
  





  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ّـالحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على سـيدنا محمد وآلـه الطـاهرين ، ولعنـة  ّ

  .ّاهللا على أعدائهم أجمعين من األولين واآلخرين





  إهداء

   االمامة الكبرى والخالفة العظمىالى حامل لواء

  أرواحنا فداهّولى العصر المهدى المنتظر الحجة ابن الحسن العسكري 
ِيا أيـها العزي َ َْ َز مسنا وأهلنا الضر ََ ْ ََ  َ ُ  

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

  علي





  حديث

  أنا مدينة العلم 

  :من ألفاظه 
  »أنا مدينة العلم وعلي باا « 

  » راد املدينة فليأا من باا فمن أ« 





  كلمة المؤلف 
ذي (: ّلقــد خلــق اهللا العــامل بــالعلم ، وجعــل العلــم الــسبب الكلــي خللقــه فقــال  ِ اهللا ال ـ ـ ُ

ْخلـق سـبع سماوات ومن األرض مـثـلهن يـتـنــزل األمـر بـيــنـهن لتـعلمـوا أن اهللا علـى كل شـي َ  ُـْ  َ َ ْ َ ُ ََ َ َْ َ َِ ُ َُ َْ ْ َْ َ َـ َ َُ َ َْ ُْ  ِ ِِـ َ ٍ َ ٍء َ
ًقدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما  ْ ِ ٍ ْ َ  ُ ِ َ َ َْ َ ََ  َ ٌ ِ(.  

أول منــة امــنت اهللا ــا علــى اإلنــسان بعــد خلقــه ، فقــال يف أول مــا أنــزل » العلــم «  و
ُ اقـرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق اقـرأ وربـك األكـرم ( : 6ّعلى نبيه  َ َ َْ َ ْ َْ َ َ ََ َ َْ ْْ ٍْ َ َ ََ ْ ِ َ ْ ِ َ َ ِ   ِ ْ ِالذي ِ ـ

ْعلم باْلقلم علم اإلنسان ما لم يـعلم  َْ َْ َ َ َ ْ ِْ َ َ َ َِ َ   : فكأنه يقول لإلنسان )ِ
ّكنت يف أول حالك حيـث كنـت علقـة يف أخـس املراتـب وأدناهـا ، فتكرمـت عليـك ، 

  :قال الزخمشري بتفسري اآلية » العلم « وأبلغتك إىل أشرف املراتب وأعالها وهو 
ّاألكــرم الــذي علــم : ّبإفــادة الفوائــد العلميــة تكــرم حيــث قــال ّكأنــه لــيس وراء التكــرم « 

ّفدل على كمال كرمه بأن علم عبـاده مـا مل يعلمـوا ، ونقلهـم . ّبالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم ّ
ّونبه على فضل علم الكتابة ملا فيه من املنافع العظيمـة الـيت ال . من ظلمة اجلهل إىل نور العلم

ّ دونـت العلـوم وال قيـدت احلكـم وال ضـبطت أخبـار األولـني ومقـاالم ّحييط ـا إال هـو ، ومـا ّ
  ّوال كتب اهللا املنزلة إال بالكتابة ،
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ولوال هي ملا استقامت أمور الدين والدنيا ، ولو مل يكن على دقيق حكمة اهللا ولطيـف تـدبريه 
  .»ّدليل إال أمر القلم واخلط لكفى به 

  . ..فكمال اإلنسان إمنا هو بالعلم
َ إنمـا يخـشى (: إنه لوال العلم مل خيش العبد ربـه تلـك اخلـشية الـيت يعنيهـا تعـاىل بقولـه  ْ َ ِ

ُاهللا من عباده اْلعلماء  َ ُ ِ ِ ِ ِْ َ(.  
ــــواله مل يكــــن   إن (: عنــــد اهللا تعــــاىل كمــــا قــــال » األكــــرم « فيكــــون » األتقــــى « ول ِ

ْأكرمكم عند اهللا أتقاكم  ُْ َْ َِ َ ْ ِ ُ َْ َ(.  
ذين (: جل العاملني على من سواهم حيث يقـول ّومن هنا يفضل عز و َ هل يستوي ال ِ ـ ِ َ ْ َ ْ َ

وا األْلبــاب  ــذكر أول ون إنمــا يـت ذين ال يـعلم ِيـعلمــون وال َ ْ ـ ُـ ُ ُ  َ ََ َ َِ َ ــَ ُ َ َُ َْ َْ ِ  ويــأمر مــن ال يعلــم بــالرجوع إلــيهم )ــ
ون(: والــسؤال مــنهم حيــث يقــول  ــتم ال تـعلم سئـلوا أهــل الــذكر إن كن َ ف ُــ ْ َْ ُْ َ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ْ  َ ْ َ َ  وال ريــب يف أن ) َــ

: ّاألمر بالسؤال والـتعلم واالسـتهداء أمـر بـالقبول والطاعـة واإلتبـاع ، وقـد قـال عـز وجـل أيـضا 
َفمن يـهدي إلى اْلحق أحق أن يـتبع أمن ال يهدي إال أن يـهدى فما لكـم كيـف تحكمـون َ أ( ُ ْ َُ ُ ْ َ َ ْ َ َ ََ َْ ُْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْْ َْ َ َ َ ِ ِ ِ  َ ِ

ّ والطاعـة ، لكـن االطاعـة املطلقـة ال جتـوز إال للعـامل املعـصوم ، وإذا  فالسؤال يستتبع االتبـاع)
َ أطيعـــوا اهللا وأطيعـــوا الرســـول (: قــال تعـــاىل .  ..كــان كـــذلك كـــان صـــاحب الواليـــة الكـــربى ُ  ُ ُِ َِ ََ َ

ْوأولي األمر منكم  َُ ْ ِ ِِ َْ ْ ُ(.  
ّواصـطفى اهللا تعـاىل حممـدا للنبـوة وبعثـه بالرسـالة ، وأنـزل عليـه الكتـاب و ّاحلكمـة وعلمــه ّ

ّحىت أنه ما بعث نبيا إال وهو .  ..ما مل يكن يعلم ، من التوراة واإلجنيل فلـم .  .. أعلم منـه6ّ
مستـسهال يف هـذا .  ..ّيدخر وسعا ومل يأل جهدا يف هداية اخللق وتعليم الناس وإرشـاد العبـاد

ّالسبيل أنواع املـصاعب ، مـتحمال كـل املـشاق ، صـابرا حليمـا حـىت قـام .  ..حيمـارءوفـا ر.  ..ّ
وبقي ما علـى مـن .  ..ّبأيب وأمي بواجب الرسالة خري قيام ، وأدى ما كان عليه بأحسن وجه

  . ..وكالمنا هنا حول الصحابة خاصة.  ..حوله واملؤمنني به من بعده
  ّيتطلب قبل كل شيء وبعد ـ أي أستاذ ـ ّإن األخذ والتعلم من األستاذ
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ّوكلمــا .  .. واالتــصال الــشديد ، والقلــب العقــول ، واألذن الواعيــةاملالزمــة التامــة: اإلميــان بــه 
ّيكــون األســتاذ أرفــع درجــة وأرقــى مرتبــة ، وتكــون مــادة الــدرس أدق وأعمــق يكــون تــوفر هــذه 

ّفمــــا ظنــــك مبــــن يريــــد الــــتعلم مــــن النــــيب .  ..الــــشروط يف الطالــــب ألــــزم وآكــــد ّ  واألخــــذ مــــن 6ّ
ّحابه ، كــل علــى قــدر مالزمتــه لــه واســتيعابه ملــا  أصــ6لقــد أخــذ مــن النــيب .  .. نعــم!؟علومــه

ّإذ كان فيهم من إذا رأوا جتارة انفضوا إليها وتركوه ، ومـن كـان يلهيـه .  ..يلقيه ووعيه ملا يقوله
حىت لقد .  ..الصفق باألسواق ، ومن كان يسأله عن التافهات ، ومن كان ال يفهم ما يقول

  . ..ألحكامجهل بعض أكابرهم أبسط املعارف وأوليات ا
* * *  

بالقرابـــة القريبـــة  « 6مـــن علـــم أهـــل العـــامل مبوضـــعه مـــن رســـول اهللا .  ..7وكـــان علـــي 
» إذا سـأله أعطـاه وإذا سـكت ابتــدأه » « ّيتبعـه اتبـاع الفـصيل اثــر أمـه » « واملنزلـة اخلصيـصة 

ّ إال علم الغيـب الـذي ال يعلمـه أحـد.  ..«: فكان كما قال .  ..)1(» األذن الواعية « وكان 
ّومــا ســـوى ذلـــك فعلـــم علمـــه اهللا نبيـــه فعلمنيـــه ودعـــا يل بـــأن يعيـــه صـــدري وتـــضطم عليـــه . اهللا ّّ

 ، واآلثـــار والـــدالئل علـــى ذلـــك ال 6وهكـــذا كـــان أعلـــم أصـــحاب رســـول اهللا  . ..»جـــواحني 
  :وهو ما شهد به الرسول الكرمي والصحابة والتابعون .  ..حتصى كثرة

ّزوجتـك خـري أمـيت ، أعلمهـم علمـا وأفـضلهم حلمـا « :  أنـه قـال لفاطمـة 6فعن النـيب 
  .)2(» ّوأوهلم سلما 

__________________  
 ، 131 / 1 ، جممـــع الزوائـــد 67 / 1 ، حليـــة األوليـــاء 35 / 29 ، تفـــسري الطـــربي 110 / 3املـــستدرك ) 1(

  . وغريها329أسباب النزول 
 / 2 ، الريـاض النـضرة 1099 / 3سـتيعاب  ، اال114و  101 / 9 ، جممع الزوائـد 26 / 5مسند أمحد ) 2(

194.  
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  .)1(» إنه ألول أصحايب إسالما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما « : وقال 
  .)2(» ّأعلم أميت من بعدي علي بن أيب طالب « : وقال 
  .)3(» علي عيبة علمي « : وقال 
ّقـــسمت احلكمـــة عـــشرة أجـــزاء ، فـــأعطي علـــي تـــسعة أجـــزاء والنـــاس جـــزءا « : وقـــال 

  .)4(» واحدا 
  .)5(» أقضى أميت علي « : وقال 
  .)6(» أقضاهم علي « : وقال 
  .)7(» ّأعلم أميت بالسنة والقضاء بعدي علي بن أيب طالب « : وقال 

  .)8(» أقضانا علي « : وعن عمر أنه قال 
  .)9(» علي أقضانا « : وأنه قال 

  )10(»ال أبقاين اهللا بعدك يا علي « : وأنه كان يقول 
  .)11(» لوال علي هللك عمر « : ه كان يقول وأن

 ؟مــا هــذا« : وعــن ســعد بــن أيب وقــاص أنــه وقــف علــى قــوم جمتمعــني علــى رجــل فقــال 
يـا : ّفتقدم سعد ، فأفرجوا لـه حـىت وقـف عليـه فقـال . رجل يشتم علي بن أيب طالب: فقالوا 

   أمل؟ّ أمل يكن أول من أسلم!؟هذا على ما تشتم علي بن أيب طالب
__________________  

  .13 / 6كنز العمال ) 1(
  .153 / 6كنز العمال ) 2(
  .153 / 6 ، كنز العمال 158 / 4تاريخ بغداد ) 3(
  .65 / 1حلية األولياء ) 4(
  .277 / 2 ، مصابيح السنة 198 / 2 ، الرياض النضرة 136 / 8فتح الباري ) 5(
  .1102 / 3االستيعاب ) 6(
  .190كفاية الطالب ) 7(
  .1102 / 3الستيعاب ا) 8(
  .198 / 2 ، الرياض النضرة 2359 / 7 ، تاريخ ابن كثري 65 / 1حلية األولياء ) 9(
  .357 / 4 ، فيض القدير 197 / 2الرياض النضرة ) 10(
  .357 / 4 ، فيض القدير 1103 / 3االستيعاب ) 11(
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  .)1(» .  ..الناسأمل يكن أعلم  ؟ أمل يكن أزهد الناس؟6ّيكن أول من صلى مع رسول اهللا 
واهللا لقد أعطي علي بن أيب طالب تـسعة أعـشار العلـم ، وأمي اهللا « : وعن ابن عباس 

  .)2(» لقد شارككم يف العشر العاشر 
  .)3(» أقضاهم علي « : وعن أيب سعيد اخلدري 

  .)4(» ّكنا نتحدث أن أقضى أهل املدينة علي « : وعن ابن مسعود 
  .)5(» اس بالسنة علي أعلم الن« : وعن عائشة 

ال  : قــال ؟كــان يف أصــحاب حممــد أحــد أعلــم مــن علــيأ: أنــه ســئل « : طــاء وعــن ع
  .)6(» واهللا ما أعلمه 

ورجــوع الــصحابة إليــه يف املعــضالت وعــدم رجوعــه إىل أحــد مــنهم يف شــيء مــشهور ، 
اد ، واســتن) ــذيب األمســاء واللغــات ( كمــا نــص عليــه األعــالم كاحلــافظ النــووي برتمجتــه مــن 

  . ..مجيع العلوم اإلسالمية إليه من القضايا الثابتة املتسامل عليها
* * *  

أنــا « حــديث  . .. مــن مجيــع الــصحابة7ومــن أقــوى األدلــة علــى أعلميــة أمــري املــؤمنني 
 باألسـانيد والطـرق املعتـربة 6هذا احلديث الـوارد عـن رسـول اهللا .  ..»مدينة العلم وعلي باا 
ّه ألفـــاظ خمتلفـــة وشـــواهد متكثـــرة ، حـــىت نـــص مجاعـــة مـــن علمـــاء أهـــل يف كتـــب الفـــريقني ، ولـــ

  ّالسنة على كونه
__________________  

  .500 / 3املستدرك ) 1(
  .194 / 2 ، الرياض النضرة 1104 / 3االستيعاب ) 2(
  .136 / 8فتح الباري ) 3(
  .76 ، الصواعق 1105 / 3االستيعاب ) 4(
  .76اعق  ، الصو193 / 2الرياض النضرة ) 5(
  .194 / 2الرياض النضرة ) 6(



  نفحات األزهار.................................................................................. 14

  . ..ّمن األحاديث املتواترة املشتهرة ، وتفرغ آخرون إلبطال الطاعنني يف سنده
.  ..7لكـــن الـــسبب األصـــلي لطعـــن القـــوم يف ســـنده قـــوة داللتـــه علـــى أفـــضلية االمـــام 

تالعــب يف وهلــذا عمــد بعــضهم إىل ال.  ..بــال كــالم.  ..واألفــضلية مــستلزمة لالمامــة واخلالفــة
  .متنه بالتأويل والتحريف

عـال باـا : للبـاب ، أي » العلـو « وجعله وصفا من » علي « فمنهم من تأول لفظ 
ّ، ومنهم من حرف املنت بزيادة فيه ، لكن الزيادة جاءت خمتلفة لتعدد األيدي املختلقـة ، فـزاد 

أساســها وعمــر أبــوبكر علــم وأنــا مدينــة ال« : ّفيــه بعــض الكــذابني أســامي اخللفــاء الثالثــة قــائال 
أنــــا مدينــــة العلــــم « :  وجــــاء آخــــر فــــذكرهم بلفــــظ .»حيطاــــا وعثمــــان ســــقفها وعلــــي باــــا 

 وهـذا مـا دعـا بعـض !!.لكـن ال ذكـر ملعاويـة.  ..»وعمر وعثمان سورها وعلـي باـا أبوبكر و
  .»أنا مدينة العلم وعلي باا ومعاوية حلقتها « : ّالوضاعني إىل أن جيعله بلفظ 

* * *  
ـــة العلـــم وعلـــي باـــا « حـــديث  ليتنـــاول.  ..وجـــاء هـــذا الكتـــاب بالبحـــث » أنـــا مدين
ّويبــني وجــوه داللتــه علــى  . ..ّفيثبــت تــواتره فــضال عــن صــحته.  ..والتحقيــق يف ســنده وداللتــه

مذهب االمامية باالستناد إىل القواعد واألصول املقررة ، وعلى ضوء تصرحيات أئمـة الفـن مـن 
ّمث يتعرض ملا تعلق به الطاعنون يف سنده ، وملـا قالـه املكـابرون يف داللتـه ، وملـا . .. أهل السنة

  . ..ّفيظهر فساد كل ذلك مجلة وتفصيال . ..ّصنعه الكذابون يف متنه
ّواهللا أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله ، وأن يتقبله منا مبحمد وآله ّ ّ.  

  على احلسيين امليالين



 

  بم الدهلوي في الجواكال

  عن حديث أنا مدينة العلم 
مـا » أنا مدينة العلم وعلي بابها « حديث  قال الشيخ عبد العزيز الدهلوي في جواب

  :هذا تعريبه 
ّخـرب جـابر أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال : احلديث اخلـامس «  أنـا مدينـة العلـم : ّ
: أصل له ، وقال البخـاري ال : قال حيىي بن معني .  وهذا اخلرب أيضا مطعون فيه.وعلي باا

إنــه منكــر غريــب وذكــره ابــن اجلــوزي يف : إنــه منكــر ولــيس لــه وجــه صــحيح ، وقــال الرتمــذي 
هـذا احلـديث مل يثبتـوه ، وقـال الـشيخ : املوضوعات ، وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيـد 

  .نه موضوعإ: حميي الدين النواوي واحلافظ مشس الدين الذهيب والشيخ مشس الدين اجلزري 
الــيت أخرجهــا أهــل الــسنة عــن دائــرة مــا جيــوز  ـ فالتمــسك ــذه األحاديــث املوضــوعة

  !!ح على مزيد فهم علماء الشيعةيف مقام إلزامهم ا دليل واض ـ التمسك واالحتجاج به
لــشخص عزلــه عــن اخلدمــة  ـ إن هــذا العمــل مــنهم ليــشبه حــال مــن تعامــل مــع خــادم

  من داره ، ونادى املنادي بذلك بأمره ، معلنالتقصرياته وخيانته ، وأخرجه 
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مث جـاء هـذا املتعامـل مـع هـذا اخلـادم عاملـا  ـ أن ال عالقة لفالن اخلادم بفالن وال ذمة له عنـده
 إن هـذا الـشخص يف أعلـى مراتـب احلمـق !!ّبكل ما ذكر إىل سيده ليطالبـه بدينـه علـى اخلـادم

  .يف نظر العقالء
ّري مفيـد ملـا يدعونــه ، فـأي مالزمـة بــني كـون الــشخص ومـع هـذا ، فــإن هـذا احلـديث غــ ّ

 غاية ما يف الباب إنـه قـد !!باب مدينة العلم وكونه صاحب الرئاسة العامة بال فصل بعد النيب
حتقق فيه شرط من شروط االمامة على الوجه األمت ، ومع وجدان أحد الـشروط ال يلـزم وجـود 

كمـا ثبـت بروايـة أهـل الـسنة  ا يفوقـه يف غـريه ،ّاملشروط ، ال سيما مع وجود ذاك الشرط أو مـ
ّمـــا صـــب اهللا شـــيئا يف صـــدري إال وقـــد صـــببته يف صـــدر أيب بكـــر: ، مثـــل  لـــو كـــان : ومثـــل . ّ

  .بعدي نيب لكان عمر
ّفـإن اعتــربت روايــات أهــل الــسنة فهـي معتــربة بالنــسبة إىل الكــل ، وإال ســقط إلــزامهم ، 

  .»ألم ال يلزمون برواية واحدة 

  : ستعينا بلطف الخبير البصيرقول مأ
 أو يـدعى يف حقـه ـ ّإن من غرائب األمور صدور مثل هذه اهلفوات من مثل من يـدعي

  !!»إمام احملققني يف زمانه «  و» مسند احملدثني يف عصره « أنه ـ 
ّهذا احلـديث الـذي يعـد مـن  ؟»أنا مدينة العلم وعلي باا « حديث  ميكن الطعن يفأ

  ؟ ، ومل خيل كتاب من كتب املناقب من ذكره7ا أمري املؤمنني جالئل فضائل سيدن
ّإنه حديث تشرف بروايته كثري من األئمة املعتربين واحملدثني املشتهرين ، وصححه مجـع  ّ
ّمن جهابذة احلديث ، وحـسنه آخـرون ، وأرسـله كثـري مـن األعـالم املعتمـدين إرسـال املـسلم ، 

  . ..ووصفه آخرون بالشهرة
ّالــورود يف الــرد علــى تلــك الكلمــات البــشعة املــستهجنة ، والتقــوالت البــاردة ّوال بــد قبــل 

  :املمتهنة ، من ذكر مقدمة تشتمل على فوائد عشرة 



 

  ّالمقدمة
ــــــصحابة   * رواة احلــــــديث مــــــن التــــــابعني* رواة احلــــــديث مــــــن ال

* ذكـر* ّذكر من نص علـى صـحته* طبقات الرواة من العلماء
* ذكــر*  إرســال املـسلمذكـر مــن أرسـله* ّمـن نــص علـى حــسنه

* ذكـــر مــن نظــم هـــذه* مــن وصــف األمــري ببـــاب مدينــة العلــم
يف * يف تــــــواتر حــــــديث مدينــــــة العلــــــم* الفــــــضيلة يف شــــــعر لــــــه

  .توضيح لثبوته
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  الفائدة األولى

  في أسماء رواة الحديث من األصحاب 
 ، وهذه 6لقد روى حديث مدينة العلم مجاعة من مشاهري الصحابة ، عن رسول اهللا 

  :أمساؤهم 

   7أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  )1(
  :وقد أخرج حديثه مجاعة من أعالم أهل السنة منهم 

  سويد بن سعيد احلدثاين
  أمحد بن حنبل

  ّعباد بن يعقوب الرواجين
  أبو عيسى الرتمذي

  الباغندي الواسطيأبوبكر 
  ظفر البغداديحممد بن امل

  ابن شاذان احلريب
  لنيسابوريأبو عبد اهللا احلاكم ا
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  ابن مردويه االصبهاين
  أبو نعيم االصبهاين 

  أبو غالب حممد بن أمحد بن سهل املعروف بابن بشران 
  ابن املغازيل الواسطي 

  أمحد بن حممد العاصمي 
  جمد الدين ابن األثري 
  ابن النجار البغدادي 

  سبط ابن اجلوزي 
  حممد بن يوسف الكنجي 

  احملب الطربي الشافعي 
  ين أمحد شهاب الد

  جالل الدين السيوطي 
  نور الدين السمهودي 

  ابن حجر املكي 
  علي املتقي اهلندي 

  إبراهيم الوصايب اليمين 
  شيخ بن عبد اهللا العيدروس اليمين 

  أمحد املكي الشافعي 
  حممود الشيخاين القادري 
  الشيخ عبد احلق الدهلوي 

  الشيخ إبراهيم الكردي 
  املريزا حممد البدخشاين 

  شيخ حممد الصبان املصري ال
  عبد القادر العجيلي



 21 ................................................................ األصحاب من احلديث رواة أمساء يف

  املولوي حممد مبني اللكهنوي 
  املولوي ثناء اهللا باين بيت 

  املولوي ويل اهللا اللكهنوي 
  ّاملولوي حسن علي احملدث اللكهنوي 

  نور الدين السليماين 
  سليمان بن إبراهيم البلخي القندوزي

   7اإلمام السبط الحسن المجتبى  )2(
  يثه البلخي القندوزي احلنفيروى حد

   7االمام السبط الحسين  )3(
  :روى حديثه مجاعة منهم 

  ابن مردويه االصبهاين 
  ابن بشران الواسطي 
  ابن املغازيل الواسطي 

  أمحد بن حممد العاصمي 
  ابن النجار البغدادي 

  سليمان البلخي القندوزي

  عبد اهللا بن العباس  )4(
  :وقد روى حديثه 

  ني حيىي بن مع
  ابن فهم البغدادي 
  أبو العباس األصم
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  ابن متيم القنطري 
  ابن جرير الطربي 

  أبو القاسم الطرباين 
  أبو الشيخ االصبهاين 

  احلاكم النيسابوري 
  ابن مردويه االصبهاين 

  بكر البيهقي أبو
  اخلطيب البغدادي 

  ابن عبد الرب القرطيب 
  ابن املغازيل الواسطي 

  أبو علي البيهقي 
   بن حممد العاصمي أمحد

  ّأخطب خوارزم املكي 
  عز الدين ابن األثري 
  الكنجي الشافعي 

  صدر الدين احلموئي 
  أبو احلجاج املزي 

  مجال الدين الزرندي 
  صالح الدين العالئي 

  جمد الدين الفريوزآبادي 
  مشس الدين اجلزري 

  ابن حجر العسقالين 
  جالل الدين السيوطي 

  السمهودي الشافعي



 23 ................................................................ األصحاب من احلديث رواة أمساء يف

  ملتقي اهلندي علي ا
  الوصايب اليمين 

  ّمجال الدين احملدث الشريازي 
  ف املناوي ؤعبد الر

  علي العزيزي 
  حممد البدخشاين 
  حممد صدر العامل 

  شاه ويل اهللا الدهلوي 
  حممد مبني اللكهنوي 

  ثناء اهللا باين بيت 
  ويل اهللا اللكهنوي 

  نور الدين السليماين 
  البلخي القندوزي

  د اهللا األنصاري جابر بن عب )5(
  :وقد روى حديثه 

  عبد الرزاق الصنعاين
  بكر البزار أبو

  أبو القاسم الطرباين 
  القفال الشاشي 

  ابن السقاء الواسطي 
  احلاكم النيسابوري 

  أبو احلسن العطار الشافعي 
  اخلطيب البغدادي
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  أبو حممد الغندجاين 
  ابن املغازيل الواسطي 

  شريويه الديلمي 
  مي شهردار الديل

  ابن عساكر الدمشقي 
  الكنجي الشافعي 

  علي اهلمداين 
  ابن اجلزري الشافعي 
  ابن حجر العسقالين 

  جالل الدين السيوطي 
  السمهودي الشافعي 

  عبد الوهاب البخاري 
  ابن حجر املكي 

  علي املتقي اهلندي 
  العيدروس اليمين 
  ّاحملدث الشريازي 

  ف املناوي ؤعبد الر
  الشيخ علي العزيزي 

  الشيخ إبراهيم الكردي 
  املريزا حممد البدخشاين 
  شاه ويل اهللا الدهلوي 

  ّالشيخ حممد الصبان املصري 
  املولوي حممد مبني اللكنهوي 

  املولوي ثناء اهللا باين بيت



 25 ................................................................ األصحاب من احلديث رواة أمساء يف

  ّاملولوي حسن علي احملدث

  عبد اهللا بن مسعود )6(
  :وقد روى حديثه 

  السيد علي اهلمداين 
  الشيخ سليمان البلخي

  حذيفة بن اليمان  )7(
  وقد روى حديثه البلخي عن ابن املغازيل

  عبد اهللا بن عمر )8(
  :وقد روى حديثه مجاعة ، منهم 

  أبو القاسم الطرباين 
  أبو عبد اهللا احلاكم 

  ابن حجر املكي 
  العيدروس اليمين 

  املريزا حممد البدخشاين 
  الشيخ حممد الصبان 

  املولوي حممد مبني اللكهنوي 
  ي ثناء اهللا باين بيت املولو

  املولوي ويل اهللا اللكهنوي 
  الشيخ سليمان البلخي
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  أنس بن مالك  )9( 
  :وقد روى حديثه 

  السيد علي اهلمداين 
  الشيخ سليمان البلخي

  عمرو بن العاص  )10(
  .وقد روى حديثه أبو املؤيد أخطب خوارزم املكي

ّب ، ممـــن تتبـــع شـــواهد هـــذا إىل غـــريهم مـــن األصـــحاب كمـــا ال خيفـــى علـــى أويل األلبـــا
  .الباب

 ، ومعرتفـون ـذه الفـضيلة الدالـة علـى 6ّبل إم مجيعا متفقون علـى صـدوره عـن النـيب 
فــضيلة أخــرى «  ، ويــشهد مبــا ذكرنــا قــول الزرنــدي يف عنــوان احلــديث 7إمامــة أمــري املــؤمنني 

ل شــهاب الــدين  وقــا)1(» اعــرتف ــا األصــحاب وابتهجــوا ، وســلكوا طريــق الوفــاق وانتهجــوا 
هـــذه فـــضيلة اعـــرتف ـــا : رواه الزرنـــدي وقـــال « : أمحـــد بعـــد روايـــة احلـــديث عـــن ابـــن عبـــاس 

  .)2(» األصحاب وابتهجوا وسلكوا طريق الوفاق وانتهجوا 
 وإذا كان كذلك فكيف يسوغ الطعن فيه ممن يـدعي االنتـساب إىل األصـحاب :أقول 

ّ، وحياول الذب عنهم يف كل باب   ؟ّ
__________________  

  .113: نظم درر السمطني ) 1(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل على تصحيح الفضائل) 2(



 27 ..................................................................................... الثانية الفائدة

  الفائدة الثانية

  في أسماء رواة الحديث من التابعين 
  :ورواه طائفة من كبار التابعني وهم 

   7اإلمام زين العابدين علي بن الحسين  )1(
  :وقد أورد حديثه 

  أبو غالب ابن بشران النحوي
  ه ابن املغازيل الواسطي الفقي

  أمحد بن حممد العاصمي 
  احملب ابن النجار البغدادي 

  البلخي القندوزي

   7اإلمام الباقر محمد بن علي  )2(
  :وقد أورد حديثه 

  أبو غالب ابن بشران
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  الفقيه ابن املغازيل 
  أمحد بن حممد العاصمي 

  احملب ابن النجار البغدادي 
  الشيخ البلخي القندوزي 

  . يف عداد التابعني بناء على اصطالح أهل السنة ، كما ال خيفى8ذكرنامها وقد 

  األصبغ بن نباتة الحنظلي الكوفي  )3(
  :وقد أورد حديثه 

  ابن شاذان احلريب 
  جالل الدين السيوطي

  جرير الضبي  )4(
  :وقد أورد حديثه 

  الباغندي الواسطي أبوبكر 
  حممد بن املظفر البغدادي 

  غازيل الواسطيالفقيه ابن امل

  الحارث بن عبد اهللا الهمداني الكوفي  )5(
  :وقد أورد حديثه 

  عباد بن يعقوب الرواجين 
  بكر اخلطيب البغدادي أبو

  أبو عبد اهللا الكنجي الشافعي



 29 ..................................................................  رواة احلديث من التابعنيأمساء يف

  سعد بن طريف الحنظلي الكوفي  )6( 
  :وقد أورد حديثه 

  ابن شاذان احلريب 
  جالل الدين السيوطي

  دي الكوفي سعيد بن جبير األس )7(
  وتظهر روايته للحديث من تصريح البلخي عن احلموئي

  سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي  )8(
  :وقد أورد حديثه 
  سويد بن سعيد 
  أمحد بن حنبل 

  سبط ابن اجلوزي

  سليمان بن مهران الكوفي المعروف باألعمش  )9(
  :وقد أورد حديثه 

  حيىي بن معني 
  ابن فهم البغدادي 

  بوري األصم النيسا
  ابن متيم القنطري 

  حممد بن جرير الطربي 
  أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري 

  أبو القاسم الطرباين
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  البيهقي أبوبكر 
  اخلطيب البغدادي أبوبكر 

  الفقيه ابن املغازيل الشافعي 
  أبو علي البيهقي 

  أمحد بن حممد العاصمي 
  أخطب خوارزم املكي 

  العز ابن األثري 
   الكنجي الشافعي

  صدر الدين احلموئي 
  صالح الدين العالئي 

  جمد الدين الفريوزآبادي 
  حممد اجلزري الدمشقي 
  جالل الدين السيوطي

  عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي  )10(
  :وقد أورد حديثه 

  عباد بن يعقوب الرواجين 
  اخلطيب البغدادي أبوبكر 

  الكنجي الشافعي

   المكي عبد اهللا بن عثمان بن خثيم القاري )11(
  :وقد أورد حديثه 

  عبد الرزاق الصنعاين 
  القفال الشاشيأبوبكر 
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  ابن السقاء الواسطي 
  أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري 

  ّأبو احلسن العطار الشافعي 
  اخلطيب البغدادي أبوبكر 

  أبو حممد الغندجاين 
  الفقيه ابن املغازيل الشافعي 

  ابن عساكر الدمشقي 
  الكنجي الشافعي 

  بن حجر العسقالينا

  التيمي المدني  ـ ويقال بهمان ـ عبد الرحمن بن عثمان )12(
  .وقد أورد حديثه رواة حديث عبد اهللا بن عثمان فال نعيد

  عبد الرحمن بن عسيلة المرادي أبو عبد اهللا الصنابحي  )13(
  :وقد أورد حديثه 
  سويد بن سعيد 
  أمحد بن حنبل 

  سبط ابن اجلوزي

  جبر أبو الحجاج المخزومي المكي مجاهد بن  )14(
  .وقد أورد حديثه رواة حديث األعمش فال نعيد
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  الفائدة الثالثة

  ّفي أسماء رواة الحديث من الحفاظ والمحدثين 
وقــد أخـــرج حـــديث مدينــة العلـــم كبـــار األئمــة واحلفـــاظ والعلمـــاء مــن أهـــل الـــسنة علـــى 

  .مدى القرون املتمادية

  القرن الثالث 
  .)211(اق بن مهام الصنعاين عبد الرزأبوبكر 

  ) 233(أبو زكريا حيىي بن معني املري 
  ) 240(أبو حممد سويد بن سعيد اهلروي احلدثاين األنباري 

  ) 240(أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين 
  ) 250(ّعباد بن يعقوب الرواجين األسدي 

  ) 279(أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي 
  ) 285(مد بن عبد الرمحن بن فهم البغدادي أبو علي احلسني بن حم

  )292(أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق املعروف بالبزار أبوبكر 



 33 ........................................................... ّ واحملدثنياحلفاظ من احلديث رواة أمساء يف

  القرن الرابع 
  ) 310(أبو جعفر حممد بن جرير الطربي 

  ) 312(حممد بن حممد بن سليمان الباغندي الواسطي البغدادي أبوبكر 
  ) 346(أبو العباس حممد بن يعقوب األموي األصم 

  ) 348(أبو احلسن حممد بن أمحد بن متيم احلناط القنطري البغدادي 
  ) 355(حممد بن عمر التميمي البغدادي املعروف باجلعايب أبوبكر 

  ) 360(أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين 
  ) 366(حممد بن علي بن إمساعيل الشاشي املعروف بالقفال أبوبكر 

  ) 369( اهللا بن حيان االصبهاين أبو الشيخ أبو حممد عبد اهللا بن عبد
  ) 373(أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عثمان املعروف بابن السقاء الواسطي 

  ) 379(أبو الليث نصر بن حممد السمرقندي احلنفي 
  ) 379(أبو احلسني حممد بن املظفر بن موسى بن عيسى البغدادي 

  ) 385( شاهني البغدادي أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان املعروف بابن
  ) 386(أبو احلسن علي بن عمر بن حممد بن شاذان السكري احلريب 

  )387(أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد بن بطة العكربي املعروف بابن بطة 

  القرن الخامس 
  ) 405(أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا النيسابوري املعروف باحلاكم 

  ) 416(يه االصبهاين أمحد بن موسى بن مردوأبوبكر 
  )430(أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا االصبهاين 
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  ) 441(أبو احلسن أمحد بن مظفر بن أمحد العطار الفقيه الشافعي 
  ) 450(أبو احلسن علي بن حممد البصري الشافعي املعروف باملاوردي 

  ) 458(أمحد بن احلسني بن علي البيهقي أبوبكر 
  ) 462(ل النحوي املعروف بابن بشران أبو غالب حممد بن أمحد بن سه

  ) 463(أمحد بن علي املعروف باخلطيب البغدادي أبوبكر 
  ) 463(أبو عمر يوسف بن عبد اهللا املعروف بابن عبد الرب النمري القرطيب 

  ) 467(أبو حممد احلسن بن أمحد بن موسى الغندجاين 
  ) 483(ملغازيل أبو احلسن علي بن حممد بن الطيب اجلاليب املعروف بابن ا

  )489(أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين 

  القرن السادس 
  ) 507(أبو علي إمساعيل بن أمحد بن احلسني البيهقي 

  ) 509(أبو شجاع شريويه بن شهردار بن شريويه اهلمداين الديلمي 
 بــن شــهردار) شــرح ســورة هــل أتــى  ـ زيــن الفــىت( أمحــد بــن حممــد العاصــمي صــاحب 

  ) 558(شريويه الديلمي اهلمداين 
  ) 562(أبو سعد عبد الكرمي بن حممد التميمي السمعاين املروزي 
  ) 568(أبو املؤيد موفق بن أمحد املعروف بأخطب خوارزم املكي 

  ) 571(أبو القاسم بن علي بن احلسن الدمشقي املعروف بابن عساكر 
  .تقريبا) 605(أبو احلجاج يوسف بن حممد البلوي األندلسي 

  القرن السابع 
  )606(أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري املعروف بابن األثري 



 35 ........................................................... ّواحملدثني احلفاظ من احلديث رواة أمساء يف

  ) 630(أبو احلسن علي بن حممد اجلزري املعروف بابن األثري 
  ) 638(حمي الدين حممد بن علي بن عريب الطائي األندلسي 

  ) 643(حمب الدين حممد بن حممود البغدادي املعروف بابن النجار 
  ) 652(كمال الدين أبو سامل حممد بن طلحة القرشي النصييب الشافعي 

  ) 654(مشس الدين أبو املظفر سبط ابن اجلوزي 
  ) 658(أبو عبد اهللا حممد بن يوسف الكنجي الشافعي 

  ) 660(عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي 
  ) 672(جالل الدين حممد املعروف باملولوي الرومي 

  ) 676(ريا حيىي بن شرف بن مري النووي أبو زك
  ) 694(حمب الدين أمحد بن عبد اهللا الطربي الشافعي املكي 

  )699(سعيد الدين حممد بن أمحد الفرغاين 

  القرن الثامن 
  ) 707(أمحد بن منصور الكازروين املتوىف بعد 

  )718(حسني بن حممد املعروف بأمري حسيين الفوزي 
  ) 722( حممد اجلويين احلموئي أبو اامع ابراهيم بن

  ) 725(نظام الدين حممد بن أمحد البخاري املشهور عندهم بنظام األولياء 
  ) 742(مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي 

  ) 750(حممد بن يوسف الزرندي املتوىف بعد 
  ) 761(صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العالئي الدمشقي 

  ) 786(لي بن شهاب الدين اهلمداين السيد ع
ّنور الدين جعفـر بـن سـاالر البدخـشاين املعـروف بـأمري مـال خليفـة اهلمـداين بـدر الـدين 

  )794(حممد بن ادر الزركشي الشافعي 
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  القرن التاسع 
  )808(كمال الدين حممد بن عيسى الدمريي 

  )816(حممد بن يعقوب الشريازي الفريوزآبادي اللغوي 
دين حممـــد اهلجـــروي اإلجيـــي الواســـطي مشـــس الـــدين حممـــد بـــن حممـــد بـــن حممـــد إمـــام الـــ

  )833(اجلزري 
  )838(حممد بن حممد بن علي اخلوايف أبوبكر زين الدين 

  )849(شهاب الدين بن مشس الدين الزاويل الدولت آبادي 
الـــسيد شـــهاب الـــدين أمحـــد صـــاحب توضـــيح الـــدالئل نـــور الـــدين علـــي بـــن حممـــد ابـــن 

  )855(لكي املكي الصباغ املا
  )858(عبد الرمحن بن حممد البسطامي 

  )877(مشس الدين حممد بن حيىي اجليالين الالهجي املتوىف بعد 

  القرن العاشر
  )902(مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي 

  )910(احلسني بن علي الكاشفي 
  )911(جالل الدين عبد الرمحن السيوطي 

  )911(بد اهللا السمهودي نور الدين علي بن ع
فضل اهللا بـن روزـان الـشريازي عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عمـر ابـن فهـد اهلـامشي املكـي 

)922(  
  )923(شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين املصري الشافعي 

  )928(جالل الدين حممد بن أسعد الصديقي الدواين 
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  كمال الدين حسني بن معني الدين امليبدي 
  )حبيب السري ( ين بن مهام الدين املدعو خبواند أمري صاحب غياث الد

  )932(عبد الوهاب بن حممد رفيع الدين البخاري 
  )942(مشس الدين حممد بن يوسف الشامي الدمشقي الصاحلي 

  )963(ّالشيخ أبو احلسن علي بن حممد بن عراق الكناين 
  )974(أمحد بن حممد بن علي حجر اهليتمي املكي 

  )975(ام الدين الشهري باملتقي علي بن حس
  )986(إبراهيم بن عبد اهللا الوصايب اليمين الشافعي حممد بن طاهر الفتين اهلندي 

  )988(عباس بن معني الدين اجلرجاين الشهري مبريزا خمدوم 
  )990(كمال الدين بن فخر الدين اجلهرمي شيخ بن عبد اهللا العيدروس اليمين 

  )1000(ّل اهللا احملدث الشريازي مجال الدين عطاء اهللا بن فض
  .أبو العصمة حممد معصوم بابا السمرقندي

  القرن الحادي عشر
  )1014(علي بن سلطان اهلروي املعروف بالقاري 

  )1031(حممد عبد الرءوف بن تاج العارفني املناوي 
  )1041(املال يعقوب البنباين الالهوري أبو العباس أمحد بن حممد املقري األندلسي 

  )1047(د بن الفضل بن حممد بن باكثري املكي الشافعي أمح
حممـــد بـــن حممـــد بـــن علـــي الـــشيخاين القـــادري عبـــد احلـــق بـــن ســـيف الـــدين الـــدهلوي 

  )1052(البخاري 
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  السيد حممد بن السيد جالل الدين ماه عامل البخاري 
  اهللا بن عبد الرحيم اجلشيت العثماين 
  .عبد الرمحن بن عبد الرسول اجلشيت

  )1063(ن علي بن حممد اخلفري شيخ ب
  )1070(علي بن أمحد بن حممد العزيزي 

  )1082(أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشرباملسي القاهري الشافعي 
  تاج الدين السنبهلي النقشبندي

  القرن الثاني عشر
  )1101(إبراهيم بن حسن الكردي الكوراين الشافعي 

  )1103(السيد حممد بن عبد الرسول الربزجني 
  إمساعيل بن سليمان الكردي البصري 

  )1122(حممد بن عبد الباقي األزهري الزرقاين املالكي 
  )1121(سامل بن عبد اهللا بن سامل البصري الشافعي املتوىف بعد 

  املريزا حممد بن معتمد خان البدخشاين 
  حممد صدر العامل 

  )1176(شاه ويل اهللا أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي 
  عني بن حممد أمني السندي حممد م

  )1181(حممد بن سامل بن أمحد الشافعي املصري الشهري باحلفين 
  )1182(حممد بن إمساعيل بن صالح األمري الصنعاين 

  الشيخ سليمان مجل 
  )1193(قمر الدين احلسيين األورنقابادي 
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  القرن الثالث عشر
  شهاب الدين أمحد بن عبد القادر العجيلي الشافعي 

  )1205( حممد بن علي الصبان الشيخ
  )1225(حممد مبني بن حمب اهللا السهالوي اللكهنوي 

  )1225(ثناء اهللا باين بيت 
  )الدهلوي ( عبد العزيز بن ويل اهللا 

  الشيخ جواد ساباط بن إبراهيم الساباطي احلنفي 
  عمر بن أمحد اخلربويت 

  )1250(حممد بن علي الشوكاين 
  )الدهلوي ( حممد رشيد الدين خان تلميذ 

  )الدهلوي ( مجال الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد العلي احملدث تلميذ 
  نور الدين بن إمساعيل السليماين 

  )1270(ويل اهللا بن حبيب اهللا السهالوي اللكهنوي 
  )1270(شهاب الدين حممود بن عبد اهللا البغدادي الشهري باآللوسي 

  )1293(سليمان بن إبراهيم القندوزي البلخي 
  سالمة اهللا البدايوين 

  حسن الزمان 
  حممد بن قاسم الرتكماين التربيزي مث احليدرآبادي 

  علي بن سليمان الشاذيل 
  عبد الغين الغنيمي
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  الفائدة الرابعة

  في ذكر من نص على صحة الحديث 
ولقد نص مجاعة من أكابر علمـاء أهـل الـسنة علـى صـحة حـديث مدينـة العلـم ومـنهم 

:  
   حيىي بن معني

  »أنا دار احلكمة « وحممد بن جرير الطربي ، وقد اختار احتاده مع حديث 
  واحلاكم النيسابوري 

  وحممد بن طلحة الشافعي 
  وسبط ابن اجلوزي 

  )كفاية الطالب ( وحممد بن يوسف الكنجي يف 
  وصالح الدين العالئي ، على ما ذكر السخاوي وابن حجر املكي 

  )سىن املطالب أ( ومشس الدين ابن اجلزري يف 
  )املقاصد احلسنة ( ومشس الدين السخاوي يف 
  )مجع اجلوامع ( وجالل الدين السيوطي يف 

  )الباطل ( وفضل اهللا ابن روزان الشريازي يف كتابه 
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  وعلي املتقي اهلندي 
  والسيد حممد البخاري 

  الذي التزم فيه بالصحة  )نزل األبرار ( واملريزا حممد البدخشاين يف 
  )معارج العلى ( مد صدر العامل يف وحم

  )الروضة الندية ( وحممد األمري اليماين يف 
  )السيف املسلول ( وثناء اهللا باين بيت يف 
  املولوي حسن الزمان 

  .وستأيت كلمام يف مواضعها إن شاء اهللا
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  الفائدة الخامسة

  في ذكر من نص على حسن الحديث 
وفــيهم  ـ ث مطلقــا أو يف بعــض طرقــهوقــد نــص مجاعــة مــنهم علــى حــسن هــذا احلــدي

بعض القائلني بصحته ، إما ألنه كان يقول حبـسنه مث ظهـر لـه صـحته كمـا صـرح بـه الـسيوطي 
ومــن  ـ يف حــق نفــسه ، وإمــا ألنــه يــرى يف بعــض طرقــه الــصحة ويف بعــضها احلــسن كــالكنجي

  :هؤالء 
  )اللمعات ( الرتمذي ، على ما نسب إليه عبد احلق الدهلوي يف 

  » هذا حديث حسن عال « جي حيث قال بالنسبة إىل حديث ابن عباس والكن
  وصالح الدين العالئي

  والبدر الزركشي على ما نسب إليه املناوي وحسن الزمان 
  )نقد الصحيح ( واد الشريازي يف 

  ويف أجوبة األحاديث اليت تعقبها السراج القزويين  )فتاواه ( وابن حجر العسقالين يف 
  )املقاصد احلسنة ( النسبة إىل حديث ابن عباس يف والسخاوي ب
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  وغريه  )تاريخ اخللفاء ( والسيوطي يف 
والسمهودي ، حيث أورد تصحيح احلاكم وحتسني العالئـي وابـن حجـر ، سـاكتا علـى 

  .ذلك ، فال أقل من أنه يقول حبسنه
  )سبل اهلدى والرشاد ( وحممد بن يوسف الشامي الصاحلي يف 

  )تنزيه الشريعة ( ّ بن عراق يف وأبو احلسن علي
  )الصواعق ( وابن حجر املكي يف 

  .وغريها ) تطهري اجلنان (و  ) املنح املكية (و 
  )تذكرة املوضوعات ( وحممد طاهر الفتين حيث نقل كالم العالئي وابن حجر يف 

  )املرقاة ( وعلي القاري يف 
  )فيض القدير ( واملناوي يف 

  لى ما نقل عنه العزيزي وحممد احلجازي الشعراين ع
  وغريه  )اللمعات ( وعبد احلق الدهلوي يف 

  )السراج املنري ( والعزيزي يف 
  )تيسري املطالب السنية ( وعلي بن علي الشرباملسي يف 

  )شرح املواهب اللدنية ( والزرقاين يف 
  )إسعاف الراغبني ( والصبان يف 

  )الفوائد اموعة ( والشوكاين يف 
  .)تفريح األحباب ( ّدث يف وحسن علي احمل
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  الفائدة السادسة

  ّفي ذكر من أرسله إرسال المسلم 
وقد أرسل حديث أنـا مدينـة العلـم مجاعـة كبـرية مـن أكـابر أهـل الـسنة إرسـال املـسلم ، 

  :منهم 
  أبو الليث السمرقندي 

  أمحد بن حممد العاصمي 
  أبو اد الغزنوي 

  أبو احلجاج البلوي 
  ي ابن عريب األندلس

  ابن طلحة الشافعي 
  أبو عبد اهللا الكنجي الشافعي 

  العز ابن عبد السالم 
  حمب الدين الطربي الشافعي 

  سعيد الدين الفرغاين 
  أمري حسيين الفوزي
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  نظام األولياء اهلندي 
  مشس الدين الزرندي 
  السيد علي اهلمداين 

  كمال الدين الدمريي 
  زين الدين اخلوايف 

  بادي شهاب الدين الدولت آ
  شهاب الدين أمحد 
  ابن الصباغ املالكي 

  عبد الرمحن البسطامي 
  مشس الدين الالهجي 

  حسني بن علي الكاشفي 
  جالل الدين الدواين 

  احلسني امليبدي اليزدي 
  ّخواند أمري املؤرخ 
  ابن حجر املكي 

  ّمجال الدين احملدث الشريازي 
  أبو العصمة السمرقندي 

  الشيخ علي القاري 
  لرمحن اجلشيت عبد ا

  شيخ بن علي اخلفري 
  الشيخ إبراهيم الكردي 
  شاه ويل اهللا الدهلوي 
  الشيخ سليمان مجل 

  قمر الدين احلسيين



  نفحات األزهار.................................................................................. 46

  املولوي مبني اللكهنوي 
  املولوي ثناء اهللا 

  الشيخ جواد الساباطي 
  املولوي ويل اللكهنوي 

  ؟فهل يسرتيب أحد يف كون هذا احلديث من األحاديث الثابتة



 47 ................................................................................... السابعة الفائدة

  فائدة السابعةال

  » باب مدينة العلم  « ـفي ذكر من وصف أمير المؤمنين ب
ومـا » بـاب مدينـة العلـم «  بــ 7ولقد وصف كبار أئمة أهل السنة سيدنا أمري املؤمنني 

أنـــا مدينـــة العلـــم : حبـــديث  ّ كـــل ذلـــك أخـــذا.»مدينـــة العلـــم «  بــــ 6مياثلـــه ، أو وصـــفوا النـــيب 
  :ومنهم . اهني على تصحيح هؤالء هلذا احلديث الشريف وهذا من أوضح الرب.وعلي باا

  أبو نعيم االصبهاين 
  أبو سعد السمعاين 
  أبو املؤيد اخلوارزمي 

  أبو عبد اهللا الكنجي 
  سعيد الدين الكازروين 
  مشس الدين الزرندي 
  السيد علي اهلمداين 

  املريزا حممد البدخشاين 
  اهلروي اإلجيي
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  شهاب الدين الدولت آبادي 
  هاب الدين أمحد ش

  شهاب الدين القسطالين 
  جالل الدين الدواين 

  مشس الدين الصاحلي الدمشقي 
  ابن حجر املكي 

  مجال الدين احملدث الشريازي 
  الشيخ علي القاري 
  عبد الرءوف املناوي 
  عبد احلق الدهلوي 

  سيد حممد ماه العامل 
  عبد الرمحن اجلشيت 

  الشيخ تاج الدين النقشبندي 
   إبراهيم الكردي الشيخ

  الشيخ سامل البصري 
  السيد حممد الربزجني 
  حممد معني السندي 

  حممد بن إمساعيل األمري 
  شهاب الدين أمحد العجيلي 

  رشيد الدين الدهلوي 
  سالمة اهللا البدايوين 

  حسن الزمان الرتكماين 
  عبد الغين الغنيمي



 49 .................................................................................... الثامنة ةالفائد

  الفائدة الثامنة

  ره في ذكر من نظم هذه المأثرة في أشعا
  :ولقد نظم مجاعة من كبار العلماء األدباء هذه املنقبة يف أشعارهم مثل 

  أيب القاسم إمساعيل بن عباد املعروف بالصاحب 
  وأيب القاسم حسن بن إسحاق الطوسي املعروف بالفردوسي 

  وأيب اد جمدود بن آدم احلكيم السنائي 
  واملوفق بن أمحد اخلوارزمي املكي 

  هيم بن علي الشهري باخلاقاين وأفضل الدين إبرا
  وفريد الدين حممد بن إبراهيم املعروف بالفريد العطار 

  .وجالل الدين حممد بن حممد البلخي الرومي املعروف باملولوي
  وحميي الدين حيىي بن شرف النووي 

  وشرف الدين مصلح بن عبد اهللا الشريازي الشهري بالسعدي 
  .اهلواري املعروف بابن جابرومشس الدين حممد بن أمحد األندلسي 

  وفخر الدين عبد الرمحن بن مكانس القبطي املصري 
  وعز الدين عبد العزيز بن عمر اهلامشي املكي املعروف بابن فهد
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  وحممد بن إمساعيل بن صالح األمري الصنعاين 
  .وشهاب الدين أمحد بن عبد القادر العجيلي
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  الفائدة التاسعة

  ره على ضوء كلمات علماء أهل السنةفي شهرة هذا الحديث وتوات
 6فظهر أن هـذا احلـديث الـشريف مـن األحاديـث املـشهورة بـل املتـواترة عـن رسـول اهللا 

  :، ويشهد بذلك أمور 

  : األول 
ــــذكرة اخلــــواص ( تــــصريح ســــبط ابــــن اجلــــوزي يف  بــــأن هــــذا احلــــديث مــــن الفــــضائل ) ت

  .لحق بالتواتر عند علماء الدرايةاملشتهرة الثابتة ، وقد نص القسطالين على أن املشهور ي

  : الثاني 
)  شــــرح املــــشكاة الفارســــي (و ) اللمعــــات ( تــــصريح الــــشيخ عبــــد احلــــق الــــدهلوي يف 

  .بشهرة هذا احلديث
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  : الثالث 
اه يف  ) الروضـــة النديـــة ( ّـــوصــف الـــشيخ حممـــد بــن إمساعيـــل األمـــري اليمـــاين الــصنعاين إي

  .بالشهرة

  : الرابع 
نفــسه بــشهرته يف جــواب ســؤال بعــضهم عــن ذلــك كمــا ســتدري ) الــدهلوي ( اعــرتاف 

  .إن شاء اهللا

  : الخامس 
  .بشهرته كما سيأيت) القول املستحسن ( تصريح املولوي حسن الزمان يف 

  : السادس 
مـــروا أبـــا بكـــر فليـــصل «  تـــواتر حـــديث )1() الـــصواعق ( دعـــوى ابـــن حجـــر املكـــي يف 

فلــو كــان روايــة هــذا العــدد مفيــدا للتــواتر فــإن . ةبزعمــه وروده عــن مثانيــة مــن الــصحاب» بالنــاس 
  .متواتر باألولوية ـ الذي رواه عشرة منهم ـ حديث مدينة العلم

  : السابع 
ّتـواتر املنـع عـن بيـع املـاء ، وهـو غـري منقـول إال عـن أربعـة ) احمللى ( دعوى ابن حزم يف 

ينــة العلــم متــواتر قطعـــي ّمــن الــصحابة ، فــإذا كــان نقــل األربعــة مفيـــدا للتــواتر فــإن حــديث مد
  .الصدور باألولوية القطعية

__________________  
واعلــم أن هــذا احلــديث متــواتر ، فإنــه ورد مــن حــديث عائــشة وابــن مــسعود « :  قــال 13: الــصواعق احملرقــة ) 1(

  »وابن عباس وابن عمر وعبد اهللا بن زمعة وأيب سعيد وعلي بن أيب طالب وحفصة 
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  : الثامن 
لـــو كنـــت متخـــذا مـــن أهـــل « تـــواتر احلـــديث املوضـــوع ) املنهـــاج ( ميـــة يف زعـــم ابـــن تي

بـــدعوى وروده عـــن ابـــن مـــسعود وأيب ســـعيد وابـــن » األرض خلـــيال الختـــذت أبـــا بكـــر خلـــيال 
وهــذا احلــديث مــستفيض بــل متــواتر عنــد أهــل العلــم « : عبــاس وابــن الــزبري ، وقولــه مــا نــصه 

 متعـددة مـن حـديث ابـن مـسعود وأيب سـعيد باحلديث ، فإنه قد أخـرج يف الـصحاح مـن وجـوه
  .»وابن عباس وابن الزبري 

ألنـه قـد أخـرج  ـ باألولويـة القطعيـة ـ فيكـون حـديث مدينـة العلـم متـواترا عنـد أهـل العلـم
 واالمــام احلــسن 7أمــري املــؤمنني : مــن وجــوه متعــددة مــن حــديث عــشرة مــن األصــحاب وهــم 

ن مسعود وحذيفة وعبد اهللا بن عمر وأنـس وعمـرو وابن عباس وجابر واب ـ 8 ـ واالمام احلسني
  .بن العاص

  : التاسع 
يف الكــــالم علــــى مطــــاعن عثمــــان تــــواتر الكــــالم ) التحفــــة ( يف ) الــــدهلوي ( دعــــوى 

ّمبجـرد وروده يف » إمنـا مثلـي ومثـل عثمـان كمثـل أنـوار ثالثـة  « 7املكذوب على أمري املؤمنني 
 القــصة بلغــت مــن الــشهرة والتــواتر حــدا حــىت وهــذه« : كتــب الفــريقني كمــا زعــم حيــث قــال 

  .»ذكرت يف كتب الفريقني ، فال جمال النكارها 
 دلـيال علـى تـواتره ، كـان تـواتر !!فإذا كان ورود هـذا الكـالم املوضـوع يف كتـب الفـريقني

حديث مدينة العلم قطعيا ، ألن مـن املتعـذر إحـصاء الكتـب الـيت ورد فيهـا هـذا احلـديث عنـد 
  .الفريقني
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  لفائدة العاشرةا

  في زيادة توضيح لثبوت الحديث 
  : وضوحا وجوه 6ويزيد ثبوت حديث مدينة العلم وقطعية صدوره عن النيب 

  : األول 
 ، وقــد قامــت الرباهــني الواضــحة واألدلــة القوميــة علــى 7إنــه مــن حــديث أمــري املــؤمنني 

نفــسه ، )  الــدهلوي (و عــصمته عليــه الــصالة والــسالم ، بــل اعــرتف بعــصمته الــشاه ويل اهللا 
فــال حمــيص مــن االعــرتاف بقطعيــة .  .. بإمجــاع أهــل الــسنة7بــصدقه ) الــدهلوي ( كمــا صــرح 

  .صدوره

  : الثاني 
وال ريب يف عصمته باألدلة العامـة واخلاصـة ، . 7إنه من حديث سيدنا االمام احلسن 

  .فال ريب يف قطعية صدوره
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  : الثالث 
وال ريب يف عـصمته كـذلك فاحلـديث قطعـي . 7إنه من حديث سيدنا االمام احلسني 

  .الصدور

  : الرابع 
وال ريب يف عصمته كذلك ، فاحلـديث . 7أنه من حديث سيدنا االمام زين العابدين 

  .قطعي الصدور

  : الخامس 
وال ريب يف عـصمته كـذلك ، فاحلـديث قطعـي . 7إنه من حديث سيدنا االمام الباقر 

  .الصدور

  : السادس 
 ـ كمـا سـيأيت إن شـاء اهللا ـ 7نا االمـام جعفـر بـن حممـد الـصادق إنـه مـن حـديث سـيد

  .وهو ال ريب يف عصمته ، فاحلديث قطعي الصدور

  : السابع 
وال ريــب يف عــصمته  ـ كمـا ســيأيت ـ 7إنـه مــن حــديث ســيدنا االمـام موســى الكــاظم 

  .كآبائه الطاهرين ، فاحلديث قطعي الصدور

  : الثامن 
وهــو ال ريــب يف  ـ كمــا ســتعلم عــن قريــب ـ 7لرضــا إنــه مــن حــديث ســيدنا االمــام ا

  .عصمته ، فاحلديث قطعي الصدور
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  : التاسع 
املوضـــوع كـــالقرآن » .  ..ال نـــورث« حـــديث ) التحفـــة ( يف ) الـــدهلوي ( لقـــد جعـــل 

  .7الكرمي يف إفادة اليقني ، بزعم أنه من حديث أمري املؤمنني 
الـسالم كمـا علمـت ، فهـو كـالقرآن وإن حديث مدينة العلم من حديثـه عليـه الـصالة و

  .)الدهلوي ( الكرمي يف القطعية على ضوء كالم 

  : العاشر 
 ـ احلـديث املوضـوع املـذكور مفيـدا لليقـني كـالقرآن املبـني لكونـه) الـدهلوي ( لقـد جعـل 

  .من حديث حذيفة ـ بزعمه
وقـــد علمـــت أن حذيفـــة مـــن رواة حـــديث مدينـــة العلـــم ، فهـــذا احلـــديث يــــساوي آي 

  .آن العظيم يف إفادة اليقنيالقر

  : الحادي عشر 
احلديث املوضوع املذكور مفيـدا لليقـني ، ألنـه مـن حـديث كـل ) الدهلوي ( لقد جعل 

  .من الزبري وأيب الدرداء وأيب هريرة والعباس وعبد الرمحن بن عوف وسعد
  .فحديث مدينة العلم كذلك ، ألنه من حديث عشرة من الصحابة كما عرفت

نفـــسه ، ) الـــدهلوي (  صـــدور حـــديث مدينـــة العلـــم علـــى ضـــوء كلمـــات فظهـــر قطعيـــة
  .واحلمد هللا على ذلك

  : الثاني عشر 
  وكذلك قصة نبع املاء.  ..«لقد ذكر احلافظ القاضي عياض ما نصه 



 57 .................................................................... احلديث لثبوت توضيح زيادة يف

 وتكثـري الطعـام رواهـا الثقــات والعـدد الكثـري عــن اجلمـاء الغفـري عـن العــدد الكثـري مـن الــصحابة
  .)1(» .  ..ا يلحق بالقطعي من معجزاتهفهذا النوع كله مم. ..

فكذلك حديث مدينة العلم ، رواه الثقات والعدد الكثري من األئمة عن العـدد : قلت 
  .الكثري من الصحابة ، فهو قطعي أيضا

  : الثالث عشر 
ومنها ما رواه الكافة عن الكافة ، متصال « لقد قال القاضي عياض يف كالمه السابق 

مجلة الصحابة وأخبارهم ، أن ذلـك كـان يف مـواطن اجتمـاع الكثـري مـنهم ّعمن حدث ا من 
يف يوم اخلندق ويف غزوة بواط وعمرة احلديبية وغـزوة تبـوك وأمثاهلـا مـن حمافـل املـسلمني وجممـع 
العساكر ، ومل يؤثر عن أحد من الصحابة خمالفة للراوي فيمـا حكـاه وال إنكـار ملـا ذكـر عـنهم 

سكوت الساكت مـنهم كنطـق النـاطق ، إذ هـم املنزهـون عـن الـسكوت أم رووه كما رواه ، ف
على باطل واملداهنة يف كذب ، وليس هناك رغبة وال رهبة متنعهم ، ولـو كـان مـا مسعـوه منكـرا 
عنــدهم غـــري معــروف لـــديهم أنكـــروا كمــا أنكـــر بعـــضهم علــى بعـــض أشـــياء رووهــا مـــن الـــسنن 

ّـوالسري وحروف القرآن ، وخطأ بعضهم بعضا وومه ه يف ذلـك ممـا هـو معلـوم ، فهـذا النـوع كلـه ّ
  .)2(» .  ..مما يلحق بالقطعي من معجزاته ملا بيناه

 قطعـي ، وال 7إن أكثر فضائل أمري املـؤمنني : هذا كالمه ، وعلى هذا األساس نقول 
 6من حـديث جـابر مـن أن النـيب  ـ يف روايات األعالم ـ سيما حديث مدينة العلم ملا سيجيء

  . غزوة احلديبية ومل يؤثر عن أحد من الصحابة خمالفة جلابر فيما حكاه يف البابقال ذلك يف
« بل يظهر من عبـارة الزرنـدي إمجـاعهم علـى االعـرتاف بـذلك ، فقـد قـال هـي فـضيلة 

  وقد نقل» اعرتف ا االصحاب وابتهجوا ، وسلكوا طريق الوفاق وانتهجوا 
__________________  

  . بشرح القاري309 ـ 308: ملصطفى الشفا بتعريف حقوق ا) 1(
  . بشرح القاري309: الشفا بتعريف حقوق املصطفى ) 2(
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ّ فـــإذن كلهـــم معرتفـــون ـــذه .]توضـــيح الـــدالئل [ شـــهاب الـــدين أمحـــد هـــذا الكـــالم عنـــه يف 
بالنـــسبة إىل  ـ الفــضيلة ونـــاطقون ــا ، ولـــيس هنـــاك رغبــة وال رهبـــة متـــنعهم ، بــل كـــان األمـــر

  .بالعكس ، فقد كانت دواعي الكتم واإلخفاء يف أكثرهم موجودةـ  7فضائل االمام 

  : الرابع عشر 
وأيـــضا ، فـــإن أمثـــال األخبـــار الـــيت ال أصـــل هلـــا « : قـــال القاضـــي بعـــد كالمـــه الـــسابق 

ّوبنيت على باطل ال بد مع مرور األزمـان وتـداول النـاس وأهـل البحـث مـن انكـشاف ضـعفها 
  . من األخبار الكاذبة واألراجيف الطاريةومخول ذكرها ، كما يشاهد يف كثري

ّ هــذه الــواردة مــن الطريــق اآلحــاد ال تــزداد مــع مــرور الزمــان إال ظهــورا ، 6وأعــالم نبينــا 
ومــع تــداول الفــرق وكثــرة طعــن العــدو وحرصــه علــى توهينهــا وتــضعيف أصــلها واجتهــاد امللحــد 

ّعلى إطفاء نورها إال قوة وقبوال ، وللطاعن عليها إال حسرة    .)1(» .  ..وغليالّ
وهـو  ـ  كما هو الواقـع7 وهذا البيان حبذافريه جار يف باب فضائل أمري املؤمنني :أقول 

  .6يكفي برهانا على صحتها وقطعية صدورها عن النيب الكرمي 

  : الخامس عشر 
ـذا احلـديث وتنـاقلوه  ـ مـن الـصدر األول حـىت اآلن ـ لقـد اشـتغل كبـار علمـاء الفـريقني

رحوه مبتهجني ومتربكني به ، ومن راجـع كلمـام حولـه مل يبـق لـه ريـب يف صـحته وحققوه وش
  وثبوته ، ومل يصغ إىل أراجيف شذاذ من أهل الزيغ

__________________  
  . بشرح القاري309: الشفا ) 1(
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  .والعناد

  : السادس عشر 
ة صـدوره إن هذا احلديث مما اتفق عليه الفريقان ، وذلـك مـن أوضـح األدلـة علـى قطعيـ

( يف كتابـه ) الـدهلوي ( ّ، كما بينا ذلك بالتفصيل يف جملد حديث الطـري علـى ضـوء كلمـات 
  .)التحفة 
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  سند حديث مدينة العلم 
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)1( ............................................................................................. 63 

)1(  

   عليه السالمرواية االمام الرضا 
املباركة عن آبائه ) الصحيفة (  حديث مدينة العلم يف 7لقد روى سيدنا االمام الرضا 

  :وهذا نصها .  ..اهللا عليهم أمجعنياملعصومني صلوات 
إن قاتــــل احلــــسني يف تــــابوت مــــن نــــار ، وعليــــه  : 6وبإســــناده قــــال قــــال رســــول اهللا « 

ّنصف عذاب أهل الدنيا ، وقد شد يـداه ورجـاله بـسالسل مـن النـار حـىت يقـع يف قعـر جهـنم 
ّ، ولــه ريــح يتعــوذ أهــل النــار إىل رــم مــن شــدة نتنــه ، وهــو فيهــا خالــد ذائــق ال عــذاب األلــيم ، ّ

ّكلما نضجت جلودهم بدل اهللا هلم اجللود ، ال يفرت عنهم ساعة ، ويسقون من محيم جهـنم  ّ ّ
   .ّ، فالويل من عذاب اهللا عز وجل

أنا مدينة العلـم وعلـي باـا ، فمـن أراد العلـم فليـأت  : 6بإسناده قال قال رسول اهللا و
  .الباب

وم القيامــة نوديــت مــن بطنــان العــرش نعــم إذا كــان يــ : 6بإســناده قــال قــال رســول اهللا و
  .»األب أبوك ابراهيم ونعم األخ أخوك علي بن أيب طالب 
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  صحيفة الرضا من األصول المعتبرة
من الكتب املعروفة املعتمدة واألصـول املـشهورة املعتـربة ، لـدى  ) 7 صحيفة الرضا (و 

: ن شـهردار الـديلمي مـا نـصه العلماء األعالم من أهل السنة ، فقد قال أبو شجاع شريويه ابـ
أمــا بعــد فـــإين رأيــت أهـــل زماننــا هـــذا خاصــة أهــل بلـــدنا أعرضــوا عـــن احلــديث وأســـانيده ، « 

وجهلـــوا معرفـــة الـــصحيح والـــسقيم ، وتركـــوا الكتـــب الـــيت صـــنفها أئمـــة الـــدين قـــدميا وحـــديثا ، 
صــايا ، واألمثــال واملــسانيد الــيت مجعوهــا يف الفــرائض والــسنن ، واحلــالل واحلــرام ، واآلداب والو

واملـــواعظ ، وفـــضائل األعمـــال ، واشـــتغلوا بالقـــصص واألحاديـــث احملذوفـــة أســـانيدها ، الـــيت مل 
يعرفهــا نقلـــه احلــديث ، ومل تقـــرأ علــى احـــد مـــن أصــحاب احلـــديث ، وطلبــوا املوضـــوعات الـــيت 

شر وضعها القصاص لينالوا ا للقطعيات يف االس على الطرق ، ثبت يف كتايب هـذا اثـين عـ
ألــف حــديث ونيفــا مــن األحاديــث الــصغار علــى ســبيل االختــصار ، مــن الــصحاح والغرائــب 

  .)1(» .  ..واألفراد والصحف املروية عن النيب لعلي بن موسى الرضا وعمر بن شعيب
كــان يقــول حيــىي بــن احلــسني احلــسيين يف إســناد صــحيفة « : وقــال جــار هللا الزخمــشري 

  .)2(» أذن جمنون ألفاق لو قرئ هذا اإلسناد على : الرضا 
ّالرضـــوي بفـــتح الـــراء والـــضاد ويف آخرهـــا الـــواو ، هـــذه النـــسبة إىل « : وقـــال الـــسمعاين 

الرضـا وهـو علــي بـن موســى بـن جعفــر بـن حممــد بـن علــي بـن احلــسني بـن علــي بـن أيب طالــب 
أيب احلــسن املعــروف بالرضـــا املــدفون بطـــوس ، يــروي صـــحيفة عــن آبائـــه ، ومجاعــة مـــن أوالده 

  .)3(» ّوا إليه يقال لكل واحد منهم الرضوي نسب
  وذكر عبد اهللا بن أمحد«  : 7وقال سبط ابن اجلوزي برتمجة االمام 

__________________  
  .خمطوط ـ خطبة الكتاب ـ مسند الفردوس) 1(
  .278 / 3ربيع األبرار ) 2(
  .الرضوي ـ األنساب) 3(
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لـي بـن موسـى الرضـا عـن أبيـه موسـى عـن املقدسي يف كتاب أنساب القرشيني نسخة يرويها ع
ّ عـن النـيب صـلى اهللا 7أبيه جعفر عن أبيه حممد عن أبيـه علـي عـن أبيـه احلـسني عـن أبيـه علـي 

  .)1(» ّعليه وسلم ، إسناد لو قرئ على جمنون برئ 
روى عنـــه ابنـــه حممـــد ، وعثمـــان بـــن املثـــاور ، والنحـــوي علـــي بـــن علـــي « وقـــال املـــزي 

صور النيـــسابوري ، وأبـــو الـــصلت عبـــد الـــسالم بـــن صـــاحل اهلـــروي ، الـــدعبلي ، وأيـــوب بـــن منـــ
واملأمون بن الرشيد ، وعلي بن مهدي بن صدقة له عنه نسخة ، وأبـو أمحـد داود بـن سـليمان 
بن سيف الغازي القزويين له عنه نسخة ، وأمحد بن عـامر ابـن سـليمان الطـائي لـه عنـه نـسخة 

  .)2(» كبرية 
ّقد عدها احملب الطربي مو ، ونقـل عنهـا ) مـسند الرضـا (  بــ ن مآخـذ كتابـه معـربا عنهـاّ

ذكـر أنـه أول مـن يقـرع بـاب اجلنـة  « 7قولـه يف فـضائل أمـري املـؤمنني : يف مواضع منـه ، منهـا 
ّبعد النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّعن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ّ يـا علـي : ّ

ّ خرجــه االمــام علــي بــن موســى .دخلــه بغــري حــساب بعــدي، إنــك أول مــن يقــرع بــاب اجلنــة في
  .)3(» الرضا يف مسنده 

ّذكر إخبار جربئيل عن اهللا تعاىل أن عليا مـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم « ومنها قوله  ّ
ّ علــى النــيب صــلى 7هــبط جربئيــل : عــن أمســاء بنــت عمــيس قالــت  :مبنزلــة هــارون مــن موســى 

علـــي منـــك مبنزلـــة :  ، إن ربـــك يقرئـــك الـــسالم ويقـــول لـــك يـــا حممـــد: ّاهللا عليـــه وســـلم فقـــال 
  .)4(» ّ خرجه اإلمام علي بن موسى الرضا .هارون من موسى لكن ال نيب بعدك

ّعن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « منها قوله و   ّإنك سيد: ّ
__________________  

  .352: تذكرة خواص االمة ) 1(
  .21/  148ذيب الكمال ) 2(
  .211 / 2الرياض النضرة يف مناقب العشرة ) 3(
  216 / 2املصدر نفسه ) 4(
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  .)1(» ّ خرجه علي بن موسى الرضا .املسلمني وقائد الغر احملجلني ويعسوب الدين
مجلـة مـن فـضائل أهـل ) ذخـائر العقـىب ( كما نقل عنها احملب الطربي يف كتابـه اآلخـر 

  .)2( :البيت 
( اهيم بـــــن عبـــــد اهللا الوصـــــايب اليمـــــين يف مواضـــــع مـــــن كتابـــــه وروى عـــــن الـــــصحيفة إبـــــر

) مـسند الرضـا (  بـ ّ معربا عنها7يف فضائل أمري املؤمنني ) االكتفاء يف فضائل األربعة اخللفاء 
  .كذلك ، فلرياجع

ّوعن سيدنا علـي كـرم اهللا وجهـه قـال قـال رسـول اهللا صـلى « : قال ابن باكثري املكي و ّ
ا أســـري يب إىل الـــسماء ، أخـــذ جربئيـــل بيـــدي وأقعـــدين علـــى درنـــوك مـــن ملـــ: ّاهللا عليـــه وســـلم 

ّدرانيـك اجلنــة ونـاولين ســفرجلة ، فكنــت أقلبهـا إذ انفلقــت وخرجــت منهـا حــوراء مل أر أحــسن 
أنـــا :  قالــت ؟وعليـــك الــسالم مــن أنـــت: الـــسالم عليــك يــا حممـــد ، فقلــت : منهــا ، فقالــت 

أعـالي مـن عنـرب ، ووسـطي مـن كـافور ، : ة أصـناف الراضية املرضـية ، خلقـين اجلبـار مـن ثالثـ
كــوين فكنــت ، خلقــين ألخيــك وابــن : وأســفلي مــن مــسك ، عجنــين مبــاء احليــوان مث قــال يل 

  .)3(»  أخرجه االمام علي بن موسى الرضا .عمك علي بن أيب طالب
ّبل عدها حممد عابد السندي يف الكتب املعتربة اليت يرويها بأسـانيده الـصحيحة حيـث 

وأما األربعون من نسخة علي بن موسى الرضـا عـن آبائـه فأرويهـا « ) حصر الشارد ( ال يف ق
ّبالـسند املتقــدم إىل احلــافظ ابــن حجــر ، عــن أمحــد بــن أيب املقدســي ، عــن ســليمان بــن محــزة ، 

أمحـد بـن علـي بـن أبـوبكر أنا حممود بن إبراهيم ، أنا احلسن بن حممـد بـن عبـاس الرامسـي ، أنـا 
حممــد بــن عبــد اهللا حفيــد أبــوبكر  أبــو القاســم احلــسن بــن حممــد بــن حبيــب ، أنــا خلــف ، أنــا

  .»العباس بن محزة ، أنا أبو القاسم عبد اهللا بن أمحد بن عامر الطائي 
__________________  

  .234 / 2الرياض النضرة ) 1(
  ... 48 ، 47 ، 44 ، 39 ، 32 ، 26: ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب ، أنظر ) 2(
  .خمطوط ـ وسيلة املآل يف مناقب اآلل) 3(
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  ترجمة السندي 
والــسندي مــن أعــالم علمــاء القــوم ، وقــد تــرجم الــصديق حــسن القنــوجي للــشيخ حممــد 

الـشيخ حممـد عابـد الـسندي ابـن أمحـد « : وأثـىن عليـه قـائال ) أجبد العلـوم ( عابد السندي يف 
صاري ، ولـــد ببلـــدة ســـيون وهـــي علـــى علـــي بـــن يعقـــوب ، احلـــافظ ، مـــن بـــين أيب أيـــوب األنـــ

ّشاطئ النهر مشايل حيدرآباد الـسند ممـا يلـي بلـدة بويـك ، هـاجر جـده امللقـب بـشيخ اإلسـالم 
  .إىل أرض العرب ، وكان من أهل العلم والصالح

وأقام الشيخ حممد عابد بزبيد دارة علـم بـاليمن معروفـة ، واسـتفاد مـن علمائهـا واقتـبس 
ّعـد مـن أهلهـا ، ودخـل صـنعاء الـيمن يتطبـب المـامهم وتـزوج ابنـة من أشعة عظمائها ، حـىت 

وزيــره ، وذهــب مــرة ســفريا مــن إمــام صــنعاء إىل مــصر ، وكــان شــديد التحــنن إىل ربــوع طابــة ، 
وعــاود مــرة أرض قومــه فــدخل نــواري بلــدة بــأرض الــسند ممــا يلــي بنــدر كراجــي وأقــام ــا ليــايل 

ّوويل رئاسـة علمائهـا مـن قبـل وايل مـصر ، وخلـف مـن معدودات ، مث عاد إىل املدينة الطيبة ، 
  ».  ..وكان ذا عصبية للمذهب احلنفي.  ..مصنفاته كتبا مبسوطة وخمتصرة

  من رواة الصحيفة
أمثـــال ابـــن حجـــر  ـ لقــد ظهـــر مـــن عبـــارة الــسندي أن مجاعـــة مـــن حفـــاظ أهـــل الــسنة

  .7يروون صحيفة االمام الرضا  ـ العسقالين
أبـو الفـتح عبيـد : نسختان من الصحيفة يـروى إحـدامها ) ناصرية يف املكتبة ال( ويوجد 

طبقــات الــشافعية ( اهللا بــن عبــد الكــرمي بــن هــوازن القــشريي النيــشابوري الــشافعي ، املــرتجم يف 
صــدر الــدين أبــو اــامع إبــراهيم بــن حممــد احلمــوئي : واألخــرى يرويهــا  ) 207 / 7للــسبكي 

 ـ  مـــرآة اجلنـــان(و  ) 298 / 4تـــذكرة احلفـــاظ (  يف  ، واملـــرتجم722اجلـــويين املتـــوىف ســـنة 
   الدرر(و  ) 795 العرب حوادث (و  ) 722حوادث 
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  .وغريها ) 67 / 1الكامنة 
ّهذا ، وسيعلم يف حملـه إخـراج العاصـمي وابـن النجـار حـديث مدينـة العلـم مـن حـديث 

  .)الصحيفة (  بعني لفظ 7سيدنا االمام الرضا 
ّ كافيـــة ملـــن رام احلـــق ، وال جيحـــدها إال مـــن 7مـــام املعـــصوم وال ريـــب أن روايـــة هـــذا اال

  .أضمر البغض والعداء

)2(  

   بلفظ آخرعليه السالمرواية االمام الرضا 
ّ حديث مدينـة العلـم ، عـن آبائـه الكـرام عـن جـده رسـول اهللا صـلى اهللا 7روى االمام و ّ

أخربنـا أبـو غالـب حممـد « : عليه وعليهم أمجعني بلفظ آخـر ، فقـد قـال ابـن املغـازيل مـا نـصه 
أن أبــا طــاهر إبــراهيم بــن :  تعــاىل فيمــا أذن يل يف روايتــه عنــه ;بــن أمحــد بــن ســهل النحــوي 
نـا حممـد بـن املطلـب ، نـا أمحـد بـن حممـد بـن عيـسى ـ سـنة عـشر : ّعمر بن حيىي حيـدثهم قـال 

ســنة أربــع وثالمثائــة ـ نــا حممــد بــن عبــد اهللا بــن عمــر بــن مــسلم الالحقــي الــصفار بالبــصرة ـ 
حـدثين أيب عــن أبيـه جعفـر بــن : وأربعـني ومـائتني ـ نـا أبــو احلـسن علـي بـن موســى الرضـا قـال 

ّحممــد عــن أبيــه عــن جــده علــي بــن احلــسني عــن أبيــه علــي بــن أيب طالــب قــال قــال رســول اهللا 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم  يــا علــي أنــا مدينــة العلــم وأنــت البــاب ، كــذب مــن زعــم أنــه يــصل إىل : ّ

  .)1(» الباب ] قبل [ ّ إال من املدينة

  شأن هذا االسناد
  وهذا إسناد ميتنع الوصول إىل كنه عظمته وجاللته ، إنه إسناد التمس كبار

__________________  
  .85: املناقب البن املغازيل ) 1(
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لــو قــرئ هــذا : وقـال أمحــد بــن حنبـل .  حبــديث بــه7ّاألئمـة واحلفــاظ أن حيــدثهم االمـام الرضــا 
فقــد ذكــر أبــو ســعيد منــصور ابــن احلــسني اآليب الــوزير مــا   علــى جمنــون لــربء مــن جنونــهاإلســناد
ّحــدث أبــو الــصلت قــال « : نــصه  كنــت مــع علــي بــن موســى ـ وقــد دخــل نيــسابور وهــو : ّ

أمحد بن حـرب ، وياسـني بـن النـضر ، وحيـىي  :ء ـ فغدا إىل طلبه علماء البلد راكب بغلة شهبا
حبـــق آبائـــك الطـــاهرين : ّفتعلقـــوا بلجامـــه يف املربعـــة فقـــالوا  .مبـــن حيـــىي ، وعـــدة مـــن أهـــل العلـــ
حـــدثين أيب العبـــد الـــصاحل موســـى بـــن جعفـــر ، قـــال : قـــال . حـــدثنا حبـــديث مسعتـــه مـــن أبيـــك

حدثين أيب الصادق جعفر بن حممد ، قال حدثين أيب باقر علـم األنبيـاء حممـد بـن علـي ، قـال 
ل حـدثين أيب سـيد شــباب أهـل اجلنـة احلــسني حـدثين أيب سـيد العابـدين علــي بـن احلـسني ، قــا

ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا : بن علي ، قال مسعت أيب سيد العـرب علـي بـن أيب طالـب قـال 
  .االميان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل باألركان: ّعليه وسلم يقول 

  .لو قرأت هذا االسناد على جمنون لربء من جنونه: قال قال أمحد بن حنبل 
وي عــن عبــد الــرمحن بــن أيب حــامت مثــل ذلــك حيكيــه عــن أبيــه وأنــه قــرأه علــى مــصروع ور

  .)1(» فأفاق 
وروى املــوىل الــسعيد إمــام الــدنيا عمــاد الــدين حممــد بــن أيب ســعيد « ابــن الــصباغ وقــال 

أورد صـاحب صـاحب : بـن عبـد الكـرمي الـوزان ـ يف حمـرم سـنة سـت وتـسعني ومخـسمائة ـ قـال 
أن علــي بــن موســى الرضــا ملــا دخــل إىل نيــسابور يف الــسفرة :  يف كتابــه كتــاب تــاريخ نيــسابور

ّ
اليت خص فيها بفضيلة الشهادة ، كان يف قبة مستورة بالسقالط على بغلة شهباء ، وقد شـق 
ّســــوق نيــــسابور ، فعــــرض لــــه االمامــــان احلافظــــان لألحاديــــث النبويــــة ، واملثــــابران علــــى الــــسنة 

مــد بــن أســلم الطوســي ، ومعهمــا خالئــق ال حيــصون مــن طلبــة أبــو زرعــة الــرازي وحم: احملمديــة 
أيهــا الــسيد اجلليــل ابــن الــسادة األئمــة ، حبــق : العلــم واحلــديث وأهــل الروايــة والدرايــة فقــاال لــه 

  آبائك الطاهرين 
__________________  

  .362 / 1نثر الدر ) 1(
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ت لنــا حــديثا عــن آبائــك عــن ّأســالفك األكــرمني إال مــا أريتنــا وجهــك املبــارك امليمــون ، ورويــو
ّجــدك حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم نــذكرك بــه ، فاســتوقف البغلــة وأمــر غلمانــه بكــشف املظلــة  ّ ّ
عــن القبــة ، وأقــر عيــون تلــك اخلالئــق برؤيــة طلعتــه املباركــة ، فكانــت لــه ذؤابتــان مــدليتان علــى 

 وبــاك ومتمــرغ يف عاتقــه ، والنــاس كلهــم قيــام علــى طبقــام ينظــرون إليــه ، وهــم مــا بــني صــارخ
ل حلــافر بغلتــه ، وعــال الــضجيج ، فــصاحت األئمــة والفقهــاء والعلمــاء  معاشــر : ّــالــرتاب ومقب

النــاس امسعــوا وعــوا وانــصتوا لــسماع مــا يــنفعكم وال تؤذونــا بكثــرة صــراخكم وبكــائكم ، وكــان 
  .املستملي أبو زرعة وحممد بن أسلم الطوسي

 الكــاظم ، عــن أبيــه جعفــر الــصادق ، حــدثين أيب موســى: قــال علــي بــن موســى الرضــا 
عــن أبيــه حممــد البــاقر ، عــن أبيــه زيــن العابــدين ، عــن أبيــه احلــسني الــشهيد بكــربال ، عــن أبيــه 

ّعلــي بــن أيب طالــب كــرم اهللا وجهــه أنــه قــال  ّحــدثين جربئيــل قــال مسعــت رب العــزة ســبحانه : ّ
 ، ومـن دخـل حـصين أمـن ّكلمة ال إلـه إال اهللا حـصين فمـن قاهلـا دخـل حـصين: وتعاىل يقول 

  .من عذايب
ّمث أرخى السرت على القبة وسـار ، فعـد أهـل احملـابر والـدوى الـذين كـانوا يكتبـون فأنـافوا 

  .على عشرين ألفا
اتــصل هـذا احلــديث بــبعض أمـراء الــسامانية فكتبــه : قـال األســتاذ أبــو القاسـم القــشريي 

مــا فعــل اهللا : عــد موتــه فقيــل لــه بالــذهب ، وأوصــى أن يــدفن معــه يف قــربه ، فــرأى يف النــوم ب
  .)1(» ّغفر يل بتلفظي بال إله إال اهللا وتصديقي بأن حممدا رسول اهللا :  قال ؟بك

عقـب  ـ وزاد« : عن اجلمال الزرندي يف كتابه معراج الوصـول ) جواهر العقدين ( ويف 
» احرتامــا وكتــابيت هــذا احلــديث بالــذهب تعظيمــا لــه و ـ قولـه وتــصديقي بــأن حممــدا رســول اهللا

)2(.  
__________________  

  .241الفصول املهمة يف معرفة األئمة ) 1(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 2(



 71 ........................................................... آخر بلفظ السالم عليه الرضا االمام رواية

 (و )  مفتـاح النجـا (و ) املقاصد احلسنة ( وإن شئت املزيد من مراجع القضية فراجع 
واص تــذكرة اخلــ(  وممــن رواهــا أيــضا ســبط ابــن اجلــوزي يف .) فــصل اخلطــاب (و ) احلــق املبــني 

  . )122الصواعق ( وابن حجر املكي يف  ) 352
بــــشروطها وأنــــا مــــن : فلمــــا مــــرت الراحلــــة نادانــــا « : وقـــد أضــــاف بعــــضهم يف الروايــــة 

  .»من شروطها اإلقرار له بأنه إمام مفرتض الطاعة : قيل « قال خواجه بارسا » شروطها 

   معصوم من الخطأ7االمام الرضا 
 باألدلـة العامـة واخلاصـة غـري اخلاضـة للحـصر 7لرضـا وبالرغم من ثبوت عصمة اإلمام ا

  :واإلحصاء ، فإنا نذكر هنا دليلني من األدلة اخلاصة به من كتب أهل السنة باملناسبة 
رســـالة ( وعبـــد احلـــق الـــدهلوي يف ) فـــصل اخلطـــاب ( مـــا رواه خواجـــه بارســـا يف  ــــ 1

) شــواهد النبــوة ( جلــامي يف وا) وســيلة النجــاة ( وحممــد مبــني اللكهنــوي يف ) مناقــب األئمــة 
) مــرآة املــؤمنني ( وويل اهللا اللكهنــوي يف ) إيــضاح لطافــة املقــال ( ورشــيد الــدين الــدهلوي يف 

ّرأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف املنــام ـ وأمــري «  أنــه قــال 7عــن موســى الكــاظم  ّ
ّــ فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم   معـه2املـؤمنني   ينظـر بنـور اهللا عـز وجـل علـي ابنـك: ّ

  .»وينطق حبكمة ، يصيب وال خيطى ، ويعلم وال جيهل ، قد ملئ حكما وعلما 
ــــ  2 رســــالة ( والــــشيخ عبــــد احلــــق الــــدهلوي يف ) شــــواهد النبــــوة ( مــــا رواه اجلــــامي يف ـ

وسـيلة النجـاة ( واملولـوي حممـد مبـني يف ) فصل اخلطاب ( وخواجه بارسا يف ) مناقب األئمة 
قيل أليب جعفر حممد بـن علـي رضـي اهللا عنهمـا « أنه ) مرآة املؤمنني ( وي ويل اهللا يف واملول) 
ّبل اهللا سـبحانه مسـاه الرضـا ، ألنـه : ّإن أباك مساه املأمون الرضا ورضيه لوالية عهده ، فقال : 

ّكان رضا اهللا عز وجل يف مسائه ورضا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أرضـه ، وخـص مـن  ّ
   آبائه املاضني بذلك ، ألنه رضي به بني
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أدعـــوا يل ولـــدي :  يقـــول 2املخـــالفون كمـــا رضـــي بـــه املوافقـــون ، وكـــان أبـــوه موســـى الكـــاظم 
  .»الرضا ، وإذا خاطبه قال يا أبا احلسن 

ّوغــري خفــي أن روايــة هــذا االمــام املعــصوم هــذا احلــديث ــذا الــسند عــن جــده األعظــم 
ـــه الـــسالم كـــاف لإلذعـــان  بأنـــه حـــديث قطعـــي ، ال يـــشوبه ريـــب وال يعرتيـــه شـــك ، عليـــه وآل

  .واحلمد هللا رب العاملني

)3(  

  ّرواية عبد الرزاق الصنعاني 
  : قال احلاكم بعد أن أخرج احلديث من حديث ابن عباس وصححه ما نصه 

أبــوبكر حــدثين : وهلــذا احلــديث شــاهد مــن حــديث ســفيان الثــوري بإســناد صــحيح « 
ام الـشاشي القفـال ببخـارى ـ وأنـا سـألته ـ حـدثين النعمـان بـن هـارون حممد بن علي الفقيه االم

البلــدي ببلــد مــن أصــل كتابــه ، ثنــا أمحــد بــن عبــد اهللا بــن يزيــد احلــراين ، ثنــا عبــد الــرزاق ، ثنــا 
سفيان الثوري ، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم ، عن عبـد الـرمحن بـن عثمـان التيمـي ، قـال 

ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول : قـول مسعت جابر بـن عبـد اهللا ي:  أنـا مدينـة : ّ
  .)1(» العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأت الباب 

 تـاريخ بغـداد (و )  تـاريخ دمـشق (و ) املناقـب البـن املغـازيل ( كما سيعلم روايته مـن 
  .) كفاية الطالب (و ) 

__________________  
  .127 / 3 املستدرك على الصحيحني) 1(
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  رجال الحديث 
اه  ــولنـــذكر بعـــض كلمـــام يف توثيـــق رجـــال هـــذا الـــسند ، تأكيـــدا لتـــصحيح احلـــاكم إي ّـ

  :فنقول 

  ّأما سفيان الثوري 
  : ، ترجم له )1(ّفهو من رجال الصحاح الستة ، وقد وثقه ابن حبان 

سـفيان بـن وأما نسب ثور ابن عبـد منـاة فاإلمـام أبـو عبـد اهللا « :  بقوله ـ السمعاني 1
وكان من سادات أهل زمانه فقها وورعا وحفظا وإتقانا ، مشائله يف الصالح والـورع .  ..سعيد

  .)2(» .  ..أشهر من أن حيتاج إىل اإلغراق يف ذكرها
إمــام املــسلمني وحجــة اهللا علــى خلقــه ، يفــوت فــضائله اإلحــصاء « :  ـ ابــن األثيــر 2

الجتهاد فيه واحلديث والزهـد والعبـادة والـورع والثقـة وتعجز العادين ، مجع يف زمنه بني الفقه وا
، وإليه املنتهى يف علم احلديث وغـريه مـن العلـوم ، أمجـع النـاس علـى دينـه وزهـده وورعـه وثقتـه 

.  ..»، ومل خيتلفوا يف ذلك ، وهو أحد األئمة اتهدين وأحد أقطاب اإلسالم وأركان الـدين 
)3(.  

