
  





  





  

)4(  

ّمع ابن تيمية الحراني ّ  

  »أنا مدينة العلم « في كالمه حول حديث 
ـــاده للحـــق وأهلـــه هـــو  ّومـــن املواضـــع الـــيت يتبـــني فيهـــا بوضـــوح نـــصب ابـــن تيميـــة وعن ّ :

، فقد بالغ يف هذا املقام يف الكـذب واالفـرتاء  »أنا مدينة العلم وعلي باا « حديث  ثمبح

ّث الــشريف وتكذيبــه ، وحنــن نــذكر أوال عبارتــه ، مث نــتكلم حوهلــا ، ّ، يف ســبيل رد هــذا احلــدي ّ
  :ّفهذا نص عبارته 

ّأضـعف وأوهـى ، وهلـذا إمنا يعـد يف املوضـوعات  اديث أنا مدينة العلم وعلي باـحو«  ّـ
  .ّ، وإن رواه الرتمذي ، وذكره ابن اجلوزي وبني أن سائر طرقه موضوعة

ّ إذا كــان مدينــة العلــم ، ومل يكــن هلــا إال 6نــيب ّوالكــذب يعــرف مــن نفــس متنــه ، فــإن ال
ّباب واحد ، ومل يبلغ عنه العلـم إال واحـد فـسد أمـر اإلسـالم ، وهلـذا اتفـق املـسلمون علـى أنـه  ّ
ّال جيوز أن يكون املبلغ عنه العلم إال واحدا ، بل جيب أن يكون املبلغون أهل التـواتر ، الـذين  ّّ

ّالواحد ال يفيد العلم إال بقرائن ، وتلـك قـد تكـون منتفيـة حيصل العلم خبربهم للغائب ، وخرب 
  ّأو خفية



  نفحات األزهار.................................................................................... 6

  .عن أكثر الناس ، فال حيصل هلم العلم بالقرآن والسنن املتواترة

  .ذلك الواحد معصوم حيصل العلم خبربه: وإذا قالوا 

ّفال بد من العلم بعصمته أوال ، وعصمته ال تثبت مبجرد خـربه قبـل أن تعلـم : قيل هلم  ّ
صمته فإنه دور ، وال تثبت باإلمجاع فإنه ال إمجـاع فيهـا ، وعنـد اإلماميـة إمنـا يكـون اإلمجـاع ع

حجـــة ألن فـــيهم اإلمـــام املعـــصوم ، فيعـــود األمـــر إىل إثبـــات عـــصمته مبجـــرد دعـــواه ، فعلـــم أن 

ّعصمته لو كانت حقا ال بـد أن تعلـم بطريـق آخـر غـري خـربه ، فلـو مل يكـن ملدينـة العلـم بـاب  ّ
  .و مل يثبت ال عصمته وال غري ذلك من أمور الدينّإال ه

ه مـــدحا ، وهـــو يطـــرق الزنادقـــة إىل  ّـــفعلـــم أن هـــذا احلـــديث إمنـــا افـــرتاه زنـــديق جاهـــل ظن ّ
ّالقدح يف دين اإلسالم ، إذ مل يبلغه إال واحد ّ.  

مث إن هذا خالف املعلوم بالتواتر ، فإن مجيع مـدائن اإلسـالم بلغهـم العلـم عـن الرسـول 

  :علي من غري 

ظــاهر ، وكــذلك الــشام والبــصرة ، فــإن ] فــيهم [ أمــا أهــل املدينــة ومكــة فــاألمر فيهمــا 

ّهؤالء مل يكونوا يروون عن علي إال شيئا قليال ، وإمنا كان غالب علمه يف الكوفة ، ومـع هـذا  ّ
ّفأهــل الكوفــة كــانوا تعلمــوا القــرآن والــسنة قبــل أن يتــوىل عثمــان فــضال عــن علــي وفقهــاء أهــل . ّ

ّدينــة تعلمــوا الــدين يف خالفــة عمــر ، وتعلــيم معــاذ بــن جبــل ألهــل الــيمن ومقامــه فــيهم أكثــر امل ّ
ّمن علـي ، وهلـذا روى أهـل الـيمن عـن معـاذ بـن جبـل أكثـر ممـا رووا عـن علـي ، وشـريح وغـريه  ّ
مــن أكــابر التــابعني إمنــا تفقهــوا علــى معــاذ ابــن جبــل ، وملــا قــدم علــي الكوفــة كــان شــريح فيهــا 

ّ ّ
ّ وهــو وعبيــدة الــسلماين تفقهــا علــى غــريه ، فانتــشر علــم اإلســالم يف املــدائن قبــل أن قاضــيا ،

  .)1(» يقدم علي الكوفة 

  بطالن دعوى ضعف الحديث ـ 1
  ّدعوى أن حديث مدينة العلم أضعف وأوهى ، وهلذا إمنا يعد يف: نقول 

__________________  
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ّ ملا عرفت سـابقا مـن صـحة هـذا احلـديث واستفاضـته وشـهرته بـل املوضوعات ، إفك فضيح ،
ّوتـواتره ، حـىت جتلـى ذلـك كالــشمس املنجلـي عنهـا الغمـام علــى رغـم آنـاف املنكـرين الطغــام ،  ّ
ة عــن مجيــع تلــك النــصوص والتــصرحيات مــن كبــار احملققــني ،  ّفمــن العجيــب تعــامي ابــن تيمي ّــ

  !!ومشاهري نقدة األخبار واحلديث املعتمدين

  ثناء ابن تيمية على ابن معين وأحمد
حيـىي بـن معـني هـذا الرجـل » أنا مدينة العلم وعلـي باـا « ّأليس فيمن صحح حديث 

 ؟ّـجباللـة قـدره ومسو منزلتـه يف علـم احلـديث ونقـده ـ فـيمن أذعـن ـ ّـالذي أذعـن ابـن تيمية نفـسه

ّبـــل لقـــد عـــده ابـــن تيميـــة فـــيمن يرجـــع إليـــه يف التمييـــز بـــني الـــصدق و ّ « : الكـــذب حيـــث قـــال ّ

املنقــوالت فيهــا كثــري مــن الــصدق وكثــري مــن الكــذب ، واملرجــع يف التمييــز بــني هــذا وهــذا إىل 

أهــل العلــم باحلــديث ، كمــا يرجــع إىل النحــاة يف الفــرق بــني حلــن العــرب وحنــو العــرب ، ويرجــع 

ب وغــري إىل علمـاء اللغــة فيمــا هــو مــن اللغــة ومــا لـيس مــن اللغــة ، وكــذلك علمــاء الــشعر والطــ

  .ّذلك ، فلكل علم رجال يعرفون به

ّوالعلمــاء باحلــديث أجــل هــؤالء ، وأعظــم قــدرا ، وأعظمهــم صــدقا ، وأعالهــم منزلــة ، 
وأكثرهم دينا ، فإم من أعظم الناس صدقا ودينـا وأمانـة وعلمـا وخـربة مبـا يذكرونـه مـن اجلـرح 

الثــوري ، وحيــىي بــن ســعيد مالــك ، وشــعبة ، وســفيان بــن عيينــة ، وســفيان : والتعــديل ، مثــل 

ّالقطــان ، وعبــد الــرمحن بــن مهــدي ، وعبــد اهللا بــن املبــارك ، ووكيــع بــن اجلــراح ، والــشافعي ، 
وأمحـد بــن حنبــل ، وإســحاق ابــن راهويــه ، وحيــىي ابــن معــني ، وعلــي بــن املــديين ، والبخــاري ، 

يب أمحـد ابـن عـدي ، ومسلم ، وأيب داود ، وأيب زرعة ، وأيب حامت ، والنسائي ، والعجلي ، وأ

  .وأيب حامت البسيت ، وأيب احلسن الدار قطين

وأمثال هؤالء خلق كثري ال حيصى عددهم ، من أهل العلم بالرجال واجلرح والتعـديل ، 

  وإن كان بعضهم أعلم من بعض ، وبعضهم أعدل من بعض يف وزن
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  .)1(» ّكالمه ، كما أن الناس يف سائر العلوم كذلك 

ّيف هذه املرتبة من اجلاللـة والعظمـة عنـد ابـن تيميـة ، فلمـا »  بن معني حيىي« فإذا كان 
ة إىل تنـــصيص حيـــىي بـــن معــــني علـــى صـــحة حـــديث مدينـــة العلـــم بعــــني  ّـــذا ال ينظـــر ابـــن تيمي

َ لم تـقولون ما ال تـفعلون(:  واهللا تعاىل يقـول ؟ وملا ذا يقول ما ال يفعل؟االعتبار ُـَ َ ْ َ َُ ُ َ ًكبــر مقتـا * ِ ْ َ َُ َ
َعند ا ْ َهللا أن تـقولوا ما ال تـفعلون ِ ُ َ ْ َ َُ ُ ْ َ ِ(.  

يف موضـع آخـر مـن كتابـه يف مجاعـة مـن أئمـة أهـل » حيىي بن معـني « ّوذكر ابن تيمية 

اده وحكامــه وحفاظــه ، الــذين هلــم خــربة ومعرفــة تامــة «  بـــ الــسنة ، وصــفهم ّأئمــة احلــديث ونق ّّــ
ّبـأقوال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، وأحــوال مــن نقـل العلــم  واحلــديث عــن النــيب مــن الــصحابة ّ

ّوإليـك نـص عبارتـه كاملـة ملـا فيهـا مـن » والتـابعني وتـابعيهم ، ومـن بعـد هـؤالء مـن نقلـة العلـم 
  :الفوائد يف هذا املقام 

ّفهـــذا احلـــديث قـــد ذكـــره طائفـــة مـــن املفـــسرين واملـــصنفني يف الفـــضائل ، : فـــإن قيـــل «  ّ
  .الهكالثعليب والبغوي وأمثاهلما ، واملغازيل وأمث

ّجمرد رواية هؤالء ال توجب ثبوت احلديث باتفاق أهـل العلـم باحلـديث ، فـإن : قيل له  ّ
ّيف كتب هؤالء من األكاذيب املوضوعة ما اتفـق أهـل العلـم علـى أنـه كـذب ، والثعلـيب وأمثالـه 
ّال يتعمــدون الكــذب ، بــل فــيهم مــن الــصالح والــدين مــا مــنعهم مــن ذلــك ، لكــن ينقلــون مــا  ّ

ّلكتـــب ، ويـــدونون مـــا مسعـــوه ، ولـــيس ألحـــدهم مـــن اخلـــربة باألســـانيد مـــا ألئمـــة وجـــدوه يف ا
ّاحلــديث ، كــشعبة ، وحيــىي بــن ســعيد القطــان ، وعبــد الــرمحن بــن مهــدي ، وأمحــد بــن حنبــل ، 
د بــــن حيــــىي الــــذهلي ،  ّــــوعلــــي بــــن املــــديين ، وحيــــىي بــــن معــــني ، وإســــحاق بــــن راهويــــه ، وحمم

النسائي ، وأيب حامت وأيب زرعة الرازيني ، وأيب عبـد اهللا بـن والبخاري ، ومسلم ، وأيب داود ، و

  . ..ّمندة ، والدار قطين ، وعبد الغين بن سعيد ، وأمثال هؤالء من أئمة احلديث ونقاده

  ّوقد صنفوا الكتب الكثرية يف معرفة الرجال الذين نقلوا اآلثار وأمسائهم ،
__________________  
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كتـــاب العلـــل وأمســـاء : ذكـــروا أخبـــارهم وأخبـــار مـــن أخـــذوا عنـــه ، ومـــن أخـــذ عـــنهم ، مثـــل و

الرجال عن حيىي بن سـعيد القطـان ، وعلـي بـن املـديين ، وأمحـد بـن حنبـل ، وحيـىي بـن معـني ، 

والبخاري ، ومسلم ، وأيب زرعة ، وأيب حامت ، والنسائي ، والرتمذي ، وأيب أمحد ابن عـدي ، 

  .)1(» حبان ، وأيب الفتح األزدي ، والدارقطين ، وغريهم وأيب حامت ابن 

ّفلما ذا يعد حديث مدينة العلم يف املوضوعات مع تصحيح حيىي بن معني إياه ، وهـو  ّ
كالبخاري ومسلم ومشاخيهما وأضراما مـن نقـدة احلـديث وحفاظـه ، واملرجـع إلـيهم يف متييـز 

  ؟صدقه من كذبه

  :ة واإلغراق يف مدح حيىي بن معني فيقول يف كالم له ويف موضع ثالث يزيد يف املبالغ

ّومـــن أراد أن يعـــرف فـــضائلهم ومنـــازهلم عنـــد النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، فليتـــدبر «  ّ ّ
ّاألحاديــث الــصحيحة الــيت صــححها أهــل العلــم باحلــديث ، الــذين كملــت خــربم حبــال النــيب 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم وحمبــتهم لــه وصــدقهم يف التبليــغ ّ  عنــه ، وصــار هــواهم تبعــا ملــا جــاء بــه ، ّ

ّفلـــيس هلـــم غـــرض إال معرفـــة مـــا قالـــه ، ومتييـــزه عمـــا خيلـــط بـــذلك مـــن كـــذب الكـــاذبني وغلـــط  ّ
البخـــاري ، ومـــسلم ، واإلمســـاعيلي ، والربقـــاين ، وأيب : الغـــالطني ، كأصـــحاب احلـــديث مثـــل 

أيب حـــامت البـــسيت ، مث  ابـــن خزميـــة ، وابـــن منـــدة ، و)2(نعـــيم ، والـــدار قطـــين ، مث مثـــل صـــحيح 

ّاحلاكم ، وما صححه أئمة أهل احلديث الذين هم أجل من هـؤالء ، أو مـثلهم مـن املتقـدمني  ّ
مالك بن أنس ، وشعبة بن احلجـاج ، وحيـىي بـن سـعيد ، وعبـد الـرمحن بـن  :واملتأخرين ، مثل 

ملـديين ، وأيب مهدي ، وعبد اهللا بن املبـارك ، وأمحـد بـن حنبـل ، وحيـىي بـن معـني ، وعلـي بـن ا

  .ّحامت وأيب زرعة الرازيني ، وخالئق ال حيصي عددهم إال اهللا
__________________  
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  .ّال تناسب املقام ، فلعلها من هفوات القلم» الصحيح « لفظة ) 2(
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ّفإذا تدبر العاقل لألحاديث الصحيحة الثابتة عند هـؤالء وأمثـاهلم ، عـرف الـصدق مـن  ّ
ّالكـذب ، فــإن هــؤالء مــن أكمـل النــاس معرفــة بــذلك ، وأشـدهم رغبــة يف التمييــز بــني الــصدق  ّ ّ
ّوالكـــذب ، وأعظمهـــم ذبـــا عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، فهـــم املهـــاجرون إىل ســـنته  ّ ّ ّ
وحديثه واألنصار له يف الدين ، يقصدون ضبط ما قاله وتبليغه للنـاس ، وينفـون عنـه مـا كذبـه 

، وغلط فيه الغالطون ، ومن شركهم يف عملهم علم ما قـالوه ، وعلـم بعـض قـدرهم الكاذبون 

ّ، وإال فليــسلم القــوس إىل باريهــا ، كمــا يــسلم إىل األطبــاء طــبهم ، وإىل النحــاة حنــوهم ، وإىل  ّ ّ
  .)1(» ّالفقهاء فقههم ، وإىل احلساب حسام ، وإىل أهل العلم باألوقات علمهم 

ـممن كملــت خربتــه ، وكــربت معرفتــه ، » حيــىي بــن معــني « ّن فهــذا الكــالم صــريح يف أ ّـ
ّ وحديثـــه ، وأن مـــا صـــححه صـــدق ، وأنـــه ال بـــد مـــن تـــسليم أمـــر التمييـــز بـــني 6حبـــال النـــيب  ّ ّ ّ

  . ..الصدق والكذب إليه

فلما ذا يقف هذا املوقف جتاه حديث مدينة العلم الذي ثبت تصحيح حيىي ابـن معـني 

  ؟ّإياه

  ؟ّوهل هذا إال افت

، وقـد عرفـت مـن » أمحـد بـن حنبـل « ّوأيضا ، فـإن مـن رواة حـديث مدينـة العلـم هـو 

ّكلمات ابن تيمية ثنائه على أمحد أيضا ، إذ قد ذكره يف عداد أئمة احلـديث ونقدتـه وحفاظـه ّ 

...  

ّلقـد روى أمحـد بـن حنبـل حـديث مدينـة العلـم يف فـضائل ومناقـب سـيدنا أمـري املـؤمنني 
ّل يعقـــل أن يـــروي أمحـــد حـــديثا موضـــوعا بطـــرق عديـــدة ، ويعـــده مـــن فهـــّ بطـــرق متعـــددة ، أ7 ّ

ّ ، وهو ومصنفاته على تلك اجلاللة والعظمة اليت وصفه ا ابن تيمية7فضائل علي    ؟ّ

ّمن املوضوعات جلعل ابن تيمية مصنفات محديث أنا مدينة العل نولو كا ّ  
__________________  
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ّفات الثعليب والبغوي وأمثاهلما املوصوفة عنده باالشتمال على الصدق والكـذب ، ّأمحد كمصن
ه جعـــل مــــصنفات أمحـــد وأمثالــــه يف مقابـــل مــــصنفات أولئـــك كمــــا رأيـــت يف عبارتــــه .  ..ّـــلكن

ّالسابقة ، فإن هذا يدل على أن أمحد ما كـان يـدون يف كتبـه كـل مـا مسعـه ، فـضال عـن تعمـد  ّّ ّ
  .وضوعةالكذب ونقل األحاديث امل

  .ّفثبت بطالن زعم ابن تيمية بكالم نفسه حول أمحد بن حنبل ومصنفاته

ّبـل لقــد نــص ابـن تيميــة علــى أن أمحـد بــن حنبــل كـان مــن العلمــاء الـذين ال يــروون عــن  ّ ّ
ّشــخص لـــيس بثقـــة عنـــدهم ، وال يـــروون حـــديثا يعلمـــون أنـــه عـــن كـــذاب ، وهـــذا نـــص كالمـــه  ّ

  :حيث قال 

ن يعلـــم أنـــه يكـــذب مثـــل ّوالنـــاس يف مـــصنفام مـــنه«  ـــم مـــن ال يـــروي عم مالـــك ،  :ّ

فـإن هـؤالء ال يـروون . وشـعبة ، وحيـىي بـن سـعيد ، وعبـد الـرمحن بـن مهـدي ، وأمحـد بـن حنبـل

ّعــــن شــــخص لــــيس بثقــــة عنــــدهم ، وال يــــروون حــــديثا يعلمــــون أنــــه عــــن كــــذاب ، وال يــــروون 
  .)1(» ّأحاديث الكذابني الذين يعرفون بتعمد الكذب 

ّذا حــال أمحـد بــن حنبــل يف اعتقـاد ابــن تيميـة ، وقــد عرفـت أن أمحــد يــروي فـإذا كــان هـ ّ
حديث مدينة العلم بطرق عديدة ، فإن هذا احلديث ليس مبوضـوع ، ولـيس رواتـه غـري ثقـاة ، 

  .ّوإال ملا رواه أمحد

ّفظهر خزي ابـن تيميـة حـسب مـا اعـرتف بـه يف حـق أمحـد بـن حنبـل ، واحلمـد هللا رب  ّ
  .العاملني

  ّابن تيمية برواية الترمذياعتراف 
ّواعرتف ابن تيمية يف كالمه يف رد حديث مدينة العلم بروايـة الرتمـذي إيـاه ، والرتمـذي  ّ ّ
ّمــن أربــاب الــصحاح الــستة عنــد أهــل الــسنة ، وقــد وصــفوا جامعــه الــصحيح بــأعلى أوصــاف  ّ

ّاملدح ، وبعجائب املآثر العالية ، وجبلوه غاية التبجيل ، حىت لو أن ّ ّ  
__________________  
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ّأحــدا حلــف علــى صــحة أحاديثــه بــالطالق مل حينــث ، بــل زعمــوا اتفــاق أهــل الــشرق والغــرب  ّ
ّوقد ذكرنا ذلك مفصال يف جملـد .  ..ّعلى صحة أحاديث الكتب الستة ومنها كتاب الرتمذي ّ

  .حديث الطري

ال حينـث مـن حلـف  ـ ّف ابـن تيميـةّاملخـرج عنـد الرتمـذي بـاعرتا ـ فحـديث مدينـة العلـم

على صحته بالطالق ، ويكون من األحاديث امع على صحتها بني أهـل الـشرق والغـرب ، 

  .ّفمن طعن فيه فهو خارج عن دائرة اإلمجاع كما قرروا ، وتكون عاقبته النار وبئس املصري

  ّثناء ابن تيمية على الترمذي واعتماده عليه
ّة أخرى فإن من يالحظ كلمات ابن تيمية نفسه يف حـق ّهذا كله من جهة ، ومن جه ّ ّ

ّالرتمذي ، واعتماده علـى رواياتـه يف مواضـع عديـدة مـن حبوثـه ، يتضح لـه شـناعة رده حلـديث  ّـ
ـــه ، فمـــن ذلـــك  ّعـــده الرتمـــذي يف نقـــدة احلـــديث : مدينـــة العلـــم مـــع اعرتافـــه بروايـــة الرتمـــذي ل

ّوحكامــــه وحفاظــــه ه لــــيس كــــالثعليب وأم.  ..ّ ـــوأن ثالــــه ، الــــذين يــــروون األحاديــــث املوضــــوعة ، ّـ

ّويدونون كل ما مسعوه يف كتبهم ّوقد تقدم نص كالمه يف ذلك قريبا.  ..ّ ّ.  

ّوإذا كان هذا شأن الرتمذي فإن العاقل ال جيوز الطعـن يف حـديث مدينـة العلـم الـذي  ـ ّ

ّ، إذ لو صح الطعن فيـه لـزم اشـتمال ـ ّاعرتف ابن تيمية رواية الرتمذي له  كتـاب الرتمـذي علـى ّ

ّاملوضوعات كذلك ، فال يبقى فرق بينه وبـني الثعلـيب وغـريه ، وهـذا مما ال يرتـضيه ابـن تيميـة ،  ّـ
  .ّفال مناص البن تيمية من التسليم بصحة حديث مدينة العلم شاء أو أىب

  :ومن ذلك قوله 

مــن بعــدي أيب اقتــدوا باللــذين : ّــ أنه قــال 6عــن النــيب  هالثــاين مــا روو: قــال الرافــضي « 

املنع من الرواية ، ومن داللتـه علـى اإلمامـة ، فـإن االقتـداء بالفقهـاء ال :  واجلواب .ربكر وعم

  فإن أبا بكر: وأيضا . يستلزم كوم أئمة
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رووه  افإنه معارض مب: وأيضا . وعمر قد اختلفا يف كثري من األحكام ، فال ميكن االقتدا ما

  .، مع إمجاعهم على انتفاء إمامتهم مهم اقتديتم اهتديتّأصحايب كالنجوم بأي: من قوله 

هـذا احلـديث أقـوى مـن الـنص الـذي يروونـه يف : أن يقـال : واجلواب من وجوه أحـدها 

إمامـــة علـــي ، فـــإن هـــذا معـــروف يف كتـــب أهـــل احلـــديث املعتمـــدة ، رواه أبـــو داود يف ســـننه ، 

نص علـــى علـــي فلـــيس يف شـــيء مـــن ّوأمـــا الــ. واإلمــام أمحـــد يف مـــسنده ، والرتمـــذي يف جامعـــه

  .)1(» كتب أهل احلديث 

ّفكتــاب اجلــامع الــصحيح للرتمــذي مــن كتــب أهــل احلــديث املعتمــدة عنــد ابــن تيميــة ، 
ّومن هنا حيتج به يف مقابلـة الـشيعة ، وجيعـل مـا أخـرج فيـه أقـوى مـن الـنص علـى أمـري املـؤمنني 

  . ، والعياذ باهللا7

بـالرغم مـن  ـ دا يف مورد حـديث االقتـداء املزعـوموهل جيوز أن يكون هذا الكتاب معتم

وال يكـون معتمـدا يف مـورد  ـ ثبـوت وضـعه بوجـوه عديـدة ، وقـد طعـن الرتمـذي يف بعـض طرقـه

ة باحتجاجــه بكتــاب الرتمــذي قــد أفحــم نفــسه يف مــورد ؟حــديث مدينــة العلــم ّــ لكــن ابــن تيمي
ّمإل أن طعنه يف هـذا احلـديث حديث مدينة العلم الذي اعرتف برواية الرتمذي له ، وأوضح لل

ّليس إال للعناد والتعصب ، نستجري باهللا ّ.  

  :ومن ذلك قوله 

ّومــع هــذا ، فقــد أخـــرب النــيب صــلى اهللا عليـــه وســلم يف حــق عمـــر مــن العلــم والـــدين «  ّ
ففـي الرتمـذي عـن  ،واإلهلام مبا مل خيرب مبثلـه ، ال يف حـق عثمـان وال علـي ال طلحـة وال الـزبري 

ّن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال إ: ابــن عمـــر  إن اهللا جعـــل احلـــق علـــى لـــسان عمـــر : ّ

ّمــا نــزل بالنــاس أمــر قــط فقــالوا فيــه وقــال فيــه عمــر إال نــزل فيــه : وقــال ابــن عمــر : قــال  .وقلبــه
   سنن أيب داود عنيفو .القرآن على حنو ما قال عمر

__________________  
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ّمسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول : قـــال  2أيب ذر  إن اهللا وضـــع احلـــق علـــى : ّ

ّ الرتمــذي عـــن عقبــة بــن عـــامر قــال قــال رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه يفو .لــسان عمــر يقـــول بــه
  .)1(» لو كان بعدي نيب لكان عمر بن اخلطاب : ّوسلم 

دا يف إثبــات  جيعــل حــديث الرتمــذي حجــة علــى الــشيعة ، ومــستن!؟ّفــأي إنــصاف هــذا

فضيلة لعمر بـن اخلطـاب يـدعي أـا مل تكـن لغـريه ، ويـسقط عـن اإلعتبـار واالعتمـاد يف بـاب 

  !؟ ، وحديث مدينة العلم الصحيح الثابت7فضائل أمري املؤمنني 

ّغلو ابن تيمية في ابن جرير الطبري ّ  
 إذ أبو جعفر حممد بن جريـر الطـربي ،: ّومن رواة حديث مدينة العلم ومصححيه هو 

وأثبته وحكـم بـصحته ، كمـا عرفـت سـابقا مـن ) ذيب اآلثار ( أخرج هذا احلديث يف كتابه 

  .ّجلالل الدين السيوطي) مجع اجلوامع ( عبارة 

ة ابــن جريــر الطــربي مبــا ال جيــوز لنــا اإلذعــان بــه ، بــل ال جيــوز نقلــه  ّــوقــد ذكــر ابــن تيمي
ّوالتفوه به ، ولكن ضـرورة البحـث تلجـأ إىل إيـراد نـ ّص عبارتـه هنـا ، حـىت يتـضح مـدى فظاعـة ّ ّ

ّلقد قال ابن تيمية ما نصه .  ..ّرده للحديث الذي رواه الطربي ّ:  

ـــــوا إىل القـــــول بـــــالرأي واالجتهـــــاد ، وحرمـــــوا األخـــــذ بالقيـــــاس : ّوأمـــــا قولـــــه «  ّومل يلتفت
  :واالستحسان ، فالكالم على هذا من وجوه 

أهــل الــسنة النــزاع يف الــرأي واالجتهــاد إن الــشيعة يف هــذا مثــل غــريهم ، ففــي : أحــدها 

ّوالقيـــاس واالستحـــسان ، كمـــا يف الـــشيعة النـــزاع يف ذلـــك ، فالزيديـــة تقـــول بـــذلك وتـــروي فيـــه 
  .الروايات عن األئمة

ّإن كثريا من أهل السنة العامة واخلاصة ال تقـول بالقيـاس ، فلـيس كـل مـن قـال : الثاين 
   املعتزلة البغداديون ال يقولونبإمامة اخللفاء الثالثة قال بالقياس ، بل

__________________  
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بالقياس ، وحينئذ ، فإن كان القياس باطال أمكن الدخول يف أهـل الـسنة وتـرك القيـاس ، وإن 

  .كان حقا أمكن الدخول يف أهل السنة واألخذ بالقياس

س واالستحـسان ، خـري مـن األخـذ القـول بـالرأي واالجتهـاد والقيـا: أن يقال : الثالث 

ّمبــا ينقلــه مــن يعــرف بكثــرة الكــذب عمــن يــصيب وخيطــي ، نقــل غــري مــصدق عــن قائــل غــري 
  .معصوم

وال يشك عاقل أن رجوع مثل مالـك ، وابـن أيب ذئـب ، وابـن املاجـشون ، والليـث بـن 

، وحممـد سعد ، واألوزاعي ، والثوري ، وابن أيب ليلـى ، وشـريك ، وأيب حنيفـة ، وأيب يوسـف 

بــن احلــسن ، وزفــر ، وحــسن بــن زيــاد اللؤلــؤي ، والــشافعي ، والبــويطي ، واملــزين ، وأمحــد بــن 

حنبــل ، وأيب داود السجــستاين ، واألثــرم ، وإبــراهيم احلــريب ، والبخــاري ، وعثمــان بــن ســعيد 

الــدارمي ، وأيب بكــر بــن خزميــة ، وحممـــد بــن جريــر الطــربي ، حممـــد بــن نــصر املــروزي ، وغـــري 

ّء إىل اجتهــادهم واعتبــارهم ، مثــل أن يعلمــوا ســنة النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم الثابتــة عنــه هــؤال ّ
ّوجيتهـــدوا يف حتقيـــق منـــاط األحكـــام ، وتنقيحهـــا وخترجيهـــا ، خـــري هلـــم مـــن أن يتمـــسكوا بنقـــل 

  !!وافض عن العسكريني وأمثاهلماالر

 فلـــو أفتـــاه !!نفــسهماّفــإن الواحـــد مــن هـــؤالء أعلــم بـــدين اهللا ورســـوله مــن العـــسكريني أ

 أحـــدمها ، بــل هــو الواجـــب أحــدمها بفتيــا كـــان رجوعــه إىل اجتهــاده أوىل مـــن رجوعــه إىل فتيــا

  !!عليه

  .فكيف إذا كان ذلك نقال عنهما من مثل الرافضة

  .)1( » !!ّوالواجب على مثل العسكريني وأمثاهلما أن يتعلموا من الواحد من هؤالء

د بـــــن جريـــــر الطـــــربي مـــــن اإلمـــــامني املعـــــصومني ّإن صـــــريح هـــــذا الكـــــالم أعلميـــــة حممـــــ

  العسكريني ، ومها اإلمام علي بن حممد اهلادي ، واإلمام احلسن بن علي
__________________  
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ه جيـــب عليهمـــا أن يتعلمـــا منـــه ومـــن أمثالـــه ، نعـــوذ بـــاهللا مـــن  ّعليهمـــا الـــصالة والـــسالم ، وأن ــ ّـ
  .الضاللة والكفر

يح كالمــه يف الطــربي ، وهــو يف نفــس الوقــت ال ينظــر إىل تــصحيحه حلــديث فهــذا صــر

ّمدينــة العلــم بنظــر االعتبــار ، بــل يتجاســر فيعــده يف األحاديــث املوضــوعة ، ومــا هــذا إال مــن  ّ
ّشدة العناد وكثرة التعصب ّ.. .  

  .فاهللا حسيبه وحسيب أمثاله ، وهو املنتصر من أعدائه مبخزيات عقابه ونكاله

  ّ تيمية على الحاكمثناء ابن
ّوممن أخرج حديث مدينة العلـم وصـححه هـو احلـاكم النيـسابوري ، لكـن ابـن تيميـة ال  ّ ّ
يعتــين بروايــة احلــاكم وتــصحيحه ومــساعيه اجلميلــة يف ســبيل إثبــات هــذا احلــديث وحتقيقــه علــى 

ّشرط البخاري ومسلم ، بالرغم من علو مرتبته يف علوم احلديث عنـد أهـل الـسنة قاطبـة ،  ّوأن ّ
 ، 6ّابن تيمية ذكره يف أهل العلم باحلديث ، الذين كانوا أكمـل النـاس خـربة حبـال رسـول اهللا 

 6وكــــانوا أشــــدهم رغبــــة يف التمييــــز بــــني الــــصدق والكــــذب ، فهــــم املهــــاجرون إىل ســــنة النــــيب 

وحديثــه ، يقــصدون ضــبط مــا قالــه وتبليغــه للنــاس ، وينفــون مــا كذبــه الكــاذبون ، وغلــط فيــه 

  . ، إىل آخر ما قالالغالطون

ّفمــن الغريــب أمــره العاقــل بالتــدبر لألحاديــث الــصحيحة الثابتــة عنــد هــؤالء وأمثــاهلم ، 
  !ّمر به ، وكأنه ليس من العقالءلغرض معرفة الصدق من الكذب ، مث ال يفعل هو مبا أ

ّأضـعف وأوهـى ، وهلـذا إمنـا يعـد « ّوعلى اجلملة ، فإن دعواه أن هذا احلديث الشريف 
ّمــن األكاذيــب الــصرحية الواضــحة ، واألباطيــل الفــضيحة الالئحــة ، ووجــوه » ملوضــوعات يف ا

ّبطالــا ال تعــد وال حتــصى كثــرة ، وقــد أشــبعنا الكــالم يف إثبــات هــذا احلــديث وحتقيقــه مبــا ال 
  .مزيد عليه ، واحلمد هللا على التوفيق
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  ّسقوط التمسك بقدح ابن الجوزي ـ 2
ّوأمــا متــسك ابــن تيميــة بقــ ّ ّدح ابــن اجلــوزي يف حــديث مدينــة العلــم ، فقــد تقــدم اجلــواب ّ

ّ، حبيــث يــذعن كــل منــصف بــصحة مــا ذكرنــاه إذا وقــف ) الــدهلوي ( ّعنــه يف ضــمن رد كــالم 
ّ وقـــد نـــص ؟ّعليـــه ، ولـــو تظـــاهر عظمـــاء العلمـــاء ملـــا متكنـــوا مـــن إنكـــاره وجحـــده ، وكيـــف ال

ّاحملققــون مــن أهــل الــسنة علــى جتاســر ابــن اجلــوزي وــو ره يف احلكــم علــى األحاديــث مطلقــا ، ّ

ّوأن مجاعة منهم ردوا كالمه يف خصوص حديث مدينة العلم ّ.  

ّــإذن ، ال جيــوز االعتمــاد علــى كــالم مــن اشــتهر بــني علمــاء أهــل الــسنة وحفاظهم ــذه 
ّالـصفة ، وعلـى هـذا األسـاس أعرضـوا عــن كلماتـه يف األحاديـث ، أو توقفـوا عـن قبوهلـا ، وقــد 

ّالتــه يف خــصوص هــذا احلــديث إىل حــد انــربى مجاعــة مــن أعــالم احملققــني للــرد ّبلــغ ســقوط تقو ّ
ّعليــه وبيــان فــساده وبطالنــه ، إال أن ابــن تيميــة ال يــستحي مــن التمــسك بكــالم ابــن اجلــوزي  ّ ّ ّ

  .»إذا مل تستح فاصنع ما شئت « الباطل ، و

ّوحنن كما فندنا كالم ابـن تيميـة بالنـسبة إىل حـديث مدينـة العلـم بكـ الم نفـسه ، نثبـت ّ

ّبطالن كالم ابن اجلوزي الذي متسك به ابـن تيمية يف رد هـذا احلـديث مزيـدا لإلفحـام واإللـزام  ّـ ّ
فمــىت رأيــت حــديثا خارجــا عــن « ) : املوضــوعات ( ّ، وذلــك أن ابــن اجلــوزي يقــول يف كتابــه 

مــــذي ، دواويــــن اإلســــالم ، كاملوطــــأ ، ومــــسند أمحــــد ، والــــصحيحني ، وســــنن أيب داود ، والرت

ّوحنوهــا ، فـــانظر فيــه ، فـــإن كــان لـــه نظــري يف الـــصحاح واحلــسان فرتـــب أمــره ، وإن ارتبـــت بـــه 
ّفرأيتـــه يبـــاين األصــــول فتأمـــل رجــــال إســـناده ، واعتـــرب أحــــواهلم مـــن كتابنــــا املـــسمى بالــــضعفاء  ّ

  .)1(» واملرتوكني ، فإنك تعرف وجه القدح فيه 

  من دواوين اإلسالم ،) كتاب الرتمذي ( ففي هذا الكالم اعرتاف بكون 
__________________  
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ّوأن كــل حــديث خمــرج فيــه مقبــول ومعتــرب بــال نظــر وتــردد فيــه ، بــل فيــه تــصريح بــأن مــا كــان  ّّ ّ
خارجا عنه وعن غريه مـن دواويـن اإلسـالم ، وكـان لـه نظـري يف الـصحاح واحلـسان املخرجـة يف 

وهــذا مقــام جليــل ، وشــأن عظــيم لكتــاب الرتمــذي .  ..رتيــابّــهــذه الــدواوين يرتب أمــره بــال ا

وإذا كان كذلك فلما ذا يرمي ابن اجلـوزي حـديث مدينـة العلـم املخـرج يف صـحيح .  ..وأمثاله

ّ هـذا مـن مـوارد تـسرع ابـن اجلـوزي ، ؟بالوضـع ـ كمـا مـضى بيانـه ـ الرتمـذي مـع احلكـم باحلـسن
  .ّققني املتأخرين عنهّومن مصاديق التهور كما وصفه بذلك كبار احمل

ـــة العلـــم ،  ا قـــال يف حـــديث مدين ـــفـــالالزم مـــن كـــالم ابـــن اجلـــوزي نفـــسه أن يتـــوب عم ّ ّ
ّوبـــذلك يزيـــد ســـقوط متـــسك ابـــن تيميـــة بكالمـــه وضـــوحا وظهـــورا ، وهللا احلمـــد علـــى مـــا أبـــان  ّ

  .دحوض حجة هذا الناصب العنيد

ّمث إن قوله  ّوذكره ابن اجلـوزي وبـني أن سـائر طرقـه مو« : ّ ّكـذب آخـر ، فـإن » ضـوعة ّ
ابـن اجلـوزي مل يـذكر مجيـع طـرق حـديث مدينـة العلـم ، وإمنـا ذكـر بعـض طرقـه الـيت كـان ميكنـه 

ّاخلدشة يف أسانيدها بزعمه ، مع أن ما قاله بالنسبة إىل تلك الطرق غري مقبول لـدى احملققـني 
كتــب علمــاء احلــديث ّوأمــا سـائر طرقــه الــصحيحة املخرجـة يف . ّ، ومـن هنــا تعقبــوا كلماتـه فيهــا

ّبني أن سائر طرقـه موضـوعة « ّاملعتمدة فلم يذكرها ابن اجلوزي أصال ، فقول ابن تيمية أنه  ّ «

  .إفك صريح ، وكذب فضيح

  »والكذب يعرف من نفس متنه « : قوله  ـ 3
ّفإن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا كان مدينة العلم ، ومل يكن هلا إال بـاب واحـد ، ومل  ّ ّ

  .من اخلرافات الواضحة البطالن» ّ عنه العلم إال واحد ، فسد أمر اإلسالم ّيبلغ

ّومن يالحظ ردود ابن تيمية على اإلمامية ، يرى أن كلماته يف الغالب تنتهي إىل هـدم  ّ
ه لفــرط نفاقــه 6مبــاين ديــن اإلســالم ، وتــشييد أفكــار املنكــرين لنبــوة الرســول األعظــم  ّــ ، إال أن ّ

  ّسبيل الرد علىوشدة شقاقه يسعى يف 
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  .ّاإلمامية غري مبال مبا يرتتب على أباطيله

ّإن هذا الـذي ذكـره ابـن تيمية يف جحـد حـديث مدينـة العلـم ميهـد الطريـق للكفـار ألن  ّ ّ ّـ ّ
ّإنه إذا كان اهللا عاملـا بـشرائع الـدين واألحكـام التكليفيـة للعبـاد ، ومل يبلغهـا مـن جانبـه : يقولوا  ّ

ّيف كل عصر إال واحد ، ل ّفسد أمر الدين وبطلت الشرائع ، ألن التبليغ عـن اهللا يف كـل عـصر ّ
ّيلزم أن يكون بواسطة عدد كثري من األنبياء يبلغون إىل حد التواتر ّ.  

ّوهذا النقض كاف للرد على ما ذكره ابن تيمية ، ألن كلما أجيـب بـه عنـه فهـو جوابنـا  ّ ّ
  .على كالمه الباطل

ّكما أن نبينا : وأيضا  ّّاف لإلبـالغ عـن اهللا عـز وجـل ، وأنـه لثبـوت حقيتـه  بوحده ك6ّ ّ ّ ّ
 6غــري حمتــاج إىل أن يــشاركه يف اإلخبــار عــن اهللا غــريه ، كــذلك يكفــي يف اإلبــالغ عــن النــيب 

 ، وال حاجــة إىل أن يــشاركه أحــد يف اإلبــالغ كائنــا مــن كــان ، 7ّوجــود ســيدنا أمــري املــؤمنني 

ّللقطـع حبقيـة مـا يبلغـه عـن النـيب   ـ باإلضـافة إىل غـريه مـن األدلـة ـ حـديث مدينـة العلـمّوإن . 6ّّ

ومــن هنــا جعــل أهــل العلــم واليقــني حــديث مدينــة العلــم مــن أدلــة . شــاهد صــدق علــى ذلــك

  .ّعصمة أمري املؤمنني ، وقد مر التصريح بذلك من نصوص أعاظم املخالفني

ذلك ال ّّ يف إبالغـــه ، بعـــد ثبـــوت حقيتـــه ، كـــ6ّكمـــا ال يـــضر توحـــد النـــيب : واحلاصـــل 

ّّيضر توحد اإلمام يف تبليغه عن النيب ، بعد ثبـوت حقيتـه باألدلـة الكثـرية ومنهـا حـديث مدينـة  ّ ّ
  .العلم

  ّبطالن دعوى وجوب أن يكون المبلغون أهل التواتر ـ 4
ّوأمــا قــول ابــن تيميــة  غ عنــه « : ّ ه ال جيــوز أن يكــون املبل ّــوهلــذا اتفــق املــسلمون علــى أن ـ ّـ

فظـاهر » ّأن يكـون املبلغـون أهـل التـواتر ، الـذين حيـصل العلـم خبـربهم العلم واحدا ، بل جيب 

  ّالسقوط جدا ، ملنافاته لتصرحيات أئمة علم أصول الفقه وعلوم
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ّاحلديث ، كما ال خيفى على املتتبع هلا ، فإن قاطبـة أهـل الـسنة يوجبـون العمـل خبـرب الواحـد ،  ّ
ّوإليـك نـص عبـارة أيب احلـسن البـزدوي يف هـذا ّومل خيالف يف هذا احلكـم إال شـاذ ال يعبـأ بـه ، 

ّاملطلب ، ليتضح بطالن دعوى ابن تيمية بوجوه عديدة  ّ:  

 ، وهـو الفـصل الثالـث مـن القـسم األول ، وهـو )1(باب خـرب الواحـد « : قال البزدوي 

ّكل خرب يرويه الواحـد أو االثنـان فـصاعدا ، ال عـربة للعـدد فيـه ، بعـد أن يكـون دون املـشهور 
ال يوجـب : تواتر ، وهـذا يوجـب العمـل وال يوجـب العلـم يقينـا عنـدنا ، وقـال بعـض النـاس وامل

يس (: قـال اهللا تعـاىل . ّالعمل ، ألنه ال يوجب العلم ، وال عمل إال عن علم َ وال تـقـف مـا ل َـْ ُ ْ َ َ
ٌلك به علم  ْ ِ ِِ َ  وهذا ألن صاحب الشرع موصوف بكمال القـدرة ، فـال ضـرورة لـه يف التجـاوز )َ

 دليـــل يوجـــب علـــم اليقـــني ، خبـــالف املعـــامالت ألـــا مـــن ضـــروراتنا ، وكـــذلك الـــرأي مـــن عـــن

يوجــب : وقــال بعــض أهــل احلــديث . ضــروراتنا ، فاســتقام أن يثبــت غــري موجــب علــم اليقــني

علـــم اليقـــني ، ملـــا ذكرنـــا أنـــه أوجـــب العمـــل ، وال عمـــل مـــن غـــري علـــم ، وقـــد ورد اآلحـــاد يف 

ّرب ، ورؤيــة اهللا تعــاىل باألبــصار ، وال حــظ لــذلك إال العلــمعــذاب القــ: أحكــام اآلخــرة مثــل  ّ .

وهـذا العلـم حيـصل كرامـة مـن اهللا تعـاىل ، فثبـت علـى اخلـصوص للـبعض دون الـبعض ،  :قالوا 

ّكـالوطء تعلق مـن بعــض دون بعـض ، ودليلنـا يف أن خـرب الواحــد يوجـب العمـل واضـح ، مــن  ّـ
  .الكتاب والسنة واإلمجاع والدليل املعقول

ا الكتـــاب أ ذ اهللا ميثـــاق الـــذين أوتـــوا اْلكتـــاب لتبـيـنـنـــه (: قـــال اهللا تعـــاىل : ّـــم ُ وإذ أخ ُُ  ََ َ َ ُِ ُِ ُ ََ  ِ َ َـــ ْ ِ َ
ِللناس  .  وكل واحد إمنا خياطـب مبـا يف وسـعه ، ولـو مل يكـن خـربه حجـة ملـا أمـر ببيـان العلـم)ِ

ْ فـلو ال نـفر من كل فرقة منـهم (: ّوقال جل ذكره  ُْ ْ ِ ٍِ َِ  ُ َْ َْ َ َ ٌطائفة َ  وهـذا يف كتـاب اهللا أكثـر مـن أن )َِ

  .حيصى

 قبولــه خــرب الواحــد ، مثــل خــرب بريــرة يف اهلديــة ، 7ّفقــد صــح عــن النــيب : ّوأمــا الــسنة 

  وخرب سلمان يف اهلدية والصدقة ، وذلك ال حيصى عدده ، ومشهور
__________________  

ّ اليت ال يصححها االمامية ، فليتنبهيف هذه العبارة وأمثاهلا شيء كثري من األدلة والوقائع) 1( ّ ّ.  
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ّعنه أنه بعث األفراد إىل اآلفاق ، مثل علي ومعاذ وعتاب بـن أسـيد ودحيـة وغـريهم رضـي اهللا 
وكــذلك أصـــحابه رضــي اهللا عـــنهم . عــنهم ، وهــذا أكثـــر مــن أن حيـــصى وأشــهر مــن أن خيفـــى

 كتـاب االستحـسان ،  يف هـذا غـري حـديث يف;ّعملوا باآلحاد وحاجوا ا ، قد ذكر حممد 

  .واقتصرنا على هذه اجلملة لوضوحها واستفاضتها

  .وأمجعت األمة على قبول أخبار اآلحاد من الوكالء والرسل واملضاربني وغريهم

وأما املعقول فألن اخلرب يصري حجة بصفة الصدق ، واخلرب حيتمـل الـصدق والكـذب ، 

فــسق الكــذب ، فوجـــب العمــل برجحـــان ّوبالعدالــة بعــد أهليـــة األخبــار يــرتجح الـــصدق ، وبال

ّالــصدق ليــصري حجــة للعمــل ، ويعتــرب احتمــال الــسهو والكــذب لــسقوط علــم اليقــني ، وهــذا 
ّألن العمل صحيح من غـري علـم اليقـني ، أال تـرى أن العمـل بالقيـاس صـحيح بغالـب الـرأي ، 

مــا بغالــب ّوعمـل احلكــام بالبينــات صــحيح بــال يقــني ، فكــذلك هــذا اخلــرب مــن العــدل يفيــد عل

» الرأي ، وذلك كـاف للعمـل ، وهـذا ضـرب علـم فيـه اضـطراب ، فكـان دون علـم الطمأنينـة 
)1(.  

: ّولقد أكد هذا املعىن وأوضح داللة األدلـة عليـه مـن الكتـاب والـسنة واإلمجـاع والعقـل 

ّ، وهــذا نــص ) شــرح أصــول البــزدوي  ـ كــشف األســرار( عبــد العزيــز بــن أمحــد البخــاري يف 
  :هلا عبارته بطو

وهــذا أي خــرب الواحـد يوجــب العمــل وال يوجـب العلــم يقينــا ، أي ال يوجــب : قولـه « 

علم يقني وال علم طمأنينة وهو مذهب أكثر أهل العلم ومجلة الفقهاء ، وذهـب بعـض النـاس 

مث مـنهم مـن . ال يوجـب العمـل :إىل أن العمل خبرب الواحد ال جيوز أصال وهـو املـراد مـن قولـه 

مـــل بـــه عقـــال مثـــل اجلبـــائي ومجاعـــة مـــن املتكلمـــني ، ومـــنهم مـــن منعـــه مسعـــا مثـــل أىب جـــواز الع

َ وال تـقف ما ليس لك (: ّواحتج من منع عنه مسعا بقوله تعاىل . القاساين وأيب داود والرافضة َ ََ ْ ُ ْ َ َ
ٌبه علم  ْ ِ   ّ أي ال تتبع ما ال)ِِ

__________________  

  .694 ـ 678 / 2بشرح البخاري  ـ األصول) 1(
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  .ّعلم لك به وخرب الواحد ال يوجب العلم ، فال جيوز اتباعه والعمل به بظاهر هذا النص

إن العلـم ذكـر نكـرة يف موضـع النفـي فيقتـضي انتفـاءه : وال معىن لقول من قـال : قالوا 

أصــال ، وخــرب الواحــد يوجــب نــوع علــم وهــو علــم غالــب الظــن الــذي مســاه اهللا تعــاىل علمــا يف 

ْ فإن(قوله تعاىل  ٍ علمتموهن مؤمنات َِ ِ ْ ُ  ُ ُ ُ ْ ِ ّألنا إن سلمنا أنه يفيد الظن فهو  . فال يتناوله النهي)َ ّ
ّحمرم االتباع أيضا بقوله تعاىل  ً إن يـتبعون إال الظن وإن الظن ال يـغني من اْلحق شيئا (: ّ ْْ َ َ َ ِ ِ ُ َ  ِ  ِ ِ َ  َ ُ ِ ْ(.  

هــذا أي عــدم جــواز العمــل بــه و: مث أشــار الــشيخ إىل شــبهة مــن منــع عنــه عقــال بقولــه 

 ـ ّوهــو اهللا تعـــاىل إذ الرســول مبلــغ عنــه ـ ّألن صــاحب الــشرع أي مــن يتــوىل وضـــع الــشرائع

موصوف بكمال القدرة ، فكان قادرا على إثبات ما شرعه بأوضح دليل ، فأي ضـرورة لـه يف 

دة عظيمـة ، ّ كيـف وإنـه يـؤدي إىل مفـس؟ّالتجاوز عن الدليل القطعي إىل مـا ال يفيـد إال الظـن

ّوهي أن الواحد لو روى خربا يف سـفك دم أو اسـتحالل بـضع ورمبـا يكـذب فنظـر أن الـسفك  ّ
 ومن شـككنا يف إباحـة ؟واإلباحة بأمر اهللا تعاىل وال يكونان بأمره فكيف جيوز اهلجوم باجلهل

بـــضعه وســـفك دمـــه ال جيـــوز اهلجـــوم بالـــشك ، فيقـــبح مـــن الـــشارع حوالـــة اخللـــق علـــى اجلهـــل 

ّم الباطـــل بـــالتوهم ، بـــل إذا أمـــر اهللا تعـــاىل بـــأمر فليعرفنـــا أمـــره لنكـــون علـــى بـــصرية إمـــا واقتحـــا
ّممتثلــون أو خمــالفون ، خبــالف املعــامالت فــإن خــرب الواحــد يقبــل فيهــا بــال خــالف ، ألــا مــن  ّ
ّضـروراتنا أي قبولــه فيهــا مـن بــاب الــضرورة ألنــا نعجـز عــن إظهــار كــل حـق لنــا بطريــق ال يبقــى  ّ

  .ّ ، فلهذا جوزنا االعتماد فيها على خرب الواحدفيه شبهة

ّوكذلك الرأي من ضروراتنا جواب عن متسكهم بالقياس يف األحكام ، مع أنـه : وقوله  ّ
هــو مــن بــاب الــضرورة أيــضا ، ألن احلادثــة إذا وقعــت ومل يكــن فيهــا : ّال يفيــد إال الظــن فقــال 

يس مبثبـــت بـــل هـــو مظهـــر ، وخـــرب نـــص يعمـــل بـــه حيتـــاج إىل القيـــاس ضـــرورة ، وألن القيـــاس لـــ

ّالواحد مثبت ، واإلظهار دون اإلثبات ، وهذا علـى قـول مـن جـوز التمـسك بالقيـاس مـنهم ،  ّ
  ّفأما على قول من مل جيعل القياس
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  .حجة مثل النظام وأهل الظاهر فال حاجة إىل الفرق

يت وقـال بعـض أصـحاب احلـديث ، كـذا ذهـب أكثـر احلـديث إىل أن األخبـار الـ: قوله 

حكم أهل الصنعة بصحتها توجب علم اليقني بطريق الضرورة ، وهو مـذهب أمحـد بـن حنبـل 

وأشــار الــشيخ إىل شــبهة الفــريقني ،  .، وذهــب داود الظــاهري إىل أــا توجــب علمــا اســتدالليا

ّفمن قال بأنه يوجب العلم االستداليل متسك بأن خرب الواحد لو مل يفد العلم ملا جـاز اتباعـه 
ّاىل عــن اتبــاع الظــن بقولــه تعــاىل لنهيــه تعــ ــه علــم (: ّ ك ب يس ل ٌ وال تـقــف مــا ل ْ ِ ِ ِ َ َــ ََــ ْ ُ ْ َ ه علــى )َ ّــ وذم

ّاتباعه يف قوله جل جالله  َ إن يـتبعون إال الظن وأن تـقولوا على اهللا ما ال تـعلمون ( :ّ َُ ََ َْ َ َِ َ ُ ُ ْ َْ َ  ِ ِ ُ َِ( . وقد

ومـن قـال إنـه . م إفـادة العلـم ال حمالـةّانعقد اإلمجاع على وجوب االتباع على ما تبني ، فيـستلز

إنا جند يف أنفسنا يف خرب الواحد الذي وجـد شـرائط صـحته العلـم : يوجب علما ضروريا قال 

أنـه لــو : ويــرد علـيهم  .بـاملخرب بـه ضــرورة مـن غـري اســتدالل ونظـر مبنزلـة العلــم احلاصـل بـاملتواتر

فقالوا هذا العلم حيصل كرامـة مـن  .هكان ضروريا ملا وقع االختالف فيه ، وال استوى الكل في

اهللا تعــاىل فيجــوز أن خيــتص بــه الــبعض ، ووقــوع االخــتالف ال مينــع مــن كونــه ضــروريا كــالعلم 

  .احلاصل باملتواتر فإنه ضروري وقد وقع االختالف فيه

َ وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتـوا اْلكتـاب (: قال اهللا تعاىل : قوله  ُِ ُِ ُ ََ  َ ِ َ َ ْ  أخـرب اهللا  اآليـة ،)َِ

ّتعاىل أنه أخذ امليثاق والعهد من الذين أوتـوا الكتـاب ليبينـوه للنـاس وال يكتمـوه مـنهم ، فكـان 
ّهذا أمرا بالبيان لكل واحد مـنهم ويـا لـه عـن الكتمـان ، ألـم إمنـا يكلفـون مبـا يف وسـعهم ،  ّ

ان ، فيتعــني أن ولـيس يف وســعهم أن جيتمعــوا ذاهبــني إىل كــل واحــد مـن اخللــق شــرقا وغربــا للبيــ

ّالواجـــب علـــى كـــل واحـــد مـــنهم أداء مـــا عنـــده مـــن األمانـــة والوفـــاء بالعهـــد ، وألن احلكـــم يف 
اجلمــع املــضاف إىل اجلماعــة أنــه يتنــاول كــل واحــد مــنهم ، وألن أخــذ امليثــاق مــن أصــل الــدين 

ر ّواخلطــاب للجماعــة مبــا هــو أصــل الــدين يتنــاول كــل واحــد مــن األفــراد ، مث ضــرورة توجــه األمــ

باإلظهار إىل كل واحد أمر السامع بالقبول منه والعمل بـه ، إذ أمـر الـشرع ال خيلـو عـن فائـدة 

  محيدة ، وال
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  .فائدة يف األمر بالبيان والنهي عن الكتمان سوى هذا

ّبأن احنصار الفائدة على القبول غـري مـسلم ، بـل الفائـدة هـي االبـتالء : واعرتض عليه 
ّأال تـــرى أن الفاســـق مـــنهم داخـــل يف هـــذا . العقـــاب إن مل ميتثلـــوافيـــستحق الثـــواب إن امتثلـــوا و

اخلطـاب مـأمور بالبيـان حبيـث لــو امتنـع عنـه يـأمث مث ال يقبـل ذلــك منـه ، وكـذا األنبيـاء صــلوات 

  .اهللا عليهم أمجعني مأمورون بالتبليغ ، وإن علم قطعا بالوحي أنه ال يقبل منهم

ّ، طرف املبلغ وطرف السامع ، وال بـد مـن أن بأن للبيان والتبليغ طرفني : وأجيب عنه  ّ
ّيتعلق بكل طرف فائدة ، مث ما ذكرمت من الفائدة خمتص جبانب املبلغ وليس يف طرف الـسامع  ّ

  .فائدة سوى وجوب القبول والعمل به

جواز العمل مـستلزم : ألنا نقول . بل فيه فائدة أخرى وهي جواز العمل به: وال يقال 

وأمـا الفاسـق .  باجلواز قال بالوجوب ، ومن أنكـر الوجـوب أنكـر اجلـوازلوجوبه ، ألن من قال

ّفــال نــسلم وجــوب البيــان عليــه قبــل التوبــة ، بــل الواجــب عليــه التوبــة مث ترتيــب البيــان عليــه ، 
  .فعلى هذا بيانه يفيد وجوب القبول عليه والعمل به كذا قال مشس األئمة

ُـ فـلو ال نـفر مـن ك(: وقال : قوله  َْ ِْ َ َ َ ٌل فرقة مـنـهم طائفـة َ َِ ْ ُْ ْ ِ ٍ َـِ ( اآليـة ، وجـه التمـسك بـه  :

عنــد  ـ وهــو اإلخبــار املخــوف ـ ّإنــه تعــاىل أوجــب علــى كــل طائفــة خرجــت مــن فرقــة اإلنــذار

َ لعلهم يحــذرون (: الرجــوع إلــيهم ، وإمنــا أوجــب اإلنــذار طلبــا للحــذر لقولــه  ُ َْ ْ َُــ  ّ والرتجــي مــن )ََ
لطلب الالزم وهو مـن اهللا تعـاىل أمـر فيقتـضي وجـوب احلـذر ، اهللا تعاىل حمال ، فيحمل على ا

ّوالثالثــة فرقــة والطائفــة منهــا إمــا واحــد أو اثنــان ، فــإذا روى الــراوي مــا يقتــضي املنــع مــن فعــل 
وجب تركه لوجوب احلذر على السامع ، وإذا وجب العمل خبرب الواحد واالثنني هاهنا وجـب 

  .مطلقا ، إذ ال قائل بالفرق

الطائفة اسم للجماعة ، بدليل حلوق هاء التأنيث ا فال يصح محلها على  : وال يقال

هـي اسـم لعـشرة ، وقيـل  :ّاختلف املتقدمون يف تفسريها ، فقيل : ألنا نقول . الواحد واالثنني

  ّلواحد وهو األصح ، فإن: الثنني ، وقيل : لثالثة ، وقيل : 
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َ وْليشهد عذا(: املراد من قوله تعاىل  ْ َ ْ َ َبـهما طائفة مـن اْلمؤمنين َ َِ ِِ ِْ ُـ ٌ َ ُ كـذا قـال .  الواحـد فـصاعدا)َ

ُ وإن طائفتـان مـن اْلمؤمنين اقـتتـلـوا (: قتادة ، وكذا نقـل يف سـبب نـزول قولـه تعـاىل  ََ ْ َ َِ ِِ ِْ ُـ َِ َ ْ  إمـا )ِ

ّكانــا رجلــني أنــصاريني بينهمــا مدافعــة يف حــق فجــاء أحــدمها إىل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ
 واآلخـــر مــن أتبـــاع عبــد اهللا بـــن أيب 7كــان أحـــدمها مــن أصـــحاب النــيب :  وقيـــل .دون اآلخــر

ّعلــى أنــا لــو محلناهــا علــى أكثــر مــا قيــل وهــو العــشرة ال ينتفــي تــوهم . املنــافق علــى مــا عــرف ّ
  .الكذب عن خربهم ، وال خيرج خربهم عن اآلحاد إىل التواتر

ّ ، ولكـــن ال نـــسلم أن الـــسامع ّســـلمنا أن الراجـــع مـــأمور باإلنـــذار مبـــا مسعـــه: وال يقـــال 
مــأمور بــالقبول ، كالــشاهد الواحــد مــأمور بــأداء الــشهادة وال جيــب القبــول مــا مل يــتم نــصاب 

وجـــوب اإلنـــذار مــستلزم لوجـــوب القبـــول علـــى : ألنــا نقـــول . الــشهادة وتظهـــر العدالـــة بالتزكيـــة

َ لعلهم يحذرون (: ّالسامع كما بينا ، كيف وقوله تعاىل  ُ َْ ْ َُ  . ري إىل وجوب القبول والعمـل يش)ََ

ّفأما الشاهد الواحد فال نسلم أن عليه وجوب أداء الشهادة ، ألن ذلك ال ينفع املـدعي ورمبـا 
ّيضر بالشاهد بأن حيد حد القذف إذا كان املشهود به زنا ومل يتم نصاب الشهادة ّ.  

  :ه من .وهذا أي الدليل على قبول خرب الواحد يف كتاب اهللا أكثر من أن حيصى

سئـلوا أهــل الــذكر إن كنــتم ال تـعلمون (: قولــه تعــاىل  َ ف ُــ ْ َْ ُْ َ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ْ  َ ْ َ َ  أمــر بــسؤال أهــل الــذكر ومل )َــ

ّيفرق بني اتهد وغريه ، وسؤال اتهد لغـريه منحـصر يف طلـب االخبـار مبـا مسـع دون الفتـوى 
  .، ولو مل يكن القبول واجبا ملا كان السؤال واجبا

َ يا أيـها الذين آمنوا كونوا قـوامين باْلقسط شهداء (: قوله تعاىل : ومنه  َ َُ ِ ْ ِ ِِ َ َِ  َُ ُ ُ َ  َ( أمر بالقيام 

ومن أخرب عن الرسول مبا مسـع فقـد قـام بالقـسط وشـهد هللا وكـان ذلـك . بالقسط والشهادة هللا

ّواجبا عليه باألمر ، وإمنا يكون واجبا لو كان القبول واجبا وإال كان وجوب الشهادة كعدمها 
  .هو ممتنعو

ُ إن الذين يكتمون ما أنـزْلنا من اْلبـينات واْلهدى (: قوله تعاىل : ومنه  َ ُِ  َ ََ َِ َ ْ ََ ُ ْ ِ   ِ(  
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ّأوعــد علــى كتمــان اهلــدى فيجــب علــى مــن مســع مــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم شــيئا . اآليــة ّ
  .إظهاره ، فلو مل جيب علينا قبوله لكان االظهار كعدمه

ه (: قولـه تعــاىل : ومنـه  وامين باْلقسط شـهداء لل وا كونــوا قـ ِ يـا أيـها الــذين آمن ِــ ِــِ َِ َ ــ َُ ْ ِ َ َِ  َـُ ُ ُـ َ  َ( أمــر 

ّبالتبني والتثبت ، وعلل مبجيء الفاسق باخلرب ، إذ ترتيب احلكم على الوصـف ملناسـب يـشعر  ّ ّ
دة ، ّبالعلية ، ولو كان كون اخلرب من أخبار اآلحـاد مانعـا مـن القبـول مل يكـن هلـذا التعليـل فائـ

ّإذ علية الوصف الالزم متنع من علية الوصف العارض ، فإن من قـال  ّ امليـت ال يكتـب لعـدم : ّ

ّالـــدواة والقلـــم عنـــده يـــستقبح ويـــسفه ، ألن املـــوت مـــا كـــان وصـــفا الزمـــا صـــاحلا لعليـــة امتنـــاع 
صــدور الكتابــة عــن امليــت اســتحال تعليــل امتنــاع الكتابــة بالوصــف العــارض وهــو عــدم الــدواة 

  .والقلم

  .ّويف كل من هذا التمسكات اعرتاضات مع أجوبتها تركناها احرتازا عن إلطناب

رب سـلمان يف خـو . قبل قوهلـا يف اهلديـة7فإنه روي أنه . مثل خرب بريرة يف اهلدية: قوله 

 كـان مـن قـوم يعبـدون اخليـل البلـق ، فوقـع عنـده أنـه 2ّاهلدية والصدقة ، فإنـه روي أن سـلمان 

ل ينتقــل مــن ديــن إىل ديــن طالبــا للحــق حــىت قــال لــه بعــض أصــحاب لــيس علــى شــيء ، وجعــ

ّلعلك تطلب احلنيفية وقد قرب أواـا فعليـك بيثـرب ، ومـن عالمـات النـيب املبعـوث : الصوامع 
ّفتوجــه حنــو املدينــة فأســره بعــض . أنــه يأكــل اهلديــة وال يأكــل الــصدقة وبــني كتفيــه خــامت النبــوة

 وكــان يعمــل يف خنيــل مــواله بإذنــه ، حــىت هــاجر رســول اهللا العــرب وباعــه مــن اليهــود باملدينــة ،

ّصـلى اهللا عليــه وسـلم إىل املدينــة ، فلمــا مسـع مبقــدم النــيب عليـه الــصالة والــسالم أتـاه بطبــق فيــه  ّ
. كلـوا ، ومل يأكـل: فقـال ألصـحابه . صـدقة:  فقـال ؟مـا هـذا: رطب ووضعه بني يديه فقال 

مــا هــذا يــا : أتــاه مــن الغــد بطبــق فيــه رطــب فقــال مث . هــذه واحــدة: فقــال ســلمان يف نفــسه 

. هـذه أخــرى: فقـال سـلمان . كلــوا: فجعــل يأكـل ويقـول ألصـحابه . هديـة:  فقـال ؟سـلمان

ّمث حتول خلفه فعرف رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـراده فـألقى الـرداء مـن كتفيـه حـىت نظـر  ّ ّ
  ّسلمان إىل خامت النبوة
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ّصلى اهللا عليه وسلم قوله يف الصدقة واهلدية ، مع أنه كان عبـدا فقبل النيب . بني كتفيه فأسلم ّ
  .حينئذ

وكانــت . ّ وذلــك أي قبــول خــرب الواحــد منــه كثــري ، فإنــه قبــل خــرب أم ســلمى يف اهلــدايا أيــضا

امللـوك يهــدون إليــه علــى أيــدي الرســل وكــان يقبــل قــوهلم ، وال شــك أن اإلهــداء مــنهم مل يكــن 

وكــان جييــب دعــوة اململــوك ويعتمــد علــى . طــؤهم علــى الكــذبعلــى أيــدي قــوم ال يتــصور توا

وقبـــل شـــهادة األعـــرايب يف اهلـــالل ، وقبـــل خـــرب الوليـــد بـــن عقبـــة حـــني بعثـــه . خـــربه أين مـــأذون

ّساعيا إىل قوم فأخرب أم ارتدوا حىت أمجع النيب صلى اهللا عليـه وسـلم علـى غـزوهم فنـزل قولـه  ّ ّ
ٌ إن جــاءكم فاسق (: تعـاىل  ــ ِ ْ َُ ْ وكــان يقبــل أخبــار اجلواســيس والعيــون املبعوثــة إىل أرض  .يـة اآل)ِ

  .العدو

ّومشهور عنه أي قد اشتهر واستفاض بطريق التواتر عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم أنـه  ّ
 إىل الـيمن أمـريا ، 2بعث األفراد إىل اآلفـاق لتبليـغ الرسـالة وتعلـيم األحكـام ، فإنـه بعـث عليـا 

يمن أمــريا لتعلــيم األحكــام والــشرائع ، وبعــث دحيــة بــن خليفــة وبعــده بعــث معــاذا أيــضا إىل الــ

ّالكليب بكتابه إىل قيصر وهرقـل بـالروم ، وبعـث عتاب بـن أسـيد إىل مكـة أمـريا معلمـا للـشرائع  ّـ
، وبعــــث عبــــد اهللا بــــن حذافــــة الــــسهمي بكتابــــه إىل كــــسرى ، وعمــــرو بــــن أميــــة الــــضمري إىل 

 وحاطــب بــن أيب بلتعـــة إىل املقــوقس صـــاحب احلبــشة ، وعثمــان ابـــن أيب العــاص إىل الطـــائف

اإلسكندرية ، وشجاع بن وهب األسدي إىل احلـارث بـن أيب مشـر الغـساين بدمـشق ، وسـليط 

بـن عمــرو العـامري إىل هــوذة بـن خليفــة باليمامـة ، وأنفــذ عثمـان بــن عفـان إىل أهــل مكـة عــام 

يرة ، والزبرقــان بــن ّاحلديبيــة ، ووىل علــى الــصدقات عمــر ، وقــيس بــن عاصــم ، ومالــك بــن نــو

بدر ، وزيد بن حارثة ، وعمرو بن العاص ، وعمرو ابن حزم ، وأسامة بن زيد ، وعبد الـرمحن 

وإمنـا بعــث هــؤالء ليــدعوا إىل . بـن عــوف ، وأبــا عبيـدة بــن اجلــراح ، وغــريهم ممـن يطــول ذكــرهم

ّون حـد التـواتر ّدينه وليقيموا احلجة ، ومل يذكر يف موضع ما أنه بعث يف وجه واحـد عـددا يبلغـ
ّـوقـد ثبـت باتفـاق أهـل الـسري أنه كـان يلـزمهم قبـول قـول رسـله وسـعاته وحكامـه ، وإن احتـاج 

  يف كل رسالة
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إىل إنفاذ عدد التواتر مل يف بذلك مجيع أصحابه وخلـت دار هجرتـه عـن أصـحابه وأنـصاره ، 

  .ّومتكن منه أعداؤه وفسد النظام والتدبري ، وذلك وهم باطل قطعا

ّذا أن خرب الواحد موجب للعمل مثـل التـواتر ، وهـذا دليـل قطعـي ال يبقـى معـه فتبني 
  .كذا ذكر الغزايل وصاحب القواطع. عذر يف املخالفة

ّوكذلك الصحابة عملوا باآلحاد وحاجوا ا يف وقائع خارجة عـن العـد واحلـصر : قوله 
 قبوهلا وصحة اإلحتجـاج من غري نكري منكر وال مدافعة دافع ، فكان ذلك منهم إمجاعا على

  .ا

ّمـــا تـــواتر أن يـــوم الـــسقيفة لمـــا احـــتج أبـــو بكـــر  :فمنهـــا   علـــى األنـــصار بقولـــه عليـــه 2ّ

  .، قبلوه من غري إنكار عليه شاألئمة من قري: الصالة والسالم 

األنبيـاء يـدفنون :  يف قولـه عليـه الـصالة والـسالم 2خرب أيب بكـر  رجوعهم إىل: ومنها 

 .ّحنــن معاشــر األنبيــاء ال نــورث مــا تركنــاه صــدقة: لــه عليــه الــصالة والــسالم قوو .حيــث ميوتــون

ّخبرب املغرية وحممـد بـن مـسلمة أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ةّرجوعه إىل توريث اجلد: ومنها  ّ
ّ، ونقـــضه حكمـــه يف القـــضية الــيت أخـــرب بـــالل أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه  سأعطاهــا الـــسد ّ

  .ف ما حكم هو فيهاّوسلم حكم فيها خبال

حيـث كـان جيعـل يف اخلنـصر سـتة مـن  ـ  عـن تفـصيل األصـابع يف الديـة2ورجـوع عمـر 

إىل خـرب  ـ اإلبل ويف البنصر تـسعة ويف الوسـطى والـسبابة عـشرة عـشرة ويف اإلـام مخـسة عـشر

 اوعن عدم توريث املرأة من دية زوجها إىل توريثهـا منهـ. عمرو بن حزم أن يف كل إصبع عشرة

ّقـــول الـــضحاك بـــن مـــزاحم أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كتـــب إليـــه أن يـــورث امـــرأة أشـــيم ب ّ ّ
خبــرب عبــد الــرمحن بــن عــوف يف أخــذ اجلزيــة مــن اــوس وهــو  هوعملــ ،الــضبايب مــن ديــة زوجهــا 

ّســنوا ــم ســنة أهــل الكتــا: قولــه عليــه الــصالة والــسالم  خبــرب محــل بــن مالــك وهــو  ه، وعملــ بّ

ّجارتني يل يعين ضرتني فضربت إحدامها األخـرى مبـسطح فألقـت جنينـا ميتـا كنت بني : قوله  ّ
ّ، فقضى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بغرة ّ ّ.  

