدراج مجيــع األقــسام حتتــه ، إذ الفعــل ال يناســب املكــان  ّ
ّومتسك أصحابنا يف نـصرة مـذهب الـشافعي بطـريقتني  .ّوالزمان إال لوقوعه فيه وهو كالصفة له

ّال بعـــد يف اقتبـــاس العلـــم مـــن أمـــور تـــوافرت الـــصور فيهـــا علـــى : قـــوهلم  :نيـــة الثا.  ..ّمـــزيفتني
ّالتطــــابق ، وان كــــان نقلــــة الــــصور آحــــادا احنطــــوا عــــن مبلــــغ التــــواتر ، كــــالقطع بــــشجاعة علــــي  ّ
ّومساحــــة حــــامت ، وآحــــاد وقائعهــــا مل ينقلهــــا إلينــــا إال آحــــاد الرجــــال ، وادعــــوا مثــــل ذلــــك مــــن  ّ

ّالصحابة يف املفهوم ، وعد َ إن تستـغفر لهم سـبعين (: يف قوله تعاىل  ـ 7 ـ قولهو.  ..وا وقائعّ ِ ْ َ ْ ْ ُْ َ ِ ْ َ َ ْ ِ
ًمرة    .ّ ، ألزيدن على السبعني)َ

ّعلــــى أن مــــا نقــــل يف آيــــة االســــتغفار كــــذب قطعــــا ، إذ الغــــرض منــــه .  ..ّوهـــذا مزيــــف
 ّسـلم الـذهول عنـهّصـلى اهللا عليـه و ـ ّالتناهي يف حتقيق اليأس من املغفرة ، فال يظـن برسـول اهللا

.. . «)2(.  

  الحديث السابع 
  : ّهو ما رواه البخاري بعد حديث عن ابن مسعود ، وهذا نصه و

  ّحدثنا حممد بن كثري ، عن سفيان ، قال حدثنا منصور واألعمش ، عن ابن « 
__________________  

  .148 / 7إرشاد الساري يف شرح صحيح البخاري ) 1(
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ّإن قريـشا أبطئـوا عـن اإلسـالم ، : أتيت ابن مسعود فقال  :أيب الضحى ، عن مسروق ، قال 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ فدعا عليهم النيب فأخذم سنة حىت هلكوا فيها وأكلوا امليتـة والعظـام  ـ ّ

كـوا فـادع اهللا ّيا حممد جئت تأمر بصلة الـرحم ، إن قومـك قـد هل: ، فجاءه أبو سفيان فقال 
دخان مبــين (: ، فقــرأ  أتي الــسماء ب وم ت ٍ فارتقب يـ ِ ُِــ ْ ــ ٍَ ُ ُ  َــِْ ََ ْ ِــ ْ مث عــادوا إىل كفــرهم ، فــذلك . اآليــة. )َ

ٍ يـوم تأتي السماء بدخان مبين (: قوله تعاىل  ِ ُِ ْ ٍَ ُ ُ  َِْ مث عادوا إىل كفـرهم فـذلك قولـه تعـاىل .  اآلية)َ
ْ يـوم نـبطش اْلبطشة اْلكبر(:  ُْ َ َ ْ َ ْ َُ َِ   . يوم بدر)ى َ

ّصــلى اهللا عليـه وســلم ـ فـدعا رســول اهللا: وزاد أســباط عـن منــصور « : قـال  فــسقوا  ـ ّ
اللهــم حوالينــا وال علينــا ، : فقــال . الغيــث ، فأطبقــت علــيهم ســبعا ، وشــكا النــاس كثــرة املطــر

  .)1(» فاحندرت السحابة عن رأسه ، فسقوا الناس حوهلم 

  ّكبار األئمة وهذا الحديث 
ّطل وغلط مجاعة من كبار أئمتهم هذه الزيادة عن أسباط وهم وقد أب ّ:  

  .االمام العالمة قاضي القضاة بدر الدين العيين شارح البخاري
  .واالمام الداودي

  .واالمام أبو عبد امللك واالمام الدمياطي
  .واالمام الكرماين

نـصر ، عـن يعـين زاد أسـباط بـن  ـ هـذا تعليـق« : فقـد قـال العيـين بـشرح هـذا احلـديث 
قد وصله البيهقي من رواية علـي بـن ثابـت  ـ ابن أيب الضحى ، عن مسروق ، عن ابن مسعود

ملـا رأى : ، عن أسباط بن نصر ، عن ابن أيب الضحى ، عن مسروق عن ابن مـسعود ، قـال 
ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ رسول اهللا   من الناس ـ ّ
__________________  

  .137 / 2صحيح البخاري ) 1(
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يــا : ّفجــاءه أبــو ســفيان وأنــاس مــن أهــل مكــة ، فقــالوا : إدبــارا ، فــذكر حنــو الــذي قبلــه ، وزاد 
ّحممـد إنك تـزعم أنـك بعثـت رمحـة ، وإن قومـك قـد هلكـوا ، فـادع اهللا هلـم  ـ فـدعا رسـول اهللا .ّـ

  .احلديث. فسقوا الغيث ـ 7
ّبفــتح اهلمــزة وســكون الــسني املهملــة بعــدها البــاء املوحــدة ـ وأســباط  ويف آخــره الطــاء ّ

ّابــن حممــد بــن عبــد الــرمحن القــاص أبــو : أســباط هــذا هــو : ّقــال صــاحب التوضــيح  ـ املهملــة
ّحممد القرشـي مـوالهم الكـويف ، ضـعفه الكوفيـون ، وقـال النسائي ، لـيس بـه بـأس ، وثقـه ابـن  ّـ ّ

  .معني
هــو ابــن نــصر وهــو الــصحيح ، وهــو أســباط بــن نــصر اهلمــداين أبــو يوســف ، : وقيــل 

ّأبـــو نـــصر الكـــويف ، وثقـــه ابـــن معـــني ، وتوقـــف فيـــه أمحـــد ، وقـــال النـــسائي : ال ويقـــ ّ لــــيس : ّ
  .بالقوي

أدخــل قــصة املدينـــة يف : واعــرتض علــى البخــاري زيـــادة أســباط هــذا ، فقــال الـــداودي 
  .قصة قريش وهو غلط

ّالذي زاده أسباط وهـم واخـتالط ، ألنـه ركـب سـند عبـد اهللا بـن : وقال أبو عبد امللك  ّ
.  ..فـسقوا الغيـث ـ 7 ـ فـدعا رسـول اهللا: ود على منت حديث أنس بن مالك وهو قولـه مسع

  .إىل آخره
ّوكذا قال احلافظ شرف الدين الدمياطي وقال  هذا حديث عبد اهللا بن مسعود وكان : ّ

  .مبكة ، وليس فيه هذا
  .والعجب من البخاري كيف أورد هذا وكان خمالفا ملا رواه الثقات

  .وفيه نظر ال خيفى. ّال مانع أن يقع ذلك مرتني: م البخاري بقوله وقد ساعد بعضه
. قصة قريش والتمـاس أيب سـفيان كـان يف مكـة ، ال يف املدينـة: قلت : وقال الكرماين 

ّالقصة مكية إال القدر الذي زاد أسباط ، فإنه وقع يف املدينة : قلت  ّ «)1(.  
__________________  
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  ترجمة العيني 
  :ونكتفي برتمجة احلافظ جالل الدين السيوطي للبدر العيين ، حيث قال 

ّحممود بن أمحد بن حسني بن يوسف بن حممود الغساين ، احلنفـي العالمـة ، قاضـي «  ّ
ّالقــضاة بــدر الــدين العيــين ، ولــد يف رمــضان ســنة ثالثــني وســتني وســبعمائة بعــني تــاب ، ونــشأ 
ّـا وتفقه واشـتغل بـالفنون وبـرع ومهـر وانتفـع يف النحـو وأصـول الفقـه واملعـاين وغريهـا بالعالمـة 
ّجربيل بن صاحل البغدادي ، وأخـذ عـن اجلمـال يوسـف امللطـي والعـالء الـسريايف ، ودخـل معـه 
ّالقــــاهرة ، ومســــع مــــسند أيب حنيفــــة للحــــارثي علــــى الــــشرف بــــن الكويــــك ، وويل نظــــر احلــــسبة 

ّمــرارا ، مث نظــر األحبــاس ، مث قــضاء احلنفيــة ، ودرس احلــديث باملؤيديــة ، وتقــدم عنــد بالقــاهرة  ّ ّ ّ
  .السلطان األشرف برسياي

ّوكــــان إمامــــا عاملــــا عالمــــة ، عارفــــا بالعربيــــة والتــــصريف ، وغريمهــــا ، حافظــــا للغــــة كثــــري 
.  .. كتبـهّـاالستعمال حلواشيها ، سريع الكتابـة ، عمر مدرسـة بقـرب اجلـامع األزهـر ووقـف ـا

 «)1(.  

  عمدة القاري 
شـرح العالمـة بـدر : ومن الـشروح املـشهورة أيـضا « : وذكر الكاتب اجلليب كتابه بقوله 

ّالدين أيب حممد حممود بن أمحد العيين احلنفي املتوىف سنة مخـس ومخـسني ومثامنائـة ، وهـو شـرح 
  . ..ّكبري أيضا يف عشرة أجزاء وأزيد ، ومساه عمدة القاري

ّتمد فيــه مــن فــتح البــاري حبيــث ينقــل منــه الورقــة بكماهلــا ، وكــان يــستعريه مــن وقــد اســ
ّالربهان ابن خضر بإذن مصنفه له ، وتعقبه يف مواضع وطوله مبا تعمد ّ ّ ّ  

__________________  
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ّاحلـــافظ ابـــن حجـــر حذفـــه مـــن ســـياق احلـــديث بتمامـــه ، وإفـــراد كـــل مـــن تـــراجم الـــرواة بكـــالم 
لفوائـد مـن احلـديث واألسـئلة ّوتباين األنـساب واللغـات واالعـراب واملعـاين والبيـان ، واسـتنباط ا

  .واألجوبة
ّوحكــى أن بعــض الفــضالء ذكــر البــن حجــر تــرجيح شــرح العيــين مبــا اشــتمل عليــه مــن 

هــذا شــيء نقلــه مــن شــرح ركــن الــدين ، وقــد كنــت وقفــت عليــه : البــديع وغــريه ، فقــال بديهــة 
  . ..ّقبله ، ولكن تركت النقل منه لكونه مل يتم

مـل يف معنـاه ، لكـن مل ينتـشر كانتـشار فـتح البـاري يف ّوباجلملة ، فـإن شـرحه حافـل كا
ّحياة مؤلفه وهلم جرا  ّ ّ «)1(.  

  الحافظ ابن حجر وهذا الحديث 
ّوبـــالرغم مـــن كثـــرة حماولـــة احلـــافظ ابـــن حجـــر العـــسقالين الـــدفاع عـــن مرويـــات : أقـــول 

ّصحيح البخاري ومساعدة مؤلفه ، فإنه مل جيد بدا هنا من االعرتاف بأن هذا احلـد ّ يث منكـر ّ
أنـا «  :حـديث  يف كالمـه علـى) ّالـدهلوي ( ، وإنكار احلـديث يـساوق القـدح فيـه كمـا ذكـر 

  . ..»مدينة العلم وعلي باا 
ّأما إنكار احلافظ ابن حجر هذه الزيادة ، فقد جاء برتمجة أسباط بن نصر اهلمداين  ّ:  

 ؟ حديثــهقلــت ألمحــد كيــف: قــال حــرب .  ..أســباط بــن نــصر اهلمــداين أبــو يوســف« 
ّمـــا أدري ، وكأنــه ضـــعفه: قــال  أحاديثـــه : ّمسعــت أبـــا نعـــيم يــضعفه وقـــال : وقـــال أبــو حـــامت . ّ

ّعامتها سقط مقلوب األسانيد ، وقال النسائي    .ليس بالقوي: ّ
ّــعلق لــه البخــاري حــديثا يف االستــسقاء ، وقــد وصــله اإلمــام أمحــد والبيهقــي يف : قلــت 

  .ته يف التعليقالسنن الكبري ، وهو حديث منكر أوضح
  .ّوذكره ابن حبان يف الثقات. صدوق: وقال البخاري يف تارخيه األوسط 

__________________  
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وقـال . وسيأيت يف ترمجـة مـسلم بـن احلجـاج إنكـار أيب زرعـة عليـه إخراجـه حلـديث أسـباط هـذا
: وقـال ابـن معـني . ك بـن حـربروى أحاديـث ال يتـابع عليهـا عـن مسـا: الساجي يف الضعفاء 

  .)1(» مل يكن به بأس  :وقال موسى بن هارون . ثقة: ّليس بشيء ، وقال مرة 

  الحديث الثامن 
تكثــر لكــم األحاديــث مــن بعــدي ، فــإذا روي لكــم حــديث فأعرضــوه « وهــو حــديث 

  .»ّعلى كتاب اهللا تعاىل ، فما وافقه فاقبلوه ، وما خالفه فردوه 
  .يف صحيحهوقد أخرجه البخاري 

  التفتازاني وهذا الحديث 
وهـذا  . ..»قـد طعـن فيـه احملـدثون « وأضـاف بأنـه » بأنه خـرب واحـد « قال التفتازاين 

  :ّنص كالمه 
ّوإمنــا يــرد خــرب الواحــد يف معارضــة الكتــاب ، ألنــه مقــدم لكونــه قطعيــا متــواتر : قولــه «  ّ

ا هـو يف عمومـات الكتـاب وظـواهره ّالنظم ، ال شبهة يف متنه وال يف سنده ، لكن اخلـالف إمنـ
ّ، فمن جيعلها ظنية يعترب خبرب الواحد إذا كان علـى شـرائط عمـال بالـدليلني ، ومـن جيعـل العـام  ّ
ّقطعيا ، فال يعمل خبرب الواحد يف معارضته ، ضرورة أن الظين يضمحل بالقطعي ، فال ينسخ  ّ ّ

  .الكتاب به وال يزاد عليه أيضا ، ألنه مبنزلة النسخ
تكثر لكم األحاديث من بعدي فإذا روي لكم حـديث ـ  7 ـ بقوله تدل على ذلكواس

  فأعرضوه على كتاب اهللا تعاىل فما وافقه فاقبلوه وما خالفه 
__________________  
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  .ّفردوه
ّبأنــه خــرب واحــد قــد خــص منــه الــبعض ، أعــين املتــواتر واملــشهور ، فــال يكــون : وأجيــب 

ُ ومـا آتـاكم ( :طعيا ، فكيف يثبت به مـسألة األصـول ، علـى أنـه خيـالف عمـوم قولـه تعـاىل ق ُ َ
ُالرسول فخذوه  ُ ُ َ ُ ُ (.  

ّوقد طعـن احملـدثون بـأن يف روايتـه يزيـد بـن ربيعـة وهـو جمهـول ، وتـرك يف إسـناده واسـطة 
  .بني األشعث وثوبان فيكون منقطعا

  .نادقةّإنه حديث وضعته الز: وذكر حيىي بن معني 
ّوإيـــراد البخـــاري إيـــاه يف صـــحيحه ال ينـــايف االنقطـــاع أو كـــون أحـــد رواتـــه غـــري معـــروف 

  .)1(» .  ..بالرواية

  ترجمة التفتازاني 
ّوقد ترجم احلافظ السيوطي للتفتازاين بقوله  ّمسعود بن عمـر بـن عبـد اهللا ، الـشيخ « : ّ

ّســـعد الـــدين التفتـــازاين ، االمـــام العالمـــة ، عـــامل بـــالنحو و التـــصريف واملعـــاين والبيـــان واألصـــلني ّ
  .واملنطق وغريمها ، شافعي
ّولـــد ســنة ســتني وســبعمائة وأخـــذ عــن القطــب والعــضد ، وتقـــدم يف : قــال ابــن حجــر  ّ

اس بتــــصانيفه ، ولــــه شــــرح العــــضد ، وشــــرح  ّــــالفنــــون واشــــتهر بــــذلك ، وطــــار صــــيته وانتفــــع الن
فتـاح ، ولـه التلـويح علـى التنقـيح يف ّالتلخيص مطول وآخر خمتصر ، شـرح القـسم الثـاين مـن امل

ّأصــــول الفقــــه ، شــــرح العقائــــد ، املقاصــــد يف الكــــالم ، وشــــرحه الشمــــسية يف املنطــــق ، شــــرح 
ّتصريف العزي ، اإلرشاد يف النحو ، حاشية الكشاف مل يتم ، وغري ذلك ّ.  

وكان يف لسانه لكنة ، وانتهت اليه معرفة العلوم باملشرق ، مات بـسمرقند سـنة إحـدى 
  .)2(» وتسعني وسبعمائة 

__________________  
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وكــان مــن كبــار علمــاء الــشافعية ، ومــع ذلــك لــه « : وقــال حممــد بــن ســليمان الكفــوي 
أال : ثقـات أنـه كتـب حـول صـندوق قـربه بـسرخس ّآثار جليلة يف أصول احلنفية ، بلغـين مـن ال

ّأيهــا والــزوار زوروا وســلموا علــى روضــة احلــرب االمــام احملقــق واحلــرب املــدقق ، ســلطان املــصنفني ،  ّ
ّوارث علوم األنبياء واملرسلني ، معدل ميزان املعقول واملنقول ، منقح أغـصان الفـروع واألصـول  ّ

  .».  ..مسعود القاضي االمام مقتدى األنامّ، ختم اتهدين أيب سعد احلق والدين 
مـن حماسـن الزمـان ، مل تـر العيـون مثلـه  ـ ; ـ وكـان« ) : كتائبـه ( وقـال الكفـوي يف 

يف األعيان واألعـالم ، واملـذكور يف بطـون األوراق ، اشـتهرت تـصانيفه يف األرض ذات الطـول 
ّوالعــرض ، حــىت أن الــسيد الــشريف يف مبــادي التــأليف وأثنــاء ا لتــصنيف كــان يغــوص يف حبــار ّ

ّحتقيقه وحتريره ، ويلتقط الدر من تدقيقه وتسطريه ، ويعرتف برفعة شأنه وجاللتـه ووفـور فـضله 
  .»ّوعلو مقامه وإمامته 

ترمجــة حافلــة ، ) أســانيده ( وتــرجم لــه جــار اهللا أبــو مهــدي الثعــاليب املــالكي يف رســالة 
  .)1(ن حجر العسقالين إياه ّحيث نقل كالم السيوطي املذكور ، مث ترمجة اب

  الحديث التاسع 
  :وهو ما أخرجه البخاري قائال 

حــــدثين حممــــد بــــن حــــامت بــــن بزيــــع ، ثنــــا شــــاذان ، ثنــــا عبــــد العزيــــز بــــن أيب ســــلمة « 
ّصـلى اهللا عليـه  ـ كنا يف زمن النيب: املاجشون عن عبيد اهللا ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 

ّصـلى اهللا  ـ ّ ، مث عمـر ، مث عثمـان ، مث نـرتك أصـحاب النـيبال نعـدل بـأيب بكـر أحـدا ـ ّوسـلم
  .ال نفاضل بينهم ـ ّعليه وسلم

__________________  
 / 2 ، البـــدر الطـــالع 319 / 6 ، شـــذرات الـــذهب 350 / 4الـــدرر الكامنـــة : وتوجـــد ترمجـــة التفتـــازاين يف ) 1(

  . ، وغريها305 ـ 303



 203 ...................................................................... وفقهه الغدير حديث حول

  .)1( » تابعه عبد اهللا بن صاحل بن عبد العزيز

  الحافظ ابن عبد البر وهذا الحديث 
ّوقد تكلم احلافظ ابن عبد الرب القرطيب على هذا احلـديث وغلطـه وأبطلـه وذلـك حيـث  ّ

بــن حيــىي ، ] وعبــد الــرمحن [ وأخربنــا حممــد بــن زكريــا وحيــىي بــن عبــد الــرمحن « : قــال مــا نــصه 
: نا مروان بن عبد امللـك ، قـال حدثنا أمحد بن سعيد بن حزم ، ثنا أمحد بن خالد ، ث: قالوا 

أبــو بكــر وعمــر : مــن قــال : مسعــت حيــىي بــن معــني يقــول : مسعــت هــارون بــن إســحاق يقــول 
سـابقته وفـضله فهـو صـاحب سـنة ، ومـن قـال ] ّكرم اهللا وجهه [ وعثمان وعلي وعرف لعلي 

  .أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعرف لعثمان سابقته فهو صاحب سنة: 
ـــذين يقولـــون فـــذكرت لـــه هـــؤالء  ّأبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان ويـــسكتون فـــتكلم فـــيهم : ال

  .أبو بكر وعمر وعلي وعثمان: بكالم غليظ ، وكان حيىي بن معني يقول 
ّصـلى اهللا  ـ ّكنا نقول علـى عهـد رسـول اهللا: من قال حبديث ابن عمر : قال أبو بكر 

ل وهـو الـذي أنكـر ابـن يعـين فـال نفاضـ ـ أبـو بكـر مث عمـر مث عثمـان مث نـسكت ـ ّعليـه وسـلم
ّمعني وتكلـم فيـه بكـالم غلـيظ ، ألن القائـل بـذلك قـد قـال خبـالف مـا أمجـع عليـه أهـل الـسنة 

ا أفــضل النــاس بعــد عثمــان: مــن الــسلف واخللــف مــن أهــل الفقــه واألثــر  وهــذا ممــا مل . ّــأن علي
ضيل علـي ّخيتلفوا فيه ، وإمنا اختلفـوا يف تفـضيل علـي وعثمـان ، واختلـف الـسلف أيـضا يف تفـ

  .وأيب بكر
ّدليل على أن حديث ابن عمر وهم وغلط ، وأنـه ال  ـ الذي وصفنا ـ ويف إمجاع اجلميع

يصح معناه وإن كان إسناده صحيحا ، ويلزم من قال به أن يقول حبـديث جـابر وحـديث أيب 
ّكنـا نبيـع أمهـات األوالد علـى عهـد رسـول اهللا: سـعيد  ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّ ون وهـم يقولـ ـ ّ

  .)2(» بذلك ، فقد ناقضوا ، وباهللا التوفيق 
__________________  

  .18 / 5صحيح البخاري ) 1(
  .1117 ـ 1115 / 3االستيعاب ) 2(
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  ترجمة الحافظ ابن عبد البر
  :ّوقد ترجم احلافظ الذهيب احلافظ ابن عبد الرب ترمجة ضافية نلخصها يف ما يلي 

 حـافظ املغـرب ، شـيخ اإلسـالم ، أبـو عمـرو يوسـف ّابن عبد الرب ، االمام العالمـة ،« 
بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري األندلــسي القــرطيب املــالكي ، صــاحب 

يف : وقيـــل : مولـــده يف ســـنة مثـــانني وســـتني وثالمثائـــة يف شـــهر ربيـــع األول . التـــصانيف الفائقـــة
درك الكبــار وطــال عمــره وتكــاثر عليــه طلــب العلــم بعــد التــسعني والثالمثائــة وأ. مجــادى األوىل

ّالطلبة ، ومجع وصنف ووثق وضعف وسـارت بتـصانيفه الركبـان وخـضع لعلمـه علمـاء الزمـان ،  ّ
ّوفاته السماع من أبيه االمام أيب حممد ، وكان تفقه على التحسني ومسع مـن أمحـد بـن مطـرف 

  .ّوأيب عمرو بن حزم املؤرخ
أيب حممـد عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد املـؤمن ، وصاحب الرتمجة ، أبو عمرو ، مسع من 

ّواملعمــر حممــد بــن عبــد امللــك بــن صــفوان ، وأيب القاســم عبــد الــوارث بــن ســفيان ، وســعيد بــن 
نــصر مــوىل الناصــر لــدين وأيب عمــر أمحــد بــن حممــد بــن احلــسور وخلــف بــن القاســم بــن ســهل 

عبـد اهللا بـن خالـد املـوهراين ، احلافظ واحلسني بن يعقوب البجاريت ، وقرأ على عبد الرمحن بن 
وأيب عمر الطلمنكي واحلافظ أيب الوليد ابن الفرضي ، ومسع من حيىي بن عبد الرمحن ابن وجـه 
ّاجلنة وحممد بن رشيق املكتب وأيب املطرف عبد الرمحن بن مـروان القنـازعي وأمحـد بـن فـتح بـن  ّ

عبـد املكـودي ،  عمـر أمحـد بـنالرسان وأيب عمـر أمحـد بـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن البـاجي وأيب 
  .وطائفة سواهم

أبو عمرو فقيه حافظ مكثر عامل بالقراءات وباخلالف وبعلوم احلـديث : قال احلميدي 
  .والرجال ، قدمي السماع ، مييل يف الفقه إىل أقوال الشافعي

  مل يكن أحد ببلدنا يف احلديث مثل قاسم بن حممد: ّوقال أبو علي الغساين 
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ّومل يكن ابن عبد الرب بدوما وال متخلفـا عنهمـا :  احلباب ، مث قال أبو علي وأمحد بن خالد
، وكان من النمر بن قاسط ، طلب وتقدم ولزم أبا عمر أمحد بن عبد امللـك الفقيـه ، ولـزم أبـا 
ّالوليد بن الفرضي ودأب يف طلب احلديث وافتنت به وبرع براعة فاق ا مـن تقدمـه مـن رجـال 

 مع تقدمه يف علم األثر وبصره بالفقه واملعاين له بسطة كبرية يف علم النـسب األندلس ، وكان
  .واألخبار ، جال عن وطنه فكان يف الغرب مدة مث حتول إىل شرق األندلس

كان إماما دينا ثقة متقنا عالمة متبحرا ، صاحب سنة واتباع ، وكان أوال أثريـا : قلت 
ّظاهريــا فيمــا قيــل ، مث حتــول مالكيــا مــع  ّميــل بــني إىل فقــه الــشافعي يف مــسائل ، وال ينكــر لــه ّ

ّذلــك ، فإنــه ممــن بلــغ رتبــة األئمــة اتهــدين ، ومــن نظــر يف مــصنفاته بــان لــه منزلتــه مــن ســعة  ّ
  .العلم وقوة الفهم وسيالن الذهن

ابن عبد الرب إمام عـصره ، واحـد دهـره ، قـال أبـو علـي : قال أبو القاسم ابن بشكوال 
مل يكـن باألنـدلس مثـل أيب عمـرو ابـن عبـد الـرب :  أبـا الوليـد البـاجي يقـول مسعت: ابن سكرة 

  .يف احلديث ، وهو أحفظ أهل املغرب
ّمات أبو عمر ليلة اجلمعـة سـلخ ربيـع اآلخـر سـنة ثـالث وسـتني وأربعمائـة ، واسـتكمل 

  .;مخسا وتسعني سنة ومخسة أيام ، 
» املـشرق أبـو بكـر اخلطيـب كان حافظ املغرب يف زمانـه ، وفيهـا مـات حـافظ : قلت 

)1(.  

  الحديث العاشر
  أخرجه البخاري ومسلم ، قال . هو حديث شريك يف قصة األسراءو

__________________  
 وفيـــات 89 / 3 ، مـــرآة اجلنــان 104 / 12تــاريخ ابـــن كثــري : وتوجـــد ترمجتــه أيـــضا يف . ســري أعـــالم النــبالء) 1(

ـــان  ـــذكرة احلفـــــاظ  ، 314 / 3 ، شـــــذرات الـــــذهب 458 / 2األعيــ ـــسبكي 306 / 3تــ  ، 8 / 4 ، طبقـــــات الــ
  .342 / 8 املنتظم 77 / 5النجوم الزاهرة 
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حــدثين ســليمان ، عــن شــريك بــن عبــد : حــدثنا عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا ، قــال « : البخــاري 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ليلـة أسـري برسـول اهللا :مسعت أنس بن مالـك يقـول : اهللا ، أنه قال   ـ ّ

أنــه جــاءه ثالثــة نفــر قبــل أن يــوحى إليــه وهــو نــائم يف املــسجد احلــرام ، : د الكعبــة مــن مــسج
خـــذوا خــــريهم ، : هـــو خــــريهم ، فقـــال آخـــرهم :  فقـــال أوســـطهم ؟ّأيهـــم هــــو: فقـــال أوهلـــم 

 ـ فكانت تلك الليلـة ، فلـم يـرهم حـىت أتـوه ليلـة أخـرى فيمـا يـرى قلبـه وتنـام عينـه وال ينـام قلبـه
ّفلم يكلموه حـىت احتملـوه فوضـعوه عنـد بئـر زمـزم  ـ  أعينهم وال تنام قلوموكذلك األنبياء تنام

ّ، فتواله منهم جربئيل فشق جربئيل ما بني حنـره إىل لبتـه حـىت فـرغ مـن صـدره وجوفـه ، فغـسله  ّ
من ماء زمزم بيده حىت أنقى جوفه ، مث أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب حمـشوا إميانـا 

مث أطبقــه مث عــرج بــه إىل الــسماء  ـ يعــين عــروق حلقــه ـ ولغاديــدهوحكمــة ، فحــشا بــه صــدره 
ومـن : جربئيـل ، قـالوا :  فقـال ؟مـن هـذا: ّالدنيا ، فضرب بابا من أبواـا فنـاداه أهـل الـسماء 

  .)1(» .  ..فمرحبا به: نعم ، قالوا :  قال ؟وقد بعث: معي حممد ، قالوا :  قال ؟معك
  :وأخرجه مسلم حيث قال 

وهــو  ـ أخربنـا ســليمان: ارون بـن ســعيد االيلـي ، حـدثنا ابــن وهـب ، قـال حـدثنا هـ« 
مسعـت أنـس بـن مالـك حيـدثنا عـن : حـدثين شـريك بـن عبـد اهللا بـن أيب منـر ، قـال  ـ ابـن بـالل

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ليلـة أسـري برسـول اهللا مـن مـسجد الكعبـة ، أنـه جـاءه ثالثـة نفـر قبـل  ـ ّ
  .)2(» .  ..أن يوحى إليه

  ّار األئمة وهذا الحديث كب
وقد طعن يف هذا احلديث مجاعة من أئمة التحقيـق مـن أهـل الـسنة ، فقـد قـال احلـافظ 

  :أبو زكريا النووي يف شرح حديث مسلم 
__________________  

  .183 ـ 182 / 9صحيح البخاري ) 1(
  .102 / 1صحيح مسلم ) 2(
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ّيـه ، فـإن االسـراء أقـل مـا قيـل فيـه وهو غلط مل يوافـق عل ـ وذلك قبل أن يوحى إليه ـ «
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ أنه كان بعد مبعثه كـان ليلـة سـبع : وقـال احلـريب . خبمـسة عـشر شـهرا ـ ّ

ّصـلى  ـ كـان ذلـك بعـد مبعثـه: وقـال الزهـري . وعشرين من شهر ربيع اآلخر قبل اهلجرة بـسنة
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ أسـري بـه: وقـال ابـن إسـحاق . خبمـس سـنني ـ ّاهللا عليـه وسـلم وقـد  ـ ّ

  .فشا اإلسالم مبكة والقبائل
رضــي اهللا  ـ وأشــبه هــذه األقــوال قــول الزهــري وابــن إســحاق ، إذ مل خيتلفــوا أن خدجيــة

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّصـلت معـه ـ عنهـا أـا ] يف [ بعـد فـرض الـصالة عليـه ، وال خـالف  ـ ّ
  .خبمس: قيل بثالث سنني ، و: توفيت قبل اهلجرة مبدة قيل 

أن العلمــاء جممعــون علــى أن فــرض الــصالة كــان ليلــة االســراء ، فكيــف يكــون : ومنهــا 
  ؟هذا قبل أن يوحى إليه

وهــو نــائم ، ويف الروايــة األخــرى ، بينــا أنــا عنــد البيــت بــني : وأمــا قولــه يف روايــة شــريك 
 فيــه إذ قــد يكــون نــوم ، وال حجــة] رؤيــا [ ّالنــائم واليقظــان ، فقــد حيــتج بــه مــن جيعلهــا رؤيــة 

ذلــك حالــة أول وصــول امللـــك إليــه ، ولــيس يف احلـــديث مــا يــدل علـــى كونــه نائمــا يف القـــصة 
  .ّكلها

ّوهـذا الـذي قالـه يف روايـة شـريك وان أهـل العلـم أنكروهـا قـد  ـ ; ـ هذا كالم القاضـي
  .قاله غريه

] مـــــن [ وقــــد ذكــــر البخــــاري روايــــة شــــريك هــــذه عــــن أنــــس ، يف كتــــاب التوحيــــد يف 
يف كتابـــه اجلمـــع بـــني  ـ ; ـ ّيحه وأتـــى باحلـــديث مطـــوال ، قـــال احلـــافظ عبـــد احلـــقصـــح

هذا احلديث ذا اللفظ مـن روايـة شـريك ابـن أيب منـر عـن : الصحيحني بعد ذكره هذه الرواية 
  .أنس ، وقد زاد فيه زيادة جمهولة وأتى فيه بألفاظ غري معروفة

ّنــني واألئمــة املــشهورين كــابن شــهاب ّوقــد روى حــديث اإلســراء مجاعــة مــن احلفــاظ املتق
فلم يأت أحد منهم مبا أتـى بـه شـريك ، وشـريك : قال  ـ يعين عن أنس ـ وثابت البناين وقتادة

  واألحاديث اليت: قال . ليس باحلافظ عند أهل احلديث
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ّتقدمت قبل هذا هي املعول عليها   .)1( » ;هذا كالم احلافظ عبد احلق ، . ّ

  ترجمة الحافظ النووي 
«  بــ ووصـفه) رسـالة أصـول احلـديث ( على احلـافظ النـووي يف ) الدهلوي ( وقد أنثى 

  . ..ّوذكر بأنه والبغوي واخلطايب علماء معول على كالمهم وحتقيقهم» اإلمام 
والــشيخ حمــي الــدين النــواوي ، شــيخ اإلســالم أبــو « : وتــرجم لــه احلــافظ الــذهيب قــائال 
الشافعي ، ولـد سـنة إحـدى وثالثـني وسـتمائة ، وقـدم زكريا حيىي بن شرف بن مري بن حسن 

دمــشق ليــشتغل ، فنــزل بالرواحيــة وحفــظ التنبيــه يف ســنة مخــس ، وحــج مــع أبيــه ســنة إحــدى 
ومخـــسني ، ولـــزم االشـــتغال لـــيال وـــارا حنـــو عـــشر ســـنني حـــىت فـــاق األقـــران وتقـــدم علـــى مجيـــع 

  . ..الطلبة ، وحاز قصب السبق يف العلم والعمل
ّره يف العلم وسعة معرفته باحلديث والفقه واللغـة وغـري ذلـك ممـا سـارت بـه ّوكان مع تبح

.  ..الركبان رأسا يف الزهد ، قدوة يف الورع ، عدمي املثـل يف األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر
 «)2(.  

ّهــو حمــرر املــذهب ومهذبــه ومنقحــه « : وقــال مجــال الــدين األســنوي برتمجتــه يف طبقاتــه  ّ
ه وقـــدره ، صــــاحب التـــصانيف املــــشهورة ّومرتبـــه ، ســـار ّـــ يف اآلفــــاق ذكـــره وعـــال يف العــــامل حمل
  .)3(» .  ..املباركة النافعة

ويف الــسنة املــذكورة تــويف الفقيــه االمــام شــيخ «  : 676وقــال اليــافعي يف حــوادث ســنة 
ّرر ّاإلســــالم مفــــيت األنــــام ، احملــــدث املــــتقن ، املــــدقق النجيــــب احلــــرب املفيــــد ، املقــــرئ املعيــــد حمــــ

  ّاملذهب ، الفاضل الويل الكبري الشهري ، ذو احملاسن العديدة والسرية
__________________  

  .66 ـ 65 / 2املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ) 1(
  .676العرب يف خرب من غرب ، حوادث سنة ) 2(
  .476 / 2طبقات الشافعية ) 3(
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قــران وســارت مبحاســنه الركبــان ، واشــتهرت احلميــدة والتــصانيف املفيــدة ، الــذي فــاق مجيــع األ
فـــضائله يف ســـائر البلـــدان ، وشـــوهدت منـــه الكرامـــات ، وارتقـــى يف عـــالء املقامـــات ، ناصـــر 
ّالسنة ومعتمد الفتوى ، الشيخ حمي الدين النووي حيىي بن شرف ابن مري بن حسن الـشافعي 

ف  للغــــات ، وشــــرح صــــحيح الروضــــة ، واملنهــــاج ، واملناســــكني ، وــــذيب األمســــاء وا: ّــــ، مؤل
ّمــــسلم ، وشــــرح املهــــذب ، وكتــــاب التبيــــان ، وكتــــاب اإلرشــــاد ، وكتــــاب التيــــسري والتقريــــب ،  ّ
وكتــــاب ريــــاض الــــصاحلني ، وكتــــاب األذكــــار ، وكتــــاب األربعــــني ، وكتــــاب طبقــــات الفقهــــاء 

  . ..الشافعية
النــووي ّوكــان الــشيخ حمــي الــدين : روى عنــه مجاعــة مــن أئمــة الفقهــاء واحلفــاظ ، قــالوا 

  . ..ّمتبحرا يف العلم ، متسعا يف معرفة احلديث والفقه واللغة وغري ذلك
  .)1(» .  ..ورأيت البن العطار جزء يف مناقبه ، ذكر فيه أشياء عزيزة: قلت 

«  بــ وترجم له أبو بكر ابـن قاضـي شـهبة األسـدي يف طبقاتـه ترمجـة ضـافية وصـفه فيهـا
كــان حمققــا يف علمــه وفنونـــه « : وقـــال » خ اإلســالم الفقيــه احلــافظ الزاهــد أحـــد األعــالم شــي

ّصلى اهللا عليه وسـلم ـ مدققا يف عمله وشئونه ، حافظا حلديث رسول اهللا عارفـا بأنواعـه مـن  ـ ّ
صحيحه وسـقيمه وغريـب ألفاظـه واسـتنباط فقهـه ، حافظـا للمـذهب وقواعـده وأصـوله وأقـوال 

  .)2(» .  ..ّالصحابة والتابعني واختالف العلماء
 وفيها تويف شيخ اإلسـالم « 676وذكره مجال الدين ابن تغري بردي يف حوادث سنة 

وفــضله وعلمــه : قلــت  . ..النــووي الفقيــه الــشافعي الزاهــد ، صــاحب املــصنفات املــشهورة. ..
وزهده أشهر من أن يذكر ، وقد ذكرنا مـن أمـره نبـذة كبـرية يف تارخينـا املنهـل الـصايف واملـستوىف 

  .)3(» و كتاب تراجم حيسن االطناب فيه بعد الوايف إذ ه
__________________  

  .676مرآة اجلنان ، حوادث ) 1(
  .9 / 3طبقات الشافعية ) 2(
  .676النجوم الزاهرة يف حماسن مصر والقاهرة ، حوادث سنة ) 3(
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  االمام الكرماني وهذا الحديث 
  :وقال االمام حممد بن يوسف الكرماين بشرح احلديث 

أنــه قــال : جــاء يف روايــة شــريك أوهــام أنكرهــا العلمــاء ، مــن مجلتهــا : ووي قــال النــ« 
العلمـاء أمجعـوا علـى أن فـرض الـصالة : وأيـضا . ذلك قبل أن يـوحى وهـو غلـط مل يوافـق عليـه

  ؟كان ليلة االسراء فكيف يكون قبل الوحي
نــه صــريح يف أ . نعــم؟أبعــث: ّوقــول جربئيــل يف جــواب بــواب الــسماء ، إذ قــال : أقـول 
  .)1(» كان بعده 

  ترجمة الكرماني 
حممد بن يوسـف بـن علـي « : وترجم احلافظ السيوطي للكرماين شارح البخاري بقوله 

ّبن سعيد الكرماين مث البغدادي ، الشيخ مشس الدين صاحب شرح البخـاري ، االمـام العالمـة 
ولـــد يـــوم اخلمـــيس : لك يف الفقـــه والتفـــسري واألصـــلني واملعـــاين والعربيـــة قـــال ابنـــه يف ذيـــل املـــسا

ســادس عــشر مجـــادى اآلخــرة ســـنة ســبع عـــشرة وســبعمائة ، وقـــرأ علــى والـــده ــاء الـــدين ، مث 
انتقــل إىل كرمــان وأخــذ عــن العــضد وغــريه ، ومهــر وفــاق أقرانــه وفــضل غالــب أهــل زمانــه ، مث 
دخل دمشق ومصر وقرأ ا البخاري على ناصر الدين الفارقي ، ومسع من مجاعة وحج ورجع 
ـــام اخللـــق ، فيـــه بـــشاشة وتواضـــع للفقـــراء وأهـــل العلـــم ، غـــري  إىل بغـــداد واســـتوطنها ، وكـــان ت
ـــــيهم ، تـــــأيت إليـــــه الـــــسالطني يف بيتـــــه ويـــــسألونه الـــــدعاء  ـــــدنيا وال يلتفـــــت إل ّمكـــــرتث بأهـــــل ال
والنــصيحة ، ولــه مــن التــصانيف شــرح البخــاري ، شــرح املواقــف ، شــرح خمتــصر ابــن احلاجــب 

 ، شـــرح الغياثيـــة يف املعـــاين والبيـــان ، شـــرح اجلـــواهر أمنـــوذج الكـــشاف ، مســـاه الـــسبعة الـــسيارة
  ـوصل فيها إىل سورة يوسف  ـ حاشية على تفسري البيضاوي
__________________  

  .204 / 25الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري ) 1(
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  .رسالة يف مسألة الكحل
انني وســبعمائة ، بطريــق مــات بكــرة يــوم اخلمــيس ســادس عــشر احملــرم ، ســنة ســت ومثــ

  .)1(» ّاحلج ، فنقل إىل بغداد ودفن بقرب أعده لنفسه بقرب الشيخ أيب إسحاق الشريازي 
  .)2(وترجم له احلافظ ابن حجر العسقالين وأثىن عليه 

مفتـــاح كنـــز ( الـــذي انتحلـــه مـــن ) بـــستان احملـــدثني ( يف كتـــاب ) الـــدهلوي ( وكـــذلك 
  .)3() سموع دراية اموع من درر الد امل

  العالمة ابن القيم وهذا الحديث 
  :وقال العالمة الشهري ابن قيم اجلوزية حول احلديث املذكور ، بعد كالم له 

ّوقد غلط احلفاظ شريكا يف ألفاظ مـن حـديث اإلسـراء ، ومـسلم أورد املـسند منـه ، «  ّ
ّفقدم وأخر وزاد ونقص ومل يسرد احلديث وأجاد ، : مث قال  ّ; « )4(.  

  لحديث الحادي عشرا
حــدثنا نعــيم بــن محــاد ، نــا هــشيم ، عــن حــصني عــن « : وهــو مــا رواه البخــاري بقولــه 

رأيـــت يف اجلاهليـــة قـــردة اجتمـــع عليهـــا قـــردة قـــد زنـــت ، فرمجوهـــا : عمـــرو بـــن ميمـــون ، قـــال 
  .)5(» فرمجتها معهم 

__________________  
  .279 / 1بغية الوعاة ) 1(
  .182 / 2 : 786حوادث  ـ إنباء الغمر) 2(
  .292 / 2وتوجد ترمجته أيضا يف البدر الطالع للشوكاين ) 3(
  .49 / 2زاد املعاد ) 4(
  .56 / 5صحيح البخاري ) 5(
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  الحافظان الحميدي وابن عبد البر وهذا الحديث 
« : وهذا احلديث قد استنكره ابن عبد الرب ، وقال احلافظ أبـو عبـد اهللا احلميـدي بأنـه 

 هـــذا .»ّبخـــاري أصـــال ، فلعلـــه مـــن األحاديـــث املقحمـــة يف كتـــاب البخـــاري لـــيس يف نـــسخ ال
  :ذكر ذلك احلافظ ابن حجر حيث قال . كالمهما حول هذا احلديث

فيهـا إضـافة الزنـا إىل : وقد اسـتنكر ابـن عبـد الـرب قـصة عمـرو بـن ميمـون هـذه وقـال « 
ّغري مكلف وإقامة احلد على البهائم ، وهذا منكر عند أهـل العلـم فـإن كانـت الطريـق  :قـال . ّ
ّصحيحة ، فلعل هؤالء كانوا من اجلن ، ألـم مـن مجلـة املكلفـني ّ ّوإمنا قـال ذلـك ألنـه تكلـم . ّ ّ ّـ

  .على الطريق اليت أخرجها االمساعيلي فحسب
بأنــه ال يلــزم مــن كــون صــورة الواقعــة صــورة الزنــا والــرجم أن يكــون ذلــك زنــاء : وأجيــب 

 ذلــك عليــه لــشبهه بــه ، فــال يــستلزم ذلــك إيقــاع التكليــف علــى ّحقيقــة وال حــدا ، وامنــا أطلــق
  .احليوان

يف بعـض ] وقـع [ وأغرب احلميدي يف اجلمع بني الصحيحني ، فزعم أن هذا احلديث 
ولـــيس يف نـــسخ البخـــاري : نـــسخ البخـــاري وأن أبـــا مـــسعود وحـــده ذكـــره يف األطـــراف ، قـــال 

  .اريّأصال ، فلعله من األحاديث املقحمة يف كتاب البخ
وما قاله مردود وأما جتويزه أن يزاد يف صحيح البخاري ما ليس منه فهذا ينـايف مـا عليـه 
العلمـــاء ، مـــن احلكـــم بتـــصحيح مجيـــع مـــا أورده البخـــاري يف كتابـــه ، ومـــن اتفـــاقهم علـــى أنـــه 
ل فاســـد ، يتطــرق منـــه عـــدم الوثــوق جبميـــع مـــا يف  ّمقطــوع بنـــسبته اليــه ، وهـــذا الـــذي قالــه ختي ّـــ

ألنــه إذا جـاز يف واحــد بعينــه ، جـاز يف كــل فــرد فـرد ، فــال يبقــى ألحـد الوثــوق مبــا الـصحيح ، 
  .)1(» .  ..يف الكتاب املذكور

__________________  
  .127 / 7فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ) 1(
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  ثالثة أحاديث في البخاري 
تـــاب وأخـــرج البخـــاري ثالثـــة أحاديـــث عـــن عطـــاء ، عـــن ابـــن عبـــاس اثنـــان منهـــا يف ك

  :ّالطالق واآلخر يف كتاب التفسري ، فأما ما أخرجه يف كتاب الطالق فهذا نصه 
وقــال عطــاء عــن ابــن . حــدثنا إبــراهيم بــن موســى ، أخربنــا هــشام ، عــن ابــن جــريج« 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ كان املشركون على منـزلتني مـن النـيب: عباس  واملـؤمنني كـانوا مـشركي  ـ ّ
لونـــــه ، ومــــشركي أهـــــل عهــــد ال يقـــــاتلهم وال يقاتلونــــه ، وكـــــان إذا أهــــل حـــــرب يقــــاتلهم ويقات

هاجرت امرأة من أهل احلـرب مل ختطـب حـىت حتـيض وتطهـر ، فـإذا طهـرت حـل هلـا النكـاح ، 
ّفـإن هــاجر زوجهــا قبـل أن تــنكح ردت اليــه ، وإن هـاجر عبــد مــنهم أو أمـة فهمــا حــران وهلمــا  ّ

 جماهد ، وإن هاجر عبد أو أمه للمـشركني مث ذكر من أهل العهد مثل حديث. ما للمهاجرين
ّأهل العهد مل يردوا وردت أمثام ّ.  

ّكانت قريبة بنت أيب أمية عند عمـر بـن اخلطاب فطلقهـا : وقال عطاء عن ابن عباس  ّـ
وكانـــت أم احلكـــم ابنـــة أيب ســـفيان حتـــت عيـــاض بـــن غـــنم . ّ، فتزوجهـــا معاويـــة بـــن أيب ســـفيان
ّالفهري فطلقها فتزوجها عبد اهللا   .)1(»  بن عثمان الثقفي ّ

  :وأما حديثه يف كتاب التفسري ، فهذا نصه 
وقــال عطــاء عــن ابــن . حــدثنا إبــراهيم بــن موســى ، أخربنــا هــشام ، عــن ابــن جــريج« 

كانــــت ] ف [ ّصـــارت األوثـــان الـــيت كانـــت يف قــــوم نـــوح يف العـــرب بعـــد ، أمـــا ود : عبـــاس 
مـا يغـوث فكانـت ملـراد ، مث لبـين غطيـف لكلب بدومة اجلنـدل ، وأمـا سـواع كانـت هلـذيل ، وأ

بــاجلوف عنــد ســبا ، وأمــا يعــوق فكانــت هلمــدان وأمــا نــسر فكانــت حلمــري آلل ذي الكــالع ، 
  أمساء رجال صاحلني من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى
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ّنوا جيلــسون أنــصابا ، ومسوهــا بأمســائهم ، الــشيطان إىل قــومهم أن انــصبوا إىل جمالــسهم الــيت كــا
  .)1(» ففعلوا فلم تعبد ، حىت إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت 

  ّكبار األئمة وهذه األحاديث 
وهـــذا األحاديـــث الثالثـــة ، أخرجهـــا البخـــاري مـــن حـــديث عطـــاء عـــن ابـــن عبـــاس يف 

دحون يف روايـة عطــاء يف ّالتفـسري ، مـع العلــم بـأن أكــابر األسـاطني واألئمــة مـن أهــل الـسنة يقــ
  .التفسري ، ويسقطوا عن درجة االعتبار مطلقا

يـذكر كلمـات  ـ ّوهـو الـذي طاملـا سـاعد البخـاري وذب عـن كتابـه ـ واحلـافظ ابـن حجـر
ال : القـدح ، ويعــرتف بـأن هــذا املقـام مــن املواضـع العقيمــة عـن اجلــواب الـسديد ، ويقــول بأنــه 

أن البخـاري قـد أخطـأ يف إخـراج أحاديـث عطـاء هـذه يف : ّبد للجـواد مـن كبـوة ، ومعـىن هـذا 
  .كتابه

  :وهذا نص كالم احلافظ ابن حجر يف هذا املوضوع 
ثنـا إبــراهيم : البخــاري : قـال أبــو علـي الغــساين ، قـال  ـ احلـديث احلـادي والثمــانون« 

: عطـاء عـن ابـن عبـاس  ـ ، عـن ابـن جـريج قـال قـال ـ هو ابـن يوسـف ـ بن موسى ، ثنا هشام
ّصلى اهللا عليه وسـلم ـ كان املشركون على منزلتني من النيب وفيـه قـصة تطليـق عمـر . احلـديث ـ ّ

  .بن اخلطاب قريبة بنت أيب أمية وغري ذلك
يعـين ـذا االسـناد  ـ ثبـت هـذا احلـديث والـذي قبلـه: ّتعقبه أبو مسعود الدمشقي فقال 

 تفسري ابن جريج عن عطـاء اخلراسـاين عـن ابـن عبـاس ، يف ـ ّسوى احلديث املتقدم يف التفسري
وابــن جــريج مل يــسمع التفــسري مــن عطــاء اخلراســاين وإمنــا أخــذ الكتــاب مــن ابنــه عثمــان ونظــر 

  .فيه
فقـد روينـاه عـن صـاحل  ـ ; ـ مـن أيب مـسعود] بـديع [ وهذا تنبيه بليغ : قال أبو علي 

  مسعت هشام: ل ابن املديين ، قا] علي [ بن أمحد بن حنبل ، عن 
__________________  
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عـن التفـسري مـن  ـ يعـين ابـن أيب ربـاح ـ سـألت عطـاء: قـال يل ابـن جـريج : بـن يوسـف يقـول 
عطـاء عــن : فكـان بعــد إذا قـال : اعفــين مـن هـذا ، قــال هـشام : البقـرة وآل عمـران ، مث قـال 

] كتبنـا [ يعـين حـسبنا  ـ فكتبنـا مـا كتبنـا مث مللنـا: م اخلراساين ، قـال هـشا: ابن عباس ، قال 
  . ـأنه عطاء اخلراساين

ّـوإمنا كتبـت هـذه القـصة ، ألن حممـد بـن ثـور كـان جيعلهـا عطـاء : قال علي بن املديين 
ّعـن ابـن عبـاس ، فظـن الــذين محلوهـا عنـه ، أنـه عطـاء بــن أيب ربـاح قـال علـي  ّ وسـألت حيــىي  :ّ

إنـه يقـول : لـه : ضـعيف ، فقلـت : ح عن عطاء اخلراسـاين فقـال ّالقطان عن حديث ابن جري
  .ّال شيء ، كله ضعيف ، إمنا هو كتاب دفعه اليه: أخربنا ، قال : 

لكــن  .أخربنــا: ففيــه نــوع اتــصال ، ولــذلك اســتجاز ابــن جــريح أن يقــول فيــه : قلــت 
ّالبخاري ما أخرجه إال على أنه من رواية عطاء بن أيب رباح ، وأما اخل ّ راساين فليس من شـرطه ّ

  .ّ، ألنه مل يسمع عن ابن عباس
ّهذا ليس بقاطع يف أن عطاء املذكور هو اخلراسـاين فـإن ثبومـا : لكن لقائل أن يقول  ّ

يف تفسريه ال مينع أن يكونا عند عطاء بن أيب رباح أيضا ، فيحتمل أن يكـون هـذان احلـديثان 
  .، واهللا أعلمعند عطاء بن أيب رباح وعطاء اخلراساين مجيعا 

ّفهذا جواب إقناعي ، وهـذا عنـدي مـن املواضـع العقيمـة عـن اجلـواب الـسديد ، وال بـد  ّ
وما ذكره أبـو مـسعود مـن التعقـب قـد سـبقه إليـه االمسـاعيلي . للجواد من كبوة ، واهللا املستعان

 وحكـاه عـن علـي بـن املـديين ،: ، ذكر ذلـك احلميـدي يف اجلمـع ، عـن الربقـاين ، عنـه ، قـال 
ّيشري إىل القصة اليت ساقها الغساين ، واهللا املوفق  ّ «)1(.  

  :أقول 
والعجب من احلافظ ابن حجـر ، فانـه أورد هـذا اجلـواب اإلقنـاعي يف شـرح احلـديث يف 

  من املواضع العقيمة عن« ّكتاب التفسري ، ومل يقل هناك بأن هذا عنده 
__________________  
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عــن ابــن جـــريج : قولــه « : ّوهـــذا نــص كالمــه » ّاجلــواب الــسديد ، وال بــد للجــواد مــن كبــوة 
ّكــذا فيــه وهــو معطــوف علــى كــالم حمــذوف ، وقــد بينــه الفــاكهي مــن وجــه آخــر . وقــال عطــاء

ً ودا وال سـواعا(] : تعـاىل [ عن ابن جريج ، قـال يف قولـه  ُ َ َ..  .( وثـان كـان أ:  اآليـة ، قـال
  .كان ابن عباس إىل آخره: ، وقال عطاء ] م [ قوم نوح يعبدوا 

ّهــذا منقطــع ألن عطــاء املــذكور هــو اخلراســاين ومل يلــق : عــن ابــن عبــاس ، قيــل : قولــه 
أخـربين : ابن عبـاس ، فقـد أخـرج عبـد الـرزاق هـذا احلـديث يف تفـسريه عـن ابـن جـريج ، فقـال 

  .عطاء اخلراساين ، عن ابن عباس
ثبــت هــذا احلــديث يف تفــسري ابــن جــريج ، عــن عطــاء اخلراســاين ، : وقــال أبــو مــسعود 

عن ابن عباس ، وابن جريج مل يسمع التفسري من عطاء اخلراساين وإمنا أخذه مـن ابنـه عثمـان 
  .بن عطاء ، فنظر فيه

ســألت حيــىي : وذكــر صــاحل بــن أمحــد بــن حنبــل يف اخللــل عــن علــي بــن املــديين ، قــال 
: ّـإنه يقـول : ضـعيف فقلـت لـه : ن حديث ابن جريج عن عطاء اخلراسـاين ، فقـال ّالقطان ع

وكـان ابـن جـريح يـستجيز إطـالق . انتهـى. ّـال شيء ، إمنا هـو كتـاب دفعـه اليـه: أخربنا ، قال 
  .أخربنا يف املناولة واملكاتبة
ج تفـسري ابـن جـري] عـن [ أخربت عن علي بـن املـديين أنـه ذكـر يف : وقال االمساعيلي 

ّعــن عطــاء اخلراسـاين ، عــن ابــن عبــاس ، فطــال علــى الــوراق أن : كالمـا معنــاه أنــه كــان يقــول  ّ
. انتهـى. يكتب اخلراساين يف كل حديث ، فرتكه ، فرواه من روى على أنه عطاء بن أيب ربـاح

ّوأشار ذا إىل القصة الـيت ذكرهـا صـاحل بـن أمحـد عـن علـي بـن املـديين ، ونبـه عليهـا أبـو علـي 
قـــال يل ابـــن : اين يف تقييـــد املهمـــل ، قـــال ابـــن املـــديين مسعـــت هـــشام بـــن يوســـف يقـــول ّالغـــس

: ] قال [ ّسألت عطاء عن التفسري من البقرة وآل عمران ، مث قال اعفين من هذا ، : جريج 
: فكان بعـد إذا قـال عطـاء عـن ابـن عبـاس ، قـال عطـاء اخلراسـاين ، قـال هـشام : قال هشام 

ّقـال ابـن املـديين وإمنـا بينـت هـذا ألن  ـ اخلراسـاين] كتبنـا [ ّعـين حـسبنا أنـه ي ـ ّفكتبنـا مث مللنـا ّ ّ
  ّعن ابن جريج ، عن عطاء عن ابن عباس فيظن ـ يعين يف روايته ـ حممد بن ثور كان جيعلها
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  .ّأنه عطاء بن أيب رياح
وقد أخرج الفاكهي احلديث املذكور ، من طريق حممد بـن ثـور ، عـن ابـن جـريج ، عـن 

: ّوأخرجــــه عبــــد الــــرزاق كمــــا تقــــدم فقــــال . اخلراســــاين: اء ، عــــن ابــــن عبــــاس ، ومل يقــــل عطــــ
  .اخلراساين

وهـــذا ممـــا اســـتعظم علـــى البخـــاري أن خيفـــى عليـــه ، لكـــن الـــذي قـــوي عنـــدي أن هـــذا 
احلــديث خبــصوصه عنــد ابــن جــريج عــن عطــاء اخلراســاين وعــن عطــاء بــن أيب ربــاح مجيعــا ، وال 

يب رباح مـن التحـديث بالتفـسري أن ال حيـدث ـذا احلـديث يف بـاب يلزم من امتناع عطاء بن أ
ّآخـــر مـــن األبـــواب ، أو يف املـــذاكرة ، وإال فكيـــف خيفـــى علـــى البخـــاري ذلـــك مـــع تـــشدده يف  ّ
ّشــرط االتــصال واعتمــاده غالبــا يف العلــل علــى علــي ابــن املــديين شــيخه ، وهــو الــذي نبــه علــى 

د ذلــك أنــه مل يكثــ. ّهــذه القــصة ا يؤي ّــومم ـ ر مــن ختــريج هــذه النــسخة ، وإمنــا ذكــر ــذا االســناد ّـ
عليــه ال ســتكثر مــن إخراجهــا ، ] ذلــك [ موضــعني هــذا واآلخــر يف النكــاح ، ولــو كــان خفــى 

  .)1(» شرطه ] على [ ّألن ظاهرها أا 
ـــــث : أقـــــول  ّوعلـــــى أي حـــــال ، فإنـــــا نريـــــد إثبـــــات تكلـــــم احلفـــــاظ والفقهـــــاء يف أحادي ّّ

بعــد اعرتافــه بعــدم وجــود  ـ ّواقــع ، وأمــا دفــاع احلــافظ ابــن حجــرالــصحيحني ، وهــذا مــا هــو ال
  . ..فريجع احلكم يف صحته وسقمه اىل جهابذة الفن ـ جواب سديد يف هذا املقام

  الحديث الخامس عشر
حــدثنا موســى « : هــو مــا أخرجــه البخــاري يف كتــاب املغــازي مــن كتابــه ، حيــث قــال و

حــدثين مــسروق بـــن :  ، عــن أيب وائــل ، قــال بــن امساعيــل ، حــدثنا أبــو عوانــة ، عــن حــصني
بينـا أنـا قاعـدة أنـا وعائـشة إذ  :قالـت  ـ وهـي أم عائـشة ـ ّحـدثتين أم رومـان: األجـدع ، قـال 

  فعل اهللا بفالن وفعل ، : وجلت امرأة من األنصار ، فقالت 
__________________  
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 ؟ومـا ذاك: ّحدث احلديث ، قالـت ] فيمن [ ّابين ممن :  قالت ؟وما ذاك: ن ّفقالت أم روما
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ مسـع رسـول اهللا: كـذا وكـذا ، قالـت عائـشة : قالـت  نعــم ، : قالـت  ؟ّ
ّنعم ، فخرت مغشيا عليهـا ، فمـا أفاقـت إال وعليهـا محـى بنـافض :  قالت ؟وأبو بكر: قالت  ّ ّ ّ

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّفغطيتهـا ، فجـاء النـيب، فطرحت عليها ثياا   ؟مـا شـأن هـذه: فقـال  ـ ّ
ّفلعـــل يف حـــديث حتـــدث :  أخـــذا احلمـــى بنـــافض ، قالـــت !يـــا رســـول اهللا: قلـــت  ، ] بـــه [ ّ
ّاهللا لـــئن حلفـــت ال تـــصدقوين ، ولـــئن قلـــت ال  و:نعـــم ، فقعـــدت عائـــشة ، فقالـــت : قالـــت 

وانــصرف : قالــت . واهللا املــستعان علــى مــا تــصفونتعــذروين ، مثلــي ومــثلكم كيعقــوب وبنيــه ، 
  .)1(» حبمد اهللا ال حبمد أحد وال حبمدك : شيئا ، فأنزل اهللا عذرها ، قالت ] يل [ ومل يقل 

  ّكبار الحفاظ وهذا الحديث 
ّوصـريح هــذا احلــديث مســاع مــسروق بــن األجـدع مــن أم رومــان أم عائــشة ، ولقــد غلــط 

ّكبار األئمة احلفاظ هذا احلد   :إن مسروقا مل يدرك أم رومان ، ومن هؤالء : يث وقالوا ّ
  .احلافظ أبو بكر اخلطيب البغدادي

  .احلافظ أبو عمرو ابن عبد الرب القرطيب
  .احلافظ أبو الفضل القاضي عياض اليحصيب

  .احلافظ ابراهيم بن يوسف صاحب مطالع األنوار على صحاح اآلثار
  .ةاحلافظ أبو القاسم السهيلي شارح السري

  .احلافظ أبو الفتح ابن سيد الناس األندلسي
  .ّاحلافظ مجال الدين املزي

  .ّاحلافظ مشس الدين الذهيب
  .احلافظ أبو سعيد صالح الدين العالئي

__________________  
  .154 / 5صحيح البخاري ) 1(
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  :وإليك كلمات القوم الصرحية يف ذلك 
سروق عـن أم رومـان مرسـلة ، ولعلـه مسـع رواية مـ« : ّقال ابن عبد الرب احلافظ ما نصه 

  .)1(»  ـ رضي اهللا عنها ـ ذلك من عائشة
  :ّوقال احلافظ املزي بعد أن أورد احلديث املذكور 

هذا حديث غريب من رواية أيب وائـل عـن مـسروق : وقال احلافظ أبو بكر اخلطيب « 
روقا مل يـــدرك أم ، ال نعلـــم رواه غـــري حـــصني بـــن عبـــد الـــرمحن عنـــه ، وفيـــه إرســـال ، ألن مـــس

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ رومان ، وكانت وفاا على عهد رسول اهللا وكان مسروق يرسل روايـة  ـ ّ
سئلت أم رومان ، فـوهم حـصني فيـه إذ جعـل الـسائل هلـا مـسروقا : هذا احلديث عنها ويقول 

ّ، أللهم إال أن يكون بعض النقلة كتب   اهلمـزة باأللف ، فإن من الناس من جيعـل» سألت « ّ
يف اخلــط ألفــا وإن كانــت مكــسورة أو مرفوعــة ، فتــربأ حينئــذ حــصني مــن الــوهم فيــه ، علــى أن 

  .بعض الرواة قد رواه عن حصني على الصواب
: وأخـــرج البخـــاري هـــذا احلـــديث يف صـــحيحه ، ملـــا رأى فيـــه عـــن مـــسروق قـــال : قـــال 

  .سألت أم رومان ، ومل تظهر له علته
  .)2(» اسيل وأشبعنا القول مبا ال حاجة لنا إىل إعادته ّوقد بينا ذلك يف كتاب املر

  :وقال احلافظ السهيلي برتمجة أم رومان 
  :وروى البخاري حديثا عن مسروق فقال فيه « 

ّصـلى  ـ سألت أم رومان وهي أم عائشة عمـا قيـل فيهـا ، ومـسروق ولـد بعـد رسـول اهللا
: وقيـل . ّـإنه وهـم يف احلـديث: فقيـل بـال خـالف ، فلـم يـر أم رومـان قـط ،  ـ ّاهللا عليـه وسـلم

ّصـلى  ـ ّبل احلديث صحيح وهو مقدم على ما ذكره أهل السرية من موا يف حيـاة رسـول اهللا
  . ـّاهللا عليه وسلم

__________________  
  .1937 / 4االستيعاب ) 1(
  .35 / 360ذيب الكمال يف معرفة الرجال ) 2(
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.  ..على هذا احلديث واعتىن بـه إلشـكاله ـ ; ـ ّوقد تكلم شيخنا أبو بكر ابن العريب
 «)1(.  