  .)4(»  وزهدا أحد األعالم علما «  ـ الذهبي3
قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم وابن معني وغري واحد من العلماء « :  ـ ابن حجر 4

كتبـــت عـــن ألـــف ومائـــة شـــيخ ، مـــا : وقـــال ابـــن املبـــارك . ســـفيان أمـــري املـــؤمنني يف احلـــديث: 
يـا أبـا عبـد اهللا رأيــت سـعيد ابـن جبـري وغــريه : كتبـت عـن أفـضل مــن سـفيان ، فقـال لـه رجــل 

  .هو ما أقول ، ما رأيت أفضل من سفيان:  قال ؟ذاوتقول ه
__________________  

  .401 / 6الثقات ) 1(
  .الثوري ـ األنساب) 2(
  .خمطوط ـ جامع األصول البن األثري) 3(
  .378 / 1الكاشف ) 4(
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ّوقـال ابـن مهـدي كـان وهـب يقـدم سـفيان . سفيان أحفظ مـين: وقال وكيع عن شعبة 
ّلــيس أحــد أحــب إيل مــن شــعبة وال يعدلــه أحــد : ال حيــىي القطــان وقــ. يف احلفــظ علــى مالــك

رأيــت حيــىي بــن معــني ال  :وقــال الــدوري . عنــدي ، وإذا خالفــه ســفيان أخــذت بقــول ســفيان
وقـال اآلجـري عـن أيب . ّيقدم على سفيان يف زمانه أحدا يف الفقه واحلديث والزهد وكل شـيء

بلغـين عـن ابـن : وقـال أبـو داود . ظفر سفيانّليس خيتلف سفيان وشعبة يف شيء إال ي: داود 
: وقــال العجلــي . ّمــا خــالف أحــد ســفيان يف شــيء إال كــان القــول قــول ســفيان: معــني قــال 

وقـــال .  ..أحـــسن أســـناد الكوفـــة ســـفيان عـــن منـــصور عـــن إبـــراهيم عـــن علقمـــة عـــن عبـــد اهللا
ما رأيت أفقـه مـن : ود وقال عبد اهللا بن دا. ّال يتقدم يف قليب أحد سفيان: املروزي عن أمحد 

  .قال يل شعبة إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم: وقال أبو قطن . سفيان
كــان إمامــا مــن أئمــة املــسلمني وعلمــا مــن أعــالم الــدين ، جممعــا علــى : قــال اخلطيــب 

وقــال . أمانتــه حبيــث يــستغين عــن تزكيتــه ، مــع اإلتقــان واحلفــظ واملعرفــة والــضبط والــورع والزهــد
ّهو أجل من أن يقـال فيـه ثقـة ، : وقال النسائي .  كان ثقة مأمونا وكان عابدا ثبتا:ابن سعد 

مـا : وقـال ابـن أيب حـامت . وهو أحد األئمة الذين أرجوا أن يكون ممن جعله اهللا للمتقني إمامـا
: وقال ابن حبان . كان أعلم الناس يف أنفسنا: وقال زائدة . رأيت أشبه بالتابعني من سفيان

  .)1(» سادات الناس فقها وورعا وإتقانا كان من 

  عبد اهللا بن عثمان بن خثيم القاري وأما 

  فقد ترجم له 
عبــد اهللا بـن عثمــان بــن خثـيم املكــي ، يــروي عـن ســعيد ابــن « :  قــائال  ـ ابــن حبــان1

  .)2( » 132مات سنة . جبري ، روى عنه ابن جريج ، روى عنه أهل احلجاز
__________________  

  .113 / 4ب التهذيب ذي) 1(
  .34 / 5الثقات ) 2(
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وابو عثمان عبد اهللا بن عثمان بن خثيم من القـارة ، يـروي عـن أيب « :  ـ السمعاني 2
 » 135 ، وقـد قيـل سـنة 144الطفيل ، عداده يف أهل مكة ، روى عنه معمر ، مات سنة 

)1(.  
. ثقـة: ل العجلـي وقـا. ثقـة حجـة: قال ابن أيب مرمي عـن ابـن معـني « :  ـ ابن حجر 3

. وقــال مــرة لــيس بــالقوي .ثقــة: وقــال النــسائي . مــا بــه بــأس صــاحل احلــديث: وقــال أبــو حــامت 
  .)2(» كان ثقة وله أحاديث حسنة  . ..وقال ابن سعد.  ..وذكره ابن حبان يف الثقات

  عبد الرحمن بن بهمان المدني وأما 
  .فقد» ن عثمان التيمي عبد الرمحن ب«  بـ ّالذي عرب عنه احلاكم يف املستدرك

  ترجم له 
  .)الثقات (  ـ ابن حبان في 1
  .)3(» وثق « :  وقال  ـ الذهبي2
  .)4( ووثقه  ـ ابن حجر3

) املناقـب ( عبد الرزاق بن مهـام حـديث مدينـة العلـم بـسند آخـر ، فقـد جـاء يف وروى 
 بـن الــصلت أخربنــا احلـسن بـن أمحــد بـن موســى ، أنـا أبـو احلــسن أمحـد بـن حممــد« : مـا نـصه 

القرشـي ، نــا علـي بــن حممـد املــصري ، نـا حممــد بـن عيــسى بـن شــيبة البـزار ، نــا أمحـد بــن عبــد 
  ّاهللا بن يزيد املؤدب ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر عن عبد اهللا 

__________________  
  .القاري ـ األنساب) 1(
  .5 / 314ذيب التهذيب ) 2(
  .158 / 2الكاشف ) 3(
  . ، 6 / 149ذيب التهذيب 474 / 1ب تقريب التهذي) 4(
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مسعت جابر بن عبد اهللا األنصاري يقـول مسعـت رسـول اهللا : ابن عثمان عن عبد الرمحن قال 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم  يــوم احلديبيــة ـ وهــو آخــذ بــضبع علــي بــن أيب طالــب ـ هــذا أمــري الــربرة ّ

أنا مدينة العلـم :  صوته فقال ّمث مد ا. وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، خمذول من خذله
  .)1(» وعلي باا فمن أراد العلم فليأت الباب 

  رجال السند
فأما معمر فقد أخـرج لـه أصـحاب الـصحاح الـستة وتـرجم . ورجال هذا احلديث ثقات

 تـــذكرة (و  )  2 / 107ـــذيب األمســـاء واللغـــات (و ) الثقـــات ( لـــه بكـــل ثنـــاء وتعظـــيم يف 
 (و  ) 220 / 1 العــــــرب (و  ) 243 / 10ذيب التهــــــذيب  ــــــ(و  ) 190 / 1احلفــــــاظ 
  .وغريها ) 82 طبقات احلفاظ (و  ) 323 / 1 مرآة اجلنان (و  ) 266 / 2الكاشف 

ّوأمـا عبـد اهللا بـن عثمـان ، وعبــد الـرمحن بـن مـان ، فقـد مــر طـرف مـن كلمـات الثنــاء 
  .عليهما

  عبد الرزاق بن همام وأما 
عــن طائفــة مــن معــاجم ) حــديث التــشبيه ( ّصيل يف جملــد نفــسه ، فقــد ترمجنــا لــه بالتفــ

  .)2(الرتاجم املعتربة 

)4(  

  تصحيح يحيى بن معين 
  ّقال املزي والعسقالين برتمجة أيب الصلت  على صحة حديث مدينة العلم ،

__________________  
  .84: املناقب البن املغازيل ) 1(
 ، مــرآة 211حــوادث : الــصنعاين ، دول اإلســالم : األنــساب خمطــوط ،  ـ الكمــال يف أمســاء الرجــال: أنظــر ) 2(

  . ..334 / 1 ، تذكرة احلفاظ 211: اجلنان حوادث 
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حـدثنا أبـو الـصلت : قـال القاسـم بـن عبـد الـرمحن األنبـاري « : عبد السالم بن صاحل اهلـروي 
 6هللا اهلروي ، حدثنا أبو معاوية ، عن األعمش عن جماهد ، عن ابن عباس قال قال رسـول ا

  .أنا مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأت بابه: 
حـدثنا أبـو الـصلت اهلـروي ، حـدثنا أبـو معاويـة ، عـن األعمـش : عبد الرمحن األنباري 

ّعن جماهد ، عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  أنـا مدينـة العلـم وعلـي : ّ
  .بهباا ، فمن أراد العلم فليأت با

  .صحيح: سألت حيىي بن معني عن هذا احلديث فقال : قال القاسم 
أراد أنه صحيح من حديث أيب معاوية وليس بباطـل ، : ابن ثابت احلافظ أبوبكر قال 

  .)1(» إذ قد رواه غري واحد عنه 
روى اخلطيــب يف تارخيـه عــن حيــىي بـن معــني أنــه سـئل عــن حــديث « : وقـال الــسيوطي 

  .)2(»  صحيح هو: ابن عباس فقال 
ورواه اخلطيب يف التاريخ باللفظ املذكور مـن حـديث أيب معاويـة عـن « : وقال املناوي 

هـو : قـال القاسـم سـألت ابـن معـني عنـه فقـال : مث قـال . األعمش عن جماهد عن ابـن عبـاس
أراد أنــه صــحيح مــن حــديث أيب معاويــة ولــيس بباطــل ، إذ : قلــت : قــال اخلطيــب . صــحيح

  .)3(» عنه رواه غري واحد 
وأجيــب عــن ذلــك بــأن حممــد بــن « : وقــال الــشوكاين يف مقــام اجلــواب عــن القــدح فيــه 

ّجعفر البغدادي الفيـدي قـد وثقـه حيـىي بـن معـني ، وأن أبـا الـصلت اهلـروي قـد وثقـه ابـن معـني 
  .)4(» صحيح : واحلاكم ، وقد سئل حيىي عن هذا احلديث فقال 

__________________  
  .319 / 6خمطوط ، ذيب التهذيب  ـ  يف أمساء الرجالذيب الكمال) 1(
  .383 / 1مجع اجلوامع ) 2(
  .47 / 3فيض القدير يف شرح اجلامع الصغري ) 3(
  .349الفوائد اموعة للقاضي الشوكاين ) 4(
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وروى اخلطيب يف تارخيه عن حيىي بن معني أنه سـئل عـن حـديث ابـن « : وقال األمري 
  .)1(» هو صحيح : عباس فقال 

فعاريـة عـن الـدليل ، .  ..هذا ، وأما دعوى أنه أراد أنه صحيح من حـديث أيب معاويـة
ّومــن هنــا نقــل الــسيوطي والــشوكاين وغريمهــا تــصحيحه إيــاه مطلقــا ، ولــو ســلم فــإن أبــا معاويــة 
واألعمش وجماهد ثقات ، فاحلديث صحيح بال كالم ، وسيأيت لذلك مزيد تأييـد وحتقيـق مـن 

) الــدهلوي ( العالئــي والعالمــة الفريوزآبــادي ، كمــا ســتعلم عنــد نقــض كلمــات كــالم احلــافظ 
  .فانتظر.  ..إثبات حيىي بن معني هلذا احلديث مرة بعد أخرى

  ترجمته
ــة  1 ــ ابــن جزل انتهــى العلــم : قــال علــي بــن املــديين .  ..كــان إمامــا حافظــا متقنــا« : ـ

 إىل إســـحاق واألعمـــش ، وانتهـــى علـــم بالبـــصرة إىل حيـــىي بـــن أيب كثـــري وقتـــادة ، وعلـــم الكوفـــة
احلجاز إىل ابن شهاب وعمرو بن دينار ، وصار علـم هـؤالء الـستة بالبـصرة إىل سـعيد بـن أيب 
عروبــــة وشــــعبة ومعمــــر ومحــــاد بــــن ســــلمة وأيب عوانــــة ، ومــــن أهــــل الكوفــــة إىل ســــفيان الثــــوري 

إىل األوزاعــي ، وســفيان بــن عيينــة ، ومــن أهــل احلجــاز إىل مالــك بــن أنــس ، ومــن أهــل الــشام 
فانتهى علـم هـؤالء إىل حممـد بـن إسـحاق وهـشيم وحيـىي بـن سـعيد وابـن أيب زائـدة ووكيـع وابـن 

وابن مهدي وابن آدم ، وصار علم هؤالء مجيعا إىل حيـىي بـن  ـ وهو أوسع هؤالء علما ـ املبارك
  .معني

  .كل حديث ال يعرفه حيىي بن معني فليس هو حبديث: وقال أمحد 
مــا مسعــت أحــدا قــط يقــول احلــق يف املــشايخ غــري حيــىي بــن معــني ، : رومــي وقــال ابــن ال

  .)2(» .  ..وغريه كان يتحامل بالقول
__________________  

  .شرح التحفة العلوية ـ الروضة الندية) 1(
  .خمطوط ـ خمتار خمتصر تاريخ بغداد) 2(
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ـــ الـــسمعاني  2 وعـــا إليـــه يف اجلـــرح ّكـــان إمامـــا ربانيـــا عاملـــا حافظـــا ثبتـــا متقنـــا مرج« : ـ
هاهنــا رجــل خلقــه اهللا هلــذا : انتهــى علــم العلمــاء إليــه حــىت قــال أمحــد بــن حنبــل .  ..والتعــديل

ال نعلـم أحـدا مـن : وقال علي بن املديين  ـ يعين حيىي بن معني ـ الشأن وأظهر كذب الكذابني
رأيــــت إذا : قــــال أبــــو حــــامت الــــرازي  .لــــدن آدم كتــــب مــــن احلــــديث مــــا كتــــب حيــــىي بــــن معــــني

البغــدادي حيــب أمحــد بــن حنبــل فــاعلم أنـــه صــاحب ســنة ، وإذا رأيتــه يــبغض حيــىي بــن معـــني 
  .)1(» ّفاعلم أنه كذاب 

أمجعوا على إمامتـه .  ..ّهو إمام أهل احلديث يف زمنه واملعول عليه فيه« :  ـ النووي 3
 غــري 2ضائله وأحوالــه وفــ . ..ّوتوثيقــه وحفظــه وجاللتــه وتقدمــه يف هــذا الــشأن واضــطالعه منــه

  .)2(» .  ..منحصرة
وهـو صـاحب .  ..احلافظ املشهور ، كان إماما عاملا حافظا متقنا« :  ـ ابن خلكان 4

اجلرح والتعديل ، روى عنـه كبـار األئمـة مـنهم أبـو عبـد اهللا حممـد بـن إمساعيـل البخـاري ، وأبـو 
احلفــاظ ، وكــان احلــسني مــسلم بــن احلجــاج القــشريي ، وأبــو داود السجــستاين ، وغــريهم مــن 

 من الصحبة واأللفة واالشـرتاك يف االشـتغال بعلـوم احلـديث 2بينه وبني االمام أمحد بن حنبل 
  .)3(» .  ..ما هو مشهور ، ال حاجة إىل االطالة فيه

  .)4(» .  ..كان إماما حافظا« :  ـ أبو الفداء األيوبي 5
قـال عبـد .  ..خ احملـدثنيحيـىي بـن معـني هـو االمـام احلـافظ اجلهبـذ شـي« :  ـ الـذهبي 6

أبـو زكريـا أحـد األئمـة : وقـال النـسائي . إمـام: سئل أيب عن حيـىي فقـال : الرمحن بن أيب حامت 
  .)5(» . يف احلديث ، ثقة مأمون

__________________  
  .املري ـ األنساب) 1(
  .1 / 156ذيب األمساء واللغات ) 2(
  .139 / 6وفيات األعيان ) 3(
  .37 / 2أحوال البشر املختصر يف ) 4(
  .71 / 11سري أعالم النبالء ) 5(
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مــا : قــال حيــىي القطــان .  ..ّحيــىي بــن معــني االمــام الفـرد ســيد احلفــاظ«  : ـ الــذهبي 7
حيــىي بــن معــني : قــال أمحــد بــن حنبــل . قــدم علينــا مثــل هــذين أمحــد بــن حنبــل وحيــىي بــن معــني

  .أعلمنا بالرجال
: قـال خنـيس بـن مبـشر أحـد الثقــات . ح مبناقبــهحيـىي أشـهر مـن أن نطـول الـشر: قلـت 

ّ قــال أعطــاين وحبــاين وزوجــين ثــالث ؟مــا فعــل اهللا بــك: رأيــت حيــىي بــن معــني يف النــوم فقلــت 
ّتويف يف ذي القعدة غريبا مبدينة النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم . ّمائة حوراء ، ومهد يل بني الناس ّ

  .)1( » 233سنة 
بو زكريا حيىي بـن معـني البغـدادي احلـافظ ، أحـد األعـالم االمام أ«  :  أيضا ـ الذهبي8

  .)2(» حديثه يف الكتب الستة .  ..وحجة اإلسالم
 ، ومـــات 158إمـــام احملـــدثني ، فـــضائله كثـــرية ، مولـــده ســـنة «  :  أيـــضا ـ الـــذهبي9

ّ ، ومحــل علــى أعــواد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 233طالــب احلــج باملدينــة يف ذي القعــدة  ّ «
)3(.  

  .)4( بنحو ما تقدم  ـ اليافعي10
  . )141: التاج املكلل (  يف  ـ القنوجي11

)5(  

  رواية سويد بن سعيد الحدثاني 
  بعد أن روى حديث أنا دار ـ قال ابن كثري. من مشايخ مسلم وابن ماجة

__________________  
  .429 / 2تذكرة احلفاظ ) 1(
  .415 / 1العرب يف خرب من غرب ) 2(
  .358 / 2 الكاشف) 3(
  .108 / 2مرآة اجلنان ) 4(
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روايـــة ســـويد بـــن ســـعيد عـــن شـــريك عـــن ســـلمة عـــن : قلـــت « عـــن الرتمـــذي ـ  . ..احلكمـــة
  .)1(» أنا مدينة العلم وعلي باا فمن أراد العلم فليأت الباب : الصناحبي عن علي مرفوعا 

  .ّ، كما ستعلم يف حمله إن شاء اهللا تعاىلالذهيب بإسناده عنه ورواه 

  : ترجمته 
  .)احلدثاين  ـ األنساب(  يف  ـ السمعاني1
  . )12 / 247ذيب الكمال (  يف  ـ المزي2
 (و  ) 454 / 2 تـذكرة احلفــاظ (و ) خمطـوط  ـ ــذيب التهـذيب(  يف  ـ الـذهبي3

  . )432 / 1العرب يف خرب من غرب 
  . )4 / 272ذيب التهذيب (  يف  ـ ابن حجر4
  . )198ت احلفاظ طبقا(  يف  ـ السيوطي5

وقــــد أثنــــوا عليــــه ووصــــفوه باألوصــــاف احلميــــدة ، وأطــــروه غايــــة اإلطــــراء ، .  ..وغـــريهم
  .فلرياجع

)6(  

  رواية أحمد بن حنبل 
املـــرتجم يف ( قـــال العالمـــة حممـــد بـــن علـــي بـــن شهرآشـــوب  . ..رواه مـــن طـــرق عديـــدة

 وبغية الوعاة 310 / 5 ولسان امليزان 240 والبلغة للفريوزآبادي 164 / 4الوايف بالوفيات 
أنـــا مدينـــة  باإلمجـــاع 7وقـــال النـــيب «  ) 199 / 2 وطبقـــات املفـــسرين للـــداودي 181 / 1

  العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأت 
__________________  

  .359 / 7تاريخ ابن كثري ) 1(
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  .)1(»  رواه أمحد من مثانية طرق .الباب
ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ، ثنا حممد ابـن : الفضائل أمحد يف « : سبط ابن اجلوزي وقال 

الرومـي ، ثنـا شـريك عـن ســلمة بـن كهيـل ، عـن الـصناحبي ، عـن علـي قــال ) عمـر ( عبـد اهللا 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .)2(» ، أنا مدينة العلم وعلي باا ّ

  .)3( » 2رواه االمام أمحد يف الفضائل عن علي « : السمهودي وقال 
  .كما يظهر ذلك من كالم املناوي والشيخاين القادري فيما سيأيت إن شاء اهللا

  متى روى أحمد حديثا وجب المصير إليه 
ولقـــد بـــىن علمـــاء أهـــل الـــسنة علـــى وجـــوب املـــصري إىل احلـــديث الـــذي يرويـــه أمحـــد بـــن 

 بيــان حنبــل ، ألنــه إمــام زمانــه واملقتــدى بــه يف هــذا الفــن ، قــال أخطــب خــوارزم والكنجــي يف
ّويــدل علــى ذلــك مــا روينــاه عــن إمــام أهــل احلــديث «  : 7كثــرة فــضائل موالنــا أمــري املــؤمنني 

أمحـد بــن حنبـل ، وهــو أعـرف أصــحاب احلـديث يف علــم احلـديث ، قريــع أقرانـه وإمــام زمانــه ، 
واملقتـدى بــه يف هــذا الفـن يف إبانــه ، والفــارس الـذي يكــب فرســان احلـافظ يف ميدانــه ، وروايتــه 

ّلــــة ، وعلــــى كاهــــل التــــصديق حممولــــة وال يــــتهم يف دينــــه ، وال يــــشك أنــــه يقــــول بتفــــضيل مقبو
فجـاءت روايتـه فيـه  ـ الـشيخني أيب بكـر وعمـر رضـي اهللا عنهمـا وأرضـامها وأظلنـا بظـل رضـامها

  .)4(» .  ..كعمود الصباح ، وال ميكن سرته بالراح
  احلديث: ل وحنن نقو« : وقال سبط ابن اجلوزي يف ذكر حديث املؤاخاة 

__________________  
  .34 / 2مناقب آل أيب طالب ) 1(
  .47: تذكرة خواص األمة ) 2(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 3(
  .253:  ، كفاية الطالب 3: املناقب للخوارزمي ) 4(
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ّالــذي رواه أمحــد يف الفــضائل لــيس فيــه ميــسرة وال احلكــم ، وأمحــد مقلــد يف البــاب ، مــىت روى 
املصري إىل روايته ، ألنه إمام زمانه وعامل أوانه واملربز يف علـم النقـل علـى أقرانـه ، حديثا وجب 

والفــــارس الــــذي ال جيــــارى يف ميدانــــه ، وهــــذا هــــو اجلــــواب عــــن مجيــــع مــــا يــــرد يف البــــاب ويف 
  .)1(» أحاديث الكتاب 

)7(  

  ّرواية عباد بن يعقوب 
ـــرواجين األســـدي شـــيخ البخـــاري وابـــن ماجـــة والرتمـــذي ، و ســـيظهر ذلـــك مـــن كـــالم ال

  .اخلطيب البغدادي والكنجي ان شاء اهللا
  .)حديث الطري ( وقد ترمجنا له بالتفصيل يف جملد 

)8(  

  رواية الترمذي 
إن رســــول اهللا : علـــي « : حيـــث قــــال ) جـــامع األصــــول ( رواه يف صـــحيحه كمــــا يف 

ّصلى اهللا عليه وسلم قال    .)2(» ي  أخرجه الرتمذ.أنا مدينة العلم وعلي باا: ّ
ّ ـ مبالزمـة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 7ومل يـزل ـ أي علـي «  ) :مطالـب الـسئول ( يف و

ّوسلم ، يزيده اهللا تعاىل علما حىت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  ّ  
__________________  

  .22: تذكرة خواص األمة ) 1(
  .473 / 9جامع األصول ) 2(
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  .)1(» حه بسنده عنه ـ أنا مدينة العلم وعلي باا فيما نقله الرتمذي يف صحيّسلم ـ و
ومـن ذلـك مـا رواه االمـام الرتمـذي يف صـحيحه بـسنده ـ «  : 7فيـه يف شـواهد علمـه و

ّوقد تقـدم ذكـره يف االستـشهاد يف صـفة أمـري املـؤمنني بـاألنزع البطـني ـ إن رسـول اهللا صـلى اهللا 
  .)2(» أنا مدينة العلم وعلي باا : ّعليه وسلم قال 

ّوأخــرج الرتمــذي واحلــاكم عــن علــي قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا « : الــسيوطي وقــال 
  .)3(» ، هذا حديث حسن على الصواب  أنا مدينة العلم وعلي باا: ّعليه وسلم 

ّيف أمسـاء الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم ) السرية الـشامية ( يف و روى . مدينـة العلـم« : ّ
  .» والصواب أنه حديث حسن .أنا مدينة العلم وعلي باا: الرتمذي وغريه مرفوعا 

بـــإخراج الرتمـــذي ) الباطـــل ( وابـــن روزـــان يف ) املنهـــاج ( وقـــد اعـــرتف ابـــن تيميـــة يف 
  .حديث مدينة العلم يف صحيحه

ـــــك مـــــن  ـــــصواعق : ( كمـــــا ســـــيظهر ذل  (و )  العقـــــد النبـــــوي (و )  النـــــواقض (و ) ال
 شــرح (و )  النــرباس (و )  تيــسري املطالــب (و ) شكاة  أمســاء رجــال املــ(و ) الــصراط الــسوي 
إن  ـ وغريهـا)  شـرح املثنـوي (و )  ذخـرية املـآل (و )  إسـعاف الـراغبني (و ) املواهـب اللدنيـة 

  .شاء اهللا تعاىل

  : ترجمته 
وال بــــأس بــــإيراد طــــرف مــــن فــــضائل الرتمــــذي وحمامــــده عــــن كتــــب أعيــــان أهــــل الــــسنة 

  :ومشاهريهم ، فممن ترجم له 
__________________  

  .35: مطالب السئول ) 1(
  .61: مطالب السئول ) 2(
  .170: تاريخ اخللفاء ) 3(
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هذه النسبة إىل بـوغ ، وهـي قريـة مـن قـرى ترمـذ علـى سـتة فراسـخ ، « :  ـ السمعاني 1
منها االمام أبو عيسى بن سورة بن شداد البوغي الرتمذي الـضرير ، إمـام عـصره بـال مدافعـة ، 

  .)1(» .  ..التصانيفصاحب 
ّأحـــد األئمـــة الـــذين يقتـــدى ـــم يف علـــم احلـــديث ، صـــنف كتـــاب اجلـــامع « : وقـــال 

والتــاريخ والعلــل تــصنيف رجــل عــامل مــتقن ، وكــان يــضرب بــه املثــل يف احلفــظ والــضبط ، تلمــذ 
  )2(» .  ..أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري ، ويشارك معه يف شيوخه

هـو أحـد العلمـاء احلفـاظ األعـالم ، ولـه يف الفقـه يـد صـاحلة « : ثير  ـ المجد ابن األ2
ولـه تـصانيف كثـرية  . ..، أخذ عـن مجاعـة مـن أئمـة احلـديث ولقـي الـصدر األول مـن املـشايخ

يف علـم احلــديث ، وكتابـه هــذا الـصحيح أحــسن الكتـب وأكثرهــا فائـدة وأحــسنها ترتيبـا وأقلهــا 
ر املـذاهب ووجـوه االسـتدالل وتبيـني أنـواع احلـديث مـن تكرارا ، وفيـه مـا لـيس يف غـريه مـن ذكـ

الــصحيح واحلــسن والغريــب ، وفيــه جــرح وتعــديل ، ويف آخــره كتــاب العلــل قــد مجــع فيــه فوائــد 
صــنفت هــذا الكتــاب  : ;قــال الرتمــذي . حـسنة كمــا ال خيفــى قــدرها علــى مــن وقــف عليهــا

راق فرضـوا بـه ، وعرضـته علـى فعرضته على علماء احلجاز فرضوا به ، وعرضته علـى علمـاء العـ
  .)3(» علماء خراسان فرضوا به ، ومن كان يف بيته هذا الكتاب فكأمنا يف بيته نيب يتكلم 

كان إماما حافظا ، له تصانيف حـسنة منهـا اجلـامع الكبـري يف « :  ـ العز ابن األثير 3
  .)4(» احلديث ، وهو أحسن الكتب ، وكان ضريرا 

  .)5(السمعاين  مبثل كالم  ـ ابن خلكان4
__________________  

  .البوغي ـ األنساب) 1(
  .الرتمذي ـ املصدر) 2(
  .194 ـ 193 / 1جامع األصول ) 3(
  .279: حوادث  ـ الكامل يف التاريخ) 4(
  .278 / 4وفيات األعيان ) 5(
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كـان إمامـا حافظـا لـه تـصانيف حـسنة منهـا اجلـامع الكبـري « :  ـ أبـو الفـداء األيـوبي 5
ديث ، وكـــان ضـــريرا ، وهـــو مـــن أئمـــة احلـــديث املـــشهورين الـــذين يقتـــدى ـــم يف علـــم يف احلـــ

  .)1(» .  ..احلديث
االمام احلافظ أبو عيسى حممد بـن عيـسى بـن سـورة الـسلمي الرتمـذي « :  ـ الذهبي 6

  . ..الضرير مصنف اجلامع وكتاب العلل
. فــظ وذاكــركــان أبــو عيــسى ممــن مجــع وصــنف وح: قــال ابــن حبــان يف كتــاب الثقــات 

: وقـــال احلـــاكم . كـــان أبـــو عيـــسى يـــضرب بـــه املثـــل يف احلفـــظ: وقـــال أبـــو ســـعيد االدريـــسي 
مــات البخــاري فلــم خيلــف خبراســان مثــل أيب عيــسى يف العلــم : مسعــت عمــر بــن عليــك يقــول 

  . ..واحلفظ والورع والزهد ، بكى حىت عمي وبقي ضريرا سنني
  .)2(» .  ..د عمل به بعض الفقهاءّما أخرجت يف كتايب هذا إال حديثا ق: قال 
  .)3(» .  ..كان من أئمة هذا الشأن.  ..«:  ـ الذهبي أيضا 7
  .)4( مبثل كالم اد ابن األثري  ـ الخطيب التبريزي8
احلــافظ العالمــة ، طــاف الــبالد ومســع خلقــا كثــريا مــن اخلراســانيني « :  ـ الــسيوطي 9

  .)5(» .  ..والعراقيني واحلجازيني وغريهم
مسـع  ـ ولـد أكمـه: قيـل  ـ هـو أحـد أئمـة عـصره وأجلـة حفـاظ دهـره« :  ـ القـاري 10

خلقـــا كثـــريا مـــن العلمـــاء األعـــالم وحفـــاظ مـــشايخ اإلســـالم ، مثـــل قتيبـــة بـــن ســـعيد والبخـــاري 
والـــدارمي ونظـــرائهم ، وجامعـــه دال علـــى اتـــساع حفظـــه ووفـــور علمـــه ، كأنـــه كـــاف للمجتهـــد 

  بد اهللا األنصاريوشاف للمقلد ، ونقل عن الشيخ ع
__________________  

  .279: حوادث  ـ املختصر) 1(
  .633 / 2تذكرة احلفاظ ) 2(
  .62 / 2العرب ) 3(
  .803 / 3أمساء رجال املشكاة املطبوع مع املشكاة ) 4(
  .278طبقات احلفاظ ) 5(
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  .)1(» .  ..جامع الرتمذي عندي أنفع من كتايب البخاري ومسلم: أنه قال 
 تتمــــــــة (و  ) 193 / 2 مــــــــرآة اجلنــــــــان (و  ) 168 / 1دول اإلســــــــالم ( : وانظــــــــر 

  .وغريها ) 279املختصر حوادث 

)9(  

  رواية ابن فهم البغدادي 
: حدثنا بصحة ما ذكره االمام أو زكريا حيـىي بـن معـني « ) املستدرك ( قال احلاكم يف 

ثنــا حممــد بــن حيــىي بــن أبــو احلــسني حممــد بــن أمحــد بــن متــيم القنطــري ، ثنــا احلــسني بــن فهــم ، 
الــضريس ، ثنــا حممــد بــن جعفــر الفيــدي ، ثنــا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن جماهــد عــن ابــن 

ّعباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أنا مدينة العلـم وعلـي باـا : ّ
روي عـن أيب حـدثناه أبـو الـصلت اهلـ : قـال احلـسني بـن فهـم .، فمن أراد املدينة فليـأت البـاب

  .معاوية
أن احلـــسني بـــن فهـــم بـــن عبـــد الـــرمحن ثقـــة : لـــيعلم املـــستفيد هلـــذا العلـــم : قـــال احلـــاكم 

  .)2(» مأمون حافظ 

  : ترجمته 
  عن ترمجته ، وقد ذكره احلافظوعبارة احلاكم هذه يف حق ابن فهم تغنينا 

لــي وفيهــا احلــسني بــن حممــد بــن فهــم بــن ع« :  قــائال 289الــذهيب يف حــوادث ســنة 
البغــدادي احلــافظ ، أحــد أئمــة احلــديث ، أخــذ عــن حيــىي بــن معــني وروى الطبقــات عــن ابــن 

  .)3(» سعد 
__________________  

  .7 / 1شرح الشمائل للقاري ) 1(
  .127 / 3املستدرك على الصحيحني ) 2(
  .83 / 2العرب يف خرب من غرب ) 3(
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)10(  

  رواية البزار
قـال .  .. والطرباين يف األوسط عن جـابر بـن عبـد اهللاّأخرج البزار« : ّابن حجر املكي 

  .)1(» .  ..أنا مدينة العلم وعلي باا : 6قال رسول اهللا 
 (و )  إســـعاف الـــراغبني (و )  نـــزل األبـــرار (و ) العقـــد النبـــوي ( وســـتعلم روايتـــه مـــن 

  .وغريها أيضا)  السيف املسلول (و )  وسيلة النجاة (و ) مفتاح النجا 

   :ترجمته 
ّالبـزار احلـافظ ، أبـوبكر أمحد بن عمـرو بـن عبـد اخلـالق البـصري « : ـ أبو نعيم بقوله  1

  .)2(» ّقدم أصبهان مرتني 
أمحد بن عمرو البصري البـزار صـاحب أبوبكر وفيها مات حافظ وقته « : ـ الذهبي  2

  .)3(» املسند الكبري بالرملة 
  .)4(» .  ..ّالبزار احلافظ العالمة الشهري« :  ـ السيوطي 3
.  ..سـنن البـزار احلـافظ أيب بكـر أمحـد بـن عبـد اخلـالق البـزار العتكـي« :  ـ األزهـري 4

  هو ركن من أركان اإلسالم ، كان يشبه بابن: قال ابن أيب خثيمة 
__________________  

  .73: الصواعق احملرقة ) 1(
  .104 / 1اخبار أصفهان ) 2(
  .177 / 1دول اإلسالم ) 3(
  .285 احلفاظ طبقات) 4(
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  .)1(» .  ..حنبل يف زهده وورعه
واعتمـد علـى نقلـه » عمدة احملدثني «  بـ ووصفه) التحفة (  يف كتابه )الدهلوي ( ـ  5

  .واستشهد برواياته يف مواضع عديدة منه

)11(  

  رواية ابن جرير الطبري 
 عـــن الرتمـــذي» أنـــا دار احلكمـــة وعلـــي باـــا « روى حـــديث  قـــال الـــسيوطي بعـــد أن

هـــذا خـــرب : وقـــال ابـــن جريـــر « : ، مث ذكـــر عبـــارة الرتمـــذي حولـــه ، قـــال والطـــربي وأيب نعـــيم 
: ّصحيح سنده ، وقد جيب أن يكون هـذا علـى مـذهب اآلخـرين سـقيما غـري صـحيح لعلتـني 

ّإنــه خــرب ال يعــرف لــه خمــرج عــن علــي عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم إال مــن هــذا : إحــدامها  ّ ّ
  .إن سلمة بن كهيل عندهم ممن ال يثبت بنقله حجة: الوجه ، واألخرى 

ّوقد وافق عليـا يف روايـة هـذا اخلـرب عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم غـريه  ثنـا حممـد بـن  :ّ
إبراهيم الفزاري ثنا عبد الـسالم بـن صـاحل اهلـروي ثنـا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن جماهـد عـن 

ّابــن عبــاس قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســل أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا فمــن أراد : م ّ
  .املدينة فليأا من باا

هـذا الـشيخ  .ثنا إبراهيم بن موسـى الـرازي ـ ولـيس بـالفراء ـ ثنـا أبـو معاويـة بإسـناده مثلـه
  .)2(» انتهى كالم ابن جرير . ال أعرفه وال مسعت منه غري هذا احلديث

__________________  
  .44: رسالة األسانيد ) 1(
  .373 / 1مجع اجلوامع ) 2(
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  : ترجمته 
  .خمطوط ـ  يف خمتار خمتصر تاريخ بغداد ـ ابن جزلة1
  .الطربي ـ  يف األنساب ـ السمعاني2
  .423 / 6 يف معجم األدباء  ـ ياقوت3
  .78 / 1 يف ذيب األمساء واللغات  ـ النووي4
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  .ّوقد ذكرنا ترمجته بالتفصيل يف جملد حديث الوالية
كــان إمامــا يف فنــون كثــرية منهــا التفــسري واحلــديث « :  مــا ملخــصه ابــن خلكــانوقــال 

والفقه والتاريخ وغري ذلك ، وله مصنفات مليحة يف فنون عديدة تدل على سعة علمه وغـزارة 
ّـقلد أحــدا ، وكــان أبـو الفــرج املعــاىف بـن زكريــا النهــرواين فـضله ، وكــان مـن األئمــة اتهــدين مل ي

  .املعروف بابن طرار على مذهبه ، وسيأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل
وكان ثقة يف نقلـه وتارخيـه أصـح التـواريخ وأثبتهـا ، وذكـره الـشيخ أبـو إسـحاق الـشريازي 

  .)1(» .  ..يف طبقات الفقهاء من مجلة اتهدين
__________________  

  .191 / 4وفيات األعيان ) 1(
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ـــداء األيـــوبي وقـــال  كـــان حافظـــا لكتـــاب اهللا ، عارفـــا بـــالقراءات ، بـــصريا  « :أبـــو الف
ّباملعــــاين ، وكــــان مــــن اتهــــدين مل يقلــــد أحــــدا ، وكــــان فقيهــــا عاملــــا عارفــــا بأقاويــــل الــــصحابة 

ّوملـا مـات تعـصبت عليــه العامـة ورمـوه بـالرفض.  ..والتـابعني ومـن بعـدهم ّ ّ
ّ ، ومـا كـان ســببه إال 

ّأنه صنف كتابا فيه اختالف الفقهاء ومل يذكر فيه أمحد ابن حنبل فقيل لـه يف ذلـك ، فقـال  ّ :
فاشــتد ذلــك علــى احلنابلــة وكــانوا ال حيــصون  .ّمل يكــن أمحــد بــن حنبــل فقيهــا وإمنــا كــان حمــدثا

  .)1(» ّكثرة ببغداد فشنعوا عليه مبا أرادوه 
أبـو جعفـر الطـربي اآلملـي البغـدادي أحـد األعـالم وصـاحب االمـام  « :الجـزري وقـال 

كــان أحــد األئمــة العلــم حيكــم بقولــه ويرجــع : قــال اخلطيــب .  ..التفــسري والتــاريخ والتــصانيف
إىل رأيــه ملعرفتــه وفــضله ، وكــان قــد مجــع مــن العلــوم مــا مل يــشاركه فيــه أحــد مــن أهــل عــصره ، 

بصريا باملعاين ، فقيهـا يف أحكـام القـرآن ، عاملـا فكان حافظا لكتاب اهللا ، عارفا بالقراءات ، 
بالـــــسنن وطرقهـــــا ، صـــــحيحها وســـــقيمها ، ناســـــخها ومنـــــسوخها ، عارفـــــا بـــــأقوال الـــــصحابة 

  .)2(» .  ..ّوالتابعني ، عارفا بأيام الناس وأخبارهم

)12(  

  رواية أبي بكر الباغندي 
بـــو احلـــسني حممـــد بـــن أخربنـــا حممـــد بـــن أمحـــد بـــن عثمـــان ، أنـــا أ« : قـــال ابـــن املغـــازيل 

املظفر بن موسى بن عيسى احلافظ البغدادي ، نا الباغندي حممد بن حممـد ابـن سـليمان ، نـا 
  حممد بن مصفى نا حفص بن عمر العدناين ، نا علي بن عمرو عن أبيه 

__________________  
  .307حوادث  ـ املختصر) 1(
  .106 / 2غاية النهاية يف طبقات القراء ) 2(
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ّ عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن جرير أنا مدينة العلـم وعلـي باـا وال : ّ
  .)1(» ّتؤتى البيوت إال من أبواا 

  : ترجمته 
  .)الباغندي  ـ األنساب(  يف  ـ السمعاني1
 دول (و  ) 153 / 2 العـــــــرب (و  ) 736 / 2تـــــــذكرة احلفــــــاظ (  يف ـــــــ الــــــذهبي 2

  . )312اإلسالم حوادث 
  .وغريهم ، فلرياجع ) 311طبقات احلفاظ (  يف  السيوطي ـ3

)13(  

  رواية األصم 
حـــدثنا أبـــو العبـــاس حممـــد بـــن يعقـــوب ، ثنـــا حممـــد بـــن عبـــد « : ّقـــال احلـــاكم مـــا نـــصه 

ّالرحيم اهلروي بالرملة ، ثنـا أبـو الـصلت عبـد الـسالم بـن صـاحل ، ثنـا أبـو معاويـة عـن األعمـش 
ّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال قال2عن جماهد عن ابن عباس  أنا مدينة العلم وعلي : ّ

  .باا ، فمن أراد املدينة فليأت الباب
فــإين مسعــت أبــا  هــذا حــديث صــحيح اإلســناد ومل خيرجــاه ، وأبــو صــلت ثقــة مــأمون ،

ســألت : مسعـت العبــاس بــن حممـد الــدوري يقــول : العبـاس حممــد بــن يعقـوب يف التــاريخ يقــول 
ّألـيس قــد حــدث عــن أيب معاويــة : ثقــة فقلــت : ّ أيب الـصلت اهلــروي فقــال حيـىي بــن معــني عــن

.  ..ّحدث به حممد ابن جعفر الفيدي وهـو ثقـة مـأمون:  فقال ؟عن األعمش أنا مدينة العلم
 «)2(.  

__________________  
  .81: املناقب البن املغازيل ) 1(
  .126 / 3املستدرك على الصحيحني ) 2(
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أخربنا أبـو القاسـم الفـضل بـن حممـد بـن عبـد اهللا األصـفهاين ـ قـدم  « قال ابن املغازيلو
علينــا واســطا ، إمــالء يف جامعنــا يف شــهر رمــضان مــن ســنة أربــع وثالثــني وأربعمائــة ـ أنــا أبــو 
ســعيد حممــد بــن موســى بــن الفــضل بــن شــاذان الــصرييف بنيــسابور ، أنــا أبــو العبــاس حممــد بــن 

حيم اهلروي ، نا عبد السالم بن صاحل نا أبـو معاويـة عـن يعقوب األصم ، نا حممد بن عبد الر
ّاألعمش عن جماهد عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أنا مدينة العلم : ّ

  .)1(» وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأت الباب 

  : ترجمته 
ــ  م يف آخر الكلمةبفتح األلف والصاد املهملة وتشديد املي ـ األصم« :  ـ السمعاني 1

أبــو العبــاس : هــذه صــفة ملــن كــان ال يــسمع ، مــن الــصمم ، واملــشهور بــه يف املــشرق واملغــرب 
ّحممد بن يعقوب ، حمدث عصره بال مدافعة ، ومل خيتلف قـط يف صـدقه وصـحة مساعـه ، قـال 

ليـــه ، مـــا رأينـــا الرحالـــة يف بلـــد مـــن بـــالد اإلســـالم أكثـــر منهـــا إ: احلـــاكم أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ 
» فناهيك ـذا شـرفا واشـتهارا وعلـوا يف الـدين وقبـوال يف بـالد املـسلمني بطـول الـدنيا وعرضـها 

)2(.  
مسعـت حممـد بـن : ّاالمام الثقة حمدث املشرق ، قـال احلـاكم : األصم « : ـ الذهبي  2

 ـ وسـئل عـن كتـاب املبـسوط للـشافعي فقـال ـ الفضل بن خزميـة قـال مسعـت جـدي إمـام األئمـة
وه من أيب العباس األصم فإنه ثقة قد رأيتـه يـسمع مبـصر ، ومسعـت أبـا أمحـد احلـافظ يقـول امسع
ما بقي لكتـاب املبـسوط راو غـري أيب العبـاس الـوراق  :مسعت عبد الرمحن بن أيب حامت يقول : 

  .)3(» ، وبلغنا أنه ثقة صدوق 
__________________  

  .83: املناقب البن املغازيل ) 1(
  .ملخصا. األصمـ  األنساب) 2(
  .ّملخصا. 860 / 3تذكرة احلفاظ ) 3(
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ّوفيهــا حمــدث خراســان ومــسند العــصر أبــو العبــاس األصــم حممــد بــن « ) : العــرب ( ويف 
  .)1(» .  ..يعقوب
ّحمــدث عــصره بــال .  ..ّاالمــام املفيــد الثقــة حمــدث املــشرق: األصــم « :  ـ الــسيوطي 3

  .)2(» .  ..مدافعة

)14(  

   ابن تميم البغدادي رواية أبي الحسن
لقــد ظهــرت روايتــه للحــديث مــن عبــارة احلــاكم اآلنفــة الــذكر ، كمــا ســتعلم ذلــك فيمــا 

  .يأيت أيضا

)15(  

  رواية أبي بكر ابن الجعابي 
أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا ، فمـن :  باإلمجـاع 7وقـال النـيب « : قال ابـن شهرآشـوب 

 طـرق ، وإبــراهيم الثقفــي مـن ســبعة طــرق ، وابــن  رواه أمحـد مــن مثانيــة.أراد العلـم فليــأت البــاب
  .)3(» بطة من ستة طرق ، والقاضي اجلعايب من ستة طرق 

__________________  
  .364: حوادث  ـ العرب يف خرب من غرب) 1(
  .354طبقات احلفاظ ) 2(
  .34 / 2مناقب آل أيب طالب ) 3(
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  : ترجمته 
ابـن اجلعـايب احلـافظ البـارع ، « : ّنـصه ترجم له احلافظ جالل الـدين الـسيوطي مبـا هـذا 

حممــد بــن عمــر بــن حممــد بــن مــسلم التميمــي البغــدادي ، أبــوبكر فريــد زمانــه ، قاضــي املوصــل 
ّ وخترج بابن عقـدة ، وصـنف األبـواب والـشيوخ ، روى عنـه الـدارقطين 284ولد يف صفر سنة 
 يف املشايخ أحفظ من ابـن ما رأيت:  قال أبو علي . ـوهو خامتة أصحابه ـ واحلاكم وأبو نعيم

ّإنــه حيفــظ مــائيت ألــف حــديث وجييــب يف مثلهــا ، إال أنــه كــان : اجلعــايب ، ومسعــت مــن يقــول 
يفضل احلافظ ، فإنه يسوق املتون بألفاظها ، وأكثر احلفاظ يتسمحون يف ذلك ، وكان إماما 

  .)1( » 355مات بغداد يف رجب سنة . يف معرفة العلل وثقات الرجال وتوارخيهم

)16(  

  رواية الطبراني 
ثنـــا احلـــسن بـــن علـــي املعمـــري « : لقـــد أخرجـــه مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس ، حيـــث قـــال 

وحممـد بــن علــي الــصائفي املكـي قــال ثنــا أبــو الـصلت عبــد الــسالم بــن صـاحل اهلــروي ، ثنــا أبــو 
ّمعاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  أنـا : ّ

  .)2(» نة العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأته من بابه مدي
  ابن حجر ـ على ما نقل عنه السيوطي يف شرح : ذا اللفظ عنه ورواه 

__________________  
  .302 / 2 ويف العرب 925 / 3 وله ترمجة يف تذكرة احلفاظ 375طبقات احلفاظ ) 1(
  .عن املعجم الكبري) 2(
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نــزل ( والبدخــشاين يف ) كنــز العمــال ( ، واملتقــي يف ) مجــع اجلوامــع ( يف الرتمــذي والــسيوطي 
) مـرآة املـؤمنني ( وويل اهللا يف ) وسـيلة النجـاة ( واملولوي مبني يف )  مفتاح النجا (و ) األبرار 

  .كما ستعرف فيما يأيت إن شاء اهللا تعاىل
نة العلم وعلـي باـا أنا مدي« :  ، قال السيوطي أخرجه فيه عن ابن عباس بلفظ آخرو

  .)1( «  عق عد طب كفمن أراد العلم فليأت الباب ، 
) كنـز العمـال ( واملتقـي يف ) جواهر العقدين ( السمهودي يف : رواه ذا اللفظ عنه و

  .كما ستعلم
 شـرح املواهـب (و ) النكـت البـديعات ( وتظهر روايته إياه من حـديث ابـن عبـاس مـن 

  .كما سيأيت فيما بعد إن شاء اهللا)  الفوائد اموعة (و ) 
مـن حـديث جـابر بـن عبـد اهللا األنـصاري ، فقـد قـال ) األوسـط ( وأخرجه الطـرباين يف 

أخرج البزار والطرباين يف األوسـط عـن جـابر بـن عبـد اهللا : احلديث التاسع « ابن حجر املكي 
مــذي واحلــاكم عــن ، والطـرباين واحلــاكم والعقيلــي يف الــضعفاء وابــن عــدي عـن ابــن عمــر ، والرت

ّ ، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 2علي    .)2(» أنا مدينة العلم وعلي باا : ّ
 نـزل األبـرار (و )  النـرباس (و ) العقـد النبـوي ( وتظهر روايته له من حديث جابر مـن 

 (و  ) وســــيلة النجــــاة (و )  إســــعاف الــــراغبني (و )  حتفــــة احملبــــني (و )  مفتــــاح النجــــا (و ) 
  .كما سيأيت فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل) السيف املسلول 

اآلنفـة قريبـا ، ) الـصواعق ( وأخرجه من حـديث ابـن عمـر كمـا عرفـت ذلـك مـن عبـارة 
 إســــعاف (و )  حتفـــة احملبــــني (و )  مفتـــاح النجــــا (و ) نــــزل األبــــرار ( وســـتعرفه مــــن عبـــارات 

  .إن شاء اهللا)  وسيلة النجاة (و ) الراغبني 
) كنـوز احلقـائق ( ويعلم إخراجه حديث مدينـة العلـم بنحـو اإلطـالق مـن عبـارة : ذا ه

  .إن شاء اهللا
__________________  

  .108 / 1اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير ) 1(
  .73: الصواعق احملرقة ) 2(
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  : ترجمته 
  .)الطرباين  ـ األنساب(  يف  ـ السمعاني1
  . )215 / 1ات األعيان وفي(  يف  ـ ابن خلكان2
  . )315 / 2العرب (  يف  ـ الذهبي3
  . )372 / 2( مرآة اجلنان (  يف  ـ اليافعي4
  . )372طبقات احلفاظ (  يف  ـ السيوطي5
  . )311 / 1طبقات القراء (  يف  ـ الجزري6

  .)حديث الطري ( وقد ذكرنا ترمجة بالتفصيل عن هذه الكتب وغريها يف جملد 
احلـــافظ االمـــام العالمـــة احلجـــة أبـــو القاســـم ســـليمان ابـــن : الطـــرباين «  :الـــذهبي وقـــال 

  .)1(» .  ..أمحد بن أيوب بن مطري الشامي اللخمي الطرباين مسند الدنيا
  .)2(» .  ..مسند الدنيا احلافظ أبو القاسم« ) دول اإلسالم ( ويف 

العــراق كــان حــافظ عــصره ، رحــل يف طلــب احلــديث مــن الــشام إىل « القنــوجي وقــال 
واحلجـــاز والـــيمن ومـــصر وبـــالد اجلزيـــرة الفراتيـــة ، وأقـــام يف الرحلـــة ثالثـــا وثالثـــني ســـنة ، ومســـع 
ـــه املـــصنفات املمتعـــة النافعـــة الغريبـــة ، منهـــا املعـــاجم  الكثـــري ، وعـــدد شـــيوخه ألـــف شـــيخ ، ول

  .)3(» .  ..الثالثة
)  التحفــة (يف مواضــع عديــدة مــن كتابــه  ـ كغــريه ـ )الــدهلوي ( هــذا ، وقــد متــسك 

  .بأخبار الطرباين وأقواله
__________________  

  .912 / 3تذكرة احلفاظ ) 1(
  .223 / 1دول اإلسالم ) 2(
  .54: التاج املكلل ) 3(
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)17(  

  رواية أبي بكر القفال الشاشي 
وهلـذا احلـديث شـاهد مـن « قال احلاكم بعد أن أخرج احلديث من حـديث ابـن عبـاس 

حممـد بـن علـي الفقيـه االمـام الـشاشي أبـوبكر حـدثين : د صحيح حديث سفيان الثوري بإسنا
القفال ببخارا ـ وأنا سألته ـ حدثين النعمان بن هارون البلـدي ببلـد مـن أصـل كتابـه ، ثنـا أمحـد 
بن عبد اهللا بن يزيد احلراين ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا سفيان الثوري ، عن عبد اهللا بـن عثمـان بـن 

مسعــت :  عثمــان التيمــي ، قــال مسعــت جــابر بــن عبــد اهللا يقــول خثــيم ، عــن عبــد الــرمحن بــن
ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم يقـول  أنـا مدينــة العلـم وعلـي باــا ، فمـن أراد العلـم فليــأت : ّ

  .)1(» الباب 

  : ترجمته 
حممـد بـن علـي بـن إمساعيـل القفـال الـشاشي ، أحـد أبـوبكر االمـام « :  ـ الـسمعاني 1

  .)2(» .  ..تفسري واحلديث والفقه واللغةأئمة الدنيا يف ال
إمام أهل عصره بال مدافعة ، وكان إمامـا أصـوليا لغويـا شـاعرا ، « ) القفال ( وقال يف 

أفــــىن عمــــره يف طلــــب العلــــم ونــــشره ، وشــــاع ذكــــره يف الــــشرق والغــــرب ، وصــــنف التــــصانيف 
  .)3(» .  ..احلسان

__________________  
  .127 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
  .الشاشي ـ األنساب) 2(
  .القفال ـ املصدر نفسه) 3(
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ّ ، مقـدم يف العلـوم ، ولـه تـصانيف 2إمام من أئمة أصحاب الشافعي « : ـ الرافعي  2
  .)1(» .  ..مشهورة يف التفسري واحلديث واألصول والفقه

ات مـن ّكان إمام عصره مبا وراء النهر وأعلمهم باألصـول ، ولـه مـصنف« : ـ النووي  3
قـال الـشيخ أبـو إسـحاق  .ّأجل املصنفات ، وهو أول من صنف اجلدل وشرح رسالة الشافعي

كان : وقال االمام أبو عبد اهللا احلليمي .  ..له مصنفات كثرية ليس ألحد مثلها: يف طبقاته 
  .)2(» .  ..شيخنا القفال الشاشي أعلم من لقيته من علماء عصره

ّافعي ، إمــام عــصره بــال مدافعــة ، كــان فقيهــا حمــدثا الفقيــه الــش« :  ـ ابــن خلكــان 4
  .)3(» .  ..أصوليا لغويا شاعرا ، مل يكن مبا وراء النهر يف الشافعيني مثله يف قوته

  .)4(» هو صاحب وجه يف املذهب « :  ـ الذهبي 5
االمــام النحريــر ، الفاضــل الــشهري املعــروف بالقفــال الكبــري وبالقفــال « : ـــ اليــافعي  6
 الفقيــــه الــــشافعي ، إمــــام عــــصره بـــــال منــــازع ، وفريــــد دهــــره بــــال مــــدافع ، صـــــاحب الــــشاشي

روى عن أكابر مـن العلمـاء مـنهم االمامـان الكبـريان .  ..املصنفات املفيدة والطريقة احلميدة ،
حممد بـن جريـر الطـربي وإمـام األئمـة حممـد بـن خزميـة وأقرامـا ، وروى عنـه مجاعـة مـن الكبـار 

  .)5(» .  ..مندة وأبو عبد الرمحن السلمي وغريهم  عبد اهللا وابناحلاكم أبو: منهم 
االمـــام اجلليــل أحـــد أئمـــة الـــدهر ، ذو البـــاع الواســـع يف العلـــوم واليـــد « : ــــ الـــسبكي  7

الباسطة واجلاللة التامة والعظمة الوافرة ، كان إماما يف التفسري ، إمامـا يف احلـديث ، إمامـا يف 
  ، إماما يف الفروع ، إماما يف الورعالكالم ، إماما يف األصول 

__________________  
  .457 / 1التدوين بذكر علماء قزوين ) 1(
  .2 / 282ذيب األمساء واللغات ) 2(
  .338 / 3وفيات األعيان ) 3(
  .338 / 2العرب ) 4(
  .365: حوادث  ـ مرآة اجلنان) 5(
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قـا ملـا يـورده ، حـسن التـصرف فيمـا عنـده والزهد ، إماما يف اللغة والـشعر ، ذاكـرا للعلـوم ، حمق
  .، فردا من أفراد الزمان

هــو أفــصح األصــحاب قلمــا ، وأثبــتهم يف دقــائق العلــوم : قــال فيــه أبــو عاصــم العبــادي 
: قــال احلليمــي  .قــدما ، وأســرعهم بيانــا ، وأثبــتهم جنانــا ، وأعالهــم إســنادا ، وأرفعهــم عمــادا

هــو : وقــال احلــاكم أبــو عبــد اهللا .  ..اء عــصرهكــان شــيخنا القفــال أعلــم مــن لقيتــه مــن علمــ
الفقيــه األديــب إمــام عــصره مبــا وراء النهــر للــشافعيني ، وأعلمهــم باألصــول وأكثــرهم رحلــة يف 

كــان إمامــا ولــه مــصنفات كثــرية لــيس : طلــب احلــديث ، وقــال الــشيخ أبــو إســحاق الــشريازي 
الم املــذهب مرفــوع ، وجممــع القفــال الكبــري علــم مــن أعــ : وقــال ابــن الــصالح  ..ألحــد مثلهــا

  .)1(» .  ..علوم هو ا عليم وهلا مجوع
  .)2(» .  ..أحد أئمة اإلسالم« :  ـ األسنوي 8

)18(  

  ّرواية أبي الشيخ ابن حيان 
حـــديث أنـــا « : علـــى مـــا ذكـــره الـــسخاوي حيـــث قـــال ) كتـــاب الـــسنة ( لقـــد رواه يف 

ركه ، والطرباين يف معجمـه الكبـري ، وأبـو احلاكم يف املناقب من مستد. مدينة العلم وعلي باا
ّالشيخ ابن حيان يف السنة له ، وغـريهم ، كلهـم مـن حـديث أيب معاويـة الـضرير عـن األعمـش 

  .)3(» فمن أراد العلم فليأت الباب : عن جماهد عن ابن عباس مرفوعا به بزيادة 
__________________  

  .200 / 3طبقات الشافعية للسبكي ) 1(
  .79 / 2 الشافعية لالسنوي طبقات) 2(
  .97: املقاصد احلسنة ) 3(



 101 ....................................................................... ّحيان ابن الشيخ أيب رواية

  .كما ستعلم ذلك من تصريح السمهودي واملناوي والزرقاين

  : ترجمته 
أبــو حممــد عبـد اهللا بــن عبـد اهللا بــن جعفــر : واملـشهور ــذه النـسبة « : ّ ـ الــسمعاني 1

تصانيف الكثرية وأكثـر ّابن حيان االصبهاين املعروف بأيب الشيخ ، حافظ كبري ثقة ، صنف ال
عنــه أبــو نعــيم أمحــد بــن عبــد اهللا احلــافظ ، وآخــر مــن روى عنــه أبــو طــاهر حممــد بــن أمحــد بــن 

  .)1(» عبد الرحيم الكاتب بأصبهان 
أبـو الـشيخ حـافظ أصـبهان ومـسند زمانـه ، االمـام أبـو حممـد عبـد اهللا « :  ـ الـذهبي 2

 يف الـسائرة ، ويعـرف بـأيب الــشيخبـن حممـد بـن جعفـر بــن حيـان األنـصاري ، صـاحب التــصان
ثقـة : قال ابـن مردويـه .  ..ّوكان مع سعة علمه وغزارة حفظه صاحلا خريا قانتا هللا صدوقا. ..

: اخلطيــب أبــوبكر قــال . يف األحكــام وغــري ذلــك ـ ّمــأمون ، صــنف التفــسري والكتــب الكثــرية
  .)2(» كان ثقة و.  ..كان أحد األعالم: قال أبو نعيم .  ..كان حافظا ثبتا صدوقا

كـان مـع سـعة .  ..أبو الشيخ حافظ أصبهان ومسند زمانه ، االمام« :  ـ السيوطي 3
ّعلمــه وغــزارة حفظــه أحــد األعــالم ، صــاحلا خــريا صــدوقا مأمونــا ثقــة متقنــا ، صــنف التفــسري 

  .)3( » 369مات يف حمرم سنة . وغريه
ّ تـــاج الـــدين الـــدهان يف ّوهـــو الكتـــاب الـــذي ألفـــه) كفايـــة املتطلـــع ( هـــذا ، وجـــاء يف 

ّكتـاب أخــالق النــيب صــلى اهللا عليــه « مــا نــصه  ـ الكتـب الــيت يرويهــا الــشيخ حـسن العجيمــي
ّوســلم لإلمــام احملــدث أيب عبــد اهللا حممــد بــن حممــد بــن جعفــر بــن حيــان املعــروف بــأيب الــشيخ  ّ

اين عـن أخرب به عن الشيخ حممد بن عالء الدين البابلي عن حممد حجازي الشعر:  تعاىل ;
  املعمر حممد أركماس عن احلافظ أمحد بن

__________________  
  .احلياين ـ األنساب) 1(
  .945 / 3تذكرة احلفاظ ) 2(
  .381: طبقات احلفاظ ) 3(
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حجــر العــسقالين عــن أيب إســحاق إبــراهيم بــن صــديق الرســام قــال أنــا أبــو حممــد إســحاق بــن 
ال أنـا ناصـر بـن حممـد الـويري قـال أنـا جعفـر حيىي اآلمدي قال أنا أبو سـفيان خليـل احلـافظ قـ

بن عبد الواحد الثقفي قال أنا أبو طاهر حممد بن أمحـد بـن عبـد الـرحيم قـال أنـا بـه مؤلفـه أبـو 
  .»حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان فذكره 

اإلرشــاد ( والــشيخ حــسن العجيمــي مــن املــشايخ الــسبعة الــذي يفتخــر شــاه ويل اهللا يف 
وعلى هذا يكون الشيخ أبو الشيخ احليـاين مـن . باتصال أسانيده إليهم)  االسناد إىل مهمات

  .)الدهلوي ( شيوخ مشايخ والد 
( نفـــسه يف ) الــدهلوي ( وكــذلك ) الــصواقع ( متــسك الكـــابلي يف : أضــف إىل ذلــك 

 فمــن العجيــب متــسكه بروايتــه يف مــورد وإعراضــه عنهــا يف مــورد.  ..بروايــة أيب الــشيخ) التحفــة 
  !؟ّآخر ، وهل هذا إال تعصب

)19(  

  رواية ابن السقاء الواسطي 
ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم « : قــال ابــن املغــازيل  أنــا مدينــة العلــم أخربنــا أبــو احلــسن : ّ

ّ ـ بقـراءيت عليـه فـأقر بـه ، سـنة أربـع وثالثـني ;أمحـد بـن املظفـر أمحـد العطـار الفقيـه الـشافعي 
بو حممد عبد اهللا بن حممد بن عثمان املزين امللقب بـابن الـسقاء أخربكم أ: وأربعمائة ـ قلت له 
 ، نــا أمحــد بــن عبــد اهللا بــن يزيــد ، نــا ; ، نــا عمــر بــن احلــسن الــصرييف ;احلــافظ الواســطي 

عبــد الــرزاق قــال أنــا ســفيان الثــوري عــن عبــد اهللا ابــن عثمــان عــن عبــد الــرمحن بــن مــان عــن 
هـذا أمـري الـربرة : ّى اهللا عليـه وسـلم بعـضد علـي فقـال ّأخـذ النـيب صـل: جابر بن عبـد اهللا قـال 

أنــا مدينــة : ّوقاتــل الكفــرة ، منــصور مــن نــصره ، خمــذول مــن خذلــه ، مث مــد ــا صــوته فقــال 
  .)1(» العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأت الباب 

__________________  
  .80: املناقب البن املغازيل ) 1(
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  : ترجمته 
  .)خمطوط  ـ ذيل تاريخ واسط(  يف غازلي ـ ابن الم1
  .)السقاء  ـ األنساب(  يف  ـ السمعاني2
  . )365 / 2 العرب (و  ) 965 / 3تذكرة احلفاظ (  يف  ـ الذهبي3
  .)الطبقات (  يف  ـ ابن ناصر الدين4
  . )385طبقات احلفاظ (  يف  ـ السيوطي5
  .)خمطوط  ـ تراجم احلفاظ(  يف  ـ البدخشاتي6

وأبــو حممــد ابــن الــسقاء احلــافظ « حيــث قــال ) العــرب (  هنــا بعبــارة الــذهيب يف ونكتفــي
عبد اهللا بن حممد بن عثمان الواسطي ، روى عـن أيب خليفـة وعبـدان وطبقتهمـا ، ومـا حـدث 
ّإال من حفظه ، تويف يف مجادى اآلخرة ، وكان من كرباء أهل واسط وأوىل احلشمة ، رحل بـه 

  .)1(» أبوه 

)20(  

  بي الليث رواية أ
  : أبو الليث نصر بن حممد السمرقندي حديث مدينة العلم حيث قال وروى 

:  فـسأله عـن مـسألة فقـال 2جاء رجل إىل معاويـة :  قال 2عن قيس بن أيب حازم « 
ّقولك أحـب إيل مـن قـول علـي ، : ا ، فقال الرجل سل عنها علي بن أيب طالب فهو أعلم 

  ا جئت بئسما قلت ولؤم م: فقال معاوية 
__________________  

  .365 / 3العرب يف خرب من غرب ) 1(
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ّبه ، لقد كرهت رجال كان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يهـزه للعلـم هـزا   وقـد قـال النـيب )1(ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم  ّيا علي أنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنـه ال نـيب بعـدي ، ولقـد : ّ

ه ويأخـذ عنـه ، ولقـد شـهدت عمـر ابـن اخلطـاب إذا أشـكل عليـه كان عمر بن اخلطاب يـسأل
 ـ قم ال أقام اهللا رجليك ، 2مث قال للرجل ـ معاوية .  هاهنا علي بن أيب طالب)2(شيء فقال 

  .وحما امسه من الديوان
ســلوا : أن ســائال ســأل عائــشة رضــي اهللا عنهــا عــن املــسح علــى اخلفــني فقالــت يــروي و

  .ّفإنه أعلم بالسنةعنها علي بن أيب طالب ، 
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم وقال    .)3(» أنا مدينة العلم وعلي باا : ّ

  : ترجمته 
  .)تذكرة احلفاظ (  يف  ـ الذهبي1
  . )196 / 2اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية (  يف  ـ عبد القادر2
  .)خمطوط  ـ كتائب أعالم األخيار(  يف  ـ الكفوي3
  .)ألمثار اجلنية يف طبقات احلنفية ا(  يف  ـ القاري4
  .)خمطوط  ـ كفاية املتطلع(  يف  ـ الدهان5
  . )441كشف الظنون (  يف  ـ الكاتب الجلبي6

  .)حديث الطري ( وقد ذكرنا ترمجته بالتفصيل يف جملد 
__________________  

  .كذا) 1(
  .كذا) 2(
  .خمطوط ـ االس) 3(
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)21(  

  ادي رواية محمد بن المظفر البغد
أخربنــا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان ، أنــا أبــو احلــسني حممــد ابــن « : قــال ابــن املغــازيل 

املظفر بن موسى بن عيسى احلافظ البغدادي ، نا الباغنـدي حممـد بـن حممـد بـن سـليمان ، نـا 
حممد بن مصفا ، نا حفص بن عمر العدين ، نا علـي بـن عمـرو عـن أبيـه عـن جريـر عـن علـي 

ّ صـلى اهللا عليـه وسـلم  قال قال رسول اهللا7 أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا ، وال تـؤتى البيـوت : ّ
  .)1(» ّإال من أبواا 

  : ترجمته 
 دول (و  ) 12 / 3 العـــــــرب (و  ) 980 / 3تـــــــذكرة احلفـــــــاظ ( يف : ــــــــ الـــــــذهبي  1
  . )231 / 1اإلسالم 
  . )34 / 4الوايف بالوفيات (  يف  ـ الصفدي2
  . )389حلفاظ طبقات ا(  يف  ـ السيوطي3

  .)حديث الثقلني ( وقد أوردنا ترمجته بالتفصيل يف جملد .  ..وغريهم

)22(  

  رواية ابن شاهين 
  أنا مدينة العلم :  باإلمجاع 7وقال النيب « : قال ابن شهرآشوب 

__________________  
  .80: املناقب البن املغازيل ) 1(
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أمحد مـن مثانيـة طـرق وابـراهيم الثقفـي مـن سـبعة  رواه .علي باا فمن أراد العلم فليأت البابو
طــرق ، وابــن بطــة مــن ســتة طــرق ، والقاضــي اجلعــايب مــن ســتة طــرق ، وابــن شــاهني مــن أربعــة 

  .)1(» طرق 

  : ترجمته 
  .)األنساب (  يف  ـ السمعاني1
  . )385: الكامل حوادث (  يف  ـ ابن األثير2
  .)فة أمساء رجال مسانيد أيب حني(  يف  ـ الخوارزمي3
  . )29 / 3العرب (  يف  ـ الذهبي4
  . )426 / 2مرآة اجلنان (  يف  ـ اليافعي5
  . )588 / 1طبقات القراء (  يف  ـ الجزري6
  . )392طبقات احلفاظ (  يف  ـ السيوطي7
  . )2 / 2طبقات املفسرين (  يف  ـ الداودي8
  . )385اخلميس حوادث (  يف  ـ الدياربكري9
  . )166 / 1رح املواهب اللدنية ش(  يف  ـ الزرقاني10

  :لالختصار ) تذكرة احلفاظ ( ونكتفي هنا خبالصة ترمجته يف 
ثقـة مــأمون ، : ّابـن شـاهني ، احلـافظ املفيـد املكثـر حمــدث العـراق ، قـال ابـن مـاكوال « 

: قــال األزهــري . ّمســع بالــشام وفــارس والبــصرة ، مجــع األبــواب والــرتاجم ، وصــنف شــيئا كثــريا
ّثقـة مـأمون صـنف :  ثقة عنده عن البغوي سبعمائة جزء ، وقال ابن أيب الفـوارس وابن شاهني

  .)2(» ّما مل يصنفه أحد 
__________________  

  .34 / 2مناقب آل أيب طالب ) 1(
  .977 / 3تذكرة احلفاظ ) 2(
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)23(  

  ّإثبات الصاحب بن عباد
 علــم أمــري املــؤمنني حيــث استــشهد بأبيــات لــبعض الــشعراء يف) املناقــب ( لقــد جــاء يف 

  :الصاحب « : ما نصه  ـ 7
ــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــو باــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــيب مدين   كــــــــــــــــــان الن

  
  لـــــــــــــــــو أثبـــــــــــــــــت النـــــــــــــــــصاب ذات املرســـــــــــــــــل  

  

  :وله 
  بـــــــــــــــاب املدينـــــــــــــــة ال تبغـــــــــــــــوا ســـــــــــــــواه هلـــــــــــــــا

  
  »ّلتــــــــــــــــدخلوها فخلــــــــــــــــوا جانــــــــــــــــب التيــــــــــــــــه   

  

  :الصاحب « : وقال يف ذكر بعض من نظم حديث رد الشمس وأشعارهم 
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــم ال   يتكـــــــــــــــــان النـــــــــــــــــيب مدينـــــــــــــــــة العل

  
  حــــــــــوت الكمــــــــــال وكنــــــــــت أفــــــــــضل بـــــــــــاب  

  

ـــــــــــــضيلة   ردت عليـــــــــــــك الـــــــــــــشمس وهـــــــــــــي ف

  
)1(» ظهـــــــــرت فلـــــــــم تـــــــــسرت بلـــــــــف نقـــــــــاب   

  

  

  : ترجمته 
  . )118 ـ 31 / 3يتيمة الدهر (  يف  ـ الثعالبي1
  . )75 / 1وفيات األعيان (  يف  ـ ابن خلكان2
  . )385: حوادث  ـ املختصر(  يف  ـ ابو الفداء األيوبي3
  . )385: حوادث  ـ الكامل(  يف األثير ـ ابن 4
  . )385: حوادث  ـ العرب(  يف  ـ الذهبي5

__________________  
  .35 / 2مناقب آل أيب طالب ) 1(
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  . )385: حوادث  ـ تتمة املختصر(  يف  ـ ابن الوردي6
  . )385: حوادث  ـ مرآة اجلنان(  يف  ـ اليافعي7
  . )196بغية الوعاة (  يف  ـ السيوطي8

  .بالتفصيل) حديث الطري ( وقد ذكرنا ترمجته يف جملد 

)24(  

  رواية ابن شاذان السكري الحربي 
ثنــا إسـحاق بــن مـروان ، ثنــا أيب ، ثنـا عــامر « : حيــث قـال ) االمـايل ( رواه يف كتـاب 

بــن كثــري الــسراج عــن أيب خالــد عــن ســعد بــن طريــف عــن األصــبغ بــن نباتــة عــن علــي بــن أيب 
ّ اهللا صلى اهللا عليه وسلم طالب قال قال رسول أنا مدينة العلم وعلي باا ، يا علـي كـذب : ّ

  .»من زعم أنه يدخلها من غري باا 

  : ترجمته 
  .)السكري  ـ األنساب(  يف  ـ السمعاني1
  . )386: حوادث  ـ الكامل(  يف  ـ ابن األثير2
  . )386: حوادث  ـ العرب(  يف  ـ الذهبي3

  .)حديث الطري ( لد وقد أوردنا ترمجته يف جم

)25(  

  رواية ابن بطة
  .لقد علمت من كالم ابن شهر آشوب أنه قد رواه من ستة طرق
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  : ترجمته 
  .)العكربي  ـ األنساب(  يف  ـ السمعاني1
  . )529 / 6سري أعالم النبالء (  يف  ـ الذهبي2
  . )321 / 11تارخيه (  يف  ـ ابن كثير3
  . )122 / 3 شذرات الذهب(  يف  ـ ابن العماد4

متـــسك ابـــن تيميـــة برواياتـــه واعتمـــاده ) حـــديث الطـــري ( وغـــريهم ، وقـــد ذكرنـــا يف جملـــد 
أن ابــن بطــة مــن شــيوخ مــشايخ شــاه ويل اهللا ) حــديث التــشبيه ( عليهــا ، كمــا ذكرنــا يف جملــد 

  . ..)الدهلوي ( والد 

)26(  

  رواية الحاكم النيسابوري 
ثنا أبـو العبـاس حممـد بـن يعقـوب ، ثنـا حـد« : لقد رواه من طـرق عديـدة حـديث قـال 

ّحممد بن عبد الرحيم اهلروي بالرملة ، ثنـا أبـو الـصلت عبـد الـسالم بـن صـاحل ، ثنـا أبـو معاويـة 
ّبــن األعمــش عــن جماهــد عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 

  .ة فليأت البابأنا مدينة من العلم وعلي باا ، فمن أراد املدين: ّوسلم 
فــإين مسعــت أبــا  هــذا حــديث صــحيح االســناد ومل خيرجــاه ، وأبــو الــصلت ثقــة مــأمون ،

ســألت : مسعـت العبــاس بــن حممـد الــدوري يقــول : العبـاس حممــد بــن يعقـوب يف التــاريخ يقــول 
ّألـيس قـد حـدث عـن أيب معاويـة : ثقة ، فقلت : حيىي بن معني عن أيب الصلت اهلروي فقال 

ّقد حدث به حممد بـن جعفـر الفيـدي وهـو ثقـة :  فقال ؟ديث أنا مدينة العلمعن األعمش ح
  .مأمون
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مسعـت صـاحل : مسعت أبا نصر أمحـد بـن سـهل الفقيـه القبـاين أمـام عـصره ببخـارا يقـول 
ـ دخـل حيـىي بـن معـني بن حممد بن حبيب احلافظ يقول ـ وسئل عن أيب الـصلت اهلـروي فقـال 

مـا تقـول رمحـك اهللا يف أيب : ّ عليه فلما خرج تبعته فقلت له ّوحنن معه على أيب الصلت فسلم
إنــه يــروي حــديث األعمــش عــن جماهــد عــن ابــن : هــو صــدوق ، فقلــت لــه :  فقــال ؟الــصلت

ّعباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  أنا مدينة العلـم وعلـي باـا فمـن أراد العلـم فليأـا مـن : ّ
  . أيب معاوية عن األعمش كما رواه أبو الصلتقد روى هذا ذاك الفيدي عن: فقال  ؟باا

ــ أبـو احلـسني حممـد ابـن أمحـد : حدثنا بصحة مـا ذكـره االمـام أبـو زكريـا حيـىي بـن معـني 
بن متيم القنطري ، ثنا احلسني بن فهم ، ثنا حممد بن حيىي بن الـضريس ، ثنـا حممـد بـن جعفـر 

اس رضــي اهللا عنهمــا قــال قــال الفيــدي ، ثنــا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن جماهــد عــن ابــن عبــ
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .أنا مدينة العلم وعلي باا ، فمـن أراد العلـم فليـأت البـاب: ّ

  .حدثناه أبو الصلت اهلروي عن أيب معاوية: قال احلسني بن فهم 
ليعلم املستفيد هلذا العلم أن احلسني بن فهـم بـن عبـد الـرمحن ثقـة مـأمون : قال احلاكم 

  :وهلذا احلديث شاهد من حديث سفيان الثوري بإسناد صحيح . افظح
حممد بن علي الفقيه االمام الشاشي القفال ببخارا ـ وأنا سـألته ـ حـدثين أبوبكر حدثين 

النعمان بـن هـارون البلـدي ـ ببلـد مـن أصـل كتابـه ـ ثنـا أمحـد بـن عبـد اهللا بـن يزيـد احلـراين ، ثنـا 
عــن عبــد اهللا بــن عثمــان ابــن خثــيم عــن عبــد الــرمحن بــن عثمــان عبــد الــرزاق ثنــا ســفيان الثــوري 

ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول : مسعت جابر بن عبد اهللا يقول : التيمي قال  ّ :
  .)1(» أنا مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأت الباب 

__________________  
  .127 ـ 126 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
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  :أقول 
ّلقـــد جهـــد احلـــاكم يف تـــصحيح هـــذا احلـــديث الـــشريف وســـعى يف تنقيحـــه ، وصـــحح 

ــــابني ــــوهن كيــــد اجلاحــــدين ويقلــــع ريــــب املرت واحلمــــد هللا رب  . ..ســــنده مــــرة بعــــد أخــــرى ، لي
  .العاملني

ولقد أخرج احلاكم حديث مدينة العلم من حديث أمري املـؤمنني عليـه الـصالة والـسالم 
ّوأخرج الرتمذي واحلاكم عـن علـي قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا « : سيوطي قال ال . ..أيضا

  .)1(» .  ..أنا مدينة العلم وعلي باا: ّعليه وسلم 
 شرح املواهـب (و )  النرباس (و )  العقد النبوي (و ) الصواعق ( كما يعلم ذلك من 

 وسـيلة (و ) إسـعاف الـراغبني  (و )  حتفـة احملبـني (و )  مفتاح النجـا (و )  نزل األبرار (و ) 
  .) ينابيع املودة (و )  مرآة املؤمنني (و ) النجاة 

أخرج البـزار : احلديث التاسع « : قال ابن حجر . أخرجه من حديث ابن عمر أيضاو
والطــرباين يف األوســط عــن جــابر بــن عبــد اهللا ، والطــرباين واحلــاكم والعقيلــي يف الــضعفاء وابــن 

ّ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 2مذي واحلاكم عن علي عدي عن ابن عمر ، والرت ّ
  .)2( »  ..أنا مدينة العلم وعلي باا: 

 حتفـة (و )  مفتـاح النجـا (و )  نزل األبرار (و ) العقد النبوي ( يعلم ذلك أيضا من و
) ابيع املــودة  ينــ(و )  مــرآة املــؤمنني (و )  وســيلة النجــاة (و )  إســعاف الــراغبني (و ) احملبــني 

  .كما ستقف عليه فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل

  : ترجمته 
  .)خمطوط  ـ املصنف املفرد( يف  ـ أبو موسى المديني 1
  .)تاريخ نيسابور ( يف  ـ عبد الغافر الفارسي 2

__________________  
  .170: تاريخ اخللفاء ) 1(
  .73: الصواعق احملرقة ) 2(
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  .)ناقب الشافعي م(  يف  ـ الفخر الرازي3
  .)خمطوط  ـ جامع األصول(  يف  ـ ابن األثير4
  . )405: حوادث  ـ الكامل(  يف  ـ ابن األثير5
  .)ذيب األمساء واللغات (  يف  ـ النووي6
  . )408 / 3وفيات األعيان (  يف  ـ ابن خلكان7
  . )144 / 2املختصر (  يف  ـ أبو الفداء األيوبي8
  . )453 / 1املختصر تتمة (  يف  ـ الذهبي9
  . )453 / 1تتمة املختصر (  يف  ـ ابن الوردي10
  .)املطبوع مع املشكاة  ـ رجال املشكاة(  يف  ـ الخطيب التبريزي11
  . )405: حوادث  ـ مرآة اجلنان(  يف  ـ اليافعي12
  . )155 / 4طبقات الشافعية (  يف  ـ السبكي13
  . )409طبقات احلفاظ (  يف  ـ السيوطي14
  . )113التاج املكلل (  يف  ـ القنوجي15

ّوغريهم ، وقد ذكرنا طرفا من ترامجـه يف بعـض الـدات الـسابقة ، ولعلنـا نـذكر بعـضها 
ّاآلخر يف الدات الالحقة ّ.  

جمـــدد الـــدين ) قـــرة العينـــني ( هـــذا ، باالضـــافة إىل أن شـــاه ويل اهللا الـــدهلوي يعتـــربه يف 
) الـــدهلوي ( ، وكــذلك ) إزالــة اخلفـــاء ( رواياتــه فيـــه ويف علــى رأس القـــرن الرابــع ، ويتمـــسك ب

  .)التحفة ( نفسه يف مباحث كتابه 

)27(  

  إثبات الفردوسي 
  لقد أرسل أبو القاسم حسن بن إسحاق الفردوسي حديث مدينة العلم
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  : )الشاهنامه ( إرسال املسلم حيث قال يف 
  چهـــــــــــــــارم علـــــــــــــــى بـــــــــــــــود جفـــــــــــــــت بتـــــــــــــــول

  
  ولكـــــــــــــــــــه او را خبـــــــــــــــــــوىب ســـــــــــــــــــتايد رســـــــــــــــــــ  

  

ـــــــــيم درســـــــــت   ّكـــــــــه مـــــــــن شـــــــــهر علمـــــــــم عل

  
  درســــــت ايــــــن ســــــخن قــــــول پيغمــــــرب اســــــت  

  

  اوســـــــــتگـــــــــواهى دهـــــــــم كـــــــــني ســـــــــخن را ز

  
  تـــــــــو گـــــــــوئي دو گوشـــــــــم بـــــــــر آواز اوســـــــــت  

  

  بــــــــــــدان بــــــــــــاش كــــــــــــو گفــــــــــــت زان برمگــــــــــــرد

  
  »چـــــــــــــو گفتـــــــــــــار روايـــــــــــــت نيـــــــــــــاور بـــــــــــــدرد   

  

ألمـة منـذ  وهـذا خـري شـاهد علـى اشـتهار حـديث مدينـة العلـم واستفاضـته بـني ا:أقول 
العــصور القدميــة ، بــل يــدل علــى صــحته وثبوتــه لــدى مجيــع املــسلمني حــىت املتعــصبني مــن أهــل 

بأمر الـسلطان حممـود ابـن سـبكتكني ، وقـد ) الشاهنامه ( السنة ، وذلك ألن الفردوسي نظم 
 ، وكـان مولعـا :ّكان هذا السلطان من أشـد النـاس قيامـا علـى الـشيعة وأتبـاع أهـل البيـت 

ديث ومن فقهاء الشافعية ، فلو كان يف احلـديث جمـال للطعـن لفعـل ، وهـذه عبـارات بعلم احل
  :بعض علماء أهل السنة يف الثناء عليه 

  : ترجمة السلطان محمود 
وأما ما ذكره من الصالة اليت ال جييزها أبو « ) : منهاج السنة (  يف ابن تيميةقال  ـ 1

ذهبـه ، فلـيس حبجـة علـى فـساد مـذهب أهـل حنيفة وفعلها عند بعض امللوك حىت رجع عن م
السنة ، ألن أهل السنة يقولون أن احلق ال خيرج عنهم ، ال يقولون أنه ال خيطئ أحـد مـنهم ، 
وهــذه الــصالة ينكرهــا مجهــور أهــل الــسنة كمالــك والــشافعي وأمحــد ، وامللــك الــذي ذكــره هــو 

ّنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم حممود بن سبكتكني ، وإمنا رجع إىل ما ظهر عنده أنـه مـن سـنة ال ّ :
ّوكان من خيار امللوك وأعدهلم ، وكان من أشد الناس قياما علـى أهـل البـدع ال سـيما الرافـضة  ّ

«.  
 ّاملقدم ذكـره ـ وذكر إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك اجلويين« : ابن خلكان  قال  ـ2

  سلطانإن ال: يف كتابه الذي مساه مغيث اخللق يف اختيار األحق ـ 
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 ، وكـان مولعـا بعلـم احلـديث ، وكـانوا يـسمعون 2احملمود املذكور كان على مذهب أيب حنيفة 
احلديث من الشيوخ بني يديه وهو يـسمع ، وكـان يستفـسر األحاديـث ، فوجـد أكثرهـا موافقـا 

 ، فوقع يف جلده حكة فجمع الفقهاء من الفـريقني يف مـرو والـتمس مـنهم 2ملذهب الشافعي 
ّ تـرجيح أحـد املـذهبني علـى اآلخـر ، فوقـع االتفـاق علـى أن يـصلوا بـني يديـه ركعتـني الكالم يف

 ، لينظــر فيــه الــسلطان ويتفكــر 2 وعلــى مــذهب أيب حنيفــة 2علــى مــذهب االمــام الــشافعي 
بطهـارة مـسبغة وشـرائط  ـ وقـد تقـدم ذكـره ـ ّوخيتـار مـا هـو أحـسنهما ، فـصلى القفـال املـروزي

ة واســـــتقبال القبلـــــة ، وأتـــــى باألركـــــان واهليئـــــات والـــــسنن واآلداب معتـــــربة مـــــن الطهـــــارة والـــــسرت
هـذه صـالة ال جيـوز االمـام الـشافعي دوـا رضـي : والفرائض على وجوه الكمال والتمام وقال 

  .اهللا تعاىل عنه
 ، فلبس جلد كلب مـدبوغا ، مث لطـخ ربعـه 2ّمث صلى ركعتني على ما جيوز أبو حنيفة 

تمـــــر ، وكــــان يف صـــــميم الــــصيف يف املفـــــازة ، واجتمــــع الـــــذباب بالنجاســــة ، وتوضـــــأ بنبيــــذ ال
والبعــوض ، وكــان وضــوئه منكــسا منعكــسا ، مث اســتقبل القبلــة وأحــرم بالــصالة مــن غــري نيــة يف 
ّالوضوء وكرب بالفارسية ، مث قرأ آية بالفارسية دو برك سبز ، مث نقر نقـرتني كنقـرات الـديك مـن 

أيهـــا : يف آخـــره مـــن غـــري نيـــة الـــسالم ، وقـــال غـــري فـــصل ومـــن غـــري ركـــوع ، وتـــشهد وضـــرط 
  .السلطان هذه صالة أيب حنيفة

لــو مل تكــن هــذه الــصالة صــالة أيب حنيفــة لقتلتــك ، ألن مثــل هــذه : فقــال الــسلطان 
ّالــصالة ال جيوزهــا ذو ديــن ، فــأنكرت احلنفيــة أن تكــون هــذه صــالة أيب حنيفــة ، فــأمر القفــال 

ان نــــصرانيا كاتبــــا يقــــرأ املــــذهبني مجيعــــا ، فوجــــدت بإحــــضار كتــــب أيب حنيفــــة ، وأمــــر الــــسلط
الــصالة علــى مــذهب أيب حنيفــة علــى مــا حكــاه القفــال ، فــأعرض الــسلطان عــن مــذهب أيب 

  .انتهى كالم إمام احلرمني. 2حنيفة ومتسك مبذهب الشافعي 
وكانت مناقب السلطان حممود كثرية ، وسريه من أحسن السري ، ومولده ليلـة عاشـوراء 

   وستني وثالمثائة ، وتويف يف شهر ربيع اآلخر وقيل حادي عشرسنة إحدى
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  .)1(»  تعاىل ;صفر سنة إحدى وقيل اثنتني وعشرين وأربعمائة بغزنة ، 
كان صادق النية يف إعالء كلمـة اهللا تعـاىل : قال عبد الغافر الفارسي « : ـ الذهبي  3

 سفرة ، وكـان ذكيـا بعيـد الغـور ، مظفرا يف غزواته ، ما خلت سنة من سين ملكه عن غزوة أو
  .)2(» .  ..موفق الرأي ، وكان جملسه مورد العلماء

  .)3(ّبنحو ما تقدم :  ـ اليافعي 4
حممـود بـن سـبكتكني الـسلطان الكبـري ، أبـو القاسـم ، سـيف الدولـة « :  ـ الـسبكي 5

لعبـاد وظهـرت أحد أئمة العدل ، ومن دانـت لـه الـبالد وا: ابن األمري ناصر الدولة أيب منصور 
ّحماسن آثاره ، وكان يلقب قبل السلطنة سيف الدولة ، وأما بعدها فلقب ميني الدولـة ، وـذا  ّ
اللقب مسي الكتـاب اليميـين الـذي صـنفه أبـو النـصر حممـد بـن عبـد اجلبـار العتـيب يف سـرية هـذا 

عنايــة الــسلطان ، وأهــل خــوارزم ومــا واالهــا يعتنــون ــذا الكتــاب ويــضبطون ألفاظــه أشــد مــن 
  .أهل بلدنا مبقامات احلريري

ّكان هذا السلطان إماما عادال شـجاعا مفرطـا فقيهـا مسحـا جـوادا سـعيدا مؤيـدا ، وقـد 
ّإال أن يكــون  ـ 2اعتــربت فوجــدت أربعــة ال خــامس هلــم يف العــدل بعــد عمــر بــن عبــد العزيــز 

ود والــوزير الــسلطان حممــ: بعــض النــاس مل تطــل هلــم مــدة وال ظهــرت عــنهم آثــاره ممتــدة وهــم 
وســلطان وملــك يف بلــدنا مهــا الــسلطان صــالح الــدين  ـ وبينهمــا يف الزمــان مــدة ـ نظـام امللــك

» .  ..يوسف بن أيوب فاتح بيت املقدس ، وقبله امللـك نـور الـدين حممـود بـن زنكـي الـشهيد
)4(.  

 ) 57 :تـــذكرة الـــشعراء ( دولـــت شـــاه الـــسمرقندي يف : هـــذا ، وقـــد تـــرجم الفردوســـي 
  .فلرياجع . .. أحواله مع السلطان حممود بن سبكتكني بالتفصيلوذكر بعض

__________________  
  .84 / 2وفيات األعيان ) 1(
  .421: حوادث  ـ العرب) 2(
  .421: حوادث  ـ مرآة اجلنان) 3(
  .327 ـ 314 / 5طبقات الشافعية للسبكي ) 4(
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)28(  

  رواية أبي بكر ابن مردويه 
ّ قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا 2عـن علـي « :  قـائال 7ني رواه من حديث أمـري املـؤمن

  .»أنا مدينة العلم وعلي باا فمن أراد العلم فليأت الباب : ّعليه وسلم 
ّعـن ابـن عبـاس قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا « : من حـديث ابـن عبـاس حيـث قـال و

  .»لباب أنا مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأت ا: ّعليه وسلم 
  .وتظهر روايته له من حديث ابن عباس من عبارة الشوكاين اآلتية إن شاء اهللا تعاىل

  : ترجمته 
  . )346 / 2معجم البلدان  (  ـ ياقوت الحموي1
  . )458: حوادث  ـ  العرب(و  ) 1212 / 4تذكرة احلفاظ  (  ـ الذهبي2
  . )458: حوادث  ـ التاريخ (  ـ ابن كثير3
  . )446طبقات احلفاظ  (  ـ السيوطي4
  . )68 / 1شرح املواهب اللدنية  (  ـ الزرقاني5

)29(  

  رواية أبي نعيم االصبهاني 
  : فقد جاء يف ) معرفة الصحابة ( لقد رواه أبو نعيم االصبهاين يف كتاب 
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  .)1(»  أبو نعيم يف املعرفة عن علي .أنا مدينة العلم وعلي باا« ) مجع اجلوامع  ( 
ّعنه ـ أي عن علي كـرم اهللا وجهـه ـ : احلديث السادس عشر « : طي أيضا السيووقال 

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال :  أخرجـه أبـو نعـيم يف  .أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا: ّ
  .)2(» املعرفة 

 مفتـاح (و )  نـزل األبـرار (و ) االكتفـاء ( مـن ) املعرفة ( كما تعلم روايته احلديث يف 
كما سـتعرف ) الدر اليتيم ( ، وقد أوردها نور الدين السليماين يف )  حتفة احملبني (و ) النجا 

  .إن شاء اهللا تعاىل
 ، 7كما ذكر أبو نعيم معىن حديث مدينـة العلـم يف مجلـة ألقـاب سـيدنا أمـري املـؤمنني 

   :7وذلك يدل على ثبوته بال ريب ، وهذا نص كالمه برتمجة االمام 
والعلـوم ، ] العلـم [ ّب املشهود وحمبوب املعبود ، باب مدينة احلكـم ّسيد القوم ، حم« 

ورأس املخاطبــــات ومــــستنبط اإلشــــارات ، رايــــة املهتــــدين ونــــور املطيعــــني ، وويل املتقــــني وإمــــام 
العـادلني ، أقــدمهم إجابــة وإميانـا ، وأقــومهم قــضية وإيقانــا ، وأعظمهـم حلمــا وأوفــرهم علمــا ، 

ة املتقني ، وزينة العارفني ، املنيب عن حقائق التوحيـد ، املـشري إىل  ، قدو2علي بن أيب طالب 
لوامع علم التفريد ، صاحب القلب العقول واللـسان الـسئول ، واالذن الـواعي والعهـد الـوايف ، 
فقــأ عيــون الفــنت ، ووقــى مــن فنــون احملــن ، فــدفع النــاكثني ووضــع القاســطني ودمــغ املــارقني ، 

  .)3(» ملموس يف ذات اهللا األخيشن يف دين اهللا ، ا

  : ترجمته 
  .)مناقب الشافعي (  يف  ـ الفخر الرازي1

__________________  
  .388 / 1مجع اجلوامع ) 1(
  .35: القول اجللي يف مناقب علي ) 2(
  .61 / 1حلية األولياء ) 3(
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  . )430: حوادث  ـ الكامل(  يف  ـ ابن األثير2
  .)انيد أيب حنيفة أمساء رجال مس(  يف  ـ الخوارزمي3
  . )26 / 1وفيات األعيان (  يف  ـ ابن خلكان4
  . )430حوادث  ـ املختصر(  يف  ـ أبو الفداء األيوبي5
ـــذهبي6  دول (و  ) 170 / 3 العـــرب (و  ) 1092 / 3تـــذكرة احلفـــاظ (  يف  ـ ال

  . )430اإلسالم حوادث 
  . )430: حوادث  ـ تتمة املختصر(  يف  ـ ابن الوردي7
  . )805 / 3املطبوع مع املشكاة  ـ أمساء رجال املشكاة(  يف لخطيب التبريزي ـ ا8
  . )81 / 7الوايف بالوفيات (  يف  ـ الصفدي9
  . )430حوادث  ـ مرآة اجلنان(  يف  ـ اليافعي10
  . )18 / 4طبقات الشافعية (  يف  ـ السبكي11
  . )474 / 2طبقات الشافعية (  يف  ـ األسنوي12
  . )423طبقات احلفاظ (  يف  ـ السيوطي13
  .)لواقح األنوار يف طبقات األخيار (  يف  ـ الشعراني14
  . )430: حوادث  ـ اخلميس(  يف  ـ الدياربكري15
  . )31: التاج املكلل (  يف  ـ القنوجي16
  .)بستان احملدثني (  يف )الدهلوي (  ـ 17

  .ّوغريهم كما سيأيت يف بعض جملدات الكتاب
احلــافظ أبــو نعــيم أمحــد بــن عبــد اهللا بــن أمحــد بــن إســحاق ابــن  «  :ابــن خلكــانقــال 

موسى بن مهران االصبهاين احلافظ املشهور ، صاحب كتاب حلية األولياء ، كـان مـن أعـالم 
احملــدثني وأكــابر احلفــاظ الثقــات ، أخــذ عــن األفاضــل وأخــذوا عنــه وانتفعــوا بــه ، وكتابــه احلليــة 

  صبهان نقلتمن أحسن الكتب ، وله كتب تاريخ أ



)30( ......................................................................................... 119 

  .)1(» .  ..منه
ّتفـــرد بالـــدنيا بعلـــو اإلســـناد ، مـــع احلفـــظ واالســـتبحار مـــن احليـــث « .  ..)العــرب ( ويف  ّ

  .)2(» ّوصنف التصانيف الكبار املشهورة يف األقطار .  ..وفنونه

)30(  

  رواية أحمد بن المظفر الفقيه الشافعي 
ّرواه بإســناده عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، البــن ) املناقــب ( ّ كمــا تقــدم عــن ّ

  .املغازيل ، وستقف عليه فيما بعد أيضا إن شاء اهللا تعاىل

  : ترجمته 
ّ كمــا تظهــر جاللتــه مــن روايــة ابــن املغــازيل عنــه ووصــفه إيــاه بالفقيــه )3(تــرجم لــه الــذهيب 

  .)املناقب ( الشافعي يف مواضع عديدة من كتابه 

)31(  

  رواية أبي الحسن الماوردي 
 رواه أقــــضى القــــضاة أبــــو احلــــسن علــــي بــــن حممــــد بــــن حبيــــب البــــصري الــــشافعي قــــدو

  وقال « : املعروف باملاوردي على ما نقل عنه ابن شهر آشوب حيث قال 
__________________  

  .26 / 1وفيات األعيان ) 1(
  .170 / 3العرب يف خرب من غرب ) 2(
  .نفس املصدر) 3(
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 رواه أمحــد مــن . وعلــي باــا فمــن أراد العلــم فليــأت البــابأنــا مدينــة العلــم:  باإلمجــاع 7النــيب 
مثانيــة طــرق ، وإبــراهيم الثقفــي مــن ســبعة طــرق ، وابــن بطــة مــن ســتة طــرق ، والقاضــي اجلعــايب 
من ستة طرق ، وابن شاهني مـن أربعـة طـرق ، واخلطيـب التـارخيي مـن ثالثـة طـرق ، وحيـىي بـن 

  .)1(» املاوردي وأبو منصور السكري وقد رواه السمعاين والقاضي . معني من طريقني

  : ترجمته 
أقـــضى القـــضاة أبـــو احلـــسن علـــي بـــن حممـــد بـــن حبيـــب البـــصري « :  ـ الـــسمعاني 1

املعروف باملاوردي ، من أهل البصرة سـكن بغـداد ، وكـان مـن وجـوه الفقهـاء الـشافعيني ، ولـه 
  .)2(» وكان ثقة تصانيف عدة يف أصول الفقه وفروعه وغري ذلك ، قال اخلطيب كتبت عنه 

وكان إماما وله تصانيف كثرية ، منها احلاوي وغريه يف علوم كثرية ، « :  ـ ابن األثير 2
  .)3(» وكان عمره ستا ومثانني سنة 

كان مـن وجـوه الفقهـاء الـشافعية وكبـارهم وكـان حافظـا للمـذهب « :  ـ ابن خلكان 3
لـه بـالتبحر واملعرفـة التامـة باملـذهب ، ّ، وله فيه كتاب احلاوي الذي مل يطالعه أحـد إال وشـهد 

  .)4(» .  ..ّوفوض إليه القضاء ببلدان كثرية
  .)5(» .  ..وكان إماما يف الفقه واألصول والتفسري ، بصريا بالعربية« :  ـ الذهبي 4
  .)6(» .  ..االمام النحرير والبحر الكبري أقضى القضاة« :  ـ اليافعي 5

__________________  
  .34 / 2آل أيب طالب مناقب ) 1(
  .ّملخصا. املاوردي ـ األنساب) 2(
  .ّملخصا. 450: حوادث  ـ الكامل يف التاريخ) 3(
  .326 / 1وفيات األعيان ) 4(
  .450: حوادث  ـ العرب يف خرب من غرب) 5(
  .450: حوادث  ـ مرآة اجلنان) 6(
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اوردي صـــاحب االمـــام اجلليـــل القـــدر الرفيـــع الـــشأن أبـــو احلـــسن املـــ« :  ـ الـــسبكي 6
كان إماما جليال رفيع الشأن ، له اليد الباسطة يف املذهب والتفـنن التـام يف سـائر .  ..احلاوي

درس بالبـصرة وبغـداد سـنني كثـرية ، ولـه تـصانيف كثـرية يف : العلوم ، قال الشيخ أبـو إسـحاق 
، ولـه مـن وجـوه الفقهـاء الـشافعيني : وقـال اخلطيـب . الفقـه واألدب ، وكـان حافظـا للمـذهب

وجعل إليه القـضاء ببلـدان الـسلطان : تصانيف عدة يف أصول الفقه وفروعه وغري ذلك ، قال 
  . ..ّ، وكان أحد األئمة ، له التصانيف احلسان يف كل فن من العلم

ومــن كــالم املــاوردي الــدال علــى دينــه وجماهدتــه لنفــسه مــا ذكــره يف كتــاب أدب الــدين 
ّايل أين صــنفت يف البيــوع كتابــا مجعتــه مــا اســتطعت مــن وممــا أتــدرك بــه مــن حــ: والــدنيا فقــال  ّ

ّكتب الناس ، واجتهدت فيه نفسي وكـررت فيـه خـاطري ، حـىت إذا ـدت واسـتكمل وكـدت 
ّأعجــب بــه ، وتــصورت أين أشــد النــاس اطالعــا بعلمــه ، حــضرين أعرابيــان  ـ وأنــا يف جملــس ـ ّ
مــسائل مل أعــرف لــشيء منهــا فــسأالين عــن بيــع عقــداه يف الباديــة علــى شــروط تــضمنت أربــع 

أمــا عنــدك فيمــا ســألنا جــواب وأنــت : جوابــا ، فأطرقــت مفكــرا وحبــايل وحاهلمــا معتــربا ، فقــاال 
ّإيها لك وانصرافا ، مث أتيـا مـن قـد يتقدمـه يف العلـم : ال ، فقاال :  فقلت ؟زعيم هذه اجلماعة

ه راضـيني جبوابـه حامـدين كثري من أصحايب فسأاله فأجاما مسرعا مبا اقنعهما ، فانـصرفا عنـ
فكــان ذلــك زاجــر نــصيحة وتــدبر عظيمــة ، تــذلل هلمــا قيــاد الـــنفس  ـ ّإىل أن قــال ـ لعلمــه

  .واخنفض هلما جناح العجب
  . ..)1(» .  ..كان ثقة: قال اخلطيب 

__________________  
  .303 / 3طبقات الشافعية للسبكي ) 1(
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)32(  

  رواية أبي بكر البيهقي 
أخربنــــا الــــشيخ الزاهــــد احلــــافظ أبــــو احلــــسن علــــي بــــن أمحــــد « م قــــال أخطــــب خــــوارز

أبـوبكر العاصمي اخلوارزمي ، قال أخربنا شيخ القضاة إمساعيل بن أمحد الواعظ ، قـال أخربنـا 
 ;أمحــد بــن احلــسني البيهقــي ، قــال أخربنــا أبــو احلــسن حممــد بــن احلــسني ابــن داود العلــوي 

اهلــروي الــشعراين ، قــال حــدثنا حممــد بــن عبــد تعــاىل ، قــال أخربنــا حممــد بــن حممــد بــن ســعد 
الرمحن النيسابوري ، قال حدثنا أبو الصلت اهلروي ، قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن 

ّجماهد عن ابن عباس قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا : ّ
  .)1(» فمن أراد العلم فليأت الباب 

  : ترجمته 
  .)مناقب الشافعي (  يف  الفخر الرازي ـ1
  . )458: حوادث  ـ الكامل(  يف  ـ ابن األثير2
  . )804 / 1معجم البلدان (  يف  ـ ياقوت3
  . )20 / 1وفيات األعيان (  يف  ـ ابن خلكان4
  . )458: حوادث  ـ املختصر(  يف  ـ أبو الفداء األيوبي5
  . )458: حوادث  ـ تتمة املختصر(  يف  ـ ابن الوردي6
   دول(و  ) 240 / 3 العرب (و  ) 1132 / 3تذكرة احلفاظ (  يف  ـ الذهبي7

__________________  
  .40: املناقب للخوارزمي ) 1(
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  . )458: اإلسالم حوادث 
  . )806 / 3أمساء رجال املشكاة املطبوع مع املشكاة (  يف  ـ الخطيب التبريزي8
  . )458دث حوا ـ مرآة اجلنان(  يف  ـ اليافعي9
  . )8 / 4طبقات الشافعية (  يف  ـ السبكي10
  . )198 / 1طبقات الشافعية (  يف  ـ األسنوي11
  . )433طبقات احلفاظ (  يف  ـ السيوطي12
  . )23 / 1املرقاة (  يف  ـ القاري13
  . )28 / 1فيض القدير (  يف  ـ المناوي14
  . )33 / 1شرح املواهب (  يف  ـ الزرقاني15
  .)بستان احملدثني (  يف )لدهلوي ا(  ـ 16
  . )28: التاج املكلل (  يف  ـ القنوجي17

ّوغــريهم ، وقــد ذكرنــا ترمجتــه يف بعــض جملــدات الكتــاب بالتفــصيل ، ونقتــصر هنــا علــى 
أمحـد بـن احلـسني بـن علـي بـن عبـد اهللا بـن موسـى أبـوبكر « : عبارة ابن خلكان ، وهي هذه 

فعي ، احلافظ الكبري املـشهور ، واحـد زمانـه وفـرد أقرانـه يف البيهقي اخلسروجردي ، الفقيه الشا
الفنون ، من كبار أصحاب احلاكم أيب عبد اهللا ابن البيع يف احلديث ، مث الزائد عليـه يف أنـواع 
العلـــوم ، أخـــذ الفقيـــه عـــن أيب الفـــتح ناصـــر بـــن حممـــد العمـــري املـــروزي ، غلـــب عليـــه احلـــديث 

ق ، واحلجـاز ، ومسـع خبراسـان مـن علمـاء عـصره ، وكـذلك واشتهر به ورحل يف طلبـه إىل العـرا
ّببقية البالد اليت انتهـى إليهـا ، وشـرع يف التـصنيف ، فـصنف فيـه كثـريا حـىت قيـل تبلـغ تـصانيفه 
 ّألف جزء ، وهو أول من مجع نصوص االمام الشافعي رضـي اهللا تعـاىل عنـه يف عـشر جملـدات

ّمـا مـن شـافعي املـذهب إال : ّـمـام احلـرمني يف حقه وكان قانعـا مـن الـدنيا بالقليـل ، وقـال إ. ..
ّوللشافعي عليه منـة إال أمحـد البيهقـي فـإن لـه علـى الـشافعي منـة ّ وكـان مـن أكثـر النـاس نـصرا  .ّ

  ملذهب الشافعي ، وطلب إىل نيسابور لنشر العلم
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 . ..فأجاب وانتقل إليها ، وكان علـى سـرية الـسلف ، وأخـذ عنـه احلـديث مجاعـة مـن األعيـان
«.  

)33(  

  رواية أبي غالب ابن بشران النحوي 
البـن املغـازيل ، وسـتقف علـى ذلـك فيمـا بعـد ) املناقـب ( لقد علمت روايته من عبـارة 

  .أيضا ان شاء اهللا تعاىل

  : ترجمته 
  . )462حوادث  ـ العرب(  يف  ـ الذهبي1
  . )11 / 2اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية (  يف  ـ القرشي2
  . )462حوادث  ـ مرآة اجلنان ( عي ـ الياف3
  .)ّاألمثار اجلنية يف طبقات احلنفية (  يف  ـ القاري4

  .)حديث الطري ( ّوقد أوردنا ذلك يف جملد 

)34(  

  رواية الخطيب البغدادي 
  :لقد أخرج حديث مدينة العلم عن ابن عباس بطرق متعددة حيث قال 

محــد بـن حممـد بــن علـي الــصرييف ، أخربنـا احلـسني بــن علـي الـصيمري ، قــال حـدثنا أ« 
  قال ثنا إبراهيم بن أمحد بن أيب حصني ، قال حدثنا حممد بن عبد اهللا 
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أبو جعفر احلضرمي ، قال حدثنا جعفر بن حممـد البغـدادي أبـو حممـد الفقيـه ـ وكـان يف لـسانه 
 مسعت رسـول اهللا: شيء ـ قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قال 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  » أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا ، فمــن أراد العلــم فليــأت البــاب : ّ
)1(.  

