
  





  





  

  ملحق سند

  حديث أنا مدينة العلم





  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ّالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سـيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين ولعنـة اهللا  ّ

  .على أعدائهم أجمعين من األولين واآلخرين

  :وبعد 
ّمـن أهـل الـسنة ، ّفهذه أمساء مجاعة آخرين مـن كبـار األئمـة واحلفـاظ والعلمـاء األعـالم 

اســتخرجتها مــن األســانيد أو نقلتهــا مــن .  ..الــرواة احلــديث أنــا مدينــة العلــم يف خمتلــف القــرون

  .ّاملصادر بقدر االستطاعة وكلما سنحت فرصة ، أوردها هنا تتميما للفائدة ، واهللا هو املوفق

)1(  

  رواية داود بن سليمان الغازي 
شـــتهر بروايتـــه عـــن ســـيدنا االمـــام علـــي بـــن وهـــو مـــن كبـــار مـــشايخ احلـــديث بقـــزوين ، ا

  .7موسى الرضا 

  .)1( 7روى احلافظ ابن النجار احلديث الشريف عن طريقه عن االمام الرضا 
__________________  

  .راجع رواية ابن النجار يف الكتاب) 1(



  نفحات االزهار.................................................................................... 8

  : ترجمته 
تهر داود بــن ســليمان بــن يوســف الغــازي أبــو أمحــد القــزويين شــيخ اشــ« : قــال الرافعــي 

ان عليا كان مستخفيا يف داره مدة مكثه بقـزوين ، : بالرواية عن علي بن موسى الرضا ويقال 

كإسـحاق بـن حممـد وعلـى بـن حممـد بـن مهرويـه . وله نـسخة عنـه يرويهـا أهـل قـزوين عـن داود

  .)1(» وغريمها 

)2(  

  ّرواية أبي معاوية الضرير
عاويــة حممــد بــن خــازم التميمــي أبــو م: مــن أشــهر وأعظــم رواة حــديث أنــا مدينــة العلــم 

ّفإنــه وقــع يف كثــري مــن أســانيد القــوم يف روايــة هــذا احلــديث عــن . 195الــضرير ، املتــوىف ســنة 
  .كما ال خيفى على من نظر فيها.  ..األعمش عن جماهد عن ابن عباس

  :ترجمته 
أمحــد بــن حنبــل وحيــىي بــن معــني وأبــو خيثمــة زهــري ابــن : روى عنــه « :  ـ الخطيــب 1

  .)2(ّمث أورد كلمات الثناء عليه ووثقه » . .. حرب

  .)3(» .  ..ّأبو معاوية احلافظ الثبت ، حمدث الكوفة« :  ـ الذهبي 2
__________________  

  .3 / 3: التدوين بذكر أهل العلم بقزوين ) 1(

  .242 / 5: تاريخ بغداد ) 2(

  .294 / 1: تذكرة احلفاظ ) 3(
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  .)1(» .  ..ناس حلديث األعمشثقة ، أحفظ ال« :  ـ ابن حجر 3

  .)2(» وثقه ابن معني والعجلي والنسائي والدار قطين « :  ـ السيوطي 4

)3(  

  رواية أبي عبيد
  .224وهو القاسم بن سالم البغدادي املتوىف سنة 

ّعن ابن حبان ) فتح امللك العلي ( رواه عن أيب معاوية الضرير ، كما يف 
)3(.  

  : ترجمته 
ّجم له ترمجة مطولة جدا تر:  ـ الخطيب 1 ّ

)4(.  

اإلمـام ، اتهـد ، البحـر ، القاسـم بـن سـالم البغـدادي اللغـوي الفقيـه « :  ـ الـذهبي 2

ّاهللا حيــب احلــق ، أبــو عبيــد أعلــم « : فحكــى قــول إســحاق بــن راهويــه » صــاحب املــصنفات  ّ
« وقـول أمحـدك » نـا حنن حنتاج إىل أيب عبيد ، وأبـو عبيـد ال حيتـاج إلي« : وقوله » ّمين وأفقه 

أبـو « :  ـ وقـد سـئل عنـه ـ وقـول حيـىي بـن معـني» ّأبـو عبيـد أسـتاذ ، وهـو يـزداد كـل يـوم خـريا 

  : مث قال الذهيب .»ثقة مأمون « : وقول أيب داود » عبيد يسأل عن الناس 

مـن نظـر يف كتــب أيب عبيـد علــم مكانـه مـن احلفــظ والعلـم ، وكــان حافظـا للحــديث « 

   متوسطة ، عارفا بالفقه واالختالف ، رأسا يف اللغة ،وعلله ، ومعرفته
__________________  

  .157 / 2: تقريب التهذيب ) 1(

  .122: طبقات احلفاظ ) 2(

  .44: فتح امللك ) 3(

  .415 ـ 403 / 12: تاريخ بغداد ) 4(
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ّإماما يف القراءات له فيها مصنف ، ويل قضاء الثغور مدة   .)1( » 224مات مبكة سنة . ّ

  .)2(ّ فذكر مجلة من الكلمات يف حقه  ـ ابن حجر العسقالني ،3

 / 16 ، معجــــــم األدبــــــاء 549 ، املعــــــارف 355 / 7وتوجــــــد ترمجتــــــه يف الطبقــــــات 

  . وغريها241 / 2 ، النجوم الزاهرة 60 / 4 وفيات األعيان 354

)4(  

  رواية الفيدي 
وهـو يف .  حيـىي بـن معـنيرواه عنـه. 236ّحممد بن جعفر العالف ، املتوىف سنة : وهو 

  .طريق رواية احلاكم

  : ترجمته 
  .عن وكيع وحنوه. ّخ ، حممد بن جعفر الفيدي العالف« :  ـ الذهبي 1

  .)3(» مات بعد الثالثني . البخاري: وعنه 

 روى عنـه البخـاري حـديثا واحـدا يف اهلبـة.  ..خ ، حممـد بـن جعفـر« : ـ ابن حجر  2

مات يوم اخلمـيس غـرة مجـادى اآلخـرة سـنة :  قال أبو القاسم .ذكره ابن حبان يف الثقات. ..

236..  . «)4(.  
__________________  

  .417 / 2: تذكرة احلفاظ ) 1(

  .8 / 315ذيب التهذيب ) 2(

  .28 / 3: الكاشف ) 3(

  .9 / 95ذيب التهذيب ) 4(
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) 5(  

  رواية ابن خداش 
  .250 وهو أبو حممد بن خداش الطالقاين ، املتوىف سنة

  .)1() فتح امللك ( رواه عن أيب معاوية الضرير كما يف 

  : ترجمته 
ّحممـود بـن خـداش ، أبـو حممـد الطالقـاين ، سـكن بغـداد وحـدث ـا « :  ـ الخطيب 1

وذكـــر عـــن .  ..مث روى ثقتـــه عـــن ابـــن معـــني وأيب الفـــتح حممـــد بـــن احلـــسني األزدي احلـــافظ» 

  .)2( 250البخاري أنه مات سنة 

  .)3(» االمام احلافظ الثقة « : ي  ـ الذهب2

الرتمـذي والنـسائي يف مـسند علـي وابـن ماجـة وإبـراهيم : روى عنـه « :  ـ ابـن حجـر 3

  .احلريب

  .ثقة: قال ابن حمرز عن ابن معني 

  .من أهل الصدق والثقة: وقال أبو الفتح األزدي 

  .وذكره ابن حبان يف الثقات

  .)4(» ثقة : وقال مسلمة 
__________________  

  .43: فتح امللك العلي ) 1(

  .90 / 13: تاريخ بغداد ) 2(

  .179 / 12: سري أعالم النبالء ) 3(

  . :10 / 62ذيب التهذيب ) 4(
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) 6(  

  رواية إسحاق الحربي 
ّهو من رواة احلديث عن أيب الصلت اهلروي ، وقد رواه احلافظ اخلطيب عن طريقـه يف 

  .)2( روايته فيمن رواه عن أيب الصلت  ، وأورد احلافظ املغريب)1(تارخيه 

  : ترجمته 
أبـو يعقـوب إسـحاق بـن احلـسن بـن : االمام احلافظ الصدوق  « :الذهبي قال احلافظ 

ـــة حممـــد بـــن خملـــد ،  :ّحـــدث عنـــه . ميمـــون البغـــدادي احلـــريب ، ولـــد ســـنة نيـــف وتـــسعني ومائ

 أبـوبكري ابـن الـصواف ، و الشافعي ، وأبو علـأبوبكر النجار ، وأبو سهل بن زياد ، وأبوبكرو

  .القطيعي ، وخلق كثري

ســـئل إبـــراهيم احلـــريب عـــن إســـحاق بـــن :  الـــشافعي أبـــوبكرقـــال لنـــا : قـــال الـــدار قطـــين 

  .هو ينبغي أن يسأل عنا: احلسن فقال 

  . ..هو ثقة: وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل 

  .)3(»   وقد جاوز التسعني284مات يف شوال . ّكان من العلماء السادة: قلت 

   ، شذرات409 / 8 ، الوايف بالوفيات 174 / 5املنتظم : وله ترمجة يف 
__________________  

  .480 / 11: تاريخ بغداد ) 1(

  .24: فتح امللك العلي ) 2(

  .410 / 13: سري أعالم النبالء ) 3(
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  .186 / 2الذهب 

)7(  

  ّرواية محمد بن إسماعيل الضراري 
أمـــا روايــة حممـــد بـــن إمساعيـــل فأخرجهــا ابـــن جريـــر يف ـــذيب « : قــال احلـــافظ املغـــريب 

حـدثنا حممـد بـن إمساعيـل الـضراري ، ثنـا عبـد الـسالم بـن صـاحل اهلـروي ، ثنـا أبـو : اآلثار قال 

ّمعاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  أنـا : ّ

  .)1(» دينة فليأا من باا مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد امل

  : ترجمته 
. حممد بن إمساعيل بن أيب ضرار الضرائري أبو صـاحل الـرازي « :ابن حجر قال احلافظ 

روى عـن يـونس بـن حممـد املــؤدب ، ويعلـى بـن عبيـد ، وعبــد الـرزاق ، وعبيـد اهللا بـن موســى ، 

  .وعبد اهللا بن يزيد املقري ، وأيب نعيم ، والفريايب ، وغريهم

صدوق ، وأبو بشر الدواليب ، وأبو جعفر حممـد : ابن ماجة ، وأبو حامت وقال : وعنه 

  .)2(» بن جرير الطربي 

. ق وحممـــد بـــن جريـــر ، ومجاعـــة: وعنـــه . مســـع عبـــد الـــرزاق وطبقتـــه« : وقـــال الـــذهيب 

  .)3(» صدوق 
__________________  

  .23: فتح امللك العلي ) 1(

  .190 / 7: وانظر اجلرح والتعديل .  :9 / 60ذيب التهذيب ) 2(

  .21 / 3: الكاشف ) 3(
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) 8(  

  رواية القاسم بن عبد الرحمن األنباري 
 وقــد رواه احلــافظ اخلطيــب بــسنده عنــه. ّهــو مــن رواة احلــديث عــن أيب الــصلت اهلــروي

.. .)1(.  

ســألت حيــىي بــن : قــال القاســم بــن عبــد الــرمحن األنبــاري « : وقــال احلــافظ ابــن حجــر 

  .)2(» هو صحيح : فقال .  ..ّعن حديث حدثنا به أبو الصلتمعني 

 ّوأما رواية القاسم بن عبـد الـرمحن األنبـاري فأخرجهـا اخلطيـب« : وقال احلافظ املغريب 

.. .)3(.  

  : ترجمته 
 ويف الرواة القاسـم بـن عبـد الـرمحن األنبـاري« : وترجم له احلافظ ابن حجر حيث قال 

أبـو عمـرو : وعنـه . روى عـن أيب جعفـر النفيلـي وغـريه. سـم جـده زيـادوا ـ باملوحدة بعد النونـ 

  .)4(» .  ..ّبن السماك وطبقته
__________________  

  .437 / 12: تاريخ بغداد ) 1(

  . :6 / 320ذيب التهذيب ) 2(

  .24: فتح امللك العلي ) 3(

  .462 / 4: لسان امليزان ) 4(
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)9(  

  ّرواية المبرد
  .286د بن يزيد األزدي املتوىف سنة وهو أبو العباس حمم

: قـال علـي رمحـة اهللا عليـه يف حـديث « :  مرسـال حيـث قـال 7رواه عن أمري املـؤمنني 

  .)1(» أنا مدينة العلم وعلي باا :  يقول 6وكان رسول اهللا 

  : ترجمته 
د ّأبـو العبـاس األزدي ، مث الثمـايل ، املعـروف بـاملرب.  ..حممد بن يزيد« :  ـ الخطيب 1

  .)2(» .  ..وكان عاملا فاضال موثوقا به يف الرواية.  ..، شيخ أهل النحو وحافظ علم العربية

ّكـان إمامـا عالمـة مجـيال وسـيما فـصيحا مفوهـا موثقـا صـاحب نـوادر « :  ـ الـذهبي 2 ّ
  .)3( » 286مات .  ..وظرف

 بــه يف كــان عاملــا فاضــال فــصيحا بليغــا مفوهــا ثقــة أخباريــا موثوقــا« :  ـ الــداودي 3

  .)4(» .  ..الرواية
__________________  

  .3: كتاب الفاضل ) 1(

  .380 / 3: تاريخ بغداد ) 2(

  .576 / 13: سري أعالم النبالء ) 3(

  .267 / 2: طبقات املفسرين ) 4(
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) 10(  

  رواية أبي عبد اهللا الصائغ 
ن احلـسن ّهو ممن روى احلديث عن أيب الصلت ، فقد أخـرج الطـرباين احلـديث عنـه وعـ

ّبــن علــي املعمــري مجيعــا عــن أيب الــصلت ، عــن أيب معاويــة عــن األعمــش عــن جماهــد عــن ابــن 
  .)1(عباس 

  .)2(وأورده احلافظ املغريب يف كتابه 

  : ترجمته 
ّالــصائغ احملــدث االمــام الثقــة أبــو عبــد اهللا حممــد بــن « : وتــرجم احلــافظ الــذهيب بقولــه  ّ

  . ..علي بن زيد املكي الصائغ ، مسع

  .ع الصدق والفهم وسعة الروايةم

دعلج بن أمحـد ، وأبـو حممـد الفـاكهي ، وسـليمان الطـرباين ، وخلـق كثـري : حدث عنه 

  .ّمن الرحالني

  .)3( » 291وفاته مبكة يف ذي القعدة سنة 

 / 2 ، شـــذرات الـــذهب 90 / 2 ، العـــرب 659 / 2تـــذكرة احلفـــاظ : ولـــه ترمجـــة يف 

209.  
__________________  

  .11061 رقم 65 / 11: عجم الكبري امل) 1(

  .23: فتح امللك العلي ) 2(

  .428 / 13: سري أعالم النبالء ملخصا ) 3(
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) 11(  

  رواية أحمد بن حفص 
 ، وهـو شـيخ 294 ، أو 293أمحد بن حفص السعدي اجلرجـاين املتـوىف سـنة : هو و

 عـن جماهـد عــن بـسنده عـن األعمــشأنـا مدينــة العلـم ابـن عـدي اجلرجـاين ، روى عنــه حـديث 

  .)1(.  ..ّابن عباس

  : ترجمته 
ّأبـو حممـد أمحـد بـن حفـص بـن عمـر بـن حـامت بـن الـنجم بـن  « :ّالـسهمي قال احلافظ 

علــي بــن اجلعـد ، وســويد بــن :  روى عـن .»محــدان « ماهـان الــسعدي اجلرجـاين ، يعــرف ب 

وأمحــد بــن حنبــل ، ســعيد ، وحممــد بــن عبــد اهللا بــن منــري ، وابــين أيب شــيبة أيب بكــر وعثمــان ، 

  .وغريهم. وحيىي بن معني ، وحيىي بن أكثم

  .مات يف سنة ثالث أو أربع وتسعني ومائتني

 كـان يعـرف احلـديث ، صـدوقا ، وكـان ممـرورا:  اإلمسـاعيلي يقـول أبـابكرمسعت االمـام 

.. . «)2(.  
__________________  

  .44: فتح امللك العلي ) 1(

  .37: تاريخ جرجان ) 2(
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) 12(  

  واية صالح بن محمد جزرةر
ّهو ممن روى احلديث الشريف عن أيب الـصلت اهلـروي ، فقـد رواه احلـافظ الـسمرقندي  ّ ّ

عن أيب طالب محزة بن حممد احلافظ ، عن حممـد بـن أمحـد احلفـاظ ) حبر األسانيد ( يف كتابه 

معاوية ، ، عن أيب صاحل الكرابيسي ، عن صاحل بن حممد ، عن أيب الصلت اهلروي ، أنا أبو 

أنا مدينة العلم وعلـي باـا « :  قال 6عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس عن رسول اهللا 

  .)1(» فمن أراد باا فليأت عليا 

  : ترجمته 
  .294ّصاحل بن حممد املتوىف سنة : وهو 

ّاالمــام احلــافظ الكبــري احلجــة حمــدث املــشرق أبــو .  ..ّصــاحل بــن حممــد « :الــذهبي قــال  ّ
ّحــدث عنــه مــسلم بــن احلجــاج خــارج الــصحيح ، .  ..دي البغــدادي امللقــب جــزرةعلــي األســ

  . ..وهو أكرب منه بقليل

  .كان ثقة حافظا غازيا: قال الدار قطين 

مـــا أعلـــم يف عـــصره بـــالعراق وخراســـان يف احلفـــظ : وقـــال احلـــافظ أبـــو ســـعد اإلدريـــسي 

  .مثله

  .)2(» .  ..كان صدوقا ثبتا ذا مزاح: اخلطيب 
__________________  

  .22: أنظر فتح امللك العلي ) 1(

  . باختصار23 / 14: سري أعالم النبالء ) 2(
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 ، النجــــوم 641 / 2 ، تــــذكرة احلفــــاظ 322 / 9تــــاريخ بغــــداد : وتوجــــد ترمجتــــه يف 

  . وغريها202 / 11 ، تاريخ ابن كثري 216 / 2 ، شذرات الذهب 161 / 3الزاهرة 

)13(  

  رواية المعمري 
وهــو شــيخ الطــرباين الــذي روى عنــه . 295بــن علــي املعمــري املتــوىف ســنة وهــو احلــسن 

  .)1() املعجم الكبري ( حديث أنا مدينة العلم يف 

  : ترجمته 
احلــسن بــن علــي بــن شــبيب أبــو علــي املعمــري احلــافظ ، رحــل يف « :  ـ الخطيــب 1

الفهم ويوصـف كان مـن أوعيـة العلـم ، يـذكر بـ.  ..احلديث اىل البصرة والكوفة والشام ومصر

  .)2(» .  ..295مات سنة .  ..صدوق حافظ: باحلفظ ، ذكره الدار قطين فقال 

كان من أوعية العلم ، وله حفظ .  ..أبو علي املعمري احلافظ ،« :  ـ ابن الجوزي 2

 ّوكــان يف احلــديث ومجعــه وتــصنيفه إمامــا ربانيــا.  ..صــدوق حــافظ: وقــال الــدار قطــين . وفهــم

.. . «)3(.  

  .)4(» .  ..املعمري احلافظ العالمة البارع أبو علي« : سيوطي  ـ ال3
__________________  

  .65 / 11املعجم الكبري ) 1(

  .369 / 7: تاريخ بغداد ) 2(

  .78 / 6: املنتظم ) 3(

  .290: طبقات احلفاظ ) 4(
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) 14(  

  رواية ابن زاطيا
وقع يف طريق اسـناد فقد . 306وهو علي بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا املتوىف سنة 

وروايــة احلــافظ الكنجـــي يف » عثمـــان بــن عبــد اهللا األمــوي « روايــة احلــافظ ابــن عــدي برتمجــة 

  .)كفاية الطالب ( كتابه 

  : ترجمته 
أبـو عمـرو ابـن : روى عنـه .  ..علي بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا« :  ـ الخطيب 1

الواثــق بــاهللا ، وعبــد اهللا بــن إبــراهيم  الــشافعي ، وعبــد العزيــز بــن حممــد بــن أبــوبكرّالــسماك ، و

الــزبييب ، وعيــسى بــن حامــد الرخجــي ، وأبــو حفــص ابــن الزيــات ، وعلــي بــن عمــر الــسكري 

  .وغريهم

  .)1(» .  ..وكان صدوقا

. ال بــأس بــه: ّ ابــن الــسين وقــال أبــوبكرو.  ..روى عنــه.  ..ّاحملــدث« :  ـ الــذهبي 2

  .)2( » 306ىل سنة تويف يف مجادى األو. ّكف بصره بأخرة: قلت 
__________________  

  .349 / 11: تاريخ بغداد ) 1(

  .253 / 14: سري أعالم النبالء ) 2(
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) 15(  

  رواية الخثعمي األشناني 
 ، شـيخ اخلطيـب البغـدادي ، رواه 315وهو أبـو جعفـر حممـد بـن احلـسني املتـوىف سـنة 

  .) تلخيص املتشابه (و ) تارخيه ( عنه يف 

  : ترجمته 
  .)1(» كان ثقة حجة « :  الخطيب  ـ1

أبـو : قـال الـدار قطـين .  ..االمام احلجة احملدث أبو جعفـر: اخلثعمي « :  ـ الذهبي 2

  .)2(» جعفر ثقة مأمون 

أبو جعفر حممد بن احلسني بـن حفـص بـن عمـر األشـناين الكـويف ، « :  ـ السمعاني 3

 315وفاتـه سـنة . ن تقوم به احلجةوكا.  ..ثقة صاحل مأمون ، مسع عباد بن يعقوب الرواجين

 «)3(.  
__________________  

  .234 / 2: تاريخ بغداد ) 1(

  .529 / 14: سري أعالم النبالء ) 2(

  .االشناين ـ األنساب) 3(
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) 16(  

  رواية ابن مروان القرشي 
وهــو إبــراهيم بــن عبــد الــرمحن بــن عبــد امللــك بــن مــروان القرشــي الدمــشقي املتــوىف ســنة 

319.  

  . شيخ عبد الوهاب الكاليب روى عنه احلديثوهو

  : ترجمته 
هو احلافظ االمام أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن عبـد الـرمحن بـن . ابن مروان« :  ـ الذهبي 1

ّعبـد امللـك بـن مــروان القرشـي الدمـشقي ، حمـدث رحــال عبـد الوهـاب الكــاليب ، .  ..عنـه.  ..ّ

  .)1( » 319مات يف رجب سنة . ّومحيد الوراق ، وآخرون

  .)2(» .  ..ّابن مروان االمام احلافظ الثقة الرحال« :  ـ الذهبي 2

  .)3(» احلافظ .  ..األموي الدمشقي« :  ـ الصفدي 3
__________________  

  .805: تذكرة احلفاظ ) 1(

  .62 / 15: سري أعالم النبالء ) 2(

  .42 / 6: الوايف بالوفيات ) 3(
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) 17(  

  ّرواية أبي الطيب الدقاق 
  .رواه عنه اخلطيب البغدادي يف تارخيه. 319 حممد بن عبد الصمد املتوىف سنة وهو

  : ترجمته 
وكـان ابـن  .ّحممد بن عبد الصمد أبو الطيب الدقاق يعـرف بـالبغوي « :الخطيب قال 

القاضـي أبـو احلـسن اجلراحـي ، وأبـو حفـص : ّحـدث عنـه .  ..خالة عبد اهللا بن حممد البغوي

  .)1(» .  ..ّ عبد اهللا ابن أخي ميمي ، وما علمت من حاله إال خرياابن شاهني ، وحممد بن

)18(  

  رواية عبد الملك الجرجاني 
ـــــو نعـــــيم ، الفقيـــــه اجلرجـــــاين ، املعـــــروف  ـــــن عـــــدي ، أب وهـــــو عبـــــد امللـــــك بـــــن حممـــــد ب

وهو شيخ أيب أمحد ابـن عـدي اجلرجـاين ، وقـد . 323أو  ـ 322باالسرتابادي ، املتوىف سنة 

  كفاية( رواية احلافظ الكنجي احلديث يف كتابه وقعا يف طريق 
__________________  

  .377 / 2: تاريخ بغداد ) 1(
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  .)1() الطالب 

  : ترجمته 
ّكـان أحـد أئمـة املـسلمني ، ومـن احلفـاظ لـشرائع الـدين ، « :  ـ الخطيـب البغـدادي 1

لــشام ومــصر ، ّمــع صــدق وتــورع وضــبط وتــيقظ ، ســافر الكثــري ، وكتــب بــالعراق واحلجــاز ، وا

  .)2(» .  ..وورد بغداد قدميا

قــال محــزة ابــن .  ..أبــو نعــيم ابــن عــدي االمــام احلــافظ الكبــري الثقــة« :  ـ الــذهبي 2

هـــو الفقيـــه  :قـــال احلـــاكم .  ..ّكـــان مقـــدما يف الفقـــه واحلـــديث وكانـــت الرحلـــة اليـــه: يوســـف 

  .)3(» .  ..ّاحلافظ للمسانيد والفقهيات عن الصحابة والتابعني

ّــكــان إمامــا حافظــا ورعــا فقيهــا رحاال إىل اآلفــاق ، قــال أبــو الوليــد « :  ـ األســنوي 3
وكــــان . مل يكــــن يف عــــصرنا خبراســــان أحفـــظ للفقــــه وأقاويــــل الــــصحابة منــــه: حـــسان القرشــــي 

  .)4(» .  ..323 ومات سنة 242ولد سنة . ّالرحال تشد إليه

)19(  

  رواية مكرم بن أحمد
  .)أسد الغابة (  طريق رواية احلافظ ابن األثري يف فقد ورد يف. 345املتوىف سنة 

__________________  

  .221: كفاية الطالب ) 1(

  .428 / 10: تاريخ بغداد ) 2(

  .541 / 14: سري أعالم النبالء ) 3(

  .70 / 1: طبقات الشافعية ) 4(
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  : ترجمته 
ّن الفـضل القطـان أبو احلسن ابن رزقويـه وأبـو احلـسني بـ: حدثنا عنه « :  ـ الخطيب 1

  .وأبو علي ابن شاذان

  .)1(» .  ..345تويف سنة : أخربنا ابن شاذان . وكان ثقة

ابــن منــدة ، واحلــاكم ، وأبــو احلــسن ابــن رزقويــه ، وابــن : ّحــدث عنــه « :  ـ الــذهبي 2

  .)2(» .  ..ّوثقه اخلطيب. ّالفضل القطان ، وأبو علي ابن شاذان ، وآخرون

)20(  

  ّويه الطحان رواية أحمد بن فاذ
ّ الطحــان ، حــدث عــن أمحــد ابــن أبــوبكرأمحــد بــن فاذويــه بــن عــزرة « : قــال اخلطيــب 

أخــربين أمحــد  .ّروى عنــه حممــد بــن املظفــر ، وأبــو القاســم بــن الــثالج. حممــد بــن يزيــد بــن ســليم

 أمحــد بــن أبــوبكربــن حممــد العتيقــي ، حــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد اهللا الــشاهد ، حــدثنا 

 بــن عــزرة الطحــان ، حــدثنا أبــو عبــد اهللا أمحــد بــن حممــد ابــن يزيــد بــن ســليم ، حــدثين فاذويــه

رجاء بن سلمة ، حدثنا أبو معاوية الضرير عـن األعمـش عـن جماهـد عـن ابـن عبـاس قـال قـال 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  » أنا مدينة العلـم وعلـي باـا فمـن أراد العلـم فليـأت البـاب : ّ
)3(.  

__________________  

  .221 / 13: تاريخ بغداد ) 1(

  .269 / 2:  ، العرب 217 / 15: سري أعالم النبالء ) 2(

  .348 / 4: تاريخ بغداد ) 3(
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) 21(  

  رواية النعمان بن هارون البلدي 
  .ّوقد صحح احلديث) املستدرك ( هو من رجال احلاكم يف 

  : ترجمته 
النعمان بن هارون بن حممد بن هـارون  « :فقال ) تارخيه ( وذكره احلافظ اخلطيب يف 

قــدم بغــداد . بــن جــابر بــن النعمــان ، أبــو القاســم الــشيباين البلــدي ، يعــرف بــابن أيب الــدهلاث

  . ..ّوحدث ا

ّوما علمـت مـن حالـه إال خـريا . حممد بن املظفر ، وعلي بن عمر السكري: روى عنه 
 «)1(.  

)22(  

  لجرجاني رواية عبد الرحمن بن سليمان بن موسى ا
  .وعنه روى احلديث الشريف كما سيأيت. هو شيخ احلافظ ابن عدي

  : ترجمته 
  عبد الرمحن بن سليمان بن موسى بن عدي أبو سعيد « :السهمي قال 

__________________  

  .454 / 13: تاريخ بغداد ) 1(
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دي احلـافظ ، ّروى عن أمحد بن سعيد الرازي ، حدثنا عنه عبد اهللا بن ع. اجلرجاين نزيل مكة

  .)1(» .  .. حممد بن أمحد املفيد جبرجراياأبوبكرو

)23(  

  رواية ابن مهرويه 
  .355علي بن حممد بن مهرويه القزويين ، كان حيا سنة : وهو 

 7ّعن االمـام الرضـا أنا مدينة العلم فقد وقع يف طريق رواية احلافظ ابن النجار حديث 

  .)2( :عن آبائه الطاهرين 

  : ترجمته 
ّوأبــو احلــسن علــي بــن حممــد بــن مهرويــه القــزويين حــدث يف القريــة « : ـــ الــسمعاني  1

ببغداد واجلبال عن حيـىي بـن عبـدك القـزويين ، وداود بـن سـليمان الغـازي ، وحممـد بـن املغـرية ، 

 حممد بن عبـد اهللا أبوبكرعمر بن حممد بن سنبك ، و: روى عنه . واحلسن بن علي بن عفان

  . عبيد اهللا بن الشخري ، وأبو حفص ابن شاهني الواعظ وغريهماالري ، وحممد بن

.  ..:ذكره أبو الفـضل صـاحل بـن حممـد بـن أمحـد احلـافظ يف طبقـات أهـل مهـدان وقـال 

ّوكان شيخا مسنا وحمله الصدق . كان يأخذ على نسخة علي بن موسى الرضا ّ «)3(.  
__________________  

  .274: تاريخ جرجان ) 1(

  .54: ّاية ابن النجار ، فتح امللك العلي أنظر رو) 2(

  .القزويين ـ األنساب) 3(
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  )1(. 323ّذكره كذلك وأضاف أنه حدث ببغداد سنة :  ـ الرافعي 2

)24(  

  ّرواية ابن خالد
  . شيخ احلافظ أيب نعيم359 أمحد بن يوسف املتوىف سنة أبوبكروهو 

ثنـــا أبـــو مـــسلم : ايب قـــاال  ابـــن خـــالد وفـــاروق اخلطـــأبـــوبكرحـــدثنا « : قـــال أبـــو نعـــيم 

الكشي ، ثنا حممد بن عمر بن الرومي ، ثنا شريك ، عن سـلمة بـن كهيـل ، عـن الـصناحبي ، 

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن علي قال    .)2(» أنا مدينة العلم وعلي باا : ّ

  : ترجمته 
الـدار قطــين ،   :روى عنـه.  ..ّالـشيخ الـصدوق احملـدث مـسند العـراق « :الـذهبي قـال 

وابن رزقويه ، وهالل احلفار ، وأبو علي ابن شاذان ، وحممـد بـن عبـد الواحـد بـن رزمـة ، وأبـو 

  .نعيم احلافظ وآخرون

  .ّكان ال يعرف شيئا من العلم غري أن مساعه صحيح: قال اخلطيب 

  .كان ثقة: وقال أبو نعيم 

  .)3(» ّوكذا وثقه أبو الفتح ابن أيب الفوارس 

  .220 / 5رمجته يف تاريخ بغداد وتوجد ت
__________________  

  .417 / 3: التدوين يف أهل العلم بقزوين ) 1(

  .خمطوط ـ معرفة الصحابة) 2(

  . باختصار69 / 16: سري أعالم النبالء ) 3(
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) 25(  

  رواية فاروق الخطابي 
  .وهو شيخ احلافظ أيب نعيم

  .)معرفة الصحابة ( وقد عرفت روايته من عبارة 

  : ترجمته 
ّــاحملــدث املعمر ، مــسند البــصرة أبــو . فــاروق بــن عبــد الكبــري بــن عمــر « :الــذهبي قــال  ّ

  . ..حفص اخلطايب البصري

ــــه  ــــصقر أبــــوبكر: ّحــــدث عن ــــن حممــــد بــــن ال ــــذكواين ، وأمحــــد ب ــــن أيب علــــي ال  حممــــد ب

  .البغدادي ، وعلي بن عبد كويه ، وأبو نعيم احلافظ وآخرون

  .وما به بأس

  .)1( » 361ة بقي إىل سن

)26(  

  رواية ابن عدي 
أمحـد بـن سـلمة « وبرتمجـة » سـعيد بـن عقبـة أيب الفـتح الكـويف « روى احلـديث برتمجـة 

  : قال يف األول .»عثمان بن عبد اهللا األموي « وبرتمجة » 
__________________  

  . ملخصا140 / 16: سري أعالم النبالء ) 1(
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بـــن عقبـــة أبـــو الفـــتح الكـــويف ، ثنـــا ســـليمان ّحـــدثنا أمحـــد بـــن حفـــص ، ثنـــا ســـعيد  « 

ّاألعمش عن جماهد عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أنا مدينة العلم : ّ

  .وعلي باا فمن أراد العلم فليأت الباب

وهــذا يـروى عــن أيب معاويـة عـن األعمــش ، وعـن أيب معاويــة يعـرف بــأيب : قـال الـشيخ 

  .)1(» ّد سرقه من أيب الصلت مجاعة ضعفاء الصلت اهلروي عنه ، وق

  .)2(.  ..وروى أبو القاسم السهمي احلديث عن ابن عدي بسنده

  .)3(.  ..وابن عساكر عن السهمي عنه بسنده

  : ترجمته 
) الكامــل يف الــضعفاء ( وهــو احلــافظ أبــو أمحــد عبــد اهللا بــن علــي ابــن عــدي صــاحب 

   :365املتوىف سنة 

أمحــد بــن عبــد اهللا بــن علــي بــن حممــد اجلرجــاين املعــروف بــابن أبــو « : قــال الــسمعاين 

ّالقطـــان احلـــافظ مـــن أهـــل جرجـــان ، كـــان حـــافظ عـــصره ، رحـــل إىل اإلســـكندرية ومسرقنـــد ، 
  .)4(» كان حافظا متقنا مل يكن يف زمانه مثله . ودخل البالد وأدرك الشيوخ

 / 3 ، العــرب 381 / 2 ، مــرآة اجلنــان 161 / 3تــذكرة احلفــاظ : وتوجــد ترمجتــه يف 

51.  
__________________  

  .1247 / 3الكامل ) 1(

  .24: تاريخ جرجان ) 2(

  .462 / 2:  من تاريخ دمشق 7ترمجة أمري املؤمنني ) 3(

  .اجلرجاين ـ األنساب) 4(
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) 27(  

  رواية شمس الدين المقدسي 
عــض مــن علمــاء القــرن الرابــع علــى مــا يف ب) أحــسن التقاســيم ( صــاحب كتــاب : وهــو 

  .)1(املصادر ، رواه يف كتابه املذكور 

  : ترجمته 
أحسن التقاسـيم يف معرفـة األقـاليم للـشيخ مشـس الـدين أيب عبـد « :  ـ حاجي خليفة 1

ّوهــو كتــاب مرتــب علــى األقــاليم العرفيــة.  ..اهللا حممــد بــن أمحــد املقدســي احلنفــي املتــوىف ســنة ّ 

.. . «)2(.  

البـشاري ، مشـس الـدين : بنـاء املقدسـي ويقـال لـه حممد بن أيب بكـر ال« :  ـ الزركلي 2

ّأبـو عبـد اهللا ، رحالـة جغـرايف ، ولـد يف القــدس ، وتعـاطى التجـارة ، فتجـشم أسـفارا هيـأت لــه  ّ ّ
ّاملعرفة بغوامض أحـوال الـبالد ، مث انقطـع إىل تتبـع ذلـك فطـاف أكثـر بـالد اإلسـالم ، وصـنف  ّ

  .)3(. 380حنو : ّوأرخ وفاته بسنة  ».  ..كتابه أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم

ّمؤرخ رحالة جغرايف « :  ـ كحالة 3   .)4( 375ّوأرخه بسنة » ّ

  .414وأرخ وفاته يف هدية العارفني حبدود سنة  ـ 4
__________________  

  .127: أحسن التقاسيم ) 1(

  .16 / 1: كشف الظنون ) 2(

  .312 / 5: االعالم ) 3(

  .238 / 8: معجم املؤلفني ) 4(
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) 28(  

  رواية ابن شاذان 
فقـد وقـع يف سـند روايـة ابـن . 383ّوهو أمحد بن إبراهيم بـن شـاذان البـزاز املتـوىف سـنة 

  .املغازيل ، كما ال خيفى على من راجعه

  : ترجمته 
ّوكـــان ثقـــة ثبتـــا صـــحيح الـــسماع كثـــري .  ..روى عنـــه الـــدار قطـــين« :  ـ الخطيـــب 1
أخربنــا أمحـــد بـــن  . ..ّان ابـــن شــاذان ثقـــة ثبتــا حجـــةكــ: مسعـــت األزهــري يقـــول .  ..احلــديث

 ابــن شــاذان لــثالث عــشرة ليلــة بقــني مــن أبــوبكر فيهــا تــويف 383ســنة : ّــحممد العتيقــي قــال 

  .)1(» شوال ، ثقة مأمون فاضل كثري الكتب ، صاحب أصول حسان 

  .)2(» .  ..ّابن شاذان الشيخ االمام احملدث الثقة املتقن« :  ـ الذهبي 2

)29(  

  رواية الدار قطني 
فقد وقع يف غري واحـد مـن . 385وهو أبو احلسن علي بن عمر البغدادي املتوىف سنة 

  أسانيد رواية حديث أنا مدينة العلم ، منها رواية احلافظ ابن عساكر يف
__________________  

  .18 / 4: تاريخ بغداد ) 1(

  .429 / 16: سري أعالم النبالء ) 2(
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  .)1( 7ة موالنا أمري املؤمنني تاريخ دمشق برتمج

  : ترجمته 
أبـــو احلـــسن علـــي بـــن عمـــر البغـــدادي احلـــافظ املـــشهور ،  ـ الـــدار قطـــين « :الـــذهبي 

صـار أوحـد عـصره يف احلفـظ والفهـم والـورع ، إمامـا : ذكره احلاكم فقـال . صاحب التصانيف

:  وقـال اخلطيـب .ّيف القراء والنحاة ، صادفته فوق ما وصف يل ، وله مصنفات يطول ذكرها

كان فريد عصره وفزيـع دهـره ونـسيج وحـده وإمـام وقتـه ، انتهـى إليـه علـم األثـر واملعرفـة بالعلـل 

.  ..ّوأمساء الرجال ، مـع الـصدق وصـحة االعتقـاد واالضـطالع مـن علـوم سـوى علـم احلـديث

ثـل هـو إمـام مل يـر م:  فقـال ؟هـل رأيـت مثـل الـدار قطـين: وقال أبو ذر اهلروي قلت للحـاكم 

وقـال القاضـي . ّكان الدار قطين ميلي علي العلل من حفظـه: وقال الربقاين  .نفسه فكيف أنا

  .)2(» الدارقطين أمري املؤمنني يف احلديث : أبو الطيب الطربي 

)30(  

  رواية الكالبي 
وهو أبو احلسني عبد الوهاب بن احلسن بن الوليد الكاليب ، املعروف بـابن أخـي تبـوك 

  .396 ، املتوىف سنة

  : روى حديث مدينة العلم حيث قال 

حدثنا حممد بن عبد الرحيم اهلـروي بالرملـة قـال : حدثنا إبراهيم بن عبد الرمحن قال « 

  وحدثنا أب: حدثنا أبو الصلت اهلروي عبد السالم بن صاحل قال : 
__________________  

  .995:  من تاريخ دمشق ، احلديث رقم 7ترمجة أمري املؤمنني ) 1(

  .385:  ، حوادث سنة 28 / 3: العرب ) 2(
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  : معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قال 

ّقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا فمـــن أراد العلـــم : ّ

  .)1(» فليأته من بابه 

  : ترجمته 
ّـالكاليب احملـدث الـصادق املعمر « :  ـ الذهبي 1 ّ ّه والـرواة عنـه ، وأرخ مث ذكـر مـشاخي» ّ

  .)2(كان ثقة نبيال مأمونا : ونقل عن عبد العزيز الكتاين قوله . وفاته بالسنة املذكورة

  .)3( كذلك يف العرب  ـ الذهبي2

  .)4( فذكر عبارة العرب على عادته  ـ ابن العماد ،3

)31(  

  رواية أبي الحسن العلوي 
 ، وكــان مــن 401بوري املتــوىف ســنة وهــو أبــو احلــسن حممــد بــن احلــسني العلــوي النيــسا

وقـد وقــع يف طريـق إســناد روايـة املوفــق بـن أمحــد اخلطيــب .  ..شـيوخ احلــاكم وأيب بكـر البيهقــي

  .اخلوارزمي فراجعه

  : ترجمته 
  ّاالمام السيد احملدث الصدوق ، مسند ـ العلوي« :  ـ الذهبي 1

__________________  

  .426:  ـ مع ابن املغازيلاملطبوع  ـ مناقب علي بن أيب طالب) 1(

  .557 / 16: سري أعالم النبالء ) 2(

  .61 / 3: العرب ) 3(

  .147 / 3: شذرات الذهب ) 4(
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. خراســــان ، أبــــو احلــــسن حممــــد بــــن احلــــسني بــــن داود بــــن علــــي العلــــوي احلــــسين النيــــسابوري

قـال . . . البيهقي وهو أكـرب شـيخ لـهأبوبكرّحدث عنه احلاكم و.  ..احلسيب ، رئيس السادة

ّهــو ذو اهلمــة العاليــة والعبــادة الظاهريــة ، وكــان يــسئل أن حيــدث فــال حيــدث ، مث يف : احلــاكم  ّ ّ
ّاآلخر عقدت له جملس االمالء وانتقيت لـه ألـف حـديث ، وكـان يعـد يف جملـسه ألـف حمـربة ، 

  .)1( » 401مات فجأة يف مجادى اآلخرة سنة . ّفحدث وأملى ثالث سنني

شـيخ الـشرق يف : وأثـىن عليـه وقـال : ه نقـال عـن احلـاكم قـال  وسـاق نـسب ـ الـسبكي2

  .)2(.  ..عصره

كانــا مــن ســادات « :  حيــث تــرجم لــه وألخيــه أيب علــي حممــد وقــال  ـ األســنوي ،3

  .)3(» الشافعية ، وأعيان العلماء وخيار أهل السنة 

)32(  

  رواية محمد بن أحمد بن رزق 
  .)4(ه هذا احلديث الشريف يف تارخيه روى عن. وهو شيخ احلافظ اخلطيب البغدادي

  : ترجمته 
أبــو احلــسن البــزاز .  ..ّحممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن رزق« :  ـ الخطيــب 1

  وكان ثقة صدوقا كثري السماع والكتابة ، حسن.  ..املعروف بابن رزقويه
__________________  

  .89 / 17: سري أعالم النبالء ) 1(

  .148 / 3 :طبقات الشافعية ) 2(

  .84 / 1: طبقات الشافعية ) 3(

  .49 / 11: تاريخ بغداد ) 4(
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االعتقــاد ، مجيــل املــذهب ، مــدميا لــتالوة القــرآن ، شــديدا علــى أهــل البــدع ، ومكــث ميلــي يف 

ّوهــو أول شــيخ كتبــت عنــه ، وأول مــا .  إىل قبــل وفاتــه مبــدة380جــامع املدينــة مــن بعــد ســنة 
  .)1(» .  ..403مسعت منه يف سنة 

ّاإلمام احملدث املتقن املعمر شيخ بغداد« :  ـ الذهبي 2 ّ..  . «)2(.  

مسـع احلـديث فـأكثر ، وكـان ثقـة صـدوقا كثـري الـسماع حـسن « :  ـ ابن تغري بـردي 3

  .)3(» االعتقاد مجيل املذهب 

)33(  

  ّرواية الصيرفي 
ســـنة أبـــو ســـعيد حممـــد بـــن موســـى بـــن الفـــضل بـــن شـــاذان النيـــسابوري املتـــوىف : وهـــو 

  .وقد طريق رواية ابن املغازيل فراجعه. 421

  : ترجمته 
ومسع أيضا من أيب عبد اهللا حممـد بـن .  ..ّالصرييف الشيخ الثقة املأمون« :  ـ الذهبي 1

  .)4(» .  .. البيهقي واخلطيبأبوبكرّحدث عنه .  ..يعقوب الشيباين

  .)5(» .  ..ثقةكان .  ..أبو سعيد الصرييف حممد بن موسى« :  ـ ابن العماد 2
__________________  

  .351 / 1: تاريخ بغداد ) 1(

  .258 / 1: سري أعالم النبالء ) 2(

  .256 / 4: النجوم الزاهرة ) 3(

  .350 / 17: سري أعالم النبالء ) 4(

  .220 / 3: شذرات الذهب ) 5(



 37 ....................................................................ملحق سند حديث مدينة العلم 

) 34(  

  رواية البرقاني 
فقـد وقـع  .425ي املتـوىف سـنة  أمحد بـن حممـد بـن أمحـد اخلـوارزمي الـشافعأبوبكروهو 

  .)1(يف طريق رواية احلافظ ابن عساكر يف تارخيه 

  : ترجمته 
 ، اخلـوارزمي ، املعـروف أبـوبكرأمحد بن حممد بـن أمحـد بـن غالـب ، « :  ـ الخطيب 1

ّمث عـاد إىل بغـداد فاسـتوطنها وحـدث ـا  ـ مث قـال. فذكر أسـفاره ومـشاخيه يف الـبالد ـ بالربقاين
  . ..ّعنه ، وكان ثقة ورعا متقنا متثبتا فهما ، مل ير يف شيوخنا أثبت منه، فكتبنا 

يعـــين . الربقـــاين إمـــام إذا مـــات ذهـــب هـــذا الـــشأن: مسعـــت أبـــا القاســـم األزهـــري يقـــول 

  .احلديث

  . ..كان نسيج وحده:  ـ ذكر الربقاين فقال ـ ّمسعت أبا حممد اخلالل

  .)2( » 425  يف يوم األربعاء أول يوم من رجب سنة;ومات 

.  ..شـيخ بغـداد.  ..ّالربقـاين ، االمـام احلـافظ شـيخ الفقهـاء واحملـدثني« :  ـ الـذهبي 2

 «)3(.  

  .)4(» .  ..كان إماما حافظا ورعا جمتهدا يف العبادة حافظا للقرآن« :  ـ األسنوي 3
__________________  

  .994:  من تاريخ دمشق ، احلديث رقم 7ترمجة أمري املؤمنني ) 1(

  .373 / 4: تاريخ بغداد ) 2(

  .1074 / 3: تذكرة احلفاظ ) 3(

  .231 / 1: طبقات الشافعية ) 4(
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) 35(  

  رواية النرسي 
 شــيخ اخلطيـب البغــدادي ، رواه عنــه يف 426وهـو حممــد بـن عمــر النرســي املتـوىف ســنة 

  .)1(تارخيه 

  : ترجمته 
 أبــوبكرم بــن أمحــد ، حممــد بــن عمــر بــن القاســم بــن بــشر بــن عاصــ« : وقــال برتمجتــه 

ّالنرســـي ، يعـــرف بـــابن عدســـية ، كتبنـــا عنـــه ، وكـــان شـــيخا صـــاحلا صـــدوقا مـــن أهـــل الـــسنة ، 
  .)2(» .  ..معروفا باخلري

)36(  

  رواية الثعلبي 
  .437 أو 427وهو أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم املتوىف سنة 

  . لفظهمارواه يف تفسريه املعروف ، عن طريق أمحد والرتمذي ، بعني

  : ترجمته 
  .)3(» كان أوحد زمانه يف علم القرآن « :  ـ السبكي 1

__________________  

  .48 / 11: تاريخ بغداد ) 1(

  .37 / 3: تاريخ بغداد ) 2(

  .58 / 4: طبقات الشافعية ) 3(
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ّكـان أوحـد زمانـه يف علـم القـرآن ، حافظـا للغـة ، بارعـا يف العربيـة ، « :  ـ الـداودي 2
  .)1(» .  ..ا ، موثقاواعظ

ذكــره ابــن الــصالح والنــووي مــن الفقهــاء الــشافعية ، وكــان إمامــا يف « :  ـ األســنوي 3

  .)2(» اللغة والنحو 

)37(  

  رواية الدسكري 
 ، شيخ اخلطيب البغـدادي ، روى عنـه 431وهو أبو طالب حيىي بن علي املتوىف سنة 

  .)3(احلديث الشريف يف تارخيه 

  : ترجمته 
أبـو طالـب الدسـكري حيـىي بـن علـي بـن الطيـب ، الفقيـه  « : الغـافر الفارسـي ـ عبـد 1

الـصويف ، الدســكري ، أبــو طالــب ، املقـيم حبلــوان ، خــادم الفقــراء ـا ، وشــيخ البلــد ، واملفــيت 

ّواحملدث والقاضي ، كتب جبرجان ونيـسابور وأصـبهان ، وحـدث عـن الغطريفـي وابـن املقـري ،  ّ
روى . 431ّ الغرباء تربكا بروايته ، وتويف يوم اجلمعـة يف رجـب سـنة وروى الكثري ، فسمع منه

  .)4(» املؤذن .  ..أمحد بن أيب سعد بن علي النيسابوري: عنه 
__________________  

  .65 / 1: طبقات املفسرين ) 1(

  .429 / 1: طبقات الشافعية ) 2(

  .377 / 2: تاريخ بغداد ) 3(

  .742: تاريخ نيشابور ) 4(
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ّالـشيخ اجلـوال يف الـبالد ، مسـع أبـا أمحـد الغطريفـي .  ..حيـىي بـن علـي« : السبكي  ـ 2
  .)1(مث أورد كالم الفارسي املذكور » .  .. اخلطيب وغريهأبوبكرروى عنه . وغريه

)38(  

  ّرواية الصيمري 
ــــن علــــي املتــــوىف ســــنة  ــــب البغــــدادي ، روى عنــــه 436وهــــو احلــــسني ب  ، شــــيخ اخلطي

  .)2(رخيه احلديث الشريف يف تا

  : ترجمته 
سـكن بغـداد ، وكـان أحـد الفقهـاء املـذكورين مـن العـراقيني ، حـسن « :  ـ الخطيـب 1

ّالعبــارة جيــد النظــر ، ويل قــضاء املــدائن يف أول أمــره ، مث ويل بــأخرة القــضاء بربــع الكــرخ ، ومل 
رة ، عارفـا كتبـت عنـه ، وكـان صـدوقا وافـر العقـل مجيـل املعاشـ.  ..ّيـزل يتقلـده إىل حـني وفاتـه

  .)3( » 436مات سنة .  ..حبقوق أهل العلم

  .)4(ترمجة بعبارة اخلطيب املتقدمة :  ـ ابن الجوزي 2

وكــان مــن كبــار الفقهــاء املنــاظرين ، .  ..ّالــصيمري القاضــي العالمــة« :  ـ الــذهبي 3

  .)5(» .  ..صدوقا وافر العقل
__________________  

  .357 / 5: طبقات السبكي ) 1(

  .172 / 7: تاريخ بغداد ) 2(

  .78 / 8: تاريخ بغداد ) 3(

  .115 / 8: املنتظم ) 4(

  .615 / 17: سري أعالم النبالء ) 5(
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مث ذكــر عبــارة » أحــد الفقهــاء املــذكورين مــن أصــحاب أيب حنيفــة « :  ـ الــسمعاني 4

  .)1(. اخلطيب

)39(  

  رواية السهمي 
  .437 املتوىف سنة ّوهو محزة بن يوسف السهمي أبو القاسم اجلرجاين

أمحــد بــن ســلمة هــذا : أخربنــا ابــن عــدي « : روى هــذا احلــديث الــشريف حيــث قــال 

أخربنـا أبـو أمحـد ابـن عـدي ، حـدثنا عبـد الـرمحن بـن سـليمان بـن موسـى . حديث عن الثقات

بن عدي اجلرجاين مبكة ، حدثنا أمحد بـن سـلمة بـن عمـرو اجلرجـاين ، حـدثنا أبـو معاويـة عـن 

ّاهد عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األعمش عن جم أنا مدينة العلم : ّ

  .)2(» وعلي باا فمن أراد العلم فليأا من باا 

  : ترجمته 
روى احلـديث الكثـري . أبـو القاسـم اجلرجـاين.  ..محـزة بـن يوسـف« :  ـ ابن الجـوزي 1

 «)3(.  

ّحمـدث .  ..ث املتقن املصنف أبـو القاسـمّالسهمي االمام احلافظ احملد« :  ـ الذهبي 2
م يف العلـــل والرجـــال.  ..جرجـــان . 27 وقيـــل 428مـــات ســـنة .  ..ّـــصـــنف التـــصانيف وتكل

  .)4(» ّحدث اخلطيب عن رجل عنه 
__________________  

  .الصيمري ـ األنساب) 1(

  . ، ط حيدرآباد24: تاريخ جرجان ) 2(

  .87 / 8: املنتظم ) 3(

  .469 / 17: بالء سري أعالم الن) 4(
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ّوصــنف ورجــح وعــدل وصــحح .  ..جــال الــبالد.  ..االمــام الثبــت« :  ـ الــسيوطي 3 ّ ّ
  .)1( » 427مات سنة . ّوعلل

)40(  

  رواية العتيقي 
 ، شــيخ اخلطيــب البغــدادي روى عنــه 441وهــو أمحــد بــن حممــد العتيقــي املتــوىف ســنة 

  .)2(احلديث يف تارخيه 

  : ترجمته 
مسعــت أبــا القاســم األزهــري ذكــر أبــا .  ..ت عنــه وكــان صــدوقاكتبــ« :  ـ الخطيــب 1

مـات العتيقـي سـحر يـوم الثالثـاء احلـادي والعـشرين مـن . ّاحلسن العتيقي فأثىن عليه خريا ووثقه

  .)3( » 441صفر سنة 

كــان أحــد الثقــات املكثــرين مــن احلــديث ، رحــل إىل الــشام وديــار « :  ـ الــسمعاني 2

  .)4(»  أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب أبوبكرروى عنه مصر ومسع احلديث الكثري ، 

  .)5(» كان صدوقا « :  ـ ابن الجوزي 3

  .)6(» ّاالمام احملدث الثقة « :  ـ الذهبي 4
__________________  

  .422: طبقات احلفاظ ) 1(

  .348 / 4: تاريخ بغداد ) 2(

  .379 / 4: تاريخ بغداد ) 3(

  .393 / 8: األنساب ) 4(

  .142 / 8: تظم املن) 5(

  .602 / 17: سري أعالم النبالء ) 6(
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) 41(  

  رواية أبي سعيد الفقيه 
  .)1(  ..رواه احلافظ ابن عساكر عن احلافظ زاهر بن طاهر الشحامي عنه

  : ترجمته 
الــشيخ الفقيــه االمــام ، األديــب النحــوي الطبيــب ، مــسند خراســان ،  « :قــال الــذهبي 

ن حممد بن أمحد بن حممد بـن جعفـر النيـسابوري الكنجـرودي أبو سعد حممد بن عبد الرمحن ب

ّوروى الكثــري ، وانتهــى إليــه علــو  .ّالبيهقــي والــسكري: عنــه  ـ وجنــزرود حملــة ـ أو اجلنــرودي
  . ..وزاهر الشحامي.  ..:ّحدث عنه . اإلسناد

  .)2(» مسعنا كثريا من حديثه باالجازة العالية . 453تويف يف صفر سنة : قلت 

  :مجة يف وله تر

 ، شذرات 78 / 1 ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 231 / 3الوايف بالوفيات 

  .230 / 3 ، العرب 291 / 3الذهب 
__________________  

  .خمطوط ـ التجريد البن عساكر) 1(

  .101 / 18: سري أعالم النبالء ) 2(



  نفحات االزهار.................................................................................. 44

) 42(  

  رواية الجوهري 
 ، وقـــع يف طريـــق روايـــة 454تـــوىف ســـنة وهـــو أبـــو حممـــد احلـــسن بـــن علـــي البغـــدادي امل

  .)1(احلافظ ابن عساكر للحديث الشريف يف تارخيه 

  : ترجمته 
  .)2(» كتبنا عنه ، وكان ثقة أمينا كثري السماع « :  ـ الخطيب 1

انتهــت اليــه علــو الروايــة يف احلــديث ، وأملــى جمــالس كثــرية ، وكـــان « :  ـ الــذهبي 2

  .)3(» صاحب حديث 

 أبــابكربغــدادي ثقــة مكثــر ، أصــل مــن شــرياز وولــد ببغــداد ، ومســع «  : ـــ ابــن األثيــر 3

 » 454وتــويف ســنة  . .. اخلطيــبأبــوبكرروى عنــه . القطيعــي وأبــا عمــرو ابــن حيويــه وغريمهــا
)4(.  

)43(  

  ّرواية العيار
  وقع يف طريق. 457وهو أبو عثمان سعيد بن أمحد النيسابوري املتوىف سنة 

__________________  

  .995: احلديث . 7ترمجة أمري املؤمنني . اريخ دمشقت) 1(

  .393 / 7: تاريخ بغداد ) 2(

  .231 / 3: العرب ) 3(

  .313 / 1: اللباب ) 4(
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  )1(. رواية احلافظ ابن النجاري

  : ترجمته 
ّالعيار الشيخ العامل الزاهد املعمر أبو عثمان سعيد بـن أيب سـعيد أمحـد « :  ـ الذهبي 1 ّ

حممــد : ّحــدث عنــه .  ..ّم بــن أشــكاب النيــسابوري الــصويف املعــروف بالعيــاربــن حممــد بــن نعــي

. ّبــن الفــضل الفــراوي ، وزاهــر الــشحامي ، وأبــو املعــايل حممــد ابــن امساعيــل الفارســي ، وعـــدة

: قـال عبـد الغـافر .  ..غامن بن أمحد اجللودي ، وفاطمة بنـت حممـد البغـدادي: ومن أصبهان 

  .)2( » 457ألول سنة مات العيار بغزنة يف ربيع ا

ّعمــر حـىت جـاوز املائــة ، وتفـرد بالروايـة عــن أشـياخه« :  ـ الـصفدي 2 وروى عنــه  . ..ّ

  .)3( » 457وتويف بغزنة سنة . الكبار واألئمة

  .)4(ابن العماد كذلك  ـ 3

)44(  

  رواية الحسكاني 
  .470ّوهو احلافظ القاضي أبو القاسم احلسكاين احلذاء املتوىف بعد سنة 

 ;ّأخربنا السيد أبو احلسن حممد بـن احلـسيين « :  حديث أنا مدينة العلم بقوله روى

  ّقراءة ، أخربنا حممد بن حممد بن سعد اهلروي ـ وكتبه يل خبطه 
__________________  

  .54: روايته وفتح امللك العلي : أنظر ) 1(

  .86 / 1: سري أعالم النبالء ) 2(

  .198 / 15: الوايف بالوفيات ) 3(

  .304 / 3: شذرات الذهب ) 4(
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ّ ـــ أخربنـــا حممـــد بـــن عبــد اهللا الـــشامي وأبـــو الـــصلت اهلـــروي وأبــو معاويـــة ، عـــن األعمـــش عـــن 
ّجماهد عن ابن عباس قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا : ّ

  .)1(» فمن أراد العلم فليأت الباب 

  : ترجمته 
.  ..أبـو القاسـم احلـسكاين احلـذاء عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن أمحـد«  : ـ عبـد الغـافر 1

مسـع .  ..احلافظ املتقن ، من أصحاب أيب حنيفة ، فاضل ، عن بيت العلم والوعظ واحلديث

ومل يـأل يف الطلـب مث يف .  ..عاليا ، وانتخب على الشيوخ ، ومجع األبواب والكتـب والطـرف

  .)2(» النشر واإلفادة 

ّــاحلــافظ ، شــيخ مــتقن ذو عنايــة تامة .  ..ّاحلــسكاين القاضــي احملـدث« : بي  ـ الــذه2
وما زال يسمع وجيمع ويفيد ، وقد أكثـر عنـه .  ..ّوكان معمرا عايل اإلسناد.  ..بعلم احلديث

ّاحملدث عبد الغافر بن امساعيل الفارسي وذكـره يف تارخيـه ، لكـن مل أجـده ذكـر لـه وفـاة ، وقـد 
ّجدت له جملسا يدل علـى تـشيعه وخربتـه باحلـديث ، وهـو تـصحيح خـرب  ، وو470تويف بعد 

  .)3(»  وترغيم النواصب الشمس 2ّرد الشمس لعلي 

)45(  

  رواية ابن مسعدة
  .474وهو أبو القاسم إمساعيل بن مسعدة اجلرجاين املتوىف سنة 

__________________  

  .81: شواهد التنزيل ) 1(

  .463: السياق يف تاريخ نيسابور ) 2(

  .1200 / 3: تذكرة احلفاظ ) 3(
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  .)1(وقع يف طريق رواية احلافظ ابن عساكر 

  : ترجمته 
اإلمـــام املفـــيت الـــرئيس أبـــو القاســـم إمساعيـــل بـــن مـــسعدة بـــن إمساعيـــل ابـــن  « :الـــذهبي 

االمام الكبري أيب بكر اإلمساعيلي اجلرجاين ، مسع أباه وعمه املفضل ومحـزة بـن يوسـف احلـافظ 

  .حممد بن يوسف الشالنجي ، وأمحد بن إمساعيل الرباطي، والقاضي 

 سـنة 70 ومـات جبرجـان ولـه 404ولـد سـنة .  ..زاهر الشحامي وأخـوه وجيـه: وعنه 

روى ابـن الـسمرقندي  .ّ، وكان صدرا معظمـا إمامـا واعظـا بليغـا ، لـه الـنظم والنثـر وسـعة العلـم

  .)2(» عنه كتاب الكامل البن عدي 

 / 3 ، شــذرات الــذهب 223 / 9 ، الــوايف بالوفيــات 10 / 9م ولــه ترمجــة يف املنــتظ

  . وغريها354

)46(  

  رواية أبي الوليد الباجي 
وقــع يف ســند روايــة . 474وهــو أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف األندلــسي املتــوىف ســنة 

ّالعالمة احملدث أمحد املغريب يف كتابه فتح امللك  ّ)3(.  

  : ترجمته 
  من علماء.  ..ليد الباجي سليمان بن خلفأبو الو« :  ـ ابن خلكان 1

__________________  

  .986:  ، رقم 464 / 2:  من تاريخ دمشق 7ترمجة أمري املؤمنني ) 1(

  .564 / 18سري أعالم النبالء ) 2(

  .57: فتح امللك العلي ) 3(
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  .)1( » 474وتويف باملرية سنة .  ..وهو أحد أئمة املسلمني.  ..ّاألندلس وحفاظها

أبـو الوليـد البـاجي ، االمـام العالمـة احلـافظ ذو الفنـون القاضـي ، أبـو « :  ـ الـذهبي 2

  .)2(» .  ..الوليد سليمان بن خلف

مث ذكــر كلمــات ابــن خلكــان » كــان مــن علمــاء األنــدلس وحفاظهــا « : اليــافعي  ـ 3

  .)3(والذهيب 

لـه ورجالـه والفقـه بـرع يف احلـديث وعل.  ..العالمة احلافظ ذو الفنـون« :  ـ السيوطي 4

  .)4(» .  ..وغوامضه والكالم ومضايقه ، وتفقه به األصحاب ، وروى عنه خالئق

)47(  

  ّرواية السمرقندي 
وقـع يف كثـري  .491وهو أبو حممد احلسن بن أمحـد بـن حممـد الـسمرقندي املتـوىف سـنة 

ن أمحــــد وأخرجــــه احلــــافظ أبــــو حممــــد احلــــسن ابــــ« : وقــــال املغــــريب .  ..مــــن الطــــرق واألســــانيد

الــــذي مجــــع فيــــه مائــــة ألــــف حــــديث ) حبــــر األســــانيد يف صــــحاح املــــسانيد ( الــــسمرقندي يف 

  .»باألسانيد الصحيحة 

  : ترجمته 
  السمرقندي ، احلافظ االمام الرجال أبو حممد احلسن بن« :  ـ الذهبي 1

__________________  

  .408 / 2: وفيات األعيان ) 1(

  .535 / 18: سري أعالم النبالء ) 2(

  .108 / 3: مرآة اجلنان ) 3(

  .440: طبقات احلفاظ ) 4(
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إمـام حـافظ  :سألت إمساعيل احلافظ عنه فقـال : قال أبو سعد السمعاين .  ..أمحد بن حممد

ّاالمـام احلـافظ قـوام الـسنة  :وقـال عمـر بـن حممـد النـسفي يف كتـاب القنـد . مسع ومجـع وصـنف
  .ّكن يف زمانه يف فنه مثله يف الشرق والغربأبو حممد السمرقندي نزيل نيسابور ، مل ي

مجـع فيـه مائـة ألـف حـديث ، لـو رتـب ) حبـر األسـانيد يف صـحاح املـسانيد ( له كتاب 

 » 491مــات يف ذي القعــدة ســنة .  ..ّوهــذب مل يقــع يف اإلســالم مثلــه ، وهــو مثامنائــة جــزء
)1(.  

يكـن يف وقتـه مثلـه يف كان إماما حافظا عدمي النظري يف حفظه ، مل « :  ـ السيوطي 2

  .)2(» الشرق والغرب 

)48(  

  رواية الراغب االصبهاني 
 ، رواه مرسـال عـن 502ّهو أبو القاسم احلسني بن حممد املتوىف ـ على مـا قيـل ـ سـنة و

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم « :  حيــث قــال 6رســول اهللا  أنــا مدينــة العلــم وعلــي : ّ

  .)3(» باا 

  : ترجمته 
ّــالراغــب العالمـة املـاهر احملقق البـاهر ، أبـو القاســم احلـسني ابـن حممــد « : الـذهبي  ـ 1

  بن املفضل االصبهاين امللقب بالراغب ، صاحب التصانيف ، كان من
__________________  

  .1230 / 4: تذكرة احلفاظ ) 1(

  .449: طبقات احلفاظ ) 2(

  .64: املفردات ) 3(
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  .)1(» ه بوفاة وال برتمجة مل أظفر ل. أذكياء املتكلمني

« لـه . الراغـب ، صـاحب املـصنفات ، كـان يف أوائـل املائـة اخلامـسة« :  ـ الـسيوطي 2

وقــد كــان يف . وقفــت علــى الثالثــة»  احملاضــرات «و »  أفــانني البالغــة «و » مفــردات القــرآن 

ن ّظــين أن الراغــب معتــزيل حــىت رأيــت خبــط الــشيخ بــدر الــدين الزركــشي علــى ظهــر نــسخة مــ

ـــرازي يف تأســـيس : القواعـــد الـــصغرى البـــن عبـــد الـــسالم مـــا نـــصه  ذكـــر االمـــام فخـــر الـــدين ال

وهي فائـدة : قال . التقديس يف األصول أن أبا القاسم الراغب من أئمة السنة ، وقرنه بالغزايل

  .)2(» حسنة ، فإن كثريا من الناس يظنون أنه معتزيل 

)49(  

  رواية ابن قبيس 
  .)3(بن عساكر هو من رجال احلافظ ا

  : ترجمته 
الــشيخ االمــام الفقيــه ، النحــوي ، الزاهــد العابــد القــدوة ، أبــو احلــسن  « :الــذهبي قــال 

   ..442علي بن أمحد بن منصور بن حممد بن قبيس الغساين الدمشقي املالكي ، ولد سنة 

  . .. اخلطيبأبابكرمسع أباه وأبا القاسم السمياطي و

  . ..عساكرأبو القاسم ابن : ّحدث عنه 
__________________  

  .120 / 18: سري أعالم النبالء ) 1(

  .297 / 2: بغية الوعاة ) 2(

  .992:  رقم 464 / 2:  من تاريخ دمشق 7ترمجة أمري املؤمنني ) 3(
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ّكــان ثقـة متحــرزا متيقظــا منقطعـا يف بيتــه بـدرب النقاشــة أو بيتــه يف : قـال ابــن عـساكر  ّ
ّ وكــان فقيهــا مفتيــا يقــرئ النحــو والفــرائض ، وكــان متغاليــا يف الــسنة ، املنــارة الــشرقية باجلــامع ،

ّحمبا ألصحاب احلديث ، وكان ال حيدث إال من أصل ، مسعت منه الكثري ، ومات يوم عرفـة  ّ
  .530سنة 

كـــان يـــسكن املنـــارة ، وكـــان زاهـــدا عابـــدا ثقـــة مل يكـــن يف وقتـــه مثلـــه : وقـــال الـــسلفي 

  .)1(» ّىت ، حمدث ابن حمدث ّبدمشق ، وهو مقدم يف علوم ش

 259 / 5 ، النجــوم الزاهــرة 82 / 4 ، العــرب 257 / 3مــرآة اجلنــان : ولــه ترمجــة لــه 

  . ..232 / 2، إنباه الرواة 

)50(  

  رواية ابن القشيري 
  .532 وتويف سنة .)2(روى عنه احلديث الشريف . وهو شيخ احلافظ ابن عساكر

  : ترجمته 
ّـعبد املنعم الشيخ االمـام املـسند املعمـر أبـو املظفر ابـن : ي ابن القشري « :الذهبي قال  ّ

  .445ولد سنة . األستاذ أيب القاسم عبد الكرمي بن هوازن القشريي النيسابوري

عبــــد الوهــــاب االمنــــاطي ، وأبــــو الفــــتح ابــــن عبــــد الــــسالم ، وأبــــو ســــعد : ّحــــدث عنــــه 

  .السمعاين ، وابن عساكر
__________________  

  .18 / 20:  النبالء سري أعالم) 1(

  .984:  رقم 464 / 2:  من تاريخ دمشق 7ترمجة أمري املؤمنني ) 2(
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» .  ..شيخ ظريف مستور احلال سليم اجلانـب ، غـري مـداخل لألمـور: قال السمعاين 
)1(.  

  . وغريمها192 / 7 ، طبقات الشافعية للسبكي 75 / 10املنتظم : وله ترمجة يف 

)51(  

   ّرواية زاهر الشحامي
 ، وقـع يف غـري واحـد مـن 533وهو أبو القاسم زاهـر بـن طـاهر الـشحامي املتـوىف سـنة 

  .)2(األسانيد ، منها طريق احلافظ ابن عساكر يف تارخيه 

  : ترجمته 
  .)3(» مسند خراسان « ووصفه ب :  ـ الذهبي 1

  .)4( 533 يف حوادث سنة  ـ ابن الجوزي2

ـــن الجـــزري 3  بـــن حممـــد أبـــو القاســـم الـــشحامي زاهـــر بـــن طـــاهر بـــن حممـــد« :  ـ اب

 » 533كــان مــسند نيــسابور ، تــويف يف ربيــع اآلخــر ســنة . املــستملي ، ثقــة صــحيح الــسماع
)5(.  

__________________  

  . باختصار623 / 19: سري أعالم النبالء ) 1(

  .984: احلديث . 7ترمجة أمري املؤمنني ) 2(

  .91 / 4: العرب ) 3(

  .79 / 10: املنتظم ) 4(

  .288 / 1: طبقات القراء ) 5(
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) 52(  

  ّرواية أبي منصور القزاز
 ، وقـــع يف 535وهــو أبـــو منـــصور عبـــد الــرمحن بـــن حممـــد بـــن زريــق القـــزاز املتـــوىف ســـنة 

  .)1(طريق رواية ابن األثري حيث رواه عنه بواسطة أيب اليمن الكندي 

  : ترجمته 
ّيـل الكـالم خـريا سـليما وكـان سـاكنا قل.  ..كـان صـحيح الـسماع« :  ـ ابن الجوزي 1

  .)2(» .  ..صبورا على العزلة حسن األخالق

 راوي تــاريخ اخلطيــب عنــه.  ..القــزاز الــشيخ اجلليــل الثقــة أبــو منــصور« :  ـ الــذهبي 2

وأبـــو .  ..ابـــن عـــساكر ، والـــسمعاين ، وأبـــو موســـى املـــديين ، وابـــن اجلـــوزي: ّحـــدث عنـــه . ..

وددا ســــليم القلــــب حــــسن األخــــالق صــــبورا ، وكــــان شــــيخا صــــاحلا ، متــــ.  ..الــــيمن الكنــــدي

  .)3(»  وكان صحيح السماع ، أثىن عليه السمعاين وغريه 535تويف سنة . مشتغال مبا يعنيه

ومـن طريقـه اشـتهر تـاريخ بغـداد للخطيـب . روى عنه النـاس فـأكثروا« :  ـ ابن األثير 3

 «)4(.  
__________________  

  .22 / 4: أسد الغابة ) 1(

  .90 / 10: م املنتظ) 2(

  .69 / 20: سري أعالم النبالء ) 3(

  .33 / 3: اللباب ) 4(
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) 53(  

  رواية الزمخشري 
رواه يف كتابــه يف غريـــب . 538وهــو جــار اهللا حممــود بـــن عمــر الزخمــشري املتـــوىف ســنة 

  .)1() خصائص العشرة ( احلديث ، ويف 

  : ترجمته 
المام الكبري يف التفسري واحلديث ا.  ..أبو القاسم حممود بن عمر« :  ـ ابن خلكان 1

ّتشد إليـه الرحـال يف فنونـه. كان إمام عصره من غري مدافع. والنحو واللغة وعلم البيان ّ..  . «
)2(.  

كان إماما يف التفسري والنحو واللغة واألدب ، واسـع العلـم ،  « : ـ ياقوت الحموي 2

  .)3(» .  ..جاهرا بذلكّكبري الفضل ، متفننا يف علوم شىت ، معتزيل املذهب ، مت

كــان واســع العلــم كثــري الفــضل ، غايــة يف الــذكاء وجــودة القرحيــة ، « :  ـ الــداودي 3

  .)4(» .  ..ّمتفننا يف كل علم ، لقي الكبار وصنف التصانيف املفيدة
__________________  

  .98 : 1388 ، خصائص العشرة ط بغداد سنة 28 / 1: الفائق يف غريب احلديث ) 1(

  .168 / 5:  وفيات األعيان )2(

  .147 / 7: معجم األدباء ) 3(

  .314 / 2: طبقات املفسرين ) 4(
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) 54(  

  رواية األنماطي 
 مـــن مــشايخ احلـــافظ ابـــن 538وهــو أبـــو الربكـــات عبــد الوهـــاب االمنـــاطي املتــوىف ســـنة 

  .)1(ّعساكر وممن روى عنه احلديث الشريف يف تارخيه 

  : ترجمته 
هـو احلـافظ ثقـة مـتقن واسـع الروايـة دائـم البـشر سـريع :  السمعاين قال« :  ـ الذهبي 1

كـان عبـد الوهــاب رفيقنـا حافظـا ثقــة ، : قـال الــسلفي .  ..الدمعـة عنـد الـذكر حــسن املعاشـرة

كــان بقيـة الــشيوخ ، مســع الكثــري ، وكــان يفهــم ، مــضى : لديـه معرفــة جيــدة ، قــال ابــن ناصــر 

  .)2(» مستورا ، وكان ثقة 

  .)3(» .  ..ّاألمناطي احلافظ العامل حمدث بغداد أبو الربكات« : ي  ـ السيوط2

)55(  

  رواية ابن خيرون 
رواه عنـه احلـافظ ابـن . 539أبو منصور حممد بن خريون البغـدادي املتـوىف سـنة : وهو 

  .)4(عساكر يف تارخيه 
__________________  

  .994: احلديث .  من تاريخ دمشق7ترمجة أمري املؤمنني ) 1(

  .134 / 20: وله ترمجة يف سري أعالم النبالء . 1282 / 4: تذكرة احلفاظ ) 2(

  .464: طبقات احلفاظ ) 3(

  .992: احلديث  : 7ترمجة أمري املؤمنني ) 4(
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  : ترجمته 
كــان ثقــة ، وكــان مساعــه صــحيحا ، مسعــت عليــه الكثــري وقــرأت « :  ـ ابــن الجــوزي 1

  .)1(» عليه 

ثقــة صــاحل مالــه : قــال الــسمعاين  ـ ّــن الــشيخ االمــام املعمرابــن خــريو« :  ـ الــذهبي 2

مــات يف .  ..ّكــان شــافعيا مــن أهــل الــسنة: ّوقــال ابــن اخلــشاب . شــغل ســوى الــتالوة واالقــراء

  .)2(»  ببغداد 539رجب سنة 

» .  ..ّوكـان صـاحلا خـريا إمامـا يف القـراءات.  ..روى عنه احلافظ« :  ـ ابن الجزري 3
)3(.  

)56(  

  ّفاطمة بنت محمد البغدادي رواية 
شــيخه الــسمعاين ، وابــن عــساكر ، وأيب موســى املــديين ، وغــريهم . 539املتوفــاة ســنة 

وقعت يف طريق روايـة احلـافظ ابـن النجـار احلـديث الـشريف ، حيـث رواه . ّمن األعالم احلفاظ

  .ّعنها بواسطة واحدة ، وهي ترويه عن العيار النيسابوري املتقدم ذكره

  : ترجمتها 
  فاطمة بنت البغدادي ، الشيخة العاملة الواعظة الصاحلة« :  ـ الذهبي 1

__________________  

  .115 / 10: املنتظم ) 1(

  .94 / 20: سري أعالم النبالء ) 2(

  .192 / 2: طبقات القراء ) 3(
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املعمــرة ، مــسندة أصــبهان ، أم البهــاء فاطمــة بنــت حممــد بــن أيب ســعد أمحــد بــن احلــسن ابــن 

ّوعمرت وتفــردت بأشــياء.  ..مولــدها بعــد األربــع وأربعمائــة. ي بــن البغــدادي االصــبهاينعلــ . ّــ

قـال الـسمعاين ، شـيخة .  ..الـسمعاين ، وابـن عـساكر ، وأبـو موسـى املـديين ،: ّحدث عنهـا 

رة مــسندة توفيــت يف اخلــامس والعــشرين مــن رمــضان  :وقــال أبــو موســى . وأرخ مولــدها. ّــمعم

  .)1(»  سنة 94 قريب من وهلا: قال . 539سنة 

 ّومسعــت صــحيح البخــاري مــن ســعيد العيــار.  ..مــسندة أصــبهان« :  ـ ابــن العمــاد 2

.. . «)2(.  

)57(  

  رواية وجيه بن طاهر
 ، وقــع يف طريــق روايــة 541وجيــه بــن طــاهر الــشحامي البغــدادي التــويف ســنة : وهــو 

، حيــث روى )  تــذكرة احلفــاظ (واحلــافظ الــذهيب يف ) فرائــد الــسمطني ( احلــافظ احلمــويين يف 

  .هذا احلديث الشريف عن احلسن بن أمحد السمرقندي

  : ترجمته 
ّكـان شـيخا صـاحلا صـدوقا صـاحلا ، حـسن الـسرية ، منـور الوجـه « : ـ ابن الجوزي  1

  .)3(» والشيبة ، سريع الدمعة ، كثري الذكر ، ويل منه إجازة مبسموعاته وجمموعاته 
__________________  

  .109 / 4:  ، العرب 148 / 20: سري أعالم النبالء ) 1(

  .11 / 4:  وهلا ترمجة يف أعالم النساء 123 / 4: شذرات الذهب ) 2(

  .124 / 10: املنتظم ) 3(
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ّكان خريا متواضعا متعبدا ال كأخيه ، وقد تفرد يف عصره « :  ـ الذهبي 2 ّ «)1(.  

 ث عنـه ابـن عـساكر والـسمعاينّحـد.  ..الـشيخ العـدل مـسند خراسـان« : وقال أيـضا 

كتبــت عنــه الكثــري ، وكــان كخــري الرجــال متواضــعا متــوددا ألوفــا ، دائــم : قــال الــسمعاين . ..

ّالذكر ، كثري التالوة ، وصوال للرحم ، تفرد يف عصره بأشياء  ّ «)2(.  

)58(  

  رواية القاضي عياض 
فظ املغـــريب يف وقـــع يف ســـند روايـــة احلـــا. 544عيـــاض بـــن موســـى املتـــوىف ســـنة : وهـــو 

  .)3() فتح امللك ( كتابه 

  : ترجمته 
ومولــده . القاضــي عيــاض بــن موســى بــن عيــاض البــسيت مبــراكش « : ـ ابــن الــوردي 1

» أحــد األئمــة احلفــاظ احملــدثني األدبــاء ، وتآليفــه وأشــعاره شــاهدة بــذلك . 476بــسبته ســنة 
)4(.  

  .)5(» إمام وقته يف احلديث وعلومه « :  ـ ابن خلكان 2
__________________  

  .113 / 4: العرب ) 1(

  .109 / 20: سري أعالم النبالء ) 2(

  .57: فتح امللك العلي ) 3(

  .72 / 2: تتمة املختصر ) 4(

  .152 / 3: وفيات األعيان ) 5(
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  .)1(» هو من أهل العلم واليقني والذكاء والفهم : قال ابن بشكوال « :  ـ الذهبي 3

)59(  

  رواية الدهلقي 
يف فــصل األخبـار املـسندة يف شــأن ) لبـاب األلبــاب يف فـضائل اخللفـاء ( واه يف كتابـه ر

أخربنا أستادي الفقيـه االمـام األقبـل ، صـائن الـدين شـرف اإلسـالم « :  بقوله 7أمري املؤمنني 

أخربنـا منـصور بـن هبـة اهللا األسـدآبادي ـ يف يـوم : ، أبو حفص عمر بـن عيـسى اخلطيـيب قـال 

أخربنـا أبـو الـدرداء سـعد بـن أيب عبـد :  ـ قـال 543ث عشر من ذي القعـدة سـنة اجلمعة الثال

أخربنــا أبــو الفــضل عبــد امللــك بــن أيب احلــسن بــن حممــد : اهللا احلــسني بــن حممــد الــزوزين قــال 

ثنـا يعقـوب بـن عبـد الـرمحن وعبـد : ثنا قتيبة بن سعيد قـال : ثنا أبو عثمان قال : اهلروي قال 

أخربنـا سـهل بـن سـعد الـساعدي عـن ابـن عبـاس : ـ واللفظ ليعقوب ـ قال العزيز بن أيب خازم 

ّقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .»أنا مدينة العلم وعلي باا : ّ

)60(  

  ّرواية المال
ّعمر بن حممد بن خضر املوصلي املعروف باملال ، املتوىف سنة : وهو  ّ570.  

__________________  

  .1304 / 4: تذكرة احلفاظ ) 1(
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الـــذي اعتمــــد عليـــه القــــوم ) وســــيلة املتعبـــدين ( روى هـــذا احلـــديث الــــشريف يف كتابـــه 

ّونقلوا عنه يف كتب احلديث والسرية النبوية  ّ
)1(.  

  : ترجمته 
  :ترجم له وأثىن عليه مجاعة كبرية من األعالم ، منهم 

  .)2( يف تارخيه  ـ ابن الجوزي1

  .)3( يف تارخيه  ـ سبط ابن الجوزي2

  .)4( يف تارخيه  ـ ابن تغري بردي3

  .)5( يف تارخيه  ـ ابن كثير4

)61(  

  رواية ابن األنباري 
 ، رواه مرسـال 577ّأبو الربكات عبد الرمحن بن حممد ابن األنبـاري املتـوىف سـنة : وهو 

ّإياه إرسال املسلم حيث قال  ّوالرسول يقول يف حقه « : ّ   .)6(» أنا مدينة العلم وعلي باا : ّ
__________________  

  .164 / 2: وسيلة املتعبدين ) 1(

  .249 / 10: املنتظم ) 2(

  .310 / 8: مرآة الزمان ) 3(

  .67 / 6: النجوم الزاهرة ) 4(

  .282 / 2: البداية والنهاية ) 5(

  .46: ملع األدلة يف النحو ) 6(
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  : ترجمته 
 د الـرمحن بـن حممـد ابـن عبيـد اهللابن األنباري اللغوي أبو الربكات عب« :  ـ األسنوي 1

تــــويف ببغــــداد ليلــــة .  ..ّتبحــــر يف علــــم األدب إىل أن صــــار إمــــام وقتــــه بتــــصانيف وتالميــــذ. ..

  .)1(» ذكره ابن خلكان . 577اجلمعة تاسع شعبان سنة 

كان إماما ثقـة صـدوقا ، غزيـر العلـم ورعـا زاهـدا تقيـا عفيفـا  « : ـ ابن شاكر الكتبي 2

  .)2(»  شيئا ، ال يقبل من أحد

كــان زاهــدا عابــدا خملــصا ناســكا .  ..العبــد الــصاحل أبــو الربكــات« :  ـ ابــن العمــاد 3

  .)3(» .  ..تاركا للدنيا

)62(  

  ّرواية الطالقاني 
  .590رضي الدين أبو اخلري أمحد بن إمساعيل الطالقاين القزويين املتوىف سنة : وهو 

يف كـــون «  والعـــشرين والـــذي عنونـــه بأنـــه يف البـــاب الثالـــث) األربعـــني ( رواه يف كتابـــه 

  : له بقو» علي باب مدينة العلم 

قــال . أنــا أبــو العبــاس األمــوي ، نــا حممــد بــن عبــد الــرمحن اهلــروي: وبــه قــال احلــاكم « 

ّوحـــدثنا أبــو عبـــد اهللا حممـــد بــن عبـــد اهللا الــصفار ، نـــا إبـــراهيم ابــن إســـحاق الـــسراج : احلــاكم  ّ
ّالـــصلت عبـــد الـــسالم بـــن صـــاحل بـــن ســـليمان بـــن ميـــسرة اهلـــروي النيـــسابوري ببغـــداد ، نـــا أبـــو 

  ، نا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن بنيسابور 
__________________  

  .120 / 1: طبقات الشافعية ) 1(

  .292 / 2: فوات الوفيات ) 2(

  .258 / 4: شذرات الذهب ) 3(
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ّعباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .)1(» نا مدينة العلم وعلي باا أ: ّ

  : ترجمته 
الطالقــاين الــشيخ االمــام العالمــة الــواعظ ذو الفنــون رضــي الــدين أبــو « :  ـ الــذهبي 1

كــان : قــال ابــن النجــار .  ..اخلــري أمحــد بــن إمساعيــل بــن يوســف الطالقــاين القــزويين الــشافعي

وكـان كثـري العبـادة والـصالة ، دائـم .  ..إماما يف املذهب واألصول والتفسري واخلالف والتذكري

أملى عدة جمـالس ، وكـان : ّوقال ابن الدبيثي .  ..وهو ثقة يف روايته.  ..الذكر ، قليل املأكل

  .)2(» .  ..590إىل أن تويف يف احملرم سنة .  ..مقبال على اخلري كثري الصالة

 لدين أحد األعالمّالشيخ االمام الفقيه الصويف الواعظ امللقب رضي ا« :  ـ السبكي 2

  .)3(وأطال يف ترمجته » . ..

)63(  

  رواية أبي اليمن الكندي 
 ، فقـد وقـع يف طريـق روايـة 613زيد بن احلسن الكنـدي البغـدادي املتـوىف سـنة : وهو 

  .)أسد الغابة ( احلافظ الكنجي واحلافظ ابن األثري يف 

  : ترجمته 
  ليمن زيد بن احلسن بنّالعالمة تاج الدين الكندي أبو ا« :  ـ الذهبي 1

__________________  

  .خمطوط ـ كتاب األربعني املنتقى من مناقب املرتضى) 1(

  .190 / 21: سري أعالم النبالء ) 2(

  .7 / 6: طبقات الشافعية ) 3(
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زيـــد بـــن احلـــسن البغـــدادي املقـــرئ اللغـــوي ، شـــيخ احلنفيـــة والقـــراء والنحـــاة بالـــشام ، ومـــسند 

  .)1(» .  ..العصر

 ببغــداد ، وتلقــى القــرآن علــى ســبط 520ولــد يف شــعبان ســنة « :  ابــن الجــزري  ـ2

وأعجب مـن ذلـك أنـه قـرأ القـراءات العـشر وهـو . اخلياط وله حنو من سبع سنني وهذا عجيب

ّابن عشر ، وهذا ال يعرف ألحد قبله ، وأعجب من ذلك طول عمـره وانفـراده يف الـدنيا بعلـو 
فعاش بعد أن قرأ القـراآت ثالثـا ومثـانني سـنة ، وهـذا مـا نعلمـه االسناد يف القراآت واحلديث ، 

  .)2(» وقع يف اإلسالم 

كان إماما يف النحو واللغة ، وله االسناد العايل يف احلديث ، وكان « :  ـ ابن األثير 3

  .)3(» ذا فنون كثرية من أنواع العلوم 

)64(  

  ّرواية الرافعي 
 ، وقــع يف 624 الرافعــي القــزويين املتــوىف ســنة أبــو القاســم عبــد الكــرمي بــن حممــد: وهــو 

  .)4() فرائد السمطني ( طريق رواية احلافظ احلمويين يف 

  : ترجمته 
ّوهو من كبار أعالم السنة املعتمـدين عنـدهم يف احلـديث والتـاريخ والرجـال ، أثـىن عليـه 

  التدوين بذكر أهل العلم( مرتمجوه وأطروه ومدحوه ، وكتابه 
__________________  

  .613: العرب حوادث سنة ) 1(

  .297 / 1: طبقات القراء ) 2(

  .130 / 12: الكامل يف التاريخ ) 3(

  .98 / 1: فرائد السمطني ) 4(
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  :أنظر .  ..من الكتب املعتربة املشهورة بينهم) بقزوين 

  .119 / 5 يف طبقات الشافعية  ـ السبكي1

  .148 / 2 يف تتمة املختصر  ـ ابن الوردي2

  .3 / 2 يف فوات الوفيات ـ ابن شاكر 3

  .وغريها من الكتب املصنفة يف الرجال والتاريخ

)65(  

  رواية أبي نصر الدمشقي 
 وهـو شـيخ 635أبو نصر مشس الدين حممد بن هبـة اهللا الدمـشقي املتـوىف سـنة : وهو 

  .احلافظ الكنجي الذي روى عنه احلديث ، ووصفه بالعالمة قاضي القضاة

  : ترجمته 
أبــو نــصر ابــن الــشريازي القاضــي مشــس الــدين حممــد بــن هبــة اهللا بــن « :  الــذهبي  ـ1

.  وأجـاز لـه أبـو الوقـت وطائفـة549ولـد سـنة . حممد بن هبة اهللا بن حيىي الدمشقي الـشافعي

ّدرس وأفىت وناظر وصار مـن . ومسع من أيب يعلى بن احلبويب وطائفة كبرية وله مشيخة يف جزء
ّدرس مدة بالشامية الكـربى ، وتـويف يف . م والرواية والرياسة واجلاللةكبار أهل دمشق دي العل

  .)1(» ثاين مجادى اآلخرة 

ّكـان فقيهـا فاضـال خـريا دينـا منـصفا ، عليـه سـكينة ووقـار ،  « : ـ ابن قاضي شـهبة 2 ّ
  .)2(» حسن الشكل ، يصرف أكثر أوقاته يف نشر العلم 

__________________  

  .145 / 5: العرب ) 1(

ــات الــــشافعية ) 2( ــة يف 113 / 2: طبقــ ـــه ترمجــ ـــة :  ، ولـ ــة والنهايـ  / 5 : ، شــــذرات الــــذهب 151 / 13البدايــ

  .43 / 5:  ، طبقات السبكي 174
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) 66(  

  رواية أبي الرجا الخوارزمي 
  .658املتوىف سنة 

الليلــة الــسادسة « يف ) فــضائل شــهر رمــضان ( روى هــذا احلــديث الــشريف يف كتــاب 

ّ قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 2عبـاس ابـن : عـشرة ـ  أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا ، : ّ

  .»فمن أراد العلم فليأت الباب 

  : ترجمته 
تـرجم . أبو الرجا جنم الدين خمتار بن حممود بن حممد الزاهدي اخلوارزمي احلنفي: وهو 

 / 2ّواهر املـــضية  ، اجلـــ54تـــاج الـــرتاجم : لـــه وأثـــين عليـــه يف غـــري واحـــد مـــن املـــصادر راجـــع 

  .211 / 12 معجم املؤلفني 213ّ ، الفوائد البهية 166

  .وكتابه املذكور ال يزال خمطوطا

)67(  

  رواية ابن أبي جمرة المالكي 
ّأرســـله إرســـال املـــسلم يف . 699أبـــو حممـــد عبـــد اهللا بـــن أيب مجـــرة املتـــوىف ســـنة : هـــو و

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل« : كتابه بلفظ    .)1(» أنا مدينة العلم وعلي باا : م ّ
__________________  

  . :2 / 175 ، 4 / 243جة النفوس ) 1(
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  : ترجمته 
ّأبـو حممـد عبـد اهللا بـن أيب مجـرة احملـدث الراويـة القـدوة املقـرئ  « : ـ محمـد مخلـوف 1

عــن مجاعــة أخــذ  .العمــدة الــويل الــصاحل الزاهــد العــارف بــاهللا ، لــه كرامــات مجعــت يف كــراريس

ألـــف خمتـــصر البخـــاري  .مـــنهم أبـــو احلـــسن الزيـــات ، أخـــذ عنـــه صـــاحب املـــدخل ابـــن احلـــاج

  .)1( » 669تويف سنة . وشرحه جة النفوس مشهور

وشرح العارف القدوة عبد اهللا بن سعد بن أيب « :  يف شروح البخاري  ـ حاج خليفة2

. ي ، وهو حنو ثالثة آالف حـديثوهو على ما اختصره من البخار. االندلسي ـ باجليم ـ مجرة

  .) «)2جة النفوس وغايتها مبعرفة ما هلا وما عليها : ّومساه 

)68(  

  رواية النويري 
: رواه بقولـه  732شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عبد الوهـاب املتـوىف سـنة : وهو 

ّـوروي عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أنه قـال «  ّ ي باـا فمـن أراد أنـا مدينـة العلـم وعلـ: ّ

  .)3(» العلم فليأته من بابه 

  : ترجمته 
  والشيخ االمام املؤرخ الفقيه شهاب الدين أب « :ابن تغري بردي قال 

__________________  

  .199: شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ) 1(

  .550 / 1: كشف الظنون ) 2(

  . :20 / 6اية األرب ) 3(
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.  الوهـاب بـن أمحـد بـن عبـد الوهـاب بـن عبـادة البكـري النـويري الـشافعيالعباس أمحد بن عبـد

  .يف يوم احلادي والعشرين من شهر رمضان. صاحب التاريخ املعروف بتاريخ النويري

ّكان فقيها فاضال مؤرخا بارعا ، وله مشاركة جيدة يف علوم كثرية ّ..  . «)1(.  