  .وقال ابن سيد الناس
وقــــد وقــــع يف الــــصحيح روايــــة مــــسروق عنهــــا بــــصيغة العنعنــــة وغريهــــا ومل يــــدركها ، « 

سـئلت أم رومـان ،  :وملخص ما أجاب به أبو بكر اخلطيب أن مسروقا ميكن أن يكون قال 
ن بعـده بـسألت ، مث نقلـت إىل صـيغة اإلخبـار فأثبت الكاتب صورة اهلمزة فتصحفت علـى مـ

  .)2(» باملعىن يف طريق ، وبقيت على صورا يف آخر ، وخمرجها التصحيف املذكور 
وقــد ذكــر احلــافظ ابــن حجــر كــالم احلــافظ اخلطيــب وتــصدى للجــواب عنــه مــدافعا عــن 

ملطــالع ، صـاحب املــشارق ، وا: وقـد تلقــى كــالم اخلطيـب بالتــسليم « : مث قــال .  ..البخـاري
والــــسهيلي ، وابــــن ســــيد النــــاس ، وتبــــع املــــزي الــــذهيب يف خمتــــصراته ، والعالئــــي يف املراســــيل ، 

  .وآخرون
  .)3(» وخالفهم صاحب اهلدى 

مـشارق األنـوار ( احلـافظ القاضـي عيـاض ، وكتابـه : هـو ) صاحب املـشارق : ( أقول 
ريفـات وتـصحيفات وأخطـاء مـن الكتـب املعروفـة املعتـربة ، ذكـر فيـه حت) على صحاح األخبـار 

  .وقعت يف املوطأ وكتاب البخاري وكتاب مسلم
مطـالع األنـوار علـى ( احلـافظ إبـراهيم بـن يوسـف ، وكتابـه : هـو ) وصاحب املطـالع ( 

  :قال الكاتب اجلليب بتعريفه ) صحاح اآلثار 
مطــالع األنـــوار علـــى صـــحاح اآلثـــار ، يف فـــتح مــا اســـتغلق مـــن كتـــب املوطـــأ ومـــسلم « 

خـــاري ، وإيـــضاح مـــبهم لغاـــا يف غريـــب احلـــديث ، البـــن قراقـــول ابـــراهيم ابـــن يوســـف ، والب
  ّاملتوىف سنة تسع وستني ومخسمائة صنفه على منوال مشارق األنوار

__________________  
  .440 / 6الروض األنف ) 1(
  .101 / 2عيون األثر ) 2(
  .353 / 7فتح الباري ) 3(
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ن حممـــد بـــن حممـــد املوصـــلي املتـــوىف ســـنة أربـــع وســـبعني للقاضـــي عيـــاض ، ونظمـــه مشـــس الـــدي
ّاحلمد هللا الذي أظهر دينه على كل دين ، وهو مأخوذ مما شرحه وأوضحه : ّوسبعمائة ، أوله 

ّوبينه وأتقنه وضـبطه وقيـده الفقيـه أبـو الفـضل عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض البـسيت ، يف كتابـه 
عليـه وأصـلح فيـه أوهامـا الفقيـه أبـو إسـحاق املسمى مبشارق األنوار ، لكن اختـصره واسـتدرك 

  .)1(» ابن قراقول 

  ترجمة الحافظ العالئي 
احلــافظ خليـــل بــن كليـــدي صــالح الـــدين أبــو ســـعيد الدمـــشقي ، : هـــو » والعالئــي « 

خليـل بـن كليـدي بـن عبـد اهللا ، االمـام البـارع « : ترجم له ابن قاضـي شـهبة يف طبقاتـه بقولـه 
الح الـدين أبـو سـعيد العالئـي الدمـشقي مث املقدسـي ، ولـد بدمـشق احملقق ، بقية احلافظ ، ص

وسـتمائة ، ومســع الكثـري ودخــل الـبالد وبلــغ  ـ بتقــدمي التـاء ـ يف ربيـع األول سـنة أربــع وتـسعني
عـــدد شــــيوخه بالــــسماع ســــبعمائة وأخـــذ علــــم احلــــديث عــــن املـــزي وغــــريه ، وأخــــذ الفقــــه عــــن 

ّوكمــال الــدين ابــن الزملكــاين وختــرج بــه  ـ مــشيخةوالزمــه وخــرج لــه  ـ الــشيخني برهــان الفــزاري
ّوعلــق منــه كثــريا ، وأجيــز بــالفتوى ، وأخــذ واجتهــد حــىت فــاق أهــل عــصره يف احلفــظ واإلتقــان 
ّودرس بدمشق باألسدية وحبلقة صاحب محص ، مث انتقل إىل القدس مدرسا بالصالحية سنة  ّ

ّدث ويصنف إىل آخر عمرهّإحدى وثالثني ، فأقام بالقدس مدة طويلة يدرس ويفيت وحي ّ.  
  .ذكره الذهيب يف معجمه وأثىن عليه
كــان إمامــا يف الفقــه والنحــو واألصــول ، متفننــا يف : وقــال احلــسيين يف معجمــه وذيلــه 

ّعلــوم احلــديث ومعرفــة الرجــال ، عالمــة يف معرفــة املتــون واألســانيد ، بقيــة احلفــاظ ، ومــصنفاته 
  .ىت وناظر ومل خيلف بعده مثلهّتنبئ عن إمامته يف كل فن ، ودرس وأف

__________________  
  .1715 / 2كشف الظنون ) 1(
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كـــان حـــافظ زمانـــه ، إمامـــا يف الفقـــه واألصـــول وغريمهـــا ، : وقــال األســـنوي يف طبقاتـــه 
ّذكيـــا ونظـــارا فـــصيحا كرميـــا ، ذا رئاســـة وحـــشمة ، وصـــنف يف احلـــديث تـــصانيف نافعـــة ، ويف 

ّ ودرس بالــــصالحية بالقــــدس الــــشريف وانقطــــع فيهــــا لالشــــتغال النظــــائر الفقهيــــة كتابــــا كبــــريا ،
  .واإلفتاء والتصنيف

كان حافظا ثبتا ثقـة عارفـا بأمسـاء الرجـال والعلـل : وقال السبكي يف الطبقات الكربى 
ّواملتــون ، فقيهــا متكلمــا أديبــا شــاعرا ناظمــا نــاثرا ، متقنــا ، أشــعريا صــحيح العقيــدة ســنيا ، مل 

وأما احلديث فلم يكن يف عصره من يدانيه ، وأما بقية علومـه :  أن قال إىل ـ خيلف بعده مثله
ّمــن فقــه وحنــو وتفــسري وكــالم ، فكــان يف كــل واحــد منهــا حــسن املــشاركة ، تــويف بالقــدس يف 

  . ..احملرم سنة إحدى وستني وسبعمائة
  .)1(» .  ..ومن تصانيفه

   وهذا الحديث )2(الحافظ ابن السكن 
احلـروف يف ( احلـافظ أبـا علـي ابـن الـسكن صـاحب كتـاب : اظ أضف إىل هؤالء احلفـ

ّــ، فإنــه أيــضا قـد خطأ احلــديث املــذكور ، ) االســتيعاب ( وهــو مــن مــصادر كتـاب ) الـصحابة  ّ
  :فقد قال احلافظ ابن حجر العسقالين ما نصه 

ـــو علـــي ابـــن الـــسكن يف كتـــاب الـــصحابة يف «  مث وجـــدت للخطيـــب ســـلفا ، فـــذكر أب
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ا ماتت يف حياة النيبترمجة أم رومان أ   . ـّ

  .قال سألت أم رومان: وروى حصني ، عن أيب وائل ، عن مسروق : قال 
هذا خطأ مث ساق بسنده إىل حـصني عـن أيب وائـل عـن مـسروق أن : قال ابن السكن 

  ّأم رومان حدثتهم ، فذكر قصة اإلفك اليت أوردها البخاري ، مث
__________________  

  .242 / 3طبقات الشافعية ) 1(
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  :قال 
ــان ، ألا ماتــت يف حيــاة إن مــسروقا مل يــسمع مــن أم رومــ: تفــرد بــه حــصني ، ويقــال  ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ النيب   .)1(» وباهللا التوفيق  ـ ّ

  حول رأي صاحب الهدي 
وخـالفهم صـاحب « : وأما قول احلافظ ابن حجر العسقالين يف كالمه املذكور سـابقا 

 ابـن ألن ـ فـوهم ـ )زاد املعـاد يف هـدي خـري العبـاد ( وهـو ابـن قـيم اجلوزيـة يف كتابـه  ـ »اهلدي 
ّالقيم يف هذا الكتاب ينقل أقوال املخطئني هلذا احلديث ، مث كلمـات املـصححني الـذين أولـوه  ّ ّّ
ومحلوه على حممل صواب ، من دون أن يرجح أحد القولني على اآلخر ، فالقول بأنه خـالف 

  .اخلطيب ومن تبعه يف اخلطئة ، خطأ
ّصـلى  ـ م حـول زوجـات النـيبيف الكـال ـ ّعلـى أن ابـن القـيم قـد صـرح يف كتابـه املـذكور

بــأن مــن لــه أدىن علــم بالــسري والتــواريخ ومــا قــد كــان ، ال يــرد نقــل املــؤرخني  ـ ّاهللا عليــه وســلم
ّوأمـا حـديث عكرمـة بـن عمـار ، عـن أيب زميـل ، عـن « : حلديث واحـد ، وذلـك حيـث قـال 

ّابن عباس ، إن أبا سفيان قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم  ّفأعطـاه إياهن منهـا أسألك ثالثا  :ّ ّـ
ّوعنــدي أمجــل العــرب أم حبيبــة ، أزوجــك إياهــا ، فهــذا احلــديث غلــط ظــاهر ال خفــاء بــه ، : 

: قـال ابـن اجلـوزي . وهو موضوع بال شك ، كذبه عكرمـة بـن عمـار: قال أبو أمحد ابن حزم 
  .هو وهم من بعض الرواة ال شك فيه وال تردد

ل التــواريخ أمجعــوا علــى أن أم حبيبــة كانــت ّوقــد امــوا بــه عكرمــة بــن عمــار ، ألن أهــ
حتت عبيد اهللا بـن جحـش ، ولـدت لـه وهـاجر ـا ومهـا مـسلمان إىل أرض احلبـشة ، مث تنـصر 

ّوثبتت أم حبيبة على إسالمها ، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل النجاشي خيطبها  ـ ّ
ّعليه ، فزوجه إياها وأصدقها عن رسول اهللا صلى اهللا ع ّ صداقا وذلك يف سنة سبع  ـ ّليه وسلمّ

  من اهلجرة ، وجاء أبو سفيان يف زمن اهلدنة
__________________  

  .434 / 4االصابة ) 1(
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ّودخل عليها فثنت فراش رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم حـىت ال جيلـس عليـه ، وال خـالف  ـ ّ
  .أن أبا سفيان ومعاوية أسلما يف فتح مكة سنة مثان

وتـــؤمرين حـــىت أقاتـــل الكفـــار كمـــا كنـــت أقاتـــل : ذا احلـــديث أنـــه قـــال لـــه وأيـــضا يف هـــ
ّنعم ، وال يعرف أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم: املسلمني ، فقال  ّأمـر أبـا سـفيان البتـة  ـ ّ ّ

: ، وقــد أكثــر النــاس الكــالم يف هــذا احلــديث وتعــددت طــرقهم يف وجهــه ، فمــنهم مــن قـــال 
وال يـــرد هـــذا بنقـــل املـــؤرخني ، وهـــذه : قـــال . ح هلـــذا احلـــديثّالـــصحيح أنـــه تزوجهـــا بعـــد الفـــت

  .)1(» .  ..وقالت طائفة. الطريقة باطلة عند من له أدىن علم بالسرية وتواريخ ما قد كان
ّوحاصل هذا الكالم ، هو عدم جواز رد اإلمجاع القـائم مـن مجيـع املـؤرخني علـى وقـوع  ّ

 وقا مل يدركها حبديث واحد رواه البخـاري يف كتابـهّوإن مسر ـ 6 ـ وفاة أم رومان يف حياة النيب
..  

ّوعلى هذا فهو من املخطئني حلديث البخاري تبعا للحـافظ أيب بكـر اخلطيـب ومجاعتـه 
  .»وخالفهم صاحب اهلدى « : ، فال يصح قول ابن حجر 

ّـوذا الذي ذكرنا عن ابن القيم يرد علـى جـواب ابـن حجـر عما ذكـر اخلطيـب : أقول 
دفاعـا عـن  ـ 6 ـ ّ ورده كـالم الواقـدي املتـضمن وفـاة أم رومـان علـى عهـد رسـول اهللاوأتباعـه ،

  .البخاري وكتابه
إن الــذي نريــد إثباتــه يف هــذه البحــوث ، هــو قــدح كبــار : هــذا ، وقــد قلنــا فيمــا ســبق 

ّاألئمة واحلفاظ يف طائفة من مرويات البخاري يف كتابه ّ.. .  
ب الواقدي صاحب السرية والتاريخ يف مـسألة ّكما أن ابن حجر يكذ: على أنا نقول 

ّوفـــاة أم رومـــان ، وال جيعـــل روايتـــه قادحـــة يف حـــديث البخـــاري املـــذكور فإننـــا نـــضعف إعـــراض  ّ
باإلضــافة إىل الوجــوه  ـ الواقــدي عــن روايــة حــديث الغــدير ، ونقــول بأنــه غــري قــادح يف صــحته

  . فال وجه لتمسك الفخر الرازي بذلك. ـاألخرى اآلتية
__________________  

  .27 / 1زاد املعاد يف هدي خري العباد ) 1(
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  الحديث السادس عشر
  : أخرج البخاري يف كتاب املغازي هذا احلديث بقوله 

حدثين حيىي بن قزعة ، حدثنا مالك ، عن ابـن شـهاب ، عـن عبـد اهللا واحلـسن ابـين « 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ، أن رسول اهللا حممد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أيب طالب  ـ ّ

  .) «)1ى عن متعة النساء يوم خيرب وعن أكل حلوم احلمر االنسية 
  : يف كتاب الذبائح و

حدثنا عبد اهللا بن يوسف ، أخربنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبـد اهللا واحلـسن « 
ى اهللا عليـه ّصـل ـ ]رسـول اهللا [ ـى النـيب  :ابين حممد بن علـي ، عـن أبيهمـا ، عـن علـي قـال 

  .)2(» محر االنسية ] ال [ عن املتعة عام خيرب وعن حلوم  ـ ّوسلم
  : يف كتاب احليل و

حــدثنا حيــىي ، عــن عبيــد اهللا بــن عمــر ، حــدثنا الزهــري عــن : حــدثنا مــسدد ، قــال « 
إن ابـن عبـاس ال يــرى : إن عليـا قيـل لــه  :احلـسن وعبـد اهللا ابـين حممــد بـن علـي ، عــن أبيهمـا 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ إن رسـول اهللا: ساء بأسـا ، فقـال مبتعـة النـ ـى عنهـا يـوم خيـرب وعـن  ـ ّ
  .)3(» حلوم احلمر اإلنسية 

  : أخرجه مسلم يف كتابه بأسانيد متعددة ، حيث قال و
قــرأت علــى مالــك ، عــن ابــن شــهاب ، عــن عبــد اهللا : حــدثنا حيــىي بــن حيــىي ، قــال « 

ّصلى اهللا  ـ إن رسول اهللا :هما ، عن علي بن أيب طالب واحلسن ابين حممد بن علي ، عن أبي
  ى عن متعة النساء يوم خيرب وعن أكل حلوم احلمر ـ ّعليه وسلم

__________________  
  .172 / 5صحيح البخاري ) 1(
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  .اإلنسية
 ، حدثنا جويرية ، عـن مالـك ـذا االسـناد حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء الضبعيو

 ـ رســول اهللا] انــا [ إنــك رجــل تائــه ، ــى : مســع علــي بــن أيب طالــب يقــول لفــالن  :وقــال 
ّصلى اهللا عليه وسلم   .عن مالك] بن حيىي [ مبثل حديث حيىي  ـ ّ

حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب شــيبة وابــن منــري وزهــري بــن حــرب مجيعــا ، عــن ابــن عيينــة ، قــال 
نــا ســفيان بــن عيينــة ، عــن الزهــري ، عــن احلــسن وعبــد اهللا ابــين حممــد بــن علــي ، عــن : هــري ز

ّصـلى اهللا عليــه وسـلم ـ أن النــيب :أبيهمـا ، عـن علـي  ــى عـن نكـاح املتعــة يـوم خيـرب وعــن  ـ ّ
  .حلوم احلمر األهلية

ن شـهاب نـا عبيـد اهللا ، عـن ابـ: نا أيب قـال : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ، قال و
ّ، إنه مسع ابن عباس يلـني  ، عن احلسن وعبد اهللا ابين حممد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّمهـال يـا ابـن عبـاس ، فـإن رسـول اهللا: يف متعـة النـساء ، فقـال  ـى  ـ ّ
  .عنها يوم خيرب وعن حلوم احلمر اإلنسية

أخـــربين ] : قـــال [ نـــا ابـــن وهـــب : قـــاال ، ] ابـــن حيـــىي [ حـــدثنا أبـــو الطـــاهر وحرملـــة و
يــونس ، عــن ابــن شــهاب ، عــن احلــسن وعبــد اهللا ابــين حممــد بــن علــي بــن أيب طالــب ، عــن 

ّصلى اهللا عليه وسـلم ـ ى رسول اهللا :أبيهما أنه مسع علي بن أيب طالب يقول البن عباس   ـ ّ
  .)1(» عن متعة النساء يوم خيرب وعن أكل حلوم احلمر اإلنسية 

  ار العلماء وهذا الحديث كب
وهذا احلديث بأسانيده املختلفة يف الكتابني ، ينص على أن حترمي املتعة كان يوم خيـرب 
ّ، ولكن احملققني من أهل السنة وفطاحل احلديث واألثر ، يعدون ذلك مـن األوهـام الفاحـشة  ّ

  :، وإليك بعض كلمام الصرحية يف ذلك 
  ل حبديث النهي عن أكل حلوم احلمر تنبيهومما يتص« : قال احلافظ السهيلي 

__________________  
  .135 ـ 134 / 4صحيح مسلم ) 1(
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ّصــلى اهللا  ـ ــى رســول اهللا :يف روايــة مالــك عــن ابــن شــهاب ، فإنــه قــال فيهــا  علــى إشــكال
  .عن نكاح املتعة يوم خيرب وعن حلوم احلمر االهلية ـ ّعليه وسلم

  الــسري ورواة األثــر ، أن املتعــة حرمــت يــوم خيــرب ،وهــذا شــيء ال يعرفــه أحــد مــن أهــل
 ـ إن رسـول اهللا :قـد رواه أبـو عيينـة ، عـن ابـن شـهاب ، عـن عبـد اهللا بـن حممـد ، فقـال فيـه و

ّصلى اهللا عليه وسـلم فمعنـاه علـى هـذا ـى عـن أكـل احلمـر األهليـة عـام خيـرب وعـن املتعـة ،  ـ ّ
و إذا تقـدمي وتـأخري وقـع يف لفـظ ابـن شـهاب ال وى عن املتعـة بعـد ذلـك اليـوم ، فهـ: اللفظ 

  .)1(» لفظ مالك ، ألن مالكا قد وافقه على لفظه مجاعة من رواة ابن شهاب 
ومل حتــرم املتعــة يــوم خيــرب ، وإمنــا كــان حترميهمــا عــام  ـ فــصل« : وقــال ابــن قــيم اجلوزيــة 

خيـرب واحتجـوا مبـا يف ّهذا هو الصواب ، وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يـوم . الفتح
  .)2(» .  .. ـ2 ـ الصحيحني من حديث علي بن أيب طالب

ّوالصحيح أن املتعة إمنا حرمت عام الفتح ، ألنه قد ثبـت يف « : وقال ابن القيم أيضا 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ الـصحيح أـم اسـتمتعوا عـام الفـتح مـع رسـول اهللا بإذنـه ، ولـو كــان  ـ ّ

ّالنـسخ مـرتني وهـذا ال عهـد مبثلـه يف الـشريعة البتـة ، وال يقـع مثلـه فيهـاالتحرمي زمـن خيـرب لـزم  ّ .
ّفإن خيرب مل يكن فيها مسلمات وإمنا كن يهوديـات ، وإباحـة نـساء أهـل الكتـاب مل : وأيضا 

  .)3(» .  ..يكن بعد
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ وأمـا نكـاح املتعـة فثبـت عنـه ـ فـصل« : وقـال  ّأنـه أحلهـا عـام  ـ ّ

 علـى قـولني ؟هـل ـى عنهـا يـوم خيـرب: واختلـف . ح ، وثبت عنه أنه ى عنها عام الفتحالفت
أن النهـي عنهـا إمنـا كــان عـام الفـتح ، وأن النهـي يـوم خيــرب إمنـا كـان عـن احلمــر : ، والـصحيح 

  .)4(» .  ..األهلية
__________________  

  .557 / 6الروض األنف ) 1(
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وذكـر : قال ابـن عبـد الـرب « : وقال بدر الدين العيين بشرح احلديث يف كتاب املغازي 
النهي عن املتعة يوم خيرب ال يعرفـه أحـد مـن : وقال السهيلي . النهي عن املتعة يوم خيرب غلط

  .)1(» أهل السري ورواة األثر 
:  شهاب الدين القسطالين بشرح احلديث يف كتاب النكاح حيـث قـال البخـاري قالو

أخـربين احلـسن : حـدثنا ابـن عيينـة أنـه مسـع الزهـري يقـول : حدثنا مالك بن امساعيل ، قال « 
ّصـلى  ـ ّإن النـيب :أن عليـا قـال البـن عبـاس : بن حممد بن علـي وأخـوه عبـد اهللا ، عـن أبيهمـا 

  .» عن املتعة وعن حلوم احلمر األهلية زمن خيرب ى ـ ّاهللا عليه وسلم
 :يف غزوة خيرب من كتـاب املغـازي ظرف لألمرين ، و» زمن خيرب « : قال القسطالين 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ـى رسـول اهللا  .يـوم خيـرب عـن متعـة النـساء وعـن حلـوم احلمـر األهليـة ـ ّ
ـــاريخ خيـــرب يف وكـــا: لكـــن قـــال البيهقـــي فيمـــا قرأتـــه يف كتـــاب املعرفـــة  ن ابـــن عيينـــة يـــزعم أن ت

يـشبه : قـال البيهقـي . حديث علي إمنا يف النهي عـن حلـوم احلمـر األهليـة ، ال يف نكـاح املتعـة
ّصلى اهللا عليه وسـلم ـ قد روي عن النيب أن يكون كما قال ، أنـه رخـص فيـه بعـد ذلـك ، مث ــ  ّ

  .ة على ابن عباس، فيكون احتجاج علي يه أخريا ، حىت يقوم احلجى عنه 
 النهي عن نكاح املتعة يوم خيرب شيء ال يعرفه أهـل الـسري ورواة األثـر: وقال السهيلي 

.. . «)2(.  
  :وقال القسطالين يف شرح احلديث يف كتاب املغازي 

ال يعرفــه أحــد : وقــال البيهقــي . إن ذكــر النهــي يــوم خيــرب غلــط: قــال ابــن عبــد الــرب « 
  .)3(» من أهل السري 

__________________  
  .247 ـ 246 / 17شرح صحيح البخاري  ـ عمدة القاري) 1(
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  مع ابن حجر
  :وقال احلافظ ابن حجر العسقالين بشرح احلديث من كتاب املغازي 

 يــوم خيــرب عــن حلــوم احلمــر ــي: إن يف احلــديث تقــدميا وتــأخريا ، والــصواب : قيــل « 
  .االنسية وعن متعة النساء

ويوم خيرب ظرف ملتعة النساء ، ألنه مل يقع يف غزوة خيرب متتع بالنساء ، وسـيأيت بـسط 
  .»ذلك يف مكانه من كتاب النكاح ، إن شاء اهللا 

مث إنــــه أورد يف كتــــاب النكــــاح بــــشكل مبــــسوط ، أحاديــــث املــــسألة وكلمــــات البيهقــــي 
لكن ميكن االنفصال عن ذلك بأن عليـا « : ن عبد الرب وغريهم حوهلا ، مث قال والسهيلي واب

ّــويؤيد ظــاهر . مل يبلغــه الرخــصة فيهــا يــوم الفــتح لوقــوع النهــي عنهــا عــن قــرب كمــا ســيأيت بيانــه
إن رجـال سـأل ابـن  :ّما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سـامل بـن عبـد اهللا  احلديث على

ّصـلى اهللا  ـ واهللا لقد علم أن رسول اهللا: إن فالنا يقول فيها ، فقال : عمر عن املتعة ، فقال 
ّحرمها يوم خيرب وما كنا مسافحني  ـ ّعليه وسلم ّ «)1(.  

لقد محـل الـدفاع عـن البخـاري احلـافظ ابـن حجـر علـى نـسبة اخلطـأ واجلهـل إىل : أقول 
 يف هـذا احلـديث ـ ة والـسالمعليهمـا الـصال ـ أمري املؤمنني وباب مدينة علم رسول رب العـاملني

  .على ما رووه ، ونعوذ باهللا من تعصب يقود صاحبه إىل مهاوي اهلالكـ 
ووالـده شــاه ويل اهللا ) الـدهلوي ( ولكـن يتـضح بطـالن مـا زعمـه احلـافظ هنـا مـن كـالم 

يف اجلواب عن مطاعن عمـر بـن اخلطـاب ) الدهلوي ( فقد قال .  ..)قرة العينني ( يف كتاب 
  :مجته ما هذا تر
  يه الناس عن متعة النساء وحترميه متعة احلج ، ـ املطعن احلادي عشر« 

__________________  
  .138 / 9شرح صحيح البخاري  ـ فتح الباري) 1(
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ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ مع أن كلتيهمـا كانتـا جـاريتني علـى عهـد رسـول اهللا فنـسخ حكـم اهللا  ـ ّ
باعرتافه كما يف كتب أهل الـسنة ، إذ يـروون عنـه أنـه قـال وقد ثبت هذا . ّتعاىل وحرم ما أحله

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ متعتان كانتا على عهد رسول اهللا:    .وأنا أى عنهما ـ ّ
صحيح مسلم ، وقـد أخـرج فيـه عـن  :ّإن أصح الكتب عند أهل السنة هو : واجلواب 

إن  :صحاح عـن أيب هريــرة سـلمة بـن األكـوع وســربة بـن معبـد اجلهــين ، وأخـرج يف غـريه مــن الـ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ رسـول اهللا ّحـرم املتعـة بعـد أن رخـصها ثالثـة أيـام يف حـرب األوطـاس  ـ ّ ّ

ورواية األمري يف ذلـك مـشهورة متـواترة حبيـث رواهـا عنـه أحفـاده ،  .ّحترميا مؤبدا إىل يوم القيامة
  .ة بطرق متعددةوهي ثابتة يف املوطأ وصحيح مسلم وغريمها من الكتب املعروف

ّوأما شبهة بعض الشيعة بأن التحرمي وقع يف غزوة خيرب وأحلـت يف غـزوة األوطـاس مـرة 
ّأــا ناشــئة مــن اخللــط وســوء الفهــم ، فــإن الــذي يف روايــة علــي يف غــزوة خيــرب : ّأخــرى فريدهــا 

رميهمــا هــو حتــرمي احلمــر االنــسية ال حتــرمي املتعــة ، لكــن العبــارة تــوهم كــون غــزوة خيــرب تــاريخ حت
أنـه ـى عـن متعـة النـساء يـوم  ـ بنـاء علـى ذلـك ـ وقـد حقـق هـذا الـوهم بعـضهم فنقلـوا. مجيعـا

ّخيــرب ، ولــو كــان األمــري حيــدث حتــرمي املتعــة مؤرخــا بغــزوة خيــرب ، فكيــف ميكنــه الــرد واإللــزام يف 
س عـن ّكالمه مع ابن عباس ، مع أنه ذكر هذه الرواية ، حني رد عليه وألزمه ، وزجـر ابـن عبـا

  .إنك رجل تائه: جتويزه املتعة زجرا شديدا ، وقال له 
إن غـــزوة خيـــرب ظـــرف لتحـــرمي املتعـــة ، فكأنـــه قـــد ادعـــى وقـــوع الغلـــط يف : فمـــن قـــال 

  .)1(» استدالل األمري ، وتكفي دعواه هذه شاهدا على جهله ومحقه 
ملتعـة يـوم ـى عـن ا ـ 6 ـ وحاصل هـذا الكـالم بطـالن األحاديـث الـواردة يف أنـه: أقول 

  ويدل أيضا على جهل البخاري ومسلم. خيرب
__________________  

  .302: التحفة االثنا عشرية ) 1(
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وغريمها من رواة هذه األحاديث واملعتمدين عليها ، باعتبار أا لـو كانـت صـحيحة القتـضت 
  . .. ـ7 ـ بطالن استدالل أمري املؤمنني

ر ومـن تبعـه ، لنـسبتهم عـدم بلـوغ القـصة ويدل هذا الكالم على محق احلافظ ابـن حجـ
  . ـ7 ـ أمري املؤمنني

) الــدهلوي ( للوقــوف علــى نقــض مــا زعمــه ) تــشييد املطــاعن ( هــذا ، ولرياجــع كتــاب 
  .على االمامية يف هذا املقام

  االمام الشافعي وهذا الحديث 
حلمــر يف روايــات النهــي عــن حلــوم ا» املتعــة « ّهــذا ، ومل يــصحح االمــام الــشافعي ذكــر 

  :فقد قال العيين  ـ 7 ـ األهلية ، عن سيدنا أمري املؤمنني
ّصـلى اهللا  ـ أن رسـول اهللا ـ 2 ـ وقـد روى الـشافعي ، عـن مالـك ، بإسـناده عـن علـي« 
  .ى يوم خيرب عن أكل حلوم احلمر األهلية ـ ّعليه وسلم

  .)1(» ومل يزد على ذلك وسكت عن قصة املتعة ، ملا علم فيها من االختالف 
  !!فظهر أن الشافعي أيضا ممن خيدش يف هذه الروايات الصحيحة

  خالصة البحث 
ّإن كثــريا مــن مرويــات البخــاري ومــسلم يف كتابيهمــا باطــل لــدى كبــار أئمــة أهــل الــسنة 

ا متنـــا ّـــوحفـــاظ احلـــديث ونقـــدة األخبـــار ، إمـــا ســـندا وإم ولـــو أردنـــا بـــسط الكـــالم يف هـــذا .  ..ّ
  . ، وفيما ذكرناه كفايةاملوضوع ، خلرجنا عن املقصود

ّومـــىت ثبـــت قـــدح األعـــالم وكبـــار األئمـــة العظـــام فيمـــا أخرجـــه الـــشيخان يف كتابيهمـــا ، 
 ؟!فكيـــف يقبـــل متـــسك الفخـــر الـــرازي بإعراضـــهما عـــن روايـــة حـــديث الغـــدير املتـــواتر املـــشهور

  !؟ ـ6 ـ وكيف يكون تركهما له قادحا يف صدوره عن رسول اهللا
__________________  

  .247 / 17مدة القاري ع) 1(
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  الفخر الرازي وأحاديث الكتابين 
فقــد وجــدنا الــرازي نفــسه يطعــن يف حــديث اتفــق الــشيخان البخــاري ومــسلم .  ..وبعــد
  :إنه يقول يف تفسريه ما نصه .  ..على إخراجه

ّصلى اهللا عليه وسـلم ـ أن بعض احلشوية روى عن النيب واعلم«  مـا كـذب  :إنـه قـال  ـ ّ
علـى سـبيل  ـ األوىل أن ال تقبل مثـل هـذه األخبـار ، فقـال: فقلت  . ثالث كذباتّإبراهيم إال
 إن قبلنـاه لزمنـا احلكـم !يـا مـسكني: فقلـت لـه . إن مل نقبله لزمنا تكذيب الرواة:  ـ االستنكار

وإن رددنـاه لزمنـا احلكـم بتكـذيب الـرواة ، وال شـك أن صـون إبـراهيم  ـ 7 ـ بتكـذيب إبـراهيم
  .)1(»  من صون طائفة من ااهيل عن الكذب عن الكذب أوىل

__________________  
َقـال بـل فـعلـه كبيـرهم هـذا فـسئـلوهم إن كـانوا يـنطقـون ( قال الرازي بتفسري) 1( ُ َِ َْ َُ ْ ِ ْ ُْ ُ ُُ ََ ْ َ َُ ِْ َ «  : يف ذكـر األقـوال يف معانيـه ) َ

ّروي عـن النـيب صـلى اهللا عليـه ا  مبـإن ذلـك كـذب واحتجـوا: القـول الثـاين ـ وهـو قـول طائفـة مـن أهـل احلكايـات ـ 
ّمل يكذب إبراهيم إال ثالث كـذبات ، كلهـا يف ذات اهللا تعـاىل ، قولـه : ّوسلم ـ أنه قال  ٌإنـي سـقيم ( :ّ ِ َ ِ (  وقولـه: 

ْبـــل فـعلـــه كبيـــرهم هـــذا ( ُ ُُ ِْ َ َ َ َ إن أهـــل املوقـــف إذا ســـألوا إبـــراهيم : يف خـــرب آخـــر و .»هـــي أخـــيت « :  وقولـــه لـــسارة .) َ
  . ..إين كذبت ثالث كذبات: فاعة ، قال الش

واعلم أن هذا القول مرغوب عنه ، أما اخلرب األول ـ وهو الذي رووه ـ فالن يضاف الكـذب إىل رواتـه أوىل 
:  ـ يف هـذه املواضـع 7مث قال بعد تأويـل كلمـات إبـراهيم ـ  [ .من أن يضاف إىل األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ

  كذبلكالم على ظاهره من غري نسبة الوإذا أمكن محل ا] 
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وال « مـن مرويـات الـشيخني » ّمل يكذب إبـراهيم إال ثـالث كـذبات «  حديث مع أن
البخــاري ومــسلم [ شــك أن صــون إبــراهيم عــن الكــذب ، أوىل مــن صــون طائفــة مــن ااهيــل 

وإليــــك نـــــص احلـــــديث يف  . ..نعـــــم ال شــــك يف ذلـــــك.  ..»عـــــن الكــــذب ] ورواة احلــــديث 
  :بني الصحيحني الكتا

حدثنا سعيد بن تليد الرعيين ، أخربين ابن وهب ، أخـربين جريـر بـن « : قال البخاري 
ّصـلى اهللا عليـه  ـ قـال رسـول اهللا: ] قـال [ حـازم ، عـن أيـوب ، عـن حممـد ، عـن أيب هريـرة ، 

  . ..ّمل يكذب إبراهيم إال ثالثاـ  ّوسلم
 أيـوب ، عـن حممـد ، عـن أيب هريـرة ، حدثنا حممد بن حمبوب ، ثنا محاد بن زيـد ، عـن

ّإال ثــالث كــذبات ، ثنتــني مــنهن يف ذات اهللا عــز وجــل  ] 7[ مل يكــذب إبــراهيم  :قــال  ّ ّ ّ : »
ٌ إني سقيم ( ِ َ ِ( «  وقوله : ») بل فـعله كبيرهم هذا ْ ُ ُ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ(« .  

اهنــا ّإن ه: قــال بينــا هــو ذات يــوم وســارة إذ اتــى علــى جبــار مــن اجلبــابرة ، فقيــل لــه و
 ؟مـن هـذه: عنهـا ، فقـال ] فـسأله [ رجال معـه امـرأة مـن أحـسن النـاس ، فأرسـل اليـه فاسـأله 

 لـيس علـى وجـه األرض مـؤمن غـريي وغـريك ، وإن !يا سارة: أخيت ، فأتى سارة فقال : قال 
هذا سألين فأخربته أنـك أخـيت ، فـال تكـذبيين فأرسـل إليهـا ، فمـا دخلـت عليـه ذهـب يتناوهلـا 

ّادعي اهللا يل وال أضرك فـدعت اهللا فـأطلق ، مث تناوهلـا ثانيـة فأخـذ مثلهـا :  ، فقال بيده فأخذ
  ادعي اهللا يل وال أضرك ، فدعت : أو أشد ، فقال 

__________________  
  .186 ـ 185 / 22ج » ّ ـ فحينئذ ال حيكم بنسبة الكذب إليهم إال زنديق :إىل األنبياء ـ 

ٌإنــي ســقيم ( وقـال بتفــسري ِ َ ِ ( :  » كذبــة ، 7ذلــك القــول عـن إبــراهيم ـ : قــال بعـضهم : الوجـه الــسابع 
ّورووا فيه حديثا عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أنه قال    .ّما كذب ابراهيم إال ثالث كذبات: ّ

فقـــال ذلـــك . ّهـــذا احلـــديث ال ينبغـــي أن يقبـــل ، ألن نـــسبة الكـــذب إىل إبـــراهيم ال جتـــوز: قلـــت لبعـــضهم 
  ؟يف حيكم بكذب الرواة العدولفك: الرجل 

 ـ كــان مــن املعلــوم 7ملــا وقــع التعــارض بــني نــسبة الكــذب إىل الــراوي وبــني نــسبته إىل اخلليــل ـ : فقلــت 
  .148 / 26ج » بالضرورة ، أن نسبته إىل الراوي أوىل 
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إنــك مل تــأتين بإنــسان ، امنــا أتيتــين بــشيطان ، فأخــذ : فــأطلق ، فــدعا بعــض حجبتــه ، فقــال 
رد اهللا كيــد : منهــا هــاجر فأتتــه وهــو قــائم يــصلي فأومــأ بيــده مهيــا ، قالــت ] فأخــذ [ معهــا 

تلك أمكم يا بين مـاء ] ف : [ قال أبو هريرة  .والفاجر يف حنره ، وأخدم هاجر] أ [ الكافر 
  .)1(» السماء 
  : قال مسلم و

 بـن حـازم أخـربين جريـر: ] قـال [ أنا عبد اهللا بن وهـب : حدثين أبو الطاهر ، قال « 
ّصــلى اهللا  ـ ، عــن أيــوب الــسختياين ، عــن حممــد بــن ســريين ، عــن أيب هريــرة ، أن رســول اهللا

ّقـط إال ثـالث كـذبات ، ثنتـني يف ذات  ـ 7 ـ ]النـيب [ مل يكـذب ابـراهيم  :قـال  ـ ّعليـه وسـلم
ٌ إني سقيم (« : اهللا ، قوله  ِ َ ِ( «  وقوله : ») بل فـعله كبيـرهم هـذا ْ ُ ُ ِ َ ُ َ َ َ ْ  وواحـدة يف شـأن .» )َ

ّإن هذا اجلبار : كانت أحسن الناس فقال هلا ] و [ ّسارة ، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة 
ّإن يعلم أنك امرأيت يغلبين عليك فـإن سـألك فأخربيـه أنـك أخـيت ، فإنـك أخـيت يف اإلسـالم ، 

  .)2(» .  ..فإين ال أعلم يف األرض مسلما غريي وغريك
  :ان ولنا هنا مالحظت: أقول 

عـن أيب هريـرة ،  ـ وهـو مـن مرويـات الكتـابني ـ ّإن الرازي يكـذب هـذا احلـديث: األوىل 
  .مع انه يتشبث يف مقابلة حديث الغدير حبديث مل يرو عن غريه كما سيأيت

ّإن الرازي يتشبث يف رد حديث الغدير ، بعدم إخراج الشيخني إيـاه ، ولكنـه : والثانية 
حجـة الـوداع وأنـه كـان بـاليمن ،  ـ 7 ـ  االمـام أمـري املـؤمننييف نفس الوقـت يـزعم عـدم حـضور

  .يف حجة الوداع ـ 6 ـ مع أن الشيخني قد رويا رجوعه من اليمن وموافاته رسول اهللا
  ؟!وهل هذا إال تناقض وافت

__________________  
  .171 / 4صحيح البخاري ) 1(
  .98 / 7صحيح مسلم ) 2(
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ــ أنــه لــيس هلــؤالء القــوم قاعــدة يلتزمــون ــا ويقفــون : ه والــذي نــستنتجه مــن هــذا وأمثال
والـدفاع  ـ 7 ـ ّعندها لدى البحـث واملنـاظرة ، وإـم ال يهـدفون إال إنكـار فـضائل سـيدنا علـي

عــن خــصومه ومناوئيــه ، فمــىت روى الــشيخان حــديثا بــاطال ، أو أعرضــا عــن حــديث حـــق ، 
م بعـد القـرآن الكـرمي ، ومـىت أخرجـا مـا جعلوا كتابيهما املصدر األول وأصح الكتب يف اإلسـال

يــستند اليـــه الــشيعة ويؤيـــد مطلــوم ، جعلـــوا يقـــدحون ويطعنــون يف رواتـــه ويبحثــون عـــن حـــال 
  . ..ّهذا ضعيف ، وذاك جمهول ، وذاك كذاب ، وهلم جرا: رجال أسانيده قائلني 
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  دفاع الرازي عن الشافعي 
زي الــدفاع عــن إمــام الـــشافعية ، يف ومثــة شــيء آخــر جيــدر بنـــا ذكــره ، وهــو حماولــة الـــرا

اجلــواب عــن شــبهة ضــعفه يف الروايــة ، باعتبــار أن البخــاري ومــسلما مــا رويــا عنــه ، ولــو ال أنــه 
  .كان ضعيفا يف الرواية ، لرويا عنه كما رويا عن سائر احملدثني

فلنـــذكر الطعـــن والوجـــوه الـــيت . فطفـــق يـــذكر الوجـــوه العديـــدة محايـــة للـــشافعي وذبـــا عنـــه
  . ..ا لدفعهأورده

إن البخاري ومسلما ما رويا عنه ، ولو ال أنه كان ضعيفا يف الرواية لرويا عنه ، كما « 
  .»رويا عن سائر احملدثني 

  :فأجاب بوجوه قائال 
ّأن البخاري ومسلما لعلهما إمنا تركا الرواية عن الشافعي ، ألما ما أدركاه : األول « 

 إىل الروايـــة عمـــن يـــروي عنـــه ، لكـــن أكثـــر شـــيوخ البخـــاري ، فلـــو اشـــتغال بالروايـــة عنـــه الفتقـــرا
ومــسلم كــانوا تالمــذة مالــك ، فكانــا هلــذا الــسبب كمــن يــروي عــن الــشافعي يف الدرجــة ، فلــو 

  .رويا عن تالمذة الشافعي لصارت الرواية نازلة من غري حاجة واحملدثون ال يرغبون يف هذا
 روى عـن الـشافعي ، ولـو كانـت الروايـة ّإما رويا عن أمحد بـن حنبـل ، وأمحـد: الثاين 

  عن الشافعي غري جائزة ، صار أمحد بسبب روايته عن الشافعي
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وإن كانـت روايـة أمحـد عـن الـشافعي جــائزة ، . جمروحـا ، وصـارا بـسبب روايتهمـا عنـه جمــروحني
  .سقط السؤال

وام مـا إما ما كان عاملني جبميع املغيبات ، وذلك فـإن البخـاري روى عـن أقـ: الثالث 
ّيـرو عـنهم البخـاري ، فـدل علـى أمـا إذا تركـا  روى عنهم مسلم ، ومسلما روى عـن أقـوام مل

الروايــة عـــن رجـــل مل يوجـــب ذلـــك قـــدحا فيــه ، وكيـــف وأبـــو ســـليمان اخلطـــايب أورد مؤاخـــذات 
  ؟كثرية على صحيح البخاري ، يف كتاب مساه بأعالم الصحيح

د السجستاين روى عن الشافعي حديث ركانة إن ما ذكرمت معارض بأن أبا داو: الرابع 
ابنــة عبــد يزيــد يف الطــالق ، وكــذلك روى عنــه أبــو عيــسى الرتمــذي وعبــد الــرمحن بــن أيب حــامت 

  .وال شك يف علو شأن هؤالء يف احلديث. وحممد بن إسحاق بن خزمية
 إمــا مــا طعنــا يف الــشافعي ، بــل ذكــراه باملــدح والتعظــيم ، وتــرك الروايــة ال: اخلــامس 

  .يدل على اجلرح ، وأما املدح والتعظيم فانه دليل التعديل
إن كــان تركهمــا الروايــة عنــه يــدل علــى ضــعفه ، فــالطعن الــشديد علــى أيب : الــسادس 

حنيفة املنقول عن األعمش والثوري ، وجب أن يـدل علـى الـوهن العظـيم فيـه ، وكـذلك طعـن 
تـؤثر هـذه التـصرحيات ، فكـذا القـول فـإن مل . حيىي بـن معـني وأمحـد بـن حنبـل وحيـىي بـن سـعيد

  .)1(» فيما ذكرمت 
  :أقول 

ما أشبه قضية استدالل الرازي برتك البخاري ومسلم رواية حديث الغدير للقـدح فيـه ، 
فلنسأل الرازي هـل نـسي هـذه الوجـوه .  ..باستدالل الطاعنني يف الشافعي برتكهما الرواية عنه

  . على اجلرح فكذلك هنايف قضيتنا ، فكما أن الرتك هناك ال يدل
__________________  

  .مناقب الشافعي ، يف البحث عما طعن به يف الشافعي) 1(
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كــذلك مـــا ذكــره الـــرازي .  ..وكمــا أن مــا ذكـــروا معــارض بروايـــة أيب داود والرتمــذي وو
  . ..معارض برواية الرتمذي وعبد الرمحن بن أيب حامت وو و

  .كما سيأيت.  ..البخاري ومسلمبل روى حديث الغدير مجاعة من شيوخ 
ان كــان تــرك البخــاري ومــسلم روايــة حــديث الغــدير ، يــدل علــى ضــعفه : ونقــول أيــضا 

أو عــدم تــواتره ، فــالطعن الــشديد علــى أيب حنيفــة املنقــول عــن األعمــش وغــريه وجــب أن يــدل 
  .فإن مل تؤثر هذه التصرحيات فكذا القول فيما ذكر الرازي. على الوهن العظيم

أن ترك البخاري ومسلم رواية حديث الغدير يف كتابيهمـا ، ال يـدل علـى ضـعفه فظهر 
  .أو عدم تواتره

  .فسقط تشبث الرازي بذلك
  .ومتت كلمة ربك صدقا وعدال

  .واحلمد هللا رب العاملني
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) 2 (  

  عدم رواية الواقدي حديث الغدير
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  :ه واجلواب عن تشبث الرازي بعدم رواية الواقدي حديث الغدير من وجو

  الواقدي من رواة مثالب الخلفاء. 1
إن الواقـــدي مـــن رواة مثالـــب اخللفـــاء والـــصحابة ، فـــإن كـــان تركـــه روايـــة حـــديث  ) 1

الغـــدير ، يوجـــب قـــدحا يف ثبوتـــه وصـــدوره ، كانـــت روايتـــه ملطـــاعن اخللفـــاء أدل علـــى القـــدح 
  . ..والطعن فيهم

الزهــــراء بــــضعة فقــــد روى الواقــــدي حــــديث إحــــراق عمــــر بــــن اخلطــــاب ، بيــــت فاطمــــة 
يف حبـث  ـ رمحـة اهللا عليـه ـ ، فقـد ذكـر شـيخنا العالمـة احلـسن بـن املطهـر احللـي ـ 6 ـ الرسـول

  :مطاعن أيب بكر ما نصه 
أنــه طلــب هــو وعمــر بــن اخلطــاب إحــراق بيــت أمــري املــؤمنني ، وفيــه أمــري  ـ ومنهــا« 

يب بكـر ، ذكـر الطـربي يف املؤمنني وفاطمة وابنامها ومجاعة من بين هاشم ، ألجل ترك مبايعة أ
ّواهللا ألحرقن عليكم أو لتخرجن للبيعة: أتى عمر بن اخلطاب منزل علي فقال : تارخيه قال  ّ.  

أن عمـر جـاء إىل علـي يف عـصابة ، فـيهم أسـيد بـن احلـصني ومـسلمة : وذكر الواقدي 
  .)1(» ّأخرجوا ، أو لنحرقنها عليكم : فقال  ـ بن أسلم

__________________  
  . :271ج احلق وكشف الصدق ) 1(
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( ّلكــن الفــضل بــن روزــان الــشريازي كــذب اخلــرب ومجيــع رواتــه ، حيــث قــال يف كتابــه 
  : )الباطل 

من أمسج ما افرتاه الروافض هذا اخلرب ، وهو إحراق عمـر بيـت فاطمـة ، ومـا : أقول « 
 حــىت أن علمــاء ذكــر أن الطــربي ذكــره يف التــاريخ ، فــالطربي مــن الــروافض مــشهور بالتــشيع ،

  .ّبغداد هجروه لغلوه يف الرفض والتعصب ، وهجروا كتبه ورواياته وأخباره
ّوكل من نقل هذا اخلرب ال يشك أنه رافضي متعصب ، يريد إبداء القدح والطعـن علـى 
األصحاب ، ألن املؤمن اخلبري بأخبار السلف ، ظاهر عليه أن هذا اخلرب كذب صـراح وافـرتاء 

  .»ّقبح منه وال أبعد من أطوار السلف ّبني ، ال يكون أ
وقـد . إىل الربـذة ـ 2 ـ ّوروى الواقدي نفي عثمان بن عفـان سـيدنا أبـا ذر الغفـاري ) 2

ّنقـل العالمـة احللــي املـذكور روايتــه هـذه ، ردا علــى قاضـي القــضاة عبـد اجلبــار املعتـزيل ، حيــث 
  .زعم خروج أيب ذر إليها اختيارا

 ملـــا رأى أن هـــذه الروايـــة مـــن مطـــاعن ثالـــث خلفـــائهم ، ولكـــن الفـــضل ابـــن روزـــان ،
  :جعل يدافع عنه مؤيدا كالم قاضي القضاة برواية الطربي وابن اجلوزي مث قال 

  .»وخمالفة الواقدي يف بعض النقول ، ال يقدح ما ذهب اليه العامة « 
ن مــ« والغريــب مــن الفــضل ، اعتمــاده هنــا علــى روايــة الطــربي وقــد رمــاه بأنــه : أقــول 

مـن مـدح وذم : ، وقـدميا قيـل » .  ..الروافض مشهور بالتشيع ، حىت أن علماء بغداد هجروه
  .كذب مرتني

  . ..ّوهذا أيضا مما يشهد مبا ذكرنا من عدم متسك القوم بقواعد البحث واملناظرة
ّأن عثمان بن عفان رد احلكم بن أيب العاص إىل املدينة املنـورة ، : وروى الواقدي  ) 3
  :ـ  ; ـ ّقال العالمة احللي.  ..منها ـ 6 ـ يد رسول اهللاوهو طر
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، أن احلكـم بـن أيب العـاص ملـا قـدم اىل املدينـة  قال الواقـدي مـن طـرق خمتلفـة وغـريه « 
، ألنــه كــان  ال يــساكنين يف بلــد أبــدا: إىل الطــائف وقــال  ـ 6 ـ بعــد الفــتح ، أخرجــه النــيب
 ـ 6 ـ ّـفيه ، حـىت بلـغ بـه األمـر إىل أنه كـان يعيـب النـيبوالوقيعة  ـ 6 ـ يتظاهر بعداوة رسول اهللا
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ يف مــشيه ، فطــرده النــيب ّوأبعــده ولعنــه ، ومل يبــق أحــد يعرفــه إال بأنــه  ـ ّ

  . ـ6 ـ طريد رسول اهللا
مث جـاء إىل أيب بكـر وإىل عمـر يف ذلـك . ّوكلمه فيه ، فـأىب ـ 6 ـ فجاء عثمان إىل النيب

خيرجـه رسـول : ّواليتهمـا فكلمهمـا فيـه ، فأغلظـا عليـه القـول وزبـراه ، قـال لـه عمـر ، يف زمان 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ اهللا ّ واهللا لـو أدخلتـه مل آمـن قـول قائـل غـري عهـد ؟!وتـأمرين أن أدخلـه ـ ّ

  . فإياك يا ابن عفان أن تعاودين فيه بعد اليوم6 ـ رسول اهللا
ّال اعتــذر بــه عثمــان عنــد أيب بكــر وعمـــر  وهــ؟فكيــف حيــسن مــن القاضــي هــذا العــذر

  .)1(» ّوسلم من جينهما إياه وخلص من عتاما عليه 
  :فقال الفضل ابن رزان 

 ؟مل أدخلــت احلكــم بــن أيب العــاص: روى أصـحاب الــصحاح أن عثمــان ملــا قيــل لــه « 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ استأذنت رسول اهللا: قال    .يف إدخاله ، فأذن يل ـ ّ

ّ ذلــك أليب بكــر وعمــر ، فلــم يــصدقاين ، فلمــا صــرت واليــا عملــت بعلمــي يف وذكــرت ّ
  .إعادته إىل املدينة

  .»ّهذا مذكور يف الصحاح ، وإنكار هذا النقل من قاضي القضاة إنكار باطل 
وروى الواقـــدي قـــضايا مـــن اســـتئثار عثمـــان أهلـــه وبـــين أبيـــه بـــأموال املـــسلمني قـــال  ) 4

  :ـ تعاىل عليه رمحة اهللا  ـ العالمة احللي
__________________  

  . :291ج احلق وكشف الصدق ) 1(
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أنه كان يؤثر أهل بيته باألموال العظيمة اليت هي عنده للمـسلمني ، دفـع إىل  ـ ومنها« 
  .ّأربعة أنفس من قريش وزوجهم ببناته أربعة آالف دينار ، وأعطى مروان ألف دينار

  .ن من مالهّبأنه رمبا كا: وأجاب قاضي القضاة 
إن : بأن املنقول خالف ذلك ، فقد روى الواقدي أن عثمان قـال : واعرتضه املرتضى 

أبــا بكــر وعمــر كانــا ينــاوالن مــن هــذا املــال ذوي أرحامهمــا ، وإين ناولــت منــه صــلة رمحــي ، 
ّوروى الواقـــدي أيـــضا أنـــه بعـــث إليـــه أبـــو موســـى األشـــعري مبـــال عظـــيم مـــن البـــصرة ، فقـــسمه 

قدمت إبل مـن إبـل الـصدقة : وروى الواقدي أيضا ، قال . ه وأهله بالصحافعثمان بني ولد
ّإىل عثمان ، فوهبها للحارث بن احلكم بن أيب العاص ، ووىل احلكم بن أيب العاص صـدقات 
قضاعة ، فبلغت ثالمثائة ألف فوهبها له ، وأنكر الناس على عثمان إعطائه سـعيد بـن العـاص 

  .)1(» مائة ألف درهم 
اب الفــضل عــن ذلــك بــأن هــذه األمــوال رمبــا كانــت مــن أموالــه اخلاصــة وبــأن وقــد أجــ

  . ..األصل أن حتمل أعمال اخللفاء على الصواب
سـقط  ـ كمـا يقـول ابـن روزـان والـبعض ـ ّإن كـان الواقـدي رافـضيا متعـصبا: واحلاصـل 

رويــه ، تــشبث الفخــر الــرازي برتكــه روايــة حــديث الغــدير ، وإن كــان عــدال ثقــة صــدوقا فيمــا ي
ّفلتقبل رواياته اجلمة تلـك الـيت يتمـسك ـا االماميـة يف مباحـث مطـاعن اخللفـاء ، وغريهـا مـن 
املــسائل الكالميــة والتأرخييــة الــيت يرويهــا ، وتــسقط أجوبــة قاضــي القــضاة وابــن روزــان وغريمهــا 

  .ّمن متكلمي أهل السنة واجلماعة
ّحــديث ، عنــد مــا يــنفعهم ذلــك ، ورد وأمـا قبــول روايتــه ، أو االعتمــاد علــى تركــه روايـة 

ّروايته يف كل مورد يثبت ا بطالن مذهبهم ، فمما ال حيسن م ّ.. .  
__________________  

  . :292ج احلق وكشف الصدق ) 1(
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  إعراض الرازي عن روايات الواقدي . 2
 إن الفخـــر الـــرازي نفـــسه مل يعبـــأ بروايـــات الواقـــدي ، وأســـقطها مـــن احلـــساب وكأـــا مل

  : )اية العقول ( تكن ، فقال يف مبحث مطاعن عثمان بن عفان من كتابه 
ّصــلى اهللا عليــه  ـ ّإنــه رد احلكــم بــن أيب العــاص وقــد ســريه رســول اهللا ـ ثانيــا: قولــه « 

  . ـّوسلم
: أجـاب عـن ذلـك بنفـسه فيمـا رواه سـيف بـن عمـر يف كتـاب الفتـوح  ـ 2 ـ ّـإنه: قلنـا 

ّإين رددت احلكم وقد سري ّصلى اهللا عليـه وسـلم ـ ه رسول اهللاّ ّمـن مكـة إىل الطـائف ، مث رده  ـ ّ ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ رسول اهللا ّاهللا سريه ورسول اهللا يرده ، أ، فرسول  ـ ّ   ؟فكذلكّ

  .اللهم نعم: قالوا 
 عـن رسـول اهللا ـ رضي اهللا عنهما ـ يف زمن أيب بكر وعمر ـ 2 ـ إنه روى عثمان: وقيل 

ّأنـه أذن يف رده ، فقـاال لـه  ـ ّ عليـه وسـلمّصـلى اهللاــ  ّإنك شـاهد واحـد ، ألن ذلـك مل يكـن : ّ ّـ
ّشهادة على شرع حىت تكفى رواية الواحد ، بل كان حكما يف غـريه ، فـال بـد مـن الـشاهدين 

  .، فلما صار األمر اليه حكم بعلمه
  .ّإنه كان يعطي العطايا اجلزيلة ألقاربه ـ ثالثا: قوله 
  .»ّ كان يعطيها من صلب ماله ، ألنه كان ذا ثروة عظيمة ّلعله: قلنا 

مل خيرجـه  :فالعجب من الرازي ، إنه حـني يريـد تـضعيف حـديث الغـدير يقـول : أقول 
ّالواقدي ، مع أن عدم اإلخراج ال يفيد الرد ّ.  

ّوحني جييـب عـن مطـاعن عثمـان ، مل ينظـر بعـني االعتبـار إىل روايـات الواقـدي املؤكـدة 
  .اعنلتلك املط

ّإن ســكوت الواقــدي عــن روايــة حــديث الغــدير : ّفــإن لنــا أن نقــول : وعلــى هــذا أيــضا 
  .غري قادح يف تواتره وصحته
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  الواقدي مجروح . 3
ّوإن متـــسك الـــرازي بعـــدم روايتـــه حـــديث الغـــدير ، وعـــده القوشـــجي  ـ ّمث إن الواقـــدي ّ

ّمدحــــه عبــــد احلــــق الــــدهلوي ّوالتفتــــازاين مــــن األئمــــة احملققــــني ويف مرتبــــة البخــــاري ومــــسلم ، و
وحــسام الــدين الــسهارنفوري ووصــفاه بــاحلفظ واإلتقــان كالبخــاري ومــسلم ، واســتند إىل روايتــه 

جمـروح مـن قبـل  ـ »أمـري املـؤمنني يف احلـديث «  بــ ّ، وعـرب عنـه مجاعـة) الـدهلوي (  الكابلي و
ّمجاعــة مــن أكــابر األئمــة احلفاظ وعلمــاء اجلــرح والتعــديل ، كالبخــاري  ّــ وأمحــد وابــن معــني وأيب ّ

ّحامت والنـسائي والـدارقطين وابـن عـدي وابـن اجلـوزي وابـن املـديين وابـن راهويـه والـذهيب وغـريهم ّ 
...  