أخــربين أمحــد بــن حممــد العتيقــي ، قــال ثنــا عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد اهللا الــشاهد ، « 
أمحــد بــن فاذويــه بــن عــزرة الطحــان ، قــال ثنــا أبــو عبــد اهللا أمحــد بــن أمحــد بــن أبــوبكر قــال ثنــا 

زيد بن سليم ، قال حدثين رجاء بـن سـلمة قـال حـدثنا أبـو معاويـة الـضرير عـن األعمـش عـن ي
ّجماهد عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أنا مدينة العلم وعلي باـا ، : ّ

  .)2(» فمن أراد العلم فليأت الباب 
اضــي ، قــال حــدثنا مكــرم القأبــوبكر حــدثنا حممــد بــن أمحــد بــن رزق ، قــال أخربنــا « 

القاسم بن عبد الرمحن األنباري ، قال ثنـا أبـو الـصلت عبـد الـسالم بـن صـاحل بـن سـليمان بـن 
ميسرة اهلروي ، قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قال قال رسول 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم    .)3(» أنا مدينة العلم وعلي باا : ّ
ّابر عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم حيـث قـال أخرجه من حديث جو أخربنـا « : ّ

حممـد بـن املقـري بأصـبهان ، قـال ثنـا أبـو أبـوبكر حيىي بن علي الدسكري حبلوان ، قال أخربنـا 
ّالطيــب حممــد بــن عبــد الــصمد الــدقاق ، قــال ثنــا أمحــد بــن عبــد اهللا أبــو جعفــر املكتــب ، قــال 

 عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عـن عبـد الـرمحن بـن مـان أخربنا عبد الرزاق قال ثنا سفيان عن
ّمسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يـوم احلديبيـة وهـو : قال مسعت جابر بن عبد اهللا قال  ّ

هـذا أمــري الـربرة وقاتــل الفجـرة منــصور مـن نــصره خمـذول مــن خذلـه ـ ميـد ــا : آخـذ بيـد علــي 
  صوته ـ أنا مدينة

__________________  
  .172 / 7تاريخ بغداد ) 1(
  .348 / 4املصدر نفسه ) 2(
  .204 / 11املصدر نفسه ) 3(
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  .)1(» العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأت الباب 
أخربنــا عبــد اهللا ابــن حممــد بــن « :  قــائال 7أخرجــه مــن حــديث ســيدنا أمــري املــؤمنني و

 بــن حفــص اخلثعمــي ، حــدثنا عبــد اهللا ، حــدثنا حممــد بــن املظفــر ، حــدثنا أبــو جعفــر احلــسني
عبــاد بــن يعقــوب ، حــدثنا حيــىي بــن بــشري الكنــدي عــن امساعيــل بــن إبــراهيم اهلمــداين عــن أيب 

ّوعن عاصم بن ضمرة عن علي قال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا . إسحاق عن احلارث عن علي
حلــسني ّإن اهللا خلقــين وعليــا مــن شــجرة ، أنــا أصــلها وعلــي فرعهــا ، واحلــسن وا: ّعليــه وســلم 

ّمثرــا ، والــشيعة ورقهــا ، فهــل خيــرج مــن الطيــب إال الطيــب ، وأنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا ،  ّ
  .)2(» فمن أراد املدينة فليأت الباب 

. أيــضا) كفايـة الطالـب يف مناقــب أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب ( يعلـم هـذا مـن و
  .كما سيأيت

( علــــى مــــا جــــاء يف ) واملفــــرتق املتفــــق ( أخرجــــه مــــن حــــديث ابــــن عبــــاس يف كتــــاب و
ّقال رسـول اهللا صـلى اهللا  ) 2أي عن ابن عباس ( وعنه « ـ : وهذا نصه ) االكتفاء للوصايب 

 أخرجــه احلــاكم يف .أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا ، فمــن أراد العلــم فليــأت البــاب: ّعليــه وســلم 
  .)3(» املستدرك واخلطيب يف املفرتق واملتفق 

عدة روايات عن حيىي بن معني تتضمن إثبات وتـصحيح ) ريخ بغداد تا( كما أورد يف 
  .، وستقف عليها إن شاء اهللا تعاىل فيما بعدحديث مدينة العلم 

  : ترجمته 
  .)البغدادي  ـ األنساب(  يف  ـ السمعاني1
  . )463: حوادث  ـ الكامل(  يف  ـ ابن األثير2

__________________  
  .377 / 2تاريخ بغداد ) 1(
  .49 / 11املصدر نفسه ) 2(
  .خمطوط ـ االكتفاء للوصايب عن املتفق واملفرتق للخطيب) 3(
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  .)أمساء رجال جامع مسانيد أيب حنيفة (  يف  ـ الخوارزمي3
  . )27 / 1وفيات األعيان (  يف  ـ ابن خلكان4
  . )463: حوادث  ـ املختصر(  يف  ـ أبو الفداء األيوبي5
  . )463: حوادث  ـ  املختصرتتمة(  يف  ـ ابن الوردي6
  .وغريمها ) 253 / 3 العرب (و  ) 1135 / 3تذكرة احلفاظ (  يف  ـ الذهبي7
  . )87 / 3مرآة اجلنان (  يف  ـ اليافعي8
  . )29 / 4طبقات الشافعية (  يف  ـ السبكي9
  . )201 / 1طبقات الشافعية (  يف  ـ األسنوي10
  .) 434: طبقات احلفاظ (  يف  ـ السيوطي11
  . )463: حوادث  ـ اخلميس(  يف  ـ الدياربكري12
  . )29 / 1فيض القدير (  يف  ـ المناوي13
  . )105 / 1شرح املواهب (  يف  ـ الزرقاني14
  . )246 / 1طبقات الشافعية (  يف  ـ ابن قاضي شهبة15
  .)بستان احملدثني (  يف )الدهلوي (  ـ 16
  .)التاج املكلل (  يف  ـ القنوجي17
أمحــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي ابــن أبــوبكر احلــافظ « :  القنــوجي قــال

ثابــت البغــدادي ، املعــروف باخلطيــب صــاحب تــاريخ بغــداد وغــريه مــن املــصنفات ، كــان مــن 
ـــاريخ لكفـــاه فانـــه يـــدل علـــى  احلفـــاظ املتقنـــني والعلمـــاء املتبحـــرين ، ولـــو مل يكـــن لـــه ســـوى الت

ّة مـصنف ، وفـضله أشـهر مـن أن يوصـف ، وأخـذ الفقـه ّاطالع عظيم ، وصنف قريبـا مـن مائـ
ّعــــن أيب احلــــسن احملــــاملي والقاضــــي أيب الطيــــب الطــــربي وغريمهــــا ، وكــــان فقيهــــا فغلــــب عليــــه 

 يـوم اخلمــيس لـست بقـني مـن الــشهر ، 392احلـديث والتـاريخ ، ولـد يف مجــادى اآلخـرة سـنة 
تــويف :  ، وقــال الــسمعاين  تعــاىل; ببغــداد ، 463وتــويف يــوم االثنــني ســابع ذي احلجــة ســنة 

 كـان مـن مجلـة مـن محـل نعـشه ، ألنـه ;ّومسعـت أن الـشيخ أبـا إسـحاق الـشريازي . يف شوال
  انتفع به
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كثريا وكان يراجعه يف تصانيفه ، والعجب إنـه كـان يف وقتـه حـافظ املـشرق وأبـو عمـرو يوسـف 
  .)1(» .  ..ةبن عبد الرب صاحب كتاب االستيعاب حافظ املغرب ، وماتا يف سنة واحد

)35(  

  رواية ابن عبد البر القرطبي 
وروي عـن « :  حيـث قـال 7لقد روى حديث مدينة العلم برتمجة االمـام أمـري املـؤمنني 

ّالنيب صلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال  أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا ، فمـن أراد العلـم فليأتـه مـن : ّ
  .)2(» بابه 

  : ترجمته 
  .)القرطيب  ـ ساباألن(  يف  ـ السمعاني1
  . )348 / 2وفيات األعيان (  يف  ـ ابن خلكان2
  . )463: املختصر حوادث (  يف  ـ أبو الفداء3
  . )463: تتمة املختصر حوادث (  يف  ـ ابن الوردي4
  .وغريمها ) 255 / 3 العرب (و  ) 1128 / 3تذكرة احلفاظ (  يف  ـ الذهبي5
  . )463: ث حواد ـ مرآة اجلنان(  يف  ـ اليافعي6
  . )463حوادث  ـ روضة املناظر(  يف  ـ ابن شحنة7
  .)خمطوط  ـ طبقات احلفاظ(  يف  ـ ابن ناصر الدين8

__________________  
  .32: التاج املكلل ) 1(
  .1102 / 3االستيعاب يف معرفة االصحاب ) 2(
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  . )432طبقات احلفاظ (  يف  ـ السيوطي9
  . )126 / 1 شرح املواهب(  يف  ـ الزرقاني10
  .)خمطوط  ـ تراجم احلفاظ(  يف  ـ البدخشاني11
  . )153التاج املكلل (  يف  ـ القنوجي12
  .)بستان احملدثني (  يف )الدهلوي (  ـ 13

يوسف بن عبد اهللا بن حممـد بـن عبـد الـرب « : قال املريزا حممد البدخشاين ما ملخصه 
 ـ ذكـره يف نـسبة القـرطيب ـ رب ، أحـد األئمـةالنمـري األندلـسي أبـو عمـر ، املعـروف بـابن عبـد الـ

وذكـره . 463مـات سـنة  .ّاحلافظ ، كـان إمامـا فاضـال كبـريا جليـل القـدر ، صـنف التـصانيف
  .»ّالذهيب وابن ناصر الدين يف طبقات احلفاظ 

)36(  

  رواية الغندجاني 
لقد روى أبو حممـد احلـسن بـن أمحـد بـن موسـى الغنـدجاين حـديث مدينـة العلـم ، كمـا 

( تقدم ويأيت يف كالم ابن املغـازيل ، وقـد أوردنـا ترمجـة الغنـدجاين يف جملـد حـديث الثقلـني عـن 
 كــان شــيخا صــاحلا ثقــة صــدوقا ، ســكن واســط بــأخرة« : ّفانــه جــاء فيــه ) كتــاب األنــساب 

  .وغريمها ) 217:  بغية الوعاة (و  ) 261 / 7معجم األدباء ( وله ترمجة يف » . ..

)37(  

  مغازلي رواية ابن ال
  حدثنا«  :لقد روى هذا احلديث بطرق عديدة وألفاظ خمتلفة ، حيث قال 
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إبــراهيم بــن عبــد الــرمحن ، قــال حــدثنا حممــد بــن عبــد الــرحيم اهلــروي بالرملــة ، قــال حــدثنا أبــو 
الصلت اهلروي عبـد الـسالم بـن صـاحل ، قـال حـدثنا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن جماهـد عـن 

ّاهللا صــلى اهللا عليـه وســلم ابـن عبــاس قـال قــال رسـول  أنـا مدينــة العلـم وعلــي باـا فــيمن أراد : ّ
  .»العلم فليأته من بابه 

ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم «  أخربنــا أبــو احلــسن أمحــد أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا ، : ّ
ّ بقـــراءيت عليـــه فـــأقر بـــه ســـنة أربـــع وثالثـــني ;بـــن املظفـــر بـــن أمحـــد العطـــار الفقيـــه الـــشافعي 

أخربكم أبو حممد عبد اهللا بن حممـد بـن عثمـان املـزين امللقـب بـابن الـسقاء : مائة قلت له وأربع
 ، نــا أمحــد بــن عبــد اهللا بــن يزيــد ، نــا ; ، نــا عمــر بــن احلــسن الــصرييف ;احلــافظ الواســطي 

عبـد الـرزاق ، قـال أنــا سـفيان الثـوري عـن عبــد اهللا ابـن عثمـان عـن عبــد الـرمحن بـن مـان عــن 
ّأخـذ النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بعـضد علـي فقـال : اهللا قـال جابر بن عبـد  هـذا أمـري الـربرة : ّ

ّوقاتل الكفرة ، منصور من نصره خمذول من خذله ، مث مـد ـا صـوته فقـال  أنـا مدينـة العلـم : ّ
  .وعلي باا فمن أراد العلم فليأت الباب

أمحـد بـن أبـوبكر نـا  تعـاىل ، أ;أخربنا أبو طالب حممد بن أمحد بن عثمان بـن الفـرج 
إبراهيم بن احلسن بـن شـاذان البـزاز إذنـا ، نـا حممـد بـن محيـد اللخمـي أنـا أبـو جعفـر حممـد بـن 
عمـار بــن عطيـة ، نــا عبــد الـسالم بــن صــاحل اهلـروي ، نــا أبـو معاويــة عــن األعمـش عــن جماهــد 

ّعــن ابــن عبــاس قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  اــا فمــن أنــا مدينــة العلــم وعلــي ب: ّ
  .أراد العلم فليأت الباب

أخربنــا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان ، أنــا أبــو احلــسني حممــد بــن املظفــر بــن موســى ابــن 
عيسى احلافظ البغدادي ، نا الباغندي حممد بن حممـد بـن سـليمان ، نـا حممـد بـن مـصفا ، نـا 

 اهللا حفــص بــن عمــر العــدين ، نــا علــي بــن عمــر عــن أبيــه عــن جريــر عــن علــي قــال قــال رســول
ّصلى اهللا عليه وسلم    .ّأنا مدينة العلم وعلي باا وال تؤتى البيوت إال من أبواا: ّ

   ـ ناًأخربنا أبو منصور زيد بن طاهر بن سيار البصري ـ قدم علينا واسطا



 131 ................................................................................  ابن املغازيلرواية

أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن داسة ، نا أمحد بن عبيد اهللا ، نا بكر بن أمحد بـن مقيـل نـا 
حلــسن بــن العبــاس ، نــا عبــد الــسالم بــن صــاحل ، نــا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن حممــد بــن ا

ّجماهد عن ابن عباس قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا : ّ
  .فمن أراد العلم فليأت الباب

الء أخربنـا أبـو القاسـم الفـضل بـن حممـد بـن عبـد اهللا االصـفهاين ـ قـدم علينـا واسـطا إمـ
يف جامعنـا يف شـهر رمـضان سـنة أربـع وثالثـني وأربعمائـة ـ أنـا أبـو سـعيد حممـد بـن موسـى بــن 
الفضل بن شاذان الصرييف بنيسابور ، أنا أبو العباس حممـد ابـن يعقـوب األصـم ، نـا حممـد بـن 
عبد الـرحيم اهلـروي ، نـا عبـد الـسالم بـن صـاحل ، نـا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن جماهـد عـن 

ّ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ابن عباس أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا ، فمـن أراد : ّ
  .العلم فليأت الباب

أخربنا احلسن بن أمحد بن موسى ، أنا أبو احلسن أمحـد بـن حممـد بـن الـصلت القرشـي 
زيـد ، نا علي بن حممد املقري ، نا حممد بن عيسى بن شعبة البزاز ، نا أمحد بن عبـد اهللا بـن ي

ّاملؤدب ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر عن عبد اهللا بن عثمـان عـن عبـد الـرمحن قـال مسعـت جـابر 
ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول يــوم احلديبيــة ـ : بــن عبــد اهللا األنــصاري يقــول  ّ

وهو آخذ بضبع علي بن أيب طالب ـ هذا أمري الربرة وقاتل الفجرة ، منصور من نـصره خمـذول 
  .أنا مدينة العلم وعلي باا فمن أراد العلم فليأت الباب: ّ خذله ، مث مد ا صوته فقال من

 تعـاىل ـ فيمـا أذن يل يف روايتـه ;أخربنـا أبـو غالـب حممـد بـن أمحـد بـن سـهل النحـوي 
حممـد بـن عبيـد [ ّـ أن أبا طاهر إبراهيم بن عمر بن حيىي حيدثهم نا حممد بن عبيد اهللا بن  عنه

املطلب ، نا أمحد بن حممد بن عيسى سنة عشر وثالمثائة ، نا حممد بن عبد اهللا بـن  ] اهللا بن
ّعمر بن مسلم الالحقـي الـصفار بالبـصرة سـنة أربـع وأربعـني ومـائتني ، نـا أبـو احلـسن علـي بـن 

ّحــدثين أيب عـن أبيــه جعفـر بــن حممـد عــن أبيـه عــن جـده علــي بـن احلــسن : موسـى الرضــا قـال 
ّ أبيـه علـي ابـن أيب طالـب قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عن أبيـه احلـسني عـن يـا : ّ
  علي أنا مدينة العلم 
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  .)1(» ّأنت الباب ، كذب من زعم أنه يصل إىل املدينة إال من قبل الباب و

  : ترجمته 
ترجم له مجاعة من أكـابر علمـاء أهـل الـسنة ، وأثنـوا عليـه الثنـاء البـالغ ، كمـا ذكرنـا يف 

ّاجلــاليب ، ذيــل تــاريخ  ـ األنــساب: ّــلدات الكتــاب ، وهــذه مجلــة مــن مــصادر ترمجتــه بعــض جم
ـــوايف بالوفيـــات 71 / 4بغـــداد البـــن النجـــار   / 1 ، واللبـــاب يف األنـــساب 133 / 22 ، ال

  . ..380 / 1 ، تبصري املنتبه 319

)38(  

  رواية أبي المظفر السمعاني 
أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا ، فمـن أراد :  باإلمجاع 7قال النيب « قال ابن شهرآشوب 

  .العلم فليأت الباب
رواه أمحد من مثانية طرق ، وإبراهيم الثقفي مـن سـبعة طـرق ، وابـن بطـة مـن سـتة طـرق 
، والقاضــي اجلعــايب مـــن ســتة طــرق ، وابـــن شــاهني مـــن أربعــة طــرق ، واخلطيـــب التــارخيي مـــن 

  .ثالثة طرق ، وحيىي بن معني من طريقني
  .)2(» السمعاين والقاضي املاوردي وأبو منصور السكري قد رواه و

  : ترجمته 
  .)سياق تاريخ نيسابور (  يف  ـ عبد الغافر الفارسي1
  .)السمعاين  ـ األنساب(  يف  ـ السمعاني2

__________________  
  .85 ـ 80املناقب البن املغازيل ) 1(
  .34 / 2مناقب آل أيب طالب ) 2(
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  . )118 / 4دوين الت(  يف  ـ الرافعي3
  .)وفيات األعيان (  يف  ـ ابن خلكان4
  . )489 دول اإلسالم حوادث (و  ) 489العرب حوادث (  يف  ـ الذهبي5
  . )489: حوادث  ـ مرآة اجلنان(  يف  ـ اليافعي6
  . )330 / 5طبقات الشافعية (  يف  ـ السبكي7
  . )29 / 2طبقات الشافعية (  يف  ـ األسنوي8
  . )381 / 1طبقات الشافعية (  يف ي شهبة ـ ابن قاض9
  . )339 / 2طبقات املفسرين (  يف  ـ الداودي10

  :قال الرافعي ما ملخصه . وغريهم
منــصور بــن حممــد الــسمعاين التميمــي أبــو املظفــر ، تفقــه علــى أبيــه علــى مــذهب أيب « 

جـرى بينـه وبـني  حىت برع يف الفقه ، مث ورد بغداد واجتمع بأيب إسحاق الشريازي ، و2حنيفة 
أيب نـــصر بـــن الـــصباغ صـــاحب الـــشامل مـــسألة أحـــسن الكـــالم فيهـــا ، مث انتقـــل إىل مـــذهب 

  .2الشافعي 
أبو املظفـر  :وقال أبو احلسن عبد الغافر بن إمساعيل الفارسي يف سياق تاريخ نيسابور 

  .السمعاين وحيد عصره فضال وطريقة ، من بيت العلم والزهد
ّلتفــــسري يف ثــــالث جملــــدات ، وصــــنف يف اخلــــالف كتبــــا وصــــنف االمــــام أبــــو املظفــــر ا

  .»مشهورة ، تويف سنة تسع ومثانني وأربعمائة 

)39(  

  رواية أبي علي البيهقي 
لقــد روى أبــو علــي إمساعيــل بــن أمحــد بــن احلــسني البيهقــي حــديث مدينــة العلــم ، كمــا 

  .ألخطب خطباء خوارزم) املناقب ( علمت سابقا من عبارة 
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  : ترجمته 
  . )507: حوادث  ـ الكامل(  يف ابن األثير ـ 1
  . )507: حوادث  ـ املختصر(  يف  ـ أبو الفداء2
  . )507حوادث  ـ تتمة املختصر(  يف  ـ ابو الوردي3
  .)خمطوط  ـ طبقات الشافعية الوسطى(  يف  ـ السبكي4
  . )200 / 1طبقات الشافعية (  يف  ـ األسنوي5
  . )507: حوادث ـ  روضة املناظر(  يف  ـ ابن شحنة6

وإمساعيل بن أمحد بـن احلـسني بـن علـي ، أبـو علـي ، ابـن « : قال ابن األثري . وغريهم
أيب بكــر البيهقــي ، االمــام ابــن االمــام ، ومولــده ســنة مثــان وعــشرين وأربعمائــة ، وتــويف مبدينــة 

  .»بيهق ، ولوالده تصانيف كثرية مشهورة 

)40(  

  رواية شيرويه الديلمي 
  .)1(» أنا مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأت الباب « : ل رواه حيث قا

  : ترجمته 
  . )85 / 3التدوين (  يف  ـ الرافعي1
  .وغريمها ) 18 / 4 العرب (و  ) 1259 / 4تذكرة احلفاظ (  يف  ـ الذهبي2
  . )509: حوادث  ـ مرآة اجلنان(  يف  ـ اليافعي3
  . )104 / 2عية طبقات الشاف(  يف  ـ األسنوي4

__________________  
  .76 / 1فردوس األخبار ) 1(
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  . )111 / 7طبقات الشافعية (  يف  ـ السبكي5
  . )292 / 1طبقات الشافعية (  يف  ـ ابن قاضي شهبة6
  . )457: طبقات احلفاظ (  يف  ـ السيوطي7
  . )28 / 1فيض القدير (  يف  ـ المناوي8

  .التفصيل يف موضعه إن شاء اهللا تعاىلوغريهم ، وستقف على ترمجته ب
يف أعلـــى درجـــات االعتبـــار ) الفـــردوس ( هـــذا ، وال خيفـــى علـــى أهـــل العلـــم أن كتـــاب 

) الــديلمي ( ّوالــشهرة لــدى العلمــاء األعــالم ، وجهابــذة احلــديث واألخبــار ، كمــا نــص مؤلفــه 
ألفــراد ، وصــرح يف ديباجتــه علــى أنــه قــد انتقــى أحاديثــه مــن األحاديــث الــصحاح والغرائــب وا

  .ّخبلوه عن األكاذيب املوضوعات
، وكـذا الـسيد علـى ) مسند الفـردوس ( كما أشاد ولده بفضل هذا الكتاب وشأنه يف 

  .فراجع) روضة الفردوس ( اهلمداين يف 

)41(  

  رواية العاصمي 
 7ذكر مـشابه أبينـا آدم « : حيث قال ) زين الفىت يف تفسري سورة هل أتى ( رواه يف 

بــاخللق : ّأوهلــا :  بعــشرة أشــياء 7ّ ، فإنــه قــد وقعــت املــشاة بــني املرتــضى وبينــه 7آدم أمــا : 
بـالتزويج واخللعـة : بالـصاحبة والزوجـة ، والرابـع : باملكـث واملـدة ، والثالـث : والطينة ، والثاين 

 بــاألمر واخلالفــة ،: بالــذهن والفطنــة ، والــسابع : بــالعلم واحلكمــة ، والــسادس : ، واخلــامس 
  .»باألوالد والعرتة : بالوفاة والوصية والعاشر : باألعداء واملخالفة ، والتاسع  :والثامن 

 وعلم آدم األسماء كلها ( : 7ّوأما بالعلم واحلكمة فإن اهللا تعاىل قال آلدم « : قال  ُ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ
  ّ ففضل بالعلم العباد الذين كانوا ال يعصون اهللا ما أمرهم)
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رون ، واسـتحق بــذاك مــنهم الـسجود لــه ، فكمــا ال يـصري العلــم جهــال والعــامل ويفعلـون مبــا يــؤم
جاهال فكذلك مل يـصر آدم املفـضل بـالعلم مفـضوال ، وكـذلك حـال مـن فـضل بـالعلم ، وأمـا 
ّمــن فــضل بالعبــادة فرمبــا يــصري مفــضوال ، ألن العابــد رمبــا يــسقط عــن درجــة العبــادة إن تركهــا 

بالعلم ويعلو وال يعلـى : افال منها فيسقط فضله ، ولذلك قيل معرضا عنها ، أو تواىن فيها تغ
، والعامل يزار وال يزور ، ومن ذلك وجوب الوصف هللا سبحانه بالعلم والعـامل وفـساد الوصـف 

ُ وعلمك ما لم تكن تـعلم وكان فضل (:  بقولـه 7ّله بالعبادة والعابد ، ولذلك من على نبيه  ْ َـ َ َ ُ َ ْ َ َْ ُ ْ َ ََ َ  َ
َاهللا عليك َْ َ ً عظيما ِ ِ ّ فعظم الفضل عليه بالعلم دون سائر ما أكرمه به من اخلـصال واألخـالق )َ

  .، وما فتح عليه البالد واآلفاق
ّوكــذلك املرتــضى رضــوان اهللا عليــه ، فــضل بــالعلم واحلكمــة ففــاق مــا مجيــع األمــة مــا 

يـا : قـال  مـا حيـث 7خال اخللفاء املاضني رضي اهللا عنهم أمجعني ، ولذلك وصفه الرسـول 
ّإن النـيب صـلى : يف احلـديث عـن املرتـضى رضـوان اهللا عليـه  علي ملئت علما وحكمـة ، وذكـر

ّاهللا عليه وسلم كان ذات ليلة يف بيت أم سلمة فبكرت إليه بالغـداة ، فـإذا عبـد اهللا بـن عبـاس 
ّبالبـاب ، فخـرج النـيب صـلى اهللا عليــه وسـلم إىل املـسجد وأنـا عـن ميينــه وابـن عبـاس عـن يــ ساره ّ

مث ما : قال . أن خلقين فأحسن خلقي:  قال ؟يا علي ما أول نعم اهللا عليك  :7فقال النيب 
. وإن تعــدوا نعمــة اهللا ال حتــصوها:  قــال قلــت ؟مث مــا ذا: ّأن عــرفين نفــسه ، قــال :  قــال ؟ذا

ّفــضرب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم علــى كتفــي وقــال : قــال  . يــا علــي ملئــت علمــا وحكمــة: ّ
ّقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ولذلك  : ويف بعـض الروايـات أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا ، : ّ

  .أنا دار احلكمة وعلي باا
 ، قال حدثنا أبو سـعيد الـرازي ، قـال قـرئ علـى أيب ;أخربين شيخي حممد بن أمحد 

محـد داود بـن ّاحلسن بـن حممـد بـن مهرويـه القـزويين ـا يف اجلـامع وأنـا امسـع ، قـال حـدثنا أبـو أ
سليمان بن وهب الفراء قال حدثين علي بن موسى الرضا ، قال حدثين أيب موسى بن جعفـر 

  عن أبيه جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن علي عن 
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ّأبيه علي بن احلسني عن أبيه احلسني بن علي عن أبيه علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهـه قـال 
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم:  أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا فمــن أراد العلــم فليــأت  : ّ

 وهلذا احلديث طرق أخر نذكرها يف فصل خـصائص املرتـضى رضـوان اهللا عليـه إن شـاء .الباب
  .»ّاهللا عز وجل 

  :قال » ذكر مشابه داود ذي األيد صلوات اهللا وسالمه عليه « ورواه يف 
ــــني داود ووقعــــت املــــشاة بــــني املرتــــضى رضــــوان اهللا عليــــه«  ــــة أشــــياء7 وب .  .. بثماني

ة وفـــصل ( :وأمــا فــصل اخلطــاب فقولــه تعــاىل .  ..والثــامن بفــصل اخلطــاب َ وآتـينــاه اْلحكم ْ َ َ ــ َ ََ ْ ِ ُ ْ َ
ِاْلخطـــاب  فكـــذلك املرتـــضى رضـــوان اهللا عليـــه أويت مـــن فـــصل اخلطـــاب كمـــا ذكرنـــاه يف .  ..)ِ

  .»أنا مدينة العلم وعلي باا ، ويف فصل قضائه  : 7قوله  معىن
بـــاب مدينـــة العلـــم وبـــاب دار « حيـــث ذكـــر فيهــا  » 7أمســـاء االمـــام « ورواه أيــضا يف 

 ، قــال فيمـــا ;وأمــا بــاب مدينـــة العلــم فإنــه أخربنــا حممـــد بــن أيب زكريــا : مث قــال » احلكمــة 
بـن إسـحاق قـال أخربنـا العبـاس بـن الفـضل أبوبكر أجاز لنا أبو حفص بن عمر ، قال أخربنا 

ت اهلروي قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عـن جماهـد عـن ابـن عبـاس قال حدثنا أبو الصل
ّقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .»أنا مدينة العلم وعلي باا : ّ
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  إثبات الحكيم السنائي 
حديقــــة [ لقــــد أرســــله أبــــو اــــد جمــــدود بــــن آدم الــــشهري بــــاحلكيم الــــسنائي يف كتــــاب 

يف مناقـب زوج البتـول وابـن « إرسـال املـسلم حيـث قـال مـا نـصه  ] احلقيقة والـشريعة والطريقـة
  عم الرسول أيب احلسن واحلسني ، املبارز الكرار غري الفرار ، 
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: ّغالــب اجلــيش ، ســيد املهــاجرين واألنــصار أمــري املــؤمنني علــي بــن أيب طالــب كــرم اهللا وجهــه 
ُ إنما وليكم (:  تعاىل يف شأنه ّمن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى ، الذي أنزل اهللا ُ ِـ َ ِ

َاهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويـؤتون الزكاة وهم راكعون  َ َُ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َُ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ُ  : 7 وقال النـيب )ُ
ّيـا علـي أنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال أنـه ال نـيب : وقـال . أنا مدينـة العلـم وعلـي باـا ّ

. اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه وانــصر مــن نــصره واخــذل مــن خذلــه : 6وقــال . بعــدي
دخلـــت  :بر بـــن عبـــد اهللا رضـــي اهللا عنهمـــا وقـــال جـــا. مـــن كنـــت مـــواله فعلـــي مـــواله: وقـــال 

ّعائشة رضي اهللا عنها وعن أبيها على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال  يـا عائـشة مـا تقـولني : ّ
 فأطرقـــت مليـــا مث رفعـــت رأســـها فقالـــت ؟ بـــن أيب طالـــب كـــرم اهللا وجهـــهيف أمـــري املـــؤمنني علـــي

  : بيتني 
  إذا مـــــــــــــــــــــا التربحـــــــــــــــــــــك علـــــــــــــــــــــى احملـــــــــــــــــــــك

  
  تبـــــــــــــــــــني غـــــــــــــــــــشه مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــري شـــــــــــــــــــك  

  

  و فينـــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــش والـــــــــــــــــذهب املــــــــــــــــــصفى

  
  »علـــــــــــــــــــــــــى بيننـــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــبه احملـــــــــــــــــــــــــك   

  

   :7يف مدح االمام ] حديقة احلقيقة [ ويف 
ــــــــــــــــــــده«  ــــــــــــــــــــدو دي   آل يــــــــــــــــــــس شــــــــــــــــــــرف ب

  
  بگزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهايـــــــــــــــــــــــــــــــــــزد او را بعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

  

  مـــــــــــــــــر نـــــــــــــــــىب را وصـــــــــــــــــى وهـــــــــــــــــم دامـــــــــــــــــاد

  
  جــــــــــــــــــــان پيغمــــــــــــــــــــرب از مجــــــــــــــــــــالش شــــــــــــــــــــاد  

  

ــــــــده بــــــــود خوانــــــــده بــــــــود بــــــــدل ــــــــب نادي   كت

  
  علـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــر دو جهـــــــــــــــــان ورا حاصـــــــــــــــــل  

  

  بفـــــــــــــــــصاحت جـــــــــــــــــو او ســـــــــــــــــخن گفـــــــــــــــــىت

  
  مـــــــــــــــــــــــستمع زان حـــــــــــــــــــــــديث در ســـــــــــــــــــــــفىت  

  

  لطـــــــــــــــــــــف او بـــــــــــــــــــــود لطـــــــــــــــــــــف پيغمـــــــــــــــــــــرب

  
  عنـــــــــــــــف او عنـــــــــــــــف شـــــــــــــــري شـــــــــــــــرزه نــــــــــــــــر  

  

  خوانــــــــــــــــده در ديــــــــــــــــن وملــــــــــــــــك خمتــــــــــــــــارش

  
  »هـــــــــــــــــم در علـــــــــــــــــم وهـــــــــــــــــم علمـــــــــــــــــدارش   

  

  : ترجمته 
  . )595نفخات األنس من حضرات القدس ( يف  ـ عبد الرحمن الجامي 1
  . )106تذكرة الشعراء ( يف السمرقندي دولت شاه  ـ 2
  .)خمطوط  ـ جامع السالسل( يف البدخشاني جمد الدين  ـ 3
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ار أهل السنة املقبولني لـديهم من كب) التحفة ( يف ) الدهلوي ( ّوقد عده .  ..وغريهم
كمـــا استـــشهد بـــشعر لـــه يف .  ..، ومـــن أجلـــة عظمـــائهم الـــذين مجعـــوا بـــني الـــشريعة والطريقـــة

  .»بعض احملققني «  بـ ّمعربا عنه) فتح العزيز ( تفسريه 
حديقة احلقيقة وشريعة الطريقـة « : هذا ، وقد ذكر الكاتب اجلليب كتابه املذكور بقوله 

بـن آدم الـشهري بـاحلكيم الــسنائي  ـ حممـد ـ نامـه ، فارسـي منظـوم أليب اـداملعـروف بفخـري 
ب علــى 525املتــوىف ســنة  ّــ ، نظمــه مــن حبــر اخلفيــف لبهــرام شــاه القونــوي الــسبكتكيين ، ورت

عــشرين بابــا يف التوحيــد وكــالم اهللا ونعــت الرســول وفــضل الــصحابة واخللفــاء وفــضل الــسيدين 
فة والشافعي ، والعقل والعلم والعشق والقلب والتصوف وصـفة الشهيدين ، واإلمامني أيب حني

ومــدح ــرام شــاه . البــشر والــشيخوخة وغــور الغفلــة واحلكمــة والــشهوة وصــنعة األفــالك والربيــع
  .)1( » 524فرغ من نظمه سنة . واحلكم واألمثال. ومدح ولده دولت شاه
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  رواية شهردار الديلمي 
الــذي خــرج فيــه ســند كــل ) مــسند الفــردوس ( كتابــه لقــد روى حــديث مدينــة العلــم يف 

فـر للـديلمي يف « ) فيض القـدير (  قال املناوي يف .)الفردوس ( حديث رواه والده يف كتاب 
مسند الفردوس املسمى مبأثور اخلطاب املخرج على كتاب الـشهاب ، والفـردوس لإلمـام عمـاد 

ّتبــا علـــى احلــروف ليـــسهل حفظـــه ، ّاإلســالم أيب شـــجاع الــديلمي ، ألفـــه حمــذوف األســـانيد مر
وأعلم بإزائها باحلروف للمخرجني كمـا مـر ، ومـسنده لولـده سـيد احلفـاظ أيب منـصور شـهردار 

ّبن شريويه ، خرج سند كل حديث حتته ومساه  إبانة الشبهة يف معرفة كيفية الوقوف على مـا : ّ
  .)2(» يف كتاب الفردوس من عالمات احلروف 

__________________  
  .645 / 1كشف الظنون ) 1(
  .28 / 1فيض القدير ) 2(
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  .)الفردوس ( وقد تقدم ذكر رواية والده احلديث يف كتاب 

  : ترجمته 
  . )558: حوادث  ـ العرب(  يف  ـ الذهبي1
  . )229 / 4طبقات الشافعية (  يف  ـ السبكي2
  . )105 / 2طبقات الشافعية (  يف  ـ األسنوي3
  . )324 / 1طبقات الشافعية (  يف  ـ ابن قاضي شهبة4
  .)بستان احملدثني ( يف ) الدهلوي (   ـ5

  .ّوقد تقدم عن املناوي وصفه إياه بسيد احلفاظ

)44(  

  إثبات السمعاني 
  :لقد قال السمعاين ما نصه 

بفتح الشني املعجمة وكسر اهلـاء وسـكون اليـاء املعجمـة بنقطتـني مـن حتتهـا  ـ الشهيد« 
اشتهر ذا االسم مجاعة من العلمـاء املعـروفني قتلـوا فعرفـوا بالـشهيد  ـ ةويف آخرها الدال املهمل

ّ، أوهلــم ابــن بــاب مدينــة العلــم ورحيانــة رســول اهللا الــشهيد ابــن الــشهيد احلــسني بــن علــي ســيد 
ّشبان أهل اجلنة ، وكان يكىن أبا عبد اهللا ّ..  . «)1(.  

  : ترجمته 
  .)السمعاين  ـ  اللباب(و )  562: حوادث  ـ الكامل(  يف  ـ ابن األثير1
  .)خمطوط  ـ تارخيه(  يف  ـ المحب ابن النجار2

__________________  
  .الشهيد ـ األنساب) 1(
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  . )301 / 1وفيات األعيان  (  ـ ابن خلكان3
  . )562: حوادث  ـ املختصر(  يف  ـ أبو الفداء4
  . )562: حوادث  ـ تتمة املختصر(  يف  ـ ابن الوردي5
  . )178 / 4 العرب (و  ) 1316 / 4تذكرة احلفاظ (  يف هبي ـ الذ6
  . )371 / 4مرآة اجلنان (  يف  ـ اليافعي7
  . )180 / 7طبقات الشافعية (  يف  ـ السبكي8
  . )55 / 2طبقات الشافعية (  يف  ـ األسنوي9
  . )471طبقات احلفاظ (  يف  ـ السيوطي10
  .) 562حوادث  ـ اخلميس(  يف  ـ الدياربكري11
  . )76التاج املكلل (  يف  ـ القنوجي12

ّاحلـافظ البـارع العالمـة : ّالـسمعاين « : ما ملخـصه ) تذكرة احلفاظ ( قال يف . وغريهم
ّتاج اإلسالم ، أبو سـعد عبـد الكـرمي التميمـي الـسمعاين املـروزي صـاحب التـصانيف ، ولـد يف 

ّان ذكيـــا فهمـــا ســـريع الكتابـــة شـــعبان ســـنة ســـت ومخـــسمائة ، ورحـــل إىل األقـــاليم النائيـــة ، وكـــ
ّمليحها ، درس وأفىت ووعظ وأملى ، وكتب عمن دب ودرج ، وكـان ثقـة حافظـا حجـة واسـع  ّ

ّالرحلة عدال دينا مجيل السرية حسن الصحبة كثري احملفوظ ّ ّ.  
ّومسعت من يـذكر أن عـدد شـيوخه سـبعة آالف شـيخ وهـذا شـيء مل : ّقال ابن النجار 

لتــصانيف كثــري الــشيء واألســانيد لطيــف املــزاج ظريفــا حافظــا واســع يبلغــه أحــد ، وكــان ملــيح ا
ّالرحلة ثقة صدوقا دينا ، مسع منه مشاخيه وأقرانه ، وحدث عنه مجاعة ّ.  

  .»مات يف ربيع األول سنة اثنتني وستني ومخسمائة مبرو ، وله ست ومخسون سنة 
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)45(  

  رواية الخطيب الخوارزمي 
ّ بـن إسـحاق اخلـوارزمي املكـي املعـروف بأخطـب خـوارزم قال أبو املؤيـد املوفـق بـن أمحـد
   :7واخلطيب اخلوارزمي ، يف ألقاب علي 

أمــــري املــــؤمنني ، ويعــــسوب الــــدين واملــــسلمني ، ومبــــري الــــشرك : األلقــــاب لــــه ، هــــو « 
واملشركني ، وقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني ، وموىل املؤمنني ، وشبيه هارون ، واملرتـضى ، 

رســول ، وأخــوه ، وزوج البتــول ، وســيف اهللا املــسلول وأبــو الــسبطني ، وأمــري الــربرة ، ونفــس ال
وقاتـــل الفجـــرة ، وقـــسيم اجلنـــة والنـــار ، وصـــاحب اللـــواء ، وســـيد العـــرب ، وخاصـــف النعـــل ، 
وكاشــف الكــرب ، والــصديق األكــرب ، وأبــو الرحيــانتني ، وذو القــرنني ، واهلــادي ، والفــاروق ، 

 ، وبـاب املدينـة ، وبيـضة البلـد ، والـويل ، والوصـي ، وقاضـي ديـن الرسـول والواعي ، والـشاهد
  .)1(» ، ومنجز وعده 

  ـ: األصحاب يف بيان غزارة علمه وأنه أقضى : يف الفصل السابع وقال 
أخربنـــا الـــشيخ الزاهـــد احلـــافظ أبـــو احلـــسن علـــي بـــن أمحـــد العاصـــمي اخلـــوارزمي قـــال « 

أمحـد بـن احلـسني البيهقـي أبـوبكر د الـواعظ ، قـال أخربنـا أخربنا شيخ القضاة إمساعيل بـن أمحـ
 ، قـال أخربنـا حممـد بـن حممـد ;، قال أخربنا أبو احلسن حممد بـن احلـسني بـن داود العلـوي 

ّبــن ســعد اهلــروي الــشعراين ، قــال حــدثنا حممــد بــن عبــد الــرمحن النيــسابوري ، قــال حــدثنا أبــو 
عمــش عــن جماهــد عــن ابــن عبــاس قــال قــال الــصلت اهلــروي ، قــال حــدثنا أبــو معاويــة عــن األ

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  » أنا مدينة العلـم وعلـي باـا فمـن أراد العلـم فليـأت البـاب : ّ
)2(.  

__________________  
  .8: املناقب للخوارزمي ) 1(
  .40: نفس املصدر ) 2(
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 بـن أيب طالـب أن أمـري املـؤمنني علـيروى « : يف الفصل السادس عشر ما نـصه وقال 
الطرماح وجريـر بـن عبـد اهللا البجلـي وغريمهـا قبـل مـسريه إىل صـفني ، : أرسل إىل معاوية رسله 

ّوكتب إليه مرة بعد أخـرى حيـتج عليـه ببيعـة أهـل احلـرمني لـه وسـوابقه يف اإلسـالم ، لـئال يكـون 
هـال أهـل بني أهـل العـراق وأهـل الـشام حماربـة ، ومعاويـة يعتـل بـدم عثمـان ويـستغوي بـذلك ج

الـشام وأجــالف العــرب ، ويــستميل طلبـة الــدنيا والواليــات ، وكــان يـشاور يف أثنــاء ذلــك ثقاتــه 
ّهـــذا أمـــر عظـــيم ال يـــتم إال :  ، فقـــال لـــه أخـــوه عتبـــة 7وأهـــل مودتـــه وعـــشريته يف قتـــال علـــي 

بعمــرو بــن العــاص فإنــه قريــع زمانــه يف الــدهاء واملكــر ، خيــدع وال خيــدع ، وقلــوب أهــل الــشام 
اخدعـه : صـدقت ولكنـه حيـب عليـا فأخـاف أن ال جييبـين ، فقـال : لة إليه ، فقـال معاويـة مائ

  .باألموال ومصر
من معاوية بن أيب سفيان ـ خليفة عثمان بن عفان إمـام املـسلمني : فكتب إليه معاوية 

وخليفــة رســول رب العــاملني ذو النــورين ، خــنت املــصطفى علــى ابنتيــه وصــاحب جــيش العــسرة 
ة ، املعــدوم الناصــر الكثــري اخلــاذل احملــصور يف منزلــه املقتــول عطــشا وظلمــا يف حمرابــه وبئــر دومــ

ّاملعــذب بأســياف الفــسقة ـ إىل عمــرو بــن العــاص صــاحب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ
  : ّوثقته وأمري عسكره بذات السالسل ، املعظم رايه املفخم تدبريه 

ا بعـــد فلـــن خيفـــى عليـــك احـــرتاق قلـــوب املـــ ؤمنني ومـــا أصـــيبوا بـــه مـــن الفجيعـــة بقتـــل ّـــأم
عثمان ، وما ارتكب به جاره حسدا وبغيا بامتناعه من نصرته وخذالنه إياه ، وإشـالئه الغاغـة 

ّـحىت قتلوه يف حمرابه ، فيا هلـا مـن مـصيبة عمت املـسلمني وفرضـت ] واشيا العامة عليه [ عليه 
جــزل مــن الثــواب والنــصيب األوفــر مــن علـيهم طلــب دمــه مــن قتلتــه ، وأنــا أدعــوك إىل احلـظ األ

  .ّ وأحله جنة املأوى2حسن املآب ، بقتال من آوى قتلة عثمان 
ّمن عمرو بن العاص صاحب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إىل : فكتب إليه عمرو  ّ

  ّأما بعد فقد وصل كتابك فقرأته وفهمته ، فأما: معاوية بن أيب سفيان 
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ّ اإلسالم مـن عنقـي والتهـور يف الـضاللة معـك وإعـانيت إيـاك علـى ما دعوتين إليه من خلع ربقة
ّ ـ وهو أخو رسول اهللا صلى اهللا عليه 2الباطل واخرتاط السيف على وجه علي بن أيب طالب 

ّوســــلم ووصــــيه ووارثــــه وقاضــــي دينــــه ومنجــــز وعــــده وزوج ابنتــــه ســــيدة نــــساء أهــــل اجلنــــة وأبــــو  ّ
  .]فلن يكون [ نة ـ السبطني احلسن واحلسني سيدي شباب أهل اجل

ّأمـــا مـــا قلـــت مـــن أنـــك خليفـــة عثمـــان فقـــد صـــدقت ، ولكـــن تبـــني اليـــوم عزلـــك عـــن و ّ
  .خالفته ، وقد بويع لغريه وزالت خالفتك

ّأما ما عظمتين ونسبتين إليه من صحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وأين صـاحب و ّ ّ
  .جيشه فال أغرت بالتزكية وال أميل ا عن امللة

ّمـــا نـــسبت أبـــا احلـــسن أخـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ووصـــيه إىل احلـــسد ّأمـــا و ّ ّ
ّوالبغي على عثمان ، ومسيت الصحابة فسقه ، وزعمت أنه أشالهم على قتله ، فهذا غواية ،  ّ

ّأمــا علمــت أن أبــا حــسن بــذل نفــسه بــني يــدي رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : وحيــك يــا معاويــة 
هـو صـاحب الــسبق إىل اإلسـالم واهلجـرة وقــد قـال فيـه رســول اهللا ّوسـلم وبـات علـى فراشــه ، و

ّصــلى اهللا عليــه وســلم  ه ال نــيب : ّ ـهــو مــين وأنــا منــه ، وهــو مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إال أن ّـ ّ ّ ّ
ّبعــدي ، وقــد قــال فيــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم غــدير خــم  أال مــن كنــت مــواله : ّ

ه وعاد مـن عـاداه وانـصر مـن نـصره واخـذل مـن خذلـه ، وهـو ّفعلي مواله ، أللهم وال من واال
ّألعطــني الرايــة رجــال حيــب اهللا ورســوله وحيبــه اهللا ورســوله ، وهــو :  يــوم خيــرب 7الــذي قــال فيــه  ّ
ّوإيل : ّاللهــم ايتـين بأحــب خلقـك إليــك ، فلمـا دخــل إليـه قــال :  يــوم الطـري 7الـذي قــال فيـه 

ي إمـام الـربرة وقاتـل الفجـرة منـصور مـن نـصره خمـذول مـن علـ: ّوإيل ، وقد قال فيه يـوم النظـري 
ّعلـــي ولـــيكم مـــن بعـــدي ، وآكـــد القـــول عليـــك وعلـــي وعلـــى مجيـــع : خذلـــه ، وقـــد قـــال فيـــه  ّ

أنــا مدينــة : ّإين خملــف فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا عــز وجــل وعــرتيت وقــد قــال : املــسلمني وقــال 
  .العلم وعلي باا

  ّ تعاىل من اآليات املتلوات يف فضائله اليت قد علمت يا معاوية ما أنزل اهللاو
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ون بالنــذر (: ال يــشرتك فيهــا أحــد كقولــه تعــاىل  ِ يوف ْ ِ َ ُــ ذين (  و)ُ يكم اهللا ورســوله وال َ إنمــا ول ِ ــ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُ ِــ ِ
ون الزكــاة وهم راكعــون  وا الــذين يقيمون الــصالة ويـؤت َآمن َ َُ ِ ِ ِْ َ َ ُــُــ َ َ ُــ ْ ُ ُ َ َ  َفمــن كــان علــى َ أ(.)ُـ َ ْ َ ه َ ة مــن رب ِبـيـن ــٍ َ ْ َِ َــ

ِويـتـلــوه شــاهد منــه رجــاٌل صدقوا مــا عاهــدوا اهللا عليــه  َْ َُ َ ُ َ َْ ُ َــ ِ ُ ِ ٌ ِ ُ َْ ل ال ( 7 وقــال اهللا تعــاىل لرســوله )َ ْ ق ُــ
ْأسئـلكم عليه أجرا إال اْلمودة في اْلقربى  َ ُْ ِ َِ  َ ََ  ِ ً ْ ْ َْ َُ ّ وقد قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )َُ أما : ّ

سـلمك سـلمي وحربـك حـريب وتكـون أخـي ووليـي يف الـدنيا واآلخـرة ، يـا أبـا ترضى أن يكـون 
ّاحلــسن مــن أحبــك فقــد أحبــين ومــن أبغــضك فقــد أبغــضين ، ومــن أحبــك أدخلــه اهللا اجلنــة ،  ّ ّ

  .ومن أبغضك أدخله اهللا النار
كتابك يا معاوية الذي كتبت هذا جوابه ، لـيس ممـا ينخـدع بـه مـن لـه عقـل أو ديـن ، و
  .)1(» والسالم 

  : ترجمته 
ّواخلطيـــب اخلـــوارزمي مـــن أعيـــان علمـــاء أهـــل الـــسنة ، ومـــن أســـاطني حمـــدثيهم الثقـــات 

  :املعتمدين ، وقد أثىن عليه ونقل عنه كبار علمائهم ومشاهري حفاظهم أمثال 
  .أيب حامد حممود بن حممد الصاحلاين

  .وعماد الدين الكاتب االصفهاين
  .يوأيب الفتح ناصر بن عبد السيد املطرز

  .ّوحمب الدين ابن النجار البغدادي
  .ومجال الدين القفطي
  .وأيب املؤيد اخلوارزمي

  .وأيب عبد اهللا الكنجي الشافعي
  .ومشس الدين الذهيب

  .ومجال الدين الزرندي
__________________  

  .128: املناقب للخوارزمي ) 1(
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  .وصالح الدين الصفدي
  .وعبد القادر القرشي
  .رسيوحممد بن أمحد الفا

  .وأمحد بن إبراهيم الصنعاين املعروف بابن الوزير
  .وشهاب الدين أمحد صاحب توضيح الدالئل

  .ونور الدين ابن الصباغ املالكي
  .وجالل الدين السيوطي
  .ونور الدين السمهودي

  .والشمس الدمشقي الصاحلي
  .وشهاب الدين ابن حجر املكي

  .وأمحد بن باكثري املكي
  .طرييوعبد اهللا بن حممد امل

  .وويل اهللا اللكهنوي
  . ..) الدهلوي نفسه (و 

  .فراجع أسفارهم ، وقد أوردنا طرفا من كلمام يف بعض الدات

)46(  

  رواية ابن عساكر
لقـد روى أبــو القاسـم علــي بـن احلــسن املعـروف بــابن عـساكر الدمــشقي حـديث مدينــة 

  :ّالعلم بطرق عديدة كما قال الكنجي وهذا نص عبارته 
نا العالمة قاضي القـضاة أبـو نـصر حممـد بـن هبـة اهللا ابـن قاضـي القـضاة وحممـد أخرب« 

] حممـد [ بن هبة اهللا بن حممـد الـشريازي ، أخربنـا احلـافظ أبـو القاسـم أخربنـا أبـو القاسـم ابـن 
  السمرقندي ، أخربنا أبو القاسم بن مسعدة ، أخربنا محزة بن يوسف 
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عمــان بــن هــارون البلــدي وحممــد بــن أمحــد بــن املؤمــل أخربنــا أبــو أمحــد ابــن عــدي ، حــدثنا الن
حــدثنا أمحــد بــن عبــد اهللا بــن يزيــد املــؤدب حــدثنا عبــد : الــصرييف وعبــد امللــك بــن حممــد قــالوا 

الــرزاق عــن ســفيان عــن عبــد اهللا بــن عثمــان بــن خثــيم عــن عبــد الــرمحن بــن مــان قــال مسعــت 
ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــ: جــابرا يقــول  ول يــوم احلديبيــة ـ وهــو آخــذ بــضبع ّ

هذا أمري الربرة وقاتل الفجـرة منـصور مـن نـصره وخمـذول مـن : علي بن أيب طالب وهو يقول ـ 
  .أنا مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأت الباب: ّخذله ، مث مد ا صوته وقال 

  .)1(» هكذا رواه ابن عساكر يف تارخيه وذكر طرقه عن مشاخيه : قلت 

  : ترجمته 
  . )73 / 13معجم األدباء (  يف  ـ ياقوت الحموي1
  .)أمساء رجال جامع مسانيد أيب حنيفة (  يف  ـ الخوارزمي2
  . )335 / 1وفيات األعيان (  يف  ـ ابن خلكان3
  . )571: حوادث  ـ املختصر(  يف  ـ أبو الفداء4
  . )571: حوادث  ـ تتمة املختصر(  يف  ـ ابن الوردي5
ـــذهبي6  دول (و  ) 212 / 4 العـــرب (و  ) 1328 / 4تـــذكرة احلفـــاظ (  يف  ـ ال

  . )571اإلسالم حوادث 
  . )393 / 3مرآة اجلنان (  يف  ـ اليافعي7
  . )215 / 7طبقات الشافعية (  يف  ـ السبكي8
  . )216 / 2طبقات الشافعية (  يف  ـ األسنوي9
  . )345/  1طبقات الشافعية (  يف  ـ ابن قاضي شهبة10
  . )474طبقات احلفاظ (  يف  ـ جالل الدين السيوطي11
  . )571: حوادث  ـ اخلميس(  يف  ـ الدياربكري12

__________________  
  .220: كفاية الطالب ) 1(
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  . )84التاج املكلل (  يف  ـ القنوجي13
قـة ّاحلافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي امللقب ث« : قال ابن خلكان ما ملخصه 

ّالـــدين ، كـــان حمـــدث الـــشام يف وقتـــه ، ومـــن أعيـــان الفقهـــاء الـــشافعية ، غلـــب عليـــه احلـــديث 
فاشــتهر بــه وبــالغ يف طلبــه إىل أن مجــع منــه مــا مل يتفــق لغــريه ، ورحــل وطــوف وجــاب الـــبالد 
ّولقـي املـشايخ ، وكـان حافظـا دينــا مجـع بـني معرفـة املتـون واألســانيد وكـان حـسن الكـالم علــى 

ّحمفوظـا يف اجلمـع والتـأليف ، صـنف التـاريخ الكبـري لدمـشق يف مثـانني جملـدة أتــى األحاديـث ، 
ّفيــه بالعجائــب ، وهــذا الــذي ظهــر هــو الــذي اختــاره ومــا صــح لــه هــذا إال بعــد مــسودات مــا  ّ ّ

  .»يكاد ينضبط حصرها ، وله غريه تواليف حسنة وأجزاء ممتعة 
ّالثمـانني جملـدا ، حمـدث الـشام احلافظ ابـن عـساكر صـاحب التـاريخ « ) : العرب ( ويف  ّ

، ثقة الدين ، ساد أهل زمانه يف احلديث ورجاله ، وبلغ يف ذلـك الـذروة العليـا ، ومـن تـصفح 
  .»تارخيه علم منزلة الرجل يف احلفظ 

)47(  

  إثبات أفضل الدين الخاقاني 
ه ّلقـــد أرســـله أفـــضل الـــدين إبـــراهيم بـــن علـــي املعـــروف باخلاقـــاين إرســـال املـــسلم ، وأثبتـــ

حيث قال يف قصيدة له يف مدح حممـد بـن مطهـر العلـوي ) حتفة العراقني ( جازما به يف كتابه 
:  

ـــــــدر وصـــــــفا كـــــــه خـــــــاطرم راســـــــت«  ـــــــن ق   اي

  
  از خـــــــــــــــــدمت ســـــــــــــــــيد اجـــــــــــــــــل خاســـــــــــــــــت  

  

ـــــــــــع را قـــــــــــوام اســـــــــــت ـــــــــــه كـــــــــــه طب   ايـــــــــــن ماي

  
  هــــــــــــــــــم مهــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــيد امــــــــــــــــــام اســــــــــــــــــت  

  

  ذو الفـــــــــــــــــــــــــــــــــضل حممـــــــــــــــــــــــــــــــــد مطهـــــــــــــــــــــــــــــــــر

  
  آن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد پيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  

  

  مـــــــــــــــــــــــــــــصطفى راآن مـــــــــــــــــــــــــــــردم ديـــــــــــــــــــــــــــــده 

  
  وان وارث صــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصطفى را  

  

  دو كـــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــر گذشـــــــــــــــــــــتهقـــــــــــــــــــــدرش ز

  
  مــــــــــــــــــــصطفى نگــــــــــــــــــــشتهيــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــوى ز  
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  :إىل أن قال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر   در شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم حي

  
  ويـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــيد ديـــــــــــــــــــــن كليـــــــــــــــــــــد آن در  

  

  وقـــــــــــــــــــــــف ابديـــــــــــــــــــــــست بـــــــــــــــــــــــر زبـــــــــــــــــــــــانش

  
ــــــــــش     هــــــــــر خانــــــــــه كــــــــــه داشــــــــــت شــــــــــهر دان

  

ــــــــــــست وحبــــــــــــر علــــــــــــم اســــــــــــت   جــــــــــــاى شرف

  
  اســـــــــــــــتاد ســـــــــــــــراى شـــــــــــــــهر علـــــــــــــــم اســـــــــــــــت  

  

  روى تــــــــــــــــــــــــــــــسليم كــــــــــــــــــــــــــــــرمش زيشبــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  بــــــــــــــــــــــــيش قلمــــــــــــــــــــــــش ببــــــــــــــــــــــــوى تعلــــــــــــــــــــــــيم  

  

  شــــــــــــــــــهرى كــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــراجش آورد دهــــــــــــــــــر

  
  »او ميــــــــــــــــــوه بــــــــــــــــــاغ آن چنــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــهر   

  

حتفــــة « : بقولــــه ) كــــشف الظنــــون ( يف ) حتفــــة العــــراقني ( هــــذا ، وقــــد ذكــــر كتــــاب 
 582العراقني ، فارسي ، منظومة ألفضل الدين إبراهيم بن علي اخلاقـاين الـشاعر املتـوىف سـنة 

  .)1(»  وزنه من مزاحفات املسدس ،

  : ترجمته 
  . )88: تذكرة الشعراء (  يف  ـ دولت شاه السمرقندي1
  . )607: نفحات األنس (  يف  ـ عبد الرحمن الجامي2

)48(  

  إثبات ابن الشيخ البلوي 
لقد ذكر أبو احلجاج يوسف بن حممـد البلـوي األندلـسي املعـروف بـابن الـشيخ حـديث 

 ، جازمــا بــصحته وقاطعــا بثبوتــه وذلــك حيــث قــال يف 7ناقــب أمــري املــؤمنني مدينــة العلــم يف م
وإذ قـد « :  مـا نـصه 7ّـبعد أن أورد كلمـات البـن عبـاس يف أعلمية االمـام ) ألف با ( كتابه 

  وقع ذكر علي وابن عباس رضي
__________________  

  .369 / 1كشف الظنون ) 1(
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أ مبفــاخر علــي الزكــي العلــي ابــن عــم النــيب ، ولنــثن اهللا عنهمــا فلنــذكر بعــض فــضائلهما ، ولنبــد
  :بالثناء على ابن عباس العدل الرضي ابن عم النيب أيضا 

ســلوين ، فــو اهللا ال تــسألوين عــن : شــهدت عليــا خيطــب وهــو يقــول : قـال أبــو الطفيــل 
ّشيء إال أخربتكم به ، وسلوين عـن كتـاب اهللا فـو اهللا مـا مـن آيـة إال وأنـا أعلـم بليـل نزلـت  أم ّ
  .بنهار ، أم يف سهل أم يف جبل ، ولو شئت ألوقرت سبعني بعريا من تفسري فاحتة الكتاب

ّقــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فيــه  وســيأيت أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا ، فمــن أراد : ّ
لقد أعطي على تسعة أعشار العلـم وأمي اهللا لقـد : وقول ابن عباس فيه العلم فليأته من بابه ، 

  .)1(» .  ..كهم يف العشر العاشرشار
بعـد أن ذكـر حكايـة فيهـا قـول احلجـاج الثقفـي يف  ـ وأورده مـرة أخـرى يف كتابـه املـذكور

  :قائال  ـ »فإنه املرء يرغب عن قوله  « 7أمري املؤمنني 
وملــا رأيــت هــذه احلكايــة يف الكامــل وقــول احلجــاج يف علــي : قلــت « 

ّ
 هــذا اجلفــا مل 2

  : أن كتبت يف طرة الكتاب 2 الغرية على حبييب علي أملك نفسي ، ومحلتين
  حجـــــــــــــــــــــــاج فيمـــــــــــــــــــــــا قلتـــــــــــــــــــــــه تكـــــــــــــــــــــــذب

  
ـــــــــــــــول مـــــــــــــــن فيـــــــــــــــه الـــــــــــــــورى يرغـــــــــــــــب     يف ق

  

  ذاك علـــــــــــــــــــــــــــــــي ابــــــــــــــــــــــــــــــــن أيب طالــــــــــــــــــــــــــــــــب

  
  مــــــــــــــــــن مثلــــــــــــــــــه أو منــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــرب  

  

  يكفيـــــــــــــــه أن كـــــــــــــــان ابـــــــــــــــن عـــــــــــــــم الـــــــــــــــذي

  
  يف جاهــــــــــــــــــــــه تطمــــــــــــــــــــــع يــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــذنب  

  

  ّصـــــــــــــــــــــــــلى عليـــــــــــــــــــــــــه اهللا مـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــيد

  
  مــــــــــــــــا تطلــــــــــــــــع الــــــــــــــــشمس ومــــــــــــــــا تغــــــــــــــــرب  

  

ة جــده مــع ســطاحة خــده ، يقــول يف موالنــا علــي :وقلــت أيــضا  ّ أنظــر إىل احلجــاج وقل ّــ
ّهذه املقالـة ويرغـب عمـا قالـه ، تـاهللا مـا محلـه علـى هـذا القـول الـردي إال احلـسد املـردي ، وإال  ّ

ّالنيب صلى اهللا عليـه وسـلم  و؟فقد علم الغوي أن مكان علي يف العلم املكان العلي ، كيف ال ّ
  أنا مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم : ه يقول في

__________________  
  .122 / 1كتاب االلف باء ) 1(
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 تــسعة أعــشار 2واهللا لقــد أعطــي علــي بــن أيب طالــب :  يقــول 2وابــن عبــاس  .فليأتــه مــن بابــه
 .أقــضانا علــي : 2وقــال عمــر بــن اخلطــاب  .العلــم ، وأمي اهللا لقــد شــاركهم يف العــشر العاشــر

  .)1(» .  ..أعلم أهل املدينة بالفرائض ابن أيب طالب : 2وقال ابن مسعود 

  كتاب ألف باء
ألـــف بـــا يف « : بقولـــه ) كـــشف الظنـــون ( يف ) ألـــف بـــاء ( هـــذا ، وقـــد ذكـــر كتابـــه 

احملاضرات للشيخ أيب احلجاج يوسف بن حممد البلوي األندلسي املعـروف بـابن الـشيخ ، وهـو 
 فــصح كــالم مســع وأعجــز وأوضــح نظــام وأوجــز محــد اهللا تعــاىل نفــسهإن أ: جملــد ضــخم ، أولــه 

إخل ، ذكر فيه أنه مجع فوائد بدائع العلوم البنه عبد الرحيم ليقـرأه بعـد موتـه ، إذ مل يلحـق . ..
وهــو تــأليف .  ..بعــد لــصغره إىل درجــة النــبالء ، ومســى مــا مجعــه هلــذا الطفــل بكتــاب ألــف بــا

  .)2(» غريب لكن فيه فوائد كثرية 

)49(  

  رواية أبي السعادات ابن األثير
لقــد روى أبــو الــسعادات املبــارك بــن حممــد املعــروف بــابن األثــري اجلــزري حــديث مدينــة 

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال : علي « : العلم حيث قال  أنـا مدينـة العلـم وعلـي : ّ
  .)3(» أخرجه الرتمذي . باا

  ّإن رسول اهللا صلى :  رضي اهللا تعاىل عنه عن علي« ) توضيح الدالئل ( يف و
__________________  

  .االلف باء) 1(
  .150 / 1كشف الظنون ) 2(
  .473 / 9جامع األصول ) 3(
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:  رواه يف جـامع األصـول وقـال .أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا: ّاهللا عليه وآله وبارك وسلم قـال 
  .)1(» أخرجه الرتمذي 

  : ترجمته 
  . )606: حوادث  ـ الكامل(  يف ن ابن األثير ـ أبو الحس1
  .)خمطوط  ـ تاريخ إربل(  يف  ـ ابن المستوفي2
  . )441 / 1وفيات األعيان (  يف  ـ ابن خلكان3
  . )606: حوادث  ـ املختصر(  يف  ـ ابو الفداء4
  . )606: حوادث  ـ تتمة املختصر(  يف  ـ ابن الوردي5
  . )606حوادث  ـ  دول اإلسالم(و  ) 606العرب حوادث (  يف  ـ الذهبي6
  . )808 / 3أمساء رجال املشكاة (  يف  ـ الخطيب التبريزي7
  . )606: حوادث  ـ مرآة اجلنان(  يف  ـ اليافعي8
  . )153 / 5طبقات الشافعية (  يف  ـ السبكي9
  . )130 / 1طبقات الشافعية (  يف  ـ األسنوي10
  . )606: وادث ح ـ روضة املناظر(  يف  ـ ابن شحنة11
  . )392 / 1طبقات الشافعية (  يف  ـ ابن قاضي شهبة12
  . )385: بغية الوعاة (  يف  ـ السيوطي13
  . )100التاج املكلل (  يف  ـ القنوجي14

« قـــال الـــسبكي مـــا ملخـــصه ) حـــديث الطـــري ( وغـــريهم ، وقـــد ذكرنـــا ذلـــك يف جملـــد 
 الـــسعادات اجلـــزري ابـــن األثـــري ، صـــاحب ّاملبـــارك بـــن حممـــد الـــشيباين العالمـــة جمـــد الـــدين أبـــو

جامع األصول وغريب احلديث وشرح مسند الـشافعي وغـري ذلـك ، كـان فاضـال رئيـسا مـشارا 
  .»اليه ، تويف سنة ست وستمائة 
__________________  

  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 1(
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)50(  

  ّإثبات فريد الدين العطار
هيم اهلمداين املعـروف بالعطـار حـديث مدينـة لقد أثبت الشيخ فريد الدين حممد بن إبرا

  :منها قوله يف قصيدة له ) مظهر العجائب ( العلم يف مواضع من ديوانه 
  هــــــــــيج ميــــــــــداىن كــــــــــه معجــــــــــز آن كيــــــــــست

  
  ويـــــــن مهــــــــه مـــــــدح وثنــــــــا در شـــــــأن كيــــــــست  

  

  كــــــــــــه ــــــــــــاده پــــــــــــاى بــــــــــــر كتــــــــــــف رســــــــــــول

  
  مــــــــــــــــصطفى كــــــــــــــــرده ومعــــــــــــــــراجش قبــــــــــــــــول  

  

  كـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــده خـــــــــــــــــــود تاجـــــــــــــــــــدار امنـــــــــــــــــــا

  
  ده در ملـــــــــــك معـــــــــــىن هـــــــــــل اتـــــــــــىكـــــــــــه بـــــــــــ  

  

ـــــــــــــــان ـــــــــــــــاطق در عي   كـــــــــــــــه بـــــــــــــــده قـــــــــــــــرآن ن

  
  كــــــــــه شــــــــــده در لــــــــــو كــــــــــشف اســــــــــرار دان  

  

  كيــــــــــست بــــــــــاب علــــــــــم از گفــــــــــت رســــــــــول

  
  خــــــــــــود كـــــــــــــرا بودســـــــــــــت در علـــــــــــــم قبـــــــــــــول  

  

  ) :اسرار نامه ( وقال يف ديوانه 
  اگـــــــــــــــــر فرمـــــــــــــــــانربى فرمـــــــــــــــــان شـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــر

  
ــــــــــــود بــــــــــــــه چــــــــــــــه درو     گرنــــــــــــــه اوفتــــــــــــــادى خــ

  

  اگــــــــــــــــــــــر فرمــــــــــــــــــــــانربى فرمــــــــــــــــــــــان حيــــــــــــــــــــــدر

  
ــــاب اســــت آن بعلــــم مــــصطفى در      »چــــو ب

  

  ) :اهلى نامه ( وقال يف ديوانه 
  پيمــــــــــــــرب گفــــــــــــــت بــــــــــــــا آن نــــــــــــــور ديــــــــــــــده« 

  
  يــــــــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــــــــورمي هــــــــــــــــــــــــر دو آفريــــــــــــــــــــــــدهز  

  

  يــــــــك نــــــــورعلــــــــى چــــــــون بــــــــا نــــــــىب باشــــــــد ز

  
  يكـــــــــــــــــــى باشـــــــــــــــــــند هـــــــــــــــــــر دو از دوى دور  

  

  چنــــــــــــان در شـــــــــــــهر دانــــــــــــش بـــــــــــــاب آمـــــــــــــد

  
  كــــــــــــــــه جنــــــــــــــــت را حبــــــــــــــــق بــــــــــــــــواب آمــــــــــــــــد  
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  : ترجمته 
ّرجم لــه كبــار علمــاء أهــل الــسنة وعــدوه مــن مــشاهري عرفــائهم ، كمــا ســيأيت يف بعــض تــ

علـى أنـه مـن األكــابر ) الـدهلوي ( جملـدات الكتـاب بالتفـصيل إن شـاء اهللا تعـاىل ، وقـد نـص 
قـال الـشيخ : املقبولني لدى أهل السنة ، كما استشهد هو والكابلي بكالم له ، قال الكابلي 

مــن آمــن مبحمــد ومل يــؤمن بأهــل بيتــه فلــيس : محــد بــن حممــد النيــسابوري اجلليــل فريــد الــدين أ
 (و ) الـصواعق للكـابلي : ( أنظـر » مبؤمن ، أمجع العلماء والعرفاء على ذلك ومل ينكـره أحـد 

  .)التحفة االثنا عشرية 

)51(  

  رواية أبي الحسن ابن األثير
ري حديث مدينة العلـم يف لقد روى أبو احلسن علي بن حممد اجلزري املعروف بابن األث

أنبأنــا زيــد بــن احلــسن بــن زيــد أبــو « : حيــث قــال ) أســد الغابــة يف معرفــة الــصحابة ( كتابــه 
أنبأنا أبو منصور زريق أنبأنا أمحد بن علي بن ثابت ، أنبأنـا : اليمن الكندي وغريه كتابة قالوا 
لقاضـي ، حـدثنا القاسـم بـن مكـرم بـن أمحـد بـن مكـرم اأبوبكر حممد بن أمحد بن رزق ، أنبأنا 

ّبــن عبــد الــرمحن األنبــاري ، حــدثنا أبــو الــصلت اهلــروي حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن 
ّجماهد عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أنا مدينة العلم وعلي باـا ، : ّ

  .)1(» فمن أراد العلم فليأت بابه 

  : ترجمته 
  . )347 / 1األعيان وفيات (  يف  ـ ابن خلكان1

__________________  
  .22 / 4أسد الغابة ) 1(
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  . )120 / 5 العرب (و  ) 630: حوادث  ـ دول اإلسالم(  يف  ـ الذهبي2
  . )630: حوادث  ـ مرآة اجلنان(  يف  ـ اليافعي3
  . )127 / 5طبقات الشافعية (  يف  ـ السبكي4
  . )132 / 1طبقات الشافعية (  يف  ـ االسنوي5
  . )630روضة املناظر حوادث (  يف  ـ ابن شحنة6
  . )412 / 1طبقات الشافعية (  يف  ـ ابن قاضي شهبة7
  . )492: طبقات احلفاظ (  يف  ـ السيوطي8

ابــن «  :وغــريهم مــن كبــار العلمــاء يف كتــبهم املعتــربة ، قــال الــذهيب مــا ملخــصه بلفظــه 
عــز الــدين أبــو احلــسن علــي بــن األثــري اجلــزري االمــام العالمــة احلــافظ فخــر العلمــاء ، : األثــري 

ّاحملــدث اللغــوي صــاحب التــاريخ ومعرفــة الــصحابة واألنــساب وغــري ذلــك ، كانــت داره جممــع 
الفـــضالء ، وكـــان مكمـــال يف الفـــضائل ، عالمـــة نـــسابة أخباريـــا عارفـــا بالرجـــال وأنـــسام ، ال 

هر شعبان سنة ثالثني وسـتمائة مات يف أواخر ش .ّسيما الصحابة مع األمانة والتواضع والكرم
 «)1(.  

)52(  

  إثبات محيي الدين ابن عربي 
الــدر ( ّلقــد أرســله حميــي الــدين ابــن عــريب الطــائي إرســال املــسلم حيــث قــال يف كتابــه 

 2واالمـام علـي « : ـ على ما نقل عنه البلخي القندوزي ـ مـا نـصه ) املكنون واجلوهر املصون 
ّ صلى اهللا عليه وسلم ، وإليه اإلشارة بقوله صـلى اهللا عليـه ّورث علم احلروف من سيدنا حممد ّ ّ

  .)2(» أنا مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأت الباب : ّوسلم 
__________________  

  .1399 / 4تذكرة احلفاظ ) 1(
  .414ينابيع املودة ) 2(
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  : ترجمته 
اليني ، ونقــل عنــه كبــار احملــدثني وقــد تــرجم البــن عــريب مجــع مــن أعــالم املــؤرخني والرجــ

والعرفــاء ، وفـــيهم مـــن وصــفه باألوصـــاف اجلليلـــة وعــزاه إىل املقامـــات العاليـــة ، وممــن تـــرجم لـــه 
  :وأثىن عليه أو نقل عنه يف كتابه واعتمد عليه 

  .)ذيل تاريخ بغداد (  يف  ـ ابن النجار1
  .)تكملة اإلكمال (  يف  ـ ابن نقطة2
  .)ريخ حلب تا(  يف  ـ ابن العديم3
  .)الوفيات (  يف  ـ المنذري4
  .)التاريخ (  يف  ـ ابن األبار5
  .)التاريخ (  يف  ـ ابن الزبير6
  .)ذيل تاريخ بغداد (  يف  ـ ابن الدبيثي7
  .)مشتبه النسبة (  يف  ـ أبو العالء الفرضي8
  .)تاريخ مصر (  يف  ـ قطب الدين اليونيني9
  .)لزمان مرآة ا(  يف  ـ سبط ابن الجوزي10
  .)ذيل مرآة الزمان (  يف  ـ القطب اليونيني11
  .)املسالك (  يف  ـ ابن فضل اهللا12
  .)لطائف املنن (  يف  ـ االسكندري13
  .)مرآة اجلنان (  يف  ـ اليافعي14
  .)الوايف بالوفيات (  يف  ـ الصفدي15
  .)فوات الوفيات (  يف  ـ ابن شاكر الكتبي16
  .)ح األنوار لواق(  يف  ـ الشعراني17
  .)نفحات األنس (  يف  ـ الجامي18
  .)كتائب أعالم األخيار (  يف  ـ الكفوي19
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  .)مدينة العلوم (  يف  ـ األزنيقي20
  .)االشاعة (  يف  ـ البرزنجي21
  .)الصبح الصادق (  يف  ـ السهالوي22
  .)اجلنة يف اتباع السنة (  يف  ـ صديق حسن23
  .) الرؤيا رسالة(  يف )الدهلوي (  ـ 24

تنبيـه الغـيب يف مناقـب ( ّومنهم مـن ألـف يف مناقبـه كتابـا مفـردا كـاجلالل الـسيوطي ، لـه 
  .)ابن عريب 

ـــه  ـــوايف بالوفيـــات : وإليـــك بعـــض مـــصادر ترمجت  / 13 ، البدايـــة والنهايـــة 173 / 4ال
 ، 38 ، طبقــات املفــسرين 100 / 4 ، مـرآة اجلنــان 48 / 15 ، سـري أعــالم النــبالء 156
 نفـــح 190 / 5 ، شـــذرات الـــذهب 241 / 2 فـــوات الوفيـــات 339 / 6وم الزاهـــرة النجـــ

  .555 / 3 ، التكملة لوفيات النقلة 356 / 1 ، تاريخ ابن األبار 90 / 7الطيب 

)53(  

  رواية محب الدين ابن النجار
رواه حمب الـدين حممـد بـن حممـود البغـدادي املعـروف بـابن النجـار بإسـناده عـن سـيدنا و
ّأنبأتنــا رقيـة بنــت معمــر بـن عبــد الواحـد أنبأتنــا فاطمـة بنــت حممــد « :  إذ قـال 7رضــا االمـام ال

بن أيب سعد البغدادي ، أنا سعيد بن أمحد النيسابوري أنا علي بن احلسن بـن بنـدار بـن املثـىن 
، أنـا علـي بـن حممـد مهرويـه ثنـا داود بـن ســليمان الغـازي ثنـا علـي بـن موسـى الرضـا عـن آبائــه 

  .)1(» أنا مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأت الباب : عا عن علي مرفو
__________________  

  .خمطوط ـ ذيل تاريخ بغداد) 1(
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  : ترجمته 
  . )180 / 5 العرب (و  ) 1428 / 4تذكرة احلفاظ (  يف  ـ الذهبي1
  . )9 / 5الوايف بالوفيات (  يف  ـ الصفدي2
  . )111 / 4ن مرآة اجلنا(  يف  ـ اليافعي3
  . )502 / 2طبقات الشافعية (  يف  ـ األسنوي4
  . )522 / 2فوات الوفيات (  يف  ـ الكتبي5
  . )454 / 1طبقات الشافعية (  يف  ـ ابن قاضي شهبة6
  . )180التاج املكلل (  يف  ـ صديق حسن القنوجي7

  ترجمة علي بن محمد بن مهرويه 
الواقــع يف ســند احلــديث يف روايــة ابــن » ه علــي بــن حممــد بــن مهرويــ« : وال خيفــى أن 

وأبــو احلـسن علـي بــن « : ّالنجـار والعاصـمي مـن كبــار احملـدثني املـوثقني ، فقــد قـال الـسمعاين 
عـــن حيـــىي بـــن عبـــدك القـــزويين ، . ّحممـــد بـــن مهرويـــه القـــزويين حـــدث يف القريـــة ببغـــداد واجلبـــال

  .بن علي بن عفانوداود بن سليمان الغازي ، وحممد بن املغرية ، واحلسن ا
حممد بن عبد اهللا األري ، وحممد بـن أبوبكر عمر بن حممد بن سنبك ، و: روى عنه 

  .عبيد اهللا بن الشخري ، وأبو حفص ابن شاهني الواعظ وغريهم
أبـو : ذكره أبـو الفـضل صـاحل بـن حممـد بـن أمحـد احلـافظ يف طبقـات أهـل مهـدان وقـال 

شرة ، روى عــن هــارون بــن هــزاري وداود بــن ســليمان احلــسن القــزويين قــدم علينــا ســنة مثــان عــ
الغـازي نــسخة علـي بــن موسـى الرضــا ، وحممـد بــن اجلهـم الــسمري والعبـاس بــن حممـد الــدوري 
وحيىي بن أيب طالب وأيب حامت الرازي ، مسعت منه مع أيب ، وكان يأخذ على نسخة علـي بـن 

ّموسى الرضا ، وكان شيخا مسنا وحمله الصدق  ّ «)1(.  
__________________  

  .القزويين ـ األنساب) 1(
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ّ ، وذكـــر عـــن اخلطيـــب أنـــه حـــدث ببغـــداد ســـنة ثـــالث وعـــشرين )1(وكـــذا ذكـــره الرافعـــي  ّ
  .وثالمثائة

  ترجمة داود بن سليمان الغازي 
أيـــضا مـــن مـــشاهري الروايـــة وأئمـــة احلـــديث ، » داود بـــن ســـليمان الغـــازي القـــزويين «  و

د بـن سـليمان بـن يوسـف الغـازي أبـو أمحـد القـزويين ، شـيخ داو« : فقد ذكر الرافعي ما نـصه 
ّإن عليا كان مـستخفيا يف داره مـدة مكثـه : اشتهر بالرواية عن علي بن موسى الرضا ، ويقال 

بقزوين ، وله نسخة عنه يرويها أهل قزوين عن داود ، كاسحاق بن حممد وعلي بن حممـد بـن 
  .)2(» .  ..مهرويه وغريمها

وقد روى عنـه  « 7يف ذكر االمام الرضا ) فة املقال للرشيد الدهلوي إيضاح لطا( ويف 
روى عنـه إسـحاق ابـن راهويـه ، وحيـىي بـن : أكثر أئمة احلديث ، قال يف مفتاح النجا برتمجتـه 

حيىي ، وعبد اهللا بن عباس القزويين ، وداود بن سليمان ، وأمحد بن حـرب ، وحممـد بـن أسـلم 
  .».  ..جةوخلق غريهم ، روى له ابن ما

)54(  

  إثبات ابن طلحة الشافعي 
وقد أثبته ابـن طلحـة الـشافعي جازمـا بـصحته ، مستـشهدا بـه ، يف كـالم لـه يف الفـصل 

  : وهذا نص بعض كالمه .»األنزع البطني «  بـ 7الرابع حول صفة أمري املؤمنني 
__________________  

  .417 / 3التدوين بذكر علماء قزوين ) 1(
  .3 / 3التدوين ) 2(
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ّومل يـــزل مبالزمـــة رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يزيـــده اهللا تعـــاىل علمـــا حـــىت«  قـــال  ّ
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ـ  ـ أنــا مدينــة فيمــا نقلــه الرتمــذي يف صــحيحه بــسنده عنــه : ّ

ّفكان من غزارة علمه يـذلل جوامـع القـضايا ، ويوضـح مـشكالت الوقـائع ،  .العلم وعلي باا
ـــه فيـــه أثـــر ، وكـــل حكمـــة كـــان لـــه عليهـــا ويـــسه ّل مستـــصعب األحكـــام ، فكـــل علـــم كـــان ل ّ

اســتظهار ، وســيأيت تفــصيل هــذا التأصــيل يف الفــصل الــسادس املعقــود لبيــان علمــه وفــضله إن 
  .»شاء اهللا تعاىل 
ومــن ذلــك مــا رواه االمــام الرتمــذي يف « : يف الفــصل الــسادس الــذي أشــار اليــه وقــال 

إن : قـــدم ذكـــره يف االستـــشهاد يف صـــفة أمـــري املـــؤمنني بـــاالنزع البطـــني وقـــد تصـــحيحه بـــسنده 
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال  نقــل االمــام أبــو حممــد ، و أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا: ّ

ّاحلــسني بــن مــسعود القاضــي البغــوي يف كتابــه املوســم باملــصابيح إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 
ه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم خـــص العلـــم باملدينـــة .كمـــة وعلـــي باـــاأنـــا دار احل: ّوســـلم قـــال  ّ لكن ّ ّـــ

والدار باحلكمة ملا كان العلم أوسع أنواعا وأبسط فنونا ، وأكثـر تـشعبا ، وأغـزر فائـدة ، وأعـم 
إىل آخــر مــا ســيأيت إن شــاء اهللا . نفعـا مــن احلكمــة ، خــص األعــم بــاألكرب واألخـص باألصــغر

  .»تعاىل فيما بعد 

  ب السئول كتاب مطال
ّيعد يف الكتب اجلليلة واألسفار املعتـربة ، وقـد اعتمـد عليـه ) مطالب السئول ( وكتاب 

كبــار العلمــاء يف شــىت كتــبهم ، ولقــد اســتند إليــه واستــشهد مبواضــيعه حممــد حمبــوب العــامل يف 
  .وتلميذه الرشيد وأشادوا بعظمته ووثاقته) الدهلوي ( مواضع من تفسريه الذي أثىن عليه 

ا صرح ابن طلحة نفسه يف صدر كتابه املذكور بثقته بأحاديث هذا الكتاب ، وقد كم
  .)حديث الطري ( ّأوردنا نص كالمه يف جملد 

  :بقوله  ـ حيث أورد فيه حديث مدينة العلم ـ ّبل صرح يف الفصل السادس
اب مل أورد فيه ما يصل إليه وارد االضطراب ، وال أودعته ما يدخل عليـه رائـد االرتيـ« 

ّ، وال ضمنته غثا متجه أصداف األمساع ، وال غثاء تقذفه أصناف ّ ّ  
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األلبــاب ، بــل مريــت لــه أخــالف روايــة اخللــف عــن الــسلف ، حــىت اكتنفــت بزبــد األوطــاب ، 
ونظمت فيه جواهر درر صرحت ألسن السنن ونطقت ـا آيـات الكتـاب ، وقررتـه بأدلـة نظـر 

احملــاب ، مفتحــة األبــواب للطــالب مثمــرة إن حمكمــة األســباب بالــصواب ، هاميــة الــسحاب ب
  .»شاء اهللا تعاىل جلامعها مجيل الثناء وجزيل الثواب 

ّفقــد صــدرت هـذا الفــصل املعقــود لبيــان فــضله املوفــور « : وممـا قــال يف الفــصل املــذكور 
وعلمــــه املــــشهور ، مـــــن اآليــــات القرآنيـــــة واألحاديــــث النبويــــة مبـــــا فيــــه شـــــفاء الــــصدور ووفـــــاء 

واملقدور ، واهتـداء خيـرج القلـوب الـضالة مـن الظلمـات إىل النـور ، واقتـصرت عليهـا باملستطاع 
لكوا واضحة جـددا ، راجحـة صـحة ومعتقـدا ، وقـد جعلـت املعقبـات اإلهليـة مـن بـني يـديها 

.  ..ومن خلفها حلفظها رصدا ، ومل أجتاوزها إىل إيراد أخبار كثـرية عـددا واهيـة سـندا ومـستندا
«.  

)55(  

  بط ابن الجوزي رواية س
عـن » سـبط ابـن اجلـوزي «  بــ نقله مشس الدين أبو املظفر يوسف بن قزعلـي املعـروفو

: قـال أمحـد يف الفــضائل : حــديث أنـا مدينـة العلـم « : أمحـد بـن حنبـل وصـححه حيـث قـال 
 الرومي ثنا شريك عن سلمة بن كهيـل عـن )1(حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا حممد بن عبد اهللا 

ّحبي عن علي قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم الصنا أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا ، : ّ
أنــا مدينــة الفقــه وعلــي باــا ، فمــن أراد : ويف روايــة أنــا دار احلكمــة وعلــي باــا ، : ويف روايــة 

  .فمن أراد احلكم فليأت الباب:  ورواه عبد الرزاق فقال .العلم فليأت الباب
__________________  

  .كذا) 1(
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قــد رواه ســويد بــن غفلــة عــن : إن الــدارقطين قــال : فــاجلواب . ّقــد ضــعفوه: فــإن قيــل 
الـصناحبي ومل يــذكر ســويد بــن غفلــة ، وقــول الــدارقطين إن ثبــت فهــو صــفة اإلرســال ، واملرســل 

  ؟حجة يف باب األحكام فكيف بباب الفضائل
ّعــرض هلــا ، بــل حنــتج مبــا خرجــه حنــن مل نت: قلنــا . يف هــذه الروايــات مقــال: فــإن قيــل 

ّأمحد وهـو الروايـة األوىل عـن علـي ، وإذا ثبتـت الروايـة األوىل ثبتـت الروايـات كلهـا ، ألن روايـة 
  .احلديث باملعىن جائزة يف أحكام الشريعة فههنا أوىل

ّ الرومي شيخ شيخ أمحد بن حنبل ضعفه ابـن حبـان فقـال )1(حممد بن علي : فإن قيل 
قد روى عنه إبراهيم بـن حممـد شـيخ : قلنا . قات مبا ليس من أحاديث األثباتيأيت على الث: 

ّأمحـد ، ولـو كـان ضـعيفا لبـني ذلـك ، وكـذا أمحـد فإنـه أسـند إليـه ومل يـضعفه ومـن عادتـه اجلـرح  ّ
  .)2(» ّوالتعديل ، فلما أسند عنه علم أنه عدل يف روايته 

الثـــاين املعقـــود لبيـــان فـــضائل أمـــري هـــذا ، واجلديـــد بالـــذكر أنـــه قـــال يف كتابـــه يف البـــاب 
فـضائله أشـهر مـن الـشمس والقمـر ، وأكثـر مـن احلـصى واملـدر ، وقـد اخـرتت «  : 7املؤمنني 

ّقـسم مـستنبط مـن الكتـاب والثـاين مـن الـسنة الطـاهرة : منها ما ثبـت واشـتهر ، وهـي قـسمان 
  .)3(» ّاليت ال شك فيها وال ارتياب 

 الثابتـــة املـــشتهرة الـــيت ال ريـــب فيهـــا وال 7ائله فثبـــت أن حـــديث مدينـــة العلـــم مـــن فـــض
  .ارتياب

ويــدل علــى التزامــه بنقــل مــا ثبــت فحــسب قولــه يف الفــصل الــذي عقــد يف ذكــر أم أمــري 
ّوقد أخرج هلا أبو نعيم احلافظ حديثا طويال يف فضلها ، إال أم قالوا : قلت «  : 8املؤمنني  ّ

  .)4(»  فلذلك مل نذكره ّيف إسناده روح بن صالح ، ضعفه ابن عدي ،: 
__________________  

  .كذا) 1(
  .48 ـ 47: تذكرة خواص االمة ) 2(
  .13: تذكرة خواص االمة ) 3(
  .10: املصدر نفسه ) 4(
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علــى أن جمــرد روايـــة أمحــد احلـــديث يف فــضائله كــاف لـــصحته لــدى ســـبط ابــن اجلـــوزي 
ب املـصري إليـه ، كمـا تقـدم يف ّوغريه ، ألم يرون أن كل حـديث يرويـه أمحـد حجـة ، وأنـه جيـ

  .رواية امحد للحديث

  : ترجمته 
وتوجد ترمجة سبط ابن اجلوزي مع التجليل واإلكبار يف كتب التـاريخ وطبقـات الفقهـاء 

  :ومن ذلك .  ..، كما نقل عنه كبار العلماء األعالم يف كتب احلديث والفقه والسرية
  .وفيات األعيان البن خلكان ـ 1
  .الزمان لليونيينذيل مرآة  ـ 2
  .املختصر يف أخبار البشر أليب الفداء ـ 3
  .تتمة املختصر البن الوردي ـ 4
  .العرب يف خرب من غرب للذهيب ـ 5
  .الوايف بالوفيات للصفدي ـ 6
  .مرآة اجلنان لليافعي ـ 7
  .اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية للقرشي ـ 8
ّاألمثار اجلنية يف طبقات احلنفية لل ـ 9   .قاريّ
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  .خمتصر اجلواهر املضية للفريوزآبادي ـ 11
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  .الدر املختار للحصكفي ـ 18
  .جواهر العقدين للسمهودي ـ 19
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)56(  

  رواية الكنجي الشافعي 
كفايـــة ( قـــد عقـــد أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن يوســـف الكنجـــي الـــشافعي بابـــا مـــن كتابـــه و
  :  حيث قال حلديث مدينة العلم ، فأثبته فيه بطرق عديدة ووجوه سديدة) الطالب 

ّالبــاب الثــامن واخلمــسون يف ختــصيص علــي بقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم «  أنــا مدينــة : ّ
  .العلم وعلي باا

أخربنــا العالمــة قاضــي القــضاة صــدر الــشام أبــو الفــضل حممــد بــن قاضــي القــضاة شــيخ 
، املـذاهب أيب املعــايل حممـد بــن علــي القرشـي ، أخربنــا حجـة العــرب زيــد ابـن احلــسن الكنــدي 

أخربنــا أبــو منــصور القــزاز ، أخربنــا زيــن احلفــاظ وشــيخ أهــل احلــديث علــى اإلطــالق أمحــد بــن 
علي بن ثابت البغدادي ، أخربنا أبو عبد اهللا بن حممد بـن عبـد اهللا ، حـدثنا حممـد بـن املظفـر 
، حـدثنا أبــو جعفــر احلــسني بـن حفــص اخلثعمــي ، حــدثنا عبــاد بـن يعقــوب ، حــدثنا حيــىي بــن 

  الكندي عن ] بشر [ بشري 
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إمساعيل بن إبراهيم اهلمـداين عـن أيب إسـحاق عـن احلـرث عـن علـي ، وعـن عاصـم ابـن ضـمرة 
ّعن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  إن اهللا خلقين وعليا من شجرة أنا أصلها : ّ

أنــا  ؟ّوعلــي فرعهــا واحلــسن واحلــسني مثرــا والــشيعة ورقهــا ، فهــل خيــرج مــن الطيــب إال الطيــب
  .]فليأت الباب [ مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد املدينة فليأا 

  .هكذا رواه اخلطيب يف تارخيه وطرقه: قلت 
أخربنــا العالمــة قاضــي القــضاة أبــو نــصر حممــد بــن هبــة اهللا وقاضــي القــضاة حممــد بــن و

ابـن الـسمرقندي ، أخربنـا احلـافظ أبـو القاسـم أخربنـا أبـو القاسـم : هبة اهللا بن حممد الـشريازي 
أخربنا أبو القاسم بن مسعدة ، أخربنا محزة بن يوسف ، أخربنا أبـو أمحـد ابـن عـدي ، حـدثنا 

: النعمــان بــن هــارون البلــدي وحممــد بــن أمحــد بــن املؤمــل الــصرييف وعبــد امللــك بــن حممــد قــالوا 
اهللا بــن ّحــدثنا أمحــد بــن عبــد اهللا بــن يزيــد املــؤدب ، حــدثنا عبــد الــرزاق عــن ســفيان عــن عبــد 

ّمسعـت رسـول اهللا صـلى : عثمان بن خثيم عن عبد الرمحن بن مان قـال مسعـت جـابرا يقـول 
ّاهللا عليه وسلم يقول يوم احلديبية ـ وهو آخذ بضبع علي بـن أيب طالـب وهـو يقـول ـ هـذا أمـري 

ّالربرة وقاتل الفجرة منصور من نصره ، خمذول من خذلـه ، مث مـد ـا صـوته وقـال  ة أنـا مدينـ: ّ
  .]فليأا من باا [ العلم وعلي باا ، فمن أراد املدينة فليأت الباب 

  .هكذا رواه ابن عساكر يف تارخيه وذكر طرقه عن مشاخيه] قلت [ 
أخربنا علـي بـن عبـد اهللا بـن أيب احلـسن األزجـي بدمـشق عـن املبـارك بـن احلـسن أخربنـا 

 حممد أخربنا حممد بن احلـسني حـدثنا أبـو ]بن [ أبو القاسم بن البسري ، أخربنا أبو عبد اهللا 
احلــسن علــي بــن إســحاق بــن زاطيــا ، حــدثنا عثمــان بــن عبــد اهللا العثمــاين حــدثنا عيــسى بــن 

ّيونس ، عن األعمـش عـن جماهـد عـن ابـن عبـاس قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ :
  .أنا مدينة العلم وعلي باا

  .هذا حديث حسن عال: قلت 
م  العلمـــاء يف معـــىن هـــذا احلـــديث إن عليـــا بـــاب العلـــم ، فـــأكثروا حـــىت قالـــت ّـــوقـــد تكل

ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم  إمنا أراد: طائفة    أنا: أي » أنا مدينة العلم « : ّ
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» وعلـي باـا « : قولـه معدن العلم وموضعه ، وما كان عند غريي فغـري معـدود مـن العلـم ، و
ّ حيث أن شريعة النيب صلى اهللا عليه وسلم أثبـت الـشرائع إن باب هذه املدينة رفيع من: يريد  ّ

وأقومهـا وأهـداها ، ال يـدخل عليهـا النـسخ وال التحريـف وال التبـديل ، بـل هـي حمفوظـة حبفــظ 
اهللا عــز وجــل ، مــصونة مــن الــنقص ال ينــسخها شــيء ، فلهــذا نــسبها إىل العلــو ، وكتابــه آخــر 

ِ ومهيمنا عليه (: ليه النسخ قال اهللا تعاىل الكتب اليت أنزهلا اهللا عز وجل فال يدخل ع ْ َْ َ ً ِ َ ُ  أي )َ
إن القرآن حيكم على سائر الكتب املنزلة قبله ، وما ورد فيـه مـن احلـرام واحلـالل ال يتغـري وال : 

ّينسخ وال يبطل ، فكان القرآن أجـل الكتـب الـيت أنزهلـا اهللا تعـاىل ، وشـريعة الرسـول صـلى اهللا 
 وأعالها وأاها وأسناها وأمساها ، حيث ال يدخل عليهـا النـسخ وال ّعليه وسلم أجل الشرائع

  .التبديل ، فهي عالية سامية عال باا
ّأن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال  إن وجـه احلـديث عنـدي ـ واهللا أعلم ـ قلت أنـا « : ّ

ّأراد صــلى اهللا عليـه وسـلم أن اهللا تعــاىل علمـين العلــ» مدينـة العلـم وعلــي باـا  ّ م وأمـرين بــدعاء ّ
ّاخللــق إىل اإلقــرار بوحدانيتــه يف أول النبـــوة ، حــىت مــضى شــطر زمـــان الرســالة علــى ذلـــك ، مث 

ّأمــرين اهللا مبحاربــة مــن أىب اإلقـــرار هللا عــز وجــل بالوحدانيـــة بعــد منعــه مـــن ذلــك فأنــا مدينـــة «  ّ
ي بـــن أيب وعلـــ«  يف األوامـــر والنـــواهي ، ويف الـــسلم واحلـــرب حـــىت جاهـــدت املـــشركني» العلـــم 

أي هو أن من يقاتل أهـل البغـي بعـدي مـن أهـل بيـيت وسـائر أمـيت ، ولـو ال أن » طالب باا 
للنـــاس قتـــال أهـــل البغـــي وشـــرع احلكـــم يف قـــتلهم واطـــالق األســـارى مـــنهم ] ســـن [ عليـــا بـــني 

ّوحتـــرمي ســـلب أمـــواهلم وذراريهـــم ملـــا عـــرف ذلـــك ، فـــالنيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ســـن يف قتـــال  ّ ّ
ّ ب أمواهلم وسيب ذراريهم ، وسن علي يف قتـال أهـل البغـي أن ال جيهـز علـى جـريح املشركني

  .وهذا وجه حسن صحيح. ، وال يقتل األسري ، وال تسىب النساء والذرية ، وال تؤخذ أمواهلم
ومع هـذا ، فقـد قـال العلمـاء مـن الـصحابة والتـابعني وأهـل بيتـه بتفـصيل علـي ، وزيـادة 

أبــوبكر مــه ووفــور حكمتــه وحــسن قــضاياه وصــحة فتــواه ، وقــد كــان علمــه وغزارتــه وحــدة فه
  وعمر وعثمان وغريهم من علماء الصحابة يشاورونه يف األحكام ،
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ويأخــذون بقولــه يف الــنقض واإلبــرام ، اعرتافــا مــنهم بعلمــه ووفــور فــضله ورجاحــة عقلــه وصــحة 
  .حكمه

ّرســوله صــلى اهللا عليــه ولــيس هــذا احلــديث يف حقــه بكثــري ، ألن رتبتــه عنــد اهللا وعنــد 
  .)1(» ّوسلم وعند املؤمنني من عباده أجل وأعلى من ذلك 

  كفاية الطالب 
ّهذا ، وقد صرح احلافظ الكنجي يف مقدمة كتابه بأنه  كتاب يشتمل على بعض مـا « ّ

روينــاه عــن مــشاخينا يف البلــدان ، مــن أحاديــث صــحيحة مــن كتــب األئمــة واحلفــاظ يف مناقــب 
ّي ، الــذي مل ينـــل رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه وســـلم فــضيلة يف آبائـــه وطهـــارة أمــري املـــؤمنني علـــ ّ

  .».  ..ّمولده إال وهو قسيمه فيها

  : ترجمته 
وتــرجم لــه كبــار العلمــاء وأعيــان املــؤرخني يف كتــب التــاريخ والرجــال ، وقــد ترمجنــا لــه يف 

، الوايف بالوفيـات  392 / 1ذيل مرآة الزمان : ّبعض جملدات الكتاب ، ومن مصادر ترمجته 
  .389 / 3 ، تلخيص جممع اآلداب 254 / 5

)57(  

  ّإثبات العز ابن عبد السالم 
لقد ذكره الشيخ عز الدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسالم الـسلمي الدمـشقي الـشافعي ، و

 ، أورده بنصه شهاب الدين أمحـد يف كتابـه 7يف كالم له أنشأه عن لسان موالنا أمري املؤمنني 
  حيث )  الدالئل على ترجيح الفضائل توضيح( 

__________________  
  .223 ـ 220: كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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  : قال 
قــال ســلطان العلمــاء يف عــصره ، وبرهــان العرفــاء يف دهــره ، الــشيخ القــدوة االمــام يف « 

م عــن لــسان حــال أول األجلــة األعــالم ، مفــيت األنــام ، عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الــسال
علـي ويل اهللا يف األرض والـسماء : ّاألصحاب بال مقال ، وأفضل األتراب لـدى عـد اخلـصال 

  :ّعاىل عنه ونفعنا به يف كل حال ، رضي اهللا ت
يــا قــوم حنــن أهــل البيــت ، عجنــت طينتنــا بيــد العنايــة يف معجــن احلمايــة ، بعــد أن رش 

خبمـــرية النبـــوة وســـقيت بـــالوحي ، ونفـــخ فيهـــا روح فـــيض اهلدايـــة ، مث مخـــرت ] عليهـــا [ علينـــا 
األمــر ، فــال أقــدامنا تــزل ، وال أبــصارنا تــضل ، وال أنوارنــا تقــل ، وإذا حنــن ضــللنا فمــن بــالقوم 

ّ وبـــارك وســـلم 6 مـــن أشـــجار شـــىت وشـــجرة النبـــوة واحـــدة ، وحممـــد رســـول اهللا !؟يـــدل النـــاس
واحلسني أغـصاا ، فأصـلها نـور ، وفرعهـا أصلها وأنا فرعها ، وفاطمة الزهراء مثرها ، واحلسن 

نور ، ومثرها نور ، وغصنها نـور ، يكـاد زيتهـا يـضيء ولـو مل متسـسه نـار ، نـور علـى نـور ، يـا 
ملا كانت الفروع تبىن على األصول ، بنيت فـصل فـضلي علـى طيـب أصـلي ، فورثـت : قومي 

يت غـري اإلسـالم دينـا علمي عن ابن عمي ، وكشف به غمي ، تابعت رسوال أمينا ، وما رض
، فلو كشف الغطاء ما ازددت يقينـا ، ولقـد تـوجين بتـاج مـن كنـت مـواله ومنطقـين مبنطقـة أنـا 
ّمدينة العلم وعلي باا ، وقلدين بتقليد أقضاكم علي ، وكـساين حبلـة أنـا مـن علـي وعلـي مـين 

  : ، شعر 
ــــــــــــك أشــــــــــــغلتين بــــــــــــك عيــــــــــــين   عجبــــــــــــت من

  
  أدنيتـــــــــــين منـــــــــــك حـــــــــــىت ظننـــــــــــت أنـــــــــــك أين  

  

  .)1(» إىل آخر ما ذكر 

  : ترجمته 
  وعز الدين شيخ اإلسالم أبو حممد عبد العزيز بن« :  ـ الذهبي 1

__________________  
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل) 1(
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بــرع يف الفقــه واألصــول والعربيــة ، .  ..الــسالم بــن أيب القاســم الــسلمى الدمــشقي الــشافعيعبد
ّودرس وأفــىت وصــن ف ، وبلــغ رتبــة االجتهــاد ، وانتهــت إليــه معرفــة املــذهب ، مــع الزهــد والــورع ّ

  .)1(» .  ..ّواألمر باملعروف والنهي عن املنكر والصالبة يف الدين
ّالـشيخ الفقيـه العالمـة االمـام املفـيت املـدرس القاضـي اخلطيـب سـلطان « :  ـ اليـافعي 2

ئر األقـران ، حبـر العلـوم واملعـارف واملعظـم يف ّالعلماء وحمل النجباء ، املقـدم يف عـصره علـى سـا
ّسائر البلدان ، ذو التحقيق واإلتقان ، والعرفان واإليقان املشهود لـه مبـصاحبة العلـم والـصالح 
ّواجلاللة والوجاهة واالحرتام ، الذي أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم مـع الـشاذيل إليـه الـسالم  ّ

لــدين عبــد العزيــز بـــن عبــد الــسالم أيب القاســم الـــسلمي عـــز ا :، مفــيت األنــام وشــيخ اإلســالم 
  . ..الدمشقي الشافعي

ّبـــرع يف الفقـــه واألصـــول والعربيـــة ، ودرس وأفـــىت ، وصـــنف املـــصنفات املفيـــدة ، وأفـــىت  ّ
الفتـــاوى الـــسديدة ، ومجـــع مـــن فنـــون العلـــوم العجـــب العجـــاب مـــن التفـــسري واحلـــديث والفقـــه 

لعلمــاء وأقــوال النــاس ومآخــذهم ، حــىت قيــل بلــغ رتبــة والعربيــة واألصــول واخــتالف املــذهب وا
االجتهاد ، ورحل إليه الطلبة من سائر البالد ، وانتهت إليه معرفة املذهب مـع الزهـد والـورع ، 
وقمعــه للــضالالت والبــدع ، وقيامــه بــاألمر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر ، وغــري ذلــك ممــا عنــه 

دا يف الـدين ، ال تأخـذه يف اهللا لومـة الئـم ، وال اشتهر ، كان يصدع باحلق ويعمل بـه ، متـشد
خيــاف ســطوة ملــك وال ســلطان ، بــل يعمــل مبــا أمــر اهللا ورســوله ومــا يقتــضيه الــشرع املطهــر ، 

  .)2(»  مبصر سنة ستني وستمائة ;تويف 
 شـــيخ اإلســـالم علمـــا وعمـــال وورعـــا وزهـــدا وتـــصانيف ;كـــان « :  ـ األســـنوي 3

  .)3(» .  ..ا عن املنكروتالميذ ، آمرا باملعروف ناهي
__________________  

  .660: العرب يف خرب من غرب حوادث ) 1(
  .660: حوادث  ـ مرآة اجلنان) 2(
  .197 / 2طبقات الشافعية لالسنوي ) 3(
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ــ ابــن قاضــي شــهبة  4 الــشيخ االمــام العالمــة وحيــد عــصره ، ســلطان العلمــاء عــز « : ـ
 ـ ّمياطي وخـرج لـه أربعـني حـديثا ، وابـن دقيـق العيـدروى عنـه الـد.  ..الدين أبو حممد الـسلمي

ّــوخلــق ، وكــان أمارا بــاملعروف ــاء عــن املنكــر ، وقــد ويل  ـ ّوهــو الــذي لقبــه بــسلطان العلمــاء
وأبطــل صــالة الرغائــب والنــصف فوقــع بينــه .  ..اخلطابــة بدمــشق فــأزال كثــريا مــن بــدع اخلطبــاء

  .)1(» .  ..وبني ابن الصالح بسبب ذلك منازعة
: أبو حممد شيخ اإلسـالم ، سـلطان العلمـاء ، قـال الـذهيب يف العـرب « :  ـ السيوطي 5

 وقــال الــشيخ أبــو احلــسن .انتهــت إليــه معرفــة املــذهب مــع الزهــد والــورع وبلــغ رتبــة االجتهــاد ،
قيل يل مـا علـى وجـه األرض جملـس يف الفقـه أـى مـن جملـس الـشيخ عـز الـدين بـن : الشاذيل 

انتهـت إليـه رياسـة املـذهب وقـصد بـالفتوى مـن سـائر :  ابـن كثـري يف تارخيـه وقال. عبد السالم
اآلفــــاق ، مث كــــان يف آخــــر عمــــره ال يتعبــــد باملــــذهب ، بــــل اتــــسع نطاقــــه وأفــــىت مبــــا أدى إليــــه 

وقـال . كـان ابـن عبـد الـسالم أحـد سـالطني اإلسـالم: وقال تلميذه ابن دقيق العيد . اجتهاده
  .)2(» ابن عبد السالم أفقه من الغزايل  : الشيخ مجال الدين ابن احلاجب

)58(  

  إثبات جالل الدين محمد المعروف بمولوي 
ّوقـد ضـمن جـالل الـدين حممـد بـن حممـد البلخـي املعـروف مبولـوي حـديث مدينـة العلـم 

  :هذا أوهلا ) املثنوي (  يف ديوانه 7قصيدة له أنشأها مبدح موالنا أمري املؤمنني 
  لاز علـــــــــــــــــى آمـــــــــــــــــوز اخـــــــــــــــــالص عمـــــــــــــــــ« 

  
  »شـــــــــــــــري حـــــــــــــــق را دان منـــــــــــــــزه از دغـــــــــــــــل   

  

__________________  
  .440 / 1طبقات الشافعية ) 1(
  .314 / 1حسن احملاضرة ) 2(
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  :اىل أن قال 
  چـــــــــــــون تـــــــــــــو بـــــــــــــاىب آن مدينـــــــــــــه علــــــــــــــم را

  
  چـــــــــــــــــــون شـــــــــــــــــــعاعى آفتـــــــــــــــــــاب حلـــــــــــــــــــم را  

  

  بــــــــاز بــــــــاش اى بــــــــاب بــــــــر جويــــــــاى بـــــــــاب

  
ــــــــــدر لبــــــــــاب     تــــــــــا رســــــــــند از تــــــــــو قــــــــــشور ان

  

   بـــــــــــاب رمحـــــــــــت تـــــــــــا ابـــــــــــدبـــــــــــاز بـــــــــــاش اى

  
  »بارگـــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــه كفـــــــــــــــــــوا احـــــــــــــــــــد   

  

  : ترجمته 
حممد بن حممد بن حممد بن حسني بن أمحد بن قاسم بن « : ـ عبد القادر القرشي  1

مــسيب بــن عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر الــصديق ابــن أيب قحافــة التيمــي ، املعــروف 
عاملا باملذهب ، واسع الفقـه ، عاملـا بـاخلالف كان ] القونوي . [ مبوالنا جالل الدين الغزنوي

ّمث إن الــــشيخ جــــالل الــــدين انقطــــع وجتــــرد وهــــام ، وتــــرك التــــصنيف .  ..وأنــــواع مــــن العلــــوم ،
  .)1(» .  ..واالشتغال
وتلقـــب أيـــضا .  ..ومـــن علمـــاء احلنفيـــة الـــشيخ جـــالل الـــدين « ــــ الفاضـــل االزنيقـــي 2

ّقــب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، هكــذا مسعــه ــذا الل] لقبــه [ بــسلطان العلمــاء ، أو لقــب  ّ
ّكثري من الصلحاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام ّ..  . «)2(.  

