
  





  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ّالحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على محمد وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة  ّ ّ ّ

  .ّاهللا على أعدائهم أجمعين من األولين واآلخرين





  معنى

  من كنت مواله فعلي مواله 





ج حـديث وإذ فرغنا من ذكر نصوص عبارات طائفة من أئمـة القـوم وعلمـائهم يف إخـرا
الـدهلوي ( ّالغدير ، وروايته باأللفاظ املتنوعة واألسانيد املختلفة ، فلنشرع يف تفنيـد مناقـشات 

ـــرد علـــى مزاعمـــه يف اجلـــواب عـــن داللـــة هـــذا احلـــديث الـــشريف مجلـــة مجلـــة)  وبـــاهللا .  ..ّ، وال
  :التوفيق 

  :قوله 
ثــــري بــــه ، ّحــــديث غــــدير خــــم ، الــــذي يذكرونــــه يف كتــــبهم مــــع التــــبجح الك: األول « 

ّوجيعلونه نصا قطعيا على هذا املدعى  ّ«.  

  :أقول 
ا منــر علــى هــذا الكــالم مــر الكــرام ، ونكتفــي بــالقول بــأن اإلماميــة إمنــا يعتمــدون يف  ّإن ّ ّ ّ ّ ـ ّـ

ّعلـى كلمـات أئمـة العربيـة ،  ـ ّبعـد إثبـات تـواتره وقطعيـة صـدوره ـ وجـه داللـة احلـديث الـشريف
يستــشهدون لــذلك باألدلــة واآلثــار املتقنــة الثابتــة ، كمــا وتــصرحيات أســاطني اللغــة واألدب ، و

ّسيتضح كل ذلك بالتفصيل ، حبيث تنقطع ألسنة اجلاحدين وتستأصل شـبهات املـشككني ، 
  ّوحنن نقول احلمد هللا رب
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  .العاملني

  :قوله 
  .».  ..ّإنه قد روى بريدة بن احلصيب األسلمي: وحاصله « 

  :أقول 
ّلقد علم مما تقدم عـدم ا نفـراد بريـدة بـن احلـصيب األسـلمي بروايـة حـديث الغـدير ، بـل ّ

ّرواه اجلم الغفري واجلمع الكثري ، من صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يتجـاوز عـددهم  ّ ّ
  .املائة بكثري

  .ّغريب جدا ـ كما هو ظاهر العبارة ـ فجعل رواية هذا احلديث من حديث بريدة فقط
ّكما علم مما تقدم أن هلذا  احلديث الشريف ألفاظا تشتمل على فوائـد ومطالـب جليلـة ّ

عـن نقـل أحـد تلــك ) الـدهلوي ( ، هلـا األثـر البـالغ يف داللـة احلـديث وثبـوت املــرام ، فـإعراض 
  .األلفاظ واقتصاره ذا اللفظ غريب أيضا

  :قوله 
)  اإلمامـة (ّواألولوية بالتـصرف عـني ) ّاألوىل بالتصرف ( مبعىن ) املوىل ( ّإن : قالوا « 

«.  

  :أقول 
ة حبوثــــا مطولــــة واســــتدالالت مفــــصلة يف بيــــان وجــــه داللــــة حــــديث  ّإن حملققــــي اإلمامي ّــــ

ّالغدير على إمامة أمري املؤمنني عليـه الـصالة والـسالم ، فليـت  ذكـر عـن أحـدهم ) الـدهلوي ( ّ
ّوجه االستدالل ، مث أجاب عنه بزعمه ، ومل يكتف ذه الكلمة الوجيزة اليت تقل عـ ّن الـسطر ّ

  . ..الواحد



 9 ......................................................................... مواله فعلي مواله كنت من

  :قوله 
ّإن أول ما يف هذا االستدالل هو «  املـوىل ( أن أهل العربية قاطبـة ينكـرون أن يكـون : ّ

  .».  ..)األوىل ( قد جاء مبعىن ) 

  :أقول 
املـوىل ( يـدعي إنكـار قاطبـة أهـل العربيـة جمـيء ) الـدهلوي ( أول ما يف هذا الكالم أن 

ّب حبــت ، فــإن أهــل العربيـة مل ينكــروا ذلــك أبــدا ، بــل مل يثبــت ، وهــذا كــذ) األوىل ( مبعـىن ) 
  !!د منهم ، فكيف بإنكار مجيعهمإنكار واح

ّكذب فـاحش وشـنيع جـدا ، وإن كنـت يف ريـب مـن ) الدهلوي ( ّإن هذا الذي ذكره 
  :ذلك فإليك البيان 

* * *  
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 11 ............................................................................................ جميء

  مجيء

  ) األولى ( بمعنى ) المولى ( 
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 13 .......................................................................... )األوىل ( مبعىن )  املوىل (

يف الكتاب والسنة وأشعار العـرب شـائع ، وقـد ) األوىل  ( مبعىن) املوىل ( إن استعمال 
ّصرح بذلك ونص عليه مجـع كبـري مـن أئمـة اللغـة واألدب والتفـسري ، وحنـن نـذكر أمسـاء طائفـة  ّ

  :ّمنهم ، مث نصوص كلمام ، إمتاما للحجة وإفحاما للخصوم املكابرين ، فمنهم 

  ذكر من نص على ذلك 
  .ّحممد بن السائب الكليب ـ 1
  .أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري اللغوي ـ 2
  .ّأبو عبيدة معمر بن املثىن البصري ـ 3
  .أبو احلسن سعيد بن مسعدة األخفش ااشعي ـ 4
  .أمحد بن حيىي بن سيار أبو العباس املعروف بثعلب ـ 5
  .ّأبو العباس حممد بن يزيد األزدي البصري املعروف باملربد ـ 6
  .ّق إبراهيم بن حممد الزجاجأبو إسحا ـ 7
  .أبو بكر حممد بن القاسم املعروف بابن األنباري ـ 8
  .حممد بن عزيز السجستاين العزيزي ـ 9
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  .ّأبو احلسن علي بن عيسى بن علي بن عبد اهللا الرماين ـ 10
ّأبو النصر إمساعيل بن محاد الفارايب اجلوهري ـ 11 ّ.  
  .هيم الثعليب النيسابوريأبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبرا ـ 12
  .أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي ـ 13
  .أبو احلجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري ـ 14
  .القاضي أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد الزوزين ـ 15
  .أبو زكريا حيىي بن علي بن حممد الشيباين التربيزي ـ 16
  .احلسني بن مسعود الفراء البغوي ـ 17
  . اهللا حممود بن عمر الزخمشريجار ـ 18
  .أبو الفرج عبد الرمحن بن علي املعروف بابن اجلوزي ـ 19
  .أمحد بن احلسن بن أمحد الزاهد الدرواجكي ـ 20
  .نظام الدين حسن بن حممد القمي النيسابوري ـ 21
  .أبو سامل حممد بن طلحة القرشي النصييب ـ 22
  .ي سبط ابن اجلوزيّمشس الدين أبو املظفر يوسف بن قزغل ـ 23
  .ّالقاضي ناصر الدين عبد اهللا بن عمر البيضاوي ـ 24
  .أمحد بن يوسف بن عبد الدائم احلليب املعروف بابن السمني ـ 25
  .حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ـ 26
  .جالل الدين أمحد اخلجندي ـ 27
  .عبد اهللا بن أمحد النسفي ـ 28
  .قزويينعمر بن عبد الرمحن ال ـ 29
  .ّالشيخ نور الدين علي بن حممد املعروف بابن الصباغ املالكي ـ 30
  .جالل الدين حممد بن أمحد احمللي ـ 31
  .احلسني بن علي الواعظ الكاشفي ـ 32
  .أبو السعود بن حممد العمادي ـ 33



 15 .......................................................................... ) األوىل ( مبعىن ) املوىل (

  .سعيد احلليب ـ 34
  .الشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي ـ 35
  . سليمان مجلالشيخ ـ 36
  .ّاملال جار اهللا اإلله آبادي ـ 37
  .ّحمب الدين األفندي ـ 38
  .حممد بن إمساعيل بن صالح األمري اليماين ـ 39
  .عبد الرحيم بن عبد الكرمي ـ 40
  .رشيد النيب بن حبيب النيب ـ 41
  .السيد مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي ـ 42

* * *  
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)1(  

  محمد بن السائب الكلبي 
حممــد ابــن « : ّ تــرجم لــه الــصالح الــصفدي بقولــه  *مــد بــن يوســف أبــو حيــانقــال حم

ّيوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان ، الــشيخ االمــام احلــافظ العالمــة ، فريــد العــصر وشــيخ 
مل أر يف أشــياخي أكثــر اشــتغاال .  ..الزمــان ، وإمــام النحــاة ، أثــري الــدين أبــو حيــان الغرنــاطي

وهــو ثبــت فيمــا .  ..أو يــشغل أو يكتــب ومل أره علــى غــري ذلــكّمنــه ، ألين مل أره إال يــسمع 
ّينقله ، حمرر ملا يقوله عـارف باللغـة ضـابط أللفاظهـا ، وأمـا النحـو والتـصريف فهـو إمـام الـدنيا 
ّفيهما ، مل يذكر معه يف أقطار األرض غريه يف العربية ، ولـه اليـد الطـويل يف التفـسري واحلـديث 

ـــ  ولـــه التـــصانيف الـــيت ســـارت وطـــارت ، وانتـــشرت ومـــا  ....اسوالـــشروط والفـــروع وتـــراجم الن
انتثــرت ، وقرئــت ودرســت ونــسخت ومــا نــسخت ، أمخلــت كتــب األقــدمني وأهلــت املقيمــني 

بتفـسري قولــه  * )1(» .  ..مبـصره والقـادمني ، وقــرأ النـاس عليــه وصـاروا أئمــة وأشـياخا يف حياتــه
َ قل لن يصيبنا إال ما كتب ا(تعاىل  َ َ  ِ َ ُ ِْ َ ْ َهللا لنا هو موالنا وعلى اهللا فـليتـوكل اْلمؤمنـون ُ ُ ِ ْ ُ َِ َـ ََ ْ َْ َ ِ َـ َ َ ُ َ  قـال )2( )ُ

  :ما نصه 
__________________  

  .267 / 5 الوايف بالوفيات) 1(
  .51 :سورة التوبة ) 2(



 17 .......................................................................... ) األوىل ( مبعىن ) املوىل (

أوىل بنـا مـن أنفـسنا : وقـال الكلـيب . أي ناصرنا وحافظنا ، قاله اجلمهـور. هو موالنا« 
ّمالكنا وسيدنا ، فلهذا يتصرف كيف شاء فيجب الرضا مبا يـصدر : ، وقيل يف املوت واحلياة 

ْ ذلك بأن اهللا مولى الذين آمنوا وأن اْلكافرين ال مولى لهـم (وقال . من جهته َُ َ َْ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ َ ُ  َ َِ َ  فهـو موالنـا )ِ
  .)1(» الذي يتوالنا ويتوالهم 

، كمـا سـيجيء فيمـا ) األوىل ( بــ  )املـوىل ( وقد نقل القمويل أيضا عـن الكلـيب تفـسري 
  .بعد إن شاء اهللا تعاىل

  ترجمة الكلبي 
هو معروف بالتفـسري ولـيس ألحـد تفـسري أطـول « : أثىن عليه احلافظ ابن عدي بقوله 

ّوال أشـــبع منـــه ، وبعـــده مقاتـــل ، إال أن الكلـــيب يفـــضل علـــى مقاتـــل ، ملـــا قيـــل يف مقاتـــل مـــن  ّ
ّاملذاهب الردية ، وحدث عن الكليب  شـعبة والثـوري وهـشيم ، والثقـات ، ورضـوه يف التفـسري:  ّ

.. . «)2(.  
وللكليب غري ما ذكرت أحاديث صاحلة خاصة عن أيب صـاحل ، وهـو « : وقال الذهيب 

ّمعروف بالتفسري ، وليس ألحد تفسري أطول منه وال أشبع ، وبعده مقاتل بن سليمان إال أن 
ّ قيـل يف مقاتـل مـن املـذاهب الرديـة ، وحـدث عـن ّالكليب يفضل علـى مقاتـل بـن سـليمان ، ملـا ّ

ّالثــوري وشــعبة وإن كانــا حــدثا عنــه بالــشيء اليــسري غــري املــسند وحــدث عنــه : الكلــيب  ابــن : ّ
  .)3(» عيينة ومحاد بن سلمة وهشيم ، وغريهم من ثقات الناس ، ورضوه يف التفسري 

  ترجمة ابن عدي 
  كبار احلفاظ األثبات ،واحلافظ ابن عدي الذي أثىن على الكليب من 

__________________  
  .52 / 5 البحر احمليط) 1(
  .ترمجة الكليب: تذهيب التهذيب للذهيب ) 2(
  .خمطوط ـ حاشية الكاشف) 3(
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  :ترجم له 
ان ، « : ــــ الـــسمعاني  1 ّـــأبـــو أمحـــد عبـــد اهللا بـــن حممـــد اجلرجـــاين ، املعـــروف بـــابن القط

احلــاكم أبــو عبــد اهللا احلــافظ ، : روى عنــه .  ..احلــافظ مــن أهــل جرجــان ، كــان حــافظ عــصره
وكـان .  ..وأبو القاسم محزة بن يوسف الـسهمي ، وأبـو بكـر أمحـد بـن احلـسن احلـريي وغـريهم

 وكانــت والدتــه يـــوم الــسبت غـــرة ذي القعــدة ســـنة.  ..حافظــا متقنــا ، مل يكـــن يف زمانــه مثلـــه
 365  غرة مجـادى اآلخـرة ، سـنة، وهي السنة اليت مات فيها أبو حامت الرازي ، وتويف 277

  .)1(» .  ..جبرجان
 أحـد أئمـة أصـحاب احلـديث واملكثـرين منـه ، واجلـامعني ... .«: ـ ياقوت الحموي  2

  .)2( » ... .ّ وكان مصنفا حافظا ، ثقة ، على حلن كان فيه... .ّله ، والرحال فيه
 وهــو ... .عــالمكــان أحــد األ.  ..ابــن عــدي االمــام احلــافظ الكبــري« :  ـ الــذهبي 3

كـان ثقـة علـى : ّاملصنف يف الكالم على الرجال ، عارفا بالعلل قال أبـو القاسـم ابـن عـساكر 
قـال اخلليلـي .  ..كان حافظا متقنا ، مل يكن يف زمانه مثلـه: قال محزة السهمي .  ..حلن فيه

  .)3(» .  ..كان عدمي النظري حفظا وجاللة: 
  .)4(» بن عدي بن حممد اجلرجاين االمام املشهور احلافظ أبو أمحد « :  ـ األسنوي 4
احلافظ الكبري ، يعرف بابن القطان ، أحد األئمـة األعـالم ، « :  ـ ابن قاضي شهبة 5

  .)5(» .  ..وأركان اإلسالم
__________________  

  .اجلرجاين ـ األنساب) 1(
  .121 / 2 معجم البلدان) 2(
  .365 رب ودول اإلسالم له حوادثالع:  وانظر .940 / 2 تذكرة احلفاظ) 3(
  .206 / 2 طبقات الشافعية) 4(
  .140 / 1 طبقات الشافعية) 5(
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  تراجم الرواة عن الكلبي 
لقــد علــم مــن عبــارة الــذهيب أن ســفيان بــن عيينــة ، ومحــاد بــن ســلمة ، وهــشيم وغــريهم 

ثـة مـن أكـابر ّإن هـؤالء الثال: ّمن ثقات الناس حـدثوا عـن الكلـيب ورضـوه يف التفـسري ، فنقـول 
  .فستأيت ترمجته إن شاء اهللا تعاىل) سفيان بن عيينة ( أساطني القوم ، فأما 

  ترجمة حماد بن سلمة
محـاد بـن سـلمة « : فقد ترجم لـه ابـن حجـر العـسقالين بقولـه ) محاد بن سلمة ( وأما 

 قـال . ..غـري ذلـك: مـوىل قـريش ، وقيـل : بن دينار البـصري ، أبـو سـلمة مـوىل متـيم ، ويقـال 
 ّمـا منهـا إال ثقـة: ّمحاد بن سلمة أثبت يف ثابت من معمر ، وقـال أيـضا يف احلمـادين : أمحد 

 وقـال األصـمعي عـن عبـد الـرمحن بـن ... .ثقة:  وقال إسحاق بن منصور عن ابن معني ....
ّاللقــاء ، أدرك النــاس ، مل يــتهم بلــون مــن  محــاد بــن ســلمة صــحيح الــسماع ، حــسن: مهــدي 

مل يلتـــبس بـــشيء ، أحـــسن ملكـــة نفـــسه ولـــسانه ومل يطلقـــه علـــى أحـــد فـــسلم حـــىت األلـــوان ، و
  .مات

دخلــت البــصرة فمــا رأيــت أحــدا أشــبه مبــسالك األول مــن محــاد بــن : وقــال ابــن املبــارك 
مــا رأيــت فقيهــا أفــصح مــن عبــد الــوارث ، وكــان محــاد بــن : ســلمة ، وقــال أبــو عمــر احلرمــي 

ّكـان محـاد بـن سـلمة يعـد مـن األبـدال ، : بلخـي وقـال شـهاب بـن معمـر ال. سلمة أفصح منه
قـد رأيـت مـن : ّتزوج سبعني امرأة فلم يولـد لـه ، وقـال عفـان . وعالمة األبدال أن ال يولد هلم

ّهو أعبـد مـن محـاد بـن سـلمة ، ولكـن مـا رأيـت أشـد مواظبـة علـى اخلـري وقـراءة القـرآن والعمـل 
  .حبان يف ذي احلجة زاد ابن .167  مات سنة... .هللا من محاد بن سلمة

  .ّإنه روى له حديثا واحدا عن أيب الوليد عنه عن ثابت: استشهد به البخاري ، وقيل 
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احلديث املذكور يف مـسند أيب بـن كعـب مـن روايـة ثابـت عـن أنـس عنـه ، ذكـره : قلت 
ّوقـد عـرض ابــن حبـان بالبخـاري انبــة . قــال لنـا أبـو الوليــد فـذكره: املـزي يف األطـراف ولفظـه 

مل ينـصف مـن عـدل عـن االحتجـاج بـه إىل اإلحتجـاج : ديث محـاد بـن سـلمة حيـث يقـول ح
ّواعتـذر أبـو الفـضل بـن طـاهر عـن ذلـك ملـا ذكـر أن . بفليح وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار

وكـذلك محــاد بـن ســلمة إمـام كبــري : مـسلما أخـرج أحاديــث أقـوام تــرك البخـاري حــديثهم قـال 
وملا تكلـم بعـض منتحلـي املعرفـة أن بعـض الكذبـة أدخـل يف حديثـه مـا ّمدحه األئمة وأطنبوا ، 

ّ
لــيس منــه مل خيــرج عنــه البخــاري معتمــدا عليــه ، بــل استــشهد بــه يف مواضــع ، ليبــني أنــه ثقــة ، 

  .وأخرج أحاديثه اليت يرويها من حديث أقرانه كشعبة ومحاد بن زيد وأيب عوانة وغريهم
] فيـه [  أصحابه القـدماء واملتـأخرين مل خيتلفـوا ومسلم اعتمد عليه ألنه رأى مجاعة من

وشــاهد مــسلم مــنهم مجاعــة وأخــذ عــنهم ، مث عدالــة الرجــل يف نفــسه وإمجــاع أهــل النقــل علــى 
  . ..انتهى. ثقة وأمانته
ّوقــد حــدث عنــه مــن هــو أكــرب منــه ســنا ، ولــه أحاديــث كثــرية ، وأصــناف كثــرية .  .. ّ

ّ تكلم يف محـاد بـن سـلمة فـاموه يف الـدينمـن: ومشايخ ، وهو كمـا قـال ابـن املـديين  ّ فقـال . ّـ
كـان ثقـة كثـري احلـديث ، ورمبـا حـدث : وقـال ابـن سـعد . كـان حافظـا ثقـة مأمونـا: ّالساجي 

  .)1(» .  ..ثقة رجل صاحل حسن احلديث: وقال العجلي . باحلديث املنكر

  ترجمة هشيم بن بشير
هشيم بن بشري بن القاسـم بـن «  : فقد ترجم له الذهيب قوله) هشيم بن بشري ( وأما 

.  ..دينـار ، أبــو معاويـة بــن أيب حـازم الــسلمي الواسـطي ، نزيــل بغـداد ، أحــد احلـافظ األعــالم
  ما رأيت يف احملدثني بأنبل من هشيم ،: وقال محاد بن زيد 

__________________  
  .16 ـ  3 / 11ذيب التهذيب) 1(
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كان هشيم أحفظ للحـديث : بد الرمحن بن مهدي قال ع: وقال حممد بن عيسى بن الطباع 
من سفيان الثوري ، كان يقوى من احلديث على شيء مل يكن يقـوى عليـه سـفيان ، ومسعـت 

  . ـيعين يف املذاكرة ـ ّحنوا عين هشيما وهاتوا من شئتم: وكيعا يقول 
: هشيم يف حصني أثبت من سفيان وشعبة ، وقال علي بن حجر : وقال ابن مهدي 

مــن : وقــال عيينـة بـن ســعيد عـن ابـن املبــارك قـال .  وأبـو بــشر مثـل ابـن عيينــة يف الزهـريهـشيم
هــشيم ثقــة يــدلس ، وســئل أبــو : غــري الــدهر حفظــه فلــم يغــري حفــظ هــشيم ، وقــال العجلــي 

  .)1(» هشيم أحفظ منه ومن أيب عوانة : حامت عن هشيم ويزيد بن هارون فقال 

  عود إلى ترجمة الكلبي 
 إسحاق أمحد بن حممد بن ابراهيم الثعليب على الكلـيب ، وجعلـه مـن أقـران وقد أثىن أبو

ّوفرقــة جــردوا التفــسري دون األحكــام وبيــان « : جماهــد والــسدي حيــث قــال يف ديباجــة تفــسريه 
احلالل واحلرام ، واحلل عن العويصات املشكالت والرد على أهل الزيغ والـشبهات ، كمـشايخ 

ابقني مـن التـابعني وأتبـاعهم ، مثـل جماهـد ، ومقاتـل ، والكلـيب ، السلف املاضني والعلماء الس
والسدي ، رضي اهللا عنهم أمجعني ، ولكل من أهل احلق منهم غـرض حممـود وسـعي مـشكور 

 «)2(.  
وجـدت العلـم بـالعراق واحلجــاز : قـال احلـسن بــن عثمـان القاضـي « : وقـال ابـن جزلـة 

  .)3(» مغازي حممد بن إسحاق علم أيب حنيفة ، وتفسري الكليب ، و: ثالثة 
قـد خرجــت هــذا مــن التفاســري « : وقـال القاضــي أبــو عبــد اهللا حممـد بــن علــي العــامري 

ما مسعت من األستاذ االمام أيب إسحاق إبراهيم بـن حممـد : ، منها  4 اليت مسعتها من األئمة
   ، مثل تفسري مقاتل بن سليمان;اإلسفرايين 

__________________  
  .خمطوط ـ لتهذيبتذهيب ا) 1(
  .خمطوط ـ الكشف والبيان) 2(
  .خمطوط ـ خمتصر تاريخ بغداد) 3(
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ّومل أعتمـــــد إال مبـــــا صـــــح عنـــــدي بتـــــواتر واستفاضـــــة أو روي يف .  ..واحللـــــيب والكلـــــيب وغريمهـــــا ّ
  .)1(» الصحاح بغري طعن الطاعن ، واهللا املوفق لذلك 

 بـن الـسائب بـن بـشر الكلـيب الكليب صاحب التفـسري ، وهـو حممـد« : وقال ابن قتيبة 
  .)2(»  146 ّوكان نسابا عاملا بالتفسري ، وتويف بالكوفة سنة.  ..، ويكىن أبا النضر

ومـا نقلـت فيـه مـن التفـسري عـن عبـد اهللا بـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا « : وقال البغوي 
اء بـن جماهد ، وعكرمـة ، وعطـ: حرب هذه األمة ، ومن بعده من التابعني ، أئمة السلف مثل 

، وقتادة ، وأيب العالية ، وحممد بن كعب القرظي ، وزيد بـن  2 أيب رباح ، واحلسن البصري ،
ّأسلم ، والكليب ، والضحاك ، ومقاتل بـن حبـان ، ومقاتـل بـن سـليمان ، والـسدي ، وغـريهم 

  .)3(» .  ..فأكثره مما أخربين الشيخ أبو سعيد أمحد بن حممد الشرحيي املذكور
ومجعته مجعا حسنا ، بعبارة سـهلة ، وألفـاظ يـسرية ، « : ن القنوجي وقال صديق حس

مـــع تعـــرض للرتجـــيح بـــني التفاســـري املتعارضـــة يف مواضـــع كثـــرية ، وبيـــان املعـــىن العـــريب اإلعـــرايب 
واللغـوي ، مـع حـرص علـى إيـراد صـفوة مـا ثبـت عـن التفـسري النبـوي ، وعـن عظمـاء الــصحابة 

لف األئمــة وأئمتهـــا املعتــربين ، كـــابن عبــاس حـــرب هـــذه وعلمــاء التـــابعني ، ومــن دوـــم مــن ســـ
األمة ومن بعده من األئمـة ، مثـل جماهـد وعكرمـة ، وعطـاء ، واحلـسن ، وقتـادة ، وأيب العاليـة 
، والقرظــــي ، والكلــــيب والــــضحاك ، ومقاتــــل ، والــــسدي ، وغــــريهم مــــن علمــــاء اللغــــة والنحــــو 

  .)4(» يل ، والنحاس ّكالفراء ، والزجاج ، وسيبويه ، واملربد ، واخلل
  ّليس من ام بوجه ما يسقط به كل حديثه« : وقال علي بن حممد البزدوي 

__________________  
  .خمطوط ـ الناسخ واملنسوخ) 1(
  .536 ـ 535 املعارف) 2(
  .هامش تفسري اخلازن 3 / 1 معامل التنزيل) 3(
  .17 / 1 فتح البيان يف مقاصد القرآن) 4(
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ّاله ، ومثل سفيان الثوري وأصحابه ، مع جاللة قـدره وتقدمـه يف العلـم والـورع مثل الكليب وأمث
 «)1(.  

وقال عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري يف شـرح كـالم البـزدوي املـذكور مـا نـصه 
هو أبو سعيد حممد بن السائب الكلـيب صـاحب التفـسري ، ويقـال لـه . مثل الكليب: قوله « : 

ّعنوا فيه بأنه يروي تفسري كل آيه عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ويـسمى أبو النضر أيضا ، ط ّ ّ ّ
عــن احلــسن بــن : زوائــد الكلــيب ، وبأنــه روى حــديثا عنــد احلجــاج ، فــسأل عمــن يرويــه فقــال 

ّال ولكـين :  فقـال ؟هـل مسعـت ذلـك مـن احلـسن: ّعلي رضي اهللا عنهما ، فلمـا خـرج قيـل لـه 
  .رويت عن احلسن غيظا له

إن الثـــوري وحممـــد بـــن إســـحاق يرويـــان عنـــه ويقـــوالن حـــدثنا أبـــو :  األنـــساب وذكـــر يف
وكان الكليب سبائيا من أصـحاب عبـد اهللا ابـن سـبأ ، مـن أولئـك : قال . النضر حىت ال يعرف

الــذين يقولــون إن عليــا مل ميــت ، وإنــه راجــع إىل الــدنيا قبــل قيــام الــساعة ، وميلؤهــا عــدال كمــا 
حابة قــالوا أمــري املــؤمنني فيهــا ، والرعــد صــوته والــربق ســوطه ، حــىت ملئــت جــورا ، وإذا رأوا ســ

  :تربأ واحد منهم وقال 
  مـــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــوم إذا ذكـــــــــــــــــــــــــروا عليـــــــــــــــــــــــــاو

  
  ّيـــــــــــــــــصلون الـــــــــــــــــصالة علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــسحاب  

  

  .146 مات الكليب سنة
مثـــل عطــاء بـــن الـــسائب ، والربيعــة ، وعبـــد الـــرمحن ، وســعيد بـــن أيب عروبـــة ، . وأمثالــه

  .م فلم يقبل روايام اليت بعد االختالط ، وقبلت الروايات اليت قبلهوغريهم ، اختلطت عقوهل
  .ما نقل عن الكليب يوجب الطعن عاما ، فينبغي أن ال يقبل رواياته مجيعا: فإن قيل 

__________________  
  .بشرح عبد العزيز البخاري 72 / 3 أصول الفقه) 1(
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يق القطع ، فأما إذا ام به فـال يثبـت إمنا يوجب ذلك إذا ثبت ما نقلوا عنه بطر: قلنا 
ّحكمـــه يف غـــري موضـــع التهمـــة ، وينبغـــي أن ال يثبـــت يف موضـــع التهمـــة أيـــضا ، إال أن ذلـــك 
ّيــورث شــبهة يف الثبــوت ، وبالــشبهة تــرد احلجــة ، وينتفــي تــرجح الــصدق يف اخلــرب ، فلــذلك مل 

  .يثبت أو معناه
 ، وعبد اهللا بن هليعـة واحلـسن بـن ليس كل من ام بوجه ساقط احلديث ، مثل الكليب

ّعمـــارة ، وســـفيان الثـــوري وغـــريهم ، فإنـــه قـــد طعـــن يف كـــل واحـــد مـــنهم بوجـــه ، ولكـــن علـــو 
ّدرجــتهم يف الــدين ، وتقــدم رتبـــتهم يف العلــم والــورع ، منــع مـــن قبــول ذلــك الطعــن يف حقهـــم 

ّومــن رد حــديثهم بــه ، إذ لــو رد حــديث أمثــال هــؤالء بطعــن كــل واحــد انقطــع ال روايــة وانــدرس ّ
ّ مــن ال يوجــد فيــه أدىن شــيء ممــا جيــرح إال مــن شــاء :األخبــار ، إذ مل يوجــد بعــد األنبيــاء 

اهللا تعاىل ، فلذلك مل يلتفت إىل مثل هذا الطعن ، فيحمل علـى أحـسن الوجـوه ، وهـو قـصد 
  .)1(» الصيانة 

  ترجمة عبد العزيز البخاري 
كــالم املزبــور يف الــدفاع عــن الكلــيب ، وعبــد العزيــز البخــاري شــارح البــزدوي وصــاحب ال

اجلــــواهر املــــضية يف ( مــــن مــــشاهري األئمــــة الكبــــار ، وقــــد أثــــىن عليــــه عبــــد القــــادر القرشــــي يف 
كتائب أعالم األخيـار مـن فقهـاء مـذهب ( وحممود بن سليمان الكفوي يف ) طبقات احلنفية 
  .)كشف الظنون ( والكاتب اجلليب يف ) النعمان املختار 
__________________  
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)2(  

  يحيى بن زياد الفراء
ّوفسر حيىي بـن زيـاد الفـراء  كمـا قـال الفخـر الـرازي بتفـسري قولـه ) األوىل (  بــ )املـوىل ( ّ

ُ هي موالكم وبئس اْلمصير (: تعـاىل  ِ َ َ َْ ِْ ُ ْ َ َ ِ مأواكم النار هي مـوالكم وبـ(«  : )ِ َ ْ ُُ ُْ َ ََ ِ ُ ُئس اْلمصير ْ ِ َـ َ ْ( .
أن : وحتقيقـه . مـوالكم أي مـصريكم: قـال ابـن عبـاس  ـ أحـدها: ويف لفـظ املـوىل هاهنـا أقـوال 

إن النـار هـي موضـعكم الـذي تقربـون منـه وتــصلون : املـوىل موضـع الـويل وهـو القـرب ، فـاملعىن 
  .إليه

ّوهو قول الزجاج والفراء وأيب. يعين أوىل بكم: قال الكليب ـ  والثاين   .)1(» .  .. عبيدةّ

  ترجمة الفراء
أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور األسـلمي ، املعـروف « : ـ ابن خلكان  1

  .بالفراء ، الديلمي الكويف ، موىل بين أسد ، وقيل موىل بين منقر
كــان أبــرع الكــوفيني ، وأعلمهــم بــالنحو واللغــة وفنــون األدب ، حكــى عــن أيب العبــاس 

ّلــــو ال الفــــراء ملــــا كانــــت العربيــــة ، ألنــــه خلــــصها وضــــبطها ، ولــــو ال الفــــراء :  قــــال ثعلــــب أنــــه ّ
ّلـــسقطت العربيـــة ، ألـــا كانـــت تتنـــازع ، ويـــدعيها كـــل مـــن أراد ، ويـــتكلم النـــاس فيهـــا علـــى  ّ

  .فتذهب. مقادير عقوهلم وقرائحهم
  ّوأخذ النحو عن أيب احلسن الكسائي ، وهو واألمحر املقدم ذكره من أشهر

__________________  
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  .ّأصحابه وأخصهم به
ّوملا عزم الفراء على االتصال باملأمون كان يرتدد إىل البـاب ، فبينمـا هـو ذات يـوم علـى  ّ ّ

: قـال  ـ وكـان خصيـصا باملـأمون ـ البـاب ، إذ جـاء أبـو بـشر مثامـة بـن األشـرس النمـري املعتـزيل
ـــه ففاتـــشته عـــن اللغـــة فوجدتـــه حبـــرا ، وفاتـــشته عـــن النحـــو فرأيـــت أـــة أديـــب ، فجلـــ ست إلي

فوجدتـــه نـــسيج وحـــده ، وعـــن الفقـــه فوجدتـــه رجـــال فقيهـــا عارفـــا بـــاختالف القـــوم ، وبـــالنجوم 
مــن تكــون ومــا أظنــك إال : مــاهرا ، وبالطــب خبــريا ، وبأيــام العــرب وأشــعارها حاذقــا ، فقلــت 

 املــؤمنني املــأمون ، فــأمر بإحــضاره لوقتــه وكــان انــا هــو ، فــدخلت فأعلمــت أمــري:  قــال ؟ّالفــراء
  . ..سبب اتصاله به

ّإن الفراء ملا اتصل باملأمون أمره أن يؤلـف مـا جيمـع بـه : وقال اخلطيب يف تاريخ بغداد 
وبعـد أن فـرغ مـن ذلـك خـرج إىل النـاس وابتـدأ يف كتـاب .  ..أصول النحو وما مسع من العربيـة

ــــ: ّاملعــــاين ، وقــــال الــــراوي  ــــذين اجتمعــــوا إلمــــالء كتــــاب املعــــاين فلــــم وأردن ــــاس ال ّا أن نعــــد الن
  . ..ّنضبطهم ، فعددنا القضاة فكانوا مثانني قاضيا ، فلم يزل ميليه حىت أمته

كــان  ـ وهــو عمــر بــن بكــري ـ أن أحــد أصــحابه: وكــان ســبب إمالئــه كتــاب املعــاين 
ّيــصحب احلــسن بــن ســهل املقــدم ذكــره ، فكتــب إىل الفــراء أن األمــري  احلــسن ال يــزال يــسألين ّ

عــن أشــياء مــن القــرآن ال حيــضرين فيهــا جــواب ، فــإن رأيــت أن جتمــع يل أصــوال ، وجتعــل يف 
اجتمعـوا حـىت أملـي علـيكم يف  :ّفلما قرأ الكتاب قـال ألصـحابه . ذلك كتابا يرجع اليه فعلت

 وكـان مـن ّالقرآن ، وجعل هلم يوما ، فلما حضروا خرج إليهم وكان يف املسجد رجل يؤذن فيه
ّفقرأ فاحتة الكتاب ، ففسرها حىت مر يف القرآن كلـه علـى ذلـك ، يقـرأ . اقرأ: القراء ، فقال له  ّ ّ

ّالرجـــل والفـــراء يفـــسره ، وكتابـــه هـــذا حنـــو ألـــف ورقـــة ، وهـــو كتـــاب مل يعمـــل مثلـــه ، وال ميكـــن  ّ
  .ألحد أن يزيد عليه

ّوكان املأمون قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو ، فلما  ّ ّكان يوما أراد الفـراء أن يـنهض إىل ّ
ّبعض حوائجه ، فابتدرا إىل نعل الفراء يقدماا له ، فتنازعا أيهما ّ ّ  
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ّيقدماا له ، فاصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما فردا فقدماها ّ ّّ.. .  
ّكان الفقيه حممد بن احلسن ابـن خالـة الفـراء ، وكـان الفـراء يومـا : وقال اخلطيب أيضا  ّ

ّقل رجل أنعم النظر يف باب من العلم فأراد غريه إال سهل عليـه : ّا عنده فقال له الفراء جالس ّ
يــا أبــا زكريــا قــد أنعمــت النظــر يف العربيــة ، فأســألك عــن بــاب مــن أبــواب : ، فقــال لــه حممــد 

ّمـــا تقـــول يف رجـــل صـــلى فـــسهى فـــسجد : قـــال . هـــات علـــى بركـــة اهللا تعـــاىل: الفقـــه ، فقـــال 
ّ ففكــر الفــراء فيهمــا ســاعة مث قــال ؟سهى فيهمــاســجدتني للــسهو فــ فقــال لــه . ال شــيء عليــه: ّ

ألن التـــصغري عنـــدنا ال تـــصغري لـــه ، وإمنـــا الـــسجدتان متـــام الـــصالة ولـــيس :  قـــال ؟ومل: حممـــد 
  . ..ّما ظننت آدميا يلد مثلك: فقال حممد . للتمام متام

ّإين ألعجب من الفـراء كيـف كـان يعظـم : وقال سلمة بن عاصم  الكـسائي وهـو أعلـم ّ
  .بالنحو منه

ّوتـويف الفـراء سـنة سـبع ومـائتني يف طريـق مكـة ، وعمـره ثالثـة .  ..ّومولد الفـراء بالكوفـة ّ ّ
  .)1(» .  .. تعاىلرمحه اهللاوستون سنة ، 

ّوفيهــا االمــام البــارع النحــوي ، حيــىي بــن زيــاد الفــراء الكــويف ، أجــل « :  ـ اليــافعي 2 ّ
ّ يف النحــو واللغــة ، أبـــرع الكــوفيني وأعلمهــم بفنـــون األدب ، أصــحاب الكــسائي ، كــان رأســـا

» .  ..ّلــو ال الفــراء: ّعلــى مــا ذكــر بعــض املــؤرخني ، وحكــي عــن أيب العبــاس ثعلــب أنــه قــال 
)2(.  

أملـى تـصانيفه  .ّالفراء أخباري عالمة حنوي ، كان رأسا يف قـوة احلفـظ« :  ـ الذهبي 3
» امســه حيــىي بــن زيــاد  . عــن ثــالث وســتني ســنة.207 ّكلهــا حفظــا ، مــات بطريــق مكــة ســنة

)3(.  
__________________  
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ّوهو أجل أصحاب الكـسائي ، وكـان رأسـا يف النحـو واللغـة .  ..«:  ـ الذهبي أيضا 4
 «)1(.  

أبرع الكوفيني حنوا وأدبا ، ولـه كتـاب احلـدود وكتـاب املعـاين ، .  ..«:  ـ ابن الوردي 5
تـــويف بطريـــق مكـــة ، وعمـــره حنـــو ثـــالث . وكتابـــان يف املـــشكل ، وكتـــاب النهـــي ، وغـــري ذلـــك

  .)2(» ّوستني ، كان يفري الكالم فلقب بذلك 

)3(  

  ّأبو زيد اللغوي 
ّوأما تصريح أيب زيد سعيد بن أوس األنصاري اللغوي بورود  ) األوىل ( مبعـىن ) ملوىل ا( ّ

نفـــسه يف كالمـــه ، كمـــا جـــاء يف كـــالم غـــالم حممـــد بـــن حميـــي ) الـــدهلوي ( ، فقــد اعـــرتف بـــه 
حيـث قـال يف اجلـواب عـن حـديث ) التحفة االثنا عشرية ( الدين بن عمر األسلمي يف ترمجة 

ّوال خيفــى أن أول الغلــط يف هــذا االســتدالل هــو إنكــار أهــل العربيــة « : الغــدير  ّ قاطبــة ثبــوت ّ
ورود املــوىل مبعــىن األوىل ، بــل قــالوا مل جيــيء قــط املفعــل مبعــىن أفعــل يف موضــع ومــادة أصــال ، 
ّفضال عن هذه املادة باخلصوص ، إال أن أبا زيـد اللغـوي جـوز هـذا متمـسكا بقـول أيب عبيـدة  ّ ّ

ْ هي موالكم ( يف تفسري ُ ْ َ َ   .» أي أوىل بكم )ِ
  . الكتاب إن شاء اهللا تعاىلّوستأيت ترمجة أيب زيد اللغوي يف

__________________  
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) 4(  

  أبو عبيدة
ّوأمــا تفــسري أيب عبيــدة معمــر بــن املثــىن البــصري  ّفقــد نــص عليــه ) األوىل (  بـــ )املــوىل ( ّ

كمــا عرفــت مــن ) التفــسري ( أيــضا كمــا ســيأيت قريبــا ، ويف ) ايــة العقــول ( الفخــر الــرازي يف 
كـذلك ) ّالـدهلوي ( ، واعـرتف بـه ) زاد املـسري ( عبارته املاضية ، وكـذا ذكـره ابـن اجلـوزي يف 

  .)ّالرتمجة العبقرية ( ّ، وصرح به األسلمي املذكور يف 

  ترجمة أبي عبيدة
أبـــو عبيـــدة معمـــر بـــن املثـــىن البـــصري ، اللغـــوي احلـــافظ ، صـــاحب « :  ـ الـــذهبي 1

أبـو عثمـان املـازين وأبـو : وعنـه . هشام بن عروبة وأيب عمرو بـن شـيبة: ، روى عن التصانيف 
  .العيناء وخلق

ــــع العلــــوم مــــن أيب : قــــال احلــــافظ  مل يكــــن يف األرض خــــارجي وال مجــــاعي عــــامل جبمي
  .ّوذكره ابن املبارك فصحح رواياته. عبيدة

  .)1(» مات أبو عبيدة سنة عشر ومائتني ، وقيل سنة تسع 
ــ2 ّأبــو عبيــدة معمــر بــن املثــىن التيمــي البــصري اللغــوي ، العالمــة «  :أيــضا ذهبي  ـ ال

هــشام بــن عــروة وأيب عمــر بــن العــال وكــان أحــد : األخبــاري صــاحب التــصانيف ، روى عــن 
  .)2(» وقيل تويف سنة إحدى عشرة . أوعية العلم
  ّأول منّالقول بأن أبا عبيدة ) النهاية (  يف خطبة كتابه  ـ وذكر ابن األثير3

__________________  
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ف يف فـــن غريـــب احلـــديث بعـــد اخـــتالط األلـــسن وتـــداخل اللغـــات ، حيـــث قـــال  فلمـــا «  :ّـــأل
ّأعضل الداء وعز الدواء أهلم اهللا مجاعة من أوىل املعارف والنهـى وذوي البـصائر واحلجـى ، أن  ّّ

ّن طرفــا مــن عنــايتهم ، وجانبــا مــن رعــايتهم ، فــشرعوا فيــه للنــاس مــوارد ، صــرفوا إىل هــذا الــشأ
ّومهدوا فيه هلم معاهد ، حراسة هلذا العلم الشريف من الضياع ، وحفظا هلذا املهـم العزيـز مـن  ّ ّ

ّإن أول من مجع يف هذا الفن شيئا وألفه أبو عبيدة معمر بـن املثـىن التيمـي : االختالل ، فقيل  ّ ّ
  .)1(» .  ..لفاظ غريب احلديث واألثر كتابا، فجمع من أ

ّ نقــال عــن أيب الطيــب اللغــوي بعــد ذكــر اخلليــل  الــسيوطيوقــال ـ 4 وكــان يف هــذا « : ّ
العصر ثالثة هم أئمة الناس يف اللغة والشعر وعلـوم العـرب ، مل يـر قـبلهم وال بعـدهم مـثلهم ، 

ه ، و ّـــعـــنهم أخـــذ جــــل مـــا يف أيــــدي النـــاس مــــن هـــذا العلـــم بــــل كل هــــم أبـــو زيــــد وأبـــو عبيــــدة ّ
مث أخـذوا . ّواألصمعي ، وكلهم أخذوا عـن أيب عمـرو اللغـة والنحـو والـشعر ، ورووا عنـه القـراءة

بعـد أيب عمــرو عــن عيـسى بــن عمــرو أيب اخلطـاب األخفــش ويــونس بـن حبيــب ، وعــن مجاعــة 
 روايـة ّمن ثقات األعراب وعلمائهم وكان أبـو زيـد أحفـظ النـاس للغـة بعـد أيب مالـك وأوسـعهم

كــان األصــمعي جييــب يف ثلــث اللغــة ، وكــان : وأكثــرهم أخــذا عــن الباديــة ، وقــال ابــن منــادر 
  . ..أبو عبيدة جييب يف نصفها ، وكان أبو زيد جييب يف ثلثيها

وأبو زيد من األنصار ، وهو من رواة احلديث ، ثقة عندهم مـأمون ، وكـذلك حالـه يف 
: س منهم سيبويه وحسبك ، قـال أبـو حـامت عـن أيب زيـد اللغة ، وقد أخذ عنه اللغة أكابر النا

ّوحـدثين مـن أثـق بعربيتـه فإمنــا  :فـإذا مسعتـه يقــول : كـان سـيبويه يـأيت جملـسي ولــه ذؤابتـان قـال 
  .يريدين

ّوكرب سـن أيب زيـد حـىت اختـل حفظـه ومل خيتـل عقلـه ، ومـن جاللـة أيب زيـد يف اللغـة مـا  ّ
   احلسن األزدي عن أيب حامت عنحدثنا به جعفر بن حممد حدثنا حممد بن

__________________  
  .خطبة الكتاب ـ النهاية يف غريب احلديث) 1(



 31 .......................................................................... ) األوىل ( مبعىن ) املوىل (

مـا أوقفـك هاهنـا : كتب رجل مـن أهـل رامهرمـز إىل اخلليـل يـسأله كيـف يقـال : أيب زيد قال 
مث لقيين اخلليـل فقـال يل يف ذلـك فقلـت : قال أبو زيد . مها واحد:  فكتب إليه ؟ومن أوقفك

  .فرجع إىل قويل: قال . إمنا يقال من وقفك وما أوقفك : له
ّـوأما أبو عبيدة فإنه كان أعلم الثالثـة بأيام العـرب وأخبـارهم وأمجعهـم لعلـومهم ، وكـان 

مــا التقــى فرســان يف جاهليــة وال : كــان أبــو عبيــدة يقــول : أكمـل القــوم ، قــال عمــر بــن شــيبة 
ّأول من ألف يف غريب احلديثّإسالم إال عرفتهما وعرفت فارسيهما ، وهو  ّ..  .«.  
أخربنــا جعفــر بــن حممــد أخربنــا إبــراهيم ابــن « : ّوقــال الــسيوطي نقــال عــن أيب الطيــب 

ّإذا فـسرت حـروف القـرآن املختلـف فيهـا وحكيـت عـن العـرب شـيئا : محد قـال قـال أبـو حـامت 
، وثقــات مــن ّفإمنــا أحكيــه عــن الثقــات مــنهم ، مثــل أيب زيــد واألصــمعي وأيب عبيــدة ويــونس 

  .)1(» .  ..فصحاء األعراب ومحلة العلم

)5(  

  أبو الحسن األخفش 
أبــــو احلــــسن ســــعيد بــــن مــــسعدة ) : األوىل ( مبعــــىن ) املــــوىل ( ّوممــــن نــــص علــــى جمــــيء 

ّإن أبـا عبيـدة وإن قـال يف قولـه تعـاىل « : قـال الفخـر الـرازي .  ..ااشعي املعروف بـاألخفش
َ مأواكم النـار هـي(:  ِ ُ ُ ُ ْ ْ مـوالكم َ ُ ْ ّوذكـر هـذا أيـضا األخفـش والزجـاج . هـي أوىل بكـم:  معنـاه )َ

  .)2(» .  ..وعلي بن عيسى واستشهدوا ببيت لبيد
__________________  

  .249 / 2 املزهر يف اللغة) 1(
  .خمطوط ـ اية العقول يف الكالم ودراية األصول) 2(
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  ترجمة األخفش 
ن مــسعدة ااشــعي بــالوالء النحــوي البلخــي أبــو احلــسن ســعيد بــ« : ابــن خلكــان  ـ 1

من أئمة العربية ، وأخـذ النحـو عـن سـيبويه .  ..أحد حناة البصرة. املعروف باألخفش األوسط
ّما وضع سـيبويه يف كتابـه شـيئا إال وعرضـه علـي وكـان يـرى أنـه : وكان أكرب منه ، وكان يقول  ّ

  . ..ّأعلم به مين وأنا اليوم أعلم به منه
 رمحـه اهللاته سنة مخـس عـشرة ومـائتني ، وقيـل سـنة إحـدى وعـشرين ومـائتني وكانت وفا

  .)1(» .  ..تعاىل
  .)2(» .  ..وفيها األخفش األوسط إمام العربية« :  ـ اليافعي 2
أحفظ من أخـذ عـن سـيبويه األخفـش مث الناشـي مث : قال املربد .  ..«:  ـ السيوطي 3

  .)3(» .  ..الم وأحذقهم باجلدلوكان األخفش أعلم الناس بالك: قال . قطرب

)6(  
  أبو العباس ثعلب 

) األوىل (  بــ )املـوىل ( وأما تفسري أيب العباس ثعلب أمحـد بـن حيـىي الـشيباين البغـدادي 
ّفقد ذكره احلسني بن أمحد الزوزين يف شرح املعلقات السبع حيث قال  ّ:  

  فغــــــــــدت كــــــــــال الفــــــــــرجني حتــــــــــسب أنــــــــــه« 

  املخافـــــــــــــــــــة خلفهـــــــــــــــــــا وأمامهــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــوىل ا     

   
  الفرج موضع املخافة ، والفرج ما بني قوائم الدواب ، فما بني اليدين فرج

__________________  
  .122 / 2 وفيات األعيان) 1(
  .215 مرآة اجلنان حوادث) 2(
  .590 / 1 بغية الوعاة) 3(
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  .وما بني الرجلني فرج ، واجلمع فروج
ُ مأواكم النار (بالشيء كقوله تعاىل إن املوىل يف هذا البيت مبعىن األوىل : وقال ثعلب  ُ ُ ْ َ

ْهي موالكم  ُ ْ َ َ   .)1(» .  .. أي هي األوىل بكم)ِ

  مصادر ترجمة ثعلب 
  :ولقد ترجم أليب العباس ثعلب بكل ثناء وتبجيل يف املصادر التالية 

  .87 ـ 84 / 1 وفيات األعيان ـ 1
  .204 / 5 تاريخ بغداد ـ 2
  .291 مرآة اجلنان حوادث سنة ـ 3
  .291 العرب يف خرب من غرب حوادث سنة ـ 4
  .291 تتمة املختصر يف أخبار البشر حوادث سنة ـ 5

  .وقد أوردنا يف الكتاب سابقا ترمجته عن هذه الكتب
ّالعالمــة احملــدث شــيخ اللغــة  ـ ثعلــب« ) : تــذكرة احلفــاظ ( وقــال الــذهيب برتمجتــه يف  ّ ّ

بـــاس اليزيـــدي وعلـــى األخفـــش وحممـــد بـــن نفطويـــه وحممـــد بـــن الع: ّحـــدث عنـــه .  ..والعربيـــة
 .200 مولــده ســنة. األعــرايب وأمحــد بــن كامــل وأبــو عمــرو الزاهــد وحممــد بــن مقــسم وآخــرون

وابتدأ بالطلب سنة ست عشرة حـىت بـرع يف علـم األدب ، ولـو مسـع إذ ذاك لـسمع مـن عفـان 
  .ودونه

وقال . لف حديثمسعت من القواريري مائة أ: وإمنا أخرجته يف هذا الكتاب ألنه قال 
: ّقـال املـربد .  ..ّكان ثعلب ثقة حجة دينا صاحلا مشهورا بـاحلفظ: وقال اخلطيب . اخلطيب

  .)2(» .  ..ال يعشره: ّفذكر له الفراء فقال . أعلم الكوفيني ثعلب
__________________  

  .91 :شرح املعلقات للزوزين ) 1(
  .666 / 2 تذكرة احلفاظ) 2(
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) 7(  
  بردأبو العباس الم

فقـد ذكـره ) األوىل ( مبعىن ) املوىل ( وأما حكم أيب العباس حممد بن يزيد املربد مبجيء 
ّقــال أبــو العبــاس بــاملربد يف كتابــه املــرتجم عــن « : حيــث قــال  2 علــم اهلــدى الــسيد املرتــضى

  .)1(» أصل يا ويل أوىل الذي هو أوىل وأحق ، ومثله املوىل : صفات اهللا تعاىل 

  لمبردمصادر ترجمة ا
ّوللمربد ترمجة يف كثري من كتب التاريخ واألدب مع املدح العظـيم والثنـاء اجلميـل ، وقـد 

  :أشرنا سابقا إىل ترمجته يف عدة من املصادر ، مثل 
  .314 / 4 وفيات األعيان ـ 1
  .285 :العرب يف خرب من غرب حوادث  ـ 2
  .387 ـ 380 / 3 تاريخ بغداد ـ 3
  .285 :مرآة اجلنان حوادث  ـ 4
  .269 / 1 بغية الوعاة ـ 5
  .11 ـ 9 / 7 املنتظم يف تاريخ األمم ـ 6

ّوقد نص جالل الدين السيوطي على وثاقته حيث قال  وكان فـصيحا بليغـا مفوهـا « : ّ
  .)2(» ّثقة أخباريا عالمة صاحب نوادر وظرافة 

__________________  
  .123 :الشايف يف االمامة ) 1(
  .269 / 1 بغية الوعاة) 2(
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  ترجمة الشريف المرتضى 
ـــار علمائنـــا الـــذي  وأمـــا الـــسيد املرتـــضى الـــذي نقـــل عـــن املـــربد كالمـــه املـــذكور فمـــن كب
أطـــراهم علمـــاء الــــسنة وأثنـــوا علــــيهم الثنـــاء البــــالغ ، وذكـــروا فــــضائلهم وأوصـــافهم احلميــــدة يف 

. يف حقـهوقد تقدم سابقا يف الكتاب طرف من كلمام .  ..معاجم الرجال ومصادر الرتاجم
  .فراجع

)8(  
  ّأبو إسحاق الزجاج 

فهـو صـريح ) األوىل ( مبعىن ) املوىل ( وأما حكم أيب إسحاق إبراهيم بن حممد مبجيء 
  .وقد نقلناه آنفا) اية العقول ( كالم الفخر الرازي يف 

  ترجمة الزجاج 
 واملــشهور ــذه النــسبة أبــو إســحاق إبــراهيم بــن الــسري بــن ســهل« :  ـ الــسمعاني 1

  .النحوي الزجاج ، صاحب كتاب معاين القرآن
كـــان مــــن أهــــل الفــــضل والــــدين ، حــــسن االعتقــــاد ، محيــــد املــــذهب ، ولــــه مــــصنفات 

  .)1(» .  ..حسان يف األدب
أبــو إسـحاق الزجــاج االمـام يف العربيــة ، مـذكور يف الروضــة يف الــشرط « :  ـ النـووي 2

ّيف الطالق ، فيمن علق طالقها بأول ولد ، هو أبو ّبن السري بـن سـهل ] إبراهيم [  إسحاق ّ
  البصري النحوي ، صاحب كتاب معاين القرآن قال اخلطيب يف

__________________  
  .الزجاج ـ األنساب) 1(
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كـان أبـو إسـحاق الزجـاج هـذا مـن أهـل الفـضل والـدين حـسن االعتقـاد وحـسن . تاريخ بغـداد
.  .. عبــد اهللا بــن املغــرية وغــريهروى عنــه علــي بــن. ّاملــذهب ، لــه مــصنفات حــسان يف األدب

  .)1(»  311 وتويف الزجاج يوم اجلمعة إلحدى عشرة ليلة خلت من مجادى اآلخرة سنة
  .)2(» ّكان من أهل العلم باألدب والدين « :  ـ ابن خلكان 3
ّكان من أهل العلم باألدب والدين املتني ، وله من التـصانيف يف .  ..«:  ـ اليافعي 4

  .)3(» .  ..وعلوم األدب والعربيةمعاين القرآن 

)9(  
  ابن األنباري 

فقــد نقلـــه ) األوىل ( مبعـــىن ) املــوىل ( وأمــا تــصريح حممـــد بــن القاســـم األنبــاري مبجـــيء 
وقــال أبــو بكــر حممــد بــن القاســم األنبــاري يف كتابــه يف القــرآن « : الــسيد املرتــضى حيــث قــال 

ّمثانيــة أقــسام ، أوهلــن املــوىل املــنعم املعتــق ، مث واملــوايل يف اللغــة ينقــسم إىل : املعــروف باملــشكل  ّ
ّاملــنعم عليــه املعتــق ، واملــوىل الــويل واملــوىل األوىل بالــشيء ، وذكــر شــاهدا عليــه اآليــة الــيت قــدمنا 
ذكرهـــا ، وبيـــت لبيـــد ، واملـــوىل اجلـــار ، واملـــوىل ابـــن العـــم ، واملـــوىل الـــصهر ، واملـــوىل احلليـــف ، 

» سام مــوىل بــشيء مــن الــشعر ، مل نــذكره ألن غرضــنا ســواه ّواستــشهد علــى كــل واحــد مــن أقــ
)4(.  

__________________  
  . 2 / 170ذيب األمساء واللغات) 1(
  .33 ـ 31 / 1 وفيات األعيان) 2(
  .310 مرآة اجلنان ، حوادث) 3(
  .134 :الشايف يف االمامة ) 4(
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  ترجمة ابن األنباري 
اسـم بـن حممـد بـن بـشار بـن احلـسن ابـن بيـان أبـو بكـر حممـد بـن الق« :  ـ السمعاني 1

بن مساعة بن فروة بن قطن بن دعامة األنباري النحوي ، صاحب التصانيف ، كان مـن أعلـم 
أبـو احلــسن الـدار قطــين ، وأبـو عمــر : روى عنــه .  ..النـاس بـالنحو واألدب ، وأكثــرهم حفظـا

  .ابن حيويه اخلزاز ، وأبو احلسني بن البواب وطبقتهم
ّقا فاضـال دينــا بـرا خــريا مـن أهــل الـسنة ، وصــنف كتبـا كثــرية يف علـم القــرآن وكـان صــدو ّ ّ ّ

وغريــب احلــديث واملــشكل والوقــف واالبتــداء والــرد علــى مــن خــالف مــصحف العامــة ، وكــان 
ميلي وأبوه حي ، ميلي هو يف ناحية مـن املـسجد وأبـوه يف ناحيـة أخـرى ، وكـان حيفـظ ثالمثائـة 

ّوكـــان ميلـــي مـــن حفظـــه ، ومـــا كتـــب عنـــه اإلمـــالء قـــط إال مـــن ألـــف بيـــت شـــاهد يف القـــرآن ، 
»  328  وتـويف ليلـة النحـر مـن ذي احلجـة سـنة.271 وكانت والدته يف رجـب سـنة. حفظه

)1(.  
: ّمث صنف الناس غري من ذكرنـا يف هـذا الفـن تـصانيف كثـرية مـنهم « :  ـ ابن األثير 2

املعروف بثعلب ، وأبو العباس حممد بـن مشس بن محدويه ، وأبو العباس أمحد بن حيىي اللغوي 
يزيــــد الثمــــايل املعــــروف بــــاملربد ، وأبــــو بكــــر حممــــد بــــن القاســــم األنبــــاري ، وأمحــــد بــــن احلــــسن 

  .الكندي ، وأبو عمرو حممد بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب وغريهم
  .)2(» .  ..هؤالء من أئمة اللغة والنحو والفقه واحلديث

ّان عالمة وقته يف األدب ، وأكثر النـاس حفظـا هلـا ، وكـان ك.  ..«:  ـ ابن خلكان 3
ّصدوقا ثقة دينا خريا من أهل السنة ّ ّ..  . «)3(.  

__________________  
  .األنباري ـ األنساب) 1(
  .خطبة الكتاب ـ النهاية يف غريب احلديث) 2(
  .363 / 3 وفيات األعيان) 3(
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كـان مـن أفـراد الـدهر يف سـعة .  ..سـالمابن األنباري احلافظ شـيخ اإل« :  ـ الذهبي 4
ّكان صدوقا دينا من أهل السنة: قال اخلطيب . ّاحلفظ مع الصدق والدين ّ..  . «)1(.  

حممد بن القاسـم بـن حممـد بـن بـشار أبـو بكـر ابـن األنبـاري النحـوي « :  ـ الصفدي 5
ث يف مخـــسة كـــان إمامـــا يف حنـــو الكـــوفيني ، وأملـــى كتـــاب غريـــب احلـــدي.  ..ّاللغـــوي العالمـــة

  .)2(» .  ..وأربعني ورقة
: قــال أبــو علــي القــايل .  ..اإلمــام الكبــري واألســتاذ الــشهري.  ..«:  ـ ابــن الجــزري 6

كـــان ابـــن األنبـــاري حيفـــظ ثالمثائـــة ألـــف بيـــت شـــاهدا يف القـــرآن ، وكـــان ثقـــة صـــدوقا ، وكـــان 
  .ّأحفظ من تقدم من الكوفيني

  .متواضعاكان زاهدا : وقال محزة بن حممد بن ماهر 
وقــال . إمــام يف صــناعته مــع براعــة فهمــه وســعة علمــه وصــدق هلجتــه: وقــال الــداين فيــه 

 قــال ... .كــان ابــن األنبــاري ميلــي مــن حفظــه ، مــا أملــى قــط مــن دفــرت: أبــو علــي التنــوخي 
ّما رأينا أحفظ من ابن األنباري وال أغزر مـن علمـه ، حـدثوين عنـه : حممد بن جعفر التميمي 

  :قال التميمي . حفظ ثالثة عشر صندوقاأ: أنه قال 
ّوحـــدثت عنـــه أنـــه كـــان حيفـــظ مائـــة وعـــشرين تفـــسريا . وهـــذا مـــا ال حيفـــظ ألحـــد قبلـــه ّ

  .)3(» .  ..بأسانيدها
كـان مـن أعظـم النـاس علمـا بـالنحو واألدب ، : قـال الزبيـدي .  ..«:  ـ الـسيوطي 7

ّا خـريا مـن أهـل الـسنةّوأكثرهم حفظا ، مسع من ثعلـب وخلـق ، وكـان صـدوقا فاضـال دينـ ّ..  .
 «)4(.  

__________________  
  .842 / 3 تذكرة احلفاظ) 1(
  .344 / 4 الوايف بالوفيات) 2(
  .230 / 2 طبقات القراء) 3(
  .212 / 1 بغية الوعاة) 4(
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) 10(  
  محمد بن عزيز السجستاني 
فقـد ) األوىل ( مبعـىن ) املـوىل ( وأما تصريح حممد بن عزيز السجستاين العزيزي مبجيء 

. ولينــا: أي . موالنــا«  :حيــث قــال ) نزهــة القلــوب ( جــاء يف تفــسريه لغريــب القــرآن املــسمى 
املعتـــق واملعتـــق والـــويل واألوىل بالـــشيء وابـــن العـــم والـــصهر واجلـــار : واملـــوىل علـــى مثانيـــة أوجـــه 

  .»واحلليف 

  نزهة القلوب 
ّة على حممد وآله وسـلم تـسليما ، احلمد هللا رب العاملني والصال« : وهذا التفسري أوله 

هــذا تفــسري غريــب القــرآن ألــف علــى حــروف املعجــم ليقــرب تناولــه ويــسهل حفظــه علــى مــن 
  .»وباهللا التوفيق والعون . أراده

تفــــسري السجـــستاين املــــسمى نزهــــة القلــــوب أرويــــه « : ذكـــره القاضــــي الــــشوكاين بقولــــه 
 الـسامري عـن حممـد ابـن علـي املـؤذن باإلسناد السابق إىل الشماخي أيضا عن أمحد بن عباس

عـن عبــد اهللا بــن حممــد بــن دمحــان عــن حممــد بــن أمحــد املعــروف بــابن اخلطــاب عــن أيب احلــسن 
  .)1(» عبد الباقي بن فارس املقري عن عبد اهللا بن احلسني بن حسنون املقري عن املؤلف 

  ترجمة العزيزي السجستاني 
  زيزي السجستاين بزائنيحممد بن عزيز أبو بكر الع« :  ـ السيوطي 1

__________________  
  .25 :إحتاف األكابر بإسناد الدفاتر ) 1(
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الثانيــة مهملــة نــسبة لبــين عــزرة ، : وقيــل . معجمتــني كمــا ذكــره الــدارقطين وابــن مــاكوال وغريمهــا
  .ّورد بأن القياس فيه العزري ال العزيري

ّ، وصـــنف غريـــب القــــرآن كـــان أديبـــا فاضـــال متواضـــعا ، أخـــذ عـــن أيب بكـــر األنبـــاري 
ّإنه صـنفه يف مخـس عـشرة سـنة ، وكـان يقـرؤه علـى شـيخه األنبـاري : ّاملشهور فجوده ، ويقال 

  .303 مات سنة. رواه عنه ابن سحنون وغريه. يصلح فيه مواضع
كـان عبـدا صـاحلا ، روى عنـه غريـب القـرآن أبـو عبـد اهللا : ّوقال ابـن النجـار يف ترمجتـه 

ّــ حممــد بــن محــدان املعــروف بــابن بطة العكــربي وأبــو عمــرو عثمــان بــن عبيــد اهللا بــن حممــد بــن
  .ّأمحد بن مسعان الوزان ، وأبو أمحد عبد اهللا بن حسنون املقري وغريهم

هكــذا رأيتــه خبــط ابــن ناصــر احلــافظ ، . والــصحيح يف اســم أبيــه عزيــر آخــره راء: قــال 
وذكـر يل . به عنه وكانوا متقنـنيوذكر أنه شاهده خبط يده وخبط غري واحد من الذين كتبوا كتا

كتبـه حممـد : شيخنا أبو حممد األخضر أنه رأى نسخة بغريب القرآن خبط مصنفه ويف آخرهـا 
  .)1(» بن عزير بالراء املهملة 

النـوع الـسادس والثالثـون يف معرفـة غريبـه ، أفـرده بالتـصنيف « : أيـضا :  ـ الـسيوطي 2
كتــاب : ومــن أشــهرها . مــرو الزاهــد وابــن دريــدأبــو عبيــدة وأبــو ع: خالئــق ال حيــصون مــنهم 

  .)2(» ّالعزيزي فقد أقام يف تأليفه مخس عشرة سنة حيرره هو وشيخه أبو بكر ابن األنباري 
حممـد بـن عزيـر السجـستاين : وكتـاب غريـب القـرآن للعزيـري ، وهـو « :  ـ الـسمعاني 3

فرج حممـد بـن عبيـد اهللا بـن أيب هكذا ذكره القاضي أبو ال. املعروف بالعزيري ألنه من بين عزرة
  البقاء القاضي ، وروى الكتاب عن أيب موسى األندلسي

__________________  
  .171 / 1 بغية الوعاة) 1(
  .115 / 1 اإلتقان يف علوم القرآن) 2(
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عــن أيب الفــتح بــن أيب الفــارس احلــافظ عــن أيب عمــرو عثمــان بــن أمحــد ابــن مسعــان الــرزاز عــن 
  .)1(» ومن قال بالزائني فقد أخطأ . يريحممد بن عزير العز

)11(  
  ّعلي بن عيسى الرماني 

فقـد علمتـه مـن كـالم الفخـر ) األوىل (  بــ )املوىل ( وأما تفسري علي بن عيسى الرماين 
  .ّالرازي املتقدم سابقا

  ترجمة الرماني 
ي أبو احلسن علـي بـن عيـسى بـن علـي بـن عبـد اهللا الرمـاين ، النحـو« :  ـ السمعاني 1

ّاملــتكلم صــاحب التــصانيف ، يــروي عــن أيب بكــر بــن دريــد وأيب بكــر الــسراج وغريمهــا ، روى 
عنه أبو القاسم التنوخي وأبو حممـد اجلـوهري ، وكـان مـن أهـل املعرفـة ، متقنـا يف علـوم كثـرية ، 

 .296 من الفقه والقرآن والنحو واللغة والكالم على مذهب املعتزلة ، وكانـت والدتـه يف سـنة
  .)2(»  384 ته يف مجادى األوىل سنةووفا

ّالنحـــوي املــتكلم ، أحــد األئمــة املـــشاهري ، مجــع بــني علـــم .  ..«:  ـ ابــن خلكــان 2
  .)3(» .  ..الكالم والعربية ، وله تفسري القرآن الكرمي

ّوالرمـاين شـيخ العربيـة ، أبـو احلـسن علـي بـن عيـسى النحـوي ببغـداد ، « :  ـ الـذهبي 3
ّنة ، له قريب من مائـة مـصنف ، أخـذ عـن ابـن دريـد وأيب بكـر ابـن الـسراج وله مثان ومثانون س

  ، وكان متقنا يف علوم كثرية ، من القرآن والفقه والنحو والكالم
__________________  

  .188 / 4 األنساب) 1(
  .الرماين ـ األنساب) 2(
  .461 / 2 وفيات األعيان) 3(
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  .)1(» على مذهب املعتزلة والتفسري واللغة 
ّقــال أبــو حيــان .  ..ّكــان إمامــا يف العربيــة ، عالمــة يف األدب.  ..«:  ـ الــسيوطي 4

مل يـــر مثلـــه قـــط علمـــا بـــالنحو ، وغـــزارة بـــالكالم ، وبـــصرا باملقـــاالت واســـتخراجا : التوحيـــدي 
ّللعويص ، وإيضاحا للمشكل ، مع تأله وتنزه ودين وفصاحة وعفافة ونظافة ّ..  . «)2(.  

)12(  
  وهري أبو نصر الج

فقــد جــاء يف ) األوىل (  بـــ )املــوىل ( ّــوأمــا تفــسري أيب نــصر إمساعيــل بــن محاد اجلــوهري 
ّالــذي نــص يف خطبتــه علــى أنــه قــد أودع يف هــذا الكتــاب مــا صــح ) [ صــحاح اللغــة ( كتابــه 

  :حيث قال ] عنده من اللغة العربية 
  :وأما قول لبيد « 

  فغـــــــــــــدت كـــــــــــــال الفـــــــــــــرجني حتـــــــــــــسب أنـــــــــــــه

  
  فـــــــــــــــــــة خلفهــــــــــــــــــا وأمامهـــــــــــــــــــامــــــــــــــــــوىل املخال  

  

  .)3(» أنه أوىل موضع أن يكون فيه اخلوف : يريد 

  ترجمة الجوهري 
كان اجلوهري من أعاجيب الزمـان ، وهـو إمـام يف اللغـة ، « :  ـ أبو منصور الثعالبي 1

  .)4(» .  ..وله كتاب الصحاح
__________________  

  .384 حوادث ـ العرب) 1(
  .180 / 2 بغية الوعاة) 2(
  .ويل:  صحاح اللغة وتاج العربية )3(
  .406 / 4 يتيمة الدهر) 4(
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واجلــوهري صــاحب الــصحاح ، أبــو نــصر إمساعيــل بــن محــاد الرتكــي « :  ـ الــذهبي 2
ّاللغــــوي ، أحــــد أئمــــة اللــــسان ، وكــــان يف جــــودة اخلــــط يف طبقــــة ابــــن مقلــــة ومهلهــــل ، أكثــــر 

  .)1(» .  ..ّالرتحال ، مث سكن بنيسابور
ّــإمساعيــل بــن محاد اجلــوهري صــاحب الــصحاح ، االمــام أبــو نــصر « :  ـ الــسيوطي 3

كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلمـا ، وأصـله مـن فـاراب مـن : الفارايب ، قال ياقوت 
ّبالد الرتك ، وكان إماما يف األدب ، واللغـة ، وخطـه يـضرب بـه املثـل ال يكـاد يفـرق بينـه وبـني 

ّوصــنف كتابــا يف العــروض .  ..ن الكــالم واألصــولخــط ابــن مقلــة ، وهــو مــع ذلــك مــن فرســا
ّومقدمـــــة يف النحـــــو ، والـــــصحاح يف اللغـــــة وهـــــو الكتـــــاب الـــــذي بأيـــــدي النـــــاس اليـــــوم وعليـــــه 

  .)2(» .  ..ّاعتمادهم ، أحسن تصنيفه وجود تأليفه
 أيــضا بعــد أن ذكــر كتــاب احملكــم واحملــيط األعظــم البــن ســيدة ، وكتــاب ـــ الــسيوطي 4

ومل يـصل واحـد مـن هـذه الثالثـة يف كثـرة التـداول إىل « : وكتـاب القـاموس العبـاب للـصغاين ، 
ّما وصل إليه الصحاح ، وال نقصت رتبة الصحاح وال شهرته بوجود هذه ، وذلك اللتزامه مـا 
ــــب اللغــــة نظــــري صــــحيح البخــــاري يف كتــــب احلــــديث ، ولــــيس املــــدار يف  صــــح ، فهــــو يف كت

  .)3(» صحة االعتماد على كثرة اجلمع بل على شرط ال

)13(  
  أبو إسحاق الثعلبي 

  )املوىل ( وأما تفسري أيب إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب 
__________________  

  .398 العرب حوادث سنة) 1(
  .446 / 1 بغية الوعاة) 2(
  .62 / 1 املزهر يف اللغة) 3(
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ْ أنت موالنا (: فهو يف تفسريه حيث قال ) األوىل  ( ـب َ َ ّناصرنا وحافظنـا وولينـا وأوىل : ي  أ)َْ
  .)1(» بنا 

ْ مــأواكم النـار هــي مـوالكم (: وقـال  ُُ ُْ َ ََ ِ ُ صــاحبتكم وأوىل بكـم وأحــق بـأن تكــون :  أي )ْ
  :قال لبيد . مسكنا لكم

  فغـــــــــــــدت كـــــــــــــال الفـــــــــــــرجني حتـــــــــــــسب أنـــــــــــــه

  
)2(» مــــــــــــوىل املخافــــــــــــة خلفهــــــــــــا وأمامهـــــــــــــا   

  

  

)14(  
  أبو الحسن الواحدي 

فهـو يف تفـسريه ) األوىل (  بــ )املـوىل ( حلسن علي بـن أمحـد الواحـدي وأما تفسري أيب ا
ْ مأواكم النار هي مـوالكم (: حيث قـال  ُُ ُْ َ ََ ِ ُ : واملعـىن .  هـي أوىل بكـم ملـا أسـلفتم مـن الـذنوب)ْ

  .)3(» ّأا هي اليت تلي عليكم ، ألا قد ملكت أمركم ، فهي أوىل بكم من كل شيء 

)15(  
   األعلم الشنتمري

  )املوىل ( وأما تفسري أيب احلجاج يوسف بن سليمان األعلم الشنتمري 
__________________  

  .خمطوط ـ الكشف والبيان يف تفسري القرآن) 1(
  .خمطوط ـ الكشف والبيان) 2(
  .خمطوط ـ التفسري الوسيط) 3(



 45 .......................................................................... ) األوىل ( مبعىن ) املوىل (

املعتــضد علــى  456 الــذي أمــاله ســنة( فقــد قــال يف شــرح أبيــات كتــاب ســيبويه ) األوىل  ( ـبــ
الـشاهد فيـه رفـع خلفهـا « بـشرح بيـت لبيـد مـا نـصه ) باهللا أيب عمرو عباد بن حممـد بـن عبـاد 

: والتقــدير . وأمامهــا اتــساعا وجمــازا ، واملــستعمل فيهمــا الظــرف ورفعهمــا علــى البــدل مــن كــال
وكـال يف موضـع رفـع باالبتـداء وحتـسب مـع مـا . فغدت خلفهـا وأمامهـا حتـسبهما مـوىل املخافـة

ها يف موضــع اخلــرب ، واهلــاء مــن أنــه عائــدة علــى كــال ، ألنــه اســم واحــد يف معــىن التثنيــة ، بعــد
  .فحمل ضمريه على لفظه

 (ّومــوىل املخافـــة خـــرب ، ألن معنـــاه موضـــع املخافـــة ومـــستقرها مـــن قـــول اهللا عـــز وجـــل 
ْمأواكم النار هي موالكم  ُُ ُْ َ ََ ِ ُ   .ّهي مستقركم األوىل بكم:  اي )ْ

 ولـــدها أو أحـــست بـــصائد ، فهـــي خائفـــة حـــذرة ، حتـــسب كـــال وصـــف بقـــرة فقـــدت
ّطريقها من خلفها وأمامها مكمنا له يغرتها منه ، والفرج هاهنا موضع املخافة وهـو مثـل الثغـر 

  .)1(» ، وثناه ألنه أراد ما ختاف منه خلفها وأمامها 

  ترجمة األعلم الشنتمري 
ة ومعاين األشعار ، حافظا جلميعهـا ، كان عاملا بالعربية واللغ.  ..«:  ـ ابن خلكان 1

ّكثـــري العنايـــة ـــا ، حـــسن الـــضبط هلـــا ، مـــشهورا مبعرفتهـــا وإتقاـــا ، أخـــذ النـــاس عنـــه كثـــريا ، 
  .)2(» .  ..476 وتويف سنة.  ..وكانت الرحلة يف وقته إليه

  .)3(كذلك  ـ السيوطي 2
__________________  

  . علم جمازات العربحتصيل عني الذهب من معدن جوهر األدب يف) 1(
  .79 / 6 وفيات األعيان) 2(
  .وهو سهو 496 وترجم له يف مرآة اجلنان فيمن مات سنة 356 / 2 بغية الوعاة) 3(
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) 16(  
  القاضي الزوزني 

ّفهــو يف شــرح املعلقــات ، ) األوىل (  بـــ )املــوىل ( وأمــا تفــسري حــسني بــن أمحــد الــزوزين 
إن املـــوىل يف هـــذا البيـــت مبعـــىن : وقـــال ثعلـــب .  ..«: بـــشرح بيـــت لبيـــد املـــذكور حيـــث قـــال 

ْ مأواكم النـار هـي مـوالكم (األوىل بالشيء ، كقوله  ُُ ُْ َ ََ ِ ُ فغـدت : هـي األوىل بكـم يقـول :  اي )ْ
البقـرة وهــي حتــسب أن كــال فرجيهــا مــوىل املخافــة ، أي موضــعها وصــاحبها أو حتــسب أن كــل 

  .)1(» .  ..فرج من فرجيها هو األوىل باملخافة

  ترجمة الزوزني 
: احلــسني بــن أمحــد الــزوزين القاضــي أبــو عبــد اهللا قــال عبــد الغــافر « : قــال الــسيوطي 

  .)2(»  486 مات سنة. إمام عصره يف النحو واللغة والعربية

)17(  
  أبو زكريا الخطيب 

( مبعــىن ) املــوىل ( وأمــا تــصريح حيــىي بــن علــي أبــو زكريــا ابــن اخلطيــب التربيــزي مبجــيء 
  :فقد جاء بشرح احلماسي )  األوىل

__________________  
  .91 ّشرح املعلقات) 1(
  .531 / 1 بغية الوعاة) 2(



 47 .......................................................................... ) األوىل ( مبعىن ) املوىل (

  
  هلفـــــــــــا بقـــــــــــري ســـــــــــحبل حـــــــــــني أجلـــــــــــتأ( 

  
  )علينــــــــــــــــــا الواليــــــــــــــــــا والعــــــــــــــــــدو املباســــــــــــــــــل   

  

العبـــد والـــسيد وابـــن العـــم والـــصهر واجلـــار : واملـــوىل علـــى وجـــوه ، هـــو « : حيـــث قـــال 
  .)1(» بالشيء واحلليف والويل واألوىل 

  ترجمة أبي زكريا التبريزي 
أبــو زكريــا حيــىي بــن علــي بــن حممــد بــن احلــسن بــن بــسطام الــشيباين « :  ـ الــسمعاني 1

التربيــزي قــاطن بغــداد ، أحــد أئمــة اللغــة وكانــت لــه معرفــة تامــة بــاألدب والنحــو ، قــرأ علــى أيب 
وحــدث عنــه اإلمــام أبــو .  ..نيّالعــالء أمحــد بــن عبــد اهللا بــن ســليمان املعــري وغــريه مــن الــشامي

ببغـداد  502 ومـات يف مجـادى اآلخـرة سـنة.  ..بكر أمحد بن علي بـن ثابـت اخلطيـب وغـريه
  .)2(» ودفن بتربيز 

أبـو زكريـا التربيـزي اخلطيـب صـاحب اللغــة ، حيـىي بـن علـي ابـن حممــد « :  ـ الــذهبي 2
 ومســع مــن ســليم بــن أيــوب ّالــشيباين صــاحب التــصانيف ، أخــذ اللغــة عــن أيب العــالء املعــري ،

  .)3(» تويف يف مجادى اآلخرة عن إحدى ومثانني سنة . بصور ، وكان شيخ بغداد يف األدب
  .)4( كذلك  ـ اليافعي3
  .)5(» .  ..وفيها مات إمام اللغة ببغداد أبو زكريا« :  ـ الذهبي 4

__________________  
  .شرح ديوان احلماسة) 1(
  .446 / 1 األنساب) 2(
  .502 حوادث ـ لعربا) 3(
  .502 حوادث ـ مرآة اجلنان) 4(
  .502 حوادث ـ دول اإلسالم) 5(
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) 18(  
  ّالفراء البغوي 

ّوأما تفسري حـسني بـن مـسعود الفـراء البغـوي  فهـو بتفـسري اآليـة ) األوىل (  بــ )املـوىل ( ّ
ُ مأواكم النار(: املباركة  ُ ُ ْ بتكم وأوىل بكـم ملـا صاح .مأواكم النار هي موالكم« :  قال ).  ..َ

  .)1(» أسلفتم من الذنوب 

  ترجمة البغوي 
  :وهذا موجز كالم ابن خلكان برتمجة البغوي 

ّأبــو حممــد احلــسني بــن مــسعود بــن حممــد املعــروف بــالفراء البغــوي ، الفقيــه الــشافعي « 
ّاحملدث املفسر ، كان حبرا يف العلوم ، وأخذ الفقه عن القاضي حسني ابن حممد كما تقد م يف ّّ

ّترمجته ، وصنف يف تفسري كالم اهللا تعاىل ، وأوضح املـشكالت مـن قـول النـيب صـلى اهللا عليـه  ّ
ّوسـلم ، وروى احلـديث ودرس ، وكـان ال يلقـي الــدرس إال علـى الطهـارة ، وصـنف كتبـا كثــرية ّ ّ ّ 

  .)2(» .  ..510 تويف يف شوال سنة. ..
__________________  

  .29 / 8 معامل التنزيل) 1(
  .402 / 1 وفيات األعيان) 2(



 49 .......................................................................... ) األوىل ( مبعىن ) املوىل (

) 19(  
  جار اهللا الزمخشري 

) األوىل ( مبعــىن ) املــوىل ( ّوأمــا تــصريح أيب القاســم حممــود بــن عمــر الزخمــشري مبجــيء 
سيدي ، وعبـدي ، ومـوىل بـني الواليـة ناصـر ، : وموالي « ) : أساس البالغة ( فقد جاء يف 
  .)1(» وهو أوىل به 
َ هي م(:  )الكشاف ( ويف  َ ْوالكم ِ ُ   :هي أوىل بكم ، وأنشد بيت لبيد :  قيل )ْ

  فغـــــــــــــدت كـــــــــــــال الفـــــــــــــرجني حتـــــــــــــسب انـــــــــــــه

  
  مــــــــــــــــــــوىل املخافــــــــــــــــــــة خلفهــــــــــــــــــــا وأمامهــــــــــــــــــــا  

  

. هــو أوىل بكــم: مكــانكم الــذي يقــال فيــه : وحقيقــة مــوالكم حمــراكم ومقمــنكم ، أي 
ي ناصـركم هـ: ّهو مئنة للكرم ، أي مكان لقول القائل إنه لكـرمي ، وجيـوز أن يـراد : كما قيل 

قد أصـيب فـالن : ال ناصر لكم غريها ، واملراد نفي الناصر على البتات ، وحنوه قوله : ، أي 
ِ يغاثوا بماء كاْلمهل (: ومنه قوله تعاىل . بكذا فاستنصر اجلزع ْ ُ َ ٍُ ِ ّتتوالكم كمـا تـوليتم :  وقيل )ُ

  .)2(» يف الدنيا أعمال أهل النار 

  ترجمة الزمخشري 
ّاجلــــواهر املــــضية يف ( خمــــشري بالتفــــصيل ، كمــــا تقــــدمت ترمجتــــه عــــن وســــتأيت ترمجــــة الز

  :، وهذا بعض الثناء عليه ) طبقات احلنفية 
ّالـشيخ االمـام الفهامـة جـار اهللا العالمـة أبـو القاسـم حممـود ابـن عمـر « :  ـ الكفـوي 1 ّ

  إمام عصره بال مدافعة ، كان حنويا ذكيا خبريا. بن جمد الدين الزخمشري
__________________  

  .689 ويل: أساس البالغة ) 1(
  .476 / 4 الكشاف) 2(
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ّباملعاين والبيان ، فقيها مناظرا ، متكلما نظـارا ، أديبـا ، شـاعرا ، حمـدثا ، مفـسرا ّ أسـتاذ زمانـه  .ّ
يف األدب وجمتهد أوانه يف املـذهب ، لـه يف العلـوم آثـار مـا لـيس لغـريه مـن أهـل عـصره ، وكـان 

ّ باحملـل األعلــى الــذي تـشهد بــه تــصنيفاته ، سـيما الكــشاف يف التفــسريمـن الفــصاحة والبالغــة ّ 
.. . «)1(.  

أبـو القاسـم حممـود بـن عمـر الزخمـشري اخلـوارزمي ، احلنفـي مـذهبا ، « :  ـ ابن األثير 2
الفــــــائق يف غريــــــب احلــــــديث ، : صــــــاحب التــــــصانيف العجيبــــــة ، والتأليفــــــات الغريبــــــة ، مثــــــل 

ولــــه اليــــد الباســــطة واللــــسان . ّاألمثــــال ، واملفــــصل يف النحــــووالكــــشاف يف تفــــسري القــــرآن ، و
الفــــصيح يف علــــوم األدب ، لغتهــــا وحنوهــــا وشــــعرها ورســــائلها ، وعلــــم البيــــان ، انتهــــت هــــذه 

  .)2(» ّوأقام مبكة دهرا حىت صار يعرف جبار اهللا . الفضائل وبه ختمت
ّوفيهـــا العالمـــة النحـــوي اللغـــوي املفـــسر املعتـــز« :  ـ اليـــافعي 3 كـــان متقنـــا يف .  ..يلّ

التفــسري واحلــديث والنحــو واللغــة وعلــم البيــان ، إمــام عــصره يف فنونــه ، ولــه التــصانيف البديعــة 
  .)3(» .  ..الكثرية املمدوحة الشهرية

)20(  
  أبو الفرج ابن الجوزي 

(  بـــ )املــوىل ( ّوأمــا ذكــر أيب الفــرج عبــد الــرمحن بــن علــي املعــروف بــابن اجلــوزي تفــسري 
ْ مـوالكم (قولـه « : ، فقد جاء بتفسري اآلية املباركة حيـث قـال ) األوىل  ُ ْ :  قـال أبـو عبيـدة )َ

  .)4(» أي أوىل بكم 
__________________  

  .خمطوط ـ كتائب أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان املختار) 1(
  .خمطوط ـ جامع األصول البن األثري اجلزري) 2(
  .538 حوادث سنة ـ مرآة اجلنان) 3(
  .167 / 8 زاد املسري يف التفسري) 4(
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  ترجمة ابن الجوزي 
ّأبو الفرج عبد الرمحن ، الفقيه احلنبلي الواعظ امللقـب مجـال الـدين « :  ـ ابن خلكان 1

ّكان عالمة عصره وإمام وقته يف احلديث وصناعة الوعظ ، صنف يف فنـون عديـدة ، . احلافظ ّ
  .زاد املسري يف علم التفسري: منها 

» ببغــداد ، ودفـن ببـاب حــرب  597 تـويف ليلـة اجلمعــة ثـاين عـشر شــهر رمـضان سـنةو
)1(.  

وأبــو الفــرج ابــن اجلــوزي عبــد الــرمحن بــن علــي حممــد بــن علــي احلــافظ « :  ـ الــذهبي 2
الكبـــري ، مجــــال الــــدين التيمــــي البكــــري ، البغـــدادي ، احلنبلــــي ، الــــواعظ ، املــــتقن ، صــــاحب 

  .)2(» .  ..أنواع العلم ، من التفسري واحلديث والفقه والزهدالتصانيف الكثرية الشهرية يف 
.  ..ّابن اجلوزي االمام العالمة احلـافظ ، عـامل العـراق وواعـظ اآلفـاق« :  ـ السيوطي 3

ّما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف ّ..  . «)3(.  

)21(  
  أبو نصر الدرواجكي الزاهد

) األوىل (  بـــ )املــوىل ( زاهــد الــدرواجكي ّوأمــا تفــسري أمحــد بــن احلــسن بــن أمحــد بــن ال
ْ بل اهللا مـوالكم (قوله تعاىل « : حيث قال ) ّتفسري الزاهدي (  بـ فهو يف تفسريه املشهور ُ ْ َ َُ ِ( 

  .)4(» .  ..اهللا أوىل أن يطاع: أي . اآلية
__________________  

  .321 / 2 وفيات األعيان) 1(
  .597 حوادث ـ العرب) 2(
  .477 :فاظ طبقات احل) 3(
  .خمطوط ـ تفسري الزاهدي أليب نصر الدرواجكي) 4(
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  ترجمة الدرواجكي 
احلمـــد هللا الـــذي أنـــزل الفرقـــان نـــورا مـــضيئا وجعـــل « : ّوهـــذا التفـــسري قـــد جـــاء يف أولـــه 

ّاتباعه دينا رضيا ، ووعـد املـؤمترين والعبـاد املعتـدين لتكليـف احملجـوجني ، والـصالة علـى رسـوله  ّ ّ
قال الشيخ االمام األجل العامل الزاهد ااهد سيف امللة والدين ، مقتـدى . عنيحممد وآله أمج

ّاإلسالم واملسلمني ناصر السنة قامع البدعة فخر األئمة مجال اإلسالم تاج املفسرين أبو نـصر  ّ
أمحد بن احلسن بن أمحـد الـدرواجكي يف تفـسري كـالم اهللا إمـالء ببخـارا ، يف اليـوم التاسـع مـن 

 تـسع ومخـسمائة ، سـقاه اهللا صـوب غفرانـه وكـساه ثـوب رضـوانه ، وإنـه تعـاىل علـى شوال سـنة
  .»ما يشاء قدير 

أمحــد بــن احلــسن بــن أمحــد أبــو نــصر « : وذكــر الــدرواجكي عبــد القــادر القرشــي بقولــه 
ومل يــذكر الــسمعاين هــذه النــسبة . الــدرواجكي الزاهــد ، عــرف بفخــر اإلســالم ، أســتاد العقيلــي

 «)1(.  

  لميذه العقيلي ترجمة ت
عمـر بـن حممـد بـن عمـر بـن حممـد بـن أمحـد شـرف الـدين أبـو حفـص « :  ـ القرشـي 1

ّالعالمـة شـرف :  قـال الـذهيب . ـوقد تقدم ـ العقيلي األنصاري جد مشس الدين أمحد بن حممد
ّ، وحـج مث رجـع  588 ّقـدم بغـداد حاجـا يف سـنة. الدين كان من كبار حنفيـة خبـارا وعلمائهـا

ى عــن الــصدر األجــل الــشهيد حــسام الــدين أيب املفــاخر برهــان األئمــة عمــر بــن رو. ّوحــدث
تـويف ببخـارا وقــت صـالة الفجــر .  ..وقـد تقــدم. الـصدر املاضـي عبــد العزيـز بــن عمـر ابـن مــازة

  .)2(» .  ..596 من يوم الثالثاء اخلامس من مجادى األوىل سنة
__________________  

  .63 / 1 نفيةاجلواهر املضية يف طبقات احل) 1(
  .397 / 1 اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية) 2(
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من كبـار األئمـة احلنفيـة وأعيـان فقهـاء .  ..الشيخ االمام شرف الدين« :  ـ الكفوي 2
امللـــة احلنفيـــة ، ولـــه اليـــد الباســـطة يف املـــذهب واخلـــالف ، وكـــان علـــى أحـــسن طريقـــة ســـلكها 

  .)1(» ذكره ابن النجار يف تارخيه . . .األشراف ، وله تصانيف حسنة منها املنهاج
ّترغيـب الـصالة ( االمـام العالئـي يف كتابـه ) ّتفـسري الزاهـدي ( هذا ، وقـد اعتمـد علـى 

  .)2(» ّتفسري الزاهدي ذكره صاحب ترغيب الصالة « ) : كشف الظنون ( ففي .  ..)

  ترجمة الزاهد العالئي 
مجعـه . رسي حملمد بـن أمحـد الزاهـدفا ـ ّترغيب الصالة« ) : كشف الظنون ( وقال يف 

يف : والثــــاين . يف فرضــــية الــــصالة: ّمـــن حنــــو مائــــة كتــــاب ، ورتبــــه علـــى ثالثــــة أقــــسام ، األول 
  .)3(» يف نواقض الوضوء : والثالث . الطهارة

  : ترجم له و
ومن املتـأخرين االمـام الزاهـد حممـد بـن عبـد الـرمحن العالئـي ، واعـظ « :  ـ السمعاني 1

ّحــدث . ّرا ومفــسرهم ، وكــان فــصيحا حــسن األداء ، مقبــوال عنــد اخلــاص والعــاممــن أهــل خبــا
  .)4(» ّومسع منه ، وما أدركته حيا ببخارا 

حممـد بـن عبـد الـرمحن بـن أمحـد أبـو عبـد اهللا البخـاري امللقـب بالزاهـد « :  ـ القرشـي 2
: ّا متكلمـا ، قيــل ّمـذاكرا أصــولي] مفتيــا [ كـان فقيهــا فاضـال متقنـا : العـالء ، قـال الــسمعاين 

ّإنه صنف يف التفسري كتابا أكثر من ألف جزء ، وأملى يف آخر عمره ، ّ  
__________________  

  .خمطوط ـ كتائب أعالم األخيار) 1(
  .448 / 1 كشف الظنون) 2(
  .399 / 1 كشف الظنون) 3(
  .البخاري ـ األنساب) 4(
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 لـــة الثـــاين عـــشر مـــن مجـــادى اآلخـــرة ســـنةّكتـــب إيل باالجـــازة ومل أحلقـــه ببخـــارا ، ألنـــه تـــويف لي
546.  

: وحممد بن عبد الرمحن هـذا مـن مـشايخ صـاحب اهلدايـة وقـد ذكـره يف مـشيخته وقـال 
  .)1(» .  ..ّأجاز يل رواية مجيع ما صح من مسموعاته

االمــام الزاهــد عــالء الــدين حممـــد بــن عبــد الــرمحن البخــاري املفـــسر « :  ـ الكفـــوي 3
  .)2(» .  .. له تفسري كبري مشتمل على جملدات ضخاماملعروف بعالء الزاهد ،

)22(  
  نظام الدين النيسابوري 

) األوىل ( مبعــىن ) املــوىل ( ّوأمــا ذكــر نظــام الــدين احلــسن بــن حممــد النيــسابوري جمــيء 
ْ هي موالكم (: فقد قـال  ُ ْ َـ َ ّاملـراد أا تتـوىل أمـوركم كمـا تـوليتم يف الـدنيا أعمـال أهـل :  قيـل )ِـ ّـ

حقيقته هي حمراكم ومقمنكم أي مكـانكم : أراد هي أوىل بكم ، قال جار اهللا : وقيل . النار
مكــان لقــول القائــل إنــه : هــو مئنــة للكــرم ، أي : الــذي يقــال فيــه هــو أوىل بكــم ، كمــا قيــل 

  .)3(» لكرمي 
ْ واهللا موالكم (: وقــال  َُ ْ َــ أوىل بكــم مــن أنفــسكم ، ونــصيحته : وقيــل . ّ متــويل أمــوركم)ُ

  .)4(» كم من نصائحكم ألنفسكم أنفع ل
__________________  

  .76 / 2 اجلواهر املضية) 1(
  .خمطوط ـ كتائب أعالم األخيار) 2(
  .131 / 27 تفسري النيسابوري هامش الطربي) 3(
  .101 / 28 املصدر نفسه) 4(
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) 23(  
  ابن طلحة القرشي 

) األوىل ( مبعــىن ) ملــوىل ا( ّوأمـا ذكــر أيب ســامل حممــد بــن طلحـة القرشــي النــصييب جمــيء 
علـى لفظـة املـوىل ، وهـي لفظـة مـستعملة  ـ أي حـديث الغـدير ـ واشـتمل« : فهـو حيـث قـال 

قـال اهللا تعـاىل يف حـق . بإزاء معـان متعـددة قـد ورد القـرآن الكـرمي ـا ، فتـارة تكـون مبعـىن أوىل
ْ مأواكم النار هي موالكم (املنافقني  ُُ ُْ َ ََ ِ ُ   .)1(»  بكم هي أوىل:  معناه )ْ

  .وسنذكر ترمجة ابن طلحة فيما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل

)24(  
  سبط ابن الجوزي 

ّـوأما ذكر مشس الدين أيب املظفر يوسـف بـن قزغلـي سـبط ابـن اجلـوزي جمـيء  ) املـوىل ( ّ
  : )املوىل ( فهو حيث قال يف ذكر معاين ) األوىل ( مبعىن 

ذين ( :قـال اهللا تعـاىل . العاشر مبعىن األوىل«  اْليـوم ال يـؤخذ مـنكم فديـة وال من ال َ ف َِ ـِ ِـ َِ ٌْ َ ُ ْ َْ ُ ُْ َـ ْ َ َـ
ْكفروا مأواكم النار هي موالكم  ُُ ُ َ َْ َ ََ ِ ُ   .)2(» أوىل بكم :  أي )ُْ

  .وسنرتجم لسبط ابن اجلوزي فيما سيأيت بالتفصيل
__________________  

  .45 / 1 مطالب السئول يف مناقب آل الرسول) 1(
  .32 :األمة يف معرفة األئمة تذكرة خواص ) 2(
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) 25(  
  القاضي البيضاوي 

ـــ )املــوىل ( ّوأمــا تفــسري القاضــي ناصــر الــدين عبــد اهللا بــن عمــر البيــضاوي  ) األوىل (  ب
ْ موالكم (: حيث قال ) تفسريه ( فقد جاء يف  ُ ْ   : هي أوىل بكم كقول لبيد )َ

  فغـــــــــــــدت كـــــــــــــال الفـــــــــــــرجني حتـــــــــــــسب أنـــــــــــــه

  
  مهــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــوىل املخافــــــــــــــــــــة خلفهــــــــــــــــــــا وأما  

  

  .)1(» حمراكم ، أي مكانكم الذي يقال فيه أوىل بكم : وحقيقته 

  ترجمة البيضاوي 
ونقتصر هنـا خبالصـة مـا ترمجـه بـه اليـافعي . وسيأيت تفصيل ترمجة البيضاوي إن شاء اهللا

اإلمـــــام أعلـــــم العلمـــــاء األعـــــالم ، ذو التـــــصانيف املفيـــــدة احملققـــــة ، : وفيهـــــا « : حيـــــث قـــــال 
  .)2(» .  ..ة املدققة ، قاضي القضاة ناصر الدينواملباحث احلميد

ّإن التفــسري العتيــق والبحــر العميــق املــسمى بــأنوار التنزيــل لإلمــام « : وقــال الــسيالكويت 
اهلمــام قــدوة علمــاء اإلســالم ، ســلطان احملققــني وبرهــان املــدققني ، القاضــي ناصــر الــدين عبــد 

ه ، وأسهر األذكياء أحداقهم بفتح مغلقاتـه ، ّاهللا البيضاوي ، قد استهرت العلماء حبل مشكالت
ّإال أنــه لوجــازة العبــارات واحتوائــه علــى اإلشــارات جــل عــن أن يكــون شــريعة لكــل وارد ، وأن  ّ ّ ّ

ّيطلع عليه إال واحد بعد واحد ّ..  . «)3(.  
__________________  

  .716 :أنوار التنزيل  ـ تفسري البيضاوي) 1(
  .692 مرآة اجلنان حوادث) 2(
  .خطبة الكتاب ـ حاشية السيالكويت على تفسري البيضاوي) 3(
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) 26(  
  ابن سمين الحلبي 

املـوىل ( ّوأما تصريح أمحد بن يوسف بن عبد الدائم احللـيب املعـروف بـابن مسـني مبجـيء 
ْ هي موالكم (قولـه « : حيث قـال ) الدر املصون ( فقد جاء يف ) األوىل ( مبعىن )  ُ ْ َـ َ  جيـوز )ِـ

درا ، أي واليتكم أي ذات واليتكم ، وأن يكون مكانا ، أي مكان واليـتكم ، أن يكون مص
  .)1(» هو مواله : وأن يكون أوىل بكم كقولك 

  ترجمة ابن سمين 
أمحد بن يوسف بن عبد الدائم بن حممد احللـيب ، شـهاب الـدين ، « :  ـ العسقالني 1

زم أبــا حيــان إىل أن فــاق أقرانــه ، املقــري النحــوي نزيــل القــاهرة ، تعــاىن النحــو فمهــر فيــه ، وال
وأخــذ القــراءات عــن التقــي الــصائغ ومهــر فيهــا ، ومســع احلــديث مــن يــونس الدبوســي وغــريه ، 
ّووىل تــصدير القـــراءات جبـــامع ابـــن طولـــون ، وأعـــاد بالـــشافعي ، ونـــاب يف احلكـــم ، وويل نظـــر  ّ

ّ مســاه الــدر املــصون يف األوقــاف ، ولــه تفــسري القــرآن يف عــشرين جملــدة رأيتــه خبطــه ، واإلعــراب
ّثالثــة أســفار خبطــه ، صــنفه يف حيــاة شــيخه وناقــشه فيــه ناقــشات كثــرية غالبهــا جيــدة ، ومجــع 

  .كتابا يف أحكام القرآن ، وشرح التسهيل ، والشاطبية
كـــــان فقيهـــــا بارعـــــا يف النحـــــو والقـــــراآت ، ويـــــتكلم يف : قـــــال األســـــنوي يف الطبقـــــات 

  .)2(»  756 ادى اآلخرة ، وقيل يف شعبان سنةّاألصول ، خريا أديبا ، مات يف مج
__________________  

  .خمطوط ـ الدر املصون يف علم الكتاب املكنون) 1(
  .360 / 1 الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة) 2(
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  .)1( كذلك  ـ أبو بكر تقي الدين ابن قاضي شهبة2
ــسيوطي 3  أورد كــالم ابــن حجــر مث» الــسمني ، صــاحب اإلعــراب املــشهور « :  ـ ال

  .)2(العسقالين املذكور 
  .)3( سند رواية تفسري ابن السمني واصفا إياه باإلمام ّتاج الدين الدهانوقد ذكر  ـ 4

)27(  
  محمد بن أبي بكر الرازي 

وتفــــسريه ) األوىل ( مبعــــىن ) املــــوىل ( ّوأمــــا تــــصريح حممــــد بــــن أيب بكــــر الــــرازي مبجــــيء 
 (: واملـوىل الـذي هـو أوىل بالـشيء ، ومنـه قولـه تعـاىل « : قـال الكلمة ذا املعىن فهو حيث 

ْمأواكم النار هي موالكم  ُُ ُْ َ ََ ِ ُ املعتـق وابـن : واملوىل يف اللغة على مثانية أوجـه .  أي هي أوىل بكم)ْ
  .)4(» العم والناصر واجلار واحلليف ويقال العقيد والصهر واألوىل بالشيء 

  .كتاب غريب القرآن
احلمــد هللا جبميــع حمامــده « : حملمــد بــن أيب بكــر الــرازي أولــه ) ريــب القــرآن غ( وكتــاب 

علـــى مجيـــع نعمـــه ، وصـــالته علـــى نبيـــه املبعـــوث جبوامـــع أحكامـــه ولوامـــع حكمـــه ، وعلـــى آلـــه 
  قال االمام األجل األفضل. وصحبه املهتدين بأخالقه وشيمه

__________________  
  .18 / 3 طبقات الشافعية) 1(
  .536 / 1 اضرةحسن احمل) 2(
  .خمطوط ـ كفاية املتطلع) 3(
  .ويل: غريب القرآن ) 4(
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سـألين :  وعفـا عنـه ;ّالعالمة ملك املفـسرين شـيخ العـرب والعجـم حممـد بـن أيب بكـر الـرازي 
بعــض إخــواين مــن طلبــة العلــم ومحلــة القــرآن العظــيم أن أمجــع هلــم تفــسري غرائــب القــرآن مجعــا 

ّته ، وعلــى اســتيعاب كــل األلفــاظ العربيــة الــيت يف الكتــاب يــشتمل علــى حــسن الرتتيــب وســهول
العزيــــز ، ويعــــرى عــــن تكــــرار تفــــسري األلفــــاظ وإعادــــا ، فــــأجبتهم إىل ذلــــك ، ومجعــــت هــــذا 

  .ّاملختصر متميزا عن كل ما صنف يف هذا الفن ذه الفوائد الثالث
حة روايـــتهم ، ومجيــع مـــا أودعتــه فيـــه إمنــا نقلتـــه عــن األئمـــة امــع علـــى درايــتهم ، وصـــ

وضـممت . كالزجاج ، والفراء ، واألزهري ، والزخمـشري ، والعزيـزي ، واهلـروي ، ومـن شـاهم
يف بعض املواضع إىل تفسري اللغة شيئا من فوائد اإلعراب واملعاين ، لئال يكـون حافظـه جامـدا 

  .»ّعلى جمرد األلفاظ 
  .)1(ن ّيف ذكر املصنفني يف غريب القرآ) كشف الظنون ( وذكره يف 

)28(  
  جالل الدين الخجندي 

علــى مــا نقــل ) األوىل ( مبعــىن ) املــوىل ( ّوصــرح جــالل الــدين أمحــد اخلجنــدي مبجــيء 
:  1 قـال الـشيخ االمـام جـالل الـدين أمحـد اخلجنـدي« : عنه شهاب الدين أمحد حيث قال 

نهـا الـسيد املطـاع ، منهـا الناصـر ومنهـا اجلـار مبعـىن اـري ال اـار وم: املوىل يطلـق علـى معـان 
ْ هي موالكم (: ومنها األوىل  ُ ْ َ َ   .)2(»  أي أوىل بكم )ِ

  .وستأيت ترمجة اخلجندي إن شاء اهللا تعاىل
__________________  

  .1208 / 2 كشف الظنون) 1(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل) 2(
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) 29(  
  أبو البركات النسفي 

، فقـد جـاء ) األوىل (  بــ )املـوىل (  بـن أمحـد النـسفي أما تفـسري حـافظ الـدين عبـد اهللا
والكم (: يف تفــــسريه لآليــــة املباركــــة  ي م ْ ه ُ ْ َــــ َ حقيقــــة مــــوالكم حمــــراكم أي .  هــــي أوىل بكــــم)ِــــ

  .)1(» مكانكم الذي يقال فيه أوىل بكم 

  ترجمة النسفي 
ي أحـد عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حممـود حـافظ الـدين أبـو الربكـات النـسف« :  ـ القرشـي 1

تويف ليلـة اجلمعـة يف شـهر .  ..ّالزهاد املتأخرين ، صاحب التصانيف املفيدة يف الفقه واألصول
  .)2(» .  ..701 ربيع األول سنة

ّعلــم اهلــدى عالمــه الــورى ، مفــىت الــدهر قــدوة مــا وراء النهــر ، أبــو « :  ـ الكفــوي 2
  . .. امللوك والسالطنيالربكات حافظ امللة والدين ، ناصر اإلسالم واملسلمني ، ناصح

كان إماما كامال عدمي النظر يف زمانه ، ورأسا فقيد املثيل يف األصـول والفـروع يف أوانـه 
ّ، بارعـــا يف احلـــديث ومعانيـــه ، مـــاهرا يف فنـــون األدب ومبانيـــه ، ولـــه مقامـــات ســـنية يف العلـــوم 

صاحة يف اجلـدل واخلـصام العقلية ومقاالت ية يف الفنون النقلية ، وله التوسـع يف الكـالم والفـ
ّ، كثري العلم مرتفع املكان ، بدائعـه جتـل عـن بيـان لـسان العـصر فيـاض البنـان ، فريـد مـا لـه يف 

  الفضل مبار ، له يف العلوم آثار ما
__________________  

  .226 / 4 مدارك التنزيل: تفسري النسفي ) 1(
  .270 / 1 اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية) 2(
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ولـه .  ..ريه من أهل عصره ، أخذ العلـوم مـن أفـواه الرجـال حـىت صـار مـضرب األمثـالليس لغ
  .)1(» .  ..تصانيف معتربة مشهورة مفيدة

  تفسيره 
مـــدارك التنزيـــل وحقـــائق التأويـــل « : بقولـــه ) كـــشف الظنـــون ( وقـــد ذكـــر تفـــسريه يف 

احلمـد : ّ أولـه .710 وقيـل 701 لإلمام حـافظ الـدين عبـد اهللا بـن أمحـد النـسفي املتـوىف سـنة
وهو كتـاب وسـط يف التـأويالت جـامع لوجـوه اإلعـراب . هللا املتفرد بذاته عن إشارة األوهام إخل

والقراءات ، متـضمن لـدقائق علـم البـديع واإلشـارات ، موشـح بأقاويـل أهـل الـسنة واجلماعـة ، 
  .)2(» خال عن أباطيل أهل البدع والضاللة ، ليس بالطويل اململ وال بالقصري املخل 

)30(  
  عمر الفارسي القزويني 
فهــو حيــث ) األوىل (  بـــ )املــوىل ( وأمــا تفــسري عمــر بــن عبــد الــرمحن الفارســي القــزويين 

  :قوله « : قال 
  فغـــــــــــــدت كـــــــــــــال الفـــــــــــــرجني حتـــــــــــــسب أنـــــــــــــه

  
  مــــــــــــــــــــوىل املخافــــــــــــــــــــة خلفهــــــــــــــــــــا وأمامهــــــــــــــــــــا  

  

أم ّيــصف بقــرة وحــشية نفــرت مــن تــوجس ركــز الــصائد فزعــة ال تــدري أقــدامها الــصائد 
يقول فغدت البقرة كـال جانبيهـا اخللـف واألمـام ، حتـسب أنـه أوىل وأحـرى بـأن يكـون . خلفها

  .)3(» .  ..فيه اخلوف
__________________  

  .خمطوط ـ كتائب أعالم األخيار) 1(
  .1640 / 2 كشف الظنون) 2(
  .خمطوط ـ كشف الكشاف) 3(



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

  ترجمة عمر القزويني وكتابه 
) كـشف الكـشاف لعمـر الفارسـي القـزويين ( كتـاب ) ن كـشف الظنـو( وقد ذكـر يف 

االمــام : وممــن كتــب أيــضا غـري مــا ذكــره الــسيوطي « : حيـث قــال يف ذكــر حواشــي الكـشاف 
ّالعالمــة عمــر بــن عبــد الــرمحن الفارســي القــزويين حاشــية يف جملــد مساهــا الكــشف  وتــويف ســنة. ّ

وذكـر أنـه أشـار إىل تأليفهـا مـن . إخلاحلمد هللا الذي أنـار األعيـان بنـور الوجـود :  أوهلا .745
ّأمــره مطــاع ، فـــشرع وكتــب فيهـــا مــا تلقفـــه مــن األئمـــة املاضــني أو اســـتنبطه مبيــامني أنـــوارهم ، 

ّأشار إيل أن أحرر يف الكشف عن مشكالت الكشاف : وليس فيه التسمية وامنا قال  ّ «)1(.  