)69(  

  رواية الذهبي 
بـــسنده عـــن ) تـــذكرة احلفـــاظ ( رواه يف .  ..748ســـنة حممـــد بـــن أمحـــد املتـــوىف : وهــو 

أخربنــا إســحاق بــن حيــىي ، أنــا احلــسن بــن عبــاس ، أنــا عبــد الواحــد بــن « : الــسمرقندي قــال 

  .)2(» .  ..محويه ، أنا وجيه بن طاهر ، أنا احلسن بن أمحد السمرقندي احلافظ

  : ترجمته 
 4قالين يف الـدرر الكامنـة  ، وابـن حجـر العـس216 / 5ترجم له الـسبكي يف طبقاتـه 

 011،  / 2 ، والــشوكاين يف البــدر الطـــالع 517 ، والــسيوطي يف طبقــات احلفـــاظ 426/ 

  :الشوكاني وهذا خالصة ما قال 

حممد بن أمحد الذهيب احلافظ الكبري املؤرخ صاحب التصانيف السائرة يف األقطار ، « 

ه تـــصنيفا ، ومجيـــع مـــصنفاته كـــان أكثـــر أهـــل عـــصر: مهـــر يف فـــن احلـــديث ، قـــال ابـــن حجـــر 

  .».  ..مقبولة مرغوب فيها
__________________  

  .299 / 9: النجوم الزاهرة ) 1(

  . ، حيدرآباد28 / 4: تذكرة احلفاظ ) 2(
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) 70(  

  رواية ابن كثير الدمشقي 
روى حـديث أنـا مدينـة العلـم يف  .774إمساعيـل بـن عمـر بـن كثـري املتـوىف سـنة : وهو 

يـق أمحـد ابـن سـلمة أيب عمـرو ّوأما حديث ابن عباس فرواه ابن عدي مـن طر « :تارخيه بقوله 

ّاجلرجاين ، ثنـا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن جماهـد عـن ابـن عبـاس قـال قـال رسـول اهللا صـلى 
  .)1(» أنا مدينة العلم وعلي باا فمن أراد العلم فليأت باب املدينة  :ّاهللا عليه وسلم 

  : ترجمته 
 والـــسيوطي يف طبقـــات 399 / 1جـــر العـــسقالين يف الـــدرر الكامنـــة تـــرجم لـــه ابـــن ح

  :وقال الداودي برتمجته . 529: احلفاظ 

كـــان قـــدوة العلمـــاء واحلفـــاظ وعمـــدة أهـــل املعـــاين .  ..إمساعيـــل بـــن عمـــر بـــن كثـــري« 

واأللفاظ ، مسع الكثري ، وأقبل على حفـظ القـرآن ومعرفـة األسـانيد والعلـل والرجـال والتـاريخ ، 

  .)2(مث ذكر كلمات الذهيب وابن حجر وغريمها يف وصفه » برع يف ذلك وهو شاب حىت 
__________________  

  .358 / 7: البداية والنهاية ) 1(

  .110 / 1: طبقات املفسرين ) 2(



 69 ....................................................................ملحق سند حديث مدينة العلم 

) 71(  

  رواية الزين العراقي 
  .806عبد الرحيم بن احلسني املعروف بالزين العراقي املتوىف سنة : وهو 

  .)1(يق رواية احلافظ املغريب يف كتابه فتح امللك وقع يف طر

  : ترجمته 
املعــروف بــالعراقي ، حــافظ الــديار .  ..عبــد الــرحيم بــن احلــسني« :  ـ ابــن الجــزري 1

ّاملـــصرية وحمـــدثها وشـــيخها ّبـــرع يف احلـــديث متنـــا وإســـنادا ، وتفقـــه علـــى شـــيخنا األســـنوي .  ..ّ
ّوكتب وألف ومجع وخرج وانفـرد يف و. وغريه  » 806تـويف يـوم األربعـاء ثـاين شـعبان سـنة . قتـهّ

)2(.  

كـان .  ..حـافظ العـصر.  ..احلـافظ االمـام الكبـري الـشهري. العراقـي« :  ـ الـسيوطي 2

شيوخ عصره يبالغون يف الثناء عليه باملعرفة ، كالسبكي والعالئي والعـز ابـن مجاعـة والعمـاد بـن 

  .)3(» .  ..كثري وغريهم

ّ ترمجة مطولة  ترجم له. ـ السخاوي3
)4(.  

__________________  

  .22: فتح امللك العلي ) 1(

  .328 / 1: طبقات القراء ) 2(

  .543: طبقات احلفاظ ) 3(

  .178 ـ 171 / 4: الضوء الالمع ) 4(
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) 72(  

  رواية الهيثمي 
روى حـديث أنـا مدينـة  .807نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمـي املتـوىف سـنة : وهو 

ّال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وعــن ابــن عبــاس قــال قــ« : ي باــا بقولــه العلــم وعلــ أنــا  :ّ

  .)1(»  رواه الطرباين .مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأته من بابه

  : ترجمته 
. 735علي بن أيب بكر احلافظ ويعرف باهليثمي ، ولد يف رجـب سـنة  « :ّالسخاوي 

  .لتقوى والزهد واإلقبال على العلم والعبادة واألورادوكان عجبا يف الدين وا

ّوكان خريا ساكنا لينا سليم الفطرة شديدة اإلنكار للمنكر: قال شيخنا يف معجمه  ّ.  

  .إنه كان من حماسن القاهرة: وقال الربهان احلليب 

  .ّكان كثري احلفظ للمتون واآلثار ، صاحلا خريا: وقال التقي الفاسي 

ّكان إماما عاملا حافظـا زاهـدا متواضـعا متـوددا يف النـاس ، ذا عبـادة : وقال األقفهسي 
  .ّوتقشف وورع

» ّوالثناء على دينه وزهـده وورعـه وحنـو ذلـك كثـري جـدا ، بـل هـو يف ذلـك كلمـة اتفـاق 
)2(.  

__________________  

  .114 / 9: جممع الزوائد ) 1(

  . ملخصا200 / 5: الضوء الالمع ) 2(
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) 73(  

  قلقشندي رواية ال
  .821أبو العباس أمحد بن علي املتوىف سنة : وهو 

ّومــن الــسجالت بالوظــائف الدينيــة علــى هــذه الطريقــة مــا كتــب بــه القاضــي « : قــال  ّ
  :الفاضل عن العاضد بوالية بعض القضاة وهو 

وعلـــى أخيـــه وابـــن عمـــه القـــائم مقامـــه بفـــصل حكمـــه .  ..احلمـــد هللا الواســـعة عطايـــاه

املـــؤمنني علـــي بـــن أيب طالـــب ، الـــذي حـــرز لـــه مـــن املكرمـــات لباـــا ، أمـــري : وفـــضل علمـــه 

ّوطابت بغبـار حلمـه إقامـة األلبـاب وإلباـا ، وميـزه عـن الكافـة بقولـه  أنـا مدينـة العلـم وعلـي : ّ

  .)1(» .  ..باا

  : ترجمته 
كـان . أبـو العبـاس أمحـد بـن علـي بـن أمحـد القلقـشندي مث القـاهري« : السخاوي قال 

وهــو أفــضل تــصانيفه ، لكونــه جامعــا بــني . ّؤرخــا مفننــا ، اشــتهر بكتابــه صــبح األعــشىأديبــا م

  .)2( » 821تويف سنة . وله غريه. األدب والتاريخ ووصف البلدان وحنو ذلك
__________________  

  .425 / 10صبح األعشى ) 1(

  . ملخصا8 / 2الضوء الالمع ) 2(
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) 74(  

  رواية العيني 
  .855ود بن أمحد احلنفي العيين املتوىف سنة بدر الدين حمم: وهو 

  .)1(رواه يف شرحه على صحيح البخاري 

  : ترجمته 
احلنفــــي املعــــروف .  ..بــــدر الـــدين أبــــو الثنـــاء وأبــــو حممــــد حممـــود« : ــــ ابــــن العمــــاد  1

هــــو العالمــــة ، فريـــد عــــصره ووحيــــد دهــــره ، عمــــدة : قــــال تلميــــذه ابــــن تغـــري بــــردي . بـــالعيين

 وأخـذ عنـه مـن ال حيـصى. وكان أحد أوعيـة العلـم.  ..البني قاضي القضاةاملؤرخني مقصد الط

.. . «)2(.  

ّوكان إماما عاملـا عالمـة عارفـا « : ّ ترجم له ترمجة مفصلة ووصفه بقوله . ـ السخاوي2
ّبالصرف والعربية وغريها ، حافظا للتاريخ ، وللغة ، كثري االستعمال هلا ، مشاركا يف الفنون ، 

ّوبعــد صـيته ، مـع لطــف العـشرة والتواضـع ، حــدث وأفـىت ودرس اشـتهر امسـه  مث ذكـر ترمجتــه » ّ

  .)3(عن ابن حجر وغريه 
__________________  

  .631 / 7عمدة القاري ) 1(

  .855: شذرات الذهب حوادث ) 2(

  .ملخصا. 135 ـ 131 / 10الضوء الالمع ) 3(
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) 75(  

  رواية األعور الواسطي 
ّهورة اليت ألفها يف الرد على االماميةّوهو صاحب الرسالة املش ّ فأجاب عنه غـري واحـد . ّ

روى حــديث أنــا مدينــة العلــم يف رســالته يف مقــام اجلــواب عــن االســتدالل . مــن كبــار علمائهــا

  .ّوسيأيت التعرض ألقاويله يف موضعها من الكتاب ان شاء اهللا. ا

  .تعاىل

  : ترجمته 
اســـن الواســــطي الــــشافعي تلميــــذ الــــنجم اجلمــــال أبــــو احمل. يوســــف « :الــــسخاوي قـــال 

ن لقيـــه الـــشيخ عبـــد اهللا البـــصري نزيـــل مكـــة. الـــسكاكيين ــمم الرســـالة : ّرأيـــت لـــه مؤلفـــا مســـاه . ّـ

  .)1(» وكذا اختصر امللحة نظما . املعارضة يف الرد على الرافضة

)76(  

  رواية ابن الوزير الحنفي 
ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه مرســـال عـــن ) الروضـــة ( رواه يف كتابـــه  .920املتـــوىف ســـنة 

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : م بلفظ ّوسل   .)2(» أنا مدينة العلم وعلي باا  :ّ
__________________  

  .338 / 10الضوء الالمع يف أعيان القرن التاسع ) 1(

  .خمطوط ـ الروضة املربعة يف سرية اخللفاء األربعة) 2(
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) 77(  

  رواية ابن الديبع 
  .941عبد الرمحن بن علي املتوىف سنة : وهو 

  .7رواه من طريق الرتمذي يف صحيحه عن علي 

  .)1( 2ومن طريق احلاكم يف املستدرك عن ابن عباس 

  : ترجمته 
ـــدروس1 ـــة ، وبـــالغ يف الثنـــاء عليـــه ووصـــفه بـــأعلى  ـ ابـــن العي  تـــرجم لـــه ترمجـــة مطول

إلســـالم عالمـــة األنـــام ، اجلهبـــذ االمـــام االمـــام احلـــافظ احلجـــة املـــتقن ، شـــيخ ا« : األوصـــاف 

» مسند الـدنيا أمـري املـؤمنني يف حـديث سـيد املرسـلني ، خامتـة احملققـني شـيخ مـشاخينا املـربزين 
)2(.  

الشيخ االمام العالمة األوحد احملقـق الفهامـة ، .  ..عبد الرمحن بن علي « : ـ الغزي 2

ّحمـــدث الــــيمن ومؤرخهـــا وحميــــي علـــوم األثــــر ـــا ، وحيــــ د الـــدين أبــــو الفـــرج الــــشيباين الزبيــــدي ّ

  .)3(» الشافعي ، املعروف بابن الديبع بكسر الدال املهملة 

  .)4(الشوكاين حنو ذلك  ـ 3
__________________  

  .41: متييز الطيب من اخلبيث ) 1(

  .221 ـ 212النور السافر ) 2(

  .158 / 2الكواكب السائرة ) 3(

  .335 / 1البدر الطالع ) 4(
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) 78(  

  رواية النجم الغيطي 
 ، الواقـع 984وهو جنم الدين حممد بن أمحد الغيطي السكندري الشافعي املتوىف سـنة 

  .)1(يف طريق رواية احلافظ املغريب 

  : ترجمته 
  . ..وتوجد ترمجته يف الكواكب السائرة وشذرات الذهب وغريمها

 ث املـسند شـيخ اإلسـالماالمـام العالمـة احملـد« :  بعد أن عنونه كـذلك ابن العمادقال 

...  

.  ..انتهـــت إليـــه الرياســـة يف علـــم احلـــديث والتفـــسري والتـــصوف.  ..قـــال يف الكواكـــب

ّأمجع أهل مصر على جاللته ، وما رأيت أحدا من أولياء مصر إال حيبه وجيله ّ ّ.  

ّوأمــا حــافظ عــصره ، : وذكــره القاضــي حمــب الــدين احلنفــي يف رحلتــه إىل مــصر وقــال 
وحيــد دهــره ، الرحلــة االمــام والعمــدة اهلمــام الــشيخ جنــم الــدين الغيطــي ، فإنــه ّوحمــدث مــصره و

أمجعـت .  ..ّحمدث هذه الـديار علـى اإلطـالق ، جـامع للكمـاالت اجلميلـة وحماسـن األخـالق

  .)2(» .  ..على صدارته يف العلم علماء البالد
__________________  

  .22: فتح امللك العلي ) 1(

  .406 / 8 ، 984: ادث سنة شذرات الذهب حو) 2(
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) 79(  

  رواية أحمد بن خليل السبكي 
وهــو الـــشيخ شــهاب الـــدين أمحــد بـــن خليــل بـــن ابــراهيم الـــشافعي املــصري املتـــوىف ســـنة 

  .)1( الواقع يف سند رواية احلافظ املغريب صاحب كتاب فتح امللك العلي 1032

  : ترجمته 
ن القوصوين فيمن ترجم مـن علمـاء ذكره الشيخ مدي.  ..الشيخ أمحد « :المحبي قال 

.  ..وأخــذ عــن الــشيخ حممــد الرملــي.  ..الفاضــل العالمــة الفقيــه املفيــد: ّــعــصره وقــال يف حقه 

  . ..وله من املؤلفات حاشية على الشفا للقاضي عياض

إنـــه أخـــذ عـــن : ورأيـــت يف تعـــاليق أخينـــا الفاضـــل مـــصطفى بـــن فـــتح اهللا ترمجتـــه وذكـــر 

وعنــه الــشيخ ســلطان الزاجــي والــشمس حممــد . تــه مــن علمــاء وقتــهالــنجم الغيطــي ومــن يف طبق

  . ..وكان له مهارة يف علوم احلديث. البابلي وغريمها

  .)2( » 1032وكانت وفاته سنة 

)80(  

  رواية الشمس البابلي 
  القاهري األزهري ـ أو علي ـ وهو أبو عبد اهللا حممد بن عالء الدين

__________________  

  .22: علي فتح امللك ال) 1(

  .185 / 1: خالصة األثر ) 2(
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  .1077املتوىف سنة . الشافعي مشس الدين البابلي

  .وقع يف طريق رواية احلافظ املغريب

  : ترجمته 
  .)1(» فقيه شافعي من علماء مصر  « : ـ قال الزركلي 1

  .)2(» ّحمدث ، حافظ ، فقيه  « : ـ قال كحالة 2

)81(  

  رواية المقدسي الحنفي 
فـصل . يف الباب الرابع يف مناقب علـي بـن أيب طالـب) مناقب اخللفاء (  كتابه رواه يف

  : يف خصائصه 

قـال  : 2عـن علـي : أنه باب دار احلكمة وباب دار العلم وأنه أقضى االمة : منها « 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أنا دار العلـم وعلـي : يف رواية و .أنا دار احلكمة وعلي باا: ّ

ا فمن أراد العلم فليأته من بابه با«.  

)82(  

  رواية عبد القادر الكردي 
  ّالرحيانة الشميمة يف شرح املوضحة القومية يف فضل ( رواه يف كتابه 

__________________  

  .270 / 6: األعالم ) 1(

  .34 / 11: معجم املؤلفني ) 2(
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 :ّاهللا عليــه وســلم ّســول اهللا صــلى قــال قــال ر: وعنــه « : حيــث قــال ) اخللفــاء األربعــة الكرميــة 

صحابة مل يكــن أحــد مــن الــ:  عــن ســعيد بــن املــسيب قــال «و » أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا 

وعـن . أفرض أهل املدينة وأقضاها علـي:  وعن ابن مسعود قال .ّاال علي» سلوين « : يقول 

  .»أما أنه أعلم من بقي بالسنة : إن عليا ذكر عندها : عائشة 

)83(  

  واية عبد الكريم بن ولي الدين ر
أنـا « :  قائال 7برتمجة أمري املؤمنني ) مزيل االشتباه يف أمساء الصحابة ( رواه يف كتابه 

 رواه حميــــي الــــسنة يف مــــصابيحه وأبــــو عمــــر والعقيلــــي وابــــن عــــدي .مدينــــة العلــــم وعلــــي باــــا

  .»والطرباين عن ابن عباس ، واحلاكم عن جابر ، كما يف اجلامع 

)84(  

  رواية المغربي 
 مرفوعــا حيــث 7 ، رواه عــن علــي 1094ّــحممــد بــن حممد املــالكي املتــوىف ســنة : هــو و

  .)1(» أنا مدينة العلم وعلي باا : علي ـ رفعه « : قال 

  : ترجمته 
  االمام: املغريب املالكي نزيل احلرمني .  ..حممد بن حممد « :قال المحبي 

__________________  

  .221 / 3: ئد مجع الفوا) 1(
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ّاجلليـل احملــدث املفــنن ، فــرد الــدنيا يف العلــوم كلهــا ، اجلــامع بــني منطوقهــا ومفهومهــا ، واملالــك  ّ
ّهـو ممـن أخـذ عنـه  ـ نقلـت عـن شـيخنا املرحـوم عبـد القـادر بـن عبـد اهلـادي. هوهلـا ومعلومهـا

فإنه كان يقـول  ـ غلوّوسافر إىل الروم يف صحبته وانتفع به ، وكان يصفه بأوصاف بالغة حد ال

ّوأمـا علـوم األدب فإليـه . ّـإنه يعرف احلـديث واألصـول معرفـة مـا رأينـا مـن يعرفهـا ممن أدركنـاه: 
وكـان وفاتـه . وقد أخذ عنه مبكة واملدينة والروم خلق ، ومدحه مجاعة وأثنوا عليـه.  ..النهاية ،

  .)1( » 1094بدمشق يوم األحد عاشر ذي القعدة سنة 

)85(  

  لمغربي رواية ا
  .1111وهو عبد امللك بن حسني العصامي املكي املتوىف سنة 

  .)2(روى احلديث الشريف يف كتابه مسط النجوم 

  : ترجمته 
  .)3(للشوكاني البدر الطالع  ـ 1

  .)4(للمرادي سلك الدرر  ـ 2
__________________  

  .204 / 4: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 1(

  .491: جوم العوايل مسط الن) 2(

  .402 / 1: البدر الطالع ) 3(

  .139 / 3: سلك الدرر ) 4(
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) 86(  

  رواية العجلوني 
) كــــشف اخلفــــا ( رواه يف كتابــــه . 1162ّإمساعيــــل بــــن حممــــد ، املتــــوىف ســــنة : وهــــو 

  .618احلديث رقم 

  : ترجمته 
حلجـــة الرحلـــة الـــشيخ االمـــام العـــامل اهلمـــام ا.  ..إمساعيـــل بـــن حممـــد « :المـــرادي قـــال 

ّكان عاملا بارعا صاحلا مفيـدا حمـدثا مـبجال قـدوة سـندا خاشـعا ، لـه يـد . العمدة الورع العالمة ّ
ّيف العلوم ، ال سيما احلديث والعربية وغري ذلك مما يطول شـرحه ، وال يـسع يف هـذه الطـروس 

اشــتغل علــى . . .لــه القــدم الراســخ يف العلــوم واليــد الطــوىل يف دقــائق املنطــوق واملفهــوم. وصــفه

ّمجاعـة أجـالء بالفقـه واحلـديث والتفـسري والعربيـة وغـري ذلـك ، إىل أن متيـز علـى أقرانـه بالطلــب ّ 

  .ومشاخيه كثريون ، والكتب اليت قرأها ال تعد لكثرا. ..

  .خامتة أئمة احلديث: ّترمجه الشيخ سعيد السمان يف كتابه وقال يف وصفه 

هلــم القـدم العــايل يف العلــوم والرســوخ وكانــت وفاتــه وباجلملـة ، فهــو أحــد الــشيوخ الــذين 

2611 « )1(.  
__________________  

  . ، ملخصا272 ـ 259 / 1: سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر ) 1(
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) 87(  

  رواية الزبيدي 
  .1205حممد مرتضى احلسيين احلنفي املتوىف سنة : وهو 

يــة الــضرير عــن األعمــش عــن جماهــد عــن رواه مــن طريــق احلــاكم والطــرباين عــن أيب معاو

ّابن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .)1(من أتى العلم فليأت الباب : ّلكنه قال . ّ

  : ترجمته 
ّعالمـــة باللغـــة واحلـــديث والرجـــال واألنـــساب ، مـــن كبـــار املـــصنفني ، « : قـــال الزركلـــي 

رحــل إىل . منــشؤه يف زبيــد بــاليمنأصــله مــن واســط يف العــراق ، ومولــده باهلنــد يف بلجــرام ، و

احلجاز وأقـام مبـصر ، فاشـتهر فـضله واالـت عليـه اهلـدايا والتحـف ، وزاد اعتقـاد النـاس فيـه ، 

  .)2(مث ذكر مؤلفاته » وتويف بالطاعون يف مصر 

)88(  

  رواية محمد الكزبري 
  .)3(وقع يف طريق رواية احلافظ املغريب . 1221املتوىف سنة 

__________________  

  .244 / 6: إحتاف السادة املتقني يف شرح إحياء علوم الدين ) 1(

  .70 / 7: األعالم ) 2(

  .22: فتح امللك العلي ) 3(
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  : ترجمته 
حممد بن عبد الرمحن بن حممد بـن زيـن الـدين بـن : ذكره صاحب معجم املؤلفني وقال 

ّ شـعبان ، ودرس 13يف ولـد . ّعبد الكـرمي الـصفدي العطـار الـشهري بـالكزبري ، حمـدث مـسند
  .)1(» .  ..من آثاره.  ..احلديث يف جامع بين أمية ، وتويف بدمشق

)89(  

  رواية اآللوسي 
يرويـه حيــث يـصف موالنـا أمــري . 1252وهـو نعمـان بــن حممـود البغـدادي املتــوىف سـنة 

  .)2(» هو باب مدينة العلم والنقطة حتت الباء « :  بقوله 7املؤمنني 

  : ترجمته 
. نعمــان بــن حممــود بــن عبــد اهللا ، أبــو الربكــات خــري الــدين اآللوســي« : ركلــي قــال الز

مــن أعــالم األســرة اآللوســية يف العــراق ، ولــد ونــشأ ببغــداد ، وويل القــضاء . واعــظ فقيــه باحــث

  .يف بالد متعددة ، منها احللة ، وترك املناصب

  .)3( » جالء العينني يف حماكمة األمحدين ابن تيمية وابن حجر: من كتبه 
__________________  

  .152 / 10: معجم املؤلفني ) 1(

  .70: جالء العينني ) 2(

  .42 / 7: األعالم ) 3(
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) 90(  

  رواية عبد الرحمن الكزبري 
  .)1(وقع يف طريق رواية احلافظ املغريب . 1262املتوىف سنة 

  : ترجمته 
  :ذكره صاحب معجم املؤلفني بقوله 

أبـو احملاسـن وجيـه .  عبد الرمحن الكزبري الدمشقي الشافعيعبد الرمحن بن حممد بن« 

  .)2(» له ثبت .  ذي احلجة19ولد بدمشق وتويف مبكة حاجا يف . عامل حمدث. الدين

)91(  

  رواية زيني دحالن 
الفتوحـــات ( رواه يف كتابـــه . 1304أمحـــد زيـــين دحـــالن الـــشافعي املتـــوىف ســـنة : وهـــو 

  .)3() اإلسالمية 
__________________  

  .22: فتح امللك العلي ) 1(

  .177 / 5: معجم املؤلفني ) 2(

  .510 / 2: الفتوحات اإلسالمية ) 3(
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  : ترجمته 
ّأمحد زيين دحالن الشافعي املكي ، فقيـه حمـدث ، مـؤرخ مـشارك يف أنـواع العلـوم : هو  ّ

ّ، مفيت الشافعية مبكة ، واملدرس ا ّ.  

  .)1( 1304تويف سنة . ّله مؤلفات عديدة

كتــاب نفحــة الــرمحن يف مناقــب  ـ 1300ّكــان حيــا ســنة  ـ وللــشيخ عثمــان الــدمياطي

  .)2(السيد أمحد زيين دحالن 

)92(  

  رواية األبياري 
  .1305: وهو األستاذ عبد اهلادي األبياري املصري املتوىف سنة 

 ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا« :  بقوله 6عن رسول اهللا ) جالية الكدر ( أرسله يف كتابه 

  .»أنا مدينة العلم وعلي باا : ّعليه وسلم 

  : ترجمته 
كاتــب . عبــد اهلــادي جنــا بــن رضــوان جنــا بــن حممــد األبيــاري املــصري « :الزركلــي قــال 

  .)3(» له حنو أربعني كتابا . تويف يف القاهرة.  ..أديب ، له نظم
__________________  

  .229 / 2:  ، معجم املؤلفني 130 / 1: األعالم ) 1(

  .270 / 6: معجم املؤلفني ) 2(

  .273 / 4: األعالم ) 3(
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) 93(  

  رواية الوالتي 
 وقــع يف طريــق روايــة 1330أو . 1329حممــد بــن حيــىي بــن عمــر املتــوىف ســنة : وهــو 

  .احلافظ املغريب

  : ترجمته 
عــامل باحلــديث ، مــن فقهــاء املالكيــة ، شــنقيطي األصــل ، كــان  « :الزركلــي قــال  ـ 1

  .)1(» .  ..اة جبهة احلوض بصحراء الغرب الكربىقاضي القض

  .)2(» .  ..ّحمدث ، فقيه ، أصويل ، ناظم « :كحالة قال  ـ 2

)94(  

  رواية البرزنجي 
) مقاصـــد الطالـــب (  رواه يف 1332امحـــد بـــن إمساعيـــل الــشافعي املتـــوىف ســـنة : هــو و

أنــا مدينــة العلــم : ّســلم ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و« :  ، قــال 6مرســال عــن رســول اهللا 

  .»وعلي باا 
__________________  

  .142 / 7: األعالم ) 1(

  .108 / 12: معجم املؤلفني ) 2(
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  : ترجمته 
عــامل مــشارك يف . أمحــد بــن إمساعيــل الربزجنــي احلــسيين املوســوي املــدين « :كحالــة قــال 

  .تويف باملدينة. علوم خمتلفة

  . بن اخلطابرسالة يف مناقب عمر: من مؤلفاته 

  .)1(» مقاصد الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب 

)95(  

  رواية بهجت أفندي 
ـــاريخ آل (  يف كتابـــه 1350ورواه الـــشيخ القاضـــي حممـــد جـــة أفنـــدي املتـــوىف ســـنة  ت

  . )56: حممد 

)96(  

  رواية النبهاني 
   :1350يوسف بن إمساعيل الشافعي املتوىف سنة : وهو 

ّقــال النــيب صــلى اهللا عليــه « ) : الفــتح الكبــري ( ّؤلفاتــه ، ففــي رواه يف غــري واحــد مــن م
 عــن   عــق ، عــد ، طــب ك.أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا فمــن أراد العلــم فليــأت البــاب: ّوســلم 

  .)2(» ابن عباس 

  .)3() ّالشرف املؤبد ( رواه يف و
__________________  

  .164 / 1: معجم املؤلفني ) 1(

  .177 ـ 176 / 2 :الفتح الكبري ) 2(

  .111: الشرف املؤبد ) 3(
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  : ترجمته 
أديـب . يوسـف بـن إمساعيـل بـن يوسـف النبهـاين الـشافعي أبـو احملاسـن « :كحالة قال 

تــوىل القــضاء يف قــصبة جنــني مــن أعمــال نــابلس ، ورحــل إىل .  ..مــن القــضاة. شــاعر صــويف

ل ، فرئيــسا حملكمــة اجلــزاء ّالقــسطنطينية ، وعــني قاضــيا بكــوي ســنجق مــن أعمــال واليــة املوصــ

  .)1(» بالالذقية ، مث بالقدس فرئيسا حملكمة احلقوق ببريوت 

)97(  

  ّرواية محمد مخلوف المالكي 
ـــا أمـــري املـــؤمنني 1360املتـــوىف ســـنة  ويـــروى مـــن «  : بقولـــه 7 رواه حيـــث ذكـــر موالن

ّفضائله أنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .)2(»  باا أنا مدينة العلم وعلي« : ّ

  : ترجمته 
حممــد بــن حممــد بــن عمــر بــن علــي بــن ســامل خملــوف ، عــامل بــرتاجم  « :الزركلــي قــال 

ّتعلــم جبــامع الزيتونــة ، ودرس فيــه مث . مولــده ووفاتــه يف املنــستري بتــونس. املالكيــة ، مــن املفتــني ّ
اش مفـــيت فوظيفـــة بـــ. 1319 فالقـــضاء باملنـــستري 1313باملنـــستري وويل اإلفتـــاء بقـــابس ســـنة 

  . إىل أن تويف1355أي املفيت األكرب سنة . ا

  .)3(» شجرة النور يف طبقات املالكية : اشتهر بكتابه 
__________________  

  .275 / 13: معجم املؤلفني ) 1(

  .71 / 2: شجرة النور الزكية ) 2(

  .82 / 7: األعالم ) 3(
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) 98(  

  رواية الشنقيطي 
  .1363توىف سنة حممد حبيب بن عبد اهللا ، امل

  . )48: كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ( رواه يف كتابه 

  : ترجمته 
ـــة قـــال  د حبيـــب اهللا بـــن عبـــد اهللا بـــن أمحـــد الـــشنقيطي « :كحال .  ..ّحمـــدث . ..ّـــحمم

ّاختري مدرسا يف كلية أصول الـدين جبامعـة األزهـر ، وتـويف بالقـاهرة يف   صـفر ، ودفـن مبقـابر 8ّ

  .)1(» .  ..شافعياالمام ال

)99(  

  رواية أحمد عبد الجواد وعباس أحمد صقر
أنـا مدينـة « : حيث جاء فيه ) جامع األحاديث ( رويا حديث مدينة العلم يف كتاب 

  .)2(» عن علي .  أبو نعيم يف املعرفة.العلم وعلي باا
__________________  

  .176 / 9: معجم املؤلفني ) 1(

  .237/  3: جامع األحاديث ) 2(
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) 100(  

  رواية ابن الصديق المغربي 
  .)ّفتح امللك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي ( صاحب كتاب 

ّفــإن األحاديــث الــصحيحة الــواردة بفــضل أمــري املــؤمنني علــي ابــن « : قــال يف مقدمتــه 
إنـــه مل يـــرد مـــن : أيب طالـــب عديـــدة متكـــاثرة وشـــهرية متـــواترة ، حـــىت قـــال مجـــع مـــن احلفـــاظ 

ّإال أن . الفضائل ألحـد مـن الـصحابة باألسـانيد الـصحيحة اجليـاد مـا ورد لعلـي بـن أيب طالـب
ّـهناك أحاديث اختلف فيها أنظار احلفاظ ، فصححها بعضهم وتكلم فيهـا آخـرون ، منهـا  ّ :

  .ّحديث الطري ، وحديث املواالة ، وحديث رد الشمس ، وحديث باب العلم

ّر مــــن أفـــــرده بالتـــــأليف ، وال وجــــه العنايـــــة اليـــــه وأمــــا حـــــديث بــــاب العلـــــم فلـــــم أ.  ..
  .».  ..فأفردت هذا اجلزء جلمع طرقه وترجيح قول من حكم بصحته. بالتصنيف

أنبأنـا الربهـان الـسقاء ، أنـا ثعيلـب ، أنـا : أنبأنا عشرة قـالوا « : مث روى احلديث بقوله 

ا الـشمس البـابلي ، أنـا أمحـد لعـز حممـد بـن أمحـد العجمـي ، أنـأنا أبو ا: امللوي واجلوهري قاال 

بـــن خليـــل الـــسبكي ، أنـــا الـــنجم الغيطـــي ، أنـــا زكريـــا ، أنـــا حممـــد بـــن عبـــد الـــرحيم ، أنـــا عبـــد 

  .الوهاب بن علي

 وأنبأنــا العفــري ، أنــا الربزجنــي ، أنــا الفــالين ، أنــا ابــن ســنه ، أنــا الــوواليت ، أنــا ابــن ـــ ح

يم بــن احلــسني احلــافظ ، أنــا الــصالح بــن بــن علــي احلــافظ ، أنــا عبــد الــرحأركمــاش ، أنــا أمحــد 

  .كيكلدي احلافظ

أنــا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان احلــافظ ، أنــا إســحاق بــن حيــىي ، أنــا احلــسن ابــن : قــاال 

  عباس ، أنا عبد الواحد بن محويه ، أنا وجيه بن طاهر ، أنا احلسن بن أمحد
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حممـد بـن أمحـد احلـافظ ، أنـا السمرقندي احلافظ ، أنا أبو طالـب محـزة بـن حممـد احلـافظ ، أنـا 

أبــو صــاحل الكرابيــسي ، أنــا صــاحل بــن حممــد ، أنــا أبــو الــصلت اهلــروي ، أنــا أبــو معاويــة ، عــن 

  : األعمش عن جماهد عن ابن عباس 

ّعن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال  أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا فمـن أراد باـا : ّ

  .فليأت عليا

حبـــر األســـانيد يف ( احلـــسن بـــن أمحـــد الـــسمرقندي يف كتابـــه أخرجـــه احلـــافظ أبـــو حممـــد 

الذي مجع فيه مائة ألف حديث باألسانيد الصحيحة ، وفيـه يقـول احلـافظ ) صحاح املسانيد 

ّلو رتب وهذب مل يقع يف اإلسالم مثله ، وهو يف مثامنائة جزء: أبو سعد ابن السمعاين  ّ.  

   :واحلديث رواه عن أيب الصلت مجاعة منهم: قلت 

  .حممد بن إمساعيل الضراري

  .وحممد بن عبد الرحيم اهلروي

  .واحلسن بن علي املعمري

  .وحممد بن علي الصائغ

  .وإسحاق بن حسن بن ميمون احلريب

  .والقاسم بن عبد الرمحن األنباري

  .واحلسني بن فهم بن عبد الرمحن

  . ..الّأما رواية حممد بن إمساعيل ، فأخرجها ابن جرير يف ذيب اآلثار ق

 ّوأما رواية حممد بن عبد الرحيم ، فأخرجها احلاكم يف املـستدرك علـى الـصحيحني قـال

...  

ّوأمــا روايــة احلــسن بــن علــي وحممــد بــن الــصائغ ، فأخرجهــا الطــرباين يف املعجــم الكبــري 
  . ..قال

  . ..قال.  ..ّوأما رواية إسحاق بن احلسن احلريب ، فأخرجها اخلطيب

  . ..ن عبد الرمحن األنباري ، فأخرجها اخلطيب أيضا قالّوأما رواية القاسم ب
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  . ..ّوأما رواية احلسني بن فهم ، فأخرجها احلاكم يف املستدرك قال

فهذا احلديث مبفرده علـى شـرط الـصحيح ، كمـا حكـم بـه حيـىي بـن معـني ، واحلـاكم ، 

  .».  ..وبيان ذلك من تسعة مسالك. وأبو حممد السمرقندي

ّسالك حــىت آخــر الكتــاب حيــث رد يف ايتــه علــى كــالم مــن نــاقش مث شــرع يف ذكــر املــ
ّفراجعه من أوله إىل آخره ، فإنه من خري ما كتب من هذا الباب.  ..يف صحة احلديث ّ.. .  

  : ترجمته 
ّـوأما مؤلفـه فـإن املعلومـات عـن حالـه قليلـة جـدا ، ولعله لكونـه يف بـالد املغـرب العـريب ّ ّ ّ ّ .

ّحمــدث ، حــافظ ،  . أمحــد بــن حممــد بــن الــصديق احلــسيين املغــريبأبــو الفــيض « :كحالــة قــال 
  .)1( » 1380تويف سنة . من أهل املغرب األقصى

__________________  

  .368 / 13: معجم املؤلفني ) 1(
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  مع الدهلوي

  في سند حديث المدينة
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  : قوله 
ّإن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : مــا رواه جــابر : احلــديث اخلــامس «  ّ أنــا مدينــة : قــال ّ

  .»العلم وعلي باا 

  :أقول 
ّعبارته توهم أن مل يرو هذا احلـديث مـن الـصحابة إال جـابر ، وقـد علمـت يف الفائـدة  ـ ّ

ّاألوىل من الفوائـد العـشرة املتقدمـة يف أول الكتـاب ّروايـة كبـار األئمـة واحلفـاظ حـديث مدينـة  ـ ّ
 ، 7ّ ، وسـيدنا االمـام احلـسن 7 املـؤمنني ّسيدنا أمـري: العلم عن مجلة من األصحاب ، منهم 

 ، وعبد اهللا بن عباس ، وجابر بن عبد اهللا ، وعبد اهللا بن مـسعود ، 7ّوسيدنا االمام احلسني 

  .وحذيفة ابن اليمان ، وعبد اهللا بن عمر ، وأنس بن مالك ، وعمرو بن العاص

ة اعـــرتف ـــا فـــضيل« : ّبـــل تقـــدم عـــن احلـــافظ الزرنـــدي قولـــه عنـــد ذكـــر هـــذا احلـــديث 

  . ..»األصحاب وابتهجوا ، وسلكوا طريق الوفاق وانتهجوا 



  نفحات االزهار.................................................................................. 96

ّوال يتوهم أن  ّلعله رواه عن جابر من جهة كونه مـن حـديث جـابر أشـهر ) الدهلوي ( ّ
ّمنه من حديث غريه من األصحاب ، إذ ال خيفى على اخلبري أن األشهر بني احملدثني حديث  ّ

  .ابن عباس دون غريه من األصحاب

ذكـــره مـــن حـــديث جـــابر لكـــون حديثـــه هـــو مـــورد ) الـــدهلوي ( ّلعـــل : ّمـــا ال يتـــوهم ك

ّاســتدالل اإلماميـــة دون حـــديث غــريه ، ألن علمـــاء أهـــل احلـــق رووا حــديث مدينـــة العلـــم عـــن  ّ
( ّجـــابر وغـــريه مـــن األصـــحاب ، حمتجـــني بـــه يف الكتـــب الكالميـــة ، كمـــا ال خيفـــى مـــن راجـــع 

وغريهــا مــن )  غايــة املــرام للبحــراين (و ) دة البــن بطريــق  العمــ(و ) املناقــب البــن شهرآشــوب 

  .األسفار

ليــوهم النــاظرين يف  ـ حيــث اقتــصر علــى حــديث جــابر) الــدهلوي ( وليــت .  ..هــذا

ذكر حديث جابر بتمامه ، ومل يسقط منـه الفقـر  ـ ّكتابه أنه مل يروه أحد من األصحاب سواه

ّاملتعـــددة ، وبـــالرغم مـــن وضـــوح ذلـــك ممـــا تقـــدم بروايـــة احلـــافظ  ّ نعيـــد ذكـــر الـــنص الكامـــل لـــهّّ

: قال مسعت جـابر بـن عبـد اهللا قـال « : اخلطيب البغدادي بسنده عن عبد الرمحن بن مان 

ّمسعـت رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم يقـول يـوم احلديبيــة ـ وهـو آخــذ بيـد علــي ـ هـذا أمــري  ّ
أنـا مدينـة : ّفمـد ـا صـوته وقـال الربرة وقاتـل الفجـرة ، منـصور مـن نـصره خمـذول مـن خذلـه ، 

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

فهــذا مــا رواه جـــابر علــى حقيقتـــه ، وهــو حــديث يـــشتمل علــى كلمـــات تكــشف عـــن 

.  ..ّ وبيـــان أفـــضليته مـــن غـــريه7 يف إثبـــات خالفـــة أمـــري املـــؤمنني 6مـــدى اهتمـــام رســـول اهللا 

  . هذه اجلملذكر) للدهلوي ( ولكن مل يرق 

فمـن أراد العلـم فليـأت «  : 6قولـه وبل األعجب من ذلك إسقاطه ذيل احلـديث ، وه

 ـ ّمـع بلوغـه أقـصى درجـات الـشهرة واإلعتبـار ، وعـدم خلـو لفـظ مـن ألفـاظ احلـديث» البـاب 

  . ..منه ـ يف رواية جابر وغريه
__________________  

  .219 / 4 ، 377 / 2تاريخ بغداد ) 1(
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ّمنها ، إال االعرتاف بقصور باعـه وعـدم اطالعـه ) للدهلوي ( ّخذات ال مفر وهذه مؤا ّ
ده يف هـــذا املوضـــع كـــسائر مواضـــع  ه تبــع الكـــابلي وقل ّـــعلــى طـــرق احلـــديث وأســـانيده ، غـــري أن ّـــ

  ): صواقعه ( فقد قال الكابلي يف  كتابه ،

ّإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : ـ ما رواه جابر  اخلامس«  ّ ّ ا مدينـة العلـم وعلـي أن: ّ

ال أصـل لـه ، وقـال البخـاري : ّ وهو باطل ، ألن اخلرب مطعون فيه ، قال حيـىي بـن معـني .باا

ه لــيس لــه وجــه صــحيح:  ـإنــه منكــر وأن ه منكــر :وقــال الرتمــذي أيــضا . ّـ وقــال الــشيخ تقــي . ّــإن

 ، واحلــافظ وقــال الــشيخ حمــي الــدين النــووي. هــذا احلــديث مل يثبتــوه: الــدين ابــن دقيــق العيــد 

ّوألن . إنه موضوع فال جيوز االحتجاج بـه: مشس الدين الذهيب ، والشيخ مشس الدين اجلزري 
ّوألنـه ال يقـاوم األخبـار . من كان باب مدينة العلم ال يلـزم أن يكـون صـاحب الزعامـة الكـربى

  .»ّالصحاح الدالة على خالفة املتقدمني عليه 

  :قوله 
  .»وهذا اخلرب أيضا مطعون فيه « 

  :أقول 
ّعلى رسلك أيها الشيخ املهذار ، وعلى ضلعك أيهـا املتفيهـق املتنطـع املكثـار ، أمالـك  ّ ّ

 ـ ّعليهمـا وآهلمـا الـصالة والـسالم ـ ّ كيـف نـصبت نفـسك لقـدح فـضائل وصـي املختـار!؟حيـاء

 لقــد ــت يف باديــة عظيمــة األهــوال ، وارتقيــت مرقبــا صــعب ؟ّورمــي مناقبــه بالوضــع والــصغار

  . .. ، وأتعبت نفسك باحملال واحملال ، وبالغت يف اخلدع واالحتيالاملنال

  كيف تبطل وترد وتنفي مثل هذا احلديث املشهور الشائع ، واخلرب
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ّاملــستفيض الــذائع ، الــصحيح ســندا والواضــح جــددا ، الالمــع منــارا البــالغ أنــوارا ، الــذي نقلــه 
ّورواه وخرجه جهابذة األخبار ومنقدوا اآلثار ، ون ظمه األعـالم األحبـار يف األشـعار ، وذكـروه ّ

ّيف الكتب واألسفار على مدى حتول األعصار ، وهو من االشـتهار والـشيوع والثقـة واالعتبـار  ّ
ـــــد اإلنكـــــار  ـــــاء بـــــشأنه مبكـــــان عظـــــيم الـــــشأن ال متـــــسه ي ـــــف والـــــسلف واالعتن ّ، ومتـــــسك اخلل ّ

  !؟ئلة التوهني والتسخيفوالتضعيف ، وال تصل إليه غا

ّن الطاعنني يف احلديث الشريف شذاذ ال يعبـأ ـم ذو والتحقيـق ، ومعانـدون ولعمري إ ّ
ّال حيتفل م أولوا النظر الدقيق ، قد أخطئوا وجه الصواب فهم يف غلـواء العـصبية متمـادون ، 

  . ..ّويف سورة محية اجلاهلية عادون
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  ّرد نسبة القدح الى ابن معين 

  :قوله 
  .»له ال أصل : قال حيىي بن معني « 

  :أقول 
نسبة القدح يف خصوص حديث مدينة العلم وعلي باا إىل حيىي بـن معـني مكذوبـة ، 

ّوال خيفى بطالا على أهل النظر والتحقيق ، وحنن نوضح ذلك يف وجوه  ّ:  

ّإنه صححه في جواب سؤال األنباري  ـ 1 ّ  
 بـن عبـد ّلقد أفـىت حيـىي بـن معـني بـصحة حـديث مدينـة العلـم يف جـواب سـؤال القاسـم

أراد : قـال اخلطيـب . هـو صـحيح: سـألت حيـىي عـن هـذا احلـديث فقـال « : الرمحن األنبـاري 

  ّإنه صحيح من حديث أيب معاوية وليس بباطل ، إذ
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  .»قد رواه غري واحد عنه 

قـال القاسـم « : ّيف ذيب الكمال برتمجة أيب الصلت عبد الـسالم بـن صـاحل اهلـروي و

ّ حــدثنا أبــو الــصلت اهلـروي قــال :بـن عبــد الــرمحن األنبـاري  ّحــدثنا أبـو معاويــة عــن األعمــش : ّ
ّعـن جماهـد عـن ابـن عبـاس قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  أنـا مدينـة العلـم وعلــي : ّ

سألت حيـىي بـن معـني عـن هـذا احلـديث فقـال  :قال القاسم  .باا فمن أراد العلم فليأت بابه

ّأراد إنـــه صـــحيح مـــن حـــديث أيب معاويـــة ولـــيس : افظ  بـــن ثابـــت احلـــأبـــوبكرقـــال . صـــحيح: 
  .)1(» بباطل ، إذ قد رواه غري واحد عنه 

: وقـال القاسـم بـن عبـد الـرمحن األنبـاري « : ّيف ذيب التهـذيب برتمجـة أيب الـصلت و

بـه أبـو الـصلت عـن أيب معاويـة ، عـن األعمـش عـن ّسألت حيىي بن معـني عـن حـديث حـدثنا 

. هــو صــحيح: فقــال . احلــديث .أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا :فوعــا جماهــد عــن ابــن عبــاس مر

  .)2(» أراد به صحيح عن أيب معاوية ، إذ قد رواه غري واحد عنه : قال اخلطيب 

ّوقـــد ورد تـــصحيح ابـــن معـــني للحـــديث يف كتـــب أخـــرى غـــري مـــا ذكـــر ، كمـــا مـــر فيمـــا 
  .مضى

  ّإنه أثبته في جواب الدوري  ـ 2
 ّ حديث مدينة العلم يف جواب سؤال عبـاس بـن حممـد الـدوريلقد أثبت حيىي بن معني

  فقد قال احلاكم النيسابوري بعد إخراج حديث مدينة العلم  ...
__________________  

  .18 / 79ذيب الكمال ) 1(

  . :6 / 320ذيب التهذيب ) 2(
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ّوأبـو الـصلت ثقـة مـأمون ، فـإين مسعـت أبـا ال« : بطريـق أيب الـصلت اهلـروي ـ  عبـاس حممـد بـن ّ

سـألت حيـىي بـن معـني عـن : مسعت العباس بن حممد الدوري يقـول : يعقوب يف التاريخ يقول 

: ّألـيس قـد حـدث عـن أيب معاويـة عـن األعمـش : ثقة ، فقلـت : ّأيب الصلت اهلروي ، فقال 

  .)1(» ّقد حدث به حممد ابن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون :  فقال ؟أنا مدينة العلم

ّقال عباس الدوري « : ّـ على ما نقل عنه السيوطي ) تاريخ بغداد ( طيب يف قال اخلو
ّمسعت حيىي بن معني يوثق أبا الصلت عبد السالم بن صاحل فقلت له :  ّ ّإنه حـدث عـن أيب : ّ ّـ

 ؟مــا تريــدون مــن هــذا املــسكني:  فقــال !أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا: معاويــة عــن األعمــش 

ّأليس قد حدث به حممد    .)2(» بن جعفر الفيدي عن أيب معاوية ّ

مسعــت حيــىي : قــال عبــاس بــن حممــد « : ّقــال عبــد الغــين املقدســي برتمجــة أيب الــصلت و

أنــا مدينــة العلــم وعلــي : ّإنــه حــدث عــن أيب معاويــة : بــن معــني يوثــق أبــا الــصلت ، فقيــل لــه 

 ؟دي عن أيب معاويـةّ أليس قد حدث به حممد الفي؟ما تريدون من هذا املسكني:  فقال !باا

 «)3(.  

ّمسعـت حيـىي بـن معـني يوثـق أبـا : قـال عبـاس بـن حممـد الـدوري « : قال املزي برتمجته و
أنـا مدينـة : ّإنه حدث عن أيب معاويـة عـن األعمـش : ّالصلت عبد السالم بن صاحل ، فقلت 

فــر ّ ألــيس قــد حــدث حممــد بــن جع؟مــا تريــدون مــن هــذا املــسكني:  فقــال !العلــم وعلــي باــا

  .)4(» الفيدي عن أيب معاوية فقال حنوه 

  مسعت ابن معني يوثق أبا الصلت وقال : وقال الدوري « : قال ابن حجر و
__________________  

  .127 ـ 126 / 3: املستدرك على الصحيحني ) 1(

  .332 / 1: الآليل املصنوعة ) 2(

  .خمطوط ـ الكمال يف امساء الرجال) 3(

  .79 / 18 ـ ذيب الكمال) 4(
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ّقد حدث به حممد بن جعفـر الفيـدي عـن أيب معاويـة : يف حديث أنا مدينة العلم وعلي باا 
 «)1(.  

ّوقد استشهد ذا الكالم العالئي والفريوزآبادي يف دفاعهما عن هذا احلديث كمـا مـر 
  .فيما مضى

  ّإنه أثبته في جواب ابن المحرز ـ 3
د بــن حممــد بــن القاســـم بــن احملــرز عـــن أيب وأثبتــه حيــىي بــن معـــني يف جــواب ســؤال أمحـــ

على ما نقل عنه السيوطي مـا  ـ )تارخيه ( ّالصلت عبد السالم اهلروي ، فقد ذكر اخلطيب يف 

سـألت حيـىي ابـن معـني عـن أيب الـصلت : وقال أمحد بن حممد بن القاسـم بـن احملـرز « : ّنصه 

لــه يف حــديث أيب معاويــة أنــا ّلــيس ممـن يكــذب ، فقيــل : عبـد الــسالم بــن صــاحل اهلــروي فقــال 

ّحـــدث بـــه أبـــو : هـــو مـــن حـــديث أيب معاويـــة ، أخـــربين ابـــن منـــري قـــال : مدينـــة العلـــم ، فقـــال 
ّمعاويــة قــدميا ، مث كــف عنــه ، وكــان أبــو الــصلت رجــال موســرا يطلــب هــذه األحاديــث ويلــزم  ّ ّ

  .)2(» ّاملشايخ ، فكانوا حيدثونه ا 

سألت حيىي ابن معـني : حممد القاسم بن حمرز وقال أمحد بن « : يف ذيب الكمال و

: فقـال . أنا مدينـة العلـم وعلـي باـا: عن أيب معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس 

ّحــدث بــه أبــو : هــو مــن حــديث أيب معاويــة ويف حــديث أيب معاويــة ، أخــربين ابــن منــري قــال 
ّمعاويـــة قـــدميا مث كـــف عنـــه ، وكـــان ابـــو الـــصلت رجـــال موســـرا يط لـــب هـــذه األحاديـــث ويلـــزم ّ

  .)3(» ّاملشايخ ، وكانوا حيدثونه ا 

د بــن حمــرز « : يف قــوت املغتــذي عــن احلــافظ العالئــي و ســألت : ّــوقــال أمحــد بــن حمم

  ّليس ممن يكذب ، فقيل له يف حديث : ّحيىي بن معني عن أيب الصلت فقال 
__________________  

  . :6 / 321ذيب التهذيب ) 1(

  .333 / 1:  املصنوعة الآليل) 2(

  .79 / 18 ـ ذيب الكمال) 3(
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: هـــو مـــن حـــديث أيب معاويـــة ، أخـــربين ابـــن منـــري قـــال : أيب معاويـــة أنـــا مدينـــة العلـــم ، فقـــال 

ّحــــدث بــــه أبــــو معاويــــة قــــدميا مث كــــف عنــــه ، وكــــان أبــــو الــــصلت رجــــال موســــرا يطلــــب هــــذه  ّ ّ
  .)1(» األحاديث ويلزم املشايخ 

ّصحيح كما تقدم ، ويف ذيب التهذيبوجتده كذلك يف نقد ال ّ.  

  ّإنه أثبته في جواب صالح جزرة ـ 4
كــذلك أثبــت ابــن معــني هــذا احلــديث يف جــواب ســؤال صــاحل بــن حممــد جــزرة عــن أيب و

مسعــت أبــا نــصر أمحــد بــن ســهل الفقيــه القبــاين إمــام عــصره « : ّالــصلت اهلــروي ، قــال احلــاكم 

وســئل عــن أيب الــصلت  :بيــب احلــافظ يقــول مسعــت صــاحل بــن حممــد بــن ح: ببخــارى يقــول 

ّدخـل حيـىي بـن معـني ـ وحنـن معـه ـ علـى أيب الـصلت فـسلم عليـه ، فلمـا خـرج : اهلـروي فقـال  ّ
: هـو صـدوق ، فقلـت لـه :  فقـال ؟ّمـا تقـول ـ رمحـك اهللا ـ يف أيب الـصلت: تبعتـه ، فقلـت لـه 

أنــا : ّهللا عليــه وســلم ّإنــه يــروي حــديث األعمــش عــن جماهــد عــن ابــن عبــاس عــن النــيب صــلى ا

قــد روى هــذا ذاك الفيــدي :  فقــال مدينــة العلــم وعلــي باــا ، فمــن أراد العلــم فليأــا مــن باــا

  .)2(» ّعن أيب معاوية عن األعمش ، كما رواه أبو الصلت 

: وقال عبد املـؤمن بـن خلـف النـسفي « : يف الآلىل املصنوعة عن اخلطيب البغدادي و

رأيــت حيــىي بــن معــني حيــسن : حممــد عــن أيب الــصلت اهلــروي فقــال ســألت أبــا علــي صــاحل بــن 

أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا : القول فيه ، ورأيته سئل عن احلديث الـذي روى عـن أيب معاويـة 

  .)3(» حممد بن جعفر :  قال ؟ما امسه: قلت . رواه أيضا الفيدي: فقال ، 
__________________  

  .ب ، مناقب عليكتاب املناق ـ قوت املغتذي) 1(

  .127 / 3: املستدرك على الصحيحني ) 2(

  .332 / 1: الآليل املصنوعة ) 3(
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«  ـ بعــد نقــل روايــة الــدوري الــسالفة الــذكر ـ ويف قــوت املغتــذي عــن احلــافظ العالئــي

  .)1(» وكذلك روى صاحل جزرة أيضا عن ابن معني 

 وأمحــد ابــن حممــد وكــذلك روى صــاحل بــن حممــد احلــافظ« : ويف نقــد الــصحيح كــذلك 

  .)2(» بن حمرز عن حيىي بن معني أيضا 

  :أقول 
ّممن يــصحح حـديث مدينــة العلــم ويثبتــه ، وقــد علــم مــن » حيــىي بــن معــني « ّفظهـر أن  ّــ

ّيف سـبيل إثبـات هـذا احلـديث ورد الـشبهات  ـ ّالـسعي اجلميـل ـ الوجـوه املـذكورة أنـه قـد سـعى ّ
  ؟ إليه»ال أصل له « عنه ، فكيف جيوز نسبة كلمة 

ّاللهــم إال أن يقـــال بــأن هـــذه الكلمـــات قــد صـــدرت منــه قبـــل وقوفـــه علــى حقيقـــة أمـــر  ّ ّ
ّاحلـــديث ، مث صـــرح مبـــا هـــو احلـــق الثابـــت واحلقيقـــة الراهنـــة ، وهـــذا هـــو الـــذي اختـــاره املولـــوي 

ّمن أحسن بينة على معىن ختم األولياء احلديث املـشهور : تنبيه « : حسن الزمان حيث قال 
ّ صـــححه مجاعـــات مـــن األئمـــة ، مـــنهم أشـــد النـــاس مقـــاال يف الرجـــال ، ســـند الـــصحيح الـــذي ّ ّ

ال أصـل : ّاحملدثني ابن معني ، كما أسنده عنه ووافقه اخلطيب يف تارخيه ، وقـد كـان قـال أوال 

  .)3(» .  ..له

ّلكن املستفاد من كالم السخاوي أن هذه الكلمة مل تصدر مـن ابـن معـني بالنـسبة إىل  ّ
كـان منـه بالنـسبة  ـ علـى فـرض ثبوتـه ـ علم يف حني من األحيـان ، بـل إن ذلـكحديث مدينة ال

 .أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــاحــديث  «: قــال الــسخاوي .  ..أنــا دار احلكمــة: حــديث  إىل

احلــاكم يف املناقـــب مــن مـــستدركه ، والطــرباين يف معجمـــه الكبــري ، وابـــو الــشيخ ابـــن حيـــان يف 

ّالسنة له ، وغريهم ، كلهم    من حديث أيب معاويةّ
__________________  

  .كتاب املناقب ، مناقب علي ـ قوت املغتذي) 1(

  .نقد الصحيح د الدين الفريوزآبادي) 2(

  .452: القول املستحسن ) 3(
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فمـن أراد العلـم فليـأت : الضرير ، عن األعمش ، عن جماهد عن ابن عبـاس مرفوعـا بـه بزيـادة 

  .الباب

ملناقـــب مــن جامعـــه ، وأبــو نعـــيم يف احلليــة ، وغريمهـــا ، مــن حـــديث رواه الرتمــذي يف او

ّإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : علي  ّ   .أنا دار احلكمة وعلي باا: ّ

ه حــديث مــضطرب غــري ثابــت ، وقــال : قــال الــدار قطــين يف العلــل عقيــب ثانيهمــا  ـإن ّـ
 لــه وجــه صــحيح ، وقــال إنــه لــيس: إنــه منكــر ، وكــذا قــال شــيخه البخــاري وقــال : الرتمــذي 

  .إنه كذب ال أصل له ـ فيما حكاه اخلطيب يف تاريخ بغداد ـ حيىي بن معني

  .)1(» ّإنه صحيح اإلسناد : ّوقال احلاكم عقيب أوهلما 

  :أقول 
ّلكـن صــدوره بالنـسبة إىل هــذا احلـديث أيــضا مـستبعد عنــدي ، ألنـه ّ كحــديث مدينــة  ـ ّ

ه ابـن جريـر الطـربي ، والعالئـي ، والفريوزآبـادي ّحديث صحيح ، وقد نص على صحت ـ العلم

  .، وغريهم

ه) الــدهلوي ( فالعجــب مــن  ه مل حيفــظ مــن كلمــات !؟ّــكيــف غفــل عــن هــذا كل ـ وكأن ّـ
  !!أعالم طائفته شيئا ، واقتصر على اسرتاق هفوات الكابلي العنيد يف صواقعه

ّحــدا مل يــتمكن ّولقــد بلــغ دفــاع ابــن معــني عــن حــديث مدينــة العلــم مــن املتانــة والقــوة  ّ
فيمـــا نقـــل عنـــه  ـ أحــد مـــن القـــادحني فيـــه مـــن اإلتيـــان جبـــواب عنــه ، ومـــن هنـــا قـــال العالئـــي

م علـــى«  : ــــ)قـــوت املغتـــذي ( ّالـــسيوطي يف  ّـــومل يـــأت كـــل مـــن تكل أنـــا مدينـــة العلـــم حـــديث  ّ

 ّـ وقـال ابـن حجـر املكـي يف املـنح املكية.»جبواب عن هذه الروايات الثابتة عـن حيـىي بـن معـني 

  ّومل يأت أحد ممن تكلم يف هذا« : نقال عن العالئي 
__________________  

  .97: املقاصد احلسنة ) 1(
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  .»احلديث جبواب عن هذه الروايات الصحيحة عن حيىي بن معني 

مــن شــواهد مــا ذكــره العالئــي والفريوزآبــادي مــا جــاء يف ســري أعــالم النــبالء برتمجــة أيب و

« : ّثيق حيىي بن معني إياه وإثباته حديث مدينة العلم بقولـه ّالصلت اهلروي ، حيث حكى تو

ّمسعــت ابـن معــني يوثق أبـا الــصلت ، فـذكر لــه حـديث أنـا مدينــة العلـم فقــال : وقـال عبـاس  : ّـ

  .)1(» ّقد حدث به حممد بن جعفر الفيدي عن أيب معاوية 

ّوقد أقـر الـذهيب مـا رواه عبـاس الـدوري عـن حيـىي بـن معـني ، غـري أنـه  ّ ّ اعـرتض عليـه مـن ّ

ّجبلــت القلــوب علــى حـب مــن أحــسن إليهــا ، وكــان : قلـت « : ّناحيـة أخــرى ، فعقبــه بقولــه 
ّهذا بارا بيحىي ، وحنن نسمع من حيـىي دائمـا وحنـتج بقولـه يف الرجـال ، مـا مل يتـربهن لنـا وهـن  ّ

ّرجل انفرد بتقويته أو قوة من وهاه  ّ«.  

ّوهـذا الكـالم يـضر مبـذهب أهـل الـسنة ، بـل  ّـميكـن القـول بأنه يهـدم أسـاس مــذهبهم ، ّ
فـــن اجلـــرح  .ّوال ســـيما ـ ّإذ ال خيفـــى علـــو قـــدر ابـــن معـــني وجاللـــة منزلتـــه يف علـــوم احلـــديث

 وـذيب األمسـاء واللغـات 280 / 11علـى مـن راجـع ترامجـه يف ـذيب التهـذيب  ـ والتعديل

: نــان حــوادث  ومــرآة اجل429 / 2 وتــذكرة احلفــاظ 139 / 6 ووفيــات األعيــان 156 / 2

  . وغريها203

مـا مسعـت أحـدا قـط يقـول احلـق « :  ـ فيما نقل عنـه ابـن خلكـان ـ ّبل ذكر ابن الرومي

  .»غري ابن معني ، وغريه كان يتحامل بالقول 
__________________  

  .446 / 11سري أعالم النبالء ) 1(
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  ّرد قدح البخاري 

  :قوله 
  .» صحيح انه منكر وليس له وجه: وقال البخاري « 

  :أقول 
ممنـوع » أنـا مدينـة العلـم « حـديث  ّصدور هذا الكالم من البخاري بالنـسبة إىل: ّأوال 

ّ، بـل إنــه قــد تفــوه بــه بالنــسبة إىل ّ كمــا علمــت بــذلك مــن عبــارة » أنــا دار احلكمــة « حــديث  ّ

ّالسخاوي املتقدمة ، فذكر  ّإياه بصدد رد) ّالدهلوي ( ّ   » أنا مدينة العلم « حديث  ّ

  .باطل

ّلو سلمنا صدوره بالنسبة إىل: وثانيا    :فإنه مردود بوجوه » أنا مدينة العلم « حديث  ّ

  البخاري مجروح  ـ 1
ّإن البخاري مقدوح وجمروح ، حسب إفادات أكابر علماء أهل السنة ، ّ  
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ّوجملــد حــديث الغــدير مــن ) استقــصاء اإلفحــام ( فالحــظ نبــذا مــن مثالبــه وقوادحــه يف كتــاب 
ّلكتــــاب ، فــــال وزن لكالمــــه لــــدى أهــــل النظــــر والتحقيــــق وال ســــيما يف خــــصوص هــــذا هــــذا ا

  .احلديث العظيم

  البخاري منحرف  ـ 2
 واملنحـــرفني عـــن أمـــري املـــؤمنني ، والـــشواهد :وإن البخـــاري مـــن أعـــداء أهـــل البيـــت 

الصحيحة على هذا كثرية ، وهو أمر قد اعرتف به أعـاظم علمـائهم ، كمـا ال خيفـى علـى مـن 

ّوجملــد حــديث الواليــة مــن هــذا الكتــاب ، فــال يلتفــت إىل ) استقــصاء االفحــام ( ع كتــاب طــال
ّطعنــــه يف هــــذه الفــــضيلة العظيمــــة واملنقبــــة البــــاهرة الثابتــــة لــــسيدنا أمــــري املــــؤمنني عليــــه الــــصالة 

  .ّوالسالم

  ّرواية عبد الرزاق الحديث  ـ 3
م بطـريقني صـحيحني كمـا ولقد روى عبد الـرزاق بـن مهـام الـصنعاين حـديث مدينـة العلـ

مـن كبـار مـشايخ البخـاري ، وقـد أكثـر مـن الروايـة عنـه يف  ـ هـذا ـ دريت سابقا ، وعبـد الـرزاق

  .ّصحيحه كما ال خيفى على املتتبع ، ومع هذا ال يبقى ريب يف سقوط قدح البخاري

  رواية أحمد ـ 4
ربعــة ، ومــن ّولقــد أخــرج أمحــد بــن حنبــل حــديث مدينــة العلــم ، وأمحــد أحــد األئمــة األ

ّبطـرق متعـددة ، وقـد نـص سـبط ابـن  ـ كمـا علمـت سـابقا ـ مـشايخ البخـاري أيـضا ، أخرجـه
ّاجلوزي وغريه على أن أمحـد مـىت روى حـديثا وجـب املـصري إىل روايتـه ، فـال يعبـأ حينئـذ بقـدح 

  البخاري أو غريه يف هذا احلديث



 109 ....................................................................مع الدهلوي يف سند احلديث 

  .الشريف

  رواية ابن معين  ـ 5
ا ، وهـو مـن أركـان ثقـات علمـائهم ، ومـن أعـاظم مـشايخ وقد رواه حيىي بن معـني أيـض

ّالبخـاري كـذلك ، وقـد أثبتـه وصـرح بـصحته مـرة بعــد أخـرى كمـا سـبق آنفـا ، فـال قيمـة لقــدح 
  .ّالبخاري بعد تصحيح ابن معني إياه

  رواية الطبري  ـ 6
( يف كتابــه » أنــا دار احلكمــة « ّلقــد حكــم حممــد بــن جريــر الطــربي بــصحة حــديث و

ومــع  .»أنــا مدينــة العلــم « حــديث  ّكمــا علمــت ســابقا ، واختــار احتــاده مــع) آلثــار ــذيب ا

  .تصحيح هذا االمام العظيم ال يصغي منصف إىل قدح البخاري يف هذا احلديث

  رواية الحاكم  ـ 7
املــــــستدرك علـــــــى ( يف » أنــــــا مدينـــــــة العلــــــم « أخــــــرج احلــــــاكم النيـــــــسابوري حــــــديث و

ّخني ، وهــــذا مــــن أوضــــح الــــشواهد علــــى أن قــــدح ّوصــــححه علــــى شــــرط الــــشي) الـــصحيحني 
ّالبخــاري لــيس إال مــن تعــصبه وعنــاده مــع احلــق وأهلــه ، وهــو يكفــي دلــيال علــى ســقوط هــذا  ّ

  .القدح

  رواية الترمذي  ـ 8
  ، على ما نقلأنا مدينة العلم وعلي باا يف صحيحه أخرج الرتمذي حديث و
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ّ تقــــدم ، وهــــذا أيــــضا يــــسقط قــــدح كمــــا) مطالــــب الــــسئول ( عنــــه ابــــن طلحــــة الــــشافعي يف 
  .البخاري فيه عن درجة االعتبار

  ّجزم جماعة من الحفاظ بصحته  ـ 9
ّكمــا جــزم وحكــم مجاعــة مــن أعيــان حفــاظ أهــل الــسنة بــصحة حــديث مدينــة العلــم ،  ّ ّ

سبط ابن اجلوزي ، وأبو عبد اهللا الكنجي ، وجـالل : غري مبالني بقدح البخاري فيه ، ومنهم 

ي ، واملتقـــــي اهلنــــدي ، وحممـــــد صـــــدر العــــامل ، وحممـــــد البدخـــــشاين ، واألمـــــري الــــدين الـــــسيوط

  .الصنعاين ، واملولوي حسن زمان

  . ..وإعراض هؤالء عن قدح البخاري دليل آخر على وهنه

  تحسين جماعة ـ 10
ّمجاعــة آخــرون مــن احلفــاظ والعلمــاء ، وصــرحوا أنــا مدينــة العلــم حــديث  وحكــم حبــسن

العالئـــي ، والفريوزآبـــادي ، وابـــن حجـــر العـــسقالين ، : يـــه ، ومـــنهم بـــبطالن قـــدح القـــادحني ف

والسخاوي ، وحممـد بـن يوسـف الـشامي ، وابـن حجـر املكـي ، وحممـد طـاهر الفتـين ، وحممـد 

ّحجازي ، وعبد احلق الدهلوي ، والعزيزي ، والشرباملسي ، والزرقاين ، والـصبان ، والـشوكاين 
  . ..ّ، واملريزا حسن علي احملدث

ّدح البخاري باطل لدى كل هؤالء احملققنيفق ّ.. .  

  كالم الزركشي  ـ 11
ّوحكـــم بـــدر الـــدين الزركـــشي الـــشافعي بـــأن حـــديث أنـــا مدينـــة العلـــم ينتهـــي إىل درجـــة  ّ

يــرى بطــالن  ـ إذن ـ ّاحلــسن احملــتج بــه ، وال يكــون ضــعيفا فــضال عــن كونــه موضــوعا ، فهــو

  .دعوى البخاري كما هو واضح
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  جر المكي فتوى ابن ح ـ 12
ّبـل صـرح أنا مدينة العلم ، حديث  حبسن) فتاواه احلديثية ( ّوأفىت ابن حجر املكي يف 

 ّوأمـا« : ّبصحته تبعا للحاكم ، مث اعرتض على قدح البخاري وغـريه فيـه ، وهـذا نـص كالمـه 

، فهــو حــديث حــسن ، بـل قــال احلــاكم صــحيح ، وقــول  أنــا مدينــة العلــم وعلـي باــاحـديث 

معـرتض ، وإن  ـ كـذب: منكـر ، وابـن معـني :  لـيس لـه وجـه صـحيح ، والرتمـذي :البخـاري 

  .»ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات وتبعه الذهيب على ذلك 

  إعراض جماعة عن قدح البخاري  ـ 13
ولقــد نقـــل مجاعــة مـــن أعيـــان علمــاء أهـــل الــسنة كلمـــة البخـــاري يف حــديث أنـــا مدينـــة 

ـــا ، وذهبـــوا إىل اعتبـــار احلـــديث وحتـــسينه واالحتجـــاج بـــه ، العلـــم مث أعرضـــوا عنهـــا ومل يعبئـــوا 

ّوالـسمهودي ، والقـاري ، واملنـاوي ، وثنـاء اهللا بـاين  ـ )الـدرر املنتثـرة ( يف  ـ ّالـسيوطي: ومـنهم 
  .ـ)الدهلوي ( وهو بيهقي عصره يف رأي  ـ بيت

 إىل كـــــــالم البخــــــاري مـــــــع روايـــــــة مــــــشايخ البخـــــــاري احلـــــــديث) ّالـــــــدهلوي ( فاســــــتناد 

وتـــصحيحهم لـــه ، وتـــصحيح مجاعـــة مـــن احلفـــاظ وحتـــسني آخـــرين لـــه ، وهكـــذا إعـــراض كبـــار 

  .عجيب جدا ـ العلماء عن قدح البخاري
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  ّرد نسبة القدح إلى الترمذي 

  :قوله 
  .»ّإنه منكر غريب : وقال الرتمذي « 

  :أقول 
  :ّإن نسبة القدح يف حديث أنا مدينة العلم إىل الرتمذي كذب حمض لوجوه 

  نقل جماعة الحديث عن صحيح الترمذي  )1(

  ابن طلحة الشافعي  ـ 1
ومل يــــزل «  : 7قـــال ابــــن طلحــــة الـــشافعي يف مطالــــب الــــسئول يف حـــق أمــــري املــــؤمنني 

ّمبالزمة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يزيـده اهللا تعـاىل علمـا ، حـىت قـال لـه رسـول اهللا صـلى  ّ ّ
  .»أنا مدينة العلم وعلي باا : يحه بسنده عنه ّاهللا عليه وسلم فيما نقله الرتمذي يف صح
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  ّابن تيمية ـ 2
ّفقــد أورده عــن صــحيح الرتمــذي واســتدل بــه ، ولــو كــان مثــة قــدح مــن الرتمــذي ملــا مت 

  .استدالله

ّأضـعف وأوهـى وهلـذا إمنا يعـد أنـا مدينـة العلـم حـديث و« : ّقال ابـن تيميـة يف منهاجـه  ّـ
ّوذكره ابن اجلوزي وبني أن سائر طرقه موضوعة يف املوضوعات وإن رواه الرتمذي ،  ّ«.  

ولــو كــان للرتمــذي قــدح يف حــديث مدينــة العلــم لــذكره هــذا الناصــب العنيــد ، إذ هــو 

  !!ّبصدد رد هذا احلديث ، كما هو واضح

  ابن روزبهان  ـ 3
لقد اعرتف الفضل ابن روزـان بروايـة الرتمـذي هـذا احلـديث يف صـحيحه ، اعـرتف بـه 

ّى كــالم العالمــة احللــي ّيف رده علــ » إنــه منكــر غريــب «  ، ولــو كــان الرتمــذي قــد قــال فيــه 1ّ

  . ..ّلذكر كالمه البتة ، وهذا من الظهور مبكان

  الميبدي  ـ 4
عـــن صـــحيح الرتمـــذي ) الفـــواتح ( يف أنـــا مدينـــة العلـــم نقـــل احلـــسني امليبـــدي حـــديث و

  .. .ّ، كما وقفت فيما سبق على نص كالمه ،ّواحتج به ملرامه 

  محمد بن يوسف الشامي  ـ 5
ّوتقـــدم نـــص روى الرتمـــذي « كـــالم حممـــد بـــن يوســـف الـــشامي يف ســـريته حيـــث قـــال  ّ

  ، والصواب إنه حديث أنا مدينة العلم وعلي باا: وغريه مرفوعا 
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  .ّولو كان الرتمذي قد قدح فيه ملا جاز له السكوت عن نقل قدحه» .  ..حسن

  ابن حجر المكي  ـ 6
ر املكــي يف صــواعقه روايــة الرتمــذي هــذا احلــديث الــشريف ، ومل ينــسب وذكــر ابــن حجــ

  .ّإليه أي قدح فيه ، ولو كان لذكره قطعا

  الميرزا مخدوم  ـ 7
نقـــل املـــريزا خمـــدوم حـــديث مدينـــة العلـــم يف نواقـــضه عـــن الرتمـــذي ، وأورده يف فـــضائل و

ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــ« :  ، قــال 7أمــري املــؤمنني  ّ أنــا مدينــة العلــم وعلــي : ال ّ

  .»أخرجه الرتمذي باا ، 

إىل الرتمـــذي صـــحيحا ملـــا أثبـــت املـــريزا خمـــدوم هـــذا ) الـــدهلوي ( ولـــو كـــان مـــا نـــسب 

  .ّقدح الرتمذي فيه ـ على األقل ـ  ، ولذكر7احلديث يف فضائل علي 

  العيدروس اليمني  ـ 8
لعلـم بروايـة الرتمـذي يف فـضائل ّوذكر العيدروس اليمين يف العقد النبوي حـديث مدينـة ا

  .ّ ، وهذا يدل على عدم صدور القدح فيه من الرتمذي7سيدنا أمري املؤمنني 

  الشيخاني القادري  ـ 9
ّوكــذلك الــشيخاين القــادري يف الــصراط الــسوي ، رواه عــن الرتمــذي وهــو بــصدد ذكــر 

  .ّرواته ، فلو كان مثة قدح منه لذكره أو نوه به يف األقل
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  الحق الدهلوي عبد  ـ 10
ــــة العلــــم يف رجــــال  ــــشيخ عبــــد احلــــق الــــدهلوي ذكــــر إخــــراج الرتمــــذي حــــديث مدين وال

  .املشكاة

  الشبراملسي  ـ 11
ّتقدم يف حمله قول نور الدين الشرباملسي يف تيسري املطالب و ّ :  

ـــه مدينـــة العلـــم «  ـــة العلـــم وعلـــي باـــا: روى الرتمـــذي وغـــريه مرفوعـــا : قول ـــا مدين ،  أن

وهـذا أيـضا يبطـل دعـوى »  حديث حسن كما قاله احلـافظ العالئـي وابـن حجـر والصواب إنه

  .قدح الرتمذي يف هذا احلديث الشريف

  الكردي  ـ 12
ّوأمــا أنــه بــاب « : قــال إبــراهيم الكــردي الكــوراين يف نرباســه كمــا مسعــت فيمــا مــضى و

ّمدينــــة علمــــه ففــــي قولــــه صــــلى اهللا عليــــه وســــلم  رواه البــــزار  ، أنــــا مدينــــة العلــــم وعلــــي باــــا: ّ

ّوهـذا أيـضا ممـا  .»والطرباين يف األوسط عن جـابر بـن عبـد اهللا ، والرتمـذي واحلـاكم عـن علـي 
  .يدفع نسبة صدور القدح يف هذا احلديث عن الرتمذي

  الزرقاني  ـ 13
 وهكـذا رواه حممـد بــن عبـد البــاقي الزرقـاين يف شـرح املواهــب اللدنيـة وقــد مـضت عبارتــه

...  
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  ّالصبان  ـ 14
ّوذكـــر الـــصبان املـــصري يف إســـعاف الـــراغبني روايـــة الرتمـــذي حـــديث مدينـــة العلـــم وهـــو 

  . ..بصدد إثباته كما دريت يف مضى ، وهذا دليل آخر على كذب ما نسب إىل الرتمذي

  العجيلي  ـ 15
ّوأخـرج الرتمـذي أنه قـال صـلى اهللا عليـه « : تقدم أيضا قول العجيلي يف ذخرية املآل و ّـ
دينـــة العلـــم وعلـــي باـــا فمــــن أراد العلـــم فليـــأت البـــاب ، وهلـــذا كانـــت الطــــرق أنـــا م: ّوســـلم 

  .»والسلسالت راجعة إليه 

 مــن غــريه 7وهــو بــصدد إثباتــه وبيــان أعلميــة أمــري املــؤمنني فــالعجيلي رواه عــن الرتمــذي 

  .ّعلى ضوء احلديث ، ولو كان الرتمذي قادحا فيه ملا استند إليه ، وذلك ظاهر كل الظهور

  تحسين الترمذي الحديث  )2(
ّبل إن الرتمذي قد حسن حديث  أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا ، فـضال عـن روايتـه لـه ، ّ

واعلــم أن «  وهــذه عبارتــه ـ كمــا مسعــت ســابقا ـ ّجــاء ذلــك يف اللمعــات يف شــرح املــشكاة

ّـوقـد تكلم النق .أنا مدينة العلم وعلـى باـا: املشهور من لفظ احلديث يف هذا املعىن  اد فيـه ، ّـ

ّوأصله من أيب الصلت عبد السالم وكان شيعيا وقد تكلم فيه ، وصحح هذا احلـديث احلـاكم  ّّ ّ
  .».  ..ّوحسنه الرتمذي

  !؟)الدهلوي ( فهل يبقى شك يف كذب دعوى 
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  ّاعتراض السيوطي على ابن الجوزي  )3 (
 علـــى ّلقـــد ذكـــر الـــسيوطي إخـــراج الرتمـــذي حـــديث مدينـــة العلـــم يف النكـــت البـــديعات

ّ، معرتضـــا بـــه علـــى قـــدح ابـــن اجلـــوزي يف احلـــديث وإيـــراده إيـــاه يف املوضـــوعات ، املوضـــوعات 
أورده مــن حـديث علــي  . ـ أنـا مدينــة العلـم وعلــي باـا حـديث ـ ق ك« : ّوهـذا نـص كالمــه 

  .وابن عباس وجابر

حــديث علــي أخرجــه الرتمــذي واحلــاكم ، وحــديث ابــن عبــاس أخرجــه احلــاكم : قلــت 

  .».  .. ، وحديث جابر أخرجه احلاكموالطرباين

حـــديث  :قلـــت « : ّوقــال الـــسيوطي يف الــآليل املـــصنوعة بعـــد ذكــر قـــدح ابـــن اجلــوزي 

  .».  ..علي أخرجه الرتمذي

ه يقـــول البـــن اجلـــوزي  ــفكأن كيـــف تـــورد حـــديث مدينـــة العلـــم مـــن حـــديث علـــي يف : ّـ

  !؟. ..املوضوعات وتقدح فيه وقد أخرجه الرتمذي

  اني كالم الشوك )4(
ّوقــد نقــل الــشوكاين يف الفوائــد اموعــة القــدح يف هــذا احلــديث عــن بعــض املتعنتــني مث  ّ

ّوأجيـب عـن ذلـك بـأن حممـد بـن جعفــر البغـدادي الفيـدي قـد وثقـه حيـىي بـن معــني ، « : قـال  ّ
: ّوأن أبــا الـــصلت اهلــروي قـــد وثقـــه ابــن معـــني واحلـــاكم ، وقــد ســـئل عـــن هــذا احلـــديث فقـــال 

لرتمــذي عــن علــي مرفوعــا ، وأخرجــه احلــاكم يف املــستدرك عــن ابــن عبــاس صــحيح ، وأخرجــه ا

  .».  ..صحيح اإلسناد: مرفوعا وقال 
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  ّرد قدح ابن الجوزي 

  :قوله 
  .»وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات « 

  :أقول 
» املوضـوعات « حديث مدينة العلم يف » ابن اجلوزي « بذكر ) الدهلوي ( احتجاج 

سقوط ابـــن اجلــوزي وكتابــه املــذكور عـــن درجــة االعتبــار ، لــدى أكـــابر ّغريــب جــدا ، وذلــك لــ

  :العلماء األعالم ، ولنذكر شطرا من كلمام يف هذا املضمار 

  من كلمات العلماء في ابن الجوزي 
ّويف هـــذه الــسنة يف شـــهر «  ـ : مــن الكامــل 597قــال ابــن األثـــري يف حــوادث ســـنة 

لــي بــن اجلــوزي احلنبلــي الــواعظ ببغــداد ، وتــصانيفه رمــضان تــويف أبــو الفــرج عبــد الــرمحن بــن ع

  ّمشهورة ، وكان كثري الوقيعة يف الناس ، ال سيما يف العلماء املخالفني
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  . »510ملذهبه واملوافقني له ، وكان مولده سنة 

  .وكذا يف اخلميس يف حوادث السنة املذكورة

  .»ماء وكان كثري الوقيعة يف العل« : ويف املختصر يف أخبار البشر 

ّوقــد مجــع مــشيخته فــزادت عــدم علــى « : ويف الكامــل برتمجــة عبــد الكــرمي الــسمعاين 
إنـه كــان : ّأربعـة آالف شـيخ ، وقـد ذكــره أبـو الفـرج ابـن اجلــوزي فقطعـه ، فمـن مجلـة قولــه فيـه 

وهـذا . حـدثين فـالن مبـا وراء النهـر: يأخذ الـشيخ ببغـداد ويعـرب بـه إىل فـوق ـر عيـسى فيقـول 

ّا ، فإن الرجل سافر إىل ما وراء النهر حقا ، ومسع يف عامة بالده مـن عامـة شـيوخه ، بارد جد ّ
ّفــأي حاجــة بــه إىل هــدا التــدليس البــارد ، وإمنــا ذنبــه عنــد ابــن اجلــوزي أنــه شــافعي ، ولــه أســوة  ّ

  .)1(» ّبغريه ، فإن ابن اجلوزي مل يبق على أحد إال مكثري احلنابلة 

  .)2(وذكره ابن الوردي 

وفيهـــا أخـــرج ابـــن اجلـــوزي مـــن ســـجن  « 595ل اليـــافعي يف مـــرآة اجلنـــان حـــوادث وقـــا

اه النـــاس ، وبقـــي يف املطمـــورة مخـــس ســـنني ، كـــذا ذكـــره الـــذهيب ، ومل يتبـــني ألي  ّواســـط وتلق ّ ّـــ
ّــســبب ســجن ، وكنــت قــد مسعــت فيمــا مــضى أنــه حــبس بــسبب الــشيخ عبــد القــادر بأنه كــان 

وة بــسبب اإلنكــار املــذكور ، وأخــربين مــن وقــف علــى ينكــر عليــه ، وكــان بينــه وبــني أبيــه عــدا

ّكتاب له أنه ينكر فيه علـى قطـب األوليـاء تـاج املفـاخر الـذي خـضعت لقدمـه رقـاب األكـابر 
ّالشيخ حمـي الـدين عبـد القـادر قـدس اهللا روحـه ونـور ضـرحيه ، وإنكـار ابـن اجلـوزي عليـه وعلـى 

ن وتلبـيس الـشيطان والغـرور ، والعجـب غريه مـن الـشيوخ أهـل املعـارف والنـور مـن مجلـة اخلـذال

حماسنهم الوجـود ، فـال  ـ واحلمد هللا ـ منه يف إنكاره عليهم ومبحاسنهم يطرز كالمه فقد مألت

  .»ّمباالة بذم كل مغرور وحسود 
__________________  

  .597: حوادث  ـ الكامل) 1(

  .597: حوادث  ـ تتمة املختصر) 2(
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هـو حـسن احلـديث : مث قـال ابـن عـدي « : ّزيـد العطـار وقال الذهيب برتمجـة أبـان بـن ي

ّمتماسك ، يكتب حديثه ، وعامتها مستقيمة ، وأرجو أنه من أهل الصدق ّ.  

ّكـان ثبتـا يف كـل : بل هو ثقة حجة ، ناهيـك بـأن أمحـد بـن حنبـل ذكـره فقـال : قلت 
ن اجلــــوزي يف وقــــد أورده العالمــــة أبــــو الفــــرج ابــــ. ثقــــة: املــــشايخ ، وقــــال ابــــن معــــني والنــــسائي 

ّالــضعفاء ومل يــذكر فيــه اقــوال مــن وثقــه ، وهــذا مــن عيــوب كتابــه ، يــسرد اجلــرح ويــسكت عــن 
  .)1(» ّالتوثيق ، ولو ال أن ابن عدي وابن اجلوزي ذكرا أبان بن يزيد ملا ذكرته أصال 

ّقــرأت خبــط املوقــاين أن ابــن اجلــوزي شــرب الــبالذر « : وقــال الــذهيب يف تــذكرة احلفــاظ 
ّيته فكانت قصرية جدا ، وكان خيضبها بالسواد ، وكان كثري الغلط فيمـا يـصنفه ، فسقطت حل ّ

لـه وهـم كثـري يف تواليفـه ، يـدخل عليـه الـداخل : قلـت . فإنه كان يفـرغ مـن الكتـاب وال يعتـربه

ّمن العجلة والتحول إىل مصنف آخر ، ومـن أن جـل علمـه مـن كتـب وصـحف مـا مـارس فيـه 
  .)2( »أرباب العلم كما ينبغي 

وذكــر أبـــو منــصور بــن طـــاهر « : وقــال ابــن حجــر برتمجـــة مثامــة بــن األشـــرس البــصري 

ّـوكان مثامة ممن  ـ ّالتميمي يف كتاب الفرق بني الفرق ، أن الواثق ملا قتل أمحد بن نصر اخلزاعي
ّفاتفق أنه حج فقتله ناس من خزاعة بني الصفا واملـروة ـ سعى يف قتله وأورد ابـن اجلـوزي هـذه . ّ

ّلقــصة يف حــوادث ســنة ثــالث عــشرة ، وتــرجم لثمامــة فــيمن مــات فيهــا وفيهــا تنــاقض ، ألن ا
ّقتـــل أمحـــد بـــن نـــصر تـــأخر بعـــد ذلـــك بـــدهر طويـــل ، فإنـــه قتـــل يف خالفـــة الواثـــق ســـنة بـــضع 
ّوعشرون ، فكيف يقتل قاتله سـنة ثـالث عـشرة ، والـصواب أنـه مـات يف سـنة ثـالث عـشرة ، 

  .)3(» ّجلوزي حاطب ليل ال ينتقد ما حيدث به ّودلت هذه القصة على أن ابن ا
__________________  

  .16 / 1: ميزان االعتدال ) 1(

  .1342 / 4: تذكرة احلفاظ ) 2(

  .84 / 2: لسان امليزان ) 3(
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قــال « ّويف طبقــات احلفــاظ للــسيوطي وطبقــات املفــسرين للــداودي برتمجــة ابــن اجلــوزي 

 ابن اجلوزي باحلفظ عنـدنا باعتبـار الـصنعة ، بـل باعتبـار ال يوصف: الذهيب يف التاريخ الكبري 

  .)1(» كثرة اطالعه ومجعه 

  من كلمات العلماء في الموضوعات البن الجوزي 
ّولقد أكثر الذي مجع يف هذا العصر املوضوعات يف حنو جملـدين « : قال ابن الصالح 

ّ، فأودع فيها كثريا مما ال دليل على وضعه ، وإمنا حقه أن يذ كر يف مطلق األحاديـث الـضعيفة ّ

 «)2(.  