  .)3(ترمجة مفصلة الجامي عبد الرمحن   ـ3
  .)4(كذلك البدخشاني جمد الدين   ـ4

 حبـر « بــ ّهذا ، وقد أثىن املولـوي عبـد العلـي بـن نظـام الـدين األنـصاري امللقـب عنـدهم
  .»شرح املثنوي « يف مقدمة كتابه » املثنوي «  و» املولوي « على » العلوم 

__________________  
  .124 ـ 123 / 2اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ) 1(
  .مدينة العلوم لألزنيقي) 2(
  .459: نفحات االنس ) 3(
  .خمطوط ـ جامع السالسل) 4(
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)59(  

  إثبات محيي الدين النووي 
ّ أثبـت حـديث مدينـة العلـم ، حيـث ضـمنه يف بيـت شـعر لـه يف مـدح أمـري املـؤمنني لقـد

وكاإلمـــام يف اإلســـالم «  : 7يف ذكـــر مـــن مـــدح االمـــام ) توضـــيح الـــدالئل ( كمـــا يف .  ..7
واملشار اليـه يف األعـالم ، مرجـع العلـوم والفتـاوى أيب زكريـا حميـي الـدين حيـىي النـووي ، فإنـه قـد 

  :قال وأجاد املقال 
  إمـــــــــــــــــــــــام املـــــــــــــــــــــــسلمني بـــــــــــــــــــــــال ارتيـــــــــــــــــــــــاب

  
  أمـــــــــــــــــــــــــــري املـــــــــــــــــــــــــــؤمنني أبـــــــــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــــــــــراب  

  

ــــــــــــــــــــــــــم   نــــــــــــــــــــــــــيب اهللا خــــــــــــــــــــــــــازن كــــــــــــــــــــــــــل عل

  
  »علـــــــــــــــــــــــي للخزانـــــــــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــاب   

  

  : ترجمته 
  :راجع .  ..ترجم له أعالم احلفاظ واملؤرخني وأثنوا عليه مبا ال مزيد عليه

  .1470 / 4تذكرة احلفاظ  ـ 1
  .312 / 5العرب  ـ 2
  .676 سنة حوادث ـ مرآة اجلنان ـ 3
  .676حوادث  ـ تتمة املختصر ـ 4
  .476 / 2طبقات الشافعية لالسنوي  ـ 5
  .395 / 8طبقات الشافعية للسبكي  ـ 6
  .378 / 7النجوم الزاهرة  ـ 7
  .510طبقات احلفاظ  ـ 8
  .676حوادث  ـ اخلميس ـ 9
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)60(  

  إثبات السعدي الشيرازي 
الــسعدي الـشريازي هــذا احلــديث ، لقـد أثبــت الـشيخ شــرف الـدين مــصلح بــن عبـد اهللا 

 ، ذكرهـا نـور الـدين جعفـر الـشهري 7ّحيث ضمنه يف قـصيدة لـه يف مـدح موالنـا أمـري املـؤمنني 
  :مبري مال البدخشي ، وهذا نصها 

  مـــــــنم كـــــــز جــــــــان شـــــــدم مـــــــوالي حيــــــــدر« 

  
  امـــــــــــــــــــري املـــــــــــــــــــؤمنني آن شـــــــــــــــــــاه صـــــــــــــــــــفدر  

  

  علــــــــــى كــــــــــورا خــــــــــدا ىب شــــــــــك وىل خوانــــــــــد

  
  رببــــــــــــــــأمر حــــــــــــــــق علــــــــــــــــى كــــــــــــــــردش پيمــــــــــــــــ  

  

  حبــــــــــــــــــــــــق پادشــــــــــــــــــــــــاه هــــــــــــــــــــــــر دو عــــــــــــــــــــــــامل

  
  خـــــــــــــــــــــــــداى ىب نيـــــــــــــــــــــــــاز فـــــــــــــــــــــــــرد اكـــــــــــــــــــــــــرب  

  

  حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق آمساــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومالئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

  
ــــــــر     كــــــــز آن جــــــــا هــــــــيچ جــــــــاى نيــــــــست برت

  

  بـــــــــــه پـــــــــــنج اركـــــــــــان شـــــــــــرع وهفـــــــــــت اقلـــــــــــيم

  
  بـــــــــــــه نــــــــــــــه چـــــــــــــرخ وده ودو بــــــــــــــرج ديگــــــــــــــر  

  

  بــــــــــه كرســــــــــي وبــــــــــه عــــــــــرش ولــــــــــوح حمفــــــــــوظ

  
  حبـــــــــــــــــــق جربئيـــــــــــــــــــل آن خـــــــــــــــــــوب منظـــــــــــــــــــر  

  

  بـــــــــــــــــه ميكائيـــــــــــــــــل وإســـــــــــــــــرافيل وصـــــــــــــــــورش

  
  بـــــــــــــــه عزرائيـــــــــــــــل وهـــــــــــــــول كـــــــــــــــور ومنكـــــــــــــــر  

  

  بــــــــــــه تــــــــــــورات وزبــــــــــــور وصــــــــــــحف واجنيــــــــــــل

  
  حبــــــــــــــــــق حرمــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــار دفــــــــــــــــــرت  

  

  حبــــــــــــــــــــــــــق آيــــــــــــــــــــــــــة الكرســــــــــــــــــــــــــي ويــــــــــــــــــــــــــس

  
  حبـــــــــــــــــــــــــــق ســــــــــــــــــــــــــــوره طـــــــــــــــــــــــــــه سراســــــــــــــــــــــــــــر  

  

  حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــق آدم ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح ســــــــــــــــــــــــــــــــــــتوده

  
ــــــــــــــــــــيث دادگــــــــــــــــــــــسرت     حبــــــــــــــــــــــق هــــــــــــــــــــــود وشــ

  

  بـــــــــــــــــــــــدرد حيـــــــــــــــــــــــىي ودرمـــــــــــــــــــــــان لقمـــــــــــــــــــــــان

  
  بـــــــــــــه ذو القـــــــــــــرنني ولـــــــــــــوط نيـــــــــــــك حمـــــــــــــضر  

  

  دن اوبــــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــــراهيم وقربــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــر

  
  بـــــــــــــــــــه إســـــــــــــــــــحاق وامساعيـــــــــــــــــــل وهـــــــــــــــــــاجر  

  

  خبـــــــــــــــــــتم انبيـــــــــــــــــــا امحـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــه باشـــــــــــــــــــد

  
  شــــــــــــــــــــــــفيع عاصــــــــــــــــــــــــيان در روز حمــــــــــــــــــــــــشر  

  

  حبـــــــــــــــــــــــــق مكـــــــــــــــــــــــــه وبطحـــــــــــــــــــــــــا وزمـــــــــــــــــــــــــزم

  
  مــــــــــــــــــــــــــشعرحبـــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــروه وركـــــــــــــــــــــــــين ز  

  

ـــــــــــــــدر شـــــــــــــــعبان   بتعظـــــــــــــــيم رجـــــــــــــــب بـــــــــــــــا ق

  
  حبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق روزه وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصديق داور  

  

  بــــــــــــــــــه رنــــــــــــــــــج اهــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــت وآه زهــــــــــــــــــرا

  
  بــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــون نــــــــــــــــــاحق شــــــــــــــــــبري وشــــــــــــــــــرب  

  

  طفــــــــــــــــــــــالن حمــــــــــــــــــــــرومبــــــــــــــــــــــه آب ديــــــــــــــــــــــده 

  
  بـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــوز ســـــــــــــــــــينه پـــــــــــــــــــريان حمـــــــــــــــــــروم  
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  كــــــــــه بعــــــــــد از مــــــــــصطفى در مجلــــــــــه عــــــــــامل

  
  حيـــــــــــــدرنـــــــــــــه بـــــــــــــد فاضـــــــــــــل تـــــــــــــر وـــــــــــــرت ز  

  

ــــــــــــــــــلوين گفــــــــــــــــــــنت او را   مــــــــــــــــــــسلم بــــــــــــــــــــد ســ

  
  كــــــــــــــــه علــــــــــــــــم مــــــــــــــــصطفى را بــــــــــــــــود او در  

  

  يقــــــــــــني انــــــــــــدر ســــــــــــخا وعلــــــــــــم وعــــــــــــصمت

  
  پيغمــــــــــــــــــــــرب نبــــــــــــــــــــــود او هــــــــــــــــــــــيچ كمــــــــــــــــــــــرتز  

  

  اگــــــــــر داىن بگــــــــــوئى جــــــــــز علــــــــــى كيـــــــــــست

  
   دلـــــــــــدل زيـــــــــــر رانـــــــــــش بـــــــــــود ورخـــــــــــوركـــــــــــه  

  

  چــــــه گــــــومي وصــــــف آن شــــــاهى كــــــه جربيــــــل

  
  گهــــــــــي بــــــــــد مــــــــــدح گــــــــــويش گــــــــــاه چــــــــــاكر  

  

  بـــــــــــدان گفـــــــــــتم كـــــــــــه تـــــــــــا خلقـــــــــــان بداننـــــــــــد

  
ـــــست ىب بـــــر   ـــــن ســـــعادت ني   كـــــه ســـــعدى زي

  

  يــــــــــــــــا ســــــــــــــــعدى تــــــــــــــــو نيكــــــــــــــــو اعتقــــــــــــــــادى

  
)1(» ديــــــــــــن واعتقــــــــــــاد خــــــــــــويش برخــــــــــــورد ز  

  

  

  ترجمته 
  . )600 االنس نفحات(  يف  ـ عبد الرحمن الجامي1
  . )223: تذكرة الشعراء (  يف  ـ السمرقندي2

)61(  

  رواية المحب الطبري 
ذكـر اختـصاصه بأنـه بـاب دار العلـم وبـاب « : حيـث قـال ) الرياض النضرة ( رواه يف 

  .أنا دار العلم وعلي باا : 6 قال قال رسول اهللا 2عن علي : مدينة العلم 
« : أنـــا مدينـــة العلـــم وزاد : وقـــال أخرجـــه أبـــو عمرو، أخرجـــه يف املـــصابيح يف احلـــسان 

  .)2(» فمن أراد العلم فليأته من بابه 
 2 بـاب دار العلـم وبـاب مدينـة العلـم عـن علـي 2ذكـر أنـه « ) : ذخائر العقىب ( يف و

  . أخرجه البغوي يف املصابيح يف احلسان.أنا دار العلم وعلي باا : 6قال قال رسول اهللا 
__________________  

  .خمطوط ـ خالصة املناقب) 1(
  .255 / 2الرياض النضرة يف مناقب العشرة ) 2(
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فمــن أراد العلــم فليأتــه « : أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا ، وزاد : وقــال وخرجــه أبــو عمر
  .)1(من بابه 

  ترجمة
  :راجع . ترجم له كبار األئمة احلفاظ بكل تبجيل وإكبار

  .1474 / 4تذكرة احلفاظ  ـ 1
  .18 / 8طبقات السبكي ـ  2
  .224 / 4مرآة اجلنان  ـ 3
  .74 / 8النجوم الزاهرة  ـ 4
  .511طبقات احلفاظ  ـ 5

)62(  

  إثبات الفرغاني 
( ّوقد أثبته سعيد الدين حممد بن أمحد الفرغاين ، وأرسله إرسال املـسلم حيـث قـال يف 

  :بشرح قول ابن الفارض ) شرح التائية 
  هم بـــــــهكرامـــــــام مـــــــن بعـــــــض مـــــــا خـــــــص« 

  
  »مبــــــــــا خــــــــــصهم مــــــــــن إرث كــــــــــل فــــــــــضيلة   

  

والكــشف ] فــالعلم [ العلــم : وأمــا حــصة علــي بــن أيب طالــب كــرم اهللا وجهــه « : قــال 
ّوكشف معضالت الكـالم العظـيم والكتـاب الكـرمي ، الـذي هـو مـن أخـص معجزاتـه صـلى اهللا 

ّبقوله صلى اهللا عليـه وسـلم  ّعليه وسلم ، بأوضح بيان مبا ناله ،  دينـة العلـم وعلـي باـاأنـا م: ّ
  .»ّ، مع فضائل أخر ال تعد وال حتصى  أنا مدينة العلم وعلي باا: بقوله و

  :وقال يف الشرح الفارسي بشرح 
  وأوضـــــــــح بالتأويـــــــــل مـــــــــا كـــــــــان مـــــــــشكال« 

  
  »علــــــــــــــــــــــي بعلــــــــــــــــــــــم نالــــــــــــــــــــــه بالوصـــــــــــــــــــــــية   

  

__________________  
  .77: ذخائر العقىب يف مناقب ذوى القرىب ) 1(
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أوضــح علــي بالتأويــل مــا كــان مــشكال فهمــه مــن معــاين الكتــاب والــسنة علــى « : قــال 
لــو ال علــي هللــك عمــر ، ولقــد : ّغــريه مــن األصــحاب ، ال ســيما عمــر القائــل يف هــذا الــشأن 

ّأوضــح تلــك املــشكالت مبــا نالــه مــن العلــوم وانتقــل اليــه بالوصــية مــن املــصطفى صــلى اهللا عليــه 
كم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت ، أذكركم اهللا يف أهل بيـيت ـ قالـه إين تارك في: قال  ّوسلم ، وهلذا

  .ثالثا ـ
  .أنت مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي: أيضا وقال 
  .»أنا مدينة العلم وعلي باا : أيضا وقال 

  الفرغاني وشرح التائية
ن أكـابر علمـاء أهـل وليعلم أن شرح الفرغاين على التائيـة مـن الكتـب املعروفـة ، وهـو مـ

  : )كشف الظنون ( السنة ، قال يف 
تائية يف التصوف للشيخ أيب حفص عمر بن علـي مـن الفـارض احلمـوي املتـوىف سـنة « 

شــرح الــسعيد حممــد بــن أمحــد الفرغــاين املتــوىف يف حــدود ســنة : وهلــا شــروح ، منهــا .  ..576
ن الشيخ صدر الدين القونوي  ، وهو الشارح األول هلا ، وأقدم الشارحني له ، حكى أ700

هلـــذه العـــروس لعـــل مـــن : عـــرض لـــشيخه حميـــي الـــدين ابـــن العـــريب يف شـــرحها ، فقـــال للـــصدر 
أوالدك ، فــشرحها الفرغــاين والتلمــساين ، وكالمهــا مــن تالميــذه ، وحكــى أن ابــن عــريب وضــع 

بيــت وكـان يف آخــر درســه خيــتم ب: عليهـا قــدر مخــسة كــراريس وكانـت بيــد صــدر الــدين ، قــالوا 
منها ويذكر عليه كالم ابن عريب ، مث يتلوه مبـا هـو رده بالفارسـية ، وانتـدب جلمـع ذلـك سـعيد 

وحكى أن الفرغاين قرأها أوال على جالل الدين الرومي املولوي ، مث شـرحها فارسـيا مث . الدين
احلمـد : عربيا ، ومساه منتهـى املـدارك ، وهـو كبـري أورد يف أولـه مقدمـة يف أحـوال الـسلوك أولـه 

  .)1(» .  ..هللا الرب القدمي الذي تعزز
  هو من أكمل أرباب العرفان ، وأكابر أصحاب« : وقد ذكره اجلامي وقال 
__________________  

  .265 / 1كشف الظنون ) 1(
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الـــذوق والوجـــدان ، ومل يبــــني أحـــد مــــسائل علـــم احلقيقـــة مــــع الـــضبط والتحقيــــق كمـــا بــــني يف 
 ، وقـــد كـــان قـــد كتبـــه أوال بالفارســـية ، وعرضـــه علـــى شـــيخه ديباجـــة شـــرح تائيـــة ابـــن الفـــارض

 وقـد استحـسنه الـشيخ كثـريا وقرضـه ، وقـد أورد الـشيخ الـسعيد 1الشيخ صدر الدين القونـوي 
تقريـــضه يف ديباجـــة الـــشرح علـــى ســـبيل التـــيمن والتـــربك ، مث إنـــه كتبـــه لتعمـــيم وتتمـــيم فائدتـــه 

  .اه اهللا تعاىل عن الطالبني خري اجلزاءباللسان العريب ، وأضاف إليه فوائد أخرى ، جز
ّوله تصنيف آخر مساه مبناهج العباد إىل املعاد ، بني فيه مذاهب األئمة األربعـة رضـوان  ّ

  .)1(» .  ..اهللا عليهم أمجعني يف مسائل العبادات وبع املعامالت
ـــه  الـــشيخ الفاضـــل الربـــاين ، الكامـــل « : وتـــرجم لـــه حممـــود بـــن ســـليمان الكفـــوي بقول

هو من أعزة أصحاب الشيخ صـدر الـدين القونـوي ، مريـد . صمداين ، سعيد الدين الفرغاينال
  .الشيخ حميي الدين العريب

كــان مــن أكمــل أربــاب العرفــان ، وأفــضل أصــحاب الــذوق والوجــدان ، وكــان جامعــا 
وقـــد شـــرح أحـــسن الـــشروح أصـــول الطريقـــة ، وكـــان لـــسان عـــصره . للعلـــوم الـــشرعية واحلقيقـــة

ه ودليــل طريــق احلـــق ، وســر اهللا بــني اخللــق ، بـــسط مــسائل علــم احلقيقــة وضـــبط وبرهــان دهــر
  .)2(» .  ..فنون أصول الطريقة يف ديباج شرح القصيدة التائية الفارضية

والــشيخ ســعيد الكاشــاين الفرغــاين ، شــيخ خانقــاه الطــاجون وتلميــذ « : وقــال الــذهيب 
ائيـة ابـن الفـارض يف جملـدتني ، ومـات الصدر القونوي ، كان أحد من يقول بالوحدة ، شرح ت

  .)3(» يف ذي احلجة عن حنو سبعني سنة 
__________________  

  .559: نفحات االنس ) 1(
  .خمطوط ـ كتائب اعالم األخيار) 2(
  .699: حوادث  ـ العرب يف خرب من غرب) 3(
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)63(  

  إثبات الكازروني 
 7 ، إذ وصـف أمـري املـؤمنني لقد أثبت أمحد بن منصور الكازروين حديث مدينة العلـم

  :حيث قال ما نصه ) مفتاح الفتوح (  يف كتابه 7برتمجته » باب العلم « بـ 
اه النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أمـــري «  ّأبـــو احلـــسن علـــي بـــن أيب طالـــب ، أول مـــن مس ّ ــ ّـ ّ

أقـومهم ّاملؤمنني ، خـامت اخللفـاء الراشـدين ، أقـدمهم إجابـة وإميانـا ، وأوهلـم تـصديقا وإيقانـا ، و
قـــضية وإتقانــــا ، بــــاب العلــــم ، ومعــــدن الفــــضل ، وحــــائز الــــسبق ، ويعــــسوب الــــدين ، وقاتــــل 

الرحيــــانتني ، ابــــن عــــم النــــيب حلــــا وقــــسمة ، ] أبــــو [ املــــشركني واملتمــــردين ، ذو القــــرنني ، وأب 
ّوأخــوه حقــا ونــسبا ، وصــاحبه دنيــا ودينــا ، خــتم اهللا بــه اخلالفــة كمــا خــتم مبحمــد صــلى اهللا 

ّسلم الرسالة ، وملا كان النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يـضم الـشكل إىل الـشكل ، واجلـنس عليه و ّ ّّ
  .ّإىل اجلنس ، واملثل إىل املثل ، ادخر عليا لنفسه واختصه بأخوته ، وناهيه ذا شرفا وفخرا

ومــــن تأمــــل يف كالمــــه وكتبــــه وخطبــــه ورســــاالته علــــم أن علمــــه ال يــــوازي علــــم أحــــد ، 
ّفــضائل أحــد بعــد حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم وفــضائله ال يــشاكل  ومــن مجلتهــا كتــاب ــج : ّ

  .البالغة ، وأمي اهللا لقد وقف دونه فصاحة الفصحاء وبالغة البلغاء وحكمة احلكماء
نزلــت يف شــأنه آيــات كثــرية ، ووردت يف فــضائله أحاديــث غــري قليلــة ، كتــب التفاســري 

ال حيـصيها عـاد ، وال حيويهـا تعـداد ، فمـا مـشحونة بـذلك ، وبطـون األسـانيد مطويـة عليهـا ، 
ّمــن مــشكل إال ولــه فيــه اليــد البيــضاء ، وال مــن معــضل إال وجــاله حــق اجلــالء ، لقــد صــدق  ّ

  أعوذ باهللا من معضلة ليس فيها أبو: الفاروق حيث قال 
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  .احلسن
«  :، ويف األرض » أعلــــى « لعلـــي أمســــاء أوردهــــا األئمــــة يف كتـــبهم منهــــا يف الــــسماء 

وعنــد محلــة » تقــي « : ، ويف الزبــور » ويف « : ويف اإلجنيــل » ويل « :  ، ويف التــوراة »علــي 
» حيـدر «  و» املرتـضى « : ، وعنـد املـؤمنني » الـساقي « : ويف اجلنـة » سخي « : العرش 

جدا (: ، ويف القــرآن  ً ركعــا س  ــ ُ ً ُ( مســاه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم » قــصما «  ويــسمى ،ّ ّ ّ »
ّوكنـــاه بـــأيب احلـــسن ، وأيب الـــرتاب ، نـــسبه نـــسب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، » عليـــا  ّ ّ

  .وحسبه حسبه ، ودينه دينه ، قريب القربة ، قدمي اهلجرة
ـــة ولـــدت هلـــامشي ، قيـــل  : وامـــه فاطمـــة رضـــي اهللا عنهـــا بنـــت أســـد ، وهـــي أول هامشي

دت أن تـسجد لـصنم وعلـي يف أا كانـت إذا أرا: ولدت فاطمة عليا يف الكعبة ، ونقل عنها 
ّبطنها مل ميكنها ، يضع رجله على بطنها ويلصق ظهره بظهرهـا ، ومينعهـا عـن ذلـك ، ولـذلك 

  .)1(» ّكرم اهللا وجهه من أن يسجد لصنم : ّكرم اهللا وجهه ، أي : يقال عند ذكر امسه 

  كتاب مفتاح الفتوح 
كــشف ( عروفــة ، قــال يف امل) املــصابيح ( مــن شــروح كتــاب ) مفتــاح الفتــوح ( وكتــاب 

احلمـد هللا الـذي قـصرت االفهـام : مفتـاح الفتـوح ، أولـه : ومن شـروح املـصابيح « ) : الظنون 
انــه مجعــه مــن شــرح الــسنة والغــريبني والفــائق والنهايــة ، : ذكــر فيــه . إخل.  ..عمــا يليــق بكربيائــه

ان سـنة سـبع رمـض] مـن [ ووضع حروف الرموز لتلك الكتب ، وفرغ منه يف إحدى وعـشرين 
  .)2(» وسبعمائة 

__________________  
  .خمطوط ـ مفتاح الفتوح يف شرح املصابيح) 1(
  .1701 / 2كشف الظنون ) 2(
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)64(  

  إثبات أمير حسيني الفوزي 
لقــد أثبــت حــسني بــن حممــد املعــروف بــأمري حــسيين الفــوزي حــديث مدينــة العلــم ، إذ 

(  يف كتـــاب 7صـــافه الـــيت ذكرهـــا يف ترمجتـــه  ـــذا الوصـــف يف مجلـــة أو7وصـــف أمـــري املـــؤمنني 
  .)نزهة األرواح 

  : ترجمته 
وسـائر مـصنفاته يف الكتـب املؤلفـة يف تـراجم ) نزهـة األرواح ( ويوجد الثناء عليه وعلـى 
  :العرفاء ومشايخ الصوفية ، مثل 

  .605: نفحات األنس  ـ 1
  .خمطوط ـ جامع السالسل ـ 2

واح فارســـي لفخـــر الـــسادات حـــسني بـــن حممـــد نزهـــة األر« ) : كـــشف الظنـــون ( ويف 
  .)1(» .  .. ، خمتصر منثور ومنظوم711املعروف بأمري حسيين الفوزي ، ألفه سنة 

)65(  

  رواية صدر الدين الحموئي 
  لقد روى صدر الدين أبو اامع إبراهيم بن حممد احلموئي اجلويين 

__________________  
  .1939 / 2كشف الظنون ) 1(
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  : نة العلم حيث قال حديث مدي
أخــربين الــشيخ الــصاحل أمحــد بــن حممــد بــن حممــد القــزويين مــشافهة ــا ، بروايتــه عــن « 

وأنبـأين الـشيخ العـدل ـاء الـدين حممـد » ح « االمام أيب القاسم حممد بن عبـد الكـرمي إجـازة 
نـا بن يوسف بن حممد بن يوسف بسماعي عليه مبسجد الربوة ظـاهر مدينـة دمـشق ، قـال أنبأ

شيخ الشيوخ تاج الدين أبو حممد عبد اهللا بن عمر بن علي بن حممد بن محويه اجلـويين إجـازة 
، قاال أنبأنا شيخ الشيوخ سعد الدين أبو سعد عبد الواحد بـن أيب احلـسن علـي بـن حممـد بـن 

وأخربنا الـشيخ علـي بـن حممـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن محـزة الثعلـيب إجـازة » ح « محويه إجازة 
تهما عن أيب بكر وجيه بن طاهر بن حممد الشحامي ، قال أنبأنا شيخ الـشيوخ أبـو سـعد برواي

قراءة عليه بنيسابور يف سلخ شهر رمضان سنة مثان وثالثني ومخسمائة أنبأنا أبو حممـد احلـسن 
بن أمحد احلافظ قال أنبأنا السيد أبو طالب محزة بن حممد اجلعفري قـال أنبأنـا حممـد بـن أمحـد 

أنبأنـــا صـــاحل ابـــن أمحـــد قـــال أنبأنـــا أبـــو ] الكرابيـــسي [ ال أنبأنـــا أبـــو صـــاحل الكرســـي احلـــافظ قـــ
  .الصلت اهلروي قال أنبأنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس

ّعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  أنا مدينة العلم وعلي باا ، فمـن أراد باـا : ّ
  .)1(» فليأت عليا 

أخــرج هــذا احلـــديث : أيـــضا « : بعــد أن أورده عـــن ابــن املغــازيل ) ع املــودة ينــابي( يف و
موفق بن أمحد ، واحلمويين ، والديلمي يف الفردوس ، وصاحب كتاب املناقب عن جماهد عن 

  .)2(» ابن عباس 

  : ترجمته 
  وفيها قدم شيخ الشيوخ صدر الدين ابراهيم ابن الشيخ« :  ـ الذهبي 1

__________________  
  .98 / 1فرائد السمطني ) 1(
  .72: ينابيع املودة ) 2(
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سعد الدين بن محويه اجلويين طالـب حـديث ، فـسمع الكثـري ، وروى لنـا عـن أصـحاب املؤيـد 
الطوسي ، وأخرب ان ملك التتار غازان ابن ارغون أسلم على يـده بواسـطة نائبـه نـوروز ، وكـان 

  .)1(» يوما مشهودا 
ّومسعــت مــن االمـام احملــدث األوحــد « : يف ذكــر شـيوخه  أيــضا حيـث قــال ــ الــذهبي 2

األكمــل فخــر اإلســالم صــدر الــدين ابــراهيم بــن حممــد بــن املؤيــد بــن محويــه اخلراســاين اجلــويين 
شيخ الصوفية ، قدم علينا طالب حديث ، وروى لنا عن رجلني من أصحاب املؤيـد الطوسـي 

ى يــده أســلم غــازان امللــك ، مــات ســنة ، وكــان شــديد االعتنــاء بالروايــة وحتــصيل األجــزاء ، علــ
  .)2(»  ، وله مثان وسبعون سنة 722

  .)3( مبثل عبارة العرب  ـ اليافعي3
كان إماما يف علوم احلديث والفقه ، كثري األسفار يف طلب العلم ، « :  ـ األسنوي 4

  .)4(» طويل املراجعة ، مشهورا بالوالية 
  .) حديث الطري (وقد أوردنا هذه الكلمات وغريها يف جملد 

)66(  

  إثبات نظام األولياء البخاري 
نظام الدين حممد بن أمحد بـن علـي البخـاري املـشهور علـى ألـسنتهم بنظـام  ـ لقد أثبت

 وخصائـصه ، علـى مـا 7ّحديث مدينة العلم ، وصرح بأنه مـن فـضائل أمـري املـؤمنني  ـ األولياء
  .ر أحواله عليه الصالة والسالمذك) مرآة األسرار ( نقل عنه عبد الرمحن اجلشيت يف 

__________________  
  .795: حوادث  ـ العرب) 1(
  .1505 / 4تذكرة احلفاظ ) 2(
  .722: حوادث  ـ مرآة اجلنان) 3(
  .217 / 1طبقات الشافعية ) 4(
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  : ترجمته 
  :ترجم له كبار العرفاء يف كتبهم املؤلفة يف تراجم مشاخيهم أمثال 

  . )504نفحات األنس ( يف  الجاميعبد الرمحن   ـ1
  .)خمطوط  ـ جامع السالسل(  يف البدخشانيجمد الدين   ـ2
  . )56: أخبار األخيار (  يف  ـ عبد الحق الدهلوي3
  .)االنتباه يف سالسل أولياء اهللا ( يف ) الدهلوي  (  ـ والد4

)67(  

ّرواية أبي الحجاج المزي  ّ  
ّ الــرمحن املــزي حــديث مدينــة العلــم لقــد روى مجــال الــدين أبــو احلجــاج يوســف بــن عبــد

  :  قائال 7برتمجة االمام 
ّوروي أنه صلى اهللا عليه وسـلم قـال «  أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا ، فمـن أراد العلـم : ّ

  .)1(» فليأت من بابه 
  .كما تقدم ويأيتقد رواه أيضا يف الكتاب املذكور برتمجة أيب الصلت اهلروي و

  : ترجمته 
  .وغريه ) 1498 / 4تذكرة احلفاظ (  يف  ـ الذهبي1
  . )742: تتمة املختصر حوادث (  يف  ـ ابن الوردي2
  . )464 / 2طبقات الشافعية (  يف  ـ األسنوي3

__________________  
  .20 / 485ذيب الكمال ) 1(
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  . )742روضة املناظر حوادث (  يف  ـ ابن شحنة4
  . )233 / 5الدرر الكامنة (  يف  ـ ابن حجر5
  . )76 / 10النجوم الزاهرة (  يف  ـ ابن تغري بردي6
  . )517طبقات احلفاظ (  يف  ـ السيوطي7
  . )353 / 2البدر الطالع (  يف  ـ الشوكاني8
  . )475التاج املكلل (  يف  ـ صديق حسن خان9

ّاملـــزي االمـــام العـــامل احلـــرب احلـــافظ األوحـــد حمـــدث الـــشام « :الـــسيوطي قـــال  تفقـــه .  ..ّ
 أقبــل علــى هــذا الــشأن ، ورحــل ومســع الكثــري ونظــر يف اللغــة ومهــر فيهــا ويف التــصريف قلــيال مث

ـــر العيـــون مثلـــه ، صـــنف ـــذيب  ّوقـــرأ العربيـــة ، وأمـــا معرفـــة الرجـــال فهـــو حامـــل لوائهـــا ، مل ت
الكمــال واألطــراف ، وأملـــى جمالــسه وأوضـــح مــشكالت ومعــضالت مـــا ســبق إليهـــا مــن علـــم 

 دار احلــديث األشــرفية ، مــات يــوم الــسبت ثــاين عــشر صــفر احلــديث ورجالــه ، ووىل مــشيخة
  . »742سنة 

ّكــان أحفــظ أهــل زمانــه ، ال ســيما الرجــال املتقــدمني « : وقــال األســنوي مــا ملخــصه 
ّوانتهـت إليـه الرحلـة مـن أقطـار األرض لروايتـه ودرايتـه ، وكـان إمامـا يف اللغـة والتـصريف ، دينــا 

ّكلف ، فقريا ، صنف ذيب الكمـال يف أمسـاء الرجـال ، ّخريا منقبضا عن الناس ، طارحا للت
  .»وكتاب األطراف 

)68(  

  رواية جمال الدين الزرندي 
  :قال مجال الدين حممد بن يوسف الزرندي األنصاري يف ذكر ترتيب كتابه 

فالسمط األول مشتمل على فضائل جناب سيد املرسلني وخامت النبيني ورسـول رب « 
  ومشائله وصفاته وما ـ ّ أفضل صلوات املصلنيعليه ـ العاملني حممد
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خـــصه اهللا تعـــاىل بـــه مـــن آياتـــه ومعجزاتـــه ، وعلـــى مناقـــب ابـــن عمـــه وبـــاب مدينـــة علمـــه أمـــري 
  .)1( » 2املؤمنني علي بن أيب طالب 

القـــسم الثـــاين مـــن الـــسمط األول يف « : مث قـــال يف القـــسم الثـــاين مـــن الـــسمط األول 
تقني ، عني مناهج احلق واليقني ورأس األوليـاء والـصديقني ، زوج مناقب أمري املؤمنني وإمام امل

فاطمة البتول قرة عني الرسول ، ابن عمه وباب مدينة علمه ، مـؤازره وأخيـه ، وقـرة عـني صـنو 
ويف ذات اهللا سـبحانه وتعـاىل وإقامـة . أبيه ، املرتضى اتـىب الـذي يف الـدنيا واآلخـرة إمـام سـيد

لــب العقــول واالذن الواعيــة واهلمــة الــيت هــي بــالعهود والــذمام وافيــة ، دينــه قــوي أيــد ، ذي الق
الليـث القــاهر والعقــاب الكاسـر والــسيف البتــور .  ..يعـسوب الــدين وأخـي رســول رب العــاملني

والبطــل املنــصور والـــضيغم اهلــصور والـــسيد الوقــور والبحـــر املــسجور والعلـــم املنــشور ، والعبـــاب 
ألشـم ، وسـاقي املـؤمنني مـن احلـوض بـاالوىف واألمت ، أسـد اهللا الزاخر اخلضم والطـود الـشاهق ا

اللهـم  ّـ، املؤيد بـدعوةمـن كنـت مـواله فعلـي مـواله  ّاملـشرف مبزيـة. الكرار ، أيب األئمة األطهـار
ّ، كاسر األنـصاب وهـازم األحـزاب ، املتـصدق خبامتـه يف احملـراب وال من وااله وعاد من عاداه 
ّاب ، هزبـر كـل عـرين وضـرغام كـل غـاب ، الـذي كـل لـسان كـل ، فارس ميدان الطعان والـضر ّ ّ ّ

ّمعتـــاب ومغتـــاب وبيـــان كـــل ذام ومرتـــاب عـــن قـــدح يف قـــدح معاليـــه لنقـــاء جنابـــه عـــن كـــل ذم 
وعــاب ، املخــصوص مــن احلــضرة النبويــة بكرامــة األخــوة واالنتخــاب املنــصوص عليــه بأنــه لــدار 

الكتـاب ، املكـىن ] نطـق [ الـوحي ونـزل احلكمة ومدينـة العلـم بـاب ، وبفـضله واصـطفائه نـزل 
  .)2(» .  ..بأيب الرحيانتني وأيب احلسن وأيب الرتاب

فــــضيلة أخــــرى اعــــرتف ــــا األصــــحاب وابتهجــــوا ، وســــلكوا طريــــق الوفــــاق « : وقــــال 
  ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  :وانتهجوا 

__________________  
  .20: مطني نظم درر الس) 1(
  .77: نظم درر السمطني ) 2(
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  .)1(» أنا مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد باا فليأت عليا : ّسلم قال و
ان : روى ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا « ) : معارج الوصول ( الزرندي يف كتابه وقال 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ن أراد باا فليأت عليا أنا مدينة العلم وعلي باا ، فم: ّ
 «)2(.  

بـــاب يف خالفـــة أمـــري املـــؤمنني أيب « : ّمـــا نـــصه ) األعـــالم ( وقـــال الزرنـــدي يف كتابـــه 
ّ ، جيتمـع مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 2احلسن علي بن أيب طالب بن عبد املطلـب اهلـامشي 

 وقرة عـني صـنو أبيـهّوسلم يف عبد املطلب ، فهو ابن عمه وباب مدينة علمه ومؤازره ومؤاخيه 
املخـــصوص مـــن احلــــضرة النبويـــة بكرامــــة االخـــوة واالنتخــــاب واملنـــصوص عليــــه بأنـــه لــــدار . ..

  .)3(» .  ..احلكمة ومدينة العلم باب

  الزرندي حجة
والزرندي من أكابر حفاظ أهل السنة ، وقد أوردنا نـصوص عبـارام يف الثنـاء عليـه يف 

  .)حديث النور ( جملد 
  : )ة املآل ذخري( وجاء يف 

  ّهـــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــــــرره األجلـــــــــــــــــــــــة« 

  
  املقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضى والزم األدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو  

  

وذلك أن أجلة العلماء ملا صرحت هلم األدلة ذه اخلصوصيات ألهـل البيـت الـشريف 
ّ

الـــسيد علـــي الـــسمهودي إمـــام أهـــل الـــسنة يف جـــواهره واحلـــافظ : قـــرروا ذلـــك وحـــرروه ، مثـــل 
دي الـشافعي يف معارجـه وشـيخ اإلسـالم ابـن حجـر الطربي الشافعي يف ذخائره ، واحلجة الزرن

الــشافعي يف صــواعقه ، وجــالل الــدين الــسيوطي الــشافعي يف الثغــور البامســة يف مناقــب الــسيدة 
فاطمـــة ، وإحيـــاء امليـــت يف ذكـــر أهـــل البيـــت ، والـــسمطني يف الـــسبطني ، وأســـىن املطالـــب يف 

  .»فضائل علي بن أيب طالب 
__________________  

  .113: ر املصد) 1(
  .خمطوط ـ معارج الوصول اىل معرفة فضل آل الرسول) 2(
  .خمطوط ـ االعالم) 3(
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  في االصطالح » الحجة  « 
ثبــت حجــة ، حــافظ ثقــة مــتقن : فــأعلى العبــارات يف الــرواة املقبــولني « : قــال الــذهيب 

احلـديث ثقة ، ثقة مث ثقة ، مث صدوق ، وال بأس به ، وليس به بأس ، مث حمله الـصدق وجيـد 
، وصــــاحل احلــــديث ، وشــــيخ وســــط ، وشــــيخ ، وحــــسن احلــــديث ، وصــــدوق إن شــــاء اهللا ، 

  .)1(» وصويلح ، وحنو ذلك 
  .)2(» واحلافظ أعلى من املفيد يف العرف ، كما أن احلجة فوق الثقة « : وقال 

قــال ابــن أيب حــامت وجــدت األلفــاظ يف اجلــرح والتعــديل علــى مراتــب « : وقــال العراقــي 
وكـذا إذا : قال ابن الـصالح . انه ثقة أو متقن فهو ممن حيتج حبديثه: إذا قيل للواحد شىت ، ف

أرفــع : قــال اخلطيــب . إنــه حــافظ أو ضــابط: ثبــت أو حجــة ، وكــذا إذا قيــل يف العــدل : قيـل 
  .)3(» حجة أو ثقة : العبارات أن يقال 

 ، وذلـــك أن فكـــالم أيب داود يقتـــضي أن احلجـــة أقـــوى مـــن الثقـــة« : وقـــال الـــسخاوي 
قـــال . ثقـــة خيطـــئ كمـــا خيطـــئ النـــاس: اآلجـــري ســـأله عـــن ســـليمان بـــن بنـــت شـــرحبيل فقـــال 

وكــذا قــال عثمـان بــن أيب شــيبة . احلجـة أمحــد بــن حنبـل:  قــال ؟هـو حجــة: فقلــت : اآلجـري 
: ثقــة ولــيس حبجــة ، وقــال ابــن معــني يف حممــد بــن إســحاق : يف أمحـد بــن عبــد اهللا بــن يــونس 

وكــأن هلــذه النكتــة قــدمها اخلطيــب . صــدوق ولــيس حبجــة: يف أيب أويــس ثقــة ولــيس حبجــة ، و
  .)4(» حجة أو ثقة  :أرفع العبارات أن يقال : حيث قال 

ّمث احلـافظ يف اصـطالح احملـدثني مــن أحـاط علمـه مبائـة ألـف حــديث « : وقـال القـاري 
 هـــو األســــتاذ ّمتنـــا واســـنادا ، والطالـــب هـــو املبتـــدي الراغــــب فيـــه ، واحملـــدث والـــشيخ واالمـــام

  الكامل ، واحلجة من أحاط علمه بثالمثائة ألف حديث متنا وإسنادا ،
__________________  

  .4 / 1ميزان االعتدال ) 1(
  .979 / 3تذكرة احلفاظ ) 2(
  .4 / 2شرح ألفية احلديث للزين العراقي ) 3(
  .21 / 3شرح ألفية احلديث للسخاوي ) 4(
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خيا ، واحلاكم هو الذي أحاط علمه جبميع األحاديـث املرويـة وأحوال رواته جرحا وتعديال وتار
  .)1(» كذلك 

)69(  

  تحسين صالح الدين العالئي 
لقــد أثبـــت صـــالح الـــدين أبـــو ســـعيد خليـــل بـــن كيكلـــدي العالئـــي الدمـــشقي الـــشافعي 

يف الكــالم ) املقاصــد احلــسنة ( حــديث مدينــة العلــم وذكــر مــا يــشهد بــصحته ، فقــد جــاء يف 
: بــل صــرح العالئــي بــالتوقف يف احلكــم عليــه بــذلك ، فقــال « : يث مــا نــصه علــى هــذا احلــد

ّوعنـــدي فيـــه نظـــر ، مث بـــني مـــا يـــشهد بـــصحته ، لكـــون أيب معاويـــة راوي حـــديث ابـــن عبـــاس  ّ ّ
وأبــو معاويــة ثقــة حــافظ حيــتج بــافراده كــابن : حــدث بــه ، فــزال احملــذور ممــن هــو دونــه ، قــال 

ولـيس هـو مـن : مع ذلك بالكذب فقـد أخطـأ ، قـال عيينة وغريه ، فمن حكم على احلديث 
وهـو  ـ يعـين املاضـي ـ األلفـاظ املنكـرة الـيت تأباهـا العقـول ، بـل هـو كحـديث أرحـم أمـيت بـأميت

  .)2(» صنيع معتمد 
يف أجوبتـه  ـ ّومـن خطـه نقلـت ـ قال احلـافظ صـالح الـدين العالئـي« : وقال السيوطي 

 :ـ ويين علــى مــصابيح البغــوي وادعــى اــا موضــوعة ّعــن األحاديــث الــيت تعقبهــا الــسراج القــز
، قـد ذكـره أبـو الفـرج يف املوضـوعات مـن طـرق عـدة وجـزم  أنا مدينة العلم وعلـي باـاحديث 

ببطالن الكل ، وكذلك قال من بعده مجاعـة مـنهم الـذهيب يف امليـزان وغـريه ، واملـشهور بروايتـه 
عاويــة عــن األعمــش عــن جماهــد عــن ابــن أبــو الــصلت عبــد الــسالم بــن صــاحل اهلــروي عــن أيب م

لــــيس بثقــــة ، وقــــال : قــــال النــــسائي : ّوعبــــد الــــسالم هــــذا تكلمــــوا فيــــه كثــــريا  .عبــــاس مرفوعــــا
  مل يكن عندي: رافضي ، وقال أبو حامت : متهم زاد الدارقطين : الدارقطين وابن عدي 

__________________  
  .7 / 1مجع الوسائل يف شرح الشمائل ) 1(
  .97: د احلسنة املقاص) 2(



 189 ..................................................................... العالئي الدين صالح حتسني

  .بصدوق ، وضرب أبو زرعة على حديثه
سـألت حيـىي : ثنـا األصـم ثنـا عبـاس ـ يعـين الـدوري ـ قـال : فقد قـال احلـاكم  ومع ذلك

ّألــيس قــد حــدث عــن أيب معاويــة حــديث : ثقــة ، فقلــت : بــن معــني عــن أيب الــصلت ، فقــال 
. هــو ثقـــة عــن أيب معاويـــةّقـــد حــدث بـــه حممــد بـــن جعفــر الفيـــدي و: فقــال  ؟أنــا مدينــة العلـــم

وكـــذلك روى صـــاحل جـــزرة عـــن ابـــن معـــني ، مث ســـاقه احلـــاكم مـــن طـــرق حممـــد بـــن حيـــىي بـــن 
فقــد :  قــال العالئــي .الــضريس وهــو ثقــة حــافظ عــن حممــد بــن جعفــر الفيــدي عــن أيب معاويــة

ّـبرئ أبو الصلت عبد الـسالم مـن عهدتـه وأبـو معاويـة ثقـة مـأمون مـن كبـار الـشيوخ وحفاظهم 
ّوأي اسـتحالة يف أن يقـول النـيب صـلى . ّ عليهم ، وقد تفرد به عن األعمـش فكـان مـا ذااملتفق

  ؟2ّاهللا عليه وسلم مثل هذا يف حق علي 
م يف هــــذا احلــــديث وجــــزم بوضــــعه جبــــواب عــــن هــــذه الروايــــات  ّــــومل يــــأت كــــل مــــن تكل ّ

  .الصحيحة عن ابن معني
بــن موســى الفــزاري عــن رواه الرتمــذي يف جامعــه عــن إمساعيــل  ومــع ذلــك ، فلــه شــاهد

حممد بن عمر بن الرومي عن شريك بن عبد اهللا عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلـة عـن 
 ورواه أبو مسلم الكجـي .أنا دار احلكمة وعلي باا: أيب عبد اهللا الصناحبي عن علي مرفوعا 

ّثقــه وغـريه عـن حممـد بــن عمـر بـن الرومـي وهــو ممـن روى عنـه البخـاري يف غــري الـصحيح وقـد و
: ابــن حبــان وضــعفه أبــو داود ، قــال أبــو زرعــة فيــه لــني ، وقــال الرتمــذي بعــد إخــراج احلــديث 

ومل يــذكر فيــه الــصناحبي وال يعــرف هــذا حــديث غريــب ، وقــد روى بعــضهم هــذا عــن شــريك 
  .هذا عن أحد من الثقات غري شريك

ابــن : و فقــد بــرئ حممــد بـن عمــر بــن الرومــي مــن التفـرد بــه ، وشــريك هــ: قـال العالئــي 
ّعبــد اهللا النخعــي القاضــي ، احــتج بــه مــسلم وعلــق لــه البخــاري ووثقــه حيــىي ابــن معــني ، وقــال 

مــا رأيــت أحــدا قــط أورع يف علمــه : ثقــة حــسن احلــديث ، وقــال عيــسى بــن يــونس : العجلــي 
  حسنا فكيف] مفردة [ من شريك ، فعلى هذا يكون تفرده 
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يه رواية من أسقط منه الصناحبي ، ألن سويد بـن  وال يرد عل؟إذا انضم إىل حديث أيب معاوية
غفلـــة تـــابعي خمـــضرم أدرك اخللفـــاء األربعـــة ، ومســـع مـــنهم ، فـــذكر الـــصناحبي فيـــه مـــن املزيـــد يف 
متصل األسانيد ، ومل يـأت أبـو الفـرج وال غـريه بعلـة قادحـة يف حـديث شـريك ، سـوى دعـوى 

  .)1(» الئي انتهى كالم احلافظ صالح الدين الع. الوضع دفعا بالصدر
  .)2(أيضا ) قوت املغتدى يف شرح الرتمذي ( وقد أورد السيوطي هذا الكالم يف 

وتعقب احلافظ أبو سعيد العالئي على ابن اجلوزي « ) : النكت البديعات ( وقال يف 
هـذا احلـديث حكـم ابـن : ّيف هذا احلديث بفصل طويل سقته يف األصـل وملخـصه ، أن قـال 

واحلاصــل إنــه ينتهــي بطرقــه إىل  : وعنــدي يف ذلــك نظــر ، إىل أن قــال اجلــوزي وغــريه بوضــعه ،
  .»درجة احلسن احملتج به ، فال يكون ضعيفا فضال عن أن يكون موضوعا 

) األحاديـث املـشتهرة للزركـشي : ( وجتد كالم العالئي املذكور يف الكتـب التاليـة أيـضا 
 (و )  الــسرية الـــشامية (و ) هودي  جــواهر العقــدين للـــسم(و )  الــدرر املنتثــرة للـــسيوطي (و 

 فـيض القـدير للمنـاوي (و )  املرقـاة للقـاري (و )  تذكرة الفتين (و ) تنزيه الشريعة البن عراق 
  .) القول املستحسن (و ) ِ حاشية املواهب اللدنية للشرباملسي (و ) 

  : ترجمته 
  . )92: املعجم املختص (  يف  ـ الذهبي1
  . )239 / 2الشافعية طبقات (  يف  ـ األسنوي2
  . )179 / 2الدرر الكامنة (  يف  ـ ابن حجر3
  . )528طبقات احلفاظ (  يف  ـ السيوطي4
  . )106 / 2االنس اجلليل (  يف  ـ العليمي5

__________________  
  .332 / 1الآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ) 1(
  .قوت املغتدى يف شرح صحيح الرتمذي) 2(
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  . )245 / 1البدر الطالع (  يف اني ـ الشوك6
 ، مســـع علــــى 694ولـــد يف ربيـــع األول ســــنة « : وهـــذه ترمجـــة الــــشوكاين لـــه ملخــــصة 

شــرف الــدين الفــزاري وبرهــان الــدين الــذهيب وابــن عبــد الــدائم والقاســم بــن عــساكر ، ومجاعــة 
ة ، ومهـــر كثـــرية بلغـــوا إىل ســـبعمائة ، ورحـــل إىل األقطـــار ، واشـــتغل قبـــل ذلـــك بالفقـــه والعربيـــ

  .ّوصنف التصانيف يف الفقه واألصول واحلديث
  .ّإنه صنف كتبا كثرية جدا سائرة مشهورة نافعة: قال ابن حجر يف الدرر 

ّاستحــضر الرجــال والعلــل وتقــدم يف هــذا الــشأن ، مــع : ووصــفه الــذهيب بــاحلفظ وقــال 
  .صحة الذهن وسرعة الفهم

صــول واحلــديث وفنونــه حــىت صــار بقيــة وكــان إمامــا يف الفقــه والنحــو واأل: وقــال غــريه 
ّاحلفاظ ، عارفا بالرجال عالمة يف املتون واألسانيد ، ومصنفاته تنبئ عن إمامته يف كل فن ّ.  

  . ..كان حافظ زمانه: وقال األسنوي 
  .». 761مات سنة 

)70(  

  رواية السيد علي الهمداني 
ّسـول اهللا صـلى  قـال قـال ر2عـن جـابر « : لقد روى حديث مدينـة العلـم حيـث قـال 

  .أنا مدينة العلم وعلي باا: ّاهللا عليه وسلم 
  .)1(» عن ابن مسعود ، وعن أنس مثل ذلك و

: احلـــديث الثـــاين والعـــشرون « ) : الـــسبعني يف فـــضائل أمـــري املـــؤمنني علـــي ( وقـــال يف 
ّأخــذ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــضد علــي وقــال : قــال جــابر  ل هــذا إمــام الــربرة وقاتــ: ّ

  ّالفجرة ، خمذول من خذله ، منصور من نصره ، مث مد صوته 
__________________  

  .254: ينابيع املودة : أنظر ) 1(
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  .)1(»  رواه ابن املغازيل .أنا مدينة العلم وعلي باا فمن أراد العلم فليأت الباب: وقال 
دينـة العلـم ومنبـع الباب األول يفتتح مبا يـروي بـاب م« ) : روضة الفردوس ( وقال يف 

  .)2(» الكرم واحللم صاحب املناقب علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه 
أنــا  : 7وعنــه قــال قــال « : يف البــاب احلــادي عــشر احلــاوي ملــا روي عــن جــابر وقــال 

  .)3(» مدينة العلم وعلي باا فمن أراد العلم فليأت الباب 
  .)األذواق مشارب : ( ّأرسله إرسال املسلم يف كتابه اآلخر و

  : ترجمته 
ترجم له كبار العلماء األعيان والعرفاء االعالم ذاكرين مدائحـه العظيمـة ومناقبـه الكرميـة 

  .إن شاء اهللا تعاىل) حديث التشبيه ( ّوسيأيت يف جملد ) حديث الغدير ( ّ، كما تقدم يف 

)71(  

  إثبات نور الدين البدخشاني 
ّبدخــشاين املعــروف بــأمري مــال ، خليفــة الــسيد وقــد أثبتــه نــور الــدين جعفــر بــن ســاالر ال

بــاب مدينــة العلــم ومنبــع «  بـــ  واصــفا إيــاه7اهلمــداين املــذكور ، حيــث نقــل حــديثا عــن االمــام 
  .)4(» .  ..الكرم واحللم

__________________  
  .234: ينابيع املودة : أنظر ) 1(
  .خمطوط ـ روضة الفردوس) 2(
  .املصدر نفسه) 3(
  .خمطوط ـ اقبخالصة املن) 4(
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  : ترجمته 
  .)االنتباه يف سالسل أولياء اهللا (  يف  ـ شاه ولي اهللا1
  .)خمطوط  ـ جامع السالسل(  يف  ـ مجد الدين البدخشاني2

)72(  

  تحسين البدر الزركشي 
« لقــد حكــم بــدر الــدين حممــد بــن ــادر الزركــشي الــشافعي بــأن حــديث مدينــة العلــم 

  .» به ، وال يكون ضعيفا فضال عن كونه موضوعا ينتهي إىل درجة احلسن احملتج
  .)1(املناوي : وممن نقل عنه ذلك 

  : ترجمته 
ّحممـد بـن ـادر بـن عبـد اهللا ، العـامل العالمـة املـصنف احملـرر « :  ـ ابـن قاضـي شـهبة 1 ّ

بــدر الــدين أبــو عبــد اهللا املــصري الزركــشي ، مولــده ســنة مخــس وأربعــني ، وأخــذ عــن الــشيخني 
ـــدين مجـــال الـــدي ن األســـنوي وســـراج الـــدين البلقيـــين ، ورحـــل إىل حلـــب إىل الـــشيخ شـــهاب ال

  .األذرعي وخترج يف احلديث مبغلطائي ، ومسع احلديث بدمشق وغريها
ّكــان فقيهــا ، أصــوليا ، فاضــال يف مجيــع ذلــك ، ودرس وأفــىت ، : قــال بعــض املــؤرخني 

  .)2(» تويف يف رجب سنة أربع وتسعني وسبعمائة 
__________________  

  .47 / 3فيض القدير شرح اجلامع الصغري ) 1(
  .319 / 2طبقات الشافعية ) 2(
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  .)1( فذكر مشاخيه ومصنفاته  ـ ابن حجر2
أخـذ عـن األسـنوي ومغلطـاي وابـن كثـري واالذرعـي وغـريهم ، « :  وقـال  ـ الـسيوطي3

  .)2(» .  ..ّوألف تصانيف كثرية يف عدة فنون
ّوكـان فقيهـا أصـوليا مفـسرا ، .  ..عامل العالمة املـصنف احملـرراالمام ال« :  ـ الداودي 4

  .)3(» .  ..ّأديبا فاضال يف مجيع ذلك ، ودرس وأفىت
التنقــيح أللفــاظ ( حيــث ذكــر كتابــه ) بــستان احملــدثني ( نفــسه يف ) الــدهلوي (   ـ5

  . وقد ذكر مشاخيه ومصنفاته وأثىن عليه.)اجلامع الصحيح 

)73(  

  بن مكانس إثبات فخر الدين ا
ـــدين عبـــد الـــرمحن بـــن عبـــد الـــرزاق بـــن ابـــراهيم بـــن مكـــانس القبطـــي  وقـــد أثبتـــه فخـــر ال

  : ، فقد قال ابن حجة 7املصري ، حيث أورده يف أبيات له امتدح ا أمري املؤمنني 
  :ّوقد نقلت منه ما امتدح به أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه « 

  ايـــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــيب إن أناســـــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــوك بالـــــــــــــــــــــــسعادة فـــــــــــــــــــــــازوا     قـــــــــــــــــــــــد توال

  

ـــــــــــــــــــت للعلـــــــــــــــــــــم يف احلقيقـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــاب   أنــ

  
)4(» يــــــــــــــا إمامــــــــــــــا ومــــــــــــــا ســــــــــــــواك جمــــــــــــــاز   

  

  

__________________  
  .17 / 4الدرر الكامنة البن حجر ) 1(
  .437 / 1حسن احملاضرة ) 2(
  .157 / 2طبقات املفسرين ) 3(
  .339 ، 75: خزانة األدب البن حجة احلموي ) 4(
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   :ترجمته 
  :ترجم له ابن حجر العسقالين بقوله 

عبــد الــرمحن بــن عبــد الــرزاق بــن إبــراهيم بــن مكــانس القبطــي املــصري فخــر الــدين ، « 
 ، وكــان أبــوه مــن الكتــاب يف الــدواوين فنــشأ يف ذلــك ، 645ولــد يف ســلخ ذي احلجــة ســنة 

ـــع بـــاألدب فأخـــذ عـــن القرياطـــي وغـــريه ، وصـــحب الـــشيخ بـــدر الـــد ـــه ذكـــاء ، فتول ين وكـــان ل
البــشتكي ، ونظــم الطريقــة النباتيــة فأجــاد مــع قــصور بــني يف العربيــة لكنــه كــان قــوي الــذهن ، 
حسن الذوق ، حاد النادرة ، يتوقـد ذكـاء ، وويل نظـر الدولـة وغريهـا مـن املناصـب بالقـاهرة ، 
وصــودر مــرة مــع الــصاحب كــرمي الــدين أخيــه ، مث ويل وزارة الــشام فأقــام ــا مــدة ، ودخــل إىل 

حبة الظــاهر برقــواق ، وطــارح فــضالء الــشام يف البلــدين ، مث طلــب مــن دمــشق ليلــي حلــب صــ
الــوزارة بالــديار املــصرية فيقــال إنــه اغتيــل بالــسم وهــو راجــع ، فوصــل إىل بيتــه ميتــا ، وذلــك يف 

 ومل يكمــل مخــسني ســنة ، اجتمعــت بــه غــري مــرة ، ومسعــت 794ثــاين عــشر ذي احلجــة ســنة 
  .)1(» .  ..منه شيئا من الشعر

)74(  

  إثبات كمال الدين الدميري 
ومناقبـه رضـي اهللا تعـاىل عنـه « : كمال الدين حممـد بـن موسـى الـدمريي مـا نـصه وقال 

ّكثرية جدا ، ويكفي منها قوله صلى اهللا عليه وسلم  ّ   .)2(» أنا مدينة العلم وعلي باا : ّ
__________________  

  .330 / 2الدرر الكامنة ) 1(
  .55 / 1ن للدمريي حياة احليوا) 2(
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  : ترجمته 
حممــد بــن موســى بــن عيــسى الــدمريي املــصري كمــال « :  قــائال  ـ ابــن قاضــي شــهبة1

الـــدين ، ولـــد يف حـــدود اخلمـــسني وتكـــسب باخلياطـــة ، مث خـــدم الـــشيخ ـــاء الـــدين الـــسبكي 
ون وأخذ عنه ، وعن الشيخ مجال الـدين األسـنوي وأثـىن عليـه ثنـاء كثـريا ، وختـرج ومهـر يف الفنـ

وقال الشعر ، وويل تدريس احلديث بالقبة الزكية بـالقرب مـن بـاب النـصر ، وحـج مـرارا وجـاور 
م علــى النــاس يف جــامع الظــاهر باحلــسينية ، وكــان ذا حــظ مــن العبــادة والــتالوة ال يفــرت  ّــوتكل
ّلسانه غالبا عنهما ، وله شرح املنهاج يف أربع جملـدات ضـمنه فوائـد كثـرية خارجـة عـن الفقـه ، 

الديباجة يف شرح سنن ابن ماجة يف أربع جملـدات ، ومجـع كتابـا مسـاه حيـاة احليـوان أجـاد فيـه و
ّــذكـر فيــه مجــال مــن الفوائــد الطبية واخلــواص واألدبيـة واحلديثيــة وغــري ذلــك ، ولــه خطــب مدونــة 

  .ّمجعية ووعظية
وكــان لــه حــظ مــن العبــادة تــالوة : وقــال احلــافظ شــهاب الــدين ابــن حجــر يف املعجــم 

ياما وجمـــاورة مبكـــة واملدينـــة ، واشـــتهرت عنـــه كرامـــات واخبـــار بـــأمور مغيبـــات يـــسندها إىل وصـــ
تـويف . املنامات تـارة وإىل بعـض الـشيوخ أخـرى ، وغالـب النـاس يعتقـد انـه يقـصد بـذلك الـسرت

  .)1(» يف مجادى اآلخرة سنة مثان ومثامنائة 
وقـال )  حيـاة احليـوان ( فـذكر شـيوخه ومـصنفاته ، وذكـر كتـاب  ـ تقي الدين الفاسي2

ملــا رآه الــشيخ ــاء الــدين الــسبكي أهـــال « وذكــر أنـــه » وهــو كتــاب نفــيس وقــد اختــصرته « 
للتدريس والفتوى تكلم له مـع جـدي القاضـي كمـال الـدين أيب الفـضل النـويري يف أن جييـز لـه 

  .)2(» وبرع يف التفسري واحلديث والفقه وأصوله والعربية واألدب « : قال » ذلك ففعل 
  وصفه« :  ترمجة مطولة نلخصها يف ما يلي بلفظه  ـ شمس الدين السخاوي3

__________________  
  .390 / 2طبقات الشافعية ) 1(
  .372 / 2العقد الثمني يف تاريخ بلد اهللا االمني ) 2(
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الزيلعــي يف الطبقــة بالفاضــل كمــال الــدين كمــال ، وبــرع يف التفــسري واحلــديث والفقــه وأصــوله 
وأذن لــــه باإلفتــــاء والتــــدريس وتــــصدى لإلقــــراء ، انتفــــع بــــه مجاعــــة ، . بيــــة واألدب وغريهــــاوالعر

وكتـــب علـــى ابـــن ماجـــة شـــرحا عظـــم االنتفـــاع بـــه ، وحيـــاة احليـــوان وهـــو نفـــيس أجـــاده وأكثـــر 
  .فوائده

مهـر يف الفقـه : وقد ترمجه التقي الفاسي يف تاريخ مكة ، وذكره شيخنا يف أنبائـه فقـال 
 وشارك يف الفنون ، ودرس للمحدثني بقبة بيـربس ويف عـدة أمـاكن ، ووعـظ واألدب واحلديث

فأفاد وخطب فأجاد ، وكان ذا حظ من العبـادة تـالوة وصـياما وجمـاورة بـاحلرمني ، ويـذكر عنـه 
  .)1(» كرامات كان خيفيها ورمبا أظهرها وأحاهلا على غريه 

 احلديث بقبة بيـربس ، مهر يف األدب ودرس.  ..«:  وقال  ـ جالل الدين السيوطي4
ولـــه تـــصانيف منهـــا شـــرح املنهـــاج واملنظومـــة الكـــربى وحيـــاة احليـــوان ، واشـــتهرت عنـــه كرامـــات 

  .)2(» .  ..وأخبار بأمور مغيبات

)75(  

  إثبات مجد الدين الفيروزآبادي 
حــديث أنــا « ـــ : جمــد الــدين حممــد بــن يعقــوب الــشريازي الفريوزآبــادي مــا نــصه وقــال 

 ذكــره أبــو الفــرج ابــن اجلــوزي يف املوضــوعات مــن عــدة طــرق ، وجــزم . باــامدينــة العلــم وعلــي
  .وعندي يف ذلك نظر كما سنبينه. ببطالن الكل ، وقال مثل ذلك مجاعة

  واملشهور بروايته أبو الصلت عبد السالم بن صاحل اهلروي عن أيب معاوية
__________________  

  .62 ـ 59 / 10الضوء الالمع بأعيان القرن التاسع ) 1(
  .330 / 1حسن احملاضرة ) 2(
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ّ ، وعبد السالم هـذا ضـعفوه 2حممد بن خازم الضرير عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس 
ّجدا وام بالرفض وهو مع ذلك صدوق ، و قد روى عباس بن حممد الدوري يف سـؤاالته عـن ّ

ّحـدث عـن أيب معاويـة ألـيس قـد : ّأنه سأله عن أيب الصلت هذا فوثقه ، فقـال حيىي بن معني 
قــد حــدث بــه عــن أيب معاويــة حممــد بــن جعفــر :  فقــال ؟حــديث أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا

وكــذلك روى صــاحل بــن حممــد احلــافظ وأمحــد بــن حممــد بــن حمــرز عــن حيــىي بــن معــني الفيــدي ، 
هـذا احلـديث هـو مـن حـديث أيب معاويـة ، أخـربين ابـن : ، ويف رواية ابن حمرز قال حيىي  أيضا

ّحــدث بــه أبــو معاويــة قــدميا مث كــف عنــه ، وأبــو الــصلت اهلــروي كــان رجــال موســرا : منــري قــال  ّ
  .ّفخصه أبو معاوية ذا احلديث: يطلب هذه األحاديث ويكرم املشايخ ، يعين 

فقد برئ عبد السالم عن عهدة هذا احلديث من األلفـاظ املنكـرة الـيت تأباهـا العقـول ، 
  .احلديثأبوبكر أرأف أميت بأميت يف حديث : ّعليه وسلم ّقوله صلى اهللا  بل هو مثل

ّوقد حسنه الرتمذي وصححه غـريه ، ومل يـأت مـن تكلـم علـى أنـا مدينـة العلـم حـديث  ّ
جبواب عن هذه الروايات الثابتة عن حيىي بن معني ، واحلكم بالوضع عليـه باطـل قطعـا ، وإمنـا 

نـه ، إذ لـو كـان كـذلك مل حيـدث بـه أصـال سكت أبو معاوية عن روايته شائعا لغرابته ال لبطال
  .مع حفظه وإتقانه

رواه الرتمــذي يف جامعــه عــن امساعيــل بــن موســى الفــزاري ، عــن  وللحــديث طريــق آخــر
حممـد بــن عمــر الرومــي عــن شــريك بــن عبــد اهللا عـن ســلمة بــن كهيــل عــن ســويد بــن غفلــة عــن 

أنـــا دار احلكمـــة : ّوســـلم قــال ّإن النـــيب صــلى اهللا عليـــه  : 2أيب عبــد اهللا الـــصناحبي عــن علـــي 
وتابعه أبو مسلم الكجي وغـريه علـى روايتـه عـن حممـد بـن عمـر الرومـي ، وحممـد وعلي باا ، 

ّ، ووثقه ابن حبان وضعفه أبـو داود ، وقـال الرتمـذي هذا روى عنه البخاري يف غريه الصحيح 
  كروا فيههذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا عن شريك ومل يذ: بعد سياق احلديث 
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  .وال نعرف هذا عن أحد من الثقات غري شريك: الصناحبي ، قال 
فلم يبق احلـديث مـن أفـراد حممـد الرومـي ، وشـريك هـذا احـتج بـه مـسلم وعلـق : قلت 

مــا : ّلــه البخــاري ، ووثقــه ابــن معــني والعجلــي وزاد حــسن احلــديث ، وقــال عيــسى بــن يــونس 
ى هـذا يكـون مفـردة حـسنا وال يـرد عليـه روايـة رأيت أحدا قط أورع يف علمه مـن شـريك ، فعلـ

مـــن أســـقط الـــصناحبي منـــه ، ألن ســـويد بـــن غفلـــة تـــابعي خمـــضرم ، روى عـــن أيب بكـــر وعمـــر 
وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم ، ومسع مـنهم فيكـون ذكـر الـصناحبي مـن بـاب املزيـد يف متـصل 

  .األسانيد
ة وشــــريك إىل درجــــة إن هــــذا احلــــديث ينتهــــي مبجمــــوع طريقــــي أيب معاويــــ: واحلاصــــل 

احلــسن احملــتج بــه ، وال يكــون ضــعيفا فــضال عــن أن يكــون موضــوعا ، ومل أجــد ملــن ذكــره يف 
  .)1(» املوضوعات طعنا مؤثرا يف هذين السندين ، وباهللا التوفيق 

) اللمعـــات يف شـــرح املـــشكاة ( وقـــد أورد الـــشيخ عبـــد احلـــق الـــدهلوي هـــذه العبـــارة يف 
  .اهللا تعاىلكما ستعرف فيما بعد ان شاء 

  : ترجمته 
  . )391 / 2طبقات الشافعية (  يف  ـ ابن قاضي شهبة1
  . )392 / 2العقد الثمني (  يف  ـ تقي الدين الفاسي2
  . )79 / 10الضوء الالمع (  يف  ـ السخاوي3
  . )273 / 1بغية الوعاة (  يف  ـ السيوطي4
  . )280 / 2البدر الطالع (  يف  ـ الشوكاني5
  . )21: الشقائق النعمانية (  يف  زاده ـ طاش كبرى6

ولنــذكر طرفـا مــن عبـارات بعــضهم ، قـال طــاش كـربى زاده يف ذكــر علمــاء .  ..وغـريهم
ومنهم املوىل الفاضل صاحب القـاموس ، بـرع يف العلـوم كلهـا ، « : الطبقة الرابعة ما ملخصه 

  سيما احلديث والتفسري واللغة ، وله تصانيف كثرية تنيف على
__________________  

  .نقد الصحيح) 1(
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ّال أنــام إال وأحفــظ مــائيت ســطر ، وكــان : أربعــني مــصنفا ، وكــان ســريع احلفــظ ، وكــان يقــول 
.  ..كــان آيـة يف احلفــظ والتــصنيف: كثـري العلــم واالطـالع علــى املعـارف العجيبــة ، وباجلملـة 

«.  
غريهـا مـن الفنـون ولـد االمـام الكبـري ، املـاهر يف اللغـة و« : وقال الشوكاين مـا ملخـصه 

 بكــــازرون ، وارحتــــل إىل العــــراق ودخــــل واســــط ، مث دخــــل بغــــداد ، مث ارحتــــل اىل 729ســــنة 
ّدمــشق ، ودخــل بعلبــك ومحــاة وحلــب والقــدس ، واســتقر بالقــدس حنــو عــشر ســنني ، ودرس 
ّوتصدر وظهرت فضائله وكثر األخـذ عنـه ، وتلمـذ لـه مجاعـة مـن األكـابر كالـصالح الـصفدي  ّ

وجال يف البالد الشمالية واملشرقية ، ودخل الروم واهلند ، مث دخل اليمن ، وكـان زائـد وغريه ، 
ّاحلـــظ مقبـــوال عنـــد الـــسالطني ، فلـــم يـــدخل بلـــدا إال وأكرمـــه صـــاحبها ، مـــع كثـــرة دخولـــه إىل  ّ
ّاملمالــك ، ولــه مــصنفات كثــرية نافعــة ، وقــد أخــذ عنــد األكــابر يف كــل بــالد وصــل اليــه ، ومــن 

احلافظ ابـن حجـر واملقريـزي والربهـان احللـيب ، ومـات ممتعـا بـسمعه وحواسـه يف  : مجلة تالمذته
  . »812ليلة عشرين من شوال سنة 

)76(  

  إثبات إمام الدين الهجروي 
أمســاء النــيب ( أثبــت إمــام الــدين حممــد اهلجــروي اإلجيــي حــديث مدينــة العلــم يف كتــاب و

حيــث قــال ) توضــيح الــدالئل ( د يف علــى مــا نقــل عنــه شــهاب الــدين أمحــ) وخلفائــه األربعــة 
ومنهـا بـاب مدينـة العلـم « :  وإيراد اهلجروي املذكور هلا 7بعد ذلك بعض أمساء أمري املؤمنني 

ّ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وبـارك وسـلم 2ـ عن علي  أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا ، : ّ
ج أيب عمـــرو ، وأورده االمـــام الفقيـــه رواه الطـــربي مـــن ختـــريفمـــن أراد العلـــم فليـــأت مـــن بابـــه ، 

  .»املذكور وقال كما يف احلديث 
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  : ترجمته 
واهلجروي من كبار فقهاء أهل السنة وعرفائهم ، وقـد وصـفه شـهاب الـدين املـذكور يف 

االمـام الــشيخ العـامل العـارف الربــاين ، امللقـب لوفـور علمــه ومعرفتـه بـالغزايل الثــاين ، «  بــ كتابـه
  .وحنو ذلك » 1لفقيه إمام الدين حممد اهلجروي اإلجيي مرشد اخلالئق ا

)77(  

  إثبات يوسف األعور الواسطي 
ومل جيرتئ يوسف األعور الواسطي يف رسالته املشهورة يف رد االمامية على جحد أصـل 
حـــديث مدينـــة العلـــم ، فأخـــذ يتنكـــب يف تأويلـــه ميينـــا ومشـــاال ، فـــذكر وجوهـــا يف اجلـــواب عنـــه 

  :بعد إن شاء اهللا تعاىل ، وهذا نص كالمه سنجيب عنها يف ما 
واجلـواب  .أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـاحديث  الثاين من وجوه حجج الرافضة بالعلم« 

إن هـذا احلـديث يتـضمن العلـم لعلـي ، وال شـك أنـه حبـر علـم  ـ أحـدها: عنه أيـضا مـن وجـوه 
، بـدليل ثبـوت العلـم لغـريه ّزاخر ال يدرك قعره ، إال أنه ال يتـضمن ثبـوت الرجحـان علـى غـريه 

ّبقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  على وجه املساواة أصـحايب كـالنجوم : يف جممـوع األصـحاب ّ
  .فثبت العلم لكلهم .بأيديهم اقتديتم اهتديتم

النــيب  ان: إن بعــض أهــل الــسنة ينقــل زيــادة علــى هــذا القــدر ، وذلــك قــوهلم : ثانيهــا 
ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال  وعمـــر وعثمـــان حيطاـــا أبـــوبكر  مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا وأنـــا: ّ

  ّ والباب فضاء فارغ واحليطان واألركان ظرف حميط ، فرجحان.وأركاا
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  .على الباب ظاهر
وعلـى هـذا يبطـل االحتجـاج بـه للرافـضة . دفع يف تأويل علي باا ، أي مرتفع: ثالثها 

«.  
ني الطعـن يف سـنده والنكـول عـن كيـف مجـع بـ) الـدهلوي ( فالعجب كل العجب مـن 

  ؟معناه ومدلوله ، حىت فاق بصنيعه أهل النصب واالحنراف

)78(  

  رواية شمس الدين ابن الجزري 
أخربنـا احلـسن بـن أمحـد بـن هـالل قـراءة « : لقد روى حديث مدينـة العلـم حيـث قـال 

ه مـــن عليـــه عـــن علـــي بـــن أمحـــد بـــن عبـــد الواحـــد ، أخربنـــا أمحـــد بـــن حممـــد بـــن حممـــد يف كتابـــ
أصــبهان ، أخربنــا احلـــسن بــن أمحــد بـــن احلــسني املقــري ، أخربنـــا أمحــد بــن عبـــد اهللا بــن أمحـــد 
احلـــافظ ، أخربنـــا أبـــو أمحـــد حممـــد بـــن أمحـــد اجلرجـــاين ، أخربنـــا اجلرجـــاين ، أخربنـــا احلـــسن بـــن 
سفيان ، أخربنا عبـد احلميـد بـن حبـر ، أخربنـا شـريك عـن سـلمة بـن كهيـل عـن الـصناحبي عـن 

ّ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال2علي    .أنا دار احلكمة وعلي باا: ّ
رواه الرتمـــذي يف جامعـــه عـــن إمساعيـــل بـــن موســـى ، حـــدثنا حممـــد بـــن عمـــر الرومـــي ، و

حديث : حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصناحبي عن علي وقال 
وال يعـرف هـذا احلـديث عـن : حبي قـال ورواه بعضهم عن شريك ومل يـذكروا فيـه الـصنا. غريب

  .انتهى. واحد من الثقات غري شريك ، ويف الباب عن ابن عباس
ورواه بعضهم عن شريك عن سلمة ومل يذكر فيه عن سويد ، ورواه األصبغ بن : قلت 

  .نباتة واحلارث عن علي حنوه
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ّرواه احلاكم من طريق جماهـد عـن ابـن عبـاس عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلو : م ولفظـه ّ
صـحيح االسـناد :  وقـال احلـاكم .فمـن أراد العلـم فليأـا مـن باـا. أنا مدينة العلم وعلي باـا

  .ومل خيرجاه
أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا ، فمـن : رواه أيضا من حـديث جـابر بـن عبـد اهللا ولفظـه و

  .)1(» أراد العلم فليأت الباب 

  اعتبار أحاديث أسنى المطالب 
ّن ابن اجلزري يصرح يف خطبة هذا الكتاب باعتبار األحاديث اليت حواها ، وال خيفى أ
وبعد ، فهذه أحاديث مسندة مما تواتر وصـح وحـسن مـن أسـىن مناقـب « : وهذا نص كالمه 

ّاألســـد الغالـــب ، مفـــرق الكتائـــب ، ومظهـــر العجائـــب ، ليـــث بـــين غالـــب أمـــري املــــؤمنني أيب 
 وأرضــاه ، أردفتهــا مبسلــسالت مــن رضــي اهللا عنــهوهــه ّاحلــسن علــي بــن أيب طالــب كــرم اهللا وج

حديثه ومبتصالت من روايته وحتديثه ، وبأعلى إسناد صحيح إليه من القـرآن والـصحبة واخلرقـة 
  .»اليت اعتمد فيها أهل الوالية عليه ، نسأل اهللا تعاىل أن يثيبنا على ذلك ويقربنا لديه 

 كثــــر ، بالنــــسبة إىل مناقبــــه اجلليلــــة فهــــذا نــــزر مــــن حبــــر وقــــل مــــن« : وقــــال يف خامتتــــه 
وحماســـنه اجلميلـــة ، ولـــو ذهبنـــا الستقـــصاء ذلـــك حبقـــه لطـــال الكـــالم بالنـــسبة إىل هـــذا املقـــام ، 
ولكن نرجو من اهللا تعاىل أن ييسر افراد ذلك بكتـاب نـستوعب فيـه مـا بلغنـا مـن ذلـك ، واهللا 

  .»املوفق للصواب 

  : ترجمته 
 يف مجيع املعاجم الرجالية وكتـب احلـديث وغريهـا ، ترجم له ووصف باألوصاف اجلليلة

  :ومن ذلك 
  .معجم الشيوخ لنجم الدين ابن فهد املكي ـ 1

__________________  
  .69: أسىن املطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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  .التاج املكلل لصديق حسن خان ـ 26
الـضوء  :وهـذا بعـض مـصادرها ) حديث الغدير ( ّوقد ذكرنا ترمجته بالتفصيل يف جملد 

 طبقات احلفاظ 98 / 1ئق النعمانية  ، الشقا109 / 2 ، االنس اجلليل 255 / 9الالمع 
  .463 ، التاج املكلل 257 / 2 ، البدر الطالع 543

)79(  

  إثبات زين الدين الخوافي 
حممــد بــن حممــد بــن علــي اخلــوايف حــديث مدينــة أبــوبكر لقــد أثبــت الــشيخ زيــن الــدين 

ل بعـد حيث قا) توضيح الدالئل ( العلم جازما به ، على ما نقل عنه شهاب الدين أمحد يف 
ة (: ذكـر نــزول قولـه تعــاىل  ٌ وتعيهــا أذن واعي َــٌ َِ ُ ُ َِ قــال شــيخ « :  قـال 7 يف شـأن أمــري املــؤمنني )َ

حممـد بـن علـي أبـوبكر الـشيخ زيـن الـدين  :املشايخ يف زمانه وواحـد األقـران يف علومـه وعرفانـه 
 كمــة ، حــىتّفلــذا اخــتص علــي كــرم اهللا وجهــه مبزيــد العلــم واحل: اخلــوايف قــدس اهللا تعــاىل ســره 

لـوال علــي هللــك : ، وقــال عمــر  أنــا مدينـة العلــم وعلــي باـا: ّ وبـارك وســلم 6قـال رســول اهللا 
  .»عمر 

  : ترجمته 
  . )492نفحات االنس (  يف  ـ عبد الرحمن الجامي1
  . )48أخبار األخيار (  يف  ـ عبد الحق الدهلوي2
  . )77السمط ايد (  يف  ـ القشاشي3

 ـ لثنـاء البـالغ ووصـفوه باألوصـاف اجلميلـة ، وعـن اخلواجـا حممـد بارسـاوقـد أثنـوا عليـه ا
ذو العلــم النــافع والعمــل الرافــع ، مــالذ اجلمهــور « : وصــف اخلــوايف بقولــه ـــ  وهــو شــيخ اخلــوايف

  شفاء الصدور ، وصفوة العلماء والعرفاء والفقهاء ، رافع أعالم السنة
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سـالك مـسالك الـشريعة والطريقـة الـداعي إىل اهللا وقامع أضاليل البدعة ، ناهج مناهج احلقيقة 
  .».  ..ّسيدنا وموالنا زين امللة والدين: سبحانه على طريق اليقني 

)80(  

  إثبات ملك العلماء الدولت آبادي 
وقــد أثبتــه ملــك العلمــاء شــهاب الــدين ابــن مشــس الــدين الــزاويل الــدولت آبــادي وأرســله 

 هـو وارث النـيب 7وذكـره مـن مجلـة األدلـة علـى أن عليـا  .)هداية الـسعداء ( ّإرسال املسلم يف 
  . ، دون عمه العباس6

  : ترجمته 
) حــــديث النــــور ( وتــــرجم لــــه كبــــار العلمــــاء يف كتــــبهم ، وقــــد أوردنــــا ترمجتــــه يف جملــــد 

موالنـا القاضــي شــهاب الــدين ابــن « : ونقتـصر هنــا علــى ترمجــة غـالم علــى آزاد لــه وهــي هــذه 
ّ آبــادي نــور اهللا ضــرحيه ، ولــد القاضــي بــدولت آبــاد دهلــي وتلمــذ مشــس الــدين الــزاويل الــدولت

علــى القاضــي عبــد املقتــدر الــدهلي وموالنــا خــواجكي الــدهلوي وهــو مــن تالمــذة موالنــا معــني 
 تعــاىل ، ففــاق أقرانــه وســـبق إخوانــه ، وكــان القاضــي عبــد املقتــدر يقـــول يف 4الــدين العمــراين 

ّمـه علـم وعظمـه علـم ، وملـا توجـه املوكـب التيمـوري حقه يـأتيين مـن الطلبـة مـن جلـده علـم وحل ّ
إىل اهلنـد ، وخـرج موالنــا خـواجكي قبـل وصــوله إىل دهلـي منهـا إىل بكــاليب ، وذهـب القاضــي 
شــهاب الــدين صــحبة أســتاذه إىل كــاليب فأقــام موالنــا خــواجكي بكــاليب ، وذهــب القاضــي إىل 

م الفـاء وسـكون الـواو وآخرهـا راء ، بفـتح اجلـيم وسـكون الـواو والنـون وضـ ـ دار اخليورجونفـور
بلـــدة عظيمـــة مـــن صـــوبة آلـــه آبـــاد ، كانـــت دار اخلالفـــة للـــسالطني الـــشرقية ، وذكـــر طبقـــتهم 

  فاغتنم السلطان ـ مسطور يف تواريخ اهلند ، نشأ ا كثري من املشايخ والعلماء
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وده ، عظمـه ابراهيم الـشرقي وايل جونفـور وروده ونـضر سـقاه اهللا تعـاىل سـحائب اإلحـسان ور
بـــني الكـــرباء ولقبـــه مبلـــك العلمـــاء ، فـــزين القاضـــي مـــسند االفـــادة ، وفـــاق الربجـــيس يف افاضـــة 
ّالسعادة ، وألف كتبا سارت ا ركبان العرب والعجم ، وأذكى سراجا أهدى من النار املوقدة 

  . ..علم العلم
  .)1(» .  ..تويف خلمس بقني من رجب املرجب سنة تسع وأربعني ومثامنائة

)81(  

  إثبات ابن حجر العسقالني 
ولقـــد أثبـــت شـــهاب الـــدين أبـــو الفـــضل ابـــن حجـــر العـــسقالين حـــديث مدينـــة العلـــم ، 

.  ..ّ ، وحكم ببطالن القول بوضعه ، ونص علـى كثـرة طرقـه7وأورده يف فضائل أمري املؤمنني 
  :يف كتبه املختلفة 

 أنـه عليـه الـصالة والـسالم وروى« :  يف مجلـة مـن فـضائله 7فقال برتمجـة أمـري املـؤمنني 
  .أنا مدينة العلم وعلي باا: قال 

  .علي أقضانا وأيب أقرؤنا: وقال عمر 
ّكان عمر يتعوذ من معـضلة لـيس هلـا أبـو : وقال حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب 

  .احلسن
  .كنا إذا أتانا الثبت عن علي مل نعدل به: وقال سعيد بن جبري عن ابن عباس 

: شـهدت عليـا خيطـب وهـو يقـول عـن وهـب بـن عبـد اهللا عـن أيب الطفيـل معمـر وقال 
  ّسلوين فو اهللا ال تسألوين عن شيء إال أخربتكم به ، وسلوين عن كتاب اهللا 

__________________  
  .39: سبحة املرجان يف آثار هندوستان ) 1(
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  .)1(» .  ..يف جبلبليل نزلت أم بنهار أم يف سهل أم ّاهللا ما من آية إال وأنا أعلم أفو 
حـديث  :وقال احلافظ ابن حجر يف أجوبتـه « ) : قوت املغتذي ( السيوطي يف وقال 

أنــا مدينــة : ابــن عبــاس أخرجــه ابــن عبــد الــرب يف كتــاب الــصحابة املــسمى باالســتيعاب ولفظــه 
 ّوصـححه احلـاكم ، وأخرجـه الطـرباين مـنالعلم وعلي باـا ، فمـن أراد العلـم فليأتـه مـن بابـه ، 

ّــــذا اللفــــظ ، ورجالــــه رجــــال الــــصحيح إال عبــــد الــــسالم اهلــــروي ، فإنــــه حــــديث ابــــن عبــــاس  ّ
  .ضعيف

  .»قاله يف جواب فتيا رفعت إليه يف هذا احلديث 
  .كما سيأيت) املنح املكية ( وقد أورد هذه الفتوى عنه ابن حجر املكي يف 

وضــعه ، جــاء ّوصــرح يف فتــوى أخــرى لــه حبــسن حــديث مدينــة العلــم وبطــالن القــول ب
وسـئل شـيخ اإلسـالم أبـو الفـضل ابـن حجـر عـن « : حيث قال ) الآليل املصنوعة ( ذلك يف 

إنـه صــحيح ، : هـذا احلــديث أخرجـه احلــاكم يف املـستدرك وقــال : هـذا احلــديث يف فتيـا فقــال 
والـــصواب خـــالف . إنـــه كـــذب: وخالفـــه أبـــو الفـــرج ابـــن اجلـــوزي فـــذكره يف املوضـــوعات وقـــال 

، وأن احلـــديث مـــن قـــسم احلـــسن ال يرتقـــى إىل الـــصحة وال يـــنحط إىل كـــذب ، قوليهمـــا معـــا 
  .)2(» وبيان ذلك يستدعي طوال ، ولكن هذا هو املعتمد يف ذلك ، انتهى ومن خطه نقلت 

)  الـدرر املنتثـرة (و )  النكت البـديعات (و ) مجع اجلوامع ( وقد ذكرت فتواه هذه يف 
  .) جواهر العقدين (و 

 تـذكرة (و )  تنزيه الـشريعة (و ) السرية الشامية (  حبسن احلديث يف كما ذكر حكمه
 حاشـــية املواهـــب (و )  رجـــال املـــشكاة (و )  فـــيض القـــدير (و )  املرقـــاة (و ) املوضـــوعات 

 الروضـة النديـة (و )  حتفـة احملبـني (و )  نـزل األبـرار (و )  شرح املواهـب اللدنيـة (و ) اللدنية 
 (و )  مـرآة املـؤمنني (و )  الفوائـد اموعـة (و )  الـسيف املـسلول (و  ) وسيلة النجاة (و ) 

  .)القول املستحسن 
__________________  

  .7 / 337ذيب التهذيب ) 1(
  .334 / 1اللئايل املصنوعة ) 2(
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وقــــد حكـــــم حبـــــسنه يف أجوبتــــه عـــــن األحاديـــــث الـــــيت انتقــــدها الـــــسراج القـــــزويين علـــــى 
بعــد العبــارة الــسابقة ، ) الــآليل املــصنوعة ( جــاء ذلــك يف .  ..هدااملــصابيح ، وزاد أن لــه شــا

وذكــر يف أجوبتــه عــن األحاديــث الــيت انتقــدها الــسراج القــزويين علــى املــصابيح « : حيــث قــال 
حممــد بــن أبـوبكر حــدثين : وزاد أن احلـاكم روى لــه شـاهدا مــن حـديث جــابر قـال . حنـو ذلــك

ن بن هارون البلدي ، ثنا أمحد بن عبـد اهللا بـن يزيـد علي الفقيه الشاشي القفال حدثين النعما
احلراين ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا سفيان الثوري عن عبد اهللا بن عثمان بـن خثـيم عـن عبـد الـرمحن 

  .»بن عثمان التيمي عن جابر مرفوعا به 
( بكثــرة طرقــه ، وهــذا نــص كالمــه كمــا يف ) لــسان امليــزان ( وقــد صــرح العــسقالين يف 

عقــب إيــراد الــذهيب روايــة  ـ وقــال يف لــسان امليــزان« : بعــد العبــارة الــسابقة ) صنوعة الــآليل املــ
وهـذا احلـديث لـه طـرق كثـرية : مـا نـصه  ـ هذا موضـوع: جعفر بن حممد عن أيب معاوية وقوله 

يف مــستدرك احلــاكم أقــل أحواهلــا أن يكــون للحــديث أصــل ، فــال ينبغــي أن يطلــق القــول عليــه 
  .)1(» بالوضع 

  : مته ترج
  .)الطبقات (  يف  ـ البدر البشتكي1
  .)ذيل التقييد (  يف  ـ الفاسي2
  .)توضيح املشتبه (  يف  ـ ابن ناصر الدين3
  .)الدر املنتخب (  يف  ـ ابن خطيب الناصرية4
  .)العقود الفريدة (  يف  ـ المقريزي5
  .)األعالم (  يف  ـ ابن قاضي شهبة األسدي6
  .)ذيل طبقات احلفاظ (  يف  ـ التقي ابن فهد المكي7
  .)معجم الشيوخ (  يف  ـ النجم ابن فهد المكي8