ّوجتــد كلمــات هــؤالء وغــريهم يف احلــط عليــه والطعــن فيــه برتمجتــه يف معــاجم الرجــال ،  ّ
  :أمثال 

  .662 / 3ميزان االعتدال  ـ 1
  .خمطوط ـ تذهيب التهذيب ـ 2
  .619 / 2املغين يف الضعفاء  ـ 3
  .207حوادث سنة  ـ العرب ـ 4
  .82 / 3الكاشف  ـ 5
  .454 / 9ّسري أعالم النبالء  ـ 6
  .311 / 2التاريخ الصغري للبخاري  ـ 7
  .الواقدي ـ األنساب ـ 8
  .207حوادث سنة  ـ مرآة اجلنان ـ 9

  .194 / 2تقريب التهذيب  ـ 10
  .144/ ّطبقات احلفاظ  ـ 11

أحـد أوعيـة العلـم علـى ضـعفه ، قـال أمحـد بـن حنبـل هـو « ) :  ميزان االعتدال (ففي 
ّكذاب يقلب األحاديث ، وقال ابن معني    ال: ّليس بثقة ، وقال مرة : ّ
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يــضع  :مــرتوك ، وقــال أبــو حــامت أيــضا والنــسائي : يكتـب حديثــه ، وقــال البخــاري وأبــو حــامت 
أحاديثـه غـري حمفوظـة والـبالء منـه : ّابـن عـدي فيه ضعف ، وقـال : احلديث ، وقال الدارقطين 

  .»ّهو عندي ممن يضع احلديث : ، وقال ابن راهويه 
  .»جممع على تركه « ) : املغين ( بل قال الذهيب يف 

ّضعفوه يف احلديث وتكلموا فيه « ) : وفيات األعيان ( ويف  ّ«.  
  .»ّوقد تكلموا فيه « ) : األنساب ( ويف 
ّلكن أئمة احلديث ضعفوه « : ) مرآة اجلنان ( ويف  ّ«.  
  .»مرتوك « ) : تقريب التهذيب ( ويف 
ّالكـذابون املعروفـون : قال النسائي « ) : ّتدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ( ويف 

ابــن أيب حيــىي باملدينــة ، والواقــدي ببغــداد ، ومقاتــل خبراســان ، وحممــد : بوضــع احلــديث أربعــة 
  .»بن سعيد املصلوب بالشام 

الواقـــدي بإســهاب فـــذكر كلمـــات ) عيــون األثـــر ( وقــد تـــرجم ابــن ســـيد النـــاس يف أول 
  .ّاملادحني والقادحني كلها بالتفصيل

ّإنه ال جيـوز التمـسك بعـدم إخـراج الواقـدي حلـديث : ّـوالذي نقولـه حنـن بعـد ذلـك كله  ّـ
  :ه وذلك ّالغدير ، يف مقابل اإلمامية ، حىت لو كان جممعا على وثاقته واالعتماد علي

  .ّألنه من أهل اخلالف ـ 1
  .ّألن ترك إخراج احلديث ال يلتفت إليه ـ 2
  .ّألن الرازي نفسه قد خالف رواياته ـ 3
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)3 (  

 عدم رواية ابن إسحاق حديث الغدير
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ّوأمــا االســـتدالل الفخـــر الـــرازي بـــرتك ابـــن إســحاق روايـــة حـــديث الغـــدير ، فهـــو مـــردود 
  :بوجوه 

  ة حديث الغديرابن إسحاق من روا. 1
ّإن ابن إسحاق روى حديث الغدير ، وروى قصة هذا احلديث ، كما نقل عنـه مجاعـة 

  . ..فدعوى عدم روايته حديث الغدير كذب واضح وتان مبني. من كبار علماء القوم

  ذكر من نقل عن ابن إسحاق حديث الغدير
حـديث الغـدير ،  قلةومن املناسب أن نورد يف هذا املقام كلمات مجاعة من األعالم ون

  : عن ابن إسحاق 
   :احلافظ ابن كثري الدمشقي ، فإنه قال يف ذكر القصة : فمنهم 

وملـا رجـع« 
ّ

غـدير « مـن حجـة الـوداع ، فكـان بـني مكـة واملدينـة مبكـان يقـال لـه  ـ 7 ـ 
، خطب الناس هنالك خطبته يف اليوم الثامن عـشر مـن ذي احلجـة ، فقـال يف خطبتـه » ّخم 

  ّأللهم : ويف بعض الروايات . ّ مواله فعلي موالهمن كنت: 
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  .واحملفوظ األول. وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
ّوإمنا كـان سـبب هـذه اخلطبـة والتنبيـه علـى فـضل علـي ّمـن أن  ـ مـا ذكـره ابـن إسـحاق ـ ّـ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ عليا بعثه رسول اهللا ّا على خالد بن الوليد ، فرجـع علـي إىل اليمن أمري ـ ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ فواىف حجة الوداع مع النـيب ّـ، وقـد كثـرت فيـه القالـة وتكلم فيـه بعـض  ـ ّ ّ

ّمـن كـان معـه ، بـسبب اسـرتجاعه مـنهم خلعـا كـان خلعهـا نائبـه علـيهم ، ملـا تعجـل الـسري إىل  ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ رسـول اهللا ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ اهللاّ، فلمـا فـرغ رسـول  ـ ّ مـن حجـة  ـ ّ

  .»ّالوداع أحب أن يربئ ساحته مما نسب إليه من القول فيه 
ابــن حجــر املكــي ، حيــث قــال يف اجلــواب عــن االســتدالل حبــديث الغــدير مــا : ومــنهم 

   .ّنصه
ّإن ـــ  كمــا نقلــه احلــافظ مشــس الــدين اجلــزري عــن ابــن إســحاقـ وأيــضا فــسبب ذلــك « 

ّعليـا تكلـم فيـه ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّـ بعـض مـن كـان معـه يف الـيمن ، فلما قـضىّ ّـحجه ،  ـ ّ
ّخطبها تنبيها على قدره وردا على من تكلم فيـه كربيـدة ، ملـا يف البخـاري  أنـه كـان يبغـضه ، : ّ

ّوسـبب ذلـك مـا صـححه الـذهيب أنـه خـرج معـه إىل الـيمن ، فـرأى منـه جفـوه ، فنقـصه للنـيب  ـ ّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم لــست أوىل بــاملؤمنني مــن  أ!يــا بريــدة: ّ، فجعــل يتغــري وجهــه ويقــول  ـ ّ

  .)1(» ّمن كنت مواله فعلي مواله :  قال !بلى يا رسول اهللا:  قال ؟أنفسهم
  :حممد بن عبد الرسول الربزجني ، فقد قال يف رد حديث الغدير : ومنهم 

ّأن الـسبب يف هـذه الوصـية : وهـو  ـ الوجه الثاين«  ه احلـافظ مشـس الـدين ابـن كمـا رواـ ّ
ّأن عليـا :ـ اجلـزري عـن ابـن إسـحاق صـاحب املغـازي  ّملـا رجـع مـن الـيمن ، تكلـم فيـه  ـ 2 ـ ّ

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّفلمـا قـضى رسـول اهللا. بعض من كان معـه يف الـيمن ّحجـه ، خطـب  ـ ّ
  ّهذه اخلطبة تنبيها على قدره ، وردا على من 

__________________  
  .25/ اعق احملرقة الصو) 1(
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، ملـا يف البخـاري أنـه كـان يـبغض عليـا ، حـني رجـع معـه مـن الـيمن ،  ـ 2 ـ ّتكلـم فيـه كربيـدة
ّكما صححه الذهيب ـ وسببه ّصـلى  ـ ّأنـه خـرج معـه إىل الـيمن ، فـرأى منـه جفـوة فنقـصه للنـيب ـ ّ

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ فجعـل وجهـه ـ ّاهللا عليـه وسـلم لـست أوىل  أ!يـا بريـدة: ّيتغـري ويقـول  ـ ّ
  .)1(» ّمن كنت مواله فعلي مواله :  قال !بلى يا رسول اهللا:  قلت ؟باملؤمنني من أنفسهم

خرافاتـه ، ) الـدهلوي ( الـذي طاملـا نقـل  ـ املولـوي حـسام الـدين الـسهارنبوري: ومـنهم 
املتقـدم بنـصه ّـفإنه أورد كـالم ابـن حجـر املكـي  ـ مىت مل جيد بغيتـه يف صـواقع نـصر اهللا الكـابلي

)2(.  
ّنفسه ، فقد ذكر يف خامتـة كالمـه يف رد حـديث الغـدير ، روايـة ) ّالدهلوي : ( ومنهم 

  .)3(ابن إسحاق هلذا احلديث الشريف 

  : بعد و
ّفإن هذه التصرحيات ، تكذب الفخـر الـرازي يف دعـواه تـرك ابـن إسـحاق روايـة حـديث  ّ

  .الغدير
ّا ، مجاعة من علمائهم ، كالسعد التفتازاين يف ّولقد تنبه إىل قبح هذه الدعوى وبطال

شـرح ( بالرغم من تقليده الرازي يف منع تـواتر هـذا احلـديث والقوشـجي يف  ـ )شرح املقاصد ( 
، فلـم يـذكروا ) املـرافض ( ، وصـاحب ) ترمجة املـشكاة ( ، وعبد احلق الدهلوي يف ) التجريد 

  . الغديريف مجلة من سكت عن رواية حديث» ابن إسحاق « 
مـن عبـارة » ابـن إسـحاق « إسـقاط كمـال الـدين اجلهرمـي اسـم : هذا ، ومن الطريف 

  الرباهني القاطعة يف( ابن حجر صاحب الصواعق املتقدم نصها ، يف كتاب 
__________________  

  .نواقض الروافض ، يف رد حديث الغدير) 1(
  .مرافض الروافض ، يف رد حديث الغدير) 2(
  .210: ثنا عشرية التحفة اال) 3(
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لـــن يـــصلح « ولكـــن .  ..ّليكـــتم بـــذلك فـــضيحة الفخـــر الـــرازي هـــذه) ترمجـــة الـــصواعق احملرقـــة 
  .»العطار ما أفسده الدهر 

  ذكر ابن إسحاق حضور علي في حجة الوداع . 2
ّلقـد علــم ممــا تقــدم روايــة ابــن إســحاق حــديث الغــدير ، وقــد عنــون ابــن إســحاق موافــاة 

ابـن « فـإن كـان .  ..يف حجـة الـوداع أيـضا ـ ّصلى اهللا عليهما وآهلمـا ـ اهللاأمري املؤمنني رسول 
يف تلـك احلجـة مـع روايـة ابـن إسـحاق  ـ 7 ـ ثقـة ، فلـم ينكـر الـرازي وجـود االمـام» إسـحاق 

ّ وإن مل يكن ثقة فلم يتشبث به يف عدم رواية حـديث الغـدير فـضال عـن بطـالن ؟!ذلك كغريه
  ؟!أصل النسبة

فهـذا نـصها يف  ـ 6 ـ مـن الـيمن وموافاتـه النـيب ـ 7 ـ بن إسحاق قفول االمامّوأما رواية ا
  :ّسريته اليت هذا ابن هشام فاشتهرت بامسه 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ يف قفولـه مـن الـيمن رسـول اهللا ـ 2 ـ موافـاة علـي«   :يف احلـج  ـ ّ
كـان  ـ ّى اهللا عليـه وسـلمّصـل ـ أن رسـول اهللا وحـدثين عبـد اهللا بـن أيب جنـيح: قال ابن إسـحاق 

ّصلى  ـ إىل جنران ، فلقيه مبكة وقد أحرم ، فدخل على فاطمة بنت رسول اهللا ـ 2 ـ بعث عليا
ّفوجدها قد حلت ويأت ، فقال  ـ ّاهللا عليه وسلم أمرنـا :  قالـت ؟مالك يـا بنـت رسـول اهللا: ّ

ّصلى اهللا عليه وسـلم ـ رسول اهللا ّصـلى اهللا  ـ مث أتـى رسـول اهللا: قـال . أن حنـل بعمـرة فحللنـا ـ ّ
ّصــلى اهللا عليـه وســلم ـ فلمــا فـرغ مــن اخلــرب عـن ســفره ، قـال لــه رسـول اهللا ـ ّعليـه وســلم :  ـ ّ

ّيـا رسـول اهللا إين أهللـت كمـا أهللـت : انطلق فطف بالبيت وحل كما حـل أصـحابك ، قـال 
:  حــني أحرمــت ّ إين قلــت!يــا رســول اهللا: ّإرجــع فاحلــل كمــا حــل أصــحابك قــال : ، فقــال 

ّاللهم إين أهل مبا أهل به نبيك وعبدك ورسولك حممد ، قال  ّ :  قـال ؟فهل معـك مـن هـدي: ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ال ، فأشـركه رسـول اهللا  ـ يف هديـه وثبـت علـى إحرامـه مـع رسـول اهللا ـ ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم   ّحىت فرغا من احلج ،  ـ ّ
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  .اهلدي عنهما ـ ّ وسلمّصلى اهللا عليه ـ حنر رسول اهللاو
وحدثين حيىي بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بـن أيب عمـرة عـن يزيـد بـن : قال ابن إسحاق 

ّصـلى اهللا  ـ مـن الـيمن ، ليلقـى رسـول اهللا ـ 2 ـ ملـا أقبـل علـي :طلحة بن يزيد بن ركانـة ، قـال 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّمبكة تعجـل إىل رسـول اهللا ـ ّعليه وسلم ف علـى جنـده الـذي واسـتخل ـ ّ

معه رجال مـن أصـحابه فعمـد ذلـك الرجـل ، فكـسى كـل رجـل مـن القـوم حلـة مـن الـربد الـذي 
ويلــك مــا : ّــفلمــا دنــا جيـشه خــرج ليتلقاهم ، فــإذا علــيهم احللــل ، قــال  ـ 2 ـ كـان مــع علــي

   ؟هذا
ـــه إذا قـــدموا يف النـــاس ، قـــال : قـــال  ويلـــك انـــزع قبـــل أن : كـــسوت القـــوم ليتجملـــوا ب

ّصلى اهللا عليـه وسـلم ـ به إىل رسول اهللاتنتهي  فـانتزع احللـل مـن النـاس فردهـا يف البـز : قـال  . ـّ
  .)1(» وأظهر اجليش شكواه ملا صنع م : ، قال 

فثبت بالوجهني املذكورين رواية ابن إسـحاق القـصة واحلـديث معـا ، وسـقط مـا : أقول 
  .زعمه الرازي

  ابن إسحاق مجروح . 3
إســـحاق غـــري واحـــد علمـــاء اجلـــرح والتعـــديل مـــنهم ، فالتمـــسك هـــذا ، وقـــد جـــرح ابـــن 

  :غري صحيح بناء على ذلك  ـ على تقدير التسليم ـ بسكوته عن حديث الغدير
لـيس بـالقوي  :ثقة وليس حبجة ، وقال النـسائي : ّفقد كذبه القطان ، وقال ابن معني 

 جـــدا وقـــد ذكـــرت هـــذه هـــو كثـــري التـــدليس: ّال حيـــتج بـــه ، وقـــال أمحـــد : ، وقـــال الـــدارقطين 
( ، وكتـاب ) ميـزان االعتـدال يف نقـد الرجـال ( الكلمات برتمجة حممد بن إسـحاق مـن كتـاب 

  .للحافظ مشس الدين الذهيب) املغين يف الضعفاء 
__________________  

  .603 ـ 602 / 2سرية ابن هشام ) 1(
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ّوثقه غري واحـد ، ووهـاه آخـرون ، و« ) : ميزان االعتدال ( ففي  هـو صـاحل احلـديث ، ّ
ّماله عندي ذنب إال ما قد حشا يف الـسرية مـن األشـياء املنكـرة املنقطعـة واألشـعار املكذوبـة ، 

ّهو حسن احلديث ، وقال ابن معني ثقة وليس حبجة ، وقال علـي بـن : وقال أمحد بن حنبل 
ال : طين لـيس بـالقوي ، وقـال الـدارق: حديثه عنـدي صـحيح ، وقـال النـسائي وغـريه : املديين 

كــان حيــىي بــن : ّكــذاب ، وقــال عبــد الــرمحن بــن مهــدي : حيــتج بــه ، وقــال ســليمان التيمــي 
فالـذي يظهـر أن ابـن إسـحاق حـسن احلـديث . سعيد األنـصاري ومالـك جيرحـان ابـن إسـحاق

ّـصاحل احلال صدوق ، وما انفـرد بـه ففيـه نكـارة ، فـإن يف حفظـه شـيئا ، وقـد احـتج بـه أئمة ، 
  .)1(» د استشهد مسلم خبمسة أحاديث البن إسحاق ذكرها يف صحيحه وق. فاهللا أعلم

  :كذلك وهذا خمتصرها ) عيون األثر ( وترجم ابن سيد الناس البن إسحاق يف اول 
روى ابـــن معـــني ، عـــن حيـــىي .  ..ذكـــر الكـــالم يف حممـــد بـــن إســـحاق والطعـــن عليـــه« 

يا أبـا عبـد اهللا إذا : قيل ألمحد ّالقطان أنه كان ال يرضى حممد بن إسحاق وال حيدث عنه ، و
ّال ، واهللا إين رأيتــه حيــدث عــن مجاعــة باحلــديث الواحــد وال يفــصل :  قــال ؟تفــرد حبــديث تقبلــه ّ

هو صـاحل وسـط ، روى امليمـوين عـن ابـن معـني : كالم ذا من كالم ذا ، وقال ابن املديين مرة 
ة ولكنــه لــيس حبجـــة ، ثقــ: لــيس بــذلك ، وروى الـــدوري عنــه : ضــعيف ، وروى عنــه غــريه : 

سألت الـدارقطين ، عـن حممـد بـن إسـحاق بـن : ليس بالقوي ، وقال الربقاين : وقال النسائي 
قلـت ليحــىي بــن  :قـال علــي مجيعـا ال حيــتج مـا وإمنــا يعتـرب مــا ، و: فقــال  .يـسار وعــن أبيـه

نعـم ، : ال  ق؟ّتركته متعمدا: قلت . نعم:  قال ؟كان ابن إسحاق بالكوفة وأنت ا: سعيد 
  ما: ّكذاب وقال حيىي القطان : ، وقال سليمان التيمي  ومل أكتب عنه حديثا قط

__________________  
  .468 / 3ميزان االعتدال ) 1(
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ّتركــت حديثـــه إال هللا أشـــهد أنـــه كـــذاب وقـــد قـــال أبـــو بكـــر . ّوالكـــالم فيــه كثـــريا جـــدا: قلـــت . ّ
  .)1(»  أهل العلم وصدف عنها آخرون قد احتج بروايته يف األحكام قوم من: اخلطيب 

ولو كان ابن إسحاق ثقة باإلمجاع ، ملا كان سكوته عـن روايـة حـديث مـن األحاديـث 
  ؟!مطلقا موجبا للقدح ، فكيف واحلال هذه

  الخالصةو
إنــه مل يبــق ريــب يف شــناعة متــسك الــرازي بعــدم نقــل البخــاري ومــسلم والواقــدي وابــن 

جلواب الـيت قـدمنا ذكرهـا يف الفـصول املتقدمـة ، وقـد ثبـت إسحاق ، بعد الوقوف على وجوه ا
لــدى أصــحاب النظــر وذوي اإلمعــان والتــدبر ، أنــه لــو أعــرض مائــة رجــل كهــؤالء األربعــة عــن 

 ؟كيــف. حـديث الغـدير ، مل يكـن إعراضــهم قادحـا يف تـواتره وال صـحته ، حبــال مـن األحـوال
ّتة ، وليس من الشروط عـدم سـكوت وللتواتر شروط مىت اجتمعت يف حديث حكم بتواتره الب

  .هؤالء أو أمثاهلم عن ذلك احلديث ، وعلى من ادعى ذلك إقامة الدليل والربهان
ّنعــم إن الــسبب الوحيــد لــرتك هــؤالء روايــة حــديث الغــدير ، إمنــا هــو التعــصب واالحنيــاز 

: ديث عن أهل البيت الطاهرين ، حىت يـأيت مـن بعـدهم الـرازي وغـريه ، فيقـول يف رد هـذا احلـ
ّولكن أبا زرعـة احلـافظ االمـام أغلـظ للبخـاري ومـسلم القـول ، لـئال .  ..مل خيرجه فالن وفالن ّ

واحلمـد هللا .  ..فبطلـت ظنـون القـوم وخابـت آمـاهلم . ..يتذرع ما أحـد ويتمـسك بكتابيهمـا
  .رب العاملني

__________________  
  .13 ـ 10 / 1عيون األثر ) 1(
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ّواجلواب عن تشبث الرازي برتك اجلاحظ رواية حديث الغدير من وجوه  ّ:  

  الجاحظ من النواصب . 1
ومــن أنــصار املروانيــة أعــداء  ـ 7 ـ ّإن اجلــاحظ يعــد مــن كبــار النواصــب ألمــري املــؤمنني

، ومـأله  ـ 7  ـّاالمام ، حىت أنه ألف هلم كتابا يف تأييد مذهبهم شحنه كذبا وافرتاء على علـي
تنقيــــصا وتــــشكيكا يف فــــضائله ومناقبــــه وخصائــــصه ، ومواقفــــه الــــيت مل يــــشركه فيهــــا أحــــد مــــن 

  . ـ6 ـ املسلمني ، يف الدفاع عن اإلسالم ونيب اإلسالم حممد
اجلاحظ معتزيل وناصـيب معـا ، ولـه كتـاب ذكـر فيـه نقـائص أمـري « ) : الدهلوي ( قال 

  .)1(» اهيم النظام املؤمنني ، وأكثر رواياته هي عن إبر
 ـ 7 ـ صـرح يف بـاب االمامـة مـن كتابـه بـأن الطعـن يف أمـري املـؤمنني) الـدهلوي ( مث إن 

  .كفر
هذا ، وقد نص على تأليف اجلـاحظ الكتـاب املـشار اليـه ابـن تيميـة احلـراين حيـث قـال 

  :بعد كالم له حول مراتب الصحابة 
__________________  

  .مبحث الدالئل العقلية على إمامة أمري املؤمنني ـ يةحاشية التحفة االثنا عشر) 1(
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ّفإذا كانت هذه مراتب الصحابة عنـد أهـل الـسنة ، كمـا دل عليـه الكتـاب والـسنة ، « 
وهــم متفقــون علــى تــأخر معاويــة وأمثالــه مــن مــسلمة الفــتح ، ممــن أســلم بعــد احلديبيــة ، وعلــم 

لم أن البدريني أفـضل مـن غـري البـدريني ، تأخر هؤالء عن السابقني األولني أهل احلديبية ، وع
ّوأن عليا أفضل من مجاهري هؤالء ، مل يقدم عليه أحـدا غـري الثالثـة ، فكيـف ينـسب إىل أهـل 

  ؟السنة تسويته مبعاوية أو تقدمي معاوية عليه
نعـــم ، مـــع معاويـــة طائفـــة كثـــرية مـــن املروانيـــة وغـــريهم ، كالـــذين قـــاتلوا معـــه وأتبـــاعهم ، 

ا ومـــن معـــه كـــانوا ظــــاملني أو يقولـــون إنـــه كـــا ّـــن يف قتالـــه علـــى احلـــق جمتهـــدا مـــصيبا ، وإن علي ّ
ّجمتهدين خمطئني ، وقد صنف هلم يف ذلك مصنفات مثل كتاب املروانية الذي صنفه اجلـاحظ 

 «)1(.  
  :وقال ابن تيمية يف موضع آخر من كتابه 

ّـ أقـوى مـن حجة هـؤالء ّواملروانية الـذين قـاتلوا عليـا وإن كـانوا ال يكفرونـه ، فحجـتهم« 
الرافضة ، وقد صنف اجلاحظ كتابا للمروانية ذكر فيه من احلجج اليت هلـم مـا ال ميكـن للزيديـة 

  .)2(» نقضه ، دع الرافضة 
  .فهذا هو حال اجلاحظ الذي يتمسك الرازي برتكه رواية حديث الغدير

  أضاليل الجاحظ وردود المفيد عليه . 2
 ـ كتابـه املـذكور عـن إبـراهيم النظـام مطـاعن أمـري املـؤمننيواعلـم أن اجلـاحظ قـد أورد يف 

 ـ رمحـة اهللا عليـه ـ  وقـد أجـاب عـن تلـك املـزاعم شـيخ االماميـة الـشيخ املفيـد. ـوالعيـاذ بـاهللا ـ 7
يف  ـ ; ـ ّالـذي اختـصره تلميـذه الـشريف املرتـضى علـم اهلـدى) العيـون واحملاسـن ( يف كتابـه 

  رة منالفصول املختا(  بـ كتاب أمساه
__________________  

  .207 / 2منهاج السنة ) 1(
  .70 / 4املصدر نفسه ) 2(
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يف ) التحفــة ( علــى تلــك األجوبــة فأوردهــا يف ) الــدهلوي ( ، وقــد اعتمــد ) العيــون واحملاســن 
نقــال عــن  ـ 7 ـ اجلــواب عــن الــدليل الــسادس مــن األدلــة العقليــة علــى إمامــة أمــري املــؤمنني

  .النواصب

  يخ المفيدترجمة الش
  :ّوالشيخ املفيد من كبار أئمة اإلمامية ، وقد ترجم له علماء أهل السنة 

والـــشيخ املفيـــد أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن النعمـــان البغـــدادي  « : ـ الحـــافظ الـــذهبي 1
ّالكرخي ، ويعرف أيضا بابن املعلم ، عامل الشيعة وإمام الرافضة وصاحب التصانيف الكثرية ّ.  

هو شيخ مـشايخ الطائفـة ولـسان اإلماميـة ورئـيس :  تاريخ االمامية قال ابن أيب طي يف
ّالكالم والفقه واجلدل ، يناظر أهل كل عقيدة ، مع اجلاللة العظيمـة يف الدولـة البويهيـة ، قـال 

  .وكان كثري الصدقات ، عظيم اخلشوع ، كثري الصالة والصوم ، خشن اللباس: 
لـشيخ املفيـد ، وكـان شـيخا ربعـة حنيفـا أمسـر ، ّكان عـضد الدولـة رمبـا زار ا: وقال غريه 

ّعـــاش ســـتا وســـبعني ســـنة ، ولـــه أكثـــر مـــن مـــائيت مـــصنف ، كانـــت جنازتـــه مـــشهودة ، وشـــيعه 
  .)1(» مثانون ألفا من الرافضة والشيعة ، وأراح اهللا منه ، وكان موته يف رمضان 

يف الكثــرية ، وفيهــا تـويف عــامل الــشيعة وإمــام الرافـضة صــاحب التــصان « : ـ اليــافعي 2
شــيخهم املعــروف باملفيــد وبــابن املعلــم أيــضا ، البــارع يف الكــالم واجلــدل والفقــه ، وكــان ينــاظر 

  .)2(» .  ..قال ابن أيب طي. أهل كل عقيدة مع اجلاللة والعظمة يف الدولة البويهية
__________________  

  .413حوادث سنة  ـ العرب) 1(
  .413حوادث سنة  ـ مرآة اجلنان) 2(
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حممد بـن حممـد بـن النعمـان ، الـشيخ املفيـد ، عـامل الرافـضة  « : ـ الحافظ ابن حجر 3
أبـــو عبـــد اهللا ابـــن املعلـــم صـــاحب التـــصانيف البدعيـــة وهـــي مائتـــا تـــصنيف ، طعـــن فيهـــا علـــى 
ّالـــسلف ، لـــه صـــولة عظيمـــة بـــسبب عـــضد الدولـــة ، شـــيعه مثـــانون ألـــف رافـــضي مـــات ســـنة 

413.  
رية يف ضــــالهلم والــــذب عــــن اعتقــــادهم والطعــــن علــــى ّصــــنف كتبــــا كثــــ: قــــال اخلطيــــب 

  .ّالصحابة والتابعني وأئمة اتهدين ، وهلك ا خلق ، إىل أن أراح اهللا منه يف شهر رمضان
ّوكـان كثـري التقـشف والتخـشع واإلكبـاب علـى العلـم ، ختـرج بـه مجاعـة وبـرع يف : قلت 

، وكان أبوه مقيما بواسـط وولـد املفيـد له على كل إمامي منة : أفعاله االمامية حىت كان يقال 
  .إن عضد الدولة كان يزوره يف داره ويعوده إذا مرض: ويقال . بعكربا: ا وقيل 

مـا كـان املفيـد ينـام مـن :  ـ وكـان تـزوج بنـت املفيـد ـ وقـال الـشريف أبـو يعلـى اجلعفـري
ّالليل إال هجعة ، مث يقوم يصلي أو يطالع أو يدرس أو يتلو القرآن  ّ ّ «)1(.  

  ردود االسكافي على الجاحظ
طرفــــا مــــن تــــشكيكات ) شــــرح ــــج البالغــــة ( كمــــا أورد ابــــن أيب احلديــــد املعتــــزيل يف 

ومناقبـه وخصائـصه الـيت انفـرد ـا مـن بـني الـصحابة ، ككونـه  ـ 7 ـ اجلـاحظ يف فـضائل االمـام
وغـري ذلـك ، وشـجاعته ومواقفـه يف الغـزوات ،  ـ 6 ـ أول مـن أسـلم ، ومبيتـه علـى فـراش النـيب

ــــه يف كتابــــه  نقــــض ( ونقــــل ردود شــــيخه أيب جعفــــر االســــكايف املعتــــزيل علــــى أضــــاليله وأباطيل
  .فمن أراد الوقوف عليها فلرياجع) العثمانية 

__________________  
  .368 / 5لسان امليزان ) 1(
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  ترجمة أبي جعفر االسكافي 
  :ـ صاحب الرد على اجلاحظ  ـ وقد ترجم أليب جعفر االسكايف

أبو جعفر حممد بن عبد اهللا االسكايف ، أحـد املتكلمـني مـن معتزلـة  « : ـ السمعاني 1
. ّالبغـــداديني ، لـــه تـــصانيف معروفـــة ، وكـــان احلـــسني بـــن علـــي الكرابيـــسي يـــتكلم معـــه وينـــاظره

  .)1(» وبلغين أنه مات يف سنة أربعني ومائتني 
كايف ، عــداده يف أهــل حممــد بــن عبــد اهللا أبــو جعفــر االســ « : ـ يــاقوت الحمــوي 2

ّبغـداد ، أحــد املتكلمــني مـن املعتزلــة ، لــه تـصانيف ، وكــان ينــاظر احلـسني بــن علــي الكرابيــسي 
  .)2(» مات يف سنة أربع ومائتني . ّويتكلم معه

تــرجم لــه ) املغــين ( وهــو صــاحب كتــاب *   ـ قاضــي القــضاة عبــد الجبــار المعتزلــي3
 احلــسن عبــد اجلبــار األســرتآبادي ، إمــام املعتزلــة ، القاضــي أبــو: األســنوي يف طبقاتــه ، فقــال 

ّكـــان مقلـــدا للـــشافعي يف الفـــروع ، وعلـــى رأس املعتزلـــة يف األصـــول ، ولـــه يف ذلـــك التـــصانيف 
ّاملشهورة ، توىل قضاء القضاة بالري ، ورد بغداد حاجا وحـدث ـا عـن مجاعـة كثـريين ، تـويف  ّ

إذ قــال ابــن أيب احلديــد مــا *   ابــن الــصالحيف ذي القعــدة ســنة مخــس عــشرة وأربعمائــة ، ذكــره
  :نصه 

ّأبـــو جعفـــر االســـكايف ، فهـــو شـــيخنا حممـــد بـــن عبـــد اهللا االســـكايف ، عـــده قاضـــي « 
القــضاة يف الطبقــة الــسابعة مــن طبقــات املعتزلــة ، مــع عبــاد بــن ســليمان الــصيمري ومــع زرقــان 

ا معــن ، مث أبــا عثمــان ومــع عيــسى بــن اهليــثم الــصويف ، وجعــل أول الطبقــة مثامــة بــن أشــرس أبــ
ّاجلـاحظ ، مث أبــا موســى عيــسى بــن صــبيح املــرداد ، مث أبــا عمــران يــونس بــن عمــران ، مث حممــد 
بـــن شـــبيب ، مث حممـــد بـــن إمساعيـــل العـــسكري ، مث عبـــد الكـــرمي بـــن روح العـــسكري ، مث أبـــا 

  ّيعقوب يوسف بن عبد اهللا الشحام ، مث
__________________  

  .االسكايف ـ األنساب) 1(
  .181 / 1معجم البلدان ) 2(
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أبــا احلــسني الــصاحل ، مث صــاحل قبــة ، مث اجلعفــران جعفــر بــن جريــر وجعفــر بــن ميــسر ، مث أبــا 
عمران بن النقاش ، مث أبا سعيد أمحد بن سعيد األسـدي ، مث عبـاد ابـن سـليمان مث أبـا جعفـر 

  .االسكايف هذا
تابـا يف علـم الكـالم وهـو الـذي ّكان أبو جعفر فاضال عاملا ، وصنف سـبعني ك: وقال 

ّنقـــض كتـــاب العثمانيـــة علـــى أيب عثمـــان اجلـــاحظ يف حياتـــه ، ودخـــل اجلـــاحظ ســـوق الـــوراقني 
وأبـو جعفــر  ـ ّمـن هـذا الغـالم الـسوادي الــذي بلغـين أنـه تعـرض لـنقض كتـايب: ببغـداد ، فقـال 

 معتزلـة بغـداد  فاختفى منه حىت مل يره ، وكان أبو جعفر يقول بالتفضيل علـى قاعـدة؟ ـجالس
  .»ّيبالغ يف ذلك ، وكان علوي الرأي ، حمققا منصفا ، قليل العصبية 

  الجاحظ ملحد: قال الخطابي . 3
وهـل يــستند  . ..ّوهلـذه األمــور وغريهـا صــرح احلـافظ اخلطــايب بـأن اجلــاحظ رجـل ملحــد

  ؟اىل ترك رواية هذا الرجل حديث الغدير للطعن فيه
ه ال قيمــــة لكــــالم هكــــذا شــــخص  وال وزن لــــه يف معرفــــة األحاديــــث النبويــــة الــــشريفة ّــــإن

  . ..مطلقا
 ، ترمجـه 986املتـوىف سـنة *  أما كالم اخلطايب فقد أورده الشيخ حممد طاهر الكجـرايت

يف حـــوادث الـــسنة املـــذكورة ) النـــور الـــسافر عـــن أخبـــار القـــرن العاشـــر ( الـــشيخ العيـــدروس يف 
ّاستـــشهد الرجـــل الـــصاحل العالمـــة مجـــ« : بقولـــه  ال الـــدين حممـــد طـــاهر امللقـــب مبلـــك احملـــدثني ّ
ّعلـى يـدي املبتدعـة مـن فـرقيت الرافـضة الـسبابة واملهدويـة القتالـة ـ  آمـني; ـ اهلنـدي وهـو .  ..ّ

باملزية يف الرؤيا اليت رآها الـشيخ علـي املتقـي الـسابقة ، وناهيـك ـا  ـ 6 ـ الذي أشار إليه النيب
ّالح والــورع والتبحــر يف العلــم ، كانــت والدتــه ســنة مــن منقبــة عليــة ، وكــان علــى قــدم مــن الــص

ّ ، وحفظ القـرآن وهـو مل يبلـغ احلنـث ، وجـد يف العلـم ومكـث كـذلك حنـو مخـسة عـشر 913
  سنة ، وبرع يف فنون عديدة وفاق األقران ، حىت مل يعلم أن أحدا من
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» .  ..فعـةوله تصانيف نا. كذا قال بعض مشاخينا. علماء كجرات بلغ مبلغه يف فن احلديث
  :حيث قال ) تذكرة املوضوعات ( يف كتابه * 

للبيهقـي ، عـن الـضحاك ، عـن ابـن عبـاس ،  »اختالف أمـيت رمحـة «  :يف املقاصد « 
  وكذا الطرباين والديلمي  واختالف أصحايب لكم رمحة ، :رفعه يف حديث طويل بلفظ 

: قـال شـيخنا مرسـل ضـعيف ، و: والضحاك عن ابـن عبـاس منقطـع ، وقـال العراقـي . 
إن هذا احلديث مـشهور علـى األلـسنة وقـد أورده ابـن احلاجـب يف املختـصر يف القيـاس ، وكثـر 

اعـرتض علـى : لكـن ذكـره اخلطـايب وقـال . السؤال عنه ، فزعم كثري من األئمـة أنـه ال أصـل لـه
إسـحاق املوصـلي واجلـاحظ ، : هـذا احلـديث رجـالن ، أحـدمها مـا جـن واآلخـر ملحـد ، ومهـا 

  .)1(» لو كان االختالف رمحة لكان االتفاق عذابا ، مث رد اخلطايب عليهما :  وقاال
  :  )صواعقه ( قد نقله الشيخ نصر اهللا الكابلي أيضا ، حيث قال يف و

ّصـلى اهللا عليـه  ـ انـه قـال ـ 2 ـ مـا رواه البيهقـي يف املـدخل ، عـن ابـن عبـاس ـ الثـامن« 
  .إختالف أمىت رمحة: ـ  ّوسلم

هــو حــديث مــشهور علــى : اإلســالم شــهاب الــدين ابــن حجــر العــسقالين قــال شــيخ 
اعرتض على هذا احلديث رجالن أحدمها ما جن : وقال اخلطايب يف غريب احلديث . األلسنة

لــــو كــــان : إســــحاق املوصــــلي وعمــــرو بــــن حبــــر اجلــــاحظ وقــــاال مجيعــــا : واآلخــــر ملحــــد ومهــــا 
  .»االختالف رمحة لكان االتفاق عذابا 

« يث القرطـــاس مـــن شـــرح مـــسلم للنـــووي عـــن اخلطـــايب يف اجلـــاحظ إنـــه ويف شـــرح حـــد
  .»مغموص عليه يف دينه 

  ترجمة الخطابي 
  :وقد ذكر اخلطايب مرتمجوه بكل إطراء وثناء ، فقد ترجم له 

__________________  
  .91 ـ 90/ تذكرة املوضوعات ) 1(
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ــسمعاني 1  بــن اخلطــاب البــسيت  بــن حممــد بــن ابــراهيم)1(أبــو ســليمان أمحــد  « : ـ ال
أعـالم : اخلطايب ، إمام فاضل ، كبري الشأن ، جليل القدر ، صاحب التصانيف احلسنة مثـل 

احلــــديث يف شــــرح صــــحيح البخــــاري ، ومعــــامل الــــسنن يف شــــرح األحاديــــث الــــيت يف الــــسنن ، 
د مسع أبـا سـعيد ابـن األعـرايب مبكـة ، وأبـا بكـر حممـ. وكتاب غريب احلديث ، والعزلة ، وغريها

وروى عنــه . ّبــن بكــر بــن داســة التمــار بالبــصرة وإمساعيــل ابــن حممــد الــصفار ببغــداد ، وغــريهم
  .احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو احلسني عبد الغافر بن حممد الفارسي ، ومجاعة كثرية

الفقيــــه األديــــب البــــسيت أبــــو ســــليمان : وذكــــره احلــــاكم أبــــو عبــــد اهللا يف التــــاريخ فقــــال 
ّام عندنا بنيسابور سـنني ، وحـدث ـا وكثـرت الفوائـد مـن علومـه ، وتـويف يف سـنة اخلطايب ، أق

  .)2(» مثان ومثانني وثالمثائة ببست 
ّوكـان يـشبه  . ..كـان فقيهـا ، أديبـا حمـدثا ، لـه التـصانيف البديعـة « : ـ ابن خلكـان 2

  .)3( ».  ..يف عصره بأيب عبيد القاسم علما وأدبا وزهدا وورعا وتدريسا وتأليفا
  .)4(» كان عالمة حمققا « : وقال » الفقيه األديب «  بـ  ، ووصفه ـ الذهبي3
كـان فقيهـا أديبـا ، « : قـال » االمـام الكبـري واحلـرب الـشهري «  بــ  ، ووصفه ـ اليافعي4

  .)5(» .  ..حمدثا
وعــن » كــان اخلطــايب حجــة صــدوقا « :  ، وذكــر عــن الــسمعاين قولــه  ـ الــصفدي5
  .)6(» ّكان يشبه يف زماننا بأيب عبيد القاسم بن سالم « : الثعاليب 

__________________  
  .محد: يف بعض املصادر امسه ) 1(
  .اخلطايب ـ األنساب) 2(
  .453 / 1وفيات األعيان ) 3(
  .388حوادث سنة  ـ العرب) 4(
  .388حوادث سنة  ـ مرآة اجلنان) 5(
  .317 / 7الوايف بالوفيات ) 6(
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  .)1(» كان فقيها ، رأسا يف علم العربية واألدب وغري ذلك « : األسنوي  ـ 6
ّوحملـــه مـــن العلـــم مطلقـــا ومـــن اللغـــة « : ابـــن قاضـــي شـــهبة األســـدي ، وأضـــاف  ـ 7 ّ

  .)2(» خصوصا ، الغاية العليا 
[ وكــان ثقــة ثبتــا .  ..ّاخلطــايب االمـام العالمــة املفيــد احملــدث الرحـال« : الــسيوطي  ـ 8

  .)3(» لعلم من أوعية ا] متثبتا 
  .)4(» العالمة احلافظ «  بـ حممد بن حممد السنهوري الشافعي ، وصفه ـ 9

املـــشار إليـــه يف عـــصره والعالمـــة فريـــد دهـــره يف الفقـــه « : عبـــد احلـــق الـــدهلوي  ـ 10
  .)5(» واحلديث واألدب ومعرفة الغريب ، له التصانيف املشهورة والتأليفات العجيبة 

ّإم من علمـاء الـشافعية « : لنووي البغوي واخلطايب وقال ، ذكر ا) الدهلوي (  ـ 11
  .)6(» ّوهم معتمدون جدا ، وكالمهم متني مضبوط 

واملتـأخرون مـن احملـدثني فـأكثرهم « : الفخر الرازي ، حيـث مدحـه وأطـراه بقولـه  ـ 12
  :ّعلما وأقواهم قوة وأشدهم حتقيقا يف علم احلديث هؤالء وهم 

 واحلـاكم أبـو عبـد اهللا احلـافظ ، والـشيخ أبـو نعـيم االصـفهاين ، أبو احلـسن الـدارقطين ،
واحلــافظ أبــو بكــر البيهقــي ، واالمــام أبــو بكــر عبــد اهللا بــن حممــد بــن زكريــا اجلــوزقي صــاحب 

واالمــام أبــو ســليمان اخلطــايب الــذي . كتــاب املتفــق ، واالمــام اخلطيــب صــاحب تــاريخ بغــداد
جعــل احلـديث أليب ســليمان كمـا جعــل  :يف وصـفه كـان حبـرا يف علــم احلـديث واللغــة ، وقيـل 

  احلديد أليب سليمان ، يعنون داود النيب
__________________  

  .467 / 1طبقات الشافعية ) 1(
  .159 / 1طبقات الشافعية ) 2(
  .403: طبقات احلفاظ ) 3(
  .خمطوط ـ التعليق على فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي) 4(
  .384:  لعبد احلق الدهلوي رجال املشكاة) 5(
  .23: أصول احلديث ) 6(
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ّصلى اهللا عليه وسلم   .ّوألنا له احلديد: حيث قال تعاىل فيه  ـ ّ
فهــؤالء العلمــاء صــدور هــذا العلــم بعــد الــشيخني ، وهــم بأســرهم متفقــون علــى تعظــيم 

  .)1(» الشافعي 
اب عـــن منـــع عمـــر يف اجلـــو) صـــواقعه ( هـــذا ، وقـــد اعتمـــد عليـــه نـــصر اهللا الكـــابلي يف 

ـــ ّاملغــاالة يف املهــر ، واصــفا إيــاه يف اجلــواب ) التحفــة ( يف ) الــدهلوي (  وكــذا .»احلــافظ «  ب
  .)2() منتهى الكالم ( عن القضية املذكورة ، وحيدر علي الفيض آبادي يف كتابه 

  آراء العلماء في الجاحظ. 4
عديل يف اجلاحظ ، الـصرحية ّومن املناسب أن نورد هنا طرفا من كلمات أئمة اجلرح والت

  :يف سقوط الرجل عن درجة االعتبار ، ويف عدم وثوقهم به 
: قـال ثعلـب  .عمرو بن حبر اجلـاحظ املـتكلم صـاحب الكتـب« : احلافظ الذهيب  ـ 1

  .)3(» ليس ثقة وال مأمونا 
عمـرو بـن حبـر اجلـاحظ صـاحب التـصانيف ، روى عنـه أبـو بكـر « : الذهيب أيضا  ـ 2
  .)4(» ّوكان من أئمة البدع : قلت . ليس ثقة وال مأمونا: قال ثعلب . ود فيما قيلبن أيب دا
ّاجلاحظ العالمة املتبحر ، ذو الفنون ، ابو عثمان عمرو ابن حبـر « : الذهيب أيضا  ـ 3

  بن حمبوب البصري املعتزيل ، صاحب التصانيف ، أخذ عن النظام وروى
__________________  

  .65:  للفخر الرازي فضائل الشافعي) 1(
 ، شــذرات 246 / 4 ، معجـم األدبـاء 125 / 1 ، إنبـاه الـرواة 334 / 4ولـه ترمجـة أيـضا يف يتيمـة الــدهر ) 2(

 ، تــاريخ ابــن كثــري والنجــوم الزاهــرة يف حــوادث 388 املنــتظم حــوادث 1018 تــذكرة احلفــاظ 127 / 3الــذهب 
  .السنة املذكورة

  .471 / 2املغين يف الضعفاء ) 3(
  .247 / 3ميزان االعتدال يف نقد الرجال ) 4(
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. روى عنه أبـو العينـاء ، وميـوت بـن املـزرع ابـن أختـه. عن أيب يوسف القاضي ومثامة بن أشرس
  .وكان أحد األذكياء
وعـن اجلـاحظ . ّكان جده مجـاال أسـود: قال ميوت : ما هو بثقة ، وقال : قال ثعلب 

  .نسيت نسيب ثالثة أيام حىت عرفين أهلي: 
  . ..كان ماجنا قليل الدين ، له نوادر: قلت 
  .يظهر من مشائل اجلاحظ أنه خيتلق: قلت 

أنـا واجلـاحظ وضـعنا حـديث فـدك ، : أنا أبو العيناء ، قـال : قال امساعيل بن الصفار 
ّفأدخلنـاه علــى الــشيوخ ببغــداد ، فقبلـوه إال ابــن شــيبة العلــوي ، فإنـه قــال  ال يــشبه آخــر هــذا : ّ

  .هّاحلديث أول
أخربنــا أمحــد بــن ســالمة كتابــة ، عــن أمحــد بــن طــارق ، أنبأنــا الــسلفي ، أنبــأ املبــارك بــن 
الطيوري ، أنبأ حممـد بـن علـي الـصوري إمـالء ، أنبـأ خلـف بـن حممـد احلـافظ بـصور ، أنبـأ أبـو 

أتيــت اجلــاحظ فاســتأذنت عليــه فــاطلع  :ســليمان بــن زبــر ، ثنــا أبــو بكــر بــن أيب داود ، قــال 
ّعلي من كوة أو مـا :  فقلت رجـل مـن أصـحاب احلـديث ، فقـال ؟من أنت:  يف داره ، فقال ّ

. مرحبــا بــك وأبيــك ، أدخــل: فقــال .  فقلــت إين ابــن أيب داود!علمــت أين ال أقــول باحلــشوية
أنبأ حجاج بـن : أكتب : فقال .  فقلت حتدثين حبديث واحد؟ما تريد: فلما دخلت قال يل 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ثابـت ، عـن أنـس أن النـيباملنهـال أنبـأ محـاد بـن سـلمة ، عـن  صـلى  ـ ّ
  .ما ينبغي البن أيب داود أن يكذب: زدين حديثا آخر ، فقال  :فقلت . على طنفسة
ّكفانــا اجلــاحظ املئونــة ، فمــا روى يف احلــديث إال النــزر اليــسري ، وال هــو مبــتهم : قلــت  ّ

ا جــازف ، وتلطخــه بغــري بدعــة أمــر يف احلــديث ، بلــى يف الــنفس مــن حكاياتــه وهلجتــه ، فرمبــ
» عفـا اهللا تعـاىل عنـه . واضح ، ولكنه أخباري عالمة صاحب فنون وأدب باهر ، وذكـاء بـني

)1(.  
__________________  

  .526 / 11سري أعالم النبالء ) 1(
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  :وقال ابن حجر العسقالين برتمجته ما ملخصه  ـ 4
ه أبــو بكــر بــن أيب داود فيمــا عمــرو بــن حبــر اجلــاحظ صــاحب التــصانيف ، روى عنــ« 

  .ّوكان من أئمة البدع: قلت . ليس بثقة وال مأمون: قال ثعلب : قيل 
وروى اجلـــاحظ عـــن حجـــاج األعـــور وأيب يوســـف القاضـــي وخلـــق كثـــري وروايتـــه : قلـــت 

  .عنهم يف أثناء كتابه يف احليوان
  .وذكر قصة. وحكى ابن خزمية أنه دخل عليه هو وإبراهيم بن حممود

  .ّأنه كان ال يصلي: اخلطيب بسند له وحكى 
  .مات سنة مخسني ومائتني: وقال الصويل 

أنــا واجلـــاحظ وضـــعنا : مسعـــت أبـــا العينــاء ، يقـــول : وقــال إمساعيـــل بــن حممـــد الــصفار 
  .حديث فدك

  .هو مغموص يف دينه: وقال اخلطايب 
  .اوذكر أبو الفرج االصبهاين أنه كان يرمى بالزندقة ، وأنشد يف ذلك أشعار

  .وقد وقفت على رواية ابن أيب داود عنه ، ذكرا يف غري املوضع ، وهو يف الطيوريات
مث نـــصري إىل اجلـــاحظ وهـــو أحـــسنهم للحجـــة : قـــال ابـــن قتيبـــة يف اخـــتالف احلـــديث 

ّاستنارة ، وأشدهم تلطفا ، لتعظـيم الـصغري حـىت يعظـم وتـصغري العظـيم حـىت يـصغر ، ويكمـل  ّ
 حيــتج للعثمانيــة علــى الرافــضة ، ومــرة للزندقــة علــى أهــل الــسنة ، الــشيء وينقــصه ، فتجــده مــرة

ّومرة يفضل عليا ومـرة يـؤخره ، ويقـول  ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ قـال رسـول اهللا: ّ كـذا ، ويتبعـه  ـ ّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ أقــوال اــان ، ويــذكر يف الفــواحش مــا جيــل رســول اهللا أن يــذكر يف  ـ ّ

 ويعمــل كتابــا يــذكر ؟، فكيــف يف ورقــة أو بعــد ســطر أو ســطرينكتــاب ذكــر أحــد مــنهم فيــه 
ه إمنـــا أراد  ــحجـــج النـــصارى علـــى املـــسلمني ، فـــإذا صـــار إىل الـــرد علـــيهم جتـــوز احلجـــة ، فكأن ّـ
تنبــيههم علــى مــا ال يعرفــون وتــشكيك الــضعفة ، ويــستهزئ باحلــديث اســتهزاء ال خيفــى علــى 

  وقد كان جيب: ّسوده املشركون ، قال أهل العلم ، وذكر احلجر األسود وأنه كان أبيض ف
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ّأن يبيضه املسلمون حني استلموه ، وأشياء من أحاديث أهل الكتاب ، وهو مع هـذا أكـذب 
  .األمة ، وأوضعهم للحديث ، وأنصرهم للباطل

اجلـاحظ وإمساعيـل : مـا رأيـت أحـرص علـى العلـم مـن ثالثـة : قـال املـربد : وقال الندمي 
  .القاضي والفتح بن خاقان

ملا حكى قول اجلاحظ ملا قـرأ املـأمون كتـيب ، قـال هـي كتـب ال حيتـاج إىل  ـ وقال الندمي
ّوإال . ّإن اجلـــاحظ حـــسن هـــذا اللفـــظ تعظيمـــا لنفـــسه وتفخيمـــا لتآليفـــه:  ـ حتـــضري صـــاحبها

  .فاملأمون ال يقول ذلك
ّكـان أحـد اـان الـضالل ، غلـب عليـه قـول اهلـزل: وقال ابـن حـزم يف امللـل والنحـل  ّ ، 

ّومــع ذلــك فإنــا مــا رأينــا يف كتبــه تعمــد كذبــة يوردهــا مثبتــا هلــا ، وإن كــان كثــري اإليــراد لكــذب  ّ
  .غريه

ّوقال أبو منصور األزهري يف مقدمـة ـذيب اللغـة  ّـوممن تكلم يف اللغـات مبـا حـصده : ّ ّـ
وكــان أويت بــسطة يف القــول ، وبيانــا . لــسانه وروى عــن الثقــات مــا لــيس مــن كالمهــم اجلــاحظ

ّبا يف اخلطب وجماال يف الفنون ، غري أن أهل العلم ذموه ، وعن الصدوق دفعوهعذ ّ.  
  .)1(» ّكان كذابا على اهللا وعلى رسوله وعلى الناس : وقال ثعلب 

  ترجمة أبي منصور األزهري 
حممـد ابـن أمحـد : هـو  ـ الـذي قـال عـن اجلـاحظ مـا نقلـه احلـافظ ابـن حجـر ـ واألزهـري

  :ّأهل السنة وأئمتهم اللغوي من كبار علماء 
االمام املشهور يف اللغة ، كان فقيها شافعي املذهب ، « : ترجم له ابن خلكان وقال 

  .)2(» .  ..ّغلبت عليه اللغة فاشتهر ا ، وكان متفقا على فضله وثقته ودرايته وورعه
__________________  

  .355 / 4لسان امليزان ) 1(
  .458 / 3وفيات األعيان ) 2(
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وكــــان إمامــــا يف اللغــــة ، بــــصريا بالفقــــه ، عارفــــا باملــــذهب ، عــــايل « : ل الــــسبكي وقــــا
 ّاالسناد ، كثري الورع ، كثري العبادة واملراقبة ، شديد اإلنتصار أللفاظ الشافعي متحريا يف دينـه

.. . «)1(.  
  .)2(» .  ..ّوفيها االمام العالمة اللغوي الشافعي« : وقال اليافعي 

  .)3(حوادث السنة املذكورة وذكره الذهيب يف 
  .)4(» .  ..وكان عارفا عاملا باحلديث ، عايل االسناد ، كثري الورع« : وقال السيوطي 

  ترجمة ثعلب 
كـان كـذابا « : وقـال » لـيس ثقـة وال مأمونـا « : الذي قال عن اجلاحظ  ـ واما ثعلب

، ومــن أســاطني الفقــه ّفهــو أيــضا مــن كبــار احملــدثني  ـ »علــى اهللا وعلــى رســوله وعلــى النــاس 
  . ..واألدب واللغة

ثعلب االمام احملدث ، شيخ اللغة والعربية أبو العباس أمحد بن حيـىي « : قال السيوطي 
 ، وابتـدأ الطلـب 200ولد سـنة . ّبن زيد الشيباين موالهم البغدادي ، املقدم يف حنو الكوفيني

  . حىت برع يف علم احلديث16سنة 
مسعـت مـن عبيـد اهللا بـن عمـر القـواريري ألـف : تاب ألنـه قـال وإمنا أخرجته يف هذا الك

  .حديث
مـات يف مجـادى اآلخـرة . كـان ثقـة ثبتـا حجـة صـاحلا مـشهورا بـاحلفظ: وقال اخلطيب 

  .)5( » 291سنة 
__________________  

  .67 ـ 63 / 3طبقات الشافعية ) 1(
  .370مرآة اجلنان حوادث ) 2(
  .370العرب حوادث ) 3(
  .19 / 1: لوعاة بغية ا) 4(
  .290طبقات احلفاظ ) 5(
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وأورد كلمـات العلمـاء » االمام «  بـ وترجم له السيوطي أيضا ترمجة حافلة ووصفه فيها
يــا أبــا بكــر اشــتغل أصــحاب : قــال يل ثعلــب : قــال أبــو بكــر بــن جماهــد « : يف حقــه وقــال 

الفقـه بالفقـه ففـازوا ، القرآن بالقرآن ففازوا ، واصحاب احلديث باحلديث ففـازوا ، وأصـحاب 
 فانـصرفت مـن عنـده فرأيـت النـيب .واشتغلت أنا بزيد وعمرو ، فليت شعري ما ذا يكون حايل

ّصـلى اهللا عليـه وسـلمــ  ّاقـرأ أبـا العبـاس مـين الـسالم وقـل لـه  :يف تلـك الليلـة فقـال يل  ـ ّ أنـت : ّ
  .»صاحب العلم املستطيل 

  .)1(» قراء وذكره الداين يف طبقات ال« : قال السيوطي 
وكان ثقـة حجـة صـاحلا .  ..كان إمام الكوفيني يف النحو واللغة« : وقال ابن خلكان 

مشهورا باحلفظ وصدق اللهجة ، واملعرفة بالعربية ورواية الشعر القدمي مقدما عند الـشيوخ منـذ 
 ؟مــا تقــول يــا أبــا العبــاس يف هــذا: فكــان ابــن األعــرايب إذا شــك يف شــيء قــال لــه . هــو حــدث

  .)2(» .  ..ة بغزارة حفظهثق
ويف الـسنة املـذكورة تـويف االمـام العالمـة األديـب أبـو العبـاس املـشهور « : وقال اليـافعي 

وكـــان ثقـــة .  ..صـــاحب التـــصانيف املفيـــدة ، انتهـــت اليـــه رئاســـة األدب يف زمانـــه.  ..بثعلـــب
  .)3(» صاحلا ، مشهورا باحلفظ وصدق اللهجة 
  .)4(» .  .. أنه مسع من عبيد اهللا القواريري وطائفةوترجم له احلافظ الذهين ، وذكر

  .)5(وكذا ترجم له ابن الوردي يف تارخيه 
  :وقال النووي برتمجته ما ملخصه 

  ّثعلب مذكور يف باب الوقف من املهذب والوسيط ، هو االمام امع على« 
__________________  

  .398 ـ 396 / 1بغية الوعاة ) 1(
  .104 ـ 102 / 1وفيات األعيان ) 2(
  .291مرآة اجلنان حوادث سنة ) 3(
  .291حوادث سنة  ـ العرب) 4(
  .291حوادث سنة  ـ تتمة املختصر) 5(
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قــال . إمامتــه ، وكثــرة علومــه وجاللتــه ، إمــام الكــوفيني يف عــصره لغــة وحنــوا ، وثعلــب لقــب لــه
 الـــصناعة مـــن أمجـــع أهـــل هـــذه: االمـــام أبـــو منـــصور األزهـــري يف خطبـــة كتابـــه ـــذيب اللغـــة 

العــراقيني أنــه مل يكــن يف زمــن أيب العبــاس أمحــد بــن حيــىي ثعلــب ، وأيب العبــاس حممــد بــن يزيــد 
ّاملربد مثلهما ، وكان أمحد بن حيىي أعلم الرجلني وأورعهما وأروامها للغات والغريب ، وأوجزمهـا 

  .)1(» .  ..ّكالما وأقلهما فضوال
ّفهـــذا رأي علمـــاء أهـــل الـــسنة وأئمـــ: أقـــول  ة اجلـــرح والتعـــديل يف اجلـــاحظ ، فهـــل يليـــق ّ

بــالرازي أن يــستند إىل تــرك هكــذا شــخص روايــة حــديث الغــدير ، ويــستدل بــذلك علــى عــدم 
  ؟صحته

  اتصاف الجاحظ بالصفات الذميمة. 5
متصف بـصفات ذميمـة وأعمـال قبيحـة تـسقطه عـن  ـ باالضافة إىل ما تقدم ـ واجلاحظ

وقف يف عدم جواز االعتماد علـى كالمـه يف روايـة أو قدحـه درجة االعتبار ، وال تدع جماال للت
  :يف حديث 

لـسان امليـزان ( وقد ذكر ذلك يف ترمجتـه مـن كتـاب .  ..أنه كان ال يصلي: فمن ذلك 
(.  