ّوقال حممد بن إبراهيم بن مجاعـة الكنـاين يف املنهـل الـروي يف علـم أصـول حـديث النـيب 
ّوصــنف الــشيخ أبــو الفــرج ابــن اجلــوزي كتابــه يف املوضــوعات ، فــذكر كثــريا مــن الــضعيف « : 

  .»الذي ال دليل على وضعه 

ج ابـن اجلـوزي كتابـا حـافال يف املوضـوعات ّوقد صنف الشيخ أبـو الفـر« وقال ابن كثري 

ّ، غري أنه أدخل فيه ما ليس منه ، وأخرج عنه ما كان يلزمه ذكره ، فسقط عليـه ومل يهتـد إليـه 
 «)3(.  

  :وقال الزين العراقي بشرح قوله 

  وأكثــــــــــــــــــــر اجلــــــــــــــــــــامع فيــــــــــــــــــــه إذ خــــــــــــــــــــرج« 

  
  .»ملطلــــــــــــق الــــــــــــضعف عــــــــــــىن أبــــــــــــا الفــــــــــــرج   

  

وأراد ابـــن الـــصالح باجلـــامع .  ..كثـــر الـــذي مجـــعولقـــد أ: قـــال ابـــن الـــصالح « : قـــال 

  .)4(» املذكور أبا الفرج ابن اجلوزي ، وأشرت إىل ذلك بقويل عىن أبا الفرج 
__________________  

  .274 / 1:  ، طبقات املفسرين 478: طبقات احلفاظ ) 1(

  .212: علوم احلديث ) 2(

  .75: الباعث احلثيث ) 3(

  .261 / 1: ّشرح األلفية ) 4(
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ّوقال ابن حجر العسقالين بعد إثبات حديث سد األبـواب إال بـاب علـي  وقـد «  : 7ّ

أورد ابن اجلوزي هذا احلديث يف املوضوعات ، وأخرجه من حديث سعد بـن أيب وقـاص وزيـد 

ّبـن أرقـم وابـن عمــر مقتـصرا علـى بعــض طرقـه عـنهم ، وأعلــه بـبعض مـن تكلــم فيـه مـن رواتــه ،  ّ
ّ مــن كثــرة الطــرق ، وأعلــه أيــضا بأنــه خمــالف لألحاديــث الــصحيحة ولــيس بقــادح ، ملــا ذكــرت ّ

الثابتة يف باب أيب بكر ، وزعم أنه من وضـع الرافـضة قـابلوا بـه احلـديث الـصحيح يف بـاب أيب 

ــــث الــــصحيحة بتومهــــه . بكــــر ــــه ســــلك رد األحادي ّانتهــــى ، وأخطــــأ يف ذلــــك خطــــأ شــــنيعا فإن ّ
  . »ّاملعارضة ، مع أن اجلمع بني القصتني ممكن

قـــول ابـــن اجلـــوزي يف هـــذا « : وقـــال ابـــن حجـــر أيـــضا يف حبثـــه حـــول احلـــديث املـــذكور 

ّاحلـــديث إنـــه باطـــل وإنـــه موضـــوع ، دعـــوى مل يـــستدل عليهـــا إال مبخالفـــة احلـــديث الـــذي يف 
ّالـــصحيحني ، وهـــذا إقـــدام علـــى رد األحاديـــث الـــصحيحة مبجـــرد التـــوهم ، وال ينبغـــي اإلقـــدام  ّ ّ

ّعنــد عــدم إمكــان اجلمــع ، وال يلــزم مــن تعــذر اجلمــع يف احلــال أنــه ال ّعلــى احلكــم بالوضــع إال 
ّميكن بعد ذلك ، ألن فوق كل ذي علـم علـيم ، وطريـق الـورع يف مثـل هـذا أن ال حيكـم علـى 
ّاحلديث بالبطالن ، بل يتوقف فيه إىل أن يظهر لغريه ما مل يظهر له ، وهذا احلديث مـن هـذا 

ّتعددة ، كل طريق منها علـى انفـراده ال تقـصر عـن رتبـة الباب ، هو حديث مشهور له طرق م
ّاحلسن ، وجمموعها مما يقطع بصحته على طريقه كثري من أهل احلديث  ّ «)1(.  

ويوجـــد املوضـــوع كثـــريا يف الكتـــب املـــصنفة يف الـــضعفاء وكـــذا يف « : وقـــال الـــسخاوي 

ع كتابه ملطلق الـضعف ّالعلل ، ولقد أكثر اجلامع فيه مصنفا حنو جملدين ، إذ خرج عن موضو

، حيــث أخــرج فيــه كثــريا مــن األحاديــث الــضعيفة الــيت ال دليــل معــه علــى وضــعها ، وعــىن ابــن 

الــــصالح ــــذا اجلــــامع احلــــافظ الــــشهري أبــــا الفــــرج ابــــن اجلــــوزي ، بــــل رمبــــا أدرج فيهــــا احلــــسن 

  والصحيح مما هو يف أحد الصحيحني فضال
__________________  
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توسع منكر ينشأ عنه غاية الضرر ، من ظن  ـ مع إصابته يف أكثر ما عنده ـ عن غريمها ، وهو

ّما ليس مبوضوع بل هو صحيح موضوعا ، مما قد يقلده فيه العارف حتسينا للظن بـه ، حيـث 
اســتناده يف غالبــه مل يبحــث فــضال عــن غــريه ، ولــذا انتقــد العلمــاء صــنيعه إمجــاال ، واملوقــع لــه 

  .)1(» .  ..بضعف راويه الذي رمي بالكذب مثال ، غافال عن جميئه من وجه آخر

ّمث إن مـــن العجـــب إيـــراد ابـــن اجلـــوزي يف كتابـــه العلـــل املتناهيـــة يف األحاديـــث « : وفيـــه 
ّـالواهيـة كثـريا مما أورده يف املوضـوعات ، كمـا أن يف املوضـوعات كثـريا مـن األحاديـث الواهيـة ، 

وفاتـه : قـال شـيخنا . ل قـد أكثـر يف تـصانيفه الوعظيـة ومـا أشـبهها مـن إيـراد املوضـوع وشـبههب

ولــو انتــدب شــخص لتهــذيب : مـن نــوعي املوضــوع والــواهي يف الكتــابني قــدر مــا كتــب ، قــال 

ّالكتـاب مث إلحلــاق مـا فاتــه لكـان حــسنا ، وإال فيمـا تقــرر عـدم االنتفــاع بـه إال للناقــد ، إذ مــا  ّ
  .)2(» ّال وميكن أن ال يكون موضوعا من حديث إ

وقد مجع يف ذلك احلافظ أبو الفرج ابـن اجلـوزي كتابـا ، فـأكثر فيـه « : ّوقال السيوطي 

ّمن إخراج الضعيف الذي مل ينحط إىل رتبة الوضع بل ومـن احلـسن ومـن الـصحيح ، كمـا نبـه 
  .)3(» ّعلى ذلك األئمة احلفاظ ومنهم ابن الصالح يف علوم احلديث وأتباعه 

ان والعقيلــي وغــريهم أــم « : وفيــه  اظ كاحلــاكم وابــن حب ّــواعلــم أنــه جــرت عــادة احلف ــ ّ
ّحيكمــون علــى حــديث بــالبطالن مــن حيثيــة ســند خمــصوص ، لكــون راويــه اختلــق ذلــك الــسند 
لذلك املنت ، ويكون ذلك املنت معروفـا مـن وجـه آخـر ، ويـذكرون ذلـك يف ترمجـة ذلـك الـراوي 

   ابن اجلوزي بذلك وحيكم على املنتّجيرحونه به ، فيغرت
__________________  
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بالوضع مطلقا ويورده يف كتاب املوضوعات ، وليس هذا بالئق ، وقد عاب عليه النـاس ذلـك 

  . ». ..، آخرهم احلافظ ابن حجر

وقــال « : قــال » .  ..ّمــن قــرأ آيــة الكرســي دبــر كــل صــالة« فيــه يف حتقيــق حــديث و

غفـــل ابـــن اجلـــوزي فـــأورد هـــذا احلـــديث يف : احلـــافظ ابـــن حجـــر يف ختـــريج أحاديـــث املـــشكاة 

  .املوضوعات ، وهو أمسج ما وقع له

حممــد بــن  :وقـال احلــافظ شــرف الــدين الــدمياطي يف جــزء مجعـه يف تقويــة هــذا احلــديث 

محري القضاعي الشبلنجي احلمـصي كنيتـه ابـو عبـد احلميـد ، احـتج بـه البخـاري يف صـحيحه ، 

وكذلك حممد بـن زيـد األهلـاين أبـو سـفيان احلمـصي ، احـتج بـه البخـاري أيـضا ، وقـد تـابع أبـا 

أمامــة علــي بــن أيب طالــب ، وعبــد اهللا بــن عمــرو بــن العاصــي ، واملغــرية بــن شــعبة ، وجــابر ، 

ّن النــيب صـلى اهللا عليــه وسـلم ، وأورد حــديث علـي مــن الطـريقني الــسابقني ، وأنـس ، فــرووه عـ ّ
وإذا : وحــديث ابـــن عمـــرو ، واملغـــرية ، وجـــابر ، وأنـــس ، مـــن الطـــرق الـــيت ســـأزيدها ، مث قـــال 

  .ّانضمت هذه األحاديث بعضها إىل بعض أخذت قوة

: افظ قـــال نقلـــت مـــن خـــط الـــسيف أمحـــد بـــن أيب اـــد احلـــ: وقـــال الـــذهيب يف تارخيـــه 

ّصـنف ابــن اجلــوزي كتــاب املوضـوعات فأصــاب يف ذكــره أحاديــث خمالفـة للنقــل والعقــل ، وممــا 
مل يـصب فيــه إطالقـه الوضــع علـى أحاديــث بكـالم بعــض النـاس يف أحــد رواـا ، كقولــه فــالن 

ّضعيف ، أو ليس بالقوي ، أولني ، وليس ذلـك احلـديث ممـا يـشهد القلـب ببطالنـه ، وال فيـه 
ال معارضـــة لكتـــاب وال ســـنة وال امجـــاع ، وال حجـــة بأنـــه موضـــوع ســـوى كـــالم ذلـــك خمالفـــة و

فمـن ذلـك أنـه أورد حـديث أيب أمامـة يف قـراءة  :قـال . الرجل يف راويه ، وهـذا عـدوان وجمازفـة

لـيس بـالقوي ، : ّآية الكرسي بعد الصالة ، لقول يعقوب بـن سـفيان يف راويـه حممـد بـن محـري 

  .)1(» ّري يف صحيحه ، ووثقه أمحد وابن معني وحممد هذا روى له البخا
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ّأولكــم ورودا علــي احلــوض أولكــم إســالما علــي ابــن « فيــه يف الكــالم حــول حــديث و ّّ
: والعجــب مــن املــصنف أنــه قــال يف العلــل بــاب فــضل علــي بــن أيب طالــب « : » أيب طالــب 

ّ خارجـــة عـــن احلـــد ذكـــرت مجهورهـــا يف كتـــاب املوضـــوعات ، وإمنـــا أذكـــر قـــد وضـــعوا أحاديـــث ّ
ّهاهنــا مــا دون ذلـــك ، مث أورد هــذا احلــديث ، وهـــذا يــدل علــى أن متنـــه عنــده لــيس مبوضـــوع 

ّـإنه يـورد حـديثا :  وقد عاب عليه احلفاظ هذا األمر بعينه فقالوا ؟فكيف يورده يف املوضوعات
 مث يورده يف العلـل وموضـوعه األحاديـث الواهيـة الـيت مل يف كتاب املوضوعات وحيكم بوضعه ،

  .)1(» تنته إىل أن حيكم عليها بالوضع ، وهذا تناقض 

إن طالــت بــك مــدة أو شــك أن تــرى قومــا يغــدون يف ســخط اهللا « فيــه بعــد حــديث و

ال واهللا : قلـت « : وذكـر قـدح ابـن اجلـوزي » ويروحون يف لعنته يف أيـديهم مثـل أذنـاب البقـر 

، قال شيخ اإلسـالم أخرجه مسلم يف صحيحه هو بباطل ، بل صحيح يف اية الصحة ، ما 

.  ..هـذا حـديث صـحيح خرجـه مـسلم عـن مجاعـة مـن مـشاخيه: ابن حجـر يف القـول املـسدد 

وقد أخطأ ابن اجلوزي يف تقليده البن حبـان يف هـذا املوضـع خطـأ شـديدا ، وغلـط ابـن حبـان 

ولقـــد أســـاء ابـــن اجلـــوزي لـــذكره يف املوضـــوعات حـــديثا يف .  ..ّيف أفلـــح فـــضعفه ـــذا احلـــديث

  .»صحيح مسلم ، وهذا من عجائبه 

ّبـل وا عجبـا مـن املؤلـف : قلـت « » إذا أتـاكم كـرمي قـوم فـأكرموه « فيه بعـد حـديث و
إذا أتــاكم كــرمي حــديث  كيــف حيــتم علــى رد األحاديــث الثابتــة مــن غــري تثبــت وال تتبــع ، فــإن

واية أكثر من عشرة من الصحابة ، فهو متواتر على رأي من يكتفي يف ورد من رقوم فأكرموه 

  .».  ..التواتر بعشرة

ّوبعـــد ، فـــإن كتـــاب « ّوقـــال الـــسيوطي يف صـــدر النكـــت البـــديعات علـــى املوضـــوعات 
  ّاملوضوعات مجع االمام أيب الفرج ابن اجلوزي قد نبه احلفاظ قدميا وحديثا
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ّعلى أن فيه تـساهال كثـريا ، وأحاديـث ليـست مبوضـوعة ، بـل هـي مـن وادي الـضعيف ، وفيـه 
ّأحاديــث حــسان وأخــرى صــحاح ، بــل وفيــه حــديث مــن صــحيح مــسلم نبــه عليــه احلــافظ أبــو 
الفـضل ابــن حجــر ، ووجــدت فيـه حــديثا مــن صــحيح البخــاري روايـة محــاد بــن شــاكر ، وآخــر 

  .».  .. من رواية صحايب غري الذي أورده عنهمتنه يف البخاري

ّهذا آخر ما أوردته يف هـذا الكتـاب مـن األحاديـث املتعقبـة ، الـيت « : وقال يف خامتته 
ّال سبيل إىل إدراجهـا يف سـلك املوضـوعات ، وعـدا حنـو ثالمثائـة حـديث ، منهـا يف صـحيح 

 ويف مـسند أمحـد مثانيـة مسلم حـديث ، ويف صـحيح البخـاري روايـة محـاد بـن شـاكر حـديث ،

وثالثـــون حـــديثا ، ويف ســـنن أيب داود تـــسعة أحاديـــث ، ويف جـــامع الرتمـــذي ثالثـــون حـــديثا ، 

ويف سنن النسائي عشرة أحاديث ، ويف سنن ابن ماجة ثالثون حديثا ، ويف مـستدرك احلـاكم 

تدرك سـتون حــديثا ، علــى تـداخل يف العــدة ، فجميــع مـا فيــه مــن الكتـب الــستة واملــسند واملــس

الـــسنن ، والـــشعب ، والبعـــث ، : مائــة حـــديث وثالثـــون حـــديثا ، وفيـــه مــن مؤلفـــات البيهقـــي 

والـــدالئل ، وغريهـــا ، ومـــن صـــحيح ابـــن خزميـــة والتوحيـــد لـــه ، وصـــحيح ابـــن حبـــان ، ومـــسند 

الــدارمي ، وتــاريخ الطــربي ، وخلــق أفعــال العبــاد ، وجــزء القــراءة لــه ، وســنن الــدار قطــين مجلــة 

  .»وافرة 

ّوقــد أكثــر جــامع املوضــوعات يف حنــو جملــدين أعــين أبــا الفــرج ابــن « : ّ الــسيوطي وقــال
اجلـوزي ، فــذكر يف كتابــه كثــريا ممــا ال دليـل علــى وضــعه ، بــل هــو ضـعيف بــل وفيــه احلــسن بــل 

  .)1(» .  ..والصحيح

ّوقــد نــص ابــن الــصالح يف علــوم احلــديث « : وقــال الــشامي يف ســبل اهلــدى والرشــاد 
على أن ابن اجلوزي تسامح يف كتابه املوضوعات ، فأورد فيه أحاديـث وحكـم وسائر من تبعه 

  بوضعها وليست مبوضوعة ، بل هي ضعيف فقط ورمبا تكون
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  :ّحسنة أو صحيحة ، قال زين الدين العراقي يف ألفيته 

  و أكثـــــــــــــــــــــر اجلـــــــــــــــــــــامع فيـــــــــــــــــــــه إذ خـــــــــــــــــــــرج

  
ــــــــــــــضعف عــــــــــــــىن   ــــــــــــــق ال   . أبــــــــــــــا الفــــــــــــــرجملطل

  

 ّالقـول املـسدد :ّكتابا مساه  ـ  تعاىلرمحه اهللا ـ ّوألف شيخ اإلسالم أبو الفضل ابن حجر

.. .«.  

تـذكرة ( وصـدر ) خمتـصر تنزيـه الـشريعة ( صـدر : وإن شئت املزيد من كلمـام فراجـع 

ــــون (و )  أمســــاء رجــــال املــــشكاة لعبــــد احلــــق (و ) املوضــــوعات    املــــسلك(و )  كــــشف الظن

 (و )  نيل األوطـار (و ) ّ شرح املواهب اللدنية (و ) الوسط الداين إىل الدر امللتقط للصغاين 

  .) الفوائد اموعة (و ) القول املستحسن يف فخر احلسن 
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  ّرد العلماء على قدح ابن الجوزي 
ابـن ّفإن كبار احلفـاظ والعلمـاء أبطلـوا باألدلـة القاطعـة دعـوى : ّوباالضافة إىل ما تقدم 

ّيف املوضـــوعات ، وقـــد تقـــدمت نـــصوص أنـــا مدينـــة العلـــم حـــديث  اجلـــوزي ، وانتقـــدوا إيداعـــه
  :عبارام يف ذلك يف مواضعها من الكتاب ، ونكتفي هنا بذكر أمسائهم 

  .احلافظ صالح الدين العالئي ـ 1

  .احلافظ بدر الدين الزركشي ـ 2

  .شيخ اإلسالم احلافظ العسقالين ـ 3

  .اوياحلافظ السخ ـ 4

  .احلافظ السيوطي ـ 5

  .احلافظ السمهودي ـ 6

  .ّاحلافظ ابن عراق ـ 7

  .ّاحلافظ ابن حجر املكي ـ 8

  .ّالعالمة جمد الدين الفريوزآبادي ـ 9

  .ّالعالمة املتقي اهلندي ـ 10

  .ّالعالمة القاري ـ 11

ّالعالمة املناوي ـ 12 ّ.  

  .ّالعالمة الشيخ عبد احلق الدهلوي ـ 13

  .مة الزرقاينّالعال ـ 14

  .ّالعالمة البدخشاين ـ 15

  .ّالعالمة حممد صدر العامل ـ 16

  .ّالعالمة األمري الصنعاين ـ 17
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  .ّالعالمة الصبان املصري ـ 18

  .ّالعالمة القاضي ثناء اهللا اهلندي ـ 19

  .قاضي القضاة الشوكاين ـ 20

ّالعالمة املريزا حسن علي احملدث ـ 21 ّ.  

  . اللكهنويّالعالمة ويل اهللا ـ 22

  .ّالعالمة املولوي حسن الزمان ـ 23

ّالعالمة الدمنيت الشاذيل ـ 24 ّ.  
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  ّرد قدح ابن دقيق العيد

  :قوله 
ّوقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد «    .»هذا احلديث مل يثبتوه : ّ

  :أقول 
ّإن هذا الكالم بعيد عن الصدق والصواب غاية البعد ، فقد علمـت فيمـا تقـدم إثبـ ّ ات ّ

ّكبار احملدثني وأعاظم املسندين ومشاهري احلفاظ املعتمدين هذا احلديث الـشريف ، يف كتـبهم 
ّ ، كمـا أن 6ّاملعتربة وأسفارهم املعتمدة ، مصرحني بـصحته أو حـسنه أو ثبوتـه عـن رسـول اهللا 

 بــاب مدينــة «و » بــاب مدينــة العلــم «  ب 7ّمجاعــة كبــرية مــنهم وصــفوا ســيدنا أمــري املــؤمنني 

  . ..وأمثال ذلك ، كما نظم آخرون منهم هذه املأثرة يف أشعارهم» حلكم والعلوم ا

ّفهل يبقى مع هذا كله وزن لقول هـذا الرجـل   وهـل جيـوز !؟»هـذا احلـديث مل يثبتـوه « ّ

  !؟ّحد أن حيتج مبثل هذا الكالمأل

  ومن هنا ترى إعراض مجاعة من حمققيهم عن هذا الكالم مع ذكرهم له ،
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الـــدرر ( والـــسيوطي يف ) املقاصـــد احلـــسنة ( والـــسخاوي يف ) الـــآلىل املنثـــورة ( يف كالزركـــشي 

  . ..)املرقاة ( والقاري يف ) املنتثرة 
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  الكالم على رأي النووي والذهبي والجزري 

  :قوله 
وقــال الــشيخ حمــي الــدين النــواوي واحلــافظ مشــس الــدين الــذهيب والــشيخ مشــس الــدين « 

  .»إنه موضوع : اجلزري 

  :ول أق
  :ّال بد من حتقيق احلال وبيان احلقيقة يف مقامات 

ّرأي الشيخ محيي الدين النواوي  )1( ّ  
ّأما حميي الدين النواوي ، فالواقع أنه قد قدح يف ّأنا دار احلكمـة وعلـي باـا « حديث  ّ

  احلديث املروي عن الصناحبي عن علي قال  ّوأما« ّ، وهذا نص كالمه » 
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أنا مدينة العلـم : يف رواية و .أنا دار احلكمة وعلي باا: ّ اهللا عليه وسلم ّقال رسول اهللا صلى

: هـو حـديث منكـر ، ويف بعـض النـسخ : وقـال رواه الرتمـذي وعلي باا ، فحـديث باطـل ، 

  .)1(» ومل يروه من الثقات غري شريك ، وروى مرسال : غريب ، قال 

ّفظهر أن قدحه متوجه يف األصل إىل ّ، غـري أنه تـوهم أن»  دار احلكمـة أنا« حديث  ّ ّ  ّـ

ّروايــة مــن روايــات ذاك احلــديث ، وال خيفــى ســقوط هــذا التــوهم » أنــا مدينــة العلــم « حــديث 
ّعلى من الحظ روايات احملدثني وطرق احلـديثني املـذكورين يف خمتلـف الكتـب واألسـفار ، ألن 

حبيـث ال يلـزم مـن القـدح يف ّكال منهما قد روي وأخرج فيها بطرق وأسانيد كثرية خاصة به ، 

  .إن مل يكن كذب وتدليس) الدهلوي ( فهذا وهم من .  ..أحدمها القدح يف اآلخر

  » ّأنا دار الحكمة وعلى بابها « : ثبوت حديث 
حـديث ثابـت ، قـد أخرجـه جهابـذة » ّأنـا دار احلكمـة وعلـي باـا « حديث  ّعلى أن

ه ســـاقطة ، ومـــن املناســـب أن نعيـــد ذكـــر احلـــديث وأعـــالم احلفـــاظ والعلمـــاء ، فـــدعوى بطالنـــ

  :فنقول .  ..ّبعض من أخرجه من مشاهري حمدثي أهل السنة

  : رواية أحمد  ـ 1
عــــن الــــصناحبي عــــن أمــــري » أنــــا دار احلكمــــة وعلــــي باــــا « لقــــد روى أمحــــد حــــديث 

ّوقـد تقـدم سـابقا عـن ، ) تفـريح األحبـاب ( ذكر ذلك املولوي حسن علي يف .  ..7املؤمنني 
  . ..إذا روى أمحد حديثا وجب املصري إليه: عة قوهلم مجا

  : رواية الترمذي وتحسينه  ـ 2
  لقد أخرجه الرتمذي يف صحيحه وحكم حبسنه كما يف ذخائر العقىب حيث و

__________________  

  . :1 / 348ذيب األمساء واللغات ) 1(
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ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  قـال قـال 2عـن علـي :  ـ بـاب دار احلكمـة 2ذكـر أنـه ـ « : قـال 
  .)1(» حديث حسن : وقال أخرجه الرتمذي أنا دار احلكمة وعلي باا ، : ّوسلم 

ومـا ذكرنـا يف هـذا الكتـاب « ّدليـل علـى اعتبـاره ، ألنـه قـال » حديث حـسن « وقوله 

يف إســناده مــن يــتهم بالكــذب ، وال يكــون احلــديث شــاذا ويــروى مــن غــري وجــه حنــو ذاك فهــو 

  .»ديث حسن عندنا ح

  : رواية الطبري وتصحيحه  ـ 3
ـــذيب ( ّوعلــم فيمــا تقــدم روايــة أيب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي هــذا احلــديث يف 

  . ..ّوحكمه بصحته) اآلثار 

  : رواية الحاكم وتصحيحه  ـ 4
ّوصــححه ، قالــه حممــد بــن يوســف ) املــستدرك علــى الــصحيحني ( وأخرجــه احلــاكم يف 
والرشــاد ، والشرباملــسي يف تيــسري املطالــب الــسنية والزرقــاين يف شــرح الــشامي يف ســبل اهلــدى 

  .املواهب اللدنية

  : رواية جماعة آخرين  ـ 5
ّكمـا علــم ممــا تقـدم روايــة مجاعــة آخـرين حلــديث  وهــم » أنــا دار احلكمـة وعلــي باــا « ّ

ي ، ّالكنجــي ، واحملــب الطــرب: ّبـني مــن يثبتــه ، ومــن يـصححه ، ومــن يقــول إنــه حـسن ومــنهم 

والعالئــــي ، والفريوزآبــــادي ، واجلــــزري ، والعــــسقالين ، والــــسيوطي ، والعلقمــــي ، والــــشامي ، 

  . ..ّواملناوي ، والدهلوي ، والعزيزي ، والزرقاين ، والبدخشاين ، وشاه ويل اهللا ،

  .»فحديث باطل « : فظهر بطالن قول النواوي 
__________________  

  .77: ذخائر العقىب ) 1(
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  بة القدح في الحديث المذكور للترمذي ّرد نس
» غريــب  :هــو حــديث منكــر ، ويف بعــض النــسخ : رواه الرتمــذي وقــال « ّوأمــا قولــه 

ّكمــا تقــدم عــن » حــسن غريــب « ّفمــن املنكــرات الفاضــحة ، بــل احلــق الثابــت أنــه رواه وقــال 
  .أيضا) رياضه ( وسيأيت عن ) ذخائره ( ّاحملب الطربي يف 

  مذي تحريف عبارة التر
ّغـــري أن األيـــدي األثيمـــة قـــد غـــريت وحرفـــت عبـــارة الرتمـــذي ، وقـــد عمـــد النـــواوي إىل  ّ ّ ّ

  . ..7ّاعتماد هذه العبارة احملرفة ، جحدا لفضيلة من فضائل سيدنا أمري املؤمنني 

ّكمـا علمـت مـن روايـة حمـب » حـسن غريـب « لقد قال الرتمذي يف هذا احلـديث إنـه 
عـــن علـــي قـــال قـــال « : قـــال يف الريـــاض النـــضرة و .)العقـــىب ذخـــائر ( الـــدين الطـــربي عنـــه يف 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  حـسن : وقـال  أخرجـه الرتمـذي .أنا دار احلكمة وعلي باا: ّ

  .)1(» غريب 

ّهذا ما نقله احملب الطربي عن الرتمـذي ، وهـو مـن أقـدم وأوثـق نقلـة هـذا احلـديث عـن 
  . ..صحيح الرتمذي

مـــن كـــالم » غريـــب « وتركـــوا كلمـــة » حـــسن « دين أســـقطوا كلمـــة ّلكـــن بعـــض املعانـــ

ّالرتمذي من بعض نـسخ صـحيحه ، ومـن هنـا نـسب غـري واحـد ممـن تـأخر عـن احملـب الطـربي  ّ ّ
 كاخلطيـــــب !!»حـــــسن « مـــــن دون كلمـــــة » غريـــــب « إىل الرتمـــــذي قولـــــه يف هـــــذا احلـــــديث 

  ثري يف، وابن ك) أجوبته ( ، والعالئي يف ) املشكاة ( التربيزي يف 
__________________  

  .255 / 2: الرياض النضرة ) 1(
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ّ، والوصـايب ) القـول اجللـي ( ّ، والـسيوطي يف ) نقد الـصحيح ( ، والفريوزابادي يف ) تأرخيه ( 
 )ّالـسراج املنـري ( ، والعزيـزي يف )  فيض القـدير (و ) التيسري ( ، واملناوي يف ) االكتفاء ( يف 

...  

علــى حاهلــا ، » حــسن « بعــد حــذف » غريــب « لــم يرتكــوا كلمــة ف.  ..وجــاء آخــرون

ّ، وكأن النـواوي قـد قـدم هـذه النـسخة علـى تلـك ، إذ نـسب إىل » منكر « بل أبدلوها بلفظ  ّ
 كمـا اغـرت ــذا !!»غريـب : ويف بعــض النـسخ « : ، مث قـال » حـديث منكـر « ّالرتمـذي أنـه 

  .)املقاصد احلسنة ( التحريف السخاوي يف 

« بعــد حــذف لفــظ  ـ ّرقــى آخــرون حــىت مجعــوا يف بعــض نــسخ صــحيح الرتمــذيوقــد ت

، وقــد نــسب ذلــك بعــضهم إىل الرتمــذي غفلــة أو »  غريــب «و » منكــر « بــني  ـ »حــسن 

  !!)قرة العينني (  الدهلوي يف تغافال ، كما فعله ويل اهللا

ذ بـاهللا مـن تبـديل ّفتنبه ، وال تكن من املغرتين الغافلني ، واملنخـدعني الـذاهلني ، واسـتع

  . ..املدغلني وحتريف املبطلني

   !!كم له من نظيرو
ّوال تستبعد هذا الذي حققناه ، فكم له من نظري عندهم ، وال بـأس بـذكر أحـد مـوارد 

  :حتريفام 

ّاإلعــراض عــن ذكــر احلــديث املنكــر ، فإنــه قــال يف ) مــصابيحه ( لقــد التــزم البغــوي يف 
ّيــث كــل بــاب منهــا تنقــسم إىل صــحاح وحــسان ، وأعــين وجتــد أحاد« صــدر كتابــه مــا نــصه 

بالصحاح ما أخرجه الشيخان أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل اجلعفي البخـاري ، وأبـو احلـسني 

يف جامعيهما ، وأعين باحلسان ما أورده  ـ رمحهما اهللا ـ مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري

و عيـسى حممـد بـن عيـسى الرتمـذي ، وغريمهـا أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين ، وأبـ

  ّ، وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل ، غري أا مل ـ 4 ـ من األئمة يف تصانيفهم
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ّتبلغ غاية شرط الشيخني يف علو الدرجة من صـحة اإلسـناد ، إذ أكثـر األحكـام ثبوـا بطريـق 
  .حسن

ذكـر مـا كـان منكـرا أو وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه ، وأعرضت عن 

  .»موضوعا ، واهللا املستعان وعليه التكالن 

ّ، وهذا نص عبارتـه » محري « بعد حديث يف مدح قبيلة » منكر « ّولكنك جتد كلمة 
  :» باب يف مناقب قريش وذكر القبائل « يف 

ّــكنــا عنــد النيب : عــن أيب هريــرة قــال «  يــا :  ، فجــاءه رجــل أحــسبه مــن قــريش فقــال 7ّ

رحم اهللا محريا ، أفواههم سالم ، وأيديهم طعـام ، وهـم  : 7 فقال النيب !هللا العن محريارسول ا

  .)1(» منكر . أهل أمن وإميان

: قولــه «  :حيــث قــال » منكــر « ّولقــد صــرح شــارحه اخللخــايل بإحلــاق بعــضهم لفــظ 

ّمنكــر ، أي هـــذا احلــديث منكـــر ، حيتمـــل أن إحلــاق لفـــظ املنكــر هاهنـــا مـــن غــري املؤلـــف  مـــن ّ

ّبعـــض أهـــل املعرفـــة باحلـــديث ، ألنـــه لـــو كـــان يعلـــم أنـــه منكـــر مل يتعـــرض لـــه ، ألنـــه قـــد التـــزم  ّ
  .)2(» اإلعراض عن ذكر املنكر يف عنوان الكتاب 

وقــال شــارح املـــصابيح قولــه منكــر ، هـــذا إحلــاق مـــن « : ويف املرقــاة يف شــرح احلـــديث 

  .)3(» .  ..بعض أهل املعرفة باحلديث

  الم الترمذي ّتصرف النووي في ك
ّمث إن النــووي ذكــر عــن الرتمــذي أنــه  ّ وهــذا » ومل يــروه مــن الثقــات غــري شــريك : قــال « ّ

  وال نعرف هذا احلديث« ّال يطابق عبارة الرتمذي يف صحيحه ، وهذا لفظه 
__________________  

  .192 / 2: مصابيح السنة ) 1(

  .خمطوط ـ املفاتيح يف شرح املصابيح) 2(
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وال خيفــى الفــرق بـني الكالمــني علــى ذوي الفــضل والنظــر » عـن أحــد مــن الثقــات غـري شــريك 

  .الدقيق

أنــا دار احلكمــة « حــديث  ّفــإن هــذا الكــالم ال يقتــضي قــدحا يف.  ..ّوعلــى كــل حــال

 مينـع صـحته أو ّ، إذ لو سلم ذلك كان هذا احلديث من أفراد شـريك ، وهـذا ال» وعلي باا 

وقـال .  ..حـديث حـسن ـ ّفيمـا نقلـه عنـه احملـب الطـربي ـ حـسنه ، وهلـذا قـال الرتمـذي نفـسه

ّـوشريك هو ابن عبد اهللا النخعي القاضي ، احـتج بـه مـسلم وعلق لـه البخـاري ، « : العالئي 
مــا : ثقــة حــسن احلــديث ، وقــال عيــسى بــن يــونس : ّووثقــه حيــىي بــن معــني ، وقــال العجلــي 

ـــــ ـــــال » ت أحـــــدا قـــــط أورع يف علمـــــه مـــــن شـــــريك ، فعلـــــى هـــــذا يكـــــون مبفـــــرده حـــــسنا رأي وق

ــــق لــــه البخــــاري ، ووثقــــه ابــــن معــــني «  :الفريوزابــــادي  ّوشــــريك هــــذا احــــتج بــــه مــــسلم ، وعل ّ
مـا رأيـت أحـدا قـط أورع يف علمـه : حسن احلديث ، وقال عيسى بـن يـونس : والعجلي وزاد 

  .»من شريك ، فعلى هذا يكون مبفرده حسنا 

  .ّعلى أنه قد علمت سابقا أنه قد رواه غري شريك من الثقات

  تحريف آخر لكالم الترمذي 
ّومن عجائب األمور حتريف بعض الزائغني هلذه العبارة أيضا من كالم الرتمذي ، فإم 

ّملــا رأوا أن هــذه العبــارة تــدل علــى ثبــوت هــذا احلــديث واعتبــاره ، بــدلوا كلمــة  ّ » غــري شــريك « ّ

ـــا حـــديث  جـــاء ذلـــك يف املرقـــاة بـــشرح كـــالم الرتمـــذي هـــذا حـــول.  ..» شـــريك عـــن« إىل  أن

» هــذا احلــديث عــن أحــد مــن الثقــات غــري شــريك « أي حنــن » وال نعــرف « : مدينــة العلــم 

ويف بعــض نــسخ : قيــل . بالنــصب علــى االســتثناء ، ويف نــسخة بــاجلر علــى أنــه بــدل مــن أحــد

  .)1(» أعلم عن شريك بدل غري شريك ، واهللا : الرتمذي 
__________________  

  .512 / 5املرقاة يف شرح املشكاة ) 1(
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ّولكـن .  ..ّوال خيفى غرضهم من هـذا التحريـف ومـا يـؤول إليـه معـىن العبـارة علـى النبيـه
هــذا التحريــف مل يلــق رواجــا بــل جــاءت عبــارة الرتمــذي علــى أصــلها وواقعهــا لــدى احملــدثني ، 

 كنــز (و )  مجــع اجلوامــع (و )  أســىن املطالــب (و ) صحيح  نقــد الــ(و ) املــشكاة ( كمــا يف 

  . ..وغريها)  معارج العلى (و ) ّالعمال 

  ّتوهم النووي 
ّونقــل النــووي عــن الرتمــذي يف ذيــل كالمــه أنــه قــال  وهــذا أيــضا وهــم » وروي مرســال « ّ

أنـا دار احلكمـة بـسنده عـن شـريك عـن : بعـد أن أخـرج حـديث  ـ صـريح ، فقـد قـال الرتمـذي

روى بعضهم هذا احلديث عن شـريك «  ـ 7سلمة عن سويد عن الصناحبي عن أمري املؤمنني 

» ومل يـذكروا فيــه عـن الــصناحبي « ّ فتـوهم النــووي مـن قولــه )1(» ومل يـذكروا فيــه عـن الــصناحبي 

تـابعي خمـضرم ، » سـويد بـن غفلـة « كونه مرسال ، واحلال أن هذا ال يوجب اإلرسـال ، ألن 

 بـال واسـطة متـصل ال 7األربعة ومسع منهم احلديث ، فحديثه عـن أمـري املـؤمنني أدرك اخللفاء 

ّفيـــه مـــن املزيـــد يف متـــصل األســـانيد ، وكـــأن » الـــصناحبي « منقطـــع ، فـــذكر الرتمـــذي أو غـــريه  ّ
 ـ كمـا دريـت سـابقا ـ ّالنـووي قـد غفـل عـن هـذا فـزعم إرسـاله ، لكـن صـرح بـه احلـافظ العالئـي

ّ رواية من أسقط منه الصناحبي ، ألن سـويد بـن غفلـة تـابعي خمـضرم وال يرد عليه« حيث قال 
.  ..»ّأدرك اخللفاء األربعة ومسع منهم ، فـذكر الـصناحبي ، فيـه مـن املزيـد يف متـصل األسـانيد 

  . ..)نقد الصحيح ( ّوكذا صرح به الفريوزآبادي أيضا يف 
__________________  
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  ّأنا دار الحكمة من الصحابة والتابعين رواة حديث 
ــــا دار « وال خيفــــى عــــدم انفــــراد الــــصناحبي ، وســــويد بــــن غفلــــة ، يف روايــــة حــــديث  أن

  : ، بل رواه عنه مجاعة من التابعني كذلك أيضا وهم 7عن أمري املؤمنني » احلكمة 

  .ّأبو عمرو عامر بن شراحيل الشعيب ، وقد أخرج حديثه ابن مردويه ـ 1

و القاسم أصبغ بـن نباتـه التميمـي احلنظلـي الكـويف ، وقـد أخـرج حديثـه أبـو نعـيم أبـ  2

  .)أسىن املطالب ( واجلزري يف ) احللية ( يف 

 (و ) احلليــة ( أبــو زهــري احلــارث بــن عبــد اهللا األعــور اهلمــداين الكــويف ، كمــا يف  ـ 3

  .)أسىن املطالب 

  :الصحابة  يف روايته من 7كما قد تابع عليا أمري املؤمنني 

ـــ 1 ّحـــدثنا أبـــو أمحـــد حممـــد بـــن أمحـــد « : عبـــد اهللا بـــن عبـــاس ، ففـــي حليـــة األوليـــاء  ـ
اجلرجاين ، نا احلسن بن سفيان ، نا عبد ايد بـن حبـر ، نـا شـريك ، عـن سـلمة ابـن كهيـل ، 

ّعــن الــصناحبي ، عــن علــي بــن أيب طالــب قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  أنــا دار : ّ

 رواه األصــبغ بــن نباتــة واحلــارث عــن علــي حنــوه ، وجماهــد عــن ابــن عبــاس .وعلــي باــااحلكمــة 

ّعن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله  ّ «)1(.  

أخربنـا الـشيخ أبـو حممـد عبـد « ــ : جـابر بـن عبـد اهللا األنـصاري ، ففـي زيـن الفـىت  ـ 2

 ، عـن حممـود بـن ;ائي أخربنا الشيخ إبراهيم بن أمحد احللـو:  قال ;اهللا بن أمحد بن نصر 

حممد بن رجا ، عن املأمون بن أمحد وعمار بن عبد ايـد وسـليمان بـن مخريويـه ، عـن االمـام 

 ، عن أمحد ، عن حممد بـن فـضيل ، عـن زيـاد بـن زيـاد ، عـن عبيـد بـن أيب ;حممد بن كرام 

  جعد ، عن جابر بن 
__________________  

  .64 / 1: حلية األولياء ) 1(
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ّمسعـت رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وســلم يقـول :  قــال عبـد اهللا أنــا دار احلكمـة وعلــي باــا ، : ّ

  .)1(» مذكور يف كتاب املكتفي فمن أراد احلكمة فليأت الباب ، 

  نتيجة البحث 
، ومـن ذلـك » أنـا دار احلكمـة « حـديث  ّبطالن تكلم النووي يف: ّفتلخص مما تقدم 

ّيتضح بطالن ما يتوجه من ذلك من  بنـاء علـى تـسليم » أنـا مدينـة العلـم « حديث  القدح يفّ

  .ّكونه رواية من روايات احلديث األول ، فظهر سقوط االحتجاج بكالم النووي مطلقا

  بطالن قدحه من كالم العلماء
  :ّولقد تعرض مجاعة من العلماء لقدح النووي وأعرضوا عنه أو أبطلوه ، ومنهم 

  .170: السيوطي يف تاريخ اخللفاء  ـ 1

ّابن حجر املكي يف املنح املكية يف شرح اهلمزية والصواعق ـ 2 ّ ّ.  

  .الشيخ عبد احلق الدهلوي يف أمساء رجال املشكاة ـ 3

  .156: ّحممد بن علي الصبان يف إسعاف الراغبني  ـ 4

  .)الدهلوي ( ّالقاضي ثناء اهللا يف السيف املسلول وهو بيهقي عصره عند  ـ 5

  .)الدهلوي ( ّاحملدث يف تفريح األحباب وهو تلميذ املولوي حسن على  ـ 6
__________________  
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  ثبوت حديث مدينة العلم من شعر للنووي 
يف أبيــات لــه مــن » أنــا مدينــة العلــم « حــديث  ّومــن آيــات علــو احلــق أن النــووي أثبــت

  .ّ الدالئل وقد تقدمت سابقاالشعر ذكرها شهاب الدين أمحد يف توضيح

)2(  

  ّرأي شمس الدين الذهبي 
ّـوأمـا مشـس الـدين الـذهيب فإنه وإن قــدح يف حـديث مدينـة العلـم غـري أنه ال يلتفــت إىل  ّـ ّ ّ

  :قدحه وال يعبأ به ، لوجوه 

ّانحراف الذهبي وتعصبه  ـ 1 ّ  
داء ّ ، وتعــصبه علــيهم ونــصبه العــ:لقــد اشــتهر الــذهيب بــاالحنراف عــن أهــل البيــت 

ّهلم ، وقد فصلنا الكالم حول ذلك على ضـوء كلمـات واعرتافـات كبـار علمـاء أهـل الـسنة يف 
  . ..جملد حديث الطري ، وعلى هذا األساس فال أثر وال قيمة لطعنه يف حديث مدينة العلم

  تحقيق العالئي  ـ 2
ّوقــد تعــرض احلــافظ العالئــي لقــدح الــذهيب ورد عليــه الــرد الــصريح وحقــق هــذا احلــ ّ ديث ّّ

ّالصحيح ، وهذا نص كالمه على ما نقله السيوطي حيث قال    وقال« : ّ
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هــــذا احلــــديث ذكــــره أبــــو الفــــرج ابــــن اجلــــوزي يف : احلــــافظ صــــالح الــــدين العالئــــي يف أجوبتــــه 

ّاملوضــوعات مــن طــرق عــدة ، وحكــم بــبطالن الكــل ، وكــذلك قــال بعــده مجاعــة مــنهم الــذهيب 
  .يف امليزان وغريه

ّة أيب الــصلت عبــد الــسالم بــن صــاحل اهلــروي ، عــن أيب معاويــة ، عــن واملــشهور بــه روايــ
ّاألعمــش ، عــن جماهــد ، عــن ابــن عبــاس مرفوعــا ، وعبــد الــسالم هــذا تكلمــوا فيــه كثــريا ، قــال 

رافـضي ، وقـال : ّمـتهم زاد الـدار قطـين : ليس بثقة ، وقال الدار قطين وابن عـدى : النسائي 

  .وضرب أبو زرعة على حديثهمل يكن عندي بصدوق ، : أبو حامت 

: ّحــدثنا األصــم ، حــدثنا عبــاس ـ يعــين الــدوري ـ قــال : فقــد قــال احلــاكم  ومــع ذلــك

ّأليس قـد حـدث عـن أيب معاويـة : ثقة ، فقلت : سألت حيىي بن معني عن أيب الصلت فقال 
ّقـد حـدث بـه حممـد بـن جعفـر الفيـدي ـ وهـو ثقـة ـ عـن أيب :  فقـال ؟حـديث أنـا مدينـة العلـم

ّ مث سـاقه احلـاكم مـن طريـق حممـد بـن .عاوية ، وكـذلك روى صـاحل جـزرة أيـضا عـن ابـن معـنيم
قـال أبـو و. عـن حممـد بـن جعفـر الفيـدي عـن أيب معاويـة ـ وهـو ثقـة حـافظ ـ حيـىي بـن الـضريس

ّلــيس ممــن : ســألت حيــىي ابــن معــني عــن أيب الــصلت فقــال : ّالــصلت أمحــد بــن حممــد بــن حمــرز 
هــو مــن حــديث أيب : ديث أيب معاويــة ، أنــا مدينــة العلــم ، فقــال لــه يف حــ: يكــذب ، فقــال 

ّحــدث بــه أبــو معاويــة قــدميا مث كــف عنــه ، وقــال : معاويــة ، أخــربين ابــن منــري قــال  ّ كــان أبــو : ّ

  .الصلت رجال موسرا يطلب هذه األحاديث ويلزم املشايخ

أمون مــن ّفقــد بــرئ أبــو الــصلت عبــد الــسالم مــن عهدتــه ، وأبــو معاويــة ثقــة مــ: قلــت 

ّكبار الشيوخ وحفاظهم املتفق عليهم ، وقد تفرد به عن األعمش فكان مـا ذا ّ ّ وأي اسـتحالة ؟ّ
ّيف أن يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل هذا يف حق علي ّ ّ   ؟ّ

م يف هــــذا احلــــديث وجــــزم بوضــــعه جبــــواب عــــن هــــذه الروايــــات  ّــــومل يــــأت كــــل مــــن تكل ّ
  .)1(» .  ..ه شاهدالصحيحة عن حيىي بن معني ، ومع ذلك فل

__________________  

  .كتاب املناقب ، مناقب علي ـ قوت املغتذي) 1(
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  ّرد ابن حجر العسقالني على الذهبي  ـ 3
ّوقــد بلغـــت دعـــوى الـــذهيب هـــذه مـــن الـــبطالن حـــدا حـــىت رد عليهـــا احلـــافظ ابـــن حجـــر  ّ

ّالعسقالين ، وتعقبه بكالمه احلق احلقيق بالقبول ، ولنورد أوال نص  ّ   :كالم الذهيب يف امليزان ّ

حـدثنا جعفـر ، حـدثنا أبــو : جعفـر بـن حممـد الفقيـه ، فيـه جهالـة ، قـال مطـني « قـال 

ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه ] : قــال [ معاويــة عــن األعمــش عــن جماهــد عــن ابــن عبــاس 
  .)1(» هذا موضوع ] و  [ .أنا مدينة العلم وعلي باا: ّوسلم يقول 

ّهذا احلديث له طـرق كثـرية يف مـستدرك احلـاكم ، أقـل أحواهلـا أن « : فقال ابن حجر 
  .)2(» يكون للحديث أصل ، فال ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع 

  ّرد ابن حجر المكي عليه  ـ 4
ّورد ابــن حجــر املكــي ّعلــى مــا هــو عليــه مــن التعــصب والتعنــت ـ ّ علــى القــول بوضــع  ـ ّ

وهـؤالء وإن « : ّوهـذا نـص كالمـه  ـ نهم الـذهيب يف ميزانـهمـ ـ احلديث بعد أن نـسبه إىل مجاعـة

ة أجــالء ، لكــنهم تــساهلوا تــساهال كثــريا كمــا علــم ممــا قررتــه ، وكيــف ســاغ احلكــم  ّكــانوا أئم ّ ّ ّــ
ّبالوضـع مــع مــا تقـرر أن رجالــه كلهــم رجـال الــصحيح إال واحــد فمختلـف فيــه ّ ّ  وجيــب تأويــل !؟ّ

ّه ال لكلهــا ، ومــا أحــسن قــول بعــض احلفــاظ يف كــالم القــائلني بالوضــع بــأن ذلــك لــبعض طرقــ
ّهو ثقة مأمون مـن كبـار املـشايخ وحفـاظهم : ّأيب معاوية أحد رواته املتكلم فيهم مبا ال يسمع 

ّ وأي اسـتحالة يف أنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول ؟ّ، وقد تفرد به عـن األعمـش ، فكـان مـا ذا ّ ّ ّ
  ».  ..؟مثل هذا يف حق علي

__________________  

  .415 / 1: ميزان االعتدال ) 1(

  .122 / 2: لسان امليزان ) 2(
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أنـا مدينـة : حـديث  ّوأما« : ّهذا كالمه يف املنح املكية يف شرح اهلمزية وقال يف فتاواه 

، فهو حديث حسن بل قال احلاكم صحيح ، وقول البخاري لـيس لـه وجـه  العلم وعلي باا

معـرتض وان ذكـره ابـن اجلـوزي يف املوضـوعات  ـ ذبصحيح ، والرتمذي منكر ، وابن معـني كـ

  .»وتبعه الذهيب وغريه على ذلك 

  ّإعراض جماعة آخرين وردهم عليه  ـ 5
ّولقــــــد أعـــــــرض مجاعـــــــة آخـــــــرون عـــــــن قـــــــدح الـــــــذهيب وردوا عليـــــــه ، مثبتـــــــني للحـــــــديث  ّ

  :ومستشهدين بأجوبة العالئي وابن حجر وغريمها على ذلك ومنهم 

  .) قوت املغتذي (و )  مجع اجلوامع (و )  املصنوعة الآليل( ّالسيوطي يف  ـ 1

  .)املقاصد احلسنة ( السخاوي يف  ـ 2

  .)كنز العمال ( املتقي يف  ـ 3

  .)اللمعات يف شرح املشكاة ( عبد احلق الدهلوي يف  ـ 4

  .)املرقاة يف شرح املشكاة ( القاري يف  ـ 5

  .)فيض القدير ( املناوي يف  ـ 6

  .)معارج العلى ( مل يف حممد صدر العا ـ 7

  .)ّالروضة الندية يف شرح التحفة العلوية ( حممد األمري الصنعاين يف  ـ 8

  .)نفح قوت املغتذى ( الدمنيت الشاذيل يف  ـ 9

  .وقد تقدمت نصوص عبارام سابقا

  ّمن آيات علو الحق  ـ 6
   بنّومن آثار علو احلق وآياته رواية الذهيب هذا احلديث بسنده ، عن سويد
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 ضمن ما وقع له من عـايل حديثـه ، فقـد قـال برتمجـة سـويد مـن ميزانـه مـا 6ّسعيد ، عن النيب 

عـاش سـويد مائــة سـنة ، ومـات يف سـنة أربعـني ومــائتني ، وقـع لنـا مـن عــايل : قلـت « : ّنـصه 

  :حديثه 

ا عبـد أخربنا أبو املعايل األبرقوهي ، أنا املبارك بن أيب اجلود أنا أمحد بن أيب غالب ، أنـ

ّالعزيز بن علي ، أنا أبو طاهر الذهيب ، ثنا عبد اهللا بن حممد ، ثنا سويد بـن سـعيد ، ثنـا زيـاد 
ّنظرت يف أعمـال املـرء ، فـإذا الـصالة : بن الربيع ، عن صاحل الدهان ، عن جابر بن زيد قال 

ّت أن احلجـج جتهد بالبدن وال جتهد باملال ، وكذلك الصيام ، واحلج جيهد املال والبدن ، فرأي
  .ّأفضل من ذلك كله

ّأخربنـــا حممــــد بــــن عبـــد الــــسالم ، عــــن زينـــب بنــــت أيب القاســــم ، أنـــا عبــــد املــــنعم ابــــن 
القشريي ، أنا أبو سعيد األديب ، ثنا حممد بن بـشري ، ثنـا أبـو لبيـد السرخـسي ، ثنـا سـويد ، 

حاق ، صـاحب الـذبح إسـ: ثنا علي بن مسهر ، عن داود ، عن عكرمة عـن ابـن عبـاس قـال 

َ وبشرناه بإسحاق (: وقوله  ْ ِِ ُ ْ َ   .ّ أي بنبوته)َ

أتيــت النــيب : بــه نــا علــي ، عــن أشــعب ، عــن ابــن ســريين ، عــن اجلــارود العبــدي قــال و

ّصلى اهللا عليه وسلم أبايعه فقلت  ّوإين إن تركـت ديـين ودخلـت يف دينـك ال . إين على ديـن: ّ
  .نعم:  قال ؟ّيعذبين اهللا يف اآلخرة

سـئل جـابر عـن قتـال : بد الرحيم بن سليمان ، عن عبيد بـن أيب اجلحـد قـال وبه ثنا ع

ّما يشك يف قتاله إال كافر: علي ، فقال  ّ.  

ّبه ثنا شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن الصناحبي ، عن علي قـال رسـول اهللا صـلى و
  .)1(» ينة أنا مدينة العلم وعلي باا فمن أراد املدينة فليأت باب املد: ّاهللا عليه وسلم 

ّهذا كالم الذهيب يف امليزان ، وبعد هذا البيان ، وغب ذلك التبيـان ، ال خيلـد إىل قـدح 
  ّهذا احلديث إال من غلب على قلبه العناد وران ، واستهام به الغرور

__________________  

  . بتقدمي وتأخري يف العبارة251 ـ 250 / 2: ميزان االعتدال ) 1(
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  . ..ّ واهللا العاصم عما يروث سخط الرمحن ويقود إىل لظى النريانواستهواه الشيطان ،

  رأي شمس الدين الجزري  )3(
ّوأما نسبة القدح يف حديث مدينة العلـم إىل مشـس الـدين اجلـزري فكـذب فاضـح وفريـة 

أسـىن املطالـب يف مناقـب أمـري ( يف كتابـه أنـا مدينـة العلـم فلقد روى اجلزري حـديث  .واضحة

  : وبالغ يف إثباته وحتقيقه ، وهذه عبارته فيه بلفظها ) بن أيب طالب املؤمنني علي 

أخربنا احلسن بن أمحد بن هالل ـ قراءة عليـه ـ عـن علـي بـن أمحـد بـن عبـد الواحـد ، « 

أخربنـا امحـد بـن حممـد بـن حممـد ـ يف كتابـه مـن أصـبهان ـ أخربنـا احلـسن بـن أمحـد بـن احلـسني 

 بن أمحد احلافظ ، أخربنـا أبـو أمحـد حممـد بـن أمحـد اجلرجـاين هللاملقرئ ، أخربنا أمحد بن عبد ا

، أخربنــا احلــسن بــن ســفيان ، أخربنــا عبــد احلميــد بــن حبــر ، أخربنــا شــريك ، عــن ســلمة بــن 

ّ قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 2كهيـــل ، عـــن الـــصناحبي ، عـــن علـــي  أنـــا دار : ّ

ّن إمساعيـل بـن موسـى ، حـدثنا حممـد بـن عمـر  رواه الرتمذي يف جامعـه عـ.احلكمة وعلي باا
الرومي ، حدثنا شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، عن الصناحبي عن علي 

ال و: ذكروا فيــه عــن الــصناحبي ، قــال حــديث غريــب ، ورواه بعــضهم عــن شــريك ومل يــ: وقـال 

  .انتهى. عباس ابن نعرف هذا احلديث عن واحد من الثقات غري شريك ، ويف الباب عن

ورواه بعضهم عن شريك عن سلمة ومل يذكر فيه عن سويد ، ورواه األصبغ بن : قلت 

  رواه احلاكم من طريق جماهد عن ابن ونباتة واحلارث عن علي حنوه ، 
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ّعبــاس عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ولفظــه  أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا فمــن أراد العلــم : ّ

رواه أيضا من حـديث جـابر بـن و. صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: ل احلاكم وقا .فليأا من باا

  .)1(» أنا مدينة العلم وعلي باا فمن أراد العلم فليأت الباب : عبد اهللا ولفظه 

ّوبعـد ، فهـذه أحاديـث مـسندة ممـا « : هذا ، وقد قال اجلـزري يف صـدر كتابـه املـذكور 
ّالغالــب ، مفــرق الكتائــب ومظهــر ] ســد اهللا ا[ ّتــواتر وصــح وحــسن مــن أســىن مناقــب األســد 

ّكـرم اهللا تعـاىل وجهـه  ـ العجائب ، ليث بين غالب أمري املؤمنني أيب احلسن علي بن أيب طالب
ّأردفتهـا مبسلـسالت مـن حديثـه ومبتـصالت مـن روايتـه وحتديثـه ، وبـأعلى  ـ ورضـي عنـه وأرضـاه

عتمــد فيهــا أهــل الواليــة عليــه ، نــسأل إســناد صــحيح إليــه ، مــن القــرآن والــصحبة واخلرقــة الــيت ا

  .»ّاهللا تعاىل أن يثيبنا على ذلك ويقربنا لديه 

فهذا نزر من حبر ، وقل مـن : قلت « وقال بعد إيراد أحاديث املناقب اليت أشار إليها 

ّكثــر ، بالنــسبة إىل مناقبــه اجلليلــة وحماســنه اجلميلــة ، ولــو ذهبنــا الستقــصاء ذلــك حبقــه لطــال 
ّبة إىل هــــذا املقــــام ، ولكــــن نرجــــو مــــن اهللا تعــــاىل أن ييــــسر إفــــراد ذلــــك بكتــــاب الكــــالم بالنــــس

  .»ّنستوعب فيه ما بلغنا من ذلك ، واهللا املوفق للصواب 

ّفظهــر أن اجلــزري قــد روى حــديث مدينــة العلــم يف هــذا الكتــاب ، الــذي ألفــه ملــا تــواتر  ّ
جلميلة ، وهـو يرجـو اهللا تعـاىل  اجلليلة وحماسنه ا7ّوصح وحسن من أسىن مناقب أمري املؤمنني 

  . ..ّأن يثيبه على ذلك ويقربه لديه

ويرتكـب هـذا  ؟ّنسبة القدح إليـه مـع كـل هـذا) الدهلوي (  كيف يستجيز !!فوا عجباه

 ولكــن لــيس هــذا منــه ببــديع وطريــف ، فقــد عــرف قــدما بالتهالــك علــى االفــرتاء ؟اإلفــك املبــني

  .زيغه على احلق وحييفّوالتحريف ، واهللا اازي كل من يعتدي ل
__________________  

  .69: أسىن املطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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إن القاضــي بــاين بــيت نــسب القــدح كــذلك إىل اجلــزري ، غــري : هــذا ، واجلــدير بالــذكر 

ه بـالنظر إىل كثـرة شـواهد هـذا احلـديث ميكـن احلكــم  ّــأنه أبطلـه بكـالم ابـن حجـر ، وأضـاف أن ّـ
  . ..ّبصحته
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  :قوله 
الــيت أخرجهــا أهــل الــسنة عــن دائــرة مــا جيــوز  ـ ّفالتمــسك ــذه األحاديــث املوضــوعة« 

 !!يف مقـام إلـزامهم ـا ، دليـل واضـح علـى مزيـد فهـم علمـاء الـشيعة ـ ّالتمسك واالحتجاج بـه

«.  

  :أقول 
ّمما تقـدم يف الكتـاب مـن كلمـات كبـار األئمـة واحلفـاظ ، ومـشاهري العلمـاء  ـ لقـد علـم ّـ

.  ..أن حــديث مدينـة العلـم مــن األحاديـث الـصحيحة واألخبــار املعتـربة احملـتج ــا ـ حملققـنيوا

ّوأن ذلك كله يـشهد بـصحة اسـتدالل أهـل احلـق بـه إلثبـات خالفـة أمـري املـؤمنني   عـن النـيب 7ّ

  . .. بال فصل ، وكذا إلزامهم من خالف ذلك ذا احلديث الشريف6

ّ جـم غفـري مـن احلفـاظ املـسندين ، ونـص علـى صـحته فقد عين بروايته وإخراجـه وإثباتـه ّ ّ ّ
  ّطائفة منهم ، وعلى حسنه آخرون ، وصرح بعضهم ببلوغه درجة
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  . ..احلسن احملتج به

  استدالل علماء أهل السنة بحديث مدينة العلم 
ّبــل احــتج حبــديث مدينــة العلــم مجاعــة مــن مــشاهري علمــائهم ، واســتدلوا بــه يف خمتلــف 

  . ..ّ أقوى الشواهد على أنه من األحاديث احملتج احبوثهم ، وهذا من

فكــذلك  « 8ّ العاصـمي ، حيـث قــال يف ذكـر الـشبه بــني أمـري املـؤمنني وداود :فمـنهم 

أنــا مدينــة  : 7قولــه  املرتــضى رضــوان اهللا عليــه أويت مــن فــصل اخلطــاب ، كمــا ذكرنــاه يف معــىن

  .)1(» العلم وعلي باا ، ويف فصل قضائه 

خلــوارزمي ، حيـث اســتدل حبـديث مدينــة العلـم علــى غـزارة علــم أمـري املــؤمنني  ا:ومـنهم 

7 )2(.  

  .)3( يف العلم 7ّ أبو احلجاج البلوي ، استدل به على علو مكانه :ومنهم 

علـى مـا نقـل  ـ )الـدرر املكنـون واجلـوهر املـصون (  ابن عـريب إذ قـال يف كتـاب :ومنهم 

ّ ورث علــم احلــروف مــن ســيدنا حممــد صــلى اهللا 2ي واالمــام علــ« :  ـ عنــه القنــدوزي البلخــي ّ
ّبقوله صلى اهللا عليه وسلم  ّعليه وسلم ، وإليه االشارة أنا مدينـة العلـم وعلـي باـا فمـن أراد : ّ

  .)4(» العلم فعليه بالباب 

 ابــن طلحــة الــشافعي حيـث استــشهد بــه يف الفــصل الرابـع ، يف كــالم لــه حــول :ومـنهم 

  .)5(.  ..ّ، وقد تقدم نصه» األنزع البطني «  ب 7وصف أمري املؤمنني 
__________________  

  .خمطوط ـ زين الفىت) 1(

  .40: مناقب أمري املؤمنني للخوارزمي ) 2(

  .132 / 1االلف باء ) 3(

  .414: ينابيع املودة ) 4(

  .32: مطالب السئول ) 5(
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ة االمــام :ومــنهم  ـ الكنجــي احلــافظ ، اســتدل بــه علــى أولوي ــ7ّـ .  ..ال أهــل البغــي يف قت
)1(.  

 بـاب مدينـة العلـم 7ّ حمب الدين الطربي ، استشهد به ذخائر العقىب على أنه :ومنهم 

  .)2(، واستدل به على اختصاصه ذه الفضيلة يف الرياض النضرة 

ّ سـعيد الـدين الفرغـاين ، ذكـره يف شـرح التائيـة يف بيـان حـصة أمـري املـؤمنني مـن :ومنهم  ّ
  . ..العلم

  . السيد علي اهلمداين ، احتج به يف مشارب األذواق وقد تقدم كالمه:ومنهم 

» بـاب مدينـة العلـم «  إمام الدين اهلجروي ، استدل ذا احلديث علـى كـون :ومنهم 

  .ّ يف كتابه أمساء النيب وخلفائه األربعة7من أمسائه 

  .حلكمة مبزيد العلم وا7 اخلوايف ، أورده تأييدا ملا ذكره من اختصاصه :ومنهم 

ّ الدولت آبادي ، احتج به يف كتابه هداية السعداء:ومنهم  ّ.  

 شــهاب الـدين امحــد ، اســتدل بــه يف الفــصل اخلــامس عــشر مــن كتابــه توضــيح :ومــنهم 

  .»باب مدينة العلم  « 7ّالدالئل على أنه 

ّ ابن الصباغ املالكي ، متسك به يف بيان تفجر حبار العلوم من صدره :ومنهم  ّ7 )3(.  

 ورث علــم احلــروف 7ّ البــسطامي يف درة املعــارف حيــث اســتدل بــه علــى أنــه :هم ومــن

  .6ّمن النيب 
__________________  

  .168: كفاية الطالب ) 1(

  .255 / 2:  ، الرياض النضرة 77: ذخائر العقىب ) 2(

  .19: الفصول املهمة ) 3(
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 أقــرب 7ّى أنــه  مشــس الــدين الالهيجــي ، اســتدل بــه يف مفــاتيح اإلعجــاز علــ:ومــنهم 

  .6ّالناس إىل رسول اهللا 

  .7ّ الكاشفي ، استدل به يف روضة الشهداء يف مدح علم االمام :ومنهم 

  . ابن روزان ، استدل به على وفور علمه يف كتابه الباطل:ومنهم 

ّ امليبدي ، استدل به يف شرح الديوان على وجوب توجـه أهـل العرفـان إىل أمـري :ومنهم 
  .7املؤمنني 

ّ الـــشامي صـــاحب الـــسرية اســـتدل بـــه علـــى كـــون :مـــنهم و مـــن أمســـاء » مدينـــة العلـــم « ّ

  . يف سريته6ّالرسول الكرمي 

 وارث معظـم 7ّ ابـن حجـر املكـي ، اسـتدل بـه يف املـنح املكيـة علـى أن االمـام :ومنهم 

  . ..ّ ، ويف تطهري اجلنان على أعلميته6ّعلم القرآن من النيب 

  .7ث ، استدل به يف روضة األحباب يف مدح علم االمام ّ مجال الدين احملد:ومنهم 

  . السيد حممد البخاري يف تذكرة األبرار على وفور علمه:ومنهم 

 العزيـــزي يف الـــسراج املنـــري ، اســـتدل بـــه علـــى أنـــه ينبغـــي للعـــامل أن خيـــرب النـــاس :ومـــنهم 

  .)1(.  ..بفضل من علم فضله

مدينــة العلــم «  : 6ّن مــن أمســاء النــيب  الشرباملــسي يف تيــسري املطالــب علــى أ:ومــنهم 

«.  

  . ..7من أمساء االمام » باب مدينة العلم «  الكردي يف النرباس على أن :ومنهم 

   إمساعيل الكردي يف جالء النظر ، استدل به على براءة ساحته عليه:ومنهم 
__________________  

  .63 / 2: السراج املنري يف شرح اجلامع الصغري ) 1(
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  . ..م عن اخلطأالسال

مـن » مدينـة العلـم « ّـ الزرقاين ، استدل به يف شرح املواهب اللدنية علـى كـون :ومنهم 

  .)1(. 6ّأمساء النيب 

 ســـليمان مجـــل ، اســـتدل بـــه يف الفتوحـــات األمحديـــة علـــى إمـــداد النـــيب عليــــا :ومـــنهم 

  .بالعلوم

ّيب أشـار إىل كليـة بيـت  األورنقابادي ، استدل بـه يف نـور الكـرميتني علـى أن النـ:ومنهم 
  . ..ّالنبوة

  . باب مدينة العلم7 العجيلي ، احتج به يف ذخرية املآل على أنه :ومنهم 

  إحتجاج شاه ولي اهللا 
صـــلوح حـــديث مدينـــة العلـــم لالحتجـــاج بـــه ، مـــع ) الـــدهلوي ( ومـــن العجيـــب إنكـــار 

  . .. به)إزالة اخلفاء ( وكذا يف ) قرة العينني ( احتجاج والده يف مواضع من 

  نفسه  )الدهلوي ( إحتجاج 
ّواألعجب من ذلك أنه يقول هذا مع استدالله هو حبـديث مدينـة العلـم يف فتـوى لـه ، 

ّوقد تقدم ذكر السؤال وجوابه عنه يف حمله من    !؟ّالكتاب ، وهل هذا إال تناقضّ

ّومـــن هنـــا يتـــضح لـــك أن  واحلمـــد هللا علـــى ذلـــك محـــدا » ّاحلـــق يعلـــو وال يعلـــى عليـــه « ّ

  .جزيال
__________________  

  .143 / 3: شرح املواهب اللدنية ) 1(
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  :قوله 
لـشخص عزلـه عـن اخلدمــة  ـ ّإن هـذا العمـل مـنهم ليـشبه حـال مـن تعامـل مـع خــادم« 

لتقــــصرياته وخيانتــــه ، وأخرجــــه مــــن داره ، ونــــادى املنــــادي بــــذلك بــــأمره ، معلنــــا أن ال عالقــــة 

ّمث جاء هذا املتعامل مع هذا اخلـادم عاملـا بكـل مـا ذكـر  ـ ّلفالن اخلادم بفالن وال ذمة له عنده
ّ إن هــذا الــشخص يف أعلــى مراتــب احلمــق يف نظــر !!ّ، إىل ســيده ، ليطالبــه بدينــه علــى اخلــادم

  .»العقالء 

  :أقول 
ّقــد ضــل ســواء الــسبيل يف هــذا التمثيــل ) الــدهلوي ( ال خيفــى علــى املنــصف النبيــل أن 

ّ أن يرمـــى احلـــديث الـــصحيح بالـــسخرية واالســـتهزاء ، ويعـــزو احلـــق العليـــل ، كـــرب مقتـــا عنـــد اهللا
الواضــــح إىل الكــــذب واالفــــرتاء ، وال خيــــاف بطــــش اهللا وســــطوته ، وال خيــــشى أخــــذه بالقــــدرة 

ّولكــن حـب الباطــل يعمـي البــصائر ويغـشى الــسرائر ، ويـصم اآلذان ويفــسد اإلميــان ، . ونقمتـه ّ
  .يف احلوالكّويبعث على االقتحام يف املهالك والتوغل 

بنفـسه وبـال هـذا التمثيـل األعـوج ، ونـزل بـه بوالـده نكـال هـذا  ـ واحلمـد هللا ـ وقد حـاق

ّاهلــذر األمســج ، فإمــا بنفـــسهما قــد اعتمــدا علـــى هــذا احلــديث الـــشريف واســتندا ــذا اخلـــرب 
املنيــف ، فكيــف ينــسب نفــسه ووالــده إىل االعتمــاد علــى اخلــادم اخلــائن ، والركــون إىل الــسارق 

  !؟ّاملائن ، هل هذا إال هذر قبيح وهراء فضيح
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  داللة حديث

  أنا مدينة العلم وعلي بابها
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  :قوله 
ّومع هذا ، فإن هذا احلديث غري مفيد ملا يدعونـه«  ّ فـأي مالزمـة بـني كـون الـشخص !ّ

ّباب مدينة العلم وكونه صاحب الرئاسة العامة بال فصل بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم   . »؟ّ

  :قول أ
ّإن انكـــار داللـــة حـــديث مدينـــة العلـــم علـــى مـــذهب أهـــل احلـــق عـــدوان حمـــض وغمـــط 
ّـللحق ، وال يرتضيه ذوو اإلنصاف والبـصرية واملتجنبـون للعنـاد والعـصبية ، وحنـن نوضح داللتـه  ّ ّ

  :يف وجوه 

  ّداللة حديث مدينة العلم على األعلمية ـ 1
  ّأعلمية أمري املؤمنني عليهّيدل على  أنا مدينة العلم وعلي بااحديث  ّإن
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ّالسالم ، واألعلمية تستلزم األفضلية ، وال ريب يف استحقاق األفـضل االمامـة وتعينـه هلـا دون  ّ
  .غريه

ّأما داللته على أعلميته فألنه باب مدينة العلم ، إذ لو كـان غـريه أعلـم منـه لـزم الـنقص  ّ ّ
ّوذلـك مـا ال جيـرتئ مـسلم علـى تقولـه يف الباب ، والنقص فيـه يفـضي إىل الـنقص يف املدينـة ، 

  . ..ّوال مؤمن على ختيله

 بـاب تلـك 7ّ مدينة العلم ، وإن أمري املؤمنني 6ّصريح احلديث إن رسول اهللا : وأيضا 

ّاملدينة ، والعقل السليم حيكم بأنه ال يكون بابا ملدينة العلم إال من أحـاط جبميـع علومهـا ّ..  .

 ـ فـضال عـن سـائر األصـحاب ـ ّ مـن كافـة اخلالئـق7ري املـؤمنني ّوهـذا املعـىن يـستلزم أعلميـة أمـ

 ّ كــان أفــضل وأكمــل مــن مجيــع األنبيــاء واملرســلني واملالئكــة املقــربني باإلمجــاع6ّألن رســول اهللا 

...  

ة مدينــة العلــم عليــه  ّــوحنــن نــورد يف املقــام كلمــات بعــض العلمــاء األعــالم يف تقريــر أعلمي
   :7د يف حصول كماالته وعلومه لباب املدينة ّوآله السالم ، لئال يرتاب أح

  ):ّالرسالة اللدنية ( قال أبو حامد الغزايل يف 

إلقــاء الــوحي وهــو : ّاألول : ّالتعلــيم الربــاين ، وذلــك علــى وجهتــني : والطريــق الثــاين « 

ّأن الــنفس إذا كملــت بــذاا يــزول عنهــا دنــس الطبيعــة ودرن احلــرص واألمــل ، وينفــصل نظرهــا 
ات الدنيا وينقطع نسبها عن االماين الفانيـة ، وتقبـل بوجههـا علـى بارئهـا ومنـشئها ، عن شهو

يقبــل  ـ حبــسن عنايتــه ـ ّوتتمـسك جبــود مبــدعها وتعتمــد علــى إفادتــه وفــيض نــوره ، واهللا تعــاىل

ّعلى تلـك الـنفس إقبـاال كليـا وينظـر إليهـا نظـرا إليهـا ، ويتخـذ منهـا ألواحـا ومـن الـنفس الكلـي  ّّ
ّويــنقش فيهــا مجيــع علومــه ، ويــصري العقــل الكلــي كــاملعلم والــنفس القدســي كــاملتعلم ، قلمــا ،  ّ ّ

ّفيحصل مجيع العلوم لتلك النفس وينقش فيها مجيـع الـصور مـن غـري تعلـم وتفكـر ، ومـصداق  ّ ّ
ّهذا قول اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم  ّ ُ وعلمك ما لم تكن تـعلم (: ّ َ ْ َ َْ ُ ْ َ ََ َ    . اآلية)َ
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ّفعلــم األنبيــاء أشــرف مرتبــة مــن مجيــع علــوم اخلالئــق ، ألن حــصوله مــن اهللا تعــاىل بـــال 
ّواسطة ووسيلة ، وبيان هذه الكلمة يوجد يف قصة آدم واملالئكة ، فإم تعلمـوا طـول عمـرهم  ّ
وحــصلوا بفنــون الطــرق الكثــرية العلــوم حــىت صــاروا أعلــم املخلوقــات وأعــرف املوجــودات ، وآدم 

ملـا جـاء مـا 
ّ

ّكــان عاملـا ألنه مـا تعلــم ومـا رأى معلمـا ، فتفـاخرت املالئكــة عليـه وجتـربوا وتكــربوا  ّ ّ ّ ّـ
َ نحن نـسبح بحمـدك ونـقدس لـك (: وقـالوا  َ ُ  َـ ُ ُ ََ َُ ِ ْ َ ِ  َ ُ  ونعلـم حقـائق األشـياء ، فرجـع آدم إىل بـاب )ْ

م آدم األس(ّخالقـــه وأخـــرج قلبـــه وأقبـــل باالســـتغاثة علـــى الـــرب تعـــاىل ،  ْـــ وعل َ ْ َ َ ََ ـــ م َ ماء كلهـــا ، ث ــ ُـ ُ َ
َعرضهم على اْلمالئكة فقال  َ ِ َ ِ َ َْ َ َُ َ َأنبئوني بأسـماء هـؤالء إن كنـتم صـادقين : َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ُِ ْ َِ ِِ ُ  فـصغر حـاهلم عنـد )َْ

َ ال علـــم لنـــا (: ّآدم وقــل علمهـــم وانكـــسرت ســـفينة جـــربوم ، فغرقـــوا يف العجــز فقـــالوا  َ ْ ِ( ، 

ْ يـــا آدم أنبـــئـهم ( :فقـــال تعـــاىل  ُ ْ َِْ ُ ْبأســـمائهم َ ِِ ْ  فـــأنبئهم آدم عـــن مكنونـــات الغيـــب ومـــسترتات )َِ

  .األمر

ّأن العلـم الغيـيب املتولـد عـن الـوحي أقـوى وأكمـل مـن العلـوم : ّفتقرر األمر عند العقـالء 
املكتسبة ، وصار علم الوحي إرث األنبياء وحق الرسل ، حىت أغلـق اهللا بـاب الـوحي يف عهـد 

ّ ، فكــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خــامت النبيــني ، ســيدنا حممــد عليــه الــصالة والــسالم ّ
ّأدبـين ريب فأحـسن تـأدييب : يقـول  وكان أعلم وأفـصح العـرب والعجـم ، وكـان : قـال لقومـه ، وّ

ّـ، وإمنـا كـان علمـه أشـرف وأكمـل وأقـوى ألنه حـصل عـن أنا أعلمكم باهللا وأخشاكم مـن اهللا  ّ
ُـ علمه شديد اْلقوى (: والتعليم االنساين ، فقال تعـاىل ّالتعليم الرباين وما اشتغل قط بالتعلم  ُ ِ َـ ُ َـ  َ

(« .  

  :وقال القاضي عياض 

ّمـا مجعـه اهللا تعـاىل لـه مـن املعـارف والعلـوم ، وخـصه : ومن معجزاتـه البـاهرة : فصل « 
ّبه من االطالع على مجيع مصاحل الدنيا والدين ، ومعرفته بـأمور شـرائعه وقـوانني دينـه وسياسـة 

 ومـــصاحل أمتـــه ، ومـــا كـــان يف األمـــم قبلـــه ، وقـــصص األنبيـــاء والرســـل واجلبـــابرة والقـــرون عبـــاده

ّاملاضـية مــن لـدن آدم إىل زمنــه ، وحفـظ شــرائعهم وكتــبهم ، ووعـي ســريهم وسـرد أنبــائهم وأيــام 
اهللا فــــــيهم ، وصــــــفات أعيــــــام واخــــــتالف آرائهــــــم ، واملعرفــــــة مبــــــددهم وأعمــــــارهم ، وحكــــــم 

ّحكمائهم ، وحماجة كل   ّ أمة من الكفرة ،ّ
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ّومعارضــــة كــــل فرقــــة مــــن الكتــــابيني مبــــا يف كتــــبهم ، وإعالمهــــم بأســــرارها وخمبــــآت علومهــــا ،  ّ
  .وإخبارهم مبا كتموه من ذلك وغريه

إىل االحتــواء علــى لغــات العــرب وغريــب ألفــاظ فرقهــا واإلحاطــة بــضروب فــصاحتها ، 

تخــصيص جبوامــع كلمهــا ، إىل املعرفــة ّواحلفــظ أليامهــا وأمثاهلــا وحكمهــا ومعــاين أشــعارها ، وال

  .ّبضرب األمثال الصحيحة واحلكم البينة ، لتقريب التفهيم للغامض والتبيني للمشكل

إىل متهيـــد قواعـــد الـــشرع الـــذي ال تنـــاقض فيـــه وال ختـــاذل ، مـــع اشـــتمال شـــريعته علـــى 

ّحماســن األخــالق وحمامــد اآلداب وكــل شــيء مستحــسن مفــضل مل ينكــر منــه ملحــد ذو عقــل ّ 

ّسليم شيئا إال من جهة اخلذالن ، بل كـل جاحـد لـه وكـافر بـه مـن اجلاهليـة إذا مسـع مـا يـدعو  ّ
ّإليــه صــوبه واستحــسنه ، دون طلــب إقامــة برهــان عليــه ، مث مــا أحــل هلــم مــن الطيبــات وحــرم  ّ ّ ّ ّ
علــيهم مــن اخلبائــث ، وصــان بــه أنفــسهم وأعراضــهم وأمــواهلم مــن املعاقبــات واحلــدود عــاجال 

  .بالنار آجالوالتخويف 

إىل االحتـواء علــى ضـروب العلــوم وفنـون املعــارف كالطـب والعبــادة والفـرائض واحلــساب 

ــوالنــسب وغــري ذلــك مــن العلــم ، ممــا اختذ أهــل هــذه املعــارف كالمــه  ّ  فيهــا قــدوة وأصــوال يف 7ّ

  . ..علمهم

ّهــذا ، مــع أنــه صــلى اهللا عليــه وســلم كــان ال يكتــب ، ولكنــه أويت علــم كــل شــيء ّ ّ ّ ّ.. . 

ّوال سـبيل إىل جحـد امللحــد بـشيء ممــا ذكرنـاه ، وال وجـد الكفــرة حيلـة يف دفــع مـا نصــصناه ، 
ّأســــاطري األولــــني ، وإمنــــا يعلمــــه بــــشر ، فــــرد اهللا قــــوهلم بقولــــه : ّإال قــــوهلم  ّ ّ ــــذي (: ّ ــــسان ال ِ ل  ُ ِ

ٌيـلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين  ُِ ُ َ َِ ٌ ِ َ ِ َ ْ َ ِ َِِْ َ ُ ْ(..  . «)1(.  

ّ الرازي يف بيان احلجج على أفضلية نبينا وقال    :: من سائر األنبياء 6ّ

  ّقال حممد بن عيسى احلكيم الرتمذي يف تقرير: احلجة السادسة عشرة « 
__________________  

  .بشرح القاري ـ 412: الشفاء بتعريف حقوق املصطفى ) 1(
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ه مزيتــه علــى قــدر رعيتــه ،: هــذا املعــىن  ّإن كــل أمــري فإن ّ ّــ ّ  فــاألمري الــذي تكــون إمارتــه علــى قريــة ّ

ّتكــون إمارتــه ومزيتــه بقــدر تلــك القريــة ، ومــن ملــك الــشرق والغــرب احتــاج إىل أمــوال وذخــائر 
ّأكثــر مــن أمــوال تلــك القريــة ، فكــذلك كــل رســول بعــث إىل قومــه فــأعطي مــن كنــوز التوحيــد 

 طـــرف خمـــصوص مـــن ّوجـــواهر املعرفـــة علـــى قـــدر مـــا محـــل مـــن الرســـالة ، فاملرســـل إىل قومـــه يف

ّاألرض إمنا يعطى من هذه الكنوز الروحانية بقدر ذلك املوضع ، واملرسل إىل كـل أهـل الـشرق  ّ ّ
ّال بـد وأن يعطـى مـن املعرفـة بقـدر مـا ميكنـه أن يقـوم بـسعيه بـأمور  ـ ّإنـسهم وجـنهم ـ والغـرب

  .أهل الشرق والغرب

ّوإذا كـــان كـــذلك كـــان نـــسبة نبـــوة حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـل م إىل نبـــوة ســـائر األنبيـــاء ّ

ّكنــسبة كــل املــشارق واملغــارب إىل ملــك بعــض الــبالد املخــصوصة ، ولــو كــان كــذلك ال جــرم 
ّأعطي من كنـوز احلكمـة والعلـم مـا مل يعـط أحـد قبلـه ، فـال جـرم بلـغ يف العلـم إىل احلـد الـذي 

ِ فأوحى إلـى عبـده مـا (: ّمل يبلغه أحد من البشر قـال تعـاىل يف حقـه  ِ َْ ِ ْ  ويف الفـصاحة )َْأوحـى َـَ

ّ، وصـــار كتابـــه مهيمنـــا علـــى الكتـــب وصـــارت امتـــه خـــري أوتيـــت جوامـــع الكلـــم : قـــال  إىل أن
  .)1(» األمم 

  :بشرح قول البوصريي ) ّاملنح املكية ( وقال ابن حجر املكي يف 

  لــــــــــــــــــــك ذات العلــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــامل« 

  
  .»الغيــــــــــــــــــــــــب ومنهــــــــــــــــــــــــا آلدم األمســــــــــــــــــــــــاء   

  

ّ هــذا التفــصيل مــع العلــم بــه ممــا قبلــه ، ألن آدم ميــزه اهللا واحتــاج النــاظم إىل.  ..«قــال  ّ ّ
ّتعاىل على املالئكة بالعلوم اليت علمها له ، وكانت سببا ألمرهم بالسجود واخلـضوع لـه ، بعـد 

ُتجعل فيها من يـفسد َ أ(ّاستعالئهم عليه بذمه ومدحهم أنفسهم بقوهلم  ِ ِْ ُ ْ َ ُ َ ْ  إخل ، فرمبـا يتـوهم )َ

ّالباهرة مل حتصل لنبينا صلى اهللا عليه وسلم ، إذ قد يوجد يف املفضول مـا لـيس ّأن هذه املرتبة  ّ ّ
ّيف الفاضل ، فرد ذلك التـوهم ببيـان أن آدم عليـه الـصالة والـسالم مل حيـصل لـه مـن العلـوم إال  ّ ّ

ّجمرد العلم بأمسائها ، وأن احلاصل لنبينا صلى اهللا عليه وسلم هـو العلـم حبقائقهـا ومـسمياا  ّ ّ ّ ّ ،

  وال ريب أن
__________________  

  .تفسري الرازي) 1(
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ّالعلــم ــذا أعلــى وأجــل مــن العلــم مبجــرد أمسائهــا ، ألا إمنــا يــؤتى ــا لتبيــني املــسميات فهــي  ّ ــ ّ ّ ّ
  .املقصودة بالذات وتلك بالوسيلة وشتان ما بينهما

ّونظــري ذلــك أن املقــصود مــن خلــق آدم صــلى اهللا عليــه وســلم امنــا هــو خلــق ن ّ ّبينــا صــلى ّ ّ
ّاهللا عليــه وســلم مــن صــلبه ، فهــو املقــصود بطريــق الــذات وآدم بطريــق الوســيلة ، ومــن مث قــال  ّ ّ

ّإمنا سجد املالئكة ألجل نور حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي يف جبينـه: بعض احملققني  ّ ّ..  .

«.  

  :وقال الشيخ خالد األزهري شارحا قول البوصريي 

ــــــــــــــق ويف خ«  ــــــــــــــاق النبيــــــــــــــني يف خل   لــــــــــــــقف

  
  مل يــــــــــــــــــــــــــــــدانوه يف علــــــــــــــــــــــــــــــم وال كــــــــــــــــــــــــــــــرمو  

  

  ّكلهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول اهللا ملــــــــــــــــــتمسو

  
ـــــــــدمي     غرفـــــــــا مـــــــــن البحـــــــــر أو رشـــــــــفا مـــــــــن ال

  

  ّواقفـــــــــــــــــــــــون لديـــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــدهمو

  
  »مـــــن نقطـــــة العلـــــم أو مـــــن شـــــكلة احلكـــــم   

  

ّإنه صـلى اهللا عليـه وسـلم عـال مجيـع النبيــني : ومعـىن األبيـات الثالثـة « : قـال األزهـري  ّ ّــ
يــا أكــرم : ّوالــسجية ، ومل يقــاربوه يف العلــم وال يف الكــرم ، كمــا ســيأيت بيانــه يف قولــه يف اخللقــة 

ني أخــذ مــن علــم رســول اهللا . ومــن علومــك علــم اللــوح والقلــم: الرســل ، ويف قولــه  ّــوكــل النبي ّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم مقــدار غرفــة مــن البحــر أو مــصة مــن املطــر الغزيــر ، وكلهــم واقفــون عنــد  ّ ّّ

ّن نقطة العلم أو من شكلة احلكم ، وخص الـشكلة بـاحلكم لزيـادة التفهـيم ـا علـى غايتهم م
  .)1(» النقطة 

« : فقـال يف شـرح األول ) شـرح الـربدة ( وكذا قال العصام بشرح األبيـات املـذكورة يف 

ّمل يدانــه كــل واحــد مــنهم ، ألن ذلــك أبلــغ ، إذ معنــاه أــم لــو : ومل يقــل  ـ مل يــدانوه: قــال  ّ
ّا وقوبلــوا مبحمــد عليــه الــصالة والــسالم وحــده مل يــدانوه ، فكيــف لــو قوبــل واحــد بواحــدمجعــو ّ ّ 

داللـة علـى أـم ال يـدانوه يف علـم وحـده وال يف كـرم وحـده ، ال أـم  ـ يف كـرم: ويف قولـه . ..