  لو مل : 2 فقال عمر 
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  .نسمع هذا لقضينا فيه برأينا

جئـت إىل رسـول اهللا : برواية فريعة بنـت مالـك حـني قالـت  ذ أخ2إن عثمان : ومنها 

امكثــي حــىت تنقــضي : ّلم اســتأذنه بعــد وفــاة زوجــي يف موضــع العــدة فقــال ّصــلى اهللا عليــه وســ

ّ، ومل ينكــر اخلــروج لالســتفتاء يف أن املتــوىف عنهــا زوجهــا تعتــد يف منــزل الــزوج وال ختــرج  كّعــدت
  .ليال وال ارا إذا وجدت من يقوم بأمرها

بولــه خــرب  بروايــة املقــداد يف حكــم املــذي ، ومــن ق2مــا اشــتهر مــن عمــل علــي : ومنهــا 

ّكنت إذا مسعـت مـن رسـول اهللا صـلى : قال يف اخلرب املشهور  الواحد واستظهاره باليمني حىت
ّاهللا عليــه وســلم حــديثا نفعــين اهللا مبــا شــاء منــه ، وإذا حــدثين غــريه حلفتــه فــإذا حلــف صــدقته ّّ ّ. 

بـالظن ، والتحليف إمنا كان لالحتياط يف سياق احلديث على وجهه ، ولئال يقدم على الرواية 

  .ال لتهمة الكذب

رجـــوع اجلمهـــور إىل خـــرب عائـــشة رضـــي اهللا عنهـــا يف وجـــوب الغـــسل بالتقـــاء : ومنهـــا 

  .اخلتانني

ّعمل ابن عباس خبرب أيب سعيد اخلدري يف الربا يف النقد بعد أن كان ال حيكم : ومنها 
ّأن احلـائض تنفـر  خبـرب امـرأة مـن األنـصار 2عمل زيد بن ثابـت : ومنها . بالربا يف غري النسيئة

كنــت أســقي أبــا :  قــال 2مــا روي عــن أنـس  :ومنهــا . بـال وداع ، بعــد أن كــان ال يــرى ذلـك

ّإن اخلمــر قــد حرمــت ، فقــال أبــو : عبيـدة وأبــا طلحــة وأيب بــن كعــب شــرابا إذ أتانـا آت وقــال 
قـم يــا أنـس إىل هــذه اجلـرار فاكــسرها ، فقمـت إىل مهــر لـيس لنــا فـضربتها إىل أســفله : طلحـة 

ّمـا اشـتهر مـن عمـل أهـل قبـا يف التحـول عـن القبلـة إىل الكعبـة حيـث : ومنهـا . ّحىت تكسرت
كنـــا خنـــابر :  أنـــه قـــال 2مـــا روي عـــن ابـــن عمـــر  :ومنهـــا . أخـــربهم واحـــد أن القبلـــة نـــسخت

ّأربعــني ســنة وال نــرى بــه بأســا ، حــىت روى لنــا رافــع بــن خــديج أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ
  .فانتهيناى عن املخابرة 

ّوعلى ذلك جرت سنة التابعني كعلي بن احلسني ، وحممد بن علي ، وسعيد ابن جبـري 
  ، ونافع بن جبري ، وخارجة بن زيد ، وأيب سليمان بن عبد الرمحن ، وسليمان
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وفقهـــاء  .ابـــن بـــشار ، وعطـــاء بـــن بـــشار ، وطـــاوس ، وســـعيد بـــن املـــسيب ، وفقهـــاء احلـــرمني

وفقهـــاء الكوفـــة وتـــابعيهم ، كعلقمـــة واألســـود والـــشعيب ، . ينالبـــصرة ، كاحلـــسن ، وابـــن ســـري

  .وعليه جرى من بعدهم من الفقهاء من غري إنكار عليهم من أحد يف عصر. ومسروق

ــــت أخبــــار آحــــاد لكنهــــا متــــواترة مــــن جهــــة املعــــىن ،  ّواعلــــم أن هــــذه األخبــــار وإن كان
مـا ذكرمتـوه يف : أن يقـول فـال يكـون لقائـل . 2كاألخبار الواردة بسخاء حامت وشـجاعة علـي 

. إثبــات كــون خــرب الواحــد حجــة هــي أخبــار آحــاد ، وذلــك يتوقــف علــى كوــا حجــة فيــدور

ّال نــسلم أــم عملــوا ــا بــل لعلهــم عملــوا بغريهــا مــن نــصوص متــواترة أو : ولــئن قــال اخلــصوم  ّ
ف من سياق فال وجه له ، ألنه عر. أخبار آحاد مع ما اقرتن ا من املقاييس وقرائن األحوال

لــو مل نــسمع ــذا لقــضينا برأينــا ،  : 2تلــك األخبــار أــم إمنــا عملــوا ــا علــى مــا قــال عمــر 

  .حىت روى رافع بن خديج إىل آخره: وحيث قال ابنه 

اه يف وقــائع كثــرية ، : فــإن قيــل  ـمــا ذكــرمت مــن قبــوهلم خــرب الواحــد معــارض بإنكــارهم إي ّـ
ّث اجلــدة حــىت انــضم إليــه روايــة حممــد بــن مــسلمة ،  أنكــر خــرب املغــرية يف مــريا2فــإن أبــا بكــر  ّ
 خرب فاطمة بنـت قـيس يف الـسكىن ، وأنكـرت عائـشة رضـي اهللا عنهـا خـرب ابـن 2وأنكر عمر 

 خـــرب معقـــل بـــن ســـنان األشـــجعي يف 2ّعمــر يف تعـــذيب امليـــت ببكـــاء أهلـــه عليـــه ، ورد علـــي 

 مـن وجـود معـارض أو فـوات إم إمنا أنكـروا ألسـباب عارضـة ،: قلنا . قصة بروع بنت واشق

ّفـــال يــدل علــى بطـــالن األصــل ، كمــا أن ردهـــم . شــرط ، ال لعــدم االحتجـــاج ــا يف جنــسها
ّبعـــض ظـــواهر الكتـــاب وتـــركهم بعـــض أنـــواع القيـــاس ، ورد القاضـــي بعـــض الـــشهادات ال يـــدل 

  .على بطالن األصل

كثـرية ، وقد ذكر حممد يف هذا أي قبول خـرب الواحـد غـري حـديث أي أحاديـث : قوله 

وقــد ذكرنــا أكثرهــا فيمــا أوردنــاه واختــصرنا هــذه اجلملــة ، أي اكتفينــا بــإيراد مــا ذكرنــا مــن خــرب 

  مل نذكر ما: أو معناه . بريرة وسلمان وتبليغ معاذ وغريها ولوضوحها
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  .وحنن سكتنا عنها اختصارا واكتفاء مبا فعل الناس: ولفظ التقومي . أورده حممد لشهرا

أي اإلمجــاع مــنهم يف هــذه الــصور علــى القبــول يــدل . المــة علــى كــذاوأمجعــت ا: قولــه 

إن اإلمجاع قـد انعقـد مـنهم علـى قبـول خـرب الواحـد : وبيانه . على ثبوت احلكم يف املتنازع فيه

ّيف املعــامالت ، فــإن العقـــود كلهــا بنيـــت علــى أخبـــار اآلحــاد ، مــع أنـــه قــد يرتتـــب علــى خـــرب  ّ ّ
هللا تعــاىل كمــا يف اإلخبــار بطهـارة املــاء وجناســته ، واإلخبــار الواحـد يف املعــامالت مــا هــو حـق ا

ّبــأن هــذا الــشيء أو هــذه اجلاريــة أهــدى إليــك فــالن ، وأن فالنــا وكلــين ببيــع هــذه اجلاريــة ، أو  ّ
وأمجعوا أيضا على قبـول شـهادة مـن ال يقـع العلـم بقولـه ، مـع أـا قـد يكـون . بيع هذا الشيء

ة فـرج ، وعلـى قبــول قـول املفـيت للمـستفيت مـع أنـه قـد جييــب ّيف إباحـة دم وإقامـة حـد واسـتباح

مبا بلغه عن الرسول عليه التحية والسالم بطريق اآلحاد ، فإذا جاز القبول فيما ذكرنـا مـن أمـر 

  .الدين والدنيا جاز يف سائر املواضع

ّالفرق بني احمللني ثابت ، فإن يف بعض املعامالت قد يقبل خرب مـن يـسكن : فإن قيل  ّ
قلب إىل صدقه من صيب وفاسق بـل كـافر ، وال يقبـل خـرب هـؤالء يف أخبـار الـدين ، فكيـف ال

حمــل االســتدالل هــو اســتعمال قــول مــن ال :  قلنــا ؟ّحيــتج ــذا الفــصل مــع وقــوع الفــرق بينهمــا

يؤمن الغلط عليه ووقوع الكذب منـه وهـو موجـود يف األمـرين ، وإن كـان أحـدمها يتـساهل فيـه 

آلخــر ، وإمنــا يراعــى يف اجلمــع والفــرق الوصــف الــذي يتعلــق بــه احلكــم دون مــا ال يتــساهل يف ا

ومــا ذكــروا مــن الفــرق بــني املعــامالت وأخبــار الــدين لــيس بــصحيح ، ألن الــضرورة . مــا عــداه

ّمتحققة يف األخبار كتحققها يف املعامالت ، ألن املتواتر ال يوجـد يف كـل حادثـة ولـو رد خـرب 
لـت األحكـام ، فأسـقطنا اعتبارهـا يف حـق العمـل كمـا يف القيـاس ّالواحد بشبهة يف النقـل لتعط

  .والشهادة

ّال نــسلم أن املــراد منهمــا املنــع عــن اتبــاع : ّوأمــا اجلــواب عــن متــسكهم بــاآليتني فنقــول  ّ
  ّالظن مطلقا ، بل املراد املنع من اتباعه فيما املطلوب منه العلم اليقني من
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يس لك بــه (: ن اآليــة أعـين قولــه تعــاىل املــراد مـ: وقيــل . اصـول الــدين وفروعـه ِ وال تـقـف مــا ل ِ َ َــ ََــ ْ ُ ْ َ َ
ٌعلم  ْ ّعلـى أنـا مـا اتبعنـا الظـن فيـه وإمنـا اتبعنـا . ّ منع الشاهد من جـزم الـشهادة إال مبـا يتحقـق)ِ ّ ّ

  .)1(» ّالدليل القاطع الذي يوجب العمل خبرب الواحد من السنة املتواترة واإلمجاع 

العمل بـاخلرب الـذي ال يقطـع . اإلمجاع: املسلك الرابع «  : وقال الفخر الرازي ما نصه

إنـه جممــع عليـه بـني الــصحابة ، : إمنـا قلنـا . ّجممـع عليـه بـني الــصحابة ، فيكـون العمـل بـه حقــا

ألن بعــض الـــصحابة عمـــل بــاخلرب الـــذي ال يقطـــع علــى صـــحته ، ومل يبـــد مــن أحـــدهم إنكـــار 

  :ا قلنا إن بعض الصحابة عمل به لوجهني وإمن .على فاعله ، وذلك يقتضي حصول اإلمجاع

 علـــى األنـــصار 2ّوهــو أنـــه روي بـــالتواتر أن يــوم الـــسقيفة لمـــا احـــتج أبــو بكـــر : األول 

ُ أطيعــوا اهللا وأطيعــوا (: األئمــة مــن قــريش ، مــع كونــه خمصــصا لعمــوم قولــه تعــاىل  : 7بقولــه  ُِ َِ ََ َ
ي األمــر مــنكم  ْالرسول وأول َُ ْ ِ ِِــ ْ َ ْ ُ َ ُــ (ّكيــف حتــتج علينــا : نكــر عليــه أحــد ، ومل يقــل أحــد  قبلــوه ومل ي

ّخبرب ال نقطع بصحته ، فلما مل يقل أحد منهم ذلك علمنا أن ذلك كاألصل املقرر عندهم ّ.  

ّاالستدالل بأمور ال ندعي التواتر يف كل واحـد منهـا بـل يف جمموعهـا ، وتقريـره : الثاين  ّ
وأمـــا املقـــام .  أـــم عملـــوا بـــه ال بغـــريهّإن الـــصحابة عملـــوا علـــى وفـــق خـــرب الواحـــد ، مث نبـــني: 

  :األول فبيانه بصور 

األنبيــاء يــدفنون  : 7خــرب الــصديق رضــي اهللا عــنهم يف قولــه  رجــوع الــصحابة إىل) أ ( 

  .ّحنن معاشر األنبياء ال نورث : 7يف قوله و .األئمة من قريش:  قوله يفو .حيث ميوتون

ة إىل خـرب املغـرية ابـن شـعبة وحممـد بـن ّ رجع يف توريث اجلـد2روي أن أبا بكر ) ب ( 

  ّمسلمة ، ونقل عنه أيضا أنه قضى بقضية بني اثنني فأخربه
__________________  

  .694 ـ 678 / 2كشف األسرار ) 1(
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  . قضى خبالف قضائه فنقضه7بالل أنه 

 كـان جيعـل يف األصـابع نـصف الديـة ويفـصل بينهمـا ، فيجعـل 2روي أن عمر ) ج ( 

ّســـتة ويف البنـــصر تـــسعة ويف الوســـطى والـــسبابة عـــشرة عـــشرة ، ويف اإلـــام مخـــسة يف اخلنـــصر 
ال يف قـو .عشر ، فلما روي له يف كتاب عمرو بن حزم أن يف كل إصـبع عـشرة رجـع مـن رأيـه

فقـــام إليـــه محـــل بـــن مالـــك فـــأخربه بـــأن .  شـــيئا7رحـــم اهللا أمـــرأ مســـع مـــن رســـول اهللا : اجلنـــني 

  .لو ال مسعنا هذا لقضينا فيه بغريه : 2فقال عمر  .ّقضى بغرةالرسول عليه الصالة والسالم 

 كتب إليه 7وإنه كان ال يرى توريث املرأة من دية زوجها ، فأخربه الضحاك أنه ) د ( 

  .فرجع إليه. ّأن يورث امرأة أشيم الضبايب من دية زوجها

 أدري ما الذي ما: تظاهرت الرواية أن عمر رضي اهللا تعاىل عنه قال يف اوس  )  ه( 

ّأشـهد أين مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : أصنع م ، فقال عبـد الـرمحن بـن عـوف  ّ
ّسنوا م سنة أهل الكتاب ، فأخذ منهم اجلزية وأقرهم على دينهم: يقول  ّ.  

  .أنه ترك رأيه يف بالد الطاعون خبرب عبد الرمحن) و( 

 بنــت مالــك اخــت أيب ســعيد اخلــدري روي عــن عثمــان أنــه رجــع إىل قــول فريعــة )ز ( 

ّجئــت إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أســتأذنه بعــد وفــاة زوجــي يف موضــع : حــني قالــت  ّ
ومل ينكــر عليهــا االســتفتاء ، فأخــذ  ،ّامكثــي يف بيتــك حــىت تنقــضي عــدتك  : 7العــدة فقــال 

وال ختــرج لــيال وختــرج عمــر روايتهــا يف احلــال يف أن املتــوىف عنهــا زوجهــا تعتــد يف منــزل الــزوج ، 

  .ارا إن مل يكن هلا من يقوم بأحواهلا

ّاشــتهر عــن علــي رضــي اهللا تعــاىل عنــه أنــه كــان حيلــف الــراوي ، وقبــل روايــة أيب ) ح ( 
  .قبل رواية املقداد يف حكم املذي: وأيضا .  من غري حلف2بكر 

 التقــاء رجــوع اجلمــاهري إىل قــول عائــشة رضــي اهللا عنهــا يف وجــوب الغــسل مــن) ط ( 

  .اخلتانني

  .رجوع الصحابة يف الربا إىل خرب أيب سعيد) ي ( 
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ّكنـا خنـابر أربعـني سـنة وال نـرى ـا بأسـا حـىت : قال ابـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا  )يا ( 
  . عن املخابرة7روى لنا رافع بن خديج يه 

آت ّكنت أسـقي أبـا عبيـدة وأبـا طلحـة وأيب بـن كعـب شـرابا أتانـا : قال أنس ) يب ( 

قـــم يـــا أنـــس إىل هـــذه اجلـــرار فاكـــسرها ، فقمـــت : فقـــال أبـــو طلحـــة . حرمـــت اخلمـــر: فقـــال 

  .فكسرا

  .ّاشتهر عمل أهل قبا يف التحول عن القبلة خبرب الواحد) يج ( 

إن فالنــا يــزعم أن موســى صــاحب اخلــضر : قيــل البــن عبــاس رضــي اهللا عنهمـا  )يـد ( 

: ّذب عــدو اهللا ، أخــربين أيب بــن كعــب قــال كــ: ّلــيس موســى بــين إســرائيل فقــال ابــن عبــاس 

ّخطبنـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وذكـــر موســـى واخلـــضر بـــشيء يـــدل علـــى أن موســـى  ّ
  .صاحب اخلضر هو موسى بين إسرائيل

ّعــن أيب الــدرداء أنــه لمــا بــاع معاويــة شــيئا مــن أواين الــذهب والفــضة بــأكثر مــن  )يــه (  ّ ّ
ّسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ينهـى عنـهمسعـت ر: وزا قال أبو الـدرداء  ال : فقـال معاويـة  .ّ

ّ أخربه عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه !من معذري من معاوية: فقال أبو الدرداء . أرى به بأسا
  .ّوسلم ، وهو خيربين عن رأيه ، ال أساكنك بأرض أبدا

د فيهـا مــن فهـذه األخبــار قطـرة مــن حبـار هــذا البـاب ، ومــن نظـر يف كتــب األخبـار وجــ

ّهذا اجلنس ما ال حد له وال حصر ، وكل واحد منها وإن مل يكن متواترا لكـن القـدر املـشرتك  ّ
ّبــني الكــل وهــو العمــل علــى وفــق اخلــرب الــذي ال يعلــم صــحته معلــوم ، فــصار ذلــك متــواترا يف 

  .املعىن

نــه مــن أمــا املقــام الثــاين ، وهــو أــم إمنــا عملــوا علــى وفــق هــذه األخبــار ألجلهــا ، فبيا

ّلــو مل يعملــوا ألجلهــا بــل ألمــر آخــر ، إمــا الجتهــاد جتــدد هلــم ، أو ذكــروا : األول : وجهــني 
فـألن : أما العادة .  ، لوجب من جهة الدين والعادة أن ينقلوا ذلك7شيئا مسعوه من الرسول 

اجلمـــع العظـــيم إذا اشـــتد اهتمـــامهم بـــأمر قـــد التـــبس علـــيهم ، مث زال اللـــبس عـــنهم فيـــه بـــدليل 

ّعوه أو لرأي حدث هلم فإنه ال بد هلممس ّ  
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مــن إظهــار ذلــك الــدليل واالستبــشار بــسبب الظفــر والعجــب مــن ذهــاب ذلــك علــيهم ، فــإن 

فـألن سـكوم عـن  :وأمـا الـدين . جاز يف الواحد أن ال يظهـر لـه ذلـك مل جيـز ذلـك يف الكـل

يـدل عملهـم مبوجـب ذكر ذلك الدليل وعملهم عند اخلرب مبوجبه يوهم أم عملوا ألجله كما 

  .)1(» وإيهام الباطل غري جائز . آية مسعوها على أم عملوا ألجلها

ّــقــد ثبــت جــواز التعبد خبــرب « : وقــال عــضد الــدين اإلجيــي بــشرح خمتــصر ابــن احلاجــب 
الواحــد وهــو واقــع ، مبعــىن أنــه جيــب العمــل خبــرب الواحــد ، وقــد أنكــره القاشــاين والرافــضة وابــن 

لوقوع قد اختلفوا يف طريق إثباته ، واجلمهور علـى أنـه جيـب بـدليل الـسمع ، والقائلون با. داود

  .وقال أمحد والقفال وابن سريج وأبو احلسني البصري بدليل العقل

إمجـــاع الـــصحابة والتـــابعني ، بـــدليل مـــا نقـــل عـــنهم مـــن االســـتدالل خبـــرب الواحـــد : لنـــا 

ّد تكـرر ذلــك مـرة بعـد أخـرى وشــاع وعملهـم بـه يف الوقـائع املختلفـة الــيت ال تكـاد حتـصى ، وقـ
ّوذاع بيـنهم ، ومل ينكـر علــيهم أحـد وإال نقـل ، وذلــك يوجـب العلـم العــادي باتفـاقهم كــالقول  ّ

  .الصريح ، وإن كان احتمال غريه قائما يف واحد

ّعمل أبو بكر خبرب املغرية يف مرياث اجلدة ، وعمـل عمـر خبـرب عبـد الـرمحن : فمن ذلك 
رب محــل بــن مالــك يف وجــوب الغــرة بــاجلنني ، وخبــرب الــضحاك يف مــرياث يف جزيــة اــوس ، وخبــ

وعمـل عثمـان وعلـي خبـرب فريعـة . الزوجة من دية الزوج ، وخبرب عمرو بن حـزم يف ديـة األصـابع

ّيف أن عــدة الوفــاة يف منــزل الــزوج ، وعمــل ابــن عبــاس خبــرب أيب ســعيد بالربــا يف النقــد ، وعمــل 
مــة مــن قــريش ، واألنبيــاء يــدفنون حيــث ميوتــون ، وحنــن معاشــر األئ: خبــرب أيب بكــر  ةالــصحاب

ّإىل غري ذلك مما ال جيدي استيعاب النظر فيه إال التطويـل ، وموضـعه كتـب  .ّاألنبياء ال نورث
  .السري

  ّال نسلم أن العمل يف هذه: قوهلم : وقد اعرتض عليه بوجوه ، األول 
__________________  

  .184 ـ 180 / 2 احملصول يف علم األصول) 1(
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ّالوقائع كان ذه األخبار ، إذ لعله بغريها ، وال يلزم من موافقة العمل اخلرب أن يكون به على 
إنــه قـــد علــم مـــن ســياقها أن العمـــل ــا ، والعـــادة حتيــل كـــون : واجلـــواب . أنــه الـــسبب للعمــل

  .العمل بغريها

ة حـــىت رواه حممـــد ابـــن هـــذا معـــارض بأنـــه أنكـــر أبـــو بكـــر خـــرب املغـــري: قـــوهلم : الثـــاين 

مسلمة ، وأنكر عمر خرب أيب موسـى يف االسـتيذان حـىت رواه أبـو سـعيد ، وأنكـر خـرب فاطمـة 

ّكيــف نــرتك كتــاب اهللا بقــول امــرأة ال نعلــم أصــدقت أم كــذبت ، ورد علــي : بنــت قــيس وقــال 
 ّخــرب أيب ســنان وكــان حيلــف غــري أيب بكــر ، وأنكــرت عائــشة خــرب ابــن عمــر يف تعــذيب امليــت

إم إمنا أنكروه مع االرتياب وقصروه يف إفـادة الظـن ، وذلـك ممـا : واجلواب . ببكاء أهله عليه

فال خيرج بانضمام ما ذكرمت من كونه خـرب واحـد وقـد قبـل مـع ذلـك فهـو : وأيضا . ال نزاع فيه

  .دليل عليكم ال لكم

ّإم امنـا قـالوا لعلهـا أخبـار خمـصوصة تلقوهـا بـالقبول ، فـال: الثالث  . ّ يلـزم يف كـل خـربّ

إنــا نعلــم أــم عملــوا ــا لظهورهــا وإفادــا الظــن ال خبــصوصياا كظــواهر الكتــاب : اجلــواب 

  .املتواتر ، وهو اتفاق على وجوب العمل مبا أفاد الظن

ّتــــواتر أنــــه كــــان صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ينفــــذ اآلحــــاد إىل النــــواحي لتبليــــغ : ولنــــا أيــــضا  ّ
  .»ّبعوث إليهم كانوا مكلفني بالعمل مبقتضاه األحكام ، مع العلم بأن امل

ّواســتدل علــى كــون اخلــرب الواحــد موجبــا للعمــل « : وقــال التفتــازاين يف شــرح التوضــيح 
ٍ فـلو ال نـفر من كل فرقة (: فقوله تعاىل : ّأما الكتاب . ّبالكتاب والسنة َِ ْ  ُ َْ ِْ َ َ َ وذلـك أن .  اآليـة)َ

لرتجي على اهللا تعاىل ، والطائفة بعض من الفرقـة واحـد ّلعل هنا للطلب أي اإلجياب المتناع ا

وباجلملــة ال يلــزم أن يبلــغ حــد التــواتر ، فــدل علــى أن . واثنــان ، إذ الفرقــة هــي الثالثــة فــصاعدا

ه ، ويلـــزم  :وقـــد جيـــاب . قــول اآلحـــاد يوجـــب احلــذر ّـــبــأن املـــراد الفتـــوى يف الفــروع بقرينـــة التفق
ّ أن اتهد ال يلزمه وجوب احلذر خبـرب الواحـد ، ألنـه ظـين ختصيص القوم بغري اتهدين بقرينة

: مث قولـه تعـاىل . ّعلـى أن كـون لعـل لإلجيـاب والطلـب حمـل نظـر. وللمجتهد فيه مـساغ وجمـال
ِ كل ( ُ(  
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ٍ فرقة ( َِ ّ وإن كان عاما إال أنه قد خص باإلمجاع على عدم خروج واحد من كل ثالثة)ْ ّ.  

ّوأمــا الــسنة فألنــه   بريــرة يف اهلديــة ، وخــرب ســلمان يف اهلديــة والــصدقة حــني  قبــل خــرب7ّ

ّهــذا صــدقة فلــم يأكــل منــه ، وأمــر أصــحابه باألكــل ، مث أتــى بطبــق : أتــى بطبــق رطــب فقــال 
 كـــان يرســـل األفـــراد مـــن 7وألنـــه . هـــذا هديـــة ، فأكـــل وأمـــر أصـــحابه باألكـــل: رطـــب وقـــال 

وهـذا أوىل مـن األول جلـواز أن .  األنـامأصحابه إىل اآلفاق لتبليغ األحكام وإجياب قبوهلـا علـى

  . علم بصدقهما ، على أنه إمنا يدل على القبول دون وجوبه7حيصل للنيب 

هــذه أخبــار آحــاد فكيــف يثبــت بــه كــون خــرب الواحــد حجــة وهــو مــصادرة : فــإن قيــل 

ّتفاصـــيل ذلـــك وإن كانـــت آحـــادا إال أن مجلتهـــا بلغـــت حـــد التـــواتر ، :  قلنـــا ؟علـــى املطلـــوب
  . وجود حامت ، وإن مل يلزم التواتر فال أقل من الشهرة2 علي كشجاعة

ورمبــا يــستدل باإلمجــاع ، وهــو أنــه نقــل مــن الــصحابة وغــريهم االســتدالل خبــرب الواحــد 

ّوعملهــم بــه يف الوقــائع املختلفــة الـــيت ال تكــاد حتــصى ، وتكــرر ذلـــك وشــاع مــن غــري نكـــري ، 
ّ ، وقد دل سـياق األخبـار علـى أن العمـل وذلك يوجب العلم عادة بإمجاعهم كالقول الصريح

يف تلك الوقائع كان بنفس خرب الواحد ، وما نقل مـن إنكـارهم بعـض أخبـار اآلحـاد إمنـا كـان 

  .)1(» عن قصور يف إفادة الظن ووقوع ريبة يف الصدق 

ّولقد أكثر العلماء من األدلة املختلفة يف هذه املسألة ، وبلغ القول حبجية خـرب الواحـد 
ّن اخلطـــورة ، حـــىت ألـــف الكثـــريون مـــن علمـــاء أهـــل الـــسنة يف هـــذه املـــسألة مـــصنفات حـــدا مـــ ّ ّ

ّمــستقالت ، نــص علــى ذلــك احلــافظ النــووي حيــث قــال  وقــد تظــاهرت دالئــل النــصوص « : ّ

ّالشرعية واحلجج العقلية ، على وجوب العمل خبرب ّ.  
__________________  

  .دمبحث خرب الواح ـ التلويح يف شرح التوضيح) 1(
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[ ّالواحد ، وقد قرر العلماء يف كتب الفقه واألصول ذلـك بدالئلـه ، وأوضـحوه أوضـح 

ّإيضاح ، وصنف مجاعات مـن أهـل احلـديث وغـريهم مـصنفات مـستكثرات مـستقالت ] أبلغ  ّ
  .)1(» واهللا أعلم . يف خرب الواحد ووجوب العمل به

  خبر الواحد ال يفيد العلم اال بقرائن« : قوله  ـ 5
ـــالقرآن وتلـــك  ة عـــن أكثـــر النـــاس ، فـــال حيـــصل هلـــم العلـــم ب ّـــقـــد تكـــون منتفيـــة أو خفي

  :والكالم عليه يف وجوه » والسنن املتواترة 

  خبر الواحد يفيد العلم مطلقا: قال أحمد  ) 1
ّإن هــذا الكــالم رد علــى أمحــد بــن حنبــل ، القائــل بإفــادة خــرب الواحــد العلــم حــىت مــع  ّ

قـد اختلـف يف خـرب الواحـد « : ّ عضد الـدين اإلجيـي مـا نـصه عدم القرينة ، فقد ذكر القاضي

إنــه يفيــد العلــم النــضمام القــرائن ، وعــىن بــه الزائــدة :  واملختــار ؟العــدل هــل يفيــد العلــم أو ال

مث اختلفـوا . حيـصل العلـم بـه بغـري قرينـة أيـضا :وقال قوم . على ما ال ينفك التعريف عنه عادة

ّبـه بـال قرينـة ويطـرد ، أي كلمـا حـصل خـرب الواحـد حـصل حيـصل العلـم : فقال أمحـد يف قـول 
ال يطـرد ، أي قـد حيـصل العلـم بـه ، لكـن لـيس كلمـا حـصل حـصل العلـم : وقـال قـوم . العلم

  .)2(» ال حيصل العلم به ، ال بقرينة وال بغري قرينة : وقال األكثرون . به

ي يف  خـــرب الواحـــد ال : مـــسألة [ « ) : شـــرح مجـــع اجلوامـــع ( ّـــوقـــال جـــالل الـــدين احملل

كمـــا يف إخبـــار الرجـــل مبـــوت ولـــده املـــشرف علـــى املـــوت ، مـــع قرينـــة ] ّيفيـــد العلـــم إال بقرينـــة 

وما ذكره من القرينة يوجد ] وقال األكثر ال يفيد مطلقا . [ البكاء ، وإحضار الكفن والنعش

  .».  ..بشرط العدالة] مطلقا [ يفيد ] أمحد [ اإلمام ] وقال . [ مع اإلغماء

ّقد رد عليه العامل احلنفي عبد العلي امللقب ببحر العلوم حيث قال و ّ:  
__________________  

  . هامش القسطالين85 / 1املنهاج يف شرح صحيح مسلم ) 1(
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: فعــن االمــام أمحــد . خــرب الواحــد العــدل يفيــد العلــم مطلقــا ، حمفوفــا بــالقرائن أو ال: وقيــل « 

وهذا بعيد عن مثلـه ، فإنـه مكـابرة . ّ احلكم مطرد ، فيكون كلما أخرب العدل حصل العلمهذا

وأمــا دعــوى علــم اليقــني فباطــل بــال شــبهة ، ألن العيــان : ظــاهرة ، قــال اإلمــام فخــر اإلســالم 

ّيــرده مــن قبــل ، وإنــا قــد بينــا أن املــشهور ال يوجــب علــم اليقــني ، فهــذا أوىل ، وهــذا ألن خــرب  ّ ّ
ّحمتمـل ال حمالـة ، وال يقــني مـع االحتمـال ، ومــن أنكـر هـذا فقــد أسـفه نفـسه ، وأضــل الواحـد 

وهـو . ال يطـرد هـذا احلـاكم بـل قـد يفيـد يف بعـض الـصور ، كرامـة مـن اهللا تعـاىل: وقيـل . عقله

  .)1(» ّفاسد أيضا ، ألنه حتكم صريح 

فـادة خـرب ّبل قد علمت مـن عبـارة شـرح العـضد علـى خمتـصر ابـن احلاجـب أن القـول بإ

  .الواحد للعلم مطلقا هو قول مجاعة

  ال يفيد العلم مطلقا: قال األكثر  ) 2
ّأن القــول  :ّقــد عرفــت مــن عبــارة القاضــي العــضد واجلــالل احمللــي : ومــن ناحيــة أخــرى 

  .بعدم إفادة خرب الواحد للعلم مطلقا هو مذهب أكثر األصوليني من أهل السنة

  صّال حاجة إلى القرينة بعد الن ) 3
ّأنه ال بـد للمنـصوب مـن قبـل النـيب : ّمث إن احلق احلقيق بالقبول هو   ألجـل اإلخبـار 6ّـ

ّتثبـت حقيتـه ، كـي تقبـل منـه األمـة مـا  ـ مـن نـص أو دليـل ـ ّوالتبليغ عنه إىل األمة ، من حجـة ّ
ّيبلغه إليها ، ومع وجود النص أو الدليل ال حاجة إىل احتفاف خربه بقرينة ، حـىت يقـال بأـ ا ّ

قد تكون منتفية أو خفية عن أكثر الناس ، فال حيصل هلـم العلـم بـالقرآن والـسنن املتـواترة « : 

وهـذا املعـىن ثابـت فيمـا حنـن فيـه ، . مفيـدا للعلـم ـ بـسبب الـنص عليـه ـ ّ، بل إن خربه يكون» 

   هلذا املنصب ، فخربه عليه7إلفادة حديث مدينة العلم نصب علي 
__________________  

  . هامش املستصفى121 / 2شرح مسلم الثبوت  ـ فواتح الرمحوت) 1(
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  .السالم مفيد للعلم واليقني

ّومن هنا يظهر أن قياس خربه عليه الصالة والسالم على خـرب غـريه مـن آحـاد املخـربين 
  .ّكقياس املاء على السراب ، وهو خيالف احلق والصواب

  ؟لما ذا التخصيص بالقرآن والسنة المتواترة ) 4
ة ال مث ّـــ إن التخــصيص بــالقرآن والـــسنة ال وجــه لـــه ، ألنــه بنــاء علـــى مــا تومهـــه ابــن تيمي ّ ّ

يثبــت خبــرب هــذا املخــرب علــم مطلقــا ، ســواء كــان قرآنــا أو ســنة متــواترة ، أو ســنة غــري متــواترة ، 

: ّفقصر نفي العلم على القرآن والسنة املتواترة ال وجه له ، بل كان مقتضى القاعـدة أن يقـول 

كمـــا ال خيفـــى علـــى البـــصري بأســـاليب » ّلقرآن والـــسنة غـــري املتـــواترة ، بـــل الـــسنة املتـــواترة بـــا« 

  .الكالم

  7ّاإلشارة إلى أدلة عصمة علي  ـ 6
ّفـال بـد : قيـل هلـم . ذلـك الواحـد معـصوم حيـصل العلـم خبـربه: وإذا قـالوا « : ّوأما قوله 

  :فالكالم عليه بوجوه » من العلم بعصمته أوال 

ّكـأن ابـن تيميـة ال يعلـم بـأن مقتـضى مـذهب اإلماميـة هـو القـول بعـصمة هـذا  :األول  ّّ
  !!.ّاملبلغ املنصوب للتبليغ

ّــ إن عــصمة هـذا املبلغ الواحــد ثابتـة مــن حـديث مدينــة العلــم كمـا عرفــت ذلــك :الثـاني  ّ
ّســابقا ، وقــد اعــرتف بــه بعــض املنــصفني مــن أهــل الــسنة ، فيكــون حــديث مدينــة العلــم داال 

ّفال بد من العلم بعصمته أوال «  :فبطل قوله .  وعصمته معا7غية أمري املؤمنني ّعلى مبل ّ«.  

 ثابتة من آيات من الكتاب ، وأحاديـث كثـرية عـن 7 إن عصمة أمري املؤمنني :الثالث 

  .ّ ، وتفصيل هذا املطلب موكول إىل حمله6النيب 

عـني النـصب لإلمامـة  ـ أمـلعنـد الت ـ  هـو6ّ إن نصب هذا املبلغ مـن قبـل النـيب :الرابع 

  ّواخلالفة ، وقد ثبت يف حمله ضرورة كون
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  .ّاإلمام معصوما ، فيكون جمرد النصب دليل العصمة

ُـ وما يـنطق عن اْلهوى إن هو إال وحي يوحى (: ّ لقد دلت اآلية املباركة :الخامس  ٌَ ْ َ َ ِ َِ ُ ْ َ ِ َ ُ ِ ْ( 

 ، وعلـــى هـــذا ميكـــن أن يقـــال  هـــي مـــن جانـــب اهللا عـــز وجـــل6، علـــى أن مجلـــة أفعـــال النـــيب 

ّبكون الناصب للتبليغ هو اهللا عز وجـل نفـسه ، ولمـا كـان هـذا النـصب عـني النـصب لإلمامـة  ّ
ّ ، وهـــي ال تثبـــت إال للمعـــصوم ، فالنـــصب اإلهلـــي للتبليـــغ كاشـــف عـــن 6واخلالفـــة عـــن النـــيب 

  .ّاتصاف املنصوب له بالعصمة

ّ تثبــت مبجــرد خــربه ، قبــل أن يعلــم وعــصمته ال« : ومبــا ذكرنــا يظهــر اجلــواب عــن قولــه 
ه دور  ـعــصمته ، فإن إذ ال توقــف لثبــوت عــصمته علــى خــربه ، لكــن ميكــن إثبــات عـــصمته » ّـ

خبربه أيضا ، ألن خربه ليس جمردا بل مقرون باملعجزات الباهرة املتـواترة املوجبـة للعلـم بالعـصمة 

  .، فال دور كذلك

 إمجـــاع فيهـــا عنـــد اإلماميـــة ، وإمنـــا يكـــون وال تثبـــت باإلمجـــاع ، فإنـــه ال« : ّوأمـــا قولـــه 

» ّاإلمجـــاع حجـــة ألن فـــيهم االمـــام املعـــصوم ، فيعـــود األمـــر إىل إثبـــات عـــصمته مبجـــرد دعـــواه 

ّأنــه إن أراد نفــي اإلمجــاع مــن أصــحاب الــضالل فهــذا ال يــضرنا أبــدا ، إذ ال حجيــة : فجوابــه  ّ
نكار للبداهة ، ألن اإلمامية أمجعـني إلمجاع هؤالء أصال ، وإن أراد نفي إمجاع االمامية فهذا إ

  .6ّأكتعني قائلون بعصمة هذا الواحد املبلغ عن الرسول 

ّمث إن املــراد مــن هــذا املبلــغ هــو أمــري املــؤمنني  ّــ داخــل يف اإلمجــاع املتحقق 6ّ ، والنــيب 7ّ
  . ـ ال يرتاب فيها مؤمن ، وإن كان ألهل السنة فيها كالم6وعصمة النيب  ـ على عصمته

 داخـــالن يف امعـــني ، وعـــصمتهما ثابتـــة بالـــدالئل القطعيـــة 8ّفـــإن احلـــسنني  : وأيـــضا

  .األخرى غري اإلمجاع

  .ّيف امعني سائر أئمة أهل البيت ، املعصومون باألدلة من الكتاب والسنة: وأيضا 
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ّفظهــــر بطـــــالن دعــــواه بعـــــود األمــــر إىل إثبـــــات عــــصمته مبجـــــرد دعــــواه ، وظهـــــر جـــــواز 
ّاع إلثبات عصمة كل واحد من األئمة األطهار ، ألنه ليس من قبيل إثبـات االستدالل باإلمج

ا عــصمة كلهــم فقــد ثبتــت باألدلــة القطعيــة  ّعــصمة ذاك االمــام بقــول نفــسه ليلــزم الــدور ، وأم ّ ّــ
ّاألخرى غري اإلمجاع ، كمـا ثبـت عـصمة كـل واحـد واحـد مـنهم ـا كمـا أشـرنا ، وظهـر أيـضا 

  :بطالن قوله بعد ذلك 

ّ أن عصمته لو كانت حقا ، ال بد أن تعلم بطريق آخر غري خربه فعلم«  ّ ّ«.  

ملــا عرفــت مــن إمكــان ثبــوت عــصمته خبــربه ، القرتانــه مبــا يوجــب العلــم واليقــني ، فــضال 

  .ّعن ثبوا باألدلة والطرق األخرى

وإذ ظهــر بطــالن كلماتــه ، فقــد ظهــر بطــالن مــا قالــه كنتيجــة لتلــك الكلمــات ، وهــو 

  :قوله 

ّ مل يكن ملدينة العلـم بـاب إال هـو ، مل يثبـت ال عـصمته وال غـري ذلـك مـن أمـور فلو« 
  .»ّالدين 

ّ هـــو البــاب ملدينـــة العلـــم ، وهـــو املبلــغ الوحيـــد عـــن النـــيب 7ّأن أمـــري املـــؤمنني : ّوحتــصل 
وإذا ثبــــت ذلــــك ثبتــــت عــــصمته وغــــري ذلــــك مــــن امــــور الــــدين ، واحلمــــد هللا رب . 6الكــــرمي 

  .العاملني

  هذا الحديث إنما افتراه زنديق: وله الزم ق ـ 7
ّوأمــا مــا تفــوه بــه ابــن تيميــة لــشدة عنــاده وحقــده  ّ ّفعلــم أن هــذا احلــديث إمنــا افــرتاه « : ّ

ّزنــديق جاهــل ، ظنــه مــدحا وهــو يطــرق الزنادقــة إىل القــدح يف ديــن اإلســالم ، إذ مل يبلغــه إال  ّ ّ
  .يبه واملنتقم منه يوم القيامةّفمن الكفريات الشنيعة ، واهللا سبحانه وتعاىل حس» واحد 

ّلقد علمت أن حديث مدينة العلم حديث رواه أكـابر العلمـاء الثقـات مـن أهـل الـسنة  ّ
ّ، طبقـة بعــد طبقــة ، وجــيال بعــد جيــل ، وفــيهم مـن حكــم بــصحته ، وجعلــه مجاعــة مــن أجلــى 

  . ..ّفضائل ومناقب النيب والوصي عليهما وآهلما الصالة والسالم
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ّبارات هؤالء الكبار ، وإفادات أولئك األحبـار ، فيلـزم مـن تقـول ابـن تيميـة وقد وقفت على ع ّ
ّهذا أن يكون كل أولئك األئمة الكبار واملشايخ العظام  ّ:  

اهللا بن عثمان القارئ ، وسفيان بن سعيد الثوري ، وعبـد الـرزاق الـصنعاين ، وحيـىي عبد

ن حنبــل ، وعبــاد بــن يعقــوب بــن معــني ، وســويد بــن ســعيد احلــدثاين شــيخ مــسلم ، وأمحــد بــ

ّالرواجين شيخ البخاري ، وأبو عيسى الرتمذي ، واحلسني بن فهم البغدادي ، وأبو بكر البـزار 
، وحممد بن جرير الطربي ، وأبو بكر الباغندي ، وأبو العباس األصم ، وأبـو احلـسن القنطـري 

 وأبــو الــشيخ األصـــبهاين ، ّ، وأبــو بكــر اجلعـــايب ، وأبــو القاســم الطـــرباين ، وأبــو بكــر القفـــال ،

وابن السقاء الواسطي ، وأبو الليـث الـسمرقندي ، وحممـد بـن املظفـر البغـدادي ، وابـن شـاهني 

  .البغدادي ، وأبو احلسن السكري احلريب ، وابن بطة العكربي

واحلــاكم النيــسابوري ، وابــن مردويــه األصــبهاين ، وأبــو نعــيم األصــبهاين ، وأبــو احلــسن 

احلـــسن املـــاوردي ، وأبـــو بكـــر البيهقـــي ، وابـــن بـــشران ، واخلطيـــب البغـــدادي ، ّالعطـــار ، وأبـــو 

وابــن عبــد الــرب ، وأبــو حممــد الغنــدجاين ، وابــن املغــازيل ، وابــو املظفــر الــسمعاين ، وأبــو علــي 

البيهقـــي ، وشـــريويه الـــديلمي ، وعبـــد الكـــرمي الـــسمعاين ، وأخطـــب خـــوارزم ، وابـــن عـــساكر ، 

  . ..وجمد الدين ابن األثري ، وعز الدين ابن األثري ، ووأبو احلجاج األندلسي ، 

 ، وإذا كـان هـؤالء زنادقـة جهـاال فهــل !!ّأن يكـون كـل واحـد مـن هـؤالء زنــديقا جـاهال

  !.؟تبقى ملذهب أهل السنة من باقية

ّوإن مــا ذكــره ابــن تيميــة ينطبــق علــى مــن روى حــديث مدينــة العلــم ، مــن علمــاء أهــل  ّ
ّمجـال الـدين الزرنـدي ، : ّ تيمية ، وهـم مجاعـات غـري حمـصورة ، أمثـال السنة املتأخرين عن ابن

ّوصــالح الــدين العالئــي ، وعلــي اهلمــداين ، ونــور الــدين البدخــشاين ، وبــدر الــدين الزركــشي ،  ّ ّ
ّوكمـــال الـــدين الـــدمريي ، وجمـــد الـــدين الفريوزآبـــادي ، وإمـــام الـــدين اهلجـــروي ، ومشـــس الـــدين  ّ ّ ّ

ّخلـــوايف ، وشـــهاب الـــدين الـــدولت آبـــادي ، وابـــن حجـــر العـــسقالين ، ّاجلـــزري ، وزيـــن الـــدين ا
  ّوشهاب الدين
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ـــدين اجلـــيالين ، ومشـــس  ّأمحـــد ، وابـــن الـــصباغ املـــالكي ، وعبـــد الـــرمحن البـــسطامي ، ومشـــس ال ّ
ّالـــــدين الـــــسخاوي ، وحـــــسني الـــــواعظ الكاشـــــفي ، وجـــــالل الـــــدين الـــــسيوطي ، ونـــــور الـــــدين  ّ ّ

ّــان ، وعــز الــدين بــن فهــد اهلــامشي املكــي ، وشــهاب الــدين الــسمهودي ، وفــضل اهللا ابــن روز ّّ

ّالقسطالين ، وجالل الدين الدواين ، وكمـال الـدين امليبـدي ، وغيـاث الـدين بـن مهـام الـدين ،  ّ ّ
ّوجالل الدين البخاري ، ومشس الدين الشامي ، وابن عراق الكناين ّ.  

ايب ، وحممــد طــاهر الفتــين ، وابــن حجــر املكــي ، وعلــي املتقــي اهلنــدي ، وإبــراهيم الوصــ

ّوعباس بن معني الدين اجلرجاين ، وكمال الدين اجلهرمي ، والعيـدروس اليمـين ، ومجـال الـدين  ّ ّ
ّـاحملدث الشريازي ، وعلي القـاري اهلـروي ، وعبـد الـرءوف املناوي ، ويعقـوب الالهـوري ، وأيب  ّ

ّوتـاج الـدين الـسنبهلي ، وعبــد ّـالعبـاس املقـري ، وأمحـد بــن الفـضل املكي ، وحممـود القــادري ، 
احلــق الــدهلوي ، والــسيد حممــد البخــاري ، وعبــد الــرمحن اجلــشيت ، وعلــي بــن حممــد اجلــشيت ، 

ـــدين الشرباملـــسي ، وإبـــراهيم الكـــردي ،  وعلـــي بـــن حممـــد اجلفـــري ، وعلـــي العزيـــزي ، ونـــور ال

د بـن عبـد الرسـول وإمساعيل الكردي ، والزرقاين املـالكي ، وسـامل بـن عبـد اهللا البـصري ، وحممـ

ّالربزجني ، واملـريزا حممـد البدخـشاين ، وحممـد صـدر العـامل ، وويل اهللا الـدهلوي ، وحممـد معـني 
ّالسندي ، والـشيخ حممـد احلفـين ، وحممـد بـن إمساعيـل اليمـاين ، والـصبان املـصري ، وسـليمان 

هنـوي ، وثنـاء مجل ، وقمر الـدين األورنقابـادي ، وشـهاب الـدين العجيلـي ، وحممـد مبـني اللك

  .اهللا باين بيت

وعبد العزيز الدهلوي ، وجـواد سـاباط ، وعمـر اخلربـويت ، والقاضـي الـشوكاين ، ورشـيد 

الــــدين الــــدهلوي ، ومجــــال الــــدين القرشــــي ، ونــــور الــــدين الــــسليماين ، وويل اهللا اللكهنــــوي ، 

ن ، وعلـــي وشـــهاب الـــدين اآللوســـي ، والقنـــدوزي البلخـــي ، والبـــدايوين ، واملولـــوي حـــسن زمـــا

  .الدمنيت ، وعبد الغين الغنيمي ، وغريهم

ّبل عرفت أن هـذا احلـديث الـشريف قـد رواه التـابعون العظـام ، عـن صـحابة النـيب عليـه 
  ّوآله السالم ، فاعرتفوا به وجعلوه فضيلة ملوالنا أمري املؤمنني ، ال سيما
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ّأصــحاب الـــشورى ، الـــذين تلقـــوه بالتـــسليم ، وقـــد صـــرح بثبوتـــه عبـــد  الـــرمحن بـــن عـــوف مـــنهم ّ

  .ّتصرحيا تاما

، بـل  اقولـه أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـ دّ مل يكتـف مبجـر6ّولقد عرفت سـابقا أن النـيب 

ة ، مـــادا صـــوته ،  ه بـــذل غايـــة االهتمـــام يف إبـــالغ ذلـــك إىل االمـــة ، إذ قالـــه يف يـــوم احلديبي ّإن ّـــ ّـــ
ّلـــة علـــى اهتمامـــه بـــإبالغ هـــذا إىل غـــري ذلـــك مـــن األمـــور الدا.  ..وآخـــذا بعـــضد أمـــري املـــؤمنني

  .ّاملعىن إىل االمة

ة ال يقــول بــه إال  ّومبــا ذكرنــا يظهــر أن مــا قالــه ابــن تيمي ّــ زنــديق جاهــل ، وهــو يطــرق « ّ

  .»الزنادقة إىل القدح يف دين اإلسالم 

ّمن األحاديث الدالة على أن عليا مبلغ علوم النبي ّ ّ  
ة لــيس إنكــارّوال خيفــى علــى ذوي النهــى أن هــذا الــذي ذكــره ابــن أنــا « حلــديث  اّــ تيمي

ّفقــط ، بــل يــستلزم إنكــار أحاديــث كثــرية رواهــا أعــالم احلفــاظ مــن  »مدينــة العلــم وعلــي باــا 
ّالسابقني والالحقني يف حق موالنا أمري املؤمنني ، البتنـاء كالمـه علـى أن حـديث مدينـة العلـم  ّ ّ

ّيــدل علــى أن عليــا هــو املبلــغ الوحيــد عــن النــيب ، لكــن امل غ ال يكــون واحــدا وإال فــسد أمــر ّ ّبل ّــ
  .اإلسالم ، فهذا احلديث باطل

ّإال أنه ال ريب ألهل احلق واإليقان يف أنه  ّ ّ هو الباب الوحيد ملدينة العلم ، وال مبلـغ 7ّ
ّعن النيب سواه ، وقد دلت على ذلك األحاديث األخرى باإلضافة إىل حديث مدينة العلـم ، 

  :مثل 

ّمي ، ومبني الميت ما أرسلت به من بعديعلي باب عل«  : 6قوله  ّ..  .«.  

  .».  ..وأنت باب علمي.  ..«: وقوله يف حديث طويل 

  .»عيبة علمي ، وبايب الذي أوتى منه « : قوله يف حديث يف حق علي و

وهـو بـايب الـذي .  ..هذا أول من آمن يب ، وأول مـن يـصافحين يـوم القيامـة« : قوله و

  .»أوتى منه 
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  .»ّعلي باب حطة ، من دخل منه كان مؤمنا ، ومن خرج منه كان كافرا « : قوله و

ّعلي بن أيب طالب باب الدين ، من دخل فيـه كـان مؤمنـا ، ومـن خـرج منـه « : قوله و
  .»كان كافرا 

  .» أنت حجة اهللا ، وأنت باب اهللا !يا علي« : قوله عليه وآله الصالة والسالم و

  .»ّ، وال يؤدي عين إال أنا أو علي علي مين وأنا منه «  : 6قوله و

ّـ وقد وقفت على طرف من طرق هذه األحاديث وغريهـا مـن مؤيدات حـديث مدينـة العلـم ، 
  .ّوسنذكر طائفة أخرى من األحاديث يف مبحث األعلمية إن شاء اهللا تعاىل

ولـذا كـانوا يرجعـون إليـه  ـ  هو األعلم مـن بيـنهم7ّولقد تسامل األصحاب على أن عليا 

ّـوأنـه املبلغ الوحيـد عـن رسـول اهللا  ـ ّما أشكل علـيهم ، ويـسألون عمـا جهلـوه أو أـم علـيهمفي
ّفـروع طيبـة ، « : ّ ، حىت ورد عن ابن عباس وصفه ـذه الـصفة يف كـالم لـه يف أهـل البيـت 6

ّوأصـــول مباركـــة ، معـــدن الرمحـــة ، وورثـــة األنبيـــاء ، بقيـــة النقبـــاء ، وأوصـــياء األوصـــياء ، مـــنهم 
ب ذكـــره ، املبـــارك امســـه ، أمحـــد الرضـــي ورســـوله االمـــي ، مـــن الـــشجرة املباركـــة ، صـــحيح ّالطيـــ

ّواملبلغ بعده ببيـان التأويـل وحبكـم التفـسري علـي بـن أيب طالـب ، عليـه . األدمي ، واضح الربهان
ّمن اهللا الصالة الرضية والزكاة السنية ، ال حيبه إال مـؤمن تقـي ، وال يبغـضه إال منـافق شـقي  ّ ّ ّ ّ «

)1(.  

فقــد تــسامل األصــحاب علــى هــذه احلقيقــة ، واقتفــى أثــرهم مــن بعــدهم ، لثبوتــه عنــدهم 

ّبكل وضوح ، حىت اعرتف به مجاعة من مشاهري علماء أهل السنة ، وأذعن ّ  
__________________  

  .خمطوط ـ زين الفىت يف تفسري سورة هل أتى) 1(
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هــو وصــي النــيب  « 7ّلــى أن االمــام ّبعــض متعــصبيهم كــابن روزــان الــشريازي ، حيــث نــص ع

ّصلى اهللا عليه وسلم يف إبـالغ العلـم  ّـبـال نـزاع ، وهـذه عبارتـه يف جـواب العالمـة احللي » ّ ّ; 

ّـوما ذكره من علم أمري املؤمنني فـال شـك يف أنه مـن علمـاء االمـة ، والنـاس حمتـاجون إليـه « :  ّ
ّ وهو وصي النيب صلى اهللا عليه وسلم؟فيه ، وكيف ال ّ ّ  يف إبالغ العلم وبدائع حقـائق املعـارف ّ

  .»، فال نزاع فيه ألحد 

  انتشار العلم عن علي ـ 8
ة  ّمث إن هــذا خــالف املعلــوم بــالتواتر ، فــإن مجيــع مــدائن اإلســالم « : ّــمث قــال ابــن تيمي ّ

دعــوى : أوال  :ّ وهــذا كــالم متعــصب ســفيه ألنــه .»بلغهــم العلــم عــن الرســول مــن غــري علــي 

  .كذبباطلة ظاهرة ال

  .دعوى تواتره كذب آخر: وثانيا 

ّخيـــالف إفـــادات أكـــابر علمـــاء أهـــل الـــسنة ، كمـــا ستـــسمع ، وفيهـــا التـــصريح : وثالثـــا 
  . ، يف البالد املختلفة7بانتشار العلوم عن أمري املؤمنني 

ّلــو ســلمنا بلــوغ العلــم إىل مجيــع املــدائن اإلســالمية مــن غــري علــي ، فمــن أيــن : ورابعــا 
ّ، ومن الواضح أن جمـرد النـسبة إليـه » العلم عن الرسول « غها كان ّيثبت أن ما بل  ال يثبـت 6ّ

ّكونــه منــه ، وإال لــزم تــصديق كــل مــن يــدعي اإلبــالغ عــن النــيب  ّ  ، وفيــه مــن الفــساد مــا ال 6ّ

ّمـن كـذب علـي متعمـدا « :  حـىت قـال 6ّخيفى ، كيف وقـد كثـرت الكذابـة عليـه علـى عهـده 
  .»ّفليتبوأ مقعده من النار 

ّ ، لكـن هـذا ال يـضرنا ، بـل يـضر اآلخـذين لـذلك 6ّسلمنا كونه علـم النـيب : وخامسا 
ّالعلــم العــاملني بــه ، ألــم أخــذوه مــن غــري بــاب مدينــة العلــم ، وكــل مــا أخــذ عــن غــري بــاب 
ّمدينة العلم فال جيوز العمل به ، بـل إنـه مـن قبيـل الـسرقة ويـستتبع احلـد الـشرعي علـى ارتكابـه  ّ

حنــن الــشعار واألصــحاب واخلزنــة واألبــواب ، وال «  : 7ال موالنــا أمــري املــؤمنني قــ ا، ومــن هنــ

  تؤتى
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ّالبيوت إال من أبواا ، فمن أتاها من غري أبواا مسي سارقا  ّ«.  

ّوهذا القدر كاف يف رد ما ادعاه ابن تيمية ، ومجيع ما بناه على هذا الكالم ، : أقول  ّ ّ
ّلـــى أكاذيـــب أخـــرى ، فـــنحن مـــضطرون إىل التنبيـــه علـــى ّولكـــن لمـــا كانـــت عبارتـــه مـــشتملة ع

] فــيهم [ أمــا أهــل املدينــة ومكــة فــاألمر فيهمــا « : ّقــال ابــن تيميــة . مواضــع كذبــه بالتفــصيل

  .»ّوكذلك الشام والبصرة ، فإن هؤالء مل يكونوا يروون عن علي إال شيئا قليال . ظاهر

غ علـم الرسـول إلـيهم عـن علـي هذه دعوى بال دليل ، على أنه من املمكـن بلـو: قلت 

الــذين  ـ ّ ولكــنهم مل يــرووه عنــه لعــداوم لــه ، أو رووا ولكــن ســالطني اجلــور وأمــراء الفــسق7

لـو  ـ ّحـالوا دون انتـشار تلـك الروايـات ، علـى أن قلـة الروايـة ـ ّكانوا مينعـون مـن ذكـر جمـرد امسـه

ّسلمنا كوا كاشفة عن قلة األخذ ّ بـاب مدينـة العلـم ، وإمنـا تكـشف 7ال تنايف كون االمام  ـ ّ
وذلـك عليـك وعلــيهم ، لـو كنــت تعقـل ويعقلــون ، . عـن إعـراض هــؤالء عـن بــاب مدينـة العلــم

  .وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

  ّالمدينة المنورة
ّأما املدينـة املنـورة فقـد قـضى عليـه الـصالة والـسالم فيهـا الـشطر األعظـم مـن : مث نقول  ّ

ّ ، وكان الرجوع إليه فيها يف مجيـع املـشكالت ، ملـن تـصدى أمـر اخلالفـة وغـريهم حياته املباركة
ّمن األصـحاب ، وهـذا ممـا ال ريـب فيـه ألحـد وال نـزاع ، بـل اعـرتف وأقـر بـه مجـع مـن العلمـاء 

  :األعيان 

وســـؤال كبـــار الـــصحابة لـــه ، ورجـــوعهم إىل فتـــاواه وأقوالـــه يف املـــواطن « : قـــال النـــووي 

  .)1(» ئل املعضالت ، مشهور الكثرية واملسا

  ّرجوع الصحابة إليه يف الفتوى غري بعيد ، ألنه كان« : وقال ابن روزان 
__________________  

  .1 / 346ذيب األمساء واللغات ) 1(
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مــن مفــيت الــصحابة ، والرجــوع إىل املفــيت مــن شــأن املــستفتني ، وإن رجــوع عمــر إليــه كرجــوع 

  .)1(» لماء األمة األئمة ووالة العدل إىل ع

ّومل يكــن يــسأل مــنهم واحــدا ، وكلهــم يــسأله مــسرتشدا ، ومــا ذاك « : وقــال العجيلــي 
ّإال خلمود نار السؤال حتت نور االطالع  ّ «)2(.  

  .إىل غري ذلك من كلمام اآلتية يف مبحث األعلمية إن شاء اهللا تعاىل

ّمكة المكرمة ّ  
ّوأما مكة املكرمة فقد عاش فيها عليه  ّ الـصالة والـسالم منـذ الـوالدة حـىت اهلجـرة ، وقـد ّ

ّأتاهـا بعــد االســتيطان يف املدينـة املنــورة مــرات عديـدة ، فكيــف يقــال بعـدم بلــوغ العلــم عنــه إىل  ّ
  ؟أهل مكة

ّأقــام يف مكــة زمنــا طــويال يعلمهــم » عبــد اهللا بــن عبــاس « ّعلــى أن تلميــذه اخلــاص بــه 
: األعمـــش ، عـــن أيب وائـــل قـــال « : ابـــن عبـــاس القـــرآن وينـــشر العلـــم ، قـــال الـــذهيب برتمجـــة 

مث . استعمل علي ابن عباس على احلج ، فخطب يومئذ خطبة لو مسعها الرتك والروم ألسـلموا

ّقرأ عليهم سورة النور ، فجعل يفسرها  ّ «)3(.  

ّأخربنــا حممــد بــن عمــر حــدثين واقــد بــن أيب ياســر عــن طلحــة ابــن « : وقــال ابــن ســعد 
ومعـه  ـ إـا نظـرت إىل ابـن عبـاس: محن بـن أيب بكـر عـن أبيـه عـن عائـشة عبـد اهللا بـن عبـد الـر

  .)4(» هو أعلم من بقي باملناسك : فقالت  ـ اخللق ليايل احلج ، وهو يسئل عن املناسك

ّأن عبـد اهللا بـن صـفوان مـر يومـا بـدار عبـد اهللا : روينا « : وقال أبو عمر ابن عبد الرب 
  ّ من طاليب الفقه ، ومر بدار عبيد اهللا بنبن عباس مبكة ، فرأى فيها مجاعة

__________________  

  .خمطوط ـ إبطال الباطل البن روزان الشريازي) 1(

  .خمطوط ـ ذخرية املال) 2(

  .38 / 1ّتذكرة احلفاظ ) 3(

  .»اخللق « بدل » احللق « وفيه . 369 / 2الطبقات الكربى البن سعد ) 4(
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أصــبحت واهللا  :ّــا للطعــام ، فـدخل علــى ابــن الــزبري فقــال لــه عبـاس ، فــرأى فيهــا مجعــا يتناولو

  :كما قال الشاعر 

  ّفــــــــــــــــإن تــــــــــــــــصبك مــــــــــــــــن األيــــــــــــــــام قارعــــــــــــــــة

  
  مل تبــــــــــــك منــــــــــــك علـــــــــــــى دنيــــــــــــا وال ديـــــــــــــن  

  

ّهذان ابنا عباس ، أحدمها يفقه الناس ، واآلخـر يطعـم :  قال ؟وما ذاك يا أعرج: قال 
انطلـق إىل ابـين عبـاس ، فقـل : ن مطيـع فقـال فـدعا عبـد اهللا بـ. الناس ، فمـا أبقيـا لـك مكرمـة

ّيقـول لكمـا أمـري املـؤمنني أخرجـا عـين أنتمـا ومـن أصـغى إليكمـا مـن أهـل العـراق ، وإال : هلما  ّ
ّقل البن الزبري واهللا ما يأتينا من النـاس إال رجلـني ، : فقال عبد اهللا بن عباس . فعلت وفعلت

 وكان حيضر أبو الطفيل عامر بن !.ن متنعّرجل يطلب فقها ، ورجل يطلب فضال ، فأي هذي

  :واثلة الكناين ، فجعل يقول 

ّال در در الليـــــــــــــــــــايل كيـــــــــــــــــــف يـــــــــــــــــــضحكنا ّ  

  
ــــــــــــــــب وتبكينــــــــــــــــا     منهــــــــــــــــا خطــــــــــــــــوب أعاجي

  

  و مثـــــــــــل مـــــــــــا حيـــــــــــدث األيـــــــــــام مـــــــــــن غـــــــــــري

  
  يف ابــــــــــــــن الــــــــــــــزبري مـــــــــــــــن الــــــــــــــدنيا تـــــــــــــــسلينا  

  

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــاس فيفتين ــــــــــــــــا جنــــــــــــــــيء ابــــــــــــــــن عب   ّكن

  
  فقهــــــــــــــــــــا ويكـــــــــــــــــــــسبنا أجـــــــــــــــــــــرا ويهـــــــــــــــــــــدينا  

  

  ال يــــــــــــــــــــــــــــــزال عبيــــــــــــــــــــــــــــــد اهللا مرتعـــــــــــــــــــــــــــــــةو 

  
  جفانــــــــــــــــــه مطعمــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــيفا ومــــــــــــــــــسكينا  

  

ـــــــــــــــــــــدنيا بـــــــــــــــــــــدارمها ـــــــــــــــــــــدين وال ـــــــــــــــــــــالرب وال   ف

  
  ننــــــــــــــال منهــــــــــــــا الــــــــــــــذي نبغــــــــــــــي إذا شــــــــــــــينا  

  

  .)1(» إىل آخر األبيات 

ّـتفـسري القـرآن يف أهـل مكـة وحتقق ،  ـ تلميـذ أمـري املـؤمنني ـ ّـولقد ثبـت نـشر ابـن عباس
ومن هنا وصف أهل مكة بأم أعلـم النـاس بالتفـسري ، حىت اعرتف بذلك ابن تيمية نفسه ، 

أعلـم النـاس بالتفـسري أهـل مكـة ، ألـم أصـحاب ابـن : ّقال ابـن تيميـة « ) : اإلتقان ( ففي 

عبــــاس رضــــي اهللا عنهمــــا ، كمجاهــــد ، وعطــــاء بــــن أيب ربــــاح ، وعكرمــــة مــــوىل ابــــن عبــــاس ، 

  .)2(» وسعيد بن جبري ، وطاوس ، وغريهم 
__________________  

  .937 / 3االستيعاب ) 1(

  .190 / 2اإلتقان يف علوم القرآن ) 2(
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  الشام
وأما أهل الـشام فـأعلمهم وأفقههـم أبـو الـدرداء ، وهـو أخـذ مـن عبـد اهللا بـن مـسعود ، 

وكـان عـامل أهـل « :  ، قال الذهيب برتمجة أيب الـدرداء 7وابن مسعود من تالمذة أمري املؤمنني 

  .)1(» ق ، وفقيههم وقاضيهم الشام ، ومقرئ أهل دمش

 ـ العلمــاء ثالثــة ، رجــل بالــشام : 2عــن أيب الــدرداء « : ّــوقــال املوفق بــن أمحــد املكــي 

فالـذي . يعـين عليـا ـ ، ورجـل باملدينـة ـ يعين عبد اهللا بن مسعود ـ ، ورجل بالكوفة ـ يعين نفسه

، والـذي باملدينـة ال يـسأل بالشام يسأل الذي بالكوفة ، والذي بالكوفة يـسأل الـذين باملدينـة 

  .)2(» أحدا 

ّوقال حمب الدين الطـربي  علمـاء األرض ثالثـة : عـن أيب الزعـراء عـن عبـد اهللا قـال « : ّ

ّ، عــامل بالــشام ، وعــامل باحلجــاز ، وعــامل بــالعراق ، فأمــا عــامل أهــل الــشام فهــو أبــو الــدرداء ، 
ل العــراق فــأخ لكــم ، وعــامل أهــل ّوأمــا عــامل أهــل احلجــاز فعلــي بــن أيب طالــب ، وأمــا عــامل أهــ

. الشام وعامل أهل العراق حيتاجان إىل عامل أهل احلجاز ، وعامل أهل احلجاز ال حيتـاج إليهمـا

  .)3(» أخرجه احلضرمي 

إىل أمــري املــؤمنني يف  ـ وهــو حــاكم أهــل الــشام ـ هــذا ، باإلضــافة إىل رجــوع معاويــة

يمـــا بعـــد ، إن شـــاء اهللا ، يف مبحـــث ّاملعـــضالت بكثـــرة ، كمـــا ســـتطلع علـــى تفاصـــيل ذلـــك ف

  .ّاألعلمية

  البصرة
 إليهــا بنفــسه ، وكثــرة خطبــه وإرشــاداته ومواعظــه فيهــا غــري 7وأمــا البــصرة فــورود االمــام 

  خمفي على أحد ، وإن شئت تفاصيل ذلك فارجع إىل التواريخ ،
__________________  

  .24 / 1تذكرة احلفاظ ) 1(

  .55: مناقب أمري املؤمنني ) 2(

  .199 / 2الرياض النضرة ) 3(
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  .كتاريخ ابن جرير الطربي وغريه

كما ال خيفى على أحد والية ابن عباس على البصرة من قبله ، وأخذ أهلها منـه الفقـه 

 إىل أهـل البـصرة ، 7ّوالتفسري مدة إقامته فيها ، فال يبقى أي ريـب يف بلـوغ العلـم مـن اإلمـام 

 ، والـوايل 7 أهـل البـصرة مـن ابـن عبـاس تلميـذ االمـام وإليك بعض الكلمات الصرحية يف أخذ

  :عليها من قبله 

قـدم ابـن عبـاس علينـا البـصرة ، ومـا يف : املدائين عن نعـيم بـن حفـص قـال أبـو بكـرة « 

  .)1(» العرب مثله جسما وعلما وبيانا ومجاال وكماال 

 عـن أبيـه عـن أخربنا عبد اهللا بن جعفر الرقي نا معتمر بـن سـليمان« : وقال ابن سعد 

قـال . وكـان مثجـة كثـري العلـم: ّأول من عرف بالبصرة عبد اهللا بن عباس ، قـال : احلسن قال 

  .)2(» ّفقرأ سورة البقرة ففسرها آية آية : 

وأخرج الزبري بسند له أن ابن عباس كان يعـشي النـاس يف رمـضان « : وقال ابن حجر 

  .)3(» هم ّ، وهو أمري البصرة ، فما ينقضي الشهر حىت يفقه

 قـــد انتـــشر علمـــه يف مجيـــع البلـــدان اإلســـالمية ، مـــن مكـــة واملدينـــة 7ّفظهـــر أن االمـــام 

ّوالشام والبصرة وغريها ، إال أن ذلك ال يلزم أن يكون كل من أخذ منـه أو بلغـه علمـه  ّ  مـن 7ّ

  .التابعني له والقائلني بإمامته ، كما هو واضح

  الكوفة
 ـ 7ّأن علـم االمـام : ففيـه » كـان غالـب علمـه بالكوفـة ّـوإمنا « : ّـقـول ابـن تيمية  اّوأمـ

   ـ كان يف الكثرة6وهو بعينه علم النيب 
__________________  

بيانــا « بــدل » ثيابــا « و» جــسما « بــدل » حــشما « وفيــه . 322 / 2االصــابة . 38 / 1تــذكرة احلفــاظ ) 1(

«.  