)31(  
  ّابن الصباغ المالكي 

األوىل ( مبعـىن ) املـوىل (  بـابن الـصباغ املـالكي جمـيء ّوأما ذكر نور الدين علي املعروف
لفظــة املــوىل مــستعملة بــإزاء معــان متعــددة ، وقــد ورد : قــال العلمــاء « : فهــذا نــص كالمــه ) 

ُ مــأواكم النــار (: القـرآن العظــيم ــا ، فتــارة تكــون مبعــىن أوىل قــال اهللا تعــاىل يف حــق املنــافقني  ُ ُ ْ َ
ْهي موالكم  ُ ْ َ َ   .)2(» وىل بكم  معناه أ)ِ

  .وسيأيت ذكر ترمجة ابن الصباغ فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل
__________________  

،  256 / 3 ، الـدرر الكامنــة 5 / 2  ولـه ترمجـة يف طبقــات املفـسرين للـداودي1480 / 2 كـشف الظنـون) 1(
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) 32(  
  ّجالل الدين المحلي 

 ( :حيـــث قـــال ) األوىل (  بــــ )املـــوىل ( ّوفـــسر جـــالل الـــدين حممـــد بـــن أمحـــد احمللـــي 
ْمأواكم النار هي موالكم  ُُ ُْ َ ََ ِ ُ   .)1(»  أوىل بكم )ْ

  تفسير الجاللين 
الــذي اشــرتك يف تأليفــه جــالل الــدين الــسيوطي وجــالل الــدين » تفــسري اجلاللــني «  و

كفايـة املتطلـع يف مرويــات ( لـي مـن التفاسـري املــشهورة املعتـربة ، قـال تـاج الــدين الـدهان يف احمل
التفسري املعروف باجلاللني العالمتني االمام احملقق جـالل الـدين « ) : الشيخ حسن العجيمي 

ّأيب عبـــد اهللا حممـــد بـــن أمحـــد بـــن حممـــد احمللـــي األخبـــاري ، واحلـــافظ العمـــدة جـــالل الـــدين أيب 
لفـــــضل عبـــــد الـــــرمحن بـــــن أيب بكـــــر الـــــسيوطي ، والـــــدر املنثـــــور يف التفـــــسري باملـــــأثور للحـــــافظ ا

وقد شرع اجلالل احمللي من سورة مرمي إىل آخـر الكتـاب العزيـز ، مث شـرع يف تفـسري . السيوطي
ه احلـــافظ الــسيوطي مـــن أول ســورة البقـــرة إىل  ـالنــصف األول فمــات بعـــد تفــسري الفاحتـــة ، فأمت ّـ

  .)2(» .  ..أخرب ا. هفآخر سورة الك

  ّترجمة الجالل المحلي 
  :ّوقد ترجم للجالل احمللي مشس الدين السخاوي مبا هذا ملخصه 

__________________  
  .716 :تفسري اجلاللني ) 1(
  .خمطوط ـ كفاية املتطلع لتاج الدين الذهان) 2(
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و عبــد اهللا ابــن حممـد بــن أمحـد بــن حممـد بــن إبـراهيم بــن أمحـد بــن هاشـم ، اجلــالل أبـ« 
 ّنـسبة للمحلـة الكـربى مـن الغربيـة ـ ّالشهاب أيب العباس بن الكمال األنصاري ، احمللي األصل

فقـرأ . بالقـاهرة ونـشأ ـا 791 القاهري الشافعي ولد كما رأيته خبطـه يف مـستهل شـوال سـنةـ 
ّالقرآن وكتبا واشتغل يف فنون ومهر وتقدم على غالب أقرانه ، وتفنن يف العلـ وم العقليـة والنقليـة ّ

، وتصدى للتصنيف والتدريس واالقراء ، ورغب األئمة يف حتصيل تصانيفه وقراءـا وإقرائهـا ، 
  .ّوارحتل الفضالء لألخذ عنه ، وخترج به مجاعة درسوا يف حياته

ّوكــان إمامــا ، عالمــة ، حمققــا ، نظــارا ، مفــرط الــذكاء ، صــحيح الــذهن ، معظمــا بــني  ّ ّ
، مهابــــا ، وقــــورا ، عليــــه ســــيما اخلــــري ، اشــــتهر ذكــــره وبعــــد صــــيته ، وقــــصد اخلاصــــة والعامــــة 

هـذا ، . بالفتاوى من األماكن النائية ، وهرع إليـه غـري واحـد مـن األعيـان بقـصد الزيـارة والتـربك
. وترمجته حيتمـل كـراريس ، مـع أين قـد أطلتهـا يف معجمـي. ومل أكن أقصر به عن درجة الوالية

  .)1(» ّنة أربع وستني ومات س. ّوقد حج مرارا

)33(  
  الحسين الواعظ الكاشفي 

 ( ـيف تفسريه املشهور بـ) األوىل (  بـ )املوىل ( ّوفسر حسني بن علي الواعظ الكاشفي 
ْ مأواكم النار هي موالكم (: بتفسري قوله تعاىل ) تفسري حسيين  ُُ ُْ َ ََ ِ ُ ْ( )2(.  

__________________  
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 65 .......................................................................... ) األوىل ( مبعىن ) املوىل (

  تفسير حسيني 
ّللـــواعظ الكاشـــفي يعـــد يف التفاســـري املعتـــربة ، وقـــد اعتمـــد عليـــه ) تفـــسري حـــسيين (  و

 بــ العلماء ، كالشيخ أمحد بن أيب سعيد بن عبـد اهللا بـن عبـد الـرزاق احلنفـي الـصاحلي املعـروف
تفــسري (  بـــ ، يف تفــسريه املعــروف) ســبحة املرجــان ( املــرتجم لــه بكــل تعظــيم يف ) مالجيـون ( 

، ضــــمن التفاســــري الــــيت اعتمــــد عليهــــا ونقــــل عنهــــا كالتفاســــري البيــــضاوي والبغــــوي ) أمحــــدي 
  .»الشيخ الكبري العلي احلسيين الواعظ الكاشفي «  بـ وقد وصفه. والسيوطي والزخمشري

ــــدقيقات الراســــخات يف شــــرح التحقيقــــات ( ابــــه وكــــاملولوي تــــراب علــــي يف آخــــر كت الت
مـن الـصحف املوثوقـة والزبــر « ّوعـده ) امللقـب بـسبيل النجـاح إىل حتـصيل الفـالح . الـشاخمات

وكالــشيخ حمبــوب عــامل يف تفــسريه  .كتفاســري الــرازي والنــسفي والنيــسابوري والبغــوي» األنيقــة 
  .)تفسري شاهي ( املسمى 

تفـــسري حـــسني بـــن علـــي « : بقولـــه ) كـــشف الظنـــون ( وقـــد ذكـــر تفـــسريه املـــذكور يف 
مســاه . يف جملــد.  وهــو تفــسري فارســي متــداول.900 الكاشــفي الــواعظ املتــوىف يف حــدود ســنة

باملواهـــب العليـــة ، كمـــا ذكـــره ولـــده يف بعـــض كتبـــه ، وترمجتـــه بالرتكيـــة أليب الفـــضل حممـــد بـــن 
  .)1(» يأيت يف اجليم . هراوين وله جواهر التفسري للز.982 إدريس البدليسي املتوىف سنة

)34(  
  أبو السعود العمادي 

  بتفسري اآلية) األوىل (  بـ )املوىل ( ّوفسر أبو السعود بن حممد العمادي 
__________________  
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ـــه تعـــاىل « : املـــذكورة ، وهـــذا نـــص كالمـــه  ُ مـــأواكم النـــار (: قول ُ ُ ْ ي(  ال تربحـــون أبـــدا)َ َ ه ـــ ِ 
ْموالكم  ُ ْ كمـا يقـال هـو . هـو أوىل بكـم: وحقيقتـه مكـانكم الـذي يقـال فيـه .  أي أوىل بكـم)َ

أو مكـــانكم عـــن قريـــب ، مـــن الـــويل وهـــو . إنـــه لكـــرمي: أي مكـــان لقـــول القائـــل . مئنـــة الكـــرم
حتية بيـنهم : أو ناصركم على طريقة قوله . أو ناصركم عن قريب من املوىل وهو القرب. القرب

  .)1(» ّ أو متوليكم تتوالكم كما توليتم موجباا .، ضرب وجيع

  ترجمة أبي السعود
صه  ّاملـــوىل الفاضـــل العالمـــة ، « ّـــوتـــرجم لـــه حممـــود بـــن ســـليمان الكفـــوي مبـــا هـــذا ملخ

ّواحلرب الكامل الفهامة ، لـسان الزمـان ، إمـام أهـل اللـسان ، بدائعـه احلـسان جتـل عـن البيـان ،  ّ
ّحبان النثـر حـسان الـشعر ، كـشاف مـشكالت التنزيـل اجلليـل واسع التقرير كامل التحريـر ، سـ ّ

ّ، وحــالل معــضالت الكتــاب بالتفــسري والتأويــل ، حــافظ قــوانني الفــروع واألصــول ، وضــابط 
ّمسائل كل الفنون من املعقول واملنقول ، زبدة أربـاب التقـوى وعمـدة أصـحاب الفتـوى ، إمـام 

د الـدين ، أبـو الـسعود ابـن الـشيخ حميـي الـدين املفسرين ختـام اتهـدين ، شـيخ اإلسـالم وعمـا
  .املنتسب بالعماد عامله اهللا بلطفه يوم املعاد

ّوهو األستاذ على اإلطالق ، واملشار إليه باالتفاق ، قرعت به أمساع سـكان اآلفـاق ، 
ّوصكت به آذان أهل فارس والعراق ، شيخ كبري ، إمام خبري ، عـامل حنريـر ، ال يف العجـم لـه 

ال يف العــرب لــه نظــري ، مــشهور االســم ، عــايل الرتبــة ، عظــيم اجلــاه ، زائــد احلــشمة ، مثيــل و
ّتـضرب بـه األمثـال وتـشد إليـه الرحـال ، تــرد الفتـاوى عليـه مـن أقطـار األرض وتـرد إليـه بعــضها  ّ
ّــعلـى بعـض ، ولقــد كـان علــى أحـسن طريقـة ســلكها األشـراف ، وقلدها أشـراف األخــالف ، 

  ن ، وكانمن دين مكني وعقل رزي
__________________  
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مـــن حماســـن الزمـــان ، مل تـــر العيـــون مثلـــه يف العلـــم والعرفـــان ، وكـــان جيتهـــد يف بعـــض املـــسائل 
ـــة ّوخيـــرج ويـــرجح بعـــض الـــدالئل ، وكـــان إذا مل جيـــد واقعـــة  الفتـــوى وجواـــا يف الكتـــب املتداول

  .املعمولة يكتب اجلواب على رأيه الوجيز
 يف رأس املائــة العاشــرة ، ومكــث يف منــصب الفتــوى أكثــر مــن ثالثــني ســنة ، ;ولــد 

ّوصنف فيها كتاب التفسري املـسمى بإرشـاد العقـل الـسليم إىل مزايـا الكتـاب الكـرمي يف جملـدين 
  .)1(» ضخمني 

)35(  
  ي سعيد الجلب

ــــ )املـــوىل ( وذكـــر ســـعيد اجللـــيب مفـــيت الـــروم تفـــسري  يف حاشـــية البيـــضاوي ) األوىل (  ب
يــصف بقــرة وحــشية نفــرت مــن صــوت . البيــت. فغــدت كــال الفــرجني: قولــه « : حيــث قــال 

فغــدت البقــرة كــال جانبيهــا  :أي . ّقــدامها الــصائد أم خلفهــازعــة ال تــدري أفغــدت ف. الــصائد
 أوىل وأحــرى بــأن يكــون فيــه اخلــوف ، والفــرج مبعــىن املخافــة أي األمــام واخللــف ، حتــسب أنــه

ّما بني قوائم الدابة ، فمـا بـني اليـدين : أو مبعىن . كال موضعيها الذي خياف منهما يف اجلملة
ّوفــسره بالقــدام واخللــف توســعا ، أو . فــرج ومــا بــني الــرجلني فــرج ، وهــو مبعــىن الــسعة واالنفــراج ّ ّ

فعل مبعىن مفعول ألنه مفروج مكشوف ، وضمري أنه لكال ألنـه مفـرد مبعىن اجلانب والطريق ، 
ّوخلفهـــا وأمامهـــا إمـــا بـــدل مـــن كـــالم ، وإمـــا خـــرب مبتـــدأ حمـــذوف ، أي مهـــا خلفهـــا . اللفـــظ ّ

  .كذا يف الكشف. وأمامها
  حقيقته حمراكم ، من احلرى ، فاملوىل مشتق من األوىل حبذف: قوله 

__________________  
،  261 / 1 ّـالبـدر الطالع: يف  982 وتوجد ترمجة أيب الـسعود املتـوىف سـنة. م األخيار للكفويكتائب أعال) 1(
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  .)1(» الزوائد 

)36(  
  شهاب الدين الخفاجي 

، ) األوىل (  بـــ )املـوىل ( وأمـا تفـسري شــهاب الـدين أمحـد بــن حممـد بـن عمــر اخلفـاجي 
: أي ) هـــي أوىل بكـــم : ( قولـــه « : ري البيـــضاوي ، فقـــد قـــال فتجـــده يف حاشـــيته علـــى تفـــس

العـامري الـشاعر املـشهور وهـو  .كقـول لبيـد: قولـه . وهو بيان حلاصـل املعـىن. أحق من النجاة
مـوىل املخافـة ، : والـشاهد يف قولـه .  ..من قصيدته املشهورة اليت هي إحدى املعلقـات الـسبع

  .فإنه مبعىن مكان أوىل وأحرى باخلوف
ّحقيقــة مــوالكم هنــا حمــراكم باحلــاء والــراء املهملتــني ، أي احملــل : أي . وحقيقتــه: قولــه 

الذي يقال فيه إنه أحرى وأحق بكم ، من قوهلم هو حرى بكذا أي خليق وحقيـق وجـدير بـه 
ّ، كلها مبعـىن واحـد ، ولـيس املـراد إنـه اسـم مكـان مـن األوىل علـى حـذف الزوائـد كمـا تـوهم ، 

  . قريبوسرتى معناه عن
إن مـوالكم اسـم مكـان ال كغـريه مـن أمسـاء : يعـين . كقولـك هـو مئنـة الكـرم إخل: قوله 

ّاألمكنــة فإــا مكــان للحــدث بقطــع النظــر عمــن صــدر عنــه ، وهــذا حمــل للمفــضل علــى غــريه 
الـذي هـو صـفته ، فهــو مالحـظ فيـه معــىن أوىل ال أنـه مـشتق منـه ، كمــا أن املئنـة مـأخوذة مــن 

ست مـــشتقة منـــه ، إذ مل يـــذهب أحـــد مـــن النحـــاة إىل االشـــتقاق مـــن اســـم أن التحقيقيـــة وليـــ
ـــة الكـــرم وصـــف لـــه علـــى طريـــق  التفـــضيل ، كمـــا مل يقـــل أحـــد باالشـــتقاق مـــن احلـــرف ، ومئن

  الكرم بني برديه كما يف: الكناية الرمزية يف قوهلم 
__________________  

 2 ّالـشقائق النعمانيـة: وتوجد ترمجته يف . فيت الرومالحظ سورة احلديد من حاشية تفسري البيضاوي للجليب م) 1(
  .945  تويف سنة.78 :ّ، الفوائد البهية  43 /



 69 .......................................................................... ) األوىل ( مبعىن ) املوىل (

  .)1(» .  ..شروح الكشاف

  ترجمة الخفاجي 
( وشــهاب الــدين اخلفــاجي مــن شــيوخ مــشايخ شــاه ويل اهللا الــدهلوي والــد عبــد العزيــز 

  .)اإلرشاد (  بـ  املسماةكما ال خيفى على من راجع رسالته يف أسانيده) الدهلوي 
  :وقد ترجم للخفاجي حممد أمني احمليب ترمجة حافلة خنتصر منها ما يلي 

ّالـــشيخ أمحـــد بـــن حممـــد بـــن عمـــر قاضـــي القـــضاة امللقـــب بـــشهاب الـــدين اخلفـــاجي « 
ّاملصري احلنفي ، صاحب التـصانيف الـسائرة ، وأحـد أفـراد الـدنيا امـع علـى تفوقـه وبراعتـه ، 

ه بدر مسـاء العلـم ونـري أفـق النثـر والـنظم ، رأس املـؤلفني ورئـيس املـصنفني ، سـار وكان يف عصر
ّذكره سري املثل ، وطلعت أخباره طلوع الشهب يف الفلـك ، وكـل مـن رأينـاه أو مسعنـاه بـه ممـن 
ّأدرك وقتــه معرتفــون لــه بـــالتفرد يف التقريــر والتحريــر وحــسن اإلنـــشاء ، ولــيس فــيهم مــن يلحـــق 

  .ذلك ، مع أن يف اخللق من يدعي ما ليس فيهشأوه وال يدعي 
ّوتآليفــه كثــرية ممتعــة مقبولــة وانتــشرت يف الــبالد ، ورزق فيهــا ســعادة عظيمــة فــإن النــاس 

ّواحلاصل إنه فاق كل من تقدمـه . ّوأشعاره ومنشآته مسلمة ال جمال للخدش فيها. اشتغلوا ا ّ
ّيف كــل فـــضيلة ، وأتعـــب مـــن جيــيء بعـــده ، مـــع مـــا خولـــه ا هللا تعــاىل مـــن الـــسعة وكثـــرة الكتـــب ّ

  .ولطف الطبع والنكتة النادرة
حواشــي  :وقــد تــرجم نفــسه يف آخــر رحيانتــه مــن حــني مبدئــه ، مث ذكــر أن مــن تآليفــه 

 ّتفسري القاضي وهي اليت مساها عناية القاضي ، وشرح الـشفا ، وشـرح درة الغـواص ، والرحيانـة
...  

  .)2(» .  ..وأخذ عنه مجاعة اشتهروا بالفضل الباهر
__________________  

  .سورة احلديد. حاشية تفسري البيضاوي ـ عناية القاضي) 1(
  .331 / 1 خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر) 2(
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) 37(  
  سليمان الجمل 

يف حاشـــيته علـــى تفـــسري ) األوىل (  بــــ )املـــوىل ( وذكـــر الـــشيخ ســـليمان اجلمـــل تفـــسري 
والكم (: ه قولـــ« : اجلاللـــني حيـــث قـــال  ي م ْ ه ُ ْ َـــ َ  جيـــوز أن يكـــون مـــصدرا أي واليـــتكم أي )ِـــ

هــو : ذات واليــتكم ، وأن يكــون مكانــا أي مكــان واليــتكم ، وأن يكــون مبعــىن أوىل كقولــك 
  .مسني. مواله أي أوىل به إخل

هــي مــوالكم أي أوىل بكــم ، وحقيقتــه مكــانكم الــذي يقــال فيــه هــو : ويف أيب الــسعود 
هــو مئنــة الكــرم ، أي مكــان لقــول القائــل إنــه لكــرمي أو مكــانكم عــن أوىل بكــم ، كمــا يقــال 

  .إخل. حتية بينهم ضرب وجيع: قريب ، من الويل وهو القرب ، أو ناصركم على طريقة قوله 
إن مـوالكم اسـم مكـان ال كغـريه مـن أمسـاء : قولـه هـو مئنـة الكـرم يعـين : ويف الشهاب 

وهـذا حمـل للمفـضل علـى غــريه . ن صـدر عنـهّاألمكنـة ، فإـا مكـان للحـدث بقطـع النظـر عمـ
الذي هو صـفته ، فهـو مالحـظ فيـه معـىن أوىل ال أنـه مـشتقة منـه ، كمـا أن املئنـة مـأخوذة مـن 

  .إخل. أن وليست مشتقة منها
ّفــاملعىن ال ناصـر لكـم إال النــار ، كمـا أن معـىن البيــت ال حتيـة هلــم . أو ناصـركم: وقولـه 

  .)1(» إخل شهاب . د نفي الناصر ونفي التحيةواملرا. ّإال الضرب على التهكم
__________________  

  .131 / 3 وتوجد ترمجته يف األعالم. حاشية تفسري اجلاللني سورة احلديد) 1(
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) 38(  
  جار اهللا االله آبادي 

ّوأمـــا ذكـــر املـــال جـــار اهللا اإللـــه آبـــادي جمـــيء  فقـــد جـــاء يف ) األوىل ( مبعـــىن ) املـــوىل ( ّ
وحقيقتـه  :قولـه « : سري البيضاوي بتفسري اآلية من سـورة احلديـد حيـث قـال حاشيته على تف

  .)1(» حمراكم من احلرى ، فاملوىل احلري ، مشتق من األوىل حبذف الزائد 

)39(  
  ّمحب الدين األفندي 

ّوقــــد فــــسر حمــــب الــــدين األفنــــدي  ــــت لبيــــد الــــذي ) األوىل (  بـــــ )املــــوىل ( ّ يف شــــرح بي
  .)2( الكشاف استشهد به الزخمشري يف

)40(  
  محمد األمير اليماني 

  مبعىن) املوىل ( وذكر حممد بن إمساعيل بن صالح األمري اليماين جميء 
__________________  

  .54 / 6 توجد ترمجته يف نزهة اخلواطر. سورة احلديد. حاشية البيضاوي) 1(
ـــواهد الكـــــشاف ) 2( ـــه يف .140 :تنزيـــــل اآليـــــات يف شـــــرح شــ ـــويف ســـــنة.99 :حيانـــــة األلبـــــاء ر:  وتوجـــــد ترمجتــ   تــ

1014.  
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: قال تعاىل . ومنها مبعىن األوىل« : نقال عن الفقيه محيد ضمن معانيه حيث قال ) األوىل ( 
ْ هو موالكم ( ُ ْ َ َ   .)1(»  أي أوىل بكم وبعذابكم )ُ

  .وسيأيت طرف من ترمجة حممد بن امساعيل األمري فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل

)41(  
   بن عبد الكريم عبد الرحيم
يف شــرح بيــت لبيــد العــامري ) األوىل (  بـــ )املــوىل ( ّوفــسر عبــد الــرحيم بــن عبــد الكــرمي 

ّفغــدت البقــرة يف كـال الفــرجني حتــسب أن كــل : يقـول .  ..وأراد بــاملوىل األوىل« : حيـث قــال  ّ
  .)2(» أوىل باملخافة  ـ ومها خلفها وأمامها ـ واحد من الفرجني

)42(  
  رشيد النبي 

ّوكذا فسره رشيد النيب يف شرح بيت لبيد املذكور 
)3(.  

__________________  
  .شرح التحفة العلوية ـ الروضة الندية) 1(
  .ّشرح املعلقات السبع) 2(
  .178 / 7 وتوجد ترمجته يف نزهة اخلواطر. ّشرح املعلقات السبع) 3(
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) 43(  
  ّالسيد الشبلنجي 

نقـــال عـــن ) املـــوىل ( مـــن معـــاين ) األوىل ( ّوذكـــر الـــسيد مـــؤمن بـــن حـــسن الـــشبلنجي 
  .)1(العلماء 

  :أقول 
ّمل يطلــع علــى هــذه الكلمــات الــيت ذكرناهــا عــن ) الــدهلوي ( فهــل ميكــن أن يقــال أن 

  ؟كبار األئمة ومشاهري اللغة والتفسري واحلديث واألدب
ن ّوهــل ميكــن أن يقــال إنــه مل يراجــع شــيئا مــن التفاســري ومل يقــف علــى كلمــات املفــسري

  ؟حىت التفاسري املتداولة كالكشاف ومعامل التنزيل وتفسري اجلاللني وأنوار التنزيل
ـــه لـــيس إال التعـــصب والعنـــاد ، إنـــه حيـــاول خديعـــة العـــوام وتـــضليلهم .  ..ّأللهـــم كـــال ّإن

باألكاذيــب وإنكــار احلقــائق الراهنــة ، وحنــن نكــشف النقــاب عــن ذلــك كلــه بكلمــات علمــاء 
  .ّ كل مورد ، واهللا ويل التوفيقطائفته ومشاهري أئمتهم يف

__________________  
  .78 :نور األبصار يف مناقب آل بيت النيب املختار ) 1(
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  )المولى ( اعتراف علماء الكالم بمجيء 
  )األولى ( بمعنى 

ّبــل إن بعــض مــشاهري متكلمــي أهــل الــسنة يف الوقــت الــذي ينكــرون تــواتر حــديث  ـ ّ
األوىل ( مبعــــىن ) املــــوىل ( يعرتفــــون بــــشيوع اســــتعمال  ـ رازيالغــــدير وداللتــــه تبعــــا للفخــــر الــــ

الـذي ينكـر هـذه اجلهـة أيـضا ، ) الـدهلوي ( وهذا دليل آخـر علـى شـدة تعـصب ) بالتصرف 
  :وال بأس بإيراد نصوص عبارام يف هذا املقام 

  التفتازاني 
 املعتـــق قـــد يـــراد بـــه) املـــوىل ( ولفـــظ « : قـــال ســـعد الـــدين مـــسعود بـــن عمـــر التفتـــازاين 
ُ مـأواكم النـار ( :قـال اهللا تعـاىل . واحلليف واجلار وابن العم والناصـر واألوىل بالتـصرف ُ ُ ْ  أي )َ

ّقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم و. ذكــره أبــو عبيــدة. أوىل بكــم ا امــرأة نكحــت بغــري إذن  :ّ ــأمي ّ
  .ومثله يف الشعر كثري . أي األوىل ا واملالك لتدبري أمرها.موالها

ّاملتــوىل واملالــك لألمــر واألوىل بالتــصرف شــائع يف : مبعــىن ) املــوىل ( جلملــة اســتعمال وبا
ّواملــراد إنــه اســم هلــذا املعــىن ، ال أنــه صــفة مبنزلــة . كــالم العــرب منقــول عــن كثــري مــن أئمــة اللغــة

  األوىل ليعرتض بأنه ليس من صيغة أفعل التفضيل وأنه ال
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  .)1(» يستعمل استعماله 

  القوشجي 
قــد يـــراد بـــه املعتـــق ) املـــوىل ( ولفـــظ « : ال عـــالء الـــدين علــي بـــن حممـــد القوشــجي وقــ

ُ مـأواكم النـار (: قـال اهللا تعـاىل . واملعتق واحلليف واجلار وابن العم والناصر واألوىل بالتصرف ُ ُ ْ َ
والكم  ي م ْه ُ ْ َــ َ ّقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم و.  أي أوىل بكــم ذكــره أبــو عبيــدة)ِــ ا ا :ّ ــأمي مــرأة ّ

ومثلــه يف الــشعر . أي األوىل ــا يف التــصرف واملالــك لتــدبري أمرهــا. نكحــت بغــري إذن موالهــا
  .)2(» كثري 

أن هــذا الكــالم مــن التفتــازاين والقوشــجي هــو تقريــر لداللــة حــديث الغــدير : وال يتـوهم 
  .ّعلى االمامة من جانب االمامية وال يدل على قبوهلما ذلك

واب عــن االســتدالل حبــديث الغــدير عــن اجلــواب عــن هــذه ّألن ســكوما يف مقــام اجلــ
هـم وال مـن وااله الل«  :ّالناحية وتعرضـهما لـسند حـديث الغـدير ، وجعـل ذيـل احلـديث وهـو 

دليــل علــى قبوهلمــا .  ..هــو الناصــر واحملــب) املــوىل ( ّمــشعرا بــأن املــراد مــن  »وعــاد مــن عــاداه 
، وأن هــــذا الكــــالم هلمــــا ولــــيس مــــن ) صرف األوىل بالتــــ( مبعــــىن ) املــــوىل ( شــــيوع اســــتعمال 

  .وإن كنت يف ريب مما ذكرناه فراجع نص عبارتيهما. جانب الشيعة
ويـدل علـى مــا ذكرنـاه بوضــوح تـصريح املولــوي عبـد الوهــاب القنـوجي بــذلك حيـث أنــه 

ّرد عليـــــه ) األوىل ( مبعــــىن ) املــــوىل ( إنكــــار جمــــيء ) املواقــــف وشــــرحها ( بعــــد أن نقــــل عــــن 
ولننقـل نـص عبارتـه الـواردة ضـمن مـا .  ..لقوشجي شارح التجريد مبجيئـه ـذا املعـىنباعرتاف ا

  :ذكره يف اجلواب عن حديث الغدير 
  مل يكن 2 ّوألن عليا.  ..مبنع صحة احلديث ـ وعن الثالث« 

__________________  
  .290 / 2 شرح املقاصد) 1(
  .363 :شرح التجريد ) 2(
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ّورد هـذا بـأن غيبتـه ال تنـايف صـحة . ّهللا عليه وسلم فإنه كان باليمنّيوم الغدير مع النيب صلى ا ّ
  . ..أخذ بيده واستحضره وقال كذا وكذا: ّاحلديث ، إال أن يروى هكذا 

وألن مفعال مبعىن أفعل مل يذكره أحد ، ويقال أوىل من كذا دون موىل من كـذا ، وأوىل 
  .ا يف املواقف وشرحههكذ. الرجلني والرجال دون موىل الرجلني أو الرجال

قــد يــراد بــاملوىل األوىل بالتــصرف قــال اهللا : وفيــه حبــث أورده شــارح التجريــد حيــث قــال 
ْ مأواكم النار هي موالكم (: تعاىل  ُُ ُْ َ ََ ِ ُ ّقـال صـلى اهللا عليـه ذكره أبـو عبيـدة ، و.  أي أوىل بكم)ْ
. تـصرف واملالـك لتـدبري أمرهـا أي األوىل ـا يف ال.أميـا امـرأة نكحـت بغـري إذن موالهـا :ّوسلم 

ومثله يف الشعر كثري ، وباجلملة ، استعمال املوىل مبعىن املتويل واملالك لألمر واألوىل بالتـصرف 
شائع يف كالم العرب ، منقول عن أئمة اللغة ، واملراد إنه اسم هلذا املعىن ال صفة مبنزلـة األوىل 

  . يستعمل استعمالهليعرتض بأنه ليس من صيغة اسم التفضيل ، وأنه ال
ّولــو ســلم أن املــراد بــاملوىل هــو األوىل فــأين الــدليل علــى أن املــراد هــو األوىل بالتــصرف  ّ

  .».  ..والتدبري ، بل جيوز أن يراد األوىل يف االختصاص به والقرب منه

  ترجمة التفتازاني 
 يف كـالم وشـيوع ذلـك) األوىل ( مبعىن ) املوىل ( وإذ علمت باعرتاف التفتازاين مبجيء 

  :العرب فلنذكر خالصة ترمجته 
مسعود بـن عمـر بـن عبـد اهللا الـشيخ سـعد الـدين التفتـازاين ، االمـام  « :السيوطي قال 

قال ابـن . ّالعالمة ، عامل بالنحو والتصريف واملعاين والبيان واألصلني واملنطق وغريها ، شافعي
 الفنـون ، واشـتهر بـذلك ، ّ، وأخـذ عـن القطـب والعـضد ، وتقـدم يف 712 ولـد سـنة: حجر 

  وكان يف لسانه لكنة. وطار صيته وانتفع الناس بتصانيفه
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  .)1(»  791 وانتهت إليه معرفة العلوم باملشرق ، مات بسمرقند سنة
وكـــان مـــن كبـــار العلمـــاء الـــشافعية ، ومـــع ذلـــك لـــه آثـــار جليلـــة يف  « :الكفـــوي وقـــال 
  .)2(» أصول احلنفية 

  ترجمة القوشجي 
كـشف الظنـون ( أيضا من كبار علماء أهـل الـسنة احملققـني ، فقـد ذكـر يف والقوشجي 

مث شـرح املــوىل احملقـق عـالء الـدين علــي بـن حممـد الـشهري بالقوشــجي « : يف شـروح التجريـد ) 
ّخلــص فيــه . ّخــري الكــالم محــد امللــك العــالم إخل: ّشــرحا لطيفــا ممزوجــا أولــه  879 املتــوىف ســنة

ّ ، وأضاف إليها نتائج فكره ، مـع حتريـر سـوده بكرمـان وأهـداه فوائد األقدمني أحسن تلخيص
قــال يف ديباجتــه بعـــد . قــد اشــتهر هــذا الــشرح بالــشرح اجلديــد. إىل الــسلطان أيب ســعيد خــان

  :مدح الفن واملصنف 
ّإن كتــاب التجريــد الــذي صــنفه املــوىل العظــم قــدوة العلمــاء الراســخني ، أســوة احلكمــاء  ّ

فهـو . لة والدين ، تصنيف خمزون بالعجائب وتأليف مـشحون بالغرائـباملتأهلني نصري احلق وامل
وإن كــان صــغري احلجــم وجيــز الــنظم ، فهــو كثــري العلــم جليــل الــشأن ، حــسن االنتظــام مقبــول 
األئمـــة العظـــام ، مل يظفــــر مبثلـــه علمــــاء األمـــصار ، مــــشتمل علـــى إشــــارات إىل مطالـــب هــــي 

ن لبيانـات معجـزة يف عبـارات مـوجزة ، يفجـر ّاألمهات ، مملـو جبـواهر كلهـا كالفـصوص متـضم
ينبـــوع الـــسالسة مـــن لفظـــه ولكـــن معانيـــه هلـــا الـــسحر ، وهـــو يف االشـــتهار كالـــشمس يف رابعـــة 

  .النهار تداولته أيدي النظار
ّمث إن كثــريا مــن الفــضالء وجهــوا نظــرهم إىل شــرح هــذا الكتــاب ونــشر معانيــه وإين .  ..ّ

  العلم شطرا من عمريبعد أن صرفت يف الكشف عن حقائق هذا 
__________________  

  .285 / 2 بغية الوعاة) 1(
  .خمطوط ـ كتائب األعالم) 2(
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ّفرأيــت أن أشــرحه شــرحا يــذلل صــعابه .  ..ووقفــت علــى الفحــص عــن دقائقــه قــدرا مــن دهــري
  .)1(» .  ..ويكشف نقابه وأضيف إليها فوائد

* * *  
__________________  

  .وغريه 495 / 1 البدر الطالع: للقوشجي ترمجة يف و 348 / 1 كشف الظنون) 1(
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  )األولى ( فهم الشيخين 
  )المولى ( من 

مـن ) األوىل ( ّهذا كله ، باإلضافة إىل فهم الشيخني أيب بكر وعمـر باخلـصوص معـىن 
يـــوم الغـــدير ، فقـــد ذكـــر ابـــن حجـــر املكـــي يف وجـــوه اجلـــواب عـــن االســـتدالل ) املـــوىل ( لفـــظ 

  :حبديث الغدير 
ّ، لكـــن ال نـــسلم أن املـــراد أنـــه األوىل باالمامـــة ، بـــل ) أوىل ( ّســـلمنا أنـــه  ـ ثالثهـــا«  ّ

ذين اتـبـعــوه (: باالتبــاع والقــرب منــه ، فهــو كقولــه تعــاىل  ــإبراهيم لل ى النــاس ب ُ إن أول ُ َ َ ِ ــ ِ َِ ََــ ِ ْ ِ ِ ْ َ ( وال 
 أبــو بكــر قــاطع بــل وال ظــاهر علــى نفــي هــذا االحتمــال ، بــل هــو الواقــع إذ هــو الــذي فهمــه

وعمر ، وناهيك ما يف احلديث ، فإما ملا مسعاه قاال له 
ّ

أمسيت يـا ابـن أيب طالـب مـوىل : 
إنـك تـصنع بعلـي شـيئا ال : وأخرج أيـضا أنـه قيـل لعمـر . أخرجه الدارقطين. كل مؤمن ومؤمنة

ّتصنعه بأحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال    .)1(» إنه موالي : ّ
هــذا الكــالم عــن ) اللمعــات يف شــرح املــشكاة ( خ عبــد احلــق الــدهلوي يف وذكــر الــشي

  .ابن حجر املكي وارتضاه
  ّوقد توليت االمام املرتضى لقبا وفعال« : وقال شهاب الدين أمحد العجيلي 

__________________  
  .26 :الصواعق احملرقة ) 1(
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و الــــصديق الناصــــر ، أو األوىل ، واملــــراد بــــالتويل الواليــــة ، وهــــ 2 وقــــوال علــــي بــــن أيب طالــــب
ذين اتـبـعــوه (: باالتبــاع والقــرب كقولــه تعــاىل  ى النــاس بــإبراهيم لل ُ إن أول ُ َ َ ِ ــ ِ َِ ََــ ِ ْ ِ ِ ْ َ ( وهــذا هــو الــذي 

مـن احلـديث ، فإنـه ملـا مسعـه قـال  2 فهمـه عمـر
ّ ّليهنئـك يـا ابـن أيب طالـب أمـسيت ويل كـل  :ّ ّ

  .)1(» مؤمن ومؤمنة 

  تناقض من ابن حجر
( مبعـــىن ) املـــوىل ( ّن العجـــب مـــن ابـــن حجـــر املكـــي إذ نـــاقض نفـــسه فـــأنكر جمـــيء لكـــ

األوىل ( مبعــىن ) املــوىل ( مطلقــا ، فإنــه مــع تنصيــصه يف الوجــه الثالــث علــى أن كــون ) األوىل 
قــال يف » .  ..هــو الواقــع إذ هــو الــذي فهمــه أبــو بكــر وعمــر« ) باالتبــاع والقــرب مــن النــيب 

  :الرد على متسك الشيعة حبديث الغدير الوجه الثاين من وجوه 
ّال نــسلم أن معــىن املــوىل مــا ذكــروه ، بــل معنــاه الناصــر ، ألنــه مــشرتك بــني : وثانيهــا «  ّ

ّمعـــان كـــاملعتق والعتيـــق واملتـــصرف يف األمـــر والناصـــر واحملبـــوب ، وهـــو حقيقـــة يف كـــل منهـــا ، 
بــه ، وتعميمــه يف مفاهيمــه ّــوتعيــني بعــض معــىن املــشرتك مــن غــري دليــل يقتــضيه حتكم ال يعتــد 

ّكلهــا ال يــسوغ ، ألنــه إن كــان مــشرتكا لفظيــا بــأن تعــدد وضــعه حبــسب تعــدد معانيــه كــان فيــه  ّ
خــــالف ، والــــذي عليــــه مجهــــور األصــــوليني وعلمــــاء البيــــان واقتــــضاء االســــتعماالت العــــصماء 

ا لــو قلنــا بتعميمــه علـى القــول اآلخــر  ّــللمـشرتك أنــه ال يعــم مجيــع معانيــه ، علـى أن أو بنــاء علــى ّ
أنه مشرتك معنوي بأن وضع وضعا واحدا للقدر املشرتك وهو القرب املعنوي مـن الـويل بـالفتح 

  .ّفيصلح لصدقه على كل مما مر ، فال يتأتى تعميمه هنا ، المتناع إرادة كل من العتق والعتيق
 2 وعلــي .ّفتعــني إرادة الــبعض ، وحنــن وهــم متفقــون علــى صــحة إرادة احلــب بالكــسر

  .نا وحبيبناسيد
  ّأما الثاين فواضح ،. ّعلى أن كون املوىل مبعىن االمام مل يعهد لغة وال شرعا

__________________  
  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 1(
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 (: وقولــه تعــاىل . ّوأمـا األول فــألن أحــدا مــن أئمـة العربيــة مل يــذكر أن مفعــال يـأيت مبعــىن أفعــل
ْمأواكم النار هي موالكم  ُُ ُْ َ ََ ِ ُ اجلوع : ّ أي مقركم أو ناصرتكم ، مبالغة يف نفي النصرة ، كقوهلم )ْ

  .زاد من ال زاد له
وأيــضا ، فاالســتعمال مينــع مــن أن مفعــال مبعــىن أفعــل ، إذ يقــال هــو أوىل مــن كــذا دون 
مـــوىل مـــن كـــذا ، وأوىل الـــرجلني دون موالمهـــا ، وحينئـــذ فإمنـــا جعلنـــا مـــن معانيـــه املتـــصرف يف 

فـالغرض مـن التنـصيص علـى مواالتـه اجتنـاب بغـضه . ّة اآلتيـة مـن كنـت وليـهاألمور نظـرا للروايـ
ليكــون  بــأ لــست أوىل بكــم مــن أنفــسكم ثالثــا ّوصــدره .ألن التنــصيص عليــه أوىف مبزيــد شــرفه

  .)1(» .  ..وكذا بالدعاء له ألجل ذلك أيضا. أبعث على قبوهلم
مـن ) األوىل ( تمـال إرادة علـى نفـي اح ـ يف الوجه الثـاين ـ ّفالعجب منه كيف يصر هنا

يف احلـديث هـو ) املـوىل ( ّمطلقا ، مث يف الوجه الثالث يدعي بأن املعىن الواقعي مـن ) املوىل ( 
اســــتنادا إىل فهــــم الــــشيخني هــــذا املعــــىن منــــه ، فيبطــــل تطويالتــــه ) األوىل باالتبــــاع والقــــرب ( 

  !؟بالته يف الوجه الثاين بنفسهوخزع
  !؟لى الشيخني وإبطاال لفهمهماعأليس تلك التطويالت ردا 

ّنعم ال بد من الرد على الشيعة وإن استلزم الرد على أيب بكر وعمر ّ ّ!!  

  تحريف من عبد الحق الدهلوي 
والعجــب أيــضا مــن الــشيخ عبــد احلــق الــدهلوي إذ اقتفــى أثــر ابــن حجــر املكــي يف هــذا 

ّـ، وأما يف ترمجتـه املـشكاة من غري تنبيه على ذلـك ) اللمعات ( التهافت والتناقض ، ونقله يف 
» .  ..بل هو الواقع« : إىل الفارسية فأورد كالم ابن حجر يف الوجه الثالث مع إسقاط مجلة 

  !!ّفحيا اهللا األمانة
__________________  

  .25 :الصواعق احملرقة ) 1(
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  :حديث الغدير بلفظ 

  » .  ..من كنت أولى به« 
وأنه املراد من حـديث الغـدير ) األوىل ( مبعىن )  املوىل( ومن األدلة القاطعة على جميء 

يف و» مــــن كنــــت أوىل بــــه مــــن نفــــسه «  :ورود حــــديث الغــــدير يف بعــــض طرقــــه بلفــــظ  :هــــو 
  : » ّمن كنت وليه وأوىل بنفسه «  :بعضها بلفظ 

أخـــرج الطـــرباين يف مـــسند زيـــد بـــن أرقـــم خطبـــة الغـــدير وفيهـــا حـــديث الثقلـــني وجـــاء يف 
ّمــن كنــت أوىل بــه مــن نفــسه فعلــي وليــه ، اللهــم وال : فقــال  2 يــد علــيمث أخــذ ب«  :آخرهــا  ّ

  .)1(» من وااله وعاد من عاداه 
وللطــرباين يف روايــة أخــرى عــن أيب « : قــال املــريزا حممــد بــن معتمــد خــان البدخــشاين و

ّمــن كنــت أوىل بــه مــن نفــسه فعلــي وليــه ،  :الطفيــل عــن زيــد بــن أرقــم رضــي اهللا عنهمــا بلفــظ  ّ
  .)2(» وال من وااله وعاد من عاداه اللهم 

وعنـد الطـرباين يف روايـة أخـرى عـن أيب الطفيـل عـن زيـد بـن أرقـم رضـي « : قال أيضا و
ّمــن كنــت أوىل بــه مــن نفــسه فعلــي وليــه ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن  :اهللا عنهمــا بلفــظ  ّ

  .)3(» عاداه 
__________________  

  .186 / 5 املعجم الكبري) 1(
  .خمطوط ـ تاح النجا يف مناقب آل العبامف) 2(
  .21 :ّنزل األبرار مبا صح من مناقب آل البيت األطهار ص ) 3(
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وهـــو مـــن تالمـــذة الـــشاه ويل اهللا ، واملوصـــوف عنـــد  ـ وقـــال القاضـــي ثنـــاء اهللا اهلنـــدي
 :ويف بعـض طرقـه « ) : إحتـاف النـبالء ( كمـا يف  »ّبيهقـي الزمـان «  بــ )الدهلوي ( خماطبنا 

ّمن كنت أوىل به من نفسه فعلي وليه ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه  ّ «)1(.  
من كنت أوىل به من نفسه فعلي : ّفتعني العاشر ، ومعناه « : وقال سبط ابن اجلوزي 

ّقــد صــرح ــذا املعــىن احلــافظ أبــو الفــرج حيــىي بــن ســعيد الثقفــي االصــفهاين يف كتابــه و. أوىل بــه
فأخـذ رسـول  :حـرين ، فإنـه روى هـذا احلـديث بإسـناده إىل مـشاخيه وقـال فيـه ّاملسمى مبـرج الب

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم بيد علي وقال  ّ ّمن كنت وليه وأوىل به من نفسه فعلي وليه  :ّ ّ «)2(.  

  ّالحديث يفسر بعضه بعضا
ّمث إن من القضايا املسلمة لدى علماء احلديث  ّإن احلـديث يفـسر بعـضه بعـضا « ّ ّ «، 

 ّوهي قضية يستند إليهـا احملققـون يف توضـيح مـشكالت األخبـار ورفـع إشـكاالا ، ومـن ذلـك
  :قول ابن حجر العسقالين يف شرح حديث عائشة اآليت 

ّاســـتأذنت هالـــة بنـــت خويلـــد أخـــت خدجيـــة علـــى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم «  ّ
مـا تـذكر : فغـرت فقلـت  : اللهـم هالـة ، قالـت: فعرف استيذان خدجية فارتاع لذلك ، فقال 

» من عجوز من عجائز قريش ، محراء الشدقني ، هلكت يف الدهر قد أبـدلك اهللا خـريا منهـا 
  :فقال 

ّيف ســكوت النــيب صــلى اهللا عليــه : قــال ابــن التــني . قــد أبــدلك اهللا خــريا منهــا: قولــه « 
ّوســلم علــى هــذه املقالــة دليــل علــى أفــضلية عائــشة علــى خدجيــة ، إال أن يكــو ن املــراد باخلرييــة ّ

  .هنا حسن الصورة وصغر السن انتهى
__________________  

  .خمطوط ـ سيف مسلول) 1(
  .32 :تذكرة خواص األمة ) 2(



  نفحات االزهار.................................................................................. 84

ّوال يلزم من كونه مل ينقل يف هذه الطريق أنه صلى اهللا عليه وسلم رد عليها عدم ذلـك  ّ ّ ّ
  .ّ، بل الواقع أنه صدر منه رد هلذه املقالة

ّيب جنيح عن عائشة عند أمحد والطرباين يف هذه القصة قالت عائشة فقلـت ففي رواية أ
ّقــد أبــدلك اهللا بكبــرية الــسن حديثــة الــسن ، فغــضب حــىت قلــت :  والــذي بعثــك بـــاحلق ال  :ّ

ّواحلــديث يفــسر . ّوهــذا يؤيــد مــا تأولــه ابــن التــني يف اخلرييــة املــذكورة. ّأذكرهــا بعــد هــذا إال خبــري
  .)1(» بعضه بعضا 
ّإن روايـــة الطـــرباين واالصـــبهاين » ّاحلـــديث يفـــسر بعـــضه بعـــضا «  نقـــول مبقتـــضى وحنـــن

ّتفسر حديث الغدير ، ويتضح أن املراد من  ّ   .)األوىل ( فيه هو ) املوىل ( ّ
* * *  

__________________  
  .111 / 7 فتح الباري يف شرح صحيح البخاري) 1(
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  : بمعنى  )المولى ( مجيء 

  )ولي األمر (   و) ّالمتصرف في األمر( 
  ونحوها )المليك (  و
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 87 .......................................................................... ) األوىل ( مبعىن ) املوىل (

  )المتصرف في األمر ( بمعنى  )المولى ( مجيء  ـ 1
ّمث إنــه قــد صــرح مجاعــة مــن أعــالم أهــل الــسنة بــأن مــن املعــاين احلقيقيــة للفــظ  ّ ّ ) املــوىل ( ّ

 وهــذا أيــضا واف مبطلــوب الــشيعة ، وكــاف الســتدالهلم حبــديث .»املتــصرف يف األمــر « هــو 
ّوممـن صـرح .  ..واحـد) املتـصرف يف األمـر (  و) األوىل بالتـصرف ( إذ احلاصل مـن الغدير ، 
  :ذا املعىن ) املوىل ( مبجيء 

  ذكر من نص على ذلك 
  .ابن حجر املكي ، وقد تقدم نص عبارته قريبا ـ 1
  .)اللمعات ( عبد احلق الدهلوي ، حيث نقل مقالة ابن حجر يف  ـ 2
الرباهــني القاطعــة يف ترمجــة الــصواعق ( ين اجلهرمــي يف كمــال الــدين بــن فخــر الــد ـ 3

  .)احملرقة 
 الثـاين« : حممد بن عبد الرسول الربزجني ، إذ قـال يف اجلـواب عـن حـديث الغـدير  ـ 4

ّإنه لو سـلمنا تـواتره ففيـه داللـة ولـيس نـصا يف املـدعى ، ألن القـدر املـصرح بـذكر اخلالفـة فيـه ـ  ّ
) املــوىل ( ّوالقــدر الـصحيح غــري صــريح فيـه ، ألنــا ال نــسلم أن موضـوع كمــا مــر التنبيـه عليــه ، 

، بــل لــه معــان كثــرية ، فإنــه مــشرتك بــني الناصــر واملعتــق والعتيــق واملتــصرف يف ) االمــام ( هــو 
  .األمر واحملبوب وابن العم والقريب وغريها
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 ّوهــو حقيقــة يف الكــل ، وتعيــني بعــض معــاين املــشرتك مــن غــري دليــل يقتــضيه حتكــم ال
  .)1(» .  ..يعبأ به

( الفاضــل رشـــيد الـــدين خــان الـــدهلوي حيـــث أورد كــالم ابـــن حجـــر املـــذكور يف   ـ5
  .وارتضاه) إيضاح لطافة املقال 

بـاعرتاف علمـاء أهـل الـسنة ، » املتـصرف يف األمـر « مبعىن ) املوىل ( ومىت ثبت جميء 
الســـتدالل حبــديث الغـــدير ، ألن غـــرض الــشيعة مــن ا) األوىل ( مل جيــدهم إنكــار جميئـــه مبعــىن 

إثبــات داللتــه علــى االمامــة ، وهــذه الداللــة تامــة علــى كــل تقــدير ، فمــن العجيــب انكــار ابــن 
واثبام يف نفس الوقت جميئه مبعـىن ) األوىل ( مبعىن ) املوىل ( حجر واجلهرمي والربزجني جميء 

) املـــوىل ( يـــا للفـــظ معـــىن حقيق) املتـــصرف يف األمـــر (  ويزيـــد كـــون !!)املتـــصرف يف األمـــر ( 
وضــوحا أـــم ال ينكــرون علـــى الــشيعة قـــوهلم مبجيئـــه ــذا املعـــىن ، وإن أجــابوا عـــن اســـتدالهلم 

املـــوىل هــــو : قالـــت الـــشيعة « : بـــذلك علـــى االمامـــة ، فقـــد قـــال احلـــسني بــــن حممـــد الطيـــيب 
ق يـستحق التـصرف يف كـل مـا يـستح 2 معـىن احلـديث إن عليـا: املتصرف يف األمـور ، وقـالوا 

ّالرسول صلى اهللا عليه وسلم التصرف فيه ، ومـن ذلـك أمـور املـؤمنني فيكـون إمـامهم : أقـول . ّ
ال يــستقيم أن حيمــل الواليــة علــى االمامــة الــيت هــي التــصرف يف أمــور املــؤمنني ، ألن املتــصرف 
ّاملــــستقل يف حياتــــه صــــلى اهللا عليــــه وســــلم هــــو ال غــــري ، فيجــــب أن حيمــــل علــــى احملبــــة ووالء  ّ

  .)2(» م وحنومها اإلسال
 كمـا أن كالمــه .)املتـصرف يف األمـر ( مبعـىن ) املـوىل ( فـرتى أن الطيـيب ال ينكـر جمـيء 

  .ظاهر يف أن التصرف يف أمور املؤمنني هي االمامة بعينها
وذكــر علــي بــن ســلطان القــاري كــالم الطيــيب هــذا بنــصه يف شــرحه علــى املــشكاة حيــث 

  املوىل هو املتصرف: ت الشيعة ويف شرح املصابيح للقاضي قال« : قال 
__________________  

  .خمطوط ـ نواقض الروافض) 1(
  .خمطوط ـ شرح املشكاة) 2(
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ّيستحق التصرف يف كل مـا يـستحق الرسـول صـلى اهللا عليـه  2 ّمعىن احلديث إن عليا: وقالوا  ّ
 أن حيمــل ال يــستقيم: قــال الطيــيب . ّالتــصرف فيــه ، ومــن ذلــك أمــور املــؤمنني فيكــون إمــامهم

الواليـــة علـــى االمامـــة الـــيت هـــي التـــصرف يف أمـــور املـــؤمنني ، ألن املتـــصرف املـــستقل يف حياتـــه 
ّصلى اهللا عليه وسلم هو ال غري ، فيجب أن حيمل على احملبة ووالء اإلسالم وحنومها  ّ «)1(.  

ـــرازي بتفـــسري قولـــه تعـــاىل  ى اهللا مـــوالهم (: وقـــال الفخـــر ال ـــم ردوا إل ُ ث ُ ْ َ ِ َـــ ِ  ُ  البحـــث  « )ُ
املوىل وقد عرفت أن لفظ املوىل : ّإنه تعاىل مسى نفسه يف هذه اآلية بامسني ، أحدمها  ـ الثالث

  . ..ولفظ الويل مشتقان من الويل أي القرب ، وهو سبحانه القريب البعيد الظاهر الباطن
اطلـة ، واملعىن إم كـانوا يف الـدنيا حتـت تـصرفات املـوايل الب. موالهم احلق: وأيضا قال 

واه َ أ(: وهــي الــنفس والــشهوة والغــضب ، كمــا قــال  ه ه ن اتخذ إله ُفـرأيت م َــ ُ َــ ِ َ َــ  ِ َــ َ ْــ ََ ّ فلمــا مــات )َ
ّاإلنسان ختلص من تصرفات املوايل الباطلة ، وانتقل إىل تصرفات املوىل احلق  ّ «)2(.  

ْ واعتصموا باهللا هو موالكم (: وقال بتفسري قوله تعاىل  ُ َُ ْ َ َ ُ ِ ِ ِ َ اجعلـوا  :القفـال وقال «  : )ْ
فـــنعم : فـــنعم املــوىل . ســيدكم واملتـــصرف فــيكم: اهللا عــصمة لكــم ممـــا حتــذرون ، هـــو مــوالكم 

  .)3(» أنا موالك ، بل أنا ناصرك وحسبك : فكأنه سبحانه قال . ونعم النصري. السيد
إـم كـانوا يف الـدنيا حتـت تـصرفات : واملعـىن « : وقال النيسابوري بتفسري اآليـة األوىل 

ّوايل الباطلة ، وهي النفس والشهوة والغضب ، فلما مـاتوا ختلـصوا إىل تـصرف املـوىل احلـق امل ّ ّ «
)4(.  

__________________  
  .568 / 5 املرقاة يف شرح املشكاة) 1(
  .18 ـ 17 / 13 تفسري الرازي) 2(
  .74 / 23 تفسري الرازي) 3(
  .128 / 7 تفسري النيسابوري) 4(
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ّأي ورجعت األمور كلها إىل اهللا احلكم العـدل ففـصلها ، « : ا وقال ابن كثري بتفسريه
  .)1(» وأدخل أهل اجلنة وأهل النار النار 

يف حــديث الغــدير ) املــوىل ( ، ولــو أنــا فــسرنا ) احلكــم (  بـــ )املــوىل ( ّففــسر ابــن كثــري 
  .ذا املعىن لثبتت االمامة كذلك

  )متولي األمر ( بمعنى  )المولى ( مجيء  ـ 2
من كلمـات علمـاء العربيـة واملفـسرين ، ) متويل األمر ( مبعىن ) املوىل (  ثبت جميء وقد

كمـا هـو ) املتـصرف ( هـو ) املتـويل ( ّوهـذا املعـىن أيـضا يفيـد االمامـة واخلالفـة كـسابقه ، ألن 
ّظاهر جدا ، وبه صرح سعيد اجلليب ، والشهاب اخلفاجي يف حاشيتيهما على البيـضاوي كمـا 

  .سيجيء

  من قال بذلك ذكر 
قد ثبت مـن كلمـات مجاعـة مـن أعـالم احملققـني ) متويل األمر ( مبعىن ) املوىل ( وجميء 

  :ّيف العلوم املختلفة ، وممن صرح بذلك 
  .ّأبو العباس حممد بن يزيد املربد ـ 1
  .ّأبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب االصفهاين ـ 2
  .أمحد الواحديأبو احلسن علي بن  ـ 3
  .أمحد بن احلسن بن أمحد الزاهد ـ 4
  .جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري ـ 5
  .أبو السعادات مبارك بن حممد اجلزري ـ 6
  .أمحد بن يوسف بن حسن الكواشي ـ 7
  .ناصر الدين عبد اهللا بن عمر البيضاوي ـ 8

__________________  
  .138 / 2 تفسري ابن كثري) 1(
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  . بن أمحد النسفيعبد اهللا ـ 9
  .ّأبو حيان حممد بن يوسف األندلسي ـ 10
  .نظام الدين حسن بن حممد بن حسني النيسابوري ـ 11
  .جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ـ 12
  .حممد طاهر الكجرايت ـ 13
  .أبو السعود بن حممد العمادي ـ 14
  .سعيد اجلليب ـ 15
  .بن عمر اخلفاجيشهاب الدين أمحد بن حممد  ـ 16

)1(  
  ّمحمد بن يزيد المبرد

أن اهللا ( :بعـد تأويـل قولـه تعـاىل  ـ على ما نقل عنه الـسيد املرتـضى ـ قال املربد َ ذلك ب  ِـَ َ ِـ

َُمـولى الــذين آمنـوا  ْ ََ ِ  » والـويل واملــوىل معنامهـا ســواء ، وهـو احلقيـق خبلقــه املتـويل ألمــورهم «  : )َ
)1(.  

)2(  
  الراغب االصفهاني 

  الذي قال عنه السيوطي) غريب القرآن ( ال الراغب االصبهاين يف كتابه وق
__________________  

  .عن كتاب العبارة عن صفات اهللا للمربد 123 :الشايف يف االمامة ) 1(
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«  :قــال مــا هــذا نــصه  ـ »ومــن أحــسنها املفــردات للراغــب « : يف ذكــر كتــب غريــب القــرآن 
ن فصاعدا حصوال ليس بينهمـا مـا لـيس منهمـا ، ويـستعار ذلـك الوالء والتوايل أن حيصل شيئا

للقــرب مـــن حيـــث املكـــان ، ومــن حيـــث النـــسبة ، ومـــن حيــث الـــدين ، ومـــن حيـــث الـــصداقة 
ّوالنــصرة واالعتقــاد ، والواليــة النــصرة ، والواليــة تــويل األمــر ، والــويل واملــوىل يــستعمالن يف كــل 

 أي املــوايل ، ويف معــىن املفعــول اي املــوايل ، ّذلــك ، وكــل واحــد منهمــا يقــال يف معــىن الفاعــل
  .)1(» يقال للمؤمن هو ويل اهللا ، ومل يرد مواله 

)3(  
  أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 

 ثــــم ردوا (: وقــــال أبــــو احلــــسن الواحــــدي  ُ  ِ إلــــى اهللا ( يعــــىن العبــــاد يــــردون بــــاملوت )ُ َِ
ِموالهم اْلحق  َ ُ ُ ْ   .)2(»  الذي يتوىل أمورهم )َ

)4(  
  أحمد بن الحسن الزاهد الدرواجكي 

ْ مأواكم النار هي موالكم (قوله « : وقال الزاهد الدرواجكي  ُُ ُْ َ ََ ِ ُ مـن :  واملوىل يف اللغة )ْ
يتوىل مصاحلك فهو موالك ، يلي القيام بأمورك وينصرك علـى أعـدائك ، وهلـذا مسـي ابـن العـم 

  .)3(» يقال أخ الفقراء وأخ املال واملعتق موىل ، مث صار امسا ملن لزم الشيء ، كما 
__________________  

  .533 :املفردات ) 1(
  .خمطوط ـ التفسري الوسيط) 2(
  .خمطوط ـ تفسري الزاهدي) 3(
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) 5(  
  جار اهللا الزمخشري 

ْ موالنا (« : وقال الزخمشري   (  سيدنا وحنن عبيدك ، أو ناصـرنا ، أو متـويل أمورنـا)َ
ْفانصرنا  ُ ْ وىل أن ينصر عبيده ، فان ذلك عادتك ، أو فان ذلك من أمورنـا الـيت  فمن حق امل)َ

  .)1(» عليك توليها 

)6(  
  أبو السعادات ابن األثير

وقـد تكـرر ذكـر املـوىل يف احلـديث ، وهـو « : وقال املبـارك بـن حممـد بـن األثـري اجلـزري 
ّوكل من ويل أمرا أو قام به فهو مواله ووليـ.  ..اسم يقع على مجاعة كثرية احلـديث  ومنـه.  ..هّ

» .  ..أي متويل أمرها .ّأميا امرأة نكحت بغري إذن موالها فنكاحها باطل ، ويف رواية وليها :
)2(.  

__________________  
  .333 / 1 الكشاف) 1(
  .ويل: النهاية ) 2(



  نفحات االزهار.................................................................................. 94

) 7(  
  أحمد بن يوسف الكواشي 

ْ أنـت موال(وال يوقــف علـى « : وقـال أمحـد بــن يوسـف الكواشـي  َ َ  سـيدنا ومتــويل )نــا َْ
َ فانصرنا على اْلقوم اْلكـافرين (أمورنا ، لوجود الفاء يف قوله  ِ ِ ِ ْ َ َ َ ْ ُ ْ  ألنـك سـيدنا ، والـسيد ينـصر )َ

  .)1(» عبيده 

)8(  
  ناصر الدين البيضاوي 

ْ مـأواكم النـار هـي مـوالكم (« : وقال ناصر الدين البيضاوي  ُُ ُْ َ ََ ِ ُ  هـي أوىل بكـم كقـول )ْ
  :لبيد 

   الفـــــــــــــرجني حتـــــــــــــسب أنـــــــــــــهفغـــــــــــــدت كـــــــــــــال

  
  مــــــــــــــــــــوىل املخافــــــــــــــــــــة خلفهــــــــــــــــــــا وأمامهــــــــــــــــــــا  

  

  .)2(» تتوالكم كما توليتم موجباا يف الدنيا وبئس املصري النار . أو متوليكم.  ..
__________________  

  .677 توجد منه يف املكتبة الناصرية نسخة مكتوبة يف حياة املؤلف تارخيها. التلخيص يف التفسري) 1(
  .716 :بيضاوي تفسري ال) 2(
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) 9(  
  عبد اهللا بن أحمد النسفي 

ْ أنــت موالنــا (: وقــال النــسفي  َ َ »  ســيدنا وحنــن عبيــدك ، أو ناصــرنا أو متــويل أمورنــا )َْ
)1(.  

)10(  
  أبو حيان األندلسي 

ْ هو موالنا (« : وقال أبو حيان  َ َ : وقال الكلـيب .  أي ناصرنا وحافظنا قاله اجلمهور)ُ
ّمالكنـــا وســـيدنا فلهـــذا يتـــصرف كيـــف شـــاء ،  :وقيـــل . يف املـــوت واحليـــاةأوىل بنـــا مـــن أنفـــسنا 

َ ذلك بأن اهللا مولى الـذين آمنـوا وأن اْلكـافرين (: وقال . فيجب الرضى مبا يصدر من جهته َِ ِ ِ ََ ُ َ ْ َ َ َ َِ َ ِ

ْال مولى لهم  ُ َ ْ   .)2(»  فهو موالنا الذي يتوالنا ويتوالهم )َ
ِ إلى اهللا (ومعىن « : وقال أبو حيان أيضا   (إىل موضـع جزائـه : وقيـل .  إىل عقابـه)َِ

ِموالهم اْلحق  َ ُ ُ ْ  ال ما زعموه من أصـنامهم ، إذ هـو املتـويل حـسام ، فهـو مـوالهم يف امللـك )َ
  .)3(» واإلحاطة ال يف النصر والرمحة 
__________________  

  .144 / 1 تفسري النسفي) 1(
  .52 / 5 البحر احمليط) 2(
  .149 / 4 صدرنفس امل) 3(
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) 11(  
  نظام الدين النيسابوري 

ــا (: وهــو قولــه .  ..«: وقــال نظــام الــدين النيــسابوري  ْ أنــت موالن َ َ  ففيــه االعــرتاف )َْ
ّبأنه سبحانه هو املتويل لكل نعمة ينالوا ، وهو املعطي لكل مكرمة يفوزون ا ، وأم مبنزلـة 

ّالطفــــل الــــذي ال تــــتم مــــصلحته إال بتــــدبري قيمــــه ــــه إال ّ ــــذي ال ينــــتظم مشــــل مهمات  ، والعبــــد ال
وـــذا االعـــرتاف حيـــق الوصـــول إىل احلـــق ، مـــن عـــرف نفـــسه أي باإلمكــــان . بإصـــالح مـــواله

  .)1(» والنقصان عرف ربه أي بالوجوب والتمام 
اعلموا أن اهللا مـــوالكم (« : وقـــال النيـــسابوري أيـــضا  ْ ف ُُ ْ َ َ  َ َ ْ  ناصـــركم ومتـــويل أمـــوركم ، )َـــ

ُ نعم اْلمولى ونعم النـصير (ّ شر الكفار عنكم ، فإنه حيفظكم ويدفع َ َِ ْ ِْ َِ  فثقـوا بواليتـه ونـصرته )َْ
 «)2(.  

و موالنــا (: وقــال أيــضا  ْ ه َ َ ّ ال يتــوىل أمورنــا إال هــو ، يفعــل بنــا مــا يريــد مــن أســباب )ُــ
  .)3(» التهاين والتعازي ، ال اعرتاض ألحد عليه 

ْ واهللا موالكم (« : وقـال  َُ ْ َـ أوىل بكــم مـن أنفـسكم ونــصيحته : وقيـل . يل أمـوركم متــو)ُ
  .)4(» أنفع لكم من نصائحكم ألنفسكم 

ِ واعتصموا بحبل اهللا (« : وقال  ِ ْ َ ِ ُ َِ َ  ( حىت تصلوا إليـه ، هـو متـويل إفنـائكم عـنكم ، )ْ
ْنعم اْلمولى  َ َ ْ ُ ونعم النصير ( يف افناء وجودكم )ِ َِ ْ ِ   .)5(»  يف إبقائكم بربكم )َ

__________________  
  .113 / 3 تفسري النيسابوري) 1(
  .153 / 9 نفس املصدر) 2(
  .104 / 10 نفس املصدر) 3(
  .80 / 28 نفس املصدر) 4(
  .126 / 17 تفسري النيسابوري) 5(
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) 12(  
  جالل الدين السيوطي 

ْ أنت موالنا (« : وقال جالل الدين السيوطي  َ َ   .)1(»  سيدنا ومتويل أمورنا )َْ
ْ فاعلموا أن اهللا موالكم (« : وقال  ُُ ْ َ َ  َ َ ْ   .)2(»  ناصركم ومتويل أموركم )َ
َ لـن يصيبنا إال مـا كتـب اهللا لنـا (« : وقال  َُ َ َ َ  ِ َ ُـ ْ هو موالنـا ( إصـابته )ِْ َ َ  ناصـرنا ومتـويل )ُـ

  .)3(» أمورنا 

)13(  
  محمد بن طاهر الكجراتي 
ّوكــل مــن ويل أمــرا أو قــام . . .«: وقــال حممــد طــاهر الفتــين الكجــرايت نقــال عــن النهايــة 

ا امــرأة نكحــت بغــري إذن موالهــا: ومنــه .  ..ّبــه فهــو مــواله ووليــه ــأمي أي متــويل . وروى وليهــا .ّ
  .)4(» أمرها 

__________________  
  .66 :تفسري اجلاللني ) 1(
  .240 :تفسري اجلاللني ) 2(
  .256 :املصدر نفسه ) 3(
  .ويل: جممع البحار ) 4(
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) 14(  
  عود العمادي أبو الس

ْ هي موالكم (: وقال أبو السعود  ُ ْ َ َ   .)1(»  أو متوليكم تتوالكم كما توليتم موجباا )ِ

)15(  
  سعيد الجلبي 

والكم ( وقــال ســعيد اجللــيب بتفــسري ْ هي م ُ ْ َــ َ » أي املتــصرف فيــه . أو متــوليكم.  .. :)ِــ
)2(.  

)16(  
  الشهاب الخفاجي 

أي املتـــصرف فـــيكم كتـــصرفكم . متـــوليكم: وقولـــه « : وقـــال شـــهاب الـــدين اخلفـــاجي 
  .)3(» .  ..فيما أوجبها واقتضاها من أمور الدنيا

__________________  
  .73 / 8 تفسري أيب السعود هامش الرازي) 1(
  .حاشية البيضاوي للجليب) 2(
  .حاشية البيضاوي للخفاجي) 3(
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  اعتراف الرازي 
ّ غايــة الثبــوت والوضــوح ، حــىت فــسر بــه يف) متــويل األمــر ( مبعــىن ) املــوىل ( ّوإن جمــيء 

 (فقـال يف تفــسري قولــه تعــاىل  ـ )األوىل ( الــذي سـعى يف إنكــار جميئــه مبعــىن  ـ ّالفخـر الــرازي
َأنت موالنا فانصرنا على اْلقوم اْلكافرين  ِ ِ ِ ْ ْ ََ َ َ ْ ُ ْ َْ َ أنـت موالنـا فائـدة أخـرى ، وذلـك : ويف قوله «  : )َ

ّضوع والتـذلل ، واالعـرتاف بأنـه سـبحانه هـو املتـويل لكـل أن هذه الكلمة تدل على اية اخل: 
ّنعمة يصلون إليها ، وهو املعطي لكل مكرمة يفـوزون ـا ، فـال جـرم أظهـروا عنـد الـدعاء أـم 

ّيف كوم متكلني على فـضله وإحـسانه مبنزلـة الطفـل الـذي ال تـتم مـصلحته إال بـرب  ّ ] بتـدبري [ ّ
ّـل مهماته إال بإصـالح مـواله ، فهـو سـبحانه قيوم الـسماوات ّقيمه ، والعبد الذي ال ينتظم مش ّ ّ

ّواألرض ، والقــائم بإصــالح مهمــات الكــل ، وهــو املتــويل يف احلقيقــة للكــل علــى مــا قــال  ّ ّ :) 
ُنعم اْلمولى ونعم النصير  َ َِ ْ ِْ َِ َْ( )1(« .  

  )الوارث األولى ( بمعنى  )المولى ( مجيء  ـ 3
بإبــداء ) األوىل ( مبعــىن ) املــوىل ( كــالم يف إنكــار جمــيء ّعلــى أن الــرازي الــذي أطــال ال

التشكيكات الواهية واالعرتاضات السخيفة اليت أضلت بعض اهلمج الرعاع الـذين ينعقـون مـع 
عــن أيب ) الــوارث األوىل (  بـــ )املــوىل ( قــد أجلأتـه احلقيقــة الراهنــة إىل نقــل تفـسري  ـ كـل نــاعق

 ولكل (: ىن كالوجوه األخرى املذكورة بتفسري قوله تعاىل علي اجلبائي ، واستحسانه هذا املع ُـ َِ
َجعلنا موالي ِ َ َْ   :ّ وهذا نص كالمه ).  ..َ

إـا غـري  :هذه اآلية منسوخة ، ومنهم من قـال : من الناس من قال  ـ املسألة الثالثة« 
ّأما القائلون بالنسخ فهم الذين فسروا اآلية بأحد هذه الوجوه. منسوخة ّ  

__________________  
  .161 / 7 تفسري الرازي) 1(
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  . ..اليت نذكرها
اآليــة غــري منــسوخة ، والقــائلون بــذلك ذكــروا يف تأويــل : قــول مــن يقــول ـــ  القــول الثــاين

ّولكـل شــيء ممـا تـرك الوالــدان واألقربـون والـذين عاقــدت : تقـدير اآليـة  ـ األول: اآليـة وجوهـا 
والـــذين : فقولـــه . فـــآتوا املـــوايل والورثـــة نـــصيبهم : أي. أميـــانكم مـــوايل وورثـــة فـــآتوهم نـــصيبهم

إن مـا تـرك الـذين عاقـدت : الوالدان واألقربون ، واملعـىن : عاقدت أميانكم معطوف على قوله 
ال تــدفعوا املــال إىل : ّأميــانكم فلــه وارث هــو أوىل بــه ، ومســي اهللا تعــاىل الــوارث املــوىل ، واملعــىن 

وهــذا تأويــل أيب علــي . وعلــى هــذا التقــدير فــال نــسخ يف اآليــةاحلليــف بــل إىل املــوىل والــوارث ، 
  .»اجلبائي 

واهللا . وكــل هــذه الوجــوه حــسنة حمتملــة« : مث قــال الــرازي بعــد ذكــر ثالثــة وجــوه أخــرى 
  .)1(» أعلم مبراده 

ّحبكــم أيب عبيــدة وابــن األنبــاري بــأن ) ايــة العقــول ( وأيــضا ، فقــد اعــرتف الــرازي يف 
ّال نــسلم أن كــل مــن قــال بــأن لفظــه « : ّوهــذا نــص كالمــه ) األوىل (  لـــ أيتتــ) املــوىل ( لفظــة  ّ

ليس أن أبا عبيدة وابن األنباري أ. 2ث على إمامة علي املوىل حمتملة لألوىل قال بداللة احلدي
  .)2(»  2 حكما بأن لفظ املوىل لألوىل مع كوما قائلني بامامة أيب بكر

األوىل ( مبعـىن ) املـوىل ( طـالن كالمـه يف إنكـار جمـيء ّفاحلمد هللا الذي وفقنا إلظهـار ب
ّ كمــا أثبتنــا بطــالن رده حلــديث الغــدير .)ايــة العقــول (  و) التفــسري ( مــن كــالم نفــسه يف ) 

  .واهللا ويل التوفيق. من كالمه يف هذين الكتابني والتفسري

  )ولي األمر ( بمعنى  )المولى ( مجيء  ـ 4
  فقد قال) ويل األمر (  بـ )املوىل ( فسرين لفظة ّوقد فسر مجاعة من كبار امل

__________________  
  .88 / 10 تفسري الرازي) 1(
  .خمطوط ـ اية العقول) 2(
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ٌ وهو كل (« : ّجالل الدين احمللي  َ َ ُ ُ على مواله ( ثقيل )َ ْ َ   .)1(»  ويل أمره )َ
ْ أنت موالنا (« : وقال الواحدي  َ َ   .)2(» لينا أمورنا  أي ناصرنا والذي يلي ع)َْ

ُ وهـو كــل علــى مــواله (: قولــه « : وقـال النيــسابوري  ْ َ َ  َ َ ُ مـن الغلــظ الــذي هــو :  أصــله )َ
ّكل السكني إذا غلظت شفرته ، وكل اللسان إذا غلظ فلم يقدر علـى : ّنقيض احلدة ، يقال  ّ ّ

ّالكالم ، وكل فالن عن الكالم إذا ثقل عليه ومل ينبعث فيه ، وفالن كل على  مـواله أي ثقيـل ّ
  .)3(» وعيال على من يلي أمره ويعوله 

ْ أنت موالنا (« : وقال  َ َ   .)4(» ّ ولينا يف رفع وجودنا وناصرنا يف نيل مقصودنا )َْ
االمـام ، احلـاكم ( كالمهـا مبعـىن ) متويل األمـر ( مثل ) وىل األمر ( أن : ومن الواضح 

لتم استدالل الـشيعة بـه ) ويل األمر (  مبعىن يف حديث الغدير) املوىل (  فلو كان .)، الرئيس 
  .على معتقدهم

  إنكار ولي اهللا الدهلوي 
ّإال أن الــشاه ويل اهللا الـــدهلوي أنكــر  وذلـــك  .)ويل األمــر ( مبعـــىن ) املــوىل (  جمـــيء )5(ّ

من أصدق الشواهد على داللة حديث الغـدير علـى هـذا التقـدير أيـضا ، وال ريـب يف أن هـذا 
  . واضحة وتعصب مقيت ، وما أوردنا من كلمات علماء القوم كاف إلبطالهاإلنكار مكابرة

  )المليك ( بمعنى  )المولى ( مجيء  ـ 5
   أو مل يقف على تصريح!؟فهل يا ترى مل يلحظ شاه ويل اهللا تفسري اجلاللني

__________________  
  .إزالة اخلفا عن سرية اخللفاء) 1(
  .362 :تفسري اجلاللني ) 2(
  .خمطوط ـ فسري الوسيطالت) 3(
  .99 / 14 تفسري النيسابوري) 4(
  .113 / 3 املصدر) 5(
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  !؟)ّويل األمر ( وهو مرادف  ) املليك( مبعىن ) املوىل ( البخاري مبجيء 
دان (: بـاب « : قال البخـاري يف كتـاب التفـسري  ِ ولكل جعلنـا موالي ممـا تــرك اْلوال ِـ َِ َ َ  ِ َِ َـ َْ َ ُـ َ

واألقـربون وال َ ََ ُ َ ْ َ ًذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبـهم إن اهللا كان على كل شيء شهيدا ْ ِ َ َ ٍْ ْ  ُُ ََ ََ َ  ِ ْ ْ ُْ َ ِ َ ُُ َ ُ َْ َ َ  وقال )ِ
ابـن : واملـوىل أيـضا . أولياء ورثة عاقد أميانكم ، هو مـوىل اليمـني وهـو احلليـف: موايل : معمر 

  .)1(» موىل يف الدين : واملوىل . املليك: واملوىل  .املعتق: املنعم املعتق واملوىل : واملوىل . العم
أيــضا كــاف لثبــوت مطلــوب الــشيعة مــن حــديث ) املليــك ( مبعــىن ) املــوىل ( ّإن جمــيء 

يف املعىن واحد ، وان كان ألحد من املكـابرين شـك ) ويل األمر (  و) املليك ( الغدير ، ألن 
  :من هذا الرتادف ننقل له كلمات شراح البخاري يف شرح كالمه املذكور 

 ّإن لفــظ املــوىل يــأيت ملعــان كثــرية ، وذكــر منهــا مخــسة معــان« : قــال بــدر الــدين العيــين 
  .)2(» .  ..يقال للمليك املوىل ، ألنه يلي أمور الناس: الرابع . ..

  .)3(» املليك ، ألنه يلي أمور الناس : واملوىل .  ..«: وقال شهاب الدين القسطالين 
و ) ويل األمـر (  أمور النـاس ، فـاملوىل يـستعمل مبعـىن إذن يقال للمليك املوىل ألنه يلي

  .أيضا قطعا)  متويل األمر (
« علـــــى أن هـــــذا املعـــــىن ثابـــــت بوضـــــوح مـــــن كلمـــــات اللغـــــويني ، فقـــــد قـــــال اجلـــــوهري 

لـه ملكـوت العـراق وملكـوت العـراق أيـضا : وامللكوت من امللك كالرهبوت مـن الرهبـة ، يقـال 
كـأن امللـك . ز ، فهـو مليـك وملـك وملـك ، مثـال فخـذ وفخـذوهو امللك والع. ، مثال الرتقوة

: امللـوك واألمـالك ، واالسـم  :خمفف من ملك وامللك مقصور مـن مالـك أو مليـك ، واجلمـع 
  ّاململكة ، ومتلكه أي ملكه قهرا ،: امللك ، واملوضع 

__________________  
  .بشرح ابن حجر 199 / 8 صحيح البخاري) 1(
  .170 / 18 عمدة القاري) 2(
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  .)1(» يعسوا : ومليك النحل 
ّوقد ترجم اللغويون املرتمجـون للغـات العربيـة إىل الفارسـية لفظـة  و ) شـاه (  بــ )امللـك ( ّ

 منتهـى األرب يف لغـات العـرب (و ) صـراح اللغـة ( كما ال خيفى على مـن راجـع )  پادشاه (
(.  

) أبو عبيـدة معمـر بـن املثـىن اللغـوي (  يف كالم البخاري هو »معمر « ّمث إن املراد من 
وكنـت  ـ ومعمر هذا بـسكون املهملـة« : ّوبه صرح ابن حجر العسقالين يف الشرح حيث قال 

إىل أن رأيـت الكـالم املـذكور يف اـاز أليب عبيـدة وامسـه معمـر بـن املثـىن . أظنه معمر بن راشد
َ ولكل جعلنا موالي (:  أخرج عبد الرزاق عنه يف قوله ، ومل أره عن معمر بن راشد ، وإمنا ِ َـ َْ َ  ُ َِ( 

املوايل األولياء األب واألخ واالبن وغريهم من الغـصبة ، وكـذا أخرجـه إمساعيـل القاضـي : قال 
َ ولكل جعلنـا موالي (: وقـال أبـو عبيـدة . يف األحكام من طريـق حممـد بـن ثـور عـن معمـر ِ َـ َْ َ  ُـ َِ( 

ْ والــذين عقــدت أيمــانكم ( ورثــة] و [ أوليــاء  َُ ُ َْ ْ َ َ َ َ ِ ( فــاملوىل ابــن العــم ، وســاق مــا ذكــره البخــاري 
  :وأنشد يف املوىل ابن العم 

  .ّمهال بين عمنا مهال موالينا
ا مل يـــذكره وذكـــره غـــريه مـــن أهـــل اللغـــة  ــومم : واملـــوىل  .واملـــوىل اجلـــار. احملـــب: املـــوىل : ّـ

  .)2(» .  ..الويل: واملوىل . عالتاب: واملوىل . الصهر: واملوىل . الناصر
  .)أبو عبيدة اللغوي معمر بن املثىن ( هو ) معمر ( فظهر أن املراد من 

  .)الويل ( مبعىن ) املوىل ( وقد نقل ابن حجر عن اللغويني جميء 

  من حديث في الصحيحين  )األولى ( بمعنى  )المولى ( 
  بتة بوضوح من حديثعلى األولوية يف التصرف ثا) املوىل ( ّبل إن داللة 

__________________  
  .ويل ـ الصحاح) 1(
  .199 / 8 فتح الباري يف شرح صحيح البخاري) 2(
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  :، وهذا نصه فيهما  6 أخرجه الشيخان عن رسول اهللا
ّحـدثنا عبـد اهللا بـن حممـد ، ثنــا أبـو عـامر ، ثنـا فلـيح عـن هـالل ابــن « : قـال البخـاري 

ّأن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال : عــن أيب هريــرة علــي عــن عبــد الــرمحن بــن أيب عمــرة  مــا  :ّ
ْ النبـي أولـى بـاْلمؤمنين مـن (: ّمن مـؤمن إال وأنـا أوىل بـه يف الـدنيا واآلخـرة ، اقـرءوا إن شـئتم  ِ َِ ِ ْ ُ ِ ِْ َ 

ْأنـفــسهم  ِ ِ ُ ّ فأميــا مــؤمن مــات وتــرك مــاال فلريثــه عــصبته مــن كــانوا ، ومــن تــرك دينــا أو ضــياعا )َْ
  .)1(» نا مواله فليأتين فأ
ّأخرجه مرة أخرى يف كتاب التفسري يف تفسري سورة األحزاب و

)2(.  
حـدثين ورقـاء : نا شبابة قال : حدثين حممد بن رافع قال « : قال مسلم بن احلجاج و

ّعــن أيب الزنــاد عــن األعــرج عــن أيب هريــرة عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال  والــذي نفــس  :ّ
ّض من مؤمن إال وأنا أوىل النـاس بـه ، فـأيكم تـرك دينـا أو ضـياعا فأنـا حممد بيده إن على األر ّ

  .)3(» ّمواله وأيكم ترك ماال فإىل العصبة من كان 
 قـــال 6 النـــيب ألن) األوىل بالتـــصرف ( مبعـــىن ) املـــوىل ( فهـــذا احلـــديث ظـــاهر يف كـــون 

ّمث فــرع علــى ذلــك» .  ..ّمــا مــن مــؤمن إال وأنــا أوىل بــه« : أوال  » .  ..ّفأميــا مــؤمن«  :قولــه  ّ
ّهـو األولويـة الـيت نـص عليهـا واسـتدل عليهـا » فأنـا مـواله « : بالتـايل  قولـه ّفظهر أن املراد مـن ّ

  .باآلية الكرمية
: أي « مـا نـصه  »وأنـا مـواله «  :قولـه  ويف شرح القسطالين يف كتـاب التفـسري بـشرح

متـويل ( يف هـذا احلـديث هـو ) املـوىل  (  وظاهره أن املـراد مـن.)4(» ّويل امليت أتوىل عنه أموره 
  .)األمر 

، ففـــي شـــرح مشـــس الـــدين )  ويل األمـــر (و ) القـــائم باملـــصاحل ( وشـــرح بعـــضهم مبعـــىن 
ّوقضاء دين املعسر كان من خصائصه صلى اهللا عليه وسلم ،« : الكرماين  ّ  

__________________  
  .يون واحلجر والتفليسباب يف االستقراض وأداء الد 155 / 3 صحيح البخاري) 1(
  .بشرح ابن حجر 420 / 8 املصدر) 2(
  .كتاب الفرائض. صحيح مسلم) 3(
  .280 / 7 إرشاد الساري) 4(
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ّإنه قـائم مبـصاحل األمـة حيا وميتـا : وفيه . من بيت املال: وذلك كان من خالص ماله ، وقيل  ّـ
  .)1(» وويل أمرهم يف احلالني 

ّإن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال : ث ومعـىن هـذا احلـدي« : وقال النووي  ّ أنـا قـائم  :ّ
ه يف احلـــالني ، فـــإن كـــان عليـــه ديـــن قـــضيته مـــن  ّـــمبـــصاحلكم يف حيـــاة أحـــدكم وموتـــه ، وأنـــا ولي
ّعندي إن مل خيلف وفاء ، وإن كان لـه مـال فهـو لورثتـه ال آخـذ منـه شـيئا ، وإن خلـف عيـاال 

ّحمتاجني ضائعني فليأتوا إيل فعلي نفقتهم وم   .)2(» ؤنتهم ّ
  .) القائم مبصاحل املتوىل عليه (و )  متويل األمر (و ) ّويل األمر ( فاملوىل إذن هو 

ه : أي . فأنـــا مـــواله« : ويف شـــرح ابـــن حجـــر العـــسقالين  ويل (  وهـــو يريـــد .)3(» ّـــولي
  .قطعا) األمر 

  )ولي األمر ( بمعنى  )المولى ( اعتراف الرازي بمجيء 
ّيف الثبــــوت والــــشهرة حــــدا حبيــــث مل ) ويل األمــــر ( مبعــــىن )  املــــوىل( ولقــــد بلــــغ جمــــيء 

) ايـة العقـول ( ّيتمكن الرازي مع كثرة تعصبه من إنكاره وجحـده ، بـل لقـد أثبتـه إذ قـال يف 
مل يأشروا فيه إذا  :ع : وقوله . فأصبحت موالها من الناس بعده: وأما قول األخطل ع « : 

  .طلبون بهموايل حق ي: وقوله . كانوا مواليه
 .مزينــة وجهينــة وأســلم وغفــار مــوايل اهللا ورســوله : 7 مثلــه قولــهو. األوليــاء: فــاملراد ــا 

ا امـــرأة تزوجـــت بغـــري إذن موالهـــا : 7 قولـــهو. أوليـــاء اهللا ورســـوله: أي  ّأمي ـــ ـــة املـــشهورة .ّ  والرواي
َُ ذلك بأن اهللا مولى الذين آمنوا (: وقوله . ّمفسرة له ْ ََ ِ  َ َ  َِ َ َ وأن اْلكافرين (ّيهم وناصرهم  أي ول)ِ ِ ِ  ََ

ْال مولى لهم  ُ َ ْ   .»هكذا روي عن ابن عباس وجماهد وعامة املفسرين  . أي ال ناصر هلم)َ
  .)ّويل األمر ( يف هذا املقام هو ) الويل ( ومن الواضح أن املراد من 

__________________  
  .كتاب الفرائض 159 / 23 الكواكب الدراري) 1(
  .كتاب الفرائض. إرشاد الساري ـ ج يف شرح صحيح مسلم هامشاملنها) 2(
  .7 / 12 فتح الباري) 3(
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ّفظهـــر أن شـــاه ويل اهللا الـــدهلوي أكثـــر تعـــصبا وأشـــد عنـــادا مـــن الفخـــر الـــرازي الـــشهري  ّ
  .ّبالعناد والتعصب

  .)الرئيس ( بمعنى  )المولى ( مجيء  ـ 6
َ لبئس اْل(: أما قوله « : وقال الفخر الرازي  ُمولى ولبئس اْلعـشير َِْ ِ َ َ ََِْ  فـاملوىل هـو الـويل )َْ

ّواعلــم أن هــذا الوصـف بالرؤســاء أليــق ، ألن ذلــك ال . والناصـر ، والعــشري الــصاحب واملعاشـر
ّيكــاد يــستعمل يف األوثــان ، فبــني تعــاىل أــم يعــدلون عــن عبــادة اهللا تعــاىل الــذي جيمــع خــري  ّ

ّمث ذم الرؤســـاء بقولـــه  .ة الرؤســـاءالـــدنيا واآلخـــرة إىل عبـــادة األصـــنام وإىل طاعـــ . لبـــئس املـــوىل: ّ
  .)1(» املراد به ذم من انتصر م والتجأ إليهم 

) ّ متـــويل األمـــر (و )  ويل األمـــر (و وهـــو ) الـــرئيس ( يـــأيت مبعـــىن ) املـــوىل ( ّفظهـــر أن 
  .واحد كما ال خيفى

  )ولي األمر ( بمعنى  )المولى ( ممن قال بمجيء و
واملـوىل يف اللغـة « : لعلماء وحمققي اللغويني كاألنبـاري حيـث قـال مجاعة من مشاهري ا

الــويل ، : املــوىل املــنعم املعتــق ، مث املــنعم عليــه املعتــق ، واملــوىل : ّينقــسم إىل مثانيــة أقــسام أوهلــن 
  .)2(» .  ..األوىل بالشيء: واملوىل 

ــ  600 ملتـوىف سـنةحيـىي بـن احلـسن احللـي ا ـ وقـد أورد كـالم األنبـاري هـذا ابـن البطريـق
وقـــال أبـــو بكـــر حممـــد بـــن القاســـم األنبـــاري يف كتابـــه املعـــروف بتفـــسري املـــشكل يف « : قـــائال 

واستـــشهد علـــى . األوىل بالـــشيء: واملـــوىل . الـــويل: ّإن املـــوىل : القـــرآن يف ذكـــر أقـــسام املـــوىل 
  :ّذلك باآلية املقدم ذكرها ، وببيت لبيد أيضا 
  كـــــــــــــــــانوا مـــــــــــــــــوايل حـــــــــــــــــق يطلبـــــــــــــــــون بـــــــــــــــــه

  
)3(» ّفـــــــــــــــأدركوه ومــــــــــــــــا ملـــــــــــــــوا وال تعبــــــــــــــــوا   

  

  

__________________  
  .15 / 23 تفسري الرازي) 1(
  .ويل: مشكل القرآن ) 2(
  .55 :العمدة البن بطريق ) 3(
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ْ موالنـا (:  حيـث قـال وكالسجستاني العزيزي : واملـوىل علـى مثانيـة أوجـه .  أي ولينـا)َ
  .)1(»  العم والصهر واجلار واحلليف املعتق واملعتق والويل واألوىل بالشيء وابن
املوىل عنـد كثـري مـن النـاس هـو ابـن العـم « :  إذ قال وكأبي زكريا ابن الخطيب التبريزي

األب واألخ  :ّخاصــة ولــيس هـــو هكــذا ، ولكنــه الـــويل وكــل ويل لإلنــسان فهـــو مــواله ، مثـــل 
ُ إنــي خفــت (: ولــه ومنــه ق. وابــن األخ والعــم وابــن العــم ، ومــا وراء ذلــك مــن العــصبة كلهــم ْ ِ ِ

ِاْلموالي من ورائي  َ َْ ِ
َ ّ ومما يبني ذلك)ِ ّـأميا امـرأة نكحـت  : 6 حـديث النـيبـ ّأي املوىل كل ويل  ـ ّ

ّوقــال عــز وجــل . ّأراد بــاملوىل الــويل .بغــري إذن موالهــا فنكاحهــا باطــل وم ال يـغنــي مــولى (: ّ ً يـ ْ َ ُ ْ َِْــ َ
ًعن مولى شيئا  ْ َ ً ْ َ ْ  ويقـال للحليـف أيـضا ؟ العـم خاصـة دون سـائر أهـل بيتـهفـرتاه إمنـا عـىن ابـن أ)َ

  .)2(» .  ..موىل
املالــك والعبــد واملعتــق واملعتــق والــصاحب والقريــب كــابن : واملــوىل  « :وكالفيروزآبــادي 

ّالعم وحنوه واجلار واحلليـف واالبـن والعـم والنزيـل والـشريك وابـن األخـت والـويل والـرب والناصـر 
  .)3(» .  ..ب والتابع والصهرواملنعم واملنعم عليه واحمل

ْ أنت موالنا (:  حيث قال وكأبي ليث السمرقندي َ َ   .)4(» ّ يعين ولينا وحافظنا )َْ
ْ بـل اهللا مـوالكم (: وقال أيـضا  ُ ْ َ َُ هـو مـوالكم . أطيعـوا اهللا تعـاىل فيمـا يـأمركم:  يقـول )ِ

  .)5(» ّيعين وليكم وناصركم 
ْ أنت موالن(: حيث قال وكالثعلبي  َ َ   ّ أي ناصرنا وحافظنا وولينا وأوىل)ا َْ

__________________  
  .209 :نزهة القلوب ) 1(
  .ويل: غريب احلديث ) 2(
  .ويل: القاموس ) 3(
  .خمطوط ـ تفسري أيب الليث) 4(
  .املصدر) 5(
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  .)1(» بنا 
ْ بل اهللا موالكم ( :وكالواحدي  ُ ْ َ َُ أي فاسـتغنوا عـن مـواالة الكفـار .  ناصركم ومعيـنكم)ِ

ّفال تستنصروهم ، فإين وليكم وناصركم  ّ «)2(.  
ْ أنت موالنا ( :وكالبغوي  َ َ   .)3(» ّ ناصرنا وحافظنا وولينا )َْ

ْ واهللا موالكم ( :وكابن الجوزي  َُ ْ َ   .)4(» ّ أي وليكم وناصركم )ُ
ْ واهللا موالكم ( :وكالقمولي  َُ ْ َ   .)5(» .  ..ّ أي وليكم وناصركم)ُ

ُأن اهللا مولى الذين آمنوا ِ ب( . .. «:وكالنيسابوري  َ ْ ََ ِ  َ َ    .)6(» ّ أي وليهم وناصرهم )َ
ّ، وحيــث أم يفــسرون ) ّالــويل (  بـــ )املــوىل ( ّفهــؤالء وغــريهم يفــسرون  ــ ـــ )ّالــويل ( ّ (  ب

ّ متـويل األمـر (و ) مـوىل األمـر ( هـو ) املـوىل ( فإنه يكـون معـىن ) ومتويل األمر ) ( ويل األمر 
(.  

قولــه « : يف تفــسري الــرازي حيــث قــال ) ّويل األمــر ( مبعــىن ) الــويل  ( وقــد جــاء تفــسري
ُ اهللا ولي الـذين آمنـوا(: تعـاىل  َ َ ِ   َِ الـويل فعيـل مبعـىن فاعـل : املـسألة األوىل .  فيـه مـسألتان).  ..ُ

وأصــله مــن الــويل الــذي هــو القــرب ، . ويل فــالن الــشيء يليــه واليــة فهــو وال وويل: مــن قــوهلم 
داري تلـي دارهـا أي تقـرب منهـا ،  :ومنـه يقـال . عدت عواد دون وليك تشغب:  قال اهلذيل

ويل ألنــه يقــرب منــك باحملبــة والنــصرة وال يفارقــك ، ومنــه الــوايل : ومنــه يقــال للمحــب املعــاون 
  .)7(» ألنه يلي القوم بالتدبري واألمر والنهي ومنه املوىل 

__________________  
  .خمطوط ـ تفسري الثعليب) 1(
  .خمطوط ـ التفسري الوسيط للواحدي) 2(
  .265 / 1 معامل التنزيل) 3(
  .307 / 8 زاد املسري) 4(
  .تكملة تفسري الرازي) 5(
  .24 / 26 تفسري النيسابوري) 6(
  .18 / 7 تفسري الرازي) 7(
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ُ اهللا ( :يف تفسري النيـسابوري حيـث قـال ) متويل األمر ( مبعىن ) الويل ( وجاء تفسري 
ي ول ِــ ــوا َ ــذين آمن ُ ال َ َ ِ (والرتكيــب يــدل  .فعيــل مبعــىن فاعــل.  أي متــويل أمــورهم وكافــل مــصاحلهم

ّفاحملـــب ويل ، ألنـــه يقـــرب منـــك باحملبـــة والنـــصرة ، ومنـــه الـــوايل ألنـــه يلـــي القـــوم . علـــى القـــرب ّ ّ
  .)1(» بالتدبري 

* * *  
__________________  

  .21 / 3 تفسري النيسابوري) 1(
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   :حديث الغدير بلفظ

ّمن كنت وليه فعلي وليه «  ّّ «  
ّمـن كنـت وليـه فعلـي وليـه  « حديث الغدير لفـظ وقد جاء يف كثري من طرق «  بـدل »ّ

( وجمـــيء ) الـــويل ( مبعـــىن ) املـــوىل ( وهـــذا دليـــل علـــى جمـــيء » ّمـــن كنـــت مـــواله فعلـــي مـــواله 
  : وإليك نصوص بعض األخبار املشتملة على ذلك .)الفعيل ( مبعىن ) املفعل 

)1(  
  رواية أحمد بن حنبل 

حـــدثنا عبـــد اهللا ، حـــدثين أيب ، ثنـــا وكيـــع ثنـــا « : ّلقـــد جـــاء يف مـــسند أمحـــد مـــا نـــصه 
  ّاألعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى 
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ّمن كنت وليه فعلي وليه  :ّاهللا عليه وسلم  ّّ «)1(.  
حدثنا أبو معاوية ، ثنا األعمش عن سعد بـن حدثنا عبد اهللا ، حدثين أيب ، « : فيه و

بعثنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف ســرية قــال ملــا  :عبيــدة عــن ابــن بريــدة عــن أبيــه قــال 
ّ ّ ّ

ا شـــكوته أو شـــكاه غـــريي:  قـــال ؟كيـــف رأيـــتم صـــحابة صـــاحبكم: قـــدمنا قـــال  : قـــال . ّـــفإم
ّ عليـه وسـلم قـد امحـر وجهـه ّفرأيـت النـيب صـلى اهللا: فرفعت رأسـي وكنـت رجـال مكبابـا ، قـال  ّ

ّمن كنت وليه فعلي وليه : قال وهو يقول  ّّ «)2(.  
حدثنا عبد اهللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا األعمش عن سعد بن عبيـدة عـن ابـن « : فيه و

إنه قد كان : ّأنه مر على جملس وهم يتناولون من علي ، فوقف عليهم فقال  :بريدة عن أبيه 
ّيف ســـرية  6 ، وكـــان خالـــد بـــن الوليـــد كـــذلك ، فبعثـــين رســـول اهللايف نفــسي علـــى علـــي شـــيء 

فقـال خالـد بـن الوليـد . فأخذ علي جارية من اخلمـس لنفـسه: عليها علي وأصبنا سبيا ، قال 
إن عليــا أخــذ : مث قلــت . ّجعلــت أحدثــه مبــا كــان 6 ّفلمــا قــدمنا علــى النــيب: قــال . دونــك: 

قـد  6 قال فرفعـت رأسـي فـإذا وجـه رسـول اهللا. وكنت رجال مكبابا: قال . جارية من اخلمس
ّمن كنت وليه فعلي وليه : ّتغري فقال  ّ «)3(.  