  »ال يدانوه يف العلم والكرم من حيث اموع 
__________________  

  .63: شرح الربدة األزهري ) 1(
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  .انتهى ملخصا

ّهــم علــيهم الــصالة والــسالم ســابقون علــى النــيب : فــإن قلــت « : وقــال يف شــرح الثــاين  ّ ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم كيف يلتمسون غرفا من حبره هـم سـألوا منـه مـسائل مـشكلة يف :  قلت ؟ّ

ّعلــم التوحيــد والــصفات ، فأجــاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وحــل مــشكالم ، وبــني يديــه  ّ ّ
حـاج : بقولـه  ّرت احملاجة بني آدم صفي اهللا وبني موسى كليم اهللا ليلـة املعـراج ، وإليـه أشـارج

ّاالعتبار بتقدم الروح العلوي ال القالب الـسفلي ، «  :أو تقول  .موسى آدم فحج آدم موسى
 .كنــت نبيــا وآدم بــني املــاء والطــني: بقولــه  ّوروح نبينــا مقــدم علــى ســائر األنبيــاء ، وإليــه أشــار

ّكل األنبيـاء مـن نبينـا ال مـن غـريه اسـتفادوا العلـم وطلبـوا الـشفقة إذ هـو البحـر مـن : واحلاصل 
  . انتهى ملخصا.»ّالعلم والسحاب من اجلود وهم كاألار واألشجار 

ّ أعلم من مجيع األنبياء واملرسلني واملالئكة ، وكلهم ملـتمس منـه غرفـا 6ّفظهر أن النيب 
 ، فــأمري 6» مدينــة العلــم « دمي ، وهــذه املراتـب بعــض مراتــب علـم مـن البحــر أو رشــفا مـن الــ

ّ نــص علــى أن مــن 6ّوألنــه » بــاب مدينــة العلــم « ّ أعلــم مــنهم مجيعــا ، ألنــه 7املــؤمنني علــي  ّ
  .»باا « فليأا من » املدينة « أراد 

  ّاعترافهم بداللة الحديث على األعلمية
ّ حــدا مــن الظهــور 7علميــة اإلمــام علــي ولقــد بلغــت داللــة حــديث مدينــة العلــم علــى أ

ّوالوضوح حىت صرح بذلك مجاعة من علماء أهل السنة ولنذكر كلمات بعضهم  ّ ّ:  

ّالباب اخلامس عـشر ـ يف أن النـيب « ) : توضيح الدالئل ( قال شهاب الدين أمحد يف 
ّــصـلى اهللا عليــه وعلـى آلــه وبـارك وســلم دار حكمــة ومدينـة علــم وعلـي هلمــا بـاب ، وأن ّ ه أعلــم ّ

  : الناس باهللا تعاىل وأحكامه وآياته وكالمه بال ارتياب 
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ّ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 : ّوعلى آلـه وبـارك وسـلم  ّ :

ٌ وتعيها أذن واعية( ٌَ َِ ُ ُ َِ رواه ، و  رواه احلافظ االمام أبو نعيم يف احللية. وأنت أذن واعية لعلمي) َ

سلطان الطريقة وبرهان احلقيقة الشيخ شهاب الدين أبو حفص عمـر الـسهروردي يف الـشوارق 

 ( حـني نزلـت هـذه اآليـة :اهللا تعاىل عنهما ولفظه قـال بإسناده إىل عبد اهللا بن احلسن رضي 
ِوتعيهــا أذن واع ٌ ُ ُ ََِ ة َ ٌي ّ قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وعلــى آلــه وبــارك وســلم لعلــي رضــي اهللا )َــ ّ

فمـــا : ســـألت اهللا أن جيعلهـــا أذنـــك يـــا علـــي ، قـــال علـــي كـــرم اهللا تعـــاىل وجهـــه : تعـــاىل عنـــه 

 قـــال شـــيخ املـــشايخ يف زمانـــه وواحـــد األقـــران يف .نـــسيت شـــيئا بعـــده ، ومـــا كـــان يل أن أنـــسى

فلــذا : ّ حممــد بــن علــي اخلــوايف قــدس اهللا تعــاىل ســره أبــوبكرلــدين علومــه وعرفانــه الــشيخ زيــن ا

ّاخـتص علـي كـرم اهللا وجهـه مبزيـد العلـم واحلكمـة ، حـىت قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وعلــى 
  .»لو ال علي هللك عمر :  وقال عمر .أنا مدينة العلم وعلي باا: ّآله وبارك وسلم 

التاســع عــشر ـ يف مــسند أمحــد بــن « : احللــي قــال ابــن روزــان جبــواب قــول العالمــة و

ّمل يكن احد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول : حنبل وصحيح مسلم قال  ّ
  .»أنا مدينة العلم وعلي باا  : 6ّسلوين إال علي بن أيب طالب ، وقال رسول اهللا : 

العه على أشـتات ّهذا يدل على وفور علمه واستحضاره أجوبة الوقائع ، واط« : قال 

ّالعلـــوم واملعـــارف ، وكـــل هـــذه األمـــور مـــسلمة وال دليـــل علـــى الـــنص ، حيـــث أنـــه ال جيـــب أن  ّ ّ
ة ، ولـــو مل يكـــن   أصـــلح أبـــوبكرّـــيكـــون األعلـــم خليفـــة ، بـــل األحفـــظ للحـــوزة واألصـــلح لألم

  .»ّلالمامة ملا اختاروه كما مر 

ينـة العلـم وعلـي باـا فمـن أنـا مد« : حديث مدينة العلـم مـا نـصه  وقال املناوي بشرح

ّفــإن املــصطفى صــلى اهللا عليــه وســلم املدينــة اجلامعــة ملعــايل الــديانات  .أراد العلـم فليــأت البــاب ّ ّ
ّكلها ، وال بد للمدينة من باب ، فأخرب أن باا هـو علـي كـرم اهللا وجهـه ، فمـن أخـذ طريقـه  ّ ّ

  .دخل املدينة ، ومن أخطأه أخطأ طريق اهلدى
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ّأخـــرج الكالبـــاذي أن : ألعلميـــة املوافـــق واملؤالـــف واملعـــادي واملخـــالف وقـــد شـــهد لـــه با
: أريـد جوابـك ، قـال  :سل عليا هو أعلم مـين ، فقـال : رجال سأل معاوية عن مسألة فقال 

ّوحيــــك كرهــــت رجــــال كــــان رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يغــــره بــــالعلم غــــرا وكــــان أكــــابر . ّ

: جـاءه رجـل فـسأله فقـال : ّسأله عما أشـكل عليـه الصحب يعرتفون له بذلك ، وكان عمر ي

قـــم ال أقـــام اهللا : أريـــد أن أمســـع منـــك يـــا أمـــري املـــؤمنني ، قـــال : هاهنـــا علـــي فاســـأله ، فقـــال 

ّوصح عنه من طرق أنه كان يتعـوذ مـن قـوم لـيس هـو فـيهم ، . رجليك ، وحما امسه من الديوان ّ
  .ته يف املشكلّحىت أمسكه عنده ومل يوله شيئا من البعوث ملشاور

كان أحـد مـن الـصحب أفقـه ذكر لعطاء أ: لك بن سليمان قال وأخرج احلافظ عبد امل

  .ال واهللا:  قال ؟من علي

ّقـد علـم األولـون واآلخـرون أن فهـم كتـاب اهللا منحـصر إىل علـم علـي ، : وقال احلـرايل  ّ
ب حــىت ّومــن جهــل ذلــك فقــد ضــل عــن البــاب الــذي مــن ورائــه يرفــع اهللا عــن القلــوب احلجــا

ّيتحقق اليقني الذي ال يتغري بكشف الغطاء   .)1(» إىل هنا كالمه . ّ

، أي علـي ابـن  أنـا مدينـة احلكمـة ـ وعلـي باـا: يف روايـة و ــ أنـا دار احلكمـة« : فيـه و

أيب طالب هو الباب الذي يدخل منه إىل احلكمة وناهيك ذه املرتبة ما أسـناها وهـذه املنقبـة 

ّ أنــه مرتفــع مــن العلــو وهــو االرتفــاع فقــد ـــ وعلــي باــا: بقولــه  ان املــرادمــا أعالهــا ، ومــن زعــم 
  .ّمتحل لغرضه الفاسد ، ال جيديه وال يسمنه وال يغنيه

ّمــا أنــزل اهللا عــز وجــل يــا أيهــا الــذين آمنــوا : أخــرج أبــو نعــيم عــن ترمجــان القــرآن مرفوعــا 
ّد النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم كنت عن: أخرج عن ابن مسعود قال  و.ّإال وعلي رأسها وأمريها ّ

ّقـسمت احلكمــة عــشرة أجـزاء ، فــأعطي علــي تــسعة : ّفـسئل عــن علــي كـرم اهللا وجهــه فقــال : 
  أنزل القرآن : عنه أيضا و .أجزاء والناس جزء واحدا

__________________  

  .47 ـ 46 / 1: فيض القدير ) 1(
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ّعلــى ســبعة أحــرف ، مــا منهــا حــرف إال ولــه ظهــر وبطــن ، وأمــ ا علــي فعنــده منــه علــم الظــاهر ّ

أنــا ســيد ولــد آدم : أخــرج أيــضا  و.علــي ســيد املــسلمني وإمــام املتقــني: أخــرج أيــضا و .والبــاطن

ّيـا علـي إن اهللا أمـرين أن : أخـرج أيـضا و .علـي رايـة اهلـدى: أخـرج أيـضا و .وعلي سـيد العـرب
ّأدنيك وأعلمك لتعي ، وأنزلت علي هذه اآلية ٌ وتعيها أذن( ّ ُ ُ ََِ ٌ واعية َ َ وأخرج أيـضا عـن ابـن  )ِ

ّكنا نتحدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد إىل علي كرم اهللا وجهه سـبعني : عباس  ّ ّ ّ ّ
  .عهدا مل يعهد إىل غريه

  .)1(» واألخبار يف هذا الباب ال تكاد حتصى 

ا يــدل علــى أن اهللا : تنبيــه « ) : ّاملــنح املكيــة ( وقــال ابــن حجــر املكــي يف  ّمم ّ ـ ســبحانه ّـ

ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم  اخــتص عليــا مــن لعلــم مبــا تقــصر عنــه العبــارات ، أقــضاكم علــي : ّ

 أنـا مدينـة العلـم ـ وعلـي يف روايـةو ــ أنـا دار احلكمـة: قولـه ووهو حديث صحيح ال نزاع فيه ، 

  .»باا 

 :الــــسادس « : يف الـــدفاع عــــن معاويـــة ) تطهـــري اجلنــــان ( وقـــال ابــــن حجـــر أيــــضا يف 

ّوجه على علي كرم اهللا وجهه وحماربته له ، مـع أنـه االمـام احلـق بإمجـاع أهـل احلـل والعقـد ، خر ّ
خالفا ملن زعم وضـعه وملـن زعـم  ـ لكثرة طرقه ـ ّواألفضل األعدل األعلم بنص احلديث احلسن

  .» . ..أنا مدينة العلم وعلي باا :صحته وملن اطلق حسنه 

ــة لألفــضلية ّألن العلــم . فهــو موضــع وفــاق بــني العلمــاء والعقــالء وامــا اســتلزام األعلمي
أشـــرف الفـــضائل وأعلـــى املناقـــب وأســـىن املراتـــب ، وإن مـــن فـــاق النـــاس علمـــا كـــان أفـــضلهم 

  . ..وأشرفهم مقاما وأعالهم درجة

ّوبـــالرغم مـــن تقـــرر هـــذا املعـــىن وثبوتـــه ، ولكـــن مـــن املناســـب إيـــراد عبـــارات بعـــض كبـــار  ّ
  :بيني ّالعلماء ملزيد الوضوح والت

األصـل اخلـامس والثالثـون واملائـة ـ حـدثنا إمساعيـل ابـن نـصر « : قـال احلكـيم الرتمـذي 

ّحدثنا مسدد قال : بن راشد قال    ّحدثنا: ّحدثنا بشر بن املفضل قال : ّ
__________________  
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خــرج : اهللا قــال مسعــت أيــوب بــن صــفوان يــذكر عــن جــابر بــن عبــد : عمــر مــوىل عقــدة قــال 

ّعلينــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال  ّأيهــا النــاس مــن كــان حيــب أن يعلــم منزلتــه عنــد : ّ ّ
اهللا فلينظـــر كيـــف منزلـــة اهللا عنـــده ، فـــإن اهللا ينـــزل العبـــد منـــه حيـــث أنزلـــه مـــن نفـــسه ، وإن هللا 

هللا ، أال فـارتعوا يف ّسرايا من املالئكة حتل وتقف على جمالس الذكر ، فاغدوا وروحوا يف ذكر ا

جمــالس الــذكر فاغــدوا وروحــوا يف :  قــال ؟وأيــن ريــاض اجلنــة يــا رســول اهللا: قــالوا . ريــاض اجلنــة

  .ّذكر اهللا وذكروه بأنفسكم

ّفمنزلة اهللا عند العبد إمنا هو على قلبه على قدر معرفته إياه وعلمه وهيبته منـه وإجاللـه  ّ
اخلــوف مــن عقابــه والوجــل عنــد ذكــره وإقامــة احلرمــة لــه ، وتعظيمــه واحليــاء منــه واخلــشية منــه و

ألمره ويه ، وقبـول منتـه ورويـة تـدبريه ، والوقـوف عنـد احكامـه وطيـب الـنفس ـا ، والتـسليم 

لــه بــدنا وروحــا وقلبــا ، ومراقبــة تــدبريه يف أمــوره ولــزوم ذكــره والنهــوض بأثقــال نعمــه وإحــسانه ، 

ّوترك مشياته ملشياته ، وحسن الظن به يف   .ّ كل ما نابهّ

النــــاس يف هــــذه األشــــياء علــــى درجــــات يتفاضــــلون ، فمنــــازهلم عنــــد رــــم علــــى قــــدر و

ّحظــوظهم مــن هــذه األشــياء ، وإن اهللا تبــارك امســه أكــرم املــؤمنني مبعرفتــه ، فــأوفرهم حظــا مــن 
املعرفـــة أعلمهــــم بــــه ، وأعلمهــــم ــــم أوفــــرهم حظــــا مــــن هــــذه األشــــياء ، وأوفــــرهم حظــــا منهــــا 

 عنــده ، وأرفعهــم درجــة وأقــرم وســيلة ، وعلــى قــدر نقــصانه مــن هــذه األشــياء أعظمهــم منزلــة

اه ويـسقم إميانــه  ّــينـتقص حظه ويـنحط درجتــه وتبعـد وســيلته ويقـل علمــه بـه وتــضعف معرفتـه إي ّــ
ُ ولقد فضلنا بـعض النبيين على بـعض وآتـينا داود زب(قال اهللا تبارك امسه . وميلكه نفسه َ ََ َ َُ َ َْ ََ ٍ ْ َْ ِ ْ  َ ْ  )ًورا ََ

ّفإمنـا فـضل اخللـق باملعرفـة لـه والعلـم بــه ال باألعمـال ، واليهـود والنـصارى وسـائر أهـل امللـل قــد  ّ
علمــوا أعمــال الــشريعة فــصارت هنــا هبــاء منثــورا ، فباملعرفــة تزكــو األعمــال ، وــا تقبــل مــنهم ، 

ّوـا تطهــر األبــدان ، فمــن فــضل باملعرفـة فقــد أويت حظــا مــن العلــم بـه ، ومــن فــض ل بــالعلم بــه ّ

  .)1(» يكون هذه األشياء اليت وصفنا موجودة عنده 
__________________  
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ّالرســــالة اللدنيــــة ( وقــــال الغــــزايل يف  ّاعلــــم أن العلــــم هــــو تــــصور الــــنفس الناطقــــة « ) : ّ ّ
ّاملطمئنة حقائق األشياء وصورها اردة عن املواد بأعياـا وكيفي ّ ّاـا وكمياـا وجواهرهـا وذواـا ّ

ّإن كانـــت مفـــردة وان كانـــت مركبـــة ، فالعـــامل هـــو احملـــيط املـــدرك املتـــصور ، واملعلـــوم هـــو ذات 
الشيء الذي ينتقش علمه يف النفس ، وشـرف العلـم بقـدر شـرف معلومـه ورتبـة العـامل حبـسب 

  .رتبة العلم

ّوال شــك أن أفــضل املعلومــات وأعالهــا وأشــرفها وأجلهــا هــ و اهللا تعــاىل الــصانع املبــدع ّ

ّأفــضل العلــوم وأجلهــا وأكملهــا ، وهــذا العلــم  ـ وهــو علــم التوحيــد ـ احلــق الواحــد ، فعلمــه
ّالضروري واجب حتصيله على مجيع العقالء ، كمـا قـال صـاحب الـشرع عليـه الـصالة والـسالم 

ّطلب العلم فريضة على كـل مـسلم ، وأمـر بالـسفر يف طلـب العلـم فقـال :  بـوا العلـم ولـو اطل: ّ

  .بالصني

ّوعـــامل هـــذا العلـــم أفـــضل العلمـــاء ، وـــذا الـــسبب خـــصهم اهللا تعـــاىل بالـــذكر يف أجـــل  ّ
وا اْلعلـم (: املراتب ، فقال  ِ شهد اهللا أنـه ال إلـه إال هو واْلمالئكـة وأول ْ ِ ُـ ُ ََ َ َُ َ ِ َ ُـ  ِ َِ ُ  ُ َ ِ  فعلمـاء التوحيـد ال )َ

هــم ورثــة األنبيــاء ، وهــذا العلــم وإن كــان شــريفا بــإطالق هــم األنبيــاء ، وبعــدهم العلمــاء الــذين 

ّيف ذاتــــه كــــامال بنفــــسه ال ينفــــي ســــائر العلــــوم ، بــــل ال حيــــصل إال مبقــــدمات كثــــرية ، وتلــــك 
ّاملقـــــدمات ال تنـــــتظم إال عـــــن علـــــوم شـــــىت ، مثـــــل علـــــم الـــــسماوات واألفـــــالك ومجيـــــع علـــــوم 

وقـد » سامها يف مواضـعها ّاملصنوعات ، ويتولد عن علم التوحيد علوم أخر كمـا سـنذكرها بأقـ

فــضل العلــم ) إحيــاء علــوم الــدين ( ّذكــر الغــزايل يف البــاب األول مــن كتــاب العلــم مــن كتــاب 

ّوالتعليم والتعلم وشواهده من النقل والعقل ّوحبث حول ذلك بالتفصيل .  ..ّ
)1(.  

  :وقال الفخر الرازي يف تفسريه 

  :ّة واملعقول ، أما الكتاب فوجوه ّالكتاب والسن: واعلم أنه يدل على فضيلة العلم « 
__________________  
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ّإن اهللا تعــاىل مسى العلــم باحلكمــة ، مث أنــه تعــاىل عظــم أمــر احلكمــة ، وذلــك : األول  ّ ـ ّـ ّ
  .يدل على عظم شأن العلم

َ قل هل يستوي الذين يـعلمون(: قوله تعاىل : الثاين  ُ َْ ْ ََ ََ ِ  ِ َ ْ ْ َ والذين ال يـعلمون ُ ُ ََ ْ َ َ ِ (.  

ْ أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولـي األمـر مـنكم (: قوله تعاىل : الثالث  َ َُ ْ ِ ِِ ْ َ ْ ُ َ ََ ُ  ُ ُِ  املـراد بـأويل )َِ

  .ّاألمر العلماء يف أصح األقوال ، ألن امللوك جيب عليهم طاعة العلماء وال ينعكس

لعــامل يف موضـعني مــن كتابـه يف املرتبــة الثانيــة مث انظـر إىل هــذه املرتبـة ، فإنــه تعـاىل ذكــر ا

ِ شهد اهللا أنه ال إله إال هو واْلمالئكة وأولوا اْلعلم قائما باْلقسط (: قال  ْ َ َ َِ ِ ً ِ ِِ ْ ِ ُ ُ َُ َ َ ُ  ِ َِ ُ ُ َ ِ ُ أطيعوا (:  وقال )َ ِ َ
ْاهللا وأطيعــوا الرســول وأولــي األمــر مــنكم  َ َُ ْ ِ ِِ ْ َ ْ ُ ََ ُ  ُ ِ يف اإلكــرام فجعلهــم يف ّ مث إنــه ســبحانه وتعــاىل زاد )َ

م تأويلـه إال اهللا والراسخون في اْلعلـم (: املرتبة األوىل يف آيتني فقال تعـاىل  ِ وما يـعل ْ ِ ِـ َِـ ُ  َ َُ  ِ ُ َ َِـ َْ ُ ْ  وقـال )َ

ِ كفى باهللا شهيدا بـيني وبـيـنكم ومن عنده علم اْلكتاب (: تعاىل  ِ ُ ْ ِ ُِ ََ ْ ْ َ َ ََ ْ َُ ْ ِْ ًِ ِ َ ِ َ(.  

ِ يـرفع اهللا الذ(: الرابع   ُ ِ َ ْ ٍين آمنوا منكم والذين أوتوا اْلعلم درجات َ َ َ َْ َ ْ ِ ُ ُ َ َِ  ُ ْ ِ ُ َ(.  

: للمـؤمنني مـن أهـل بـدر قولـه : ّواعلم أنه تعاىل ذكر الدرجات ألربعة أصناف ، أوهلا 

وبـهم ( ْ إنما اْلمؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلـت قـل َ ُ َُ ُ ُـ َُ ْ ِ ُ َِ ُِ ِ َِ  َ ُ ِ ْ ( إىل قولـه  :) لهـم درجـات عند َ ْـ ِ ٌ َ َْ ُ ْربهم َ ِـَ
دين (: للمجاهـــــدين قولـــــه :  والثانيــــة ) َ وفـــــضل اهللا اْلمجاهـــــدين علـــــى اْلقاع َِ ِـــــِ َ َ ِ ُ َُ َ  :  والثالثـــــة )َ

ُ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات اْلعلـى (: للصاحلني  ُ ََ َ ُ ُ َ ِ َُِ ِ ِ  َ ِ َ ْ َ ً ِ ْ ُ َ ْ َِ :  والرابعـة )ْ

ْ والذين أوتوا اْلعل(للعلماء ِ ُ ُ َ ِ  ٍم درجات َ َ َ َ(.  

ّفاهللا تعاىل فضل أهل بـدر علـى غـريهم مـن املـؤمنني بـدرجات ، وفـضل ااهـدين علـى  ّ
ّالقاعــــدين أجــــرا عظيمــــا درجــــات منــــه ، وفــــضل الــــصاحلني علــــى هــــؤالء بــــدرجات ، مث فــــضل  ّ

  .العلماء على مجيع األصناف بدرجات

  .فوجب كون العلماء أفضل الناس

ْ إنما يخ(: قوله : اخلامس  َ ِ ُشى اهللا من عباده اْلعلماء َُ ِ ِ ِ ِْ َ    وإن اهللا تعاىل وصف)َ
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  :العلماء يف كتابه خبمس مناقب 

َ والراسخون في اْلعلم يـقولون آمنا (: االميان : أحدها  ََ َُ ُ ِ ْ ِ ِ ُِ  َ(.  

ُ شهد اهللا (: التوحيد والشهادة : وثانيها  َ ِ ِ وأولوا اْلعلم ( إىل قوله )َ ْ ِ ُ ُ َ(.  

َ يخرون لألذقان يـبكون (: ء البكا: وثالثها  َُ َْ َِ ْ َ ْ ِ  ِ(.  

ِ إن الذين أوتوا اْلعلم من قـبله (: اخلشوع : ورابعها  ِِ ْ َ ْ ِ َ ْ ِ ُ ُ َ   ِ(.  

ُ إنما يخشى اهللا من عباده اْلعلماء (: اخلشية : وخامسها  َُ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ْ ِ(.  

  .)1(» .  ..ّوأما األخبار فوجوه

لـو كـان يف اإلمكـان : ثالـث يف فـضل العلـم البحـث ال« : وقال النيسابوري يف تفسريه 

ا يـــدل علـــى فـــضله  ّـــشـــيء أشـــرف مـــن العلـــم ألظهـــر اهللا تعـــاىل فـــضل آدم بـــذلك الـــشيء ، ومم
ّفذكر اآليات اليت ذكرها الرازي ، مث األحاديث عن النـيب صـلى  »  ..ّالكتاب والسنة واملعقول

  .)2(» .  ..ّاهللا عليه وسلم يف فضل العلم والعلماء

يف إيـراد « للكـالم ) جـواهر العقـدين (  السمهودي الباب األول من كتاب ّكما خص

الدالئل الدالة على فضل العلـم والعلمـاء ، ووجـوب تـوقريهم واحـرتامهم والتحـذير مـن بعـضهم 

ــــار وتــــواترت ، وتطابقــــت  واألذى لبعــــضهم ، وقــــد تظــــاهرت اآليــــات وصــــحيح األخبــــار واآلث

ة وتوافقــت  ّعلــى هــذا الغــرض الــذي أشــرنا إليــه ، وعولنــا يف هــذا البــاب ّــالــدالئل العقليــة والنقلي
  .».  ..عليه

يف الكـــــالم علـــــى مقامـــــات األوليـــــاء ) شـــــرح مـــــسلم ( وقـــــال املولـــــوي عبـــــد العلـــــي يف 

ّألن التفاضل ليس إال بالعلم ، والفضل مبا عداه غـري « : والتفاضل بينهم ، قال بعد كالم له  ّ
  .»معتد به 

__________________  
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   7ّقصة استخالف آدم 
ي جاعـل فـ(قال اهللا تعاىل يف كتابـه العزيـز ِ وإذ قـال ربـك للمالئكـة إن ٌِ ِ ِـ َِ ِ َ َ َْ ِ َ َ ة ْ ًي األرض خليف َـ ِ َ ِ ْ َ ْ

َقالوا أ ُتجعل فيها من يـفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نُ َُ ْ َْ ْ ََ  ُ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َُ ْ ُ َ ي َ ِـسبح بحمـدك ونـقـدس لـك قـال إن َ َ َ ُ  َ ُ َ َُ ِ ْ َ ِ َ
َأعلم ما ال تـعلمون ُ َ َْ َ ُ ْ ِوعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على اْلمالئكة فقال أنبئوني بأسماء *  َ ْ َِْ ِِ ُِ َ َ َ ََْ َ َ ِ َ َ ْ ََ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ

َهؤالء إن كنتم صادقين ِ ِ ْ ُْ ُ ْ ِ ِ قالوا سبحانك ال علم لنا إال م*  ُ ِ َ َُ ْ ِ َ َ ْ ُا علمتنا إنك أنت اْلعليم اْلحكـيمُ ُِ َ َِْ َ َْ َ ِ َ َ  *
ئـهم بأســـمائهم فـلمـــا أنـ ْقـــال يـــا آدم أنب َْ َ َ َ ْ ِِْ ْ َِ ُِـــ ْ ُ َ أهم بأســـمائهم قـــال أَ َب َ ْ ِِْ ْ َ َِ ُ م أقـــل لكـــم إنـــي أعلـــم غيـــب َـــ َل َْ ُ َ ْ َ َِ ْ ُْ َ َْـــ ُ

َالسماوات واألرض وأعلم ما تـبدون وما كنتم تكتمون  َُ ْ َ َ َُ ُْ َ ُْ ُُ ْ ُ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ (.  

  :قال الرازي 

ّاعلــم أن املالئكــة ملــا ســألوا عــن وجــه احلكمــة يف خلــق آدم وذريتــه ، وإســكانه تعــاىل «  ّ
ّ

ّإياهم يف األرض ، وأخرب اهللا تعاىل عن وجه احلكمة يف ذلك على سبيل اإلمجال بقولـه تعـاىل 
َ إني أعلم ما ال تـعلمون (:  ُ َ َْ َ ُ ْ َ ِ(مـل ، فبـني ّ أراد تعاىل أن يزيدهم بيانا وأن يفصلهلم ذلك ا ّ

ّ ما مل يكن ذلك معلوما هلم ، وذلك بأن علم آدم األمساء كلهـا مث 7تعاىل هلم من فضل آدم  ّ
ــعرضــهم علــيهم ، ليظهــر بــذلك كمــال فــضله وقــصورهم عنــه يف العلــم ، فيتأكد ذلــك اجلــواب  ّ

  .)1(» اإلمجايل ذا اجلواب التفصيلي 

ّيـة دالـة علـى فـضل العلـم ، فإنـه سـبحانه مـا اظهـر هـذه اآل: املسألة السادسة « : قال 
ّ إال بـــأن أظهـــر علمـــه ، فلـــو كـــان يف اإلمكـــان وجـــود شـــيء 7كمـــال حكمتـــه يف خلقـــة آدم 

  .)2(» أشرف من العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيء ال بالعلم 
__________________  
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مث خذ من أول األمر ، فإنه سبحانه ملا قال « : قال 
ّ ً إني جاعـل فـي األرض خليفة (ّ َـ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ ٌ ِ ِ

ِتجعــل فيهــا مــن يـفــسد فيهــا َ أ(  فلمــا قالــت املالئكــة) ِ ُِ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ إنــي أعلــم مــا ال ( قــال ســبحانه )َ َ ْ َ ِ
َتـعلمون  ُ َ ْ ل مـن القـدرة واإلرادة  فأجام سبحانه بكونه عاملا ، فلم جيعل سائر صـفات اجلـال)َ

والسمع والبصر والوجوب والقدم واالستغناء عن املكان واجلهة جوابـا هلـم وموجبـا لـسكوم ، 

وإمنـا جعــل صــفة العلــم جوابـا هلــم ، وذلــك يــدل علـى أن صــفات اجلــالل والكمــال وان كانــت 

ّبأسرها يف اية الشرف إال أن صفة العلم أشرف من غريها ّ.  

ّمث إنه سبحانه إمن ّ بالعلم ، وذلك يدل أيضا علـى أن العلـم أشـرف 7ا أظهر فضل آدم ّ
  .من غريه

مث إنـه ســبحانه ملــا أظهــر علمــه جعلــه مــسجود املالئكــة وخليفــة العــامل الــسفلي ، وذلــك 
ّ ّ

ّيدل على أن تلك املنقبة إمنا استحقها آدم  ّ   . بالعلم7ّ

ا إمنــــا حيــــصل لــــو كانــــا ّمث إن املالئكــــة افتخــــرت بالتــــسبيح والتقــــديس ، واالفتخــــار مــــ

ّمقــرونني بــالعلم ، فإمــا إن حــصال بــدون العلــم كــان ذلــك نفاقــا ، والنفــاق أخــس املراتــب ، 
ِ إن اْلمنـافقين فـي الـدرك األسـفل مـن النـار (: قال تعاىل  َ َِ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ  ِ ِ ِ ُ  أو تقليـدا والتقليـد مـذموم فثبـت )ِ

  .)1(» كة العلم أن تسبيحهم وتقديسهم إمنا صار موجبا لالفتخار برب

َ وإذ قـلنا للمالئكة اسجدوا آلدم( وقال بتفسري َ ِ ُِ ُ ْ َ ِ َ َْ ِْ ُ ْ ِ..  .(.  

ّاعلم أن هذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة على مجيع البـشر ، وهـو أنـه سـبحانه «  ّ
ّوتعــاىل جعــل أبانــا مــسجود املالئكــة ، وذلــك ألنــه تعــاىل ذكــر ختــصيص آدم باخلالفــة أوال ، مث 

ّ بــالعلم الكثــري ثانيــا ، مث بلوغــه يف العلــوم إىل أن صــارت املالئكــة عــاجزين عــن بلــوغ ختصيــصه
  .)2(» درجته يف العلم ، وذكر اآلن كونه مسجودا للمالئكة 

__________________  
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) غرائـب القـرآن ( بوري يف تفـسريه ّوهكـذا قـال بتفـسري اآليـات املـذكورة كـل مـن النيـسا

وغــريهم  ) 48 / 1الــسراج املنــري ( واخلطيــب الــشربيين يف  ) 140: تفــسري ( والبيــضاوي يف 

  .ّمن مشاهري املفسرين

   8المشابهة بين علي وآدم 
 يف 8إلثبــات املــشاة بــني أمــري املــؤمنني وآدم  ـ ّومـن لطــائف املقــام أن العاصــمي ذكــر

ّكمــا أن آدم فــضل علــى مجيــع املالئكــة بــالعلمالعلــم واحلكمــة أنــه   ـ وهــو أفــضل اخلــصال ـ ّ

ّ فــضل علــى مجيــع األمــة بــالعلم واحلكمــة7ّفكــذلك ســيدنا أمــري املــؤمنني  مــا خــال اخللفــاء  ـ ّ

  . ـاملاضني

ّإال أنـــه باســـتدالله علـــى هـــذا املطلـــب ، » يـــا علـــي ملئـــت علمـــا وحكمـــة « : حبـــديث  ّ

اسـتثنائه اخللفـاء  ـ مـن حيـث ال يـشعر ـ قـد أبطـل» لـي باـا أنـا مدينـة العلـم وع« : حبـديث و

ّعلـى أفـضلية االمـام » أنا مدينة العلم وعلي باا « ّالثالثة ، وأيد استدالل أهل احلق حبديث 
  .6عن مجيع اخلالئق سوى أخيه وصنوه  ـ عن طريق األعلمية ـ 7

ّ ، فـإن اهللا تعـاىل قـال آلدم ّوأمـا العلـم واحلكمـة« ) : زين الفـىت ( ّوهذا نص كالمه يف 
 وعلم آدم األسماء كلها ( 7 ُ َ ْ َ ْ َ َ ََ ّ ففضل بالعلم العباد الذين ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلـون )َ

مــا يـــؤمرون واســـتحق بــذلك مـــنهم الـــسجود لــه ، فكمـــا ال يـــصري العلــم جهـــال والعـــامل جـــاهال 

ّن فـضل بـالعلم فأمـا مـن فـضل ّفكذلك مل يصر آدم املفضل بالعلم مفضوال ، وكذلك حـال مـ ّ
ّبالعبادة فرمبا يصري مفضوال ، ألن العابـد رمبـا يـسقط عـن درجـة العبـادة إن تركهـا معرضـا عنهـا  ّّ

بــالعلم يعلــو وال يعلــى ، والعــامل : ، أو يتــواىن فيهــا تغــافال عنهــا فيــسقط فــضله ، ولــذلك قيــل 

مل ، وفــــساد الوصــــف لــــه يـــزار وال يــــزور ومــــن ذلــــك وجـــوب وصــــف اهللا ســــبحانه بــــالعلم والعـــا

ّبالعبادة والعابد ، ولذلك من على نبيه  َ وعلمك ما لم تكن تـعلم وكان (:  بقوله 7ّ َ ُ َ ْ َ َْ ُ ْ َ ََ َ  َ(  
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ً فضل اهللا عليك عظيما ( ِ َ ََ َْ ِ ُ ْ ّ فعظم الفـضل عليـه بـالعلم دون سـائر مـا أكرمـه بـه مـن اخلـصال )َ
  .واألخالق ، وما فتح عليه من البالد واآلفاق

ّفـضل بـالعلم واحلكمـة ففـاق مـا مجيـع األمـة مـا  ـ رضـوان اهللا عليـه ـ املرتـضىوكـذلك 
يـا :  ما حيـث قـال 7وصفه الرسول  ولذلك ـ رضي اهللا عنهم أمجعني ـ خال اخللفاء املاضني

ّأن النـيب صـلى اهللا يف احلديث عن املرتضى رضوان اهللا عليه  ، وذكر علي ملئت علما وحكمة ّ
ّ يف بيت أم سلمة فبكرت إليـه بالغـداة ، فـإذا عبـد اهللا بـن عبـاس بالبـاب ، عليه كان ذات ليلة

 7ّفخرج النيب صلى اهللا عليه إىل املسجد وعلي عن ميينه وابن عبـاس عـن يـساره ، فقـال النـيب 

:  قـال ؟مث مـا ذا: أن خلقـين فأحـسن خلقـي ، قـال :  قـال ؟ّيا علي مـا أول نعـم اهللا عليـك: 

فـضرب : قال  .ّوإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها:  قال قلت ؟مث ما ذا : ّأن عرفين نفسه ، قال

يــا علــي ملئــت علمــا وحكمــة ولــذلك قــال النــيب : ّالنــيب صــلى اهللا عليــه يــده علــى كتفــي وقــال 

أنا دار احلكمة وعلـي باـا :  ويف بعض الروايات .أنا مدينة العلم وعلي باا: ّصلى اهللا عليه 

«.  

  عصمةداللته على ال ـ 2
ّإن حديث مدينة العلم يـدل علـى عـصمة سـيدنا أمـري املـؤمنني عليـه الـصالة والـسالم ،  ّ ّ

  . .. بال فصل6وال ريب حينئذ يف خالفته بعد رسول اهللا 

ّوأما داللته على العصمة فقد أفـصح عنهـا احملققـون مـن أهـل الـسنة ، قـال إمساعيـل بـن  ّ ّ
اك « : بعـــد كـــالم لـــه )  ابـــن حجـــر جـــالء النظـــر يف دفـــع شـــبهات( ســـليمان الكـــردي يف  ــوإي ّـ

ّواالغرتار بظواهر اآلثار واألحوال من التزيي بزي آثار الفقر ، كلـبس املرقعـات ، ومحـل العكـاز  ّ ّ
وغري ذلك ، ألا ليست نافعة ملن اتصف ا وهو ليس على شـيء مـن املعرفـة بـاهللا ، بـل قـد 

  يكون املتصف ا صاحب انتقاد على املشايخ
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 نفــسه ، حيــث أنــه يــرى حقيقــة األمــر عنــده دون غــريه ، وكثــري مــن اهــل هــذا الــشأن بنظــره إىل

ّـهلكوا يف أودية احلرية ، ألم اغرتاهم اجلهل املركب ، فال يدرون وال يـدرون أم ال يـدرون ،  ّ
ة وابــن املقــري والــسعد التفتــازاين وابــن حجــر العــسقالين وغــريهم ، فــإن اعرتاضــهم  ّكــابن تيمي ّ ّــ

  .ريهم وعلى من سبق من املوتى دال على حصرهم طريق احلق عندهم ال غريعلى معاص

يف  ـ ; ـ مـا ذكـره الفقيـه ابـن حجـر اهليتمـي: ّوقـد زاد ابـن تيميـة بأشـياء ومـن مجلتهـا 

ّفتـــاواه احلديثيـــة ، عـــن بعـــض أجـــالء عـــصره أنـــه مسعـــه يقـــول وهـــو علـــى منـــرب جـــامع اجلبـــل  ـ ّ

ّله غلطات وأي غلطات ، وإن سـيدنا علـي ـ 2 ـ ّإن سيدنا عمر:  ـ بالصاحلية أخطـأ يف  ـ 2 ـ ّ

 فيا ليت شعري مـن أيـن حيـصل لـك الـصواب إذا أخطـأ عمـر وعلـي !!أكثر من ثالمثائة مكان

ّقــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف حــق ســيدنا علــي   أمــا مسعــت؟رضــي اهللا عنهمــا بزعمــك ّ ّ :

  .».  ..؟أنا مدينة العلم وعلي باا

ّارتـــه واســـتدالله حبـــديث مدينـــة العلـــم يف الـــرد علـــى ذاك املتعـــصب العنيـــد ّفـــإن ظـــاهر عب ّ
  . ..7داللة هذا احلديث الشريف على عصمة االمام 

« : ّمــا نــصه ) الــصبح الــصادق ( قــال املولــوي نظــام الــدين الــسهالوي األنــصاري يف و

انعـدام جـواز بيعهـا ّإفاضة ـ قال الـشيخ ابـن مهـام يف فـتح القـدير ـ بعـد مـا أثبـت عتـق أم الولـد و

ّعـــن عـــدة مـــن الـــصحابة رضـــوان اهللا تعـــاىل علـــيهم ، وباألحاديـــث املرفوعـــة ، واســـتنتج ثبـــوت 
ّاإلمجـاع علـى بطـالن البيـع ـ مما يـدل علـى ثبـوت ذلـك اإلمجـاع مـا أسـنده عبـد الـرزاق ، أنبأنـا  ّـ

اجتمـع : مسعـت عليـا يقـول : معمر ، عن أيوب ، عن ابن سريين ، عن عبيدة السلماين قـال 

ّرأيــي ورأي عمــر يف أمهــات األوالد أن ال يــبعن ، مث رأيــت بعــد أن يــبعن ، فقلــت لــه  فرأيــك : ّ

ّورأي عمر يف اجلماعة أحب إيل مـن رأيـك وحـدك يف الفرقـة ، فـضحك علـي رضـي اهللا تعـاىل  ّ
  .عنه

ّيقتضي أنه يرى اشرتاط انقراض العـصر يف  ـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ واعلم أن رجوع علي
ّر اإلمجاع ، واملرجح خالفه ، وليس يعجبين أن ألمري املؤمننيّتقر ّ  
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شــأنا يبعــد اتباعــه أن مييلــوا إىل دليــل مرجــوح ورأي مغــسول ومــذهب مــرذول ، فلــو كــان عــدم 

ّقـد قـال رسـول اهللا صـلى اهللا واالشرتاط أوضـح ال كوضـوح مشـس النهـار كيـف مييـل هـو إليـه ، 
رواه ّلــــة هــــارون مــــن موســــى إال أنــــه ال نــــيب بعــــدي ، أنــــت مــــين مبنز: ّعليــــه وعلــــى آلــــه وســــلم 

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وعلـى آلـه وسـلم ، والصحيحان   .أنـا دار احلكمـة وعلـي باـا: ّ

  .، فاالنقراض هو احلقرواه الرتمذي 

ّألن . إن اخللفــاء الثالثــة أيــضا أبــواب العلــم ، وقــد حكــم عمــر بامتنــاع البيــع: ال يقــال 
لبــاب أمــا تعارضــا ، مث املــذهب أن أمــري املــؤمنني عمــر أفــضل ، وهــو ال يقتــضي غايــة مــا يف ا

  .»ّأن يكون األفضلية يف العلم أيضا ، وقد ثبت أنه باب دار احلكمة ، واحلكمة حكمه 

علـى عـصمة االمـام » أنـا دار احلكمـة وعلـي باـا « حـديث  ومفاد هـذا الكـالم داللـة

ّثابتــة عليهـا باألولويــة ، ملــا »  مدينـة العلــم وعلـي باــا أنــا« حــديث   ، وحينئـذ تكــون داللـة7
ه صــــلى اهللا عليــــه وســــلم خــــص العلــــم باملدينــــة والــــدار « : ســــيأيت عــــن ابــــن طلحــــة قولــــه  ّلكن ّ ّ ّــــ

ّباحلكمــة ملــا كــان العلــم أوســع أنواعــا وأبــسط فتونــا وأكثــر شــعبا وأغــزر فائــدة وأعــم نفعــا مــن 
  .»صغر احلكمة ، خصص األعم باألكرب واألخص باأل

  ّداللته على أن االمام واسطة العلوم  ـ 3
ة جيـــب أن تـــستمد العلـــوم مـــن رســـول اهللا  ّويـــدل حـــديث مدينـــة العلـــم علـــى أن األم ّـــ ّ6 

ّ ، وهــذا شــرف يتــضاءل عنــه كــل شــرف ، وفــضيلة لــيس فوقهــا 7بواســطة ســيدنا أمــري املــؤمنني 
ّفـضيلة ، ومرتبـة تثبـت األفـضلية فـضال عـن غريهــا مـن األدلـة  ومـن هنـا أيـضا تثبـت خالفــة . ..ّ

  : بال كالم 7أمري املؤمنني 

بعـد تـصحيح ) الروضـة النديـة ( قال حممد بن إمساعيـل بـن صـالح األمـري الـصنعاين يف 

  كيف حقيقة هذا الرتكيب النبوي ،: ّنعم ، ولعلك تقول « : احلديث 
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ّـ ختييلية ومكنية وترشـيح ، الكالم فيه استعارة:  فأقول ؟أنا مدينة العلم وعلي باا: قوله  أعين ّ
ه شـــبه العلـــم مبحـــسوس مـــن األمـــوال حيـــاز وحيـــرز ، ألن بـــني العلـــم واملـــال تقـــارن يف  ّوذلـــك أن ّ ــ ّـ

العلـم خـري مـن املـال ، يف  : 7األذهان ، ولذلك يقرن بينهما كثريا ، مثل ما يف كـالم الوصـي 

مــان ال يــشبعان طالــب منهو: يف احلــديث النبــوي وكالمــه املــشهور الثابــت لكميــل بــن زيــاد ، 

ّ، فــشبه العلــم باملــال جبــامع النفاســة يف كــل منهمــا ، واحلــرص علــى طلبهمــا  علــم وطالــب دنيــا ّ
   :;والفخر حبيازما ، ولذلك قال الشافعي 

  قيمـــــــــــــة املـــــــــــــرء علمــــــــــــــه عنـــــــــــــد ذي العلــــــــــــــم

  
  ّمـــــــــــــــــــــــــا يف يديـــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــد الرعـــــــــــــــــــــــــاعو  

  

  إذا مــــــــــــــــــــــا مجعــــــــــــــــــــــت علمــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــاالو

  
  كنــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــني الوجــــــــــــــــــــود باإلمجــــــــــــــــــــاع  

  

ّوملـا شـبه العلــم باملـال أثبــت لـه مـا هــو مـن لــوازم املـال ، وهـو مــا جيمعـه وحيفــظ فيـه مــن  ّ
ّاملكان ، وجعل املكـان املدينـة ، ألنه مل يـرد نوعـا مـن العلـم مـشبها بنـوع مـن املـال ، بـل علـوم  ّـ

ى ذكـر ّمجة واسعة من فنون خمتلفة كاألموال املتعددة األنواع اليت ال حيفظها إال مدينة ، مث طو

ّاملشبه به أعين املـال كمـا هـو شـأن املكنيـة ، ورمـز إليـه بالزمـه وهـو املدينـة اسـتعارة ختييليـة ، مث  ّ ّ
: ّأظفــار املنيــة نــشبت بفــالن ، مث محــل ضــمري قولــه  :أثبــت هلــا البــاب ترشــيحا ، مثــل قــوهلم 

ّمدينة العلم على ضمري نفسه صـلى اهللا عليـه وسـلم فـأخرب عنـه ـا ، وأخـرب عـن ع  بأنـه 7لـي ّ

ا كــان البــاب للمدينــة مــن شــأنه أن جيلــب منــه إليهــا منافعهمــا ويــستخرج منــه إىل  ــباــا ، فلم ّ
ّغريها مصاحلها كان فيه إيهام أنه صلى اهللا عليه وسلم يستمد مـن غـريه بواسـطة البـاب الـذي  ّ ّ

ّ ، دفــع صــلى اهللا عليــه وســلم هــذا اإليهــام7هــو علــي  ت مــن فمــن أراد العلــم فليــأ« : بقولــه  ّ

ّ، إخبــارا بــأن هــذا بــاب تــستخرج منــه العلــوم وتــستمد بواســطته ، لــيس لــه مــن شــأن » البــاب 
ّالبــاب إال هــذا ، ال كــسائر األبــواب يف املــدن ، فإــا للجلــب إليهــا واإلخــراج عنهــا ، فللــه در  ّ ّ
شأن الكالم النبوي مـا أرفـع شـأنه وأشـرفه وأعظـم بنيانـه ، وحيتمـل وجوهـا مـن التخـريج أخـر ، 

ّإال أن هذا أنفسها ّ.  
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ّوإذا عرفت هذا عرفت أنه قد خص اهللا الوصي  ّ ّ ـذه الفـضيلة العجيبـة ، وتـوه شـأنه 7ّ
، إذ جعله باب أشر فما يف الكون وهو العلم ، وأن منه يستمد ذلك منـه أراده ، مث إنـه بـاب 

ّصـلى اهللا عليـه ّألشرف العلوم وهي العلوم النبوية ، مث ألمجع خلـف اهللا علمـا وهـو سـيد رسـله 
ّوسلم ، وإن هذا الشرف يتضاءل عنـه كـل شـرف ، ويطـأطئ رأسـه تعظيمـا لـه كـل مـن سـلف  ّ ّ ّ

  .»ّوخلف ، وكما خصه باب مدينة العلم فاض عنه منها ما يأتيك من دالئل ذلك قريبا 

  ّداللته على أن االمام حافظ العلم  ـ 4
 ، وهـذا 6ظ علـوم رسـول اهللا  حـاف7ّويدل حديث مدينـة العلـم علـى أن أمـري املـؤمنني 

  . من سائر األصحاب ، وهو املطلوب يف هذا الباب7ّاملعىن بوحده دليل على أفضليته 

ّولقــد صــرح مبــا ذكرنــا كمــال الــدين ابــن طلحــة حيــث قــال يف ذكــر شــواهد علــم االمــام 
  :وفضله 

ّ، وقـــــد تقـــــدم ذكـــــره يف رواه االمـــــام الرتمـــــذي يف صـــــحيحه بـــــسنده  ومـــــن ذلـــــك مـــــا« 
ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال : شهاد يف صفة أمـري املـؤمنني بـاألنزع البطـني االست ّ ّ :

نقــل االمــام أبــو حممــد احلــسني بــن مــسعود القاضــي البغــوي يف ، و أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا

ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال : كتابــه املوســوم باملــصابيح  أنــا دار احلكمــة وعلــي : ّ

لكنه صلى اهللا عليه وسـلم خـص العلـم باملدينـة والـدار باحلكمـة ، ملـا كـان العلـم أوسـع  ابا ،ّ ّ ّ ّ
ّأنواعــا وأبــسط فنونــا وأكثــر شــعبا وأغــزر فائــدة وأعــم نفعــا مــن احلكمــة خــصص األعــم بــاألكرب  ّ

  .واألخص باألصغر

ّويف قـــول النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ذلـــك إشـــارة إىل كـــون علـــي  لـــم  نـــازال مـــن الع7ّ

واحلكمة منزلة الباب من املدينة والبـاب مـن الـدار ، لكـون البـاب حافظـا ملـا هـو داخـل املدينـة 

ّوداخل الدار من تطرق الضياع واعتداء يد الذهاب ّ  
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ّ حــافظ العلــم واحلكمــة ، فــال يتطــرق إليهمــا ضــياع وال 7ّعليــه ، وكــان معــىن احلــديث أن عليــا 
ّ علوا يف مقـام 7فظ العلم واحلكمة ، ويكفى عليا ّخيشى عليها ذهاب ، فوصف عليا بأنه حا

ّالعلم والفضيلة أن جعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حافظا للعلم واحلكمة  ّ «)1(.  

  داللته على وجوب الرجوع إليه  ـ 5
ّــويــدل حــديث مدينــة العلــم علــى وجــوب رجــوع األمة إىل أمــري املــؤمنني   ألخــذ العلــم 7ّ

كــذب مــن زعــم أنــه « قــال و» فمــن أراد العلــم فليــأت البــاب « يلــه يف ذ 6قــال  منــه ، ولــذا

  .»ّيصل إىل املدينة إال من الباب 

  .واحلمد هللا. وهذا أيضا وجه آخر إلثبات املطلوب

« : ّقــال العالمــة ابــن شهرآشــوب عليــه الرمحــة بعــد نقــل احلــديث مــن طــرق املخــالفني 

ّنــه كــىن عنــه باملدينــة وأخــرب أن الوصــول  ، أل7وهــذا يقتــضي وجــوب الرجــوع إىل أمــري املــؤمنني  ّ
ّمث . ّإىل علمــه مــن جهــة علــي خاصــة ، ألنــه جعلــه كبــاب املدينــة الــذي ال يــدخل إليهــا إال منــه

ّ وفيــه دليــل علــى عــصمته ، ألنــه مــن لــيس .»فليــأت البــاب « : بقولــه  أوجــب ذلــك األمــر بــه
 قـد 7ّيحـا فيـؤدى إىل أن يكـون ّمبعصوم يصح منه وقوع القبيح ، فإذا وقـع كـان االقتـداء بـه قب

أنــه أعلــم األمــة ، يؤيــد ذلــك مــا قــد علمنــاه مــن : ّأمــر بــالقبيح وذلــك ال جيــوز ، ويــدل أيــضا 

ه ال 7 واليــة علــي 7 عنهــا ، وأبــان 7اختالفهــا ورجــوع بعــضها إىل بعــض وغنــاه  ـ وإمامتــه وأن ّـ
: ه كمـا قـال اهللا تعـاىل ّيصح أخذ العلم واحلكمة يف حياتـه وبعـد وفاتـه إال مـن قبلـه وروايتـه عنـ

ِ وأتوا اْلبـيوت من أبوابها ( َْ ْ ُ ُِ َ ُْ َ( « )2(.  
__________________  

  .62 ـ 61: مطالب السئول ) 1(

  .34 / 2: مناقب آل أيب طالب ) 2(
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  : )إحقاق احلق ( ّوقال القاضي التسرتي الشهيد نور اهللا مرقده يف 

ِ وأتـوا اْلبـيـوت مـن أبوابهـا (: يف احلـديث إشـارة إىل قولـه تعـاىل : أقول «  َْ ْ ُ ُِ َ ُْ  ويف كثـري )َ

أنــا مدينــة العلــم  : 2ففــي بعــضها مــسندا إىل جــابر  مــن روايــات ابــن املغــازيل تــصريح بــذلك ،

يـــا علـــي أنـــا  : 7يف بعـــضها مـــسندا إىل علـــي  و.وعلـــي باـــا ، فمـــن أراد العلـــم فليـــأت البـــاب

: روى عـن ابـن عبـاس  و.ّة إال من البابّمدينة وأنت الباب كذب من زعم أنه يصل إىل املدين

عـن ابـن عبـاس أيـضا بطريـق آخـر  و.ّأنا مدينة اجلنة وعلي باا فمن أراد اجلنة فليأـا مـن باـا

  .أنا دار احلكمة وعلي باا فمن أراد احلكمة فليأت الباب: 

ــــيب 7وهــــذا يقتــــضي وجــــوب الرجــــوع إىل أمــــري املــــؤمنني  ّ كــــىن عــــن نفــــسه 6ّ ، ألن الن
ّريفة مبدينــة العلــم وبــدار احلكمــة ، مث أخــرب أن الوصــول إىل علمــه وحكمتــه وإىل جنـــة اهللا الــش

ّسبحانه من جهة علي خاصة ، ألنه جعلـه كبـاب مدينـة العلـم واحلكمـة واجلنـة الـيت ال يـدخل 
ّإليها إال منه ، وكذب  ّ من زعم أنـه يـصل إىل املدينـة ال مـن البـاب ، وتـشري إليـه اآليـة أيـضا 7ّ

  .ذكرناهكما 

 أمـر باالقتـداء بـه يف العلـوم علـى اإلطـالق 7ّوفيه دليل على عصمته وهو ظاهر ، ألنه 

، فيجــب أن يكــون مأمونــا عــن اخلطــأ ، ويــدل علــى أنــه إمــام األمــة ألنــه البــاب لتلــك العلــوم ، 

 عنهـا ، ويـدل أيـضا 7ويؤيد ذلك ما علم من اختالف األمة ورجوع بعـض إىل بعـض وغنـاؤه 

ّ إال مـن 6ّ ، وأنه ال يـصح أخـذ العلـم واحلكمـة ودخـول اجلنـة يف حياتـه 7وإمامته على واليته 
ِ وأتوا اْلبـيوت من أبوابها (: ّقبله ، ورواية العلم واحلكمة إال عنه ، لقوله تعاىل  َْ ْ ُ ُِ َ ُْ  حيث كـان )َ

  : هو الباب ، وهللا در القائل 7

  مدينــــــــــــــة علــــــــــــــم وابــــــــــــــن عمــــــــــــــك باــــــــــــــا« 

  
  .» يـــــؤت ســـــورها فمـــــن غـــــري ذاك البـــــاب مل  

  

على أنه من أخذ شيئا من هذه العلوم واحلكم الـيت احتـوى عليهـا رسـول : ويدل أيضا 

   كان7 من غري جهة علي 6اهللا 
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ّعاصيا كالسارق واملتسور ، ألن السارق واملتسور إذا دخـال مـن غـري البـاب املـأمور ـا ووصـال  ّّ
لــــيس املــــراد بــــه » العلــــم فليــــأت البــــاب فمــــن أراد «  : 7قولــــه وإىل بغيتهمــــا كانــــا عاصــــيني ، 

ن شـــاء (التخيـــري ، بـــل املـــراد بـــه اإلجيـــاب والتهديـــد كقولـــه عـــز وجـــل  ؤمن وم َ فمـــن شـــاء فـليـ َْ َـــ ْ ُـــ َْ َِ ْ ْ َ َ
ْفـليكفـــر  ُ ْ َْ ـــا نـــيب غـــري حممـــد :  والـــدليل علـــى ذلـــك )َ ه لـــيس هاهن ــأن ـــة العلـــم ودار 6ّـ  هـــو مدين

وفقد ذلـك دليـل علـى إجيابـه . ا دون اآلخرّاحلكمة ، فيكون العامل خمريا بني األخذ من أحدمه

  .»واحلمد هللا  .ّوأنه فرض الزم

ّمث ال خيفـــى علــى أويل األلبـــاب أن املــراد بالبـــاب يف هــذه األخبـــار الكنايــة عـــن : وقــال 

ّاحلــافظ للــشيء الــذي ال يــشذ عنــه منــه شــيء وال خيــرج اال منــه وال يــدخل عليــه اال بــه ، وإذا  ّ ّ
ّ وحكمتــه ، وثبــت أمـــر اهللا تعــاىل ورســـوله بالتوصــل بـــه إىل 6لنـــيب  احلـــافظ لعلــوم ا7ثبــت أنــه 

العلم واحلكمة وجب اتباعه واألخذ عنـه ، وهـذا حقيقـة معـىن االمـام كمـا ال خيفـى علـى ذوي 

  .»األفهام 

ّداللته على أن االمام أول من يقاتل أهل البغي  ـ 6 ّ  
ّومما يدل عليه حديث مدينة العلم ما ذكره الكنجـي مـن أن ّ  أمـري املـؤمنني عليـه الـصالة ّ

ّوهذا الوجه أيضا يقتضي أفـضلية االمـام . 6ّوالسالم أول من يقاتل أهل البغي بعد رسول اهللا 
ّوهـذا نـص كـالم .  ..ّ من سائر األصحاب ، وصحة االستدالل به على مطلوب أهل احلـق7

  :احلافظ الكنجي 

ّأن النـيب  ّإن وجـه هـذا عنـدي:  ـ واهللا أعلـم ـ قلـت«  ّصـلى اهللا عليـه وسـلم قـال ّ أنـا : ّ

ّ، أراد صــلى اهللا عليــه وســلم أن اهللا تعــاىل علمــين العلــم وأمــرين بــدعاء  مدينــة العلــم وعلــي باــا ّ ّ
ّاخللــق إىل اإلقــرار بوحدانيتــه يف أول النبــوة ، حــىت مـــضى شــطر زمــان الرســالة علــى ذلـــك ، مث  ّ ّ

  أمرين اهللا مبحاربه من أىب اإلقرار هللا عز وجل
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ّوحدانيــة بعــد منعــه مــن ذلــك ، فأنــا مدينــة العلــم يف األوامــر والنــواهي ويف الــسلم واحلــرب ، بال
ّهــو أول مــن يقاتــل أهــل البغــي : حــىت جاهــدت املــشركني ، وعلــي بــن أيب طالــب باــا ، أي 

ّبعدي من أهل بييت وسائر أميت ، ولـو ال أن عليـا بـني النـاس قتـال أهـل البغـي ، وشـرع احلكـم  ّ
إطالق األسارى منهم وحترمي سلب أمواهلم وسىب ذراريهم ، ملا عرف ذلك ، فالنيب يف قتلهم و

ّصلى اهللا عليه وسلم سن يف قتال املشركني وب أمواهلم وسيب ذراريهم ، وسن علي يف قتـال  ّ ّ ّ ّ
ّأهل البغي أن ال جيهز على جريح وال يقتل األسري وال تـسىب النـساء والذريـة وال تؤخـذ أمـواهلم 

  . وجه حسن صحيح، وهذا

بتفضيل علـي ، وزيـادة : ّومع هذا ، فقد قال العلماء من الصحابة والتابعني وأهل بيته 

ّعلمـــه ، وغزارتـــه ، وحدتـــه فهمـــه ووفـــور حكمتـــه ، وحـــسن قـــضاياه وصـــحة فتـــواه ، وقـــد كـــان  ّ
ّ وعمــر وعثمــان وغــريهم مــن علمــاء الــصحابة يــشاورونه يف األحكــام ، ويأخــذون بقولــه أبــوبكر

لــنقض واإلبــرام ، اعرتافــا مــنهم بعلمــه ووفــور فــضله ورجاحــة عقلــه وصــحة حكمــه ، ولــيس يف ا

ّهذا احلديث يف حقه بكثري ، ألن رتبته عند اهللا عز وجل وعند رسوله وعند املؤمنني من عبـاد  ّ ّ
  .)1(» ّأجل وأعلى من ذلك 

  الحديث في رواية جابر ـ 7
 بـن أبـوبكرأخربنـا : الدسـكري قـال أخربنا أبـو طالـب حيـىي بـن علـي « : قال اخلطيب 

دثنا أمحــد ابــن عبيــد اهللا حــ: ّثنــا أبــو الطيــب حممــد بــن عبــد الــصمد الــدقاق قــال : املقــري قــال 

ثنــا ســفيان عــن عبــد اهللا ابــن عثمــان بــن : أخربنــا عبــد الــرزاق قــال : ّأبــو جعفــر املكتــب قــال 

مسعــت رســول اهللا   :مسعــت جــابر بــن عبــد اهللا قــال: خثــيم عــن عبــد الــرمحن بــن مــان قــال 

ّصلى اهللا عليه وسلم يوم احلديبية وهو آخذ بيد علي  ّ   هذا أمري: ّ
__________________  

  .222: كفاية الطالب ) 1(
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ّالــربرة وقاتــل الفجــرة ، منــصور مــن نــصره خمــذول مــن خذلــه ، ميــد ــا صــوته ، أنــا مدينــة العلــم 
  .)1(» وعلي باا فمن أراد العلم فليأت الباب 

ار الفقيـــه « : ل ابـــن املغـــازيل قـــاو ــأخربنـــا أبـــو احلـــسن أمحـــد بـــن املظفـــر بـــن أمحـــد العط ّـ ّ
: ّ ، بقـراءيت عليـه فـأقر بـه ، سـنة أربـع وثالثـني وأربعمائــة ـ قلـت لــه  تعــاىلرمحـه اهللالـشافعي ـ 

ّأخـربكم أبـو حممـد عبـد اهللا بـن حممـد بـن عثمـان املـزين ـ امللقـب بـابن الـسقاء احلـافظ الواسـطي 
أنا :  ، نا أمحد بن عبد اهللا بن يزيد ، نا عبد الرزاق قال ;ا عمر بن احلسن الصرييف ـ ن ;

: سفيان الثوري عن عبد اهللا بن عثمان عن عبد الرمحن بن مان عن جـابر بـن عبـد اهللا قـال 

ّأخــذ النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بعــضد علــي فقــال  هــذا أمــري الــربرة وقاتــل الكفــرة ، منــصور : ّ

أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا فمــن أراد : ّخمــذول مــن خذلــه ، مث مــد ــا صــوته فقــال مــن نــصره 

  .»العلم فليأت الباب 

أخربنـــا احلـــسن بـــن أمحـــد بـــن موســـى ، أنـــا أبـــو احلـــسن أمحـــد بـــن حممـــد بـــن « : قـــال و

ّالصلت القرشي ، نا علي بن حممد بن املقري ، نا حممد بن عيسى ابن شعبة البزاز ، نـا أمحـد 
د اهللا بــن يزيــد املــؤدب ، نــا عبــد الــرزاق ، أنــا معمــر عــن عبــد اهللا بــن عثمــان عــن عبــد بــن عبــ

ّمسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه  :بر بـــن عبـــد اهللا األنـــصاري يقـــول الـــرمحن قـــال مسعـــت جـــا
ّـوسـلم يقـول ـ يـوم احلديبية ، وهـو آخـذ بـضبع علـي بـن أيب طالـب ـ  هـذا أمـري الـربرة وقاتـل : ّ

أنـا مدينـة العلـم وعلـي : ّن نصره خمذول من خذله ، مث مد ا صـوته فقـال الفجرة ، منصور م

  .)2(» باا فمن أراد العلم فليأت الباب 

أخربنا العالمة قاضي القضاة أبو نصر حممد بن هبة اهللا ابن قاضـي « : قال الكنجي و

ربنـا القاسـم بـن القضاة حممد بن هبة اهللا بن حممد الشريازي ، أخربنـا احلـافظ أبـو القاسـم ، أخ

 بـن السمرقندي ، أخربنـا أبـو القاسـم بـن مـسعدة ، أخربنـا محـزة بـن يوسـف ، أخربنـا أبـو أمحـد

  ، حدثنا النعمان بن هارون البلديعدي 
__________________  

  .219 / 4 ، 377 / 2تاريخ بغداد ) 1(
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حـدثنا أمحـد بـن عبـد اهللا بـن :  الـصرييف وعبـد امللـك بـن حممـد قـالوا ّحممد بن أمحد بن املؤمـلو

اق ، عــن ســفيان عــن عبــد اهللا بــن عثمــان بــن خثــيم عــن عبــد ّيزيــد املــؤدب ، حــدثنا عبــد الــرز

ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول: مسعـت جـابرا يقـول : الـرمحن بـن مـان قـال   ـ ّ

هـذا أمـري الـربرة وقاتـل الفجـرة :  ـن أيب طالـب وهـو يقـول ّيوم احلديبية وهو آخذ بضبع علـي بـ

ّ، منصور من نصره خمذول منخذله ، مث مد ا صوته وقال  أنا مدينة العلم وعلي باـا فمـن : ّ

، وذكـر طرقـه عـن مـشاخيه  هكذا رواه ابن عساكر يف تارخيـه:  قلت .أراد املدينة فليأت الباب

 «)1(.  

  :ّ كبار احلفاظ أمثال فهذا احلديث قد رواه: أقول 

  .ّعبد الرزاق بن مهام الصنعاين

  .وابن السقاء الواسطي

  .ّوأيب احلسن العطار الشافعي

  .واخلطيب البغدادي

  .وأيب حممد الغندجاين

  .وابن املغازيل

  .وابن عساكر ، والكنجي الشافعي

ّوهذا احلديث يدل من جهـات عديـدة علـى اهتمـام النـيب  ري  باإلفـصاح عـن إمامـة أمـ6ّ

  :ّ وأفضليته قوال وفعال ، وتلك اجلهات هي 7املؤمنني 

، وهـو مـشهد عظـيم مـن مـشاهد املـسلمني » يوم احلديبية «  هذا الكالم 6إيراده  ـ 1

  . ..جيتمع فيه الوضيع والشريف والصغري والكبري

  ملزيد التأكيد وإمتام احلجة على احلاضـرين والغـائبني7 بضبع أمري املؤمنني 6أخذه  ـ 2

...  
__________________  

  .220: كفاية الطالب ) 1(
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 ّوهــو نــص صــريح يف إمامتــه» هــذا أمــري الــربرة وقاتــل الكفــرة « :  يف حقــه 6قولــه  ـــ 3

...  

 ّإجيابــا لطاعتــه وإلزامــا التباعــه» منــصور مــن نــصره خمــذول مــن خذلــه «  : 6قولــه  ـــ 4

...  

فكيف يقـال  . .. جلميع احلاضرينإبالغا» .  ..أنا مدينة« :  صوته بقوله 6ّمده  ـ 5

ّ وأن هذا احلـديث لـيس فيـه داللـة علـى ؟7 مل يقصد ذا احلديث إمامة أمري املؤمنني 6ّإنه : 
  ؟ّمدعي أهل احلق

   7الحديث في خطبة االمام الحسن  ـ 8
  : روى القندوزي احلنفي 

ملــا جلـس علــي : عـن األصــبغ بـن نباتــة قـال « 
ّ

ا أبــو  يف اخلالفـة خطــب خطبـة ذكرهــ7

ّيــا بــين فاصــعد املنــرب وتكلــم ، فــصعد وبعــد  : 8ســعيد البخــرتي إىل آخرهــا ، مث قــال للحــسن 
أنــا مدينــة العلــم وعلــي :  يقــول 6ّأيهــا النــاس مسعــت جــدي رســول اهللا : ّاحلمــد والتــصلية قــال 

  .فنزل. ّباا ، وهل تدخل املدينة إال من باا

ّأيها الناس : ّد ، فقال بعد احلمد والتصلية ّ فاصعد املنرب وتكلم فصع7ّمث قال احلسني 
ّإن عليــا مدينـة هــدى فمـن دخلهــا جنــى ومـن ختلــف عنهــا :  يقــول 6ّمسعـت جــدي رسـول اهللا  ّ

  .هلك ، فنزل

 ، وديعتــه الــيت اســتودعهما علــى 6ّأيهــا النــاس إمــا ولــدا رســول اهللا  : 7مث قــال علــي 

  .)1(» ّأمته ، وسائل عنهما 
__________________  

  .72: ينابيع املودة ) 1(
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أي عنــد جلــوس االمــام  ـ  حــديث مدينــة العلــم يف هــذا احلــال7فــذكر االمــام احلــسن 

واقتصاره عليه ، من أوضـح الرباهـني علـى داللتـه علـى إمامـة أمـري املـؤمنني  ـ  يف اخلالفة7علي 

  . .. ، ووجوب متابعته واالنقياد له7

   7رجوع الطرق إلى االمام  ـ 9
  :الدين أمحد بن عبد القادر العجيلي قال شهاب 

  ودعـــــــــــــــــــــوة احلـــــــــــــــــــــق وبـــــــــــــــــــــاب العلـــــــــــــــــــــم« 

  
ّأعلـــــــــــــــم الــــــــــــــــصحب بكــــــــــــــــل حكــــــــــــــــم و   ّ«.  

  

ــ  أمـا ترضـني ـ يـا فاطمـة:  يقـول 6مسعـت رسـول اهللا : قالت أم سلمة رضي اهللا عنهـا 

ّقالـت أم سـلمة رضـي اهللا عنهـا  و.ّأن زوجتك أقدم أميت سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلمـا
ّعلـــي مـــع القـــرآن والقـــرآن مــع علـــي لـــن يفرتقـــا حـــىت يـــردا علـــي :  يقـــول 6ســـول اهللا مسعــت ر: 

  .احلوض

  .فهو الداعي إىل احلق وهو دعوة احلق

ّقــسمت احلكمــة عــشرة أجــزاء ، فــأعطي علــي ســبعة أجــزاء والنــاس : يف اجلـامع الكبــري و
  .جزء وعلي أعلم بالواحد منه منهم

  .لعلم وعلي باا فمن أراد العلم فليأت البابأنا مدينة ا : 6وأخرج الرتمذي أنه قال 

  .»ّوهلذا كانت الطرق والسلسالت راجعة إليه 

ملا كان علي : أي 
ّ

ّ بـاب مدينـة العلـم كانـت الطـرق والسلـسالت راجعـة إليـه ، وهـذا 7
» املعــىن أيــضا يثبــت أفــضليته ، وثبوــا كــاف يف هــذا البــاب كمــا ال خيفــى علــى أوىل األلبــاب 

)1(.  
__________________  

  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 1(
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  ّداللة الحديث على أن االمام خاتم األولياء ـ 10
  :قال املولوي حسن الزمان 

احلـديث املـشهور الـصحيح الـذي : ّومن أحسن بينة على معىن ختم األوليـاء : تنبيه « 

  :ّصححه مجاعات من األئمة 

ني ابـــن معـــني ، كمـــا أســـنده ووافقـــه ّأشـــد النـــاس مقـــاال يف الرجـــال ســـند احملـــدث: مـــنهم 

  . ـّوقد كان قال أوال ال أصل له ـ اخلطيب يف تارخيه

كمــا ذكــره  ـ االمــام احلــافظ املنتقــد اتهــد املــستقل اــدد اجلــامع مــن العلــوم: ومــنهم 

السيوطي ، وابـن حجـر ، والتـاج الـسبكي ، والـذهيب ، والنـووي ، عـن االمـام احلـافظ اخلطيـب 

مــا :  يــشاركه فيــه أحــد مــن أهــل عــصره ، ويؤيــده قــول إمــام األئمــة ابــن خزميــة البغــدادي مــا مل

مل أرد : يف ــذيب اآلثــار ، وقــد قــال اخلطيــب  ـ أعلــم علــى أدمي األرض أعلــم مــن ابــن جريــر

  .مثله يف معناه ، كما نقل كالمه السيوطي يف مسند علي من مجع اجلوامع

  .احلاكم: ومنهم 

زي شـيخ ابـن حجـر ، يف نقـد الـصحيح ، وأطنـب يف حتقيقـه اد الشريا: ومن آخرهم 

  .كما نقله الدهلوي يف ملعات التنقيح

ّالعالئــي ، والزركــشي ، وابــن حجــر ، يف أقــوام أخــر ، ردا علــى : واقتــصر علــى حتــسينه 
  .ابن اجلوزي

   :6من قوله 

ــوا (: ىل ّأنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا وال تــؤتى املدينــة إال مــن باــا ، قــال اهللا تعــا ُْ وأت َ
ن أبوابهــا  ِاْلبـيــوت م َْ ْ ُ ــُ ِ فمــن أراد العلــم : ّروايــة صــححها احلــاكم  وهــو أقــوى شــاهد لــصحة .)َ

  .فليأت الباب

ّوهذا مقام اخلتم من أنه ال ويل بعده إال وهو راجع إليه ، آخذ من لديه ، ّ ّ  
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ّ األمــر بــسد كــل وإليــه االشــارة مبــا يف احلــديث الــصحيح املــستفيض املــشهور بــل املتــواتر ، مــن ّ
ّباب يف املسجد إال بابه ، مستندا إىل أمر اهللا تعاىل بذلك ، فهو سـد كـل بـاب مـن صـاحب  ّ ّ
ّالــشريعة إال مــا شــاء يف الطريقــة إىل احلقيقــة إال بابــه ، فــال جــرم قــد احنــصرت سالســل الطريقــة  ّ

ّيف باب املرتضى إال ما ندر كخوخة الصديق أيب بكر ، ويؤيده األحاديث الص حيحة املذكورة ّ

  .وغريها املشهورة

ّعلـى نبينـا وكـل األنبيـاء الـصالة والـسالم ـ ومن هنا كان املرتضى مثل عيسى يف إفـراط  ـ ّ

وتفــريطهم فيــه كمــا ورد ، وقــد استــشهد ليلــة رفــع فيهــا عيــسى كمــا ورد مــن طــرق عــن االمــام 

  . ويلّاحلسن بن علي يف اخلطبة ، فإنه خامت الوالية العامة من آدم إىل آخر

عند  ـ ّواملرتضى كرم اهللا وجهه خامت الوالية اخلاصة احملمدية األكرب ، فاملهدي الوارد فيه

فـويل آخـر مـن العـرب  ـ ّاملهـدي منـا أهـل البيـت خيـتم الـدين بـه كمـا فـتح بنـا: الطـرباين ومجاعـة 

يـه ونفيـه من أكرمها أصال ، ويدا كان الشيخ األكـرب خـامت الواليـة احملمديـة األصـغر عاصـره ولق

ا حتقــق حقق  ّــخامتــا خاصــا يف العــامل غــريه قبــل حتققــه برتبتــه وإن كــان بــشر بــه فنــسي ، مث مل ّ ـ ّـ ّ «
)1(.  

ّإن حــديث مدينــة العلــم مــن أحــسن بينــة علــى أن أمــري املــؤمنني : وحاصــل هــذا الكــالم 
ّ خـامت األوليـاء ، وأن كـل ويل راجـع إليـه ، آخـذ مـن لديـه ، وهـذا وجـه آخـر لداللـة حــديث7 ّ 

  . ..7مدينة العلم على أفضليته فإمامته 
__________________  

  .184القول املستحسن يف فخر احلسن ) 1(
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  :قوله 
ّغاية ما يف الباب أنه قد حتقق فيه شرط من شـروط االمامـة علـى الوجـه األمت ، ومـع «  ّ

  .»وجدان أحد الشروط ال يلزم وجود املشروط 

  :أقول 
داللـة حـديث مدينـة العلـم علـى إمامـة سـيدنا أمـري  ـ دمـةّمـن البحـوث املتق ـ لقـد ثبـت

د اســــتدالل أهـــل احلــــق ــــذا ) الــــدهلوي ( املـــؤمنني عليــــه الـــصالة والــــسالم ، وكـــالم  ــهــــذا يؤي ّـ
 ـ وهــو العلــم ـ ّاحلــديث الــشريف علــى االمامــة واخلالفــة ، ألن حتقــق أحــد شــروط االمامــة فيــه

ّتضي أفـضليته وحينئـذ ال يبقـى ريـب يف وجدانـه  ، وهذه تق7بالوجه األمت ثبتت أعلمية االمام 
  .لسائر شرائط االمامة

  أدلة أخرى على استلزام األعلمية لألفضلية فاالمامة
وبــــالرغم مــــن ثبــــوت اســــتلزام األعلميــــة لألفــــضلية ، وأيــــضا اســــتحقاق األعلــــم لإلمامــــة 

ّواخلالفــة ، مــن الوجــوه املــذكورة ســابقا ، لكنــا نــذكر فيمــا يلــي بعــض األدلــة ا حملكمــة علــى هــذا ّ

  :املطلب 

  ّقصة جالوت  ـ 1
ُلم تـر إلى اْلمإل من بني إسرائيل من بـعد موسى إذ قالوا لنبي لهم َ أ(: قال اهللا تعاىل  َُ َ ُ َ َ َِِ ْ ِ ِ ُِ َ ْ َ ِْ ْ ِ َِ ِ ِْ َِ َ َْ

ِابـعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اهللا قال هل عسيتم إن كتب عليكم اْلقتا ُِ َُ ْ ْ َْ َ ََ ِ ِ ُِ ْْ ِ ْ ُ ْ َْ َ ِ ِ َ َُ ً ِ َ   )ُل َ
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َ أال تقاتلوا قالوا وما لنـا أال نقاتل فـي سـبيل اهللا وقـد أخرجنـا من ديارنـا وأبنائنـا فـلمـا كتب ( ِـ ِ ِ ِـ ُِ  َ َُ ْ َْ ُ َ ََ َ َِ ِ ِْ ِـَ ِ  ْ ْ َُ ِ ِ َ َ ُ ُ
يم بالظالمين نـهم واهللا عل َعليهم اْلقتال تـولوا إال قلـيال م ٌ َِ ِ ِـ ـِ ِِ َ َُ َ ْ ُ ْ ِـ ً َ  ْ َ ُ ِ ُ ِ يـهم إ*  َْ ِوقـال لهم نب ْ ْ َُ َِـُـ َ َن اهللا قـد بـعث َ َـ َ ْ َ َ 

َلكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له اْلملك علينا ونحن أحق باْلملك منه ولم يـؤت سعة من  ُِ ًِ َُ َ ُ َ َ ََ ُ َْ ْ َ ُ َ ُ َْ َ ُ ُ َُ ُْ ِ ْ ِْ  َ َْ َ َْ َ ُ ُ ً ِ

ؤ ْاْلمال قال إن اهللا اصطفاه عليكم وزاده بسطة في اْلعلم واْلجـسم واهللا يـ ُـ َُ ََ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ْ ِ ِ ً َ َ َُ َُ َُ ْ ْ ِ َ ُتي ملكـه من يـشاء ِ َ ْ َـ ُُ َ ْ ِ
ٌواهللا واسع عليم  َِ ٌ ِ ُ َ(.  

ُ قال إن اهللا اصطفاه (« : قال الثعليب والبغوي والنسفي وغريهم  َ ْ َ  ِ ْ علـيكم ( اختـاره )َ ُ ْ َ َ
ًوزاده بسطة  َ ْ ََ ُ ِ في اْلعلم (  فضيلة وسعة)َ ْ ِ   .)1(»  وذلك أنه كان أعلم بين إسرائيل يف وقته )ِ

   8 سليمان ّقصة استخالف داود ـ 2
، ) قــصص األنبيــاء ( ّوهــذه القــصة ذكرهــا أبــو احلــسن حممــد بــن عبــد اهللا الكــسائي يف 

نفـــائس ( ، وعبيـــد اهللا الكاشـــغري يف ) العـــرائس ( وأبـــو إســـحاق أمحـــد بـــن حممـــد الثعلـــيب يف 

  :بألفاظ متقاربة ، وهذه هي القصة بلفظ أيب إسحاق الثعليب ) العرائس 

 2قال أبو هريـرة . وذكر بدو اخلامت ـ 8 ـ ود ابنه سليمانّباب يف قصة استخالف دا« 

:  

 خمتومــا خبــامت مــن ذهــب فيــه ثالثــة عــشر 7أنــزل اهللا تعــاىل كتابــا مــن الــسماء علــى داود 

ّمسألة ، فأوحى اهللا تعاىل إليه أن سل عنها ابنك ، فـإن هـو أخـرجهن فهـو اخلليفـة مـن بعـدك 
ّيا بـين : ا ، وأجلس سليمان بني أيديهم وقال ّ سبعني قسا وسبعني حرب7فدعا داود : ، قال 

ّإن اهللا تعــــاىل أنــــزل علــــي كتابــــا مــــن الــــسماء فيــــه مــــسائل ، وأمــــرين أن أســــألك منهــــا ، فــــإن 
ّليــسأل نــيب اهللا عمــا بــدا لــه ومــا تــوفيقي : فقــال ســليمان . ّأخــرجتهن فأنــت اخلليفــة مــن بعــدي ّ

  :إال باهللا ، قال داود 
__________________  
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 ومــا أحــسن ؟ ومــا أوحــشها؟ ومــا آنــس األشــياء؟ ومــا أبعــد األشــياء؟يــا بــين مــا أقــرب األشــياء

 ومـــا ؟ ومـــا الـــساعيان؟ ومـــا القائمـــان؟ ومـــا أكثرهـــا؟ ومـــا أقـــل األشـــياء؟ ومـــا أقبحهـــا؟األشـــياء

مــر الــذي إذا  ومــا األ؟ ومــا األمــر الــذي إذا ركبــه الرجــل محــد آخــره؟ ومــا املتباغــضان؟املــشرتكان

  ؟ركبه الرجل ذم آخره

ّأما أقرب األشياء فاآلخرة ، وأما أبعد األشياء فما فاتك من الـدنيا  : 7فقال سليمان 
ّ، وأما آنس األشياء فجسد فيه روح ، وأما أوحش األشياء فجـسد ال روح فيـه ، وأمـا أحـسن 

ميـــان ، وأمـــا أقـــل األشـــياء ّاألشـــياء فاإلميـــان بعـــد الكفـــر ، وأمـــا أقـــبح األشـــياء فـــالكفر بعـــد اال

فــــاليقني ، وأمــــا أكثــــر األشــــياء فالــــشك ، وأمــــا القائمــــان فالــــسماء واألرض ، وأمــــا الــــساعيان 

فالـــشمس والقمـــر ، وأمـــا املـــشرتكان فالليـــل والنهـــار ، وأمـــا املتباغـــضان فـــاملوت واحليـــاة ، وأمـــا 

 الـذي إذا ركبـه الرجـل األمر الذي إذا ركبه الرجل محـد آخـره فـاحللم عنـد الغـضب ، وأمـا األمـر

  .ّذم آخره فاحلدة عند الغضب

ّففكــــوا اخلــــامت ، فــــإذا جــــواب املــــسائل ســــواء علــــى مــــا نــــزل مــــن الــــسماء فقــــال : قــــال 
ال نرضـى حـىت نـسأله عـن مـسألة ، فـإن أخرجهـا فهـو اخلليفـة مـن بعـدك ، فقــال : القسيـسون 

ّيء الــذي إذا صــلح صــلح كــل مــا الــش: ّســلوين ومــا تــوفيقي إال بــاهللا ، فقــالوا لــه  : 7ســليمان 
  .هو القلب:  فقال ؟ّشيء من اإلنسان ، وإذا فسد فسد كل شيء من اإلنسان

إن اهللا تعــاىل يـــأمرين أن : فقــام داود فــصعد املنــرب فحمـــد اهللا تعــاىل وأثــىن عليـــه مث قــال 

غـــالم حـــدث يـــستخلف : ّفـــضجت بنـــو إســـرائيل وقـــالوا : قـــال . أســـتخلف علـــيكم ســـليمان

 ، فـدعا أسـباط رؤسـاء بـين إسـرائيل 7 فبلـغ ذلـك داود !من هو أفـضل منـه وأعلـم وفينا !علينا

ّإنــه قــد بلغــين مقــالتكم ، فــأروين عــصيكم ، فــأي عــصاه أمثــرت فــإن صــاحبها ويل : وقــال هلــم  ّ ّ
ّليكتــب كــل رجــل : ّقــد رضــينا فجــاءوا بعــصيهم ، فقــال هلــم داود  :هــذا األمــر بعــدي ، قــالوا 

بـوا ، مث جـاء سـليمان بعـصاه ، فكتـب عليهـا امسـه ، مث أدخلـت منكم امسه على عـصاه ، فكت

  بني
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ّالعصي وأغلق عليها الباب وحرست رؤس أسباط بين إسرائيل ، فلما أصـبح صـلى ـم الغـداة  ّ
: ّمث أقبل ففتح فأخرج عصيهم فإذا هي كمـا هـي ، وعـصا سـليمان قـد أورقـت وأمثـرت ، قـال 

اود محــد اهللا وجعــل ســليمان خليفــة مث ســار بــه يف  ، فلمــا رأى ذلــك د7ّفــسلموا ذلــك لــداود 

  .»ّإن هذا خليفيت عليكم من بعدي : بين إسرائيل فقال 

  . ..من استعمل عامال: حديث  ـ 3
ّومن األدلة على تعني األعلم للخالفة واالمامة  مـن قولـه ) كنـز العمـال ( ما جاء يف : ّ

6:   

هم أوىل بـذلك منـه وأعلـم بكتـاب ّمن استعمل عـامال مـن املـسلمني وهـو يعلـم أن فـي« 

ّاهللا وسنة نبيه فقد خان اهللا ورسوله ومجيع املسلمني   .)1(» عن ابن عباس . م د. ّ

ّألنه إذا كان استعمال عامل هذا شأنه يف أمر صغري خيانة هللا ورسوله ومجيـع املـسلمني 
  !؟ّ، فما ظنك بالوالية العامة واالمامة الكربى واخلالفة العظمى عن رسول اهللا

  ّالدليل من األشعار المروية ـ 4
األشــــعار الــــيت رويــــت عــــن واحــــد مــــن : ومــــن األدلــــة علــــى اقتــــضاء األعلميــــة لالمامــــة 

ّـ ، وبيـان أنه صـاحب اخلالفـة بعـد رسـول اهللا 7الصحابة أنـه قاهلـا بعـد الـسقيفة يف مـدح علـي 
  : ، دون أيب بكر بن أيب قحافة ، وهذه هي 6

__________________  
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  ّمـــــــــا كنـــــــــت أحـــــــــسب أن األمـــــــــر منحـــــــــرف

  
  عـــــــــــن هاشـــــــــــم مث منهـــــــــــا عـــــــــــن أيب حـــــــــــسن  

  

ّألـــــــــــــــــــيس أول مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــلى لقبلـــــــــــــــــــتكم ّ  

  
ــــــــــــــــــــسننو     ّأعلــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــاس باآلثــــــــــــــــــــار وال

  

  أقــــــــــــــرب النــــــــــــــاس عهــــــــــــــدا بــــــــــــــالنيب ومــــــــــــــنو

  
  جربيـــــــــــل عـــــــــــون لـــــــــــه يف الغـــــــــــسل والكفـــــــــــن  

  

  ّمـــــــــــن فيـــــــــــه مـــــــــــا يف مجيـــــــــــع النـــــــــــاس كلهـــــــــــم

  
   فيـــــــــه مـــــــــن احلـــــــــسنلـــــــــيس يف النـــــــــاس مـــــــــاو  

  

  ّمــــــــــــــــا ذا الــــــــــــــــذي ردكــــــــــــــــم عنــــــــــــــــه فنعرفــــــــــــــــه

  
  »هــــــــــــــــا إن بيعــــــــــــــــتكم مــــــــــــــــن أول الفــــــــــــــــنت   

  

  .)1(» العباس بن عبد املطلب « وهذه األبيات ذكرها اخلوارزمي ونسبها إىل 

ّإال البيــت األخــري منهــا مــع اخــتالف ) املختــصر يف أخبــار البــشر ( وذكرهــا األيــويب يف 
) املوفقيـات (  وعزاهـا يف )2(» عتبـة بـن أيب هلـب « ّإياهـا إىل يسري يف بعض األلفـاظ ، ناسـبا 

  :ّوهذا نص كالمه » ّبعض ولد أيب هلب بن عبد املطلب « إىل 

 ملا بويع افتخرت تيم بن مرة ، قال أبابكرإن : روى حممد بن إسحاق « 
ّ

:  

ّوكــان عامــة املهــاجرين وجــل األنــصار ال يــشكون أن عليــا هــو صــاحبها بعــد رســول اهللا ّ 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ، فقــال الفــضل بــن عبــاس   ـ وخــصوصا يــا بــين تــيم ـ يــا معــشر قــريش: ّ

ّإنكــم إمنــا أخــذمت اخلالفــة بــالنبوة وحنــن أهلهــا دونكــم ، ولــو طلبنــا هــذا األمــر الــذي حنــن أهلــه 
لكانت كراهة الناس لنا أعظم من كراهتهم لغرينا ، حسدا منهم لنـا وحقـدا علينـا ، وإنـا لـنعلم 

  :عند صاحبنا عهدا هو ينتهي إليه ، وقال بعض ولد أيب هلب بن عبد املطلب أن 

  ّمـــــــــا كنـــــــــت أحـــــــــسب أن األمـــــــــر منـــــــــصرف

  
  عـــــــــــن هاشـــــــــــم مث منهـــــــــــا عـــــــــــن أيب حـــــــــــسن  

  

ّألـــــــــــــــــــيس أول مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــلى لقبلـــــــــــــــــــتكم ّ  

  
ـــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــالقرآن والـــــــــــــــــــسننو     ّأعل

  

  أقــــــــــــــرب النــــــــــــــاس عهــــــــــــــدا بــــــــــــــالنيب ومــــــــــــــنو

  
  جربيـــــــــــل عـــــــــــون لـــــــــــه يف الغـــــــــــسل والكفـــــــــــن  

  

ـــــــــــــيهم ال ميـــــــــــــرتون بـــــــــــــه   مـــــــــــــن فيـــــــــــــه مـــــــــــــا ف

  
  لـــــــــيس يف النـــــــــاس مـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن احلـــــــــسنو  

  

  ّمـــــــــــــــا ذا الـــــــــــــــذي ردهـــــــــــــــم عنـــــــــــــــه فنعلمـــــــــــــــه

  
  »ّهـــــــــــا إن ذا غبننـــــــــــا مـــــــــــن أعظـــــــــــم الغـــــــــــنب   

  

__________________  
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، وكــذا الــسخاوي ) التقييــد واإليــضاح (  ويف )شــرح األلفيــة ( وعزاهــا الــزين العراقــي يف 

خزميـة بـن « إىل .  ..ّيف البحـث حـول أول مـن أسـلم) شرح ألفيـة احلـديث  ـ فتح املغيث( يف 

  :ّوهذا نص كالم العراقي يف كتابه الثاين » ثابت 

ّوالصحيح أن عليا أول ذكر أسـلم ، وحكـى ابـن عبـد الـرب االتفـاق عليـه كمـا سـيأيت «  ّ ّ
ّأول من آمن خدجية مث علي بن أيب طالب ، وكـان أول ذكـر : ن إسحاق يف السرية ، وقال اب

ّآمــن برســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وهــو ابــن عــشر ســنني ، مث زيــد ابــن حارثــة فكــان أول  ّ
ومـا ذكرنـا أن الـصحيح مـن .  فـأظهر إسـالمه إىل آخـر كالمـهأبـوبكرذكر أسلم بعد علي ، مث 

أيب ذر ، وســلمان الفارســي ، وخبــاب بــن  : قــول أكثــر الــصحابة أن عليــا أول ذكــر أســلم هــو

األرت ، وخزميــة بــن ثابــت ، وزيــد بــن أرقـــم ، وأيب أيــوب األنــصاري ، واملقــداد بــن األســـود ، 

ويعلــــى بــــن مــــرة ، وجــــابر بــــن عبــــد اهللا ، وأيب ســــعيد اخلــــدري ، وأنــــس بــــن مالــــك ، وعفيــــف 

  .الكندي

  :بن ثابت وأنشد أبو عبد اهللا املرزباين خلزمية 

  مـــــــا كنـــــــت أحـــــــسب هـــــــذا األمـــــــر منـــــــصرفا

  
  عـــــــــــن هاشـــــــــــم مث منهـــــــــــا عـــــــــــن أيب حـــــــــــسن  

  

ّألـــــــــــــــــــيس أول مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــلى لقبلـــــــــــــــــــتهم ّ  

  
ـــــــــــان والـــــــــــسنن و   ـــــــــــم النـــــــــــاس بالفرق )1(» أعل

  

  

شـرح املواهـب اللدنيـة ( والزرقـاين يف ) روضـة األحبـاب ( وكذا نسبها إليـه الـشريازي يف 

(.  