  .)لسان امليزان ( وقد تقدم ذلك أيضا يف .  ..ّأنه كان كذابا: ومن ذلك 
  . الذهيبوقد صرح بذلك احلافظ.  ..انه كان خمتلفا: ومن ذلك 

حـديث فـدك ، وممـن ذكـر ذلـك  ـ مـع أيب العينـاء ـ بـل ذكـر مجاعـة مـن علمـائهم وضـعه
تـدريب ( والسيوطي يف ) الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث ( سبط ابن العجمي يف 

  .)جامع األصول ( وابن األثري يف ) الراوي 
  .هنص على ذلك ابن الوردي وغري.  ..أنه كان كثري اهلزل: ومن ذلك 
  انه كان يستمع إىل الغناء وجيتمع باملغنيات ، وذكر ذلك ابن: ومن ذلك 

__________________  
  .2 / 275ذيب األمساء واللغات للنووي ) 1(
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  .خلكان واليافعي يف تارخييهما

  اآلثار المترتبة على االعتماد على الجاحظ. 6
ر ، والدفاع عنه ونفـي عداوتـه وأخريا ، فإن االعتماد على اجلاحظ يف الروايات واألخبا

ّ ، وتنزيهــه عما نـسب اليــه ، يــؤدي إىل وقــوع أهــل الــسنة يف إشــكال 7 ـ لإلمـام أمــري املــؤمنني ّــ
  . ..ّقوي يصعب بل يستحيل التخلص منه

ّانه قد ثبت أن اجلاحظ كـان يتبـع شـيخه إبـراهيم النظـام يف مجيـع أقـو الـه : وبيان ذلك 
ّد ثبـت أيـضا أن النظـام كـان يعتقـد بإسـقاط عمـر بـن اخلطـاب وقـ.  ..وآرائه وما كان يدين بـه

كمـا .  ..وبغـري ذلـك مـن األمـور الـيت ال يرتـضيها أهـل الـسنة عامـة ـ 3 ـ جنـني فاطمـة الزهـراء
  .)الوايف بالوفيات ( جاء يف ترمجته من كتاب 

 ّوقــد صــرح باقتفــاء اجلــاحظ أثــر النظــام يف مجيــع مقاالتــه مجاعــة مــن األعــالم كاليــافعي
  .وابن الوردي وابن خلكان

 ـ أو قدحـه فيـه ـ فلو جاز للفخـر الـرازي أن يـستدل بـرتك اجلـاحظ روايـة حـديث الغـدير
 ّجاز لالمامية االسـتدالل بكـالم شـيخه النظـام يف بـاب الطعـن يف عمـر ابـن اخلطـاب وخالفتـه

...  
 ـ  الطـاقّتبعا البن حزم على كالم النظام يف الطعن يف مـؤمن) الدهلوي ( ولقد اعتمد 

ّبأشـــعار النظـــام الـــيت ) لـــسان امليـــزان ( وهكـــذا استـــشهد احلـــافظ ابـــن حجـــر يف  ـ  تعـــاىل;
  .على قربه ـ تلميذ أيب حنيفة ـ ّأنشدها يف ذم أيب يوسف يعقوب بن ابراهيم القاضي

ّـذم النظام أبا يوسف القاضي غري مسموع ، لـذم العلمـاء النظام وقـدحههم : فإن قيل  ّ ّ
  . ..وغريها)  الوايف بالوفيات (و ) لسان امليزان (  و)  األنساب (فيه ، كما يف 

ّإن هذا إمنا يتوجـه فيمـا إذا مل يـركن العلمـاء إىل أقوالـه ، ومل يعتمـد احملـدثون علـى : قلنا  ّ
  مقاالته ، ومل يبذلوا قصارى عهدهم يف الدفاع عن تلميذه
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وجـــوه املناقـــشة يف فـــضائل موالنـــا أمـــري اجلـــاحظ األخـــذ بأقوالـــه واملقتفـــي آلثـــاره ، والناقـــل عنـــه 
  . ـ7 ـ املؤمنني

فقـد ثبـت ان اجلـاحظ .  ..وإذا كان اجلاحظ معتمدا عليه كما يـدل عليـه صـنيع الـرازي
وظلمهمـا  ـ 6 ـ قد انتقد أبا بكر وعمـر علـى منعهـا مـرياث فاطمـة الزهـراء مـن أبيهـا رسـول اهللا

حيـث  ـ ; ـ وضـوع ، ذكـره الـشريف املرتـضىيف كـالم طويـل لـه يف امل.  ..ّهلا وتعديهما عليها
  :قال 

عـن املـرياث واحـتج  ـ 3 ـ إذا كان أبو بكر قد حكم خبطـإ يف دفـع فاطمـة: فإن قيل « 
ــــه علــــى هــــذا احلكــــم ومل تنكــــر عليــــه ة أقرت ّخبــــرب ال حجــــة فيــــه ، فمــــا بــــال األم  ويف رضــــائها ؟ّــــ

  .وإمساكها دليل على صوابه
ّيكون دليـل الرضـا ، إال يف املواضـع الـيت ال يكـون لـه قد مضى أن ترك النكري ال : قلنا 

  .ّوجه سوى الرضا ، وبينا يف الكالم على إمامة أيب بكر هذا املوضع بيانا شافيا
ّوقد أجاب أبو عثمان اجلاحظ يف كتاب العباسية عن هذا السؤال ، جوابا جيـد املعـىن 

  .العثمانية وغريهاواللفظ ، حنن نذكره على وجهه ليقابل بينه وبني كالمه يف 
يف منــع  ـ يعــين أبــا بكــر وعمــر ـ وقــد زعــم أنــاس أن الــدليل علــى صــدق خربمهــا: قــال 

  . النكري عليهما6 ـ ترك أصحاب رسول اهللا: املرياث وبراءة ساحتهما 
ّلـئن كــان تـرك النكـري دلـيال علــى صـدقهما ، ليكـونن تـرك النكــري : فيقـال هلـم : مث قـال 

تجني عليهما واملطـالبني هلمـا دلـيال علـى صـدق دعـوم واستحـسان على املتظلمني منهما واحمل
ّمقــــالتهم ، ال ســــيما وقــــد طالــــت بــــه املناجــــاة وكثــــرت املراجعــــة واملالحــــاة ، وظهــــرت الــــشكية 

قد بلغ ذلك من فاطمة حىت أا أوصت أن ال يصلي عليها أبـو بكـر ، ّواشتدت املواجدة ، و
  : ها وحمتجة برهطها ولقد كانت قالت له حني أتته طالبة حق



 279 ...................................................................... وفقهه الغدير حديث حول

   ؟ّمن يرثك يا أبا بكر إذا مت
  .أهلي وولدي: قال 

   ؟6ّفما بالنا ال نرث النيب : قالت 
ّفلمـــا منعهـــا مرياثهـــا وخبـــسها حقهـــا واعتـــل عليهـــا وحلـــج يف أمرهـــا ، وعاينـــت التهـــضم  ّ ّ

  : وأيست من النزوع ، ووجدت من الضعف وقلة الناصر ، قالت 
  .كّاهللا ألدعون اهللا عليو

  .ّواهللا ألدعون اهللا لك: قالت 
  .ّواهللا ال أكلمك أبدا: قالت 
  .واهللا ال أهجرك أبدا: قال 

ّفـإن يكـن تـرك النكــري علـى أيب بكـر دلــيال علـى صـواب منعــه ، إن يف تـرك النكـري علــى 
فاطمـة دلــيال علــى صــواب طلبهــا ، وأدىن مــا كـان جيــب علــيهم يف ذلــك تعريفهــا مــا جهلــت ، 

ت ، وصـرفها علـى اخلطـأ ، ورفـع قـدرها عـن البـذاء ، وأن تقـول هجـرا وجتــور وتـذكريها مـا نـسي
عـــادال وتقطـــع واصـــال ، فـــإذا مل جنـــدهم أنكـــروا علـــى اخلـــصمني مجيعـــا فقـــد تكافـــأت األمـــور 
واســتوت األســباب ، والرجــوع إىل أصــل حكــم اهللا يف املواريــث أوىل بنــا وبكــم ، أوجــب علينــا 

  .وعليكم
ّ بكـر ظلمهـا والتعـدي عليهـا ، وكلمـا ازدادت فاطمـة عليـه ّكيف يظن بـأيب: وإن قالوا 

ّواهللا ألدعـــون اهللا  :واهللا ال أهجـــرك أبـــدا مث تقـــول : غلظـــة ازداد هلـــا لينـــا ورقـــة ، حيـــث يقـــول 
 ولــــو كــــان كــــذلك مل حيتمـــل هــــذا الكــــالم الغلــــيظ ؟!ّواهللا ألدعــــون اهللا لـــك: عليـــك ، فيقــــول 

يش والـصحابة مـع حاجـة اخلالفـة إىل البهـاء والرفعـة ، والقول الشديد يف دار اخلالفة حبضرة قـر
ّوما جيب هلا من التنزيه واهليبة ، مث مل مينعه ذلك أن قال معتذرا ومتقربـا بـالكالم املعظـم حلقهـا  ّ ّ

ّاملكــرم ملقامهـــا ، والــصائن لوجههـــا واملتحـــنن عليهــا  ّمـــا أحــد أعـــن بـــه علــي منـــك فقـــرا ، وال : ّ
ّصـلى اهللا عليــه وســلم ـ عــت رســول اهللامس ّأحـب إيل منــك غــىن ، ولكـين إنــا معــشر  :يقــول  ـ ّ

  .ّاألنبياء ال نرث وال نورث ما تركناه صدقة
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ليس ذلك بدليل على الرباءة من الظلم والسالمة مـن العمـد ، وقـد يبلـغ مـن : قيل هلم 
ــــة  ّمكــــر الظــــامل ودهــــاء املــــاكر إذا كــــان أريبــــا وللخــــصومة معتــــادا أن يظهــــر كــــالم املظلــــوم وذل

  .ملنتصب وحدب الوامق ومقة احملقا
وكيف جعلتم ترك النكري حجة قاطعة وداللة واضحة ، وقد زعمتم أن عمـرا قـال علـى 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ متعتان كانتا على عهد رسـول اهللا« : منربه  ّمتعـة النـساء ومتعـة احلـج  ـ ّ
 استشنع خمرج يه ، وال فما وجدمت أحدا أنكر قوله ، وال» وأنا أى عنهما وأعاقب عليهما 

ّخطئه يف معناه ، وال تعجب منه وال استفهمه   ؟ّ
ّصـلى  ـ ّأن النـيب :ّوكيف تقضون بـرتك النكـري وقـد شـهد عمـر يـوم الـسقيفة وبعـد ذلـك 

ّولــو كــان ســامل حيــا مــا : ّمث قــال يف شــكاته » ّاألئمــة مــن قــريش «  :قــال  ـ ّاهللا عليــه وســلم
ّشك يف استحقاق كل واحد من الستة الذين جعلهم شـورىحني أظهر ال ـ ختاجلين فيه شك  ـ ّ

وسامل عبد المرأة من األنصار ، وهي أعتقته وحازت مرياثه ، مث مل ينكر ذلك من قولـه منكـر 
  ؟ّوال قابل إنسان بني خربيه وال تعجب منه

وإمنــا يكــون تــرك النكــري علــى مــن ال رغبــة لــه وال رهبــة عنــده ، دلــيال علــى صــدق قولــه 
ا تــــرك النكــــري علـــى مــــن ميلـــك الــــضعة والرفعــــة واألمـــر والنهــــي ، والقتــــل وصـــواب ـــ عملــــه ، فأم ّ

ّواالستحياء ، واحلبس واإلطالق ، فليس حبجة نفي وال داللة ترضي ّ.  
بل الدليل على صدق قوهلما وصواب عملهما إمـساك الـصحابة : وقال آخرون : قال 

ّثمـان يف أيـسر مـن جحـد التنزيــل ورد عـن خلعهمـا واخلـروج عليهمـا ، وهـم الـذين وثبــوا علـى ع
ّاملنصوص ، ولـو كانـا كمـا يقولـون ومـا يـصفون مـا كـان سـبيل األمـة فيهمـا إال كـسبيلهم فيـه ، 

ّوعثمان كان أعز نفرا وأشرف رهطا وأكثر عددا وثروة وأقوى عدة ّ.  
ّإما مل جيحدا التنزيل ومل ينكرا املنـصوص ، ولكنهمـا بعـد إقرارمهـا حبكـم ا: قلنا  ملـرياث ّ

ّومــا عليــه الظــاهر مــن الــشريعة ، ادعيــا روايــة وحتــدثا حبــديث مل يكــن جمــال كذبــه وال ميتنــع يف  ّ
ّحجج العقول جميـؤه ، وشـهد لـه عليـه مـن علمـه مثـل علمهمـا فيـه ، ولعـل بعـضهما كـان يـرى 

  التصديق للرجل إذا كان عدال يف رهطه ، مأمونا يف
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ّ جرب عليه غدرة ، فيكون تـصديقه لـه علـى جهـة ظاهره ، ومل يكن قبل ذلك عرفه بفجرة وال
ّحسن الظن وتعديل الشاهد ، وألنه مل يكن كثري منهم يعرف حقائق احلجـج ، والـذي يقطـع 
ّبــشهادته علــى املغيــب ، وكــان ذلــك شــبهة علــى أكثــرهم ، فلــذلك قــل النكــري وتواكــل النــاس 

ّال العـــامل املتقـــدم واملؤيـــد واشـــتبه األمـــر ، فـــصار ال يـــتخلص إىل معرفـــة حـــق ذلـــك مـــن باطلـــه إ ّ
  .املسرتشد

ّوألنـه مل يكـن يف عثمــان يف صـدور العـوام ويف قلــوب الـسفلة والطغـام مــا كـان هلمـا مــن 
ّوألمــا كانــا أقــل اســتيثارا بــالفيء وأقــل تفكهــا مبــال اهللا منــه ، ومــن شــأن النــاس . ّاهليبــة واحملبــة ّ ّ ّ

ّإمهــال الــسلطان مبــا وفــر علــيهم أمــواهلم ، ومل يــس ّوألن الــذي . ّتأثر خبــراجهم ومل يعطــل ثغــورهمّ
ّوالعمومــة مرياثهــا قــد كــان موافقــا جللــة قــريش ] ّحظهــا [ ّصــنع أبــو بكــر مــن منــع العــرتة حقهــا 

ّوألن عثمان أيـضا كـان مـضعوفا يف نفـسه ومـستخفا لقـدره ، ال مينـع ضـيما وال . وكرباء العرب
قــدح ، والقــذف بالتــشنيع والنكـــري ، ّيقمــع عــدوا ، ولقــد وثــب أنــاس علـــى عثمــان بالــشتم وال

ألمور لو أتى عمر أضعافها وبلغ أقصاها ملا اجرتءوا على اغتيابه ، فضال عن مبارزته واإلغـراء 
أما أنه لو كان عمر لقمعـك ومنعـك : به ومواجهته ، كما أغلظ عيينة بن حصني له فقال له 

  .ّإن عمر كان خريا يل منك ، أرهبين فأنقاين: ، فقال عيينة 
والعجــب أنــا وجــدنا مجيــع مــن خالفنــا يف املــرياث علــى اخــتالفهم يف التــشبيه : مث قــال 

والقــدر والوعيــد ، يــرد كــل صــنف مــنهم مــن أحاديــث خمالفيــه وخــصوصه مــا هــو أقــرب أســنادا 
ّوأصــح رجــاال وأحــسن اتــصاال ، حــىت إذا صــاروا إىل القــول يف مــرياث النــيب نــسخوا الكتــاب ، 

ّا ال يـداين بعـض مـا رووه وكـذبوا ناقليـه ، وذلـك أن كـل إنـسان مـنهم إمنـا ّوخصوا اخلرب العـام مبـ
  .جيري إىل هواه ويصدق ما وافق رضاه

  .)1(» مضى ما أردنا حكايته من كالم اجلاحظ 
__________________  

  .334 ـ 333: الشايف يف االمامة ) 1(
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ــ د اهللا والــزبري ابــن وقــد أنــشد اجلــاحظ بيتــني مــن الــشعر فيهمــا إشــارة إىل طلحــة بــن عبي
العـــوام وعائـــشة بنـــت أيب بكـــر ، يف قـــضية حـــرب البـــصرة مـــع ذم شـــديد هلـــم وطعـــن علـــيهم ، 

قــد أجــاد فيهمــا التــشبيه » اهلــرة «  بـــ ّوشــبه عائــشة» األشــقني «  بـــ ّحيــث عــرب عــن الــرجلني
  . ..وأحسن القول

رة وإذا جاعـــت اهلـــ« : ذكـــر ذلـــك عنـــه احلـــافظ جـــالل الـــدين الـــسيوطي ، حيـــث قـــال 
  :تفعل ذلك حملبتهم ، أنشد اجلاحظ : وقيل . أكلت أوالدها

  جـــــــــــــــــاءت مـــــــــــــــــع األشـــــــــــــــــقني يف هـــــــــــــــــودج

  تزجـــــــــــــــــــــــــــــي إىل البــــــــــــــــــــــــــــــصرة أجنادهــــــــــــــــــــــــــــــا     

   
   

  كأـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف فعلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

)1(تريــــــــــــــــــــــــــــــد أن تأكــــــــــــــــــــــــــــــل أوالدهــــــــــــــــــــــــــــــا      
  

   
ّيف رد حـديث  ـ وذا القدر من الكـالم نكتفـي يف اجلـواب عـن اسـتدالل الفخـر الـرازي

اه ، فـإن يف مـا ذكرنـاه حجـة قاطعـة وداللـة واضـحة بعـدم رو ـ الغدير ّايـة أيب عثمـان اجلـاحظ إي ّـ
  .وباهللا التوفيق.  ..على بطالن استدالل الرازي بذلك واعتماده عليه

__________________  
  .295 / 5 وراجع أيضا كتاب احليوان للجاحظ .»اهلر « أنظر . ديوان احليوان جلالل الدين السيوطي) 1(
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  ن الجاحظالدفاع ع

  كالم ابن روزبهان وإبطاله 
ّوقد أغرب الفضل ابن روزان إذ أنكر احلقيقة الراهنة ، فكذب بغض اجلاحظ ونـصبه 

  :ـ  ;مدافعا عن اجلاحظ يف جواب قول العالمة احللي  ـ فقال. 7 ـ العداوة ألمري املؤمنني
قولـه   علـي يفصـدق  :7وهو مـن أعظـم النـاس عـداوة ألمـري املـؤمنني ـ  قال اجلاحظ« 

  .».  ..حنن أهل البيت ال يقاس بنا أحد :
  :فقال الفضل ما نصه 

ما ذكر من كالم اجلاحظ صحيح ال شك فيه ، وفضائل أمري املـؤمنني أكثـر : أقول « 
  .ّمن أن حتصى ، ولو أين تصديت لبعضها ألغرقت الطوامري

ّ ال يفهــم إال مــن ّوأمــا مــا ذكــر أن اجلــاحظ مــن أعدائــه فهــذا كــذب ، ألن حمبــة الــسلف
ذكر فضائلهم ، وليس هذه احملبة أمرا مشتهيا للطبع ، وكل من ذكر فضائل أحد مـن الـسلف 
ّ، فـــنحن نـــستدل مـــن ذلـــك الـــذكر علـــى وفـــور حمبتـــه إيـــاه ، وقـــد ذكـــر اجلـــاحظ أمـــري املـــؤمنني  ّ
باملناقــــب املنقولــــة ، وكــــذا ذكــــره يف غــــري هــــذا مــــن رســــائله ، فكيــــف حيكــــم بأنــــه عــــدو ألمــــري 

  ؟!ؤمننيامل
ّوهذا يصح على رأي الروافض ، فإن الروافض ال حيكمون باحملبة إال بذكر ّ ّ  
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ّمثالــب الغــري ، فعنــدهم حمــب علــي مــن كــان مــبغض الــصحابة ، وــذا املعــىن ميكــن أن يكــون 
  .»اجلاحظ عدوا 

الــذي نقلنــاه ســابقا ، يكفــي دلــيال علــى كــذب ابــن ) الــدهلوي ( هــذا ، ولكــن كــالم 
  .ن تكذيبه العالمة احللي طاب ثراهروزان وبطال

  كالم الرشيد الدهلوي ووجوه بطالنه 
وجـــاء بعـــده رشـــيد الـــدين خـــان الـــدهلوي منكـــرا مـــا ثبـــت مـــن عـــداوة اجلـــاحظ ألمـــري 

  :ـ بعد أن ذكر كالم ابن روزان املتقدم  ـ  ، فقال7 ـ املؤمنني
ّنــه مــن أشــد النــاس وأمــا مــا وصــف العالمــة احللــي أبــا عثمــان اجلــاحظ املعتــزيل مــن كو« 

ّعــدواه ألمــري املــؤمنني ، مث نقلــه فــضائله مــن رســالة اجلــاحظ الغــراء الــيت صــنفها يف مناقــب أمــري 
ا حيــري النــاظر النبيــه ، ألن الــشريف الرضــي قــال ّاملــؤمنني ، فإنــه مم ّ ـ  بعــد اخلطبــة يف ــج البالغــة ّـ

  : ّاليت أوهلا 
ّن شــديد يعــد فيــه احملــسن مــسيئا ، ّيــا أيهــا النــاس إنــا قــد أصــبحنا يف دهــر عنــود ، وزمــ

رمبـا نـسبها مـن ال علـم لـه إىل معاويـة ، وهـو كـالم : قـال الرضـي . إخل ـ ويـزداد الظـامل فيـه عتـوا
  ؟أمري املؤمنني الذي ال شك فيه ، وأين الذهب من الرغام والعذاب من األجاج

احظ ، فإنـه ّوقد دل على ذلك الدليل اخلريت ، ونقده الناقد البصري عمرو بـن حبـر اجلـ
ّذكر هذه اخلطبة يف كتـاب البيـان والتبيـني ، وذكـر مـا نـسبها إىل معاويـة ، مث تكلـم مـن بعـدها 

  .إخل ـ بكالم يف معناها
وكــالم الــشريف الرضــي هــذا نــص علــى مهــارة اجلــاحظ ومعرفتــه بكــالم أمــري املــؤمنني ، 

عمـــرو بـــن حبـــر حـــىت أن صـــاحب ـــج البالغـــة ينـــسب هـــذه اخلطبـــة اليـــه اعتمـــادا علـــى نـــسبة 
ّاجلاحظ إياها يف كتابه اليه ، فجعل من كان ناقدا بصريا يف كالم أمـري املـؤمنني ومعتمـدا لـدى 
الرضــي بــل دلــيال لــذلك ، مــن أعظــم النــاس عــداوة ألمــري املــؤمنني ، فاســد ناشــئ مــن العــدوان 

  .وخمالف للعدل واإلنصاف
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مــع  ـ احظ ألمــري املــؤمننيومـا ذكــره القاضــي نــور اهللا التــسرتي بــصدد إثبــات عــداوة اجلــ
 ـ عـدم ذكـر تأليفـه كتابـا يف مناقبـه ، ومحـل ذلــك علـى حممـل يـستغفر بـه األذكيـاء بــل األغنيـاء

 ـ 6 ـ من أن اجلاحظ كان يذهب إىل أن اإلمامة تنتقل بالوراثة فيكـون العبـاس إمامـا بعـد النـيب
ّعالمة احلليّدون علي ليتقرب بذلك إىل املأمون العباسي ، أعجب مما ادعاه ال ّ.  

علـى تقـدير تـسليم القـول ـا مـن  ـ ّوذلـك ألن دعـوى جريـان اإلرث يف مـسألة اإلمامـة
ّإمنــا هــي خطــأ يف الــرأي ، وهــو ال يــستلزم العــداوة ألمــري املــؤمنني علــي ، وإمنــا  ـ هــذا املعتــزيل

  .يرتتب على هذا الرأي حرمان أحب األحباب ، وانتقال املرياث إىل غري احملبوب
ّملعلوم أنه لو كانت االمامة تنتقل حبـسب طبقـات الـوراث مل تكـن لتـصل إىل ابـن ومن ا

  .العم ، مع وجود العم
وهـو أحـد ملـوك الـشيعة  ـ فـصاحب هـذا الـزعم الـذي ذهـب اليـه لغـرض إرضـاء املـأمون

ّفـاعتربوا يـا أوىل األلبـاب ، إن  ؟يكون من أعداء أمري املـؤمنني ـ كما صرح به القاضي التسرتي
   !لشيء عجابهذا 

وإن كـان ال وجـه  ـ ّوالكالم حول مودة اجلاحظ املعتـزيل ألمـري املـؤمنني وخدمتـه لكالمـه
أن جعل اجلاحظ الـذي وضـع رسـالة : ّإال أنه ينطوى على فائدة كبرية وهي  ـ له يف هذا املقام

«  بــ نـهوالذي اقتدى به الشريف الرضي يف معرفة كالمه وعـرب ع ـ غراء يف فضائل أمري املؤمنني
من أشد الناس عداوة ألمري املؤمنني تعبري خيتص باالمامية ، وهو يشبه متامـا تـسمية  ـ »الناقد 

  .»اللغويني الصحراء القاحلة باملفازة ، وتعبري أهل العرف العام عن األعمى بالبصري 
إن كــالم رشــيد الــدين الــدهلوي هــذا رد وتكــذيب لكــالم :  ـ ّقبــل كــل شــيء ـ أقــول

بكـون  ـ ، الصريح يف أن اجلاحظ ناصيب وكافر ، وإمنا جـاء حكـم الـشيعة) دهلوي ال( شيخه 
( نظــرا إىل مــا أورده اجلــاحظ يف رســالته  ـ 7 ـ اجلــاحظ مــن أشــد النــاس عــداوة ألمــري املــؤمنني

  من اخلرافات على االمام ، واستنادا إىل) العثمانية 
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  .نقض كلماته املضلةوغريمها يف )  الدهلوي (و كلمات أيب جعفر االسكايف 
) الـدهلوي ( فما ذكره رشيد الدين هنا من الطعن على الشيعة ، وارد يف احلقيقة على 

  .أيضا
  :حول اجلاحظ بوجوه  ـ  تعاىل; ـ مث جنيب عن استدالله بكالم الشريف الرضي

  الفضل ما شهدت به األعداء ) 1
ني يف بــــاب الفــــضائل لقــــد شــــاع وكثــــر اعتمــــاد العلمــــاء علــــى أقــــوال األعــــداء واملخــــالف

فكم من رجل ينكر فـضائل خمالفـه يف العقيـدة واملـذهب ، ويثـين عليـه ، ويعـرتف .  ..واملناقب
وليس ذلك عند نقلة تلك الكلمـات واملستـشهدين ـا دلـيال .  ..بسجاياه وخصائصه احلسنة

ّعلــى احملبة واملــودة ، وال يتخــذوا دلــيال علــى نفــي العــداوة وعــدم اخلــالف ، بــل  ّ جيعلــون ذلــك ّــ
الثنــاء واإلطــراء اعرتافــا مــن عــدو يف حــق عــدوه ، ويثبتــون بــذلك جاللــة املمــدوح وعظمتــه مــن 

  .الفضل ما شهدت به األعداء: باب 
  . ..ّوكأن الرشيد الدهلوي مل يسمع هذا املثل املعروف

  :وال بأس بذكر مناذج من مصاديق ذلك 
 بـن معـني ، فـروي أنـه ذهـب يومـا وأمـا حيـىي« : قال الفخر الرازي يف مناقب الشافعي 

ّإىل أمحد بن حنبل ، فمر الـشافعي علـى بغلـة ، فقـام أمحـد اليـه وتبعـه وأبطـأ علـى حيـىي ، فلمـا 
  .دع عنك هذا والزم ذنب البغلة:  فقال أمحد ؟يا أبا عبد اهللا مل هذا: رجع إليه قال له حيىي 

 للـشافعي ومـع هـذا حيـسن وكان حيىي بن معني فيه بعـض احلـسد: قال احلافظ البيهقي 
  .الشافعي صدوق ال بأس به: مث روى بإسناده عن حيىي بن معني أنه قال . القول فيه

لـو : سـألت حيـىي بـن معـني عـن الـشافعي فقـال : وروى البيهقي عـن الزعفـراين أنـه قـال 
  وامنا: مث قال البيهقي . ّكان الكذب مطلقا ملنعته مروته عن أن يكذب
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  . عنه ملا كان قد اشتهر من حسده له ، والفضل ما شهدت به األعداءكانوا يسألون حيىي
ّفلمــا شــهد حيــىي بــصدق هلجــة الــشافعي مــع شــدة حــسده لــه ، وكثــرة طعنــه يف كــل مــن 

  .».  ..ّأمكنه الطعن فيه ، دل ذلك على أن الشافعي كان يف الغاية القصوى
وهـو مـن أشـد النـاس  ـ  بكـالم اجلـاحظ7وهكذا نستدل على كون هذه اخلطبة لإلمـام 

  .»الفضل ما شهدت به األعداء « ألن  ـ عداوة له
 ـ 7 ـ وهو أيضا من أشـد النـاس عـداوة ألمـري املـؤمنني ـ وقال حيدر علي الفيض آبادي

وذكـر أن قتلـه عمـرو بـن عبـد ود يف وقعـة اخلنـدق ال  ـ 7 ـ ، بعـد أن قـدح يف شـجاعة االمـام
  :وهو يريد إثبات أفضلية أيب بكر وعمر قال  ـ ّيدل على شيء مما يذكره الشيعة

حكاية عمرو بن عبـد ود مـن  ـ يعين شارح جتريد العقائد ـ نعم ، ذكر االمام األعظم« 
يفيد أهـل احلـق فيمـا حنـن فيـه ، وذلـك . والفضل ما شهدت به األعداء: باب القول املشهور 

ّيــشق علــي أن : مامــه قــال ملــا روي يف كتــب الفــريقني أن ذلــك الــشقي ملــا رأى أمــري املــؤمنني أ
أضربك ، ولو جاء أبو بكر لتناولته بالسيف ، وإذا بارزين عمر مل أعدل عن مبارزته ، فارجع 

  .)1(» .  ..ّإىل جيشك وأرسل إيل أحدمها
ّإنـه يــستدل بكـالم عمـرو الــذي زعـم أنــه مـن روايـات الفــريقني علـى أن الــرجلني : أقـول 

  .»الفضل ما شهدت به األعداء « من باب  ـ 7 ـ أفضل وأشجع من أمري املؤمنني
 )إيـضاحه ( مـن . وقال الرشيد الدهلوي نفسه يف مباحث فضائل عثمـان والـدفاع عنـه

:  
لـــو كـــان إنفـــاق أيب بكـــر صـــحيحا ، لوجـــب أن : قـــال الـــشريف املرتـــضى يف الـــشايف « 

  تكون وجوهه معروفة كما كانت نفقة عثمان معروفة يف جتهيز جيش العسرة
__________________  

  .369/ منتهى الكالم ) 1(
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  .وغريه ، ال يقدر على إنكارها منكر ، وال يرتاب يف جهاا مرتاب
فمـــن كـــان صـــاحب هـــذه الفـــضيلة املتفـــق عليهـــا بـــني الفـــريقني ، حبيـــث يقـــول الـــشريف 

ال يقدر على إنكـار منكـر وال يرتـاب مـن جهاـا مرتـاب والفـضل مـا شـهدت : املرتضى فيها 
  .»ّ ، فالتقول عليه بالرذائل دليل على كمال التعصب به األعداء

فكيـــف يـــذكر الفاضـــل الرشـــيد هـــذا القـــول املـــشهور بعـــد كـــالم الـــسيد املرتـــضى يف حـــق 
دلـيال علـى حبـه لـه ، لكـان  ـ 7 ـ عثمـان ، ولـو كـان تـأليف اجلـاحظ رسـالة يف فـضائل االمـام

  . ..كالم السيد املرتضى دليال على حبه لعثمان كذلك
ّواحلاصــل أنــه مل يقــل أحــد مــن العقـالء إن مطلــق املــدح دليــل علــى احملبــة ، وإال : أقـول  ّ

ولكـان معاويـة . بالـصدق واألمانـة مـسلمني حمبـني لـه ـ 6 ـ لكـان املـشركون الـذين وصـفوا النـيب
حمبـا لـه ،  ـ يف حياتـه وبعـد وفاتـه ـ مـرارا ـ 7 ـ بن أيب سفيان الـذي يعـرتف بعظمـة أمـري املـؤمنني

وقــد روى املــربد كتابــا مــن معاويــة بــن أيب .  ..ال حيتــاج اىل بيــان ـ 7 ـ داوتــه لإلمــاممــع أن ع
  :جاء فيه  ـ عليه الصالة والسالم ـ سفيان إىل سيدنا أمري املؤمنني

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ وأمـا شـرفك يف اإلسـالم وقرابتـك مـن النـيب«  ّـوموضـعك ممن  ـ ّ
  .»ّ كحجتك على قريش فلست أدفعه ّبايعاك ، وما حجتك على أهل الشام إال

 ـ 6 ـ وأما شريف يف اإلسالم وقرابيت من النيب«  :وفيه  ـ 7 ـ مث روى املربد جواب االمام
   .)1(» وموضعي من قريش ، فلعمري لو استطعت دفعه لدفعته 

واجلـاحظ مثـل  . ..فهكذا شأن معاوية ، وهـو مـع ذلـك يعـرتف مبـا لعلـي مـن الفـضائل
  . ..معاوية
__________________  

  .194 ـ 191 / 1: الكامل يف األدب ) 1(
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  .285حوادث سنة  ـ مرآة اجلنان ـ 2
  .285حوادث سنة : العرب يف خرب من غرب  ـ 3
  .269 / 1: بغية الوعاة  ـ 4
  .387 ـ 380 / 3: تاريخ بغداد  ـ 5
  .11 ـ 9 / 6املنتظم  ـ 6
  .80 ـ 79 / 11ابن كثري  ـ 7
  .117 / 3النجوم الزاهرة  ـ 8
  .61 / 2املختصر يف أحوال البشر  ـ 9

  .190 / 2شذرات الذهب  ـ 10
ينسب إىل االمامية النصب والعداء ألهل البيت ) الدهلوي ( ر أن ومن عجائب األمو

السيف امللتـاين وحيـدر علـي : الطاهرين ، تبعا لشيخه نصر اهللا الكابلي ، وتبعهما على ذلك 
  .الفيض آبادي ورشيد الدين الدهلوي

دلــيال  ـ : ـ إذا كــان ذكـر فــضائل أمـري املــؤمنني وأهـل بيتــه الطـاهرين: وحنـن نقـول 
فــإن الــشيعة اإلماميــة  ـ كمــا يــزعم رشــيد الــدين الــدهلوي ـ احملبــة ونفــي العــداوة والــبغضعلــى 

ّيـــذكرون مـــن فـــضائلهم أكثـــر وأكثـــر ممـــا ذكـــره اجلـــاحظ يف رســـالته ، ويـــسعون مـــع ذلـــك يف رد 
فكيف يزعم الرشيد الـدهلوي كـذب .  ..ّوإال. مطاعنه اليت أوردها النواصب كاجلاحظ وأمثاله

  ؟لي بغض أمري املؤمنني إىل اجلاحظنسبة العالمة احل
  .فهم الكاذبون على كل حال
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  وصف الجاحظ بالمهارة ال ينفي عداوته  ) 2
ّمث إن الشريف الرضي ما وصـف اجلـاحظ إال باملهـارة والنقـد ، وجمـرد كـون الرجـل مـاهرا  ّ ّ
ناقــدا ال يــدل علــى عــدم العــداوة ، وإمنــا وصــف الــشريف الرضــي اجلــاحظ بــذلك لغــرض إلــزام 
املنكـــرين وإفحـــام املخـــالفني ، مـــن حيـــث أـــم يعتقـــدون مبهـــاره اجلـــاحظ ونقـــده ، ومكانتـــه يف 

  . ..معرفة الكالم

  الحافظ ابن خراش ومثالب الشيخين  ) 3
هـذا ، ومـا ذكـره الرشـيد الـدهلوي يف حــق اجلـاحظ ، معـارض مبـا ذكـروه برتمجـة احلــافظ 

ّمـن أنه خـرج مثالـب الـشيخني وأبطـل   ـمـع وصـفه بـاحلفظ وسـعة االطـالع والنقـد ـ ابن خراش ّـ
  :قال احلافظ السيوطي . ما تركناه صدقة: حديث 

ابــن خــراش احلــافظ البــارع الناقــد ، أبــو حممــد عبــد الــرمحن بــن يوســف بــن ســعيد بــن « 
  .ما رأيت أحفظ منه] : بن عدي [ قال أبو نعيم . خراش املروزي البغدادي
 الشيخني يف جـزءين وأهـدامها إىل بنـدار ، كان رافضيا ، خرج مثالب: وقال أبو زرعة 

  .فأجازه بألفي درهم ، بىن له ا حجرة فمات إذ فرغ منها
وقــد روى : قـال . باطـل:  قـال ؟»مـا تركنـا صـدقة « حـديث : قلـت لـه : قـال عبـدان 

  .ومواقيف رفعها] وصلها [ مراسيل 
  .)1( » 283مات سنة 

فـأورد ( ن بـن يوسـف بـن خـراش احلـافظ عبـد الـرمح« : وترجم له احلـافظ الـذهيب قـائال 
ّواهللا هــذا هــو الــشيخ املغــرت الــذي ضــل ســعيه ، فإنــه كــان حــافظ : قلــت ) : فقــال . مــا تقــدم

  زمانه ، وله الرحلة الواسعة واالطالع الكثري واإلحاطة وبعد هذا فما
__________________  

  .297/ طبقات احلفاظ ) 1(
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 وقــد مســع ابــن خــراش مــن !رافــضة وحــواتر جــزين ومــشغرانتفــع بعلمــه ، فــال عتــب علــى محــري ال
  . ..ّالفالس وأقرانه بالعراق ، ومن عبد اهللا بن عمران العائدي وطبقته باملدينة ، ومن الذهلي

  .)1(» .  ..وعنه ابن عقدة وأبو سهل القطان
وإذا كــان وصــف الــشريف الرضــي اجلــاحظ باملهــارة والنقــد للكــالم دلــيال علــى : أقــول 

إليـــه ، فلـــيكن وصـــف الـــذهيب وأيب نعـــيم  ـ 7 ـ بة نـــصب العـــداء ألمـــري املـــؤمننيبطـــالن نـــس
والـسيوطي احلــافظ ابـن خــراش بـاحلفظ والرباعــة والنقـد وســعة االطـالع واإلحاطــة وغـري ذلــك ، 

  :ما تركناه صدقة : دليال على بطالن حديث 

  إطراء أهل السنة علماء الشيعة ) 4
  :كبار الشيعة ويثنون عليهم الثناء البالغ وكثريا ما جند علماء القوم ميدحون 

 (و ) لـــسان امليـــزان ( فقـــد تقـــدمت يف الكتـــاب ترمجـــة الـــشيخ املفيـــد طـــاب ثـــراه مـــن * 
  .) مرآة اجلنان (و ) العرب 

  .وترمجة الشيخ ابن شهر آشوب السروي عن كتب القوم* 

  ّترجمة الشريف الرضي 
 ، توجـد 430ك بن حممد املتوىف سـنة وهو عبد املل ـ كما ترجم أبو منصور الثعاليب* 
وقــــد .  ..) بغيــــة الوعــــاة (و )  مــــرآة اجلنــــان (و )  العــــرب (و ) وفيــــات األعيــــان ( ترمجتــــه يف 

األديــب اللبيــب الــشاعر ، صــاحب التــصانيف األدبيــة الــسائرة يف الــدنيا ، راعــي «  بـــ وصــفوه
  تلعات العلم وجامع أشتات النظم ، سار ذكره سري املثل وضربت

__________________  
  .70 / 2 والعرب 284 / 2 ، وترجم له أيضا يف تذكرة احلفاظ 600 / 2ميزان االعتدال ) 1(
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إليــه رابــط اإلبــل ، وطلعــت دواوينــه يف املــشارق واملغــارب طلــوع الــنجم يف الغياهــب ، ولــه مــن 
لـــشريف ا*  التواليــف كتــاب يتيمــة الـــدهر يف حماســن أهــل العــصر ، وهـــو أكــرب كتبــه وأحــسنها

  : بقوله ;الرضي 
هــو حممــد بــن : البــاب العاشــر يف ذكــر الــشريف أيب احلــسن النقيــب وغــرر مــن شــعره « 

احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر ابن حممـد بـن علـي بـن 
ومولـده ببغـداد سـنة تـسع ومخـسني  ـ ّكـرم اهللا وجهـه ووجـوههم ـ احلسني بن علي بن أيب طالب

  .مثائةوثال
وابتــدأ يقــول الــشعر بعــد أن جــاوز العــشر ســنني بقليــل ، وهــو أبــرع أبنــاء الزمــان وأجنــب 
سادة العراق ، يتحلى مع حمتده الـشريف ومفخـره املنيـف بـأدب ظـاهر وفـضل بـاهر وحـظ مـن 
ّــمجيــع احملاســن وافــر ، مث هــو أشــعر الطالبيني مــن مــضى مــنهم ومــن غــرب ، علــى كثــرة شــعرائهم 

ّمـاين وابـن طباطبـا وابـن الناصـر وغـريهم ، ولـو قلـت أنـه أشـعر قـريش مل أبعـد عـن ّاملفلقني كاحل
  .)1(» .  ..الصدق

  .)2(» .  ..وترجم له ابن خلكان أيضا مبثل ما تقدم
ّويف الــــسنة املــــذكورة الــــشريف الرضــــي أبــــو «  : 406وقــــال اليــــافعي يف حــــوادث ســــنة 

بغــدادي الــشيعي ، نقيــب األشــرف ، احلــسن حممــد بــن احلــسني بــن موســى احلــسيين املوســوي ال
  .)3(ّمث نقل كالم الثعاليب وغريه يف حقه » .  ..ذو املناقب وحماسن األوصاف

عــصره  واحــد:  ، قــال الــسمعاين 467املتــوىف ســنة  * تــرجم لــه أبــو احلــسن البــاخرزيو
د ّوعالمـــة دهـــره وســـاحر زمانـــه يف ذهنـــه وقرحيتـــه ، وكـــان يف شـــبابه يـــرتدد إىل االمـــام أيب حممـــ

وقـــال » .  ..اجلــويين والزمــه حــىت اخنــرط يف ســلك أصـــحابه ، مث تــرك ذلــك وشــرع يف الكتابــة
  الباخرزي العالمة األديب صاحب دمية القصر ، أبو« الذهيب 

__________________  
  .156 ـ 136 / 3يتيمة الدهر ) 1(
  .414 / 4وفيات األعيان ) 2(
  .406حوادث سنة  ـ مرآة اجلنان) 3(
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ّــ بــن احلــسن بــن علــي بــن أيب الطيــب البــاخرزي ، الــشاعر الفقيــه الــشافعي ، تفقه احلــسن علــي ّ
  .».  ..بأيب حممد اجلويين مث برع يف اإلنشاء واألدب وسافر الكثري ومسع احلديث

  :بقوله * » كان فقيها أديبا « : وقال األسنوي يف طبقات الشافعية 
ّالسيد الرضي املوسوي«  ّوسـادة بـني األئمـة والـسادة ، وأنـا إذا له صدر ال ـ  وأرضاه2 ـ ّ ّ

وله شعر إذا افتخر به أدرك . ما أغزرك: ما أنورك ، وخلضارة : مدحته كنت كمن قال لذكاء 
من اد أقاصيه وعقد بالنجم نواصيه ، وإذا نسب انتـسب رقـة اهلـواء إىل نـسيبه وفـاز بالقـدح 

ّاملعلى من نصيبه ، حىت لو أنشد الراوي غزلياته بني ّ مـن العزهـات ، :  يـدي العزهـاة لقالـت لـه ّ
ّوإذا وصــــف فكالمــــه يف األوصــــاف أحــــسن مــــن الوصــــائف والوصــــاف ، وإن مــــدح حتــــري فيــــه 
األوهام من مادح وممدوح له بني املرتاهنني يف احللبتني سبق سابق مروج ، وإن نثر محـدت منـه 

ّ ولعمــري إن بغــداد األثــر ورأيــت هنــاك خــرزات مــن العقــد تــنفض ، وقطــرات مــن املــزن تــرفض ،
ّبه فبوأته ضالهلا وأرضعته زالهلـا وأنـشقته مشاهلـا ، وورد شـعره دجلتهـا ] اجنبت [ قد انبجست 

ّفــشرب منهــا حــىت شــرق ، وانغمــس فيهــا حــىت كــاد أن يقــال غــرق ، فكلمــا أنــشدت حماســن 
  .)1(» .  ..تنزهت بغداد يف نضرة نعيمها وتشنفت من أنفاس اهلجري مبرواح نسيمها

  :جم للشريف الرضي أيضا وتر
  .374 / 2: الصفدي يف الوايف بالوفيات  ـ 1
  .75 / 4: ابن ماكوال يف اإلكمال  ـ 2
  .406حوادث سنة : الذهيب يف العرب  ـ 3
  .141 / 5: ابن حجر العسقالين يف لسان امليزان  ـ 4
  .406حوادث سنة  ـ ابن الوردي يف تتمة املختصر ـ 5

__________________  
  .293 ـ 292 / 1 دمية القصر )1(



  نفحات األزهار................................................................................ 294

:  ، قــال ابــن خلكــان وابــن الــوردي 449املتــوىف ســنة *  ّوأمــا مــدح أيب العــالء املعــري
ّوكــان متــضلعا يف فنــون األدب ، أخــذ عنــه التنــوخي واخلطيــب  ـ ; ـ ّكــان عالمــة عــصره

حلـسن علـي بـن وملا تويف قرئ على قربه سبعون مرثية ، وممن رثاه تلميذه أبو ا. التربيزي وغريمها
ّإنه كان تقيا زاهدا ، ألف الصاحب كمال الـدين ابـن العـدمي: قال ابن الوردي . اهلمام  ـ ; ـ ّ

» كتاب العدل والتحري يف دفع الظلم والتجري عن أيب العـالء املعـري « يف مناقبه كتابا مساه 
ّدفع املعرة عن شيخ املعـرة « وصنف بعض األعالم يف مناقبه كتابا مساه  ووضـع أبـو طـاهر ، » ّ

بغيـة الوعـاة ( وتـرجم لـه أيـضا اجلـالل الـسيوطي يف . احلافظ السلفي كتابا يف أخبار أيب العـالء
كان غزير الفضل شائع الذكر وافر العلم غاية يف الفهـم ، عاملـا « : ووصفه باإلمام ، وقال ) 

كـذا تـرجم لـه وه» ّـباللغة حاذقا بالنحو ، جيد الـشعر جـزل الكـالم ، شـهرته تغـين عـن صـفته 
وغريه الشريفني املرتـضى والرضـي يف القـصيدة الـيت رثـى ـا ) مرآة اجلنان ( وأثىن عليه صاحب 

  .فراجع ديوانه. أباها الشريف أبا أمحد احلسني فمشهور جدا

  ترجمة الشريف المرتضى 
: ومن كبار علماء الشيعة الذين ترجم هلـم يف معـاجم أهـل الـسنة بكـل ثنـاء وتعظـيم * 

  :ف املرتضى علي بن احلسني املوسوي العلوي الشري
  :فقد ترجم له ابن خلكان بقوله 

الـــشريف املرتـــضى أبـــو القاســـم علـــي بـــن طـــاهر ذي املناقـــب أيب أمحـــد احلـــسني ابـــن « 
موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكـاظم بـن جعفـر الـصادق ابـن حممـد البـاقر 

  . ـرضي اهللا عنهم ـ  بن أيب طالببن علي زين العابدين بن احلسني بن علي
ــــشعر ، وهــــو أخــــو  ــــب الطــــالبيني ، وكــــان إمامــــا يف علــــم الكــــالم واألدب وال ّكــــان نقي

  .الشريف الرضي ، وسيأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل
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ولـه تـصانيف علـى مـذهب الـشيعة ، ومقالـة يف أصـول الـدين ، ولـه ديـوان شـعر كبـري ، 
  . ..تعمله يف كثري من املواضعّوإذا وصف الطيف أجاد فيه ، وقد اس

ّـكـان هـذا الـشريف إمـام أئمة العـراق : وذكره ابن بسام يف أواخـر كتـاب الـذخرية فقـال 
بني االختالف واالتفاق ، إليه فـزع علماؤهـا وعنـه أخـذ عظماؤهـا ، صـاحب مدارسـها ومجـاع 

  .)1(» .  ..ّشاردها وآنسها ، ممن سارت أخباره وعرفت به أشعاره

  لكان ترجمة ابن خ
  .)2() العرب ( ّوابن خلكان من أكابر علماء أهل السنة ، ترجم له احلافظ الذهيب يف 

كــان فاضــال عاملــا ، تــوىل القــضاء مبــصر والــشام ، ولــه مؤلفــات « : وقــال ابــن الــوردي 
  .)3(» جليلة 

ّوتــرجم لــه الــصالح الــصفدي فقــال  وكــان فاضــال بارعــا متفقهــا عارفــا باملــذهب ، « : ّ
ّوى جيـــد القرحيـــة ، بـــصريا بالعربيـــة ، عالمـــة بـــاألدب والـــشعر وأيـــام النـــاس ، كثـــري حـــسن الفتـــا ّ

  .)4(» ّاإلطالع ، حلو املذاكرة وافر احلرمة ، فيه رئاسة كبرية 
  .)5(وترجم له اليافعي وأثىن عليه كذلك 

كـــان أحنـــف وقتـــه حلمـــا ، وشـــافعي زمانـــه علمـــا ، وحـــامت « : وقـــال الـــسبكي برتمجتـــه 
ّ أنــه ال يقــاس بــه حــامت ، مــن بقايــا الربامكــة الكــرام ، والــسادة الــذين لينــوا جانــب ّعــصره ، إال

الـــدهر الغـــرام ، وكـــان زمنـــه مثـــل ذلـــك الزمـــان الـــذاهب ، وعلـــى منـــوال ذلـــك اإلحـــسان وتلـــك 
  ّاملواهب ، مع التخلق بتلك اخلالئق اليت كأمنا بات يشب عنربها

__________________  
  .313 / 3وفيات األعيان ) 1(
  .681حوادث سنة  ـ العرب) 2(
  .681حوادث سنة  ـ تتمة املختصر) 3(
  .308 / 7الوايف بالوفيات ) 4(
  .681مرآة اجلنان حوادث سنة ) 5(
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ا جوهرهــا ، حبلــم مــا داوى معاويــة ســورة غــضبه مبثلــه ،  ّــأو أصــبح يتخــري مــن أكــل جــواهر الثري
داىن السفاح غمامـة وال دان بـه املـأمون وال دارى بشبهه أبو مسلم يف مكايده ، وفعله كرم ما 

ّوقـد طلـب االمامــة ، هـذا إىل أدب خـف بــه جانـب اخلفـاجي ، واستــصغر الوليـد وطـوى ذكــر 
ّالطــائي ، مــع إتقــان يف ذكــر الوقــائع وحفــظ البــدائع ، أحــد علمــاء عــصره املــشهورين ، وســيد 

  .)1(» أدباء دهره املذكورين 
  .وممن ترجم البن خلكان

  .320 / 1سن احملاضرة السيوطي يف ح
  .681حوادث سنة  ـ وابن تغري بردي يف النجوم الزاهرة

  .496 / 1واألسنوي يف طبقات الشافعية 
  .22 / 2وابن قاضي شهبة األسدي يف طبقات الشافعية 

كـان إمامـا يـسرتشد « :  ، تـرجم لـه االسـنوي فقـال 767املتـوىف سـنة  ـ وقـال اليـافعي
«  بــ وتـرجم لـه ابـن قاضـي شـهبة ووصـفه» اء بـأنواره ويهتـدى بعلومه ويقتدى ، وعلمـا يستـض

كما ترجم لـه وأثـىن عليـه ابـن حجـر » الشيخ االمام القدوة العارف الفقيه العامل شيخ احلجاز 
طبقـــات اخلـــواص أهـــل الـــصدق ( وبـــدر الـــدين التهـــامي يف  ) 247 / 2الـــدرر الكامنـــة ( يف 

شـذرات ( وابـن العمـاد يف ) رات القـدس نفحات االنس مـن حـض( واجلامي يف ) واإلخالص 
البـدر ( والـشوكاين يف  ) 103 / 6طبقـات الـشافعية ( والسبكي يف  ) 210 / 60الذهب 
   :436يف حوادث سنة  ـ  )378 / 10الطالع 

كـان نقيـب الطـالبيني ، وكـان إمامـا يف علـم الكــالم .  ..تـويف فيهـا الـشريف املرتـضى« 
أبــو زكريــا حيــىي بــن علــي التربيــزي اللغــوي أن أبــا احلــسن حكــى اخلطيــب .  ..واألدب والــشعر

علي بن أمحد الفايل األديب كانت له نسخة من كتـاب اجلمهـرة البـن دريـد يف غايـة اجلـودة ، 
  وقد دعته احلاجة إىل بيعها فباعها ، واشرتاها

__________________  
  .خمطوط ـ الطبقات الصغرى) 1(
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  :ّتصفحها فوجد فيها أبياتا خبط بائعها أيب احلسن الفايل الشريف املرتضى بستني دينارا ، و
  أنـــــــــــــست ـــــــــــــا عـــــــــــــشرين حـــــــــــــوال وبعتهـــــــــــــا

  لقــــــــــــد طــــــــــــال وجـــــــــــــدي بعــــــــــــدها وحنيـــــــــــــين     

   
  ّمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان ظـــــــــــــــــين أنـــــــــــــــــين ســـــــــــــــــأبيعهاو

  لــــــــــــــــو خلــــــــــــــــدتين يف الــــــــــــــــسجون ديــــــــــــــــوينو     

   
  لكــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــضعف وافتقــــــــــــــــــار وصــــــــــــــــــبيةو

  ّصــــــــــــــــــــغار علــــــــــــــــــــيهم تــــــــــــــــــــستهل شــــــــــــــــــــئوين     

   
  قــــــــــــد ختـــــــــــــرج احلاجــــــــــــات يـــــــــــــا أم مالـــــــــــــكو

  ّكــــــــــــــــــــــرائم مــــــــــــــــــــــن رب ــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــنني     

   
  .فأرسل اليه الكتاب ووهب له الثمن

  .)1( » 355وملح الشريف املرتضى وفضائله كثرية ، وكانت والدته سنة 
  .)2(وترجم له أبو احلسن الباخرزي 

قـــال أبـــو جعفـــر : قـــال يـــاقوت « : ّوجـــالل الـــدين الـــسيوطي احلـــافظ ، وكـــان ممـــا قـــال 
ّحــد يف علــوم كثــرية مثــل الكــالم والفقــه واألدب مــن النحــو تو] جممــع علــى فــضله [ الطوســي 

  .)3(» والشعر ومعانيه واللغة وغري ذلك ، وله تصانيف 
والــــشريف املرتــــضى نقيـــــب الطــــالبيني ، وشــــيخ الـــــشيعة « : واحلــــافظ الــــذهيب ، فقـــــال 

ورئيــسهم بــالعراق ، أبــو القاســم علــي بــن احلــسني بــن موســى احلــسيين املوســوي ، ولــه إحــدى 
نون ســـنة ، وكـــان إمامـــا يف الكـــالم والـــشعر والبالغـــة ، كثـــري التـــصانيف ، متبحـــرا يف فنـــون ومثـــا

  .)4(» .  ..العلم ، أخذ عن الشيخ املفيد
ّهـــو أول مـــن جعـــل داره دار العلـــم : قـــال ابـــن أيب طـــي .  ..«: واحلـــافظ ابـــن حجـــر 

ى رئاسة الـدنيا والعلـم وقررها للمناظرة ، ويقال إنه أفىت ومل يبلغ العشرين ، وكان قد حصل عل
  ، مع العمل الكثري يف املواظبة على تالوة القرآن وقيام الليل

__________________  
  .436مرآة اجلنان حوادث سنة ) 1(
  .299 / 1: دمية العصر ) 2(
  .162 / 2بغية الوعاة ) 3(
  .436حوادث سنة : العرب ) 4(
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ع البالغــة وفـــصاحة اللهجــة ، وكـــان أخـــذ وإفــادة العلـــم ، وكــان ال يـــؤثر علــى العلـــم شــيئا ، مـــ
ّخــذ ابــين : العلـوم عــن الـشيخ املفيــد ، وزعـم أنــه رأى فاطمــة الزهـراء ليلــة ناولتـه صــبيني فقالـت 

ّهـذين فعلمهمـا ، فلمـا اسـتيقظ وافـاه الـشريف أبـو أمحـد ومعـه ولـداه الرضـي واملرتـضى ، فقــال 
  .ّخذمها إليك وعلمهما ، فبكى وذكر القصة: له 

ـــه مـــن التـــصانيف وذكـــر أبـــ الـــشايف يف االمامـــة مخـــس جملـــدات ، : و جعفـــر الطوســـي ل
ّامللخص واملوجز يف األصول ، وتنزيه األنبياء ، والغـرر والـدرر ، ومـسائل اخلـالف ، واالنتـصار 
ّملا انفردت به االمامية ، وكتاب املسائل كبري جدا ، وكتاب الرد على ابن جين يف شـرح ديـوان  ّ

  .اء كثريةاملتنيب ، وسرد أشي
: إن الشيخ أبا إسحاق الشريازي كان يصفه بالفضل ، حىت نقـل عنـه أنـه قـال : يقال 

كــان الــشريف املرتــضى ثابــت اجلــأش ، ينطــق بلــسان املعرفــة ويــورد الكلمــة املــسددة ، فتمــرق 
  .وما أخطأ أشوى] أصمى [ مروق السهم من الرمية ، ما أصاب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــه يف   إذا شــــــــــــــــــــــــــــــــرع الكــــــــــــــــــــــــــــــــالم رأيت

  وللنــــــــــــــــــــــاس جانــــــــــــــــــــــبجانــــــــــــــــــــــب منــــــــــــــــــــــه      

   
ـــة  إن املرتـــضى أول مـــن بـــسط كـــالم االماميـــة يف الفقـــه ، ونـــاظر : وذكـــر بعـــض االمامي

  . ..ّاخلصوم ، واستخرج الغوامض ، وقيد املسائل
وحكـــى ابـــن برهـــان النحـــوي أنـــه دخـــل عليـــه وهـــو مـــضطجع ووجهـــه إىل احلـــائط وهـــو 

» ّارتـدا : محـا ، أمـا أنـا فـأقول ّأبو بكر وعمر وليـا فعـدال واسـرتمحا فر: خياطب نفسه ، ويقول 
)1(.  

  ترجمة ابن حجر
ّـوابـن حجـر احلـافظ مـن كبـار األئمـة احلفاظ وشـيوخ أهـل الـسنة األعـالم ، يوجـد الثنــاء  ّ

ّعليه يف كافة املعاجم الرجالية ، فقد قال احلافظ السخاوي برتمجته ما ّ  
__________________  

  .223 / 4لسان امليزان ) 1(
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  :ّملخصه 
علــي بــن أمحــد ، شــيخي األســتاذ ، إمــام ] حممــد بــن [ د بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــ« 

ّاألئمـــة الـــشهاب أبـــو الفـــضل الكنـــاين العـــسقالين املـــصري مث القـــاهري الـــشافعي ويعـــرف بـــابن 
 ، درس عنــد شــيوخ القــاهرة مث ارحتــل إىل 773حجــر ، ولــد يف مثــان عــشر مــن شــعبان ســنة 

 وأكثر جـدا مـن املـسموع والـشيوخ ، فـسمع العـايل والنـازل البالد الشامية واملصرية واحلجازية ،
ّ، وأخــذ عــن الــشيوخ واألقــران فمــن دوــم ، واجتمــع لــه مــن الــشيوخ املــشار إلــيهم واملعــول يف 
ّــاملــشكالت علــيهم ، مــا مل جيتمــع ألحــد مــن أهــل عــصره ، ألن كــل واحــد مــنهم كــان متبحرا  ّ ّ

وخي يف معرفـــة القـــراءات ، والعراقـــي يف معرفـــة ورأســـا يف فنـــه الـــذي اشـــتهر بـــه ال يلحـــق ، فـــالتن
علــــوم احلــــديث ، واهليثمــــي يف حفــــظ املتــــون واستحــــضارها ، والبلقيــــين يف ســــعة احلفــــظ وكثــــرة 
ّاالطالع ، وابن امللقن يف كثرة التصانيف ، واد الفريوزآبـادي يف حفـظ اللغـة ، والغمـاري يف 

  .ن مجاعة يف تفننهّمعرفة العربية وكذا احملب وابن هشام ، والعز اب
ّوأذن لـــه جلهـــم أو مجـــيعهم كـــالبلقيين والعراقـــي يف اإلفتـــاء والتـــدريس ، وتـــصدى لنـــشر 
احلــديث ، وشــهد لــه أعيــان شــيوخه بــاحلفظ ، وزادت تــصانيفه علــى مائــة ومخــسني تــصنيفا ، 

  .ورزق فيها من السعد والقبول ، خصوصا فتح الباري بشرح البخاري
ّس ما حفظه ، واشتهر ذكره وبعد صيته ، وارحتـل األئمـة وأملى ما ينيف على ألف جمل

ّإليه وتبحح األعيـان بـالوفود عليـه ، وكثـرت طلبتـه ، حـىت كـان رءوس العلمـاء مـن كـل مـذهب 
ّمــن تالمذتــه ، وأخــذ النــاس عنــه طبقــة بعــد طبقــة ، وامتدحــه الكبــار ، وتــبجح فحــول الــشعراء 

ّ حتـــت احلـــصر يف اآلفـــاق ، وحـــدث بـــأكثر مبطارحتـــه ، وطـــارت فتـــاواه الـــيت ال ميكـــن دخوهلـــا
ّمروياته خصوصا املطوالت منها ، كل ذلك مع شدة تواضعه وحلمه وائه ّ.  