  .367 / 2الطبقات ) 2(

  .»يعشي « بدل » يغشى « وفيه . 325 / 2االصابة ) 3(
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ّالغـزارة حبيـث لـو أخـذ منـه أهـل العـامل كلهـم أمجعـون لوسـعهم مـن غـري أن تنفـد علومــه ، وأىن و ّ
سـلوين قبـل « :  وهـو القائـل علـى منـرب الكوفـة 7كان للكوفـة وأهلهـا أن يـسعوا غالـب علمـه 

 ، 6 اهللا ّأن تفقدوين ، فإمنا بني اجلوانح مين علم جم ، هـذا سـفط العلـم ، هـذا لعـاب رسـول

ين رســـول اهللا  ـــو ثنيـــت يل وســـادة 6ّـــهـــذا مـــا زق ّ زقـــا مـــن غـــري وحـــي أوحـــى اهللا إيل ، فـــو اهللا ل
فجلـــست عليهـــا ألفتيـــت ألهـــل التـــوراة بتـــورام ، وألهـــل اإلجنيـــل بـــإجنيلهم ، حـــىت ينطـــق اهللا 

ال ّصـــدق علـــي ، أفتـــاكم مبـــا أنـــزل يف ، وأنـــتم تتلـــون الكتـــاب ، أفـــ: التـــوراة واإلجنيـــل ، فيقـــول 

  .»تعقلون 

كـــم مـــن علـــوم هاهنـــا لـــو وجـــدت هلـــا « :  مـــشريا إىل صـــدره الـــشريف 7كـــان يقـــول و

  .»حامال 

  .»لو شئت ألوقرت سبعني بعريا من تفسري سورة الفاحتة « : قال أيضا و

ّوإن أراد ابن تيمية أن غالب ما ظهر من علومه كان بالكوفة ، ففيه  إن غالب علمه : ّ

ّ ، فـــــإن رجـــــوع الـــــشيوخ الثالثـــــة وغـــــريهم مـــــن األصـــــحاب إليـــــه يف كـــــان باملدينـــــة ال بالكوفـــــة
ّاملعضالت واملشكالت كـان باملدينـة ، وأمـا يف الكوفـة فلـم يتفـرغ للتعلـيم واإلرشـاد ، الشـتغاله  ّ

  .ّ فيها غالبا مبا يتعلق بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني7

ّمــن قبــل أن يتــوىل عثمـــان ّومــع هــذا فأهــل الكوفــة قــد تعلمـــوا القــرآن والــسنة « : قــال 
  .»فضال عن علي 

ّيريد ابن تيميـة تعلـم أهـل الكوفـة القـرآن والـسنة علـى عهـد عمـر بـن اخلطـاب ، : أقول  ّ
  :ّولكن هذا توهم باطل وخيال فاسد ، وذلك لوجوه 

ّإن الكوفــة إمنــا اختطــت للمــسلمني يف الــسنة الــسابعة عــشرة ، وقــد كــان مــوت : األول 
ّسنة الثالثـــة والعـــشرين مـــن اهلجـــرة ، فكيـــف تعلـــم أهـــل الكوفـــة القـــرآن عمـــر بـــن اخلطـــاب يف الـــ

  ّيف مدة ستة سنوات ، مع أن عمر بن ـ أو أكثرمها ـ والسنة
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  .؟ وغريه)1() الدر املنثور ( ّاخلطاب قد تعلم سورة البقرة وحدها يف اثين عشرة سنة كما يف 

ّكيف يدعي ابن تيمية تعلـم أهـل الكوفـة القـرآ: الثاين  ن والـسنة عـن عمـر بـن اخلطـاب ّ

ّ، مــــع مــــا ثبــــت واشــــتهر مــــن جهــــل عمــــر بألفــــاظ القــــرآن ومعانيــــه ، وجمانبتــــه للــــسنة الــــشريفة 
ّ فــإن أراد تعلمهــم القــرآن والــسنة مــن أتباعــه وأشــياعه فهــم أدىن مرتبــة وأقــل شــأنا مــن ؟ومعاملهــا ّ
  .إمامهم

ر بـن ياسـر يــصحبه ّإن الـذي ورد الكوفـة مـن قبــل عمـر بـن اخلطـاب هــو عمـا: الثالـث 

ّعبد اهللا بن مسعود ، فإن أراد ابن تيمية تعلم أهل الكوفـة مـن هـذين الـرجلني فـذاك يـضره وال  ّ ّ
وإن كـــان املرســـل هلمـــا إىل الكوفـــة هـــو عمـــر بـــن  ـ ّينفعـــه ، فـــإن هـــذين الـــصحابيني اجلليلـــني

هـل الكوفـة ّ واآلخـذين عنـه ، فثبـت أن أ7مـن أشـهر وأفـضل تالمـذة أمـري املـؤمنني  ـ ّـاخلطاب

ّقـد تعلمـوا القــرآن والـسنة وأخـذومها عــن بـاب مدينـة العلــم وهـو علـي ، واحلمــد هللا علـى ظهــور  ّ
  :وإليك بعض الشواهد على ما ذكرناه . احلق

نــا وهيــب عــن : أخربنــا عفــان بــن مــسلم وموســى بــن إمساعيــل قــاال « : قــال ابــن ســعد 

، فحدره عمر إىل الكوفة وكتـب إن مهاجر عبد اهللا بن مسعود كان حبمص : داود عن عامر 

  .)2(» آثرتكم به على نفسي فخذوا منه  ـ ّواهللا الذي ال إله إال هو ـ إين: إليهم 

أخربنا وكيع بن اجلراح عن سـفيان عـن أيب إسـحاق عـن حارثـة بـن « : وقال ابن سعد 

اسـر ّـفإين بعثت إليكم عمار بـن ي: ّقرئ علينا كتاب عمر بن اخلطاب أما بعد : مضرب قال 

ّأمـــريا وابـــن مـــسعود معلمـــا ووزيـــرا ، وقـــد جعلـــت ابـــن مـــسعود علـــى بيـــت مـــالكم ، وإمـــا ملـــن 
ّالنجبـــاء مـــن أصـــحاب حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، مـــن أهـــل بـــدر ، فـــامسعوا هلمـــا وأطيعـــوا  ّ

  واقتدوا ما ، وقد آثرتكم بابن أم عبد على نفسي ،
__________________  

  .21 / 1 باملأثور الدر املنثور يف التفسري) 1(

  .157 / 3طبقات ابن سعد ) 2(
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وبعثت عثمان بن حنيف على السواد ، ورزقـتهم كـل يـوم شـاة فـاجعلوا شـطرها وبطنهـا لعمـار 

  .)1(» ، والشطر الباقي بني هؤالء الثالثة 

 إىل الكوفـة ، مـع عمـار بـن ياسـر ، 2وبعثـه عمـر بـن اخلطـاب « : وقال ابن عبد الـرب 

ّين بعثت عليكم بعمار بن ياسر وعبد اهللا بن مسعود معلمـا ووزيـرا ، ومهـا مـن إ: وكتب إليهم  ّ
ّالنجباء من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل بدر ، فاقتدوا مـا وامسعـوا مـن  ّ

  .)2(» قوهلما ، وقد آثرتكم بعبد اهللا بن مسعود على نفسي 

قـــرأت كتـــاب : املـــضرب قـــال وروى شـــعبة عـــن أيب إســـحاق عـــن حارثـــة بـــن « : وقـــال 

ا بعـــد  ارا أمـــريا وعبـــد اهللا بـــن مـــسعود وزيـــرا : ّـــعمـــر إىل أهـــل الكوفـــة أم ّـــفـــإين بعثـــت إلـــيكم عم
ّومعلمــا ، ومهــا مــن النجبــاء مــن أصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم ، فــامسعوا هلمــا واقتــدوا  ّ

  .) «)3ما ، فإين قد آثرتكم بعبد اهللا على نفسي أثرة 

أمـا : واستعمله عمر بن اخلطـاب علـى الكوفـة ، وكتـب إىل أهلهـا « : ري وقال ابن األث

ّبعــد فــإين قــد بعثــت إلــيكم عمــارا أمــريا ، وعبــد اهللا بــن مــسعود وزيــرا ومعلمــا ، ومهــا مــن جنبــاء  ّ
ّأصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فاقتدوا ما  ّ «)4(.  

قـرئ علينـا  : مـضرب قـال الثوري ، عن أيب إسحاق ، عن حارثة بـن« : وقال الذهيب 

ّإين قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أمريا ، وعبد اهللا بـن مـسعود معلمـا ووزيـرا ، : كتاب عمر 
ّومها من النجباء من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم من أهل بدر ، فاقتدوا مـا وامسعـوا  ّ

  .)5(» ، وقد آثرتكم بعبد اهللا بن مسعود على نفسي 

ّ وسريه عمر إىل الكوفة ، ليعلمهم أمور دينهم ، وبعث عمارا«: وقال ابن حجر  ّ  
__________________  

  .255 / 3املصدر نفسه ) 1(

  .992 / 3االستيعاب ) 2(

  .1140 / 3املصدر نفسه ) 3(

  .258 / 3أسد الغابة ) 4(

  .14 / 1تذكرة احلفاظ ) 5(
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  .)  «)1ما  ، فاقتدوا6إما من النجباء من أصحاب حممد : أمريا وقال 

مث اســتعمله عمــر علــى الكوفــة ، وكتــب إلــيهم أنــه مــن النجبــاء « : ّــوقــال برتمجــة عمار 

  .)2(» من أصحاب حممد 

ّوفقهـاء أهـل املدينـة تعلمـوا الـدين يف « : ومن مجيع ما ذكرنا يظهر بطالن قولـه اآلخـر 
 يف 7ام  باإلضــــافة إىل مــــا ثبــــت واشــــتهر مــــن رجــــوع عمــــر بنفــــسه إىل االمــــ.»خالفــــة عمــــر 

ّاملعضالت بكثـرة ، فلـو أن أهـل املدينـة تعلمـوا الـدين يف خالفـة عمـر فـال بـد وأـ ّ ّ ّقـد تعلمـوه  مّ
لــو ال « :  ، ال مــن عمــر الــذي اشــتهر عنــه قولــه 6مــن أمــري املــؤمنني ، بــاب مدينــة علــم النــيب 

ّكل الناس أفقه من عمـر حـىت املخـدرات يف احلجـال « : وقوله » علي هللك عمر  : ولـه وق» ّ

  .»أال تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت ، ناضلت إمامكم فنضلته « 

  اليمن
وتعلـيم معـاذ بـن جبـل ألهـل الـيمن ومقامـه فـيهم أكثـر مـن علـي ، وهلـذا « : ّوأما قوله 

 فيـشتمل علـى دعـاوى عديـدة .»روى أهل الـيمن عـن معـاذ بـن جبـل أكثـر ممـا رووا عـن علـي 

  :باطلة 

  .بل ألهل اليمنتعليم معاذ بن ج ـ 1

  .مقام معاذ بن جبل يف أهل اليمن ـ 2

  .7إن تعليم معاذ بن جبل ألهل اليمن أكثر من تعليم علي  ـ 3

  .7إن مقام معاذ فيهم أكثر من مقام علي  ـ 4

  .رواية أهل اليمن عن معاذ ـ 5

ّإن ما رووه عن معاذ أكثر مما رووا عن علي  ـ 6 ّ7.  
__________________  

  .361 / 2ة االصاب) 1(

  .506 / 2االصابة ) 2(
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ّوليس البن تيمية أي دليل أو شاهد لشيء من هـذه الـدعاوى ، فـذكر هـذه األمـور يف  ّ
ّمقابلــــة االماميــــة لــــيس إال ســــفاهة ورقاعــــة ، بــــل إن كثــــريا منهــــا ال يقبــــل اإلثبــــات علــــى ضــــوء  ّ

  :كلمات أهل السنة وروايام أيضا ، وتفصيل ذلك هو 

 ومعــاذ بـن جبــل إىل الــيمن ، 7 أمــري املـؤمنني 6املطلـب بعــث النـيب ّأن األصـل يف هــذا 

ّأما بعـث معـاذ فممـا رواه أهـل الـسنة خاصـة ، وال . ّلكن بعث االمام متفق عليه بني الفريقني ّ ّـ
ّجيوز هلم إلزام الشيعة بـه ، ولـو سـلمنا ذلـك مل يكـن فيـه نفـع البـن تيميـة ، لعـدم الريـب يف أن  ّ ّ

ّعلـــيم واإلرشـــاد ، وأن بعـــث معـــاذ بـــن جبـــل كـــان ألجـــل جـــرب حالتـــه  كـــان للت7بعـــث االمـــام 
ة كمــا دريــت ممــا ذكرنــاه ســابقا يف جــواب كــالم العاصــمي ّالدنيوي ـ وأمــا مــا ذكــره بعــض أهــل . ّـ

ه  ـالــسنة مــن أن ّـ  بعــث معــاذا إىل الــيمن للقــضاء فباطــل حمــض ، وافتعــال صــرف ، مل يــرد بــه 6ّ

رواه الرتمذي ، وقـدح فيـه هـو وغـريه مـن حديث صحيح ، بل األصل يف ذلك احلديث الذي 

أكــابر علمــائهم ، وإن شــئت تفــصيل الكــالم يف إثبــات وضــع هــذا احلــديث حــسب كلمــات 

  .)استقصاء اإلفحام يف الرد على منتهى الكالم ( مشاهري أهل السنة ، فراجع كتاب 

 راح ّوإذا كان بعث معاذ بن جبل إىل اليمن ألمر دنيوي خاص به ، مل جيز القـول بأنـه

ّإليها للتعلـيم ، فـضال عـن القـول بـأن تعلـم أهـل الـيمن منـه كـان أكثـر مـن تعلمهـم مـن علـي ،  ّ ّ
ّولــو فــرض قيــام معــاذ بــبعض التعلــيم مــع ذلــك ، فــال ريــب يف فــساد مــا ألقــاه إلــيهم ، ملــا تقــدم 
سابقا من جهل معاذ مبسائل احلالل واحلرام ، ومن شاء فلريجـع إليـه ، وحينئـذ فلـو كـان معـاذ 

ّقــد عمــر عمــر نــوح وأقــام يف أهــل الــيمن كــل تلــك املــدة ملــا أفــادهم مثــل نقــري ، فــضال عــن أن  ّ ّ
  .يفوق على باب مدينة العلم يف تعليمهم

ّومــع تــسليم أنه بعــث إىل الــيمن للتعلــيم كمــا يــدعي املتخرصــون مــن أهــل الــسنة ، فــإن  ّ ّ ّــ
 أفـضل 7ّـ املـسلمني يف أنه  غـري جـائز ، لعـدم اخلـالف بـني7ترجيح تعليمه على تعلـيم اإلمـام 

  من معاذ بن جبل ، وعلى هذا فلو
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ّبقي معاذ يف أهل اليمن عمر نوح ، ومل يلبـث فـيهم االمـام إال يـسريا لـرجح تعلـيم االمـام علـى 
ّتعليم معاذ وكان أفـضل وأشـد تـأثريا وأكثـر فائـدة ، وسـتعلم فيمـا بعـد أن النـيب   بعـث خالـد 6ّ

يهم خالـد سـتة أشـهر يـدعوهم إىل اإلسـالم فلـم جيبـه أحـد ، مث بن الوليد إليهم أوال ، ولبـث فـ

ّ فأســـلم علـــى يـــده مهـــدان يف أول يـــوم ، وهـــذا أصـــدق شـــاهد علـــى أن كـــالم 7بعـــث االمـــام 
مــن هنــا .  ..الفاضــل أشــد تــأثريا مــن كــالم املفــضول ، وإن كانــت إقامتــه أطــول ودعوتــه أكثــر

ال عـن تعلـيم معـاذ علـى تعليمـه ، ولـنعم  بتعلـيم غـريه ، فـض7يظهر بطالن قياس تعليم االمام 

ّ من هـذه االمـة أحـد ، وال يـسوى ـم مـن جـرت نعمتـه 6ال يقاس بآل حممد «  : 7قال  ام
  .»عليهم أبدا 

ّوأما ما ادعاه ابن تيمية يف قوله  ّ ّوشـريح وغـريه مـن أكـابر التـابعني إمنـا تفقهـوا علـى « : ّ
ّـأوليـاء ابـن تيمية تـصحيحه علـى اصـول فكـذب شـنيع ، ال ميكـن ألحـد مـن » معاذ بـن جبـل 

ّالــسنية ، فــضال عــن طريــق اإلماميــة ، فــإن تعلــم شــريح مــن معــاذ مل يــذكره إال علــي بــن املــديين  ّ ّ ّ
وقــال ابــن « : برتمجــة شــريح ) اإلصــابة ( غــري جــازم بــه ، بــل حكــاه عــن قائــل جمهــول ، ففــي 

إنـه تعلـم :  سـبع سـنني ، ويقـال ويل قضاء الكوفة ثالثـا ومخـسني سـنة ، ونـزل البـصرة: املديين 

ّ ، ومــــن الواضــــح أن هكـــذا أمــــر ال يثبــــت مبجـــرد قــــول مــــن )1(» مـــن معــــاذ ، إذ كــــان بـــاليمن 
  .جمهول

ّبل إن التتبع لكتب الرجال والرتاجم يفيد بعض القرائن على النفي ، منهـا  عـدم ذكـر  :ّ

ي عنـه قبـل غـريه قطعـا ّمعاذ فيمن روى عنه شريح ، ولو كان متفقها عليه لذكر امسـه فـيمن رو

شــريح بــن احلــارث « : ّوإليــك نــص ترمجــة ابــن حبــان لــشريح . ، وال أقــل مــن ذكــره فيمــا بيــنهم

أبـو عبـد الـرمحن ، كـان قائفـا ، : كنيتـه أبـو أميـة ، وقـد قيـل .  ..القاضي الكندي حليـف هلـم

ة مثـان وكان شاعرا ، وكان قاضيا ، يروي عن عمر بن اخلطاب ، روى عنه الشعيب ، مات سن

  وسبعني أو سبع
__________________  

  .144 / 2االصابة ) 1(
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ابن مائة وعشرين سنة ، وكان قد بقي على : ومثانني ، وهو ابن مائة وعشر سنني ، وقد قيل 

ّالقضاء مخسا وسبعني سنة ، ما تعطل فيه اال ثالث سنني يف فتنة ابن الزبري  ّ «)1(.  

لقيــه ، واملــشهور : ّاهللا عليــه وسـلم ومل يلقــه ، وقيــل ّأدرك النــيب صــلى « : وقـال النــووي 

عمـر بـن اخلطـاب : روى عـن . كان يف زمن النيب ومل يسمع منـه: األول ، قال حيىي بن معني 

، وعلي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وعبد الرمحن بن أيب بكر ، وعروة البارقي رضي اهللا 

  .)2(» عنهم 

ّ صــلى اهللا عليــه وســلم مرســال ، وعــن عمــر وعلــي روى عــن النــيب« : وقــال ابــن حجــر  ّ
  .)3(» وابن مسعود وعروة البارقي وعبد الرمحن بن أيب بكر 

. علــي وابــن مــسعود: ّكــان مــن أجلــة العلمــاء وأذكــى العــامل ، عــن « : وقــال اخلزرجــي 

  .)4(» الشعيب وأبو وائل : وعنه 

دم روايتـه عنــه ، ألنـه لــو ّوعـدم ذكــرهم معـاذا فــيمن روى عنـه شــريح قرينـة جليــة علـى عــ

ّروى عنـه ولــو قلـيال لــذكر ، ألن ابــن تيميـة يــرى أن قلــة الروايـة دليــل علــى قلـة األخــذ ، فــإذ مل  ّ ّ ّ
  .يذكر أصال فإنه مل يأخذ عنه أبدا

ّهذا كله بالنسبة إىل دعوى تفقه شريح على معاذ ّ.  

عـوى عاريـة عـن ّوأما دعوى تفقه غريه من أكابر التابعني علـى معـاذ بـن جبـل ، فهـي د

  .الدليل ، ومل يقل ا قائل معروف وال جمهول

وملا قدم علي الكوفة كان شريح فيها قاضيا « : ّوأما قوله 
ّ

فكالم ال نفع له فيه أبـدا » 

ّ، فـــأي دليـــل علـــى صـــحة قـــضاءه يف الكوفـــة قبـــل ورود االمـــام   ، ومـــا أكثـــر الـــذين نـــصبوا 7ّ

ّ سلمنا لكنه ممن روى ؟للقضاء وهم جهال ّ   عن أمري املؤمننيّ
__________________  

  .352 / 4الثقات البن حبان ) 1(

  .1 / 243ذيب األمساء واللغات ) 2(

  .4 / 326ذيب التهذيب ) 3(

  .165: خالصة تذهيب التهذيب ) 4(
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 وعبيــــدة 7ّهــــذا مــــع أنــــه كــــان يرجــــع يف املعــــضالت الــــواردة عليــــه إىل اإلمــــام .  كمــــا عرفــــت7

كما ستعرف عن قريب ، فلم يكـن مـستغنيا عـن األخـذ .  ..مذة االمامالسلماين وهو من تال

  . ، كما مل يستغن عنه الثالثة وأكابر الصحابة7من االمام 

ه شــريح علــى » ّوهــو وعبيــدة الــسلماين تفقهــا علــى غــريه « : فقولــه  ــمــردود ، ألن تفق ّ ّ
ّ دعوى بال دليـل ، أمـا تفقهـه علـى معـاذ بـن جبـل7غري اإلمام  فقـد عرفـت عـدم  ـ عـمكمـا ز ـ ّ

ّالدليل عليه ، بل الدليل على عدمه ، وأما تفقهه على غري معاذ فمن هو ذلك الغري   ؟ّ

ه عبيـــدة الـــسلماين علـــى غـــري اإلمـــام  ّـــوأمـــا دعـــوى تفق  فمـــن أعاجيـــب األكاذيـــب ، 7ّ

إلمجــاع علمـــاء الرجـــال علـــى تفقـــه عبيـــدة الــسلماين علـــى االمـــام وعبـــد اهللا بـــن مـــسعود ، قـــال 

وقــال .  ..ّهــو مــن أصــحاب علــي وابــن مــسعود ، حديثــه خمــرج يف الــصحيحني«  : الــسمعاين

عبيدة الـسلماين كـان أعـور ، وكـان أحـد أصـحاب عبـد اهللا الـذين : أمحد بن عبد اهللا العجلي 

إن هاهنــا رجــال يف بــين ســلمة فيــه : وكــان شــريح إذا أشــكل عليــه الــشيء قــال . يقــرؤن ويفتــون

ّوكــان ابــن ســريين مــن أروى النــاس عنــه ، وكــل شــيء روى ابــن خــربة ، فريســلهم إىل عبيــدة ، 
» ومات سنة اثنتني وسبعني أو ثـالث مـن اهلجـرة . سريين عن عبيدة سوى رأيه فهو عن علي

)1(.  

الـشعيب والنخعـي وأبـو حـصني : روى عنـه . هو مشهور بصحبة علي« : وقال النووي 

حضر مع علي قتال اخلوارج ، وكـان أحـد وابن سريين وآخرون ، نزل الكوفة ، وورد املدينة ، و

أصـــحاب ابـــن مـــسعود الـــذين يقـــرؤن ويفتـــون ، وكـــان شـــريح إذا أشـــكل عليـــه شـــيء أرســـل إىل 

  .)2(» .  ..عبيدة

ّكويف تـابعي ثقـة ، أسـلم قبـل وفـاة النـيب صـلى اهللا عليـه : قال العجلي « : وقال املزي 
  بن مسعود ، وكانّوسلم بسنتني ، ومل ير النيب ، وكان من أصحاب علي وا

__________________  

  .ّالسلماين ـ األنساب) 1(

  .»أرسل « بدل » أرسلهم « : وفيه . 1 / 317ذيب األمساء واللغات ) 2(
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ّأعور ، وكان شريح إذا أشكل عليه الشيء بعث إليه ، وكل شيء روى ابن سريين عـن عبيـدة 
  .)1(» فهو عن علي سوى رأيه 

  .)2(»  من اصحاب علي وعبد اهللا وكان« : وقال ابن حجر 

  .)3(» ّوعده علي بن املديين يف الفقهاء من أصحاب ابن مسعود « : وقال أيضا 

 إفك حمض وت حبت 7ّفظهر أن ما ذكره من تفقه عبيدة السلماين على غري االمام 

ّ، ألن تفقهه ليس إال عليه إما مباشرة وإما بواسطة تلميذه عبـد اهللا بـن مـسعود ،  ّ ّ ّـلكـن التفقه ّ ّ
ّ واألخــذ عنــه ال يــالزم التــشيع واملتابعــة ، كمــا ذكرنــا ، ومــن هنــا نــرى أن هــذين 7علــى االمــام  ّ

 ، بــل كــان بعــض فتاويهمــا يف الكوفــة علــى خــالف 7الــرجلني مل يكونــا علــى مــذهب اإلمــام 

ّرأيـه ، إال أن االمــام تركهمــا علــى ذلــك خـشية الفتنــة واإلخــتالف  نا حــدث« : ففــي البخــاري  ،ّ

أقـضوا كمـا : علي بن اجلعد ، نا شعبة بن أيوب ، عن ابن سريين ، عن عبيدة عن علي قـال 

كنـــتم تقـــضون ، فـــإين أكـــره االخـــتالف ، حـــىت يكـــون النـــاس مجاعـــة ، أو أمـــوت كمـــا مـــات 

  .)4(» أصحايب 

أقـضوا  :عـن علـي قـال : قولـه « : ّقد أوضـح ذلـك شـراح البخـاري ، قـال ابـن حجـر و

: ويف روايــة محـاد بــن زيــد عــن أيــوب : قيــل  .كــشميهين علــى مـا كنــتم تقــضونكمـا يف روايــة ال

ّأن ذلــك بــسبب قــول علــي يف بيــع أم الولــد ، وأنــه كــان يــرى هــو وعمــر أــن ال يــبعن ، وأنــه  ّّ ّ
ّرأيـك ورأي عمــر يف اجلماعــة أحــب : فقلــت لــه : قــال عبيـدة . رجـع عــن ذلــك فـرأى أن يــبعن

وقـد وقفـت علـى روايـة محـاد بـن  :قلـت . قـال علـي مـا قـالّإيل من رأيك وحدك يف الفرقـة ، ف

: زيد ، أخرجها ابن املنذر عن علي بـن عبـد العزيـز عـن أيب نعـيم عنـه ، وعنـده قـال يل عبيـدة 

  إين أبغض: ّبعث إيل علي وإىل شريح فقال 
__________________  

  .19 / 266ذيب الكمال ) 1(

  .7 / 84ذيب التهذيب ) 2(

  .85 / 7فسه املصدر ن) 3(

  .فضائل أصحاب النيب مناقب علي ـ 81 / 5صحيح البخاري ) 4(
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فقتـل علـي قبـل أن : ، فذكره إىل قوله أصحايب ، قـال  نفاقضوا كما كنتم تقضو ،اإلختالف 

: ّفــإين أكــره اإلخــتالف ، أي الــذي يــؤدي إىل النــزاع ، قــال ابــن التــني : قولــه . يكــون مجاعــة

ّاملـراد املخالفـة الـيت تـؤدي إىل النـزاع والفتنـة ، ويؤيـده : وقـال غـريه . يعين خمالفـة أيب بكـر وعمـر ّ
  .)1(» .  ..حىت يكون الناس مجاعة: قوله بعد ذلك 

فانتـشر علـم اإلسـالم يف املـدائن قبـل أن يقـدم علـي الكوفـة « : ّفاندفع ما توخاه بقوله 

مدينة العلـم فقـط دون غـريه ّملا عرفت من أن علم اإلسالم انتشر يف املدائن عن طريق باب » 

ّ، وأنه ال سبيل إىل علم النيب  ّ إال من هذا الباب ، فمن أتـاه فقـد امتثـل أمـر النـيب ، ومـن مل 6ّ
ّيأتــه هلــك وخــسر ، وكــل مــا خــرج مــن هــذا البــاب فهــو علــم ونــور وهدايــة ، وكــل مــا كــان مــن  ّ

  .غريه فهو جهل وظلمة وضاللة

ّبــن تيميــة تــدمريا ، وتربنــا قاطبــة تلفيقاتــه تتبــريا ، ّولقــد دمرنــا بفــضل اهللا علــى تزويقــات ا ّ
  .ومل نرتك من كلماته الزائغة نقريا وال قطمريا ، وهللا احلمد على ذلك محدا كثريا كثريا

* * *  
__________________  

  .118 / 6وإرشاد الساري . 218 / 16عمدة القاري : وانظر . 59 / 7فتح الباري ) 1(
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)5(  

  مع يوسف األعور

  ي كالمه حول الحديثف
ّيف الـــرد علـــى الـــشيعة ، عـــن حـــديث ) رســـالته ( وأجـــاب يوســـف األعـــور الواســـطي يف 

 .حـديث أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا :الثاين من حجج الرافضة بالعلم « : مدينة العلم بقوله 

  :واجلواب عنه أيضا من وجوه 

ّك أنـه حبـر علـم زاخـر  ، وال شـ2ّإن هذا احلديث يتضمن ثبـوت العلـم لعلـي : أحدها 

ّال يدرك قعره ، إال أنـه ال يتـضمن ثبـوت الرجحـان علـى غـريه ، بـدليل ثبـوت العلـم لغـريه علـى  ّ ّ
ّبقــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم عــن جممــوع األصــحاب  ،وجــه املــساواة  أصــحايب كــالنجوم : ّ

  .ّفثبت العلم لكلهم .ّبأيهم اقتديتم اهتديتم

ّالنـيب صـلى  ّينقل زيادة على هذا القدر ، وذلـك قـوهلم إنإن بعض أهل السنة : ثانيها 
 .أنا مدينة العلم وعلي باا ، وأبو بكر وعمر وعثمـان حيطاـا وأركاـا: ّاهللا عليه وسلم قال 

  .ّوالباب فضاء فارغ ، واحليطان واألركان طرف حميط ، فرجحان على الباب ظاهر

وعلـى هـذا يبطـل اإلحتجـاج بـه للرافـضة . فـعأي مرت. دفـع يف تأويـل علـي باـا: ثالثها 

«.  

  :ّ أما الوجه األول فاجلواب عنه من وجوه :أقول 

  داللة الحديث على رجحان علم االمام
 علـى 7يتـضمن رجحـان علـم االمـام  احـديث أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـ نإ: أحـدها 

يف العلــم مرتبــة جعلــه ّ كمــا زعــم األعــور ، ألن مــن بلــغ 7علــم غــريه ، ال علــى ثبــوت العلــم لــه 

   بابا إىل نفسه6النيب 
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  .ّيكون أعلى مرتبة وأرجح علما من غريه ، وهذا ظاهر كل الظهورـ   وهو مدينة العلمـ

  داللته على اإلحاطة بعلوم النبي
 وعلمــه جبميـع علـوم النــيب 7ّإن هـذا احلــديث يـدل علـى إحاطــة أمـري املـؤمنني : وثانيهـا 

يشك فيه أحد ، فمن كان عاملا جبميع علومه يكون علمه راجحـا ّ ، ورجحان علم النيب ال 6

  .على غريه بالضرورة

  داللته على األعلمية
 ، كما اعرتف به مجاعة مـن أهـل 7ّإن هذا احلديث يدل على أعلمية االمام : وثالثها 

السنة األعالم ، أمثال أيب بكـر حممـد بـن علـي اخلـوايف ، وشـهاب الـدين أمحـد ، وابـن روزـان 

الــشريازي ، وعبــد الــرءوف املنــاوي ، وابــن حجــر املكــي ، وغــريهم ، وعليــك مبراجعــة كلمــات 

ّهؤالء وغريهم لئال تغرت بأقاويل األعور ّ.  

  بطالن دعوى المساواة بين األصحاب في العلم
بــدليل ثبـوت العلــم لغـريه علــى وجـه املــساواة ، مـن األباطيــل : مـا ذكــره بقولـه : ورابعهـا 

ّاخــتالف مراتــب الــصحابة يف العلــم مــن األمــور الــضرورية عنــد كــل ذي فهــم ّالواضــحة ، فــإن  ّ
  .فضال عن العلماء األعالم

  حديث أصحابي كالنجوم موضوع
مــــن  »ّأصــــحايب كــــالنجوم بــــأيهم اقتــــديتم اهتــــديتم « حبــــديث  هإحتجاجــــ: وخامــــسها 

ّل الـسنة ، ّغرائب األمور ، فإن هذا احلديث كذب ، وقد حكم بوضعه أكابر احملققني من أهـ
  :كما دريت ذلك بالتفصيل يف قسم حديث الثقلني ، ونشري هنا إىل بعض كلمات القوم 
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  :ّقال حافظ املغرب أبو عمر ابن عبد الرب القرطيب ما نصه  ـ 1

ّقــول رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم   يف;قــال املــزين «  : قــال  مأصــحايب كــالنجو: ّ

ّا عنه وشهدوا به عليه ، فكلهم ثقة مؤمتن على ما جـاء بـه ّإن صح هذا اخلرب فمعناه فيما نقلو
ّوأمــا مــا قــالوا فيــه بــرأيهم فلــو كــان عنــد أنفــسهم كــذلك مــا خطــأ . ، ال جيــوز عنــدي غــري هــذا ّ

  .ّفتدبر. بعضهم بعضا وال أنكر بعضهم على بعض ، وال رجع منهم أحد إىل قول صاحبه

: محد بن عمرو بن عبد اخلـالق البـزار وعن حممد بن أيوب الرقي قال قال لنا أبو بكر أ

ّسألتم عما يروى عن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مما يف أيـدي العامـة  ّـ ّ ّ ّيروونـه عـن النـيب صـلى  ،ّ
مثـــل أصـــحايب كمثـــل النجـــوم وأصـــحايب كـــالنجوم فبأيهمـــا اقتـــدوا : ّاهللا عليـــه وســـلم أنـــه قـــال 

رواه عبـد الـرحيم بـن زيـد . ّ عليه وسلمّوهذا الكالم ال يصح عن النيب صلى اهللا: قال . اهتدوا

ّالعمي عن أبيه عن سعيد بن املسيب عن ابن عمر عن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ّورمبـا رواه . ّ
ّوإمنا أتى ضعف هذا احلديث من قبل عبد الـرحيم بـن زيـد  .عبد الرحيم عن أبيه عن ابن عمر

  .، ألن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية حلديثه

ّأيــضا منكــر عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، وقــد روى عــن النــيب صــلى اهللا والكــالم  ّ ّ
ّعلــيكم بــسنيت وســنة اخللفــاء الراشــدين املهــديني بعــدي فعــضوا : ّعليــه وســلم بإســناد صــحيح  ّ ّ ّ

وهـذا الكـالم يعـارض حـديث عبـد الـرحيم لـو ثبـت فكيـف ومل يثبـت ، والنـيب . عليها بالنواجـذ

ّصلى اهللا عليه وسلم ال    .هذا آخر كالم البزار. واهللا أعلم. يبيح االختالف بعده من أصحابهّ

ّـقــد روى أبـو شــهاب اخلياط عــن محـزة اجلــزري عـن نــافع عـن ابــن عمــر : قـال أبــو عمـر 
ّقـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّإمنـــا أصـــحايب مثـــل النجـــوم فـــأيهم أخـــذمت بقولـــه : ّ

ّولـيس كـالم البـزار بـصحيح علـى كـل .  من حيتج بـهوهذا ال يصح وال يرويه عن نافع .اهتديتم
ّألن االقتداء بأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم منفردين إمنـا هـو ملـن جهـل مـا يـسأل . حال ّ

  عنه ، ومن كانت هذه حاله فالتقليد الزم له ،
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 ّومل يأمر أصـحابه أن يقتـدي بعـضهم بـبعض ، إذا تـأولوا تـأويال سـائغا جـائزا ممكنـا يف األصـول

ّ، وإمنا كل واحد منهم جنم جائز أن يقتدي به العـامي اجلاهـل مبعـىن مـا حيتـاج إليـه مـن دينـه ، 
  .وكذلك سائر العلماء من العامة ، واهللا أعلم

: عـــن ســـالم بـــن ســـليم قـــال  ،وقـــد روى يف هـــذا احلـــديث إســـناد غـــري مـــا ذكـــر البـــزار 

ّل قــال رســول اهللا صــلى ّحـدثنا احلــارث بــن غــصني عــن األعمــش عــن أيب ســفيان عــن جــابر قــا
هـــذا إســـناد ال : قــال أبـــو عمــر  .ّأصــحايب كـــالنجوم بــأيهم اقتـــديتم اهتـــديتم: ّاهللا عليــه وســـلم 

  .)1(» تقوم به حجة ، ألن احلارث بن غصني جمهول 

ويف هــذا الكــالم داللــة علـــى بطــالن حــديث النجــوم مـــن وجــوه عديــدة ال ختفــى علـــى 

  .النبيه

،  مأصحايب كـالنجوم فبـأيهم اقتـديتم اهتـديت: قوله  اأم« : ّوقال ابن تيمية احلراين ـ  2

هـذا حـديث ال يـصح عـن رســول : قــال البـزار . ّفهـذا احلـديث ضـعيف ، ضـعفه أئمـة احلـديث

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وليس هو يف كتب احلديث املعتمدة  ّ «)2(.  

كيف : فإن قلت : قال الزخمشري « : ّوقال أبو حيان حممد بن يوسف الغرناطي ـ  3

ه بـني كـل شـيء مـن أمـور الـدين ، حيـث كـان :  قلـت ؟ّكان القرآن تبيانا لكـل شـيء ّاملعـىن أن ّـ
ّنصا على بعضها ، وإحالة على السنة حيث أمر فيه باتباع رسـول اهللا وطاعتـه وقيـل  ّ َ ومـا (: ّ

َيـنطق عن اْلهوى  ِ َ ُ ِ َ ويـتبع غيـر س(: ّ وحثا على اإلمجاع يف قوله )َْ ََ ْ َْ ِ َبيل اْلمؤمنين َ ِ ِ ْ ُـ ِ  وقـد رضـي )ِ

ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ألمتـــه إتبـــاع أصـــحابه واالقتـــداء بآثـــارهم يف ّ أصـــحايب : قولـــه  ّ

ّوقـــد اجتهـــدوا وقاســـوا ووطـــأوا طـــرق القيـــاس واالجتهـــاد ،  .كـــالنجوم بـــأيهم اقتـــديتم اهتـــديتم
ّالكتــاب ، فمــن مث كــان تبيانــا ّفكانــت الــسنة واإلمجــاع والقيــاس واالجتهــاد مــستندة إىل تبيــني 

  .انتهى. ّلكل شيء

ّوقد رضي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قوله اهتديتم: وقوله    مل يقل. ّ
__________________  
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ّذلك رسول صلى اهللا عليه وسلم ، وهو حديث موضوع ال يصح بوجـه عـ ّن رسـول اهللا صـلى ّ
  .ّاهللا عليه وسلم

ـــرأي والقيـــاس  ّقـــال احلـــافظ أبـــو حممـــد علـــي بـــن أمحـــد بـــن حـــزم يف رســـالته يف إبطـــال ال
. وهــذا خــرب مكــذوب موضــوع باطــل مل يــصح قــط: واالستحــسان والتعليــل والتقليــد مــا نــصه 

ّسألتم عما روي عن النـيب صـلى اهللا: ّوذكر إسنادا إىل البزار صاحب املسند قال  ّ ّ عليـه وسـلم ّ
ّعــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه قــال  هّممــا يف أيــدي العامــة ترويــ رمبــا مثــل أصــحايب كمثــل : ّ

ّالنجوم أو كالنجوم بأيها اقتدوا اهتدوا ، وهذا كالم مل يصح عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم ،  ّ ّ
ّ عـن النـيب صـلى رواه عبد الرحيم بن زيد العمـي عـن أبيـه عـن سـعيد بـن املـسيب عـن ابـن عمـر

وإمنـا أتـى ضـعف هـذا احلـديث مـن قبـل عبـد الـرحيم ، ألن أهـل العلـم سـكتوا  .ّاهللا عليه وسلم

ّوالكـــالم أيـــضا منكـــر ومل يثبـــت ، والنـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ال يبـــيح . عـــن الروايـــة حلديثـــه ّ
ن زيــد ّعبــد الــرحيم بــ :وقــال ابــن معــني . ّهــذا نــص كــالم البــزار. اإلخــتالف بعــده مــن أصــحابه

ورواه أيـــضا محـــزة ، ومحـــزة هـــذا . وهـــو مـــرتوك: وقـــال البخـــاري . ّكـــذاب خبيـــث لـــيس بـــشيء

  .)1(» ساقط مرتوك 

أصـحايب كـالنجوم : حـديث « : ال أبو الفضل عبد الرحيم بن احلـسني العراقـي قو  ـ4

ن رواه الــدار قطــين يف الفــضائل وابــن عبــد الــرب يف العلــم مــن طريقــه مــ. بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم

هـذا اسـناد ال يقـوم حجـة ، ألن احلـارث ابـن غـصني جمهـول ، وراه عبـد : حديث جابر وقـال 

بــن محيــد يف مــسنده مــن روايــة عبــد الــرحيم بــن زيــد العمــي عــن أبيــه عــن ابــن املــسيب عــن ابــن 

واه ابــن عــدي يف الكامــل مــن روايــة محــزة بــن أيب محــزة رو .منكــر ال يــصح: ّقــال البــزار  .عمــر

ّوإسـناده ضـعيف مـن أجـل محـزة ، فقـد اـم  .ّفأيهم أخذمت بقوله بدل اقتديتم: النصييب بلفظ 
ورواه البيهقي يف املـدخل مـن حـديث عمـر ، ومـن حـديث ابـن عبـاس بنحـوه ، مـن . بالكذب

  وجه آخر
__________________  
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 :وقــــال ابــــن حــــزم . ا إســــنادمتنــــه مــــشهور وأســــانيده ضــــعيفة مل يثبــــت يف هــــذ: مرســــال وقــــال 

  .)1(» يروي بعض معناه : قال البيهقي . مكذوب موضوع باطل

ـــــ 5 ّأصـــــحايب كـــــالنجوم بـــــأيهم اقتـــــديتم ) حـــــديث ( « : ال احلـــــافظ ابـــــن حجـــــر قـــــو ـ
عبد بن محيد يف مسنده من طريق محزة النـصييب عـن نـافع ابـن عمـر ، ومحـزة ضـعيف . اهتديتم

مالــك مــن طريــق مجيــل بــن زيــد عــن مالــك عــن جعفــر بــن ورواه الــدار قطــين يف غرائــب . جــدا

حممــد عــن أبيــه عــن جــابر ، ومجيــل ال يعــرف ، وال أصــل لــه يف حــديث مالــك وال مــن فوقــه ، 

وذكره البزار مـن روايـة عبـد الـرحيم بـن زيـد العمـي عـن أبيـه عـن سـعيد بـن املـسيب عـن عمـر ، 

ّوعبد الرحيم كذاب اه القضاعي يف مسند الـشهاب ورو. ومن حديث أنس أيضا وإسناده واه. ّ

لــه مــن حــديث األعمــش عــن أيب صــاحل عــن أيب هريــرة ، ويف إســناده جعفــر بــن عبــد الواحــد 

ّاهلامشي وهو كذاب ، ورواه أبو ذر اهلـروي يف كتـاب الـسنة مـن حـديث منـدل عـن جـويرب عـن  ّ
  .، وهو يف غاية الضعف اّالضحاك بن مزاحم منقطع

ّم مل يـصح عـن النــيب صـلى اهللا عليـه وســلمهـذا الكــال: قـال أبـو بكــر البـزار  وقـال ابــن  .ّ

ال البيهقي يف اإلعتقاد عقـب حـديث أيب موسـى قو .هذا خرب مكذوب موضوع باطل: حزم 

النجـوم أمنـة أهـل الـسماء فـإذا ذهبـت النجـوم أتـى أهـل : األشعري الذي أخرجه مـسلم بلفـظ 

قــال  . أتــى أمــيت مــا يوعــدونّالــسماء مــا يوعــدون ، وأصــحايب أمنــة المــيت فــإذا ذهــب أصــحايب

ّروي يف حديث موصول بإسناد غري قوي ، يعـين حـديث عبـد الـرحيم العمـي ، ويف : البيهقي 
ّمثـل أصـحايب كمثـل النجـوم يف الـسماء : ّحـديث الـضحاك بـن مـزاحم  حديث منقطع ، يعـين

 ّوالــذي روينـاه هاهنــا مــن احلـديث الــصحيح يــؤدي بعــض: قــال  .مـن أخــذ بــنجم منهـا اهتــدى

  .معناه

ّصــدق البيهقــي ، هــو يــؤدي صــحة التــشبيه للــصحابة بــالنجوم خاصــة ، أمــا يف : قلــت  ّ
  ّنعم ميكن أن يتلمح ذلك من. االقتداء فال يظهر يف حديث أيب موسى

__________________  
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احلادثــة بعــد انقــراض عــصر وظــاهر احلــديث إمنــا هــو إشــارة إىل الفــنت . معــىن االهتــداء بــالنجوم

» فــاهللا املــستعان . ّالــصحابة مــن طمــس الــسنن وظهــور البــدع وفــشو الفجــو يف أقطــار األرض
)1(.  

  عدم داللة حديث النجوم على المساواة
ال يثبـت العلـم للـصحابة علـى وجـه املـساواة  محديث أصـحايب كـالنجو نإ: وسادسها 

ب األصـحاب يف العلـم ، كمـا ذكـر الـشيخ كما يزعم األعور ، بل هو ظاهر يف اختالف مرات

  .ّعلي القاري يف كالمه اآليت نصه فيما بعد إن شاء اهللا

إن اهللا تعــاىل مــا « ) : النــرباس ( وقــال إبــراهيم بــن احلــسن الكــردي الكــوراين يف كتابــه 

ّأمرنا يف كتابه إال باتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال  ّ ّ  قل إن كنتم تحب(: ّ ِ ُ ْ ُْ ُ ْ ِ ْ ِون اهللا فاتبعوني ُ ُ ِ َ َ َ
بكم اهللا  ُيحب ُ ُ ِـْ ْ ه واتبعــوه (:  وقـال )ُ آمنوا باهللا ورسوله النبـي األمي الـذي يـــؤمن بـاهللا وكلمات ُ ف ُُ ِ ِ ِ ِـ َ َ َِ ِ ِــِ ِ ِِ ََ ُ ِ ِ ِْ ُ ُــ  ــُ ْ َــ

َلعلكم تـهتدون  ُ َ ْ َ ْ ُ  َ انـتـ(:  وقال )َ َ ما آتـاكم الرسول فخذوه ومـا نهـاكم عنـه ف ُْ َـ ََْ ْ َُ َُ ُ ُ ُـ ُ ُـ   (:  وقـال )ُهوا ُ
َمن يطع الرسول فـقد أطاع اهللا  َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ِ ّ وقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم )ِ ُ قل إنما أتبع ما يوحى (: ّ ُ َِ ِ ْ ُ

َإلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يـؤمنون  ُ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ َ ٍْ َِ ٌ َ َ َ َ ْ َ َْ ً ُ ُ  ُِ  َِ(.  

وا مــا أنــزل (: ولــذا قــال . ّوحى إليــه مــن ربــهّفكــان اتبــاع النــيب هــو عــني اتبــاع مــا يــ َ اتبع ِ ُْ ُــ ِ
َإليكم من ربكم وال تـتبعوا مـن دونـه أوليـاء  ِ ِ ِْ َ ِ ِ ُ ْ ُْ َِ َ ْ َ ُْ ُ ّ فاتبـاع النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فيمـا جـاء بـه )َِْ ّ ّ

  .من عند اهللا وإطاعته هو املأمور به

ّفرجعنــا إىل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم حــىت ننظــر مــا ذ ا يأمرنــا بــه ومــا ذا ينهانــا عنــه ، ّ

مهما أوتيتم من كتاب اهللا فالعمل به ال : يقول  هحىت نأخذ باألول وننتهي عن الثاين ، فرأينا

ّعــذر ألحــد يف تركــه ، فــإن مل يكــن يف كتــاب اهللا فبــسنة مــين ماضــية ، فــإن مل تكــن ســنة فمــا  ّّ
ّقال أصحايب ، إن أصحايب مبنزلة النجوم يف السماء فأمي   ا أخذمتّ

__________________  
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  .به اهتديتم ، واختالف أصحايب لكم رمحة

ّفعلمنـــا أن مـــا يوجـــد منـــصوصا عليـــه يف كتـــاب اهللا ال بـــد مـــن األخـــذ بـــه ، واملخـــالف 
التـــارك للعمـــل بـــه ال عـــذر لـــه فهـــو زائـــغ ، مث مـــا مل يوجـــد منـــصوصا عليـــه يف الكتـــاب ووجـــد 

ّا عليه يف السنة وجب األخذ به واملخالف خمطئ آمث ، مث إن مل يوجـد منـصوصا عليـه منصوص
ّفيهمــا رأينــاه قــد أحالنــا علــى األخــذ بقــول اتهــدين مــن الــصحابة رضــي اهللا عــنهم ، وصــوب 
ّاجلميـع حيــث نــص علــى أن اآلخــذ بقــول أيهــم كــان مهتــديا ، وال يكــون التــابع مهتــديا إال إذا  ّ ّ

وأشــار بتـشبيههم بـالنجوم إىل تفـاوت مـراتبهم يف العلـم ، فــإن . ديا بـال شـبهةكـان املتبـوع مهتـ

النجوم وإن كانـت مـشرتكة يف أصـل النـور الـذي يهتـدى بـه يف ظلمـات الـرب والبحـر ، لكنـه ال 

ّوأشــــار بـــذلك أيـــضا إىل أن تفــــاوت . خفـــاء يف تفـــاوت مراتبهـــا يف النــــور واإلشـــراق واإلضـــاءة
ّوجب خلـال يف االهتـداء ـم ، وال أن اآلخـذ بقـول أقلهـم علمـا غـري مراتبهم يف نور العلم ال ي

  .مهتد ، كما ال يوجب تفاوت مراتب النجوم يف النور أن يكون اآلخذ باألقل نورا غري مهتد

 قــال قــال رســول اهللا 2مــا أخرجــه الــسجزي يف االبانــة وابــن عـساكر عــن عمــر  هيوضـح

ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم  اىل فيمـــا خيتلـــف فيـــه أصـــحايب مـــن بعـــدي ، ســـألت ريب تبـــارك وتعـــ: ّ

ّإن أصحابك عندي مبنزلة النجوم يف السماء بعضها أضـوء مـن بعـض ، : ّفأوحى إيل يا حممد 
ومـا أحـسن قـول . انتهـى .فمن أخذ شـيئا ممـا هـم عليـه مـن اخـتالفهم فهـو عنـدي علـى هـدى

  :القائل 

  ّمــــــــن تلـــــــــق مــــــــنهم تقـــــــــل القيــــــــت ســـــــــيدهم

  
ــــــــيت يــــــــسري ــــــــ     ا الــــــــساريمثــــــــل النجــــــــوم ال

  

ّوســيدنا االمــام علــي وابنــاه رضــي اهللا تعــاىل عــنهم داخلــون يف الــصحابة كمــا ال خيفــى ّ .

ّفعلمنا أن مجيع الصحابة مشرتكون يف أصل االهتداء م مع تفاوت درجام  ّ«.  

  ّإثبات العلم لكل الصحابة محال
ّكيف يتمكن األعور من إثبات العلم لكل الصحابة ، على : وسابعها    وجهّ
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 ومــــن هنــــا تــــرى ؟ وأي داللــــة يف حــــديث النجــــوم املوضــــوع علــــى ذلــــك؟املــــساواة أو التفــــاوت

مث إن مل يوجـد منـصوصا عليـه « : ّالكردي ينزل احلـديث علـى اتهـدين مـن الـصحابة فيقـول 

فيهم ، رأيناه قـد أحالنـا علـى األخـذ بقـول اتهـدين مـن الـصحابة رضـي اهللا عـنهم ، وصـوب 

ّ على أن اآلخذ بقول أيهم كان مهتديا ّاجلميع حىت نص ّ«.  

واملـــراد مـــن « : عنـــد ذكـــر حـــديث النجـــوم ) الـــصواقع ( ويقـــول نـــصر اهللا الكـــابلي يف 

 ، من املهاجرة واألنصار وغريهم ، غدوة وعشية ، وصـحبه يف الـسفر 7األصحاب من الزمه 

ى الــوحي منــه طريــا ، وأخــذ عنــه الــشريعة واألحكــام وآدا ّواحلــضر ، وتلق ب اإلســالم ، وعــرف ّــ

  .»الناسخ واملنسوخ ، كاخللفاء الراشدين وغريهم ، ال كل من رآه مرة أو أكثر 

  :ّوأما الوجه الثاين فاجلواب عنه أيضا من وجوه 

  حديث مدينة العلم ثابت عن طرق الفريقين
ثابــــت مــــن طــــرق الفــــريقني ،  »أنــــا مدينــــة العلــــم وعلــــي باــــا « حــــديث  ّإن: أحــــدها 

ور تلك الزيـادة املزعومـة مـن طـرق الفـريقني كـذلك ، ولـيس لـه إىل آخـر الـدهر مـن فليثبت األع

  .سبيل

  ليس للزيادة المزعومة طريق واحد موثوق به
وهــل بوســع األعــور أن يــذكر هلــذه الزيــادة املزعومــة يف احلــديث طريقــا واحــدا : وثانيهــا 

هـل الـسنة األثبـات مل ّ ال سـبيل لـه إىل ذلـك كـذلك ، فـإن أحـدا مـن علمـاء أ؟عن أهل مذهبه

  .ّيثبت هذه الزيادة ، ومن ادعى فعليه البيان

  ؟من الذي رواهاو
  إنه ال أقل من أن يذكر األعور أمساء بعض رواة هذه الزيادة ،: وثالثهما 
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  .والناقلني هلا يف كتبهم ، لننظر يف أحواهلم ، ونراجع ألفاظهم وأقواهلم

  لو ثبتت لم تكن حجة على االمامية
إنه لو فرض ذكر األعور أمساء نقلة هذه الزيادة ، وزعمه أم من أكابر أهل : ا ورابعه

ّالــسنة ، فــإن مــن املعلــوم أن حــديث اخلــصم مــن طرقــه ال يكــون حجــة الطــرف اآلخــر يف مقــام 
ّاالحتجاج ، وال جيوز له إلزامه به ، فكيف بزيادة بعض الوضاعني األفاكني يف حـديث مـروي  ّ

  ؟طرق معتربة لدى مجيع املسلمنيعن سيد املرسلني ، ب

  األصل في الزيادة والكلمات فيه وفي واضعها
  .؟ وما هي آراء أئمة احلديث فيها ويف واضعها؟ّفمن هو األصل يف هذه الزيادة

وقــال ابـــن عــساكر يف تارخيــه ، أنـــا أبــو احلــسن بـــن قبــيس ثنــا عبـــد « : قــال الــسيوطي 

بـن عبـد اهللا بـن عمـر املـري ، ثنـا أبـو القاسـم عمـر العزير بن أمحد ، ثنا أبو نصر عبـد الوهـاب 

بـن حممــد بـن احلــسني الكرخـي ، ثنــا علـي بــن حممــد بـن يعقــوب الربذعـي ، ثنــا أمحـد بــن حممــد 

أنــا : بــن ســليمان قاضــي القــضاة حــدثين أيب ، ثنــا احلــسن بــن متــيم بــن متــام عــن أنــس مرفوعــا 

  . فمن أراد العلم فليأت البابمدينة العلم وأبو بكر وعمر وعثمان سورها وعلي باا ،

  .ّمنكر جدا إسنادا ومتنا: قال ابن عساكر 

أنبأنـــا أبـــو الفـــرج غيـــث بـــن علـــي اخلطيـــب ، حـــدثين أبـــو الفــــرج : قـــال ابـــن عـــساكر و

كان أبو سعد إمساعيل بن املثىن األسرتآبادي يعظ بدمشق ، فقام إليـه رجـل : اإلسفرائين قال 

ّل النيب صلى اهللا عليه وسلم ّأيها الشيخ ما تقول يف قو: فقال   ؟أنا مدينـة العلـم وعلـي باـا: ّ

ّنعم ، ال يعرف هذا احلديث على التمام إال من كـان : فأطرق حلظة مث رفع رأسه وقال : قال 
  ّصدرا يف اإلسالم ، إمنا قال النيب صلى اهللا عليه
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: قـال  .ا وعلـي باـاأنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطاـا وعثمـان سـقفه: ّسلم و

مث . مث سألوه أن خيرج هلم إسـناده فـأنعم ومل خيرجـه هلـم. ّفاستحسن احلاضرون ذلك وهو يردده

مث وجــدت هــذا احلــديث بعــد مــدة يف جــزء علــى مــا ذكــره : قــال شــيخي أبــو الفــرج اإلســفرائين 

  .)1(» انتهى . ّابن املثىن

هـو  »أنا مدينة العلم وعلـي باـا « حديث  ّيفيد هذا الكالم أن واضع هذه الزيادة يف

ّ، وال ينايف ذلك قول أيب الفرج أنه قد وجد هذا احلديث بعـد مـدة » إمساعيل األسرتآبادي «  ّ
يف جزء على ما ذكره إمساعيل بن املثـىن األسـرتآبادي ، الحتمـال كـون صـاحب اجلـزء قـد مسـع 

ّـحلـديث شـاهدا علـى اام احلديث من األسـرتآبادي املـذكور ، ومـن هنـا ذكـر ابـن حجـر هـذا ا
  :إمساعيل األسرتآبادي حيث قال 

كتـب عنـه أبـو بكـر اخلطيـب وقـال . ّإمساعيل بن علي بن املثـىن األسـرتآبادي الـواعظ« 

يف تـاريخ اخلطيـب عنـه و .ّمزقوا حديثـه بـني يديـه ببيـت املقـدس: وقال ابن طاهر . ليس بثقة: 

ّحــدثنا أيب ، حــدثنا حممــد بــن إســحاق الرملــي:  ّ ّ ، حــدثنا هــشام بــن عمــار ، أنــا إمساعيــل بــن ّ
بكــى شــعيب مــن : عيــاش عــن حبــري بــن ســعد ، عــن خالــد عــن شــداد ابــن أوس مرفوعــا قــال 

  .فلذا أخدمتك موسى كليمي :فذكر احلديث وفيه . ّحب اهللا حىت عمي

د رواه الواحــدي يف تفــسريه عــن أيب وقــ .انتهــى. هــذا حــديث باطــل ال أصــل لــه: قلــت 

فــربئ إمساعيــل  ،ن علـي املكفــوف عــن علـي بــن احلــسن بـن بنــدار والــد إمساعيـل الفـتح حممــد بــ

  .من عهدته ، والتصقت اجلناية بأبيه وسيأيت

ّحـــدثين ســـهل بـــن بـــشري : قـــال غيـــث بـــن علـــي الـــصوري  ،ّوإمساعيـــل مـــع ذلـــك مـــتهم 
كان إمساعيل يعظ بدمشق فقام إليه رجـل فـسأله عـن حـديث أنـا مدينـة : بلفظه غري مرة قال 

أنــا مدينــة العلــم وأبــو بكــر أساســها وعمــر : هــذا خمتــصر وإمنــا هــو : فقــال . لعلــم وعلــي باــاا

  فسألوه أن خيرج: قال  .حيطاا وعثمان سقفها وعلي باا
__________________  

  .335 : 1الآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ) 1(



  نفحات األزهار.................................................................................. 74

  .هلم إسناده فوعدهم به

 قــال ومــات يف 375ولــدت بأســفراين ســنة : فقــال ســألته عــن مولــده : قــال اخلطيــب 

  .448ّاحملرم سنة 

ّكان يقال له كذاب ابـن كـذاب ، مث نقـل : وقال أبو سعد ابن السمعاين يف األنساب  ّ
ّوحـــدث عـــن شـــافع بـــن أيب عوانـــة وأيب ســـعد ابـــن أيب بكـــر : عـــن عبـــد العزيـــز النخـــشيب قـــال 

وغـريهم ، وكـان يقـص ويكـذب ، ومل يكـن اإلمساعيلي واحلاكم والسلمي وأيب الفضل اخلزاعي 

دخلت على أيب نـصر عبيـد اهللا بـن سـعيد الـسجزي : قال النخشيب . ّعلى وجهه سيما املتقني

ّهذا كذاب ابن كذاب ال يكتب عنه وال كرامة: مبكة فسألته عنه فقال  ّوتبينـت ذلـك : قال . ّ
لــصحيحة ، ومل يكــن موثوقــا ّيف حديثــه وحــديث أبيــه ، يركــب املتــون املوضــوعة علــى األســانيد ا

  .)1(» به يف الرواية 

وأبو سعد إمساعيل بـن علـي « : ّوهذا هو النص الكامل لعبارة السمعاين برتمجة الرجل 

هــو : قيــل . بـن احلــسني بــن بنــدار بــن مثــىن التميمــي األســرتآبادي العنــربي ، مــن أهــل أســرتآباد

ـــه وأبـــوه أبـــو احلـــسن مـــن ال ّكـــذاب ابـــن كـــذاب يـــروي عـــن أبي رحـــل إىل الـــشام . ّكـــذابني أيـــضاّ

ّأيب عبــد اهللا حممــد بــن إســحاق الرملــي وابـــن  :والعــراق واحلجــاز يــروي عــن شــيوخ كثــرية مثــل 
روى عنه ابنه أبو سعد وأبو حممد بن إمساعيل بن كثري األسرتآبادي ، وهو . كرمون األنطاكي

  .آخر من روي عنه فيما أظن

ّأبـو سـعد األسـرتآبادي التميمـي كـذاب :  قال أبو حممـد عبـد العزيـز بـن حممـد النخـشيب
ّوأبوه كذاب ايضا ، يروي عن أيب بكـر اجلـارودي ، وكـان هـذا اجلـارودي يـروي عـن يـونس بـن 
ّعبــد األعلــى وطبقتــه الــذين مــاتوا بعــد الــستني ومــائتني ، فــروى أبــو احلــسن بــن املثــىن عنــه عــن 

ّه ، ال حيل الرواية عنـه إال هشام بن عمار فكذب عليه ما مل يكن جيرتي أن يكذب هو بنفس ّ
  .ّعلى وجه التعجب

  ولد والدي بآمل وأصله من البصرة عاش أظنه مائة وإحدى: قال أبو سعد 
__________________  

  .422 / 1لسان امليزان ) 1(
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عـــشر ســـنة كمـــا مسعـــت ، قـــرأ الفقـــه علـــى أيب إســـحاق املـــروزي ، وشـــاهد أبـــا بكـــر بـــن جماهـــد 

شعري ، ونفطويه ، وغالم ثعلب ، وأبا بكر الـشبلي وغـريهم مـن أئمـة املقري ، وأبا احلسن األ

ّوابنــه أبـو ســعد التميمـي حــدث عـن أبيــه ، . العلمـاء ، وتـويف باســرتاباد يف رجـب ســنة أربعمائـة
ّوشــافع بــن حممــد بــن أيب عوانــة اإلســفرائين ، وأيب العبــاس الــضرير الــرازي ، وأيب ســعد بــن أيب 

ّاهللا بــن البيــع احلــافظ ، وأيب عبــد الــرمحن الــسلمي ، وأيب الفــضل بكــر اإلمســاعيلي ، وأيب عبــد 
  .حممد بن جعفر اخلزاعي وغريهم

روى عنه عبد العزيز بن حممد النخـشيب ، وأمحـد بـن علـي بـن ثابـت اخلطيـب احلافظـان 

وذكــــره . ّقــــدم علينــــا بغــــداد حاجــــا مسعــــت منــــه حــــديثا واحــــدا مــــسندا منكــــرا: قــــال اخلطيــــب 

أبــو ســعد ابــن املثــىن التميمــي ، ويف التميمــي نظــر ، شــيخ : وخه فقــال النخــشيب يف معجــم شــي

ّكـــذاب ابـــن كـــذاب ، يقـــص ويكـــذب علـــى اهللا وعلـــى رســـوله ، وجيمـــع الـــذهب والفـــضة ، مل  ّ ّ ّ
دخلــت علـى الــشيخ أيب نـصر عبيــد اهللا بـن ســعيد الــسجزي . يكـن علــى وجهـه ســيما اإلسـالم

ّكــذاب ، ال يكتــب عنــه وال كرامــة ، تبينـــت ّهــو كـــذاب ابــن : العــامل مبكــة فــسألته عنــه فقــال  ّ
ّذلك يف حديثه وحديث أبيه ، يركب املتون املوضوعة على األسـانيد الـصحاح ونعـوذ بـاهللا مـن 

قال أبو بكر اخلطيب بعد أن روى حديثا وبيتني من الشعر عنه عـن طـاهر اخلثعمـي . اخلذالن

ومل يكـن موثوقـا بـه يف الروايـة . هذا مجيـع مـا مسعـت مـن أيب سـعد ببغـداد :عن الشبلي مث قال 

ّ ، فحــدثين عــن مجاعــة وســألته عــن 446مث لقيتــه ببيــت املقــدس عنــد عــودي مــن احلــج ســنة 
 » 448ّ ومــات ببيــت املقــدس يف احملــرم ســنة 375ولــدت باســفراين يف ســنة : مولــده فقــال 

)1(.  