)2(  
  رواية النسائي 

ّمن كنت وليه فعلي وليه : 6 ذكر قول النيب« : قال النسائي و ّ.  
__________________  

  .361 / 5 مسند أمحد) 1(
  .350 / 5 املسند) 2(
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أخربنــا أبــو عوانــة عــن ســليمان قــال : مــد بــن املثــىن قــال ثنــا حيــىي بــن محــاد قــال أنبأنــا حم
ملــا رجــع رســول اهللا  :قــال  2 حــدثنا حبيــب بــن أيب ثابــت عــن أيب الطفيــل عــن زيــد بــن أرقــم

ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ، مث قـال  ّكـأين : ّ

تركـــت فـــيكم الثقلـــني ، أحـــدمها أكـــرب مـــن اآلخـــر ، كتـــاب اهللا قـــد دعيـــت فأجبـــت ، وإين قـــد 
مث . ّوعرتيت أهل بييت ، فانظروا كيف ختلفوين فيهما ، فإمـا لـن يفرتقـا حـىت يـردا علـي احلـوض

  : قال 
ّمن كنـت وليـه فهـذا وليـه ، : مث أخذ بيد علي فقال . ّان اهللا موالي وأنا ويل كل مؤمن ّ

مـا كـان يف :  قـال ؟6 مسعته من رسـول اهللا: فقلت لزيد . اداهاللهم وال من وااله وعاد من ع
  .ّالدوحات أحد إال رآه بعينه ومسعه بأذنه

أخربنا أبـو كريـب حممـد بـن العـالء الكـويف قـال حـدثنا أبـو معاويـة قـال حـدثنا األعمـش 
ّبعثنـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  :عـــن ســـعيد بـــن عمـــري عـــن ابـــن بريـــدة عـــن أبيـــه قـــال  ّ

ّ فإمـا شـكوته أنـا أو ؟كيـف رأيـتم صـحبة صـاحبكم: ّعمل علينا عليا ، فلما رجعنا سـألنا واست
ّوإذا وجـه رسـول اهللا صـلى اهللا ] مكبابـا [ شكاه غريي ، فرفعت رأسي وكنت رجال من مكـة 

ّعليه وسلم قد امحر فقال  ّمن كنت وليه فعلي وليه : ّ ّّ «)1(.  
وهـو حممـد ابـن  ـ قـال ثنـا ابـن عثمـة] وزاء البـصري أبـو اجلـ[ أخربنـا أمحـد بـن عثمـان « 

ّأخـذ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  :عن عائشة بنـت سـعد عـن سـعد قـال  ـ خالد البصري ّ
 قـالوا ؟مل تعلمـوا أين أوىل بكـم مـن أنفـسكمأ: فحمد اهللا وأثىن عليه مث قـال بيد علي فخطب 

ّ مـن كنـت وليـه فهـذا وليـه ، وإن :مث أخذ بيد علي فرفعها فقـال . نعم صدقت يا رسول اهللا:  ّ
  .اهللا ليوايل من وااله ويعادي من عاداه

  ّأخربنا زكريا بن حيىي قال حدثنا يعقوب بن جعفر بن أيب كثري عن مهاجر
__________________  

  .94 ـ 93 اخلصائص) 1(
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ّكنا مع رسـول اهللا صـلى اهللا عل :ابن مسمار قال أخربتين عائشة بنت سعد عن سعد قال  يـه ّ
ّوسلم بطريق مكة وهو متوجه إليها ، فلما بلغ غدير خم وقف للناس ، مث رد مـن تبعـه وحلقـه  ّ ّ

ّمن ختلف ، فلما اجتمع الناس إليه قـال  اهللا ورسـوله ـ ثالثـا ـ :  قـالوا ؟ّأيهـا النـاس مـن ولـيكم: ّ
ن وااله مــن كـــان اهللا ورســوله وليـــه فهــذا وليـــه اللهــم وال مـــ: مث أخــذ بيــد علـــي فأقامــه مث قـــال 

  .)1(» وعاد من عاداه 
أخربنــا احلــسني بــن حريــث املــروزي قــال أخربنــا الفــضل بــن موســى عــن األعمــش عــن « 

أنـشد اهللا مـن مسـع  :ّأيب إسحاق عن سعيد بن وهب قال قـال علـي كـرم اهللا وجهـه يف الرحبـة 
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم غــدير خــم يقــول  ؤمنني ، ومــن ّإن اهللا وليــي وأنــا ويل املــ: ّ

قـال فقـال سـعيد . اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانصر مـن نـصره. كنت وليه فهذا وليه
أحـب مــن : ّوقـال زيــد بـن يثيـع مــن عنـدي ســتة ـ وقــال عمـرو ذو مــر . فقـام إىل جنـيب ســتة: 

  .)2(» ساق احلديث  و.أحبه وأبغض من أبغضه
ال ثنـا األعمـش عـن أيب إسـحاق أنبأنا يوسف بن عيـسى أنبأنـا الفـضل بـن موسـى قـ« 

ّأنــشد بــاهللا مــن مســع رســول اهللا صــلى اهللا  :يف الرحبــة  2 عــن ســعيد بــن وهــب قــال قــال علــي
ّاهللا وليي وأنا ويل املـؤمنني ومـن كنـت وليه فهـذا وليـه: ّعليه وسلم يوم غدير خم يقول  » .  ..ّـ

)3(.  
__________________  
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) 3(  
  رواية ابن ماجة

ثنـــا علـــي بـــن حممـــد نـــا أبـــو « : قـــال أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن يزيـــد بـــن ماجـــة القـــزويين و
احلسني أخربين محاد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن الرباء بـن 

ّأقبلنـا مـع رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف حجتــه الـيت :عـازب قـال   حـج ، فنـزل يف بعــض ّ
 ؟لــست أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهمأ: ة جامعــة ، فأخــذ بيــد علــي فقــال الطريــق ، فــأمر الــصال

. قال فهذا ويل من أنا مواله. بلى:  قالوا ؟ّلست أوىل بكل مؤمن من نفسهقال أ. بلى: قالوا 
  .)1(» اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 

)4(  
  رواية الطبري 

( بــدال عــن ) الــويل ( جريــر الطــربي أحاديــث عديــدة متــضمنة للفــظ وأخــرج حممــد بــن 
  :وقد روى القاري هذه األحاديث ، وإليك ذلك ) املوىل 

ّملــا رجــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن  :عــن أيب الطفيــل عــامر بــن واثلــة قــال «  ّ ّ
ت كـــأين قــــد دعيــــ :فقــــال : مث قــــال . ر بــــدوحات فقممـــنحجـــة الــــوداع فنـــزل غــــدير خــــم أمـــ

كتــاب اهللا حبــل ممــدود مــن : فأجبــت ، إين قــد تركــت فــيكم الثقلــني أحــدمها أكــرب مــن اآلخــر 
  السماء إىل األرض وعرتيت أهل بييت ، فانظروا كيف ختلفوين 

__________________  
  .43 / 1 سنن ابن ماجة) 1(
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ّفيهما فإمـا لـن يفرتقـا حـىت يـردا علـي احلـوض ّيل كـل مـؤمن ، إن اهللا مـوالي وأنـا و: مث قـال . ّ
. مــن كنــت وليــه فعلــي وليــه ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه: مث أخــذ بيــد علــي فقــال 

ّ صـلى اهللا عليـه وسـلمأنـت مسعتـه مـن رسـول اهللا: فقلـت لزيـد  مـا كـان يف الــدوحات  : فقـال ؟ّ
  . ابن جرير.ّأحد إال قد رآه بعينيه ومسعه بأذنيه

عـن أيب «  .)1(» ابـن جريـر . خلـدري مثـل ذلـكأيضا عن عطيـة العـويف عـن أيب سـعيد ا
ّالضحى عن زيد بن أرقم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  .مـن كنـت وليـه فعلـي وليـه ّ

  .)2(» ابن جرير 
ّبعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يف سـرية واسـتعمل علينـا عليـا  :عن بريدة قال «  ّ

ّ فإما شـكوته ؟ّ عليه وسلم كيف رأيتم صحبة صاحبكمّ، فلما جئنا سألنا رسول اهللا صلى اهللا
ّأنا وإما شكاه غريي ، فرفعـت رأسـي وكنـت رجـال مكبابـا إذا حـدثت احلـديث أكببـت ، فـإذا  ّ

ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم قد امحر وجهه فقال  ّ ّمن كنت وليه فإن عليا وليه ، فذهب الذي : ّ ّ ّّ
  .)3(» ن جرير ابال أذكره بسوء ـ : يف نفسي عليه فقلت 

)5(  
  رواية الحاكم النيسابوري 

حـدثنا أبـو احلـسني حممـد بـن أمحـد ابـن متـيم « : قال احلـاكم أبـو عبـد اهللا النيـسابوري و
احلنظلي ببغداد ، ثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد الرقاشي ، ثنا حيىي بن محاد ، وحدثين أبـو 

  : عفر البزاز قاال بكر حممد بن أمحد بن بالويه وأبو بكر أمحد بن ج
__________________  

  .104 / 13 كنز العمال) 1(
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وثنـا أبـو نـصر أمحـد بـن . حدثنا عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل ، حـدثين أيب ، ثنـا حيـىي بـن محـاد
 ابـن سـامل املخرمـي ، سهل الفقيه ببخارى ، ثنا صاحل بن حممد احلـافظ البغـدادي ، ثنـا خلـف

ثنا حيىي بن محاد ، ثنـا أبـو عوانـة عـن سـليمان األعمـش قـال ثنـا حبيـب بـن أيب ثابـت عـن أيب 
  :قال  2 الطفيل عن زيد بن أرقم

ّملـــا رجـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــن حجـــة الـــوداع ونـــزل غـــدير خـــم ، أمـــر  ّ ّ
د تركـت فـيكم الثقلـني أحـدمها ّكـأين قـد دعيـت فأجبـت ، إين قـ: بدوحات فقممـن ، مث قـال 

أكرب من اآلخر كتاب اهللا تعاىل ، وعرتيت أهل بييت ، فانظروا كيف ختلفوين فيهما ، فإما لن 
ّاهللا عز وجل موالي وأنـا ويل كـل مـؤمن ، مث أخـذ بيـد : مث قال . ّيتفرقا حىت يردا علي احلوض ّ ّ

  .وذكر احلديث بطوله. هاللهم وال من واال. ّمن كنت وليه فهذا وليه: فقال  2 علي
شاهده حـديث سـلمة بـن . هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه بطوله

  .)1(» كهيل عن أيب الطفيل أيضا صحيح على شرطهما 

)6(  
  رواية الخطيب الخوارزمي 

وروى املوفـــق بـــن أمحـــد املعـــروف بأخطـــب خـــوارزم حـــديث الغـــدير بـــسنده عـــن احلـــاكم 
ّأنــت مسعـــت مــن رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه : فقلــت « : يفا اليـــه النيــسابوري كمــا تقـــدم مــض

  .)2(» ّما كان يف الدوحات أحد إال رآه بعينه ومسعه بأذنه :  فقال ؟ّوسلم
__________________  

  .109 / 3 :املستدرك على الصحيحني ) 1(
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) 7(  
  رواية ابن المغازلي 

أخربنــا أبــو يعلــى « : ّاليب املعــروف بــابن املغــازيل حيــث قــال رواه علــي بــن حممــد اجلــو
أخربنـا عبـد الـسالم بـن عبـد امللـك ابـن حبيـب : علي بن عبـد اهللا بـن العـالف البـزار إذنـا قـال 

حدثنا حممد بن بكر ابـن عبـد الـرزاق ، : أخربنا عبد اهللا بن حممد بن عثمان قال : البزار قال 
حـدثين مـسلم بـن إبـراهيم حـدثنا نـوح بـن قـيس : ّاملهلـيب قـال حدثنا أبـو حـامت مغـرية بـن حممـد 

أقبـل نــيب اهللا مـن مكــة يف  :ّاحلـداين حـدثنا الوليــد بـن صـاحل عــن ابـن امــرأة زيـد بـن أرقــم قالـت 
ّحجــــة الـــــوداع حــــىت نـــــزل صـــــلى اهللا عليــــه وســـــلم بغــــدير اجلحفـــــة بـــــني مكــــة واملدينـــــة ، فـــــأمر  ّ

ّبالدوحات فقم ما حتتهن من شوك ، مث نا ّ ّفخرجنا إىل رسول اهللا صـلى . الصالة جامعة: دى ّ
ّاهللا عليــه وســلم يف يــوم شــديد احلــر ، وإن منــا ملــن يــضع رداءه علــى رأســه وبعــضه علــى قدميــه  ّ ّ ّ
ّمـــن شـــدة الرمـــضاء ، حـــىت انتهينـــا إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فـــصلى بنـــا الظهـــر مث  ّ ّ ّ

  : انصرف إلينا فقال 
نه ونــؤمن بـــه ونتوكـــل عليــه ، ونعـــوذ بـــاهللا مــن شـــرور أنفـــسنا ، احلمــد هللا حنمـــده ونـــستعي

ّومن سيئات أعمالنا ، الذي ال هادي ملن أضل ، وال مضل ملن هدى ، وأشهد أن ال إله إال  ّ
ّاهللا وأن حممدا عبده ورسوله ّ.  

ّأما بعـد أيهـا النـاس ، فإنـه مل يكـن لنـيب مـن العمـر إال نـصف مـن عمـر مـن قبلـه ، وإن  ّ ّ ّ ّ
 مرمي لبث يف قومه أربعني سنة ، وإين قد أسرعت يف العشرين ، أال وإين يوشـك أن عيسى بن

 فقــام مــن كــل ؟ فمــا ذا أنــتم قــائلون؟ّأفــارقكم ، أال وإين مــسئول وأنــتم مــسئولون فهــل بلغــتكم
ّنشهد أنك عبد اهللا ورسوله ، قد بلغت رسـالته وجاهـدت يف : ناحية من القوم جميب يقولون 

  ه ، سبيله وصدعت بأمر
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ّعبدته حىت أتاك اليقني ، جزاك اهللا عنا خري ما جزى نبيا عن أمتهو ّ.  
ّألستم تشهدون أن ال إله إال اهللا ال شريك له ، وأن حممدا عبـده ورسـوله: فقال  ّ ّ وأن ؟ّ

ّاجلنـــة حـــق وأن النـــار حـــق وتؤمنـــون بالكتـــاب كلـــه ّ ّفـــإين أشـــهد أن قـــد : قـــال . بلـــى:  قـــالوا ؟ّ
ّأال وإين فــــرطكم وإنكــــم تبعــــي توشــــكون أن تــــردوا علــــي احلــــوض ، صــــدقتكم وصــــدقتموين ،  ّ

فأعيــل علينــا مــا نــدري مــا : قــال  .ّفأســألكم حــني تلقــونين عــن ثقلــي كيــف خلفتمــوين فيهمــا
   ؟ّبأيب وأمي أنت يا نيب اهللا ما الثقالن: الثقالن ، حىت قام رجل من املهاجرين وقال 

بب طرفــــه بيــــد اهللا وطــــرف بأيـــــديكم األكــــرب منهمــــا كتــــاب اهللا تعـــــاىل ، ســــ:  6 قــــال
ّفتمـــسكوا بـــه وال تـــضلوا ، واألصـــغر منهمـــا عـــرتيت ، مـــن اســـتقبل قبلـــيت وأجـــاب دعـــويت ، فـــال  ّ
ّتقتلـــوهم وال تقهـــروهم وال تقـــصروا عـــنهم ، فـــإين قـــد ســـألت هلـــم اللطيـــف اخلبـــري فأعطـــاين ،  ّ

ّناصرمها يل ناصر وخاذهلما يل خاذل ، ووليهما يل ويل وعدومها يل ع   .ّدوّ
ّأال وإا مل لك أمة قبلكم حىت تتـدين بأهوائهـا وتظـاهر علـى نبوـا ، وتقتـل مـن قـام  ّ ّ

من كنت مواله فهذا مـواله ، ومـن : ّبالقسط ، مث أخذ بيد علي بن أيب طالب فرفعها مث قال 
ّـكنت وليه فهـذا وليه ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه » هـذا آخـر اخلطبـة . قاهلـا ثالثـا. ّ

)1(.  
__________________  

  .18 / 16 املناقب البن املغازيل) 1(



 119 ........................................................................ ) األوىل ( مبعىن ) املوىل (

) 8(  
  رواية الحمويني 

ورواه إبراهيم بن حممد بن محويه بسنده عن مهاجر بن مـسمار عـن عائـشة بنـت سـعد 
  .)1(ّكما تقدم سابقا .  ..عن سعد

)9(  
  رواية ابن كثير

« : ّالنـسائي يف سـننه مث قـال ورواه امساعيل بن عمر املعروف بابن كثـري الدمـشقي عـن 
. وهــذا حــديث صــحيح: قــال شــيخنا أبــو عبــد اهللا الــذهيب . ّتفــرد بــه النــسائي مــن هــذا الوجــه

  . ..وقال ابن ماجة
ّوكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر عن علي بن جدعان عن عدي عن الرباء  ّ «)2(.  

__________________  
  .70 / 1 فرائد السمطني) 1(
  .209 / 5 كثريتاريخ ابن ) 2(
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) 10(  
  رواية ولي اهللا الدهلوي 
من طريـق سـليمان األعمـش عـن « ورواه شاه ويل اهللا الدهلوي عن احلاكم النيسابوري 

  .)1(» .  ..حبيب عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم
  : إىل هنا ظهر :أقول 
  .)الفعيل ( يأيت مبعىن ) املفعل ( إن : ّأوال 

  .)الويل ( يت مبعىن يأ) املوىل ( إن : وثانيا 
ّتدل على االمامة بوضوح ، ألن  ـ ّوال سيما حديث سعد ـ ّإن هذه األحاديث: وثالثا 

يف هـذه األحاديـث ) الـويل ( وهو املراد من )  املتصرف يف األمر (و ) ويل األمر ( االمام هو 
فلـو كـان ،  » اهللا ورسـوله« : فقـالوا » ّمـن ولـيكم « : سأل األصـحاب  6 ّالنيب ّقطعا ، ألن

  .مل يكن حلصر الوالية باهللا ورسوله معىن) ّاحملب ( هو ) الويل ( املراد من 
مـن كـان اهللا « بعد أن أثبت هذه الواليـة هللا ورسـوله وشـهد القـوم بـذلك قـال  6 مث إنه

ّورســـوله وليـــه فـــإن هـــذا وليـــه  ّفمـــن كـــان اهللا ورســـوله املتـــصرف يف أمـــره فـــإن عليـــا هـــو : أي » ّّ
  . يف أمرهّاملتصرف

  )السيد ( بمعنى  )المولى (  ـ مجيء 7
( مبعىن ) املوىل ( وقد ثبت من كلمات مجاعة من أعالم القوم ومشاهريهم جميء لفظة 

ّ، وممن فسرها ذا املعىن وأثبته ) السيد  ّ:  
__________________  

  .112 / 2 إزالة اخلفا يف سرية اخللفاء) 1(
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وت تـوفـتــه (: قولــه تعــاىل أمحــد بــن احلــسن الزاهــد بتفــسري  ى إذا جــاء أحــدكم اْلم ُ حت ْ ُ َ َ ْ َ َــَ ُ ُ َ َ َ ِ ــ
ِرسلنا وهم ال يـفرطون ثم ردوا إلى اهللا موالهم اْلحق  َ ُ ُ ُْ َ ُ ُِ َِ  ُ ْ َ ُ ُ ََ ُ ُ(.  

َ أنت موالنا فانصرنا على اْلقوم اْلكافرين (:  بتفسري قوله تعاىل والزمخشري ِ ِ ِ ْ ْ ََ َ َ ْ ُ ْ َْ َ َ( )1(.  
وقــد تكــرر ذكــر املــوىل يف احلــديث ، وهــو اســم يقــع علــى « :  قــال  حيــثوابــن األثيــر
  .)2(» .  ..الرب واملالك والسيد: مجاعة كثرية فهو 

  .)3( حيث أورد كالم ابن األثري والنووي
ْ أنت موالنا(:  بتفسري اآلية وأحمد الكواشي والبيضاوي والنسفي َ َ َْ..  .(.  

: املــوىل يقــع علــى مجاعــة كثــرية :  نــه .مــن كنــت مــواله :قولــه «  : حيــث قــال ّوالطيبــي
  .)4(» .  ..املالك والسيد

َ وإن تـولوا فاعلموا أن اهللا مـوالكم نعم اْلمـولى ونعـم (:  بتفسريه قوله تعاىل وابن كثير َْ ِْـ َِ َ ْ ُ َْ ْ َ ُْ َ  َ َ ْ َ  َ َ ْ ِ
ُالنصير  ِ( )5(.  

  .) تفسري اجلاللني (و ) النثري (  يف وجالل الدين السيوطي
  .)6() شرح املشكاة (  يف لطان القاريوعلي بن س

  .)إيضاح لطافة املقال ( يف ) الدهلوي (  خان الدهلوي تلميذ والفاضل رشيد الدين

  :أقول 
  )االمام ( مبعىن ) السيد ( ّفإن ) السيد ( يأيت مبعىن ) املوىل ( ّوإذ ثبت أن 

__________________  
  .333 / 1 الكشاف) 1(
  .ويل: النهاية ) 2(
  .  4 / 196ذيب األمساء واللغات)3(
  .خمطوط ـ شرح املشكاة) 4(
  .309 / 2 تفسري ابن كثري) 5(
  .568 / 5 املرقاة يف شرح املشكاة) 6(
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ّكمـــا ســـيجيء فيمـــا بعـــد إن شـــاء اهللا تعـــاىل ، وبـــذلك يـــتم االســـتدالل حبـــديث )  الـــرئيس (و 
  .الغدير من هذا الوجه أيضا

أيب عبـد اهللا [ حبضرة الشيخ ] يوما [ وذكرت « :  ;ومن هنا قال الشريف املرتضى 
 يف كتــاب اإلنــصاف ;مــا ذكــره أبــو جعفــر حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن قبــة الــرازي ] دام عــزه 

: قـــال . ّحيـــث ذكـــر أن شـــيخا مـــن املعتزلـــة أنكـــر أن تكـــون العـــرب تعـــرف املـــوىل ســـيدا وإمامـــا
  :فأنشدته قول األخطل 

  فمـــــــــــــا وجــــــــــــــدت فيهـــــــــــــا قــــــــــــــريش ألمرهــــــــــــــا

  
  ف وأوىف مــــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــك وأجمــــــــــــــــــــداأعـــــــــــــــــــ  

  

  أورى بزنديـــــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــان غـــــــــــــــــــــريهو

  
  غــــــــداة اخــــــــتالف النــــــــاس أكــــــــدى وأصــــــــلدا  

  

  ّفأصــــــــــبحت موالهــــــــــا مــــــــــن النــــــــــاس كلهــــــــــم

  
  أحــــــــــــــــرى قــــــــــــــــريش أن ــــــــــــــــاب وحتمــــــــــــــــداو  

  

» فأسـكت الـشيخ كأمنــا ألقـم حجـرا ، وجعلــت استحـسن ذلــك  : ;قـال أبـو جعفــر 
)1(.  

يفيـــد ) املـــوىل (  اعـــرتف ـــا اخلـــصوم للفظـــة أن كـــال مـــن هـــذه املعـــاين الـــيت: ّفـــتلخص 
االمامــــة والرياســــة ، وهــــي معــــاين متقاربــــة ومتالزمــــة ، يفــــي أحــــدها بــــالغرض مــــن االســــتدالل 

ّ فمــــا ذكرنــــاه كــــاف لــــدفع شــــبهات املتعــــصبني وقمــــع خرافــــات !باحلــــديث ، فكيــــف جبميعهــــا
  .ّاجلاحدين ، واحلمد هللا رب العاملني

  )أفعل  ( بمعنى )مفعل ( دعوى عدم مجيء 

  :قوله 
ّإن مفعــال مل جيــيء مبعــىن أفعــل يف مــادة مــن املــواد فــضال عــن هــذه املــادة : بــل قــالوا « 

  .»باخلصوص 
__________________  

  .5 ـ 4 / 1 الفصول املختارة من العيون واحملاسن) 1(
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  :أقول 
هـذه دعـوى كاذبـة أخـرى ، فقـد وقفـت علـى نـصوص كلمـات أهـل العربيـة الدالـة علــى 

وبـــذلك ثبـــت ) األوىل ( مبعـــىن ) املـــوىل ( ّحيـــث فـــسروا ) أفعـــل ( جيـــيء مبعـــىن ) مفعـــال  ( ّأن
  .ّيف خصوص هذه املادة) أفعل ( مبعىن ) مفعل ( جميء 

) الــصواقع ( يف كتابـه ) الكـابلي ( وكـالم ) الـدهلوي ( وكـم فـرق بـني هـذا الكـالم مــن 
وهـــو باطـــل ألن مـــوىل مل جيـــيء « : ّ فقـــد قـــال الكـــابلي مـــا نـــصه .)الـــدهلوي ( الـــذي انتحلـــه 

ّمبعىن األوىل ، ومل يصرح أحد من أهل العربية أن مفعال جاء مبعىن أفعل  ّ«.  
ّفالكابلي مل يدع أن أهـل العربيـة قـد نـصوا علـى أن مفعـال مـا جـاء مبعـىن أفعـل يف مـادة  ّ ّ ّ

 أهـــل إىل) الـــدهلوي ( ّ وهـــذا ممـــا يوضـــح أن مـــا نـــسبه !ّمطلقـــا فكيـــف هـــذه املـــادة باخلـــصوص
  .ّالعربية ليس إال كذبا مفرتى

ّهـــذا ، واجلـــدير بالـــذكر أن الفخـــر الـــرازي قـــد ســـعى ســـعيا حثيثـــا وبـــذل جهـــدا كثـــريا يف 
خالصـــة كـــالم الـــرازي مـــع ) الـــدهلوي ( ، وقـــد ذكـــر ) األوىل ( مبعـــىن ) املـــوىل ( إنكــار جمـــيء 

ّالزجـاج واألخفـش والرمـاين إسقاط املوارد اليت اعرتف فيها الرازي باحلق واحلقيقة ، مثل تفـسري 
( ّ، واالستــشهاد بــشعر لبيــد ، وتــصرحيه حبكــم ابــن األنبــاري بــأن ) األوىل (  بـــ )املــوىل ( لفــظ 
أضـاف إىل كـالم الـرازي أكاذيـب وافـرتاءات  ـ )الـدهلوي ( أي  ـ  لكنه.)األوىل ( هو ) املوىل 

  .ّمل يتفوه ا الرازي

  في هذه الدعوى )الدهلوي ( أكاذيب 
( مبعـىن ) املـوىل ( ّقوله بأن أهل العربية قاطبـة ينكـرون جمـيء ) 1 ( تلك األكاذيبفمن

ّ فــإن هــذا غــري موجــود يف كــالم الــرازي ، بــل ظــاهر كالمــه تكــذيب هــذه الــدعوى ، .)األوىل 
واالستشهاد بشعر لبيد عـن أيب عبيـدة واألخفـش ) األوىل (  بـ )املوىل ( ألنه تارة ينقل تفسري 

ــوالزجاج وال ّرمــاين ، وأخــرى يــصرح حبكــم أيب عبيــدة وابــن األنبــاري بــأن ّ األوىل ( هــو ) املــوىل ( ّ
(.  
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ذكـــــر أهـــــل العربيـــــة أن مفعـــــال جيـــــيء مبعـــــىن األفعـــــل يف مـــــادة فـــــضال عـــــن :  قولـــــه )2(
ّفإن هذه الدعوى غري مذكورة يف كالم الرازي ، نعـم قـال بـأن أحـدا مـن . خصوص هذه املادة

والفـرق بـني الكالمـني واضـح جـدا ، ألن . ر جمـيء مفعـل مبعـىن أفعـلأئمة النحـو واللغـة مل يـذك
) الـــدهلوي ( الـــرازي يـــدعي أن أحـــدا مـــن علمـــاء العربيـــة مل يـــذكر هـــذا املعـــىن ، بينمـــا يـــدعي 

  .تصرحيهم بعدم جميء ذلك
يف أيب زيــد اللغــوي ) األوىل ( مبعــىن ) املــوىل ( حــصر القــول مبجــيء ) الــدهلوي  ( )3(

 الـــرازي هـــذا احلـــصر الباطـــل ، بـــل كالمـــه ظـــاهر يف بطالنـــه ، إذ ينقـــل القـــول ، بينمـــا مل يـــذكر
  .بذلك عن مجاعة من أئمة اللغة

 .)األوىل ( مبعــىن ) املــوىل ( ّ إن مجهــور أهــل العربيــة خيطئــون أبــا زيــد جتــويزه جمــيء )4(
  .وهذا كذب واضح مل جيرأ عليه الرازي

يف ) مــوالكم (  لـــ علــى تفـسري أيب عبيــدةّ إن أهـل العربيــة خيطئــون أبـا زيــد اعتمــاده )5(
  .ّ وهذا أيضا مل يتفوه به الرازي.)أوىل (  بـ اآلية الكرمية

ّ إن مجهــور أهــل العربيــة قــالوا بأنــه لــو صــح هــذا القــول لــزم جــواز أن يقــال )6( مــوىل ( ّ
ه قــد ذكرهـــا ومل .)أوىل منــك ( بــدل ) منــك  ـ لكـــن هــذه الــشبهة هـــي مــن الــرازي نفـــسه ، فإن ّـ ّ
  .ها إىل أحد من علماء أهل العربية فضال عن مجهورهمينسب

ّ إن مجهور أهل العربية قالوا بأن )7( وهـذا . باطـل منكـر باإلمجـاع) فالن موىل منك ( ّ
دعــوى : والثانيــة . الكــالم يــشتمل علــى كــذبتني ، أحــدمها حكمهــم بــبطالن هــذا االســتعمال

ّإمجاعهم على ذلك ، وذلك ألن أهل العربية مل ينصوا    .على بطالن هذا االستعمال أبداّ
ّ إن مجهـور أهــل العربيــة قــالوا بـأن تفــسري أيب عبيــدة هــو بيـان حاصــل املعــىن)8( وهــذه . ّ

  !الشبهة ذكرها الرازي نفسه ومل ينسبها إىل أحد أصال ، فكيف إىل مجهور أهل العربية
 ـ يب عبيـدةبـصدد ختطئـة تفـسري أ ـ ّ إن مجهور أهل العربية ذكروا حاصل معـىن اآليـة)9(

  ومن الحظ. ّالنار مقركم ومصريكم واملوضع الالئق بكم: ّبأنه يعين 
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كلمـــام يعلـــم أـــم ذكـــروا هـــذا املعـــىن ضـــمن املعـــاين الـــيت حتتملهـــا اآليـــة املـــذكورة ، ال بـــصدد 
  .ختطئة أيب عبيدة

ّ إن مجهـــور أهـــل العربيـــة قـــالوا بـــأن تفـــسري أيب عبيـــدة لـــيس كـــون لفـــظ )10( ) املـــوىل ( ّ
  .)األوىل ( عىن مب

ّيف كلمتـــه املختـــصرة هـــذه أكاذيـــب عـــشرة مل يتفـــوه الـــرازي يف ) للـــدهلوي ( ّفظهـــر أن 
  .تلفيقاته املطولة بواحدة منها

  األصل في هذه الدعوى هو الرازي 
) مفعــل ( وعــدم جمــيء ) األوىل ( مبعــىن ) املــوىل ( ّمث إن األصــل يف دعــوى عــدم جمــيء 

ّمث إن سـلمنا صـحة أصـل احلـديث ومقدمتـه ، « : ازي فإنـه قـال هو الفخـر الـر) أفعل ( مبعىن  ّ
ّفال نسلم داللته على االمامة ، وال نسلم أن لفظ املوىل حمتملة لألوىل ، والدليل عليه أمـران  ّ :

موضــوع ليــدل )  مفعــل (و موضــوع ليــدل علــى معــىن التفــضيل ، ) أفعــل مــن ( ّإن  ـ أحــدمها
 ، ومل يذكر أحـد مـن أئمـة النحـو واللغـة أن املفعـل قـد يكـون على احلدثان أو الزمان أو املكان

  .)1(» مبعىن أفعل التفضيل ، وذلك يوجب امتناع إفادة املوىل مبعىن األوىل 

  إبطال كالم الرازي 
املكـان ومل يـذكر لـه ) 3(الزمـان ) 2(احلدثان ) 1(لقد ذكر الرازي للمفعل ثالثة معان 

 (و )  املفعـــول (و ) الفاعـــل ( يـــأيت إلفـــادة معـــىن ) فعـــل امل( معـــىن غريهـــا ، واحلـــال أن لفـــظ 
ّ، كمــا ســيعلم ذلــك مــن كلمــات أئمــة اللغــة الــذين علــيهم مــدار علــم العربيــة ، وإن ) الفعيــل 

ّجميئه ذه املعاين بلغ من الشهرة والظهور إىل حد مل يتمكن أحـد مـن املتعـصبني إنكـاره ، بـل  ّ
) ايـة العقـول (  فقـد قـال يف .) الفعيـل (و ) الفاعـل ( ّإن الرازي نفسه يعرتف مبجيئـه مبعـىن 

  :ّوأما قول األخطل « : 
__________________  

  .خمطوط ـ اية العقول) 1(
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  .قد أصبحت موالها من الناس بعده
  .مل تأشروا فيه إذ كنتم مواليه: وقوله 
  .موايل حق يطلبون: وقوله 

  .فاملراد ا األولياء
أوليـــــاء اهللا : أي  .نـــــة وجهينـــــة وأســـــلم وغفـــــار مـــــوايل اهللا ورســـــولهمزي : 7 قولـــــه ومثلـــــه

  .ورسوله
ّأميا امرأة تزوجت بغري إذن موالها : 7 قولهو   . والرواية املشهورة مفسرة له.ّ

َُ ذلك بأن اهللا مولى الذين آمنوا (: وقوله  ْ ََ ِ  َ َ  َِ َ وأن الكافرين ال  ـ ّوليهم وناصرهم: أي  ـ )ِ
  .»اصر هلم هكذا روى ابن عباس وجماهد وعامة املفسرين أي ال ن ـ موىل هلم

مفعـــل موضـــوع ليـــدل علـــى احلـــدثان أو الزمـــان أو « : فـــإن كـــان مـــراد الـــرازي مـــن قولـــه 
هو حصره يف هذه املعاين ، كـان الـالزم بطـالن جميئـه مبعـىن الفاعـل والفعيـل واملفعـول » املكان 

  .ّال حمصل له، وإن مل يكن مراده احلصر كان هذا الكالم لغوا 
ومل يــذكر أحــد مــن أئمــة النحــو واللغــة أن املفعــل قــد يكــون مبعــىن أفعــل « : وأمــا قولــه 

) األوىل ( معـــــىن ) املـــــوىل ( فيبطلـــــه تـــــصريح كبـــــار أئمـــــة اللغـــــة والتفـــــسري فإفـــــادة » التفـــــصيل 
  .باخلصوص

مـادة يف  ـ )األفعـل ( مبعـىن ) املفعـل ( علـى أنـه ال مالزمـة عقـال ونقـال بـني عـدم جمـيء 
وذلـك يوجـب امتنـاع إفـادة « :  فقولـه .)األوىل ( مبعـىن ) املـوىل ( وبـني عـدم جمـيء  ـ لـو ثبـت

ّباطل جدا ، وإال لزم بطالن االستعماالت النـادرة واأللفـاظ املـستعملة يف » املوىل ملعىن األوىل  ّ
  .الكتاب والسنة وكالم العرب ، واليت ال نظري هلا يف العربية

  لتي ال نظير لها في العربيةمن االستعماالت ا
  وال خيفى على من مارس ألفاظ الكتاب والسنة ، ووقف على كلمات علماء
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العربيـة ، كثـرة هـذه االســتعماالت الـيت ال نظـري هلـا ، وشــيوع اسـتعمال األلفـاظ النـادرة ، وحنــن 
  :ّنتعرض هنا لنماذج من تلك االستعماالت 

ي (: اهللا تعـاىل قـال » أعجـف « وهـو مجـع » عجاف « فمن ذلك  ِـ وقـال اْلملـك إن ُ ِ َ ََ
ٌأرى سبع بـقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ِ ٌ ْ َْ َ َ َ َ ُ َُ ُ ْ ٍ ٍِ  وال نظري هلذا اللفظ يف العربية ، قال .)1( ).  ..َ

ّلــيس يف الكـالم أفعــل جمموعــا علـى فعــال إال أعجــف  ـ أي ابـن فــارس ـ وقــال« : الـسيوطي 
اهلـزال ، واألعجـف املهـزول ، وقــد  :ف بالتحريـك العجـ« :  ، وقـال اجلـوهري )2(» وعجـاف 

عجف ، واألنثى عجفاء ، واجلمع عجاف على غري قياس ، ألن أفعل وفعـالء ال جيمـع علـى 
  .)3(» ّفعال ، ولكنهم بنوه على مسان ، والعرب قد تبين الشيء على ضده 

: ل الليــــث قــــا: املــــسألة األوىل « : وقــــال الفخــــر الــــرازي نفــــسه بتفــــسري اآليــــة املباركــــة 
ّالعجــــف ذهــــاب الــــسمن ، والفعــــل عجــــف يعجــــف ، والــــذكر أعجــــف ، واألنثــــى عجفــــاء ، 

وليس يف كالم العرب أفعل وفعالء مجعـا علـى فعـال غـري . واجلمع عجاف يف الذكران واإلناث
مســـان وعجـــاف ، ألمـــا : أعجـــف وعجـــاف ، وهـــي شـــاذة محلوهـــا علـــى لفـــظ مســـان فقـــالوا 

  .)4(» ري على النظري والنقيض على النقيض ومن دأم محل النظ. نقيضان
ّاعلـم أن هاؤمـا : قال ابن هـشام يف تذكرتـه « : ّ، قال السيوطي » هاؤم « ومن ذلك 

ّـوهاؤم نادر يف العربية ال نظري له ، أال ترى أن غـريه مـن صـه ومـه ال يظهـر فيـه الـضمري البتة ،  ّ
ْهاؤم اقـرؤا كتابيه  (: وهو مع ندوره غري شاذ يف االستعمال ففي التنزيل  َِ ِ ُ َُ ْ ُ( )5(.  

__________________  
  .43 :سورة يوسف ) 1(
  .77 / 2 املزهر يف اللغة) 2(
  .العجف ـ الصحاح) 3(
  .147 / 18 تفسري الرازي) 4(
  .89 / 2 األشباه والنظائر) 5(
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قـال سـيبويه « : قـال الـسيوطي  ـ وهو قـراءة عطـاء ـ بضم السني» ميسرة « ومن ذلك 
وذكـر الكـسائي واملـربد مكرمـا : قـال ابـن خالويـه يف شـرح الدريديـة . يس يف الكـالم مفعـلولـ: 

إن هــذه أمســاء مجــوع ، وإمنــا قــال ســيبويه ال يكــون : ّفقــال مــن حيــج لــسيبويه . ومعونــا ومألكــا
ِ فـنظـــرة إلـــى ( وقـــد وجــدت أنـــا يف القـــرآن حرفــا: قــال ابـــن خالويــه . اســم واحـــد علــى مفعـــل ٌ َ ِ َ َ

ٍميسرة  َ َ ْ   .)1(»  كذا قرأها عطاء )َ
لـيس يف كالمهـم مجـع مجـع سـت مـرات « : ّ، قـال الـسيوطي » مجـاالت « ومن ذلك 

ّإال اجلمــل ، فــإم مجعــوا مجــال أمجــال مث أمجــاال مث جــامال مث مجــاال مث مجالــة مث مجــاالت ، قــال  ّ
ٌ جمالت صفر (: تعاىل  ْ ُ ٌ َ   .)2(»  فجماالت مجع مجع مجع مجع مجع اجلمع )ِ

ليس يف كالمهم مـصدر « : قال السيوطي . فتح الواو وكسرها» تفاوت « ك ومن ذل
ّفاعــل إال علــى التفاعــل بــضم العــني ، إال علــى التفاعــل بــضم العــني ، إال حــرف واحــد جــاء  ّ ّ

حكـاه . تفاوت األمر تفاوتا وتفاوتا وتفاوتـا ، وهـو غريـب ملـيح: مفتوحا ومكسورا ومضموما 
  .)3(» أبو زيد 

: قـال ابـن قتيبـة « : مضارع كـدت بـضم الكـاف قـال الـسيوطي » د تكا« ومن ذلك 
ّكل ما كان على فعل فمستقبله بالـضم ، مل يـأت غـري ذلـك إال يف حـرف واحـد مـن املعتـل ،  ّ

  .)4(» كدت تكاد : ّروى سيبويه أن بعض العرب قال 
يف شـرح املقامـات للمطـرزي قــال « : ّقــال الـسيوطي » سـقط يف أيـديهم « ومـن ذلـك 

ســقط يف أيــديهم نظــم مل يــسمع قبــل القــرآن ، وال عرفتــه العــرب ، ومل يوجــد ذلــك : زجــاجي ال
  .)5(» .  ..يف أشعارهم

__________________  
  .33 / 2 املزهر) 1(
  .58 / 2 املصدر نفسه) 2(
  .61 / 2 املصدر نفسه) 3(
  .61 / 2 املزهر) 4(
  .153 / 2 املصدر نفسه) 5(



 129 ........................................................................ ) األوىل ( مبعىن ) املوىل (

نــــشدتك بــــاهللا ملــــ« ومــــن ذلــــك 
ّ

يف : وقــــال الزخمــــشري « : قــــال الــــسيوطي » ا فعلــــت 
قــوهلم نــشدتك بــاهللا ملــا فعلــت: األحــاجي 

ّ
ّكــالم حمــرف عــن وجهــه ، معــدول عــن طريقــه ، . 

مذهوب مذهب مـا أغربـوا بـه علـى الـسامعني مـن أمثـاهلم ونـوادر ألغـازهم وأحـاجيهم وملحهـم 
  .)1(» .  ..وأعاجيب كالمهم

اليت ذكرناها هي مـن بـاب التمثيـل ، ومـن شـاء املزيـد ّوإن هذه األلفاظ واالستعماالت 
للــــسيوطي وغريمهــــا مــــن كتــــب هــــذا ) األشــــباه والنظــــائر ( وكتــــاب ) املزهــــر ( فلرياجــــع كتــــاب 

  .الشأن
 ؟املـسموع الفـرد هـل يقبـل وحيـتج بـه: قال ابن جـين يف اخلـصائص « : وقال السيوطي 

 لــه يف األلفــاظ املــسموعة ، مــع إطبــاق أن يكــون فــردا ، مبعــىن أنــه ال نظــري: لــه أحــوال أحــدها 
فهــذا يقبــل وحيــتج بــه ويقــاس عليــه إمجاعــا ، كمــا قــيس علــى قــوهلم يف . العــرب علــى النطــق بــه

 ّشنوة شناءي ، مع أنه مل يسمع غريه ، ألنه مل يـسمع مـا خيالفـه ، وقـد أطبقـوا علـى النطـق بـه
.. . «)2(.  

« ) : ايـة العقـول ( حيـث قـال يف ومن طرائف األمـور ذكـر الـرازي مـوردا ال نظـري لـه 
إن املـوىل فيـه اسـم ملوضـع الـويل : وأما بيت لبيد قال حكـي عـن األصـمعي فيـه قـوالن أحـدمها 

ّكمــا بينــا ، أي حتــسب البقــرة أن كــال مــن اجلــانبني موضــع املخافــة ، وإمنــا جــاء مفتــوح العــني 
 جــاء كثــريا ، منــه موهــب ، تغليبــا حلكــم الــالم علــى الفــاء ، علــى أن الفــتح يف معتــل الفــاء قــد

 ّموحد ، وموضع ، وموحل ، والكسر يف معتل الالم مل يسمع إال يف كلمة واحدة وهي مـأوى
.. « )3(.  

  جواب لطيف عن الدعوى 
  ، وعدم) األفعل ( مبعىن ) املوىل ( ومن األجوبة عن دعوى عدم جميء 

__________________  
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 وهـو :ما انقدح يف ذهـين بربكـة أهـل البيـت ) أوىل منك ( يف مكان ) موىل منك ( ورود 
( يف املـــواد األخـــرى ، وعـــدم صـــحة اســـتعمال ) األفعـــل ( مبعـــىن ) املفعـــل ( إن عـــدم جمـــيء : 

اعا من نور لفـظ اجلاللـة شع) املوىل ( يدل على أن يف لفظة ) أوىل منك ( بدل ) موىل منك 
، ألن اهللا تعاىل قد أطلق هـذا اللفـظ علـى نفـسه ، وقرنـه بلفـظ اجلاللـة وحنـوه مـن غـري ) اهللا ( 

  :فصل ، يف موارد من القرآن الكرمي 
ْ ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنـا بـه واعـف عنـا واغفر لنـا وارحمنـا (: ففي سورة البقـرة  ْ ََ َ ْ َ َ َ ََ ِـَ ِْ ََـ ُ ْ ِ َ ْ  ُ 

َنت موالنا فانصرنا على اْلقوم اْلكافرين َأ ِ ِ ِ ْ ْ ََ َ َ ْ ُ ْ َْ َ(.  
َ بل اهللا موالكم وهو خيـر الناصرين (: ويف سورة آل عمران  َِ ِ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َُ ِ(.  

ِ ثم ردوا إلى اهللا موالهم اْلحق (: ويف سورة األنعام  َ ُ ُ ْ َ ِ َِ  ُ  ُ(.  
 وإن تـولوا فاعلموا أن(: ويف سورة األنفال  َ ُ ََ ْ َ ْ َ َ ْ ُ اهللا موالكم نعم اْلمولى ونعم النصير ِ َ َِ ْ ِْ َِ َ ْْ ْ َُ َ(.  
ِ قل لـن يـصيبنا إال مـا كتب اهللا لنـا هو موالنـا وعلى اهللا فـليتـوكل (: ويف سورة التوبة  َـ َ ََـ ْ َ َ ُ ْْ َ ِ َـ َ َ َ ُـ َ َُ َ َ  ِ ِ ْ ُ

َاْلمؤمنون  ُ ِ ْ ُ(.  
 وردوا إلى اهللا موالهم اْلحق وضل(: ويف سورة يونس  َ َ ُ ََ ُ ُ ْ َ ِ َِ  عنـهم ما كانوا يـفتـرون َ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َْ(.  
صموا بــاهللا هــو مــوالكم فــنعم (: ويف ســورة احلــج  أقيموا الــصالة وآتــوا الزكــاة واعت َ ف ْ ُِ َِ َْــ ُ َ َ ُُ ْ َ َ ِ ِ َــ ْ َ َ ُ  َِ

ُاْلمولى ونعم النصير  َِ ِْ َ َْ(.  
ِ ذلك بأن اهللا مولى الذين آمنوا وأن اْلكافري(: ويف سورة حممد  ِ ِ ََ ُ َ ْ ََ  َ َ َِ َ ْن ال مولى لهم ِ ُ َ ْ َ َ(.  

يم (: ويف ســـورة التحـــرمي  والكم وهـــو اْلعل د فــــرض اهللا لكـــم تحلـــة أيمـــانكم واهللا م ُ ق َِـــَ َ ُ َ ْ َ ْ ُْ ْ َـــ ُ ُُ ُِ َْ َ  ِ َ َ َ َ ْ َـــ
ُاْلحكيم  ِ َ(.  

ـــل وصـــالح (: وأيـــضا يف ســـورة التحـــرمي  ـــه فـــإن اهللا هـــو مـــواله وجبري ُ وإن تظـــاهرا علي َ َ َِ ُ ِ ْ ِْ ُ ْ َ َ ُ ََ  ِ َِ ِ َ َ َ ْ
َاْلمؤمنين ِ ِ ْ ٌ واْلمالئكة بـعد ذلك ظهير ُ َِ َ ِ َ ْ َ ُ َ ِ َ َ(.  

  )النيب ( سبحانه مث ) اهللا ( عليه هو ) املوىل ( فاألوىل واألحق بإطالق لفظ 
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ذلــك علــى نفــسه ، واختــار هــذا  6 ، ومــن هنــا أطلــق النــيب 7 )أمــري املــؤمنني (  مث ســيدنا 6
ّاالمــام خــصائص ، فــإن هلــذا ، فكمــا أن هللا تعــاىل والنــيب و 7 اللفــظ يف مقــام بيــان إمامــة علــي

  .اللفظ أيضا من اخلصائص ما ال نصيب لغريه من األلفاظ منها
  :خصائص اختص ا ) اهللا ( خصائص كما للفظ ) املوىل ( فيكون للفظ 

تـرجم لـه الـسيوطي بقولـه *  قال جنم األئمة رضي الـدين حممـد بـن احلـسن األسـرتآبادي
ّلكافية البن احلاجب ، الذي مل يؤلف عليهـا بـل الرضي االمام املشهور ، صاحب شرح ا« : 

ّوقد أكـب النـاس عليـه وتـداولوه . وال يف غالب كتب النحو مثله ، مجعا وحتقيقا وحسن تعليل
، واعتمـده شـيوخ هـذا العـصر فمـن قـبلهم يف مـصنفام ودروسـهم ، ولـه فيـه أحبـاث كثـرية مــع 

ومل أقـف علـى امسـه وال شـيء مـن . األئمةولقبه جنم . ّالنحاة واختيارات مجة ومذاهب تفرد ا
 وأخربين صاحبنا مشس الـدين ابـن عـرم .683 ّترمجته ، إال أنه فرغ من تأليف هذا الشرح سنة

« *  » )1(الـــشك مـــين ، ولـــه شـــرح علـــى الـــشافية . ّمبكـــة أن وفاتـــه ســـنة أربـــع ومثـــانني أو ســـت
ّألمـــر علـــى أن األلـــف والـــالم قطـــع اهلمـــزة ، وذلـــك لإليـــذان مـــن أول ا) يـــا اهللا ( واألكثـــر يف 

ّخرجا عما كانا عليه يف األصل ، وصارا كجزء الكلمة ، حـىت ال يـستكره اجتمـاع يـا والـالم ، 
وحكـى . فلو كان بقيا على أصلهما لسقط اهلمـزة يف الـدرج ، إذ مهـزة الـالم املعرفـة مهـزة وصـل

مـن اله يليـه ليهـا ، )  اهللا( ّيـا اهللا بالوصـل علـى األصـل ، وجـوز سـيبويه أن يكـون : أبو علـي 
إن هــذا اللفــظ اخــتص بأشــياء ال جتــوز : أي اســترت ، فيقــال يف قطــع مهزتــه واجتمــاع الــالم ويــا 

  .ّيف غريه ، كاختصاص مسماه تعاىل
وخواصــه مــا يف اللهــم وتــاهللا وا آهللا وهــا اهللا وذا اهللا جمــرورا حبــرف مقــدر يف الــسعة ، وأ 

  :القسم ، وقوله فأهللا بقطع اهلمزة كما جييء يف باب 
ــــــــــــيت تيمــــــــــــت قلــــــــــــيب   ّمــــــــــــن أجلــــــــــــك يــــــــــــا ال

  
  أنــــــــــــــــــــــــت خبيلــــــــــــــــــــــــة بالوصــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــينو  

  

__________________  
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  :وقوله . ّشاذ ، ووجه جوازه مع الشذوذ لزوم الالم
ــــــــــــــــــــــــــرا   فيــــــــــــــــــــــــــا الغالمــــــــــــــــــــــــــان اللــــــــــــــــــــــــــذان ف

  
  ّإياكمــــــــــــــــــــــــــــــــــا ان تبغيــــــــــــــــــــــــــــــــــا يل شــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  

  

  .أشد
  .ّالكوفيني جيوز دخول يا علي ذي الالم مطلقا يف السعةوبعض 

ّوامليمان يف اللهم عوض من يا أخرتا تربكا بامسه تعاىل ّ..  . «)1(.  

  :قوله 
ّاال أبا زيد اللغوي فانه جوز ذلك «  ّ«.  

  :أقول 

  هذه الدعوى كاذبة ـ 1
ّإن القــول بــأن جمــوز جمــيء   زيــد اللغــوي كــذب ّلــيس إال أبــو) األوىل ( مبعــىن ) املــوىل ( ّ

ّصـريح ، وافـرتاء حمـض ، فقـد علمـت فيمـا تقـدم أن القـائلني بإفـادة  ) األوىل ( ملعــىن ) املـوىل ( ّ
  .هم مجع كثري ، وجم غفري من أساطني أئمة اللغة ، ومشاهري علوم العربية ورجال األدب

  فيها رد على الكابلي  ـ 2
ّإال أن إقــرار  ّوي ذلــك ، فيــه الــرد علــى دعــوى شــيخه بتجــويز أيب زيــد اللغــ) الــدهلوي ( ّ

( الكــابلي عــدم صــحة ثبــوت قــول أيب زيــد ذلــك ، حيــث قــال يف جــواب حــديث الغــدير مــن 
ّوهــو باطــل ، ألن مــوىل مل جيــيء مبعــىن األوىل ومل يــصرح أحــد مــن أهــل العربيــة « ) : الــصواقع 

  .»أن مفعال جاء مبعىن أفعل ، وما روي عن أيب زيد ثبوته مل يصح 
__________________  

  .ط قدمي 73 / 1 شرح الكافية لنجم األئمة األسرتآبادي) 1(
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  ّكالم الرازي يكذب هذه الدعوى  ـ 3
 ـ ويتـضح بطـالن نـسبة القـول جبـواز ذلـك إىل أيب زيـد فحـسب مـن كـالم الفخـر الـرازي

 بــ )املـوىل ( ّ، إذ تقـدم يف البحـوث الـسابقة نقلـه تفـسري  ـ الذي هو األصـل يف هـذه الـشبهات
ّعــن مجاعــة مــن أئمــة اللغــة واألدب ، كــأيب عبيــدة واألخفــش والزجــاج والرمــاين وابــن ) األوىل (  ّ

  .األنباري

  لو لم يكن غير أبي زيد لكفى لوجوه  ـ 4
ّمـــع أنـــه لـــو فـــرض أن أحـــدا مـــن أئمـــة اللغـــة مل جيـــوز ذلـــك ، إال أبـــا زيـــد .  ..ّهـــذا كلـــه ّ ّ

ّ االســـتدالل ، وبـــه يـــتم مـــرام أهـــل احلـــق لوجـــوه اللغـــوي ، فـــإن قـــول أيب زيـــد وحـــده يكفينـــا يف
  :عديدة نذكرها باختصار 

  : الوجه األول 
مــا انفــرد بروايتــه واحــد مــن : معرفــة األفــراد ، وهــو : النــوع اخلــامس « : قــال الــسيوطي 

ّأهل اللغة ، ومل ينقله أحد غريه ، وحكمه القبول إن كـان املتفـرد بـه مـن أهـل الـضبط واإلتقـان 
، واخلليــل ، واألصــمعي ، وأيب حــامت ، وأيب عبيــدة وأضــرام وشــرطه أن ال خيالفــه ، كــأيب زيــد 

  :فيه من هو أكثر عددا منه ، وهذه نبذة من أمثلته 
  .املال: املنشبة : فمن افراد أيب زيد األوسي األنصاري قال يف اجلمهرة 

 أبـو حـامت قـالقـال . وال يقال أثط. رجل ثط: وفيها . هكذا قال أبو زيد ومل يقله غريه
ّوالثطط خفة اللحية يف العارضـني. مسعتها:  فقال ؟تقول أثطأ: فقلت له . أثط: أبو زيد مرة  ّ 

.. . «)1(.  
  ّ، فإن حكمه) األوىل ( مبعىن ) املوىل ( ّفلو سلمنا انفراد أيب زيد برواية جميء 

__________________  
  .77 / 1 املزهر يف اللغة) 1(
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ّل الضبط واإلتقان كما نص عليه السيوطي ، ومل خيالفه واحد مـن األئمـة القبول ، ألنه من أه
  .فضال عن العدد الكثري

  : الوجه الثاني 
ّنقـل أهـل األهـواء مقبـول يف اللغـة وغريهـا ، إال : قـال ابـن األنبـاري « : ّقال السيوطي 

 إذا مل تكـــن ّأن يكونـــوا ممـــن يتـــدينون بالكـــذب ، كاخلطابيـــة مـــن الرافـــضة ، وذلـــك ألن املبتـــدع
  .)1(» بدعته حاملة له على الكذب فالظاهر صدقه 

  .فإذا كان نقل أهل األهواء مقبوال ، فنقل أيب زيد يكون مقبوال باألولوية

  : الوجه الثالث 
أعتمـد يف العربيـة : ّقال الـشيخ عـز الـدين بـن عبـد الـسالم يف فتـاواه « : قال السيوطي 

ار ، لبعــد ا لتــدليس فيهــا ، كمــا أعتمــد يف الطــب وهــو يف األصــل ّــعلــى أشــعار العــرب وهــم كف
  .انتهى. مأخوذ عن قوم كفار كذلك

ـــه ال يـــشرتط فيـــه العدالـــة ، خبـــالف راوي  ّويؤخـــذ مـــن هـــذا أن العـــريب الـــذي حيـــتج بقول
االشـــعار واللغـــات ، وكـــذلك مل يـــشرتطوا يف العـــريب الـــذي حيـــتج بقولـــه البلـــوغ ، فأخـــذوا عـــن 

  .)2(» الصبيان 
  .قول أيب زيد اللغوي باألولوية القطعية من جهاتإذن ، يقبل 

  : الوجه الرابع 
إذا سئل العريب أو الشيخ عن معـىن لفـظ فأجـاب بالفعـل ال بـالقول « : قال السيوطي 

  :ذكر األصمعي عن عيسى بن عمر قال : يكفي ، قال يف اجلمهرة 
__________________  

  .84 / 1 املصدر نفسه) 1(
  .152 / 1 أيضا) تدريب الراوي ( ره يف املصدر نفسه وذك) 2(



 135 ........................................................................ ) األوىل ( مبعىن ) املوىل (

قـال ابـن دريـد  .انتهـى. ّفلـم يـزدين علـى أن حـرك لـسانه يف فيـه. ّسألت ذا الرمة عن النـضناض
ّنضنض احلية لسانه يف فيه إذا حركته وبه مسي احلية نضناضا : يقال  ّ «)1(.  

ّومن املعلوم أن أبا زيد عريب وشيخ فال وجه لرد قوله ّ.  

  : س الوجه الخام
ّمـن قـال إن اللغـة ال تعـرف إال نقـال : وقال ابن جين يف اخلـصائص « : قال السيوطي  ّ

  :فقد أخطأ ، فإا قد تعلم بالقرائن أيضا ، فإن الرجل إذا مسع قول الشاعر 
ـــــــــــــدى ناجذيـــــــــــــه هلـــــــــــــم ـــــــــــــشر أب   قـــــــــــــوم إذا ال

  
  طـــــــــــــــــــــاروا إليـــــــــــــــــــــه زرافـــــــــــــــــــــات ووحــــــــــــــــــــــدانا  

  

  .)2(» يعلم أن الزرافات مبعىن اجلماعات 
ّإذا كانـــت اللغـــة تعلـــم بـــالقرائن أيـــضا ، فـــإن النقـــل الـــصريح يفيـــد العلـــم ـــا باألولويـــة فـــ
  .ّالقطعية

  : الوجه السادس 
جتويز ابن هشام االحتجـاج بالـشواهد الـيت مل يعـرف قائلوهـا ، فإنـه قـال يف جـواب مـن 

ّإن ّولو صح ما قاله لسقط االحتجاج خبمسني بيتا من كتـاب سـيبويه ، فـ« : استشكل ذلك 
  .)3(» فيه ألف بيت قد عرف قائلوها ومخسني جمهولة القائل 

  .وعليه فاالحتجاج بقول أيب زيد اللغوي االمام املشهور جائز باألولوية القطعية
__________________  

  .86 / 1 املزهر) 1(
  .37 / 1 املصدر نفسه) 2(
  .85 / 1 املصدر نفسه) 3(
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  ترجمة أبي زيد اللغوي 
كبار علماء أهل السنة ومشاهري أئمـتهم يف ترمجـة أيب زيـد والثنـاء عليـه ، ّمث إن كلمات 

ّخلري شاهد ودليل علـى عظمـة الرجـل وجاللتـه ، وأنـه مـن أئمـة اللغـة واألدب ، املعتمـد علـيهم 
  :ّيف معرفة اللغات ، وممن إليه الرجوع يف علوم العربية ، وإليك بعض كلمام يف حقه 

األنـصاري النحـوي اللغـوي ، صـاحب الـشافعي ، وشـيخ أيب أبـو زيـد « :  ـ النـووي 1
أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت ، أبو زيد األنصاري ، االمـام : ّعبيد القاسم بن سالم ، هو 

  .وكان ثقة ثبتا من أهل البصرة ، وقدم بغداد: قال اخلطيب .  ..يف النحو واللغة
ّ كنا عند أيب زيد فجاء األصمعي :مث ذكر اخلطيب بإسناده عن أيب عثمان املازين قال 

ّهـذا عاملنـا ومعلمنـا منـذ ثالثــني سـنة ، فبينـا حنـن كــذلك إذ : ّفأكـب علـى رأسـه وجلـس وقــال 
  .ّهذا عاملنا ومعلمنا منذ عشر سنني: ّجاء خلف األمحر فأكب على رأسه وجلس فقال 

ال وقــ. مــا شـئت مــن عفــاف وتقـوى وإســالم: وسـئل األصــمعي وأبـو عبيــدة عنــه فقـاال 
  .أبو زيد ثقة: صاحل بن حممد احلافظ 

إنــه تــويف  :ّ قــال املــربد حــدثنا الرياشــي وأبــو حــامت .514  وقيــل ســنة.215 تــويف ســنة
  .)1( » ;، وله ثالث وتسعون سنة ، تويف بالبصرة  215 سنة

كـان األصـمعي : قـال بعـض العلمـاء .  ..ّالعالمـة أبـو زيـد األنـصاري« :  ـ الـذهبي 2
  .)2(» وكان صدوقا صاحلا .  ، وكان أبو زيد حيفظ ثلثي اللغةحيفظ ثلث اللغة

  كان من أئمة األدب ، وغلبت: قال أصحاب التاريخ .  ..«:  ـ اليافعي 3
__________________  

  . 1 / 235ذيب األمساء واللغات) 1(
  .215 حوادث ـ العرب) 2(
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رأيــــت : ل أبــــو عثمــــان املــــازين عليــــه اللغــــات والنــــوادر والغريــــب ، وكــــان ثقــــة يف روايتــــه ، وقــــا
أنــت  :ّاألصــمعي وقــد جــاء إىل حلقــة أيب زيــد املــذكور ، فقبــل رأســه وجلــس بــني يديــه وقــال 

ا األصـــمعي : وكـــان االمـــام أبـــو ســـفيان الثـــوري يقـــول . ّرئيـــسنا وســـيدنا منـــذ مخـــسني ســـنة ّـــأم
وكـان صـدوقا .  ..فأحفظ الناس ، وأما أبو عبيدة فأمجعهم ، وأما أبو زيد األنصاري فـأوثقهم

  .)1(» صاحلا 
ّكـــان أبـــو زيــد األنـــصاري مـــن أجلـــة : قــال احلـــافظ أبـــو العــالء .  ..«:  ـ الجـــزري 4

 أصــحاب أيب عمــرو وكــربائهم ، ومــن خيــار أهــل النحــو واللغــة والــشعر ونــبالئهم ، مــات ســنة
  .)2(» بالبصرة عن أربع أو مخس وتسعني سنة  215

كـان إمامـا حنويـا ، صـاحب . ري االمام املـشهورأبو زيد األنصا.  ..«:  ـ السيوطي 5
 وروى لــه أبــو داود والرتمــذي . ..غلبــت عليــه اللغــة والنــوادر والغريــب. تــصانيف أدبيــة ولغويــة

وقيـل . كلما قال سـيبويه أخـربين الثقـة فأنـا أخربتـه بـه: كان أبو زيد يقول : قال السريايف . ..
.  ..ثي اللغة ، واخلليـل بـن أمحـد نـصف اللغـةكان األصمعي حيفظ ثلث اللغة ، وأبو زيد ثل: 
 «)3(.  

املزهـر ( ّوقـد تقـدم برتمجـة أيب عبيـدة طـرف مـن مناقـب أيب زيـد اللغـوي عـن كتـاب   ـ6
  .عن أيب الطيب اللغوي ، وفيه من ذلك ما مل ننقله سابقا فلرياجع) يف اللغة 

  أن مستمسك أبي زيد قول أبي عبيدة )الدهلوي ( دعوى 

  :قوله 
ْ هي موالكم ( ستمسكه قول أيب عبيدة يف تفسريوم«  ُ ْ َ َ   .»أوىل بكم :  أي )ِ

__________________  
  .215 حوادث ـ مرآة اجلنان) 1(
  .305 / 1 طبقات احلفاظ) 2(
  .582 / 1 بغية الوعاة) 3(
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  :أقول 

  ال دليل على هذه الدعوى 
، وكـــان يقاربـــه يف هـــذه الـــدعوى ال دليـــل عليهـــا ، وأبـــو زيـــد كـــان معاصـــرا أليب عبيـــدة 

البــن اجلــزري وتــويف ) طبقــات القــراء ( كمــا يف ) 120(والدتــه ســنة ّالــسن أيــضا ، فــأبو زيــد 
واليـافعي ) العـرب  ( وكـذا ذكـر الـذهيب يف) 93(وله مـن العمـر ) 215(كما ذكر النووي سنة 

  .)مرآة اجلنان ( يف 
حـــدى عـــشرة  ، وقيــل إومــات ســـنة ســـبع ، وقيــل عـــشر) 112(ولــد ســـنة وأبــو عبيـــدة 

  .)بغية الوعاة ( ومائتني كما يف 
ّمث إن أبا زيد كان أعلم وأفضل من أيب عبيدة ، كما تفيد عبارات املربد وغريه ّ.  

ّهــذا يــشتمل علــى تكــذيب الكــابلي ، فــإن الكــابلي نفــى ) الــدهلوي ( ّعلــى أن كــالم 
ّيـصرح بتجـويز ) وي الـدهل( ّعن أيب زيد ، لكن ) األوىل ( مبعىن ) املوىل ( صحة ثبوت جميء 

ّأيب زيد ذلك ، ويدعي أنه قد اعتمد يف هـذا القـول علـى قـول أيب عبيـدة ، وهـذا كلـه رد علـى  ّ ّ
  .الكابلي وتكذيب إلنكاره ثبوت قول أيب زيد ذا املعىن ، وهللا احلمد على ذلك

ْ هي موالكم ( هــو االعــرتاف بتفــسري أيب عبيــدة) الــدهلوي ( ّكمــا أن ظــاهر كــالم  ُ ْ َــ َ  )ِــ
، ) األوىل ( مبعــىن ) املــوىل ( فــأبو عبيــدة أيــضا ممــن يقــول مبجــيء » أي أوىل بكــم « : بقولــه 

األوىل ( مبعـىن ) املـوىل ( أخذ ) الدهلوي ( ّوبه فسر هذا اللفظ يف الكالم اإلهلي ، فاستنكار 
ىن ّوأما محله تفسري أيب عبيدة علـى أنـه بيـان حلاصـل معـ. يف حديث الغدير يف غاية البطالن) 

 ـ أن هـذا احلمـل دعـوى ال دليـل عليهـا ، علـى أنـه: اآليـة فيـأيت جوابـه عـن قريـب ، وخالصـته 
  .من تلك اللفظة بوجه من الوجوه) األوىل ( ال ينايف استفادة معىن  ـ ّلو سلم
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ّبتفـسري أيب عبيـدة يـدل علـى شـدة تعـصب ) الـدهلوي ( هذا ، مـضافا إىل أن اعـرتاف  ّ
ّإىل هــذا املوضــوع ، وكأنــه حيــاول إســدال الــستار علــى هــذه احلقيقــة ّالكــابلي الــذي مل يتطــرق 

  .الراهنة

  إنكار جمهور اللغويين  )الدهلوي ( دعوى 

  :قوله 
ّلكن مجهور أهل العربية خيطئون هذا القول وهذا التمسك «  ّ«.  

  :أقول 

  هذه الدعوى كاذبة
ّكربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولـون إال كـذبا ، سـبحان اهللا  مـا هـذه الكـذبات !!ّ

  !؟ررة ، واالفرتاءات املتواليةاملتك
( ، فقــد أنكــر أبــوه مــن قبــل جمــيء » ّالولــد علــى ســر أبيــه « نعــم ، إنــه يريــد إثبــات أن 

ّ، بــالرغم مــن أن الفخــر الــرازي وأتباعــه مل يناقــشوا يف هــذا املعــىن ) ويل األمــر ( مبعــىن ) املــوىل 
( نفــى جميئــه مبعــىن  ـ وإن مل ينكــر جميئـه ــذا املعــىن لكنــه ـ ّفانــه) الــدهلوي ( ّقـط ، أمــا ولــده 

ّ، وزعم أن ذلك مذهب مجهور أهـل العربيـة ، مـع أن مجهـورهم مل خيطئـوا هـذا القـول ) األوىل 
  .أبدا ، واملدعي مطالب بالدليل

ّبــل إن كثــريا مــن أســاطينهم كــالفراء ، وأيب عبيــدة ، واألخفــش ، وأيب العبــاس ثعلــب ،  ّ
ّ والزجاج ، وابـن األنبـاري ، والسجـستاين ، والرمـاين ، واجلـوهري والثعلـيب ، والواحـدي ّواملربد ،

وغـــريهم ، ممـــن مسعـــت أمســـائهم .  ..، واألعلـــم الـــشنتمري ، والـــزوزين ، والبغـــوي ، والزخمـــشري
فــإن كانــت .  ..، ويقولــون بقولــه) األوىل ( مبعــىن ) املــوىل ( يوافقــون أبــا زيــد يف إثبــات جمــيء 

  وافقة ختطئة فال مشاحةهذه امل
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  .يف االصطالح
 مع أنه رئيس املنكرين ومقتدى اجلاحـدينـ  ّومما يوضح شناعة هذه األكذوبة أن الرازي

مل جيرتئ عليها ، وإن أتباعه كاالصفهاين ، واإلجيي ، واجلرجاين ، والربزجني ، وابـن حجـر ، ـ 
ّوالكابلي ، مل يتفوهوا ا ، مع كوم يف مقام الـرد  علـى حـديث الغـدير ، وإبطـال االسـتدالل ّ

  .به
ّكما أن هذه الدعوى تثبت كذب الكابلي يف نفي صحة نسبة هذا القـول إىل أيب زيـد 

هو دعوى إنكار مجهور أهل العربية على أيب زيـد هـذا القـول ) الدهلوي ( ّ، فإن صريح كالم 
  .، فيكون قول أيب زيد بذلك ثابتا لدى اجلمهور

( حيـتج بقـول أيب زيـد اللغـوي يف بـاب املكايـد مـن كتابـه )  الـدهلوي (ّومن الغريب أن 
، لكنــه هنــا حيــث يــرى موافقــة قــول أيب زيــد ملــذهب أهــل احلــق حيــاول إبطــال هــذا ) التحفــة 

  .القول ، ولو باألكاذيب واالفرتاءات املتوالية املتكررة
 قولـه ، مل يكـن هذا ، ولو فرضنا أن أحدا من اللغويني قـد أنكـر بـصراحة علـى أيب زيـد

ّيف إنكاره حجة ، ألن املثبـت مقـدم علـى النـايف ، وألن إثبـات املثبتـني كـاف لـصحة اسـتدالل  ّ
  .أهل احلق امليامني

علـى أنــه قــد علـم ممــا تقــدم أن أبــا زيـد أعلــم وأفــضل مـن أيب عبيــدة ، واألصــمعي ، بــل 
( مبعــىن ) املــوىل (  جمــيء اخلليــل ، وعلــم أيــضا انتهــاء علــم العربيــة إىل هــؤالء الثالثــة ، فيكــون

ثابتا بقول أفضل الثالثة ، الـذين انتهـى إلـيهم علـم العربيـة ، وبقـول واحـد آخـر مـنهم ) األوىل 
  .)األوىل (  بـ يف اآلية الكرمية) املوىل ( ّوهو أبو عبيدة ، إذ فسر 

* * *  
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  :له قو
أوىل « يف موضـع » مـوىل منـك « قائلني بأنه لو صح هذا القول لزم جواز أن يقـال « 

  .»، وهو باطل منكر باإلمجاع » منك 

  :أقول 
  :هذا الكالم باطل من وجوه 

  نسبته إلى الجمهور كذب  ـ 1
( إن نــسبة هــذا الــنقض إىل مجهــور أهــل العربيــة كاذبــة ، فــاهللا حــسيب : ّفــأول مــا فيــه 

  .على هذه األكاذيب الفاضحة والدعاوي الباطلة) ي الدهلو

  األصل فيه هو الرازي  ـ 2
بل األصل يف هذا الكالم الباطل هـو الـرازي وأتباعـه ، الـذين ال يـد هلـم يف علـم العربيـة 
ّوال نصيب ، ولو كان هلم أدىن مناسبة بذلك ملا تفوهـوا بـه ، ولـذا أعـرض عنـه الكـابلي ، فلـم 

  .سهّيذكره ومل يورط نف
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ّمث إن هــذه الــشبهة مــذكورة مــع جواــا يف أوائــل الكتــب الــيت يدرســها املبتــدئون مثــل  ّ )
قـــد غفـــل عـــن ذلـــك لـــشدة اماكـــه يف ) الـــدهلوي ( ، ولكـــن )  شـــروحه (و ) ّســـلم الثبـــوت 

  .اخلرافات ، وسعيه وراء إنكار احلقائق بالشبهات

  نص كالم الرازي  ـ 3
وملــا كــان كــالم 

ّ
ا نــورد نــص عبــارة هــذا ) الــدهلوي (  ـملخــصا لكــالم الفخــر الــرازي فإن ّـ ّ

يف هـذا املقـام ، مث نـشرع يف استيـصال شـبهاته بالتفـصيل ، فيكـون ) ايـة العقـول ( الرازي يف 
  :هباء منثورا ، وهذه عبارة الرازي بعينها ) الدهلوي ( كالم 

 بأحــدمها كــل لــصح أن يقــرن) األوىل ( لــو كــان جيــيء مبعــىن ) املــوىل ( إن : ثانيهمــا « 
  .ما يصح قرنه باآلخر ، لكنه ليس كذلك ، فامتنع كون املوىل مبعىن األوىل

ّإن تـصرف الواضـع لـيس إال يف وضـع األلفـاظ املفـردة للمعـاين املفـردة ، : بيان الشرطية 
 ـ ّبعـد صـريورة كـل واحـد منهـا موضـوعا ملعنـاه املفـرد ـ ّفأما ضم بعض تلك األلفـاظ إىل الـبعض

للحقيقـــــة » اإلنـــــسان « فإفـــــادة لفظـــــة » اإلنـــــسان حيـــــوان «  مـــــثال إذا قلنـــــا .فـــــذلك عقلـــــي
ّفأمـا نـسبة . للحقيقة املخصوصة أيضا بالوضـع» احليوان « املخصوصة بالوضع ، وإفادة لفظ 

احليوان إىل اإلنـسان بعـد املـساعدة علـى كـون كـل واحـد مـن هـاتني اللفظتـني موضـوعة للمعـىن 
  .وضعاملخصوص ، فذلك بالعقل ال بال
» مــــــن « إذا كانــــــت موضــــــوعة ملعــــــىن ، ولفظــــــة » األوىل « وإذا ثبــــــت ذلــــــك فلفظــــــة 

  .موضوعة ملعىن آخر ، فصحة دخول أحدمها على اآلخر ال يكون بالوضع بل بالعقل
بتمامه من غري زيادة وال نقصان » األوىل « وإذا ثبت ذلك فلو كان املفهوم من لفظة 

» مـــن « لعقــل حكــم بــصحة اقــرتان املفهــوم مــن لفظــة ، وا» املــوىل « هــو املفهــوم مــن لفظــة 
، ألن » املوىل « ، وجب صحة اقرتانه أيضا باملفهوم من لفظة » األوىل « باملفهوم من لفظة 

  .صحة ذلك االقرتان ليست بني اللفظتني بل بني مفهوميهما



  ) منك أوىل ( موضع يف ) منك موىل ( استعمال
 .............................................................................................. 145 

ّبيان أنه ليس كلمـا يـصح دخولـه علـى أحـدمها صـح دخولـه علـى اآلخـر أنـه ال يقـال  ّ: 
هـو مـوىل « : ، ويصح أن يقـال » هو أوىل من فالن « : كما يقال » هو موىل من فالن « 
 .»مهــا أوليــان «  و» مــن « بــدون » هــو أوىل « : وال يــصح أن يقــال » مهــا موليــان «  و» 

أوىل « وال » هــو أوىل الرجــل « : وال تقــول » مــوىل زيــد «  و» هــو مــوىل الرجــل « : وتقــول 
مهــا مــوىل « : ، وال تقــول » هــم أوىل رجــال «  و» مهــا أوىل رجلــني « : ، وال تقــول » زيــد 

هـو أواله « : وال يقـال » هـو مـواله ومـوالك « : ، ويقـال » هم موىل رجـال « وال » رجلني 
  .»وأوالك 

ذاك أفعــــل التعجــــب ، ال أفعــــل :  ألنــــا نقــــول ؟»مــــا أواله « ألــــيس يقــــال : ال يقــــال 
  .ّاسم ، الضمري هناك منصوب وهنا جمرورعلى أن ذاك فعل وهذا . التفضيل

  .)األوىل ( فثبت ذين الوجهني أنه ال جيوز محل املوىل على 
  .»وهذا الوجه فيه نظر مذكور يف األصول 

  الرد على كالم الرازي بالتفصيل  ـ 4
ّوكالم الرازي هذا يشتمل على مكابرات وأباطيل كثرية ، نوضحها فيمـا يلـي بالتفـصيل 

:  
ّإن تــصرف الواضــع لــيس إال يف وضــع األلفــاظ املفــردة للمعــاين املفــردة ،  « :قولــه ) 1(

 ـ بعد صريورة كل واحد منهما موضـوعا ملعنـاه املفـرد ـ ّفأما ضم بعض تلك األلفاظ إىل البعض
  .ّادعاء حمض ومل يذكر له دليال» فذلك أمر عقلي 

 ذكـر الـدليل علـى الـدعوى فرار من» .  ..إذا قلنا اإلنسان حيوان ـ مثال « :قوله ) 2(
، ومـــن الواضـــح أن ذكـــر املثـــال يكـــون بعـــد الـــدليل ، وال يغـــين التمثيـــل عـــن الـــدليل حبـــال مـــن 

  .األحوال
فأمـا نــسبة احليــوان إىل اإلنــسان بعــد املـساعدة علــى كــون كــل واحــد مــن  « :قولــه ) 3(

ل ، إذ خــبط وذهــو» هــاتني اللفظتــني موضــوعة للمعــىن املخــصوص فــذلك بالعقــل ال بالوضــع 
  ّالكالم يف ضم بعض األلفاظ املفردة إىل البعض اآلخر ، كما هو
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ّفأما ضم بعض تلك األلفاظ إىل البعض بعـد صـريورة كـل « : صريح كالمه سابقا حيث قال  ّ
ّ ومن املعلوم أن ضم بعـض األلفـاظ إىل .»واحد منهما موضوعا ملعناه املفرد فذلك أمر عقلي 

 األلفــاظ حبــسب القواعــد يف ذلــك اللــسان ، كــضم الفعــل إىل الــبعض عبــارة عــن الرتكيــب بــني
ّوضـم بعـض األلفـاظ .  ..وهكـذا.  ..الفاعل ، واملـضاف إىل املـضاف اليـه ، واملبتـدأ إىل اخلـرب

إىل الـــبعض هـــو حبـــسب االســــتعمال والنطـــق ، وأنـــا نـــسبة احليــــوان إىل اإلنـــسان فهـــو حبــــسب 
املعـــىن افـــت وذهـــول ، ألن كالمنـــا يف صـــحة التـــصور والتعقـــل ، فالتمثيـــل ـــذا املثـــال لـــذاك 

اقــرتان لفــظ بلفــظ يف االســتعمال ، ولــيس الكــالم يف نــسبة املفــاهيم واملــصاديق ، وكــون األول 
مــن األمــور املنقولــة والثــاين مــن األمــور املعقولــة غــري خمفــي علــى أحــد ، كمــا ال خيفــى بطــالن 

  .قياس أحدمها على اآلخر
  .».  ..فظةوإذا ثبت ذلك فل « :قوله ) 4(

 الـــذي ذكــره أمـــران ، أحـــدمها ادعـــاء ، واآلخــر متثيـــل ، فأمـــا الـــدعوى !؟مــا الـــذي ثبـــت
احملضة فال تثبت أمرا ، وأمـا التمثيـل فكـذلك إن كـان مطابقـا للممثـل لـه ، فكيـف ـذا املثـال 

  !؟ثل له غاية البعدالذي ذكره ، البعيد عن املم
ـــبطالن » احليـــوان «  و» ن اإلنـــسا« علـــى معـــىن » مـــن «  إن قيـــاس معـــىن )5( مـــن ال

ّفـإن معناهـا غـري مـستقل » مـن « ّمبكان ، ألن كال من اللفظتني مستقلة باملفهومية ، خبالف 
  .، وال مناسبة بني املستقل وغري املستقل

مـن غرائـب » فصحة دخول أحـدمها علـى اآلخـر ال يكـون بالوضـع بـل بالعقـل  « )6(
ّه يف أبسط كتاب مـن كتـب النحـو ، وال يتفـوه بـه أحـد ّاازفات وعجائب التقوالت ، ال جتد

مــن أصــاغر الطلبــة ، ولــو صــح مــا ذكــره لبطــل الكثــري مــن القواعــد النحويــة ، ووقــع االخــتالل 
  . ..العظيم يف احملاورات العرفية

( قــال الــشيخ ابــن احلاجــب يف .  ..إنــه جيــب حــذف اخلــرب يف مواضــع ذكرهــا النحويــون
  :ملبتدأ لقيام قرينة جوازا كقول املستهل وقد حيذف ا« ) : الكافية 
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: ووجوبا فيما التزم يف موضعه غـريه مثـل . خرجت فإذا السبع: واخلرب جوازا مثل . اهلالل واهللا
: كـــل رجـــل وضـــيعته ، ومثـــل : ضـــريب زيـــدا قائمـــا ، ومثـــل : لـــو ال زيـــد هللـــك عمـــر ، ومثـــل 

  .»ّلعمرك ألفعلن كذا 
 بالعقـــل ال بالوضـــع ، مل يكـــن وجـــه لوجـــوب ولـــو كـــان ضـــم بعـــض األلفـــاظ إىل بعـــض

  .حذف اخلرب يف هذه املواضع األربعة ، لعدم لزوم أي استحالة عقلية من ذكره فيها
وقـد حيـذف « : وجيب حذف فعـل املفعـول املطلـق مساعـا وقياسـا ، قـال ابـن احلاجـب 

قيا ورعيــا ، ســ: ووجوبــا مساعــا حنــو . خــري مقــدم: الفعــل لقيــام قرينــة جــوازا ، كقولــك ملــن قــدم 
ما وقع مثبتا بعد نفـي أو : وقياسا يف مواضع ، منها . وخيبة وجدعا ، ومحدا وشكرا ، وعجبا

ّمـا أنـت إال سـريا ، ومـا : معىن نفي داخل على اسم ال يكـون خـربا عنـه ، أو وقـع مكـررا حنـو 
ألثـر مـضمون ما وقع تفصيال : ومنها . ّأنت إال سري الربيد ، وإمنا أنت سريا ، وزيد سريا سريا

ً فشدوا اْلوثاق فإما منا بـعد وإما فداء (مجلة متقدمة مثل  ِ  ِ َِ ُ ْ َ َ َ ََ َ  مـا وقـع للتـشبيه عالجـا :  ومنها )ُ
مـــررت بـــه فــإذا لـــه صـــوت صـــوت محـــار : بعــد مجلـــة مـــشتملة علـــى اســـم مبعنــاه وصـــاحبه مثـــل 

ّلـه علـي ألـف : و مـا وقـع مـضمون مجلـة ال حمتمـل هلـا غـريه حنـ: ومنهـا  .وصراخ صـراخ الثكلـى
: مـا وقـع مـضمون مجلـة هلـا حمتمـل غـريه مثـل : ومنهـا . درهم اعرتافـا ، ويـسمى تأكيـدا لنفـسه

  .»ما وقع مثىن مثل لبيك وسعديك : ومنها . زيد قائم حقا ويسمى تأكيدا لغريه
ّولــو كــان ضــم بعــض األلفــاظ إىل بعــض والرتكيــب بينهــا بالعقــل ال بالوضــع ، مل ميتنــع 

  .يف هذه املواضع ، لعدم لزوم أي استحالة عقلية من ذلكذكر الفعل 
وقــد حيــذف « : وقــد جيــب حــذف الفعــل العامــل يف املفعــول بــه ، قــال ابــن احلاجــب 

األول :  ووجوبــا يف أربعــة مواضــع ؟مــن أضــرب: زيــدا ملــن قــال : الفعــل لقيــام قرينــة جــوازا حنــو 
ْ انـتـهوا خيـرا لكـم( و. أمـرا ونفـسه: مساعي حنو  ُ َ ً ْ َ ُـ َ  ولـو كـان الرتكيـب .».  .. وأهـال وسـهال) ْ

  .بني األلفاظ دائرا مدار حكم العقل جلاز ذكر الفعل يف هذه املواضع



  نفحات االزهار................................................................................ 148

مجلـة االسـتقرار الـذي يتعلـق بـه الظـرف : األصول املرفوضة ، منها « : وقال السيوطي 
امــه حــذف اخلــرب الــذي هــو اســتقر ومــستقر ، وأقــيم الظــرف مق: قــال ابــن يعــيش . الواقــع خــربا

وصار الظرف هو اخلرب ، واملعاملة معه ، ونقل الضمري الـذي كـان يف االسـتقرار إىل الظـرف ، 
وصـــار مرتفعـــا بـــالظرف ، كمــــا كـــان مرتفعـــا باالســـتقرار ، مث حــــذف االســـتقرار وصـــار أصــــال 

  .مرفوضا ، ال جيوز إظهاره لالستغناء عنه بالظرف
و ال زيد خلرج عمر ، وتقـديره لـو ال زيـد ل: خرب املبتدأ الواقع بعد لو ال ، حنو : ومنها 

ارتبطـت اجلملتـان ، وصـارتا كاجلملـة الواحـدة ، وحـذف خـرب املبتـدأ : قال ابن يعيش . حاضرا
  .من اجلملة األوىل ، لكثرة االستعمال ، حىت رفض ظهوره ومل جيز استعماله

ر بأشياء يفعلهـا ّإن رجال أم: ومعناه : قال ابن يعيش . ّقوهلم افعل هذا أما ال: ومنها 
افعـل هـذا إن كنـت ال تفعـل اجلميـع ، وزادوا علـى إن مـا وحــذف : فتوقـف يف فعلهـا فقيـل لـه 

  .الفعل وما يتصل به ، وكثر حىت صار األصل مهجورا
بنـــو متـــيم ال جييــزون ظهـــور خـــرب ال املثبتــة ويقولـــون هـــو مـــن : قـــال ابـــن يعــيش : ومنهــا 

اإلخبــار عــن : سن بــن أيب الربيــع يف شــرح اإليــضاح وقــال األســتاذ أبــو احلــ. األصــول املرفوضــة
سبحان اهللا يصح كما يصح اإلخبار عن الرباءة من السوء ، لكن العرب رفضت ذلك ، كمـا 

«  تـصغري لـشيء مل ينطـق بـه ، و» لييليـة « مجع ملفرد مل ينطق بـه ، وكـذلك » مذاكري « أن 
» ســبحان « طــق بــه ، وكــذلك تــصغري لــشيء مل ينطــق بــه ، وإن كــان أصــله أن ين» أصــيالن 

« ّإذا نظـرت إىل معنــاه وجــدت اإلخبــار عنــه صـحيحا ، لكــن العــرب رفــضت ذلــك ، وكــذلك 
ّومجيـع األمســاء الـيت ال تــستعمل إال يف النـداء ، إذا رجعــت إىل معانيهـا وجــدت » لكـاع ولكــع 

  .ّاإلخبار ممكنا فيها ، بدليل اإلخبار عما هي يف معناه ، لكن العرب رفضت ذلك
ضعف فيه الرفـع علـى االبتـداء ، واملختـار النـصب ، : وقال أيضا يف قولك زيدا أضربه 

وفيه إشكال من جهة اإلسناد ، ألن حقيقة املسند واملسند إليه ما ال يستقل الكالم بأحـدمها 
  دون صاحبه ، واضرب وحنوه يستقل به الكالم وحده ،
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فـان . موضـعه ، كمـا قـدرت يف زيـد ضـربتهوال تقدر هنا أن تقدر مفردا تكـون هـذه اجلملـة يف 
جــاء :  قلــت ؟فكيــف جــاء هــذا مرفوعــا وأنــت ال تقــدر علــى مفــرد يعطــي هــذا املعــىن: قلــت 

على تقدير شيء رفض ومل ينطق بـه ، واسـتغىن عنـه ـذا الـذي وضـع مكانـه ، وهـذا وإن كـان 
ع النحويـون علـى أمجـ» قـام « ّاألصل فيه بعد إذا أنت تدبرتـه وجـدت لـه نظـائر ، أال تـرى أن 

أن أصـــله قـــوم ، وهـــذا مـــا مســـع قـــط فيـــه وال يف نظـــريه فكـــذلك زيـــد أضـــربه كـــأن أضـــربه وضـــع 
  .موضع مفرد مسند إىل زيد على معىن األمر ، ومل ينطق قط به ويكون كقام

  .)1(» مصدر عسى ال يستعمل وإن كان األصل ألنه أصل مرفوض : وقال أيضا 
  . ما ادعاه الرازي وارتضاه أتباعه وهذا القدر كاف للرد على:أقول 

» مــن « إذا كانــت موضــوعة ملعــىن ولفظــة » األوىل « وإذا ثبــت فلفظــة  « :قولــه ) 7(
 .»موضــوعة ملعــىن آخــر ، فــصحة دخــول أحــدمها علــى اآلخــر ال يكــون بالوضــع بــل بالعقــل 

 جلــاز ّمــأخوذ مــن النقــل والــسماع ، وإال» األوىل «  بـــ »مــن « واضــح الــبطالن ، ألن اقــرتان 
ّ فــأي مــانع عقــال .»يف «  و» إىل «  و» علــى «  و» عــن « اقــرتان غــريه مــن احلــروف مثــل 

  ؟»زيد أوىل على عمرو « : أو يقال » زيد أوىل من عمرو « : من أن يقال 
د مــــا ذكرنــــا مــــن كــــون اقــــرتان  ا يؤي ّــــومم مــــأخوذا مــــن االســــتعمال » أوىل «  بـــــ »مــــن « ّــــ

  :ي يف أحكام أفعل التفضيل وهذا نصه والوضع كالم الشيخ خالد األزهر
ّاجلــارة للمفــضول كمــا تقــدم مــن » مــن « أن تــؤيت : واحلكــم الثــاين فيمــا بعــد أفعــل « 

األمثلة ، وهي عند املربد وسيبويه البتداء االرتفاع يف حنو أفضل منـه وابتـداء االحنطـاط يف حنـو 
ّتــار أــا للمجــاوزة ، فــإن معــىن واخ» إىل « واعرتضــه ابــن مالــك بأــا ال تقــع بعــدها . ّشـر منــه

ـــو كانـــت : واعرتضـــه يف املغـــين  .جـــاوز زيـــد عمـــرا يف الفـــضل: زيـــد أفـــضل مـــن عمـــرو  بأـــا ل
   ودفع بأن.»عن « للمجاوزة لصح يف موضعها 

__________________  
  .71 ـ 70 / 1 األشباه والنظائر) 1(
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لك مانع ، وهاهنا منـع مـانع وهـو صحة وقوع املرادف موقع مرادفه إمنا يكون إذا مل مينع من ذ
  .)1(» خاصة » من « ّاالستعمال ، فإن اسم التفضيل ال يصاحب من حروف اجلر إال 

ّ لقد نص احملققون من أهل اللغـة والنحـو علـى عـدم جـواز تركيـب مـا يف لغـة ، مـن )8( ّ ّ
: ل قـال أبـو حيـان يف شـرح التـسهي« : غري أن يسمع لـذلك الرتكيـب نظـائر ، قـال الـسيوطي 

. ّالعجــب ممــن جييــز تركيبــا مــا يف لغــة مــن اللغــات مــن غــري أن يــسمع مــن ذلــك الرتكيــب نظــائر
 فكما ال جيـوز إحـداث لفـظ مفـرد كـذلك ال جيـوز ؟ّوهل الرتاكيب العربية إال كاملفردات العربية

ّيف الرتاكيب ، ألن مجيع ذلك أمور وضعية ، واألمـور الوضـعية حتتـاج إىل مسـاع مـن أهـل ذلـك  ّ
ّأن علـــم النحـــو موضـــوعه أمـــور كليـــة ، : لـــسان ، والفـــرق بـــني علـــم النحـــو وبـــني علـــم اللغـــة ال

  .)2(» وموضوع علم اللغة أشياء جزئية ، وقد اشرتكا معا يف الوضع 
  .وقد نقل السيوطي هذا عن القرايف ونقل عن غريه أنه عزاه إىل اجلمهور

  ؟ آخر يكون بالعقل فقطوعلى هذا فكيف جيوز القول بأن اقرتان لفظ بلفظ: قلت 
  .».  ..وإذا ثبت ذلك « :قوله ) 9(

فــصحة دخــول أحــدمها علــى « : ّ إنــه مل يــسبق هــذا إال قولــه ؟أي شــيء ثبــت: قلــت 
  .وقد عرفت أنه ادعاء حمض ، بل عرفت بطالنه» اآلخر ال يكون بالوضع بل بالعقل 

، ألن صـحة » ىل املـو« وجب صـحة اقرتانـه أيـضا بـاملفهوم مـن لفظـة « : قوله ) 10(
  .»ذلك االقرتان ليس بني اللفظتني بل بني مفهوميهما 

  )املوىل ( ّهذا الكالم يناقض ما تقدم منه ، ألنه قد ادعى أنه لو كان : أقول 
__________________  

  .مبحث أفعل التفضيل. التصريح يف شرح التوضيح) 1(
  .28 / 1 املزهر) 2(
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، لكنـه ـذا الكـالم ينفـي ذاك » فـالن مـوىل مـن فـالن « ل لزم صـحة أن يقـا) األوىل ( مبعىن 
ــــل إن مفهــــوم قولــــه  ــــني اللفظتــــني ، ب ــــأن االقــــرتان لــــيس ب ــــني « : اللــــزوم ، ألنــــه يقــــول ب بــــل ب

ّهــو أن االقــرتان لــيس إال بــني املفهـومني ، مــع أن مــورد اإللــزام يف كالمــه الــسابق » مفهوميهمـا 
لــو » املـوىل « ّإن : وثانيهمـا «  :فقـد قـال سـابقا وأصـل الـدعوى هـو االقـرتان بـني اللفظـني ، 

ّلــصح أن يقــرتن بأحــدمها كــل مــا يــصح قرنــه بــاآلخر » األوىل « كــان جيــيء مبعــىن  بــل ذلــك » ّ
ّفأما ضـم بعـض تلـك األلفـاظ إىل الـبعض «  :هو صريح اجلملة األخرى من كالمه وهي قوله  ّ

، وهــو أيــضا » .  ..عــىن ولفظــة مــنإذا كانــت موضــوعة مل» األوىل « فلفظــة : وهكــذا قولــه » 
هو موىل من فالن ، كما يقال هو أوىل :  ال يقال ... .« :صريح اجلملة الالحقة من كالمه 

  .»من فالن 
ألن صحة ذلك االقرتان ليس بني اللفظتني بل بـني مفهوميهمـا « : فظهر بطالن قوله 

  .من كالمه نفسه سابقا وال حقا» 
ّمث إنه مل يوضح مراده من ّ أن االقرتان بـني املفهـومني ال بـني اللفظتـني ، وأي نفـع لـه يف ّ

  !؟ّ أو أي ضرر على خصمه فيه؟هذا الكالم الفارغ

  )الدهلوي ( وصول الكالم إلى النقض الذي أخذه 
 ّبيان أنه ليس كلما يصح دخوله علـى أحـدمها يـصح دخولـه علـى اآلخـر « :وأما قوله 

ّأنه أول دليل ذكره : ففيه » . .. إنـه ال يقـال هـو مـوىل مـن فـالن « : على هذه الدعوى قولـه ّ
، كمـا ال » األوىل « علـى » مـن « ومل يـدخل يف هـذا املثـال » كما يقال هو أوىل مـن فـالن 

  .»األوىل « فيه متأخرة عن » من « ّ، بل إن » املوىل « ّيدل على عدم جواز دخوهلا على 
فهـذا مـا »  كما يقال هو أوىل مـن فـالن هو موىل من فالن ،: ال يقال  « :وأما قوله 

 ـ املـستلزم لفـساده ـ ّهنـا ، وحنـن وإن بينـا فـساد مقـدمات هـذا االسـتدالل) الـدهلوي ( ذكـره 
نــذكر وجوهــا علــى بطالنــه اســتنادا إىل كلمــات الــرازي وكبــار حمققــي علمــاء اللغــة والنحــو مــن 

  :مشاهري أهل السنة 
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   إن كان االقتران بالعقل فال مانع ـ 1
ّلقد ذكر الفخر الرازي أن صحة اقرتان لفظ بلفظ هو بالعقـل ال بالوضـع ، وعلـى هـذا 

  .»هو أوىل من فالن « كما يقال » هو موىل من فالن « : األساس فال مانع من أن يقال 

  جواب شارحي المقاصد والتجريد عن النقض  ـ 2
( اسم مبعـىن ) املوىل ( ّلقد أجاب شارح املقاصد وشارح التجريد عن هذه الشبهة بأن 

مــن صــيغ اســم التفــضيل ، ) املــوىل ( ، ال أنــه وصــف مبنزلتــه حــىت يعــرتض بعــدم كــون ) األوىل 
  .وأنه ال يستعمل استعماله

ّوقـــد تقـــدم نـــص عبارمـــا ســـابقا ، كمـــا أورد صـــاحب  عبـــارة شـــارح ) حبـــر املـــذاهب ( ّ
ّالتجريد للرد على توهم صاحب املواقف وشارحها ّ.  