__________________  
  .122 / 2 ، وانظر لسان امليزان 334 / 1اللئايل املصنوعة ) 1(
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  .)طبقات الشافعية (  يف  ـ القطب الخيضري9
  .)الضوء الالمع (  يف  ـ السخاوي10
  .)طبقات احلفاظ (  يف  ـ السيوطي11
  .)نظم العقيان (  يف  ـ السيوطي أيضا12
  .)حسن احملاضرة (  يف  ـ السيوطي أيضا13
  .)البدر الطالع (  يف  ـ الشوكاني14
  .)قرة العينني (  يف  ـ شاه ولي اهللا15
  .)بستان احملدثني (  يف )الدهلوي (  ـ 16
  .)التاج املكلل (  يف  ـ صديق حسن خان17

العتماد عليه يف هـذه الكتـب وغريهـا ، وقـد أوردنـا طرفـا مـن توجد ترمجته والنقل عنه وا
: كلمــات القــوم يف التعظــيم لــه والثنــاء عليــه يف بعــض جملــدات الكتــاب ، ومــن مــصادر ترمجتــه 

 270 / 7 شـذرات الـذهب 36 / 2 ، الضوء الالمـع 380ذيل طبقات احلفاظ البن فهد 
 ، حـسن احملاضـرة 547 احلفـاظ  طبقـات92 ـ 87 / 1 ، البـدر الطـالع 45، نظـم العقيـان 

  .اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر: وللسخاوي . 363 / 1

)82(  

  رواية شهاب الدين أحمد
بابــا خاصــا ) توضــيح الــدالئل علــى تــرجيح الفــضائل ( وعقــد شــهاب الــدين أمحــد يف 

 ، 7أمـري املـؤمنني برواية حديث مدينة العلم وحديث أنا دار احلكمة ، وحتقيـق أعلميـة سـيدنا 
 وبارك وسلم دار حكمة ومدينـة علـم وعلـي هلمـا 6الباب اخلامس عشر يف أن النيب « : قال 

  باب ، وأنه أعلم الناس باهللا 
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  : تعاىل وأحكامه وآياته ، وكالمه بال ارتياب 
ّعــن موالنــا أمــري املــؤمنني علــي رضــي اهللا تعــاىل عنــه قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 

 يـا علـي إن اهللا أمـرين أن أدنيـك فأعلمـك لتعـي ، وأنزلـت هـذه اآليـة:  آلـه وبـارك وسـلم وعلى
ٌ وتعيها أذن واعية ( ٌَ َِ ُ ُ َِ رواه ، و  رواه احلافظ االمام أبو نعيم يف احللية. وأنت أذن واعية لعلمي)َ

ف سلطان الطريقة وبرهان احلقيقة الشيخ شـهاب الـدين أبـو جعفـر عمـر الـسهروردي يف العـوار
: حـني نزلـت هـذه اآليـة : بأسناده إىل عبد اهللا بن احلسن رضـي اهللا تعـاىل عنهمـا ولفظـه قـال 

ٌ وتعيها أذن واعية ( ٌَ َِ ُ ُ َِ ّ قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وعلـى آلـه وبـارك وسـلم لعلـي رضـي اهللا )َ ّ
 فمـا نـسيت :ّقال علي كرم اهللا تعاىل وجهـه . سألت اهللا أن جيعلها أذنك يا علي: تعاىل عنه 

قال شيخ املشايخ يف زمانه وواحد األقران يف علومه وعرفانـه  .شيئا بعده وما كان يل أن أنسى
فلـذا اخـتص  :حممد بـن حممـد بـن علـي اخلـوايف قـدس اهللا تعـاىل سـره أبوبكر الشيخ زين الدين 

لـه وبـارك ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وعلـى آ ّعلي كرم اهللا وجهه مبزيـد العلـم واحلكمـة حـىت
  .لوال علي هللك عمر: ، وقال عمر  أنا مدينة العلم وعلي باا: ّوسلم 

أنـا مدينـة العلـم : ّ وبـارك وسـلم قـال 6إن رسـول اهللا : عن علي رضـي اهللا تعـاىل عنـه و
  .أخرجه الرتمذي: رواه يف جامع األصول وقال وعلي باا ، 

أنـا مدينـة : ّ وبـارك وسـلم قـال 6عن ابن عباس رضي اهللا تعـاىل عنهمـا إن رسـول اهللا و
هــذه فـضيلة اعــرتف ــا : وقـال  رواه الزرنــدي .العلـم وعلــي باـا ، فمــن أراد باـا فليــأت عليـا

أخرجـه أبـو عمــر : رواه الطـربي وقـال  .األصـحاب وابتهجـوا ، وسـلكوا طريـق الوفـاق وانتهجـوا
  .»من بابه أنا مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأته : ولفظه 

 2عــن علــي  .)بــاب مدينــة العلــم : ( ومنهــا «  : 7وقــال يف ذكــر أمســاء أمــري املــؤمنني 
ّقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وبارك وسلم  ّ :  
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رواه الطـربي مـن ختـريج أيب عمـر أنا مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأته من بابـه ، 
واعلــم أن البــاب ســبب لــزوال احلائــل : وقــال كمــا يف احلــديث  ه املــذكور، وأورده االمــام الفقيــ

واملــانع مــن الــدخول إىل البيــت ، فمــن أراد الــدخول وأتــى البيــوت مــن غــري أبواــا شــق وعــسر 
 وبيانــه ، فإنــه ال 2عليــه دخــول البيــت ، فهكــذا مــن طلــب العلــم ومل يطلــب ذلــك مــن علــي 

عقـل وبيـان ، ورب مـن كـان عاملـا وال يقـدر علـى  كان صاحب علم و2يدرك املقصود ، فإنه 
 مـــشهورا مـــن بـــني الـــصحابة بـــذلك ، فبـــاب العلـــم وروايتـــه 2البيـــان واإلفـــصاح ، وكـــان علـــي 

 ، وهـــو كــــان بإمجــــاع الـــصحابة مرجوعــــا إليــــه يف علمـــه موثوقــــا بفتــــواه 2واســـتنباطه مــــن علــــي 
 ، ومـن هـذا املعـىن قـال ّوحكمه ، والصحابة كلهـم يراجعونـه مهمـا أشـكل علـيهم وال يـسبقونه

  .»رضي اهللا تعاىل عنهم . لو ال علي هللك عمر: عمر 
ّوقـــد تقـــدم حديثـــه قبـــل ذلـــك ، وإين قـــد وجـــدت خبـــط ) الفـــاروق ( ومنهـــا « : وقـــال 

قـال أمـري املـؤمنني وإمـام املتقـني  بعض سادة العلماء واألكابر ما هـذه صـورته بتحبـري احملـابر ممـا
  :تعاىل وجهه على املنرب رم اهللا علي بن أيب طالب ك

أنا النون والقلم ، وأنا النور ومصباح الظلم ، أنا الطريق األقوم ، أنا الفاروق األعظم ، 
أنا عيبة العلم ، أنا أوبة احللم ، أنا النبأ العظيم ، أنا الصراط املستقيم ، أنـا وارث العلـوم ، أنـا 

م ، أنـا ليـث الزحـام ، أنـا أنـيس اهلـوام ، هيوىل النجوم ، أنا عمود اإلسالم ، أنا مكسر األصـنا
أنـا الفخــار األفخـر ، أنــا الـصديق األكــرب ، أنـا إمــام احملـشر ، أنــا سـاقي الكــوثر ، أنـا صــاحب 
ّالرايات ، أنا سريرة اخلفيـات ، أنـا جـامع اآليـات ، أنـا مؤلـف الـشتات ، أنـا مفـرج الكربـات ، 

 األمــوات ، أنــا حــالل املــشكالت ، أنــا أنــا دافــع الــشقاة ، أنــا حــافظ الكلمــات ، أنــا خماطــب
مزيل الشبهات ، أنا صنيعة الغزوات ، أنا صـاحب املعجـزات ، أنـا الزمـام األطـول ، أنـا حمكـم 
ــا قــسيم اجلنــان ، أنــا شــاطر النــريان ، أنــا  املفــصل ، أنــا حــافظ القــرآن ، أنــا تبيــان االميــان ، أن

ان ، أنـا عـني األعيـان ، أنـا قـرن األقـران ، مكلم الثعبان ، أنا حاطم األوثان ، أنا حقيقة األديـ
  أنا مذل الشجعان ، أنا فارس الفرسان ، أنا سؤال 
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مىت ، أنا املمدوح ل أتى ، أنا شديد القوى ، أنا حامل اللوا ، أنا كاشف الـردى ، أنـا بعيـد 
ا أئمة املدى ، أنا عصمة الورى ، أنا ذكى الوغى ، أنا قاتل من بغى ، أنا موهوب الشذا ، أن

القــذى ، أنــا صــفوة الــصفا ، أنــا كفــو الوفــا ، أنــا موضــح القــضايا ، أنــا مــستودع الوصــايا ، أنــا 
معــدن اإلنــصاف ، أنــا حمــض العفــاف ، أنــا صــواب اخلــالف ، أنــا رجــل األعــراف ، أنــا ســور 
املعـــارف ، أنـــا معـــارف العـــوارف ، أنـــا صـــاحب االذن ، أنـــا قاتـــل اجلـــن ، أنـــا يعـــسوب الـــدين 

ؤمنني وإمــام املتقــني ، أنــا أول الــصديقني ، أنــا احلبــل املتــني ، أنــا دعامــة الــدين ، أنــا وصــاحل املــ
 املؤمن ، أنا ذخرية املهـيمن ، أنـا احلبـل املتـني ، أنـا دعامـة الـدين ، أنـا صـحيفة املـؤمن صحيفة

، أنــا ذخــرية املهــيمن ، أنــا االمــام االمــني ، أنــا الــدرع احلــصني ، أنــا الــضارب بالــسيفني ، أنــا 
الطاعن بـالرحمني ، أنـا صـاحب بـدر وحنـني ، أنـا شـقيق الرسـول ، أنـا بعـل البتـول ، أنـا سـيف 

 املسلول ، أنا أوام الغليل ، أنا شفاء العليـل ، أنـا سـؤال املـسائل ، أنـا جنحـة الوسـائل ، أنـا اهللا
قالع الباب ، أنا مفرق األحـزاب ، أنـا سـيد العـرب ، أنـا كاشـف الكـرب ، أنـا سـاقي العطـاش 

ــا النــائم علــى الفــراش ، أنــا اجلــوهرة الثمينــة ، أنــا بــاب املدينــة ، أنــا حكمــة احلكمــة ، أ نــا ، أن
واضع الشريعة ، أنا حافظ الطريقة ، أنـا موضـح احلقيقـة ، أنـا مطيـة الوديعـة ، أنـا مبيـد الكفـرة 
، أنا أبو األئمة ، أنا الدوحة األصـلية ، أنـا مفـضال الفـضيلة ، أنـا خليفـة الرسـالة ، أنـا مسيـدع 

 النـور ، أنـا البسالة ، أنا وارث املختـار ، أنـا ظهـري االطهـار ، أنـا عقـاب الكفـور ، أنـا مـشكاة
 األمور ، أنا زهرة النور ، أنا بصرية البصائر ، أنا ذخـرية الـذخائر ، أنـا بـشارة البـشر ، أنـا لةمج

ّالشفيع املشفع يف احملشر ، أنا ابـن عـم البـشري النـذير ، أنـا طـود األطـواد ، أنـا جـود األجـواد ، 
ة اآلســـاد ، أنـــا الـــشاهد أنـــا حليـــة اخللـــد ، أنـــا بيـــضة البلـــد ، أنـــا صمـــصام اجلهـــاد ، أنـــا جلـــس

املشهود ، أنا العهد املعهـود ، أنـا منحـة املنـائح ، أنـا صـالح املـصاحل ، أنـا غمـضة الغـوامض ، 
أنــا حلظــة اللــواحظ ، أنــا عذوبــة اللفــظ ، أنــا أعجوبــة احلفــظ ، أنــا نفــيس النفــائس ، أنــا غيــاث 

 ارث الــوارث ، أنــا نفثــة الــضنك ، أنــا ســريع الفتــك ، أنــا رحيــب البــاع ، أنــا وقــر األمســاع ، أنــا
  .»النافث ، أنا جنب اهللا ، أنا وجه اهللا 
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ّقــال االمــام اهلمــام املتفــق علــى علــو شــأنه يف العلــوم واألعمــال ، املتــسق لــه « : وقــال 
دراري الفــــضل يف ســــلك الــــنظم بألــــسنة أهــــل الكمــــال ، احلــــافظ الــــورع البــــارع العــــامل العامــــل 

عـــيم أمحـــد بـــن عبـــد اهللا االصـــفهاين يف كتابـــه الفـــائق العـــارف الكامـــل بـــال شـــك ومريـــة ، أبـــو ن
  :الالئق املسمى باحللية 

وســـــيد القـــــوم ، حمـــــب الـــــشهود وحمبـــــوب املعبـــــود ، بـــــاب مدينـــــة احلكـــــم والعلـــــوم ورأس 
املخاطبــات ومــستنبط اإلشــارات ، رايــة املهتــدين ونــور املطيعــني وويل املتقــني وامــام العــادلني ، 

علـي بـن أيب : هم قضية وإيقانا ، وأعظمهم حلما وأوفرهم علمـا أقدمهم إجابة وإميانا ، وأقوم
طالب رضوان اهللا تعـاىل عليـه ، قـدوة املتقـني وزينـة العـارفني املنبـئ عـن حقـائق التوحيـد واملـشري 
إىل لوامــع علــم التفريــد ، صــاحب القلــب العقــول ، واللــسان الــسئول ، واالذن الــواعي والعهــد 

قـــى مـــن فنـــون احملـــن ، فـــدفع النـــاكثني ووضـــع القاســـطني ودمـــغ الـــوايف ، فقـــأ عيـــون الفـــنت ، وو
  .».  ..املارقني

 وشـعر أيب زكريـا 7كما أورد كالم العـز ابـن عبـد الـسالم عـن لـسان حـال أمـري املـؤمنني 
  .ّوقد تقدم كل واحد يف حمله.  ..النووي ، وكالم الزرندي يف نظم درر السمطني

)83(  

  إثبات ابن الصباغ 
ّلدين علي بن حممد بن الصباغ املـالكي املكـي إرسـال املـسلم بعـد ذكـر وقد أرسله نور ا

فـانظر رمحـك اهللا إىل اسـتخراج أمـري املـؤمنني علـي « :  يف قضية اخلنثى ، قـال 7حكم االمام 
ّ بنــور علمـــه وثاقــب فهمـــه مـــا أوضــح بـــه ســبيل الـــسداد وبـــني بــه طريـــق الرشــاد ، وأظهـــر بـــه 2

ة اإلجيـاد وحـصلت لـه هـذه املنـة الكاملـة والنعمـة الـشاملة جانب الـذكورة علـى األنوثـة مـن مـاد
  مبالحظة النيب عليه
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ّالسالم وتربيته إياه وحنوه عليه وشفقته ، فاستعد لقبول األنـوار ويـأ لفـيض العلـوم واألسـرار ،  ّ
فـــصارت احلكمـــة مـــن ألفاظـــه ملتقطـــة والعلـــوم الظـــاهرة والباطنـــة بفـــؤاده مرتبطـــة ، مل تـــزل حبـــار 

ّقــال صــلى اهللا عليــه وســلم  ّتفجــر مــن صــدره ويطفــو عباــا ، حــىتالعلــوم ت أنــا مدينــة العلــم : ّ
  .)1(» وعلي باا 

  : ترجمته 
ّتــرجم لــه جنــم الــدين عمــر بــن فهــد املكــي وعــده مــن علمــاء مكــة املكرمــة ، وأرخ وفاتــه 

  .)2( ، وكذا تلميذه السخاوي 855سنة 
« بأوصـاف جليلـة مثـل ) خـرية املـآل ذ( وقد وصـفه أمحـد بـن عبـد القـادر العجيلـي يف 

ّوصــرح بكونـــه مـــن علمــاء املالكيـــة ، ونقـــل كلماتــه واعتمـــد عليهـــا يف » االمـــام «  و» الــشيخ  ّ
  .مواضع من كتابه

الريـــاض الزاهـــرة يف فـــضل آل بيـــت النـــيب ( وكـــذا عبـــد اهللا بـــن حممـــد املطـــريي يف كتابـــه 
املولــوي : ونقــل عنــه كــل مــن ) همــة الفــصول امل( وهكــذا اعتمــد علــى كتابــه ) وعرتتــه الطــاهرة 

ــــــدهلوي يف  ) ينــــــابيع املــــــودة ( والبلخــــــي القنــــــدوزي يف ) ســــــعادة الكــــــونني ( إكــــــرام الــــــدين ال
( والــشيخاين القـــادري يف ) إنــسان العيــون ( واحللــيب يف ) جــواهر العقــدين ( والــسمهودي يف 
( والـصبان يف ) سريه تفـ( وحمبـوب عـامل يف ) نزهـة اـالس ( والـصفوري يف ) الصراط الـسوي 
  .)نور األبصار ( والشبلنجي يف ) مشارق األنوار ( والعدوي احلمزاوي يف ) إسعاف الراغبني 

) إيضاح لطافة املقال ( يف  ـ )الدهلوي ( تلميذ  ـ ّوقد عده رشيد الدين خان.  ..هذا
ذ ذكـره واصـفا يف علماء أهل السنة املؤلفني يف فضائل أهـل البيـت علـيهم الـصالة والـسالم ، إ

وكفى بذلك حجة قـاهرة علـى ثقتـه  .)الفصول املهمة ( وذكر كتابه » الشيخ اجلليل «  بـ إياه
  .ّواعتباره ، وبينة زاهرة على جاللته واشتهاره

__________________  
  .19: الفصول املهمة يف معرفة األئمة ) 1(
  .284 / 5الضوء الالمع ) 2(
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)84(  

  إثبات البسطامي الحنفي 
وقــد أثبــت عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن علــي بــن أمحــد البــسطامي احلنفــي حــديث مدينــة 

على ما نقـل عنـه البلخـي حيـث قـال ) درة املعارف اإلهلية يف األسرار احلرفية ( العلم يف كتابه 
ّمث إن االمــام عليــا كــرم اهللا وجهــه ورث علــم األســرار واحلــروف مــن ســيدنا وموالنــا حممــد « : 

  .)1(» أنا مدينة العلم وعلي باا  : 6بقوله  إليه اإلشارة ، و6رسول اهللا 

  : ترجمته 
عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن علـي بـن أمحـد ، أو أمحـد ابـن « : تـرجم لـه الـسخاوي بقولـه 

ّعلي البسطامي احلنفي ، ممن أخذ عن العز حممد بـن مجاعـة يف سـنة بـضع ومثـاين مائـة ، ومتيـز 
ا ســنة إحــدى يف علــم احلــروف ، ولــه فيــه مشــس اآل ّــفــاق يف علــم احلــروف واألوفــاق ، وكــان حي

  .)2(» وأربعني 

)85(  

  ّإثبات الشمس الجيالني 
  أثبت مشس الدين حممد بن حيىي بن علي اجليالين الالهجي النورخبشي

__________________  
  .400: ينابيع املودة ) 1(
  .284 / 4الضوء الالمع ) 2(



)86( ......................................................................................... 217 

مفـاتيح اإلعجـاز يف شـرح گلــشن (  يف 7ري املـؤمنني حـديث مدينـة العلـم ، ضـمن فـضائل ألمــ
  :بشرح قوله ) راز 
  زهـــــــــر ســـــــــاية كـــــــــه اول گـــــــــشت حاصـــــــــل« 

  
  »در آخــــــــــر شــــــــــد يكــــــــــى ديگــــــــــر مقابــــــــــل   

  

  مفاتيح االعجاز
وشـرحه « حيـث قـال » گلـشن راز « وقد ذكر حاجي خليفة كتابه املذكور يف شروح 
د بـن حيـىي بـن علـي الالهجـي اجلـيالين مظفر الدين علي الشريازي ، والـشيخ مشـس الـدين حممـ

ّالنورخبــشي شــرحا فارســيا ممزوجــا مساه مفــاتيح االعجــاز ، بيــضه يف ذي احلجــة ســنة  ـّ  » 877ّـ
)1(.  

)86(  

  إثبات شمس الدين السخاوي 
ق و ـــقـــد أثبـــت مشـــس الـــدين أبـــو اخلـــري حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن الـــسخاوي املـــصري وحق ّ

  : حيث قال ) حلسنة املقاصد ا( حديث مدينة العلم يف كتابه 
احلاكم يف املناقب من مـستدركه ، والطـرباين يف أنا مدينة العلم وعلي باا ، حديث « 

ّمعجمه الكبري ، وأبو الشيخ ابن حيان يف السنة له ، وغريهم ، كلهـم مـن حـديث أيب معاويـة 
  .ت الباب فمن أراد العلم فليأالضرير عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس مرفوعا به بزيادة

 2رواه الرتمذي يف املناقب من جامعه ، وأبو نعيم يف احللية وغريمها من حديث علـي و
ّإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال :    .أنا دار احلكمة وعلي باا: ّ

__________________  
  .1505 / 2كشف الظنون ) 1(
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وقــــال  .تإنــــه حــــديث مــــضطرب غــــري ثابــــ: قــــال الــــدارقطين يف العلــــل عقــــب ثانيهمــــا 
وقـال حيـىي . إنـه لـيس لـه وجـه صـحيح: وكذا قال شيخه البخـاري وقـال . إنه منكر: الرتمذي 
عقـب  ـ وقال احلاكم. إنه كذب ال أصل له:  ـ فيما حكاه اخلطيب يف تاريخ بغداد ـ بن معني

وأورده ابن اجلوزي من هذين الوجهني يف املوضوعات ، ووافقـه . إنه صحيح االسناد:  ـ أوهلما
هـذا احلـديث مل يثبتـوه وقيـل : الذهيب وغريه على ذلك ، وأشار إىل هذا ابن دقيق العيد بقولـه 

ّإنه باطل ، وهو مشعر بتوقفه فيما ذهبوا إليـه مـن احلكـم بكذبـه ، بـل صـرح العالئـي بـالتوقف  ّ
ّوعندي فيه نظر ، مث بني ما يـشهد بـصحته ، لكـون أيب معاويـة : يف احلكم عليه بذلك فقال  ّ

وأبـــو معاويـــة ثقـــة : ّوي حـــديث ابـــن عبـــاس حـــدث بـــه ، فـــزال احملـــذور ممـــن هـــو دونـــه ، قـــال را
حافظ حيتج بافراده كابن عيينة وغريه ، فمن حكم على احلديث بالوضع مع ذلك فقد أخطـأ 

 وليس هو من األلفاظ املنكرة اليت تأباها العقول ، بل هو كحـديث أرحـم أمـيت بـأميت: ، قال 
  . ـيعين املاضيـ 

  .وهو صنيع معتمد ، فليس هذا احلديث بكذب
: ّقــد أخــرج الــديلمي يف مــسنده بــسند ضــعيف جــدا عــن ابــن عمــر مرفوعــا خــصوصا و

  .علي بن أيب طالب باب حطة فمن دخل فيه كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا
ّعلــي بــاب علمــي ومبــني ألمــيت مــا أرســلت بــه مــن بعــدي : مــن حــديث أيب ذر رفعــه و

  .غضه نفاق والنظر إليه عبادةحبه إميان وب
. ّأنـا ميـزان العلـم وعلـي كفتـاه واحلـسن واحلـسني خيوطـه: من حديث ابن عباس رفعه و
  .احلديث
أنـا مدينـة : أورد صاحب الفردوس ـ وتبعه ابنه املذكور بال اسناد ـ عن ابن عباس رفعه و
  .أساسها وعمر حيطاا وعثمان سقفها وعلي بااأبوبكر العلم و

  .أنا مدينة العلم وعلي باا ومعاوية حلقتها: نس مرفوعا عن أو
وباجلملــة ، فكلهــا ضــعيفة ، وألفــاظ أكثرهــا ركيكــة ، وأحــسنها حــديث ابــن عبــاس بــل 

  .هو حسن
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قــد روى الرتمــذي أيــضا والنــسائي وابــن ماجــة وغــريهم مــن حــديث حبــشي بــن جنــادة و
ّعلي مين وأنا من علي ال يؤدي عين إال أنا : مرفوعا    .)1(» أو علي ّ

  : ترجمته 
 اليمين ترمجة مفصلة ذكر فيها شـيوخه وتـصانيفه ومـا قيـل يف ـ عبد القادر العيدروس 1

وقـال » الشيخ العالمة الرحلة احلـافظ «  بـ حقه من سائر العلماء ، وقد وصفه يف أول الرتمجة
ّة جــدا ال تكــاد وأمــا مقرواتــه ومــسموعاته فكثــري.  ..مل خيلــف بعــده مثلــه يف جممــوع فنونــه« : 

تنحــصر ، وأخــذ عــن مجاعــة ال حيــصون ، حــىت بلغــت عــدة مــن أخــذ عنــه زيــادة عــن أربعمائــة 
  . ..نفس ، وأذن له غري واحد باإلفتاء والتدريس واالمالء

ّوكان شيخه شيخ اإلسالم ابن حجر حيبه ويثين عليه وينوه بـذكره ويعـرف بعلـو فخـره ،  ّ ّ
: ومما وصفه به بعـض احلفـاظ .  .. إىل احلديث وصناعتهّويرجحه على سائر مجاعته املنسوبني

هو واهللا بقية من رأيت من املشايخ ، وأنا ومجيع طلبة احلديث بالبالد الـشامية والـبالد املـصرية 
هـو اآلن مـن : وقـال غـريه . وسائر بالد اإلسالم عيال عليه ، واهللا ما أعلم يف الوجود له نظريا

 اشـتهر فيـه فـضله ولـيس بعـد شـيخ اإلسـالم ابـن حجـر فيـه مثلـهاألفراد يف علـم احلـديث الـذي 
هو الذي انعقـد علـى تفـرده باحلـديث النبـوي اإلمجـاع ، وانـه يف كثـرة اطالعـه : وقال آخر . ..

ّوحتقيقه لفنونه بلـغ مـا ال يـستطاع ، ودونـت تـصانيفه واشـتهرت ، وثبـت سـيادته يف هـذا الفـن 
قـــالء يف جاللتــه ووفـــور ثقتــه وديانتـــه وأمانتــه ، بـــل النفــيس وتقـــررت ، ومل خيــالف أحـــد مــن الع

صـــرحوا بــــأمجعهم بأنـــه هــــو املرجـــوع إليــــه يف التعـــديل والتجــــريح والتحـــسني والتــــصحيح ، بعــــد 
  .)2(» .  ..شيخه شيخ اإلسالم ابن حجر حامل راية العلوم واألثر

__________________  
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الـشيخ االمـام الرحلـة ، «  بــ إذ وصـفه) شـرح الـشمائل (  يف ـ فضل اهللا بن روزبهـان 2
ّحــافظ العــصر مــسند مــصر ، الـــذي تفــرد يف زمانــه بعلــو اإلســـناد ورفعــة الــشأن ، حــىت أذعـــن  ّ

  .»جلاللة قدره أجلة أئمة الدوران 
احلافظ الكبري « : بقوله ) عجالة املراكب وبغية الطالب (  يف ـ عبد الغفار العدثاني 3

إمــام جليــل .  .. بالقــاهرة821العلــم الــشهري خامتــة احلفــاظ بــال نــزاع ، ولــد بربيــع األول ســنة 
  .» باملدينة الشريفة 901تويف سنة . القدر وخامت حفاظ العصر

  .)1( ترمجة مفصلة كذلك  ـ الشوكاني4

)87(  

  اثبات الكاشفي الواعظ
الواعظ البيهقــي يف ذكــر موالنــا أمــري ولقــد أثبتــه حــسني بــن علــي الكاشــفي املعــروف بــ

  .)روضة الشهداء ( من كتابه الشهري .  .. وبيان فضائله ومناقبه7املؤمنني 

  روضة الشهداء
مــن الكتــب املعروفــة الــيت اعتــىن ــا العلمــاء ) روضــة الــشهداء ( وغــري خفــي أن كتــاب 

املعـــروف روضـــة الـــشهداء فارســـي حلـــسني بـــن علـــي الكاشـــفي « ) كـــشف الظنـــون ( قـــال يف 
 ، وترمجه الفضويل حممـد بـن سـليمان البغـدادي املتـوىف سـنة 910بالواعظ البيهقي املتوىف سنة 

اقتــديت بروضــة الــشهداء يف أصــل التــأليف وأحلقــت : ّ ومســاه حديقــة الــسعداء قــال فيــه 970
الفوائــد مــن الكتــب ، فكــان كتابـــا مــستقال كمــا مــر يف احلـــاء ، وترمجــه أيــضا اجلــامي املـــصري 

  :ّوىف سنة ، ومساه سعادت نامه ، قال املت
__________________  

  .184 / 2البدر الطالع ) 1(
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  .)1(» .  ..اقتفيت اثره غري أين أوردت اآليات واألحاديث يف خالل احلكايات

)88(  

  رواية جالل الدين السيوطي 
لقــــد روى جــــالل الــــدين الــــسيوطي حــــديث مدينــــة العلــــم وأثبتــــه وحققــــه يف مجلــــة مــــن 

  :اته مصنف
احلديث السادس عشر ـ وعنه ـ أي علي كرم اهللا وجهه ـ إن « ) القول اجللى ( قال يف 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال    .أخرجه أبو نعيم يف املعرفة .أنا مدينة العلم وعلي باا: ّ
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال : احلديث السابع عشر عن جابر  أنـا مدينـة : ّ

  . أخرجه احلاكم وتعقب.علم وعلي باا فمن أراد العلم فليأت البابال
ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال : احلديث الثامن عشر ـ عـن ابـن عبـاس  أنـا : ّ

  .» أخرجه الطرباين .مدينة العلم وعلي باا فمن أراد العلم فليأته من بابه

  القول الجلي 
وبعد ، فهذه نبذة مـن قطـرة مـن « ) :  القول اجللي (وقد قال السيوطي يف أول كتابه 

قطــرات حبــار زاخــرة ، أوردت فيهــا يــسريا مــن املناقــب البــاهرة ، لــسيدنا علــي كــرم اهللا وجهــه ، 
ملقبة بـالقول اجللـي يف فـضائل علـي ، وضـمنتها أربعـني حـديثا خمتـصرة متبعـة بـالعزو ملخرجيهـا 

ســأل أن يتحفــين بــالقبول ، وأن يــرزقين بربكــة وبعــض غريــب ألفاظهــا ومــشكل معانيهــا ، واهللا أ
  .»االستمساك حبب آل البيت أشرف مأمول 

  واملولوي صديق حسن) رسالة أصول احلديث ( يف ) الدهلوي ( ّوقد عده 
__________________  
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ّ صــنفها يف كتــب أحاديــث املناقــب الــيت) احلطــة يف ذكــر الــصحاح الــستة ( خــان القنــوجي يف 
وأحاديــث املناقــب واملثالــب تــسمى علــم « :  ـ واللفــظ للثــاين ـ كبــار احملــدثني ، حيــث قــاال

املناقب ، وفيها أيضا تصانيف عديـدة متنوعـة ، وقـد أفـرز بعـض احملـدثني مناقـب بعـضهم عـن 
بعض سيما مناقب اآلل واألصحاب لغـرض تعلـق بـه ، كمناقـب قـريش ، ومناقـب األنـصار ، 

رة املبــشرة املــسماة بالريــاض النــضرة يف مناقــب العــشرة املبــشرة للمحــب الطــربي ، ومناقــب العــش
وذخائر العقـىب يف مناقـب ذوي القـرىب ، وحلبـة الكميـت يف مناقـب أهـل البيـت ، والـديباج يف 

وصنفت كتب كثـرية يف مناقـب اخللفـاء الراشـدين كـالقول الـصواب يف مناقـب  .مناقب األزواج
ول اجللــي يف مناقــب علــي ، وللنــسائي رســالة طويلــة الــذيل يف مناقبــه عمــر ابــن اخلطــاب ، والقــ

كــرم اهللا وجهــه ، وعليهــا نــال الــشهادة يف دمــشق مــن أيــدي نواصــب الــشام ، لفــرط تعــصبهم 
  . »2وعداوم معه 
أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا ومــن أراد العلــم « :  )مجــع اجلوامــع ( الــسيوطي يف وقــال 
  . وتعقب ، واخلطيب عن ابن عباس عن جابر ، ك وتعقب ك: فليأت الباب 

  . أبو نعيم يف املعرفة عن علي.أنا مدينة العلم وعلي باا
   )1(»  طب عن ابن عباس .أنا مدينة العلم وعلي باا ومن أراد العلم فليأته من بابه

 أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا فمـــن أراد العلـــم« : بقولـــه ) اجلـــامع الـــصغري ( رواه يف و
   )2( » ك عق عد طب .فليأت الباب
أنــا مدينــة العلــم وعلــي حــديث « ) : الــدرر املنتثــرة يف األحاديــث املــشتهرة ( يف وقــال 

وقـال منكـر ، وأنكـره البخـاري أيـضا ، واحلـاكم يف مـستدركه  الرتمـذي مـن حـديث علـي .باا
  بل هو موضوع: صحيح ، قال الذهيب : من حديث ابن عباس وقال 

__________________  
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ال أصـل لـه ، وكـذا قـال أبـو : كم خلق افتضحوا فيـه ، وقـال حيـىي بـن معـني : وقال أبو زرعة 
وه ، وذكـره مل يثبتـ:غري ثابت ، وقال ابـن دقيـق العيـد : حامت وحيىي بن سعيد ، قال الدارقطين 

  .ابن اجلوزي يف املوضوعات
الـــصواب أنـــه حـــسن باعتبـــار طرقـــه ال صـــحيح وال : وقـــال احلـــافظ أبـــو ســـعيد العالئـــي 

  .ضعيف ، فضال عن أن يكون موضوعا
وكــذا قــال شــيخ اإلســالم ابــن حجــر يف فتــوى لــه ، وقــد بــسطت كــالم العالئــي : قلــت 

  .)1(» وابن حجر يف التعقبات اليت يل على املوضوعات 
وأخــرج البــزار والطــرباين يف األوســط عــن جــابر بــن عبــد « ) : تــاريخ اخللفــاء ( يف وقــال 

ّاهللا ، وأخرج الرتمذي واحلاكم عن علي قال قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  أنـا مدينـة : ّ
 هذا حديث حـسن علـى الـصواب ال صـحيح كمـا قـال احلـاكم وال موضـوع .العلم وعلي باا
ّ مـنهم ابـن اجلـوزي والنـووي ، وقـد بينـت حالـه يف التعقبـات علـى املوضـوعات كما قالـه مجاعـة

 «)2(.  
على ابن اجلـوزي يف حكمـه بوضـعه ) النكت البديعات على املوضوعات ( ّوتعقب يف 

. أورده مـن حـديث علـي وابـن عبـاسأنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا ،  :  حـديث ت ك« : قائال 
واحلـاكم ، وحـديث ابـن عبـاس أخرجـه احلـاكم والطـرباين حديث علي أخرجـه الرتمـذي : قلت 

ّوتعقـب احلـافظ أبـو سـعيد العالئـي علـى ابـن اجلـوزي يف هـذا  .، وحديث جابر أخرجه احلاكم
  :ّاحلديث بفصل طويل سقته يف األصل وملخصه أن قال 

: هذا احلديث حكم ابـن اجلـوزي وغـريه بوضـعه ، وعنـدي يف ذلـك نظـر ، إىل أن قـال 
أنه ينتهي بطرقه إىل درجة احلسن احملتج بـه ، وال يكـون ضـعيفا فـضال عـن أن يكـون واحلاصل 
هــذا احلــديث أخرجــه : ّورأيــت فيــه فتــوى قــدمت للحــافظ ابــن حجــر فكتــب عليهــا . موضــوعا

  احلاكم يف املستدرك وقال إنه صحيح ، وخالفه ابن
__________________  

  .23: الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة ) 1(
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إنــــه كــــذب ، والــــصواب خــــالف قوليهمــــا معــــا ، وأن : اجلــــوزي فــــذكره يف املوضــــوعات وقــــال 
احلديث من قسم احلسن ال يرتقى إىل الصحة وال يـنحط إىل الكـذب ، وبيـان ذلـك يـستدعي 

  .»ّولكن هذا هو املعتمد ، هذا لفظه حبروفه . طوال
وانتقــــد حكــــم ابــــن اجلــــوزي مستــــشهدا بكلمــــات ) عة اللئــــايل املــــصنو( وكــــذا فعــــل يف 

  .)1(.  ..احلاكم واخلطيب والعالئي وابن حجر العسقالين
ّحيـــث شـــيد أركانـــه وأثبتـــه بكـــالم ) قـــوت املغتـــذي علـــى جـــامع الرتمـــذي ( وهكـــذا يف 

  .ّالعالئي وابن حجر املتقدمني يف حملهما
قــال الرتمــذي «  : حيــث قــال مــا نــصه) مجــع اجلوامــع ( يف كتــاب  ّبــل حكــم بــصحته

ثنــا إمساعيــل بــن موســى الــسري أنــا حممــد بــن عمــر الرومــي عــن شــريك عــن : وابــن جريــر معــا 
ّســلمة بــن كهيــل عــن ســويد بــن غفلــة عــن الــصناحبي عــن علــي قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا 

هــذا حــديث غريــب ، ويف : قــال الرتمــذي .  حــل.أنــا دار احلكمــة وعلــي باــا: ّعليــه وســلم 
كـــر ، وروى بعـــضهم هــذا احلـــديث عـــن شـــريك ومل يــذكروا فيـــه عـــن الـــصناحبي وال من: نــسخة 

  .نعرف هذا احلديث عن أحد من الثقات غري شريك ، ويف الباب عن ابن عباس
هذا خرب عندنا صحيح ، وقد جيب أن يكـون علـى مـذهب اآلخـرين : وقال ابن جرير 

ّرج عـن علـي عـن النـيب صـلى اهللا إحدامها أنه خرب ال يعـرف لـه خمـ: ّسقيما غري صحيح لعلتني 
ّعليــه وســلم إال مــن هــذا الوجــه إن ســلمة بــن كهيــل عنــدهم ممــن ال يثبــت بنقلــه : واألخــرى . ّ

ّحجة ، وقد وافق عليا يف رواية هذا اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم غـريه  حـدثين حممـد  :ّ
اويـة عـن األعمـش عـن جماهـد بن إمساعيل الفزاري ثنا عبد السالم بـن صـاحل اهلـروي ثنـا أبـو مع

ّعــن ابــن عبــاس قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا فمــن : ّ
حـدثين إبـراهيم بـن موسـى الـرازي ـ ولـيس بـالفراء ـ ثنـا أبـو معاويـة  .أراد املدينـة فليأـا مـن باـا

  .حلديث انتهى كالم ابن جريرهذا الشيخ ال أعرفه وال مسعت منه غري هذا ابإسناده مثله ، 
__________________  
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 حــديث ابــن  وقــد أورد ابــن اجلــوزي يف املوضــوعات حــديث علــي وابــن عبــاس وأخــرج ك
وروى خط يف تارخيه عن حيىي بن معني أنه سـئل عـن حـديث . صحيح االسناد: عباس وقال 

  .انه موضوع: يف حديث ابن عباس وقال عد . هو صحيح: ابن عباس فقال 
قـد قـال ببطالنـه أيـضا الـذهيب يف امليـزان وغـريه ، : وقال احلـافظ صـالح الـدين العالئـي 

وقـال احلـافظ ابـن حجـر يف . ومل يأتوا يف ذلك بعلـة قادحـة سـوى دعـوى الوضـع دفعـا بالـصدر
 للحـديث أصـل هذا احلديث له طرق كثرية يف مستدرك احلاكم أقل أحواهلـا أن يكـون: لسانه 

 يف  هــذا احلــديث أخرجــه ك: ، فــال ينبغــي أن يطلــق القــول عليــه بالوضــع ، وقــال يف فتــوى لــه 
انــه صــحيح ، وخالفــه ابــن اجلــوزي فــذكره يف املوضــوعات وقــال انــه كــذب ، : املــستدرك وقــال 

والـــصواب خـــالف قوليهمـــا معـــا وإن احلـــديث مـــن قـــسم احلـــسن ، ال يرتقـــي إىل الــــصحة وال 
  .لكذب ، وبيان ذلك يستدعي طوال ولكن هذا هو املعتمد يف ذلك انتهىينحط إىل ا

وقــد كنــت أجيــب ــذا اجلــواب دهــرا إىل أن وقفــت علــى تــصحيح ابــن جريــر حلــديث 
 حلــديث ابــن عبــاس ، فاســتخرت اهللا تعــاىل وجزمــت  علــي يف ــذيب اآلثــار ، مــع تــصحيح ك

  )1(»  أعلم واهللا. بارتقاء احلديث عن رتبة احلسن إىل مرتبة الصحة
، كمــا نــص علــى  أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــاحــديث  ّوصــنف الــسيوطي جــزء يف طــرق

ّذلــــك يف فهرســــت مــــصنفاته يف الكتـــــب الــــيت صــــنفها يف فـــــن احلــــديث وتعلقاتــــه ، وقـــــد أورد 
  .)حسن احملاضرة ( الفهرست يف ترمجته لنفسه يف 

  : ترجمته 
ومـنهم شـيخنا « : نلخـصها فيمـا يلـي  ) لواقح األنـوار(  ترمجة مطولة يف ـ الشعراني 1

 تعــــاىل ، وقــــد ذكــــر الــــشيخ عبــــد القــــادر ;وقــــدوتنا إىل اهللا الــــشيخ جــــالل الــــدين الــــسيوطي 
  الشاذيل بعض مناقبه يف جزء ، وها أنا ملخص لك عيونه فأقول

__________________  
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ىل جمبـوال علـى اخلـصال احلميـدة اجلميلـة مـن  تعـا;كان الشيخ جـالل الـدين : وباهللا التوفيق 
صــفاء البــاطن وســالمة الــسريرة وحــسن االعتقــاد ، زاهــدا ورعــا جمتهــدا يف العلــم والعمــل ، ولــه 
ّمن املؤلفات أربعمائة وستون مؤلفا مذكورة يف فهرست كتبه من عشر جملـدات إىل مـا دوـا ، 

: ّ اهللا تعـــاىل التبحـــر يف ســـبعة علـــوم قـــد رزقـــين:  يقـــول 2وانتـــشرت مؤلفاتـــه يف الـــبالد ، وكـــان 
قــد بلغــت مقــام :  يقــول 2التفــسري واحلــديث والفقــه والنحــو واملعــاين والبيــان والبــديع ، وكــان 

ّالكمال يف مجيع آالت االجتهـاد املطلـق املنتـسب ، وصـرحت بـذلك حتـدثا بنعمـة اهللا تعـاىل ،  ّ
ّحلفظتـه ، ولعلـه ال يوجـد علـى وأما أنا فأحفظ مائيت ألف حديث ، ولـو وجـدت أكثـر : قال 

: ّوجه األرض اآلن أكثر من ذلك ، وأما االجتهاد يف الفقـه فقـد ألفنـا فيـه كتبـا ، وكـان يقـول 
ّما أجبت قط عن مسألة إال وأعددت هلا جوابا بني يدي اهللا عز وجل إن سئلت عنه ّ.  

غريــــب  أعلــــم أهــــل زمانــــه بالفقــــه واحلـــديث وفنونــــه ، حافظــــا متفننــــا ، يعــــرف 2وكـــان 
ّ جيتمـــع بـــالنيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقظـــة ، ومناقـــب 2ألفاظـــه واســـتنباط األحكـــام ، وكـــان  ّ

  .»الشيخ كثرية مشهورة 
ويف يوم اجلمعة وقت العصر تاسع عشر مجـادى األوىل ، سـنة  «  ـ العيدروس اليمني2

صري الـــسيوطي املـــ.  ..ّإحـــدى عـــشرة تـــويف الـــشيخ العالمـــة احلـــافظ أبـــو الفـــضل جـــالل الـــدين
ووصـــلت مـــصنفاته حنـــو ســـتمائة مـــصنف ، ســـوى مـــا رجـــع عنـــه وغـــسله ، وويل .  ..الـــشافعي

املشيخة يف مواضع متعددة من القاهرة ، مث إنـه زهـد يف مجيـع ذلـك وانقطـع إىل اهللا بالروضـة ، 
  .)1(» .  ..وكانت له كرامات وعلم غالبها بعد وفاته

هـــو االمـــام احلـــافظ أبـــو « : بقولـــه ) مقاليـــد األســـانيد (  يف  ـ أبـــو مهـــدي الثعـــالبي3
ّلــه التــصانيف الــيت عــم نفعهــا وعظــم يف نفــوس ذوي الكمــال وقعهــا ، واغتــبط ــا .  ..الفــضل

  الشادي والبادي ، وانتجع إىل خصيب مرعاها احلاضر والبادي ، وقد
__________________  
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  .».  ..جزءأفرد أمساءها يف 
شــيخنا «  بـــ )ســبل اهلــدى والرشــاد ( ّ يف أول الــشاميووصــفه حممــد بــن يوســف  ـ 4

  .»حافظ اإلسالم بقية اتهدين األعالم 
  .)1(» احلافظ الكبري االمام اجلالل «  بـ  ـ والمناوي5
ّجمـــدد املائـــة التاســـعة «  بــــ )فـــتح املتعـــال يف مـــدح النعـــال (  املـــالكي يف ّ ـ والمقـــري6

  .»قرب الفوائد الشاسعة اجلالل السيوطي وم
شــيخ اإلســالم احلــافظ الزاهــد اجلــامع بــني العلــم والــدين الــسالك «  بـــ  ـ والقــشاشي7

  .)2(» سبيل السادة األقدمني 
اإلرشـاد إىل ( كمـا يف ) الـدهلوي ( إن السيوطي شـيخ مـشايخ والـد : ّواجلدير بالذكر 

اتــصل ســندي واحلمــد هللا بــسبعة مــن املــشايخ قــد : فــصل « : حيــث قــال ) ّمهمــات االســناد 
اجللــة الكــرام األئمــة القــادة األعــالم مــن املــشهورين بــاحلرمني احملرتمــني امــع علــى فــضلهم مــن 

  . ..بني اخلافقني
ســند هــؤالء املــشايخ الــسبعة ينتهــي إىل اإلمــامني احلــافظني القــدوتني الــشهريين : فــصل 

  .».  ..الل الدين السيوطيبشيخ اإلسالم زين الدين زكريا والشيخ ج
االنتبــاه يف سالســل أوليــاء ( كمـا أنــه مــن مـشاخيه يف سلــسلة التــصوف واخلرقــة كمـا يف 

  .أيضا) رسالة أصول احلديث ( يف ) الدهلوي ( وقد ذكر ذلك ولده ) اهللا 

)89(  

  رواية نور الدين السمهودي 
  وقد أخرج«  : وقد رواه نور الدين علي بن عبد اهللا السمهودي وأثبته إذ قال

__________________  
  .مقدمة الكتاب ـ فيض القدير يف شرح اجلامع الصغري) 1(
  .86: السمط ايد ) 2(
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وقـد سـأله  ـ  أنـه مسـع عمـر يقـول لعلـي رضـي اهللا عنهمـا2ابن السمان عـن أيب سـعيد اخلـدري 
لعراقـــي يف شـــرح قـــال الـــزين ا .ال أبقـــاين اهللا بعـــدك يـــا علـــي:  ـ ّعـــن شـــيء فأجابـــه ففـــرج عنـــه

ّأقـضانا علـي ، وكـان يتعـوذ مـن معـضلة لـيس هلـا أبـو  : 2 قـال عمـر 2التقريب يف ترمجة علـي 
أعوذ باهللا مـن معـضلة لـيس هلـا أبـو : ّانتهى ، وهذا التعوذ رواه الدارقطين وغريه ولفظه . حسن

يب قــدمنا مــع عمــر مكــة ومعــه علــي بــن أ: حــسن ، ويف روايــة لــه عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال 
أعوذ باهللا أن أعيش يف قـوم لـست فـيهم يـا أبـا احلـسن : طالب فذكر له علي شيئا فقال عمر 

وأخــرج  .ّوإمنــا مل يولــه شــيئا مــن البعــوث ألنــه كــان ميــسكه عنــده ألخــذ رأيــه ومــشاورته: قــالوا 
كــان أحــد مــن أصــحاب ذكــر لعطــاء أ: بــن أيب ســليمان قــال احلــافظ الــذهيب عــن عبــد امللــك 

  .ال واهللا ما علمته:  قال ؟ّى اهللا عليه وسلم أفقه من عليّرسول اهللا صل
أنـا مدينـة حلـديث  وهذا وأشباهه ممـا جـاء يف فـضيلة علـي يف هـذا البـاب شـاهد: قلت 

 واحلــــاكم يف املناقــــب مـــــن 2رواه االمــــام أمحــــد يف الفــــضائل عــــن علــــي العلــــم وعلــــي باــــا ، 
 ابـــن حيـــان يف الـــسنة لـــه ، وغـــريهم ، مـــستدركه ، والطـــرباين يف معجمـــه الكبـــري ، وأبـــو الـــشيخ

  .فمن أراد العلم فليأت الباب: ّكلهم عن ابن عباس مرفوعا بزيادة 
، وقـال الرتمـذي  أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا: رواه الرتمذي مـن حـديث علـي مرفوعـا و

إنـه صـحيح : إنه منكر ، وكذا قال شيخه البخاري ، وقـال احلـاكم عقـب األول : عقب هذا 
  .د ، وأورده ابن اجلوزي مع الثاين يف املوضوعاتاالسنا

ّالـــصواب أنـــه حـــسن باعتبـــار طرقـــه ال صـــحيح وال : وقـــال احلـــافظ أبـــو ســـعيد العالئـــي 
  .)1(» ضعيف ، فضال عن أن يكون موضوعا ، وكذا قال احلافظ ابن حجر يف فتوى له 

__________________  
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(
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  : ترجمته 
 وأثىن عليـه واعتمـد علـى كلماتـه يف الكتـاب املـذكور وغـريه جـل مـن تـأخر عنـه ترجم له

  :راجع .  ..من العلماء االعالم
  .)الضوء الالمع (  يف  ـ السخاوي1
  .)ّذيل الضوء الالمع (  يف  ـ جار اهللا بن فهد المكي2
  .)اإلعالم بأعالم بيت اهللا احلرام (  يف  ـ قطب الدين المكي3
  .)النور السافر (  يف اليمني ـ العيدروس 4
  .)عجالة الراكب وبلغة الطالب (  يف  ـ العدثاني5
  .)سبل اهلدى والرشاد (  يف  ـ محمد بن يوسف الشامي6
  .)وسيلة املآل (  يف  ـ ابن باكثير المكي7
  .)الصراط السوى (  يف  ـ الشيخاني8
  .)جذب القلوب (  يف  ـ عبد الحق الدهلوي9
  .)بلغة املسري (  يف راني ـ الكردي الكو10
  .)كفاية املتطلع (  يف  ـ تاج الدين الدهان11
  .)تنضيد العقود السنية (  يف  ـ رضي الدين الشامي12
  .) النواقض (و ) اإلشاعة (  يف  ـ البزرنجي13
  .)مفتاح النجا (  يف  ـ البدخشي14
  .)ذخرية املآل (  يف  ـ العجيلي15
  .)طالع البدر ال(  يف  ـ الشوكاني16
  .)إيضاح لطافة املقال (  يف  ـ رشيد الدين الدهلوي17
  .)إزالة الغني (  يف  ـ حيدر علي18

الـضوء : وانظـر  .)حـديث الغـدير ( وقد أوردنا شطرا من عبارات هؤالء القوم يف جملـد 
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  : جواهر العقدين 
جـواهر العقــدين يف فـضل الـشرفني شـرف العلـم اجللــي « ) : كـشف الظنـون  ( قـال يف

والنــسب العلــي ، للــسيد نــور الــدين أيب احلــسن علــي بــن عبــد اهللا الــسمهودي املــدين الــشافعي 
احلمد هللا الـذي أعـز أوليائـه إخل ، رتـب : املتوىف سنة إحدى عشرة وتسعمائة ، وهو جملد أوله 

لعلــم والعلمــاء وفيــه ثالثــة أبــواب ، والثــاين يف فــضل أهــل البيــت علــى قــسمني األول يف فــضل ا
  .)1( » 898النبوي وشرفهم وفيه مخسة عشر بابا ، ذكر أنه فرغ من تأليفه سنة 

ّيف الكتــب الــيت ألفهــا علمــاء ) جــواهر العقــدين ( وقــد ذكــر رشــيد الــدين خــان كتــاب 
  .المأهل السنة يف مناقب أهل البيت النبوي عليهم الصالة والس

  .كما يظهر اعتباره من كالم السمهودي نفسه يف خطبة الكتاب

)90(  

  تصحيح ابن روزبهان 
مــع مــا هــو عليــه مــن التعــصب  ـ وقــد اعــرتف فــضل اهللا بــن روزــان اخلنجــي الــشريازي

يف جـواب كـالم العالمـة ) إبطـال الباطـل ( بصحة حديث مدينة العلم ، إذ قـال يف  ـ والتعنت
حبديث الرتمـذي   إلثبات اإلمامة ، مث استشهاده7بأعلمية أمري املؤمنني  واستدالله ;احللي 

  .أنا مدينة العلم وعلي باا:  قال 6ّأن رسول اهللا : يف صحيحه 
مـــا ذكــره املـــصنف مـــن علـــم أمـــري املــؤمنني فـــال شـــك يف أنـــه مـــن « : قــال ابـــن روزـــان 

  ّالنيب صلى اهللا وهو وصي ؟علماء األمة ، والناس حمتاجون إليه فيه وكيف ال
__________________  

  .614 / 1كشف الظنون ) 1(
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ّوأمــا مــا ذكــره مــن . ّعليــه وســلم يف إبــالغ العلــم وبــدائع حقــائق املعــارف ، فــال نــزاع ألحــد فيــه
  .»صحيح الرتمذي فصحيح 
مل : يف مسند أمحد بن حنبـل وصـحيح مـسلم قـال  :التاسع عشر « وقال جبواب قوله 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول سلوين إال علـي بـن أيب طالـبيكن أحد من أصحاب  ّ ّ. 

  :قال » أنا مدينة العلم وعلي باا  : 6قال رسول اهللا و
هذا يدل على وفور علمه واستحضاره أجوبة الوقائع واطالعـه علـى العلـوم واملعـارف « 

ّ، وكل هذه األمور مسلمة ، وال دليل على النص ّ..  .«.  
عـرتاف بـصحة حـديث مدينـة العلـم مـع مـا هـو عليـه مـن العنـاد واللجـاج مـع فهذا منـه ا

  ؟ّكيف تفوه بالطعن يف سند هذا احلديث) الدهلوي ( احلق وأهله ، فالعجب من 

  : ترجمته 
 وأثـىن عليـه رشـيد الـدين خـان الـدهلوي ، واعتمـد .)1(ترجم لـه مشـس الـدين الـسخاوي 

(  منوالــه وتبعــه يف خرافاتــه حيــدر علــي صــاحب علــى أقوالــه يف خمتلــف كتبــه ، كمــا نــسج علــى
  .يف مواضع من كتابه) منتهى الكالم 

ّوباجلملــة ، فهــو مــن أكــابر حمــدثي أهــل الــسنة ، ومــن مــشاهري متكلمــيهم ، وقــد ذكرنــا 
  .)حديث الطري ( ترمجته يف جملد 

)91(  

  إثبات العز ابن فهد المكي 
  ّد اهلامشي املكي ، برتمجةوقال عز الدين عبد العزيز عمر املعروف بابن فه

__________________  
  .171 / 6ّالضوء الالمع ) 1(
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   :7موالنا علي 
مفرق الكتائب ومفرج النوائب ، عضنفر اهليجـاء بـال مريـة وهزبـر املعـامع مـن غـري مـا « 

فريـــة ، معـــدن الفـــضائل وطيـــب الـــشمائل ، ذي العـــدل العمـــيم والفـــضل اجلـــسيم امـــع علـــى 
املتفق على شدة إبائـه وفـرط شـجاعته ، ذي الـسبق واألخـوة واملنعـة والفتـوة ، كمال سيادته ، 

زوج البتــول وابــن عــم الرســول ، ليــث بــين غالــب ذي الفــضائل واملناقــب ، أمــري املــؤمنني علــي 
  :ّالذي فضله بني األنام جلى ، عليه من ربه الرمحة والرضوان ما اختلف امللوان 

ــــــــــــضرغام مــــــــــــن   ليــــــــــــث احلــــــــــــروب املــــــــــــدره ال

  
ــــــــــــــــدياجي والظلــــــــــــــــم     حبــــــــــــــــسامه جــــــــــــــــاب ال

  

  صـــــــــــــهر الرســـــــــــــول أخـــــــــــــوه بـــــــــــــاب علومـــــــــــــه

  
  أقــــــــــضى الــــــــــصحابة ذو الــــــــــشمائل والــــــــــشيم  

  

  الزهــــــــــــــــــــد والــــــــــــــــــــورع الــــــــــــــــــــشديد شـــــــــــــــــــــعاره

  
  دثــــــــــــــاره العــــــــــــــدل العمــــــــــــــيم مــــــــــــــع الكــــــــــــــرمو  

  

ـــــــــــار مـــــــــــا   يف جـــــــــــوده مـــــــــــا البحـــــــــــر مـــــــــــا التي

  
  كــــــــــــل الـــــــــــــسيول ومـــــــــــــا الغـــــــــــــوادي والـــــــــــــدمي  

  

  لــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــشجاعة والــــــــــــــــــشهامة واحليــــــــــــــــــاو

  
  كــــــــــــــــذا الفــــــــــــــــصاحة والبالغــــــــــــــــة واحلكــــــــــــــــمو  

  

  مـــــــــــــا عنـــــــــــــرت مـــــــــــــا غـــــــــــــريه يف البـــــــــــــأس مـــــــــــــا

  
ـــــــــشرى معـــــــــه إذا احلـــــــــرب اصـــــــــطلم     أســـــــــد ال

  

  مــــــــــــا جنــــــــــــل ســــــــــــاعدة البليــــــــــــغ لديــــــــــــه مــــــــــــا

  
  ســـــــــــــــحبان إن نثـــــــــــــــر الكـــــــــــــــالم وإن نظـــــــــــــــم  

  

  حــــــــــــاز الفــــــــــــضائل كلهــــــــــــا ســــــــــــبحان مــــــــــــن

  
  مــــــــــــن فـــــــــــــضله أعطــــــــــــاه ذاك مـــــــــــــن القـــــــــــــدم  

  

  نــــــــــــصر الرســـــــــــــول وكـــــــــــــم فـــــــــــــداه فيـــــــــــــا لـــــــــــــه

  
  ل عــــــــــــم فــــــــــــضله للخلــــــــــــق عــــــــــــممــــــــــــن جنــــــــــــ  

  

  كــــــــــــــــــــــــل أقــــــــــــــــــــــــر بفــــــــــــــــــــــــضله حقــــــــــــــــــــــــا وذا

  
  أمـــــــــــــــــر جلـــــــــــــــــي يف علـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا انـــــــــــــــــبهم  

  

  ّفعليـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــين ألـــــــــــــــــــف ألـــــــــــــــــــف حتيـــــــــــــــــــة

  
ـــــى الـــــصحابة كلهـــــم أهـــــل الـــــذمم و   )1(» عل

  

  

  : ترجمته 
عبــد العزيـز بــن عمــر بــن حممــد بـن حممــد بــن أيب اخلــري حممــد « :  بقولــه  ـ الــسخاوي1

حبنا الــنجم أيب القاســم اهلــامشي املكــي الــشافعي ويعــرف العــز أبــو فــارس وأبــو اخلــري ، ابــن صــا
  وأذنت.  .. برع يف احلديث طلبا وضبطا.»ابن فهد « كسلفه 

__________________  
  .7ترمجة أمري املؤمنني  ـ غاية املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام) 1(
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فقـه والنحـو واالفـادة له يف التدريس واالفـادة والتحـديث ، وكـذا أذن لـه اجلـوجري يف تـدريس ال
، واحمليوي ضمن مجاعة يف إقراء األلفية ، وليس بعد أبيه بـبالد احلجـاز مـن يدانيـه يف احلـديث 
، مع املشاركة يف الفضائل ، وجودة اخلط والفهم ، ومجيل اهليئة وعلي اهلمة ، واملـروة والتخلـق 

ي ، وهــــو حـــسنة مــــن ّباألوصـــاف اجلميلـــة ، والتقنــــع باليـــسري وإظهـــار التجمــــل وعـــدم التـــشك
  .)1(» حسنات بلده 
وبعد املؤلف انفرد ـا وصـار شـيخ احملـدثني فيهـا ، « : ابن فهد وقال جار اهللا ابنه  ـ 2

  .)2(» .  ..وأخذ عنه غالب مروياته خلق من أهلها والقادمني عليها
ّالـذي مجـع فيـه مرويـات شـيخه ) كفايـة املتطلـع ( املكـي يف كتابـه تـاج الـدين وقال  ـ 3

  تعـاىل;املوطأ رواية أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن سـلمة القعنـيب « : ّحسن العجيمي ما نصه 
أخــرب بــه عــن االمــام صــفي الــدين أمحــد بــن حممــد القــشاشي عــن الــشيخ عبــد الــرمحن بــن عبــد ــ 

القـادر بــن فهـد اهلــامشي عــن عمـه الرحلــة حممــد جـار اهللا ابــن الرحلـة عــز الــدين عبـد العزيــز ابــن 
مــر ابــن احلــافظ تقــي الــدين بــن فهــد قــال أخــربين والــدي عمــر بــن فهــد مــع ابــن عمــه احلــافظ ع

  .».  ..شيخنا اخلطيب حمب الدين النويري
الــشيخ « مــن مــشايخ » عبــد العزيــز بــن فهــد « ويــستفاد مــن هــذه العبــارة أيــضا كــون 

 ، فهــو» شــاه ويل اهللا الــدهلوي « املعلــوم كونــه أحــد الــسبعة مــن مــشايخ » حــسن العجيمــي 
  .)الدهلوي ( إذن من شيوخ مشايخ والد 

__________________  
  .224 / 4الضوء الالمع ) 1(
  .100 / 8وتوجد ترمجته يف شذرات الذهب . ذيل الضوء الالمع) 2(
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)92(  

  إثبات القسطالني 
ولقد أثبته شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين الـشافعي حيـث قـال يف ذكـر أمسـاء 

 رأيتـه يف كـالم شـيخنا يف القـول البـديع ، والقاضـي عيـاض يف الـشفاء ، والـذي«  : 6الرسول 
وابن العريب يف القبس واالحكام له ، وابن سيد الناس ، وغريهم ، يزيد على األربعمائـة ، وقـد 

  .»سردا مرتبة على حروف املعجم 
  .)1(» مدينة العلم «  منها 6مث ذكر يف حرف امليم أمساء له 

  : ترجمته 
  . )103 / 2الضوء الالمع (  يف سخاوي ـ ال1
  .)ذيل الضوء الالمع (  يف  ـ ابن فهد المكي2
  .)لواقح األنوار (  يف  ـ الشعراني3
  . )113: النور السافر (  يف  ـ العيدروس4
  .)مقاليد األسانيد (  يف  ـ الثعالبي5
  . )97: السمط ايد (  يف  ـ القشاشي6
  .)املتطلع كفاية (  يف  ـ الدهان المكي7
  . )102 / 1البدر الطالع (  يف  ـ الشوكاني8

__________________  
  .183 / 1املواهب اللدنية ) 1(
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  .)ّبستان احملدثني (  يف )الدهلوي (  ـ 9
  .)احتاف النبالء املتقني (  يف ّ ـ صديق حسن خان10

ح احملمديـــة كثـــرت مؤلفاتـــه واشـــتهرت ، منهـــا املواهـــب اللدنيـــة بـــاملن« : قـــال ابـــن فهـــد 
دات ، وشــــرح  ّــــعظــــيم يف بابــــه ، وإرشــــاد الــــساري علــــى صــــحيح البخــــاري مزجــــا يف أربــــع جمل

مـات .  ..ّصحيح مسلم مثله مل يكمله ، واشتهر بالصالح والتقشف على طريق أهل الفالح
  .»نفعنا اهللا بربكاته . ومل خيلف بعده مثله.  ..393يف ليلة اجلمعة سابع احملرم سنة 

)93(  

  الل الدين الدواني إثبات ج
ولقد أثبت جالل الدين حممد بن أسعد الدواين الـصديقي حـديث مدينـة العلـم إذ قـال 

إين رأيــت يف : إن هلــذه الرســالة شــأنا وهــو : ّفــأول مــا أقــول « : مــا نــصه ) شــرح الــزوراء ( يف 
أمــري املــؤمنني  ـ يف خــارج بغــداد ظــاهر دار الــسالم علــى قــرب مــن شــاطئ الــزوراء ـ منــامي

إنـــه كـــرم اهللا وجهـــه كـــان : ّيعـــسوب املوحـــدين عليـــا كـــرم اهللا وجهـــه يف مبـــشرة طويلـــة حمـــصلها 
ّملتفتـــا إيل بنظـــر العنايـــة ، ومعتنيـــا بـــشأين بطريـــق الكالئـــه ، فـــصار ذلـــك باعثـــا علـــى أن أعلـــق 
ّرســـالة معنويـــة بامســـه العـــايل متربكـــا بـــه ، وأتلوهـــا علـــى روضـــته املقدســـة وقـــت التـــشرف بزيارتـــه 

ال بنــور تــراب عتبتــه ، وكنــت مــرتددا يف تعيــني املقــصد يف تلــك الرســالة ، فتــارة كنــت واالكتحــ
ّقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  أعزم أن اكتبها يف حتقيق ماهية العلم ملناسبة أنا مدينـة العلـم : ّ

ّوأخـرى خيطـر ببـايل غـري ذلـك ، ومل يتعـني شـيء مـن اخلـواطر ، إىل أن وفقـين اهللا وعلي باا ، 
عــاىل لالستــسعاد بلــثم العتبــة القدســية الغرويــة واملقدســة احلائريــة علــى النــيب وعلــى ســاكنيهما ت

  الصالة والسالم ، مث بعد املراجعة سألين واحد من أصحايب املستعدين
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لـــدرك احلقـــائق ممـــن كـــان لـــه درك رائـــق وذهـــن فـــائق ، كـــرمي الـــشيم والـــسجايا ، حـــسن االســـم 
مة االشراق للشيخ األجل واحلكيم األكمل شهاب الـدين واملسمى ، وقد قرأ علي كتاب حك

ّالسهروردي ، وكنت أقرر له أثناء مباحثة هذا الكتـاب طرفـا مـن الـسوانح ، وأملـي عليـه بعـضا 
من اللوائح ، أن أمجعها له يف رسالة ، فصار سؤاله سببا لإلقدام على هذه الرسـالة ، فـاجتمع 

 ذاهـــال عـــن املقـــصد األول إىل أن أمتمتـــه ، مقاصـــدها يف خـــاطري يف أقـــرب مـــن ســـاعة وكنـــت
ّفلمـــا نظـــرت فيهـــا بعـــد التمـــام ، وجـــدا بعينهـــا هـــي الـــيت كانـــت تـــرام ، فتيقنـــت أن نفحـــات 
االمـداد فيهـا كانـت ـب مـن بـاب مدينــة العلـم ، وسـفينة اجلـود املـستوي علـى جـودي احلكــم 

يب وعليـــه الـــصالة والـــسالم والتحيـــة واإلكـــرام ، و مسيتهـــا بـــالزوراء ، وهـــي اســـم ّـــواحللـــم علـــى الن
الدجلـــة ، واملناســـبة ظـــاهرة ، مـــع مـــا فيـــه مـــن التلـــويح إىل أن هـــذا الفـــيض مـــن زيـــارة املـــشاهد 

  .»املقدسة واملواقف املونسة ، واهللا تعاىل مناح الغيوب فتاح القلوب 
فاجعل ذلك هنا لك تكسر به صـولة مـا فـر طبعـك عنـه يف بـدو النظـر حـىت « : وقال 
 ، وتتــصعد إىل األفــق املبــني ، وتــرى بعــني العيــان مــا يعجــز عنــه البيــان ، وتــشرف يأتيــك اليقــني
، النـوم أخ املـوت :  لتتمـيم سـائر مـا أتـت بـه األنبيـاء 7قول سيدنا النـيب املبعـوث  على حقيقة

  .»الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا  : 7ّقول صاحب سره وباب مدينة علمه و

  : ترجمته 
بفـتح  ـ ّحممد بـن أسـعد موالنـا جـالل الـدين الـصديقي الـدواين« :  قائال  ـ السخاوي1

الكــازروين الــشافعي القاضــي بــإقليم فــارس ،  ـ املهملــة وختفيــف النــون نــسبة لقريــة مــن كــازرون
ّواملــذكور بــالعلم الكثــري ، ممــن أخــذ عــن احمليــوي الــالري وحــسن ابــن البقــال ، وتقــدم يف العلــوم 

 تلــك النــواحي ، وارحتلــوا إليــه مــن الــروم وخراســان ومــا وراء ســيما العقليــات ، وأخــذ عنــه أهــل
النهر ، ومسعت الثناء عليه من مجاعة ممن أخذ عـين ، واسـتقر بـه الـسلطان يعقـوب يف القـضاء 

  ّ، وصنف الكثري ، من
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ّذلـــك شـــرح علـــى شـــرح التجريـــد للطوســـي عـــم االنتفـــاع بـــه ، وكـــذا كتـــب علـــى العـــضد ، مـــع 
» ع ، هـو اآلن يف سـنة سـبع وتـسعني حـي ابـن بـضع وسـبعني فصاحة وبالغـة وصـالح وتواضـ

)1(.  
ّتـوىف العالمـة حممـد بـن أسـعد جـالل : ويف سـنة مثـان وعـشرين « :  قـال ـ العيـدروس 2

  .)2(» .  ..الدين الصديق الدواين
ّقـد تفـوق يف « : وقـال ) حاشـية روض األخيـار (  يف ـ محمـد بـن يعقـوب االماسـي 3

ّالفنون احلكميـة ، وتبحـر يف العلـوم الـشرعية مـن الفقـه واحلـديث والقـراءة رأس املائة التاسعة يف 
روى العلـوم األدبيـة والعقليـة  .ّ، وصنف يف التصوف وعلـم األخـالق ، ومؤلفاتـه قريبـة إىل مائـة

ّواحلــــديث والتفــــسري والفقــــه ، عــــن والــــده موالنــــا أســــعد الــــصديقي احملــــدث باجلــــامع املرشــــدي 
  .».  ..بكازرون
ـــشو4 عـــامل العجـــم بـــأرض فـــارس ، وإمـــام املعقـــوالت وصـــاحب « :  وقـــال كاني ـ ال

املـصنفات ، أخــذ العلـم عــن احمليـوي والبقــال ، وفـاق يف مجيــع العلـوم ال ســيما العقليـة ، وأخــذ 
عنــه أهــل تلــك النــواحي ، وارحتــل إليــه أهــل الــروم وخراســان ومــا وراء النهــر ، ولــه شــهرة كبــرية 

  .)3(» . . .وصيت عظيم ، وتكاثر تالمذته

  روايتهم لتصانيفه 
وقــد روى علمــاء أهــل الــسنة تــصانيف جــالل الــدين الــدواين بأســانيدهم املتــصلة ، كمــا 

 (و )  كفايـة املتطلـع (و ) األمـم إليقـاظ اهلمـم ( هو واضح ملن راجع كتـب هـذا الـشأن مثـل 
 إحتـــاف (و  )  الـــدرر الـــسنية فيمـــا عـــال مـــن األســـانيد الـــشنوانية(و ) اإلمـــداد مبعرفـــة االســـناد 
  .) حصر الشارد (و ) األكابر بإسناد الدفاتر 

__________________  
  .133 / 7الضوء الالمع ) 1(
  .134 ـ 133النور السافر ) 2(
  .130 / 2البدر الطالع ) 3(
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)94(  

  إثبات الميبدي 
ّوقد أثبت القاضي كمال الدين حسني بـن معـني الـدين اليـزدي امليبـدي وحقـق حـديث 

» أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا « : عــن صــحيح الرتمــذي ولفظــه  علــم ، حيــث أوردهمدينــة ال
ّقوله صلى اهللا عليه وسـلم  ونقل بعده ، إىل عـن الغـزايل » أنـا ميـزان احلكمـة وعلـي لـسانه « : ّ

  .)1(» .  .. الباهرة ومناقبه املشتهرة7غريمها من فضائله 

  : ترجمته 
وه باألوصــاف اجلميلــة احلميــدة ، وقــد ترمجنــا لــه تــرجم لــه كبــار العلمــاء االعــالم ووصــف

  .)حديث التشبيه ( بالتفصيل يف جملد 

)95(  

  إثبات عبد الوهاب البخاري 
) األنـوري ( وقد أثبته عبد الوهاب بـن حممـد بـن رفيـع الـدين أمحـد البخـاري يف تفـسريه 

 قل ال أسئـلكم عليه أجرا إال اْل(بتفسري قوله تعاىل  ِ ً ْ ْ َْ َِ َ َُ َْ ُ ْ ْمـودة فـي اْلقربـى ُ َُ ِ َ  اعلـم يـا « :  إذ قـال )َ
  ّهذا أن اآلية لبيان فرضية حب أهل البيت على مجيع املسلمني إىل

__________________  
  .3: شرح ديوان امري املؤمنني  ـ الفواتح) 1(



)96( ......................................................................................... 239 

أـا ملـا نزلـت قيـل يـا رسـول اهللا مـ: فقـد روي  ّيوم القيامة صلى اهللا علـى حممـد وأهـل بيتـه ،
ّ ن ّ

مث قــال بعــد ذكــر » علــي وفاطمــة وابنامهــا :  قــال ؟قرابتــك هــؤالء الــذين وجبــت علينــا مــودم
ّأخــذ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بعــضد علــي :  قــال 2عــن جــابر «  نبــذة مــن فــضائلهم ّ

ّهــذا أمــري الــربرة وقاتــل الفجــرة ، خمــذول مــن خذلــه منــصور مــن نــصره ، مث مــد صــوته : وقــال  ّ
مث قــال »  رواه ابــن املغــازيل .نــة العلــم وعلــي باــا فمــن أراد العلــم فليــأت البــابأنــا مدي: وقــال 

ّاعلم يا هـذا أن هـذه األحاديـث وردت عـن رسـول اهللا صـلى «  :بعد أحاديث رواها ما نصه 
  .».  ..2ّاهللا عليه وسلم يف علي 

  : ترجمته 
  . )206أخبار األخيار ( يف  ـ الشيخ عبد الحق الدهلوي 1
  .)خمطوط  ـ تذكرة األبرار( يف يد محمد ماه عالم  ـ الس2

)96(  

  إثبات خواند أمير
حبيـب الـسري يف ( وقال غياث الدين بن مهام الدين املدعو خبواند أمري يف خطبة كتابه 

صـــلوات اهللا عليـــه وســـالمه وعلـــى عرتتـــه ، ســـيما وصـــيه ووارث .  ..«) : أخبـــار أفـــراد البـــشر 
أنــت مــين  :، املتــشرف بتــشريف  أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا :علمــه وخليفتــه املكــرم بتكــرمي 

مظهــر العجائــب ومظهــر الغرائــب ، أمــري املــؤمنني وإمــام املــسلمني مبنزلــة هــارون مــن موســى ، 
  .».  ..علي بن أيب طالب
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  حبيب السير
فارسـي ، لغيـاث  ـ حبيب الـسري يف أخبـار أفـراد البـشر« ) : كشف الظنون ( جاء يف 

.  ..مـن الكتـب املمتعـة املعتـربة.  ..ام الدين املدعو خبواند أمري ، وهـو تـاريخ كبـريالدين بن مه
«.  

)  الــدهلوي (و ) املــرافض ( وقــد اعتمــد عليــه العلمــاء كحــسام الــدين الــسهارنفوري يف 
  . ..)التحفة ( نفسه يف مواضع من 

)97(  

  إثبات محمد بن يوسف الصالحي الشامي 
سـبل اهلـدى والرشـاد ( بـن يوسـف الـصاحلي الـشامي يف وقد حكـم حبـسنه وأثبتـه حممـد 

روى الرتمـذي وغـريه  .مدينة العلـم«  : 6حيث قال يف ذكر أمساء النيب ) يف سرية خري العباد 
والصواب أنه حديث حـسن كمـا قـال احلافظـان العالئـي  .أنا مدينة العلم وعلي باا: مرفوعا 

  .»ابه ذيب املوضوعات ، ويف النكت وابن حجر ، وقد بسط الشيخ الكالم عليه يف كت

  : ترجمته 
األخ الــصاحل العــامل الزاهــد املتمــسك : ومــنهم « ) : لــواقح األنــوار (  يف ـــ الــشعراني 1

ّبالــسنة احملمديــة   ، كــان عاملــا صــاحلا متفننــا يف 2الــشيخ حممــد الــشامي نزيــل الرتبــة الربقوتيــة : ّ
 مـــن ألـــف كتـــاب ، وأقبـــل النـــاس علـــى كتابتهـــا ، ّالعلـــوم ، وألـــف الـــسرية املـــشهورة الـــيت مجعهـــا

  .».  ..ومشى فيها على أمنوذج مل يسبق إليه
  االمام العالمة«  بـ )اخلريات احلسان (  يف ابن حجر المكيووصفه   ـ2
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.  ..الصاحل الفهامة ، الثقة املطلع واحلافظ املتتبع ، الشيخ حممد الشامي الدمـشقي مث املـصري
«.  

قـال الـشيخ االمـام العــامل « ) : منتهــى املقـال (  يف صـدر الـدين خـانوقــال املفـيت   ـ3
ّالعالمــة ، أفــضل احملققــني واحملــدثني حممــد الــشامي ، يف بــاب الــدليل علــى مــشروعية الــسفر ، 
ّوشد الرحال لزيارة سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، والرد على من زعم أن شد الرحـل  ّّ ّ ّ

  .».  ..ّقد تقدم أنه انعقد اإلمجاع على تأكد زيارته: ّ وسلم معصية ّلزيارته صلى اهللا عليه
وقـال العالمـة احلـافظ الـشامي صـاحب الـسيوطي ،  « :حـسن زمـان وقال املولـوي   ـ4

ّيف السرية املسماة بسبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد صلى اهللا عليـه وسـلم  ومـشروعية : ّ
ّد قــد ألــف فيهــا الــشيخ تقــي الــدين الــسبكي ، والــشيخ كمــال  األجمــا6الــسفر لزيــارة قــرب النــيب 

الــدين ابــن الزملكــاين ، والــشيخ أبــو داود ســليمان كتــاب االنتــصار ، وابــن مجلــة ، وغــريهم مــن 
  .)1(» .  ..األئمة

)98(  

  ّتحسين أبي الحسن ابن عراق الكناني 
أنـا دار ث حـدي«  :وقد حكم حبسنه أبو احلسن علي بن حممد بن عراق الكنـاين قـال 

: آخـر ، وأنا مدينة الفقه : يف لفظ و . ابن بطة نع مرطب حب عد خط.احلكمة وعلي باا
وفيه مجاعة كثرية جمروحـون وجماهيـل ، تعقـب بأنـه أخرجـه احلـاكم والرتمـذي ،  .أنا مدينة العلم

ّأخرجه احلاكم وصححه ، وخـالف أبـو الفـرج ابـن اجلـوزي فـذكره يف : وقال احلافظ ابن حجر 
  .املوضوعات

  والصواب خالف قوليهما معا ، وأن احلديث من قسم احلسن ، ال يرتقي إىل
__________________  

  .250 / 8وله ترمجة يف شذرات الذهب . القول املستحسن يف فخر احلسن) 1(
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وكــذا . الــصحة وال يــنحط إىل الكــذب ، وبيــان ذلــك يــستدعي طــوال ، لكــن هــذا هــو املعتمــد
  .)1(» ّحسنه العالئي 

  : ترجمته 
شـيخنا االمـام احلـافظ « ) : خمتـصر تنزيـه الـشريعة (  يف خطبـة  ـ رحمـة اهللا الـسندي1

ّالعالمــــة ، عــــامل املدينــــة النبويــــة يف زمانــــه ، الــــشيخ علــــي بــــن حممــــد بــــن العــــراق ، ويل اخلــــالق 
  .»املشهور يف اآلفاق 

 الوقــوف علــى اعلــم أن يف قلــيب حــسرة عظيمــة ، إذ مل يتيــسر يل « : ـ العيــدروس 2
تواريخ مجاعة من األعيان املشهورين ، كطائفة من األولياء الكرام ، ومجلة من العلمـاء األعـالم 
، مثل شيخ الشيوخ علـى اإلطـالق الـشيخ حممـد بـن عـراق وولديـه الـشيخ االمـام العالمـة علـي 

  .)1(» .  ..والشيخ الفاضل عبد النافع
  .)2(» .  .. مجلة مصنفاتفكان من كبار أهل العلم وله.  ..«: قال 
الـشيخ علـي بـن حممـد ابـن « ) : أجبد العلـوم (  يف : ـ الصديق حسن خان القنوجي 3

ّعراق عامل املدينة املنورة ، وخطيب مسجد النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، كـان نائبـا منـاب أبيـه  ّ
عــن األحاديــث تنزيــه الــشريعة  :يف العلــم والعمــل والتقــوى ، لــه تــصانيف مفيــدة ، منهــا كتــاب 

  .»املوضوعة ، خلصه تلميذه الشيخ رمحة اهللا السندي ، وهو يف غاية اللطف من االختصار 
  .197 / 2 ، الكواكب السائرة 337 / 8شذرات الذهب : وله ترمجة يف 

__________________  
  .377 / 1 تنزيه الشريعة )1(
  .84: النور السافر يف أعيان القرن العاشر ) 2(
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)99(  

  ّن ابن حجر المكي تحسي
وحكـــم حبـــسنه شـــهاب الـــدين أمحـــد بـــن حممـــد بـــن حجـــر اهليتمـــي املكـــي يف عـــدة مـــن 

  :مصنفاته 
التاسـع ـ أخـرج البـزار والطـرباين «  : 7يف أحاديـث فـضائل علـي ) الـصواعق ( قـال يف 

يف األوســط عــن جــابر بــن عبــد اهللا ، والطــرباين واحلــاكم والعقيلــي يف الــضعفاء وابــن عــدي عــن 
ّ ، قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 2عمــر ، والرتمــذي واحلــاكم عــن علــي ابــن  أنــا : ّ

يف أخــرى عنــد الرتمــذي و .فمــن أراد العلــم فليــأت البــاب:  ويف روايــة .مدينــة العلــم وعلــي باــا
 علــي بــاب علمــي: يف أخــرى عنــد ابــن عــدي  و.أنــا دار احلكمــة وعلــي باــا: عــن علــي قــال 

...  
ّققــي املتــأخرين املطلعــني مــن احملــدثني أنــه حــديث حــسن ومــر الكــالم ّوصــوب بعــض حم

  .)1(» عليه 
ّ لقولــه صــلى اهللا 2وكعلــي .  ..« : ـــ) املــنح املكيــة شــرح القــصيدة اهلمزيــة ( يف وقــال 

ّ، ومـن مث  احلسن ـ خالفا ملن زعم وضعه ـ أنا مدينة العلم وعلي باـاّعليه وسلم ـ يف احلديث 
  .».  ..ّ مجيع ما آثرته لكم من التفسري فإمنا هو من علي كرم اهللا وجهه :2قال ابن عباس 

صــحيح وهــو مــا ذهــب إليــه احلــاكم ويوافقــه قــول : إن هلــم فيــه أربعــة آراء .  ..«وقــال 
: وحــسن وهــو التحقيــق ، ويوافقــه قــول شــيخ اإلســالم احلــافظ ابــن حجــر .  ..احلــافظ العالئــي

  اهلروي فإنهّرجاله رجال الصحيح إال عبد السالم 
__________________  

  .73: الصواعق احملرقة ) 1(
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ّاهلـروي هـذا تكلمـوا فيـه : ضعيف عندهم انتهى وسبقه اىل آخـر كالمـه احلـافظ العالئـي فقـال 
  .كثريا انتهى

أنــه : ويعـارض ذلــك تعقيـب أيب زرعــة علــى حديثـه ، ونقــل احلـاكم عــن حيــىي بـن معــني 
ّح مبـا علمـت مـن قـول ابـن حجـر أن رواتـه كلهـم رواة وثقـه ، فثبـت أنـه حـسن مقـارب للـصحي

ّالصحيح إال اهلروي ، وأن اهلروي وثقه مجاعة وضعفه آخرون ّ ّ.  
  .وضعيف أي بناء على رأى من ضعف اهلروي

وموضوع وعليه كثريون أئمة حفاظ كالقزويين وابـن اجلـوزي ، وجـزم بـبطالن مجيـع طرقـه 
  .الذهيب يف ميزانه وغريه

تـساهلوا تـساهال كثـريا كمـا علـم ممـا قررتـه ،  ـ ّنوا أئمـة أجـالء ، لكـنهموإن كـا ـ وهـؤالء
ّوكيف ساغ احلكـم بالوضـع مـع مـا تقـرر أن رجالـه كلهـم رجـال الـصحيح إال واحـدا فمختلـف  ّ
ّفيه ، وجيب فيـه تأويـل كـالم القـائلني بالوضـع ، بـأن ذلـك لـبعض طرقـه ال كلهـا ، ومـا أحـسن  ّ

هـو ثقــة مـأمون مــن :  أحـد رواتــه املـتكلم فـيهم مبــا ال يـسمع قـول بعـض احلفــاظ يف أيب معاويـة
ّ وأي اسـتحالة يف أنـه صـلى ؟كبار املشايخ وحفاظهم ، وقد تفرد به عن األعمش فكان ما ذا

  .».  ..يقول مثل هذا يف حق علي: ّاهللا عليه وسلم 
هللا ّخروجـه علـى علـي كـرم ا ـ الـسادس« مـدافعا عـن معاويـة ) تطهـري اجلنـان ( وقال يف 

وجهـه وحماربتـه لــه ، مـع أنـه االمــام احلـق بإمجـاع أهــل احلـل والعقـد واألفــضل واألعـدل واألعلــم 
لكثـرة طرقـه ، خالفـا ملـن زعـم وضـعه ، وملـن زعـم صـحته ، وملـن أطلـق  ـ بنص احلديث احلسن

مل يـرد ألحـد مـن الـصحابة رضـي : قـال األئمـة احلفـاظ  .أنا مدينة العلم وعلي باـا :ـ حسنه 
  .)1(» .  ..ّ عنهم من الفضائل واملناقب واملزايا ما ورد لعلي كرم اهللا وجههاهللا

__________________  
  . هامش الصواعق74: تطهري اجلنان ) 1(



 245 ......................................................................... ّ ابن حجر املكيحتسني

 خيـرب باألشـياء املغيبـة فيقـع كمـا 2أي كـون علـي  ـ وهـذا« : قـال ابـن عبـاس « : قـال 
ّملـا كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم خيـربه ـ أخرب ّفيخـرب ـا علـي كـرم اهللا  ـ أي باملغيبـات ـ ّ

ّوجهه كما أخـربه صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّومـن اسـتند إخبـاره إىل إخبـار الـصادق ال يكـون إال : ّ
ّصادقا ، ويف هذه منقبة علية جدا لعلـي كـرم اهللا وجهـه ملـا أحتفـه صـلى اهللا عليـه وسـلم بـه مـن  ّ ّ ّ

  .»ّم النبوي وأمني السر العلوي العلوم الغيبية ، ولذا كان باب مدينة العل
ّأن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال  : 2وســئل « ) : فتــاواه ( يف و أنــا مدينــة العلــم : ّ

  ؟هل احلديث صحيح أم ال .أساسها وعمر حيطاا وعثمان سقفها وعلي بااأبوبكر و
ابـن احلديث رواه صاحب مـسند الفـردوس وتبعـه ابنـه بـال اسـناد ، عـن : فأجاب بقوله 

 مرفوعـــا ، وهـــو حـــديث ضـــعيف ، كحـــديث أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا ومعاويـــة 2مـــسعود 
  .حلقتها ، وهو ضعيف أيضا

: ، فهــو حــديث حــسن ، بــل قــال احلــاكم  أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا: حــديث  وأمــا
كـذب ، : منكـر ، وابـن معـني : لـيس لـه وجـه صـحيح والرتمـذي : وقـول البخـاري  ـ صـحيح
  .».  ..وان ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات ، وتبعه الذهيب وغريه على ذلك ـ معرتض

  : ترجمته 
  .)لواقح األنوار يف طبقات األخيار (  يف  ـ الشعراني1
  . )212 ـ 211رحيانة األلباء (  يف  ـ الخفاجي2
  . )298 ـ 287النور السافر (  يف  ـ العيدروس3
  .)بقات الشافعية التحفة البهية يف ط(  يف  ـ الشرقاوي4
  .)املرقاة يف شرح املشكاة (  يف  ـ القاري5
  .)ما ثبت بالسنة (  يف  ـ عبد الحق الدهلوي6
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  .)كفاية املتطلع (  يف  ـ الدهان المكي7
  .)ّاإلمداد يف علو االسناد (  يف  ـ ابن سالم البصري8
  .)الدرر السنية يف األسانيد الشنوانية (  يف  ـ الشنواني9
  .)رسالة أصول احلديث (  يف ) الدهلوي ( ـ 10

كمـا ) كتاب يف فضائل شيخه ابن حجر اهليتمـي : ( ولعبد القادر بن أمحد الفاكهي 
  .برتمجته ) 109 / 1البدر الطالع ( يف 

)100(  

  رواية المتقي الهندي 
أنـا مدينـة العلــم وعلـي باـا فمــن أراد « : علـي بـن حــسام الـدين الـشهري بــاملتقي وقـال 

  .)1(»  عن جابر ك ، عن ابن عباس ، عد ،  ك عق ، عد ، طب ، .لم فليأت البابالع
  . أبو نعيم يف املعرفة ، عن علي.أنا مدينة العلم وعلي باا« 
»  طـب ، عـن ابـن عبـاس .أنا مدينة العلم وعلي باا فمن أراد العلم فليأته من بابـه« 

)2(.  
ثنــا إمساعيــل بــن موســى الــسري أنبــأ : ا قــال الرتمــذي وابــن جريــر معــ« : املتقــي وقــال 

حممد بن عمر الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيـل عـن سـويد بـن غفلـة عـن الـصناحبي عـن 
ّعلـــي قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  قـــال  . حـــل.أنـــا دار احلكمـــة وعلـــي باـــا: ّ

ن شـريك منكر ، وروى بعضهم هذا احلديث عـ: هذا حديث غريب ، ويف نسخة : الرتمذي 
  ومل يذكروا فيه الصناحبي ومل يعرف هذا احلديث

__________________  
  .201 / 12كنز العمال ) 1(
  .212 / 12كنز العمال ) 2(
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  .انتهى. عن أحد من الثقات غري شريك ، ويف الباب عن ابن عباس
هــذا خــرب صــحيح ســنده ، وقــد جيــب أن يكــون هــذا علــى مــذهب : وقــال ابــن جريــر 

أنه خرب ال يعرف له خمرج عن علـي عـن النـيب : ا غري صحيح لعلتني ، إحدامها اآلخرين سقيم
ّصلى اهللا عليه وسلم إال من هذا الوجه ّ أن سلمة ابن كهيل عندهم ممن ال يثبـت : واألخرى . ّ

  .بنقله حجة
ّوقـــد وافـــق عليـــا يف هـــذا اخلـــرب عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم غـــريه  ثنـــا حممـــد ابـــن  :ّ

ري ، ثنا عبـد الـسالم بـن صـاحل اهلـروي ، ثنـا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن جماهـد إبراهيم الفزا
ّعن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا ، فمـن : ّ

ثنا إبراهيم بن موسى الرازي ـ وليس بالفرا ـ ثنا أبو معاويـة بإسـناده . أراد املدينة فليأا من باا
  .انتهى كالم ابن جرير. هذا الشيخ ال أعرفه وال مسعت منه غري هذا احلديث .لهمث

 حـديث ابـن  وأخـرج ك. وقد أورد ابـن اجلـوزي يف املوضـوعات حـديث علـي وابـن عبـاس
أنـــه ســـئل عـــن : صـــحيح اإلســناد ، وروى خـــط يف تارخيـــه عــن حيـــىي بـــن معــني : عبــاس وقـــال 

إنــه موضــوع ، :  يف حــديث ابــن عبــاس هــو صــحيح ، وقــال عــد: حــديث ابــن عبــاس فقــال 
قد قال ببطالنه أيـضا الـذهيب يف امليـزان وغـريه ، ومل يـأتوا : وقال احلافظ صالح الدين العالئي 

ّيف ذلك بعلة قادحة سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر ّ.  
هـذا احلـديث لـه طـرق كثـرية يف مـستدرك احلـاكم ، : وقال احلافظ ابن حجـر يف لـسانه 

وقـــال يف . أن يكــون للحــديث أصــل ، فــال ينبغــي أن يطلــق القــول عليــه بالوضــعّأقــل أحواهلــا 
إنـه صـحيح ، وخالفـه ابـن اجلـوزي فـذكره :  يف املـستدرك وقـال  هذا احلـديث أخرجـه ك: فتوى 

  .إنه كذب: يف املوضوعات وقال 
ّوالصواب خالف قوهلما معا وأن احلديث من قسم احلـسن ، ال يرتقـي إىل الـصحة وال 

  .انتهى. ىل الكذب ، وبيان ذلك يستدعي طوال ، ولكن هذا هو املعتمد يف ذلكينحط إ
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وقــد كنــت أجيــب ــذا اجلــواب دهــرا ، إىل أن وقفــت علــى تــصحيح ابــن جريــر حلــديث 
 حلـــديث ابـــن عبـــاس فاســـتخرت اهللا وجزمـــت بارتقـــاء  علـــي يف ـــذيب اآلثـــار مـــع تـــصحيح ك

  .)1(»  أعلم واهللا. احلديث عن مرتبة احلسن إىل مرتبة الصحة

  : ترجمته 
  :ّذكر مجاعة ترمجة املتقي وآيات علو درجته ومقامه ، ومنهم 

  . )245أخبار األخيار (  يف  ـ عبد الحق الدهلوي1
  . )315النور السافر (  يف  ـ العيدروس اليمني2
  . )43سبحة املرجان (  يف  ـ غالم علي آزاد3
  .) 1518 / 2كشف الظنون (  يف  ـ حاجي خليفة4

  .)القول النقي يف مناقب املتقي ( وللشيخ عبد القادر الفاكهي كتاب 
إحتـاف التقـي يف فـضل الـشيخ علـي ( كما للـشيخ عبـد الوهـاب املتقـي القـادري كتـاب 

  .)املتقي 

)101(  

  ّرواية الوصابي الشافعي 
 7رواه إبــراهيم بــن عبــد اهللا الوصــايب اليمــين الــشافعي يف كتــاب فــضائل أمــري املــؤمنني و

 ـ إن رسـول اهللا 2وعنـه ـ أي عـن علـي .  ..2البـاب التاسـع يف فـضل علمـه « : حيـث قـال 
ّصلى اهللا عليه وسلم قال    .)2(»  أخرجه أبو نعيم يف املعرفة .أنا مدينة العلم وعلي باا: ّ

__________________  
  .130 ـ 129 / 15كنز العمال ) 1(
  .طوطخم ـ االكتفاء يف فضل األربعة اخللفاء) 2(
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ّ ـ قال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 2وعنه ـ أي عن ابن عباس « : قال  أنـا : ّ
مدينـــة العلــــم وعلــــي باــــا ، فمــــن أراد العلـــم فليــــأت البــــاب ، أخرجــــه احلــــاكم يف املــــستدرك ، 

   )1(» واخلطيب يف املفرتق واملتفق 

)102(  

  تحسين محمد طاهر الفتني 
 أورده مـن حـديث علـي وابـن . أنا مدينـة العلـم وعلـي باـا«: حممد طاهر الفتين وقال 
ّقــد تعقــب العالئــي علــى ابــن اجلــوزي يف حكمــه بوضــعه ، فإنــه ينتهــي : قلــت :  عبــاس وجــابر

: وقـال ابـن حجـر . طرقه إىل درجة احلسن ، فـال يكـون ضـعيفا فـضال عـن أن يكـون موضـوعا
ّصححه احلـاكم وخالفـه ابـن اجلـوزي فكذبـه ، والـصواب خـال ف قوهلمـا ، واحلـديث حـسن ال ّ

  .)2(» صحيح وال كذب 
  .)3(» له متابعات ، فمن حكم بكذبه فقد أخطأ « : قال 

  : ترجمته 
وفيها استشهد الرجل الصاحل العالمة مجـال «  : 986 يف حوادث سنة ـ العيدروس 1

ـــدين حممـــد طـــاهر امللقـــب مبلـــك احملـــدثني اهلنـــدي  قيت  آمـــني ، علـــى يـــد املبتدعـــة مـــن فـــر;ّال
ّالرافـضة الــسبابة واملهدويــة القتالــه ، وســبب ذلــك أنــه كــان ينــاقرهم وينــاظرهم ويريــدهم يرجعــون  ّ ّ
إىل احلق ، ويرتكون ما هم عليه من الضاللة والزندقة ، وكان هـذا دأبـه أبـدا ، وجـرى لـه معهـم 
وقـــائع كثـــرية وقهـــرهم يف جمـــالس عديـــدة ، وأظهـــر فـــضائحهم وكـــشف خـــزعبالم وردعهـــم ، 

  ض حجتهموأدح
__________________  

  .خمطوط ـ نفس املصدر) 1(
  .95: تذكرة املوضوعات ) 2(
  .96: نفس املصدر ) 3(
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وأبطلهــا وبــالغ يف الــرد علــيهم والتحــذير عــنهم ، حــىت قــال بكفــرهم وجــزم خبــروجهم مــن الــدين 
سـا ، وسـعى واملنهج القومي وضالهلم عن الصراط املستقيم ، وأراد إعدام هذا املذهب القبيح رأ

ّيف ذلك سعيا بليغـا ، وأراد التوصـل إىل سـلطان الزمـان لـذلك ، فاحتـالوا عليـه حـىت قتلـوه قبـل 
ّأن يصل إىل ذلك ، وال حول وال قوة إال باهللا ّ.  