( والنيـسابوري يف تفـسريه ) مفـاتيح الغيـب ( ريه وعزاها بعضهم كالفخر الرازي يف تفـس

  .)2(» ّحسان بن ثابت « إىل ) تفسريه ( والبيضاوي يف ) غرائب القرآن 

أيب ســـفيان ابـــن « إىل ) ّنقـــض العثمانيـــة ( وعزاهـــا بعـــضهم كـــأيب جعفـــر اإلســـكايف يف 

  ّوأما األشعار املروية« : ّ أول من أسلم 7حيث قال يف بيان أنه » حرب 
__________________  
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فمعروفة كثرية منتـشرة ، فمنهـا قـول عبـد اهللا بـن أيب سـفيان بـن احلـارث بـن عبـد املطلـب جميبـا 

  :للوليد بن عقبة بن أيب معيط 

ّإن ويل األمـــــــــــــــــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــــــــــــــــد حممـــــــــــــــــــــــــــــــدو ّ  

  
  ل املـــــــــــــــــــواطن صـــــــــــــــــــاحبهعلـــــــــــــــــــي ويف كـــــــــــــــــــ  

  

  وصــــــــــــــــــــــي الرســــــــــــــــــــــول حقــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــنوه

  
ّأول مــــــــــــــــن صــــــــــــــــلى ومــــــــــــــــن الذ جانبــــــــــــــــهو   ّ  

  

  :وقال خزمية بن ثابت 

  ّوصـــــــــــــــــي رســـــــــــــــــول اهللا مـــــــــــــــــن دون أهلـــــــــــــــــه

  
  فارســــــــــــه مــــــــــــذ كــــــــــــان يف ســــــــــــالف الــــــــــــزمنو  

  

ّأول مــــــــــــن صــــــــــــلى مــــــــــــن النــــــــــــاس كلهــــــــــــمو ّ ّ  

  
  ســــــــــــــوى خــــــــــــــرية النــــــــــــــسوان واهللا ذو مــــــــــــــنن  

  

   :أبوبكر عبد مشس حني بويع وقال أبو سفيان بن حرب بن أمية بن

  مـــــــــا كنـــــــــت أحـــــــــسب أن األمـــــــــر منـــــــــصرف

  
  عـــــــــــن هاشـــــــــــم مث منهـــــــــــا عـــــــــــن أيب حـــــــــــسن  

  

ّألـــــــــــــــــــيس أول مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــلى لقبلـــــــــــــــــــتهم ّ  

  
ــــــــــــــــم النــــــــــــــــاس باألحكــــــــــــــــام والــــــــــــــــسننو     أعل

  

  :ّوقال أبو األسود الدؤيل يهدد طلحة والزبري 

  ّإن عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــصحرو

  
  مياثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  

  

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينّأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أول العا

  
  ّمبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واهللا ال يعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

  

  :وقال سعيد بن قيس اهلمداين يرجتز بصفني 

  هـــــــــــــــذا علـــــــــــــــي وابـــــــــــــــن عـــــــــــــــم املـــــــــــــــصطفى

  
  ّأول مـــــــــــــــــــــــــــــــن أجابـــــــــــــــــــــــــــــــه فيمـــــــــــــــــــــــــــــــا روى  

  

  :هو االمام ال يبايل من غوى وقال زفر بن يزيد بن حذيفة األسدي 

  ّفحوطــــــــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــــــــا وانــــــــــــــــــــــصروه فإنــــــــــــــــــــــه

  
  وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ويف اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم أول أول  

  

ةإن ختـــــــــــــــــــــــــــــذلوه وو ــــــــــــــــــــــــــــاحلـــــــــــــــــــــــــــــوادث مج   ّـ

  
  ّفلــــــــــــيس لكــــــــــــم عــــــــــــن أرضــــــــــــكم متحــــــــــــول  
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واألشــعار كاألخبــار إذا امتنــع يف جمــيء القبيلتــني التــواطي واالتفــاق كــان ورودمهــا حجــة 

«.  

  . ..لو أدركت معاذ بن جبل: قول عمر  ـ 5
ه كــان يتمــىن وجــود معــاذ بــن مــا رووه عــن عمــر بــن اخلطــاب : مــن غرائــب األمــور و ّأن ـ ّـ

ّستخلفه من بعده ، وكان الـسبب يف ذلـك مـا كـان مسعـه ـ علـى حـد زعمـه ـ جبل حني موته لي
إن العلماء إذا اجتمعـوا يـوم القيامـة كـان معـاذ بـن جبـل « ّ يف حق معاذ 6من قول رسول اهللا 

  .»بني أيديهم 

ّممن روى هذه القصة و االمامـة ( وابن قتيبـة ) املسند ( وأمحد ) الطبقات ( ابن سعد : ّ

كنــــز ( واملتقــــى ) فــــتح البــــاري ( وابــــن حجــــر والعــــسقالين ) احلليــــة ( بــــو نعــــيم وأ) والــــسياسة 

  . ..)العمال 

مسعـت شـهر بـن : أخربنا يزيد بن هـارون ، أنـا سـعيد بـن أيب عروبـة « : قال ابن سعد 

لـو أدركـت معـاذ بـن جبـل فاسـتخلفته ، فـسألين عنـه : قال عمر بن اخلطـاب : حوشب يقول 

إن العلماء إذا اجتمعوا يوم القيامة كان معـاذ بـن جبـل : ك يقول ّ مسعت نبي!ريب: ريب لقلت 

  .»بني أيديهم بقذفة حجر 

ّومن هنـا يعلـم أن تقـدم الرجـل يف العلـم كـاف السـتخالفه ، وأن عمـر كـان يـرى جـواز 
ّذلــــك باالســــتناد إىل تلــــك اجلهــــة ، وهــــذا مــــن أقــــوى الــــشواهد علــــى أفــــضلية األعلــــم وأولويتــــه  ّ

ّ ، ومن ادعى خالف هذا املعىن فقد سفه عمر وجهلهباخلالفة واالمامة ّ.. .  

ّهــذا ، مــع عــدم وجــدان معــاذ غــري العلــم مــن الــشروط املعتــربة يف االمــام ، منهــا القرشــية 
  . ..»األئمة من قريش « ّوقد تقرر أن 
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  :قوله 
 ، ثبـت بروايـة أهـل الـسنة ّال سيما مع وجود ذاك الشرط أو ما يفوقه يف غـريه ، كمـا« 

ّما صب اهللا شيئا يف صدري إال وقد صببته يف صدر أيب بكر  : مثل ّ«.  

  :أقول 
ّإن مـن لـه أدىن تتبـع لألخبـار واآلثـار يعلــم أن الـشيوخ الثالثـة كـانوا علـى جانـب عظــيم  ّّ

تــشييد ( مــن اجلهــل والغبــاوة ، وقــد ذكــر العالمــة الــسيد حممــد قلــي طرفــا مــن بــراهني ذلــك يف 

  .ومن شاء فلرياجع) املطاعن 

وبالنظر إىل هذه احلقيقة الراهنة مل يشرتط أهـل الـسنة يف االمـام أن يكـون عاملـا بالفعـل 

ّجبميع األحكام ، بل اكتفى مجهـورهم باشـرتاط االجتهـاد ، إال أن بعـضهم مل يـشرتطها وجـوز  ّ
دا للمجتهـــدين يف أمـــور الـــدين ، ولـــيس هـــذا إال حماولـــة مـــنهم لتـــصحيح  ّأن يكـــون االمـــام مقل ّـــ

  . ..شايخخالفة امل

« يف ذكر شـروط االمـام حيـث قـال ) شرح املقاصد ( ّوقد ذكر ذلك كله التفتازاين يف 

ّوزاد اجلمهور اشرتاط أن يكون شجاعا لئال جينب عن إقامة احلدود ومقاومـة اخلـصوم ، جمتهـدا 
ّيف األصــول والفــروع ليـــتمكن مــن القيــام بـــأمر الــدين ، ذا رأي يف تــدبري األمـــور لــئال خيـــبط يف  ّ

  .سياسة اجلمهور

ومل يــشرتطها بعــضهم لنــدرة اجتماعهــا يف الــشخص ، وجــواز االكتفــاء فيهــا باالســتعانة 

ّمــن الغــري ، بــأن يفــوض أمــر احلــروب ومباشــرة اخلطــوب إىل الــشجعان ، ويــستفيت اتهــدين يف 
  .)1(» أمور الدين ، ويستشري أصحاب اآلراء الصائبة يف أمور امللك 

__________________  

  .244 / 5شرح املقاصد ) 1(
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إكليـل الكرامـة يف تبيـان ( ّولقد أيد صديق حسن خان قول هذا البعض ودافع عنـه يف 

  .)االمامة 



 

  دحض المعارضة

  ّما صب اهللا شيئا في صدري « ـب

  » ّإال وصببته في صدر أبي بكر 
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  :قوله 
ّما صب اهللا شيئا يف صدري إال وصببته يف صدر أيب بكر : مثل «  ّ«.  

  :أقول 
  :هذه املعارضة مردودة باطلة لوجوه 

  الحديث مختلق  ـ 1
ّإن آثـار االخــتالق علــى هـذا احلــديث ظــاهرة ، والعقــل الـسليم حيكــم ببطالنــه ، وذلــك  ّ

ّ وأيب بكـر يف مجيـع العلـوم ، وهـذا ممـا يقطـع ببطالنـه كـل 6ّألن مفاده املـساواة بـني رسـول اهللا 
  .مسلم
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  مصادمته للواقع  ـ 2
 ، فهـو باطـل مـن 6 كان حامال جلملة علـوم النـيب أبابكرّا ، يفيد هذا الكالم أن وأيض

ّهــذا احليــث كــذلك ، ألن جهــل أيب بكــر باألحكــام وغريهــا ال يكــاد خيفــى علــى أحــد ، وقــد 
، حيث يظهـر مبراجعتـه جهـل ) تشييد املطاعن ( ّفصل الكالم على موارد من ذلك يف كتاب 

ّاملعارف اليقينية واآليـات القرآنيـة ومـسائل الـشريعةأيب بكر بكثري من األحكام و ّ حـىت لقـد .  ..ّ

ّوهـذا مـا يـدل علـى .  ..اعرتف باجلهل يف مواضع ورجع إىل غـريه يـستفتيه يف احلـوادث الواقعـة
ّمـــا صـــب اهللا يف صـــدري شـــيئا إال وصـــببته يف صـــدر أيب بكـــر « ّأن  كـــذب موضـــوع علـــى » ّ

  .6رسول اهللا 

  رأي ابن الجوزي  ـ 3
: قـال املـصنف « : قال ابن اجلوزي بعد إيراد نبذة من املوضـوعات يف شـأن أيب بكـر و

وقد تركت أحاديث كثرية يرووا يف فضل أيب بكر ، منها صحيح املعىن لكنه ال يثبت منقـوال 

ّالعوام يقولون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله  ، ومنها ما ليس بشيء ، وما أزال أمسع
ّما صب اهللا يف صدري شيئا إال وصببته يف صـدر أيب بكـر: قال ّوسلم أنه  وإذا اشـتقت إىل . ّ

ّ كفرسـي رهـان سـبقته فـاتبعين ولـو سـبقين التبعتـه أبوبكروكنت أنا و. ّاجلنة قبلت شيبة أيب بكر ّ
يف أشـــياء مـــا رأينـــا هلـــا أثـــرا ال يف الـــصحيح وال يف املوضـــوع ، وال فائـــدة يف اإلطالـــة مبثـــل هـــذه 

  .)1( » األشياء

  :ويف هذا الكالم فوائد 
__________________  

  .319 / 1: املوضوعات ) 1(
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ّلقـــد بلـــغ هـــذا احلـــديث املزعـــوم مـــن الـــبطالن حـــدا حـــىت مل يفـــرده ابـــن اجلـــوزي : األوىل  ّ
  . ..ّبالذكر والقدح فيه ، بل تركه مع األحاديث الواضحة اهلوان والبينة البطالن

ّا افـــرتاه العـــوام وتنـــاقلوه ، وأن العلمـــاء مل يتطرقـــوا إىل ذكـــره ّإن هـــذا الكـــالم ممـــ: الثانيـــة  ّ
  . ..مطلقا

ّــإنه مــن املفرتيــات الــيت ال أثــر هلــا ال يف الــصحيح وال يف املوضــوع ، وهــذا غايــة : الثالثــة 
  . ..ّالسقوط

  .ّإنه ال فائدة يف االطالة مبثله: الرابعة 

مدينــة ( الطعــن يف حــديث أنــه عنــد مــا حيــاول عبثــا ) الــدهلوي ( ومــن عجيــب صــنع 

ه يعــرض عــن طعنــه يف ) ابــن اجلــوزي ( يــستند إىل كــالم ) العلــم  ّمــا صــب اهللا يف « : ّــ، ولكن
ّ وهذا مما ال يكاد يقـضى منـه العجـب إىل آخـر األبـد ، وكـم مثلـه !!. ..املزعوم» .  ..صدري

  . ..ّاملتعود لألود واللد) للدهلوي ( 

  ّرأي الطيبي  ـ 4
) اخلالصـة يف أصـول احلـديث ( ّحلسني بن عبد اهللا الطييب يف كتابه ّونص على وضعه ا

  . ..كما سيعلم من عباريت الفتين والشوكاين

  ّترجمة الطيبي 
  :ّمن مشاهري حمققي أهل السنة يف احلديث  ـ هذا ـ والطييب

وفرغــت مــن هــذه « ) : اإلكمــال يف أمســاء الرجــال ( قــال اخلطيــب التربيــزي يف خامتــة 

ـــه تـــصنيفا يـــو م اجلمعـــة عـــشرين رجـــب احلـــرام الفـــرد ، ســـنة أربعـــني وســـبعمائة مـــن مجعـــه وذيب

  وتشذيبه ، وأنا أضعف العباد الراجي عفو اهللا تعاىل وغفرانه حممد بن
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ّعبد اهللا اخلطيب ابن حممد ، مبعاونة شيخي وموالي سلطان املفسرين وإمام احملققـني ، شـرف  ّ
ّ ، احلــسني بــن عبــد اهللا بــن حممــد الطيــيب ، مــتعهم اهللا امللــة والــدين ، حجــة اهللا علــى املــسلمني

بطول بقائه ، مث عرضته عليه كما عرضت املشكاة ، فاستحسنه كما استحـسنها ، واسـتجاده 

كمــــا اســــتجادها ، واحلمــــد هللا رب العــــاملني ، والــــصالة والــــسالم علــــى حممــــد وآلــــه وأصــــحابه 

  .»أمجعني 

 احلسني بن حممد بن عبد اهللا الطيـيب ، االمـام املـشهور ، صـاحب «: وقال ابن حجر 

مقبال على نشر العلم ، آيـة يف .  ..كان كرميا متواضعا حسن املعتقد.  ..شرح املشكاة وغريه

  .)1(» .  ..استخراج الدقائق من القرآن والسنن

» عــاين والبيــان ّاالمــام املــشهور العالمــة يف املعقــول والعربيــة وامل.  ..«: وقــال الــسيوطي 

  .)2(مث نقل كالم ابن حجر العسقالين 

  ّرأي ابن القيم  ـ 5
وسـيأيت » ّممـا وضـعه جهلـة املنتـسبني إىل الـسنة « وهذا الكالم يف رأي ابن قيم اجلوزية 

  .كالمه بعينه عن القاري قريبا

  ّترجمة ابن القيم 
ّونكتفي لرتمجة ابن القيم مبا ذكره السيوطي وهذا نـصه  د بـن أيب بكـر ابـن أيـوب حممـ« ّ

بـــن ســـعيد بـــن جريـــر ، الـــشمس ابـــن قـــيم اجلوزيـــة احلنبلـــي العالمـــة ، ولـــد يف ســـابع صـــفر ســـنة 

   ، وقرأ العربية على اد التونسي ، وابن أيب الفتح البعلي ،691
__________________  

  .68 / 2: الدرر الكامنة ) 1(
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ن تيميـة ، واألصـلني عليـه وعلـى الـصفي اهلنـدي ، ومسـع احلـديث مـن والفقه والفـرائض علـى ابـ

التقـــي ســـليمان ، وأيب بكـــر بـــن عبـــد الـــدائم ، وأيب نـــصر ابـــن الـــشريازي ، وعيـــسى املطعـــم ، 

  .وغريهم

ــــار يف التفــــسري واحلــــديث والفــــروع  ــــاظر واجتهــــد ، وصــــار مــــن األئمــــة الكب ّوصــــنف ون
ّ املعــاد ، ومفتــاح دار الــسعادة ، مهــذب ســنن أيب زاد: واألصــلني العربيــة ، ولــه مــن التــصانيف 

» .  ..ّداود ، ســفر النجــدين بــني رفــع اليــدين يف الــصالة ، معــامل املــوقعني عــن رب العــاملني ،
)1(.  

  رأي الفيروزابادي  ـ 6
ســــفر ( وقــــال جمــــد الــــدين حممــــد بــــن يعقــــوب الــــشريازي الفريوزآبــــادي يف خامتــــة كتابــــه 

ّإن اهللا يتجلــى : حــديث  2 ضــوعات يف بــاب فــضائل أيب بكــرومــن أشــهر املو« ) : الــسعادة  ّ
ّمـــا صـــب اهللا يف صـــدري شــــيئا إال : حـــديث ، ويـــوم القيامـــة للنـــاس عامـــة وأليب بكـــر خاصـــة ّ

أيب [ ّ إذا اشـــتاق اجلنـــة قبـــل شـــيبة 6كـــان رســـول اهللا : حـــديث ، ووصـــببته يف صـــدر أيب بكـــر

اهللا تعـاىل ملا اختـار األرواح اختـار إن : حـديث و كفرسـي رهـان أبـوبكرأنـا و: حديث و] بكر 
ّـ

  .»وأمثاهلا من املفرتيات املعلوم بطالا ببداهة العقل  .روح اختار روح أيب بكر

ّ إن ؟فهــل جيــوز االســتناد إىل مثــل هــذا الكــالم واالعتمــاد عليــه الثبــات علــم أليب بكــر
  !!هذا لعمري من أفظع الفظائع وأشنع الشنائع وأفجر الصنائع

__________________  

:  ، والبـدر الطـالع 270 / 2 ، والـوايف بالوفيـات 400 / 3ولـه ترمجـة يف الـدرر الكامنـة . 25: بغية الوعاة ) 1(

2 / 143.  
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  رأي الفتني  ـ 7
ّمـا صـب اهللا : يف اخلالصـة « : قال  ّوصرح حممد طاهر الكجرايت الفتين بوضعه حيث

  .)1( .»وع ، موض ّيف صدري شيئا إال صببته يف صدر أيب بكر

  رأي القاري  ـ 8
ا وضــعه جهلـــة « : ّنقـــال عــن ابـــن القــيم ) املوضـــوعات الكــربى ( وقــال القــاري يف  ّـــومم

إن اهللا يتجلــى للنــاس عامــة يــوم القيامــة وأليب : حــديث  ّاملنتــسبني إىل الــسنة يف فــضل الــصديق

ّما صـب اهللا يف صـدري شـيئا إال صـببته يف صـدر أيب بكـر: حديث  و.بكر خاصة حـديث  و.ّ

: حـديث وأنـا وأبكـر كفرسـي رهـان : حـديث و ّكان إذا اشتاق إىل اجلنة قبل شـيبة أيب بكـر: 

إن اهللا ملا اختار األرواح اختار روح أيب بكر
ّ

] أبـو [  وأيب 7كـان رسـول اهللا : حديث عمـر و ّ

ّلو حـدثتكم بفـضائل عمـر عمـر نـوح يف قومـه : بكر يتحدثان وكنت كالزجني بينهما وحديث 
بكــر ] أبــو [ مــا ســبقكم أيب : حــديث وّفنيــت وإن عمــر حــسنة مــن حــسنات أيب بكــر ، مــا 

ّوهذا من كالم أيب بكـر ابـن عيـاش ّبكثرة صوم وال صالة وإمنا سبقكم بشيء وقر يف صدره ، 
«.  

ّمـع مـا يدعيـه لنفـسه مـن  ـ ـذا اإلفـك املبـني) الـدهلوي ( ّومـن هنـا يعلـم أن احتجـاج 
  . .. مكابرة ومعاندة للحق وأهلهّليس إال ـ الفضل والعلم

  ّرأى عبد الحق الدهلوي  ـ 9
  شرح سفر( ّولقد أيد الشيخ عبد احلق الدهلوي رأي الفريوزآبادي يف 

__________________  

  .93: تذكرة املوضوعات ) 1(
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الستلزامها األفضلية من مجيع  ـ إن أمثال هذه األحاديث: قال املصنف « : بقوله ) السعادة 

ّالئق من األنبياء وغريهم ، أو إفادا املساواة لسيد املرسـلني صـلى اهللا عليـه وسـلم يف رتبتـه اخل ّ
  .»ّكلها موضوعات  ـ ، أو خروجها عن دائرة حكم العقل والعادة

  رأي اإلله آبادي  ـ 10
ّواعــرتف حممــد فــاخر اإللــه آبــادي بوضــع هــذا الفريــة الــشنيعة وأثبــت ذلــك مبــا ال مزيــد 

  :بيان ذلك و.  ..عليه

اســتدل أهــل الــسنة باآليــة علــى أفــضلية أيب « : ّإن النيــسابوري قــال بتفــسري آيــة الغــار 

ّبكر ، وغاية إجناده واية صحبته وموافقة باطنـه ظـاهره ، وإال مل يعتمـد الرسـول عليـه يف مثـل 
ّتلك احلالـة ، وأنـه كـان ثـاين رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف الغـار ، ويف العلـم مـا : لقولـه  ّ

ّصب شيء يف صدري إال وصببته يف صدر أيب بكر ّ..  . «)1(.  

ّفرد عليه العالمة نور اهللا التـسرتي يف  « : بقولـه ) كـشف العـوار يف تفـسري آيـة الغـار ( ّ

ّمـا صـب يف : بقـول  وأما ما ذكـره مـن انـضمام كـون ثـاين اثنـني يف العلـم ، مث االسـتدالل عليـه
ّ، فمـن فـضول الكـالم وال تعلـق لـه باالسـتدالل مـن اآليـة  يب بكرّصدري إال صببته يف صدر أ

 ّعلى أفضلية أيب بكر ، على أن الشيخ الفاضل خامت حمدثي الشافعية جمـد الـدين الفريوزآبـادي

ّإن : قــد ذكــر يف خامتــة كتابــه املــشهور املوســوم بــسفر الــسعادة  ـ صــاحب القــاموس يف اللغــةـــ 
ن أيب بكر من أشهر املوضوعات واملفرتيات املعلـوم بطالـا هذا احلديث وغريه مما روي يف شأ

  .»ببداهة العقل إخل 

ّدرة التحقيق يف نصرة الـصديق ( فقال حممد فاخر اإلله آبادي يف كتابه  ّيف رده علـى ) ّ
  .القاضي التسرتي مع اإلشارة إىل كالم النيسابوري

__________________  

  .90 / 10تفسري النيسابوري ) 1(
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ّـفألن احلـديث الـذي أتـى بـه دلـيال علـى الثانوية يف العلـم فـنحن أيـضا : ّأما خامسا و« 
ّحبمد اهللا تعاىل نعرفه من املوضوعات ، صرح بـه غـري واحـد مـن اجلهابـذة الثقـات ، وددت أن  ّ
العالمة املستدل به مل حيتج بـه ، وأسـقط هـذه الثانويـة مـن نـضد الكـالم ، لـضعف االحتجـاج 

ّدب ، هــل يكــون أحــد ثانيــا لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف العلــم نبيــا وإيهامــه ســوء األ ّ ّ
ّ هذا دأب من ال خالق له من الدين ، وال يعرف مقـام سـيد املرسـلني صـلى اهللا ؟ّكان أو وليا

ّعليه وسلم ، كما يذكره الشيعة يف فضائل أئمة أهـل البيـت سـالم اهللا علـيهم ، عفـا اهللا تعـاىل 
ّ وعـن سـائر مـن اجـرتأ مثـل جرأتـه ، فـاهللا تعـاىل ورسـوله صـلى اهللا عليـه وسـلم عنا وعن العالمـة ّ
بـرآء عـن أمثـال هـذه اإلطـراءات ، وهللا در االمـام  ـ رضـي اهللا تعـاىل عـنهم ـ ّوالـصديق واألئمـة

حيـث مل يـذكر هـذه الثانويـة ، كمـا يظهـر مـن عبـارة التفـسري الكبـري ،  ـ  تعـاىلرمحه اهللا ـ اهلمام

  . »ّومر سابقا

وهـذا الكـالم يـدل علـى بطـالن احلـديث املزعـوم مـن جهـات عديـدة ال ختفـى ، : أقول 

ّوأمــا مــا شــنع بــه بزعمــه علــى الــشيعة فهــو منبعــث مــن عــدم معرفتــه مبراتــب أئمــة أهــل البيــت  ّ ّ
ّومنــازهلم الــسامية مــن جهــة ، ومــن عــدم وقوفــه علــى األحاديــث الــصحيحة الــواردة عــن رســول 

ّ الباب مـن جهـة أخـرى ، وقـد تقـدم منـا ذكـر شـطر منهـا يف مؤيـدات  يف حقهم يف هذا6اهللا  ّ
  .حديث مدينة العلم فلرياجع

  ترجمة اإلله آبادي 
ّواإللــه آبــادي مــن كبــار حمــدثي أهــل الــسنة ، يف اهلنــد : تــرجم لــه وبــالغ يف الثنــاء عليــه . ّ

  .) إحتاف النبالء املتقني بإحياء مآثر الفقهاء واحملدثني( الصديق حسن خان يف 
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  رأي الشوكاني  ـ 11
« ) : الفوائـــد اموعـــة يف األحاديـــث املوضـــوعة ( قـــال قاضـــي القـــضاة الـــشوكاين يف و

ّمــــا صــــب اهللا يف صــــدري شــــيئا إال وصــــببته يف صــــدر أيب بكــــر ، ذكــــره صــــاحب : حــــديث  ّ
  .»موضوع : قال و اخلالصة

  بطالنه من كالم الدهلوي  ـ 12
الـدهلوي (  كذبا وافرتاء من كـالم 6ىل رسول اهللا ويثبت بطالن هذا الكالم املنسوب إ

ّأن كـل حـديث ال سـند لـه ال يـصغى إليـه ، وقـد تقـدم نـص ) التحفة ( فقد ذكر يف . نفسه)  ّ ّ ّ
ّابـــن اجلـــوزي علـــى أنـــه مـــن األحاديـــث الـــيت ال أثـــر هلـــا ال يف الـــصحيح وال يف املوضـــوع ، فمـــن 

  .املزعومذا الكالم ) الدهلوي ( احتجاج  ـ اذن ـ العجيب

  خالصة ونقاط
ّفتلخص مما تقدم أمور  ّ ّ:  

ّإنه ليس ألهل الـسنة دليـل حيتجـون بـه علـى اتـصاف أيب بكـر بـالعلم ، ال مـن : ّاألول  ّ ّ ّ
ّالـصحاح وال مــن املوضــوعات ، وإال مل حيتجــوا مبثــل هـذا الكــالم مــن خرافــات العــوام وهفــوات  ّ

  . ..ّاجلهال

ّ أن هــذا الكــالم مــن أخــس املوضــوعات وأرذل لقــد علــم مــن كــالم ابــن اجلــوزي: الثــاين  ّ
( املفرتيـــات ، ومل جنـــد أحـــدا مـــن جهابـــذة احلـــديث خالفـــه يف هـــذا احلكـــم ، فكيـــف أعـــرض 

عــن كالمــه املقبــول لــدى اجلميـــع فاســتند إىل جتاســره يف القــدح يف حــديث مدينـــة ) الــدهلوي 

   إن هذا؟ّالعلم مع رد كبار احلفاظ عليه
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  . ..ّلالنصاف وسلوكه طريق الغي واالعتساف) الدهلوي ( انية  ومن هنا يظهر جم!!عجيب

ّلقد علم من كالم الفريوزابادي أنه من املوضوعات واملفرتيـات املعلـوم بطالـا : الثالث 
ّالذي حيتج به) الدهلوي ( ّفما ظنك ب .  ..ببداهة العقل   . ..!!؟ّ

ّلقــد علــم مــن كــالم ابــن القــيم أن هــذا الكــالم ممــ: ّالرابــع  ّ ا وضــعه جهلــة املنتــسبني إىل ّ

ّقــد اقتفــى أثــر اجلهلــة باحتجاجــه ــذا الكــالم ، فعــده ) الــدهلوي ( ّمنــه يعلــم أن و . ..ّالــسنة
  .حينئذ يف زمرة العلماء ونظمه يف سلك احملدثني ظلم قبيح

ا صــدر مــن العــوام ومســع : اخلــامس  ـلقــد علــم مــن كــالم ابــن اجلــوزي أن هــذا الكــالم مم ّـ ّ
 )الــدهلوي ( وبــذلك يعــرف شــأن .  .. أثــر لــه ال يف الــصحيح وال يف املوضــوعّمــنهم ، وأنــه ال

...  



 

  دحض المعارضة

  »لو كان بعدي نبي لكان عمر  « ـب
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  :قوله 
  .»لو كان بعدي نيب لكان عمر : ومثل « 

  :أقول 
  :إن هذا باطل ، واملعارضة به ساقطة لوجوه 

  كفر عمر سابقا ـ 1
ّن عمر بن اخلطاب كـان قـد أمـضى شـطرا كبـريا مـن عمـره ال خالف بني املسلمني يف أ

يف الشرك وعبـادة األوثـان ، وهـذا األمـر ثبـت بـالتواتر وال حيتـاج إىل االسـتدالل والربهـان ، وال 

 ـ جحـده ، فمـن املـستحيل صـدور هـذا الكـالم ـ ّولو كان يف غاية العصبية والعنـاد ـ يسع أحدا

ّ ألنـه خيـالف اإلمجـاع القـائم بـني املـسلمني 6رسـول اهللا من  ـ ّالدال على استحقاق عمر للنبوة
  ّعلى أن الكفر
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  .ّمانع عن النبوة ، واملسبوق بالكفر ال يكون نبيا

ّوأمــا داللتــه علــى اســتحقاقه النبــوة فواضــحة جــدا ، وظــاهرة مــن كلمــات القــوم ويــشهد  ّ
  :بذلك 

ّأم أوردوا هذا الكالم يف باب فضائل عمر بن اخلطاب: ّأوال  ّ.. .  

ّأن الطيــيب زعــم بلــوغ عمــر درجــة األنبيــاء يف اإلهلــام ، مث ذكــر أن النــيب : وثانيــا  ّ ّ كأنــه 6ّ
 ّ مث ذكـر هـذا احلـديث املزعـوم تأييـدا لكالمـه ، وهـذا نـصه كمـا!!ّتردد يف أنه هل هـو نـيب أم ال

 فــإن ّلقـد كـان فيمـا قــبلكم مـن األمـم حمـدثون« : بـشرح حـديث أيب هريــرة ) املرقـاة ( جـاء يف 

  :قال  .»ّيك من أميت أحد فإنه عمر 

ّإن كنـت عملـت لـك فـوفين حقـي : هذا الشرط من باب قـول األجـري : قال الطييب «  ّ
ّ، وهو عامل بذلك ، ولكنه خييل من كالمه أن تفريطك يف اخلروج عن احلق فعل مـن لـه شـك  ّ

ذي انتهى إىل درجة األنبيـاء امللهم املبالغ فيه ال: ّيف االستحقاق مع وضوحه ، واملراد باحملدث 

لقــد كــان فيمــا قــبلكم مــن األمــم أنبيــاء يلهمــون مــن قبــل املــأل األعلــى ، : يف اإلهلــام ، فــاملعىن 

ّفإن يك يف أميت أحد هذا شأنه فهو عمر ، جعله النقطاع قرينه وتفوقـه علـى أقرانـه يف هـذا ، 
ّكأنه تردد يف أنه هل هو نيب أم ال ، فاستعمل إن ، ويؤيده ّ لو كان  : ما ورد يف الفصل الثاين ّ

علــــى ســــبيل » إن « يف احلــــديث مبنزلــــة » لــــو « ، ف ّبعــــدي نــــيب لكــــان عمــــر بــــن اخلطــــاب 

  .)1(» نعم العبد صهيب لو مل خيف اهللا مل يعصه  : 2الفرض والتقدير ، كما يف قول عمر 

ّلقد ذكر الشيخ أمحد السرهندي ادد يف مكاتيبه : وثالثا 
  يخنيّان الش : )2(

__________________  

  .532 ـ 531 / 5: املرقاة يف شرح املشكاة ) 1(

  .251: املكتوب رقم ) 2(
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ّمث احتج لذلك ذا الكالم الباطل. ّيعدان يف األنبياء ، ومها حمفوفان بفضائل األنبياء ّ.  

« : بـشرحه ) اللمعـات يف شـرح املـشكاة ( قال الشيخ عبد احلق الـدهلوي يف : ورابعا 

ّلعله صلى اهللا عليـه وسـلم قـال ذلـك ألجـل كـون عمـر ملهمـا . لكان عمر بن اخلطاب: له قو ّ ّ
  .»واهللا أعلم . ّحمدثا ، يلقي امللك يف روعه احلق ، وله مناسبة بعامل الوحي والنبوة

لــو كــان بعــده : النــوع التاســع والثالثــون « : قــال الــشيخ ويل اهللا الــدهلوي : وخامــسا 

ّصلى اهللا عليـه وسـل فقـد روي عـن عقبـة بـن عـامر أنـه قـال قـال رسـول اهللا  م نـيب لكـان عمـر ،ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم    .)1(» أخرجه الرتمذي  .لو كان بعدي نيب لكان عمر بن اخلطاب: ّ

  عمر غير معصوم  ـ 2
والــشواهد علــى هــذا مــن كالمــه هــو . ّاتفــق املــسلمون علــى أن عمــر مل يكــن معــصوما

ا البتـة ، فـالكالم احملـتج بـهوغـريه كثـرية جـدا ، ومـن مل ّ يكـن معـصوما فـال جيـوز أن يكـون نبي ّ  ـ ّـ

ّالدال على جواز نبوة عمر لو كان بعد النيب    .باطل ـ ّ نيب6ّ

  ّاستلزامه أفضلية عمر من أبي بكر ـ 3
ّمث إن هذا الكالم يستلزم أن يكون عمر أفضل من أيب بكـر ، ولكـنهم أمجعـوا علـى أن  ّ ّ

   ، فهذا دليل آخر على بطالن هذا احلديثبكرأبواألفضل منهما هو 
__________________  

  .18: قرة العينني ) 1(
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  .املزعوم

ّومن الغريب ذكر بعضهم إياه يف األدلة الدالة على أن األفضلية برتتيـب اخلالفـة ، قـال  ّ ّ ّ
ّ اتفـــاق ّفـــألن: واألفـــضلية برتتيـــب اخلالفـــة ، أمـــا إمجـــاال « ) : ـــذيب الكـــالم ( التفتـــازاين يف 

ــــشعر بوجــــود دليــــل هلــــم عليــــه  (: ّوأمــــا تفــــصيال فلقولــــه تعــــاىل . أكثــــر العلمــــاء علــــى ذلــــك ي
َوسيجنبـها األتـقى الذي يـؤتي ماله يـتـزكى  َ َُ ُ ُ ُ ََ ِ ْ ِ  َ َْ ْ َ َ واهللا ما طلعت الشمس  : 7ولقوله  .أبوبكر وهو )َ

 مث أبــوبكرّخــري أمــيت  :قولــه  و.ّــوال غربــت بعــد النبيني واملرســلني علــى أحــد أفــضل مــن أيب بكــر

  .عمر

  .»عثمان أخي ورفيقي يف اجلنة : قال  و.لو كان بعدي نيب لكان عمر: قال و

ّلكن املال يعقوب الالهوري ّ ) شـرح التهـذيب ( ّنبه إىل خطأ هذا االستدالل فقال يف  ـ ّ

ّلقولـه صــلى اهللا عليــه وســلم و« :  يب لــو كــان بعــدي نــ : 7قـال  و. مث عمــرأبــوبكرخـري أمــيت : ّ

  .لكان عمر

ّال شك أن هذا وما بعـده يـدل علـى فـضل مـن ورد يف فـضله ، وأمـا علـى الوجـه الـذي  ّ
ّيدعيه أهل احلق ففي ثباته له نوع تردد ، ولو قررنا هذا الدليل بأنه لو كان بعده  ّ ّ  نـيب لكـان 7ّ

كـون ّهو خريا من غريه وأن عمر وحده صـاحل لنيـل النبـوة علـى تقـدير عـدم ختمهـا ، يلـزم أن ي

  .»ّعمر أفضل من أيب بكر ، والتخصيص خيل بالتنصيص 

  بطالنه ببداهة العقل  ـ 4
ّإن هذا احلديث املزعوم من املوضوعات املعلوم بطالا ببداهة العقل ، كـسائر مـا روي 

ّوقــد تقــدم نــص كالمــه ـ يف شــأن أيب بكــر وعمــر ، وقــد أورد الفريوزآبــادي بعــضها ه . ـّ ّــ بــل إن
  .ك كما هو واضحّأعظم وأطم من تل
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  ضعف أسانيده  ـ 5
 ـ إـم يروونـه :ّـضـعيف سـندا ، ولنوضح ذلـك فيمـا يلـي  ـ ّباإلضـافة اىل مـا تقـدم ـ وهو

  .»مشرح ابن هاعان « ومداره على » عقبة بن عامر « من حديث  ـ يف األكثر

حــدثنا ســلمة بــن شــبيب ، نــا املقــري ، عــن حيــاة بــن شــريح ، عــن « : قــال الرتمــذي 

ّ عمــرو ، عــن مــشرح بــن هاعــان ، عــن عقبــة بــن عــامر قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا بكــر بــن
ّ هـذا حـديث غريـب ال نعرفـه إال مـن .ّلو كان نيب بعدي لكان عمر بن اخلطاب: ّعليه وسلم 

  .)1(» حديث مشرح بن هاعان 

  ضعف مشرح بن هاعان 
(  اجلــــوزي يف ّمــــن ضــــعفاء احملــــدثني ، ذكــــره ابــــن» مــــشرح بــــن هاعــــان « ّإن : فنقــــول 

وقــال بعــد  .»مــشرح بــن هاعــان املغــافري املــصري ال حيــتج بــه « : قــائال ) الــضعفاء واملرتوكــني 

انقلبــت علــى مــشرح : قــال ابــن حبــان «  :فيــه وهــو احلــديث الثــاين مــن فــضائل عمــر . القــدح

  .)2(» صحائفه فبطل االحتجاج به 

قبة بـن عـامر ، صـدوق مشرح بن هاعان املصري ، عن ع: د ت ق «  :وقال الذهيب 

يكــىن أبــا : ّ، لينــه ابــن حبــان ، وقــال عثمــان بــن ســعيد عــن ابــن معــني ثقــة ، وقــال ابــن حبــان 

  .روى عنه الليث وابن هليعة. مصعب ، يروي عن عقبة مناكري ال يتابع عليها
__________________  

  .619 / 5: صحيح الرتمذي ) 1(

  .321 / 1: املوضوعات ) 2(
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إنـه جــاء : قيـل : وذكـره العقيلــي فمـا زاد يف ترمجتـه مـن أن .  انفـرد بـهفالـصواب تـرك مـا

  .)1(» مع احلجاج إىل مكة ونصب املنجنيق على الكعبة 

يــروي عـن عقبــة منــاكري ال يتــابع : قـال ابــن حبــان « : برتمجتــه ) حـسن احملاضــرة ( ويف 

  .)2(» عليها 

) الـضعفاء واملرتوكـني ( فظهر ضـعف الرجـل وسـقوط حديثـه فقـد أورده ابـن اجلـوزي يف 

انقلبـت « : ّـ، وقـال ابـن حبان » ال حيـتج بـه « : وقال ابن اجلوزي ) الضعفاء ( والعقيلي يف 

  .»عليه صحائفه فبطل االحتجاج به 

ّوألنــه جــاء مــع احلجــاج إىل مكــة ونــصب املنجنيــق علــى الكعبــة ، وأي قــدح أعلــى مــن  ّ
  ؟عله وهل جيوز االحتجاج حبديث من هذا حاله وف؟هذا

ّلـه ، علـى أن اجلـرح  ـ علـى فـرض ثبوتـه ـ ومـن هنـا يظهـر أيـضا سـقوط توثيـق ابـن معـني
ّــاملفــسر ســببه مقــدم علــى التعــديل كمــا تقــرر يف حمله ، وكــأن الــذهيب استــصغر هــذه الطامة مــن  ّ ّــ ّ ّ ّ

  . ..!!صدوق: ّالرجل فقال 

يتـــابع يـــروي عــن عقبـــة منــاكري ال « : ويزيــد ســـقوط احلــديث وضـــوحا قــول ابـــن حبــان 

» فالـصواب تـرك مـا انفـرد بـه « : ّ وقـد علمـت أن هـذا احلـديث منهـا ، وقولـه أيـضا .»عليها 

  . ..وقد علمت من كالم الرتمذي انفراده به

  وضعف بكر بن عمر
وهو أيضا مطعـون فيـه ، قـال » بكر بن عمرو املغافري « : مث إن راويه عن مشرح هو 

  )3(» ينظر يف أمره : ين عنه فقال سألت الدار قط: قال احلاكم « : ابن حجر 
__________________  

  .117 / 4: ميزان االعتدال ) 1(

  .270 / 1: حسن احملاضرة ) 2(

  . :1 / 486ذيب التهذيب ) 3(



 221 ....................................................................دحض املعارضة مبا زعم لعمر 

« ) ـذيب التهـذيب (  ويف )1(» ينظـر يف أمـره : قـال أبـو عبـد اهللا احلـاكم « : وقال الـذهيب 

  .)2(» ه ال نعلم عدالت: ّقال ابن القطان 

يف سياق أمساء مـن ) فتح الباري ( ومن هنا فقد ذكره ابن حجر العسقالين يف مقدمة 

  .)3( طعن فيه من رجال البخاري

  الحديث من طريق آخر
ّلكـــن إســـناده » عـــصمة بـــن مالـــك « مـــن روايـــة ) ّاملعجـــم الـــصغري ( ّرواه الطـــرباين يف و

ّأخـرب عمـا مل  .ن عمـر بـن اخلطـابلـو كـان بعـدي نـيب لكـا« : ضعيف كـذلك ، قـال املنـاوي 
يكــن لــو كـــان كيــف يكـــون ، وفيــه إبانـــة عــن فـــضل مــا جعلـــه اهللا لعمــر مـــن أوصــاف األنبيـــاء 

 عـن عقبـة بـن عـامر اجلهـين طـب عـن عـصمة بـن مالـك وإسـناده  وخالل املرسـلني ، حـم ت ك

  .)4(» ضعيف 

: قــي قــال البيه« : قــال » طــب عــن عــصمة بــن مالــك « : وقــال بعــد قــول الــسيوطي 

  .)5(» الفضل بن خمتار ، وهو ضعيف : وفيه 

  ضعف الفضل بن المختار
  :ولنذكر بعض كلمام يف ضعف هذا الرجل : أقول 

  الفضل بن املختار أبو سهل« ) : الضعفاء واملرتوكني ( قال ابن اجلوزي يف 
__________________  

  .347 / 1: ميزان االعتدال ) 1(

  . :1 / 486ذيب التهذيب ) 2(

  .391هدي الساري ) 3(

  .310 / 2: التيسري يف شرح اجلامع الصغري ) 4(

  .325 / 5: فيض القدير يف شرح اجلامع الصغري ) 5(
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حيــدث باألباطيــل ، مســع حممــد ابــن مــسلم : وقــال ابــو حــامت الــرازي .  منكــر احلــديث.البــصري

  .» بن عفري ّروى عنه إبراهيم بن خملد ، وسعيد. ّالطائفي ، وأبان بن أيب عياش

الفضل بن املختار أبو سهل البصري ، عـن ابـن أيب ذئـب « ) : ميزان االعتدال ( ويف 

ّمنكـر احلـديث جـدا  :وقال األزدي . ّأحاديثه منكرة حيدث باألباطيل: وغريه ، قال أبو حامت 
« : مث روى عنـه أحاديـث فقـال » ّأحاديثه منكـرة عامتهـا ال يتـابع عليهـا : ، وقال ابن عدي 

  .)1(» فهذه أباطيل وعجائب 

الفــــضل بــــن املختــــار أبـــو ســــهل عــــن ابــــن أيب ذئــــب ، « ) : املغـــين يف الــــضعفاء ( ويف 

  .)2(» ّوحيدث بأباطيل : جمهول ، قال أبو حامت 

ّوقــال العقيلــي حيــدث عــن حممــد بــن مــسلم الطــائفي ، وهــو « ) : لــسان امليــزان ( ويف  ّ
  .)3(» .  ..منكر احلديث

حـدثنا احلــسني بـن عبــد : ابـن عــدي « ) : ذيــل الـآليل املــصنوعة (  ّقـال الـسيوطي يفو

الغفار األزدي ، حدثنا سعيد بن كثري بن عفري ، حدثنا الفضل بن املختـار ، عـن أبـان ، عـن 

ّأنــس قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أليب بكــر   مــا أطيــب مالــك ، منــه أبــابكريــا : ّ

عليهــا ، وزوجتــين ابنتــك ، وواســيتين بنفــسك ومالــك ، كــأين ّبــالل مــؤذين ونــاقيت الــيت هــاجرت 

أبـان مـرتوك :  أورده ابن اجلوزي يف الواهيات ، وقـال .ّأنظر إليك على باب اجلنة تشفع ألميت

ّحيــدث باألباطيــل ، وأورده صــاحب امليــزان يف : ، والفــضل بــن املختــار قــال أبــو حــامت الــرازي 
  .»هذا باطل : وقال ترمجة الفضل 

__________________  

  .358 / 3: ميزان االعتدال ) 1(

  .513 / 2: املغين يف الضعفاء ) 2(

  .449 / 4: لسان امليزان ) 3(



 223 ....................................................................دحض املعارضة مبا زعم لعمر 

  الحديث بلفظ آخر
لـــو كـــان « :  أنـــه قـــال لعمـــر بـــن اخلطـــاب 6ّفنـــسب إىل النـــيب  ّوجـــاء بعـــض الوضـــاعني

  .»بعدي نيب لكنته 

ّلكــن احملققــني النقــاد مــن أهــل الــسنة كاخلطيــب  ّ فقــد  البغــدادي وابــن عــساكر أنكــروه ،ّ

ّقال قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم لعمـر بـن اخلطـاب : عن ابن عمر « : قال املتقي  ّ :

  .)1(» منكر ، كر : خط وقال  .لو كان بعدي نيب لكنته

 اخلطيـب يف رواة مالـك ، وابـن عـساكر .لو كان بعدي نـيب لكنتـه قالـه لعمـر« : قال و

  .)2(» منكر : ل قاو عن ابن عمر

): حتفـة احملبـني ( قال البدخـشاين يف  . ..)املوضوعات ( بل لقد أورده ابن اجلوزي يف 

منكــر ، كالمهــا :  خــط يف رواة مالــك ، عــس وقــال .قالــه لعمــر. لــو كــان بعــدي نــيب لكنتــه« 

  .»عن ابن عمر ، وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات 

  الغرض من وضع هذا الحديث 
ّمث إن ال احلــديث املتــواتر الــوارد يف حــق أمــري  غــرض مــن هــذا االفــرتاء والتزويــر هــو مقابلــةّ

ّإذ فيـه إميـاء لطيـف إىل أنـه لـو كـان بعـده » أنت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى «  : 7املؤمنني 
 ، وقــد اعــرتف علمــاء أهــل الــسنة ــذا املعــىن ، كمــا ال خيفــى علــى مــن 7 نــيب لكــان علــي 6

  .)ح املشكاة املرقاة يف شر( الحظ 
__________________  

  .244 / 14: كنز العمال ) 1(
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قـــــال العالمـــــة ابـــــن  . .. ــــذا يف بعـــــض طـــــرق حـــــديث املنزلــــة6ّبــــل لقـــــد صـــــرح النـــــيب 

 رواه اخلطيــب يف .ّإال أنــه ال نــيب بعــدي ولــو كــان لكنتــه: ويف روايــات كثــرية « : شهرآشــوب 

 بــن مالــك ، وابــن الــثالج ، وعلــي بــن أبــوبكرلــك العكــربي يف الفــضائل ، والتــاريخ ، وعبــد امل

ّاجلعــد ، يف أحــاديثهم ، وابــن فيــاض يف شــرح األخبــار عــن عمــار بــن مالــك ، عــن ســعيد بــن 
  .)1(» خالد ، عن أبيه 

باب يف أحاديث منتقاة مـن الطبقـات الكـربى « يف ) بغية الوعاة ( قال السيوطي يف و

ـــا أن خنـــتم بعـــد »  ـــا هـــذا املختـــصر ، ليكـــون املـــسك ختامـــه والكلـــم الطيـــب متامـــه ّ، عـــن لن

  : أحاديث رواها بسنده عن اخلطيب 

أنبأنـــا أبـــو القاســـم األزهـــري ، حـــدثنا املعـــاىف بـــن زكريـــا ، حـــدثنا ابـــن أيب : وبـــه إليـــه « 

األزهر ، حدثنا أبو كريب حممـد بـن العـال ، حـدثنا حممـد بـن إمساعيـل بـن صـبيح ، حـدثنا أبـو 

ّأويــس ، حــدثنا حممــد بــن املنكــدر ، حــدثنا جــابر قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ
ّأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هـارون مـن موسـى إال أنـه ال نـيب بعـدي ولـو كـان لكنتـه : لعلي  ّ

 «)2(.  

ّاملـودة يف ( ففي كتاب  ّبل إن هناك أحاديث أخرى من فضائله تدل على هذا املعىن ،
ــــه وســــلم 2عــــن أنــــس « ) :  للهمــــداين القــــرىب ّ قــــال قــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا علي إن اهللا : ّ

ّاصطفاين على األنبياء واختار يل وصيا وخريت ابن عمي وصيي ، وشد به عضدي كمـا شـد  ّ ّ ّ
  .»عضد موسى بأخيه هارون ، وهو خليفيت ووزيري ، ولو كان بعدي النبوة لكان نبيا 

ده أخبــــار أخــــرى ، منهــــا ـــويؤي « : بقولــــه ) اخلــــصائص العلويــــة ( مــــا رواه النطنــــزي يف  ّـ

مسعـت : ّحـدثين أبـو نعـيم األصـفهاين بإسـناده عـن األشـج قـال : أخربين أبو علي احلداد قـال 

ّ صلى اهللا عليه وسلم مسعت رسول اهللا: علي بن أيب طالب يقول  ّ  
__________________  

  .6 / 3: مناقب آل أيب طالب ) 1(
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  .»ّيا علي إن امسك يف ديوان األنبياء الذين مل يوح إليهم : يقول 

  تقليب الحديث الموضوع 
« واجلدير بالذكر أن بعض مهرة الوضـع قلـب مـنت ذاك احلـديث املوضـوع فـذكره بلفـظ 

رشــدين بــن «  :مــا نــصه ) ميــزان االعتــدال ( فقــد جــاء يف » لــو مل أبعــث فــيكم لبعــث عمــر 

قتيبــة ، وأبــو كريـــب ،  :ملــصري ، عــن زهــرة بــن معبـــد ، ويــونس بــن يزيــد وعنــه ســعد املهــري ا

: ّال يبايل عمن روى ، وليس به بأس يف الرقاق وقال : قال أمحد . وعيسى بن مثرود ، وخلق

ضــعيف ، وقــال : لــيس بــشيء ، وقــال أبــو زرعــة : وقــال ابــن معــني . أرجـو أنــه صــاحل احلــديث

مــات . ّكــان صــاحلا عابــدا ســيئ احلفــظ غــري معتمــد :قلــت . عنــده منــاكري كثــرية: اجلوزجــاين 

ّإذا مسعت بقيـة يقـول ثنـا أبـو احلجـاج املهـري فـاعلم أنـه : وقال أبو يوسف الرقي . 188سنة  ّ
: ّمـــا وضــع يف يــد رشـــدين شــيء إال وقــرأه ، وقـــال س : رشــدين بــن ســعد ، وعـــن قتيبــة قــال 

  .مرتوك

رقي ، ثنا رشدين ، عن عقيل ، عـن الزهـري ، عمرو الناقد ، ثنا عبد اهللا بن سليمان ال

  .ّلكل شيء قمامة وقمامة املسجد ال واهللا وبلى واهللا: عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة مرفوعا 

ّـالـذي يتخطى : رشدين ، عـن ريـان بـن قائـد ، عـن سـهل بـن معـاذ ، عـن أبيـه مرفوعـا 
  .ّرقاب الناس يوم اجلمعة يتخذ جسرا إىل جهنم

القهــستاين ، ثنــا ابــن املبــارك ، ثنــا رشــدين بــن ســعد ، عــن عمــرو بــن أمحــد بــن احلجــاج 

ّلعــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : احلــرث ، عــن أيب الــسمج ، عــن أيب اهليــثم ، عــن أيب ســعيد 
  .أنا منهم بريء: ّوسلم الفاعل واملفعول به وقال 

عـان ، عـن ابن أيب السري العسقالين ، ثنا رشـدين ، ثنـا ابـن هليعـة ، عـن مـشرح بـن ها

  قال ابن  .لو مل أبعث فيكم لبعث عمر نبيا: عقبة بن عامر مرفوعا 
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  .)1(» ّقلب رشدين متنه ، إمنا متنه لو كان بعدي نيب لكان عمر : عدي 

  أورده ابن الجوزي في الموضوعات 
ضـــمن األحاديـــث املوضـــوعة يف فـــضل ) املوضـــوعات ( بـــل لقـــد أورده ابـــن اجلـــوزي يف 

أنبــأ : أنبأنــا ابــن مــسعدة قــال : أنبأنــا إمساعيــل بــن أمحـد قــال : ديث الثــاين احلــ«  :عمـر قــائال 

ثنـا زكريـا ابـن حيـىي الوقـار : ثنا علي بن احلسن بن قديـد قـال : أنبأ ابن عدي قال : محزة قال 

ثنا بشر بن بكر ، عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي ، عـن ضـمرة بـن حبيـب ، عـن : قال 

ّن بالل بن رباح قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عصيف بن احلارث ، ع ّ :

  .لو مل أبعث فيكم لبعث عمر

ثنـا مـصعب بـن سـعد أبـو : وثنا عمر بن احلـسن بـن نـصر احللـيب قـال : قال ابن عدي 

ّحـدثنا حيـوة بـن شـريح ، عـن بكـر ابـن عمـرو ، عـن : ثنا عبد اهللا بـن واقـد قـال : خيثمة قال 
ّان ، عن عقبة بن عـامر قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وعلـى آلـه وسـلم مشرح بن هاع ّ :

  .لو مل أبعث فيكم لبعث عمر

ّهـــذان حـــديثان ال يـــصحان عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وعلـــى آلـــه : قـــال املـــصنف  ّ
ّأما األول . ّوسلم كان يـضع : ّفإن زكريا بن حيىي كان من الكذابني الكبار ، قال ابن عدي : ّ

اين . احلــديث ـوأمــا الث ّـ : وقــال النــسائي . عبــد اهللا بــن واقــد لــيس بــشيء: فقــال أمحــد وحيــىي : ّ

  .)2(» انقلبت على مشرح صحائفه فبطل االحتجاج به : ّمرتوك احلديث ، وقال ابن حبان 
__________________  
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  ّدفاع السيوطي 
ّكــالم الــسيوطي يف تعقيــب كــالم ابــن اجلــوزي والــدفاع عــن : الــصنائع املــستفظعة ومــن 

ابــن عــدي ، ثنــا علــي بــن احلــسني بــن « : هــذا احلــديث الباطــل والكــذب الواضــح ، إذ قــال 

قــدير ، ثنــا زكريــا بــن حيــىي الوقــار ، ثنــا بــشر بــن بكــر ، عــن أيب بكــر بــن عبــد اهللا بــن أيب مــرمي 

لـو مل أبعـث : عـصيف بـن احلـارث ، عـن بـالل ابـن ربـاح مرفوعـا ّالغساين ، عـن ضـمرة ، عـن 

  .فيكم لبعث عمر

ثنــا عمــر بــن احلــسن بــن نــصر احللــيب ، ثنــا معــصب بــن ســعد أبــو حنيفــة ، ثنــا : وقــال 

عبـد اهللا بــن واقــد ، ثنــا حيــاة بــن شــريح ، عــن بكـر بــن عمــرو ، عــن مــشرح ابــن هاعــان ، عــن 

ّزكريـا كـذاب يـضع ، وابــن  .ال يـصح.  لبعـث عمـرلـو مل أبعـث فــيكم: عقبـة بـن عـامر مرفوعـا 
  .واقد مرتوك ، ومشرح ال حيتج به

ّزكريــا ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات ، وابــن واقــد هــو أبــو قتــادة احلــراين وثقــه ابــن : قلــت 
  .معني وأمحد وغريمها ، ومشرح ثقة صدوق ، روى له أبو داود والرتمذي وابن ماجة

ثنـا علـي بـن احلـسني بالرقـة ، ثنـا أبـو : ب شـجرة العقـل قال أبو العباس الزوزين يف كتاو

عبد اهللا حممد بـن عتبـة املعـروف بـالرملي ، ثنـا احلـسني بـن الفـضل الواسـطي ، ثنـا عبـد اهللا بـن 

واقد ، عن صفوان بن عمرو ، عن راشد بن سعد ، عن عبد اهللا بن جبري احلضرمي قـال قـال 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمر    .مل أبعث لبعثتلو : ّ

أنــا أيب ، أنــا عبــد امللــك بــن : قــال الــديلمي  .وقــد ورد مــن حــديث أيب بكــر وأيب هريــرة

عبد الغفار ، أنـا عبـد اهللا بـن عيـسى بـن هـارون ، عطـاء بـن ميـسرة اخلراسـاين ، عـن أيب هريـرة 

ّلــو مل أبعــث فــيكم لبعــث عمــر ، أيد اهللا عمــر مبلكــني يوفقانــه ويــسددانه ، فــإذا: رفعــه  ّ  أخطــأ ّــ

تابعه راشد بـن سـعد ، عـن املقـدام بـن معـدي كـرب  : قال الديلمي .صرفاه حىت يكون صوابا

  واهللا. ، عن أيب بكر الصديق
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  .)1(» أعلم 

ّالرد على دفاع السيوطي  ّ  
  :ّودفاع السيوطي عن هذا احلديث املصنوع املوضوع مردود وذلك 

ّألن السيوطي قد حرف كالم ابن اجلوزي ، : ّأوال  ّ ّزكريـا ( فقد جاء يف كالمه يف جـرح ّ
ّلكـن الـسيوطي ذكـر بـدل هـذه اجلملـة كلمـة » كان من الكـذابني الكبـار « : قوله ) بن حيىي  ّ

  .»ّكذاب « 

لـيس بـشيء « ) : عبد اهللا بن واقد ( كما ذكر ابن اجلوزي عن أمحد وحيىي قوهلما يف 

ّ لكــن الــسيوطي أســقط ذلــك مــن عبــارة ابــن اجلــوزي متهيــدا .» ّوثقــه ابــن « لزعمــه بعــد ذلــك ّ
  .»معني وأمحد 

انقلبـــت علـــى مـــشرح صـــحائفه « وأيـــضا ، جـــاء يف كـــالم ابـــن اجلـــوزي عـــن ابـــن حبـــان 

ّلكن السيوطي حورها إىل كلمة » فبطل االحتجاج به  ّ   .»ال حيتج به « ّ

  . ..إىل غري ذلك من الدقائق اليت ال ختفى على أهل النظر

ّلـو سـلم » ذكره ابن حبان يف الثقـات « ) : ريا بن حيىي زك( ّألن قوله يف حق : وثانيا 
زكريــا بــن حيــىي املــصري ، أبــو « : فهــو معــارض بطعــن وجــرح مجاعــة مــن األئمــة ، قــال الــذهيب 

ّيـضع احلـديث ، كذبـه صـاحل جـزرة : حيىي الوقار ، عن ابن وهب فمن بعده ، قال ابـن عـدي 
كــان فقيهــا : ني الكبــار ، وقــال ابــن يــونس ّثنــا زكريــا الوقــار وكــان مــن الكــذاب: ، قــال صــاحل 

صاحب حلقة ، عاش مثانني سنة ، وقيل كان من الصلحاء العباد الفقهاء نزح عن مـصر أيـام 

  .)2(» ّحمنة القرآن إىل طرابلس املغرب ، ضعفه ابن يونس وغريه 
__________________  
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زكريـــا بـــن حيـــىي الوقـــار عـــن ابـــن وهـــب ، وكـــان احـــد « ) : املغـــين يف الـــضعفاء ( وقـــال 

  .)1(» ّالفقهاء ام بالكذب 

ّبــل لقــد ضــعفه الــسيوطي نفــسه ونقــل كلمــات األعــالم يف ذلــك ، فقــد جــاء يف كتــاب  ّ
ال ابـن زكريا الوقار ، ق: قلت « : بعد حديث ) ذيل الآليل املصنوعة ( األنبياء والقدماء من 

: وقــال ابــن حبــان . ّكــان مــن الكــذابني الكبــار: وقــال صــاحل جــزرة . يــضع احلــديث: عــدي 

  .»ّحدث عن ابن وهب حديثا باطال : وقال العقيلي . أخطأ يف هذا احلديث

ّمــردود مبــا تقــدم يف كــالم ابــن اجلــوزي عــن » ابــن واقــد « ّألن مــا ذكــره لتوثيــق : وثالثــا 
ّ لكــن الــسيوطي .»مــرتوك احلــديث « : وعــن النــسائي » يء لــيس بــش« ّامحــد وحيــىي مــن أنــه  ّ

« : أســقط مــن كــالم ابــن اجلــوزي قــدح أمحــد وحيــىي ، ومل ينــسب قــدح النــسائي إليــه بــل قــال 

  !.؟ّوهل هذا إال ختديع شنيع.  ..من دون ما نسبة إىل قائل» مرتوك 

ريـف كـالم ولو كان السيوطي بصدد التحقيق يف املسألة لكان مقتضى القاعدة عـدم حت

ّابــن اجلــوزي ، وذكــر نــصه بتمامــه مث التحقيــق يف ثبــوت قــدح أمحــد وحيــىي ، فإمــا يــذعن بــذلك 
لـو ثبـت كـال  ـ ّوإما يبطلـه ويثبـت توثيقهمـا الرجـل بربهـان مبـني ، أو يـرجح التوثيـق علـى اجلـرح

  . ..بدليل ـ الطرفني

ّلكنه سلك غري سبيل احملققني وارتكب ما ال جيوز ّ.. .  

اه» البن واقد « ّإنه لو ثبت توثيق أمحد وحيىي  : والتحقيق بنقـل  ـ ّـلعارضـه جرحهمـا إي

وتكـون النتيجـة سـقوطهما معـا ، وبقـاء جـرح النـسائي بـال معـارض ، وهـو كـاف  ـ ابـن اجلـوزي

فكيـف وقـد وافقـه علـى ذلـك مجاعـة ، كـأيب زرعـة ، وأيب حـامت ، والبخـاري ، . لـضعف الرجـل

حلــريب ، وابــن عــدي ، والــدار قطــين ، وأىب داود ، وأيب نعــيم ، وابــن ســعد ، وصــاحل جــزرة ، وا

   بل لو فرض ثبوت توثيق!.؟وغريهم
__________________  
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عبــد اهللا بــن واقــد ، أبــو قتــادة : ق « : قــال الــذهيب .  ..أمحــد وحيــىي مل يلتفــت إليــه مــع ذلــك

تركـوه ، وقــال  :سـكتوا عنــه ، وقـال أيــضا  : قـال البخــاري. احلـراين ، مـات ســنة عـشر ومــائتني

ذهــب حديثـه ، وروى عبـد اهللا بـن أمحــد : ضــعيف ، وقـال أبـو حـامت : أبـو زرعـة والـدار قطـين 

ليس بشيء ، وقال أيضا : ليس بشيء ، وروى الدواليب عن عباس عن حيىي : عن ابن معني 

  .ليس به بأس ، كثري الغلط: 

أبــو قتــادة احلــراين : اس بــن حممــد عــن ابــن معــني ابــن عــدي ، ثنــا ابــن حوصــا ، ثنــا عبــ

إن يعقــوب بــن إمساعيــل بــن صــبيح ذكــر أن أبــا : قلــت أليب : وقــال عبــد اهللا بــن أمحــد . ثقــة

هـؤالء أهـل حـران حيملـون عليـه ، : ّقتادة احلراين كـان يكـذب ، فعظـم ذلـك عنـده جـدا وقـال 

ّكان أبـو قتـادة يتحـرى الـصدق ، ولقـد رأيتـه يـشبه أصـحاب احلـ ديث ، وقـال أمحـد يف موضـع ّ

  .مرتوك: ّما به بأس ، رجل صاحل يشبه أهل النسك ورمبا أخطأ وقال اجلوزجاين : آخر 

ّقــدم ابــو قتــادة علــى الليــث وعليــه جبــة صــوف وهــو يكتــب يف : وقــال حيــىي بــن بكــري 
ّــكتــف قــد وضــع صــوفة يف قــشر جــوزة فكتــب منهــا ، فلما ذهــب إىل منزلــه بعــث إليــه ســبعني 

  .ّفردهادينارا 

ّكان أبو قتادة من عبـاد اجلزيـرة فغفـل عـن اإلتقـان ، فوقعـت املنـاكري : وقال ابن حبان 
  .)1(» ّيف أخباره ، فال جيوز أن حيتج خبربه 

ّثقـة إال أنــه كــان رمبـا أخطــأ ، وكــان مــن : قـال امليمــوين عــن أمحــد « : وقـال ابــن حجــر  ّ
فقيـل لـه : د اهللا عـن أبيـه حنـو ذلـك ، وزاد ّأهل اخلري يشبه النساك ، وكان له ذكاء ، وقال عبـ

مل يكــن يفــصل : إــم يقولــون : مل يكــن بــه بــأس ، فقلــت : ّإن قومــه يتكلمــون فيــه ، قــال : 

إن : ّلعلـــه اخـــتلط ، أمـــا هـــو فكـــان ذكيـــا ، فقلـــت : بـــني ســـفيان وحيـــىي بـــن أيب أنيـــسة ، قـــال 

كــان : ّجــدا وقــال يعقــوب بــن إســحاق بــن صــبيح ذكــر أنــه كــان يكــذب ، فعظــم ذلــك عنــده 

  قد رأيته: ّأبو قتادة يتحرى الصدق وأثىن عليه قال 
__________________  
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ّيشبه أصحاب احلديث ، وأظنه كان يدلس ، ولعله كرب فاختلط ّ.  

: ليس بشيء ، وقـال الـدوري عـن حيـىي : وقال حيىي بن معني : قال عبد اهللا بن أمحد 

نعــم ال :  قــال ؟ضــعيف احلــديث: ســألت أبــا زرعــة عنــه فقلــت : ال ابــن أيب حــامت ثقــة ، وقــ

ّتكلمــوا فيــه ، منكــر احلــديث وذهــب حديثــه ، : وســألت أيب عنــه ، فقــال : قــال . ّحيــدث عنــه
: ســكتوا عنــه ، وقــال النــسائي : تركــوه منكــر احلــديث وقــال يف موضــع آخــر : وقــال البخــاري 

وقــال أبــو . 207قــال البخــاري مــات ســنة  .رتوك احلــديثمــ: لــيس بثقــة ، وقــال اجلوزجــاين 

  .210ذكر أصحابنا أنه مات سنة : عروبة احلراين 

كــان أليب قتــادة فــضل وعبــادة ومل يكــن يف احلــديث بــذاك ، : وقــال ابــن ســعد : قلــت 

ّمل يكن باحلافظ ، وكـان عفيفـا متفقهـا بقـول أيب حنيفـة ، وكـان يغلـط وال يرجـع : وقال البزار 
ّكــان مــن عبــاد اجلزيــرة فغفــل عــن اإلتقــان وحــدث عــن الــوهم : وقــال ابــن حبــان . صوابإىل الــ ّ

وقـال . ضـعيف مهـني: وقال صاحل جـزرة  .فوقع املناكري يف حديثه ، فال جيوز االحتجاج خبربه

وقـال أبـو  ـ وهذه العبارة يقوهلـا احلـريب يف الـذي يكـون شـديد الـضعف ـ غريه أوثق منه: احلريب 

د : ّيتكـــل علـــى حفظـــه فـــيغلط ، وقـــال ابـــن عـــدي كـــان : عروبـــة  ّـــلـــيس هـــو عنـــدي ممـــن يتعم ّ
ّأهـل حـران يـضعفونه وأمحـد ثنـا عنـه: الكذب ، إمنا خيطئ ، وقال أبو داود  إمنـا كـان : وقـال . ّ

 :حديثـه لـيس بقـائم ، وقـال أبـو نعـيم االصـبهاين : يؤتى مـن لـسانه ، وقـال احلـاكم أبـو أمحـد 

  .)1(» رات روى عن هاشم وابن جريح منك

فلم جنـد » البن واقد «  ـ أي غري أمحد وحيىي ـ »غريمها « ّوأما دعوى السيوطي توثيق 

ّيف كتــب الرجــال مــا يــدل عليهــا ، وعلــى املــدعي إثبــات ذلــك نعــم ذكــروا القــدح فيــه عــن .  ..ّ

ـذيب (  و) امليـزان ( مجاعة من األساطني باالضافة إىل أمحد وحيىي ، كما علم مـن عبـارات 

  ففي.  ..وكذا يف غريمها من الكتب) لتهذيب ا
__________________  
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عبـد اهللا بـن واقـد أبـو قتـادة احلـراين مـشهور باحلــديث « ) : الـضعفاء املرتوكـني البـن اجلـوزي ( 

 :وأمـا أمحـد فقـال  .ضـعيف: وقـال الـدار قطـين وغـريه . ذهب حديثـه: قال أبو حامت . والزهد

  .»تركوه : ما به بأس ورمبا أخطأ ، وقال البخاري 

 ـ عبد اهللا بن واقد احلراين أبـو قتـادة ، أصـله مـن خراسـان« ) : تقريب التهذيب ( ويف 

ّلعلــه كــرب واخــتلط وكــان يــدلس: مــرتوك ، وكــان أمحــد يثــين عليــه وقــال :  مــات . مــن التاســعة .ّ

  .)1( » 210سنة 

عبــد اهللا بــن واقــد أبــو قتــادة احلــراين ، « ) : شريعة خمتــصر تنزيــه الــ( وقــال الــسندي يف 

ّدس يف حديثـه ، وكـان  :روى خربا موضوعا مهتوكا قال الـذهيب هـو آفتـه ، وقـال ابـن اجلـوزي 
  .»ّمغفال 

ّبل ان السيوطي نفـسه طعـن فيـه ، وهـذا مـن العجائـب املـستطرفة فقـد جـاء يف كتـاب  ــ ّ

أنبأنـا أيب ، أنبأنـا عبـد البـاقي بـن : الـديلمي «  : مـا نـصه) ذيل الآليل املصنوعة ( اجلهاد من 

حممد ، أنبأنا أمحد بن حممـد بـن عمـران ، أنبأنـا احلـسن بـن أمحـد بـن سـعيد الرهـاوي ، حـدثين 

سعيد ، عن عثمان بن مطر ، عن قيس بن الربيع ، عـن أيب إسـحاق ، عـن عبـد اهللا بـن واقـد 

 كـان لـه كعتاقـه ألـف رجـل كـل رجـل عبـد مـن رابـط يومـا يف سـبيل اهللا: ، عن أيب سعيد رفعـه 

  .اهللا ألف عام

  .»عثمان بن مطر مرتوك ، وكذا عبد اهللا بن واقد 

بـل لقـد زاد احلـديث . ثابت لـدى احملققـني» عبد اهللا بن واقد « أن ضعف : ّفتخلص 

ضــعفا وهوانــا وقوعــه يف ســنده ، ومــن هنــا ذكــره » لــو مل أبعــث فــيكم لبعــث عمــر « املفتعــل 

ابــو « : قــال  ّبرتمجــة ابــن واقــد ضــمن األحاديــث الــضعيفة بــسببه حيــث) امليــزان  ( الــذهيب يف

خيثمة مصعب بن سعيد ، ثنا عبد اهللا بن واقد ، ثنا حيـاة بـن شـريح ، عـن بكـر بـن عمـرو ، 

ّعــن مــشرح ، عــن عقبــة بــن عــامر قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  لــو مل أبعــث فــيكم : ّ

  .)2(» لبعث فيكم عمر 
__________________  
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يبطلـه مـا تقـدم سـابقا مـن وجـوه ضـعفه » مـشرح « ّألن ما ذكره بصدد توثيـق : ورابعا 

  . ..عن العقيلي ، وابن حبان ، وابن اجلوزي

عرفتـه ، وأيـضا أيـضا وقـد » ابـن واقـد « ّألن ما أورده عـن الـزوزين يف سـنده : وخامسا 

قــال ابــن حجــر . ّوقــد ضــعفه الــدار قطــين وابــن حــزم» راشــد بــن ســعد احلمــصي « يف ســنده 

ّوذكــر احلــاكم أن الــدار قطــين ضــعفه ، وكــذا ضــعفه ابــن حــزم« : برتمجتــه  وقــد ذكــر البخــاري  .ّ

  .)1(» أنه شهد صفني مع معاوية 

ّعلـى أنـه مـن  . ..يـةبل يكفي يف سـقوطه مـا ذكـره البخـاري مـن خروجـه مـع الفئـة الباغ
ّ ونــصبهم العــداء لــه ، كمــا أــم 7أهــل محــص ، وأهــل محــص معروفــون بــبغض أمــري املــؤمنني 

شــرح مقامــات (   و)2() معجــم البلــدان ( ّموصــوفون بالرقاعــة ، كمــا ال خيفــى علــى مــن راجــع 

  .وغريمها) احلريري 

ّي مؤيـدا للحـديث الذي رواه الديلمي وذكره السيوط ـ ّألن حديث أيب هريرة: وسادسا 
ّوهـو مـن أكـذب الناس لـدى نقـاد احلـديث وعلمـاء » إسحاق بـن جنـيح « يف طريقه  ـ املفتعل ّـ

  :الرجال 

إســحاق بــن جنــيح أبــو صــاحل امللطــي « ) : الــضعفاء واملرتوكــني ( قــال ابــن اجلــوزي يف 

  .»أكذب الناس 

وقـــال  .نـــاسهـــو مـــن أكـــذب ال: قـــال أمحـــد « ) : ميـــزان االعتـــدال ( وقـــال الـــذهيب يف 

ال يكتـب حديثـه ، وقـال : معروف بالكذب ووضع احلـديث ، وقـال يعقـوب الفـسوي : حيىي 

  . ..كان يضع احلديث صراحا: ّوقال الفالس . مرتوك: س والدار قطين 

  ثنا إسحاق بن جنيح ، عن عطا ، عن أيب : ّقال يزيد بن مروان اخلالل و
__________________  

  . :3/  226ذيب التهذيب ) 1(

ّومن عجيب مـا تأملتـه مـن أمـر محـص فـساد هوائهـا وتربتهـا اللـذين يفـسدان «  : 304 / 2: معجم البلدان ) 2(
 بــصفني مـــع معاويــة كـــان اهــل محـــص وأكثـــرهم 2العقــل حـــىت يــضرب حبمـــاقتهم املثــل ، ان أشـــد النــاس علـــى علـــي 

  .»ّحتريضا عليه وجدا يف حربه 
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وهــذا باطــل ، ويــدل علــى  .ّمــن أمتــه وإن خليلــي عثمــانّإن لكــل نــيب خلــيال : هريــرة مرفوعــا 

قـال أمحـد بــن  . خلـيالأبـابكرّلـو كنـت متخــذا مـن هـذه األمـة خلـيال الختــذت  : 7قولـه  ذلـك

ّــإســحاق بــن جنــيح مــن أكــذب النــاس ، حيــدث عــن النيب : حنبــل فيمــا رواه عنــه ابنــه عبــد اهللا  ّ
مسعــت حيــىي بــن : لقاســم بــن احملــرز وقــال أمحــد بــن حممــد ا. وعــن ابــن ســريين بــرأي أيب حنيفــة

وقـال عبـد اهللا بـن . ّإسحاق بن جنـيح امللطـي كـذاب عـدو اهللا رجـل سـوء خبيـث: معني يقول 

ومـن علـي . سألت أيب عن إسحاق امللطي فقال بيده هكـذا ، أي لـيس بـشيء: علي املديين 

أباطيــل ومــن . ســألت أيب عــن إســحاق امللطــي فقــال بيــده هكــذا ، أي لــيس بــشيء: املــديين 

  .)1(» .  ..امللطي

إســـحاق بـــن جنـــيح امللطـــي ، عـــن « : قـــائال ) املغـــين يف الـــضعفاء ( وذكـــره الـــذهيب يف 

  .)2(» معروف بالوضع : عطاء اخلراساين وابن جنيح 

ّإسـحاق مــن أكـذب النــاس حيــدث عـن النــيب: قــال أمحــد « : وقـال ابــن حجـر  يعــين  ـ ّ

كـذاب : مسعـت ابـن معـني يقـول : قـال ابـن حمـرز و. وعن ابن سريين بـرأي أيب حنيفـةـ  عثمان

كان ببغداد قوم يـضعون احلـديث مـنهم : وقال ابن أيب شيبة عنه . ّعدو اهللا رجل سوء خبيث

. مـن املعـروفني بالكـذب ووضـع احلــديث :إسـحاق بـن جنـيح امللطـي ، وقـال ابـن أيب مـرمي عنـه 

ده هكـــذا ، أي لـــيس بـــشيء ســـألت أيب عنـــه فقـــال بيـــ: وقـــال عبـــد اهللا بـــن علـــي بـــن املـــديين 

ّكــذاب كــان يــضع : روى عجائــب ، وقــال عمــرو بــن علــي : ّوضــعفه ، وقــال يف موضــع آخــر 
غـري ثقـة وال مـن أوعيـة األمانـة ، وقـال علـي بـن نـصر اجلهـضمي : احلديث ، وقـال اجلوزجـاين 

ال : مــرتوك احلــديث ، وقــال يعقــوب الفــسوي : منكــر احلــديث ، وقــال النــسائي : والبخــاري 

أحاديثــه : تــرك حديثــه ، وقــال أبــو أمحــد بــن عــدي : تــب حديثــه ، وقــال صــاحل بــن حممــد يك

ّموضوعات وضعها هو وعامة ما أتى عن ابن جريح بكل منكر وضعه عليه ، وهـو بـني األمـر  ّ ّ
  .ّيف الضعفاء ، وهو ممن يضع احلديث

__________________  

  .200 / 1: ميزان االعتدال ) 1(

  .74 / 1: اء املغين يف الضعف) 2(
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منكـر احلـديث ، : ّكذاب ، وقال أبو أمحـد احلـاكم : وقال النسائي يف التمييز : قلت 

نـــسب إىل : دجـــال مـــن الدجاجلـــة يـــضع احلـــديث صـــراحا ، وقـــال الربقـــي : وقـــال ابـــن حبـــان 

ّكــذاب وضــاع ال جيــوز قبــول خــربه وال االحتجــاج حبديثــه وجيــب : الكــذب ، وقــال اجلوزجــاين  ّ ّ
دجـال كـذاب ، : مشهور بوضع احلـديث ، وقـال ابـن طـاهر : ّ، وأبو سعيد النقاش بيان أمره 

وذكــره الــدواليب والــساجي والعقيلــي . أمجعــوا علــى أنــه كــان يــضع احلــديث: وقــال ابــن اجلــوزي 

  .)1(» وغريهم يف الضعفاء 

بعــد أن روى ) ذيــل الــآليل املــصنوعة ( فقــد قــال يف  ّبــل لقــد ضــعفه الــسيوطي نفــسه ،

أورده ابـن اجلـوزي : قال » ّإن لكل نيب خليال من أمته وإن خليلي عثمان بن عفان « حديثه 

: وقــال ابــن حبــان . إســحاق بــن جنـيح معــروف بالكــذب ووضــع احلـديث: وقــال يف الواهيـات 

وقــال ابــن . ّكــذاب: ويزيــد بــن مــروان قــال حيــىي . كــان يــضع احلــديث علــى رســول اهللا صــراحا

هــذه مـــن : وقــال يف امليـــزان . ألثبـــات ال جيــوز االحتجــاج بـــهيــروي املوضـــوعات عــن ا: حبــان 

  .»أباطيل إسحاق 

  .»ّإسحاق بن جنيح كذاب يضع احلديث « : ويف كتاب األطعمة منه بعد حديث 

ّفالعجـــب كيـــف يـــذكر يف هـــذا املقـــام حـــديث هـــذا الـــدجال الكـــذاب مؤيـــدا للحـــديث  ّّ
  . ..!؟املفتعل املوضوع يف فضل عمر

  : ّهذا كله مضافا إىل

وقــد ذكــره البخــاري والعقيلــي يف » عطــاء اخلراســاين « أن يف إســناد حــديث أيب هريــرة 

ّكـان ردي احلفـظ خيطـئ : الضعفاء ، وكان يكذب على سعيد بن املسيب ، وقال ابن حبـان 
 (و  ) 74 / 3ميــزان االعتــدال ( جــاء ذلــك برتمجتــه يف .  ..وال يعلــم ، فبطــل االحتجــاج بــه

  . )7 / 212ذيب التهذيب 

  روى عن الصحابة« : ّوإىل أن عطاء عن أيب هريرة مرسل ، قال ابن حجر 
__________________  

  . :1 / 252ذيب التهذيب ) 1(
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مرسال كابن عباس ، وعدي بن عدي الكندي ، واملغرية بن شعبة ، وأيب هريرة ، وأيب الـدرداء 

  .»وغريهم . ، وأنس ، وكعب بن عجرة ، ومعاذ بن جبل

ّمل يسمع من أحد من الصحابة إال من أنس : وقال الطرباين  « قال ّ «)1(.  

  .وإذا كان مرسال ومل يعرف الواسطة فال اعتبار هلذا احلديث من هذه اجلهة كذلك

خـــرب  وأمـــا« : ّإن هـــذا احلـــديث موهـــون للغايـــة ، ومـــن هنـــا قـــال املنـــاوي : وباختـــصار 

  .)2(» فمنكر  لو مل أبعث لبعث عمر: الديلمي عن أيب هريرة 

ّوأمــا حــديث أيب بكــر الــذي جعلــه الــسيوطي مؤيــدا للحــديث املوضــوع فمــداره علــى  ّ »

  .ّ وقد عرفته فيما تقدم.»راشد بن سعد 

بطالن حديث الديلمي بكال طريقيـه وسـقوطه عـن درجـة االعتبـار ، ومـن هنـا : فظهر 

ني ( أورده البدخــــشاين يف  ــــرة ، يف الفــــصل عــــن الفــــردوس عــــن أيب بكــــر وأيب) ّــــحتفــــة احملب  هري

ّالـذي خـصه باألحاديـث الـضعاف ، كمـا ال خيفـى علـى مـن  ـ مـن بـاب فـضائل عمـر ـ الثالث ّ
  .راجع الكتاب املذكور

ّفــسقط دفــاع الــسيوطي عــن احلــديث املفتعــل املوهــون ، وســقوط مــا ذكــره بالتفــصيل ، 
  .وهللا احلمد على ذلك محدا كثريا

__________________  

  . : 7 / 212ذيب التهذيب) 1(

  .325 / 5: فيض القدير ) 2(
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  وجوه استدالل الشيعة بروايات أهل السنة

  :قوله 
ّفإن اعتربت روايـات أهـل الـسنة فهـي معتـربة بالنـسبة إىل الكـل ، وإال سـقط إلـزامهم « 

  .»، ألم ال يلزمون برواية واحدة 

  :أقول 
  :ّيتضح سقوط هذا الكالم وسخافته بالوجوه التالية 

  طالن احتجاجاته به ب ـ 1
وســائر علمــاء أهــل الــسنة بــنفس هــذا البيــان الــذي ) الــدهلوي ( ّإنــه جيــوز للــشيعة إلــزام 

  ّملن احتج برواية من روايام من باب ـ أورده إللزامهم ، فلهم أن يقولوا
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يف ) الـدهلوي ( هذا الكالم يف جوابه ، وعلى هذا األسـاس تبطـل مجيـع احتجاجـات  ـ اإللزام

  .)التحفة ( كتابه 

  النقض باستدالل المسلمين  ـ 2
ولو كـان هـذا الكـالم صـحيحا لبطـل اسـتدالل املـسلمني بروايـات املخـالفني مـن اليهـود 

أن جييبوا عن ذلك مبثـل هـذا الكـالم  ـ بناء عليه ـ والنصارى وغريهم وإلزامهم ا ، إذ جيوز هلم

  . على ضوء روايات املخالفني6ّ نبينا ّ، وبه يبطل ما يذكره املسلمون ويستدلون به على نبوة

إىل مـا  ـ أو ال يلتفـت ـ حيـث يريـد نـصرة املـشايخ الثالثـة ال يـدري) الـدهلوي ( ّوكـأن 

  !!ّيرتتب على كالمه من املفاسد

  لزوم غلق باب اإللزام  ـ 3
ّبل إنه يستلزم غلق باب اإللـزام واالحتجـاج ، وهـو أهـم أبـواب علـم الكـالم واملنـاظرة ،  ّ

ّ كال من املتخاصمني حيتج بروايات اآلخر ليلزمه ـا ، فلكـل منهمـا أن يقـول هـذا الكـالم ّألن ّ
ّيف جواب اآلخر ، وحينئذ ينـسد بـاب املنـاظرة ، وتبطـل مجيـع اسـتدالالت املتكلمـني يف سـائر  ّ

  .كتب الكالم

  ّوجه استدالل الشيعة ـ 4
ّبإخراج أهل الـسنة إيـاه » ا أنا مدينة العلم وعلي با« حبديث  ّإن استدالل أهل احلق ّ

ّيف كتــبهم ، لــيس مــن جهــة أم يعتقــدون صــحة تلــك الروايــات واعتبارهــا ، بــل إمنــا يــستدلون  ّ ــ ّ
ّبتلك الروايات إلمتام احلجة على أهل السنة ، ّ  
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وال يــصغى ) الــدهلوي ( ودعــوم اىل األخــذ بــه والعمــل مبقتــضاه ، وبــذلك يــسقط مــا ذكــره 

  .إليه

  رارقاعدة اإلق ـ 5
ّإنه ملا كانت قضية  ّ ّمـسلمة ) إقرار العقالء علـى أنفـسهم مقبـول وعلـى غـريهم مـردود ( ّ

ّلــدى مجيــع العقــالء ، وكــان حــديث مدينــة العلــم قــد رواه وأخرجــه كبــار علمــاء أهــل الــسنة ، 
ّ وخالفتــه بـــال فــصل ، صـــح للــشيعة االســـتدالل 7وأوضــحوا داللتـــه علــى إمامـــة أمــري املـــؤمنني  ّ

  .ّ بروايات أهل السنة ، وكان يف غاية املتانةعلى مطلوم

بروايــــات بعــــض أهــــل حنلتــــه يف فــــضل اخللفــــاء فهــــي مــــن ) الــــدهلوي ( ّوأمــــا احتجــــاج 

  . ..ّمتفردات رواا وواضعيها ، فال جيوز له االستناد إليها ، وإلزام أهل احلق ا البتة

  . ..وذا الوجه أيضا يبطل هذا الكالم

  صم اعتبار اقرار الخ ـ 6
وغــريه مــن » أنــا مدينــة العلــم « حــديث  حيــث يــروون ويثبتــون ـ ّإن موقــف أهــل الــسنة

ّموقـف اخلـصم املقـر ، ويف مـورد روايـة فـضائل الـشيوخ موقـف اخلـصم  ـ 7فضائل أمري املؤمنني 
ّاملــدعي ، وقــد تقــرر لــدى اجلميــع اعتبــار إقــرار اخلــصم علــى كــل حــال ، وبطــالن دعــواه إال أن  ّ ّ

  .لدليل والربهانيقيم عليها ا

ّوال يـتم » مدينـة العلـم « وعلى هذا األساس يتم استدالل أهل احلـق بـروايتهم حـديث 
 .».  ..لــو كـــان بعـــدي« وحـــديث » .  ..ّمــا صـــب اهللا« االحتجـــاج حبـــديث ) للــدهلوي ( 

  إقامة الربهان والدليل) الدهلوي ( ّألنه ادعاء حمض ، وكان على 
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  . له االحتجاج ماّعلى صحة هذين احلديثني ليجوز

ّوال خيفــى أن الـــشواهد علــى مـــا ذكرنـــا مــن اعتبـــار إقـــرار اخلــصم دون دعـــواه ّإال مـــع  ـ ّ
) تـاريخ اخللفـاء ( ّكثرية جدا ، لكنا نكتفي هنا بذكر واحد منها ، وذلك ما جاء يف  ـ الدليل

: ة قــال إن معاويــ :وأخــرج عــن إبــراهيم بــن احلــسن قــال قــال املــدائين للمــأمون « : حيــث قــال 

ه قـــد أقـــر وادعـــى ، فهـــو يف : بنـــو هاشـــم أســـود وأحـــداء وحنـــن أكثـــر ســـيدا ، فقـــال املـــأمون  ّإن ّ ّـــ
  .)1(» ّادعائه خصم ويف إقراره خمصوم 

الـذين حيتجـون بروايـة أهـل الـسنة  ـ مـن إلـزام أهـل احلـق) الـدهلوي ( ّفظهـر أن مـا أراده 

ن اخلرافـــات ال يلتفـــت إليـــه أدىن وغـــريه مـــ» .  ..ّمـــا صـــب اهللا« بقبـــول  ـ 7فـــضائل االمـــام 

  . ..التفات

  كالم رشيد الدين  ـ 7
ه وإن « ) : الــشوكة العمريــة ( يف ) الــدهلوي ( ولقــد قــال رشــيد الــدين خــان تلميــذ  ـإن ّـ

مبقتــضى األحاديــث الــيت ذكرهــا صــاحب الرســالة وغريهــا مــن  ـ :كــان األئمــة األطهــار 

إن أخبار أولئك األخيار هـي مفـاتيح املغلقـات ّسادة األمة ، و ـ األحاديث الشائعة املستفيضة

ّومــــصابيح الظلمــــات ومــــصادر احلكمــــة ومظــــاهر الــــشريعة ، إال أن الكــــالم يف أســــانيد تلــــك  ّ
األخبــار ، وكثــريا مــا يكــون رواة إحــدى الفــرق لــديهم مــأمونني ولــدي غــريهم مطعــونني ، ولــذا 

ّترى كل فرقـة صـحة مـا ورد عـن طريـق رواـا وتقـدح مـا ورد عـن  طريـق رواة الفرقـة املخالفـة هلـا ّ

«.  