  على معناه األصلي عند جماعة )المولى ( بقاء  ـ 3
) األوىل ( الــوارد مبعــىن ) املــوىل ( وقــال الزخمــشري والبيــضاوي واخلفــاجي وغــريهم ببقــاء 

( مثـــل اســـتعمال ) املـــوىل ( ّعلــى أصـــله وهـــو الظرفيـــة ، وعليـــه ، فـــال يلــزم أن يكـــون اســـتعمال 
قــام مرادفــه ، ألن جــواز ذلــك وان كــان مبعنــاه ، حــىت لــو ثبــت جــواز إقامــة املــرادف م) األوىل 

» ّأن « ظـرف مـأخوذ مـن » مئنـة « : ، مـثال ) املـوىل ( مشروط بعدم إرادة معىن الظرفية مـن 
ق بـــه ، كمـــا يقـــال » فـــالن مئنـــة للكـــرم « : يقـــال  البلـــد الفـــالين جممـــع « ّـــواجلـــار واـــرور يتعل

زيـــد مئنـــة « :  يقـــال ، فـــال» إنـــه لكـــرمي « لكـــن ال جيـــوز اســـتعماله مثـــل اســـتعمال » للعلمـــاء 
  .مبعىن واحد» إن زيدا لكرمي «  مع أنه و» لكرمي 

  .)الدهلوي ( بطالن النقض من كالم  ـ 4
  كلمات الرازي هذه بنفسه من حيث ال يشعر ، فقد) الدهلوي ( لقد أبطل 
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هنـــا » األوىل « ّبـــأن » لـــست أوىل بـــاملؤمنني مـــن أنفـــسهم أ«  ذكـــر جبـــواب االســـتدالل جبملـــة
فنقـول .  ..لست أحب إىل املـؤمنني مـن أنفـسهمأ: مبعىن احملبة ، يعين » الوالية « ن مشتقة م

، مـــع أن اســـتعمال اللفظتـــني » لألحـــب « مرادفـــا » األوىل « إن معـــىن هـــذا الكـــالم كـــون : 
كما يف هـذا الكـالم النبـوي يف هـذا احلـديث » الباء « هي » أوىل « ليس واحدا ، ألن صلة 

  .نفسه) الدهلوي ( كما قال » إىل « هي  » أحب« الشريف ، وصلة 
» أوىل إليـــه « فلــو كــان مــن الـــالزم احتــاد املرتادفــني يف االســتعمال للـــزم جــواز أن يقــوم 

إىل « كما أن عدم اقرتان .  ..إذن.  ..يف كل كالم ، وهو غري مسموع» ّأحب اليه « مقام 
، فكـذلك ) الـدهلوي ( يـدعي كمـا » ّاألحب « ليس بقادح يف جميئه مبعىن » أوىل « مع » 

  .»األوىل « مبعىن » املوىل « يف كون » املوىل «  بـ »من « ال يقدح عدم اقرتان 

  بطالن النقض من كالم الرازي  ـ 5
وقبـل احلـق ) احملـصول ( لقد عدل الفخر الرازي عن جلاجه ورجع إىل صـوابه يف كتـاب 

ّحلــق وقــوع كــل مــن الــرديفني أي اللفظــني وا« ّاحلقيــق بــالقبول ، فقــد قــال جــالل الــدين احمللــي 
ّاملتحــدي املعــىن مكــان اآلخــر ، إن مل يكــن تعبد بلفظــه ، أي يــصح ذلــك يف كــل رديفــني بــأن  ّــ ّ
يــؤتى بكــل منهمــا مكــان اآلخــر يف الكــالم ، إذ ال مــانع مــن ذلــك ، خالفــا لإلمــام الــرازي يف 

: مكـان مـن يف قولـك مـثال ألنـك لـو أتيـت  :نفيه ذلك مطلقا ، أي من لغتـني أو لغـة ، قـال 
بفــــتح اهلمــــزة وســــكون الــــزاي ، مل يــــستقم » أز « خرجــــت مــــن الــــدار مبرادفهــــا بالفارســــية أي 

وإذا عقــل ذلــك يف : قــال . الكــالم ، ألن ضــم لغــة إىل أخــرى مبثابــة ضــم مهمــل إىل مــستعمل
واز إن القـــول األول أي اجلـــ: وقـــال . أي ال مـــانع مـــن ذلـــك. لغتـــني فلـــم ال جيـــوز مثلـــه يف لغـــة

  .»األظهر يف أول النظر والثاين احلق 
  .ّوإن هذا الرأي من الرازي مذكور يف كتاب سلم العلوم وشروحه
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لكـــــن مـــــن دأب املتعـــــصب العنيـــــد أن خيـــــالف احلـــــق مكـــــابرة ، وينكـــــره لغـــــرض إبطـــــال 
  !!استدالل خصمه

  ّاعتراف الرازي بأن هذا الوجه فيه نظر ـ 6
هـــذا الوجـــه فيـــه نظـــر « ّشـــحنه باألباطيـــل بـــأن لقـــد ذكـــر الـــرازي يف آخـــر كالمـــه الـــذي 

يعين أن احلق ما ذهب إليه يف احملصول من منع القـول بلـزوم وقـوع أحـد » مذكور يف األصول 
  .املرتادفني مقام اآلخر

  ؟ّ فإذا كان هذا الوجه مردودا ، فأي وجه لذكره مع هذا التطويل:أقول 
ريف اجلرجـــاين وابــــن حجــــر واألغـــرب مــــن ذلـــك استحــــسان االصــــفهاين واإلجيـــي والــــش

املكـي والربزجنـي والـسهارنفوري الوجـه املـردود مـع عـدم تعرضـهم لكونـه مـردودا منظـورا فيـه كمــا 
د الـــرازي يف ذكـــره ، وغـــض ) الـــدهلوي (  مث جـــاء !!اعـــرتف الـــرازي نفـــسه ّفرحـــا مستبـــشرا فقل ّـــ

ه لعلمــه النظــر عــن وجــه النظــر فيــه ، خمالفــا للكــابلي الــذي أعــرض عــن ذكــر الــنقض مــن أصــل
  .بوهنه وبطالنه

  قول المحققين بعدم وجوب قيام أحد المترادفين مقام اآلخر ـ 7
احملـصول ( وكما أن القول بوجوب قيام أحد املرتادفني مقام اآلخر ممنوع عند الرازي يف 

ّ، فإن سائر احملققـني مـن أهـل الـسنة يـذهبون إىل هـذا ) اية العقول ( ومنظور فيه عنده يف ) 
ّســـلم ( فقـــد قـــال القاضـــي حمـــب اهللا البهـــاري يف . ّ، ويـــصرحون بعـــدم وجـــوب ذلـــكاملـــذهب 

ّوال جيب قيام كل مقام اآلخر وإن كانا من لغة ، فإن صحة الضم من العـوارض « ) : العلوم 
  .»ّصلى عليه ، وال يقال دعا عليه : ، يقال 

ى هـــذا القـــول وأقـــاموا األدلـــة علـــ) ّمـــسلم الثبـــوت ( ّوقـــد تبعـــه علـــى ذلـــك شـــراح كتابـــه 
  .فلريجع إليها
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  .)1(ّوقد تقدم نص كالم الشيخ خالد األزهري من حمققي النحاة 
يف مبحــث أفعــال  ـ وهــو مــن حمققــي النحــاة أيــضا ـ وقــال رضــي الــدين األســرتآبادي

ّفــإن . ّوال يتــوهم أن بــني علمــت وعرفــت فرقــا مــن حيــث املعــىن كمــا قــال بعــضهم« : القلــوب 
ّ وعرفت أن زيدا قائم واحد ، إال أن عرف ال ينصب جزئـي االمسيـة معىن علمت أن زيدا قائم

كمـا ينــصبهما علــم ، ال لفــرق معنــوي بينهمــا ، بـل هــو موكــول إىل اختيــار العــرب ، فــإم قــد 
  .»ّخيصون أحد املتساويني يف املعىن حبكم لفظي دون اآلخر 

 مثــل هـــذه ولــيس إحلـــاق« : بعــد أن ذكـــر إحلــاق أفعـــال عديــدة بـــصار  ـ وقــال أيــضا
  .»ّاألفعال بصار قياسا بل مساعا ، أال ترى أن انتقل ال يلحق به مع أنه مبعىن حتول 

  من أمثلة عدم قيام أحد المترادفين مقام اآلخر ـ 8
« ّ، وعرفـت أن » ّصـلى « ال يقـوم مقـام » دعـا « ّلقد مثل البهـاري لعـدم اجلـواز بـأن 

  .»ّحتول «  يقوم مقام ال» انتقل « وأن » علم « ال يقوم مقام » عرف 
ّلكــن أمثلــة امتنــاع قيــام أحــد املرتادفــني مقــام اآلخــر كثــرية جــدا ، إال أن الوقــوف علــى  ّ
طـــرف منهـــا يـــستلزم التتبـــع لكلمـــات علمـــاء الفـــن ومعرفـــة اللغـــات واأللفـــاظ ، والـــرازي وأتباعـــه 

  :بعيدون عن ذلك ، وحنن نشري هنا إىل بعض تلك األمثلة واملوارد 
مع أما متساويان يف الداللة علـى » إىل «  و» حىت « فروق املوجودة بني ال: فمنها 

، ووقوع األول يف موضـع اخلـرب مثـل » حىت « على املضمر خبالف » إىل « الغاية ، كدخول 
  . ..واألمر إليك ، خبالف الثاين: 

  مغين( وهي ثالثة فروق كما يف » حىت العاطفة «  و» الواو « الفروق بني : ومنها 
__________________  
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  .نقال عنه)  األشباه والنظائر (و ) اللبيب 
ذكــر مــا « قــال الــسيوطي . ومهــا مبعــىن واحــد» غــري «  و» ّإال « الفــروق بــني : ومنهــا 

 وغـــري يف ثالثـــة ّافرتقـــت إال: قـــال أبـــو احلـــسن اآلبـــدي يف شـــرح اجلزوليـــة . ّافـــرتق فيـــه إال وغـــري
ّإن غــريا يوصــف ــا حيــث ال يتــصور االســتثناء وإال ليــست كــذلك ، تقــول : أشــياء أحــدها  ّ :

ّإن إال إذا كانـت مـع : الثـاين  .ّولو قلت عندي درهـم إال جيـد مل جيـز. ّعندي درهم غري جيد ّ
.  زيــداّقــام القــوم إال: مــا بعــدها صــفه مل جيــز حــذف املوصــوف وإقامــة الــصفة مقامــه ، فتقــول 

. قـام القــوم غـري زيـد وقـام غـري زيــد: ّقـام إال زيـد مل جيــز ، خبـالف غـري ، إذ تقـول : ولـو قلـت 
ّوســــبب ذلــــك إن إال حــــرف مل يــــتمكن يف الوصــــفية فــــال يكــــون صــــفة إال تابعــــا ، كمــــا أن  ّ ّ »

إنـك إذا عطفـت علـى االسـم الواقـع بعـد : الثالث . ّال يستعمل يف التأكيد إال تابعا» أمجعني 
ّإال كـان إعـراب املعطــوف علـى حــسب املعطـوف عليـه ، وإذا عطفــت علـى االســم الواقـع بعــد 

  .)1(» غري جاز اجلر واحلمل على املعىن 
، وهـي يف سـتة أشـياء كمـا يف » لـدى «  و» لدن «  و» عند « الفروق بني : ومنها 

  .)األشباه والنظائر ( 
وهـــي يف اثـــين عـــشر شـــيء ، »  أن مـــع صـــلتها «و » املـــصدر « الفـــروق بـــني : ومنهــا 

  .)األشباه والنظائر ( كما يظهر بالرجوع إىل 
وكالمها يستعمل للرتديد ، وهي يف أربعـة أشـياء »  أو «و » أم « الفروق بني : ومنها 

  .عن ابن العطار) األشباه والنظائر ( ، كما يف 
( يوطي يف الفــــروق العديــــدة بــــني ألفــــاظ اإلغــــراء وألفــــاظ األمــــر ، ذكرهــــا الــــس: ومنهــــا 

  .نقال عن األندلسي) األشباه والنظائر 
األشـباه والنظـائر ( وهـي كمـا يف »  مهـزة االسـتفهام «و » هـل « الفـروق بـني : ومنها 

  .يف عشرة أشياء ـ عن ابن هشام) 
__________________  
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أـــا يف ) شـــباه والنظـــائر األ( يظهـــر مـــن »  حـــىت «و » أيـــان « الفـــروق بـــني : ومنهـــا 
  .ثالثة أشياء

يف ) مغــين اللبيــب ( وهــي كمــا يفهــم مــن » ّ كــأين «و » كــم « الفــروق بــني : ومنهــا 
  .مخسة أشياء

 «و » املــــوىل « ّهــــذا ، وال يتــــوهم أن املــــوارد املــــذكورة غــــري مــــشرتكة يف املــــادة خبــــالف 
جهــة االشــرتاك يف املــادة ، ألن فإمــا مــن مــادة واحــدة ، ألن كــالم الــرازي لــيس مــن » األوىل 

صـــريح كالمـــه لـــزوم احتـــاد املرتادفـــني يف االســـتعمال بـــسبب احتادمهـــا يف املعـــىن مـــن غـــري دخـــل 
  .لالحتاد يف املادة يف هذا الباب

ّعلـــى أنـــا وجـــدنا مرتادفـــني مـــشرتكني يف املـــادة مـــع تنـــصيص احملققـــني وأئمـــة اللغـــة بعـــدم 
يــا نومــان للكثــري : ويقــال « ) : الــصحاح ( فــي جــواز اســتعمال أحــدمها يف مقــام اآلخــر ، ف

  .)1(» ألنه خيتص بالنداء . رجل نومان: النوم وال تقل 
يأفل خمففا إمنا هو حمذوف من يا فالن : وقوهلم يف النداء « : أيضا ) الصحاح ( ويف 

ورمبـــا قيـــل ذلـــك يف غـــري النـــداء . يـــا فـــال: ال علـــى ســـبيل الرتخـــيم ، ولـــو كـــان ترخيمـــا لقـــالوا 
  .)2(» ّيف جلة أمسك فالنا عن فل : قال أبو النجم . لضرورةل

ّ عـــن هـــذه الـــشبهة يف وجـــوه رد كـــالم صـــاحب ;هـــذا وقـــد أجـــاب الـــشهيد التـــسرتي 
ان جميء مفعل مبعىن أفعل مما نقله الشارح اجلديد للتجريد عـن أيب : ومنها « : املواقف بقوله 

ْ هي موالكم (: ّعبيــدة مــن أئمــة اللغــة ، وأنــه فــسر قولــه تعــاىل  ُ ْ َــ َ ّوقــال النــيب صــلى .  بــأوالكم)ِــ
ومثلـه يف . ّأميا امرأة نكحـت بغـري إذن موالهـا أي األوىل ـا واملالـك لتـدبريها: ّاهللا عليه وسلم 

الـشعر كثـري ، وباجلملــة اسـتعمال املـوىل مبعــىن املتـويل واملالـك لألمــر واألوىل بالتـصرف شــائع يف 
، واملـراد إنـه اسـم هلـذا املعـىن ال صـفة مبنزلـة األوىل ليعـرتض كالم العرب منقـول عـن أئمـة اللغـة 

  بأنه
__________________  

  .نوم: الصحاح ) 1(
  .فلن: املصدر نفسه ) 2(
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  .ليس من صيغة اسم التفضيل ، وانه ال يستعمل استعماله
وأيـضا كـون اللفظـني مبعـىن واحـد ال يقتـضي صـحة اقـرتان كـل منهمـا يف االسـتعمال مبــا 

ّبه اآلخر ، ألن صحة اقـرتان اللفـظ بـاللفظ مـن عـوارض األلفـاظ ال مـن عـوارض املعـاين يقرتن 
ّصـلى عليـه : ّ، وألن الصالة مـثال مبعـىن الـدعاء والـصالة إمنـا تقـرتن بعلـى والـدعاء بـالالم يقـال 

ّوقـد صـرح الـشيخ الرضـي مبرادفـة العلـم واملعرفـة . دعـا عليـه مل يكـن مبعنـاه: ودعا له ، ولو قيل 
 أن العلم يتعدى إىل مفعولني دون املعرفة ، وكذا يقال إنك عـامل وال يقـال إن أنـت عـامل ، مع

ّمع أن املتصل واملنفصل هاهنا مرتادفان كما صرحوا به ، وأمثال ذلك كثري  ّ«.  
ّقــــد صــــرح الــــشيخ الرضــــي مبرادفــــة العلــــم « : مــــا نــــصه ) عمــــاد اإلســــالم ( ويف كتــــاب 

إنـك عـامل وال يقـال إن :  إىل مفعـولني دون املعرفـة ، وكـذا يقـال واملعرفة ، مع أن العلم يتعدى
  .ّأنت عامل ، مع أن املتصل واملنفصل هاهنا مرتادفان كما صرحوا به وأمثال ذلك كثري

ّقد مر يف مبحث الرؤية من كتاب التوحيد ما يندفع به كالم الـرازي هـذا : وبوجه آخر 
وارض األلفـاظ ال مــن عـوارض املعـىن ، فيجــوز أن ّإن اقـرتان اللفـظ بــاللفظ مـن عـ: ، وحاصـله 

الـذي هـو مبعنـاه ، » النظـر « مـا مل يكـن مـن عـوارض » االنتظـار « يكون مـن عـوارض لفـظ 
  .وهكذا بالعكس ، لتحقق التغاير اللفظي بينهما

 وهكــذا علــى قــول .» رأى يب «و » نظــر يب « ومل جيــيء » بــصر يب « جــاء : وأيــضا 
  .»بصر إليه « ومل جييء » إليه نظر « : األشاعرة جاء 
، واحلال أن الرازي » رأيته « كما صح » نظرته « لو مت دليلك لزم أن يصح : وأيضا 

ك عـــامل « كمـــا صـــح » ان أنـــت عـــامل « حكـــم ببطالنـــه يف مبحـــث الرؤيـــة ، وصـــح  ــإن ، » ّـ
ّعنــدي درهــم إال جيــد « وجــاز » غــري زيــد « كمــا صــح » ّجــاءين إال زيــد « وصــح  كمــا » ّ

ّ مــع أن إال مبعــىن غـــري يف األمثلــة ، وصــرح بعــدم صـــحتها .»عنــدي غــري درهـــم جيــد  « صــح ّ
  .صاحب املغين
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ّوباجلملة ، ال يليق مبن يكـون ملقبـا بإمـام األشـاعرة أن يـدعي أمـرا خالفـا للواقـع تروجيـا 
  .»ملذهبه 

  عدم جريان القياس في اللغة ـ 9
ي القيـاس يف اللغـة ، وذلـك غـري خـاف لقد تسامل احملققون من العلماء علـى أنـه ال جيـر

قــال الكيــا اهلراســـي يف « : علــى مــن نظــر يف كتـــبهم ووقــف علــى كلمــام ، وقـــال الــسيوطي 
الـــذي اســـتقر عليـــه آراء احملققـــني مـــن األصـــوليني أن اللغـــة ال تثبـــت قياســـا وال جيـــري : تعليقـــه 

  .)1(» القياس فيها 

  ال يعارض الظن القطع  ـ 10
ّلقياس يف اللغة ، فإن غاية مـا يفيـده القيـاس هـو الظـن ، لكـن مفـاد ولو فرضنا جريان ا

هــو القطــع ، وال يعــارض الظــن » األوىل « مبعــىن » املــوىل « نــصوص األســاطني املثبتــني ــيء 
  .القطع قطعا

  الشهادة على النفي غير مسموعة ـ 11
«  مبعــىن »املــوىل « إن حاصــل هــذا الــنقض املــردود والــشبهة املدحوضــة هــو نفــي جمــيء 

ّ، وهذه شهادة على النفي ، وقد نص الرازي نفسه أيضا يف مثل هذا املقـام علـى أن » األوىل 
قولـه البـاء يف  ـ أي على الـشافعي ـ عابوا عليه« : قال الرازي . الشهادة على النفي غري مقبولة

ْ وامسحوا برؤسكم (: قوله تعاىل  َُ ِ ُ ُ َِ ُ لغـة أـم قـالوا ال فـرق  تفيد التبعيض ، ونقلوا عن أئمـة ال)ْ
قـول مـن قـال أنـه لـيس : واجلـواب . وامـسحوا رؤسـكم :وامسحوا برؤسكم ، وبني قولـه : بني 

  .)2(» .  ..يف اللغة أن الباء للتبعيض شهادة على النفي فال تقبل
__________________  
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  ّغير مسلم » وليان  هما أ«و » هو أولى « عدم جواز  ـ 12
ّ ولكنــا ال نــسلم هــذا .» مهــا أوليــان «و » هــو أوىل « وذكــر الــرازي أنــه ال جيــوز قــول  ّ

  :القول لوجهني 
إن رأي الــرازي هــو أن اقــرتان لفــظ بلفــظ لــيس بالوضــع بــل العقــل ، فــإذا كــان : األول 

الة عقليـة يف ، وال اسـتح»  مهـا أوليـان «و » هـو أوىل « كذلك فـإن العقـل ال يـأىب مـن قـول 
  .هذا اإلطالق إطالقا

ّإن هــذه الــدعوى تردهــا قواعــد العربيــة وتــصرحيات أئمــة اللغــة والتفــسري ، ألن : والثــاين  ّ
واالضـــافة » مـــن « اســـم التفـــضيل قـــد اســـتعمل يف آيـــات عديـــدة يف القـــرآن الكـــرمي جمـــردا مـــن 

ُ والذين آمنوا أشد ح(: وحرف التعريف ، ففي سورة البقرة  َ َ َ ُ َ ِ  ِِبا لله َ ( وأيضا يف سورة البقـرة  :
ُ ذلكم أزكى لكم وأطهر ( َ ْ َ ََ ْ ُْ َُ ْ ٌ قل أي شيء أكبـر شهادة قـل اهللا شـهيد (:  ويف سورة األنعام )ِ َ َ َِ ُ ِ ُ ًُ َ ُ َ ْ َ ٍَ ْ  ْ

ي وبـيــــنكم  ْبـين َُ َ ْ َْ ار نـــار(:  ويف ســـورة التوبـــة )ِـــَ َ وعـــد اهللا اْلمنـــافقين واْلمنافقـــات واْلكف َ َ ُ َ ُ ـــَ ُ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ جهـــنم َ َ َ
بلكم كـانوا أشـد مـنكم  ْخالدين فيها هي حسبـهم ولعنـهم اهللا ولهم عذاب مقيم كالذين من قـ ْ ْ َ َ ْ ُْ ُْ ِ ِـ َ َ ُ ِ ِ ِْ َـٌ ْ ُ ُ ََ ٌ َِ ِ ِ ِ َ َ ُ ُ َُ َُ ُ ََ َ

ًقـوة وأكثـر أمواال وأوالدا  ًْ َ َ ََ َْ َ َ ْ ً  ُ ورضوان من اهللا أكبـر (  وأيضا يف سورة التوبة)ُ َ ْ َ ِ َ ِ ٌ ْ ِ  وأيضا يف سورة )َ
د حــرا (: بــة التو نم أش ل نــار جه  ق َ َ ــ َ َ َ ــ َ ُ ْ ـ ر درجــات (:  ويف ســورة بــين إســرائيل )ُـ رة أكبـ ٍ ولآلخ َ ََ ُ ــَ َ ْ َ ُ ــ ِ َْ

ًوأكبـر تـفضيال  ِ ْ َْ ُ َ ر منـك مـاال وأعز نـفـرا ( ويف سـورة الكهـف )ََ ً أنـا أكثـ ًَ َ َ َـ َ َ ََ َ ْ ِ ُ َـ  (:  ويف سـورة طـه )ْ
ذابا وأبقـــى  د ع تـعلمن أينــا أش َْول َ ََ ُ ًَ ــ َ  َـــ   َ ْ ْ واهللا خيــــر وأبقــى (:  وأيــضا يف ســـورة طــه )َــَ ََْ ٌَ َ  ويف ســـورة )ُ

ْ وما عند اهللا خيـر وأبقى ( :القصص  ََْ ٌَ َ ِ َ ْ ْ واآلخرة خيـر وأبقى (:  ويف سورة األعلى )ِ ََْ ٌَ َ ُ َ ِ ْ(.  
هـو أوىل « فـدعوى عـدم جـواز » مـن « إذن ، جيوز اسـتعمال اسـم التفـضيل مـن دون 

  .باطلة»  مها أوليان «و » 
 ( :قـــال اهللا تعـــاىل » مـــن « ورد اســـتعماله يف القـــرآن بـــال » أوىل «  خـــصوص بـــل إن

ِوأولوا األرحام بـعضهم أولى ببـعض في كتاب اهللا  ِ ِ ِ ٍ ْ َْ َِ ْ َْ ُْ َُ ُ ِ َ ْ ُ(.  
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»  مها أوليان «و » هو أوىل « ّبل إن ظاهر كلمات احملققني من النحاة صحة تركيب 
ّ، فـــإم قـــد صـــرحوا جبـــواز حـــذف  بعـــد اســـم التفـــضيل ، وهلـــم علـــى ذلـــك  » مـــن وجمرورهـــا« ّ
وقد حتذف من مع جمرورها للعلم ما « : قال األزهري : شواهد من الكتاب وأشعار العرب 

ْ واآلخـرة خيــر وأبقـى (: ، حنو  ََْ ٌَ َ ُ َ ِ  (: وقـد جـاء اإلثبـات واحلـذف يف .  أي مـن احليـاة الـدنيا)ْ
ًأنا أكثـر منك ماال وأعز نـفرا  ًَ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ِ ُ َ   :وإىل ذلك أشار الناظم بقوله . ي منك أ)ْ

  أفعـــــــــــــــــــــــل التفـــــــــــــــــــــــضيل صـــــــــــــــــــــــله أبـــــــــــــــــــــــداو

  
  ّتقــــــــــــــــــــديرا أو لفظــــــــــــــــــــا مبــــــــــــــــــــن إن جــــــــــــــــــــردا  

  

وأكثر ما حتذف من مع املفضول إذا كان أفعل خربا يف احلـال أو يف األصـل ، فيـشمل 
  .)1(» .  ..خرب املبتدأ وخرب كان وان وثاين مفعويل ظن وثالث مفاعيل أعلم

ذا علــم املفــضول جــاز حذفــه غالبــا إن كــان أفعــل خــربا كمــا يقــال وإ« : وقــال الرضــي 
وجيـوز أن يقـال .  ..اهللا أكـرب: ومنه قولـه . أنا أسن:  فتجيب بقولك ؟أنت أسن أم أنا: لك 

وجيوز أن يقال .  ..ّإن احملذوف هو املضاف إليه ، أي أكرب كل شيء: يف مثل هذه املواضع 
  .)2(» .  ..ّ من كل شيءإن من مع جمرورة حمذوف ، أي أكرب: 

واألعجب من كل ذلك غفلة الرازي عن صيغة التكبـري الـذي يفتـتح بـه الـصالة يف كـل 
  .صباح ومساء

   .»هو أولى الرجل « وجوه بطالن منع  ـ 13
هو موىل الرجل وموىل زيد وال تقـول هـو أوىل الرجـل وال : وتقول « : وأما قول الرازي 

  :فيبطله وجوه » أوىل زيد 
__________________  
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ّ إذا كـــان مـــالك الرتكيـــب لـــدى الـــرازي هـــو العقـــل ال الوضـــع ، فـــأي اســـتحالة :األول 
  ؟عقلية تلزم من هذا الرتكيب

ة يف علـم جـائزة حبـسب القاعـد»  زيد «و » رجل « إىل » أوىل « ّ إن إضافة :الثاني 
النحــــو ، ألن اســــتعمال اســــم التفــــضيل مــــضافا هــــو أحــــد طــــرق اســــتعماله ، كمــــا صــــرح بــــه 

« وهـو اسـم تفـضيل إىل » أوىل « ّفـأي مـانع مـن إضـافة . النحويون بأمجعهم من غري خـالف
  ؟» الرجل «و » زيد 

 إنـــه باالضـــافة إىل جـــواز هـــذا االســـتعمال حبـــسب القاعـــدة ، فقـــد وقـــع هـــذا :الثالـــث 
  ال وورد يف حديث نبوي مذكور يف الصحيحني ،االستعم

  : ففي باب مرياث الولد من أبيه وأمه من كتاب الفرائض من صحيح البخاري 
ّحــدثنا ابــن طــاوس عــن ] قــال [ ّحــدثنا وهيــب ] قــال [ ّحــدثنا موســى بــن إمساعيــل « 

ّعن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال ] رضي اهللا عنهما [ أبيه عن ابن عباس  قـوا الفـرائض أحل :ّ
  .)1(» بأهلها فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر 

  .)2(قد أخرجه يف باب مرياث اجلد مع األب واألخوة و
  .)3(يف باب ابين عم أحدمها أخ لألم واآلخر زوج و
 وهـو النرسـي ـ ّحدثنا عبد األعلـى بـن محـاد« : أخرجه مسلم يف صحيحه حيث قال و

ّه عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه نا وهيب عن ابن طاوس عن أبي] قال [ ـ 
  .أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر :ّوسلم 

نــا روح بــن القاســم ] قــال [ نــا يزيـد بــن زريــع ] قــال [ ّحـدثنا أميــة بــن بــسطام العيــشي 
ّعــن عبــد اهللا بــن طــاوس عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــ  :ال ّ

  .أحلقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فألوىل رجل ذكر
__________________  
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قـال  ـ واللفـظ البـن رافـع ـ ّحـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم وحممـد بـن رافـع وعبـد بـن محيـد
عبد الرزاق قال أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عـن ابـن عبـاس إسحاق نا وقال اآلخران أنا 

ّقال قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  [ أقـسموا املـال بـني أهـل الفـرائض علـى كتـاب اهللا  :ّ
  .)1(» فما تركت الفرائض فألوىل رجل ذكر ] تعاىل 

التفـــضيل عنـــد إن الســـم : فنقـــول . فـــإن زعـــم الـــرازي أنـــا مننـــع إضـــافته إىل املفـــرد املعرفـــة
إضــافته معنيــني ، وال جيــوز إضــافته إىل املفــرد املعرفــة بنــاء علــى أحــدمها دون اآلخــر ، قــال ابــن 

أن تقـصد بـه الزيـادة علـى مـن  ـ وهـو األكثـر ـ فـإذا أضـيف فلـه معنيـان ، أحـدمها« : احلاجب 
أضـــيف إليـــه ، وشـــرطه أن يكـــون مـــنهم ، حنـــو زيـــد أفـــضل النـــاس ، وال جيـــوز يوســـف أحـــسن 

  .».  ..أن تقصد زيادة مطلقة ويضاف للتوضيح: والثاين . وتهأخ
أي يقــصد تفــضيله . والثــاين أن يقـصد زيــادة مطلقـة: قولــه « : وقـال الرضــي يف شـرحه 

علــــى كــــل مــــن ســــواه مطلقــــا ، ال علــــى املــــضاف إليــــه وحــــده ، وإمنــــا تــــضيفه إىل شــــيء ــــرد 
رع مـصر ، وحـسن القـوم ، مـصا: التخصيص والتوضـيح ، كمـا تـضيف سـائر الـصفات ، حنـو 

ممــا ال تفــصيل فيــه ، فــال يــشرتط كونــه بعــض املــضاف إليــه ، فيجــوز ــذا املعــىن أن تــضيفه إىل 
. أفضل قريش ، مبعىن أفضل النـاس مـن بـني قـريش 6 نبينا: مجاعة هو داخل فيهم حنو قولك 

ّفـإن يوسـف أحـسن أخوتـه ، : وأن تضيفه إىل مجاعة مـن جنـسه لـيس داخـال فـيهم ، كقولـك 
يوسف ال يـدخل يف مجلـة أخـوة يوسـف ، بـدليل أنـك لـو سـئلت عـن عـدد إخوتـه مل جيـز لـك 

وأن تــضيفه إىل . أحـسن األخــوة ، أو أحـسن بــين يعقـوب: ّعـده فــيهم ، بلـى يــدخل لـو قلــت 
ّفالن أعلم بغداد ، أي أعلم ممن سواه وهو خمـتص ببغـداد ، ألـا منـشؤه أو : غري مجاعة حنو 

رت املــضاف أي أعلــم أهــل بغــداد فهــو مــضاف إىل مجاعــة جيــوز أن يــدخل ّمــسكنه ، وإن قــد
  .)2(» فيهم 

__________________  
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ال الزيـادة علـى  ـ التفـضيل والزيـادة املطلقـة» أوىل «  وعلـى هـذا فمـىت أريـد مـن :أقـول 
، ألجـل جمــرد التخــصيص »  زيــد «و » الرجـل « ازت إضــافته إىل جــ ـ مـن أضــيف إليـه فقــط

  .والتوضيح

  .»هما مولى رجلين « جواب منع  ـ 14
مهـــا مـــوىل « : مهـــا أوىل رجلـــني ، وهـــم أوىل رجـــال ، وال تقـــول « : وأمـــا قـــول الـــرازي 

فهـــو تـــوهم تدفعـــه كلمـــات احملققـــني املاضـــية ، الدالـــة علـــى أن » رجلـــني وال هـــم مـــوىل رجـــال 
  .ادف ال يقتضي املساواة يف مجيع األحكامالرت

ّعلى أنه ال تلزم أية استحالة عقلية من هذا االستعمال ، بناء على ما ذكـره الـرازي مـن 
  .كون مدار االستعمال واإلطالق هو العقل ال الوضع

  ّغير مسلم »  هو أوالك «و » هو أواله « منع  ـ 15
ّفغـري مـسلم » هـو أواله وأوالك :  وال يقـال هو مواله وموالك ،: ويقال « : ّوأما قوله 

، فإنــه إذا كــان الغــرض هــو التفــضيل املطلــق جــاز إضــافة اســم التفــضيل إىل املفــرد املعرفــة ــرد 
وقــــال ابــــن حجــــر . التخــــصيص والتوضــــيح ، وعليــــه فــــال مــــانع مــــن إضــــافته إىل الــــضمري أيــــضا

كيف : فإن قيل « : سهيلي نقال عن ال» فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر « العسقالين بشرح 
إذا كــان معنــاه األقــرب يف النــسب  : فــاجلواب ؟للواحــد ولــيس جبــزء منــه» أي أوىل « يــضاف 

ّكقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم جــازت إضــافته وإن مل يكــن جــزءا منــه ، ّبــر أمــك مث « يف الــرب  ّ ّ
  .)1(» أباك مث أدناك 

  .إىل الضمري  ـوهو اسم تفضيل ـ »أدىن « وقد أضيف يف هذا احلديث 
ّعلـى أن املــالك لــدى الـرازي هــو جتــويز العقـل كمــا تقــدم مـرارا ، وال اســتحالة يف إضــافة  ّ

  .اسم التفضيل إىل الضمري عقال
__________________  
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  .»وهذا الوجه فيه نظر مذكور يف األصول « : ّمث إن الرازي قال يف خامتة كالمه 
ــه   إذا كــان عنــدك يف هــذا ! اــادل الغفــول ، اآليت بكــل كــالم مــدخول أيهــا:فنقــول ل

ّ الــذي يــرده !الوجــه نظــر مــذكور يف األصــول ، فلــم أتعبــت الــنفس بتزويــر هــذا اهلــذر والفــضول
ـــاه العقـــول ـــا ظهـــر بطـــالن قـــول !؟ وتبطلـــه إفـــادات احملققـــني الفحـــول!املنقـــول وتأب (  ومبـــا ذكرن

  .»وهو منكر باإلمجاع « ) : الدهلوي 
للتبعـــيض كمـــا هـــو مـــذهب » البـــاء « ّعلـــى أن الـــرازي قـــد قـــال يف وجـــوه إثبـــات جمـــيء 

النقــل املــستفيض حاصــل بــأن حــروف اجلــر يقــام بعــضها مقــام بعــض ، : الثــاين « : الــشافعي 
وعلـــى هـــذا التقـــدير حيـــصل . جـــائزا» مـــن « مقـــام » البـــاء « فوجـــب أن يكـــون إقامـــة حـــرف 

  .»املقصود 
 وبنــاء علــى مــا ذكــره مــن أن حــروف .»فــالن مــوىل لــك « ز ال ريــب يف جــوا: فنقــول 

» جــائزا « مقــام الــالم » مــن « اجلــر يقــام بعــضها مقــام بعــض ، جيــب أن يكــون إقامــة حــرف 
وعلــــى هــــذا التقــــدير حيــــصل ) فــــالن أوىل منــــك ( بــــدل » فــــالن مــــوىل منــــك « وأن يــــستعمل 

  .املقصود
* * *  
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 167 .............................................................................. شبهة بطالن وجوه
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 169 ................................................................................. أخرى وشبهات

  :قوله 
  .».  ..ّفإن تفسري أيب عبيدة بيان حلاصل معىن اآلية: وأيضا « 

  :  هذا باطل لوجوه :أقول 

  لم يقل هذا أحد من أهل العربية ـ 1
قـد نــسب هـذا القـول إىل مجهــور أهـل العربيـة ، مــع أن أحـدا مــنهم مل ) الـدهلوي ( إن 

ه الـشبهة هـو الـرازي كمـا سـيأيت ، وقـد ذكـر مـن تـرجم للـرازي أنـه ّيقله ، بل إن األصل يف هـذ
وكانــت لــه اليــد الطــوىل يف العلــوم « : مل يكــن لــه اطــالع يف علــوم العربيــة ، قــال ابــن الــشحنة 

  .)1(» خال العربية 

   ؟ّلو كان كذلك فلما ذا خطئوا أبا زيد كما زعم ـ 2
ّلما ذا خطأ مجهور أهل العربية أبـا إنه لو أمكن محل تفسري أيب عبيدة على ما ذكر ، ف

   وملا ذا؟ ـ)الدهلوي ( حسب زعم  ـ زيد يف تفسريه الذي تبع فيه أبا عبيدة
__________________  

  .606 حوادث سنة ـ روضة املناظر) 1(
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  ؟مل حيملوا تفسريه على هذا املعىن كذلك

  لم ينفرد أبو عبيدة بهذا التفسير ـ 3
ّ الــشبهة هــو الـرازي ، لكــن الــرازي اعــرتف بــأن مجاعــة مــن إنـه وإن كــان األصــل يف هــذه

ّأئمـــة اللغـــة والتفـــسري يفـــسرون اآليـــة كـــذلك ، ولـــيس أبـــو عبيـــدة منفـــردا بـــه ، قـــال الـــرازي بعـــد 
فـال حجـة » األوىل « مبعـىن » املـوىل « وأما الذي نقلوا عن أئمة اللغـة أن « : عبارته السابقة 

  . ـنيّهلم ، وإمنا يبني ذلك بتقدمي مقدمت
أن أبـا : إن أمثال هذا النقل ال يـصلح أن حيـتج بـه يف إثبـات اللغـة ، فنقـول : إحدامها 

ْ مــأواكم النــار هــي مــوالكم (: عبيــدة وإن قــال يف قولــه تعــاىل  ُُ ُْ َ ََ ِ ُ وذكــر هــذا .  هــي أوىل بكــم)ْ
األخفــش والزجــاج وعلــي بــن عيــسى ، واستــشهدوا ببيــت لبيــد ، ولكــن ذلــك تــساهل : أيــضا 

ؤالء األئمـــــة ال حتقيـــــق ، ألن األكـــــابر مـــــن النقلـــــة مثـــــل اخلليـــــل وأضـــــرابه مل يـــــذكروه ، مـــــن هـــــ
ّواألكثرون مل يذكروه إال يف تفسري هذه اآلية أو آيـة أخـرى مرسـال غـري مـسند ، ومل يـذكروه يف 
الكتب األصلية من اللغة ، ولـيس كـل مـا يـذكر يف التفاسـري كـان ذلـك لغـة أصـلية ، أال تـراهم 

ِ والـسماوات مطويـات بيمينـه (: مني بالقوة يف قولـه تعـاىل يفسرون الي ِ ِ َ َِ ٌ ِ ْ ُ  والقلـب بالعقـل يف . )َ
ٌ لمن كان له قـلب (قوله  ْ َ ُ َ َ ْ َ   .)1(» هنا س لغة أصلية ، فكذلك همع أن ذلك لي. )ِ

حياول إسدال الستار على هـذه احلقيقـة الراهنـة ، فيـدعي أن مجهـور ) الدهلوي ( لكن 
ملون تفـسري أيب عبيـدة علـى انـه بيـان للمعـىن ال تفـسري ، وكـأن أبـا عبيـدة منفـرد أهل العربية حي

يعــرتف بــأن مجاعــة آخــرين  ـ وهــو الــرازي ـ ــذا التفــسري ، وقــد رأينــا أن خمــرتع هــذه الــشبهة
  .يفسرون اآلية كذلك

. فـساقط جـدا» ولكن ذلك تـساهل مـن هـؤالء األئمـة ال حتقيـق « : وأما قول الرازي 
  ّق لنا إىل معرفة مفاهيم األلفاظ إال بتنصيصات أئمة اللغة ، فإنإذ ال طري

__________________  
  .خمطوط ـ اية العقول) 1(
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ّمحلت كلمام على التساهل سقطت عن احلجية ، وبطلـت االسـتدالالت واحلجـج ، بـل إن 
ين كــــالم الــــرازي هــــذا خــــري وســــيلة وذريعــــة للملحــــدين وجحــــدة الــــدين يف إنكــــار حقــــائق الــــد

اإلسالمي ، إذ مىت أريد إلزامهم بأمر من أمـور الـدين اسـتنادا إىل تـصرحيات اللغـويني كـان هلـم 
، بـــل يكـــون اعرتاضـــهم أقـــوى ، » ذلـــك تـــساهل مـــن هـــؤالء األئمـــة ال حتقيـــق « : أن يقولـــوا 

واعتـــذارهم عـــن القبـــول والتـــسليم أبلـــغ ، ألـــم خيـــالفون أئمـــة اللغـــة يف الـــدين أيـــضا ، خبـــالف 
وبذلك ينهدم أساس دين اإلسالم ، وال حول وال .  ..ّ فإنه وإياهم من أهل ملة واحدةالرازي

  .ّقوة إال باهللا العلي العظيم
 أن )1(هذا ، وال عجب مـن تأييـد الـرازي للملحـدين ، فقـد عرفـت مـن تـصريح الـذهيب 

ه  عــــن الــــرازي أن عنــــد)2() لــــسان امليــــزان ( للــــرازي تــــشكيكات علــــى دعــــائم اإلســــالم ، ويف 
شــبهات عديــدة يف ديــن اإلســالم ، وأنــه كــان يبــذل غايــة جهــده يف تقريــر مــذاهب املخــالفني 

  .واملبتدعني ، مث يتهاون ويتساهل يف دفعها واجلواب عنها

  األصل في هذه الدعوى أيضا هو الرازي  ـ 4
ّمث إن األصــل يف هــذه الــشبهة أيــضا هــو الــرازي كمــا عرفــت مــن كالمــه الــسابق ، وقــال 

ُ مأواكم النار (: وله تعاىل بتفسري ق ُ ُ ْ   : ما نصه )َ
. مـوالكم أي مـصريكم: قال ابـن عبـاس : أحدها  ـ هاهنا أقوال» املوىل « ويف لفظ « 
إن النـــار هـــي موضـــعكم الـــذي : فـــاملعىن . وهـــو القـــرب» الـــويل « إن املـــوىل موضـــع : وحتقيقـــه 

  .تقربون منه وتصلون إليه
: واعلـم .  بكم ، وهو قـول الزجـاج والفـراء وأيب عبيـدةيعين أوىل: قال الكليب : والثاين 

  »موىل « ّأن هذا الذي قالوه معىن وليس بتفسري للفظ ، ألنه لو كان 
__________________  
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آلخــر ، فكــان ّمبعــىن واحــد يف اللغــة لــصح اســتعمال كــل واحــد منهمــا يف مكــان ا»  أوىل «و 
» هـــذا أوىل مـــن فـــالن « : كمـــا يقـــال » هـــذا مـــوىل مـــن فـــالن « : جيـــب أن يـــصح أن يقـــال 

 وملــا بطـــل ذلـــك .»هـــذا مــوىل فـــالن « : كمــا يقـــال » هــذا أوىل فـــالن « : ويــصح أن يقـــال 
  .علمنا أن الذي قالوه معىن وليس بتفسري

ّوإمنا نبهنا على هذه الدقيقة ألن الشريف املرتضى ملا متـس ّـ  7 [بقولـه  ك يف إمامـة علـيّ
واحــتج يف » أوىل « أنــه » مــوىل « أحــد معــاين : قــال  »مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله «  ] :

وإذا ثبـت أن اللفـظ حمتمـل  .ذلك بأقوال أئمة اللغـة يف تفـسري هـذه اآليـة بـأن مـوىل معنـاه أوىل
ّله وجب محله عليه ، ألن ما عداه إما بني الثبوت ككونه ابن العـم وا ّلناصـر ، أو بـني االنتفـاء ّ

  .كاملعتق واملعتق ، فيكون على التقدير األول عبثا ، وعلى التقدير الثاين كذبا
ّوأمــا حنــن فقــد بينــا بالــدليل أن قــول هــؤالء يف هــذا املوضــوع معــىن ال تفــسري ، وحينئــذ  ّ

  .)1(» يسقط االستدالل 

  خدشة النيسابوري لكالم الرازي  ـ 5
حــوث كــاف إلســقاط وإبطــال هــذا الكــالم ، علــى أنــه قــد بلــغ ولكــن مــا أســلفنا مــن الب

ـــه ، بـــالرغم مـــن متابعتـــه  ّمـــن الـــسقوط واهلـــوان حـــدا مل يـــتمكن النيـــسابوري مـــن الـــسكوت علي
املـراد أـا تتـوىل : هـي مـوالكم قيـل « : للرازي يف كثري من املواضع ، قال النيسابوري ما نـصه 

: وقيـــل أراد هـــي أوىل بكـــم ، قـــال جـــار اهللا . نـــارأمـــوركم كمـــا تـــوليتم يف الـــدنيا أعمـــال أهـــل ال
هــو : أي مكــانكم الــذي يقــال فيــه هــو أوىل بكــم ، كمــا قيــل . حقيقتـه هــي حمــراكم ومقمــنكم

  .مئنة الكرم ، أي مكان لقول القائل إنه لكرمي
هـذا معـىن ولـيس بتفـسري اللفـظ مـن حيـث اللغـة ، وغرضـه أن : قال يف التفسري الكبـري 

الشريف املرتضى مل
ّ

ّبقوله صلى اهللا عليه وسلم  ّا متسك يف إمامة علي ّ :  
__________________  

  .228 ـ 227 / 29 تفسري الرازي) 1(
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معنـاه » املـوىل « إن : ، احـتج بقـول األئمـة يف تفـسري اآليـة من كنت مـواله فهـذا علـي مـواله 
ّبـني الثبـوت ككونـه وإذا ثبت أن اللفظ حمتمل له وجب محله عليه ، ألن ما عـداه » األوىل « 

ّابن العم والناصر ، أو بني االنتفـاء كـاملعتق واملعتـق ، فيكـون علـى التقـدير األول عبثـا ، وعلـى 
وإذا كـــــان قـــــول هـــــؤالء معـــــىن ال تفـــــسريا حبـــــسب اللغـــــة ســـــقط : قـــــال . التقـــــدير الثـــــاين كـــــذبا

  .االستدالل
  .)1(» يف هذا االسقاط حبث ال خيفى : قلت 

* * *  
__________________  
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  شبهات أخرى 
هذا ، وقد بقيت شبهات أخرى يف هـذا املقـام ، نـذكرها مـع وجـوه دفعهـا إمتامـا للمـرام 

:  

  عدم ذكر بعض اللغويين هذا المعنى  ـ 1
ّإنــه وإن ذكـــر مجاعــة مـــن أئمــة اللغــة هـــذا املعــىن ، إال أن بعـــضهم مل : فالــشبهة األوىل  ّ

ألن األكــابر مــن النقلــة مثــل اخلليــل « : ذه الــشبهة الفخــر الــرازي حيــث قــال ذكــر هــ. يــذكروه
  .»وأضرابه مل يذكروه 

  وجوه دفعها
  :وهذه الشبهة مندفعة بوجوه 

 ؟ ال اعتبار بالنفي الصريح يف مقابلة اإلثبات ، فكيـف بعـدم الـذكر والـسكوت:األول 
  ؟إن صحت النسبة إىل اخلليل

  موصوف باالضطراب والتصريف»  للخليل العني« ّ إن كتاب :والثاني 
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واهلـاء » « أمهـيت « الفاسد ، قال أمحد بـن احلـسني اجلـاربردي بعـد ذكـر بيـت جـاء فيـه لفظـة 
مث قـال بعـد بيـت جـاء فيـه » ّزائدة ، ألن أمـا فعـل بـدليل األمومـة يف مـصدره وأمـات يف مجعـه 

إن اهلـــاء : ائـــدة ، وســـنده وأجيـــب عـــن ذلــك مبنـــع أن أمـــا فعـــل واهلــاء ز« : » أمـــات « لفظــة 
: مبعـىن » تأمهـت « جيوز أن يكون أصال ، ملا نقل خليل بن أمحد يف كتاب العـني مـن قـوهلم 

  .»هذا يدل على أصالة اهلاء . اختذت أما
. أم بنيـة األمومــة: احلكـم بزيــادة اهلـاء أصـح لقـوهلم : قـال يف شـرح اهلـادي « : مث قـال 

يف كتــاب العــني مــن االضــطراب والتــصريف « : قــال » شــاذ مــسرتذل » تأمهــت « : وقــوهلم 
  .)1(» الفاسد ما ال يدفع 

رود بالنسبة إىل ما ورد فيه ، فكيف يكـون عـدم و) كتاب العني ( فإذا كان هذا حال 
  !؟معىن فيه سندا إلنكاره

كتــاب «  إنــه باالضــافة إىل مــا تقــدم فقــد قــدح طائفــة مــن كبــار احملققــني يف :الثالــث 
  .)2()  كشف الظنون (و ) املزهر (  خيفى على من راجع كما ال» العني 

العـني (  لقد صرح الرازي نفسه بإطباق اجلمهور من أهل اللغـة علـى القـدح يف :الرابع 
ّــألف . ّأول مـن صــنف يف مجـع اللغــة اخلليـل ابــن أمحـد« ) : املزهــر ( فقـد قــال الـسيوطي يف ) 

أصـــل الكتـــب : لـــدين الـــرازي يف احملـــصول قـــال االمـــام فخـــر ا. يف ذلـــك كتـــاب العـــني املـــشهور
  .»املصنفة يف اللغة كتاب العني ، وقد أطبق اجلمهور من أهل اللغة على القدح فيه 

( يف مجلــة معــاين ) األوىل ( فالعجـب مــن الـرازي يقــول هــذا مث حيـتج بعــدم ذكــر اخلليـل 
العـني ( سيوطي عـن وإذا كان ذلك رأي اجلمهور من أهـل اللغـة فـال ينفـع دفـاع الـ.  ..)املوىل 

(.  
   دعواه عدم ذكر أضراب اخلليل هذا املعىن للفظ املذكور كذب:الخامس 

__________________  
  .150 ـ 149 شرح اجلار بردي على الشافية البن احلاجب) 1(
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ى اخلليـل كمـا ّبـل ذكـر املرتمجـون لـه تقدمـه علـ ـ من أضـرابه ومعاصـريه) أبا زيد ( واضح ، فإن 
) أبــو عبيــدة ( ، وفــسر ) الــدهلوي ( قــد ذكــر ذلــك ، كمــا اعــرتف بــه اخلــصوم حــىت  ـ تقــدم
)  أبـو عبيـدة (و كمـا اعـرتف بـه اجلماعـة حـىت الـرازي نفـسه ، » األوىل «  بـ »املوىل « لفظة 

مــن ) الفــراء ( مــن أضــراب اخلليــل ومعاصــريه ، بــل أفــضل منــه كمــا علــم مــن ترامجــه ، وكــذلك 
  .»األوىل «  بـ »املوىل « ّاصريه وقد فسر مع

  .فثبت كذب الرازي يف هذه الدعوى
، وقــد تــويف » األوىل «  بـــ »املــوىل «  لقــد فــسر حممــد بــن الــسائب الكلــيب :الــسادس 

ــــل املتــــوىف ســــنة ) 146(ســــنة الكلــــيب  وقيــــل ) 170(وقيــــل ) 175(فهــــو متقــــدم علــــى اخللي
  .)1( ذكر السيوطي كما) 160(

غـري مـن  ـ قد علمت مما تقدم أن مجاعة كبرية مـن مـشاهري األئمـة األسـاطني ل:السابع 
، واستـشهدوا لــذلك بــشعر لبيــد ، فعــدم » األوىل « مبعــىن » املــوىل « قــد أثبتـوا جمــيء  ـ ذكرنـا

  .ال يليق لالحتجاج بعد إثبات هؤالء األثبات للمعىن املذكور ـ إن ثبت ـ ذكر اخلليل ذلك
قا أن البخــاري ذكــر للمــوىل مخــسة معــان ، فقــال ابــن حجــر  لقــد علمــت ســاب:الثــامن 

فمــن هنــا يظهــر أن عــدم ذكــر البخــاري . وغــريه بــأن أهــل اللغــة يــذكرون لــه معــان أخــرى غريهــا
 ـ »املـوىل « ضـمن معـاين » األوىل « لتلك املعاين ال ينفي ثبوا ، فكـذلك عـدم ذكـر اخلليـل 

  .ألن غريه من األئمة قد ذكروهغري قادح يف ثبوته ،  ـ على تقدير تسليم ذلك
  .»ّواألكثرون مل يذكروه إال يف تفسري هذه اآلية أو آية أخرى  « :ثم قال الرازي 

  .وهذا الكالم فيه كفاية ألهل الدراية
  .»مرسال غري مسند « : قال 

__________________  
  .560 / 1 بغية الوعاة) 1(
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  .تفسريويدفعه ما تقدم يف دفع دعواه أن ذلك معىن ال 
  .»ومل يذكروه يف الكتب األصلية  « :قال 

» األوىل بالــشيء « تــصريح ابــن األنبــاري وحممــد بــن أيب بكــر الــرازي بكــون : ويدفعــه 
وهــو مــن ) الــصحاح للجــوهري (  بــل ورود تفــسريه ــذا املعــىن يف .»املــوىل « مــن مجلــة معــاين 

  .الكتب األصلية يف اللغة بال ريب
» املـوىل « فيفيـد جـواز اسـتعمال » .  ..اهم يفسرون اليمني بالقوةال ترأ « :ّوأما قوله 

  .»العقل « مبعىن »  القلب «و » القوة « مبعىن » اليمني « مثل استعمال » األوىل « مبعىن 
يـدل علـى معـىن ) ول ي ( إن أصـل تركيـب  ـ :وثانيهـا « :  مـا نـصه :ثـم قـال الـرازي 
أدنيته ، وتباعـدنا بعـد : ليا ، أي دنوت منه ، وأوليته إياه وليته وأليه وا: القرب والدنو ، يقال 

  :ومنه قول علقمة . ويل
  .وعدت عواد دون وليك تشعب

الويل وهو املطر الذي يلـي الـومسي ، والوليـة : وكل مما يليك ، وجلست مما يليه ، ومنه 
ّن تــوىل األمــر فقـــد الربذعــة ألــا تلــي ظهــر الدابــة ، وويل اليتـــيم والقتيــل وويل البلــد ، ألن مــ: 

ِ فـول وجهك شطر اْلمسجد اْلحـرام (: ومنه قوله تعـاىل . قرب منه َ ِ ِ ْ َ ََْ َ َ َ ْ  َ واله ركبتـه :  مـن قـوهلم )َ
ّوأمـــا وىل عــين إذا أدبـــر فهـــو مـــن بـــاب مــا يثقـــل احلـــشو فيـــه للـــسلب ، . ، أي جعلهــا ممـــا يليـــه

 أو الـويل كـاألدىن واألقـرب فـالن أوىل مـن فـالن أي أحـق ، أفعـل التفـضيل مـن الـوايل: وقوهلم 
مـن الـداين والقريـب ، وفيـه معــىن القـرب أيـضا ، ألن مـن كـان أحــق بالـشيء كـان أقـرب إليــه ، 

  .»واملوىل اسم ملوضع الويل ، كاملرمى واملبىن ملوضع الرمي والبناء 
مبعـىن » املـوىل «  هذه املقدمة ال عالقة هلا مبطلوب الرازي الذي هو نفي جمـيء :أقول 

داال علـى معـىن » ويل « أصال ، ألن حاصـل هـذا الكـالم هـو كـون أصـال تركيـب » وىل األ« 
امسـا ملوضـع الـويل ، وهـذان األمـران ال داللـة فيهمـا علـى نفـي جمـيء » املوىل « القرب ، وكون 

  ّأبدا ، وإال لزم أن ال يكون» األوىل « مبعىن » املوىل « 
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  .أيضا» املوىل  « وغريمها من معاين»  املعتق «و » املعتق « 

  تفسير أبي عبيدة يقتضي أن يكون للكفار في الجنة حق  ـ 2
  :وإذا ثبت هاتان املقدمتان فلنشرع يف التفصيل قوله « : مث قال الرازي 

ْ مــأواكم النــار هــي مــوالكم (: إن أبــا عبيــدة قــال يف قولــه تعــاىل  ُُ ُْ َ ََ ِ ُ هــي أوىل :  معنــاه )ْ
إن ذلــك يقتــضي أن يكــون للكفــار يف : قــة بــوجهني أحــدمها ّإن ذلــك لــيس حقي: قلنــا . بكــم

  .»ّاجلنة حق ، إال أن النار أحق ، ألن ذلك من لوازم أفعل التفضيل وإنه باطل 

  وجوه دفعها
  :وهذه الشبهة حول تفسري أيب عبيدة يدفعها وجوه 

يا ، ّنــار جهــنم أوىل بــإحراق الكفــار مــن نــار الــدن:  إنــه حيتمــل أن يكــون املعــىن :األول 
  .ال أن املراد أولوية النار م من اجلنة

 إنــه ملــا كــان زعــم الكفــار اســتحقاقهم دخــول اجلنــة ، فإنــه ــذا الــسبب يثبــت :الثــاني 
ّ

وال خيلـو اـرور مبـن « : قال جنـم األئمـة الرضـي األسـرتآبادي . أولوية النار م من اجلنة أيضا
 زيـد أحـسن مـن عمـرو ، أو تقـديرا: حتقيقـا حنـو ّالتفضيلية من مشاركة املفضل يف املعـىن ، إمـا 

 .»ّلــئن أصــوم يومــا مــن شــعبان أحــب إيل مــن أن أفطــر يومــا مــن رمــضان «  : 7 كقــول علــي
 7 ّألن إفطــار يــوم الــشك الــذي ميكــن أن يكــون مــن رمــضان حمبــوب عنــد املخــالف ، فقــدره

ّحمبوبــا إىل نفــسه أيــضا ، مث فــضل صــوم شــعبان عليــه ، فكأنــه قــ أنــه حمبــوب عنــدي هــب : ال ّ
أي » اللهــم أبــدلين ــم خــريا مــنهم «  : 7 قــالو. ّلــيس صــوم مــن شــعبان أحــب منــهأيــضا ، أ

أي يف » وأبـــدهلم يب شـــرا مـــين «  ّيف اعتقـــادهم ال يف نفـــس األمـــر ، فإنـــه لـــيس فـــيهم خـــري ،
َ أصحاب اْلجنـة يـوم(ومثـل قولـه تعـاىل . شـر 7 ّاعتقادهم أيضا ، وإال فلم يكـن فيـه ْ َ ِ َ ُ ْـ ر َ ٌئـذ خيـ ْـ َ ٍ ِ

مستـقرا  َ َ ْ   ويقال يف.  كأم ملا اختاروا موجب النار)ُ
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ـأنــت أعلــم مــن احلمــار ، فكأنك قلــت : ّالــتهكم  إن أمكــن أن يكــون للحمــار علــم فأنــت : ّـ
مثلــه مــع زيــادة ، ولــيس املقــصود بيــان الزيــادة ، بــل الغــرض التــشريك بينهمــا يف شــيء معلــوم 

  .)1(» انتفاؤه من احلمار 
ّ إن املــستفاد مــن األحاديــث العديــدة هــو أن لكــل واحــد مــن املكلفــني مكانــا  :الثالــث

َ أولئك هم اْلوارثون الذين (: وقال الرازي نفسه بتفسري قوله تعـاىل . ّيف اجلنة ومكانا يف النار ِ  َ ُِ ُ ُ َ ِ ُ
َيرثون اْلفردوس هم فيهـا خالـدون  َُ ِ ِ ِْـ ُـْ َ ْ َ ي مـا جيدونـه ّـمل مس: الـسؤال األول  ـ وهاهنـا سـؤاالت « )َُِ

َ إن اهللا (: ّمـــن الثـــواب واجلنـــة بـــاملرياث ، مـــع أنـــه ســـبحانه حكـــم بـــأن اجلنـــة حقهـــم يف قولـــه   ِ
َاشترى من اْلمؤمنين أنـفسهم وأموالهم بأن لهم اْلجنة  َْ ُ َُ ُ َُ َ َِ ْ َ ْ ُْ َ َُ َ َِ ِ ِْ َ   : اجلواب من وجوه ؟)ْ

ّما روي عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم: األول  ّـأنه : وهـو  :ني ما يقال فيه وهو أب ـ ّ
ّال مكلــف إال أعــد اهللا لــه يف النــار مــا يــستحقه إن عــصى ، ويف اجلنــة مــا يــستحقه إن أطــاع ،  ّ ّ

منــازل مــن مل ] منــزل [ وجعــل لــذلك عالمــة ، فــإذا آمــن مــنهم الــبعض ومل يــؤمن الــبعض صــار 
 حرمـــان الثـــواب مـــن] معـــه [ ّيـــؤمن كـــاملنقول ، وصـــار مـــصريهم إىل النـــار الـــذي ال بـــد معهـــا 

  .)2(» كموم ، فسمي ذلك مرياثا هلذا الوجه 

  لو كان األمر كما ذكر أبو عبيدة لقيل هي موالتكم  ـ 3
هاهنـا مبعـىن » املـوىل « لـو كـان األمـر كمـا اعتقـدوا يف أن : ثانيهمـا « : مث قال الرازي 

  .».  ..لقيل هي موالتكم» األوىل « 

  وجوه دفعها
  :فسري أيب عبيدة ، وهي مندفعة بوجوه وهذه شبهة أخرى حول ت

__________________  
  .مبحث أفعل التفضيل ـ شرح الكافية) 1(
  .82 / 23 تفسري الرازي) 2(
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 لقـد نـسي الـرازي أو تناسـى إصـراره علــى لـزوم التـساوي بـني املرتادفـني يف مجيــع :األول 
» املــوىل «  ألنــه إذا كــان االســتعماالت ، فإنــه بنــاء علــى ذلــك ال يبقــى مــورد هلــذه الــشبهة ،

خــربا ملبتــدأ » األوىل « جــاز اســتعمال كــل منهمــا مكــان اآلخــر ، فــإذا وقــع » األوىل « مبعــىن 
الــذي مبعنــاه يــستوي فيــه املــذكر » املــوىل « كــان املــذكر واملؤنــث فيــه علــى حــد ســواء فكــذلك 

  .ّحل عليهواملؤنث يف صورة وقوعه خربا ، فالشبهة مندفعة بناء على ما ذهب إليه وأ
 دعوى اختصاص استواء التذكري والتأنيـث باسـم التفـضيل كـذب صـريح وغلـط :الثاني 

  :حمض ، لثبوت االستواء املذكور يف مواضع أخر ، قال ابن هشام 
أن تكون لفصل صفة املؤنث من صـفة املـذكر كقائمـة وقـائم ، » التاء « الغالب يف « 

ـــاء يف مخـــسة أوزان ، أحـــدها فعـــول ، كرجـــل صـــبور مبعـــىن صـــابر وامـــرأة  : وال تـــدخل هـــذه الت
 وما كانت أمك بغيا (: صبور مبعىن صابرة ، ومنه  َِ ِ ُ ْ َ فعيل مبعىن مفعول ، حنو رجل :  والثاين )َ

مفعــال كمنحـــار ، يقـــال رجــل منحـــار وامــرأة منحـــار ، وشـــذ : والثالـــث . جــريح وامـــرأة جــريح
: واخلـــامس . كينة ، ومســـع امـــرأة مـــسكنيمفعيـــل كمعطـــري ، وشـــذ امـــرأة مـــس: والرابـــع . ميقانـــة

  .)1(» مفعل كمغشم ومدعى 
ّ إن تـــذكري املؤنـــث حبمـــل أحـــدمها علـــى اآلخـــر شـــائع يف االســـتعمال كتأنيـــث :الثالـــث 

اعلـم أن هـذا الـشرح غـور : قال يف اخلصائص . احلمل على املعىن« : املذكر ، قال السيوطي 
ه القــرآن وفــصيح الكــالم منثــورا ومنظومــا ، وقــد ورد بــ. مــن العربيــة بعيــد ومــذهب نــازح فــسيح

كتأنيــث املــذكر وتــذكري املؤنــث ، وتــصور معــىن الواحــد يف اجلماعــة واجلماعــة يف الواحــد ، ويف 
محــل الثــاين علــى لفــظ قــد يكــون عليــه األول ، أصــال كــان ذلــك اللفــظ أو فرعــا وغــري ذلــك ، 

َ فـلمـــا رأى الــــشمس( :فمـــن تـــذكري املؤنـــث قولــــه تعـــاىل  ْ  ََ  َ ي َ ــ بازغـــة قـــال هــــذا رب َـ َ ً َ  أي هــــذا )ِ
ن ربـــه (الـــشخص  ة م ِ فمـــن جـــاءه موعظ َ َْ ْ َ ِـــْ ٌِ َـــ ُ َ ِ إن رحمـــت اهللا ( . ألن املوعظـــة والـــوعظ واحـــد)َ َ َ َْ  ِ

َقريب من اْلمحسنين  َِ ِ ْ ُ ِ ٌ ِ    أراد)َ
__________________  

  .287 ـ 286 / 2 التوضيح يف شرح األلفية بشرح األزهري) 1(
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  .)1(» .  ..طربالرمحة هنا امل
ّ إن تأنيث النار ليس تأنيثا حقيقيا ، وتأنيث املؤنث غري احلقيقي لـيس بـالزم ، :الرابع 

ون اْلكلم عن مواضعه (: ّكما نص عليه الرازي نفسه ، إذ قال بتفسري قولـه تعـاىل  ِ يحرف ِ ِـ َ ْ َـُ َ ِـ َ َ ُـ  َ( 
ّحيرفون الكلم عـن : ن يقال اجلمع مؤنث ، فكان ينبغي أ: لقائل أن يقول : املسألة الثانية « 

هــذا مجــع حروفــه أقــل مــن حــروف واحــده ، وكــل مجــع : قــال الواحــدي : واجلــواب . مواضــعها
كــون اجلمــع مؤنثــا لــيس أمــرا حقيقيــا ، بــل : وميكــن أن يقــال  .يكـون كــذلك فإنــه جيــوز تــذكريه

  .)2(» هو أمر لفظي ، فكان التذكري والتأنيث فيه جائزا 
َ إن ر( وقال بتفسري  َحمت اهللا قريـب مـن اْلمحـسنين ِ َِ ِِ ْ ُ َِ ٌ ِ َ َ لقائـل أن  ـ :املـسألة الرابعـة  « )ْ

إن رمحـــة اهللا قريبـــة مــــن احملـــسنني فمـــا الــــسبب يف : مقتـــضى علـــم اإلعــــراب أن يقـــال : يقـــول 
إن الرمحــة تأنيثهــا لـــيس : » األول «  وذكـــروا يف اجلــواب عنــه وجوهـــا ؟حــذف عالمــة التأنيــث

قــال » الثــاين « . فإنــه جيــوز فيــه التــذكري والتأنيــث عنــد أهــل اللغــةحبقيقــي ، ومــا كــان كــذلك 
إن رمحـة اهللا : إمنا قال قريب ألن الرمحة والغفران والعفو واالنعام مبعىن واحد ، فقوله : الزجاج 

« . قريــب مبعــىن إنعــام اهللا قريــب وثــواب اهللا قريــب ، فــأجري حكــم أحــد اللفظــني علــى اآلخــر
ْ فمـن (: الرمحـة مـصدر ، ومـن حـق املـصادر التـذكري كقولـه : مشيـل قـال النـضر بـن » الثالث  َ َ

ٌجــاءه موعظــة  َ ِ ْ َ ُ . وهــذا راجــع إىل قــول الزجــاج ، ألن املوعظــة أريــد ــا الــوعظ فلــذلك ذكــره .)َ
املــراد بالــسماحة الــسخاء ، وبــاملروة : قيــل » .  ..ان الــسماحة واملــروة ضــمنا« : قــال الــشاعر 

  .)3(» .  ..الكرم
  فهو يف نفسه» ألن اسم املكان إذا وقع خربا مل يؤنث « : قول الرازي ّوأما 

__________________  
  .185 / 1 األشباه والنظائر) 1(
  .117 / 10 تفسري الرازي) 2(
  .136 / 14 تفسري الرازي) 3(
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كــالم صــحيح ، لكنــه يتنــاىف مــع مــا تقــدم منــه مــن احلكــم بكــون اســتواء التــذكري والتأنيــث مــن 
  .فعل التفضيل ، فما ذكره هنا اعرتاف ببطالن دعواه االختصاص املذكورخصائص أ

« فـإن أراد مـن قولـه » .  ..وقال صاحب الكشاف على جهـة التقريـب « :وأما قوله 
تقريــب الزخمــشري املعــىن املقــصود إىل األفهــام فــال عائبــة فيــه وال خيــالف » علــى جهــة التقريــب 

ــــه ، وإن أراد نفــــي أ ّن يكــــون ذلــــك املعــــىن هــــو املــــراد حقيقــــة فيكذبــــه قــــول املقــــصود وال ينافي
فإنــه يــدل داللــة » .  ..حقيقتــه حمــراكم« : صــاحب الكــشاف الــذي نقلــه الــرازي أيــضا وهــو 

  .صرحية على أن ما ذكره على طريقة احلقيقة اليت هي باإلذعان والتصديق حقيقة
ّ ال يـــضعف »الناصـــر « هـــو » املـــوىل « ومـــا ذكـــره الزخمـــشري مـــن احتمـــال كـــون معـــىن 

ّاســتداللنا ، ألنــا نــدعي جــواز إرادة  وجميئــه ــذا املعــىن وال ننفــي أن » املــوىل « مــن » األوىل « ّ
« ال ينفـي جـواز جميئـه مبعـىن » الناصر « هنا مبعىن » املوىل « يكون مبعىن آخر ، وجتويز كون 

  .كما هو واضح» األوىل 
أي أنــتم توليتموهــا يف » الكم هــي مـو« : وعــن احلـسن البــصري « : وأمـا قــول الــرازي 

ـــا ، بـــل إن جمـــيء » .  ..الـــدنيا أيـــضا يفيـــد » املتـــويل « مبعـــىن » املـــوىل « فـــال يـــصادم مطلوبن
  .املطلوب

ال ينـــايف » .  ..املـــوىل يكـــون مبعـــىن العاقبـــة: وقيـــل أيـــضا « : كمـــا أن مـــا ذكـــره بقولـــه 
  .املطلوب واستداللنا باآلية الكرمية

   لبيدشبهة الرازي حول بيت ـ 4
إن : وأمــا بيــت لبيــد ، فقــد حكــي عــن األصــمعي فيــه قــوالن أحــدمها « : وقــال الــرازي 

ّّاملوىل فيه اسم ملوضع الويل كما بيـنا ، أي كال من اجلانبني موضـع املخافـة ، وإمنـا جـاء مفتـوح 
: العــني تغليبــا حلكــم الــالم علــى الفاعــل ، علــى أن الفــتح يف املعتــل الفــاء قــد جــاء كثــريا ، منــه 

  والكسر يف املعتل. موهب وموحد وموضع وموحل
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ّالالم مل يسمع إال يف كلمة واحدة وهي مأوى ّ.  
  .»إنه أراد باملخافة الكالب ، ومبوالها صاحبها : الثاين 

  وجوه دفعها
ينـدفع » األوىل « مبعـىن » املـوىل « وما ذكره حول بيت لبيد املستـشهد بـه علـى جمـيء 

  :بوجوه 
قـولني املـذكورين عـن األصـمعي يف بيـت لبيـد ال ينـايف االستـشهاد  إن حكاية ال:األول 

بـــه علـــى املطلـــوب املـــذكور ، ألن أبـــا عبيـــدة قـــد استـــشهد بـــه علـــى ذلـــك ، وهـــو أفـــضل مـــن 
  .ّاألصمعي بال كالم ، وقد اعرتف بذلك األصمعي نفسه كما تقدم

ة مـن كبـار األئمـة مجاعـ ـ باالضـافة إىل أيب عبيـدة ـ ّ إنه قد استشهد ـذا البيـت:الثاني 
» املــوىل « ، كالزجـاج واألخفـش والرمــاين كمـا ذكـر الــرازي نفـسه ذلـك ، كمــا أن ثعلـب فـسر 

ّكما صرح بـه الـزوزين يف شـرح املعلقـات ، وال ريـب يف تقـدم مـا ذكـره هـؤالء » األوىل «  بـ فيه
  .ّاألئمة على ما تفرد به األصمعي

ثعلـيب وعمـر القـزويين واخلفـاجي وغـريهم  لقد علمت سابقا تفسري اجلـوهري وال:الثالث 
، وقـد نـص بعـضهم علـى أن الوجـوه األخـرى املـذكورة » األوىل «  بــ يف هذا البيـت» املوىل « 

  .له ال ختلو من الضعف
إمــا أن القــولني احملكيــني عــن األصــمعي ينافيــان تفــسري أيب عبيـــدة :  أن نقــول :الرابــع 

 بـني قـويل األصـمعي تنـاف أيـضا ، خبـالف تفـسري أيب ّوإما ال ، فـإن كانـا ينافيـان تفـسريه كـان
ّعبيدة والزجاج واألخفش والرماين وثعلـب وغـريهم ، إذ مل حيـك عـنهم يف البيـت مـا ينـايف هـذا 
التفسري ، وإن مل يكـن بـني القـولني والتفـسري تنـاف وتعـارض وال فيمـا بـني القـولني أنفـسهما ، 

  .كان ذكر القولني يف مقابلة تفسري األئمة عبثابل ميكن اجلمع بني اجلميع بنحو من األحناء 
يف  ـ كمــا نقــل عنــه الــسيوطي ـ )احملــصول (  لقــد قــدح الــرازي يف كتابــه :الخــامس 

  األصمعي ، وأسقطه عن االعتبار يف نقل اللغة يف الكتاب املذكور ، وهذا نص
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د يف اللغـة مـا مل وأيضا فاألصمعي كان منسوبا إىل اخلالعة ومـشهورا بأنـه كـان يزيـ« : كالمه 
  .»يكن منها 

ّوالكسر يف املعتل الالم مل يسمع إال يف كلمة واحـدة وهـي مـأوى « : وأما قول الرازي 
مبعـىن » املـوىل « ّفكالم أجرأه احلق على لسانه ، ألنه يبطل مـا تقـدم منـه مـن إنكـاره جمـيء » 
  .»ألفعل ا« يف املواد األخرى مبعىن » املفعل « بسبب عدم جميء » األوىل « 

  شبهات حول الشواهد األخرى  ـ 5
منحــصرا بتفــسري أيب عبيــدة » األوىل « مبعــىن » املــوىل « مل يكــن الــشاهد علــى جمــيء 

» املــوىل « وغــريه لآليــة الكرميــة ، وببيــت لبيــد العــامري ، بــل هنــاك شــواهد أخــرى علــى جمــيء 
 حوهلـــا وتـــأويالت مـــن الكتـــاب والـــسنة وأشـــعار العـــرب ، وقـــد ذكرهـــا الـــرازي مـــع شـــبهات لـــه

ّوحمامل هلا ، حىت تكون أجنبية عن مورد االستدالل واالستشهاد ، وحنن ننقـل نـص كالمـه مث 
  :نتبعه بدفع شبهاته 
دان (: وأما قوله تعـاىل  « :قال الرازي  ِ ولكل جعلنا موالي ممـا تــرك اْلوال ِـ َِ َ َ  ِ ِ

َ َ َْ َ ُ :  معنـاه )َ
ي خفـت اْلمـوالي مـن ورائي (: دي يف قولـه وقال الـس. ّوراثا يلون ما تركه الوالدان ِـ وإن َ َ َْ ِ ِ

َ ِ ُ ْ  أي )ِـ
  :بين العم ، ألم الذي يلونه يف النسب وعليه قول احلارث : العصبة ، وقيل 

  زعمــــــــــــــــــــوا أن مــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــرب العــــــــــــــــــــسري

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــوال لنــــــــــــــــــــــــــــــا وإنــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــوالء  

  

  .املوايل يف هذا املوضع بنو العم: وقال أبو عمرو 
  :وأما قول األخطل 

  . موالها من الناس بعدهفأصبحت
  :وقوله 

  .مل تأشروا فيه إذ كنتم مواليه
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  :وقوله 
  .موايل حق يطلبون به

  .فاملراد ا األولياء
  .مزينة وجهينة وأسلم وغفار موايل هللا ورسوله : 7 قوله ومثله

  .فالرواية املشهورة مفسرة له .أميا امرأة تزوجت بغري إذن موالها : 7 قولهو
َ ذلك(: وقوله  َُ بأن اهللا مـولى الـذين آمنـوا ِ ْ ََ ِ  َ َ  َ وأن اْلكـافرين (ولـيهم وناصـرهم :  أي )َِ ِ ِ  ََ
ْال مولى لهم  ُ َ ْ   .هكذا روي عن ابن عباس وجماهد وعامة املفسرين. ال ناصر هلم:  أي )َ

  .»إن لفظة املوىل غري حمتملة لألوىل : فقد تلخص مما قلنا 

  بيان اندفاع هذه الشبهات 
بهات ال تبطـــل اســـتدالل الـــشيعة واستـــشهادهم ـــذه الـــشواهد ، وقـــد ذكـــر وهـــذه الـــش

  :ّالرازي يف كالمه أيضا ما مل يستشهد به الشيعة أصال ، وحنن نبني كل ذلك فنقول 
دان (: يف قوله تعـاىل » املوىل « ّأما تفسري  ِ ولكل جعلنا موالي مما تــرك اْلوال ِـ َِ َ َ  ِ ِ

َ َ َْ َ ُ «  بــ )َ
يف » املـوىل « أن أبا علي اجلبائي قد فسر  ـ من نقل الرازي نفسه ـ ت آنفافقد علم» الوارث 

إن مــا تــرك الــذين عاقــدت : واملعــىن « : اآليــة بــوارث هــو أوىل بــه اي بــاملرتوك ، وهــذه عبارتــه 
وقـد قـال الـرازي بعـد هـذا » .  ..ومسـى اهللا تعـاىل الـوارث املـوىل. أميانكم فله وارث هـو أوىل بـه

، وقول » ّوكل هذه الوجوه حسنة حمتملة «  : األخرى املذكورة يف اآلية املباركة الوجه والوجوه
ال ينـايف ذلــك الوجـه ، ألن الــوارث هـم أوىل مبــا » ّوراثــا يلـون مــا تركـه الوالــدان « : الـرازي هنـا 

  .تركه مورثوهم
ي (: ّوأمـــا ذكـــره قولـــه تعـــاىل  ي خفـــت اْلمـــوالي مـــن ورائ ِـــ وإن َ َ َْ ِ َِ ِ ُ ْ ــ لـــه ، لعـــدم  فـــال وجـــه)ِـ 

  .»األوىل « مبعىن » املوىل « استشهاد اإلمامية ذه اآلية على جميء 
  الشايف يف( نعم ذكر السيد املرتضى يف كتاب .  ..ومثله قول احلارث
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وإن » الـسيد « هـو » املوىل « أن من معاين : عن غالم ثعلب يف شرح هذا البيت ) االمامة 
 فالــسيد املرتــضى طــاب ثــراه بــصدد .»الــويل «  بـــ »ىل املــو« مل يكــن مالكــا ، وإنــه قــد فــسر 

ومل حيتج ذا البيـت أصـال حـىت يـذكره » املوىل « من معاين » والويل » « السيد « إثبات أن 
  .الرازي يف مجلة شواهد االمامية على ما يذهبون إليه

  . ..فأصبحت موالها: يف قول األخطل » املوىل « ّوأما محله 
  . فيه إذ كنتم مواليهمل تأشروا: وقوله 

  .موايل حق يطلبون به: وقول الشاعر 
» األوىل « أيــضا مبعــىن » الــويل « ّفــال يــضر مــا حنــن بــصدده ، ألن » األوليــاء « علــى 

« قرينتــان تــدالن علــى أن املــراد هــو »  بعــده «و » أصــبحت « ولفظتــا . كمــا صــرح بــه املــربد
  .»األوىل بالتصرف 

  : )الشايف ( وهو كما يف  ـ يتكما أن الشطر الثاين من الب
« هــو » املــوىل « قرينــة أخــرى علــى أن املــراد مــن ) وأحــرى قــريش أن ــاب وحتمــدا ( 

  .»األوىل بالتصرف 
ّفــأدركوه ومــا ملــوا : ( فــشطره الثــاين هــو ) مــوايل حــق يطلبــون بــه : ( ّوأمـا قــول الــشاعر 

  . الذين يكونون أوىل حبقوقهمهم» موايل حق « وفيه قرائن على أن املراد من ) وما تعبوا 
فليس مما يستـشهد بـه  )وأسلم وغفار موايل اهللا ورسوله مزينة وجهينة (  :حديث  ّوأما

  .االمامية ، فذكره هنا عبث
الـويل « علـى  )ا امرأة تزوجـت بغـري إذن موالهـا أمي(  : 6 قوله يف» املوىل « ّوأما محل 

« فيــه هــو » الــويل « ستــشهاد بــه ، ألن املــراد مــن للروايــة املــشهورة املفــسرة لــه فــال يــضر باال» 
أميـــا امـــرأة نكحـــت بغـــري إذن موالهـــا  :احلـــديث  ومنـــه« : كمـــا قـــال ابـــن األثـــري » ويل األمـــر 

  .» أي متويل أمرها . وليها ويف رواية.فنكاحها باطل
ََ ذلك بأن اهللا مولى الذين آمنوا وأ(: ّوأما ذكره اآلية املباركة  ُ َ ْ ََ ِ  َ َ  َِ َ ْن اْلكافرين ال مولى لهم ِ ُ َ ْ َ َ ِ ِ 

  . فال وجه له ، لعدم استشهاد االمامية ا)
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إن لفظـــة املـــوىل غـــري حمتملـــة : فقـــد تلخـــص مبـــا قلنـــا « : فظهــر مبـــا ذكرنـــا بطـــالن قولـــه 
  . واحلمد هللا رب العاملني.»لألوىل 

  عود إلى كالم الدهلوي 
ق بكــم ، ال أن لفظــة املــوىل مبعــىن يعــين النــار مقــركم ومــصريكم واملوضــع الالئــ « :قولــه 

  .»األوىل 
« يف اآلية الكرميـة هـو » املوىل «  إن أبا عبيدة ينص على أن املراد من !! عجبا:أقول 

» األوىل « فيـــــه هـــــو » املـــــوىل « ّ، مث يستـــــشهد لـــــذلك ببيـــــت لبيـــــد ، ويـــــصرح بـــــأن » األوىل 
  !؟هذا التحكم والتزوير) الدهلوي ( كذلك ، فكيف يقبل من 

   ؟»بالتصرف « ا الدليل على كون الصلة م
يف » بالتـصرف « فجعـل صـلته » األوىل « مبعىن » املوىل « إن كان : الثاين  « :قوله 

  . »؟أي لغة
فهـذا » األوىل «  لــ صلة» بالتصرف « عدم جواز جعل ) الدهلوي (  إن أراد :أقول 

« اف للمطلـــوب ، وجعـــل كـــ» األوىل « مبعـــىن » املـــوىل « تـــوهم فـــضيح ، ألن ثبـــوت جمـــيء 
  .صلة له هو حبسب القرائن املقامية كما سيجيء إن شاء اهللا تعاىل» بالتصرف 

 ـ الـذي أورده صـاحب حبـر املـذاهب أيـضا ـ علـى أن صـريح كـالم التفتـازاين والقوشـجي
يف كــالم العــرب ، وأن ذلــك منقــول » األوىل بالتــصرف « مبعــىن » املــوىل « هــو شــيوع جمــيء 

  .ةعن أئمة اللغ
 ويل «و »  متـــويل األمـــر «و » املتـــصرف يف األمـــر « مبعـــىن » املـــوىل « بـــل إن جمـــيء 

  .يكفينا الثبات املرام ـ ّكما ظهر لك كل ذلك سابقا ـ » املليك «و » األمر 

  مجمل واقعة الغدير
  فما الدليل على» األوىل « مبعىن » املوىل « أنه إن كان ) الدهلوي ( وإن أراد 
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  ؟»األولوية يف التصرف « نه يف حديث الغدير هو كون املراد م
أن  ـ كما تفيد روايات القـوم ـ فيظهر جوابه من النظر فيما وقع يوم غدير خم ، وجممله

أن تقـع الفتنـة  6 مـوالهم ، فخـشي 7 ّبأن يبلغ الناس بـأن عليـا 6 اهللا تعاىل أوحى إىل رسوله
ّبــني النــاس إن بلغهــم ذلــك ، فــشكى إىل ربــه عــز وجــل  وحدتــه وقلــة أصــحابه املخلــصني وأن ّ

ْ يا أيـها الرسول بـلغ ما أنـزل إليـك مـن ربك وإن (: القوم سيكذبونه ، فأوحى اهللا تعاىل إليه  ِـ َِ ََ َْ َ ُِ َْ َ ُِ ُْ َْ   َ 
ن النــاس  ِلــم تـفعــل فمــا بـلغت رســالته واهللا يـعــصمك م َ ِــ َ ُ َ ِْ ْ َ َُ ُ ََ َِ َ ْــ  َ ْ َ ْ بغــدير خــم ولــيس باملوضــع  6  فنــزل)َ

ّق للنزول ، وكان يوما هاجرا جدا يستظل الناس فيه بأرديتهم ودوام ، مث أمرالالئ ّفقـم مـا  6 ّ
كان هنالك مـن شـوك وصـنع لـه منـرب مـن أقتـاب اإلبـل ، وكـان عـدد احلاضـرين يف ذلـك اليـوم 
مائــة وعــشرين ألــف نــسمة ، وقــد علــم اجلميــع بــأن هــذا آخــر اجتمــاع هلــم مــن هــذا القبيــل ، 

 يـــدعى إىل ربـــه ، فـــأمر رســـول اهللا أن يـــرد مـــن تقـــدم مـــنهم ، وحيـــبس مـــن يوشـــك أن 6 والنـــيب
ّتـــأخر عـــنهم يف ذلـــك املكـــان ، فلمـــا اجتمعـــوا صـــعد املنـــرب وأخـــذ بيـــد علـــي فرفعهـــا حـــىت رؤي 

  : بياض آباطهما وعرفه القوم أمجعون فقال 
ّ قد نبأين اللطيـف اخلبـري أنـه لـن يعمـر نـيب إال مثـل عمـر الـذي ق!ّيا أيها الناس  ، )1(بلـه ّ

:  قــالوا ؟وإين أوشــك أن أدعــى فأجيــب ، وإين مــسئول وأنــتم مــسئولون ، فمــا ذا أنــتم قــائلون
لـستم تـشهدون أن ال إلـه أ: قـال . ّنشهد أنك قـد بلغـت وجهـدت ونـصحت فجـزاك اهللا خـريا

ّإال اهللا وأن حممــدا عبــده ورســوله ، وأن جنتــه حــق ونــاره حــق ، وأن املــوت حــق ، وأن البعــث 
بلــى :  قــالوا ؟وت حــق ، وأن الــساعة آتيــة ال ريــب فيهــا ، وأن اهللا يبعــث مــن يف القبــوربعــد املــ

  : فقال . اللهم اشهد: قال . نشهد بذلك
إن اهللا موالي وأنـا مـوىل : قال . بلى:  قالوا ؟لست أوىل بكم من أنفسكمأيها الناس أ

   مث .املؤمنني ، وأنا أوىل م من أنفسهم ، فمن كنت مواله فعلي مواله
__________________  

  .هذه اجلملة وردت يف بعض ألفاظ احلديث عند القوم ، وفيها كالم كما ال خيفى) 1(
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اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ، وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه ، وانصر مـن : قال 
  .نصره واخذل من خذله ، وأدر احلق معه حيث دار

  .ب والعرتة ، وذكر أما لن يفرتقا حىت يردا احلوضبالتمسك بالثقلني الكتا 6 مث أمر
ْ اْليـوم أكملت لكم ديـنكم وأتممـت علـيكم (: من خطبته نزلت اآلية  6 ّفلما انتهى َ َ ْ ْ َُ ُ ُـ ْْ َ َ ُ ُْ َْ ََ ِ َ ْ َ ْ َ

ًنعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا  ِ َ ْ ِْ ُ ُ َ ُ ِ َ َ َِ اهللا أكـرب علـى إكمـال الـدين وإمتـام :  6  فقال رسول اهللا)ِْ
  .ورضى الرب برساليت والوالية لعلي من بعديالنعمة 

ّ، وممـن هنأه يف مقـدم الـصحابة أزواج رسـول اهللا 7 مث طفق القوم يهنئون أمـري املـؤمنني  ّـ
ّ كمـا سـتعرف ذلـك كلـه .والشيخان أبو بكر وعمر ، وقال حـسان بـن ثابـت أبياتـه املعروفـة 6

  .بالتفصيل
قرتنــة ــذه األمــور ، علــى أمــر ســوى وبعــد ، فــال أظــن أن عــاقال حيمــل هــذه اخلطبــة امل

  .6 االمامة العظمى واخلالفة الكربى بعد رسول اهللا
ّوــذه البحــوث الــيت تراهــا يتــضح لــك مــدى تعــصب القــوم للهــوى وخمــالفتهم للحــق ، 
ّحــىت أــم قــد يلتجئــون إىل الكــذب واالفــرتاء ، ويتــذرعون بالــشبهات الواهيــة ويتفوهــون مبــا ال  ّ

.  ..ّآلـــوا علـــى أنفـــسهم جحـــد احلـــق وتقويـــة الباطـــل مهمـــا كلـــف األمـــرطائـــل حتتـــه ، فكـــأم 
وستتــضح لــك تلــك احلقيقــة أكثــر فــأكثر مــن خــالل البحــوث اآلتيــة إن شــاء اهللا تعــاىل ، واهللا 

  .املستعان
* * *  
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  من وجوه

  داللة حديث الغدير
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) 1(  
  نزول قوله تعالى

َِْيا أيـها الرسول بـلغ ما أنزل إلي َ ُِ ُْ َْ  َ ُ  َ َك  
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َ يا أيـها (: نزول قوله تعـاىل  7 من وجوه داللة حديث الغدير على إمامة أمري املؤمنني َ
ِالرسول بـلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تـفعل فما بـلغت رسـالته واهللا يـعصمك مـن النـاس  َ ِ َِ َ َُ َ ْ َ َِ ْـ َ َ ْ َ ُُ ُ ََ َ َِ َ ْ  ِ َِ ْ َ ْ َ ْ  ْ َ ُِ ُْ ْ  

  . يف واقعة يوم غدير خم)

   روى ذلك ذكر بعض من
  :وقد روى ذلك مجاعة من كبار أئمة أهل السنة ، ومشاهري أعيان علمائهم ومنهم 

  .ابن أيب حامت عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي ـ 1
  .أمحد بن عبد الرمحن الشريازيـ  2
  .أمحد بن موسى بن مردويه ـ 3
  .أمحد بن حممد الثعليب ـ 4
  .صفهاينأبو نعيم أمحد بن عبد اهللا اال ـ 5
  .أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي ـ 6
  .مسعود بن ناصر السجستاين ـ 7
  .عبد اهللا بن عبيد اهللا احلسكاين ـ 8
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  .ابن عساكر علي بن احلسن الدمشقي ـ 9
  .فخر الدين حممد بن عمر الرازي ـ 10
  .حممد بن طلحة النصييب الشافعي ـ 11
  .عبد الرزاق بن رزق اهللا الرسعين ـ 12
  .حسن بن حممد النيسابوري  ـ13
  .علي بن شهاب الدين اهلمداين ـ 14
  .ّعلي بن حممد املعروف بابن الصباغ املالكي ـ 15
  .حممود بن أمحد العيين ـ 16
  .عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ـ 17
  .حممد حمبوب عامل ـ 18
  .احلاج عبد الوهاب بن حممد ـ 19
  . الشريازيمجال الدين عطاء اهللا بن فضل اهللا ـ 20
  .شهاب الدين أمحد ـ 21
  .املريزا حممد بن معتمد خان البدخشي ـ 22

)1(  
  رواية ابن أبي حاتم 

أخرج ابن أيب حامت وابـن مردويـه وابـن عـساكر عـن أيب « : قال جالل الدين السيوطي 
ِ يا أيـها الرسول بـلغ ما أنزل إ(: نزلت هذه اآلية  :سعيد اخلدري قال  َ ُِ ُْ َْ  َ ُ  َ  َليك من ربك ََ ْ ِ  على )َْ

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير خم يف علي بن أيب طالب  ّ «)1(.  
__________________  
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  ترجمة ابن أبي حاتم 
عبد الرمحن العالمة احلـافظ يكـىن أبـا حممـد ، ولـد سـنة أربعـني ومـائتني « :  ـ الذهبي 1

قال أبو احلسن علي بن إبـراهيم الـرازي اخلطيـب يف ترمجـة عملهـا البـن أيب . أو إحدى وأربعني
. وكـان حبـرا ال تكـدره الـدالء.  .. قـد كـساه اهللا نـورا وـاء يـسر مـن نظـر إليـه;كـان : حامت 

ابن عدي ، وحسني ابن علـي التميمـي ، والقاضـي يوسـف امليـاجني ، وأبـو الـشيخ : روى عنه 
  .وخلق سواهم.  ..اكم ، وعلي بن عبد العزيز بن مدركابن حيان ، وأبو أمحد احل

أخـــذ أبـــو حممـــد علـــم أبيـــه وأيب زرعـــة ، وكـــان حبـــرا يف العلـــوم : قـــال أبـــو يعلـــى اخلليلـــي 
: قــال . ّومعرفــة الرجــال ، صــنف يف الفقــه ويف اخــتالف الــصحابة والتــابعني وعلمــاء األمــصار

  .ّوكان زاهدا يعد من األبدال
وحنــن يف  ـ مسعــت علـي بـن حممـد املــصري:  ترمجــة عبـد الـرمحن وقـال الـرازي املـذكور يف

قلنــسوة عبــد الــرمحن مــن الــسماء ، ومــا هــو بعجــب رجــل منــذ : يقــول  ـ جنــازة ابــن أيب حــامت
  .مثانني سنة على وترية واحدة مل ينحرف عن الطريق

ّما رأيت أحـدا ممـن عـرف عبـد الـرمحن ذكـر عنـه : ومسعت علي بن أمحد الفرضي يقول 
  .لة قطجها

ومـن يقـوى علـى عبـادة عبـد : بلغـين أن أبـا حـامت قـال : ومسعت عباس بـن أمحـد يقـول 
  . ال أعرف لعبد الرمحن ذنبا؟الرمحن

مل يــدعين أيب أشــتغل يف احلــديث حــىت قــرأت القــرآن علــى : ومسعــت عبــد الــرمحن يقــول 
  .الفضل بن شاذان الرازي مث كتبت احلديث

  .لري ختمت بابن أيب حامتّيقال إن السنة با: قال اخلليلي 
  .)1(» .  ..عبد الرمحن بن أيب حامت ثقة حافظ: قال االمام أبو الوليد الباجي 

__________________  
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ابــن أيب حــامت االمــام احلــافظ الناقــد ، شــيخ اإلســالم أبــو حممــد « :  ـ الــذهبي أيــضا 2
ولد سنة أربعني ، وارحتل بـه أبـوه .  ..أيب حامت حممد بن إدريسعبد الرمحن ابن احلافظ الكبري 

  . ..أخذ علم أبيه وأيب زرعة: قال أبو يعلى اخلليلي .  ..، وأدرك األسانيد العالية
كتابه يف اجلرح والتعديل يقضي له بالرتبـة املتقنـة يف احلفـظ ، وكتابـه يف التفـسري : قلت 

  .)1(» .  .. على اجلهمية يدل على إمامتهّعدة جملدات ، وله مصنف كبري يف الرد
كــان إمامــا يف التفــسري واحلــديث واحلفــظ ، زاهــدا ، « :  ـ جمــال الــدين األســنوي 3

ّأخـــذ عـــن أبيـــه ومجاعـــة ، وروى الكثـــري ، وصـــنف الكتـــب النفيـــسة ، منهـــا كتـــاب يف مناقـــب 
. ين وثالمثائـــةتــويف ســنة ســبع وعــشر. ذكــره ابــن الــصالح يف طبقاتــه ومل يــؤرخ وفاتــه. الــشافعي

  .)2(» ذكره الذهيب يف العرب 
. ّكــان حبــرا يف العلــوم ومعرفــة الرجــال زاهــدا يعــد مــن األبــدال« :  أيــضا  ـ األســنوي4

ّأخــذ عــن مجاعــة مــن أصــحاب الـــشافعي ، وصــنف يف الفقــه وغــريه كــاجلرح والتعــديل وكتـــاب 
  .)3(» .  ..العلل ومناقب الشافعي

مة يف احلديث والتفسري والعبـادة والزهـد والـصالح ، أحد األئ« :  ـ ابن قاضي شهبة 5
حافظ ابن حافظ ، أخذ عن أبيه وأيب زرعة ، وصنف الكتـب املهمـة كالتفـسري اجلليـل املقـدار 

صنف املصنف يف ألـف : قال حيىي ابن مندة .  ..ّ، عامته يف أربع جملدات عامته آثار مسندة
  .)4(» قارب التسعني . وثالمثائةوعشرين  ـ بتقدمي السني ـ وتويف سنة سبع. جزء

  ابن أيب حامت االمام احلافظ الناقد شيخ« :  ـ جالل الدين السيوطي 6
__________________  

  .46 / 3 تذكرة احلفاظ) 1(
  .416 / 1 طبقات الشافعية) 2(
  .نفس املصدر) 3(
  .112 / 1 طبقات الشافعية) 4(
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قـــال ابـــن الـــسبكي يف .  ..أبيـــه وأيب زرعـــةأخـــذ علـــم : قـــال اخلليلـــي .  ..اإلســـالم أبـــو حممـــد
حكــي أنــه ملا هــدم بعــض ســور طــوس احتــيج يف بنائــه إىل ألــف دينــار ، فقــال ابــن : الطبقــات 

ـ ّـ
من رجل يبين ما هدم مـن هـذا الـسور : أيب حامت ألهل جملسه الذين كان يلقي إليهم التفسري 

 هــذه ألـف دينــار واكتــب يل : فقــام إليـه رجــل مـن العجــم فقـال ؟وأنـا ضــامن لـه عنــد اهللا قـصرا
  .فكتب له رقعة بذلك وبين ذلك السور. ّخطك بالضمان

ا دفــــن دفنــــت معــــه تلــــك الرقعــــة ، فجــــاءت ريــــح  ّــــوقــــدر مــــوت ذلــــك األعجمــــي ، فلم
قــد وفينــا مبــا وعــدت ، وال : فحملتهــا ووضــعتها يف حجــر ابــن أيب حــامت وقــد كتــب يف ظهرهــا 

  .تعد إىل ذلك
  .)1(»  327 مات يف حمرم سنة

  .)2(» هو من كبار احلفاظ « :  ـ البدخشاني 7

  التزامه في التفسير بأصح ما ورد
ّمث إنه قد ثبت أن ابن أيب حامت قد التزم يف تفسريه بإخراج أصـح مـا ورد يف تفـسري كـل  ّ ّ

« : حيـــث قـــال بعـــد حـــديث ) الـــآليل املـــصنوعة ( ّآيـــة ، وقـــد نـــص علـــى ذلـــك الـــسيوطي يف 
ّريه ، وقـد التـزم أن خيـرج فيـه أصـح مـا ورد ، ومل خيـرج فيـه حـديثا وأخرجه ابن أيب حـامت يف تفـس

  .»ّموضوعا البتة 
ومل يـورد منـه ابـن أيب حـامت شـيئا « : بعـد أن ذكـر تفـسري الـسدي ) اإلتقـان ( وقال يف 

  .)3(» ألنه التزم أن خيرج أصح ما ورد 
__________________  

  .345 :طبقات احلفاظ ) 1(
  .طوطخم ـ تراجم احلفاظ) 2(
  .188 / 2 اإلتقان يف علوم القرآن) 3(
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  تنبيه 
يف جــواب روايــة للكــشي ) تنبيــه الــسفيه ( ذكــر ســيف اهللا امللتــاين يف كتابــه الــذي مســاه 

وأيــــضا ، يف هــــذه الروايــــة أن أبــــا جعفــــر « : مــــن أصــــحابنا طــــاب ثــــراه حــــول زرارة بــــن أعــــني 
ّفإنك واهللا أحب الناس إيل ومن أ: خاطب زرارة بقوله  ّـإيل حيا وميتـا ، فإنك  7 صحاب أيبّ ّ ّ

واحلـــال أنـــه قـــد روى ابـــن أيب حـــامت عـــن ســـفيان . أفـــضل ســـفن ذلـــك البحـــر القمقـــام إىل آخـــره
  .»الثوري أنه ما رأى زرارة أبا جعفر 

ـــ   فكيـــف تكـــون روايـــة ابـــن أيب حـــامت هـــذه حجـــة:أقـــول  مـــع أـــا عـــن ســـفيان الثـــوري ـ
فيجـوز أن يقـال بـأن روايـة أ ؟ تلـك اآليـة الكرميـة حجـةوال تكون روايته يف تفسري ـ املعلوم حاله

ابن أيب حامت حجة على اإلمامية يف تكذيب رواية ألحـد علمـائهم ، أمـا روايتـه يف فـضل أمـري 
  !؟فليست حبجة على أهل السنة 7 املؤمنني

)2(  
  رواية أبي بكر الشيرازي 

كمــا ) لقــرآن يف علــي مــا نــزل مــن ا( روى نــزول اآليــة املــذكورة يف غــدير خــم يف كتابــه 
حبـار األنـوار ( وعنـه يف ) املناقـب (  حيـث قـال يف كتـاب )1(ذكر ابن شهر آشوب طاب ثـراه 

( :  
__________________  

  :توجد ترمجته يف ) 1(
  .مع التصريح بكونه صدوق اللهجة 164 / 4 الوايف بالوفيات

  .240 :البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة 
  .181 / 1 اجم اللغويني والنحاةبغية الوعاة يف تر
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الواحــدي يف أســباب نـــزول القــرآن بإســـناده عــن األعمــش وأيب اجلحـــاف عــن عطيـــة « 
باإلسـناد  7 وأبو بكر الشريازي يف ما نـزل مـن القـرآن يف أمـري املـؤمنني. عن أيب سعيد اخلدري

ُيـا أيـها الرسـول  (: نزلت هـذه اآليـة : واملرزباين يف كتابه عن ابن عباس قال . عن ابن عباس ُ  َـ َ
َبـلغ ما أنزل إليك من ربك  ََ ْ َِ َِْ َ ِ ُْ ْ ( يوم غدير خم يف علي بن أيب طالب  «)1(.  

  ترجمة أبي بكر الشيرازي 
ّالشريازي اإلمام احلافظ اجلوال أبو بكر أمحد بن عبد الرمحن ابن أمحـد « :  ـ الذهبي 1

ع أبــا القاســم الطــرباين بإصــبهان ، مســ. بــن حممــد بــن موســى الفارســي صــاحب كتــاب األلقــاب
ّوأبــا حبــر الربــاري وطبقتــه ببغــداد ، وعبــد اهللا بــن عــدي جبرجــان ، وحممــد بــن احلــسن الــسراج 
وعي بـــبالد الـــرتك ،  ّـــبنيـــسابور ، وعبـــد اهللا بـــن عمـــر بـــن علـــك مبـــرو ، وســـعيد بـــن القاســـم املط

ّوحممد بن حممد بن صابر ببخارى ، ومسع بالبصرة وواسط وشرياز    .وعدة مدائنّ
ّــحممد بـــن عيــسى اهلمـــداين ، وأبــو مــسلم بـــن عــروة ، ومحيـــد بــن املـــأمون ، : روى عنــه 

  .وآخرون
كـان صـدوقا حافظـا ، حيـسن هـذا الـشأن : قال . قال شريويه نا عنه أبو الفرج البجلي

 وذكـره جعفـر .411 وأخربت أنه مات يف سـنة. اىل شرياز 404 خرج من عندنا سنة. ّجيدا
  .)2(» .  ..كان يفهم وحيفظ ، كتبت عنه: فقال املستغفري 
ّوفيهــا تــويف أبــو بكــر الــشريازي أمحــد بــن عبــد الــرمحن احلــافظ مــصنف « :  ـ الــذهبي 2
كان أحد من عين ذا الشأن ، وأكثـر الرتحـال يف البلـدان ، ووصـل إىل بـالد الـرتك . األلقاب

  :قال عبد الرمحن ابن مندة . ، ومسع من الطرباين وطبقته
__________________  

  .عن املناقب البن شهر آشوب 155 / 37 حبار األنوار) 1(
  .1066  ـ1065 / 3 تذكرة احلفاظ) 2(



  نفحات االزهار................................................................................ 202

  .)1(» مات يف شوال 
وفيهــا تــويف احلــافظ أبــو بكــر أمحــد بــن عبــد الــرمحن الــشريازي مــصنف « :  ـ اليــافعي 3

  .)2(» كتاب األلقاب 
ّب ، االمـام احلــافظ اجلـوال أبـو بكـر أمحــد الـشريازي صـاحب األلقـا« :  ـ الــسيوطي 4

وكــان صــدوقا  .مســع الطــرباين وطبقتــه. ّبــن عبــد الــرمحن بــن أمحــد بــن حممــد بــن موســى الفارســي
 كـان يفهـم وحيفـظ: قال جعفر املـستغفري  407 مات سنة. ّحافظا حيسن هذا الشأن جيدا

.. . «)3(.  