ة يف الرؤيـــا الـــيت رآهـــا الـــشيخ املتقـــي  ّـــوهـــو الـــذي أشـــار إليـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم باملزي ّ ّ
ّـية ، وكـان علـى قـدم مـن الـصالح والـورع والتبحر يف العلـمالسابقة ، وناهيك ا من منقبة عل  ّـ

.. . «)1(.  
  .)2( مبثل ما تقدم  ـ عبد الحق الدهلوي2
ــــي آزاد 3 ــــ غــــالم عل ــــين« :  بقولــــه ـ ــــشيخ حممــــد طــــاهر الفت ــــا ال هــــو خــــادم .  ..موالن

  .)3(» .  ..األحاديث املقدسة وناصر السنن املؤسسة
صار رأسا يف العلوم احلديثية واألدبية ، .  ..«:  بقوله ـ صديق حسن خان القنوجي 4

وقــد .  ..ورحــل إىل احلــرمني الــشريفني وأدرك علماءمهــا ومــشاخيهما ســيما الــشيخ علــي املتقــي
ذكــر الــشيخ عبــد احلــق الــدهلوي ترمجتــه يف أخبــار األخيــار ، وذكرــا أنــا يف إحتــاف النــبالء ، 

  .)4(» .  ..وأيضا أفردت ترمجته يف رسالة مستقلة

)103(  

  رواية ميرزا مخدوم الشيرازي 
  وقد ذكره عباس بن معني الدين الشهري مبريزا خمدوم اجلرجاين مث

__________________  
  .361النور السافر ) 1(
  .268: أخبار األخيار ) 2(
  .44 ـ 43سبحة املرجان ) 3(
  .895أجبد العلوم ) 4(
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» .  ..2 فضائل علي بـن أيب طالـب يف« يف الفصل الثاين ) نواقض الروافض ( الشريازي يف 
إن رســول اهللا : عــن علــي و« :  ، قــائال 7حــديث أورد طائفــة مــن أحاديــث فــضائله ومناقبــه 

ّصلى اهللا عليه وسلم قال    .» أخرجه الرتمذي .أنا مدينة العلم وعلي باا: ّ

)104(  

  رواية العيدروس اليمني 
  : نة العلم حيث قال شيخ بن عبد اهللا العيدروس اليمين حديث مديوروى 

وأخــــرج البــــزار والطــــرباين يف األوســــط عــــن جــــابر بــــن عبــــد اهللا ، والطــــرباين واحلــــاكم « 
والعقيلي يف الضعفاء وابن عدي عن ابن عمـر ، والرتمـذي واحلـاكم عـن علـي قـال قـال رسـول 

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم   فليــأت فمــن أراد العلــم: يف روايــة و .أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا: ّ
يف أخـرى عنـد ابـن  و.أنا دار احلكمـة وعلـي باـا: يف أخرى عند الرتمذي عن علي ، والباب 
  .)1(» علي باب علمي : عدي 

ّوهللا در « : وقــد ذكــر العيــدروس قــصيدة ابــن جــابر األندلــسي مستحــسنا إياهــا بقولــه 
  :ابن جابر األندلسي حيث قال 

  إن عليـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــيف رســـــــــــــــــــــولهو

  
  ّي ــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــشيدوصــــــــــــــــــــاحبه الــــــــــــــــــــسام  

  

ـــــــــــــــىب وابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــهو   صـــــــــــــــهر النـــــــــــــــيب ات

  
  ّأبــــــــــــــا احلــــــــــــــسنني احملتــــــــــــــوي كــــــــــــــل ســــــــــــــؤدد  

  

  خــــــــــــــري نــــــــــــــساء الغـــــــــــــــر زوجتــــــــــــــه غـــــــــــــــدتو

  
  ّحــــــــــــــــــــسبك هـــــــــــــــــــــذا ســــــــــــــــــــؤدد املـــــــــــــــــــــسودو  

  

  ّزوجــــــــــــــــــه رب الـــــــــــــــــــسماء مــــــــــــــــــن مسائـــــــــــــــــــهو

  
  ناهيـــــــــك تزوجيـــــــــا مـــــــــن العـــــــــرش قـــــــــد بـــــــــريو  

  

  فباتــــــــــــــا وحلــــــــــــــي الزهــــــــــــــد خــــــــــــــري حالمهــــــــــــــا

  
ـــــــــــد آثـــــــــــرا بـــــــــــالزاد مـــــــــــن جـــــــــــاء جيتـــــــــــو     ديق

  

ــــــــــــــات مــــــــــــــن حلــــــــــــــل ومــــــــــــــن   فــــــــــــــأمثرت اجلن

  
  حالمهـــــــــــــــــــــــا رعيـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــذاك التزهـــــــــــــــــــــــد  

  

__________________  
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  ّمــــــا ضــــــر مــــــن قــــــد بــــــات والــــــصوف لبــــــسهو

  
  يف الـــــــــــــسندس الغـــــــــــــايل ســـــــــــــوف يغتـــــــــــــديو  

  

  رســــــــــــــــــــــــــــــول اهللا إين مدينــــــــــــــــــــــــــــــةوقــــــــــــــــــــــــــــــال 

  
)1(» مــن العلــم وهــو البــاب والبــاب فاقــصد   

  

  

كما أورد قصيدة أيب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد الـرمحن الـسقاف ، وقـد نظـم يف 
  :أحد أبياا حديث مدينة العلم وهو ذا 

  ّومـــــــــن ســـــــــر بـــــــــاب العلـــــــــم أكـــــــــرم حلـــــــــة« 

  
)2(» ّعلــــــــي العلــــــــى أكــــــــرم بــــــــذاك املهــــــــذب   

  

  

  : ترجمته 
 ليلـة الــسبت ويف« : ّ ترمجـة مطولــة هـذا ملخــصها ــ عبــد القـادر بــن شـيخ العيــدروس 1

تــويف الــشيخ الكبــري والعلــم الــشهري القطــب : خلمــس وعــشرين خلــت مــن رمــضان ســنة تــسعني 
العــارف بــاهللا شــيخ بــن عبــد اهللا العيــدروس بأمحــدآباد ، ودفــن ــا يف صــحن داره ، وعليــه قبــة 

ولقد صـار حبمـد اهللا شـيخ زمانـه باتفـاق .  ..عظيمة ، وكان مولده سنة تسع عشرة وتسعمائة
ومــن شــيوخه شــيخ .  .. وقتــه ، وقــد أهلــم اهللا أهلــه حيــث مســوه شــيخا قبــل أوانــه ووقتــهعــاريف

ّاإلســالم احلــافظ شــهاب الــدين ابــن حجــر اهليثمــي املــصري ، والفقيــه الــصاحل العالمــة عبــد اهللا 
بــن أمحــد باقــشري احلــضرمي ، ولــه مــن كــل منهمــا إجــازة ، يف مجاعــة آخــرين يكثــر عــددهم ، 

ّيبع بزبيد ، وأمـا مقرواتـه فكثـرية جـدا ، ومـن تـصانيفه العقـد النبـوي والـسر واجتمع بالعالمة الد
ّومناقبـــــه وكراماتـــــه لــــيس هـــــذا حملهـــــا ، وقــــد أفردهـــــا غـــــري واحــــد مـــــن العلمـــــاء .  ..املــــصطفوي
  .)3(» .  ..بالتصنيف
الـشيخ االمـام والغـوث اهلمـام «  بـ  لدى النقل عن كتابهـ ووصفه الشيخاني القادري 2
  .)4(» ائق واملعارف السيد السند والفرد األجمد الشريف احلسيين ، حبر احلق

__________________  
  .خمطوط ـ العقد النبوي والسر املصطفوي) 1(
  .نفس املصدر) 2(
  .372النور السافر ) 3(
  .خمطوط ـ الصراط السوى) 4(
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)105(  

  ّرواية جمال الدين المحدث الشيرازي 
« : ّفـضل اهللا الـشريازي املعـروف جبمـال الـدين احملـدث مجال الدين عطاء اهللا بن وقال 

ّاحلــديث الــسادس عــشر عــن جــابر بــن عبــد اهللا وعبــد اهللا بــن عبــاس عــن النــيب صــلى اهللا عليــه 
أنـا دار احلكمـة ـ وعلـي باـا فمـن أراد العلـم فليـأت : ويف روايـة أنا مدينة العلـم ـ : ّوسلم قال 

  .)1(» الباب 
فيقـول العبـد الفقـري إىل اهللا الغـين ، : وبعـد « : يف مقدمة كتابه ّوقال احملدث الشريازي 

ّعطـــاء اهللا بـــن فـــضل اهللا املـــشتهر جبمـــال الـــدين احملـــدث احلـــسيين ، أحـــسن اهللا أحوالـــه وحقـــق 
هــذه أربعــون حــديثا يف مناقــب أمــري املــؤمنني وإمــام املتقــني ، ويعــسوب : جبــوده العمــيم آمالــه 

ّيقني ، ومبـــني منـــاهج احلـــق واليقـــني ، كاســـر األنـــصاب وهـــازم ّاملـــسلمني ورأس األوليـــاء والـــصد
ّاألحـزاب ، املتــصدق خبامتــه يف احملـراب ، فــارس ميــدان الطعـان والــضراب ، املخــصوص بكرامــة 
األخـــــوة واالنتجـــــاب ، املنـــــصوص عليـــــه بأنـــــه لـــــدار احلكمـــــة ومدينـــــة العلـــــم بـــــاب ، وبفـــــضله 

  .».  ..واصطفائه نزل الوحي ونطق الكتاب
حتفـــة ( فه عليـــه الـــصالة والـــسالم مبثـــل هـــذه العبـــارات يف صـــدر كتابـــه اآلخـــر وقـــد وصـــ

  .)األحباء من مناقب آل العبا 
  ومنزلته العلميـة7عند بيان مقام أمري املؤمنني ) روضة األحباب ( كما أثبته يف كتاب 

...  
__________________  
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  اب روضة األحب
مــن الكتــب املــشتهرة يف ) روضــة األحبــاب يف ســرية النــيب واآلل واألصــحاب ( وكتابــه 

ّاآلفاق يف التاريخ والسرية ، وقد اعتمد عليه املؤرخـون وصـرحوا باعتبـاره واسـتندوا إىل رواياتـه ، 
وعبـد احلـق ) اخلمـيس ( والديار بكري يف ) حبيب السري ( منهم غياث الدين خواند أمري يف 

، وقـد ذكـره ) إزالـة اخلفـا ( يف ) الـدهلوي ( وشـاه ويل اهللا والـد ) مـدارج النبـوة ( لوي يف الده
  .)1() كشف الظنون ( حاجي خليفة يف 

)106(  

  إثبات أبي العصمة محمد معصوم السمرقندي 
) الفــصول األربعــة ( وقــد أثبــت أبــو العــصمة حممــد معــصوم بابــا الــسمرقندي يف رســالته 

واحــتج بــه ، حيــث قــال يف الفــصل الثــاين يف اجلــواب علــى قــضية غــصب حــديث مدينــة العلــم 
وبعد التـسليم بـصحة مـا قيـل مـن شـهادة األمـري بـذلك ، فإنـه ال يلـزم علـى القاضـي « : فدك 

ّقبــول تلــك الــشهادة ، مــع أن الــشريعة املطهــرة صــرحية يف عــدم قبوهلــا ، وهــذا مــن األدلــة علــى 
أنـا «  ّرة األمري كرم اهللا وجهه مـع اختـصاص شـرفكذب هذه الرواية ، إذ ال يتصور من حض

بـــه أن يقــدم علـــى مثـــل هــذه الـــشهادة ، ومـــن هــذا القبيـــل شـــهادة » مدينــة العلـــم وعلــي باـــا 
  .»احلسنني رضي اهللا عنهما 

)107(  

  رواية علي القاري 
  شرح الفقه( وقال علي بن سلطان حممد اهلروي املعروف بالقاري يف 

__________________  
  .922 / 1كشف الظنون ) 1(
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  :ما نصه » مث علي بن أيب طالب « بشرح قول املاتن ) األكرب 
 ابــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــصي القرشــي اهلــامشي ، وهــو يأ« 

املرتــضى زوج فاطمــة الزهــرا وابــن عــم املــصطفى ، والعــامل يف الدرجــة العليــا ، واملعــضالت الــيت 
أنــا مدينــة  : 7قولــه  ّــا إىل فتــواه فيهــا فــضائل كثــرية شــهرية ، حتققســأله كبــار الــصحابة ورجعــو

  .)1(» أقضاكم علي  : 7قوله ، و العلم وعلي باا
 رواه احلـاكم يف أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـاحديث  مث اعلم أن« ) : املرقاة ( وقال يف 

بـل هـو : قـال ّوتعقبـه الـذهيب ف. صـحيح: وقـال املناقب مـن مـستدركه مـن حـديث ابـن عبـاس 
ال أصل له ، وكذا : كم خلق افتضحوا فيه ، وقال حيىي بن معني : موضوع ، وقال أبو زرعة 

ثابـــت ، ورواه الرتمـــذي يف املناقـــب مـــن : قـــال أبـــو حـــامت وحيـــىي بـــن ســـعيد ، وقـــال الـــدارقطين 
إنـه لـيس لـه وجـه صـحيح ، وأورده ابـن : إنه منكـر ، وكـذا قـال البخـاري وقـال : جامعه وقال 

  .إنه باطل: هذا احلديث مل يثبتوه ، وقيل : اجلوري يف املوضوعات ، وقال ابن دقيق العيد 
ّالـصواب إنـه حـسن باعتبـار طرقـه ال صـحيح وال : لكن قال احلافظ أبو سعيد العالئي 

ذكره الزركشي ، وسئل احلـافظ العـسقالين عنـه فقـال . ضعيف ، فضال عن أن يكون موضوعا
: وقـال الـسيوطي . ا قال احلاكم وال موضـوع كمـا قـال ابـن اجلـوزيإنه حسن ال صحيح كم: 

  .)2(» وقد بسطت كالم العالئي والعسقالين يف التعقبات اليت على املوضوعات 

  : ترجمته 
علي بن حممد السلطان اهلـروي املعـروف بالقـاري احلنفـي نزيـل مكـة ،  « :ـ المحبي  1

   يف التحقيق وتنقيحوأحد صدور العلم ، فرد عصره ، الباهر السمت
__________________  

  .113: شرح الفقه األكرب ) 1(
  .571 / 5املرقاة يف شرح املشكاة ) 2(



  نفحات األزهار................................................................................ 256

ّاشـتهر ذكـره وطـار صـيته ، وألـف التـآليف .  ..العبارات ، وشهرته كافية عن اإلطراء يف وصفه
  .)1(» .  ..الكثرية اللطيفة التأدية ، احملتوية على الفضائل اجلليلة

ّاجلامع للعلوم العقلية والنقلية واملتـضلع يف : قال العصامي يف وصفه  « : الشوكاني ـ 2
لكنــه امــتحن  ـ مث قــال ـ ّالــسنة النبويــة ، أحــد مجــاهري األعــالم ومــشاهري أويل احلفــظ واألفهــام

ّباالعرتاض على األئمة ال سيما الشافعي وأصحابه ، واعرتض علـى االمـام مالـك بـن أنـس يف 
ّيــه ، وهلــذا جتــد مؤلفاتــه لــيس عليهــا نــور العلــم ، وهلــذا ــى عــن مطالعتهــا كثــري مــن إرســاله يد

  .العلماء واألولياء انتهى
ـــه ، فـــإن اتهـــد شـــأنه أن يبـــني مـــا خيـــالف األدلـــة : وأقـــول  ّهـــذا دليـــل علـــى علـــو منزلت ّ

. الــصحيحة ويعرتضــه ، ســواء كــان قائلــه عظيمــا أو حقــريا ، فتلــك شــكاة ظــاهر عنــك عارهــا
  .)2( » 1014ان وفاة صاحب الرتمجة سنة وك

تآليفه مقبولة ومتداولة « : وقال ) احتاف النبالء (  يف  ـ صديق حسن خان القنوجي3
  .».  ..؟بني أهل العلم ، فما معىن ليس عليها نور العلم

وقد اعتمد أقوالـه واسـتند إليهـا كبـار العلمـاء املتـأخرين عنـه ، كالفاضـل الرشـيد ، وشـاه 
ّكمـــا أن مجاعـــة رووا كتبـــه باألســـانيد املتـــصلة إىل مؤلفهـــا . هللا ، واملولـــوي حيـــدر علـــيســـالمة ا

  . ..ّالقاري ، كتاج الدين الدهان ، وحممد عابد السندي

)108(  

  رواية عبد الرءوف المناوي 
  ففي .  ..رواه عبد الرءوف بن تاج العارفني املناوي الشافعي يف كتبهو

__________________  
  .185 / 3 األثر خالصة) 1(
  .445 / 1البدر الطالع ) 2(
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  .)1(» ط . أنا مدينة العلم وعلي باا« :  )كنوز احلقائق  ( 
عــن بــاب مدينــة العلــم وربــان ســفينة الفهــم ، « : بــشرح حــديث ) فــيض القــدير ( يف و

منني ّسيد احلنفاء زين اخللفاء ، ذي القلب العقول واللسان السؤل بـشهادة الرسـول ، أمـري املـؤ
لـو شـئت : من كنت مواله فعلي مواله والقائل هو : علي بن أيب طالب القائل فيه املصطفى 

أنــا عبــد اهللا وأخــو رســوله والــصديق : ألوقــرت لكــم مــن تفــسري الفاحتــة ســبعني وقــرا ، والقائــل 
  .)2(» .  ..ّاألكرب ال يقوهلا بعدي إال كاذب

ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم املدينـــة فـــإن املـــصطفى « : وقـــال شـــارحا حـــديث مدينـــة العلـــم  ّ
ّاجلامعــة ملعــاين الــديانات كلهــا ، وال بــد للمدينــة مــن بــاب ، فــأخرب أن باــا هــو علــي كــرم اهللا  ّ ّ
وجهـــه ، فمـــن أخـــذ طريقـــه دخـــل املدينـــة ومـــن أخطـــأه أخطـــأ طريـــق اهلـــدى ، وقـــد شـــهد لـــه 

ن رجال سأل معاوية عن إ: ّباألعلمية املوافق واملؤالف واملعادي واملخالف ، وخرج الكالباذي 
وحيك كرهت رجـال كـان : أريد جوابك فقال : سل عليا هو أعلم مين ، فقال : مسألة فقال 

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يغــره بــالعلم غــرا ، وكــان أكــابر الــصحب يعرتفــون لــه بــذلك ،  ّ
، فقـال هاهنـا علـي فاسـأله :  يسأله عما أشكل عليه ، جاءه رجل فسأله فقال 2وكان عمر 

قـم ال أقـم اهللا رجليـك ، وحمـا امسـه مـن الـديوان ، : أريد أن أمسع منك يا أمري املؤمنني فقال  :
ّوصح عنه من طرق أنه كان يتعوذ من قـوم لـيس هـو فـيهم ، حـىت أمـسكه عنـده ومل يولـه شـيئا  ّ

ذكــر لعطــاء : لــك بــن ســليمان قــال وأخــرج احلــافظ عبــد امل. مــن البعــوث ملــشاورته يف املــشكل
قـــد علـــم األولـــون : وقـــال احلـــرايل  .ال واهللا:  فقـــال ؟كـــان أحـــد مـــن الـــصحب أفقـــه مـــن علـــيأ

واآلخـرون أن فهــم كتــاب اهللا منحـصر إىل علــم علــي ، ومـن جهــل ذلــك فقـد ضــل عــن البــاب 
  الذي من ورائه ، يرفع اهللا من القلوب

__________________  
  .80 / 1هامش اجلامع الصغري  ـ كنوز احلقائق) 1(
  .52 ـ 51 / 1 فيض القدير يف شرح اجلامع الصغري )2(



  نفحات األزهار................................................................................ 258

  .)1(» .  ..إىل هنا كالمه. احلجاب حىت يتحقق اليقني الذي ال يتغري بكشف الغطاء
وهـــو حـــسن « حيـــث قـــال بعـــد شـــرحه إيـــاه ) التيـــسري ( وقـــد أفـــىت حبـــسن احلـــديث يف 

  .)2(» وزي باعتبار طرقه ال صحيح وال ضعيف ، فضال عن كونه موضوعا ، ووهم ابن اجل

  : ترجمته 
االمـام الكبــري ، احلجـة الثبـت القــدوة ، « : ّتـرجم لـه احملــيب ترمجـة حافلـة هــذا ملخـصها 

صــاحب التــصانيف الــسائرة ، وأجــل أهــل عــصره مــن غــري ارتيــاب ، وكــان إمامــا فاضــال زاهــدا 
يح واألذكـار عابدا ، قانتا خاشعا له ، كثري النفع ، وكان متقربا حبسن العمل مثابرا على التـسب

، صـابرا صـادقا ، وقـد مجـع مـن العلـوم واملعـارف علـى اخـتالف أنواعهـا وتبـاين أقـسامها مـا مل 
ن عاصـــره ّويل تـــدريس املدرســـة الـــصاحلية فحـــسده أهـــل عـــصره ، وكـــانوا ال . ّـــجيتمـــع يف أحـــد مم

ّيعرفون مزية علمـه النزوائـه عـنهم ، وملـا حـضر الـدرس فيهـا ورد عليـه مـن كـل مـذهب فـضالؤه ّ 
منتقدين عليه ، وشرع يف إقراء خمتصر املزين ، ونصب اجلـدل يف املـذاهب ، وأتـى يف تقريـره مبـا 
مل يسمع من غريه ، فأذعنوا لفضله وصار أجـالء العلمـاء يبـادرون حلـضوره ، وأخـذ عنـه مـنهم 

 وباجلملــة ، فهــو أعظــم علمــاء هــذا التــاريخ آثــارا ، ومؤلفاتــه غالبــا. خلــق كثــري ، وتآليفــه كثــرية
متداولــة كثــرية النفــع ، وللنــاس عليهــا افــت زائــد ويتغــالون يف أمثاــا ، وأشــهرها شــرحاه علــى 

  .اجلامع الصغري ، وشرح السرية املنظومة للعراقي
  .)3( » 1031 ، وتويف 952وكانت والدته يف سنة 

   االمداد(و ) مقاليد األسانيد ( وقد روى كتبه ونقل عنها كبار العلماء كما يف 
__________________  

  .46 / 3فيض القدير ) 1(
  .377 / 1التيسري يف شرح اجلامع الصغري ) 2(
  .416 ـ 412 / 2خالصة األثر ) 3(
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 إزالــة الغــني (و )  غــرة الراشــدين (و )  أســانيد أمحــد النخلــي املكــي (و ) ّمبعرفــة علــو األســناد 
  .)ديث أصول احل( يف ) فيض القدير ( كتابه ) الدهلوي (  وقد مدح .)

)109(  

  ّإثبات المال يعقوب البنباني 
ّوقد سلم املال يعقوب البنباين الالهـوري ثبـوت هـذا احلـديث يف  ّ وان نـاقش ) عقائـده ( ّ

  .وسيأيت نص كالمه يف حمله.  ..يف مدلوله

  : ترجمته 
 ووصــفه بالــشيخ العــامل احملــدث ، أحــد الرجــال )1() نزهــة اخلــواطر ( تــرجم لــه صــاحب 

األفـــق املبـــني يف ( يف الفقـــه واحلـــديث والفنـــون احلكميـــة ، مث نقـــل الثنـــاء عليـــه عـــن املـــشهورين 
  .1098ّوذكر مؤلفاته وأرخ وفاته بسنة )  مرآة آفتاب منا (و ) أحوال املقربني 

( مناقــشته يف داللــة حــديث الثقلــني معتمــدا عليهــا يف حاشــية ) الــدهلوي ( وقــد نقــل 
ّا وبينا ما فيها يف جملد  وقد ذكرناه.)التحفة االثنا عشرية    .)حديث الثقلني ( ّ

)110(  

  إثبات المقري األندلسي 
  وقد أثبت أبو العباس أمحد بن حممد املقري األندلسي حديث مدينة

__________________  
  .285 / 4نزهة اخلواطر ) 1(
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« قـال من قـصيدة ابـن جـابر األندلـسي مث ) 104(العلم ، إذ نقل األبيات املذكورة يف الوجه 
وهذا مـا وقفـت عليـه مـن هـذه القـصيدة الفريـدة ، ولـيس بيـدي اآلن ديـوان شـعره حـىت أكتبهـا 

  .)1(» بكماهلا ، فإا مناسبة هلذا الباب الذي جعلناه ختما للكتاب ، كما ال خيفى 

  : ترجمته 
العالمة شهاب الدين أمحد بن حممد املقري املغريب املالكي  « :ـ الشهاب الخفاجي  1

ل مــصر ، فاضــل لغــر املناقــب مــشرق ، وبــدر لعلــو مهتــه ســار مــن املغــرب للمــشرق ، وهــو نزيــ
فيـه دمـث مـن غـري  ـ كمـا قيـل ـ رفيق السداد وبيت جمده منتظم األسباب ثابـت األوتـاد ، وهـو

خفــر ، ولــني جانــب مــن غــري خــور ، ذو رأي يــرد اللــنب يف الــضرع والنــار يف الزنــد ، ولــه آثــار 
نـسيم علـى النـد ، وأدب امتـزج بـاللطف امتـزاج املـاء بـاخلمر ، وفيـصل حكـم يثىن عليهـا ثنـاء ال

ّرفع به التنازع بني زيد وعمرو ، وهو لفقه مالـك أكـرم سـيد مالـك ، وقـد بـواه اهللا يف احلـديث 
  .)2(» .  ..ّتكرمة بني العلياء والسند ، وجد يف إرث اد بغري كاللة عن أكرم أب وجد

ظ املغرب جاحظ البيان ، ومن مل ير نظـريه يف جـودة القرحيـة حاف.  .. «: ـ المحيي 2
وصــفاء الــذهن وقــوة البديهــة ، وكــان آيــة بــاهرة يف علــم الكــالم والتفــسري واحلــديث ، ومعجــزا 

  .)3(» .  ..باهرا يف األدب واحملاضرات ، وله املؤلفات الشائعة
يف املبـــارك ابـــن برتمجـــة الـــشر) تنـــضيد العقـــود الـــسنية (  يف  ـ رضـــي الـــدين الـــشامي3

ففـي :  إىل عام وفاتـه ;فصل يف احلوادث املتعلقة بدولة صاحب الرتمجة « : الشريف نامي 
ســــنة ثنتــــني وأربعــــني بعــــد األلــــف تــــويف العــــامل العالمــــة الــــشيخ أمحــــد املقــــري املــــالكي صــــاحب 

  التصانيف اجلمة والعلوم الكثرية ، ولد بتلمسان وسكن
__________________  

  .603 / 4ب نفح الطي) 1(
  .297 ـ 293رحيانة األلباء ) 2(
  .311 ـ 302 / 1خالصة األثر ) 3(
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فـــاس مـــن أرض املغـــرب ، وأخـــذ العلـــم ـــا ، واتـــسعت معرفتـــه وكملـــت فـــضيلته ، ورحـــل إىل 
  .».  ..وكان واسع الفضل ، له مشاركة تامة يف سائر العلوم.  ..احلرمني ومصر والشام

  .)1( ما تقدم  بنحو ـ صديق حسن خان القنوجي4
الــذين ) الــدهلوي ( واجلــدير بالــذكر أن الــشهاب أمحــد املقــري مــن شــيوخ مــشايخ والــد 

باملـشايخ األجلـة الكـرام واألئمـة القـادة األعـالم ، « محد اهللا باتـصال سـنده إلـيهم ، ووصـفهم 
  .»واملشاهري باحلرمني احملرتمني ، وامع على فضلهم من بني اخلافقني 

)111(  

  ن باكثير المكي رواية اب
وعنـه ـ أي عـن « : رواه أمحد بن الفضل بن حممـد بـاكثري املكـي الـشافعي حيـث قـال و

ّ ـ قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 2علــي  أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا فمــن أراد : ّ
  .)2(»  أخرجه أبو عمرو .العلم فليأته من بابه

  : ترجمته 
ومـن مـصادر ) حديث الواليـة ( تبار كتابه املذكور يف جملد وذكرنا ترمجة ابن باكثري واع

  . )271 / 1خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر : ( ترمجته 
__________________  

  .324: التاج املكلل ) 1(
  .خمطوط ـ وسيلة املآل يف مناقب اآلل) 2(
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)112(  

  رواية الشيخاني القادري 
روى االمـام أمحـد يف « : شيخاين القادري حيث قـال رواه حممود بن حممد بن علي الو

ّإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : الفضائل والرتمذي مرفوعا   .أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا: ّ
  .)1( » 2من أتى العلم فليأت الباب وهو علي : وهلذا كان ابن عباس يقول 

  الصراط السوي 
ّ من كالم مؤلفه يف صدره ، فإنه قال بعد هذا) الصراط السوي ( ويظهر اعتبار كتاب 

ّأمـا بعــد ، فــإن العمـل بغــري العلـم وبــال ، والعلــم بغـري العمــل خيــال ، وال « التحميـد والتــصلية 
: يف رواية عبد اهللا بن عمـر  ّيقبض العلم إال مبوت العلماء كما يف احلديث املتفق على صحته

ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال  اهللا ال يقـــبض العلـــم انتزاعـــا ينتزعـــه مـــن النـــاس ّإن : ّ
ّولكــن يقــبض العلــم مبــوت العلمــاء ، كلمــا ذهــب عــامل ذهــب مبــا معــه ، حــىت إذا مل يبــق عــامل 

ّاختذ الناس رؤساء جهاال ، فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا ّ.  
واعلـــم أن الفحـــول قـــد قبـــضت والوعـــول قـــد هلكـــت ، وانقـــرض زمـــان العلـــم ومخـــدت 

تــه وهزمتــه كــرة اجلهــل وعلــت دولتــه ، حــىت مل يبــق مــن الكتــب الــيت يعتمــد عليهــا يف ذكــر مجر
ّاألنـساب إال بعـض الكتـب املؤلفـة الـيت صـنفها أصـحاب البدعـة كمـا سـتقف علـى أمسائهــا يف  ّ ّ

  تضاعيف الكتاب ان شاء اهللا تعاىل ، يلوح لك شرارها من
__________________  

  .خمطوط ـ ل النيبالصراط السوي يف مناقب آ) 1(
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بعيد كالسراب ، لكوا فارغة عن الصدق والصواب ، وذلك إما الندراس حمبة آل بيت النيب 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم مــن قلــوب الــصاحلني مــن أهــل الــسنة والعيــاذ بــاهللا مــن تلــك الفتنــة ، أو  ّ

ليل علـى ذلـك لنقص يف االميان وترداد يف اليقني ، أو لشني فاحش وكلم يف أمر الـدين ، والـد
ّأين مسعـــت مـــن مجاعـــة ال يعبـــأ اهللا ـــا أـــم يـــسبون األشـــراف القـــاطنني مبكـــة املـــشرفة واملدينـــة 

  :املنورة من بين احلسن واحلسني فأجبتها بقول القائل 
ّلـــــــــــو كـــــــــــل كلـــــــــــب عـــــــــــوى لقمتـــــــــــه حجـــــــــــرا ّ  

  
ــــــــــــــــــصخر مثقــــــــــــــــــاال بــــــــــــــــــدينار     ّألصــــــــــــــــــبح ال

  

ــــني القــــرب الــــشريف وامل ــــرب باالنتــــصار ألهــــل البيــــت ، مث نــــودي يف ســــري يف الروضــــة ب ن
فــشرعت عنـــد ذلــك يف كتـــاب أذكــر فيـــه مناقــب أهـــل البيــت علـــى مــا اتفـــق عليــه أهـــل الـــسنة 
واجلماعــة علــى وجــه االختــصار ، وأذكــر فيــه إن شــاء اهللا تعــاىل مــع ذكــر كــل واحــد مــن أئمــة 

اىل أهل البيت مـن كـان معاصـرا هلـم مـن أصـحام وأعـدائهم ، كمـا تـرى ذلـك إن شـاء اهللا تعـ
ولقــد أجــاد مــن قــال ارجتــاال فيــه شــعرا ) الــصراط الــسوي يف مناقــب آل النــيب ( قريبــا ، ومسيتــه 

  :حسنا 
ــــــــــــاب نفــــــــــــيس قــــــــــــد حــــــــــــوى دررا   هــــــــــــذا كت

  
  يف مــــــــــــــــــــدح آل رســــــــــــــــــــول اهللا والـــــــــــــــــــــشرف  

  

ــــــــــــرزت   أنعــــــــــــم بــــــــــــه مــــــــــــن كتــــــــــــاب حتفــــــــــــة ب

  
  مــــــــا مثلهــــــــا يف خبايــــــــا الــــــــدهر مــــــــن حتــــــــف  

  

  ّفغـــــــــــــن بـــــــــــــه صـــــــــــــاح واغـــــــــــــنم يف مطالعـــــــــــــه

  
  رج اجلـــــــــوهر املكنـــــــــون يف الـــــــــصدفاســـــــــتخو  

  

ــــــــــــــزول عنــــــــــــــــك العنــــــــــــــــا واهلــــــــــــــــم ســــــــــــــــائره   ّيــ

  
  فيــــــــــــــه ــــــــــــــدى صــــــــــــــراطا غــــــــــــــري خمتلــــــــــــــفو  

  

ـــــــسوي يف االســـــــم شـــــــهرته ـــــــصراط ال   فهـــــــو ال

  
  ّتــــــــــــأليف حممــــــــــــود تــــــــــــايل مــــــــــــنهج الــــــــــــسلف  

  

  القــــــــــــــــــــــــــــادري طريقـــــــــــــــــــــــــــــا يف مـــــــــــــــــــــــــــــسالكه

  
  »الــــــــــــــــــــــــشافعي اتباعــــــــــــــــــــــــا للعهــــــــــــــــــــــــود ويف   

  

)113(  

  إثبات الشيخ عبد الحق الدهلوي 
  بصدد) اللمعات يف شرح املشكاة ( ال الشيخ عبد احلق الدهلوي يف وق
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 :واعلـم أن املـشهور مـن لفـظ احلـديث يف هـذا املعـىن « : إثبات حديث مدينة العلم مـا نـصه 
ّوقد تكلم النقاد فيه ، وأصـله مـن أيب الـصلت وكـان شـيعيا ، وقـد  .أنا مدينة العلم وعلي باا ّ

ّتكلـــم فيـــه ، وصـــحح هـــذا احلـــ ّديث احلـــاكم ، وحـــسنه الرتمـــذي وضـــعفه آخـــرون ، ونـــسبه إىل ّ ّ
الوضــع طائفــة ، وحنــن ننقــل مــا ذكــره علماؤنــا يف ذلــك بعبــارام ، وإن كانــت مــشتملة علــى 

  :التكرار فنقول 
حـديث : قال الشيخ جمد الـدين الـشريازي اللغـوي صـاحب القـاموس يف نقـد الـصحيح 

ّالفــرج ابــن اجلــوزي يف املوضــوعات مــن عــدة طـــرق ، أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا ، ذكــره أبــو 
ّوجزم ببطالن الكل ، وقال مثـل ذلـك مجاعـة ، وعنـدي يف ذلـك نظـر كمـا سـنبينه ، واملـشهور  ّ
ّبروايتـه أبــو الـصلت عبــد الــسالم بـن صــاحل اهلـروي عــن أيب معاويــة حممـد بــن خـازم الــضرير عــن 

ّ الـسالم هـذا ضـعفوه جـدا واـم األعمش عـن جماهـد عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا ، وعبـد ّ ّ
  .بالرفض

يف سـؤاالته عـن حيــىي بـن معــني أنـه ســأله فقــد روى عبـاس بــن حممـد الــدوري  ومـع ذلـك
أنـا مدينــة العلــم وعلــي : ّلــيس قــد حـدث عــن أيب معاويــة أ: ّن أيب الــصلت هــذا فوثقـه فقــال عـ

ك روى صـاحل بـن وكـذل .ّقـد حـدث بـه عـن أيب معاويـة حممـد بـن جعفـر الفيـدي:  فقال ؟باا
حممد احلافظ امللقب جزرة ، وأبو الصلت أمحد ابن حممد بن حمـرز عـن حيـىي بـن معـني أيـضا ، 

هو من حديث أيب معاويـة أخـربين : ويف رواية أيب الصلت ابن حمرز قال حيىي يف هذا احلديث 
ّابن منري قال حدث بـه أبـو معاويـة قـدميا مث كـف عنـه ، وكـان أبـو الـصلت اهلـروي رجـال  موسـرا ّ

فقـد بـرئ عبـد  ـ ّيعـين فخـصه أبـو معاويـة ـذا احلـديث ـ يطلب هذه األحاديث ويكرم املشايخ
ّالسالم عن عهدة هذا احلديث ، وأبو معاوية الضرير حـافظ حيـتج بـأفراده كـابن عيينـة وغـريه ، 

ه ّقولــه صــلى اهللا عليــ ولــيس هــذا احلــديث مــن األلفــاظ املنكــرة الــيت تأباهــا العقــول بــل هــو مثــل
  .احلديثأبوبكر أرأف أميت ّوسلم يف حديث 

ّـوقد حسنه الرتمذي وصححه غـريه ، ومل يـأت مـن تكلم علـى حـديث أنـا مدينـة العلـم  ّ ّ
جبواب عن هذه الروايات الثابتة عن حيىي بن معني ، واحلكم عليه بالوضـع باطـل قطعـا ، وإمنـا 

  لوأمسك أبو معاوية عن روايته شائعا لغرابته ال لبطالنه ، إذ 
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  .ّكان كذلك مل حيدث به أصال مع حفظه وإتقانه
رواهـا الرتمـذي يف جامعـه عـن إمساعيـل بـن موسـى الفـزاري عـن  وللحديث طريق أخـرى

حممـد بــن عمــر الرومــي عــن شــريك بــن عبــد اهللا عـن ســلمة بــن كهيــل عــن ســويد بــن غفلــة عــن 
ّأن النـــيب صــلى اهللا عليـــه وســـلم قــ : 2أيب عبــد اهللا الـــصناحبي عــن علـــي  أنـــا دار احلكمـــة : ال ّ

وحممــد . وتابعــه أبــو مــسلم الكجــي وغــريه علــى روايتــه عــن حممــد بــن عمــر الرومــي .وعلــي باــا
ّهذا روى عنه البخاري يف غري الصحيح ، ووثقه ابن حبان وضعفه أبو داود ّ.  

هــذا حــديث غريــب وقــد روى بعــضهم هــذا عــن : وقــال الرتمــذي بعــد ســياق احلــديث 
  .لصناحبي ، وال يعرف هذا عن أحد من الثقات غري شريكشريك ومل يذكروا فيه ا

ّـفلم يبق احلديث من أفراد الرومي ، وشريك احتج بـه مـسلم وعلق لـه البخـاري : قلت 
مـا رأيـت أحـدا قـط : ّووثقه ابن معني والعجلي وزاد حسن احلـديث ، وقـال عيـسى بـن يـونس 

يـــرد عليـــه روايـــة مـــن أســـقط وال . أورع يف علمـــه مـــن شـــريك ، فعلـــى هـــذا يكـــون مفـــردة حـــسنا
الصناحبي منـه ، ألن سـويد بـن غفلـة تـابعي خمـضرم ، روى عـن أيب بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي 

  .رضي اهللا عنهم ومسع منهم ، فيكون ذكر الصناحبي فيه من باب املزيد يف متصل األسانيد
إن احلـــديث ينتهــي مبجمـــوع طريقــي أيب معاويـــة وشــريك إىل درجـــة احلـــسن : واحلاصــل 

ـــــه وال يكـــــون ضـــــعيفا ، فـــــضال عـــــن أن يكـــــون موضـــــوعا ، ومل أجـــــده ملـــــن ذكـــــره يف احملـــــ تج ب
  .»انتهى كالم الشيخ جمد الدين . وباهللا التوفيق. املوضوعات طعنا مؤثرا يف هذين السندين

  .)املقاصد احلسنة ( مث نقل الشيخ عبد احلق الدهلوي كالم السخاوي يف 
  .ّوصوب هذين الكالمني

واألصـل يف روايـة هـذا « : وقـال ) أشـعة اللمعـات ( ّ وبـني معنـاه يف ّوقد فـسر احلـديث
  ّاحلديث هو أبو الصلت عبد السالم بن صاحل اهلروي ، وهو شيعي ولكنه
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  .)1(» .  ..صدوق ، وكان يكرم املشايخ
 ، وهــو أيــضا دليــل علــى ثبــوت هــذا )2( 6يف أمســاء النــيب » مدينــة العلــم « وقــد ذكــر 

  .احلديث عنده

   : ترجمته
( ّوتوجد ترمجة الشيخ عبد احلق الدهلوي يف الكتب املؤلفه بـرتاجم علمـاء اهلنـد ، مثـل 

 ســبحة املرجــان بــذكر آثــار (و )  احتــاف النــبالء (و )  مــرآت آفتــاب منــا (و ) تــذكرة األبــرار 
  .)هندوستان 
ّموالنـا الـشيخ عبـد احلـق الـدهلوي ، هـو املتـضلع مـن الكمـال  « :غالم علي آزاد قـال 

الــصوري واملعنـــوي ، والعاشــق الـــصادق مــن عـــشاق اجلمــال النبـــوي ، رزق مــن الـــشهرة قـــسطا 
جزيال ، وأثبت املؤرخون ذكره إمجاال وتفصيال ، ويف قبة مزاره بـدهلي لـوح مـن احلجـر نقـشت 

ّهـو مـن مبـادئ الـشعور شـد نطاقـه  :عليه فذلكـة مـن أحوالـه بالفارسـية ، وأنـا أترمجهـا بالعربيـة 
ق وطلب العلم ، وقريبا من أوان البلـوغ تنـاول األكثـر مـن العلـوم الدينيـة ، وفـرغ على طاعة احل

ّمــن حتــصيله كلهــا ولــه اثنــان وعــشرون ســنة ، وحفــظ القــرآن وجلــس علــى مــسند االفــادة ، ويف 
ّعنفـــوان الـــشباب أخذتـــه جذبـــة إهليـــة فقطـــع عالقـــة حمبتـــه عـــن اخلـــالن واألوطـــان ، وتوجـــه إىل  ّ

ّألمــاكن مــدة ، وصــحب ــا أقطــاب الزمــان واألوليــاء الكبــار مــع بركــات احلــرمني وأقــام بتلــك ا
ّوافـــرة ، واســـتقر بـــه اثنـــني ومخـــسني ســـنة يف مجعيـــة الظـــاهر والبـــاطن ، واشـــتغل بتكميـــل األوالد 
والطالبني ، ونشر العلوم ال سـيما احلـديث الـشريف ، حبيـث مل يتيـسر مثلـه ألحـد مـن العلمـاء 

ّاهلند ، وصنف يف العلوم خـصوصا يف احلـديث كتبـا معتـربة اعتـىن السابقني والالحقني يف ديار 
. ّـا علماء الزمان وجعلوها دسـتورا لعملهـم ، وتـصانيفه مـن الكبـار والـصغار بلغـت مائـة جملد

  ّمتت. 1052 وتويف سنة 958ولد يف احملرم سنة 
__________________  

  .666 / 4أشعة اللمعات ) 1(
ّاء النيب صلى اهللا عليه وسلمفصل امس ـ مدارج النبوة) 2( ّ.  
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  .)1(» .  ..الرتمجة
ّالــشيخ االمــام العــامل العالمــة احملــدث الفقيــه شــيخ اإلســالم وأعلــم « : وقــال اللكهنــوي 

العلمــاء األعــالم وحامــل رايــة العلــم والعمــل يف املــشايخ الكــرام ، أول مــن نــشر علــم احلــديث 
  .)2(» بأرض اهلند تصنيفا وتدريسا 

اللة عبد احلق الدهلوي وعظمته كونه من شيوخ الـشيخ حـسن العجيمـي ومن آيات ج
 ّ، والعجيمي من مشايخ شاه ويل اهللا الدهلوي السبعة الذين حيمد اهللا على اتـصال سـنده ـم

...  
ومـن عجيـب صـنع اهللا أنـه كمـا تـراكم يف « ) : املقدمة الـسنية ( وقال شاه ويل اهللا يف 

من الفنت الدمهاء مـا مل يـرو معـشاره يف عـصور ) نكري شاه يعين أكرب شاه وجها( عهد هذين 
القــــــدماء ، فكــــــذلك مل يــــــر مثــــــل عهــــــدمها يف اجتمــــــاع األوليــــــاء أصــــــحاب اآليــــــات الظــــــاهرة 
والكرامـــات البـــاهرة ، والعلمـــاء أصـــحاب التـــصانيف املفيـــدة والتواليـــف ايـــدة ، كالـــسيد عبـــد 

عجيبة والشيخ عبد العزيز حامـل لـواء الوهاب البخاري ، وشاه حممد خيايل صاحب اآليات ال
اجلـــشتية يف زمانـــه ، واخلواجـــة بـــاقي ناشـــر الطريقـــة النقـــشبندية يف أقطـــار اهلنـــد ، والـــشيخ عبـــد 
احلق ، له شرحان على املشكاة ، وشرح على سفر السعادة للشيخ جمـد الـدين الفريوزآبـادي ، 

ة ، وغريهــا مــن الرســائل املفيــدة ، ولــه جــذب القلــوب إىل ديــار احملبــوب يف تــاريخ املدينــة املنــور
  .»ّكلهم مبحروسة دهلي 

)114(  

  رواية السيد محمد ماه عالم 
ّوقد نص السيد حممد ابن السيد جالل ماه عامل ابن السيد حسن البخاري ّ  

__________________  
  .52: سبحة املرجان ) 1(
  .201 / 5نزهة اخلواطر ) 2(
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تـــذكرة (  يف 7 يف ذكـــر مناقـــب أمـــري املـــؤمنني علـــى صـــحة حـــديث مدينـــة العلـــم ، حيـــث قـــال
فــضائله أكثــر مــن أن حتــصر ، ويعجــز البيــان عــن اإلحاطــة بكماالتــه ، تتجلــى « ) : األبــرار 

ّعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  رفعة نسبه الشريف من اخلرب املعترب أنا وعلي من نور « : ّ
احلـــديث  ووفـــور علمـــه مـــن» خـــرة أخـــي يف الـــدنيا واآل« : قولـــه  وعظمـــة حـــسبه مـــن» واحـــد 

ذين يـنفقــون (: وســعة جــوده مــن قولــه تعــاىل » أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا « : الــصحيح  َ ال ُ ِ ُِْ َ ــ
ًأموالهم بالليل والنهار سـرا وعالنيـة  َِ َ َ َ ْ ِ ِ ِ ْ ْ ِ ُ َ ّال فـىت إال علـي وال سـيف إال «  : وآثـار شـجاعته مـن )َ ّ

ملبارزة علي بن أيب طالب يوم اخلندق أفـضل مـن أعمـال «  :وأخبار فضيلته من » ذو الفقار 
  .».  ..أميت

ينتهـي نــسبه : الـسيد علــي ابـن الـسيد جعفـر البخـاري : ذكـر سـيد الـسادات « : وفيـه 
  .».  .. وعن مجيع أوالده2إىل باب مدينة العلم علي 

)115(  

  إثبات اهللا بن عبد الرحيم 
كـيم اجلـشيت العثمـاين حـديث مدينـة العلـم يف وقد أثبت اهللا بن عبد الـرحيم بـن بينـا احل

  .ضمن فضائل أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم) سري األقطاب ( كتابه 

)116(  

  إثبات عبد الرحمن الجشتي 
  وكذا أثبت عبد الرمحن بن عبد الرسول بن قاسم اجلشيت حديث أنا مدينة
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  . عليه الصالة والسالمبرتمجة سيدنا أمري املؤمنني) مرآة األسرار ( العلم يف 

  مرآة األسرار
االنتبـاه ( ونقـل عنـه شـاه ويل اهللا الـدهلوي يف ) مرآة األسرار ( وقد اعتمد على كتاب 

  .)إيضاح لطافة املقال ( ورشيد الدين خان الدهلوي يف ) يف سالسل أولياء اهللا 

)117(  

  إثبات الجفري 
ني الكــسبية واألســرار األلوهيــة كنــز الرباهــ( وقــال شــيخ بــن علــي بــن حممــد اجلفــري يف 

ّقــال صــلى اهللا عليــه وســلم و« ) : الغيبيــة لــسادات مــشايخ الطريقــة العلويــة  أنــا مدينــة العلــم : ّ
  .»وعلي باا ومن أراد العلم فليأت الباب 

  : ترجمته 
  .)حديث الطري ( ذكرنا ترمجة اجلفري هذا يف جملد 

)118(  

  تحسين العزيزي 
  : أمحد بن حممد بن إبراهيم العزيزي حيث قال وقد أفىت حبسنه علي بن

  يؤخذ منه أنه» أنا مدينة العلم وعلي باا فمن أراد العلم فليأت الباب « 
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  عــق عــد طــب ك« ينبغــي للعــامل أن خيــرب النــاس بفــضل مــن عــرف فــضله ، ليأخــذوا عنــه العلــم 
ريه ، أي حـــديث حـــسن لغـــ: قـــال الـــشيخ . ابـــن عبـــد اهللا» عـــن ابـــن عبـــاس عـــدك عـــن جـــابر 

  .)1(» باعتبار طرقه 

  : ترجمته 
علي العزيزي البوالقي الشافعي ، كـان إمامـا فقيهـا « : ترجم له حممد أمني احمليب بقوله 

ّحمدثا حافظا متقنـا ذكيـا ، سـريع احلفـظ بعيـد النـسيان ، مواظبـا علـى النظـر والتحـصيل ، كثـري 
ّالعلم ، حمبا ألهلـه خـصوصا أهـل احلـديث ّالتالوة سريعها ، متوددا متواضعا ، كثري االشتغال ب

، حسن اخللق واحملاضرة ، مشارا إليه يف العلم ، شـارك النـور الشرباملـسي يف كثـري مـن شـيوخه 
ّوأخذ عنه واستفاد منه ، وكان يالزمه يف دروسه األصلية والفرعية وفنون العربية ، وله مؤلفـات  ّ

ّعلـى اجلـامع الـصغري للـسيوطي يف جملـدات ، شـرح : كثرية نقله فيهـا يزيـد علـى تـصرفه ، منهـا 
وحاشـــية علـــى شـــرح التحريـــر للقاضـــي زكريـــا ، وحاشـــية علـــى شـــرح الغايـــة البـــن قاســـم يف حنـــو 
سـبعني كراسـة ، وأخــرى علـى شـرحها للخطيــب ، وكانـت وفاتـه ببــوالق يف سـنة سـبعني وألــف 

ة للعزيزيـة مـن الـشرقية وا دفن ، والعزيـزي بفتحـة ومعجمتـني مكـسورتني بينهمـا يـاء حتتيـة نـسب
  .)2(» مبصر 

)119(  

  إثبات النور الشبراملسي 
  أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشرباملسي القاهري الشافعي يف وقال 

__________________  
  .63 / 2السراج املنري يف شرح اجلامع الصغري ) 1(
  .201 / 3خالصة األثر ) 2(
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 6يف ذكـر أمسـاء النـيب ) تيـسري املطالـب الـسنية (  بــ املـسماة) ّاملواهب اللدنيـة ( حاشيته على 
 .أنـــــا مدينــــة العلـــــم وعلـــــي باـــــا: روى الرتمــــذي وغـــــريه مرفوعـــــا » مدينـــــة العلـــــم « : قولــــه « 

  .»والصواب أنه حديث حسن كما قاله احلافظ العالئي وابن حجر 

  : ترجمته 
 الشرباملــسي الــشافعي علــي بــن علــي أبــو الــضياء نــور الــدين« :  بقولــه  ـ المحبــي1

ّالقاهري ، خامتة احملققني وويل اهللا تعاىل ، حمرر العلوم النقلية وأعلم أهل زمانـه ، مل يـأت مثلـه 
يف دقــة النظــر وجــودة الفهــم وســرعة اســتخراج األحكــام مــن عبــارات العلمــاء ، وقــوة التــأين يف 

 إىل أحــد مــن الطلبــة البحــث واللطــف واحللــم واإلنــصاف ، حبيــث أنــه مل يعهــد منــه أنــه أســاء
اهللا : ّبكلمــة حــصل لــه منهــا تعــب ، بــل كــان غايــة مــا يقــول إذا تغــري مــن أحــد مــن تالمذتــه 

وكـــان زاهـــدا يف الـــدنيا ، ال .  ..يـــصلح حالـــك يـــا فـــالن ، وكـــان شـــيخا جلـــيال عاملـــا عـــامال ،
ّيعـــرف أحـــوال أهلهـــا وال يـــرتدد إىل أحـــد مـــنهم إال يف شـــفاعة خـــري ، وكـــان إذا مـــر يف ا ّ لـــسوق ّ

تتزاحم الناس مسلمها وكافرها على تقبيل يده ، ومل ينكر أحد من علماء عـصره وأقرانـه فـضله 
ّ، بــل مجيــع العلمــاء إذا أشــكلت علــيهم مــسألة يراجعونــه فيهــا فيبينهــا هلــم علــى أحــسن وجــه 

  .ّوأمته
ّال يكلمــه أحــد إال عــاله يف كــل فــن ، وكــان : ّوقــال فيــه العالمــة ســري الــدين الــدروري  ّ ّ

ّمــا يف اجلــامع إال األعمــى ويــشري إليــه ، وكــان ســري الــدين هــذا فريــد عــصره يف العلــوم : يقــول  ّ
  .النظرية

والزمــه ألخــذ العلــم عنــه أكــابر علمــاء عــصره ، كالــشيخ شــرف الــدين ابــن شــيخ .  ..
اإلسالم ، والشيخ زيـن العابـدين ، وحممـد البهـويت احلنبلـي ، ويـس احلمـصي ومنـصور الطـوخي 

محن احمللي ، والشهاب البشبيشي ، والـسيد أمحـد احلمـوي ، وعبـد الـرزاق الزرقـاين ، ، وعبد الر
ّومل يـشتهر مـن مؤلفاتــه إال حاشـيته علـى املواهــب اللدنيـة يف مخــس .  ..ّوغـريهم ممـن ال حيــصى ّ ّ

  .)1(» .  ..ّجملدات ضخام
__________________  

  .177 ـ 174 / 3خالصة األثر ) 1(
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شــــيخ مــــشايخ « : بقولــــه ) ّلتحفــــة البهيــــة يف طبقــــات الــــشافعية ا(  يف ـــــ الــــشرقاوي 2
اإلســالم ، ملــك العلمــاء األعــالم ، الــشيخ نــور الــدين علــي الشرباملــسي املكــىن بــأيب الــضياء ، 

 علــى خلــق عظــيم ونفــع عمــيم ، وكــان يف التواضــع واألدب وعــدم دعــوى العلــم علــى 2كــان 
ضر دروسـهم حـىت قـال لـه الـشيخ حممـد جانب عظيم ، ومل يزل يطلب العلم على مشاخيه وحيـ

إىل مـــىت تطلـــب العلـــم علـــى املـــشايخ وحتـــضر دروســـهم ، ألزمتـــك بـــاجللوس إلقـــراء : الـــشوبري 
 ّــفامتثــل كالمــه وقــرأ العلــم وانتفــع النــاس بــه ، وألف كتبــا كثــرية. العلــم يف الــدروس ونفــع الطلبــة

...  
يث وتفــسري وأصــول ومعــان وكــان إمامــا يف ســائر العلــوم الــشرعية والعقليــة مــن فقــه وحــد

وبيــان وحنــو وصــرف وقــراءات وغــري ذلــك مــن العلــوم الدينيــة ، وكــان الغالــب عليــه علــم الوهــب 
  .ّاللدين

 ، ودفـن برتبـة اــاورين ، 1087تـويف يـوم اخلمـيس ثـامن عـشر شــوال مـن شـهور سـنة 
  .»جبواز تربة الشيخ حسن الشرنبالين 

« : يف حـوادث الـسنة املـذكورة )  الـسنية تنـضيد العقـود(  يف  ـ رضـي الـدين الـشامي3
كـان رئـيس . ّويف هذه السنة تويف العامل العالمة شيخ اإلسالم نور الدين بن علـي الشرباملـسي

  .»ّالعلماء ومقدم الفضالء ، وانتهت إليه رياسة العلم مبصر وغريها 
تطلـع كفايـة امل( كما ذكر امسه يف كتب اإلجازات والـشيوخ بكـل احـرتام وتبجيـل مثـل 

  . ..) رسالة الشيخ أمحد النخلي (و ) ّ اإلمداد مبعرفة علو اإلسناد (و ) 

)120(  

  إثبات التاج السنبهلي 
حيــث ) األشــغال النقــشبندية ( وقــد أثبتــه الــشيخ تــاج الــدين الــسنبهلي يف رســالة لــه يف 

  :ذكر شيوخه يف الطريقة قائال 
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 احلقـري الكامـل يف النقـصان ، والعـاجز وهذه الطريقة العلية النقـشبندية أخـذها الفقـري« 
يف معرفة الرمحن تاج الدين السنبهلي ، عن مهدي الزمان اخلواجـا حممـد البـاقي ، وهـو أخـذها 
عــن املــوىل خــواجكي أمكنكــي وهــو أخــذها عــن املــوىل درويــش حممــد ، وهــو عــن املــوىل حممــد 

ن شــيخ الــشيوخ يعقــوب الزاهــد ، وهــو عــن الغــوث األعظــم اخلواجــا عبيــد اهللا أحــرار ، وهــو عــ
اجلرخي وهو عن اخلواجـا الكبـري اخلواجـة ـاء الـدين املعـروف بنقـشبند ، وهـو عـن الـسيد أمـري 
كالل ، وهو عن اخلواجا حممد بابا سهامي ، وهو عـن حـضرة العزيـزان اخلواجـا علـي الـرامتيين 

جة عبد اخلـالق ، وهو عن اخلواجا حممود اخلريفعنوي ، وهو عن اخلواجا ريوكري وهو عن اخلوا
الغجـــدواين ، وهـــو عـــن الـــشيخ يوســـف بـــن يعقـــوب بـــن أيـــوب اهلمـــداين ، وهـــو عـــن أيب علـــي 

  .الفارمدي ، وهو عن أيب احلسن اخلرقاين
والـصحبة واالستفاضـة بالـشيخ أيب القاسـم ] اخلرقـة [ والشيخ أبو علي له نسبة اخلدمة 

شيخ اخلرقة وشـيخ الـذكر وشـيخ  : الكركاين أيضا ، وحيث كان عند احملققني أن الشيوخ ثالثة
وشــيخ الــصحبة أمت وأكمــل يف االرتبــاط وهــو الــشيخ احلقيقــي ، ال جــرم أوردنــا نــسبة . الــصحبة

الـــشيخ أيب القاســـم الـــذي انتهـــى ـــا الـــسلوك للـــشيخ أيب علـــي ، وبـــني الـــشيخ أيب القاســـم إىل 
بـو علـي الكاتـب ، الشيخ أبـو عثمـان املغـريب ، وأ :اإلمام علي بن موسى الرضا ست وسائط 

وأبو علي الرودباري ، وسيد الطائفة اجلنيد البغدادي ، والـسري الـسقطي ، ومعـروف الكرخـي 
  . تعاىل عنهم2، 

ّوملعروف قدس اهللا سره نسبة أخرى يتـصل ـا إىل داود الطـائي عـن حبيـب العجمـي ،  ّ
  .معروف ومشهورعن احلسن البصري قدس اهللا أسرارهم ، ومتام نسبته إىل باب مدينة العلم 

أن الــشيخ أبــا احلــسن اخلرقــاين أخــذ عــن : وهــا أنــا اآلن أرجــع إىل رأس الكــالم فــاعلم 
روحانية أيب يزيد البسطامي ، كنسبة أويس قدس اهللا سره من منبع األنوار عليه أفضل الـصالة 

  والسالم وأكمل التحيات ، وهكذا نسبة سلطان



  نفحات األزهار................................................................................ 274

عــروف مــن خدمتــه وصــحبته غــري صــحيح ، واإلمــام العــارفني إىل روحانيــة جعفــر الــصادق ، وامل
ّجعفـر الـصادق مـع وجـود أنـوار وراثـة آبائـه الكـرام يتـصل جلـده ألمـه القاسـم ابـن حممـد بــن أيب 
بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنهم ، وهو من الفقهاء السبعة يف التابعني ، كـان مـن أكملهـم 

ّ ، وسلمان مـع تـشرفه بـصحبة 2سي يف علم الظاهر والباطن ، وهو منسوب إىل سلمان الفار
ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أخــذ الطريقــة عــن الــصديق رضــي اهللا تعــاىل عنــه ، وهــو عــن النــيب  ّ ّ
ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، والطريقـــة األخـــرى لإلمـــام جعفـــر أبـــا عـــن جـــد إىل بـــاب مدينـــة العلـــم  ّ

  .»معروفة 

  : السنبهلي ورسالته 
( املعتـربة لـدى أهـل الـسنة ، قـال شـاه ويل اهللا والـد ورسالة السنبهلي هذه مـن الرسـائل 

إن للــشيخ تــاج  :يقــول كاتــب احلــروف « ) : االنتبــاه يف سالســل أوليــاء اهللا ( يف ) الــدهلوي 
الدين السنبهلي خليفة حضرة اخلواجا حممد باقي رسالة وجيزة يف باب األشـغال النقـشبندية ، 

استنــسخها خبطــه عــن نــسخة لــبعض أصــحاب ّوكــان والــدي العظــيم ميــدحها جــدا ، وكــان قــد 
الشيخ تاج الـدين ، وكـان يرشـد الطـالبني إىل العمـل ـا ، ولقـد قرأـا عنـده حبثـا ودرايـة ، وقـد 

  .مث ذكر شاه ويل اهللا الرسالة بكاملها يف كتابه» أحببت ذكرها هنا كاملة ، وباهللا التوفيق 
 اهللا يف الطريقـة ، بـل هـو مـن كونـه مـن مـشايخ شـاه ويل ـ هـذا ـ ومـن مفـاخر الـسنبهلي

مــــشايخ عبــــد اهللا بــــن ســــامل البــــصري الــــذي هــــو أحــــد املــــشايخ الــــسبعة الــــذين يفتخــــر ويل اهللا 
  .)االنتباه ( الدهلوي باتصال سنده إليهم ، ويثين عليهم غاية الثناء يف 
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)121(  

  رواية الكردي الكوراني 
النـــرباس ( عي يف كتـــاب وقـــال إبـــراهيم بـــن حـــسن الكـــردي الكـــوراين الـــشهرزوري الـــشاف

  :ما نصه ) لكشف االلتباس الواقع يف األساس 
والصالة والسالم علـى حممـد النـيب املختـار لتبليـغ الرسـالة إىل الثقلـني السـتيداء شـكر « 

ّنعمته ، وعلـى أخيـه ووصـيه وبـاب مدينـة علمـه املنـزل منزلـة هـارون إال النبـوة وويل عهـده بعـده  ّ
  .يف أمته

ّأما أخوته ففي ّقوله صلى اهللا عليه وسلم  ّ رواه الرتمذي  .أنت أخي يف الدنيا واآلخرة: ّ
  .عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

ّقوله صلى اهللا عليه وسلم  وأما أنه باب مدينة علمه ففي أنا مدينـة العلـم وعلـي باـا : ّ
  .يرواه البزار والطرباين يف األوسط عن جابر بن عبد اهللا ، والرتمذي واحلاكم عن عل، 

ّوأما أنه منزل منزلـة هـارون ففـي ّ ّقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ أمـا ترضـى أن تكـون مـين : ّ
مبنزلــة هـــارون مـــن موســـى غـــري أنـــه ال نــيب بعـــدي ، رواه الـــشيخان عـــن ســـعد بـــن أيب وقـــاص ، 
واالمام أمحد والبـزار عـن أيب سـعيد اخلـدري ، والطـرباين عـن أمسـاء بنـت عمـيس ، وأم سـلمة ، 

  .وابن عباس ، وجابر بن مسرة ، وعلي ، والرباء بن عازب ، وزيد بن أرقموابن عمر ، 
ّــواحــتج املؤلف ــذا احلــديث علــى إمامــة علــي رضــي اهللا تعــاىل عنــه يف الفــصل الثالــث 
مــن كتــاب اإلمامــة ، وســيجيء الكــالم عليــه إن شــاء اهللا تعــاىل ، وإنــه ال داللــة فيــه علــى مــا 

  .»ذكروه 
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  : ترجمته 
إبـــراهيم بـــن حـــسن الكـــوراين الـــشهرزوري الـــشهراين الـــشافعي ، نزيـــل  « :ــــ المـــرادي  1

ّاملدينـــة املنـــورة ، الـــشيخ االمـــام العـــامل العالمـــة خامتـــة احملققـــني عمـــدة املـــسندين ، العـــارف بـــاهللا 
ّتعاىل ، صاحب املؤلفات العديدة ، الصويف النقشبندي احملقق املدقق ، األثري املـسند النـسابة  ّ

ن الــدين ، ولــد يف شــوال ســنة مخــس وعــشرين ، وألــف وطلــب العلــم بنفــسه ، أبــو الوقــت برهــا
ّورحل إىل املدينة املنورة وتوطنها وأخذ ا عن مجاعة من صدور العلماء ، واشـتهر ذكـره وعـال 
ّقـــدره ، وهرعـــت إليـــه الطـــالبون مـــن البلـــدان القاصـــية لألخـــذ والتلقـــي عنـــه ، ودرس باملـــسجد  ّ

فات نافعة عديـدة تنـوف عـن املائـة ، وكـان جـبال مـن جبـال العلـم ّالشريف النبوي ، وألف مؤل
تــويف يـــوم األربعــاء بعــد العـــصر ثــامن عــشري شـــهر ربيــع الثــاين ســـنة . ، حبــرا مــن حبـــور العرفــان

  .)1(»  تعاىل ;إحدى ومائة وألف ، مبنزلة ظاهر املدينة املنورة ، ودفن بالبقيع 
ومنهم العـامل « : يف ذكر شيوخه ) انيد رسالته يف األس(  يف ـ الشيخ أحمد النخلي 2

ّالعالمـــة احلـــرب اهلمـــام ، مـــن حكـــت أفكـــاره يف صـــحة االســـتنباط املتقـــدمني يف مجيـــع الفنـــون ، 
فكانت مصنفاته جديرة بأن تكتب مبـاء العيـون ، وأن يبـذل يف حتـصيلها املـال واألهـل والبنـون 

 الكــوراين الــشافعي الــصويف ، الــشيخ برهــان الــدين أبــو الفــضائل إبــراهيم بــن حــسن الكــردي: 
نزيـــل املدينـــة املـــشرفة وعاملهـــا ، نفعنـــا اهللا تعـــاىل بـــه واملـــسلمني ، ورمحـــه رمحـــة واســـعة يف الـــدنيا 

  .)2(» آمني . واآلخرة
« : يف ذكـر مـشايخ والـده قـائال ) ّاإلمداد مبعرفـة علـو االسـناد (  يف  ـ سالم البصري3

  .».  .. الكوراين املدينّالعالمة احملقق إبراهيم بن حسن: ومنهم 
ــ فخــر الــدين االورنقابــادي 4 قــال زبــدة احملــدثني عمــدة احملققــني ، «  لــدى النقــل عنــه ـ

  ّمشيد قواعد الطريقة ، اجلامع بني الشريعة واحلقيقة ، سالك الصراط
__________________  

  .5 / 1سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر ) 1(
  .45: بغية الطالبني ) 2(
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املــستقيم ، الــشيخ إبــراهيم الكــردي ، شــيخ شــيخ صــاحب املقامــات العليــة والكرامــات اجلليــة 
  .»ّالشيخ ويل اهللا احملدث ، سلمه اهللا تعاىل وأبقاه ، يف فن احلديث 

ــ المولــوي حــسن زمــان 5 والكــردي هــذا كــان آيــة مــن « ) : فخــر احلــسن (  يف كتابــه ـ
ـــه النظـــر آيـــات اهللا تعـــاىل يف األصـــلني والفـــروع الفق ّهيـــة وعلـــوم الـــصوفية ، وكـــان يف عـــصره إلي

ّواإلشـــارة يف أقطـــار األرض كلهـــا يف ســـائر مـــا ذكـــر ، وكانـــت تـــرد عليـــه املـــسائل مـــن اخلـــافقني 
فيجيـب عنهــا وجيعلهــا رسـائل ، ولــه يف مجيــع هــذه الفنـون حتريــر كثــري عـدمي النظــري تعــرف منهــا 

  ».  ..براعة علمه وغزارة فضله
اإلرشــاد ( مــشايخ شــاه ويل اهللا الــدهلوي ، وهــذا نــص كالمــه يف هــذا ، والكــردي مــن 

ة  ـ فــصل« ) : إىل مهمــات االســناد  ّــقــد اتــصل ســندي واحلمــد هللا بــسبعة مــن املــشايخ اجلل
الكــرام ، األئمــة القــادة األعــالم ، مــن املــشهورين بــاحلرمني احملرتمــني ، امــع علــى فــضلهم مــن 

 البــابلي ، والــشيخ عيــسى املغــريب اجلعفــري ، والــشيخ الــشيخ حممــد بــن العــالء: بــني اخلــافقني 
حممـــد بـــن حممـــد بـــن ســـليمان الـــرداين املغـــريب ، والـــشيخ إبـــراهيم بـــن احلـــسن الكـــردي املـــدين ، 
والــشيخ حــسن بــن علــي العجيمــي املكــي ، والــشيخ أمحــد بــن حممــد النخلــي املكــي ، والــشيخ 

سـالة مجـع هـو فيهـا أو مجـع لـه فيهـا عبد اهللا بن سامل البصري مث املكـي ، ولكـل واحـد مـنهم ر
  .»أسانيده املتنوعة يف علوم شىت 

( يف كتابــه  ـ هــذا ـ قــد اســتند إىل كــالم للكــردي) الــدهلوي ( إن : واجلــدير بالــذكر 
ُ إنما وليكم اهللا(يف اجلواب عن االستدالل بقوله تعاىل ) التحفة  ُ ُ َِ ِ..  .( اآلية.  

ن كالمـــه هنـــا بالنـــسبة إىل حـــديث مدينـــة العلـــم فاســـتدالله بكالمـــه هنـــاك وإعراضـــه عـــ
  .عجيب
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)122(  

  إثبات الكردي البصري 
ولقد أثبت الشيخ إمساعيل بن سليمان الكردي البصري حديث مدينـة العلـم جازمـا بـه 

بصدد إبطـال نـسبة ابـن تيميـة الناصـب ) جالء النظر يف دفع شبهات ابن حجر ( ، يف كتابه 
  : ، وهذا نص عبارته بعد كالمه له 7نني العنيد اخلطأ إىل أمري املؤم

ّوإياك واالغرتار بظواهر اآلثار واألحوال من التزىي بزي آثار الفقـر ، كلـبس املرقعـات «  ّ
ومحل العكاز وغري ذلك ، ألا ليست نافعة ملن اتصف ـا وهـو لـيس علـى شـيء مـن املعرفـة 

 بنظــره إىل نفــسه ، حيــث أنــه ّبــاهللا ، بــل قــد يكــون املتــصف ــا صــاحب انتقــاد علــى املــشايخ
يرى حقيقة األمر عنده دون غريه ، وكثـري مـن أهـل هـذا الـشأن هلكـوا يف أوديـة احلـرية ، ألـم 
ــاعــرتاهم اجلهـــل املركب فـــال يــدرون وال يـــدرون أــم ال يـــدرون ، كــابن تيميـــة ، وابــن املقـــري ،  ّ

 على معاصريهم وعلى مـن والسعد التفتازاين ، وابن حجر العسقالين وغريهم ، فإن اعرتاضهم
  .سبق من املوتى دال على حصرهم طريق احلق عندهم ال غري

 يف ;وقـــد زاد ابـــن تيميـــة بأشـــياء ، ومـــن مجلتهـــا مـــا ذكـــره الفقيـــه ابـــن حجـــر اهليتمـــي 
وهـــو علـــى منـــرب جـــامع اجلبـــل  ـ إنـــه مسعـــه يقـــول: فتـــاواه احلديثيـــة عـــن بعـــض أجـــالء عـــصره 

ّ تعاىل عنه لـه غلطـات ، وأي غلطـات ، وأن سـيدنا علـي أن سيدنا عمر رضي اهللا ـ بالصاحلية
 أخطأ يف أكثـر مـن ثالمثائـة مكـان ، فيـا ليـت شـعري مـن أن حيـصل لـك الـصواب إذ أخطـأ 2

  ؟عمر وعلي رضي اهللا عنهما بزعمك
ّقــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف حــق ســيدنا علــي  أمــا مسعــت أنــا مدينــة العلــم  : 2ّ

  .».  ..؟وعلي باا
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)123(  

  رواية الزرقاني المالكي 
 6وقال حممد بن عبد الباقي بـن يوسـف األزهـري الزرقـاين املـالكي ، بـشرح أمسـاء النـيب 

:  
أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا ، رواه الرتمـــذي واحلـــاكم  : 6قـــال  كمـــا. مدينـــة العلـــم« 

 .عبــاسّوصــححه وغريمهــا عــن علــي ، واحلــاكم أيــضا والطــرباين وأبــو الــشيخ وغــريهم عــن ابــن 
ّوالــصواب أنــه حــديث حــسن كمــا قالــه احلفاظــان العالئــي وابــن حجــر ، ال موضــوع كمــا زعــم 

» ّابن اجلوزي ، وال صحيح كما قـال احلـاكم ، لكـن يف احملـدثني مـن يـسمي احلـسن صـحيحا 
)1(.  

  : ترجمته 
حممــد الزرقــاين ابــن عبــد البــاقي بــن يوســف األزهــري املــالكي « تــرجم لــه املــرادي قــائال 

ّري بالزرقاين ، االمام احملدث والناسك النحرير الفقيه العالمة ، أخذ عـن والـده وعـن النـور الشه ّ
شـرح علـى املوطـأ : ّعلي الشرباملسي ، وعن الشيخ حممـد البـابلي وغـريهم ، ولـه مـن املؤلفـات 

وأخــذ عــن الــشيخ حممــد بــن خليــل العجلــوين الدمــشقي ، . ، وشــرح علــى املواهــب وغــري ذلــك
  .)2(»  تعاىل ; 1122وكانت وفاته سنة . ّ اهللا الشرباويواجلمال عبد

__________________  
  .143 / 3شرح املواهب اللدنية ) 1(
  .33 ـ 32 / 4سلك الدرر ) 2(
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  شرح المواهب 
ّوشـرح املواهـب املـوىل العالمـة خامتـة احملـدثني حممـد بـن « ) : كشف الظنون ( قال يف 

 ، شــرحا حــافال يف أربعــة 1122ري املــالكي املتــوىف ســنة عبــد البــاقي بــن يوســف الزرقــاين املــص
ة يف مشائــل املــصطفى صــلى اهللا تعــاىل عليــه وســلم  ّجملــدات ، مجــع فيــه أكثــر األحاديــث املروي ّ ـّ ّـ

  .)1(» وسريه وصفاته الشريفة ، جزاه اهللا خريا ورمحه رمحة واسعة 
كتـب هـي أصـح هـذه ال« ّونـص علـى أن ) سـريته ( وقد ذكره زيين دحالن يف مصادر 

  .».  ..ّالكتب املؤلفة يف هذا الشأن
  . ..كما أشار مؤلفه الزرقاين يف صدر الكتاب باعتباره

)124(  

  إثبات سالم البصري 
  : )ّاالمداد مبعرفة علو االسناد ( وقال سامل بن عبد اهللا بن سامل البصري الشافعي يف 

الـــد حفظـــه اهللا تعـــاىل عـــن ّوأمـــا سلـــسلة الطريقـــة النقـــشبندية فقـــد أخـــذها الـــشيخ الو« 
شيخه عبد اهللا باقشري ، وهو أخذها عن الشيخ العارف تـاج الـدين العثمـاين النقـشبندي وهـو 

  .)120(إىل آخر ما تقدم يف الوجه » .  ..عن اخلواجا حممد باقي

  : ترجمته 
  والشيخ سامل بن عبد اهللا البصري من مشايخ إجازات كبار العلماء ،

__________________  
  .1896 / 2كشف الظنون ) 1(
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وشـــاه ويل اهللا ) رســـالة أســـانيده ( كالـــشيخ حممـــد بـــن حممـــد األمـــري األزهـــري املـــالكي كمـــا يف 
إحتـــاف األكـــابر ( ، والـــشوكاين كمـــا يف ) اإلرشـــاد إىل مهمـــات االســـناد ( الـــدهلوي كمـــا يف 

  . وغريهم.)بأسناد الدفاتر 

)125(  

  إثبات البرزنجي المدني 
) االشـاعة يف أشـراط الـساعة ( بد الرسول الربزجنـي الكـردي املـدين يف وقال حممد بن ع

املــشرب الــوردي يف ( بعــد نقــل احلكايــة املوضــوعة يف تعلــم اخلــضر مــن أيب حنيفــة عــن كتــاب 
  :قال ) مذهب املهدي لعلي القاري 

ــــه كــــالم بعــــض امللحــــدين : قــــال الــــشيخ علــــي «  وال خيفــــى أن هــــذا مــــع ركاكتــــه وحلن
ْ عبـدا مـن (أن اخلـضر الـذي قـال اهللا تعـاىل يف حقـه : اد الـدين ، إذ حاصـله الساعني يف فـس ِ ً َْ

دنا علمــا  ًعبادنــا آتـينــاه رحمة مــن عنــدنا وعلمنــاه مــن ل ْ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َــْ ْ ُْ ُْ  َ َ َــ َِ ًِ ْ ْ  تلميــذ أيب 7 وقــد تعلــم منــه موســى )َ
 مــن ّــحنيفــة ، ومــا أســرع فهــم التلميــذ حيــث أخــذ عــن اخلــضر يف ثــالث ســنني مــا تعلم اخلــضر

ّأيب حنيفــة حيــا وميتــا يف ثالثــني ســنة ، وأعجــب منــه أن أبــا القاســم القــشريي لــيس معــدودا يف 
ّطبقــات احلنفيــة ، مث العجــب مــن اخلــضر أنــه أدرك النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ومل يــتعلم منــه  ّ ّ

  .».  ..اإلسالم ، وال من علماء الصحابة كعلي باب مدينة العلم وأقضى الصحابة

  : ترجمته 
حممــد الربزجنــي ابــن عبــد الرســول بــن عبــد الــسيد ابــن عبــد « : بقولــه المــرادي رجم لــه تــ

 2الرسول بن قلندر بن عبد الـسيد ، املتـصل النـسب بـسيدنا احلـسن بـن علـي ابـن أيب طالـب 
  ، الشافعي الربزجني األصل واملولد ، احملقق املدقق
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 عشر ربيع األول سـنة أربعـني وألـف ، النحرير األوحد اهلمام ، ولد بشهر زور ليلة اجلمعة ثاين
ّمث تــــوطن املدينــــة .  ..ّونــــشأ ــــا وقــــرأ القــــرآن وجــــوده علــــى والــــده ، وبــــه ختــــرج يف بقيــــة العلــــوم ّ

ّالــشريفة وتــصدر التــدريس وصــار مــن ســراة رءوســها ، وألــف تــصانيف عجيبــة وباجلملــة ، .  ..ّ
حمـرم سـنة ثـالث ومائـة وألـف ، فقد كان مـن أفـراد العـامل علمـا وعمـال ، وكانـت وفاتـه يف غـرة 

  .)1(»  تعاىل ;ودفن باملدينة 

)126(  

  رواية البدخشاني 
وأخـــرج البـــزار عـــن « : رواه املـــريزا حممـــد بـــن معتمـــد خـــان احلـــارثي البدخـــشاين بقولـــه و

جــابر بــن عبــد اهللا ، والعقيلــي وابــن عــدي عــن ابــن عمــر ، والطــرباين عــن كليهمــا واحلــاكم عــن 
ّ قالوا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم 2نعيم يف املعرفة عن علي علي وابن عمر ، وأبو  ّ :

:  زاد الطــرباين يف روايــة عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا مرفوعــا .أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا
  .فمن أراد العلم فليأته من بابه

، وهذا احلديث صحيح على رأي احلاكم ، وخالفه ابـن اجلـوزي فـذكره يف املوضـوعات 
ّالـــصواب خــالف قوليهمـــا معـــا ، فاحلــديث حـــسن ال صـــحيح وال : وقــال احلـــافظ ابــن حجـــر 

أنـــا دار : ّعنـــد الرتمـــذي وأيب نعـــيم يف احلليـــة عـــن علـــي كـــرم اهللا وجهـــه بلفـــظ  موضـــوع ، وهـــو
  .)2(» احلكمة وعلي باا 

 ذهــب أكثــر حمققــي احملــدثني إىل: أقــول « : كــذلك مث قــال ) مفتــاح النجــا ( ورواه يف 
أن هــذا احلــديث حــديث حــسن ، بــل قــال احلــاكم صــحيح ، ومل يــصب ابــن اجلــوزي يف إيــراده 

  .)3(» يف املوضوعات 
__________________  

  .66 ـ 65 / 4سلك الدرر ) 1(
  .73 ـ نزل األبرار مبا صح يف مناقب اهل البيت االطهار) 2(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا يف مناقب آل العبا) 3(
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طــس عــن ر ، . أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا« : أيــضا بقولــه ) ة احملبــني حتفــ( رواه يف و
 عــن كــال  ك. عــم يف املعرفــة عــن علــي. جــابر بــن عبــد اهللا ، عــق ، طــب ، عــد عــن ابــن عمــر

  .األخريين
ّهذا احلديث صححه احلاكم وخالفه ابن اجلوزي فذكره يف املوضوعات ، وقـال : أقول 

 .وليهما معا ، فاحلـديث حـسن ال صـحيح وال موضـوعالصواب خالف ق: احلافظ ابن حجر 
  .)1(»  طب عن ابن عباس .أنا مدينة العلم وعلي باا فمن أراد العلم فليأته من بابه

)127(  

  إثبات صدر العالم 
) مجـع اجلوامـع (  حيث أورد كـالم احلـافظ الـسيوطي يف )2(وقد أثبته حممد صدر العامل 

  . )88 الوجه (بطوله ، وقد تقدم نصه يف حمله 

)128(  

  رواية شاه ولي اهللا 
  )قرة العينني ( يف مواضع من كتابه ) الدهلوي ( وأرسله شاه ويل اهللا والد 

__________________  
  .خمطوط ـ حتفة احملبني) 1(

والبدخشاين من كبار حمدثي أهل السنة املعتمدين ، فان كثريا من علمائهم املتأخرين عنـه ينقلـون عـن كتبـه 
 / 6نزهـة اخلـواطر ( ل األبرار ، حتفة احملبني ، مفتاح النجا ، ويستـشهدون برواياتـه فيهـا وقـد تـرجم لـه صـاحب نز: 

الــشيخ العــامل احملــدث حممــد بــن رســتم بــن قبــاد احلــارثي البدخــشي ، أحــد الرجــال املــشهورين يف « : قــائال  ) 259
  .مث ذكر كتبه املذكورة وغريها» احلديث والرجال 

 كبار علماء أهل السنة يف الـديار اهلنديـة يف القـرن الثـاين عـشر ، كـان معاصـرا لـشاه ويل اهللا الـدهلوي وهو من) 2(
  .)التفهيمات االهلية ( وقد أثىن عليه ومدحه يف كتابه 
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ّوقد شـهد صـلى اهللا عليـه وسـلم «  : 7قوله يف فضائل أمري املؤمنني  :إرسال املسلم ، فمنها  ّ
  .»أقضاكم علي : بقوله  ّ، وبتفوقه يف القضاء ة العلم وعلي بااأنا مدين: بعلمه بقوله 

ّوقال صلى اهللا عليه وسلم «  :قوله : ومنها    .»أنا مدينة العلم وعلي باا : ّ
لقــد شــاء اهللا تعــاىل انتــشار دينــه بواســطة رســـوله يف : النكتــة الــسابعة « : ومنهــا قولــه 

ّالعلمـاء والقـراء الـذين أخـذوا القـرآن منـه صـلى اهللا ّمجيع اآلفاق ، وهذا مل ميكـن إال عـن طريـق  ّ
ّعليــه وســلم ، فــأظهر ســبحانه علــى لــسانه صــلى اهللا عليــه وســلم فــضائل مجاعــة مــن الــصحابة  ّ ّ
ّليكــون حثــا للنــاس علــى أخــذ العلــم والقــرآن مــنهم ، وأصــبحت تلــك الفــضائل مبثابــة إجــازات 

 يعـــرف الرجـــال بـــاألقوال ، ولقـــد كـــان احملـــدثني لتالميـــذهم ، ليعـــرف األقـــوال بالرجـــال مـــن ال
علمــاء األصــحاب يــشرتكون يف هــذه الفــضائل كمــا تنطــق بــذلك كتــب احلــديث ، ومــن هــذا 

  .»أنا مدينة العلم وعلي باا ، وأقرؤكم أيب ، وأعلمكم باحلالل واحلرام معاذ  :الباب 
وعــن «  7ؤمنني يف مــآثر أمــري املــ) إزالــة اخلفــا يف ســرية اخللفــا ( وقــال شــاه ويل اهللا يف 

ّابـن عبـاس رضــي اهللا عنهـا قــال قـال رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم  أنـا مدينــة العلـم وعلــي : ّ
ّمسعت رسول اهللا صـلى اهللا : عن جابر بن عبد اهللا يقول و .باا فمن أراد العلم فليأت الباب

  .»اب أنا مدينة العلم وعلي باا ومن أراد العلم فليأت الب: ّعليه وسلم يقول 
بروايـة والـده حـديث مدينـة العلـم حيـث قـال يف رسـالته الـيت ) الـدهلوي ( ولقد اعرتف 

قـال ) ذخرية العقـىب لعاشـق علـي خـان الـدهلوي ( على ما يف  ـ ّألفها يف بيان اعتقادات والده
« ّوقــد أخــرج يف مــصنفاته مــا ال حيــصى مــن أحاديــث مناقــب أمــري املــؤمنني ، وال ســـيما « : 

ـــا منـــك «  و» خـــم حـــديث غـــدير  » مـــن فارقـــك يـــا علـــي فقـــد فـــارقين «  و» أنـــت مـــين وأن
هــذا « حــديث و» أنــا مدينـة العلــم وعلــي باــا  « و» ائتــين بأحــب خلقــك إليــك « حـديث و

بطريـق  ـ الـذي اختلـف احملـدثون فيـه ـ وأخـرج حـديث رد الـشمس» أمـري الـربرة وقاتـل الفجـرة 
  لقاسمصحيح عن الشيخ أيب طاهر املدين عن أيب ا
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الطــرباين ، مث نقــل شــواهده عــن الطحــاوي وغــريه مــن كبــار احملــدثني ، وحكــم بــصحته ، كمــا 
  .»روى كرامات عديدة للمرتضى بطرق صحيحة 

  : ترجمته 
والـــــشاه ويل اهللا الـــــدهلوي غـــــين عـــــن التعريـــــف ، فهـــــو شـــــيخ علمـــــاء اهلنـــــد ومـــــن عليـــــه 

  .)1(» .  .. وعارف وقتهعامل اهلند«  بـ اعتمادهم ، فقد وصفه حممد معني السندي
ــــ ويف موضـــع آخـــر ـــا ، الـــشيخ األجـــل ، الـــصويف «  ب قـــدوة علمـــاء دهـــره يعـــسوب زمانن

  .)2(» .  ..األكمل ، إمام بالد اهلند
 عمدة احملدثني ، قـدوة العـارفني«  بـ )غرة الراشدين ( ووصفه رشيد الدين الدهلوي يف 

.. .«.  
خــامت العــارفني ، قاصــم «  بـــ )كــالم منتهــى ال( ووصــفه حيــدر علــي الفــيض آبــادي يف 

وتــــرجم لــــه  .».  ..املخــــالفني ، ســــيد احملــــدثني ، ســــند املتكلمــــني ، حجــــة اهللا علــــى العــــاملني
، وهــذه خالصــة مــا )  أجبــد العلــوم (و ) احتــاف النــبالء ( الــصديق حــسن خــان القنــوجي يف 

  :ذكر يف الكتاب الثاين 
لـه . ّد بـن عبـد الـرحيم احملـدث الـدهلويمسند الوقت الشيخ األجل شاه ويل اهللا أمح« 

رســـالة مساهـــا اجلـــزء اللطيـــف يف ترمجـــة العبـــد الـــضعيف ذكـــر فيهـــا ترمجتـــه بالفارســـية مفـــصلة ، 
 اهلجريــة ، 1114إنــه ولــد يــوم األربعــاء رابــع شــوال وقــت طلــوع الــشمس يف ســنة : حاصــلها 

شرات قبــل والدتــه ، تارخيــه عظــيم الــدين ، ورأى مجاعــة مــن الــصلحاء مــنهم والــده املاجــد مبــ
وهـــي مـــذكورة يف كتـــاب القـــول اجللـــي يف ذكـــر آثـــار الـــويل للـــشيخ حممـــد عاشـــق بـــن عبيـــد اهللا 
ّالبارهوي البهلييت املخاطب بعلي ، واكتسب يف صغر سـنه الكتـب الفارسـية واملختـصرات مـن 

  العربية ، واشتغل بأشغال املشايخ
__________________  

  .273: احلسنة باحلبيب دراسات اللبيب يف االسوة ) 1(
  .292: نفس املصدر ) 2(
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ّالنقــشبندية ، ولــبس خرقــة الــصوفية ، وأجيــز بالــدرس وفــرغ مــن حتــصيل العلــم ، وأجــازه والــده 
يـده كيـده ، مث اشـتغل بالـدرس حنـو اثـين عـشرة سـنة ، وحـصل : بأخذ البيعة ممن يريدها وقـال 

 ، ونـزل علـى قلبـه العلـوم الوجدانيـة فوجـا له فتح عظيم يف التوحيد واجلانب الواسع يف الـسلوك
فوجا ، وخاض يف حبار املذاهب األربعة واشتاق إىل زيارة احلرمني الشريفني ، فرحل إليهمـا يف 

 وأقــام هنــاك عــامني كــاملني ، وتلمــذ علــى الــشيخ أيب الطــاهر املــدين وغــريه مــن 1143ســنة 
  .مشايخ احلرمني

 الفاحتيـة ، وأهلمـه اجلمـع بـني الفقـه واحلـديث ، ومن نعـم اهللا تعـاىل عليـه أن أواله خلعـة
ّوأسرار السنن ومصاحل األحكام ، وسائر ما جاء به صلى اهللا عليه وسـلم مـن ربـه عـز وجـل ،  ّ ّ
ّحىت أثبت عقائد أهل السنة باألدلة واحلجج ، وطهرها من قذى أهـل املعقـول ، وأعطـي علـم 

لـم اســتعداد النفـوس االنــسانية جلميعهــا ، اإلبـداع واخللــق والتـدبري والتــديل مـع طــول وعــرض وع
وأفـــيض عليـــه احلكمـــة العمليـــة وتوفيـــق تـــشييدها بالكتـــاب والـــسنة ، ومتييـــز العلـــم املنقـــول مـــن 

  .انتهى. احملرف املدخول ، وفرق السنة السنية من البدعة غري املرضية
 فـتح :وله مؤلفات جليلة ممتعـة جيـل تعـدادها منهـا .  اهلجرية1176وكانت وفاته سنة 

ّالرمحن يف ترمجة القرآن ، والفوز الكبري يف أصول التفسري ، واملسوى واملـصفى يف شـروح املوطـإ  ّ
، والقول اجلميل واخلري الكثري ، واالنتبـاه ، والـدر الثمـني ، وكتـاب حجـة اهللا البالغـة ، وكتـاب 

  .وغري ذلك. إزالة اخلفا عن خالفة اخللفاء ، ورسائل التفهيمات
ترمجــــة حافلــــة يف كتــــايب إحتــــاف النــــبالء املتقــــني بإحيــــاء مــــآثر الفقهــــاء وقــــد ذكــــرت لــــه 

 ;واحملدثني ، وذكر له معاصرنا املرحوم املولوي حممد حمـسن بـن حيـىي البكـري التيمـي الرتهـيت 
ترمجة بليغة يف رسالته اليانع اجلين ، وبالغ يف الثناء عليه ، وأتى بعبارة نفيسة جدا ، وأطـال يف 

  .»وىل واألخرى وأطاب ذكر أحواله األ
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)129(  

  إثبات محمد معين السندي 
ّواسـتدلوا علـى حجيـة القيـاس بعمـل مجـع كثـري « : وقال معني بن حممد أمـني الـسندي 

: مــن الــصحابة ، وأن ذلــك نقـــل عــنهم بــالتواتر ، وإن كانــت تفاصـــيل ذلــك آحــادا ، وأيـــضا 
 نكـري ، وهـذا وفـاق وإمجـاع عملهم بالقياس وترجيح البعض على البعض تكرر وشـاع مـن غـري

  .على حجية القياس
ّإنه كما نقل عنهم القياس نقل ذمهم القياس أيضا ، فعن باب مدينة العلـم : فاجلواب 

  .)1(» لو كان الدين بالقياس لكان باطن اخلف أوىل باملسح من ظاهره :  أنه قال 2

  : ترجمته 
تالمذة الـشيخ عبـد القـادر وحممد معني السندي من مشاهري حمققي أهل السنة ، ومن 

ّمفـــيت مكـــة املكرمـــة ومـــن معاصـــري شـــاه ويل اهللا ، وكتابـــه  مـــن الكتـــب ) دراســـات اللبيـــب ( ّ
وقـد وافقنــا علــى هـذا الــرأي قـدوة علمــاء دهـره يعــسوب زماننــا « : املعتـربة املــشهورة ، قـال فيــه 

رحيم مــشافها ، يف الــشيخ األجــل الــصويف األكمــل إمــام بــالد اهلنــد الــشيخ ويل اهللا ابــن عبــد الــ
ومــن الرديــف : ّمجلــة صــاحلة مــن آرائنــا خماطبــا يل يف تفــردي بــبعض مــا خالفــت فيــه اجلمــاهري 

 واحلمــد هللا تعــاىل علــى ذلــك محــدا كثــريا طيبــا مباركــا فيــه كمــا حيــب ربنــا .؟فقــد ركبــت غــضنفرا
  .»ويرضى 

  إحتاف النبالء املتقني( وقد ذكره املولوي صديق حسن خان القنوجي يف 
__________________  
  .284: دراسات اللبيب ) 1(
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وأثـىن عليـه وعلـى كتابـه » الـشيخ الفاضـل احملقـق «  بــ ووصـفه) بإحياء مآثر الفقهاء واحملـدثني 
يف  ـ وهـو القاضـي البـشاوري ـ ّاملذكور ، ونـوه بالقـصيدة الـيت أنـشدها بعـض معاصـري الـسندي

  .ة يف آخر الكتاب املذكورواستجودها ، وهي مطبوع) دراسات اللبيب ( وصف 

)130(  

  إثبات محمد سالم الحفني 
« : بقولـه ) حاشـية اجلـامع الـصغري ( وأثبته الـشيخ حممـد بـن سـامل احلفـين الـشافعي يف 

ّعليــا ، فقــد ورد إن العلــم جــزا عــشرة أجــزاء أعطــي علــي تــسعة : يعــين ) فليــأت البــاب ( قولــه 
  .»سل عليا فإنه أعلم مين  : فقال للسائل أجزاء والناس جزءا ، ولذا سئل سيدنا معاوية

  : ترجمته 
بعـــد ذكـــر أخيـــه مجـــال الـــدين ) أســـانيده (  يف ــــ محمـــد بـــن محمـــد األميـــر األزهـــري 1
ومــنهم أخــوه طــراز عــصابة العلمــاء احملققــني ، وبقيــة الــسادة اهلــداة العــارفني ، جــة « احلفــين 

لواصـلني ، األسـتاذ األعظـم شـيخ الـشيوخ الدنيا وزينة امللة والدين ، موصـل الـسالكني وجممـل ا
 وأرضـــاه ، حـــضرته يف جمـــالس مـــن اجلـــامع 2، أبـــو عبـــد اهللا بـــدر الـــدين ســـيدي حممـــد احلفـــين 

ّالصغري والنجم الغيطي يف مولده صلى اهللا عليـه وسـلم ، ويف مـنت الـشمائل للرتمـذي ، ومـات  ّ
  .».  ..ّزين إجازة عامة أثناء قراءا ، وتلقنت عنه الذكر من طريق اخللوتية ، وأجا;

الـشيخ العـامل احملقـق املـدقق العـارف بـاهللا تعـاىل قطـب  ـ حممـد احلفـين « : ـ المـرادي 2
   ودخل األزهر واشتغل1101وقته أبو املكارم جنم الدين ، ولد سنة 
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ـــه مـــن الفـــضالء ، وألـــف التـــآليف النافعـــة ، وكـــان حيـــضر درســـه أكثـــر مـــن  ّبـــالعلم علـــى مـــن ب
 وكان حسن التقرير ذا فصاحة وبيان ، شهما مهابـا حمققـا مـدققا يهـرع إليـه مخسمائة طالب ،

وكانـت وفاتـه . الناس مجيعا ، واشتهرت طريقة اخللوتية عنه يف مشرق األرض ومغرا يف حياته
  .)1(انتهى ملخصا  » 1181يف شهر ربيع األول سنة 

)131(  

  رواية محمد بن إسماعيل األمير
ن صالح األمري اليماين الصنعاين حديث مدينة العلـم وأثبـت وروى حممد بن إمساعيل ب

  :قوله «  :ما نصه ) الروضة الندية يف شرح التحفة العلوية ( صحته ، إذ قال يف 
  بــــــــــــــــــاب علــــــــــــــــــم املــــــــــــــــــصطفى إن تأتــــــــــــــــــه[ 

  
  البيــــــــــــــت] فهنيئــــــــــــــا لــــــــــــــك بــــــــــــــالعلم مريــــــــــــــا   

  

 ابـن عبـاس عـن إشارة إىل احلديث املـشهور املـروي مـن طـرق ابـن عبـاس وغـريه ، ولفظـه
ّأنــه صــلى اهللا عليــه وســلم قــال   .أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا ، فمــن أراد العلــم فليــأت البــاب: ّ

  .أخرجه العقيلي وابن عدي والطرباين واحلاكم
أخـرج الرتمـذي مـن حـديث علـي أخرج ابـن عـدي أيـضا واحلـاكم مـن حـديث جـابر ، و

: ويف نــسخة  ـ  هــذا حــديث غريــب: قــال الرتمــذي .أنــا دار احلكمــة وعلــي باــا:  بلفــظ 7
  . ـمنكر

هـــذا حـــديث عنـــدنا : ّوقـــال العالمـــة احلـــافظ الكبـــري اتهـــد حممـــد بـــن جريـــر الطـــربي 
وروى . صــــحيح االســــناد: وقــــال احلــــاكم يف حــــديث ابــــن عبــــاس . صــــحيح ، صــــحيح ســــنده

  اخلطيب يف تارخيه عن حيىي بن معني أنه سئل عن حديث ابن
__________________  
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  .هو صحيح: عباس وقال 
إنـه موضـوع ، وأورد ابـن اجلـوزي احلـديثني حـديث جـابر وابـن عبـاس : وقال ابن عـدي 

قد قال ببطالنه أيضا الذهيب يف امليـزان : يف املوضوعات ، وقال احلافظ صالح الدين العالئي 
  .دروغريه ، ومل يأتوا يف ذلك بعلة قادحة سوى دعوى الوضع دفعا بالص

هـذا احلـديث لـه طـرق كثـرية يف مـستدرك احلـاكم أقـل أحواهلـا : وقال احلافظ ابن حجر 
الـصواب خـالف  :أن يكون للحديث أصل ، فـال ينبغـي أن يطلـق القـول عليـه بالوضـع وقـال 

قول احلاكم إنه صحيح وخالف قول ابن اجلوزي إنه موضوع ، بل هـو مـن قـسم احلـسن ، ال 
  . إىل الكذبّيرتقي إىل الصحة وال ينحط

دهـرا  ـ وهو أنه من قـسم احلـسن ـ قد كنت أجيب ذا اجلواب: قال احلافظ السيوطي 
تصحيح ابن جرير حلديث علي يف ذيب اآلثار مع تصحيح احلـاكم ] على [ إىل أن وقفت 

حلــديث ابــن عبــاس ، فاســتخرت اهللا تعــاىل وجزمــت بارتقــاء احلــديث عــن رتبــة احلــسن إىل رتبــة 
  .ىانته. الصحة

أن : قـد قـسم أئمـة احلـديث الـصحيح مـن األحاديـث إىل أقـسام سـبعة أحـدها : قلـت 
أنــه صــحيح ، وهــذا احلــديث قــد نــص ] علــى [ يــنص إمــام مــن أئمــة احلــديث غــري الــشيخني 

إمامـــان حافظـــان كبـــريان احلـــاكم أبـــو عبـــد اهللا والعالمـــة حممـــد بـــن جريـــر الـــذي قـــال اخلطيـــب 
 مــن األئمــة حيكــم بقولــه ويرجــع إىل رأيــه ملعرفتــه وفــضله ، وكــان ابــن جريــر: البغــدادي يف حقــه 

مجــع مــن العلــوم مــا مل يــشاركه أحــد مــن أهــل عــصره ، وقــال يف حقــه املعــروف عنــدهم بإمــام 
مــا أعلــم علــى أدمي األرض أعلــم مــن حممــد بــن جريــر ، وأمــا احلــاكم فهــو : األئمــة ابــن خزميــة 

ّحلافظ الكبـري إمـام احملـدثني ، وقـال اخلليـل بـن ّاحملدث ا: قال الذهيب يف حقه . إمام غري منازع
  .هو ثقة واسع بلغت تصانيفه قريبا من مخسمائة: عبد اهللا 

 وأيـن هــو مـن طبقتهمــا وحفظهمــا ؟فــأين يقـع ابــن اجلـوزي عنــد هـذين اإلمــامني: قلـت 
  أن ـ نقال عن املوقاين ـ  وهو الذي قال احلافظ الذهيب يف حقه؟واتقاما
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نعـم لـه وهـم كثـري يف تواليفـه : كثري الغلط فيما يصنفه ، مث قـال الـذهيب قلـت ابن اجلوزي كان 
  .انتهى. ّ، يدخل عليه الداخل من العجلة والتحول من كتاب إىل آخر

ومسعــت مــا قالــه احلــافظ العالئــي أنــه ال علــة قادحــة ، وإمنــا دعــوى الوضــع دفــع : قلــت 
وأفــاد وانتقـى ونظــر يف الرجــال والعلــل ، إنـه قــرأ : بالـصدر ، وقــد قــال الـذهيب يف حــق العالئــي 

هـــذا كـــالم الـــذهيب فيـــه وهـــو  .انتهـــى. ّوتقـــدم يف هـــذا الـــشأن مـــع صـــحة الـــذهن وســـرعة الفهـــم
  .ّعصريه ومن أقرانه ، وقد أثىن عليه غريه ممن تأخر عن عصره بأكثر من هذا

فظهر لك بطالن دعوى الوضع وصحة القول بالصحة كما أختاره احلافظ السيوطي ، 
  .»هو قول احلاكم وابن جرير و

  :أيضا ) الروضة الندية ( ويف 
ـــــــــــــــــه للمـــــــــــــــــصطفى ثانيـــــــــــــــــا«    وكفـــــــــــــــــاه كون

  
ّيف كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيا   ّ  

  

ّوكفاه ، أي كفاه شرا وفخرا أنه يذكر ثانيـا وتاليـا لـذكره صـلى اهللا عليـه وسـلم ، : قوله  ّ
ري إىل مــا خــص اهللا وأنــه صــفي وخمتــار هللا تعــاىل ولرســوله كمــا تقــدم مــن إكرامــه ، والبيــت يــش

ّ من إلقاء ذكره الشريف على ألسنة العامل من صيب ومكلف وحر وعبد وذكر وأنثى 7الوصي 
ّ، فإم إذ ذكروا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكروه لذكره ، وهذا من إكرام اهللا له ، ينـشأ  ّ

ذي طلبـه خليـل اهللا الصيب فيهتف يا حممد يا علي ، والعامي وغريمها ، وهذا من رفع الذكر الـ
َ واجعل لي لسان صدق في اآلخرين (: يف قوله  ِ ِ ْ ِ ٍ ْ ِ َ ِ ِ ْ َ ْ ّ وهو الذي امنت اهللا به على رسوله صلى )َ

َ ورفـعنا لك ذكرك (: ّاهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل  َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ(.  
  .وكفاه شرفا أنه أول السابقني إىل اإلسالم

ّنــب أيب القاســم صــلى اهللا عليــه وســلم ّوكفــاه شــرفا أنــه أول مــن صــلى ، والــذي رقــى ج ّ
  .لكسر األصنام

  .وكفاه شرفا أنه الذي فداه بنفسه ليلة مكر الذين كفروا به
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  .ّوكفاه شرفا أنه الذي أدى عنه األمانات
ّوكفاه شرفا أنه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبنزلة الرأس من البدن ّ.  