ـــادة ـــه ، واألعـــور ذكـــر هـــذه الزي  فهـــذا هـــو الـــذي وضـــع هـــذه الزيـــادة ، وهـــذه هـــي حال

ّباختالف يف لفظها ، إما من نفسه وإما من بعض الكذابني اآلخرين ، إال ّ ّ ّ  
__________________  

  .التميمي ـ األنساب) 1(



  نفحات األزهار.................................................................................. 76

ّأن أبا شكور السلمي يذكرها بلفظ آخر حيث يقول  ّ:  

قـال أهــل  .ّالقـول اخلـامس يف تفـضيل الـصحابة بعـضهم علــى بعـض رضـي اهللا عـنهم« 

 كـان أبـو بكـر مث عمـر :ضل اخللـق بعـد األنبيـاء والرسـل واملالئكـة ّإن أفـ: ّالسنة واجلماعة 

ه قــال 2وروي عــن أيب حنيفــة . مث عثمــان مث علــي رضــي اهللا عــنهم ـ أن ّمــن الــسنة أن تفــضل : ّـ ّ
ّعليــك أن تفــضل أبــا بكــر وعمــر رضــي اهللا :  أنــه قــال 2وروي عنــه . ّالــشيخني وحتــب اخلتنــني

. ويف رواية وحتب عليا وعثمان رضي اهللا عنهما. هماوحتب عثمان وعليا رضي اهللا عن. عنهما

 ، ألن الرتتيـــب يف الـــذكر ال يوجـــب الرتتيـــب يف 2 علـــى عثمـــان 2ومل يـــرد ـــذا أفـــضلية علـــي 

ما رأينا أحدا أحسن قـوال يف الـصحابة رضـي اهللا : وروي عن مجاعة من الفقهاء قالوا . احلكم

أنــه كــان علــى املنــرب بالكوفــة  : 2طالــب روى عــن علــي بــن أيب  اوملــ. 2عــنهم مــن أيب حنيفــة 

فقـال . 2أبـو بكـر :  فقـال ؟7ّمن خـري هـذه االمـة بعـد نبينـا  : 2فقال ابنه حممد ابن احلنفية 

 فـسكت علـي ؟مث مـن: فقـال . 2عثمـان : فقـال  ؟مث مـن: فقـال . 2عمر :  فقال ؟ّمث من: 

أبــوك امــرؤ  : فقــال ؟تأنــ : 2لــو شــئت ألنبــأتكم بــالرابع وســكت فقــال حممــد :  ، مث قــال 2

أنا مدينة العلم وأساسـها أبـو بكـر وجـدراا عمـر وسـقفها  : 7وي عن النيب رو .من املسلمني

  .)1(» عثمان وباا علي 

ّوســــيجيء إن شــــاء اهللا تعــــاىل شــــطر مــــن الكــــالم يف هــــذا البــــاب ، يف رد هفــــوات ابــــن 
  .حجر

  ّداللة الزيادة على خالف مرامهم
  ّدة املوضوعة تدل على خالف مرام واضعها ومنإن هذه الزيا: وخامسها 

__________________  

  .ّالقول اخلامس من مباحث النبوة ـ التمهيد يف بيان التوحيد) 1(
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ّحيتج ا ، ألن كون الثالثة حيطان املدينة وأركاا معناه كوم احلائل واملانع عـن الـدخول إىل  ّ
لكــن األعــور قــد .  العلــم فلــيس بأهــل لإلمامــةاملدينــة ومــن حــال دون وصــول االمــة إىل مدينــة

  .ّأعمي قلبه فلم يتفطن إىل ما يؤول إليه معىن هذه الزيادة املزعومة

حديث أنا مدينـة العلـم وعلـي  حوقد أشار إىل ما ذكرنا بعض علماء أهل السنة يف شر

قـال  قـال2بـاب مدينـة عـن علـي : ومنهـا « : فقـال  ، 7، عند ذكر أمساء اإلمام علـي  ابا 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وبارك وسلم  أنا مدينـة العلـم وعلـي باـا فمـن أراد العلـم : ّ

وأورده االمــام الفقيــه املــذكور وقــال كمــا يف . رواه الطــربي مــن ختــريج أيب عمــر. فليأتــه مــن باــا

  .احلديث

ن أراد الـدخول ّواعلم أن الباب سبب لزوال احلائل واملانع عن الدخول إىل البيت ، فمـ

ّوأتـــى البيـــوت مـــن غـــري أبواـــا شـــق وعـــسر عليـــه دخـــول البيـــت ، فهكـــذا مـــن طلـــب العلـــم ومل 
 كــان صــاحب علــم وعقــل 2 وبيانــه ، فإنــه ال يــدرك املقــصود ، فإنــه 2يطلــب ذلــك مــن علــي 

 مـشهورا مـن بـني 2ّوبيان ، ورب من كان عاملا وال يقـدر علـى البيـان واإلفـصاح ، وكـان علـي 

ّ ، وهـــو كــان بإمجــاع الـــصحابة 2بــذلك ، فبـــاب العلــم وروايتــه واســـتنباطه مــن علــي الــصحابة 
ّمرجوعـــا إليـــه يف علمـــه ، موثوقـــا بفتـــواه ، وحكمـــه ، والـــصحابة كلهـــم يراجعونـــه مهمـــا أشـــكل 

رضــي اهللا تعــاىل . لــو ال علــي هللــك عمــر: علــيهم وال يــسبقونه ، ومــن هــذا املعــىن قــال عمــر 

  .)1(» عنهم 

والبـــــاب فـــــضاء فـــــارغ ، واحليطـــــان واألركـــــان طـــــرف حمـــــيط ، « : عـــــور مث إن قـــــول األ

كالم سـفيه ال يعقـل مـا يقـول ، ألن كـون البـاب فـضاء فارغـا » ّفرجحان على الباب ظاهر 

ّلـو سـلمنا ذلـك ، فـإن كونـه كـذلك كمـال لـه ولـيس نقـصا ، ألن الوصـول : وثانيا . ممنوع أوال ّ
  فضاء ، خبالف احليطانّإىل املدينة موقوف على أن يكون للباب 

__________________  

  .خمطوط ـ توضيح الدالئل بتصحيح الفضائل) 1(
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واألركان فإا مانعة عن الوصول ، وحائلة دون الدخول ، وبطـالن تـرجيح املـانع عـن الـدخول 

  .على سبب الدخول من أوضح الواضحات

  :ّوأما الوجه الثالث فاجلواب عنه أيضا من وجوه 

  من صنع الخوارج»  علي «تأويل لفظ 
مــن أقــبح  »أنــا مدينــة العلــم وعلــى باــا «  : 6قولــه  يف» علــي « إن تأويــل : أحــدها 

ّوجوه التحريف والتضليل ، ومن مجلة صنائع اخلـوارج والنواصـب ، ال يرتـضيه مـن كـان يف قلبـه 
زيـن ( ّ ، فقـد نـص أبـو حممـد أمحـد بـن علـى العاصـمي يف :ّأقل مراتـب حـب أهـل البيـت 

ّالوقيعة يف املرتضى رضـوان اهللا عليـه واحلـط عـن « ّعلى أن الغرض من هذا التأويل هو ) الفىت 
  .وقد تقدمت عبارته سابقا» رتبته 

  ّإنه خالف ما فهمه الناس
ّإن هــذا التأويــل ختطئــة لفهــم النــاس أمجعــني مــن هــذا احلــديث الــشريف ، كمــا : والثــاين 

  . صالح األمري يف عبارته اآلتيةّصرح بذلك العالمة حممد بن إمساعيل بن

  يبطله ذكرهم الحديث في مناقب االمام
ّإن هـذا التأويــل تـسفيه وجتهيـل للجماعــات الكثـرية مـن أكــابر العلمـاء وأئمــة : والثالـث 

 7ضـمن مناقـب أمـري املـؤمنني  »أنا مدينة العلم وعلي باا « حديث  ااحملدثني ، الذين ذكرو

ــــضليل هــــؤالء األئمــــة واملهــــرة يف وفــــضائله ، فهــــل يرضــــى عاقــــل مــــن ّ أهــــل الــــسنة بتجهيــــل وت
  ؟احلديث
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  وضع الزيادة فيه دليل بطالن تأويله
ال ســيدنا أمــري » املرتفــع « يف احلــديث هــو » علــي « إنــه إذا كــان املــراد مــن : والرابــع 

ّاملــؤمنني عليــه الــصالة والــسالم فلمــا ذا صــدرت تلــك الــتمحالت والتكلفــات يف رد احلــديث ّ  ؟ّ

 إن هـذا احلـديث مـن فـضائل ؟ا ذا وضع بعضهم زيادة كون املشايخ حيطان املدينـة وأركاـاومل

ّ ، وهلــــذا أقحمــــوا فيــــه أمســــاء املــــشايخ الثالثــــة ، حــــىت ال يكــــون فــــضيلة خاصــــة بــــه ، 7االمـــام 
ّفجعلوهم احليطان واألركان كما جعله النيب صلى اهللا عليه وسلم وسلم الباب ّ ومـن العجيـب . ّ

ّر بـــني األمـــرين ، حيـــث احـــتج بتلـــك الزيـــادة املوضـــوعة املزعومـــة يف الوجـــه الثـــاين ، مجـــع األعـــو
  .ّومتسك ذا التأويل الباطل يف الوجه الثالث

  طعن بعضهم في سنده دليل بطالن تأويله
» علــي «  ، ولــو كــان 7ّإن هــذا احلــديث مــن فــضائل موالنــا أمــري املــؤمنني : واخلــامس 

ن فيــــه أي ضــــرر علــــى الثالثــــة وخالفــــتهم ، لكــــن طعــــن بعــــض ملــــا كــــا» مرتفــــع « فيــــه مبعــــىن 

ّفيــه اســم االمــام ، وأن تأويلــه » علــي « ّمتعــصبيهم يف ســند هــذا احلــديث دليــل آخــر علــى أن 
باطــل حــىت عنــد هــؤالء الطــاعنني يف ســنده بــالرغم مــن روايــة األئمــة األثبــات » مرتفــع « مبعــىن 

  .ّإياه وإثباته

  أنا باب المدينة: قول االمام 
 ـ يف خطبــة رواهــا أبــو ســامل كمــال الــدين حممــد بــن 7قــول االمــام علــي  :والــسادس 

  :ّ، وإليك نص اخلطبة » أنا باب املدينة « : طلحة الشافعي ـ 

وقــد ثبــت عنــد علمــاء الطريقــة ومــشايخ احلقيقــة بالنقــل الــصحيح والكــشف الــصريح « 

  :املنرب بالكوفة وهو خيطب فقال ّأن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه قام على 
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ّبــــــسم اهللا الــــــرمحن الــــــرحيم ، احلمــــــد هللا بــــــديع الــــــسماوات واألرض وفاطرهــــــا وســــــاطح 
ّاملدحيات ووازرها ، ومطود اجلبـال وقافرهـا ، ومفجـر العيـون ونافرهـا ، ومرسـل الريـاح وزاجرهـا 

ّ، ونـــاهي القواصـــف وآمرهـــا ، ومـــزين الـــسماء وزاهرهـــا ، ومـــدبر األفـــالك و ّمـــسريها ، ومقـــسم ّّ ّ
ّاملنازل ومقدرها ، ومنشئ الـسحاب ومـسخرها ، ومـوجل احلنـادس ومنورهـا ، وحمـدث األجـسام  ّ ّ ّ
ّومقررهــا ، ومكــور الــدهور ومكررهــا ، ومــورد األمــور ومــصدرها ، وضــامن األرزاق ومــدبرها ،  ّ ّ

  .وحمي الرفات وناشرها

ّ، وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا أمحـــده علـــى آالئـــه وتوافرهـــا وأشـــكره علـــى نعمائـــه وتواترهـــا 
ّوحــــده ال شــــريك لــــه ، شــــهادة تــــؤدي إىل الــــسالمة ذاكرهــــا ، وتــــؤمن مــــن العــــذاب ذاخرهــــا ،  ّ ّ

 اخلامت ملا سبق من الرسل وفاخرها ، ورسوله الفاتح ملا استقبل من الـدعوة 6ّوأشهد أن حممدا 

يف النـــصيحة وافرهـــا ،  6وناشــرها ، أرســـله إىل أمـــة قـــد شـــعر بعبـــادة األوثـــان شـــاعرها ، فـــأبلغ 

وأنـــار منـــار أعـــالم اهلدايـــة ومنابرهـــا ، وحمـــا مبعجـــز القـــرآن دعـــوة الـــشيطان ومكائرهـــا ، وأرغـــم 

ّمعاطيس غواة العرب وكافرها ، حىت أصـبحت دعوتـه احلـق بـأول زائرهـا ، وشـريعته املطهـرة إىل 
  . الدوحة العليا وطيب عناصرها6املعاد يفخر فاخرها ، 

ّملثـــــل وحقـــــق العمـــــل ، وتـــــسلمت اخلـــــصيان وحكمـــــت النـــــسوان ، ّأيهـــــا النـــــاس ســـــار ا ّ
ّواختلفت األهواء وعظمت البلوى ، واشـتدت الـشكوى واسـتمرت الـدعوى ، وزلزلـت األرض 
ّوضـــيع الفـــرض ، وكتمـــت األمانـــة وبـــدت اخليانـــة ، وقـــام األدعيـــاء ونـــال األشـــقياء ، وتقـــدمت  ّ

ّالــــسفهاء وتــــأخر الــــصلحاء وازور القــــرآن وامحــــر الــــدبر ان ، وكملــــت الفــــرتة ودرســــت اهلجــــرة ، ّ

وظهــرت األفــاطس فحــسمت املالبــس ، ميلكـــون الــسرائر ويهتكــون احلرائــر ، وجييئــون كيـــسان 

وخيربون خراسان ، فيهدمون احلصون ويظهرون املـصون ، ويفتحـون العـراق بـدم يـراق ، فـآه آه 

الـــصعداء ، ال مـــالال ، ّمث آه لعـــريض األفـــواه وذبـــول الـــشفاه ، مث التفـــت ميينـــا ومشـــاال وتـــنفس 

ّوتأوه خضوعا وتغري خضوعا ّ.  
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يا أمري املؤمنني ، أنت حاضر مبا ذكـرت وعلـم : فقام إليه سويد بن نوفل اهلاليل فقال 

ثكلتـك الثواكـل ونزلـت بـك النـوازل ، يـا ابـن اجلبـان :  فالتفت إليه بعـني الغـضب وقـال لـه ؟به

  .بك الغولاخلبيث واملكذب الناكث ، سيقصر بك الطول ويغل

ّأنــا ســر األســرار ، أنــا شــجرة األنــوار ، أنــا دليــل الــسماوات أنــا أنــيس املــسبحات ، أنــا  ّ ّ
ـــا ســـرير  ـــا قائـــد األمـــالك ، انـــا مسنـــدل األفـــالك ، أن خليـــل جربائيـــل ، أنـــا صـــفي ميكائيـــل ، أن

ّالصراح أنا حفيظ األلواح ، أنا قطب الدجيور ، أنا البيت املعمور ، أنا مزن السحائب أن ا نـور ّ

ّالغياهب أنا فلك اللجج أنـا حجـة احلجـج ، أنـا مـسدد اخلالئـق أنـا حمقـق احلقـائق ، أنـا مـأول  ّ ّ
ّالتأويل أنا مفسر اإلجنيل ، أنا خـامس الكـساء أنـا تبيـان النـساء ، أنـا ألفـة اإليـالف أنـا رجـال 

بيـــاء ، أنـــا أوريـــا ّاألعــراف ، أنـــا ســـر إبـــراهيم أنــا ثعبـــان الكلـــيم ، أنـــا ويل األوليــاء أنـــا وارث األن

الزبــور أنــا حجــاب الغفــور ، أنــا صــفوة اجلليــل أنــا إيليــاء اإلجنيــل ، أنــا شــديد القــوى أنــا حامــل 

اللـواء ، أنـا إمـام احملـشر أنـا سـاقي الكـوثر ، أنــا قـسيم اجلنـان أنـا مـشاطر النـريان ، أنـا يعــسوب 

مبيــد الكفــرة أنــا أبــو األئمــة الــدين أنــا إمــام املتقــني ، أنــا وارث املختــار أنــا طهــر األطهــار ، أنــا 

  .)1(» ّالربرة ، أنا قالع الباب أنا مفرق األحزاب ، أنا اجلوهرة الثمينة أنا باب املدينة إخل 

  : 7قال شهاب الدين أمحد يف ذكر أمساء االمام و

ّوإىن قــد وجــدت خبــط بعــض ســادة . ّومنهــا الفــاروق ، وقــد تقــدم حديثــه قبــل ذلــك«  ّ
ممــا قــال أمــري املــؤمنني وإمــام املتقــني علــي بــن : ه صــورته بتحبــري احملــابر العلمــاء واألكــابر مــا هــذ

  : اهللا تعاىل وجهه ، على املنرب ّأيب طالب كرم

أنا النون والقلم وأنا النور ومصباح الظلم ، أنا الطريق األقـوم أنـا الفـاروق األعظـم ، أنـا 

  ملستقيم ،عيبة العلم أنا أوبة احلكم ، أنا النبأ العظيم أنا الصراط ا
__________________  

  .488 ـ 486: ينابيع املودة ) 1(



  نفحات األزهار.................................................................................. 82

ّأنا وارث العلوم أنا هيوىل النجوم ، أنا عمود اإلسـالم أنـا مكـسر األصـنام ، أنـا ليـث الزحـام ، 
أنا أنيس اهلوام ، أنا الفخـار األفخـر أنـا الـصديق األكـرب ، أنـا إمـام احملـشر أنـا سـاقي الكـوثر ، 

ّ أنــا ســريرة اخلفيــات ، أنــا جــامع اآليــات أنــا مؤلــف الــشتات ، أنــا مفــرج أنــا صــاحب الرايــات ّ
ّالكربات ، أنا دافع الـشقاة أنـا حـافظ الكلمـات ، أنـا خماطـب األمـوات أنـا حـالل املـشكالت 
، أنا مزيل الشبهات أنا صنيعة الغزوات ، أنا صاحب املعجزات ، أنا الزمام األطول أنـا حمكـم 

آن ، أنـــا تبيـــان االميـــان ، أنـــا قـــسيم اجلنـــان أنـــا مـــشاطر النـــريان ، أنـــا املفـــصل ، أنـــا حـــافظ القـــر

مكلم الثعبان أنا حاطم األوثـان ، أنـا حقيقـة األديـان أنـا عـني األعيـان ، أنـا قـرن األقـران ، أنـا 

ّمذل الشجعان أنا فارس الفرسان ، أنا سؤال مىت أنا املمدوح ل أتـى أنـا شـديد القـوى ، أنـا 
 كاشـف الـردى أنـا بعيـد املـدى أنـا عـصمة الـورى أنـا ذكـي الـوغى أنـا قاتـل مـن حامل اللواء أنـا

ّبغى ، أنا موهوب الشذى أنا إمثد القذى أنا صفوة الصفا أنا كفو الوفـا ، أنـا موضـح القـضايا 
أنــا مــستودع الوصــايا ، أنــا معــدن اإلنــصاف أنــا حمــض العفــاف أنــا صــواب اخلــالف أنــا رجــال 

ف أنــا معــارف العــوارف ، أنــا صــاحب االذن أنــا قاتــل اجلــن ، أنــا األعــراف ، أنــا ســور املعــار

ّيعــسوب الــدين وصــاحل املــؤمنني وإمــام املتقــني ، أنــا أول الــصديقني أنــا احلبــل املتــني أنــا دعامــة 
الـــدين ، أنـــا صـــحيفة املـــؤمن أنـــا ذخـــرية املهـــيمن ، أنـــا االمـــام األمـــني أنـــا الـــدرع احلـــصني ، أنـــا 

عن بــالرحمني أنــا صــاحب بــدر وحنــني ، أنــا شــقيق الرســول أنــا بعــل ّالــضارب بالــسيفني أنــا الطــا

البتــول أنــا ســيف اهللا املــسلول ، أنــا أوام الغليــل أنــا شــفاء العليــل ، أنــا ســؤال املــسائل أنــا جنعــة 

ّالوسائل ، أنا قالع الباب أنا مفرق األحزاب ، أنا سيد العرب أنا كاشـف الكـرب ، أنـا سـاقي 
  .)1(» فراش ، أنا اجلوهرة الثمينة أنا باب املدينة إخل العطاش أنا النائم على ال

قـال سـلطان العلمـاء يف عـصره ، وبرهـان العرفـاء يف « : أيـضا ) توضيح الدالئل ( يف و

  الشيخ القدوة االمام يف األجلة األعالم ، مفىت األنام عز الدين: دهره 
__________________  

  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 1(
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ّ بــن عبــد الــسالم ، عــن لــسان حــال أول األصــحاب بــال مقــال ، وأفــضل األتــراب عبــد العزيــز
ّلــدى عــد اخلــصال ، علــي ويل اهللا يف األرض والــسماء رضــي اهللا تعــاىل عنــه ونفعنــا بــه يف كــل 

ّيا قوم حنن أهل البيت عجنت طينتنا بيد العناية يف معجن احلمايـة بعـد أن رش عليهـا : حال 
ّمرية النبوة وسقيت بالوحي ونفخ فيها روح األمر ، فال أقدامنا تزل فيض اهلداية ، مث مخرت خب ّ

ّ مـن أشـجار شـىت ؟وإذا حنـن ضـللنا فمـن بـالقوم يـدل النـاس. وال أبصارنا تضل وال أنوارنـا تقـل
ّ وبارك وسلم أصلها وأنا فرعها وفاطمة الزهراء مثرهـا 6وشجرة النبوة واحدة ، حممد رسول اهللا 

اا ، أصــلها نــور وفرعهــا نــور ومثرهــا نــور وغــصنها نــور ، يكــاد زيتهــا واحلــسن واحلــسني أغــص

يضيء ولو مل متسسه نار نور علـى نـور ، يـا قـوم ، ملـا كانـت الفـروع تبـىن علـى األصـول بنيـت 
ّ

فــصل فــضلي علــى أطيــب اصــلي ، فورثــت علمــي عــن ابــن عمــي وكــشفت بــه غمــي ، تابعــت 

ّو كــشف الغطــاء مــا ازددت يقينــا ولقــد تــوجين رســوال أمينــا ومــا رضــيت غــري اإلســالم دينــا ، فلــ
ّوقلــدين . أنـا مدينــة العلـم وعلــي باـا: مــن كنـت مــواله فعلـي مــواله ، ومنطقـين مبنطقــة : بتـاج 

  .ّأنا من علي وعلي مين: ّوكساين حلة . أقضاكم علي: بتقليد 

  ّعجبـــــــــــــت منـــــــــــــك أشـــــــــــــغلتين بـــــــــــــك عـــــــــــــين

  
  ّأدنيتـــــــــــين منـــــــــــك حـــــــــــىت ظننـــــــــــت أنـــــــــــك أين  

  

ّ نيب بعده كذلك ال وصي بعدي ، فهو خامت األنبيـاء وأنـا خـامت اخللفـاء إخل وكما أنه ال ّ
«.  

  إحتجاج االمام بالحديث يوم الشورى
أنــا مدينــة « حبــديث  7إحتجــاج االمــام : والـسابع مــن وجــوه بطــالن هــذا التأويــل هــو 

اب ّيف يـوم الـشورى ، ضــمن الفـضائل األخــرى الـيت احـتج ــا علـى أصــح »العلـم وعلـى باــا 

  الشورى يف ذلك اليوم ، وإذعان القوم جبميع ما
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ال اسـم االمــام » مرتفــع « يف احلـديث هـو » علــي « فلـو كـان املــراد مـن . ّاحـتج وناشـدهم بــه

ّ ملا احتج به البتة كما هو واضح ، ولو احتج لرد عليه القوم بأن املراد هو 7 ّ   .»املرتفع « ّ

روضـــة ( ّ احملـــدث الـــشريازي يف كتابـــه وقـــد روى تلـــك املناشـــدة مجـــال الـــدين عطـــاء اهللا

  .عن بعض كتب التواريخ) األحباب 

  استدالل ابن عباس بالحديث
ّما رواه مجال الدين احملـدث الـشريازي املـذكور أيـضا مـن أن ابـن عبـاس احـتج  :والثامن  ّ

ّيف مكاملــــة لــــه مــــع عائــــشة ، وأن عائــــشة قابلــــت  »أنــــا مدينــــة العلــــم وعلــــي باــــا « حبــــديث 
  .له بالسكوتاستدال

  احتجاج عمرو بن العاص به على معاوية
يف مجلـــة مــن مناقـــب  »أنــا مدينـــة العلــم وعلـــي باــا « قــد ورد حـــديث  هإنـــ: والتاســع 

وأمــا مــا « : ّاالمــام ، احــتج ــا عمــرو بــن العــاص يف كتــاب لــه إىل معاويــة ، حيــث قــال فيــه 

ّنسبت أبا احلسن أخا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ووصـي ّ ه إىل احلـسد والبغـي علـى عثمـان ّ

ّ، ومسيت الصحابة فسقة وزعمت أنه أشالهم على قتله ، فهذا غواية ّ.  

ّوحيــك يــا معاويــة ، أمــا علمــت أن أبــا حــسن بــذل نفــسه بــني يــدي اهللا صــلى اهللا عليــه 
د قـال فيـه رسـول قـو ّوسلم ، وبات علـى فراشـه ، وهـو صـاحب الـسبق إىل اإلسـالم واهلجـرة ،

ّهـو مــين وأنـا منـه وهـو مـين مبنزلــة هـارون مـن موسـى إال أنـه ال نــيب : ّاهللا عليـه وسـلم ّاهللا صـلى  ّ
  .بعدي

ّقد قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير خم و أال من كنت مواله فعلي : ّ

  .مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله

ّألعطني الراية غدا رجال حيب: م خيرب  يو7هو الذي قال فيه و ّ  
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  .اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله

ّأللهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك ، فلمـا دخـل إليـه :  يـوم الطـري 7قـال فيـه  يوهو الذ ّ ّ
  .وإيل وإيل: قال 

علــي إمــام الــربرة وقاتــل الفجــرة ، منــصور مــن نــصره خمــذول : قــد قــال فيــه يــوم النــضري و

  .من خذله

  .ّعلي وليكم من بعدي:  يف قد قالو

ّوأكد القول عليكم وعلي وعلى مجيع املـسلمني ّإين خملـف فيـك الثقلـني كتـاب : ال قـو ّ
  .ّاهللا عز وجل وعرتيت

  .أنا مدينة العلم وعلي باا: قد قال و

ّمــا أنــزل اهللا تعــاىل مــن اآليــات املتلــوات يف فــضائله الــيت ال  ـ يــا معاويــة ـ وقــد علمــت
ِ يوفون بالنذر (: كقوله تعاىل يشرك فيها أحد  ْ ِ َ ُ وا (  و)ُ ذين آمن يكم اهللا ورسـوله وال ُـ إنما ول َ َُ ِ ـ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ِـ ِ

َالذين يقيمون الصالة ويـؤتون َُ ْ ُ َُ َُ  ِ َِ الزكاة وهم راكعون أ َ َ ُ ِ ْ َُ َ  ه ويـتـلـوه شـاهد ٌفمن كـان علـى بـيـنـة مـن رب ِ ُ َُ َْ ْ َ َْ َ َِـ ـٍ ِ َ َ َ
ُمنه رجــاٌل صــدقوا مــ َ َْــ ِ ُ ِا عاهــدوا اهللا عليــه ِ َْ َ َ ُ ه ( 7 وقــال اهللا تعــاىل لرســوله )َ ل ال أســئـلكم علي ِ ق ْــ َْ َُ َْ ُ َ ْ ُــ

ْأجرا إال اْلمودة في اْلقربى  َُ ِ َ  ََ  ِ ً ْ(.  

ّقــد قـــال لـــه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســلم و أمـــا ترضـــى أن يكـــون ســـلمك ســـلمي : ّ

ّ احلــسن مــن أحبك فقــد أحبــين يــا أبــا. ّــوحربــك حــريب ، وتكــون أخــي ووليي يف الــدنيا واآلخــرة ّــ
  .ّومن أبغضك فقد أبغضين ، ومن أحبك أدخله اهللا اجلنة ومن أبغضك أدخله اهللا النار

كتابــك يــا معاويــة الــذي كتبــت هــذا جوابــه ، لــيس ممــا ينخــدع بــه مــن لــه عقــل أو ديــن و

  .)1(» ّوالسالم 

ّقوله صلى اهللا عليه وسلم في آخر الحديث    »ّفليأت عليا « : ّ
  أنا مدينة العلم وعلي باا« : لقد جاء يف بعض ألفاظ احلديث  :شر العا

__________________  

  .129: مناقب أمري املؤمنني ) 1(
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فـضيلة أخـرى اعـرتف ـا األصـحاب وابتهجـوا « : قال الزرنـدي  »فمن أراد باا فليأت عليا 

ّأن رســول اهللا صــلى اهللا عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا  :، وســلكوا طريــق الوفــاق وانتهجــوا  ّ
  .)1(» أنا مدينة العلم على باا فمن أراد باا فليأت عليا : ّعليه وسلم قال 

ّأورده شهاب الدين أمحد عن الزرندي و
)2(.  

ر ، وأبـــو عبـــد اهللا « : أخـــرج ابـــن عـــساكر فقـــال و ّـــوأخربنـــاه أبـــو علـــي احلـــسن بـــن املظف
أنبأنـا أبـو  :فاطمة بنت علي بن احلسني ، قالوا احلسني بن حممد بن عبد الوهاب ، وأم أبيها 

الغنائم حممد بن علي بن علي الدجاجي ، أنبأنا أبو احلسن علي بن عمـر ابـن حممـد احلـريب ، 

أنبأنــا اهليـــثم بــن خلـــف الـــدوري ، أنبأنــا عمـــر بــن إمساعيـــل بـــن جمالــد ، أنبأنـــا أبــو معاويـــة عـــن 

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

  .)3(» وعلي باا فمن أراد الباب فليأت عليا 

  .)4(رواه صدر الدين احلموئي بسنده عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس كذلك و

وعبــــارة الزرنــــدي صــــرحية يف اتفــــاق مجيــــع األصــــحاب واعــــرتافهم ــــذه الفــــضيلة ألمــــري 

ر خمــالف لفهــم الــصحابة وإمجــاعهم علــى هــذا املعــىن ، وقــد تقــرر  ، فالتأويــل املــذكو7املــؤمنني 

َ ومن يـشاقق الرسول (: ّعند أهل السنة أن املخالف إلمجـاع الـصحابة مـصداق لقولـه تعـاىل  ُـ ُ ْ َـ ِ ِ َ
ولى ونـصل ِمن بـعد مـا تـبــين لـه اْلهدى ويـتبـع غيــر سبيل اْلمؤمنين نـولـه مـا تـ ْ ُْ َُ ُـ َ َ َ َ َـَ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ َـِ َ َ َ َْ ْ َْ  ُـ ُ َ  م وسـاءتْه جهـن َ َ َ َ َ ِ

ًمصيرا  ِ َ(.  
__________________  

  .113: نظم درر السمطني ) 1(

  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 2(

  .469 : 2ترمجة أمري املؤمنني من تاريخ دمشق ) 3(

  .98 : 1فرائد السمطني ) 4(
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  القرائن في بعض األلفاظ
ّطـــل هـــذا التأويـــل بكـــل ّإن يف بعـــض ألفـــاظ حـــديث املدينـــة قـــرائن تب: واحلـــادي عـــشر 

ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم « : فعــن جــابر بــن عبــد اهللا األنــصاري  ،وضــوح  ّ
هذا أمري الربرة ، منصور من نصره خمذول من خذلـه ، فمـد ـا : احلديبية وهو آخذ بيد علي 

  .»أنا مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأت الباب : صوته وقال 

  .وفيه داللة على إمامة االمام وخالفته من وجوه. وغريه )1(واه اخلطيب ر

أنـا :  بقولـه 7البـاب الثـامن واخلمـسون يف ختـصيص علـي « : قال الكنجي الـشافعي و

مدينــة العلــم وعلــي باــا ، أخربنــا العالمــة قاضــي القــضاة صــدر الــشام أبــو املفــضل حممــد بــن 

 حممد بن علي القرشـي ، أخربنـا حجـة العـرب زيـد بـن قاضي القضاة شيخ املذاهب أيب املعايل

احلــسن الكنــدي ، أخربنــا أبــو منــصور القــزاز ، أخربنــا زيــن احلفــاظ وشــيخ أهــل احلــديث علــى 

ّاإلطـالق أمحـد بـن علــي بـن ثابـت البغــدادي ، أخربنـا عبـد اهللا بـن حممــد بـن عبـد اهللا ، حــدثنا 
ّاخلثعمـي ، حـدثنا عبـاد بـن يعقـوب ، ّحممد بن املظفر ، حـدثنا أبـو جعفـر احلـسني بـن حفـص 

حـــدثنا حيـــىي بـــن بـــشري الكنـــدي ، عـــن إمساعيـــل بـــن إبـــراهيم اهلمـــداين ، عـــن أيب إســـحاق عـــن 

ّاحلارث عن علي ، وعن عاصم بن ضمرة عن علي قال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ
مثرهــا ، والــشيعة ّإن اهللا خلقــين وعليــا مــن شــجرة أنــا أصــلها وعلــى فرعهــا واحلــسن واحلــسني : 

ّورقها ، فهل خيرج من الطيب إال الطيب  أنا مدينة العلم وعلـي باـا مـن أراد املدينـة فليـأت .؟ّّ

  .)2(» ّهكذا روى اخلطيب يف تارخيه وطرقه : قلت . الباب

  ثنا« ) : كتاب األمايل ( قال أبو احلسن علي بن عمر السكري احلريب يف و
__________________  

  .219 / 4 ، 377 : 2بغداد تاريخ ) 1(

  .220: كفاية الطالب ) 2(
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ّإسحاق بن مروان ، ثنا أيب ، ثنا عـامر بـن كثـري الـسراج ، عـن أيب خالـد عـن سـعد بـن طريـف 
ّعن األصبغ بن نباته ، عن علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  أنـا : ّ

  .»ّعم أنه يدخلها من غري باا مدينة العلم وأنت باا ، يا علي كذب من ز

أخربنــا أبــو غالــب حممــد بــن أمحــد « : قــال أبــو احلــسن اجلــاليب املعــروف بــابن املغــازيل و

ّ تعـاىل ـ فيمـا أذن يل يف روايتـه ـ أن أبـا طـاهر إبـراهيم ابـن عمـر بـن حيـىي ;بن سـهل النحـوي 
 نــا أمحــد بــن حممــد بــن نــا حممــد بــن عبيــد اهللا بــن حممــد بــن عبيــد اهللا بــن املطلــب ،: ّحــدثهم 

 244 ، نا حممد بن عبد اهللا بن عمر بن مسلم الالحقي الـصفار بالبـصرة 310عيسى سنة 

ّحدثين أيب عن أبيه عن جعفر بن حممـد عـن أبيـه : ، نا أبو احلسن علي بن موسى الرضا قال 
 ّعن جده علـي بـن احلـسني عـن أبيـه احلـسني عـن أبيـه علـي بـن أيب طالـب قـال قـال رسـول اهللا

ّصــلى اهللا عليــه وســلم  يــا علــي أنــا مدينــة العلــم وأنــت البــاب ، كــذب مــن زعــم أنــه يــصل إىل : ّ

  )1(» ّاملدينة إال من قبل الباب 

  ّشواهد الحديث تكذب التأويل
ّإن حلـــديث مدينـــة العلـــم شـــواهد ومؤيـــدات مـــن األحاديـــث األخـــرى ، : والثـــاين عـــشر  ّ

  : ذلك ّوهي األخرى تبطل هذا التأويل وتكذبه ، ومن

ّما رواه ابن املغازيل بإسناده عن ابن عباس قال قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ :

ّأتاين جربئيل بدرنوك من اجلنة ، فجلست عليه ، فلما صرت بني يدي ريب كلمين وناجـاين « 
ّمث دعــاه النــيب صــلى اهللا عليــه  .ّ، فمــا علمــت شــيئا إال علمــه علــي ، فهــو بــاب مدينــة علمــي

يا علي سـلمك سـلمي وحربـك حـريب ، وأنـت العلـم بيـين وبـني أمـيت مـن : م إليه فقال له ّوسل

  .)2(» بعدي 
__________________  

  .85: املناقب البن املغازيل ) 1(

  .50: املناقب البن املغازيل ) 2(
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عـــن علـــي بـــن أيب طالـــب رضـــي اهللا عـــنهم قـــال قـــال « : مـــا رواه العاصـــمي بإســـناده و

ّإن اهللا أمـرين أن أدنيـك وال أقـصيك ، وأعلمـك لتعـي : ّ اهللا عليـه وسـلم لعلـي ّرسول اهللا صلى
ٌ وتعيها أذن واعية (: ّ، وأنزلت علي هذه اآلية  ٌَ َِ ُ ُ َِ  فأنـت األذن الواعيـة لعلمـي يـا علـي ، وأنـا )َ

  .)1(» ّاملدينة وأنت الباب ، وال يؤتى املدينة إال من باا 

 قال قـال رسـول 2عن أيب ذر « : ن أيب نعيم بإسناده ما رواه السيد علي اهلمداين عو

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّعلــي بــاب علمــي ومبــني ألمــيت مــا أرســلت بــه مــن بعــدي ، حبــه : ّ ّ
  .)2(» ّإميان وبغضه نفاق ، والنظر إليه رأفة ومودة عبادة 

ّحـــدثنا ســـيد احلفـــاظ أبـــو منـــصور شـــهردا« : مـــا رواه اخلـــوارزمي بإســـناده قـــائال و ر ابـــن ّ

ّشريويه بن شهردار الديلمي ـ فيما كتب إيل من مهدان ـ حدثنا أبو الفتح عبدوس بـن عبـد اهللا  ّ
 ـ مـن مـسند 2بن عبدوس اهلمداين كتابة ، أخربنا الشيخ أبو طاهر احلـسني ابـن علـي مـسلمة 

ّ ـ حــدثنا الفــضل ابــن العبــاس ، حــدثنا أبــو عبــد اهللا حممــد بــن ســهل ، حــدثنا 2زيــد بــن علــي  ّ
ّمــد بــن عبــد اهللا البلــدي ، حــدثين إبــراهيم بــن عبيــد اهللا بــن العــال ، حــدثين أيب عــن زيــد بــن حم ّ

ّاهللا عليـه وسـلم يـوم ّ قال قال النيب صلى 2ّ عن أبيه عن جده عن علي بن أيب طالب 2علي 
  :فتحت خيرب 

لو ال أن يقول فيك طوائف من أميت ما قالت النصارى يف عيسى بن مرمي لقلت اليـوم 

ّك مقـــاال ال متـــر علـــى مـــأل مـــن املـــسلمني إال أخـــذوا مـــن تـــراب رجليـــك وفـــضل طهـــورك ، فيـــ ّ
  .ّيستشفون به ، ولكن حسبك أن تكون مين وأنا منك ، ترثين وأرثك

ّوأنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي ، وأنت تؤدي ديين وتقاتل عـن  ّ ّ
ّســـنيت ، وأنــــت يف اآلخــــرة أقــــرب النــــاس مــــين ، و أنــــك غــــدا علــــى احلــــوض خليفــــيت تــــذود عنــــه ّ

ّاملنافقني ، وأنت أول من يرد علي احلوض ، وأنت أول داخل ّّ  
__________________  

  .خمطوط ـ زين الفىت بتفسري سورة هل أتى) 1(

  .302: ّاملودة يف القرىب ، ينابيع املودة ) 2(
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ّيـضة وجـوههم حـويل ، أشـفع ّاجلنة من أمـيت ، وأن شـيعتك علـى منـابر مـن نـور رواء مـرويني مب
ّهلــم فيكونــون غــدا يف اجلنــة جــرياين ، وان عــدوك ظمــاء مــضمئون مــسودة وجــوههم مقمحــون  ّ
ّحربــــك حــــريب وســــلمك ســــلمي وســــرك ســــري وعالنيتــــك عالنيــــيت ، وســــريرة صــــدرك كــــسريرة  ّ
صدري ، وأنت باب علمي ، وأن ولدك ولدي وحلمك حلمي ودمك دمـي ، وأن احلـق معـك 

نك ويف قلبك وبني عينيك ، واإلميـان خمـالط حلمـك ودمـك كمـا خـالط حلمـي واحلق على لسا

ّودمـي ، وأن اهللا عــز وجـل أمــرين أن أبـشرك أنــك وعرتتـك يف اجلنــة ، وأن عـدوك يف النــار ، ال  ّ ّ
  .ّيرد احلوض علي مبغض لك وال يغيب عنه حمب لك

ّه علــي مــن فخــررت لــه ســبحانه وتعــاىل ســاجدا ، ومحدتــه علــى مــا أنعــم بــ: ّقــال علــي 
  .)1( » 6ّاإلسالم والقرآن ، وحببين إىل خامت النبيني وسيد املرسلني 

  :ما رواه اخلوارزمي أيضا بسنده و

ّعن ابن عباس قال قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم «  هـذا علـي بـن أيب طالـب : ّ

. ديحلمــه مــن حلمــي ودمــه مــن دمــي ، وهــو مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى غــري أنــه ال نــيب بعــ

يــا أم ســلمة اشــهدي وامسعــي ، هــذا علــي أمــري املــؤمنني وســيد املــسلمني وغيبــة علمــي : وقــال 

  .)2(» وبايب الذي أوتى منه ، أخي يف الدنيا وخدين يف اآلخرة ، ومعي يف السنام األعلى 

  :وما رواه الكنجي بسنده 

تـاب اهللا ك :ستكون فتنة فمن أدركها منكم فعليكم خبـصلتني : عن ابن عباس قال « 

ّوعلي بن أيب طالب ، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو آخذ بيد علـي ، وهـو  ّ
ّهـذا أول مـن آمـن يب وأول مـن يـصافحين ، وهـو فـاروق هـذه األمـة ، يفـرق بـني احلــق : يقـول  ّ ّ

  والباطل ، وهو يعسوب املؤمنني ، واملال يعسوب
__________________  

  .75: مناقب اخلوارزمي ) 1(

  .86: املناقب للخوارزمي ) 2(
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  .)1(» ّالظاملني ، وهو الصديق األكرب ، وهو بايب الذي أوتى منه ، وهو خليفيت من بعدي 

  :ما رواه اهلمداين عن ابن عباس قال و

ّقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم «  علـي بـن أيب طالـب بـاب الـدين ، مـن دخـل : ّ

  .)2(» رواه صاحب الفردوس . ن كافرافيه كان مؤمنا ومن خرج منه كا

  :ما رواه القندوزي و

ّعــن ياســر اخلــادم عــن علــي الرضــا عــن أبيــه عــن آبائــه عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه « 
يـــا علـــي أنـــت حجـــة اهللا وأنـــت بـــاب اهللا ، وأنـــت الطريـــق إىل اهللا ، وأنـــت النبـــأ : ّوســـلم قـــال 

علــى ، وأنــت إمــام املــسلمني وأمــري املــؤمنني العظــيم ، وأنــت الــصراط املــستقيم ، وأنــت املثــل األ

ّوخـري الوصــيني وســيد الــصديقني ّ ّيــا علــي ، أنـت الفــاروق األعظــم ، وأنــت الــصديق األكــرب ، . ّ
  .)3(» وإن حزبك حزيب وحزيب حزب اهللا ، وإن حزب أعدائك حزب الشيطان 

  :ما رواه السيوطي و

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: عن ابن عباس «  علي بن أيب طالب بـاب : م قال ّ

  .)4(» أخرجه الدارقطين يف االفراد . ّحطة من دخل منه كان مؤمنا ، ومن خرج منه كان كافرا

مــن » ّبــاب حطـة « كــون حـديث  ـ مـن كــالم احلـافظ الـسخاوي ـ وقـد عرفـت ســابقا

  .»أنا مدينة العلم وعلي باا « حديث  تّمؤيدا

  علي« :  من قوله 6ما روي بطرق متكاثرة عن النيب و
__________________  

  .187: كفاية الطالب ) 1(

  .281: ّالسبعني يف مناقب أمري املؤمنني ، ينابيع املودة ) 2(

  .ينابيع املودة) 3(

  .39: رقم احلديث . القول اجللي يف مناقب علي) 4(
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ّمين وأنا منه وال يؤدي عين إال أنا أو علي    .وغريه )1(أخرجه أمحد » ّ

   أعالم القوم التأويل المذكورّرد
ّوقد بلغ هذا التأويل من السخافة واهلوان حدا ، دعا طائفة من أعـالم : والثالث عشر 

ّإىل الــرد عليــه ، والتنــصيص علــى بطالنــه وهــو انــه ، وإليــك  ـ ّوفــيهم بعــض املتعــصبني ـ القــوم
  :نصوص عبارات هؤالء 

رتضى رضوان اهللا عليـه ، واحلـط عـن رتبتـه وإمنا أرادوا بذلك الوقيعة يف امل « :العاصمي 

  .)2(» ، وهيهات ال خيفى على البصري النهار 

» علــي « ّواحــتج بعــض مــن ال حتقيــق عنــده علــى الــشيعة بــان  « :ابــن حجــر المكــي 

وهـو بالسفـساف أشـبه ، ال . ّ، فال ينال لكل أحـد» عال باا « اسم فاعل من العلو ، أي 

أنا مدينة العلم وعلـي باـا ، فمـن أراد العلـم : عبد الرب يف استيعابه  رواية رواها ابن يفو ّسيما

، إذ مــع حتــديق النظــر يف هــذه الروايــة ال يبقــى تــردد يف بطــالن ذلــك الــرأي ،  هفليأتــه مــن بابــ

  .)3(» فاستفده ذا 

إنـــه مرتفـــع مـــن العلـــو ، فقـــد » وعلـــي باـــا « ّومـــن زعـــم أن املـــراد بقولـــه  « :المنـــاوي 

  .)4(» رضه الفاسد مبا ال جيديه وال يسمنه وال يغنيه ّمتحل لغ

قولـه  ّوأمـا مـا قيـل يف« ) : ّالروضـة النديـة (  يف محمد بن إسـماعيل بـن صـالح األميـر

ّصــلى اهللا عليــه وســلم  ا هنــا صــفة مــشبهة بالفعــل ، أي مرتفــع باــا  »وعلــي باــا « : ّ ّــإن علي
. ّــ مـن جــنس كـالم الباطنية ال تقبلـه األمســاععلـى متناولـه ، وعــال عـن أيــدي متعاطيـه ، فكــالم

ّأما أوال  مـا ثبـت  فألنـه ينـايف: وأمـا ثانيـا  .فألنه خالف ما فهمه الناس أمجعون من احلديث: ّ

ّمن قوله صلى اهللا عليه وسلم    بعثت باحلنيفية: ّ
__________________  

  .165 ـ 164 / 4مسند أمحد بن حنبل ) 1(

  .خمطوط ـ زين الفىت) 2(

  .ّاملنح املكية يف شرح القصيدة اهلمزية) 3(

  .377 : 1وانظر التيسري . 46 / 3فيض القدير ) 4(
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ّ، فــان علومــه صــلى اهللا عليــه وســلم علــوم واضــحة األلفــاظ ظــاهرة الــدالالت  ةّالــسمحة الــسهل ّ ّ
ّفألنـه ال طائـل حتـت اإلخبـار بـأن بـاب علومـه صـلى : ّوأمـا ثالثـا . فهمها أهل احلضر البـوادي

ّ عليـه وسـلم عـال مرتفــع ، إال تبعيـد العلـم وتــوعري مـسلكه وسـد بابـه ، وقــد علـم أنه صــلى اهللا ّـّ ّ ّ
ّاهللا عليــه وســلم مــا شــدد يف ذلــك ، وال كــان مــن هديــه صــلى اهللا عليــه وســلم تــوعري مــسالك  ّ ّ

ّ وقــد بعــث مبينــا للنــاس مــا ؟ّالعلــم ، ســيما العلــوم النبويــة ، وكيــف يــوعر مــسالك علــم الــشريعة
ّلــو ال عمــى البــصائر والعــصبية الــيت تكنهــا الــضمائر ملــا كــان مثــل هــذا : لــيهم ، وباجلملــة نــزل إ ّ

  .»الكالم يكتب ، وال يفتقر إىل اجلواب 

* * *  
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)6(  

  مع السخاوي

  في كالمه حول الحديث
  :وقد أغرب السخاوي إذ قال بعد ذكر حديث مدينة العلم وحتقيقه 

ّ أهـــل الـــسنة ، مـــن الـــصحابة والتـــابعني فمـــن ّولـــيس يف هـــذا كلـــه مـــا يقـــدح يف إمجـــاع« 
ّبعدهم ، على أن أفـضل الـصحابة بعـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى اإلطـالق أبـو بكـر مث  ّ ّ

ّكنــا نقــول ورســول اهللا صــلى اهللا : وقــال ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا . عمــر رضــي اهللا عنهمــا ّ
ر وعثمـان ، فيـسمع ذلـك رسـول ّأفضل هذه األمة بعـد نبيهـا أبـو بكـر وعمـ: ّعليه وسلم حي 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم وال ينكره خري النـاس بعـد رسـول : ثبت عن علي نفسه أنه قال  لب. ّ

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم أبـو بكـر مث عمـر مث رجـل آخـر ، فقـال لـه ابنـه حممـد بـن احلنفيـة  مث : ّ

 اهللا عــنهم وعــن ســائر رضــي .ّمــا أبــوك إال رجــل مــن املــسلمني:  فكــان يقــول ؟أنــت يــا أبــت

  .)1(» الصحابة أمجعني 

ّ ال خيفــى علــى املتتبــع اخلبــري أن الــسخاوي قــد ذكــر يف هــذا املقــام حــديث ابــن :نقــول  ّ
ّعمــر بــسياق خيــالف ســياق البخــاري ، وفيــه زيــادات عديــدة منكــرة مكذوبــة قطعــا ، ال ســيما 

ّفيسمع ذلك رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـال ينكـره« : قوله  فإنـه أنكـر شـيء يف هـذا  » ّ

ّاخلـرب ، ومل توجــد هـذه الزيــادة ، إال يف طريـق مقــدوح جـدا ، ولــيس يف جـامع البخــاري وأمثالــه  ّ
منه عني وال أثر ، وباجلملة فليت السخاوي إذ ذكر هذا اإلفك ذكـره بلفـظ إمامـه البخـاري ، 

ّالذي أورده يف صحيحه الذي يعدونه أصح الكتب بعد كتاب الباري ، مـ ع أن لفـظ البخـاري ّ

  .ّأيضا حمرف غري صحيح كما سرتاه عن قريب ، إن شاء اهللا تعاىل ، فيما سيأيت

   ،7ّفإن الذي ذكره السخاوي منسوبا إىل اإلمام علي : وأيضا 
__________________  

  .47: املقاصد احلسنة ) 1(
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أخبــث وأظهــر كــذبا ّوإن كـان كــذبا جبميــع سـياقاته ، ولكــن الــسياق الــذي أورده هاهنـا أردى و

من اجلميع ، وهو أيضا خمالف لسياق البخاري ، كما ستعرف أيـضا ، وفيـه زيـادات باطلـة ال 

فإـا زيـادة أقحمـت إلظهـار فـضل . مث رجـل آخـر: وقـال : ّخيفى بطالا على متأمل ، منها 

ّعثمــان ، واملقــصود منهــا أن يظــن النــاظر أن أمــري املــؤمنني   مــا اعــرتف بعــد ـ والعيــاذ بــاهللا ـ 7ّ

  .مث رجل آخر: بفضل الشيخني أبان فضل عثمان أيضا بقوله 

 ـ ولعمــري إن واضــع هــذه الزيــادة أجــرأ مــن واضــع أصــل اخلــرب ، ألن واضــع أصــل اخلــرب

اقتـــصر علـــى تفـــضيل الـــشيخني ، ومل جيـــرتئ علـــى عـــز  ـ كمـــا ســـتعرف عـــن ســـياق البخـــاري

مـد ابـن احلنفيـة أنـه بعـد مـا مسـع مــن  ، نعـم وضـع علـى حم7وتفـضيل عثمـان إىل أمـري املـؤمنني 

 وهــذا املتجاســر ؟مث أنــت: وخــشيت أن يقــول عثمــان ، فقلــت : أبيــه تفــضيل الــشيخني قــال 

 ولـو باإلـام ، حـىت يـتم لـه 7الـذي زاد هـذه الزيـادة قـد نـسب تفـضيل عثمـان أيـضا إىل علـي 

  .تفضيل الثالثة

ّولعلــــه  ؟زيــــادة ــــذا اإلــــامّمث ال أدري أي داع دعــــا هــــذا الواضــــع إىل اخــــتالق هــــذه ال
  .مث رجل آخر:  صراحة ، فلهذا أتى بقوله 7استحيا أن يعزو تفضيل عثمان إىل علي 

  .فسياق البخاري يشهد ببطالن هذه الزيادة: وعلى اجلملة 

  :ّوأما بطالن أصل اخلربين وما ذكره السخاوي يف هذا الكالم فيظهر بالوجوه اآلتية 

  ابعين على أفضلية الشيخين فاسدةدعوى إجماع الصحابة والت
ّإن دعوى امجاع الصحابة والتابعني فمن بعدهم على أن أفضل الصحابة أبـو : أحدها 

بكــر مث عمــر ، كــذب حمــض ، ولنــا علــى بطالــا وجــوه عديــدة وبــراهني ســديدة ، ذكرناهــا يف 

  .)حديث الطري ( قسم 
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  ّلو سلمنا انعقاده فحديث مدينة العلم وغيره يبطله
أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا « حـديث  نوعلى فرض انعقاد هذا اإلمجـاع ، فـإ: ثاين وال

ّ ، الدالـــة علـــى أفـــضليته تبطـــل هـــذا اإلمجـــاع ، 7وغـــريه مـــن أحاديـــث مناقـــب أمـــري املـــؤمنني  » ّ
  .ّوتسقطه عن اإلعتبار ، ألن اإلمجاع القائم على خالف النص ال اعتبار به وال يصغى إليه

  يث ابن عمر في المفاضلةّعدم صحة معنى حد
ّإن االســتدالل حبــديث ابــن عمــر مــن قبيــل استــشهاد ابــن آوى بذنبــه ، فمــن : والثالــث 

ّ على أنه رجـل مقـدوح مطعـون فيـه ، كمـا ؟ّهو ابن عمر وأي وزن لكالمه يف مثل هذه األمور
ه ّــ ومــع ذلــك كل.)ّاستقــصاء اإلفحــام يف رد منتهــى الكــالم ( ال خيفــى علــى مــن يراجــع كتــاب 

ّفقد نص احلافظ ابن عبد الرب على انه ال يصح معناه حيث قال ما نصه  ّ : قال أبو عمر « : ّ

ّكنـا نقـول علـى عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : من قال حبديث ابن عمر  ّ أبـو بكـر : ّ

ّوهـــو الـــذي أنكـــر ابـــن معـــني ، وتكلـــم فيـــه . يعـــين فـــال نفاضـــل. مث عمـــر مث عثمـــان مث نـــسكت
ّ، ألن القائل بذلك قد قال خالف ما اجتمع عليه السنة من السلف واخللف ، بكالم غليظ 

ّمن أهل الفقه واآلثار ، أن عليـا كـرم اهللا وجهـه أفـضل النـاس بعـد عثمـان ، هـذا ممـا مل خيتلفـوا  ّ
 وأيب 2واختلـف الــسلف أيـضا يف تفـضيل علــي . فيـه ، وإمنـا اختلفـوا يف تفــضيل علـي وعثمـان

ّـميـع الـذين وصـفناه دليـل علـى أن حـديث ابـن عمـر وهـم وغلـط ، وأنه ويف إمجاع اجل. 2بكر 
ال يصح معناه وإن كان اسناده صحيحا ، ويلـزم مـن قـال بـه أن يقـول حبـديث جـابر وحـديث 

ـــا نبيـــع أمهـــات األوالد علـــى عهـــد رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وهـــم ال : أيب ســـعيد  ّكن ّ ّ
  .)1(» يق وباهللا التوف. يقولون بذلك ، فقد ناقضوا

__________________  
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  ّعدم صحة سند حديث ابن عمر
ه وإن نـــص ابـــن عبـــد الـــرب علـــى بطـــالن حـــديث ابـــن عمـــر معـــىن ، فإنـــه مل : ّوالرابـــع  ّإن ــ ّّـ

ّأن هلـذا احلـديث طـريقني فقـط : ينصف يف وصف هذا احلديث بالصحة سندا ، وشـرح ذلـك 
ّوحنـــن نـــذكر أوال كـــال طريقـــي احلـــديث مث نـــتكلم يف . ح وجمـــروحيف البخـــاري ، وكالمهـــا مقـــدو ّ

  :سنديهما 

ّحدثنا عبد العزيز بن عبـد اهللا ، ثنـا سـليمان عـن « : قال البخاري يف مناقب أيب بكر 
رسـول اهللا ] زمـن [ ّكنا خنري بـني النـاس يف زمـان : حيىي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال 

ّصلى اهللا عليه وسلم ، فنخري ّ   .)1(»  أبا بكر مث عمر بن اخلطاب مث عثمان بن عفان ّ

ّحــدثنا حممــد بــن حــامت بــن بزيــع ، ثنــا شــاذان ، ثنــا عبــد « : وقــال يف مناقــب عثمــان 
ّكنـا يف زمـن النـيب : العزيز بـن أيب سـلمة املاجـشون عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ابـن عمـر قـال 

ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم ال نعـــدل بـــأيب بكـــر أحـــدا مث  مث نـــرتك أصـــحاب النـــيب . عمـــر مث عثمـــانّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ال نفاضل بينهم   .)2(» تابعه عبد اهللا بن صاحل عن عبد العزيز . ّ

ّالنظر في الطريق األول ّ  
ّضـعفه أبـو داود ، قـال » عبد العزيز بن عبـد اهللا األويـسي « : ففيه  ـ أما الطريق األول

عبــــد العزيــــز األويــــسي  :جــــري عــــن أيب داود قــــال ويف ســــؤاالت أيب عبيــــد اآل« : ابــــن حجــــر 

  .)3(» ضعيف 

  وقال ابن« : وهو أيضا جمروح ، قال ابن حجر » سليمان بن بالل « : وفيه 
__________________  
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ّملدينة أنه كان على السوق ، وكـان أروى النـاس عـن اجلنيد عن ابن معني امنا وضعه عند اهل ا
قـال عثمـان بـن أيب شـيبة : قـال ابـن شـاهني يف كتـاب الثقـات « :  قال .)1(» حيىي بن سعيد 

  .)2(» ال بأس به وليس ممن يعتمد على حديثه : 

وقــد روي عــن أيب حنيفــة « : وهــو أيــضا جمــروح ، قــال ابــن عبــد الــرب » نــافع « : وفيــه 

مالــك ال : وقيــل لــه . ألين رأيتــه يفــيت باملتعــة:  قــال ؟مالــك ال تــروي عــن عطــا: ه أنــه قيــل لــ

تفـسري الـرازي (  ويف )3(» ّرأيته يفيت بإتيان النـساء يف أعجـازهن فرتكتـه :  قال ؟تروي عن نافع

ّأن الرجـل خمـري بـني أن يأتيهـا مـن قبلهـا يف : ذهب أكثر العلماء إىل ان املـراد مـن اآليـة « ) :  ّ
ْ أنـى شئتم (: فقولـه  .ها ، وبني أن يأتيها من دبرها يف قبلهاقبل ُْ ِـ َ(ونقـل .  حممـول علـى ذلـك

ّاملــراد مــن اآليــة جتــويز إتيــان النــساء يف أدبــارهن ، وســائر  :نــافع عــن ابــن عمــر أنــه كــان يقــول 
  .)4(» ّالناس كذبوا نافعا يف هذه الرواية 

  .ّيف هذه الرواية أيضاوقد كان على أهل اإلنصاف تكذيب نافع : أقول 

ّأضــف إىل ذلــك إنكــاره أن يكــون علــى عمــر بــن اخلطــاب ديــن ، وهــذا اإلنكــار يــدل 
ّعلى متـادي الرجـل يف الكـذب وجرأتـه علـى االفـرتاء ، ألن ديـن عمـر أمـر حمقـق ثابـت ال يقبـل  ّ

يـا عبـد اهللا بــن عمـر ، أنظــر « : ّـأخـرج البخـاري عــن عمـر أنه قــال . اإلنكـار مـن أي شــخص

ّلــي مــن الــدين ، فحــسبوه فوجــدوه ســتة ومثــانني ألفــا أو حنــوهمــا ع إن ويف لــه مــال آل : قــال . ّ

ّعمـــر فـــأده مـــن أمـــواهلم ، واال فـــسل يف بـــين عـــدي بـــن كعـــب ، فـــإن مل تـــف أمـــواهلم فـــسل يف  ّ
ّقريش ، وال تعدهم إىل غريهم ، فأد عين هذا املال  ّ «)5(.  

__________________  
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وقــد أنكــر « : ّوقــد ذكــر ابــن حجــر إنكــار نــافع هــذا الــدين ، يف شــرح احلــديث بقولــه 

بإســناد ّنـافع مــوىل ابــن عمـر أن يكــون علــى عمــر ديـن ، فــروى عمــر بــن شـبة يف كتــاب املدينــة 

 وقــد بــاع رجــل مــن ورثتــه مرياثــه مبائــة ؟مــن أيــن يكــون علــى عمــر ديــن: ّصــحيح أن نافعــا قــال 

وهــذا ال ينفــي أن يكــون عنـــد موتــه عليــه ديــن ، فقـــد « : مث قــال ابــن حجـــر » انتهــى . ألــف

ّيكون الشخص كثـري املـال ، وال يـستلزم نفـي الـدين عنـه ، فلعـل نافعـا أنكـر أن يكـون دينـه مل 
  .)1(» يقض 

ّوال خيفى عليك أن االحتمال الذي ذكـره ابـن حجـر ال يـساعده لفـظ الروايـة عـن نـافع 
ّفإنــه ينكــر أصــل الــدين ، وال تعــرض لــه لقــضائه وعــدم » مــن أيــن يكــون علــى عمــر ديــن « : 

إمنـــا استـــشهد نـــافع ببيـــع أحـــد ورثـــة عمـــر مرياثـــه مبائـــة ألـــف ألجـــل : وثانيـــا . ّهـــذا أوال. قـــضائه

  .له ، ال ألجل انكار أن يكون دينه مل يقضإنكار الدين من أص

وقــد أنكــر نــافع مــوىل ابــن عمــر أن يكــون علــى عمــر : ّعلــى أن ابــن حجــر نفــسه قــال 

ّدين ، فاحلمل الذي ذكره ابن حجر ال ينفع نافعا ، ولعله من هنـا ذكـر العيـين إنكـار نـافع ومل 
  .)2(يذكر ما ذكره ابن حجر العسقالين 

  ّالنظر في الطريق الثاني
  .وقد عرفته» نافع « فمداره على  ـ ّوأما الطرق الثاين

ّوهو من أوالد عمر ، ولذلك فهو متهم يف هـذا » عبيد اهللا بن عمر العمري « : وفيه 
  .احلديث وأمثاله

  ّحديث ابن عمر بلفظ صريح في أفضلية االمام
  وعلى فرض التسليم بأن يكون حلديث ابن عمر أصل من جهة: واخلامس 

__________________  
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ّالسند ، فإن أصله من جهة املنت ال يدل على مطلـوب أهـل الـسنة ، بـل يـدل علـى عكـسه ،  ّ
ّكنا إذا عددنا أصحاب النيب صـلى :  قال 2عن أيب وائل عن عبد اهللا بن عمر « ّوهذا نصه  ّ ّ

:  قـال !؟يـا أبـا عبـد الـرمحن فعلـي: فقـال رجـل . أبو بكر وعمر وعثمان: لنا ّاهللا عليه وسلم ق

ّعلي من أهل البيت ال يقاس بـه أحـد ، مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ويف درجتـه ، إن  ّ ّ
ُ الذين آمنوا واتـبـعتـهم ذريـتـهم بإيمان أْلحقنا بهم ذريـتـه(: اهللا يقول  ُ َُ ُ ْ  ُ ُْ ْ ْ َِِ َِ َ ٍ ِ َْ َ َ ُ َ ِ  ففاطمة مع رسـول )ْم 

ّصلى اهللا عليه وسلم ( اهللا    .)1(» يف درجته وعلي معها ) ّ

ّفــابن عمــر يــصرح يف هــذا احلــديث بأفــضلية االمــام   مــن الــصحابة قاطبــة ، وأنــه كــان 7ّ

 فـال يقـاس بـه ، مـع 7ّيفضل الثالثة على الرتتيـب املـذكور يف خـصوص الـصحابة ، وأمـا علـي 

ّالنيب صـلى اهللا عليـه وسـل  وبعـد هـذا التـصريح مـن ابـن عمـر  ..م يف درجتـه حبكـم اآليـة املباركـةّ

ّلـيس ألحــد أن ينــسب إليـه تفــضيل أيب بكــر علـى االمــام عليــه الـصالة والــسالم ، ويــستند إليــه 
  .يف مقابلة االمامية

ّومـــن هنـــا يظهـــر لـــك حتريـــف البخـــاري وتـــصرفه يف هـــذا احلـــديث ، وهـــذه مـــن عظـــائم 
  .مكايده يف كتابه

  ابن عمر بأفضلية االمام في أحاديث أخرىتصريح 
 7ّأضـــف إىل ذلـــك األحاديـــث األخـــرى ، الـــيت صـــرح ابـــن عمـــر فيهـــا بأفـــضلية االمـــام 

مطلقــا ، وــى عــن املقايــسة بينــه وبــني ســائر األصــحاب ، مستــشهدا بــبعض فــضائله الثابتــة ، 

ّكنــا نقــول زمــن رســول اهللا صــلى اهللا : وعــن ابــن عمــر قــال « : قــال ابــن حجــر  : ّعليــه وســلم ّ

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خــري النــاس ، مث أبــو بكــر مث عمــر ولقــد أعطــي علــي بــن أيب . ّ

ّطالــب ثــالث خــصال ، ألن يكــون يل واحــدة مــنهن أحــب إيل مــن محــر الــنعم  ّزوجــه رســول : ّ
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم ابنته ّ  
__________________  

  .301: ّودة املودة يف القرىب ، ينابيع امل) 1(
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ّوولـــدت لـــه ، وســـد األبـــواب إال بابـــه يف املـــسجد ، وأعطـــاه الرايـــة يـــوم خيـــرب أخرجـــه أمحـــد ، . ّ

  .وإسناده حسن

: فقلــت البــن عمــر : قــال  ـ مبهمــالت ـ وأخــرج النــسائي مــن طريــق العــالء بــن عــراء

إىل وأمـا علـي فـال تـسأل عنـه أحـدا ، وانظــر : فـذكر احلـديث وفيـه . أخـربين عـن علـي وعثمـان

ّمنزلتـــه مـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، قـــد ســـد أبوابنـــا يف املـــسجد وأقـــر بابـــه ّ ّ ورجالـــه . ّ

ّالصحيح ، إال العالء وقد وثقه حيىي بن معني وغريه ّ.  

ّوهــذه األحاديــث يقــوي بعــضها بعــضا ، وكــل طريــق منهــا صــاحل لالحتجــاج فــضال عــن  ّ
  .)1(» جمموعها 

ّكمـــا تقـــدم يف . ن عمـــر بتقـــدمي علـــي علـــى غـــريهوقـــد اعـــرتف ابـــ« : وقـــال ابـــن حجـــر 
  .)2(» حديثه الذي أوردته يف الباب الذي قبله 

بـشرح حـديث ابـن ) اللمعـات يف شـرح املـشكاة ( وقال الشيخ عبـد احلـق الـدهلوي يف 

أراد الشيوخ وذوي األسنان ، الذين إذا : قالوا . ال نفاضل بينهم: قوله « : عمر يف املفاضلة 

ّ كــان يف زمنــه صــلى اهللا عليــه وســلم 2وعلــي . ّى اهللا عليــه وســلم أمــر شــاورهمّحــزن النــيب صــل ّ
التفاضــــل ثابــــت بــــني : وأيــــضا . ّوإال فأفــــضليته مــــن ورائهــــم ال ينكرهــــا أحــــد. حــــديث الــــسن

وأخـرج أمحـد عـن ابـن . الصحابة بال شبهة ، كأهل بدر وأهـل بيعـة الرضـوان وعلمـاء الـصحابة

ّل اهللا صلى اهللا عليه وسلم نرى خري الناس بعد رسول اهللا أبا ّكنا يف زمن رسو: عمر أنه قال  ّ
ّوأما علي بن أيب طالب فقد أويت ثـالث خـصال لـو كـان يل واحـد منهـا : وقال  .بكر مث عمر

ّكان خريا من الدنيا وما فيها ، زوجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنته فكان له منه ولـد ،  ّ ّ
ّوسد أبواب الناس إال بابه   . ، وأعطاه رايته يوم خيربّ

  ّ فحدث ذا؟ما تقول يف عثمان وعلي: ّوروى النسائي أنه سئل ابن عمر 
__________________  

  .12 / 7فتح الباري ) 1(
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ّال تسألوا عن علي وال تقيسوا أحدا عليه ، سد أبوابنا إال بابه : احلديث مث قال  ّ«.  

ـويؤي « : لنــسائي مــا رواه أبــو احلــسن ابــن املغــازيل بــسنده عــن نــافع قــال مــا أخرجــه ا دّـ

: مث قــال . مــا أنـت وذاك ال أم لـك:  قـال ؟مــن خـري النـاس بعــد رسـول اهللا: قلـت البـن عمـر 

ّاسـتغفر اهللا ، خـريهم بعـده مـن كـان حيـل لـه مـا كـان حيـل لـه ، وحيـرم عليـه مـا كـان حيـرم عليــه ّ .

لـــك يف هـــذا : اب املـــسجد وتـــرك بـــاب علـــي وقـــال لـــه ّعلـــي ســـد أبـــو:  قـــال ؟مـــن هـــو: قلـــت 

ّاملسجد ما يل وعليـك فيـه مـا علـي ، وأنـت وارثـي ووصـي ، تقـضي ديـين وتنجـز عـدايت وتقتـل  ّ
  .)1(» ّعلى سنيت ، كذب من زعم أنه يبغضك وحيبين 

ّوهـــذه األحاديـــث وغريهـــا أجلـــأت املـــال علـــي القـــاري إىل أن يبـــذل بعـــض اإلنـــصاف ، 
ّولعـــل هـــذا التفاضـــل بـــني « : ّيث ابـــن عمـــر الـــذي متـــسك بـــه الـــسخاوي فيقـــول يف شـــرح حـــد

ّاألصحاب ، وأما أهل البيت فهم أخص منهم ، وحكمهم يغايرهم ، فال يرد عدم ذكر علـي 
  .)2(» ّواحلسنني والعمني رضي اهللا عنهم أمجعني 

  تأمالت القوم في حديث ابن عمر
ض أســالف أهــل الــسنة يف فــضل وإن ذكــره بعــ ـ مث إن حــديث ابــن عمــر يف املفاضــلة

ّغري واضح لدى احملققني املنقدين منهم يف احلديث ، فقد احتملوا فيه وجوها خمتلفـة  ـ املشايخ
ّ، ومل يتحقـق عنــدهم كونـه واردا يف مــسألة التفـضيل والتقــدمي فحـسب « : قــال ابـن عبــد الــرب . ّ

 عـن نـافع عـن أبـن عمـر أنـه روى حيىي بن سعيد وعبيد اهللا بن عمر وعبد العزيز ابـن أيب سـلمة

ّكنــا نقــول علــى عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أبــو بكــر مث عمــر مث عثمــان مث : قــال  ّ ّ
  .)3(» يف اخلالفة : هذا يف الفضل ، وقيل : فقيل . نسكت

  ّوحدثنا حممد بن عيسى حدثنا أمحد بن إبراهيم: قال « : وقال ابن األثري 
__________________  
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ّالــدورقي ، حــدثنا العــالء بــن عبــد الــرمحن العطــار ، حــدثنا احلــارث بــن عمــري عــن عبيــد اهللا بــن 
ّكنا نقول ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حي : عمر عن نافع عن ابن عمر قال  ّ أبو بكر : ّ

  .)1(» يف اخلالفة : وقيل . يف التفضيل: فقيل . وعثمانوعمر 

وقـد جـاء يف بعـض الطـرق يف حـديث ابـن عمـر تقييـد « : وقـال ابـن حجـر العـسقالين 

ّاخلريية املذكورة واألفضلية مبا يتعلق باخلالفة ، وذلك فيما أخرجه ابن عساكر عن عبد اهللا بـن 
ّنـا كنـا نقـول علـى عهـد رسـول اهللا صـلى إنكـم لتعلمـون أ: يسار عن سـامل عـن ابـن عمـر قـال  ّ

ومـن طريـق . كذا يف أصل احلديث ـ يعين يف اخلالفة ـ أبو بكر وعمر وعثمان: ّاهللا عليه وسلم 

ا نقــول يف عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّعبيــد اهللا عــن نــافع عــن ابــن عمــر كن ّ مــن : ّــ

  .)2( »أبو بكر مث عمر  :فنقول . يكون أوىل الناس ذا األمر

ّأن اهللا قـــد رضـــي عـــن الثالثـــة ، فـــال عالقـــة للحـــديث : ومـــن الوجـــوه املـــذكورة فيـــه هـــو 
] أبــو بكــر وعمــر وعثمــان : [ قولــه « : بالتفــضيل وال باخلالفــة ، قــال مشــس الــدين اخللخــايل 

مجلــة حاليــة معرتضــة ، أبــو بكــر ومــا عطــف ] رســول اهللا حــي [ و ] نقــول : [ مقــول لقولــه 

  .)3(» ] رضي اهللا عنهم : [ ه عليه مبتدأ ، وخرب

ّكنـا نقـول ورسـول اهللا صـلى : [ عن ابن عمر رضـي اهللا عنهمـا قـال « : وقال القاري  ّ
أي ] أبـو بكـر وعمـر وعثمـان [ مجلة حالية معرتضة بـني القـول ومقولـه ] ّاهللا عليه وسلم حي 

أبـو بكـر ومـا : وقـال شـارحه ] رضـي اهللا عـنهم [ على هذا الرتتيب عند ذكـرهم وبيـان أمـرهم 

عطـــف عليـــه مبتـــدأ ، خـــربه رضـــي اهللا عـــنهم ، واجلملـــة مقـــول القـــول ، ورســـول اهللا حـــي مجلـــة 

  .)4(» ّكنا نذكر هؤالء الثالثة بأن اهللا تعاىل رضي عنهم : معرتضة ، أي 
__________________  
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  .13 / 7فتح الباري ) 2(

  .خمطوطـ  املفاتيح يف شرح املصابيح) 3(

  .562 / 5املرقاة يف املشكاة ) 4(



  نفحات األزهار................................................................................ 104

أبــو بكــر وعمــر وعثمــان رضــي : قولــه « ) : ّاللمعــات ( وقــال عبــد احلــق الــدهلوي يف 

ّكنا هؤالء الثالثـة بـأن اهللا تعـاىل رضـي عـنهم: أي . اهللا عنهم رضـي اهللا [ وحيتمـل أن يكـون . ّ

  .».  ..دعاء من الرواة] عنهم 

ّفهـــل جيـــوز التمـــسك ملـــسألة التفـــضيل البالغـــة أ.  ..أنـــصففـــانظر يرمحـــك اهللا و: أقـــول 
  ؟ّاألمهية مبثل حديث هذا حاله عند اهل السنة أنفسهم

  رأي علي في الشيخين
خـــري النـــاس بعـــد : بـــل ثبـــت عـــن علـــي نفـــسه أنـــه قـــال « قـــول الـــسخاوي  :والـــسادس 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر مث عمر مث رجل آخر ، فقال له ابن ّـه حممد بـن احلنفية ّ
فريــة واضــحة ، وكذبــة  »ّمــا أبــوك إال رجــل مــن املــسلمني :  فكــان يقــول ؟مث أنــت يــا أبــت: 

ّالئحة ، فإن احلديث املذكور واحد من األخبار املتعددة اليت وضعها القـوم واختلقوهـا يف هـذا  ّ
مع بـــن أيب حـــدثنا حممـــد بــن كثـــري أنـــا ســفيان ، ثنـــا جـــا«  :البــاب ، وهـــذا لفظـــه يف البخــاري 

ّأي النــاس خـري بعــد النـيب صــلى : راشـد ، ثنـا أبــو يعلـى عــن حممـد ابــن احلنفيـة قــال قلـت أليب  ّ
: وخـــشيت أن يقـــول . عمـــر:  قـــال ؟مث مـــن: قـــال قلـــت . أبـــو بكـــر : قـــال ؟ّاهللا عليـــه وســـلم

  .)1(» ّما أنا إال رجل من املسلمني :  قال ؟مث أنت: عثمان قلت 

ّة القطعيـــة مـــن الكتـــاب والـــسنة املتـــواترة واآلثـــار الثابتـــة ، ّـــإن هـــذا احلـــديث تكذبـــه األدل
ّالدالة على أفضلية اإلمام أمري املؤمنني بعد النيب صلى اهللا عليهما وآهلما وسلم ، وهذه األدلـة  ّّ ّ

ّوأيــضا تكذبــه املطــاعن الثابتــة باألدلــة القطعيــة للــشيخني والثالثــة ، . ّكثــرية ال تعــد وال حتــصى ّ
  . ..ّد احلصر والعدوهي أيضا تفوق ح

ّأنه ال ريــب يف أن االمــام : ومــن أبــني الــدالئل علــى بطــالن هــذا احلــديث املوضــوع هــو  ّــ
بكـــذب أيب بكـــر وعمـــر  ـ  مـــن املـــرياث3يف مـــسألة منـــع أيب بكـــر الزهـــراء  ـ  كـــان يقـــول7

  وظلمهما وخيانتهما ، وكان يظهر هذا األمر للناس
__________________  
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 القـــول 7كمـــا اعـــرتف بـــه عمـــر بـــن اخلطـــاب نفـــسه ، ونعـــوذ بـــاهللا مـــن أن ننـــسب إىل االمـــام 

  . ..بتفضيل من يراه كاذبا آمثا غادرا خائنا

ه كــــان يــــرى أبــــا بكــــر وعمــــر كــــذلك فــــذاك أمــــر ال خيفــــى علــــى أدىن املتتبعــــني  ا أن ّأم ـــ ّـ ــــ ّ
ّواملسلمني باألخبار واألحاديث ، إال أنا نذكر هنا طرفا من  ّ فقـد أخـرج  ،الـشواهد علـى ذلـك ّ

ّيف كتــاب اجلهــاد عــن مالــك بــن أوس يف حــديث طويــل أنــه قــال عمــر ) الــصحيح ( مــسلم يف 
  : والعباس ما هذا نصه بن اخلطاب لعلي

ّفلمـا تــويف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قـال أبــو بكــر «  ّ ّأنــا ويل رســول اهللا صــلى : ّ ّ
 من ابن أخيك ، ويطلب هـذا مـرياث امرأتـه مـن أبيهـا ّاهللا عليه وسلم ، فجئتما تطلب مرياثك

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : ، فقــال ابــو بكــر  فرأيتمــاه  .ّال نــورث مــا تركنــا صــدقة: ّ

مث تـويف أبـو بكـر فكنـت . ّكاذبا آمثا غادرا خائنا ، واهللا يعلم إنه لصادق بار راشد تـابع للحـق

ّســلم وويل أيب بكــر ، فرأيتمــاين كاذبــا غــادرا خائنــا ، واهللا ّأنــا ويل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ّ
  .)1(» يعلم أين لصادق بار راشد تابع للحق 

  تحريف من البخاري
ّواجلـــدير بالـــذكر هنـــا أن البخـــاري قـــد أخـــرج هـــذا احلـــديث يف مواضـــع مـــن كتابـــه ، مـــع 

ّالتــصرف يف متنــه بأشــكال خمتلفــة مــن التــصرف ، كــالتحريف واإلســقاط والتقطيــ ع ، كمــا هــي ّ

قـــال « : عادتــه بالنـــسبة إىل أحاديـــث كثـــرية ، فأخرجـــه يف بـــاب فـــرض اخلمـــس بـــاللفظ التـــايل 

ه صــلى اهللا عليــه وســلم ، فقــال أبــو بكــر : عمــر  ّمث تــوىف اهللا نبي ّ ّأنــا ويل رســول اهللا صــلى اهللا : ّــ
 بكـر فكنـت أنـا مث تـوىف اهللا أبـا. ّعليه وسلم ، واهللا يعلم أنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق

ّويل أيب بكـــر فقبـــضتها ســـنتني مـــن أمـــاريت ، أعمـــل فيهـــا مبـــا عمـــل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 
  ّوسلم ، ومبا عمل فيها

__________________  
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  .)1(» بكر ، واهللا يعلم أين فيها لصادق بار راشد تابع للحق أبو

ّمث تــويف النــيب صــلى اهللا عليــه « : ي بــاب حــديث بــين النــضري وأخرجــه يف كتــاب املغــاز
ّفأنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقبضه أبو بكر فعمل فيه : ّوسلم ، فقال أبو بكر  ّ

ّمبا عمل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنتم حينئذ ، :  ـ فأقبـل علـى علـي وعبـاس وقـال ـ ّ

تقوالن ، واهللا يعلم إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحـق ، مث تـوىف تذكران أن أبا بكر فيه كما 

ّأنــا ويل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وأيب بكــر ، فقبــضته ســنتني مــن : اهللا أبــا بكــر فقلــت  ّ
ّأمـــاريت أعمـــل فيـــه مبـــا عمـــل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وأبـــو بكـــر ، واهللا يعلـــم أين فيـــه  ّ

  .)2(» ق صادق بار راشد تابع للح

مث تــوىف اهللا نبيــه « : وأخرجــه يف كتــاب النفقــات بــاب حــبس نفقــة الرجــل قــوت ســنته 

ّصلى اهللا عليه وسلم فقـال أبـو بكـر  ّأنـا ويل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فقبـضها أبـو : ّ ّ
ّبكر يعمل فيها مبا عمل به فيها رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ، وأنتمـا حينئـذ ى وأقبـل علـ ـ ّ

. تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا ، واهللا يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ـ علي وعباس

ّأنـــا ويل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وأيب بكـــر ، فقبـــضتها : مث تـــوىف اهللا أبـــا بكـــر فقلـــت  ّ
ّسنتني أعمل فيها مبا عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر  ّ «)3(.  