)3(  
  رواية ابن مردويه 

( ى بــن مردويــه االصــفهاين كمــا علمــت مــن عبــارة وروى ذلــك أبــو بكــر أمحــد بــن موســ
  .السالفة الذكر) الدر املنثور 

ّكنا نقرأ على عهد رسول اهللا  :وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال « : فيه أيضا و
ّصلى اهللا عليه وسلم  َ يا أيـها الرسول بـلغ ما أنزل إليك من ربك (: ّ ََ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َ ( املؤمنني ّ إن عليا موىل

ِ إن لم تـفعل فما بـلغت رسالته واهللا يـعصمك من الناس ( و َ ِ َ ُ َ ِْ ْ َ َُ ُ ََ َِ َ ْ  َِ ْ َ ْ َ ْ( « )4(.  
  .وستعلم روايته أيضا من عبارة البدخشي اآلتية

__________________  
  .407 العرب حوادث) 1(
  .407 مرآة اجلنان حوادث) 2(
  .415 :طبقات احلفاظ ) 3(
  .298 / 2 لتفسري باملأثورالدر املنثور يف ا) 4(
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  ترجمة ابن مردويه 
ابن مردويه احلافظ الثبت العالمة أبو بكر أمحد بن موسـى ابـن مردويـه « :  ـ الذهبي 1

  .االصفهاين صاحب التفسري والتاريخ وغري ذلك
ّروى عن أيب سهل بن زياد القطان ، وميمون بن إسـحاق اخلراسـاين ، وحممـد بـن عبـد 

ّر ، وإمساعيل اخلطيب ، وحممد بن علي بن دحيم الشيباين ، وأمحد بـن عبـد اهللا بن علم الصفا
ّاهللا بــن دليــل ، وإســحاق بــن حممــد بــن علــي الكــويف ، وحممــد ابــن أمحــد بــن علــي األســواري ، 

  .ّوأمحد بن عيسى اخلفاف ، وأمحد بن حممد بن عاصم الكراين ، وطبقتهم
ّوأخـوه عبـد الوهـاب ، وأبـو اخلـري حممـد أبو القاسم عبد الرمحن بن مندة ، : وروى عنه 

ّبن أمحد ، وأبو منصور حممد بن سكرويه ، وأبو بكر حممد بـن احلـسن ابـن حممـد بـن سـليم ،  ّـ ّ
  .ّوأبو عبد اهللا الثقفي ، وأبو مطيع حممد بن عبد الواحد املصري ، وخلق كثري

صريا ّوعمــــل املــــستخرج علــــى صــــحيح البخــــاري ، وكــــان قيمــــا مبعرفــــة هــــذا الــــشأن ، بــــ
  .بالرجال ، طويل الباع ، مليح التصانيف

 يقـع عواليـه يف الثقفيـات .410  ومات لـست بقـني مـن رمـضان سـنة.323 ولد سنة
  .)1(» وغريها 

وفيهـــا تـــويف أمحـــد بـــن موســـى بـــن مردويـــه ، أبـــو بكـــر احلـــافظ « :  ـ الـــذهبي أيـــضا 2
ضان ، وقــد قــارب االصــبهاين ، صــاحب التفــسري والتــاريخ والتــصانيف ، لــست بقــني مــن رمــ

  .)2(» التسعني ، مسع بأصبهان والعراق ، وروى عن أيب سهل ابن زياد القطان وطبقته 
__________________  

  .1050 / 3 تذكرة احلفاظ) 1(
  .410 العرب حوادث) 2(
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ّكان قيما ذا الشأن ، بصريا .  ..ّابن مردويه احلافظ الكبري العالمة« :  ـ السيوطي 3
 ومــات لــست بقــني مــن رمــضان .323 يــل البــاع ، ملــيح التــصانيف ، ولــد ســنةبالرجــال ، طو

  .)1(»  410 سنة
[ أبــو بكــر احلــافظ أمحــد بــن موســى بــن مردويــه االصــبهاين الثبــت « :  ـ الزرقــاني 4
ولــــد ســــنة ثــــالث وعــــشرين وثالمثائــــة ، وصــــنف التــــاريخ والتفــــسري املــــسند . العالمــــة] اللبيــــب 

ان فهمـــا ـــذا الـــشأن ، بـــصريا بالرجـــال طويـــل البـــاع ، ملـــيح واملـــستخرج علـــى البخـــاري ، وكـــ
  .)2(» .  ..410 التصنيف ، مات لست بقني من رمضان سنة

ّوتظهر جاللة احلافظ ابـن مردويـه مـن كـالم البـن قـيم اجلوزيـة حـول حـديث بـين املنتفـق 
ه هـذا حـديث كبـري جليـل ، ينـادي جاللتـه وفخامتـ« : حيث قال بعد أن ذكـره مـا هـذا نـصه 

ّوعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة ، ال يعرف إال من حديث عبد الـرمحن بـن املغـرية 
بـــن عبـــد الـــرمحن املـــدين ، رواه عنـــه إبـــراهيم بـــن ضـــمرة الـــزبريي ، ومهـــا مـــن كبـــار أهـــل املدينـــة ، 
ّــثقتــان حيــتج مــا يف الــصحيح ، احــتج مــا إمــام احلــديث حممد بــن إمساعيــل البخــاري ، رواه 

ّ الــسنة يف كتــبهم وتلقــوه بــالقبول وقــابلوه بالتــسليم واالنقيــاد ، ومل يطعــن أحــد مــنهم فيــه ، أئمــة ّ
  .وال يف أحد من رواته

ّفممن رواه االمام ابن االمام أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن أمحـد بـن حنبـل يف مـسند أبيـه 
  . ..ويف كتاب السنة

  .ّ النبيل يف كتاب السنة لهومنهم الفاضل اجلليل أبو بكر أمحد بن عمرو بن عاصم
  .ّومنهم احلافظ أبو أمحد بن أمحد بن ابراهيم بن سليمان العسال يف كتاب املعرفة

  ومنهم حافظ زمانه وحمدث أوانه أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب
__________________  

  .412 :طبقات احلفاظ ) 1(
  .68 / 1 شرح املواهب اللدنية) 2(
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  .ري من كتبهالطرباين يف كث
ّومــنهم احلــافظ أبــو حممــد عبــد اهللا بــن حممــد بــن حيــان أبــو الــشيخ االصــبهاين يف كتــاب  ّ

  .ّالسنة
ّومنهم احلافظ ابن احلافظ أبـو عبـد اهللا حممد بـن إسـحاق بـن حممـد بـن حيـىي ابـن منـدة  ّـ

  .حافظ أصبهان
  .ومنهم احلافظ أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه

  .م أمحد بن عبد اهللا بن إسحاق االصبهاينومنهم حافظ عصره أبو نعي
  .)1(» ومجاعة من احلفاظ سواهم يطول ذكرهم 

  : )طبقاته ( ّوتظهر جاللته أيضا من عبارة لتاج الدين السبكي فإنه قال يف 
أيب بكــر الــصديق ، وعمــر الفــاروق ، : فــأين أهــل عــصرنا مــن حفــاظ هــذه الــشريعة « 

  .. .وعثمان ذي النورين ، وعلي املرتضى
  . ..أويس القرين: ومن طبقة أخرى من التابعني 

وأيب عبد اهللا بـن منـدة ، وأيب عبـد اهللا احلـسني بـن أمحـد بـن بكـري ، وأيب : أخرى .  ..
  . ..عبد اهللا احلاكم ، وعبد الغين بن سعيد االزدي ، وأيب بكر بن مردويه

ّفهؤالء مهرة هذا الفن ، وقد أغفلنا كثريا من األئمة ، وأمهلنا عددا صـاحلا مـن احملـدثني 
ّ، وإمنا ذكرنا من ذكرناه لننبه م على مـن عـداهم ، مث أفـضى األمـر إىل طـي بـساط األسـانيد  ّ

  .)2(» ّرأسا وعد اإلكثار منها جهالة ووسواسا 
  .جوه عديدة ال ختفىوهذه العبارة تدل على جاللة ابن مردويه من و

  كما تظهر جاللته من وصفهم إياه باحلفظ ، فقد قال السمعاين برتمجة محزة
__________________  

  .56 / 3 زاد املعاد يف هدي خري العباد) 1(
  .317 / 1 طبقات الشافعية) 2(
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  .)1(» روى عنه أبو بكر ابن مردويه احلافظ « : ابن احلسني املؤدب االصبهاين 
وقــد مجــع النــاس يف هــذا احلــديث مــصنفات « : ن كثــري حــول حــديث الطــائر وقــال ابــ

ّمفردة ، ومنهم أبو بكر ابن مردويـه احلـافظ ، وأبـو طـاهر حممـد بـن أمحـد بـن محـدان فيمـا رواه 
  .)2(» شيخنا أبو عبد اهللا الذهيب 

تفـــسري ابـــن مردويـــه هـــو احلـــافظ أبـــو بكـــر أمحـــد بـــن موســـى « : وقـــال الكاتـــب اجللـــيب 
  .)3(»  410 هاين املتوىف سنةاالصب

  في االصطالح » الحافظ « 
من األلقاب اجلليلة يف اصطالح علماء احلديث ، قال الـشيخ علـي » احلافظ « ّمث إن 

كــذا ذكـره مـريك ، وحيتمـل أنـه كــان . املـراد بـه حـافظ احلـديث ال القـرآن ـ احلـافظ« : القـاري 
  .ّحافظا للكتاب والسنة

» .  ..ّدثني من أحاط علمه مبائة ألف حديث متنـا وإسـنادامث احلافظ يف اصطالح احمل
)4(.  

الــشروط  :وكــان احلــافظ ابــن حجــر يقــول « : برتمجــة الــسيوطي ) لــواقح األنــوار ( ويف 
واألخـذ مـن أفـواه الرجـال  :الـشهرة بالطلـب : ّاليت إذا اجتمعت يف اإلنـسان مسـي حافظـا هـي 

ة ومــراتبهم ومتييــز الــصحيح مــن الــسقيم ، حــىت يكــون ، واملعرفــة بــاجلرح والتعــديل لطبقــات الــروا
مـــا يستحـــضره مـــن ذلـــك أكثـــر ممـــا ال يستحـــضره ، مـــع اســـتحفاظ الكثـــري مـــن املتـــون ، فهـــذه 

  .»الشروط من مجعها فهو حافظ 
يطلـق هـذا االسـم علـى مـن مهـر يف فـن احلـديث خبـالف  ـ احلافظ« : وقال البدخشي 

  .)5(» ّاحملدث 
__________________  

  .االصبهاين ـ األنساب) 1(
  .353 / 7 تاريخ ابن كثري) 2(
  .439 / 1 كشف الظنون) 3(
  .7 :مجع الوسائل يف شرح الشمائل ) 4(
  .خمطوط ـ تراجم احلفاظ) 5(
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ّإن مشـــس الـــدين حممـــد ابـــن اجلـــزري ذكـــره يف عـــداد : ومـــن شـــواهد جاللـــة ابـــن مردويـــه 
، مـع ) احلـصن احلـصني ( نهم يف كتابـه مشاهري األئمة ، وكبـار علمـاء احلـديث الـذين روى عـ

، وذكـــر يف خطبـــة » مـــر « أصـــحاب الـــصحاح واملـــسانيد وســـائر الكتـــب املعتـــربة وجعـــل رمـــزه 
  .)1(» فليعلم أين أرجو أن يكون مجيع ما فيه صحيحا « : كتابه ما نصه 

يف ) رســالة أصــول احلــديث ( نفــسه ذكــر تفــسري ابــن مردويــه يف ) الــدهلوي ( كمــا أن 
ّفاســـري الـــديلمي وابـــن جريـــر وغـــريهم ، وقدمـــه عليهـــا يف الـــذكر ، وهـــذا يـــدل علـــى أن عـــداد ت ّ

  .ّتفسري ابن مردويه من التفاسري املشهورة املعتربة لدى أهل السنة

)4(  
  رواية الثعلبي 

ا ( :ّــروى أبــو إســحاق أمحــد بــن حممد بــن إبــراهيم الثعلــيب نــزول اآليــة الكرميــة  ــ يــا أيـه َ َ
ْالرسول بـلغ  َ ُُ ..  .( يف يوم غدير خم يف تفسريه حيث قال :  

ّبلـغ مـا أنـزل إليـك مـن ربـك يف فـضل علـي : معنـاه  :ّقال أبو جعفر حممـد بـن علـي « 
ّبن أيب طالب ، فلما نزلت هذه اآلية أخـذ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بيـد علـي فقـال  ّ ّ :

  .من كنت مواله فعلي مواله
ّــد بــن الــسري ، أنــا أبــو بكــر حممد بــن عبــد اهللا ابــن أخربنــا أبــو القاســم يعقــوب بــن أمحــ

حممد ، نا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا الكجي ، نا حجاج بن منهال نـا محـاد عـن علـي بـن 
ّملا نزلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف حجـة  :زيد عن عدي بن ثابت عن الرباء قال  ّ ّ

  معة ، وكسح إن الصالة جا: الوداع كنا بغدير خم فنادى 
__________________  

  .25 و 20 انظر: احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني بشرح القاري ) 1(
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ّللنيب صلى اهللا عليه وسلم حتت شجرتني ، ف لـست أوىل بـاملؤمنني مـن أ: أخـذ بيـد علـي فقـال ّ
.  بلــى: قــالوا ؟لــست أوىل بكــل مــؤمن مــن نفــسهأ: قــال . بلــى يــا رســول اهللا: لوا  قــا؟أنفــسهم

: فلقيـه عمـر فقـال : قـال . هذا موىل من أنا مواله اللهم وال من وااله وعـاد مـن عـاداه: قال 
  .هنيئا لك يا ابن أيب طالب أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة

ّأخربين أبو حممد عبد اهللا بن حممد القائين ، نا أبو احلسني حممد بـن عثمـان النـصييب ،  ّ ّ
ـــا أبـــو بكـــر حممـــد بـــن احلـــ د الـــدهان واحلـــسني ابـــن إبـــراهيم ّن ّـــسن الـــسبيعي ، نـــا علـــي بـــن حمم

اجلصاص ، نا حـسني بـن حكـم ، نـا حـسن بـن حـسني عـن حبـان عـن الكلـيب عـن أيب صـاحل 
َ يا أيـها الرسول بـلغ ما أنزل إليك من ربك (: عن ابن عباس يف قوله تعـاىل  َـَ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َ (قـال .  اآليـة: 

ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أن يبلــغ فيــه فأخــذ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه نزلــت يف علــي ، أمــر  ّ ّ ّ
» مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه : ّوسلم بيد علي ، فقال 

)1(.  

  ترجمة الثعلبي 
وقـد ذكــرت ترمجــة أيب إســحاق الثعلــيب وآيـات عظمتــه وجاللتــه ووثاقتــه يف املــنهج األول 

ِ إنمــا (: حــول االســتدالل بقولــه تعــاىل ) الــدهلوي ( اب ، يف اجلــواب عــن شــبهات مــن الكتــ
َوليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويـؤتون الزكاة وهم راكعون  َ َُ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َ َُ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ِ(.  

  علــى إمامــة علــيكمـا ســتأيت ترمجتــه يف الــدليل الــسادس مــن أدلــة داللــة حــديث الغــدير
  .يف حق الثعليب) الدهلوي ( ، وستقف هناك على كلمات الثناء اليت قاهلا والد  7

  .كما يتضح من عبارة الثعليب يف خطبة تفسريه عظمة هذا التفسري واعتباره
__________________  

  .خمطوط ـ الكشف والبيان يف تفسري القرآن) 1(
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) 5(  
  رواية أبي نعيم 

( أمحد بن عبد اهللا االصـبهاين نزوهلـا يف واقعـة يـوم غـدير خـم يف كتـاب وروى أبو نعيم 
(  وقــد ذكــر روايتــه الفاضــل رشــيد الــدين خــان الــدهلوي يف .) 7 مــا نــزل مــن القــرآن يف علــي

«  نقــال عــن الــشيخ علــي املــتخلص حبــزين ، وتلــك الروايــة هــي بإســناده) إيــضاح لطافــة املقــال 
نزلـت هـذه اآليـة  :اجلحـاف واألعمـش عـن عطيـة قـال عـن أيب ] عيـاش [ عن علي بـن عـامر 

ّعلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف علي بن أيب طالب  َ يا أيـها الرسول بـلـغ مـا أنـزل (: ّ ُِ ُْ َْ  َ ُ  َ 
َإليك من ربك  ََ ْ ِ َِْ(.  

د عـــن احلـــافظ أيب نعـــيم كمـــا  ّـــوقـــد ذكـــر مثـــل هـــذه الروايـــة احلـــاج عبـــد الوهـــاب بـــن حمم
  .سيجيء

  أبي نعيم ترجمة 
احلــافظ أبــو نعــيم أمحــد بــن عبــد اهللا بــن أمحــد بــن إســحاق ابــن « :  ـ ابــن خلكــان 1

كـــان مـــن  .موســـى بـــن مهـــران االصـــبهاين ، احلـــافظ املـــشهور ، صـــاحب كتـــاب حليـــة األوليـــاء
وكتـاب . ّأعالم احملدثني ، وأكابر احلفاظ الثقات ، أخذ عـن األفاضـل وأخـذوا عنـه وانتفعـوا بـه

وتــويف يف صــفر وقيــل يــوم االثنــني  . ..ن الكتــب ، ولــه كتــاب تــاريخ أصــبهاناحلليــة مــن أحــس
  .)1( »  تعاىلرمحه اهللا. احلادي والعشرين من احملرم سنة ثالثني وأربعمائة بأصبهان

__________________  
  .26 / 1 وفيات األعيان) 1(
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، أبـو أمحـد بـن عبـد اهللا بـن إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران « :  ـ الـصالح الـصفدي 2
ّنعيم احلافظ ، سبط حممد بن يوسف بن البنـاء االصـفهاين ، تـاج احملـدثني وأحـد أعـالم الـدين 
ـــه العلـــو يف الروايـــة واحلفـــظ والفهـــم والدرايـــة ، وكانـــت الرحـــال تـــشد إليـــه ، أملـــى يف فنـــون  ّ، ل ّ ّ

ألجـداد احلديث كتبا سارت يف البالد وانتفع ـا العبـاد ، وامتـدت أيامـه حـىت أحلـق األحفـاد با
ّ، وتفرد بعلو األسناد ّ.. .  

حليــة : ّوكــان أبــو نعــيم إمامــا يف العلــم والزهــد والديانــة ، وصــنف مــصنفات كثــرية منهــا 
أحاديــث ســاوى فيهــا البخــاري ] فيــه [ ذكــر فيهــا  ـ األوليــاء ، واملــستخرج علــى الــصحيحني

ثا كـأن البخــاري ومـسلما ، وأحاديـث عـال عليهمــا فيهـا كأمـا مسعاهــا منـه ، وذكـر فيهــا حـدي
ن مسعـــه منـــه ودالئـــل النبـــوة ، ومعرفـــة الـــصحابة ، وتـــاريخ بلـــده ، وفـــضائل  ــومـــسلما مسعـــاه مم ّـ

  .ّالصحابة ، وصفة اجلنة ، وكثريا من املصنفات الصغار
وبقي أربعة عشر سنة بال نظري ، ال يوجد شرقا وال غربا أعلى إسنادا منه وال أحفظ ، 

وملا كتب كتاب احللية إىل نيسا
ّ

  .)1(» .  ..بور بيع بأربعمائة دينار
ــزي 3 أبــو نعــيم أمحــد ابــن عبــد اهللا : أبــو نعــيم االصــفهاين هــو « :  ـ الخطيــب التبري

االصــفهاين صــاحب احلليــة ، هــو مــن مــشايخ احلــديث الثقــات املعمــول حبــديثهم املرجــوع إىل 
 العمــرباصــفهان ولــه مــن  430 ومــات يف صــفر ســنة 334 قــوهلم ، كبــري القــدر ، ولــد ســنة

  .)2(»  تعاىل رمحه اهللاسنة  96
__________________  

  .81 / 7 الوايف بالوفيات) 1(
  .805 / 3 رجال املشكاة اإلكمال يف أمساء الرجال ط مع املشكاة) 2(
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) 6(  
  رواية الواحدي 

مطالـــب الـــسئول ( وروى ذلــك أيـــضا أبــو احلـــسن علــي بـــن أمحــد الواحـــدي ، وعنــه يف 
( مــا جــاء يف  وهــذا نــص)  الفــصول املهمــة البــن الــصباغ املــالكي (و ) البــن طلحــة الــشافعي 

َ يـا أيـها الرسـول بـلـغ مـا أنـزل إليـك مـن ربك (: قولـه تعـاىل « : لـه ) أسباب النزول  َـَ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َـ ( قـال 
ّإن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : احلسن  ملا بعثين اهللا تعاىل برسـالته ضـقت ـا ذرعـ :ّ

ّ
ا ، 
ّوعرفـــت أن مـــن النـــاس مـــن يكـــذبين ، وكـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يهـــاب قريـــشا  ّ ّ

  .واليهود والنصارى ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
أنـا : أنا احلـسن بـن أمحـد املخلـدي قـال : ّأخربنا أبو سعيد حممد بن علي الصفار قال 

ّـحممد بــن محـدون بــن خالـد ، أنــا حممد بــن إبـراهيم احل أنـا احلــسن بــن : قــال ] اخللـوايت [ لــواين ّـ
عن األعمش وأيب اجلحاف عن عطية عـن أيب ] عابس [ علي بن عياش : محاد سجادة قال 
َ يـا أيـها الرسـول بـلـغ مـا أنـزل إليـك مـن ربك (: نزلـت هـذه اآليـة  سعيد اخلدري قال َـَ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َـ ( يـوم 

  .)1(»  2 غدير خم يف علي بن أيب طالب

  الم الواحدي في خطبة أسباب النزول ك
وألجـــل أن ال يبقـــى ريـــب يف اعتبـــار هـــذه الروايـــة نـــورد نـــص عبـــارة الواحـــدي يف خطبـــة 

فـآل األمـر بنـا .  ..فـإن علـوم القـرآن غزيـرة: وبعد هذا « : فإنه قال ) أسباب النزول ( كتابه 
  إىل إفادة املستهرتين بعلوم الكتاب إبانة ما أنزل فيه من

__________________  
  .115 :أسباب النزول للواحدي ) 1(
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األسباب ، إذ هي أوىل ما جيب الوقوف عليها وأوىل مـا يـصرف العنايـة إليهـا ، المتنـاع معرفـة 
ّتفسري اآلية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيـان نزوهلـا ، وال حيـل القـول يف أسـباب 

ّنـــزول الكتـــاب إال بالروايـــة والـــسماع ممـــن شـــاه د التنزيـــل ووقفـــوا علـــى األســـباب ، وحبثـــوا عـــن ّ
  .ّعلمها وجدوا يف الطالب

ــــار  ــــشرع بالوعيــــد للجاهــــل يف العثــــار يف هــــذا العلــــم بالن ــــا أبــــو إبــــراهيم  :وقــــد ورد ال أن
ّـحممد بـن أمحـد بـن حامـد العطـار ، ] احلـسن [ إمساعيل بن إبراهيم الواعظ ، أنبـأ أبـو احلـسني 

ار ، أنـا ليـث بـن محـاد ، ثنـا أبـو عوانـة عـن عبـد األعلـى عـن أنـا أمحـد بـن احلـسن بـن عبـد اجلبـ
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم : سعيد بن جبري عن ابن عباس قال  ّاتقـوا احلـديث إال  :ّ

ّما علمتم ، فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ، ومن كـذب علـى القـرآن مـن  ّ ّ
  .غري علم فليتبوأ مقعده من النار

كانوا من أبعـد الغايـة احـرتازا عـن القـول يف نـزول اآليـة ، أنـا أبـو ـ  4  ـوالسلف املاضون
نصر أمحد بن عبـد اهللا املخلـدي ، أنـا أبـو عمـرو بـن جميـد ثنـا أبـو مـسلم ، ثنـا عبـد الـرمحن بـن 

ســألت عبيــدة الــسلماين عــن آيــة مــن القــرآن : ّــمحــاد ، ثنــا أبــو عمــر عــن حممد بــن ســريين قــال 
  .تق اهللا وقل سدادا ، ذهب الذين يعلمون يف ما أنزل القرآنا: فقال 

ّفأما اليوم فكل واحد خيـرتع لآليـة سـببا وخيلـق إفكـا وكـذبا ، ملقيـا زمامـه إىل اجلهالـة ، 
غـــري مفكـــر يف الوعيـــد جلاهـــل ســـبب اآليـــة ، وذاك الـــذي حـــداين إىل إمـــالء الكتـــاب اجلــــامع 

 واملتكلمـــون يف نـــزول القـــرآن ، فيعرفـــوا الـــصدق لألســـباب ، لينتهـــي إليـــه طـــالبوا هـــذا الـــشأن ،
  .)1(» ّويستغنوا عن التمويه والكذب ، وجيدوا يف حتفظه بعد السماع والطلب 

وإذا كــان مــا ذكــر ســبب تأليفــه هــذا الكتــاب ، فــإن هــذا احلــديث الــذي رواه يف ســبب 
ْ يا أيـها الرسول بـلغ(: نزول اآلية   َ ُُ  َ َ..  .(ق الوارد يكون هو اخلرب الصد  

__________________  
  .4 :أسباب النزول ) 1(
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ّعمــن شــاهد التنزيــل ووقفــوا علــى األســباب ، فيجــب التــصديق بــه واالعــراض عــن غــريه ، ألنــه 
  .من الكذب على القرآن ، ومن كذب على القرآن من غري علم فليتبوأ مقعده من النار

  ترجمة الواحدي 
ّحلـسن علـي بـن أمحـد بـن حممـد بـن متويـه الواحـدي وفيهـا تـويف أبـو ا« :  ـ ابن األثير 1

ّاملفسر ، مصنف الوسيط والوجيز يف التفسري ، وهو نيسابوري إمام مشهور  ّ «)1(.  
صـــاحب التفـــسري ، وإمـــام .  ..االمـــام العالمـــة األســـتاذ أبـــو احلـــسن« :  ـ الـــذهبي 2

 إسـحاق الثعلـيب وأكثـر علماء التأويل ، من أوالد النجار ، وأصـله مـن سـاوه ، لـزم األسـتاذ أبـا
عنــه ، وأخــذ علــم العربيــة مــن أيب احلــسن القهنــدزي الــضرير ومســع مــن أيب طــاهر بــن خممــس ، 
ـــواعظ ، وحممـــد بـــن إبـــراهيم  ّوالقاضـــي أيب بكـــر احلـــريي ، وأيب إبـــراهيم إمساعيـــل بـــن إبـــراهيم ال

  .ّاملزكي ، وعبد الرمحن بن محدان النصروي ، وأمحد بن إبراهيم النجار ، وخلق
ّأمحد بن عمر األرغياين ، وعبد اجلبار بـن حممـد اخلـواري وطائفـة أكـربهم : ّحدث عنه 

  .اخلواري
ّالبــــسيط والوســــيط والــــوجيز ، وبتلــــك األمســــاء مســــى الغــــزايل : صــــنف التفاســــري الثالثــــة 

  . ..تواليفه الثالثة يف الفقه ، وأليب احلسن كتاب أسباب النزول مروي ،
كان منطلـق اللـسان يف مجاعـة مـن العلمـاء : ه ، وقيل تصدر للتدريس مدة وعظم شأن

ّمبــا ال ينبغـــي ، وقــد كفـــر مــن ألـــف كتـــاب حقــائق التفـــسري ، فهــو معـــذور قــال أبـــو ســـعد  . ..ّ
كان الواحدي حقيقا بكل احرتام وإعظام ، لكن كان فيه بـسط لـسان يف األئمـة : السمعاين 

  ديكان الواح: ّ، وقد مسعت أمحد بن حممد بن بشار يقول 
__________________  

  .468 الكامل يف التاريخ حوادث سنة) 1(
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  .ّيقول صنف السلمي كتاب حقائق التفسري ، ولو قال إن ذلك تفسري القرآن لكفر به
مــات بنيــسابور يف مجــادى اآلخــرة ســنة مثــان وســتني . الواحــدي معــذور مــأجور: قلــت 

  .)1(» وأربعمائة ، وقد شاخ 
  .)2(» .  .. وكان رأسا يف الفقه والعربية .. من برع يف العلمأحد« :  ـ الذهبي أيضا 3
كـان اسـتاذا يف التفـسري والنحـو ، وشـرح ديـوان املتنـيب أجـود شـرح « :  ـ ابن الـوردي 4

  .)3(» ، وهو تلميذ الثعليب ، وتويف بعد مرض طويل بنيسابور 
نيـسابوري ، أسـتاذ االمام املفسر أبو احلسن علي بـن أمحـد الواحـدي ال« :  ـ اليافعي 5

عــصره يف النحــو والتفـــسري ، تلميــذ أيب إســحاق الثعلـــيب ، وأحــد مــن بـــرع يف العلــم ، وصـــنف 
» .  ..التــصانيف الـــشهرية امــع علـــى حـــسنها ، واملــشتغل بتدريـــسها واملــرزوق الـــسعادة فيهـــا

)4(.  
وأمحد إمام كبري عالمة ، روى القراءة عن علي بن أمحد البسيت ، « :  ـ ابن الجزري 6

د بـــن إبـــراهيم الثعلـــيب  468 مـــات يف ســـنة. أبـــو القاســـم اهلـــذيل: روى القـــراءة عنـــه . ّـــبـــن حمم
  .)5(» بنيسابور 
كـان فقيهـا ، إمامـا يف النحـو واللغـة وغريمهـا ، شـاعرا ، وأمـا « :  ـ ابن قاضي شـهبة 7

  .)6(» .  ..التفسري فهو إمام عصره فيه ،
  تني وأربعمائة تويف أبو احلسن علي بنويف سنة مثان وس« :  ـ الديار بكري 8

__________________  
  .339 / 18 سري أعالم النبالء) 1(
  .468 العرب ، حوادث سنة) 2(
  .468 تتمة املختصر ، حوادث سنة) 3(
  .468 مرآة اجلنان ، حوادث سنة) 4(
  .523 / 1 طبقات القراء) 5(
  .264 / 1 طبقات الشافعية) 6(
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ّيــه الواحــدي املفــسر ، مــصنف البــسيط والوســيط والــوجيز يف التفــسري ، ّــأمحــد بــن حممد بــن متو ّ
  .)1(» وهو نيسابوري إمام مشهور 

أســـباب النـــزول للـــشيخ االمـــام أيب احلـــسن علـــي بـــن أمحـــد  « : ـ الكاتـــب الجلبـــي 9
ـــه ، أولـــه .468 الواحـــدي املفـــسر املتـــوىف ســـنة احلمـــد هللا الكـــرمي : ّ وهـــو أشـــهر مـــا صـــنف في

  .)2(» الوهاب 
 الواحـدي مـع البغـوي والبيـضاوي ، واصـفا إيـاهم بكبــار الـدهلويوذكـر ويل اهللا   ـ10

ّاملفسرين ، وجاعال إياهم قدوة املسلمني ّ..  .)3(.  

)7(  
  رواية أبي سعيد السجستاني 

رواه أبــو ســعيد مــسعود بــن ناصــر السجــستاين يف كتابــه حــول حــديث الواليــة بإســناده و
ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أن يبلـغ بواليـة علـي ، فـأنزل أمـر «  :عن ابن عباس إنه قـال  ّ ّ

ّاهللا عز وجل  َ يا أيـها الرسول بـلغ ما أنزل إليك مـن ربك (ّ َـَ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َ ( اآليـة فلمـا كـان يـوم غـدير خـم ّ
ّقام فحمد اهللا وأثىن عليه وقال صلى اهللا عليه وسلم  :  قـالوا ؟لست أوىل بكم من أنفسكمأ: ّ

ّقال صلى اهللا عليه وسـلم . بلى يا رسول اهللا فمـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن : ّ
وااله وعاد من عاداه ، وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر مـن نـصره ، وأعـز مـن أعـزه 

  .»، وأعن من أعانه 
__________________  

  .359 / 2 تاريخ اخلميس) 1(
  .76 / 1 كشف الظنون) 2(
  .زالة اخلفاءإ) 3(
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  ترجمة أبي سعيد السجستاني 
ّوأبو سعيد السجستاين من مشاهري حفاظ أهل السنة الثقات ، وقـد تقـدم سـابقا ذكـر  ّ

  .طرف من ترمجته عن السمعاين والذهيب

)8(  
  رواية الحاكم الحسكاني 

َ يا أيـها (: روى أبو القاسم عبيد اهللا بن عبد اهللا احلسكاين نزول قوله تعاىل و َ ُالرسـول ُ 
َبـلغ ما أنزل إليك َِْ َ ِ ُْ ْ  بتفـسري اآليـة ) جممـع البيـان (  يف واقعة يوم غـدير خـم ، ففـي كتـاب ).  ..َ

عن ابن أيب عمري عن ابن أذينة عن الكليب عـن أيب صـاحل عـن عبـد اهللا بـن عبـاس « : املباركة 
س فيخــربهم بواليتــه ، ّأن ينــصب عليــا علمــا للنــا 6 أمــر اهللا حممــدا :وجــابر بــن عبــد اهللا قــاال 

أن يقولوا حاىب ابـن عمـه ، وأن يطعنـوا يف ذلـك عليـه ، فـأوحى اهللا إليـه  6 ّفتخوف رسول اهللا
  .»بواليته يوم غدير خم  7 هذه اآلية ، فقام

وهذا اخلرب بعينه قد حدثناه السيد أبـو احلمـد عـن احلـاكم أيب القاسـم احلـسكاين : قال 
  .)1(» ب شواهد التنزيل يف قواعد التفضيل بإسناده عن ابن أيب عمري يف كتا

__________________  
  .187 / 1 وهو يف شواهد التنزيل 223 /جممع البيان يف تفسري القرآن الد الثاين ) 1(
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) 9(  
  رواية ابن عساكر

ن روى نـــزول تلـــك اآليـــة املباركـــة يف واقعـــة يـــوم غـــدير خـــم  ــومم أبـــو القاســـم علـــي بـــن : ّـ
الــدر (  عــساكر الدمــشقي ، كمــا عرفــت ذلــك مــن عبــارة الــسيوطي يف احلــسن املعــروف بــابن

  .)1() املنثور 

  ترجمة ابن عساكر
احلـافظ أحـد  . ..هو أبو القاسم علي بن احلـسن بـن هبـة اهللا « :ـ ياقوت الحموي  1

 ومـــات يف احلـــادي .499 ولـــد يف احملـــرم ســـنة. أئمـــة احلـــديث املـــشهورين والعلمـــاء املـــذكورين
  .)2(» .  ..571 ةعشر من رجب سن

املعـروف بــابن عــساكر الدمــشقي امللقــب .  ..احلــافظ أبــو القاســم« : ــ ابــن خلكــان  2
ّكــان حمــدث الــشام يف وقتــه ومــن أعيــان الفقهــاء الــشافعية ، غلــب عليــه احلــديث . ثقــة الــدين

فاشتهر به ، وبالغ يف طلبه ، إىل أن مجع منه ما مل يتفق لغـريه ، ورحـل وطـوف وجـاب الـبالد 
  .لقي املشايخ ، وكان رفيق احلافظ أيب سعد عبد الكرمي ابن السمعاين يف الرحلةو

ّوصـــنف التـــصانيف املفيـــدة .  ..وكـــان حافظـــا دينـــا ، مجـــع بـــني معرفـــة املتـــون واألســـانيد
ّوخرج التخاريج ، وكان حسن الكالم علـى األحاديـث ، حمفوظـا يف اجلمـع والتـأليف ، صـنف 

  نني جملدة ، أتى فيه بالعجائب ،التاريخ الكبري لدمشق يف مثا
__________________  

  .86 / 2 من تاريخ دمشق 7 وهو يف ترمجة أمري املؤمنني) 1(
  .73 / 13 معجم األدباء) 2(
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وهـو علـى نــسق تـاريخ بغـداد ، قــال يل شـيخنا احلـافظ العالمــة أبـو حممـد عبــد العظـيم املنــذري 
ّهـــذا التـــاريخ وأخـــرج يل منـــه جملـــدا وطـــال وقـــد جـــرى ذكـــر  ـ حـــافظ مـــصر أدام اهللا بـــه النفـــع

ّما أظن هذا الرجل إال عزم على وضع هذا التاريخ مـن يـوم عقـل  ـ احلديث يف أمره واستعظامه
ّعلى نفسه ، وشرع يف اجلمع من ذلك الوقت ، وإال فالعمر يقصر عن أن جيمع اإلنـسان فيـه 

مـن وقـف عليـه عـرف حقيقـة  ـ حلـقولقـد قـال ا ـ قـال .ّمثـل هـذا الكتـاب بعـد االشـتغال والتنبـه
هذا القول ، ومىت يتسع لإلنسان الوقت حىت يضع مثله ، وهذا الـذي ظهـر هـو الـذي اختـاره 

  .ّوما صح له هذا إال بعد مسودات ما كاد ينضبط حصرها
  .)1(» .  ..وله غريه تواليف حسنة وأجزاء ممتعة

 لشام فخـر األئمـة ثقـة الـدينّابن عساكر االمام احلافظ الكبري حمدث ا« :  ـ الذهبي 3
ّأبو القاسم حافظ ثقة مـتقن ديـن خـري حـسن الـسمت ، مجـع بـني معرفـة : قال السمعاين . .. ّ

ّاملنت واالسناد ، وكـان كثـري العلـم غزيـر الفـضل ، صـحيح القـراءة ، متثبتـا ، رحـل وتعـب وبـالغ 
دث اء الـدين القاسـم وقال احمل.  ..يف الطلب ، ومجع ما مل جيمعه غريه ، وأرىب على األقران

، ] خيـــتم كـــل مجعـــة [ ّ مواظبـــا علـــى اجلماعـــة والـــتالوة ، خيـــتم كـــل ليلـــة ختمـــة ;كـــان أيب : 
ّوخيتم يف رمضان كل يوم ، ويعتكف يف املنارة الـشرقية ، وكـان كثـري النوافـل واألذكـار ، وحييـي 

  . ..ليلة العيدين بالصالة والذكر ، وكان حياسب نفسه على حلظة تذهب
  .ابن عساكر مثله] سن [ ما رأيت يف سنن : ال سعد اخلري ق

قال القاسم ابن عساكر مسعت التاج املسعودي يقول مسعـت أبـا العـالء اهلمـداين يقـول 
إن عرفــت أحــدا أفــضل مــين فحينئــذ آذن لــك أن تــسافر ] : قــال [ لرجــل اســتأذنه يف الرحلــة 

  .جيبّإليه ، إال أن تسافر إىل ابن عساكر فإنه حافظ كما 
  أنا: ملا دخلت مهدان قال يل احلافظ : وحدثين أبو املواهب بن صصري قال 

__________________  
  .335 / 1 وفيات األعيان) 1(
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أعلم أنه ال يساجل احلافظ أبا القاسم يف شأنه أحد ، فلو خـالق النـاس ومـازجهم كمـا ينبغـي 
 وكيـــف ؟أي شـــيء فـــتح لـــه: ومـــا إذا الجتمـــع عليـــه املوافـــق واملخـــالف ، وقـــال يل ي] أصـــنع [ 

ّهــو بعيــد مــن هــذا كلــه ، مل يــشتغل منــذ أربعــني ســنة إال بــاجلمع والتــسميع :  قلــت ؟النــاس لــه ّ
هـــذا ] مـــن [ ّاحلمـــد هللا هـــذا مثـــرة العلـــم ، إال أنـــا حـــصل لنـــا : حـــىت يف نزهتـــه وخلواتـــه ، قـــال 

مـا كــان يــسمى  : مث قــال. املـسجد والــدار والكتـب تــدل علـى قلــة حــظ أهـل العلــم يف بالدكـم
  .ّأبو القاسم إال شعلة نار ببغداد من ذكائه وتوقده وحسن إدراكه

: فقـال  .ّـكنـت أذاكـر أبـا القاسـم احلـافظ عـن احلفاظ الـذين لقـيهم: قال أبـو املواهـب 
د  ّـــأمـــا بغـــداد فـــأبو عـــامر العبـــدري ، وأمـــا أصـــبهان فـــأبو نـــصر اليونـــاريت لكـــن امساعيـــل بـــن حمم

ال تقل هذا قال : قال . فعلى هذا ما كان رأى سيدنا مثل نفسه : فقلت. احلافظ كان أشهر
ْ فال تـزكوا أنـفسكم (: اهللا  ُ ََ ُ َْ  ُ ْ أمـا بنعمـة ربـك فحدث (] اهللا تعـاىل [ فقد قـال :  قلت )َ  َـ َ َ َ َِ ْ ِِ َ( .

  .إن عيين مل تر مثلي لصدق: لو قال قائل : فقال 
تمــع فيــه مــا اجتمــع فيــه ، مــن لــزوم طريقــة مل أر مثلــه وال مــن اج: مث قــال أبــو املواهــب 

ّواحدة مدة أربعني سـنة ، مـن لـزوم الـصلوات يف الـصف األول إال مـن عـذر ، واالعتكـاف يف 
رمضان وعشر ذي احلجة ، وعدم التطلع إىل حتـصيل األمـالك وبنـاء الـدور ، قـد أسـقط ذلـك 

 عـد أن عرضـت عليـهعن نفسه ، وأعرض عـن طلـب املناصـب مـن االمامـة واخلطابـة ، وأباهـا ب
...  

  .وكان شيخنا أبو احلجاج مييل إىل أن ابن عساكر ما رأى حافظا مثل نفسه
  .ما رأيت أحفظ من ابن عساكر: قال احلافظ عبد القادر 

ّأبــو القاســم إمــام احملــدثني يف وقتــه ، انتهــت إليــه الرياســة يف احلفــظ : وقــال ابــن النجــار 
فقـرأت خبـط احلـافظ معمـر بـن الفـاخر يف . خـتم هـذا الـشأنواإلتقان والنقل واملعرفة التامة وبـه 

وكــان أحفــظ مــن رأيـت مــن طلبــة احلــديث  ـ مبــىن ـ معجمـه أنــا احلــافظ أبـو القاســم الدمــشقي
  ّوكان شيخنا امساعيل بن حممد االمام. والشبان
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ّيفـــضله علـــى مجيـــع مـــن لقينـــاهم ، قـــدم أصـــبهان ونـــزل يف داري ، ومـــا رأيـــت شـــابا أودع وال 
ّوال أتقن منه ، وكان مع ذلك فقيهـا أديبـا سـنيا ، جـزاه اهللا خـريا وكثـر يف اإلسـالم مثلـه أحفظ  ّ

  .ّمل تأذن يل أمي: ، وإين كثريا سألته عن تأخره عن ايء إىل أصبهان فقال 
 ورئـي لـه منامـات حـسنة ، .571 تويف أيب يف حـادي عـشر رجـب سـنة: قال القاسم 

  .)1(» الصغري ورثي بقصائد ، وقربه يزار بباب 
 ّفيهــا تــويف احلــافظ ابــن عــساكر صــاحب التــاريخ الثمــانني جملــدا«  :أيــضا  ـ الــذهبي 4

ّســاد أهــل زمانــه يف احلــديث ورجالــه ، وبلــغ يف ذلــك الــذروة العليــا ، ومــن تــصفح تارخيــه . ..
  .)2(» تويف يف حادي عشر رجب . علم منزلة الرجل يف احلفظ

 االمــام ، احملــدث البــارع ، احلــافظ املــتقن الــضابط ذو الفقيــه: وفيهــا « :  ـ اليــافعي 5
اظ  ــالعلــم الراســخ ، شــيخ اإلســالم ، وحمــدث الــشام ، ناصــر الــسنة ، وقــامع البدعــة زيــن احلف ّ ّ ّ
ّوحبر العلوم الزاخر ، رئيس احملدثني املقر له بالتقدم ، العارف املاهر ، ثقة الدين ، أبـو القاسـم 

ساكر ، الــذي اشـتهر يف زمانــه بعلـو شــانه ، ومل يـر مثلــه يف علـي بــن احلـسن بــن هبـة اهللا بــن عـ
  .أقرانه ، اجلامع بني املعقول واملنقول ، واملميز بني الصحيح واملعلول

ّكـان حمــدث زمانـه ، ومــن أعيـان الفقهــاء الـشافعية ، غلــب عليـه احلــديث واشـتهر بــه ، 
جـاب الـبالد ، ولقـي املـشايخ ّوبالغ يف طلبه إىل أن مجع منه ما مل يتفق لغريه ، رحل وطـوف و
  .، وكان رفيق احلافظ أيب سعد عبد الكرمي بن السمعاين يف الرحلة

 وصـنف  ـ. ..وكان أبو القاسـم املـذكور حافظـا دينـا ، مجـع بـني معرفـة املتـون واألسـانيد
  ّالتصانيف املفيدة ، وخرج التخاريج ، وكان حسن الكالم على األحاديث

__________________  
  .1333  ـ1328 / 4 كرة احلفاظتذ) 1(
  .571 العرب حوادث) 2(
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حمفوظـــا علـــى اجلمـــع والتـــأليف ، صـــنف التـــاريخ الكبـــري لدمـــشق يف مثـــانني جملـــدات أتـــى فيـــه 
ســاد : قـال بعـض أهــل العلـم باحلـديث والتـواريخ .  ..بالعجائـب وهـو علـى نـسق تــاريخ بغـداد

 ، ومن تـصفح تارخيـه علـم منزلـة الرجـل يف أهل زمانه يف احلديث ورجاله وبلغ فيه الذروة العليا
  .احلفظ

بل من تأمل تصانيفه من حيث اجلملة علم مكانـه يف احلفـظ والـضبط للعلـم ، : قلت 
واالطالع وجودة الفهم ، والبالغة والتحقيق واالتساع يف العلـوم ، وفـضائل حتتهـا مـن املناقـب 

  . ..ّواحملاسن كل طائل
سن الـــسرية والـــسريرة ، قـــال احلـــافظ الـــرئيس أبـــو حـــــــ  2  ـوكـــان ابـــن عـــساكر املـــذكور

 مل أر مثله وال من اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم طريقة واحـدة منـذ أربعـني سـنة: املواهب 
ّإمــام احملــدثني يف وقتــه ومــن انتهــت إليــه : ذكــره االمــام احلــافظ ابــن النجــار يف تارخيــه فقــال . ..

وقــال احلــافظ .  ..امــة والثقــة بــه ، وبــه خــتم هــذا الــشأنالرئاســة يف احلفــظ واإلتقــان واملعرفــة الت
رأيــت احلـافظ الــسلفي واحلــافظ أبــا العـالء اهلمــداين واحلــافظ أبــا موســى  :عبـد القــاهر الرهــاوي 

  .)1(» اهلمداين فما رأيت فيهم مثل ابن عساكر 
ومــنهم احلــافظ أبــو القاســم علــي أخــو الــصائن املتقــدم ذكــره ، إمــام « :  ـ األســنوي 6

ّ دينا ;كان  . ..شافعية ، صاحب تاريخ دمشق يف مثانني جملدة وغري ذلك من املصنفاتال
  .)2(» .  ..ّخريا حسن السمت مواظبا على االعتكاف

علي بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا بن احلسني ، احلافظ « :  ـ ابن قاضي شهبة 7
عية ، وإمـام أهـل احلـديث يف زمانـه الكبري ، ثقة الدين ، أبو القاسم ابن عـساكر ، فخـر الـشاف

وحامل لوائهم ، صاحب تاريخ دمشق وغري ذلك مـن املـصنفات املفيـدة املـشهورة ، مولـده يف 
  مستهل سنة تسع وتسعني وأربعمائة ، ورحل إىل بالد

__________________  
  .571 مرآة اجلنان حوادث) 1(
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 حنو ألف وثالمثائـة شـيخ ومثـانني امـرأة ، تفقـه بدمـشق وبغـداد ، وكـان كثرية ، ومسع الكثري من
ّدينا خريا ّ..  . «)1(.  

)10(  
  الفخر الرازي 

( ّوذكر فخـر الـدين حممـد بـن عمـر الـرازي نـزول آيـة التبليـغ يف واقعـة يـوم غـدير خـم يف 
ر ـ نزلت هذه العاش«  :يف سبب تلك اآلية ، حيث قال  ، يف بيان األقوال املذكورة) تفسريه 

، وملا نزلت هذه اآلية أخذ بيده وقال  2 اآلية يف فضل علي
ّ

من كنت مـواله فعلـي مـواله ، : 
هنيئــا لــك يــا ابــن أيب طالــب ، : فقــال  2 اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه ، فلقيــه عمــر

ّـ وهــو قـول ابــن عبـاس والــرباء بـن عــازب وحممد بــن .أصـبحت مـوالي ومــوىل كـل مــؤمن ومؤمنـة
  .)2(» لي ع

 إن العـــربة بـــذكر الـــرازي هلـــذا القـــول يف ضـــمن األقـــوال املزعومـــة األخـــرى ، وقـــد :أقـــول 
ّعرفــت أنــه ينــسب هــذا القــول إىل ابــن عبــاس والــرباء بــن عــازب وســيدنا اإلمــام حممــد بــن علــي 

ّ، فال عربة إذن بكالمه هو حول هذا املوضوع ، فإنه كالم ال موجب لـه إال املكـابرة  7 الباقر
  .7 ّلعناد ، ويكفي يف سقوطه أنه رد على االمام املعصوم أيب جعفر الباقروا

ّإن املتعـصبني مـن أهـل الـسنة ال يعتقـدون بعـصمة األئمـة الطـاهرين ، بـل إن : ولو قيل 
( ّوابـن العـراق يف ) اللئـايل املـصنوعة ( والسيوطي يف ) املوضوعات ( بعضهم كابن اجلوزي يف 

  .فيهم والعياذ باهللاجيرحون ) تنزيه الشريعة 
__________________  

  .345 / 1 طبقات الشافعية) 1(
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فمــا يقولــون يف حــق صــحابة يقولــون بعــدالتهم كــابن عبــاس والــرباء بــن عــازب ، : قلنــا 
وعبـد  ـ كمـا يف تفـسري النيـسابوري ، وسـنذكر عبارتـهــ  وكـأيب سـعيد اخلـدري القائـل ـذا القـول

  ؟ بن مسعود كما ستعلم فيما بعداهللا
يـــوم  7 إن الـــرازي يعـــرتف بـــأن القـــول بنـــزول اآليـــة يف فـــضل أمـــري املـــؤمنني: فاحلاصـــل 

الغــدير هــو قــول ابــن عبــاس والــرباء واالمــام البــاقر ، وإن كــان ال يرتــضي هــذا القــول وال يعتمــد 
  .عليه تعصبا وعنادا

  ترجمة الرازي 
  :الثناء على هذا املتعصب العنيد وقد بالغ بعض علماء أهل السنة يف 

ّأبـو عبـد اهللا حممـد بـن عمـر بـن احلـسني ابـن « :  بقولـه ابـن خلكـانفقـد تـرجم لـه  ـ 1
الـــرازي املولـــد ، امللقـــب فخـــر ] األصـــل [ احلـــسن بـــن علـــي ، التيمـــي ، البكـــري ، الطربســـتاين 

، فاق أهـل زمانـه فريد عصره ونسيج وحده . الدين ، املعروف بابن اخلطيب ، الفقيه الشافعي
يف علم الكالم واملعقوالت وعلم األوائل ، له التصانيف املفيدة يف فنون عديـدة ، منهـا تفـسري 

وكــل كتبــه .  ..ّالقــرآن الكــرمي ، مجــع فيــه كــل غريــب وغريبــة ، وهــو كبــري جــدا لكنــه مل يكملــه
  .ممتعة

غلوا ـا ورفـضوا ّوانتشرت تصانيفه يف البالد ورزق فيها سعادة عظيمة ، فـإن النـاس اشـت
كتــب املتقــدمني ، وهــو أول مــن اخــرتع هــذا الرتتيــب يف كتبــه ، وأتــى فيهــا مبــا مل يــسبق إليــه ، 
وكان لـه يف الـوعظ اليـد البيـضاء ، ويعـظ باللـسانني العـريب والعجمـي ، وكـان يلحقـه الوجـد يف 

ـــر البكـــاء ، وكـــان حيـــضر جملـــسه مبدينـــة هـــراة أربـــاب املـــذاهب واملقـــ االت ، حـــال الـــوعظ ويكث
ويسألونه وهو جييب كل سائل بأحـسن إجابـة ، ورجـع بـسببه خلـق كثـري مـن الطائفـة الكراميـة 

وكـان العلمـاء يقـصدونه .  ..وغريهم إىل مذهب أهل السنة ، وكان يلقب ـراة شـيخ اإلسـالم
  .)1(» .  ..ّمن البالد وتشد إليه الرحال من األقطار

__________________  
  .385 ـ 381 / 3 وفيات األعيان) 1(
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الفقيـــه الــشافعي ، صــاحب التـــصانيف .  ..االمــام فخــر الــدين« :  ـ ابــن الـــوردي 2
ومع فضائله كانت لـه اليـد الطـوىل يف الـوعظ بـالعريب والعجمـي  543 املشهورة ، ومولده سنة

، ويلحقــــه فيــــه وجــــد وبكــــاء ، وكــــان أوحــــد النــــاس يف املعقــــوالت واألصــــول ، قــــصد الكمــــال 
 عــاد إىل الــري إىل اـد اجليلــي ، واشــتغل عليهمـا ، وســافر إىل خــوارزم ومــا وراء الـسمناين ، مث

ّالنهــر ، وجــرت الفتنــة الــيت ذكــرت ، واتــصل بــشهاب الــدين الغــوري صــاحب غزنــة وحــصل لــه 
ّمنــه مــال طائــل ، مث حظــي يف خراســان عنــد الــسلطان خــوارزم شــاه بــن تكــش ، وشــدت إليــه 

  .)1(» .  .. بقصائدّالرحال ، وقصده ابن عنني ومدحه
ّوفيهـــا االمـــام الكبـــري ، العالمـــة النحريـــر ، األصـــويل املـــتكلم املنـــاظر « :  ـ اليـــافعي 3 ّ

ّاملفــسر ، صــاحب التــصانيف املــشهورة يف اآلفــاق ، احلظيــة يف ســوق اإلفــادة بالنفــاق ، فخــر 
ملخـالفني ، امللقب باإلمـام عنـد علمـاء األصـول ، املقـرر لـشبه مـذاهب فـرق ا.  ..الدين الرازي

واملبطـــل ـــا بإقامـــة الرباهـــني ، الطربســـتاين األصـــل ، الـــرازي املولـــد ، املعـــروف بـــابن اخلطيـــب ، 
ّخـصه اهللا بـرأي : الشافعي املذهب ، فريد عصره ونسيج دهره ، الذي قال فيه بعـض العلمـاء 

يوسـف ّهو للغيـب طليعـة ، فـريى احلـق بعـني دوـا حـد الطبيعـة ، ومدحـه االمـام سـراج الـدين 
  . ..ابن أيب بكر بن حممد السكاكي اخلوارزمي

ّفــاق أهــل زمانــه يف األصــلني واملعقــوالت وعلــوم األوائــل ، صــنف التــصانيف املفيــدة يف 
وكـان صـاحب وقـار وحـشمة ومماليـك ، وثـروة وبـزة حـسنة وهيئـة مجيلـة ، إذا .  ..فنون عديـدة

يف التفـــسري والفقـــه والكـــالم ركـــب ركـــب معـــه حنـــو ثالمثائـــة مـــشتغل علـــى اخـــتالف مطـــالبهم ، 
  .)2(» .  ..واألصول والطب وغري ذلك

  ّقال االمام النحرير ، املناظر املتكلم « :ّ ـ محمد الحافظ خواجة بارسا 4
__________________  
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يف التفـــسري الكبـــري يف .  ..ة والــدين الـــرازياملفــسر ، صـــاحب التـــصانيف املــشهورة ، فخـــر امللـــ
ذهب عنكم الــرجس أهل اْلبـيــت ويطهركم تطهيــرا (: قولــه ســبحانه  ً إنمــا يريــد اهللا لي ِ ْ َ ْ ََُ َــَ ُ َ ُــ ُِ ْ َْ ْــ َ  ُ ُ ْ َــُ َ ِ ِْ ُ ِ ِ( فيــه 
ا وال يطهـــر احملـــل ، فقولـــه ســـبحانه : لطيفـــة وهـــو  ّإن الـــرجس قـــد يـــزول عن ليـــذهب عـــنكم : ّـــ

ّويطهركم تطهـريا أي يلبـسكم خلـع الكرامـة  :الذنوب ، وقوله سبحانه الرجس أي يزيل عنكم 
  .)1(» ّتطهريا ، ال يكون بعده تلوث 

ّــحممد بــن عمــر بــن احلــسني بــن احلــسن بــن علــي ، العالمــة « :  ـ ابــن قاضــي شــهبة 5
 يف املفسر املتكلم ، إمام وقته يف العلوم العقلية ، وأحـد األئمـة.  ..ّسلطان املتكلمني يف زمانه

 العلوم الشرعية ، صاحب املصنفات املشهورة والفضائل الغزيرة املذكورة ، ولد يف رمـضان سـنة
ـــده ضـــياء الـــدين عمـــر ، وهـــو مـــن تالمـــذة  544 ّ، وقيـــل ســـنة ثـــالث ، اشـــتغل أوال علـــى وال

ّالبغوي ، مث على الكمال السمناين وعلى اد اجليلـي صـاحب حممـد بـن حيـىي ، وأتقـن علومـا 
» .  ..ّز فيها وتقدم وساد ، وقصده الطلبة من سائر البالد ، وصـنف يف فنـون كثـريةكثرية وبر

)2(  

)11(  
  ّرواية محمد بن طلحة

ّروى أبــو ســامل حممــد بــن طلحــة بــن حممــد القرشــي النــصييب نــزول آيــة التبليــغ يف واقعــة و ّ
ّه املــسمى ـــ نقــل االمــام أبــو احلــسن الواحــدي يف كتابــ زيــادة تقريــر«  :يــوم الغــدير حيــث قــال 

ا (: أنزلــت هــذه اآليــة : قــال  2 بأســباب النــزول يرفعــه بــسنده إىل أيب ســعيد اخلــدري ــا أيـه ــ ي َ َ
َالرسول بـلغ ما أنزل إليك من ربك  ََ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ ْ  (يوم غدير   

__________________  
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  .)1(» خم يف علي بن أيب طالب 

  ّترجمة محمد بن طلحة
ّـوقد ترجم حملمد بن طلحة مشاهري علمائهم ، واصـفني إياه باحملامـد اجلميلـة والفـضائل  ّ
ّالعظيمة ، وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء اهللا تعـاىل ، ونكتفـي هنـا مبـا ذكـره اليـافعي يف حقـه 

ما بارعا يف الفقه وكان رئيسا حمتش. ّالكمال حممد بن طلحة النصييب الشافعي« : حيث قال 
ّواخلــــالف ، ويل الــــوزارة مــــرة مث زهــــد ومجــــع نفــــسه ، تــــويف حبلــــب يف شــــهر رجــــب وقــــد جــــاوز 

  .)2(» .  ..التسعني ، وله دائرة احلروف

)12(  
  رواية الرسعني 

ّروى عبــد الــرزاق بــن رزق اهللا الرســعين نــزول اآليــة الكرميــة يف يــوم الغــدير ، قــال حممــد و
ملـا نزلـت  :قـال  2 أخرج عبـد الـرزاق الرسـعين عـن ابـن عبـاس« : بن معتمد خان البدخشاين 

َ يا أيـها الرسول بـلغ ما أنزل إليك من ربك (: هذه اآلية  ََ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َ ( أخذ النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ّ ّ
  .)3(» من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه : بيد علي فقال 

__________________  
  .44 :مطالب السئول يف مناقب آل الرسول ) 1(
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  .خمطوط ـ مفتاح النجا يف مناقب آل العبا) 3(



 227 ............................................................................ الغدير حديث داللة

  ترجمة الرسعني 
ّالرســعين العالمــة عــز الــدين عبــد الــرزاق بــن رزق اهللا بــن أيب بكــر ، « :  ـ الــذهبي 1

ّاحملـدث املفــسر احلنبلــي  ومثــانني ، ومســع بدمــشق مــن الكنــدي وببغــداد مــن ابــن ولــد ســنة تــسع. ّ
تـويف يف ثـاين . ّمنينا ، وصنف تفسريا جيدا ، وكان شيخ اجلزيرة يف زمانـه علمـا وفـضال وجاللـة

  .)1(» عشر ربيع اآلخر 
ّالرسـعين االمــام احملــدث الرحال ، احلــافظ املفــسر ، عــامل اجلزيــرة« :  ـ الــذهبي أيــضا 2 ــ ّ ّ 

ّ ، ومجع وصنف تفسريا حسنا ، رأيتـه يـروي فيـه بأسـانيده ، وصـنف كتـاب عين ذا العلم. ..
مقتل الشهيد احلسني ، وكان إماما متقنـا ذا فنـون وأدب ، روى عنـه ولـده العـدل مشـس الـدين 

  .، والدمياطي يف معجمه ، وغري واحد ، وباالجازة أبو املعايل األبرقوهي
ّولـه شـعر رائـق ، ويل .  ..ب املوصـلكانت له حرمة وافرة عند امللـك بـدر الـدين صـاح

  .)2(»  661 كان من أوعية العلم واخلري ، تويف سنة. مشيخة دار احلديث باملوصل
ّعبــد الــرزاق بــن رزق اهللا أبــو حممــد الرســعين ، االمــام العالمــة ، « :  ـ ابــن الجــزري 3 ّ

  .)3(» .  ..ّاحملدث املقرئ ، شيخ ديار بكر واجلزيرة
ّـسـعين االمـام احملـدث الرحال ، احلـافظ املفيـد ، عـامل اجلزيـرة ، عـز الر« :  ـ الـسيوطي 4 ّ

 ّالدين أبو حممد عبد الرزاق بـن رزق اهللا بـن أيب بكـر بـن خلـف اجلـزري ، ولـد بـرأس عـني سـنة
ّ، ومسع الكندي وعدة ، وعين ـذا الـشأن وصـنف تفـسريا ، وكـان إمامـا متقنـا ذا فنـون  589

  وهي ،وأدب ، أجاز للدمياطي واألبرق
__________________  

  .661 العرب حوادث) 1(
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  .)1(»  661 مات سنة. ّويل مشيخة دار احلديث باملوصل
« : وذكــر الكاتــب اجللــيب تفــسري الرسـعين يف مواضــع مــن كتابــه ، ففــي بــاب التــاء   ـ5

: قلــت . يــأيت. نبلــي الرســعين ، املــسمى مبطــالع أنــوار التنزيــلتفــسري عبــد الــرزاق بــن رزق اهللا احل
قــال حممــد املــالكي الــداودي صــاحب طبقــات . تفــسري عبــد الــرزاق املــذكور امســه رمــوز الكنــوز

» وفيه فوائـد حـسنة ، ويـروى فيـه األحاديـث بأسـانيده : املفسرين بعد نقل هذا التفسري وامسه 
)2(.  

نـــوز يف تفـــسري الكتـــاب العزيـــز ، للـــشيخ االمـــام عـــز رمـــوز الك« : وقـــال يف بـــاب الـــراء 
  .)3(»  660 الدين عبد الرزاق الرسعين احلنبلي املتوىف سنة

مطالع أنوار التنزيل ومفاتيح أسرار التأويـل لعبـد الـرزاق بـن رزق « : وقال يف باب امليم 
يف جمــالس وهــو تفــسري كبــري حــسن ، انتفــاه الــسيوطي ، وكتــب يف آخــره إجــازة مساعــه .  ..اهللا

  .)4(» .  ..بدار احلديث املهاجرية باملوصل 659 آخرها ثاين ذي القعدة سنة

)13(  
  رواية النيسابوري 

ّأما روايـة نظـام الـدين حـسن بـن حممـد بـن حـسني القمـي النيـسابوري نـزول آيـة التبليـغ و
  املباركة يف واقعة يوم غدير خم ، فهي يف تفسريه بعد تفسري قوله تعاىل 

__________________  
  .505 :طبقات احلفاظ ) 1(
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وقهم ومـن تحـت ( ِ ولو أنـهم أقاموا التـوراة واإلنجيل ومـا أنـزل إلـيهم مـن ربهـم ألكلـوا مـن فـ ْ َُ ْ ْ ْ ْ ْ ُ ِْ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِِ َـ ُ َ َ َ َ ْ َ َِ َ ِ ْ ُْ َ ََ ِ ِْ  
ْأرجلهم منـهم ُْ ْ ِ ِ ِ ُ ْ نـهم سـاء مـا يـعملـون َ َ أمـة مقتـصدة وكثيـر م ُ َ ْْ َ َُ ُ ْ ِـَ ٌ ِ ََ ٌ ْ ِ َ ٌ مث أمـر رسـوله بـأن ال «  : إذ قـال )ُ

َـ يا أيـها ( .فقال] مكروههم [ ّينظر إىل قلة املقتصدين وكثرة املعاندين ، وال يتخوف مكرهم  َ
ْالرسول بـلغ   َ ُُ (2 [ أيب طالـب  عن أيب سعيد اخلدري إن هـذه اآليـة نزلـت يف فـضل علـي بـن 

ّيــوم غــدير خــم ، فأخــذ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بيــده وقــال ] ّوكــرم اهللا وجهــه  مــن : ّ
هنيئـا : كنت مواله فهذا علي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ، فلقيه عمر وقـال 

رباء  وهـو قـول ابـن عبـاس والـ.ّلك يا ابن أيب طالب أصـبحت مـوالي ومـوىل كـل مـؤمن ومؤمنـة
  .ّابن عازب وحممد بن علي

ّـأنه صلى اهللا عليه وسلم نام يف بعـض أسـفاره حتـت شـجرة وعلق سـيفه عليهـا ،  روىو ّ ّ
. اهللا:  فقــال ؟ّيــا حممــد مــن مينعــك مــين: فأتـاه أعــرايب وهــو نــائم ، فأخــذ ســيفه واخرتطــه وقــال 

نتثـر دماغـه حـىت ا] ة [ فرعدت يـد األعـرايب وسـقط الـسيف مـن يـده ، وضـرب برأسـه الـشجر 
ِ واهللا يـعصمك من الناس (ونزل  َ ِ َ ُ َِ ْ َ ُ(.  

ا النبــي قل ألزواجــك (: ملــا نزلــت آيــة التخيــري : وقيــل  َ يــا أيـه ِ ْ َ ِ ْ ُــ  ِ َــ َ( فلــم يعرضــها علــيهن 
ْ يا أيـها الرسول بـلغ (خوفا من اختيارهن الدنيا نزلت   َ ُُ  َ َ(.  

  .نزلت يف أمر زيد وزينب بنت جحش: وقيل 
ملــا نـزل : قيـل و

ّ
ذين يــدعون من دون اهللا (:  ِ وال تــسبوا ال ِ ُ ُْ ِــَ َ ْ َ ِ ــ  ُ َ ّ سـكت رســول اهللا صــلى )َ

  .ّبلغ معايب آهلتهم وال ختفها: ّاهللا عليه وسلم عن عيب آهلتهم فنزلت ، أي 
ّإنه صلى اهللا عليـه وسـلم ملـا بـني الـشرائع واملناسـك يف حجـة الـوداع قـال : قيل و ّ ّ هـل : ّ

ّفقال صلى اهللا عليه وسلم . منع:  قالوا ؟بلغت   .فنزلت. اللهم اشهد: ّ
  .نزلت يف قصة الرجم والقصاص املذكورتني: وقيل 

ّملــا بعثــين اهللا برســالته ضــقت ــا ذرعــا ، وختوفــت أن : إن نــيب اهللا قــال  :قــال احلــسن و ّ
ّمن الناس من يكذبين ، واليهود والنصارى خيوفونين ، فنزلت اآلية   .فزال اخلوف .ّ
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ّسهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة فقلـت  :لت عائشة قاو يـا رسـول اهللا : ّ
فبينا حنن يف ذلك إذ مسعـت صـوت :  قالت !؟أال رجل صاحل حيرسين الليلة:  قال ؟ما شأنك

ّفنـام رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه . سعيد وحذيفة جئنـا حنرسـك:  قال ؟السالح ، فقال من هذا
ّه ، فنزلت هذه اآلية ، فأخرج رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم رأسـه ّوسلم حىت مسعت غطيط ّ

  .ّانصرفوا أيها الناس ، فقد عصمين اهللا: من قبة أدم فقال 
ّكان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم حيـرس ، فكـان يرسـل معـه أبـو  :عن ابن عباس و ّ

ّـ فـأراد عمه أن يرسـل ّطالب كـل يـوم رجـاال مـن بـين هاشـم حيرسـونه ، حـىت نزلـت هـذه اآليـة ،
ّيا عماه إن اهللا تعاىل قد عصمين من اجلن واإلنس : معه من حيرسونه فقال  ّ «)1(.  

نلمس من هـذه العبـارة أن النيـسابوري يـرى أن سـبب نـزول اآليـة هـو واقعـة يـوم : أقول 
ّدم هو الـصحيح مـن بـني األقـوال ، ولـذا قـ 7 الغدير ، وأن القول بنزوهلا يف فضل أمري املؤمنني

، ونـسب  7 هذا القول علـى سـائر األقـوال ، مـع عـزوه إىل مجاعـة مـن الـصحابة واالمـام البـاقر
  .أكثر األقوال األخرى إىل القيل

أن : ّويشهد بكون ذكر هذا القول مقـدما علـى غـريه قرينـة علـى اختيـار النيـسابوري لـه 
إختيـار األول منهمـا رشيد الدين الدهلوي نقل عن النسفي كالما يف موضوع ، مث نـسب إليـه 

  : )إيضاح لطافة املقال ( ّ، لذكره إياه مقدما على القول اآلخر ، وهذا كالم رشيد الدين يف 
وقال العالمة أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود النـسفي صـاحب كنـز الـدقائق « 

ّال يفـــضل أحـــد بعـــد الـــصحابة إال: مث قيـــل : ، يف آخـــر كتـــاب االعتمـــاد يف االعتقـــاد   بـــالعلم ّ
  فضل أوالدهم على ترتيب فضل آبائهم ،: والتقوى ، وقيل 

__________________  
  .130 ـ 129 / 6 تفسري النيسابوري) 1(
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ّ ، فــإم يفــضلون علــى أوالد أيب بكــر وعمــر وعثمــان ، لقــرم مــن رســول 8ّإال أوالد فاطمــة 
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ألم العرتة الطاهرة والذري ّ ّة الطيبـة الـذين أذهـب اهللا عـنهم الـرجس ّ

  .ّوطهرهم تطهريا
أن هــذا  ـ مــن جهــة تقــدمي ذكــر القــول املختــار للــشيخ عبــد احلــق ـ وتفيــد هــذه العبــارة

  .»القول هو األرجح عند صاحب كتاب االعتماد ، كما ال خيفى على العلماء األجماد 

  االعتماد على النيسابوري وتفسيره 
غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان يف « : تفــسري النيــسابوري بقولــه وذكــر الكاتــب اجللــيب 

ّالتفـــسري ، للعالمـــة نظـــام الـــدين حـــسن بـــن حممـــد بـــن حـــسني القمـــي النيـــسابوري ، املعـــروف 
  .)1(» .  ..بالنظام األعرج

يف ) مـرافض الـروافض ( ّوعده املولوي حـسام الـدين الـسهارنبوري ضـمن مـصادر كتابـه 
ــــضاوي و معــــامل التنزيــــل واملــــدارك والكــــشاف وجــــامع البيــــان ، واصــــفا إياهــــا عــــداد تفــــسري البي

  .بالكتب املعتربة
وقــد اعتمــد القــوم علــى كلمــات النيــسابوري واســتندوا إليهــا يف مقابلــة أهــل احلــق والــرد 

إىل مــا اختــاره النيــسابوري يف اجلــواب عــن ) الــدهلوي ( علــى اســتدالالم ، مــن ذلــك اســتناد 
  .)2(الغ سورة الرباءة مطعن عزل أيب بكر عن إب

، يف ) منتهـــى الكـــالم ( ومـــن ذلـــك استـــشهاد املولـــوي حيـــدر علـــي الفـــيض آبـــادي يف 
ّ، وذب الرســـول صـــلى اهللا عليـــه  6 كالمـــه حـــول حـــديث ارتـــداد االصـــحاب بعـــد رســـول اهللا ّ

ّوسلم إياهم عن احلوض ّ.  
__________________  
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  كالم النيسابوري في خطبة تفسيره 
  :كما يظهر اعتبار هذا التفسري من كالم النيسابوري نفسه أيضا يف خطبته ، إذ قال 

ولقد انتصب جـم غفـري ومجـع كثـري مـن الـصحابة والتـابعني مث مـن العلمـاء الراسـخني « 
يف تيـار حبـاره والكـشف ، والفضالء احملققني ، واألئمة املتقنني يف كل عصر وحني ، للخـوض 

عن أستار أسراره ، والفحص عن غرائبه واالطالع على رغائبه ، نقـال وعقـال وأخـذا واجتهـادا 
ّ، فتباعــدت مطــامح مهام ، وتباينــت مواقــع نيــام ، وتــشعبت مــسالك أقــدامهم ، وتفننــت  ـ ّـ

اظ ، ّمقـاطر أقالمهــم ، فمـن بــني وجيــز وأوجـز ومطنــب وملغـز ، ومــن مقتــصر علـى حــل األلفــ
ّومن مالحظ مع ذلك حظ املعاين والبيـان ونعـم اللحـاظ ، فـشكر اهللا تعـاىل مـساعيهم وصـان 
عن إزراء القـادح معـاليهم ، ومـنهم مـن أعـرض عـن التفـسري وأقبـل علـى التأويـل ، وهـو عنـدي 
ّركـــون إىل األضـــاليل وســـكون علـــى شـــفا جـــرف األباطيـــل ، إال مـــن عـــصمه اهللا وإنـــه لقليـــل ، 

البحرين ومجع بني األمرين ، فللراغب الطالـب أن يأخـذ العـذب الفـرات ويـرتك ومنهم من مرج 
  .امللح األجاج ، يلقط الدر الثمني ويسقط السبخ والزجاج

 ـ وإذ وفقــين اهللا تعــاىل لتحريــك القلــم يف أكثــر الفنــون املنقولــة واملعقولــة ، كمــا اشــتهر
لـم التفـسري مـن العلـوم مبنزلـة اإلنـسان مـن فيما بني أهل الزمان ، وكان ع ـ ّحبمد اهللا تعاىل ومنه

العني والعني من اإلنسان ، وكان قد رزقـين اهللا تعـاىل مـن إبـان الـصىب وعنفـوان الـشباب حفـظ 
ّلفظ القرآن وفهم معىن الفرقان ، وطاملا طالبين بعض أجلة اإلخـوان وأعـزة األخـدان ممـن كنـت  ّ

ازيهم عـــن حـــسن ظنـــوم ويوفقنـــا الســـعاف ّمـــشارا عنـــدهم بالبنـــان يف البيـــان ، واهللا املنـــان جيـــ
ا علـى  ّـسؤهلم وإجناح مطلـوم ، أن أمجـع كتابـا يف علـم التفـسري مـشتمال علـى املهمـات ، مبني ّ
ما وقع إلينا من نقل اإلثبات وأقوال الثقات ، من الصحابة والتابعني مث من العلمـاء الراسـخني 

  هللا تعاىل سعيهم مشكوراّوالفضالء احملققني املتقدمني واملتأخرين ، جعل ا
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وعملهـــم مـــربورا ، اســـتعنت بـــاملعبود وشـــرعت يف املقـــصود ، معرتفـــا بـــالعجز والقـــصور يف هـــذا 
َ ومـا (الفن ويف سائر الفنون ، ال كمن هو بابنه وشعره مفتون ، كيف وقد قال عـز مـن قائـل 

ِأوتيتم من اْلعلم إال قليال من أصدق من اهللا ق ِ َِ َِ ُِ َ ْ َ ُْ َ ً َِ  ِ ِ ْ ِ ْ   . وكفى باهللا وليا وكفى باهللا وكيال؟)ًيال ُ
وملــا كــان التفــسري الكبــري املنــسوب إىل االمــام األفــضل واهلمــام األمثــل ، احلــرب النحريــر 

ّ
والبحــر الغزيــر ، اجلــامع بــني املعقــول واملنقــول ، الفــائز بــالفروع واألصــول ، أفــضل املتــأخرين ، 

ّسني اخلطيــب الــرازي ، تغمــده اهللا برضــوانه ّفخــر امللــة واحلــق والــدين ، حممــد بــن عمــر بــن احلــ
وأســكنه حببوحــة جنانــه ، امســه مطــابق ملــسماه ، وفيــه مــن اللطــائف والبحــوث مــا ال حيــصى ، 
ومـن الزوائــد والنيــوث مــا ال خيفــى ، فإنـه قــد بــذل جمهــوده ونثــل موجـودة حــىت عــسر كتبــه علــى 

  .الطالبني ، وأعوز حتصيله على الراغبني
أوردت حاصـــل كالمـــه ، وقربـــت مـــسالك أقدامـــه ، والتقطـــت حاذيـــت ســـياق مرامـــه و

ّعقــود نظامــه ، مــن غــري إخــالل بــشيء مــن الفوائــد ، وإمهــال ملــا يعــد مــن اللطــائف والعوائــد ، 
وضممت إليه ما وجدت يف الكشاف ويف سائر التفاسري من اللطـائف املهمـات ، ورزقـين اهللا 

ربات والوقوف املعلـالت ، مث التفـسري املـشتمل تعاىل من البضاعة املزجاة ، وأثبت القراآت املعت
على املباحث اللفظيات واملعنويات ، مع إصالح ما جيب إصالحه ، وإمتام ما ينبغـي إمتامـه ، 
ّمـــن املـــسائل املـــوردة يف التفـــسري الكبـــري واالعرتاضـــات ، ومـــع كـــل مـــا يوجـــد يف الكـــشاف مـــن 

دات ، فــــإن ذلــــ ّك يوردهــــا مــــن ظــــن أن تــــصحيح ّــــاملواضــــع املعــــضالت ، ســــوى األبيــــات املعق
ّالقــراآت وغرائــب القــرآن إمنــا يكــون باألمثــال واملستــشهدات ، كــال ، فــإن القــرآن حجــة علــى  ّ
غـريه ولــيس غــريه حجــة عليـه ، فــال علينــا أن نقتــصر يف غرائـب القــرآن علــى تفــسريها باأللفــاظ 

ت ، وذكــرت املــشتهرات ، وعلــى إيــراد بعــض املتجانــسات الــيت تعــرف منهــا أصــول االشــتقاقا
طرفــــا مــــن اإلشــــارات املقنعــــات ، والتــــأويالت املمكنــــات ، واحلكايــــات املبكيــــات ، واملــــواعظ 

  .الرداعة عن املنهيات ، الباعثة على أداء الواجبات
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ّوالتزمت إيراد لفظ القرآن الكرمي أوال مع ترمجتـه علـى وجـه بـديع وطريـق منيـع ، يـشتمل 
، وتأويـــل املتـــشاات وتـــصريح الكنايـــات ، وحتقيـــق ّعلـــى إبـــراز املقـــدرات وإظهـــار املـــضمرات 

ّاازات واالستعارات ، فإن هذا النـوع مـن الرتمجـة ممـا تكـسب فيـه العـربات ، ويـؤذن املرتمجـون 
ّهنالـــك إىل العثـــرات ، وقلمـــا يفطـــن لـــه الناشـــي الواقـــف علـــى مـــنت اللغـــة العربيـــة ، فـــضال عـــن 

ّكــــل االجتهــــاد يف تــــسهيل ســــبيل الرشــــاد ، الــــدخيل القاصــــر يف العلــــوم األدبيــــة ، واجتهــــدت 
ووضعت اجلميع على طـرف الثمـام ، ليكـون الكتـاب كالبـدر يف التمـام ، وكالـشمس يف إفـادة 
اخلاص والعام ، من غـري تطويـل يـورث املـالم وال تقـصري يـوعر مـسالك الـسالك ، ويبـدد نظـام 

ل ، والـتكالن يف اجلميـع ّالكالم ، فخري الكالم ما قل ودل ، وحسبك مـن الـزاد مـا بلغـك احملـ
علــى الــرمحن املــستعان ، والتوفيــق مــسئول ممــن بيــده مفــاتيح الفــضل واإلحــسان ، وخــزائن الــرب 

  .»واالمتنان ، وهذا أوان الشروع يف تفسري القرآن 

)14(  
  رواية الهمداني 

 روى السيد علي بن شهاب الـدين اهلمـداين نـزول آيـة التبليـغ ، يف فـضل أمـري املـؤمننيو
ّأقبلـت مـع رسـول اهللا صـلى اهللا  :قـال  2 عن الـرباء بـن عـازب« :  واقعة يوم غدير خم يف 7

ّعليه وسلم يف حجة الوداع ، فلما كان بغدير خـم نـودي الـصالة جامعـة ، فجلـس رسـول اهللا  ّ
ّصــــلى اهللا عليــــه وســــلم حتــــ ــــاملؤمنني مــــن أ: ت شــــجرة ، وأخــــذ بيــــد علــــي وقــــال ّ لــــست أوىل ب

أال مـن أنـا مـواله فعلـي مـواله اللهـم وال مـن وااله : فقـال . ا رسول اهللابلى ي:  قالوا ؟أنفسهم
هنيئــا لــك يــا علــي بــن أيب طالــب ، أصــبحت مــوالي : فقــال  2 فلقيــه عمــر .وعــاد مــن عــاداه

َ يا أيـها الرسول بـلغ ما أنزل إليك من ربك (ّوموىل كل مؤمن ومؤمنة ، وفيه نزلت  ََ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َ (  
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  .)1(» اآلية 

  ترجمة الهمداني وخطبة كتابه 
ّوالسيد علي اهلمداين من علماء أهل السنة الربانيني ، ومـن مـشاهري عرفـائهم املنتجبـني 
، فقد ترمجوا له مبا يفوق الوصف ، ونسبوا الكرامات اجلليلة إليه مثـل إحيـاء األمـوات وغـريه ، 

  .كما سنذكر ذلك فيما سيأيت إن شاء اهللا
ّفقـد مدحـه مؤلفـه يف خطبتـه ، وبـني اعتبـاره وشـأنه بقولـه )  القـرىب مـودة( وأما كتابـه  ّ :

ْ قل ال أســئـلكم عليه أجـرا إال اْلمــودة فــي اْلقربــى (: وبعـد ، فقــد قـال اهللا تعــاىل «  َ ُْ ِ َِ  َ ََ  ِ ً ْ ْــ َْ َُ َُ ْ قــال  و)ُــ
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  وا اهللا ملــا أرفــدكم مــن نعمــه وأحبــوين حلــب اهللا :ّ ّأحب  وأحبــوا ّــ

ّ فلمـا كـان مـودة آل النـيب مـسئوال عنهـا حيـث أمـر اهللا تعـاىل حبيبـه العـريب بـأن .أهل بيـيت حلـيب
ال يـــسأل عـــن قومـــه ســـوى املـــودة يف القـــرىب ، وأن ذلـــك ســـبب النجـــاة للمحبـــني ، وموجـــب 

 : 7 قـال  وأيـضا.ّمـن أحـب قومـا حـشر يف زمـرم : 7 قـال  كمـا:وصوهلم إليه وإىل آله 
ّفوجـب علـى مـن طلـب طريـق الوصـول ومـنهج القبـول حمبـة الرسـول ومـودة  .من أحباملرء مع 

 ، وهـي موقوفـة علـى :ّأهل بيت البتول ، وهـذه ال حتـصل إال مبعرفـة فـضائله وفـضائل آلـه 
  .7 معرفة ما ورد فيهم من أخباره

ل ولقد مجعت األخيار يف فضائل العلماء والفقراء أربعينيات كثـرية ، ومل جيمـع يف فـضائ
أردت أن أمجــع يف  ـ وأنــا الفقــري اجلــاين علــى العلــوي اهلمــداين ـ ّأهــل البيــت إال قلــيال ، فلــذا

تربكــا ) املــودة يف القــرىب ( جــواهر أخبــاره وآليل آثــاره ممــا ورد فــيهم ، خمتــصرا موســوما بكتــاب 
أربـع بالكالم القدمي ، كما يف مأمويل أن جيعـل ذلـك وسـيليت إلـيهم وجنـايت ـم ، وطويتـه علـى 

ّعــشرة مــودة ، واهللا يعــصمين مــن اخلــبط واخللــل يف القــول والعمــل ، ومل حيــول قلمــي إىل مــا مل 
ّينقل ، حبق حممد ومن اتبعه من أصحاب الدول  ّ«.  

__________________  
  .249 :أنظر ينابيع املودة . مودة القرىب) 1(
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) 15(  
  رواية ابن الصباغ 

ف بابن الصباغ املالكي نزول آيـة التبليـغ يف واقعـة ّوروى نور الدين علي بن حممد املعرو
  : حيث قال ) الفصول املهمة ( يف كتابه  يوم غدير خم

روى االمــام أبــو احلــسن الواحــدي يف كتابــه املــسمى بأســباب النــزول ، يرفعــه بــسنده « 
ُ يـا أيـها الرسـول بـلـغ مـا أ(: نزلـت هـذه اآليـة  :قال  2 إىل أيب سعيد اخلدري َْ  َ ُُ  َـ  ْنـزل إليـك مـن ِ َ َِْ َ ِ ْ

َربك  َ( يوم غدير خم يف علي بن أيب طالب  «)1(.  

  ترجمة ابن الصباغ واعتبار كتابه 
وابــن الــصباغ مــن مــشاهري فقهــاء املالكيــة ، ومــن ثقــات علمــاء أهــل الــسنة املعــروفني ، 

ف باألوصــا ـ وهــم نــاقلون عنــه ـ فهــم ينقلــون عنــه أقوالــه ويعتمــدون علــى رواياتــه ، ويــصفونه
  .)جواهر العقدين ( وممن أكثر من النقل عنه نور الدين السمهودي يف كتابه . العظيمة

ة املــــشرفة « ) : نزهـــة اــــالس ( ويف  ــــورأيــــت يف الفــــصول املهمـــة يف معرفــــة األئمــــة مبك ّ
ّإن عليـا ولدتـه أمـه جبـوف الكعبـة شـرفها : ّشرفها اهللا تعـاىل وهـي مـصنفة أليب احلـسن املـالكي 

  .)2(» اهللا تعاىل 
الــشيخ االمــام علــي ابــن «  بـــ ّوعــرب عنــه الــشيخ أمحــد بــن عبــد القــادر العجيلــي الــشافعي

  يف كالم له حول حكم اخلنثى» ّحممد الشهري بابن الصباغ من علماء املالكية 
__________________  

  .42 :الفصول املهمة يف معرفة األئمة ) 1(
  .205 ـ 204 / 2 نزهة االس لعبد الرمحن الصفوري) 2(
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وهذه املسألة وقعـت يف زماننـا هـذا بـبالد اجلـربت ، علـى مـا أخـربين بـه : قلت « : وهذا نصه 
سيدي العالمة نور بن خلف اجلربيت ، وذكر يل أن اخلنثى املوصـوفة توفيـت عـن ولـدين ، ولـد 

ّلبطنها وولد لظهرها ، وخلفت تركة كثرية ، وأن علماء تلك اجلهة حتـريوا يف املـرياث  واختلفـت ّ
. ومـنهم مـن قـال بعكـس هـذا. يرث ولد الظهر دون ولد البطن: أحكامهم ، فمنهم من قال 

توقـف الرتكـة حـىت يـصطلح الولـدان علـى : ومنهم مـن قـال . يقتسمان الرتكة: ومنهم من قال 
وأخــربين أن اخلــصام قــائم والرتكــة موقوفــة ، وأنــه خــرج لــسؤال علمــاء . تــساو أو علــى مفاضــلة

  .صا علماء احلرمني عن ذلكاملغرب خصو
وبعــد االتفــاق بــه بــسنتني ، وجــدت حكــم أمــري املــؤمنني يف كتــاب الفــصول املهمــة يف 

» ّفضل األئمة تصنيف الشيخ االمـام علـي بـن حممـد الـشهري بـابن الـصباغ مـن علمـاء املالكيـة 
)1(.  

 ناســـبا إيـــاه إىل) الفـــصول املهمـــة ( ّوذكـــر حممـــد رشـــيد الـــدين خـــان الـــدهلوي كتـــاب 
ّالــشيخ ابـــن الـــصباغ املـــالكي ، ومـــصرحا بكونـــه مــن كتـــب أهـــل الـــسنة املؤلفـــة يف فـــضائل أمـــري  ّ

  .7 املؤمنني
د املـــدين واملطــــريي شــــهرة ، الـــشافعي مــــذهبا ، األشــــعري  ّــــكمـــا ذكــــر عبـــد اهللا بــــن حمم

الريـاض الزاهـرة يف ( يف خطبـة كتابـه ) الفـصول املهمـة ( كتـاب  ـ اعتقـادا ، والنقـشبندي طريقـة
  :حيث قال )  آل بيت النيب وعرتته الطاهرة فضل

ّأمــا بعــد فيقــول العبـــد الفقــري إىل اهللا تعــاىل عبــد اهللا بـــن حممــد املطــريي شــهرة املـــدين « 
هذا كتاب مسيته بالرياض الزاهـرة يف فـضل آل بيـت النـيب وعرتتـه الطـاهرة ، مجعـت فيـه : حاال 

ه العلمـاء العـاملون األعيـان ، وأكثـره مـن ّما اطلعـت عليـه ممـا ورد يف هـذا الـشأن ، واعتـىن بنقلـ
  .»الفصول املهمة البن الصباغ ، ومن اجلوهر الشفاف للخطيب 

__________________  
  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 1(



  نفحات االزهار................................................................................ 238

) 16(  
  رواية العيني 

ْ يــا أيـها الرســول بـلـغ مــا (: وروى بـدر الـدين حممـود بــن أمحـد العيـين نــزول آيـة التبليـغ   َ ُُ  َـ َ
ز ِأن َل إليــك ُْــ َِْ يف واقعــة يــوم الغـدير ، يف شــرحه علــى صــحيح البخــاري ، حيــث جــاء بتفــسري . )َ

َ يـا أيـها الرسـول بـلـغ مـا أنـزل (بـاب  ـ ص« : اآلية املذكورة من كتاب التفسري ما هذا نـصه  ُِ ُْ َْ  َ ُ  َـ 
َإليك من ربك  ََ ْ ِ َِْ(.  

ُ يـا أيـها الرسـ(: أي هذا باب مـن قولـه تعـاىل ـ  ش  َـ َ َول بـلـغ مـا أنـزل ُِ ُْ ْ  ذكـر الواحـدي  )َ
ثنـا علـي بـن عيـاش عـن األعمـش وأيب اجلحـاف ، : من حديث احلسن بن محاد سجادة قـال 

ْ يا أيـها الرسول بـلغ مـا أنـزل إليـك مـن (: نزلت هذه اآلية  :ّعن عطية ، عن أيب سعيد قال  َ ُِ َ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َ 
َربك  َ(2ب  يوم غدير خم يف علي بن أيب طال.  

ّوذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعـا اليهـود . ّقوله بلغ ما أنزل إليك: وقال مقاتل  ّ
ــتريــد يــا حممد أن نتخــذك حنانــا أ : إىل اإلســالم فــأكثر الــدعاء ، فجعلــوا يــستهزؤن بــه ويقولــون ّ

ّفلمـا رأى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ذلـك سـكت . كما اختذت النصارى عيـسى حنانـا ّ
علـى الـدعاء إىل دينـه ال مينعـه تكـذيبهم إيـاه واسـتهزاؤهم بـه  7 ّ، فحـرض اهللا تعـاىل نبيـهعنهم 

  .عن الدعاء
  .نزلت هذه اآلية بعد أحد: وقال الزخمشري 

ّذكر الثعليب عن احلسن قال سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و ّملا بعثـين اهللا عـز  :ّ
ّ الناس من يكذبين ـ وكان يهاب قريشا واليهـود ّوجل برسالته ضقت ا ذرعا ، وعرفت أن من

  .والنصارى ـ فنزلت
  .نزلت يف عيينة بن حصني وفقراء أهل الصفة: وقيل 
  نزلت يف اجلهاد ، وذلك أن املنافقني كرهوه وكرهه أيضا بعض: وقيل 
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ميسك يف بعض األحايني عن احلث على اجلهاد ملا يعرف مـن كراهيـة  7 املؤمنني ، وكان النيب
  .القوم ، فنزلت
ّبلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك ، يف أمــر زينــب بنــت جحــش ، وهــو مــذكور يف : وقيــل  ّ

  .البخاري
  .ّبلغ ما أنزل إليك يف أمر نسائك: وقيل 

ّمعناه بلغ ما أنزل إليك من ربـك يف فـضل  :ّقال أبو جعفر حممد بن علي بن حسني و
مــن كنــت مــواله فعلــي :  علــي وقــال ّــ، فلما نزلــت هــذه اآليــة أخــذ بيــد 2 علــي بــن أيب طالــب

  .مواله
ــبلــغ مــا أنـزل إليــك مــن حقـوق املــسلمني ، فلما نزلـت هــذه اآليــة خطــب: قيـل و ّ يف  7 ّ

   ؟اللهم هل بلغت: حجة الوداع ، مث قال 
  .)1(» ّبلغ ما أنزل إليك من الرجم والقصاص : وعند ابن اجلوزي 

ّ، وقد رأيت أنه قد قدم القول بنزوهلـا هذا هو النص الكامل لعبارة العيين يف هذا املقام 
ّيوم الغدير على سائر األقـوال يف الـذكر ، األمـر الـذي يـدل علـى تقدميـه إيـاه  7 يف فضل علي

ه عــاد وذكــر قــول ســيدنا االمــام البــاقر.  ..عليهــا يف االختيــار كمــا تقــدم ـمث إن ّـ وهــو القــول  7 ّ
  .ّالفصل ، واحلمد هللا رب العاملني

  ي ترجمة البدر العين
حممـود بـن أمحـد بـن موسـى بـن أمحـد بـن حـسني بـن  « : ـ شـمس الـدين الـسخاوي 1

ابــن القاضــي شــهاب  ـ وقيــل أبــو الثنــاء ـ يوســف بــن حممــود ، القاضــي بــدر الــدين أبــو حممــد
أحــــد األعيــــان ، ويعــــرف بــــابن . الــــدين ، احللــــيب األصــــل ، العنتــــايب املولــــد ، القــــاهري احلنفــــي

ب يف ســنة مخــس وعــشرين وســبعمائة ، وانتقــل إىل عنتــاب فــويل كــان مولــد والــده حبلــ. العيــين
  كما قرأته ـ قضاءها فولد ا ولده البدر ، وذلك

__________________  
  .206 / 18 شرح صحيح البخاري ـ عمدة القاري) 1(
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، فنـشأ ـا ، وقـرأ القـرآن واشـتغل بـالعلوم مـن سـائر  762 يف سابع عشر رمضان سـنة ـ ّخبطه
  . .. العلماء الكبارالفنون على

ّوكــان إمامــا عاملــا عالمــة ، عارفــا بالتــصريف والعربيــة وغريمهــا ، حافظــا للتــاريخ واللغــة ، 
كثري االستعمال هلا ، مشاركا يف الفنون ، ال ميل من املطالعة والكتابة ، كتب خبطـه مجلـة مـن 

يف منـه ، وقلمـه ّالكتب ، وصنف الكثري ، وكان نادرة حبيث ال أعلم بعـد شـيخنا أكثـر تـصان
  . ..أجود من تقريره ، وكتابته طريفة حسنة من السرعة

ّوحدث وأفىت ودرس ، مـع لطـف العـشرة والتواضـع ، واشـتهر امسـه وبعـد صـيته ، وأخـذ  ّ
الكمــال الــشمين ، مســع عليــه : عنــه الفــضالء مــن كــل مــذهب ، وممــن مســع عليــه مــن القــدماء 

صــــحيح  802 التيــــدمري املتــــوىف ســــنةبعــــض شــــرح الطحــــاوي مــــن تــــصانيفه ، وأرغــــون شــــاه 
ّوعلق شيخنا من فوائده بل مسـع عليـه ، ألجـل مـا كـان عـزم عليـه . البخاري ومسلم واملصابيح

  . ..من عمل البلدانيات
وهـو إمـام عـامل فاضـل مـشارك يف : وذكره العالء ابن خطيـب الناصـرية يف تارخيـه فقـال 

  .انتهى ـ علوم ، وعنده حشمة ومروة وعصبية وديانة
 مــن صــحيح مــسلم ، يف  تعــاىلرمحــه اهللاوقــد قــرأت عليــه األربعــني الــيت انتقاهــا شــيخي 

خـــامس صـــفر ســـنة إحـــدى ومخـــسني ، وعرضـــت عليـــه قبـــل ذلـــك حمـــافيظي ومسعـــت عـــدة مـــن 
  .)1(» .  ..دروسه

ّتفقـــه واشــتغل بـــالفنون ، وبــرع ومهـــر ، .  ..العيــين قاضـــي القــضاة« :  ـ الـــسيوطي 2
شـــرح البخـــاري ،  :بة مـــرارا ، وقـــضاء احلنفيـــة ، ولـــه تـــصانيف منهـــا ودخـــل القـــاهرة وويل احلـــس

وشرح الشواهد ، وشـرح معـاين اآلثـار ، وشـرح اهلدايـة ، وشـرح الكنـز ، وشـرح امـع ، وشـرح 
  مات يف. درر البحار ، وطبقات احلنفية ، وغري ذلك

__________________  
ا خـط املؤلـف يف مكتبـة الـسيد صـاحب عبقـات األنـوار ومنه نسخة وعليه. خمطوط ـ الذيل الطاهر للسخاوي) 1(

;.  
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  .)1(»  855 ذي احلجة سنة
  .)2(» .  ..ّوكان إماما عاملا عالمة.  ..«:  أيضا  ـ السيوطي3
ذكـر جـالل الـدين .  ..قاضي القـضاة بـدر الـدين « : ـ محمود بن سليمان الكفوي 4

  .)3(» .  .. قالالسيوطي يف طبقات احلنفية املصرية يف حسن احملاضرة ،
  .)4(» .  ..وتفقه واشتغل بالفنون وبرع.  .. «: ـ الزرقاني المالكي 5
وتفقـــه ، واشـــتغل بـــالفنون ، وبـــرع ومهـــر وويل قـــضاء احلنفيـــة .  .. «: ـ األزنيقـــي 6

  .)5(» .  ..بالقاهرة ، وكان إماما عاملا عالمة بالعربية والتصريف وغريمها
ومــن الــشروح املــشهورة أيــضا شــرح « : ح البخــاري وقــال الكاتــب اجللــيب يف شــرو  ـ7

فإن شرحه حافل كامل يف معناه ، لكن مل ينتشر كانتـشار فـتح البـاري .  ..العالمة بدر الدين
ّيف حياة مؤلفه وهلم جرا  ّ «)6(.  

بكلمـــات ) منتهــى الكــالم ( وقـــد احــتج املولــوي حيــدر علــي الفـــيض آبــادي يف   ـ8
وقـال يف حـق  ـ عمـدة القـاري ـ مـع الثنـاء علـى شـرحه للبخـاريالعيـين يف مقابلـة أهـل احلـق ، 

  .ّالعيين بأن تبحره وغزارة علومه ومهارته يف فن احلديث أشهر من أن يذكر
كيــف جيــوز التمــسك مبــا : وهنــا حيــق لنــا أن نــسأل املولــوي حيــدر علــي وأمثالــه فنقــول 

ارة والفقـه واالمامـة وغـري ذلـك ّقال العيين يف جمال الـرد علـى الـشيعة ، مـع وصـفه بـالتبحر واملهـ
وال جيـوز االلتفـات إىل كـالم لـه أو روايـة لـه حلـديث ينفـع الـشيعة فيمـا  ـ مـن األوصـاف اجلليلـة

  ؟يذهبون إليه
__________________  

  .473 / 1 حسن احملاضرة) 1(
  .275 / 2 بغية الوعاة) 2(
  .طوطخم ـ كتاب األعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان املختار) 3(
  .58 / 1 شرح املواهب اللدنية) 4(
  .مدينة العلوم لألزنيقي) 5(
  .548 / 1 كشف الظنون) 6(
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) 17(  
  رواية السيوطي 

 يـا (: وروى جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكـر الـسيوطي حـديث نـزول آيـة التبليـغ 
َأيـها الرسول بـلغ ما أنزل إليك من ربك ََ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َ ..  .(واقعة يوم غدير خم ، يف فضل سيدنا أمري  يف 

أخـــرج أبـــو «  :ّاملـــؤمنني عليـــه الـــصالة والـــسالم ، وهـــذا نـــص عبارتـــه يف تفـــسري اآليـــة املـــذكورة 
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : الشيخ عن احلسن  إن اهللا بعثـين برسـالة ، فـضقت  :ّ

ّا ذرعا وعرفت أن النـاس مكـذيب ، فوعـدين ألبلغـن  ُ يـا أيـها الرسـول (ّأو ليعـذبين ، فأنزلـت ّ ُ  َـ َ
َبـلغ ما أنزل إليك من ربك  ََ ْ َِ َِْ َ ِ ُْ ْ (.  

ملـا نزلـت  :أخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن أيب حـامت وأبـو الـشيخ عـن جماهـد قـال و
ّ

َ بـلغ ما أنزل إليك من ربك ( ََ ْ َِ َِْ َ ِ ُْ ْ ( . ّمع علي الناس يا رب إمنا أنا واحد كيف أصنع ، جيت: قال
ُ وإن لم تـفعل فما بـلغت رسالته (: فنزلت  ََ َِ َ ْ  َِ َ ْ َ ْ َ ْ َْ(.  

ُ وإن لم تـفعل فما بـلغت رسـالته (: وأخرج ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس  ََ َِ َ ْ  َِ َ ْ َ ْ َ ْ َْ( 
  .ّيعين إن كتمت آية مما أنزل إليك مل تبلغ رسالته

نزلـــت  :ر عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال أخــرج ابــن أيب حــامت وابــن مردويــه وابــن عــساكو
َ يا أيـها الرسول بـلغ ما أنزل إليك من ربك (: هذه اآلية  ََ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َ ( . ّعلى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه

  .ّوسلم يوم غدير خم يف علي بن أيب طالب
ّكنا نقرأ على عهد رسول اهللا صـلى اهللا ع :أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال و ليـه ّ

َ يا أيـها الرسـول بـلـغ مـا أنـزل إليـك مـن ربك (: ّوسلم  َـَ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َ ( . إن عليـا مـوىل املـؤمنني) وإن لـم ْ ََ ْ ِ
ِتـفعل فما بـلغت رسالته واهللا يـعصمك من الناس  َ ِ َ ُ َِ ْ َ َُ ُ ََ ِ َ ْ  َ ْ َ ْ َ(.  

  كنت عند ابن عباس فجاءه رجل  :أخرج ابن أيب حامت عن عنرتة قال و
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ّإن ناســـا يأتونـــا فيخربونـــا أن عنـــدكم شـــيئا مل يبـــده رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  : فقـــال ّ
َ يا أيـها الرسول بـلغ ما أنـزل إليـك مـن ربك (: أمل تعلم أن اهللا قال : فقال . للناس َـَ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َ ( . واهللا

ّما ورثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سوداء يف بيضاء  ّ ّ «)1(.  