عن هذا األصل الذي ذكره تلميذه يف مقام البحـث ) الدهلوي ( فمن العجيب تغافل 

وأمثالــه مــن اخلرافــات ، يف مقابــل » .  ..ّمــا صــب اهللا« فيطالــب الــشيعة بقبــول .  ..واملنــاظرة

  ّاحتجاجهم بروايات أهل السنة يف باب فضائل أمري املؤمنني
__________________  

  .325: تاريخ اخللفاء ) 1(
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  . وأهل البيت الطاهرين7

  كالم الدهلوي في صدر التحفة ـ 8
بأنـه قـد التـزم فيـه االحتجـاج ) التحفـة ( نفـسه يف صـدر كتابـه ) الـدهلوي ( ولقد ذكر 

ّمـــع الـــشيعة مبـــا ورد يف كتـــبهم املعتـــربة ، ألن كـــال مـــن الطـــرفني املتخاصـــمني ينـــسب اآلخـــر إىل 
ّ وكيـف احـتج ب !؟فالعجب منه كيـف نـسي هـذا اإللـزام.  ..ب والعناد وال يثق برواياتهّالتعص

 !؟ وكيـــف طالـــب الـــشيعة بقبـــول هـــذه اخلرافـــات!؟وغـــريه مـــن اخلرافـــات» .  ..ّمــا صـــب اهللا« 

  !!؟ّوهل هذا إال افت غريب وتناقض عجيب

  كالم والده  ـ 9
قـرة العينـني يف تفـضيل (  خامتة كتابـه ّومبثل كالم الرشيد صرح شاه ويل اهللا الدهلوي يف

ّ وقــد صــرح بأنــه ال جيــوز املنــاظرة مــع االماميــة بأحاديــث الــصحيحني فــضال عــن .)الــشيخني  ّ
  .فلرياجع.  ..غريها

  بطالن الحديثين المزعومين  ـ 10
ّلقد ظهر بالتفصيل صحة حديث مدينة العلم وثبوته سندا وداللة ، حسب تـصرحيات 

» .  .. لـــو كـــان بعـــدي«و » .  ..ّمـــا صـــب اهللا« وظهـــر بطـــالن . نةكبـــار أعـــالم أهـــل الـــس

  .حسب تصرحيات كبار علمائهم كذلك

وعـدم االلتـزام مبقتـضى حـديث  ـ بعـد ذلـك ـ فمطالبة أهل احلق باعتبار هـذين احلـديثني

  .سخيف للغاية) مدينة العلم ( 
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العاصــم وهــو ويل ومــن هنــا يظهــر انطبــاق املثــل الــذي ذكــره علــى نفــسه ، واهللا ســبحانه 

ّالتوفيـــق ، وصــــلى اهللا علـــى ســــيدنا حممــــد وآلـــه الطيبــــني الطــــاهرين ، ولعنـــة اهللا علــــى أعــــدائهم 
  .أمجعني من األولني واآلخرين

  .واحلمد هللا رب العاملني

حـديث  يف اجلواب عـن) الدهلوي ( ّ هذا آخر الكالم على ما تفوه به :قال الميالني 

ا أتـــى بـــه غـــريه مـــن علمـــاء أهـــل الـــسنة يف هـــذا البـــاب واهللا ّولنتعـــرض ملـــ» أنـــا مدينـــة العلـــم « 

  .املستعان



 

  مع العلماء اآلخرين

  علمفيما قالوه حول حديث مدينة ال
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أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا « حـديث  حول) الدهلوي ( وإذ فرغنا من نقض كلمات 

ّعلمــاء وحمــدثي ّوإبطــال هفواتــه يف تــضعيفه ، كــان مــن املناســب التعــرض لكلمــات غــريه مــن » 
سبة إىل هـــذا احلـــديث ، أ ّـــأهـــل الـــسنة بالن ـــا دار احلكمـــة وعلـــي باـــا « حـــديث وّ إفحامـــا » أن

  :ّللخصام واستيفاء للكالم ، واهللا ويل التوفيق 

)1(  

  مع العاصمي

  في كالمه حول حديث أنا مدينة العلم 
  :ّقال أبو حممد أمحد بن حممد بن علي العاصمي ما نصه 

  .تأويل هذا احلديثّوتكلموا يف « 

الرفيــع البــاب مــن » وعلــي باــا « بقولــه  فــذهبت اخلــوارج ومــن قــال بقــوهلم إىل أنــه أراد

  ّالعلو ، علي مبعىن العايل ال االسم العلم الذي كان املرتضى رضوان اهللا عليه
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ّشيء عال وعلي ، وباب عال وعلي ، مثـل سـامع ومسيـع ، وعـامل وعلـيم : ّمسمى به ، يقال  ّ
  .قادر وقدير، و

وهيهـــات ال  .ّوإمنــا أرادوا بـــذلك الوقيعــة يف املرتـــضى رضــوان اهللا عليـــه واحلــط عـــن رتبتــه

  .ّخيفى على البصر النهار

ملا كان باب املدينـة ، وال  ـ رضوان اهللا عليه ـ ّوذهب بعض من خيالفهم اىل أن املرتضى

ّيوصل إىل املدينة إال من جهة باـا ، فكـذلك النـيب صـلى اهللا ّ عليـه وسـلم مدينـة العلـم والنبـوة ّ
  .ّ، وال يوصل إىل علم النيب إال من جهة علي

ّوهذا أيضا غلو وجتاوز عن احلد ، نستعيذ باهللا مما يوجب سخط اهللا ، ألـم يتطرقـون  ّ ّ
 وإن كــان األمــر علــى مــا !بــذلك إىل إبطــال إمامــة الــشيخني ، مث إىل إبطــال إمامــة ذي النــورين

ّ إىل العلـم واألحكـام واحلـدود وشـرائع اإلسـالم إال مـن جهتـه ، ولكـان فيـه قالوا ملا كـان يوصـل
ّإبطــال كــل حــديث مل يكــن املرتــضى طريقــه ، ولكــان فيــه إبطــال كثــري مــن شــرائع الــدين الــيت 

  .أمجعت عليها األمة باليقني

ة علـــى أربعـــة : ووجـــه احلـــديث عنـــدنا  ا مبني ّـــإن املدينـــة ال ختلـــو مـــن أربعـــة أبـــواب ، أل ـــ ّ ّ
ركــان وأســباب ، ففــي كــل ركــن بــاب ، وقــد كــان املرتــضى أحــد أبواــا ، وكــان اخللفــاء الثالثــة أ

ّ إياه 7ّقبله هم األبواب الثالثة ، وهذا وإن كان صحيحا يف املعىن واحلكم فإن ختصيص النيب 
بلفظة باب مدينة العلم يدل على ختـصيص كـان لـه يف العلـم واخلـربة وكمـال يف احلكمـة ونفـاذ 

  .)1(» قضية ، وكفى ا رتبة وفضيلة ومنقبة شريفة جليلة يف ال

  داللة الحديث على مذهب االمامية
ّ ال ريـــــب يف أن الـــــصحيح هـــــو الوجـــــه الثـــــاين ، لكـــــن العاصـــــمي رمـــــاه بـــــالغلو :أقـــــول  ّ

ّوالتجاوز ، ألنه يقتضي إمامة أمري املؤمنني    ّ بعد رسول اهللا صلى7ّ
__________________  

  .خمطوط.  تفسري سورة هل أتىزين الفىت يف) 1(
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 ّاهللا عليـه وآلـه وســلم بـال فــصل فاسـتعاذ منــه ، واحلـال أن مـا ذكــره االماميـة هــو املعـىن احلقيقــي

ّقوله صـلى اهللا عليـه وسـلم و» أنا مدينة العلم وعلي باا « حلديث  فمـن أراد العلـم فليـأت « ّ

كمــا » العلـم فليــأت بـاب املدينـة فمـن أراد « قولــه ووغـري واحـد ، كمـا رواه احلــاكم » البـاب 

كمـــــا رواه احلـــــاكم يف » فمـــــن أراد املدينـــــة فليـــــأت البـــــاب « : قولـــــه ، ورواه ســـــويد احلـــــدثاين 

كمــا رواه حممــد ابــن جريــر الطــربي » فمــن أراد املدينــة فليأــا مــن باــا « : قولــه واملــستدرك ، 

كمــا رواه الطــرباين يف املعجــم  »فمــن أراد العلــم فليأتــه مــن بابــه « : قولــه ، ويف ــذيب اآلثــار

كمـا رواه أبـو احلـسن » يـا علـي كـذب مـن زعـم أنـه يـدخلها مـن غـري باـا « : قولـه ، والكبري

كمـا رواه ابـن املغـازيل » ّوال تـؤتى البيـوت إال مـن أبواـا « : قولـه ، واحلريب يف كتاب األمايل 

كمــا رواه » ّال مــن قبــل البــاب كــذب مــن زعــم أنــه يــصل إىل املدينــة إ« : قولــه ، ويف املناقــب 

  . ..ابن املغازيل أيضا يف املناقب

  .ّكل ذلك من الشواهد الواضحة والدالئل الساطعة على هذا املعىن

ّبــل إن كلمــات كبــار علمــاء أهــل الــسنة يف شــرح صــرحية » أنــا مدينــة العلــم « حــديث  ّ

ّ ملعـاىن الـديانات كلهـا وال بـد  املدينة اجلامعة6ّفإن املصطفى « : يف هذا املعىن ، قال املناوي  ّ
ّهلا من باب ، فأخرب أن باا هو علي كرم اهللا وجهـه ، فمـن أخـذ طريقـه دخـل املدينـة ، ومـن 

  .)1(» أخطأه أخطأ طريق املهدي 

ّقــد علــم األولــون واآلخــرون أن فهــم كتــاب اهللا منحــصر : قــال احلــرايل « : وقــال أيــضا  ّ
عــن البــاب الــذي مــن ورائــه يرفــع اهللا مــن القلــوب ّإىل علــم علــي ، ومــن جهــل ذلــك فقــد ضــل 

ّاحلجاب ، حىت يتحقق اليقني الذي ال يتغري بكشف الغطاء   .)2(» إىل هنا كالمه . ّ
__________________  

  .46 / 3فيض القدير يف شرح اجلامع الصغري ) 1(

  .47 / 3املصدر نفسه ) 2(
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ّعــاىن الــديانات كلهــا ، وال بــد  هــو املدينــة اجلامعــة مل6ّفــإن املــصطفى « : وقــال أيــضا  ّ
ّللمدينــة مــن بــاب يــدخل منــه ، فــأخرب أن باــا هــو علــي ، فمــن أخــذ طريقــه دخــل املدينــة ، 

  .)1(» ومن ال فال 

وإذا « :  ـ بعـد كـالم لـه يف معـىن هـذا احلـديث ـ وقال حممـد بـن إمساعيـل األمـري اليمـاين

ّعرفــت هــذا عرفــت أنــه قــد خــص اهللا الوصــي  ّيلة العجيبــة ونــوه شــأنه ، إذ جعلــه  ــذه الفــض7ّ
ّباب أشرف ما يف الكون وهـو العلـم ، وأن منـه يـستمد ذلـك مـن أراده ، مث إنـه بـاب ألشـرف 
ّالعلوم وهـي العلـوم النبويـة ، مث ألمجـع خلـق اهللا علمـا وهـو سـيد رسـله صـلى اهللا عليـه وسـلم ،  ّ

ّوأن هذا الشرف يتضاءل عنه كل شرف ، ويطأطئ رأسه تعظيما ل » ّه كل من سـلف وخلـف ّ
)2(.  

فإنكار العاصمي هذا املعىن الواضح الذي ينادي بـه احلـديث الـشريف مبختلـف ألفاظـه 

  .ّ، ويعرتف به غري واحد من شراحه وغريهم ، عجيب للغاية

ّأن الــسخاوي والزركــشي قــد أيــدا يف  :ّومــن آيــات علــو احلــق   (و ) املقاصــد احلــسنة ( ّ

ّ ال يـؤدي عـين إال أنـا علـي مـين وأنـا مـن علـي« : ة العلـم حبـديث حديث مدينـ) الدرر املنتثرة  ّ
ّ بعلـــي عليـــه 6الـــدال بــصراحة علـــى احنـــصار أداء األحكــام وغريهـــا عـــن رســول اهللا  »أو علــي 

الـصالة والـسالم ، فيكـون معـىن حـديث مدينـة العلــم عنـدمها نفـس املعـىن الـذي ذكرنـاه ، وهــو 

فمــن شــاء فليــؤمن ومــن . ّ إال مــن طريــق أمــري املــؤمننيّــأنه ال ميكــن الوصــول إىل علــم رســول اهللا

  !شاء فليكفر

وإن كــــان األمــــر علــــى مــــا قــــالوا ملــــا كــــان يوصــــل إىل العلــــم « : ّوأمــــا قــــول العاصــــمي 

ّفكـــالم عاطـــل ، ألن النـــيب » ّواألحكـــام واحلـــدود وشـــرائع اإلســـالم إال مـــن جهتـــه  ّ أخـــرب أن 6ّ
ّري ، وأن مــن زعــم الوصــول إىل ذلــك ال عــن  ال غــ7الطريــق املوصــل إىل ذلــك هــو طريــق علــي 

  ّطريقه فهو مفرت كذاب ، ويكفى يف
__________________  

  .284 / 1التيسري يف شرح اجلامع الصغري ) 1(

  .76: الروضة الندية ) 2(
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قولــه  وأيــضا» يــا علــي كــذب مــن زعــم أنــه يــدخلها مــن غــري باــا «  : 6قولــه  إظهــار كــذم

  .»ّكذب من زعم أنه يصل إىل املدينة إال من قبل الباب « : م عليه وآله الصالة والسال

ّولــو ســلم وصــول بعــضهم إىل بعــض األمــور ال عــن طريقــه مل يكــن ذلــك وصــوال علــى 
ّاملـنهج املعتــرب والوجــه املــأمور بــه ، بــل يكـون وصــوهلم كوصــول الــسارق واملتــسور ، قــال اهللا عــز  ّ ّ

أن تــأت(: ّوجــل  ر ب يس اْلب ُ ول َْ ْ ِــَ ِــ َ َــْ ن َ وت م وا اْلبـي ن اتقــى وأت ر م وت مــن ظهورهــا ولكن اْلب ْوا اْلبـي ُــ ُ َــ ْ ُــ ِــُ َِ ُــَ ْ َ َ ِ  ِــ  ِــ ِ ُُ
ِأبوابهــا  وحنــن الــشعار واألصــحاب « :  يف بعــض خطبــه 7قــال أمــري املــؤمنني   ومــن هنــا.)1( )َْ

ّواخلزنــة واألبــواب وال تــؤتى البيــوت إال مــن أبواــا ، فمــن أتاهــا مــن غــري أبواــا مســي ســارقا  ّ «

 كمــا )2(وقــد ذكــر الــشيخ ســليمان القنــدوزي هــذا الكــالم ضــمن شــواهد حــديث مدينــة العلــم 

ّالــذي اعــرتف أكــابر علمــاء أهــل الــسنة بأنــه مــن كــالم ســيدنا ) ــج البالغــة ( ورد يف كتــاب  ّ
   )3(:  ، وقد قال عبد احلميد بن أيب احلديد املعتزيل بشرحه 7أمري املؤمنني 

أن تــأتوا (: قـال اهللا تعـاىل . ّى إال مـن أبواــامث ذكـر أن البيـوت ال تـؤت«  ر ب يس اْلب ُ ول َْ ْ ِـَ ِـ َ َــْ َ
ِاْلبـيوت من ظهورها ولكن اْلبر من اتقى وأتوا اْلبـيوت من أبوابها  َِْ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُِ َِ َُْ َ َ ِ   ِ ِ من أتاها من غري  : مث قال )ُُ

ّور البيــوت مــن غــري أمــا الظــاهر فــألن مــن يتــس. ّــأبواــا مسى ســارقا ، وهــذا حــق ظــاهرا وباطنــا

وأما البـاطن فـألن مـن طلـب العلـم مـن غـري أسـتاذ حمقـق فلـم يأتـه مـن بابـه . أبواا هو السارق

  .)4(» فهو أشبه شيء بالسارق 

ّمث إن هذا املعىن الذي يذكره أهل احلق ال يستلزم إبطال كل حديث مل يكـن االمـام  ّ7 

  وليف طريقه ، بل ينظر فإن كان من طريق الصحابة العد
__________________  

  .177: سورة البقرة ) 1(

  .75 / 1ينابيع املودة ) 2(

  . :215ج البالغة ط صبحي الصاحل ) 3(

  .165 / 9شرح ج البالغة ) 4(
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ّاملقبــولني ، وكــان موافقــا ملــا وصــل مــن طريــق بــاب مدينــة العلــم ، مل يكــن البطالــه وجــه ، وإال 
  .واحلمد هللا. العاصميكان باطال بال ريب ، فبطل ما زعمه 

ّال يستلزم ذلك إبطال شيء من شـرائع الـدين الـيت أمجعـت عليهـا األمـه ، ألن : وأيضا  ّ
وال  ـ ّ داخـال فيـه وجـب اتبـاع تلـك الـشرائع7اإلمجاع على تلك الـشرائع إن كـان أمـري املـؤمنني 

ّ اتباعهـا والعلـم وإن مل يكـن االمـام داخـال فيـه مل جيـز ـ 7جيوز إنكار الوصول إليها مـن طريقـه 
عليهـا بعيـد » شـرائع الـدين « ّا ، بل ال جيوز دعوى امجاع األمة عليهـا حينئـذ ، بـل إطـالق 

  .ّعن الصواب

  وجوه الجواب عن تأويل العاصمي 
ّووجــه احلــديث عنــدنا أن املدينــة ال ختلــو مــن أربعــة أبــواب ، ألــا مبنيــة « : ّوأمــا قولــه  ّ

ّكـــل ركـــن بـــاب ، وقـــد كـــان املرتـــضى أحـــد أبواـــا ، وكـــان علـــى أربعـــة أركـــان وأســـباب ، ففـــي 
  :فاجلواب عنه من وجوه » اخللفاء الثالثة قبله هم األبواب الثالثة 

  إنه دعاوى فارغة ـ 1
ّإن هذا الوجه ليس إال دعاوى فارغـة وخترصـات عاطلـة ، فإنـه يـدعي أوال  ّ ّ ّ أن املدينـة « ّ

ل هــــذه الــــد» ال ختلــــو مــــن أربعــــة أبــــواب  ّألــــا مبنيــــة علــــى أربعــــة أركــــان « عوى بقولــــه ّــــمث يعل ّ
ــوكــل ذلـك دعـوى بـال دليـل ، بـل إا » .  ..وقـد كـان املرتـضى« : ويـستنتج » .  ..وأسـباب ّ ّ

ّدعاوى ممنوعة ، ألن املدينة قد ختلو من أربعة أبواب ، وال يـشرتط أن تكـون مبنيـة علـى أربعـة  ّ
ّ يف كل ركن باب ، ومع التسليم فكيـف ّأركان وأسباب ، ولو سلم ذلك فال يشرتط أن يكون ّ

  ؟ّجيوز قياس مدينة العلم باملدينة املادية الظاهرية
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ّإن أهــل احلــق ليرتفعــون عــن التفــوه مبثــل هــذه الكلمــات والتخــيالت ، والتــشبث ــا يف  ّ ّ ّ
  . ..مقام االستدالل

  ّلم يذكر النبي اال بابا واحدا ـ 2
 ذلـك كمـا ذكـر 6ّثـة األخـرى للمدينـة لـذكر النـيب ولو كان اخللفاء الثالثة األبـواب الثال

ّواال لزم ترجيح املرجـوح  ـ ّعلى ما يدعي العاصمي ـ  أن يذكرهم قبله6 ، بل كان عليه 7ّعليا 
  .يف الذكر وترك ذكر الراجح واألسبق ، وهو غري جائز

 ظهـر بطـالن مـا زعمـه العاصـمي 7 بابا للمدينة سوى أمـري املـؤمنني 6وحيث مل يذكر 

  . معىن احلديثيف

ّومبا ذكرنا يظهر لنقاد الكالم إن ما تفوه به العاصمي ّعلى أثـر حـب الـشيوخ الثالثـة ـ ّ  ـ ّ

  . ، والعياذ باهللا6ّمن الكالم الباطل العاطل يف نفسه يستلزم نسبة الظلم إىل النيب 

  أمر النبي بإتيان هذا الباب فقط ـ 3
ّإال » البـاب «  البـاب ، وهـو ال يريـد مـن بإتيـان ـ يف ذيـل احلـديث ـ 6وأمر رسـول اهللا 

فمـن أراد باـا فليـأت « : يف بعـض ألفـاظ احلـديث بقولـه  ّ، بل لقد صـرح بامسـه » 7ّعليا « 

  .)1(» عليا 

ه لــو كــان اخللفــاء الثالثــة قــد بلغــوا هــذه املرتبــة لــذكرهم : ّومــن الواضــح جيــدا   كمــا 6ّــأن

   صدرّذكره ، إذ لو كان مثة مصلحة لعدم ذكرهم يف
__________________  

  .احلديث يف فرائد السمطني ، فراجع: من ذلك ) 1(
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  !إليهم واألمر بإتيام يف ذيلهاحلديث فال أقل من اإلرجاع 

 كيــف جيــوز أن يقــال 7 إىل هــذا األمــر ، واقتــصر علــى ذكــر علــي 6وإذ مل يــشر النــيب 

ّ وهل هذا إال جمرد اإلفك ؟ّبأم كانوا األبواب الثالثة   ؟واالفرتاءّ

  عدم ذكره الثالثة في حديث آخر ـ 4
 ذكـــر كـــون الثالثــة األبـــواب األخـــرى ملدينـــة 6ولــو فـــرض وجـــود مـــصلحة لــرتك الرســـول 

ّالعلــم يف هــذا احلــديث ، كــان مــن الــالزم أن يــصرح ــذا املعــىن يف حــديث آخــر ، ولكــن دون 
  .إثبات ذلك خرط القتاد

  .ّليس إال من اهلواجس النفسانيةّومن هنا أيضا يظهر أن دعوى العاصمي ذلك 

  اعترافهم بالجهل في مواضع عديدة ـ 5
ومما يبطل الوجـه الـذي ذكـره العاصـمي جهـل املـشايخ باألحكـام والقـضايا ، واعـرتافهم 

ّـبعـدم التفقه يف الـدين ، يف مواضـع كثـرية جـدا ، فمـن مل يكـن لـه حـظ مـن العلـم كيـف يكـون 
  .؟بابا ملدينة العلم

   بكالم نفسه النقض عليه ـ 6
ايل ، فــإن هــذا الوجــه الــذي ذكــره العاصــمي منقــوض مبــا قالــه هــو يف اجلــواب عمــا  ّوبالت ّ ّــ

إن كـان األمـر علـى مـا قـالوا ملـا كـان يوصـل إىل العلـم واألحكـام « يذهب إليه الشيعة مـن أنـه 

ّواحلدود وشرائع اإلسالم إال من جهته ، ولكان فيه إبطال كل حديث مل ّ  
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ّيقـــه ، ولكـــان فيـــه إبطـــال كثـــري مـــن شـــرائع الـــدين الـــيت أمجعـــت عليهـــا االمـــة يكـــن املرتـــضى طر
ّفــإن هــذا الكــالم بعينــه يتوجــه إىل الوجــه الــذي اختــاره ، وال ســيما وأن أهــل الــسنة » بــاليقني  ّ ّّ ّ

ّيأخذون عن كل من دب ودرج من أصـحام ، وأن روايـات غـري اخللفـاء يف مـصادر احلـديث  ّ ّ
  .ايات اخللفاءعندهم اكثر بكثري من رو

  بطالنه من ذيل كالمه  ـ 7
وهــذا وإن كــان صــحيحا يف املعــىن واحلكــم ، « : ّومــن الطريــف قــول العاصــمي بعدئــذ 

ّ إياه بلفظة باب مدينة العلم يدل على ختصيص كان له يف العلم واخلـربة 7فإن ختصيص النيب  ّ
 فإنـه بعـد .»بة شريفة جليلـة ّوكمال يف احلكمة ونفاذ يف القضية ، وكفى ا رتبة وفضيلة ومنق

ّما حاول تأويـل احلـديث وتوجيهـه مبـا ذكـره مل جيـد بـدا مـن االعـرتاف بتخـصيص أمـري املـؤمنني 
أو حنــــوه ال يف هــــذا » بــــاب مدينــــة العلــــم «  ــــذه الفــــضيلة ، لعــــدم وصــــف أولئــــك بلفــــظ 7

كـان علـى ختـصيص « احلديث وال يف غـريه مـن األحاديـث ، فـاعرتف بداللـة هـذا التخـصيص 

له يف العلم واخلربة وكمال يف احلكمة ونفاذ يف القضية ، وكفى ـا رتبـة وفـضيلة ومنقبـة شـريفه 

  .7وهذا يفيد أعلمية االمام » جليلة 

ّكما يـدل علـى االمامـة . ّفهذا احلديث يدل على إمامته من جهة داللته على األعلمية
  .هته عليه الصالة والسالمّ إال من ج6ّمن جهة داللته على أنه ال يوصل إىل النيب 

أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا « حديث  ّفكالم العاصمي هذا يتضمن وجها آخر لداللة

واهللا حيــــق احلــــق بكلماتــــه ، ويبطــــل الباطــــل بقــــواهر حججــــه . 7علــــى إمامــــة أمــــري املــــؤمنني » 

  .ّوبيناته
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) 2(  

  مع العاصمي أيضا
  :ّحول حديث مدينة العلم هذا نصه ّواعلم أن للعاصمي يف كتابه املذكور كالما آخر 

ّومعىن احلديث أن النـيب صـلى اهللا عليـه مثـل املدينـة ، وإذا كانـت مدينـة مثـل : قلت «  ّ
ّالنيب صلى اهللا عليـه فلـيس بعجـب أن يكـون هلـا أبـواب كثـرية ، ألن مدينـة مثلهـا مثـل النـيب  ّ7 

، ولــيس بعجــب أن فلــيس بعجــب أن يكــون هلــا طــول وســعة وعــرض كأوســع مدينــة يف الــدنيا 

  .يكون هلا أبواب كثرية

ّفعلـي بـاب منهـا يف القـضاء ، كمـا خـصه النـيب صـلى اهللا عليـه بـه  أخربنـا احلـسني بـن  :ّ

ّحـدثنا : ّحـدثنا حممـد بـن بـشر قـال : ّحدثنا عبـد اهللا بـن أيب منـصور قـال : حممد البسيت قال 
: ّحدثين محيد عن أنـس قـال : ل ّحدثنا حممد بن عبد اهللا بن املثىن قا: حممد بن إدريس قال 

احلمـــد هللا الـــذي : ّقـــضى علـــي قـــضاء ، فبلـــغ ذلـــك رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه فأعجبـــه فقـــال 

ّوبعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه إىل اليمن بالقضاء فقـال : قال . جعل احلكمة فينا أهل البيت
: ه علــى صـــدره مث قـــال ّفوضــع النـــيب صـــلى اهللا عليــه يـــد .يــا رســـول اهللا ال علــم يل بالقـــضاء: 

فمـا شـككت يف قـضاء بـني اثنـني حـىت جلـست جملـسي : قـال  .ّأللهم اهـد قلبـه وسـدد لـسانه

  .هذا

ّ الــصديق رضــوان اهللا عليــه بابــا منهــا ، وهــو أول بــاب وأفــضل بــاب ، أبــوبكرمث يكــون 
ّحيث جعله النيب صـلى اهللا عليـه أوهلـم يف احلـديث الـذي ذكـر فيـه أصـحابه وخـص كـل واحـد ّ ّ ّ 

  ّمنهم خباصية ، فكان رضوان اهللا عليه بابا يف الرمحة والرأفة
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: يف روايــة أخــرى و .أبــوبكرأرحــم أمــيت : ّقــال صــلى اهللا عليــه  باملــسلمني والــشفقة علــيهم كمــا

  .ّوال يكون الرمحة باملسلمني إال من أصل العلم. أبوبكرأرأف أميت بأميت 

ّلــشدة علــى املنــافقني واملخـــالفني يف  بابــا يف ا2ّوبعــد الــصديق كــان عمــر بــن اخلطــاب 
  .وأصلبهم ـ يف دين اهللا عمر بن اخلطاب: وروي ّوأشدهم ـ : ّقوله صلى اهللا عليه  الدين ،

: ّقولــــه صــــلى اهللا عليــــه  مث عثمــــان بــــن عفــــان البــــاب الثالــــث منهــــا يف صــــدق احليــــاء ،

  .وأصدق أميت حياء عثمان بن عفان

ّأيب بن كعب حيث فضله : وباب منها    ّالنيب صلى اهللا عليه بعلم القرآن وقراءته ،ّ

  .وأقرؤهم لكتاب اهللا: روي ، وّوأقرؤهم أيب بن كعب  : 7قوله 

ّمعاذ بن جبل ، ملا فضله النيب صلى اهللا عليه يف العلم خاصة دون غريه ،: ومنها  ّ  

  .وأعلم أميت باحلالل واحلرام معاذ بن جبل : 7قوله 

ّا فضله النـيب صـلى اهللا عليـه بعلـم الفـرائض خاصـة دون زيد بن ثابت ، مل: وباب منها  ّ
  .وأفرض أميت زيد بن ثابت : 7قوله  غريه ،

 7ّأبـــو عبيـــدة بـــن اجلـــراح يف األمانـــة يف اإلســـالم ، حيـــث خـــصه النـــيب : وبـــاب منهـــا 

ّباألمانــة يف اإلســالم ، واألمانــة ال تــؤدى إال بــالعلم ، ولكــل أمــة أمــني وأمــني هــذه  : 7قولــه  ّ

  .ّ أبو عبيدة بن اجلراحاألمة

مـن أراد أن ينظـر إىل بعـض زهـد عيـسى فلينظـر : ّمث قال أليب ذر يف غري هذا احلديث 

قولـه  ّوجعـل لـه أيـضا بـاب الـصدق ،.  فينبغي أن يكون له باب يف الزهد من تلك املدينة.إليه

 فجعل لـه ، ّما محلت األرض وال أظلت اخلضراء ذا هلجة أصدق من أيب ذر: ّصلى اهللا عليه 

يف فـضل  ـ ّوالزهـد يف الـدنيا جـامع للعلـم كلـه ، وقـد ذكرنـا. بـاب الـصدق وبـاب الزهـد: بابني 

  .»يف معىن هذا احلديث ما اغىن عن إعادته هاهنا  ـ 7مشابه أبينا آدم 
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  وجوه الجواب عن هذا الكالم 
  :ّويف هذا الكالم وجوه من النظر ، منها ما نذكره فيما يلي باختصار 

  التناقض في كلماته  ـ 1
ّإن هذا الكالم يناقض كالمه املردود املتقدم ، ألنه زعم هناك  ّإن املدينة ال ختلـو مـن « ّ

ّأربعــة أبـــواب ، ألـــا مبنيـــة علـــى أربعـــة أركــان وأســـباب فجعـــل اخللفـــاء األربعـــة األبـــواب » .  ..ّ

مث ذكــر » .  ..ريةفلــيس بعجــب أن يكــون هلــا أبــواب كثــ« : املؤديــة اىل املدينــة ، وهنــا يقــول 

تـــسعة أشـــخاص جعلهـــم األبـــواب املوصـــلة إليهـــا ، مـــستندا إىل روايـــات موضـــوعة ســـيأيت بيـــان 

  .حاهلا

  بطالن دعوى اختصاص علي بالقضاء ـ 2
ّختصيص بال خمصص إال التعـصب والعنـاد » فعلي باب منها يف القضاء « : وإن قوله  ّّ

أنـا مدينـة « حـديث   فـال يقتـضيان ختـصيص7ّ، وأما احلـديثان اللـذان ذكرمهـا يف بـاب قـضائه 

ّبكونـــه باـــا يف القـــضاء ، بــل إمـــا يـــدالن علـــى علـــو مقامـــه يف القـــضاء » العلــم وعلـــي باـــا  ّ ّ
وأعلميتـه مــن ســائر األصــحاب ، وذلــك يــستلزم إمامتــه وخالفتــه مــن تلــك اجلهــة ، كمــا ســيأيت 

  .بيانه فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل

ـــه لـــو ســـلم هـــذا ا ّعلـــى أن ـــة العلـــم « حـــديث  لتخـــصيص يفّ ـــا مدين ّفإنـــه ســـيأيت أن » أن
اه ــذه الفــضيلة تــصريح منــه بأنــه قــد مجــع لــه مجيــع العلــوم وســائر أنواعهــا 6ختــصيص النــيب  ّ إي ّــ

 بابـا هلـا يف القـضاء 7وأقسامها ، فلو فرض أن يكون معىن حديث أنا مدينة العلم كون علـي 

  ، ثبت كونه بابا إليها يف مجيع
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ّممـا يـدل علـى أن اهللا سـبحانه اخـتص عليـا  ـ تنبيـه« :  ومن هنا قال ابن حجـر املكـي العلوم ، ّ ّ
ّقوله صلى اهللا عليـه وسـلم  :من العلوم مبا تقصر عنه العبارات  وهـو حـديث  .أقـضاكم علـي: ّ

حيـث  )1(» مدينة العلم وعلـي باـا ويف رواية ـ أنا دار احلكمة ـ : قوله وصحيح ال نزاع فيه ، 

ّداال علـــــى أن اهللا » أقــــضاكم علـــــي « حـــــديث و» مدينـــــة العلــــم « ال مــــن حـــــديث جعــــل كـــــ
  . ..سبحانه اختص عليا من العلوم مبا تقصر عنه العبارات

  موضوع .  ..أرحم أمتي: حديث  ـ 3
ــــوبكرأرحــــم أمــــيت : حــــديث  واســــتند العاصــــمي يف هــــذا الكــــالم إىل وهــــو مــــن  . ..أب

ّ، حـسب اعـرتاف كبـار حفـاظ أهـل الـسنة ومـشاهري األكاذيب املوضوعة واألباطيـل املـصنوعة  ّ
  .ّعلمائهم ، كما سنوضح ذلك عن قريب

ّوملا كان هـذا احلـديث ممـا وضـعته ألـسنة املفـرتين وصـنعته أيـدي الوضـاعني والكـذابني ،  ّ ّ
ّجنـد االخــتالف الفــاحش يف ألفاظــه ، فهــو يف بعـضها كــذب مــن أولــه إىل آخــره ، ويف بعــضها 

 وبعـض خـواص 7 يف حـق علـي 6 الصادقة الصادرة عن رسـول اهللا يشتمل على بعض اجلمل

أصــحابه ، وهــي فــضائل واردة يف أحاديــث صــحيحة خلطتهــا أيــدي اخليانــة مــع هــذا احلــديث 

  :ّولنرفع الستار عن ذلك باإلمجال فنقول . املوضوع لغرض التغطية

  الحديث عن أنس بن مالك 
 الرتمذي وابن ماجـة مـن أصـحاب لقد رووا هذا احلديث عن أنس بن مالك ، وأخرجه

  مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت « : قال الرتمذي  . ..الصحاح
__________________  

  .120: املنح املكية يف شرح القصيدة اهلمزية ) 1(



  نفحات االزهار................................................................................ 258

  : أيب وأيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنهم و

 العطــار ، عــن حــدثنا ســفيان بــن وكيــع ، حــدثنا محيــد بــن عبــد الــرمحن ، عــن داود بــن

ّمعمــر ، عــن قتــادة ، عــن أنــس بــن مالــك قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  أرحــم : ّ

ّ ، واشدهم يف أمر اهللا عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ابن عفـان ، وأعلمهـم أبوبكرأميت بأميت 
ة باحلالل واحلرام معاذ بن جبل ، وأفرضهم زيد بـن ثابـت ، وأقـرؤهم أيب بـن كعـب ، ولكـل أمـ

ّهذا حديث غريب ال نعرفه من حديث قتـادة إال  .أمني وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح
  .من هذا الوجه

ّقد رواه أبـو قالبـة عـن أنـس عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم حنـوه و ــ حـدثنا حممـد بـن : ّ

، عــن بـشار ، نـا عبـد الوهـاب بـن عبـد احلميـد الثقفـي ، حـدثنا خالـد احلـذاء ، عـن أيب قالبـة 

ّأنــــس بــــن مالــــك قــــال قــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم   ، أبــــوبكرأرحــــم أمــــيت بــــأميت : ّ

ّوأشـــدهم يف أمـــر اهللا عمـــر ، وأصـــدقهم حيـــاء عثمـــان ، وأقـــرؤهم لكتـــاب اهللا أيب بـــن كعـــب ، 
ّأال وإن لكــل أمــة أمينــا . وأفرضــهم زيــد بــن ثابــت ، وأعلمهــم بــاحلالل واحلــرام معــاذ ابــن جبــل ّ ّ

  .)1(» هذا حديث حسن صحيح  . هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراحّوإن أمني

حدثنا حممد بن املثىن ، ثنا عبد الوهاب بن عبد ايد ، ثنا خالـد « : قال ابن ماجة و

ّاحلذاء ، عن أيب قالبة ، عن أنس بن مالـك إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال  ّ أرحـم : ّ

ن اهللا عمــر ، وأصــدقهم حيــاء عثمــان ، وأقــرؤهم لكتــاب ّ ، وأشــدهم يف ديــأبــوبكرأمــيت بــأميت 

اهللا أيب بــن كعــب ، وأعلمهــم بــاحلالل واحلــرام معــاذ بــن جبــل ، وأفرضــهم زيــد بــن ثابــت ، أال 

ّوإن لكل أمة أمينا وأمني هذه األمة أبو عبيدة ابن اجلراح  حدثنا علي بن حممـد ثنـا وكيـع عـن .ّ

  .)2( » سفيان عن خالد احلذاء عن أيب قالبة مثله
__________________  

  .623 / 5صحيح الرتمذي ) 1(

  .55 / 1سنن ابن ماجة ) 2(
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  نظرة في رجاله 
ّوحــديث قــصة الطــائر  .7فهــو مــن كبــار أعــداء أمــري املــؤمنني » أنــس بــن مالــك « ّــأما 

علـى فـرض  ـ ّاملشوي من أصدق الشواهد على ذلك ، بل يدل على ذلك هذا احلـديث نفـسه

  .7دح فيه الثالثة ومجاعة من أشياعهم ، ومل يذكر فيه أمري املؤمنني حيث م ـ ثبوته

الـذي عليـه مــدار حـديثي ابــن ماجـة وطريقـه الثــاين عنـد الرتمــذي ، » أبـو قالبــة « ّوأمـا 

  .فهو أيضا مقدوح وجمروح كما سيأيت

 وهو من رجال ابن ماجة يف طريقيه والرتمذي يف الطريـق الثـاين ـ »خالد احلذاء « ّوأما 

ـــ  ّكـــشعبة بـــن احلجـــاج ، وابـــن عليـــة ومحـــاد بـــن زيـــد ، : فقـــد طعـــن فيـــه وجرحـــه أعـــالم القـــوم ـ ّ
كما ال خيفى على ناظر كتب .  ..وسليمان التيمي ، وأيب حامت ، والعقيلي صاحب الضعفاء

  .القوم ، وستسمع بعض ذلك فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل

لواقـع يف الطريـق الثـاين عنـد الرتمـذي ، الثقفـي ا ـ »عبـد الوهـاب بـن عبـد ايـد « ّوأمـا 

ّعده ابن مهدي فيمن كـان حيـدث « : فقد قال ابن حجر العسقالين  ـ واألول عند ابن ماجة ّ
اخــتلط : وقــال الــدوري عــن ابــن معــني « : قــال » عــن كتــب النــاس وال حيفــظ ذلــك احلفــظ 

وقـال « : وفيـه »  اختلط قبل موته بثالث سـنني أو أربـع سـنني: وقال عقبة بن مكرم . بآخره

حدثنا حممـد بـن عبـد : اختلط حىت كان ال يعقل ، ومسعته وهو خمتلط يقول : عمرو بن علي 

عبـد الوهـاب بـن « :  وقـال سـبط ابـن العجمـي احللـيب )1(» الرمحن بن ثوبان بـاختالط شـديد 

. عكان قـد اخـتلط قبـل موتـه بـثالث سـنني أو أربـ: عبد ايد بن الصلت قال عقبة بن مكرم 

  ّتغري يف آخر عمره ، وذكره ابن الصالح أيضا: ّتغري ، وذكره العقيلي فقال : قال أبو داود 
__________________  

  .6 / 397ذيب التهذيب ) 1(
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  .)1(» فيهم 

 ـ يف الطريـق الثـاين عنـد الرتمـذي» عبد الوهاب « راويه عن  ـ »حممد بن بشار « ّوأما 

  . تعاىلفسيأيت القدح فيه إن شاء اهللا

 ـ عنــد ابــن ماجــة يف الطريــق الثــاين» خالــد « راويــه عــن  ـ »ســفيان الثــوري « ّوأمــا 

  .فسيأيت بيان القدح فيه كذلك

فقـد طعـن فيـه  ـ عند ابن ماجة يف الطريـق الثـاين» سفيان « راويه عن  ـ »وكيع « ّوأما 

ميـزان االعتـدال يف نقـد (  وذكـره الـذهيب يف ) ()2ذيب التهذيب ( أمحد وابن املديين كما يف 

  .)3() الرجال 

فلــه قــوادح  ـ يف الطريــق األول عنــد الرتمــذي» أنــس « راويــه عــن  ـ »قتــادة « ّوأمــا 

  . وغريه) ()4ذيب التهذيب ( عظيمة ومثالب جسيمة ، ال ختفى على من راجع ترمجته يف 

ميـزان ( ففي  ـ يف أول طريقي الرتمذي» معمر « راويه عن  ـ »داود بن العطار « ّوأما 

: وقـــــال األزدي . ضــــعيف احلـــــديث: قـــــال حيـــــىي بــــن معـــــني : قـــــال احلــــاكم « ) : االعتــــدال 

  .)5(» ّيتكلمون فيه 

قـال « : فمقدوح كذلك ، قال الـذهيب  ـ يف طريق الرتمذي ـ »سفيان بن وكيع « ّوأما 

ّيتكلمون فيه ألشياء لقنوه إياها ، وقال أبو زرعة : البخاري  ّ لكـذب ، وقـال ابـن أيب ّيتهم با: ّ

ّأشــــار أيب عليــــه أن يغــــري وراقــــه فإنــــه أفــــسد حديثــــه: حــــامت  ّ « ) : الكاشــــف (  ويف )1(» .  ..ّ

وقال أبـو زرعـة . ّضعف« : قائال ) املغين يف الضعفاء (  وذكره الذهيب أيضا يف )2(» ضعيف 

  .)3(» ّكان يتهم بالكذب : 
__________________  

  .ختالطاالغتباط مبن رمي باال) 1(

  .11 / 109ذيب التهذيب ) 2(

  .336 / 4ميزان االعتدال ) 3(

  .8 / 315ذيب التهذيب ) 4(

  .12 / 2ميزان االعتدال ) 5(
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  إنه ال يخلو عن إرسال 
ّمث إن هـــذا احلـــديث ال خيلـــو عـــن إرســـال ، فلـــو ســـلم رواتـــه عـــن الطعـــن مل جيـــز احلكـــم  ّ

كــذا أخرجــه موقوفــا ، وقــد « : » ّنــا أيب أقرؤ« قــال ابــن حجــر بــشرح قــول عمــر  . ..بــصحته

ّأخرجه الرتمذي وغريه من طريق أيب قالبة عن أنس مرفوعا يف ذكر أيب وفيـه ذكـر مجاعـة وأولـه 
لكـن . وصـححهاحلـديث . أقـرؤهم لكتـاب اهللا أيب بـن كعـب:  وفيه أبوبكرأرحم أميت بأميت : 

  .)4(» ّإن الصواب إرساله : قال غريه 

ّواحلــديث أعــل باإلرســال ، « :  أبــوبكرأرحــم أمــيت بــأميت يث حــد وقــال الــسخاوي يف
وقـد ذكـر الـدار قطـين  .إنـه مل يـسمع منـه هـذا: ّومساع أيب قالبة من أنـس صـحيح إال أنـه قيـل 

ّيف العلــل االخــتالف فيــه علــى أيب قالبــة ، ورجــح هــو وغــريه كــالبيهقي واخلطيــب يف املــدرج أن 
  .)5(» ّمرسل ، ورجح ابن املوافق وغريه رواية املوصول املوصول منه ذكر أيب عبيدة ، والباقي 

__________________  

  .173 / 2ميزان االعتدال ) 1(

  .379 / 1الكاشف ) 2(

  .269 / 1املغين ) 3(

  .135 / 8فتح الباري يف شرح البخاري ) 4(

  .124: املقاصد احلسنة ) 5(
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  المرسل حديث ضعيف 
ّف واالحتجــاج بــه ســاقط ، وقــد نــص علــى ذلــك ّومــن املعلــوم أن احلــديث املرســل ضــعي

) تــدريب الــراوي يف شــرح تقريــب النــواوي ( ّوالــسيوطي يف ) علــوم احلــديث ( ّابــن الــصالح يف 

ّمث املرســل حــديث ضــعيف ال حيــتج بــه عنــد مجــاهري « : وكــذا غريمهــا ، وهــذه عبــارة الــسيوطي 
بن عبد الـرب يف التمهيـد ، احملدثني والشافعي ، كما حكاه عنهم مسلم يف صدر صحيحه ، وا

» .  ..ّوحكــاه احلــاكم عــن ابــن املــسيب ومالــك وكثــري مــن الفقهــاء وأصــحاب األصــول والنظــر
)1(.  

  رواية العاصمي واضحة اإلرسال 
ّوأما العاصمي نفسه فقد روى هذا احلديث بسند مرسل ، حيث رواه بإسناده عن أيب 

 جيرأ علـى دعـوى مساعهـا منـه ، ومـن املعلـوم ّ بال وساطة أنس ، فانه مل6قالبة عن رسول اهللا 

أخـربين شـيخي حممـد بـن «  :ّ ، وهـذا نـص روايتـه 6ّان أبا قالبة تـابعي مل يـدرك صـحبة النـيب 

: حـدثنا يوسـف بـن عاصـم الـرازي البـزار قـال : حدثنا أبـو سـعيد الـرازي قـال :  قال ;أمحد 

ول ، عــن أيب قالبـة أن رســول حــدثنا محـاد عــن عاصـم األحـ: حـدثنا إبـراهيم بــن احلجـاج قـال 

ّاهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم قــــال  ّ ، وأحــــدهم يف ديــــن اهللا عمــــر ، أبــــوبكرأرحــــم أمــــيت بــــأميت : ّ
وأكثرهم حياء عثمان بن عفان ، وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بـن جبـل ، وأفرضـهم زيـد بـن 

ّثابت ، وأقرؤهم أيب بن كعب ، ولكل أمة أمني وأمني هذه األمة أبو  ّ   .»ّعبيدة بن اجلراح ّ
__________________  

  .162 / 1تدريب الراوي ) 1(
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  رواية قتادة مرسال
روايـة قتــادة هــذا )  فــتح البــاري (و )  املـشكاة (و ) املــصابيح ( بـل يظهــر مـن مراجعــة 

املــصابيح [  احلــديث مرســال ، فلــم جيــرأ علــى دعــوى مساعهــا مــن أنــس كــذلك ، وهــذه عبــارة

ّ عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال 2س عـن أنـ« ] : للبغـوي   ، أبـوبكرأرحـم أمـيت بـأميت : ّ

ّوأشدهم بأميت يف أمر اهللا عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأفرضهم زيد بـن ثابـت ، وأقـرؤهم  ّ
ّأيب ، وأعلمهم باحلالل واحلـرام معـاذ ابـن جبـل ، ولكـل أمـة أمـني وأمـني هـذه األمـة أبـو عبيـدة 

  .»وأقضاهم علي :  مرسال وفيه 2بعضهم عن قتادة  ورواه .صح. بن اجلراح

  حصيلة البحث 
إن هــذا احلــديث عــن أنــس مرســل ، فــضال عــن كونــه ضــعيفا ســندا ، وجعــل الرتمــذي 

 خطـأ فـاحش 6أنسا بـني أيب قالبـة أو قتـادة وبـني رسـول اهللا  ـ ومن حذا حذومها ـ وابن ماجة

  .أو تدليس ظاهر

  الحديث عن ابن عمر
ّحـدثنا « : قال احلـاكم   برواية عبد اهللا بن عمر6ديث املوضوع عنه وقد روي هذا احل

ّعبـد الــرمحن بــن محـدان اجلــالب مــدان ، حـدثنا أبــو حــامت الـرازي ، حــدثنا حممــد بـن يزيــد بــن 
ّسنان الرهاوي ، حدثنا الكوثر ابن حكيم أبو حممد احلليب ، عن نافع عـن ابـن عمـر قـال قـال 

ّ ، وإن أصـلبها يف أمـر اهللا عمـر ، أبـوبكرّإن أرأف أمـيت ـا : ّلم ّرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـ
ّوإن أشدها ّ  
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ّحياء عثمان ، وإن أقرأهـا أيب بـن كعـب ، وإن أفرضـها زيـد بـن ثابـت ، وإن أقـضاها علـي بـن  ّ ّّ
ّأيب طالــب ، وإن أعلمهــا بــاحلالل واحلــرام معــاذ بــن جبــل ، وإن أصــدقها هلجــة أبــو ذر ، وإن  ّ ّ

   .)1(» ّمة أبو عبيدة بن اجلراح ، وإن حرب هذه األمة لعبد اهللا بن عباس أمني هذه األ

  نظرة في رجاله 
ّفقــد صــرحوا » حممــد بــن يزيــد بــن ســنان الرهــاوي « ّــوهــذا الــسند ضــعيف أيــضا ، فأما 

» لـيس بـالقوي  :وقـال النـسائي .  ..ضعيف: قال الدار قطين « ) : امليزان ( بضعفه ، ففي 
ســألت أيب : قــال ابــن أيب حــامت « :  وقــال ابــن حجــر )3() ّاملغــين يف الــضعفاء (  وأورده يف )2(

ـــيس بـــشيء ، هـــو أشـــد غفلـــة مـــن أبيـــه: عنـــه فقـــال  وقـــال البخـــاري أبـــو فـــروة متقـــارب .  ..ّل

وأبو فروة اجلزري لـيس : وقال اآلجري عن أيب داود . احلديث إال ابنه حممدا يروي عنه مناكري

ال يتـابع علـى روايتـه : قـال الرتمـذي .  ..ل النسائي لـيس بـالقويوقا. بشيء وابنه ليس بشيء

« ) : تقريـب التهـذيب (  وقـال ابـن حجـر يف )4(» ضـعيف  :وهو ضـعيف وقـال الـدار قطـين 

  .)5(» ليس بالقوي 

كـوثر بـن حكـيم « ) : الضعفاء واملرتوكـني للبخـاري ( ففي » كوثر بن حكيم « ّوأما 

ّالضعفاء واملرتوكني للنسائي ( ويف » منكر احلديث : عن نافع  وقـال » مرتوك احلديث « ) : ّ

ضعيف ، وقال ابن معني ، ليس بشيء ، وقال أمحد بن حنبـل ، : قال أبو زرعة « : الذهيب 

  :أحاديثه بواطيل ليس بشيء ، وقال الدار قطين وغريه 
__________________  

  .535 / 3املستدرك ) 1(

  .69 / 4ميزان االعتدال ) 2(

  .644 / 2املغين يف الضعفاء ) 3(

  .9 / 462ذيب التهذيب ) 4(

  .219 / 2تقريب التهذيب ) 5(
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  .)2(» تركوا حديثه ، له عجائب «  وقال الذهيب أيضا )1(» مرتوك 

  طريق آخر عن ابن عمر
قـد أورد الــسيوطي هـذا احلــديث املوضـوع عــن مــسند أيب يعلـى املوصــلي عـن ابــن عمــر و

ّ ، وأشــــدهم يف ديــــن اهللا عمــــر ، وأصــــدقهم حيــــاء أبــــوبكرّمــــيت بــــأميت أرأف أ« : حيــــث قــــال 
عثمان ، وأقـضاهم علـي ، وأفرضـهم زيـد بـن ثابـت ، وأقـرؤهم أيب ، وأعلمهـم بـاحلالل واحلـرام 

ّأال وإن لكل أمة أمينا وأمني هذه األمة أبو عبيدة ابن اجلراح. معاذ   .)3(» عن ابن عمر . ّ

  نظرة في سنده 
جع مسند أيب يعلـى للوقـوف علـى رجـال هـذا الـسند بالتفـصيل ، ألن ال حاجة ألن نرا

ّاحلـافظ الـسخاوي والعالمـة املنـاوي قـد نـصا ّعلـى أنـه مـن طريـق ابـن البيلمـاين  ـ كمـا ستـسمع ـ ّ
فقـد » حممـد بـن عبـد الـرمحن البيلمـاين « ّعن أبيه ، وكالمها ساقط عـن درجـة االعتبـار ، فأمـا 

منكــر احلــديث ، كــان احلميــدي  . الــرمحن البيلمــاين عــن أبيــهحممــد بــن عبــد« : قــال البخــاري 

بعــد ) املوضــوعات البــن اجلــوزي (  ويف )4(» منكــر احلــديث « : وقــال النــسائي » ّيــتكلم فيــه 

: وقـال ابـن حبـان . لـيس بـشيء: حممد بن عبد الـرمحن قـال حيـىي « : ّحديث يف فضل جدة 

  ّحدث عن أبيه بنسخة شبيها مبائيت
__________________  

  .416 / 3ميزان االعتدال ) 1(

  .534 / 2املغين يف الضعفاء ) 2(

  .459 / 1اجلامع الصغري بشرح املناوي ) 3(

  .205: الضعفاء واملرتوكني انظر اموع ) 4(
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حممــد ابــن « ) : ميــزان االعتــدال (  ويف )1(» ّحــديث كلهــا موضــوعة ، ال حيــل االحتجــاج بــه 

منكر احلديث ، وقـال : وقال البخاري وأبو حامت . ّضعفوه: ن أبيه عبد الرمحن بن البيلماين ع

 )2(» ّكلمــا يرويــه ابــن البيلمــاين الــبالء منــه : قــال ابــن عــدي .  ..ضــعيف: الــدار قطــين وغــريه 

روى عن أبيـه نـسخة موضـوعة  :وقال ابن حبان . ّضعفوه« ) : املغين يف الضعفاء ( وقال يف 

وقـال ابـن ) ّالكشف احلثيث عمـن رمـي بوضـع احلـديث ( يف  وأورده سبط ابن العجمي )3(» 

  .)4(» ّضعيف ، وقد امه ابن عدي وابن حبان « : حجر 

عبـد الـرمحن ابــن « ) : ميـزان االعتــدال ( ففـي » عبــد الـرمحن بـن البيلمــاين « ّوأمـا أبـوه 

: ار قطــين ّالبيلمــاين ، مــن مــشاهري التــابعني ، يــروي عــن ابــن عمــر ، لينــه أبــو حــامت وقــال الــد

) تقريـب التهـذيب (  ويف )6() املغـين يف الـضعفاء (  وذكـره يف )5(» ضعيف ال تقـوم بـه حجـة 

  .)7(» ضعيف « : 

  حصيلة البحث 
فظهــــر بطــــالن هــــذا احلــــديث عــــن ابــــن عمــــر بكــــال طريقيــــه ، ومــــن هنــــا قــــال احلــــافظ 

ولــه  .كوعــن ابــن عمــر عنــد ابــن عــدي يف ترمجــة كــوثر بــن حكــيم ، وهــو مــرتو« : الــسخاوي 

  ّ فإن يف)8(» طريق أخرى يف مسند أيب يعلى من طريق ابن البيلماين عن أبيه عنه 
__________________  

  .51 / 2املوضوعات ) 1(

  .617 / 3ميزان االعتدال ) 2(

  .603 / 2املغين يف الضعفاء ) 3(

  .182 / 2تقريب التهذيب ) 4(

  .551 / 2ميزان االعتدال ) 5(

  .377 / 2املغين ) 6(

  .474 / 1تقريب التهذيب ) 7(

  .124املقاصد احلسنة ) 8(
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  :هذا الكالم فوائد 

 عــن ابــن عمــر مــذكور يف كتــاب الكامــل البــن . ..ارحــم أمــيت بــأميت: حــديث  إنـــ  1

ّ، وذلــــك ممــــا يــــدل علــــى وهنــــه ، ألن كتــــاب الكامــــل البــــن عــــدي موضــــوعه الــــضعفاء عــــدي  ّ ّ
  .واروحون وأحاديثهم

ّد هــذا احلــديث يف ترمجــة كــوثر بــن حكــيم ، ومنــه يظهــر أنــه يــتهم إن ابــن عــدي أورـــ  2 ّ
  .كوثر بن حكيم بوضع هذا احلديث

  .إن راويه كوثر بن حكيم مرتوك عند احلافظ السخاوي ـ 3

  .إن طريقه اآلخر هو من طريق ابن البيلماين عن أبيه عن ابن عمر ـ 4

رض الـسخاوي عـن بيانـه ، ّإن ضعف ابن البيلماين وأبيه ثابت مشهور إىل حـد أعــ  5

  .واكتفى بالقول بأنه من طريق ابن البيلماين عن أبيه

  الحديث عن جابر
ثنــا علــي بــن جعفــر « : قــال  وأخــرج الطــرباين هــذا احلــديث املوضــوع عــن جــابر حيــث

امللحي االصبهاين ، ثنا حممـد بـن الوليـد العباسـي ، ثنـا عثمـان بـن زفـر ، ثنـا منـدل بـن علـي ، 

 قــال قــال رســول 2عــن حممــد بــن املنكــدر عــن جــابر بــن عبــد اهللا األنــصاري عـن ابــن جــريح ، 

ّ ، وأرفـق أمـيت ألمـيت عمـر بـن اخلطـاب ، وأصـدق أمـيت حيـاء أبوبكرأرحم أميت بأميت  : 6اهللا 
عثمان ، وأقضى أميت علي بن أيب طالب ، وأعلمها باحلالل واحلرام معاذ بـن جبـل جيـيء يـوم 

وقـد أويت عـومير . ، وأقرأ أميت أيب بن كعب ، وأفرضـها زيـد بـن ثابـتالقيامة أمام العلماء برتوة 

  .)1(» ّ مل يروه عن ابن جريح إال مندل .عبادة يعين أبا الدرداء رضي اهللا عنهم أمجعني
__________________  

  .201 / 1املعجم الصغري ) 1(
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  نظرة في رجاله 
ّوقد تفرد بـه عـن ابـن  ـ »ي مندل بن عل« وهذا احلديث أيضا مطروح ، ألن يف طريقه 

منـدل « ) : كتـاب الـضعفاء واملرتوكـني ( قـال النـسائي  ـ جريح كمـا نـص عليـه الطـرباين نفـسه

وقال أمحـد . ّلني: وقال أبو زرعة . شيخ: قال أبو حامت « : وقال الذهيب » بن علي ضعيف 

 وقـال )2(» ر قطـين ّفيه لني ، ضعفه أمحـد والـدا« ) : الضعفاء للذهيب (  ويف )1(» ضعيف : 

لـــيس بـــالقوي : ذاهـــب احلـــديث ، وقـــال احلـــاكم أبـــو أمحـــد : قـــال اجلوزجـــاين « : ابـــن حجـــر 

كــان عبــد الــرمحن بــن : وقــال ابــن معــني . لــيس بثقــة ، روى منــاكري: وقــال الــساجي . عنــدهم

كــان ممــن : وقــال ابــن حبــان . ضــعيف: وقــال ابــن قــانع والــدار قطــين . ّمهــدي ال حيــدث عنــه

لــيس مــن أهــل : وقــال الطحــاوي . راســيل واملوقوفــات مــن ســوء حفظــه فاســتحق الــرتكيرفــع امل

 وقــال )4(» ضــعيف « ) : تقريــب التهــذيب (  ويف )3(» ّالثبــت يف الروايــة بــشيء وال حيــتج بــه 

  .)5(» ّضعفه أمحد وغريه « : صفي الدين اخلزرجي 

كـــان ابـــن  : قـــال اجلرمـــي عـــن مالـــك« قـــال ابـــن حجـــر العـــسقالين » ابـــن جـــريج «  و

لـيس بـشيء يف الزهـري : وقـال عثمـان الـدارمي عـن ابـن معـني « : قـال » جريح حاطب ليـل 

كــان ابــن جــريح صــدوقا فــإذا : وقــال جعفــر بــن عبــد الواحــد عــن حيــىي بــن ســعيد « : قــال » 

 .)6(» قـال فهـو شـبه الـريح : قال حدثين فهـو مسـاع ، وإذا قـال أخـربين فهـو قـراءة ، وإذا قـال 

  .أيضا» قال « : ّنت ترى يف سند الطرباين أنه مل يقل وأ: قلت 
__________________  

  .180 / 4ميزان االعتدال ) 1(

  .676 / 2املغين يف الضعفاء ) 2(

  .10 / 264ذيب التهذيب ) 3(

  .274 / 2تقريب التهذيب ) 4(

  .387: خالصة تذهيب الكمال ) 5(

  .6 / 357ذيب التهذيب ) 6(
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ّـ بأنه قبـيح التدليس ، ففـي قطينوقال الدار وقـال الـدار قطـين « ) : ـذيب التهـذيب ( ّ

ّـيتجنب تدليس ابن جريج فإنـه قبـيح التـدليس ، ال يـدلس إال مما مسعـه مـن جمـروح  ّ ّ وفيـه عـن » ّ

: ورأيــت يف كتــاب علــي بــن املــديين  : أبــوبكروقــال « : وفيــه » ّوكــان يــدلس « : ابــن حبــان 

قلــت . ضــعيف: ابــن جــريح عــن عطــاء اخلراســاين فقــال ســألت حيــىي بــن ســعيد عــن حــديث 

 .)1(» ال شـيء ، إنـه ضـعيف ، إمنـا هـو كتـاب وقفـه عليـه : قال . أخربين: انه يقول : ليحىي 

ّوسيأيت ذكر بعض املطاعن اليت ترتتب على ارتكاب التدليس ، ولقـد بلغـت جـرأة ابـن : قلت  ّ
ّجريح على التدليس حدا كان يرتكـب الكـذب فيـه بـصرا ـذيب التهـذيب ( حة ووضـوح ففـي ّ

قـال  ـ يعـين الواقـدي ـ أنـا حممـد بـن عمـر.  عـام اجلحـاف85ولـد سـنة  :قال ابن سـعد « ) : 

يـا أبـا : شهدت ابن جريح جاء إىل هـشام بـن عـروة فقـال : ثنا عبد الرمحن ابن أيب الزناد قال 

 : حممـــد بـــن عمـــر قـــال. نعـــم:  قـــال ؟هـــي مـــن حـــديثكذر الـــصحيفة الـــيت أعطيتهـــا فالنـــا أاملنـــ

  .)2(» حدثنا هشام األحصى : فسمعت ابن جريج بعد ذلك يقول 

  الحديث عن أبي سعيد الخدري 
وقـد « : قـال  وروى ابن عبد الـرب هـذا احلـديث املوضـوع عـن أيب سـعيد اخلـدري حيـث

: حدثنا أمحد بن زهري قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : أخربنا عبد الوارث بن سفيان قال 

ّحــدثنا ســالم ، عــن زيــد العمــي عــن أيب الــصديق : ا أمحــد بــن عبــد اهللا بــن يــونس قــال حــدثن
ّالنــاجي ، عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  أرحــم أمــيت ــا : ّ

 ، وأقواهم يف دين اهللا عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقضاهم علي ، وأفرضـهم زيـد أبوبكر

 لكتــاب اهللا أيب بــن كعــب ، وأعلمهــم بــاحلالل واحلــرام معــاذ بــن جبــل ، بــن ثابــت ، وأقــرؤهم

  وأمني هذه األمة أبو عبيدة ابن 
__________________  

  .6 / 359ذيب التهذيب ) 1(

  .6 / 359ذيب التهذيب ) 2(
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اجلــراح ، وأبــو هريــرة ووعــاء للعلــم ـ أو قــال ووعــاء العلــم ـ وعنــد ســلمان علــم ال يــدرك ، ومــا 

  .)1(» ّت اخلضراء وال أقلت الغرباء من ذي هلجة أصدق من أيب ذر ّأظل

  نظرة في رجاله 
زيـد العمـى « ) : كتاب الضعفاء واملرتوكـني ( قال النسائي » ّزيد العمي « ويف سنده 

. ال شـــيء :صــاحل ، وقــال مــرة : قــال ابــن معــني « ) : ميــزان االعتــدال (  ويف )2(» ضــعيف 

وقال الـدار قطـين . ضعيف يكتب حديثه: وقال أبو حامت . يثهضعيف يكتب حد: وقال مرة 

وقـــال . ّلعـــل شـــعبة مل يـــرو عـــن أضـــعف منـــه: وقـــال ابـــن عـــدي . ّوضـــعفه النـــسائي. صـــاحل: 

 وقـال ابـن حجــر )4(» فيــه ضـعف «  ):الكاشـف (  وقـال يف )3(» .  ..متماسـك: الـسعدي 

  .)5(» ضعيف « : 

مــرتوك « قــال النــسائي » ســليم الطويــل ســالم بــن « وهــو » ســالم « ويف هــذا الــسند 

وفيـه سـالم « : ّيف حديث يف فـضل املـؤذنني ) املوضوعات البن اجلوزي (  ويف )6(» احلديث 

وقـــال النـــسائي  .تركـــوه: وقـــال البخـــاري . لـــيس بـــشيء ال يكتـــب حديثـــه: الطويـــل قـــال حيـــىي 

» ّنه كـان املعتمـد هلـا يروي عن الثقات املوضوعات كأ: مرتوك وقال ابن حبان : والدار قطين 
( وذكــره يف ) ميــزان االعتـدال (  وقـد أورد الـذهيب هــذا احلـديث بعــد كلمـات القــدح فيـه يف )7(

  قال« :  وقال ابن حجر )8() املغين يف الضعفاء 
__________________  

  .17 / 1االستيعاب ) 1(

  .106: الضعفاء واملرتوكني ) 2(

  .102 / 2ميزان االعتدال ) 3(

  .337 / 1كاشف ال) 4(

  .274 / 1تقريب التهذيب ) 5(

  .113: اموع . الضعفاء واملرتوكني) 6(

  .88 / 2املوضوعات ) 7(

  .270 / 1 ، املغين يف الضعفاء 176 / 2ميزان االعتدال ) 8(
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وقــال . لــه أحاديــث منكــرة: وقــال ابــن أيب مــرمي عــن ابــن معــني . روى أحاديــث منكــرة: أمحــد 

: وقــال ابــن عمــار . ضــعيف :وقــال ابــن املــديين . لــيس بــشيء: ن معــني الــدوري وغــريه عــن ابــ

. ّيتكلمـون فيـه: وقـال مـرة . تركـوه: وقـال البخـاري . لـيس بثقـة: وقال اجلوزجـاين . ليس حبجة

مـرتوك : وقـال النـسائي . ضـعيف: وقال أبـو زرعـة . ضعيف احلديث ، تركوه: وقال أبو حامت 

. مـــرتوك: ّكــذاب ، وقـــال مــرة : قـــال ابــن خـــراش . ثــهلـــيس بثقــة وال يكتـــب حدي: وقــال مــرة 

ال يتـابع : وروى ابـن عـدي أحاديـث وقـال . ّضعيف احلـديث جـدا: وقال أبو القاسم البغوي 

.  ..ّروى عن الثقات املوضوعات كأنه كان املتعمد هلـا: وقال ابن حبان .  ..على شيء منها

روى أحاديــــث  :ال احلــــاكم وقــــ. عنــــده منــــاكري: وقــــال الــــساجي . ضــــعيف: وقــــال العجلــــي 

 سالم بن سليم اخلراسـاين مـرتوك باتفـاق: وقال أبو نعيم يف احللية يف ترمجة الشعيب . موضوعة

.. . «)1(.  

وعـــن أيب « : ومـــن هنـــا تـــرى احلـــافظ الـــسخاوي يقـــول يف هـــذا احلـــديث ـــذا الطريـــق 

ن علـي بـن عبـد وعنه العقيلي يف الـضعفاء عـ. سعيد عن قاسم بن أصبغ ، عن ابن أيب خيثمة

وزيد وسـالم . العزيز كالمها عن أمحد بن يونس عن سالم عن زيد العمي عن أيب الصديق عنه

  .)2(» ضعيفان 

« : ّيف فـــصل األحاديـــث الـــضعيفة ) حتفـــة احملبـــني ( قـــال حممـــد بـــن معتمـــد خـــان يف و

 ويف . أخرجــه ابــن عبــد الــرب يف االســتيعاب عــن أيب ســعيد اخلــدري. ..أبــوبكرأرحــم أمــيت ــا 

  .)3(» سنده سالم وهو الطويل مرتوك عن زيد العمي ضعيف 
__________________  

  .4 / 247ذيب التهذيب ) 1(

  .124: املقاصد احلسنة ) 2(

  .خمطوط ـ حتفة احملبني) 3(
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  الحديث عن أبي محجن الثقفي 
وقــد وصــف رســول اهللا « : أخرجــه ابــن عبــد الــرب عــن أيب حمجــن الثقفــي حيــث قــال و

ّ اهللا عليـه وسـلم وجـوه أصـحابه وخالهلـم ليقتـدى بـه فـيهم مبثـل ذلـك ، فيمـا رواه شـيخنا ّصلى
:  أمحــد بــن إبــراهيم ابــن شــاذان قــال أبــوبكرّحــدثنا : عيــسى بــن ســعيد بــن ســعدة املقــري قــال 

: ّحــدثنا أبــو حممــد حيــىي بــن حممــد بــن صــاعد ، وأنبأنــا بــه أبــو عثمــان ســعيد بــن عثمــان قــال 

ّحدثنا حممد بـن عبيـد بـن : ّحدثنا حيىي بن حممد بن صاعد قال : يم قال أمحد بن دحّحدثنا 
ّحـدثنا : ّحدثنا عبد احلميد بن عبد الرمحن أبو حيىي احلماين قال : ثعلبة العامري بالكوفة قال 

 ـ قال حـدثنا شـيخ مـن الـصحابة يقـال لـه أبـو يعين البقال وكان موىل حلذيفة. أبو سعد األعور

ّفــالن قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حمجــن أو حمجــن بــن  ّإن أرأف أمــيت بــأميت : ّ
 ، وأقواها يف ديـن اهللا عمـر ، وأصـدقها حيـاء عثمـان ، وأقـضاها علـي بـن أيب طالـب ، أبوبكر

وأقرأهــا أيب بــن كعــب ، وأفرضــها زيــد بــن ثابــت ، وأعلمهــم بــاحلالل واحلــرام معــاذ بــن جبــل ، 

  .)1(» مة أبو عبيدة بن اجلراح ولكل أمة أمني وأمني هذه األ

  نظرة في سنده 
تركــه « :  وقــال الــذهيب )2(» ضــعيف « : قــال النــسائي » ّســعيد البقــال « ويف ســنده 

  .صدوق مدلس: وقال أبو زرعة . ال يكتب حديثه: وقال ابن معني . ّالفالس
__________________  

  .16 / 1االستيعاب ) 1(

  .170:  اموع :أنظر . الضعفاء واملرتوكني) 2(
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 :ابـن حجـر «  وقـال )2() املغـين يف الـضعفاء (  وذكـره يف )1(» .  ..منكر احلديث: وقال ح 

قــال الــذهيب مــات ســنة بــضع وأربعــني « :  وقــال صــفي الــدين اخلزرجــي )3(» ضــعيف مرســل 

ّ وقــد نــص ابــن حجــر يف االصــابة برتمجــة أيب حمجــن علــى )4(» ّومائــة ومــا علمــت أحــدا وثقــه 
  .)5( الرجل وأنه مل يدرك أبا حمجن ضعف

ّفكان فاسقا فـاجرا منهمكـا يف الـشراب ال يكـاد يقلـع عنـه » أبو حمجن الثقفي « وأما 
وقـد كـان عمـر حيـاول ان ال  ـ وال يردعه حد وال لوم ، جلـده عمـر بـن اخلطـاب يف اخلمـر مـرارا

جتريـه وفعلـه ذلـك عالنيـة الماكـه و ـ ّجيري احلد يف شاريب اخلمر من أصـحابه ألنـه كـان مـنهم

وجهـارا ، ونفـاه إىل جزيـرة يف البحـر ، وقـد حـضر القادسـية وهـو سـكران مـن اخلمـر ، فـأمر بـه 

فهـــذا طـــرف مـــن قبـــائح هـــذا الرجـــل وفـــضائحه ومـــن شـــاء .  ..ســـعد بـــن أيب وقـــاص إىل القيـــد

ريهــا مــن وغ)  االصــابة (و )  أســد الغابــة (و ) االســتيعاب ( التفاصــيل فلريجــع إىل ترمجتــه يف 

  .مصادر تراجم الصحابة

  ّالحديث عن شداد بن أوس في الموضوعات 
كتــاب ( وقــد أخــرج أبــو جعفــر العقيلــي هــذا احلــديث املوضــوع عــن شــداد بــن أوس يف 

) املوضوعات ( وضعفه ، وأورده ابن اجلوزي يف ) تاريخ دمشق ( وابن عساكر يف ) الضعفاء 

ّ زاذان فإمــا وضـعه وإمــا دلـسه عــن بعـض الــضعفاءّويف سـنده جمروحـون ، واــم مـنهم بــشري بـن ّ ّ 

  حتفة( قال حممد بن معتمد خان البدخشاين يف  ...
__________________  

  .158 / 2ميزان االعتدال ) 1(

  .266 / 1املغين يف الضعفاء ) 2(

  .305 / 1تقريب التهذيب ) 3(

  .142: خالصة تذهيب الكمال ) 4(

  .174 / 4االصابة ) 5(
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 أرأف أمـيت وأرمحهـا ، وعمـر أبـوبكر« : يف الفصل الـذي عقـده لألحاديـث الـضعيفة ) احملبني 

بن اخلطاب خري أميت وأعدهلا ، وعثمان بن عفـان أحيـا أمـيت وأكرمهـا ، وعلـي بـن أيب طالـب 

ّـويف سـنده جمروحـون وام مـنهم . ّ عق عس وضـعفه عـن شـداد ابـن أوس.ّألب أميت وأشجعها
ّبشري فإما وضعه وإما د   .)1(» وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات . ّلس عن بعض الضعفاءّ

  :  )املوضوعات ( هذه عبارة ابن اجلوزي يف و

أنبأنــا  :أنــا عبــد الوهــاب بــن املبــارك قــال أنب: حــديث يف ذكــر مجاعــة مــن الــصحابة « 

أخربنـــا يوســـف بـــن : أنبـــأ أبـــو احلـــسن أمحـــد بـــن حممـــد العتيقـــي قـــال : حممـــد بـــن املظفـــر قـــال 

ثنا عبـد الـرحيم بـن واقـد : ثنا بشر بن موسى قال : ثنا أبو جعفر العقيلي قال : خيل قال الد

إن : ّثنــا بــشري بــن زاذان ، عــن عمــر بــن صــبيح عــن كــن عــن شــداد بــن أوس : الواقــدي قــال 

 أوزن أمــيت وأرجحهــا ، وعمــر بــن اخلطــاب خــري أمــيت وأكملهــا ، أبــوبكر:  قــال 6رســول اهللا 

عــدهلا ، وعلــي بــن أيب طالــب ويل أمــيت وأومسهــا ، وعبــد اهللا بــن مــسعود وعثمــان أحيــا أمــيت وأ

أمني أميت وأوصلها ، وأبو ذر أزهد أميت وأرأفها ، وأبو الـدرداء أعـدل أمـيت وأرمحهـا ، ومعاويـة 

  .بن أيب سفيان أحلم أميت وأجودها

أنبأنـا أبـو  : أنبأ علـي بـن أمحـد البنـدار قـال :ـ أخربنا علي بن عبيد اهللا قال  طريق آخر

ثنـا خلـف ابـن عمـرو العكـربي : ّحدثين أبو صاحل حممد بن أمحد قـال : عبد اهللا ابن بطة قال 

ّحـدثنا : ثنا يزيد احلـالل صـاحب ابـن أيب الـشوارب قـال : ّحدثنا حممد بن إبراهيم قال : قال 
بــن ثنـا حممــد بـن بــشري عـن بــشري بـن زاذان عــن عكرمـة عــن ا: أمحـد بــن القاسـم بــن ـرام قــال 

ّعبــاس قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ خــري أمــيت وأتقاهــا ، وعمــر أعزهــا أبــوبكر: ّ
ّوأعدهلا ، وعثمان أكرمها وأحياها ، وعلي ألبها وأومسها ، وابن مـسعود آمنهـا وأعـدهلا ، وأبـو 

  وذر أزهدها وأصدقها ، وأب
__________________  

  .خمطوط ـ ّحتفة احملبني) 1(
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  .عبدها ، ومعاوية أحلمها وأجودهاالدرداء أ

ّهــــذا حــــديث موضــــوع علــــى رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ، ويف : قــــال املــــصنف  ّ
الطريقني مجاعة جمروحون ، واملـتهم بـه عنـدي بـشري بـن زاذان ، إمـا أن يكـون مـن فعلـه أو مـن 

ّهو ضعيف حيـدث عـن الـض: قال ابن عدي . تدليسه عن الضعفاء وقد خلط يف إسناده عفاء ّ

 «)1(.  

: وقـال ) املغين يف الضعفاء ( ّضعفه الذهيب أيضا ، إذ ذكره يف » بشري بن زاذان «  و

  .)2(» ّضعفه الدار قطين وغريه « 

  الحديث عن ابن عباس ال سند له 
ّقـال احملـب  :ّوروى املال يف سريته هـذا االفـك الـشنيع والكـذب الفظيـع عـن ابـن عبـاس 

ّع يف وصـف كـل واحـد مـن العـشرة بـصفة محيـدة ـ عـن ابـن عبـاس الفـصل الرابـ« : الطـربي يف 
ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : قال   ، وأقـواهم يف ديـن اهللا أبـوبكرأرحـم أمـيت بـأميت : ّ

ّعمــر ، وأشــدهم حيــاء عثمــان ، وأقــضاهم علــي بــن أيب طالــب ، ولكــل نــيب حــواري وحــواري  ّ
قــاص كــان احلــق معــه ، وسـعد بــن زيــد مــن أحبــاء طلحـة والــزبري ، وحيثمــا كــان ســعد ابـن أيب و

الـــرمحن ، وعبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف مـــن جتـــار الـــرمحن ، وأبـــو عبيـــدة بـــن اجلـــراح أمـــني اهللا وأمـــني 

ّرســوله ، ولكــل نــيب صــاحب وصــاحب ســري معاويــة بــن أيب ســفيان ، فمــن أحــبهم فقــد جنــا  ّ
  .)3(» ّ خرجه املال يف سريته .ومن أبغضهم فقد هلك

  باطل قطعا ، إذ ال سند له أبدا ، وركاكة ألفاظه وسخافةوهذا احلديث 
__________________  

  .29 / 2املوضوعات ) 1(

  .108 / 1املغين يف الضعفاء ) 2(

  .36 / 1الرياض النضرة ) 3(
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ّمعانيــه تــشهد بوضــعه ، وممــا ينــادى بــذلك اشــتماله علــى فــضيلة ملعاويــة بــن أيب ســفيان ، وقــد 
ري ، والنـسائي ، واحلـاكم ، وابـن اجلـوزي ، وابـن تيميـة ، وابـن حجـر ّنص كبار األئمة كالبخـا

كمـا سـتطلع عليـه .  ..ّ، وغريهم ، على أنـه مل يثبـت حـديث يف فـضل معاويـة بـن أيب سـفيان

  .يف ما بعد إن شاء اهللا تعاىل

  حصيلة البحث 
حــديث  .».  ..أرحــم أمــيت بــأميت« حــديث  أن: وقــد علــم مــن هــذا البحــث بوضــوح 

ومفتعــــل جبميــــع طرقــــه وألفاظــــه ، علــــى ضــــوء كلمــــات كبــــار أئمــــة اجلــــرح والتعــــديل ، موضــــوع 

  .ومشاهري حفاظ احلديث واألخبار

  آراء المحققين اآلخرين 
ّوقــد نــص مجاعــة مــن مــشاهري حمققــي أهــل الــسنة يف احلــديث والرجــال علــى وضــع هــذا  ّ ّ

  :م احلديث أو بطالنه أو ضعفه وال بأس بذكر بعض كلمام يف هذا املقا

ع مـن طريـق ابـن البيلمـاين عـن أبيـه عـن ابـن عمـر « : قال املناوي بشرح هذا احلديث 

لكن يف البـاب أيـضا عـن أنـس وجـابر وغريمهـا عنـد . وابن البيلماين حاله معروف. بن اخلطاب

: وقالـت . ارحم: لكن قالوا يف روايتهم بدل أرأف . الرتمذي ، وابن ماجة ، واحلاكم وغريهم

  .على شرطهما :  ال كوق. حسن صحيح

ّوتعقـــبهم ابـــن عبـــد اهلـــادي يف تذكرتـــه بـــأن يف متنـــه نكـــارة ، وبـــأن شـــيخه ضـــعفه ، بـــل  ّ
  .)1(» رجح وضعه 

__________________  

  .460 / 1فيض القدير ) 1(
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  ترجمة ابن عبد الهادي 
ّالذي تعقب القوم يف تذكرته بأن يف احلديث نكارة وبأن شيخه ابــ  وابن عبد اهلادي ّ ن ّ

ّتيمية ضعفه بل رجح وضعه ّمن حمققي حفاظ أهل السنة املشاهري ، قـال احلـافظ الـذهيب يف ـ  ّ ّ
  :ذكر مشاخيه 

ومسعــت مــن االمــام األوحــد احلــافظ ، ذي الفنــون ، مشــس الــدين حممــد بــن أمحــد بــن « 

ولــد ســنة مخــس أو ســت وســبعمائة ، ومســع مــن القاضــي ويل الــدين عبــد الــدائم . عبــد اهلــادي

ــــىن بالرجــــال والعلــــل وبــــرع ومجــــع ، وتــــصدى لالفــــادة واالشــــتغال يف القــــراءات واملطعــــم  ، واعت

ّواحلـديث والفقـه واألصــول والنحـو ، ولـه توســع يف العلـوم وذهـن ســيال تـويف يف شـهر مجــادى . ّ

  .)1( » 744األوىل سنة 

ّاملقــرئ الفقيــه احملــدث احلــافظ الناقــد النحــوي املتفــنن« : وقــال ابــن رجــب برتمجتــه  ّ..  .

ّعـــين باحلـــديث وفنونـــه ومعرفـــة الرجـــال والعلـــل وبـــرع يف ذلـــك ، وتفقـــه يف املـــذهب وأفـــىت وقـــرأ 
وكتـب خبطــه املــتقن .  ..ّاألصـلني والعربيــة وبـرع فيهــا ، والزم الـشيخ تقــي الـدين ابــن تيميـة مــدة

  .)2(» .  ..الكثري ، وصنف كتبا كثرية

قــال . صــول والعربيــة وغريهــامهــر يف احلــديث والفقــه واأل« : وقــال احلــافظ ابــن حجــر 

الفقيــه البــارع املقــرئ : وقــال الــذهيب يف معجمــه املخــتص .  ..لــو عــاش لكــان آيــة: الــصفدي 

ّاود احملدث احلافظ النحوي احلاذق ذو الفنون ، كتب عين واستفدت منه : وقال ابـن كثـري . ّ

ّكان حافظـا عالمـة ناقـدا ، حـصل مـن العلـوم مـا ال يبلغـه الـشيوخ الكبـار  ، وبـرع يف الفنـون ، ّ

  .)3(» .  ..وكان جبال يف العلل والطرق والرجال ، حسن الفهم جدا صحيح الذهن
__________________  
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  ّ اول باب ألنه باب في الرحمةأبابكربطالن دعوى ان  ـ 4
 الــصديق رضــوان اهللا عليــه بابــا منهــا ، وهــو أول أبــوبكرمث يكــون « : مي وقــول العاصــ

ّباب وأفضل باب ، حيث جعله النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أوهلـم يف احلـديث الـذي ذكـر فيـه  ّ ّ
ّأصـــحابه ، وخـــص كـــل واحـــد مـــنهم خباصـــية ، فكـــان رضـــوان اهللا عليـــه بابـــا يف الرمحـــة والرأفـــة  ّ ّ

ّقــال صــلى اهللا عليــه وســلم  مــاباملــسلمني والــشفقة علــيهم ، ك يف روايــة  و.أبــوبكرأرحــم أمــيت : ّ

  .»ّوال يكون الرمحة باملسلمني إال من أصل العلم . أبوبكرأرأف أميت بأميت : أخرى 

ّواضح البطالن ، ألن شواهد جهل أيب بكر متظافرة جـدا ، ومـن كـان جـاهال مبعـىن  ّ »

 !؟ كيــف جيــوز أن يكــون بابــا ملدينــة العلــم»ّإرث العمــة واخلالــة «  و» الكاللــة «  و» األب 

 وقـــد عرفـــت أن احلـــديث املـــذكور موضـــوع ، فبطــــل !؟ّوكيـــف يكـــون أول بـــاب وأفـــضل بـــاب

  .االستدالل به

  نوادر األثر في شدة أبي بكر
ــــث وآثــــارا حتكــــي شــــدة أيب بكــــر علــــى  ّعلــــى أن هنــــاك يف كتــــب أهــــل الــــسنة ، أحادي ّ

 فكــان بابــا يف الرمحــة والرأفــة باملــسلمني والــشفقة «: املــسلمني ، وهــذا مــن وجــوه بطــالن قولــه 

  :ومن تلك القضايا ما يلي .  ..»عليهم 

باب مـا يكـره مـن الغـضب واجلـزع « : ما أخرجه البخاري يف كتاب األدب قائال ) 1(

ّحدثنا عياش بن الوليد ، حدثنا عبد األعلى قال ـ  عند الضيف ّحدثنا سعيد اجلريـري ، عـن : ّّ
: ّ تـــضيف رهطـــا فقـــال لعبـــد الـــرمحن أبـــابكرإن : ن عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر أيب عثمـــان ، عـــ

ّدونك أضيافك فإين منطلق إىل النيب صلى اهللا عليه وسـلم ، فـافرغ مـن قـراهم قبـل أن أجـىء ّ .

  فانطلق عبد الرمحن فأتاهم مبا عنده
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كلني حــىت جيــيء مــا حنــن بــآ: قــالوا . أطعمــوا:  قــال ؟ّايــن رب منزلنــا: فقــالوا . اطعمــوا: فقــال 

ّاقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ومل تطعموا لنلقني منه ، فأبوا: قال . رب منزلنا فعرفـت انـه جيـد . ّ

ّعلــــي ، فلمــــا جــــاء تنحيــــت عنــــه يــــا عبــــد الــــرمحن ، : فقــــال  . فــــأخربوه؟مــــا صــــنعتم: فقــــال . ّ

سمع يـا غنثـر أقـسمت عليـك إن كنـت تـ: فقـال . ّفـسكت. يا عبد الرمحن: مث قال . ّفسكت

ا جئـــت صــويت مل
ـ ّـ

فإمنـــا : قــال . صــدق ، أتانــا بـــه: فقـــالوا  .ســـل أضــيافك: فخرجــت فقلــت . 

مل ار : قــال . واهللا ال نطعمــه حــىت تطعمــه: فقــال اآلخـرون . انتظرمتـوين ، واهللا ال أطعمــه الليلــة

فجـاء بـه ، فوضـع . هـات طعامـك.  ملـا ال تقبلـون عنـا قـراكم! ويلكم مـا أنـتم!ّيف الشر كالليلة

  .)1(» فأكل وأكلوا . بسم اهللا األوىل للشيطان:  فقال يده

نـا : حدثنا حممد بن مثىن قال « : ّأخرجه مسلم يف باب إكرام الضيف وفضل إيثاره و

نزل علينـا : سامل بن نوح العطار عن اجلريري عن أيب عثمان عن عبد الرمحن بن أيب بكر قال 

ّ صــلى اهللا عليــه وســلم مــن الليــل فــانطلق ّقــال وكــان أيب يتحــدث إىل رســول اهللا. أضــياف لنــا ّ
فـأبوا فقـالوا : فلمـا أمـسيت جئنـا بقـراهم قـال : قـال . يا عبد الرمحن افرغ من أضيافك: وقال 

إنــه رجــل حديــد وإنكــم إن مل تفعلــوا : قــال فقلــت هلــم . حــىت جيــيء أبــو منزلنــا فــيطعم معنــا: 

أفــرغتم :  بــشيء أول مـنهم فقـال فلمــا جـاء مل يبـدأ. فـأبوا: قـال . خفـت أن يـصيبين منــه أذى

ّوتنحيــت :  قــال ؟امل آمــر عبــد الــرمحن: قــال . ال واهللا مــا فرغنــا: قــالوا : قــال . مــن أضــيافكم
يــا غنثــر أقــسمت عليــك إن : قــال فقــال . ّفتنحيــت عنــه:  قــال !يــا عبــد الــرمحن: فقــال . عنــه

ــــت ــــب : قــــال فقلــــت . فجئــــت: قــــال . ّكنــــت تــــسمع صــــويت إال جئ ، هــــؤالء واهللا مــــا يل ذن

ّمـــا لكـــم أال : أضــيافك فـــسلهم ، قـــد أتيــتهم بقـــراهم فـــأبوا أن يطعمــوا حـــىت جتـــيء قــال فقـــال 
قـال فقـالوا واهللا ال نطعمـه حـىت . فـو اهللا ال أطعمـه الليلـة : أبوبكر قال فقال ؟تقبلوا عنا قراكم

  ّما رأيت يف الشر كالليلة قط ، ويلكم مالكم أال تقبلوا: قال فقال . تطعمه
__________________  

  .364 / 4صحيح البخاري ) 1(
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فجـــيء بالطعـــام : قـــال . ّأمـــا األوىل فمـــن الــشيطان هلمـــوا قـــراكم: مث قـــال :  قـــال !عنــا قـــراكم

ّفلما أصبح غدا على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : قال . ّفسمى فأكل وأكلوا يا رسول : ّ

  .)1(» ومل تبلغين كفارة : قال  .م وأخريهمّبل أنت أبره: فقال . قال فأخربه. ّاهللا بروا وحنثت

  :ّ وهذا احلديث يدل على الشدة والغضب من جهات :أقول 

إنــــه رجــــل حديــــد ، وإنكــــم إن مل تفعلــــوا خفــــت أن « :  قــــول عبــــد الــــرمحن :فــــاألولى 

ّفهذا يشهد بأن ما رووه من أنه أرحم االمة باألمة» يصيبين منه أذى  ّ   .كذب خمتلق.  ..ّ

  .ّتنحي عبد الرمحن عنه :ّوالثانية 

يــا لئــيم أو حنــو ذلــك مــن : وهــو شــتم أي » يــا غنثــر « :  نــداؤه عبــد الــرمحن :ّوالثالثــة 

ّالقــصة » ال آكــل حــىت تأكــل « وقــد اخــرج البخــاري يف بــاب قــول الــضيف . املعــاين القبيحــة
ّفــسب أي شـــتم «  :قــال القــسطالين يف شــرحه » ّ فــسب وجـــدع أبــوبكرفغــضب « : وفيهــا 
ّأم فرطــوا يف حــق ضــيفه ، وجــدع بــاجليم املفتوحــة والــدال املهملــة املــشددة وبعــدها عــني ّلظنـه  ّ ــ ّ

ّفهــذا يــدل علــى شــدة غــضبه وبــذاءة لــسانه » دعــا بقطــع األنــف أو االذن أو الــشفة : مهملــة 
ّوســوء خلقــه ، حيــث جعــل يـــدعو علــيهم بــذلك مــن غــري اســـتعالم مــنهم هــل فرطــوا يف حـــق 

 ؟مـــا صـــنعتم« :  مـــن البخـــاري أنـــه فعـــل ذلـــك بعـــد أن ســـأل أهلـــه  بـــل املـــستفاد!!ضـــيفه أوال

ّوحينئذ يكون سبه إياهم أشنع وأفظع» فأخربوه  ّ.  

صــنيع قبــيح منــه جتــاه إبــائهم » فــو اهللا ال أطعمــه الليلــة « :  قولــه لألضــياف :ّوالرابعــة 

عــن األكــل حــىت جيــيء ، يكــشف عــن غــضبه معهــم وعــدم إكرامــه هلــم ، مــن دون أن يكــون 

ّ بل جيب إكرام الضيف عقال وعرفا وشرعا علـى كـل حـال ، !!ّ شيء يستحقون ذلك بهمنهم
  . ..وهذا أمر يعرفه ويفعله حىت أجالف العرب

__________________  
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ّبـــل مـــن عـــادة األضـــياف أـــم ال يـــأكلون حـــىت يأكـــل معهـــم مـــضيفهم ، كمـــا يـــشهد  ّ
فـصنع « ّإن سلمان زار أبـا الـدرداء :  يف كتاب األدب بذلك ما أخرجه البخاري يف صحيحه

فلـو كـان يف أيب بكـر .  ..»ما أنا بآكل حىت تأكل : قال . كل فإين صائم: له طعاما فقال 

شــيء مــن الرمحــة والرأفــة ألكــل مــع أضــيافه بعــد انتظــارهم لــه وإن كــان صــائما ، ال أن يقــول 

  !!واهللا ال أطعمه الليلة: ّبكل خشونة 

 إنـــــه ال ريـــــب يف مرجوحيـــــة هـــــذا القـــــسم ، لظهـــــور رجحـــــان األكـــــل مـــــع :ة والخامـــــس

وهــذا مــن آيــات جهلــه  ـ األضــياف ولــو اســتلزم الــرتك هــتكهم كــان حرامــا حلرمــة هتــك املــسلم

  .وسوء خلقه

كــالم خــشن يــؤذي األضــياف » مــا رأيــت يف الــشر كالليلــة قــط « :  قولــه :والــسادسة 

  .بال موجب

  . ..ينايف األدب واإلكرام» .  ..كمويل« :  قوله هلم :والسابعة 

مـــشكاة ( واخلطيـــب التربيـــزي يف ) املـــصابيح ( ّمـــا أخرجـــه حمـــي الـــسنة البغـــوي يف  )2(

ّ علـى النـيب صـلى اهللا عليـه 2 أبـوبكراسـتاذن : عن النعمان بن بـشري إنـه قـال « ) : املصابيح 
ّــوســلم ، فــسمع صــوت عائــشة رضــي اهللا عنهــا عاليــا ، فلما دخــل تناوهلــا ال :  ليلطمهــا وقــال ّ

ّأراك تـــرفعني صــــوتك علـــى رســــول اهللا صــــلى اهللا عليـــه وســــلم ، فجعــــل النـــيب حيجــــزه ، وخــــرج  ّ
:  قالـــت ؟كيـــف رأيتـــين أنقـــذتك مـــن الرجـــل : أبـــوبكر مغـــضبا فقـــال النـــيب حـــني خـــرج أبـــوبكر

أدخالين يف سـلمكما كمـا :  أياما مث استأذن فوجدمها قد اضطجعا فقال هلما أبوبكرفمكث 

ّفقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . لتماين يف حربكماأدخ   .)1(» قد فعلنا ، قد فعلنا : ّ

أنــه كــان عليــه بــادئ بــدء أن ينهاهــا عــن ذلــك بلــسانه ، مث إذا مل تنتــه : ومــن الواضــح 

ّبادر إىل لطمها ، فإن ذلك طريق األمر باملعروف والنهي عن املنكر ّ.  