وقــد شــهد لــه القــدماء بــاحلفظ والثقــة واالمانــة ، واملعرفــة التامــة والــذهن الوقــاد والــذكاء 
  املفرط وسعة العلم يف فنون شىت ، وشهد له شيخه العراقي بأنه أعلم
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  .ما رأينا مثله: ّاحلديث ، وقال كل من التقي الفاسي والربهان احلليب أصحابه ب
  .ّوال تزكوا أنفسكم:  فقال قال اهللا ؟رأيت مثل نفسكأ: وسئل 

ّوحماســنه مجــة ، ومــا عــسى أن أقــول يف هــذا املختــصر ، أو مــن أنــا حــىت يعــرف مبثلــه ، 
ـــة باأليـــدي  ، التقـــي الفاســـي يف ذيـــل خـــصوصا وقـــد ترمجـــه مـــن األعيـــان يف التـــصانيف املتداول

التقييــد ، والبـــدر البـــشتكي يف طبقاتــه للـــشعراء ، والتقـــي املقريــزي يف العقـــود الفريـــدة ، والعـــالء 
ابــن خطيــب الناصــرية يف ذيــل تــاريخ حلــب ، والــشمس ابــن ناصــر الــدين يف توضــيح املــشتبه ، 

والتقي ابن فهـد املكـي والتقي ابن قاضي شهبة يف تارخيه ، والربهان احلليب يف بعض جماميعه ، 
يف ذيل طبقات احلافظ ، والقطب اخليضري يف طبقات الشافعية ، ومجاعة من أصحابنا كابن 
فريـد الـنجم يف معـامجهم وغـري واحـد مـن الوفيـات ، وهـو نفـسه يف رفـع اإلصـر ، وكفـى بـذلك 

  .فخرا
  .)1(» تويف يف أواخر ذي احلجة سنة اثنتني ومخسني 

ابن حجر شيخ اإلسالم واالمـام احلـافظ يف زمانـه ، « : بقوله وترمجه احلافظ السيوطي 
  .)2(» .  ..وحافظ الديار املصرية ، بل حافظ الدنيا مطلقا ، قاضي القضاة

قاضـي القـضاة شـيخ اإلسـالم إمـام احلفـاظ شـهاب « : وقال برتمجته أيضا مـا ملخـصه 
العـصر ونـضاره ، وجـوهره الـذي ّالدين ، فريد زمانه ، وحامل لـواء الـسنة يف أوانـه ، ذهـيب هـذا 

ثبت به علـى كثـري مـن األعـصار فخـاره ، إمـام هـذا الفـن للمقتـدين ومقـدم عـساكر احملـدثني ، 
وعمدة الوجود يف التوهني والتـصحيح ، وأعظـم احلكـام والـشهود يف بـاب التعـديل والتجـريح ، 

نــه العلــم شــهد لــه بــاالنفراد خــصوصا يف شــرح البخــاري كــل مــسلم ، وقــضى لــه كــل حــاكم بأ
  املعلم ، له احلفظ

__________________  
  .40 ـ 36 / 2الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) 1(
  .»االمام احلافظ « : بدل » إمام احلفاظ يف زمانه « :  ، وفيه 547/ طبقات احلفاظ ) 2(
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  .)1(» .  ..الواسع
نـه ، انتهـت اليـه ابـن حجـر إمـام احلـافظ يف زما« : كما ترجم له يف تاريخ مصر بقولـه 

  .)2(» .  ..الرحلة والرئاسة يف احلديث يف الدنيا بأسرها ، فلم يكن يف عصره حافظ سواه

  ترجمة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
مبــا نقلــه  ـ ; ـ وأمــا الــشيخ أبــو إســحاق الــشريازي الــذي وصــف الــشريف املرتــضى

  :فإليك بعض كلمام يف مدحه .  ..احلافظ ابن حجر
  :كان ما ملخصه قال ابن خل

ّـالشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسـف الـشريازي الفريوزآبـادي امللقب مجـال « 
ّالــدين ، ســكن بغــداد وتفقــه علــى مجاعــة مــن األعيــان ، وصــحب القاضــي أبــا الطيــب الطــربي  ّ
ا ّكثريا وانتفع به ونـاب عنـه يف جملـسه ، ورتبـه معيـدا يف حلقتـه ، وصـار إمـام وقتـه ببغـداد ، وملـ

ّوصــنف التــصانيف . ّبــىن نظــام امللــك مدرســته ببغــداد ســأله أن يتوالهــا فلــم يــزل إىل أن مــات
ّاملباركة وانتفع به خلق كثري ، ولـه شـعر حـسن ، وكـان يف غايـة مـن الـورع والتـشدد يف الـدين ، 

  .476 ، وتويف سنة 393وحماسنه أكثر من أن حتصر ، وكانت والدته يف سنة 
إمــــام أصــــحاب : النجــــار يف تــــاريخ بغــــداد ، فقــــال يف حقــــه وذكــــره حمــــب الــــدين ابــــن 

ـــه بـــالعلم والزهـــد ، وأكثـــر علمـــاء  الـــشافعي ، ومـــن انتـــشر فـــضله يف الـــبالد ، وفـــاق أهـــل زمان
  .)3(» األمصار من تالمذته 

  :وقال الذهيب برتمجته 
__________________  

  .45/ نظم العقيان يف أعيان األعيان ) 1(
  .363 / 1خبار مصر والقاهرة حسن احملاضرة يف أ) 2(
  .29 / 1وفيات األعيان ) 3(
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قـال . أبو إسحاق الشريازي ، الشيخ االمام القدوة اتهد شيخ اإلسالم نزيـل بغـداد« 
ّهــو إمــام الــشافعية ومــدرس النظاميــة وشــيخ العــصر ، رحــل النــاس إليــه مــن الــبالد : الــسمعاين 

ّصــــنف يف األصــــول والفــــروع واخلــــالف . جلميلــــةّوقــــصدوه ، وتفــــرد بــــالعلم الــــوافر مــــع الــــسرية ا
أبـــو إســـحاق حجـــة اهللا علـــى أئمـــة : قـــال أبـــو بكـــر الـــشاشي . واملـــذهب ، وكـــان زاهـــدا ورعـــا

  .أبو إسحاق أمري املؤمنني يف الفقهاء: ّوقال املوفق احلنفي . العصر
ّملــا قــدم أبــو إســحاق نيــسابور رســوال تلقــوه ،: مسعــت مجاعــة يقولــون : قــال الــسمعاين  ّ

 
ّوكـان عامـة املدرسـني بـالعراق . أفتخـر ـذا: ومحل إمام احلرمني غاشـية ومـشى بـني يديـه وقـال 

  .واجلبال تالمذته وأتباعه ، وكفاهم بذلك فخرا
  .ّلو رآه الشافعي لتجمل به. ما رأيت كأيب إسحاق: قال املاوردي 

الــذهلي أخــربين احلــسن بــن علــي ، أنــا جعفــر اهلمــداين ، أنــا الــسلفي ، ســألت شــجاع 
ّإمــام أصــحاب الــشافعي واملقــدم علــيهم يف وقتــه ببغــداد ، كــان ثقــة : عــن أيب إســحاق فقــال 

  .ورعا صاحلا عاملا باخلالف ال يشاركه فيه أحد
نـدب املقتـدى أبـا إسـحاق للمراسـلة إىل املعــسكر : قـال حممـد بـن عبـد امللـك اهلمــداين 

 ميــسحون أردانــه ويأخــذون تــراب نعليــه ّفتوجــه ، فكــان خيــرج اليــه أهــل البلــد بنــسائهم وأوالدهــم
يستشفون به ، وخـرج اخلبـازون ونثـروا اخلبـز ، وخـرج الفاكهـة واحللـوى ونثـروا ، حـىت األسـاكفة 

  .عملوا مداسات صغارا ونثروها وهي تقع على رءوس الناس
الــشيخ أبــو إســحاق إمــام عــصره ، وكــان ثقــة : قــال شــريويه الــديلمي يف تــاريخ مهــدان 

  .)1(» .  .. الدنيا على التحقيق ، أوحد زمانهفقيها زاهدا يف
ّالـشيخ االمـام املتفـق علـى جاللتـه « : وقال اليافعي يف تارخيه حيث عنون أبـا إسـحاق 

  وبراعته يف الفقه واألصول ، وزهادته وورعه وعبادته وصالحه ومجيل
__________________  

  .452 / 18سري أعالم النبالء ) 1(
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ّمث قــــال بعــــد أن أورد » .  ..ل أبــــو إســــحاق املـــشهور فــــضله يف اآلفــــاقصـــفاته ، الــــسيد اجلليــــ
  :كلمات العلماء يف حقه 

كان قد استقر إمجاع أهل بغداد بعد موت اخلليفة على أن تعقد اخلالفة ملـن اختـاره « 
  .)1(» الشيخ أبو إسحاق ، فاختار املقتدى بأمر اهللا 

  :وقد ترمجه أيضا 
  .476حوادث سنة : من غرب الذهيب يف العرب يف خرب  ـ 1
  .476حوادث سنة : تتمة املختصر يف أخبار البشر : ابن الوردي يف تارخيه  ـ 2
  .83 / 2: األسنوي يف طبقات الشافعية  ـ 3
  .244 / 1ابن قاضي شهبة يف طبقات الشافعية  ـ 4

دلـيال علـى احلـب  ـ 7 ـ فـضائل أمـري املـؤمنني» اجلـاحظ « إذا كـان ذكـر : واخلالصـة 
ّوعــدم العــداوة والنــصب ، فــالالزم أن يكــون ذكــر هــؤالء األئمــة وتــرمجتهم كبــار االماميــة بكــل 
ّمــدح وثنــاء دلــيال علــى حــبهم وودهــم هلــم ، واملوافقــة معهــم يف عقائــدهم ، وتنــزيههم ممــا يقــال 

  .فيهم وينسب إليهم من املذاهب الباطلة على حد زعم أهل السنة
  . بذلك وال يلتزم بهولكن رشيد الدين الدهلوي ال يسلم

العالمـة « فمـا ذكـره ردا علـى .  ..بفـضائله ومناقبـه ـ 7 ـ فكـذلك ذكـر اجلـاحظ االمـام
  .ودفاعا عن اجلاحظ باطل» احللي 

__________________  
  .476حوادث سنة : مرآة اجلنان ) 1(
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  تكملة
 ـ يوأمــا مــا ذكــره رشــيد الــدين الــدهلوي عــن الــسيد الــشهيد القاضــي نــور اهللا التــسرت

احقـاق ( ونـسبه إليـه ، فهـو غريـب جـدا بـل كـذب ، يلـوح ذلـك ملـن راجـع كتـاب  ـ طاب ثـراه
  .للقاضي املذكور ، بل بطالنه واضح من كالم الرشيد الدهلوي نفسه) احلق 

قال يف الرد على كـالم ابـن روزـان الـذي  ـ ; ـ فان القاضي) احقاق احلق ( أما من 
  :تقدم نصه 
ّاحظ مـــن كلماتـــه األخـــر ، ومـــن بعـــض عقائـــده الدالـــة علـــى أن قـــد علـــم عـــداوة اجلـــ« 

ِ يـقولون بأْلسنتهم مـا ليس فـي (: صدور تلك املدائح عنه من قبيل ما أشار اليه تعاىل بقولـه  َِ َـْ ُْ ِ َِ َِ َ ُ َ
ْقـلوبهم  ِ ِ ُ ِ ومن الناس من يـعجبك قـوله في اْلحياة الدنيا ويشه(: وبقوله تعاىل . )ُ ْ ُـ ْ ُ ُ ْ ََ َْ  ِ َ ِ ُ ُ َ َ ِ ْ ِ َ َد اهللا علـى ِ َ ُ

ِما في قـلبه وهو ألد اْلخصام  ِ ِ ِ ََ َ ُ َ ِْ َ(.  
ّوأقـــل مـــا صـــدر عـــن اجلـــاحظ ممـــا يـــدل علـــى عداوتـــه ألمـــري املـــؤمنني وخمالفتـــه إلمجـــاع  ّ
املـسلمني أنـه أظهــر يف سـنة عــشر ومـائتني مـن اهلجــرة القـول بــأن االمامـة بــاملرياث ، وأن وارث 

ّكـان ذلـك منـه تقربـا إىل اخلليفـة املـأمون العباسـي ، ّهـو عمـه العبـاس دون علـي ، و ـ 6 ـ النـيب
عند خواص أصـحابه ، وحياربـه  ـ 7 ـ فباع دينه بدنياه ، نظري ذلك أن معاوية كان يصف عليا

  ويأمر
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ّبــــسبه علــــى رءوس املنــــابر ، والــــشيطان يــــسبح اهللا ويقدســــه بــــل يــــزعم يف دعــــوى إخالصــــه أن  ّ ّ
 األمـر ـا عـدوا هللا ملعونـا مطـرودا ، وـذا يعلـم  شـرك مـع اهللا ، وصـار ملخالفتـه7سجدة آدم 

  .بطالن استدالله املذكور على احملبة ، ويفهم أنه مل يذق طعم احملبة
كـان عثمانيـا مروانيـا ،  ـ وهو أبو عثمان عمرو بن حبـر ـ وباجلملة ، قد علم أن اجلاحظ

 ـ 7 ـ فـضل علـيوتقـدميهم ، و ـ 6 ـ ومـع هـذا قـد اعـرتف بفـضل بـين هاشـم وأهـل بيـت النـيب
ّوتقدميـــه يف بعـــض رســـائله ، فـــإن كـــان هـــذا مذهبـــه فـــذاك ، وإال فقـــد أنطقـــه اهللا تعـــاىل بـــاحلق 
وأجـرى لـسانه بالـصدق ، وقـال مــا يكـون حجـة عليـه يف الـدنيا واآلخــرة ، ونطـق مبـا لـو اعتقــد 
 ّغــريه لكـــان خـــصيمه يف حمــشره فـــإن اهللا تعـــاىل عنـــد لــسان كـــل قائـــل ، فلينظــر قائـــل مـــا يقـــول

وأصـــعب األمـــور وأشـــقها أن يـــذكر اإلنـــسان شـــيئا يـــستحق بـــه اجلنـــة ، مث يكـــون ذلـــك موجبـــا 
  .»لدخول النار ، نعوذ باهللا من ذلك 
قـد ذكـر تـأليف اجلـاحظ رسـالة فـضائل علـي وأهـل  ـ ; ـ فظهـر ان القاضـي التـسرتي

 « :، وأنه مل حيمل ذلك على حممل مـستغرب ، فقـول رشـيد الـدين الـدهلوي  ـ : ـ البيت
مع عدم ذكر تأليفه كتابا يف مناقبه ، ومحل ذلك علـى حممـل يـستغفر بـه األذكيـاء بـل األغنيـاء 

  .كذب صريح» 
ومحل ذلك على حممـل « : وأما ظهور كذب هذا الرجل من كالم نفسه ، فألنه يقول 

ّألن هذا الكـالم يتـضمن عـدم إنكـار الـسيد تـصنيف اجلـاحظ » يستغربه األذكياء بل األغنياء 
  .ك الرسالةتل

فلقـــد ثبـــت . فطريفـــة جـــدا» يـــستغربه األذكيـــاء بـــل األغنيـــاء « هـــذا ، وأمـــا دعـــوى أنـــه 
ّنــصب اجلــاحظ وعداوتــه وثبــت عنــده أن اجلــاحظ صــنف ) الــدهلوي ( بــالقطع واليقــني لــدى 

حيمـل رسـالة ) الـدهلوي ( ّ، فال بد أن يكـون  ـ 7 ـ رسالة يف الطعن يف خصائص موالنا علي
علــى ذلــك املعــىن أيــضا ، فيكــون حينئــذ خارجــا مــن عــداد األذكيــاء بــل  ـ ورةاملــذك ـ اجلــاحظ

  . ..األغنياء يف رأي تلميذه الرشيد
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علــى  ـ ; ـ أن رشــيد الــدين خــان جيعــل اســتدالل القاضــي: بــل األلطــف مــن هــذا 
ّعداوة اجلاحظ وخمالفته إلمجاع املـسلمني بإظهـار قولـه املـذكور يف االمامـة ، أعجـب مما ادعـاه  ّـ

ّالعالمة احللي وكأن الرشيد الدهلوي ال يـدري أن مقالـة اجلـاحظ هـذه تـؤدي إىل إنكـار  ـ ; ـ ّ
حــىت يف املرتبــة الرابعــة ، فلــو مل يكــن هــذا املــذهب نــصبا وعــداوة لــدى  ـ 7 ـ خالفــة االمــام

  . ..الرشيد الدهلوي فليقل لنا ما هو مصداق العداوة والبغض واالحنراف يف رأيه
ك رشــيد الــدين الــدهلوي يف صــدور هــذه املقالــة مــن اجلــاحظ حيــث هــذا ، وأمــا تــشكي

فيـــدل علـــى طـــول باعـــه يف التحقيـــق » علـــى تقـــدير تـــسليم صـــدورها مـــن هـــذا املعتـــزيل « قـــال 
  !!. ..وسعة اطالعه وإحاطته باملذاهب والنحل

ّفــإن صــدور هــذه املقالــة مــن اجلــاحظ مــشهور ، فقــد قــال الــشريف يف رد كــالم قاضــي 
  :جلبار املعتزيل القائل بعد كالم له القضاة عبد ا

وبعــد ، فــإن جــاز حــصول الــنص علــى هــذه الطريقــة وخيــتص مبعرفتــه قــوم علــى بعــض « 
ّالوجوه ، ليجوزن ادعاء النص على العباس وغريه ، وإن اختص مبعرفته قوم دون قـوم مث انقطـع 

ز انقطاعـه عـن النقل ، ألنه إن جاز انقطاع النقل فيمـا يعـم تكليفـه عـن بعـض دون بعـض جـا
ّاملكلفني كذلك ، ألن ما أوجب إزاحة العلة يف كلهم يوجب إزاحة العلة يف بعضهم  ّ«.  

  :ّ يف رده ;قال الشريف 
إن املعارضــة مبــا يــدعى مــن الــنص علــى العبــاس ، أبعــد عــن الــصواب مــن : يقــال لــه « 

بينهـــا وبـــني مـــا ّاملعارضـــة بـــالنص علـــى أيب بكـــر ، والـــذي يتبـــني بطـــالن هـــذه املقالـــة ، والفـــرق 
  :وجوه  ـ 7 ـ يذهب اليه الشيعة يف النص على أمري املؤمنني

ّأنا ال نسمع ذه املقالة إال حكاية وما شـاهدنا قـط وال شـاهد مـن أخربنـا ممـن : منها 
لقيناه قوما يدينون ا ، واحلـال يف شـذوذ أهلهـا أظهـر مـن احلـال يف شـذوذ البكريـة ، وإن كنـا 

  دا ال يقوم احلجة مبثلهم ، فقد وجدوا علىّمل نلق منهم إال آحا
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  .ّحال وعرف يف مجلة الناس من يذهب إىل املقالة املروية عنهم ، وليس هذا يف العباسية
ّولـو ال أن اجلــاحظ صـنف كتابــا حكـى فيــه مقـالتهم وأورد فيــه ضـربا مــن احلجـاج نــسبه 

  .إليهم ، ملا عرفت هلم شبهة وال طريقة تعتمد يف نصرة قوهلم
ّظاهر أن قوما ممـن أراد التـسوق والتوصـل إىل منـافع الـدنيا ، تقـرب إىل بعـض خلفـاء وال ّ ّ

ولـــد العبـــاس بـــذكر هـــذا املـــذهب وإظهـــار اعتقـــاده مث انقـــرض أهلـــه وانقطـــع نظـــام القـــائلني بـــه 
النقطـاع األســباب والـدواعي هلــم إىل إظهـاره ، ومــن جعـل مــا حيكـى مــن هـذه املقالــة الــضعيفة 

  .ل الشيعة يف النص ، فقد خرج عن الغاية يف البهت واملكابرةالشاذة معارضة لقو
ان الــذي حيكــى عــن هــذه الفرقــة الــيت أخربنــا عــن شــذوذها وانقراضــها خمــالف : ومنهــا 

ّأيــضا ملــا تــدين بــه الــشيعة مــن الــنص ، ألــم يعولــون فيمــا يدعونــه مــن الــنص علــى صــاحبهم 
عـريض ، وال داللـة عليـه مـن الفحـوى ّعلى أخبار آحاد ليس يف شيء منها تـصريح بـنص وال ت

وال ظـاهر ، وإمنـا يعتمــدون علـى أن العــم وارث ، وأنـه يـستحق وراثــة املقـام كمــا يـستحق وراثــة 
ّاملــال ، وعلــى مــا روي مــن قولــه ردوا علــي أيب ومــا أشــبه هــذا مــن األخبــار الــيت إذا ســلم نقلهــا 

المــارة ، وال اعتبــار مبــن حيمــل وصــحت الروايــة املتــضمنة هلــا مل يكــن فيهــا داللــة علــى الــنص وا
نفسه من خمالفينا علـى أن حيكـى عـنهم القـول بـالنص اجللـي الـذي يوجـب العلـم ويزيـل الريـب 
كمــا يقــول الــشيعة ، ألن هــذا القــول عــن قائلــه ال يغــين عنــه شــيئا ، مــع العلــم مبــا حكــي مــن 

  .مقالة هذه الفرقة وسطر من احتجاجها واستدالهلا
ّ إىل مــا صــنفه اجلــاحظ هلــم ، لكــان فيــه أكــرب حجــة وأوضــح ّولــو مل يرجــع يف ذلــك إال

ّمـع توغلـه وشـدة توصـله إىل نـصرة هـذا املـذهب ـ داللـة ، فمـا وجـدناه ّ أقـدم علـى أن يـدعي  ـ ّ
نـصا صـرحيا باالمامـة ، بـل الـذي اعتمـده فهـو مـا قـدمنا ذكـره ومـا جيـري  ـ 6 ـ عـن رسـول اهللا

  .جمراه
   6 ـ  اهللاوقد خطب رسولـ  قول العباس :مثل 
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ّإن مكـة حـرام ، حرمهـا اهللا يـوم خلـق الـسماوات : خطبته املشهورة يف الفـتح فـانتهى إىل قولـه  ّ
 6 ـ فـأطرق رسـول اهللا .ّإال األذخر يا رسـول اهللا ـ واألرض ال خيتلى خالها وال يعضد شجرها

  .ّإال األذخر: وقال ـ 
وقـد الـتمس البيعـة علـى  ـ ما روي من تشفيعه له يف جماشع بن مسعود السلمي: ومثل 

  .فأجابه إىل ذلك ـ اهلجرة بعد الفتح
  .عند وفاته ـ 6 ـ ادعائه سبقه الناس إىل الصالة على رسول اهللا: ومثل 

  .ّوتعلقه حبديث املرياث ، وحديث اللدود
  .إىل غري ما ذكرناه مما هو مسطور يف كتابه

ّيـه خبلـوه مـن االشـارة إىل ومن تصفحه علم أن مجيع ما اعتمـده ال خيـرج عمـا حكمنـا ف
ّنص أو داللة ، وقد علمنا عادة اجلاحظ فيما ينصره من املذاهب ، فإنه ال يدع غثا وال مسينا 

فلـو كـان . ، وال يغفل عن إيراد ضـعيف وال قـوي ، حـىت أنـه رمبـا خـرج إىل ادعـاء مـا ال يعـرف
هم ، ملـا جـاز أن ملن ذهب إىل مذهب العباسية خـرب ينقلونـه يتـضمن نـصا صـرحيا علـى صـاحب

» ّيعدل عن ذكره مـع تعلقـه مبـا حكينـا بعـضه ، واعتمـاده علـى أخبـار آحـاد أكثرهـا ال يعـرف 
)1(.  

وإمنــــا يرتتــــب علــــى هــــذا الــــرأي حرمــــان أحــــب « : وأمــــا قــــول رشــــيد الــــدين الــــدهلوي 
  .»األحباب ، وانتقال املرياث إىل غري احملبوب 

  .فتوجيه ملقالة اجلاحظ ، وفيه ما ال خيفى
فيتــضمن وجهــني » فــاعتربوا يــا أويل األلبــاب .  ..فــصاحب هــذا الــزعم« : أمــا قولــه و

  :للدفاع عن اجلاحظ 
  . ـ7 ـ ّإمنا قال ذلك ليتقرب إىل املأمون العباسي ، ال عداوة ألمري املؤمنني: األول 

__________________  
  .99 ـ 98/ الشايف يف االمامة ) 1(
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  . ، وكالم اجلاحظ ال يدل عليهاإن العداوة أمر باطين: والثاين 
  .وكال الوجهني فاسد

وإن كــان يف  ـ ّأن كــل قــول صــدر إرضــاء مللــك أو رئــيس: فــألن مقتــضاه : ّأمــا األول 
ال يــدل علــى اعتقــاد قائلــه بــه ، وهــذا يــستلزم أن ال يكــون  ـ أقــصى مراتــب الــشناعة والفــساد

ا إىل األمـويني نواصـب لـه وأعـدا ّـالذين سبوا عليـا تقرب ّء ، وأن ال حيكـم بـالكفر علـى مـن سـب ّ
إىل غـري ذلـك مـن اللـوازم الواضـح .  ..ّوأهانـه واسـتهزأ بـه تقربـا إىل أئمـة الكفـر ـ 6 ـ رسول اهللا

  .فسادها
  .فكاألول يف البطالن ، بل أظهر منه: وأما الثاين 

مل ينفـرد يف دعـوى  ـ ; ـ هـذا ، ومـن الـضروري أن نـشري هنـا إىل أن القاضـي التـسرتي
ّشيع املأمون ، بل قال بذلك مجاعة من أئمة أهل السنة مـن الـسابقني والالحقـني ، كـاجلالل ت ّ ّ

، ) مرافـضه ( والربزجنـي يف ) سـري أعـالم النـبالء ( والـذهيب يف ) تـاريخ اخللفـاء ( الـسيوطي يف 
  .»أن دولة بين العباس دولة شيعية « ) : تارخيه ( بل ذكر ابن خلدون يف 
ّالتشيع بـاملعىن اخلـاص ، وهـو االعتقـاد بامامـة أئمـة : أحدمها : عنيني على أن للتشيع م

ّاالثىن عشر من أهل البيت ، أوهلم أمري املؤمنني علي ، وآخرهم    .:املهدي املنتظر ،  :ّ
 ـ 6 ـ  ، بعـد رسـول اهللا7 ـ التـشيع بـاملعىن العـام ، وهـو االعتقـاد بامامـة علـي: والثـاين 

  .بال فصل
بأنـه يـذكر فيـه الـشيعة ) جمـالس املـؤمنني ( التسرتي يف مقدمـة كتابـه وقد صرح القاضي 

  .باملعىن العام ال اخلاص
فظهــر بطــالن دفــاع الرشــيد الــدين الــدهلوي عــن اجلــاحظ ، وانتقاداتــه لكــالم القاضــي 

  . ـ; ـ التسرتي
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   7حول رسالة الجاحظ في فضل علي  ) 5
منـا كـان يفيـده لـو مل يرتكـب تلـك إ ـ 7 ـ وإن تـصنيف اجلـاحظ رسـالة فـضائل املـؤمنني

  .ّيف رسالة أخرى صنفها يف نصرة العثمانية ـ 7 ـ القبائح ، ومل يطعن يف فضائل االمام
ولعلـه مـن  ـ 6 ـ ومـع ذلـك فإنـا ال نـستبعد اعتقـاد اجلـاحظ بإمامـة علـي بعـد رسـول اهللا

له الـيت ال حتـصى ، هنا أثبت يف رسالته يف الفضائل أفضليته من غريه ، واعـرتف مبناقبـه وفـضائ
ولكــن دعتــه الــدواعي الدنيويــة والــشهوات النفــسانية إىل تــصنيف الرســالة األخــرى ، الــيت زعــم 

كمـــا ذكـــره الـــشريف املرتـــضى والقاضـــي التـــسرتي رمحهمـــا اهللا . ..فيهـــا كـــون االمامـــة بـــاملرياث
  .تعاىل

وىف سـنة ّـونظري ذلك مـا ذكـره مشـس األئمة حممـد بـن عبـد الـستار الكـردي العمـادي املتـ
) ّاجلـواهر املـضية يف طبقـات احلنفيـة ( ترجم له حميـي الـدين ابـن أيب الوفـا القرشـي يف *  642
ّكان أستاذ األئمة على اإلطالق واملوفود اليه مـن اآلفـاق ، قـرأ خبـوارزم علـى الـشيخ « : بقوله 

رحـل إىل برهان الدين ناصر بن أيب املكارم عبد السيد بـن علـي املطـرزي صـاحب املغـرب ، مث 
ّمـــا وراء النهـــر وتفقـــه بـــسمرقند علـــى شـــيخ اإلســـالم املرغينـــاين صـــاحب اهلدايـــة ، والـــشيخ جمـــد 
ّــالــدين املهــاري الــسمرقندي املعــروف بإمــام زاده ، ومســع احلــديث منهمــا ، وتفقه ببخــارى علــى 
العالمــة بــدر الــدين عمــر بــن عبــد الكــرمي ، والــشيخ شــرف الــدين أيب حممــد عمــر بــن حممــد بــن 

وبـــرع يف معرفـــة املـــذاهب وإحيـــاء علـــم أصـــول الفقـــه بعـــد اندراســـه مـــن زمـــن .  ..العقيلـــيعمـــر 
  .».  ..ّالقاضي أيب زيد الدبوسي ومشس األئمة السرخسي ، وتفقه عليه خلق كثري

كتائب أعالم األخيـار مـن مـذهب النعمـان ( وترجم له حممود بن سليمان الكفوي يف 
وفـــود اليـــه مــن اآلفـــاق مرضـــي الــشمائل ، جـــامع مكـــارم الـــشيخ االمــام امل« : بقولـــه ) املختــار 

  أخذ عن كبار الفقهاء.  ..األخالق ، بدر األمة ، مشس األئمة
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وأعــالم العلمــاء ، حــىت قــرن اهللا مــساعيه بالنجــاح ، وجعــل صــيته الطيــار موفــور اجلنــاح ، أخــذ 
لرجــال مـــن عــن مجــع كثـــري ال حيــيط ــا احلـــد وال يــضبطها العــد ، كـــان قــد وصــل إىل خدمـــة ا

أصحاب الكتيبة التاسـعة والعاشـرة واحلاديـة عـشر وأخـذ عـنهم ومسـع التفـسري واحلـديث ، وبـرع 
 ّيف معرفــة املــذاهب ، وكــان أســتاذ األئمــة علــى اإلطــالق وكانــت الطلبــة ترحــل اليــه مــن اآلفــاق

  :عن الشافعية بقوله * » . ..
. د وآلــه العــاملني العــاملنياحلمــد هللا رب العــاملني ، والــصالة علــى ســيد املرســلني حممــ« 

ويــسيء  ـ 2 ـ ّوبعــد ، فــإين مــا كنــت أمســع شــفعويا يــذم إمــام األئمــة وســراج األمــة أبــا حنيفــة
ّالقول به ويلعنه ، بل أراهـم يتقربـون إىل أتباعـه ويتـوددون إىل أشـياعه إال املعتزلـة مـنهم ، فـإم  ّ ّ

  .كانوا يبغضون لبدعتهم ويعادون لعداوم
ّفـسمعت بعـد مـدة أن أعـالم املدرسـني مـن  ـ ّطهرها اهللا عن البـدع  ـحىت دخلت حلب
ّفــأنكرت علــى الناقــل وكذبتــه ، مث تــواىل علــى مسعــي مــن  ـ ; ـ الــشفعوية ، لعــن أبــا حنيفــة

ســكان مــدارس الــشفعوية مــن املتفقهــة مــنهم ، أــم يــسيئون القــول يف احلنفيــني ويبغــضوم ، 
مـع حممـد بـن احلـسن الـشيباين ،  ـ  تعـاىل; ـ شافعيويف أيديهم كتاب مكتـوب فيـه منـاظرة الـ

ّـنـاظره فنظـره عنـد هـارون الرشـيد وكفره ، وهـم يعتقـدون صـحة  ـ ; ـ يـذكر فيـه أن الـشافعي
 الــشافعي كــان تلميــذ حممــد بــن احلــسن واســتفاد منــه !ســبحان اهللا: ذلــك ويدرســونه ، فقلــت 

ّـه وينظـره وحياجـه وحيجه ، فـضال وأثـىن عليـه ، كيـف يـستجرئ أن ينـاظر ـ ; ـ علم أيب حنيفـة ّ
  ؟ّعن أن ينظره ويكفره ، مع علمه قبح ذلك يف الشريعة املطهرة

إن أبــا  :فطلبــت ذلــك املكتــوب فــأخفوه ، واآلن وقعــت يف يــدي جــزازة مكتــوب فيهــا 
حممد الغزايل الطوسي أحد رؤسـاء الـشفعوية ذكـر يف آخـر كتابـه املوسـوم بـاملنخول يف األصـول 

ّيه مذهب الشافعي على سائر املذاهب ، وفضله على سائر أصحاب املناصـب ، ّبابا ، قدم ف
، وسـلك يف تـصحيح دعـواه ثـالث مـسالك وطعـن فيـه ،  ـ 4 ـ مثـل أيب حنيفـة وأمحـد ومالـك

  بالتشنيع ـ ; ـ وخص أبا حنيفة
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ا أبـو فأمـ :العظيم والتقبيح العميم ، ووصفه مبا يشري إىل أنه كـان ملحـدا ال مؤمنـا ، حنـو قولـه 
ـــبطن وشـــوش مـــسلكها وخـــرم نظامهـــا ، وســـنذكر متامـــه يف  ّحنيفـــة فقـــد قلـــب الـــشريعة ظهـــرا ل ّ

  .موضعه من هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل
ــال أتــيقن هــذا مــا مل أطلــع علــى الكتــاب املوســوم بــاملنخول ، فتوسلت : فقلـت لنفــسي  ّ ّ ّ

دتــه كمــا نــسخ يف هــذه بطريقــة إىل حتــصيله ، فوجدتــه بعــد جهــد جهيــد يف زمــان مديــد ، فوج
ّاجلزازة ، فأورد يف قليب وجـدا وحـرارة ، فبـان يل أن تقـرم يف بـالد العجـم إىل أصـحاب االمـام 
ّاملعظم كان تقية ، ملـا يـرون مـن تقـدمهم وقـرم وتعـصبا ألمـرائهم ، وأن تبغـضهم ـم يف هـذه 

ضـحة وأمـارة الئحـة أن وإزراءهم عليهم لقـرم مـن الـسلطان وميلـه إلـيهم ، والح يل بداللـة وا
ّهو االمام املقدم واحلرب املعظم ، والعـامل التقـي والزاهـد النقـي  ـ ; ـ القوم يعرفون أن أبا حنيفة

، لكـــن يظهـــرون خـــالف مـــا يـــضمرون ، طلبـــا للرئاســـة الكليـــة والـــشوهات النفـــسانية واحلفـــوظ 
  .الدنيوية

وار ، وأنــه غـــصب ومــصداق هــذه الـــدعوى وبرهاــا أن خيـــارهم يأخــذون الــشفعة بـــاجل
رون مبـــاء احلمـــام ويغتـــسلون بـــه وهـــو جنـــس عنـــدهم والـــصالة بتلـــك  ّـــوعـــدوان عنـــدهم ، ويتطه
الطهارة باطلة عندهم ، بناء على أن رماد النجاسة احملرقة جنس عندهم ، وقـد خلـط بـالكلس 

، ّيف احلمــام وبطليــه ، وأن النجاســة حتــرتق يف األتــون وأن أجــزاء رمادهــا تقــع يف جمــرى احلــوض 
فيجـــــري عليـــــه املـــــاء فيتـــــنجس ، ويتعـــــاملون يف الـــــسوق باألخـــــذ والعطـــــاء بـــــدون قـــــوهلم بعـــــت 
واشـــرتيت يف املطعـــوم واملـــشروب وامللبـــوس ، وأنـــه باطـــل عنـــدهم ، واملقبـــوض بنـــاء علـــى ذلـــك 

  .كاملقبوض بالغصب
ــــة ، ويزارعــــون  وكــــذا يبيعــــون ويــــشرتون علــــى أيــــدي صــــبيام وتــــصرفام عنــــدهم باطل

ــــد ــــزوجيهم يف مــــذهبهم باطــــل ، واملزارعــــة عن ــــاء فــــساق وت ّهم فاســــدة ، ويتزوجــــون بتــــزويج أولي
وكــــذلك أنكحــــتهم حبــــضرة الفــــساق فاســــدة ، فيظهــــر ــــذا أن أنكحــــتهم يف األكثــــر باطلــــة ، 
ووطــؤهم بنـــاء علــى تلـــك األنكحــة زنـــا وأوالدهــم أوالد زنـــا ، ومــا يـــأكلون ويــشربون ويلبـــسون 

  .حرام ، وكذا ما جيمعون بتلك الطرق
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ّوأنــه حــق ، فمــا بــاهلم  ـ ; ـ أخــذنا يف هــذه املــسائل مبــذهب أيب حنيفــة: فــإن قــالوا 
مذهبـــــه باطـــــل ومـــــذهبنا حـــــق ، فمـــــا بـــــاهلم يالبـــــسون :  وإن قـــــالوا !؟يطعنـــــون عليـــــه ويلعنـــــون

ّاحملظـــورات ويقـــارفون املنهيـــات ، ويبـــارزون باملعاصـــي ملالـــك األوامـــر والنـــواهي ، وهـــم يعلمـــون 
 وال يرجعون ، بل يتعاونون على ذلك ويتظافرون وعلى ذلك ميوتـون وال ذلك وال يتناهون عنه

ّـ ومما يؤيد هذا ويوضحه أنك ترى أعلمهم وأزهـدهم إذا متكن !؟يتوبون عن ذلك وال يتذكرون ّ ّ ّ
مــن أمــري أو وزيــر يعتقــد أنــه ظــامل غاشــم جيــري معــه يف هــواه ويوافقــه فيمــا يهــواه ، فيمدحــه يف 

ّمه ويعميــه ، ومذهبــه أنــه ال واليــة هلــذا األمــري والــوزير علــى أوالده وجهـه مبــا لــيس فيــه حــىت يــص
الصغار تزوجيا وعلى أمواهلم بيعا وشراء ، وعلى تزويج بنته البكر البالغة ، فضال عن أن يثبـت 
ّلـه واليتــه علــى العـوام وأمــوال األيتــام واألوقـاف وأمــوال بيــت املـال ، وأن توليتــه ال تــصح ، وأن  ّّ

د منــه القــضاء والنظــر يف األوقــاف وأمــوال األنكحــة حبــضرة ّــ أمثالــه ال تنعقــد ، ومــع ذلــك يتقل
ّاأليتام مع اعتقاده أن توليته باطلة وتقلده فاسد ، وهو يف مدحـه إيـاه وإعانتـه ظـامل آمث مث رمبـا  ّ ّ ّ
ّتعــدى مــن ذلــك إىل الــوزارة ومجــع املــال بـــالطرق احملرمــة ، ويظهــر لــه أنــه ناصــح أمــني وشـــفيق 

و يف احلقيقــة خــائن مبــني ، فيتلهــى بالرجــل حــىت يــصل إىل أغــراض فاســدة ، مــن ومــسكني وهــ
ّالتقــدم علــى العــوام ومجــع احلطــام وختريــب املــدارس والرباطــات معــىن بتوليتــه مــن ال يــصلح هلــا ، 
إذا علـــم أنـــه يـــدخل معـــه يف هـــواه ويوافقـــه فيمـــا يهـــواه ، وتـــرك الـــصاحل للتـــدريس والفتيـــا وعـــدم 

من أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ، وينكـر عليـه أفعالـه وال حيـسن متكينه من ذلك خوفا 
  .أحواله

ّفلينظــر العاقــل املنــصف أن مــن هــذه صــفاته هــل يــصلح أن يعتمــد عليــه يف أمــور الــدين 
ّوالدنيا ، ويؤمتن عليه يف املصاحل ويفوض إليه تدبري اململكة ، فمن هذه صـفته ال يبعـد منـه أن 

.  ..مث يظهـر خالفـه ليحـصل لـه الرئاسـة الكليـة ـ ; ـ مـام أيب حنيفـةّيعتقـد حقيـة مـذهب اإل
«.  
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يف أيب حنيفـة يف الفــصل األول ) املنخـول ( ّمث إن الكـردري أورد طعـن الغـزايل صـاحب 
وبـني . بـني أن يكـون جـاهال وجمنونـا ـ ; ـ ّردد أمـر أيب حنيفـة« مـن كتابـه وذكـر أن الغـزايل 

  :فقال » كونه كافرا زنديقا 
ّــفهــذا اعتقــادهم يف إمــام األئمــة وســراج األمة ، فكيــف يف أتباعــه ومقلــدي مذهبــه ، «  ّ

  ؟من األمراء والسالطني وقواد عساكر املسلمني والفقهاء منهم واملدرسني
واعتقـــادهم يف أتباعـــه مـــا نـــص عليـــه مـــن وصـــفهم بـــه ، مـــن شـــدة الغبـــاوة وقلـــة الدرايـــة 

ّوشدة اخلذالن ، فإن حواسهم فاسدة غري سل ّ   .»يمة وعقوهلم وأنظارهم غري سديدة ّ
ّمث ال يــستحيون ويظهــرون يف وجــوه أتباعــه مــن األمــراء والقــضاة والــوالة مــن « : مث قــال 

  .»ّاإلطراء ما يزيد على الصديق وعمر الفاروق 
ّمث إن اهللا تعــاىل عــز وجــل أظهــر كرامــة أيب حنيفــة« : مث قـال  ّ ّ ّبــأن ســلط علــى  ـ ; ـ ّ

ء مذهبـــه وعمالئهـــم ، فقـــابلوه علـــى طعنـــه بـــأن شـــهدوا عليـــه باإلحلـــاد ّهـــذا الطـــاعن فيـــه رؤســـا
  .)1(» .  ..والزندقة والتزوير واملخرقة عند السلطان سنجر ، وأفتوا بإباحة دمه ووجوب قتله

وعليه ينطبق مجيع مـا  ـ 7 ـ وهكذا حال اجلاحظ وشأنه مع موالنا أمري املؤمنني: أقول 
  .كذا على من كان على شاكلتهقاله الكردري يف حق الغزايل ، و

  يستند إلى أقوال العلماء في فنونهم  ) 6
للجاحظ مل يكن مدحا على حقيقته ، بـل  ـ ; ـ قد علمت أن مدح الشريف الرضي

  . ..كان مدح إلزام وإفحام
إنـــه ال مـــانع مـــن أن يكـــون مـــدحا واقعيـــا ، وأن يكـــون اســـتناد الـــشريف إىل : مث نقـــول 

  استنادا حقيقيا ـ 7 ـ الم االمامكالم اجلاحظ يف معرفة ك
__________________  

  .الرد على مطاعن أيب حنيفة يف كتاب املنخول للغزايل) 1(
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إىل  ـ مـثال ـ ّوذلك ألن العلماء كثريا ما يستندون إىل أشـعار الكفـار ، ويف املـسائل الطبيـة.  ..
  . ..أقوال الطبيب امللحد ، وال يرون يف ذلك بأسا أبدا

ض هلــذه املــسألة علمــاء الدرايــة وعلــم احلــديث يف كتــبهم الــيت وضــعوها يف هــذا ّوقــد تعــر
  :العلم ، قال احلافظ جالل الدين السيوطي 

: قال عز الدين بن عبد السالم يف جواب سؤال كتبه اليه أبو حممد بن عبـد احلميـد « 
ذا العــصر علــى وأمــا االعتمــاد علــى كتــب الفقــه الــصحيحة املوثــوق ــا فقــد اتفــق العلمــاء يف هــ

ّجواز االعتماد عليها واالسناد إليها ، ألن الثقة قد حصلت ا كما حتـصل بالروايـة ، ولـذلك 
اعتمد الناس على الكتب املـشهورة يف النحـو واللغـة والطـب وسـائر العلـوم ، حلـصول الثقـة ـا 

أوىل أن النـــاس قـــد اتفقـــوا علـــى اخلطـــأ يف ذلـــك فهـــو ] اعتقـــد [ وبعـــد التـــدليس ، ومـــن زعـــم 
ّباخلطإ منهم ، ولو ال جواز االعتماد على ذلك لتعطل كثري من املصاحل املتعلقة ا ّ.  

ّوقــد رجــع الــشارع اىل قــول األطبــاء يف صــور ، وليــست كتــبهم مــأخوذة يف األصــل إال 
ا بعــد التــدليس فيهــا اعتمــد عليهــا ، كمــا اعتمــد يف ] قــوم كفــار [ عــن قــول الكفــار  ولكــن مل

ـ ّـ
  .)1(» العرب وهم كفار ، لبعد التدليس اللغة على أشعار 

هـــذا ، وأمـــا مـــدح الكفـــار واملـــشركني واخلــــوارج بـــصفات كـــانوا يتـــصفون ـــا فكثــــري يف 
  .الصحاح وكتب احلديث والتواريخ وغريها

  .وذا نكتفي يف رد دفاع الفاضل رشيد الدين الدهلوي عن اجلاحظ
__________________  

  .152 / 1لنواوي شرح تقريب ا ـ تدريب الراوي) 1(
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) 5 (  

  عدم رواية ابن أبي داود حديث الغدير
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ّوأمــا اســتناد الفخــر الــرازي إىل تــرك ابــن أيب داود حــديث الغــدير وقدحــه فيــه ، فمــردود 
  :بوجوه 

  ال دليل على القدح . 1
إن دعـــوى قـــدح ابـــن أيب داود السجـــستاين يف حـــديث الغـــدير دعـــوى ال يـــدعمها أي 

  .ا برهاندليل ، ومل يقم عليه
  . ..ّوكل دعوى مل يقم صاحبها على صحتها دليال فهي غري مسموعة

  دعوى القدح كاذبة. 2
ّإن ابـــن أيب داود مل ينكـــر خـــرب : بـــل إن هـــذه الـــدعوى باطلـــة ال أصـــل هلـــا ، فقـــد قيـــل 
 ; ـ قال الـشريف املرتـضى.  ..الغدير ، وإمنا أنكر منه بعض أمور خارجة عن أصل احلديث

  :تعاىل 
ألــيس قــد حكــي عــن ابــن أيب داود السجــستاين يف دفــع اخلــرب ، وحكــي :  قيــل فــإن« 

  ؟عن اخلوارج مثله ، وطعن اجلاحظ يف كتاب العثمانية فيه
أول مــــا نقولــــه أن ال معتــــرب يف بــــاب اإلمجــــال بــــشذوذ كــــل شــــاذ عنــــه ، بــــل : قيــــل لــــه 

 اإلمجــاع مل يتقــدم ّالواجـب أن يعلــم أن الــذي خــرج عنــه ممــن يعتــرب قولــه يف اإلمجــاع مث يعلــم أن
  .خالفه
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ّفإن ابن أيب داود واجلاحظ لو صرحا باخلالف لسقط خالفهما مبا ذكرنـاه مـن اإلمجـاع  ّ
  .، خصوصا بالذي ال شبهة فيه من تقدم اإلمجاع وفقد اخلالف وقد سبقهما مث تأخر عنهما

 الـــذي ّإن ابـــن أيب داود مل ينكـــر اخلـــرب ، وإمنـــا أنكـــر كـــون املـــسجد: علـــى أنـــه قـــد قيـــل 
ّبغدير خم متقدما ، وقد حكي عنه التنصل من القدح يف اخلرب والتـربي ممـا قذفـه بـه حممـد بـن  ّ ّ

  .جرير الطربي
وأمــا اجلــاحظ فلــم يتجاســر أيــضا علــى التــصريح بــدفع اخلــرب ، وإمنــا طعــن علــى بعــض 

  .ّرواته ، وادعى اختالف ما نقل من لفظه
  .)1(» ّف مل يكن قادحا ملا قدمناه ّولو صرح اجلاحظ والسجستاين وأمثاهلما باخلال

  استدالل الرازي يخالف قواعد البحث . 3
ّولو سلمنا ما حكي مـن قـدح ابـن أيب داود يف حـديث الغـدير ، فإنـه ال وجـه لتمـسك 
الرازي بذلك ، ألنه خروج عن قواعد البحث وآداب املناظرة ، إذ قد تقرر يف علـم املنـاظرة أن 

ه وتــصرحيات أصــحابه وأبنــاء طائفتــه دلــيال علــى الــرد ، ال أن يتخــذ املخاصــم مــن أقــوال خــصم
  . ..يعتمد املخاصم على ما ذكره أهل مذهبه وعلماء حنلته ألجل أن خيصم بذلك خصمه

ّقـرة ( ومـن قبلـه والـده يف ) التحفـة ( يف مقدمـة ) الـدهلوي ( وعلى هذا األسـاس التـزم 
 مــن البخــاري وغــريه مــن صــحاحهم يف بعــدم االحتجــاج بروايــات أهــل الــسنة ، حــىت) العينــني 

  . ..خالفا ما التزما ومل يفيا مبا وعدا ـ مع األسف ـ ولكنهما.  ..حماجة اإلمامية
__________________  

  .132/ الشايف يف االمامة ) 1(
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  ّالمعارضة بتصحيح األئمة. 4
أئمــة ّعلــى أن تــرك ابــن أيب داود حــديث الغــدير أو قدحــه فيــه ، معــارض بروايــة أكــابر 

  . .. ـ6 ـ أهل السنة إياه ، وتصرحيهم بصحته ، وتنصيصهم على ثبوته وتواتره عن رسول اهللا
ّفهو حديث جممع على صحته ، وال اعتبار بقول شاذ خارج عن هذا اإلمجاع ّ.. .  

  المعارضة برواية أبي داود. 5
ل احلــافظ فقــد قــا) والــد أيب بكــر ابــن أيب داود ( أبــو داود  :ومــن رواة حــديث الغــدير 

  : النسائي ما نصه 
حــدثنا عبــد امللــك بــن أيب عيينــة ، : حــدثنا أبــو نعــيم ، قــال : أخــربين أبــو داود قــال « 

خرجـت مـع  :أخربنا احلكم ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عبـاس ، عـن بريـدة ، قـال : قال 
ّصـلى اهللا عليـه وسـل ـ إىل اليمن فرأيت منه جفـوة ، فقـدمت علـى النـيب ـ 2 ـ علي م ، فـذكرت ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ فتنقـصته ، فجعـل رسـول اهللا ـ 2 ـ عليـا يـا بريـدة : ّيتغـري وجهـه فقـال  ـ ّ

مــن كنــت مــواله فعلــي : قــال . بلــى يــا رســول اهللا:  قلــت ؟لــست أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهمأ
  .)1(» مواله 

ّاملـسلم بـه تقـدم معـارض بروايـة أبيـه للحـديث ، ومـن  ـ لو ثبت ـ فما ذكره ابن أيب داود
  . ..والده عليه علما وحفظا وثقة

ومــن هنــا يظهــر مــا يف نــسبة القــدح يف حــديث الغــدير إىل أيب داود السجــستاين ، كمــا 
ونــور ) الرباهــني القاطعــة ( وكمــال الــدين اجلهرمــي يف ) الــصواعق ( عــن ابــن حجــر املكــي يف 

  )املشكاة شرح ( وعبد احلق الدهلوي يف ) السرية ( الدين احلليب يف 
__________________  

  .94/ خصائص أمري املؤمنني علي ) 1(
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  . ..ّفإا نسبة باطلة ال أساس هلا من الصحة.  ..)املرافض ( والسهارنبوري يف 

  ّابني عبد اهللا كذاب : قال أبو داود . 6
ّمث إن أبـــا بكـــر ابـــن أيب داود قـــد تكلـــم فيـــه مجاعـــة مـــن كبـــار األئمـــة واحلفـــاظ املـــشاهري ّ ّ 

  :منهم .  ..وغريهم
  ابن صاعد 

  وابراهيم االصفهاين 
  والبغوي وابن أيب عاصم 

  وابن مندة واألخرم 
  ّوابن اجلارود والقطان 
  ّوالطربي وابن الفرات 

  وعلي بن عيسى الوزير 
  .»ّابين عبد اهللا كذاب « : وقال أبوه 

  . ..وقد كفانا ما قال أبوه
أبــو «  :لــى لــسان احلــافظ الــذهيب حيــث قــال وإليــك الــنص الكامــل ملــا جــاء برتمجتــه ع

ّبكـــر عبــــد اهللا بــــن ســــليمان بــــن األشــــعث ، االمــــام العالمــــة احلــــافظ شــــيخ بغــــداد ، أبــــو بكــــر 
ــــد بسجــــستان يف ســــنة   ، روى عــــن خلــــق كثــــري 230السجــــستاين صــــاحب التــــصانيف ، ول

حبيـث أن خبراسان واحلجاز والعراق ومـصر والـشام وأصـبهان وفـارس ، وكـان مـن حبـور العلـم ، 
ّصنف السنن ، واملـصاحف ، وشـريعة القـاري ، والناسـخ واملنـسوخ ، . ّبعضهم فضله على أبيه

  ّحدث عنه خلق كثري. والبعث وأشياء
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ابــن حبــان ، وأبــو أمحــد احلــاكم ، وأبــو عمــر ابــن حيويــه وابــن املظفــر ، وابــن شــاهني ، : مــنهم 
  .والدارقطين وآخرون

ّحـدثت مـن حفظـي بإصـفهان : ابـن أيب داود يقـول مسعـت : قال احلاكم أبـو عبـد اهللا 
ّبـستة وثالثــني ألفـا ، ألزمــوين الـوهم فيهــا يف سـبعة أحاديــث ، فلمـا انــصرفت وجـدت يف كتــايب 

  .مخسة منها على ما كنت حدثتهم به
كــان ابــن أيب داود إمــام أهــل العــراق ، ومــن نــصب لــه : ّقــال احلــافظ أبــو حممــد اخلــالل 

ن يف وقتــه بــالعراق مــشايخ أســند منــه ، ومل يبلغــوا يف اجلاللــة واإلتقــان الــسلطان املنــرب ، وقــد كــا
  .ما بلغ هو

أملـــى علينـــا ابـــن أيب داود ومـــا : أنبـــأ أبـــو حفـــص ابـــن شـــاهني ، قـــال : أبـــو ذر اهلـــروي 
رأيــت بيــده كتابــا ، إمنــا كــان ميلــي حفظــا ، فكــان يقعــد علــى املنــرب بعــد مــا عمــي ويقعــد دونــه 

حديث كذا ، فيـسرده مـن حفظـه حـىت يـأيت علـى : ده كتاب فيقول له بدرجة ابنه أبو يعمر بي
ّهللا درك مـا : الس ، قرأ علينـا يومـا حـديث الفنـون مـن حفظـه ، فقـام أبـو متـام النرسـي وقـال 

ّكلمـا كـان حيفـظ إبـراهيم فأنـا أحفظـه ، وأنـا : ّرأيت مثلـك إال أن يكـون إبـراهيم احلـريب فقـال 
  .فهاأعرف النجوم وما كان هو يعر

  .كان فقيها عاملا حافظا: أبو بكر اخلطيب 
  .وكان رئيسا عزيز النفس مدال بنفسه ساحمه اهللا: قلت 

أراد الــوزير علــي بــن عيــسى أن يــصلح بــني ابــن أيب داود : قــال أبــو حفــص ابــن شــاهني 
يــا أبــا بكــر أبــو حممــد أكــرب : وابــن صــاعد فجمعهمــا وحــضر أبــو عمــر القاضــي ، فقــال الــوزير 

الشيخ الزيف : أنت شيخ زيف ، فقال : فقال الوزير . ال أفعل: قمت إليه ، فقال منك فلو 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّالكذاب على رسول اهللا ّهـذا ، مث :  قـال ؟مـن الكـذاب: فقال الـوزير  ـ ّ

 واهللا ال آخذ مـن يـدك شـيئا ؟تتوهم أين أذل لك ألجل رزقي وأنه يصل على يدك: قام وقال 
  .اخلليفة املقتدر يزن رزقه بيده ويبعث به يف طبق على يد اخلادمفكان : ، قال 

  ألق: قلت أليب زرعة الرازي : قال أبو أمحد احلاكم مسعت أبا بكر يقول 



  نفحات األزهار................................................................................ 324

ّعلــي حــديثا غريبــا مــن حــديث مالــك ، فــألقى علــي حــديث وهــب بــن كيــسان عــن أمســاء ال  ّ
حنـــب أن  :، فقلـــت حتـــصى فيحـــصى عليـــك ، رواه عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن شـــيبة وهـــو ضـــعيف 

نكتبـه عـن أمحـد بـن صـاحل ، عـن عبـد اهللا بـن نـافع ، عـن مالـك ، فغـضب أبـو زرعـة وشـكاين 
  .أنظر ما يقول يل أبو بكر: إىل أيب وقال 

ويروى بإسناد منقطع أن أمحد بن صاحل كان مينع املرد من حضور جملسه ، فأحب أبو 
مثلـي يعمـل أ: ، فعـرف الـشيخ فقـال حليـة وحـضر ّداود أن يسمع ابنه منه ، فـشد علـى وجهـه 

ال تنكــر علــي وامجــع ابــين مــع الكبــار ، فــإن مل يقــاومهم باملعرفــة :  فقــال أبــو داود ؟معــه هــذا
حــدث ــا القاســم ابــن الــسمرقندي ، حــدثنا يوســف بــن احلــسن التفكــري ، . فأحرمــه الــسماع

ع املرد من التحـديث كان أمحد بن صاحل مين: ّمسعت احلسن بن علي بن بندار الزجناين ، قال 
فــاجتمع طائفــة فغلــبهم االبــن بفهمــه ، ومل يــرو لــه أمحــد بعــدها شــيئا ، : ّتنزهــا ، فــذكرها وزاد 

  .وحصل له اجلزء األول فأنا أرويه
  .بل أكثر عنه: قلت 

ثقــة كثــري  :ســألت الــدارقطين عــن ابــن أيب داود فقــال : قــال أبــو عبــد الــرمحن الــسلمي 
  .ثاخلطأ يف الكالم على احلدي

ّلــو ال أنــا شــرطنا أن كــل مــن : وقــد ذكــر أبــو أمحــد ابــن عــدي أبــا بكــر يف كاملــه وقــال  ّ
م فيــه : ّتكلــم فيــه ذكرنــاه ملــا ذكــرت ابــن أيب داود ، قــال  أبــوه وابــراهيم بــن اورمــة ، : ّــوقــد تكل

ّونــسب يف االبتــداء إىل شــيء مــن النــصب ، ونفــاه ابــن الفــرات مــن بغــداد إىل واســط ، مث رده 
 مث حتنبــل فــصار شــيخا فــيهم ، وهــو 2 ـ ّلــي بــن عيــسى فحــدث وأظهــر فــضائل علــيالــوزير ع

ومسعـــت . مقبـــول عنـــد أصـــحاب احلـــديث ، وأمـــا كـــالم أبيـــه فيـــه فـــال أدري أيـــش تبـــني لـــه منـــه
  .من البالء أن عبد اهللا يطلب القضاء: مسعت أبا داود يقول : عبدان يقول 

ت أمحـد بـن حممـد بـن عمـرو كركـره ، أنبأ علي بن عبـد اهللا الـداهري ، مسعـ: ابن عدي 
  ابين عبد اهللا: مسعت علي بن احلسني اجلنيد ، مسعت أبا داود يقول 
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  .ّكذاب
  .كفانا ما قال فيه أبوه: قال ابن صاعد 

مسعـت  :حـدثين أبـو بكـر : مسعـت موسـى بـن القاسـم بـن األسـلت يقـول : ابن عـدي 
  .ابّأبو بكر بن أيب داود كذ: إبراهيم االصفهاين يقول 

وقــد كتــب اليــه أبــو بكــر بــن أيب داود رقعــة  ـ مسعــت أبــا القاســم البغــوي: ابــن عــدي 
  .أنت واهللا منسلخ من العلم: ّيسأله عن لفظ حديث جلده ، فلما قرأ رقعته قال 

أشـهد علـى حممــد : ومسعـت حممـد بــن الـضحاك بـن عمــرو بـن أيب عاصـم يقــول : قـال 
أشهد على أيب بكر بن أيب داود بني يـدي اهللا :  قال بن حيىي بن مندة بني يدي اهللا تعاىل أنه

ّحفيــت أظــافري فــالن مــن كثــرة مــا كــان يتــسلق علــى : روى الزهــري عــن عــروة قــال : أنــه قــال 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ أزواج النيب   . ـّ

 مث هـو مرسـل ، مث ال يـسمع ؟هذا باطل وإفك مبـني ، وايـن إسـناده إىل الزهـري: قلت 
ه ، ومــا أعتقــده أن هـــذا صــدر عــن عـــروة أصــال ، وابــن أيب داود إن كـــان قــول العــدو يف عـــدو

ّحكى هذا فهو خفيف الرأس ، ولقد بقي بينه وبني ضرب العنق شرب ، لكونـه تفـوه مبثـل هـذا 
ّالبهتان ، فقام معـه وشـد متنـه رئـيس أصـبهان حممـد بـن عبـد اهللا بـن حفـص اهلمـداين الـذكواين 

 ، وكــان انتــدب لــه بعــض العلويــة خــصما ونــسبت إىل أيب ّوخلــصه مــن أيب ليلــى أمــري أصــبهان
بكر املقالة ، وأقام عليه الشهادة حممد بـن حيـىي بـن منـدة احلـافظ ، وحممـد بـن العبـاس األخـرم 
، وأمحد بن علي بن اجلـارود ، واشـتد اخلطـب ، وأمـر أبـو ليلـى بقتلـه ، فوثـب الـذكواين وجـرح 

لعقـــوق ، ونـــسب أمحـــد اىل أنـــه يأكـــل الربـــا ، الـــشهود مـــع جاللـــتهم ، فنـــسب ابـــن منـــدة إىل ا
وتكلم يف آخر ، وكان اهلمداين الذكواين كبري الشأن ، فقـام وأخـذ بيـد أيب بكـر وخـرج بـه مـن 

حكاهـا أبــو نعــيم . املـوت ، فكــان أبــو بكـر يــدعو لــه طـول حياتــه ويــدعو علـى أولئــك الــشهود
  .ن خلط وفقد عقلهفاستجيب له فيهم منهم من احرتق ، ومنهم م: احلافظ مث قال 
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كـل النـاس مـين يف : مسعت أبـا بكـر بـن أيب داود يقـول : قال أمحد بن يوسف األزرق 
كــان يف االبتــداء ينــسب إىل : قــال احلــافظ ابــن عــدي  ـ 2 ـ ّحــل إال مــن رمــاين بــبغض علــي

ّشيء من النصب ، فنفاه ابن الفرات من بغداد فـرده ابـن عيـسى فحـدث وأظهـر فـضائل علـي  ّ
  .بل فصار شيخا فيهم، مث حتن

كــان شــهما قــوي الــنفس ، وقــع بينــه وبــني ابــن جريــر وابــن صــاعد وبــني الــوزير : قلــت 
  .)1(» ّالذي قربه 

  : يف هذه الرتمجة فوائد :أقول 
وهـــذه صـــفات .  ..أن ابـــن أيب داود كـــان مـــدال بنفـــسه ومتكـــربا ، شـــيخا زيفـــا: األوىل 

  .وغريه) م الدين إحياء علو( ذميمة كما ال خيفى على ناظر كتاب 
ّ، وقـد روى حـديثا ال يرويـه إال مـن  ـ 7 ـ أنه كان ناصبيا معاديا ألمـري املـؤمنني: الثانية 
  .كان كذلك

أنه كان كثري اخلطأ يف الكـالم علـى احلـديث ، كمـا قـال احلـافظ الـدار قطـين ، : الثالثة 
  .أيضا) ميزان االعتدال يف نقد الرجال ( وقد نقله عنه الذهيب يف 

ّأنه قد تكلم فيه مجاعة من كبار األئمة منهم أبوه: لرابعة ا ّ.  
  .ّأنه كان كذابا كما قال أبوه وابراهيم االصفهاين: اخلامسة 
  .أنه كان مسلخا من العلم كما قال البغوي: السادسة 

  ترجمة ابن صاعد
ت ، ّـمـن كبـار احلفاظ الثقـا» كفانا ما قال فيـه أبـوه « : وابن صاعد البغدادي القائل 

   :318ّوقد أنثى عليه كل من ترجم له ، فقد قال احلافظ الذهيب يف حوادث سنة 
  وفيها حيىي بن حممد بن صاعد ، احلافظ احلجة ، أبو حممد البغدادي موىل« 

__________________  
  .229 / 13سري أعالم النبالء ) 1(
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ف وارحتــل إىل الـــشام ّبــين هاشــم ، يف ذي القعـــدة ولــه تـــسعون ســنة ، عــين بـــاألثر ومجــع وصـــن
  .والعراق ومصر واحلجاز ، وروى عن مطني وطبقته

مل يكــن بــالعراق يف أقــران ابــن صــاعد يف فهمــه ، والفهــم : وقــال أبــو علــي النيــسابوري 
  .)1(» ّعندنا أجل من احلفظ ، وهو فوق أيب بكر بن أيب داود يف الفهم واحلفظ 

  :وقال أيضا 
عد ، ولـــــه تــــسعون ســـــنة ، قـــــال أبـــــو علـــــي حــــافظ بغـــــداد حيـــــىي بـــــن حممــــد بـــــن صـــــا« 

  .)2(» هو عندنا فوق ابن أيب داود يف الفهم واحلفظ : النيسابوري 
  .ّيف حوادث السنة املذكورة) مرآة اجلنان وعربة اليقظان ( وكذا قال اليافعي يف تارخيه 

  ترجمة إبراهيم االصفهاني 
مــن كبــار احلفــاظ » ّذاب أبــو بكــر بــن أيب داود كــ« : وإبــراهيم االصــفهاين الــذي قــال 

  :كذلك ، قال السمعاين 
ّوأمـــا أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بـــن أورمـــة بـــن ســـادس بـــن فـــروخ احلـــافظ االصـــفهاين كـــان « 

  . ..ّحافظا مكثرا من احلديث ، وكان يتعبد ببغداد
أبــــو داود ســــليمان بــــن األشــــعث السجــــستاين ، وإمساعيــــل بــــن أمحــــد ابــــن : روى عنــــه 

  .)3(» . 271هم وتويف ببغداد سنة أصيب ، وحممد بن حيىي وغري
   :266وقال الذهيب يف حوادث سنة 

  وفيها مات إبراهيم بن أورمة أبو إسحاق االصفهاين احلافظ أحد أذكياء« 
__________________  

  .318حوادث سنة : العرب ) 1(
  .318حوادث سنة : دول اإلسالم ) 2(
  .االصبهاين: األنساب ) 3(
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  .)1(» .  ..احملدثني
  :وقال الذهيب أيضا 

 ابراهيم بن أورمـة اإلمـام احلـافظ البـارع أبـو إسـحاق االصـبهاين مفيـد اجلماعـة ببغـداد« 
مــا رأينــا يف معنــاه : وقــال أبـو احلــسني ابــن املنــادي . هــو ثقــة حــافظ نبيــل: قـال الــدارقطين . ..