  وجوه اعتبار هذه الرواية
( وروايــة الــسيوطي هــذا اخلـــرب يف ســبب نــزول آيــة التبليـــغ يف يــوم غــدير خــم يف كتـــاب 

  :معتربة من وجوه ) الدر املنثور 
 إن ســياق كــالم الــسيوطي ظــاهر يف أنــه يــرى أن هــذا القــول هــو احلــق مــن بــني :األول 

يف الداللـة ، أمـا قـول احلـسن فـال ينـايف األقوال يف هـذا املقـام ، ألنـه مل ينقـل قـوال آخـر خيالفـه 
أن اهللا تعــاىل بعثــه برســالة  6 ، ألنــه روى عــن النــيب 7 القــول بنزوهلــا يــوم الغــدير يف فــضل علــي
ّفــضاق صــلى اهللا عليــه وســلم ــا ذرعــا ّفلــم يبــني يف هــذه الروايــة حقيقــة .  ..فأنزلــت اآليــة.  ..ّ

  االمامـة واخلالفـة ، ونـصب أمـري املـؤمننيتلك الرسالة ، فال تأىب احلمل على أـا كانـت حـول
ّقوله صلى اهللا عليه وسلم  هلا ، بل إن 7 يؤيـد » فضقت ا ذرعا وعرفت الناس مكذيب «  :ّ

  .ّهذا احلمل ويؤكده
وكـــذا األمـــر بالنـــسبة إىل مـــا ذكـــره جماهـــد ، وإىل اخلـــربين عـــن ابـــن عبـــاس ، فـــإن هـــذه 

  .مية يف واقعة يوم غدير خم بوجه من الوجوهاألخبار أيضا ال تنايف خرب نزول اآلية الكر
صريح يف أن اآلثار املذكورة ) الدر املنثور (  إن كالم السيوطي يف خطبة كتابه :الثاني 

احلمــد هللا الــذي «  :فيــه يف ذيــل اآليــات مــستخرجة مــن الكتــب املعتــربة ، وهــذا نــص عبارتــه 
ابــه العزيــز مبــا وصــل إلينــا باالســناد أحيــا مبــن شــاء مــآثر اآلثــار بعــد الــدثور ، ووفــق لتفــسري كت
  ّالعايل من اخلرب املأثور ، وأشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال

__________________  
  .298 / 2 الدر املنثور يف التفسري باملأثور) 1(
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ّشريك له ، شهادة تضاعف لصاحبها األجور ، وأشهد أن سـيدنا حممـدا عبـده ورسـوله الـذي 
ّمحى ظلمات أهل الزيغ والفجور ، صلى اهللا عليه وعلـى آلـه وأصـحابه أسفر فجره الصادق ف

  .ّذوى العلم املرفوع والفضل املشهور ، صالة وسالما دائمني على مر الليال والدهور
ّفلما ألفت كتاب  ـ وبعد ّوهـو التفـسري املـسند عـن رسـول اهللا صـلى » ترمجـان القـرآن « ّ

ّ ، وقد مت حبمد اهللا يف جملدات ، وكان ما أوردتـه فيـه ّاهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم
مـــن اآلثـــار بأســـانيد الكتـــب املخـــرج منهـــا واردات ، رأيـــت قـــصور أكثـــر اهلمـــم عـــن حتـــصيله ، 
صت منــــه هــــذا  ّــــورغبــــتهم يف االقتــــصار علــــى متــــون األحاديــــث دون اإلســــناد وتطويلــــه ، فلخ

لتخـريج إىل كـل كتـاب معتـرب ، ومسيتـه ّاملختصر مقتـصرا فيـه علـى مـنت األثـر ، مـصدرا بـالعزو وا
بالدر املنثور يف التفسري باملأثور ، واهللا أسأل أن يضاعف ملؤلفه األجور ، ويعـصمه عـن اخلطـأ 

  .»والزور ، مبنه وكرمه ، ألنه الرب الغفور 
( مــــن التفاســــري املمدوحــــة املــــشهورة الــــيت ذكرهــــا ) الـــدر املنثــــور (  إن كتــــاب :الثالــــث 

، ذكــره يف عــداد تفاســري ابــن مردويــه والــديلمي ) أصــول احلــديث ( الته يف يف رســ) الــدهلوي 
  .وإن الدر املنثور للشيخ جالل الدين السيوطي أمجعها: وابن جرير مث قال 

يف هــــذا املقــــام هــــو » الــــشهرة « بــــأن معــــىن ) منتهــــى الكــــالم ( ّوقــــد صــــرح صــــاحب 
  .االعتبار واالعتماد عند العلماء األعالم

على ضـعف اخلـرب ) الدر املنثور ( ّلسيوطي قد نص يف مواضع عديدة من  إن ا:الرابع 
ه علــى ضــعفه إن كــان ضــعيفا عنــده ،  ّــ، وهــذا يــدل علــى أنــه ال يــرتك احلــديث حبالــه ، بــل ينب
وعلى هذا األساس جيوز لنا االحتجاج بكل حديث خيرجه فيه وال ينص على جـرح لـه ، وقـد 

نــسبة إىل حــديث رواه الــشيخ ابــن بابويــه الــصدوق ومل ذكــر هــذا املعــىن املولــوي حيــدر علــي بال
  .يتعرض إىل جرح فيه
  إن السيوطي أخرج الروايتني الدالتني على نزول آية التبليغ: وحينئذ نقول 
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  .يف يوم الغدير ومل يقدح فيهما أصال بنوع من األنواع
أحاديـث  لقد أكثر علماء احلديث والكالم من أهل السنة من االسـتناد إىل :الخامس 

( لـسيف اهللا بـن أسـد اهللا امللتـاين ذكـر ) تنبيـه الـسفيه ( ففـي . واالحتجاج ـا) الدر املنثور ( 
األمســاء والــصفات للبيهقــي ، واملــصنف البــن : يف ســياق كتــب مهمــة ككتــاب ) الــدر املنثــور 

) ا عـشرية التحفـة االثنـ( ّأيب شيبة ، واآلثار لإلمام حممد الشيباين ، قائال بأـا مـصادر كتـاب 
  .من كتب أهل السنة

الـدر املنثـور ( ذكر ) الدهلوي ( ّحملمد رشيد الدين خان تلميذ ) الشوكة العمرية ( ويف 
يف كتــب التفــسري ألهــل الــسنة ، املــشتملة علــى األخبــار التفــسريية الــواردة عــن أمــري املــؤمنني ) 

  .:وغريه من أئمة أهل البيت 
أن علماء أهـل الـسنة وحمـدثيهم ) التحفة ( تابه يف ك) الدهلوي (  لقد زعم :السادس 

فـإن  ـ وال سـيما الـشيعة ـ مشهورون بالتقى والعدالـة والديانـة ، خبـالف الـرواة يف الفـرق األخـرى
  .)1(مجيعهم مطعونون وجمروحون عند أنفسهم 

فيه أعلى درجـات التوثيـق  ـ ّبغض النظر عما فيه من مجيع نواحيه ـ وهذا الكالم: أقول 
ى مراتــب التعــديل لــرواة أهــل الــسنة ورجــال أحــاديثهم وأخبــارهم ، وعلــى هــذا األســاس وأقــص

وغـــريه يف أســـانيد أحاديـــث فـــضائل أمـــري ) الـــدهلوي ( تـــسقط مجيـــع املناقـــشات الـــصادرة مـــن 
ّ، اليت رواها احملدثون من أهل السنة ، وأخرجها األئمة واحلفاظ يف كتبهم املعتـربة ،  7 املؤمنني

ك(: ول آيــة التبليــغ ومنهــا حــديث نــز ا الرســول بـلــغ مــا أنــزل إليــك مــن رب َ يــا أيـه ـَ َـ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َــ ..  .( يف 
يــوم الغــدير ، فإنــه حــديث أخرجــه مجاعــة كثــرية مــن كبــار أئمــة القــوم ،  7 فــضل ســيدنا األمــري

  .نيّواحلمد هللا رب العامل. وكفى اهللا املؤمنني القتال.  ..6 عن مجاعة من أصحاب رسول اهللا
__________________  

  .الباب احلادي عشر ويف جواب املطعن الثامن من مطاعن الصحابة. التحفة) 1(
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) 18(  
  رواية محبوب العالم 

د حمبـــوب العـــامل ابـــن صـــفي الـــدين جعفـــر املعـــروف ببـــدر العـــامل نـــزول اآليـــة  ّـــوروى حمم
ْ يـا أيـها الرسـول بـلـغ(: املباركـة   َ ُُ  َـ َ..  .( خـم بتفـسري اآليـة يف تفـسري املـشهورة  يف يـوم غـدير )

يف معىن العـصمة  7 حيث قال بعد ترمجة اآلية ، ونقل رواية عن أمري املؤمنني) تفسري شاهي 
 2 هذه اآلية نزلت يف فضل علي بن أيب طالـب :ويف النيسابوري عن أيب سعيد اخلدري «  :

فعلي مواله ، اللهم وال مـن من كنت مواله : بيده وقال  6 يوم غدير خم ، فأخذ رسول اهللا
هنيئـا لـك يـا ابـن أيب طالــب ،  :ه عمـر رضـي اهللا تعــاىل عنـه وقـال فلقيـ. وااله وعـاد مـن عـاداه

ّـ وهــو قـول ابــن عبـاس والــرباء بـن عــازب وحممد بــن .أصـبحت مـوالي ومــوىل كـل مــؤمن ومؤمنـة
  .»علي رضي اهللا تعاىل عنهم 

  .الفة هلاوقد أورد هذه الرواية ومل يذكر رواية أخرى خم

  وغيره  )الدهلوي ( اعتبار تفسير شاهي من كالم 
، ووصـف ) تفـسري شـاهي ( علـى اعتبـار ) التحفـة ( يف كتابـه ) الـدهلوي ( وقد نـص 

وهــذا كالمــه حيــث قــال » مــضبوطة «  بأــا :الروايــات الــواردة فيــه عــن أئمــة أهــل البيــت 
الـذي ينـسبونه إىل االمـام احلـسن  » التفـسري« وأمـا التفاسـري فمنهـا « : بتعريف كتـب الـشيعة 

، رواه عنه ابن بابويه بإسـناده عنـه ، ورواه عنـه غـريه أيـضا بإسـناده ، مـع تفـاوت  7 العسكري
  .زيادة ونقصانا

وإن أهل السنة أيضا يروون عن االمام املذكور وغريه من األئمة يف التفسري ، كما جـاء 
  تفسري« ومضبوطة يف ، وتلك الروايات جمموعة » الدر املنثور « يف 
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  .)1(» ، لكن ما يرويه الشيعة عن األئمة ال يتطابق أبدا مع تلك الروايات » شاهي 
وبعد هذا املدح والثناء للتفسريين املذكورين ، ال تسمع اخلدشة يف ثبـوت هـذا احلـديث 

  .ّاملذكور فيهما ، ألنه ال يكون إال عن مكابرة واضحة
مـــع تفـــسري » تفـــسري شـــاهي « ين خـــان الـــدهلوي ّكمـــا ذكـــر تلميـــذه حممـــد رشـــيد الـــد

الفخــر الــرازي ، يف بيــان أن تفاســري أهــل الــسنة مليئــة باألخبــار والروايــات عــن االمــام علــي بــن 
، ومن هذا الكالم يتضح أن هذا التفسري من التفاسـري املـشهورة املعتـربة لـدى  7 موسى الرضا

تفـسري « ل آيـة التبليـغ املـروي يف والعجب أم مـع ذلـك يقـدحون يف حـديث نـزو. أهل السنة
  !!وينسون ما ذكروه يف الثناء واالعتماد على التفسري املذكور ـ وتفسري الرازي أيضا ـ »شاهي 

)19(  
  رواية الحاج عبد الوهاب البخاري 

ّروى احلاج عبد الوهاب بن حممد بن رفيع الدين أمحد نزول اآلية املباركة يف واقعة يوم و
ْ قل ال أسئـلكم عليه أجرا إال اْلمـودة فـي اْلقربـى (: بتفسري قوله تعـاىل  غدير خم حيث قال َ ُْ ِ َِ  َ ََ  ِ ً ْ ْ َْ َُ َُ ْ ُ

ْ يا أيـها الرسـول بـلـغ مـا أنـزل إليـك مـن (: قال يف قوله تعاىل  2 عن الرباء بن عازب«  : ) َ ُِ َ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َ 
َربــك  َ(ّطــب رســول اهللا صــلى اهللا فخ. نزلــت اآليــة يف غــدير خــم. ّ أي بلــغ مــن فــضائل علــي

بـــخ بـــخ يـــا علـــي :  2 فقـــال عمـــر. مـــن كنـــت مـــواله فهـــذا علـــي مـــواله: ّعليـــه وســـلم مث قـــال 
  .»وذكره أيضا الثعاليب يف كتابه .  رواه أبو نعيم.أصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة

__________________  
  .111 :الباب الثالث . التحفة االثنا عشرية) 1(
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  عبد الوهاب ترجمة الحاج 
ّواحلــاج عبــد الوهــاب البخــاري مــن أكــابر العلمــاء املــشاهري مــن أهــل الــسنة ، تــرجم لــه 

  .)1() أخبار األخيار ( الشيخ عبد احلق الدهلوي وأثىن عليه الثناء البالغ يف 
وقــد  .)تــذكرة األبــرار ( ّــوكــذلك تــرجم لــه الــسيد حممد ابــن الــسيد جــالل مــاه عــامل يف 

  .932 :بخاري سنة تويف عبد الوهاب ال

)20(  
  ّرواية جمال الدين المحدث 

ّورواه عطــاء اهللا بــن فــضل اهللا الــشريازي ، املعــروف جبمــال الــدين احملــدث ، حيــث قــال 
تـواتر عـن أمـري  ـ سـوى قـصة احلـارث ـ أصل هذا احلـديث: أقول « : بعد ذكر حديث الغدير 

  . وجم غفري من الصحابةرواه مجع كثري. أيضا 6  وهو متواتر عن النيب.7 املؤمنني
ملا أمر النيب أن يقوم بعلي بن أيب طالب املقام الـذي قـام  :فرواه ابن عباس ولفظه قال 
رأيـــت النـــاس حـــديثي عهـــد بكفـــر ، ومـــىت أفعـــل هـــذا بـــه : بـــه ، فـــانطلق النـــيب إىل مكـــة فقـــال 

بغـدير يقولون صنع هذا بابن عمه ، مث مضى حىت قضى حجة الوداع ، مث رجع حىت إذا كان 
ّخم أنزل اهللا عـز وجـل  َ يـا أيـها الرسـول بـلـغ مـا أنـزل إليـك مـن ربك (: ّ َـَ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َـ (فقـام منـاد .  اآليـة

من كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم « : فنادى الصالة جامعة ، مث قام وأخذ بيد علي فقال 
   )2(» وال من وااله وعاد من عاداه 
__________________  

ــواطر.206 :خبـــار األخيــــار أ) 1( ــد ترمجتـــه يف كتــــاب نزهــــة اخلــ الــــشيخ « : وقـــد وصــــفه بقولــــه  223 / 4  وتوجــ
  .932  تويف سنة.869 ولد سنة» الصاحل 

  .خمطوط ـ كتاب األربعني يف فضائل أمري املؤمنني) 2(
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  خطبة كتاب األربعين 
ضح مــــن كــــالم اجلمــــال احملــــدث يف خطبــــة كتــــاب  ّويت  األحاديــــث اعتبــــار) األربعــــني ( ّـــ

وبعــد فيقــول العبــد الفقــري إىل اهللا الغــين عطــاء اهللا بــن فــضل اهللا « : املخرجــة فيــه ، فإنــه قــال 
ّاملــشتهر جبمــال الــدين احملــدث احلــسيين ، حــسن اهللا أحوالــه وحقــق جبــوده العمــيم آمالــه  ّ هــذه : ّ

 األوليــــاء أربعــــون حــــديثا يف مناقــــب أمــــري املــــؤمنني وإمــــام املتقــــني ويعــــسوب املــــسلمني ، ورأس
ّوالــصديقني ، ومبــني منــاهج احلـــق واليقــني ، كاســر األنـــصاب وهــازم األحــزاب ، املتـــصدق يف  ّّ
احملراب ، فارس ميدان الطعان والضراب ، املخـصوص بكرامـة األخـوة واالنتخـاب ، املنـصوص 
عليـه بأنــه لــدار احلكمــة ومدينـة العلــم بــاب ، وبفــضله واصـطفائه نــزل الــوحي ونطــق الكتــاب ، 

  .كىن بأيب الرحيانتني وأيب ترابامل
  هـــــــــــــــــو النبـــــــــــــــــأ العظـــــــــــــــــيم وفلـــــــــــــــــك نـــــــــــــــــوح

  
  بــــــــــــــــــــــــــــاب اهللا وانقطــــــــــــــــــــــــــــع اخلطـــــــــــــــــــــــــــــابو  

  

اللهـــم وال مـــن وااله  :، املـــدعو بـــدعوة مـــن كنـــت مـــواله فعلـــي مـــواله  :ّاملـــشرف مبزيـــة 
أنــت  :بقولــه  ّمــن شــدة وبؤســى ، حــىت خــصه 6 ، فكــم كــشف عــن نــيب اهللاوعــاد مــن عــاداه 

ل ال (ّ، وكـــم فـــرج عنـــه مـــن عمـــة وكـــرىب حـــىت أنـــزل اهللا فيـــه ن موســـى ّمـــين مبنزلـــة هـــارون مـــ ْ ق ُـــ
ْأسئـلكم عليه أجرا إال اْلمودة في اْلقربى  َ ُْ ِ َِ  َ ََ  ِ ً ْ ْ َْ َُ َُ(.  

 (: ّمث زاده شرفا ورفعـة ، ووفـر حظـه مـن أقـسام العلـى تـوفريا ، وإمنـا أنـزل فيـه ويف بنيـه 
ُإنما يريد اهللا ليذهب عنكم ا ُ ْ َُ َ ِ ِْ ُ ُُ ِ ِ ًلرجس أهل اْلبـيت ويطهركم تطهيـرا ِ ْ َ ْ ََُ َـَ ُ َِ ْ َْ ْ َ ( مظهـر جـسيمات املكـارم 

، ومظهــر عميمــات املــنن ، الــذي حبــه وحــب أوالده العظــام وأحفــاده الكــرام مــن أوىف العــدد 
  :وأوقى اجلنن ، شعر 

  أخـــــــــــــو أمحـــــــــــــد املختـــــــــــــار صـــــــــــــفوة هاشـــــــــــــم

  
ــــــــــــــسادة الغــــــــــــــر امليــــــــــــــامني مــــــــــــــؤمتن     أبــــــــــــــو ال

  

   حممـــــــــــــــــــــــدّوصـــــــــــــــــــــــي إمـــــــــــــــــــــــام املرســـــــــــــــــــــــلني

  
  علـــــــــــــــي أمـــــــــــــــري املـــــــــــــــؤمنني أبـــــــــــــــو احلـــــــــــــــسن  
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  مهــــــــــــا ظهـــــــــــــرا شخــــــــــــصني والنـــــــــــــور واحـــــــــــــد

  
  بـــــــــنص حـــــــــديث الـــــــــنفس والنـــــــــور فـــــــــاعلمن  

  

ة ّــــــــــــــهــــــــــــــو الــــــــــــــوزر املــــــــــــــأمول يف كــــــــــــــل حط ّ  

  
  ؟إن ال تنجينــــــــــــــــــــــــــــا واليتــــــــــــــــــــــــــــه فمــــــــــــــــــــــــــــنو  

  

  علــــــــــــــيهم صـــــــــــــــالة اهللا مـــــــــــــــا الح كوكـــــــــــــــب

  
ــــــــــسيم علــــــــــى فــــــــــننو     ّمــــــــــا هــــــــــز ممــــــــــراض الن

  

وفـــضائله مجـــة غزيـــرة ، حبيـــث ال تعـــد وال حتـــصى وال حتـــد وال وإن كانـــت مناقبـــه كثـــرية 
ّلو أن الرياض أقالم والبحر مداد واجلـن حـساب  :ورد عن ابن عباس مرفوعا  تستقصى ، كما ّ ّ

: أن رجــال قــال البــن عبــاس  : وروي .ّواإلنــس كتــاب مــا أحــصوا فــضائل علــي بــن أيب طالــب
أوال تقـول : قـال .  ألحسبها ثالثـة آالف إين!سبحان اهللا ما أكثر مناقب علي بن أيب طالب

  ؟أا إىل ثالثني ألف أقرب
لكين اقتصرت منهـا علـى أربعـني حـديثا رومـا لالختـصار ، ومراعـاة ملـا اشـتهر مـن سـيد 

مـــا تـــرادف الليـــل والنهـــار وتعاقـــب  6 ّاألبـــرار وســـند األخيـــار حممـــد املـــصطفى الرســـول املختـــار
 أمــيت أربعــني حــديثا مــن أمــر دينهــا بعثــه اهللا تعــاىل مــن حفــظ علــى :قــال  العــشى واالبكــار أنــه

 : ويف روايـــة .بعثـــه اهللا تعـــاىل يـــوم القيامـــة يف زمـــرة الفقهـــاء والعلمـــاء : ويف روايـــة .فقيهـــا عاملـــا
ـــه يـــوم القيامـــة شـــافعا  : ويف روايـــة .كتـــب يف زمـــرة العلمـــاء وحـــشر يف زمـــرة الـــشهداء وكنـــت ل

  .ي أبواب اجلنة شئتأدخل من أ: قيل له  : ويف رواية وشهيدا
  . »:مجعتها من الكتب املعتربة على طريقة أهل البيت 

)21(  
  رواية شهاب الدين أحمد

وروى شــهاب الــدين أمحـــد نــزول آيــة التبليـــغ يف واقعــة يــوم غـــدير خــم يف ذكــر اآليـــات 
َ يا أيـها (: قوله تعاىل « : حيث قال  7 النازلة يف حق أمري املؤمنني َ(  
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َ الرســول بـ( ُُ  ل فمــا بـلغــت رســالته واهللا يـعصمك مــن ك وإن لــم تـفع َلــغ مــا أنــزل إليــك مــن رب ِ َِ َ َُ َ ْ َ َِ ْــ َ َ ُْ ُ ََ َ َِ َ ْ  ِ َِ ْ َــ ْ َ ْ ــ ْ َ ِ ُْ ْ 
  .)ِالناس 

ا (: قـــال ] ظ  ـ أيب جعفـــر[ باالســـناد املـــذكور عـــن أيب اجلـــارود إىل محـــزة و ـــا أيـه ـــ ي َ َ
َالرسول بـلـغ مـا أنـزل إليـك مـن ربك  َـَ ْ َ ُِـ َِْ َ ُِ ُْ ْ  (ويف روايـة أيب بكـر ابـن عيــاش  . نزلـت يف شـأن الواليـة

كنــا نقــرأ علــى عهــد : عــن عاصــم عــن زر عــن عبــد اهللا بــن مــسعود رضــي اهللا تعــاىل عنــه قــال 
َ يا أيـها الرسـول بـلـغ مـا أنـزل إليـك مـن ربك (: ّوبارك وسلم  6 رسول اهللا َـَ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َـ ( ّـ إن عليا مـوىل
ْ إن لم( املؤمنني و َ ْ ِ تـفعل فما بـلغت رسالته واهللا يـعصمك من الناس ِ َ ِ َ ُ َِ ْ َ َُ ُ ََ ِ َ ْ  َ ْ َ ْ َ( « )1(.  

وقــد ذكــر شــهاب الــدين أمحــد يف عنــوان البــاب الــذي ذكــر فيــه اآليــات النازلــة يف حــق 
البــاب الثــاين يف فــضله الــذي نطــق القــرآن ببيانــه ، ومــا نــزل مــن اآليــات يف علــو « :  7 االمــام
ت بعــضها وردت متفقــا عليهــا يف شــأن هــذا الــويل النــيب ، وبعــضها قــد اعلــم أن اآليــا ـ شــأنه

اختلف فيها هل هي لغريه أم هي فيه ، فأنا أذكرمها كليهما ، معتمدا علـى مـا رواه الـصاحلاين 
ّاالمـــام ، وأســـردمها كمـــا ذكرهـــا بإســـناده بروايـــة احلفـــاظ األعـــالم ، عـــن احلـــافظ أيب بكـــر ابـــن 

لبــــشر مرفوعــــا ، أو جعلــــه يف التحقيــــق بــــاالعتزاء إىل الــــصحايب مردويــــه ، بإســــناده إىل أفــــضل ا
مشفوعا ، غري أين أذكر السور على ترتيب املصاحف يف اآلفاق ، وإن وافقه غـريه مـن األئمـة 

  .»يف شيء أذكر ذلك الوفاق 

  عبارته في خطبة كتابه 
وذكــر يف خطبـــة كتابـــه مــا يـــدل علـــى عظمــة شـــأن هـــذا الكتــاب ، وجاللـــة األحاديـــث 

واعلـــم أن كتــــايب هـــذا إن شــــاء اهللا تعـــاىل خــــال عـــن موضــــوعات « : رويـــة فيــــه حيـــث قــــال امل
ّالفريقني ، حال بتحري الصدق وتوخي احلق وتنحي مطبوعات ّ  

__________________  
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل) 1(
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  .»الطريقني 
ّوخرجت من كتب السنة املصونة عن اهلرج ودوا« : وقال  وينها ، وانتهجت فيـه مـنهج ّ

مـــن مل ينـــتهج بـــنهج العـــوج عـــن قوانينهـــا ، أحاديـــث حـــدث حـــديثها عـــن حـــدث الـــصدق يف 
ّمعــزوة يف كــل فــصل إىل . األخبــار ، ومــسانيد مــا حــدث وضــع حــديثها بغــري احلــق يف األخبــار

ّرواا ، جملوة يف كل أصل عن تداخل غواا  ّ«.  
ّالصــطحاب ، ويــا شــر القبيــل ، ال تغلــو يف فيــا أهــل االنتــصاب وجيــل ســوء ا« : قــال 

ّديــنكم غــري احلــق ، وال تتبعــوا أهــواء قــوم قــد ضــلوا مــن قبــل وأضــلوا كثــريا ، وضــلوا عــن ســواء  ّ ّ
الــسبيل ، إن جتـــدوا يف الكتـــاب مــا وجـــدتكم علـــى وجـــدانكم خمالفــا ألمـــر اخلالفـــة ، أو ترونـــه 

 والرأفـــة ، فـــال تواضـــعوا رمجـــا علـــى رأيكـــم مناقـــضا لإلمجـــاع علـــى تفـــضيل الـــصديق منبـــع احللـــم
بالغيـــب يف احلكـــم ، حتكمـــا بوضـــع أخبـــار أخـــرب ـــا حنـــارير علمـــاء الـــسنة يف فـــضائل موالنـــا 
ّاملرتــضى ، وال تـــسارعوا نبــذا يف اجليـــب إىل إلقائهــا قبـــل تلقيهــا ، فإـــا تالقــت قبـــول مـــشاهري  ّ

  . ..عظماء األمة من كل من اختار احلق وارتضى
 من متهيد هذه القواعد ، أن ال يقـوم بـالرد ألخبـار هـذا الكتـاب والغرض يف هذا الباب

ــــسنن ، ومروياــــا مــــأثورات أصــــحاب  ّمــــن كــــان كالقواعــــد ، فــــإن معظماــــا يف الــــصحاح وال
  .»الصالح يف السنن 

)22(  
  رواية البدخشاني 

ّوروى املــريزا حممــد بــن معتمــد خــان احلــارثي البدخــشاين نــزول آيــة التبليــغ يف واقعــة يــوم 
لغـــدير ، كمـــا عرفـــت يف ختـــريج روايـــة ابـــن مردويـــه ، وروايـــة عبـــد الـــرزاق الرســـعين ، وهـــذا نـــص ا

  :عبارته كاملة يف هذا املقام 
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اآليات النازلة يف شأن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كـرم اهللا وجهـه كثـرية جـدا ال « 
  . ..ّأستطيع استيعاا ، فأوردت يف هذا الكتاب لبها ولباا

ّكنـا نقـرأ علـى عهـد رسـول اهللا  :قـال  2 عـن زر عـن عبـد اهللا ـ أي ابن مردويهـ  أخرجو
ّصلى اهللا عليه وسلم  َ يا أيـها الرسول بـلغ ما أنزل إليك من ربك (: ّ ََ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َ ( إن عليا موىل املؤمنني 

ِ إن لم تـفعل فما بـلغت رسالته واهللا يـعصمك م( و َ ُ َ ِْ ْ َ َُ ُ ََ َِ َ ْ  َِ ْ َ ْ َ ِن الناس ْ َ(.  
ملا نزلت هذه اآلية :قال  2 أخرج عبد الرزاق عن ابن عباسو

ّ
ْ يـا أيـها الرسـول بـلـغ (   َ ُُ  َـ َ

َما أنزل إليك من ربك  ََ ْ ِ َِْ َ ِ من كنت مواله فعلي مواله ، اللهـم وال :  أخذ النيب بيد علي فقال )ُْ
  .من وااله وعاد من عاداه

ــــه عــــن أيب ســــعيد او وم (فنزلــــت  :مثلــــه ، ويف آخــــره  2 خلــــدريأخــــرج ابــــن مردوي َ اْليـ ْ ــــ َ
ْأكملت لكم دينكم  ْ َُ ُ َْ ِ َ ُ ْ اهللا أكـرب علـى إكمـال الـدين وإمتـام النعمـة ورضـي : فقـال النـيب .  اآليـة)َ

  .)1(» الرب برساليت والوالية لعلي بن أيب طالب 

  ترجمة البدخشاني 
ّـنة ، وقـد صـرح حممد رشـيد ّواملريزا حممد البدخشاين من أكابر مشاهري علماء أهل الـس ّ

( بأنــه مــن عظمــاء أهــل الــسنة ، وإن كتابــه ) إيــضاح لطافــة املقــال ( الــدين خــان الــدهلوي يف 
على مـواالة أهـل الـسنة ألهـل  ـ بزعمه ـ ّيدل كغريه من كتب عظماء أهل السنة) مفتاح النجا 

  .ّالبيت عليهم الصالة والسالم
هذا الرجـل مـن مجلـة علمـاء ) إزالة الغني  ( وذكر املولوي حيدر علي الفيض آبادي يف

  .أهل السنة ، الذين يعتقدون بلعن يزيد بن معاوية عليه اللعنة وسوء العذاب
* * *  

__________________  
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 1(
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  داللة نزول آية التبليغ في الغدير على االمامة
ّ خــم دليــل علــى أــا إمنــا نزلــت علــى ّمث إن نــزول هــذه اآليــة املباركــة يف واقعــة يــوم غــدير

ّ، لتأكـــد علـــى لـــزوم تبليغـــه أمـــر خالفـــة أمـــري املـــؤمنني عليـــه الـــصالة والـــسالم ،  6 رســـول اهللا ّ
: ّوتوضح املراد من حديث الغدير وما خطب به رسول اهللا يف ذلـك اليـوم ، إذ أن قولـه تعـاىل 

ُ وإن لم تـفعل فما بـلغت رسالته ( ََ َِ َ ْ  َِ َ ْ َ ْ َ ْ على عظمة شأن ما أمره تعاىل بتبليغـه ، حبيـث أنـه  يدل )َْ
ّإن مل يبلغـــه القـــوم فمـــا بلـــغ الرســـالة اإلســـالمية ، ولـــذهبت متاعبـــه وأعمالـــه هبـــاء منثـــورا ، ومـــا 
ّذلك إال حكم االمامة الذي هو أصل عظيم من أصول الدين ، وبه يـتم صـالح املـسلمني يف 

  .الدنيا واآلخرة
 يــا ( :إن األخبــار املتقدمــة الدالـة علــى نـزول قولــه تعــاىل « ) : حبــار األنـوار ( قـال يف 

َأيـها الرسول بـلغ ما أنـزل إليـك مـن ربك وإن لـم تـفعـل فمـا بـلغت رسـالته واهللا يـعـصمك مـن  ِ َِ َ َُ َ ْ َ َِ ْ َ َ ْ َ ُُ ُ ََ َ َِ َ ْـ  ِ َِ ْ َ ْ َ ْ ـ ْ َ ُِ ُْ َْ   َ
ّ التهديــد بأنــه إن مل يبلغـــه األوىل واخلليفــة واالمــام ، ألن:  ممــا يعــني أن املــراد بـــاملوىل )ِالنــاس 

ّفكأنه مل يبلغ شيئا من رسـاالته ، وضـمان العـصمة لـه جيـب أن يكـون يف إبـالغ حكـم يكـون 
  بإبالغه إصالح الدين والدنيا لكافة األنام ، وبه
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يتبني للناس احلالل واحلرام إىل يوم القيامة ، وكـان قبولـه صـعبا علـى األقـوام ، ولـيس مـا ذكـروه 
 7 ّممــا يظـــن فيــه أمثــال ذلــك ، فلــيس املــراد إال خالفتـــه» املــوىل «  يف لفــظ مــن االحتمــاالت

وضــغائن . مــن أحكــام الــدين ، وــا ينــتظم أمــور املــسلمني 6 ّوإمامتــه ، إذ ــا يبقــى مــا بلغــه
كـان مظنـة إثـارة الفــنت مـن املنـافقني ، فلـذا ضـمن اهللا لـه العـصمة مــن  7 النـاس ألمـري املـؤمنني

  .)1(» ّشرهم 
ه ملا نزلت اآلية املباركـة علـى رسـول اهللامث إن

ّ
، وأمـر بتبليـغ هـذه الرسـالة العظيمـة مـع  6 

وذلــك مــن مجلــة . ّبــذلك ذرعــا ألنــه عــرف أن النــاس يكذبونــه 6 ذلــك التهديــد ، ضــاق النــيب
ّالرباهني الواضحة على عظمة تلك الرسالة وصعوبة تقبل بعض الصحابة إياها ، ولـو كـان مـن 

ّمور الفرعية السهلة ، أو كان جمرد إجياب حمبة أمري املؤمنني ومودته ملا ضـاق أمر بتبليغه من األ ّ ّ
بإبالغــه ذرعــا ، وملــا خــاف تكــذيب النــاس إيــاه ، واحلــال أن مجلــة مــن روايــات حــديث الغــدير 

  :ّتضمنت هذه اجلهات 
البـن مردويـه بإسـناده يف شـأن نـزول آيـة )  7 مناقب علـي بـن أيب طالـب( فعن كتاب 

ملا جاء جربئيـل :عن زيد بن علي قال « : غ التبلي
ّ

ّبـأمر الواليـة ضـاق النـيب صـلى اهللا عليـه  7 
  .»قومي حديثو عهد جباهلية فنزلت : ّوسلم بذلك ذرعا وقال 

ّملــا أمــر رســوله صــلى اهللا عليــه وســلم أن يقــوم  :عــن ابــن عبــاس قــال « عنــه بإســناده و ّ ّ
يا رب إن قومي حـديثو عهـد باجلاهليـة : ّ وسلم ّبعلي فيقول له ما قال ، فقال صلى اهللا عليه

ْ يـا أيـها الرسـول بـلـغ مـا (ّ، مث مضى حبجة ، فلما أقبل راجعـا نـزل بغـدير خـم أنـزل اهللا عليـه   َ ُُ  َـ َ
َأنزل إليك من ربك  ََ ْ ِ َِْ َ ِ إىل آخر ما سيجيء فيمـا  .فأخذ بعضد علي مث خرج إىل الناس.  اآلية)ُْ

  .»بعد إن شاء اهللا تعاىل 
__________________  
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  .وقد رواه السيد مجال الدين احملدث الشريازي كما عرفت
ّأخـــرج أبــو الـــشيخ عـــن احلـــسن أن رســـول صـــلى اهللا « : قـــول الـــسيوطي  وعرفــت أيـــضا

ّإن اهللا بعثين رسالة فضقت ا ذرعا وعرفـت أن النـاس مكـذيب ، فوعـد ريب  :ّعليه وسلم قال 
َ يا أيـها الرسول بـلغ ما أنزل إليك من ربك (ّبلغن أو ليعذبين ، فأنزلت أل ََ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َ (.  

ملـا نزلـت  :أخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن أيب حـامت وأبـو الـشيخ عـن جماهـد قـال و
ّ

َ بـلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربك ( َــَ ْ َِ َِْ َ ِ ُْ ْ ( كيــف أصــنع جيتمــع يــا رب إمنــا أنــا واحــد:  قــال رســول اهللا 
ُ وإن لم تـفعل فما بـلغت رسالته ( فنزلت !علي الناس ََ َِ َ ْ  َِ َ ْ َ ْ َ ْ َْ( )1(.  

» احلـديث يفـسر بعـضه بعـضا « وما رواه ابن مردويه وغـريه يفـسر هـذا احلـديث ، ألن 
فــتح البــاري يف شــرح ( ونــص عليــه احلــافظ ابــن حجــر يف . كمــا تقــرر يف علــم أصــول احلــديث

  .د تقدم ذكر عبارته سابقاوق) صحيح البخاري 
  .كان حيذر تكذيب الكفار واملشركني ال الصحابة 6 إنه: فإن قيل 

قــد أمــر بتبليــغ هــذه الرســالة إىل املــسلمني ، وقــد كــان احلاضــرون يف يــوم  6 إنــه: قلنــا 
 6 الغــدير كلهــم مــسلمني وصــحابة لــه ، ومــىت كــان الكفــار موجــودين يف الغــدير حــىت خيــاف

  !؟همتكذيب
  .فقد كان من بني الصحابة منافقون : فإن قيل

فــذلك مــا نقــول بــه ، وقــد كــان أكثــرهم كــذلك ، ولــو كــانوا أقــل مــن املــؤمنني بــه : قلنــا 
يـا رب إمنـا أنـا واحـد كيـف أصـنع «  :قال  واملخلصني له ملا خاف وضاق بالتبليغ ذرعا ، وملا

كــان  6  صــريح يف أنــه، علــى أن اللفــظ الــذي رواه احملــدث وابــن مردويــه» جيتمــع علــي النــاس 
خيــــاف صــــحابته املــــسلمني الــــذين وصــــفهم بــــأم حــــديثو عهــــد باجلاهليــــة ، ولــــو كــــان الــــذين 

  حيذرهم كفرة ملا وصفهم ذا
__________________  

  .298 / 2 الدر املنثور) 1(
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  .الوصف
فــتلخص أن نــزول اآليــة املباركــة يف الغــدير ، وإن مــا كــان يف ذلــك اليــوم ، دليــل قطعــي 

بــال فــصل ، وأنــه مل يكــن مــا أمــر  6 بعــد رســول اهللا 7 المامــة واخلالفــة ألمــري املــؤمننيعلــى ا
، األمـر الـذي فعلــه مـن ذي قبـل مــرارا وتكـرارا ، إمــا  7 بتبليغـه جمـرد إجيــاب مـودة أمـري املــؤمنني

ّتصرحيا بامسه وإما يف ضمن إجيـاب مـودة أهـل البيـت وذوي القـرىب ، مـن غـري خـوف وحـذر ، 
  .ابة أقرب عهدا بالكفر واجلاهليةمع كون الصح
ّقد بني أمر اخلالفة قبـل يـوم الغـدير ، وعـني أمـري املـؤمنني 6 ّفإن النيب: ال يقال  هلـا  7 ّ

  .، فيلزم أن يكون من الرسالة غريها
بتبليغه يف غاية العظمـة واألمهيـة ، وال يتـصور  6 ألن الغرض إثبات أن األمر الذي أمر

 آخـر ــذه املثابـة ، حبيــث خيـاف مــن تكـذيب الــصحابة ، وإن تبليــغ غـري االمامــة واخلالفـة أمــر
هذا األمر العظيم من ذي قبل ال ينايف تبليغه والتأكيد عليه يف حجة الـوداع ويف يـوم الغـدير ، 

لعلــي والتنــصيص علــى ذلــك ، وأخــذ  6 مــع أمــور جديــدة مل تقــع مــن قبــل ، وهــي اســتخالفه
  .ذا املشهد العظيم املنقطع النظريالبيعة على خالفته قرب وفاته ، ويف ه

* * *  
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)2(  
  :نزول قوله تعالى 

ْاليـوم أكملت لكم دينكم ْ ُْ ُ َْ ِ َ ُ َ ْ َ َ َْ  
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وم أكملــت لكم ديــنكم وأتممــت علـيكم نعمتــي ورضــيت (: لقـد نـزل قولــه تعـاىل  ُ اْليـ ُ ُِ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َِ ِْ ُ ُ ُـ ْْ َ َ ْ َْ ََ ِ َ ْ َ ْ َــ
م اإلســـالم دينـــا  ًلك ِ َ ْ ِْ ُ ُـــ مـــن خطبتـــه يف يـــوم غـــدير خـــم ، وتعيـــني أمـــري  6  بعـــد فـــراغ رســـول اهللا)َ

قـول  لالمامة واخلالفة ، وذلك من األدلة القويـة والرباهـني القوميـة علـى أن املـراد مـن 7 املؤمنني
هــو التنــصيص علــى االمامــة واخلالفــة » مــن كنــت مــواله فهــذا علــي مــواله «  : 6 رســول اهللا

ة أمر آخر يـصلح ألن يكـون بـه إكمـال من بعده ، إذ ليس هناك غري االمامة واخلالف 7 لعلي
الدين وإمتام النعمة ، فإن االمامة واخلالفة أصل عظيم من أصول الدين وا قد كمل ، ومتـت 

  .ّالنعمة ، واحلمد هللا رب العاملني

  ذكر من روى نزول اآلية في الغدير
وم أكملـ( ولقد روى مجاعة من أئمـة علمـاء أهـل الـسنة حـديث نـزول آيـة ْ اْليـ َ ْ َ َ ْ ْت لكم َـ ُـ َ ُ

ْدينكم ُ َ   : يف واقعة يوم الغدير ، ومنهم ).  ..ِ
  .أمحد بن موسى بن مردويه االصفهاين ـ 1
  .أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا االصبهاين ـ 2
  .ّأبو احلسن علي بن حممد اجلاليب املعروف بابن املغازيل ـ 3
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  .املوفق بن أمحد املعروف بأخطب خطباء خوارزم ـ 4
  .لي بن إبراهيم النطنزيّحممد بن ع ـ 5
  .ّأبو حامد حممود بن حممد الصاحلاين ـ 6
ّإبراهيم بن حممد بن املؤيد احلمويين ـ 7 ّ.  

)1(  
  رواية ابن مردويه 

وم (لقــد روى أبــو بكــر أمحــد بــن موســى بــن مردويــه االصــفهاين نــزول قولــه تعــاىل  َ اْليـ ْ ــ َ
ْأكملـــت لكـــم ديـــنكم  ْ َُ ُ َْ ِ َ ُ ْ د بـــن معتمـــد خـــان   يف واقعـــة يـــوم غـــدير خـــم ،)َ ّـــفقـــد قـــال املـــريزا حمم

  : البدخشي 
ملـا نزلـت هـذه اآليـة  :قـال  2 أخرج عبد الرزاق الرسعين عن ابـن عبـاس« 

ّ
َـ يـا أيـها (:  َ

َالرسول بـلغ ما أنزل إليك من ربك  َـَ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ ْ  ( أخـذ النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بيـد علـي فقـال ّ مـن : ّ
  .للهم وال من وااله وعاد من عاداهكنت مواله فعلي مواله ، ا

وم (: فنزلـــت  مثلـــه ، ويف آخـــره ، 2 أخـــرج ابـــن مردويـــه عـــن أيب ســـعيد اخلـــدريو َ اْليـ ْ ـــ َ
ْأكملت لكم دينكم  ْ َُ ُ َْ ِ َ ُ ْ ّال النيب صلى اهللا عليه وسلم فق.  اآلية)َ اهللا أكـرب علـى إكمـال الـدين  :ّ

  .)1(» يب طالب وإمتام النعمة ورضى الرب برساليت والوالية لعلي بن أ

)2(  
  رواية أبي نعيم 

  : رواه أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا االصفهاين أيضا ، حيث أخرج بإسناده و
__________________  

  .خمطوط ـ مفتاح النجا يف مناقب آل العبا) 1(
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ّأن رســول اهللا صــلى  :عــن قــيس بــن الربيــع عــن أيب هــارون العبــدي عــن أيب ســعيد اخلــدري  «  ّ
ّ وســلم دعــا النــاس إىل علــي يف غــدير خــم ، وأمــر مبــا حتــت الــشجرة مــن شــوك فقــم ، اهللا عليــه ّ

ا وأخـــذ بـــضبعيه فرفعهمـــا حـــىت نظـــر النـــاس بيـــاض إبطـــي  ّـــوذلـــك يف يـــوم اخلمـــيس ، فـــدعا علي
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث مل يفرتقوا حىت نزلـت هـذه اآليـة  وم أكملـت لكم (: ّ ْ اْليـ ُـَ َْ ُ ْ َ َ ْ َـ

ْدينكم  ُ َ ًوأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسـالم دينـا ِ ِ َ ْ ِْْ ُ ُـ َُ ُ ُِ َ َ َ ْ َ َِ ِْ َ َ ْ ّ فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه )َْ
اهللا أكرب على إمتام الدين وإمتام النعمة ورضي الرب برساليت وبالوالية لعلي مـن بعـدي : ّوسلم 

  .)1(» إخل 

)3(  
  رواية ابن المغازلي 

ّن اخلطيـب اجلـاليب املعـروف بـابن املغـازيل بـسنده عـن ّرواه أبو احلسن علي بن حممـد بـو
أخربنـا أبـو : ّأخربنا أبو بكـر أمحـد بـن حممـد بـن طـاوان قـال « : أيب هريرة ، وهذا عني عبارته 

ّــحــدثين أبــو حممــد جعفــر ابــن حممد بــن نــصري : احلــسني أمحــد بــن احلــسني ابــن الــسماك قــال  ّ
حدثين ضـمرة بـن ربيعـة القرشـي ، عـن :  قال اخللدي ، حدثين علي بن سعيد بن قتيبة الرملي

مـن صـام مثانيـة  :ابن شوذب ، عن مطر الوراق ، عن شهر بن حوشب ، عـن أيب هريـرة قـال 
ّعشر من ذي احلجة كتب له صيام ستني شهرا وهو يـوم غـدير خـم ، ملـا أخـذ النـيب صـلى اهللا  ّ

بلـى يـا :  قـالوا ؟ن أنفـسهملـست أوىل بـاملؤمنني مـأ: م بيد علي بن أيب طالب فقال ّعليه وسل
بـخ بـخ لـك يـا ابـن : فقـال عمـر بـن اخلطـاب . من كنـت مـواله فعلـي مـواله: قال . رسول اهللا

وم أكملــت (: فــأنزل اهللا تعــاىل . أيب طالــب ، أصــبحت مــوالي ومــوىل كــل مــؤمن ومؤمنــة ُ اْليـ ْ َ ْ َ َ ْ َــ
ْلكم ُ َ  

__________________  
  .خمطوط ـ ما نزل من القرآن يف علي) 1(
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ْينكم ِد ُ َ( )1(.  

)4(  
  رواية الخوارزمي 

روى ذلــك املوفــق بــن أمحــد بــن أيب ســعيد املكــي اخلــوارزمي املعــروف بأخطــب خــوارزم و
ّأخربنا سيد احلفاظ أبو منصور شهردار بن شريويه بن شهردار الديلمي« : قائال  فيما كتـب  ـ ّ

:  اهلمــداين كتابــة قــال أخربنــا أبــو الفــتح عبــدوس بــن عبــد اهللا ابــن عبــدوس ـ ّإيل مــن مهــدان
ّحـدثنا احلـسن بـن عقيـل الغنـوي ، حـدثنا حممـد بـن : ّحدثنا عبد اهللا بن إسـحاق البغـوي قـال  ّ

حـــدثين علـــي بـــن احلـــسني احلـــسن : ّحـــدثنا قـــيس ابـــن حفـــص قـــال : عبـــد الـــرمحن الـــذراع قـــال 
  .العبدي عن أيب هارون العبدي عن أيب سعيد اخلدري

ّأن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  يـــوم دعـــا النـــاس إىل غـــدير خـــم ، أمـــر مبـــا كـــان حتـــت ّ
ّالشجرة من الشوك فقم وذلك يوم اخلميس ، مث دعـا إىل علـي ، فأخـذ بـضبعيه مث رفعهـا حـىت  ّ

ّنظــر النـــاس إىل بيـــاض إبطـــه صــلى اهللا عليـــه وســـلم ، مث مل يفرتقـــا حــىت نزلـــت هـــذه اآليـــة  ّ :) 
َاْليـوم أكملت لكم دينكم وأتم َ ْ ْ ََْ َُ ُ َْ ِ َ ُ ْ َ ْ ًمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسـالم دينـا َ ِ َ ْ ِْْ ُ ُ َُ ُ ُِ َ َ َ ِْ ِْ َ َ  فقـال رسـول )ْ

ّاهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّاهللا أكـــرب علـــى إكمـــال الـــدين وإمتـــام النعمـــة ورضـــا الـــرب برســـاليت : ّ
  .)2(» والوالية لعلي بن أيب طالب 

__________________  
  .18 :مناقب علي بن أيب طالب البن املغازيل ) 1(
  .80 :مناقب علي بن أيب طالب للخوارزمي ) 2(
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) 5(  
  رواية النطنزي 

مـن  :عـن أيب هريـرة قـال « ّرواه أبو الفتح حممد بن علي بن إبـراهيم النطنـزي بإسـناده و
هللا عليــه ّصــام مثانيــة عــشر مــن ذي احلجــة ، وهــو يــوم غــدير خــم ، ملــا أخــذ رســول اهللا صــلى ا

: قــال . نعــم يـا رســول اهللا:  قــالوا ؟ بـاملؤمنني مــن أنفـسهملــست أوىلأ: ّوسـلم بيــد علـي فقــال 
فقـــال عمـــر بـــن اخلطـــاب بـــخ بـــخ يـــا ابـــن أيب طالـــب أصـــبحت . مـــن كنـــت مـــواله فعلـــي مـــواله

وم أكملــت لكم ديـنكم وأتممــت علــيكم نعمتــي (: فـأنزل اهللا . ّمـوالي ومــوىل كـل مــسلم ِ اْليـ َِ ْ َ َ ْ ْ َْ ُ ُ ُــ ْْ َ َ ُ ُْ َْ ََ ِ َ ْ َ ْ َــ
ِْورضيت لكم اإل ُ ُ َ ُ ِ َ ًسالم دينا َ ِ َ   .)1(» ّ كتب له صيام ستني شهرا )ْ

)6(  
  رواية الصالحاني 

ّرواه أبو حامد حممود بن حممد الصاحلاين أيضا ، كما ذكر السيد شهاب الدين أمحد و
وم أكملــت لكم ديــنكم وأتممـت علــيكم نعمتـي ورضــيت (: قولــه تعـاىل « : حيـث قـال  ُ اْليـ ُ ُِ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َِ ِْ ُ ُ ُـ ْْ َ َ ْ َْ ََ ِ َ ْ َ ْ َـ

ًكم اإلســالم دينــا َل ِ َ ْ ِْ ُ نزلــت هــذه  :وباالســناد املــذكور عــن جماهــد رضــي اهللا تعــاىل عنــه قــال . )ُــ
ّاآليـــة بغـــدير خـــم فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وعلـــى آلـــه وبـــارك وســـلم  اهللا أكـــرب علـــى : ّ

  إكمال الدين وإمتام النعمة ورضى الرب برساليت 
__________________  

  .خمطوط ـ اخلصائص العلوية) 1(
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  .)1(»  رواه االمام الصاحلاين .الوالية لعليو

)7(  
  رواية الحمويني 

ّعـن سـيد احلفـاظ أيب منـصور « : ّـرواه إبراهيم بن املؤيد احلمـويين بإسـناده حيـث قـال و ّ
ّأخــربين احلــسن بــن أمحــد ابــن احلــسن احلــداد : شــهردار بــن شــريويه بــن شــهردار الــديلمي قــال 

ّنبأنـا حممـد بـن أمحـد بـن علـي قـال : ا أمحد بن عبد اهللا بن أمحد قال نبأن: املقري احلافظ قال 
ّحـدثنا قـيس بـن الربيـع ، : نبأنـا حيـىي احلمـاين قـال : ّنبأنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة قـال : 

ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم دعــا  :عــن أيب هــارون العبــدي ، عــن أيب ســعيد اخلــدري  ّ
ّخـم ، وأمـر مبـا حتـت الـشجرة مـن الـشوك فقـم ـ وذلـك يـوم اخلمـيس ـ الناس إىل علي يف غـدير 

ّفدعا عليا فأخذ بضبعيه فرفعهما ، حىت نظر الناس إىل بياض إبطي رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وم أكملــت لكم ديــنكم وأتممـت علــيكم (: مث مل يفرتقـوا حــىت نزلـت هـذه اآليــة : ّوسـلم  ْ اْليـ َ َ ْ ْ َُ ُ ُـ ْْ َ َ ُ ُْ َْ ََ ِ َ ْ َ ْ َـ

َنعم ْ ًتي ورضيت لكم اإلسالم دينـا ِ ِ َ ْ ِْ ُ ُ َ ُ ِ َ َ ّفقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم . )ِ اهللا أكـرب علـى : ّ
  .)2(» إخل .  ..إكمال الدين وإمتام النعمة ورضا الرب برساليت والوالية لعلي من بعدي

* * *  
__________________  

  .خمطوط ـ توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل) 1(
  .74 / 1  السمطنيفرائد) 2(
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  مع ابن كثير

  في تكذيبه لهذا الحديث 
ْ اْليـوم أكملت لكم دينكم وأتممت علـيكم (: وإذ وقفت على رواية نزول قوله تعاىل  َ َ ْ ْ َُ ُ ُ ْْ َ َ ُ ُْ َْ ََ ِ َ ْ َ ْ َ

ًنعمتي ورضيت لكـم اإلسـالم دينـا  ِ َ ْ ِْ ُ ُ َ ُ ِـ َ َ َِ  يف واقعـة يـوم غـدير خـم ، وعرفـت رواة هـذه الروايـة مـن )ِْ
 أهل السنة بأسانيدهم ، فاعلم أن احلافظ عماد الـدين ابـن كثـري الدمـشقي قـال بعـد أن أعالم

ّ وحنــن ننقــل هنــا نــص .»فإنــه حــديث منكــر جــدا بــل كــذب « : ذكــر احلــديث عــن أيب هريــرة 
ّعبارته ، مث جنيب عما ادعاه يف هذا املقام بالتفصيل  ّ:  

ضــمرة ، عــن ابــن شــوذب ، عــن احلــديث الــذي رواه  ّفأمــا« : ّأمــا عبارتــه فهــذا نــصها 
ّملــا أخــذ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  :ّمطــر الــوراق ، عــن شــهر بــن حوشــب عــن أيب هريــرة قــال  ّ

ّي مـواله ، فـأنزل اهللا عـز وجـل مـن كنـت مـواله فعلــ: ّوسـلم بيـد علـي قـال  وم أكملــت ( :ّ ُ اْليـ ْ َ ْ َ َ ْ َـ
ْلكم دينكم  ُْ َُ ِ  يـوم مثـاين عـشر مـن ذي احلجـة وهو يوم غدير خم ، من صام:  قال أبو هريرة )َ

  ّ فإنه حديث منكر جدا بل.كتب له صيام ستني شهرا
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ّكــذب ، ملخالفتــه مــا ثبــت يف الــصحيحني عــن أمــري املــؤمنني عمــر بــن اخلطــاب إن هــذه اآليــة 
ّنزلت يف يوم اجلمعة يوم عرفة ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقف ا كما قدمناه ّ ّ.  

 يوم الثامن عشر من ذي احلجة وهـو يـوم غـدير خـم يعـدل صـيام إن صيام :قوله  وكذا
إن صـيام شـهر رمـضان بعــشرة : ّ ال يـصح ، ألنـه قـد ثبـت مـا معنـاه يف الـصحيح .سـتني شـهرا

  .هذا باطل. أشهر ، فكيف يكون صيام واحد يعدل ستني شهرا
ث هــذا حــدي: وقــد قــال شــيخنا احلــافظ أبــو عبــد اهللا الــذهيب بعــد إيــراد هــذا احلــديث 

عـن  ـ ومهـا صـدوقان ـ ّمنكـر جـدا ، رواه خيـشون اخلـالل وأمحـد بـن عبـد اهللا بـن أمحـد الـديري
ويـروى هـذا احلـديث مـن حـديث عمـر بـن اخلطـاب : علي بن سعيد الرملي عن ضـمرة ، قـال 

: قـــال . ، ومالـــك بـــن احلـــويرث ، وأنـــس بـــن مالـــك ، وأيب ســـعيد ، وغـــريهم ، بأســـانيد واهيـــة
ّتــيقن أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قالــهوصــدر احلــديث متــواتر أ ّ اللهــم وال مــن  :وأمــا . ّ

وأما هذا الصوم فليس بـصحيح وال واهللا نزلـت اآليـة يـوم عرفـة قبـل . ّفزيادة قوية اإلسناد .وااله
  .)1(» واهللا أعلم . ّغدير خم بأيام

  إبطال كالم ابن كثير
ن هذا احلديث يرويـه ضـمرة عـن ابـن ّوهذا الكالم يف غاية البطالن ، ألنه قد اعرتف بأ

شـــوذب عـــن مطـــر الـــوراق عـــن شـــهر بـــن حوشـــب عـــن أيب هريـــرة ، وهـــؤالء كلهـــم مـــن رجـــال 
  :الصحاح 

ــــــن ماجــــــة والنــــــسائي يف : فهــــــو مــــــن رجــــــال ) ضــــــمرة ( ّفأمــــــا  الرتمــــــذي وأيب داود واب
  .صحاحهم

__________________  
  .214 ـ 213 / 5 تاريخ ابن كثري) 1(
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  .ّفهو من رجال الصحاح األربعة املذكورة)  بن شوذب عبد اهللا( ّوأما 
فهــو مـــن رجـــال مــسلم والـــصحاح األربعـــة املــذكورة ، ابـــن حبـــان ) ّمطـــر الـــوراق ( ّوأمــا 

  .أيضا
  .فهو أيضا من رجال مسلم بن احلجاج واألربعة املذكورة) شهر بن حوشب ( ّوأما 

ن أصحاب الـصحاح عـن رجـل أن رواية واحد م ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ وستعلم فيما بعد
ّدليل على كونه ثقة عادال معتمدا صحيح الضبط عندهم ، فكيف يكـذب حـديث رواه أهـل 

  !؟عنهم يف الصحاح واعتمد عليهمّالسنة بأسانيدهم ، عن رجال أخرج 
ّوقد رأينا أن علماء أهل السنة ومصنفيهم يثنون غايـة الثنـاء علـى الـصحاح ، ويـشنعون  ّ ّ

« : يــة طعــنهم يف بعــض أخبارهــا ورواــا ، فقــد قــال املــريزا خمــدوم الــشريفي علــى الــشيعة االمام
ّإنكـارهم كتـب األحاديـث الـصحاح الـيت تلقـت األمـة بقبوهلـا ، منهـا صـحيحا : ومـن هفـوام 

قال أكثر علماء الغرب أصح الكتـب بعـد كتـاب اهللا تعـاىل . ّالبخاري ومسلم الذين مر ذكرمها
ّوقــال األكثــرون مــن غــريهم صــحيح حممــد بــن إمساعيــل  .يصــحيح مــسلم بــن احلجــاج القــشري
  .البخاري هو األصح ، وهو األصح

ّومــا اتفقــا عليــه هــو مــا اتفــق عليــه األمــة ، وهــو الــذي يقــول فيــه احملــدثون كثــريا صــحيح  ّ
ّمتفــق عليــه ، ويعنــون بــه اتفاقهمــا التفــاق األمــة وإن لزمــه ذلــك ، واســتدل يف األزهــار لثبــوت 

ّق األمــة علـى تلقــي مــا اتفقــا عليـه واملتفــق عليــه بينهمــا هـو الــذي يرويــه الــصحايب املالزمـة باتفــا
ّاملـشهور بالروايـة عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، ويـروي عنـه راويـان ثقتـان مـن أتبـاع التـابعني  ّ
ّمشهوران باحلفظ ، مث يروي عن كل واحد منهم رواة ثقات مـن الطبقـة الرابعـة ، مث يـروي عـن 

نهم شــيخ البخــاري ومــسلم ، واألحاديــث املرويــة ــذه الــشرائط قريبــة إىل عــشرة كــل واحــد مــ
  .آالف

  وقد عمل بكتابيهما هذين األئمة اتهدون الكاملون بغري تفتيش وتفحص
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وتعـديل وجتـريح ، مــن غايـة وثــوقهم عليهمـا ، وبــرئ مجـع كثـري مــن املرضـى وجنــي بيمنهمـا جــم 
شرتك مما ذكر يف ميامنهما وبركاما حـد التـواتر وصـارا يف غفري من الغرقى ، وقد بلغ القدر امل

  .اإلسالم رفيقي املصحف الكرمي والقرآن العظيم
 فهــؤالء مــن كثــرة جهلهــم وقلــة حيــائهم ينكــرون الــصحيحني املزبــورين وســائر صــحاحنا

  .)1(» إخل . ..
يعة وصحاحنا لـيس ككتـب الـشيعة الـيت اشـتهر عنـد الـش« : وقال الفضل ابن روزان 

أا من موضوعات يهودي كان يريد ختريب بناء اإلسالم ، فعملها وجعلها وديعة عنـد االمـام 
جعفر الصادق ، فلما تويف حسب الناس أنه من كالمـه واهللا أعلـم حبقيقـة هـذا الكـالم ، ومـع 

  .ّهذا ال ثقة ألهل السنة باملشهورات ، بل ال بد من األسناد الصحيح حىت يصح الرواية
ّاحنا فقــد اتفــق العلمــاء أن كــل مــا عــد مــن الــصحاحوأمــا صــح ســوى التعليقــات يف  ـ ّ

ّلو حلف رجـل الطـالق أنـه مـن قـول رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أو مـن  ـ الصحاح الستة ّ
  .)2(» فعله وتقريره مل يقع الطالق ومل حينث 

: آيـة وإذا كـان كـذلك فلمـا ذا جعلـت يف كتابـك حـديث نـزول : فنقول البن روزـان 
ُ اْليـوم أكملت( ْ َ ْ َ َ ْ   !؟ال الصحاح من مفرتيات الشيعة يف يوم الغدير الذي رواه رج).  ..َ

إن مجيــع هــذه التــشنيعات واملطــاعن الـيت وجههــا إىل الــشيعة بــسبب قــدحهم : مث نقـول 
يف صــحاح أهــل الــسنة وإنكــارهم لطائفــة مــن أخبــارهم ، تنطبــق علــى احلــافظ ابــن كثــري الــذي 

ــنكم( ل آيــةّكــذب حــديث نــزو م دي وم أكملــت لك ْ اْليـ ْ َُ ــ ُ َْ ِ َ ُ ْ َ َ ْ ــ  يف يــوم الغــدير ، ورجالــه مــن ).  ..َ
  .رجال الصحاح اليت قد عرفت إمجاعهم على توثيق رجاهلا

__________________  
  .خمطوط ـ نواقض الروافض) 1(
  .إبطال الباطل البن روزان الشريازي) 2(
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   رواة حديث أبي هريرة من رجال الصحاح وثقات
ّقــد عرفــت أن رجــال خــرب أيب هريــرة املــذكور مــن رجــال الــصحاح الــستة ألهــل الــسنة ، 
فــال كــالم يف ثقــتهم ، وحنــن نــذكر كلمــات علمــاء الرجــال الفطاحــل يف توثيــق كــل واحــد مــن 

  :هؤالء 
 فقـد وثقـه وأثـىن عليـه أمحـد بـن حنبـل ومجاعـة ، فقـد قـال احلـافظ :أما ضمرة بـن ربيعـة 

.  ..ضــمرة بــن ربيعــة الفلــسطيين أبــو عبــد اهللا الرملــي« : واحــد املقدســي عبــد الغــين بــن عبــد ال
ّاحلكم بن موسى ، وهارون بن معروف ، ونعـيم ابـن محـاد ، وبكـري بـن حممـد امسـا : روى عنه 

ّبن أخي جويرية ، ومهدي بن جعفر وأبو عمري عيسى بن حممـد الرمليـان ، وأبـو علـي احلـسن 
ل مدينــة الــداخل ، ودحــيم ، وســليمان ، وعبــد الــرمحن ، بــن واقــع ، وعلــي بــن ســعيد كــان ينــز

ّوهـــشام بـــن عمـــار ، وأمحـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن بـــشري بـــن ذكـــوان ، وأيـــوب بـــن حممـــد الـــوزان ، 
وسليمان بن أيوب الربين ، وعبد اهللا بن عبد الرمحن بن هـاين ، وعيـسى بـن يـونس ، وإدريـس 

ّلنـسائي ، وحممـد بـن الـوزير الدمـشقي بن سليمان بن أيب الرباب ، وعلي بـن سـعيد بـن بـشري ا
ّـ، وعمـرو ابـن عثمـان احلمـصي ، وحممـد بـن عمـرو بـن حبـان ، وعبيـد اهللا بـن حممد الفريــايب ،  ّ
ـــة أمحـــد بـــن الفـــرح ،  وهـــشام بـــن خالـــد األزرق ، واحلـــسن بـــن عبـــد العزيـــز اجلـــروي ، وأبـــو عتب

 عبــد اهللا بـن صــفوان وإمساعيـل بـن عبــاد األرسـويف ، وســعيد بـن راشــد بـن موسـى ، وعمــرو بـن
  .والد أيب زرعة ، وعبد الرمحن بن واقد الواقدي ، وغريهم

مــن الثقــات املــأمونني ، رجــل صــاحل احلــديث ، مل يــذكر بالــشام : قــال أمحــد بــن حنبــل 
ّرجل يشبهه ، وهو أحب إلينا من بقية ، بقية كان ال يبايل عمن حدث ّ.  

 ما رأيت أعقل ملا خيرج من رأسه من :وقال آدم بن أيب أياس . صاحل: وقال أبو حامت 
ّكان فقيه أهل فلسطني يف زمانه ، قدم مصر وحدث ا : وقال أبو سعيد ابن يونس . ضمرة

ـــه مـــن أهلهـــا  عمـــر بـــن صـــاحل ، وســـعيد بـــن عفـــري ، وحيـــىي بـــن أيب بكـــري ، وتـــويف : وروى عن
  :ّ وقال حممد بن سعد .202 بفلسطني يف رمضان سنة
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 روى لـه أبـو .202 كن هناك أفضل منه ، ال الوليد وال غريه ، تويف سنةكان ثقة مأمونا مل ي
  .)1(» داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة 

  .)2(وأورد توثيق أمحد ومدح ابن يونس إياه ) الكاشف ( وذكره الذهيب يف 
  .)3(» وكان من العلماء املكثرين « : وقال ) دول اإلسالم ( وأيضا ذكره يف 

عبـد اهللا بـن شـوذب البلخـي البـصري « ) : الكمـال (  ففي : بن شوذب ّوأما عبد اهللا
أبـــو إســـحاق الفـــزاري ، : روى عنـــه .  ..، ســـكن الـــشام ببيـــت املقـــدس ، عـــداده يف التـــابعني

وضــمرة بــن ربيعــة ، وعيـــسى بــن يوســف ، وعبـــد اهللا بــن املبــارك وســـلمة بــن العيــار الفـــزاري ، 
إبـــراهيم بـــن أدهـــم ، وابـــن مـــسلم احلفـــاف احللـــيب ، والوليـــد بـــن مزيـــد ، وأيـــوب بـــن ســـويد ، و

  .ّوحممد بن الكثري املصيصي
ّكــان ابـــن شــوذب عنـــدنا وكنــا نعـــده مــن ثقـــات مــشاخينا: قــال ســفيان الثـــوري  وقـــال  .ّ

: إذا رأيــت ابــن شــوذب ذكــرت املالئكــة ، وســئل عنــه حيــىي بــن معــني فقــال : الوليــد بــن كثــري 
ّال أعلـم إال خـريا ، وهـو مـن أهـل  ـ ويف لفـظ ـ ه بأسـاال أعلـم بـ: وقـال أمحـد بـن حنبـل . ثقـة

. بلخ ، نزل البصرة مسع ا احلـديث وتفقـه ، مث انتقـل إىل الـشام فأقـام ـا ، وكـان مـن الثقـات
أبـو داود والرتمــذي :  روى لـه .156 مـات سـنة :وقــال ضـمرة . ال بـأس بـه: وقـال أبـو حـامت 

  .)4(» والنسائي وابن ماجة 
  .)5(» ّوثقه مجاعة ، كان إذا رأي ذكرت املالئكة « : وقال الذهيب 

  .)6(» صدوق عابد « : وقال ابن حجر 
  ابن شوذب من أهل: قال أبو طالب عن أمحد « ) : ذيب التهذيب ( ويف 

__________________  
  .خمطوط ـ الكمال يف أمساء الرجال) 1(
  .38 / 2 الكاشف) 2(
  .202 حوادث ـ دول اإلسالم) 3(
  .خمطوط ـ لكمال يف أمساء الرجالا) 4(
  .356 / 1 الكاشف) 5(
  .423 / 1 تقريب التهذيب) 6(
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ّبلـخ ، نـزل البـصرة ، ومسـع ـا احلـديث وتفقــه وكتـب ، مث انتقـل إىل الـشام فأقـام ـا وكـان مــن 
وقـال أبـو زرعـة الدمـشقي عـن . كـان ابـن شـوذب مـن ثقـات مـشاخينا: وقـال سـفيان . الثقات
: وقال ابن معني وابن عمار والنسائي . ّال أعلم إال خريا: وقال مرة . به بأساال أعلم : أمحد 

كنـت : وقـال وليـد بـن كثـري . وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات. ال بـأس بـه: وقال أبـو حـامت . ثقة
ونقـل ابــن خلفــون توثيقـه عــن ابــن منــري : قلــت .  ..إذا نظـرت إىل ابــن شــوذب ذكـرت املالئكــة

  .)1(» إنه جمهول : ّوأما أبو حممد ابن حزم فقال . يضاوغريه ووثقه العجلي أ
ومـــنهم العـــامل املـــشفاق والعامـــل « :  فـــذكره احلـــافظ أبـــو نعـــيم بقولـــه ّوأمـــا مطـــر الـــوراق

ّحدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر قـال . املنفاق أبو رجاء مطر الوراق ثنـا إسـحاق بـن أمحـد : ّ
ثنـا جعفـر بـن سـليمان قـال : ثنـا أبـو داود قـال : ثنا عبد الرمحن بن عمر بن رسـته قـال : قال 

  .يرحم اهللا مطرا كان عبد العلم: مسعت مالك بن دينار يقول : 
ثنا العباس بن أيب طالـب : ّثنا حممد بن إسحاق قال : ّحدثنا أبو حامد بن جبلة قال 

ل مــا رأيــت مثــ: مسعــت عمــي أبــا عيــسى يقــول : ثنــا اخلليــل بــن عمــر بــن إبــراهيم قــال : قــال 
  .»مطر يف فقهه وزهده 

: ثنا علي بن مسلم قـال : ّثنا حممد بن إسحاق قال : ّحدثنا أبو حامد بن جبلة قال 
يــرحم اهللا مطــرا  :مسعــت مالــك بــن دينــار يقــول : ثنــا جعفــر بــن ســليمان قــال : ثنـا ســيار قــال 

  .)2(» إين ألرجو له اجلنة 
شـــهر بــــن « : برتمجتــــه  فقـــال احلــــافظ عبـــد الغــــين املقدســـي :وأمـــا شــــهر بـــن حوشــــب 

األشـعري  ـ ويقـال أبـو عبـد اهللا ، ويقـال أبـو عبـد الـرمحن ويقـال أبـو اجلعـد ـ حوشب أبو سـعيد
  قتادة ، ومعاوية بن: روى عنه .  ..الشامي احلمصي وقيل الدمشقي

__________________  
  .261 ـ  5 / 255ذيب التهذيب) 1(
  .76 ـ 75 / 3 حلية األولياء) 2(
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د اهللا بن عثمان بن خثـيم ، ومشـر بـن عطيـة ، وعبـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن قرة ، وعب
بـــن أيب حـــسني املكـــي ، وعـــوف األعـــرايب ، ويزيـــد بـــن أيب مـــرمي الـــسلويل ، وأبـــان بـــن صـــاحل ، 
وداود بــن أيب هنــد ، وعبــد اهللا بــن أيب زيــاد املكــي ، وثعلبــة بــن مــسلم اخلثعمــي ، وميمــون بــن 

عبد احلميـد بـن ـرام ، وأشـعث احلـداين ، وثابـت البنـاين ، ومسـاك بـن حـرب سياه البصري ، و
، وسـعيد بــن عطيــة ، وعبــد الــرمحن بــن ثابــت بـن ثوبــان ، وعبــد العزيــز بــن عبيــد اهللا ، واحلكــم 
بــن لبــان ، وبــديل بــن ميــسرة ، وعبــد العزيــز ابــن صــهيب ، وحفــص بــن أيب حفــص أبــو معمــر 

ر البـــصري ، وليـــث بـــن أيب ســـليم ، ومـــستقيم بـــن عبـــد التميمـــي ، وأبـــو جعفـــر محـــاد بـــن جعفـــ
امللـــك ، ويزيـــد أبـــو عبـــد اهللا الـــشيباين ، وإبـــراهيم بـــن عبـــد الـــرمحن الـــشيباين ، وزيـــد العمـــي ، 
واحلكم بن عتبة ، وعقبـة بـن عبـد اهللا الرفـاعي ، وعلـي بـن زيـد بـن جـدعان ، وحبيـب بـن أيب 

  .ثابت ، وأبو كعب صاحب احلرير
ثنا عبد الـرمحن بـن مهـدي عـن شـهر بـن حوشـب وكـان حيـىي ال  : وقال عمرو بن علي

.  إن شــعبة تــرك حديثــه؟مــا نــصنع حبــديث شــهر: ومسعــت معــاذ بــن معــاذ يقــول . حيــدث عنــه
مــا أحــسن حديثــه ووثقــه وهــو شــامي : وقــال أمحــد بــن إمساعيــل الكرمــاين عــن أمحــد بــن حنبــل 

  .يث حسانامن أهل محص وأظنه كنديا ، روى عن أمساء بنت يزيد أحاد
. هــو ثقــة: وقــال ابــن أيب خيثمــة عــن حيــىي . هــو تــابعي ثقــة: وقــال أمحــد بــن عبــد اهللا 

ّهو أحب إيل من أيب هارون وبشر بن حرب ولـيس بـدون أيب الـزبري ال حيـتج : وقال أبو حامت  ّ
ال بــأس بــه ومل يلــق عمــرو بــن عبــسة ، وقــال أبــو طالــب عــن أمحــد بــن : وقــال أبــو زرعــة . بــه

 احلميد بن رام أحاديثه مقاربة هي حديث شهر ، كـان حيفظهـا كأنـه يقـرأ سـورة عبد: حنبل 
مـــن القـــرآن ، وامنـــا هـــي ســـبعون حـــديثا وهـــي طـــوال ومنهـــا حـــروف ينبغـــي أن تـــضبط ولكـــن 

ال بأس حبديث عبد احلميد بن رام عن شـهر : وقال الرتمذي قال أمحد بن حنبل . يقطعوا
إمنا يـتكلم فيـه ابـن عـون ، : ّحلديث وقوى أمره وقال شهر حسن ا: وقال حممد . بن حوشب

  مث روى عن هالل بن أيب
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د بـــن عبــد اهللا بـــن عمـــار ـــزينــب عـــن شـــهر بـــن حوشــب ، وقـــال حمم وســـئل عـــن شـــهر بـــن  ـ ّ
يكــون حديثــه : قلــت . روى عنــه النــاس ومــا أعلــم أحــدا قــال فيــه غــري شــعبة ـ حوشــب فقــال

  .ال:  قال ؟حجة
شـهر بـن حوشـب : ّوقال صـاحل بـن حممـد البغـدادي . ثقةهو : وقال يعقوب بن شيبة 

شامي قدم العراق على حجاج بن يوسف ، روى عنـه النـاس مـن أهـل الكوفـة وأهـل البـصرة ، 
ّوأهل الشام ، ومل يوقف منه على كـذب ، وكـان رجـال ينـسك إال أنـه روى أحاديـث يتفـرد ـا 

  . حوشبمل يشركه فيها أحد ، مثل حديث ثابت البناين عن شهر بن
  .)1(» ّأخرج له مسلم مقرونا بغريه ، وأخرج له اجلماعة إال البخاري 

حـديث ] ترضى [ تروي : قال يعقوب بن شيبة قيل البن املديين « : وقال ابن حجر 
ّأنا أحدث عنه ، وكان عبد الرمحن حيدث عنه ، وأنـا ال أدع حـديث الرجـل إال :  فقال ؟شهر ّ ّ

مـا : وقـال حـرب ابـن امساعيـل عـن أمحـد  ـ يعـين علـى تركـه ـ رمحنأن جيتمعا عليـه حيـىي وعبـد الـ
وقــال أبــو . هــو كنــدي وروى عــن أمســاء أحاديــث حــسانا: ّأحــسن حديثــه ووثقــه وأظنــه قــال 

عبد احلميد بن رام أحاديثه مقاربـة هـي أحاديـث شـهر كـان حيفظهـا كأنـه : طالب عن أمحد 
بلغـين : س بـه بـأس ، وقـال عثمـان الـدارمي لـي: يقرأ سورة من القرآن ، وقال حنبـل عـن أمحـد 

ال بــأس حبــديث عبــد احلميــد بــن : أن أمحــد كــان يثــين علــى شــهر ، وقــال الرتمــذي قــال أمحــد 
شهر حسن احلـديث وقـوى أمـره وقـال ابـن أيب : رام عن شهر ، وقال الرتمذي عن البخاري 

. ثبــت :ابــن معــني وقــال عبــاس الــدوري عــن . ثقــة: خيثمــة ومعاويــة بــن صــاحل عــن ابــن معــني 
ثقــة علــى أن بعــضهم قــد طعــن : وقــال يعقــوب بــن شــيبة . شــامي تــابعي ثقــة: وقــال العجلــي 

وقـال أبـو جعفـر .  ..وشـهر وإن قـال ابـن عـون تركـوه فهـو ثقـة: وقال يعقوب بن سفيان . فيه
  :كان فقيها قارئا عاملا ، وقال أبو بكر البزار : الطربي 

__________________  
  .خمطوط ـ يف أمساء الرجالالكمال ) 1(
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  .)1(» .  ..ال نعلم أحدا ترك الرواية عنه غري شعبة
شـهر حـسن  ـ هـو البخـاري ـ قال أبو عيـسى الرتمـذي قـال حممـد.  ..«: وقال الذهيب 
: وقــال أمحــد بــن عبــد اهللا العجلــي ثقــة شــامي ، وروى عيــاش عــن حيــىي . ّاحلــديث وقــوى أمــره

شهر ممن ال حيتج :  ثقة طعن فيه بعضهم قال ابن عدي شهر: وقال يعقوب بن شيبة . ثبت
  .ّبه وال يتدين حبديثه

ذهــب إىل االحتجــاج بــه مجاعــة ، وقــال حــرب الكرمــاين عــن أمحــد مــا أحــسن : قلــت 
شـهر وإن : ليس بـه بـأس ، وقـال الفـوي : حديثه ووثقه وهو محصي ، وروى حنبل عن أمحد 

  .)2(» تكلم فيه ابن عون فهو ثقة 
رفــــت توثيــــق هــــذه الكثــــرة مــــن األئمــــة لــــشهر بــــن حوشــــب فإنــــه يــــسقط عــــن وإذ قــــد ع

  .االعتبار أمام ذلك جرح بعضهم إياه
ّعلـــى أنـــه قـــد تقـــرر عنـــدهم أن التعـــديل يـــرتجح علـــى اجلـــرح وجيعلـــه كـــأن مل يكـــن عنـــد 
ّالتعارض ، وممن نص على ذلك أبو املؤيد اخلوارزمي ، وحكاه عن ابن اجلوزي الـذي قـد نـص  ّّ ّ

لقاعـــدة الكليـــة يف كـــالم حـــول شــهر بـــن حوشـــب الـــذي وقـــع يف طريـــق حـــديث ، علــى هـــذه ا
  :ّوإليك عبارة أيب املؤيد اخلوارزمي بعينها 

ّإن التعـــديل مـــىت تـــرجح علـــى اجلحـــر جيعـــل اجلـــرح كـــأن مل : والـــدليل علـــى مـــا ذكرنـــا «  ّ
كتـــاب التحقيـــق يف أحاديـــث ( يكـــن ، وقـــد ذكـــر ذلـــك إمـــام أئمـــة التحقيـــق ابـــن اجلـــوزي يف 

فقـال يف حـديث املضمـضة واالستنـشاق الـذي يرويـه جـابر اجلعفـي  يف مواضع منـه ،) لتعليق ا
ّعن عطاء عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إنه قال  املضمضة واالستنـشاق مـن  :ّ

 فانـه يرامهـا سـنة ;أعـين الـشافعي  ـ فـإن قـال اخلـصم:  ّالوضوء الـذي ال يـتم الوضـوء إال مـا
ّقـد وثقـه سـفيان الثـوري وشـعبة : قلنـا . ّبر اجلعفي قد كذبه أيوب الـسختياين وزائـدةجا ـ فيهما

  .وكفى ما
__________________  

  .372 ـ  4 / 369ذيب التهذيب) 1(
  .284 / 2 ميزان االعتدال) 2(
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قــال يف حــديث األذنــان مــن الــرأس فيمــا يرويــه ســنان بــن ربيعــة عــن شــهر بــن حوشــب و
ّلنيب صلى اهللا عليه وسلم إنه قال عن أيب أمامة عن ا  ـ فـإن قـال اخلـصم: األذنان من الـرأس  :ّ

إن سـنان بـن ربيعـة مـضطرب احلـديث ، وشـهر بـن  ـ أعين الشافعي فإنه يأخذ هلما ماء جديدا
  .ليس بالقوي وال حيتج حبديثه: قال ابن عدي . حوشب ال حيتج حبديثه
ّأما شهر بن حوشب فقد وثق: قلنا يف اجلواب  ه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني ، وأمـا ّ

وهكذا فعله غـريه مـن علمـاء احلـديث مـىت : إىل أن قال . سنان فاضطراب حديثه ال مينع ثقته
ترجح التعديل جعل اجلرح كأن مل يكن ، فالذي يروي عـن بعـض احملـدثني توثيقـه ال يعتـرب فيـه 

  .)1(» .  ..طعن الطاعنني
  . ابن اجلوزي أيضاومن هنا أيضا يثبت وثاقة شهر عند

  بطالن ما ذكره ابن كثير حول صيام يوم الغدير
: ــ  بالنسبة إىل ثواب صوم يـوم غـدير خـم الـوارد يف روايـة أيب هريـرةـ  ّوأما قول ابن كثري

 إن صيام يوم الثامن عـشر مـن ذي احلجـة وهـو يـوم غـدير خـم يعـدل سـتني شـهر قوله وكذا« 
صحيح أن صـيام شــهر رمــضان بعــشرة أشــهر ، فكيــف ، ال يـصح ، ألنــه قــد ثبــت معنــاه يف الــ

فــال خيفــى بطالنــه علــى مــن لــه أدىن »  هــذا باطــل ؟يكــون صــيام يــوم واحــد يعــدل ســتني شــهرا
  :خربة باألخبار ، إذ قد ورد له نظائر كثرية ، نذكر هنا بعضها 

  فضل صوم السابع والعشرين من رجب  ـ 1
كـــان ذلـــك ليلـــة أو يـــوم : وقيـــل «  : 6 قـــال نـــور الـــدين احللـــيب يف ذكـــر مبعـــث النـــيب

  فقد أورد احلافظ. السابع والعشرين من رجب
__________________  

  .39 / 1 جامع مسانيد أيب حنيفة) 1(
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مـن صـام يـوم سـبع وعـشرين مـن : الدمياطي يف سريته عن أيب هريرة رضـي اهللا تعـاىل عنـه قـال 
ّ فيـه جربئيـل علـى النـيب صـلى اهللا رجب كتب اهللا له صـيام سـتني شـهرا ، وهـو اليـوم الـذي نـزل ّ

  .)1(» هذا كالمه . ّعليه وسلم بالرسالة ، وأول يوم هبط فيه جربئيل
والعجب من احللـيب كيـف يـذكر االعـرتاض علـى حـديث أيب هريـرة يف صـوم يـوم الغـدير 

 نعــم قــد أمــر يف ؟مبثــل مــا ذكــر ابــن كثــري ، وهــو يــروي مثلــه عــن أيب هريــرة يف صــوم يــوم املبعــث
وما جاء من صام يوم مثاين عشرة مـن ذي احلجـة « : كالمه بالتأمل ، وهذا نص كالمه آخر 

ّهـذا حـديث منكـر جـدا : كتب اهللا له صيام سـتني شـهرا ، قـال بعـضهم قـال احلـافظ الـذهيب 
أي بل كذب ، فقد ثبت يف الصحيح ما معناه إن صيام شهر رمضان بعشرة أشـهر ، فكيـف 

  .)2(» هذا كالمه فليتأمل . هذا باطل.  شهرايكون صيام يوم واحد يعدل ستني

  ترجمة الحافظ الدمياطي 
واحلافظ الدمياطي راوي حـديث أيب هريـرة يف فـضل صـوم يـوم املبعـث تـرجم لـه احلـافظ 

ّالـــدمياطي شـــيخنا االمـــام العالمـــة ، احلـــافظ احلجـــة الفقيـــه النـــسابة ، شـــيخ « : الـــذهيب بقولـــه 
بــد املــؤمن بــن خلــف بــن أيب احلــسن بــن أيب احلــسن اليــوين ّاحملــدثني ، شــرف الــدين أبــو حممــد ع

  .الدمياطي الشافعي صاحب التصانيف
وكتـب العـايل  . ..، تفقـه بـدمياط وبـرع ، مث طلـب احلـديث 613 مولده يف آخـر سـنة

والنـــازل ومجـــع فـــأوعى ، وســـكن دمـــشق فـــأكثر ـــا مـــن ابـــن مـــسلمة وغـــريه ، ومعجـــم شـــيوخه 
 وكان حاذقا حافظا متقنا ، جيد العربية عزيـز اللغـة ، واسـع الفقـه .يبلغون ألفا وثالمثائة إنسان

ّ، رأسا يف علم النسب ، دينا كيسا متواضعا ّ  
__________________  

  .384 / 1 إنسان العيون يف سرية األمني واملأمون) 1(
  .337 / 3 نفس املصدر) 2(
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ّنــسابا ، حمببـــا إىل الطلبــة ، ملـــيح الــصورة ، نقـــي النيــة ، كبـــري ومسعـــت أبــا احلجـــاج .  .. القــدرّ
.  ..مـا رأيـت أحفـظ مـن الـدمياطي: يقـول  ـ وما رأيت أحـدا أحفـظ منـه هلـذا الـشأن ـ احلافظ

ومـن علومـه القـراءات الـسبع ، تـال .  وكانت جنازته مـشهودة.705 فتويف يف ذي القعدة سنة
  .) «)1ا على الكمال العباسي الضرير 

ي يف فــضيلة صــيام الــسابع والعــشرين مــن رجــب قــد وهــذا احلــديث الــذي رواه الــدمياط
فصل يف فضيلة صيام « : قال الشيخ عبد القادر اجليالين  رواه مجاعة من أكابر أهل السنة ،

أخربنـا الـشيخ : أخربنا الشيخ أبو الربكات هبة اهللا الـسقطي قـال . السابع والعشرين من رجب
ّـأخربنا عبد اهللا بـن حممد بـن علـي بـن : احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب قال 

أخربنـا أبـو نـصر حبـشون بـن موسـى اخلـالل ] قـال [ أخربنا علي بن عمـر احلـافظ : بشر قال 
أخربنا ضمرة بـن ربيعـة القرشـي ، عـن ابـن مـرزوق ، : أخربنا علي بن سعيد الرملي قال : قال 

ّ صـلى اهللا عليـه وسـلم ، عـن النـيب 2 عن مطر الوراق ، عن شهر بن حوشب ، عن أيب هريـرة ّ
ّمن صام يوم السابع والعشرين من رجب كتب اهللا له صيام ستني شـهرا ، وهـو أول  :أنه قال 

ّعلى النيب صلى اهللا عليه وسلم بالرسالة  7 يوم نزيل فيه جربئيل ّ ّ «)2(.  
ّعـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم « ) : نزهـــة اـــالس ( يف و مـــن صـــام يـــوم الـــسابع  :ّ
  .)3(» ين من رجب كتب اهللا له ثواب ستني شهرا والعشر

فقـد قـال الـشيخ عبـد  بل لقـد رووا أن مـن صـام هـذا اليـوم كـان كمـن صـام مائـة سـنة ،
عـن أيب هريـرة وســلمان ] سـلمة [ أخربنـا هبـة اهللا بإسـناده عـن أيب مـسلم « القـادر اجلـيالين ، 

إن يف رجـب يومــا  :ّ عليـه وسـلم ّقـاال قـال رســول اهللا صـلى اهللا ـ رضـي اهللا عنهمـا ـ الفارسـي
  وليلة ، من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان له من 

__________________  
  .1477 / 4 ّتذكرة احلفاظ) 1(
  .502 ـ 501 غنية الطالبني) 2(
  .154 / 1 نزهة االس) 3(
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بعـث فيـه األجر كمن صام مائة سنة وقامها ، وهي لثالث بقني من رجب ، وهو اليوم الذي 
ّنبينا صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّ «)1(.  

 ـ رضـي اهللا عنهمـا ـ وعـن أيب هريـرة وسـلمان الفارسـي« : أيـضا ) نزهـة اـالس ( يف و
ّقاال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّإن يف رجـب يومـا وليلـة مـن صـام ذلـك اليـوم وقـام تلـك  :ّ

 حكــاه .وهــي لـثالث بقـني مــن رجـبالليلـة كـان لــه مـن األجـر كمــن صـام مائــة عـام وقامهـا ، 
  .)2(» الشيخ عبد القادر الكيالين يف الغنية 

ّقال سـلمان الفارسـي قـال النـيب صـلى اهللا « : قال علي بن حيىي البخاري الزندويسيت و
يف رجب ليلة ويوم ، من قام تلك الليلـة وصـام ذلـك اليـوم ، كـان كمـن صـام مائـة  ّعليه وسلم

  .)3(» جب ، فيه بعث اهللا تعاىل حممدا سنة ، وهو لثالث بقني من ر

  فضل صوم أيام شهر رجب  ـ 2
حول فـصل صـيام واحـد ويـومني وثالثـة أيـام مـن شـهر رجـب مـا ) غنية الطالبني ( ويف 

 ، عـن احلـسن ;أخربنا به الشيخ االمام هبة اهللا بن املبارك السقطي  فمن ذلك ما« : نصه 
 ن هارون بن عنرتة ، عن أبيه عن علي بـن أيب طالـببن أمحد بن عبد اهللا املقري ، بإسناده ع

ّقــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  2 إن شــهر رجــب شــهر عظــيم ، مــن صــام منــه  :ّ
يومــا كتــب اهللا تعــاىل لــه صــوم ألــف ســنة ، ومــن صــام منــه يــومني كتــب اهللا صــوم ألفــي ســنة ، 

  .)4(»  سنة ومن صام منه ثالثة أيام كتب اهللا تعاىل له صوم ثالثة آالف
__________________  

  .503 ـ 502 غنية الطالبني) 1(
  .154 / 1 نزهة االس) 2(
  .خمطوط ـ روضة العلماء) 3(
  .483 غنية الطالبني) 4(
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« : ّ لــه ذكــر لــصوم كــل يــوم مــن أيــام رجــب ثوابــا وفــضيلة إىل أن قــال يف روايــة طويلــةو
رة أضـعاف ، وهـو ممـن يبـدل اهللا سـيئاته ومن صام عشرة أيام فبخ بخ بخ ، له مثل ذلك وعش

حــسنات ، ويكــون مــن املقــربني القــوامني هللا بالقــسط ، وكــان كمــن عبــد اهللا ألــف عــام قائمــا 
صائما صـابرا حمتـسبا ، ومـن صـام عـشرين يومـا كـان لـه مثـل ذلـك وعـشرين ضـعفا ، وهـو ممـن 

هــل اخلطايــا والــذنوب ، ّيــزاحم إبــراهيم خليــل اهللا يف قبتــه ، ويــشفع يف مثــل ربيعــة ومــضر مــن أ
  .)1(» .  ..ومن صام ثالثني كان له مثل ذلك وثالثني ضعفا

ّحدثنا االمام أبو بكر االمساعيلي بإسناد له عـن سـعيد ابـن « ) : روضة العلماء ( يف و
ّجبري عن أبيه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  إن رجبا شهر عظيم يضاعف اهللا فيه  :ّ

  .)2(» .  ..م منه ثالثة كان كصيام سنةاحلسنات ، فمن صا
صـوم ثالـث عـشر رجـب كـصيام ثالثـة آالف  : 2 قال علـي« ) : نزهة االس ( يف و

ســنة ، وصــوم رابــع عــشر رجــب كــصيام عــشرة آالف ســنة ، وصــوم عــشرين كــصيام مائــة ألــف 
  . وسيأيت نظريه يف األيام البيض.عام

ّعن النيب صلى اهللا عليه وسلم و على سـائر الـشهور كفـضل القـرآن علـى فضل رجب  :ّ
  .سائر الكالم

ّعنه صلى اهللا عليه وسلم و   .)3(» من صام يوما من رجب فكأنه صام أربعني سنة  :ّ
ّوعن ابن مسعود عنه صـلى اهللا عليـه وسـلم « : فيه و مـن صـام ثالثـة أيـام مـن رجـب  :ّ

ّغفــر اهللا لـــه بكـــل يـــوم وقــام ليلهـــا فلـــه مــن األجـــر كمـــن صـــام ثالثــة آالف ســـنة وقـــام ليلهـــا ، ي
  سبعني كبرية ، ويقضي له سبعني حاجة عند النزع ، وسبعني حاجة يف 

__________________  
  .486 املصدر) 1(
  .خمطوط ـ روضة العلماء) 2(
  .152 / 1 نزهة االس) 3(
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قربه ، وسبعني حاجة عند تطاير الصحف ، وسبعني حاجة عند امليزان ، وسبعني حاجة عنـد 
  .)1( » الصراط

ّعــن ســلمان الفارســي عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم « : فيــه و مــن صــام يومــا مــن  :ّ
  .)2(» رجب فكأمنا صام ألف سنة وكأمنا أعتق ألف رقبة 

  فضل صوم يوم عرفة ـ 3
ّوحـــدثنا أيــضا حممـــد بــن نعـــيم ، « : يف فـــضل صــوم يـــوم عرفــة ) روضــة العلمــاء ( يف و ّ

ّيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال بإســناد لــه عــن أيب قتــادة عــن النــ مــن صــام يــوم عرفــة فهــو مثــل  :ّ
  .)3(» صيام سنتني 

:  2 عن أيب هريـرة 2 ّحدثنا احلاكم أبو نصر احلريب بإسناد له عن أيب سلمة« : فيه و
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  من صام يوم عرفة كتب اهللا تعاىل له بعدد من صام  :ّ

ّن مل يــصمه مــن املــسلمني عمـر الــدنيا كلهــا عـشر مــرات ثوابــا ، ويــشيعه ذلـك اليــوم ، وبعــدد مـ
من قربه القيامة سبعون ألـف ملـك إىل املوقـف وعنـد نـصب امليـزان ، ومـن املوقـف إىل الـصراط 
ّ، ومـن الـصراط إىل اجلنـة ، يهونـون عليـه أهـوال يـوم القيامـة والنـزع ، ويبـشرونه يف كـل خطـوة ـ  ّ

ّصـلى اهللا علـى حممـد وآلـه  .متـن علـى اهللا مـا شـئت: يـدة ، وقيـل لـه خيطوها مركبه ـ بشارة جد ّ
  .)4(» أمجعني 
 بإسناده عن عطـاء عـن ;ّحدثنا أيب « : ّقال أبو الليث نصر بن حممد السمرقندي و

  أي كان . ّإن شابا كان صاحب مساع :عائشة رضي اهللا عنها قالت 
__________________  

  .152 / 1 نزهة االس) 1(
  .153 / 1 املصدر) 2(
  .كذا يف األعالم. خمطوطـ  382 روضة العلماء ونزهة الفضالء لعلي بن حيىي الزندويسيت املتوىف سنة) 3(
  .خمطوط ـ روضة العلماء الزندويسيت) 4(
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ّمشهورا بني الناس بـاخلري والـشجاعة ، وكـان إذا أهـل هـالل ذي احلجـة أصـبح قائمـا ، فـارتفع 
مـــا حيملـــك علـــى : فأرســـل إليـــه ودعـــاه فقـــال : ّ اهللا عليـــه وســـلم قـــال ّاحلـــديث إىل النـــيب صـــلى

بــأيب أنـت وأمـي يــا رسـول اهللا أصــوم أيـام املـشاعر وأيــام احلـج عــسى :  قـال ؟صـيام هـذه األيــام
ّفإن لك بكل يوم تـصومه عـدل مائـة رقبـة ومائـة بدنـة ومائـة : قال . اهللا أن يشركين يف دعائهم

، فـإذا كـان يـوم الرتويـة فلـك فيهـا عـدل ألـف رقبـة وألـف بدنـة فرس حيمـل عليهـا يف سـبيل اهللا 
وألــف فــرس حيمــل عليهــا يف ســبيل اهللا ، فــإذا كــان يــوم عرفــة فلــك فيــه عــدل ألفــي رقبــة وألفــي 

 ويف .هللا ، وهو يعـدل صـيام الـسنتني سـنة قبلهـا وسـنة بعـدهابدنة وألفي فرس حيمل يف سبيل ا
  .)1(» نتني ويعدل صوم عاشوراء بصوم سنة صيام عرفة يعدل س: أنه قال  رواية أخرى

  فضل صوم ثالثة أيام من كل شهر ـ 4
عن عبد امللك بـن هـارون بـن عنـرتة عـن أبيـه عـن جـده قـال « ) : غنية الطالبني ( يف و

ّأتيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ذات يـوم عنـد  :يقـول  2 مسعت علي بن أيب طالب:  ّ
ّة ـ فسلمت عليه ، فرد الـسالمانتصاف النهار ـ وهو يف احلجر ّ يـا علـي هـذا جربئيـل : مث قـال . ّ

ّمث قال صلى اهللا عليه وسلم .  يا رسول اهللاعليه السالموعليك : ّيقرئك السالم فقلت  أدن : ّ
ّصـم مــن كــل شـهر ثالثــة أيــام يكتــب : يــا علــي يقـول لــك جربئيــل : فقـال  .فــدنوت منــه. مـين

 وباليوم الثاين ثواب ثالثني ألف سنة ، وبـاليوم الثالـث ّلك بأول يوم ثواب عشرة آالف سنة ،
ّ فقـال صـلى اهللا ؟ّيا رسـول اهللا هـذا الثـواب يل خاصـة أم للنـاس عامـة: فقلت . مائة ألف سنة

  .)2(» .  ..يا علي يعطيك اهللا هذا الثواب وملن يعمل بعملك بعدك: ّعليه وسلم 
__________________  

  .خمطوط ـ تنبيه الغافلني) 1(
  .738 غنية الطالبني) 2(
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  ّفضل صوم عاشوراء وكل يوم من محرم  ـ 5
ّوحول فضل صوم عاشوراء وكل يـوم مـن أيـام شـهر حمـرم احلـرام قـال الـشيخ عبـد القـادر 

ّقــال اهللا عــز وجــل . جملــس يف ذكــر فــضائل يــوم عاشــوراء« : الكــيالين  ِ إن عــدة الــشهور ( :ّ ُ  َ  ِ ِ
َعند اهللا اثنا عشر  َ َ ْ ِ َ ْ ٌشهرا في كتـاب اهللا يــوم خلق الـسماوات واألرض منهـا أربـعة حرم ِ َُ ُـ َ ْ ٌَ َـ َْ َْ ْ ِ َ ْ َ ِ  َ َـ َ ِ ِ ِ ِـ ً ْ  وقـد )َ

ّتقدم ذكر ذلك وأن منها احملرم ، فهذا الشهر من األشهر احملرمة عند اهللا عز وجل ، وفيـه يـوم  ّ ّ
  .ّعاشوراء الذي عظم اهللا أجر من أطاعه فيه
والده بإسناده عن جماهد عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا من ذلك ما أخربنا به أبو نصر عن 

ّعنهمـــا قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّمـــن صـــام يومـــا مـــن احملـــرم فلـــه بكـــل يـــوم  :ّ ّ
روى عـن ميمـون بـن مهـران عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا أيـضا   ومن ذلك ما.ثالثون يوما

ّقــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّوراء مــن احملــرم أعطــي ثــواب عــشرة مــن صــام عاشــ :ّ
ّمن صام يوم عاشوراء من احملـرم أعطـي ثـواب عـشرة آالف حـاج ومعتمـر وثـواب . آالف ملك

  .)1(» عشرة آالف شهيد 
ّويف لفظ آخر عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسـول اهللا صـلى اهللا « : قال و

  .)2( »  .. سنة بصيامها وقيامهاومن صام يوم عاشوراء كتب له عبادة ستني :ّعليه وسلم 
ّمــن صــام يومـــا مــن احملــرم كــان لــه بكــل يـــوم  :ويف روايــة الطــرباين « : وقــال الــصفوري  ّ

  .)3(» ثالثون يوما 
  ّمن صام يوم عاشوراء فكأمنا صام الدهر: مكتوب يف التوراة «  :قال أيضا و

__________________  
  .673 غنية الطالبني) 1(
  .675 املصدر) 2(
  .173 / 1 نزهة االس) 3(
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  .)1(» ّكله 

  دحض المعارضة بحديث الصحيحين 
ّفإنـــه حـــديث منكـــر جـــدا بـــل كـــذب ، ملخالفتـــه مـــا ثبـــت يف « : وأمـــا قـــول ابـــن كثـــري 

الصحيحني عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب أن هذه اآليـة نزلـت يف يـوم اجلمعـة يـوم عرفـة ، 
ّورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقف   .» ا كما قدمناه ّ

بعــد تــسليم صــحة حــديث الــصحيحني ســندا ، وبعــد غــض النظــر عــن  ـ فــاجلواب عنــه
إنـه حيتمـل  ـ عدم صالحيته للمعارضة مـع حـديث أيب هريـرة املـذكور ، لكونـه متفقـا عليـه دونـه

أن تكون هذه اآلية نازلة مرتني ، واجلمع بني احلديثني كـذا احتمـال كثـري شـائع بـني العلمـاء 
 كمــا ال خيفــى علــى مــن يتتبــع كتــب احلــديث والتفــسري وشــروح احلــديث ، وســيجيء إن شــاء ،

  .اهللا تعاىل بيان ذلك يف الوجه السادس
ولقد صرح سبط ابـن اجلـوزي ـذا االحتمـال يف خـصوص هـذه اآليـة الكرميـة ، وبـذلك 

 : فـإن قيـل« : أجاب عن دعوى ضعف حديث نزوهلا يف يوم غدير خم ، فقد قال ما نـصه 
  .ضعيفة. أصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة:  2 فهذه الرواية اليت فيها قول عمر

حــديث رواه أبــو بكــر أمحــد بــن  إن هــذه الروايــة صــحيحة ، وإمنــا الــضعيف: فــاجلواب 
ّثابت اخلطيب عن عبد اهللا بن علي بن حممد بن بشر ، عن علي بن عمـر الـدار قطـين ، عـن 

ملــا قــال  :يــوب اخلــالل ، رفعــه إىل أيب هريــرة وقــال يف آخــره أيب نــصر حبــشون بــن موســى بــن أ
ّ

ّالنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  وم أكملــت (: مـن كنـت مـواله فعلــي مـواله نـزل قولـه تعـاىل : ّ ُ اْليـ ْ َ ْ َ َ ْ َـ
ِلكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي  َِ ْ َ َ ْ ْْ ُ ُ َُْ َ ُ ْ َْ َ ِ وقـد انفـرد ـذا احلـديث حبـشون ، وحنـن : قالوا  . اآلية)َ

  حنن ما استدللنا حبديث حبشون ، : نقول
__________________  

  .174 / 1 نزهة االس) 1(
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وروايـــة  .بـــل باحلـــديث الـــذي رواه أمحـــد يف الفـــضائل عـــن الـــرباء بـــن عـــازب وإســـناده صـــحيح
ـــه قـــد ثبـــت يف الـــصحيحني أن قولـــه تعـــاىل  م (: حبـــشون مـــضطربة ، ألن وم أكملـــت لك ْ اْليـ ـــَ ُ َْ ُ ْ َ َ ْ ـــ َ

ْدينكم  ُ َ ة ، نزلت عشية عرفة يف حجة الـوداع ، علـى أن األزهـري قـد روى عـن حبـشون  اآلي)ِ
ّومل يضعفه ، فإن رواية حبشون احتملت أن اآلية نزلت مرتني ّ..  . «)1(..   