  6 على النيب ّ وسبب هذه القضية اعرتاض عائشة:أقول 
__________________  
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ّوسلم يف أن عليا أحب إليه من أبيها ومنهـا ، حـسدا منهـا وعنـادا لـه عليـه الـصالة والـسالم ،  ّ ّ ّ
املـسند ( ولكن أبا داود ومن حذا حذوه أسقطوا من احلديث هذه الفقرة وقـد جـاء بتمامـه يف 

يم ، ثنا يـونس ، ثنـا العيـزار بـن حريـث قـال قـال النعمـان بـن بـشري ثنا أبو نع« : حيث قال ) 

ّ على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسمع صوت عائـشة عاليـا وهـي تقـول أبوبكراستأذن :  ّ
ّواهللا لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أيب ومين:  ّ  فـدخل أبـوبكرفاسـتأذن  ـ مرتني أو ثالثـا ـ ّ

ّ ال أمسعـك تـرفعني صـوتك علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه !النـةيـا بنـت ف: فأهوى إليها فقال 
  .»ّوسلم 

أنبأنــا عمــر بــن : أخــربين عبــدة بــن عبــد الــرحيم املــروزي قــال « : رواه النــسائي قــائال و

: أنبأنا يونس بن أيب إسحاق ، عن العيزار بن حريث عن النعمان بـن بـشري قـال : حممد قال 

: ّ عليــه وســلم ، فــسمع صــوت عائــشة عاليــا وهــي تقــول ّ علــى النــيب صــلى اهللاأبــوبكراســتأذن 

يـا بنـت فالنـة : ّواهللا لقد علمت أن عليا أحب إليـك مـن أيب ، فـأهوى هلـا ليلطمهـا وقـال هلـا 

ّأراك ترفعني صـوتك علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  أبـوبكر فامـسكه رسـول اهللا وخـرج !ّ

ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم. مغضبا  مث ! كيـف رأيتـين أنقـذتك مـن الرجـل! يـا عائـشةّ

ّ بعـــد ذلـــك وقـــد اصـــطلح رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وعائـــشة فقـــال أبـــوبكراســـتأذن  ّ :

ّفقــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم . أدخــالين يف الـــسلم كمــا أدخلتمـــاين يف احلـــرب قـــد : ّ

  .)1(» فعلنا 

   !!وال خيفى عليك معناه» ت فالنة يا بن« : وقد جاء يف هذا اللفظ قوله لعائشة 

أخربنـا إمساعيـل بـن عبـد القـاهر ، « : ّما رواه حمي السنة البغوي يف تفـسريه قـائال  )3(

بن حممد بن سـفيان ، أنـا أنا عبد الغافر بن حممد ، أنا حممد بن عيسى اجللودي ، أنا ابراهيم 

  مسلم بن احلجاج ، أنا زهري بن حرب ، أنا روح بن عبادة ، 
__________________  
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 يـستأذن علـى أبوبكردخل : أنا زكريا بن إسحاق ، أنا أبو الزبري ، عن جابر بن عبد اهللا قال 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابـه ومل يـؤذن ألحـد مـنهم فـأذن : قـال . ّ

 أقبــل عمــر فاســتأذن فــأذن لــه ، فوجــد النــيب جالــسا حولــه نــساؤه وامجــا أليب بكــر فــدخل ، مث

ّألقولن شيئا أضحك النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فقـال : فقال : ساكتا قال  ّ يـا رسـول اهللا : ّ

 فضحك رسول اهللا وقـال ؟ما لو رأيت بنت خارجة سألتين النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها

 إىل عائـــشة جيـــأ عنقهـــا ، وقـــام عمـــر اىل أبـــوبكرفقـــام . لنفقـــةّهــن حـــويل كمـــا تـــرى يـــسألنين ا: 

ّتــسألن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــا لــيس عنــده: حفـصة جيــأ عنقهــا ، كالمهــا يقــول   !؟ّ

  .)1(» .  ..واهللا ال نسأل رسول اهللا شيئا أبدا ليس عنده: قلن 

) الـدر املنثـور ( ، عـن أمحـد ) تفـسري ابـن كثـري ( عن مـسلم ، ) لباب التأويل ( انظر و

  .عن أمحد والنسائي وابن مردويه

ثنـا ابـن إسـحاق عـن حيـىي : ثنا عبد اهللا بن إدريس قـال « : ما أخرجه أمحد قال  )4(

خرجنا مع رسـول اهللا : إن أمساء بنت أيب بكر قالت : بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم حجاجــا ، حــىت إذا كنــا بــال عرج نــزل رســول اهللا ، فجلــست عائــشة إىل ّ

ّجنـــب رســـول اهللا وجلـــست إىل جنـــب أيب ، وكانـــت زمالـــة رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّ
 ينتظـــره أن يطلـــع عليـــه ، فطلـــع أبـــوبكروزمالـــة أيب بكـــر واحـــدة مـــع غـــالم أيب بكـــر ، فجلـــس 

بعــري واحـــد  : بكرأبــوفقــال . قــد أضــللته البارحــة:  قــال ؟أيــن بعــريك: ولــيس معــه بعــري فقــال 

ّ فطفــق يــضربه ورســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يتبــسم ويقــول !ّتــضله ّ أنظــروا إىل هــذا احملــرم : ّ

  .)2(» وما يصنع 

ال ( بتفـــسري)  الـــدر املنثـــور (و )  ســـنن ابـــن ماجـــة (و ) ســـنن أيب داود : ( انظـــر و َـــ ف
ِرفث وال فسوق وال جدال في اْلحج  َ ِ َ ِ َ َ ََ ُ ُ   لكن عند ابن.  .. ـل وصححه قاـ عن احلاكم )ََ

__________________  
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وكانـت «  :وعنـد احلـاكم » وكانت زمالتنا وزمالة أيب بكر واحدة مـع غـالم أيب بكـر « ماجة 

  .»زاملتنا مع غالم أيب بكر 

« : الغيبـــة والـــشتم يف بـــاب حفـــظ اللـــسان و) مـــشكاة املـــصابيح ( مـــا أخرجـــه يف ) 5(

ّمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بأيب بكر ـ وهو يلعن بعض رقيقه ـ فالتفت : وعن عائشة قالت  ّ ّ
ّإليه النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال  ّلعانني وصـديقني: ّ ّ كـال ورب الكعبـة ، فـأعتق !!ّـ  أبـوبكرّ

  .)1(» ال أعود : يومئذ بعض رقيقه مث جاء إىل النيب فقال 

ّ مــن الواضــح أن ذلــك الــبعض مــن رقيقــه مل يكــن مــستحقا للعــن ، إذ لــو كــان :أقــول 
  . ..ال أعود:  يومئذ ، وملا قال للنيب أبوبكر عن لعنه ، وملا اعتقه 6مستحقا له ملا منع النيب 

ّويـــــستفاد مـــــن هـــــذا احلـــــديث أن اللعـــــان ال يكـــــون صـــــديقا ، ألن هـــــاتني الـــــصفتني ال  ّ ّ
ّكـال ورب الكعبــة « :  بقولــه 6ّماعهمــا حـدا أقـسم عليــه النـيب جيتمعـان ، وقـد بلــغ امتنـاع اجت ّ

ّوحيـث ثبـت مـن هـذا احلـديث كـون أيب بكــر لعانـا فهـو لـيس صـديقا ، فمـن هنـا أيــضا .  ..» ّ
  . ..ّ بالصديقأبابكر يف باب تلقيبه 6يثبت بطالن ما نسبوه إىل النيب 

ّلى اهللا عليه وسـلم قـال إن رسول اهللا ص: عن أيب هريرة « ) : املشكاة ( يف وهذا ،  ّ :

ّال ينبغي لصديق أن يكون لعانا   . رواه مسلم.ّ

ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول : عن أيب الدرداء قـال و إن اللعـانني ال : ّ

  .)2(»  رواه مسلم .يكونون شهداء ، وال شفعاء يوم القيامة

لــيس املــؤمن : ّليــه وســلم ّوعــن ابــن مــسعود قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا ع« : فيــه و

ّبالطعان وال باللعان وال الفاحش وال البذي    رواه الرتمذي والبيهقي يف .ّ
__________________  
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  .هذا حديث غريب: وقال الرتمذي وال الفاحش البذي : ويف أخرى له . شعب اإلميان

ّ قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عن ابن عمـرو يف و .ّال يكـون املـؤمن لعانـا: ّ

  . رواه الرتمذي.ّال ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا: رواية 

ّعن مسرة بـن جنـدب قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم و ال تالعنـوا بلعنـة اهللا : ّ

  .)1(» .  ..ه الرتمذي وأبو داود روا.وال بالنار: يف رواية  و.ّوال بغضب اهللا وال جبهنم

« : ما رواه الطربي وابن األثري يف تارخييهمـا يف ذكـر جـيش أسـامة واللفـظ لـألول ) 6(

إرجــع إىل خليفــة رســول اهللا فاســتأذنه يــأذن يل أن أرجــع : فوقــف أســامة بالنــاس مث قــال لعمــر 

تهم ، وال آمــن علــى خليفــة رســول اهللا ّــبالنــاس ، فــإن معــي وجــوه النــاس وجل  وثقــل رســول اهللا ّ

ّفـإن أىب إال أن منـضي فأبلغـه عنـا : وقالـت األنـصار . ّوأثقال املـسلمني أن يـتخطفهم املـشركون ّ
ّ، واطلب إليه أن يويل أمرنا رجـال أقـدم سـنا مـن أسـامة  أبـابكرفخـرج عمـر بـأمر أسـامة وأتـى . ّ

 قــضاء قــضى بــه لــو خطفتــين الكــالب والــذياب مل أرد : أبــوبكرفقــال . فــأخربه مبــا قــال أســامة

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ّفـإن األنـصار أمـروين أن أبلغـك ، وأـم يطلبـون إليـك : قـال . ّ
ّأن تويل أمرهم رجال اقدم سنا من أسامة ّ.  

ثكلتـك أمـك وعـدمتك يـا : فأخـذ بلحيـة عمـر فقـال لـه  ـ وكـان جالـساـ  بكرفوثب أبو

   !؟ّ وسلم وتأمرين أن أنزعهّ استعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه!ابن اخلطاب

امــضوا ثكلــتكم أمهــاتكم ، مــا :  قــال ؟مــا صــنعت: فخــرج عمــر إىل النــاس فقــالوا لــه 

  .)2( » !لقيت يف سببكم من خليفة رسول اهللا
__________________  
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.  ..ّامـضوا ثكلـتكم أمهـاتكم: قـال « ّري حرف الرواية وأسقط منها مجلة ّلكن ابن األث

ّثكلتــك أمــك « : ّألنــه كــالم شــديد قالــه عمــر لألصــحاب ، تــشفيا مــن قــول أيب بكــر لــه » 
  .»وعدمتك يا ابن اخلطاب 

ّوملـا كانـت القـصة ّ
ّتـدل علـى غلظـة الـرجلني وشـدما وعـدم رأفتهمـا  ـ ّعلـى كـل حـال ـ  ّ

ّووقــف أســامة للنــاس ورغــب مــن عمــر التخلــف « : ّن خلــدون حمرفــة حمــورة فقــال فقــد رواهــا ابــ
فـإن أىب : وقالـت لـه األنـصار . عن هذا البعث ، واملقام مع أيب بكـر شـفقة مـن أن يدمهـه أمـر

ّإال املــضي فليــول علينــا أســن مــن أســامة ّ ّ ه . ّ ال : فقــام وقعــد وقــال . أبــابكرّــفــأبلغ عمــر ذلــك كل

ّصلى اهللا عليـه وسـلم حـىت أخـرج وأنفـذه أترك أمر رسول اهللا  «  فـانظر كيـف جعـل مجلـة )1(» ّ

  !!».  .. وكان جالسا فأخذ بلحية عمرأبوبكرفوثب « : مكان » .  ..فقام وقعد وقال

  . .. من نظائر املقام!!وما أكثر صنائع يد األمانة

  . ..ّإن لي شيطانا يعتريني : أبوبكرقال 
ة والــشواه  وســبب وقــوع !!! ارحــم األمــة باألمــةأبـابكرّد علــى أن ّــومـا ذكرنــا بعــض األدل

ة وجفائـه البـاطين ـ ّهذه الصنائع القبيحة منه شـيطانه الـذي كـان  ـ ّـباإلضافة إىل قساوته الطبيعي

ّيعرتيـــه ويتخبطـــه مـــن املــــس ، وهـــذا أمـــر قـــد اعــــرتف بـــه علـــى رءوس األشـــهاد يف أول خطبــــة  ّ ّ
أخرج ابـن سـعد عـن احلـسن البـصري قـال «  :قال احلافظ جالل الدين السيوطي .  ..خطبها

ّأما بعد فإين وليت هذا األمر وأنا لـه كـاره ، واهللا لـوددت :  قام خطيبا فقال أبوبكرملا بويع :  ّ ّ
ّأن بعـضكم كفانيـه ، أال وإنكـم إن كلفتمــوين أن أعمـل فـيكم مبثــل عمـل رسـول اهللا صــلى اهللا  ّ ّ ّ

 أكرمه اهللا بالوحي وعصمه بـه ، أال وإمنـا أنـا بـشر ّعليه وسلم مل أقم به ، كان رسول اهللا عبدا

  ّولست خبري من أحدكم فراعوين ، فإذا رأيتموين استقمت فاتبعوين ، وإذا رأيتموين زغت
__________________  
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يف أشـعاركم ّواعلموا أن يل شيطانا يعرتيين ، فإذا رأيتموين غضبت فاجتنبوين ال أوثـر . ّفقوموين

  .)1(» وأبشاركم 

 (و )  كنـز العمــال (و )  منهـاج الــسنة (و )  الريـاض النــضرة (و ) الطــربي : ( وانظـر 

  .وغريها) ّالصواعق 

ّولو سلمنا كون أيب بكر أرحم األمة باألمة ، فإن هذا ال يتم للعاصمي مرامه .  ..هذا ّ ّ
ّممنــوع ، وإال لــزم أن يكــون » أصــل العلــم ّوال تكــون الرمحــة باملــسلمني إال مــن « : ّ، ألن قولــه 

  . ..ّكثري من النسوان والصبيان ذوي الرمحة باملسلمني علماء ، وهذا مما يضحك الثكلى

ّولو سلمنا كونه أرحم األمة وأن الرمحة باملسلمني ال تكون إال من أصل العلم ّفإن .  ..ّ
علـــم يف اجلملـــة ألحـــد ال ّهـــذا يـــستلزم ثبـــوت علـــم لـــه يف اجلملـــة ، ومـــن الواضـــح أن حـــصول 

ّيكفـــي ألن يكـــون بـــاب مدينـــة العلـــم ، واال للـــزم أن يكـــون كـــل مـــن حـــصل علـــى علـــم مـــا يف  ّ ّ
  .اجلملة بابا ملدينة العلم ، وهذا من البطالن مبكان ، ال يتجاسر عليه أحد من أهل اإلميان

  ّبطالن دعوى أن عمر باب المدينة بعد أبي بكر ـ 5
ديق كـان عمـر بـن اخلطـاب بابـا يف الـشدة علـى املنـافقني وبعـد الـص« : قال العاصـمي 

أصـلبهم ـ يف ديـن اهللا و: ّوأشـدهم ـ وروى : ّصـلى اهللا عليـه « : واملخـالفني يف الـدين ، قولـه 

  .»ّعمر بن اخلطاب 

ّوهو باطل جدا ، فإن  أرحم  :ّفقرة من احلديث املوضوع الذي أوله » .  ..ّوأشدهم« ّ

ّأميت بأميت   فهذا. ّدم إثبات وضعه جبميع طرقه وألفاظهوقد تق.  ..ّ
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  .أوال

  من شواهد محاماة عمر للمنافقين والمخالفين 
دعوى كونه شديدا على املنـافقني واملخـالفني كـذب صـريح ، وتلـك قـضاياه يف : وثانيا 

يف كتب احلديث والتاريخ ، نتعـرض لبعـضها هنـا ّاحملاماة هلم وااملة معهم والثناء عليه مدونة 

  :باختصار 

ُ وإذ يعــدكم اهللا (: ّمــا رواه احلــافظ الــسيوطي يف الــدر املنثــور بتفــسري قولــه تعــاىل  )1( ُ ُ ُ َِْ ِ َ
ِإحدى الطائفتـين  ْ َْ َِ    :ّي يف رواية مطولة يف غزوة بدر  عن دالئل النبوة للبيهق)َِ

ّ وســلم ال يلقـاه خــرب وال يعلـم بنفــرة قـريش ، فقــال ّمث سـار رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه« 
يـا رسـول اهللا أنـا أعلـم النـاس مبـسافة  : أبـوبكرفقـال . رسول اهللا أشريوا علينـا يف أمرنـا ومـسرينا

ّاألرض ، أخربنــا عــدي بــن أيب الزغبــاء أن العــري كانــت بــوادي كــذا وكــذا ، فكأنــا وإيــاهم فرســا  ّ ّ
  .رهان إىل بدر

ّيـا رسـول اهللا إـا قـريش وعزهـا ، واهللا : فقال عمـر بـن اخلطـاب . ّأشريوا علي: مث قال 
ّــمــا ذلت منــذ عــزت وال آمنــت منــذ كفــرت ، واهللا لتقاتلنك ، فتأهب لــذلك أهبتــه وأعــدد لــه  ّــ ّ ّــ

  .ّعدته

ّفقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ا ال : فقــال املقــداد بــن عمــرو . ّأشــريوا علــي: ّ ّــإن
َ فاذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون (وسـى نقول لك كما قال أصحاب م ُْ ِـ ُ َِ ِ َ ََ َ َ َ َ ْ  ولكـن )ْ

ّاذهب أنت وربك فقاتال إنا معكم متبعون  ّ «)1(.  

يـا رسـول اهللا إـا قـريش : فقـال عمـر . ّأشـريوا علـي: مث قال « ): ّالسرية احللبية ( يف و

ّوعزها ، واهللا ما ذلت منذ عزت وال آمنت منذ كفرت ، وا   ّهللا لتقاتلنك ، ّّ
__________________  
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ّفتأهب لذلك أهبته وأعد لذلك عدته  ّ ّ «)1(.  

ّ وأغــضبه حــىت امحــرت وجنتــاه ، 6 لقــد آذى عمــر بكالمــه املــذكور رســول اهللا :أقــول 
ّـولقد حاول أهل السنة إخفاء هذا األمر ، ولكنه ال خيفى علـى املتتبع لألخبـار واآل ّ ثـار ، قـال ّ

ثنــا إمساعيــل بــن ابــراهيم ابــو : ثنــا حممــد بــن عبيــد احملــاريب قــال « : الطــربي يف ذكــر غــزوة بــدر 

لقد شهدت مـن املقـداد : ثنا املخارق ، عن طارق ، عن عبد اهللا بن مسعود قال : حيىي قال 

ا يف األرض مــن شــيء ، كــان رجــال فارســا وكــان ـمــشهدا ألن أكــون أنــا صــاحبه أحــب إيل مم ّـ ّ ّ 

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إذا غــضب امحــارت وجنتــاه ، فأتــاه املقــداد علــى تلــك احلــال  ّ ّ
ْ فاذهب (: أبشر يا رسول اهللا ، فو اهللا ال نقول لـك كمـا قالـت بنـو إسـرائيل ملوسـى  :فقال  َـ ْ َ

َأنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون  ُْ ِ ُ ِ ِ َ َ َ َ َ  بني يـديك ومـن ّ ولكن والذي بعثك باحلق لنكونن من)َ

  .)2(» خلفك وعن ميينك وعن مشالك ، أو يفتح اهللا لك 

ّوقــد أســقط بعــض مــؤرخيهم كالمــي أيب بكــر وعمــر الــدال أحــدمها علــى اجلــنب واخلــور 
ومــضى رســول اهللا « ) طبقــات ابــن ســعد ( ففــي .  ..واآلخــر علــى مــدح أهــل الكفــر واجلــور

ّصلى اهللا عليه وسلم ، حىت إذا كان دون بدر أتا « ه اخلرب مبسري قريش ، فأخرب به رسـول اهللا ّ

والـذي بعثـك بـاحلق لـو سـرت  :أصحابه واستشارهم ، فقال املقـداد بـن عمـرو البهـراين » ص 

  .)3(» إىل برك الغماد لسرنا معك حىت ننتهي إليه 

مث ذكـر كـالم » قال فأحسن « ّوأسقطهما البعض اآلخر ، وجعل يف مكان كل واحد 

وأتاه اخلرب عن قريش مبسريهم ليمنعـوا غـريهم « ) : سرية ابن هشام ( ففي .  ..املقداد بتمامه

مث قـام عمـر بــن .  الـصديق فقـال وأحـسنأبـوبكرفقـام . ، فاستـشار النـاس وأخـربهم عـن قـريش

  :مث قام املقداد بن عمرو فقال . اخلطاب فقال وأحسن
__________________  
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يــا رســـول اهللا ، امـــض ملـــا أراك اهللا فـــنحن معـــك ، واهللا ال نقــول لـــك كمـــا قالـــت بنـــو إســـرائيل 

َ فاذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون (ملوسى  ُْ ِ ُ َِ ِ َ ََ َ َ َ َ ْ  ولكـن اذهـب أنـت وربـك فقـاتال إنـا )ْ

ق لـو سـرت بنـا إىل بـرك الغمـاد جلالـدنا معـك مـن دونـه معكما مقاتلون ، فو الذي بعثـك بـاحل

ّفقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خريا ودعا له به . حىت تبلغه ّ «)1(.  

ّولكـــن صـــنيع هـــؤالء ال ينفـــع الـــشيخني حبـــال ، فقـــد رفعـــت روايتـــا الـــسيوطي والطـــربي  ّ
ّالـستار عـن حقيقــة أمرمهـا ، وكـشفتا النقــاب عـن بـاطن ســرمها ، وعلـم  أنـه كيــف أغـضب عمــر ّ

 ، وأنه كيف أزال املقداد كربته بكالمه فدعا له وقال له خريا ، حىت متـىن 6بكالمه رسول اهللا 

  . ..ابن مسعود أن يكون صاحب هذا املوقف الكرمي واملشهد العظيم

  :اكم يف كتاب قسم الفيء حيث قال ما أخرجه احل )2(

ا ابــن أيب عــزرة ، ثنــا حممــد بــن ســعيد أخربنــا أبــو جعفــر حممــد بــن علــي الــشيباين ، ثنــ« 

ملـا فـتح رسـول : االصبهاين ، ثنا شريك ، عن منصور ، عن ربعي بن خراش ، عـن علـي قـال 

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مكــة أتــاه نــاس مــن قــريش فقــالوا  يــا حممــد إنــا حلفــاؤك وقومــك ، : ّ

ّوإنه حلق بك أرقاؤنا ، ليس هلم رغبة يف اإلسالم ، وإم فروا    .من العمل ، فارددهمّ

  .صدقوا يا رسول اهللا:  يف أمرهم فقال أبابكرفشاور 

  . فقال قول أيب بكر؟ما ترى: فقال لعمر 

ّفقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّيـــا معـــشر قـــريش ، ليبعـــثن اهللا علـــيكم رجـــال : ّ
  .منكم امتحن اهللا قلبه لإلميان يضرب رقابكم على الدين

  .ال:  قال ؟ يا رسول اهللاأنا هو : أبوبكرفقال 

  .ال:  قال ؟أنا هو يا رسول اهللا: قال عمر 
__________________  

  .614 / 1السرية البن هشام ) 1(



 291 ...............................................................مع العاصي يف كالمه حول احلديث 

: مث قــال . لكــن خاصــف النعــل يف املــسجد ، وقــد كــان ألقــى نعلــه إىل علــي خيــصفهاو

ّال تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار: أما إين مسعته يقول  ّ.  

  .)1(» حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه هذا 

 القـضية ّوقـد عـد. وغريهـا)  كنز العمـال (و )  اخلصائص (و ) مسند أمحد : ( انظر و

ّ وصــــرح بداللتــــه علــــى 7مــــن مــــآثر أمــــري املــــؤمنني ) إزالــــة اخلفــــا ( شــــاه ويل اهللا الــــدهلوي يف 
  .خالفته

ّ وملـــا كانــــت هـــذه القـــصة دالــــة علـــى جمـــاراة الــــشي:أقـــول  ّ
ّخني للكفـــار وحمامامـــا هلــــم 

 . ..ّوالتصديق لقوهلم ، فقد رجح بعض حمدثي القوم حتريفها بإسقاط كالمهما يف النقل رأسا

حــدثنا ســفيان بــن وكيــع ، نــا أيب عــن شــريك ، « : مــا هــذا لفظــه ) صــحيح الرتمــذي ( ففــي 

ملــ: ّنــا علــي بــن أيب طالــب بالرحبــة فقــال : عــن منــصور عــن ربعــي بــن حــراش قــال 
ّ

ا كــان يــوم 

ّاحلديبيــة خــرج إلينــا نـــاس مــن املــشركني ، فـــيهم ســهيل بــن عمــرو وأنـــاس مــن رؤســاء املـــشركني 
ّيا رسول اهللا خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنـا ، ولـيس هلـم فقـه يف الـدين ، : فقالوا 

ا خرجــــوا فــــرارا مــــن أموالنــــا وضــــياعنا ، فــــارددهم إلينــــا ، فــــإن مل يكــــن هلــــم فقــــه  ــــوإمن يف الــــدين ّ

  .ّسنفقههم

ّفقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّيــا معــشر قــريش لتنتهــني أو ليبعــثن اهللا علــيكم مــن : ّ
ّيضرب رقابكم بالسيف على الدين ّ..  . «)2(.  

ّلكــن الــبعض اآلخــر مــنهم رجــح اإلبقــاء علــى نــص الروايــة ، لكــن جعــل كلمــة  فقــال « ّ

ســنن ( يف  . ..اســم الــشيخني ســرتا عليهمــابــدل » ّصــدقوا يــا رســول اهللا ردهــم إلــيهم : نــاس 

بــاب يف عبيــد املــشركني يلحقــون باملــسلمني فيــسلمون ـ حــدثنا عبــد « : ّمــا نــصه ) أيب داود 

ثنا حممد ـ يعين ابن سلمة ـ عن حممد بـن إسـحاق ، عـن أبـان بـن : العزيز بن حيىي احلراين قال 

  صاحل ، عن منصور بن املعتمر ، عن ربعي 
__________________  

  123 / 3املستدرك ) 1(

  592 / 5صحيح الرتمذي ) 2(
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ّخـرج عبـدان إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ : ابـن خـراش عـن علـي بـن أيب طالـب قـال  ّ
يـا حممـد ، واهللا مـا خرجـوا إليـك : ّيعـين يـوم احلديبيـة قبـل الـصلح ـ فكتـب إليـه مـواليهم فقـالوا 

. ّصــدقوا يــا رســول اهللا ردهــم إلــيهم: فقــال نــاس . الــرقرغبــة يف دينــك ، وامنــا خرجــوا هربــا مــن 

ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حىت يبعث اهللا عليكم مـن يـضرب : فغضب رسول اهللا وقال 

  .)1(» هم عتقاء اهللا عز وجل  :ّوأيب أن يردهم وقال .  على هذارقابكم

  .وغريها)  املشكاة (و )  املصابيح (و ) املستدرك : ( انظر و

 التحريـف وإن كـان لغـرض محايـة الـشيخني ، لكـن شـاء اهللا تعـاىل أن يكـون سـببا وهذا

ّوذلك ألن شراح .  ..ملزيد هتكهما وظهور كفرمها ووضوح نفاقهما  املشكاة (و ) املصابيح ( ّ

ّحيـث شـرحوا هـذا احلـديث احملـرف وغفلـوا عـن أن القائـل هلـذا القـول مهـا الـشيخان ـ ) ذكـروا  ـ ّ

ّألــم عارضــوا حكــم الــشرع فــيهم بــالظن والتخمــني ، وشــهدوا «   :6يب ّيف تعليــل غــضب النــ
  .»فكان معاونتهم ألوليائهم تعاونا على العدوان .  ..ّألوليائهم املشركني مبا ادعوه

ولنــــذكر نــــصوص عبــــارام لتعــــرف حقيقــــة أمــــر الــــرجلني ومعــــىن كالمهمــــا يف تــــصديق 

  :املشركني 

وإمنـا غـضب رسـول اهللا « ) : شـرح املـصابيح  ( قال فضل اهللا بن احلـسن التوربـشيت يف

ّصـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم ، ألـــــم عارضـــــوا حكـــــم الـــــشرع فـــــيهم بـــــالظن والتخمـــــني ، وشـــــهدوا  ّ ّ
ّألوليــائهم املــشركني مبــا ادعــوه أــم خرجــوا مــن الــرق ال رغبــة يف اإلســالم ، وكــان حكــم الــشرع 

م صـــــاروا خبـــــروجهم عـــــن دار احلـــــرب مستعـــــصمني بعـــــروة  ـــــفــــيهم أ اإلســـــالم أحـــــرارا ، فكـــــان ّ

  .)2(» معاونتهم ألوليائهم تعاونا على العدوان 
__________________  

  .423 / 1سنن أيب داود ) 1(

  .خمطوط ـ ّامليسر يف شرح املصابيح) 2(
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 ، ألــم 7فغــضب رســول اهللا . أمــر خماطــب. ّردهــم إلــيهم: قولــه « : وقــال اخللخــايل 

ّتخمـــني ، وشـــهدوا ألوليـــائهم املـــشركني مبـــا ادعـــوه أـــم ّعارضـــوا حكـــم الـــشرع فـــيهم بـــالظن وال
خرجوا هربا من الرق ال رغبة يف اإلسالم ، وكان حكم الشرع فـيهم أـم صـاروا خبـروجهم مـن 

دار احلـــــرب مستعـــــصمني بعـــــروة اإلســـــالم أحـــــرارا ، فكـــــان معـــــاونتهم ألوليـــــائهم تعاونـــــا علـــــى 

  .العدوان

علـــى أراكـــم ظــــاهرا لكنـــه باحلقيقـــة ينفــــي  النفـــي وإن دخــــل .مـــا أراكــــم تنتهـــون: قولـــه 

حــىت يبعــث اهللا علــيكم مــن يــضرب  .االنتهــاء ، أي أراكــم مــا تنتهــون مــن تعــصب أهــل مكــة

ّ أي وأيب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم .أيب أن يـردهمو . أي علـى هـذا احلكـم.رقابكم على هذا ّ
  .)1(» ّأن يرد العبدان 

ا : التوربـــشيت  . .. فيـــه ديـــد عظـــيم.مـــا أراكـــم تنتهـــون: قولـــه و« : وقـــال الطيـــيب  ـــوإمن ّ
ّغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألم عارضوا حكم الشرع فيهم ّ..  . «)2(.  

 أشــعة اللمعــات يف شــرح املــشكاة لعبــد (و ) املرقــاة يف شــرح املــشكاة ( وكــذا جــاء يف 

  .فراجع) احلق الدهلوي 

 6يــة املنــافق ، بــالرغم مــن أمــر النــيب ّمــا رواه القــوم مــن امتناعــه مــن قتــل ذي الثد) 3(

وقــال أبــو يعلــى يف مــسنده ـ روايــة « : بقتلـه ، فقــد قــال احلــافظ ابــن حجــر برتمجــة ذي الثديــة 

ابــن املقــري عنــه ـ ثنــا حممــد بــن الفــرج ، ثنــا أمحــد بــن الزبرقــان ، حــدثين موســى بــن عبيــدة ، 

ّى اهللا عليــه وســلم رجــل ّكــان يف عهــد رسـول اهللا صــل: أخـربين هــود بــن عطــا ، عـن أنــس قــال 
ده واجتهـــاده ، فـــذكرنا ذلــك لرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســلم بامســـه فلـــم يعرفـــه ،  ّيعجبنــا تعب ّ ّـــ

إنكــم : هــو هــذا ، قــال : ووصــفناه بــصفته فلــم يعرفــه ، فبينــا حنــن نــذكره إذ طلــع الرجــل فقلنــا 

  لتخربوين عن 
__________________  

  .طوطخم ـ املفاتيح يف شرح املصابيح) 1(

  .خمطوط ـ الكاشف يف شرح املشكاة) 2(
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ّرجل إن يف وجهه سفعة مـن الـشيطان ، فأقبـل حـىت وقـف علـيهم ومل يـسلم ، فقـال لـه رسـول  ّ
ّاهللا صـلى اهللا عليــه وســلم  أنــشدك اهللا هـل قلــت حــني وقفــت علـى الــس مــا يف القــوم أحــد : ّ

   ؟أفضل مين أو خري مين

 : أبـوبكر قـال ؟من يقتـل الرجـل:  فقال رسول اهللا ّمث دخل يصلي ،. أللهم نعم: قال 

ســبحان اهللا أقتــل رجــال يــصلي وقــد ــى رســول اهللا : أنــا ، فــدخل عليــه فوجــده يــصلي فقــال 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم عــن قتــل املــصلني ّ ّفقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم .  فخــرج!ّ مــا : ّ

  !قتل املصلنيد يت عن كرهت أن أقتله وهو يصلي وق:  قال ؟فعلت

: فـدخل فوجـده واضـعا جبهتـه ، قـال عمـر . أنـا:  قـال عمـر ؟مـن يقتـل الرجـل: فقال 

ّ فقـال لـه النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم !ّ أفـضل مـين ، فخـرجأبوبكر اضـعا وجدتـه و:  قـال ؟مـه: ّ

  !جبهته هللا فكرهت أن أقتله

فــدخل : قــال أنــت إن أدركتــه ، : فقــال . أنــا:  فقــال علــي ؟مــن يقتــل الرجــل: فقــال 

ّفرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له . عليه فوجده قد خرج وجدتـه :  قال ؟مه: ّ

  .ّلو قتل ما اختلف من أميت رجالن كان أوهلم وآخرهم: قال . قد خرج

  .)1(» هو الذي قتله علي ، ذو الثدية : فسمعت حممد بن كعب يقول : قال موسى 

 البـــاهر يف حكـــم النـــيب بالبـــاطن (و )  حليـــة األوليـــاء (و ) نـــوادر األصـــول : ( انظـــر و

أخرجـه أبـو يعلـى يف مـسنده مـن طـرق عـن موسـى « : ديث قال الـسيوطي بعـد احلـ) والظاهر 

فـذكر تلـك » .  ..ولكن للحديث طرق متعددة تقتضي ثبوته. وموسى وشيخه فيهما لني. به

احملـاملي مـن حـديث أنـس ، وعـن ابــن الطـرق بالتفـصيل عـن أيب يعلـى ، والبـزار ، والبيهقــي ، و

  أيب شيبة ، وابن منيع ، وأيب يعلى من حديث 
__________________  

  .484 / 1االصابة ) 1(
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  .»هذا إسناد صحيح على شرط مسلم « : جابر ، وقال 

عــــن ابــــن أيب شــــيبة وأيب يعلــــى ، والبــــزار ، ) اخلــــصائص الكــــربى ( رواه الــــسيوطي يف و

  ... والبيهقي من حديث أنس

ّما رووه من امتناعه عن قتل منافق يف قضية مـشاة للقـضية الـسابقة ، قـال أمحـد  )4( ّ ّ
ّأن نــيب اهللا صــلى اهللا : ثنــا روح ، ثنــا عثمــان الــشحام ، ثنــا مــسلم بــن أيب بكــرة عــن أبيــه « :  ّ

ّعليه وسلم مر برجل ساجد وهو ينطلق اىل الصالة ، فقضى الصالة ورجـع عليـه وهـو سـاجد  ّ
ّ النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال ، فقام  فقام رجـل فحـسر عـن يديـه فـاخرتط ؟من يقتل هذا: ّ

ّيا نيب اهللا بأيب أنت وأمي كيف أقتل رجال ساجدا يشهد أن ال إلـه إال : ّسيفه وهزه ، مث قال  ّ
أنــا ، فحــسر عــن :  فقــام رجــل فقــال ؟مــن يقتــل هــذا:  مث قــال !؟ّاهللا وأن حممــدا عبــده ورســوله

يـا نـيب اهللا ، كيـف أقتـل رجـال سـاجدا : ّاخرتط سيفه وهـزه حـىت أرعـدت يـده ، فقـال ذراعيه و

ّيشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبـده ورسـوله ّ فقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم !؟ّ والـذي : ّ

  .)1(» ّنفس حممد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها 

: عـن املـسند ، مث قـال ) البـاهر (  والـسيوطي يف )الكامـل ( ّرواه أبو العباس املـربد يف و

ّعلى شرط مسلم ، فـإن روحـا مـن رجـال الـصحيحني ، وعثمـان هذا االسناد أيضا صحيح « 
 وسـياق هـذه القـصة فيـه مغـايرة لـسياق .الشحام ومسلم بن أيب بكرة كالمها مـن رجـال مـسلم

  .».  ..ّحديث أنس وجابر ، فلعلها قصة أخرى وقعت لرجل آخر

ق بـــاخلوارج أيـــضا) 5( ثنـــا بكـــر ابـــن « : قـــال أمحـــد  . ..ّـــمـــا رووه يف قـــصة أخـــرى تتعل

عيسى ، ثنا جامع بن مطر احلبطـي ، ثنـا أبـو روبـة شـداد بـن عمـران القيـسي ، عـن أيب سـعيد 

ّ جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فقـال أبابكر، إن اخلدري  يـا رسـول اهللا إين مـررت : ّ

ّفإذا رجل متخشع حسن اهليئة يصليبوادي كذا وكذا ،  ّ.  
__________________  

  .42 / 5املسند ) 1(
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ّفقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّـ ، فلما رآه أبـوبكرفـذهب إليـه : قال . اذهب إليه فاقتله: ّ
ّ فرجــع إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم!علــى تلــك احلــال كــره أن يقتلــه قــال فقــال النــيب  .ّ

 أبوبكرفذهب عمر فرآه على تلك احلال اليت رآه . اذهب فاقتله: ّ عليه وسلم لعمر ّصلى اهللا

ّيا رسول اهللا إين رأيته يصلي متخـشعا فكرهـت أن أقتلـه: فرجع فقال . ، فكره أن يقتله ّ قـال . ّ

يـا رسـول اهللا إين مل : فرجـع علـي فقـال . فـذهب علـي فلـم يـره: قال . يا علي اذهب فاقتله: 

ّإن هــذا وأصــحابه يقــرؤن القــرآن ال جيــاوز تــراقيهم ، ميرقــون مــن الــدين : ال النــيب قــال فقــ. أره
ّكما ميرق السهم من الرمية ، مث ال يعودون فيه حىت يعود السهم يف قوسه ، فاقتلوهم هم شر 

  .)1(» الربية 

جـــــاء عـــــن أيب ســـــعيد اخلـــــدري قـــــصة أخـــــرى تتعلـــــق : تنبيـــــه « ) : فـــــتح البـــــاري ( ويف 

هــا مــا خيــالف هــذه الروايــة ، وذلــك فيمــا أخرجــه أمحــد بــسند جيــد عــن أيب ســعيد بــاخلوارج ، في

  .)2(» أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات . وله شاهد من حديث جابر.  ..أبوبكرجاء : قال 

 تقــسيمه 6ّمـا رووه يف قــصة الرجــل املنــافق األســود الـذي اعــرتض علــى رســول اهللا ) 6(

ّأن رجـال أسـود ويـروى « : ّقـال املـربد  . ..يـا ومل يطيعـاهغنائم خيـرب ، فـأمر الـشيخني بقتلـه فأب
ّشديد السواد ، شديد بياض الثياب ، وقف علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـو فـيهم  ّ
ّيقــسم غنـــائم خيـــرب ، ومل تكـــن إال ملـــن شـــهد احلديبيــة ، فأقبـــل ذلـــك األســـود علـــى رســـول اهللا  ّ ّ

ّصلى اهللا عليه وسـلم فقـال  فغـضب رسـول اهللا حـىت رؤي الغـضب يف . ذ اليـوممـا عـدلت منـ: ّ

:  فقـال ؟أال أقتلـه يـا رسـول اهللا: فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنـه . وجهه الشريف

  .ال ، إنه يكون هلذا وأصحابه نبأ

ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لــه : ويف حــديث آخــر : قــال أبــو العبــاس  ّ :

  .أقتله:  مث قال أليب بكر رضي اهللا تعاىل عنه ؟لوحيك فمن يعدل إذا مل أعد
__________________  

  .15 / 3املسند ) 1(

  .251 / 12فتح الباري ) 2(
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: فمضى مث رجع فقال . أقتله: مث قال لعمر . يا رسول اهللا رأيته راكعا: فمضى مث رجع فقال 

يـا رسـول اهللا مل أره ، : ال أقتلـه فمـضى مث رجـع فقـ: مث قال لعلي . يا رسول اهللا رأيته ساجدا

ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .»لو قتل هذا ما اختلف اثنان يف دين اهللا : ّ

فوجـده يف « ّأن عثمان ذهب ليقتلـه بعـد رجـوع الـشيخني : يف بعض الروايات وهذا ، 

 ؟سجود وعمــر مل يقـــتاله يف القيــام والركــوع ، فكيـــف أقتلــه يف الـــأبـــابكرإن : فقــال . الــسجود

  .)1(» فرجع 

ّومن املواقف اليت أظهر فيها عمر ضعفه يف الـدين ورأفتـه باملنـافقني قـضية املرتـدين ) 7( ّّ
ّوأمــا يومــه ، فلمــا قــبض رســول اهللا ارتــدت « : ، قــال ابــن األثــري يف حــديث طويــل عــن عمــر 

 يـا خليفـة :فقلـت . لـو منعـوين عقـاال جلاهـدم علـيهم: فقـال . ّال نـؤدي زكـاة: العرب وقالوا 

ّجبار يف اجلاهليـة وخـوار يف اإلسـالمأ: فقـال يل . ف الناس وارفـق ـمّرسول اهللا تأل ه قـد  إنـ!؟ّـ

  .)2( » !؟ينقص وأنا حيّانقطع الوحي ومت الدين ، أ

 (و )  كنـز العمـال (و )  تاريخ اخللفاء (و )  املشكاة (و ) ّالرياض النضرة : ( انظر و

  .وغريها) الصواعق 

ّن مل تــؤمن بداللــة كــالم عمــر وجــواب أيب بكــر علــى ضــعف عمــر ووهنــه يف  وإ:أقــول 

ّوهـذا نـص عبـارة .  ..ّأمر الدين ، ورفقه ورأفته جتاه املنـافقني ، فعليـك مبراجعـة شـروح املـشكاة
هـو مـن خـار : يه . ّخوار يف اإلسالم: قوله « : ّنورده ليطمئن قلبك ) الكاشف ( ّالطييب يف 

أنكـر عليـه ضــعفه ووهنـه يف أمــر الـدين ، ومل يــرد أن : أقــول .  ووهنـتخيـور ، إذا ضـعفت قوتــه

ّيكون جبارا ، بل أراد به التصلب والشدة يف الدين ، لكن ملا ذكر اجلاهلية قرنه بذكر اجلبـار ّ .

   رضيأبابكرومن العجب أن 
__________________  

  .141 / 2الكامل يف األدب ) 1(
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ّ اىل الــشدة والــصالبة ، فعكــس األمــر يف 2نــه كــان منــسوبا إىل الرفــق والدماثــة ، وعمــر اهللا ع
  .»ّهذه القضية 

  اختالق آخر
ّوملا رأى القوم أن ما وضـعوه علـى رسـول اهللا 

ّ
» ّأشـدهم يف ديـن اهللا عمـر «  ّ مـن أن6

ّال يـــصدق يف حـــق عمـــر ، وتنبهـــوا إىل أن احلقـــائق التارخييـــة تكـــشف عـــن ذلـــك ال حم ّ .  ..الـــةّ

 وأرفـق أبـوبكرأرحـم أمـيت بـأميت « :  قولـه 6فنـسبوا إليـه  التجئوا إىل وضـع مجلـة أخـرى بـدهلا ،

ذكـر مــا جــاء يف « : ّأخرجــه الطــرباين ورواه عنـه احملــب الطـربي حيــث قــال » ّـأميت ألمــيت عمـر 

ّعن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم . وصف مجع كال بصفة محيدة ّ: 

أرحـم أمـيت : ّخرجـه الطـرباين فقـال و . ..ّ ، وأشـدهم يف ديـن اهللا عمـرأبـوبكرأرحم أميت بـأميت 

» مث معـىن مـا بقـي  . ، وأرفق أميت ألميت عمر ، وأقضى أميت علي بـن أيب طالـبأبوبكربأميت 
)1(.  

وصـف مجـع كـال بـصفة « ّولكن قد غفل واضعه عما قصده واضع احلديث األول مـن 

ّــأما يف هــذا » ّبالــشدة يف الــدين « ووصــف عمــر » بالرمحــة  « أبــابكرصــف حيــث و» محيــدة 
  .وكالمها واحد» ّبالرفق « ووصف عمر » بالرمحة  « أبوبكراالختالق اجلديد فقد وصف 

ّفـإن هـذا الوصـف ال يقتـضي ألن » ّأشدهم يف دين اهللا « ّوبعد ، فلو سلم كون عمر 
ّ ، فبطــل مــا ادعــاه العاصــمي واحلمــد هللا رب 6 يكــون عمــر بابــا ملدينــة العلــم أعــين رســول اهللا

  .العاملني
__________________  

  .40: الرياض النضرة ) 1(
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  اختصاص حذيفة بعلم المنافقين 
ومــــن اجلــــدير بالــــذكر هنــــا مــــا جــــاءت بــــه أحاديــــث القــــوم مــــن جهــــل عمــــر باملنــــافقني 

عـــنهم وكـــان هـــو ّواختـــصاص حذيفـــة بـــن اليمـــان ـــذا العلـــم ، فـــإن عمـــر كـــان يـــسأل حذيفـــة 

يـا حذيفـة « : املعروف بني الصحابة ذا العلم ، بل يف بعض روايام أن عمر خاطبـه بقولـه 

  :وإليك بعض ما جاء يف ذلك .  .. »!، باهللا أنا من املنافقني

وكـان عمـر بـن اخلطـاب يـسأله عـن املنـافقني وهـو « : قال ابن عبد الـرب برتمجـة حذيفـة 

وكــان عمــر ينظــر إليــه عنــد مــوت مــن مــات . 6 رســول اهللا ّمعــروف يف الــصحابة بــصاحب ســر

  .)1(» منهم ، فإن مل يشهد جنازته حذيفة مل يشهدها عمر 

 يبــالغ يف تفتــيش قلبــه ، حــىت كــان 2ولقــد كــان عمــر « ) : إحيــاء علــوم الــدين ( ويف 

 6ّ أنــه هــل يعــرف بــه مــن آثــار النفــاق شــيئا ، إذ كــان قــد خــصه رســول اهللا 2يــسأل حذيفــة 

  .)2(» م املنافقني بعل

زيد بن وهـب اجلهـين الكـويف مـن جلـة التـابعني وثقـام ، متفـق علـى « : وقال الذهيب 

يف حديثـه خلـل كثـرية : ّاالحتجاج به ، إال ما كان عن يعقوب الفسوي ، فإنه قـال يف تارخيـه 

 قـال !نييـا حذيفـة بـاهللا أنـا مـن املنـافق: ومل يصب الفسوي ، مث إنه ساق من روايته قول عمـر 

وممـا يـستدل بـه علـى ضـعف حديثـه روايتـه عـن : قـال . وهذا حمال ، أخـاف أن يكـون كـذبا: 

أبـو  ـ واهللا ـ ثنـا: ومن خلـل روايتـه قولـه . ّإن خرج الدجال تبعه من كان حيب عثمان: حذيفة 

  .احلديث.  فاستقبلنا أحدا6كنت مع النيب : ذر ، ثنا بريدة قال 
__________________  
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فهذا الذي استنكره الفسوي من حديثه ما سبق إليه ، ولو فتحنا هـذه الوسـاوس علينـا 

رددنــا كثــريا مــن الــسنن الثابتــة بــالوهم الفاســد ، وال نفــتح علينــا يف زيــد بــن وهــب خاصــة بــاب 

وزيـــد ســـيد جليـــل . ق املـــصدوقّاالعتـــزال بـــرد حديثـــه الثابـــت عـــن ابـــن مـــسعود حـــديث الـــصاد

عمــر ، وعثمــان ، وعلــي ، :  فقــبض وزيــد يف الطريــق ، وروى عــن 6القــدر ، هــاجر إىل النــيب 

ّوالسابقني ، وحدث عنه خلق ، ووثقه ابن معني وغريه ، حىت أن األعمش قـال  ّإذا حـدثك : ّ
ّزيــد بــن وهــب عــن أحــد فكأنــك مسعتــه مــن الــذي حــدثك عنــه أو مــات ســنة تــسعني : قلــت . ّ

  .)1(» بعدها 

صــاحب ســر  : 2وكــان يقــال حلذيفــة « : يف ذكــر واقعــة عقبــة ) الــسرية احللبيــة ( ويف 

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف  ـ 2 ـ فلمــا تــويف رســول اهللا كــان عمــر بــن اخلطــاب.  ..ّ

ّ فنــاداه إىل الــصالة 2ّخالفتــه إذا مــات الرجــل ممــن يظــن بــه أنــه مــن أولئــك ، أخــذ بيــد حذيفــة 
 ، وإن انتـزع يـده مـن يـده تـرك الـصالة عليـه 2ّليه ، فإن مشى معه حذيفـة صـلى عليـه عمـر ع

 «)2(.  

 6 فـإذا كـان هـذا حـال عمـر يف اجلهـل باملنـافقني ، كيـف يعقـل أن يـصفه النـيب :أقـول 

ّ بـل لـو كـان األشـد علـيهم لكـان مـن املناسـب أن يعرفـه النـيب !»ّأشدهم على املنـافقني « ّبأنه  ّ
« ّ بل لقد عرفت أنه كـان يـسأل حذيفـة !ّفقني ، ال أن يسر بأمسائهم إىل حذيفة دونه باملنا6

املتفـق علـى  ـ  بـل جـاء يف حـديث زيـد بـن وهـب! »؟ّـأنه هـل يعـرف بـه مـن آثـار النفـاق شـيئا

ّأشـدهم «  فهـل يعقـل أن يكـون !»بـاهللا أنـا مـن املنـافقني « : أنـه قـال حلذيفـة  ـ االحتجاج به
  !؟ واحلال هذه»على املنافقني 

__________________  

  .107 / 2ميزان االعتدال ) 1(
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  بطالن دعوى أن عثمان باب المدينة بعد عمر ـ 6
 : 6مث عثمان بن عفان الباب الثالث منها يف صدق احلياء ، قوله « : قال العاصمي 

  .»وأصدق أميت حياء عثمان بن عفان 

 هــو مــن أجــزاء احلــديث 6ّ باطــل أيــضا ، ألن هــذا الــذي نــسبه إىل النــيب  وهــذا:أقــول 

  .ّالطويل املوضوع الذي أوضحنا وضعه بالتفصيل سابقا

ّيعــد مــن املــستحيالت ، ألن كــل  ـ فــضال عــن صــدقه ـ ّعلــى أن ثبــوت احليــاء لعثمــان ّ ّ
ّنـاس ، حــىت واحـد مـن قــضاياه وأمـوره ومـا أحدثــه دليـل قـاطع علــى عـدم حيائـه مــن اهللا ومـن ال

  . ..ّجاهده القوم وفعلوا به ما فعلوا ، مث قتلوه شر قتله

ّوملا كانت تلك القضايا اليت نقم عليه ا من ضروريات التاريخ الـيت ال تقبـل أي حبـث  ّـ ّ ّ
ّوجدال ، فال نطيل املقام بذكرها وال نسود الصفحات بإيرادها ّ.  

  ّبطالن دعوى كون أبي من أبواب مدينة العلم  ـ 7
يب صــلى اهللا عليــه « :  قــال العاصــمي مث ّوبــاب منهــا أيب بــن كعــب ، حيــث فــضله الن ّــ ّ ّ

  .»وأقرؤهم لكتاب اهللا : روي و .وأقرؤهم أيب بن كعب : 7قوله . ّوسلم بعلم القرآن وقراءته

ّـ دعـوى أن أيب بـن كعـب مـن أبـواب مدينـة العلـم اسـتنادا إىل دعـوى أن النيب :أقول  ّ ّّ6 

  :وقراءته ، يف غاية الغرابة ، وهي باطلة لوجوه ّفضله بعلم القرآن 

  ّ إنه ال دليل من النصوص واألحاديث على كونه بابا للمدينة ، وكونه:األول 
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  .ال يقتضى ذلك البتة ـ ّلو صح ـ أقرأ األصحاب للقرآن

باطــل ، » وأقـرؤهم أيب بــن كعـب « قــال   بأنـه6 اســتدالله مبـا نـسب إىل النــيب :الثـاني 

  . أجزاء احلديث الطويل الذي أوضحنا كونه موضوعا بالتفصيلألن ذلك من

ّ لــــــو ســــــلمنا صــــــحة احلــــــديث ، لكنــــــه ال يقتــــــضي تفــــــضيل أيب علــــــى مجيــــــع :الثالــــــث 
ّاألصحاب يف علم قراءة القرآن ، كما تشهد ذا كلمات أعالم القوم ، حيث صـرحوا بكونـه 

قالـه .  ..»غـريه كـان أقـرأ منـه ّبالنسبة جلماعة خمـصوصني أو وقـت مـن األوقـات ، فـإن « أقرأ 

( وكـالم نـور الـدين العزيـزي يف ) التيـسري ( وانظـر أيـضا كالمـه يف ) فـيض القـدير ( املناوي يف 

  .)ّالسراج املنري يف شرح اجلامع الصغري 

ّ مل يفــضله بعلــم القــرآن وقراءتــه ، فبطــل مــا ادعــاه العاصــمي يف هــذا 6ّفظهــر أن النــيب  ّ
  .املقام أيضا

   دعوى كون معاذ من أبواب مدينة العلم بطالن ـ 8
ّوباب منها معاذ بن جبل ، ملا فضله النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم « : مث قال العاصمي  ّ ّ

  .»ّوأعلم أميت باحلالل واحلرام معاذ بن جبل  : 7يف العلم خاصة دون غريه ، قوله 

  وجوه بطالن هذه الدعوى 
  : وهذه الدعوى باطلة كذلك لوجوه :أقول 

ّبابـا مـن أبـواب مدينـة العلـم مـن غـري نـص » معـاذ بـن جبـل « ّ إن دعوى كـون :ألول ا
  .ّ جتاسر قبيح وخترص فضيح6صريح يف ذلك عن مدينة العلم 
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وأعلـم أمـيت بـاحلالل واحلـرام معـاذ بـن « :  أنه قـال 6نسب إليه   استشهاده مبا:الثاني 

  .6واختالقه على رسول اهللا يبطله كون هذا من احلديث الطويل الثابت وضعه » جبل 

ّ إن كــون معــاذ بــن جبــل بابــا مــن أبــواب املدينــة إمنــا يثبــت يف حــال اختــصاص :الثالــث 
ّعلم احلالل واحلرام به دون غريه من األصحاب ، او إثبات كونه مربزا من بينهم يف هذا العلـم 

ن هـو العـامل ـذا بـأن يكـو ـ ، وكال األمـرين غـري ثابـت ، فـإن كونـه خمـصوصا ـذا العلـم دوـم

ّظـاهر الـبطالن جـدا ، وال يلتـزم بـه أحـد مـن أهـل الـسنة  ـ العلـم ولـيس لغـريه مـنهم نـصيب منـه
يـصري كـذلك « ّوأما األمر الثاين فغري ثابت كذلك ، لتنصيص العلماء احملققني علـى أنـه . أبدا

 انــه يــصري يعــين« ) : فــيض القــدير ( قــال املنــاوي » بعــد انقــراض عظمــاء الــصحابة وأكــابرهم 

ــــصحابة وأكــــابرهم ، وإال فــــ  وعمــــر وعلــــي أعلــــم منــــه أبوبكرّكــــذلك بعــــد انقــــراض عظمــــاء ال

سيـــــصري أعلمهـــــم بعـــــد انقـــــراض أكـــــابر : يعـــــين « ) : التيـــــسري ( ويف » .  ..بـــــاحلالل واحلـــــرام

  .»يعين سيصري أعلمهم بعد انقراض أكابر الصحابة « وقال العزيزي » الصحابة 

  حالل والحرام من شواهد جهل معاذ بال
ّ إنه مع قطع النظر عما تقدم هناك يف أمهات مصادر أهل السنة شواهد علـى :الرابع  ّ ّ

ومـن ذلـك مـا رواه .  ..جهل معاذ باحلالل واحلرام ، ومعها تبطل دعوى العاصمي من أصـلها

  :ابن سعد برتمجته حيث قال 

اسـتعمل  :يق قـال أخربنا عبيد اهللا بن موسى ، أنا شيبان ، عن األعمش ، عـن شـق« 

ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم معــاذا علــى الــيمن ، فتــويف النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم واســتخلف  ّ ّ ّّ
 وهــو عليهــا وكــان عمــر عامئــذ علــى احلــج ، فجــاء معــاذ إىل مكــة ومعــه رقيــق ووصــفاء أبــوبكر

مـن : ل قـا. هـم يل:  قـال ؟يـا أبـا عبـد الـرمحن ملـن هـؤالء الوصـفاء: فقال له عمر . على حدة

  أطعين: قال . أهدوا يل:  قال ؟أين هم لك
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ما كنت ألطيعـك يف هـذا ، شـيء : قال . ّوأرسل م إىل أيب بكر ، فإن طيبهم لك فهم لك

يا ابن اخلطاب ما أراين  :فبات ليلة مث أصبح فقال :  قال !؟أهدي يل أرسل م إىل أيب بكر

ّإال مطيعـك ، إين رأيــت الليلــة يف املنـام كــأين ّ إىل النــار وأنــت  ـ أو كلمــة تــشبهها ـ ّ أجــر وأقــادّ

. هـم لـك : أبـوبكرفقـال . أنت أحق م :فقال .  فانطلق يب وم إىل أيب بكر!آخذ حبجزيت

ّفانطلق م إىل أهله فصفوا خلفه يصلون هللا تبـارك :  قـالوا ؟ّملـن تـصلون: فلما انـصرف قـال . ّ

  .)1(» فانطلقوا فأنتم له : قال . وتعاىل

أخربنــا حممــد بــن عمــر ، حــدثين عيــسى بــن النعمــان ، عــن معــاذ ابـــن « : ه أيــضا فيــو

 ـ مــن أحــسن النــاس وجهــا ;كــان معــاذ بــن جبــل ـ : رفاعــة ، عــن جــابر بــن عبــد اهللا قــال 

ّوأحسنه خلقا وأمسحه كفا ، فادان دينا كثريا ، فلزمه غرمـاؤه حـىت تغيـب مـنهم أيامـا يف بيتـه ،  ّ ّ ّ
ّ اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، فأرســـل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه حـــىت اســـتأدى غرمـــاؤه رســـول ّ ّ

  : ّوسلم إىل معاذ يدعوه ، فجاءه ومعه غرماؤه ، فقالوا 

  .ّيا رسول اهللا خذلنا حقنا منه

ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .ّرحم اهللا من تصدق عليه: ّ

  .ّهللا ، خذلنا حقنا منهيا رسول ا: ّفتصدق عليه ناس وأىب آخرون وقالوا : قال 

  .اصرب هلم يا معاذ: فقال رسول اهللا 

ّفخلعــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن مالــه فدفعــه إىل غرمائــه فاقتــسموه : قــال  ّ
  .بينهم فأصام مخسة أسباع حقوقهم

  .يا رسول اهللا بعه لنا: قالوا 

  .ّخلوا عنه فليس لكم إليه سبيل: » ص « قال هلم رسول اهللا 
__________________  
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يا أبا عبـد الـرمحن ، لـو سـألت رسـول اهللا : فانصرف معاذ اىل بين سلمة فقال له قائل 

فمكــث يومــا ، مث دعــاه رســول : قــال . مــا كنـت ألســأله: قــال . ، فقـد أصــبحت اليــوم معــدما

ّلعل اهللا جيربك ويؤدي عنك دينك: اهللا فبعثه إىل اليمن وقال  ّ.  

ّفخرج معاذ إىل اليمن فلـم يـزل ـا حـىت تـويف رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، : ال ق ّ
 علـى احلـج ـ فالتقيـا يـوم الرتويـة أبـوبكرّفواىف السنة الـيت حـج فيهـا عمـر بـن اخلطـاب ـ اسـتعمله 

ّمبــىن ، فاعتنقــا وعــزى كــل واحــد منهمــا صــاحبه برســول اهللا ، مث أخلــدا إىل األرض يتحــدثان ،  ّ ّ
أصــبتهم يف وجهــي :  قــال ؟مــا هــؤالء يــا أبــا عبــد الــرمحن:  عمــر عنــد معــاذ غلمانــا فقــال فــرأى

أذكــرهم أليب : ّأهــدوا إيل وأكرمــت ــم فقــال عمــر :  قــال ؟ّمــن أي وجــه: فقــال عمــر . هــذا

ّـنام معاذ ، فرأى يف النـوم كأنه علـى شـفري النار و ؟ما ذكري هذا أليب بكر: فقال معاذ . بكر ّـ
هـــذا مــا أمـــرين بـــه : تـــه مــن ورائـــه مينعـــه أن يقــع يف النـــار ، ففـــزع معــاذ فقـــال وعمــر آخـــذ حبجز

إين : ّ ذلـك وقـضى بقيـة غرمائـه وقـال أبـوبكرّفقدم معاذ ، فـذكرهم أليب بكـر ، فـسوغه . عمر

ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول    .)1(» ّلعل اهللا جيربك : ّ

 جهـــل معـــاذ بـــاحلالل واحلـــرام ، وعـــدم ّ وهـــذه القـــصة فيهـــا داللـــة واضـــحة علـــى:أقـــول 

ة  ّــتورعــه يف مجــع األمــوال ، وحينئــذ ال يعقــل أن يــصدق يف حقــه كونــه أعلــم األصــحاب واألم ّ
  .باحلالل واحلرام

  ّحديث موضوع في الذب عن معاذ
ا يـــضحك الثكلـــى وضـــع بعـــض أســـالف القـــوم حـــديثا يف محايـــة معـــاذ وذب هـــذه  ّومم ــ ّـ

  برتمجة معاذ وهذا) االصابة ( ا جاء يف وذلك م.  ..املنقصة املذكورة عنه
__________________  
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ّذكـر سـيف يف الفتـوح بـسند لـه عـن عبيـد بـن صـخر قـال قـال النـيب صـلى اهللا عليـه و« : ّنصه 
ّإين قـد عرفـت بـالءك يف الـدين ، وقـد طيبـت لـك اهلديـة : ملعاذ ـ حني بعثـه إىل الـيمن ـ ّوسلم 

  .)1(» فرجع حني رجع بثالثني رأسا أهديت له : قال . لك شيء فاقبل، فإن أهدي 

  الوجوه الدالة على وضعه 
  : وهذا حديث موضوع خمتلق لوجوه :أقول 

ه مـــن حـــديث :األول  ــ إن صـــاحب كتـــاب الفتـــوح وهـــو » ســـيف بـــن عمـــر الكـــويف « ّـ

. ضــعيف :قــال عبــاس عــن حيــىي « : قــال الــذهيب .  ..ضــعيف جــدا ، بــل إنــه مــتهم بالزندقــة

. وقال أبو حامت مرتوك .ليس بشيء: وقال أبو داود . فليس خري منه: وروى مطني عن حيىي 

  .»ّعامة حديثه منكر : وقال ابن عدي . ّام بالزندقة: وقال ابن حبان 

  .)2(» ّوكان سيف يضع احلديث وقد ام بالزندقة « : قال 

  .) ()3ذيب التهذيب ( وقد أورد ابن حجر هذه الكلمات وغريها برتمجته من 

ذكـر سـند روايـة سـيف ، فلـم نعلـم حالـه ) االصـابة (  لقد أغفل ابن حجـر يف :الثاني 

ّ، لكن غالب من يروي عنه سيف من اهولني كما نص عليه الـذهيب ، ويؤيـد ذلـك ان ( يف  ّ

هل برتمجة عبيد بن صخر بن لوذان األنصاري ـ بعد ذكر أخبار رواها سيف عن سـ) االصابة 

ّإن النـيب صـلى : وـذا االسـناد « : بـن يوسـف بـن سـهل ، عـن أبيـه ، عـن عبيـد بـن صـخر ـ 
ّاهللا عليــه وســلم كتــب إىل معــاذ أين عرفــت بــالءك يف الــدين ، والــذي ذهــب مــن مالــك حــىت  ّ

  ّركبك الدين ، وقد طيبت لك اهلدية ، 
__________________  
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وهذا نفس حديث سيف الذي أسقط ابن حجر سـنده ،  )1(» فإن أهدي إليك شيء فاقبل 

  .كالمها جمهوالن»  يوسف بن سهل «و ، » سهل بن يوسف «  و

كنـــز ( ففـــي  ّولعلـــه مـــن هنـــا أفـــىت االمـــام أبـــو جعفـــر الطـــربي بـــضعف هـــذا احلـــديث ،

ّملـــا بعثـــين رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إىل : عـــاذ بـــن جبـــل عـــن م« : مـــا نـــصه ) العمـــال  ّ
ّ

ّإين قد علمت ما لقيت يف اهللا ورسوله وما ذهب من مالك ، وقد طيبـت لـك : اليمن ، قال 
  .)2(» ّابن جرير وضعفه  .ّاهلدية ، فما أهدي لك من شيء فهو لك

» غلـوال « ّالعمال وجعلها  هدايا 6 لقد ورد يف األحاديث الكثرية حترمي النيب :الثالث 

بـاب مـن « وى عن قبوهلا قوال وفعال ، وقد أخرج تلك األحاديث البخـاري يف صـحيحه يف 

 باب احتيال العامـل ليهـدى لـه «و »  باب كيف كانت ميني النيب «و » ّمل يقبل اهلدية لعلة 

  .» باب حماسبة االمام عماله «و »  باب هدايا العمال «و » 

  .»اب حترمي هدايا العمال ب« ومسلم يف 

  .وأمحد بن حنبل يف مسنده

ثنـا سـفيان ، عـن الزهـري « : مـن األحاديـث الـيت اتفقـوا عليهـا مـا أخرجـه أمحـد قـائال و

ّاســتعمل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم رجــال : قــال . أنــا أبــو محيــد الــساعدي: مســع عــروة يقــول  ّ
فقـام رسـول . هذا لكم وهـذا أهـدي يل : من األزد يقال له ابن اللتبية على صدقة فجاء فقال

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــى املنــرب فقــال  هــذا لكــم : مــا بــال العامــل نبعثــه فيجــيء فيقــول : ّ

 والـذي نفـس حممـد !؟يهـدى إليـه أم الّ جلس يف بيت أمه وأبيـه فينظـر أ أفال!!وهذا أهدي يل

يامــة علــى رقبتــه ، إن كــان بعــريا لــه ّبيــده ، ال يــأيت أحــد مــنكم منهــا بــشيء إال جــاء بــه يــوم الق

اللهــم هــل : مث رفــع يديــه حــىت رأينــا عفــرة يديــه مث قــال . رغــاء أو بقــرة هلــا خــوار أو شــاة تبعــر

  .ّبلغت ـ ثالثا ـ
__________________  

  .444 / 2االصابة ) 1(
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  .)1(» ، وسلوا زيد بن ثابت مسع أذين وأبصر عيين : قال أبو محيد : وزاد هشام بن عروة 

حــدثنا إســحاق بــن عيــسى ، ثنــا إمساعيــل بــن عيــاش ، عــن « : أيــضا ) املــسند ( يف و

ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : حيـىي بــن ســعيد ، عـن عــروة بــن الـزبري عــن أيب محيــد الـساعدي  ّ
  .)2(» هدايا العمال غلول : ّوسلم قال 

هلديـة ملعــاذ بــن جبــل العتـذر بــذلك معــاذ امــام ّــ قــد طيب ا6 انــه لــو كــان النـيب :الرابـع 

ّعمر بن اخلطاب ، عند ما أمره بإرسال الغلمـان إىل أيب بكـر حـىت يطيبهم لـه ، فإنـه لـو صـح  ّ ّـ
:  له ذلك مل يكن مورد لتطييب أيب بكر أو عدم تطييبـه ، ال أن يعتـذر بقولـه 6ّتطييب النيب 

 » م إىل أيب بكرما كنت ألطيعك يف هذا ، شيء أهدي يل ، أرسل!!« .  

ّكأنـه علـى «  إنه لو كان هلذا احلديث املوضوع أصل ملـا رأى معـاذ يف املنـام :الخامس 
ار ّألن مـا طيبـه لـه النـيب  ».  ..ّـشفري النار وعمر آخذ حبجزته من ورائـه مينعـه أن يقـع يف الن ّ6 

ّال يوجب متلكه دخول النار البتة ، فرؤيته ذلك يف املنام وفزعه منـه مث  ـ  جميـؤه ـم إىل أيب بكـرّ

ّيدل بوضوح على ارتكابه الذنب العظيم املوجب لدخول النـار ،  ـ ّكما أمره عمر بن اخلطاب ّ ّ
  .ّويدل أيضا على أن حديث سيف موضوع باطل ال أصل له

ا يؤكـــد مـــا ذكرنـــا ويقطـــع األلـــسنة وحيـــسم النـــزاع يف املقـــام  ّومم ّ مـــا أخرجـــه الرتمـــذي يف : ّـــ

 ، 6 معــاذ يــا قاطعــا عــن إصــابة شــيء مــن األمــوال بغــري اذن منــه 6نــيب صــحيحه مــن ــي ال

  : احلديث  ّوإليك نص
__________________  

  .423 / 5مسند أمحد ) 1(

  .424 / 5مسند أمحد ) 2(
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حدثنا أبو كريب ، حدثنا أبو أسامة ، عن داود بـن . باب ما جاء يف هدايا األمراء « 

: بيل ، عــن قــيس بــن أيب حــازم ، عــن معــاذ ابــن جبــل قــال يزيــد األودي ، عــن املغــرية بــن شــ

ّـبعثين رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم إىل الـيمن ، فلما  ّ : سـرت أرسـل يف أثـري فـرددت فقـال ّ

ّ ال تــصينب شــيئا بغــري إذين ، فإنــه غلــول ومــن يغلــل يــأت مبــا غــل يــوم ؟تــدري مل بعثــت إليــكأ ّ ّ
  .فامض لعملك. هلذا دعوتك. القيامة

ويف البــاب عــن عــدي بــن عمــرية ، وبريــدة ، واملــستورد بــن شــداد ، وأيب محيــد ، : قــال 

  .)1(» وابن عمر 

ّفـإن هـذا احلـديث ـى قـاطع مــع التحـذير والتخويـف الـشديدين ، وينبغـي أن يعـد هــذا  ّ
ّومـن آيـات نبوتـه ، حيـث يظهـر منـه علمـه مبـا سـريتكبه معـاذ  ـ 6 ـ احلـديث مـن معـاجز النـيب

ّفمنعه عن ذلك من ذي قبل ، وذكره حبرمة إصـابة شـيء مـن تلـك األمـوال ، يف مسريه هذا ، 
ّولكن ذلك كله مل ينفع معاذا ومل يردعه عن التصرف يف األموال ّ ّ.  

  ّاتجار معاذ في مال اهللا 
ّومما ارتكبه معـاذ جهـال باألحكـام اجتـاره يف مـال اهللا الـذي كـان بيـده  ّوكـان أول مـن « ّ

ّ ذكــره عمــر فــأىب ، إىل أن رأى يف منامــه مــا رأى ، وإليــك نــص اخلــرب حــىت» ّاجتــر يف مــال اهللا  ّ
  :الوارد برتمجته حيث قال ابن عبد الرب 

ّحــدثنا خلــف بــن قاســم ، حــدثنا ابــن املفــسر ، حــدثنا أمحــد بــن علــي ، حــدثنا حيــىي « 
 بــن معــني ، حــدثنا عبــد الــرزاق ، أنبأنــا معمــر عــن الزهــري ، عــن عبــد الــرمحن ابــن عبــد اهللا بــن

كــان معــاذ بــن جبــل شــابا مجــيال أفــضل مــن شــباب قومــه : كعــب بــن مالــك ، عــن أبيــه قــال 

  ّمسحا ال ميسك ، فلم يزل يدان حىت أغلق ماله من الدين ،
__________________  

  .621 / 3صحيح الرتمذي ) 1(
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ّفــأتى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فطلــب إليــه أن يــسأل غرمائــه أن يــضعوا لــه فــأبوا ، ولــو ت ركــوا ّ

  .ألحد من أجل أحد لرتكوا معاذ من أجل رسول اهللا

ّفبــاع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مالــه كلــه يف دينــه ، حــىت قــام معــاذ بغــري شــيء ، حــىت  ّ ّ
 ـ إذا كـان عــام فــتح مكــة بعثــه النــيب إىل طائفــة مــن الــيمن ليجــربه ، فمكــث معــاذ بــاليمن أمــريا

ــوكــان أول مــن اجتر يف مــال اهللا هــو ّ ّحــىت قــبض رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فمكــث  ـ ّ ّ
ّأرسل إىل هذا الرجل فـدع لـه مـا يعيـشه وخـذ : ّفلما قدم قال عمر أليب بكر رضي اهللا عنهما 

ّإمنـا بعثـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ليجـربه ، ولـست بآخـذ  : أبـوبكرسائره منـه ، فقـال  ّ
: فقـال معـاذ .  فـذكر ذلـك ملعـاذأبـوبكر يطعـه فانطلق عمر إليه إذ مل. ّمنه شيئا إال أن يعطيين

ّإمنا أرسلين النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ليجـربين ولـست بفاعـل قـد : مث لقـي معـاذ عمـر فقـال . ّ

أطعتـــك وأنـــا فاعـــل مـــا أمـــرتين بـــه ، إين رأيـــت يف املنـــام أين يف حومـــة مـــاء قـــد خـــشيت الغـــرق 

ه وحلـف أن ال يكتمــه شــيئا ، فقــال  فـذكر ذلــك لــأبــابكرّـفخلصتين منــه يــا عمـر ، فــأتى معــاذ 

هـذا حـني حـل وطـاب ، وخـرج معـاذ عنـد : فقـال . ال آخذ منـك شـيئا قـد وهبتـه : 2 أبوبكر

  .)1(» ذلك إىل الشام 

  بطالن دعوى كون زيد من أبواب مدينة العلم  ـ 9
ّزيـد بـن ثابـت ملـا فـضله النـيب صـلى اهللا عليـه بعلـم : وبـاب منهـا « : مث قال العاصـمي  ّ

  .»وافرض أميت زيد بن ثابت  : 7قوله  .ائض خاصة دون غريهالفر

  : وهذا باطل لوجوه :أقول 

ه مل يثبــت عــن النــيب :األول  مــا يفيــد كــون زيــد بابــا هلــذه  ـ وهــو مدينــة العلــم ـ 6ّــ إن

  .املدينة
__________________  

  .1404 / 3االستيعاب ) 1(
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ّواضــح الــبطالن ، ألن هــذه » بــت وأفــرض أمــيت زيــد بــن ثا«   اســتدالله جبملــة:الثــاني 
  .ّاجلملة من أجزاء احلديث الطويل الذي بينا كونه موضوعا بالتفصيل سابقا

 مقتـــضى هـــذه اجلملـــة املوضـــوعة اختـــصاص علـــم الفـــرائض بزيـــد بـــن ثابـــت أو :الثالـــث 

ّكونه األفضل فيه من بني مجيع األصحاب ، أما اختـصاصه بـه حبيـث مل يكـن لغـريه حـظ مـن 
ـــه األفـــضل فيـــه فـــال ســـبيل إىل إثباتـــه ، بـــل لقـــد صـــرح . فواضـــح الـــبطالنهـــذا العلـــم  ّوأمـــا كون ّ

ّاحملققــون مــن أهــل الــسنة بــأن معنــاه صــريورة زيــد أفــرض األمــة بعــد انقــراض عظمــاء الــصحابة ،  ّ
ّبــل يتــضح بطــالن هــذا الكــالم مبــا نقــل املنــاوي عــن ابــن عبــد اهلــادي مــن أنــه مل يكــن زيــد يف 

ّلفرائض أكثــر مــن غــريه ، وال اعلــم انــه تكلــم فيهــا علــى عهــده وال عهــد املــصطفى مــشهورا بــا
أي مبعرفــة مــا حيــل وحيــرم . وأعلمهــم بــاحلالل واحلــرام«  :قــال املنــاوي .  ..علــى عهــد أيب بكــر

من األحكام معاذ بن جبل األنصاري ، يعـين أنـه يـصري كـذلك بعـد انقـراض عظمـاء الـصحابة 

أعلــم منــه بــاحلالل واحلــرام ، وأعلــم مــن زيــد بــن ثابــت  وعمــر وعلــي أبوبكرّوأكــابرهم ، وإال فــ

ّومل يكـــن زيـــد يف عهـــد املـــصطفى صـــلى اهللا عليـــه : ذكـــره ابـــن عبـــد اهلـــادي ، قـــال . بـــالفرائض
ّوسـلم مـشهورا بـالفرائض أكثـر مـن غـريه ، وال أعلـم أنـه تكلـم فيهـا علـى عهـده وال علـى عهـد  ّ

  .)1( » 2أيب بكر 

ّواال فعلـي . سيصري كـذلك بعـد انقـراض أكـابر الـصحابةإنه : أي « ) : التيسري ( ويف 
  » وعمر أفرض منه أبوبكرو

  .».  ..ّملا فضله النيب« : فظهر بطالن دعوى العاصمي وقوله 

  بطالن دعوى كون أبي عبيدة من أبواب مدينة العلم  ـ 10
  وباب منها أبو عبيدة بن اجلراح يف األمانة يف« : مث قال العاصمي 

__________________  

  .460 / 1فيض القدير ) 1(



  نفحات االزهار................................................................................ 312

ّ باألمانة يف اإلسالم ، واألمانة ال تؤدى إال بـالعلم7ّاإلسالم ، حيث خصه النيب   : 7قولـه  .ّ

  .»ّولكل أمة أمني وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح 

  : وهذا باطل كذلك ، وحنن نوضح ذلك يف وجوه :أقول 

  وجوه بطالن هذه الدعوى 
ّ لقد ذكرنا غري مرة عدم جواز جعل أحد بابا ملدينة العلم إال مع وصول :ل الوجه األو ّ

  . نفسه6ّنص صحيح صريح يف ذلك عن مدينة العلم 

ّولكــل أمـة أمــني : 7قولـه «  ّ إن مـا ذكــره مــن: الوجـه الثــاني ّتقـول علــى رســول » .  ..ّ
  . ، وهو كالم خمتلق موضوع ال أصل له6اهللا 

ّوقــد ســبق أن هــذا » .  ..ّأرحــم أمــيت بــأميت« حــديث  ضــمنولقــد ذكــروا هــذا الكــالم 
  .احلديث طويل موضوع بطوله

ّورووه أيضا حـديثا مـستقال برأسـه ، لكـن مجيـع طرقـه يف الـصحيحني مقدوحـة وموهونـة 
ّســـندا ، فـــإن عامـــة طرقـــه مطعونـــة ومل يـــسلم منهـــا شـــيء ، فـــإذا مل يـــصح هـــذا احلـــديث بطـــرق  ّ

  ؟الكتابني فكيف بأسانيده األخرى

ّولنذكر طرقه يف البخاري أوال ، مث نتبعها بطرقه عند مسلم فنتكلم عليها بالتفصيل  ّ:  

  طرق الحديث في صحيح البخاري 
  مناقب أيب عبيدة بن اجلراح ـ حدثنا« : قال البخاري يف كتاب املناقب 
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: ك ّحـدثين أنـس بـن مالـ: عمرو بن علي ، ثنا عبد األعلى ، ثنـا خالـد ، عـن أيب قالبـة قـال 

ّأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ّلكـل أمـة أمـني وإن أميننـا أيتهـا األمـة أبـو عبيـدة بـن : ّ ّ ّ
  .اجلراح

حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنـا شـعبة ، عـن أيب إسـحاق ، عـن صـلة ، عـن حذيفـة قـال 

ّقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ألهل جنران   ، فأشـرف ّألبعثن ـ يعين عليكم ـ أمينا حـق أمـني: ّ

  .»أصحابه ، فبعث أبا عبيدة 

باب قصة أهل جنران ـ حدثين عباس بـن احلـسني ، حـدثنا حيـىي « : يف كتاب املغازي و

جـــاء : بـــن آدم ، عـــن إســـرائيل ، عـــن أيب إســـحاق ، عـــن صـــلة بـــن زفـــر ، عـــن حذيفـــة قـــال 

ّالعاقب والسيد صاحبا جنران إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريدان أن يال عناه قـال فقـال ّ

ّـال تفعل ، فو اهللا لئن كـان نبيـا فالعنا ال نفلـح حنـن وال عقبنـا مـن بعـدنا ، : أحدمها لصاحبه  ّ
ا نعطيــك مــا ســألتنا فابعــث معنــا رجـال أمينــا وال تبعثــه معنــا إال أمينــا: قـاال  ّإن ّألبعــثن : فقــال . ّــ

قـم يـا أبـا عبيـدة بـن : معكم رجال أمينا حـق أمـني ، فاستـشرف لـه أصـحاب رسـول اهللا فقـال 

ّاجلراح ، فلما قام قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .هذا أمني هذه األمة: ّ

حـــدثين حممـــد بـــن بـــشار ، حـــدثنا حممـــد بـــن جعفـــر ، حـــدثنا شـــعبة ، قـــال مسعـــت أبـــا 

ّجــاء أهــل جنـران إىل النــيب صـلى اهللا عليــه وســلم : إسـحاق عــن صـلة بــن زفــر عـن حذيفــة قـال  ّ
ّألبعــثن إلــيكم رجــال أمينــا حــق أمــني ، فاستــشرف لــه : لنــا رجــال أمينــا ، فقــال ابعــث : فقــالوا 

  .الناس فبعث أبا عبيدة

ّحــدثنا أبــو الوليــد ، حــدثنا شــعبة ، عــن خالــد عــن أيب قالبــة عــن أنــس عــن النــيب صــلى 
  .»ّلكل أمة أمني ، وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح ّاهللا عليه وسلم قال 

حــــدثنا ســــليمان بـــن حــــرب ، حــــدثنا شــــعبة ، عــــن أيب « : اآلحــــاد يف كتـــاب أخبــــار و

ّإن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال ألهــل جنــران : إســحاق ، عــن صــلة عــن حذيفــة  ّألبعــثن : ّ
  .إليكم رجال أمينا حق أمني ، فاستشرف هلا أصحاب النيب ، فبعث أبا عبيدة
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قالبـة ، عـن أنـس قـال حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شـعبة ، عـن خالـد ، عـن أيب 

ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم    .)1(» ّلكل أمة أمني ، وأمني هذه األمة أبو عبيدة : ّ

  طرق الحديث في صحيح مسلم 
ح .  بــن أيب شــيبة ، نــا إمساعيــل بــن عليــة ، عــن خالــدأبــوبكرحــدثنا « : قــال مــسلم و

بــة قــال قــال أنــس قــال وحــدثين زهــري بــن حــرب ، نــا إمساعيــل بــن عليــة ، أنــا خالــد عــن أيب قال

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ّإن لكـل أمـة أمينـا وإن أميننـا أيتهـا األمـة أبـو عبيـدة بـن : ّ
  .اجلراح

ّإن أهـل الـيمن : ّنـا عفـان ، نـا محـاد ، عـن ثابـت عـن أنـس : حدثين عمرو الناقد قـال 
ّقدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا  . ّال يعلمنـا الـسنة واإلسـالمابعـث معنـا رجـ: ّ

  .هذا أمني هذه األمة: فأخذ بيد أيب عبيدة فقال : قال 

: ثنا حممد بن جعفر قال : حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار ـ واللفظ البن املثىن ـ قاال 

جــاء أهــل جنــران إىل رســول : ّمسعـت أبــا إســحاق حيــدث عــن صــلة بــن زفــر ، عــن حذيفــة قــال 

ّألبعـثن إلـيكم : فقـال . يـا رسـول اهللا ابعـث إلينـا رجـال أمينـا: ّه وسـلم فقـالوا ّاهللا صلى اهللا عليـ
  .فبعث أبا عبيدة بن اجلراح: قال . فاستشرف هلا الناس: رجال أمينا حق أمني ، قال 

نا سفيان عن أيب إسـحاق : ل أنا أبو داود احلفري قا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال 

  .) «)2ذا االسناد حنوه 
__________________  

  .740 / 4صحيح البخاري ) 1(

  .129 / 7صحيح مسلم ) 2(
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  وجوه الوهن في هذه الطرق 
  :وغري خاف على ذوي العلم والتحقيق أن عامة هذه الطرق مطعون ، وإليك البيان 

ا الطريــق األول عنــد البخــاري فمــداره علــى  ّأم ومــن أعظــم قــوادح » أنــس بــن مالــك « ّــ

د حــديث الغــدير ، 7ؤمنني علــي أنــس عــداؤه ألمــري املــ ّــ ، وقــد فــصلنا الكــالم يف ذلــك يف جمل ّ
  .ّوجملد حديث الطائر

وهـــو أيـــضا مـــن املـــشهورين بالنـــصب » أبـــو قالبـــة عبـــد اهللا بـــن زيـــد اجلرمـــي « وفيـــه * 

 ، وهــذا مــن أعظــم اجلــرائم وأقــبح اآلثــام املــسقطة عــن 7والتحامــل علــى ســيدنا أمــري املــؤمنني 

ّلكـــن القـــوم يوثقونـــه مـــع  ـ  بـــل املوجبـــة للكفـــر واخللـــود يف العـــذاب األلـــيمالعدالـــة والوثاقـــة ، ّ
بـصري تـابعي ثقـة ، وكـان حيمـل علـى  :وقـال العجلـي « : قال ابن حجـر  ـ !!اعرتافهم بذلك

  .)1(» علي ومل يرو عنه شيئا 

إمام شهري من علماء التابعني ، ثقـة يف « قال الذهيب .  ..ّومن قوادحه إنه كان يدلس

ّسه ، إال أنه يدلس عمن حلقهم وعمن مل يلحقهم ، وكان له صحف حيـدث منهـا ويـدلس نف ّّ ّ ّ
 «)2(.  

ّالتبيني ألمساء املدلسني ( ومن هنا فقد أورده الربهان سبط ابن العجمي يف  ّ(.  

ّومــن الواضــح أن ارتكــاب التــدليس خيانــة واضــحة علــى الــشرع ، وقــد ذهــب فريــق مــن 
  . ..من عرف بارتكاب التدليس ولو مرة صار جمروحا مردوداّاحملدثني والفقهاء إىل أن 

ّهذا كله باالضافة إىل تصريح مجاعة من احلفاظ وأعيان العلماء بأن أبا قالبة ّ ّ  
__________________  

  .5 / 197ذيب التهذيب ) 1(

  .425 / 2ميزان االعتدال ) 2(
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ّمعدود عند الناس يف البله ، وعلى هذا األساس تعجبوا م ن عمر بـن عبـد العزيـز إبطـال حكـم ّ

 وعمل اخللفاء الراشدين بقول أيب قالبة ، يف قضية ذكرهـا 6القسامة الثابت حبكم رسول اهللا 

وكــذا )  إرشــاد الــساري (و ) عمــدة القــاري ( فراجــع كلمــام يف  .)صــحيحه ( البخــاري يف 

  .)ذيب التهذيب ( يف ترمجة أيب قالبة من 

ّمقـدوح للغايـة ، وان أعظـم قوادحـه وجرائمـه احنرافـه عـن سـيدنا ّفظهر أن الرجـل جمـروح 
كمـا ابتلـى  ـ أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم كأنس بن مالك ، ولذا نراه قد ابتاله اهللا تعـاىل

وأبو : وأخربين عبد املؤمن بن خالد احلافظ قال « : باألسقام واألمراض ، قال الذهيب  ـ أنسا

دنــه ودينــه ، أريــد علــى القــضاء بالبــصرة فهــرب إىل الــشام فمــات بعــريش قالبــة ممــن ابتلــى يف ب

  .)1(» مصر سنة أربع ، وقد ذهبت يداه ورجاله وبصره ، وهو مع ذلك حامد شاكر 

أبــو قالبــة ابتلــي يف دينــه فأريــد للقــضاء فهــرب اىل « ) : حاشــية ميــزان االعتــدال ( ويف 

 ورجــاله وبــصره وهــو مــع ذلــك شــاكر ، زاره الــشام ، ويف بدنــه فأصــابه اجلــذام ، فــذهبت يــداه

  .»ّيا ابا قالبة تشدد ال يشمت بنا املنافقون : عمر بن عبد العزيز فقال له 

ّوهـو أيـضا جمـروح جـدا ، قـال أبـو حـامت » ّخالد بن مهران احلذاء « ويف هذا الطريق * 
ّال حيتج به ، ووقع فيه شعبة ، وضعفه ابن علية:  ّ ـذيب التهـذيب  ( كمـا يف ترمجتـه مـن.  ..ّ

(.  