ورمــة أهــل فــاق إبــراهيم أ: وقــال أبــو نعــيم احلــافظ . مثلــه ، وكــان ينتخــب علــى عبــاس الــدوري
  .عصره يف املعرفة واحلفظ ، وأقام بالعراق يكتبون عنه مدة بقائه

  .)2(» .  ..ّمل ينتشر حديثه ، ألنه مات قبل حمل الرواية: قلت 
  :ّوهكذا ترجم له كل من 

  .)طبقات احلفاظ ( احلافظ السيوطي يف 
  .)مرآة اجلنان وعربة اليقظان ( واليافعي يف 

  ترجمة البغوي 
من » أنت واهللا منسلخ من العلم « : ذي قال ملا قرأ رقعة ابن أيب داود إليه والبغوي ال

  :كبار احلفاظ كذلك ، قال السمعاين برتمجته ما ملخصه 
ّوكان حمدث العراق يف عصره ، عمر العمر الطويل حـىت رحـل النـاس إليـه وكتبـوا عنـه « 

 وعلـي بــن املــديين وعلــي بــن ، وكـان ثقــة مكثــرا ، فهمــا عارفــا باحلـديث ، مســع أمحــد بــن حنبــل
  .اجلعد وخلف بن هشام وحممد بن عبد الوهاب احلارثي

حيـــىي بـــن حممـــد بـــن صـــاعد ، وعلـــي بـــن إســـحاق البحـــري ، وابـــن قـــانع ، : روى عنـــه 
وحبيب بن احلسن القزاز ، وأبو بكر اجلعايب ، وابن حبان ، وابن عدي وأبـو بكـر االمسـاعيلي 

  ملقرئ ، والدارقطين ، وحممد بن، وأبو القاسم الطرباين ، وابن ا
__________________  

  .266حوادث سنة : العرب ) 1(
  .145 / 13سري أعالم النبالء ) 2(
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  .املظفر ، وخلق كثري سوى هؤالء
ّكان أبو القاسم ابن منيع قل ما يتكلم علـى احلـديث فـإذا : قال أبو احلسن الدارقطين 

  .ّتكلم كان كالمه كاملسمار يف الساج
  .)1( » 317ومات سنة . 213نت والدته سنة وكا

  : ما ملخصه 317وقال الذهيب يف حوادث سنة 
  .)2(» وكان حمدثا حافظا جمودا مصنفا ، انتهى إليه علو االسناد يف الدنيا « 

  .وقال الذهيب أيضا يف حوادث السنة املذكورة
ر احلـــافظ املــصنف ، أبـــو القاســم عبـــد«  ــوفيهــا مـــات مــسند الـــدنيا املعم  اهللا بــن حممـــد ّ

  .)3(» البغوي ببغداد ليلة الفطر ، وعمر مائة وأربع سنني 
البغــوي احلـافظ الكبــري الثقــة ، مــسند العـامل ، أبــو القاســم عبــد اهللا « : وقـال الــسيوطي 

بن حممد بن عبد العزيز بن املرزبان البغوي األصل البغدادي ، ابـن بنـت أمحـد ابـن منيـع ، ولـد 
معجــم : ع ابــن اجلعــد ، وأمحــد ، وابــن املــديين وخلقــا ، وصــنف  ، ومســ213يف رمــضان ســنة 

  .ّوطال عمره وتفرد يف الدنيا. الصحابة ، واجلعديات
ّكــان قــل أن : وقــال الــدارقطين . أبــو القاســم يــدخل يف الــصحيح: قــال ابــن أيب حــامت 

م كــان كالمــه كاملــسمار يف الــساج ، ثقــة جليــل إمــام ،  ّــيــتكلم علــى احلــديث ، فــإذا تكل أقــل ّ
  .حافظ عارف: وقال اخلطيب . املشايخ خطأ

  .)4(»  عن مائة وثالث سنني 317تويف ليلة عيد الفطر سنة 
__________________  

  .البغوي ـ األنساب) 1(
  .317حوادث سنة  ـ العرب) 2(
  .369 / 13. 361 / 13. 364 / 13. 86 / 2. 317حوادث سنة  ـ دول اإلسالم) 3(
  .»اخلليلي « ، » اخلطيب « وفيه بدل . 214:  ، وتاريخ الوفاة فيه 312/ طبقات احلفاظ ) 4(
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  الشهود على روايته الحديث الموضوع 
والذي كـاد » هذا باطل وإفك مبني « : ّوأما قصة احلديث الذي ذكره الذهيب مث قال 

 !!» 7أمري املـؤمنني علـي « فيه ، هو » فالن « ابن أيب داود يقتل بسببه ، فإن املقصود من 
  :ّوقد شهد على تفوه ابن أيب داود ذا اإلفك املبني والبهتان العظيم ثالثة من كبار احلفاظ 

  .حممد بن حيىي بن مندة ـ 1
  .حممد بن العباس أبو جعفر األخرم ـ 2
  .أمحد بن علي بن اجلارود ـ 3

  ترجمة ابن مندة
ها حممـد ابـن حيـىي وفي« :  قائال 301وابن مندة ذكره احلافظ الذهيب يف حوادث سنة 

بن مندة احلافظ اإلمام أبو عبد اهللا االصفهاين جد احلافظ الكبري حممد ابن إسحاق بن منـدة 
  .، روى عن لوين وأيب كريب وخلق

إنـــه كـــان جيـــاري أمحـــد ابـــن : وقيـــل . كـــاد أســـتاذ شـــيوخنا وإمـــامهم: قـــال أبـــو الـــشيخ 
  .)1(» الفرات الرازي وينازعه 

  .)2(ه من تارخيه وكذا قال اليافعي برتمجت
احلــافظ املــشهور أبــو عبــد اهللا  ـ حممــد بــن حيــىي بــن منــدة« : وقــال الــصالح الــصفدي 

صــاحب تــاريخ أصــبهان ، كــان أحــد احلفــاظ الثقــات ، وهــو مــن أهــل بيــت كبــري خــرج مــنهم 
مجاعــة مــن العلمــاء مل يكونــوا عبــديني ، وإمنــا أم احلــافظ أيب عبــد اهللا املــذكور كانــت مــن عبــد 

  )3(» . . .ياليل
__________________  

  .301حوادث سنة  ـ العرب) 1(
  .301حوادث سنة : مرآة اجلنان ) 2(
  .189 / 5الوايف بالوفيات ) 3(
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ّوترجم له السيوطي يف طبقاته ووصفه باحلافظ الرحال 
)1(.  

  ترجمة األخرم 
  :وقال السيوطي برتمجة أيب جعفر األخرم 

عفـــر حممـــد بـــن العبـــاس بـــن أيـــوب االصـــبهاين ثقـــة ابـــن األخـــرم احلـــافظ االمـــام أبـــو ج« 
  .)2( » 301مات سنة . ّحمدث حافظ

  :وقال الذهيب يف حوادث السنة املذكورة 
وفيهـا احلـافظ أبــو جعفـر حممـد بــن العبـاس بـن األخــرم االصـفهاين الفقيـه ، روى عــن « 

  .)3(» أيب كريب وخلق 

  الطبري وابن أبي داود
مـن كـالم هـؤالء األعـالم  ـ 7 ـ اوتـه ألمـري املـؤمننيوكمـا ثبـت نـصب ابـن أيب داود وعد

: وشهادم ، كذلك ثبت من كالم حممد بن جرير الطربي فقـد قـال احلـافظ الـذهيب مـا نـصه 
ابــن أيب داود : كنـت عنــد حممـد بـن جريـر ، فقـال رجـل : ّـوقـال حممـد بـن عبـد اهللا القطان « 

  .)4(» كبرية من حارس ت: فقال ابن جرير  ـ 2 ـ يقرأ على الناس فضائل علي
ه تعقبــه هنــاك ) ســري أعــالم النــبالء ( وذكــر الــذهيب كــالم الطــربي هــذا يف  ّأيــضا إال أن ـ ّـ ّ

  .»ال يسمع هذا من ابن جرير للعداوة الواقعة بني الشيخني : قلت « : بقوله 
صــاحب املــذهب املـستقل واالمــام املعتمــد لـدى أهــل الــسنة  ـ ولكــن ابـن جريــر: أقـول 
ّ لقد فضله وقدمه ابن تيمية يف منهاجه على اإلمامنيقاطبة ، حىت ّ  

__________________  
  .313: طبقات احلفاظ ) 1(
  .315: طبقات احلفاظ ) 2(
  .302حوادث سنة  ـ العرب) 3(
  .433 / 2ميزان االعتدال ) 4(
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أجل من أن يطعـن يف  ـ  ، كما قد اعتمد عليه الذهيب نفسه يف أمور مهمة جدا8العسكريني 
  .جل وينسبه إىل أمر فظيع ومذهب شنيع تبعا هلواه وبدافع العداوة والبغضاءر

  دفاع الذهبي 
ّمث إن الـــذهيب شـــكك يف تكلـــم أيب داود يف ابنـــه وحـــاول توجيهـــه ، فقـــال بعـــد كالمـــه 

  :السابق 
أراد الكــذب يف هلجتــه ال يف احلــديث وأنــه  ـ إن صــح ـ لعــل قــول أبيــه فيــه: قلــت « 

ومــن زعــم أنــه ال يكــذب فهــو أرعــن ، . ّو كــان يكــذب ويــوري يف كالمــهحجــة فيمــا ينقلــه ، أ
  .نسأل اهللا تعاىل السالمة من عثرة السيئات

  .».  ..مث إنه شاخ وارعوى ولزم الصدق والتقى
عـن ابـن عـدي ) ميـزان االعتـدال ( لكن هـذا التـشكيك منـدفع مبـا نقلـه هـو يف : أقول 
  .وابن صاعد

علـى مـا  ـ يكـن ابـن أيب داود كاذبـا يف حديثـه وفيمـا ينقلـهإن مل : وأمـا تأويلـه ، فنقـول 
  .ّفإن جمرد كذبه يف هلجته يكفي الثبات فسقه وعدم جواز االعتماد على روايته ـ زعم

غــري صــحيح ، وإن مل تكــن » كــذب « ّمث إن التوريــة ، إن كانــت جــائزة فــالقول بأنــه 
  . حينئذ على حد سواءجائزة فال جدوى هلذا التأويل ، إذ تكون التورية والكذب

كاذبـا « فاعرتاف منه بكونـه » ّمث إنه شاخ وارعوى ولزم الصدق والتقى « : ّوأما قوله 
  . ..ومرتكبا هلذه الصفة القبيحة والذنب الكبري» 

هـــذا ، وكـــأن الـــذهيب قـــد شـــعر بعـــدم ترتـــب فائـــدة علـــى هـــذه التـــأوالت ، فلـــم يـــذكرها 
  .)ل يف نقد الرجال ميزان االعتدا( برتمجة ابن أيب داود يف 

  ّللذب عن ابن أيب داود) لسان امليزان ( ّكما مل يتعرض احلافظ ابن حجر يف 
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  .ذه الوجوه السخيفة
واجلـــدير بالـــذكر اعـــرتاف الـــذهيب بـــرداءة بعـــض عبـــارات ابـــن أيب داود ، وحنوســـة بعـــض 

.  ..»لطــري حــديث ا«  ، وهــو 7كلماتـه بالنــسبة إىل فــضيلة مـن فــضائل موالنــا أمــري املـؤمنني 
  .)سري أعالم النبالء ( فقد قال يف 

سـألت ابـن أيب : مسعت علي بـن عبـد اهللا الـداهري يقـول : قال أبو أمحد ابن عدي « 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ إن صـح حـديث الطـري ، فنبـوة النـيب: داود عـن حـديث الطـري فقـال   ـ ّ

ّباطلة ، ألنه حكى عن حاجب النيب صلى اهللا عليه وسلم خي ّ وحاجـب النـيب  ـ يعين أنسا ـ انةّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ال يكون خائنا ّ.  

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ هــذه عبــارة رديــة وكــالم حنــس ، بــل نبــوة حممــد: قلــت  حــق  ـ ّ
  ؟قطعي إن صح خرب الطري وإن ال يصح ، وما وجه االرتباط

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ هذا أنس قـد خـدم النـيب فيجـوز أن تكـون قبـل جريـان القلـم ،  ـ ّ
قصة الطائر يف تلك املدة ، فرضنا أنه كان حمتلما ، ما هو مبعصوم من اخليانة ، بل فعـل هـذه 

 والــدعوة النبويــة قــد ؟ّاخليانــة متــأوال ، مث إنــه حــبس عليــا عــن الــدخول كمــا قيــل ، فكــان مــا ذا
ّنفذت واستجيبت ، فلو حبسه أو رده مـرات مـا بقـي يتـصور أن يـدخل ويأكـل مـع ا ّ ملـصطفى ّ

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّسـواه ، أللهـم أن يكـون النـيب ائتـين بأحـب خلقـك «  :بقولـه  قـصد ـ ّ
ّعددا من اخليار يصدق على جمموعهم أم أحب النـاس إىل اهللا ، فنقـول » إليك يأكل معي 

حممــــد :  فنقــــول ؟فمــــن أحــــب األنبيـــاء كلهــــم إىل اهللا تعـــاىل: ّالـــصديقون واألنبيــــاء ، فيقـــال : 
  .براهيم وموسى ، واخلطب يف ذلك يسريوإ

بدت منه خيانة ، حيث أشار لبـين قريظـة اىل خيانـة وتـاب اهللا  ـ مع جاللته ـ وأبو لبابة
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ وحاطب بدت منه خيانة فكاتـب قريـشا بـأمر خيفـي بـه نـيب اهللا. عليه  ـ ّ

  .2وغفر اهللا حلاطب مع عظم فعله . من غزوهم
  فله طرق مجة ، وقد أفردا يف جزء ومل يثبت ، ـ على ضعفه  ـّوحديث الطري
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وال أنا باملعتقد بطالنه ، وقد أخطأ ابن أيب داود يف عبارته وقوله ، وله على خطئه أجر واحـد 
، وليس من شرط الثقة أن ال خيطئ وال يغلط وال يسهو ، والرجـل فمـن كبـار علمـاء اإلسـالم 

  . تعاىل; ـ ، ومن أوثق احلافظ
  .»تويف أيب وله ست ومثانون سنة وأشهر : ال ابنه عبد األعلى ق

  تكملة
ّوقد روى ابن أيب داود حديثا موضوعا يف فـضائل الـسور وهـو يعلـم أنـه موضـوع ، قـال 

  :ّابن اجلوزي بعد أن ذكره وبني كونه موضوعا 
ّوإمنا عجبـت مـن أيب بكـر ابـن أيب داود كيـف فرقـه«  ابـه علـى كت ـ يعـين هـذا احلـديث ـ ّـ

ّالذي صنفه يف فضائل القرآن ، وهو يعلم أنه حديث حمال ّ.  
ّولكــن شــره بــذلك مجهــور احملــدثني ، فــإن مــن عــادم تنفيــق حــديثهم ولــو بالبواطيــل ،  ّ

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال  ـ ّقـد صـح عـن رسـول اهللا ّـوهذا قبيح منهم ، ألنه ّمـن حـدث  :ّ
  .)1( » عين حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابني

ّوإمنا عجبت من أيب بكر ابن أيب داود كيـف أورده يف كتابـه الـذي « : وقال السيوطي 
ّصــنفه يف فــضائل القــرآن ، وهــو يعلــم أنــه حــديث حمــال مــصنوع بــال شــك ، ولكــن إمنــا محلــه  ّ

  .)2(» على ذلك الشره 
ل ّوكـأن الـسيوطي اسـتحيا مـن أن يـذكر احلـديث الـذي ذكـره ابـن اجلـوزي يف ذيـ: أقـول 

  .كالمه ، فاكتفى ذا القدر يف التشنيع على ابن أيب داود
ولكـــن األحاديـــث يف ذم روايـــة األكاذيـــب مـــع العلـــم بكـــذا كثـــرية ، قـــال مـــسلم ابـــن 

  :احلجاج 
  ّودلت السنة على نفي رواية املنكر من األخبار ، كنحو داللة القرآن على« 

__________________  
  .240 / 1املوضوعات ) 1(
  .227 / 1لئالئ املصنوعة ال) 2(
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ّصـلى اهللا عليـه وسـلم  ـ األثـر املـشهور عـن رسـول اهللا نفـي خـرب الفاسـق ، وهـو ّمـن حـدث  :ـ ّ
  .عين حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني

ّصلى اهللا عليه وسلم  ـ قال رسول اهللا: أيضا فيه عن أيب هريرة قال و    :ـ ّ
ّكفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما مسع  ّ «)1(.  

ّمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار «  ـ 6قوله  بشرح ـ وقال النووي   : ـ » ّ
فيــه حتــرمي روايــة احلــديث املوضــوع علــى مــن عــرف كونــه موضــوعا أو غلــب علــى ظنــه « 

] منــدرج [ ّفمــن روى حــديثا علــم أو ظــن وضــعه فهــو داخــل يف هــذا الوعيــد ، مــدرج . وضــعه
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ سول اهللايف مجلة الكاذبني على ر : ويـدل عليـه أيـضا احلـديث الـسابق  ـ ّ

  .)2(» ّمن حدث عين حبديث يرى أنه كذب ، فهو أحد الكاذبني 
__________________  

  .7 / 1صحيح مسلم ) 1(
  .100 / 1املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ) 2(
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) 6 (  

  عدم رواية أبي حاتم حديث الغدير
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متسك الرازي بعدم إخراج أيب حامت حديث الغدير ، أو قدحه فيه ، فاجلواب عنـه ّوأما 
  :بوجوه 

  أبو حاتم متعنت . 1
ّدليـل آخـر مـن أدلـة تعنتـه يف الرجـال ،  ـ إن ثبـت ـ إن قدح أيب حامت يف حـديث الغـدير

ّوتعــصبه الــشديد جتــاه فــ ـ عليــه الــصالة والــسالم ـ وبرهــان علــى عداوتــه ألمــري املــؤمنني ضائله ّ
  . ..ومناقبه الثابتة بالتواتر

ّولقد نص على تعنت أيب حامت ، وأنه كان كثري اجلرح يف الـرواة بـدون تـورع وبغـري دليـل  ّ
  :وإليك بعض الشواهد على ذلك .  ..ّ، مجيع علماء الرجال وأئمة اجلرح والتعديل

، فإنـه ال يوثـق ّإذا وثق أبو حامت رجال فتمـسك بقولـه « : قال الذهيب برتمجة أيب حامت 
ّإال رجال صحيح احلديث ، وإذا لني رجال أو قال فيه  ّال حنتج به فال ، توقف حىت ترى مـا : ّ

ّقــال غــريه فيــه ، وإن وثقــه أحــد فــال تــنب علــى جتــريح أيب حــامت ، فإنــه متعنــت يف الرجــال ، قــد  ّ
  .)1(» ليس حبجة ، ليس بقوي ، أو حنو ذلك : قال يف طائفة من رجال الصحاح 

__________________  
  .260 / 13سري أعالم النبالء ) 1(
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يعجبـــــين كثـــــريا كـــــالم أيب زرعـــــة يف اجلـــــرح « : وقـــــال الـــــذهيب برتمجـــــة أيب زرعـــــة الـــــرازي 
  .)1(» ّوالتعديل يبني عليه الورع واخلربة ، خبالف رفيقه أيب حامت فإنه جراح 

بـــو ثــــور الكلـــيب ، أحــــد إبــــراهيم بـــن خالــــد أ« : وقـــال الــــذهيب برتمجـــة أيب ثــــور الكلـــيب 
ّيـتكلم بـالرأي فيخطـئ : ّالفقهاء األعالم ، وثقه النسائي والناس ، وأما أبو حامت فتعنت وقال 

ّويصيب ، ليس حمله حمل املستمعني يف احلديث   .فهذا غلو من أيب حامت ساحمه اهللا. ّ
ن وقــد مســع أبــو ثــور مــن ســفيان بــن عيينــة ، وتفقــه علــى الــشافعي وغــريه ، وقــد روي عــ

  .هو عندي يف مسالخ سفيان الثوري: أمحد بن حنبل أنه قال 
  .)2(»  ببغداد وقد شاخ 240مات سنة : قلت 

  ّأبو حاتم ممن قدح في البخاري . 2
ّلقد تقدم سابقا أن أبا حامت الرازي من مجلة احملدثني الذين طعنوا وقدحوا يف حممـد بـن  ّ ّّ

ّفمــن العجيــب ذكــر الــرازي إيــاه فــيمن قــدح يف ّإمساعيــل البخــاري وكتابــه املعــروف بالــصحيح ، 
ّحــديث الغــدير ، ال ســيما مــع ثبــوت كونــه جراحــا متعنتــا ، وأنــه كــان كثــري اجلــرح والقــدح يف  ّ ّ ّ

  .الرجال من غري دليل
وإذا كان مجهور أهل السنة ال يعبئون بقدحه يف البخاري ، فإن الـشيعة واملنـصفني مـن 

ديث ، وال يـصغون إىل اعتمـاد الفخــر الـرازي علـى ذلــك العلمـاء ال يعبئـون بقدحـه يف هــذا احلـ
  . ..ّ، فإنه ليس إال تعنتا وتعصبا مقيتا

« : ّبــل لقــد نقــل عــن بعــضهم اللعنــة علــى مــن تكلــم يف البخــاري فقــد قــال الــسبكي 
حممــد بــن إمساعيــل أعلــم باحلــديث مــن إســحاق بــن : وقـال أبــو عمــرو أمحــد بــن نــصر اخلفــاف 

  ريمها بعشرين درجة ، ومنراهويه وأمحد بن حنبل وغ
__________________  

  .81 / 13سري أعالم النبالء ) 1(
  .29 / 1ميزان االعتدال ) 2(
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  .)1(» قال فيه شيئا فمين عليه ألف لعنة 
  . ..وال ريب يف سقوط امللعون عن درجة االعتبار

  نسبة أبي حاتم كتابا للبخاري إلى نفسه . 3
أنه نسب كتابا حملمـد بـن إمساعيـل البخـاري إىل نفـسه ، ومما يذكر عن أيب حامت الرازي 

  :فقد قال السبكي ما نصه 
عبـد اهللا بـن الـديلمي أبـو بـسر ، وقـال البخـاري : وقال أبـو حامـد احلـاكم يف الكـىن « 

وكالمهـا أخطـأ يف علمـي ، إمنـا هـو أبـو :  قال احلاكم . ـبشني معجمة ـ أبو بشر: ومسلم فيه 
مــد بــن إمساعيــل مــع جاللتــه ومعرفتــه باحلــديث اشــتبه عليــه ، فمــا يــسر ، وخليــق أن يكــون حم

ومـــن تأمـــل كتـــاب مـــسلم يف األمســـاء والكـــىن علـــم أنـــه . نقلـــه مـــسلم يف كتابـــه تابعـــه علـــى زلتـــه
ّمنقول من كتاب حممد بن إمساعيل حذو القـذة بالقـذة ، حـىت ال يزيـد عليـه فيـه إال مـا يـسهل  ّ ّ

  .ذ مل ينسبه إىل قائلهّعده ، وجتلد يف نقله حق اجلالدة إ
ّوكتــاب حممد بــن امساعيــل يف التــاريخ كتــاب مل يــسبق اليــه ، ومــن ألــف بعــده شــيئا يف  ّــ
التــاريخ أو األمســاء أو الكــىن مل يــستغن عنــه ، فمــنهم مــن نــسبه إىل نفــسه مثــل أيب زرعــة وأيب 

  .)2(» ّحامت ومسلم ، ومنهم من حكاه عنه ، فاهللا يرمحه فإنه الذي أصل األصول 
ّوهذا الذي صنع أبـو حـامت مـن أشـنع األشـياء وأقبحهـا ، قـال الـشيخ سـامل الـسنهوري  ـ ّ

ّوألـزم العـزو غالبـا إال فيمـا أنقلـه مــن « :  ـ 204 / 2ّالـذي تـرجم لـه احملـيب يف خالصـة األثـر 
ّشــروح الــشيخ ــرام والتوضــيح وابــن عبــد الــسالم وابــن عرفــة ، فــال أعــزو هلــا غالبــا إال مــا كــان  ّ

  ، أو ذكره يف غري موضعه ، أو لغرض منغريبا 
__________________  

  . ترمجة البخاري225 / 2طبقات الشافعية للسبكي ) 1(
  .226 ـ 225 / 1طبقات السبكي ) 2(
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  .األغراض
ّوقد ذكر ابن مجاعة الشافعي يف منسكه الكبري أنه صـح عـن سـفيان الثـوري أنـه قـال  ّّ :

ّلـــصدق يف العلـــم وشـــكره ، فـــإن الـــسكوت عـــن ذلـــك مـــن ّإن نـــسبة الفائـــدة إىل مفيـــدها مـــن ا ّ
  .)1(» الكذب يف العلم وكفره 

  المعارضة برواية ابنه . 4
مث إن ما نسبه الرازي إىل أيب حامت معارض برواية ابنه عبـد الـرمحن بـن أيب حـامت احلـافظ 

  :سيوطي ، قال احلافظ ال ـ 7 ـ نزول آية التبليغ يف يوم الغدير يف موالنا أمري املؤمنني
نزلـت : وأخرج ابـن أيب حـامت وابـن مردويـه وابـن عـساكر عـن أيب سـعيد اخلـدري قـال « 
َ يا أيـها الرسول بـلغ ما أنزل إليك من ربك ( ـ هذه اآلية ََ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َ ( ّصلى اهللا عليـه  ـ على رسول اهللا ـ

  .)2(» يوم غدير خم يف علي بن أيب طالب  ـ ّوسلم
__________________  

  .3: خطبة الكتاب  ـ تيسري امللك اجلليل جلمع الشروح وحواشي الشيخ خليل) 1(
  .298 / 2الدر املنثور يف التفسري باملأثور ) 2(
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  رد الرازي على نفسه 
من خالف الشيعة إمنا يـروون أصـل احلـديث « فقد اعرتف الفخر الرازي بأن .  ..وبعد

مــن مرويــات أهــل  ـ بــاعرتاف الــرازي ـ الغــدير، فحــديث » ّلالحتجــاج بــه علــى فــضيلة علــي 
  . ..7السنة ، وهم جيعلونه من فضائل أمري املؤمنني 

  .وللرازي كلمات أخرى يف هذا املضمار كذلك سننقلها
ّوهال كان من املناسب أن تكون كلماته هذه نـصب عينيـه ، لـئال ينكـر صـحة حـديث  ّ

  .اقشتهّالغدير ، وحىت ال يتشبث بتعنت هذا وتعصب ذاك ملن
  :وإليك نصوص عبارات الفخر الرازي يف كتبه املختلفة 

  :قال يف اية العقول 
ّمث إن سلمنا صحة أصل احلديث ، ولكـن ال نـسلم صـحة تلـك املقدمـة وهـي قولـه«  ّ  ـ ّ

  .ألست أوىل بكم من أنفسكم ـ 7
يهـا إن الطرق اليت ذكرمتوها يف تصحيح أصل احلديث ال ميكن دعـوى التـواتر ف: وبيانه 

، وال ميكــن أيــضا دعــوى إطبــاق األمــة علــى قبوهلــا ، ألن مــن خــالف الــشيعة إمنــا يــروون أصــل 
  .»ّوال يروون هذه املقدمة  ـ 2 ـ احلديث لالحتجاج به على فضيلة علي
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ّكما صرح فيه بأن األمة روت هذا احلديث ّ ّ.  
  .وقال يف أربعينه ما نصه

  وهي التمسك ـ ّوأما الشبهة الثانية عشر« 
  من كنت مواله فعلي مواله   :7قوله ب

  :فجواا من وجوه . 
  .أنه خرب واحد: األول 
ّاألمة اتفقت على صحته ، ألن منهم من متسك به يف فـضل : قوله  علـي ] تفـضيل [ ّ

  .ّ، ومنهم من متسك به يف إمامته
ّتدعي أن كل األمة قبلوه قبول القطع أو قبول الظن: قلنا  ّ.  

  .فس املطلوبممنوع وهو ن: األول 
  .)1(» .  ..ّمسلم وهو ال ينفعكم يف مطلوبكم: والثاين 

  :يف األقوال يف شأن نزول آية التبليغ  ـ وقال يف تفسريه
ملا نزلت هذه اآلية أخذ بيده فقال نزلت هذه اآلية يف فضل علي ، و ـ العاشر« 

ّ
من  :

  .كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه
هنيئا لك يا ابن أيب طالب أصـبحت مـوالي ومـوىل كـل مـؤمن : فقال  ـ 2 ـ قيه عمرفل

  .ومؤمنة
  .)2(» وهو قول ابن عباس ، والرباء بن عازب ، وحممد بن علي 

__________________  
  .462/ األربعني ) 1(
  .49 / 12تفسري الرازي ) 2(
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) 7 (  

  تفنيد المعارضة بحديث 

  » .  .. دون الناسّموالي.  ..قريش واألنصار« 
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قـريش واألنـصار وجهينـة ومزينـة «   :6بقولـه  وقد عارض الفخر الرازي حـديث الغـدير
ّوأسلم وغفار موايل دون الناس كلهم ، ليس هلم موايل دون اهللا ورسوله  ّ«.  

  :ولكن هذه املعارضة باطلة لوجوه 

  إنه من أخبار المخالفين . 1
 ، قــد انفــردوا بروايتــه ، فــال حجيــة لــه عنــد أهــل إن هــذا احلــديث مــن أخبــار أهــل الــسنة

  .احلق الشيعة االمامية حىت يقابل به حديث الغدير
ّبل إن التمسك واالستدالل بأحاديث أهل السنة ال يفيد الفحـام الـشيعة مطلقـا ، وال 
ا ّجيـوز للمنــاظر أن يلــزم خـصمه إال مبــا رواه قومــه يف كتــبهم املعتـربة وبأســانيدهم املعتمــدة ، ولــذ

ّااللتزام بأن ال يـستدل إال بكتـب الـشيعة ، ليـتم ) حتفته ( ّيدعى يف مقدمة ) الدهلوي ( ترى  ّ
  .له مراده ويثبت مرامه يف االحتجاج معهم

  ليس من األحاديث المشتهرة. 2
  بل ليس هذا احلديث من األحاديث املتفق على روايتها لدى أهل السنة



  نفحات األزهار................................................................................ 348

 قليال ، بل مل يرو يف مجيع صحاحهم ، وقد أوضح ابن ّأنفسهم أيضا ، فلم يرد يف كتبهم إال
  .)1(األثري أنه مما تفرد به الشيخان 

  هو خبر واحد عن أبي هريرة. 3
مث هو مـن أخبـار اآلحـاد ، إذ مل خيرجـه الـشيخان عـن غـري أيب هريـرة ، وهـذا ال يـصلح 

ومنهم أبو  ـ 6 ـ ألن يذكر يف مقابلة حديث رواه أكثر من مائة نفس من أصحاب رسول اهللا
  . ..هريرة نفسه

  حديث الغدير برواية أبي هريرة. 4
يف  ـ 6 ـ ّفقد روى أبو هريرة حديث الغدير واعرتف بصحته ومساعه إيـاه مـن رسـول اهللا

  . ..غدير خم
دخلـــت علـــى معاويـــة وهـــو جـــالس علـــى نطـــع مـــن  :قـــال األصـــبغ « : قـــال اخلـــوارزمي 

ينــه عمــرو بــن العــاص وحوشــب وذو الكــالع ، األدم متكيــا علــى وســادتني خــضراوتني عــن مي
وعن يساره أخوه عتبة وابن عامر وابن كريز والوليد بن عقبـة وعبـد الـرمحن بـن خالـد بـن الوليـد 
وشـــرحبيل بـــن الـــسمط ، وبـــني يديـــه أبـــو هريـــرة وأبـــو الـــدرداء والنعمـــان بـــن بـــشري وأبـــو أمامـــة 

  .الباهلي
ّإن عليا ال يدفع إلين: فلما قرأ الكتاب قال    .ا قتلة عثمانّ

يا معاوية ال تعتل بدم عثمان ، فإنك تطلب امللـك والـسلطان ، ولـو كنـت : فقلت له 
  .فغضب. أردت نصرته حيا ، ولكنك تربصت به لتجعل ذلك سببا إىل وصولك إىل امللك

ّ إين أحلفـــك بـــاهللا !يـــا صـــاحب رســـول اهللا: فـــأردت أن يزيـــد غـــضبه فقلـــت أليب هريـــرة 
  عامل الغيب والشهادة ، وحبق حبيبه املصطفى ّالذي ال إله إال هو 

__________________  
  .136 / 10جامع األصول ) 1(
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   ؟ّإال أخربتين أشهدت غدير خم ـ 7
  .بلى شهدته: فقال 
   ؟فما مسعته يقول يف علي: قلت 
من كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عـاداه : مسعته يقول : قال 
  .نصره واخذل من خذلهوانصر من 

  .فإذن أنت واليت عدوه وعاديت وليه: قلت له 
  .إنا هللا وإنا إليه راجعون: ّفتنفس أبو هريرة الصعداء وقال 

  .)1(» .  ..كف عن كالمك: ّفتغري معاوية عن حاله وغضب وقال 

  ّأبو هريرة كذاب . 5
ة يف حديثـه عـن رسـول هذا كله بناء على توثيق أيب هريرة ، ولكن أبـا هريـرة مل يكـن ثقـ

  . ..لدى كبار الصحابة ومن دوم ـ 6 ـ اهللا
ّفمـــن الـــصحابة الـــذين كـــذبوه  ّ ّأمـــري املـــؤمنني علـــي ، وعمـــر بـــن اخلطـــاب وعثمـــان ابـــن : ّ ّ

كمـا ال خيفـى علـى مـن راجـع كتـاب .  ..ّعفان ، وعبد اهللا بن الزبري ، وعائـشة بنـت أيب بكـر
 عــني اإلصــابة فيمــا اســتدركته عائــشة (و ) ن قتيبــة ّالــرد علــى مــن قــال بتنــاقض احلــديث البــ( 

  .وغري ذلك)  التاريخ البن كثري (و ) على الصحابة للسيوطي 
اال إنكــم « :  ـ 6 ـ بــل رووا عــن أيب هريــرة نفــسه قولــه خماطبــا ألصــحاب رســول اهللا

ّحتدثون أين أكذب على رسول اهللا فـاتيح  امل(و ) ّاجلمع بني الصحيحني ( راجع » .  .. ـ6 ـ ّ
  .وغريه من الشروح) يف شرح املصابيح 

ّلتــرتكن احلــديث عــن رســول اهللا أو « : ّبــل ثبــت أن عمــر ــاه عــن التحــديث قــائال لــه 
  ، وقد روي هذا الكالم بلفظ آخر واملعىن واحد» ّألحلقنك بأرض دوس 

__________________  
  .135 ـ 134مناقب علي بن أيب طالب ، ألخطب خطباء خوارزم ) 1(
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  .وغريمها)  التاريخ البن كثري (و ) ّاألصول للسرخسي ( أنظر .  ..
ّوأما قصة عزل عمر إياه عن البحرين فمشهورة ، وممن رواها بالتفصيل  ّ ّّ:  

  .جار اهللا الزخمشري يف الفائق يف غريب احلديث ـ 2ابن عبد ربه يف العقد الفريد  ـ 1
  .ياقوت احلموي يف معجم البلدان ـ 3
  .ثري الدمشقي يف تارخيهابن ك ـ 4

ّومن التابعني والفقهاء الذين كـذبوه وصـرحوا بعـدم الثقـة بـه  فقـد رووا » أبـو حنيفـة « : ّ
ّأتـرك قـويل بقـول الـصحابة إال ثالثـة مـنهم « : عنه قولـه  أبـو هريـرة ، وأنـس ابـن مالـك ومسـرة : ّ

) ار للكفـــوي  كتائـــب أعـــالم األخيـــ(و ) روضـــة العلمـــاء للزندويـــسيت ( راجـــع » بـــن جنـــدب 
  .وغريمها

د «  :عيـــسى بـــن أبـــان الفقيـــه احلنفـــي ، فقـــد ذكـــر عنـــه الزندويـــسيت قولـــه : ومـــنهم  ّـــأقل
  .»أبو هريرة ووابصة بن معبد ، وأبو سنابل بن بعك : ّأقاويل مجيع الصحابة إال ثالثة منهم 

ى البـن ّـاحملل( ّمجاعة من احلنفيـة ، كـذبوا أبـا هريـرة يف حـديث املـصراة كمـا يف : ومنهم 
  .وغريمها)  فتح الباري البن حجر (و ) حزم 

يف مــسألة أن البــائع أحــق ) احمللــى ( كمــا يف .  ..حممــد بــن احلــسن الــشيباين: ومــنهم 
  . ..باملتاع إذا أفلس

  وجوه القدح في أبي هريرة. 6
هذا باالضافة إىل وجوه أخرى من القدح والطعن يف أيب هريرة ، وهـي أمـور يكفـي كـل 

  :وطه عن درجة االعتبار ، أو يفيد فسقه بوضوح ، وإليك بعضها منها لسق
 أي الـشطرنج ـ وروى الصعلوكي جتويزه« :  قال الدمريي :ألف ـ كان يلعب بالشطرنج 

  عن عمر بن اخلطاب واحلسن البصري والقاسم بن حممد وأيبـ 
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  .4قالبة وأيب جملز وعطا والزهري وربيعة بن عبد الرمحن وأيب زناد ، 
  .)1(» ملروي عن أيب هريرة من اللعب به مشهور يف كتب الفقه وا

رأيـــت أبـــا هريـــرة يلعـــب بالـــسدر : ويف حـــديث بعـــضهم ، قـــال « : وقـــال ابـــن األثـــري 
  .)2(» .  ..والسدر لعبة يقامر ا

  .)3(وكذا قال حممد طاهر الكجرايت الفتين 
  :وقال ابن تيمية . ّوال ريب يف أن الشطرنج حرام

ّور العلمــاء أن الــشطرنج حــرام ، وقــد ثبــت عــن علــي بــن أيب طالــب مــر مــذهب مجهــ« 
  .ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون: بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال 

وكــــذلك النهــــي عنهــــا معــــروف عــــن أيب موســــى وابــــن عبــــاس وابــــن عمــــر وغــــريهم مــــن 
  .الصحابة

ّأيهما أشد حترميـا الـشطرنج أو النـرد] ّأن [ وتنازعوا يف  الـشطرنج أشـد :  ، فقـال مالـك ّ
ّوهذا منقول عن ابن عمر ، وهـذا ألـا تـشغل القلـب بـالفكر الـذي يـصد عـن ذكـر . من النرد ّ

  .)4(» النرد أشد : وقال أبو حنيفة وأمحد . اهللا وعن الصالة أكثر من النرد
ثنـا عبـد اهللا : وقـال مـسلم بـن احلجـاج « : قال ابن كثري الدمـشقي : ّكان خملطا  ب ـ

بـــن عبـــد الـــرمحن الـــدارمي ، ثنـــا مـــروان الدمـــشقي ، عـــن الليـــث بـــن ســـعد ، حـــدثين بكـــري بـــن 
ّاتقــوا اهللا وحتفظــوا مــن احلــديث ، فــو اهللا لقــد رأيتنــا : قــال لنــا بــشر بــن ســعيد : األشــج ، قــال 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّجنالس أبا هريرة فيحدث حديث رسول اهللا عن كعب وحديث كعـب  ـ ّ
ّصلى اهللا عليه وسلمـ  عن رسول اهللا   . ـّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ جيعل ما قاله كعب عن رسول اهللا: ويف رواية    ، ـ ّ
__________________  

  .»اهلر « : حياة احليوان ) 1(
  .»السدر « : النهاية يف غريب احلديث ) 2(
  .»السدر « : جممع البحار ) 3(
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ّصلى اهللا عليه وسلمـ  وما قاله رسول اهللا   .)1(» ّعن كعب ، فاتقوا اهللا وحتفظوا يف احلديث  ـ ّ
أبـو : مسعـت شـعبة يقـول : وقـال يزيـد بـن هـارون « :  قـال ابـن كثـري :ّج ـ كان مدلسا 

ّصــلى اهللا عليــه  ـ يـروي مــا مسعــه مــن كعـب ومــا مسعــه مــن رسـول اهللا: أي . ّهريـرة كــان يــدلس
  .ذكره ابن عساكر. هذا من هذا] ّمييز [ وال يبني ،  ـ ّوسلم

فإنه ملا حوقق عليه ، . من أصبح جنبا فال صيام له: وكان شعبة يشري ذا إىل حديثه 
ّ ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ أخربنيه خمرب ومل أمسعه من رسول اهللا: قال    .)2(»  ـ ّ
كـان  : وقال شريك ، عن مغرية ، عن ابـراهيم قـال« :  قال ابن كثري :د ـ كان متروكا 

  .أصحابنا يدعون من حديث أيب هريرة
  .ما كانوا يأخذون من كل حديث أيب هريرة: وروى األعمش ، عن إبراهيم ، قال 

كـــانوا يــرون يف أحاديـــث أيب هريـــرة : قــال الثـــوري ، عــن منـــصور ، عـــن إبــراهيم ، قـــال 
حــديث ّشــيئا ، ومــا كــانوا يأخــذون مــن حديثــه إال مــا كــان مــن حــديث صــفة جنــة أو نــار أو 

  .»على عمل صاحل أو ي عن شيء جاء القرآن به 
ـــه إبـــراهيم « : قـــال ابـــن كثـــري  ّوقـــد انتـــصر ابـــن عـــساكر أليب هريـــرة ورد هـــذا الـــذي قال

وقـد كـان أبـو . النخعي ، وقد قال ما قاله ابراهيم طائفة من الكوفيني واجلمهور علـى خالفهـم
  .)3(» ة والعمل الصاحل على جانب عظيم ّهريرة من الصدق واحلفظ والديانة والعبادة والزهاد

__________________  
  . مع اختالف109 / 8تاريخ ابن كثري ) 1(
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ّــروى عفــان ، عــن محاد ابــن « :  قــال ابــن قتيبــة : ـ كــان يلقــي نفــسه بــين الــصبيان ـهــ
كـان مـروان رمبـا اسـتخلف أبـا هريـرة علـى املدينـة ، : رافـع ، قـال سلمة ، عن ثابت ، عن أيب 

: ّفريكــب محــارا قــد شــد عليــه برذعــه ويف رأســه حبــل مــن ليــف ، فيــسري فيلقــى الرجــل فيقــول 
  .الطريق الطريق ، قد جاء األمري

ّورمبــا أتــى الــصبيان وهــم يلعبــون بالليــل لعبــة الغــراب ، فــال يــشعرون بــشيء حــىت يلقــي 
ـــه فينفـــسه بيـــنهم و ورمبـــا دعـــاين إىل عـــشائه  .]فيفـــرون [ فـــزع الـــصبيان فيتفرقـــون يـــضرب برجلي
  .)1(» دع العراق لألمري ، فأنظر فإذا هو ثريد بزيت ] أ : [ بالليل فيقول 

كـان مـروان رمبـا : ّوقال محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أيب رافـع « : وقال ابن كثري 
الطريـــق ، قــد جـــاء  :حلمـــار ويلقــى الرجـــل فيقــول اســتخلف أبــا هريـــرة علــى املدينـــة ، فريكــب ا

ّ، وكــان ميــر بالــصبيان وهــم يلعبــون بالليــل لعبــة الغــراب وهــو أمــري ، فــال  ـ يعــين نفــسه ـ األمــري
ّيشعرون إال وقد ألقى نفـسه بيـنهم ويـضرب برجليـه ، كأنـه جمنـون ، يريـد بـذلك أن يـضحكهم 

  .)2(» ضاحكون ّ، فيفزع الصبيان منه ويفرون عنه هاهنا وهاهنا يت
أبو رافـع «  : قال جار اهللا حممود الزخمشري : كان يعجبه أكل المضيرة عند معاوية ـ و

ا دعــاين إىل عــشائه فيقــول :  ــكــان أبــو هريــرة رمب أدع العــراق لألمــري ، فــأنظر فــإذا هــو ثريــد ، : ّ
وأكــل ّالتمــر أمــان مــن القــولنج ، وشــرب العــسل علــى الريــق أمــان مــن الفــاجل ، : وكــان يقــول 

ّالـسفرجل حيــسن اللــون والولــد ، وأكــل الرمــان يــصلح الكبــد ، والزبيــب يــشد العــصب ويــذهب 
ّالوصـــب والنـــصب ، والكـــرفس يقـــوي املعـــدة ويطيـــب النكهـــة ، والعـــدس يـــرق القلـــب ويـــذرف  ّ

  .الدمعة ، والقرع يزيد يف اللب ويرق البشر ، وأطيب اللحم الكتف وحواشي فقار الظهر
__________________  
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ـــه املـــضرية كثـــريا . مهـــا مـــادة الولـــد: وكـــان يـــدمي اهلريـــسة والفالوذجـــة ويقـــول  وكـــان تعجب
مـضرية : فـإذا قيـل لـه قـال  ـ 2 ـ صـلى خلـف علـي وإذا حـضرت الـصالة. فيأكلهـا مـع معاويـة

  .)1(» شيخ املضرية : ه معاوية أدسم وأطيب ، والصالة خلف علي أفضل ، فكان يقال ل
أللهــم ارزقــين ضرســا طحونــا ومعــدة : كــان أبــو هريــرة يقــول « : وقــال الزخمــشري أيــضا 

  .)2(» هضوما ودبرا نثورا 
ّوكــل هــذا يــدل علــى شــره أيب هريــرة وجــشعه وميلــه إىل الــدنيا وأهلهــا ولــذاا ، : أقــول 

  .وهذه اخلصال ال جتتمع مع الزهادة والورع والعدالة
  . .. والشواهد على ذلك كثرية جدا: يعادي عليا ويوالي عدوه ز ـ كان

  نظرات في سند الحديث . 7
ّوبعد ، فإن من شرط املعارضة صالحية احلديث الذي يقصد جعلـه معارضـا مـن مجيـع  ّ

ّومـع الغــض عـن الوجــوه املـذكورة حـول هــذا احلـديث املزعــوم ، فـإن هــذا . اجلهـات هلـذا الغــرض
  :ّمن حيث السند ، وحنن نوضح ذلك فيما يلي احلديث خمدوش يف نفسه 

  .»سفيان الثوري « : في طريق الحديث  ـ 1
حــدثنا أبــو نعــيم ، « : قــال البخــاري  ،» ســفيان الثــوري « ّإن يف طريــق هــذا احلــديث 

حدثنا سفيان ، عن سعد بـن إبـراهيم ، عـن عبـد الـرمحن بـن هرمـز عـن أيب هريـرة ، قـال : قال 
قـريش واألنـصار وجهينـة ومزينـة واسـلم وغفـار وأشـجع  :ـ ّهللا عليـه وسـلم ّصـلى ا ـ قـال النـيب: 

  .)3(» ّموايل ، ليس هلم موىل دون اهللا ورسوله 
__________________  

  .700 / 2ربيع األبرار ) 1(
  .680 / 2نفس املصدر ) 2(
  .220 / 4صحيح البخاري ) 3(
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نا أيب ، حــدثنا ســفيان عــن حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا بــن منــري ، حــدث« : وقــال مــسلم 
  .)1(» .  ..سعد بن إبراهيم ، عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج ، عن أيب هريرة

  اعتراض الثوري على إمام أهل البيت 
أيـة صـلة مـن صـالت املـودة واحملبـة  » 7االمـام الـصادق «  و» الثوري « ومل تكن بني 

مام املعصوم مـن الزلـل واملـأمون مـن  يف أبسط األشياء وهو اال7، بل لقد اعرتض على االمام 
ّالفنت ، هو من أهل بيت دل الكتاب والسنة على عصمتهم ووجوب متابعتهم وحمبتهم ّ.. .  

 إذ دخل عليه فـرأى عليـه :ّوقد روي اعرتاض الثوري على سادس أئمة أهل البيت 
ن قــد  كــا7، ومل يعلــم املــسكني أن االمــام » لــيس هــذا مــن لباســك « : ّجبــة مــن خــز فقــال 

أمــا االمــام فكــان يعلــم أن الثــوري كــان قــد لــبس حتــت جبتــه . لــبس حتتــه ثوبــا مــن شــعر خــشن
يــا ثــوري ال تكثــر « : مث قــال لــه » فخجــل ســفيان « اخلــشنة قميــصا أرق مــن بيــاض البــيض 

  .»الدخول علينا تضرنا ونضرك 
.  ..الّ وهــذه ســريته مــع إمــام أئمــة الــدنيا علمــا وعمــ؟!هــذا هــو الثــوري الــصويف الزاهــد

  . ..ّوحنن ال نعتمد على رواية هكذا انسان وال نستدل حبديثه إال من باب اإللزام
 مجـــع مـــن علمـــاء أهـــل الـــسنة األعـــالم ، قـــال 7قـــد روى قـــصته مـــع االمـــام الـــصادق و

: فــرأى عليــه جبــة مــن خــز ، فقــال لــه  ـ 2 ـ ودخــل عليــه الثــوري«  :الــشعراين برتمجــة االمــام 
 أدخـل يـدك ، فـإذا حتتـه مـسح مـن شـعر ؟ما تدري:  فقال ؟سون هذاإنكم من بيت النبوة تلب

. ّيا ثـوري أرين مـا حتـت جبتـك ، فوجـد حتتهـا قميـصا أرق مـن بيـاض البـيض: مث قال . خشن
  يا: مث قال . فخجل سفيان

__________________  
  .178 / 7صحيح مسلم ) 1(
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ّثوري ال تكثر الدخول علينا تضرنا ونضرك  ّ «)1(.  
حـدثنا « :  ـ واللفـظ لـألول ـ )3( وابن طلحة )2(و نعيم احلافظ واحلافظ الذهيب روى أبو

أبـو أمحــد حممــد بــن أمحــد الغطريفــي ، ثنــا حممــد بـن أمحــد بــن مكــرم الــضيب ، ثنــا علــي بــن عبــد 
دخلــت علــى جعفــر بــن حممــد  :احلميــد ، ثنــا موســى بــن مــسعود ، ثنــا ســفيان الثــوري ، قــال 

[ ، فجعلــت أنظــر إليــه تعجبــا ] ايراجــاين [ كــساء خــز أنــدجاين و] دكنــاء [ ّوعليــه جبــة خــز 
:  قــال ؟]رأيــت [ يــا ثــوري مالــك تنظــر إلينــا ، لعلــك تعجبــت ممــا تــرى : فقــال يل ] معجبــا 
يــا ثــوري كــان : فقــال يل .  لــيس هــذا مــن لباســك وال لبــاس آبائــك!يــا ابــن رســول اهللا: قلــت 

  .در إقفاره وإقتارهذلك زمانا مقفرا مقرتا ، وكانوا يعملون على ق
مث حــسر عــن ردن جبتــه فــإذا . كــل شــيء فيــه عــز اليــه] أقبــل [ هــذا زمــان قــد أســبل و

يــا ثــوري : فقــال يل . صــوف بيــضاء يقـصر الــذيل عــن الــذيل والــردن عـن الــردن] جبــة [ حتتهـا 
  .)4(» أخفيناه وما كان لكم أبديناه ] تعاىل [ فما كان هللا . لبسنا هذا هللا ، وهذا لكم

حدثنا عبد اهللا بن حممـد بـن جعفـر ، ثنـا حممـد بـن العبـاس ، « :  أبو نعيم أيضا روىو
حــدثين حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن غــزوان ، حــدثين مالــك بــن أنــس ، عــن جعفــر بــن حممــد بــن 

] قال له [ قال جعفر . ال أقوم حىت حتدثين: ملا قال سفيان الثوري  :علي بن احلسني ، قال 
  .)5(» .  ..رة احلديث لك خبري يا سفيانّأما إين أحدثك وما كث: 

  أخربنا أبو اليمن اللغوي ، أنبأ القزاز ، أنبأ« : روى سبط ابن اجلوزي و
__________________  

  .32 / 1لواقح األنوار يف طبقات األخيار ) 1(
  .خمطوط ـ تذهيب التهذيب) 2(
  .56: مطالب السئول ) 3(
  .193 / 3حلية األولياء ) 4(
  .193 / 3 املصدر) 5(
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اخلطيب ، أنبأ أبو بكر الربقاين ، أنبأ أمحد بن إبراهيم االمسـاعيلي ، عـن حممـد بـن أيب القاسـم 
الـــسمناين ، عـــن اخلليـــل بـــن حممـــد الثقفـــي ، عـــن عيـــسى بـــن جعفـــر القاضـــي ، عـــن أيب حـــازم 

أنــت : كنــت عنــد جعفــر بــن حممــد ، فجــاء ســفيان الثــوري ، فقــال لــه جعفــر  :املــدين ، قــال 
  .)1(» .  ..حدثين حىت أقوم: فقال سفيان . ّيطلبك السلطان وأنا أتقي السلطانرجل 

  : ـ واللفظ لألول  ـ )3( والعيدروس )2(روى ابن الصباغ املالكي و
سفيان الثـوري : كنت عند جعفر الصادق إذ جاء اآلذن فقال  :قال ابن أيب حازم « 

 إنـك رجـل يطلبـك الـسلطان يف !سـفيانيـا : فدخل فقال له جعفر . ائذن له: فقال . بالباب
  . ».  ..طان ، فاخرج عين غري مطرودّأكثر األحيان وحتضر عنده ، وأنا أتقي السل

  ّكان الثوري يدلس 
  :أنه كان يدلس عن الضعفاء ، قال الذهيب برتمجته » الثوري « ومما ذكروا عن 

عــن الـــضعفاء ، ّســفيان بــن ســعيد احلجــة الثبـــت املتفــق عليــه ، مــع أنـــه كــان يــدلس « 
ّكــان يــدلس ويكتــب عــن الكــذابني : ولكــن كــان لــه نقــد وذوق ، وال عــربة بقــول مــن قــال  ّ «

)4(.  
حبـديث ، فجئتـه  ـ يعـين الثـوري ـ حدثته: وقال ابن املبارك « : وقال ابن حجر احلافظ 

  .)5(» نرويه عنك : ّوهو يدلسه ، فلما رآين استحيا وقال 
__________________  

  .342:  خواص األمة تذكرة) 1(
  .223: الفصول املهمة يف معرفة األئمة ) 2(
  .72: العقد النبوي والسر املصطفوي ) 3(
  .169 / 2ميزان االعتدال يف نقد الرجال ) 4(
  .115 / 4ترمجته : ذيب التهذيب ) 5(
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  :وقال 
مـام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبـو عبـد اهللا الكـويف ثقـة حـافظ فقيـه عابـد إ« 

ّمات سنة إحدى وسـتني ولـه أربـع وسـتون . ّحجة من رءوس الطبقة السابعة ، وكان رمبا دلس
 «)1(.  

سفيان الثـوري « : ّوذكره ابراهيم بن حممد سبط ابن العجمي املكي يف املدلسني قائال 
  .)2(» مشهور به 

مان ، وهو قـس .يف التدليس ـ النوع الثامن عشر« : وقال السيوطي بشرح قول النووي 
قـال فـالن : األول تدليس االسـناد ، يـروي عمـن عاصـره مـا مل يـسمعه منـه مومهـا مساعـه قـائال 

ورمبــا مل يــسقط شــيخه وأســقط غــريه ضــعيفا أو صــغريا حتــسينا للحــديث . وحنــوه. أو عــن فــالن
«.  

  . ..»ورمبا مل يسقط « : قال السيوطي بشرح قوله 
و قـــسم آخـــر مـــن التـــدليس يـــسمى ّوهـــذا مـــن زوائـــد املـــصنف علـــى ابـــن الـــصالح وهـــ« 

ّتدليس التـسوية ، مسـاه بـذلك ابـن القطـان ، وهـو شـر أقـسامه ، ألن الثقـة األول قـد ال يكـون 
معروفا بالتدليس وجيده الواقف على املسند كذلك بعد التـسوية قـد رواه عـن ثقـة ، فـيحكم لـه 

  . ..بالصحة وفيه غرور شديد
: قــــال العالئــــي .  يفعلــــون مثــــل هــــذاوكــــان األعمــــش وســــفيان الثــــوري: قــــال اخلطيــــب 

وهــو قــادح فــيمن : ّوباجلملــة فهــذا النــوع أفحــش أنــواع التــدليس مطلقــا وأشــرها ، قــال العراقــي 
ال شـــك أنـــه جـــرح وإن وصـــف بـــه الثـــوري واألعمـــش ، : ّتعمـــد فعلـــه ، وقـــال شـــيخ اإلســـالم 

  .)3(» ريمها ّفاالعتذار أما ال يفعالنه إال يف حق من يكون ثقة عندمها ضعيفا عند غ
__________________  

  .311 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .التبيني ألمساء املدلسني) 2(
  .224 / 1تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي ) 3(
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.  ..قــال الــشيخ مشــس الــدين حممــد اجلــزري« ) : نزهــة النظــر ( وقــال علــي القــاري يف 
ّال ضـــعيفا وصـــغري الـــسن حيـــسن ّورمبـــا مل يـــسقط املـــدلس شـــيخه ، لكـــن يـــسقط مـــن بعـــده رجـــ

 احلديث بذلك ، وكان األعمـش والثـوري وابـن عيينـة وابـن إسـحاق وغـريهم يفعلـون هـذا النـوع
.. .«.  

  حرمة التدليس وشناعته 
وقـال  .»ّـأنه جـرح «  و» ّأن التدليس قادح يف مـن تعمـد فعلـه « ولقد علم مما سلف 

ن التدليس مكروه جدا ، فاعلـه مـذموم عنـد وهذا القسم م« : القاري بعد كالمه املتقدم نقله 
ّأكثر العلماء ، ومن عرف به فهو جمروح عنـد مجاعـة ال تقبـل روايتـه ، بـني الـسماع أو مل يبينـه  ّ

«.  
  . ..وكذا قال ابن مجاعة الكناين

  :وقال السيوطي بعد تقسيم التدليس 
لـئن  :ذمـه فقـال ّأما القسم األول فمكروه جـدا ذمـه أكثـر العلمـاء ، وبـالغ شـعبة يف « 

ّأزين أحب إيل من أن أدلس   .)1(» التدليس أخو الكذب : وقال . ّ
مـــن ( مـــن أهـــل احلـــديث والفقهـــاء ) مث قـــال فريـــق مـــنهم ( « : وقـــال الـــسيوطي أيـــضا 

» ّوان بني الـسماع ) مطلقا ( مردود الرواية ) صار جمروحا ( يعين بتدليس االسناد ) عرف به 
)2(.  

  . روايات الثوري ، بل مفاد بعض الكلمات سقوطها مطلقافيجب التوقف يف: أقول 

  نسبة البخاري الحديث إلى يعقوب بن إبراهيم  ـ 2
  واعلم أن البخاري نسب رواية هذا احلديث إىل يعقوب بن إبراهيم أيضا ،

__________________  
  .228 / 1تدريب الراوي ) 1(
  .229 / 1املصدر نفسه ) 2(
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  :ّفإنه قال 
  .حدثنا سفيان ، عن سعد: بو نعيم ، قال حدثنا أ« 

حــدثين عبــد : حــدثنا أيب ، عــن أبيــه ، قــال : وقــال يعقــوب بــن ابــراهيم : أبــو عبــد اهللا 
ّصلى اهللا عليه وسلم  ـ قال رسول اهللا: الرمحن بن هرمز األعرج ، عن أيب هريرة قال  قـريش  :ـ ّ

  .)1(» م موىل دون اهللا ورسوله واألنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موايل ليس هل
ّولكن أبا مسعود الدمـشقي كـذب هـذه النـسبة ، وأفـاد بـأن روايـة يعقـوب ختـالف روايـة 
سفيان ، ألن يعقوب إمنا رواه عن أبيه ، عن صاحل بـن كيـسان ، عـن األعـرج ، عـن أيب هريـرة 

طفـان ، كـذا غفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة خـري عنـد اهللا مـن أسـد وطـي وغ: بلفظ 
  .)2(أخرجه مسلم 

ّمـن تكلـم مجاعـة فيـه  ـ والـد يعقـوب ـ هذا باالضافة إىل ما جاء برتمجة إبراهيم بن سـعد
  :، فقد قال احلافظ ابن حجر العسقالين 

ذكــر عنــد : وذكــر ابــن عــدي يف الكامــل عــن عبــد اهللا بــن أمحــد ، مسعــت أيب يقــول « 
  :يقول . ّكأنه يضعفهماحيىي بن سعيد عقيل وإبراهيم بن سعد ، فجعل 

  .حيىي] خيربمها [ أيش ينفع هذا ، هؤالء ثقات مل جيدمها :  مث قال أيب !عقيل وابراهيم
مسعــت أمحــد ، ســئل عــن حــديث إبــراهيم بــن ســعد عــن : عــن أيب داود السجــستاين و

ليس هذا يف كتب إبراهيم ابن سـعد ، ال : ، فقال ّاألئمة من قريش  :أبيه ، عن أنس مرفوعا 
  .نبغي أن يكون له أصلي

  .رواه مجاعة عن إبراهيم: قلت 
  .ّأن إبراهيم كان جييز الغناء بالعود وويل قضاء املدينة: ونقل اخلطيب 

__________________  
  .218 / 4صحيح البخاري ) 1(
يف توجـد ترمجتــه . ابـراهيم بـن حممــد بـن عبيـد احلــافظ: وأبــو مـسعود الدمــشقي . خمطـوط ـ أطـراف الـصحيحني) 2(

  .426/ طبقات احلفاظ 
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كنت عند ابـن شـهاب ، فجـاء ابـراهيم بـن سـعد فرفعـه وأكرمـه وقـال : وقال ابن عيينة 
ّإن سعدا وصاين بابنه سعد ، وسعد سعد:  ّ.  

ّــهــو مــن ثقــات املــسلمني حــدث عنــه مجاعــة مــن األئمة ومل خيتلــف : وقــال ابــن عــدي  ّ
له أحاديـث صـاحلة مـستقيمة عـن الزهـري أحد يف الكتابة عنه ، وقول من تكلم فيه حتامل ، و

  .)1(» وغريه 

  » سعد بن إبراهيم « في طريقه  ـ 3
وقـــد ذكـــر » ســـعد بـــن ابـــراهيم « ويف طريـــق احلـــديث الـــذي اســـتدل بـــه الفخـــر الـــرازي 

وقـــال « : قـــال احلــافظ ابــن حجــر .  ..علمــاء الرجــال تــرك مالــك بـــن أنــس الروايــة عــن ســعد
ّى صدقه والرواية عنه إال مالك ، وقد روى مالك عن عبيـد ثقة أمجع أهل العلم عل: الساجي 

ّاهللا بن إدريس ، عن سعيد ، عن سعد بن إبراهيم ، فصح باتفاقهم أنه حجة ّ.  
  .إن سعدا وعظ مالكا فوجد عليه فلم يرو عنه: ويقال 

ّإن  :ســـعد ثقـــة ، فقيـــل لـــه : مسعـــت أمحـــد بـــن حنبـــل يقـــول : حـــدثين أمحـــد بـــن حممـــد 
  . سعد ثقة رجل صاحل؟من يلتفت إىل هذا:  عنه ، فقال ّمالكا ال حيدث

ّكــان مالــك يــتكلم يف ســعد : ثنــا أمحــد بــن حممــد ، مسعــت املطيعــي يقــول البــن معــني 
  .]خبيثني [ سيد من سادات قريش ، ويروي عن ثور وداود بن احلصني خارجيني خسيسني 

ّلم فيــه فــال أحفظــه ، ومالــك إمنــا تــرك الروايــة عنــه ، فإمــا أن يكــون يــتك: قــال الــساجي 
  .ّكان دينا عفيفا] ّواألئمة و [ وقد روى عنه الثقات واهللا 

سألت حيىي عن قول بعض الناس يف سعد أنـه كـان يـرى القـدر : وقال أمحد بن الربقي 
  مل يكن يرى القدر ، وإمنا ترك مالك: وترك مالك الرواية عنه ، فقال 
__________________  

  .123 ـ 1/  122ذيب التهذيب ) 1(
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ّالرواية عنه ، ألنه تكلم يف نسب مالك ، فكان مالك ال يروي عنـه ، وهـو ثبـت ال شـك فيـه  ّ
 «)1(.  