  صوم يوم الغدير كصيام ستين شهرا
  هذا ، ولقد روى مجاعة آخرون حديث فضل صوم يوم غدير خم عن أيب هريرة ،

مـن صـام يـوم الثـامن عـشر  :قـال  2 عـن أيب هريـرة« : داين فقد روى السيد علي اهلمـ
ّمــن ذي احلجــة كــان لــه كــصيام ســتني شــهرا ، وهــو اليــوم الــذي أخــذ فيــه رســول اهللا صــلى اهللا 

مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله : ّفقال عليه الصالة والسالم . ّعليه وسلم بيد علي يف غدير خم
  .من خذله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه واخذل 

 مثــل ذلــك ، بــل يــروى عــن كثــري مــن الــصحابة يف :وعــن االمــام البــاقر عــن آبائــه 
  .)2(» انتهى . أماكن خمتلفة هذا اخلرب

وــذا اإلســناد عــن أمحــد بــن احلــسني هــذا ، قــال احلــاكم « : قــال اخلطيــب اخلــوارزمي و
ّحـدثنا أبـو جعفـر :  قـال حدثين أبو يعلى الـزبري بـن عبـد اهللا الثـوري: أبو عبد اهللا احلافظ قال 

ّحـــدثنا ضـــمرة عـــن ابـــن : ّحــدثنا علـــي بـــن ســـعيد الرملـــي قــال : أمحــد بـــن عبـــد اهللا البـــزاز قـــال 
مــن صــام اليــوم الثمــاين  :شــوذب عــن مطــر الــوراق عــن شــهر بــن حوشــب عــن أيب هريــرة قــال 

عــشر مــن ذي احلجــة كتــب لــه صــيام ســتني ســنة ، وهــو يــوم غــدير خــم ، ملــا أخــذ رســول اهللا 
ّ

  من كنت : ّى اهللا عليه وسلم بيد علي فقال ّصل
__________________  

  .30 ـ 29 :تذكرة اخلواص ) 1(
  .249 :املودة يف القرىب للسيد علي اهلمداين ، أنظر ينابيع املودة ) 2(
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فقـال لـه عمـر بـن . مواله فعلي مـواله ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه وانـصر مـن نـصره
  .)1(» ّك يا ابن أيب طالب أصبحت موالي وموىل كل مسلم ومسلمة بخ بخ ل: اخلطاب 
بقـراءيت  ـ أخربنـا الـشيخ االمـام عمـاد الـدين عبـد احلـافظ بـن بـدران« : قـال احلمـوئي و

ّأخـربك القاضـي أبـو القاسـم عبـد الـصمد بـن حممـد : قلـت لـه  ـ عليه مبدينة نابلس يف مـسجده
ّـفـأقر بـه ، قـال أنبأنـا أبـو عبـد اهللا حممد بـن الفـضل بن أيب الفضل األنـصاري احلرسـتاين إجـازة  ّ

أنبأنـا : ّأنبأنا شيخ السنة أبو بكر أمحد بـن احلـسني البيهقـي احلـافظ قـال : الفراوي إجازة قال 
ّحــدثين أبــو يعلــى الــزبري بــن عبــد اهللا الثــوري ، حــدثنا أبــو  :ال احلــاكم أبــو عبــد اهللا احلــافظ قــ
ّ حدثنا علي بن سعيد الرملي ، حـدثنا ضـمرة عـن ابـن شـوذب جعفر أمحد بن عبد اهللا البزاز ، ّ

مــن صــام يــوم الثمــاين عــشر مــن  :عــن مطــر الــوراق عــن شــهر بــن حوشــب عــن أيب هريــرة قــال 
ّذي احلجــة كتــب لــه صــيام ســتني ســنة ، وهــو يــوم غــدير خــم ، ملــا أخــذ النــيب صــلى اهللا عليــه  ّ

هــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، الل: ّوســلم يــد علــي فقــال 
بــخ بــخ لــك يـــا ابــن أيب طالــب ، أصـــبحت : فقـــال لــه عمــر بــن اخلطـــاب . وانــصر مــن نــصره

  .)2(» موالي وموىل كل مسلم 
__________________  

  .79 مناقب علي بن أيب طالب) 1(
  .77 / 1 فرائد السمطني) 2(
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) 3(  
  ّشعر حسان بن ثابت

  في يوم الغدير خم 
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شعر حسان بـن ثابـت ، : دلة على داللة حديث الغدير على االمامة واخلالفة ومن األ
  : 6 من اخلطبة بإذن منه ، ومبشهد ومسمع منه 6 الذي أنشده بعد فراغ رسول اهللا

ّممن روى خبر ذلك من مشاهير أئمة أهل السنة و ّ :  
  .أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه ـ 1
  .الصفهاينأبو نعيم أمحد بن عبد اهللا ا ـ 2
  .املوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي ـ 3
  .ّأبو الفتح حممد بن علي النطنزي ـ 4
  .مشس الدين أبو املظفر سبط ابن اجلوزي ـ 5
  .ّأبو عبد اهللا حممد بن يوسف الكنجي ـ 6
  .ّإبراهيم بن حممد بن املؤيد احلمويين ـ 7
  .جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ـ 8
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) 1(  
  واية ابن مردويه ر

ملـا  :عن ابن عباس قال « :  ـ على ما نقل عنه يف كشف الغمة ـ لقد روى ابن مردويه
ّ

ّأمــر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أن يقــوم بعلــي فيقــول لــه مــا قــال ّفقــال صــلى اهللا عليــه . ّ
ّيا رب إن قومي حديثو عهد جباهلية ، مث مضى حبجه ، فلما أقبـل راجعـا نـ: ّوسلم  ّ زل بغـدير ّ

َ يـا أيـها الرســول بـلـغ مــا أنـزل إليــك مــن ربك (: خـم أنـزل اهللا عليــه  َـَ ْ َ ُِ َِْ َ ُِ ُْ َْ   َــ ( اآليــة ، فأخـذ بعــضد 
بلـى يـا :  قـالوا ؟لست أوىل بكم من أنفسكميا أيها الناس أ: قال علي ، مث خرج إىل الناس ف

ال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه اللهــم مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، اللهــم و: قــال . رســول اهللا
  .واخذل من خذله وانصر من نصره ، وأحب من أحبه وابغض من أبغضه

  .فوجبت واهللا يف رقاب القوم: قال ابن عباس 
  :وقال حسان بن ثابت 

  ّينـــــــــــــــــــــــاديهم يـــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــــيهم

  
  ّخبــــــــــــــــــــــم وامســــــــــــــــــــــع بالرســــــــــــــــــــــول مناديــــــــــــــــــــــا  

  

ـــــــــــــــــــوالكم وولـــــــــــــــــــــيكم   ّيقـــــــــــــــــــــول فمـــــــــــــــــــــن مــ

  
  التعاميـــــــــــــــــــافقـــــــــــــــــــالوا ومل يبـــــــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــــــاك   

  

  ّإهلـــــــــــــــــــــــــك موالنـــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــت ولينـــــــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــــا يف الواليـــــــــــــــــــــة عاصـــــــــــــــــــــياو     ّمل تــ

  

  ّفقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه قــــــــــــــــم يــــــــــــــــا علــــــــــــــــى فــــــــــــــــإنين

  
)1(رضـــــــــيتك مـــــــــن بعـــــــــدي إمامـــــــــا وهاديـــــــــا   

  

  

__________________  
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) 2(  
  رواية أبي نعيم 

عـن قـيس بـن الربيـع عــن أيب « :  ـ  ذلـك أبـو نعـيم أمحـد بـن عبـد اهللا االصـفهاينروىو
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم دعـا النـاس إىل  : 2 هارون العبدي عن أيب سعيد اخلدري ّ

ّعلــي يف غــدير خــم ، وأمــر مبــا حتــت الــشجرة مــن شــوك فقــم ، وذلــك يف يــوم اخلمــيس ، فــدعا 
ّ حــىت نظــر النــاس بيــاض إبطــي رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، عليــا فأخــذ بــضبعيه فرفعهمــا ّ

ــنكم وأتممــت علــيكم نعمتــي ( :مل يتفرقــوا حــىت نزلــت هــذه اآليــة مث  وم أكملــت لكم دي ِ اْليـ َِ ْ َ َ ْ ْ َْ ُ ُ ُــ ْْ َ َ ُ ُْ َْ ََ ِ َ ْ َ ْ َــ
ًورضيت لكم اإلسالم دينا  ِ َ ْ ِْ ُ ُ َ ُ ِ َ َ(  

ّفقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم   إكمـــال الـــدين وإمتـــام النعمـــة اهللا أكـــرب علـــى: ّ
من كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم : مث قال . ورضى الرب برساليت وبالوالية لعلي من بعدي

  .وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله
: ائذن يل يا رسول اهللا فأقول يف علـي أبياتـا تـسمعهن ، فقـال : قال حسان بن ثابت 

يا معـشر مـشيخة قـريش امسعـوا قـويل بـشهادة مـن رسـول اهللا : فقال حسان . قل على بركة اهللا
  : يف اآلية ماضية ، فقال 

  ّينـــــــــــــــــــــــاديهم يـــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــــيهم

  
  خبــــــــــــــــــــــم وأمســــــــــــــــــــــع بالرســــــــــــــــــــــول مناديــــــــــــــــــــــا  

  

ـــــــــــــــــــوالكم وولـــــــــــــــــــــيكم   ّيقـــــــــــــــــــــول فمـــــــــــــــــــــن مــ

  
  فقـــــــــــــــــــالوا ومل يبـــــــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــــــاك التعاميـــــــــــــــــــا  

  

  ّإهلـــــــــــــــــــــــــك موالنـــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــت ولينـــــــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــــا يف الوو     اليـــــــــــــــــــــة عاصـــــــــــــــــــــيامل تــ

  

ـــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــإنين ـــــــــــــــــــــا عل   ّفقـــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــم ي

  
  رضــــــــــــيتك مــــــــــــن بعــــــــــــدي إمامــــــــــــا وهاديــــــــــــا  

  

  ّفمـــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــواله فهـــــــــــــــــذا وليـــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــا   ــــــــــــــه أنــــــــــــــصار صــــــــــــــدق موالي   فكونــــــــــــــوا ل

  

  ّهنـــــــــــــــــــــــاك دعـــــــــــــــــــــــا اللهـــــــــــــــــــــــم وال وليـــــــــــــــــــــــه

  
)1(» كــــــــن للـــــــــذي عــــــــادى عليـــــــــا معاديـــــــــا و  

  

  

__________________  
  .خمطوط ـ ما نزل من القرآن يف علي) 1(
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) 3(  
  واية الخوارزمي ر

أخربين سيد احلافظ أبـو منـصور « : روى ذلك املوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي بقوله و
مـن مهـدان قـال أخربنـا أبـو الفـتح  ـ ّفيمـا كتـب إيل ـ شـهردار بـن شـريويه بـن شـهردار الـديلمي

بغـوي ّحـدثنا عبـد اهللا بـن إسـحاق ال: قـال  ـ كتابـة ـ عبدوس بـن عبـد اهللا بـن عبـدوس اهلمـداين
ّحدثنا حممد بن عبد الرمحن الـذراع قـال : ّحدثنا احلسن بن عقيل الغنوي قال : قال  ّحـدثنا : ّ

حــدثين علــي ابــن احلــسني بــن احلــسن العبــدي عــن أيب هــارون العبــدي : قــيس بــن حفــص قــال 
  :عن أيب سعيد اخلدري 

ّأن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يـــوم دعـــا النـــاس إىل غـــدير خـــم ، أمـــر مبـــا كـــان  حتـــت ّ
ّالشجرة من الشوك فقم ، وذلك يوم اخلميس ، مث دعا الناس إىل علي ، فأخذ بـضبعه فرفعهـا 

وم أكملـت لكم (: حىت نظر الناس إىل بياض إبطه ، مث مل يتفرقوا حىت نزلـت هـذه اآليـة  ْ اْليـ ُـَ َْ ُ ْ َ َ ْ َـ
ِدينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسـالم د َِ ْ ِْْ ُ ُـ ُ َُ ُ ُِ َ َ َ ْ َ َ ِْ ِْ َ َ ْ َْ ّ فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه )ًينـا َ

اهللا أكرب على إكمـال الـدين وإمتـام النعمـة ورضـى الـرب برسـاليت والواليـة لعلـي بـن أيب : ّوسلم 
  .اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله: مث قال . طالب

قــل علــى بركــة : تــا ، قــال يــا رســول اهللا ائــذن يل أن أقــول أبيا: ّفقــال حــسان بــن ثابــت 
ّيــا معــشر مــشيخة قــريش امسعــوا شــهادة رســول اهللا صــلى : فقــال حــسان بــن ثابــت . اهللا تعــاىل

  : ّاهللا عليه وسلم 
  ّينـــــــــــــــــــــــاديهم يـــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــــيهم

  
  خبــــــــــــــــــــــم وأمســــــــــــــــــــــع بالرســــــــــــــــــــــول مناديــــــــــــــــــــــا  

  

  ّبـــــــــــــــــــــــأين مـــــــــــــــــــــــوالكم نعـــــــــــــــــــــــم وولـــــــــــــــــــــــيكم

  
  فقـــــــــــــــــــالوا ومل يبـــــــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــــــاك التعاميـــــــــــــــــــا  

  

  ت ولينـــــــــــــــــــــــــاإهلـــــــــــــــــــــــــك موالنـــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــ

  
  فــــــــــــال جتــــــــــــدن يف اخللــــــــــــق لألمــــــــــــر عاصــــــــــــيا  
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  فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه قــــــــــــــــم يــــــــــــــــا علــــــــــــــــي فــــــــــــــــإنين

  
)1(» رضـــــــيتك مـــــــن بعـــــــدي إمامـــــــا وهاديـــــــا   

  

  

)4(  
  رواية أبي الفتح النطنزي 

أخربنــا احلــسن بــن أمحــد بــن احلــسن « : ّرواه أبــو الفــتح حممــد بــن علــي النطنــزي قــائال و
ّحـدثنا حممـد بـن أمحـد ابـن علـي قـال : ن أمحـد قـال ّحدثنا أمحد بن عبد اهللا بـ: املهري قال  ّ :

ّحدثنا حممد بن عثمان بن أيب شـيبة قـال  ّحـدثنا قـيس بـن الربيـع : ّحـدثنا حيـىي احلمـاين قـال : ّ
ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم دعـــا  :عـــن أيب هـــارون العبـــدي عـــن أيب ســـعيد اخلـــدري  ّ

ّالشجرة من الشوك فقم ـ وذلـك يـوم اخلمـيس يف غدير خم ، وأمر مبا حتت  2 الناس إىل علي
ّـ فدعا عليا فأخذ بضبعيه فرفعهما حىت نظر الناس إىل بيـاض إبطـي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 

وم أكملـت لكم ديـنكم وأتممــت علــيكم (: ّوسـلم ، مث مل يتفرقـوا حــىت نزلـت هــذه اآليـة  ْ اْليـ َ َ ْ ْ َُ ُ ُــ ْْ َ َ ُ ُْ َْ ََ ِ َ ْ َ ْ َــ
ُنعمتي ورضيت لكم ُ َ ُ ِ َ َ َِ ً اإلسالم دينا ِْ ِ َ ْ ِْ(  

ّفقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  اهللا أكـــرب علـــى إكمـــال الـــدين وإمتـــام النعمـــة : ّ
مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، اللهــم : قــال : ورضــى الــرب برســاليت والواليــة لعلــي مــن بعــدي 

  .وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
:  ائــذن يل يــا رسـول اهللا فــأقول يف علــي أبياتـا تــسمعها فقــال :فقـال حــسان بــن ثابـت 

يــا معــشر قــريش امسعــوا قــويل بــشهادة مــن رســول اهللا : فقــام حــسان فقــال . قــل علــى بركــة اهللا
ّصلى اهللا عليه وسلم يف الوالية الثابتة  ّ :  

  ّينـــــــــــــــــــــــاديهم يـــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــــيهم

  
  خبــــــــــــــــــــــم وأمســــــــــــــــــــــع بالرســــــــــــــــــــــول مناديــــــــــــــــــــــا  

  

__________________  
  .80 :مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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ـــــــــــــــــــوالكم وولـــــــــــــــــــــيكم   يقـــــــــــــــــــــول فمـــــــــــــــــــــن مــ

  
  فقـــــــــــــــــــالوا ومل يبـــــــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــــــاك التعاديـــــــــــــــــــا  

  

  ّإهلـــــــــــــــــــــــــك موالنـــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــت ولينـــــــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــك اليـــــــــــوم عاصـــــــــــياو   ا ل ـــــــــــن جتـــــــــــدن من   ّـــــــــــل

  

  فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه قــــــــــــــــم يــــــــــــــــا علــــــــــــــــي فــــــــــــــــإنين

  
ـــــــــــدي إمامـــــــــــــا وهاديـــــــــــــا     رضـــــــــــــيتك مـــــــــــــن بعــ

  

  .)1( »هذا حديث له طرق كثرية إىل أيب سعيد اخلدري 

  ترجمة النطنزي 
وأبـو الفـتح النطنــزي مـن أعـالم حمــدثي أهـل الـسنة الثقــات ، كمـا يظهـر لــك مـن ترمجتــه 

  :يف كتبهم 
أفـضل مـن  .ّـأبـو الفـتح حممد بـن علـي بـن إبـراهيم النطنـزي« :  ـ أبو سعد الـسمعاني 1

نة إحـــدى خبراســـان والعـــراق يف اللغـــة واألدب ، والقيـــام بـــصنعة الـــشعر ، قـــدم علينـــا مـــرو ، ســـ
وعـــشرين ، وقـــرأت عليـــه طرفـــا صـــاحلا مـــن األدب ، واســـتفدت منـــه ، واغرتفـــت مـــن حبـــره ، مث 
ّلقيتــه مــدان ، مث قــدم علينــا بغــداد غــري مــرة يف مــدة مقــامي ــا ، ومــا لقيتــه إال وكتبــت عنــه 

  .)2(» .  ..واقتبست منه
لقــي األكــابر ، كــان مـن بلغــاء أهـل الــنظم والنثـر ، ســافر الـبالد ، و« :  ـ الـصفدي 2

ّوكان كثري احملفوظ ، حمب العلم والسنة ، مكثر الـصدقة والـصيام ، ونـادم امللـوك والـسالطني ، 
وكانت له وجاهة عظيمة عندهم ، وكـان تياهـا علـيهم ، متواضـعا ألهـل العلـم ، مسـع احلـديث 

ّالكثري بأصبهان وخراسان وبغداد ، ومل ميتع بالرواية ، ّ..  . «)3(.  
كـــان نـــادرة الفلـــك ونابغـــة الـــدهر ، وفـــاق أهـــل زمانـــه يف بعـــض « : نجـــار  ـ ابـــن ال3
  .)4(» فضائله 

__________________  
  .خمطوط ـ اخلصائص العلوية) 1(
  .النظنزي ـ األنساب) 2(
  .161 / 4 الوايف بالوفيات) 3(
  .خمطوط ـ ذيل تاريخ بغداد) 4(
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  ترجمة ابن النجار مادح النطنزي 
ىن علــى النطنــزي مبــا ذكــر ، مــن أكــابر األئمــة ، تــرجم لــه الــذهيب وابــن النجــار الــذي أثــ

ّاحلـافظ االمـام البـارع ، مـؤرخ العـصر ، مفيـد العـراق ، حمـب الـدين أبـو  ـ ابـن النجـار« : بقوله  ّ
. ّعبد اهللا حممد بن احلسن بـن هبـة اهللا بـن حماسـن ابـن النجـار البغـدادي ، صـاحب التـصانيف

ّوكتـــب العـــايل والنـــازل ، وخـــرج لغـــري واحـــد ، ومجـــع تـــاريخ ومجـــع فـــأوعى .  ..578 ولـــد ســـنة
ّمدينة السالم وذيل به واستدرك على اخلطيـب ، وهـو ثالمثائـة جـزء ، وكـان مـن أعيـان احلفـاظ  ّ

تــويف يف .  مــن حماســن الــدنيا;وكــان .  ..الثقــات ، مــع الــدين والــصيانة والفهــم وســعة الروايــة
  .)1(»  163 خامس شعبان سنة

)5(  
  ط الجوزي رواية سب

  وقد أكثرت الشعراء يف يوم غدير خم ،« : وقال أبو املظفر سبط ابن اجلوزي 
  : ّفقال حسان بن ثابت 

  ّينـــــــــــــــــــــــاديهم يـــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــــيهم

  
ــــــــــــــــــــــأمسع بالرســــــــــــــــــــــول مناديــــــــــــــــــــــا     خبــــــــــــــــــــــم ف

  

ـــــــــــــــــــــيكمو ـــــــــــــــــــوالكم وول ـــــــــــــــــــــال فمـــــــــــــــــــــن مــ   ق

  
  فقـــــــــــــــــــالوا ومل يبـــــــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــــــاك التعاميـــــــــــــــــــا  

  

  إهلـــــــــــــــــــــــــك موالنـــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــت ولينـــــــــــــــــــــــــا

  
  ا يف الواليـــــــــــــــــــة عاصـــــــــــــــــــيامالـــــــــــــــــــك منـــــــــــــــــــو  

  

  فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه قــــــــــــــــم يــــــــــــــــا علــــــــــــــــي فــــــــــــــــإنين

  
  رضــــــــــــيتك مــــــــــــن بعــــــــــــدي إمامــــــــــــا وهاديــــــــــــا  

  

  ّفمـــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــواله فهـــــــــــــــــذا وليـــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــا   ــــــــــــــه أنــــــــــــــصار صــــــــــــــدق موالي   فكونــــــــــــــوا ل

  

  هنـــــــــــــــــــــــاك دعـــــــــــــــــــــــا اللهـــــــــــــــــــــــم وال وليـــــــــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــاو     كــــــــــــــن للــــــــــــــذي عــــــــــــــادى عليــــــــــــــا معادي
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  .1428 / 4 تذكرة احلفاظ) 1(



  نفحات االزهار................................................................................ 298

ّ صلى اهللا عليه وسلم ملا مسعه ينشد هذه األبيات قال له أن النيب يروىو ّيا حسان ، : ّ
  .)1(» ّال تزال مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا ، أو ما نافحت ، عنا 

)6(  
  رواية الحمويني 

أنبأين الشيخ تاج الـدين « : ّروى صدر الدين احلمويين شعر حسان يوم الغدير بقوله و
عثمــان بــن عبــد اهللا اخلــازن ، قــال أنبأنــا االمــام برهــان الــدين أبــو طالــب علــي بــن احلــسني بــن 

أنبأنــا االمــام أخطــب خــوارزم أبــو املؤيــد املوفــق بــن : ناصــر بــن أيب املكــارم املطــرزي إجــازة قــال 
ّأخربين سيد احلفاظ فيما كتب إيل من مهدان ، أنبأنا الـرئيس أبـو : أمحد املكي اخلوارزمي قال 
 اهللا بــن إســـحاق البغــوي ، نبأنـــا احلــسن بــن عقيـــل الغنــوي ، أنبأنـــا ّالفــتح كتابــة ، حـــدثنا عبــد

ّحـدثين علـي بـن احلـسني العبـدي عـن : ّحممد بن عبد اهللا الذراع ، أنبأنا قيس بن حفـص قـال 
  .أيب سعيد اخلدري

ّإن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم دعــا النــاس إىل غــدير خــم ، أمــر النــاس مبــا كانــت  ّ
ّفقــم ـ وذلــك يــوم اخلمــيس ـ مث دعــا النــاس إىل علــي فأخــذ بــضبعه حتــت الــشجرة مــن الــشوك 

ّفرفعها ، حىت نظر الناس إىل بياض إبطيه صلى اهللا عليه وسلم ، مث مل يفرتقا حـىت نزلـت هـذه  ّ
وم أكملـت لكم ديـنكم وأتممـت علــيكم نعمتـي ورضـيت لكـم اإلسـالم د(: اآليـة  ِ اْليـ َِ َْ ِْْ ُ ُ ُ ُ ُـ َْ َُ ُ ُِ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َِ ِْ َ َ ْ َْ ََ ْ ْ  )ًينــا َـ

ّفقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  اهللا أكـــرب علـــى إكمـــال الـــدين وإمتـــام النعمـــة ورضـــى : ّ
اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه وانــصر مــن نــصره : مث قــال . الــرب برســاليت والواليــة لعلــي

  .واخذل من خذله
ل بربكـة اهللا ، قـ:  قـال ؟تـأذن يل أن أقـول أبياتـايـا رسـول اهللا أ: ّحسان بن ثابت فقال 

  يا مشيخة قريش امسعوا شهادة رسول اهللا : فقال حسان بن ثابت 
__________________  
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ّصلى اهللا عليه وسلم ، مث أنشأ يقول  ّ :  
  ينـــــــــــــــــــــــاديهم يـــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــــيهم

  
ــــــــــــــــــــــــــا     بــــــــــــــــــــــــــخ وأمســــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــــالنيب منادي

  

  بـــــــــــــــــــــــأين مـــــــــــــــــــــــوالكم نعـــــــــــــــــــــــم وولـــــــــــــــــــــــيكم

  
ـــــــــــــــــــاو   ـــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــالوا ومل يبـــــــــــــــــــدو هن   ك التعامي

  

  ّإهلـــــــــــــــــــــــــك موالنـــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــت ولينـــــــــــــــــــــــــا

  
  ال جتـــــــــــــــدن يف اخللـــــــــــــــق لألمـــــــــــــــر عاصـــــــــــــــياو  

  

  فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه قــــــــــــــــم يــــــــــــــــا علــــــــــــــــي فــــــــــــــــإنين

  
)1(» رضـــــــيتك مـــــــن بعـــــــدي إمامـــــــا وهاديـــــــا   

  

  

عــــن ســــيد احلفــــاظ أيب منــــصور شــــهردار بــــن شــــريويه ابــــن « : و روى احلمــــويين أيــــضا 
أخربنـا : سن احلـداد املقـري احلـافظ قـال أخربنا احلسن بن أمحد بن احلـ: شهردار الديلمي قال 

ّـأنبأنـا حممد بـن عثمـان : ّـأنبأنـا حممد بـن أمحـد بـن علـي قـال : أمحد بن عبد اهللا بن أمحد قال 
ّحدثنا قـيس ابـن الربيـع ، عـن أيب هـارون العبـدي : أنبأنا حيىي احلماين قال : بن أيب شيبة قال 

ّ عليــه وســلم دعــا النــاس إىل علــي يف غــدير ّإن رســول اهللا صــلى اهللا :، عـن أيب ســعيد اخلــدري 
خم ، وأمر مبا حتت الشجرة من الشوك فقم ، وذلك يوم اخلميس ، فدعا عليا فأخـذ بـضبعيه 

: ، فرفعهما حىت نظر الناس إىل بيـاض إبطـي رسـول اهللا ، مث مل يفرتقـوا حـىت نزلـت هـذه اآليـة 
ُ اْليـوم أكملت لكم دينكم وأتممت( ُْ َ َ ْ ْ ََْ َُ ُ َْ ِ َ ْ َ ْ ً عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا َ ِ َ ْ ِْْ ُ ُ َُ ُ ِ َ َ َ ِْ ِْ َ َ(.  

ّفقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  اهللا أكـــرب علـــى إكمـــال الـــدين وإمتـــام النعمـــة : ّ
مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم : مث قـال . ورضى الرب برساليت والواليـة لعلـي مـن بعـدي

  . نصره واخذل من خذلهوال من وااله وعاد من عاداه وانصر من
: ائـذن يل يــا رســول اهللا فـأقول يف علــي أبياتـا تــسمعها فقــال : ّفقـال حــسان بـن ثابــت 

يا معـشر مـشيخة قـريش امسعـوا قـويل شـهادة : ّقل على بركة اهللا ، فقام حسان بن ثابت فقال 
ّمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالوالية الثابتة ، فقال  ّ :  
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  ّينـــــــــــــــــــــــاديهم يــــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــدير نبــــــــــــــــــــــــيهم

  
  خبــــــــــــــــــــــم وأمســــــــــــــــــــــع بالرســــــــــــــــــــــول مناديــــــــــــــــــــــا  

  

ـــــــــــــــــــــــأين مـــــــــــــــــــــــوالكم نعـــــــــــــــــــــــم وولـــــــــــــــــــــــيكم   ّب

  
ـــــــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــــــاك التعاميـــــــــــــــــــاو   ـــــــــــــــــــالوا ومل يب   ق

  

  ّإهلـــــــــــــــــــــــــك موالنـــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــت ولينـــــــــــــــــــــــــا

  
  ال جتـــــــــــــــدن يف اخللـــــــــــــــق لألمـــــــــــــــر عاصـــــــــــــــياو  

  

  فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه قــــــــــــــــم يــــــــــــــــا علــــــــــــــــي فــــــــــــــــإنين

  
  امـــــــــــــا وهاديـــــــــــــارضـــــــــــــيتك مـــــــــــــن بعـــــــــــــدي إم  

  

  .)1(» هذا حديث له طرق كثرية إىل أيب سعيد سعد بن مالك اخلدري األنصاري 

  الحمويني شيخ الذهبي 
وغري خـاف علـى ذوي العلـم واالطـالع ، أن احلمـويين مـن مـشاهري أئمـة أهـل الـسنة ، 

  : قال الذهيب برتمجته  ومن أعالم مشايخ أكابرهم ،
د املؤيــد بــن ع«  د بــن محويــه ، االمــام الكبــري ّــإبــراهيم بــن حمم ــبــد اهللا بــن علــي بــن حمم ّ

 644 ّاحملدث ، شيخ املشايخ ، صدر الدين أبو اامع اخلراساين اجلـويين الـصويف ، ولـد سـنة
ومسع خبراسان وبغداد والـشام واحلجـاز ، وكـان ذا اعتنـاء ـذا الـشأن ، وعلـى يـده أسـلم امللـك 

 أنـا .695 ا على أيب اامع إبراهيم بـن محويـه سـنة قرأن.722 غازان ، تويف خبراسان يف سنة
  .ّأبو عمرو عثمان ابن موفق األذكاين بقراءيت سنة أربع وستني ، أنا املؤيد بن حممد الطوسي

ـــا هبـــة اهللا بـــن ســـهل أنـــا ســـعيد بـــن حممـــد  ّح وأنـــا أمحـــد بـــن هبـــة اهللا عـــن املؤيـــد أخربن
ن عبـد الـصمد ، ثنـا أبـو مـصعب ، ثنـا مالـك البحريي أنا زاهر بن أمحـد الفقيـه ، أنـا ابـراهيم بـ

ّإن رســول : بـن مسـى مــوىل أيب بكـر بــن عبـد الــرمحن ، عـن أيب صــاحل الـسمان ، عــن أيب هريـرة 
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال  العمــرة إىل العمــرة كفــارة ملــا بينهمــا ، واحلــج املــربور لــيس لــه  :ّ

ّجزاء إال اجلنة ّ.  
__________________  
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  .)1(»  وأخرجه ابن ماجة عن أيب مصعب الزهري ، فوافقناه بعلو .متفق عليه

  الحمويني شيخ الكازروني 
د بــن مــسعود الكــازروين ، فقــد جــاء يف ســريته و ــاحلمــويين مــن مــشايخ حمم أخربنــا « : ّ

خنا أصـيل الـدين ّـشيخنا صدر الدين أبو اامع إبراهيم بـن حممد بـن املؤيـد احلمـويين ، أنـا شـي
ّــأبــو بكــر عبــد اهللا بــن عبــد األعلــى بــن حممــد بــن عبــد األعلــى ابــن حممد بــن عبــد األعلــى بــن  ّ

ّحممد أيب القاسم القطان االصفهاين   :عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال .  ..ّ
ّبعــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أبــا بكــر علــى املوســم ، وبعــث معــه ســورة بــراءة  ّ

ــــع ــــسورة وأرب ــــن أيب طالــــب يف الطريــــق ، فأخــــذ علــــي ال  كلمــــات إىل النــــاس ، فلحقــــه علــــي اب
أال ال يــدخل اجلنــة : والكلمــات ، وكــان يبلــغ وأبــو بكــر علــى املوســم ، فــإذا قــرأ الــسورة نــادى 

ّإال نفس مسلمة ، وال يقرب املسجد احلرام مشرك بعد عامـه هـذا ، وال يطـوفن بالبيـت عريـان  ّ
ّ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عهـد فأجلـه إىل مدتـه، ومن كان بينه وبني ّ ّفلمـا رجعـا قـال . ّ

إن عليـــا حلـــق يب :  قـــال ؟ّال إال خـــريا ، ومـــا ذاك:  قـــال ؟ّمـــايل هـــل نـــزل يف شـــيء: أبـــو بكـــر 
ّأجل لكن مل يبلغها إال أنا أو رجل مين : فقال . وأخذ مين السورة والكلمات ّ «)2(.  

  ترجمة الكازروني 
ّحممد بـن مــسعود ابـن حممــد « : ابــن حجـر العـسقالين علــى الكـازروين بقولــه وقـد أثـىن  ّـ
  ذكره ابن اجلزري يف مشيخة اجلنيد البلباين.  ..بن خواجه االمام

__________________  
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الكثري ، وأجاز له املزي صاحب ذيب كان سعيد الدين حمدثا فاضال ، مسع : مث قال .  ..
ّالكمـــال ومجاعــــة ، وخــــرج املسلــــسل ، وألــــف املولـــد النبــــوي فأجــــاد ومــــات يف أواخــــر مجــــادى 

  .)1(»  758 اآلخرة سنة

)7(  
  رواية الكنجي 

قال حسان ابن ثابـت «  :قال أبو عبد اهللا الكنجي الشافعي يف ذكر حديث الغدير و
  : يف املعىن 

  ر نبـــــــــــــــــــــــيهمينـــــــــــــــــــــــاديهم يـــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــدي

  
ــــــــــــــــــــــأمسع بالرســــــــــــــــــــــول مناديــــــــــــــــــــــا     خبــــــــــــــــــــــم ف

  

ـــــــــــــــــــــيكمو ـــــــــــــــــــوالكم وول ـــــــــــــــــــــال فمـــــــــــــــــــــن مــ   ق

  
  قـــــــــــــــــــالوا ومل يبـــــــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــــــاك التعاميـــــــــــــــــــاو  

  

  ّإهلـــــــــــــــــــــــــك موالنـــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــت ولينـــــــــــــــــــــــــا

  
  مل تلــــــــــــــــــف منــــــــــــــــــا يف الواليــــــــــــــــــة عاصــــــــــــــــــياو  

  

  فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه قــــــــــــــــم يــــــــــــــــا علــــــــــــــــي فــــــــــــــــإنين

  
  رضــــــــــــيتك مــــــــــــن بعــــــــــــدي إمامــــــــــــا وهاديــــــــــــا  

  

  فمـــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــواله فهـــــــــــــــــذا وليـــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــه   ــــــــــــــافكونــــــــــــــوا ل    أنــــــــــــــصار صــــــــــــــدق موالي

  

  هنـــــــــــــــــــــــاك دعـــــــــــــــــــــــا اللهـــــــــــــــــــــــم وال وليـــــــــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــاو     كــــــــــــــن للــــــــــــــذي عــــــــــــــادى عليــــــــــــــا معادي

  

ّفقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  يــا حــسان ال تــزال مؤيــدا بــروح القــدس مــا نافحــت  :ّ
  .)2(» عنك بلسانك 

__________________  
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) 8(  
  ل الدين السيوطي رواية جال

هـذا جـزء مجعـت « : وقال جالل الـدين الـسيوطي يف رسـالة لـه وصـفها يف أوهلـا بقولـه 
فيــه األشــعار الــيت عقــد فيهــا شــيء مــن األحاديــث واآلثــار ، مسيتــه باألزهــار ، ولــه فوائــد منهــا 
ّاالســتدالل بـــه علـــى شـــهرة احلـــديث يف الـــصدر األول وصــحته ، وقـــد وقـــع ذلـــك جلماعـــة مـــن 

ثني ، ومنها إيراده يف جمالس االمالء ، ومنهـا االستـشهاد بـه يف فـن البـديع يف أنـواع العقـد ّاحملد
  :قال » واالقتباس واالنسجام 

  : 2 ّحلسان بن ثابت األنصاري: يف تذكرة الشيخ تاج الدين ابن مكتوم « 
  ينـــــــــــــــــــــــاديهم يـــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــــيهم

  
ــــــــــــــــــــــأمسع بالرســــــــــــــــــــــول مناديــــــــــــــــــــــا     خبــــــــــــــــــــــم ف

  

ـــــــــــــــــــــو   يكمقـــــــــــــــــــــال فمـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــوالكم وول

  
  قـــــــــــــــــــالوا ومل يبـــــــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــــــاك التعاميـــــــــــــــــــاو  

  

  ّإهلـــــــــــــــــــــــــك موالنـــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــت ولينـــــــــــــــــــــــــا

  
  مل تلــــــــــــــــــف منــــــــــــــــــا يف الواليــــــــــــــــــة عاصــــــــــــــــــياو  

  

  فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه قــــــــــــــــم يــــــــــــــــا علــــــــــــــــي فــــــــــــــــإنين

  
  رضــــــــــــيتك مــــــــــــن بعــــــــــــدي إمامــــــــــــا وهاديــــــــــــا  

  

  فمـــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــواله فهـــــــــــــــــذا وليـــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــا   ــــــــــــــه أنــــــــــــــصار صــــــــــــــدق موالي   فكونــــــــــــــوا ل

  

  هنـــــــــــــــــــــــاك دعـــــــــــــــــــــــا اللهـــــــــــــــــــــــم وال وليـــــــــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــاكــــــــــــــن للــــــــــــــذي عــــــــــــــو     ادى عليــــــــــــــا معادي

  

  :وايضا للسيد احلمريي 
ـــــــــــــــــــــــــــــدين بـــــــــــــــــــــــــــــدنياه   يـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــايع ال

  
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اهللا  

  

  مـــــــــــــــن أيــــــــــــــــن أبغــــــــــــــــضت إمــــــــــــــــام اهلــــــــــــــــدى

  
  أمحـــــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــان يهـــــــــــــــــــــــــــــواهو  

  

  مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــذي أمحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــنهم

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مث نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداه     بي

  

  أقامــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــني أصــــــــــــــــــــــــــحابه

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم حواليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ومســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهو  

  

  هـــــــــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــن أيب طالـــــــــــــــــــــــــب

  
  ملـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــوالهمـــــــــــــــــــوىل   
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  فــــــــــــــــــــــوال مــــــــــــــــــــــن وااله يــــــــــــــــــــــا ذا العلــــــــــــــــــــــى

  
  عــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــاداهو  

  

  :وقال بعضهم 
  إذا أنـــــــــــــــــــا مل أحفـــــــــــــــــــظ وصـــــــــــــــــــاة حممـــــــــــــــــــد

  
داو   ــــــــــــــــــــال عهــــــــــــــــــــده يــــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــــدير مؤك ّ  

  

  فـــــــــــإين كمـــــــــــن يـــــــــــشري الـــــــــــضاللة باهلـــــــــــدى

  
ّتنــــــــــــصر مــــــــــــن بعــــــــــــد التقــــــــــــى أو ــــــــــــودا    ّ

)1(
  

  

  ترجمة ابن مكتوم 
ّكابر حفاظ أهل السنة حـىت لقبـه بعـضهم مبجـدد القـرن التاسـع واجلالل السيوطي من أ ّ

  .)أنا مدينة العلم وعلي باا (  حديث ّ، وتوجد ترمجته مفصلة يف جملد
فمـن أكـابر علمـاء » تذكرتـه « ّوأما ابن مكتوم الذي نقل الـسيوطي شـهر حـسان عـن 

   ـ:أهل السنة كذلك ، وإليك بعض كلمام يف الثناء عليه 
هو االمام تـاج الـدين ، .  ..أمحد بن عبد القادر بن أمحد بن مكتوم« : فدي  ـ الص1

اشــتغل باحلــديث وفنونــه ، وأخــذ احلــديث عــن أصــحاب البخــت وابــن عــالف وهــذه الطبقــة ، 
وهو مقيم بالديار املصرية ، بلغين أنـه يعمـل تارخيـا للنحـاة ، ووقفـت لـه علـى الـدر اللقـيط مـن 

ه يف جملـــدين ، الـــتقط فيـــه إعـــراب البحـــر احملـــيط مـــن تفـــسري القـــرآن ، و ّـــهـــو كتـــاب ملكتـــه خبط
احمليط تصنيف شـيخنا العالمـة أثـري الـدين ، فجـاء يف غايـة احلـسن ، وقـد اشـتهر هـذا الكتـاب 
ّوورد إىل الـشام ونقلــت بـه النــسخ ، رأيتـه بالقــاهرة مـرات ، مث إنــين اجتمعـت بــه يف سـنة مخــس 

» .  ..جــازة بكــل مــا يرويــه ، فأجــاز يل متلفظــا بــذلكوأربعــني وســبعمائة بالقــاهرة وســألته اإل
)2(.  

 683 إمام عامل حنوي أستاذ ، ولد يف أوائل ذي احلجة سنة.  ..«:  ـ ابن الجزري 2
  ، قرأ على التقي الصائغ وأيب حيان وببعض الروايات على ابن يوسف

__________________  
  .طيللسيو ـ األزهار فيما عقده الشعراء من األشعار) 1(
  .74 / 7 الوايف بالوفيات) 2(
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ّالــــشطنويف ، ومســــع الكثــــري وكتــــب ومجــــع ، وتــــصدر لإلقــــراء باجلــــامع الظــــاهري باحلــــسينية بعــــد 
  .)1(»  749 موسى بن علي القطين ، تويف يف السابع والعشرين من رمضان سنة

للقـيط ّمجع الفقه والنحو واللغة ، وصنف تاريخ النحاة ، والدر ا.  ..«:  ـ السيوطي 3
ومـات سـنة تـسع وأربعـني  .من البحـر احملـيط ، ولـد يف ذي احلجـة سـنة اثنتـني ومثـانني وسـتمائة

  .)2(» وسبعمائة 
ّتقـدم يف الفقــه والنحـو واللغــة ، ودرس ونـاب يف احلكــم.  ..«:  ـ الــسيوطي 4 ّ..  . «

)3(.  

  وجوه صحة االستدالل بهذا الشعر
 داللـة حـديث الغـدير علـى إمامـة أمـري وشعر حسان بن ثابت يف يـوم الغـدير صـريح يف

قـــم يـــا علـــي فـــإنين رضـــيتك مـــن بعـــدي إمامـــا  : 7 قـــال ألمـــري املـــؤمنني 6 أنـــه و، 7 املـــؤمنني
  .وهاديا

يف ذلك اليوم العظيم ، ويف ذلك احلـشد املنقطـع  6 فهذا معىن حديث الغدير وما قاله
ّالنظــري مــن املــسلمني ، ال مــا ذكــره املتــأولون املتــأخرون عــن ا لــصدر األول ، لغــرض صــرفه عــن ّ

  .بال فصل 6 بعد رسول اهللا 7 الداللة على االمامة لعلي
مث إنه ال ريب يف صحة استداللنا ذا الشعر لتوضيح داللة حديث الغدير علـى معنـاه 

  :لوجوه منها 
__________________  

  .70 / 1 طبقات القراء) 1(
  .470 / 1 حسن احملاضرة) 2(
  .326 / 1 بغية الوعاة) 3(
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  قائله من الصحابة ـ 1
مــن الــصحابة املعــروفني واملوصــوفني  ـ ّوهــو حــسان بــن ثابــت ـ إن قائــل هــذا الــشعر

إن : وروينـا مـن وجـوه كثـرية عـن أيب هريـرة « : برتمجتـه ) االستيعاب ( ففي  باملناقب اجلليلة ،
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حلسان  ّ   .روح القدس معكأهج ـ يعين املشركني ـ و :ّ

ّإنــــه صــــلى اهللا عليــــه وســــلم قــــال حلــــسان و ده بــــروح القــــدس ملناضــــلته عــــن  :ّ ـــاللهــــم أي ّـ
  .املسلمني
ّقال صلى اهللا عليه وسلم و   .ّقوله فيهم أشد من وقع النبل :ّ

 6 ومــر عمــر بــن اخلطــاب حبــسان بــن ثابــت وهــو ينــشد الــشعر يف مــسجد رســول اهللا
ّشعر يف مـسجد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال هـذا الـ:  أو قـال ؟تنشد الـشعر: فقال  ّ

ّقد كنـت أنـشد فيـه مـن هـو خـري منـك يعـين النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : له حسان بن ثابت  ّ
  .»فسكت عمر 

فـضل حـسان الـشعراء بــثالث ، : وروى ابـن دريـد عـن أيب حـامت عـن أيب عبيـدة قـال « 
ّلى اهللا عليه وسلم يف النبوة ، وشاعر الـيمن كان شاعر األنصار يف اجلاهلية ، وشاعر النيب ص ّ

واجتمعـت العـرب علـى أن أشـعر املـدر أهـل يثـرب مث عبـد : قال أبو عبيدة . ّكلها يف اإلسالم
حسان بن ثابـت : وقال أبو عبيدة . القيس مث ثقيف ، وعلى أن أشعر املدر حسان بن ثابت

  .»م ، وهو شاعر أهل القرى شاعر األنصار يف اجلاهلية ، وشاعر أهل اليمن يف اإلسال
قـال إبـراهيم بـن املنـذر عـن هـشام بـن سـليمان عـن ابـن جـريج : ذكر الزبري بن بكار « 

ّعن حممد بن السائب بن بركة عن أمه  ومعهـا أم حكـيم  ـ أا كانت مع عائشة يف الطوائف: ّ
بــن ثابــت فتــذاكرنا حــسان  ـ بنــت خالــد بــن العــاص ، وأم حكــيم بنــت عبــد اهللا بــن أيب ربيعــة

ه !ّابـن الفريعــة تـسبان: ّفابتـدرتاه بالـسب ، فقالـت عائـشة  ّــ إين ألرجـو أن يدخلـه اهللا اجلنـة بذب
ّعن النيب صلى اهللا عليه وسلم بلسانه   أليس. ّ
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  :القائل شعر 
  هجــــــــــــــــــــوت حممـــــــــــــــــــــدا فأجبــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــــه

  
  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اهللا يف ذاك اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاءو  

  

  فــــــــــــــــــــــــــــــــإن أىب ووالــــــــــــــــــــــــــــــــديت وعرضــــــــــــــــــــــــــــــــي

  
  ّلعــــــــــــــــــــــــرض حممــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــنكم وقــــــــــــــــــــــــاء  

  

  .)1(» .  ..ّفربأته من أن يكون افرتى عليها
ّشــــاعر رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ،: يقــــال لــــه « : وقــــال ابــــن األثــــري برتمجتــــه  ّ 

ّوصفت عائشة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت و .  ..كان واهللا كما قال فيـه حـسان: ّ
ّوقد كان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ينـصب لـه منـربا يف  املـسجد يقـوم عليـه قائمـا يفـاخر ّ

ّعن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ورسـول اهللا يقـول  ّإن اهللا يؤيـد حـسان بـروح القـدس مـا : ّ
ّنافح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ)2(.  

 :قـال حلـسان  6 ّإن النـيب: ويف الصحيحني عن الـرباء « : قال ابن حجر العسقالين و
  .عكأهجم أو هاجم وجربئيل م

عــن ابــن أيب الزنــاد عــن أبيــه عــن هــشام بــن عــروة عــن ] لــؤي [ قـال أبــو داود ثنــا لــوين و
كـان يــضع حلـسان املنـرب يف املــسجد يقـوم عليـه قائمــا يهجـو الـذين كــانوا  6 ّإن النـيب :عائـشة 

» ّإن روح القدس مع حسان ما دام ينافح عـن رسـول اهللا :  فقال رسول اهللا .6 يهجون النيب
)3(.  

ّحـدثنا أبـو العبـاس « :  احلاكم برتمجتـه أحاديـث ذكـر بعـضها ، ومـن ذلـك قولـه أخرجو
ّـحممد بــن يعقـوب ، ثنــا احلـسن بــن علـي بــن عفـان ، ثنــا أبـو أســامة عـن الوليــد بـن كثــري ، عــن 

ّإن عبـد اهللا بـن رواحـة وحـسان  :يزيد بن عبد اهللا بن قسيط ، عن أيب احلسن مـوىل بـين نوفـل 
ّ صــلى اهللا عليــه وســلم حــني نزلــت طــسم الــشعراء يبكيــان وهــو يقــرأ بــن ثابــت أتيــا رســول اهللا ّ

َ والشعراء يـتبعهم اْلغاوون (عليهم  ُ َُ ُ ُ ََِ ُ ( حىت بلغ  :  
__________________  
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ِ وعملوا الصالحات ( ِ  ُ ِ َ ُ وذكرو(أنتم :  قال )َ ََ ًا اهللا كثيرا َ ِ َ ِ وانـتـصروا من بـعـد (أنـتم :  قـال )َ ْ َ ْ ِـ ُ َ َ ْ َ
ُما ظلموا    .)1(» أنتم :  قال )ُِ

  إنه قيل بإذن النبي  ـ 2
 6 يف إنـــشاده ، فـــإذن لـــه 6 لقـــد قـــال حـــسان هـــذا الـــشعر بعـــد مـــا اســـتأذن رســـول اهللا

  .وذلك أكرب شاهد وأصدق برهان على حجية هذا الشعر .قل على بركة اهللا: قائال 

  تقرير النبي له  ـ 3
وقــد ثبــت . هلــذا الــشعر وتقريــره إيــاه 6 وقــد علمــت مــن أحاديــث القــوم اســتماع النــيب

  .باتفاق املسلمني أن تقريره دليل قاطع على احلجية والصواب

   6 استحسانه ـ 4
يـــا : ّهـــذا الـــشعر بـــصراحة ، حيـــث قـــال حلـــسان بعـــد مـــا فـــرغ منـــه  6 لقـــد استحـــسنو

ّ كمـــا روى حممـــد بـــن يوســـف .وح القـــدس مـــا نافحـــت عنـــا بلـــسانكحـــسان ال تـــزال مؤيـــدا بـــر
  .الكنجي وسبط ابن اجلوزي

  إنه قيل في حضور الصحابة ـ 5
وإن هــذه األبيــات أنــشدها حـــسان بــن ثابــت يف نفــس يـــوم غــدير خــم ، وبعــد خطبـــة 

بال فصل ، أي قبل أن تتفرق تلك احلـشود الغفـرية مـن صـحابة النـيب العـدول ومجـاهري  6 النيب
  سلمني ، ومل يسمع من أحد منهم إنكارامل

__________________  
  .486 / 3 املستدرك) 1(



 309 ............................................................................ الغدير حديث داللة

ّأو أي اعــرتاض علــى مــا قالــه واســتفاده مــن حــديث الغــدير ، فثبــت بإمجــاع مجيــع الــصحابة أن 
، وبــذلك يــسقط اعــرتاض ) اهلــادي (  و) االمــام ( يف هــذا احلــديث هــو ) املــوىل ( املــراد مــن 

  . املتأولنياملعرتضني وتأويل

  تقرير المشايخ الثالثة له  ـ 6
وال ريب يف وجود املشايخ الثالثة وحـضورهم يـوم غـدير خـم وعنـد إنـشاد حـسان تلـك 
األبيــات ، ومل ينقــل إلينــا اعــرتاض مــن أحــدهم ، مــع أن املعــروف عــن ثــانيهم كثــرة االعــرتاض ، 

  .ني احلاضرين يف ذلك اليومومن هنا نقول بثبوت هنا املعىن عند الثالثة أيضا كسائر املسلم
* * *  



  نفحات االزهار................................................................................ 310



 311 ............................................................................ الغدير حديث داللة

)4(  
  شعر قيس بن سعد
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 7 هــو إمامــة أمــري املــؤمنني) حــديث الغــدير ( ومــن الــدالئل البــاهرة علــى أن املــراد مــن 
ّوخالفته بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وهو من أكـابر  ـ شعر قيس بن سعد بن عبادة: ّ

« ّديث غـدير خـم ، وقـد صـرح فيـه بـأن عليـا الـذي أنـشده يف معـىن حـ ـ الـصحابة وأعـاظمهم
يــوم قــال النــيب مــن كنــت « وذلــك » أتــى بــه التنزيــل « وأن هــذا احلكــم » إمامنــا وإمــام لــسوانا 

  .»مواله فهذا مواله 
ـــه  ـــادة « : روى ذلـــك أبـــو املظفـــر ســـبط ابـــن اجلـــوزي بقول قـــال قـــيس بـــن ســـعد بـــن عب

  :ّوأنشدها بني يدي علي بصفني  ـ األنصاري
قلـــــــــــــــــــت ملـــــــــــــــــــ

ّ
  ا بغـــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــدو علينـــــــــــــــــــا

  
  حـــــــــــــــــــــــــسبنا ربنـــــــــــــــــــــــــا ونعـــــــــــــــــــــــــم الوكيـــــــــــــــــــــــــل  

  

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إمامنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامو

  
ــــــــــــــــــــــــــــه التنزيــــــــــــــــــــــــــــل     لــــــــــــــــــــــــــــسوانا أتــــــــــــــــــــــــــــى ب

  

ــــــــــــت مــــــــــــواله   يــــــــــــوم قــــــــــــال النــــــــــــيب مــــــــــــن كن

  
  فهـــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــواله خطـــــــــــــــــــــــب جليـــــــــــــــــــــــل  

  

ـــــــــــــــــه النـــــــــــــــــيب علـــــــــــــــــى األمـــــــــــــــــة   إن مـــــــــــــــــا قال

  
)1(» حــــــــــــــــتم مــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه قــــــــــــــــال وقيــــــــــــــــل   

  

  

__________________  
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  مدح قيس والثناء عليه 
ومــن املناســب أن نــذكر هنــا طرفــا مــن مــدائح القــوم لقــيس بــن ســعد بــن عبــادة وثنــائهم 

قــيس بــن ســعد بــن عبــادة بــن دلــيم بــن حارثــة األنــصاري « : عليــه ، فقــد قــال ابــن عبــد الــرب 
ّكان قيس بن سعد بن عبادة من كرام أصحاب رسول اهللا صلى : قال الواقدي .  ..اخلزرجي

ّـكـان أحـد الفـضالء اجللة ، وأحـد دهـاة : قال أبو عمـر . ّ عليه وسلم وأسخيائهم ودهاماهللا
العرب وأهل الرأي واملكيدة يف احلروب ، مع النجدة والبسالة والكرم ، وكان شريف قومـه غـري 

  .ّمدافع هو وأبوه وجده
ّصــحت قـــيس رســـول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم هـــو وأبـــوه وأخــوه ســـعيد بـــن ســـعد بـــن  ّ

كان قيس بن سـعد بـن عبـادة مـن النـيب مبكـان صـاحب الـشرطة : قال أنس بن مالك . عبادة
ّمن األمري ، وأعطاه رسـول اهللا الرايـة يـوم فـتح مكـة ، إذ نزعهـا مـن أبيـه لـشكوى قـريش لـسعد 

  .إنه أعطاه الزبري: وقد قيل . يومئذ
هــروان مث صــحب قــيس بــن ســعد علــي بــن أيب طالــب ، وشــهد معــه اجلمــل وصــفني والن

ّوقومه ومل يفارقه حىت قتل ، وكان واله علي على مصر ، فضاق به معاوية وأعجزته فيـه احلليـة 
، فكايــد فيــه عليــا ففطــن علــي ملكيدتــه ، فلــم يــزل بــه األشــعث وأهــل الكوفــة حــىت عــزل قيــسا 

ّووىل حممد بن أيب بكر ، ففسدت عليه مصر  ّ «)1(.  
 وكـــان مـــن فـــضالء الـــصحابة وأحـــد دهـــاة «: ّوقــال عـــز الـــدين ابـــن األثـــري مـــا ملخـــصه 

العرب وكرمائهم ، وكان من ذوي الرأي الـصائب واملكيـدة يف احلـرب مـع النجـدة والـشجاعة ، 
  .وكان شريف قومه غري مدافع ومن بيت سيادم

ّكــان قــيس بــن ســعد بــن عبــادة مــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مبنزلــة : عــن أنــس قــال  ّ
  .صاحب الشرطة من األمري

  فمر يب : قال . إن أباه دفعه إىل النيب خيدمه :قيس بن سعد بن عبادة عن 
__________________  
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ّأال أدلــك علــى بــاب مــن أبــواب اجلنــة: ّالنــيب وقــد صــليت فــضربين برجلــه وقــال  . بلــى:  قلــت ؟ّ
  .ّال حول وال قوة إال باهللا: قال 

فقـال أبـو  .بكر وعمـر ، فكـان يـستدين ويطعـم النـاسإنه كان يف سرية فيها أبو : قيل 
ا مســـع ســـعد قـــام . إن تركنـــا هـــذا الفـــىت أهلـــك مـــال أبيـــه: بكـــر وعمـــر  ّـــفمـــشيا يف النـــاس ، فلم

ّخلـــف النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــال   !مـــن يعـــذرين مـــن ابـــن أيب قحافـــة وابـــن اخلطـــاب: ّ
  .ّيبخالن علي ابين

لعــرب حــني ثــارت الفتنــة مخــسة رهــط ، يقــال ّكــانوا يعــدون دهــاة ا: وقــال ابــن شــهاب 
معاويـة ، وعمـرو بـن العـاص ، وقـيس بـن سـعد ، واملغـرية بـن : هلم ذوو رأي العرب ومكيدم 

فكـان قـيس وابـن بـديل مـع علـي وكـان املغـرية معتـزال يف . شعبة ، وعبد اهللا بـن بـديل بـن ورقـاء
  .الطائف ، وكان عمرو مع معاوية

ّت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول لو ال أين مسعـ :قال قيس و املكـر واخلديعـة : ّ
  .يف النار ، لكنت من أمكر هذه األمة

ّوأما جوده فله فيه أخبار كثرية ال نطول بذكرها ّ.  
مث إنــه صــحب عليــا ملــا بويــع لــه باخلالفــة ، وشــهد معــه حروبــه ، واســتعمله علــي علــى 

ّ ّ ّ
ّايــد عليـــا وأظهـــر أن قيــسا قـــد صـــار معـــه مــصر ، فكايـــده معاويـــة فلــم يظفـــر منـــه بـــشيء ، فك

ّيطلـــب بـــدم عثمـــان ، فبلـــغ اخلـــرب عليـــا ، فلـــم يـــزل بـــه حممـــد بـــن أيب بكـــر وغـــريه حـــىت عزلـــه ، 
ّــواســتعمل بعــده األشــرت فمــات يف الطريــق ، فاســتعمل حممد بــن أيب بكــر فأخــذت مــصر منــه 

  .وقتل
لـي بالكوفـة ، ومل يـزل وملا عزل قيس أتى املدينة فأخافه مروان بن احلكـم ، فـسار إىل ع

ا بــايع احلــسن معاويــة  ّــمعــه حــىت قتــل ، فــصار مــع احلــسن وســار يف مقدمتــه إىل معاويــة ، فلم ّ
  .)1(» دخل قيس يف بيعة معاوية وعاد إىل املدينة 

  كان قيس ضخما حسنا طويال إذا« : وقال ابن حجر العسقالين ما حاصله 
__________________  

  .215 / 4 أسد الغابة) 1(
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كان سخيا كرميا داهية ، وقـال أبـو عمـر : وقال الواقدي . ّركب احلمار خطت رجاله األرض
ّكان أحد الفضالء اجللة ، من دهاة العرب من أهل الرأي واملكيدة يف احلرب ، مـع النجـدة : 

وأخــرج ابــن . ّوالــسخاء والــشجاعة ، وكــان شــريف قومــه غــري مــدافع ، وكــان أبــوه وجــده كــذلك
ّن عيينة عن موسـى بـن أيب عيـسى أن رجـال اسـتقرض مـن قـيس بـن سـعد ثالثـني املبارك عن اب

ّألفا فلما ردها عليه أىب أن يقبلها ّ.  
ّوشهد مع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم املـشاهد كلهـا ، وصـحب عليـا وشـهد معـه  ّ

  .)1(» مشاهده 
* * *  

__________________  
  .239 / 3 االصابة) 1(
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ومـــن األدلـــة والرباهـــني القوميـــة الواضـــحة علـــى داللـــة حـــديث الغـــدير علـــى إمامـــة أمـــري 
  : قول سيدنا أمري املؤمنني يف أشعار له  : 7 املؤمنني

  لــــــــــــــــــــــــذاك أقــــــــــــــــــــــــامين هلــــــــــــــــــــــــم إمامــــــــــــــــــــــــا« 

  
ـــــــــــــــــــــدير خـــــــــــــــــــــــم و     »أخـــــــــــــــــــــــربهم بـــــــــــــــــــــــه بغــ

  

نها ّيف تلــك األشــعار ، الــيت ضــم 7 حــديث الغــدير وداللتــه علــى إمامتــه 7 فلقــد ذكــر
ّطرفا من فضائله ، ومجلة من مناقبه اخلاصة به ، متباهيا ومفتخرا ا على سائر األنام ، وهذه 

  :هي تلك األشعار كما يف ديوانه 
ـــــــــــــــاس بـــــــــــــــأن ســـــــــــــــهمي   ّلقـــــــــــــــد علـــــــــــــــم األن

  
  ّمـــــــــــــــن اإلســـــــــــــــالم يفـــــــــــــــضل كـــــــــــــــل ســـــــــــــــهم  

  

ــــــــــــــــــــــيب أخــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــهري   وأمحــــــــــــــــــــــد الن

  
ّعليــــــــــــــــــــــه اهللا صــــــــــــــــــــــلى وابــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــي   ّ  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد للنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراو   ّإين قائ

  
  إىل اإلســــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــرب وعجــــــــــــــــــم  

  

  قاتــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــنديد رئــــــــــــــــــــــــيسو

  
  ّجبـــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــن الكفـــــــــــــــــــــــار ضـــــــــــــــــــــــخمو  

  

  يف القــــــــــــــــــــــــــــــــرآن ألــــــــــــــــــــــــــــــــزمهم والئــــــــــــــــــــــــــــــــيو

  
ــــــــــــــــــــب طــــــــــــــــــــــاعيت فرضــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــزمو     أوجــ

  

  كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــارون مـــــــــــــــن موســـــــــــــــى أخـــــــــــــــوه

  
ـــــــــــــــــــوه وذاك امســـــــــــــــــــــي     كـــــــــــــــــــــذاك أنـــــــــــــــــــــا أخــ

  

  لـــــــــــــــــــــــــــذاك أقـــــــــــــــــــــــــــامين هلـــــــــــــــــــــــــــم إمامـــــــــــــــــــــــــــا

  
  أخــــــــــــــــــــــــــربهم بــــــــــــــــــــــــــه بغــــــــــــــــــــــــــدير خــــــــــــــــــــــــــمو  

  

  فمــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــنكم يعــــــــــــــــــــادلين بــــــــــــــــــــسهمي

  
  ؟إســــــــــــــــــــــــــــالمي وســــــــــــــــــــــــــــابقيت ورمحــــــــــــــــــــــــــــيو  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو   ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مث ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مث وي

  
ـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــدا بظلمـــــــــــــــــي     ملـــــــــــــــــن يلقـــــــــــــــــى اآلل

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو   ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مث ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مث وي

  
  جلاحـــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــاعيت ومريـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــضمي  

  

  ويــــــــــــــــــــــل للــــــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــــــشقى ســــــــــــــــــــــفاهاو

  
  »يريــــــــــــــــد عــــــــــــــــداويت مــــــــــــــــن غــــــــــــــــري جــــــــــــــــرم   

  

ري ولقـــد شـــرح احلـــسني بـــن معـــني الـــدين امليبـــدي هـــذه األشـــعار ، يف شـــرحه لـــديوان أمـــ
وأوضــح معناهــا ، مث ذكــر يف شــرح البيــت الــذي أشــار فيــه ) الفــواتح (  بـــ ّاملــسمى 7 املــؤمنني
إىل حــديث الغــدير روايــة أمحــد بــن حنبــل حلــديث الغــدير ، وذكــر عــن الثعلــيب روايــة  7 االمــام

ِ يا أيـها الرسول بـلغ ما أنزل إليك م(: نزول آية التبليغ وهي قوله تعاىل  َ َِْ َ ُِ ُْ َْ  َ ُ  َ  ْن ربك وإن لم تـفعل َ ْ َ ْ َ ََ ْ ِ َ ْ
ُفما بـلغت رسالته ََ ِ َ ْ  َ  (: ّ يف ذلك اليوم ، كما نص على اتفاق املفسرين علـى نـزول اآليـة ).  ..َ

َإنما وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الـصالة ويـؤتـون الزكـاة وهـم راكعون  َ ُـَ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َ َُ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ِ ِ(  يف
  .7 شأن أمري املؤمنني

مث ذكــر يف ايــة شــرحه لألشــعار املــذكورة عــن االمــام علــي بــن أمحــد الواحــدي عــن أيب 
أيب بكــر ، وعثمــان ، وطلحــة ، : أنــشأ هــذه األبيــات يف حــضور  7 إن أمــري املــؤمنني: هريــرة 

ن ، وعبــد ّوالــزبري ، والفــضل بــن العبــاس ، وعمــار ، وعبــد الــرمحن وأيب ذر ، واملقــداد ، وســلما
  .)1(» اهللا بن مسعود 

  داللة األبيات من وجوه أخرى 
  :من وجوه أخرى  7 ّمث إن هذه األبيات تدل على إمامة االمام أمري املؤمنني

 »ّ سـهمي مـن اإلسـالم يفـضل كـل سـهم ّلقـد علـم األنـاس بـأن«  : 7 قوله )األول ( 
ّفإن هذا القول نص صريح يف أفضليته   من غريه 7 ّ

__________________  
  .406 ـ 405 الفواتح يف شرح ديوان أمري املؤمنني) 1(
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  .مطلقا
ــاني (  فيــه داللــة » ّوإين قائــد النــاس طــرا إىل اإلســالم مــن عــرب وعجــم «  :قولــه  )الث

هـو الـسبب يف إسـالم مجيـع النـاس مـن عـرب وعجـم ، فهـو إذن أفـضلهم  7 واضحة علـى أنـه
  .مطلقا

فيــه داللــة » ديد رئــيس وجبــار مــن الكفــار ضــخم وقاتــل كــل صــن«  :قولــه  )الثالــث ( 
قـــاتلهم  7 علــى أفــضليته ، ألن مــن عمــدة أســباب قــوة الــدين قتــل الكفــار واملعانــدين ، وهــو

  .باعرتاف مجيع املخالفني
فيــه داللــة » ويف القــرآن ألــزمهم والئــي وأوجــب طــاعيت فرضــا بعــزم «  :قولــه  )الرابــع ( 

بــأمر  6 إمــام األمــة بعــد رســول اهللا 7 نقيــاد لـه ، فهــوّصـرحية علــى وجــوب اتباعــه وإطاعتــه واال
( مــن اهللا تعــاىل مــن القــرآن الكــرمي ، ألن مــن وجبــت طاعتــه فهــو االمــام كمــا اعــرتف بــذلك 

  .)الدهلوي 
فيـه  » ؟فمـن مـنكم يعـادلين بـسهمي وإسـالمي وسـابقيت ورمحـي«  :قولـه  )الخامس ( 

  .7 داللة صرحية على أفضليته
 وتقريـرهم ملـا قالـه ـ كمـا يف روايـة الواحـدي ـ  الـصحابة هلـذه األشـعارمث إن استماع كبار

مــن أقــوى الــشواهد علــى مــا نــذهب إليــه مــن داللــة حــديث الغــدير علــى اإلمامــة ، وبــذلك  7
  .تذهب تأويالت أتباع أولئك األصحاب أدراج الرياح

  ترجمة الميبدي شارح ديوان االمام 
 الـسنة ، قـد أطـروه وأثنـوا عليـه الثنـاء البـالغ يف واحلسني امليبدي من مشاهري علماء أهـل

غياث الـدين املـدعو خبوانـد أمـري يف : وممن أثىن عليه . كتبهم ، كما ال خيفى على من راجعها
حممـــود ابـــن ســـليمان الكفـــوي يف :  كمـــا نقـــل عـــن شـــرحه للـــديوان .)حبيـــب الـــسري ( تارخيـــه 

  .)ن فقهاء مذهب النعمان املختار كتائب أعالم األخيار م(  بـ طبقاته للحنفية املسمى
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ديـــوان علـــي بـــن أيب طالـــب رضـــي اهللا تعـــاىل عنـــه ، وقـــد « ) : كـــشف الظنـــون ( ويف 
  .»بالفارسية  870 شرحه حسني بن معني الدين امليبدي اليزدي املتوىف سنة

* * *  
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)6(  
  :نزول قوله تعالى 

  سأل سائل بعذاب واقع 
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ٌ سأل سائل(: ونزل قوله تعاىل  ِ َ َ ٌ بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع َ ِ ِ ُِ َ ََ ْ َ ِْ ٍ ٍ احلارث (  حبق )َِ
  .يف غدير خم 6 الذي قال ما قال بعد ما مسع كالم النيب) بن نعمان 

  .7 وهذا دليل قطعي آخر على داللة حديث الغدير على إمامة أمري املؤمنني

  ذكر من روى ذلك 
 مجاعـة كبـرية مـن أكـابر أعـالم أهـل وقد روى حديث نزول اآليـة املباركـة يف هـذا الـشأن

  :السنة وهم 
  .ّأمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب النيسابوري ـ 1
  .مشس الدين سبط ابن اجلوزي ـ 2
  ؛. إبراهيم بن عبد اهللا اليمين الوصايب ـ 3
  .ّحممد بن يوسف الزرندي املدين ـ 4
  .شهاب الدين بن مشس الدين الدولت آبادي ـ 5
  .لي بن عبد اهللا السمهودينور الدين ع ـ 6
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ّنور الدين علي بن حممد بن الصباغ ـ 7 ّ.  
  .ّعطاء اهللا بن فضل اهللا احملدث الشريازي ـ 8
  .ّمشس الدين عبد الرءوف املناوي ـ 9

  .شيخ بن عبد اهللا العيدروس ـ 10
  .ّحممود بن حممد الشيخاين القادري املدين ـ 11
  .نور الدين علي بن إبراهيم احلليب ـ 12
  .أمحد بن الفضل باكثري املكي ـ 13
  .ّحممد حمبوب عامل ـ 14
  .ّحممد صدر عامل ـ 15
  .ّحممد بن إمساعيل بن صالح األمري ـ 16
  .أمحد بن عبد القادر العجيلي ـ 17
  .السيد مؤمن بن حسن الشبلنجي ـ 18

)1(  
  رواية الثعلبي 

َ سأل ( : عـز وجـل ســئل سـفيان بـن عيينـة عــن قـول اهللا«  :قـال أبـو إسـحاق الثعلـيب  َ َــ
ٌسائل    .لقد سألتين عن مسألة ما سألين عنها أحد قبلك:  فقال ؟ فيمن نزلت)ِ

ّملــا كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  :ّــحــدثين أيب عــن جعفــر بــن حممد عــن آبائــه  ّ ّ
مـن كنـت مـواله : بغدير خـم ، نـادى النـاس فـاجتمعوا ، فأخـذ بيـد علـي بـن أيب طالـب فقـال 

ه ، فــشاع ذلــك وطــار يف الــبالد ، فبلــغ ذلــك احلــارث بــن النعمــان الفهــري ، فــأتى فعلــي مــوال
  رسول اهللا على ناقة حىت أتى األبطح ، فنزل عن ناقته فأناخها
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  : عقلها ، مث أتى النيب وهو يف مأل من أصحابه فقال و
. اه منــكّ أمرتنــا عــن اهللا أن نــشهد أن ال إلــه إال اهللا وأنــك رســول اهللا ، فقبلنــ!يــا حممــد

ّوأمرتنــــا أن نــــصلي مخــــسا ، فقبلنــــاه منــــك ، وأمرتنــــا بالزكــــاة فقبلنــــاه ، وأمرتنــــا أن نــــصوم شــــهر 
مث مل تـرض ـذا حـىت رفعـت بـضبعي ابـن عمـك . رمضان فقبلناه منك ، وأمرتنـا بـاحلج فقبلنـاه

ّشيء منك أم من اهللا عز وجل فهذا !!من كنت مواله فعلي مواله: ّففضلته علينا وقلت    !؟ّ
ّقال صلى اهللا عليه وسلم ف ّوالذي ال إله إال هو إن هذا من اهللا: ّ ّ.  

ّاللهــم إن كـان مـا يقولــه حممـد حقــا : ّفـوىل احلـارث بــن النعمـان يريـد راحلتــه وهـو يقـول 
  .فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم

أنــزل  و.تلــهفمــا وصــل إليهــا حــىت رمــاه اهللا حبجــر فــسقط علــى هامتــه وخــرج مــن دبــره فق
ٌ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع (: اهللا عز وجل  ِ ِ ُِ َ ََ ْ َ ِْ ٍ ٍ َِ ٌ ِ َ َ َ( « )1(.  

  ترجمة أبي إسحاق الثعلبي 
ـــاقوت الحمـــوي  1 ـــ ي وقـــال أبـــو احلـــسن الواحـــدي يف مقدمـــة « :  برتمجـــة الواحـــدي :ـ
[ مـا يليـق بزماننـا حسب ] على [ وأظنين مل آل جهدا يف إحكام أصول هذا العلم : البسيط 

ولـه احلمـد حـىت ] تعـاىل [ هذا وتـسعه سـنو عمـري علـى قلـة أعـدادها ، فقـد وفـق اهللا ] بزمننا 
  .ّاقتبست كلما احتجت إليه فيه هذا الباب يف مظانه وأخذته من معادنه

ــأمـا اللغـة فقـد درسـتها علــى الـشيخ أيب الفـضل أمحـد بـن حممد بـن عبـد اهللا بـن يوســف  ّ
ّإنـــك مل تبـــق ديوانـــا مـــن الـــشعر إال :  يومـــا وقـــال ;ىت عـــاتبين شـــيخي حـــ.  ..;العروضـــي 

  ّقضيت حقه ، أما آن لك أن تتفرغ لتفسري كتاب اهللا
__________________  

  .خمطوط ـ تفسري الثعليب) 1(
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العزيز ، تقرأه على هذا الرجل الذي يأتيه البعداء من أقاصـي الـبالد وترتكـه أنـت علـى قـرب مـا 
  !؟ ـّيعين األستاذ االمام أمحد بن حممد بن ابراهيم الثعليب ـ ربيننا من اجلوا

ّيــا أبــت إمنــا أتــدرج ــذا إىل ذلــك الــذي تريــد ، وإذا املــرء أحكــم األدب جبــد : فقلــت 
ّمث مل أغب زيارته يوما من األيام حىت حال بيننا قدر . وتعب رمى يف غرض التفسري من كثب

  . ..احلمام
د بـــن إبـــراهيم الثعلـــيب مث فرغـــت لالســـتاذ أيب إســـحا  ، وكـــان خـــري ;ّـــق أمحـــد بـــن حمم

العلمـاء بــل حبــرهم ، وجنـم الفــضالء بــل بــدرهم ، وزيـن األئمــة بــل فخـرهم ، وأوحــد األئمــة بــل 
ّوله التفسري امللقب بالكشف والبيان عن تفـسري القـرآن ، الـذي رفعـت بـه املطايـا يف . صدرهم

ّ، وهـــب هبـــوب الـــريح يف األقطـــار ، وســـار الـــسهل واألوعـــار ، وســـارت بـــه الفلـــك يف البحـــار 
ّمسري الشمس يف كل بلـدة ، وهـب هبـوب الـريح يف الـرب والبحـر ، وأصـفقت عليـه كافـة األمـة 
على اختالف حنلهم ، وأقروا بالفضيلة يف تصنيفه مـا مل يـسبق إىل مثلـه ، فمـن أدركـه وصـحبه 

 ليــستدل هلــا أنــه كــان حبــرا ال علــم أنــه كــان منقطــع القــرين ، ومــن مل يدركــه فلينظــر يف مــصنفاته
ينـــزف وغمـــرا ال يـــسرب ، وقـــرأت عليـــه مـــن مـــصنفاته أكثـــر مـــن مخـــسمائة جـــزء ، منهـــا تفـــسريه 

  .)1(» الكبري ، وكتابه املعنون بالكامل يف علم القرآن وغريمها 

  ترجمة العروضي مادح الثعلبي 
شايخ علمـاء وأبو الفضل العروضي الذي نقل عنـه الواحـدي مدحـه للثعلـيب مـن كبـار مـ

  :أهل السنة يف اللغة واألدب ، وقد ترمجوا له يف معاجم الرجال 
د بـــن عبـــد اهللا بـــن يوســـف بـــن حممـــد  « :جـــالل الـــدين الـــسيوطي قـــال  ّـــأمحـــد بـــن حمم

  هو: قال عبد الغافر . النهشلي ، األديب ، أبو الفضل العروضي الصفار الشافعي
__________________  

  .262 / 12 معجم األدباء) 1(
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ّوختـــرج بـــه  .ّشـــيخ أهـــل األدب يف عـــصره ، حـــدث عـــن األصـــم وأيب منـــصور األزهـــري والطبقـــة
ّإمـام يف األدب ، خنـق التـسعني يف خدمـة : وقـال الثعـاليب . مجاعة مـن األئمـة مـنهم الواحـدي

ومـات  334 ولـد سـنة. الكتب ، وأنفق عمـره علـى مطالعـة العلـوم وتـدريس مـؤديب نيـسابوري
  .)1(»  416 بعد سنة
النيــسابوري ،  .ّأبــو إســحاق أمحــد بــن حممــد بــن إبــراهيم الثعلــيب« :  ـ ابــن خلكــان 2

وصــنف التفــسري الكبــري الــذي فــاق . املفــسر املــشهور ، كــان أوحــد أهــل زمانــه يف علــم التفــسري
غريه من التفاسري ، وله كتاب العرائس يف قـصص األنبيـاء صـلوات اهللا وسـالمه علـيهم ، وغـري 

يقــال لــه الثعلــيب والثعــاليب ، وهــو لقــب لــه ولــيس بنــسب قالــه : عاين وقــال ذكــره الــسم. ذلــك
  .بعض العلماء

رأيـت رب العـزة عـز وجـل يف املنـام وهـو خيـاطبين وأخاطبـه : وقال أبو القاسم القـشريي 
ّفالتفـــت فـــإذا أمحـــد  .أقبـــل الرجـــل الـــصاحل: ، فكـــان يف أثنـــاء ذلـــك أن قـــال الـــرب تعـــاىل امســـه 

  .الثعليب مقبل
ه عبد الغافر بن إمساعيل الفارسي يف كتاب سياق تاريخ نيسابور وأثىن عليه وقـال وذكر

ّهو صحيح النقل موثوق به ، حدث عن أيب طـاهر بـن خزميـة ، واالمـام أيب بكـر بـن مهـران : 
 تـويف يف حمـرم سـنة: ، وقـال غـريه  427 املقري ، وكان كثري احلديث كثري الشيوخ ، تويف سـنة

  .)2( »  تعاىلرمحه اهللا 437 تويف يوم األربعاء لسبع بقني من احملرم سنة:  وقال غريه .427
وكــان حافظــا واعظــا ، رأســا يف .  ..وفيهــا تــويف أبــو إســحاق الثعلــيب« :  ـ الــذهبي 3

  .)3(» التفسري والعربية ، متني الديانة ، تويف يف احملرم 
  .)4(» صحيح النقل ، روى عن مجاعة « :  ـ ابن الوردي 4

__________________  
  .369 / 1 بغية الوعاة) 1(
  .62 ـ 61 / 1 وفيات األعيان) 2(
  .427 حوادث ـ العرب) 3(
  .427 تتمة املختصر حوادث) 4(
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مث » روى عــن مجاعــة ، وكــان حافظــا عاملــا بارعــا يف العربيــة موثقــا « :  ـ الــصفدي 5
  .)1(ذكر منام القشريي وكالم عبد الغافر املذكورين 

ّاملفسر املشهور ، وكان حافظا واعظا رأسـا يف التفـسري والعربيـة والـدين « : عي  ـ الياف6
  .)2(» .  ..والديانة ، فاق تفسريه الكبري سائر التفاسري

كان واحد زمانه يف علم التفسري ، وله كتاب العرائس يف قـصص  « : ـ ابن الشحنة 7
  .)3(» األنبياء وهو صحيح النقل 

أخـــذ عنـــه أبـــو احلـــسن الواحـــدي ، روى عـــن أيب القاســـم « :  ـ ابـــن قاضـــي شـــهبة 8
  .)4(» .  ..وكان حافظا رأسا يف التفسري والعربية متني الديانة: قال الذهيب .  ..القشريي
   ..)5(» كان كبريا إماما حافظا للغة بارعا يف العربية « :  ـ السيوطي 9

 آيــة مــن آيــات اهللا )الــدهلوي ( ّالــذي عــده ولــده  ـ وذكــره ويل اهللا الــدهلوي  ـ10
ومعجـــزة مـــن املعـــاجز النبويـــة ، وطاملـــا اســـتند إىل أقوالـــه ، ووصـــفه الفاضـــل رشـــيد الـــدين خـــان 

«  بــ ووصفه املولوي حيدر علي الفـيض آبـادي» عمدة احملدثني وقدوة العارفني «  بـ الدهلوي
ّخامت العارفني وقاصم املخالفني ، سيد احملدثني سند املتكلمني ، حجة اهللا  يف » علـى العـاملني ّ

ذكـر أبـا  ـ يف بيان كـون اخللفـاء الراشـدين وسـائط بـني النـيب واألمـة) إزالة اخلفاء ( كالم له يف 
إسحاق الثعليب من مجلة علماء التفـسري الـذين كـانوا وسـائط يف حفـظ الـدين املبـني ، وإيـصال 

  .ري منهمّالشريعة املطهرة ، إىل األمة ، وإن القرون املتأخرة أخذت علم التفس
  وذكر أن الثعليب إمام املفسرين ومقتداهم ، كما أن أبا حنيفة إمام احلنفية ،

__________________  
  .وفيه السهلي 33 / 8 الوايف بالوفيات) 1(
  .427 مرآة اجلنان حوادث سنة) 2(
  .427 روض املناظر حوادث) 3(
  .207 / 1 طبقات الشافعية) 4(
  .356 / 1 بغية الوعاة) 5(
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وأن ما ذكره الثعليب يف تفـسريه مـأخوذ مـن الـسلف الـصاحل ألهـل .  ..شافعي إمام الشافعيةوال
ّالسنة ، وأنه مبنزلة اللوح ، وكأنه اللوح احملفوظ من احملو واإلثبات واملصون مـن تطـرق األغـالط 

  .والشبهات إليه ، إىل غري ذلك من األوصاف احلميدة اليت ذكرها للثعليب وتفسريه

  وم لتفسير الثعلبي رواية الق
وتفـسري الثعلــيب مــن الكتــب املعروفــة املعتمــدة لــدى القــوم ، وهــم يروونــه بأســانيدهم عــن 
مؤلفه ، وينقلون عنه رواياته ويعتمدون إليها ، فقد ذكره عز الدين ابن األثري يف الفـصل الـذي 

 « :ّذكــر فيــه أســانيد الكتــب الــيت خــرج منهــا األحاديــث يف صــدر تلــك الكتــب حيــث قـــال 
فـــصل نـــذكر فيـــه أســـانيد الكتـــب الـــيت خرجـــت منهـــا األحاديـــث وغريهـــا ، وتركـــت ذكرهـــا يف 
ّالكتــاب لــئال يطــول االســناد ، وال أذكــر يف أثنــاء الكتــاب إال اســم املــصنف ومــا بعــده فلــيعلم  ّ

  :ذلك 
أخربنا به أبو العباس أمحد بـن عثمـان بـن أيب . تفسري القرآن ايد أليب إسحاق الثعليب

أخربنـــا الـــرئيس مـــسعود بـــن :  قـــال  تعـــاىلرمحـــه اهللا مهـــدي الـــزرزاري الـــشيخ الـــصاحل علـــي بـــن
أخربنـا أمحـد بـن : احلسن بن القاسم االصبهاين وأبو عبد اهللا احلسن بن العباس الرستمي قاال 

د بـــن إبـــراهيم الثعلـــيب جبميـــع كتـــاب : خلـــف الـــشريازي قـــال  ّـــأنبأنـــا أبـــو إســـحاق أمحـــد بـــن حمم
وأمـا . تفسري القرآن ، مسعت عليه مـن أول الكتـاب اىل آخـر سـورة النـساءالكشف والبيان يف 

مــن أول ســـورة املائــدة اىل آخـــر الكتــاب فانـــه حــصل يل بعـــضه مساعــا وبعـــضه إجــازة واخـــتلط 
السماع باالجازة ، فأنا أقـول فيـه أخربنـا بـه إجـازة ان مل يكـن مساعـا ، فـإذا قلـت أخربنـا أمحـد 

  .)1(» ا االسناد بإسناده إىل الثعليب فهو ذ
  .مث إنه ذكر أسانيد الكتب األخرى ومنها الصحاح واملسانيد

__________________  
  .8 / 1 أسد الغابة) 1(
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د األمــــري يف  ــــوقــــال أبــــو حممــــد بــــن حمم ّ تفــــسري الثعلــــيب وســــائر « ) : رســــالة أســــانيده ( ّ
 وعبـد اهللا بـن مؤلفاته بـسند صـاحب املـنح مـن طريـق ابـن البخـاري عـن منـصور بـن عبـد املـنعم

ّـعمر الصفار واملؤيد بن حممـد الطريثيثـي كلهـم عـن أيب حممـد العبـاس بـن حممد بـن أيب منـصور  ّ ّ
ّالطوســي عــن أيب ســعيد بــن حممـــد عــن أيب إســحاق أمحــد بـــن حممــد النيــسابوري الثعلــيب وهـــو 

  .» 427 لقب وليس بنسب تويف سنة

  اعتماد القوم على تفسير الثعلبي 
 القـوم عـن تفـسري الثعلـيب وغـريه مـن مؤلفاتـه واستـشهادهم برواياتـه ولقد كثر نقل علماء

  :واعتمادهم عليها ، وحنن نذكر موارد من ذلك من باب التمثيل 
َ وقـرن في بـيـوتكن (: قال القرطيب بتفسري قوله تعـاىل  ُ ِ ُُ ِ َ ْ أن : ذكـر الثعلـيب وغـريه «  : )ََ

وذكر أن سودة قيـل  .ّحىت تبل مخارهاعائشة رضي اهللا عنها كانت إذا قرأت هذه اآلية تبكي 
قد حججـت واعتمـرت ، وأمـرين :  فقالت ؟ّمل ال حتجني وال تعتمرين كما تفعل أخواتك: هلا 

فـو اهللا مـا خرجـت مـن بـاب حجرـا حـىت أخرجـت جنازـا : قال الراوي . ّاهللا أن أقر يف بييت
  .)1(» ، رضوان اهللا عليها 
ِ وأوحينــا إلــى ( وفيــه بتفــسري ْ َ ْ ُأم موســى ََ ُ( :  » لوخــا  :واســم أم موســى : وقــال الثعلــيب

  .)2(» بنت هاند بن الوي بن يعقوب 
ّقــال االمــام أبــو إســحاق الثعلــيب يف قــول اهللا عــز وجــل « :  7 وقــال النــووي برتمجــة آدم ّ

ٍ خلقتني من نـار وخلقته مـن طين (إخبارا عـن إبلـيس  ِـ ْ ِْ ُِـ َـ َْ َْ ََ ََ ٍ  يف أخطـأ عـدو اهللا:  قـال احلكمـاء )ِـ
  .)3(» .  ..تفضيله النار على الطني ، ألن الطني أفضل منه من أوجه

__________________  
  .181 ـ 180 / 14 تفسري القرطيب) 1(
  .250 / 13 املصدر نفسه) 2(
  . 1 / 96ذيب األمساء واللغات) 3(



 333 ............................................................................ الغدير حديث داللة

  .»االمام «  بـ وقد نقل عنه النووي يف مواضع أخر مع وصفه
كان أصـحاب الكهـف صـياقلة :  2 ّوقال حممد الباقر« : دمريي وقال كمال الدين ال

، واسم الكهف حيـوم ، والقـصة طويلـة يف كتـب التفاسـري والقـصص ، وقـد وقفـت علـى مجـل 
ّمن ذلك يف كتب التفاسري والقصص مطوال وخمتصرا ، فمن ذلك ما ساقه االمام أبو إسحاق 

ثعلـيب ، يف كتابـه الكـشف والبيـان يف تفـسري ّـأمحد بـن حممد بـن أمحـد بـن إبـراهيم النيـسابوري ال
  .)1(» القرآن 

إن فرعـون ملـا أمـر بـذبح أبنـاء : ويف العـرائس « ) : الـسرية ( وقال نور الـدين احللـيب يف 
ّ

ّبين إسرائيل جعلت املرأة ، أي بعض النساء كما ال خيفى ، إذا ولدت الغالم انطلقت بـه سـرا 
  .».  ..إىل واد أو غار فأخفته

 هـذه جمموعـة مـن سـري سـيد املرسـلني« : ّاحلسني الـديار بكـري يف مقدمـة تارخيـه وقال 
التفــسري الكبــري ، والكــشاف ، : انتخبتهـا مــن الكتــب املعتمــدة حتفــة لإلخـوان الــربرة وهــي . ..

والعــرائس للثعلــيب ، .  ..وحاشــيته للجرجــاين الــشريف ، والكــشف ، والوســيط ، ومعــامل التنزيــل
ّول الصفار ، والبحر العميق وسـر األدب ، واإلنـسان الكامـل ، ومسيتهـا ّوسح السحابة ، وأص ّ

  .»باخلميس يف أحوال النفس النفيس 
ّـوأخرج العالمة أبو إسحاق أمحد ابـن حممد « : ّوقال حممد بن معتمد خان البدخشي  ّ

 ّبــن إبـــراهيم الثعلـــيب املفـــسر النيـــسابوري يف تفـــسريه ، عــن جعفـــر بـــن حممـــد الـــصادق رضـــي اهللا
َ واعتـــصموا بحبـــل اهللا جميعـــا وال (: حنـــن حبـــل اهللا الـــذي قـــال اهللا تعـــاىل : عنهمـــا أنـــه قـــال  ُ ًَ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ

ُتـفرقوا   َ َ( )2(.  
ــــاكثري املكــــي  ى (: وروى الثعلــــيب يف تفــــسري قولــــه تعــــاىل « : وقــــال أمحــــد بــــن ب َــــ وعل َ َ
ْاألعراف رجاٌل يـعرفون كال بـسيماهم  ُ ِْ ِ  ُ َ ُ ِ َ ِ ِ ْ َ األعـراف  :ضـي اهللا عنهمـا أنـه قـال  عـن ابـن عبـاس ر)ْ

  موضع عال من الصراط ، عليه العباس ومحزة وعلي بن أيب طالب وجعفر
__________________  

  .»الكلب « حياة احليوان ) 1(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 2(
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  .)1(» ّذو اجلناحني ، يعرفون حمبهم ببياض الوجه ومبغضهم بسواد الوجه 

)2(  
  زي رواية سبط ابن الجو

ّاتفـق علمـاء الـسري أن قـصة الغـدير بعـد رجـوع النـيب صـلى « : وقال سبط ابن اجلـوزي 
ّاهللا عليه وسلم من حجة الوداع ، يف الثامن عشر من ذي احلجة ، مجع الـصحابة وكـانوا مائـة 

ّنـص صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى  .احلـديث .مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله :قال وعشرين ألفا و ّ ّ
أن : وذكـر أبـو إسـحاق الثعلـيب يف تفـسري بإسـناده . عبارة دون التلويح واإلشارةذلك بصريح ال

النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ملــا قــال ذلــك طــار يف األقطــار وشــاع يف الــبالد واألمــصار ، وبلــغ 
ّ ّ ّ

  .)2(» .  ..ذلك احلارث بن نعمان الفهري

  ترجمة السبط والثناء عليه 
ّمة الواعظ املؤرخ ، مشس الدين أبو املظفـر ، يوسـف ّوابن اجلوزي العال« :  ـ الذهبي 1

بــن قزعلــي الرتكــي مث البغــدادي العــوين اهلبــريي ، احلنفــي ، ســبط الــشيخ مجــال الــدين أيب الفــرج 
ّابن اجلوزي ، أمسعه جده منه ومن ابن كليب ومجاعة ، وقدم دمشق سنة بضع وسـتمائة فـوعظ 

وعذوبة وعظـه ، ولـه تفـسري يف تـسعة وعـشرين ا ، وحصل له القبول العظيم ، للطف مشائله 
ّجملـــدا ، وشـــرح اجلـــامع الكبـــري ، ومجـــع جملـــدا يف مناقـــب أيب حنيفـــة ، ودرس وأفـــىت ، وكـــان يف  ّ ّ

  .ّشبيبته حنبليا
__________________  

  .خمطوط ـ وسيلة املآل) 1(
  .30 :تذكرة خواص األمة ) 2(
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  .)1(» وافر احلرمة عند امللوك ّتويف يف احلادي والعشرين من ذي احلجة ، وكان 
وفيهـا تـويف الـشيخ مشـس الـدين يوسـف ، سـبط مجـال الـدين ابـن « :  ـ ابـن الـوردي 2
ولـه تـذكرة اخلـواص مـن األمـة يف : قلـت . واعظ فاضل ، له مرآة الزمان تاريخ جامع: اجلوزي 

  .)2(» واهللا أعلم . ذكر مناقب األئمة

)3(  
  رواية الوصابي 

  .كذلك» االمام الثعليب يف تفسريه «  عبد اهللا اليمين الوصايب عن ورواه إبراهيم بن

  اعتماد العلماء على كتاب االكتفاء
لليمـــين الوصـــايب مـــن الكتـــب املـــشهورة ) االكتفـــاء يف فـــضل األربعـــة اخللفـــاء ( وكتـــاب 

: منهـا قولـه ) تفسري شـاهي ( ّلدى القوم ، فقد نقل عنه حممد حمبوب يف مواضع من تفسريه 
ّوقع بيين وبني العباس مفاخرة ، ففخـر علـي  :قال  2 يف االكتفاء عن علي بن أيب طالبو« 

اآلن أخـربك مبـن هـو : العباس بسقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام أما له ، قال علي فقلت 
ّفعــز ذلــك علــى .  ، الــذي قــرع خــراطيمكم بالــسيف وقــادكم إىل اإلســالم!خــري مــن هــذا كلــه

ّ عز وجل ، فأنزل 2 العباس ِجعلتم سقاية اْلحاج وعمارة اْلمسجد اْلحرام كمن آمن باهللا َ أ(: ّ ِ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ َْ ِ َ ِ ِِ َ ِ  َ ُْ َ
ِواْليـوم اآلخر وجاهد في سبيل اهللا  ِ ِ َ ْ َِ َ َ َ َِ ِ ْ   .)3(»  2  يعين عليا)ِ

__________________  
  .656 العرب يف خرب من غرب حوادث) 1(
  .656 تتمة املختصر حوادث) 2(
  .بتفسري اآلية. سري شاهيتف) 3(
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ّملــا أراد رســول اهللا صــلى اهللا  :قــال  2 يف االكتفــاء عــن علــي بــن أيب طالــب« : منهــا و ّ
ّعليه وسلم أن يغزو تبوك ، دعا جعفر بن أيب طالب ، فـأمره أن يتخلـف علـى املدينـة فقـال  ّ :

ّفعزم علي ملا ختلفـت قبـل أن أتكلـم فبك. ّال أختلف بعدك يا رسول اهللا ّ ّ  يـت ، فقـال رسـول اهللاّ
يــا رســول اهللا يبكيـين خــصال غــري واحــد ، تقــول قــريش غــدا مــا :  قــال ؟مـا يبكيــك يــا علــي 6

ّأسرع ما ختلف عن ابن عمه وخذله ، وتبكيين خصلة أخرى ، كنـت أريـد أن أتعـرض للجهـاد  ّ
  .)1(» .  ..يف سبيل اهللا

طالـــب يف فـــضائل أســىن امل( ونقــل شـــهاب الـــدين أمحــد بـــن عبـــد القــادر العجيلـــي عـــن 
  .)2() االكتفاء يف فضل األربعة اخللفاء ( وهو الكتاب الرابع من ) علي بن أيب طالب 

)4(  
  رواية الزرندي 

ّــوروى حممد بــن يوســف الزرنــدي حــديث نــزول اآليــة املباركــة املــذكورة يف شــأن احلــارث 
ّن عيينــة كمــا تقــدم عــن ســفيان ابــ» االمــام «  بـــ بــن النعمــان الفهــري ، عــن الثعلــيب واصــفا إيــاه

)3(.  

  ترجمة الزرندي واالعتماد على كتبه 
  ّحممد بن يوسف بن احلسن« : وقال ابن حجر العسقالين برتمجة الزرندي 

__________________  
  .املصدر) 1(
  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 2(
  .93 نظم درر السمطني ـ خمطوط ـ معارج الوصول) 3(
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الزرنـــدي املـــدين احلنفــي ، مشـــس الـــدين ، أخــو نـــور الـــدين ّابــن حممـــد بــن حممـــود بـــن احلــسن ، 
قرأت يف مشيخة اجلنيد البلياين ختريج احلافظ مشس الدين اجلزري الدمـشقي نزيـل شـرياز . علي

وذكر أنه . ووفاته بشرياز سنة بضع ومخسني وسبعمائة 693 ّأنه كان عاملا ، وأرخ مولده سنة
ة املرتــاح مجــع فيهــا أربعــني حــديثا بأســانيدها وبغيــ. صــنف درر الــسمطني يف مناقــب الــسبطني

  .)1(» .  ..وشرحها
ّحكى شيخ اإلسالم العالمة احملدث « ) : الفصول املهمة البن الصباغ املالكي ( ويف  ّ

ّبـــاحلرم الـــشريف النبـــوي ، مجـــال الـــدين حممـــد بـــن يوســـف الزرنـــدي ، يف كتابـــه املـــسمى بـــدرر 
أن االمـــام املعظـــم واحلـــرب املكـــرم ، أحـــد : ني الـــسمطني يف فـــضل املـــصطفى واملرتـــضى والـــسبط

ّاألئمــة املتبعــني املقتــدى ــم يف أمــور الــدين ، حممــد بــن إدريــس الــشافعي املطلــيب ّ وأرضــاه  2  ـّ
ّـملـا صـرح مبحبة أهـل البيـت وأنـه مـن شـيعتهم ، قيـل فيـه هـذا وهـو  ـ وجعـل اجلنـة منقلبـه ومثـواه ّ

  :السيد اجلليل ، فقال جميبا عن ذلك بأبيات 
  ّإذا حنــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــضلنا عليــــــــــــــــــــــــا فإننــــــــــــــــــــــــا

  
  روافــــــــــــض بالتفــــــــــــضيل عنــــــــــــد ذوي اجلهــــــــــــل  

  

  .)2(» إىل آخر األشعار 
ّاالمام احملدث بـاحلرم الـشريف النبـوي « :  بـ ووصفه شهاب الدين أمحد عند النقل عنه

  .)3(» احملمدي 
ف كـش( يف )  بغية املرتاح (و ) نظم درر السمطني ( وقد ذكر الكاتب اجلليب كتابيه 

  .)4() الظنون 
__________________  

  .295 / 4 الدرر الكامنة) 1(
  .21 :الفصول املهمة ) 2(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 3(
  .2501 درر السمطني و: باسم  747 / 1 كشف الظنون) 4(
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  .)اخلميس ( ضمن مصادر كتابه ) اإلعالم ( ّكما عد الديار بكري كتابه 
ّوقال أبو الليث عبـد الـسالم : افظ مجال الدين املذكور وقال احل« : قال السمهودي و

كنت مع علي بن موسى الرضا ـ وقد دخل نيسابور وهو على بغله شهباء  :بن صاحل اهلروي 
ّحبـق آبائـك الطـاهرين حـدثنا حبـديث مسعتـه : وقـالوا .  ..ـ فغدا يف طلبه العلماء من أهـل البلـد

حـــدثين أيب جعفــــر :  موســـى بـــن جعفــــر وقـــال حـــدثين أيب العبـــد الــــصاحل: فقــــال . مـــن أبيـــك
ّحـدثين أيب سـيد : ّحدثين أيب بـاقر علـم األنبيـاء حممـد بـن علـي قـال : ّالصادق ابن حممد قال 

: حــدثين أيب ســيد شــباب أهــل اجلنــة احلــسني بــن علــي قــال : العابــدين علــي بــن احلــسني قــال 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم مسعــت رســول اهللا : مسعــت أيب ســيد العــرب علــي بــن أيب طالــب يقــول  ّ

  .اإلميان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل باألركان: يقول 
  .لو قرأت هذا االسناد على جمنون لربئ من حينه : ;قال االمام أمحد بن حنبل 

» ّوروى بعضهم أن املستملي هلذا احلديث أبـو زرعـة الـرازي وحممـد بـن أسـلم الطوسـي 
)1(.  

  .»احلافظ «  بـ يدة واصفا إياهوهكذا نقل عنه يف مواضع عد

)5(  
  رواية الدولت آبادي 

وروى ملــك العلمــاء شــهاب الــدين بــن مشــس الــدين الــدولت آبــادي حــديث نــزول قولــه 
ٍ سأل سائل بعذاب واقع (: تعاىل  ِ ٍ َِ ٌ ِ َ َ   ويف« :  يف واقعة حديث الغدير قوله )َ

__________________  
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(
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ٍ سأل سائل بعذاب واقع (: ند قوله تعاىل الزاهدية ع ِ ٍ َِ ٌ ِ َ َ أن رسـول : يف تفسري الثعليب نزوال   :)َ
ّاهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال يومـا مـن كنــت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن وااله وعــاد . ّ

فسمع ذلك واحد من الكفرة من مجلـة اخلـوارج . من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
ّإىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال ، فجاء   فقـال ؟يا حممد هـذا مـن عنـدك أو مـن عنـد اهللا: ّ

إن كـان مـا يقولـه : فخرج الكافر من املسجد وقام على عتبة الباب وقال . هذا من عند اهللا: 
  .)1(» فنزلت السورة . فنزل حجر ورضخ رأسه: ّحقا فأنزل علي حجرا من السماء قال 

  ي ترجمة الدولت آباد
وشــهاب الــدين الــدولت آبــادي مــن أعــالم علمــاء أهــل الــسنة ، فقــد ذكــره غــالم علــي 

موالنا القاضي شـهاب الـدين بـن مشـس الـدين ابـن عمـر الـزاويل الـدولت آبـادي « : آزاد قائال 
ّولد بدولت آباد دهلي ، وتلمذ على القاضي عبد املقتدر الدهلوي ، وموالنـا . ّنور اهللا ضرحيه

وفـاق أقرانـه وسـبق . تعـاىل 4  وهو من تالمـذة موالنـا معـني الـدين العمـراينخواجكي الدهلوي
يــأتيين مــن الطلبــة مــن جلــده علــم وحلمــه : وكــان القاضــي عبــد املقتــدر يقــول يف حقــه . إخوانــه

  .علم وعظمه علم
ّوألـــف كتبـــا ســـارت ـــا ركبـــان العـــرب والعجـــم ، وأذكـــى ســـرجا أهـــدى مـــن النـــار .  ..

  .املوقدة على العلم
يف خلمس بقني من رجب املرجب ، سنة تسع وأربعـني ومثامنائـة ، ودفـن جبـو نفـور يف تو

  .)2(» اجلانب اجلنويب من مسجد السلطان إبراهيم الشرقي 
  .)3(كما ترجم له الشيخ عبد احلق الدهلوي وأثىن عليه الثناء البالغ 

__________________  
  .الثامنةاجللوة الثانية من اهلداية . هداية السعداء) 1(
  .39 :سبحة املرجان يف آثار هندوستان ) 2(
  .173 :أخبار األخيار ) 3(
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اإلرشـــاد يف ( وذكـــر كاشـــف الظنـــون أحـــد كتـــب شـــهاب الـــدين الـــدولت آبـــادي وهـــو 
ّوهــو مـنت لطيــف ، تعمــق « : والكتــاب بقولـه » الـشيخ الفاضــل «  بـــ ووصــف مؤلفـه) النحـو 

  .» حق التأنق يف ذيبه كل التعمق ، وتأنق يف ترتيبه
املقدمـــة الـــسنية يف ( وكـــذا مـــدح ويل اهللا الـــدهلوي مؤلفـــات الـــدولت آبـــادي يف كتابـــه 

  .)االنتصار للفرقة السنية 
ّوقد عد رشيد الدين الدهلوي ملك العلماء يف عداد عظماء العلمـاء مـن أهـل الـسنة ، 

  .:ّالذين ألفوا كتبا ورسائل يف مناقب األئمة الطاهرين من أهل البيت 
وهـــذا املقـــدار يكفـــي لبيـــان كـــون الـــدولت آبـــادي مـــن علمـــاء أهـــل الـــسنة ، املعتمـــدين 

  .املوثوقني لديهم

)6(  
  رواية السمهودي 

روى نور الدين يل بن عبد اهللا الـسمهودي الـشافعي ، حـديث نـزول اآليـة الـشريفة يف و
  : حق احلارث يف الواقعة املذكورة ، عن الثعليب أيضا ، حيث قال 

 ســـئل عـــن قـــول اهللا عـــز ;ّإن ســـفيان بـــن عيينـــة  :مـــام الثعلـــيب يف تفـــسريه وروى اال« 
ع (: وجــل  ذاب واق أل ســائل بع ٍ س ِــ ٍ ــ َِ ٌ ِ َ َ ــ ســألتين عــن مــسألة مــا  : فقــال للــسائل ؟ فــيمن نزلــت)َ

ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا : ّسألين عنها أحد قبلك ، حدثين أيب عن جعفر بـن حممـد عـن آبائـه 
عليه وسـلم ملـا كـان بغـدي

ّ مـن كنـت : وقـال  2 ر خـم نـادى النـاس فـاجتمعوا ، فأخـذ بيـد علـيّ
مــواله فعلــي مــواله ، فــشاع ذلــك وطــار يف الــبالد ، فبلــغ ذلــك احلــارث ابــن النعمــان الفهــري ، 

  : فأتى رسول اهللا على ناقة ، فنزل باألبطح عن ناقته وأناخها وقال 
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ّيا حممـد أمرتنـا أن نـشهد أن ال إلـه إال اهللا وأنـك رسـول  اهللا فقبلنـاه ، وأمرتنـا أن نـصلي ّ
مث . مخسا فقبلناه ، وأمرتنا بالزكاة فقبلناه ، وأردتنا أن نصوم شهرا فقبلنا ، وأمرتنـا بـاحلج فقبلنـا

من كنت مواله فعلي مـواله : ّمل ترض ذا حىت رفعت بضبعي ابن عمك تفضله علينا وقلت 
ّ، فهذا شيء منك أم من اهللا عز وجل ّواهللا الذي ال إله إال هو إن هذا من اهللا :  فقال النيب ؟ّ ّ

ّعــز وجــل ّاللهـــم إن كــان مــا يقولــه حممــد حقـــا : فــوىل احلــارث وهـــو يريــد راحلتــه وهــو يقــول . ّ
فمــا وصــل إىل راحلتــه حــىت رمــاه اهللا . فــأمطر علينــا حجــارة مــن الــسماء أو ائتنــا بعــذاب الــيم

ٍ سأل ســائل بعذاب (:  تعــاىل قتلــه فــأنزل اهللاحبجــر فــسقط علــى هامتــه ، وخــرج مــن دبــره ، ف َِــ ٌ ِ َ َ َــ
ٌواقع للكافرين ليس له دافع  ِ ِ ُِ َ ََ ْ َ ِْ ٍ( )1(.  