ّتـاب الفـرائض بـاب قـول النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أخرجـه يف كو ّال نـورث مـا تركنـاه : ّ
ّفتوىف اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسـلم« :  ةصدق ّأنـا ويل رسـول اهللا صـلى اهللا : فقـال أبـو بكـر . ّ

ّعليه وسلم فقبضها فعمل مبـا عمـل بـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، مث تـوىف اهللا أبـا بكـر  ّ ّ
ّ ويل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقبـضتها سـنتني أعمـل فيهـا مـا عمـل رسـول أنـا: فقلـت  ّ

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر  ّ «)4(.  
__________________  
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ــعتـــصام بــاب مـــا يكــره مـــن التعمق والتنـــازع وأخرجــه يف كتــاب اال ه « : ّ ّـــمث تــوىف اهللا نبي
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ، فقــال أبــو بكــر  ّأنــا ويل رســول صــلى اهللا عليــه وســلم ، فقبــضها أبــو : ّ ّ

ّبكر ، فعمل فيها مبا عمل فيهـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وأنتمـا حينئـذ ، وأقبـل علـى  ـ ّ

واهللا يعلم أنه فيهـا صـادق بـار راشـد تـابع . ان أن أبا بكر فيها كذاتزعم:  ـ علي وعباس فقال

ـــا بكـــر فقلـــت . للحـــق ّأنـــا ويل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وأيب بكـــر ، : مث تـــوىف اهللا أب ّ
ّفقبضتها سنتني أعمل فيها مبا عمل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر  ّ «)1(.  

ّوإن كل سعي البخاري ينصب  ّ ّعلى سرت معايب الشيخني اليت ال ختفى علـى كـل ذي ّ
ّعينني ، لكن شراح صحيح البخاري مل يهتدوا إىل الغرض الذي دعـا البخـاري إىل مـا صـنع ،  ّ
فباحوا باحلقيقـة الـيت أراد البخـاري كتمهـا ، مـع نـسبة هـذه الـصنيعة الـشنيعة إىل الزهـري ، قـال 

ّمث تـوىف اهللا نبيـه صـلى اهللا : قولـه « : مـس ابن حجر العسقالين يف شرح احلـديث يف بـاب اخل
ّأنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقبضها أبـو بكـر فعمـل : ّعليه وسلم فقال أبو بكر  ّ

ّفيها مبا عمل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وأنتمـا حينئـذ وأقبـل علـى : زاد يف روايـة عقيـل . ّ

 روايــة يفو كمــا تقــوالن ،: ويف روايــة شــعيب . اّتزعمــان أن أبــا بكــر كــذا وكــذ :علــي وعبــاس 

فجئتمــا تطلــب مرياثــك مــن ابــن أخيــك ، ويطلــب هــذا مــرياث امرأتــه مــن : مــسلم مــن الزيــادة 

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : أبيهــا ، فقــال أبــو بكــر  ،  ةّال نــورث مــا تركنــاه صــدق: ّ

  .فرأيتماه كاذبا آمثا غادرا خائنا

ّحيدث به تارة فيصرح ، وتارة فيكين ، وكذلك مالك ّوكأن الزهري كان  ّ«.  

: وقولـــه «  :وقـــال ابـــن حجـــر بـــشرح احلـــديث يف بـــاب مـــا يكـــره مـــن التعمـــق والتنـــازع 

ّهكـذا هنـا وقـع باإلـام ، وقـد بينـت يف شـرح الروايـة املاضـية يف . تزعمان أن أبا بكر فيها كذا
  تفرض اخلمس أن تفسري ذلك وقع يف رواية مسلم ، وخل

__________________  
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  .»الرواية املذكورة عن ذلك إاما 

  تحريف من أبي بكر الجوهري
، ) الــسقيفة ( وكــذلك فعــل أبــو بكــر أمحــد بــن عبــد العزيــز اجلــوهري ، صــاحب كتــاب 

ر بألفــاظ أخــرى ، فقــد أورد يف كتابــه املــذكو» كاذبــا آمثــا غــادرا خائنــا « حيــث ذكــر حــديث 

ّأنا ويل رسـول اهللا صـلى اهللا : مث تويف فقال أبو بكر « : حديث مالك بن أوس باللفظ اآليت 
ّعليه وسلم ، فقبضه اهللا وقد عمل فيها مبا عمـل بـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وأنتمـا  ّ ّ

نـه فيهـا ّتزعمان أن أبا بكر فيها ظامل فـاجر ، واهللا يعلـم أ: حينئذ ، والتفت إىل علي والعباس 

أنـا أوىل النـاس بـأيب بكـر وبرسـول : لصادق بار راشد تابع للحق ، مث توىف اهللا أبا بكر فقلـت 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسـلم ، فقبـضتها سـنتني مـن أمـاريت أعمـل فيهـا مثـل مـا  ـ سـنني: أو قـال  ـ ّ

ّعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر ، مث قـال تزعمـان  ـ يوأقبـل علـى العبـاس وعلـ ـ ّ

  .»أين فيها ظامل فاجر ، واهللا يعلم أين لصادق بار راشد تابع للحق 

ّفلمـــا تـــويف رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه « : ّورواه مـــرة أخـــرى بطريـــق آخـــر أن عمـــر قـــال  ّ
ّوســلم فقبــضها أبــو بكــر ، فجئــت يــا عبــاس تطلــب مرياثــك مــن ابــن أخيــك ، وجئــت يــا علــي 

ّعمتما أن أبا بكر كـان فيهـا خائنـا فـاجرا ، واهللا لقـد كـان تطلب مرياث زوجتك من أبيها ، وز
امـرأ مطيعـا تابعـا للحـق ، مث تــوىف أبـو بكـر فقبـضتها فجئتمـاين تطلبــان مرياثكمـا ، أمـا أنـت يــا 

عباس فتطلب مرياثك من ابن أخيـك ، وأمـا علـي فيطلـب مـرياث زوجتـه مـن أبيهـا ، وزعمتمـا 

  .»يها مطيع تابع للحق أين فيها خائن فاجر ، واهللا يعلم أين ف

ّفكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يتـصدق بـه « : ورواه مرة ثالثة عن أيب البخرتي  ّ ّ
ّويقسم فضله ، مث تويف فوليه أبو بكر سنتني ، يصنع فيها مـا كـان يـصنع رسـول اهللا صـلى اهللا 

ّكــان بــذلك إال ّعليــه وســلم ، وأنتمــا تقــوالن أنــه كــان بــذلك خاطئــا وكــان بــذلك ظاملــا ، ومــا 
  إن شئتما: راشدا ، مث وليته بعد أيب بكر فقلت لكما 



 109 ......................................................................  حديث خمتلقسند يف نظرة

نعـــم ، وجئتمــــاين اآلن : قبلتكمـــاه علـــى عمــــل رســـول اهللا وعهـــده الــــذي عهـــد فيـــه ، فقلتمــــا 

أريـد نـصييب مـن امـرأيت ، واهللا : أريد نصييب من ابن أخي ، ويقول هذا : ختتصمان يقول هذا 

  .»ّال أقضي بينكما إال بذلك 

  رة في سند حديث مختلقنظ
ّوإن ما ذكرناه يكفي يف الداللة على فساد احلديث املزعوم الـذي متـسك بـه الـسخاوي  ّ
ّ، هذا مع أنه خمدوش سندا ، فقد عرفـت أن البخـاري يرويـه عـن حممـد ابـن كثـري وهـو العبـدي 

: نـا وروى أمحـد ابـن أيب خيثمـة قـال ل« : وهذا جمروح كمـا ذكـر الـذهيب برتمجتـه ، حيـث قـال 

  .)1(» ابن معني ال تكتبوا عنه مل يكن بالثقة 

وقال ابـن اجلنيـد عـن « :  قال .»مل يكن بالثقة : قال ابن معني « : وقال العسقالين 

مل يكــن بأهــل أن : كــان يف حديثــه ألفــاظ كامنــة ضــعيفة ، مث ســألت عنــه فقــال : ابــن معــني 

  .)2(» يكتب عنه 

س عــن الـضعفاء كمـا ذكــره الـذهيب وابـن حجــر ّويف طريقـه سـفيان الثـوري وقــد كـان يـدل

  . وغريمها)3(العسقالين 

ّبل لقد اشتهر بتدليس التـسوية ، الـذي قـالوا بأنـه أفحـش أنـواع التـدليس مطلقـا وشـرها  ّ
ال : ّوهو قادح فيمن تعمد فعله ، وقال شيخ اإلسالم : قال العراقي « : ّ ، قال السيوطي )4(

ّاألعمش ، فـال اعتـذار أمـا ال يفعالنـه إال يف حـق مـن شك أنه جرح وإن وصف به الثوري و
وهـــذا القـــسم مـــن التـــدليس « : وقـــال القـــاري  .)5(» يكـــون ثقـــة عنـــدمها ضـــعيفا عنـــد غريمهـــا 

  ّمكروه جدا ، وفاعله مذموم عند أكثر
__________________  

  .18 / 4ميزان االعتدال ) 1(

  .9 / 371ذيب التهذيب ) 2(

  .311 / 1 ، تقريب التهذيب 169 / 2ميزان االعتدال ) 3(

  . وغريه186 / 1أنظر تدريب الراوي ) 4(

  .186 / 1تدريب الراوي ) 5(
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ّالعلمــاء ، ومــن عــرف بــه فهــو جمــروح عنــد مجاعــة ، ال يقبــل روايتــه بــني الــسماع أو مل يبينــه  ّ ّ «
)1(.  

  .)2(» هذا خيانة منهم على الشرع « : وقال ابن اجلوزي يف ذم التدليس 

  .)3(» هو من أعظم اجلنايات على الشريعة « : ال أيضا وق

ّأن يروي عمن عاصره مـا مل يـسمع منـه : أحدمها : التدليس قسمان « : وقال النووي 
فــالن أو عــن فــالن أو حنــوه ، ورمبــا مل يــسقط شــيخه وأســقط غــريه ، : ، مومهــا مساعــه ، قــائال 

ه أكثــر العلمــاء ، وهــذا القــسم. ضــعيفا أو صــغريا ، حتــسينا لــصورة احلــديث ّــ مكــروه جــدا ، ذم
ّوكــــان شــــعبة مــــن أشــــدهم ذمــــا لــــه ، وظــــاهر كالمــــه أنــــه حــــرام ، وحترميــــه ظــــاهر ، فإنــــه يــــوهم  ّ
االحتجـاج مبــا ال جيـوز االحتجــاج بـه ، ويــسبب أيـضا إىل إســقاط العمـل بروايــات نفـسه ، مــع 

 ، فكيـف باجتمــاع ّمـا فيــه مـن الغــرور ، مث إن مفـسدته دائمــة ، وبعـض هــذا يكفـي يف التحــرمي

  .)4(» هذه األمور 

احلـسد : القول مبذهب اخلـوارج ، ومنهـا :  قوادح أخرى ، منها ولسفيان الثوريهذا ، 

ّذكرها أبو املؤيد حممود بن حممد اخلـوارزمي .  ..أليب حنيفة والعداوة له والطعن فيه
 ، وهـذا )5(

ّ ســيما احلنفيــة مــنهم كمــا ال القــوادح تــسقط الثــوري عــن درجــة االعتبــار لــدى أهــل الــسنة ، ال ّ
  .خيفى

قـال الـشعراين  ، 7اعرتاضه على اإلمـام الـصادق » سفيان الثوري « ومن أعظم قوادح 

ّإنكم من بيت نبوة تلبسون : ّ ، فرأى عليه جبة من خز ، فقال له 2ودخل عليه الثوري « : 
يـا ثـوري :  قـال ما تدري ، أدخل يدك ، فـإذا حتتـه مـسح مـن شـعر خـشن ، مث:  فقال !!هذا

  ّأرين حتت جبتك ، فوجد حتتها
__________________  

  .112شرح شرح خنبة الفكر ) 1(

  .34تلبيس إبليس ) 2(

  .52 / 1املوضوعات ) 3(

  .33 / 1املنهاج يف شرح صحيح مسلم ) 4(

  .468 / 2جامع مسانيد أيب حنيفة ) 5(
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ثـوري ال تكثـر الـدخول علينـا ، يـا : قميصا أرق من بياض البـيض ، فخجـل سـفيان ، مث قـال 

ّتضرنا ونضرك  ّ «)1(.  

ة ، حــــديث خمتلــــق  ّــــفظهــــر أن احلــــديث الــــذي أخرجــــه البخــــاري عــــن حممــــد بــــن احلنفي ّ
  .مكذوب

  حديث مختلق آخر
عن زيـد ابـن علـي « : ومثله يف االختالق والبطالن احلديث اآلخر ، الذي رواه املتقي 

: مسعــت أيب احلــسني ابــن علــي يقــول :  يقــول مسعــت أيب علــي بــن احلــسني: بــن احلــسيين قــال 

ّيا أبا بكر من خـري النـاس بعـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: قلت أليب بكر  :  فقـال يل ؟ّ

ّمن خري الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم: فسألت أيب عليا فقلت . أبوك :  فقـال ؟ّ

  .)2(» الدغويل ، كر  ـ أبو بكر

ّالفرتاء الئحة عليه وبادية فيه ، كما ال خيفى على كل منصف نبيه ّفإن آثار الكذب وا
ّ، على أنه حديث مل نقف لـه علـى سـند ، وقـد صـرح  ّبـأن كـل حـديث ال سـند ) الـدهلوي ( ّ ّ

  .صحيح له فهو ساقط عن درجة االعتبار

  حديث مختلق آخر
ّولما رأى بعض الوضاعني من أهل السنة وضوح فظاعة مـا وضـع عـن لـسان اال ّ  7مـام ّ

ّيف تفــضيل الــشيخني مطلقــا ، عمــد إىل وضــع حــديث عــن لــسانه يــنص علــى أفــضليتهما مــن 
خطــب : عــن أيب البخــرتي قــال «  :فقــد روى املتقــي  ،مجيــع األصــحاب ســوى أهــل البيــت 

وأنــت يــا أمــري : فقــال رجــل . ّأال إن خــري هــذه األمــة بعــد نبيهــا أبــو بكــر وعمــر: علــى فقــال 

  هل البيت ال يوازيناحنن أ:  فقال ؟املؤمنني
__________________  

  .32 / 1لواقح األنوار ) 1(

  .489 / 12كنز العمال ) 2(
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كـاذبني آمثـني غـادرين « ّوهذا أيضا حديث خمتلق ، فإن من يرى الشيخني  .)1(» حل . أحد

 إن هـذا !؟ّكيف يفضلهما على سلمان وأيب ذر واملقداد وعمار بن ياسـر ونظـرائهم» خائنني 

  . إفك مبنيّإال

 شــيئا ، وإمنــا كــان يرســل عنــه 7مل يــسمع مــن االمــام » أبــو البخــرتي « ّعلــى أن راويــه 

ســـعيد بـــن فـــريوز ، وهـــو ابـــن أيب عمـــران ، أبـــو البخـــرتي الطـــائي « : كثـــريا ، قـــال ابـــن حجـــر 

أبيــه ، وابــن عبــاس ، وابــن عمــر ، وأيب ســعيد ، وأيب كبــشة وأيب : مــوالهم الكــويف ، روى عــن 

عمـــر ، : وأرســل عــن . يعلــى بــن مــرة ، وأيب عبــد الــرمحن الــسلمي ، واحلــارث األعــوربــرزة ، و

عمــرو بــن مــرة ، وعبــد األعلــى بــن عــامر ،  :وعنــه . وعلــي وحذيفــة ، وســلمان ، وابــن مــسعود

وعطاء بن السائب ، وسلمة بن كهيـل ويـونس بـن حبـان ، وحبيـب بـن أيب ثابـت ، ويزيـد بـن 

  .أيب زياد ، وغريهم

أبو البخرتي الطائي امسه سعيد ، وهو ثبـت ، :  بن شعيب عن ابن معني قال عبد اهللا

  .)2(» ومل يسمع من علي شيئا 

ولكثرة روايته عن األصحاب مع عدم مساعه منهم حكـم بعـض نقـدة احلـديث بـضعف 

كان كثـري احلـديث ، يرسـل حديثـه ويـروي عـن الـصحابة ، ومل .  ..«: مراسيله قال ابن سعد 

حــد ، فمــا كــان مــن حديثــه مساعــا فهــو حــسن ، ومــا كــان عــن إرســال فهــو يــسمع مــن كثــري أ

  .)3(» ضعيف 

مث » لـيس بـالقوي عنـدهم : قـال أبـو أمحـد احلـاكم يف الكـىن « : وقال بن حجر ايضا 

  .ّوهو حتكم حمض:  قلت )4(» كذا قال وهو سهو « : قال ابن حجر 
__________________  

  .7 / 13ّكنز العمال ) 1(

  .65 / 4 التهذيب ذيب) 2(

  .4 / 65ذيب التهذيب ) 3(

  .4 / 65ذيب التهذيب ) 4(



 113 .............................................................................. آخر خمتلق حديث

)7(  

  مع السيوطي

  في كالمه حول الحديث
ن تنطــع وتعنــت يف بــاب حــديث مدينـــة العلــم  ّومم ّ ـ ّجــالل الــدين الــسيوطي ، إذ قـــال : ّـ

ّمتــسك الــشيعة ــذا احلــديث يف أن أ: قــال الطيــيب « :  ةأنــا دار احلكمــ: حــديث  حبــشر خــذ ّ

ّالعلم واحلكمة خمتص بـه ، ال يتجـاوزه إىل غـريه إال بواسـطته ، ألن الـدار إمنـا يـدخل إليهـا مـن 
  .)1(» وال حجة هلم فيه ، إذ ليس دار اجلنة بأوسع من دار احلكمة ، وهلا مثانية أبواب . باا

ّوهــذا نفــس كــالم الطيــيب الــذي تقــدم الكــالم عليــه بالتفــصيل ، وأوضــحنا بطالنــه مبــا  ّ ال ّ

  .مزيد عليه ، واهللا ويل التوفيق

* * *  
__________________  

  .كتاب املناقب ، باب مناقب علي. قوت املغتذي يف شرح الرتمذي) 1(
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)8(  

  مع السمهودي

  في كالمه حول الحديث
ّعن مفـاده الـصريح  محديث أنا مدينة العل فوحاول علي بن عبد اهللا السمهودي صر

: قلــت «  : 7ّ فقـال بعـد أن أورد بعــض مـا يـدل علــى أعلميـة اإلمـام ّفيـه ، مبـا حيـري األفهــام ،

حلــديث أنــا مدينــة العلــم وعلــي  دوهــذا وأشــباهه ممــا جــاء يف فــضيلة علــي يف هــذا البــاب شــاه

 ، واحلــــاكم يف املناقــــب مــــن مــــستدركه ، 2باــــا ، رواه االمــــام أمحــــد يف الفــــضائل عــــن علــــي 

ّ ابــن حيــان يف الــسنة لــه ، وغــريهم كلهــم عــن ابــن والطــرباين يف معجمــه الكبــري ، وأبــو الــشيخ
  .فمن أتى العلم فليأت الباب: عباس مرفوعا به بزيادة 

، وقـال الرتمـذي  اانـا مدينـة العلـم وعلـي باـ: رواه الرتمذي مـن حـديث علـي مرفوعـا و

إنـه صـحيح : وكـذا قـال شـيخه البخـاري ، وقـال احلـاكم عقـب األول . انه منكـر: عقب هذا 

: وقـــال احلـــافظ أبـــو ســـعيد العالئـــي .  ، أورده ابـــن اجلـــوزي مـــن الثـــاين يف املوضـــوعاتاإلســـناد

. الــصواب أنــه حــسن باعتبــار طرقــه ، ال صــحيح وال ضــعيف ، فــضال عــن أن يكــون موضــوعا

  .وكذا قال احلافظ ابن حجر يف فتوى له

لعلم  مطلقا ، بشهادة علي وغريه بذلك له ، وشهد لـه بـا2وال ينافيه تفضيل أيب بكر 

 .ّأبو بكـر أعلمهـم وأفـضلهم ومـا اختلفـوا يف شـيء إال كـان احلـق معـه: فقد قال علي  ،أيضا 

ّوعــدم اشــتهار علمــه لعــدم طــول مدتــه بعــد االحتيــاج إليــه مبــوت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّ «
)1(.  

  :ويف هذا الكالم نظر من وجوه 

  نسبة الطعن إلى البخاري والترمذي كذب ـ 1
  ّوإن مل ينكر أصل احلديث ، بل حققه وأثبته عن مجاعة من ـ يّإن السمهود

__________________  

  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 1(
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 وقـد أثبتنـا سـابقا .»هـذا منكـر « : نـسب إىل الرتمـذي أنـه قـال عقـب احلـديث ـ  أئمة مذهبه

ّعدم صحة هذه النسبة ، وأن الرتمذي مل يقل هذا بعد هذا احلـديث أبـدا ، بـل  صـريح الـشيخ ّ

  .إنه حسن: ّأن الرتمذي قال ) اللمعات يف شرح املشكاة ( عبد احلق الدهلوي يف 

ّويؤيد هذا أن الرتمذي قد حسن حديث  ّ   :ّاملؤيد حلديث  ـ »أنا دار احلكمة « ّ

ّكمـا صـرح بـه احملـب الطـربي يف  ـ »أنا مدينة العلـم «  الريـاض ( ويف ) ذخـائر العقـىب ( ّ

 »أنــا مدينــة العلــم « حــديث  ّب بعــض املفــسرين إىل الرتمــذي القــدح يف وكمــا نــس.)النــضرة 

ّأيضا ، كما فصلناه فيما مـضى  »أنا دار احلكمة « حديث  فقد نسب إليه ذلك بالنسبة إىل
  .ّيف رد كالم النووي

ّعلـــى أن كثــــريا مـــن حمققــــي أهـــل الــــسنة ينقلـــون احلــــديثني معـــا عــــن الرتمـــذي ، وظــــاهر  ّ
ّمـن دون أي غمـز فيهمـا ، كمـا ال خيفـى علـى مـن ) الصحيح ( جهما يف ّعبارام أنه قد أخر

راجــع مــا ذكرنــاه ســابقا يف إثبــات إخــراج الرتمــذي حلــديث مدينــة العلــم ، ويف إثبــات إخراجــه 

ّحلـديث دار احلكمــة ، مــن عبــارات أئمــة القــوم الدالة علــى ذلــك ، وعليــك بالتأمــل فيمــا ذكــره  ّـ
ومــا أورده ) العقــد النبــوي ( ا قالــه العيــدروس اليمــين يف ومــ) الــصواعق ( ابــن حجــر املكــي يف 

 فــــإن عبــــارات هــــؤالء األعــــالم أصــــرح يف املقــــصود .)إســــعاف الــــراغبني ( الــــصبان املــــصري يف 

  .واملطلوب

إىل  »أنــــا مدينــــة العلــــم « حــــديث  وعلــــى اجلملــــة ، فــــإن نــــسبة الــــسمهودي القــــدح يف

راجـع جـامع الرتمـذي ، فلـو كـان راجـع ّالرتمذي كذب واضح ، ولعله ذكـر ذلـك مـن غـري أن ي

ّالنسخة الصحيحة منه ملا نسب إىل الرتمذي ذلك ، بل النسخة احملرفة مـن الرتمـذي كـذلك ، 
ّألن الــذي فعلــه احملرفــون هــو إســقا أنــا دار « حــديث  ءوإبقــا »أنــا مدينــة العلــم « حــديث  طّ

 اّ حمرفـــة ذكـــر فيهـــإليـــه ، ومل جنـــد نـــسخة صـــحيحة وال» منكـــر « مـــع إضـــافة كلمـــة  »احلكمــة 

  .ّ، ومن ادعى فعليه البيان» منكر « مع لفظة  »أنا مدينة العلم « حديث 

  الآليل( ّوأما نسبة القول بأنه منكر إىل البخاري فباطلة كذلك ، ففي 
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 .»أنــا دار احلكمــة « حــديث  ّأن البخــاري قالــه بالنــسبة إىل) املقاصــد احلــسنة (  و) املنثــورة 

  .باطل »أنا مدينة العلم « حديث   إىلّفذكر هذا بالنسبة

  دعوى عدم المنافاة بين الحديث وتفضيل أبي بكر باطلة ـ 2
يــدل مــن وجــوه كثــرية وبداللــة واضــحة  »أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا « حــديث  ّمث إن

ّ ، وال يــشك عاقــل يف داللتــه علــى أفــضلية االمــام وأعلميتــه 7علــى إمامــة االمــام أمــري املــؤمنني  ّ
ّوإمـا ترفـع اليـد  ـ كمـا صـنع بعـض النواصـب ـ ّلقة ، فإما ينكـر هـذا احلـديث وحيكـم بوضـعهاملط

بعــد إثبــات  ـ فظهــر بطــالن قــول الــسمهودي. 7عــن االعتقــاد بتفــضيل أيب بكــر علــى االمــام 

، إذ ال منـاص مـن القـول بأفـضلية » وال ينافيه تفـضيل أيب بكـر مطلقـا « :  ـ احلديث وحتقيقه

  .، بعد القول بثبوت احلديث الشريف مطلقا 7اإلمام 

  دعوى شهادة االمام بتفضيل أبي بكر باطلة ـ 3
 بتفـضيل أيب بكـر ، فقـد عرفـت 7ومثله يف البطالن دعواه شـهادة االمـام أمـري املـؤمنني 

 ، فإــا 7ّأن ال أصـل للروايـات املتـضمنة هلــذا املعـىن عـن أمـري املـؤمنني : يف جـواب الـسخاوي 

ّذوبة ، باطلة سـندا ومتنـا ، وال سـيما مـا أخرجـه البخـاري وهـو العمـدة فيهـا روايات خمتلقة مك
  .، كما ال خيفى

  دعوى شهادة غير االمام بذلك باطلة ـ 4
بـشهادة علـي وغـريه «  :ّ حـىت يقـول الـسمهودي 7ومن الذي شهد بذلك غري االمـام 

ليـــه البيـــان ، ّ مل جنـــد أحـــدا شـــهد بـــذلك مـــن الـــصحابة العـــدول ، ومـــن ادعـــى فع؟»بـــذلك لـــه 

وعلـــى فـــرض صـــدور شـــيء يف حـــق أيب بكـــر مـــن .  ..وعلينـــا إبطالـــه بأوضـــح الـــدليل والربهـــان

أحــدهم فــال ريــب يف عــدم صــالحيته ألن يقابــل بــه الوجــوه الكثــرية علــى أفــضلية أمــري املــؤمنني 

  .املطلقة

  دعوى شهادة االمام له بالعلم كاذبة ـ 5
وشــهد لــه بــالعلم أيــضا ، « : الم قولــه ومــن الــدعاوى الكاذبــة للــسمهودي يف هــذا الكــ

   وليت؟ فمن الذي روى ذلك.»أبو بكر أعلمهم وأفضلهم : فقد قال علي 
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ّ فالعجــب منــه كيــف يــستدل مبــا ال !؟الـسمهودي ذكــر لــه مــصدرا ولــو مــن موضـوعات أســالفه
ّ مــع أنــه لــو كــان قــد !!عــني لــه وال أثــر يف املوضــوعات فــضال عــن الكتــب املوصــوفة بالــصحاح

ج يف الــصحاح عنــدهم فــضال عــن املوضــوعات مل يكــن حجــة علــى اإلماميــة ، ومــا كــان أخــر

  . ..جيوز االحتجاج به يف مقابلتهم

  دعوى كون الحق مع أبي بكر في موارد االختالف كاذبة ـ 6
» ّوما اختلفوا يف شيء إال كان احلـق معـه « : ومن الدعاوى الكاذبة قول السمهودي 

ّل األدلة والرباهني على بطالا ال تعـد وال حتـصى ، ولـو مل ميكـن ، وهي دعوى بال برهان ، ب
ّإال واقعـة الــسقيفة وقــضية فـدك ومــسألة اخلمــس لكفـى دلــيال وبرهانــا علـى كــون أيب بكــر علــى 
ّاخلطأ والباطل ، فإا أمور وقع فيها االختالف بني علي وأيب بكر ، وال يـصدق عاقـل بكـون 

ّعـصمة أمـري املـؤمنني والـصديقة الزهـراء بالكتـاب والـسنة ، أمـا احلق فيها مع أيب بكر ، لثبـوت 
  .»إن يل شيطانا يعرتيين « : ّأبو بكر فيعرف نفسه بقوله 

  ّاالعتذار بقصر مدة أبي بكر غير مسموع ـ 7
لــــو كــــان أبــــو بكــــر أعلــــم : ّوكــــأن الــــسمهودي ملتفــــت إىل ورود اإلشــــكال عليــــه بأنــــه 

  ؟ وملا ذا مل يشتهر بالعلم؟ه يف القضايا املختلفةاألصحاب مطلقا ، فأين أقواله وآراؤ

ّوعـدم اشـتهار علمـه لعـدم طـول مدتـه بعـد « : فالتجأ إىل االعتذار عن أيب بكر بقولـه 
ّاالحتيــاج إليــه مبــوت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ إال أن هــذا االعتــذار غــري مــسموع لــدى .»ّ ّ

  :ذوي األلباب واألبصار ، لوجوه 

 اشـتهار العلـم علـى طــول املـدة ممنـوع ، بـل إن مـالك اشـتهار العلــم إن توقـف: أحـدها 

ّهو الكمال العلمي للشخص ، فكلما كـان العلـم أكثـر كـان االشـتهار بـه أكثـر ، أال تـرى أن  ّ
اشـتهر علمـه حبيـث مل يبلـغ اشـتهار علـوم األنبيـاء الـسابقني  ـ ّعلـى قلـة مكثـه يف أمتـه ـ 6النـيب 

ع وجـود مثـل نـوح فـيهم الـذي اشـتهر بطـول العمـر حـىت ضـرب عليه معشار اشتهار علمـه ، مـ

  .به املثل فيه

  ال لوجود ـ وهو العلم ـ ّفاحلق هو أن أبا بكر مل يشتهر علمه النتفاء املوضوع
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  .ّاملانع وهو قصر مدته

ّســلمنا التوقــف املــذكور ، لكــن مــدة أيب بكــر منــذ إســالمه حــىت موتــه كانــت : والثــاين  ّ
م الـصحابة لظهـرت آثـار أعلميتـه يف هـذه املـدة ، والشـتهر علمـه ، وأمـا طويلة ، فلـو كـان أعلـ

 مل تطـل 6 ، وعنـد االحتيـاج إليـه بعـد مـوت النـيب 6ّالتعلل بعدم االحتيـاج إليـه يف حيـاة النـيب 

ّمدته ، فليس بنافع ، ألن أعلم الصحابة حمتاج إليه على كل حـال ، ولـذا نـرى احتيـاج النـاس 
 ، ومـن 6علـى حيـاة النـيب وبعـد وفاتـه  ـ وهـو األعلـم يف الواقـع واحلقيقـة  ـ7إىل أمـري املـؤمنني 

أنا مدينة العلم وعلى باـا ، « : بقوله  مّ يدل األمة ويرشدهم حنو االما6هنا نرى رسول اهللا 

 وفتاواه على عهد النـيب 7قد اشتهرت قضايا االمام : وأيضا  .»فمن أراد العلم فليأت الباب 

  .ّإىل اليمن أو يف املدينة املنورة سواء يف سفره 6

ّأما أبو بكر فلـم ينقـل عنـه مـا يـدل علـى علمـه فـضال عـن أعلميتـه يف مـدة خالفتـه مـع 
  .6احتياج االمة إليه بعد النيب ، فضال عن زمان حياة النيب 

ّمث إن مــا ذكــره الـــسمهودي مــن أن زمـــان خالفــة أيب بكـــر كــان وقـــت اشــتهار علمـــه ، 
ينافيـه مـا سـيأيت عـن البنبـاين مـن أن عـصر خالفـة الثالثـة . ّطول مدتهلكن منع من ذلك عدم 

ّمل يكن زمان ظهور علومهم ، بل إن اشتغاهلم بأمور اخلالفة حال دون إفـادة األمـة وتعلـيمهم 
ّفـإن بـني هـذين الـزعمني مـن التـضاد . 7ّ، وأن ذلك هو السبب يف رجوعهم إىل أمري املـؤمنني  ّ

  .د والرشادما ال خيفى على أهل السدا

ّـسلمنا أن السبب يف عدم اشتهار علمه عـدم طـول مدته بعـد االحتيـاج إليـه : والثالث  ّ ّ ّ
ّ، إال أن هذا ال حيقق غرض السمهودي ، ألنه إن مل يشتهر علمـه فـال أقـل مـن عـدم اشـتهار  ّ ّ

ّجهلــه وضــالله ، ولكــن املتتبع لألخبــار واآلثــار يعلــم جيــدا بكثــرة املــوارد الــيت ظهــر فيهــا ّــ  جهــل ّ

  أيب بكر وعدم علمه باألحكام الشرعية ، وقد
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طرفــا مــن تلــك األخبــار ، وحينئــذ ال مــساغ لــدعوى العلــم ) تــشييد املطــاعن ( ّتــضمن كتــاب 

  !!أليب بكر فضال عن دعوى األعلمية املطلقة

  ّاعتراف الشيخين بأعلمية علي ورجوعهما إليه ـ 8
 ّية أليب بكر ، وهو نفـسه يـرويّوبعد ، فالعجب من السمهودي ، كيف يدعي األعلم

قــسما مــن أخبــار رجــوع أيب بكــر وعمــر إىل أمــري املــؤمنني واعرتافهمــا مبــا يفيــد  ـ فــيمن يــرويـــ 

  !؟ّأعلميته منهما

ّيف قــضية حكــم عمــر بــرجم املــرأة ) جــواهر العقــدين ( لقــد ذكــر الــسمهودي يف كتابــه 
. لـو ال علـي هللـك عمـر :ال عمـر فقـ: ويف روايـة « :  ذلك احلكم 7انونة ، ونقض االمام 

  .»إنه اتفق لعلي مع أيب بكر رضي اهللا عنهما حنو ذلك : وروى بعضهم 

ه مســع عمــر 2ّوقــد أخــرج ابــن الــسمان عــن أيب ســعيد اخلــدري « : وقــال فيــه أيــضا  ـ أن ّـ
ال أبقـاين اهللا بعـدك يـا :  ـ ّوقد سأله عن شيء فأجابه ففرج عنـه ـ يقول لعلي رضي اهللا عنهما

وقـد اعـرتف الـسمهودي نفـسه بكونـه مـن . 7ّّ، وهذا دليل واضح على أعلميـة اإلمـام  » علي

هـذا وأشـباهه ممـا جـاء : قلت « : حيث قال  »أنا مدينة العلم وعلي باا « حديث  دشواه

  .»حلديث أنا مدينة العلم وعلي باا  ديف فضيلة علي يف هذا الباب شاه

ّقــال الــزين العراقــي يف شــرح التقريــب يف « ) : جــواهر العقــدين ( وقــال الــسمهودي يف 
  .»ّأقضانا علي ، وكان يتعوذ من معضلة ليس هلا أبو حسن :  ، قال عمر 2ترمجة علي 

أعـوذ بـاهللا مـن معـضلة لـيس هلـا : ّوهذا التعوذ رواه الدار قطين وغريه ، ولفظه « : قال 

  .»أبو حسن 

قدمنا مع عمر مكـة ومعـه علـي بـن : ويف رواية له عن أيب سعيد اخلدري قال « : قال 

أعـوذ بــاهللا أن أعــيش يف قـوم لــست فــيهم أبــا : أيب طالـب ، فــذكر لــه علـي شــيئا ، فقــال عمــر 

  .»حسن 
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ذكـــر لعطـــاء : بـــن أيب ســـليمان قـــال أخـــرج احلـــافظ الـــذهيب عـــن عبـــد امللـــك « : وقـــال 

ّكــان أحــد مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أفقــه مــن علــيأ ال واهللا مــا :  قــال ؟ّ

  .»علمته 

رواه البخاري يف صحيحه ، وحنـوه عـن مجاعـة . علي أقضانا : 2وقول عمر « : وقال 

  .»من الصحابة 

ّكنــا نتحــدث أن أقــضى أهــل : واحلــاكم يف املــستدرك عــن ابــن مــسعود قــال « : وقــال  ّ
  .»إنه صحيح ومل خيرجاه : وقال . املدينة علي

 إىل الــيمن قاضــيا ، 2ّى اهللا عليــه وســلم لعلــي ّقــصة بعثــه صــل: وأصــل ذلــك « : قــال و

ّ فــضرب صــلى اهللا ؟يــا رســول اهللا بعثتــين أقــضي بيــنهم وأنــا شــاب ال أدري مــا القــضاء: فقــال 
  .ّاللهم اهده وثبت لسانه: ّعليه وسلم يف صدري وقال 

رواه أبـو داود . ّفو الذي فلق احلبة وبرئ النسمة ما شككت يف قضاء بـني اثنـني: قال 

  .»صحيح اإلسناد : وقال  ماكواحل

ّإن النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم قــــال : ّروى أمحــــد والطــــرباين برجــــال وثقــــوا « : قــــال و ّ
ّأمـا ترضـني أن زوجتـك أقـدم أمـيت سـلما وأكثـرهم علمـا وأعظمهـم : لفاطمة رضـي اهللا عنهمـا  ّ

  .»حلما 

* * *  
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)9(  

  مع ابن روزبهان

  في كالمه حول الحديث
ّوهــو مــن مــشاهري املتكلمــني مــن أهــل الــسنة ،  ـ زــان الــشريازيوقــال الفــضل بــن رو
ّـيف جـواب احتجـاج العالمـة احلل ـ واملتـأخرون عنـه عيـال عليـه سـلوين قبـل  « 7بقـول االمـام  يّ

هـذا : أقـول « : قـال مـا نـصه  »أنا مدينة العلم وعلي باا «  : 6وقول النيب » أن تفقدوين 

ّوكـل . ّوبة الوقائع واطالعـه علـى أشـتات العلـوم واملعـارفيدل على وفور علمه واستحضاره أج
ّهذه األمور مسلمة ، وال دليل على النص ، حيث أنه ال جيب أن يكون األعلـم خليفـة ، بـل  ّ

  .»األحفظ للحوزة واألصلح لألمة ، ولو مل يكن أبو بكر أصلح لإلمامة ملا اختاروه 

علــى  محــديث أنــا مدينــة العلــ ةبداللــ مل جيــد ابــن روزــان مناصــا مــن االعــرتاف :أقــول 

ة يف اخلليفـــة ، ومـــن هنـــا 7ّاألعلميـــة املطلقـــة ألمـــري املـــؤمنني  ه ينكـــر اشـــرتاط األعلمي ّـــ ، غـــري أن ــ ّـ
ّيقول بأن هذا احلديث ال يكون نصا على خالفة االمام   ، ويستدل باختيـار األمـة أبـا بكـر 7ّ

  :لإلمامة مع كونه غري أعلم ، وما ذكره مردود من وجوه 

مـن األدلـة الواضـحة علـى خالفـة  »أنا مدينة العلـم وعلـي باـا « حديث  ّ إن:أحدها 

  .ّ ، وقد بينا ذلك بوجوه عديدة فيما سبق من الكتاب7سيدنا أمري املؤمنني 

ّ لقد دل الكتاب والسنة املتأيدة بـأقوال املفـسرين مـن أهـل الـسنة ، علـى تعـني :والثاني  ّ ّ
ّوقـد تقـدم بيـان ذلـك بالـدالئل الكثـرية املفيـدة للقطـع واليقـني ، ولـو األعلم لإلمامة واخلالفة ، 

مل يكن فيها سوى ما ذكره اهللا سبحانه يف قصة آدم ، وقصة طالوت ، لكفـى يف ذلـك دلـيال 

  .وبرهانا
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ّ إنه ال ريب يف كون األعلم هـو األحفـظ للحـوزة واألصـلح لألمـة ، ومـن هنـا :والثالث 
كر األحفظ للحوزة واألصلح لألمة ، مع االعرتاف بكونـه غـري يظهر بطالن دعوى كون أيب ب

ّ أو يف حـل ؟يف ميـادين القتـال واجلهـاد مـع الكفـار أ؟أعلـم ، مـىت كـان أبـو بكـر أحفـظ للحـوزة
  ؟املشكالت واملعضالت

ّ إن االستدالل باختيار الناس أبـا بكـر للخالفـة واضـح الفـساد ، إذ لـو سـلمنا :ّوالرابع  ّ
ّ النــــاس ، فـــإن االشــــكال يــــرد أوال علـــى الــــذين اختـــاروه ، مث علــــى الــــذين وقـــوع االختيــــار مـــن ّ

ّيستدلون ذا االختيار على صحة إمامة أيب بكر ّ.. .  

  كالم آخر البن روزبهان
، كـالم آخـر هـو  ةديث أنـا دار احلكمـحـو والبن روزـان يف بـاب حـديث مدينـة العلـم

« :  يقـــول ;ّأن العالمـــة احللـــي : أعجـــب وأغـــرب مـــن كالمـــه الـــذي ذكرنـــاه ، وبيـــان ذلـــك 

 ، يف املعـارف احلقيقيـة والعلـوم 7ّوالنـاس كلهـم بـال خـالف عيـال علـي . العلـم ـ املطلب الثـاين

ّ كان يف غاية الـذكاء واحلـرص علـى الـتعلم 7ّاليقينية واألحكام الشرعية والقضايا النقلية ، ألنه 
يمــة جــدا ، ال ينفــك عنــه لــيال وال  الــذي هــو أشــفق النــاس عليــه عظ6، ومالزمتــه لرســول اهللا 

والقـضاء  .أقضاكم علـي: ّ يف حقه 6ال رسول اهللا قو .ارا ، فيكون بالضرورة أعلم من غريه

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال : وى الرتمذي يف صحيحه رو .يستلزم العلم والدين ّ :

أنــــا دار :  قــــال 6ســــول اهللا إن ر: روى البغــــوي يف الــــصحاح و .أنــــا مدينــــة العلــــم وعلــــي باــــا

   .»احلكمة وعلي باا 

مـا ذكـره املـصنف مـن علـم أمـري املــؤمنني « : فقـال ابـن روزـان يف جـواب هـذا الكـالم 

 6فال شـك يف أنـه مـن علمـاء األمـة ، والنـاس حمتـاجون إليـه فيـه ، وكيـف ال وهـو وصـي النـيب 

وأمـــا مـــا ذكـــره مـــن صـــحيح . حـــديف إبـــالغ العلـــم وبـــدائع حقـــائق املعـــارف ، فـــال نـــزاع فيـــه أل

   حوما ذكره من صحا. الرتمذي فصحيح
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احلديث غريـب ال يعـرف هـذا عـن أحـد مـن الثقـات غـري شـريك ، وإسـناده : البغوي فإنه قال 

  .»مضطرب ، فكان ينبغي أن يذكر ما ذكره من معايب احلديث ، ليكون أمينا يف النقل 

  :وهذا الكالم غريب من وجوه 

  ألمة ال أنه من علماء األمة فقطعلي أعلم ا ـ 1
ّمــا ذكــره املــصنف مــن علــم أمــري املــؤمنني فــال شــك أنــه مــن « : إن قــول ابــن روزــان 

 كمــا 6 أعلــم األمــة بعــد رســول اهللا 7ّ ، ألن االمــام 7تفــريط يف حــق االمــام » علمــاء األمــة 

ّعلميــة االمــام عليــه هــذا باإلضــافة إىل اعــرتاف ابــن روزــان يف كالمــه الــسابق بأ. أثبتنــاه ســالفا
  .الصالة والسالم

  الناس محتاجون اليه كاحتياجهم الى النبي ـ 2
 كاحتيـاجهم إىل واحـد مـن علمـاء األمـة ، بـل 7وليس احتياج النـاس إىل أمـري املـؤمنني 

ّإن النـاس كلهـم عيـال عليـه يف مجيـع العلـوم واألحكـام ّـألنه أقـرب  ـ ّكمـا ذكـر العالمـة احللـي ـ ّ
 وأكثــرهم مالزمــة لــه ، فهــم كــانوا حيتــاجون إليــه يف العلــم لكونــه أعلمهــم ، 6يب النــاس إىل النــ

هــذا املعــىن فمرحبــا بالوفــاق ، » والنــاس حمتــاجون إليــه فيــه « : فــإن أراد ابــن روزــان مــن قولــه 

ّالن هــذا املعــىن يثبــت خالفــة االمــام بعــد النــيب بــال فــصل ، لقــبح تــأمري احملتــاج البــني االحتيــاج  ّ
وإن أراد ابـن روزـان معـىن . 6الحواج ، على من هو غين ملي بعلم صاحب املعراج العظيم ا

ّآخر فقد كابر مكابرة بينة ، وأغلب الظن أنـه يريـد املعـىن األول ، ألنـه اعـرتف بأعلميتـه  ّ ّ  يف 7ّ

  .الكالم السابق

  اعتراف ابن روزبهان بكون االمام وصي النبي في إبالغ العلم ـ 3
 يف إبـالغ العلـم 6كيـف ال ، وهـو وصـي النـيب « :  يف هـذا الكـالم وقول ابـن روزـان

 ، إذ ال يعقـــل أن يكـــون وصـــي 6صـــريح يف أنـــه االمـــام بعـــد النـــيب » وبـــدائع حقـــائق املعـــارف 

   ،6النيب يف إبالغ العلم وبدائع حقائق املعارف غري األعلم وغري االمام من بعده 
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نــصوب ، املخــصوص بــالعلم املــصبوب ، ولقــبح لعــدم انفكــاك األعلميــة عــن مثــل هــذا العلــم امل

  .ترجيح املرجوح وبطالن تفضيل املفضول

ّكلمة حق جرت على لسانه ، لكـن مـا استـشهد » فال نزاع فيه ألحد « : ّمث إن قوله 
ّبه العالمة احللي يدل على أعلمية االمام  ّ  ، وهذا هو املطلـوب مـن االستـشهاد واالسـتدالل 7ّ

فـــإذا كـــان علـــى ابـــن روزـــان التـــسليم  .ّمامـــة واخلالفـــة كمـــا مـــر غـــري مـــرة، واألعلميـــة تـــالزم اال

  .بإمامة االمام ، وترك النزاع يف إمامته أيضا

  اعترافه برواية الترمذي ـ 4
 ةاعـرتاف بـصح» وأمـا مـا ذكـره مـن صـحيح الرتمـذي فـصحيح « : وقول ابـن روزـان 

ّان بداللة هذا احلديث على أعلميـة سندا ، وقد اعرتف ابن روز »أنا مدينة العلم « حديث 
  .6ّ بالرغم من قيام الرباهني احملكمة على تعني األعلم للخالفة عن النيب 7االمام 

وأيـــضا ، فـــإن حـــديث مدينـــة العلـــم يـــدل بـــالوجوه العديـــدة املـــذكورة ســـابقا علـــى إمامـــة 

  .ّ ، فكان على ابن روزان االعرتاف بالنتيجة كما اعرتف باملقدمة7االمام 

  دفع إيراد ابن روزبهان على العالمة الحلي ـ 5
ومـا ذكـره مـن صـحاح « : ّوأما ما ذكره ابـن روزـان للطعـن علـى العالمـة احللـي بقولـه 

احلـديث غريـب ال يعـرف هـذا مـن أحـد مـن الثقـات غـري شـريك ، وإسـناده : البغوي فإنه قال 

» ن أمينـــا يف النقـــل فكـــان ينبغـــي أن يـــذكر مـــا ذكـــره مـــن معايـــب احلـــديث ، ليكـــو. مـــضطرب

  :فمردود بوجوه عديدة 

  اسقاطهم حديث أنا مدينة العلم من صحيح الترمذي
ّمــا الــدليل علــى وجــود اجلملــة الــيت ذكرهــا ابــن روزــان يف نــسخة العالمــة  ـ :أحــدها  ّ

  ؟احللي

ّإن اخــتالف النــسخ يف كتــب احلــديث غــري عزيــز ، بــل إن الكتــب املوصــوفة بالــصحاح  ّ
  تلفة زيادة ونقيصة وتغيريا وتبديال ، كما ال خيفى علىعند أهل السنة خم
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املرقـاة (  و) مـشكاة املـصابيح للخطيـب التربيـزي (  و) جامع األصول البن كثري ( من راجع 

صــــحيح (  و »أنــــا مدينــــة العلــــم « حــــديث  كومــــن الــــشواهد علــــى ذلــــ.  ..)لعلــــي القــــاري 

، ) صـحيح الرتمـذي ( ا احلـديث عـن  ينقـل هـذ;ّ فقد عرفـت أن العالمـة احللـي .)الرتمذي 

، » ّوأمـا مـا ذكـره مـن صـحيح الرتمـذي فـصحيح « : ويعرتف ابن روزان بصحة ذلك قـائال 

وحممـــد بـــن ) جـــامع األصـــول ( ابـــن األثـــري اجلـــزري يف : ّوقـــد نقلـــه عـــن الرتمـــذي قبـــل العالمـــة 

  .)مطالب السؤول ( طلحة الشافعي يف 

بروايـة الرتمـذي ) منهـاج الـسنة ( يف  ـ عاصـر العالمـةوهـو م ـ واعـرتف ابـن تيميـة احلـراين

  .حديث مدينة العلم

ّونقله عن الرتمذي مجاعة من علماء السنة املتأخرين عن العالمة احللي    : أمثال ;ّ

  .)توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل ( السيد شهاب الدين أمحد يف كتابه 

  .)تاريخ اخللفاء ( وجالل الدين السيوطي يف 

  .)شرح ديوان علي  ـ الفواتح( سني بن معني الدين امليبدي يف وح

  .)سبل اهلدى والرشاد ( وحممد بن يوسف الشامي يف سريته 

  .)الصواعق احملرقة ( وابن حجر املكي يف 

  .)نواقض الروافض ( واملريزا خمدوم يف كتابه 

  .)العقد النبوي ( وشيخ بن عبد اهللا العيدروس يف 

  .)ّالصراط السوي ( القادري يف وحممود الشيخاين 

  .)أمساء رجال املشكاة ( والشيخ عبد احلق الدهلوي يف 

  .)تيسري املطالب السنية ( ونور الدين الشرباملسي يف 

  .)النرباس ( وإبراهيم الكردي الكوراين يف 

  .)ّشرح املواهب اللدنية ( وحممد بن عبد الباقي الزرقاين يف 

  .) إسعاف الراغبني (ّوحممد الصبان املصري يف 
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  .)ذخرية املآل ( وشهاب الدين العجيلي الشافعي يف 

   ....)شرح املثنوي ( واملولوي عبد العلي املشهور ببحر العلوم يف 

ه ( غـــري مـــذكور يف نـــسخ  »أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا « حـــديث  ّفـــإن.  ..ّـــ ومـــع ذلـــك كل

  .»ا دار احلكمة وعلي باا أن« املوجودة ، واملوجود فيها هو حديث ) الرتمذي 

  ّالتحريف في المصابيح للبغوي
أنــا دار « حــديث  هوكــذلك احلــال يف كتــاب مــصابيح الــسنة للبغــوي ، فكمــا أخــرج فيــ

، وقــد نقــل مجاعــة مــن  »أنــا مدينــة العلـم وعلــي باــا « حــديث  جأخــر »احلكمـة وعلــي باــا 

والقـاري ) ذخـائر العقـىب ( ويف ) لنضرة الرياض ا( ّأكابر علماء أهل السنة كاحملب الطربي يف 

حــديث مدينــة العلــم .  ..وغــريهم) وســيلة املــآل ( وأمحــد بــن الفــضل املكــي يف ) املرقــاة ( يف 

ّ، بــــل صــــرح بعــــضهم بــــإخراج البغــــوي إيــــاه يف قــــسم احلــــسان مــــن ) املــــصابيح للبغــــوي ( عــــن  ّ
 نخاليـــة عـــ) ملـــصابيح ا( ّلكـــن النـــسخ الـــيت وقفنـــا عليهـــا مـــن .  ..أحاديـــث الكتـــاب املـــذكور

  .»أنا مدينة العلم وعلي باا « حديث 

حــذفا وإســقاطا ، وهلــم فيــه حتريــف زيــادة وإحلــاق ، ففــي ) املــصابيح ( فهــذا حتريــف يف 

ّالوقت الذي يلتزم البغوي بعدم إخراج املناكري يف كتابه ، ويصرح يف أول كتابـه بـأن  مـا كـان « ّ

جتـد » عرضت عن ذكر ما كـان منكـرا أو موضـوعا فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه ، وأ

  :ّ، وهذا نصه » منكر « فيه حديثا وصف بأنه 

ّكنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فجاءه رجـل أحـسبه مـن :  قال 2عن أيب هريرة «  ّ ّ
ّ فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ؟ألعــن محــريا: قــيس ، فقــال يــا رســول اهللا  رحــم اهللا محــريا : ّ

  )1(» سالم وأيديهم طعام وهم أهل أمن وإميان ـ منكر أفواههم 
__________________  

  .141 / 4باب مناقب قريش وذكر القبائل  ـ مصابيح السنة) 1(
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إحلــاق وإقحــام يف » منكــر « ومــن هنــا تــرى احملققــني مــن علمــائهم يعرتفــون بــأن لفــظ 

س الـــدين حممـــد بـــن الكتـــاب ، مـــن قبـــل بعـــض مـــن وصـــفوه بأهـــل املعرفـــة باحلـــديث ، قـــال مشـــ

حيتمـــل أن إحلـــاق لفـــظ املنكـــر . أي هـــذا احلـــديث منكـــر. منكـــر: قولـــه « : مظفـــر اخللخـــايل 

ّهاهنــا مــن غــري املؤلــف ، مــن بعــض أهــل املعرفــة باحلــديث ، ألنــه لــو كــان يعلــم أنــه منكــر مل 
  .»ّيتعرض له ، ألنه قد التزم اإلعراض عن ذكر املنكر يف عنوان الكتاب 

هذا إحلاق من بعض أهل املعرفة . قوله منكر: قال شارح املصابيح « ) : املرقاة ( ويف 

ّلـو كـان يعلـم أنـه منكـر مل يتعـرض لـه ، ألنـه  ـ يعـين حميـي الـسنة ـ ;باحلـديث ، ألن املؤلـف 
  .»قد التزم اإلعراض عن ذكر املنكر يف عنوان الكتاب ، واهللا أعلم بالصواب 

عبــارة الــيت ذكرهــا ابــن روزــان مــن املقحمــات يف ّفإنــا ال نــستبعد أن تكــون ال.  ..وبعــد

ّوأا مل .  ..ّمن قبل بعض املتعصبني ، وإن وصفوا بأهل املعرفة باحلديث) املصابيح ( كتاب 
ّتكن يف نسخة العالمة احللي   ولذا مل يذكرها ، فإشكال ابن روزان على العالمة يف غري ;ّ

  .ّحمله

ا كانـــت موجـــودة يف نـــسخة  لـــو فرضـــنا كـــون العبـــارة مـــن:والثـــاني  ـــ كـــالم البغـــوي ، وأ ّ
ّ ، فإن الذي تفوه به ابن روزان غري وارد كذلك ، ألنا نقـول حينئـذ ;ّالعالمة احللي  ّبـأن : ّ

ّإعراض العالمة احللي عن ذكر العبارة مبين على ما تقرر من أن  ّ إقرار العقالء علـى أنفـسهم « ّ

  .»نكار بعد اإلقرار غري مسموع اإل« ّ، وأن » مقبول وعلى غريهم مردود 

: ّـأما بعـد « : ّأن البغوي قـال يف صـدر كتابـه املعـروف باملـصابيح : وتوضيح ذلك هو 

ّفهذه ألفاظ صدرت عن صـدر النبـوة ، وسـنن سـارت عـن معـدن الرسـالة ، وأحاديـث جـاءت  ّ
ّعــن ســـيد املرســـلني وخـــامت النبيــني ، هـــن مـــصابيح الـــدجى خرجــت عـــن مـــشكاة التقـــوى ، ممـــ ا ّ

أورده األئمة يف كتبهم ، مجعتها للمنقطعـني إىل العبـادة ، لتكـون هلـم بعـد كتـاب اهللا حظـا مـن 

  السنن ، وعونا على ما هم فيه الطاعة ، وتركت ذكر
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  .»أسانيدها حذرا من اإلطالة عليهم ، واعتمادا على نقل األئمة 

أنــا دار « فهـذا مــا وصــف بــه أحاديـث كتابــه ، فاألوصــاف هــذه منطبقـة علــى حــديث 

ّباعرتافــه ، فلــو كــان ادعــى البغــوي بعــد ذلــك كــون احلــديث منكــرا فقــد » احلكمــة وعلــي باــا 
  .أنكر بعد أن أقر ، واإلنكار بعد اإلقرار غري مسموع ، ولذا أعرض العالمة عن ذكر إنكاره

ّ سلمنا ، لكـن إعـراض العالمـة عـن ذكـر الكـالم املزبـور سـرت ملعائـب البغـوي ، :الثالث  ّ ّ
  . سرت ملعائب احلديث كما زعم ابن روزانال

احلديث غريب ال يعرف هذا عن أحـد مـن الثقـات غـري « : ّأن قوله : وبيان ذلك هو 

  :يشتمل على دعويني » شريك ، وإسناده مضطرب 

وهــــذه  .إن احلــــديث غريــــب ال يعــــرف عــــن أحــــد مــــن الثقــــات غــــري شــــريك: أحــــدامها 

ّالدعوى تدل على قصر باعه وقلة اطال ّ ّعه ، ألن األمر ليس كـذلك كمـا ال خيفـى علـى املتتبـع ّ ّ
ّاخلبري ، بل إنه حديث مشهور رواه غري شريك من الثقات ، كما دريت سابقا بالتفصيل ّ.  

ّعلى أنه لو كان كذلك فهو مما تفرد به شريك ، وهذا ال مينع صحته أو حسنه ، ومـن  ّ
ّهنا حسنه الرتمذي كما صرح بـه احملـب الطـربي يف  ، ) ذخـائر العقـىب (  و) ّالريـاض النـضرة ( ّ

ّمــع أن روايــة الرتمــذي مقتــصرة علــى طريــق شــريك ، وصــححه ابــن جريــر الطــربي يف  ــذيب ( ّ

ّوهو أيضا مل يروه إال عن شريك ، وصـححه ) مجع اجلوامع ( ّكما نقله السيوطي يف ) اآلثار  ّ
تيـــسري (  والشرباملـــسي يف )ســـبل اهلـــدى والرشـــاد ( ّاحلـــاكم أيـــضا كمـــا صـــرح بـــه الـــشامي يف 

ّ وحــــسنه احلــــافظ العالئــــي واــــد .)ّشــــرح املواهــــب اللدنيــــة ( والزرقــــاين يف ) املطالــــب الــــسنية 
نقال عن أجوبـة عـن اعرتاضـات ) الآليل املصنوعة ( كما يف  ـ الفريوزآبادي ، فقد قال العالئي

ن عبـــد اهللا النخعـــي وشـــريك هـــو ابـــ« :  ـ ّالـــسراج القـــزويين علـــى أحاديـــث املـــصابيح للبغـــوي

ّالقاضي ، احتج به مـسلم ، وعلق لـه البخـاري ، ووثقـه حيـىي بـن معـني ، وقـال العجلـي  ّـ ثقـة : ّ

  ما رأيت أحدا قط أورع يف: حسن احلديث ، وقال عيسى بن يونس 
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  .»ّفعلى هذا يكون تفرده حسنا . علمه من شريك

  .أنا دار احلكمة: ث حدي دبع) نقد الصحيح ( وكذا قال الفريوزآبادي يف كتابه 

ّفعلى هذا ال يكون تفرد شريك مبـانع عـن صـحة احلـديث أو حـسنه ، وال يوجـب وهنـا 
  !! يف رواية هذا احلديث الشريففيه أبدا ، فكيف مع اشرتاك غري شريك من الثقات

وهــــذا باطــــل حبــــت ، فــــإن مــــن نظــــر يف أســــانيد هــــذا . إن إســــناده مــــضطرب: والثانيــــة 

ّ وكلهــا ثابتـــة بــال تزلــزل واضـــطراب ، وأغلــب الظـــن يف ســبب هـــذه احلــديث وجــدها متعـــددة ،
ّأن الرتمـذي  :وبيان ذلك هـو . الدعوى الباطلة هو الغلط يف فهم كالم الرتمذي يف هذا املقام

شـريك عـن سـلمة بـن كهيـل عـن سـويد بـن : بإسـناده عـن » أنا دار احلكمـة « أخرج حديث 

روى بعضهم هذا احلديث عـن شـريك « :  قال ، مث 7غفلة عن الصناحبي عن أمري املؤمنني 

: ّوهذا الكالم مفـاده روايـة بعـض احملـدثني هـذا احلـديث عـن » ، ومل يذكروا فيه عن الصناحبي 

ّـ ، فلما رأى البغـوي وجـود 7شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أمري املؤمنني 
ّعض اآلخــر ، تــوهم كــون إســناده يف روايــة بعــضهم ، وعــدم وجــوده يف روايــة الــب» الــصناحبي « 

ّمــضطربا ، ومل يــتفطن إىل أن كــال الــسندين صــحيح ، ألن  مــن التــابعني » ســويد بــن غفلــة « ّ

 بــال واســطة تــارة ، 7 بــال واســطة ، فهــو يــروي احلــديث عنــه 7الــرواة عــن االمــام أمــري املــؤمنني 

صل ، وذكـــ» الـــصناحبي « وبواســـطة  ر الـــصناحبي يف ّـــتـــارة أخـــرى ، فكـــال الـــروايتني صـــحيح مت

  .ّأحدمها من باب املزيد يف متصل األسانيد

ّومبـــا ذكرنـــا صـــرح بعـــض احملققـــني مـــن أعـــالم الـــسنة ، فقـــد قـــال احلـــافظ صـــالح الـــدين  ّ ّ
وال يرد عليه رواية مـن أسـقط منـه الـصناحبي ، ألن سـويد بـن غفلـة تـابعي خمـضرم « : العالئي 

  .»ّحبي فيه من املزيد يف متصل األسانيد ، أدرك اخللفاء األربعة ومسع منهم ، فذكر الصنا
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وال يــرد عليــه روايــة مــن أســقط الــصناحبي منــه ، ألن ســويد بــن « : وقــال الفريوزآبــادي 

غفلة تابعي خمضرم ، روى عن أيب بكر وعمر وعثمان وعلـي رضـي اهللا عـنهم ، ومسـع مـنهم ، 

  .»ّفيكون ذكر الصناحبي من باب املزيد يف متصل األسانيد 

دير تــسليم الغلــط يف إســقاط الــصناحبي مــن األســناد ، وأن ســويد بــن غفلــة مل وعلـى تقــ

ّ بل مسعه من الصناحبي ، فإن هـذا ال يوجـب االضـطراب يف 7يسمع هذا احلديث من االمام 
مــن اإلســناد فقــد أخطــأ ، والــصحيح روايــة الــبعض » الــصناحبي « ّاإلســناد ، فــإن مــن أســقط 

طـــأ الــــراوي يف إســـناد ال يوجــــب العيـــب يف إســــناد آخــــر اآلخـــر املــــذكور فيهـــا الــــصناحبي ، وخ

ّفالتعلــل مبثــل هــذه األمــور للقــدح يف األحاديــث .  ..ّصــحيح ، وال يــضر بأصــل ســند احلــديث
ّاملسندة الصحيحة من كثرة التعنت وقلـة احليـاء ، كمـا نـص عليـه ابـن حـزم يف  ّ  وقـد .)ّاحمللـى ( ّ

أنـا مدينـة « حـديث  اوأثبتنـ ،»  العلـم أنـا مدينـة« حـديث  تسـبق كالمـه حيـث ذكرنـا مؤيـدا

ّ، وتكلمنا على كالم الدار قطين يف هذا احلديث ، فراجعـه إن شـئت ،  »احلكمة وعلي باا 
  .فهو أحرى بالرجوع ملثل هذا التحقيق ، واهللا ويل التوفيق

ّليـست إال تومهــا وســوء  »أنـا دار احلكمــة « حــديث  دّفظهـر أن دعــوى اضـطراب إســنا ّ
ّ أن العالمـــة احللـــي فهـــم ، فلـــو ّ  أعـــرض عـــن ذكرهـــا ، فقـــد ســـرت معايـــب البغـــوي ولـــيس يف ;ّ

ّوإن هـــذا الـــذي زعمـــه ابـــن روزـــان مل يثمـــر إال الكـــشف عـــن تـــوهم .  ..احلـــديث عيـــب أبـــدا ّ ّ
ّالبغـــوي وقلـــة فهمـــه للـــدقائق العلميـــة ، قـــال اهللا تعـــاىل  ـــدي ( :ّ ديهم وأي وتـهم بأي ون بـي ِ يخرب ِْ َْـــ َ ْ ِْ َِ ُ َ ُـــ ُ ــ ُـ َُ ِ ْ

َؤمنين ُاْلم ِ ِ ْ(.  