  ّهذا الحديث مروي بالمعنى . 8
أن أبــا هريــرة قــد نقلــه بــاملعىن ، فأضــاف إليــه  ـ علــى تقــدير صــحة احلــديث ـ والظــاهر

( مـــا زعمـــه ابـــن حجـــر املكـــي يف ّالـــدالني علـــى احلـــصر ، نظـــري »  دون «و » لـــيس « لفظـــيت 
حتفتــه ( يف )  الــدهلوي (و ) صــواقعه ( بالنــسبة إىل حــديث الغــدير ، والكــابلي يف ) صـواعقه 

  .بالنسبة إىل حديث ابن عباس يف معىن آية املودة) 
مــا أخرجــه مــسلم بطريــق  ّــويؤكد مــا ذكرنــا مــن عــدم وجــود اللفظــني يف أصــل احلــديث ،

أنــا أبــو مالــك  ـ هــو ابــن هــارون ـ ري بــن حــرب ، نــا يزيــدحــدثين زهــ« : آخــر ، حيــث قــال 
ّصـلى اهللا عليـه  ـ قـال رسـول اهللا: األشـجعي ، عـن موسـى بـن طلحـة ، عـن أيب أيـوب ، قـال 

األنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشـجع ومـن كـان مـن بـين عبـد اهللا مـوايل دون النـاس  :ـ ّوسلم 
  .)2(» ، واهللا ورسوله موالهم 

  قد ال تدل على الحصر» ا انم« : قيل . 9
) شـرح املقاصــد ( لقـد زعـم غــري واحـد مــن علمـاء أهـل الــسنة وحمققـيهم كالتفتــازاين يف 

يف اجلـــواب عـــن االســـتدالل ) التحفـــة ( يف )  الـــدهلوي (و ) شـــرح التجريـــد ( والقوشـــجي يف 
يكم اهللا(: الــشيعة بآيــة الواليــة  ُ إنمــا ول ُ ُ ِــ َ ِ..  .( إمنــا يكــون نفيــا ملــا وقــع ّ زعمــوا أن أداة احلــصر

  . ..فيه تردد ونزاع
وهــل كــان يف واليــة اهللا ورســوله هلــذه القبائــل تــردد ونــزاع حــىت حيتــاج إىل أداة : فنقــول 

  . .. كال اللهم كال؟احلصر
__________________  

  .465 ـ 3 / 446ذيب التهذيب ) 1(
  .178 / 7صحيح مسلم ) 2(
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ذي متــسك بــه الفخــر الــرازي ، وعلــى بطــالن وهــذا أدل دليــل علــى بطــالن احلــديث الــ
  . ..استدالله به على فرض صحته

بل زعم الرازي نفسه أن أداة احلصر قد ال تـدل علـى احلـصر ، فقـد قـال يف تفـسري آيـة 
  :ـ  7 ـ الوالية الدالة على إمامة علي

 عامة ، إن الوالية املذكورة يف اآلية غري: ّالذي عولوا عليه وهو ] األول [ أما الوجه « 
  :والوالية مبعىن النصرة عامة ، فجوابه من وجهني 

ّال نـسلم أن الواليـة املـذكورة يف اآليـة غـري عامـة ، وال نـسلم أن كلمـة : األول  » إمنـا « ّ
ِ إنما مثل اْلحياة الدنيا كماء أنـزْلنـاه مـن الـسماء (: للحصر ، والدليل عليه قوله تعاىل  ٍ َ ِ ُ َ ْ َْ َ  ِ َ ُ َ َ ِ( وال 

  .)1(» .  .. احلياة الدنيا هلا أمثال أخرى سوى هذا املثلشك أن
» لـيس « ولو مت ما ذكره الرازي حـول هـذه اآليـة ، ألمكننـا القـول بعـدم داللـة : أقول 

املذكورين يف احلديث املزعوم على احلـصر ، وحينئـذ ميتنـع معارضـة حـديث الغـدير »  دون «و 
  .املتواتر ذا احلديث

  حديثين ال تنافي بين ال. 10
كيـف : ومع التنـزل عـن مجيـع مـا تقـدم مـن وجـوه اجلـواب عـن حـديث أيب هريـرة نقـول 

  ؟!يعارض حديث الغدير ذا احلديث وال تنايف بينهما
 6إن الفقرة األوىل من احلديث تفيد كـون هـذه القبائـل مـوايل لرسـول اهللا : وبيان ذلك 

  .أمري املؤمنني ، عليه الصالة والسالموذلك ال ينايف والية  ـ ّبأي معىن كان من املعاينـ 
حمـل االسـتدالل لوجـود أداة احلـصر فكـالفقرة األوىل ،  ـ والظاهر أا ـ وأما الفقرة الثانية

ّألن املراد من والية اهللا ورسوله إن كان ما عدا التصرف يف األمور فال تناقض بني حـديث أيب 
  يف» موىل « ّهريرة وحديث الغدير ، إذ أن معىن 

__________________  
  .30 / 12التفسري الكبري ) 1(
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ولــيس هــذا املعــىن » املتــصرف يف األمــور « أو » األوىل بالتــصرف « ّحــديث الغــدير لــيس إال 
  .يف حديث أيب هريرة

دون غريمها ،  ـ 6 ـ األولوية يف التصرف ، فهي حمصورة يف اهللا ورسوله: وإن كان املراد 
« باالضــافة إىل االعــرتاف الــضمين بكــون  ـ إنــه: ، فنقــول فاحلــديث يعــارض حــديث الغــدير 

يـستلزم مبقتـضى احلـصر  ـ وهـو املطلـوب» األوىل بالتـصرف « يف حديث الغـدير مبعـىن » موىل 
ّوليا وإماما يف وقت من األوقات ، وهـذا خيـالف إمجـاع املـسلمني  ـ 7 ـ عدم كون أمري املؤمنني

  . ، ولكنهم ال يرتضون بذلك، بل يستلزم بطالن خالفة اخللفاء أيضا
  .فاحلديث إذا ال ينايف حديث الغدير يف مدلوله

احتمـال : هـو  ـ علـى فـرض صـحته بـاللفظ املـذكور ـ واحلل التحقيقي حلديث أيب هريـرة
  .6على هذه القبائل يف حياة النيب  ـ 6 ـ أن يكون املراد نفي والية غري اهللا ورسوله

ّصـلى اهللا  ـ بعـد رسـول اهللا ـ 7 ـ قرار واليـة علـيوأمـا حـديث الغـدير ، فيـدل علـى اسـت
  .كما سيأيت شرح ذلك فيما بعد ، إن شاء اهللا تعاىل.  ..مباشرة ـ عليهما وآهلما
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)8 (  

  ّالرد على أنه 

  » ّلم يكن علي مع النبي « 
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  .»ومل يكن علي مع النيب يف ذلك الوقت فانه كان باليمن « : وقول الفخر الرازي 
ّاألكاذيب ، يرتفع عـن التفـوه بـه أقـل الطلبـة فـضال عـن أكـابر أهـل العلـممن أعاجيب  ّ 

يف حجـة الـوداع ، ممـا ثبـت  ـ 6 ـ ّفـإن رجـوع االمـام أمـري املـؤمنني مـن الـيمن وموافاتـه النـيب. ..
  :باألحاديث الصحيحة وحتقق يف التواريخ املعتربة واآلثار املشهورة 

حـــدثنا ســـليم ابـــن : خلـــالل اهلـــذيل ، قـــال حـــدثنا احلـــسن بـــن علـــي ا« : قـــال البخـــاري 
ّصـلى  ـ قـدم علـي علـى النـيب :مسعت مروان األصغر ، عن أنس بن مالك ، قـال : حيان قال 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ  قال مبا حل به النـيب؟مب أحللت: من اليمن ، فقال  ـ ّاهللا عليه وسلم  ـ ّ
  .)1(» لو ال أن معي اهلدي ألحللت 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ م علي من اليمن ببدن النيبوقد«  :قال مسلم و فوجد فاطمـة  ـ ّ
.  ..ممن حل ولبست ثيابا صـبيغا واكتحلـت ، فـأنكر ذلـك عليهـا ، فقالـت إن أيب أمـرين ـذا

 «)2(.  
__________________  

  .172 / 2صحيح البخاري ) 1(
  .40 / 4صحيح مسلم ) 2(
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ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ نـيبوقدم علي ببـدن علـى ال« : وقال ابن ماجة  فوجـد فاطمـة  ـ ّ
  .)1(» .  ..ممن حل ولبست ثيابا صبيغا

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ وقـدم علـي مــن الـيمن ببـدن النـيب« : وقـال أبـو داود  » .  .. ـّ
)2(.  

ّإن عليا قـدم علـى رسـول اهللا :عن أنس بن مالك « : قال الرتمذي و ّصـلى اهللا عليـه  ـ ّ
  .)3(» .  ..مبا أحللت:  فقال من اليمن ، ـ ّوسلم

حـدثين حيـىي بـن معـني ، : أخـربين أمحـد بـن حممـد بـن جعفـر ، قـال « : قال النـسائي و
حدثنا يـونس بـن أيب إسـحاق ، عـن أيب إسـحاق ، عـن الـرباء ، : حدثنا حجاج ، قال : قال 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّكنت مع علي حني أمره النيب :قال  معـه [ ليـه على اليمن فأصـبت ع ـ ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ فلما قدم علي على النيب. أواقي]  وجدت فاطمة قـد ] : علي [ قال  ـ ّ
  .)4(» .  ..نضحت البيت

  :هذا ، وقال ابن حجر املكي حول حديث الغدير 
ّوال التفات ملن قدح يف صحته ، وال ملن رده بأن عليـا كـان بـاليمن ، لثبـوت رجوعـه «  ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ  مع النيبمنها وإدراكه احلج   .)5(» .  .. ـّ
ّوأبعــد مــن رده بــأن عليــا كــان بــاليمن ، لثبــوت رجوعــه منهــا وإدراكــه « : وقــال القــاري  ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ احلج مع النيب   .)6( »  .... ـّ
بغـدير خـم ،  ـ 6 ـ  مـن الـيمن عنـد خطبـة النـيب7وال خيفـى أنـه لـو فرضـنا عـدم رجوعـه 

  ري قادح يف صحة حديث الغديرفانه غ
__________________  

  .1024 / 2سنن ابن ماجة ) 1(
  .158 / 2سنن أيب داود ) 2(
  .216 / 2سنن الرتمذي ) 3(
  .157 / 5سنن النسائي ) 4(
  .25الصواعق احملرقة ) 5(
  .574 / 5املرقاة يف شرح املشكاة ) 6(
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وأخـذه  ـ 6 ـ تملت علـى حـضوره عنـدهنعـم إن ذلـك يقـدح يف األحاديـث الـيت اشـ.  ..وثبوتـه
  .)1() شرح املواقف ( بيده ، وقد صرح ذا املعىن الشريف اجلرجاين يف 

وجاء بعضهم وأراد التشكيك يف صحة هذا احلديث بنحو آخر ، ذكره العالمـة األمـري 
  :ّوقد أجاد يف رده ، حيث قال 

يف حـديث الغـدير الـذي اعرتض بعض من قصر نظره عن بلوغ مرتبة التحقيق  ـ تنبيه« 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ إن يف الرواية أنه: ّمشككا ذلك املعرتض بقوله  ـ 2 ـ رواه زيد بن أرقم ّ 

خطب باجلحفة يـوم ثـامن عـشر يف شـهر ذي احلجـة ، وأنـه ال ميكـن بلـوغ اجلحفـة ملـن خـرج ـ 
  .بعد احلج من مكة يف ذلك اليوم ، وجعله قادحا يف احلديث

فقد ثبـت أنـه . شكيك بال دليل وخبط جبان خال عن عدة األدلة ذليلهذا ت: وأقول 
 خـــرج مــــن مكــــة يـــوم اخلمــــيس خــــامس عــــشر ذي احلجـــة ، راجعــــا إىل املدينــــة ، وثبــــت أن 7

وثبـت أن . ;اجلحفة على اثنني ومثانني ميال من مكـة كمـا صـرح بـه جمـد الـدين يف القـاموس 
كمــا أخرجــه البخــاري تعليقــا مــن حــديث ابــن املرحلــة العربيــة أربعــة بــرد كمــن جــدة إىل مكــة ، 

ّعباس وابن عمر أما كانا يقصران من مكة إىل العرفات ، وثبت تقـدير األربعـة الـربد باملرحلـة  ّ
ال : قـال  ؟تقصر مـن مكـة إىل العرفـاتأنه قيل البن عباس أ: بسند صحيح مبا رواه الشافعي 

فـــإذا . مـــن هـــذه مرحلـــة إىل مكـــة، ولكـــن إىل عرفـــات وإىل جـــدة وإىل الطـــائف ، وكـــل جهـــة 
  .كانت املرحلة أربعة برد ، والربيد اثين عشر ميال ، يكون املرحلة مثانية وأربعني ميال

__________________  
  .360 / 8شرح املواقف ) 1(
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ــــــت هــــــذا ، عرفــــــت أن مــــــن مكــــــة إىل اجلحفــــــة ال يكــــــون إال دون املــــــرحلتني  ّوإذا عرف
ّصلى اهللا عليـه وسـلم ـ وإذا عرفت أن رسول اهللا.  ميالّالكاملتني ، ألما اثنان ومثانني خـرج  ـ ّ

مــن مكــة يــوم خــامس عــشر مــن ذي احلجــة فيــوم ثــامن عــشر رابــع أيــام ســفره ، فعلــم أنــه بــات 
  .ليلة ثامن عشر يف اجلحفة وصلى ا الظهر وخطب بعد الصالة

أمر فيــا للعجــب ممــن قــصر نظــره عــن البحــث ، كيــف يقــدح فيمــا صــح باتفــاق الكــل بــ
  .لقد نادى على نفسه بالبالهة وسوء الظن وعدم الدراية. يرجع إىل احملسوس املشاهد

  .إنه باعتبار هذه األزمنة ال ميكن: وال يقال 
وإن . إن أريـد أسـفار أهـل الرفاهـة واملرتفـني واملرضـى والزمنـاء فـال اعتبـار بــه: ألنـا نقـول 

 اىل املدينة علـى الركـاب يف أربـع ، وأهـل أريد يف أسفار العرب ، ففي هذا الزمن يبلغ من مكة
ّوأمــا . املدينــة يــسافرون احلــج يف زماننــا هــذا يــوم خــامس أو رابــع ذي احلجــة ، ويوافــون عرفــات

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ وقد كان. أهل الرفاهة فال اعتبار م على ج العرب ، وقد كان بلغ  ـ ّ
  .انية على اختالف الروايةيف دخوله مبكة يف تلك احلجة يف سبعة أيام أو مث

وباجلملــة فالتــشكيك ــذا نــوع مــن اهلــذيان ، فقــد عرفــت مبــا قــدمنا أن احلــديث متــواتر 
مث حديث املواالة قد ثبت باتفاق الفريقني ، فـال . واألسفار ختتلف وليس حماال عادة وال عرفا

  .)1(» يسمع هذا التشكيك من قائله ، واهللا املوفق 
__________________  

  .78: شرح التحفة العلوية  ـ الروضة الندية) 1(
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  الخاتمة 

  فيها كلمات في ذم الفخر الرازي 
أن نـورد طرفـا مـن  ـ يف خامتـة الـرد علـى الفخـر الـرازي ودحـض مزاعمـه ـ ومـن املناسـب

  :كلمات بعض علماء الرجال واحلديث يف الفخر الرازي 
أس يف الـذكاء والتعليقـات ، الفخـر ابـن اخلطيـب صـاحب تـصنيف ، ر« : قال الذهيب 

لكنه عري من اآلثار ، وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حـرية ، نـسأل اهللا 
  .أن يثبت اإلميان يف قلوبنا

ّالسر املكتوم يف خماطبة النجوم ، سحر صريح ، فلعلـه تـاب مـن تأليفـه إن : وله كتاب 
  .)1(» شاء اهللا 

  :الصفات بعد كالم له وقال ابن تيمية يف الكالم على 
ّوأما اجلربية ، فمنهم من ينفيها ومنهم مـن يتوقـف فيهـا كـالرازي واآلمـدي وغـريهم ، « 

ّونفـاة الـصفات مـن اجلربيـة مـنهم مـن يتـأول نـصوصها ومـنهم مـن يفـوض معناهـا اىل اهللا تعــاىل 
 «)2(.  

__________________  
  .340 / 3ميزان االعتدال ) 1(
  .111 / 1ث صفات الباري مبح. منهاج السنة) 2(
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  .وهذا الكالم صريح يف كون الرازي من اجلربية
وقد طلب الـشيخ فخـر الـدين الـرازي الطريـق « ) : ارشاد الطالبني ( وقال الشعراين يف 

ال تطيــق مفارقــة صــنمك الــذي هــو علمــك ، : إىل اهللا ، فقــال لــه الــشيخ جنــم الــدين البكــري 
فأدخلــه الــشيخ خلــوة وســلبه مجيــع مــا معــه مــن . هللا تعــاىلّيــا ســيدي ، ال بــد إن شــاء ا: فقــال 

أعجبــين صــدقك وعــدم : ال تطيــق ، فأخرجــه وقــال : العلــوم ، فــصاح يف اخللــوة بــأعلى صــوته 
  .»نفاقك 

ّصـلى اهللا عليـه  ـ بقولـه واسـتدل ثانيـا« : وقـال املولـوي عبـد العلـي يف مبحـث اإلمجـاع 
 يفيـد عـصمة األمـة عـن اخلطـأ فانـه متـواتر املعـىن ، ، فانـه ال جتتمع أميت على الـضاللة :ّوسلم 

  . ..فانه قد ورد بألفاظ خمتلفة يفيد كلها العصمة ، وبلغت رواة تلك األلفاظ حد التواتر
  .فانه دليل ال خفاء فيه بوجه وال مساق لالرتياب فيه] واستحسنه ابن احلاجب [ 
 مــــن التــــشكيكات يف صــــاحب احملــــصول ، كمــــا هــــو دأبــــه] واســـتبعد االمــــام الــــرازي [ 

  . ..]التواتر املعنوي على حجيته [ ّاألمور الظاهرية 
  .)1(» .  ..وهذا االستبعاد يف بعد بعيد كربت كلمة خرجت من فيه

  :وقال احلافظ ابن حجر برتمجته بعد كالم الذهيب املتقدم ما ملخصه 
، وقـال وقد عاب التاج الـسبكي علـى املـصنف ، ذكـره هـذا الرجـل يف هـذا الكتـاب « 

  .إنه ليس من الرواة ، وقد تربأ املصنف من اهلوى والعصبية يف هذا الكتاب: 
والفخر كان من أئمـة األصـول وكتبـه يف األصـلني شـهرية ، ولـه مـا يقبـل ومـا يـرد ، وقـد 

  :ترجم له مجاعة من الكبار مبا ملخصه 
  ّمث.  واشتغل على والده ، وكان من تالمذة البغوي533ّان مولده سنة 

__________________  
  .215 / 2فواتح الرمحوت ) 1(
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ّفــصنف التفــسري . ّاشــتغل علــى الكمــال الــسمناين ومتهــر يف عــدة علــوم ، وأقبــل علــى التــصنيف ّ
الكبـــري ، واحملـــصول يف أصـــول الفقـــه ، واملعـــامل ، واملطالـــب العاليـــة ، واألربعـــني ، واخلمـــسني ، 

  .خلالف ، ومناقب الشافعيّوامللخص ، واملباحث املشرقية ، وطريقه يف ا
مـن التـزم ديـن العجـائز فهـو فـائز : وكان مع تبحره يف األصول يقـول : قال ابن الربيب 

يـورد الـشبهة نقـدا  :، وكان يعاب بإيراد الشبه الشديدة ويقصر يف حلهـا ، قـال بعـض املغاربـة 
  .وحيلها نسيئة

  .وقد ذكره ابن دحية فمدح وذم
  .اء رديةوذكره ابن شامة فحكى عنه أشي

  .656وكانت وفاته راة سنة 
ما رأيـت يف التفاسـري : ّورأيت يف اإلكسري يف علم التفسري للنجم الطوخي ما ملخصه 

ه كثــري العيــوب ـأمجــع لغالــب علــم التفــسري مــن القــرطيب ومــن تفــسري االمــام فخــر الــدين إال أن ّـ ّ .
ّريب أنــه صــنف كتــاب ّفحــدثين شــرف الــدين النــصييب عــن شــيخه ســراج الــدين السرمــساجي املغــ ّ

ّاملآخـــذ يف جملـــدين ، بـــني فيهمـــا مـــا يف تفـــسري الفخـــر مـــن الزيـــف والبهـــرج ، وكـــان يـــنقم عليـــه 
  .كثريا

  .ّولعمري هذا دأبه يف الكتب الكالمية حىت امه بعض الناس: قال الطوخي 
ان ابن اخلطيب قـال يف كتبـه : وذكر ابن خليل السكوين يف كتاب الرد على الكشاف 

ّصـــول إن مـــذهب اجلـــرب هـــو املـــذهب الـــصحيح ، وقـــال بـــصحة بقـــاء األعـــراض وبنفــــي يف األ
ّصــــفات اهللا احلقيقيــــة ، وزعــــم أــــا جمــــرد نــــسب وإضــــافات كقــــول الفالســــفة ، وســــلك طريــــق  ّ

  .أرسطو يف دليل التمانع
ّإنــه نظــر كالمــه فهجــره إىل مــصر ومهــوا بــه فاســترت ، : ونقــل عــن تلميــذه التــاج األرمــوي 

  .عندي كذا وكذا مائة شبهة على القول حبدوث العامل: أنه قال ونقلوا عنه 
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إن الفخر كـان شـيعيا يقـدم حمبـة أهـل البيـت كمحبـة الـشيعة : مث أسند عن ابن الطباخ 
ـــه تـــسميته : ، حـــىت قـــال يف بعـــض تـــصانيفه  وكـــان علـــي شـــجاعا خبـــالف غـــريه ، وعـــاب علي

  .لتفسريه مفاتيح الغيب
نة ست ومخسني وستمائة مبدينـة هـراة ، وامسـه حممـد بـن وقد مات الفخر يوم االثنني س

  .)1(» عمر بن احلسني ، وأوصى بوصية تدل على حسن اعتقاده 
__________________  

  .426 / 4لسان امليزان ) 1(
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ّوأمـــا دعـــوى عـــدم تـــواتر حـــديث الغـــدير فمـــن العجائـــب املـــضحكة ، خـــصوصا دعـــوى 
ّوكيـف يتفـوه » ّكربت كلمة خترج مـن أفـواههم إن يقولـون إال كـذبا «  تواتره لدى الشيعة عدم

ــذه اهلفــوة الباطلــة عاقــل بالنــسبة إىل حــديث رواه أكثــر مــن مائــة صــحايب ، ومجــع طرقــه مجــع 
قد علمت أنه ليس متواترا عند الـشيعة فحـسب ، بـل  ؟!من كبار احلفاظ يف مصنفات عديدة

ّر حفــــاظ أهــــل الــــسنة ، كاحلــــافظ الــــذهيب الــــذي متــــسك ابــــن حجــــر املكــــي صــــرح بتــــواتره كبــــا
فقـد ورد ذلـك مـن طـرق صـحيح الـذهيب كثـريا « : بتصحيحه طرق حديث الغدير حيث قـال 

 فمن العجيب متسكه بتصحيح الذهيب بعض طرق احلـديث وإعراضـه عـن تـصرحيه .)1(» منها 
  .وتنصيصه على تواتره

ر حـديث صـالة أيب بكـر لروايـة مثانيـة مـن الـصحابة ومن الطريف دعوى ابن حجـر تـوات
وهـو ينكـر تــواتر حـديث الغـدير املـروي عـن أكثـر مــن  ـ مــع العلـم ببطالنـه لـدى الـشيعة ـ ّـإياه

مائــة نفــس مــن الــصحابة ، وال أقــل مــن الثالثــني ، العــدد الــذي اعــرتف ابــن حجــر نفــسه بــه ، 
ّوهل هذا إال تناقض قبيح وحتكم ال يعتضد بشيء من ّ  

__________________  
  .25/ الصواعق احملرقة ) 1(
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  ؟الرتجيح

  نور الدين الحلبي 
املكـي ، فقـال يف جـواب  ـ وقـد نـسج نـور الـدين احللـيب علـى منـوال ابـن حجـر اهليتمـي

ّوقد رد عليهم يف ذلك مبا بـسطته يف كتـايب املـسمى بـالقول املطـاع يف الـرد « : حديث الغدير  ّ
ـــه الـــصواعق للعالمـــة ابـــن حجـــر اهليتمـــي ، وذكـــرت أن الـــرد ّعلـــى أهـــل االبتـــداع ، خلـــصت  في

  :عليهم يف ذلك من وجوه 
إن هــؤالء الــشيعة والرافــضة اتفقــوا علــى اعتبــار التــواتر فيمــا يــستدلون بــه علــى : أحــدها 

االمامـــة مـــن األحاديـــث ، وهـــذا احلـــديث مـــع كونـــه آحـــادا طعـــن يف صـــحته مجاعـــة مـــن أئمـــة 
  .)1(» الرازي كما تقدم ، فهذا منهم مناقضة احلديث كأيب داود وأيب حامت 

  :وهذا الكالم مردود من وجوه 
ّإن نفــي تــواتر حــديث الغــدير مــصادمة مــع الواقــع وإنكــار للحقيقــة الراهنــة ، : أحــدها 

  .وقد صرح بتواتره كبار أئمة أهل السنة كما سبق
  .إنه يكفي ثبوت تواتره لدى الشيعة: الثاين 

ه يكفــي يف ا: الثالــث  ـإن إللــزام يف بــاب االمامــة االســتدالل باحلــديث الــوارد مــن طــرق ّـ
  .ّأهل السنة ولو آحادا ، وال ضرورة ألن يكون متواترا حىت جيوز االحتجاج به وإلزامهم به

إن ذكــر طعــن بعــض أئمــة احلــديث يف صــحة حــديث الغــدير ، هــو يف احلقيقــة : الرابــع 
  .ّإثبات للطعن يف هؤالء األئمة املتعصبني

نسبة الطعن يف صحته إىل أيب داود ، كذب صريح وتـان مبـني كمـا دريـت : اخلامس 
  .سابقا

__________________  
  .338 ـ 337 / 3انسان العيون ) 1(
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  علي القاري 
ولقــد نــاقض الــشيخ نــور الــدين علــي بــن ســلطان اهلــروي القــاري نفــسه وجــاء بكلمــات 

  :ّمتهافتة حول حديث الغدير ، فقال مرة 
حلديث مع كونه آحـادا خمتلـف يف صـحته ، فكيـف سـاغ للـشيعة أن خيـالفوا ّمث هذا ا« 

 !؟ّما اتفقوا عليه اشرتاط التواتر يف أحاديث االمامة ، ما هذا إال تناقض صريح وتعارض قبـيح
 «)1(.  

ّفهــو هنــا يــزعم كونــه آحــادا وأنــه خمتلــف يف صــحته لــدى العلمــاء ، واحلــال أنــه قــد ذكــر 
ّواحلاصــل أن هــذا حــديث ال مريــة فيــه ، بــل بعــض احلفــاظ عــده « : قبــل هــذا الكــالم بقليــل  ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ متواترا ، إذ يف رواية ألمحد أنه مسعه من النيب ثالثون صـحابيا وشـهدوا  ـ ّ
  .)2(» به لعلي ملا نوزع أيام خالفته 

فهل من اإلنـصاف دعـوى كونـه آحـادا خمتلفـا يف صـحته مـع االعـرتاف بأنـه صـحيح ال 
  ؟. ..ّرية فيه ، بل بعض احلفاظ عده متواترام

ّرواه أمحــد يف مــسنده ، وأقــل مرتبتــه أن يكــون حــسنا ، فــال « : وقــال يف موضــع آخــر 
  .)3(» التفات ملن قدح يف ثبوت هذا احلديث 

 أن يتلون الرجل يف كتـاب واحـد ؟ّ وأي ضبط هذا؟ّ وأي إنصاف هذا؟ّفأي حتقيق هذا
 ولــو فــرض عــدم تــواتر هــذا !! تنــاقض صــريح وتعــارض قبــيحّحــول حــديث واحــد ، مــا هــذا إال

  :ّاحلديث عند أهل السنة ، لصح استدالل الشيعة به بال ريب لوجهني 
  .لكونه متواترا لدى الشيعة ، واعتضاده بروايات املخالفني يفيد القطع واليقني: األول 

__________________  
  .574 / 5املرقاة ) 1(
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جلــــــواز االســــــتدالل باآلحــــــاد عنــــــد أهــــــل الــــــسنة ، فــــــااللزام حبــــــديث الغــــــدير : والثــــــاين 
  .واالحتجاج به صحيح على كل تقدير

  الميرزا مخدوم بن عبد الباقي 
ومـا أدري مــا الــذي يــورث يف طبــائعهم املنحرفــة « : وقـال املــريزا خمــدوم بــن عبــد البــاقي 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ نقل عن النيب اجلزم بداللة ما يف غـري الكتـب الـصحاح أنـه قـال بغـدير  ـ ّ
  .)1(» من كنت مواله ، على إمامة املرتضى  :ّخم 

ولقد كـذب يف مقالتـه هـذه الكـذب الـصريح ، فـإن احلـديث خمـرج يف الكتـب الـصحاح 
  .كما نص عليه ابن روزان كما سيجيء

ــــــك مراجعــــــة صــــــحيح الرتمــــــذي وصــــــ ح ذل ــــــويوض ــــــن ماجــــــة واملــــــستدرك علــــــى ّ حيح اب
  .الصحيحني وصحيح ابن حبان واملختارة للضياء املقدسي وما ماثلها

تصريح هذا الرجل بتواتر حديث الغدير يف مقام آخر مـن كتابـه بعـد : ّوفوق ذلك كله 
  .وقد ذكرنا نص عبارته سابقا فراجع.  ..هذا الكالم

  إسحاق الهروي 
يف جـواب حـديث ) سـهامه ( واقض ملذكور يف وقال إسحاق اهلروي سبط صاحب الن

ّأوال ال نـسلم تـواتر اخلـرب ، وكيـف ومل يـذكره الثقـات مـن احملـدثني كالبخـاري : قلنـا « : الغدير  ّ
ّــومــسلم والواقــدي ، وقــد قــدح يف صــحة احلــديث كثــري مــن أئمة احلــديث كــأيب داود والواقــدي 

لــست أوىل بكــم أ :قولــه  ل احلــديث أيّوابــن خزميــة وغــريهم مــن الثقــات ، ومــن رواه مل يــرو أو
  .»، وهو القرينة على كون املوىل مبعىن أوىل من أنفسكم 

  ّوهذا الكالم عجيب للغاية ، فإنه يقتضي أن ال يكون هذا اجلم الغفري من
__________________  

  .خمطوط ـ نواقض الروافض) 1(
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 ي والرتمذي وابن ماجـة ونظـراؤهمّرواة حديث الغدير من األئمة الثقات ، وفيهم أمحد والنسائ
...  

ولقــد زاد اهلــروي هــذا يف الطنبــور نغمــة أخــرى ، فــزاد علــى مــن زعــم قدحــه يف حــديث 
الغــدير الواقـــدي وابـــن خزميـــة ، واحلـــال أن أســـالفه الــذين أخـــذ مـــنهم هـــذه املـــزاعم مل يـــذكرومها 

  . ..فيمن نسب إليهم القدح يف هذا احلديث الشريف
ّلى هذه املكابرات تصريح جـده صـاحب النـواقض بتـواتر حـديث ّهذا ويكفي يف الرد ع

  .الغدير

  عبد الحق الدهلوي 
وهـذا احلـديث صـحيح بـال « ) : شـرح املـشكاة ( ّوقال الشيخ عبـد احلـق الـدهلوي يف 

ريــب ، رواه مجاعــة كالرتمــذي والنــسائي وأمحــد ، ولــه طــرق كثــرية ، رووه عــن ســتة عــشر نفــس 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ أنـه مسعـه مـن النـيب: محد من الصحابة ، ويف رواية أل ثالثـون صـحابيا  ـ ّ

وشــهدوا بــه لعلــي ملــا نــوزع أيــام خالفتــه ، وكثــري مــن أســانيده صــحاح أو حــسان ، وال التفــات 
. اللهـــم وال مـــن وااله ، موضـــوع: ّبقــول مـــن تكلـــم يف صـــحته وال بقـــول بعـــضهم القائـــل بـــأن 

لـــذهيب ، كـــذا قـــال الـــشيخ ابـــن حجـــر يف الـــصواعق ّلـــوروده مـــن طـــرق متعـــددة صـــحح أكثرهـــا ا
  .احملرقة

حيـث اتفقـوا علـى لـزوم أن يكـون دليـل االمامـة  ـ ولكنا نقول للشيعة على طريـق اإللـزام
بـــأن هـــذا  ـ متـــواترا ، وأنـــه مـــىت مل يكـــن احلـــديث متـــواترا مل جيـــز االســـتدالل بـــه علـــى االمامـــة

وإن كــــان هــــذا االخــــتالف يف بعــــض   ـاحلــــديث غــــري متــــواتر يقينــــا ، علــــى أنــــه خمتلــــف فيــــه
ّوقد طعن يف صحته بعض أئمة احلديث وعدوهلم املرجوع إليهم يف هذا الـشأن  ـ اخلصوصيات

، كـــأيب داود السجـــستاين وأيب حـــامت الـــرازي وغـــريهم ، وقـــد تركـــه أهـــل احلفـــظ واإلتقـــان الـــذين 
لواقدي وغـريهم مـن طافوا البالد وساروا إىل األمصار يف طلب احلديث ، كالبخاري ومسلم وا

ّأكــابر أهــل احلــديث ، وهــذا وإن كــان غــري خمــل بــصحة احلــديث إال أن دعــوى التــواتر يف مثلــه 
  من
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  .»العجائب 
ّفهـو وإن بــالغ يف الـرد علــى مـن أنكــر صـحة احلــديث وخـدش يف ثبوتــه ، إال أنـه حــاول  ّ

ولكــن ال ختفــى إنكــار تــواتره ، فــسلك طرقــا ملتويــة وأتــى بكلمــات متهافتــة ســعيا وراء ذلــك ، 
حقيقـة األمــر علـى النــاظر يف كالمــه ، ألنـه ينكــر تــواتر هـذا احلــديث يف حــني أنـه يــذعن بكثــرة 

ّفــأي . طرقــه ، وأنــه رواه ســتة عــشر شــخص مــن الــصحابة وأن أكثــر طرقــه صــحاح أو حــسان
 مــع أــم يعتقــدون حبــصول التــواتر باألقــل مــن هــذا ؟!كــالم يف ثبــوت تــواتر حــديث هــذا شــأنه

  .)الصواعق ( ويرون حتققه ملا رواه مثانية من الصحابة كما يف العدد ، 
ثالثـون مـن الـصحابة ،  ـ 6 ـ بل ذكر هذا الشيخ أن يف رواية ألمحد أنـه مسعـه مـن النـيب

  .7وشهدوا به ألمري املؤمنني 
ّوهذا بنـاء علـى مـا ذكـره هـذا الرجـل ، وإال فقـد علمـت أن رواتـه مـن الـصحابة يزيـدون 

  . ..على املائة
وقد نص أبو حممد علي بـن أمحـد بـن حـزم علـى تـواتر حـديث رواه أربعـة مـن الـصحابة 

يف مسألة عدم جواز بيع املاء بعد أن نقل رواية املنع عن أربعـة مـن ) احمللى ( ، حيث قال يف 
» ، فهو نقل تواتر ال حتل خمالفتـه  ـ رضي اهللا عنهم ـ فهؤالء أربعة من الصحابة« : الصحابة 
جيب أن يكون ما رواه األربعة متـواترا وال يكـون مـا رواه الـستة عـشر أو الثالثـون أو ، فمن الع

ّاألكثر مبتواتر ، وهل هذا إال حتكم قبيح وتعصب فضيح    !؟ّ
ّهــذا باالضــافة إىل مــا تقــدم مــن تــصريح األئمــة احملققــني مــن أهــل الــسنة ومــنهم الــذهيب 

  . .. هذه العبارة ، بتواتر حديث الغديرالذي استند اليه ابن حجر ، كما ذكره عبد احلق يف
ومــن العجائــب أيــضا نفيــه تــواتر حــديث الغــدير متــسكا بوجــود االخــتالف فيــه ، وهــذا 
واضح البطالن جـدا ، العرتافـه هـو يف هـذا الكـالم بـبطالن هـذا اخلـالف ، وإذا كـان اخلـالف 

  .يف احلديث مردودا كان التمسك ذا اخلالف مردودا كذلك
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 هذا الكالم خمتل األركان ضـعيف البنيـان واضـح الـبطالن ، فهـو مـن جهـة ّواحلاصل إن
يتمـسك بقـدح القــادحني يف هـذا احلـديث للقــدح يف تـواتره ، ومـن جهــة أخـرى يـنص علــى أن 
اخلــــالف يف هــــذا احلــــديث مــــردود ، ومــــن جهــــة ثالثــــة يعــــود ليمــــدح القــــادحني فيــــه ويــــصفهم 

  . يف احلديث ويسقطه بذلك عن االعتبارباالمامة يف هذا الشأن ليشيد بالتايل بقدحهم
قادحـة  ـ اليت يأباها أتباع القادحني ومقلـديهم ـ وإذا كانت هذه التناقضات والتعصبات

 ـ 6 ـ يف األحاديـث املتـواترة ، كـان مكـابرة املخـالفني لإلسـالم وقـدحهم يف تـواتر معـاجز النـيب
ألن هــــذه املكـــــابرات وتلـــــك وذلـــــك . جــــديرة باإلذعـــــان ومــــؤثرة يف الطعـــــن يف الـــــدين احلنيــــف

  .التعصبات من باب واحد
والفـــرق بـــأن القـــادحني هنـــا أئمـــة عـــدول خبالفهـــم هنـــاك فـــإم ملحـــدون ال يـــسمن وال 

فمــع التــسليم : ّفألــم لــدى الــشيعة يف مرتبــة واحــدة ، وأمــا ثانيــا : أمــا أوال . يغــين مــن جــوع
علــى أن املــالك يف التـــواتر . ســواءّبــالفرق فــإن كــالم الطـــرفني يف البــابني يف الــبطالن علــى حـــد 

حـصول شــروطه ، فمـىت حتققــت يف مـورد حكــم بتـواتره ، ولــيس مـن شــروطه عـدم وجــود قــادح 
فيـــه أبــــدا ، بــــل إذا تــــوفرت شـــروط التــــواتر ، كــــان قــــدح القـــادحني موجبــــا للطعــــن فــــيهم ال يف 

م مــثال كــان ّاحلـديث وإن كــانوا مــن كبــار األئمـة ، فلــو قــدح أبــو حــامت وأمثالـه يف وجــوب الــصو
  .ذلك موجبا للقدح يف أنفسهم ال يف وجوب الصوم كما ال خيفى

ّمث إن نــسبة القـــدح يف حـــديث الغـــدير إىل أيب داود أكذوبــة أخـــرى ، ملـــا عرفـــت ســـابقا 
ومـن التعـصب الفـاحش . ّـفهـذه النـسبة باطلـة ال أصـل هلـا البتة. من أنـه قـد روى هـذا احلـديث

 ّويتهم ذا األمر الفظيـع ، مث يتمـسك ـذا القـدح املزعـومأن ينسب إىل أيب داود هذا البهتان 
ّيف نفـي تـواتر احلـديث خالفـا للمحققـني مـن األئمـة ، وبـالرغم  ـ مـع االعـرتاف بكونـه مـردوداــ 

  !!من اإلذعان بكثرة طرقه
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  النقض بموقف ابن مسعود من الفاتحة والمعوذتين 
ر حـديث الغـدير ، منقـوض بإنكـار مث إن التمسك بقدح أيب حامت ومجاعته إلنكار تـوات

ّابـــن مـــسعود كـــون الفاحتـــة واملعـــوذتني مـــن القـــرآن ، وإســـقاطه إيامهـــا مـــن مـــصحفه ، مـــع قيـــام  ّ
ّاإلمجـــاع مـــن املـــسلمني علـــى تواترمهـــا وأمـــا مـــن القـــرآن ، وإن مـــن جحـــد ذلـــك كـــافر ، قـــال  ّ

ذتني والفاحتــة مــن أمجــع املــسلمون علــى أن املعــو: ّقــال النــووي يف شــرح املهــذب « : الــسيوطي 
  .»القرآن ، وأن من جحد منها شيئا كفر 

ّوأمــا موقــف ابــن مــسعود مــن هــذه الــسور ، فهــو ممــا اشــتهر اشــتهار الــشمس يف رابعــة 
ّوأسقط ابن مسعود من مصحفه أم القرآن واملعوذتني « : قال الراغب . النهار ّ «)1(.  

زي يف كتــاب الــصالة ، أخــرج عبــد بــن محيــد وحممــد بــن نــصر املــرو« : وقــال الــسيوطي 
ّوابــــن األنبــــاري يف املــــصاحف ، عــــن حممــــد بــــن ســــريين أن أيب بــــن كعــــب كــــان يكتــــب فاحتــــة 
ّالكتــاب واملعــوذتني ، وأللهــم إيــاك نعبــد ، وأللهــم إنــا نــستعينك ، ومل يكتــب ابــن مــسعود شــيئا 

ّمن هذا ، وكتب عثمان بن عفان فاحتة الكتاب واملعوذتني  ّ «)2(.  
كـــان عبــــد اهللا ال : أخـــرج عبــــد بـــن محيـــد ، عـــن إبــــراهيم ، قـــال « : ّوقـــال الـــسيوطي 

  .)3(» ّلو كتبتها ، لكتبت يف أول كل شيء : يكتب فاحتة الكتاب يف املصحف ، وقال 
أخــرج أمحــد والبــزار والطــرباين وابــن مردويــه مــن طــرق صــحيحة عــن ابــن « : وقــال أيــضا 

ّمــسعود أنــه كــان حيــك املعــوذتني ، وكــان ابــن مــسعود ال مل يتــابع ابــن  :قــال البــزار .  يقــرأ مــاّ
ّصلى اهللا عليه وسلم  ـ ّمسعود أحد من الصحابة ، وقد صح عن النيب   ـّ

__________________  
  .189 / 2احملاضرات ) 1(
  .2 / 1الدر املنثور ) 2(
  .2 / 1نفس املصدر ) 3(
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  .)1(» قراءما يف الصالة وأثبتهما يف املصحف 
ّوالبخاري والنسائي وابن الضريس وابن األنباري وابن حبان وابن أخرج أمحد « : قال و

يــا أبــا : ّأتيــت املدينــة ، فلقيــت أيب بــن كعــب ، فقلــت لــه  :ّمردويــه عــن زر بــن حبــيش ، قــال 
أمـــا والـــذي بعـــث : ّاملنـــذر ، إين رأيـــت ابـــن مـــسعود ال يكتـــب املعـــوذتني يف مـــصحفه ، فقـــال 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ حممدا باحلق ، لقد سألت رسول اهللا عنهما ، وما سـألين عنهمـا أحـد  ـ ّ
 ـ فقولـوا فـنحن نقـول كمـا قـال رسـول اهللا: فقلـت : قـل : قيـل يل : منـذ سـألت غـريك ، قـال 

ّصلى اهللا عليه وسلم  ّ «)2(.  
ّكتــب أيب بـن كعــب يف : أخــرج أبـو عبيــدة عـن ابـن ســريين ، قـال « : وقـال الـسيوطي 

ّذتني ، وأللهــم إنــا نــستعينك ، واللهــم إيــاك نعبــد ، وتــركهن ابــن ّمــصحفه فاحتــة الكتــاب واملعــو ّ ّّ
ّمسعود ، وكتب عثمان منهن فاحتة الكتاب واملعوذتني  ّ «)3(.  

اخلامـــسة ] أمـــا [ و « : وقـــال حمـــب الـــدين الطـــربي الـــشافعي يف ذكـــر مطـــاعن عثمـــان 
 أكــرب عــشرة وهــي إحــراق مــصحف ابــن مــسعود ، فلــيس ذلــك ممــا يعتــذر عنــه ، بــل هــو مــن

ّاملصاحل ، فانه لو بقي يف أيدي الناس لكان أدى ذلك إىل الفتنة الكبرية يف الـدين ، لكثـرة مـا 
ّفيه من الشذوذ املنكرة عنـد أهـل العلـم بـالقرآن ، وحلذفـه املعـوذتني ، مـن مـصحفه مـع الـشهرة 

قـرآن خـشيت الفتنـة يف ال: عند الـصحابة إمـا مـن القـرآن ، وقـال عثمـان ملـا عوتـب يف ذلـك 
 «)4(.  

أمــا إحـراق مـصحف ابـن مـسعود ، فلـيس ذلــك « : ّوقـال حـسني الـديار بكـري املـؤرخ 
مما يعتذر عنه ، بل هو مـن أكـرب املـصاحل ، فإنـه لـو بقـي يف أيـدي النـاس ألدى ذلـك إىل فتنـة 
ّكبرية يف الدين ، لكثرة ما فيـه مـن الـشذوذ املنكـر عنـد أهـل العلـم بـالقرآن ، وحلذفـه املعـوذتني 

  ن مصحفه مع الشهرة عند الصحابة أما منم
__________________  

  .416 / 6الدر املنثور ) 1(
  .416 / 6نفس املصدر ) 2(
  .67 / 1اإلتقان يف علوم القرآن ) 3(
  . ، مع اختالف198 / 2الرياض النضرة ) 4(
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  .)1(» القرآن 
ــــوي حمــــسن الكــــشمريي   أي عــــن وأســــقط ، أي ابــــن مــــسعود ، عنــــه ،« : وقــــال املول

  .)2(» ّاملصحف ، املعوذتني وبالغ يف أما ليست من القرآن مع أن الفاحتة أمه 
كـــان عبــــد اهللا حيــــك « : وروى أمحـــد بــــن حنبــــل ، عـــن عبــــد الــــرمحن بـــن يزيــــد ، قــــال 

  .)3(» إما ليستا من كتاب اهللا تبارك وتعاىل : ّاملعوذتني من مصاحفه ويقول 
ّإن أخـاك حيكهمـا مـن املـصحف : ّقلـت أليب « : ة ّوأخرج رواية زر بن حبيش املتقدمـ ّ

نعــم ، وليــسا يف مــصحف ابــن مــسعود ، كــان :  قــال ؟ابــن مــسعود: قيــل لــسفيان . فلــم ينكــر
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ يــرى رســول اهللا [ ّيعــوذ مــا احلــسن واحلــسني ومل يــسمعه يقــرأ مــا  ـ ّ

ّر على ظنهّيف شيء من صالته ، فظن أما عوذتان وأص] يقرأمها  ّ..  . «)4(.  
  : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا علي بن عبد اهللا ، قال « : قال البخاري و

يا أبـا املنـذر : ّسألت أيب بن كعب ، قلت  :حدثنا عبدة بن أيب لبابة ، عن زر ، قال 
ّصلى اهللا عليه وسـلم ـ سألت رسول اهللا: ، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا ، فقال أيب  ّ 

ّصلى اهللا عليه وسلم  ـ فنحن نقول كما قال رسول اهللا: قل ، فقلت : فقال يل  ـ ّ «)5(.  
  :وقال ابن حجر العسقالين بشرح هذا احلديث 

يقــول كــذا وكــذا ، هكــذا وقــع هــذا اللفــظ مبهمــا ، وكــأن بعــض الــرواة أمــه : قولــه « 
ريــق عبــد اجلبــار بــن ّاســتعظاما لــه ، وأظــن ذلــك مــن ســفيان ، فــإن االمســاعيلي أخرجــه مــن ط

  العالء عن سفيان كذلك على اإلام ، وكنت أظن أوال أن الذي
__________________  

  .273 / 2اخلميس ) 1(
  .خمطوط ـ جناة املؤمنني) 2(
  .130 ـ 129 / 5املسند ) 3(
  .130 / 5مسند أمحد ) 4(
  .604 ـ 603 / 8صحيح البخاري بشرح ابن حجر ) 5(
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ّإن : ّقلت أليب  :ين رأيت التصريح به يف رواية أمحد عن سفيان ، ولفظه ّأمه البخاري ، ألن
وكـذا أخرجـه احلميـدي ، عـن سـفيان ، ومـن طريقـه . مـن املـصحف] حيكهـا [ أخاك حيكهما 

ّأبو نعيم يف املستخرج ، وكان سفيان تارة يصرح بذلك وتارة يبهمـه ، وقـد أخرجـه أمحـد أيـضا 
ّـوابن حبان من روايـة محاد بـن  ابـن مـسعود كـان ال ] عبـد اهللا [ ان : سـلمة عـن عاصـم بلفـظ ّ

ّاملعوذتني يف مصحفه ، وأخرج أمحد عن أيب بكر بـن عيـاش ، عـن عاصـم ، ] يكتب [ يثبت  ّ
  .ان عبد اهللا يقول يف املعوذتني ، وهذا أيضا فيه إام: بلفظ 

ه مـــن طريــــق وقـــد أخرجـــه عبـــد اهللا بـــن أمحـــد يف زيـــادات املـــسند والطـــرباين وابـــن مردويـــ
كــان ابــن : النخعــي ، قــال ] زيــد [ األعمــش ، عــن أيب إســحاق ، عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد 

و : إمـا ليـستا مـن كتـاب اهللا ، قـال األعمـش : ّمسعود حيك املعوذتني من مـصاحفه ويقـول 
ّحــدثنا عاصــم عــن زر عــن أيب بــن كعــب ، فــذكر حنــو حــديث قتيبــة الــذي يف البــاب ] قــد [ 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ إمنـا أمـر النـيب :يقـول ] و [ أخرجه البزاز ويف آخره قد املاضي ، و أن  ـ ّ
  .ّنتعوذ ما

 ـ مل يتابع ابن مسعود علـى ذلـك أحـد مـن الـصحابة ، وقـد صـح عـن النـيب: قال البزار 
ّصلى اهللا عليه وسلم هـو يف صـحيح مـسلم عـن عقبـة بـن عـامر : قلت . أنه قرأها يف الصالة ـ ّ

ّيه ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر ، فـإن اسـتطعت أن ال تفوتـك قراءمـا ، وزاد ف
  .فافعل] يف صالة [ 

ّصـلى  ـ  ، عن رجل من الصحابة أن النـيبأخرج أمحد من طريق أيب العالء بن الشخريو
. وإســناده صــحيح .ّإذا أنــت صــليت فــاقرأ مــا: ّأقــرأه املعــوذتني وقــال لــه  ـ ّاهللا عليــه وســلم

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ ّإن النــيب: سعيد بــن منــصور مــن حــديث معــاذ بــن جبــل ولــ ّصــلى  ـ ّ
  .الصبح فقرأ فيها باملعوذتني

ّوقــد تــأول القاضــي أبــو بكــر البــاقالين يف كتــاب االنتــصار ، وتبعــه عيــاض وغــريه ، مــا 
مـا يف مل ينكر ابن مسعود كوما من القـرآن ، وإمنـا أنكـر إثبا: حكى عن ابن مسعود فقال 

ّاملصحف ، فإنه كان يرى أن ال يكتب يف املصحف شيئا إال أن ّ  
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ّصلى اهللا عليه وسلم ـ كان النيب فهذا : ّاذن يف كتابته فيه وكأنه مل يبلغه االذن يف ذلك قال  ـ ّ
] الـــصحيحة [ ّتأويـــل منـــه ولـــيس جحـــدا لكومـــا قرآنـــا ، وهـــو تأويـــل حـــسن ، إال أن الروايـــة 

مـا ليـستا مـن كتـاب اهللا ، نعـم : ويقـول : ا تـدفع ذلـك حيـث جـاء فيهـا الصرحية اليت ذكرّإ
  .ميكن محل لفظ كتاب اهللا على املصحف فيتمشى التأويل املذكور

ّمل يكن اختالف ابن مسعود مع غريه يف قرآنيتهما ، وإمنا كان يف : وقال غري القاضي 
ومـن تأمـل . ّ أم ما بينـه القاضـيوغاية ما يف هذا أنه. انتهى] صفتهما [ صفة من صفاما 

  .سياق الطرق اليت أوردا للحديث استبعد هذا اجلمع
أمجـــع املـــسلمون علـــى أن املعـــوذتني والفاحتـــة مـــن : ّوأمـــا قـــول النـــووي يف شـــرح املهـــذب 

ّالقــرآن ، وإن مــن جحــد شــيئا منهــا كفــر ، ومــا نقــل عــن ابــن مــسعود باطــل لــيس بــصحيح ، 
مــا نقــل عــن ابــن : ّ أبــو حممــد بــن حــزم ، قــال يف أوائــل احمللــى ففيــه نظــر ، وقــد ســبقه لــذلك

ة املعـــوذتني ، فهـــو كـــذب باطـــل ، وكـــذا قـــال الفخـــر الـــرازي يف أوائـــل  ّمـــسعود مـــن انكـــار قرآني ّـــ
ّاألغلــــب علــــى الظــــن أن هــــذا النقــــل عــــن ابــــن مــــسعود كــــذب باطــــل ، والطعــــن يف : تفــــسريه 

ة صـحيحة والتأويـل حمتمـل ، واإلمجـاع الـذي الروايات الصحيحة بغري سند ال يقبل ، بل الروايـ
  .نقله إن أراد مشوله لكل عصر فهو خمدوش ، وإن أراد استقراره فهو مقبول

ا قــاتلهم أبــو بكــر علــى منــع : وقــد قــال ابــن الــصباغ يف الكــالم علــى مــانعي الزكــاة  ــوإمن ّ
وحنـن : قر ، قـال الزكاة ، ومل يقل أـم كفـروا بـذلك ، وإمنـا مل يكفـر ألن اإلمجـاع مل يكـن اسـت

ر مــن جحــدها ، قــال  ّوكــذلك مــا نقــل عــن ابــن مــسعود يف املعــوذتني يعــين انــه مل : ّــاآلن نكف
  .يثبت عنده القطع بذلك ، مث حصل االتفاق بعد ذلك

إن قلنـا أن كومـا مـن القـرآن كـان : وقد استـشكل هـذا املوضـع الفخـر الـرازي ، فقـال 
 أنكرمهـا ، وإن قلنـا أنـه مل يكـن متـواترا لـزم أن بعـض متواترا يف عصر ابن مسعود لزم تكفري من

وهــذه عقــدة صــعبة ، وأجيــب باحتمــال أنــه كــان متــواترا يف عــصر ابــن : قــال . القــرآن مل يتــواتر
  مسعود ، ولكن مل يتواتر عند ابن مسعود ، فاحنلت العقدة
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  .)1(» بعون اهللا تعاىل 
« : لبـــسملة مـــن كـــل ســـورة وقـــال الـــسيوطي بعـــد أن ذكـــر أحاديـــث يف مـــسألة جزئيـــة ا

فهذه األحاديث تعطي التواتر املعنوي بكوا قرآنـا منـزال يف أوائـل الـسور ، ومـن املـشكل علـى 
نقـل يف بعـض الكتـب القدميـة أن ابـن مـسعود : هذا األصل ما ذكره االمام فخر الـدين ، قـال 

بة ، ألنـا إن قلنـا أن ّكان ينكر كون سورة الفاحتة واملعـوذتني مـن القـرآن ، وهـو يف غايـة الـصعو
النقل املتواتر كان حاصال يف عـصر الـصحابة بكـون ذلـك مـن القـرآن ، فإنكـاره يوجـب الكفـر 

: قــال . ، وإن قلنــا مل يكــن حاصــال يف ذلــك الزمــان ، فيلــزم أن القــرآن لــيس مبتــواتر يف األصــل
ص عـن واألغلب على الظن أن نقل هذا املذهب عن ابن مسعود نقل باطل وبـه حيـصل اخلـال

ّـهذه العقدة ، وكذا قال القاضي أبو بكر مل يصح عنه أا ليست بقـرآن وال حفـظ عنـه ، إمنا 
ّحكها وأسقطها من مصحفه إنكارا لكتابتها ال جحدا لكوا قرآنا ، ألنه كانت السنة عنـده  ّ ّ

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّأن ال يكتب يف املصحف إال ما أمره النـيب ده كتـب بإثباتـه فيـه ومل جيـ ـ ّ
  .ذلك وال مسعه أمر به

أمجـع املـسلمون علـى أن املعـوذتني والفاحتـة مـن القـرآن : ّوقـال النـووي يف شـرح املهـذب 
  .، وأن من جحد منها شيئا كفر ، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح

هــذا كــذب علــى ابــن مــسعود ، موضــوع ، وإمنــا صــح عنــه : وقــال ابــن حــزم يف احمللــى 
ّن زر عنه ، وفيه املعوذتان والفاحتةقراءة عاصم ع ّ.  

قــد صــح عــن ابــن مــسعود إنكــار ذلــك ، فــأخرج : وقــال ابــن حجــر يف شــرح البخــاري 
أمحد وابـن حبـان عنـه أنـه كـان ال يكتـب املعـوذتني يف مـصحفه ، وأخـرج عبـد اهللا بـن أمحـد يف 

د الـرمحن بـن زيادات املسند والطرباين وابن مردويه من طريـق األعمـش عـن أيب إسـحاق عـن عبـ
  كان عبد اهللا بن مسعود حيك: يزيد النخعي ، قال 

__________________  
  .604 ـ 603 / 8فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ) 1(
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إمـا ليـستا مـن كتـاب اهللا ، وأخـرج الطـرباين والبـزار مـن وجـه : ّاملعوذتني من مـصاحفه ويقـول 
ّآخـر عنـه أنـه كـان حيـك املعـوذتني مـن املـصحف  ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ويقـول إمنـا أمـر النـيبّ  ـ ّ

مل يتــابع ابــن : أن نتعــوذ مــا ، وكــان عبــد اهللا ال يقــرأ مــا أســانيدها صــحيحة ، قــال البــزار 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ مسعود على ذلك أحد من الصحابة وقد صح أنه   .قرأمها يف الصالة ـ ّ

الطعـن يف الروايـات الـصحيحة بغـري فقـول مـن قـال إنـه كـذب مـردود و: قـال ابـن حجـر 
ّوقــد أولــه القاضــي وغــريه علــى : مــستند ال يقبــل ، بــل الروايــة صــحيحة والتأويــل حمتمــل ، قــال 

ّوهــو تأويــل حــسن إال أن الروايــة الــصرحية الــيت ذكرــا تــدفع : إنكــار الكتابــة كمــا ســبق ، قــال 
وميكـن محـل لفـظ كتـاب : قـال . إمـا ليـستا مـن كتـاب اهللا: ويقـول : ذلـك حيـث جـاء فيهـا 

ـــتم التأويـــل املـــذكور ، قـــال  لكـــن مـــن تأمـــل ســـياق الطـــرق املـــذكورة : اهللا علـــى املـــصحف ، في
وقــد أجــاب ابــن الــصباغ بأنــه مل يــستقر عنــده القطــع بــذلك ، مث  :اســتبعد هــذا اجلمــع ، قــال 

عنــده ، حـصل االتفــاق بعــد ذلـك ، وحاصــله أمــا كانتـا متــواترتني يف عــصره ، لكـن مل يتــواترا 
  . ..انتهى

أن  ـ رضـــي اهللا تعـــاىل عنـــه ـ ظـــن ابـــن مـــسعود: وقـــال ابـــن قتيبـــة يف مـــشكل القـــرآن 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّاملعوذتني ليستا من القرآن ، ألنه رأى النيب ّيعوذ ما احلسن واحلـسني  ـ ّ

أمـــا و: قـــال . فأقـــام علـــى ظنـــه ، وال نقـــول أنـــه أصـــاب يف ذلـــك وأخطـــأ املهـــاجرون واألنـــصار
إسقاطه الفاحتة من مصحفه فليس لظنه أا ليست من القـرآن ، معـاذ اهللا ، ولكنـه ذهـب إىل 
ّأن القــرآن إمنــا كتــب ومجــع بــني اللــوحني خمافــة الــشك والنــسيان والزيــادة والنقــصان ، ورأى أن 

  .ّذلك مأمون يف سورة احلمد لقصرها ووجوب تعلمها على كل أحد
فه أخرجــه أبــو عبيــد بــسند صــحيح كمــا تقــدم يف وإســقاطه الفاحتــة مــن مــصح: قلــت 

  .)1(» أوائل النوع التاسع عشر 
__________________  

  .82 ـ 81 / 1اإلتقان يف علوم القرآن ) 1(
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  : أقول
ّفإذا مل يكن إنكار ابن مسعود املعوذتني قادحـا يف تواترمهـا وقرآنيتهمـا ، فـإن قـدح مثـل  ّ ّ

يكـــون قادحـــا يف تـــواتره قطعـــا ، كيـــف واحلـــال أن أبـــا أيب حـــامت وغـــريه يف حـــديث الغـــدير ، ال 
ّ بـل إن غبـار أنـف !!حامت وأمثاله ال يبلغون يف الشرف والكرامـة مرتبـة تـراب أقـدام ابـن مـسعود

أفضل من أيب حامت وأمثاله ، حـسب مـا نقلـه ابـن حجـر  ـ 6 ـ فرس ابن مسعود مع رسول اهللا
  .املكي يف تفضيل معاوية على عمر بن عبد العزيز

  النقض بموقف بعضهم من حديث انشقاق القمر
ّفــإن كــان إنكــار أيب حــامت ومــن حــذا حــذوه حــديث الغــدير يــضر يف تــواتره ، : وأيــضا  ّ

كـــان إنكـــار بعـــضهم حـــديث انـــشقاق القمـــر موجبـــا للقـــدح يف تـــواتر هـــذه املعجـــزة العظيمـــة 
» احلليمـي « ّللـرازي أن  ) ايـة العقـول(  فقد جـاء يف 6 ـ لرسول اهللا ـ والكرامة الباهرة الثابتة

ّمـــن أكـــابر علمـــاء أهـــل الـــسنة ومـــن فطاحـــل »  احلليمـــي «و . قـــد منـــع وقـــوع انـــشقاق القمـــر
ّأئمتهم ، كما ال خيفى على من راجع ترامجه يف معاجم الرتاجم املعتربة 

)1(.  
  :لكن حديث انشقاق القمر متواتر قطعا 

يعـــين  ـ قـــد روي هـــذا احلـــديث: ّوقـــال ابـــن عبـــد الـــرب « : قـــال الـــشهاب القـــسطالين 
عـــن مجاعـــة كثـــرية مـــن الـــصحابة ، وروى ذلـــك عـــنهم أمثـــاهلم مـــن  ـ حـــديث انـــشقاق القمـــر

ّالتابعني ، مث نقله اجلم الغفري إىل أن انتهى إلينا وتأيد باآلية الكرمية   .انتهى .ّ
__________________  

 / 1 طبقــات األســنوي 403حــوادث ســنة ـــ   ، مــرآة اجلنــان137 / 2األنــساب احلليمــي ، وفيــات األعيــان ) 1(
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ّالـــصحيح عنــــدي أن : ّوقـــال العالمـــة ابــــن الـــسبكي يف شــــرحه ملختـــصر ابـــن احلاجــــب 
انشقاق القمر متواتر منصوص عليه يف القرآن ، مروي يف الصحيحني وغريمها ، مـن طـرق مـن 

ولــه : قــال ّمث . حــديث شــعبة ، عــن ســليمان عــن إبــراهيم ، عــن أيب معمــر ، عــن أبــن مــسعود
  .)1(» ّطرق أخر شىت حبيث ال ميرتى يف تواتره انتهى 

ّفقــد وصــف مجاعــة مــن املتقــدمني .  ..«: وقــال الــسيوطي يف كــالم لــه يف معــىن التــواتر 
حـديث نـزل القــرآن علـى ســبعة أحـرف ، وحــديث : ّواملتـأخرين أحاديـث كثــرية بـالتواتر ، منهــا 

  .)2(» .  ..الفنت يف آخر الزماناحلوض ، وانشقاق القمر ، وأحاديث اهلرج و
ومنعــه وقــوع انــشقاق القمــر يف تــواتر هــذا احلــديث ، » احلليمــي « ّفــإذا مل يــؤثر إنكــار 

  .ّمؤثر يف تواتره كذلك ّكان إنكار بعض املتعصبني حديث الغدير غري
ّومن الغرائب إنكار الشاه ويل اهللا الدهلوي هذا احلديث كـذلك ، وقـد قـال مـا نـصه  ّ :

ا«  ــأم ّ شــق القمــر ، فعنــدنا لــيس مــن املعجـــزات ، إمنــا هــو مــن آيــات القيامــة ، كمــا قـــال اهللا ّ ّ
ُ اقـتـربت الساعة وانشق اْلقمر (: تعاىل  ََ ََ  َ ْ ُ َ  ِ َ َ  ، ولكنه أخرب عنه قبل وجوده ، فكان معجزة من )ْ

  .)3(» هذا السبيل 

  عود إلى النظر في كالم عبد الحق الدهلوي 
ّد احلــق بــرتك البخــاري ومــسلم والواقــدي روايــة حــديث الغــدير ، ّوأمــا اســتناد الــشيخ عبــ

ّفقد تقدم اجلواب عنه بالتفصيل يف الرد على كالم الفخر الرازي ّ.  
ّعلــى أن تــرك هــؤالء روايتــه ، غــري قــادح يف صــحة احلــديث ، كمــا اعــرتف هــو بــذلك ، 

  ؟وإذ ليس قادحا يف صحته ، فكيف يكون قادحا يف تواتره
   دعوى عدم تواتر حديث الغدير ، باالستناد اىل هذهّوباجلملة ، فإن

__________________  
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ولـــنعم مـــا قـــال ابـــن حجـــر العـــسقالين يف شـــرح . اهلفـــوات واألباطيـــل ، مـــن أعجـــب العجائـــب
ّفأمـــا مـــن ســـأل عـــن الـــسبب يف كـــون أهـــل التنجـــيم مل يـــذكروه ، « : يث انـــشقاق القمـــر حـــد

ّأنه مل ينقل عن أحد منهم أنه نفاه وهذا كاف ، فإن احلجة فيمن أثبت ال فـيمن مل : فجوابه  ّ
ّيوجد منه صريح النفي ، حـىت أن مـن وجـد منـه صـريح النفـي يقـدم عليـه مـن وجـد منـه صـريح  ّ

  .)1(» اإلثبات 

  د البرزنجي محم
ّوممن وقع يف هذه الورطة ، حممد بن عبد الرسول الربزجني ، فإنه مع دعـوى أنـسابه إىل 
ّالدوحة العلوية ، وبالرغم من تصرحيه بصحة حديث الغـدير سـلك سـبيل مـشاخيه املتعـصبني ،  ّ
ّفتطــرق إىل اخلــالف يف صــحته وأثــىن علــى مــن نــسب إلــيهم القــدح فيــه ، وعــد فــيهم أبــا داود  ّ ّ

  :فقال  ـ كذبا وتانا ـ لسجستاينا
ّواخلــــالف يف صــــحته ينفــــي تــــواتره ، بــــل خيرجــــه عــــن كونــــه صــــحيحا متفقــــا عليــــه ، « 

ّوالطــاعنون مجــع مــن أئمــة احلــديث أجــالء ، كــأيب داود السجــستاين وأيب حــامت وغريمهــا ّ..  . «
)2(.  