ّ صلى اهللا عليه وسلم منهوكفاه شرفا أنه من رسول اهللا وأن رسول اهللا ّ.  
  .ّوكفاه شرفا أنه سلمت عليه األمالك يوم بدر

  .ّوكفاه شرفا أنه الذي قطر أبطال املشركني يف كل معركة
  .وكفاه شرفا أنه قاتل عمرو بن عبد ود

  .وكفاه شرفا أنه فاتح خيرب
  .ّوكفاه شرفا أنه مبلغ براءة إىل املشركني

  .جه البتولّوكفاه شرفا أن اهللا سبحانه زو
ّوكفاه شرفا أن أوالده لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوالد ّ.  

  .وكفاه شرفا أنه خليفته يوم غزوة تبوك ، وأنه منه مبنزلة هارون من موسى
ّوكفاه شرفا أنه أحب اخللق إىل اهللا بعد رسوله صلى اهللا عليه وسلم ّ.  

ّوكفاه شرفا أنه أحب اخللق إىل رسول اهللا صلى اهللا   .ّ عليه وسلمّ
  .وكفاه شرفا أن اهللا باهى به مالئكته

  .وكفاه شرفا أنه قسيم النار واجلنة
ّوكفاه شرفا أنه أخو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ.  

ّوكفاه شرفا أنه من آذاه فقد أذى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ.  
  .وكفاه شرفا أن النظر إىل وجهه عبادة

ّ إال منافق وال حيبه إال مؤمنوكفاه شرفا أنه ال يبغضه ّّ.  
  .8وكفاه شرفا أن فيه مثال من عيسى بن مرمي 

  .ّوكفاه شرفا أنه ويل كل مؤمن ومؤمنة
  .ّوكفاه شرفا أنه سيد العرب

  .وكفاه شرفا أنه سيد املسلمني
  .وكفاه شرفا أنه حيشر راكبا
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  .وكفاه شرفا أنه يسقى من حوض رسول اهللا املؤمنني ويذود املنافقني
  .ّوكفاه شرفا أنه ال جيوز أحد الصراط إال جبواز منه
  .وكفاه شرفا أنه يكسى حلة خضراء من حلل اجلنة

  .وكفاه شرفا أنه ينادى من حتت العرش نعم األخ أخوك علي
ّوكفـــاه شـــرفا أنـــه مـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف قـــصره مـــع ابنتـــه ســـيدة نـــساء  ّ

  .العاملني
  .واء احلمد ، آدم ومن ولده ميشون يف ظلهوكفاه شرفا أنه حامل ل

ّمـا هـذا إال ملـك مقـرب أو نـيب مرسـل ، : وكفاه شرفا أنه يقول أهل احملشر حني يرونه 
فينادي مناد ليس هذا مبلك مقرب وال نيب مرسل ، ولكنه علي بن أيب طالب أخـو رسـول اهللا 

ّصلى اهللا عليه وسلم ّ.  
ّل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكفاه شرفا أنه مكتوب امسه مع اسم رسو ّ:  

  .حممد رسول اهللا أيدته بعلي ونصرته به
  .6وكفاه شرفا أنه يقبض روحه كما يقبض روح رسول اهللا 
تــشتاق اجلنــة إىل ثالثــة علــي : وكفــاه شــرفا أنــه تــشتاق اليــه اجلنــة كمــا يف حــديث أنــس 

  .وعمار وسلمان
  .وكفاه شرفا أنه باب مدينة علمه

ّدت األبواب إال بابهوكفاه شرفا أا س ّ.  
  .وكفاه شرفا أنه مل يرمد بعد الدعوة النبوية وال أصابه حر وال برد

  .وكفاه شرفا أنه أول من يقرع باب اجلنة
ّوكفاه شرفا أن قـصره يف اجلنـة بـني قـصري خليـل الـرمحن وسـيد ولـد آدم صـلى اهللا عليـه 

  .ّوسلم
  .وكفاه شرفا نزول آية الوالية فيه

  .اهللا مساه مؤمنا يف عشرة آياتوكفاه شرفا أن 
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ّوكفاه شرفا أكله من الطائر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ.  
  .وكفاه شرفا بيعة الرضوان

  .وكفاه شرفا أنه رأس أهل بدر
ّوكفاه شرفا أنه وصي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ.  

  .وكفاه شرفا أنه وزيره
  .وكفاه شرفا أنه أعلم أمته

ّنــه يقاتــل علــى تأويــل القــرآن كمــا قاتــل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وكفــاه شــرفا أ ّ
  .على تنزيله

  .وكفاه شرفا أنه قاتل الناكثني والقاسطني واملارقني
ّوكفاه شرفا أنه حامل لوائه صلى اهللا عليه وسلم يف كل معركة ّ ّ.  

ّوكفاه شرفا أنه الذي غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتوىل دفنه ّ ّ.  
  .وكفاه شرفا ما أعطاه اهللا من الزهادة والعبادة والتأله

  .وكفاه شرفا ما فاز به من الزهادة والزلفى
  هـــــــــــــذي املفـــــــــــــاخر ال قعبـــــــــــــان مـــــــــــــن لـــــــــــــنب

  
  شــــــــــــــــــيبا مبــــــــــــــــــاء فعــــــــــــــــــادا بعــــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــواال  

  

  : ترجمته 
  :توجد مفاخره السامية وترمجته احلافلة يف الكتب التالية 

  .139 ـ 133 / 2البدر الطالع  ـ 1
  .ّاجلنة يف االسوة احلسنة بالسنة للقنوجي ـ 2
  .إحتاف النبالء املتقني بإحياء مآثر الفقهاء واحملدثني ـ 3
  .احلطة يف ذكر الصحاح الستة للقنوجي ـ 4
  .ّذخرية املآل يف عد مناقب اآلل ، للعجيلي ـ 5
  .868أجبد العلوم  ـ 6
  .414التاج املكلل  ـ 7

  . ..وغريها
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)132(  

   الصبان ّرواية محمد
أخـرج البـزار والطـرباين يف األوسـط عـن جـابر ابـن عبـد « : حممد بن علي الصبان وقال 

اهللا ، والطرباين واحلاكم والعقيلي يف الضعفاء ، وابن عدي عـن ابـن عمـر ، والرتمـذي واحلـاكم 
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : قــال . عــن علــي ويف أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا ، : ّ

أنــا دار احلكمــة : يف أخــرى عنــد الرتمــذي عــن علــي ، وفمــن أراد العلــم فليــأت البــاب : وايــة ر
  .علي باب علمي: يف أخرى عند ابن عدي ، و وعلي باا

وقد اضطرب الناس يف هـذا احلـديث ، فجماعـة علـى أنـه موضـوع ، مـنهم ابـن اجلـوزي 
ـــالغ احلـــاكم علـــى عادتـــه فقـــال  ّ ، وصـــوب بعـــض حمققـــي إن احلـــديث صـــحيح: والنـــووي ، وب

ّاملتأخرين املطلعني من احملدثني أنه حسن  ّ «)1(.  

)133(  

  إثبات سليمان الجمل 
  )الفتوحات األمحدية باملنح احملمدية (  وقال الشيخ سليمان مجل يف كتاب )2(

__________________  
  .156: اسعاف الراغبني هامش نور األبصار ) 1(

 عامل كبري حمقق ، ولد مبصر وخترج 1206ي الصبان الشافعي املتوىف سنة وأبو العرفان الشيخ حممد بن عل
علــى علمائهــا حــىت بــرع يف العلــوم النقليــة والعقليــة ، واشــتهر بــالتحقيق والتــدقيق وشــاع ذكــره يف مــصر والــشام ، ولــه 

  .مؤلفات كثرية مفيدة
 ـ  ، فاضـل مــن أهــل منيــة عجيـلهـو الــشيخ ســليمان بـن عمــر بــن منــصور العجيلـي األزهــري املعــروف باجلمــل) 2(

  .1204 وأرخ وفاته بسنة 131 / 3االعالم » .  ..انتقل اىل القاهرة ، له مؤلفات ـ ّإحدى قرى الغربية مبصر
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  :بشرح 
  ووزيــــــــــــــــــــر ابــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــه يف املعـــــــــــــــــــــايل« 

  
ــــــــــــــــــــوزراء و     »مــــــــــــــــــــن األهــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــسعد ال

  

فقـــد أخـــرج  ّمـــن تلـــك الـــسعادة مـــا أمـــد بـــه مـــن املؤاخـــاة ،» ومـــن األهـــل إخل « وقولـــه 
ّآخى صلى اهللا عليه وسلم بني أصحابه ، فجاء علي تدمع عيناه فقال : الرتمذي  يا رسـول : ّ

،  أنــت أخــي يف الــدنيا واآلخــرة: فقــال . اهللا آخيــت بــني أصــحابك ومل تــواخ بيــين وبــني أحــد
ت البـاب أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا فمـن أراد العلـم فليـأ: بقوله  ومنها العلوم اليت أشار إليها

«.  

)134(  

  إثبات االورنقابادي 
«  :يف ذكـــر بيـــت النبـــوة ) نـــور الكـــونني ( وقــال قمـــر الـــدين احلـــسيين االورنقابـــادي يف 

ّأنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا ، وســدوا كــل خوخــة إال خوخــة أيب بكــر ، وســدوا كــل : حــديث  ّّ ّ
  .»ابه ، فيها إشارة إىل كلية هذا البيت ، وإىل أبوّخوخة إال باب علي 

  : ترجمته 
  .101 يف سبحة املرجان  ـ غالم علي آزاد1
الــسيد قمــر الــدين احلــسيين « ) : أجبــد العلــوم (  يف  ـ صــديق حــسن خــان القنــوجي2

األورنـــك آبـــادي ، كـــان قمـــرا طالعـــا يف ميـــزان الـــشرع املبـــني ، وكوكبـــا ســـاطعا يف أوج الـــشرف 
ّن مـنهم هـاجر منهـا إىل اهلنـد ، وتـوىف الرصني ، آباؤه من سادات خجند ، والـسيد ظهـري الـدي

يف أمن آبـاد مـن توابـع الهـور ، مث ابنـه الـسيد حممـد رحـل إىل الـدكن ، وكـان ابنـه الـسيد عنايـة 
  اهللا من العرفاء ، أخذ الطريقة النقشبندية عن
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الــشيخ أيب املظفــر الربهــانفوري عــن الــشيخ حممــد معــصوم عــن أبيــه الــشيخ أمحــد الــسهرندي ، 
 ، وابنـه الـسيد منيـب 1117دة باالبور على أربع منـازل برهـانفور ، وتـويف ـا سـنة ّوتوطن ببل

  . كان من العرفاء أيضا ، وصاحب هذه الرتمجة ولده األرشد1161اهللا املتوىف سنة 
 وساح يف منـاهج الفنـون وبـرع يف العلـوم العقليـة والنقليـة ، حـىت صـار 1123ولد سنة 

العقليات برهانا ساطعا ، حفظ القـرآن وزان العلـم بالعمـل وراح يف النقليات إماما بارعا ، ويف 
إىل دهلــي وســهرند ، وزار قــرب اــدد ، ورحــل إىل الهــور واجتمــع بطائفــة مــن العلمــاء والعرفــاء 
يف تلك البالد ، مث رجع إىل بـاالبور ، وجـاء إىل أورنـك آبـاد ، وانعقـد الـوداد بينـه وبـني الـسيد 

فلك االحتـاد ، مث ارحتـل إىل احلـرمني الـشريفني مـع ابنيـه الكـرميني مـري آزاد ، فكانا فرقدين على 
نــور اهلــدى ومــري نــور العلــى ، ورجــع إىل اهلنــد ، مث انــتهض مــع أهــل بيتــه إىل أورنــك آبــاد ، لــه 
كتـــاب يف مـــسألة الوجـــود مســـاه مظهـــر النـــور ، بـــني فيـــه مـــذاهب العلمـــاء ومـــسالك املتكلمـــني 

  . ..سيد آزاد يف السبحة ، وأرخ له بأبيات عربيةواحلكماء ، ذكر طرفا منها ال
: قـــال آزاد يف تـــاريخ وفاتـــه .  ودفـــن داخـــل البلـــد1193تـــويف يف أورنـــك آبـــاد يف ســـنة 

  .»موت العلماء ثلمة 

)135(  

  رواية شهاب الدين العجيلي 
  :وقال شهاب الدين أمحد بن عبد القادر العجيلي الشافعي ما نصه 

  ودعـــــــــــــــــــــوة احلـــــــــــــــــــــق وبـــــــــــــــــــــاب العلـــــــــــــــــــــم« 

  
ــــــــــــــــــــصحب بكــــــــــــــــــــل حكــــــــــــــــــــمو     أعلــــــــــــــــــــم ال

  

أمـا ترضـني يـا فاطمـة أن :  يقـول 6مسعت رسول اهللا : قالت أم سلمة رضي اهللا عنها 
  ّزوجتك أقدم أميت سلما وأكثرهم علما وأعظمهم 
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ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قالت أم سلمة رضي اهللا عنها و ؟حلما علي : ّ
ّن يفرتقــا حـىت يــردا علـي احلــوض ، فهـو الــداعي إىل احلـق ، وهــو مـع القـرآن والقــرآن مـع علــي لـ

قـــسمت احلكمـــة عـــشرة أجـــزاء فـــأعطي علـــي تـــسعة أجـــزاء : يف اجلـــامع الكبـــري  و.دعـــوة احلـــق
  .والناس جزءا واحدا وعلي أعلم بالواحد منهم

ّأخـرج الرتمـذي أنــه قـال صـلى اهللا عليــه وسـلم و أنــا مدينـة العلـم وعلــي باـا فمــن أراد : ّ
 ;يف الكبــري للــسيوطي و. ، وهلــذا كانــت الطـرق والسلــسالت راجعــة اليــهلعلـم فليــأت البــاب ا

ّقال صلى اهللا عليه وسلم  رواه أبـو ّعلي باب علمي ومبني ألميت ما أرسلت به من بعـدي ، : ّ
علــي بـن أيب طالــب أعلـم النــاس بـاهللا وأكثــر النـاس حبــا وتعظيمـا ألهــل ال  : 6فيـه قـال  و.ذر

أعـــوذ بـــاهللا مـــن معـــضلة لـــيس فيهـــا أبـــو :  يقـــول 2 وكـــان عمـــر . أخرجـــه أبـــو نعـــيم.ّإلـــه إال اهللا
: وقالت عائـشة رضـي اهللا عنهـا . إن عليا أقضانا ، ولو ال علي هللك عمر: احلسن ، ويقول 

لـو شـئت ألوقـرت سـبعني بعـريا مـن تفـسري سـورة  : 2مـن كالمـه إنه أعلم مـن بقـي بالـسنة ، و
  .)1(» كم من علوم هاهنا لو وجدت هلا حامال : دره ويقول كان يشري إىل ص و.الفاحتة

 ، وأعــين 6واملــراد بقــويل علــى اصــطالح العلمــاء ، أعــين مدينــة العلــم « : وقــال أيــضا 
 ، وأعــين عــامل قــريش الــذي ميــأل 2أعلــم خلــق اهللا مبــراد اهللا ، وأعــين بــاب املدينــة ونقطــة البــاء 

نهج ســلفا وخلفـــا ، فـــإن صــريح أقـــواهلم مـــا طبــاق األرض علمـــا ، ومــن تـــابعهم علـــى ذلــك املـــ
ّإن الـــشيعة كــل مـــن تـــوىل عليــا وأهـــل بيتـــه وتــابعهم يف أقـــواهلم وأفعـــاهلم ، : ذكرتــه يف املنظومـــة  ّ

فمن سلك منهجهم القومي واختذهم أولياء صدق عليه اسم التـشيع ، إذ هـو املتبـع هلـم حقيقـة 
ظهـر اتبـاعهم وتـشيع بـه وهـو عـار منـه ّوال نفضل مذهبا من مذهب وال فرقة من فرقة ، ومـن أ

ّفهــو مــن أعــدائهم وان تــسمى بــذلك االســم ، فاألمســاء ال تغــري املعــاين ، ومــن تبعــين فإنــه مــين  ّ
«.  

__________________  
  .خمطوط ـ ذخرية املآل يف شرح عقد جواهر اللئال) 1(
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إىل كــالم فــانظر «  يف حــق الــشيخني 7وقــال بعــد نقــل كــالم نــسبوه إىل أمــري املــؤمنني 
» بــاب مدينــة العلــم وشــهادته هلمــا بــاحلق ، فإنــك تعــرف بــذلك مــن دخــل البــاب ومــن خــرج 

)1(.  

)136(  

  رواية محمد مبين السهالوي 
  :وقال حممد مبني بن حمب اهللا السهالوي 

ّـوأما بيان علمه وحكمته وحله للمـشكالت وفقاهتـه وذكائـه وجـوده ، فـالقلم عـاجز « 
ّقــول رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  ف منــه ، ويكفــي لطــاليب احلقيقــةعنــه ، ولكــن نتعــرض إىل طــر

 أخرجــه البــزار عــن جــابر ابــن عبــد اهللا والعقيلــي .أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا: ّوســلم يف حقــه 
وابـــن عـــدي عـــن ابـــن عمـــر ، والطـــرباين عـــن كليهمـــا ، واحلـــاكم عـــن علـــي وابـــن عمـــر ، وزاد 

وهـــذا احلـــديث  .فمـــن أراد العلـــم فليأتـــه مـــن بابـــه: الطـــرباين يف روايـــة عـــن ابـــن عبـــاس مرفوعـــا 
عنــد الرتمــذي وأيب نعــيم عــن علــي  صــحيح علــى رأي احلــاكم وقــال ابــن حجــر حــسن ، وهــو

  .أنا دار احلكمة وعلي باا: بلفظ 
  بــــــــــــــــــــار بگــــــــــــــــــــشا أي علــــــــــــــــــــي مرتــــــــــــــــــــضى

  
  اى پــــــــس از ســــــــوء القــــــــضا حــــــــسن القــــــــضا  

  

  چـــــــــــــون تـــــــــــــو بـــــــــــــاىب آن مدينـــــــــــــه علــــــــــــــم را

  
   حلـــــــــــــــــــم راچـــــــــــــــــــون شـــــــــــــــــــعاعى آفتـــــــــــــــــــاب  

  

  بـــــــــــاز بـــــــــــاش اى بـــــــــــاب رمحـــــــــــت تـــــــــــا ابـــــــــــد

  
  بارگـــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــه كفـــــــــــــــــــــوا أحـــــــــــــــــــــد  

  

  از مهـــــــــــــــــه طاعـــــــــــــــــات اينـــــــــــــــــت رتســـــــــــــــــت

  
 )2(» سبق يأىب بر هـر آن سـابق كـه هـست   

  

__________________  
مل بالـشيخ العالمـة املـشهور ، عـا« : والعجيلي من كبار علماء القرن الثالث عشر وأدبائه ، ترجم له القنوجي ) 1(

  .509: التاج املكلل . إخل» .  ..احلجاز على احلقيقة ال ااز
  .136: وسيلة النجاة ) 2(
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ّوكفاه شرفا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتجاه ّ.  

  : ترجمته 
، وقد وصـفه صـاحب ) حديث الوالية ( ذكرنا مآثره ومفاخره عن أهل السنة يف جملد 

مث ذكـر كتابـه ، .  ..أحد الفقهاء احلنفية.  ..اضل الكبري بالشيخ الف403 / 7نزهة اخلواطر 
  .1225وأرخ وفاته بسنة 

)137(  

  رواية ثناء اهللا باني بتي 
اخلــامس حــديث جــابر عــن النــيب « ) : الــسيوف املــسلول ( ثنــاء اهللا بــاين بــيت يف وقــال 

ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ، ولـــه   عـــن جـــابر رواه البـــزار والطـــرباين.أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا: ّ
ّشواهد من حديث ابن عمر وابن عباس وعلي وأخيه ، وصححه احلاكم ، وذكره ابن اجلوزي 

إنه منكر وليس : ال أصل له ، وقال البخاري والرتمذي : يف املوضوعات وقال حيىي بن معني 
الــصواب : وقــال احلــافظ ابــن حجــر . إنــه موضــوع: لــه وجــه صــحيح ، وقــال النــووي واجلــزري 

فاحلـديث حـسن ال  ـ يعـين مـن قـال إنـه صـحيح ومـن قـال إنـه موضـوع ـ  قـول الفـريقنيخـالف
  .صحيح وال موضوع

ما ذكره ابن حجر هو الصواب بالنظر إىل سند احلديث ، وأما بالنظر إىل كثرة : أقول 
  .شواهده فيحكم بصحته

  .»إن هذا احلديث ال داللة فيه على االمامة : واجلواب 

  : ترجمته 
إحتـــاف النـــبالء املتقـــني بإحيـــاء مـــآثر الفقهـــاء ( يق حـــسن خـــان القنـــوجي يف قـــال الـــصد

  القاضي ثناء اهللا باين بيت ، من أحفاد الشيخ« : ما حاصله ) واحملدثني 



)138( ....................................................................................... 301 

ـــاء ، وينتهـــى نـــسبه إىل عثمـــان  ّ ، كـــان متبحـــرا يف العلـــوم 2جـــالل الـــدين اجلـــشيت كبـــري األولي
اد يف الفقــه واألصـول ، لـه كتـاب واسـع يف الفقـه ذكــر العقليـة والنقليـة ، وقـد بلـغ مرتبـة االجتهـ

ّفيه أدلة األقوال وفتاوى اتهدين األربعة يف كل مـسألة ، وقـد ذكـر خمتـاره مـع دليلـه يف رسـالة 
ّمستقلة أمساها مبأخذ األقوى ، كما حرر خمتاراته يف األصول ، وله تفسري كبري مجع فيـه أقـوال 

ّ وحتقيق معارف جمدد األلـف الثـاين الـشيخ أمحـد الـسرهندي املفسرين ، وله رسائل يف التصرف
، وكــان شــاه عبــد العزيــز الــدهلوي يعــرب عنــه ببيهقــي العــصر ، لــه تــآليف كثــرية نافعــة ومقبولــة ، 

  .ّوكان يروي عنه شاه ويل اهللا احملدث الدهلوي
ء وكماالتـه وفـضائله أكثـر مـن أن حتـصر يف هـذا املختـصر ، ومل يظهـر لـه نظـري يف علمــا

تـويف سـنة . احلنفية يف بالد اهلند من حيث التحقيق واإلنصاف وعدم التعصب ومتابعـة الـدليل
1225« .  

)138(  

  ّإثبات الدهلوي 
حـديث مدينـة العلـم يف فتـوى لـه موجـودة خبـط بعـض أفاضـل ) الدهلوي ( ولقد أثبت 

  :أهل السنة ، وهذه صورة السؤال واجلواب 
بـالرباهني العقليـة  ـ ّأعـين أهـل الـسنة واجلماعـة ـ لقـد ثبـت لـدى أهـل احلـق: الـسؤال « 

والنقليــــة اختــــصاص العــــصمة باألنبيــــاء واملالئكــــة فقــــط ، وأنــــه ال يــــصح وصــــف أحــــد ســــواهم 
ّبالعصمة ، ولذا منع الفقهاء واملتكلمـون مـن ذلـك ، ولكـن ذكـر جنـاب فخـر احملـدثني جنـاب 

وهـي العـصمة واحلكمـة والوجاهـة  ـ  يف التفهيمات وغريه حتقق الصفات األربعة1شاه ويل اهللا 
ّيف األئمــة االثـين عــشر ، كمــا أنــه أثبــت ذلـك هلــم يف رســالته الــيت ألفهــا يف  ـ والقطبيـة الباطنيــة

 ومــا الــدليل عليــه مــن الكتــاب ؟ّفعلــى أي وجــه صــحيح ميكــن محــل هــذا الكــالم ـ اعتقاداتــه
  ؟ّوالسنة واإلمجاع
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  ؟وكيف اجلمع بينه وبني مذهب أهل السنة
ّفإنه ينايف تفضيل اخللفاء الثالثة رضي اهللا عنهم خـصوصا حـضرات الـشيخني : ضا وأي

 قــد قــرر 1ّ، واحلــال أن هــذا التفــصيل ممــا أمجــع عليــه أهــل الــسنة الــذين يعتــد ــم ، علــى أنــه 
ّمــسألة التفــضيل هــذه بكــل جهــده بالــدالئل العقليــة والنقليــة والكــشفية والوجدانيــة ، فمــا يرفــع 

  ؟تعارضهذا التخالف وال
إن للعـصمة واحلكمـة والوجاهـة  ـ :ّاجلواب من موالنا شاه عبد العزيز احملـدث الـدهلوي 

ّمعـــان اصـــطالحية لـــدى الـــصوفية ، وقـــد ذكـــر ذلـــك يف كتـــب هـــذا الـــشأن ال ســـيما مـــصنفات 
  . ..1حضرة الوالد املاجد 

واحلكمــة معناهــا العلــم النــافع ، فــإن كــان مكتــسبا مل يــسم حكمــة يف اصــطالحهم بــل 
« ّوإن كـــان نـــازال علـــى قلـــب شـــخص عـــن طريـــق الوهـــب مســـي عنـــدهم » فـــضيلة « يـــسمونه 
ً وآتـينـاه اْلحكمة وفـصل اْلخطـاب وكال آتـينـا حكمـا وعلمـا (: حنو قولـه تعـاىل » حكمة  ًْ ِ َ َ َـ َْ ُْ ْ َْ َ ُـ َ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ( 

نبيـاء سواء ذاك العلم يف باب العقائد أو االعمـال أو األخـالق ، وهـذا املعـىن أيـضا خيـتص باأل
ِ ولقد آتـينا لقمان اْلحكمة أن اشكر لله (: كقوله تعاىل  ِِ ْ َ َُ ْْ ِ َ َ َْ ُ َْ َ ْ  اآلية ، فما كان حاصال بالوحي )َ

أنـا : يف احلديث املـشهور ، و أنا دار احلكمة وعلي باا: احلديث  فهو خاص باألنبياء ، ويف
  .».  ..ذكور كذلك، واملراد من العلم هنا هو املعىن امل مدينة العلم وعلي باا

أثبــت حــديث مدينــة العلــم يف رســالته الــيت كتبهــا يف اعتقــادات ) الــدهلوي ( كمــا أن 
  .فال نعيد) 128(والده شاه ويل اهللا الدهلوي ، وقد تقدم كالمه يف الوجه 

املاهر ، قد أجلأه احلق القـاهر ، فأثبـت بنفـسه هـذا احلـديث الـسافر ) الدهلوي ( فهذا 
بــــشهرته يف جـــواب مــــسألة لـــه بــــاالعرتاف اجللـــي الظــــاهر ، وأثبتـــه أيــــضا يف الزاهـــر ، واعـــرتف 

رســالته املعمولــة لتربئــة والــده الزائــغ اــاهر عــن شــني عنــاد األطيبــني األطــاهر ، فيــا عجبــا مــن 
) حتفتـه ( الشاهر للخـالف الفاضـح اجلـاهر ، كيـف آثـر طعـن احلـديث يف ) الدهلوي ( صنع 

  رام من غمط احلق ما هواملردودة باحلجج القواهر ، و
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  !؟فوق كل قنة وظاهر

)139(  

  إثبات الساباطي الحنفي 
يف ) الرباهـني الــساباطية (  يف )1(وقـال الـشيخ جــواد سـاباط بــن إبـراهيم سـاباط احلنفــي 

قـال  ـ الربهان السابع من براهني املقالة الثالثة من التبصرة الثالثة بعد نقل عبـارة مـن رؤيـا يوحنـا
العربية واألبواب االثنا عشر اثنا عشر لؤلؤة كل واحـد مـن األبـواب كـان مـن لؤلـؤة وترمجته « : 

  .واحدة وساحة املدينة من الذهب األبريز كالزجاج الشفاف
هذا بيـان ملـا قبلـه وصـفة لألبـواب وكـون كـل بـاب مـن لؤلـؤة واحـدة فيـه البـشارة : أقول 

ّإىل مــــا يدعيــــه االمــــاميون مــــن عــــصمة أئمــــتهم ، ألن اللؤلــــ ّؤة كرويــــة ، وال شــــك أن الــــشكل ّ
ّالكروي ال ميكن انثالمه ، ألنه ال يباشر األجسام إال علـى ملتقـى نقطـة واحـدة كمـا صـرح بـه 
ّاوقليدس ، واألصل يف عصمة االمام أما عند أهل السنة واجلماعة فإن العصمة ليست بـشرط 

، ألنـه لطـف وألن النفـوس بل العمدة فيه انعقاد اإلمجاع ، وأمـا عنـد االماميـة فهـي واجبـة فيـه 
ّالزكيــة الفاضــلة تــأىب عــن اتبــاع النفــوس الدنيــة املفــضولة ، وعــدم العــصمة علــة عــدم الفــضيلة ، 

  .وهلما فيها حبث طويل ال يناسب هذا املقام
  وساحة املدينة من الذهب اإلبريز كالزجاج الشفاف ، يريد بذلك: قوله 

__________________  
جــواد ســاباط بــن ابــراهيم ســاباط بــن حممــد ســاباط باســيفني احلــسيين «  : 258 / 1 قــال يف هديــة العــارفني) 1(

ــة . اهلجـــري األصـــل البــــصري احلنفـــي ــنة 1188ولـــد يف ماريــ أمنــــوذج  :مـــن تـــصانيفه . 1250 وتـــويف يف حـــدود ســ
أسـاطني الـشريعة الرباهني الساباطية فيما يستقيم بـه دعـائم امللـة احملمديـة وتنهـدم بـه . الساباطي يف العروض والقوايف

  .».  ..1228املنسوخة العيسوية فرغ منها سنة 
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ّأهل ملته صلى اهللا عليـه وسـلم ، ألـم ال ينحرفـون عـن اعتقـادهم وال ينـصرفون عـن مـذهبهم  ّ ّ
يف حالــة العـــسرة ، وأمــا الـــذين أغــواهم قـــسوس االنكتـــاريني فمــن اجلهـــال الــذين ال معرفـــة هلـــم 

ّه صلى اهللا عليه وسلم قول بأصول دينهم ، وهذا هو مصداق   .»أنا مدينة العلم وعلي باا : ّ

)140(  

  رواية الخربوتي الحنفي 
) عـصيدة الـشهدة يف شـرح قـصيدة الـربدة (  يف )1(وقال عمر بن أمحد اخلربـويت احلنفـي 

مث « : قــال مــا نــصه » فــاق النبيــني يف خلــق ويف خلــق ومل يــدانوه يف علــم وال كــرم « : بــشرح 
م (علمـه ثابـت بقولـه تعـاىل اعلم أن بيان  ُ وعلمـك مـا لـم تكن تـعل َـ ْ َ َْ ُـ ْ َ ََ َ  أنـا مدينـة  : 7 وبقولـه )َ

  .»وغري ذلك . احلديث. العلم

  : ترجمته 
ّلقـد أثــىن عليــه وقــرض كتابــه املــذكور أفاضــل عــصره وأماثــل جهابــذة وقتــه ، وقــد ذكــرت 

  .نصوص تلك التقريظات يف آخر الكتاب ، فراجع

)141(  

  ي رواية الشوكان
  الفوائد اموعة يف( وقال القاضي حممد بن علي الشوكاين الصنعاين يف 

__________________  
  ففيه حنفي أديب: عمر بن أمحد بن حممد سعيد اخلربويت الرومي املتخلص بنعيمي « : قال الزركلي ) 1(
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فليأت البـاب أنا مدينة العلم وعلي باا فمن أراد العلم : حديث «  : )األحاديث املوضوعة 
 والعقيلــي وابــن حبــان عــن رواه اخلطيــب عــن ابــن عبــاس مرفوعــا ، ورواه الطــرباين وابــن عــدي، 

أيـــضا مرفوعـــا ، ويف إســـناده جعفـــر بـــن حممـــد البغـــدادي وهـــو مـــتهم ، ويف إســـناد  ابـــن عبـــاس
ويف إســناد ابــن . الطــرباين أبــو الــصلت اهلــروي عبــد الــسالم بــن صــاحل ، قيــل هــو الــذي وضــعه

ّد بــن ســلمة اجلرجــاين حيــدث عــن الثقــات باألباطيــل ، ويف إســناد العقيلــي عمــر بــن عــدي أمحــ
إمساعيل بن جمالد كذاب ، ويف إسناد ابن حبـان إمساعيـل بـن حممـد بـن يوسـف وال حيـتج بـه ، 

رواه أيـضا ابـن وقد رواه ابن مردويه عن علي مرفوعا ، ويف اسناد من ال جيوز االحتجاج به ، و
هـذا ـ يعـين عليـا ـ أمـري الـربرة وقاتـل الفجـرة منـصور مـن نـصره : ا بلفـظ عـدي عـن جـابر مرفوعـ

ال يـصح : ، قيـل  اـا فمـن أراد العلـم فليـأت البـابخمـذول مـن خذلـه أنـا مدينـة العلـم وعلـي ب
وال أصـــل لـــه ، وقـــد ذكـــر هـــذا احلـــديث ابـــن اجلـــوزي يف املوضـــوعات مـــن طـــرق عـــدة ، وجـــزم 

  .ببطالن الكل ، وتابعه الذهيب وغريه
ّوأجيب عن ذلك بأن حممد بن جعفر البغدادي الفيدي قد وثقـه حيـىي بـن معـني ، وأن 

: ّأبــا الــصلت اهلــروي قــد وثقــه ابــن معــني واحلــاكم ، وقــد ســئل حيــىي عــن هــذا احلــديث فقــال 
صــحيح ، وأخرجــه الرتمــذي عــن علــي مرفوعــا ، وأخرجــه احلــاكم يف املــستدرك عــن ابــن عبــاس 

يعـين  ـ والصواب خالف قوهلمـا معـا: د ، قال احلافظ بن حجر صحيح اإلسنا: مرفوعا وقال 
وإن احلـــديث مـــن قـــسم احلـــسن ال يرتقـــي إىل الـــصحة وال يـــنحط إىل  ـ ابـــن اجلـــوزي واحلـــاكم

وهـــذا هـــو الـــصواب ألن حيـــىي بـــن معـــني واحلـــاكم قـــد خولفـــا يف توثيـــق أيب . انتهـــى. الكـــذب
ل حـسنا لغـريه ، لكثـرة طرقـه كمـا الصلت ومن تابعه ، فال يكون مـع هـذا اخلـالف صـحيحا بـ

  .»ّبيناه ، وله طرق أخرى ذكرها صاحب الآليل وغريه 
__________________  

. ط. عـصيدة الـشهدة يف شـرح قـصيدة الـربدة: كـان مفتيـا هلـا ، وصـنف كتبـا منهـا . مولده ووفاته يف خربوت برتكيا
  .1299وأرخ وفاته بسنة . 41 / 5االعالم » وشروح وحواش ورسائل 
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  : ترجمته 
ّوترمجة القاضي الشوكاين يف كافة املصادر جتدها منقولـة عنهـا يف جملـدات كتابنـا ، وقـد 

( ويف ) ّالتــاج املكلــل ( فالــصديق حــسن تــرجم لــه يف : تــرجم لــه علمــاء اهلنــد أيــضا يف كتــبهم 
)  الـــديباج اخلـــسرواين( قـــال يف األول نقـــال عـــن كتـــاب ) احتـــاف النـــبالء ( ويف ) أجبـــد العلـــوم 

  :حلسن البهلكي 
الــسنة اخلمــسون بعــد املــائتني وااللــف ، وفيهــا يف شــهر مجــادى اآلخــرة كانــت وفــاة « 

شيخنا حممد بن علي الشوكاين ، وهو قاضي اجلماعة ، شيخ اإلسالم ، احملقق العالمة االمام 
ســـناد ، ، ســلطان العلمــاء ، إمــام الـــدنيا ، خامتــة احلفــاظ بــال مـــراء ، احلجــة النقــاد ، عــايل اال

الــــسابق يف ميــــدان االجتهــــاد ، املطلــــع علــــى حقــــائق الــــشريعة وغوامــــضها ، العــــارف مبــــداركها 
وعلــى اجلملــة فمــا مثــل نفــسه وال رأى مــن رآه مثلــه ، علمــا وورعــا وقيامــا بــاحلق . ومقاصــدها

بقوة جنان وسالطة لسان ، قد أفرد ترمجتـه تلميـذه األديـب العالمـة حممـد بـن حـسن الـشيخي 
قــصره علــى ذكــر ) التقــصار يف جيــد زمــن عــامل األقــاليم واألمــصار : ( ؤلــف مســاه الــذماري مب

مشاخيه وتالمذته وسريته ، وما انطوت عليه مشائله ، وما قاله من شعر وما قيل فيـه مـن مـدح 
  .ّوثناء بالنظم والنثر ، جاء يف جملد ضخم

ني وسـبعني بعـد املائـة مولده يوم االثنني الثامن والعـشرين مـن ذي القعـدة احلـرام سـنة اثنـ
  .».  ..واأللف

حممـــد بـــن علـــي بـــن حممـــد الـــشوكاين ، شـــيخنا االمـــام « : وقـــال صـــديق حـــسن خـــان 
اين والـــسهيل الطـــالع مـــن القطـــر اليمـــاين ، إمـــام األئمـــة ومفـــيت األمـــة ، حبـــر العلـــوم  ّـــالعالمـــة الرب ّ

العـصر نـادرة الـدهر ، ومشس الفهوم ، سند اتهدين احلفـاظ ، فـارس املعـاين واأللفـاظ ، فريـد 
شــيخ اإلســالم قــدوة األنــام عالمــة الزمــان ترمجــان احلــديث والقــرآن ، علــم الزهــاد أوحــد العبــاد 
دين تـــاج املتبعـــني ، صـــاحب التـــصانيف الـــيت مل  ّقـــامع املبتـــدعني آخـــر اتهـــدين ، رأس املوح ـــ ّ

  يسبق إىل مثلها ، قاضي اجلماعة شيخ
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ّسابق يف ميــدان االجتهــاد علــى األكــابر األجمــاد ، املطلــع الروايــة والــسماعة ، عــاىل االســناد الــ
  .على حقائق الشريعة ومواردها ، العارف بغوامضها ومقاصدها

قــــال القاضــــي العالمــــة عبــــد الــــرمحن بــــن أمحــــد البهكلــــي يف كتابــــه نفــــح العــــود يف أيــــام 
 غـــوامض ّصـــار مـــشارا إليـــه يف علـــوم االجتهـــاد بالبنـــان ، والـــي يف معرفـــة.  ..الـــشريف محـــود

وقــد .  ..وقــد تفـضل عليــه باالجتهـاد.  ..الـشريعة عنـد الرهــان ، لـه املؤلفــات يف أغلـب العلـوم
  . ..مجعت فتاواه ورسائله فجاءت يف جملدات

قــال الــسيد اجلليــل العالمــة عبــد الــرمحن بــن ســليمان بــن حيــىي بــن عمــر مقبــول األهــدل 
 إجـازة القـضاة بـين الـشوكاين مـا عبارتـه  يف كتابه املسمى بالنفس اليماين والروح الرحياين يف;
إمـــام عـــصرنا يف ســـائر العلـــوم : ّوممـــن ختـــرج بـــسيدي االمـــام عبـــد القـــادر بـــن أمحـــد احلـــسين : 

وخطيــب دهرنــا يف إيــضاح دقــائق املنطــوق واملفهــوم ، احلــافظ املــسند احلجــة اهلــادي يف إيــضاح 
 بلغــه اهللا يف الــدارين أقــصى الــسنن النبويــة إىل احملجــة عــز اإلســالم ، حممــد بــن علــي الــشوكاين

ّوقــد ذكــر يل بعــض املعتمــدين أن مؤلفاتــه احلاصــلة اآلن مائــة وأربعــة عــشر مؤلفــا .  ..األمــاين
  . ..عدد سور كتاب اهللا تعاىل ، قد شاعت يف األمصار الشاسعة فضال عن القريبة

» . .. ّوقــد اعتــىن بــشرح مناقبــه وفــضائله عــدة مــن العلمــاء األعــالم واجلهابــذة الفخــام
)1(.  

)142(  

  إثبات رشيد الدين الدهلوي 
«  بـــ 7ســيدنا أمــري املــؤمنني ) الــدهلوي ( وقــد وصــف حممــد رشــيد الــدين خــان تلميــذ 

  إن احلق« ) : إيضاح لطافة املقال ( حيث قال يف » باب مدينة العلم 
__________________  

  .317 ـ 305اجبد العلوم ) 1(
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ان مـؤهال لـه للخالفـة ، وال ريـب يف اسـتحقاق مـن خـالف الذي كان مع باب مدينـة العلـم كـ
  .».  ..هذا احلق للطعن واملالمة

  : ترجمته 
( ّورشيد الدين خان هذا من أكـابر متكلمـي وحمـدثي أهـل الـسنة ، وقـد مدحـه شـيخه 

  .)غرة الراشدين ( كما ذكر هو يف كتابه ) الدهلوي 
  .)إزالة الغني ( ه واستند إىل أقواله حيدر علي الفيض آبادي يف كتاب

  :بقوله ) الدهلوي ( يف أصحاب ) اجبد العلوم ( وذكره الصديق حسن خان يف 
كـان فاضـال جامعـا بـني كثـري مـن العلـوم . ومنهم الشيخ رشـيد الـدين خـان الـدهلوي« 

الدرسية ، وكـان حـسن العبـارة وآيـة الـذب عـن محـى أهـل الـسنة واجلماعـة والنكايـة يف الرافـضة 
ّنف يف الرد عليهم كتابه الشوكة العمريـة وغريهـا ، ممـا يعظـم موقعـه عنـد اجلـدلينياملشائيم ، ص ّ 

  »من أهل النظر ، وجناره كشمريي 
 وأثــىن عليــه الثنــاء الكبــري ، وذكــر تتلمــذه علــى 177 / 7وتــرجم لــه يف نزهــة اخلــواطر 

ّ مـصنفاته مث ذكـر . ..صاحب التحفة وأخويه حـىت صـار علمـا مفـردا يف العلـم معقـوال ومنقـوال
  .1243وأرخ وفاته بسنة 

)143(  

  ّرواية ميرزا حسن المحدث 
وقال مجال الدين أبو عبد اهللا حممـد بـن عبـد العلـي القرشـي املعـروف مبـريزا حـسن علـي 

  : )الدهلوي ( ّاحملدث ، تلميذ 
وأخرج البزار والطرباين يف األوسط عن جابر وأبـو نعـيم يف املعرفـة عـن علـي قـال قـال « 
ّ صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا   ، هذا حديث أنا مدينة العلم وعلي باا: ّ
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حــسن علــى الــصواب ، ال صــحيح كمــا قــال احلــاكم وال موضــوع كمــا قالــه مجاعــة مــنهم ابــن 
  .)1(» اجلوزي والنووي 

  : ترجمته 
( وســـالمة اهللا البـــدايوين يف ) إيـــضاحه ( لقـــد أثـــىن عليـــه ونقـــل كلماتـــه رشـــيد الـــدين يف 

  . ..)لكالم إشباع ا

)144(  

  رواية نور الدين السليماني 
نقــال عــن االكتفــاء حيــث ) الــدرر اليتــيم ( رواه نــور الــدين بــن إمساعيــل الــسليماين يف و

  : قال 
ّ ـ إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال 2وعنـه ـ أي عـن علـي «  أنـا مدينـة العلـم : ّ
  .» أخرجه أبو نعيم يف املعرفة .وعلي باا
ّ ـ قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 2وعنـه ـ أي عـن ابـن عبـاس « : قـال عنـه فيـه نو
 أخرجــــه احلــــاكم يف .أنــــا مدينــــة العلــــم وعلــــي باــــا ، فمــــن أراد العلــــم فليــــأت البــــاب: ّوســــلم 

  .»املستدرك واخلطيب يف املفرتق واملتفق 

)145(  

  رواية ولي اهللا السهالوي 
  اهللا السهالوي اللكهنوي يف بيانوقال ويل اهللا بن حبيب اهللا بن حمب 

__________________  
  .250: تفريح األحباب ) 1(
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ّقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حق علي  ومنها«  : 7فضائل أمري املؤمنني  أنا مدينة  : 2ّ
 قـال قـال 2أخرج احلاكم عن علي وابن عمر وأبو نعيم يف املعرفة عن علـي  .العلم وعلي باا

ّ صــلى اهللا عليــه وســلم رســول اهللا والطــرباين عــن ابــن عبــاس أنــه أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا ، : ّ
فمن أراد العلم فليأته من بابه ، وصححه احلاكم ، وأنكر ابن اجلوزي ، واختار احلافظ : قال 

» .  ..ابن حجر أنه حـسن ال صـحيح وال موضـوع ، وأورد الرتمـذي لفـظ الـدار مكـان املدينـة
)1(.  

  : ترجمته 
 ووصــفه بالــشيخ الفاضــل العالمــة أحــد األســاتذة 527 / 7تــرجم لــه يف نزهــة اخلــواطر 

  .1270ووفاته سنة . مث ذكر مصنفاته منها كتابه املذكور. املشهورين

)146(  

  إثبات شهاب الدين اآللوسي 
) روح املعــاين ( وقــال شــهاب الــدين حممــود بــن عبــد اهللا اآللوســي البغــدادي يف تفــسريه 

ّمث إن اإلمكـان ممـا ال نـزاع فيـه ، ولـيس الكـالم « : حول رؤيـة اللـوح احملفـوظ مـا نـصه يف حبثه 
ــــصديق  ــــه وســــلم وأجلــــة الــــصحابة ، كال ّإال يف الوقــــوع ، وورد ذلــــك عــــن النــــيب صــــلى اهللا علي ّ ّ ّ

  .»والفاروق وذي النورين وباب مدينة العلم والنقطة حتت الباء رضي اهللا عنهم أمجعني 

  : ترجمته 
  السيد شهاب الدين« : ه الصديق حسن خان القنوجي حيث قال ترجم ل

__________________  
  .خمطوط ـ مرآة املؤمنني) 1(
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حممـــود ابـــن الـــسيد عبـــد اهللا أفنـــدي آلوســـي زاده البغـــدادي ، ينتهـــي نـــسبه الـــشريف مـــن جهـــة 
 األب إىل احلــــسني ، ومــــن جهــــة األم إىل احلــــسن رضــــي اهللا عنهمــــا ، بواســــطة الــــشيخ الربــــاين

ّ خامتــة املفــسرين وخنبــة احملــدثني ، أخــذ العلــم عــن ; ، وكــان 1الــسيد عبــد القــادر اجلــيالين 
فحول العلماء ، منهم والده العالمة ومنهم الشيخ السويدي ومنهم خالـد النقـشبندي والـشيخ 

حديقـة الـورود يف مـدائح الـسيد شـهاب الـدين حممـود ( علي املوصـلي ، وكـل ذلـك مفـصل يف 
ّأفــراد الــدنيا بقــول احلــق واتبــاع الــصدق وحــب الــسنن وجتنــب الفــنت ، حــىت جــاء  وكـان أحــد .)

ّجمددا وللدين احلنيفي مسددا ّ.  
  دنيــــــــــــــا ــــــــــــــا انقــــــــــــــرض الكــــــــــــــرام فأذنبــــــــــــــت

  
  كأمنــــــــــــــــــــــــــــــــا بوجــــــــــــــــــــــــــــــــوده اســــــــــــــــــــــــــــــــتغفارهاو  

  

ّوكان جل ميله إىل خدمـة كتـاب اهللا وحـديث جـده رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ،  ّ ّ ّ
 مجيــــع العلــــوم وإليهمــــا املرجــــع يف املنطــــوق واملفهــــوم ، وكــــان غايــــة يف ألمــــا املــــشتمالن علــــى

  :احلرص على تزايد علمه وتوفري نصيبه منه وسهمه ، وكان كثريا ما ينشد 
ــــــــــــــــــــذ يل   ّســــــــــــــــــــهري لتنقــــــــــــــــــــيح العلــــــــــــــــــــوم أل

  
  مـــــــــــــــن وصـــــــــــــــل غانيـــــــــــــــة وطيـــــــــــــــب عنـــــــــــــــاق  

  

نفيـة يف ّواشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثالثة عشر سنة ، ودرس ووعظ وأفـىت للح
بغـــداد احملميـــة ، وأكثـــر مـــن إمـــالء اخلطـــب والرســـائل والفتـــاوى واملـــسائل ، وخطـــه كأنـــه اللؤلـــؤ 

 وهــو عــام والدة حمــرر هــذه 1248واملرجــان أو العقــود يف أجيــاد احلــسان ، قلــد اإلفتــاء ســنة 
  .السطور ، أرسل إليه السلطان بنيشان ذي قدر وشأن

: يف ترمجتـه املـسماة بـأرج النـد والعـود  ـ  ناصـركـان اهللا لـه خـري ـ قـال جنلـه الـسيد أمحـد
كان عاملا باختالف املذاهب ، مطلعا علـى امللـل والنحـل والغرائـب ، سـلفي االعتقـاد شـافعي 
ّاملذهب كآبائه األجماد ، إال أنه يف كثري من املسائل يقتدي باإلمـام األعظـم ، مث يف آخـر أمـره 

ّقـــاد ، حـــسبما صـــرح بـــه األئمـــة يف كتـــب األصـــول مـــال إىل االجتهـــاد كأمثالـــه مـــن العلمـــاء الن
ومـــن مؤلفاتـــه مـــا هـــو أعظمهـــا قـــدرا وأجلهـــا فخـــرا تفـــسريه : وتعرفـــه اجلهابـــذة الفحـــول ، قـــال 

  املسمى بروح املعاين يف تفسري القرآن والسبع
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  . ..املثاين
  .)1(» .  ..1270 ذي القعدة سنة 21 يف ;تويف 

)147(  

  رواية البلخي القندوزي 
باألســـانيد ) ينـــابيع املـــودة (  يف كتابـــه )2(ليمان بـــن إبـــراهيم البلخـــي القنـــدوزي رواه ســـو

  . ..املتنوعة والطرق املختلفة
احلمــويين يف فرائــد الــسمطني بــسنده عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس « : فقــد قــال 

ّرضــي اهللا عنهمــا قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  نــت يــا علــي أنــا مدينــة العلــم وأ: ّ
ّباـا ، ولــن تــؤتى املدينــة ، إال مـن قبــل البــاب ، وكــذب مــن زعـم أنــه حيبــين ويبغــضك ، ألنــك  ّ
مين وأنا منك ، حلمـك حلمـي ودمـك مـن دمـي ، وروحـك مـن روحـي ، وسـريرتك مـن سـريريت 
ّوعالنيتك من عالنيـيت ، سـعد مـن أطاعـك وشـقي مـن عـصاك ، وربـح مـن تـوالك وخـسر مـن 

ك من فارقك ، ومثل األئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح مـن عاداك ، فاز من لزمك وهل
ركبهـا جنــا ومــن ختلـف عنهــا غــرق ، ومـثلكم كمثــل النجــوم كلمـا غــاب جنــم طـالع جنــم إىل يــوم 

  .»القيامة 
ويف الــــدر املــــنظم البــــن طلحــــة  : )3( 7البــــاب الرابــــع عــــشر يف غــــزارة علمــــه « : وقــــال 

ُْ وأتـــوا (: مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا وقـــال اهللا تعـــاىل أنـــا  : 6قـــال النـــيب .  ..احللـــيب الـــشافعي َ
ِاْلبـيوت من أبوابها  َْ ْ ُ ُِ    فمن أراد العلم )َ

__________________  
 عن عدة من املـصادر ، وذكـر أنـه قـد ألفـت يف ترمجتـه 176 / 7 وله ترمجة يف االعالم 360: التاج املكلل ) 1(

  .رسائل مفصلة
احلسيين البلخي القندوزي احلنفي ، املتـوىف ) خواجه كالن (  بـ خ ابراهيم املعروفهو الشيخ سليمان ابن الشي) 2(

  .1293 ، أو 1270يف القسطنطينية بسنة 
  .78 ـ 65ينابيع املودة ) 3(
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  .فليأت الباب
ابن املغازيل بسنده عن جماهد عن ابن عباس ، وأيضا عن جابر بـن عبـد اهللا « : وقال 

ّ النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بعــضد علــي وقــال أخــذ: رضــي اهللا عنهمــا قــاال  هــذا أمــري الــربرة : ّ
أنــا مدينــة العلــم : ّوقاتــل الكفــرة منــصور مــن نــصره خمــذول مــن خذلــه ، فمــد ــا صــوته مث قــال 

ــــاب ــــم فليــــأت الب ــــن أمحــــد :  أيــــضا .وعلــــي باــــا فمــــن أراد العل أخــــرج هــــذا احلــــديث موفــــق ب
 :أيـضا  .ب املناقـب عـن جماهـد عـن ابـن عبـاسواحلمويين والديلمي يف الفردوس وصـاحب كتـا

ّابن املغازيل أخرج عن حذيفة بن اليمان عن علـي رضـي اهللا عنهمـا قـال قـال رسـول اهللا صـلى 
 ابـــن املغـــازيل .ّأنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا وال تـــؤتى البيـــوت إال مـــن أبواـــا: ّاهللا عليـــه وســـلم 

وســى الرضــا عـن أبيــه عــن آبائــه عــن أمــري بـسنده عــن حممــد بــن عبــد اهللا قـال حــدثنا علــي بــن م
ّ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 2املؤمنني علي  يا علي أنا مدينة العلم وأنت باا : ّ

ملــا :  عــن األصــبغ بــن نباتــة قــال .ّ، كــذب مــن زعــم أنــه يــصل إىل املدينــة إال مــن قبــل البــاب
ّ

رتي إىل آخرهـا مث قـال للحـسن  يف اخلالفة خطب خطبة ذكرها أبـو سـعيد البحـ7جلس علي 
أيهـــا النـــاس مسعـــت : ّيـــا بـــين فاصـــعد املنـــرب وتكلـــم ، فـــصعد وبعـــد احلمـــد والتـــصلية قـــال  : 7

ّجدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  أنا مدينـة العلـم وعلـي باـا وهـل تـدخل املدينـة : ّ
فقال بعد احلمـد والتـصلية ّ فاصعد املنرب وتكلم ، فصعد 7مث قال للحسني . ّإال من باا فنزل

ّإن عليا مدينة هدى فمن دخلها جنى ومن ختلف عنهـا :  يقول 6أيها الناس مسعت جدي : 
 ووديعته اليت استودعها علـى 6أيها الناس إما والدا رسول اهللا  : 7فنزل مث قال علي . هلك

  .»أمته وسائل عنهما 
  .» للطرباين والديلمي .بااأنا مدينة العلم وعلي : عن كنوز احلقائق « : وقال 
أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا فمـــن أراد العلـــم فليـــأت « : عـــن اجلـــامع الـــصغري : وقـــال 

   للعقيلي وابن عدي والطرباين يف الكبري واحلاكم عن ابن عباس ، .الباب
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  .»أيضا رواه ابن عدي واحلاكم عن جابر و
أنــا دار : وعــن علــي مرفوعــا  : يف ذكــر كثــرة علــم علــي« : عــن ذخــائر العقــىب : وقــال 

أنــا مدينــة العلــم وعلــي : أخرجــه أبــو عمــر ، و أخرجــه البغــوي يف املــصابيح .العلــم وعلــي باــا
  .»باا فمن أراد العلم فليأته من بابه 

أخـذ رسـول : احلديث الثاين والعشرون قال جابر « : نقال عن كتاب السبعني : وقال 
ّاهللا صلى اهللا عليـه وسـلم عـضد ع هـذا إمـام الـربرة وقاتـل الفجـرة خمـذول مـن خذلـه : لـي وقـال ّ

أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا فمــن أراد العلــم فليــأت : ّمنــصور مــن نــصره ، مث مــد صــوته وقــال 
  . رواه ابن املغازيل.الباب

 ورواه ابـــن .أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا: جـــابر رفعـــه « : عـــن مـــودة القـــرىب : وقـــال 
  .»مسعود وأنس مثله 

أخــرج البــزار والطــرباين يف األوســط عــن جــابر ابــن عبــد « : نقــال عــن الــصواعق : وقــال 
احلـاكم عـن  وأيضا الطرباين واحلاكم والعقيلي وابن عدي عن ابن عمر ، والرتمـذي وأيـضا. اهللا

ّعلي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فمـن : يف روايـة و .أنا مدينة العلم وعلي باـا: ّ
  .»أنا دار احلكمة وعلي باا : يف أخرى عن الرتمذي عن علي ، ولعلم فليأت الباب أراد ا

ّمث إن االمـام عليــا كـرم اهللا وجهـه ورث علـم أسـرار احلــروف « : ّعـن درة املعـارف وقـال 
ّمن سيدنا وموالنا حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وإليـه اإلشـارة بقولـه صـلى اهللا عليـه  ّ ّ

  .»، وهو أول من وضع وفق مائة من مائة يف اإلسالم  ا مدينة العلم وعلي بااأن: ّوسلم 
والغــرض مــن هــذا الــسر البــاهر والرمــز الفــاخر إظهــار « : وقــال نقــال عــن الــدر املــنظم 

ّلــوائح ألربــاب الــذوق ، ألنــه مــن العلــوم اجلــسيمة الفاحتــة ألبــواب املدينــة ال يــسمه ناســويت وال 
ّ وهذا هو العلم الـذي خـص بـه آل حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم ، والعلـم ّينظر به إال الهويت ، ّ ّ

ّالذي حممد صلى اهللا عليه وسلم مدينته وعلي باا  ّ«.  
  ذكره االمام: ومها كتابان جليالن أحدمها « : عن الكتاب املذكور : وقال 
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 وهــو املــسمى علــي كــرم اهللا وجهــه علــى املنــرب وهــو قــائم خيطــب بالكوفــة علــى مــا ســيأيت بيانــه
ّبقولـه صـلى   ، وهـذا العلـم املكنـون هـو املـشار إليـه6أسره رسول اهللا : خبطبة البيان ، واآلخر 

 حروفــا 2أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا ، وأمــره بتدوينــه ، فكتبــه االمــام علــي : ّاهللا عليــه وســلم 
واشــتهر بــني ، يعــين يف رق قــد صــنع مــن جلــد البعــري   يف جفــر7ّمفرقــة علــى طريقــة ســفر آدم 

  .»الناس باجلفر اجلامع والنور الالمع ، وقيل الفجر واجلامعة 
 ورث علــم احلــروف مــن 2واالمــام علــي « : عــن الــدر املكنــون واجلــوهر املــصون وقــال 

ّســيدنا حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم ، وإليــه اإلشــارة بقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّ أنــا مدينــة : ّ
   .»لعلم فعليه بالباب العلم وعلي باا فمن أراد ا

)148(  

  إثبات البدايوني 
( يف » بـاب مدينـة العلــم «  بــ 7وقـد وصـف سـالمة اهللا البـدايوين االمـام أمــري املـؤمنني 

واحلاصـل « : املوضوع قال » أصبت وأخطأت « حيث قال بعد إيراد حديث ) معركة اآلراء 
بت وأخطــأت ، وفــوق كــل ذي لقــد أصــ: ّأنــه ملــا خطــأ الــسائل جــواب بــاب مدينــة العلــم قــال 

  .»علم عليم 

)149(  

  إثبات حسن الزمان 
مـــن أحـــسن بينـــة علـــى معـــىن خـــتم : تنبيـــه « : وقـــال املولـــوي حـــسن الزمـــان مـــا نـــصه 

  أشد: ّاألولياء احلديث املشهور الصحيح الذي صححه مجاعات من األئمة منهم 
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 ووافقـه اخلطيـب يف تارخيـه وقـد الناس مقاال يف الرجال سند احملدثني ابن معني كمـا أسـنده عنـه
ّاالمـام احلـافظ املنتقـد اتهــد املـستقل اـدد اجلـامع مــن : كـان قـال أوال ال أصـل لـه ، ومــنهم 

العلـوم ، كمـا ذكـره الـسيوطي وابـن حجـر والتــاج الـسبكي والـذهيب والنـووي عـن االمـام احلــافظ 
ده قول إمـام األئمـة ابـن خزميـة ّاخلطيب البغدادي ما مل يشاركه فيه أحد من أهل عصره ، ويؤي

مل أر : يف ـذيب اآلثـار ، وقـد قـال اخلطيـب  ـ ما أعلم على أدمي األرض أعلـم مـن ابـن جريـر
احلــاكم : مثلــه يف معنــاه كمــا نقــل كالمــه الــسيوطي يف مــسند علــي مــن مجــع اجلوامــع ، ومــنهم 

يف حتقيقـه كمــا ومـن آخـرهم احلـافظ اـد الـشريازي شـيخ ابــن حجـر يف نقـد الـصحيح وأطنـب 
نقله الدهلوي يف ملعات التنقيح ، واقتصر على حتسينه العالئي والزركـشي وابـن حجـر يف أقـوام 

   :6قوله  ّأخر ردا على ابن اجلوزي من
ُْ وأتـــوا ( :قـــال اهللا تعـــاىل  .ّأنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا وال يـــؤتى املدينـــة إال مـــن باـــا َ

ن أبوابهـــا  ِاْلبـيـــوت م َْ ْ ُ ِـــُ فمـــن أراد العلـــم : ّقـــوى شـــاهد لـــصحة روايـــة صـــححها احلـــاكم  وهـــو أ)َ
ّفليأت الباب ، وهذا مقام اخلتم من أنه ال ويل بعده إال وهو راجع إليه آخذ مـن لديـه ، وإليـه  ّ
ّاإلشــارة مبــا يف احلــديث الــصحيح املــستفيض املــشهور بــل املتــواتر مــن األمــر بــسد كــل بــاب إال  ّ ّ

  .)1(» .  ..بذلكبابه مستندا إىل أمر اهللا تعاىل 
ّوقــد صــح عــن أئمــة الــصحابة كبــاب مدينــة العلــم وابــن مــسعود وابــن عبــاس « : وفيــه 

  .»تأويل فواتح السور وهي من املتشابه 
واألخبار واآلثار يف ذلك عن باب مدينـة العلـم ودار احلكمـة ال « : وفيه بعد كالم له 

  .)2(» .  ..تكاد حتصى كثرة
__________________  

  .452: ل املستحسن يف فخر احلسن القو) 1(
  .65: القول املستحسن يف فخر احلسن ، انظر مثال ) 2(
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)150(  

  إثبات علي بن سليمان الشاذلي 
ّ ، حيـــث تكلـــم عليـــه )1(وقــد أثبتـــه علـــي بـــن ســليمان الـــدمنيت املغـــريب املـــالكي الــشاذيل 

.  ..الئـي وابـن حجـربالتفصيل ، وأجـاب عـن املناقـشة يف سـنده بكـالم احلـافظني الـصالح الع
)2(.  

)151(  

  إثبات عبد الغني الغنيمي 
كمـا ذكـر » بـاب مدينـة العلـم «  بــ 7ووصف عبد الغين أفندي الغنيمي أمـري املـؤمنني 

وقـال « : حيـث قـال ) ّقرة األعيان ومسرة األذهـان ( يف  ـ مدير اجلوائب. سليم فارس أفندي
احلمـد هللا الـذي جعـل العلمـاء : ين أفنـدي الغنيمـي العامل املتفـنن النحريـر املـتقن الـسيد عبـد الغـ

ّورثــة األنبيــاء ، واجتبــاهم حلفــظ الــشريعة الغــراء شــريعة نبيــه املــصطفى ، وخــصهم مبزيــد اهلبــات  ّ
ـــه تعـــاىل  ز بـــني مـــراتبهم حتقيقـــا لقول ـــار مـــن مـــضى وفـــات ، ومي ـــا (: ّـــوأدام بـــدوامهم آث ْ ورفـعن َ َ َ

ٍبـعـــضهم فــــوق بـعـــض درجـــات  َ َْ ٍ ْ َْ ْ ََ َ ُ ده ســـبحانه مـــن إلـــه كـــرمي جـــواد ، جعـــل العلـــم جمـــازا يف  أمحـــ)َ
ّاحلقيقـــة لكــــل إســــعاد ، والــــصالة والــــسالم علــــى ســـيدنا حممــــد أشــــرف مرســــل وأكــــرم مبعــــوث 

  وأفضل
__________________  

ومل يـــذكر شـــرحه علـــى . وذكـــر مؤلفاتـــه» فقيـــه مـــن أعـــالم املغاربـــة « :  قـــال 292 / 4تـــرجم لـــه يف األعـــالم ) 1(
  .1306رخ وفاته بسنة وأ ـ الرتمذي

  .148: نفع قوت املغتدي ) 2(



  نفحات األزهار................................................................................ 318

  .وعلى آله وأصحابه وذريته الذين حازوا الشرف بتبعيته
فقد وقفت على هذا التأليف امليمون ، فوجدتـه وهـو بغـرر الـدرر مـشحون ، : أما بعد 

حيث أخذ بأطراف الفنـون وأظهـر سـرها املكنـون ، وكيـف ال ومنـشؤه ملـك العلمـاء األكـرمني 
ابــن أمــري املــؤمنني خامتــة اخللفــاء األربعــة الراشــدين ، بــاب مدينــة العلــم علــي ابــن عــم ســيد ، و

 املرسلني ، فهو احلائز للشرفني احلسب والنسب األفخم واجلامع بني الفضيلتني السيف والقلـم
.. . «)1(.  

__________________  
فاضـل  .ة بـن ابـراهيم الغنيمـي الدمـشقي امليـداينعبد الغين بن طالـب بـن محـاد« : وترجم له يف االعالم بقوله ) 1(

  .1298وقد أرخ وفاته بسنة . مث ذكر مؤلفاته» من فقهاء احلنفية 
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  شواهد حديث أنا مدينة العلم 



  نفحات األزهار................................................................................ 320



)1( ........................................................................................... 321 

وبعــــد أن أمسعنــــاك نــــصوص روايــــات األئمــــة األعــــالم وكلمــــام بالنــــسبة إىل .  ..واآلن
.  ..6ديث وثبوتــه عــن رســول اهللا ّوحتقــق لــديك صــحة هــذا احلــ.  ..حــديث أنــا مدينــة العلــم

دات للحــديث املــذكور ـفلنــذكر طائفــة مــن الــشواهد واملؤي وهــي أحاديــث معتــربة يــصلح كــل  ـ ّـ
  :ومنها .  ..منها باستقالله لالستدالل به

)1(  

  أنا دار الحكمة وعلي بابها
  :وممن رواه أو أرسله إرسال املسلم 

  .أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل ـ 1
  . الرتمذيأبو عيسى ـ 2
  .أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا الكجي ـ 3
  .أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ـ 4
  .حممد بن حممد الباغنديأبوبكر  ـ 5
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  .أبو احلسني حممد بن املظفر البغدادي ـ 6
  .أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد العكربي املعروف بابن بطة ـ 7
  .اكم النيسابوريأبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احل ـ 8
  .أمحد بن موسى بن مردويه االصبهاينأبوبكر  ـ 9

  .أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا االصبهاين ـ 10
  .ّأبو احلسن علي بن حممد بن الطيب املعروف بابن املغازيل ـ 11
  .أبو املظفر منصور بن حممد السمعاين ـ 12
  .أبو شجاع شريويه بن شهردار الديلمي ـ 13
  .د احلسني بن مسعود الفراء البغويأبو حمم ـ 14
  .أمحد بن حممد بن علي العاصمي ـ 15
  .كمال الدين أبو سامل حممد بن طلحة الشافعي ـ 16
  .أبو املظفر يوسف بن قزعلي املعروف بسبط ابن اجلوزي ـ 17
  .أبو عبد اهللا حممد بن يوسف الكنجي الشافعي ـ 18
  .حمب الدين أمحد بن عبد اهللا الطربي ـ 19
  .صدر الدين أبو اامع إبراهيم بن حممد احلموئي ـ 20
  .ّويل الدين حممد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي ـ 21
  .مجال الدين حممد بن يوسف الزرندي ـ 22
  .صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي ـ 23
  .جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ـ 24
  .يمشس الدين حممد بن حممد اجلزر ـ 25
  .شهاب الدين أمحد بن علي املعروف بابن حجر العسقالين ـ 26
  .شهاب الدين أمحد صاحب توضيح الدالئل ـ 27
  .جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ـ 28
  .شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين ـ 29
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  .مشس الدين حممد العلقمي ـ 30
  .مشس الدين حممد بن يوسف الشامي ـ 31
  .أمحد بن حممد ابن حجر املكيـ  32
  .علي بن حسام الدين الشهري باملتقي ـ 33
  .ّإبراهيم بن عبد اهللا الوصايب ـ 34
  .شيخ بن عبد اهللا العيدروس اليمين ـ 35
  .رمحة اهللا بن عبد اهللا السندي ـ 36
  .مجال الدين عطاء بن فضل اهللا الشريازي ـ 37
  . املناويحممد عبد الرءوف بن تاج العارفني ـ 38
  .حممد حجازي بن حممد الشعراين ـ 39
  .ّمال يعقوب البنباين الالهوري ـ 40
  .أمحد بن الفضل بن حممد باكثري املكي ـ 41
  .الشيخ عبد احلق الدهلوي ـ 42
  .شيخ بن علي بن حممد اجلفري ـ 43
  .نور الدين علي بن أمحد العزيزي ـ 44
  .نور الدين علي بن علي الشرباملسي ـ 45
  .حممد بن عبد الباقي الزرقاين ـ 46
  .مريزا حممد بن معتمد خان البدخشي ـ 47
  .حممد صدر العامل ـ 48
  .نظام الدين بن قطب الدين السهالوي ـ 49
  .شاه ويل اهللا بن عبد الرحيم الدهلوي ـ 50
  .حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين ـ 51
  .ّحممد بن علي الصبان املصري ـ 52
  .ني بن حمب السهالوي اللكهنويحممد مب ـ 53
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  .)الدهلوي ( عبد العزيز بن ويل اهللا  ـ 54
  .حممد إمساعيل بن عبد الغين الدهلوي ـ 55
ّحسن علي احملدث الدهلوي ـ 56 ّ.  
  .نور الدين بن إمساعيل السليماين ـ 57
  .ويل اهللا بن حبيب اهللا اللكهنوي ـ 58
  .سليمان بن إبراهيم البلخي القندوزي ـ 59

)1(  

  رواية أحمد بن حنبل 
( على مـا جـاء يف ) املناقب ( لقد رواه أمحد بن حنبل بسنده عن الصناحبي يف كتاب 

ّ قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 2عن علي « : حيث قال ) تفريح األحباب  أنـا دار : ّ
 روى بعـــضهم هـــذا: وقـــال . هـــذا حـــديث غريـــب:  رواه الرتمـــذي وقـــال .احلكمـــة وعلـــي باـــا

احلـــديث عـــن شـــريك ومل يـــذكر فيـــه عـــن الـــصناحبي ، وال نعـــرف هـــذا احلـــديث عـــن أحـــد مـــن 
  .)1(» ورواه أمحد عن الصناحبي . الثقات غري شريك

)2(  

  رواية الترمذي 
  :  )ذخائر العقىب ( كما يف ) اجلامع الصحيح ( رواه أبو عيسى الرتمذي يف و

__________________  
  .350تفريح األحباب ) 1(
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ّ قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 2عـــن علـــي  «   .أنـــا دار احلكمـــة وعلـــي باـــا: ّ
  .)1(» حديث حسن : وقال أخرجه الرتمذي 

ّعن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم « : الرياض النضرة ( يف و أنـا دار : ّ
  .»حسن غريب : وقال  أخرجه الرتمذي .احلكمة وعلي باا
 نقـــد (و )  تـــاريخ ابـــن كثـــري (و )  أجوبـــة العالئـــي (و ) املـــشكاة ( تـــه مـــن وتعلـــم رواي

 (و )  كنـز العمــال (و )  الــصواعق (و ) واجلــامع الـصغري ) (  أســىن املطالـب (و ) الـصحيح 
  .وغريها أيضا) املرقاة 

)3(  

  ّرواية أبي مسلم الكجي 
مـا تقـدم يف مواضـع  ك7ورواه أبو مسلم إبـراهيم بـن عبـد اهللا الكجـي بـسنده عـن علـي 

رواه الرتمـذي يف  ومع ذلك فلـه شـاهد« : من الكتاب ، نقال عن صالح الدين العالئي قوله 
جامعه عن إمساعيل بن موسى الفزاري عن حممد بـن عمـر بـن الرومـي عـن شـريك بـن عبـد اهللا 
عـــن ســــلمة بــــن كهيــــل عـــن ســــويد بــــن غفلــــة عــــن أيب عبـــد اهللا الــــصناحبي عــــن علــــي عبــــد اهللا 

  .أنا دار احلكمة وعلي باا: ي عن علي مرفوعا الصناحب
  .»رواه أبو مسلم الكجي وغريه عن حممد بن عمر بن الرومي و

.  ..وللحــديث طريــق آخــر رواه الرتمــذي يف جامعــه« : ّوتقــدم عــن الفريوزآبــادي قولــه 
  .».  ..وتابعه أبو مسلم الكجي وغريه على روايته

  : ترجمته 
  اشتهر ذه النسبة أبو مسلم إبراهيم بن.  ..الكجي« :  ـ السمعاني 1

__________________  
  .77ذخائر العقىب ) 1(
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  .)1(» .  ..ّكان من ثقات احملدثني وكبارهم.  ..عبد اهللا
صــاحب كتــاب الــسنن وبقيــة .  ..ّأبــو مــسلم الكجــي احلــافظ املــسند« :  ـ الــذهبي 2

ّوثقه الدارقطين وغريه ، وكان سـريا نبـيال.  ..احلفاظ مـات ببغـداد يف احملـرم .  .. عاملـا باحلـديثّ
  .)2(»  ومحل إىل البصرة وقد قارب املائة 292سنة 

وكــان  .ّوثقــه الــدارقطين.  ..احلــافظ صــاحب الــسنن ومــسند الوقــت« ) : العــرب ( ويف 
  .)3(» ّحمدثا حافظا حمتشما كبري الشأن 

  .)4(» شيخ احملدثني « ) : دول اإلسالم ( ويف 
ّاحلـافظ صـاحب الـسنن ومـسند الوقـت ، وكـان حمـدثا حافظـا حمتـشما « :  ـ اليـافعي 3

  .)5(» كبري الشأن 
الــشيوخ قــال ] بقيــة [ أبــو مــسلم الكجــي احلــافظ املــسند ، وثقــه  « : ـ الــسيوطي 4

  .)6(» كان ثقة نبيال عاملا باحلديث : الدارقطين 

)4(  

  رواية الطبري 
ّونـص علـى صـحته ) ـذيب اآلثـار ( ابـه ورواه أبو جعفر حممد بن جريـر الطـربي يف كت ّ

وقــال . وقــد عرفــت ذلــك مــن عــدة كتــب فيمــا ســلف» هــذا اخلــرب عنــدنا صــحيح « : بقولــه 
  كنت أجيب ذا اجلواب دهرا إىل أن وقفت على« : السيوطي 

__________________  
  .الكجي ـ األنساب) 1(
  .260 / 2تذكرة احلفاظ ) 2(
  .292حوادث  ـ العرب) 3(
  .292حوادث  ـ ول اإلسالمد) 4(
  .292حوادث  ـ مرآة اجلنان) 5(
  .273طبقات احلفاظ ) 6(
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تصحيح ابن جرير حلديث علي يف ذيب اآلثار ، مع تـصحيح احلـاكم حلـديث ابـن عبـاس ، 
  .»فاستخرت اهللا تعاىل وجزمت بارتقاء احلديث عن مرتبة احلسن إىل مرتبة الصحة 

)5(  

  رواية ابن بطة
  :املعروف بابن بطة بالسند اآليت د اهللا العكربي رواه أبو عبو

أبو علي حممد بن أمحد الصواف ، ثنـا أبـو مـسلم إبـراهيم بـن عبـد اهللا البـصري ، ثنـا « 
حممد بن عمر بن الرومي ، ثنا شـريك عـن سـلمة بـن كهيـل عـن الـصناحبي عـن علـي قـال قـال 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .»ا أنا دار احلكمة وعلي با: ّ
  .)98(الوجه . كما علمت روايته من كالم ابن عراق

)6(  

  رواية الحاكم 
، كمـا سـيأيت يف كـالم الـصاحلي ) املستدرك ( ورواه أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري يف 

  .والشرباملسي والزرقاين

)7(  

  رواية ابن مردويه 
  علي قال « : ابن مردويه االصبهاين ، بسنده عن الشعيب عن أبوبكر رواه و
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ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .»أنا دار احلكمة وعلي باا : ّ
  .أيضا) 98(الوجه . كما علمت روايته يف كالم ابن عراق

)8(  

  رواية أبي نعيم 
حدثنا أبو أمحد حممد بن أمحد اجلرجاين ، نـا « : رواه أبو نعيم االصبهاين حيث قال و

د بـن حبـر ، ثنـا شـريك عـن سـلمة ابـن كهيـل عـن الـصناحبي احلسن بن سفيان ، ثنا عبـد احلميـ
ّعــن علــي بــن أيب طالــب قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  أنــا دار احلكمــة وعلــي : ّ

ّعـن النـيب صـلى .  رواه األصبغ بن نباتة واحلارث عن علي حنوه ، وجماهد عـن ابـن عبـاس.باا
  .)1(» ّاهللا عليه وسلم مثله 

  .أيضا)  املعرفة (رواه يف كتاب و

)9(  

  رواية ابن المغازلي 
  : أنا دار احلكمة  : 7قوله « : رواه أبو احلسن ابن املغازيل الواسطي حيث قال و

أخربنــا أبــو طالــب حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان البغــدادي ـ قــدم علينــا واســطا ـ أنــا أبــو 
ة ، نـا حممـد ابـن حيـىي ، احلسن علي بن حممد بن لؤلؤ إذنا ، نا عبد الرمحن بن حممد بـن املغـري
  نا حممد بن جعفر الكويف عن حممد بن الطفيل ، عن أيب معاوية عن 

__________________  
  .64 / 1حلية األولياء ) 1(
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ّاألعمـــش عـــن جماهـــد عـــن ابـــن عبـــاس قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  أنـــا دار : ّ
  .فمن أراد احلكمة فليأت الباب. احلكمة وعلي باا

خربنــا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن الفــرج قــال أنــا حممــد بــن املظفــر بــن موســى بــن أ
عيسى احلافظ إجازة نا الباغندي حممد بن حممد بـن سـليمان نـا سـويد عـن شـريك عـن سـلمة 

أنــا دار احلكمــة وعلــي باــا فمــن أراد :  قــال 6بــن كهيــل عــن الــصناحبي عــن علــي عــن النــيب 
  .)1(» احلكمة فليأا من باا 

)10(  

  ّرواية أبي المظفر السمعاني 
 قــال قــال 2عــن علــي « ) : مناقــب الــصحابة ( أبــو املظفــر الــسمعاين يف كتابــه ورواه 

  .)2(» أنا دار احلكمة وعلي باا  : 6رسول اهللا 

)11(  

  رواية الديلمي 
» أنــا دار احلكمــة وعلــي باــا « : بقولــه ) فــردوس األخبــار ( الــديلمي صــاحب ورواه 

)3(.  

)12(  

  رواية العاصمي 
  حيث ذكر مشابه أمري املؤمنني عليه) زين الفىت ( ورواه العاصمي صاحب 

__________________  
  .87 ـ 86املناقب ) 1(
  .خمطوط ـ مناقب الصحابة) 2(
  .فردوس األخبار) 3(
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 أنــا : 6قــال النــيب  ولــذلك« : فقــال يف شــبهه بــه يف العلــم واحلكمــة . الــسالم آلدم أيب البــشر
  .»أنا دار احلكمة وعلي باا :  ويف بعض الروايات .مدينة العلم وعلي باا

وأمـا بـاب « :  ، قـال 7 عليـا 6ّورواه أيضا يف مقام تفصيل األمساء اليت مسى ا النـيب 
 ، قـــال أخربنـــا ;أخربنـــا الـــشيخ أبـــو حممـــد عبـــد اهللا بـــن أمحـــد بـــن نـــصر  دار احلكمـــة ، فإنـــه

 ، عــن حممــود بــن حممــد بــن رجــا ، عــن املــأمون بــن أمحــد ;حللــواين الــشيخ إبــراهيم بــن أمحــد ا
ّوعمار بــن عبــد ايــد وســليمان بــن مخريويــه ، عــن االمــام حممــد بــن كــرام   ، عــن أمحــد بــن ;ّــ

حممــد بــن فــضيل عــن زيــاد بــن زيــاد ، عـــن عبيــد بــن أيب جعــد ، عــن جــابر بــن عبــد اهللا قـــال 
 .ي باـــا فمـــن أراد احلكمـــة فليـــأت البـــابأنـــا دار احلكمـــة وعلـــ:  يقـــول 6مسعـــت رســـول اهللا 

  .مذكور يف كتاب املكتفي
:  ، قـــال أخربنـــا علـــي بـــن إبـــراهيم بـــن علـــي قـــال ;أخـــربين شـــيخي حممـــد بـــن أمحـــد و

حدثنا أو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ، قال حدثنا حكيم بن احلجـاج اهلـروي 
 بــن عمــر الرومــي عــن شــريك عــن قــال حــدثنا إمساعيــل بــن بنــت الــسدي ، قــال حــدثنا حممــد

أنــا دار احلكمــة وعلــي  : 6: ســلمة بــن كهيــل عــن الــصناحبي ، عــن علــي قــال قــال رســول اهللا 
  .باا

 قال أخربنا أبو إبراهيم إمساعيل بن ابراهيم بـن حممـد بـن ;وأخربنا حممد بن أيب زكريا 
د بالبصرة قال حدثنا أبـو هالل ابن حممأبوبكر أمحد الواعظ قراءة عليه بنيسابور ، قال أخربنا 

مــسلم إبــراهيم بــن عبــد اهللا البــصري ، قــال حــدثنا حممــد بــن عمــر بــن عبــد اهللا ، قــال حــدثنا 
  .)1(» وذكر احلديث  .شريك عن سلمة عن الصناحبي عن علي

__________________  
  .خمطوط ـ زين الفىت بتفسري سورة هل أتى) 1(
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)13(  

  رواية ابن طلحة الشافعي 
 ســامل حممــد بــن طلحــة الــشافعي بــد حــديث مدينــة العلــم كمــا مسعــت ســابقا رواه أبــوو

ونقــل االمــام أبــو حممــد احلــسني بــن مــسعود القاضــي البغــوي يف كتابــه املوســوم « : حيــث قــال 
  .)1(» أنا دار احلكمة وعلي باا :  قال 6إن رسول اهللا : باملصابيح 

)14(  

  رواية سبط ابن الجوزي 
: ويف روايــة « : وزي حيــث قــال بعــد حــديث مدينــة العلــم يوســف ســبط ابــن اجلــورواه 

  .)2(» أنا مدينة الفقه وعلي باا : ويف رواية . أنا دار احلكمة وعلي باا

)15(  

  رواية الكنجي الشافعي 
البـاب احلـادي « : ورواه أبو عبد اهللا الكنجي الشافعي حيث عقد بابا خاصا به وهـو 

ؤت اْلحكمــة (: قــال اهللا تعــاىل .  باحلكمــة2 عليــا ّوالعــشرون ، فيمــا خــص اهللا تعــاىل ن يـ َ وم َ َْ ِ َ ْ ُــ ْ َــ
ًفـقد أوتي خيرا كثيرا  ًِ َِ َْ َ َ ُ ْ َ(.  

أخربنـــا عبـــد اللطيـــف بـــن حممـــد ببغـــداد ، أخربنـــا حممـــد بـــن عبـــد البـــاقي ، أخربنـــا أبـــو 
الفضل بن أمحد حدثنا أمحد بن عبد اهللا احلافظ ، حدثنا أبو أمحد حممد بـن أمحـد اجلرجـاين ، 
حدثنا احلسن بن سفيان ، حدثنا عبد احلميد بن حبر حدثنا شـريك عـن سـلمة بـن كهيـل عـن 

  ّ قال قال رسول اهللا صلى 2الصناحبي عن علي 
__________________  

  .61: مطالب السئول ) 1(
  .48: تذكرة خواص األمة ) 2(
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  .أنا دار احلكمة وعلي باا: ّعليه وآله وسلم 
ّوقـــد فـــسرت احلكمـــة بالـــسنة لقولـــه عـــز وجـــل . هـــذا حـــديث حـــسن عـــال: قلـــت  ّ: ) 

َوأنـزل اهللا عليك اْلكتـاب واْلحكمـة  َْ َ َْ ِ َِ َُ َْ َ َ َ  : 6قـد قـال  يـدل علـى صـحة هـذا التأويـل مـا:  اآليـة )َ
ّومثلـه معـه مـا علمـه اهللا تعـاىل مـن احلكمـة ، . أراد بالكتاب القـرآن .أوتيت الكتاب ومثله معه

أنــا دار : قــال  فاحلكمــة هنــا هــي الــسنة ، فلهــذا .حلــالل واحلــرامّوبــني لــه مــن األمــر والنهــي وا
  .)1(» احلكمة وعلي باا 

)16(  

  رواية المحب الطبري 
ذكـــر اختـــصاصه بأنـــه بــــاب دار « : ورواه حمـــب الـــدين الطـــربي الـــشافعي حيـــث قـــال 

ّ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 2عن علي ـ احلكمة   .اـاأنـا دار احلكمـة وعلـي ب: ّ
  .)2(» حسن غريب : وقال أخرجه الرتمذي 

ّ قـال قـال رسـول اهللا صـلى 2عـن علـي ـ  بـاب دار احلكمـة 2ذكـر أنـه « : وقال أيضا 
  .)3(» حديث حسن : ، وقال  أخرجه الرتمذي .أنا دار احلكمة وعلي باا: ّاهللا عليه وسلم 

)17(  

  ّرواية الحموئي 
  أخربنا شيخنا االمام أبو« : قال ّورواه صدر الدين احلموئي بسنده حيث 

__________________  
  .119 ـ 118كفاية الطالب ) 1(
  .255 / 2الرياض النضرة ) 2(
  .77: ذخائر العقىب ) 3(
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عمــرو ابــن املوفــق بقــراءيت عليــه ، قــال أنبــأ شــيخ اإلســالم ســعد احلــق والــدين حممــد بــن املؤيــد 
 اإلسـالم جنـم الـدين أمحـد بـن عمـر ابـن حممـد أنبـأ شـيخ: ّاحلموئي قدس اهللا روحـه إجـازة قـال 

بن عبد اهللا اخليوقي إجازة إن مل يكن مساعا قال أنبأ حممد بـن عمـر ابـن علـي الطوسـي مساعـا 
عليه بقراءيت عليه بنيسابور ، قال أنبأ أبو العباس أمحد ابن أيب الفضل السقائي أنبأ أبـو سـعيد 

أبـــوبكر ابـــن عبـــد الـــرمحن الدمـــشقي ، أنبـــأ حممـــد بـــن طلحـــة اجلنابـــذي ، أنبـــأ أبـــو علـــي أمحـــد 
ّيوســف بــن القاســم القاضــي ، نبــأ أبــو عبــد اهللا ابــن حممــد القاضــي الكــويف ، أنبــأ إمساعيــل بــن 
موسى الفزاري ، أنبأنـا حممـد بـن عمـر الرومـي عـن شـريك عـن سـلمة بـن كهيـل عـن الـصناحبي 

ّ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 2عن علي    .)1(» حلكمة وعلي باا أنا دار ا: ّ

)18(  

  رواية الخطيب التبريزي 
قـــال قـــال «  : 7عـــن علـــي ) املـــشكاة ( ّرواه ويل الـــدين اخلطيـــب التربيـــزي صـــاحب و

ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ـــا دار احلكمـــة وعلـــي باـــا: ّ هـــذا : وقـــال رواه الرتمـــذي  .أن
 يـذكروا فيـه عـن الـصناحبي ، روي بعضهم هذا احلديث عن شـريك ومل: وقال . حديث غريب

  .)2(» وال نعرف هذا احلديث عن أحد من الثقات غري شريك 
__________________  

  .99 / 1فرائد السمطني ) 1(
  .244 / 3مشكاة املصابيح ) 2(
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)19(  

  رواية الزرندي 
«  : 7وأرسله حممد بن يوسف الزرندي إرسال املسلم ، حيث قـال مبـدح االمـام علـي 

ن احلـضرة النبويـة بكرامـة األخـوة واالنتخـاب ، املنـصوص عليـه بأنـه لـدار احلكمـة املخصوص م
  .»ومدينة العلم باب 

)20(  

  رواية العالئي 
 ودافع صالح الدين العالئي عـن هـذا احلـديث وأثبـت صـحته ، ردا علـى مـن طعـن فيـه

  .)69(يف الوجه ) الآليل املصنوعة ( وقد تقدم نص كلماته عن . ..

)21(  

  الفيروزآبادي رواية 
وقــــد تقــــدمت عبارتـــــه . ّوحققـــــه) نقــــد الــــصحيح ( ورواه جمــــد الــــدين الفريوزآبـــــادي يف 

  .)75(الوجه . سابقا
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)22(  

  رواية ابن الجزري 
. وقـــد تقـــدم نـــص عبارتـــه) أســـىن املطالـــب ( ورواه مشـــس الـــدين ابـــن اجلـــزري يف كتابـــه 

)78(.  

)23(  

  رواية العسقالني 
فـــىت حبـــسنه ، كمـــا ســـتعلم مـــن عبـــارة الـــشامي والعلقمـــي ورواه ابـــن حجـــر العـــسقالين وأ

  .واملناوي والزرقاين

)24(  

  رواية شهاب الدين أحمد
البــاب اخلــامس « : يف ) توضــيح الــدالئل ( ورواه الــسيد شــهاب الــدين أمحــد صــاحب 

ّيف أن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وبـارك وسـلم دار احلكمـة ومدينـة علـم وعلـي هلمـا  ـ عشر ّ
  .»وأنه أعلم باهللا تعاىل وأحكامه وآياته وكالمه بال ارتياب . باب

أنا دار : ّ وبارك وسلم 6عن علي رمحة اهللا ورضوانه عليه قال قال رسول اهللا « : قال 
  . رواه احلافظ أبو نعيم والطربي.احلكمة وعلي باا
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  .)1(» أخرجه الرتمذي : يف املشكاة وقال ورواه 

)25(  

  رواية السيوطي 
احلــديث « :  )القــول اجللــي ( ففــي : جــالل الــدين الــسيوطي يف عــدة مــن كتبــه اه ورو

ّاخلــامس عــشر ـ عــن علــي كــرم اهللا وجهــه إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال  ّ أنــا دار : ّ
  .)2(» وقال غريب  أخرجه الرتمذي .احلكمة وعلي باا

  .)3(» عن علي  ت .أنا دار احلكمة وعلي باا:  )اجلامع الصغري ( يف و
  .»حل .  ت غريب.أنا دار احلكمة وعلي باا«  ) :مجع اجلوامع ( يف و

  . وقد أورد كالم ابن جرير والعالئي.) شرح الرتمذي (و ) اللئايل املصنوعة ( وكذا يف 

)26(  

  إثبات القسطالني 
 د« : حيـث قـال » دار احلكمـة «  بــ 6وأثبته شهاب الدين القسطالين بوصف النـيب 

  .)4(» دار احلكمة ، الداعي إىل اهللا ، دعوة إبراهيم ، دعوة النبيني ، دليل اخلريات  ـ
__________________  

  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 1(
  .33: القول اجللي ) 2(
  .108 / 1اجلامع الصغري ) 3(
  .182 / 1املواهب اللدنية ) 4(
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)27(  

  رواية العلقمي 
أنــا دار احلكمــة حــديث « : امع الــصغري حيــث قــال العلقمــي يف شــرحه علــى اجلــورواه 
. وزعــم القــزويين وابــن اجلــوزي بأنــه موضــوع: قلــت . ت غريــب: وقــال يف الكبــري  .وعلــي باــا

  .)1(» ّورد عليهما احلافظ العالئي وابن حجر واملؤلف مبا يبطل قوليهما 

)28(  

  رواية الشامي 
ّلى اهللا عليــه وســلم حممــد بــن يوســف الــشامي يف أمســاء رســول اهللا صــوقــال  حــرف « : ّ

ّإن النــيب صــلى اهللا عليــه  : 2 تعــاىل مــن حــديث علــي ;أخــذه الــشيخ . ـــ دار احلكمــة الــدال
ّوصـححه ، وادعـى ابـن اجلـوزي  رواه احلاكم يف املـستدرك .أنا دار احلكمة وعلي باا: ّوسلم 

ظـــان العالئــي وابـــن وقــال احلاف.  تعـــاىل يف النكــت ويف الـــآليل;ّوتعقبـــه الــشيخ . أنــه موضــوع
وقـــد بـــسطت الكـــالم عليـــه يف كتـــاب . الـــصواب أنـــه حـــسن ال صـــحيح وال موضـــوع: حجـــر 

  .»الفوائد اموعة يف بيان األحاديث املوضوعة 
__________________  

  .خمطوط ـ شرح اجلامع الصغري ـ الكوكب املنري) 1(
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)29(  

  رواية ابن حجر المكي 
كمـا مسعـت سـابقا حيـث ) الصواعق احملرقـة ( يف شهاب الدين ابن حجر املكي ورواه 

( وكـذا يف  )1(» أنا دار احلكمة وعلي باـا : ويف أخرى عند الرتمذي عن علي قال « : قال 
  .)املنح املكية 

)30(  

  رواية المتقي 
 ت .أنا دار احلكمة وعلي باـا« :  حيث قال 7علي املتقي اهلندي يف فضائله ورواه 

  .)2(» عن علي 
  .»هذا خرب صحيح سنده « : مث ذكر قول ابن جرير  عن الرتمذي وابن جريره وروا

__________________  
  .73: الصواعق احملرقة ) 1(
  .201 / 12كنز العمال ) 2(
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)31(  

  رواية الوصابي 
ّوعنه ـ أي عن أمـري املـؤمنني ـ إن رسـول اهللا صـلى اهللا « : إبراهيم الوصايب اليمين ورواه 
غريـب وأبـو : وقـال  أخرجـه الرتمـذي يف جامعـه .أنا دار احلكمة وعلي باـا: ال ّعليه وسلم ق

  .)1(» نعيم يف املعرفة 

)32(  

  روايه العيدروس 
أنــا : ويف أخــرى عــن الرتمــذي عــن علــي « : شــيخ بــن عبــد اهللا العيــدروس قــائال ورواه 

  .)2(» دار احلكمة وعلي باا 

)33(  

  رواية السندي 
   ابن .أنا دار احلكمة وعلي بااحديث ـ « : ال  السندي قائ;ورواه 

__________________  
  .خمطوط ـ االكتفاء يف مناقب األربعة اخللفاء) 1(
  .خمطوط ـ العقد النبوي والسر املصطفوي) 2(
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» .  ..أنــا مدينــة العلــم:  وآخــر .أنــا مدينــة الفقــه: نــع مرطــب حــب عــد خــظ ويف لفــظ . بطــة
)1(.  