ّوان تشدق القـوم وتعنتـوا قطعنـا ألـسنتهم بنقـل كمـال الـدين ابـن طلحـة الـشافعي وهـو  ـ ّ

طبقـات (  و) مـرآة اجلنـان (  ، وقد ترجم له بكل تبجيل يف ;ّأقدم زمانا من العالمة احللي 

( ـــ عــن » أنــا دار احلكمــة وعلــي باــا « حــديث  ـللــسبكي واالســنوي وغريهــا ) الــشافعية 

ّكما نقل العالمة احللي ، وهذا عني عبارته يف بيان أدلة علم االمام ) صابيح للبغوي امل ّ7 :  
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ّمــــا رواه االمـــام الرتمــــذي يف صــــحيحه بـــسنده ، وقــــد تقــــدم ذكــــره يف : ومـــن ذلــــك  « 
أنـــا مدينـــة العلـــم :  قـــال 6إن رســـول اهللا : االستـــشهاد يف صـــفة أمـــري املـــؤمنني بـــاألنزع البطـــني 

قـــل االمـــام أبـــو حممـــد احلـــسني بـــن مـــسعود القاضـــي البغـــوي يف كتابـــه املوســـوم نو .وعلـــي باـــا

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : باملصابيح    .أنا دار احلكمة وعلي باا: ّ

ّلكنه صلى اهللا عليه وسـلم خـص العلـم باملدينـة والـدار باحلكمـة ، ملـا كـان العلـم أوسـع  ّ ّ
ّوأغزر فائدة وأعم نفعـا مـن احلكمـة ، خـصص األعـم بـاألكرب أنواعا وأبسط فنونا وأكثر شعبا 

  .)1(» ّواألخص باألصغر 

ّفهذا نقل هذا الفقيه احملدث الشافعي ، املتقدم زمانا على العالمة احللي ، وهـو يطـابق  ّ ّ
ّنقــل العالمــة احللــي ، ولــيس فيــه العبــارة الــيت زعمهــا ابــن روزــان ، فالعالمــة أمــني يف النقــل ،  ّ

  .ّخ املصابيح حرفتها األيدي األثيمة ، واهللا ويل التوفيق ، وهو املستعانولكن نس

* * *  
__________________  

  .62: مطالب السؤول ) 1(
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)10(  

  مع ابن حجر المكي

  في كالمه حول الحديث
بـل علـي أعلـم : ال يقـال « : قال ابن حجر املكي يف مبحث أعلمية أيب بكر بزعمه و

ســــيأيت أن ذلــــك : ألنــــا نقــــول  .أنــــا مدينــــة العلــــم وعلــــي باــــا: ائله منــــه للخــــرب اآليت يف فــــض

فمــن أراد : وايــة ور ،ّاحلــديث مطعــون فيــه ، وعلــى تــسليم صــحته أو حــسنه فــأبو بكــر حمراــا 

ال تقتــضي األعلميــة ، فقــد يكــون غــري األعلــم يقــصد ملــا عنــده مــن زيــادة  بالعلــم فليــأت البــا

خبـرب الفـردوس  ةّعلـى أن تلـك الروايـة معارضـ. الف األعلـمّاإليضاح والبيان والتفرغ للناس ، خبـ

  .أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطاا وعثمان سقفها وعلي باا: 

ّ فهذه صرحية يف أن أبا بكـر أعلمهـم ، وحينئـذ فـاألمر بقـصد البـاب إمنـا هـو لنحـو مـا قلنـاه ، 
ة أن كــال مــن األســاس واحليطــان والــسقف ال لزيــادة شــرفه علــى مــا قبلــه ، ملــا هــو معلــوم ضــرور

ّوشــذ بعــضهم فأجــاب بــأن معــىن . أعلــى مــن البــاب ّأي مــن العلــو ، علــى حــد . وعلــي باــا: ّ
  .)1(» هذا صراط علي مستقيم ، برفع علي وتنويه ، كما قرأ به يعقوب : قراءة 

  علي األعلم لحديث مدينة العلم
ّإن حـــديث مدينـــة العلــم يـــدل علـــى أعلميــ: أقــول   كمـــا ســـبق 7ة االمـــام أمـــري املــؤمنني ّ

ّ ، حىت املالئكـة املقـربني واألنبيـاء واملرسـلني ، فهـذه 6ّتقريره منا ، فهو أعلم اخلالئق بعد النيب 
، وقـد شـهدت بـذلك كلمـات كثـري مـن أعـالم  »أنا مدينـة العلـم وعلـي باـا « حديث  ةدالل

، فمـــن ) املـــنح املكيـــة (  كتابـــه ّأهـــل الـــسنة ، وكـــان منهـــا عبـــارات ابـــن حجـــر املكـــي نفـــسه يف

  الغريب بعدئذ دعواه يف
__________________  

  .20: الصواعق احملرقة ) 1(
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، اســـتنادا إىل دعـــاوى » الكاللـــة « و» األب « ّأعلميـــة مـــن جهـــل حـــىت معـــىن ) الـــصواعق ( 

  .علي أعلم: فارغة وأكاذيب واضحة كما سيأيت ، فإذن ، من احلق أن يقال 

   الحديث مطعون باطلةّدعوى أن ـ 1
فمن فظائع املناقـشات ، » سيأيت أن ذلك احلديث مطعون : ألنا نقول « : ّوأما قوله 

ملــا عرفــت مــن صــحة هــذا احلــديث وثبوتــه بــل تــواتره وقطعيــة صــدوره ، حــسب إفــادات أكــابر 

ّاألعالم واحملققني من أهل السنة ، حبيث ال يبقى جمال ألي قيل وقال ّ ّ.. .  

ّيتــضمن وجوهــا » ســيأيت « ابــن حجــر يف املوضــع الــذي أحــال إليــه بقولــه ّمث إن كــالم 
  :وشرح ذلك هو .  ..»ّأن ذلك احلديث مطعون « عديدة على فساد زعمه 

مث اعلــم « ) : الــصواعق ( أن ابــن حجــر قــال يف الفــصل الثــاين مــن البــاب التاســع مــن 

 ، فلـتكن منـك علـى 2أنه سـيأيت يف فـضائل أهـل البيـت أحاديـث مـستكثرة مـن فـضائل علـي 

ّذكــر ، وأنــه مــر يف كثــري مــن األحاديــث الــسابقة يف فــضائل أيب بكــر مجــل مــن فــضائل علــي ،  ّ
ـــ  احلــديث التاســع« : قــال  مث» واقتــصرت هنــا علــى أربعــني حــديثا ، ألــا مــن غــرر فــضائله 

يلـــي يف أخـــرج البـــزار والطـــرباين يف األوســـط عـــن جـــابر ابـــن عبـــد اهللا ، والطـــرباين واحلـــاكم والعق

ّالضعفاء ، وابن عدي عن ابن عمـر ، والرتمـذي واحلـاكم عـن علـي قـال قـال رسـول اهللا صـلى 
يف و .فمــن أراد العلـم فليـأت البــاب:  روايـة يفو .أنــا مدينـة العلـم وعلــي باـا: ّاهللا عليـه وسـلم 

:  أخــرى عنــد ابــن عــدي يفو ، اأنــا دار احلكمــة وعلــي باــ: أخــرى عنــد الرتمــذي عــن علــي 

  . باب علميعلي

وقد اضطرب الناس يف هـذا احلـديث ، فجماعـة علـى أنـه موضـوع ، مـنهم ابـن اجلـوزي 

مل يــأت : ّوالنــووي ، وناهيــك مــا معرفــة باحلــديث وطرقــه ، حــىت قــال بعــض حمققــي احملــدثني 

وبـالغ احلـاكم علـى عادتـه فقـال  .بعد النووي من يدانيه يف علم احلديث فضال عـن أن يـساويه

  ّ صحيح ، وصوب بعض حمققيإن احلديث: 
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  .)1(» ّومر الكالم عليه . أنه حديث حسن: املتأخرين املطلعني على احلديث 

أعـدناه هنـا بنـصه لـيعلم  ـ ّالذي أوردناه يف مبحث الرد على قـدح النـووي ـ وهذا الكالم

ّأن ابــن حجــر يعــد غــرر «  ، و7مــن فــضائل االمــام  »أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا « حــديث  ّ

ّمث يــنص . 7ّالــيت رجحهــا يف الــذكر علــى ســائر فــضائله » األربعــني حــديثا « ومــن » ضائله فــ
« و» الرتمـــذي « و» ابـــن عـــدي « و» العقيلـــي « و» الطـــرباين « و» البـــزار « علـــى إخـــراج 

ّوان كــان قــد أخرجــه يف الــضعفاء ، إال » العقيلــي « لــه عــن عــدة مــن الــصحابة ، و» احلــاكم 
ّوهـؤالء احلفـاظ كمـا تعلـم .  ..ه صاحلة للتأييـد ، وكـذا روايـة ابـن عـديأن ابن حجر يرى روايت

ّمــن مــشاهري أئمــة احلــديث عنــد اهــل الــسنة ، ومــن بيــنهم الرتمــذي وكتابــه يعــد مــن الــصحاح  ّ
  .الستة عندهم

وهـذا ظـاهر يف  »فمـن أراد العلـم فليـأت البـاب : ويف رواية « : إن ابن حجر يقول  مث

أنــا : ويف أخــرى عنــد الرتمــذي عــن علــي «  :يقــول   ، مث6 اهللا ثبــوت هــذا اللفــظ عــن رســول

ومـن هنـا ذكـره ابـن  »أنا مدينة العلـم وعلـي باـا « حديث  تّوهذا من مؤيدا »دار احلكمة 

  .»علي باب علمي « حديث  احجر يف هذا املقام ، وكذ

ب ّصـو« وعلـى أنـه قـد » أنا مدينة العلـم « ّمث إنه ينص على تصحيح احلاكم حديث 

ّبعض حمققي املتأخرين املطلعني على احلديث أنه حديث حسن  ّ«.  

اظ عـــن  ــفــإذن احلــديث مـــن غــرر فــضائل االمـــام ، وقــد أخرجـــه مجاعــة مــن األئمـــة احلف ّ
ّمجاعة من الصحابة ، وله مؤيدات أخرجها مجاعة منهم كذلك ، وهو صحيح عنـد احلـاكم ، 

ف ـا ابـن حجـر املكـي يف كالمـه ّوصوب بعض احملققني أنه حـديث حـسن ، هـذه أمـور اعـرت

وهــذه األمــور تكفينــا يف مقــام االحتجــاج وإلــزام اخلــصم ، » ســيأيت « الــذي أحــال إليــه بقولــه 

  .ّ واحلمد هللا رب العاملني ..»مطعون « وإلبطال قوله 
__________________  

  .72: الصواعق ) 1(
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. ضطربوا يف هـذا احلـديثإن املنصفني مل ي: ففيه » وقد اضطرب الناس « : وأما قوله 

ّوأما املتعصبون فال يلتفت إليهم البتة ّ ّ.  

  آراء العلماء في ابن الجوزي
إن : ّففيــه أوال » فجماعــة علــى أنــه موضــوع مــنهم ابــن اجلــوزي والنــووي « : ّوأمــا قولــه 

ّان احملققــني : وثانيـا  .ّمـا ذكـراه حـول احلــديث باطـل مـردود ، كمـا تقــدم يف الكتـاب بالتفـصيل
ّأهــل الــسنة ال يعبئــون بقــدح ابــن اجلــوزي وطعنــه يف األحاديــث ، وقــد نــص مجاعــة مــنهم مــن  ّ

ه والطعــن عليــه ومــن .  ..ّــعلــى معايــب البــن اجلــوزي ، وصــدرت مــنهم كلمــات خمتلفــة يف ذم

  :هؤالء 

  .ابن األثري يف الكامل يف التأريخ

  .وأيب الفداء األيويب يف املختصر يف أحوال البشر

  .د اليافعي يف مرآة اجلنانوعبد اهللا بن أسع

  .وخواجه بارسا يف الفصول الستة

  .ومشس الدين الذهيب يف ميزان االعتدال يف نقد الرجال ، ويف تذكرة احلفاظ

  .وابن حجر العسقالين يف لسان امليزان

  .وجالل الدين السيوطي يف طبقات احلفاظ

  .ومشس الدين الداودي يف طبقات املفسرين

  .هلوي يف أمساء رجال املشكاةوالشيخ عبد احلق الد

ّكما نـص مجاعـة مـنهم علـى تـسرع ابـن اجلـوزي يف الطعـن يف األحاديـث الـصحيحة يف  ّ ّ
  : ومن هؤالء .)املوضوعات ( كتابه 

ابن الصالح يف علوم احلديث ، وابن مجاعة يف املنهـل الـروي ، والطيـيب يف الكاشـف ، 

ّ ألفيــــة احلــــديث وشــــرحها ، وابــــن حجــــر وابــــن كثــــري يف الباعــــث احلثيــــث ، والــــزين العراقــــي يف
  ّالعسقالين يف فتح الباري والقول املسدد ، والسخاوي يف
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فـتح املغيـث ، والـسيوطي يف الـآليل املـصنوعة والنكـت البـديعات وتـدريب الـراوي ، وحممـد بــن 

يوسف الشامي يف سبل اهلدى والرشاد ، ورمحة اهللا السندي يف خمتصر تنزيه الـشريعة ، وحممـد 

هر الفتــين يف تــذكرة املوضــوعات ، والــشيخ عبــد احلــق يف أمســاء رجــال املــشكاة ، واجللــيب يف طــا

كــشف الظنــون ، وإبــراهيم الكــردي يف املــسلك الوســط الــداين ، والزرقــاين يف شــرح املواهــب ، 

والــسندي يف دراســات اللبيــب ، وحممــد ابــن إمساعيــل األمــري يف الروضــة النديــة ، والــشوكاين يف 

موعـــة ويف نيـــل األوطـــار ، واملولـــوي حـــسن الزمـــان يف القـــول املستحـــسن ، واملولـــوي الفوائـــد ا

  .القنوجي يف إحتاف النبالء املتقني

  ّرد العلماء على طعن ابن الجوزي في حديث مدينة العلم
ة ، وقــــد رد عليــــه يف  ّفهــــذه آراؤهــــم يف ابــــن اجلــــوزي وآرائــــه يف األحاديــــث بــــصورة عام ّــــ

مجاعــة مــن مــشاهري علمــاء أهــل  »نــا مدينــة العلــم وعلــي باــا أ« حــديث  خــصوص طعنــه يف

ّالسنة النحارير ، ونقدة احلديث واملطلعني على األخبار ، منهم  ّ:  

  .ّاحلافظ صالح الدين العالئي يف أجوبة سؤاالت السراج القزويين

  .واحملقق بدر الدين الزركشي يف الآليل املنثورة

  . نقد الصحيحوالعالمة جمد الدين الفريوزآبادي يف

  .وشيخ اإلسالم احلافظ ابن حجر يف فتوى له

  .والعالمة مشس الدين السخاوي يف املقاصد احلسنة

ــــسيوطي يف تــــاريخ اخللفــــاء ، والنكــــت البــــديعات ، والــــآليل  واحلــــافظ جــــالل الــــدين ال

  .املصنوعة ، وقوت املغتذي ، ومجع اجلوامع

  .والعالمة نور الدين السمهودي يف جواهر العقدين

  .والعالمة ابن عراق يف تنزيه الشريعة

  .وعلي بن حسام الدين املتقي يف كنز العمال

  .وحممد طاهر الفتين يف تذكرة املوضوعات
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  .وعلي القاري اهلروي يف املرقاة

  .ّوالعالمة الزرقاين يف شرح املواهب اللدنية

  .حملبنيواملريزا حممد البدخشاين يف نزل األبرار ، ومفتاح النجاة ، وحتفة ا

  .وحممد صدر العلم يف معارج العلى

  .وحممد بن إمساعيل بن صالح األمري يف الروضة الندية

  .وحممد الصبان املصري يف إسعاف الراغبني

  .والقاضي ثناء اهللا باين بيت يف السيف املسلول

  .وقاضي القضاة الشوكاين يف الفوائد اموعة

  .ابّواملريزا حسن على احملدث يف تفريح األحب

  .وويل اهللا اللكهنوي يف مرآة املؤمنني

  .واملولوي حسن الزمان يف القول املستحسن

ّفـــال جيـــوز االســـتناد إىل كالمـــه يف املقـــام ، ملـــا عرفـــت ســـابقا مـــن أن » النـــووي « ّوامـــا 
ّوقــد بينــا بطـالن قدحــه ، وأوردنـا كلمــات كبــار  »أنــا دار احلكمـة « حـديث  النـووي يقــدح يف

املـستفاد مـن حلـن كالمـه  »أنـا مدينـة العلـم « حديث  ّوأما قدحه يف.  ..مهّاحلفاظ يف رد كال

ّ، فقد بلغ يف السخافة حدا محل مجاعة من األعالم على الـرد عليـه بـصراحة  كالـسيوطي يف : ّ

ّتـــاريخ اخللفـــاء ، والـــشيخ عبـــد احلـــق يف أمســـاء رجـــال املـــشكاة ، والـــصبان املـــصري يف إســـعاف 
  .ّ اهللا يف السيف املسلول ، وحسن على احملدث يف تفريح األحبابالراغبني ، والقاضي ثناء

وناهيــك مــا « : ومبــا ذكرنــا يظهــر ســقوط قــول ابــن حجــر املكــي يف تعظــيم الــرجلني 

فــإن هــذا املــدح هلمــا لــيس بنــافع يف املقــام ، بعــد الكلمــات الــيت » .  ..معرفــة باحلــديث وطرقــه

« حـديث  صعلى طعن ابن اجلوزي والنووي يف خصوّقاهلا األعالم يف ابن اجلوزي ، ويف الرد 

ّبـل إن مـا ذكـره ابـن حجـر كـذب صـريح ، وتعـصب مقيـت ، إذ  »أنا مدينة العلم وعلي باا  ّ
ّمــن املــستبعد جــدا أن ختفــى هــذه الكلمــات يف القــدح يف ابــن اجلــوزي ونــسبته إىل كثــرة الغلــط 

  . ..والوهم وشدة الغفلة واالشتباه
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ّوكـذا الكـالم يف مدحـه للنووي ، فـإن مـا ذكرنـاه ســابقا يف رد .  ..كــيعلـى مثـل ابـن حجـر امل ّــ
  .ّكالمه يكشف عن تعصبه ، ويعلن للمإل العلمي قصر باعه وعدم معرفته باحلديث وطرقه

ففيـه » إن احلـديث صـحيح : وبالغ احلاكم علـى عادتـه فقـال « : ّوأما قول ابن حجر 

ه قــد ســبقه حيــىي بــن معــني ، وحممــد بــن :  ـأن ّجريــر الطــربي ، إىل احلكــم بــصحة هــذا احلــديث ّـ
إذن مل يكــــن احلــــاكم مبالغــــا يف هــــذا القــــول ، علــــى أن .  ..ّالــــشريف ، كمــــا ســــبق بالتفــــصيل

يــذكر الــدالئل الــسديدة والرباهــني العديــدة علــى  ـ باإلضــافة إىل تــصحيح احلــديث ـ احلــاكم

  .صحته كما ال خيفى على من راجع كلماته

ّ مـن وجـوه تعـصب ابـن حجـر ، فهـو يـذكر أن بعـض احملققـني ومن هنا يظهر وجه آخر ّ
ّصوب حسن احلـديث ، وال يـذكر الـذين نـصوا علـى صـحته كيحـىي بـن معـني والطـربي ، وأمـا  ّ ّ

ّوإن كان يرد علـى طعـن الطـاعنني  ـ  فاعرتافه بتحسني بعض احملققني ..احلاكم فيصفه باملبالغة
لسرت حقيقة راهنة ال تقبل السرت بنحو من األحناء ّلكنه يف نفس الوقت حماولة  ـ كابن اجلوزي

  .، واهللا العاصم عن بغي كل معاند لدود

  ّتحسين ابن حجر في المنح المكية ـ 2
مـن ) شرح القـصيدة اهلمزيـة  ـ املنح املكية( ويرد كالم ابن حجر ما ذكره هو يف كتاب 

 ورث 7علــى أن االمــام ّبكــل صــراحة ، واالســتدالل بــه  »أنــا مدينــة العلــم « حــديث  حتــسني

  :علوم القرآن عن النيب عليه وآله الصالة والسالم ، فقد قال بشرح قول البوصريي 

  كـــــــــــــــم أبانـــــــــــــــت آياتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن علـــــــــــــــوم« 

  
  »عــــــــــــن حــــــــــــروف أبــــــــــــان عنهــــــــــــا اهلجــــــــــــاء   

  

العلمـاء  ـ يعـين الـشافعي ـ وتبعـه« : قـال ابـن حجـر بعـد أن ذكـر أقـواال عـن الـشافعي 

ّل صلى اهللا عليه وسلم شيئا أو قضى أو حكمما قا: على ذلك فقال واحد  ّ  
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ّمـا مـن شـيء يف العـامل إال وهـو : وقـال آخـر . ّبشيء إال وهو أو أصله يف القرآن قرب أو بعـد
ــاح أن (: يف قولــه تعــاىل :  فقــال ؟أيــن ذكــر اخلانــات فيــه: فيــه ، فقيــل لــه  ْ لــيس علــيكم جن َ ٌ ُ ْ ُ ْ َْ َ َ َ

ٍَتدخلوا بـيوتا غيـر مسكونة ُْ ْ َ َُُ َْ ً ُ ُ ّمـا مـن شـيء إال وميكـن اسـتخراجه : وقال آخر .  فهي اخلانات) َ
ّمــن القــرآن ملــن فهمــه اهللا تعــاىل حــىت أن عمــر النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ثــالث وســتون ســنة  ّ ّ
اســـتنبط مـــن آخـــر ســـورة املنـــافقني ، ألـــا رأس ثـــالث وســـتني ســـورة وعقبهـــا بالتغـــابن لظهـــوره 

ّبفقــده صــلى اهللا عليــه وســلم ّمل حيــط بــالقرآن إال املــتكلم بــه ، مث نبيــه صــلى اهللا : ر قــال آخــ. ّ ّّ ّ
  .ّعليه وسلم ، فيما عدا ما استأثر اهللا تعاىل بعلمه

مث ورث عنــه معظــم ذلــك أعــالم الــصحابة مــع تفــاوم فيــه حبــسب تفــاوت علــومهم ، 

ّكأيب بكر ، فإنه أعلمهم بـنص ابـن عمـر وغـريه ، وكعلـي كـرم اهللا وجهـه لقولـه صـلى اهللا  عليـه ّ

ّ ومــن مث قــال .أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا :ّوســلم يف احلــديث احلــسن خالفــا ملــن زعــم وضــعه 
مجيع ما أبرزته لكم من التفسري فإمنا هو عن علي كـرم اهللا : ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما 

مث . لــو ضــاع يل عقــال بعــري لوجدتــه يف كتــاب اهللا تعــاىل: وكــابن عبــاس حــىت أنــه قــال . وجهــه

ورث عنه التابعون معظم ذلك ، مث تقاصرت اهلمم عن محل ما محله أولئك من علومـه وفنونـه 

ّ، فنوعــوا علومــه أنواعــا ليــضبط كــل طائفــة علمــا وفنــا ويتوســعوا فيــه حبــسب مقــدرم ، مث أفــرد  ّ ّ
ّغالــب تلــك العلــوم وتلــك الفنــون الــيت كــادت أن ختــرج عــن احلــصر وقــد بــني هــذا القائــل وجــه 

  .»لبها منه بتآليف ال حتصى استنباط غا

  .بكالم نفسه» إن احلديث مطعون « : فبطل قوله 

ّوأما دعواه أن أبا بكر أعلمهم بنص ابن عمر وغـريه ، فمـن غرائـب الكـالم ، إذ كيـف  ّ
ال ينفــع يف  ـ ّإن صــح ـ ّ ونـص ابــن عمـر؟»األب « و» الكاللــة « ّيـدعى أعلميـة مــن جهـل 

يـه مـن قبيـل استـشهاد ابـن آوى بذنبـه ، بـل هـو أوضـح شـناعة مثل املقام ، إذ االستشهاد به ف

  .منه ، لكثرة ما اشتهر من اجلهل عن ابن عمر

ّأما نص غريه على ذلك ، فدعوى كاذبة ، ومن ادعى فعليه البيان ، وعلينا ّ ّ  
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  .ّرده وإبطاله بأمنع دليل وأمت برهان

ّرآن ، لداللــة األدلــة  علــم القــ6ّال نــسلم كــون ابــن عبــاس قــد ورث عــن النــيب : وأيــضا 
 علـى  .. وغريمهـا ..ّ، وحديث باب حطة إين تارك فيكم الثقلني: حديث  لالكثرية املتقنة مث

نعـم .  ..ّ باألئمة املعصومني من أهل بيته الطاهرين6اختصاص علم القرآن وسائر علوم النيب 

ّة تتلمـذه علـى سـيدنا ، ال ريب يف حتصيل ابن عباس طرفا كبريا من علم التفسري والتأويـل بربكـ
 ، كمـــا اعــرتف بـــذلك يف كالمـــه الــذي أورده ابـــن حجـــر ، 7أمــري املـــؤمنني بـــاب مدينــة العلـــم 

، وقد رويـت عنـه كلمـات » مجيع ما أبرزته لكم من التفسري فإمنا هو من علي « : أعين قوله 

  .أخرى يف هذا املضمار ستسمع جانبا منها فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل

  :بشرح قول البوصريي ) املنح املكية ( حجر املكي يف موضع آخر من وقال ابن 

  مل يــــــــــــــــــزده كــــــــــــــــــشف الغطــــــــــــــــــاء يقينــــــــــــــــــا« 

  
  »بـــــــــل هـــــــــو الـــــــــشمس مـــــــــا عليـــــــــه غطـــــــــاء   

  

ّممــا يـدل علـى أن اهللا سـبحانه وتعــاىل اخـتص عليـا مـن العلــوم : تنبيـه « : ّقـال مـا نـصه 
ّقولــه صـلى اهللا عليــه وسـلم  تمبـا تقــصر عنـه العبــارا وهـو حــديث صــحيح ال  .كم علــيأقــضا: ّ

ّقد كثـر اخـتالف احلفـاظ  اواية أنا مدينة العلم وعلي بارو ، ةأنا دار احلكم: وله قو .نزاع فيه
  :إن هلم فيه أربعة آراء : وتناقضهم فيه مبا يطول بسطه وملخصه 

صحيح ، وهو ما ذهب إليـه احلـاكم ويوافقـه قـول احلـافظ العالئـي ، وقـد ذكـر لـه طرقـا 

ّ عدالـــة رجاهلـــا ، ومل يـــأت أحـــد ممـــن تكلـــم يف هـــذا احلـــديث جبـــواب عـــن هـــذه الروايـــات ّوبـــني
ّالـصحيحة عـن حيــىي بـن معــني ، وبـني رد مــا طعـن فيـه يف بعــض رواتـه كــشريك القاضـي ، بــأن  ّ
مــسلما احــتج بــه وكفــاه بــذلك فخــرا لــه واعتمــادا عليــه ، وقــد قــال النــووي يف حــديث رواه يف 

  يكفينا أن حنتج:  فيه ّالبسملة ردا على من طعن
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  .ما رأيت أحدا قط أورع منه يف علمه: ولقد قال فيه بعض معاصريه . مبن احتج به مسلم

رجالـه رجـال  :حسن ، وهو التحقيـق ، ويوافقـه قـول شـيخ اإلسـالم احلـافظ ابـن حجـر 

ّالصحيح إال عبد السالم اهلروي فإنـه ضـعيف عنـدهم وسـبقه إىل آخـر كالمـه احلـافظ  .انتهـى. ّ

ويعــارض ذلــك تــصويب أيب زرعــة . انتهــى .ّإن اهلــروي هــذا تكلمــوا فيــه كثــريا: العالئــي فقــال 

فثبت أنه حسن مقـارب للـصحيح ملـا . ّعلى حديثه ، ونقل احلاكم عن حيىي بن معني أنه وثقه

ّعلمت من قول ابن حجر إن رواته كلهـم رواة الـصحيح إال اهلـروي ، وإن اهلـروي وثقـه مجاعـة  ّ
  .نّوضعفه آخرو

  .ضعيف ، أي بناء على رأي من ضعف اهلروي

ّموضوع ، وعليه كثريون أئمة حفاظ ، كالقزويين وابن اجلوزي وجزم ببطالن مجيـع طرقـه 
ّوهؤالء وإن كانوا أئمة أجـالء لكـنهم تـساهلوا تـساهال كثـريا ، كمـا . ، والذهيب يف ميزانه وغريه ّ

ّر أن رجالــه كلهــم جــال الــصحيح إال وكيــف ســاغ احلكــم بالوضــع مــع مــا تقــر. ّعلــم ممــا قررتــه ّ
ومـا . ّواحد فمختلف فيه ، وجيب تأويل كالم القائلني بالوضع بأن ذلك لبعض طرقـه ال كلهـا

ّأحـــسن قـــول بعـــض احلفـــاظ يف أيب معاويـــة أحـــد رواتـــه املـــتكلم فـــيهم مبـــا مل يـــسمع  هـــو ثقـــة : ّ

ّ وأي اســتحالة ؟ا ذاّمــأمون مــن كبــار املــشايخ وحفــاظهم ، وقــد تفــرد بــه عــن األعمــش فكــان مــ
ّيف أن صلى اهللا عليه وسلم يقول مثل هذا يف حق علي ّ   . »؟ّ

ــــصواعق ( فالعجــــب منــــه كيــــف يقــــول يف  ّ فــــإن هــــذا ؟»ان احلــــديث مطعــــون « ) : ال
أنــا مدينــة « حــديث  تّيــدل علــى ثبــو ـ وإن كــان ال خيلــو بعــض مواضــعه مــن كــالم ـ الكــالم

مــن وجــوه عديــدة ال ختفــى ) الــصواعق ( ره يف وصــحة االحتجــاج بــه ، ويبطــل مــا ذكــ »العلــم 

  .على اخلبري

  تحسين ابن حجر في تطهير الجنان ـ 3
  حيث قال يف ذكر) تطهري اجلنان ( وأيضا ، حكم حبسنه يف كتابه اآلخر 
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خروجـه علـى علـي كـرم اهللا وجهـه وحماربتـه لـه ، : الـسادس « : مطاعن معاويـة واجلـواب عنهـا 

 ـ اع أهــل احلــل والعقــد ، واألفــضل األعــدل األعلــم بــنص احلــديثمــع أنــه االمــام احلــق بإمجــ

أنـا مدينـة  : ـاحلسن لكثرة طرقه خالفا ملن زعم وضعه ، وملن زعم صحته ، وملن أطلق حسنه 

مل يـــرد ألحـــد مـــن الـــصحابة رضـــي اهللا عـــنهم مـــن : ّقـــال األئمـــة احلفـــاظ  .العلـــم وعلـــى باـــا

ّ وكــرم وجهــه ملــا اســتخلف 2وســببه أنـه . ّكــرم اهللا وجهــهالفـضائل واملناقــب واملزايــا مــا ورد لعلـي 
ّكثــــرت أعــــداؤه وســــاورت املتقولــــون عليــــه ، فــــأظهروا لــــه معايــــب ومثالــــب زورا وتانــــا وإحلــــادا 
ّوعــدوانا ، وورث ذلــك مــن تــبعهم علــى ضــاللتهم ، فلمــا رأى احلفــاظ ذلــك نــصبوا نفوســـهم 

ّم يف حقه ، فبادر كل أحد إىل بث مجيـع ّلبيان الباطل من ذلك وإظهار ما يرده مما ورد عنده ّ
  .ما عنده من فضائله ومناقبه

وقـد . ّإن ذلك ال يكون قادحا يف معاوية إال لو فعلـه مـن غـري تأويـل حمتمـل: واجلواب 

ّتقرر املرة بعد املرة أنه لتأويل حمتمل بـنص كـالم علـي كـرم اهللا وجهـه ، وأنـه مـن أهـل االجتهـاد  ّ
  .)1(»  ، وهو مأجور غري مأزور ، وغايته أنه جمتهد خمطئ

ّلـيس إال » هـذا احلـديث مطعـون « ) : الصواعق ( ّومن هذا الكالم يظهر أن قوله يف 
ّعـــن عنـــاد وعـــصبية ، وإال ألجـــاب عـــن احلـــديث بـــالطعن يف ســـنده ، قبـــل أن يعتـــذر ملعاويـــة  ّ

ـــه .  ..باالجتهـــاد يف حماربتـــه إلمـــام وقتـــه ّإال أن قول الفـــا ملـــن زعـــم احلـــسن لكثـــرة طرقـــه خ« : ّ

ال خيفـــى مـــا فيـــه ، ملــا عرفـــت مـــن صـــحة هـــذا » وضــعه وملـــن زعـــم صـــحته وملـــن أطلــق حـــسنه 

ّاحلديث وثبوته فضال عن إطـالق حـسنه ، بـل إنـه حـديث متـواتر مقطـوع صـدوره ، كمـا نـص  ّ
  .على ذلك األئمة الكبار ، فلتكن منك على ذكر

  :عباس رضي اهللا عنهما قال ابن « : أيضا ) تطهري اجلنان ( وقال ابن حجر يف 

ّملــا كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  ـ ّأي كــون علــي خيــرب باألشــياء املغيبــة فيقــع ـ وهــذا
ّوسلم خيربه باملغيبات ، فيخرب ا كما أخربه صلى اهللا عليه وسلم ، ومن استند إخباره ّ ّ  

__________________  

  .74: هامش الصواعق  ـ تطهري اجلنان) 1(
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ّلصادق صلى اهللا عليه وسلم ال يكون إال صـادقاإىل إخبار ا ّ ّويف هـذا منقبـة عليـة جـدا لعلـي . ّ ّ
ّ، ملـا أحتفــه صــلى اهللا عليــه وســلم بــه مــن العلــوم املغيبــة ، ولــذا كــان بــاب مدينــة العلــم النبــوي ،  ّ

  .)1(» ّوأمني السر العلوي 

تــشهد بــه ّأال تــرى كيــف يــذكر هــذا احلــديث جازمــا بــه ويرســله إرســال املــسلمات ويس

ّإال أنــه حيــث يــستدل اإلماميــة ــذا احلــديث علــى .  ..؟7لكــالم ابــن عبــاس يف مــدح االمــام  ّ
: ّاألعلميـة فاالمامــة تثـور عــصبيته وتـضيق الــدنيا يف عينـه ، فيبــادر إىل الطعـن يف ســنده ويقــول 

، ولعمــري إن أمثـــال هــذه البـــدائع ، وأضــراب تلـــك الــشنائع ، ممـــا » هــذا احلــديث مطعـــون « 

  !!.ّري األفهام واألفكار ، ويدهش أصحاب األحكام واألبصارحي

  تحسين ابن حجر في بعض فتاويه ـ 4
ّوصوب ابن حجر حـسن هـذا احلـديث ، بـل صـحته يف بعـض فتاويـه  ( فقـد جـاء يف  ،ّ

ّأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  : 2سئل « ): فتاويه  أنا مدينة العلم وأبـو بكـر أساسـها : ّ

  ؟هل احلديث صحيح أم ال . وعثمان سقفها وعلي بااوعمر حيطاا

احلــديث رواه صــاحب مــسند الفــردوس ، وتبعــه ابنــه بــال إســناد ، عــن : فأجــاب بقولــه 

أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا : كحـــديث  ، مرفوعـــا ، وهـــو حـــديث ضـــعيف 2ابـــن مـــسعود 

  .، فهو ضعيف أيضا اومعاوية حلقته

، فهــو حــديث حـــسن ، بــل قــال احلـــاكم  اي باـــأنــا مدينـــة العلــم وعلــ: حــديث  اّوأمــ

 ـ كـذب: منكـر ، وابـن معـني : لـيس لـه وجـه صـحيح ، والرتمـذي : وقول البخـاري  ـ صحيح

  .»معرتض ، وإن ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات ، وتبعه الذهيب وغريه على ذلك 
__________________  

  .112: هامش الصواعق  ـ تطهري اجلنان) 1(
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( لـى ثبـوت هـذا احلــديث ، وبطـالن طعـن الطـاعنني ، وكـذا قولـه نفــسه يف وهـو يـدل ع

  .من وجوه عديدة ال ختفى» مطعون « ) : الصواعق 

 غـري ثابـت بالنـسبة إىل ـ وإن اعرتضـه ـ ّمث إن ما نسبه إىل البخاري والرتمذي وابن معـني

ّ ، وقد فـصلنا ذلـك ّ، ال سيما على النهج الذي ذكره »أنا مدينة العلم وعلي باا « حديث 
  .ّفراجعه حىت تتضح لك حقيقة األمر ، واهللا ويل التوفيق) ّالدهلوي ( ّيف الرد على كلمات 

  !؟وأبو بكر محرابها.  .. ـ5
  .»ّوعلى تسليم صحته أو حسنه فأبو بكر حمراا « : مث قال ابن حجر 

ّأما حــسن احلــديث بــل صــحته فــال كــالم ، بــل احلــق احملقــق تــوا: أقــول  ّ تر هــذا احلــديث ّــ

ّوقطعية صدوره ، وقد عرفت ذلك كله واحلمد هللا ، فال جمال لقوله    .»وعلى تسليم « : ّ

  .فاجلواب من وجوه» أبو بكر حمراا « ّوأما 

 إنـــه علـــى تـــسليم صـــحة هـــذه الزيـــادة أو حـــسنها فاالحتجـــاج ـــا يف مقابلـــة :أحـــدها 

ّمتفـــق عليـــه بـــني الفـــريقني ،  » العلـــم أنـــا مدينـــة« : حـــديث  لّاالماميـــة ال وجـــه لـــه ، ألن أصـــ
ّوهـــذه الزيـــادة ممـــا تفـــرد بـــه أهـــل الـــسنة ، فكيـــف وثبـــوت صـــحتها أو حـــسنها غـــري ممكـــن علـــى  ّ ّ ّ

ّ ومــن ادعــى فعليــه البيــان ، ولــيس لــه إىل ذلــك مــن ســبيل إىل آخــر الــدهر !؟ّأصــول أهــل الــسنة
  .والزمان

  الحديث ضعفه ابن حجر نفسه
( ّنـص ابـن حجـر املكـي نفـسه علـى ضـعفها ، حيـث قـال يف ّ إن هذه الزيادة :والثاني 

ويف حـــديث «  :ّمــا نــصه » .  ..مل يــزده كــشف الغطـــاء« : بــشرح البوصـــريي ) املــنح املكيــة 

  !.»وعلي باا وأبو بكر حمراا : ّعند الواحدي لكنه ضعيف 

ّ إن هذه الزيادة نص املولوي ويل اهللا اللكهنوي على كوا فرية:الثالث  ّ ّ  
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ّيف رد ) مـرآة املـؤمنني ( موضوعة ، كما ال خيفى على من راجع عبارته الـيت نقلناهـا عـن كتابـه 
  .)الدهلوي ( كالم 

احملـراب « ّ إن هذه الزيادة واضحة البطالن من حيث املفاد واملعىن أيضا ، فـإن :الرابع 

» املـسجد «  إىل ّ، بـل ال يـضاف إال» املدينـة « ّمبعناه املعروف ليس مما يصح إضافته إىل » 

الغرفة ، وصدر البيت ، وأكرم مواضـعه ، ومقـام االمـام : واحملراب « ) : القاموس ( ، نعم يف 

ّمــن املــسجد ، واملوضــع يتفــرد بــه امللــك فيتباعــد عــن النــاس ، واألمجــة ، وعنــق الدابــة وحماريــب 
ر البيـت وأكــرم صـد« :  ، فمــن معانيـه )1(» بـين إسـرائيل مـساجدهم الــيت كـانوا جيلـسون فيهـا 

ّاملوضـع يتفـرد بـه « ، وكذا املعىن اآلخر من معانيه وهـو » بالبيت « فهو خمصوص » مواضعه 
  .غلط» املدينة « ، ونسبته إىل » امللك فيتباعد عن الناس 

  إحداث المحاريب بدعة عند أهل السنة
حمـراب « هـو » حمـراب املدينـة « ّمث لو التجأ بعض أهل العناد إىل القول بـأن املـراد مـن 

ّمضافا إىل أنه تعسف وتكلف واضح ـ فاجلواب» مسجد املدينة  ّ إن إحداث احملاريـب : هو  ـ ّ

ّمـن مجلـة البـدع املخرتعـة ، فـإن مـسجد النـيب  ـ ّيف رأي أهـل الـسنة ـ يف املساجد  مل يكـن لـه 6ّ

ذا مـع ـي النـيب هـ.  ..ّحمراب يف زمان اخللفاء األربعة ، بل مل حيدث إال يف أوائل القرن الثـاين

وأبـو بكـر « فكيـف ينـسب  . ..ّ يف أخبار أهل السنة وأحاديثهم ، وأنه مـن أشـراط الـساعة6

ّ وكيـــف يوافـــق أهـــل الـــسنة علـــى تـــشبيه أيب بكـــر بـــشيء ينهـــى النـــيب عـــن ؟إىل النـــيب» حمراـــا 
  ؟ّإحداثه ويذمه

ّوحنــن يف هــذا املقــام نكتفــي بــإيراد نــص الرســالة الــيت صــنفها احلــافظ الــ سيوطي يف هــذه ّ

  :املسألة ، وإليك نسختها 
__________________  

  .»حرب  « 53 / 1القاموس احمليط ) 1(
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّقــال شــيخنا االمــام العــامل العالمــة حــافظ العــصر وجمتهــد الوقــت وفريــد الــدهر ، إنــسان 
 علينـــا وعلـــى ســـائر عـــني الزمـــان حـــافظ العـــصر واألوان ، اجلـــالل الـــسيوطي ، أعـــاد اهللا تعـــاىل

  .ّاملسلمني من بركاته وتوجهاته وجداته وأوراده يف الدنيا واآلخرة

هــذا جــزء مسيتــه إعــالم األريــب حبــدوث : احلمــد هللا وســالم علــى عبــاده الــذين اصــطفى 

بدعــة احملاريــب ، ألن قومــا خفــي علــيهم كــون احملــراب يف املــسجد بدعــة ، وظنــوا أنــه كــان يف 

ّ عليه وسلم يف زمنه ، ومل يكن يف زمانه قط حمراب وال يف زمان اخللفـاء ّمسجد النيب صلى اهللا
ــــة ، مــــع ورود  األربعــــة فمــــن بعــــدهم إىل آخــــر املائــــة األوىل ، وإمنــــا حــــدث يف أول املائــــة الثاني

اذه يف املـــسجد مـــن أشـــراط  ـــاحلـــديث بـــالنهي عـــن اختـــاذه ، وأنـــه مـــن شـــأن الكنـــائس ، وأن اخت ّ ّ

  :الساعة 

أخربنـــا أبـــو نـــصر ابـــن :  الـــسنن الكـــربى بـــاب يف كيفيـــة بنـــاء املـــساجد قـــال البيهقـــي يف

قتــادة ، أنــا أبــو احلــسن حممــد بــن احلــسن الــرباج ، نبــأ مطــني نبــأ ســهل بــن زجنلــة الــرازي نبــأ أبــو 

زهري عبد الرمحن بن مغرا ، عن ابن أجبـر عـن نعـيم بـن أيب هنـد عـن سـامل بـن أيب اجلعـد ، عـن 

ّعنهمــا قــال قـــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عبــد اهللا بــن عمــرو رضــي اهللا  ّاتقــوا هـــذه : ّ
  .املذابح يعين احملاريب

ّفإن سـامل بـن أيب اجلعـد مـن رجـال الـصحيحني بـل األئمـة الـستة ، . هذا حديث ثابت
ونعــيم بــن أيب هنــد مــن رجــال مــسلم ، وابــن أجبــر امســه عبــد امللــك بــن ســعيد مــن رجــال مــسلم 

ّوثقـه أبـو : محن بـن مغـرا مـن رجـال األربعـة قـال الـذهيب يف الكاشـف أيضا ، وأبو زهري عبد الر
. صــدوق: وقـال يف املغــين . مـا بــه بــأس: وقــال يف امليــزان . ّزرعـة الــرازي وغـريه ولينــه ابــن عـدي

واحلسن إذا ورد . فاحلديث على رأي أيب زرعة ومتابعيه صحيح ، وعلى رأي ابن عدي حسن

يح ، وهــذا لـه طـرق أخــرى تـأيت ، فيــصري املـنت صــحيحا مـن طريـق ثــان ارتقـى إىل درجــة الـصح

وهلـــذا احـــتج بـــه البيهقـــي يف البـــاب . مـــن قـــسم الـــصحيح لغـــريه ، وهـــو أحـــد قـــسمي الـــصحيح

  والبيهقي مع كونه من كبار احلفاظ فهو. ّمشريا إىل كراهة اختاذ احملاريب
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كـره النـووي يف شـرح أيضا من كبار أئمة الـشافعية اجلـامعني للفقـه واألصـول واحلـديث ، كمـا ذ

ّوأمـا سـهل بـن زجنلـة ومطـني فإمامـان حافظـان . املهذب ، فهـو أهـل أن يـستنبط وخيـرج وحيـتج
  .ثقتان وفوق الثقة

وقــال البــزار يف مــسنده نبــأ حممــد بــن مــرداس نبـــأ حمبــوب بــن احلــسن نبــأ أبــو محــزة عـــن 

إمنـا الكنـائس  :وقـال إنـه كـره الـصالة يف احملـراب : إبراهيم بن علقمـة عـن عبـد اهللا بـن مـسعود 

قــال شــيخ شــيوخنا احلــافظ أبــو . إنــه كــره الــصالة يف الطــاق: ّفــال تــشبهوا بأهــل الكتــاب يعــين 

  .رجال موثوقون: احلسن اهليثمي يف جممع الزوائد 

وكيـع نبـأ إسـرائيل عـن موسـى اجلهـين قـال قـال رسـول : ّقال ابن أيب شـيبة يف املـصنف و

ّاهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  ّزال هـذه األمـة أو قـال أمـيت خبـري مـا مل يتخـذوا يف مـساجدهم ال تـ: ّ ّ
ّهــذا مرســل صــحيح اإلســناد ، فــإن وكيعــا أحــد األئمــة األعــالم مــن  .مــذابح كمــذابح النــصارى

. حجــة: رجــال األئمــة الــستة ، وكــذا شــيخه ، وموســى مــن رجــال مــسلم ، قــال يف الكاشــف 

 صـــحيح إذا اعتـــضد 2المـــام الـــشافعي واملوصـــل عنـــد األئمـــة الثالثـــة صـــحيح مطلقـــا ، وعنـــد ا

بواحد من عدة أمور منها مرسـل آخـر أو مـسند ضـعيف أو قـول صـحايب أو فتـوى أكثـر أهـل 

وأوردوا علـــى هــــذا األخـــري أنــــه إذا وجـــد املــــسند الــــصحيح . العلـــم مبقتــــضاه أو مـــسند صــــحيح

ّ يـصري بـأن وجـود املـسند الـصحيح: وأجيـب . استغىن عن املرسل ، فـإن احلجـة تقـوم بـه وحـده
  .املرسل حديثا صحيحا ويصري يف املسألة حديثان صحيحان

  :ّقال العراقي يف ألفيته مشريا إىل ذلك 

  فــــــــــــــــــــــــإن يقــــــــــــــــــــــــل فاملــــــــــــــــــــــــسند املعتمــــــــــــــــــــــــد

  
  فقــــــــــــــــــــــــــل دلــــــــــــــــــــــــــيالن بــــــــــــــــــــــــــه يعتــــــــــــــــــــــــــضد  

  

ّـوهذا املرسل قد عضده املسند املبتدأ بذكره ، وقد تقدم أنه صـحيح علـى رأي مـن وثق 
وهلــذا اقتــصر البيهقــي علــى اإلحتجــاج بــه ، وعــضده قــول . ّراويــه ، وحــسن علــى رأي مــن لينــه

ابـــن مـــسعود الـــسابق ، وعـــضده أحاديـــث أخـــر مرفوعـــة وموقوفـــة وفتـــوى مجاعـــة مـــن الـــصحابة 

  .والتابعني مبقتضاه

  ّإن من أشراط الساعة أن تتخذ: أخرج ابن أيب شيبة عن أيب ذر قال و
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ن أشــراط الــساعة واألمــور اآلتيــة ال هــذا لــه حكــم الرفــع ، فــإن اإلخبــار عــ .املــذابح يف املــسجد

ّجمال للرأي فيه ، وإمنا يدرك بالتوقيف من النيب صلى اهللا عليه وسلم ّ.  

ّكــان أصـــحاب حممد صـــلى اهللا : وأخــرج ابـــن أيب شــيبة عـــن عبيــد بـــن أيب اجلعــد قـــال  ّــ
  .يعين الطاقات. ّإن من أشراط الساعة أن تتخذ املذابح يف املساجد: ّعليه وسلم يقولون 

ّذه مبنزلــة عــدة أحاديــث مرفوعــة ، فــإن كــل واحــد مــن الــصحابة املــذكورين مســع ذلــك هــ ّ
ّمن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخرب به ّ.  

  .إنه كره الصالة يف الطاق : 2وأخرج ابن أيب شيبة عن علي بن أيب طالب 

  .اتقوا هذه احملاريب:  قال 2وأخرج ابن أيب شيبة عن ابن مسعود 

  .إنه كان يكره الصالة يف الطاق: بة عن إبراهيم النخعي وأخرج ابن أيب شي

  .ّال تتخذوا املذابح يف املساجد: وأخرج ابن أيب شيبة عن سامل بن أيب اجلعد قال 

  .إنه كره املذابح يف املسجد: وأخرج ابن أيب شيبة عن كعب 

ّيكـــون يف آخـــر الزمـــان قـــوم يزينـــون : وأخـــرج عبـــد الـــرزاق يف املـــصنف عـــن كعـــب قـــال 
ّمساجدهم ويتخذون ا مذابح كمذابح النصارى ، فإذا فعلوا ذلك صب عليهم البالء ّ.  

ّأول شرك كـان يف هـذه الـصالة هـذه : وأخرج عبد الرزاق عن الضحاك بن مزاحم قال 
  .احملاريب

إنــه كــان يكــره أن : وقــال عبــد الــرزاق عــن الثــوري عــن منــصور واألعمــش عــن إبــراهيم 

  .وحنن نكره: ل الثوري وقا. ّيصلى يف طاق االمام

  .ّإنه صلى واعتزل الطاق أن يصلي فيه: وأخرج عبد الرزاق عن احلسن 
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ّلقيــت رســول اهللا صــلى : روى الطــرباين يف األوســط عــن جــابر بــن أســامة قــال  :فائــدة 
ّأين يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم: ّاهللا عليه وسلم يف أصحابه بالسوق فقلت  :  قـال ؟ّ

ّط لقومــك مــسجدا فأتيــت وقــد خــط هلــم مــسجدا وعــن غــريب قبلتــه خــشبة فأقامهــا يريــد أن خيــ ّ
  .قبلة

ّمــن يهــدي اهللا فــال مــضل لــه ومــن . واحلمــد هللا ولــه الفــضل واملنــة علــى ذلــك. مت ذلــك
علـق بيـده الفانيـة لنفـسه زكريـا . يضلل فال هادي له ، وال حول وال قـوة اال بـاهللا العلـي العظـيم

وكــان الفــراغ مــن تعليــق ذلــك يف  .عي ، لطــف اهللا تعــاىل بــه ورحــم أبويــهبــن حممــد احمللــي الــشاف

  .»سادس عشر رمضان سنة إحدى عشرة وتسعمائة 

  أول من أحدث المحراب عمر بن عبد العزيز
ّهـــذا ، وقـــد ذكـــروا أن أول مـــن أحـــدث احملـــراب هـــو عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز ، فقـــد قـــال 

مات عثمان ولـيس يف املـسجد : عن أبيه وليحىي عن عبد املهيمن بن عباس « : السمهودي 

  .)1(» ّفأول من أحدث احملراب والشرفات عمر بن عبد العزيز . شرفات وال حمراب

ّرأى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم خنامــة بالــضم يف : وعــن أنــس قــال « : وقــال القــاري  ّ
ّسميه النـاس قبلـة ّأي جدار املسجد الذي يلـي القبلـة ، ولـيس املـراد ـا احملـراب الـذي يـ. القبلة

ّ، ألن احملاريـــب مـــن احملـــدثات بعـــده صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، ومـــن مث كـــره مجـــع مـــن الـــسلف  ّ ّ
ّوأول مــن أحــدث ذلــك عمــر بــن عبــد العزيــز ، وهــو : اختاذهــا والــصالة فيهــا ، قــال القــضاعي 

ّيومئذ عامل للوليد بن عبد امللك على املدينة ، لما أسس مـسجد النـيب صـلى اهللا عليـه  ّوسـلم ّ
  .)2(» وهدمه وزاد فيه 

__________________  

  .129: خالصة الوفا ) 1(

  .473 / 1املرقاة يف شرح املشكاة ) 2(
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  واقع حال أبي بكر ال يناسب تلك النسبة
بأحـد معانيـه فـال يـتم » املدينة « إىل » احملراب «  وعلى فرض تسليم نسبة :الخامس 

دينـة العلـم ، إذ يلـزم علـى تقـدير االنتـساب أن يكـون يف حـديث م» وأبو بكر حمراـا « مجلة 

« أعلــم مــن » احملــراب « للمحــراب حــظ وافــر مــن علــوم املدينــة ، بــل يــزعم ابــن حجــر كــون 

ّـ، ولكـن النظـر يف حـال أيب بكـر ومراجعـة أخبـاره وسـريته تكـذب هـذه النسبة ، فقـد » الباب  ّ ّ
ضــح املفــاهيم ، ومــا أكثــر مــا أعلــن كــان أبــو بكــر جــاهال حــىت بالنــسبة إىل أبــسط األمــور وأو

ّبنفسه عن جهله باألحكام الشرعية وعلم القرآن ، وما أكثر موارد عجزه عن حل املـشكالت  ّ
.  ..كما ستقف على تفاصيل ذلك فيمـا بعـد إن شـاء اهللا تعـاىل . ..واملعضالت الواردة عليه

 الزيـادة املوضـوعة ، بـل ّعلى صحة هذه ـ مع هذه احلال ـ ّفال أظن أن يصر أحد من املسلمني

ّإن ذلك ميس بكرامة النيب    .كما ال خيفى على ذوي األفهام.  .. ويشني مبقامه6ّ

  »المحراب « و» الباب « الفروق بين 
ّلكــن هــذه الزيــادة ال تفيــد أعلميــة أيب بكــر مــن أمــري املــؤمنني .  ..ّســلمنا ـ :الــسادس  ّ
 ومــن ؟»البــاب « علــى » احملــراب  « ّفــأي دليــل وبرهــان علــى رجحــان.  ..بوجــه مــن الوجــوه

  .ّادعى فعليه البيان

ّبل األمر على العكس من ذلك ، فإن للباب مزايـا خاصـة هـي غـري حاصـلة للمحـراب 
  :، وذلك 

ّإنه ال بد للمدينة من باب ، خبالف احملراب فال يلزم وجوده فيها ، من هنا قال : ّأوال 
ّ فــإن املــصطفى صــلى اهللا عليــه وســلم املدينــة «:  »أنــا مدينــة العلــم « حــديث  حاملنــاوي بــشر ّ

ّاجلامعــة ملعــاين الــديانات كلهــا ، وال بــد للمدينــة مــن بــاب ، فــأخرب أن باــا هــو علــي كــرم اهللا  ّ ّ
  .»وجهه 
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ّإنه ال بد ملن يطلب الوصـول إىل املدينـة مـن إتيـان البـاب علـى كـل حـال ، وال : وثانيا  ّ ّ
ّيتيـــسر ألحـــد الوصـــول إليهـــا إال مـــن ق بـــل باـــا ، خبـــالف احملـــراب فإنـــه لـــيس كـــذلك ، إذ مـــن ّ

  .ّاملمكن أن يصل إىل املدينة وال مير على حمراا أصال

ّإن مـــن عـــدل عـــن بـــاب املدينـــة ال يـــصل إليهـــا ويبقـــى يف خارجهـــا ، خبـــالف : وثالثـــا 
ول ومن هنا تـرى املنـاوي يقـ.  ..احملراب إذ من املمكن أن يدخل إىل املدينة ويعدل عن حمراا

  .»فمن أخذ طريقه دخل املدينة ، ومن أخطأ أخطأ طريق اهلدى « : 

إن البــاب هــو الواســطة خلــروج مــا يف املدينــة مــن العلــوم إىل خارجهــا ، ولــيس : ورابعــا 

قولــه « ) : املعـارف يف شـرح الـصحائف ( قـال صـاحب  اومـن هنـ.  ..للمحـراب هـذه الـصفة

ّإنـــه يـــصل علـــومي إليـــه ومنـــه إىل اخللـــق ، كمـــا أن : معنـــاه  .أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا : 7
الروضــة (  وقــال حممــد بــن إمساعيــل األمــر اليمــاين يف .»البــاب يــصل إليــه مــن خيــرج مــن البلــد 

ّفلمـا كـان البـاب للمدينـة مـن شـأنه أن جتلـب منـه إليهـا منافعهـا ، وتـستخرج منـه « ) : الندية 
ّه صلى اهللا عليه وسـلم يـستمد مـن غـريه بواسـطة البـاب ّإىل غريها مصاحلها ، كان فيه إيهام أن ّ ّ

ّ ، دفع صلى اهللا عليه وسلم هذا اإليهـا7الذي هو  ،  بفمـن أراد العلـم فليـأت البـا: بقولـه  مّ

ّإخبارا بأن هذا باب يستخرج منه العلوم ويستمد بواسطته ، ليس لـه مـن شـأن البـاب إال هـذا  ّ
فللـــه قـــدر شـــأن الكـــالم . للجلـــب إليهـــا واإلخـــراج عنهـــاّ، ال كـــسائر األبـــواب يف املـــدن فإـــا 

ّالنبــوي مــا أرفــع شــأنه وأشــرفه وأعظــم بنيانــه ، وحيتمــل وجوهــا مــن التخــريج أخــر ، إال أن هــذا  ّ
  .»أنفسها 

 ـذه الفـضيلة العجيبـة 7ّوإذا عرفت هـذا عرفـت أنـه قـد خـص اهللا الوصـي « : مث قال 

ّلكون وهو العلم ، وأن منه يستمد ذلك مـن أراده ّ، ونوه شأنه ، إذ جعله باب أشرف ما يف ا
، مث إنــه بــاب ألشــرف العلــوم وهــي العلــوم النبويــة ، مث ألمجــع خلــق اهللا علمــا وهــو ســيد رســله 

ّصلى اهللا عليه وسـلم وهـذا هـو الـشرف يتـضاءل عنـه كـل شـرف ، ويطـأطئ رأسـه تعظيمـا لـه . ّ

  .»كل من سلف وخلف 
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 يف املدينــة ، خبــالف احملــراب فــال عالقــة لــه ــذه ّإن البــاب حيفــظ مجيــع مــا: وخامــسا 

ّوذا املعىن صرح بعـض أعـالم الـسنة ، قـال ابـن طلحـة يف .  ..اجلهة أصال مطالـب الـسئول ( ّ

ّويف قـــول النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ذلـــك إشـــارة إىل كـــون علـــي « ) :   نـــازال مـــن العلـــم 7ّ

ر ، لكـــون البـــاب حافظـــا ملـــا هـــو داخـــل واحلكمـــة منزلـــة البـــاب مـــن املدينـــة ، والبـــاب مـــن الـــدا

إن : ّاملدينة وداخل الدار من تطرق الضياع ، واعتداء يد الذهاب عليه ، وكـان معـىن احلـديث 

ّ حافظ العلم واحلكمة ، فال يتطرق إليهما ضياع ، وال خيشى عليهـا ذهـاب ، فوصـف 7عليا 
وا يف مقـــام 7عليـــا بأنـــه حـــافظ العلـــم واحلكمـــة ، ويكفـــي عليـــا  العلـــم والفـــضيلة أن جعلـــه ّـــ عل

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حافظا للعلم واحلكمة  ّ«.  

ّإنــه ال بــد للبــاب مــن االطـــالع علــى مجيــع مــا يــدخل يف املدينــة ، خبـــالف : وسادســا  ّ
.  ..ّاحملراب إذ ال يلزم أن يكون كـذلك ، كمـا ال خيفـى علـى مـن لـه حـظ مـن البـصر والبـصرية

: رواه الفقيـه ابـن املغـازيل بقولــه  ي بنفـسه يف حـديث الـدرنوك ، الــذ6 ّوـذا املعـىن صـرح النــيب

ّقوله صلى اهللا عليه وسلم «  أخربنا أبو حممد احلـسن . أتاين جربيل بدرنوك من درانيك اجلنة: ّ

بن أمحد ابن موسى الكندرجاين ، نا أبو الفتح هـالل بـن حممـد احلفـار ، نـا إمساعيـل بـن علـي 

بل بـن علـي ، نـا شـعبة بـن احلجـاج عـن أيب التيـاح عـن ابـن عبـاس قـال ابن رزين ، نا أخي دع

ّقـال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلم   بــدرنوك مـن اجلنــة ، فجلــست عليــه ، 7أتــاين جربئيــل : ّ

ّفلما صرت بني يدي ريب كلمين وناجاين ، فما علمين شيئا إال علمه علي ، فهو بـاب مدينـة  ّ ّ
يــا علــي ســلمك ســلمي وحربــك : ّ عليــه وســلم إليــه فقــال لــه ّمث دعــاه النــيب صــلى اهللا. علمــي

  .)1(» حريب وأنت العلم بيين وبني أميت من بعدي 

  ّإن الباب حميط ومطلع بالضرورة على مجيع ما خيرج من املدينة ،: وسابعا 
__________________  

  .55: املناقب البن املغازيل ) 1(
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  . ..وليس احملراب كذلك

 هـــو الواســــطة للوصـــول إىل املدينــــة ملـــن هــــو يف خارجهـــا ، خبــــالف إن البــــاب: وثامنـــا 

  . ..احملراب حيث ال وساطة له من هذه الناحية بنحو من األحناء

ّأنا لو سلمنا أن يكـون للمدينـة حمـراب ، وأن أبـا بكـر حمـراب مدينـة العلـم ، : ّفتحصل 
ّفإن كل واحد من هذه الفروق اليت ذكرناها بني  يكفي يف الرد علـى » راب احمل« و» الباب « ّ

ّبــل األمــر بــالعكس ، فــإن كــل واحــد . ّاالســتدالل ــذه الزيــادة املزعومــة علــى أعلميــة أيب بكــر
ة أمــري املــؤمنني   مــن مجيــع الــصحابة ، بــل مــن مجيــع األنبيــاء 7ّــمنهــا دليــل مــستقل علــى أعلمي

  .6ّواملرسلني ، ما عدا نبينا 

ه لــو  :دة وداللتهــا علــى زعــم ابــن حجــر هــو  مــن الوجــوه املبطلــة هلــذه الزيــا:والــسابع  ّــأن
 يف شــيء مــن احلــوادث الواقعــة ، 7كــان أليب بكــر حــظ مــن العلــم ملــا رجــع إىل أمــري املــؤمنني 

 كثــرية 7ّبداهــة أن األعلــم ال يرجــع إىل غــريه ، لكــن القــضايا الــيت رجــع فيهــا إىل أمــري املــؤمنني 

ا ، كمـا سـيأيت يف كتابنـا نبـذة مـن تلـك طرفـا منهـ) تـشييد املطـاعن ( ّجدا ، وقد حوى كتاب 

  .القضايا ، فانتظر

  ال يقتضي األعلمية» .  ..فمن أراد العلم« : قوله  ـ 6
، ال تقتضي األعلميـة ،  بفمن أراد العلم فليأت البا: ورواية « : قول ابن حجر  اّوأم

نــاس ، خبــالف ّفقــد يكــون غــري األعلــم يقــصد ملــا عنــده مــن زيــادة اإليــضاح والبيــان والتفــرغ لل

  :ّفمن غرائب املكابرات ، وحنن نوضح ذلك يف وجوه » األعلم 

  بوحده يقتضي األعلمية» أنا مدينة العلم وعلي بابها « : قوله 
ة ويــدل  »أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا «  : 6قولــه  دّإن جمــر: أحــدها  ّيقتــضي األعلمي ّــ

  عليها بوجوه عديدة سديدة كما تقدم سابقا ، وقد
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ّف بــذلك كثــريون مــن كبــار علمــاء أهــل الــسنة كمــا دريــت هنــاك ، بــل قــد عرفــت أن ابــن اعــرت
 فاملناقـشة بعـد هـذا .)تطهـري اجلنـان ( ويف ) املنح املكيـة ( حجر نفسه من املعرتفني بذلك يف 

  .على األعلمية ال مورد هلا» .  ..فمن أراد العلم« : يف داللة مجلة 

  ؟هل يجوز اإلرجاع إلى غير األعلم
ــاني   ، 7يقتــضي أعلميــة االمــام  »فمــن أراد العلــم فليــأت البــاب «  : 6قولــه  ن إ:الث

.  ..ّوإال لزم إرجاعه الناس إىل غري األعلم مع وجود األعلم ، وهذا غـري صـحيح شـرعا وعقـال

  . ..وخيالف سرية العقالء والعلماء

ّ ألمته ، مع أنه أنصح اخلال6هو ينايف مقتضى نصح النيب : وأيضا    . ..ئق هلاّ

  .هو ظلم بالنسبة إىل األعلم: وأيضا 

ّهــو تــرجيح للمرجــوح ، وذلــك ال يكــون مــن أدىن املتــشرعني فــضال عــن شــارع : وأيــضا 
  .ّدين اإلسالم عليه وآله الصالة والسالم

ّداللة ظاهرة علـى حـصر املرجعيـة  »فمن أراد العلم فليأت الباب « : قوله  يف: وأيضا 
ّاألعلميـة ، وإال فـإن اإلرجـاع إىل غـري األعلـم مـع وجـود األعلـم قبـيح بالباب ، وذلك يقتـضي  ّ ّ

ّكما تقدم ، فكيف حبصر املرجعية فيه   .؟ّ

  إبطال توجيه ابن حجر
فقـد يكـون غـري األعلـم « :  قول ابن حجر يف توجيه اإلرجاع إىل غري األعلم :الثالث 

ّأن بـــاب مدينـــة العلـــم ، : فيـــه » يقـــصد ملـــا عنـــده مـــن زيـــادة اإليـــضاح والبيـــان والتفـــرغ للنـــاس 
ّ كمـــا هـــو حـــق البـــاب ، واملقـــدم علـــى غـــريه مـــن حيـــث اإليـــضاح 6واحلـــائز جلميـــع علـــوم النـــيب 

عـــن هكـــذا » األعلميـــة « والبيـــان هـــو األعلـــم مـــن غـــريه بالـــضرورة ال غـــريه ، ودعـــوى انفكـــاك 

  . ..شخص مكابرة واضحة
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ّقيقـة دليـل علـى بطـالن مـدعاه ، وهـذا ّفظهر أن ما ذكره ابن حجر يف توجيه دعواه هـو يف احل
  .ّمن جالئل آثار علو احلق والصواب

ّعلى أنه ال خيفى ما يف كالمه من دعوى وجـود اإليـضاح والبيـان عنـد أيب بكـر ، لكـن 
  !! زيادة عليه7لإلمام 

ّفمــا الــدليل علــى أن تفــرغ االمــام » التفــرغ للنــاس « ّوأمــا   6 للنــاس علــى عهــد النــيب 7ّ

بــل إذا نظــرت يف تــاريخ الــرجلني .  ..ّ ومــن ادعــى فعليــه البيــان؟ّتفــرغ أيب بكــركــان أكثــر مــن 

 خبـالف أيب بكــر.  ..ّ خائـضا يف احلــروب واملغـازي والبعـوث والـسرايا7وسـريما رأيـت االمـام 

ّفقد كان يف معزل عن حتمل هذه املكاره خلوره وجبنه ، فأيهما كان املتفرغ ...   !؟ّ

ّلوم بـسبب التفـرغ للنـاس ، بـل املـالك هـو األعلميـة كمـا هـو إذن ، ليس اإلرجاع يف الع ّ
  .6هذا بالنسبة إىل زمن احلياة النيب .  ..ّمقتضى السرية العقالئية

ّ جليس بيته ، ألـيس مـن أهـم وأجـل 7 حيث كان أبو بكر خليفة واالمام 6ّوأما بعده  ّ
 فهـل يعقـل أن يـسند النـيب ؟ناسّوظائف اخلليفة وأعماله تعليم األمة ونشر العلوم الدينية بني ال

ّ أمر اخلالفة عنه إىل شخص مث يرجع الناس يف أهم واجباته ووظائفه6  مع كونـه أعلـم النـاس ـ ّ

  !؟إىل غريهـ 

 يف أخــذ العلــم منــه دليــل واضــح علــى 7 األمــة إىل االمــام 6ّبــل احلــق أن إرجــاع النــيب 

ن نشر علـم الـدين علـى عهـد النـيب  م7ّإمامته ، وبرهان الئح على خالفته ، وإن ما كان منه 

 ّـوبعده على عهد حكومة اخللفاء من أقوى األدلـة علـى ذلـك ، وإن تغلب القـوم علـى اخلالفـة

 ّ من حفظ دينه ونشر علومه ، وحل املـشكالت واملعـضالت6فاخلليفة احلقيقي عن النيب  ...