  حسام الدين السهارنبوري 
  :ارنبوري وقال حسام الدين ابن الشيخ حممد بايزيد السه

ت هــــذا احلــــديث بــــالقبول ، ألن مجاعــــة مــــن األئمــــة العــــدول  ّــــوال نــــسلم أن األمــــة تلق ّ ّ
ّوثقات احملدثني املرجوع إليهم يف هـذا الـشأن كـأيب داود السجـستاين وأيب حـامت الـرازي وغريمهـا 

ّ، طعنوا فيه ، وتكلموا يف صحته ، على ما صرح بذلك الشيخ ابن حجر ّ يف الـصواعق  ـ ; ـ ّ
ّيف شــرح التجريــد ، وإن مجاعــة مــن أهــل احلــق واإليقــان وأكــابر  ـ ; ـ ّوعلــي القوشــجي، 

  احملدثني كاإلمام البخاري
__________________  
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ومــسلم والواقــدي وغــريهم مل يــرووه ، كمــا ذكــر الــشيخ عبــد احلــق ، وهــؤالء مــن أعــاظم علمــاء 
وقد طـافوا  ـ ّعليه الصالة والتحية ـ ّة واجلماعة وأكابر أصحاب احلديث وأخبار خري الربيةّالسن

البالد وساروا يف األمصار يف طلـب األحاديـث واآلثـار ، وبلغـوا يف هـذا العلـم الـشريف أقـصى 
  .الغاية وارتقوا فيه على أعلى الدرجات

  وتركــه ثقـام بــالقبول باطلــةّفـدعوى تلقــي مجيـع األمــة حــديثا طعـن فيــه رؤسـاء احملــدثني
  .)1(» ّوإثبات تواتره مع طعن أئمة احملدثني وعدوهلم فيه مشكل جدا . ..

لقــد تبــع هــذا الرجــل ابــن حجــر املكــي وعبــد احلــق الــدهلوي وأخــذ عنهمــا هــذه : أقــول 
ّاخلرافات ، لكن ال خيفى من كالمه أنه أكثـر منهمـا تعـصبا وأشـد احنرافـا عـن احلـق ، ألن ابـن 

ر وعبـد احلـق قـد شـهدا قبـل القـدح يف حـديث الغـدير بـصحته وكثـرة طرقـه ، وأنـه قــد رواه حجـ
ســتة عــشر مــن الــصحابة وشــهد بــه ثالثــون مــنهم علــى مــا أخرجــه أمحــد ، وأن كثــريا مــن طرقــه 

  .صحيح أو حسن ، وقد أضاف عبد احلق أن القدح فيه مردود غري مسموع
حلقــة ، واقتــصر علــى أخــذ اخلرافــات لكــن صــاحب املــرافض مل يتعــرض هلــذه الكلمــات ا

وآيــــات التعــــصب والعنــــاد منهمــــا ، فــــذكر كلمامــــا الباطلــــة ونــــسج علــــى منواهلمــــا يف تلــــك 
  . ..الدعاوي الكاذبة

وعلى كل حال ، فال خيفى بطالن هذه املناقشات وسقوطها عن درجة االعتبـار ، وال 
ّحــديث الغــدير ، فإــا دعــوى ّــســيما دعــوى قــدح مجاعــة مــن األئمة العــدول املرجــوع إلــيهم يف 

وقـد  ـ تبعـا لغـريه ـ كاذبـة باطلـة ، كمـا ذكرنـا مـرارا ، ويـشهد بـذلك نـسبة القـدح إىل أيب داود
  .علمت أن أبا داود من رواة هذا احلديث الشريف

ومــن اجلــدير بالــذكر أن صــاحب املــرافض قــد نقــل حــديث الغــدير عــن أمحــد ابــن حنبــل 
  .ن ذي قبلم ـ 7 ـ يف فضائل أمري املؤمنني

__________________  
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  ابن تيمية
يف ] هــــو [ ، فلــــيس مــــن كنــــت مــــواله فعلــــي مــــواله  :قولــــه  أمــــا« : وقــــال ابــــن تيميــــة 

ونقــل عـن البخــاري وابــراهيم . الـصحاح ، لكــن هـو ممــا رواه العلمـاء ، وتنــازع النــاس يف صـحته
ّ أـم طعنـوا فيـه وضـعفوه ، ونقـل عـن أمحـد بـن حنبـل احلريب وطائفة من أهل العلم باحلديث ،

ّأنه حسنه كما حسنه الرتمذي   .)1(» وقد صنف أبو العباس ابن عقدة مصنفا يف مجع طرقه . ّ

  : أقول
السيف ( فيكفي يف رده كالم القاضي سناء اهللا يف » فليس يف الصحاح « : أما قوله 

ديث يف الــصحاح الــسنن واملــسانيد ، وقــد حيــث صــرح فيــه بروايــة اجلمهــور هــذا احلــ) املــسلول 
  .سبق نص كالمه فيما مضى

صـحيح الرتمـذي وصـحيح ابـن ماجـة وصـحيح ابـن : وأيضا يتضح بطالنه مـن مراجعـه 
 ّوهي كلها من الكتب الـصحاح لـدى أهـل الـسنة ـ حبان واملستدرك واملختارة للضياء املقدسي

  .فإا قد أخرجت حديث الغديرـ 
بكـون هــذا احلـديث خمرجــا يف الـصحاح كمــا  ـ مــع تعـصبه ـ زـانولقـد اعـرتف ابــن رو

  .سيجيء ان شاء اهللا
لقد كان أهـل احلـق يف حـرية وعجـب مـن : طعن فيه ، فنقول » البخاري « أن : ّوأما 

تــرك البخــاري حــديث الغــدير ، مــع تــوفر شــروط التــواتر فيــه بأضــعاف مــضاعفة ، فهــو مؤاخــذ 
ّ جاء ابن تيمية فادعى طعـن البخـاري فيـه ، وهـذا أعجـب على تركه رواية هذا احلديث ، حىت ّ

  ؟ّ وهل من اجلائز االعتماد على هكذا أناس يف نقل السنة النبوية!من ذلك بكثري
__________________  
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ولقــد وقفــت علــى طــرف مــن قــوادح البخــاري وكتابــه فيمــا ســبق نقــال عــن أكــابر القــوم 
ّوإن مـن أفحـش قوادحـه وأقـبح . ر منها فيمـا سـيأيت إن شـاء اهللا تعـاىلوستقف على طرف آخ

تبعـا ليحـىي القطـان جعلـه اهللا قاطنـا  ـ 7 ـ مـساويه اسـرتابته يف بعـض أحاديـث االمـام الـصادق
  :يف دركات النريان ، على ما ذكر ابن تيمية حيث قال 

 مـن قواعـد الفقـه ، ّوباجلملة ، فهؤالء األئمة األربعة ليس مـنهم مـن أخـذ عـن جعفـر« 
لكن رووا عنـه األحاديـث كمـا رووا عـن غـريه ، وأحاديـث غـريه أضـعاف أحاديثـه ، ولـيس بـني 
ـــه نـــسبة ال يف القـــوة وال يف الكثـــرة ، وقـــد اســـرتاب البخـــاري يف بعـــض  حـــديث الزهـــري وحديث

أحاديثه ملا بلغه عن حيىي بن سعيد القطان فيه كـالم ، فلـم خيـرج لـه ، وميتنـع أن يكـون 
ّ

حفظـه 
  .)1(» للحديث كحفظ من حيتج م البخاري 

ّطعـن فيـه ، فـإن طعنـه مـردود بـالوجوه الـيت ذكرناهـا يف رد » ابراهيم احلريب « أن : وأما 
  . ..قدح ابن أيب داود

على أن هذا الرجـل مقـدوح ملـا ذكـروا يف ترمجتـه مـن أنـه كـان يستحـسن االبـتالء بعـشق 
  :كتيب قال صالح الدين ال.  ..الصيب املليح

حــدثين صــديقنا احلــافظ أبــو عبــد اهللا حممــد بــن حممــود ابــن النجــار ، : وقــال يــاقوت « 
كـان حيـضر جملـس إبـراهيم : حدثين أمحد بن سعيد الصباغ ، يرفعه إىل أيب نعيم ، قـال : قال 

هـو : ّاحلريب مجاعة من الشبان للقـراءة عليـه ، ففقـد أحـدهم ، فـسأل عنـه مـن حـضر ، فقـالوا 
هــو مــشغول وكــان قــد ابتلــي مبحبــة شــخص شــغله عــن :  ســأل يومــا آخــر فقــالوا مــشغول ، مث

وهــم ال  ـ ّفلمــا تكــرر الــسؤال عنــه. ّاحلــضور ، وعظمــوا إبــراهيم احلــريب أن خيــربوه جبليــة احلــال
يـا قـوم ، إن كـان مريـضا قومـوا بنـا لنعـوده ، وإن كـان مـديونا : قـال  ـ يزيدونه على أنه مـشغول

  اجتهدنا يف مساعدته
__________________  
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ال : جنلـك عـن ذلـك فقـال : فقـالوا . ّأو حمبوسا سعينا يف خالصـه ، فخـربوين عـن جليـة حالـه
هــذا الــصيب الــذي  :فاحتــشم إبــراهيم مث قــال . إنــه ابتلــي بعــشق صـيب: ّبـد أن ختــربوين ، فقــالوا 

ه عن مثل ذلك مع جاللتـه يف أنفـسهم  فعجب القوم من سؤال؟ابلي بعشقه هو مليح أو قبيح
إنــه بلغــين أن اإلنــسان إذا ابتلــي : فقــال  ؟أيهــا الــشيخ مثلــك يــسأل عــن مثــل هــذا: ، وقــالوا 

مبحبة صـورة قبيحـة ، كـان بـالء جيـب االسـتعاذة مـن مثلـه ، وإن كـان مليحـا كـان ابـتالء جيـب 
  .)1(» فعجبنا مما أتى به : قال . الصرب عليه واحتمال املشقة فيه

 وعشق الصيب يف غاية القبح والشناعة والفظاعـة ؟وكيف ال يتعجبون مما أتى به: أقول 
رسـالة يف النهـي  ـ ّوهـو مـن أكـابر العلمـاء املتبحـرين ـ ، وقـد كتـب الـشيخ حممـد حيـاة الـسندي

احتــاف ( عــن عــشق صــور املــرد والنــسوان قــال فيهــا علــى مــا نقــل عنهــا معاصــره القنــوجي يف 
تلـــك لعمـــر اهللا الفتنـــة الكـــربى والبليـــة العظمـــى اســـتعبدت النفـــوس لغـــري « : تـــه برتمج) النـــبالء 

ّخالقهـــا ، وملكـــت القلـــوب ملـــن يـــسومها اهلـــوان مـــن عـــشاقها ، وألقـــت احلـــرب بـــني العـــشق  ّ
إمنـا حكـى اهللا العـشق عـن الكفـرة :  ـ إىل قولـه ـ والتوحيـد ودعـت إىل مـواالة كـل شـيطان مريـد

انــت إذ ذاك مــشركة ، والفتنــة بعــشق الــصور تنــايف أن يكــون ديــن قــوم لــوط وامــرأة العزيــز ، وك
العبــد كلـــه هللا ، بــل يـــنقص مــن دينـــه حبــسب مـــا حــصل لـــه مــن فتنـــة العــشق ، ورمبـــا أخرجـــت 

َ قل للمـؤمنين (: صاحبه من أن يبقى معه شيء مـن الـدين ، واملفتـون بالـصور خمـالف لقولـه  ِ ِ ْ ُ ِْ ْ ُـ
َيـغضوا من أبصارهم ويحف ْ َ ْ ََ ْ ِِ َْـ ِ  ْظـوا فــروجهم ذلك أزكـى لهم ُ ُـْ َُ ْ َُ َ ِـ َ ُ  واملبتلـى ـا لـيس بغـاض بـصره بـل )ُ

ّفــإن تعبـد القلــب للمعـشوق شــرك وقــد  ـ :إىل قولـه  ـ يلتـذ بــالنظر احلـرام ورمبــا يقـع بــه يف الزنــا ّ
ّصلى اهللا عليه وسـلم ـ أثبت النيب اسـم التعبـد علـى احملبـة لغـري اهللا تعـاىل يف قولـه يف الـصحيح  ـ ّ

  .»عبد الدينار وعبد الدراهم إخل تعس : 
  كانت وفاة احلريب: قال املسعودي « : وقال الذهيب برتمجة إبراهيم احلريب 

__________________  
  .16 / 1فوات الوفيات ) 1(
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احملــدث الفقيــه يف اجلانــب الغــريب ولــه نيــف ومثــانون ســنة ، وكــان صــدوقا عاملــا فــصيحا جــوادا 
ّكــان مــع ذلــك ضــاحك الــسن ظريــف الطبــع ومل يكــن معــه تكــرب عفيفــا زاهــدا عابــدا ناســكا ، و ّ ّ

  .)1(» ّوال جترب ، ميازح مع أصدقائه مبا يستحىي منه ويستقبح من غريه 
ّويروى أن ابراهيم ملا صنف غريب احلديث وهو كتـاب نفـيس كامـل يف معنـاه « : قال 

ه فلمــا حــضر مــا إلبــراهيم وغرائــب احلــديث ، رجــل حمــدث ، مث حــضر جملــس: ، قــال ثعلــب 
  .)2(» ما ظننت أن على وجه األرض مثل هذا الرجل : الس سجد ثعلب وقال 

ّهــذا ، ومل ينقــل الــذهيب عــن احلــريب أنــه أنكــر علــى ثعلــب ســجوده لــه ، فهــو إذا جيــوز 
  .السجود لغري اهللا تعاىل ، وهذا أيضا من مساويه وقبائحه

قـال أبـو «  :إذ قـال الـذهيب  ـ شـيخ البخـاري ـ ومـن مـساويه طعنـه يف علـي بـن املـديين
ّعنــدي عــن علــي بــن املــديين قمطــر وال أحــدث : مسعــت إبــراهيم احلــريب يقــول : بكـر الــشافعي 

أحلـق الــصالة : قـال  ؟إىل أيـن: ّـعنـه بـشيء ، ألنه رأيتـه يف املغـرب وبيـده نعلـه مبـادرا ، فقلـت 
ابــن أيب :  قــال ؟عبــد اهللامــن أبــو : مــع أيب عبــد اهللا ، فظننتــه يعــين أمحــد بــن حنبــل ، مث قلــت 

  .)3(» داود 
  . ..ّوهذا ال يكون إال من التعنت

وال بــأس بنقــل كلمــات أســاطني أهــل الــسنة يف الثنــاء علــى بــن املــديين ليتــضح ســقوط 
  :كالم احلريب ومدى اماكه يف التعصب املقيت 

. حلــديثّأحــد أئمــة اإلســالم املــربزين يف ا.  ..علــي بــن املــديين االمــام« : قــال النــووي 
صـنف فيــه مــائيت مــصنف مل يــسبق اىل معظمهــا ومل يلحـق يف كثــري منهــا ، مســع أبــاه ومحــاد بــن 

روى عنـــه معـــاذ ابـــن معـــاذ وأمحـــد بـــن حنبـــل . زيـــد وســـفيان بـــن عيينـــة وحيـــىي القطـــان وخالئـــق
  ّوالبخاري وخالئق من األئمة ، وأمجعوا على جاللته وإمامته

__________________  
  .364 / 13بالء سري أعالم الن) 1(
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  .وبراعته يف هذا الشأن وتقدمه على غريه
ّصـلى  ـ أحسن الناس كالما على حديث رسول اهللا: قال عبد الغين بن سعيد املصري 

ن يف وقتـه ، والـدر قطـين علـي بـن املـديين يف وقتـه ، وموسـى بـن مـروا: ثالثـة  ـ ّاهللا عليـه وسـلم
  .يف وقته

 ـ حـدثين علـي بـن املـديين:  ـ وهـو أحـد شـيوخ علـي بـن املـديين ـ وقـال سـفيان بـن عيينـة
ّوتلومونين على حب علي ، واهللا لقد كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مين ّ   . ـّّ

لـــو كـــان حيـــة : ّوكـــان ســـفيان يـــسميه حيـــة الـــوادي ، وكـــان إذا ســـئل عـــن شـــيء يقـــول 
  .يالواد

ــــن حمبــــوب  ــــن املــــديين وابــــن : وقــــال حفــــص ب ــــن عيينــــة ، ومعنــــا علــــي ب كنــــت عنــــد اب
  .ّإذا قامت اخليل مل جنلس مع رجالة: الشاذكوين ، فلما قام ابن املديين ، قال السفيان 

رأيــت لعلــي بــن املــديين كتابــا علــى ظهــره مكتــوب املائــة والنيــف : وقــال حممــد بــن حيــىي 
  .والستون من علل احلديث

كـانوا يكتبـون قيـام ابـن املـديين وقعـوده ولباسـه وكـل شـيء يقــول : عبـاس العنـربي وقـال 
ّويفعــــل أو حنــــو هــــذا ، وكــــان ابــــن املــــديين إذا قــــدم بغــــداد تــــصدر باحللقــــة وجــــاء أمحــــد وحيــــىي 

  .ّواملعيطي والناس يتناظرون ، فإذا اختلفوا يف شيء تكلم فيه
 بـن حنبـل عـن ميينـه وحيـىي ابـن معـني رأيت ابن املـديين مـستلقيا ، وأمحـد: وقال األعني 

  .عن يساره ، وهو ميلي عليهما
  .ّما استصغرت نفسي عند أحد قط إال عند علي بن املديين: وقال البخاري 

  .حنن نستفيد من ابن املديين أكثر مما يستفيد منا: وقال حيىي القطان 
ّصـلى  ـ ول اهللاعلـي بـن املـديين أعلـم النـاس حبـديث رسـ: وقال عبد الـرمحن بـن املهـدي 

  .وخاصة حبديث ابن عيينة ـ ّاهللا عليه وسلم
كان ابن املديين علمـا يف النـاس يف معرفـة احلـديث والعلـل وكـان أمحـد : وقال أبو حامت 

ّبن حنبل ال يسميه بل يكنيه ابا احلسن تبجيال ، وما مسعت أمحد مساه ّ ّ  
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  .قط
القعـدة سـنة أربـع وثالثـني ومـائتني تويف ابن املديين ليـومني بقيـا مـن ذي : قال البخاري 

  .)1(» بالعسكر 

  ابن حزم 
مـن كنـت مـواله فعلـي  وأمـا« :  ـ فيمـا نقـل عنـه ابـن تيميـة ـ وقـال ابـن حـزم االندلـسي

  .)2(» ، فال يصح من طريق الثقات أصال  مواله
ولكـن ابـن .  ..أعوذ باهللا من الكذب والبهتان والتفـوه مبثـل هـذا اهلـذر واهلـذيان: أقول 

حزم مشهور بالتعصب لبين أمية ماضـيهم وبـاقيهم ، وباعتقـاده بـصحة إمـامتهم ، حـىت نـسب 
إىل غـري ذلـك مـن  ـ علـيهم الـصالة والـسالم ـ إىل النصب ألمري املـؤمنني وأهـل البيـت الطـاهرين

  . ..مساويه وصفاته حىت أمجع فقهاء عصره على تضليله
  :ققني يف ترمجته يف هذا املقام ّوال بد من نقل نصوص عبارات مشاهري علمائهم احمل

 ، ونــشأ يف نعمــة 384ولــد بقرطبــة ســنة .  ..«: قــال احلــافظ ابــن حجــر العــسقالين 
ورئاسـة ، وكـان أبـوه مـن الـوزراء وويل هـو وزارة بعـض اخللفـاء مـن بـين أميـة باألنـدلس ، مث تــرك 

لــى العلــم فقــرأ املوطــأ ّواشـتغل يف صــباه بــاألدب واملنطــق والعربيــة وقــال الــشعر وترســل مث أقبــل ع
ّمث حتول شافعيا فمـضى علـى ذلـك وقـت مث انتقـل إىل مـذهب الظـاهر وصـنف فيـه ورد . وغريه ّ ّ

  .على خمالفيه
ّوكان واسع احلفظ إال أنه لثقته حبافظته ، كان يهجم على القـول يف التعـديل والتجـريح 

ا منهـا احلـافظ قطـب الـدين وتبيني أمساء الرواة فيقـع لـه مـن ذلـك أوهـام شـنيعة ، وقـد تتبـع كثـري
  .احلليب مث املصري م احمللى خاصة ، وسأذكر منها أشياء

__________________  
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كـــان ابـــن حـــزم حامـــل فنـــون مـــن : وقـــال مـــؤرخ األنـــدلس أبـــو مـــروان ابـــن حيـــان .  ..
ملــشاركة يف أنــواع التعــاليم القدميــة ، وكــان ال خيلــو يف فنونــه حــديث وفقــه ونــسب وأدب ، مــع ا

ّمــن غلــط جلرأتــه علــى التــسور علــى كــل فــن ، ومــال أوال إىل قــول الــشافعي وناضــل عنــه حــىت 
نــسب إىل الــشذوذ ، واســتهدف لكثــري مــن فقهــاء عــصره مث عــدل إىل الظــاهر فجــادل عنــه ومل 

، بــل يــصك بــه معارضــه صــك اجلنــدل يكــن يلطــف يف صــدعه مبــا عنــده بتعــريض وال تــدريج 
ّوينشقه يف أنفـه انـشاق اخلـردل ، فتمـاأل عليـه فقهـاء عـصره وأمجعـوا علـى تـضليله وشـنعوا عليـه 

ّفطفقــوا يغــضونه وهــو مــصر علــى . ّوحــذروا أكــابرهم مــن فتنتــه وــوا عــوامهم عــن االقــرتاب منــه ّ
 بابــه لزهــد العلمــاء فيهــا ، طريقتــه حــىت كمــل لــه مــن تــصانيفه وقــر بعــري مل يتجــاوز أكثرهــا عتبــة

ّحــىت أحــرق بعــضها باشــبيلية ومزقــت عالنيــة ، ومل يكــن مــع ذلــك ســاملا مــن اضــطراب رايــه ، 
ّوكان ال يظهر عليه أثر علمه حىت يسئل فينفجر منه علم ال تكدره الدالء ّ.  

وكــان ممــا يزيــد يف بغــض النــاس تعــصبه لبــين أميــة ماضــيهم وبــاقيهم ، واعتقــاده بــصحة 
  . ..حىت نسب إىل النصبإمامتهم 

ّابتــدأ ابــن حــزم أوال فتعلــق مبــذهب الــشافعي ، مث : وقــال القاضــي أبــو بكــر ابــن العــريب 
ّانتـسب إىل داود ، مث خلــع الكــل واســتقل وزعـم أنــه إمــام األئمــة يـضع ويرفــع وحيكــم ويــشرع ،  ّ ّ

م ، وذكـر بقيـة ّواتفق كونه بني أقوام ال بصر هلـم إال باملـسائل فيطـالبهم بالـدليل ويتـضاحك هلـ
  .ّاحلط عليه يف كتاب العواصم والقواصم

ّوممــا يعــاب بــه ابــن حــزم وقوعــه يف األئمة الكبــار بــأفحش عبــارة وأشــنع رد وقــد وقعــت  ّــ
  .بينه وبني أيب الوليد الباجي مناظرات ومنافرات

 لـسان ابـن حـزم وسـيف احلجـاج شـقيقان: وقال أبو العباس ابن العريف الصاحل الزاهد 
  .)1(.  .. ذكر ابن حجر نبذة من أغالط ابن حزم يف وصف الرواةمث» . ..

__________________  
  .201 / 4لسان امليزان ) 1(
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« : وذكر الذهيب كالم أيب مروان ابن حيان املذكور برتمجة ابن حزم وقد جـاء يف آخـره 
بـصحة إمـامتهم ، ّوكان مما يزيد يف شنآنه ، تشيعه ألمـراء بـين أميـة ماضـيهم وبـاقيهم واعتقـاده 

  .»حىت نسب إىل النصب 
. ومــن تواليفــه كتــاب تبــديل اليهــود والنــصارى للتــوراة واإلجنيــل: قلــت « : قــال الــذهيب 

عـن حممـد بـن احلـسن املـذحجي الزبيـدي ، وأمعـن فيـه  ـ أبعـده اهللا مـن علـم ـ وقـد أخـذ املنطـق
  .)1(» فزلزله يف أشياء 

  :أقول 
 ـ لعنـه اهللا ـ دعواه أن ابن ملجم ـ 7 ـ  ألمري املؤمننيومما يشهد بنصب ابن حزم العداوة

قـال ذلـك .  ..، فأجلمـه اهللا بلجـام مـن نـار وجـزاه شـر جـزاء األشـرار ـ 7 ـ جمتهد يف قتله لعلي
  :حيث قال ) احمللى ( يف كتابه 
 مقتــول كــان يف أوليائــه غائــب أو صــغري أو جمنــون ، اختلــف النــاس يف هــذا ـ مــسألة« 

ّول أيب حنيفة ، فوجدناه ظاهر التناقض ، إذ فرق بني الغائب والـصغري ، ووجـدنا فنظرنا ق. ..
ّحجتهم يف هذا أن الغائب ال يـوىل عليـه ّ ّوكمـا كـان أحـد األوليـاء يـزوج آخـر إذا كـان : قـالوا . ّ
عبـد  ـ رضـي اهللا عنهمـا ـ ّقـد قتـل احلـسن ابـن علـي: صغريا من األولياء فكذلك يقتل ، وقـالوا 

مـن دون خـالف  ـ رضـي اهللا عـنهم ـ ّ ملجم ولعلي بنون صغار وهم حبـضرة الـصحابةالرمحن بن
  . ..يعرف له منهم

ّإن احلـسن بـن علـي: وكـان مـن اعـرتاف الـشافعيني أن قـالوا  كـان  ـ رضـي اهللا عنهمـا ـ ّ
  .ّإماما فنظر يف ذلك حبق االمامة وقتله باحملاربة ال قودا

ّملجــم مل حيــارب وال أخــاف الــسبيل ، ولــيس ّوهــذا لــيس بــشيء ، ألن عبــد الــرمحن بــن 
وهــذه . ّلإلمــام عنــد الــشافعيني وال للوصــي أن يأخــذ القــود بــصغري حــىت يبلــغ ، فبطــل شــغبهم

ّالقصة عائدة على احلنفيني مبثل ما شنعوا على الشافعيني سواء ّ  
__________________  
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  .ّال خيتلفون يف أن من قتل آخر على تأويل فال قود يف ذلكّبسواء ، ألم واملالكيني 
ّوال خــالف بــني أحــد مــن األمــه يف أن عبــد الــرمحن بــن ملجــم مل يقتــل عليــا ّإال  ـ 2 ـ ّ

ّمتأوال جمتهدا مقدرا على أنه صواب ، ويف هذا يقول عمران بن حطان شاعر الصفرية  ّ ّ ّ ّ:  
  ّيـــــــــــــا ضـــــــــــــربة مـــــــــــــن تقـــــــــــــي مـــــــــــــا أراد ـــــــــــــا

  مـــــــــــــــن ذي العـــــــــــــــرش رضـــــــــــــــواناّإال ليبلـــــــــــــــغ      

   
ّإين ألذكــــــــــــــــــــــــــــــــره حبــــــــــــــــــــــــــــــــا فأحــــــــــــــــــــــــــــــــسبه ّ  

  ّأوىف الربيــــــــــــــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــــــــــــــد اهللا ميزانــــــــــــــــــــــــــــــــا     

   
ّفقد حصل احلنفيون يف خالف احلسن بن علي على مثل ما شغبوا به علـى الـشافعيني  ّّ
ّ، ومـــا ينفكـــون أبـــدا مـــن رجـــوع ســـهامهم علـــيهم ومـــن الوقـــوع فيمـــا حفـــروه ، فظهـــر تنـــاقض 

ّاحلنفيني واملالكيني يف    .)1(» الفرق بني الغائب والصغري ّ
ّوقــد ذكــر العالمــة حممــد بــن امساعيــل بــن صــالح األمــري دعــوى ابــن حــزم هــذه ، حيــث 

  :قال النواصب « : قال 
  قــــــــــــــــــد أخطــــــــــــــــــأ معاويــــــــــــــــــة يف االجتهــــــــــــــــــاد

  أخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبهو     

   
ــــــــــــــــــــــــــهو   ّالعفــــــــــــــــــــــــــو يف ذاك مرجــــــــــــــــــــــــــو لفاعل

  يف أعـــــــــــــــــــايل جنــــــــــــــــــــان اخللــــــــــــــــــــد راكبــــــــــــــــــــهو     

   
  :قال 

ـــــــــــــــــــيب لنـــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــذبتم فلـــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــال ال   ن

ـــــــــــــــــــار قاتـــــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــــار وســـــــــــــــــــالبه        ؟ّيف الن

   
ـــه ، إال كـــدعوى ابـــن حـــزم أن ابـــن ملجـــم أشـــقى  ّومـــا دعـــوى االجتهـــاد ملعاويـــة يف قتال ّ

  .كما حكاه عنه احلافظ ابن حجر يف تلخيصه ـ 7 ـ اآلخرين جمتهد يف قتله لعلي
ّوإذا كان من ارتكب هواه ولفق باطال يروج به ما يراه اجتهادا مل يبق يف ّ  

__________________  
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ّالدنيا مبطل ، إذ ال يأيت أحد منكرا إال وقد أهب لـه عـذرا ، وهـؤالء عبـدة األوثـان قـالوا  مـا : ّ
ّنعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى ّ..  . «)1(.  

  :أقول 
ّفظهــر أن القــدح يف حــديث الغــدير الــصحيح املتــواتر ، لــيس إال مــن الت عــصب املقيــت ّ

ودعــوى .  ..ّوالنــصب الــشديد واجلحــد للفــضائل العلويــة والــسعي وراء إخفائهــا وإطفــاء نورهــا
ّأن ذلك منهم مـن بـاب النقـد والتحقيـق ال التعـصب والـبغض واضـحة الـبطالن ّفـإن مثـل مـن . ّ

الـصحيحة ومعـاجزه الثابتـة ،  ـ 6 ـ ّينكر فضائل علي الـصحيحة كمثـل مـن ينكـر فـضائل النـيب
هـذا  :ّني اليهود والنصارى على إنكارها ويستند إىل خرافام وهفوام يف ردها فهل يقال ويع

  ؟إنه كافر ملحد: حمقق ناقد ، أو يقال 
وكيف ال يكون الرازي وأمثاله نواصب واحلال أـم يقـدحون يف حـديث الغـدير الثابـت 

م يف إبطالــه وينقلــون كلمــاّم يف كتــبهم مــستدلني الــصحيح ، ويــشاركون النواصــب ويــساعدو
  ؟ا ومستندين إليها

ّوالواقع أن هؤالء كلهم نواصب معـادون ألمـري املـؤمنني ّوإن تـسرتوا بـستار التـسنن ـ 7 ـ ّ ّ 
...  

ّوكيف ال يكونون كذلك ، واحلال أن بعضهم يقدح يف فضائل على كلها ّ على كثرا  ـ ّ
ه مل يــرد يف أحــد مــن الــصحابة مــن إنــ: وغـريه ) الــصواعق ( حـىت قــال أمحــد بــن حنبــل كمــا يف 

ّوهـم يثبتـون لغـريه مـن الفـضائل مـا أدرجـه أئمـتهم  ـ ّالفضائل باألسانيد احلسان ما ورد يف حقه
  ؟ّيف املوضوعات ونصوا على بطالا

ّوهــذا ابــن تيميــة ، ينقــل كالمــا البــن حــزم ويقــرره يف أنــه مل يــصح مــن فــضائل علــي إال  ّ ّ ّ
  :مه ّثالثة أحاديث ، وهذا نص كال

__________________  
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ّالذي صح يف فضائل علي فهو: قال أبو حممد ابن حزم «  ّصلى اهللا  ـ قول رسول اهللا ّ
ّأنت مين مبنزلة هارون مـن موسـى إال أنـه ال نـيب بعـدي :ـ ّعليه وسلم  ّ ّ ّألعطـني الرايـة  :قولـه و .ّ ّ

. ّوهـذه صـفة واجبـة لكـل مـسلم مـؤمن وفاضـل .ّاهللا ورسـوله وحيبـه اهللا ورسـولهّغدا رجال حيب 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم  ـ عهـدهو ّإن عليـا ال حيبه إال مـؤمن وال يبغـضه إال منـافق :ـ ّ ّ ّـ ّ ّوقـد صـح  .ّ

  .ّأنه ال يبغضهم من يؤمن باهللا واليوم اآلخر ـ رضي اهللا عنهم ـ مثل هذا يف األنصار
  .ّ، فال يصح من طريق الثقات أصالّاله لعلي مواله من كنت مو ّوأما

ّوأما سائر األحاديث اليت تتعلق ا الروافض ، فموضوعة يعرف ذلك من لـه أدىن علـم  ّ
  .باألخبار ونقلتها
ّإنك مــين وأنــا منــك :فلــم مل يــذكر ابــن حــزم مــا يف الــصحيحني مــن قولــه : فــان قيــل  ـ  .ّـ

  ؟وحديث املباهلة والكساء
ّبن حزم الـذي يف الـصحيحني مـن احلـديث الـذي ال يـذكر فيـه إال علـي مقصود ا: قيل 

  .)1(» ، وأما تلك ففيها ذكر غريه 
ّفهــذا كالمــه لكــنهم يناقــشون يف داللــة حــديث املنزلــة ، بــل زعــم يوســف األعــور داللتــه 

  .ّعلى الذم دون املدح والفضل ، والعياذ باهللا
  .حوله يف الكالم املذكوروأما حديث خيرب ، فقد رأيت ما يدعيه ابن حزم 

ّوأنـه قـد صـح  ـ 7 ـ وأما احلديث الثالث ، فقد زعم عدم اختصاص تلك املنزلة باإلمام
  .مثله يف األنصار

  !؟فأي عناد أبلغ من هذا يا منصفون

  التشنيع على رد األحاديث 
  هذا ، وغري خفي على من له أدىن علم باألحاديث واآلثار وكلمات العلماء

__________________  
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قـــــال نـــــور الـــــدين  . ..ّاألعـــــالم ، شـــــناعة رد األحاديـــــث النبويـــــة وفـــــضاعة إنكارهـــــا وجحـــــدها
رضــي اهللا  ـ ّ أن معاويــة بــن أيب ســفيانأخــرج البيهقــي عــن عطــاء بــن يــسار« : ّالــسمهودي 

مسعـت :  ـ 2ــ  بـاع سـقاية مـن ذهـب أو ورق بـأكثر مـن وزـا ، فقـال لـه أبـو الـدرداء ـ عنهمـا
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ رسـول اهللا مـا أرى : فقـال معاويـة  .ّـى عـن مثـل هـذا إال مـثال مبثـل ـ ّ

ّصــلى اهللا عليــه  ـ  أخــربه عــن رســول اهللا؟مــن يعــذرين مــن معاويــة: بأســا ، فقــال أبــو الــدرداء 
  .وخيربين عن رأيه ، ال أساكنك بأرض أنت ا ـ ّوسلم

فـرأى أبـو الـدرداء احلجـة تقـوم خبـربه ، وملا مل يـر معاويـة : عي قـال الـشاف: قال البيهقي 
ّـ

ّصـلى  ـ ّذلـك ، فـارق أبـو الـدرداء األرض الـيت هـو ـا إعظامـا ، ألنـه تـرك خـربا عـن رسـول اهللا
  . ـّاهللا عليه وسلم

ّصـلى  ـ ّوأخربنا أن أبـا سـعيد اخلـدري لقـي رجـال فـأخربه عـن رسـول اهللا: قال الشافعي 
  .)1(» واهللا ال آواين وإياك سقف بيت أبدا : فقال أبو سعيد . شيئا فخالفه ـ مّاهللا عليه وسل
ّفــإذا كــان رد خــرب واحـد ــذه املثابــة مــن الـشناعة ، فــإن شــناعة إنكــار احلــديث : أقـول  ّ

  .ّاملتواتر أكثر وأشد كما هو واضح
 ، ثنـــا الفـــضل بـــن زيـــاد: قـــال أمحـــد بـــن حممـــد بـــن امساعيـــل اآلدمـــي « : وقـــال الـــذهيب 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّمـن رد حـديث رسـول اهللا: مسعـت أمحـد بـن حنبـل يقـول  فهـو علـى  ـ ّ
  .)2(» شفا هلكة 

 ـ فظهــر حبمــد اهللا أن املنكــرين حلــديث الغــدير الــذي أخرجــه مجــع مـن املــشاهري: أقـول 
  .من اهلالك على شفري ـ ومنهم هذا االمام النحرير

  ّصلى اهللا عليه ـ ما ذكرت النيب: ضرير قال أبو معاوية ال« : وقال السيوطي 
__________________  
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ّوسلم بني يدي الرشيد إال قال  ّصلى اهللا على سيدي: ّ ّ.  
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ ّوحدثتــه حبديثــه وددت أين أقاتــل يف ســبيل اهللا ، فأقتــل مث :  ـ ّ

  .فبكى حىت انتحب: فأقتل أحيي 
وعنده رجل من وجـوه قـريش فقـال القرشـي . احتج آدم وموسى: ّوحدثته يوما حديث 

ّصـلى  ـ النطـع والـسيف ، زنـديق يطعـن يف حـديث النـيب:  فغـضب الرشـيد وقـال ؟فـأين لقيـه: 
ه بادرة ، ّفما زلت أسكنه وأقول يا أمري املؤمنني كانت من:  قال أبو معاوية !! ـّاهللا عليه وسلم

  .)1(» حىت سكن 
دليـــل » فــأين لقيــه « وإذا كــان قــول الرجـــل يف حــديث إحتجــاج آدم وموســـى : أقــول 

ّالكفـــر واســـتحقاق القتـــل والعقـــاب ، فـــإن إنكـــار الـــرازي واهتمامـــه يف إبطـــال حـــديث الغـــدير 
  .يستوجب ذلك باألولوية القطعية

بلـغ ابـن أيب ذئـب :  قـال وقال الفضل بن زياد عن أمحد بـن حنبـل ،« : وقال الذهيب 
ّأن مالكا ال يأخذ حبديث البيعان باخليار ، فقال  قال . ّيستتاب فإن تاب وإال ضربت عنقه: ّ

  .)2(» ّومالك مل يرد احلديث لكن تأوله : أمحد 
ّوظــاهر كــالم أمحــد يف هــذا املقــام ، اســتحقاق مالــك القتــل إن كــان قــد رده رد : أقــول  ّ

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّهـذا حكـم رد حـديث مـن أحاديـث النـيبإنكار ومل يتـب ، وإذا كـان   ـ ّ
ّمالك بن أنـس علـى جاللتـه وعظمتـه ، فـإن منكـر حـديث الغـدير ، وهـو  ـ حىت ولو كان الراد

ّأجـل مـن حـديث البيعـان باخليـار مـن مجيـع اجلهـات ، يـستحق احلكـم املـذكور ّ  ـ إن مل يتـب ـ ّ
  .باألولوية القطعية

بعد حديث طويل رواه عن عبد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل يف ذكـر  ـ ّوزيةّوقال ابن قيم اجل
هذا حديث كبـري جليـل ينـادي جاللتـه وفخامتـه وعظمتـه علـى أنـه « :  ـ قدوم وفد بين املنتفق

  ّقد خرج من مشكاة النبوة ال يعرف إال من حديث
__________________  

  .111 / 1تاريخ اخللفاء ) 1(
  .طوطخم ـ تذهيب التهذيب) 2(



  نفحات األزهار................................................................................ 408

عبــد الــرمحن بــن املغــرية بــن عبــد الــرمحن املــدين ، رواه عنــه إبــراهيم بــن ضــمرة الــزبريي ، ومهــا مــن 
ّكبار أهل املدينة ثقتان حمتج مـا يف الـصحيح ، احـتج مـا إمـام احلـديث حممـد بـن إمساعيـل 

  . ..البخاري
أمحـد بـن روى هذا احلديث حممـد بـن إسـحاق الـصغاين وعبـد اهللا بـن : وقال ابن مندة 

حنبــل وغريمهــا ، وقــد رواه بــالعراق مبجمــع مــن العلمــاء وأهــل الــدين مجاعــة مــن األئمــة ، مــنهم 
ّأبو زرعة الرازي ، وأبو حامت ، وأبو عبـد اهللا حممـد بـن إمساعيـل ، ومل ينكـره أحـد ومل يـتكلم يف 

اهـل أو ّإسناده ، بـل رووه علـى سـبيل القبـول والتـسليم ، وال ينكـر هـذا احلـديث إال جاحـد ج
  .)1(»  ـ ; ـ هذا كالم أيب عبد اهللا ابن مندة. خمالف للكتاب والسنة

مـع أنـه ال يعـرف إال مـن حـديث عبـد  ـ فإذا كان هذا حال منكر هـذا احلـديث: أقول 
فــال ريــب يف ثبوتــه ملــن أنكــر حــديث الغــدير  ـ ّالــرمحن بــن املغــرية ، كمــا نــص عليــه ابــن القــيم

  .املتواتر باألولوية القطعية
ســـنة *  املــرتجم لـــه يف مـــرآه اجلنــان حـــوادث*  وقــال أبـــو طالــب حممـــد بـــن علــي املكـــي

ويف رد أخبار الصفات بطـالن شـرائع اإلسـالم « ) : قوت القلوب ( يف كتابه *   وغريه386
من قبل أن الناقلني إلينا ذلك هم ناقلوا شرائع الدين وأحكـام االميـان ، فـان كـانوا عـدوال فيمـا 

ة ، فالعــدل مقبــول القــول يف كــل مــا يقولــه ، وإن كــانوا كــذبوا فيمــا نقلــوا مــن نقلــوه مــن الــشريع
ّأخبـــار الـــصفات فالكـــذاب مـــردود القـــول يف كـــل مـــا جـــاء ، والكـــذب علـــى اهللا تعـــاىل كفـــر ، 

 وإذا جــاز أن جيرتئــوا علـى اهللا ســبحانه بــأن يزيــدوا يف صــفاته مــا مل !فكيـف تقبــل شــهادة كــافر
فهـم أن يكـذبوا علـى الرسـول فيمـا نقلـوا مـن  ـ ّى اهللا عليـه وسـلمّصـل ـ يـسمعوه عـن رسـول اهللا

ففـــي ذلـــك إبطـــال الـــشرع وتكفـــري النقلـــة مـــن الـــصحابة والتـــابعني بإحـــسان ، . األحكـــام أوىل
  .»ّفلذلك كفر أهل احلديث من نفى أخبار الصفات 

__________________  
  .56 / 3زاد املعاد يف هدي خري العباد ) 1(
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األســلوب مــن االســتدالل نــستدل يف املقــام ، ألن حــديث الغــدير لــيس وــذا : أقــول 
  . ..أدىن مرتبة من أخبار الصفات

البرتيــة بفــتح البــاء املوحــدة وســكون التــاء ثالــث احلــروف « : وقــال أبــو ســعد الــسمعاين 
  .ويف آخرها الراء

 هــذه النــسبة جلماعــة مــن الــشيعة مــن الفرقــة الزيديــة ، وهــي إحــدى الفــرق الــثالث مــن
ّوأمــا البرتيــة فهــم أصــحاب كثــري النــوا واحلــسن بــن . الزيديــة وهــي اجلاروديــة والــسليمانية والبرتيــة

وأظللنـا . وأمره وحاله ـ 2 ـ صاحل بن حي ، وقوهلم كقول سليمان ، غري أم توقفوا يف عثمان
مـن شـك وأجازوا كونه كـافرا مـن أهـل النـار ، و ـ 2 ـ ّهذه الطائفة ألم شكوا يف إميان عثمان

والـشاك يف خـربه . ّأنـه مـن أهـل اجلنـة فقـد شـك يف صـحة خـربه ـ 7 ـ يف إميـان مـن أخـرب النـيب
  .كافر

ّوهــذه الفــرق الثالثــة مــن الزيديــة يكفــر بعــضهم بعــضا ، ألن اجلاروديــة أكفــرت أبــا بكــر  ّ
  .)1(» وعمر ، والسليمانية والبرتية أكفرت من أكفرمها 

وال  ـ »منكـره « ، فـإن » كـافرا «  ـ 6 ـ  النـيبيف خـرب» الـشاك « وإذا كـان : أقـول 
  .باألولوية القطعية» كافر «  ـ سيما مثل حديث الغدير

ومن العجيب أن حيكم بكفر الشاك يف إميان عثمان مع احتمـال أن ال يكـون حـديث 
 ـ ّأنـه مـن أهـل اجلنـة صـحيحا عنـده وعنـد أتباعـه فـضال عـن أن يكـون متـواترا ـ 6 ـ إخبـار النـيب

خلفـا عـن سـلف يف مجيـع  ـ حيكـم بكفـر مـن ينكـر حـديث الغـدير الـذي رواه أهـل مذهبـهوال 
  ؟ بل وال ينسب إىل التعصب وال يوصف بالتعسف؟ّالطبقات وصرح أئمة علمائهم بتواتره

ويف املـــــضمرات يف كتـــــاب « : وقـــــال ملـــــك العلمـــــاء شـــــهاب الـــــدين الـــــدولت آبـــــادي 
  إنه ليس حبجة ، فإنه يصري: وقال ومن أنكر اخلرب الواحد والقياس : الشهادات 

__________________  
  .البرتية ـ األنساب) 1(
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هذا اخلرب غري صحيح وهذا القياس غري ثابت ، ال يصري كـافرا ولكـن يـصري : ولو قال . كافرا
  .)1(» فاسقا 

  .فمن أنكر اخلرب املتواتر يصري كافرا باألولوية القطعية: أقول 
اعلــم أنــه تقــدم « ) : نظــم الــدرر يف ســلك شــق القمــر ( يف وقــال املولــوي عبــد احللــيم 

ّأن حــديث شــق القمــر خــرب مــشهور او متــواتر ، فعلــى األول منكــره يــضلل وعلــى الثــاين يكفــر ّ 
ّصـلى اهللا عليـه وســلم ـ ّفـإن األخبـار املرويـة عنــه. .. علـى ثـالث مراتــب كمـا بينتـه يف شــرح  ـ ّ

وهو ما رواه مجاعة عـن مجاعـة ال يتـصور تواطـؤهم علـى النخبة ، وخنبته هاهنا ، أنه إما متواتر 
  .ّالكذب ، فمن أنكره كفر

أو مــشهور ، وهــو مــا رواه واحــد مث مجــع عــن مجــع ال يتــصور تــوافقهم علــى الكــذب ، 
ّفمن أنكره كفر عند الكل إال عيسى بن أبان ، فإن عنده يضلل وال يكفر وهو الصحيح ّّ ّ ّ.  

ّ عـن واحــد ، فـال يكفـر جاحـده غـري أنـه يـأمث بــرتك أو خـرب الواحـد وهـو أن يرويـه واحـد ّ
  .القبول ، إذا كان صحيحا أو حسنا

ّمــن رد حــديثا قــال بعــض مــشاخينا يكفــر ، وقــال املتــأخرون : ويف اخلالصــة  ّ إن كــان  :ّ
هـذا هـو الـصحيح إال إذا كـان رد حـديث اآلحـاد مـن األخبـار علـى وجـه : أقـول . ّـمتواترا كفر

  .»االستخفاف واإلنكار 
ّوبناء عليه أيضا يكفر منكر حديث الغدير ، ملا تقدم مـن ثبـوت تـواتره حـسب : أقول  ّ

  .كلمات فحول العلماء األعيان
ّولو تنزلنا عن ذلك ، فال ريب يف شهرته ، فمنكره يضلل ّ.  

ومنهـا «  :ّوقال علي بن سلطان القاري ، يف رسالته يف الرد على إمام احلرمني اجلويين 
ّوضــأ بنبيــذ التمــر ، فقــد جعــل نفــسه شــهرة للعــاملني وأنكــاال للخلــق أمجعــني ، ّإن مــن ت: قولــه 

ّونسب مثل هذا القول إىل القفال ، زعما منه أنه من العاقلني ّ  
__________________  

  .خمطوط ـ هداية السعداء) 1(
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ّالكــاملني ، مــع أن هــذا موجــب لكفــر الطــاعنني والقــائلني ، فــإن اإلمــام أبــا حنيفــة مل  ـ 2 ـ ّ
ة عـــن ســـيد املرســـلني  ــيـــذهب إىل هـــذه القـــول برأيـــه ، بـــل مبـــا ثبـــت عنـــده مـــن األحاديـــث املروي ّـ

ولـيس منفـردا بـه أيـضا بـني اتهـدين ، إذ  ـ رضـي اهللا عـنهم أمجعـني ـ ّبواسـطة أجـالء أصـحابه
  .».  ..ذهب إليه سفيان الثوري وعكرمة أيضا من التابعني

ّقول جبواز التوضي بنبيذ التمر موجبا لكفرهم ، فإذا كان طعن الطاعنني على ال: أقول 
ّحـسب زعمـه ، فكيـف ال يكفـر  ـ 6 ـ ّلثبـوت هـذا احلكـم باألحاديـث املرويـة عـن رسـول اهللا

  ؟الطاعن يف حديث الغدير يا منصفون
ّوإذا كــان قــد وافـــق ســفيان وعكرمـــة أبــا حنيفــة يف هـــذه الفتــوى ، فـــإن حــديث الغـــدير 

ّمشهور لدى مجيع احملدثني ، ورواه كلهم خلفا عن سـلف يف مجيـع  ـ 6 ـ متواتر عن رسول اهللا
  . ..الطبقات ، واعتنوا به ومجعوا طرقه وألفاظه يف كتبهم املختلفة وأسفارهم املعتربة

مــن كــان مقلــدا  ـ تفهــيم« ) : التفهيمــات االهليــة ( وقــال الــشاه ويل اهللا الــدهلوي يف 
ّلى اهللا عليــه وســلمصــ ـ ّلواحــد مــن األئمــة وبلغــه عــن رســول اهللا مــا خيــالف قولــه يف مــسألة  ـ ّ

ّوغلب على ظنه أن ذلك نقل صحيح فليس له عذر يف أن يرتك حديثه إىل قول غـريه ،  ـ 7 ـ ّ
  .»وما ذلك شأن املسلمني وخيشى عليه النفاق إن فعل ذلك 

ّفــإذا مل يكــن مــن شــأن املــسلمني تــرك حــديث غلــب علــى ظنــه أن ذلــك نقــل : أقــول  ّ
ّأنـــه خيـــشى علـــى فاعلـــه النفـــاق ، فـــإن رد مثـــل حـــديث الغـــدير الـــصحيح املتـــواتر ، صـــحيح ، و ّ ّ

  . ..يوجب اخلروج من عداد املسلمني والدخول يف زمرة املنافقني قطعا
 ـ ّـ أنهروى اجلمهـور ـ ; ـ ّيف اجلواب عن قول العالمة احللي ـ قال الفضل بن روزانو

ملـا بـرز إىل عمـرو بـن عبـد ود العـامري ـ 7
ّ

 يف غـزاة اخلنـدق ، وقـد عجـز عنـه املـسلمون ، قـال 
ّبرز االميان كله إىل الكفر كله  ـ 6ّالنيب    : قال الفضل ـّ
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إنه صح هذا أيضا يف اخلرب ، وهذا أيـضا مـن مناقبـه وفـضائله الـيت ال ينكرهـا : أقول « 
  .»ّإال سقيم الرأي ضعيف اإلميان ، ولكن الكالم يف إثبات النص وهذا ال يثبته 

  . ..فمنكر حديث الغدير سقيم الرأي ضعيف االميان باألولوية القطعية: أقول 

ّلم يتكلم في صحة حديث الغدير إال متعصب جاحد ّ  
ّباالضـــافة إىل أن مجاعـــة مـــن كبـــار علمـــاء أهـــل الـــسنة نـــصوا بالنـــسبة إىل .  ..هـــذا كلـــه

.  ..بار بقولهّخصوص حديث الغدير على أنه مل يتكلم يف صحته إال متعصب جاحد ال اعت
ّهذا حديث صحيح مشهور ، ومل يـتكلم « : فقد قال املريزا حممد بن معتمد خان البدخشي 

ــــري الطــــرق جــــدا ، وقــــد  ــــه ، فــــإن احلــــديث كث ّيف صــــحته إال متعــــصب جاحــــد ال اعتبــــار بقول ّ ّ
ّاســتوعبها ابــن عقــدة يف كتــاب مفــرد ، وقــد نــص الــذهيب علــى كثــري مــن طرقــه بالــصحة ، ورواه 

  .)1(» ابة عدد من الصح
فتبـــني أن البخـــاري وأبـــا حـــامت الـــرازي وابـــن أيب داود وابـــراهيم احلـــريب وابـــن حـــزم : أقـــول 

  .وهللا احلمد على ذلك.  ..والفخر الرازي وأمثاهلم ، متعصبون جاحدون ال اعتبار بقوهلم
  :وقال مشس الدين ابن اجلزري بعد أن صرح بتواتر حديث الغدير 

  .)2(» عيفه ممن ال اطالع له يف هذا العلم وال عربة مبن حاول تض« 
:  ـ خـذهلم اهللا ـ قالت النواصـب« : يف اجلواب عن حديث الغدير ) الدهلوي ( وقال 

ّصـلى اهللا  ـ يف الـصحاح أن رسـول اهللا ّهذا اخلرب على تقدير صحته ، منسوخ مبـا صـح عنـدكم
  ّإن آل أيب طالب ليسوا يل بأولياء إمنا :قال  ـ ّعليه وسلم

__________________  
  .21: نزل األبرار ) 1(
  .3: أسىن املطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 2(
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 إن اسم أيب طالب ليس يف صحاحنا وإمنا لفظ: وأجاب أهل السنة  .ّويل اهللا وصاحل املؤمنني
فلعله أراد أبا هلب وهو مذهب أكثر أهل السنة ، حيث خصصوا إن آل أيب فالن  :احلديث 

: قـالوا . س مبا عدا أوالده ، وإن ذكره ، بعض النواصب يف روايته فـال يكـون حجـة علينـااخلم
قلنــا مل يــصح عنــدنا وإمنــا صــح عنــدكم ، . قــد صــح عــن عمــرو بــن العــاص أنــه ذكــر أبــا طالــب

ولـــو فـــرض صـــحته فـــاملراد مـــن آلـــه مـــن مل يكـــن حينئـــذ مؤمنـــا كـــأيب طالـــب وبنيـــه ، ال ســـيدنا 
مـــن كنـــت مـــواله فعلـــي  :قولـــه   وعقيـــل حـــىت يـــصح دعـــوى نـــسخوموالنـــا علـــي وأخـــواه جعفـــر

  .مواله
وأجـــاب بعـــض أهـــل الـــسنة بـــأن . دعـــوى النـــسخ إمنـــا ميكـــن أذا علـــم التـــاريخ: وأيـــضا 

ّإن اخلـرب مـىت تـضمن  :ّورده النواصـب . اخلربين من باب االخبار ، واالخبـار ال حيتمـل النـسخ
َ كتــب علــيكم إذا حــضر (: حكمــا كقولــه  َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َ ِ را اْلوصــية للوالـــدين ُ رك خي دكم اْلمــوت إن تـ ِأح ْ َْــ ِ ِْ ُ  ِ َ ً َ َُ ََ ــُ َ ْ ِ ْ ــ ََ ُ َ

َواألقـربين  َِ ْ َ ْ ّمـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، علـى تقـدير صـحته : وقولـه .  وحنوه ، صح نسخه)َ
ّمن هذا القبيل ، فإنه يتضمن إجياب حمبته  ّ «)1(.  

لــرازي ومــن تبعــه أســوء ّفظهــر أن رد هــذا احلــديث مــن صــنيع النواصــب ، لكــن ا: أقــول 
ّحــاال مــن النواصــب ، ألــم اعتقــدوا بطــالن حــديث الغــدير وحــاولوا رده بكــل جهــدهم ، أمــا  ّ ّ

 ّفــإم غــري جــازمني ببطالنــه» علــى تقــدير صــحته « النواصــب فــإم ناقــشوا فيــه وأجــابوا عنــه 
...  

  محمد محسن الكشميري 
 وســـبقهم يف التعـــصب وجـــاء حممـــد حمـــسن الكـــشمريي ، ففـــاق مـــن ســـبقه يف الوقاحـــة

  :والعناد ، فقال يف اجلواب عن حديث الغدير 
أمـــا أوال فبـــأن املهـــرة كـــأيب داود وأيب حـــامت الـــرازي قـــد : وأمـــا عـــن احلـــديث فبوجـــوه « 

ّضــــعفوا هــــذا احلــــديث ، ومــــا أخرجــــه إال أمحــــد بــــن حنبــــل يف مــــسنده ، وهــــو مــــشتمل علــــى  ّ
  ة فن احلديث ، فهوالصحيح والضعيف وليس من الصحاح ، كما صرح به مهر

__________________  
  .حاشية التحفة) 1(
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خرب واحد ضعيف ، فال يصح للحجية يف األصول سيما يف أصل الدين ، ومل خيـرج غـريه مـن 
  .)1(» اللهم وال من وااله : ّالثقات إال اجلزء األخري من قوله 

  وجوه الجواب عن كالم الكشميري 
  :اذيب ، فاجلواب عنه بوجوه وهذا الكالم يشتمل على هفوات وأك

  .نسبة التضعيف إىل أيب داود كذب ) 1
لقد علمت فيما سبق مرارا أن نسبة تضعيف حديث الغدير إىل أيب داود كـذب حمـض 

  .وتان حبت
لكـن الكـشمريي نـسب ذلـك إىل األب بـدال عـن االبـن ،  ـ الكـذاب ـ ّنعـم ضـعفه ابنـه

  .. .تقليدا لبعض أسالفه املغفلني املتعصبني
  .بطالن التمسك بتضعيف أيب حامت ) 2

وعلمـــت فيمـــا ســـبق بطـــالن مـــزاعم أيب حــــامت وأمثالـــه حـــول حـــديث الغـــدير وســــخافة 
   ..اخلرافات اليت متسكوا ا لتضعيفه

 وهـل ختـتص مبـن يقـدح يف فـضائل أمـري ؟وهل املهارة يف احلديث ختتص ـذين الـرجلني
  ؟ ـ7 ـ املؤمنني

رتهــات مــن هــذا الرجــل بعــد صــدورها مــن الــرازي ولكــن ال عجــب مــن صــدور هــذه ال
  . ..والتفتازاين وغريمها

  .ّما أخرجه إال أمحد: قوله  ) 3
ّمــا أخرجــه إال أمحــد بــن حنبـــل يف مــسنده ، كــذب صــريح وتعــصب فـــضيح ، : وقولــه 

يكشف عن شدة عداء الرجل ، وكثرة جهلـه وجحـده ، حـىت أن اسـالفه املتعـصبني اجلاحـدين 
 ذه الدعوى الكاذبةأبوا عن التفوه.  

  .وهو مشتمل على الصحيح والضعيف: قوله  ) 4
__________________  

  .خمطوط ـ جناة املؤمنني) 1(
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وقـــد وصـــف الكـــشمريي كتـــاب املـــسند ألمحـــد بـــن حنبـــل بأنـــه مـــشتمل علـــى الـــصحيح 
  .والضعيف ، ولكن هذه الدعوى مردودة لدى مجاعة من احملققني كالسبكي وغريه

  . ..يس من الصحاحول: قوله  ) 5
ولــيس مــن الــصحاح كمــا صــرح بــه مهــرة فــن احلــديث ، : مث قــال حــول حــديث الغــدير 

وهــذه أكذوبــة أخــرى ، فــإن كثــريا مــن طــرق حــديث الغــدير صــحيح حــسب تــصريح أئمــة فــن 
  .احلديث كما مسعت سابقا

  . ..فهو خرب واحد ضعيف: قوله  ) 6
وهــــذا كــــذب واه وكــــالم .  ..فهــــو خــــرب واحــــد ضــــعيف فــــال يــــصح للحجيــــة: مث قــــال 

ســخيف ، فقــد عرفــت صــحة هــذا احلــديث وتــواتره حبمــد اهللا تعــاىل حــسب نــصوص عبــارات 
  .ّاألئمة احملققني وأساطني احلديث

  . ..ومل خيرج غريه: قوله  ) 7
: ّمـن الثقـات إال اجلـزء األخـري مـن قولـه  ـ يعين أمحد بـن حنبـل ـ ومل خيرج غريه: مث قال 

  .اللهم وال من وااله
وهذه الدعوى الكاذبة جيل عن التفوه ا أدىن املنتسبني إىل الـدين اإلسـالمي ، : أقول 

  .ولو باللسان ، ألن كذا واضح حىت على العوام فضال عن اخلواص
وبـــالرغم مـــن ثبـــوت تـــواتر هـــذا احلـــديث يف مجيـــع الطبقـــات حـــىت العـــدة الكثـــرية واجلـــم 

 املتقدمـة يف الكتـاب ، فإنـا نـذكر هنـا أمســاء مـن الفـصول ـ 6 ـ الغفـري مـن صـحابة رسـول اهللا
ّمجاعــة مــن مهــرة فــن احلــديث وكبــار األئمــة واحلفــاظ والــرواة يف القــرون املختلفــة ، مث نــصوص 
روايــام وأســانيدهم اىل الــصحابة يف نقــل حــديث الغــدير ، مزيــدا لتوضــيح املــرام وزيــادة تقبــيح 

  .يف البدء واخلتاموتفضيح للكشمريي وأسالفه اللئام ، واهللا املوفق 
 .)املـدخل ( اىل هنا مت هذا اجلزء من الكتاب ، الذي جعلنا عنوانـه ) : قال امليالين ( 

  سندا) حديث الغدير ( وسنشرع من اجلزء الذي يليه يف البحث حول 
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  .واهللا املوفق واملعني ، وله احلمد أوال وآخرا. وداللة
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