)34(  

  الشيرازي ّإثبات المحدث 
املنــصوص «  بـــ 7حيــث وصــف االمــام عليــا ) أربعينــه ( ّوأثبتــه مجــال الــدين احملــدث يف 

  .)2(» عليه بأنه لدار احلكمة ومدينة العلم باب 

)35(  

  رواية المناوي 
فـيض القـدير يف ( ويف ) التيـسري ( ويف ) كنوز احلقائق ( عبد الرءوف املناوي يف ورواه 

: ويف روايـة أنـا دار احلكمـة ـ « : ذا نص عبارته يف الكتاب األخري  وه.)شرح اجلامع الصغري 
، أي علي بن أيب طالب هو الباب الذي يـدخل منـه إىل احلكمـة  أنا مدينة العلم ـ وعلي باا

  .، وناهيك ذه املرتبة ما أسناها وهذه املنقبة ما أعالها
 العلــو وهــو االرتفــاع ، فقــد إنــه مرتفــع مــن» وعلــي باــا « : بقولــه  ومــن زعــم أن املــراد

  .ّحتمل لغرضه الفاسد مبا ال جيديه وال يسمنه وال يغنيه
ّما أنزل اهللا عز وجل يا أيها: أخرج أبو نعيم عن ترمجان القرآن مرفوعا  ّ  

__________________  
  .خمطوط ـ خمتصر تنزيه الشريعة) 1(
  .خمطوط ـ األربعني يف فضائل أمري املؤمنني) 2(
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ّكنــت عنـد النــيب صــلى : أخـرج عــن ابــن مـسعود قــال ، و ّوا إال وعلـي رأســها وأمريهــاالـذين آمنــ
ّاهللا عليـــه وســـلم ، فـــسئل عـــن علـــي كـــرم اهللا وجهـــه ، فقـــال  قـــسمت احلكمـــة عـــشرة أجـــزاء : ّ

أنـزل القــرآن علـى سـبعة أحــرف : عنـه أيـضا ، و فـأعطي علـي تـسعة أجــزاء والنـاس جـزءا واحــدا
: أخـرج أيـضا ، ون ، وأما علي فعنده منه علم الظاهر والباطن ّما منها حرف إال له ظهر وبط

أنـا سـيد ولـد آدم وعلـي سـيد : أخـرج أيـضا ووإمـام املتقـني ، ] املسلمني [ علي سيد املرسلني 
إن اهللا أمــرين أن أدنيــك وأعلمــك : أخــرج أيــضا وعلــي رايــة اهلــدى ، : أخــرج أيــضا ، و العــرب

َ وت(: ّلتعــي وأنزلــت علــي هــذه اآليــة  ة َ ٌعيهــا أذن واعي َــٌ َِ ُ ُ كنــا : وأخــرج أيــضا عــن ابــن عبــاس  )ِ
ّنتحدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد إىل علي كرم اهللا وجه سبعني عهدا مل يعهـد  ّ ّ

  .واألخبار يف هذا الباب ال تكاد حتصى .إىل غريه
عــن امساعيــل بــن موســى الفــزاري عــن حممــد بــن عمــر الرومــي عــن شــريك عــن » ت « 

وقـال «  بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أيب عبد اهللا الصناحبي عن علي أمـري املـؤمنني سلمة
مل يــأت أبــو الفــرج : ّوزعــم القــزويين كــابن اجلــوزي وضــعه ، وأطــال العالئــي رده وقــال » غريــب 

  .وال غريه بعلة قادحة يف هذا اخلرب سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر
ّهذا حديث صححه احلـاكم وذكـره ابـن : فقال وسئل عنه احلافظ ابن حجر يف فتاويه 

اجلوزي يف املوضوعات وقال إنه كذب ، والصواب خالف قوليهما معا وأنـه مـن قـسم احلـسن 
وبيانــه يــستدعى طــوال ، لكــن هــذا هــو : ال يرتقــي إىل الــصحة وال يــنحط إىل الكــذب ، قــال 

  .)1(» املعتمد 
__________________  

  .46 / 3ع الصغري فيض القدير يف شرح اجلام) 1(
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)36(  

  رواية الشعراني 
وحكــم ) فــتح املــوىل النــصري بــشرح اجلــامع الــصغري ( ورواه حممــد حجــازي الــشعراين يف 

  .وسيأيت» .  ..قال الشيخ« بكونه حسنا كما يف شرح العزيزي ، فإنه املراد من 

)37(  

  ّإثبات يعقوب الالهوري 
  .يأيت كالمه فيما بعدوس. ّوأثبته املال يعقوب البنباين الالهوري

)38(  

  رواية ابن باكثير المكي 
ّوعنه أيضا كرم اهللا وجهه قـال قـال رسـول « : أمحد بن الفضل املكي حيث قال ورواه 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم    .)1(»  أخرجه الرتمذي .أنا دار احلكمة وعلي باا: ّ
__________________  

  .خمطوط ـ وسيلة املآل) 1(



)39( ......................................................................................... 343 

)39(  

  ت عبد الحق الدهلوي إثبا
أشــــعة ( وكــــذا يف ) اللمعــــات شــــرح املــــشكاة ( وأثبتــــه الــــشيخ عبــــد احلــــق الــــدهلوي يف 

  .)مدارج النبوة ( يف أمساء النيب يف » دار احلكمة «  كما ذكر .)اللمعات 

)40(  

  رواية الجفري 
: ) كنز الرباهـني الكـسبية ( ّأرسله شيخ بن علي اجلفري إرسال املسلم حيث قال يف و

ّقال صلى اهللا عليه وسلم «    .»أنا دار احلكمة وعلي باا : ّ

)41(  

  رواية العزيزي 
ــــشرح اجلــــامع الــــصغري وقــــال  ــــزي ب وزعــــم  :قــــال العلقمــــي « : ورواه الــــشيخ علــــي العزي

ّورد عليهمـا احلــافظ العالئـي وابــن حجـر واملؤلــف مبـا يبطــل . القـزويين وابـن اجلــوزي أنـه موضــوع
  .)1(» حديث حسن : خ وقال الشي.  ..قوهلما

__________________  
  .62 / 2شرح اجلامع الصغري  ـ السراج املنري) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 344

)42(  

  رواية الشبراملسي 
مــن » دار احلكمــة « علــي الشرباملــسي يف حاشــيته علــى املواهــب اللدنيــة بــشرح ورواه 
ّيب صــلى ّإن النــ: أخــذه الــشيخ مــن حــديث علــي . دار احلكمــة: قولــه « :  قــال 6أمســاء النــيب 

  .»وصححه  رواه احلاكم يف املستدرك .أنا دار احلكمة وعلي باا: ّاهللا عليه وسلم قال 

)43(  

  رواية الزرقاني 
« : قـال » دار احلكمـة « أثبته الزرقـاين املـالكي شـارح املواهـب اللدنيـة وحققـه بـشرح و

ّلقوله صلى اهللا عليه وسلم  وصـححه م يف املـستدرك  رواه احلـاك.أنـا دار احلكمـة وعلـي باـا: ّ
: قـال احلافظـان العالئـي وابـن حجـر  .ّورد مبـا يطـول. ، وزعم ابن اجلوزي والذهيب أنه موضـوع

  .)1(» الصواب إنه حسن ال صحيح وال موضوع 
__________________  

  .129 / 3شرح املواهب اللدنية ) 1(
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)44(  

  رواية البدخشاني 
حيـــث قـــال بعـــد ذكـــر حـــديث ) نـــزل األبـــرار  ( املـــريزا حممـــد البدخـــشاين يف كتابـــهورواه 
أنــا : وهــو عنــد الرتمــذي وأيب نعــيم يف احلليــة عــن علــي كــرم اهللا وجهــه بلفــظ « : مدينــة العلــم 

  .»دار احلكمة وعلي باا 
وأخرجه الرتمذي وأبو نعـيم يف احلليـة عـن علـي كـرم اهللا « ) : مفتاح النجا ( يف كتابه و

  .»حلكمة وعلي باا أنا دار ا: وجهه مرفوعا بلفظ 
  .عن الرتمذي وحكم حبسنه بالنظر إىل شواهده) حتفة احملبني ( ويف كتابه 

)45(  

  رواية محمد صدر العالم 
ّوقـــد مـــرت ) مجـــع اجلوامـــع ( نقـــال عـــن ) معـــارج العلـــى ( ورواه حممـــد صـــدر العـــامل يف 

  .عبارته فيما سبق

)46(  

  إثبات النظام السهالوي 
  .كما ستعرف) الصبح الصادق ( هالوي يف وأثبته نظام الدين الس
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)47(  

  رواية ولي اهللا الدهلوي 
  .واختار أنه حسن) قرة العينني ( ورواه شاه ويل اهللا الدهلوي يف 

)48(  

  رواية األمير الصنعاني 
( ورواه حممــد بــن إمساعيــل األمــري الــصنعاين عــن الرتمــذي ، ونقــل تــصحيح الطــربي يف 

  .)الروضة الندية 

)49(  

  ية محمد مبين اللكهنوي روا
  .عن الرتمذي وأيب نعيم) وسيلة النجا ( ورواه املولوي حممد مبني اللكهنوي يف 



)50( ......................................................................................... 347 

)50(  

  ) الدهلوي ( رواية 
أنـا دار احلكمـة حديث « ) : عزيز االقتباس ( يف كتابه ) الدهلوي ( عبد العزيز وقال 

  .» رواه الرتمذي .وعلي باا
  .ؤال بعض السائلني واحتج به ، وقد مضت عبارتهيف جواب س) الدهلوي ( ذكره و

)51(  

  إثبات محمد إسماعيل الدهلوي 
منـصب ( فإنه أثبت حـديث أنـا دار احلكمـة يف رسـالته .  ..)الدهلوي ( هو ابن أخ و
ِ ولقد آتـينا لقمـان اْلحكمة أن (قال اهللا تبارك وتعاىل . ومن ذلك احلكمة« : قال ) امامت  َ َ َـَ َْ ُ َِ ْ ْ َ ْ َ

ْاشكر ُ ِ لله ْ ِ( وقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم ّ ّ ودعـا صـلى اهللا عليـه .أنـا دار احلكمـة وعلـي باـا: ّ
  .»اللهم علمه احلكمة : ّوسلم البن عباس 

)52(  

  ّرواية المحدث الدهلوي 
  عن علي « : قائال ) الدهلوي ( حسن علي احملدث الدهلوي تلميذ ورواه 
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  .أنا دار احلكمة وعلي باا: ّسلم ّ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و2
هــــذا حــــديث غريــــب ، وقــــال روى بعــــضهم هــــذا احلــــديث عــــن : رواه الرتمــــذي وقــــال 

شريك ومل يذكر فيه عن الصناحبي ، وال نعرف هذا احلديث عن أحد مـن الثقـات غـري شـريك 
  .»، ورواه أمحد عن الصناحبي 

  .)شرح عزيز االقتباس ( كذا أثبته يف كتابه و

)53(  

  ية السليماني روا
وعنـه ـ « :  )االكتفـاء ( نقـال عـن كتـاب ) الدر اليتـيم ( نور الدين السليماين يف ورواه 

ّ ـ إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال 7أي عــن علــي   .أنــا دار احلكمــة وعلــي باــا: ّ
  .»وأبو نعيم يف املعرفة . أخرجه الرتمذي يف جامعه وقال غريب

)54(  

  للكهنوي رواية ولي اهللا ا
وأورد الرتمــذي لفــظ « : ورواه ويل اهللا اللكهنــوي حيــث قــال بعــد حــديث مدينــة العلــم 

  .»الدار مكان املدينة 
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)55(  

  رواية البلخي القندوزي 
الرتمــــذي واحلمــــويين بــــسنديهما عــــن « : الــــشيخ ســــليمان القنــــدوزي حيــــث قــــال ورواه 

ّ صـلى اهللا عليـه وسـلم  قال قال رسـول اهللا2سويد بن غفلة عن الصناحبي عن علي  أنـا دار : ّ
  . ويف الباب عن ابن عباساحلكمة وعلي باا

ّاحلمويين عن سلمة بن كهيـل عـن الـصناحبي قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ
  .أنا دار احلكمة وعلي باا: 

أيــــضا عــــن ســــلمة بــــن كهيــــل عــــن  و.ابــــن املغــــازيل بــــسنده عــــن جماهــــد عــــن ابــــن عبــــاس
ّعلي كرم اهللا وجهه قال قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم الصناحبي عن  ّ أنـا دار احلكمـة : ّ

  .»وعلي باا 
( وكـذا عـن »  للرتمـذي .أنـا دار احلكمـة وعلـي باـا«  ) :كنوز احلقائق ( عن وروى 

  .)الصواعق احملرقة ( وعن ) اجلامع الصغري 

)56(  

  رواية الشاذلي 
  .حيث أخرجه)  الرتمذي شرح( ورواه الشاذيل الدمنيت يف 
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)2(  

  أنا مدينة الحكمة وعلي بابها
  :ّوممن رواه أو أرسله إرسال املسلم 

  .إمساعيل املدين األمناطي ـ 1
  .أبو احلسن شاذان الفضلي ـ 2
  .أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين ـ 3
  .أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا االصفهاين ـ 4
  .بغداديأمحد بن علي اخلطيب الأبوبكر  ـ 5
  .أبو اامع ابراهيم بن حممد احلموئي ـ 6
  .السيد شهاب الدين أمحد ـ 7
  .جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ـ 8
  .عبد الرءوف بن تاج العارفني املناوي ـ 9

  .شاه ويل اهللا الدهلوي ـ 10
  .املولوي ويل اهللا اللكهنوي ـ 11
  .الشيخ سليمان البلخي القندوزي ـ 12
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)1(  

  األنماطي رواية 
) تـاريخ الـصحابة (  مـن كتابـه يف 7لقد روى هذا احلـديث برتمجـة موالنـا أمـري املـؤمنني 

أخربنــا أبــو مــسلم الكجــي ، عــن : ابــن خــالد وفــاروق اخلطــايب قــاال أبــوبكر حــدثنا « : قــائال 
حممــد بــن عمــر بــن الرومــي ، عــن شــريك عــن ســلمة بــن كهيــل ، عــن الــصناحبي عــن علــي قــال 

ّ صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا   .»أنا مدينة احلكمة وعلي باا : ّ

)2(  

  رواية شاذان الفضلي 
 علـى مـا نقـل عنـه 7) خـصائص علـي ( ورواه أبو احلسن شاذان الفـضلي يف كتابـه يف 

  .جالل الدين السيوطي ، كما ستعلم

)3(  

  رواية الدارقطني 
علم مـــن عبـــارة احلـــافظ كمـــا ســـت.  ..ورواه أبـــو احلـــسن علـــي بـــن عمـــر الـــدارقطين أيـــضا

  .اخلطيب البغدادي
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)4(  

  إثبات أبي نعيم 
مدينـة احلكمـة «  بــ 7وأثبت احلافظ أبو نعيم هذا احلديث بوصفه سيدنا أمري املؤمنني 

سيد القـوم ، حمـب الـشهود وحمبـوب العبـود ، بـاب مدينـة احلكمـة « : ، إذ يف مدحه بقوله » 
  .)1(» .  ..والعلوم

)5(  

  بغدادي رواية الخطيب ال
  : حيث قال ) تاريخ بغداد ( اخلطيب البغدادي يف أبوبكر احلافظ ورواه 

ّأخربنا علي بن أيب علي املعدل وعبيد اهللا بن حممد بن عبيد اهللا بن سـابور ، حـدثنا « 
عثمــان بــن إمساعيــل بــن جمالــد ، حــدثنا أبــو معاويــة الــضرير عــن األعمــش عــن جماهــد عــن ابــن 

ّصـــلى اهللا عليــه وســلم عبــاس قــال قــال رســول اهللا  أنــا مدينـــة احلكمــة وعلــي باــا فمـــن أراد : ّ
  .)2(» احلكمة فليأت الباب 

أخــربين احلــسن بــن أيب طالــب نــا « : بقولــه ) تلخــيص املتــشابه يف الرســم ( يف كتــاب و
علي بن عمر احلافظ ، ثنا حممد بن إبـراهيم األمنـاطي ، نـا احلـسني بـن عبيـد اهللا التميمـي ، نـا 

  أتيت املدينة ألجاور ا ، فسألت : النعمان قال حبيب بن 
__________________  

  .61 / 1حلية األولياء ) 1(
  .204 / 11تاريخ بغداد ) 2(
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مــن خــري أهلهــا فأشــاروا إىل جعفــر بــن حممــد بــن علــي بــن احلــسني بــن علــي بــن أيب طالــب ، 
بـن مالـك مخـسة عـشر أنت األعـرايب الـذي مسعـت مـن أنـس : ّفأتيته فسلمت عليه ، فقال يل 

فأمليتها على ابنـه وهـو يـسمع فقلـت لـه : فأملها علي ، قال : قال . نعم:  قال قلت ؟حديثا
يـــا أعـــرايب تريـــد أن يبغـــضك النـــاس :  قـــال ؟ّاال حتـــدثين حبـــديث عـــن جـــدك أخـــربك بـــه أبـــوك: 

ّحدثين أيب عن جدي قال حـدثين جـابر بـن عبـد : قال . ال:  قال قلت ؟وينسبوك إىل الرفض
  .وعمر سيدا كهول أهل اجلنةأبوبكر : اهللا قال رسول اهللا 

  :قال . فعرف الذي أردت. ّفعجلت: قال 
ّحــدثين أيب عــن أبيــه عــن جــابر قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم و أنــا مدينــة : ّ

  .)1(» احلكم ـ أو احلكمة ـ وعلي باا ، فمن أراد املدينة فليأت الباب 
  .بارة السيوطي اآلتيةكما وستعلم ذلك من ع

)6(  

  رواية الحموئي 
  .ورواه صدر الدين أبو اامع احلمويين ، كما ستعلم من عبارة القندوزي

)7(  

  رواية شهاب الدين أحمد
  قال االمام اهلمام املتفق على علو شأنه يف العلوم« : وقال شهاب الدين أمحد 

__________________  
  .161 / 1تلخيص املتشابه ) 1(
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سق لـــه دراري الفـــضل يف ســـلك الـــنظم بألـــسنة أهـــل الكمـــال ، احلـــافظ الـــورع و ّـــاألعمـــال ، املت
أبو نعيم أمحد بـن عبـد اهللا االصـفهاين ، : البارع العامل العامل العارف الكامل بال شك ومرية 

وسـيد القـوم حمـب الـشهود وحمبـوب املعبـود ، بـاب « : يف كتابه الفـائق الالئـق املـسمى باحلليـة 
  .)1(» .  ..ة احلكم والعلوممدين

)8(  

  رواية السيوطي 
: قال أبو احلسن شـاذان الفـضلي يف خـصائص علـي « : جالل الدين السيوطي وقال 

حممد بن ابراهيم بن فريوز األمناطي ، ثنا احلسني بن عبد اهللا التميمـي ، ثنـا حبيـب أبوبكر ثنا 
عن جابر بـن عبـد اهللا قـال قـال بن النعمان ، حدثين جعفر بن حممد ، حدثين أيب عن جدي 

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  أنــا مدينــة احلكمــة وعلــي باــا فمــن أراد املدينــة فليــأت إىل : ّ
  .باا

أخرجــــه اخلطيــــب يف تلخــــيص املتــــشابه مــــن طريــــق الــــدارقطين ، ثنــــا حممــــد بــــن ابــــراهيم 
  .)2(» األمناطي به 

)9(  

  رواية المناوي 
  أنا:  ويف رواية .أنا دار احلكمة« :  حيث قال عبد الرءوف املناويورواه 

__________________  
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 1(
  .335 / 1اللئايل املصنوعة ) 2(
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علي بن أيب طالب هو الباب الذي يدخل منـه إىل احلكمـة :  أي .مدينة احلكمة ـ وعلي باا
 «)1(.  

)10(  

  رواية ولي اهللا الدهلوي 
ّمستــشهدا بـه مرسـال إيــاه إرسـال املــسلم ) إزالــة اخلفـا (  الـدهلوي يف شـاه ويل اهللاورواه  ّ

وحكمتــه أكثــر مــن أن حتــصر وحتــصى وكيــف «  : 7حيــث قــال يف ذكــر مــآثر أمــري املــؤمنني 
ّيتيسر ذلك وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     ؟»أنا مدينة احلكمة وعلي باا : ّ

)11(  

  رواية ولي اهللا اللكهنوي 
مـرآة املـؤمنني (  من كتابه 7ذا قال املولوي ويل اهللا اللكهنوي يف ذكر مناقب االمام وك

(.  

)12(  

  رواية القندوزي 
  أخرج احلمويين عن سعيد بن جبري عن « : القندوزي البلخي احلنفي وقال 

__________________  
  .46 / 3فيض القدير ) 1(
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يا علي أنا مدينة احلكمة وأنت باـا : ّ وسلم ّ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه2ابن عباس 
ّــولــن تــؤتى املدينــة إال مــن قبــل البــاب ، وكــذب مــن زعــم أنــه حيبين ويبغــضك ، ألنــك مــين وأنــا  ّ
منك ، حلمك من حلمي ودمك من دمي وروحك من روحي وسريرتك مـن سـريريت وعالنيتـك 

صاك وربـح مـن تـوالك سـعد مـن أطاعـك وشـقي مـن عـ .ّوأنت إمام أميت ووصـيي. من عالنييت
فـــاز مـــن لزمــك وهلـــك مــن فارقـــك ومثلـــك ومثــل األئمـــة مــن ولـــدك مثـــل . وخــسر مـــن عــاداك

ومــثلكم مثــل النجــوم كلمــا غــاب جنــم طلــع . سـفينة نــوح مــن ركبهــا جنــا ومــن ختلــف عنهــا غــرق
  .)1(» جنم إىل يوم القيامة 

  تنبيه 
ا مدينة احلكمـة وعلـي أن( : حديث  يظهر من احلافظ الدارقطين أن له كالما يف ثبوت

وسـئل عـن حـديث الـصناحبي «  ) :العلـل ( يف  وهـذا نـص كالمـه .7عن سيدنا علي ) باا 
ّعــن علـــي عــن النـــيب صــلى اهللا عليـــه وســـلم  أنــا مدينـــة احلكمــة وعلـــي باــا فمـــن أراد املدينـــة : ّ

  .فليأا من باا
 عـن سـلمة عـن فـرواه شـريك. واختلـف عنـه. هو حديث يرويه سلمة بـن كهيـل: فقال 

. واختلــف عــن شــريك ، فقيــل عنــه عــن ســلمة عــن رجــل عــن الــصناحبي. الــصناحبي عــن علــي
  .ورواه حيىي بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن سويد بن غفلة عن الصناحبي ومل يسنده

  .)2(» وسلمة مل يسمع من الصناحبي . واحلديث مضطرب غري ثابت
نـايف بـني طـرق احلـديث ، بـل إن بعـضها إذ ال ت. هذا من الدارقطين غـري مقبـول: أقول 

  :وتوضيح ذلك .  ..ّيقوي البعض اآلخر ، وال اضطراب
__________________  

  .230 / 6 130: ينابيع املودة ) 1(
  .4 / 156ذيب التهذيب ) 2(
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ال كـالم يف ثبـوت » شريك عن سلمة عـن الـصناحبي عـن علـي « إن الطريق الذي فيه 
غـري مـسموعة ، ألـا » سـلمة مل يـسمع مـن الـصناحبي « قطين أن احلديث به ، ودعـوى الـدار

 كما ذكر ابـن 74شهادة على النفي ، بل ال وجه الستبعاد مساعه منه ، ألن سلمة ولد سنة 
زمــن عبــد امللــك ، وذكــره  ـ وهــو عبــد الــرمحن بــن عــسيلة ـ  وقــد مــات الــصناحبي.)1(حجــر 

 70فلو كانـت وفاتـه سـنة . ما قال ابن حجرالبخاري فيمن مات بني السبعني إىل الثمانني ك
  .فال إشكال يف مساعه منه .كان سلمة من أبناء الثالثة والعشرين

يثبـت بـه احلـديث » شريك عن سـلمة عـن رجـل عـن الـصناحبي « : والطريق الذي فيه 
بقرينــة الطريــق اآلخــر وهــو مــن ثقــات » ســويد بــن غفلــة « فيــه هــو » الرجــل « كــذلك ، ألن 

ســويد بــن غفلــة اجلعفــي أبــو أميــة ولــد عــام الفيــل قــدم املدينــة حــني « : ل الــذهيب التــابعني قــا
ّ صــلى اهللا عليــه وســلمدفنــوا النــيب وعنــه ســلمة بــن كهيــل وعبــدة بــن أيب  .ّبكر وعــدةومســع أبــا. ّ

  .)2(» ّثقة إمام زاهد قوام . لبابة
ابــن غفلــة ورواه حيـىي بــن ســلمة بــن كهيـل عــن أبيــه عـن ســويد « : وأمـا قــول الــدارقطين 
 مــن 7مل يــسنده إىل الــصناحبي ، بـل رواه عــن أمـري املــؤمنني : أي » عـن الــصناحبي ومل يـسنده 

  .دون ذكر له
تـابعي خمـضرم ، روى عـن اخللفـاء األربعـة كمـا ال خيفـى » سويد بن غفلـة « إن : ففيه 

) أجوبتـــــه ( علـــــى مـــــن الحـــــظ كتـــــب الرجـــــال ، وقـــــد نـــــص علـــــى ذلـــــك احلـــــافظ العالئـــــي يف 
 علــــى أنــــه والــــصناحبي يف طبقــــة واحــــدة ومل يكــــن بـــــني .)نقــــد الــــصحيح ( زآبــــادي يف والفريو

ّقـدومهما املدينـة املنـورة إال أيـام معـدودة بفـتح املعجمـة  ـ سـويد بـن غفلـة« : قـال ابـن حجـر . ّ
ّأبو أمية اجلعفي ، خمضرم من كبار التابعني ، قدم املدينة يوم دفن النـيب صـلى اهللا عليـه  ـ والفاء
  وكان مسلما يف حياته ، مث نزل الكوفةّوسلم 

__________________  
  .6 / 230ذيب التهذيب ) 1(
  .412 / 1الكاشف ) 2(



  نفحات األزهار................................................................................ 358

  .)1(»  وله مائة وثالثون سنة 80ومات سنة 
املـرادي أبـو عبـد اهللا الـصناحبي ثقـة  ـ مبهملـة مـصغرا ـ عبـد الـرمحن بـن عـسيلة« : وقـال 

ّ مــوت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم خبمــسة أيــام ، مــات يف قــدم املدينــة بعــد. مــن كبــار التــابعني ّ
  .)2(» خالفة عبد امللك 

«  مباشـرة ، فعـدم إسـناد 7فال مـانع مـن مسـاع كـال الـرجلني احلـديث مـن أمـري املـؤمنني 
  .ال يوجب الطعن يف هذا الطريق» الصناحبي « احلديث إىل » سويد بن غفلة 

ّلـيس إال عـن جهـل وغفلـة إن مل يكـن مـن ) علـل ال( ّفظهر أن تعلل الدارقطين ذا يف 
  . ..علة يف قلبه

وقــد علمــت .  ..وال خيفــى أن مــا ذكــره يــدور حــول احلــديث عــن أمــري املــؤمنني خاصــة
كمــــا عرفــــت مــــن روايــــة . مـــن عبــــارة اخلطيــــب والــــسيوطي أن الــــدارقطين مــــن رواتـــه عــــن جــــابر

  .احلمويين ورود هذا احلديث عن ابن عباس أيضا
__________________  

  .341 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .491 / 1تقريب التهذيب ) 2(
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)3(  

  أنا دار العلم وعلي بابها
  :وممن رواه أو أثبته 

  .أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ـ 1
  .حمب الدين أمحد بن عبد اهللا الطربي ـ 2
  .علي بن سلطان القاري ـ 3
  .أمحد بن الفضل بن باكثري املكي ـ 4
  . بن علي اجلفريشيخ ـ 5
  .سليمان بن إبراهيم القندوزي ـ 6

)1(  

  رواية البغوي 
  كما) مصابيح السنة ( أما البغوي فقد روى هذا احلديث الشريف يف كتابه 
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  .ستعلم من عبارة احملب الطربي اآلتية

)2(  

  رواية المحب الطبري 
 بــاب دار 2ه ذكــر أنــ« : إذ قــال ) ذخــائر العقــىب ( فقــد قــال حمــب الــدين الطــربي يف 

ّ قـــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 2عــن علــي . العلــم وبــاب مدينــة العلــم أنـــا دار : ّ
  .العلم وعلي باا

  .أخرجه البغوي يف املصابيح يف احلسان
فمـن أراد العلــم فليأتـه مــن :  وزاد .أنـا مدينــة العلـم وعلـي باــا: وقــال أخرجـه أبـو عمرو

  .)1(» بابه 
عـــن . ذكــر اختـــصاصه بأنــه دار العلــم وبـــاب مدينــة العلــم« ) : نــضرة الريــاض ال( يف و

ّ قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 2علـــي   أخرجـــه يف .أنـــا دار العلـــم وعلـــي باـــا: ّ
  .».  ..املصابيح يف احلسان

يف ذكر أعلميته مطلقـا وأعلميتـه بالـسنة ، وأنـه  ـ وقد تقدم. ذكر علمه وفقهه« : وفيه 
غـريه ، وإحالـة مجـع مـن » سـلوين « : لعلم ، وأن أحدا من الصحابة مل يكن يقول باب دار ا

  .»معظم أحاديث هذا الذكر  ـ الصحابة عليه

)3(  

  رواية القاري 
  ّقال قال رسول اهللا صلى اهللا . أي عن علي. وعنه« : علي القاري وقال 

__________________  
  .77ذخائر العقىب ) 1(
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أنـا دار العلـم : يف روايـة املـصابيح و .أنا مدينة العلم:  ويف رواية .ر احلكمةأنا دا: ّعليه وسلم 
  .)1(» فمن أراد العلم فليأته من بابه :  ويف رواية زيادة .وعلي باا

)4(  

  رواية ابن باكثير
ّوعن سيدنا علـي كـرم اهللا وجهـه قـال قـال رسـول اهللا صـلى « : ابن باكثري املكي وقال  ّ

  .» أخرجه البغوي يف احلسان من املصابيح .أنا دار العلم وعلي باا: ّاهللا عليه وسلم 

)5(  

  رواية الجفري 
ّوقـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلم « ) : كنـــز الرباهـــني ( اجلفـــري يف وقـــال  ـــا دار العلـــم : ّ أن
  .»وعلي باا 

)6(  

  رواية القندوزي 
  .كما تقدم) ذخائر العقىب ( ورواه القندوزي البلخي عن 

__________________  
  .571 / 5املرقاة يف شرح املشكاة ) 1(
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)4(  

  ّأنا ميزان العلم وعلي كفتاه 
  :ومن رواته 

  و شجاع شريويه بن شهردار الديلميأب ـ 1
  .السيد علي بن شهاب الدين اهلمداين ـ 2
  .عبد الوهاب بن حممد رفيع الدين البخاري ـ 3
  .سليمان القندوزي البلخي ـ 4

)1(  

  ي رواية الديلم
ّأنا ميزان العلـم ، وعلـي كفتـاه ، : ابن عباس « ) : فردوس األخبار ( قال الديلمي يف 

يوزن فيه أعمال احملبـني . واحلسن واحلسني خيوطه ، وفاطمة عالقته ، واألئمة من أميت عموده
  .»لنا واملبغضني لنا 



)2( ........................................................................................... 363 

)2(  

  رواية الهمداني 
 الــسبعني يف (و )  مــودة القــرىب  (و) روضــة الفــردوس ( ورواه الــسيد علــي اهلمــداين يف 

  .6كذلك عن ابن عباس عن رسول اهللا ) فضائل أمري املؤمنني 

)3(  

  رواية عبد الوهاب البخاري 
عــن صــاحب الفــردوس عــن ) تفــسري أنــوري ( ورواه عبــد الوهــاب البخــاري يف تفــسريه 

  .ابن عباس كذلك

)4(  

  رواية القندوزي 
  .)ينابيع املودة (  اهلمداين يف كتابه وأورد الشيخ سليمان القندوزي روايات
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)5(  

  أنا مدينة الجنة وعلي بابها
  :ومن رواته 

  .ابن املغازيل ـ أبو احلسن علي بن حممد ـ 1
  .سليمان القندوزي البلخي ـ 2

  : قال ابن املغازيل 
ّقوله صلى اهللا عليه وسلم «    : أنا مدينة اجلنة : ّ

 إذنا ، عن أيب طـاهر ابـراهيم بـن حممـد بـن ;أخربنا حممد بن أمحد بن سهل النحوي 
عمـــر بـــن حيـــىي العلـــوي ، نـــا عمـــر بـــن عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن عبيـــد اهللا ، نـــا عبـــد الـــرزاق ابـــن 
سليمان بن غالب األزدي ، نا رباح وحممد بن سعيد ابن شرحبيل ، نا أبـو عبـد الغـين احلـسن 

يد بن جبري عن ابن عباس عـن بن علي نا عبد الوهاب بن مهام ، حدثين أيب عن أبيه عن سع
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم قال  » أنا مدينة اجلنة وعلي باا فمن أراد اجلنـة فليأـا مـن باـا : ّ

)1(.  
  .القندوزي عن ابن املغازيل كذلكورواه 

__________________  
  .86: مناقب أمري املؤمنني البن املغازيل ) 1(
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)6(  

  أنا مدينة الفقه وعلي بابها
  :ومن رواته 

  .ابن بطة العكربي ـ أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد ـ 1
  .سبط ابن اجلوزي ـ مشس الدين يوسف بن قزعلي ـ 2
  .أبو احلسن علي بن حممد بن عراق الكناين ـ 3
  .رمحة اهللا بن عبد اهللا السندي ـ 4

)1(  

  رواية ابن بطة
حممـد بـن القاسـم النحـوي قـال ثنـا  أبـوبكرثنـا « : رواه ابن بطة العكـربي بالـسند اآليت 

عبــد اهللا بــن ناجيــة ، قــال ثنــا أبــو منــصور شــجاع بــن شــجاع ، قــال ثنــا عبــد احلميــد بــن حبــر 
  البصري ، قال ثنا شريك ، قال حدثنا سلمة بن كهيل عن 
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ّعبد الرمحن عـن علـي قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  أنـا مدينـة الفقـه وعلـي باـا : ّ
«.  

)2(  

  واية سبط ابن الجوزي ر
أنــــا دار : يف روايــــة  و«: أنــــا مدينــــة العلــــم ســــبط ابــــن اجلــــوزي يف ذكــــر حــــديث وقــــال 

  .)1(» أنا مدينة الفقه وعلي باا : ويف رواية . احلكمة وعلي باا

)3(  

  رواية ابن عراق 
 ابن بطة نـع مرطـب .أنا دار احلكمة وعلي باا« : كما مسعت سابقا ابن عراق وقال 

  .».  ..أنا مدينة العلم:  ويف آخر .أنا مدينة الفقه: يف لفظ و . عد خطحب

)4(  

  رواية السندي 
  .عبارة ابن عراق بنصها) خمتصر تنزيه الشريعة ( وأورد رمحة اهللا السندي يف 

__________________  
  .48: تذكرة خواص االمة ) 1(
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)7(  

  أنا ميزان الحكمة وعلي لسانه 
  :وممن أثبته 

  .بو حامد حممد بن حممد الغزايلأ ـ 1
  .كمال الدين احلسني امليبدي اليزدي ـ 2

  :قال امليبدي 
أنـا مدينـة العلـم «  :حبكـم  ـ وجيب على طـاليب طريـق اإليقـان وشـاريب رحيـق العرفـان« 

املـــذكور يف الرســـالة » أنـــا ميـــزان احلكمـــة وعلـــي لـــسانه «  و .أخرجـــه الرتمـــذي» وعلـــي باـــا 
 التوجه إىل باطن ملكـوت مـوطن سـيدنا أمـري املـؤمنني ، إمـام احملـسنني ، ـ ايللغزالعقلية لإلمام ا

  .)1(» .  ..يعسوب الواصلني ، مطلوب الكاملني
__________________  

  .3: شرح ديوان أمري املؤمنني  ـ الفواتح) 1(
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)8(  

  ّأنا المدينة وأنت الباب وال تؤتى المدينة إال من بابها
  يالعاصم: ممن رواه و

وأخربنـا حممـد بـن أيب زكريـا الثقـة « : قال أبو حممـد أمحـد بـن حممـد العاصـمي مـا نـصه 
 ، قال حدثنا أبو احلسن علي بن أمحـد بـن عبـدان ، قـال أخربنـا حممـد ابـن عمـر بـن سـلم ;

، قال حدثين أبو حممد القاسم بن حممـد ابـن جعفـر بـن حممـد بـن عبـد أبوبكر اجلعايب احلافظ 
مد بن علي ، قال حدثين أيب عن أبيه عن حممد بن عبـد اهللا عـن أبيـه عبـد اهللا بن حممد بن ع

اهللا بـن حممــد عــن أبيــه حممــد عــن أبيــه عمــر عـن أبيــه علــي بــن أيب طالــب رضــي اهللا عــنهم قــال 
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم لعلــي  ّإن اهللا أمــرين أن أدنيــك وال أقــصيك ، وأعلمــك : ّ

ٌ وتعيها أذن واعية (: ية ّلتعي ، وأنزلت علي هذا اآل ٌَ َِ ُ ُ َِ  فأنت االذن الواعية لعلمـي يـا علـي ، )َ
  .)1(» ّوأنا املدينة وأنت الباب وال تؤتى املدينة إال من باا 

__________________  
  .خمطوط ـ زين الفىت بتفسري سورة هل أتى) 1(
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)9(  

  فهو باب علمي  ـ أو ـ فهو باب مدينة علمي
  :عراج ، ومن رواته  يف حديث امل6قال 

  .ابن املغازيل ـ أبو احلسن علي بن حممد ـ 1
  .اخلطيب اخلوارزمي ـ ّأبو املؤيد املوفق بن أمحد ـ 2
  .الشيخ سليمان القندوزي البلخي ـ 3

)1(  

  رواية ابن المغازلي 
ّقوله صلى اهللا عليه وسلم « : قال أبو احلسن ابن املغازيل  أتـاين جربئيـل بـدرنوك مـن : ّ

  : يك اجلنة دران
أخربنا أبو حممد احلسن بن أمحد بن موسى الكندجاين ، نا أبو الفتح هالل ابـن حممـد 

  ّاحلفار ، نا إمساعيل بن علي بن رزين ، نا أخي دعبل بن علي ، نا شعبة
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ّابــن احلجــاج عــن أيب التيــاح عــن ابــن عبــاس قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّ أتــاين : ّ
ّ من اجلنة ، فجلست عليه ، فلما صرت بني يدي ريب فكلمين وناجاين ، فمـا جربئيل بدرنوك ّ

ّعلمين شيئا إال علمه علي ، فهو باب مدينة علمي ّ.  
ّمث دعــاه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم إليــه فقــال لــه  يــا علــي ، ســلمك ســلمي وحربــك : ّ

  .)1(» حريب ، وأنت العلم بيين وبني أميت من بعدي 

)2(  

  زمي رواية الخوار
علـى مـا نقـل عنـه » .  ..فهـو بـاب علمـي.  ..«: ّورواه املوفق اخلوارزمي املكي بلفـظ 

ّفإنه بعد أن أورد احلديث عن ابن املغازيل كما تقدم رواه عن اخلوارزمي بسنده عـن . القندوزي
  .)2(» فهو باب علمي « ابن عباس ، لكن بلفظ 

__________________  
  .50املناقب البن املغازيل ) 1(
  .69ينابيع املودة ) 2(
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)10(  

  علي مني وأنا من علي ، فهو باب علمي ووصيي 
  . يف حديث لعبد الرمحن بن عوف6قاله 

  : رواه السيد علي اهلمداين ، وعنه القندوزي ، وهذا لفظه 
يـا :  لعبـد الـرمحن بـن عـوف 6ـ قال قـال رسـول اهللا  : 2عن عكرمة عن ابن عباس « 

أصــحايب ، وعلــي بــن أيب طالــب أخــي ومــين وأنــا مــن علــي ، فهــو بــاب ّعبــد الــرمحن ، إنكــم 
» وهــو وفاطمــة واحلــسن واحلــسني هــم خــري أهــل األرض عنــصرا وشــرفا وكرمــا . علمــي ووصــيي

)1(.  
__________________  

  . عن املودة يف القرىب263ينابيع املودة ) 1(
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)11(  

  ّعلي باب علمي ومبين ألمتي ما أرسلت به 
  :ومن رواته 

  .شريويه بن شهردار الديلمي ـ 1
  .شهردار بن شريويه بن شهردار الديلمي ـ 2
  .السيد علي اهلمداين ـ 3
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  .سليمان القندوزي البلخي ـ 13

)1(  

  رواية شيرويه الديلمي 
كنــز ( واملتقــي يف ) املــودة القــرىب ( أمــا شــريويه الــديلمي فــتعلم مــن عبــارة اهلمــداين يف 

  .وغريمها) العمال 

)2(  

  رواية شهردار الديلمي 
( والوصـــايب يف ) الـــآليل ( أمــا روايـــة شـــهردار الـــديلمي فـــتعلم مـــن عبـــارة الـــسيوطي يف و
  .وغريمها) االكتفاء 

)3(  

  رواية الهمداني 
احلــديث « :  )الــسبعني مــن مناقــب أمــري املــؤمنني ( أمــا روايــة اهلمــداين فهــي يف كتابــه و

ّ صـلى اهللا عليـه وسـلم  قـال قـال رسـول اهللا2] أيب ذر [ عن أيب الـدرداء . التاسع والعشرون ّ :
ّعلــي بــاب علمــي ومبــني ألمــيت مــا أرســلت بــه مــن بعــدي ، حبــه إميــان وبغــضه نفــاق ، والنظــر  ّ

   رواه صاحب .إليه رأفة ومودة عبادة
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  .)1(» الفردوس 

)4(  

  رواية السيوطي 
أنـا أيب ، : وقـال الـديلمي « ) : الآليل املصنوعة ( وأما رواية السيوطي فهذا نصها يف 

ّا امليــداين ، أنــا أبــو حممــد احلــالج ، أنــا أبــو الفــضل حممــد بــن عبــد اهللا ، ثنــا أمحــد بــن عبيــد أنــ
الثقفي ، ثنا حممد بن علي بن خلف العطار ، ثنا موسى بـن جعفـر ابـن إبـراهيم بـن حممـد بـن 
علي بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب ، ثنا عبـد املهـيمن ابـن العبـاس عـن أبيـه ، عـن جـده 

ّسعد عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهل بن  ّعلي باب علمي ومبني : ّ
  .)2(» ّألميت ما أرسلت به من بعدي ، حبه إميان وبغضه نفاق ، والنظر إليه رأفة 

ّعلـي بــاب علمـي ومبـني ألمــيت مـا أرســلت « : ولفظـه ) مجـع اجلوامــع ( يف كتابـه ورواه 
  .» الديلمي عن أيب ذر .نفاق ، والنظر إليه رأفةبه من بعدي ، حبه إميان وبغضه 

: احلديث الثامن والثالثون ـ عن أيب ذر « ) : القول اجللي يف فضائل علي ( يف وقال 
ّإن رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم قـــال  ّعلــي بـــاب علمـــي ومبــني ألمـــيت مـــا أرســلت بـــه مـــن ّ

  .»بعدي ، حبه إميان وبغضه نفاق والنظر إليه رأفة 
__________________  

  .254: ينابيع املودة : انظر ) 1(
  .335 / 1اللئايل املصنوعة ) 2(
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)5(  

  رواية عبد الوهاب البخاري 
عــــن الــــديلمي ) تفــــسري أنــــوري ( وأمــــا روايــــة عبــــد الوهــــاب البخــــاري فهــــي يف تفــــسريه 

  .صاحب الفردوس باللفظ املتقدم

)6(  

  رواية المتقي 
ّعلي باب علمي ومبني ألميت ما أرسلت به من بعدي « : فهي أما رواية علي املتقي و

  .)1(»  الديلمي عن أيب ذر .ّ، حبه إميان وبغضه نفاق ، والنظر إليه رأفة

)7(  

  رواية الوصابي 
وعــن ابــن « : قــال . عــن ابــن عبــاس) مــسند الفــردوس ( أمــا روايــة الوصــايب فهــي عــن و
ّ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 2عباس  ّي باب علمي ومبني ألميت ما أرسلت عل: ّ

  به من بعدي ، حبه إميان وبغضه نفاق ، والنظر إليه 
__________________  

  .212 / 12كنز العمال ) 1(
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  .)1(»  أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس رأفة

)8(  

  ّرواية الجمال المحدث 
ر ـ عـن أيب ذر عـن احلـديث الثـامن عـش« : ّرواية مجال الدين احملدث فهذا لفظها وأما 

ّالنـيب صـلى اهللا عليــه وسـلم أنـه قــال  ّــعلـي بـاب علمــي وهـديي ، ومبـني ألميت مـا أرسـلت بــه : ّ ّ
  .)2(» من بعدي ، حبه إميان وبغضه نفاق 

)9(  

  رواية صدر العالم 
  .عن الديلمي عن أيب ذر) معارج العلى ( وأما رواية حممد صدر العامل فهي يف 

)10(  

  رواية العجيلي 
  ّ ، قال صلى ;ويف الكبري للسيوطي « : ا رواية أمحد العجيلي فقوله ّأمو

__________________  
  .خمطوط ـ االكتفاء يف مناقب اخللفاء) 1(
  .18: األربعني يف مناقب أمري املؤمنني احلديث ) 2(
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  .)1(»  رواه أبو ذر .ّعلي باب علمي ومبني ألميت ما أرسلت به من بعدي: ّاهللا عليه وسلم 

)11(  

  رواية السليماني 
 قـال قـال رسـول اهللا 2وعـن ابـن عبـاس « : رواية نور الدين الـسليماين فهـي هـذه وأما 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم  ّعلـي بــاب علمـي ومبـني ألمـيت مـا أرســلت بـه مـن بعـدي ، حبـه إميــان : ّ ّ
  .)2(»  أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس .وبغضه نفاق والنظر إليه رأفة

)12(  

  ة اللكهنوي رواي
ّقـــال صــلى اهللا عليــه وســـلم « : روايــة ويل اهللا اللكهنـــوي فهــي قولــه وأمــا  علــي بـــاب : ّ

» ّعلمـي ومبـني ألمــيت مـا أرســلت بـه مــن بعـدي ، حبــه إميـان وبغــضه نفـاق ، والنظــر إليـه رأفــة 
)3(.  

__________________  
  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 1(
  .خمطوط ـ الدر اليتيم) 2(
  .خمطوط ـ ؤمننيمرآة امل) 3(
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)13(  

  رواية القندوزي 
بـاللفظ ) الـسبعني ( عـن ) ينـابيع املـودة ( وأما رواية الشيخ سليمان القندوزي فهـي يف 

  .)1() املودة يف القرىب ( وكذا عن . املتقدم
__________________  

  .254: ينابيع املودة ) 1(
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)12(  

  . ..وأنت باب علمي. ..
 6 ، روي عـن رسـول اهللا 7لى مجلـة مـن فـضائل علـي هو يف حديث طويل مشتمل ع

  :ومن رواته .  .. يوم خيرب7، خماطبا لإلمام 
  .أبو سعد عبد امللك اخلركوشي ـ 1
  .أبو نعيم االصبهاين ـ 2
  .أبو منصور شهردار الديلمي ـ 3
ّأبو املؤيد املوفق اخلوارزمي ـ 4 ّ.  
  .ّأبو العالء العطار اهلمداين ـ 5
  .مود الصاحلاينأبو حامد حم ـ 6
  .أبو عبد اهللا الكنجي الشافعي ـ 7
  .السيد شهاب الدين أمحد ـ 8
  .الشيخ سليمان القندوزي ـ 9
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)1(  

  رواية الخركوشي 
  .)توضيح الدالئل ( كما ستعلم من ) شرف النبوة ( أما رواية اخلركوشي فهي يف 

)2(  

  رواية أبي نعيم 
  .)ضيح الدالئل تو( وأما رواية أيب نعيم فستعلم من عبارة 

)3(  

  رواية الديلمي 
ّوأمــا روايــة الـــديلمي فــستعلمها مــن عبـــارة املوفــق اخلــوارزمي ، فإنـــه يــروي احلــديث عنـــه 

  .»ّسيد احلفاظ «  بـ ّمعربا عنه
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)4(  

  رواية الخوارزمي 
ّحدثنا سـيد احلفـاظ أبـو منـصور شـهردار بـن شـريويه بـن شـهردار « : فقد قال ما نصه 

ّب إيل مــن مهــدان ـ حــدثنا أبــو الفــتح عبــدوس بــن عبــد اهللا ابــن عبــدوس الــديلمي ـ فيمــا كتــ
ـــ مــن مــسند زيــد بــن  2اهلمــداين كتابــة ، أخربنــا الــشيخ أبــو طــاهر احلــسني بــن علــي بــن ســلمة 

ّـــ حـــدثنا الفــضل بــن الفـــضل ابــن العبــاس ، حـــدثنا أبــو عبــد اهللا حممـــد بــن ســـهل ،   ،2علــي 
ين إبراهيم بن عبيد اهللا بن العـال ، حـدثين أيب عـن زيـد ّحدثنا حممد بن عبد اهللا البلدي ، حدث

  : قال 2ّ عن أبيه عن جده عن علي بن أيب طالب 2بن علي 
ّقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم فتحت خيرب  ّ لوال أن يقول فيك طوائف من أمـيت : ّ

 املـسلمني ّما قالت النصارى يف عيسى بن مرمي ، لقلـت اليـوم فيـك مقـاال ال متـر علـى مـأل مـن
  .ّإال أخذوا من تراب نعليك وفضل طهورك يستشفون به

وأنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن . لكــن حــسبك أن تكــون مــين وأنــا منــك ، تــرثين وأرثــكو
ّأنـــت تـــؤدي ديـــين وتقتـــل علـــى ســـنيت ، وأنـــت يف اآلخـــرة أقـــرب . ّموســـى إال أنـــه ال نـــيب بعـــدي

املنــافقني ، وأنــت أول مــن يــرد علــى النــاس مــين ، وأنــك غــدا علــى احلــوض خليفــيت وتــذود عنــه 
احلـــوض ، وأنـــت أول داخـــل اجلنـــة مـــن أمـــيت ، وإن شـــيعتك علـــى منـــابر مـــن نـــور رواء مـــرويني 

ّوإن عـدوك ظمـاء مظمئـون . ّمبيضة وجوههم حويل ، أشفع هلم فيكونون غدا يف اجلنة جـرياين
نيـيت ّمسودة وجوههم مقمحون ، حربك حـريب وسـلمك سـلمي ، وسـرك سـري وعالنيتـك عال

  .، وسريرة صدرك كسريرة صدري ، وأنت باب علمي
  وإن احلق معك ، واحلق . إن ولدك ولدي ، وحلمك حلمي ، ودمك دميو



  نفحات األزهار................................................................................ 382

علــى لــسانك ، ويف قلبــك ، وبــني عينيــك ، واإلميــان خمــالط حلمــك ودمــك كمــا خــالط حلمــي 
ّوإن اهللا عز وجل أمرين أن أبشرك أنـك وعرتتـك يف اجلنـة وأن عـدوك يف. ودمي ّ  النـار ، ال يـرد ّ

  .ّاحلوض علي مبغض لك ، وال يغيب عنه حمب لك
فخــررت لــه ســبحانه وتعــاىل ســاجدا ، ومحدتــه علــى مــا أنعــم بــه علــي مــن : قــال علــي 

  .)1( » 6ّاإلسالم والقرآن ، وحببين إىل خامت النبيني وسيد املرسلني 

)5(  

  ّرواية العطار الهمداني 
ار فــستعلمها مــن عبــارة الكنجــي ، فإنــه مــن أعــالم ّوأمــا روايــة احلفــاظ أيب العــالء العطــ

  .سند روايته

)6(  

  رواية الصالحاني 
، فقــد نقــل عنــه ) توضــيح الــدالئل ( وأمــا روايــة أيب حامــد الــصاحلاين فــتعلم مــن عبــارة 

  .احلديث
__________________  

  .63: وعنه القندوزي يف الينابيع . مناقب أمري املؤمنني) 1(
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)7(  

   رواية الكنجي
أخربين أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن « : فقد قال ما نصه .  ..وأما رواية الكنجي الشافعي

يوســف بــن بركــة الكتــيب ، أخربنــا احلــافظ أبــو العــالء اهلمــداين ، أخربنــا أبــو الفــتح عبــدوس بــن 
 ، 2عبد اهللا اهلمداين ، حدثنا أبو طاهر احلسني بـن علـي بـن سـلمة عـن مـسند زيـد بـن علـي 

  . ، كما تقدم يف اخلوارزمي)1(إىل آخره  ».  ..ن الفضل بن العباسحدثنا الفضل ب

)8(  

  رواية شهاب الدين أحمد
عن زيد بن علـي بـن احلـسني بـن علـي ابـن أيب « : رواية شهاب الدين أمحد فهي وأما 

طالب ، عن أبيه عن جده عن علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه وعـنهم ، قـال قـال يل 
لــوال أن تقــول طوائــف مــن أمــيت فيــك مــا : ّاهللا عليــه وســلم يــوم فتحــت خيــرب ّرســول اهللا صــلى 

  . ..قالت النصارى يف عيسى بن مرمي
أخربنـا حممـد بـن إمساعيـل بـن أيب نـصر بـدانكفاد : رواه االمـام احلـافظ الـصاحلاين وقـال 

ين أبـو نعـيم أخربنـا االمـام احلـافظ العـامل الربـا: حدثنا احلسن بن أمحد قـال : بقراءيت عليه قال 
  فذكر سنده .أمحد بن عبد اهللا االصفهاين بسنده إىل زيد بن علي

__________________  
  .264: كفاية الطالب ) 1(
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لـيس أحـد مـن : أيضا اإلمام أبو سعد يف شرف النبوة بتغيري يـسري يف اللفـظ وزيـادة هـي ورواه 
احلمـد هللا : ّه خـر سـاجدا ، مث قـال ّاألمة يتقدمك ، وأن أمري املؤمنني عليا كرم اهللا تعاىل وجهـ

ـــالقرآن ، وحببـــين إىل خـــري الربيـــة خـــامت النبيـــني وســـيد  ّالـــذي أنعـــم علـــي باإلســـالم ، وهـــداين ب ّ
  .ّاملرسلني ، إحسانا منه وتفضال

 هــــذا حــــديث جـــامع يــــدخل فيـــه أشــــتات أبــــواب املناقـــب ، ويــــشتمل أســــباب :أقـــول 
لثقــات مــن أهــل الــسنة وعنــاه أدلــة الثقــاة ، خــصائص الفــضائل وعلــو املراتــب ، قــد رواه أجلــة ا

وتقاتـل علـى سـنيت : ّوهللا الفضل واملنة ، واملراد من إيراده يف هذا الباب كما خطه قلمي لفظـة 
  .)1(» واالميان خمالط حلمك ودمك كما خالط حلمي ودمي 

)9(  

  رواية القندوزي 
 د احلفــاظ أبــو منــصورّأخربنــا ســي: املوفــق بــن أمحــد قــال « : وأمــا روايــة القنــدوزي فهــي 

  .)2(إىل آخر ما تقدم يف اخلوارزمي » . ..
__________________  

  .خمطوط ـ توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل) 1(
  .63: ينابيع املودة ) 2(
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)13(  

  عيبة علمي وبابي الذي أوتى منه 
  :ومن رواته 

  .أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا االصفهاين ـ 1
  .ّوفق بن أمحد اخلوارزميّأبو املؤيد امل ـ 2
  .أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد الرافعي ـ 3
  .أبو عبد اهللا حممد بن يوسف الكنجي ـ 4
  .ّأبو اامع صدر الدين احلموئي ـ 5
  .حسام الدين أبو عبد اهللا محيد احمللي ـ 6
  .السيد شهاب الدين أمحد ـ 7
  .حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين ـ 8
  .ن بن إبراهيم البلخي القندوزيسليما ـ 9
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)1(  

  رواية أبي نعيم 
حــدثنا أبــو الفــرج « : رواه أبــو نعــيم االصــفهاين بإســناده عــن ابــن عبــاس ـ حيــث قــال 

ّحـدثنا عبـد اهللا بـن داهـر الــرازي : حـدثنا حممـد بـن جريـر قــال : أمحـد بـن جعفـر النـسائي قــال 
ّحـدثنا األعمـش عـن عبايـة ، عـن ابـن  : ّحـدثين أيب داهـر بـن حيـىي األمحـري املقـري قـال: قال 

ّعبــاس قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  هــذا علــي بــن أيب طالــب حلمــه مــن حلمــي : ّ
ّودمه من دمي ، وهو مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي ّ ّ.  

ة هـذا علـي أمـري املـؤمنني وسـيد املـسلمني وعيبـ: يا أم سلمة ، اشهدي وامسعي : وقال 
علمي بايب الذي أويت منه ، والوصي على األموات من أهل بييت ، أخي يف الـدنيا وخـديين يف 

  .)1(» ّاآلخرة ، ومعي يف السنام األعلى 

)2(  

  رواية الخوارزمي 
أنبـأين مهــذب األئمــة « : بقولــه ) املناقـب ( ّاملوفـق بــن أمحـد املكــي اخلــوارزمي يف ورواه 

أخربنـا : أخربنـا احلـسن بـن أمحـد املقـري ـ قـال : الـشاهد قـال أنبأنـا حممـد بـن علـي : هذا قال 
  حدثنا: ّحدثنا حبيب بن احلسن قال : أمحد بن عبد اهللا احلافظ قال 
__________________  

  .خمطوط ـ منقبة املطهرين أهل بيت حممد سيد األولني واآلخرين) 1(
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ّحــدثنا إمساعيــل ابــن عبــاد : ري قــال ّحــدثنا زكريــا بــن حيــىي املنقــ: عبــداهللا بــن أيــوب القــرين قــال 
  :يم بن علقمة ، عن عبد اهللا قال املدين ، عن شريك ، عن منصور ، عن ابراه

ّخـرج النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن عنـد زينـب بنـت جحـش ، فـأتى بيـت أم سـلمة ـ  ّ
ّ فــدق البــاب دقــا خفيفــا ، فاســتثبت 2وكــان يومهــا مــن رســول اهللا ـ فلــم يلبــث أن جــاء علــي  ّ

ّسول اهللا الدق وأنكرته أم سلمة ، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ر ّ ّ قـومي فـافتحي : ّ
يــا رســول اهللا مــن هــذا الــذي بلــغ مــن خطــره مــا أفــتح لــه البــاب فأتلقــاه : فقالــت . لــه البــاب

ّإن طاعـة الرسـول :  فقـال ـ كاملغـضب ـ ؟ّمبعاصـمي وقـد نزلـت يف آيـة مـن كتـاب اهللا بـاألمس
ّإن بالبــاب رجــال لــيس بــالنزق وال اخلــرق ، .  ، ومــن عــصى الرســول فقــد عــصى اهللاطاعــة اهللا

ففتحـت لـه البـاب ، فأخـذ بعـضاديت البـاب ، حـىت إذا مل . حيب اهللا ورسـوله وحيبـه اهللا ورسـوله
  .ّيسمع حسا وال حركة ، وصرت إىل خدري ـ استأذن فدخل

. صــدقت: قــال .  أيب طالــبنعــم ، هــذا علــي بــن:  قلــت ؟تعرفينــهأ: فقــال رســول اهللا 
ّسجيته من سجييت ، وحلمه من حلمي ، ودمه من دمي ، وهو عيبة علمي ّ.  

امسعـي واشـهدي  .وهو قاتل الناكثني والقاسطني واملارقني من بعدي: امسعي واشهدي 
ّلو أن عبدا عبد اهللا ألف عام من بعد ألف عام بني الركن واملقام ، مث لقى اهللا مبغضا لعلـي : 
  .»ّبه اهللا يوم القيامة على منخريه يف نار جهنم  ألك2

: أنبـــأين أبـــو العـــالء هـــذا ، أخربنـــا احلـــسن بـــن أمحـــد املقـــري قـــال « : اخلـــوارزمي وقـــال 
إىل » .  ..أخربنــا أبــو الفــرج أمحــد بــن جعفــر النــسائي: أخربنــا أمحــد بــن عبــد اهللا احلــافظ قــال 

  .آخر ما تقدم يف أيب نعيم
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)3(  

  ّرواية الرافعي 
كتــب إلينــا «  :حيــث قــال ) التــدوين يف أخبــار قــزوين ( رواه عبــد الكــرمي الرافعــي يف و

ثنـا أبـو : قـال  ـ وقـرأت علـى يوسـف بـن عمـر بـسماعه منـه ـ أبـو الفـتح حممـد بـن عبـد البـاقي
الفــضل أمحــد بــن حــسن خــريون ، أنبــأ أبــو علــي أمحــد بــن إبــراهيم بــن احلــسن بــن شــاذان ، ثنــا 

ّـالقاسم بن العبـاس ، ثنـا زكريـا بـن حيـىي احلـراز ، ثنـا إمساعيـل بـن عباد ، بن كامل ، ثنا أبوبكر 
ّخـرج رسـول اهللا صـلى اهللا : ثنا شريك عن منصور عن إبراهيم ، عن علقمة عن عبد اهللا قـال 

  .بنحو ما تقدم إىل آخره» .  ..ّعليه وسلم من بيت زينب

)4(  

  رواية الكنجي 
ّـ أخربنا املعمر أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن عثمـان بـن «: أبو عبد اهللا الكنجي بقوله ورواه 

يوســـف الكاشـــغري ، أخربنـــا الـــشيخان ابـــن النبطـــي والكاغـــذي ، قـــال أبـــو الفـــتح أخربنـــا أبـــو 
أخربنـا أبـو : أمحد بن علي الطريثيثـي قـاال أبوبكر الفضل ابن خريون ، وقال أبو املظفر أخربنا 

رسـتويه ، أخربنـا احلـافظ أبـو يوسـف يعقـوب علي ابن شاذان ، أخربنا عبد اهللا بن جعفر بـن د
بـــن ســـفيان الفارســـي الفـــسوي يف مـــشيخته ، حـــدثنا أبـــو طـــاهر حممـــد بـــن قـــسيم احلـــضرمي ، 
حـدثنا حــسن بـن حــسني العــرين ، حـدثين حيــىي بــن عيـسى الرملــي ، عــن األعمـش عــن حبيــب 

  بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري
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  : عباس قال عن ابن
ّعليه وسـلم ألم سـلمة ّقال رسول اهللا صلى اهللا  هـذا علـي بـن أيب طالـب ، حلمـه مـن : ّ

ّحلمي ودمه من دمي ، وهو مين مبنزلة هارون مـن موسـى إال أنـه ال نـيب بعـدي : يـا أم سـلمة . ّ
أخـي يف . ّهذا علي أمري املـؤمنني وسـيد املـسلمني ووعـاء علمـي ووصـيي وبـايب الـذي أوتـى منـه

  .)1(» ى ، يقتل القاسطني والناكثني واملارقني الدنيا واآلخرة ، ومعي يف املقام األعل
 مثـــل 2يف أن خلـــق علـــي : البـــاب الـــسادس والثمـــانون « : وقـــال الكنجـــي الـــشافعي 

احلـــسن األرجــي بدمـــشق ، عـــن ] أيب [ أخربنــا أبـــو احلــسن بـــن أيب عبـــد اهللا بــن : خلــق النـــيب 
 علـي بـن عبيـد اهللا ، ّاحلافظ أيب الفضل حممـد بـن ناصـر بـن علـي الـسالمي ، أخربنـا حممـد بـن

ثنا عمي أمحد بن عبيد اهللا ، حدثنا أبو احلسني بن الصواف ، حدثنا عبـد اهللا بـن أيب سـفيان 
ّ، حــدثنا حممــد بــن الكــدميي ، حــدثنا زكريــا ابــن حيــىي ، حــدثنا إمساعيــل بــن عبــاد عــن شــريك 

ّخرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :النخعي ، عن سعيد بن زيد قال  من بيت زينب ّ
فلم يلبث أن جـاء علـي بـن أيب طالـب  ـ وكان يومها من رسول اهللا ـ حىت دخل بيت أم سلمة

  .)2(إىل آخر ما تقدم » .  ..ّفدق الباب

)5(  

  رواية الحموئي 
عــن األعمــش  . ..ّورواه صــدر الــدين احلمــوئي بــسنده عــن ابــن درســتويه عــن الفــسوي

  ن ابن عباس ، كما تقدمعن حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري ع
__________________  

  .167: كفاية الطالب ) 1(
  .198: املصدر ) 2(
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  .)1(.  ..يف الكنجي

)6(  

  رواية المحلي 
  .ورواية محيد احمللي تعلم من كالم األمري الصنعاين اآليت

)7(  

  رواية شهاب الدين أحمد
  .ن عباس ، كما تقدمعن اب) توضيح الدالئل ( ورواه السيد شهاب الدين أمحد يف 

)8(  

  رواية األمير الصنعاني 
) الروضــة النديــة ـ شــرح التحفــة العلويــة ( حممــد بــن إمساعيــل األمــري الــصنعاين يف ورواه 
 يف شـــرحه بعـــضا مـــن الروايـــات يف اخلـــوارج ومل ;ذكـــر الفقيـــه العالمـــة محيـــد « : حيـــث قـــال 

، وذكـر بـسنده اىل ابـن عبـاس قـال ّيستوف كما سقناه ، إال أنه ذكر ما مل نـذكره فيمـا مـضى 
ّكان ابن عباس جالسا مبكة حيدث الناس على شفري زمزم ، فلما انقـضى حديثـه ـض إليـه : 

ّأعــوان كــل ظــامل إال : قــال . ّيــا ابــن عبــاس ، إين رجـل مــن أهــل الــشام: رجـل مــن القــوم فقــال  ّ
  من عصم اهللا منكم ، سل عما

__________________  
  .149 / 1فرائد السمطني ) 1(
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ّيا ابن عباس إين جئت أسألك عن علي بن أيب طالب وقتله أهل ال إلـه إال اهللا : لك قال بدا
يـا : ّثكلتك أمك سل عما يعنيك قال : فقال له . مل يكفروا بقبلة وال حج وال صيام رمضان

عبـــد اهللا مـــا جئتـــك أضـــرب مـــن محـــص حلـــج وال عمـــرة ، ولكـــن أتيتـــك لتخـــرج يل أمـــر علـــي 
إىل أن نقل عن ابـن ( فقال وحيك إن علم العامل صعب ال حيتمل ، وال تقربه القلوب . وفعاله

ّفاجلس حىت أخربك الذي مسعته من رسول اهللا صلى اهللا ) عباس أنه قال يف خطاب الشامي 
  : ّعليه وسلم وعاينته 

ّإن رســول اهللا تــزوج بنــت جحــش فــأومل ، وكانــت وليمتــه احلــيس ، وكــان يــدعو عــشرة 
فمكـــث .  .. املـــؤمنني ، فكـــانوا إذا أصـــابوا مـــن طعـــام نـــيب اهللا استأنـــسوا إىل حديثـــهعـــشرة مـــن

ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم سـبعة أيـام ولياليهـا ، مث حتـول إىل بيـت أم سـلمة بنـت أميـة ـ  ّ ّ
وكان ليلتها وصبحها ويومها من رسول اهللا ـ فلما تعاىل النهـار وانتهـى علـي إىل البـاب ، فدقـه 

يـــا أم ســـلمة قـــومي وافتحـــي : ّيفـــا ، فعـــرف رســـول اهللا دقـــه وأنكرتـــه أم ســـلمة ، فقـــال دقـــا خف
  . ..الباب

  .»ّفرجت عين يا ابن عباس ، أشهد أن عليا موالي وموىل كل مسلم : فقال الشامي 

)9(  

  رواية القندوزي 
وعــن احلمــويين بــسنده عــن ابــن . ورواه القنــدوزي عــن اخلــوارزمي بــسنده عــن ابــن عبــاس

  . »مسعود
  :الحديث  ويؤيد هذا :أقول 

( رواه صـاحب » أنـا عيبـة العلـم أنـا أوبـة احللـم «  يف كالم له 7 ـ قول أمري املؤمنني 1
  .ّوقد تقدم النص الكامل له يف الكتاب) توضيح الدالئل 
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هـــم موضـــع ســـره وجلـــأ أمـــره وعيبـــة « :  يف خطبـــة لـــه يف وصـــف آل حممـــد 7قولـــه ــــ  2
  . )520ينابيع املودة ـ ( قندوزي يف رواها باختصار ال» علمه 

حنـن أبــواب اهللا وحنـن الــصراط املـستقيم وحنــن «  : 7قـول ســيدنا علـي بــن احلـسني ــ  3
  .ّوسيأيت نصه قريبا» عيبة علمه 



)14( ......................................................................................... 393 

)14(  

  وهو بابي الذي أوتى منه 
  :ومن رواته 

  .أمحد بن موسى بن مردويهأبوبكر  ـ 1
  .أبو القاسم علي بن احلسن ابن عساكر ـ 2
  .أبو عبد اهللا حممد بن يوسف الكنجي ـ 3

)1(  

  رواية ابن مردويه 
حـدثنا سـليمان « : أما رواية أيب بكر ابن مردويه االصـبهاين فهـذا نـصها علـى مـا نقـل 

قـال حـدثين أيب عـن األعمـش عـن عبايـة األسـدي : حـدثنا عبـد اهللا بـن داهـر : بن أمحـد قـال 
 ـ أو فإن أدركهـا أحـد مـنكم ـ فعليـه خبـصلتني ، ستكون فتنة فمن أدركها: عن ابن عباس قال 

  ّكتاب اهللا وعلي بن أيب طالب ، فإين مسعت رسول اهللا 
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ّصلى اهللا عليه وسلم يقول ـ وهو آخذ بيد علـي بـن أيب طالـب ـ  ّهـذا أول مـن آمـن يب وأول : ّ ّ
سوب مــن يــصافحين يــوم القيامــة ، وهــو فــاروق هــذه األمــة يفــرق بــني احلــق والباطــل ، وهــو يعــ

  .»ّاملؤمنني واملال يعسوب الظلمة ، وهو الصديق األكرب وهو بايب الذي أوتى منه 

)2(  

  رواية ابن عساكر
  :وأما رواية ابن عساكر ، فقد ذكرها الكنجي ، وإليك نص كالمه 

)3(  

  رواية الكنجي 
بـن ّأخربنـا العالمـة مفـيت الـشام أبـو نـصر حممـد « : يف الباب الرابع واألربعني من كتابـه 

هبــة اهللا القاضــي ، أخربنــا أبــو القاســم احلــافظ ، أخربنــا أبــو القاســم ابــن الــسمرقندي ، أخربنــا 
أبــو القاســم ابــن مــسعدة ، أخربنــا أبــو عبــد الــرمحن بــن عمــرو الفارســي ، أخربنــا أبــو أمحــد ابــن 
عــدي ، حــدثنا علــي بــن ســعيد بــن بــشري ، حــدثنا عبــد اهللا بــن داهــر الــرازي ، حــدثنا أيب عــن 

ســتكون فتنــة فمــن أدركهــا مــنكم فعليــه خبــصلة مــن : ش عــن عبايــة عــن ابــن عبــاس قــال األعمــ
ّهكـــذا أخرجـــه حمـــدث الـــشام يف فـــضائل علـــي يف .  ..كتـــاب اهللا تعـــاىل وعلـــي بـــن أيب طالـــب ّ

  .)1(» اجلزء التاسع واألربعني بعد الثالمثائة من كتابه بطرق شىت 
__________________  

  .188 ـ 178كفاية الطالب ) 1(
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)15(  

  ّعلي بن أبي طالب باب حطة
  :ومن رواته 

  .أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين ـ 1
  .أبو شجاع شريويه بن شهردار الديلمي ـ 2
  .السيد علي بن شهاب اهلمداين ـ 3
  .جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ـ 4
  .عبد الوهاب بن حممد رفيع البخاري ـ 5
  .ابن حجر املكي ـ أمحد بن حممد ـ 6
  .علي بن حسام الدين املتقي ـ 7
  .شيخ بن عبد اهللا العيدروس اليمين ـ 8
  .علي بن أمحد العزيزي الشافعي ـ 9

  .ميزا حممد بن معتمد خان البدخشاين ـ 10
  .حممد صدر العامل ـ 11
  .حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين ـ 12
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  .أمحد بن عبد القادر العجيلي ـ 13
  .م القندوزيسليمان بن إبراهي ـ 14

)1(  

  ّرواية الدارقطني 
  .أما رواية الدارقطين ، فستعلمها من نقل السيوطي وابن حجر واملتقي وغريهم

)2(  

  رواية الديلمي 
« : حيـث قـال ) فـردوس األخبـار ( الديلمي ، فقد رواه عن ابن عباس يف كتاب وأما 
  .»كان كافرا علي باب حطة من دخل منه كان مؤمنا ، ومن خرج منه : ابن عباس 

)3(  

  رواية الهمداني 
كــذلك عــن ) املــودة يف القــرىب ( ويف ) روضــة الفــردوس ( ّوأمــا اهلمــداين ، فقــد رواه يف 

  .ابن عباس باللفظ املتقدم
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)4(  

  رواية السيوطي 
علي باب حطة من دخل منه كان مؤمنا ومن خرج منـه « : السيوطي فرواه بقوله وأما 

  .)1(»  قط يف األفراد .كافرا
  .)القول اجللي ( احلديث التاسع والثالثون من وهو 

)5(  

  رواية ابن حجر
حيـــث جعلـــه احلـــديث ) الـــصواعق ( وأمـــا ابـــن حجـــر املكـــي ، فـــرواه عـــن الـــدارقطين يف 

  .)2( 7الرابع والثالثني من مناقب أمري املؤمنني 

)6(  

  رواية المتقي 
ب حطــة مــن دخــل منــه كــان علــي بــن أيب طالــب بــا« : املتقــي ، فقــد رواه بقولــه وأمــا 

  .)3(»  قط يف األفراد عن ابن عباس .مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا
__________________  

  .66 / 2اجلامع الصغري ) 1(
  .75: الصواعق احملرقة ) 2(
  .203 / 12كنز العمال ) 3(
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)7(  

  رواية العيدروس 
  .)1(وأما العيدروس ، فرواه عن الدارقطين عن ابن عباس كذلك 

)8(  

  رواية العزيزي 
أي طريــق حــط اخلطايــا ، مــن  ـ علــي بــاب حطــة« : وأمــا العزيــزي ، فقــال يف شــرحه 

ّحيتمـل أن املـراد احلـث علـى اتباعـه والزجـر عـن . دخل منه كان مؤمنا ومن خرج منه كـان كـافرا ّ
أي إنــــه تعــــاىل كمــــا جعــــل لبــــين إســــرائيل دخــــوهلم البــــاب متواضــــعني : وقــــال املنــــاوي . خمالفتــــه

وقــال . وهــذا ايــة املــدح. اشــعني ســببا للغفــران ، جعــل االهتــداء ــدي علــي ســببا للغفــرانخ
ــاكم (أشــار إىل قولــه تعــاىل : العلقمــي  م خطاي ر لك ْ وقولــوا حطــة نـغف ْ ْ َُ َ ــ ُ َ ــُ ِ ْ َ ٌ  ِ  أي قولــوا حــط عنــا )ُ

ه  ومــن اقتــدى بــه واهتــدى ديــه وتبعــ2فعلــى . ذنوبنــا ، وارتفعــت علــى معــىن مــسألتنا أو أمرنــا
  .)2(» قط األفراد عن ابن عباس . يف أحواله وأقواله كان مؤمنا كامل اإلميان

__________________  
  .خمطوط ـ العقد النبوي والسر املصطفوي) 1(
  .417 / 2 ـ شرح اجلامع الصغري ـ السراج املنري) 2(
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)9(  

  رواية األمير الصنعاني 
  :وأما األمري الصنعاين فقد قال 

  ا شــــــــــــــئت فلــــــــــــــمقــــــــــــــل مــــــــــــــن املــــــــــــــدح مبــــــــــــــ

  
ا     ّــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــأت فيمــــــــــــــــــــا قلتــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــيئا فري

  

  ّكـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــن رام يـــــــــــــــــــــــــداين شـــــــــــــــــــــــــأوه

  
ــــــــــــــــــى فاعــــــــــــــــــدده رومــــــــــــــــــا أ     شــــــــــــــــــعبيايف العل

  

إذا قـد عرفـت أنـه أحـرز كـل كمـال وبـذ : هذه فذلكة ملا تقدم من فـضائله ، كأنـه قـال 
كأن متدحـه بالعبـادة فإنـه بلـغ رتبتهـا . يف كل فضيلة كملة الرجال ، فقلت ما شئت يف مدحه

ّوبالــشجاعة فإنــه أنــسى مــن ســبقه مــن أبطــال الربيــة ، وبالزهــادة فإنــه إمامهــا الــذي بــه . ّالعليــة
ّوباجلملــة ، فــال فــضيلة إال وهــو حامــل لوائهــا  .يقتــدى ، وبــاجلود فإنــه الــذي إليــه فيــه املنتهــى

  .فقل يف صفاته ما انطلق به اللسان ، فلن يعيبك يف ذلك إنسان. ّومقدم أمرائها
ارة إىل عــدم احنــصار فــضائله كمــا قــد أشــرنا إليــه ســابقا ، وكيــف حتــصر لنــا ويف هــذا إشــ

إنــه مــا ثبــت ألحــد مــن الفــضائل الــصحيحة مثــل مــا : وقــد قــال إمــام احملــدثني أمحــد بــن حنبــل 
وقد علم أن كتب السنة قد شـرقت وغربـت وبلغـت مبلـغ الريـاح ، فـال ميكـن . 7ثبت للوصي 

  .ولنشر إىل ما مل نورده سابقا. حصرها
ّإنه من الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبنزلـة الـرأس مـن البـدن: فمن ذلك  كمـا أخرجـه  .ّ

الــديلمي يف مــسند الفــردوس مــن حــديث ابــن عبــاس رضــي اهللا و. اخلطيــب مــن حــديث الــرباء
ّعنهمــا عنــه صــلى اهللا عليــه وســلم  إنــه بــاب :  ومــن ذلــك .علــي مــين مبنزلــة رأســي مــن بــدين: ّ

ّين يف األفـراد عـن ابـن عبـاس عنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم أخرجه الـدارقط ّحطة كما علـي بـاب : ّ
  .»حطة من دخل منه كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا 
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)16(  

  علي بن أبي طالب باب الدين 
  :ومن رواته 

  أبو شجاع شريويه الديلمي ـ 1
  .السيد علي اهلمداين ـ 2
  .سليمان القندوزي البلخي ـ 3

« : ّللــسيد علــي اهلمــداين ) الــسبعني ( عــن كتــاب ) ابيع املــودة ينــ( روى القنــدوزي يف 
ّاحلديث األربعون ـ عنه ـ أي عن ابن عباس ـ قال قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  علـي : ّ

 رواه صـاحب .من دخل فيـه كـان مؤمنـا ومـن خـرج منـه كـان كـافرا. ابن أيب طالب باب الدين
  .)1(» الفردوس 

قــول أم اخلــري بنــت حــريش بــن ســراقة البــارقي ، يف كــالم هلــا يف : ويؤيــد هــذا احلــديث 
عن ابـن عـم رسـول اهللا وصـهره وأيب  ـ يرمحكم اهللا ـ فإىل أين تريدون«  : 7فضل أمري املؤمنني 

  ّ خلق من طينته وتفرغ من نبعته وجعله؟سبطيه
__________________  

  .236ينابيع املودة ) 1(



 401 ...................................................................  بن أيب طالب باب الدينعلي

  .»باب دينه 
وفـود « بتمامه ابـن عبـد ربـه القـرطيب يف كتـاب اجلمانـة ، حتـت عنـوان وقد أورد كالمها 

  .)1(» أم اخلري بنت حريش على معاوية 
__________________  

  .115 / 2العقد الفريد ) 1(
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)17(  

  وأنت باب اهللا 
  :ومن رواته 

وعن ياسر اخلادم عـن علـي الرضـا ، عـن أبيـه ، « : رواه حيث قال . القندوزي البلخي
يـا علـي أنـت حجـة اهللا وأنـت بـاب اهللا ، وأنـت الطريـق إىل :  قـال 6ائه عن رسول اهللا عن آب

اهللا ، وأنت النبأ العظيم ، وأنت الصراط املستقيم ، وأنت املثل األعلى ، وأنت إمام املـسلمني 
أنـــت الفـــاروق األعظـــم ، : ّ، وأمـــري املـــؤمنني ، وخـــرب الوصـــيني ، وســـيد الـــصديقني ، يـــا علـــي 

يق األكـــرب ، وإن حزبـــك حـــزيب وحـــزيب حـــزب اهللا ، وإن حـــزب أعـــدائك حـــزب ّوأنـــت الـــصد
  .)1(» الشيطان 

ده  يف « : رواهـــا القنـــدوزي حيـــث قـــال   ،7 مـــا جـــاء يف خطبـــة ألمـــري املـــؤمنني :ّـــويؤي
قــال أمــري املــؤمنني علــي ســالم اهللا عليــه يف : املناقــب عــن أيب بــصري عــن جعفــر الــصادق قــال 

   املهتدي ، وأنا أبو اليتامى واملساكني أنا اهلادي وأنا: خطبته 
__________________  

  .495ينابيع املودة ) 1(
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ّزوج األرامل ، وأنا ملجأ كل ضعيف ومأمن كـل خـائف ، وأنـا قائـد املـؤمنني إىل اجلنـة ، وأنـا و ّ
ــــوثقى وكلمــــة التقــــوى ، وأنــــا عــــني اهللا وبــــاب اهللا ولــــسان اهللا  حبــــل اهللا املتــــني ، وأنــــا العــــروة ال

ــا (الــصادق ، وأنــا جنــب اهللا الــذي يقــول اهللا تعــاىل فيــه  ــا حــسرتى علــى م ول نـفــس ي َ أن تـق َ ْ َ ٌ ْ َ َ ــ ُ َ ْ َ
ِفـرطت في جنب اهللا  ِ ْ َ ِ ُ ْ   وأنا يد اهللا املبسوطة على عباده بالرمحة واملغفرة ، وأنا باب حطـة مـن )َ

ّعرفين وعـرف حقـي فقـد عـرف ربـه ، ألين وصـي نبيـه يف أرضـه وحجتـه علـى خلقـه ،  ال ينكـر ّ
  .)1(» ّهذا إال راد على اهللا ورسوله 

« : رواه القنـدوزي حيـث قـال » حنـن أبـواب اهللا « قول سـيدنا زيـن العابـدين  :ويؤيده 
لـيس بـني اهللا وبـني : ويف املناقب عن ثابت الثمايل عن علي بن احلسني رضي اهللا عنهما قال 

وحنــن الــصراط املــستقيم ، وحنــن حجتــه حجــاب ، وال هللا دون حجتــه ســر ، حنــن أبــواب اهللا ، 
  .)2(» ّعيبة علم اهللا وترامجة وحيه ، وحنن أركان توحيده وموضع سره 

__________________  
  .495ينابيع املودة ) 1(
  .22ينابيع املودة ) 2(
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)18(  

  أنا باب المدينة
  :رواها . قاله االمام يف خطبة له

  .كمال الدين ابن طلحة ـ 1
  : ، عن ابن طلحة ، وهي خطبة طويلة ننقل منها ما يلي القندوزي البلخي ـ  2

ـــا دليـــل الـــسماوات ، أنـــا أنـــيس «  : 7قـــال  ـــوار ، أن ـــا ســـر األســـرار ، أنـــا شـــجر األن ّأن
املسبحات ، أنا خليل جربائيل ، أنـا صـفي ميكائيـل ، أنـا قائـد األمـالك ، أنـا مسنـدل األفـالك 

ب الــدجيور ، أنــا البيــت املعمــور ، أنــا مــزن ، أنــا ســرير الــصراح ، أنــا حفــيظ األلــواح ، أنــا قطــ
السحائب ، أنا نور الغياهب ، أنا فلك اللجج ، أنا حجة احلجج ، أنـا مـسدد اخلالئـق ، أنـا 
حمقق احلقائق ، أنا مأول التأويل ، أنا مفسر اإلجنيـل ، أنـا خـامس الكـساء ، أنـا تبيـان النـساء 

  .، أنا ألفة اإليالف ، أنا رجال األعراف
 إبراهيم ، أنا ثعبان الكليم ، أنا ويل األولياء ، أنا ورثـة األنبيـاء ، أنـا أوريـا الزبـور ّأنا سر

  ، أنا حجاب الغفور ، أنا صفوة اجلليل ، أنا إيلياء اإلجنيل ، أنا شديد
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القوى ، أنا حامل اللوا ، أنا إمـام احملـشر ، أنـا سـاقي الكـوثر ، أنـا قـسيم اجلنـان ، أنـا مـشاطر 
نــا يعــسوب الــدين ، أنــا إمــام املتقــني ، أنــا وارث املختــار ، أنــا ظهــري االظهــار ، أنــا النــريان ، أ

  .مبيد الكفرة
ّأنــا أبــو األئمــة الــربرة ، أنــا قــالع البــاب ، أنــا مفــرق األحــزاب ، أنــا اجلــوهرة الثمينــة ، أنــا 

ّباب املدينة ، أنا مفسر البينات ، أنـا مبـني املـشكالت ، أنـا النـون والقلـم ، أنـا ّ  مـصباح الظلـم ّ
، أنـــا ســـؤال مـــىت ، أنـــا ممـــدوح هـــل أتـــى ، أنـــا النبـــأ العظـــيم ، أنـــا الـــصراط املـــستقيم ، أنـــا لؤلـــؤ 
ّاألصــداف ، أنــا جبــل قــاف ، أنــا ســر احلــروف ، أنــا نــور الظــروف ، أنــا اجلبــل الراســخ ، أنــا 

وح األشـباح العلم الشامخ ، أنا مفتاح الغيـوب ، أنـا مـصباح القلـوب ، أنـا نـور األرواح ، أنـا ر
  .ّ، أنا الفارس الكرار ، أنا نصرة األنصار ، أنا السيف املسلول

أنا الشهيد املقتول ، أنا جـامع القـرآن ، أنـا بنيـان البيـان ، أنـا شـقيق الرسـول ، أنـا بعـل 
البتــول ، أنــا عمــود اإلســالم ، أنــا مكــسر األصــنام ، أنــا صــاحب األذن ، أنــا قاتــل اجلــن ، أنــا 

أنـا إمـام املفلحـني ، أنـا إمـام أربـاب الفتـوة ، أنـا كنـز أسـرار النبـوة ، أنـا املطلـع صاحل املـؤمنني ، 
  .)1(» .  ..ّعلى أخبار األولني ، أنا املخرب عن وقائع اآلخرين

__________________  
  .405ينابيع املودة ) 1(
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)19(  

ّعلي مني وأنا منه وال يؤدي إال أنا أو علي  ّ  
أنـا مدينـة العلـم ، وهـو مـن أشـهر أحاديـث مناقـب أمـري ّذكره السخاوي مؤيدا حلـديث 

 وخصائصه ، رواه وأخرجـه كبـار األئمـة واحلفـاظ والعلمـاء يف خمتلـف القـرون ومـنهم 7املؤمنني 
:  

  .عبد اهللا ابن أيب شيبةأبوبكر  ـ 1
  .أبو احلسن عثمان بن أيب شيبة ـ 2
  .أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل ـ 3
  . ماجة القزويينأبو عبد اهللا حممد بن ـ 4
  .أبو عيسى الرتمذي ـ 5
  .ابن أيب عاصمأبوبكر  ـ 6
  .أبو عبد الرمحن النسائي ـ 7
  .أبو القاسم البغوي ـ 8
  .أبو احلسني ابن قانع البغدادي ـ 9

  .أبو القاسم الطرباين ـ 10
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  .ابن املغازيل الواسطي ـ ّأبو احلسن اجلاليب ـ 11
  .غويأبو حممد احلسني بن مسعود الب ـ 12
  .ّأبو طاهر السلفي االصبهاين ـ 13
  .ّجمد الدين ابن األثري اجلزري ـ 14
  .ضياء الدين املقدسي احلنبلي ـ 15
  .أبو عبد اهللا الكنجي الشافعي ـ 16
  .أبو الفتح حممد بن حممد الباوردي ـ 17
  .حميي الدين النووي ـ 18
  .حمب الدين الطربي الشافعي ـ 19
  .امع احلموئيصدر الدين أبو ا ـ 20
  .ّمشس الدين الذهيب ـ 21
  .ويل اهللا اخلطيب التربيزي ـ 22
  .ّمشس الدين السخاوي ـ 23
  .ّجالل الدين السيوطي ـ 24
  .أمحد ابن حجر اهليثمي املكي ـ 25
  .علي بن حسام املتقي ـ 26
  .ّإبراهيم الوصايب اليمين ـ 27
  .شيخ بن عبد اهللا العيدروس ـ 28
  .ناويعبد الرءوف امل ـ 29
  .علي بن أمحد العزيزي البوالقي ـ 30
  .مريزا حممد بن معتمد خان البدخشاين ـ 31
  .حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين ـ 32
  .حممد بن علي الصبان املصري ـ 33
  .شهاب الدين احلفظي العجيلي ـ 34
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  .حممد مبني اللكهنوي ـ 35
  .ويل اهللا اللكهنوي ـ 36
  . القندوزيسليمان بن إبراهيم ـ 37
  .سيد مؤمن الشبلنجي املصري ـ 38

غـري أنـا  . ..ّولو أردنا إيراد روايات هـؤالء مجيعـا بأسـنادها ومتوـا لطـال بنـا املقـام جـدا
 ّنــذكر منهــا ونكتفــي باإلشــارة إىل البقيــة ، ونــذكر عــدة مــن املــصادر لرياجــع مــن أراد التفــصيل

  :فنقول . ..
ثنـا إسـرائيل عـن أيب إسـحاق عـن :  أيب بكـري قـاال ثنا حيىي بـن آدم وابـن« : قال أمحد 

حبـشي بـن جنـادة ، قـال حيـىي بـن آدم الـسلويل ـ وكـان قـد شـهد يـوم حجـة الـوداع ـ قـال قـال 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّعلي مين وأنا منه وال يؤدي عين إال أنا أو علي : ّ ّ «)1(.  

مسعت :  حبشي بن جنادة قال ثنا أسود بن عامر ، أنا شريك عن أيب إسحاق عن« 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ّعلي مين وأنا منه وال يؤدي عين إال أنا أو علي: ّ ّ.  

ثنـــا حيـــىي بـــن آدم ثنـــا شـــريك عـــن أيب إســـحاق ، عـــن حبـــشي بـــن جنـــادة الـــسلويل قـــال 
ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  ّال أنــا أو ّعلــي مــين وأنــا منــه وال يــؤدي عــين إ: ّ

ـــه: قلـــت أليب إســـحاق : قـــال شـــريك . علـــي موضـــع كـــذا وكـــذا ، ال :  قـــال ؟أنـــت مسعتـــه من
  .أحفظه

ثنــا أبــو أمحــد ثنــا إســرائيل عــن أيب إســحاق عــن حبــشي بــن جنــادة الــسلويل ـ وكــان قــد 
ّشهد حجة الـوداع ـ قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّعلـي مـين وأنـا منـه وال يـؤدي : ّ

  .)2(»  أنا أو علي ّعين إال
  بن أيب شيبة وسويد بن سعيدأبوبكر حدثنا « : وقال ابن ماجة القزويين 

__________________  
  .165 ـ 164 / 4املسند ) 1(
  .165 ـ 164 / 4املسند ) 2(
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  .)1(» .  ..وإمساعيل بن موسى قالوا ثنا شريك عن أيب إسحاق
ا شريك عن أيب إسـحاق عـن حبـشي حدثنا إمساعيل بن موسى ، ن« : الرتمذي وقال 

ّبن جنادة قال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّعلـي مـين وأنـا مـن علـي وال يـؤدي عـين : ّ ّ
  .ّإال أنا أو علي

  .)2(» هذا حديث حسن غريب صحيح 
ّذكـر قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ال يـؤدي إال أنـا أو « : أبو عبد الرمحن النـسائي وقال  ّ ّ ّ

حــدثنا إمساعيــل عــن أيب ] حــدثنا حيــىي بــن آدم قــال [ أمحــد بــن ســليمان قــال أخربنــا : علــي 
ّإسحاق عن حبشي بن جنادة السلويل قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  علـي مـين : ّ

ّوأنا منه ، فال يؤدي عين إال أنا أو علي  ّ «)3(.  
ّ صـلى اهللا قـال رسـول اهللا:  قـال 2وعن حبشي بن جنادة الـصحايب « : النووي وقال 
ّعلــي مــين وأنــا مــن علــي وال يــؤدي عــين إال أنــا أو علــي: ّعليـه وســلم   رواه الرتمــذي والنــسائي .ّ
  .)4(» حسن صحيح : حديث حسن ويف بعض النسخ :  قال الرتمذي .وابن ماجة

ّذكــر اختــصاصه بــالتبليغ عــن النــيب صــلى اهللا عليــه « وقــال احملــب الطــربي حتــت عنــوان 
  .)5(» ّخرجه احلافظ السلفي .  ..ي بن جنادةوعن حبش« : ّوسلم 

ورواه الذهيب برتمجة سويد بن سعيد عن طريق أيب القاسم البغوي عن أيب إسـحاق عـن 
  .)6(» .  ..حبشي

ّعلــي مــين وأنــا مــن علــي وال يــؤدي عــين إال أنــا أو علــي « : املتقــي وقــال  ش حــم ت ّ
  وابن قانع . ي وابن أيب عاصم والبغوي والباورد ن ه. حسن صحيح غريب

__________________  
  .44 / 1سنن ابن ماجة ) 1(
  .636 / 5صحيح الرتمذي ) 2(
  .90: اخلصائص للنسائي ) 3(
  .1 / 347ذيب األمساء واللغات ) 4(
  .174 / 2الرياض النضرة ) 5(
  .38 / 2تذكرة احلفاظ ) 6(
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  .)1(» طب ص عن حبشي بن جنادة السلويل 
حبـشي بـن جنـادة ـ وكـان قـد شـهد حجـة الـوداع ـ قـال قـال وعـن « : الوصـايب وقـال 

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّعلــي مــين وأنــا منــه وال يــؤدي عــين إال أنــا أو علــي: ّ  أخرجــه .ّ
اإلمـام أمحـد يف مـسنده ، والرتمـذي يف جامعــه ، والنـسائي وعثمـان بـن أيب شـيبة يف ســننهما ، 

إن رســول : يف روايـة أخــرى عنـه و . يف الـسلفياتواحلـافظ أبـو طــاهر أمحـد بـن حممــد بـن ســلفة
ّعلـي مـين وأنـا مـن علـي وال يـؤدي عـين إال أنـا أو علـي: اهللا قال  ّ  أخرجـه ابـن ماجـة وابـن أيب .ّ

عاصــــــم يف ســــــننهما ، والبغــــــوي يف املعجــــــم ، والطــــــرباين يف الكبــــــري ، والــــــضياء يف املختــــــارة ، 
  .)2(» والباوردي وابن قانع 

:  الـــصواعق احملرقـــة 66 / 2 ، اجلـــامع الـــصغري 243 / 3ابيح مـــشكاة املـــص: انظـــر و
 فرائـد 222 املناقب البن املغازيل 471 / 9 ، جامع األصول 98:  ، املقاصد احلسنة 83

 ، 180 ، ينابيع املودة 155 ، إسعاف الراغبني 276 ، كفاية الطالب 58 / 1السمطني 
  .38:  ، نزل األبرار 16 / 2 ، كنوز احلقائق ـ هامش اجلامع الصغري ـ 281

__________________  
  .203 / 12كنز العمال ) 1(
  .خمطوط ـ االكتفاء يف فضل األربعة اخللفاء) 2(
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)20(  

  فهم الباب المبتلى بهم ، من أتاهم نجا ومن أباهم هوى 
  : ، ومن رواا املشهورين : يف خطبة له يف فضل أهل البيت 6قاله 

  : ها بإسناده أبو نعيم االصبهاين ، روا
ّخرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يومـا ـ ومعـه : عن جابر بن عبد اهللا قال «  ّ

ّ إن هـؤالء أهـل بيـت نبـيكم ، قـد شـرفهم !أيهـا النـاس: علي واحلسن واحلسني ـ فخطبنا فقـال 
ّاهللا بكرامتـــه واســـتحفظهم ســـره واســـتودعهم علمـــه ، فهـــم عمـــاد الـــدين وشـــهداء علـــى أمتـــه ، 

رأهم قبـل خلقــه إذ هـم أظلــة حتـت عرشـه جنبــاء يف علمـه ، وارتــضاهم واصـطفاهم ، فجعلهــم بـ
ة والقـــادة الداعيـــة واألئمـــة  ــعلمـــاء وفقهـــاء لعبـــاده ، ودهلـــم علـــى صـــراطه ، فهـــم األئمـــة املهدي ّـ ّ

، هــــم الكهــــف احلــــصني للمــــؤمنني ، ونــــور أبــــصار ] املوصــــولة [ الوســــطى والــــرحم املوصــــولة 
ن جلـــأ إلـــيهم وجنـــاة ملـــن احـــرتز ـــم ، يغتـــبط مـــن واالهـــم ويهلـــك مـــن املهتـــدين ، وعـــصمة مـــ

ّعــاداهم ، ويفــوز مــن متــسك ــم ، الراغــب عــنهم مــارق مــن الــدين ، واملقــصر عــنهم زاهــق ،  ّ
  ّوالالزق هلم الحق ، فهم الباب املبتلى م ، من أتاهم جنى ومن أباهم هوى ، هم حطة ملن 
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 اهللا يـدعون وبـأمر اهللا يعملـون وبآياتـه يرشـدون ، فـيهم ّدخله وحجـة اهللا علـى مـن جهلـه ، إىل
نزلــة الرســالة وعلــيهم هبطــت مالئكــة الرمحــة وإليــه بعــث الــروح األمــني ، تفــضال مــن اهللا ورمحــة 
وآتــاهم مــا مل يــؤت أحــدا مــن العــاملني ، فعنــدهم ـ حبمــد اهللا ـ مــا يلــتمس وحيتــاج مــن العلــم 

ة عنــــد دخـــول الظلــــم ، وهــــم الفـــروع الطيبــــة مــــن واهلـــدى يف الــــدين ، وهـــم النــــور مــــن الـــضالل
الـــشجرة املباركـــة ، وهـــم معـــدن العلـــم وأهـــل بيـــت الرمحـــة وموضـــع الرســـالة وخمتلـــف املالئكـــة ، 

  .)1(» ّالذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا 

  : ّيؤيده و
هــم الــرحم «  : :قــال ابــن عبــاس يف كــالم لــه يف مــدح أمــري املــؤمنني وأهــل البيــت 

صــولة واألئمــة املتخــرية والبــاب املبتلــى بــه النــاس ، مــن أتــاهم جنــى ومــن نــأى عــنهم هــوى ، املو
  .»حطة ملن دخلهم وحجة على من تركهم 

  .)2(رواه العاصمي 
  .)حديث السفينة ( وقد أوردنا نصه بتمامه يف جملد 

__________________  
  .خمطوط ـ منقبة املطهرين) 1(
  .خمطوط ـ زين الفىت) 2(
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)21(  

  مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة
ّوهــذا احلــديث أيــضا ذكــره الــسخاوي مؤيــدا حلــديث أنــا مدينــة العلــم ، وهــو مــن أشــهر 
األحاديــث يف مناقــب العــرتة الطــاهرة ، رواه وأخرجــه عــدد كبــري مــن مــشاهري األئمــة واحلفـــاظ 

  :واحملدثني ومنهم 
  .أمحد بن عبد اخلالق البزارأبوبكر  ـ 1
  .د بن علي املوصليأبو يعلى أمح ـ 2
  .أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ـ 3
  .أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري ـ 4
  .أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا االصبهاين ـ 5
  .أبو شجاع شريويه الديلمي ـ 6
  .أبو حممد العاصمي ـ 7
  .أبو حممد عبد العزيز اجلنابذي ـ 8
  .صدر الدين أبو اامع احلموئي ـ 9

  .السيد علي اهلمداين ـ 10
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  .مشس الدين السخاوي ـ 11
  .جالل الدين السيوطي ـ 12
  .نور الدين السمهودي ـ 13
  .ابن حجر اهليتمي املكي ـ 14
  .علي املتقي اهلندي ـ 15
  .شاه ويل اهللا الدهلوي ـ 16
  .الشيخ سليمان القندوزي ـ 17
  .أمحد زيين دحالن ـ 18

ء مجيعــا خلرجنــا عــن املقــصود كــذلك ، ولــذا نكتفــي بــذكر ولــو أردنــا إيــراد روايــات هــؤال
  :األهم منها فنقول 

أخــربين أمحـــد بــن جعفــر بـــن محــدان الزاهــد ببغـــداد ، ثنــا العبــاس ابـــن « : قــال احلــاكم 
ابراهيم القراطيسي ، ثنـا حممـد بـن إمساعيـل األمحـسي ، ثنـا مفـضل بـن صـاحل عـن أيب إسـحاق 

مـن عـرفين فأنـا :  يقـول ـ وهـو أخـذ ببـاب الكعبـة ـ 2مسعـت أبـا ذر : عـن حـنش الكنـاين قـال 
ّمــن عــرفين ، ومــن أنكــرين فأنــا أبــو ذر ، مسعــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  مثــل أهــل : ّ

ّبيــيت فــيكم مثــل ســفينة نــوح يف قومــه مــن ركبهــا جنــا ومــن ختلــف عنهــا غــرق ، ومثــل حطــة لبــين 
  .)1(» إسرائيل 

  .)منقبة املطهرين (  سعيد اخلدري وأيب ذر يف كتابه أبو نعيم االصفهاين عن أيبورواه 
الــــسبعني يف ( الــــسيد علــــي اهلمــــداين عــــن الــــديلمي صــــاحب الفــــردوس يف كتابــــه ورواه 

  .)روضة الفردوس (  وكذا يف .)2() مناقب أمري املؤمنني 
وأخرجـه أبـو يعلـى أيـضا مـن حـديث أيب « : السخاوي بعـد أن رواه عـن احلـاكم وقال 
  إن مثل أهل بييت فيكم مثل :  بلفظ 2أيب ذر الطفيل عن 

__________________  
  .150 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
  .240أنظر ينابيع املودة ) 2(



 415 ...............................................................  أهل بييت فيكم مثل باب حطةمثل

 .وإن أهـــل بيـــيت مثـــل بـــاب حطـــة. ســـفينة نـــوح مـــن ركـــب فيهـــا جنـــى ومـــن ختلـــف عنهـــا غـــرق
ـــزار مـــن طريـــق ســـعيد بـــن املـــسيب عـــن أيب ذر حنـــوه  2 ســـعيد اخلـــدري عـــن أيبو .وأخرجـــه الب

ّمسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  إمنا مثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح مـن ركبهـا : ّ
وإمنــا مثــل أهــل بيــيت فــيكم مثــل بــاب حطــة يف بــين إســرائيل مــن . جنــا ومــن ختلــف عنهــا غــرق

  .)1(»  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط .دخله غفر له
وأخرجه احلافظ أبو حممد عبـد « : عن عدة من احلفاظ وقال السمهودي بعد أن رواه 

  .)2(» .  ..العزيز بن األخضر يف معامل العرتة النبوية
 / 13 ، كنـــز العمـــال 140ّ ، الـــصواعق احملرقـــة 242 / 2فرائـــد الـــسمطني : وانظـــر 

  . وغريها282 / 2 ، الفتح املبني 527 ، ينابيع املودة 85

  : ّيؤيده و
ومــثلهم بـاب حطــة وهـم بــاب « : يـه يف الــسالم يف وصـف العـرتة قـول أمـري املــؤمنني عل

وا فـي الـسلم ( ويف تفـسري« : رواه القندوزي حيث قال » السلم  وا ادخل ِ يـا أيـها الـذين آمن ْ  ِ ُـِ ُ ْ ُـ َ َ  َـ َ
ِكافة وال تـتبعوا خطوات الشيطان  ِْ  ُ ُ ُ َِ َ ً  عن مسعدة بن صـدقة عـن جعفـر الـصادق :  يف املناقب )َ

أال إن العلم الذي هـبط بـه :  قال :ّعن جده عن احلسني عن أمري املؤمنني علي عن أبيه 
ّ ومجيـع مــا فــضلت بـه النبيــون إىل خــامت النبيـني يف عــرتة خــامت النبيـني ، فــأين يتــاه بكــم ، 7آدم 

إم فيكم كأصحاب الكهف ، ومثلهم باب حطـة وهـم بـاب الـسلم يف قولـه  و؟وأين تذهبون
َ يا أيـه(: تعاىل  َ ِا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وال تـتبعوا خطوات الشيطان ِْ  ُ ُُ ُُ َِ َ ً  َ ِ ْ  ِ ِْ ُ َ َ ( )3(.  

__________________  
  .خمطوط ـ استجالب ارتقاء الغرف) 1(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 2(
  .111ينابيع املودة ) 3(
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)22(  

  ّوهم أبواب العلم في أمتي 
  : ومن رواته .:قاله يف وصف أهل بيته 

ّـويف املناقـب باالسـناد عـن أيب الـزبري املكي عـن جـابر « : القندوزي البلخي حيث قال  ّ
ّبن عبـد اهللا األنـصاري رضـي اهللا عنهمـا ، قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّإن اهللا : ّ

ي إهلـــ: ّتبـــارك وتعـــاىل اصـــطفاين واختـــارين وجعلـــين رســـوال ، وأنـــزل علـــي ســـيد الكتـــب فقلـــت 
ّوســـيدي إنـــك أرســـلت موســـى إىل فرعـــون فـــسألك أن جتعـــل معـــه أخـــاه هـــارون وزيـــرا يـــشد بـــه 
ّعـضده ويــصدق بـه قولــه ، وإين أسـألك يــا سـيدي وإهلــي أن جتعـل يل مــن أهلـي وزيــرا تـشد بــه 
ّعــضدي ، فاجعــل يل عليــا وزيــرا وأخــا ، واجعــل الــشجاعة يف قلبــه وألبــسه اهليبــة علــى عــدوه ، 

ّصــدقين ، وأول مــن وحــد اهللا معــي ، وإين ســألت ذلــك ريب عــز وجــل وهــو أول مــن آمــن يب و ّ ّ ّ
فأعطانيه وهو سيد األوصياء ، اللحوق به سـعادة واملـوت يف طاعتـه شـهادة ، وامسـه يف التـوراة 
ّمقرون إىل امسـي وزوجتـه الـصديقة الكـربى ابنـيت ، وابنـاه سـيدا شـباب أهـل اجلنـة ابنـاي ، وهـو 

اهللا علـى خلقـه بعـد النبيـني ، وهـم أبـواب العلـم يف أمـيت ، مـن ومها واألئمة من بعـدهم حجـج 
  تبعهم جنا من النار ومن اقتدى م هدى إىل صراط مستقيم ، مل يهب اهللا 



 417 ........................................................................ ّأميت يف العلم أبواب وهم

ّحمبتهم لعبد إال أدخله اهللا اجلنة  ّ «)1(.  

  : ّيؤيده و
 ّحنـن الـشعار واألصـحاب واخلزنـة واألبـواب ، وال« :  يف خطبة له 7قول أمري املؤمنني 

  .»ّتؤيت البيوت إال من أبواا 
  .)2(رواها القندوزي أيضا 

* * *  
__________________  

  .62: ينابيع املودة ) 1(
  .25: ينابيع املودة ) 2(
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