...  
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  . ..أبو بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها: حديث  ـ 7
حبـــديث خمتلـــق  »أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا « : حـــديث  ضإن ابـــن حجـــر عـــارمث 

أنــا مدينــة العلــم وأبــو بكــر : علــى أن تلــك الروايــة معارضــة خبــرب الفــردوس « : موضــوع فقــال 

» فهــذه صــرحية يف أن أبـا بكــر أعلمهــم . أساسـها وعمــر حيطاــا وعثمـان ســقفها وعلــي باـا

  :ة ، أما سندا فمن وجوه ّلكنها معارضة باطلة سندا ودالل

  هو من وضع إسماعيل األسترآبادي
ّكمـا سـبق بيانـه يف رد » إمساعيـل األسـرتآبادي « ّ إن هـذا احلـديث مـن وضـع :أحدها 

ّكالم األعور بالتفصيل ، وقد كان األحرى بابن حجر أن ال يفضح نفسه بالتفوه ذا اإلفك 
  .املبني

  السخاوي وهذا الحديث
ف احلافظ الـسخاوي هـذا احلـديث وأمثالـه مـن املوضـوعات املختلقـة ّ لقد ضع:والثاني 

وأورده صـــاحب الفـــردوس ، وتبعـــه ابنـــه « : فقـــد قـــال  ،املختلفـــة يف مـــدح الثالثـــة أو األربعـــة 

أنا مدينة العلـم وأبـو بكـر أساسـها وعمـر حيطاـا : املذكور بال إسناد ، عن ابن مسعود رفعه 

وباجلملــة  .أنــا مدينــة العلــم ومعاويــة حلقتهــا: نــس مرفوعــا ن أعــو .وعثمــان ســقفها وعلــي باــا

  .)1(» ّفكلها ضعيفة ، وألفاظ أكثرها ركيكة 

مـسند الفـردوس ( ّمع أن موضوع كتابـه  ـ ّوال خيفى أن ذكر ابنه هذا احلديث بال اسناد

مـن أقـوى الـشواهد علـى كـون احلـديث موضـوعا ، فلـو  ـ ذكـر أسـانيد كتـاب والـده الفـردوس) 

االبــن ســندا هلــذا احلــديث ولــو ضــعيفا ألورده مثــل كثــري مــن األســانيد الــضعيفة الــواردة يف وجــد 

  !!وأىن للديلمي ذلك وأين.  ..مسند الفردوس
__________________  

  .47: املقاصد احلسنة ) 1(
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وقـد عرفـت سـابقا عـن ابـن عـساكر يف تارخيـه أن هـذا احلـديث وضـعه إمساعيـل األسـرتآبادي ، 

  . .. سنده عجز حىت عن اختالق سند لهوملا سئل عن

وكيف كان ، فما ذكرناه عن السخاوي يف شـأن هـذا احلـديث كـاف إلبطـال احتجـاج 

ّاللمعـات ( ّومن الغريب أن الشيخ عبد احلق الدهلوي نقـل يف .  ..ابن حجر به يف هذا املقام
  .فالحظ.  ..عبارة السخاوي هذه مبتورة منقوصة) يف شرح املشكاة 

   نفسه وهذا الحديثابن حجر
الفتــاوي ( فقــد جــاء يف كتــاب  ،ّ ان ابــن حجــر نفــسه يــضعف هــذا احلــديث :والثالــث 

ّان النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال  : 2وســـئل « ): احلديثيـــة  أنـــا مدينـــة العلـــم وأبـــو بكـــر  :ّ

:  فأجــاب ؟هــل احلــديث صــحيح أم ال. أساســها وعمــر حيطاــا وعثمــان ســقفها وعلــي باــا

 مرفوعــا ، 2واه صــاحب مــسند الفــردوس ، وتبعــه ابنــه بــال إســناد عــن ابــن مــسعود احلــديث ر

، فهــو ضــعيف  اوهــو حــديث ضــعيف كحــديث أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا ومعاويــة حلقتهــ

  .»أيضا 

ّأال يظن ابن حجر أنه مؤاخذ ذا التناقض والتهافت   ؟ّ

  البدخشاني وهذا الحديث
ــع  ّدخــشاين ، حيــث صــرح بكونــه موضــوعا ، ونــص  إنــه قــد أنــصف العالمــة الب:والراب ّ

أنا مدينة العلم وأبو بكـر أساسـها وعمـر حيطاـا « : فقال  ،على الغرض الواقعي من وضعه 

فـــرب ال . ّوعثمـــان ســـقفها وعلـــي باـــا ال تقولـــوا يف أيب بكـــر وعمـــر وعثمـــان وعلـــي إال خـــريا

ضــعه مــن وضــعه ليقابــل بــه ّوهــو منكــر جــدا وأظنــه موضــوعا ، وإمنــا و. إســناد عــن ابــن مــسعود

  .)1(» وسيأيت  .حديث أنا مدينة العلم وعلي باا
__________________  

  .خمطوط ـ حتفة احملبني مبناقب اخللفاء الراشدين) 1(
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  اللكهنوي وهذا الحديث
ّ إن ويل اهللا اللكهنــوي نــص يف :والخــامس  بعــد ذكــر حــديث مدينــة ) مــرآة املــؤمنني ( ّ

أحلق ذا احلديث يف بعض ألفاظه يف حق األصحاب موضوع ومفـرتى إن ما « : العلم على 

  .»على ما يف الصواعق 

ّفاحلمد هللا املتفضل بإفاضة احلقائق ، حيث ظهر بنص هذا الفاضل أن ما أتـى بـه ابـن 
ّهــو مــن املوضــوعات واملفرتيــات الــيت أحلقهــا الوضــاعون يف هــذا ) الــصواعق ( حجــر املــائق يف 

  . ..احلديث الرائق

   ....ّهذا كله بالنسبة إىل سند هذا احلديث

  !!. ..أبو بكر أساسها
  :ّبأنه باطل من وجوه كذلك : وأما بالنظر إىل منت هذا احلديث ومعناه نقول 

، وجعلـــه واضـــع » أســـاس املدينـــة «  جعـــل مــن وضـــع هـــذا احلـــديث أبـــا بكـــر :أحـــدها 

ّديثني دليـل قطعـي علـى أن كليهمـا ، وهذا التناكر الـشنيع بـني احلـ» حمراا « احلديث السابق 
ّموضــوع ، وال غرابــة يف وقــوع هــذا التنــافر بــني املوضــوعات ، فأحــد الوضــاعني يــضع لفظــا مــن 
ّغــري اطــالع منــه علــى مــا وضــعه اآلخــر ، لكــن الغرابــة يف مناقــضة ابــن حجــر لنفــسه يف كــالم  ّ

«  ، وإذا كــــان »أساســــها « فلــــيس هــــو » حمــــراب املدينــــة « ّواحــــد ، ألن أبــــا بكــــر إذا كــــان 

فـــاهللا حـــسيبه .  ..ّلكـــن هـــذا مـــن آثـــار خـــذالن ابـــن حجـــر.  ..»حمراـــا « فلـــيس » أساســـها 

  .ّوحسيب أمثاله ، وهو املؤاخذ إياه على سوء فعاله

ــاني  ّ إن الواقــع واحلقيقــة يكــذب وينفــي أن يكــون أبــو بكــر أســاس مدينــة العلــم ، :والث
ّرف الدينيـــة ، واألمثلــة والـــشواهد علــى جهلـــه وذلــك جلهــل أيب بكـــر باألحكــام الـــشرعية واملعــا

  .كثرية جدا ، ومشهورة بني الفريقني ، وسيأيت ذكر طرف منها

   يف املعضالت واملشكالت7رجوعه إىل أمري املؤمنني : وأيضا 
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ّإن يل «  :ّمــشهور كــذلك ، بــل لقــد أدى جهلــه وضــالله إىل أن يقــول علــى رءوس األشــهاد 
  .»ّت فأعينوين وإذا زغت فقوموين شيطانا يعرتيين فإذا استقم

ـــث  يـــستلزم معـــىن بـــاطال ال يلتـــزم بـــه مـــسلم ، » أساســـها « ّ إن كـــون أيب بكـــر :والثال

ّوذلــك ألن أســاس املدينــة مقــدم علــى نفــس املدينــة ، فيكــون أبــو بكــر مقــدما علــى النــيب  ّ ّ6 ، 

  . ..وهذا كفر صريح ، ال يطيق أهل السنة إظهاره وإن اعتقدوا به يف قلوم

   ....»وأبو بكر أساسها « هذا بالنسبة إىل فقرة 

  !!. ..وعمر حيطانها
  :هو باطل من وجوه : فنقول » وعمر حيطاا « ّوأما بالنسبة إىل فقرة 

ومــن هنــا كــان اللفــظ يف احلــديث .  ..للمدينــة غلــط» احليطــان « ّ إن جعــل :أحــدها 

أنا مدينـة «  :فلفظه » سورها « ، لكن واضعها جعل ثالثتهم » سورها « : املوضوع اآلخر 

وأمثـال هـذه االختالفـات يف أشـباه .  ..!!»العلم وأبو بكر وعمر وعثمان سورها وعلـي باـا 

  .تلك االختالقات مما يهتك أستارها ، ويكشف أسرارها ، ويبدي عوارها ، ويعلن عارها

ّ ربــات س أعلــم منــه حــىتّوقــد كــان كــل النــا» عمــر حيطاــا «  كيــف يكــون :والثــاني 
  !؟حجاهلا

ّكـل النـاس أفقـه مـن « :  وقـال ؟»ّكل أحـد أفقـه مـن عمـر « : أليس قال عمر نفسه 
ّكــل النــاس أفقــه مــن عمــر حــىت املخــدرات يف احلجــال « :  وقــال ؟»عمــر  ّكــل «  : وقــال ؟»ّ

  ؟»ّكل الناس أعلم من عمر حىت العجائز « :  وقال ؟»الناس أفقه من عمر حىت النساء 

يوجـــب اخنـــرام املدينـــة ، » حيطاـــا « كـــذا شـــخص مـــن مدينـــة العلـــم ّبـــل إن جعـــل ه

ّوذلك مما يهدم أساس الدين ، وال يلتزم به أحد من املميزين فضال عن الراشدين ّ.  
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 ، بل إىل مجاعـة 7 انه ما أكثر القضايا اليت رجع فيها عمر إىل أمري املؤمنني :والثالث 

ّ بــل لقـــد اتفــق رجوعــه إىل بعــض األصـــحاب .مــن تالمذتــه ، مثــل ابــن عبـــاس ، وابــن مــسعود
  ؟معاذ بن جبل ، وعبد الرمحن بن عوف: القاصرين مثل 

ّ إن هـــذا إال جـــرأة عظيمـــة مـــن ؟فكيـــف جيـــوز جعـــل هكـــذا شـــخص ســـورا ملدينـــة العلـــم
ّالوضـاعني الكـذابني ، الـذين ال يتورعـون عـن اخلدشــة يف مقـام النـيب  ّ   يف سـبيل مـدح أئمــتهم6ّ

...  

   ....»وعمر حيطاا « :  هذا بالنسبة إىل

  !!. ..وعثمان سقفها
  :فنقول هو باطل من وجوه أيضا » وعثمان سقفها « : ّوأما بالنسبة إىل فقرة 

كمـا هـو واضـح ، فهـل يعقـل صـدور هـذا .  ..ّ إن املدينة ال يكـون هلـا سـقف:أحدها 

( حجـر بـه يف واحتجـاج ابـن ) الفـردوس (  ، فـذكر الـديلمي احلـديث يف ؟6الكالم مـن النـيب 

  .يف غاية الغرابة) الصواعق 

ه مــع الغــض عــن ذلــك ، فلـــيس عثمــان قــابال ألن يكــون جــزء مــن أجـــزاء :والثــاني  ّ إن ـ ّـ
ّمدينــة العلــم ، لفــرط جهلــه باملعــارف الدينيــة واألحكــام الــشرعية ، وســتطلع علــى جانــب مــن  ّ

 مدينـة العلـم علـى أي فـال مناسـبة بـني عثمـان وبـني.  ..ّذلـك فيمـا بعـد إن شـاء اهللا بالتفـصيل

  .ّج كان ، فضال عن التعبري عنه بكونه سقفا هلا ، فإنه من التعبريات الباطلة السخيفة

ـــث  رجوعـــه إىل أمـــري : وأيـــضا .  مـــا اشـــتهر عـــن عثمـــان مـــن االعـــرتاف باجلهـــل:والثال

 كمـا سـتقف علـى ذلـك فيمـا.  ..املؤمنني عليه الـصالة والـسالم يف القـضايا واحلـوادث الواقعـة

  .بعد إن شاء اهللا تعاىل ، مبطل هلذا احلديث

( ولنا على بطالن هذا احلديث املوضوع وجوه أخرى كثرية ذكرناها يف جواب كلمـات 

ّوالعاصمي والطييب وابن تيمية واألعور) الدهلوي    ّوكل ذلك يكون.  ..ّّ
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 ) فــــصل اخلطــــاب( جوابنــــا عــــن ذكــــر حممــــد بــــن حممــــد احلــــافظي املعــــروف خبواجــــة بارســــا يف 

هـذا احلـديث املوضـوع ) اخلميس يف أحوال أنفس نفـيس ( وحسني بن حممد الديار بكري يف 

  . ..ّمن غري رد ونكري) الفردوس ( املصنوع عن كتاب 

ّفهـذه صـرحية يف أن « : ّوبعد كل هـذا الـذي ذكرنـاه يـسقط قـول ابـن حجـر بعـد ذلـك 
 مـا قلنـاه ، ال لزيـادة شـرفه علـى أبا بكر أعلمهـم ، وحينئـذ فـاألمر بقـصد البـاب إمنـا هـو لنحـو

حـديث  عملا عرفت من سقوط هذا احلديث سندا وداللـة ، فكيـف مبعارضـته مـ» .  ..ما قبله

ّ، فكيـــف باالســـتدالل بـــه علـــى أعلميـــة أيب بكـــر مـــن أمـــري  »أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا « 
عــن  »لبــاب فمــن أراد العلــم فليــأت ا«  : ، فكيــف بــدعوى صــرف داللــة اجلملــة 7املــؤمنني 

  . ..!!؟ بسبب هذا احلديث املوضوع7مدلوهلا الصريح يف أعلمية االمام 

ملـا هـو معلـوم بالـضرورة « : وكـذا مـا ذكـره يف ايـة كالمـه تعلـيال لـدعواه الـسابقة قـائال 

ّأن كال من األساس واحليطان والسقف أعلى من الباب  ّ ألنه يبتين على احلديث املذكور ، .»ّ
  .موضوعا وباطال سندا وداللةوقد عرفت كونه 

ّالعلــو الظـاهري احلــسي فهــو :  فــإن أراد مــن العلـو ؟مث مـا أراد مــن العلـو يف هــذا الكـالم ّ
ّأن ذلــك يــصادم العيــان وخيــالف احلــس والوجــدان ، فــإن كــل ذي : أحــدمها : باطــل لــوجهني  ّ

فــأمري  ـ عــمكمــا ز ـ ّعينــني يــرى أن البــاب أعلــى مــن األســاس ، وإذا كــان األعلــى أزيــد شــرفا

  . األشرف واألعلم7املؤمنني 

إنــه إذا كــان املــدار علــى العلــو الظــاهري ، فــال ريــب يف أن احليطــان أعلــى مــن : والثــاين 

األساس ، والسقف أعلى من احليطان ، فيلزم أن يكون عمـر أعلـم مـن أيب بكـر ، وأن يكـون 

  .د منهموهذا مع كونه خالف الواقع ال يرضى به أح. عثمان أعلم من كليهما

ّالعلــو املعنــوي احلقيقــي ، فــإن البــاب أعلــى واشــرف مــن األســاس : ّوإن أراد مــن العلــو  ّ
جمموعة أو كـال ـ  واحليطان والسقف بال شبهة وارتياب ، وإن هذه األجزاء من املدينة أو الدار

  ليس هلا أدىن مراتب العلو املعنوي ، بل الباب ـ على انفراد
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ــــوا معنويــــا حقيقيــــا ، وبــــالنظر إىل املعــــاين أعلــــى وأرفــــع منهــــا مبراتــــب ال ّ تعــــد وال حتــــصى ، عل ّ
ّاملقـصودة مــن البـاب واآلثــار املرتتبــة علـى وجــوده ، اعـرتف أكــابر علمــاء أهـل الــسنة باألعلميــة  ّ

 ، بسبب كونه باب مدينة العلـم وأثبتـوا لـه فـضائل عظيمـة وخـصائص 7املطلقة ألمري املؤمنني 

  .»أنا مدينة العلم وعلي باا  « حديث نّجليلة كلها مستنبطة م

ّفظهـر أن العلـو احلقيقـي املعنـوي ثابـت للبـاب ، ال لألسـاس املرفـوض املوهـوم واحليطـان  ّ
«  علــى كــال التقــديرين املــذكورين يف 7والــسقف املهــدوم املعــدوم ، فاألعلميــة املطلقــة ثابتــة لــه 

ذلـك منـه عجيـب جـدا ، وقـد ، وإنكار ابـن حجـر املكـي هـذا املعـىن ال أسـاس لـه ، و» العلو 

ّوقــد تقــدمت عبارتــه يف .  ..مبــا ذكرنــاه) تطهــري اجلنــان ( ويف ) ّاملــنح املكيــة ( اعــرتف هــو يف 
  .الكتابني

  »علي « رأي ابن حجر في تأويل 
ّيف احلـــديث الـــشريف » علـــي « إىل تأويـــل ) الـــصواعق ( ّمث إن ابـــن حجـــر تعـــرض يف 

: ّأي مــن العلــو ، علــى حــد قــراءة  .علــي باــاو :ّوشــذ بعــضهم فأجــاب بــأن معــىن « : قــائال 

 « ـّفعـرب عـن هـذا التأويـل بـ» هذا صراط علي مستقيم ، برفع علي وتنوينه كما قـرأ بـه يعقـوب 

ّومل يــصرح ببطالنــه وســخافته ، وقــد تقــدم منــا اجلــواب علــى هــذا التأويــل يف جــواب » الــشذوذ  ّ
  .كالم األعور ، فراجع

ّواحـتج بعـض مـن ال « : ّ فقد رد على هذا التأويل وأجاد بقولـه )ّاملنح املكية ( ّأما يف 
ّاسم فاعل من العلو ، أي عال باا فـال ينـال لكـل » علي « ّحتقيق عنده علي الشيعة ، بأن 

أنـا مدينـة : يف رواية رواهـا ابـن عبـد الـرب يف اسـتيعابه  اّأحد ، وهو بالسفساف أشبه ، ال سيم

ّ، إذ مـع حتـديق النظـر يف هـذه الروايـة ال يبقـى  هلعلم فليأتـه مـن بابـالعلم وعلي باا فمن أراد ا ّ
  .»ّتردد يف بطالن ذلك الرأي ، فاستفده ذا 
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ٌ هذا صراط علي مستقيم (: قوله تعالى  َِ ْ ُ  ََ ٌ    في قراءة أهل البيت)ِ
ّوأمــا اآليــة الكرميــة الــيت أشــار إليهــا ابــن حجــر يف عبارتــه فــإن لفــظ  فيهــا هــو » علــي « ّ

فالــصراط  »أنــا مدينــة العلــم « : حــديث  كمــا هــو احلــال يف ـ 7ّســم ســيدنا أمــري املــؤمنني ا

مــــضاف إىل علــــي ، وهــــذه هــــي قــــراءة أهــــل البيــــت ، الــــذين هــــم أدرى مبــــا يف البيــــت ، وهــــم 

وهـي أيـضا قـراءة احلـسن البـصري كمـا عـن أيب بكـر .  ..املقرونون بالكتاب يف حديث الثقلـني

أبـو بكـر الـشريازي يف كتابـه ، باإلسـناد «  : )مناقب آل أيب طالب ( الشريازي ، ففي كتاب 

. هــذا صــراط علــي مــستقيم: عــن شــعبة عــن قتــادة ، مسعــت احلــسن البــصري يقــرأ هــذا احلــرف 

ّهــذا طريــق علــي بــن أيب طالــب ودينــه طريــق وديــن مــستقيم ، فــاتبعوه :  قــال ؟مــا معنــاه: قلـت 
ّومتسكوا به ، فإنه واضح ال عوج فيه 

)1(.  

يرويـه ابـن شـهر  ـ املوسوم بكتاب ما نزل من القرآن يف علـي ـ وكتاب أيب بكر الشريازي

« :  يف أول كتابـه ;ّآشوب عن مؤلفه أيب بكر حممد بن مؤمن الشريازي باالجازة كما قـال 

وأخــــــربين . ّوحـــــدثين حممـــــود بـــــن عمــــــر الزخمـــــشري بكتـــــاب الكـــــشاف والفــــــائق وربيـــــع األبـــــرار

وأنبـأين أبـو العـالء العطـار اهلمـداين بـزاد املـسافر ، .  الديلمي بـالفردوسالكياشريويه بن شهردار

وكــاتبين املوفــق بــن امحــد املكــي خطيــب خــوارزم بــاألربعني ، وروى يل القاضــي أبــو الــسعادات 

الفــضائل ، ونــاولين أبــو عبــد اهللا حممــد ابــن أمحــد النطنــزي باخلــصائص العلويــة ، وأجــاز يل أبــو 

 ، وكثـريا مـا أسـند إىل 7ازي رواية كتاب ما نزل مـن القـرآن يف علـي بكر حممد بن مؤمن الشري

أيب العزيــز كــادش العكــربي ، وأيب احلــسن العاصــمي اخلــوارزمي ، وحيــىي بــن ســعدون القــرطيب ، 

  .»وأشباههم 

  والكتاب املذكور أليب بكر الشريازي من الكتب املعتمدة عند أهل السنة ،
__________________  
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ّبتــأليف أهــل الــسنة إياهــا يف مناقــب أهــل ) الــدهلوي ( بــل هــو مــن مجلــة الكتــب الــيت يفتخــر 
التحفـة ( ّالبيت كما يف حاشية التعصب الثالث عشر ، مـن البـاب احلـادي عـشر ، مـن كتابـه 

(....   

  !!. ..وحلقتها معاوية
فقـــد  ،مجلـــة يف فـــضل معاويـــة  »أنـــا مدينـــة العلـــم « حـــديث  ّوزاد بعـــض الوضـــاعني يف

أنــا مدينــة العلــم وعلــي « : هــذا احلــديث بــاللفظ التــايل ) فــردوس األخبــار ( روى الــديلمي يف 

( ّفهــذا إفـك شـنيع ، وقـد كفانــا مؤنـة الـرد عليـه الــسخاوي يف  . ..)1(» باـا وحلقتهـا معاويـة 

ّث صــرحا بعــدم صــحته ، ، حيــ) الفتــاوى احلديثيــة ( ّــوابــن حجــر املكي يف ) املقاصــد احلــسنة  ّ
اه يف  بفمــن العجيــ ـنقــل املنــاوي إي أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا « : بقولــه ) كنــوز احلقــائق ( ّـ

  . أي أخرجه الديلمي يف الفردوس.)2(» فر . ومعاوية حلقتها

  ّال يصح عن النبي في فضل معاوية شيء
ّبل لقد نص كبار األئمة واحلفاظ على أنه ال يصح عن النيب  ّ يف فضل معاوية شيء  6ّ

ّ، وهذا من األمور املسلمة بينهم ، وملزيد الفائـدة والبيـان نـذكر بعـض نـصوصهم يف هـذا املقـام 
:  

أنبأنــا أمحــد بــن احلــسني البيهقــي ، : أنبأنــا زاهــر بــن طــاهر ، قــال « : قــال ابــن اجلــوزي 

 حممـد بـن يعقـوب مسعـت أبـا العبـاس: ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبـد اهللا احلـاكم ، قـال : قال 

ال يــصح : مسعــت إســحاق بــن إبــراهيم احلنظلــي يقــول : مسعــت أيب يقــول : بــن يوســف يقــول 

ّعن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يف فضل معاوية ّ  
__________________  
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  .ابن أيب سفيان شيء

أنبأنـــا حممـــد بـــن علـــي بـــن الفـــتح ، قـــال أنبـــأ : أنبأنـــا هبـــة اهللا بـــن أمحـــد احلريـــري قـــال 

ثنــا أبــو : الــدارقطين قــال حــدثنا أبــو احلــسني حممــد بــن إبــراهيم بــن جعفــر بــن بيــان الــرزاز قــال 

مـا تقـول يف : سـألت أيب فقلـت : ّحدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال : سعيد اخلرقي قال 

ّاعلـم أن عليـا كـان كثـري األعـداء ففـتش لـه : انشر قـويل فيهمـا :  فأطرق مث قال ؟ةعلي ومعاوي
  .)1(» أعداؤه عيبا فلم جيدوا فجاءوا إىل رجل قد حاربه وقاتله فأطروه كيادا منهم له 

» ذكـر «  :ّعرب البخاري يف هذه الرتمجـة بقولـه : تنبيه « : وقال ابن حجر العسقالين 

ّلكون الفضيلة ال تؤخذ من حديث البـاب ، إال أن ظـاهر » منقبة  « وال» فضيلة « ومل يقل  ّ
ة علــى الفــضل الكثــري وقــد صــنف ابــن أيب عاصــم . ّــشــهادة ابــن عبــاس لــه بالفقــه والــصحبة دال

وأورد ابـــن اجلـــوزي يف . جـــزءا يف مناقبـــه ، وكـــذلك أبـــو عمـــر غـــالم ثعلـــب ، وأبـــو بكـــر النقـــاش

مل يـصح :  ساق عن إسحاق بن راهويـه أنـه قـال املوضوعات بعض األحاديث اليت ذكروها مث

فهــذه النكتــة يف عــدول البخــاري عــن التــصريح بلفــظ منقبــة اعتمــادا . يف فــضائل معاويــة شــيء

على قول شيخه لكن بدقيق نظره استنبط ما يدمغ به رؤس الـروافض وقـصة النـسائي يف ذلـك 

  . احلاكممشهورة وكأنه اعتمد أيضا على قول شيخه إسحاق ، وكذلك يف قصة

مـا تقـول  :وأخرج ابن اجلـوزي أيـضا مـن طريـق عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل سـألت أيب 

ّاعلم أن عليا كـان كثـري األعـداء ففـتش أعـداؤه لـه عيبـا فلـم :  فأطرق مث قال ؟يف علي ومعاوية
فأشـــار ـــذا إىل مـــا اختلقـــوه  .جيـــدوا ، فعمـــدوا إىل رجـــل قـــد حاربـــه فـــأطروه كيـــادا مـــنهم لعلـــي

وقد ورد يف فضائل معاوية أحاديث كثرية لكـن لـيس فيهـا . ية من الفضائل مما ال أصل لهملعاو

» ما يصح من طريق اإلسناد ، وبـذلك جـزم إسـحاق ابـن راهويـه والنـسائي وغريمهـا واهللا أعلـم 
)2(.  

__________________  

  .24 / 2املوضوعات ) 1(
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لرتمجــة مــن حيــث أن فيــه ذكــر معاويــة ، وال يــدل هــذا علــى مطابقتــه ل« : وقــال العيــين 

نعـــم ، ولكـــن لـــيس فيهـــا : قلـــت . قـــد ورد يف فـــضيلته أحاديـــث كثـــرية: فـــإن قلـــت . فـــضيلته

ّحـديث يـصح مـن طريـق اإلسـناد ، نـص عليــه إسـحاق بـن راهويـه والنـسائي وغريمهـا ، ولــذلك 
  .)1(» باب ذكر معاوية ومل يقل فضيلة وال منقبة : قال 

قــــال حممــــد بــــن إســــحاق األصــــبهاين مسعــــت « : ال ابــــن خلكــــان برتمجــــة النــــسائي قــــو

ّإن أبـــا عبـــد الـــرمحن فـــارق مـــصر يف آخـــر عمـــره وخـــرج إىل دمـــشق ، : مـــشاخينا مبـــصر يقولـــون 
أمــا يرضــى معاويــة أن خيــرج رأســا بــرأس حــىت : فــسئل عــن معاويــة ومــا روي مــن فــضائله فقــال 

  .)2(» ّضيلة إال ال أشبع اهللا بطنك ما أعرف له ف:  ويف رواية أخرى !يفضل

مث عاد إىل دمشق فامتحن يف معاوية وطلب منه أن يـروي « : وقال أبو الفداء برتمجته 

  .)3( » !ما يرضى معاوية أن يكون رأسا برأس حىت يفضل: شيئا من فضائله فامتنع وقال 

أال ختـرج  :حاضـر وقيـل لـه وأنـا « : قال أبو احلجاج املزي نقال عن أيب بكـر املـأموين و

 .» وسـكت وسـكت الـسائل ! اللهـم ال تـشبع بطنـه!أي شـيء أخـرج:  فقـال ؟فضائل معاوية

كـان أبـو عبـد الـرمحن : مسعـت علـي بـن عمـر يقـول : قال احلاكم أبـو عبـد اهللا احلـافظ « قال 

فلمـا . أفقه مشايخ مصر يف عصره وأعرفهم بالصحيح والسقيم من اآلثار ، وأعلمهـم بالرجـال

هذا املبلغ حسدوه ، فخرج إىل الرملة فسئل عـن فـضائل معاويـة ، فأمـسك عنـه ، فـضربوه بلغ 

. أخرجوين إىل مكة ، فأخرجوه إىل مكة وهو عليـل وتـويف ـا مقتـوال شـهيدا :يف اجلامع فقال 

ومــع مــا مجــع أبــو عبــد الــرمحن مــن الفــضائل رزق الــشهادة يف آخــر : قــال احلــاكم أبــو عبــد اهللا 

  مسعت مسائخنا مبصر:  حممد بن إسحاق األصبهاين قال ّعمره ، فحدثين
__________________  
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يذكرون أن أبا عبد الرمحن فارق مصر يف آخر عمره وخرج إىل دمشق ، فسئل ا عـن معاويـة 

 فمــا !أال يرضــى معاويــة رأســا بــرأس حــىت يفــضل: ومــا روي مــن فــضائله فقــال بــن أيب ســفيان 

  .)1(» زالوا يدفعون يف حضنيه حىت أخرج من املسجد ، مث محل إىل مكة ومات ا 

مسعـــت قومـــا ينكـــرون علـــى أيب عبـــد الـــرمحن كتـــاب « وقـــال الـــذهيب نقـــال عـــن املـــأموين 

دخلـت دمـشق : كرت له ذلـك فقـال  وتركه تصنيف فضائل الشيخني ، فذ2اخلصائص لعلي 

مث إنـــه . ّواملنحـــرف عـــن علـــي ـــا كثـــري ، فـــصنفت كتـــاب اخلـــصائص رجـــوت أن يهـــديهم اهللا

أي :  فقـال ؟أال ختـرج فـضائل معاويـة: ّصنف بعـد ذلـك فـضائل الـصحابة فقيـل لـه وأنـا أمسـع 

يــة ّلعـل هــذه منقبـة معاو: قلـت .  فـسكت الــسائل! حــديث اللهـم ال تـشبع بطنــه!شـيء أخـرج

ّلقول النيب صلى اهللا عليه وسلم    .»اللهم من لعنته أو شتمته فاجعل ذلك له زكاة ورمحة : ّ

إن النـسائي خـرج : قال أبو عبد اهللا ابن مندة عن محزة العقـيب املـصري وغـريه « : قال 

أال يرضـى رأسـا : ّمن مصر يف آخر عمره إىل دمشق ، فسئل ا عمـا جـاء مـن فـضائله فقـال 

فمـا زالـوا يـدفعون يف خـصيته حـىت أخـرج مـن املـسجد ، مث محـل إىل :  قـال !فـضلبرأس حىت ي

  .)2(» الرملة : كذا يف هذه الرواية إىل مكة وصوابه . مكة فتويف ا

وعــاد إىل دمــشق فــامتحن يف معاويــة وطلــب منــه أن يــروي شــيئا « : وقــال ابــن الــوردي 

  .)3(»  حىت يفضل ما يرضى معاوية أن يكون رأسا برأس: من فضائله فقال 

 وتركـــه 2وأنكـــر عليـــه قـــوم كتـــاب اخلـــصائص لعلـــي « : قــال صـــالح الـــدين الـــصفدي و

دخلت دمشق واملنحرف ـا عـن علـي كثـري : تصنيفه فضائل الشيخني ، فذكر له ذلك فقال 

  مث. ّ، فصنفت اخلصائص رجاء أن يهديهم اهللا تعاىل
__________________  
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أي شـــيء :  فقـــال !أال ختـــرج فـــضائل معاويـــة: صـــنف بعـــد ذلـــك فـــضائل الـــصحابة فقيـــل لـــه 

لعــل هــذا فــضيلة لــه لقــول : قــال مشــس الــدين .  فــسكت الــسائل! اللهــم ال تــشبع بطنــه!أخــرج

ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم  وملـا « قـال  »فاجعل ذلـك لـه زكـاة ورمحـة اللهم من لعنته وسببته : ّ

ال : ّ ومـا دون مـن فـضائله فقـال 2خرج من مصر إىل دمشق يف آخر عمره سـئل عـن معاويـة 

 فمــا زالــوا يطعنــون يف خــصيتيه حــىت أخــرج مــن املــسجد ، مث !يرضــى رأســا بــرأس حــىت يفــضل

  .)1(» محل إىل مكة وقيل الرملة ، وتويف ا 

أما : ىل دمشق فسئل عن معاوية وما روي من فضائله فقال وخرج إ« : وقال اليافعي 

ّمـا أعـرف لـه فـضيلة إال ال :  روايـة أخـرى يفو !يرضى معاوية أن خيرج رأسـا بـرأس حـىت يفـضل
  .)2(» أشبع اهللا بطنك 

وكـــان أفقـــه مـــشايخ مـــصر يف عـــصره وأعلمهـــم : قـــال الـــدار قطـــين « : وقـــال الفاســـي 

املبلغ حسدوه ، فخرج إىل الرملـة فـسئل عـن فـضائل معاويـة باحلديث والرجال ، فلما بلغ هذا 

أخرجوين إىل مكة ، فأخرجوه إىل مكة وهـو عليـل ، : فأمسك عنه ، فضربوه يف اجلامع فقال 

  .)3(» وتويف ا مقتوال شهيدا 

مسعـت علـي ابـن عمـر « : وقال ابن حجر العسقالين برتمجة النسائي نقال عن احلـاكم 

.  مـشايخ مـصر يف عـصره وأعـرفهم بالـصحيح والـسقيم وأعلمهـم بالرجـالالنسائي أفقه: يقول 

فلما بلغ هذا املبلغ حسدوه فخرج إىل الرملة فسئل عن فضائل معاوية فأمسك عنـه ، فـضربوه 

وقـال « قـال  »أخرجوين إىل مكة فأخرجوه وهو عليـل وتـويف مقتـوال شـهيدا : يف اجلامع فقال 

دخلت دمشق واملنحرف ا عـن :  كتاب اخلصائص فقال أبو بكر املأموين سألته عن تصنيفه

مث صنف بعد ذلك كتـاب . علي كثري ، فصنفت كتاب اخلصائص رجاء أن يهديهم اهللا تعاىل

  فضائل
__________________  
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أي شـيء : فقـال  ؟س وقيل له ـ وأنا حاضر ـ أال خترج فضائل معاويةالصحابة وقرأها على النا

  .)1(»  وسكت وسكت السائل ! اللهم ال تشبع بطنه!أخرج

 ؟ّدخــل دمــشق فــذكر فــضائل علــي فقيــل لــه فمعاويــة« : وقــال املنــاوي برتمجــة النــسائي 

شــرف فــدفع يف خــصيتيه حــىت أ. مــا كفــاه أن يــذهب رأســا بــرأس حــىت يــذكر لــه فــضائل: قــال 

ومحـل للمقـدس أو مكـة . على املوت فأخرج فمات يف الرملة أو فلسطني سـنة ثـالث وثالمثائـة

  .)2(» فدفن بني الصفا واملروة 

قـــال األمـــري « : قـــال الـــشيخ عبـــد احلـــق الـــدهلوي يف رجـــال املـــشكاة برتمجـــة النـــسائي و

أبــو عبــد الــرمحن : ه ّمجــال الــدين احملــدث عــن الــشيخ اإلمــام عبــد اهللا اليــافعي أنــه ذكــر يف تأرخيــ

أمحد بن شعيب النسائي صاحب املـصنفات ومقتـدى زمانـه ، سـكن مـصر مث جـاء بدمـشق ، 

:  فأجـاب ؟ما تقول يف معاوية وما ورد يف فضله: فقال له أهل تلك الناحية يوما يف املسجد 

لة ال أعرف لـه فـضي: قال :  ويف رواية !أما يرضى معاوية أن خيرج عين رأسا برأس حىت يفضل

ّفقــام النــاس ووقعــوا فيــه وأهــانوه وضــربوه وجــروه مــن املــسجد ، وأذهبــوه . ّإال ال أشــبع اهللا بطنــه
  .برملة فمرض فمات بذلك

وقــال ابــن » ّودفنــوه بــني الــصفا واملــروة . أذهبــوه مبكــة فمــرض ومــات مبكــة: ويف روايــة 

شــهد مــع رســول ومعاويــة لـيس لــه خبــصوصه فـضيلة يف الــصحيح ، لكــن قـد « : ّتيميـة احلــراين 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم حنينا والطائف وغزوة تبوك ، وحج معه حجة الوداع ، وكـان يكتـب  ّ ّ
ّالوحي ، فهو ممن ائتمنـه النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى كتابـة الـوحي ، كمـا ائـتمن غـريه مـن  ّ ّ

صنفات ّبل قد رووا يف فضائل معاوية أحاديث كثـرية ، وصـنف يف ذلـك مـ« قال » الصحابة 

  .)3(» ّ، وأهل العلم باحلديث ال يصححون ال هذا وال هذا 
__________________  

  .1 / 32ذيب التهذيب ) 1(

  .25 / 1شرح اجلامع الصغري  ـ فيض القدير) 2(

  .207 / 2منهاج السنة ) 3(
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  بطالن الجملة الموضوعة معنى
  :باطل من وجوه » معاوية حلقتها « ّمث إن 

 مطلقا ال حاجـة هلـا إىل احللقـة ، بـل ال ينـسبها أحـد مـن العقـالء إليهـا  املدينة:أحدها 

  .ّأصال ، ومن ادعى فعليه البيان ، وعلينا دمغ رأسه مبقمعة الربهان

  . مدينة العلم باخلصوص ال حاجة هلا إىل احللقة:والثاني 

ّوه بـذلك  جعل معاوية كاحللقة ملدينة العلم عيـب للمدينـة ، ال جيـرأ علـى التفـ:والثالث 

ّإال من خرج عن اإلميان بل عن العقل والشعور ّ.  

 إىل معاويـــة يف العلـــم ، 6 معـــىن احتيـــاج املدينـــة إىل احللقـــة هـــو احتيـــاج النـــيب :والرابـــع 

  .وهذا مما يهدم أركان الدين

ّ معــــىن كونــــه حلقــــة املدينــــة أن معاويــــة لــــه حــــظ مــــن العلــــم ، لكــــن جهلــــه :والخــــامس  ّ
  .عن املعارف العالية واحلقائق السامية أظهر من أن يذكرّباألحكام الشرعية فضال 

ّ إن ملعاويـــة مطـــاعن عظيمـــة ومعايـــب كثـــرية ، متنعـــه مـــن أن يكـــون لـــه أدىن :والـــسادس 
  .6ّاتصال بالنيب الكرمي 

أنــا مدينــة العلــم وعلــي  : ولــو قيــل معــىن اجلملــة هــو كونــه حلقــة البــاب ، أي :والــسابع 

. ّيبطلــه أن بــاب مدينــة العلــم غــري حمتــاج إىل احللقــة كــنفس املدينــة، ف اباــا ومعاويــة حلقــة باــ

مطاعنـه : وأيـضا . جهل معاوية خري دليل علـى بطـالن كونـه حلقـة بـاب مدينـة العلـم: وأيضا 

  .7أضف إىل ذلك عدائه ألمري املؤمنني . متنع من أن يكون له هذا االتصال باملدينة

عة مــن حيــث املعــىن ، حنيــل اســتنباطها وهنــاك وجــوه أخــرى تبطــل هــذه اجلملــة املوضــو

  .واستخراجها إىل الناظر فيها ويف الوجوه اليت ذكرناها
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  حديث المدينة بلفظ آخر موضوع
ّإىل هنـــا مت الكـــالم علـــى تـــصرفات بعـــض القـــوم يف لفـــ أنـــا مدينـــة العلـــم « : حـــديث  ظّ

دا وداللـة مـن ّواختلـق بعـضهم لفظـا آخـر حلـديث املدينـة يتـضح بطالنـه سـن . ..»وعلـي باـا 

ملعــني ) كــنج ســعادت ( يف كتــاب  ءوذلــك مــا جــا.  ..البحــوث املــذكورة يف األلفــاظ املتقدمــة

أنـا مدينـة الـصدق  : 7قـال « : الدين بن خواجة خاوند حممود اخلوارزمي النقشبندي من أنه 

أنـا مدينـة وأبـو بكـر باـا ، وأنـا مدينـة العـدل وعمـر باـا ، وأنـا مدينـة احليـاء وعثمـان باـا ، و

  .»العلم وعلي باا 

ــــني  لكــــن العجيــــب اســــتناد بعــــضهم إىل هــــذا احلــــديث املوضــــوع يف مــــسألة املفاضــــلة ب

ــــن أمحــــد التــــريي يف كتابــــه  الوســــيلة األمحديــــة والذريعــــة ( األصــــحاب ، وهــــو الــــشيخ رجــــب ب

 األوىل: وحنـن نقـول «  :حيث قال يف مبحـث التفـضيل ) ّالسرمدية يف شرح الطريقة احملمدية 

ّأن كـــل واحـــد مـــنهم أفـــضل مـــن اآلخـــر باعتبـــار الوصـــف الـــذي : يف تفـــضيل اخللفـــاء األربعـــة 
 : 7د قـال قـو ّاشتهر به ، ألن فضيلة اإلنسان ليست من حيث ذاتـه ، بـل باعتبـار أوصـافه ،

ّأنا مدينـة الـصدق وأبـو بكـر باـا ، وأنـا مدينـة العـدل وعمـر باـا ، وأنـا مدينـة احليـاء وعثمـان 
وعلــى هــذا  .رواه الزاهــدي يف كتابــه عــن بعــض األفاضــل.  وأنــا مدينــة العلــم وعلــي باــاباــا ،

إن أبا بكـر الـصديق أفـضل الـصحابة باعتبـار ، كثـرة صـدقه واشـتهاره فيمـا بيـنهم بـه ، : نقول 

وعمر أفضلهم من جهة العدل ، وعثمان أفضلهم من جهة احلياء ، وعلي أفضلهم مـن جهـة 

  .»وذا يستقيم املرام ويتم الكالم العلم واشتهاره به ، 

ب ،  ــــه أحــــد ، فهــــو خــــرق لإلمجــــاع املرك ــــفــــإن مــــا ذكــــره يف التفــــضيل شــــيء مل يقــــل ب ّ ّ
ّــواحلــديث موضــوع خمتلــق ، ويف كــل فقــرة مــن فقــره حبــث واضــح طويــل الــذيل ، يتجلى جانــب  ّ

  .وغريه من كتب الباب) تشييد املطاعن ( منه مبراجعة كتاب 

ّدلة القطعية أن االمام عليا بل احلق الثابت باأل  أفضل القوم من مجيـع اجلهـات ، بـل 7ّ

  6هو األفضل من مجيع اخلالئق بعد النيب 
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وعلــي «  ةّعلــى أن هــذا احلــديث املوضــوع اشــتمل علــى مجلــ.  ..ّوســلم مــن األولــني واآلخــرين

لـــى ّ، وقـــد عرفـــت أن كونـــه بـــاب مدينـــة العلـــم يوجـــب األعلميـــة املوجبـــة لألفـــضلية ع »باـــا 

ّاإلطـــالق ، حـــسب إفـــادات احملققـــني مـــن أهـــل الـــسنة ، فيكـــون هـــذا احلـــديث املوضـــوع أيـــضا  ّ
.  ..ّمفيـــدا لالفـــضلية املطلقـــة لإلمـــام ، خالفـــا ملـــن أراد إثبـــات األفـــضلية لـــه مـــن جهـــة واحـــدة

  .واحلمد هللا رب العاملني

* * *  
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)11(  

  مع القاري

  في كالمه حول الحديث
  :ّما نصه » أنا دار احلكمة «  حديث ّقال املال علي القاري بشرحو

ّوعنه أي عن علي قال قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم «  أنـا دار احلكمـة ـ ويف : ّ

: يف روايــة زيــادة و .أنــا دار العلــم ـ وعلــي باــا:  روايــة املــصابيح يفو .أنــا مدينــة العلــم: روايــة 

مـن أبواـا ، ولكـن التخـصيص يفيـد نوعـا ّعلـي بـاب : واملعـىن  .فمن أراد العلم فليأته من بابـه

ّوممـا يـدل علـى . ألنه بالنسبة إىل بعـض الـصحابة أعظمهـم وأعلمهـم. من التعظيم وهو كذلك
ـــة األبـــوا ّقولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  بأن مجيـــع األصـــحاب مبنزل أصـــحايب كـــالنجوم بـــأيهم : ّ

  .هتداء، مع اإلمياء إىل اختالف مراتب أنوارها يف اال ماقتديتم اهتديت

ّومما حيقق ذلـك أن التـابعني أخـذوا أنـواع العلـوم الـشرعية مـن القـراءة والتفـسري واحلـديث 
ّاللهــم إال . ّــ أيــضا ، فعلــم عــدم احنــصار البابيــة يف حقه2والفقــه مــن ســائر الــصحابة غــري علــي 

 .أقـرؤكم: كما أنه جاء يف حـق أيب . أقضاكم :ّأن خيتص بباب القضاء فإنه ورد يف شأنه إنه 

  .إنه أعلمكم باحلالل واحلرام:  حق معاذ بن جبل يفو .إنه أفرضكم: ويف حق زيد بن ثابت 

ّوضـأت رسـول اهللا : يف الرياض عن معقل بن يسار قـال  اّومما يدل على جزالة علمه م
ّصلى اهللا عليه وسلم فقال هل لك يف فاطمة نعودها ّنعم ، فقـام متوكئـا علـي فقـال :  فقلت ؟ّ

ّفكأنه مل يكن علي شـيء ، حـىت دخلنـا : قال . قلها غريك ويكون أجرها لكإنه سيحمل ث:  ّ
 قـال .ّلقد اشتد حزين واشتد فاقيت وطـال سـقمي:  قالت ؟كيف جتدينك: على فاطمة فقلنا 

ّأو مـــا ترضـــني أن : وجـــدت خبـــط أيب يف هـــذا احلـــديث قـــال : عبـــد اهللا بـــن أمحـــد بـــن حنبـــل 
  .أخرجه أمحد. مهم حلمازوجك أقدمهم سلما وأكثرهم علما وأعظ

  ؟ّأي رجل كان علي:  وعن ابن عباس وقد سأله الناس فقالوا 
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ّكــان قــد ملــئ جوفــه حكمــا وعلمــا وبأســا وجنــدة ، مــع قرابتــه مــن رســول اهللا صــلى اهللا : قــال 
ّكــان عمــر يتعــوذ مــن : وعــن ســعيد بــن املــسيب قــال . أخرجــه أمحــد يف املناقــب. ّعليــه وســلم

  .أخرجه أمحد. نمعضلة ليس هلا أبو حس

أن أخذ العلم واحلكمة منه خمـتص بـه : ّلعل الشيعة تتمسك ذا التمثيل : قال الطييب 

 (:  ، ألن الدار إمنا يدخل إليها من باا وقـد قـال تعـاىل 2ّال يتجاوزه إىل غريه إال بواسطته 
ِوأتوا اْلبـيوت من أبوابها  َْ ْ ُ ُِ َ ُْ ة بأوسع من دار احلكمة وهلا وال حجة هلم فيه ، إذ ليس دار اجلن. )َ

روى : أي إسـنادا وقـال أي الرتمـذي . هـذا حـديث غريـب: رواه الرتمـذي وقـال . مثانية أبواب

بعضهم هـذا احلـديث عـن شـريك ، وهـو شـريك بـن عبـد اهللا قاضـي بغـداد ذكـره الـشارح ، ومل 

ـــبعض فيـــه أي يف إســـناد هـــذا احلـــديث عـــن الـــصناحبي بـــضم صـــاد وكـــسر  يـــذكروا أي ذلـــك ال

موحدة ومهملة ، وال نعرف أي حنن هذا احلديث عـن أحـد مـن الثقـات غـري شـريك بالنـصب 

: ويف بعـض نـسخ الرتمـذي : ّعلى االستثناء ، ويف نسخة باجلر على أنه بدل من أحد ، قيـل 

  .واهللا أعلم. عن شريك بدل غري شريك

ناقـــــب مـــــن أنـــــا مدينـــــة العلـــــم وعلـــــي باـــــا ، رواه احلـــــاكم يف امل: حـــــديث  نمث اعلـــــم أ

وقـال . بـل هـو موضـوع: ّوتعقبـه الـذهيب فقـال . وقال صحيح سمستدركه من حديث ابن عبا

كــذا قــال أبــو حــامت . ال أصــل لــه: وقــال حيــىي بــن معــني . كــم خلــق افتــضحوا فيــه: أبــو زرعــة 

إنــه : ورواه الرتمــذي يف املناقــب مــن جامعــه وقــال . وحيــىي بــن ســعيد وقــال الــدار قطــين ثابــت

. وأورده ابــن اجلــوزي يف املوضــوعات. إنــه لــيس لــه وجــه صــحيح: قــال البخــاري منكــر ، وكــذا 

لكـن قـال احلـافظ أبـو سـعيد . إنه باطـل: وقيل . هذا احلديث مل يثبتوه: وقال ابن دقيق العيد 

الـــصواب إنـــه حـــسن باعتبـــار طرقـــه ال صـــحيح وال ضـــعيف ، فـــضال عـــن أن يكـــون : العالئـــي 

إنه حسن ال صحيح كما قال : فظ العسقالين عنه فقال وسئل احلا. ذكره الزركشي. موضوعا

وقــــد بــــسطت كــــالم العالئــــي : قــــال الــــسيوطي . احلــــاكم وال موضــــوع كمــــا قــــال ابــــن اجلــــوزي

   خربيفو .انتهى. والعسقالين يف التعقبات اليت على املوضوعات



 175 ........................................................................ سواه ال املدينة باب علي

 .ــاّأنــا مدينــة العلــم وأبــو بكــر أساســها وعمــر حيطاــا وعثمــان ســقفها وعلــي با: الفــردوس 

ّإن معـىن وعلـي باـا إنـه فعيـل مـن العلـو علـى حـد قـراءة صـراط علـي : ّوشـذ بعـضهم فأجـاب  ّّ
  .)1(» مستقيم برفع علي وتنوينه كما قرأ به يعقوب 

  علي باب المدينة ال سواه
  :ّويف هذا الكالم خلط بني الغث والسمني ، وحنن نشري إىل ما فيه باإلمجال : أقول 

ّفأول من قاله هو العاصمي ، وقد بينا » علي باب من أبواا « : ّأما أن يكون املعىن  ّ
ـــا نقـــول باختـــصار  ّإن لفـــظ احلـــديث يـــدل علـــى احنـــصار البابيـــة يف : بطالنـــه بالتفـــصيل ، وهن ّ ّ

 ، وغريه ال يليق ألن يكـون بابـا لـدار احلكمـة ومدينـة العلـم ، فـال جيـوز دعـوى ذلـك 7االمام 

ّ أن هلؤالء الثالثة قبائح ومطاعن متنعهم من أن يكونـوا أبوابـا على. 6ّألحد إال بنص من النيب 
صال بـــه ، وقـــد تكفـــل كتـــاب  ّملدينـــة العلـــم ، بـــل متـــنعهم عـــن أن يكـــون هلـــم أقـــل ات تـــشييد ( ّـــ

  .بذكر بعضها فراجعه إن شئت) املطاعن 

ّمث إن كــون الــشخص بابــا ملدينــة العلــم واحلكمــة يــستلزم العــصمة لــه ، وأن يكــون حميطــا 
 ومل يكـن غــريه كـذلك ، ويــشهد 7وقـد كــان أمـري املــؤمنني .  ..يف املدينـة مــن حكمـة وعلــمملـا 

ّبذلك استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه كما هو معروف عند الكل ّ ّ.  

أنــا دار « : ففــي لفــظ  ، 7ّعلــى أنــه جــاء يف بعــض ألفــاظ احلــديث األمــر بإتيــان علــي 

أنـــا دار احلكمـــة وعلـــي « : يف آخــر و،  بت البـــااحلكمــة وعلـــي باـــا فمــن أراد احلكمـــة فليـــأ

 وأخـــذ 7، والنـــاس بـــني مطيـــع وعـــاص ، فمـــن أتـــاه  »باـــا فمـــن أراد احلكمـــة فليـــأت البـــاب 

  احلكمة منه فهو حمتاج إليه وال يكون بابا هلا
__________________  
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ئــق ألن يكــون بابــا لــه ، فلــيس للمدينــة بــاب ســوى ّمثلــه ، ومــن مل ميتثــل أمــر الرســول فغــري ال

  .7االمام 

  :ومبا ذكرنا يظهر ما يف قوله 

ّولكــن التخــصيص يفيــد نوعــا مــن التعظــيم ، وهــو كــذلك ، ألنــه بالنــسبة إىل بعــض «  ّ
  .»الصحابة أعظمهم وأعلمهم 

ّألن التخــصيص املــذكور يف احلــديث ختــصيص حقيقــي ال إضــايف ، وقــد عرفــت ســابقا 
  .ّ من الصحابة كلهم أعظمهم وأعلمهم ، ال بالنسبة إىل بعضهم7احلديث على أنه داللة 

  حديث النجوم موضوع
ّومما يدل على أن مجيع األصحاب مبنزلة األبواب قوله« : ّوأما قوله  ّ..  .«.  

ا ثبـــت وضـــعه واختالقـــه ، وقـــد تكلمنـــا عليـــه  مّحـــديث أصـــحايب كـــالنجو ّإن: ففيـــه  ّمم ــ ّـ
ّ كــالم األعــور ، ولــو ســلمنا صــحته فإنــه ال يقتــضي أن يكــون األصــحاب ّســابقا يف الــرد علــى

ّكلهـم أبوابــا ، ملــا عرفــت مــن أن هــذا الــشرف العظــيم واملنــصب اجلليــل خمــصوص بــسيدنا علــي 
ا يــدل علــى حــصول بعــضهم علــى العلــم ، وهــذا ال يكفــي ألن 7 ــ ، وإن دل علــى شــيء فإمن ّ ّ

ينـة جيـب أن يكـون حميطـا جبميـع علـوم املدينـة ، فبـني يكونوا أبوابـا ملدينـة العلـم ، ألن بـاب املد

 إن (ّكون الرجل ذا علم يف اجلملـة ، وبـني كونـه بابـا لـدار احلكمـة ومدينـة العلـم بـون بعيـد ،  ِ
ٌفي ذلك لذكرى لمن كان له قـلب أو أْلقى السمع وهو شهيد  َِ َ ُ َ ََ ْْ ْ َ َ َ ٌ ْ َ ُ َ ََ ِ ِْ ِ َِ(.  

كلمـات ) املرقـاة ( يث ، وهـو يـذكر يف كتابـه ومن العجيب استدالل القاري ذا احلـد

  :ّأعالم طائفته يف قدحه ، فقد قال بشرحه ما نصه 

أخرجـه . ّحديث أصحايب كالنجوم بأيهم اقتـديتم اهتـديتم ناعلم أ: قال ابن الديبع « 

ابـــن ماجـــة كـــذا ذكـــره اجلـــالل الـــسيوطي يف ختـــريج أحاديـــث الـــشفاء ، ومل أجـــده يف ســـنن ابـــن 

  وقد ذكره ابن حجر. ث عنهماجة بعد البح
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وأطــال الكــالم عليــه ، وذكــر أنــه  ءالعــسقالين يف ختــريج أحاديــث الرافعــي يف بــاب أدب القــضا

إن : لكـن ذكـر عـن البيهقـي أنـه قـال . ضعيف واه ، بل ذكر عـن ابـن حـزم أنـه موضـوع باطـل

ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم  ّحــديث مــسلم يــؤدي بعــض معنــاه ، يعــين  .للــسماءالنجــوم أمنــة : ّ

صـدق البيهقـي هـو يـؤدي صـحة التـشبيه للـصحابة بـالنجوم أمـا يف : قال ابن حجـر . احلديث

الظـاهر إن : قلـت . ّنعم ميكن أن يتلمح ذلك مـن معـىن االهتـداء بـالنجوم. االقتداء فال يظهر

وظــاهر احلــديث إمنــا هــو إشــارة إىل الفــنت احلادثــة بعــد انقــراض : قــال  .االهتــداء فــرع االقتــداء

  .صحابة من طمس السنن وظهور البدع ونشر اجلور يف أقطار األرض انتهىال

ّوتكلم على هذا احلديث ابـن الـسبكي يف شـرح ابـن احلاجـب األصـلي يف الكـالم علـى 
عـن ابـن املـسبب عـن  :ذكره يف جامع األصـول ولفظـه  وعدالة الصحابة ومل يعزه البن ماجة ،

. أخرجــه: وكتــب بعــده  . إىل قولــه اهتــديتماحلــديث. ســألت ريب: عمــر بــن اخلطــاب مرفوعــا 

فهو من األحاديث الـيت ذكرهـا رزيـن يف جتريـد األصـول ومل يقـف عليهـا ابـن األثـري يف األصـول 

  .)1(» أخرجه رزين : املذكورة ، وذكره صاحب املشكاة وقال 

ا حيقــق ذلــك أن « : ومــا ذكــره القــاري يف تأييــد االســتدالل حبــديث النجــوم بقولــه  ّومم ـ ّـ
ابعني أخـذوا أنـواع العلـوم الـشرعية مـن القـراءة والتفـسري واحلـديث والفقـه مـن سـائر الـصحابة الت

ّـفركيك يف الغاية ، ألنه اسـتدالل بفعـل التـابعني » ّ ، فعلم عدم احنصار البابية فيه 2غري علي 
ّيف مقابلة النص الصريح من النيب  ّ ، وهو غري جائز ، فليس هناك إال ام خالفوا أمر6ّ   .6ه ّ

 ّ والنيب نفسه ينص علـى هـذا االحنـصار؟7ّوكيف يقول القاري بعدم احنصار البابية فيه 

  يا علي كذب من زعم أنه يدخلها من غري« : يقول و
__________________  
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 وقـد كـان .. .»ّكذب مـن زعـم أنـه يـصل إىل املدينـة ال مـن قبـل البـاب « : يقول  و، »باا 

نظـم ( هذا املعىن هو ما اعرتف به األصحاب وابتهجوا كما ظهر سابقا من إفادة الزرندي يف 

  .ّومن حديث الشورى الذي ذكره مجال الدين احملدث الشريازي) درر السمطني 

ابعني اآلخـــذين مـــن غـــريه  ّـــمث إن الت  ينقـــسمون إىل قـــسمني ال ثالـــث هلمـــا ، فالقـــسم 7ّ

 كــسلمان ، واملقــداد ، وأيب ذر ، وعمــار ، وعبــد اهللا 7أخــذ مــن اإلمـام ّاألول مـن أخــذ عمــن 

وهـؤالء التـابعون ال يـرون أولئـك الـصحابة أبوابـا  . ..بن مسعود ، وعبد اهللا بن عباس وأمثـاهلم

فمـن «  : 6قولـه  فوالقسم الثاين مـن خـال.  ..7للعلوم ، بل أخذهم يف احلقيقة من االمام 

وأعــرض عنــه عنــادا واحنرافــا عــن  »ومــن أراد احلكمــة فليأــا مــن باــا أراد العلــم فليــأت البــاب 

 ّبــاب مدينــة العلــم وبــاب دار احلكمــة ، ومــن الواضــح أن هــؤالء ال يعبــأ بــأقواهلم وأفعــاهلم أبــدا

...  

  دعوى تخصيص الحديث باب القضاء
 أنــه ّأللهــم إال أن خيــتص ببــاب القــضاء ، فإنــه ورد يف شــأنه« : ّوأمــا مــا ذكــره القــاري 

ّأقــضاكم ، كمــا أنــه جــاء يف حــق أيب أنــه أقــرؤكم ، ويف حــق زيــد بــن ثابــت أنــه أفرضــكم ، يف  وّ

ّفقــد عرفــت اجلــواب عنــه يف الــرد علــى  »أنــه أعلمكــم بــاحلالل واحلــرام : حــق معــاذ بــن جبــل 
ة املطلقــة لــه   ، 7ّــكــالم العاصــمي ، وعلــى فــرض التــسليم فــإن هــذا االختــصاص يفيــد األعلمي

ّقــضى األصــحاب يــستلزم إحاطتــه بــأنواع العلــوم الــشرعية ، مــع املزيــة واألفــضلية مــن ّألن كونــه أ ّّ
  .غريه يف هذا الباب ، وسيأيت مزيد توضيح لذلك فيما بعد إن شاء اهللا

ّفمما ال ريب فيه وال كالم ، كمـا سـتعرف فيمـا  »أقضاكم علي «  : 6ّأما قول النيب 
ّبعــد إن شــاء اهللا تعــاىل مفــصال ، لكــن مــا ّ ذكــره يف حــق غــريه موضــوع وباطــل ســندا وداللــة ، ّ

  ّكما بيناه بالتفصيل يف جواب كالم العاصمي ،
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  .فراجع إن شئت

 7وإن اشـتمل علـى بعـض فـضائل االمـام » .  ..ومما يدل على جزالة علمـه« : وقوله 

ّ، فال خيفى ما فيه ، ألن ما ذكره يدل على أعلمية اإلمام بصراحة كاملة ، ّيـدل علـى ّال أنه  ـ ّ
مـن املـوافقني  ـ أضف إىل ذلك النصوص الصرحية الواردة عن مشاهري األصـحابـ  جزالة علمه

وقـد شـهد لـه باألعلميـة املوافـق واملؤالـف « : ّيف أعلميته ، ومن هنـا قـال املنـاوي  ـ له واملعادين

:  املـاتن بـشرح قـول) شـرح الفقـه األكـرب (  بل قال القـاري نفـسه يف )1(» واملعادي واملخالف 

  :قال ما نصه » مث علي بن أيب طالب « 

أي ابـن عبــد املطلــب بــن هاشـم بــن عبــد منــاف بـن قــصي ، القرشــي اهلــامشي ، وهــو « 

ّاملرتــضى زوج فاطمــة الزهــراء وابــن عــم املــصطفى ، والعــامل يف الدرجــة العليــا ، واملعــضالت الــيت 
أنـا مدينـة العلـم  : 7قوله  قهرية حتقسأله كبار الصحابة ورجعوا إىل فتواه فيها فضائل كثرية ش

  .)2(» أقضاكم علي  : 7وعلي باا ، وقوله 

 هــــو األعلــــم مــــن مجيــــع األصــــحاب ، ال يف القــــضاء بــــل يف مجيــــع 7ّفظهــــر أن االمــــام 

  . ..األبواب

  االشارة إلى جواب سائر كلمات القاري
  :ّوأما كلمات القاري األخرى فنشري إليها وإىل اجلواب عنها 

ّ وقــد تقــدم اجلــواب عــن كــالم الطيــيب هــذا يف موضــعه .».  ..ّقــال الطيــيب« : لــه قوـــ  1
  .فال نعيد

  . قد عرفت الكالم عليه يف جواب كالم النووي.».  ..رواه الرتمذي« : قوله ـ  2
__________________  
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وأمـا أقـوال  . .. فيه اعـرتاف بتـصحيح احلـاكم.». . .مث اعلم أن حديث« : قوله  ـ 3

  .ّالقادحني يف احلديث فقد تعرضنا هلا يف مواضعها

ّوقـد تقـدم الكـالم علـى هـذا احلـديث املوضـوع » .  ..ويف خـرب الفـردوس« : قولـه  ـ 4
  . ..يف جواب كالم األعور وابن حجر املكي

وقـد ) الـصواعق ( ملكـي يف  هـذا كـالم ابـن حجـر ا.».  ..ّوشـذ بعـضهم« : قولـه  ـ 5

  .عرفت ما فيه

  .ّوليكن هذا آخر ما نرد به كالم القاري العاري ، واحلمد هللا الفاطر الباري

* * *  
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)12(  

  مع البنباني

  في كالمه حول الحديث
 ةيف اجلــــواب علــــى اســــتدالل الــــشيع) عقائــــده ( ّوقــــال املــــال حممــــد يعقــــوب البنبــــاين يف 

ّواسـتدل اخلـصم علـى « : ّمـا نـصه  »أنا دار احلكمة « ديث ح و»أنا مدينة العلم « حبديث 
 علـى املالئكـة واختـاره 7ّ بأنه أعلم ، وهو أوىل باخلالفة ألنـه تعـاىل فـضل آدم 2تفضيل علي 

ّأما أنه كان أعل. للخالفة بالعلم . ّأنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا: فلقوله عليه الصالة والـسالم  مّ

وعلم النيب صلى اهللا عليه وسـلم كمـا هـو أزيـد كـذلك علـم علـي .اّوأنا دار احلكمة وعلي با ّ ّ ّ
ّفعلمــه صــلى اهللا عليــه وســلم إمنــا وصــل مبــن وصــل . ّ، وأنــه ال خيــرج مــا يف الــدار إال مــن البــاب ّ

  .2من قبل علي 

ّإن هذا يوجب أنه مل يبلـغ النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مـا أرسـل بـه إال عليـا : واجلواب  ّ ّ ّ ّ ّ
 ـ واملــراد مــن احلــديث املــذكور. وال خيفــى أنــه ممــا ال يقــول بــه اخلــصم أيــضا. ّلــغ غــريه، مث هــو ب

وهـذا مبـين . ّبيان أن عليـا بـاب العلـوم بالنـسبة إىل مجاعـة مل يـدركوا شـرف الـصحبة ـ واهللا أعلم

ّ مقيــدا بــأمر 2إن أعلــم الـصحابة هــم اخللفــاء الراشـدون ، وقــد كـان أبــو بكـر : علـى أمــر وهـو 
ّبعد النيب صلى اهللا عليه وسلم مـدة حياتـه ، مث عمـر اخلالفة   2 كـذلك ، مث عثمـان كـذلك 2ّ

 يف أيــام خالفــتهم مــشغوال باإلفــادة واإلفاضــة ، فالــذين مل يــدركوا شــرف 2، وقــد كــان علــي 

  .2الصحبة أتوا اليه وأخذوا منه 

ّمث ال أدري أي لفــظ يف احلـــديث يـــدل علــى أن لـــيس ملدينـــة العلــم إال بـــاب واحـــد  هـــو ّ

  .»ّ ، بل جيوز أن يكون هلا أبواب ويكون علي كرم اهللا وجهه بابا منها 2علي 

  :واجلواب عنه من وجوه 
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كمــا ذكــر البنبــاين  »أنــا مدينــة العلــم « حبــديث  ة إن أســاس اســتدالل الــشيع:أحــدها 

أيـــضا هـــو بداللتـــه علـــى أعلميـــة االمـــام أمـــري املـــؤمنني ، وهـــي تكـــشف عـــن األفـــضلية وتـــستلزم 

ّوقد علمت أن داللة احلـديث علـى األعلميـة .  ..7ّفة واالمامة كما يدل عليه قصة آدم اخلال ّ
ّتامة بكل وضوح ، حىت اعرتف ا مجاعة من علماء أهل السنة ، وذكر املناوي أـا ممـا اتفـق  ّ ّ ّ ّ
عليه املوافق واملخالف ، ومن هنا ترى البنباين عاجزا عـن اجلـواب علـى هـذا االسـتدالل القـوي 

ّوعلم النيب صلى اهللا عليـه وسـلم كمـا هـو أزيـد كـذلك علـم « : ملتني ، بل زاد يف تقريره مجلة ا ّ ّ
  .»علي 

« : بقولـه  »أنـا دار احلكمـة « حبـديث  ة قد ذكر البنباين وجه استدالل الـشيع:الثاني 

ه مل يفهــــم مــــراد الــــشيعة مــــن ذلــــك ، وإال مل يقــــل يف.».  ..وأنــــه ال خيــــرج مــــا يف الــــدار ّ لكن  ّــــ

ّإذ لـيس مـرادهم ذلـك أبـدا ، بـل املـراد أن النـيب » .  ..إن هـذا يوجـب ـ واجلـواب« : اجلـواب 
 ، وأمـر األمـة بـالرجوع إليــه 7عنـد علـي  ـ ّاملعـرب عنهـا باحلكمــة ـ  أودع مجيـع علـوم الـشريعة6

ّ إىل األمة إال بواسطة اإلمام 6ّواألخذ منه ، وأنه مل يصل شيء من علومه  ّ7.  

ل الفــرق بــني تبليــغ النــيب مــا أرســل بــه ، وتبليغــه علــم مــا ّعلــى أنــه ال ّــ خيفــى علــى املتأم
إىل مجيـع النـاس ، ولكـن  ـ وهـو القـرآن ـ ّ بلـغ مـا أرسـل بـه6ّأرسل به ، ومن هنا تـرى أن النـيب 

ّال ميكـــن القـــول بأنـــه بلـــغ علـــم القـــرآن إىل مجيـــع النـــاس كـــذلك ، نعـــم علمـــه أمـــري املـــؤمنني  ّ ّ7 

وم القــرآن إىل النــاس قاطبــة ، ومــن هنــا ذكــروا أن فهــم كتــاب اهللا منحــصر إىل ّوجعلــه مبلغــا لعلــ

ّقـــد علــــم األولــــون واآلخــــرون أن فهــــم كتــــاب اهللا : قــــال احلــــرايل « :  ، قــــال املنــــاوي 7علمـــه 
ّمنحـصر إىل علـم علــي ، ومـن جهــل ذلـك فقــد ضـل عــن البـاب الــذي مـن ورائــه يرفـع اهللا عــن 

إىل هنــا . ّ يتحقــق اليقــني الــذي ال يتغــري بكــشف الغطــاءاحلجــاب ، حــىت] الغيــوب [ القلــوب 

  فإذا كان هذا حال علم القرآن الذي أمر.  ..)1(» كالمه 
__________________  
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  .ّ باألولوية القطعية7 بتبليغه إىل مجيع الناس ، فالعلوم األخرى منحصرة إىل فهمه 6

  ابةدعوى تخصيص كونه بابا لغير الصح
 بــــاب العلــــوم إىل مجاعــــة مل يــــدركوا شــــرف 7 دعــــوى ختــــصيص كــــون االمــــام :الثالــــث 

بيـان  ـ واهللا أعلـم ـ واملـراد مـن احلـديث املـذكور« : الـصحبة ، هـذه الـدعوى الـيت ذكرهـا بقولـه 

ّأن عليـــا بــــاب العلــــوم الــــشرعية ّختــــرص باطــــل ، فإنــــه ختــــصيص بــــال خمــــصص ، ويبطلــــه » .  ..ّ ّ ّ
: ّبـأن حـديث ) روضـة األحبـاب ( ّفيما رواه احملدث الـشريازي يف  ـ ىاعرتاف أصحاب الشور

ـــيعلم الـــصحابة بـــأن عليـــا بـــاب مدينـــة علـــم األولـــني » أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي باـــا «  ّجـــاء ل ّ
 بل لـو كـان معـىن احلـديث ؟ّواآلخرين ، فكيف ختتص با بيته جبماعة مل يدركوا شرف الصحبة

علـى أصـحاب الـشورى ، وملـا اعـرتف  ـ فيمـا احـتج بـه ـ 7المـام ما ذكره البنباين ملـا احـتج بـه ا

  .القوم مبا أراد االمام من االحتجاج به

فهـذا ابـن  ، 7ّومما يبطل هذا املعىن الذي ذكره البنباين إقرار األصحاب بأعلمية اإلمام 

ليـأت من أتى العلـم ف« : ـ  )الصراط السوي ( عباس يقول ـ فيما يرويه الشيخاين القادري يف 

ّهذا عمرو ابـن العـاص حيـتج ـذا احلـديث علـى معاويـة يف كتـاب لـه  و، » 2الباب وهو علي 
ّوأكد القول عليـك وعلـى مجيـع املـسلمني « : ويقول ) املناقب ( إليه ـ فيما رواه اخلوارزمي يف 

ّإين خملـــف فـــيكم الثقلـــني كتـــاب اهللا عـــز وجـــل وعـــرتيت ، وقـــد قـــال : وقـــال  ّ  أنـــا مدينـــة العلـــم: ّ

  .»وعلي باا 

فــضيلة أخــرى اعــرتف ــا « : مــن هنــا تــرى احلــافظ الزرنــدي يقــول يف عنــوان احلــديث و

إن : األصحاب وابتهجوا ، وسلكوا طريق الوفـاق وانتهجـوا ـ عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  عليا أنا مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد باا فليأت : ّ

«.  
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  ّدعوى أن أعلم الصحابة هم الخلفاء
ّأن « : ّمث إن األمــر الـــذي بــىن عليـــه البنبـــاين املعــىن الـــذي ذكـــره حلــديث املدينـــة ، وهـــو 

  .باطل من وجوه أيضا» .  ..أعلم الصحابة هم اخللفاء الراشدون

ا أوال   6فــــــإن الثالثــــــة ليــــــسوا مــــــن اخللفــــــاء الراشــــــدين عــــــن رســــــول رب العــــــاملني : ّــــــأم

  .عصومنيامل

: ّفـــألن أحـــدا مـــن أهـــل اإلنـــصاف ال يرتـــضي القـــول بأعلميـــة الثالثـــة مـــن : ّوأمـــا ثانيـــا 

ســـلمان ، وأيب ذر ، واملقـــداد ، وعمـــار ، وابـــن عبـــاس ، وحذيفـــة ، وابـــن مـــسعود ، وأيب بـــن 

كعــــب ، وأيب الــــدرداء ، وجــــابر بــــن عبــــد اهللا ، وأيب ســــعيد اخلــــدري ، وأمثــــاهلم مــــن مــــشاهري 

.  ..ّ إن هــؤالء ، بــل ومعــاذ بــن جبــل وأبــو هريــرة وزيــد ابــن ثابــت وأضــرامبــل.  ..األصــحاب

بـل احلـق أن الثالثـة مل حيـصلوا علـى شـيء مـن العلـوم ، وتلـك آثـار .  ..أعلم من الثالثـة قطعـا

جهلهــم بــاألمور الواضــحة مــشهودة ومــشهورة ، وســتقف علــى ذلــك فيمــا بعــد بالتفــصيل إن 

  .شاء اهللا

لو كانوا علماء ألفادوا وأفاضوا ، وظهرت اآلثار واشتهرت الـشواهد فألم : ّوأما ثالثا 

ّعلى بلوغهم املراتب العلمية يف املوارد املختلفة ، وانتشرت بواسطتهم أحكام احلـالل واحلـرام ، 
ّمن غري أن مينعهم عن ذلك اخلالفة ، بل إنه مـن أجـل وأهـم أعمـال خليفـة النـيب  ّ أال تـرى . 6ّ

 ،ّمل تشغله احلروب عـن نـشر العلـوم اجلليلـة واملعـارف الـسامية  ـ ّقصر مدتهعلى  ـ 7ّأن االمام 

يتفجــر العلــم مــن جوانبــه وتنطــق احلكمــة مــن «  : 7لقــد صــدق ضــرار حيــث قــال يف وصــفه و

  .)االستيعاب (  يف 7كما رواه ابن عبد الرب القرطيب برتمجته » نواحيه 

ّســـلمنا أن تقيــدهم بـــأمر اخلالفــة: ّوأمــا رابعــا  ّ  مــنعهم عـــن اإلفــادة ، فمـــا الــذي مـــنعهم ّ

 ومـــا الـــذي منـــع ؟ ومـــا الـــذي منـــع عمـــر وعثمـــان عنهـــا أيـــام أيب بكـــر؟6عنهـــا يف حيـــاة النـــيب 

   نعم إم يقولون بأن عمر؟عثمان عنها أيام عمر
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قـال ابـن  ،.  ..وعثمان كانا يفتيان يف خالفة أيب بكر ، وأن عثمان كان يفيت يف خالفة عمر

ا حممــد بــن عمــر األســلمي ، نــا جاريــة بــن أيب عمــران ، عــن عبــد الــرمحن بــن أخربنــ« : ســعد 

إن أبا بكر الـصديق كـان إذا نـزل بـه أمـر يريـد فيـه مـشاورة أهـل الـرأي وأهـل : القاسم عن أبيه 

الفقه ، دعا رجاال من املهاجرين واألنصار ، دعا عمـر وعثمـان وعليـا وعبـد الـرمحن بـن عـوف 

ّب وزيــد بــن ثابــت ، وكــل هــؤالء كــان يفــيت يف خالفــة أيب بكــر ، ّومعــاذ بــن جبــل وأيب بــن كعــ
ّوإمنــا تــصري فتــوى النــاس إىل هــؤالء ، فمــضى أبــو بكــر علــى ذلــك ، مث ويل عمــر فكــان يــدعو  ّ

  .)1(» هؤالء النفر ، وكانت الفتوى تصري وهو خليفة إىل عثمان وأيب وزيد 

ّلكـن مـا الـسبب يف عـدم ظهـور آثـار أعلميـة عمـر وعثمـان ل لمـستفيدين واملـستفتني بـل ّ

ّ بل مل تظهر آثار عامليتهم ، ومل نعثر على ما يدل على رسوخ قدم هلم يف العلم؟لغريهم ّ.. .  