  ترجمة السمهودي 
 ولــد يف صــفر ســنة: علــي بــن عبــد اهللا الــسمهودي « :  ملخــصا بلفظــه ـــ الــسخاوي 1

بــسمهود ، ونــشأ ــا فحفــظ القــرآن واملنهــاج والزم والــده ، وقــدم القــاهرة معــه ومبفــرده  844
ة ، وقرأ عمدة األحكام حبثا على السعد بن الديري ، وأذن له يف التـدريس هـو والبـامي غري مر

واجلوهري ، وفيه ويف اإلفتاء الشهاب السارمـساجي بعـد امتحانـه لـه يف مـسائل ومذاكرتـه معـه 
، وفيهــا أيــضا زكريــا وكــذا احمللــي واملنــاوي ، وعظــم اختــصاصه مــا وتزايــد مــع ثانيهمــا حبيــث 

ّ سبطته ، وقرره معيدا يف احلديث جبامع طولون ، ويف الفقه بالصاحلية ، وأسـكنه خطبه لتزويج
ّقاعـــة القـــضاء ـــا ، وعـــرض عليـــه النيابـــة فـــأىب ، مث فـــوض إليـــه عنـــد رجوعـــه مـــرة إىل بلـــده مـــع 
القـــضاء ، حيـــث حـــل النظـــر يف أمـــر ثـــواب الـــصعيد وصـــرف غـــري املتأهـــل مـــنهم ، فمـــا عمـــل 

  .جبميعه
  هرة وكنت هناك ، فكثر اجتماعنا وكان على خري كبري ،مث إنه استوطن القا

__________________  
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(
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وفارقتـــه مبكـــة بعـــد أن حججنـــا ، مث توجـــه منهـــا إىل طيبـــة فقطنهـــا مـــن ســـنة ثـــالث وســـبعني ، 
ولقيتـــه يف كـــال احلـــرمني غـــري مـــرة ، وغبطتـــه علـــى اســـتيطانه املدينـــة ، وصـــار شـــيخها ، قـــل أن 

  .يكون أحد من أهلها مل يقرأ عليه
وباجلملــة ، فهــو انـــسان فاضــل مفــنن متميـــز يف الفقــه واألصــلني ، فهـــو فريــد هنـــاك يف 

  .)1(» جمموعه ، وألهل املدينة به مجال ، والكمال هللا 
وفيهــا يف يــوم اخلمــيس ثــامن عــشر ذي القعــدة ، تــويف  « : ـ عبــد القــادر العيــدروس 2

وة واملفــــيت احلجــــة الــــشريف ، ذو التــــصانيف الــــشهرية ، نزيــــل املدينــــة عــــامل املدينــــة االمــــام القــــد
ــــن فهــــد والــــشمس  ّالــــشريفة وعاملهــــا وفقيههــــا ومدرســــها ومؤرخهــــا ، ترمجــــه احلافظــــان العــــز اب ّ

ومجــع فتــاواه .  ..جــواهر العقــدين يف فــضل الــشرفني: وألــف عــدة تــآليف منهــا .  ..الــسخاوي
  .)2(» .  ..يف جملد وهي مفيدة جدا

االمام العالمة نور الـدين علـي بـن عبـد  « :عبد الغفار بن ابراهيم العكي العدثاني  ـ 3
تـــويف . ّوكلهـــا يف غايـــة اإلتقـــان والتحقيـــق والتحريـــر والتـــدقيق.  ..ولـــه مـــصنفات مفيـــدة.  ..اهللا

  .)3(» بطيبة املشرفة 
مـة فاإلمـام العال) الـسيد ( أو  « :ّ ـ محمد بن يوسف الشامي فـي ذكـر رمـوز سـيرته 4

  .)4(» شيخ الشافعية بطيبة نور الدين السمهودي 
الــسيد العـامل الكامــل ، أوحـد العلمــاء «  بــ : ـ ووصـفه الــشيخ عبـد الحــق الــدهلوي 5

مات ضحى يوم ليلة بقيت مـن ذي القعـدة .  ..األعالم ، عامل مدينة خري األنام ، نور الدين
  .)5(» .  ..مام مالكعام إحدى عشر وتسعمائة ، ودفن يف البقيع عند قرب اال

__________________  
  .245 / 5 الضوء الالمع ألهل القرن التاسع) 1(
  .911 :حوادث سنة . النور السافر عن أحوال القرن العاشر) 2(
  .خمطوط ـ عجالة الراكب وبلغة الطالب) 3(
  .مقدمة الكتاب ـ سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد) 4(
  .دمة الكتابمق ـ جذب القلوب) 5(
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اإلشـاعة (  بكتـب الـسمهودي يف كتابـه ّـ ـ واحـتج محمد بـن عبـد الرسـول البرزنجـي6
كتــب االمــام الـــشريف نــور الـــدين « وذكـــر يف ديباجتــه يف ضــمن مـــصادره ) ألشــراط الــساعة 

  .)1(» علي السمهودي ، كتاريخ املدينة وجواهر العقدين 
مع االعتماد على » السيد اجلليل «  بـ  ـ ووصفه محمود بن علي الشيخاني القادري7

  .)2(رواياته 
  :ّ أحاديث يف الرد على الفالسفة مث قال  ـ وذكر الشيخ إبراهيم الكردي8
يف كتــاب .  ..أورد هــذه األحاديــث عــامل املدينــة ومفتيهــا العالمــة الــسيد نــور الــدين« 

ه شـــيخنا أيـــده اهللا تعـــاىل ، قـــ راءة للـــبعض وإجـــازة ّـــجـــواهر العقـــدين ، وقـــد أخربنـــا بالكتـــاب كل
  .)3(» .  ..للكل

وسـيلة املـآل يف عـد مناقـب (  يف ّ ـ وقال أحمد بن الفـضل بـن محمـد بـاكثير المكـي9
وقد أكثرت العلماء يف هذا الشأن ، ومجعت يف جواهر مناقبهم الشريفة مـا جيمـل « ) : اآلل 

 يف هــــذا بــــه جيــــد الزمــــان ، ومــــن أحــــسن مــــا مجعــــت يف تلــــك التــــآليف وأنفــــع مــــا نقلــــت منــــه
ّكتــــاب جــــواهر العقـــدين يف فــــضل الــــشرفني لعالمـــة احلــــرمني الــــسيد الــــسمهودي : التـــصانيف 

  .)4(» ّتغمده اهللا برمحته 
ّ ـ ووصفه محمد بن محمد خان البدخشي10 .  ..الـسيد الـسند نـور امللـة والـدين « ـ بـّ

 «)5(.  
ملهـا االمـام احلجـة تـواريخ املدينـة الـشريفة لعا « : ـ وقال تـاج الـدين الـدهان المكـي 11

  .)6(» .  ..السيد الشريف نور الدين
__________________  

  .مقدمة الكتاب. اإلشاعة ألشراط الساعة) 1(
  .خمطوط ـ الصراط السوي يف مناقب آل النيب) 2(
  .بلغة املسري إىل توحيد اهللا العلي الكبري) 3(
  .خمطوط ـ ّوسيلة املآل يف عد مناقب اآلل) 4(
  .خمطوط ـ نجامفتاح ال) 5(
  .خمطوط ـ كفاية املتطلع يف مرويات الشيخ حسن العجيمي) 6(
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  .)1(» إمام السادة والعلماء  « ـ بأحمد بن عبد القادر العجيليووصفه  ـ 12
ّ فــيمن ألــف وصــنف يف فــضائل األئمــة مــن رشــيد الــدين خــان الــدهلويوذكــره  ـ 13

) جــــواهر العقــــدين ( ذكــــر كتابــــه العــــرتة الطــــاهرة ، مــــن عظمــــاء علمــــاء أهــــل الــــسنة ، حيــــث 
  .)2(» اإلمام «  بـ ووصف مؤلفه

)7(  
  رواية ابن الصباغ 

ّورواه أيضا الشيخ نور الدين علي بن حممد املعروف بابن الصباغ املالكي ، عـن تفـسري 
  .)3(» اإلمام «  بـ ّالثعليب ، كما مر مرارا ، وعرب عن الثعليب

  ترجمة ابن الصباغ والتعريف بكتابه 
بـــن الـــصباغ مـــن مـــشاهري علمـــاء املالكيـــة ، ومـــن أكـــابر مـــشاخيهم املعتمـــدين ، وقـــد وا

ّالــشيخ االمــام علــي بــن حممــد الــشهري بــابن الــصباغ مــن «  بـــ وصــفه العجيلــي لــدى النقــل عنــه
  .»علماء املالكية 

أن ابـن الـصباغ مـن  ـ لـدى النقـل عنـه ـ ّوذكر حممد بن عبد اهللا املطريي املـدين الـشافعي
  .ء العاملني األعيانالعلما

مجاعـة مـن أعيـان علمـاء أهـل الـسنة ) الفصول املهمة ( كما أكثر من النقل عن كتابه 
  والشيخاين القادري يف) نزهة االس ( والصفوري يف ) سريته ( كاحلليب يف 

__________________  
  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 1(
  .ّإيضاح لطافة املقال حملمد رشيد الدهلوي) 2(
  .42 :الفصول املهمة ) 3(
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  .)جواهر العقدين ( والسمهودي يف ) ذخرية املآل ( والعجيلي يف ) الصراط السوي ( 

)8(  
  ّرواية المحدث الشيرازي 

األربعـــني يف ( ّرواه الـــسيد مجـــال الـــدين عطـــاء اهللا بـــن فـــضل اهللا احملـــدث الـــشريازي يف و
عن جعفـر ابـن حممـد عـن آبائـه : عشر احلديث الثالث « : حيث قال ) مناقب أمري املؤمنني 

إن رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم ملـــــا كـــــان بغـــــدير خـــــم نـــــادى النـــــاس ،   ::الكـــــرام 
ّ ّ ّ ّ

مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد : فــاجتمعوا ، فأخــذ بيــد علــي وقــال 
: يف روايــة مــن عــاداه ، وانــصر مــن نــصره ، واخــذل مــن خذلــه ، وأدر احلــق معــه حيــث كــان و

اللهــم أعنــه وأعــن بــه ، وارمحــه وارحــم بــه ، وانــصره وانــصر بــه ، فــشاع ذلــك وطــار يف الــبالد ، 
ّفبلغ ذلك احلارث بن النعمان الفهري ، فأتى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى ناقـة لـه ،  ّ

  : ونزل باألبطح عن ناقته وأناخها ، فقال 
ّال إلــه إال اهللا وأنــك رســول اهللا فقبلنــاه منــك ، أمرتنــا عــن اهللا أن نــشهد أن : يــا حممــد 

ّوأمرتنـا أن نـصلي مخـسا فقبلنــاه منـك ، وأمرتنـا بالزكـاة فقبلنــاه منـك ، وأمرتنـا أن نـصوم فقبلنــاه 
ّمنــك ، وأمرتنــا بــاحلج فقبلنــاه منــك ، مث مل تــرض ــذا حــىت رفعــت بــضبعي ابــن عمــك تفــضله 

   ؟ذا شيء منك أم من اهللا عز وجلمن كنت مواله فعلي مواله ، فه: علينا وقلت 
ّوالذي ال إله إال هو إن هذا من اهللا عز وجل ، فوىل احلارث ابن النعمـان : فقال النيب  ّ

ّاللهــم إن كــان مــا يقولــه حممــد حقــا فــأمطر علينــا حجــارة مــن : وهــو يريــد راحلتــه وهــو يقــول 
  فما وصل إىل راحلته حىت رماه اهللا . السماء أو ائتنا بعذاب أليم
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ّعــز وجــل حبجــر ، فــسقط علــى هامتــه وخــرج مــن دبــره فقتلــه أل (: وأنــزل اهللا عــز وجــل . ّ َ س َ ــ َ
ٌسائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع  ِ ِ ُِ َ ََ ْ َ ِْ ٍ ٍ َِ ٌ ِ( )1(.  

  ّالثناء على المحدث الشيرازي 
ـــدين احملـــدث الـــشريازي مـــن كبـــار علمـــاء أهـــل الـــسنة األثبـــات ، ومـــن  ّوالـــسيد مجـــال ال ّ

 .)أصـــول احلـــديث ( يف اإلجـــازة كمـــا ال خيفـــى علـــى نـــاظر رســـالته يف ) دهلوي الـــ( مـــشايخ 
كما وصفه باألوصاف العظيمة يف مقدمـة كتابـه . ّوجعله املال علي القاري من املشايخ الكبار

  .)املرقاة يف شرح املشكاة ( 
( واعتمـد علـى رواياتـه مجاعــة مـن أسـاطني علمـائهم ، كالــشيخ عبـد احلـق الــدهلوي يف 

كمــا ال ) إزالــة اخلفــاء ( وويل اهللا الــدهلوي يف ) اخلمــيس ( والــديار بكــري يف ) رج النبــوة مــدا
  .خيفى على من راجع الكتب املذكورة

)9(  
  ّرواية المناوي 

ّـوروى الشيخ مشس الدين عبد الرءوف بن تاج العارفني املناوي احلـديث املـذكور حيـث 
ّإن النـيب صـلى اهللا عليـه  :عن ابن عيينة قال ويف تفسري الثعليب « : قال بشرح حديث الغدير 

وسلم ملا قال ذلك ، طار يف اآلفاق ، فبلـغ ذلـك احلـارث ابـن النعمـان الفهـري ، فـأتى رسـول 
ّ ّ

  .)2(» .  ..يا حممد: اهللا فقال 
__________________  

  .خمطوط ـ األربعني) 1(
  .281 / 6 فيض القدير يف شرح اجلامع الصغري) 2(
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  وي ترجمة المنا
ّوتــرجم حممــد أمــني بــن فــضل اهللا احملــيب الدمــشقي للمنــاوي ترمجــة حافلــة نلخــصها فيمــا 

عبد الرءوف بن تاج العـارفني ، االمـام الكبـري احلجـة الثبـت القـدوة ، صـاحب « : يلي بلفظه 
ّالتــصانيف الــسائرة ، وأجــل أهــل عــصره مــن غــري ارتيــاب ، وكــان إمامــا فاضــال زاهــدا عابــدا ، 

شعا له ، كثري النفع ، وكان متقربا حبـسن العمـل ، مثـابرا علـى التـسبيح واألذكـار ، قانتا هللا خا
صــابرا صــادقا ، وكــان يقتــصر يومــه وليلتــه علــى أكلــة واحــدة مــن الطعــام ، قــد مجــع مــن العلــوم 

  .واملعارف على اختالف أنواعها وتباين أقسامها ما مل جيتمع يف أحد ممن عاصره
ّعــزل يف منزلــه ، وأقبــل علــى التــأليف ، فــصنف يف غالــب انقطــع عــن خمالطــة النــاس وان

العلــوم ، مث وىل تــدريس املدرســة الــصاحلية ، فحــسده أهــل عــصره وكــانوا ال يعرفــون مزيــة علمــه 
ا حــضر الــدرس فيهــا ورد عليــه مــن كــل مــذهب فــضالؤه منتقــدين عليــه ،  النزوائــه عــنهم ، ومل

ـ ّـ
: ره ، وأخــذ عنــه مــنهم خلــق كثــري مــنهم فــأذعنوا لفــضله وصــار أجــالء العلمــاء يبــادرون حلــضو

الشيخ سليمان البابلي ، والسيد إبراهيم الطاشـكندي ، والـشيخ علـي األجهـوري الـويل املعتقـد 
وكـان مـع ذلـك مل خيـل مـن طـاعن وحاسـد حـىت . ّ، وأمحد الكليب وولـده الـشيخ حممـد وغـريهم

  . كثرة التداويّدس عليه السم ، فتواىل عليه بسبب ذاك نقص يف أطرافه وبدنه من
باجلملــة ، فهــو أعلــم علمــاء هــذا التــاريخ آثــارا ، ومؤلفاتــه غالبــا متداولــة كثــرية النفــع ، 
وللنــاس عليهــا افــت زائــد ويتغــالون يف أمثاــا ، وأشــهرها شــرحاه علــى اجلــامع الــصغري وشــرح 

  .السرية املنظومة للعراقي
  .)1( » 1031 وتويف سنة 952 وكانت والدته يف سنة
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  ترجمة المحبي مادح المناوي 
ّوتــرجم حممــد أفنــدي بــن علــي أفنـــدي املــرادي البخــاري الدمــشقي مفــيت احلنفيــة حملمـــد  ّ

فريـد العـصر ويتيمـة الـدهر ، املـؤرخ الـذي .  ..ّحممد األمني بن فـضل اهللا« : أمني احمليب بقوله 
 ولـد بدمـشق سـنة.  ، الشاعر املاهر الذي هو ببيانه هلا روت سـاحرر العقول بانشائه البديع

1061.. .  
 وكــان يكتــب اخلــط احلــسن العجيــب ، وألــف مؤلفــات حــسنة بعــد أن جــاوز العــشرين

  .)1(» .  ..1111 وكانت وفاته يف ثاين عشر مجادى األوىل سنة. ..

)10(  
  رواية العيدروس 

اهللا العيــدروس بــاعلوي ، عــن الثعلــيب يف وكــذلك رواه شــيخ بــن عبــد اهللا بــن شــيخ عبــد 
  .)2(تفسريه 

  ترجمة العيدروس والثناء عليه 
شــيخ بــن عبــد اهللا ابــن شــيخ بــن « : وتــرجم احملــيب للعيــدروس املــذكور مبــا هــذا ملخــصه 

عبـــد اهللا بـــن شـــيخ بـــن عبـــد اهللا العيـــدروس اليمـــين ، األســـتاذ الكبـــري احملـــدث الـــصويف الفقيـــه ، 
خذ عنه علوما كثرية ولبس منـه اخلرقـة وتفقـه ، ورحـل إىل الـشحر والـيمن اشتغل على والده ، أ

   ، مث رحل إىل اهلند فدخلها يف1016 واحلرمني يف سنة
__________________  

  .86 / 4 سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر) 1(
  .خمطوط ـ ّالعقد النبوي والسر املصطفوي) 2(
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ّد القــادر بــن شــيخ ، وكــان حيبــه ويثــين عليــه وبــشره  ، وأخــذ عــن عمــه الــشيخ عبــ1025 ســنة ّ
  .ببشارات ، وألبسه اخلرقة وحكمه ، وكتب له إجازة مطلقة يف أحكام التحكيم

مث قــــصد إقلــــيم الــــدكن واجتمــــع بــــالوزير األعظــــم عنــــرب وبــــسلطانه برهــــان نظــــام شــــاه ، 
مـة ، فأفـسدوا وحصل له عندمها جاه عظـيم ، وأخـذ عنـه مجاعـة ، مث سـعى بعـض املـردة بالنمي

ّأمر تلك الدائرة ففارقهم صاحب الرتمجة ، وقصد السلطان ابراهيم عادلـشاه فأجله وعظمـه ،  ّـ
ّوتــبجح الــسلطان مبجيئــه إليــه وعظــم أمــره يف بــالده ، وكــان ال يــصدر إال عــن رأيــه ، وســبب  ّ

 يف إن الــسلطان كانــت أصــابته: إقبالــه الزائــد علــى أنــه وقــع لــه حــال اجتماعــه بــه كرامــة وهــي 
ّمقعدته جراحة منعته الراحة واجللوس ، وعجزت عن عالجه حذاق األطباء ، وكان سـببها أن 
ا أقبــل صــاحب الرتمجــة ورآه علــى  ّــالــسيد اجلليــل علــي ابــن علــوي دعــا عليــه جبــرح ال يــربأ ، فلم

وكـان الـسلطان إبـراهيم رافـضيا ، . حالته أمره أن جيلس مستويا ، فجلـس مـن حينئـذ وبـرأ منهـا
  .ّزل به حىت أدخله يف عداد أهل السنةفلم ي

ّفلمــا رأى أهــل تلــك اململكــة انقيــاد الــسلطان إليــه ، أقبلــوا عليــه وهــابوه ، وحــصل كتبــا  ّ
ومل يــزل مقيمــا عنــد الــسلطان إبــراهيم .  ..نفيــسة ، واجتمــع لــه مــن األمــوال مــا ال حيــصى كثــرة

 إىل أن مـات سـنة.  ..عادلشاه حـىت مـات الـسلطان ، فرحـل صـاحب الرتمجـة إىل دولـت آبـاد
  .)1(»  993 وكانت والدته يف سنة. 1041

ويف العقـد «  :ووصفه الشيخاين القادري لـدى النقـل عنـه بأوصـاف محيـدة جليلـة قـال 
النبوي والسر املصطفوي للشيخ االمام والغوث اهلمام ، حبر احلقـائق واملعـارف ، الـسيد الـسند 

  .)2(» .  ..ى بالشيخ بن عبد اهللاّوالفرد األجمد ، الشريف احلسيين ، املسم
__________________  
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ّوإن حممــد حمبــوب عــامل ينقــل يف مواضــع مـــن تفــسريه  ( عــن كتـــاب ) تفــسري شــاهي ( ّ
  .املذكور للعيدروس اليمين) العقد النبوي 

)11(  
  رواية الشيخاني 

« : ّــى حممــود بــن حممد الــشيخاين القــادري حــديث نــزول اآليــة الكرميــة حيــث قــال ورو
ّقوله صلى اهللا عليه وسلم  ّوقد مر مرارا   .احلديث .من كنت مواله فعلي مواله :ّ
وكــان احلــارث بــن النعمــان مــسلما ، فلمــا مســع حــديث مــن كنــت مــواله فعلــي : قــالوا 

ّاللهـم إن كـان مـا يقولـه حممـد حقـا : ّوسـلم مث قـال ّمواله ، شك يف نبوة النـيب صـلى اهللا عليـه 
مث ذهـب لريكـب راحلتـه فمـا مـشى حنـو . فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنـا بعـذاب ألـيم

. ّثــالث خطــوات ، حــىت رمــاه اهللا عــز وجــل حبجــر ، فــسقط علــى هامتــه وخــرج مــن دبــره فقتلــه
ٍ سأل سائل بعذاب واقع (: فأنزل اهللا تعاىل  ِ ٍ َِ ٌ ِ َ َ ٌللكافرين ليس له دافع َ ِ ُِ َ ََ ْ َ ِْ( )1(.  

وهذا الرجل من علماء أهل السنة املعتمدين ، وقد نقل عنـه واعتمـد عليـه رشـيد الـدين 
  .)غرة الراشدين ( خان الدهلوي يف كتابه 

__________________  
  .خمطوط ـ املصدر نفسه) 1(
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) 12(  
  رواية الحلبي 

ّوملـا شـاع قولـه صـلى : قـال بعـضهم «  : بقولـه روى نور الدين علي بن إبراهيم احلليبو ّ
مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله يف ســائر األمــصار ، وطــار يف مجيــع األقطــار ، : ّاهللا عليــه وســلم 

فبلــغ احلــارث بـــن النعمــان الفهـــري ، فقــدم املدينـــة وأنــاخ راحلتـــه عنــد بـــاب املــسجد ، فـــدخل 
  :  قال والنيب جالس وحوله أصحابه ، فجاء حىت جثى بني يديه مث

ّ إنــك أمرتنــا أن نــشهد أن ال إلــه إال اهللا وأنــك رســول اهللا فقبلنــا ذلــك منــك ، !يــا حممــد
وأمرتنـــا أن نـــصلي يف اليـــوم والليلـــة مخـــس صـــلوات ، ونـــصوم شـــهر رمـــضان ، ونزكـــي أموالنـــا ، 
ّوحنـــج البيـــت فقبلنـــا ذلـــك منـــك ، مث مل تـــرض ـــذا حـــىت رفعـــت بـــضبعي ابـــن عمـــك ففـــضلته 

   ؟مواله فعلي مواله ، فهذا شيء من اهللا أو منكمن كنت : وقلت 
ّفامحرت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وقـال  ّ ّواهللا الـذي ال إلـه إال هـو إنـه مـن : ّ

اللهم إن كان هذا هـو احلـق مـن عنـدك ـ : فقام احلارث وهو يقول . قاهلا ثالثا. اهللا وليس مين
ا ـ فأرســل علينــا حجــارة مــن الــسماء أو ائتنــا ّاللهــم إن كــان مــا يقــول حممــد حقــ: ويف روايــة 

فو اهللا ما بلغ بـاب املـسجد حـىت رمـاه اهللا حبجـر مـن الـسماء ، فوقـع علـى رأسـه . بعذاب أليم
ــيس لــه ( :وأنــزل اهللا تعــاىل . دبــره ، فمــاتوخــرج مــن  ع للكــافرين ل ذاب واق ُ سأل ســائل بع َ ََ ْ َ ِ ــ ِِْ ٍ ٍ َِــ ٌ ِ َ َ َــ

ٌدافع    .)1(»  اآلية )ِ
__________________  
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  ترجمة نور الدين الحلبي 
العالمـة الفاضـل ، واللـوذعي الكامـل ، شـيخ  « : ـ عبـد اهللا بـن حجـازي الـشرقاوي 1

  .)1(» .  ..اإلسالم وبركة األنام ، الشيخ علي احلليب ، صاحب السرية احللبية املشهورة
املـشايخ وعالمـة الزمـان ، كـان جـبال مـن االمـام الكبـري ، أجـل أعـالم  « : ـ المحبـي 2

ّجبال العلم وحبرا ال ساحل له ، واسع احلكم ، عالمة جليل املقـدار ، جامعـا ألشـتات العلـى 
، صـــارفا نقـــد عمـــره يف بـــث العلـــم النـــافع ونـــشره ، وحظـــي فيـــه حظـــوة مل حيظهـــا أحـــد مثلـــه ، 

تحقيق ، حـاد الفهـم ، قـوي فكان درسه جممع الفضالء وحمط رحال النبالء ، وكان غاية يف ال
ّالفكــرة ، متحريــا يف الفتــاوى ، جامعــا بــني العلــم والعمــل ، صــاحب جــد واجتهــاد ، عــم نفعــه 
ّالناس ، فكانوا يأتونه ألخذ العلم عنه من البالد ، مهابا عند خاصة الناس وعامتهم ، حـسن 

 عليـه مبـا هـو أهلـه ، اخللق واخللق ، ذا دعابة لطيفة يف درسه مع جاللة ، وكـان الـشيوخ يثنـون
  .من الفضل التام ومزيد اجلاللة واالحرتام

ف املؤلفـــات البديعـــة منهـــا  975 ولــد مبـــصر يف ســـنة ـ، وأل الــسرية النبويـــة الـــيت مساهـــا : ّـ
ّــإنــسان العيــون يف ســرية النــيب املــأمون ، يف ثــالث جملــدات ، اختــصرها مــن ســرية الــشيخ حممد 

ّ اشتهرت اشتهارا كثريا ، وتلقتها أفاضل العصر بـالقبول الشامي وزاد أشياء لطيفة املوقع ، وقد
 وكانـــت وفاتـــه يـــوم الـــسبت آخـــر يـــوم مـــن شـــعبان ســـنة. ّ، حررهـــا حتريـــرا مـــع الـــشيخ ســـلطان

1044 « )2(.  
__________________  

  .خمطوط ـ ّالتحفة البهية يف طبقات الشافعية) 1(
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) 13(  
   باكثيررواية أحمد بن

ٍ سأل ســائل بعذاب واقع ( ّـوروى أمحـد بـن الفـضل بــن حممد بـاكثري نــزول اآليـة ِــ ٍ َـ ِ ٌ ِ َ َ  يف )َـ
 ;إن سفيان بـن عيينـة  :روى الثعليب يف تفسريه « : واقعة غدير خم عن الثعليب حيث قال 

ٍ سأل سائل بعذاب واقع (: سئل عن قوله عز وجل  ِ ٍ َِ ٌ ِ َ َ ين سـألت:  فقـال للـسائل ؟ فيمن نزلت)َ
ّعن مـسألة مـا سـألين عنهـا أحـد قبلـك ، حـدثين أيب عـن جعفـر بـن حممـد عـن آبائـه رضـي اهللا 
عنهمــا ، أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ملــا كــان بغــدير خــم ، نــادى النــاس فــاجتمعوا ، 

ّ ّ ّ
مـن كنـت مــواله فعلـي مـواله ، فـشاع ذلــك وطـار يف الـبالد ، فبلــغ : فقــال  2 فأخـذ بيـد علـي
ّابــن النعمــان الفهــري ، فــأتى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــى ناقــة ، فنــزل ذلــك احلــارث  ّ

  : باألبطح عن ناقته وأناخها وقال 
ّيـــا حممـــد أمرتنـــا عـــن اهللا أن نـــشهد أن ال إلـــه إال اهللا وأنـــك رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه  ّ ّ

ّوســلم ، فقبلنــاه منــك ، وأمرتنــا أن نــصلي مخــسا فقبلنــاه منــك ، وأمرتنــا بــا حلج فقبلنــا ، مث مل ّ
مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله : فقلـت . ّترض ذا حىت رفعت بضبعي ابن عمـك تفـضله علينـا

ّ، فهذا شيء منك أو من اهللا عز وجـل ّ فقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ؟ّ ّوالـذي ال إلـه إال : ّ
  .ّهو إن هذا من اهللا عز وجل

اللهم إن كان ما يقول : ته ـ وهو يقول ّفوىل احلارث بن النعمان ـ وهو يريد راحل: قال 
حقا فـأمطر علينـا حجـارة مـن الـسماء أو ائتنـا بعـذاب ألـيم ، فمـا وصـل إىل راحلتـه حـىت رمـاه 

ٌ سأل ســائل (: فــأنزل اهللا تعــاىل  .اهللا حبجــر ، فــسقط علــى هامتــه حــىت خــرج مــن دبــره فقتلــه ِ َ َ َــ
ٌبعذاب واقع للكافرين ليس له دافع  ِ ِ ُِ َ ََ ْ َ ِْ ٍ ٍ َِ( )1(.  

__________________  
  .خمطوط ـ ّوسيلة املآل يف عد مناقب اآلل) 1(
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  ّترجمة ابن باكثير المكي 
ّوقد تـرجم حممـد أمـني احملـيب البـن بـاكثري املكـي بقولـه  الـشيخ أمحـد بـن الفـضل بـن « : ّ

ّحممد بــاكثري املكــي الــشافعي ، مــن أدبــاء احلجــاز وفــضالئها املتمكنــني ، كــان فاضــال أديبــا لــه  ــ ّ
وكـان . مقدار علي وفضل جلي ، وكان له يف العلوم الفلكية وعلـم األوفـاق والزابرجـا يـد عاليـة

ّلـه عنــد أشـراف مكــة منزلـة وشــهرة ، وكـان يف املوســم جيلـس يف املكــان الـذي يقــسم فيـه الــصر  ّ
  .السلطاين باحلرم الشريف ، بدال عن شريف مكة

 مبكـــة ، 1047 ت وفاتـــه ســـنةوكانـــ.  ..حـــسن املـــآل يف مناقـــب اآلل: ومـــن مؤلفاتـــه 
  .)1(» ودفن باملعالة 

تنـضيد العقـود ( ّووصفه رضي الدين حممد بن علي بن حيدر لدى النقل عنه يف كتابـه 
قال أمحـد صـاحب الوسـيلة ، وهـو الثقـة األمـني يف « : بقوله ) السنية بتمهيد الدولة احلسينية 

  .».  ..ّكل فضيلة

)14(  
  رواية محبوب عالم 

( يف تفـسري املعـروف  ـ وهـو مـن أكـابر علمـاء أهـل الـسنة وعرفـائهم ـ ب عـاملورواه حمبو
) العقـد النبــوي ( وغـريه مـن علمـائهم رواه عـن ) الـدهلوي ( الـذي أثـىن عليـه ) تفـسري شـاهي 

  .)تفسري الثعليب ( عن 
__________________  

  .273 ـ 271 / 1 خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر) 1(
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) 15(  
  ّواية محمد صدر العالم ر

أخـرج الثعلـيب يف « : ّرواه حممد صدر العامل ، عن تفسري الثعليب كذلك ، حيث قـال و
اللهم من كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله  :قال يوما  6 ّإن رسول اهللا: تفسريه 

يـا : يب فقـال فسمع ذلـك واحـد مـن الكفـرة مـن مجلـة اخلـوارج ، فجـاء إىل النـ. وعاد من عاداه
د هـــذا مـــن عنـــدك أو مـــن عنـــد اهللا فخـــرج الكـــافر مـــن . هـــذا مـــن عنـــد اهللا:  فقـــال النـــيب ؟ّـــحمم

ّإن كـان مـا يقولـه حقـا فـأنزل علـي حجـرا مـن الـسماء ، : املسجد وقام على عتبة الباب وقال 
ٌ سأل سائل (: فنزل حجر ورضخ رأسه فنزل قوله : قال  ِ َ َ   .)1(»  اآلية )َ

)16(  
  د بن إسماعيل األميرّرواية محم

« : ّورواه حممد بن إمساعيل بن صالح األمـري الـصنعاين ، عـن تفـسري الثعلـيب ، مث قـال 
  .)2(» ّوذكره احلافظ العالمة أبو سعود الرومي ، يف تفسريه الشهري : قلت 

__________________  
  .خمطوط ـ معارج العلى يف مناقب املرتضى) 1(
  .84 :لتحفة العلوية شرح ا ـ الروضة الندية) 2(
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  ّالثناء على محمد بن اسماعيل األمير
وأوالد االمــام املتوكـل علمـاء جهابــذة « : قـال أمحـد بـن عبــد القـادر العجيلـي الـشافعي 

. ّــوأبــرار ، أعظمهــم ولــده االمــام املؤيــد بــاهللا حممد بــن إمساعيــل ، قــرأ كتــب احلــديث وبــرع فيهــا
إن : ّلعامـــة واخلاصـــة ، ويأتونـــه بالنـــذور فريدهـــا ويقـــول كـــان إمامـــا يف الزهـــد والـــورع ، يعتقـــده ا

  . ..قبوهلا تقرير هلم على اعتقادهم أنه من الصاحلني ، وهو خياف أنه من اهلالكني
ّالسيد اتهد الشهري ، احملدث الكبري السراج املنري ، حممد بـن : ومن أعيان آل االمام  ّ

 األقطار ، صـنف أكثـر مـن مائـة مؤلـف ، وهـو إمساعيل األمري ، مسند الديار وجمدد الدين يف
  .».  ..ال ينسب إىل مذهب بل مذهبه احلديث

، أخــــذ عــــن علمــــاء احلــــرمني  2 ّوســــيدنا االمــــام حممــــد بــــن إمساعيــــل األمــــري« : وقــــال 
واســـتجاز مـــنهم وارتـــبط بأســـانيدهم ، وقـــرأ علـــى الـــشيخ عبـــد اخلـــالق ابـــن الـــزين املزجـــاجي ، 

  .)1(» ّوأسند عنه ، مع متكنه من علوم اآلل وتأصله والشيخ عليه ، واستجاز منه 
إرشـاد النقـاد إىل تيـسري االجتهـاد ، لإلمـام بـدر امللـة « : ّوقال صـديق حـسن القنـوجي 

  .)2(» .  ..1182 ّاملنري حممد بن امساعيل اليمين األمري ، املتوىف سنة
  .ألوصاف اجلليلةّكما ذكر كتبا أخرى له معم الثناء عليها وعلى مؤلفها ، ووصفه با

__________________  
  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 1(
  .خمطوط ـ إحتاف النبالء املتقني بإحياء مآثر الفقهاء واحملدثني) 2(
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) 17(  
  رواية أحمد بن عبد القادر

ذخرية املآل يف شرح عقد جـواهر اللئـال ( ورواه أمحد بن عبد القادر الشافعي يف كتابه 
  .»االمام «  بـ عنهعن الثعليب معربا ) 

  الثناء عليه وعلى كتابه 
ّوقــــد وصــــفه الــــشيخ أمحــــد بــــن حممــــد األنــــصاري اليمــــين الــــشرواين لــــدى النقــــل عنــــه ، 

ّومـــا أحـــسن قـــول حمـــب اآلل العـــارف املفـــضال ، شـــهاب « : بأوصـــاف جليلـــة ، حيـــث قـــال 
ّمتـــه املـــسماة الـــدين أمحـــد بـــن عبـــد القـــادر احلفظـــي الـــشافعي ، رمحـــه الكبـــري املتعـــال ، يف منظو

  :بعقد جواهر الآلل 
  آيــــــــــــــــــــــــة التطهــــــــــــــــــــــــري فــــــــــــــــــــــــيهم نزلــــــــــــــــــــــــتو

  
  ّأذهبـــــــــــــــــــــــــــــت رجـــــــــــــــــــــــــــــسهم وطهـــــــــــــــــــــــــــــرتو  

  

ملــــــــــــــــــــا تالهــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــام يــــــــــــــــــــدعو أهلــــــــــــــــــــه
ّ

  

  
ـــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــكناه وخـــــــــــــــــــــص آلـــــــــــــــــــــه     يف بي

  

  ّأدخلهــــــــــــــــــــم حتــــــــــــــــــــت الكــــــــــــــــــــسا وجلــــــــــــــــــــال

  
  مجــــــــــــــــــــــــــــــــــيعهم مث دعــــــــــــــــــــــــــــــــــا وابـــــــــــــــــــــــــــــــــــتهال  

  

  ّقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال اللهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالءو

  
  هـــــــــــــــــم أهـــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــيت وهـــــــــــــــــم عـــــــــــــــــصائي  

  

  نإين ملـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــارم حـــــــــــــــــــــرب ومـــــــــــــــــــــ

  
  ّســــــــــــــــاملهم ســــــــــــــــلم علـــــــــــــــــى مــــــــــــــــر الـــــــــــــــــزمن  

  

ـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــنهم وهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــين فـــــــــــــــــصلو   إن

  
  علـــــــــــــــــــــــيهم أزكـــــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــــالة وأجـــــــــــــــــــــــل  

  

  ارحــــــــــــــم وبــــــــــــــارك وارض عــــــــــــــنهم واغفــــــــــــــرو

  
ـــــــــــــــــــرجس أذهـــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــنهم وطهـــــــــــــــــــرو     ّال

  

  فهـــــــــــــــــــــــذه اآليـــــــــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــــــــل القاعـــــــــــــــــــــــدة

  
ـــــــــــــــــــــل عائـــــــــــــــــــــــدةو     منبـــــــــــــــــــــــع الفـــــــــــــــــــــــضل لكــ

  

  إمنـــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــرف يفيـــــــــــــــــــــــــد احلـــــــــــــــــــــــــصراو

  
  يقـــــــــــــــــــــــــصر املـــــــــــــــــــــــــراد فـــــــــــــــــــــــــيهم قـــــــــــــــــــــــــصراو  

  

  اهللا فـــــــــــــــــــــــيهم غـــــــــــــــــــــــري أنفـــــــــــــــــــــــال يريـــــــــــــــــــــــد 

  
  يـــــــــــــــــذهب عـــــــــــــــــنهم كـــــــــــــــــل رجـــــــــــــــــس ودرن  
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  مؤكــــــــــــــــــــــــــــــــدا تطهــــــــــــــــــــــــــــــــريهم باملــــــــــــــــــــــــــــــــصدر

  
را إشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة للعبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري     ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنك

  

  :ومنها 
  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــل أعـــــــــــــــــــــــــــــــــدائهم واجلـــــــــــــــــــــــــــــــــايف« 

  
ـــــــــــــــال نـــــــــــــــــــــــــــــــــــواليهم وال نـــــــــــــــــــــــــــــــــــصايف   ــــــــــــــــــــ   ف

  

  قـــــــــــــــــــد قطعـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــروا بوصـــــــــــــــــــله

  
  مــــــــــــــــــــا رعــــــــــــــــــــوا ذمــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــري رســــــــــــــــــــلهو  

  

  ّعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه يف أوالده وهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا

  
  وانقـــــــــــــــــــــــــــــــضوا عهـــــــــــــــــــــــــــــــودهم وغـــــــــــــــــــــــــــــــدرو  

  

  ّمــــــــــــــــا عــــــــــــــــذرهم يــــــــــــــــوم اللقــــــــــــــــا واحلجــــــــــــــــة

  
  ؟كيــــــــــــــــــف ينجــــــــــــــــــو غــــــــــــــــــارق يف اللجــــــــــــــــــةو  

  

  مــــــــــــــــــــــــا ذا يولــــــــــــــــــــــــون إذا مــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــئلوا

  
  ؟شـــــــــــــــــــــــهد اهللا علـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــا فعلـــــــــــــــــــــــواو  

  

  هــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــذاك اليــــــــــــــــــــــــوم يف هــــــــــــــــــــــــوانو

  
  تطـــــــــــــــــــــــــــــــأهم األقـــــــــــــــــــــــــــــــدام كـــــــــــــــــــــــــــــــاجلعالن  

  

  حيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم اهللا حبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــقو

  
  بيــــــــــــــــــــــــــــنهم وبــــــــــــــــــــــــــــني أهــــــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــــــق  

  

  املــــــــــــــــــــــــــصطفى واملرتــــــــــــــــــــــــــضى وفاطمــــــــــــــــــــــــــةو

  
  روا يف جملــــــــــــــــس املخاصــــــــــــــــمةقــــــــــــــــد حــــــــــــــــض  

  

ـــــــــــــــــــيهم ال تنقـــــــــــــــــــــضي ـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــسرة علــ   يــ

  
  خجلــــــــــــــــة ملــــــــــــــــن جفــــــــــــــــا ومــــــــــــــــن رضــــــــــــــــيو  

  

  مــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــرى فقــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــضى وإمنــــــــــــــــــاو

  
  يـــــــــــــا ويـــــــــــــل مـــــــــــــن واىل ملـــــــــــــن قـــــــــــــد ظلمـــــــــــــا  

  

ّكـــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــسكت أو يلــــــــــــــــــــــبسو ّ  

  
  مــــــــــــــــــــــــن لعــــــــــــــــــــــــذر فاســــــــــــــــــــــــد يلــــــــــــــــــــــــتمسو  

  

  ّفـــــــــــــــــــــــــذاك مغبـــــــــــــــــــــــــون بكـــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــال

  
  ّقــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــيع الــــــــــــــــــــــربح ورأس املــــــــــــــــــــــال  

  

  ّاســـــــــــــــــــــــــــــتبدل األدىن بكـــــــــــــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــــــــــــريو

  
  بــــــــــــــــــــــــــــاع دينـــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــدنيا الغـــــــــــــــــــــــــــــريو  

  

  يف غـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــل فريـــــــــــــــــــــــــق جيمــــــــــــــــــــــــــعو

  
ــــــــــــــــــــــه يتبــــــــــــــــــــــع   ــــــــــــــــــــــواء مــــــــــــــــــــــن ل   حتــــــــــــــــــــــت ل

  

  كــــــــــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــــــــــاس بإمــــــــــــــــــــــــــام يــــــــــــــــــــــــــدعىو

  
  فــــــــــــــاخرت ملــــــــــــــن شــــــــــــــئت وألــــــــــــــق الــــــــــــــسمعا  

  

وللــشهاب العــارف  ـ أذاقــه اهللا حــالوة عفــوه يــوم احلــساب ـ ّقــال حمــرب هــذا الكتــاب
تـــه ، ألهـــل البيـــت الرفيـــع احلفظـــي شـــرح علـــى منظومتـــه ، دال علـــى حـــسن عقيدتـــه ووفـــور حمب

وملــا كنــت . ذخــرية املــآل يف شــرح عقــد جــواهر الــآلل: وســالمته مــن التعــصب الــشنيع ، مســاه 
ّ

مقيمـــا يف الـــوطن كـــان الـــشهاب موجـــودا يف بـــرج شـــرفه بـــني احلجـــاز والـــيمن ، وال أدري اليـــوم 
  أباق ملعان ذلك النور أم غاب عن األبصار بعد
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ـــا لوصـــوله مـــن أخبـــار األخيـــار الظهـــور ، لبعـــدي عـــن تلـــك األقطـــار  وانقطـــاع مـــا مل أزل مرتقب
  .)1(» .  ..الساكنني يف أنفس الديار

  الثناء على مادح الحفظي 
وأمحـد الــشرواين اليمـين وصــفه مـشاهري علمــائهم بأوصـاف كرميــة ، يف تقـاريظهم لكتابــه 

لـدهلوي تلميـذ رشـيد الـدين خـان ا: ، فممن كتب له تقريظا هو ) املناقب احليدرية ( املذكور 
املولــوي : ، ومــنهم ) الــدهلوي ( املولــوي حــسن علــي احملــدث تلميــذ :  ومــنهم .)الــدهلوي ( 

  .أوحد الدين البلجرامي
  .فليالحظ) املناقب احليدرية ( وقد طبعت هذه التقاريظ يف آخر كتاب 

)18(  
  رواية الشبلنجي 

«  بـــ  التعبــري عنــهمــع ـ ورواه أيــضا ســيد مــؤمن بــن حــسن مــؤمن الــشبلنجي عــن الثعلــيب
  .)2(كذلك  ـ »االمام 

* * *  
__________________  

  .77 ـ 75 املناقب احليدرية) 1(
  .78 :نور األبصار ) 2(
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   7 داللة هذا الحديث على أفضلية علي
ٌ سأل سائل بعذاب واقع للكـافرين لـيس لـه دافـع (: وحديث نزول قوله عز وجل  ِ ِ ُِـ َ ََ ْ َ ِْ ٍ ٍ َِـ ٌ ِ َ َ َ( 

 6  بـن النعمــان الفهـري ، بعـد نــزول العـذاب عليـه بــسبب اعرتاضـه علـى النــيبيف شـأن احلـارث
ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم  ، وهــو 7 مــا قالــه يــوم غــدير خــم ، يف حــق أمــري املــؤمنني مــن «  :ّ

، ألنــه قــال  7  صــريح يف داللــة هــذا الكــالم علــى أفــضلية علــي.. ..كنــت مــواله فعلــي مــواله
: ّض ــذا حــىت أخــذت بــضبعي ابــن عمــك ففــضلته علينــا وقلــت ومل تــر« : للنــيب يف اعرتاضــه 

  .»من كنت مواله فعلي مواله 
وهذا وجه آخر لـسقوط تـأويالت القـوم حلـديث الغـدير ، ومناقـشام يف داللـتهم علـى 
األفضلية واالمامة ، تلك الداللة اليت أذعـن ـا مجيـع املتـأخرين والغـائبني الـذين بلغهـم مـا قالـه 

  . يف ذلك يوم العظيم ويف ذلك اجلمع احلاشد، 6 رسول اهللا



 361 ............................................................................ الغدير حديث لةدال

  استلزام األفضلية لإلمامة
، وسنوضــحه ) املــنهج األول ( واألفــضلية تــستلزم االمامــة كمــا بينــا ذلــك بالتفــصيل يف 

ولكـــن ال بـــأس يـــذكر كلمـــات بعـــض أســـاطني أهـــل .  ..يف البحـــوث اآلتيـــة إن شـــاء اهللا تعـــاىل
فــضل النــاس ، وأنــه ال جيــوز خالفــة املفــضول مــع وجــود الــسنة الــصرحية يف لــزوم كــون اخلليفــة أ

  :األفضل منه يف األمة 
ّأما مجهور الناس ففضلوا عثمان ، وعليه استقرار أهل السنة ، وهـو « : قال ابن تيمية  ّ

مذهب أهل الدين ومشايخ الزهد والتصوف وأئمة الفقهاء ، كالـشافعي وأصـحابه وأيب حنيفـة 
ال أجعـل مـن خـاض : قال مالك .  عن مالك وعليها أصحابهوأصحابه ، وهو أصح الروايتني

إنــه ـــذا الــسبب قـــصد وإىل املدينـــة : يف الــدماء كمـــن مل خيــض فيهـــا ، وقــال الـــشافعي وغـــريه 
اهلــامشي ضـــرب مالــك ، وجعـــل طـــالق املكــره ســـببا ظــاهرا ، وهـــو أيـــضا مــذهب مجـــاهري أهـــل 

  .الكرامية والكالبية واألشعرية واملعتزلة: الكالم 
ّمن مل يقدم عثمان علـى علـي فقـد أزرى املهـاجرين واألنـصار : قال أيوب السختياين و

إـم اتفقـوا علـى تقـدمي عثمـان . ، وهكذا قال أمحد بن حنبل وأبو احلسن الـدار قطـين وغريمهـا
ّ، وهلــذا تنــازعوا فــيمن مل يقــدم عثمــان هــل يعــد مبتــدعا علــى قــولني ، مهــا روايتــان عــن أمحــد ،  ّ

  .ليل على تقدمي عثمان كان ما سواه أوكدفإذا قام الد
ّفأما الطريق التوفيقي فالنص واإلمجاع ، أما الـنص ففـي الـصحيحني عـن ابـن عمـر قـال  ّ

ّكنا نقول ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حي :  أفضل أمة النيب بعـده أبـو بكـر مث عمـر مث : ّ
ّألمــر شــورى يف ســتة ، وأن إن عمــر جعــل ا: وأمــا اإلمجــاع فالنقــل الــصحيح قــد ثبــت . عثمــان

عثمان وعلي وعبـد الـرمحن ، وأن الثالثـة اتفقـوا علـى أن عبـد الـرمحن خيتـار : ثالثة تركوه لثالثة 
واحدا منهما ، وبقي عبد الرمحن ثالثة أيام حلف أنه مل ينم فيها كثـري نـوم يـشاور املـسلمني ، 

وبعــد ذلــك اتفقــوا علــى مبايعــة ّوقــد اجتمــع باملدينــة أهــل احلــل والعقــد حــىت أمــراء األمــصار ، 
  عثمان بغري رغبة وال
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رهبة ، فيلزم أن يكون هو األحق ، ومن كان هو األحق كان هو األفضل ، فإن أفضل اخللـق 
ّمن كان أحق أن يقوم مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر ّ.  
ّ إمـــا جهلهـــم وإمـــا وإمنـــا قلنـــا يلـــزم أن يكـــون هـــو األحـــق ، ألنـــه لـــو مل يكـــن ذلـــك للـــزم

اال ، وإن  ّـــظلمهـــم ، فإنـــه إذا مل يكـــن أحـــق وكـــان غـــريه أحـــق فـــإن مل يعلمـــوا ذلـــك كـــانوا جه
ّعلمــوه وعــدلوا عــن األحــق إىل غــريه كــانوا ظلمــة ، فتبــني أن عثمــان إن مل يكــن أحــق لــزم إمــا 

ا أوال فألــم أعلــم بعثمــان وعلــي منــا ، وأع ّجهلهــم وإمــا ظلمهــم ، وكالمهــا منتــف ، أم لــم مبــا ّــ
ّقاله الرسـول فيهمـا منـا ، وأعلـم مبـا دل عليـه القـرآن يف ذلـك منـا ، وألـم خـري القـرون فيمتنـع  ّ
ّأن نكون حنن أعلم منهم مبثل هذه املسائل ، مع أم أحوج إىل علمها منا ، فإم لو جهلـوا  ّ

  .مسائل أصول دينهم وعلمنا حنن لكنا أفضل منهم ، وذلك ممتنع
ق وعــدلوا عنــه أعظــم وأعظــم ، فــإن ذلــك قــدح يف عــدالتهم ، وذلــك وكــوم علمــوا احلــ

مينع أن يكونوا خـري القـرون بالـضرورة ، وألن القـرآن قـد أثـىن علـيهم ثنـاء يقتـضي غايـة املـدح ، 
فيمتنــع إمجــاعهم وإصــرارهم علــى الظلــم الــذي هــو ضــرر يف حــق األمــة كلهــا ، فــإن هــذا لــيس 

ن من منع نفعـه عـن واليـة األحـق بالواليـة ، فإنـه إذا ظلما للممنوع من الوالية بل هو ظلم لك
كان راعيـان أحـدمها هـو الـذي يـصلح للرعايـة ويكـون أحـق ـا ، كـان منعـه مـن رعايتهـا يعـود 
ّبـــنقص الغـــنم حقهـــا يف نفعـــه ، وألن القـــرآن والـــسنة دل علـــى أن هـــذه األمـــة خـــري األمـــم وأن 

ّخريهــا أولوهــا ، فــإن كــانوا مــصرين علــى ذلــك لــزم أن  تكــون هــذه األمــة شــر األمـــم ، وأن ال ّ
ّيكــون أولوهــا خريهــا ، وألنــا حنــن نعلــم أن املتــأخرين ليــسوا مثــل الــصحابة ، فــإن كــان أولئــك 

ّظاملني مصرين على الظلم ، فاألمة كلها ظاملة ، فليست خري األمم ّ.  
وقد قيل البن مسعود ملا ذهب إىل الكوفة 

ّ
وق ومل ّولينـا أعالنـا ذا فـ:  قـال ؟من وليتم: 

  .وذو الفوق هو السهم ، يعين أعالنا سهما يف اإلسالم. نأل
  .قد يكون عثمان األحق باالمامة وعلي أفضل منه: فإن قيل 
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أوال هـــذا الـــسؤال ال ميكـــن أن يـــورده أحـــد مـــن االماميـــة ، ألن األفـــضل عنـــدهم : قيـــل 
األفــضل : أن يقــال ّــإما : وهنــا مقامــان . أحــق باإلمامــة ، وهــذا قــول اجلمهــور مــن أهــل الــسنة

ليس كل من : ّوإما أن يقال  .ّأحق باإلمامة لكن جيوز تولية املفضول إما مطلقا وإما للحاجة
  .وكالمها منتف هاهنا .كان أفضل عند اهللا يكون هو األحق باإلمامة

ا األول فــألن احلاجــة إىل توليــة املفــضول يف االســتحقاق كانــت منتفيــة ، فــإن القــوم  ــأم ّ
على تولية علي ، وليس هناك من ينازع أصـال ، وال حيتـاجون إىل رغبـة وال رهبـة كانوا قادرين 

، ومل يكــن هنــاك لعثمــان شــوكة ختــاف ، بــل الــتمكن مــن توليــة هــذا كــان كــالتمكن مــن توليــة 
وهـم يتـصرفون  ـ ّمـا كـان ميكـن إال توليـة املفـضول ، وإذا كـانوا قـادرين: فـامتنع أن يقـال . هـذا

مل جيـز هلـم تفويـت مـصلحة األمـة مـن واليـة الفاضـل ، فـإن الوكيـل والـويل  ـ لألمـة ال ألنفـسهم
املتــصرف لغــريه لــيس لــه أن يعــدل عمــا هــو أصــلح ملــن ائتمنــه ، مــع كونــه قــادرا علــى حتــصيل 

ّوأمـا الثــاين فـألن رســول اهللا صــلى اهللا . املـصلحة ، فكيــف إذ كانـت قدرتــه علـى األمــرين ســواء
ّعليـه وسـلم أفـضل اخللـق ، وكـل  مـن كـان بـه أشـبه فهـو أفـضل ممـن مل يكـن كـذلك ، واخلالفــة ّ

كانت خالفة نبوة مل تكـن ملكـا ، فمـن خلـف النـيب وقـام مقـام النـيب كـان أشـبه بـالنيب ، ومـن 
كـان أشـبه بــالنيب كـان أفـضل ، فالــذي خيلفـه أشـبه بــه مـن غـريه ، واألشــبه بـه أفـضل ، فالــذي 

  .)1(» خيلفه أفضل 
ال ينبغـي لقـوم فـيهم أبـو بكـر أن يـؤمهم «  حـديث بـشرحوقال حسن بن حممد الطييب 

هــذا دليــل علــى فــضله علــى مجيــع الــصحابة ، فــإذا ثبــت هــذا ثبــت خالفتــه ، « : قــال » غـريه 
  .)2(» ألن خالفة املفضول مع وجود الفاضل ال تصح 

  وأوىل ما يستدل به على أفضلية« : وقال علي بن سلطان اهلروي القاري 
__________________  

  .203 ـ 202 / 4 منهاج السنة) 1(
  .خمطوط ـ شرح املشكاة ـ الكاشف) 2(
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ّيف مقــام التحقيــق نــصبه صــلى اهللا عليــه وســلم المامــة األنــام مــدة مرضــه يف الليــايل  2 الــصديق ّ
 مث إمجـاع مجهـورهم علـى !فـال نرضـاه لـدنيانارضيه لديننا أ: ل أكابر الصحابة واأليام ، ولذا قا

ابعة غريهم أيضا يف آخر أمرهم ، ففـي اخلالصـة رجـالن يف الفقـه والـصالح نصبه للخالفة ومت
ّســواء ، إال أن أحــدمها أقــرأ ، فقــدم أهــل املــسجد اآلخــر فقــد أســاؤا ، وكــذا لــو قلــدوا القــضاء  ّ

ّوأما اخلليفة فليس هلم أن يولوا اخلالفـة إال . رجال وهو من أهله وغريه أفضل منه ، وكذا الوايل ّ
  .)1(»  يف اخللفاء خاصة ، وعليه إمجاع االمة أفضلهم ، وهذا

قــرة ( وقــد نــص شــاه ويل اهللا الــدهلوي علــى لــزوم أفــضلية اخلليفــة ، وهلــذا ألــف كتــاب 
  .)العينني يف تفضيل الشيخني 

  داللة الحديث على االمامة من وجه آخر
حـىت  ـ »املوىل «  7 ويدل إباء احلارث بن النعمان الفهري عن قبول كون أمري املؤمنني

مـن كنـت «  6 قولـه على أن مـدلولـ .  ..اللهم إن كان هذا حقا: أنه دعا على نفسه بقوله 
املـوىل « أمر عظيم ومنصب جسيم مل ينله أحد أبدا ، ولو كان املراد مـن » مواله فعلي مواله 

أو غــري ذلــك ملــا كــان ميتنــع احلــارث عــن قبــول ذلــك ، وملــا » احملــب « أو » الناصــر « هــو » 
  . عليه اخلضوع له واإلذعان بهصعب

  من وجوه داللته على االمامة تكذيب ابن تيمية إياه 
ُ سأل ســائل بعذاب واقع للكــافرين لــيس لــه (: وملــا كــان حــديث نــزول اآليــة الكرميــة  َ ََ ْ َ ِ ِِْــ ٍ ٍ َِــ ٌ ِ َ َ َــ

ٌدافــع   يف شـــأن احلــارث بـــن النعمــان الفهـــري يف واقعــة حـــديث الغــدير ، مـــن أوضــح األدلـــة )ِ
  ني على داللة حديث الغدير على إمامة أمريوالرباه

__________________  
  .114 ـ 113 شرح الفقه األكرب) 1(
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  :ّنبني مواضع بطالا 
يف نفـس هـذا احلـديث مـا يـدل علـى أنـه كـذب مـن وجـوه : أن نقـول ـ  الوجه الثالث« 

ّــأن رســول اهللا ملــا كــان بغــدير يــدعى مخا نــادى النــاس فــاجت ّكثــرية ، فــإن فيــه ّ
معوا ، فأخــذ بيــد 

من كنت مواله فعلـي مـواله ، وإن هـذا شـاع وطـار بـالبالد ، وبلـغ ذلـك النعمـان : علي وقال 
بن احلارث الفهري ، وأنه أتى النيب علـى ناقـة وهـو بـاألبطح ، وأتـى وهـو يف مـأل مـن أصـحابه 

رض ـذا حـىت مل تـ: ، فذكر أم قبلوا أمره بالشهادتني والصالة والزكاة والصيام واحلـج ، قـال 
مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، وهـذا منـك أو : ّرفعت بضبعي ابن عمـك تفـضله علينـا وقلـت 

ّ فقــال النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم ؟مـن اهللا  النعمــان يريــد ّهــو مـن أمــر اهللا ، فـوىل احلــارث بـن: ّ
 اللهـم إن كـان هـذا هـو احلـق مـن عنـدك فـأمطر علينـا حجـارة مـن الـسماء :راحلته وهو يقـول 

أو ائتنا بعذاب أليم ، فما وصل إليها حىت رماه اهللا حبجـر فـسقط علـى هامتـه وخـرج مـن دبـره 
َ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين (: فقتله وأنزل اهللا  ِ ِِْ ٍ ٍ َِ ٌ ِ َ َ   . اآلية)َ

ّأمجع الناس على أن ما قالـه النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بغـدير : فيقال هلؤالء الكذابني  ّ
ّ مــن حجــة الــوداع ، والـشيعة تــسلم هــذا وجتعــل ذلــك اليــوم عيــدا ، وهــو خـم كــان حــني مرجعــه

اليــوم الثــامن عــشر مــن ذي احلجــة والنــيب بعــد ذلــك مل يرجــع إىل مكــة ، بــل رجــع مــن حجــة 
ّالوداع إىل املدينة ، وعاش متام ذي احلجة واحملرم والصفر ، وتويف يف أول ربيع األول ّ.  

دير خم ، وشاع يف الـبالد ، وجـاء احلـارث وهـو ويف هذا احلديث يذكر أنه قال هذا بغ
  .فهذا كذب جاهل مل يعلم مىت كانت قصة غدير خم. باألبطح واألبطح مبكة

ّمكيـة باتفـاق أهـل العلـم ، نزلـت مبكـة  ـ سـورة سـأل سـائل ـ ّفـإن هـذه الـسورة: وأيـضا 
، مل جيـد  7 قبل اهلجرة ، فهذه نزلت قبل غدير خم بعشر سنني أو أكثر من ذلك ، املـؤمنني

ّـابن تيمية سبيال إىل اجلواب عنـه إال تكذيبـه ، وهـذا وجـه آخـر يؤكد داللـة هـذا احلـديث علـى  ّ
  املطلوب ، ولنذكر عني عبارة ابن تيمية مث
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  ؟فكيف يكون نزلت بعد ذلك
َ وإذ قالوا اللهم إن كـان هـذا هو اْلحق مـن عنـدك (: وأيضا فقوله تعـاىل  ِْ ْ ِ ِْ  َـ َ ُـ َ ْ ِ ِ ُـ ُ ة  يف سـور)َ

  .األنفال ، وقد نزلت عقيب بدر باالتفاق ، قبل غدير خم بسنني كثرية
فأهل التفسري متفقون على أا نزلت بسبب ما قاله املـشركون للنـيب مبكـة قبـل : وأيضا 

ّاهلجــرة ، كــأيب جهــل وأمثالــه ، وإن اهللا ذكــر نبيــه مبــا كــانوا يقولونــه  م إن كــان (ّ َ وإذ قــالوا الله ْ ِ ِ ُــ ُ ْ َ
َهذا هو ا َْلحق من عنـدك ُ ِ ْ ِ ِْـ  ْ وإذ قـال ربـك للمالئكـة وإذ (: كقولـه .  أي أذكـر قـوهلم اللهـم)َـ ِْ َِ َ َ َِ َ ِ ِْ َ َ

َغدوت من أهلك  َِ ْ َ ْ ِ ْ َ ّفدل علـى أن هـذا القـول كـان قبـل . فأمر بأن يذكر ما تقدم.  وحنو ذلك)َ
  .نزول هذه السورة

فــإم ملــا اســتحقوا مــن اهللا أنــه ال ينــزل علــيهم : وأيــضا 
ّ

ّالعــذاب وحممــد صــلى اهللا عليــه ّ ّ
ْ وإذ قـالوا اللهم إن كـان هــذا هو اْلحق مـن عنــدك فأمطر علينــا (: ّوسـلم فـيهم فقــال تعـاىل  َْ َ َْ ْ َِ َـَ ِ ْ ِ ِْ  ــ َ َ ُـ َ ْ ِ ِ ُــ ُ

ن الــسماء أو ائتنــا بعــذاب ألــيم  ٍحجــارة م َِ ٍَ َ ِ ِْ ِ ِ  َ ِــ َ ومــا كــان اهللا ليـعــذبـهم وأنــت (:  قــال اهللا تعــاىل )ًَِ ْ َََ ْ َُ َ ُ َ ِ ُ
َفيهم وما كان اهللا معذبـهم وهم يـستـغفرون  َُ ِ ِْ َ ْ ْ َ ْ َ َْ َ ُُ ُ  َِ  واتفـق النـاس علـى أن أهـل مكـة مل ينـزل علـيهم )ُ

  .ّحجارة من السماء ملا قالوا ذلك
فلو كان هـذا آيـة لكـان مـن جـنس آيـة أصـحاب الفيـل ، ومثـل هـذا مـا تتـوافر : وأيضا 

ن أهل العلم ، وملـا كـان هـذا ال يرويـه أحـد اهلمم والدواعي على نقله ، ولو أن الناقل طائفة م
ّ

ّمن املصنفني يف العلم ال املسند وال الصحيح وال الفضائل وال التفسري وال الـسري وحنوهـا ، إال 
  .ما يروى مبثل هذا االسناد املنكر علم أنه كذب باطل

 فقد ذكر يف هذا احلديث إن هذا القائل آمـن مببـاين اإلسـالم اخلمـس ، وعلـى: وأيضا 
فقبلنـاه منـك ، ومـن املعلـوم بالـضرورة أن أحـدا مـن املـسلمني : هذا فقد كان مسلما ألنه قـال 

  .على عهد النيب مل يصبه هذا
  فهذا الرجل ال يعرف يف الصحابة ، بل هو من جنس األمساء اليت: وأيضا 
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  .)1(» تذكرها الطرقية 
ّإن توهم بطالن هذا احلديث مندفع بوجوه: فنقول يف جوابه  ّ:   

  الحديث في تفسير الثعلبي  ـ 1
لقــد أورد الثعلــيب احلــديث يف تفــسريه ، وهــذا يــدل علــى صــحة هــذا احلــديث واعتبــاره ، 

لــدى أئمــة أهــل الــسنة ) الكــشف والبيــان ( ملــا عرفــت مــن جاللــة قــدر الثعلــيب واعتبــار تفــسريه 
  .وعلمائهم األعالم

ّخطبــة تفــسريه املــذكور علــى أن يف  ـ وهــو الثقــة األمــني عنــدهم ـ ّبــل لقــد نــص الثعلــيب
« وأنــه قــد صــنفه بعــد » كتــاب جــامع مهــذب يعتمــد ويف علــم القــرآن عليــه يقتــصر « تفــسريه 

كتـاب شـامل « وأنـه » سؤال قوم من الفقهاء املربزين والعلماء املخلصني والرؤسـاء احملتـشمني 
عات كامل مهذب ملخـص مفهـوم منظـوم ، اسـتخرج مـن زهـاء مائـة كتـاب جمموعـات مـسمو

سـوى مــا التقطتــه مــن التعليقــات واألجــزاء ، وتلقفتــه عـن أفــواه املــشايخ الكبــار وهــم قريــب مــن 
نــسقته بــأبلغ مــا قــدرت عليــه مــن اإلجيــاز والرتتيــب ، ولفقتــه بغايـــة « : قــال » ثالمثائــة شــيخ 

  .التنقيب والتهذيب
ّوينبغي لكل مؤلـف كتابـا يف فـن قـد سـبق إليـه أن ال يعـدم كتابـه بعـض اخلـال ل الـيت أنـا ّ

إما استنباط شيء كان مغفال ، أو مجعه إن كان متفرقا ، أو شـرحه إن كـان غامـضا : ذاكرها 
وأرجو أن ال خيلـو هـذا الكتـاب عـن هـذه . ، أو حسن نظم وتأليف أو إسقاط حشو وتطويل

  .»واهللا املوفق إلمتام ما نويت وقصدت . اخلصال اليت ذكرت

  من رواته سفيان بن عيينة ـ 2
مــن مــشاهري األئمــة املوثــوقني ، واألئمــة املعتمــدين عنــد أهــل »  ســفيان بــن عيينــة «إن 

  :ّالسنة ، وإليك بعض كلمام يف توثيقه ومدحه والثناء عليه باختصار 
  األعمش ، والثوري ،: روى عنه .  ..سفيان بن عيينة« :  ـ النووي 1

__________________  
  .13 / 4 منهاج السنة) 1(
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 جـــريج ، وشـــعبة ، ومهـــام ، ووكيـــع ، وابـــن املبـــارك ، وابـــن املهـــدي ، والقطـــان ، ومـــسعر وابـــن
ومحـاد بـن زيـد ، وقـيس بــن الربيـع ، واحلـسن بـن صـاحل ، والــشافعي ، وابـن وهـب ، وأمحـد بــن 
حنبــــل ، وابــــن املــــديين ، وابــــن معــــني ، وابــــن راهويــــه ، واحلميــــدي ، وخالئــــق ال حيــــصون مــــن 

  .ان عن ابن عيينةوروى الثوري عن القط. األئمة
  . ..واتفقوا على إمامته وجاللته وعظم مرتبته

  .)1(»  198 وتويف يوم السبت غرة رجب سنة 107 ولد سفيان سنة
كـان إمامـا حجـة حافظـا واسـع العلـم . ّالعالمـة احلـافظ شـيخ اإلسـالم« :  ـ الـذهبي 2

  .)2(» .  ..كبري القدر
 بــن عيينــة اهلــاليل مــوالهم ، الكــويف ، ّــاالمــام أبــو حممد ســفيان« :  ـ الــذهبي أيــضا 3

: لو ال مالـك وسـفيان لـذهب علـم احلجـاز ، وقـال ابـن وهـب : قال الشافعي . شيخ احلجاز
كــان حديثــه حنــوا مــن ســبعة آالف : وقــال أمحــد العجلــي . ال أعلــم أحــدا أعلــم بالتفــسري منــه

  .حديث ومل يكن له كتاب
  :رأيت مثل ابن عيينة ، فقيل ما : وقال ز بن أسد . وكان ثبتا يف احلديث

  .)3(» ما رأيت أحدا أعلم بالسنن منه : وقال أمحد . وال شعبة:  قال ؟وال شعبة
  .)4(» أحد األعالم ، ثقة ثبت حافظ إمام « :  ـ الذهبي أيضا 4
ّــويف أول رجــب منهــا تــويف شــيخ احلجــاز وأحــد األعــالم ، أبــو حممد « :  ـ اليــافعي 5

 مــوالهم الكــويف ، احلــافظ ، نزيــل مكــة ، ولــه إحــدى وتــسعون ســنة ، ســفيان بــن عيينــة اهلــاليل
لـو ال مالـك وابـن عيينـة لـذهب علـم احلجـاز ، وقـال ابـن : قال الشافعي . وحج سبعني حجة

مــا رأيــت أحــدا : وقــال أمحــد بــن حنبــل . ال أعلــم أحــدا أعلــم بالتفــسري مــن ابــن عيينــة: وهــب 
  نوقال غريهم م. أعلم بالسنن من ابن عيينة

__________________  
  . 1 / 224ذيب األمساء واللغات) 1(
  .262 / 1 تذكرة احلفاظ) 2(
  .197 العرب حوادث) 3(
  .379 / 1 الكاشف) 4(
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  .)1(» .  ..كان إماما عاملا ثبتا ورعا جممعا على صحة حديثه: العلماء 

  الحديث في وسيلة المآل  ـ 3
حلــديث يف كتابــه املــذكور ، مــن الوجــوه هــذا ا) وســيلة املــآل ( إن ذكــر صــحاب كتــاب 

الدالــــة علــــى اعتبــــاره ، ملــــا ســــيأيت مــــن التزامــــه بــــإيراد األحاديــــث املعتــــربة مــــن األحاديــــث الــــيت 
  .ّصححها العلماء يف هذا الكتاب

ومبثـــــل هـــــذا صـــــرح بعـــــض العلمـــــاء اآلخـــــرين ، الـــــذين رووا هـــــذا احلـــــديث يف كتـــــبهم ، 
، والزرنـدي ) تـذكرة اخلـواص ( ابـن اجلـوزي يف ، وسـبط ) جواهر العقـدين ( كالسمهودي يف 

  .)الصراط السوى ( ، والشيخاين القادري يف ) نظم درر السمطني ( يف 

  السكوت على الحديث بعد نقله دليل القبول  ـ 4
ــــاب الرابــــع مــــن كتابــــه ) الــــدهلوي ( لقــــد ذكــــر  أن الــــسكوت علــــى ) التحفــــة ( يف الب
  .دليل على التسليم به وقبوله ـ الفني يف االعتقادوإن كان عن طريق املخ ـ حديث بعد نقله

وعلى هذا األساس ، فـألن نقـل هـذه الكثـرة مـن العلمـاء املـشاهري مـن أهـل الـسنة هلـذا 
احلــديث وســكوم عــن الطعــن فيــه ، دليــل علــى تــصحيحهم لــه وقبــوهلم إيــاه ، ال ســيما وأــم 

  .يروونه يف كتبهم عن طرقهم ال عن طريق املخالفني هلم
علـــى هـــذا الـــذي ذكـــره ونـــص ) الـــدهلوي ( د وافـــق رشـــيد الـــدين الـــدهلوي اســـتاذه وقـــ

  .عليه
__________________  

  .189 مرآة اجلنان حوادث سنة) 1(
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  الجواب عن شبهات ابن تيمية
َ سأل سـائل بعذاب واقع للكـافرين لـيس (: وإذ قد عرفت اعتبار حديث نزول اآليـة  ْ َ َ ِ ِِْـ ٍ ٍ َـ ِ ٌ ِ َ َ َ

ٌله دافع  ِ ُ حق احلـارث بـن النعمـان يف واقعـة غـدير خـم ، وثبـت بطـالن دعـوى ابـن تيميـة  يف )َ
بطــالن احلــديث املــذكور وكذبــه ، نــشرع يف اجلــواب عــن شــبهات هــذا املتعــصب العنيــد حــول 

  :هذا احلديث ودفعها باجياز 

  بمكة فحسب » األبطح « ليس  ـ 1
الـه النـيب بغـدير خـم كـان أمجـع النـاس علـى أن مـا ق« : ّفأول ما قاله ابن تيمية هـو إنـه 

والنــيب بعــد ذلــك مل يرجــع إىل مكــة ، بــل رجــع مــن حجــة .  ..حــني مرجعــه مــن حجــة الــوداع
ويف هذا احلديث يذكر أنه قـال هـذا بغـدير خـم وشـاع يف الـبالد ، وجـاء .  ..الوداع إىل املدينة

ر خـم احلارث وهو باألبطح واألبطح مبكة ، فهذا كذب جاهل مل يعلـم مـىت كانـت قـصة غـدي
«.  

ّفظن أنه مبكة فقـط ، وال يقـال لغريهـا أبطـح » األبطح « وهذا كالم من مل يعلم معىن 
ّ، وهــذا باطــل جــدا ، فلــيس املــراد مــن األبطــح يف هــذا احلــديث أبطــح مكــة ، وال أن األبطــح 

األبطـح مـسيل واسـع فيـه دقـاق احلـصى ، واجلمـع « : بل قال اجلوهري . منحصر بأبطح مكة
يقـال بطـاح وبطـح كمـا يقـال عـوام : قـال األصـمعي . اح أيضا على غري القياساألباطح والبط

  .)1(» وعوم حكاه أبو عبيدة ، والبطيحة والبطحاء مثل األبطح ، ومنه بطحاء مكة 
البطحاء مسيل ماء فيه رمل وحـصى « : وقال أبو الفتح ناصر بن عبد السيد املطرزي 

  .)2(» ا ، وهو من األبطح النبط ويقال له األبطح أيض: ، ومنها بطحاء مكة 
__________________  

  .بطح: الصحاح ) 1(
  .بطح: املغرب يف ترتيب املعرب ) 2(
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مسيل واسع فيه : والبطح ككتف والبطيحة والبطحاء واألبطح « : وقال الفريوزآبادي 
وقــريش البطــاح . ج أبطــاح وبطــاح وبطــائح ، وتــبطح الــسيل اتــسع يف البطحــاء. دقــاق احلــصى

  .)1(» الذين ينزلون بني أخشيب مكة 
ابطحـوه مــن : ّويف حــديث عمـر أنـه أول مـن بطــح املـسجد وقـال « : وقـال ابـن األثـري 

الوادي املبارك ، أي ألقي فيه البطحاء وهو احلصى الصغار ، وبطحاء الوادي وأبطحه حـصاه 
سيل واديهــا ، يعــين أبطــح مكــة مــإنــه صــلى بــاألبطح  :احلــديث  اللــني يف بطــن املــسيل ، ومنــه

قـــريش البطـــاح هـــم الـــذين ينزلـــون أبـــاطح مكـــة : وجيمـــع علـــى البطـــاح واألبـــاطح ، ومنـــه قيـــل 
  .)2(» وبطاحها 

وأبطح مكة مسيل واديها ، اجلمع بطاح وأباطح ، وقـريش البطـاح « : وقال السيوطي 
  .)3(» الذين ينزلون أباطح مكة 

  .)4( »ّصلى باألبطح أي مسيل وادي مكة « : وقال الفتين 
  :وقال الشيخ حسن البوريين بشرح قول ابن الفارض 

  ّأســـــــــــعد أخـــــــــــي وغنـــــــــــين حبـــــــــــديث مــــــــــــن« 

  
  »حـــــــــــــل األبــــــــــــــاطح إن رعيــــــــــــــت إخــــــــــــــائي   

  

  .)5(» واألباطح مجع األبطح ، وهو مسيل واسع فيه دقاق احلصى « : قال 
ّكــىن مبــن حــل األبــاطح عــن الــروح الــذي « : وقـال الــشيخ عبــد الغــين النابلــسي بــشرحه 

  .)6(» من أمر اهللا املفتوح منه يف األجسام االنسانية الكاملة العرفان هو 
__________________  

  .بطح: القاموس احمليط ) 1(
  .بطح: النهاية االثريية ) 2(
  .بطح: النثري يف خمتصر النهاية البن األثري ) 3(
  .بطح: جممع البحار ) 4(
  .شرح ديوان ابن الفارض للبوريين) 5(
  .وان ابن الفارضشرح دي) 6(
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  :وكذا قال البوريين بشرح قول ابن الفارض 
  يـــــــا ســـــــاكين البطحـــــــاء هـــــــل مـــــــن عــــــــودة« 

  
)1(» أحــــــــــىي ــــــــــا يــــــــــا ســــــــــاكين البطحــــــــــاء   

  

  

  :وقوله 
  ّوإذا وصــــــــــــــــــــلت إىل ثنيــــــــــــــــــــات اللــــــــــــــــــــوى« 

  
ــــــــــــاألبيطح طاحــــــــــــا    ــــــــــــشد فــــــــــــؤادا ب )2(» فان

  

  

ّوقال القاضي أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن مرز   :وق بشرح قول البوصريي ّ
  ّوأحيـــــــــــــــت الــــــــــــــــسنة البيـــــــــــــــضاء دعوتــــــــــــــــه« 

  
  حـــــــــىت حكـــــــــت غـــــــــرة يف األعـــــــــصر الـــــــــدهم  

  

  بعـــــــــــارض جـــــــــــاد أو خلـــــــــــت البطـــــــــــاح ـــــــــــا

  
  »ســــــــيب مــــــــن الــــــــيم أو ســــــــيل مــــــــن العــــــــرم   

  

واألبطح مسيل واسع فيه دقاق احلصى ، واجلمع األباطح والبطاح أيضا على « : قال 
م ، والبطيحـة والبطحـاء مثـل األبطـح ، ومنـه بطحـاء مكــة غـري قيـاس ، وبطـاح بطـح كعـوام عـو

  .)3(» وبطائح النبط بني العراقني ، وتبطح السيل اتسع يف البطحاء 
وقــد حتــصل الغرابــة بتــصرف يف االســتعارة العاميــة كمــا « : وقــال ســعد الــدين التفتــازاين 

  :يف قوله 
ــــــــــــــــث بيننــــــــــــــــا   أخــــــــــــــــذنا بــــــــــــــــأطراف األحادي

  
ــــــــــــــــاق املطــــــــــــــــي األبــــــــــــــــو     اطحســــــــــــــــالت بأعن

  

  .)4(» مجع أبطح ، وهو مسيل املاء فيه دقاق احلصى 
  استعمال اسم اجلنس يف أشعار العرب» األبطح « بل لقد استعمل 

__________________  
  .22 / 2 شرح ديوان ابن الفارض) 1(
  .41 / 2 املصدر) 2(
  .االستيعاب يف شرح الربدة البوصريية) 3(
  .188 :شرح خمتصر تلخيص املفتاح ) 4(
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وهـــي القـــصيدة اخلامـــسة مـــن القـــصائد الـــسبع (  ـ اجلـــاهلني ، ففـــي قـــصيدة عمـــرو بـــن كلثـــوم
  : ـ )ّاملعلقات 

ــــــــــــــرءوس كمــــــــــــــا تدهــــــــــــــدي«    يدهــــــــــــــدون ال

  
  »حـــــــــــــــــــــــــــــزاورة بأبطحهـــــــــــــــــــــــــــــا الكرينـــــــــــــــــــــــــــــا   

  

  .احلزور الغالم الغليظ الشديد ، واجلمع احلزاورة« : قال شارحه الزوزين 
رج الغلمــــان الغــــالظ والــــشداد الكــــرات يف يــــدحرجون رؤس أقــــرام كمــــا يــــدح: يقــــول 
  .»مكان مطمئن 

  .وقال بشرح قوله
  وقــــــــــــــــد علــــــــــــــــم القبائــــــــــــــــل مــــــــــــــــن معــــــــــــــــد« 

  
  »إذا قبــــــــــــــــــــــــــــــب بأبطحهــــــــــــــــــــــــــــــا بنينــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

قد علمت قبائل معد إذا بنيت قباا مبكان أبطح ، والقبب والقبـاب : يقول « : قال 
  .)1(» مجع قبة 

  شعر حيص بيص وترجمته 
يص يف قــصة ذكرهــا ابــن خلكــان برتمجتــه ، وهــذا نــص مــا ومــن الــشواهد شــعر حــيص بــ

وكـان مـن ثقـات أهـل  ـ وقـال الـشيخ نـصر اهللا بـن جملـى مـشارف الـصناعة بـاملخزن« : حكـاه 
يـــا أمـــري املـــؤمنني تفتحـــون مكـــة  :فقلـــت لـــه  2 رأيـــت يف املنـــام علـــي بـــن أيب طالـــب ـ الـــسنة

 ؟ّلـدك احلــسني يـوم الطــف مــا متمث يـتم علــى و. مــن دخـل دار أيب ســفيان فهـو آمــن: فتقولـون 
  .امسعها منه: فقال . ال:  فقلت ؟أما مسعت أبيات ابن الصيفي يف هذا: فقال 

ّمث اســتيقظت فبــادرت إىل دار حــيص بــيص ، فخــرج إيل ، فــذكرت لــه الرؤيــا ، فــشهق 
  وأجهش بالبكاء ، وحلف باهللا إن كانت خرجت من فمي أو خطي

__________________  
  .114 ـ 113 :قات للزوزين شرح املعل) 1(
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  :مث أنشدين  ـ ّإىل أحد ، وإن كنت نظمتها إال يف ليليت هذه
  ملكنـــــــــــــــا فكـــــــــــــــان العفـــــــــــــــو منـــــــــــــــا ســـــــــــــــجية

  
  ّفلمــــــــــــــا ملكــــــــــــــتم ســــــــــــــال بالــــــــــــــدم أبطــــــــــــــح  

  

  حللــــــــــــــــــــتم قتــــــــــــــــــــل األســــــــــــــــــــارى وطاملــــــــــــــــــــاو

  
  غــــــــــدونا علــــــــــى األســــــــــرى نعفــــــــــو ونــــــــــصفح  

  

  فحـــــــــــــــــــسبكم هـــــــــــــــــــذا التفـــــــــــــــــــاوت بيننــــــــــــــــــــا

  
   »كــــــــــــــل إنـــــــــــــــاء بالـــــــــــــــذي فيـــــــــــــــه ينـــــــــــــــضحو  

  

: هـذا شــاعر مـشهور ، وفقيـه شـافعي ، عنونــه ابـن خلكـان بقولــه » حـيص بـيص «  و
ّأبو الفوارس سعد بن حممد بن سعد بن الصيفي التميمـي ، امللقـب شـهاب الـدين املعـروف « 

حبـــيص بـــيص ، الـــشاعر املـــشهور ، كـــان فقيهـــا شـــافعي املـــذهب ، تفقـــه بـــالري علـــى القاضـــي 
ّ ، وتكلــم يف مــسائل اخلــالف ، إال أنــه غلــب عليــه األدب ونظــم ّــحممد بــن عبــد الكــرمي الــوزان ّ

ذكره احلافظ أبو سعد السمعاين . الشعر وأجاد فيه مع جزالة لفظه ، وله رسائل فصيحة بليغة
ّيف كتـــاب الـــذيل وأثـــىن عليـــه ، وحـــدث بـــشيء مـــن مـــسموعاته ، وقـــرأ عليـــه ديوانـــه ورســـائله ، 

 ان مــن أخــرب النــاس بأشــعار العــرب واخــتالف لغــاموأخــذ النــاس عنــه أدبــا وفــضال كثــريا ، وكــ
...  

وذكــره أيــضا  .)1(» .  ..ببغــداد 574 وكانــت وفاتــه ليلــة األربعــاء ســادس شــعبان ســنة
  .)2(مث أورد القصة املذكورة . ّأبو حممد اليافعي وأثىن عليه كذلك

د بـــن أمحـــد املكـــ ي ّـــوقـــد أوردهـــا أيـــضا الـــشيخ أمحـــد اخلفـــاجي برتمجـــة قطـــب الـــدين حمم
  .)4( واحمليب برتمجة عبد اهللا بن قادر )3(النهرواين 

  اسم ملطلق املسيل الذي فيه دقاق احلصى ، وليس» األبطح « وإذ عرفت أن 
__________________  

  .108 ـ 106 / 2 وفيات األعيان) 1(
  .574 مرآة اجلنان حوادث) 2(
  .415 ـ 414 / 1 رحيانة األدب) 3(
  .القرن احلادي عشرخالصة األثر يف أعيان ) 4(
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امسا ملكان خاص مبكـة الكرميـة ، مل يبـق عنـدك ريـب يف صـحة مـا جـاء يف احلـديث املـذكور ، 
وبطــل مــا أورده ابــن تيميــة مــن هــذه الناحيــة ، إذ ال مــانع مــن إطــالق هــذا االســم علــى بعــض 

  .األودية باملدينة املنورة
سـم ، فقـد قـال نـور الـدين بل لقد كانـت يف هـذه البلـدة الطيبـة مواضـع تـسمى ـذا اال

يف بقاعهــا وآطامهــا وبعــض ) : خالصــة الوفــا بأخبــار دار املــصطفى ( الــسمهودي يف كتــاب 
البطحــــاء ، يــــدفع فيهــــا طــــرف عظــــم الــــشامي ومــــا دبــــر مــــن « : أعماهلــــا وأعراضــــها وجباهلــــا 

  . ..)1(» الصلصلني ، وتدفع هي من بني اجلبلني يف العقيق 
اك مكانــــا مــــسمى ــــذا االســــم يف املدينــــة املنــــورة وهــــو فمــــن هــــذه العبــــارة يعلــــم أن هنــــ

  .معروف به ، وقد علمت سابقا من عبارات اللغويني أن البطحاء واألبطح مبعىن واحد
والــصفة حنــو عطــشي علــى « : كمــا يتــضح ذلــك مــن كــالم ابــن احلاجــب حيــث قــال 
« : رحه وقـال اجلــاربردي بــش» عطـاش ، وحنــو حرمـا علــى حرامـي ، وحنــو بطحــاء علـى بطــاح 

  .)2(» مث ذكر املمدود كبطحاء وهي مسيل واسع فيه دقاق احلصى ومنه بطحاء مكة 
  :وقال السيوطي بشرح قول الفرزدق 

  ّتـــــــــــــــــنح عـــــــــــــــــن البطحـــــــــــــــــاء إن قـــــــــــــــــدميها« 

  
  »لنــــــــــــــــا واجلبـــــــــــــــــال الراســــــــــــــــيات القـــــــــــــــــوارع   

  

  .)3(» مكة : والبطحاء املوضع الواسع ، وأراد هنا ببطحاء « : قال 
  .»بطحاء املدينة املنورة « على » األبطح « نع من إطالق فظهر أنه ال ما

أعلــى  :وقــال غــريه « : وقــال الــسمهودي بعــد أن نقــل قــول أيب عبيــدة يف بيــان العقيــق 
  أودية العقيق النقيع ، وصدور العقيق ما دفع يف النقيع من قدس وما أقبل

__________________  
  .246 :خالصة الوفا بأخبار دار املصطفى ) 1(
  .91 ـ 90 شرح الشافعية) 2(
  .14 / 1 شرح شواهد مغين اللبيب) 3(
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» بطــاويح فيــصب ذلــك يف النقيــع علــى أربعــة بــرد مــن املدينــة يف ميانيهــا : مــن احلــرة ويقــال لــه 
)1(.  

وبه صرح احلسني بـن معـني امليبـدي » األبطح « بل هناك يف املدينة املنورة موضع امسه 
  : 7 بشرح قول أمري املؤمنني

  يهـــــــــــــــــــــــــــــــددين بـــــــــــــــــــــــــــــــالعظيم الوليـــــــــــــــــــــــــــــــد« 

  
  فقلــــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــن أيب طالــــــــــــــــــــــــب  

  

  أنــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــاألبطحني

  
ــــــــــــــــــــــبو   ــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــلفي غال   بالبي

  

  فـــــــــــــــــــــــال حتـــــــــــــــــــــــسبين أخـــــــــــــــــــــــاف الوليـــــــــــــــــــــــد

  
)2(» ال أنــــــــــــــــــــــــــــين منـــــــــــــــــــــــــــــه باهلائـــــــــــــــــــــــــــــب و  

  

  

  ال مانع من تكرر نزول اآلية ـ 2
كيـــة ، واعـــرتض ابـــن تيميـــة علـــى حـــديث ســـفيان بـــن عيينـــة بـــأن ســـورة ســـأل ســـائل م

 وهـــو اعـــرتاض !؟فكيـــف يقـــال بأـــا نزلـــت يف شـــأن احلـــارث بـــن النعمـــان يف واقعـــة غـــدير خـــم
باطل جدا ، فإنه ال مانع عن القول بنزول هذه السورة مرتني ، بأن تكون قـد نزلـت مبكـة مـرة 
، ويف الواقعة املذكورة مرة أخرى ، ولقـد ذكـر علمـاء أهـل الـسنة احتمـال تكـرر النـزول بالنـسبة 

  .آيات كثرية من القرآن الكرميإىل 
ّصـرح مجاعـة  ـ مـا تكـرر نزولـه ـ :النـوع احلـادي عـشر « : قـال جـالل الـدين الـسيوطي 

ّمــن املتقــدمني واملتــأخرين بــأن مــن القــرآن مــا تكــرر نزولــه قــد يتكــرر نــزول  :قــال ابــن احلــصار . ّ
وذكــر ابــن . روماآليــة تــذكريا وموعظــة ، وذكــر مــن ذلــك خــواتيم ســورة النحــل ، وأول ســورة الــ

مـا كـان النـيب والـذين : ( كثري منه آية الروح ، وذكر قوم منه الفاحتة ، وذكر بعضهم منه قوله 
  .اآلية) آمنوا 

  قد ينزل الشيء مرتني ، تعظيما لشأنه وتذكريا: وقال الزركشي يف الربهان 
__________________  

  .236 :خالصة الوفا بأخبار دار املصطفى ) 1(
  .197 :شرح ديوان أمري املؤمنني  ـ تحالفوا) 2(
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ِ أقم الـصالة طرفـي النهـار (: مث ذكـر منـه آيـة الـروح وقولـه . عند حدوث سببه خوف نسيانه ِِ َ ََ َ َِـ
ّفإن سورة األسراء وهود مكيتان وسبب نزوهلما يدل على أما نزال باملدينـة ، : قال .  اآلية) ّ

وكـذلك مـا ورد : قـال  .ألا نزلت مرة بعد مـرةوهلذا أشكل ذلك على بعضهم وال إشكال ، 
يف سورة اإلخالص من أا جواب املـشركني مبكـة ، وجـواب ألهـل الكتـاب باملدينـة ، وكـذلك 

َُ ما كان للنبي والذين آمنوا (: قوله تعاىل  َ ِ  َ  ِ ِ   . اآلية)َ
زول ّـإنه قـد حيـدث سـبب مـن سـؤال أو حادثـة تقتـضي نـ: ّـواحلكمة يف هـذا كله : قال 

ّآيــة ، وقـــد نــزل قبـــل ذلــك مـــا يتـــضمنها ، فيــوحى إىل النـــيب صــلى اهللا عليـــه وســلم تلـــك اآليـــة  ّ
  .بعينها تذكريا هلم ا ، وبأا تتضمن هذه

أخرجـه  قد جيعل من ذلك األحرف اليت تقرأ علـى وجهـني فـأكثر ، ويـدل لـه مـا: تنبيه 
ّإن ريب أرســل إيل أن أقــرأ القــرآن ع :مـسلم مــن حــديث أيب  ّلــى حــرف ، فــرددت إليــه أن هــون ّ

ّعلى أميت ، فأرسل إيل أن اقرأ على حرفني ، فرددت إليه أن هـون علـى أميت ، فأرسـل إيل أن  ّـّ ّ
 فهذا احلديث يـدل علـى أن القـراآت مل تنـزل مـن أول وهلـة ، بـل مـرة .اقرأه على سبعة أحرف

  .بعد أخرى
: فـإن قيـل  :ـ لفاحتـة مـرتني بعـد أن حكـى القـول بنـزول ا ـ ويف مجـال القـراء للـسخاوي

جيـوز أن يكـون نزلـت أول مـرة علـى حـرف واحـد ، ونزلـت :  قلـت ؟فما فائدة نزوهلـا مـرة ثانيـة
  .يف الثانية ببقية وجوهها ، حنو ملك ومالك ، والسراط والصراط ، وحنو ذلك انتهى

يــل أنكــر بعــضهم كــون شــيء مــن القــرآن تكــرر نزولــه ، كــذا رأيتــه يف كتــاب الكفـــ  تنبيــه
وهــو مــردود مبــا تقــدم مــن . ّمبعــاين التنزيــل ، وعللــه بأنــه حتــصيل مــا هــو حاصــل ، ال فائــدة فيــه

كـان  7 ّفوائده ، وبأنه يلزم منه أن يكون كلما نزل مبكة نزل باملدينة مرة أخرى ، فإن جربئيـل
ّورد مبنــع املالزمــة ، وبأنــه ال معــىن لالنــزال إال أن جربئيــل كــ. يعارضــه القــرآن كــل ســنة ان ينــزل ّ

ّعلــى رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســلم بقـــرآن مل يكــن نــزل بـــه مــن قبــل فيقـــرؤه إيــاه ّورد منـــع . ّ
  اشرتاط قوله مل يكن
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  .)1(» نزل به من قبل 
: وقد حبث السيوطي عن هذا املوضـوع يف مقـام ذكـر تعـدد أسـباب النـزول حيـث قـال 

  .)2(» .  ..ّول وتكررهّأن ال ميكن ذلك فيحمل على تعدد النز: احلال السادس « 

 وإذ قالوا اللهم(: ما ذكره ابن تيمية حول آية  ـ 3 ُ ُ ْ َِ..  .(  
 وإذ قالوا اللهم (: وأيضا فقوله تعاىل « : ومن العجيب قول ابن تيمية بعد ما تقدم  ُـ ُ ْ ِ َ

َإن كان هذا هو اْلحق مـن عنـدك  ِ ْ ِ ِْ  َـ َ ُ َ ْ فـاق قبـل  يف سـورة األنفـال ، وقـد نزلـت عقيـب بـدر باالت)ِ
غـــدير خـــم بـــسنني كثـــرية ، وأيـــضا ، فأهـــل التفـــسري متفقـــون علـــى أـــا نزلـــت بـــسبب مـــا قالـــه 

فــدل علــى أن هــذا القــول كــان قبــل .  ..املــشركون للنــيب مبكــة قبــل اهلجــرة كــأيب جهــل وأمثالــه
  .»نزول هذه السورة 

 غـدير خـمّفإنه ليس يف حديث سفيان بن عيينة ذكر لنزول هذه اآلية املباركة يف واقعـة 
  .فهذا كالم من ال يعقل ما يقول. ..

ْ وما كان اهللا ليـعذبـهم (: قوله تعالى  ـ 4 ُ َ َُ  ُِ َ   .ال ينفي العقاب على اإلطالق. )َ
وأيــضا ، فــإم ملــا اســتحقوا مــن اهللا أن ال ينــزل علــيهم العــذاب « : مث قــال ابــن تيميــة 

ّ
ّوحممد صــلى اهللا عليــه وســلم فــيهم فقــال تعــاىل  ّ ْ إذ(: ّــ َ قــالوا اللهــم إن كــانِ ْ ِ  ُ ُومــا كــان اهللا .  ..ُ َ َ

ْليـعذبـهم وأنت فيهم َ ِْ ِ َ َْ ُ َ َُ ِ..  .(.  
إن تلك اآلية الشريفة ال تنفي تعـذيبهم علـى اإلطـالق ، فلقـد وقـع العـذاب : واجلواب 

  ّعليهم بنص الكتاب والروايات ، وقد قال تعاىل بعد هذه اآلية
__________________  

  .35 / 1 علوم القرآناإلتقان يف ) 1(
  .33 / 1 اإلتقان) 2(
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َ وما لهم أال يـعذبـهم اهللا وهم يصدون عن اْلمسجد اْلحرام وما كان صالتـهم عند (: نفسها  ْ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َُ ُ ُُ َ ُ ََ َِ َ ُِ ِ ِ َ  َ َ ُُ ُ   َ َ
َاْلبـيـت إال مكــاء وتصدية فذوقوا اْلعذاب بمــا كنــتم تكفــرون  ًُ ُ ُْ َ َْــ َُ ْ ِ َ َـ ُ ُ َــ َ ُ َِ ْ ً  ِ ِ  تلـك اآليــة الكرميــة  فلـو كانــت)ْ

  .دالة على رفع العذاب على اإلطالق ، للزم التناقض بينها وبني هذه اآلية املتصلة ا
ّواعلـــم أنـــه تعـــاىل بـــني يف اآليـــة األوىل أنـــه ال يعـــذم مـــا دام « : ومـــن هنـــا قـــال الـــرازي  ّ

 الرســول مــن وكــأن املعــىن أنــه يعــذم إذا خــرج. ّوذكــر يف هــذه اآليــة أنــه يعــذم. الرســول فــيهم
حلقهـم هـذا العــذاب املتوعـد بـه يـوم بــدر ، : مث اختلفـوا يف هـذا العـذاب فقــال بعـضهم . بيـنهم

  .)1(» وقيل بل يوم فتح مكة 

  بطالن جعل هذه اآلية من جنس آية أصحاب الفيل  ـ 5
وأيــضا ، فلــو كــان هــذا آيــة لكــان مــن جــنس آيــة أصــحاب الفيــل ، ومثــل « : مث قــال 

وهــذا قيــاس فاســد ، إذ كيــف يقــاس تعــذيب » .  ..مــم والــدواعي علــى نقلــههــذا مــا تتــوافر اهل
 إن تلــك !؟ّرجــل واحــد بتعــذيب مجاعــة كبــرية جــاءت هلــدم الكعبــة وإبــادة خــدامها ومــن حوهلــا

ّالواقعــة ممــا تتــوافر اهلمــم علــى نقلــه ، خبــالف واقعــة تعــذيب رجــل واحــد ، فــإن تــوفر الــدواعي 
  . مجيع املعاجز النبوية اليت مل تنقل إلينا بالتواترّعلى نقله ممنوع ، وإال لزم بطالن

وأيــضا ، لقــد كانــت الــدواعي متــوفرة علــى إخفــاء قــصة احلــارث بــن النعمــان ، خبــالف 
  .فانقطع القال والقيل. قصة أصحاب الفيل

  بطالن دعوى داللة الحديث على إسالم الحارث  ـ 6
ا القائــل آمــن مببــاين اإلســالم وأيــضا ، فقــد ذكــر يف هــذا احلــديث إن هــذ« : وأمــا قولــه 

  فقبلناه منك ومن املعلوم: اخلمس ، وعلى هذا فقد كان مسلما ألنه قال 
__________________  

  .159 / 15 تفسري الرازي) 1(
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ّبالضرورة أن أحدا من املـسلمني علـى عهـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مل يـصبه هـذا   فمـن .»ّ
  .طرائف اخلزعبالت

ا أوال  ّأم ن هــــذا احلــــديث كمــــا يتــــضمن قبــــول احلــــارث للمبــــاين املــــذكورة كــــذلك فــــأل: ّــــ
  . ..ّأللهم إن كان ما يقوله حممد حقا: يتضمن كفره وارتداده بقوله 

ّوأمــا ثانيــا فلــو ســلمنا كونــه مــسلما ، فمــن أيــن دعــوى العلــم الــضروري بــأن أحــدا مــن 
  ؟مل يصبه هذا 6 املسلمني على عهد النيب

  من الصحابةالحارث بن النعمان  ـ 7
هـــذا الرجـــل ال يعـــرف يف الـــصحابة بـــل هـــو مـــن « مث انتهـــى ابـــن تيميـــة إىل القـــول بـــأن 

  .وهذا الكالم باطل أيضا» ّجنس األمساء اليت تذكرها الطرقية 
: ّفأول ما يبطله كـالم نفـسه ، إذ ذكـر أن احلـارث آمـن مببـاين اإلسـالم اخلمـس مث قـال 

  .ذن من الصحابة املسلمني عند ابن تيميةفهو إ» .  ..وعلى هذا فقد كان مسلما« 
لقد قلنا سـابقا إن هـذا احلـديث يـدل علـى ارتـداد احلـارث وكفـره ، وهـو بـذلك : وثانيا 

خيــرج مــن عــداد الــصحابة ، ألن مــن شــرائط الــصحايب موتــه علــى اإلســالم ، ومــن خــرج عــن 
  .داّاإلسالم ال يعد يف الصحابة البتة ، وال يذكره املصنفون يف الصحابة أب

ولو وافقنا ابن تيميـة جـدال وقلنـا بعـدم خـروج احلـارث عـن اإلسـالم ومـن عـداد : وثالثا 
مبا تفوه به ، فما الدليل على حصر املصنفني واستقـصائهم ألمسـاء مجيـع  6 صحابة رسول اهللا
ّ بل األمـر علـى العكـس مـن ذلـك ، فـإم قـد نـصوا علـى أـم مل يتمكنـوا ؟الصحابة يف كتبهم

ّعلــى العــشر مــن أســامي الــصحابة ، وإليــك نــص عبــارة ابــن حجــر العــسقالين يف مــن الوقــوف 
  : )االصابة ( خطبة 

ّأمــا بعــد ، فــإن مــن أشــرف العلــوم الدينيــة علــم احلــديث النبــوي ، ومــن أجــل معارفــه «  ّ
ّمتييز أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ممن خلف بعدهم   وقد مجع. ّ
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إىل أن كـان يف .  ..ّحبسب ما وصل إليه إطالع كـل مـنهميف ذلك مجع من احلفاظ تصانيف 
ّمث جــرد .  ..أوائــل القــرن الــسابع ، فجمــع عــز الــدين ابــن األثــري كتابــا حــافال مســاه أســد الغابــة

األمساء اليت يف كتابه مع زيادات عليها احلافظ أبو عبـد اهللا الـذهيب وأعلـم ملـن ذكـر غلطـا وملـن 
 قــارب ، وقــد وقــع يل بــالتتبع كثــري مــن األمســاء الــيت ومل يــستوعب ذلــك وال. ال تــصح صــحبته

ّليـست يف كتابــه وال أصــله علــى شــرطهما ، فجمعــت كتابـا كبــريا يف ذلــك ميــزت فيــه الــصحابة 
  .من غريهم

ومع ذلك ، فلم حيصل لنا من ذلك مجيعا الوقوف على الشعر من أسامي الـصحابة ، 
ّتــويف النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ومــن رآه : بالنــسبة إىل مــا جــاء عــن أيب زرعــة الــرازي ، قــال  ّ

قـال . ومسع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة ، كلهم قد روى عنـه مساعـا ورؤيـة
أجاب أبو زرعة ذا سـؤال مـن سـأله عـن  :ابن فتحون يف ذيل االستيعاب بعد أن ذكر ذلك 

يعـين فمـن ذكـر فيـه باسـم  ـ  ومـع هـذا فجميـع مـن يف االسـتيعاب؟الرواة خاصة فكيف بغـريهم
. أو كنيــة أو مهــا ثالثــة آالف ومخــسمائة ، وذكــر أنــه اســتدرك عليــه علــى شــرطه قريبــا ممــن ذكــر

لعــل اجلميــع مثانيــة آالف إن مل : وقــرأت خبــط احلــافظ الــذهيب مــن ظهــر كتابــه التجريــد : قلــت 
ومخــسمائة وأربعــة مث رأيــت خبطــه أن مجيــع مــن يف أســد الغابــة ســبعة آالف . يزيــدوا ومل ينقــصوا

  .ومخسون نفسا
: وممـا يؤيـد قـول أيب زرعـة مـا ثبـت يف الــصحيحني عـن كعـب بـن مالـك يف قـصة تبــوك 

 فيما أخرجـه اخلطيـب بـسنده الـصحيح إليـه ـ وثبت عن الثوري. والناس كثري ال حيصيهم ديوان
ّمــن قــدم عليــا علــى عثمــان فقــد أزرى علــى اثــين عــشر ألفــا مــات رســول اهللا صــل: قــال ـــ  ى اهللا ّ

ّذلك بعد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بـاثين عـشر : فقال النووي . ّعليه وسلم وهو عنهم راض ّ
مث . عامــا ، بعــد أن مــات يف خالفــة أيب بكــر يف الــردة والفتــوح الكثــري ممــن مل يــضبط أمســاؤهم

. مــات يف خالفــة عمــر يف الفتــوح ويف الطــاعون العــام وعمــواس وغــري ذلــك مــن ال حيــصى كثــرة
  .»ب خفاء أمسائهم أن أكثرهم أعراب وأكثرهم حضروا حجة الوداع واهللا أعلم وسب
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