قــد أشــار محــاد بــن زيــد إىل أن حفظــه تغــري ملــا قــدم مــن « ) : تقريــب التهــذيب ( ويف 
ّ ّ ّ ّ

  .»الشام ، وعاب عليه بعضهم دخوله يف عمل السلطان 

قـــال «  :قـــال الـــذهيب » عبـــد األعلـــى بـــن عبـــد األعلـــى البـــصري « ويف هـــذا الطريـــق * 

  :وقال أمحد .  تسع ومثانني ومائةمل يكن بالقوي ، ومات سنة: حممد بن سعد 
__________________  

  .94 / 1تذكرة احلفاظ ) 1(



 317 ...............................................................مع العاصي يف كالمه حول احلديث 

(  وكــذا ذكــره يف )1(» ّواهللا مــا كــان يــدري أي رجليــه أطــول : كــان يــرى القــدر ، وقــال بنــدار 

  .)ذيب التهذيب ( وابن حجر يف ) املغين يف الضعفاء 

ّرمي ببدعة ممن أخرج هلـم البخـاري من « يف ) تدريب الراوي ( ّوقد عده السيوطي يف 
  .)2(» ومسلم أو أحدمها 

أبــو « أيــضا ففيــه  ـ كتــاب املناقــب ـ  عنــد البخــاري الــذي جــاء يفالطريــق الثــانيّوأمــا 

مـا أفـسد : وروى جريـر عـن مغـرية قـال « : وقـد كـان خمتلطـا قـال الـذهيب » إسحاق السبيعي 

ثنـــا أبـــو : لفـــسوي قـــال ابـــن عيينـــة وقـــال ا. حـــديث أهـــل الكوفـــة غـــري أيب إســـحاق واألعمـــش

كـان قـد اخـتلط : قال بعض أهل العلم : قال الفسوي . إسحاق يف املسجد ليس معنا ثالث

  .)3(» ، وامنا تركوه مع ابن عيينة الختالطه 

ّكـان مدلـسا : وقال ابن حبـان يف كتـاب الثقـات « : قال ابن حجر .  ..ّوكان مدلسا
حــــسني الكرابيــــسي وأبــــو جعفــــر : ّره يف املدلــــسني وكــــذا ذكــــ. 32:  ويقــــال 29ولــــد ســــنة : 

ّمسعــت أبــا إســحاق حيــدث عــن احلــرث بــن : وقــال ابــن املــديين يف العلــل قــال شــعبة . الطــربي
: قـال شـعبة . حدثين به جمالد عن الشعيب عنـه : فقال ؟مسعت منه: األرمع حبديث فقلت له 

نعـم علمـت أنـه :  فإن قـال ؟هذا أكرب منك: وكان أبو إسحاق إذا أخربين عن رجل قلت له 

  .أنا أكرب منه تركته: لقي ، وإن قال 

يعــين  ـ كــان قــوم مــن أهــل الكوفــة ال حتمــد مــذاهبهم: وقــال أبــو إســحاق اجلوزجــاين 

أيب إسـحاق ، واألعمـش ، ومنـصور وزبيـد ، وغـريهم : ّهـم رؤس حمـدثي الكوفـة مثـل ــ  ّالتشيع

يف احلــديث ، ووقفــوا عنــد مــا أرســلوا ، ملــا مــن أقرانــه ، احــتملهم النــاس علــى صــدق ألــسنتهم 

ّخــافوا أن ال يكــون خمارجهــا صــحيحة فأمــا أبــو إســحاق يــروى عــن قــوم ال يعرفــون ، ومل ينــشر 
  ّعنهم عند أهل العلم إال ما حكى أبو إسحاق

__________________  

  .531 / 2ميزان االعتدال ) 1(

  .279 / 1تدريب الراوي ) 2(

  .270 / 3ميزان االعتدال ) 3(
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ّعنهم ، فإذا روى تلك األشياء عنهم كان التوقف يف ذلك عنـدي الـصواب ، وقـد حـدثنا أبـو  ّ
يعـين  ـ أفسد حـديث أهـل الكوفـة األعمـش وأبـو إسـحاق: إسحاق ، ثنا جرير عن مغرية قال 

  .)1(» ّمسع منه ابن عيينة بعد ما تغري :  وقال حيىي بن معني . ـللتدليس

االغتبـاط مبـن رمـي ( ويف ) ّالتبيـني ألمسـاء املدلـسني ( ي يف وقد ذكـره سـبط ابـن العجمـ

  .)باالختالط 

ّقاتل سيدنا احلسني بـن علـي  ـ لعنه اهللا ـ ومن قوادحه العظيمة روايته عن عمر بن سعد ّ
وعنــــه ابنــــه ابــــراهيم وأبــــو . عمــــر بــــن ســــعد بــــن أيب وقــــاص عــــن أبيــــه« : قــــال الــــذهيب .  ..8

 !؟كيــف يكــون مــن قتــل احلــسني ثقــة: قــال ابــن معــني . ةوأرســل عنــه الزهــري وقتــاد. إســحاق

عمــر بــن ســعد بــن أيب « ) : ميــزان االعتــدال (  ويف )2( » 67 أو ســنة 65قتلــه املختــار ســنة 

 وفعـل األفاعيـل ، روى 7وقاص الزهري ، هو يف نفسه غري مـتهم ، لكنـه باشـر قتـال احلـسني 

أمــا : عد فقــام إليــه رجــل فقــال شــعبة عــن أيب إســحاق عــن العيــزار بــن حريــث عــن عمــر بــن ســ

روى عنـه النـاس : وقال العجلي . ال أعود:  فبكى وقال ؟ تروي عن عمر بن سعد!ختاف اهللا

كيــف : فقــال  ؟أعمــر بــن ســعد ثقــة: ســألت ابــن معــني : وقــال أمحــد بــن زهــري . ، تــابعي ثقــة

  .)3(» قتله املختار سنة مخس وستني : خليفة :  قال !؟يكون من قتل احلسني ثقة

مشــــر بــــن ذي « : واألفظــــع مــــن ذلــــك روايتــــه عــــن مشــــر بــــن ذي اجلوشــــن قــــال الــــذهيب 

لـيس بأهـل للروايـة ، فإنـه . وعنـه أبـو إسـحاق الـسبيعي. عن أبيه. اجلوشن أبو السابغة الضبايب

 ابـن عيـاش عـن أيب إسـحاق قـال أبـوبكرروى  . ، وقد قتله أعـوان املختـار2أحد قتلة احلسني 

  :مث يقول ّكان مشر يصلي معنا : 
__________________  

  .8 / 59ذيب التهذيب ) 1(
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كيـــف يغفـــر لـــك وقـــد أعنـــت علـــى قتـــل ابـــن : قلـــت . ّأللهــم إنـــك تعلـــم أين شـــريف فـــاغفر يل

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  بــأمر ّ إن أمراءنــا هــؤالء أمرونــا!وحيــك فكيــف نــصنع:  قــال ؟ّ

ّفلم خنالفهم ، ولو خالفنا هم كنا شرا من هذه احلمـري الـسقاة ّإن هـذا العـذر قبـيح ،  :قلـت . ّ
  .)1(» فإمنا الطاعة يف املعروف 

 : عند البخاري يف كتاب املغازي الطريق الثالثّوأما 

  . وقد عرفته قريبا.»أبو إسحاق السبيعي « ففيه * 

فه ابــن املــديين شــيخ البخــاري ، وكــان حيــىي ّوقــد ضــع» إســرائيل بــن يــونس « : وفيــه * 

ّالقطــان ال يرضــاه وال حيـــدث عنــه ، وعــن أمحـــد أنــه قــال  وقــال عبـــد الــرمحن بـــن » فيـــه لــني « ّ

ــــسرق احلــــديث « : مهــــدي  ــــزان االعتــــدال : ( راجــــع » ّلــــص ي )  ــــذيب التهــــذيب (و ) مي

  .وغريمها

ـــذيب ( بـــن حجـــر وهـــو جمهـــول ، قـــال ا» عبـــاس بـــن احلـــسني القنطـــري « : وفيـــه * 

  .)2(» جمهول : وقال ابن أيب حامت عن أبيه « ) : التهذيب 

أبو إسحاق السبيعي «  عند البخاري يف كتاب املغازي فمداره على الطريق الرابعّوأما 

  . وقد عرفته آنفا.»

كـان  :وقيـل « : ّوقد كان من املغفلني قال الـذهيب » حممد بن جعفر غندر « وفيه * 

:  قــال علــي بــن غنــام .»ّومــع إتقانــه كــان فيــه تغفــل « ) : تــذكرة احلفــاظ (  ويف )3(» ّمغفــال 

ّهـات كتابـك ، فأبيـت إال أن : أتيت غندرا فذكر من فـضله وعلمـه حبـديث شـعبة ، فقـال يل 
 ، ّيزعم الناس أين اشرتيت مسكا فأكلوه وأنا نائم ولطخـوا بـه يـدي: خيرج كتابه وأخرجه وقال 

  .)4(» ّفما كان يدلين بطين  يدك ، أّأكلت فشم: مث قالوا 
__________________  
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« : ّــومما يقتــضي ضــعفه ويقــضي بــسقوطه عــن درجــة االعتبــار مــا حكــاه الــذهيب قــائال 

دخلنـا علـى : نا جعفر بن أيب عثمان مسعت حيـىي بـن معـني يقـول : السة قال الدينوري يف ا

ّال أحـــدثكم بـــشيء حـــىت متـــشوا خلفـــي إىل الـــسوق فـــرياكم النـــاس فيكرمـــوين ، : غنـــدر فقـــال 
هـــؤالء أصـــحاب :  فيقـــول ؟مـــن هـــؤالء يـــا أبـــا عبـــد اهللا: فمـــشينا خلفـــه فجعـــل النـــاس يقولـــون 

  .)1(» ّاحلديث جاءوين من بغداد يكتبون عين 

ّـومن هنا كان حيىي بن سعيد إذا ذكر غندر عنده عـوج فمـه كأنه يستـضعفه ، قـال ابـن  ّ
ه : قـــال ابـــن املـــديين « : حجـــر  ــكنـــت إذا ذكـــرت غنـــدرا عنـــد حيـــىي بـــن ســـعيد عـــوج فمـــه كأن ّـ ّ

  .)2(» يستضعفه 

اماكـه يف اـون حـىت : ولـه قـوادح كثـرية ، منهـا » حممـد بـن بـشار بنـدار « : وفيه * 

قـــال إســـحاق بـــن إبـــراهيم «  : قـــال الـــذهيب 6يـــستهزئ عنـــد التحـــدث عـــن رســـول اهللا كـــان 

فقـال رجـل . 6قـال قالـت رسـول اهللا  :ّكنا عند بندار فقال يف حديث عن عائـشة : الفزاري 

كنــا إذا خرجنــا مــن عنــد روح دخلنــا علــى أيب :  فقــال !! أعيــذك بــاهللا فمــا أفــضحك!؟متــزح: 

قـال إسـحاق بـن إبـراهيم الفـزاري « :  وقال ابن حجـر )3( » قد بان عليك ذاك: عبيدة فقال 

تـسخر : فقـال لـه رجـل . ّكنا عند بندار فقـال يف حـديث عـن عائـشة قـال قالـت رسـول اهللا: 

ّكنــا إذا خرجنــا مـــن عنــد روح دخلنــا إىل أيب عبيـــدة :  فقـــال !؟منــه أعيــذك بـــاهللا مــا أفــضحك
  .)4(» قد بان ذلك عليك : فقال 

« : ّ بن علي الفالس كان حيلـف أن بنـدارا يكـذب ، قـال ابـن حجـر  إن عمرو:ومنها 

مسعـت عمـرو بـن علـي حيلـف أن بنـدارا يكـذب فيمـا يـروي : ّقال عبد اهللا بـن حممـد بـن سـيار 

«.  
__________________  
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ّ إن علي بن املـديين كـذب حديثـه ،:ومنها  قـال عبـد اهللا بـن علـي « : قـال ابـن حجـر  ّ

مسعـت أيب ـ وسـئل عـن حـديث رواه بنـدار ، عـن ابـن مهـدي ، عـن أيب بكـر بـن : بـن املـديين 

ّعياش ، عن عاصم عمن روى ـ عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ّتـسحروا فـإن ّ
  .»ّهذا كذب ، وأنكره أشد اإلنكار وقال حدثين أبو داود موقوفا :  فقال ـ  بركةيف السحور

قـال عبـد اهللا « : ّ إن حيـىي بـن معـني كـان ال يعبـأ بـه ويستـضعفه ، قـال الـذهيب :ومنها 

ّكنــــا عنــــد ابــــن معــــني فجــــرى ذكــــر بنــــدار فرأيــــت حيــــىي بــــن معــــني ال يعبــــأ بــــه : بــــن الــــدورقي 
  .)1(» ويستضعفه 

« : قــال الــذهيب .  ..كــان صــاحب محــام:  القــواريري كــان ال يرضــاه وقــال ّ إن:ومنهــا 

كنا عند حيىي بن معني فجرى ذكر بندار ، فرأيـت حيـىي ال يعبـأ بـه : قال عبد اهللا بن الدورقي 

  .)2(» كان صاحب محام : ويستضعفه ، ورأيت القواريري ال يرضاه وقال 

  .)ذيب التهذيب ( وكذا برتمجته من 

ّلغ حال بندار يف الضعف والقدح حدا جعل األدفوي رواية الشيخني عـن بنـدار ولقد ب
ووراء هـــذا «  : )ّاالمتـــاع يف أحكـــام الـــسماع ( مـــن وجـــوه اجلـــرح يف صـــحيحهما حيـــث قـــال 

ّـإن األمة تلقت الكتـابني بـالقبول ، : ّإن قول الشيخ أيب عمرو بـن الـصالح : حبث آخر وهو  ّـ ّ
ّ فــساد ذلــك ، إذ الكتابــان إمنــا صــنفا يف املائــة الثالثــة بعــد عــصر ّإن أراد كــل األمــة فــال خيفــى ّ

ّـالصحابة والتابعني وتابعي التابعني وأئمة املذاهب املتبعة ورؤس حفـاظ األخبـار ونقاد اآلثـار ،  ّ
ّاملتكلمني يف الطرق والرجال ، املميزين بني الصحيح والسقيم ّ ّ ّ ّ.  

 فهــم بعــض األمــة ، فــال يــستقيم لــه دليلــه وإن أراد باألمــة الــذين وجــدوا بعــد الكتــابني

ّالذي قرره من تلقي األمة وثبوت العصمة هلم ، والظاهرية إمنا يعتنون ّ  
__________________  
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يف اعتبـار ّبإمجاع الصحابة خاصة ، والـشيعة ال تعتـد بالكتـابني وطعنـت فيهمـا ، وقـد اختلـف 

  .قوهلم يف اإلمجاع وانعقاده

ّمث إن أراد كــل حــديث فيهمــا تلقــي بــالقبول مــن النــاس كافــة فغــري مــستقيم ، قــد تكلــم  ّ ّ
ّمجاعة مـن احلفاظ يف أحاديـث فيهمـا ، فـتكلم الـدار قطـين يف أحاديـث وعللهـا ، وتكلـم ابـن  ّ ّ ّـ

الـصحيحني أحاديـث حزم يف أحاديـث كحـديث شـريك يف اإلسـراء قـال إنـه خلـط ، ووقـع يف 

  .متعارضة ال ميكن اجلمع بينهما ، والقطع ال يقع التعارض فيه

ّوقــد اتفـــق البخــاري ومـــسلم علـــى إخــراج حـــديث حممــد بـــن بـــشار بنــدار ، وأكثـــرا مـــن 
ّاالحتجـــاج حبديثـــه ، وتكلـــم فيـــه غـــري واحـــد مـــن احلفـــاظ وأئمـــة اجلـــرح والتعـــديل ، ونـــسب إىل 

ّشيخ البخاري أن بندارا يكـذب يف حديثـه عـن حيـىي الكذب ، وحلف عمرو بن علي الفالس 
هــذا : ّ، وتكلــم فيــه أبــو موســى ، وقــال علــي بــن املــديين يف احلــديث الــذي رواه يف الــسحور 

  .»وكان حيىي ال يعبأ به ويستضعفه وكان القواريري ال يرضاه . كذب

ه علـى  عنـد البخـاري الـذي أخرجـه يف كتـاب املغـازي أيـضا فمـدارالطريق الخامسّوأما 

  . ..ّ وقد عرفت أما جمروحان ومقدوحان.» خالد احلذاء «و » أبو قالبة « 

 عند البخاري الذي أخرجـه يف كتـاب أخبـار اآلحـاد فمـداره علـى الطريق السادسّوأما 

  . وقد عرفت أنه مقدوح.»أبو إسحاق السبيعي « 

ـــسابعّوأمـــا  د كـــذلك ،  عنـــد البخـــاري الـــذي أخرجـــه يف كتـــاب أخبـــار اآلحـــاالطريـــق ال

  .ّ وقد عرفت أما مقدوحان وجمروحان.» خالد احلذاء «و » أبو قالبة « فمداره على 

 خالــد احلــذاء «و » أيب قالبــة «  منهــا مــداره علــى فــالطريق األولّوأمــا طــرق مــسلم ، 

  . وقد سبق قدحهما بالتفصيل.»

   :، وهو أيضا ال خيلو عن قدح ، قال الذهيب» إمساعيل بن علية « وفيه * 
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رأيــت ابــن عليــة يــشرب : قلــت لوكيــع : ســهل بــن شــادويه ، مسعــت علــي بــن خــشرم يقــول « 

إذا رأيـت البـصري يـشرب : قـال وكيـع . ّالنبيذ حىت حيمل على احلمار حيتاج من يرده إىل منزله

ّالكويف يشربه تدينا والبصري يرتكه تدينا:  قال ؟وكيف: قلت . ّفامه ّ.  

ّمـا كنـا نـشبه مشائـل ابـن عليـه إال بـشمائل يـونس بـن : مة ثنا محـاد بـن سـل: قال عفان  ّ
  .)1(» حىت أحدث ما أحدث : ّوقال مرة . عبيد حىت دخل فيما دخل فيه

وقـدح فيـه بـاالختالط ، » ثابـت البنـاين «  عنـد مـسلم فمـداره علـى الطريق الثانيّوأمـا 

: محــد بــن حنبــل ويف ســؤاالت أيب جعفــر حممــد بــن احلــسني البغــدادي أل« : قــال ابــن حجــر 

ثابـــت :  فقـــال قــال حيــىي القطــان ؟ّســئل أبــو عبــد اهللا عــن ثابـــت ومحيــد أيهمــا أثبــت يف أنــس

  .)2(» اختلط ، ومحيد أثبت يف أنس منه 

محاد بن سلمة بن دينار « : وهو كذلك ، قال ابن حجر » ّمحاد بن سلمة « وفيه * 

ّوتغــري حفظــه بــآخره ، مــن كبــار البــصري ، أبــو ســلمة ، ثقــة عابــد ، أثبــت النــاس يف ثابــت ، 
هـــو ثقـــة صـــدوق يغلـــط ولـــيس يف قـــوة « ) : الكاشـــف (  ويف )3( » 67الثامنـــة ، مـــات ســـنة 

هذا حـديث ال « : يف حديث فيه محاد بن سلمة ) املوضوعات البن اجلوزي ( ويف » مالك 

يف ّكــان ابــن أيب العوجــاء ربيــب محــاد بــن ســلمة وكــان يــدس : قــال ابــن عــدي احلــافظ . يثبــت

  .»كتبه األحاديث 

وأنكــر علــي بــن املــديين عليــه روايتــه عــن « : قــال ابــن حجــر » عمــرو الناقــد « وفيــه * 

ّإن ثقفيــا  :ابــن عيينــة ، عــن ابــن أيب جنــيح ، عــن جماهــد ، عــن أيب معمــر ، عــن ابــن مــسعود 
هــذا كــذب مل يــرو هــذا ابــن عيينــة عــن : وقــال . احلــديث. وقرشــيا وأنــصاريا عنــد أســتار الكعبــة

  ّواألصح أن حجاجا سأل أمحد: قال اخلطيب . ابن أيب جنيح
__________________  

  .219 / 1ميزان االعتدال ) 1(

  .2 / 3ذيب التهذيب ) 2(
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  .)1(» عنه فقال أمحد ذلك 

وقــد تقــدم » أيب إســحاق الــسبيعي « ّ عنــد مــسلم فــإن مــداره علــى الطريــق الثالــثّوأمــا 

  .دح فيه بالتفصيل قريباالق

  .وقد تقدم قدحه أيضا» حممد بن جعفر غندر « : وفيه * 

  .وقد تقدم قدحه ايضا» حممد بن بشار بندار « : وفيه * 

املــذكور قدحــه » أبــو إســحاق الــسبيعي «  عنــد مــسلم فمــداره علــى الطريــق الرابــعّوأمـا 

  .سابقا

  :أقول 
لم اليت هي أحسن طرق هـذا احلـديث وإذا عرفت القدح واجلرح يف طرق البخاري ومس

يف فـــضل أيب عبيـــدة ، فـــال حاجـــة إىل اخلـــوض يف بيـــان بطـــالن أســـانيد الرتمـــذي ، فـــإن تلـــك 

  .األسانيد مشتملة على بعض هؤالء الرجال املقدوحني ، كما ال ختفى على من راجعها

  حديث أمانة أبي عبيدة بلفظ آخر وقدح الحفاظ فيه 
 رووا حــديث أمانــة أيب عبيــدة بلفــظ وســياق آخــر ، لكنــه ّمث إن بعــض رواة أهــل الــسنة

 .ّقد بلغ من البطالن حدا التجأ احلافظ الذهيب ، واحلـافظ العـسقالين ، إىل االعـرتاف ببطالنـه

روى البـزار عنـه عـن حممـد بـن . بغـدادي ال يعـرف. احلسني بن حممد بن عباد« : قال الذهيب 

ّفع عـن ابــن عمـر قـال قــال رسـول اهللا صــلى اهللا يزيـد بـن ســنان ، ثنـا كـوثر بــن حكـيم ، عــن نـا
» وهـذا باطـل  .ّإن أمني هذه األمة أبـو عبيـدة ، وإن حـرب هـذه األمـة ابـن عبـاس: ّعليه وسلم 

)2(.  

  احلسني بن حممد بن عباد بغدادي ال يعرف ،« : وقال ابن حجر العسقالين 
__________________  

  .8 / 85ذيب التهذيب ) 1(

  .546 / 1عتدال ميزان اال) 2(
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وهــذا ال ذنــب فيــه لــشيخ البــزار ، واحلمــل فيــه علــى كــوثر بــن . هــذا باطــل.  ..روى البــزار عنــه

  .)1(» حكيم فانه متهم بالكذب وسيأيت 

  بطالن الحديث معنى : الوجه الثالث 
ّوباإلضافة إىل بطالن حديث أمانة أيب عبيدة سندا ، فإن هـذا احلـديث موضـوع باطـل 

  :نذكرها فيما يلي باختصار معىن ، ألمور 

  خيانة أبي عبيدة في كتمان خبر عزل خالد ـ 1
لو كـان أبـو عبيـدة أمينـا ملـا كـتم خـرب عـزل خالـد بـن الوليـد عـن أمـارة جيـوش املـسلمني 

ّيف فتح الشام ، وقد ذكر املؤرخون األثبات أن عمرا قد كتب إىل أب املسلمني يف فـتح الـشام  ّّ ّ
ّثبـــات أن عمـــر قـــد كتـــب إىل أيب عبيـــدة بواليـــة الـــشام وأمـــارة جيـــوش ّ، وقـــد ذكـــر املؤرخـــون األ ّ

وقــــد ذكــــر .  ..للمــــسلمني وعــــزل خــــالد عــــن ذلــــك ، فكــــتم أبــــو مسرتــــه إىل البيــــاض وغــــضب

  .)فتوح الشام ( الواقدي اخلرب بالتفصيل يف كتاب 

  ّاعتذار الطبري ورده 
ّوبـــالرغم مـــن أنـــه مل يكـــن أليب عبيـــدة يف كـــتم اخلـــرب عـــذر إال  ّ ّالـــضعف واللـــني واخليانـــة ّ

واالســـتهانة بـــدماء املـــسلمني وأمـــواهلم وأمـــورهم ، فقـــد حـــاول رواة أهـــل الـــسنة وعلمـــاؤهم أن 

  ّيعتذروا له ، فذكروا هلذا األمر أعذارا شىت ، فجعل الطربي عذره
__________________  

  .309 / 2لسان امليزان ) 1(
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  :االستحياء حيث قال 

د علــى مقدمــة النــاس وقــد اجتمعــت الــروم إىل رجــل مــنهم مث ســاروا إىل دمــشق وخالــ« 

يقال له ياهان بدمشق ، وقـد كـان عمـر عـزل خالـد بـن الوليـد واسـتعمل أبـا عبيـدة علـى مجيـع 

النــاس ، فــالتقى املــسلمون والــروم فيمــا حــول دمــشق فــاقتتلوا قتــاال شــديدا ، مث هــزم اهللا الــروم 

قــــوا أبواــــا ، وجــــثم املــــسلمون عليهــــا ّوأصــــاب مــــنهم املــــسلمون ، ودخلــــت الــــروم دمــــشق فغل

وقــد قــدم الكتــاب علــى أيب عبيــدة بإمارتــه وعــزل . فرابطوهــا حــىت فتحــت دمــشق وأعطــوا اجلزيــة

خالــد ، فاســتحىي أبــو عبيــدة أن يقــرئ خالــدا الكتــاب حــىت فتحــت دمــشق ، وجــرى الــصلح 

  .)1(» على يدي خالد وكتب الكتاب بامسه 

ّ ال جمــال للحيــاء يف إنفــاذ األمــور الدينيــة وال ســيما ّولكــن هــذا العــذر غــري مقبــول ، إذ ّ
األمارة وحنوها ، علـى أن كتـاب عمـر إىل أيب عبيـدة ينـادي بـبطالن هـذا العـذر ، حيـث كتـب 

مـن عبـد اهللا أمـري املـؤمنني : بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم « ) : فتوح الشام للواقـدي ( كما يف  ـ له

ّسالم عليكم ، فإين أمحد اهللا الـذي ال إلـه إال  ـ ن اجلراحوأجري املسلمني إىل أيب عبيدة عامر ب
ّهــو ، وأصــلي علــى نبيــه حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم ّ ّوقــد وليتــك علــى أمــور املــسلمني ، فــال  .ّ

ّتستحي فإن اهللا ال يستحي من احلق شيئا  ّ«.  

  ّاعتذار سبط ابن الجوزي ووجوه رده 
ل حيــاء مــن خالــد وخوفــا مــن اضــطراب واعتـذر لــه ســبط ابــن اجلــوزي بأنــه قــد كـتم احلــا

سـالم عليـك ، أمـا : فكتـب عمـر إىل أيب عبيـدة « ) : ّمـرآة الزمـان ( األمور ، حيـث قـال يف 

ّبعد فإين قد عزلت خالدا عن جند الشام ووليتك أمرهم ، فقـم بـه  فوصـل الكتـاب .والـسالم .ّ

  إىل أيب عبيدة ، فكتم احلال حياء من خالد وخوفا من
__________________  

  .435 / 3تاريخ الطربي ) 1(
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اضــطراب األمــور ، ومل يوقفــه علـــى الكتــاب حــىت فتحــت دمـــشق وكــان خالــد علــى عادتـــه يف 

  .»ّاإلمرة وأبو عبيدة يصلي خلفه 

  :وهذا العذر غري مقبول كذلك لوجوه 

 لو كان هنـاك خـوف مـن اضـطراب أمـر املـسلمني ملـا صـدر هـذا األمـر مـن ) :األول ( 

ّ يشك أهل السنة يف بـصرية عمـر بـأمور الرعيـة وإدارة الدولـة ، بـل ظـاهر كلمـام عمر ، إذ ال ّ ّ
  .ّتقدمه على أيب بكر يف هذا الشأن

يف  ـ  لـو كـان اخلـوف مـن اضـطراب األمـور هـو العـذر احلقيقـي أليب عبيـدة) :الثـاني ( 

ة ملـا غــضب عمــر مــن ذلــك ، بـل كــان يستحــسن ذلــك مــن أيب عبيــد ـ كـتم احلــال عــن خالــد

مــا علــم املــسلمون مبــوت : يــا ابــن قــرط « : ويــشكره عليــه ، وقــد ذكــر الواقــدي أن عمــر قــال 

ال ، فغضب ومجع الناس إليه وقـام علـى :  قال ؟أيب بكر الصديق وال بوالييت عليهم أبا عبيدة

  .».  ..املنرب

ّ إنه لو فرض بأن غضب عمر كان على عادته يف الغلظة والفظاظة ، وأن) :الثالث (  ه ّ

لو كـان قـد علـم ـذا العـذر مـن أيب عبيـدة ملـا غـضب ، لكـان علـى عبـد اهللا بـن قـرط أن خيـرب 

ّـعمر بواقع العذر ليمنعه عن هذا الغضب ، ولكنا مل جند لـذلك أثـرا يف التاريخ ، وذلـك دليـل  ّ
  .على بطالن هذا االعتذار

ه لـــو ســـلم هـــذا العـــذر باعتبـــار أن الظـــروف مل تكـــن مـــ) :الرابـــع (  ّ أن ّ ساعدة لإلخبـــار ّـــ

 بــالعزل واملــسلمون حماصــرون لدمــشق ، فلــو أخــرب احتمــل اضــطراب أمــورهم وضــعف عــزائمهم

ّفإنه ال حمال هلذا العذر يف كتم الكتاب الثاين الذي أرسله عمر بعد فـتح دمـشق ، ولكـن . ..
أبا عبيدة كتم احلال عن خالد ، حىت كتب خالد بفتح الشام وما جـرى مـن األمـور باسـم أيب 

كـر ، وأرسـل الكتـاب علــى يـد عبـد اهللا بــن قـرط الـذي محــل الكتـاب األول مـن عمــر إىل أيب ب

 يا ابن قـرط« : عبيدة ، ومن هنا ملا وجد عمر الكتاب باسم أيب بكر خاطب عبد اهللا بقوله 

  . ..وغضب من ذلك غضبا شديدا ». ..

  . ..فظهر بطالن هذا العذر أيضا كسابقه
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ّ إىل أيب عبيدة بأمارة اجليوش وعزل خالد عنها ، لكنه مل إن عمرو إن كتب: فإن قيل 
ّيعلم أبا عبيدة سبب عزل خالد وهو ارتكابه القبائح وصدور الفسوق منه ، وإال ملـا تـواىن أبـو 

  .عبيدة يف إطاعة األمر وامتثاله

  .ّإن هذا ايضا ال يكون عذرا أليب عبيدة كذلك: قلنا 

ّأما أوال فألن التفـريط يف أوامـر   ـ ّوال سـيما مثـل هـذا األمـر ـ اخلليفـة والتـأخري يف امتثاهلـاّ

  .ّغري جائز ، واجلهل بسبب النصب والعزل ال جيور ذلك

 (و ) الطــربي ( ّوأمــا ثانيــا فــألن عمــر قــد أعلــم أبــا عبيــدة بــسبب عــزل خالــد كمــا يف 

حاق فإنه قال وأما ابن إس« : قال الطربي )  تاريخ ابن كثري (و )  مرآة الزمان (و ) الكامل 

ّـإمنا نـزع عمـر  :ثنا سلمة عنه قـال : ثنا حممد بن محيد قال : ّيف أمر خالد وعزل عمر إياه ما 
ّخالدا يف كالم كان خالد تكلم به فيما يزعمون ، ومل يزل عمر عليه ساخطا وألمـره كارهـا يف 

استخلف عمر كـان ّزمان أيب بكر ، كلمه لوقعته بابن نويرة وما كان يعمل به يف حربه ، فلما 

م بــــه عزلـــه ، فقــــال  إن خالــــد : فكتــــب إىل أيب عبيـــدة  .ال يلـــي يل عمــــال أبـــدا: ّـــأول مـــا تكل

ّأكذب نفسه فهو أمري على ما هو عليه ، وإن هو مل يكذب نفسه فأنت األمري علـى مـا هـو 
  .)1(» عليه ، مث انزع عمامته عن رأسه وقامسه ماله نصفني 

ّومما ذكرنـا يظهـر أن الواقــد ّي مل يـذكر الـنص الكامـل للكتــاب األول الـذي أرسـله عمــر ّـ ّ
  . ..إىل أيب عبيدة

  مخالفة أخرى ألبي عبيدة في باب كتمان عزل خالد ـ 2
ّوأليب عبيــدة يف قــضية عــزل خالــد بــن الوليــد خمالفــة صــرحية حلكــم عمــر بــن اخلطــاب ، 

  :ّتوجب القدح يف أمانته وديانته ، وإليك تفصيل القضية من الطربي 
__________________  
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أدرب خالــد بــن الوليــد وعيــاض بــن غــنم يف روايــة ســيف عــن  ) 17ســنة ( ويف هــذه الــسنة « 

عــن شــعيب عــن ســيف عــن أيب عثمــان وأيب حارثــة : ّكتــب إيل الــسري : ذكــر ذلــك . شــيوخه

ال عظيمـــة ، وكانــــا  خالــــد وعيـــاض ، فـــسارا فأصــــابا أمـــوا17وأدرب ســـنة : ّواملهلـــب ، قـــالوا 

ّتوجهــا مــن اجلابيــة ، فرجــع عمــر إىل املدينــة وعلــى محــص أبــو عبيــدة ، وخالــد حتــت يديــه علــى 
ّقنــسرين ، وعلــى دمــشق يزيــد بــن أيب ســفيان ، وعلــى األردن معاويــة ، وعلــى فلــسطني علقمــة 
ّبــن جمــزز ، وعلــى االهــراء عمــرو بــن عبــسة ، وعلــى الــسواحل عبــد اهللا بــن قــيس ، وعلــى كــل  ّ
ّعمل عامل ، فقامت مساحل الـشام ومـصر والعـراق علـى ذلـك إىل اليـوم مل جتـز أمـة إىل أخـرى 
ّعملها ، بعد إال أن يفحموا علـيهم بعـد كفـرهم مـنهم فيقـدموا مـساحلهم بعـد ذلـك ، فاعتـدل 

  .17ذلك سنة 

عن شعيب ، عـن سـيف ، عـن أيب االـد وأيب عثمـان والربيـع وأيب : ّكتب إيل السري 

وملــا قفــل خالــد وبلــغ النــاس مــا أصــابت تلــك الــصائفة انتجعــه رجــال ، فــانتجع : الوا حارثــة قــ
ّ

ّخالــدا رجــال مــن أهــل اآلفــاق ، فكــان األشــعث بــن قــيس ممــن انتجــع خالــدا بقنــسرين فأجــازه 
بعشرة آالف ، وكان عمـر ال خيفـى عليـه شـيء يف عملـه ، وكتـب معـه إىل أيب عبيـدة أن يقـيم 

 ؟مـن مالـه يعلمهم من أين إجازة األشـعث ، أنزع عنه قلنسوته ، حىتخالدا ويعقله بعمامته وي

ّفـإن زعـم أـا مـن إصــابة أصـاا فقـد أقـر خبيانـة ، وإن زعـم أـا مـن مالــه  ؟مـن إصـابة أصـااأ
  .ّواعزله على كل حال واضمم إليك عمله. فقد أسرف

 ، فقـام  املنـربفكتب أبو عبيدة إىل خالد ، فقدم عليه ، مث مجع الناس وجلس هلم علـى

فلــم جيبـه ، حــىت أكثــر  ؟مــن مالـك أجــزت بعــشرة آالف أم مـن إصــابةيـا خالــد أ: الربيـد فقــال 

إن أمــري املــؤمنني أمــر فيــك  :فقــام بــالل إليــه فقــال . عليــه وأبــو عبيــدة ســاكت ال يقــول شــيئا

: قـال  ؟من مالك أم من إصـابةما تقول أ:  فعقله بعمامته وقال مث تناول قلنسوته. بكذا وكذا

نـــسمع ونطيـــع لوالتنـــا : ّال ، بـــل مـــن مـــايل ، فأطلقـــه وأعـــاد قلنـــسوته مث عممـــه بيـــده مث قـــال 

  .ونفخم وخندم موالينا

  و وجعل أب؟معزول أم غري معزولّوأقام خالد متحريا ال يدري أ : قالوا
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ّعبيدة ال خيربه ، حىت إذا طال على عمـر أن يقـدم ظـن للـذي قـد كـان ، فكتـب إليـه باإلقبـال 
ّ كتمتـين أمـرا كنـت أحـب !!رمحك اهللا ما أردت إىل مـا صـنعت: ، فأتى خالد أبا عبيدة فقال 

  .أن أعلمه قبل اليوم

ّإين واهللا مـا كنـت ألروعـك مـا وجـدت لـذلك بـدا ، وقـد علمـت أن : فقـال أبـو عبيـدة  ّ ّ
ّفرجــع خالــد إىل قنــسرين فخطــب أهــل عملــه وودعهــم وحتمــل ، مث أقبــل : قــال . ّذلــك يروعــك

لقــد : ّ محــص فخطــبهم وودعهــم ، مث خــرج حنــو املدينــة حــىت قــدم علــى عمــر فــشكاه وقــال إىل

  .شكوتك إىل املسلمني ، وباهللا إنك يف أمري غري جممل يا عمر

من األنفال والسهمان مـا زاد علـى الـستني ألفـا :  قال ؟من أين هذا الثراء: فقال عمر 

يـا خالـد : مث قـال . فأدخلهـا بيـت املـالّفقوم عمر عروضه ، فخرجت إليه عشرون ألفـا . فلك

ّواهللا إنك علي لكرمي وإنك إيل حلبيب ، ولن تأتيين بعد اليوم على شيء  ّ «)1(.  

  .)2(وقد رواه عز الدين ابن األثري يف تارخيه كذلك 

  ّتهاون أبي عبيدة في إجراء الحد الشرعي وهو خيانة عظيمة ـ 3
ّومما ينــايف األمانــة ويؤكــد وضــع احلــديث  اونــه يف إجــراء : املوضــوع يف أمانــة أيب عبيــدة ّــ

ّحد شرب اخلمر يف أيب جندل وصاحبيه ، فإن التهاون جتاه احلدود اإلهلية خيانة كبرية وذنـب  ّ
: وذكـــر عبـــد الـــرزاق عـــن ابـــن جـــريح قـــال « : قـــال ابـــن عبـــد الـــرب برتمجـــة أيب جنـــدل . عظـــيم

وهـم  ـ وضـرار ابـن اخلطـاب وأبـا األزورّأخربت أن أبا عبيدة بالشام وجد أبا جنـدل بـن سـهيل 

ّمن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   قد ـ ّ
__________________  
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ِ لــيس علــى الــذين آمنــوا وعملــوا الــصالحات جنــاح فيمــا (: فقــال أبــو جنــدل . شــربوا اخلمــر ٌِ ُ َِ ِ  ُ َِ َ ََ ُ َ  َ ْ َ
ُعموا َط فكتـب . إن أبـا جنـدل خـصمين ـذه اآليـة: فكتب أبو عبيدة إىل عمر .  اآلية كلها)ِ

ّإن الذي زين أليب جندل اخلطيئة زين اخلصومة ، فأحددهم: عمر  ّ.  

ّفــدعونا نلقــى العــدو غــدا ، : قــال . نعــم:  قــال أبــو عبيــدة ؟ّحتــدونناأ: قــال أبــو األزور 
ــــيكم فحــــ ــــا إل ــــا فــــذاك وإن رجعن ــــدل وضــــرار وابــــو األزور العــــدو . ّدونافــــإن قتلن ــــو جن فلقــــى أب

  .)1(» ّفاستشهد أبو األزور وحد اآلخران 

 )3( ، وابـــن األثـــري برتمجـــة أيب جنـــدل )2(ورواه ابـــن حجـــر العـــسقالين برتمجـــة أيب األزور 

  .)5( واملتقي عن عروة بن الزبري )4( 18والطربي يف حوادث سنة 

  ي األمانة والديانةرأي أبي عبيدة في أهل حمص يناف ـ 4
إن أبا عبيـدة صـاحل أهـل محـص علـى أن ال خيـرجهم مـن ديـارهم ، مث : وذكر املؤرخون 

( فقـد جـاء يف كتـاب . ّارتأى نقض العهد معهم وإخراجهم ، إال أن أصحابه منعوه مـن ذلـك

  :حتت عنوان مجع الروم للمسلمني بعد أن أخرجهم املسلمون من الشام ) فتوح الشام 

اء أبا عبيدة خربهم وعددهم وكثرم وما أقبلـوا بـه مـن غـريهم ممـن كـان علـى فلما ج« 

ّديــنهم وطــاعتهم مــن اجلنــود ، رأى أال يكــتم ذلــك املــسلمني ، وأن يستــشريهم فيــه لينظــر مـــا 
ّيــؤول إليــه رأي مجــاعتهم ، فــدعا رؤس املــسلمني وذوي اهليئــة والــصالح مــنهم ، مث قــام فحمــد 

  :ّى النيب صلى اهللا عليه مث قال ّاهللا وأثىن عليه وصلى عل
__________________  
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ّأما بعد فإن اهللا عز وجل وله احلمـد قـد أبالكـم أيهـا املؤمنـون فأحـسن الـبالء عنـدكم ،  ّ ّ
ّ الوعـــد وأعـــزكم بالنـــصر ، وأراكـــم يف كـــل مـــوطن مـــا تـــسرون بـــه ، وقـــد ســـار إلـــيكم وصـــدقكم ّ ّ

ّعـــدوكم مـــن املــــشركني بعـــدد كثـــري ، ونفــــروا إلـــيكم فيمــــا حـــدثين عيـــون نفــــري الـــروم األعظــــم ، 
ّفجــاءوكم بــرا وحبــرا حــىت خرجــوا إىل صــاحبهم بأنطاكيــة ، مث قــد وجــه إلــيكم ثالثــة عــساكر يف  ّ

ّصيه إال اهللا من البشر ، وقد أحببت أال أغركم مـن أنفـسكم وأن ال ّكل عسكر منها ما ال حي ّ ّ
ّأطوي عنكم خرب عدوكم ، مث تشريون علي برأيكم وأشري عليكم برأي ، فإمنا أنا كأحدكم ّ ّ.  

ّفقام يزيد بن أيب سفيان فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على النـيب صـلى اهللا عليـه مث قـال  ّ
ا مــا أتــاك مــن عــدونا وأنــا مــشري عليــك ، فــإن نعــم مــا رأيــت رمحــك اهللا: لــه  ّ ، إذ مل تكــتم عن ّــ

ّكان صوابا فذاك ما نويت ، وإن مل يكن الرأي غري ما أشري به فإين ال اعتمـد غـري مـا يـصلح 
أرى أن تعسكر على باب مدينة محص جبماعة املسلمني ، وتـدخل النـساء واألبنـاء . املسلمني

دينـة يف ظهورنـا ، مث تبعـث إىل خالـد بـن الوليـد فيقـدم عليـك واألوالد داخل املدينة مث جتعل امل

مــــن دمــــشق ، وتبعـــــث إىل عمــــرو ابـــــن العــــاص فيقــــدم عليـــــك مــــن األردن وأرض فلـــــسطني ، 

  .فتلقاهم جبماعة من معك من املسلمني

ّوقــام شــرحبيل بــن حــسنة ، فحمــد اهللا وأثــىن عليــه وصــلى علــى النــيب صــلى اهللا عليــه مث  ّ
ّأما بعد فإن: قال  ّ هذا مقام ال بد فيه من النصيحة للمسلمني ، وإن خالف الرجل منا أخـاه ّ ّ

ّفإمنــا علــى كــل امــرئ منــا أن جيهــد نفــسه ورأيــه للمــسلمني يف النــصيحة ، وأنــا اآلن فقــد رأيــت  ّ
ّعندي من الناصحني جلماعة املـسلمني ، ولكـن ال أجـد بـدا مـن  ـ واهللا ـ غري ما رأى يزيد وهو
ه خــريا للمــسلمني ، إين ال أرى أن تــدخل ذراري املــسلمني مــع أهـــل أن أشــري علــيكم مبــا أ ّــظن

ّمحص وهم على دين عدونا هذا الذي أقبل إلينا مـن املـشركني ، وال آمـن إن وقـع بيننـا وبيـنهم 
  .ّمن احلرب ما نتشاغل به أن ينقضوا عهدنا وأن يثبوا على ذرارينا ، فيتقربون م إىل عدونا

ّ اهللا قد أذهلم لكم ، وسلطانكم أحب إليهم منّإن: فقال له أبو عبيدة  ّ  
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ّسلطان عدوكم ، وأما إذ ذكرت مـا ذكـرت وخوفتنـا مـا خوفتنـا ، فـإين أخـرج أهـل املدينـة منهـا  ّ
وأنزهلا عيالنا ، وأدخل رجاال مـن املـسلمني فيقومـون علـى سـورها وأبواـا ، ونقـيم حنـن مبكاننـا 

  .هذا حىت يقدم علينا إخواننا

إنـه لـيس لـك وال لنـا معـك أن خنـرجهم مـن ديـارهم وقـد صـاحلناهم : رحبيل فقال له ش

  .»ّعليها وعلى أمواهلم أال خنرجهم منها 

روضـة ( ّواحملدث الـشريازي يف ) روضة الصفا ( صاحب كتاب : ومن رواة اخلرب أيضا 

  .)األحباب 

  ّما كان بين أبي عبيدة والروم في قصة التمثال  ـ 5
ّ يــصنع متثــال منــه وتفقــأ عــني التمثــال إرضــاء للكفار يف مقابــل أن ّوجــوز أبــو عبيــدة أن ّــ

  :بعض املسلمني فقأ عني متثال ملكهم من غري عمد ، فقد روى الواقدي 

ّكنا يف بعض الغارات إذ نظـرت إىل العمـود عليـه صـورة : عن ملتمس بن عامر قال « 
ّلنا ونعلمها الكر والفـر ، وكـان امللك هرقل ، فعجبنا منه ، وجعلنا حنوم حوله وحنن نلعب خبيو ّ ّ

ّـبيد أيب جندلة قناة تامة ، فقرب به فرسـه مـن الـصورة وهـو ال يريـد ذلـك ، وهـو غـري متعمد ،  ّ ّ
ّوكــان قــوم مــن الــروم مــن غلمــان صــاحب قنــسرين حيفظــون املــدد ، فرجــع . ّففقــأ عــني الــصورة

ّ أصـحابه ، وسـلم إليـه ّبعضهم إىل البطريق وحدثه بذلك ، فدفع صـليبا مـن الـذهب إىل بعـض
مائــة فــارس مــن أعــالم الــروم علــيهم الــديباج ، ويف أوســاطهم املنــاطق املزخرفــة ، وأمــر إصــطخر 

ّغــدرمت بنــا ، ومل تفــوا بــذمتكم ، : إرجــع إىل أمــري العــرب وقــل لــه : أن يــصري معهــم ، وقــال لــه 
  .ومن غدر خذل

ّيــدة ، فلمــا نظــر فأخــذ إصــطخر الــصليب وســار مــع املائــة ، حــىت أشــرف علــى أيب عب
  املسلمون إىل الصليب وهو مرفوع ، أسرعوا إليه ونكسوه ، ووثب أبو عبيدة
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أنـــا رســـول إليـــك مـــن صـــاحب قنـــسرين ، وقـــد :  قـــال إصـــطخر ؟مـــن أنـــتم: واســـتقبلهم وقـــال 

نقــضه : قــال  ؟ ومــن نقــض؟ومــا ســبب نقــضنا لــصلحكم: قــال أبــو عبيــدة . غــدرمت ونقــضتم

ّوحـق رسـول اهللا مـا علمــت بـذلك ، وسـوف أســأل : بـو عبيــدة فقـال أ. الـذي فقـأ عـني ملكنــا
  .عن ذلك

يا معاشر العرب ، من فقأ عني التمثـال فليخربنـا : مث نادى أبو عبيدة يف العرب : قال 

فمـا الــذي . أنـا فعلــت ذلـك مـن غــري تعمـد:  قـال أبــو جندلـة بـن ســهيل بـن عمـرو !عـن ذلـك

يريـدون بـذلك لينظـروا إىل  ـ  عـني ملككـمال نرضـى حـىت نفقـأ:  قالـت األعـالج ؟يرضـيك منـا

: قـالوا . فهـا أنـا ، اصـنعوا يب مثـل مـا صـنع بـصورتكم:  فقـال أبـو عبيـدة . ـوفاء ذمة املسلمني

ّال نرضى بذلك ، وال نرضى إال مبلككم األكرب الذي يلـي العـرب كلهـا إن : قـال أبـو عبيـدة . ّ

ّـ ومهوا بقــتلهم ، 2روا عـني عمــر وغـضب املــسلمون إذ ذكـ: عـني ملكنـا أمنــع مـن ذلـك ، قــال 
حنـــن دون إمامنـــا ، نفديـــه بأنفـــسنا ، ونفقـــأ : فقـــال املـــسلمون . فنهـــاهم أبـــو عبيـــدة عـــن ذلـــك

ـــا دونـــه ال نفقـــأ عينـــه وال : ّفقـــال إصـــطخر عنـــد مـــا نظـــر إىل املـــسلمني قـــد مهـــوا بقتلـــه . عيونن

. م بـصورة ملكنـاّعيونكم ، لكن نصور صورة أمريكم على عمود ، ونصنع به مثل الذي صـنعت

ّإن صاحبنا ما صنع ذلك إال من غري تعمد ، وأنتم تريدون العمد: فقال املسلمون  ّ.  

مهـال يـا قـوم ، فـإذا رضـي القـوم بـصوريت فأنـا أجيـبهم إىل ذلـك ، ال : فقال أبو عبيـدة 

ّنغدر وال يتحدث القوم ، إنا عاهدنا مث غدرنا ، فإن هؤالء القوم ال عقـل هلـم ّ أبـو مث أجـام . ّ

ّفصورت الـروم مثـل صـورة أيب عبيـدة علـى عمـود لـه عينـان مـن الزجـاج : قال . عبيدة إىل ذلك
، فأقبــل رجــل مــنهم حنقــا وفقــأ عــني الــصورة برحمــه ، مث رجــع إصــطخر إىل صــاحب قنــسرين ، 

  .)ّ «)1ذا األمر مت هلم ما يريدون : فقال لقومه . فأخربه بذلك
__________________  
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  ظن عمر بأبي عبيدة الظنون  ـ 6
ّوعنـد مــا صــاحل أبـو عبيــدة أهــل قنــسرين ظـن عمــر بــه الظنــون ، وحـسب أنــه قــد داخلــه  ّ

ده فيــه وحيــذره املعــصية ّجــنب وركــن اىل القعــود عــن اجلهــاد ، فكتــب إليــه كتابــا يتوع ومــن .  ..ّــ

ّن ذلـك مـن عمـر ، وملـا جـاز لـه أن يظـن ملـا كـا» ّـأمني األمة « الواضح أنه لو كان أبو عبيدة 
  . ..به الظنون

ّفقام ابو عبيدة علـى محـص يغـار ميينـا ومشـاال ، ينتظـر خـروج الـسنة ، « : قال الواقدي 
 ، إذ مل يـر لـه كتابـا وال فتحـا 2مث ينظر ما يفعل بعد ذلك ، وأبطأ خرب أيب عبيدة علـى عمـر 

أنـه قـد داخلـه جـنب وركـن إىل القعـود عـن ، فأنكر ذلك من أمره ، وظن به الظنون ، وحـسب 

ســالم علــيكم ، : بــسم اهللا الــرمحن الــرحيم ، إىل أيب عبيــدة بــن اجلــراح : اجلهــاد ، فكتــب إليــه 

ّفإين أمحد اهللا الذي ال إله إال هو ، وأصلي على نبيـه ، وآمـرك بتقـوى اهللا وأحـذرك معـصيته ،  ّ ّ ّ
ل إن كـــان آبـــاؤكم وأبنـــاؤكم وإخـــوانكم (: وأـــاك أن تكـــون ممـــن قـــال اهللا فـــيهم يف كتابـــه  ْ ق َ ْ َ ُْ ُ ْ ِ ُِ ُُ َُْ َ ْ ْ ُـــ

ْوأزواجكم وعشيرتكم  َ ْ َُ ُُ َْ ِ َ ُ   .ونفذ الكتاب إليه. ّوصلى اهللا على خامت النبيني.  اآلية)َ

ّفلمــا قـــرأه علـــى املــسلمني علمـــوا أنـــه حيرضـــهم علــى اجلهـــاد ، نـــدم أبــو عبيـــدة علـــى مـــا 
  . »2ّني إال بكى من كتاب عمر ومل يبق أحد من املسلم. صاحل أهل قنسرين

  ّاعتراف أبي عبيدة بمخالفة النبي وقلقه من لقائه  ـ 7
 يف التقليـــل مـــن اخليـــل واخلـــدم ، فمـــأل بيتـــه رقيقـــا 6وقـــد خـــالف أبـــو عبيـــدة أمـــر النـــيب 

  !؟. ..كيف ألقى رسول اهللا: ومربطة خيال ، حىت كان يبكي ويقول 
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ان بـن عمـرو ، ثنـا أبـو حـسبه مـسلم بـن أكـيس ثنا أبو املغرية ، ثنا صـفو« : قال أمحد 

. ذكــر مــن دخــل عليــه فوجــده يبكــي: مــوىل عبــد اهللا بــن عــامر عــن أيب عبيــدة بــن اجلــراح قــال 

ّيبكيين أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ذكـر يومـا :  فقال ؟ما يبكيك يا أبا عبيدة: فقال  ّ ّ
إن ينـسأ يف أجلـك يـا أبـا : شام فقـال ما يفتح اهللا على املسلمني ويفيء عليهم ، حىت ذكر الـ

خادم خيدمك ، وخـادم يـسافر معـك ، وخـادم خيـدم أهلـك : عبيدة فحسبك من اخلدم ثالثة 

  .ّدابة لرجلك ، ودابة لثقلك ، ودابة لغالمك: وحسبك من الدواب ثالثة . ويرد عليهم

ّ دواب وخـيال ، ّمث ها أنا ذا أنظر إىل بيـيت قـد امـتأل رقيقـا ، وأنظـر إىل مربطـي قـد امـتأل
ّفكيف ألقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد هذا ّ وقد أوصانا رسول اهللا صلى اهللا عليـه !!ّ

ّأن أحـــبكم إيل وأقـــربكم مـــين مـــن لقيـــين علـــى مثـــل احلـــال الـــذي : ّوســـلم  ّ فـــارقين ] ظ . الـــيت[ ّ

  .)1(» عليها 

ّأخرجه حمب الدين الطربي عن أمحد و
)2(.  

  .)3(عن ابن عساكر ّاملال علي املتقي و

  حديث مفتعل في زهد أبي عبيدة
ومــع هــذا ، فقــد اختلــق أهــل الــسنة حــديثا يف زهــد أيب عبيــدة ، لكــن آثــار االخــتالق 

  ):الرياض النضرة ( واالفتعال الئحة عليه ، ففي كتاب 

ّـملــا قـدم عمـر بـن اخلطـاب الـشام تلقاه أمــراء : عـن عـروة بـن الـزبري قـال : ذكـر زهـده «  ّ
: قالوا . أبو عبيدة:  قال ؟من:  قالوا ؟اين أخي:  وعظماء أهل األرض ، فقال عمر األجناد

  مث دخل عليه بيته فلم ير يف. فلما أتاه نزل فاعتنقه. يأتيك اآلن
__________________  
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ّأال اختـذت مـا اختـذ أصـحابك: حلـه ، فقـال لـه عمـر ّبيته إال سيفه وترسـه ور يـا أمـري  : فقـال !ّ

: أخرجـــه يف الـــصفوة والفـــضائل ، وزاد بعـــد قولـــه يأتيـــك اآلن . هـــذا يبلغـــين املقيـــل: املـــؤمنني 

  .فجاء على ناقة خمطومة حببل

ّ مـا تريـد إال أن !ومـا تـصنع: قـال . اذهب بنـا إىل منزلـك: إن عمر قال له : ويف رواية 
ّأين متاعك فإين ال أرى إال لبدا : قال . فدخل منزله فلم ير شيئا: قال . غص عيشك عليين

.  فقــام أبــو عبيــدة إىل جونــة فأخــذ منهــا كــسرات؟عنــدك طعــام أ!!وصــحفة وســيفا وأنــت أمــري

قـــد قلـــت لـــك ســـينغص عيـــشك علـــي يـــا أمـــري املـــؤمنني ، : فقـــال لـــه أبـــو عبيـــدة . فبكـــى عمـــر

ّغرتنا الدنيا كلنا غريك يا أبا عبيدة : قال عمر ف. يكفيك ما يبلغك املقيل ّ «)1(.  

ّ لو سلمنا هذا احلديث فال يتم للعاصمي مقـصوده ، ألنـه إن أراد مـن )الوجه الرابع ( 
 بــصفة األمانــة ، 6ّاختـصاص أيب عبيــدة باألمانــة عــدم اتــصاف أحــد غـريه مــن أصــحاب النــيب 

ّفإن بطالنه يف غاية الوضوح والظهور ّد مـن ذلـك أن اتـصاف أيب عبيـدة بتلـك الـصفة وإن أرا .ّ
ّأكثر وأشد من اتصاف غـريه مـن الـصحابة ـا ، فهـذا أيـضا يف غايـة الـبطالن ، إذ ال يـصدق  ّ

ّعاقــل مــن املــسلمني أن يكــون اتــصافه أكثــر مــن اتــصاف نفــس رســول اهللا أمــري املــؤمنني  ّ7 ، 

ّوأيـضا ، فـإن  .ار بتلك الـصفةّوسائر األصحاب األطياب أمثال سلمان وأيب ذر واملقداد وعم
ّمن البعيد التزام أهـل الـسنة بكـون أيب عبيـدة أكثـر أمانـة مـن الـشيخني ، وإن احتملنـا التـزامهم 

  .بذلك بالنسبة إىل الثالث الشتهاره باخليانة يف مال اهللا وحقوق املسلمني

ّوعلى كل حال فـال مزيـة أليب عبيـدة علـى سـائر األصـحاب يف صـفة األمانـة ، و حينئـذ ّ

  !؟ يف األمانة ، وأحد أبواب مدينة العلم6كيف جيوز جعله باب النيب 
__________________  
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ّواألمانــة ال تــؤدى إال بــالعلم « :  قــول العاصــمي )الوجــه الخــامس (  ّممنــوع ، فــأي » ّ
بـالقطع والوجـدان ، وعلـى » العلـم « ّمنفكـة عـن » األمانـة « ّ إن ؟مالزمة بـني العلـم واألمانـة

  . ..ّهذا ، فلو سلمنا كون أيب عبيدة أمينا فال دليل على كون أدائه لألمانة بالعلم

إذا كـان أبـو عبيـدة بــاب :  إنـه مـع غــض النظـر عـن مجيـع مـا ذكرنــا )الوجـه الـسادس ( 

لعلــم أخبــار األمانـة وأحكامهـا عــن مدينـة ا مدينـة العلـم يف األمانــة ، كـان مـن املناســب وصـول

ّعــن طريــق أيب عبيــدة ، وال أقــل مــن وصــول جلهــا عــن طريقــه ، ولكــن مل يــؤثر عــن أيب عبيــدة 
ّشيء يف هذا البـاب بتلـك املثابـة ، ومل يـدع احـد مـن أهـل الـسنة ذلـك أبـدا ، فكيـف جيـوز أن  ّ

  ؟يكون باب مدينة العلم يف األمانة

ان أبـو عبيـدة بـاب مدينـة إذا كـ: ّ إنـه مـع التنـزل عمـا سـبق كلـه نقـول )الوجه السابع ( 

العلـــم يف األمانــــة ألــــيس كــــان مـــن الــــالزم أن تكــــون آثــــار األمانـــة وعالئمهــــا الئحــــة يف ســــريته 

وأعماله ، فيكون بابا للمدينة يف االمانة حبـسب سـريته وأفعالـه ، ويكـون حاكيـا ألمانـة رسـول 

  !؟ يف أعماله وأقواله6اهللا 

ّل مـن نزاهـة هـذا الرجـل وبراءتـه عـن كـل مـا  لـو تنزلنـا عـن ذلـك فـال أقـ)الوجه الثـامن (  ّ
ـإن هــذا أقــل مــا يرجــى ممن يتــصف باألمانــة ، ويريــد أن يكــون بابــا ملدينــة .  ..يتنــاىف واألمانــة ّـ ّ

  . ..العلم يف هذه الصفة

ّلكن التأمل يف سرية أيب عبيدة والتدبر يف أخباره وأحواله يظهر لنا بعد هذا الرجل عـن  ّ
. ّوقد تقدمت عما قريب مناذج تغنينا يف هذا املقـام.  .. لتلك املنزلةهذه الصفة ، وعدم لياقته

  .وباهللا التوفيق

  بطالن دعوى كون أبي ذر من أبواب مدينة العلم  ـ 11
مــن أراد :  يف غــري هــذا احلــديث 2ّمث قــال أليب ذر « : قــال العاصــمي يف ايــة كالمــه 

  يكون فينبغي أن .أن ينظر إىل بعض زهد عيسى فلينظر إليه
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مــا : ّقولــه صــلى اهللا عليــه  لــه بــاب يف الزهــد مــن تلــك املدينــة وجعــل لــه أيــضا بــاب الــصدق ،

، فجعـل لـه بـابني بـاب الـصدق  ّمحلت األرض وال أظلت اخلضراء ذا هلجة أصدق من أيب ذر

  .».  ..والزهد يف الدنيا جامع للعلم كله. وباب الزهد

  :ّيف كالمه وجوه من النظر : ونقول 

  ارة العاصمي حول أبي ذر تختلف عن عبارته حول من سبقه عب ـ 1
ينبغــي أن يكــون لــه بــاب يف الزهــد مــن تلــك املدينــة « ّذكــر العاصــمي حــول أيب ذر أنــه 

ّوهذه العبارة ختتلـف عـن عبارتـه حـول الـصحابة اآلخـرين الـذين جعـل هلـم أبوابـا علـى سـبيل » 
هـذا ال ينـايف مطلـوب الـشيعة ومقـصودهم ، معناه احلقيقي ، ف» ينبغي « اجلزم ، فإن أراد من 

 وبلوغـه الـذروة العليـا يف الزهـد والـورع ، وإن أبـا ذر 2ّألم يذعنون جباللة قدر سيدنا أيب ذر 

ّعند الشيعة االمامية ممن أتى مدينة العلم من باا ، وحصل له من الـشأن واملقـام الرفيـع مـا مل 
ّحيصل إال ألفراد معدودين من أصحاب سيد    .املرسلني صلوات عليه وآله أمجعنيّ

معنــاه اــازي ، وقــصد إثبــات بــاب أليب ذر كمــا زعــم ذلــك » ينبغــي « وإن أراد مــن 

  :لغريه ففيه 

ّ إنه ال جيوز جعل أحد من الـصحابة بابـا لتلـك املدينـة اال بـنص صـريح مـن النـيب :ّأوال  ّ
  . ، ولو كان ذاك الصحايب كثري الفضائل وجليل القدر6

 كون الرجل بابا هلذه املدينة شرف عظـيم يـستلزم العـصمة كمـا دريـت فيمـا سـبق :ثانيا 

  . على جاللته وعظمته بني الفريقني غري معصوم امجاعا2، وأبو ذر الغفاري 

ّ إن باب املدينة متحد مع املدينة ، وأبـو ذر وان بلـغ املقامـات الرفيعـة والـدرجات :ثالثا 
   يف6مع النيب الشاخمة مل يصل إىل مقام االحتاد 
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  .النفس

ّ إنــه مل يبلــغ أبــو ذر تلــك الــدرجات ومل حيــصل تلــك الفــضائل إال بوالئــه ألهــل :رابعــا  ّ
 ومتابعتـــه ومـــشايعته هلـــم ، بـــل إن أعلـــى مناقبـــه وأفـــضل حمامـــده هـــو انقيـــاده هلـــم :البيـــت 

علـوم أن واقتفاؤه آلثارهم ، فال يعقل أن يكون مـشاركا هلـم يف مقامـام اخلاصـة ـم ، ومـن امل

  .كوم باب مدينة العلم من فضائلهم اخلاصة كما شهدت بذلك األحاديث املنقولة سابقا

ّ كونه باب مدينة العلم يف الزهد يتوقف على تقدمه على مجيع األصـحاب يف :خامسا 
 غــري مقبــول فــضال عــن 7هــذه الــصفة ، لكــن بلوغــه يف ذلــك إىل مرتبــة ســيدنا أمــري املــؤمنني 

ّ، ولـــيس ألحـــد مـــن املـــسلمني فـــضال عـــن املـــؤمنني أن يـــدعي ذلـــك ، فكيـــف كونـــه أزهـــد منـــه 
  ؟ بابا هلا فيه7يكون أبو ذر باب املدينة يف الزهد وال يكون علي 

ّأحاديث شبه أبي ذر بعيسى من متفردات أهل السنة ـ 2 ّ  
إن فـضائل أيب ذر ومناقبــه علـى كثرــا مقبولـة لــدى الفـريقني ، وكتــبهم مـشحونة بنقلهــا 

ّ جيـوز ألحـد نفيهـا وإنكارهـا ، لكـن أحاديـث شـبه أيب ذر بعيـسى بـن مـرمي مـن متفــردات ، وال ّ
ّأهل السنة ، فإن الشيعة ال يروون تلك األحاديث وال يرون صحة مضموا ، ألن تشبيه غـري  ّ ّ

  .املعصوم باملعصوم عندهم غري جائز

  شذوذ الحديث الذي ذكره العاصمي في زهد أبي ذر ـ 3
يث الــذي ذكــره العاصــمي هنـــا غــري موجــود يف كتــب احلــديث املـــشهورة وإن هــذا احلــد

واألســفار املعتــربة ، فاألحاديــث الــيت رواهــا أهــل الــسنة يف تــشبيه زهــد أيب ذر بزهــد عيــسى بــن 

  :مرمي هي 
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ّعـن أيب ذر قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم « ما أخرجه الرتمذي بإسـناده  ّ :

ّما أظلت اخلضراء وال أقل ت الغرباء من ذي هلجة أصـدق وال أوىف مـن أيب ذر شـبه عيـسى بـن ّ

نعم فاعرفوه :  قال ؟فتعرف ذلك لهيا رسول اهللا أ: اخلطاب كاحلاسد فقال عمر بن . 7مرمي 

أبـو ذر : قد روى بعضهم هـذا احلـديث فقـال و.  هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.له

  .)1( » 7ميشى يف األرض بزهد عيسى بن مرمي 

ّوروي عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال « : ما أخرجه ابن عبد الرب قال و أبـو : ّ

  .)2(» ّذر يف أميت شبيه عيسى بن مرمي يف زهده 

ّوقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم « : ما أخرجه ابن عبد الرب أيـضا و أبـو ذر يف : ّ

  .)3(» أميت على زهد عيسى بن مرمي 

ّـمـا أظلـت اخلـضراء وال أقلت الغـرباء علـى ذي هلجـة اصـدق « : ل ما أخرجـه املتقـي قـا ّ
ابـــن ســـعد عـــن  .ّمـــن ســـره أن ينظـــر إىل زهـــد عيـــسى بـــن مـــرمي فلينظـــر إىل أيب ذر. مـــن أيب ذر

  .مالك بن دينار مرسال

ت الغـــرباء علــى ذي هلجـــة أصـــدق مــن أيب ذر مث رجـــل مـــن  ّـــمــا أظلـــت اخلــضراء وال أقل ّ
 ابـن عـساكر عـن .يسى بن مرمي زهدا ومستا فلينظـر إىل أيب ذربعدي ، من سره أن ينظر إىل ع

  .)4(» اهلجنع بن قيس مرسال 

  النظر في كالم العاصمي حول صدق لهجة أبي ذر ـ 4
  فهو كعبارته» .  ..ّوجعل له أيضا باب الصدق« : ّوأما قول العاصمي 

__________________  

  .628 / 5صحيح الرتمذي ) 1(

  .255 / 1 اجليم االستيعاب ، حرف) 2(

  .1655 / 4املصدر ، باب الكىن ) 3(

  .667 / 11كنز العمال ) 4(
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صاف أيب ذر ـــذه  ـالــسابقة حـــول زهــد أيب ذر حمتمـــل للــوجهني املـــذكورين ، فــإن أراد بيـــان ات ّـ
ّالصفة احلميدة فال كالم يف ذلك ألحد مـن املـسلمني ، وإن كذبـه عثمـان ابـن عفـان وأتباعـه ّ .

ّبــاب مدينــة العلــم يف الــصدق فهــذا باطــل بــنفس مــا تقــدم ، وان صــدق اللهجــة وإن أراد كونــه  ّ ّ
  .ال يستلزم كونه باب مدينة العلم

إن أراد اجلعــل » فجعـل لـه بـابني بـاب الـصدق وبـاب الزهـد « : ومبـا ذكرنـا يبطـل قولـه 

  .احلقيقي

  . ..ّما أظلت: ّتصرف العاصمي في حديث  ـ 5
ّألن اللفـــظ الـــذي ذكـــره » .  ..ّمـــا أظلـــت « ّوقــد رأيـــت تـــصرف العاصـــمي يف حـــديث ّ

يغــاير لفــظ احلــديث املــذكور يف كتــب الفــريقني واملــشهور علــى ألــسنة املــسلمني ، ومل يظهــر لنــا 

  .ّوجه هذا التصرف

  ّبطالن دعوى ان الزهد جامع للعلم كله  ـ 6
ّـوالزهد جامع للعلم كله « : ّوأما قوله  ّفكـالم باطـل ، كمـا هـو ظـاهر كـل الظ» ّ هـور ، ّ

ّعلـى أنـه إن كـان أبـو ذر جامعـا للعلـم كلـه  يف 7كـان يف درجـة أمـري املـؤمنني  ـ بـسبب زهـده ـ ّ

 مـن مجيـع األصـحاب ال 7ّالعلم ، وهذا ال يلتزم بـه أحـد ، واألدلـة علـى أعلميـة أمـري املـؤمنني 

  .حتصى كثرة

يف غايــة وهــذا .  .. يف العلــم6بــل يلــزم مــن كــالم العاصــمي هــذا مــساواة أيب ذر للنــيب 

  .البطالن

  .هذا متام الكالم على كلمات العاصمي يف هذا املقام
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) 3(  

  مع الطيبي

  في كالمه حول حديث أنا دار الحكمة
أنــــا دار « احلــــديث  وللحــــسني بــــن عبــــد اهللا بــــن حممــــد الطيــــيب شــــارح املــــشكاة تأويــــل

  :قال .  ..نرى من الضروري أن نذكره ونكشف عواره» احلكمة 

ّ لعل الشيعة تتمسك ذا التمثيل أن أخـذ احلكمـة والعلـم خمـتص .ااوعلي ب: قوله «  ّ ّ ّ
 ، ألن الــدار إمنــا يــدخل فيهــا مــن باــا ، وقــد قــال 2ّ ال يتجــاوز إىل غــريه إال بواســطته 2بــه 

ُ ليس اْلبر بأن تأتوا اْلبـيوت من ظهورها ولكن اْلبر من اتقـى وأتـوا (تعاىل  ُ َْ َ َ ِ َ ْ ُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُ ِ َ ْ ْ َ َ ِاْلبـيـوت مـن أبوابهـا َْ َْ ْ ُ ُِ َ
(.  

  .)1(» إذ ليس دار اجلنة بأوسع من دار احلكمة ، وهلا مثانية أبواب . وال حجة هلم

ّ هذا كالمه ، وهو فاسد بوجوه متكاثرة ، يتـضح أكثرهـا مما تقـدم ، ونـشري هنـا :أقول  ّـ ّ
  .إىل بعضها

  ّوجوه بطالن كالم الطيبي 

   من باب سعة الدار ال تستلزم وجود أكثر ـ 1
ا الــالزم اتــساع بــاب  ّإن ســعة الــدار ال تــستلزم أبــدا أن يكــون هلــا أكثــر مــن بــاب ، وإمن ــ ّ ّ

  الدار مبا يتناسب وسعتها ، وال ريب يف سعة باب دار احلكمة مبا يتناسب
__________________  

  .خمطوط ـ الكاشف يف شرح املشكاة) 1(
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ا تقــصر عنــه عقــول احلكمــاء وعبــارات ّوســعة دار احلكمــة ، ولقــد بلغــت ســعة هــذا البــاب حــد

ّوسيأيت مزيد بيان هلذا يف غضون الكتاب ، وبه صرح ابن حجر املكي حيـث قـال .  ..البلغاء
:  

ّممــا يــدل علــى أن اهللا ســبحانه اخــتص عليــا مــن العلــوم مبــا تقــصر عنــه العبــارات«  قولــه  ّ

ّصــلى اهللا عليــه وســلم  أنــا دار : قولــه و  وهــو حــديث صــحيح ال نــزاع فيــه ،.أقــضاكم علــي: ّ

  .)1(» مدينة العلم ـ وعلي باا : يف رواية و ـ احلكمة

  ّتعدد أبواب الجنة بحسب أفعال أهل الجنة ال بحسب سعتها ـ 2
ّوتـدل األخبــار الكثــرية الـواردة يف كتــب أهــل الـسنة علــى أن تعــدد أبـواب اجلنــة وتعيينهــا  ّ

الـدنيا ، ولـيس ذلـك حبـسب سـعة اجلنـة هو حبسب أفعال اخلري الصادرة من أهل اجلنة يف دار 

حىت يقال بأن دار اجلنـة ليـست بأوسـع مـن دار احلكمـة ، وهلـا مثانيـة أبـواب ، فيلـزم أن يكـون 

  :وال بأس بذكر نصوص من هذه األخبار .  ..لدار احلكمة مثانية أبواب كذلك أو أكثر

ذين ( قــال اهللا تعــاىل: بــاب عــدد أبــواب اجلنــة وأمسائهــا « : ّقــال الــسيوطي  َ وســيق ال ِ ــِ َ َ
ُاتـقوا ربـهم إلى اْلجنة زمرا حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها  َ َ َْْ ْ َُ َُِ َ ْ َِ ِ ً ُ ِ َ ُ  َ (.  

ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال : أخــرج الــشيخان عــن ســهل بــن ســعد  يف : ّ

ّبــاب الريــان ، ال يدخلــه إال الــصائمون ، : اجلنــة مثانيــة أبــواب ، منهــا  إن يف اجلنــة  : ويف لفــظّ

الريــان ، يــدخل منــه الــصائمون يــوم القيامــة ، ال يــدخل معهــم أحــد غــريهم ، : بابــا يقــال لــه 

  . فيدخلون منه ، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد؟أين الصائمون: يقال 

  .أخرج الطرباين يف األوسط من حديث أيب هريرة حنوهو

ّ صلى اهللا عليه وسلم قال أخرج الشيخان عن أيب هريرة عن رسول اهللاو ّ :  
__________________  

  .120: املنح املكية ) 1(
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من أنفق زوجني من ماله يف سبيل اهللا دعي من أبواب اجلنة ، وللجنـة أبـواب ، فمـن كـان مـن 

ّأهل الصالة دعي من باب الصالة ، ومن كان مـن أهـل الـصيام دعـي مـن بـاب الريـان ، ومـن 
مــن بــاب الــصدقة ، ومــن كــان مــن أهــل اجلهــاد دعــي مــن بــاب كــان مــن أهــل الــصدقة دعــي 

  .)1(» .  ..اجلهاد

ُ حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها ( وقال السيوطي بتفسري ََْ ْ َُ ُِ َ ِ (:   

ّإن رســول اهللا صــلى اهللا  : 2أخــرج البخــاري ومــسلم والطــرباين عــن ســهل بــن ســعد «  ّ
ـــــة مثانيـــــة أبـــــواب ، منهـــــا : ّعليـــــه وســـــلم قـــــال  ّاب يـــــسمى الريـــــان ، ال يدخلـــــه إال بـــــ: يف اجلن ّ ّ

  .الصائمون

 2أخرج مالك وأمحد والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابـن حبـان عـن أيب هريـرة و

ّعن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  من أنفق زوجـني مـن مالـه يف سـبيل اهللا دعـي مـن أبـواب : ّ

اب الــصالة ، ومــن كــان مــن ّاجلنــة ، وللجنــة أبــواب ، فمــن كــان مــن أهــل الــصالة دعــي مــن بــ

ّأهل الصيام دعي من باب الريان ، ومن كان من أهل الصدقة دعي من بـاب الـصدقة ، ومـن 
  .)2(» .  ..كان من أهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد

للجنـــة مثانيـــة : ّوأخـــرج ابـــن أيب حـــامت عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي اهللا عنهمـــا قـــال « : وفيـــه 

ّمني ، وبـــاب للحـــاجني ، وبـــاب للمعتمـــرين ، وبـــاب ّبـــاب للمـــصلني ، وبـــاب للـــصائ: أبـــواب 
  .للمجاهدين ، وباب للذاكرين ، وباب للشاكرين

ّأخرج أمحد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم و ّلكـل عمـل أهـل : ّ
  .)3(» من أبواب اجلنة ، يدعون منه بذلك العمل 

ّقولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم « : قـــال النـــووي و اب كـــذا ومـــن بـــاب كـــذا ، فـــذكر مـــن بـــّ

  وقد جاء ذكر بقية أبواب: قال القاضي  .الصالة والصدقة والصيام واجلهاد
__________________  

  .34: البدور السافرة عن أمور اآلخرة ) 1(
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باب التوبة ، وباب الكاظمني الغيظ ، والعافني عـن النـاس ،  يف يف حديث آخر اجلنة الثمانية

وجـــاء يف حـــديث الـــسبعني ألفـــا .  فهـــذه ســـبعة أبـــواب جـــاءت يف األحاديـــث.وبـــاب الراضـــني

  .)1(» ّالذين يدخلون اجلنة بغري حساب أم يدخلون من الباب األمين ، فلعله الباب الثامن 

ّأبـواب اجلنـة بـاب حممـد صـلى اهللا عليـه مـن : ويف نوادر األصول « : وقال القسطالين 
بـاب : ّوسائر األبواب مقسومة علـى أعمـال الـرب . ّوسلم ، وهو باب الرمحة ، وهو باب التوبة

بــاب الكــاظمني الغــيظ ، بــاب الراضــني ، : وعنــد عيــاض . الزكــاة ، بــاب احلــج ، بــاب العمــرة

إن : ن أيب هريـرة مرفوعـا اآلجـري عـ وعند. الباب األمين الذي يدخل منه من ال حساب عليه

أيــن الــذين كــانوا يــدميون : يف اجلنــة بابــا يقــال لــه الــضحى ، فــإذا كــان يــوم القيامــة ينــادي منــاد 

للجنــة بــاب : يف الفــردوس عــن ابــن عبــاس يرفعــه و .صــالة الــضحى ، هــذا بــابكم فــادخلوا منــه

ّيقــال لـــه الفـــرح ، ال يــدخل منـــه اال مفـــرح الــصبيان وعنـــد ابـــن . لـــذكربــاب ل: عنـــد الرتمـــذي و ّ

  .باب للصابرين: ّبطال 

ّإن كـل مـن أكثـر نوعـا مـن العبـادة خـص ببـاب يناسـبها ، ينـادى منـه جـزاء : واحلاصل 
ّوقل من جيتمع له عمل جبميـع انـواع التطوعـات ، مث إن مـن جيتمـع لـه ذلـك إمنـا يـدعى . وقدرا ّ

 بـاب واحـد ، وهـو بـاب ّمن مجيع األبواب علـى سـبيل التكـرمي ، واال فالـدخول إمنـا يكـون مـن

  .)2(» العمل الذي يكون أغلب عليه 

  » دار الجنة « تمثيل النبي نفسه ب  ـ 3
  ـ قد ورد عنه متثيل نفسه الشريفه ب6ّعلى أن النيب 

__________________  
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ّ، وال ريب يف أنه كان يعلم بأن للجنة » دار احلكمة « ، كما ورد التمثيل ب » ّدار اجلنة « 
ّمثانيـة أبـواب ، وأن نفـسه الـشريفة أوسـع مـن دار اجلنـة ، وهـو مـع ذلـك جعـل أمـري املـؤمنني  ّ7 

ّفظهر بطالن كالم الطييب ، ولعله مل يقف على احلديث املذكور. ّمبفرده باب دار اجلنة ّ.  

  الحكمة أبواب فهم األئمة المعصومون لو كان لدار  ـ 4
 :ّولو كان لدار احلكمـة أبـواب عديـدة فلـيس تلـك األبـواب إال األئمـة املعـصومون 

البــاب املبتلــى بــه مــن أتــاهم جنــى ومــن أبــاهم « ّ، ألــم أبــواب العلــم ، وأــم املوصــوفون ب 

 »دخلـه غفـر لـه مثل أهل بييت فـيكم مثـل بـاب حطـة مـن « : فيهم قال  ّوأم الذين» هوى 

ــــل ، بــــل إن غــــريهم ال يليــــق هلــــذا املقــــام ، . .. ــــرد يف حــــق غــــريهم شــــيء مــــن هــــذا القبي ّومل ي
  .للمفضولية وعدم العصمة وغريمها من املوانع

  ظاهر الحديث وحدة الباب  ـ 5
ّوحــدة البــاب ، فلــو تــصور تعــدد » أنــا دار احلكمــة وعلــي باـا « حــديث  ّمث إن ظـاهر ّ

ّجــوه ، وجــب أن يكــون لتلــك األبــواب نــوع مــن الوحــدة واالحتــاد ، لكــن البــاب بوجــه مــن الو ّ

ق بالنــــسبة إىل األصــــحاب ، لكثــــرة التفــــرق واالخــــتالف فيمــــا بيــــنهم ،  ّهــــذه الوحــــدة ال تتحق ّــــ
ّخبالف األئمة املعصومني ، فإم حبكم الباب الواحد وحقيقتهم واحدة ومن هنـا تـرى وصـف 

ّكمــا صــح التعبــري عــنهم بــاألبواب » .  ..اب املبتلــى بــهفهــم البــ« : قولــه  مجــيعهم بالبــاب يف
ّوهم أبواب العلم يف أميت من تبعهم جنا من النار ومن اقتدى م هـدي إىل « : قوله  كما يف

  .»صراط مستقيم 

منقبـة ( عـن كتـاب » .  ..فهم البـاب« : وقد ذكرنا سابقا اخلطبة املشتملة على مجلة 

  ّ هنا نص رواية أيب الفتح النطنزي لتلك، ولنورد) املطهرين أليب نعيم 
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  : قال  اخلطبة ، فإنه

 حممد بن أيب نصر شـجاع بـن أيب بكـر احلـافظ قـراءة عليـه وأنـا أمسـع ، أبوبكرأخربنا « 

ــا أبــو اخلــري حممــد بــن أمحــد بــن هــارون ، قــال : قــال   أمحــد ابــن موســى أبــوبكرأخربنــا : أخربن

حـدثنا حممـد ابـن إبـراهيم البـزاز :  اجلرجـاين ، قـال حدثنا أبو أمحد بـن يوسـف: احلافظ ، قال 

حدثنا هارون بـن عيـسى ، قـال حـدثنا زاهـر بـن احلكـم : قال . حدثنا حممد بن محيد: ، قال 

حدثنا أبو حكيم احلنـاط ، عـن جـابر بـن يزيـد عـن أيب جعفـر عـن أبيـه عـن جـابر بـن : ، قال 

ّاهللا عليه وسلم يومـا ومعـه علـي واحلـسن ّخرج علينا رسول اهللا صلى : عبد اهللا األنصاري قال 
ّأيهـا النـاس إن هـؤالء أهـل بيـت نبـيكم ، قـد شـرفهم اهللا بكرامتـه  : ، فخطب مث قال واحلسني ّ

ّ، واستحفظهم سره ، واستودعهم علمه ، عماد الدين ، شهداء على أمته ، برأهم قبـل خلقـه 
اهم واصـــطفاهم ، فجعلهـــم ّ، إذ هـــم أظلـــة حتـــت عرشـــه ، جنبـــاء يف علمـــه ، اختـــارهم فارتـــض

ة ، والقــــادة الباعثــــة ، واألمــــة الوســــطى ، والرمحــــة  ـــعلمــــاء فقهــــاء لعبــــاده ، فهــــم األئمــــة املهدي ّـ
املوصولة ، هـم الكهـف احلـصني للمـؤمنني ، ونـور أبـصار املهتـدين ، وعـصمة ملـن جلـأ إلـيهم ، 

ّمتــسك ــم ، وجنــاة ملــن احــرتز ــم ، يغتــبط مــن واالهــم ، ويهلــك مــن عــاداهم ، ويفــوز مــن 
ّالراغب عنهم مارق ، واملقصر عنهم زاهق ، والـالزم ـم الحـق ، فهـم البـاب املبتلـى بـه ، مـن 
أتــاهم جنــا ، ومــن أبــاهم هــوى ، هــم حطــة ملــن دخلــه ، وحجــة اهللا علــى مــن جهلــه ، إىل اهللا 

ئكـة يدعون ، وبأمر اهللا يعملون ، وبآياته يرشدون ، فيهم نزلت الرسالة ، وعليهم هبطـت مال

الرمحـــة ، وإلـــيهم بعـــث الـــروح األمـــني تفـــضال مـــن اهللا ورمحـــة ، وآتـــاهم مـــا مل يـــؤت أحـــدا مـــن 

العاملني ، وعندهم ـ حبمـد اهللا ـ مـا يلـتمس وحيتـاج مـن العلـم واهلـدى يف الـدين ، وهـم النـور يف 

الــضاللة عنــد دخــول الظلمــة ، وهــم الفــروع الطيبــة مــن الــشجرة املباركــة ، وهــم معــدن العلــم ، 

هل بيت الرمحة ، وموضع الرسـالة ، وخمتلـف املالئكـة ، هـم الـذين أذهـب اهللا عـنهم الـرجس وأ

  .)1(» ّوطهرهم تطهريا 
__________________  

  .خمطوط ـ اخلصائص العلوية) 1(
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ّ عليا بوحده باب حطة ، كمـا جعـل أهـل بيتـه بـاب حطـة 6ومن هنا أيضا جعل النيب 
مثلنـا « :  قـال 7احلـديث بالتفـصيل ، كمـا أن عليـا ّوقد مرت طرق هذا .  ..يف حديث آخر

أخـرج « : فقد روى السيوطي قـائال  ليشري إىل االحتاد املذكور بينه وبني سائر أهل البيت ،» 

إمنا مثلنا يف هذه األمة كسفينة نوح وكباب حطة : ابن أيب شيبة عن علي ابن أيب طالب قال 

  .)1(» يف بين إسرائيل 

كمــة بــاب واحــد أو أبــواب ، فــإن األمــر ال خيــرج عــن علــي وأهــل فــسواء كــان لــدار احل

  .واحلمد هللا. ّالبيت إىل غريهم ، فبطل ما توخاه الطييب

  األئمة اإلثنا عشر أبواب النبي  ـ 6
ّاعــرتاف بعــض علمــاء أهــل الــسنة بــأن األئمــة االثــين عــشر هــم : ّومــن آيــات علــو احلــق 

ّلة يوحنا املـسيحي ، ضـمن الرباهـني الـيت أقامهـا  ، بل ذكر هذا املطلب عن رسا6أبواب النيب 
  : أنا مدينة العلم وعلي باا  : 6لقوله   ، وجعله مصداقا6ّإلثبات نبوة نبينا 

الرباهــني ( قــال العالمــة جــواد الــساباطي يف املقالــة الثالثــة مــن التبــصرة الثالثــة مــن كتابــه 

فأخـذتين الـروح : وترمجتـه بالعربيـة «  : بعد إيراد الربهان اخلامس عن رسـالة يوحنـا) الساباطية 

إىل جبل عظيم شامخ ، وأرتين املدينة العظيمة أورشليم املقدسة نازلة من الـسماء مـن عنـد اهللا 

، وفيها جمد اهللا ، وضوؤها كاحلجر الكرمي كحجر اليـشم والبلـور ، وكـان هلـا سـور عظـيم عـال 

وكـــان قـــد كتـــب عليهـــا أمســـاء أســـباط ، واثنـــا عـــشر بابـــا ، وعلـــى األبـــواب اثنـــا عـــشر ملكـــا ، 

  .إسرائيل االثين عشر
__________________  

  .71 / 1الدر املنثور ) 1(
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ّال تأويـل هلـذا الـنص ، حبيـث أن يـدل علـى غـري مكـة شـرفها اهللا تعـاىل ، واملـراد : أقـول 
ّمبجــــد اهللا بعثتــــه حممــــدا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم فيهــــا ، والــــضوء عبــــارة عــــن احلجــــر األســــود ،  ّ

ا نــزل كــان أبــيضالروايــات الــيت وردت  وتــشبيهه باليــشم والبلــور إشــارة إىل صــحيح يف أنــه مل
ـ ّـ

  ،

ّواملراد بالسور هو رب اجلنود صلى اهللا عليه وسلم ّ.  

علـي ، واحلـسن ، : أوالده األحد عشر وابن عمه علي ، وهـم : واألبواب االثين عشر 

 وحممد ، وعلي ، واحلـسن ، والقـائم واحلسني ، وعلي ، وحممد ، وجعفر ، وموسى ، وعلي ،

يـدل علـى  .وعلى األبواب االثين عشر اثنا عـشر ملكـا: قوله و. املهدي حممد رضي اهللا عنهم

ّعظم مرتبته ، وعلى عمـوم نبوتـه ، وقيـام دعوتـه ، وعلـى انقيـاد مجيـع األسـباط لـه ، واألسـباط 
 ، والوي ، ويهـودا ، واسـخر روبيـل ، ومشعـون:  ، وهم 7االثنا عشر عبارة عن أوالد يعقوب 

 وهـــذا مـــصداق. 7، وزابلـــون ، وبـــن يـــامني ، ودان ، ونفتـــايل ، ويـــاد ، وعاشـــر ، ويوســـف ، 

  .»لوالك ملا خلقت األفالك : لقوله 

« : أيــضا بعــد إيــراد الربهــان الــسادس عــن الرســالة املــذكورة ) الرباهــني الــساباطية ( ويف 

  . عشر أساسا ، وعليها أمساء رسل احلمل االثين عشرولسور املدينة اثنا: وترمجته بالعربية 

األئمــة االثنــا عــشر ، : هــذا تأكيــد صــريح ملــا قبلــه ، واالثنــا عــشر األســاس هــم : أقــول 

مسعــون ، بطــرس ،  :ورســل احلمــل االثنــا عــشر احلواريــون االثنــا عــشر رضــي اهللا عــنهم ، وهــم 

، وتومـــــا ، ومـــــىت ، ويعقـــــوب ، وانـــــدرياس ، ويعقـــــوب ، ويوحنـــــا ، وفيلبـــــوس ، وبرتولومـــــاؤس 

ّ على رأيي أنا ، ألن يهودا االسخريوطي كان قد خنـق )1(ولباؤس ، ومسعون القايل ، وبولوص 
وفيــه إشــارة إىل انقيــاد مجيــع املــذاهب العيــسوية لــشريعة . نفــسه وهلــك ، وأقــيم بولــوص مقامــه

  .»خري الربية 

  السابع عن الرسالةأيضا بعد إيراد الربهان ) الرباهني الساباطية ( ويف 
__________________  

  .فيه ما فيه ، كما ال خيفى على النبيه: جاء يف هامش عبقات األنوار ) 1(
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ّواألبواب االثنـا عـشر اثنـا عـشر لؤلـؤة ، كـل واحـد مـن األبـواب : وترمجته بالعربية « : املذكورة 
  .الشفافكان من لؤلؤة واحدة ، وساحة املدينة من الذهب اإلبريز كالزجاج 

فيــه  .ّهــذا بيــان ملــا قبلــه ، وصــفة األبــواب ، وكــون كــل بــاب مــن لؤلــؤة واحــدة: أقــول 

ّإشارة إىل ما يدعيـه اإلمـاميون مـن عـصمة أئمـتهم ، ألن اللؤلـؤة كرويـة ، وال شـك أن الـشكل  ّ
ّالكروي ال ميكن انثالبه ، ألنه ال يباشـر األجـسام إال علـى ملتقـى نقطـة واحـدة كمـا صـرح بـه 

ّدس ، واألصــل يف عــصمة االمــام ، أمــا عنــد أهــل الــسنة واجلماعــة فــإن العــصمة ليــست أوقليــ ّ
بشرط ، بل العمدة فيه انعقاد اإلمجاع ، وأما عند اإلمامية فهي واجبـة فيـه ألنـه لطـف ، وألن 

النفـــوس الزكيـــة الفاضـــلة تـــأىب عـــن اتبـــاع النفـــوس الدنيـــة املفـــضولة ، وعـــدم العـــصمة علـــة عـــدم 

وســاحة املدينــة مــن الــذهب : وقولــه . فيهــا حبــث طويــل ال يناســب هــذا املقــاموهلمــا . الفــضيلة

ّيريد بذلك أهل ملته صلى اهللا عليه وسلم ، ألم ال ينحرفـون عـن . اإلبريز كالزجاج الشفاف ّ
وأمــــــا الــــــذين أغــــــواهم قــــــسوس . اعتقــــــادهم ، وال ينــــــصرفون عــــــن مــــــذهبهم يف حالــــــة العــــــسرة

ّقولـه صـلى اهللا  وهـذا هـو مـصداق. معرفة هلم بأصول ديـنهماالنكتاريني فمن اجلهال الذين ال 
  .» أنا مدينة العلم وعلي باا: ّعليه وسلم 
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