ّإن عمــر كــان يــشغل منــصب القــضاء علــى عهــد أيب بكــر ، روى ابــن : وقـد رووا أيــضا 
ر بـــن ّأول مـــن ويل شـــيئا مـــن أمـــور املـــسلمني عمـــ: قـــال « : ّعبـــد الـــرب عـــن إبـــراهيم النخعـــي 

اقض بني الناس فإين : ّاخلطاب ، واله أبو بكر القضاء ، وكان أول قاض يف اإلسالم ، وقال 

واستقـضى أبـو بكـر فيهـا عمـر بـن اخلطـاب ، فكـان علـى « :  ، وروى الطربي )2(» يف شغل 

وفيها استقضى أبو بكـر عمـر بـن اخلطـاب ، «  : وروى ابن األثري .)3(» القضاء أيام خالفته 

 ، والقضاء من أحسن أسباب ظهور اآلثار ، فـأين )4(» ّضي بني الناس خالفته كلها وكان يق

ّقـضايا عمـر الدالة علـى سـعة علمـه فـضال عـن أعلميتـه ولـو  ـ  وملـا ذا مل يـذكروا قـضية واحـدة؟ّـ

ّمن قضاياه على عهد أيب بكر ، تدل على عامليته فضال عن أعلميته ـ مفتعلة ّ   ؟ّ
__________________  

  .350 / 2لطبقات الكربى ا) 1(

  .1150 / 3االستيعاب ) 2(

  .11تاريخ الطربي حوادث سنة ) 3(

  .11حوادث سنة . الكامل يف التاريخ) 4(
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وأخــرج « : قــال الــسيوطي .  ..ّبــل إــم يــروون اشــتغال الثالثــة بالقــضاء أيــام خالفــتهم

ليــه اخلــصم نظــر يف كــان أبــو بكــر إذا ورد ع: أبــو القاســم البغــوي عــن ميمــون بــن مهــران قــال 

كتاب اهللا فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به ، وإن مل يكن يف الكتاب وعلم مـن رسـول 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك األمر سنة قضى به ، فإن أعياه خرج فسأل املـسلمني وقـال  ّ ّ
ّأتاين كذا وكذا فهل علمتم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى يف ذلـك بقـ:   فرمبـا ؟ضاءّ

ّاجتمع عليه النفر كلهم يذكر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه قضاء ، فيقول أبـو بكـر  ّ ّ
ّاحلمـد هللا الــذي جعـل فينــا مـن حيفــظ عـن نبينــا ، فـإن أعيــاه أن جيـد فيــه سـنة مــن رســول اهللا : 

ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم مجـــع رؤس النـــاس وخيـــارهم فاستـــشارهم ، فـــإن أمجـــع أمـــرهم علـــى  رأي ّ

ّ يفعــل ذلــك فــإن أعيــاه أن جيــد يف القــرآن والــسنة نظــر هــل كــان أليب 2وكــان عمــر . قــضى بــه
ّبكــر فيــه قــضاء ، فــإن وجــد أبــا بكــر قــد قــضى فيــه بقــضاء قــضى بــه وإال دعــا رؤس املــسلمني 

 ـ ّواحملـب الطـربي) كنـز العمـال (  وقـد رواه املتقـي يف .)1(» فـإذا اجتمعـوا علـى أمـر قـضى بـه 

  .)الرياض النضرة ( يف  ـ طيقبل السيو

تهم ّ بــل إن أكثــر تلــك األخبــار يــشتمل علــى شــواهد بينــة علــى ؟ّــولكــن أيــن آثــار أعلمي ّ
  .وسنذكر بعضهم فيما بعد إن شاء تعاىل فانتظر.  ..جهلهم وبالدم

ّـفرضـنا أن تقيدهم بـأمر اخلالفـة مـنعهم عـن اإلفـادة ونـشر العلـوم واآلثـار : ّوأما خامسا  ّ
ّى أعلميتهم ، لكن التقيـد بـأمر اخلالفـة ال يوجـب ظهـور آثـار اجلهـل والـضالل مـنهم ّالدالة عل ّ ّ

ّ، فإذا كان من املعقـول اختفـاء أعلميـة شـخص أو علـم عـامل بوجـه مـن الوجـوه ، فـإن شـيئا ال 
ّيكــون ســببا يف ظهــور جهلــه ، بــل ال يعقــل ذلــك مــع فــرض عامليتــه فــضال عــن كونــه األعلــم ، 

ّان ، مـع أن آثـار اجلهـل املنقولـة عـنهم كثـرية جـدا حبيـث ال تقبـل الـسرت ّألن العلم واجلهـل ضـد ّ
  .والكتمان

__________________  

  .42: تاريخ اخللفاء ) 1(
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  أخذ الخلفاء وغيرهم من االمام
 يف أيـام خالفـتهم مـشغوال باإلفـادة واإلفاضـة ، 2وقد كـان علـي « : ّوأما قول البنباين 

 كـان مــشغوال 7ّإن االمـام : ففيـه  » 2بة أتـوا إليــه وأخـذوا منـه ّفالـذين مل يـدركوا شـرف الـصح

ّباإلفــادة واإلفاضــة وســائر شــئون اإلمامــة واخلالفــة طيلــة أيــام حياتــه الكرميــة الــشريفة ، ومل يكــن 
ّاألخــذ منـــه منحـــصرا بالــذين مل يـــدركوا شـــرف الــصحبة ، بـــل لقـــد أخــذ منـــه كبـــار الـــصحابة ، 

ولقـد  . ..ّكمـا عرفـت وسـتعرف إن شـاء اهللا رب العـاملني.  ..بعنيواخللفاء الثالثة ، وأئمة التا

أعـوذ بـاهللا مـن معـضلة لـيس هلـا « : وقولـه » لو ال علي هللك عمر « : اشتهر عن عمر قوله 

واشتهر رجوعهم إليه حىت اعرتف بذلك كبار علماء .  ..حىت صار من األمثال» أبو احلسن 

  :أهل السنة سلفا وخلفا 

ـــار كثـــرية نقتـــصر علـــى هـــذا منهـــا ، ولـــو ذكرنـــا مـــا ســـأله « :  قـــال ابـــن األثـــري ـــه أخب ول

  .)1(» الصحابة مثل عمر وغريه رضي اهللا عنهم ألطلنا 

ومـــع هـــذا ، فقـــد قـــال العلمـــاء مـــن الـــصحابة والتـــابعني وأهـــل بيتـــه « : وقـــال الكنجـــي 

 فتـواه ّبتفضيل علي ، وزيادة علمه وغزارته وحـدة فهمـه ووفـور حكمتـه وحـسن قـضاياه وصـحة

، وقـــد كـــان أبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان وغـــريهم مـــن علمـــاء الـــصحابة يـــشاورونه يف األحكـــام ، 

ويأخــذون بقولــه يف الــنقض واإلبــرام ، اعرتافــا مــنهم بعلمــه ووفــور فــضله ورجاحــة عقلــه وصــحة 

  .)2(» حكمه 

ـــار الـــصحابة لـــه ورجـــوعهم إىل فتاويـــه وأقوالـــه يف املـــواطن « : وقـــال النـــووي  وســـؤال كب

  .)3(» رية واملسائل املعضالت مشهور الكث

  وهو كان بإمجاع الصحابة مرجوعا إليه يف« : وقال شهاب الدين أمحد 
__________________  

  .23 / 4أسد الغابة ) 1(

  .223: كفاية الطالب ) 2(

  .1 / 346ذيب األمساء واللغات ) 3(
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ا أشـكل علـيهم وال يـسبقونه ، ّعلمه ، موثوقـا بفتـواه وحكمـه ، والـصحابة كلهـم يراجعونـه فيمـ

  .)1(» رضي اهللا تعاىل عنهم . لو ال علي هللك عمر: ومن هذا املعىن قال عمر 

] فيهـا [ واملعضالت اليت سأله كبار الـصحابة ورجعـوا إىل فتـواه فيهـا « : وقال القاري 

كم علـي أقـضا : 7قولـه  و،أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا  : 7قوله  قفضائل كثرية شهرية ، حتق

 «)2(.  

وســؤال كبــار الــصحابة ورجــوعهم إىل فتــاواه وأقوالــه يف « : وقــال عبــد احلــق الــدهلوي 

 يرجـع إليـه ويـسأله وال حيكـم حـىت 2املواطن الكثرية واملسائل املعضالت مشهور ، وكان عمـر 

  .)3(» أقضانا علي : يقول  نيسأله ، وكا

  :ـ  يف ذكر أهل البيت يف مبحث حديث السفينة ، ـ وقال نصر اهللا الكابلي

ّوال شــك أن الفــالح منــوط بــوالئهم وهــداهم ، واهلــالك بــالتخلف عــنهم ، ومــن مثــة « 
  .)4(» كان اخللفاء والصحابة يرجعون إىل أفضلهم فيما أشكل عليهم من املسائل 

ّومل يكـن يـسأل مـنهم واحـدا ، وكلهـم يـسأله مـسرتشدا ، ومـا ذلـك « : وقال العجيلي 
  .)5(» ّ السؤال حتت نور اإلطالع ّإال خلمود نار

أي وعــاء علمــي احلــافظ لــه ، فإنــه بــاب مدينــة . عيبــة علمــي: قولــه « : وقــال احلفــين 

  .)6(» ّالعلم ، ولذا كانت الصحابة حتتاج إليه يف فك املشكالت 

إن سالســـل العلمـــاء مـــن : وكفـــاك شـــاهدا علـــى كونـــه أعلـــم « : وقـــال البنبـــاين نفـــسه 

ّية وغريهم والعرفاء تنتهي إليـه ، وأن احلكمـاء كـانوا يعظمونـه غايـة التعظـيم املفسرين وأهل العرب
  ، والكرباء من الصحابة كانوا يرجعون إليه فيما كان يشكل

__________________  

  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 1(

  .113: شرح الفقه األكرب ) 2(
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» عليهم ، وهـو ايـب عـن شـبهات اليهـود وظلمـات النـصارى ، كمـا هـو املعـروف واملـشهور 
)1(.  

 ، وهـــذا كـــالم البنبـــاين 7فهـــذه كلمـــات القـــوم يف رجـــوع الـــصحابة واخللفـــاء إىل االمـــام 

  .هدا على خزيه وافتضاحهنفسه ، وكفى بذلك شا

  ّداللة الحديث على أن للمدينة بابا واحدا فقط
ّمث ال أدري أي لفـظ يف احلـديث يـدل علـى أن « : وآخر ما قال البنبـاين هنـا هـو قولـه  ّ

 ، بــل جيــوز أن يكــون هلــا أبــواب ، ويكــون علــي 2ّلــيس ملدينــة العلــم إال بــاب واحــد هــو علــي 

يف » باــا « علــى شــدة جهلــه ، إذ ال ريــب يف وجــود لفــظ ّوهــو يــدل » ّكــرم اهللا وجهــه بابــا 

  .هذا احلديث ، ومن كان له أدىن شعور فهم منه وحدة الباب

ّيدل على وحـدة البـاب سـياق احلـديث جبميـع ألفاظـه ، الـدال علـى أن غـرض : وأيضا 
ّ ، كمـــا اخـــتص بنفـــسه الـــشريفة شـــرف كونـــه مدينـــة 7 اختـــصاص شـــرف البابيـــة بعلـــي 6النـــيب 
 « 6كقولـه  ،ّوللحديث ذيل يف كثري من طرقه يزيد معىن احلـديث وضـوحا ويؤكـده .  ..العلم

« : قولــه  و»فمــن أراد العلــم فليــأت بــاب املدينــة « : قولــه  و»فمــن أراد العلــم فليــأت البــاب 

« : قولـــه  و»فمـــن أراد املدينـــة فليأـــا مـــن باـــا « : قولـــه  و»فمـــن أراد املدينـــة فليـــأت البـــاب 

أنا مدينة العلم وأنت باا يا علي كـذب مـن زعـم « : قوله  و»العلم فليأته من بابه فمن أراد 

أنا مدينة العلم وأنت الباب ، كذب من زعم أنه يـصل « : قوله  و»أنه يدخلها من غري باا 

وهــــذه األلفــــاظ وردت يف طــــرق احلــــاكم ، واحلــــدثاين ،  . ..»ّإىل املدينــــة إال مــــن قبــــل البــــاب 

  .لطرباين ، واحلريب ، وابن املغازيل ، كما دريت سابقا فال تكن من الذاهلنيوالطربي ، وا
__________________  

  .مبحث االمامة ـ شرح ذيب الكالم) 1(
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ّمــن أن جــابر بــن عبــد اهللا ) املناقــب البــن املغــازيل ( عــن كتــاب  قإىل مــا ســب: مــضافا 
ّل يـوم احلديبيـة ـ وهـو آخـذ بـضبع  يقـو6مسعـت رسـول اهللا « : األنصاري روى احلديث قـائال 

هذا أمري الربرة وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، خمـذول مـن خذلـه ، : ـ  علي بن أيب طالب

  .)1(» أنا مدينة العلم وعلي باا ، فمن أراد العلم فليأت الباب : ّمث مد ا صوته فقال 

االمـام علـى أصـحاب ّرأيت األصحاب متفقني على هـذا املعـىن ، احـتج بـه : ومن هنا 

الــشورى واعرتفــوا بــه ، واحــتج بــه ابــن عبــاس يف مقابلــة عائــشة ، وعمــرو بــن العــاص يف مقابلــة 

  . ..معاوية

ّوملا رأى علماء أهل السنة ذلك  ّ
  :اعرتفوا ذا املعىن ومل يكن هلم مناص من ذلك : 

 عليـه ّ بقولـه صـلى اهللا2يف ختـصيص علـي  ـ الباب الثامن واخلمـسون« : قال الكنجي 

  .)2(» أنا مدينة العلم وعلي باا : ّوسلم 

ذكر اختصاصه بأنه بـاب دار العلـم وبـاب مدينـة العلـم ـ « : ّقال حمب الدين الطربي و

ّ قال قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 2عن علي  أخرجـه يف . أنـا دار العلـم وعلـي باـا: ّ

فمـــن أراد العلـــم : نـــا مدينـــة العلـــم ، وزاد أ: أخرجـــه أبـــو عمـــر وقـــال  و، ناملـــصابيح يف احلـــسا

  .)3(» فليأته من بابه 

هو الذي لواله « : يف مدح االمام ) نزهة األرواح ( وقال احلسني بن حممد الفوزي يف 

  .»مل يكن ملدينة العلم باب ، ومعه ال حاجة مللك الدين إىل باب 

وهــو املخــصوص .  ..«): ملفوظاتــه ( قــال نظــام الــدين حممــد بــن أمحــد البخــاري يف و

، وهلــذا  اأنــا مدينــة العلــم وعلــي باــ: مــن بــني مجلــة الــصحابة بكثــرة العلــم ، لقــول رســول اهللا 

  .»لو ال علي هللك عمر : قال عمر بن اخلطاب 
__________________  

  .84: املناقب البن املغازيل ) 1(

  .220: كفاية الطالب ) 2(

  .159 / 2الرياض النضرة ) 3(



 191 ..................................................... فقط واحدا بابا للمدينة ّأن على احلديث داللة

علـى مـا نقلـه بـدر الـدين العيـين ) شـرح البخـاري  ـ التلـويح( طاي بن قليج يف وقال مغل

فيمـا ذكـره  ـ أي خواص علي رضي اهللا تعـاىل عنـه ـ ّومن خواصه: ويف التلويح « : حيث قال 

ّإنــــه كــــان أقــــضى الــــصحابة ، وإن رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ختلــــف عــــن : أبــــو الثنــــاء  ّ ّ
ّمدينــة العلــم ، وإنــه ملــا أراد كــسر األصــنام الــيت يف الكعبــة املــشرفة أصــحابه ألجلــه ، وأنــه بــاب 

ّأصـعده النــيب صـلى اهللا تعــاىل عليــه وسـلم برجليــه علــى منكبيـه ، وإنــه حــاز سـهم جربئيــل عليــه  ّ ّ
  :الصالة والسالم بتبوك فقيل فيه 

  علــــــــي حــــــــوى ســــــــهمني مــــــــن غــــــــري أن غــــــــزا

  
  ّغـــــــــــــــزاة تبـــــــــــــــوك حبـــــــــــــــذا ســـــــــــــــهم مـــــــــــــــسهم  

  

ّوجهه عبادة ، روته عائشة رضي اهللا تعاىل عنهـا ، وأنـه أحـب اخللـق إىل ّوأن النظر إىل 
ّاهللا بعــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ّومســاه النــيب صــلى اهللا  .رواه أنــس يف حــديث الطــائر. ّ ّ

ّعليــه وســلم يعــسوب الــدين ، ومســاه أيــضا زر األرض  ّوقــد رويــت هــذه اللفظــة مهمــوزة وملينــة. ّ

.. . «)1(.  

 ّبعـــد أن بـــني معـــىن) الروضـــة النديـــة ( د بـــن إمساعيـــل بـــن صـــالح األمـــري يف وقـــال حممـــ

 ـذه 7ّوإذا عرفت هذا عرفت أنه قـد خـص اهللا الوصـي « : ّكما مر  محديث أنا مدينة العل

ّالفضيلة العجيبة ، ونوه شأنه إذ جعله باب أشرف ما يف الكون وهـو العلـم ، وأن منـه يـستمد 
ألشرف العلوم وهي العلوم الدينية ، مث ألمجع خلـق اهللا علمـا وهـو مث إنه باب . ذلك من أراده

ّسـيد رسـله صـلى اهللا عليـه وسـلم وأن هـذا الــشرف يتـضاءل عنـه كـل شـرف ، ويطـأطئ رأســه  .ّ

  .ّتعظيما له كل من سلف وخلف

  .»ّوكما خصه اهللا بأنه باب مدينة العلم فاض عنه منها ما يأتيك من ذلك قريبا 

مندفعـة .  ..ّ بالبابيـة7دم داللة احلديث على اختصاص األمري أن دعوى ع: فتلخص 

ّ، وأنه ال يدعيها إال املكابر للحق ، واملعاند ألهل ّ ّ  
__________________  

  .215 / 16عمدة القاري ) 1(
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  .البيت الطاهرين ، واملخالف ملا عليه مجيع األصحاب وأعاظم علماء أهل مذهبه

بــل «  :مــن املــراد مــن األبــواب يف قــول البنبــاين : قــول ّومــع التنــزل عــن مجيــع مــا ذكــر ن

 ومــا الــدليل علــى كــوم ؟»جيـوز أن يكــون هلــا أبــواب ، ويكــون علــي كــرم اهللا وجهـه بابــا منهــا 

ّ إن أريــد مــن األبــواب املــشايخ الثالثــة ، فيكــون للمدينــة أربعــة أبــواب ، فهــذا مــا ادعــاه ؟أبوابــا
يد منهم الثالثـة وأيب ومعـاذ وزيـد بـن ثابـت وأبـو عبيـدة وإن أر. العاصمي وأجبنا عنه بالتفصيل

ّفهذا قد ادعاه العاصمي أيضا ، وسبق أن أجبنا عنه يف حمله.  ..وأبو ذر وإن أريـد أن مجيـع . ّ

« : وإن أريــد مــن قولــه . األصــحاب هــم األبــواب هلــا ، فهــذا مــا زعمــه القــاري ، وقــد أبطلنــاه

 هــو البــاب 7ّييليــة للمدينــة ، فــإن أمــري املــؤمنني جعــل أبــواب خت» جيــوز أن يكــون هلــا أبــواب 

ّاحلقيقـــي ملدينـــة العلـــم ، والبابيـــة احلقيقيـــة منحـــصرة يف وجـــوده الـــشريف ، ومـــن هنـــا قـــال فخـــر 
  :الدين ابن مكانس املصري يف مدحه 

  يــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن عــــــــــــــــم النــــــــــــــــيب إن أناســــــــــــــــا« 

  
ـــــــــــــــــــــــوك بالـــــــــــــــــــــــسعادة فـــــــــــــــــــــــازوا     قـــــــــــــــــــــــد توال

  

ـــــــــــــــــــت للعلـــــــــــــــــــــم يف احلقيقـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــاب   أنــ

  
)1(» مــــــــــــــا ومــــــــــــــا ســــــــــــــواك جمــــــــــــــاز يــــــــــــــا إما  

  

  

 ّمع أنه ثبت بطالنه بوجوه غري حمـصورة ـ ّعلى أن جعل بعض األصحاب أبوابا للمدينة

ّال ينفـع البنبـاين وغـريه علـى حـال مـن األحـوال ، ومـن هنـا مل يتفـوه بـه أحـد قبـل العاصـمي ، ـ 
ّلوضـــاعني ّوكيـــف يتخيـــل أحـــد ذلـــك مـــع أنـــه ال جمـــال لـــه يف احلـــديث أبـــدا ، ومـــن هنـــا تـــرى ا

ّيتصرفون يف احلديث ويضعون له زيادات وألفاظا ركيكة كما رأيت ، وال جتـد أحـدا مـنهم جيـرأ 
،  اأنـا مدينـة العلـم وأبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي ومعاويـة أبواـ: حديث بلفظ  لعلى افتعا

  .فلو جاز ذلك لوضعوه كما وضعوا األلفاظ األخرى

 ملـا كانـت تلـك 7اص هذا املقام العظيم باإلمام ّمث أنه لو ال داللة احلديث على اختص

  ّاملكابرات الفاضحة يف مقابلة هذا احلديث املخرج يف
__________________  

  .75: خزانة األدب البن حجة احلموي ) 1(
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ّالصحاح واملسانيد واجلوامع املعتربة األخـرى ، لكـنهم ملـا رأوا داللتـه علـى اإلختـصاص املـذكور  ّ
ة املـــستلزمة لالمامـــة قـــدحوا فيـــه ، ألنـــه يهـــدم أســـاس مـــذهبهم ويبطـــل كيـــان ّاملقتـــضي لألعلميـــ

ّخالفتهم ، أال ترى إىل ابن تيمية كيف ال ميكنه املناقشة يف داللة هذا احلديث ، وأن الـداعي  ّ
والكـذب يعـرف مـن نفـس « : ّـ إنه يقـول !؟على الطعن فيه هو نفس داللته على اإلختصاص

ّ عليه وسلم إذا كان مدينة العلم ومل يكن هلا إال باب واحد ومل يبلـغ ّمتنه ، فإن النيب صلى اهللا ّّ
ّـوحينئذ يقع التنافر والتهافت بني كالم ابن تيمية » ّعنه عنه العلم إال واحد فسد أمر اإلسالم 

ّأمـا كـالم ابـن تيميـة .  ..ّوكالم يعقوب البنبـاين ، فـبكالم ابـن تيميـة أيـضا يـسقط كـالم البنبـاين
ّبـــل إن كـــالم البنبـــاين نفـــسه .  ..نـــاه يف موضـــعه ، فراجـــع مـــا ذكرنـــاه هنـــاك إن شـــئتفقــد أبطل

ّمتنــاقض متهافــت ، فــإن النــاظر فيــه ال يــشك يف داللــة احلــديث علــى أن للمدينــة بابــا واحــدا  ّ
ّـعند البنباين أيضا ، وهو يعرتف بأن الباب هـو علـي ، ويعتـذر للخلفـاء بتقيدهم بـأمر اخلالفـة  ّ

ّلباب إنه يزعم كونه بابا للتابعني فقط ال للـصحابة، غاية ما يف ا ّوهـذا أمـر آخـر بينـا بطالنـه  ـ ّ
  .واحلمد هللا رب العاملني.  .. ـفيما سبق

* * *  
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)13(  

  مع القادري

  في كالمه حول الحديث
وانتحــــل حممــــود بــــن حممــــد بــــن علــــي الــــشيخاين القــــادري كــــالم الــــسمهودي يف تأويــــل 

إن النـــيب : وى اإلمـــام أمحـــد يف الفـــضائل والرتمـــذي مرفوعـــا ر و«: حـــديث مدينـــة العلـــم فقـــال 

ّصلى اهللا عليه وسلم قال  مـن أتـى : وهلذا كان ابن عباس يقول  .أنا مدينة العلم وعلي باا: ّ

  .2وهو علي . العلم فليأت الباب

. ّوصــححه احلــاكم. وكـذا قــال شــيخه البخــاري. إنــه منكــر: وقـال الرتمــذي عقــب هــذا 

الـــصواب إنـــه حـــسن  :وقـــال احلـــافظ أبـــو ســـعيد العالئـــي . وزي يف املوضـــوعاتوأورده ابـــن اجلـــ

وكذا قال شـيخ اإلسـالم . باعتبار طرقه ال صحيح وال ضعيف ، فضال عن أن يكون موضوعا

  .احلافظ ابن حجر يف فتوى له

وال ينافيه تفضيل أيب بكر عنه مطلقا بشهادة علي وغـريه بـذلك لـه ، وشـهد لـه بـالعلم 

ّومـا اختلفـوا يف شـيء إال كـان احلـق معـه . أبو بكـر أعلمهـم وأفـضلهم: قال علي أيضا ، فقد 
ّ، وعدم اشتهار علمه لعدم طول مدته بعد االحتياج مبوت النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ «)1(.  

انتحلهــا الــشيخاين مــن غــري أن ) جــواهر العقــدين ( وهــذا عــني ألفــاظ الــسمهودي يف 

ا تـــصرفه  ّيــشري إىل ذلـــك ، وأم ّالطفيـــف يف أول الكـــالم فــال خيرجـــه عـــن دائـــرة االنتحـــال ، بـــل ّـــ
  .ّيكشف عن قلة فهمه ، كما ال خيفى على من طابق بني الكالمني

ّوعلــى كــل حــال ، يكفــي يف اجلــواب عمــا قالــه الــشيخاين مــا ذكرنــاه يف جــواب كــالم 
  .السمهودي ، فراجعه لتظهر لك حقيقة احلال

ّمث إنــه كمــا ذكــر الــسمهودي بعــض  ـ ّكالمــه املتعلــق حبــديث مدينــة العلــم وبعــدهقبــل  ـ ّ

   ، والكاشفة عن7ّاألخبار واآلثار املثبتة ألعلمية اإلمام 
__________________  
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جهل الشيخني ، كذلك القادري ذكر تلك اآلثار واألخبار ، وأبطل ا مقالتـه حـول حـديث 

ّهــذا نــص مــا ذكــره القــادري قبــل مقالتــه ، بعــد ذكــر روايــة مدينــة العلــم مــن حيــث ال يــشعر ، و
وروى . لـــو ال علـــي هللـــك عمـــر: ويف روايـــة فقـــال عمـــر « : حكـــم عمـــر بـــرجم املـــرأة انونـــة 

ال : ّإنه اتفق لعلي مع أيب بكر رضي اهللا عنهما حنو ذلك ، وكان عمر يقول لعلـي : بعضهم 

أقـضانا علـي ، وكـان : وكـان عمـر يقـول . مانّكـذا أخرجـه ابـن الـس. أبقاين اهللا بعـدك يـا علـي

أعـوذ بــاهللا مــن معــضلة : ولفــظ التعــوذ . رواه الـدارقطين. ّيتعـوذ مــن معــضلة لـيس هلــا أبــو حــسن

أعـوذ بـاهللا أن أعـيش يف قـوم لـست فـيهم أبـا حـسن ، : وكـان عمـر يقـول . ليس هلا أبو حسن

واهللا مــا علمــت :  يقــول وكــان عطــا. وكــان عمــر ال يبعــث عليــا لبعــوث ألخــذ رأيــه ومــشاورته

ّأحـــدا مـــن أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أفقـــه مـــن علـــي كـــذا أخرجـــه احلـــافظ . ّ

  .)1(» الذهيب 

رواه البخــاري يف صــحيحه وحنــوه . علــي أقــضانا : 2وقــول عمــر « : وقــال بعــد مقالتــه 

ّكنـــا نتحـــدث : وللحـــاكم يف املـــستدرك عـــن ابـــن مـــسعود قـــال . عـــن مجاعـــة مـــن الـــصحابة ّأن ّ
ّأصــل ذلــك قــصة بعثــه صــلى اهللا  و.إنــه صــحيح ، ومل خيرجــاه: أقــضى أهــل املدينــة علــي وقــال 

يـا رسـول اهللا بعثتــين أقـضي بيـنهم وأنـا شــاب ال :  إىل الـيمن قاضــيا فقـال 2ّعليـه وسـلم لعلـي 

ّ فـــضرب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف صـــدره وقـــال !!أدري مـــا القـــضاء اللهـــم اهـــده : ّ

رواه أبـو . فو الذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما شككت يف قضاء بني اثنـني :قال . هّوثبت لسان

  .»صحيح اإلسناد : وقال  مداود واحلاك

ّوعـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أنـــه قـــال لفاطمـــة « : قـــال أيـــضا و أمـــا ترضـــني أن : ّ

برجـال وثقـوا   رواه أمحـد والطـرباين!.؟ّزوجتك أقدم أمـيت سـلما وأكثـرهم علمـا وأعظمهـم حلمـا

  .»م 

  .ّواهللا حيق بكلماته ، واحلمد هللا رب العاملني
__________________  

  .خمطوط ـ الصراط السوي) 1(
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)14(  

  مع عبد الحق

  في كالمه حول الحديث
  :ما نصه  »أنا دار احلكمة « : حديث  لوقال الشيخ عبد احلق الدهلوي يف تأوي

ّال شـك أن العلــم قـد جـاء منـه صــلى اهللا : قيـل  .أنـا دار احلكمـة وعلــي باـا: قولـه «  ّ
ّ ، فـال بـد أن يكونـوا 2ّعليه وسلم من قبل بـاقي الـصحابة ، ولـيس مبنحـصر يف علـي املرتـضى 

ّأبواب العلم ، لكن ال بد للتخصيص من وجه ، بـأن يكـون متميـزا مـن سـائر األبـواب بالـسعة  ّ ّ
  .)1(» والفتح والعظمة وحنوها ، واهللا أعلم 

  : وما ذكره مردود من وجوه :أقول 

ّ دعــوى جمــيء العلــم مــن قبــل بــاقي الــصحابة باطلــة بالــضرورة ، فقــد كــان يف :أحــدها 
( ّالـــــصحابة مـــــن ال حـــــظ لـــــه مـــــن العلـــــم وال كلمـــــة ، وعليـــــك مبراجعـــــة أســـــامي الـــــصحابة يف 

  .ّوأمثاهلا ليتضح لك واقع األمر) اإلصابة (  و) أسد الغابة (  و) اإلستيعاب 

ّ إنه ال يكفي نقل شـيء مـن العلـم عـن رجـل ألن يكـون بابـا للعلـم ، ملـا قررنـا :والثاني 
ّــبالتفـصيل مـن أن بـاب مدينـة العلــم حمـيط جبميـع علـم املدينـة ، وحتقق هـذه املرتبـة جلميـع أفــراد  ّ

  .األصحاب من املستحيالت

ّ إنه ليس كل ما نقل عن كل صحايب بعلم ، فبعض ما يرويه أهل السنة ع:والثالث  ّ ن ّ

ّالـصحابة وأودعــوه يف أسـفارهم وجــوامعهم لـيس بعلــم ، فـإن كثــريا مـن األشــياء املنقولـة عنــدهم 
ّ بــصراحة ، ومــن الواضــح أن نقلــة :ّتكــذا اآليــات القرآنيــة وأحاديــث اهــل بيــت العــصمة 

  ّهكذا أشياء ال يعدون علماء وال
__________________  

  .يباب مناقب عل ـ ّاللمعات يف شرح املشكاة) 1(
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  .يكونون أبوابا للعلوم

بـــل كـــان فـــيهم أشـــخاص معروفـــون بالكـــذب واالخـــتالق كـــأيب هريـــرة وأمثالـــه ، ومنافـــاة 

ّـ لبابية مدينة العلم ، وبعد املتصف ـذه الـصفة عـن مدينـة 6الكذب واالفرتاء على رسول اهللا  ّ
  .العلم يف غاية الوضوح

كانوا يسألون  ـ )ذخرية املآل ( يف ّكما صرح به العجيلي  ـ ّ إن الصحابة كلهم:والرابع 

ّ ، ويرجعـون إليـه يف القــضايا واألحكـام ، وال سـيما الثالثـة مـنهم ، فــإن 7االمـام أمـري املـؤمنني 
ّرجوعهم إليه يف اية الشهرة والتواتر ، فكيف يكونون أبوابا ملدينة العلـم كمـا هـو سـيدنا أمـري 

  !؟7املؤمنني 

باجلهـاالت الفاضـحة حـىت ضـرب بـه  ـ  مـن ذلـكعلـى العكـس ـ ّبـل إن بعـضهم اشـتهر

  .ّ من قبل باقي الصحابة مكابرة واضحة6ّاملثل ، فالقول بأن العلم قد جاء منه 

كمــا  ـ  إن كثــريا مــن الــصحابة كانــت هلــم مطــاعن عظيمــة ومعايــب باديــة:والخــامس 

عمـال خرجـوا ـا عـن العدالـة ، بـل لقـد صـدرت مـن بعـضهم أ ـ )تـشييد املطـاعن ( ّفـصل يف 

ّكما فـصل يف كتـب األصـحاب ال سـيما  ـ شنيعة خرجوا ا عن اإلسالم  ـ )تـشييد املطـاعن ( ّ

  .ّوحينئذ كيف يكون باقي الصحابة كلهم أبواب العلم

 ويعاندونـه ، وكـان فـيهم 6 لقد كان يف الصحابة أناس كثريون يعادون النـيب :السادس 

  !؟ز العاقل أن يكونوا أبواب العلمّفهل جيو.  ..7مجيع كثري يبغضون أمري املؤمنني 

ّدعوى أن وجه التخصيص تميزه بالسعة ّ ّ  
« :  لــيس بابــا ملدينــة العلــم ، فــال وجــه لقــول عبــد احلــق بعدئــذ 7ّفظهــر أن غــري االمــام 

ّلكن ال بد للتخصيص من وجـه بـأن يكـون متميـزا مـن سـائر األبـواب بالـسعة والفـتح والعظمـة  ّ
ّرض كـون بـاقي الـصحابة أبوابـا ملـا مل جيـد يف احلـديث ذكـرا لغـري لكن قائله بعد أن ف» وحنوها 
  ّ استدرك قائال ذلك ، لكنه7االمام 
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ّغري نافع له أبدا ، ألن كلمات أهـل الـسنة الـصرحية يف اختـصاص هـذا الـشرف العظـيم واملقـام  ّ
ملـوالني ّ تـرده وتبطلـه ، بـل اعـرتف بـذلك أكـابر األصـحاب مـن ا7ّاجلليل بسيدنا أمـري املـؤمنني 

  .واملخالفني ألمري املؤمنني ، باالضافة إىل احتجاج االمام نفسه ذا االختصاص

ّولــو ســلمنا كــالم القائــل هــذا ، فــإن التميــز الــذي ذكــره هــو دليــل األعلميــة ، واألعلميــة  ّ ّ ّ
  .ّدليل اخلالفة ، فبطلت خالفة املتقدمني عليه

ّأويـــل ال حيـــصل اال علـــى مـــا فظهـــر مـــن هاهنـــا أن صـــاحب القيـــل يف هـــذا التوجيـــه والت
  .يورث له التعيري والتخجيل ، وجيعل كيده يف تضليل

ّفهذا جواب ما ذكره عبد احلق الدهلوي عن قائل مل يصرح بامسه ّ.  

ولكــن ال يقتــضي ذلــك احلــصر يف هــذا « : مث قــال عبــد احلــق الــدهلوي بعــد كــالم لــه 

ضاكم علــي ، ولكــل مــن البــاب ، وهــذا بــاب خــاص وخمــصوص بــدخول العلــم ، فقــد جــاء أقــ

ّاخلــريات واملــربات واألنــوار واألمســاء الــيت أشــرقت وظهــرت مــن مشــس النبــوة هلــا مظــاهر وجمــايل  ّ
  :ّمتعددة ، بل ال تعد وال حتصى 

  فإنـــــــــــــــه مشـــــــــــــــس فـــــــــــــــضل هـــــــــــــــم كواكبهـــــــــــــــا

  
  يظهـــــــــــــــــرن أنوارهـــــــــــــــــا للنـــــــــــــــــاس يف الظلـــــــــــــــــم  

  

  .ّأصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

ّفــضيلة وجــوه وحيثيــات ، وهــذا هــو املخلــص واملــسلك يف هــذا البــاب ،  ويف احلقيقــة ملــسألة ال
  .»واهللا أعلم باحلق والصواب ، وإليه املرجع واملآب 

  :وهو أيضا مردود من وجوه 

يقتــضي ذلــك  »أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا « حــديث  ن قــد عرفــت مــرارا أ:أحــدها 

لـصحابة بـه سـواء كـانوا مـن املـوالني ّاحلصر ، وأن بعـض رواياتـه صـريح يف ذلـك ، مـع اعـرتاف ا

  .املؤالفني أو من املعاندين املخالفني

فقد جـاء أقـضاكم علـي  موهذا باب خاص وخمصوص بدخول العل« :  قوله :والثاني 

 ـ 7يعـين اإلمـام  ـ أن هـذا البـاب ـ كمـا هـو ظـاهر العبـارة ـ من غرائب الكـالم ، ألنـه إن أراد »

  ىلخاص وخمصوص بدخول العلم منه إ
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ّاملدينــة ، فبطالنــه ظــاهر جــدا ، وإن أراد أن االمــام   خــاص وخمــصوص بــدخول مدينــة العلــم 7ّ

ّألخـــذ العلـــم ، أي إن مـــن أراد الـــدخول إىل مدينـــة العلـــم فـــال بـــد أن يـــدخل مـــن هـــذا البـــاب  ّ
ّفهذا حق وصدق ، لكن عبارته قاصرة عن أداء هـذا املعـىن ، وهـو حينئـذ . اخلاص املخصوص

ولكــن ال يقتــضي ذلــك احلــصر ، :  ســابقا عــن قائــل جمهــول ، وكــذا قولــه هنــا يبطــل مــا ذكــره

ّاللهم إال أن يقـول بـأن كـل واحـد مـن األصـحاب بـاب يف صـفة مـن الـصفات ، فـأبو بكـر يف  ّ ّ
 »أقــضاكم علــي «  : 6بقولــه  هوإىل هــذا الوجــه يــوحي اســتدالل.  ..ّالرأفــة ، وعمــر يف الــشدة

  :فيبطله وجوه 

  .اصرة عن أداء هذا املعىنّإن عبارته ق ـ 1

ّإن كون كـل واحـد مـن األصـحاب بابـا يف صـفة مـن الـصفاتـ  2 ذكـره العاصـمي .  ..ّ

  .ّاستنادا إىل حديث موضوع ، وقد تكلمنا عليه سابقا بالتفصيل ، فراجع إن شئت

 أقضى األصحاب يستلزم كونه بابا ملدينة العلـم يف مجيـع علومهـا 7إن كون اإلمام  ـ 3

  .مزيد بيان هلذا إن شاء اهللا تعاىل، وسيأيت 

  ّال مظاهر لصفات النبوة إال أهل البيت
ولكـــل مـــن اخلـــريات واملـــربات واألنـــوار واألســـرار الـــيت أشـــرقت مـــن « :  وقولـــه :الثالـــث 

ّمشـــس النبـــوة هلـــا مظـــاهر وجمـــايل متعـــددة بـــل ال تعـــد وال حتـــصى  ّزعـــم فاســـد ، ألن مظـــاهر » ّ
ّ كمـا حتقـق 6ّاملعـصومون ، ألـم املخلوقـون مـن نـوره وطينتـه ّوجمايل ذلك كله هم أهـل البيـت 

ّولو كان وراءهم من األصحاب أحد له األهليـة .  ..)كتابنا ( من ) قسم حديث النور ( يف 
ّعلـى أن مـن .  ..ساقط» ال تعد وال حتصى « : هلذه املنزلة فهم أشخاص معدودون ، فقوله 

حنـن الـشعار «  : 7قـال أمـري املـؤمنني  ، حـصل :حصل على ذلك فبواسطة أهـل البيـت 

  ّواألصحاب واخلزنة واألبواب وال تؤتى البيوت إال من
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  .فهم أفضل من هؤالء األصحاب املعدودين قطعا . ..»أبواا 

  ّالعلم أجل الصفات
ّ إن العلم أجل الصفات وأعالها ، فمن كـان مظهـر العلـم وجمـالة فهـو أفـضل :والرابع  ّ

  .ّهر صفة من الصفات األخرى ، وهذا يف غاية الوضوحمن غريه الذي هو مظ

ّأن لكــل واحــد مــن : مث إنــه إن أراد عبــد احلــق  » اخلــريات واملــربات واألنــوار واألســرار « ّ

مظــاهر وجمــايل متعــددة بــل ال تعــد وال حتـــصى ، فــال يرتــاب عاقــل يف بطالنــه ، إذ مل يتحقـــق 

وال حتـــصى ، فكيـــف بكـــل واحـــد واحـــد لواحـــد مـــن األنـــوار واألســـرار مظـــاهر وجمـــايل ال تعـــد 

ّ نعم لما كان أهل بيته مجيعا مظاهر وجمايل اخلريات واملربات واألنوار واألسـرار ، وكـانوا !؟منها ّ
  . ..ّمتعددين ، أمكن إثبات املظاهر واايل لكل واحد واحد من اخلريات واملربات

ع مظــاهر وجمــايل ال تعــد مــن حيــث امــو.  ..ّأن مــوع اخلــريات واملــربات: وإن أراد 

ّفهذا أقل شناعة من الفرض األول ، لكنه باطل كذلك قطعا ، إال أهل البيت .  ..وال حتصى ّ ّ
ّباألدلة املتكـاثرة .  ..األطهار عليهم الصالة والسالم ، الذين مل خيتلفوا عنه ال خلقا وال خلقا

  . ..ّمن الكتاب والسنة املتواترة

ّد به هو من أبيات الربدة البوصريية واملـراد مـن الـضمري  الشعر الذي استشه:والخامس 
   ::هم األنبياء » هم كواكبها «  ، ويف 6هو النيب » فإنه « يف 

  :قال الشيخ خالد األزهري بشرحه 

  وكــــــــــــــل آي أتــــــــــــــى الرســــــــــــــل الكــــــــــــــرام ــــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــوره ــــــــــــــــــم     ّفإمنــــــــــــــــــا اتــــــــــــــــــصلت مــــــــــــــــــن ن

  

  فإنـــــــــــــــه مشـــــــــــــــس فـــــــــــــــضل هـــــــــــــــم كواكبهـــــــــــــــا

  
  لظلـــــــــــــــــميظهـــــــــــــــــرن أنوارهـــــــــــــــــا للنـــــــــــــــــاس يف ا  

  

أي مجع آيـة مبعـىن عالمـة ، وأتـى أي جـاء ، والرسـل مجـع رسـول وهـو إنـسان ) اللغة ( 

  ّأوحي إليه بالعمل والتبليغ ، والكرام مجع كرمي ، واالتصال ضد االنقطاع
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  .والنور ضد الظالم

ّوكل مبتدأ ، آي مبد اهلمزة مضاف إليه ، أتى فعل ماض ، الرسل فاعـل ) واإلعراب ( 
 نعـــت الرســـل ، ـــا متعلـــق بـــأتى ، فإمنــا حـــرف حـــصر ، اتـــصلت فعـــل مـــاض وفاعلـــه ، الكــرام

ّضــمري مــسترت فيــه يعــود علــى آي ، مــن نــوره ــم متعلقــان باتــصلت ، فإنــه مشــس ، إن وامسهــا  ّ
وخربها فضل مضاف إليه ، هم كواكبها مبتدأ وخرب والضمري املضاف إليـه الـشمس ، يظهـرن 

فعــل مــضارع وفاعــل والنــون ضــمري الكواكــب ، أنوارهــا مفعــول بــضم اليــاء التحتيــة وكــسر اهلــاء 

  .ّيظهرن والضمري املضاف إليه للشمس ، للناس يف الظلم متعلقان بيظهرن

ّأي مجيـع اآليـات الـيت جـاءت ــا املرسـلون إمنـا اتـصلت ـم مـن نــور ) ومعـىن البيتـني ( 
ّالنــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ، ألن خلــــق نــــوره ســــابق علــــيهم ، وهــــو ّ ّ صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ّ ّ

بالنــسبة إىل الفــضل والــشرف كالــشمس واملرســلون كالكواكــب ، ونــور الكواكــب مــستفاد مــن 

نور الشمس ، فإن الكواكب تظهر أنوار الشمس للناس يف الظالم ، فإذا أظهرت الشمس ال 

  .»يبقى للكواكب نور يرى بل تسترت عن العيون 

ّوكـــــل  :أي . ّوكـــــل آي أتـــــى الرســـــل إخل : قولـــــه« : وقـــــال الـــــشيخ إبـــــراهيم البـــــاجوري 
ّاملعجــزات الــيت أتــى ــا الرســل الكــرام ألممهــم فلــم تتــصل ــم إال مــن معجزاتــه صــلى اهللا عليــه  ّ
ّوســلم ، أو مــن نــوره الــذي هــو أصــل األشــياء كلهــا ، فالــسماوات واألرض مــن نــوره ، واجلنــة  ّ

آلي مبعـىن املعجـزات مجـع آيـة مبعـىن فـا .والنار من نوره ، ومعجـزات األنبيـاء مـن نـوره ، وهكـذا

املعجزة ، والرسل بسكون السني ويقال يف غري النظم رسل بضمها مجع رسـول ، والكـرام مجـع 

وقولـــه ـــا متعلـــق بـــأتى والـــضمري راجـــع لـــآلي ، وإمنـــا للحـــصر ، واملـــراد بنـــوره معجزاتـــه . كـــرمي

ي هــو أصــل املخلوقــات ومسيــت نــورا ألنــه يهتــدى ــا ، ويــصح محلــه علــى النــور احملمــدي الــذ

  .ومن لالبتداء والباء لإللصاق. كلها ، كما محله عليه بعض الشارحني

ّكيف تكون املعجزات الـيت أتـى ـا الرسـل الكـرام ألممهـم مـن نـوره صـلى اهللا : ال يقال 
ّعليه وسلم ، مع أم متقدمون عليه يف الوجود   ّهو صلى اهللا:  ألنا نقول ؟ّ
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ّعليه وسلم متقدم على    .مجيع األنبياء من حيث النور احملمديّ

: هـذا البيـت تعليـل للبيـت قبلـه واملعـىن علـى التــشبيه أي ) قولـه فإنـه مشـس فـضل إخل ( 

فإنــه كالــشمس يف الفــضل وقولــه هــم كواكبهــا أي الرســل كواكــب الــشمس واملعــىن علــى تــشبيه 

 والكواكـــب إن الـــشمس جـــرم مـــضيء بذاتـــه: ووجـــه التـــشبيه فيهمـــا . أيـــضا أي مثـــل كواكبهـــا

أجرام غري مضيئة بـذاا لكنهـا صـقيلة تقبـل الـضوء ، فـإذا كانـت الـشمس حتـت األرض فـاض 

نورهـا مــن جوانبهـا فيطلــب الـصعود ، ألن النــور يطلــب مركـز العلــو فيـصادف أجــرام الكواكــب 

الصقيلة املقابلة له ، فريتـسم فيهـا فتـضيء يف الظلمـات وتظهـر أنـوار الـشمس فيهـا للنـاس مـن 

ّفنــوره صــلى اهللا عليــه وســلم لذاتــه ونــور ســائر األنبيــاء .  يــنقص مــن نــور الــشمس شــيءغــري ان ّ
ممتد من نوره من غري أن ينقص من نوره شيء ، فيظهرون ذلك النور يف الكفـر الـشبيه بـالظلم 

وكمـا أن الـشمس إذا بـدت مل يبـق اثـر . يظهرن أنوارها للناس يف الظلم: فلذلك قال املصنف 

ّ شريعته صلى اهللا عليه وسلم ملا بدت نسخت غريها من سـار الـشرائع ، للكواكب ، فكذلك ّ
  :كما يشري لذلك قوله يف بعض النسخ 

  ّحــــــــــىت إذا طلعــــــــــت يف األفــــــــــق عــــــــــم هــــــــــدا

  
  هـــــــــــــا العـــــــــــــاملني وأحيـــــــــــــت ســـــــــــــائر األمـــــــــــــم  

  

ّوظاهر هذا البيت أنه صلى اهللا عليـه وسـلم مرسـل لألمـم الـسابقة لكـن بواسـطة الرسـل  ّ
ّه صلى اهللا عليه وسلم ، وـذا قـال الـشيخ الـسبكي ومـن تبعـه أخـذا ممـن قولـه ّ، فهم نواب عن ّ

ٌ وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيين لما آتـيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسوٌل مصدق (: تعاىل   َ ُ ُ َْ ْ َ َ ْ َُ َُ  ٍ ِْ َِ ِ ٍِ ُ َُْ َ َ  َِ ُ َ َ ْ ِ
ُلما معكم لتـؤمنن به ولتـنصرنه  َ ُُ ُ َْ َ ََ ِِْ  ُ ِ ْ ُ َ ّإنه صلى اهللا عليه وسلم مرسـل هلـذا : ليه اجلمهور  والذي ع)ِ ّ

ّاألمة دون األمم السابقة ، فاملسألة خالفية ، واحلق األول  ّ«.  

  حديث النجوم موضوع
ّفال خيفى على ذوي العلـم مـا فيـه ، ألنـه  »أصحايب كالنجوم « حبديث  هّوأما استدالل

  ّبق ، على أنهحديث موضوع خمتلق ، كما ذكرنا يف جواب األعور فيما س
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ــ ّيــدل علــى صــدق األصــحاب يف النقــل والروايــة كمــا ذكــر املــزين ، وأيــن هــذا عــن  ـ ّ إن صــحـ
  ؟ّكوم جمايل ومظاهر الكماالت النبوية

ّهــذا كلــه مــع الغــض عــن اتــصاف كثــري مــن األصــحاب مبــساوئ ومطــاعن تتنــاىف وهــذا 
  .ّاملقام العظيم واملنزلة الرفيعة

ّفكــالم بــارد ، فــإن حــديث مدينــة العلــم يــدل علــى » .  ..يقــةويف احلق« : ّوأمــا قولــه  ّ
« ولـــو فـــرض أن مـــراده مـــن .  .. ، فـــال ربـــط ملـــا ذكـــره بالبحـــث7حـــصر األفـــضلية يف االمـــام 

ّإن حمـط الكـالم هـو األفـضلية املطلقـة ، ال األفـضلية مـن : ففيـه » األفضلية « هو » الفضيلة 
  . ..!!»املخلص واملسلك « فأين .  ..جهة من اجلهات

* * *  
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)15(  

  مع ولي اهللا

  في كالمه حول الحديث
لقد شـاء اهللا تعـاىل أن ينتـشر دينـه يف اآلفـاق « : ّوقال شاه ويل اهللا الدهلوي ما معربه 

ّبواسطة نبيه ، وذلـك مـا كـان ميكـن إال بـسبب العلمـاء والقـراء الـذين أخـذوا القـرآن عنـه صـلى  ّ ّ ّ
ّسانه صــلى اهللا عليــه وســلم فــضائل مجاعــة مــن الــصحابة ّاهللا عليــه وســلم ، فــأجرى اهللا علــى لــ ّ ّ

ترغيبـــا يف أخـــذ العلـــم والقـــرآن مـــنهم ، فكانـــت تلـــك الفـــضائل مبنزلـــة اإلجـــازات املتداولـــة بـــني 

ّاحملدثني وتالمذم ، ليعرف األقـوال بالرجـال مـن ال ميكنـه معرفـة الرجـال بـاألقوال ، وأن مجيـع  ّ
 :ائل كما يظهر من كتب احلديث ، ومن هـذا البـاب علماء الصحابة مشرتكون يف هذه الفض

  .)1(» أنا مدينة العلم وعلي باا ، وأقرؤكم أيب وأعلمكم باحلالل واحلرام معاذ 

  :وهذا الكالم خمدوش بوجوه 

 إن انتـشار ديـن اهللا تعـاىل ممكـن بواسـطة خليفـة النـيب املنـصوص عليـه مـن قبـل :أحدها 

ّن مجيـع اخلالئــق ، بـل حتقـق ذلـك بواسـطته أمت وأحـسن مــن اهللا ورسـوله ، املعـصوم واألفـضل مـ ّ
ّحتققه بواسطة العلماء وقراء القرآن من أصحاب النيب  ّ6.  

ّ لو مل ينصب اخلليفة املتصف بالصفات املذكورة ألجل رواية القرآن عن النـيب :والثاني 
ّ ، فــال بــد مــن بلــوغ الــرواة عنــه حــد التــواتر وإن مل يكونــوا مــن العــدول ،6  ال أن يكونــوا رواة ّّ

ّ ال يبلغـون حـد التـواتر كمـا 6ّوإن األفراد الذين ذكـرهم ويل اهللا رواة للقـرآن عنـه .  ..معدودين
ّوقد نص على اشرتاط بلوغ احلد املذكور ابن تيمية احلراين.  ..هو واضح ّ ّ   الذي ـ ّ

__________________  

  .112: قرة العينني ) 1(
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ّهلوي وأخـذ بأقوالـه يف مباحـث اإلمامـة والـرد علـى االماميـةطاملا اقتدى به ويل اهللا الد حيـث  ـ ّ

ّوهلــذا اتفـق املــسلمون علـى أنــه ال جيـوز أن يكــون املبلـغ عنــه العلـم واحــدا ، بـل جيــب « : قـال  ّ ّ
ّأن يكون املبلغون أهل التواتر الذين حيصل العلم خبربهم للغائب ، وخرب الواحـد ال يفيـد العلـم 

ّ قد تكـون منتفيـة أو خفيـة عـن أكثـر النـاس ، فـال حيـصل هلـم العلـم بـالقرآن ّإال بقرائن ، وتلك
  .»ّوالسنة املتواترة 

ّ لقد دلـت األدلـة املتكـاثرة مـن الكتـاب والـسنة علـى أن علـم الكتـاب والـسنة :والثالث  ّ ّ ّ
ع الـــصادقين (: ّال يؤخـــذ إال مـــن أهــــل بيـــت النبــــوة ، كقولـــه تعـــاىل  َ كونــــوا م ِ ِ  َ َــــ ُ  (:  وقولــــه )ُ

ًواعتصموا بحبل اهللا جميعا  ِ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ َِ ِ وأتوا اْلبـيـوت مـن أبوابهـا (:  وقولـه )َْ َْ ْ ُ ُِ َ ُْ ّبـاب حطـة «  وحـديث )َ
علي مع القرآن والقـرآن مـع « حديث  و»أنا مدينة العلم « حديث  و»حديث الثقلني « و» 

  . ..وما مياثل ذلك »علي 

ّئيــة ســخيف جــدا ، ألن إجــازة احلــديث ّ تنزيــل الفــضائل مبنزلــة اإلجــازات الروا:والرابــع  ّ
ّتتعلــق مبجــرد روايــة احلــديث علــى اللفــظ املــسموع أو الوجــه اــاز ، لكــن الفــضائل الثابتــة عــن  ّ ّ

ّ تدل على مقامـات جليلـة ، بـل إن حـديث 6رسول اهللا  نـص صـريح يف » أنـا مدينـة العلـم « ّ

أفواههم ( . ..ّاألعلمية واألفضلية املستلزمة للخالفة واإلمامة العامة ْ يريـدون ليطفـؤا نـور اهللا ب َِ ِ ِْ ِـَ ِ ُ ُ ِْ ُ َُ ُ ِ
َواهللا متم نوره ولو كره اْلكافرون  ُ ِ َِ َ ْ ََُ َِِ ُ  ِ ُ(.  

ّ إن املبلغــــني إن بلغــــوا حــــد التــــواتر أفــــاد خــــربهم العلــــم ملــــن يعــــرف الرجــــال :والخــــامس  ّ
مل يفــد خــربهم ّبــاألقوال ومــن يعــرف األقــوال بالرجــال علــى الــسواء ، وإن مل يبلغــوا ذلــك احلــد 

ّالعلــــم مطلقــــا كــــذلك وإن كــــانوا أصــــحاب فــــضائل ومناقــــب ، إال أن يكــــون أحــــدهم االمــــام 
  .املعصوم ، فإن إخباره بوحده كاف

  : دعوى اشرتاك مجيع الصحابة يف الفضائل باطلة :والسادس 

ا أوال  ّعلـــى غـــري املتبعـــني لبـــاب املدينـــة » علمـــاء الـــصحابة « ّفـــألن إطـــالق صـــفة : ّـــأم
  .ّيف غري حملهإطالق 

  .ّفألنه ال دليل على االشرتاك املذكور ، ومن ادعى فعليه البيان: ّوأما ثانيا 
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فألن ثبوت بعض الفضائل لبعض الصحابة ليكـون ترغيبـا للنـاس يف األخـذ : ّوأما ثالثا 

ّمنهم ، منوط باتباعهم الثقلني ورجوعهم إىل باب مدينة العلم ، ومشروط ببقائهم علـى حالـة 
ّفظهــر أن مــن ثبــت يف حقــه مــن الفــضائل  . ..عــة والواليــة للثقلــني وركــوب ســفينة النجــاةاإلطا ّ

  .بعض الشيء فذلك بفضل متابعة أهل البيت ، فبطلت دعوى املشاركة يف الفضائل

ّيـدل علـى شـأن جليـل خـاص بـسيدنا أمـري  »أنـا مدينـة العلـم « حـديث  ن إ:والسابع 
ّوأمــا مــا ذكــره يف حــق أيب ومعــاذ فهــو بعــض احلــديث . ّ كمــا تقــدم بالتفــصيل مــرارا7املــؤمنني 

  .الطويل املوضوع ، الذي حبثنا عنه بالتفصيل يف جواب كالم العاصمي ، فراجع

مث لو كان أيب بن كعب من علماء الدين الـذين انتـشر ـم ديـن اهللا وجـرى علـى لـسان 

هذا الذي كان من عمـر كما زعم ويل اهللا ، فما .  ..ّنبيه بعض فضائله لريغب يف األخذ منه

وعــــن « : بــــن اخلطــــاب يف أيب ، وقــــد رواه شــــاه ويل اهللا نفــــسه يف نفــــس كتابــــه حيــــث قــــال 

ّأتينا أيب بن كعب لنتحدث إليه ، فلمـا قـام قمنـا وحنـن منـشي خلفـه : سليمان بن حنظلة قال 
ؤمنني مــا يــا أمــري املــ: ّفاتقــاه بذراعيــه فقــال : ، فرهقنــا عمــر فتبعــه فــضربه عمــر بالــدرة ، قــال 

  .)1(» أخرجه الدارمي . ّأو ما ترى فتنة للمتبوع مذلة التابع:  قال !؟تضع

  كالم آخر لولي اهللا
أنـا  :ومـثال «  :ّولويل اهللا الدهلوي كالم آخر يف حديث مدينة العلـم ، قـال مـا تعريبـه 

 ، مقــرون بأحاديــث كثــرية يف حــق الــشيخني ، مثــل حــديث االقتــداء .مدينــة العلــم وعلــي باــا

ّوحديث رؤيا اللنب والقميص ، ويف حق غريمها ، كفضائل ابن مسعود وعائشة ومعاذ وأيب بن 
  .)2(» ّكعب ، وكل واحد من هؤالء مبشر بالعلم ، وقد أمر بأخذ العلوم منهم 

__________________  

  .84: قرة العينني ) 1(

  .232: قرة العينني ) 2(
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  :وجوه وهذا الكالم كسابقه مرفوض ومردود من 

  :ّ دعوى أن حديث أنا مدينة العلم مقرون بفضائل كثرية للشيخني باطلة :األول 

ّأما أوال    .ّفال أحاديث دالة على فضل الشيخني مطلقا: ّ

ّفال أحاديث دالة على علم الـشيخني ، ومـا رواه أهـل الـسنة يف حقهمـا يف : ّوأما ثانيا  ّ
  .هذا الباب غري ثابت

ّيث أنـــا مدينـــة العلـــم متفـــق عليـــه بـــني الفـــريقني ، ومـــا زعـــم مـــن ّفـــألن حـــد: ّوأمـــا ثالثـــا 
ّفضائل للشيخني انفرد بروايته أهل السنة ، فكيف يقارن املنفرد به املتفق عليه   ؟ّ

  النظر في حديث االقتداء
 إن حـــديث االقتـــداء الـــذي ذكــره الـــدهلوي هنـــا قرينــا حلـــديث مدينـــة العلـــم ، :والثــاني 

ّد أهـــل الـــسنة ، بـــل نـــص بعـــض احملققـــني مـــنهم علـــى كونـــه حـــديث مقـــدوح ســـندا وداللـــة عنـــ ّ
ونكتفـي يف هـذا .  ..)كتابنـا ( موضوعا ، وتفصيل البحث حوله يف قسم حـديث الطـري مـن 

  :ّوهذا نصه .  ..املقام بكالم ابن حزم

ّوأيضا ، فإن الرواية قد صحت بـأن«  رأيـت إن رجعـت يـا رسـول اهللا ، أ:  امـرأة قالـت ّّ

  .وهذا نص جلي على استخالف أيب بكر. فأيت أبا بكر: قال  ـ ا تريد املوتكأ ـ ومل أجدك

ّفـإن اخلـرب قـد جـاء مـن الطـرق الثابتـة إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال  ،وأيضا  ّ
لقـد مهمـت أن أبعـث إىل أبيـك وأخيـك  : 7لعائشة رضي اهللا عنهـا يف مرضـه الـذي تـويف فيـه 

ّأو يتمــــىن مــــتمن . أنــــا أحــــق:  يقــــول قائــــل ، فأكتــــب كتابــــا وأعهــــد عهــــدا لكــــيال ، ويــــأىب اهللا ّ

ّويـــأىب اهللا والنبيـــون إال أبـــا بكـــر: روي أيـــضا و .بكرّواملؤمنـــون إال أبـــا فهـــذا نـــص جلـــي علـــى  .ّ

  .استخالفه عليه الصالة والسالم أبا بكر على والية األمة بعده
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ر بـه خـصومنا طـاروا بـه واألمر الذي لو ظفـ ـ ولو أننا نستجيز التدليس: قال أبو حممد 

قــال  .اقتـدوا باللــذين مـن بعـدي أيب بكــر وعمـر: روي  االحتججنــا مبـ ـ فرحـا أو أبلـسوا أســفا

  .)1(» ولكنه مل يصح ، ويعيذنا اهللا من االحتجاج مبا ال يصح : أبو حممد 

  النظر في حديث اللبن سندا
ّلك ســـندا ، ألن ّ إن حـــديث اللـــنب الـــذي ذكـــره ويل اهللا أيـــضا ، مقـــدوح كـــذ:والثالـــث 

(  و) محــزة بــن عبــد اهللا (  و) ابــن عمــر ( عمــدة أســانيده يف البخــاري ، ومــدارها مجيعــا علــى 

عــــن  ثولنــــذكر أوال احلــــدي.  ..ّ، وهــــؤالء كلهــــم مقــــدوحون جمروحــــون) ابــــن شــــهاب الزهــــري 

  :البخاري ، فنقول 

 الليـث ّحـدثين :حدثنا سعيد بن عفـري قـال : باب فضل العلم « : أخرج يف صحيحه 

: أن ابــن عمــر قــال  :حــدثين عقيــل عــن ابــن شــهاب عــن محــزة بــن عبــد اهللا بــن عمــر : قــال 

ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال  بينـا أنـا نـائم أتيـت بقـدح لـنب فـشربت حـىت أين : ّ

ّقالوا فمـا أولتـه يـا رسـول . ّألرى الري خيرج من أظفاري ، مث أعطيت فضلي عمر ابن اخلطاب
  .)2(» العلم : ال  ق؟اهللا

ّحـــدثين حممـــد بـــن الـــصلت أبـــو جعفـــر الكـــويف ، حـــدثنا ابـــن املبـــارك عـــن يـــونس عـــن «  ّ
ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال بينـا أنـا نـائم شـربت ـ : الزهـري أخـربين محـزة عـن أبيـه  ّ

فمـا  : مث ناولـت عمـر قـالوا. ّيعين اللنب ـ حىت أنظـر إىل الـري جيـري يف ظفـري ، أو يف أظفـاري

  .)3(» العلم :  قال ؟ّأولته يا رسول اهللا

ّحــدثنا عبــدان ، أخربنــا عبــد اهللا ، أخربنــا يــونس عــن الزهــري ، أخــربين : بــاب اللــنب « 
  ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه: أن ابن عمر قال : محزة بن عبد اهللا 

__________________  

  .88 / 4الفصل يف امللل والنحل ) 1(

  .106 / 1كتاب العلم  ـ خاريصحيح الب) 2(

  .70 / 5كتاب الفضائل ، مناقب عمر  ـ صحيح البخاري) 3(
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ّبينـــا أنـــا نـــائم أتيـــت بقـــدح لـــنب فـــشربت منـــه ، حـــىت أين ألرى الـــري خيـــرج مـــن : ّســـلم يقـــول و
  .»العلم  : قال ؟ّفما أولته يا رسول اهللا: أظفاري ، مث أعطيت فضلي ـ يعين عمر ـ قالوا 

ّحدثنا علـي بـن عبـد اهللا ، حـدثنا يعقـوب . ى اللنب يف أطرافه أو أظافريهباب إذا جر« 
بن إبراهيم ، حدثنا أيب عن صـاحل عـن ابـن شـهاب ، حـدثين محـزة بـن عبـد اهللا بـن عمـر ، أنـه 

ّقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : مسع عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يقول  بينـا أنـا : ّ

ّشربت منــه حــىت أين ألرى الــري خيــرج مــن أطــرايف ، فأعطيــت فــضلي نــائم أتيــت بقــدح لــنب فــ
  .)1(» العلم :  قال ؟ّفما أولت ذلك يا رسول اهللا: عمر بن اخلطاب فقال من حوله 

ّحـــدثنا حيـــىي بـــن بكـــري ، حـــدثنا الليـــث عـــن : بـــاب إذا أعطـــى فـــضله غـــريه يف النـــوم «  ّ
 ان عبــد اهللا بــن عمــر قــال مسعــت :عقيــل عــن ابــن شــهاب أخــربين محــزة بــن عبــد اهللا بــن عمــر 

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــول  بينــا أنــا نــائم أتيــت بقــدح لــنب فــشربت منــه حــىت إين : ّ

  .)2(» العلم :  قال ؟ّفما أولته يا رسول اهللا: قالوا . ّألرى الري جيري ، مث أعطيت فضله عمر

ّحــدثنا قتيبــة بــن ســعيد ، حــدثنا ال: بــاب القــدح يف النــوم «  ليــث عــن عقيــل عــن ابــن ّ

ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا : شــهاب عــن محــزة بــن عبــد اهللا بــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا قــال 
بينــا أنــا نــائم أتيــت بقــدح لــنب فــشربت منــه ، مث أعطيــت فــضلي عمــر بــن : ّعليــه وســلم يقــول 

  .)3(» العلم :  قال ؟ّفما أولته يا رسول اهللا: قالوا . اخلطاب

  تحقيق في حال رواته
ّأما ابن عمر فقد تكفل ببيان قوادحه ومطاعنه كتاب :  نقول مث   استقصاء( ّ

__________________  

  .656 / 9كتاب تعبري الرؤيا  ـ صحيح البخاري) 1(

  .663 / 9كتاب تعبري الرؤيا  ـ صحيح البخاري) 2(

  .665 / 9كتاب تعبري الرؤيا  ـ صحيح البخاري) 3(
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  .بالتفصيل ، فراجعه) ّاإلفحام يف رد منتهى الكالم 

ّوأما محزة بن عبد اهللا بن عمر فيكفي يف قدحه بيعتـه ليزيـد بـن معاويـة ، وقـد مجـع ابـن 
بـاب إذا « : أخرج البخاري يف كتاب الفنت  ،عمر حشمه وولده واهم عن نقض بيعة يزيد 

ّحدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا محاد بن ز: قال عند قوم شيئا مث خرج فقال خبالفه  يد عـن ّ

ّلمــا خلــع أهــل املدينــة يزيــد بــن معاويــة ، مجــع ابــن عمــر حــشمه وولــده : أيــوب عــن نــافع قــال 

ّإين مسعــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول : فقــال  ينــصب لكــل غــادر لــواء يــوم القيامــة ، : ّ

وإنا قد بايعنا هذا الرجل علـى بيـع اهللا ورسـوله ، وإين ال أعلـم غـدرا أعظـم مـن أن يبـايع رجـل 

لى بيع اهللا ورسوله ، مث ينصب له القتال ، وإين ال أعلم أحدا مـنكم خلعـه وال بـايع يف هـذا ع

  .)1(» ّاألمر إال كانت الفيصل بيين وبينه 

(  فقــد ذكــر القــوم لــه قــوادح كثــرية جــدا ، ذكــر مجلــة منهــا يف ابــن شــهاب الزهــريّوأمــا 

  :، وإليك بعضها ) تشييد املطاعن 

وكـان الزهـري مـن «  :قال ابن أيب احلديد  ـ 7عن أمري املؤمنني كونه من املنحرفني  ـ 1

شـهدت مـسجد املدينـة : وروى جرير بن عبد احلميـد عـن حممـد بـن شـيبة قـال . املنحرفني عنه

 ـ ّ، فإذا الزهري وعروة بن الزبري جالسان يذكران عليا ، فناال منه ، فبلغ ذلك علي بن احلـسني

أمــا أنــت يــا عــروة فــإن أيب حــاكم أبــاك إىل اهللا فحكــم : فجــاء حــىت وقــف عليهمــا فقــال  ـ 8

  .)2(» وأما أنت يا زهري فلو كنت مبكة ألريتك كري أبيك . أليب علي أبيك

مــا علمنــا أحــدا : قــال « ّومــن احنرافــه مــا ذكــره ابــن عبــد الــرب برتمجــة زيــد بــن حارثــة إنــه 

  .)3(»  غري الزهري وما أعلم أحدا ذكره: قال عبد الرزاق . أسلم قبل زيد بن حارثة
__________________  

  .690 / 9صحيح البخاري ) 1(

  .690 / 9شرح ج البالغة ) 2(

  .546 / 2االستيعاب ) 3(
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ذكـر ذلـك علمـاء الرجـال برتمجـة عمـر  ـ 7روايتـه عـن عمـر بـن سـعد قاتـل احلـسني  ـ 2

ون مــن قتــل كيــف يكــ: قــال ابــن معــني . عنــه الزهــري وقتــادة« : قــال الــذهيب .  ..بــن ســعد

  .)1( » ؟احلسني ثقة

وحكـم مـن خـالط الظـاملني وجالـسهم ، وعمـل هلـم  ـ ّجمالـسته لبـين أميـة وعملـه هلـم ـ 3

ّأدى هـشام عـن الزهـري  :قال سـعيد بـن عبـد العزيـز « : قال الذهيب . واضح ـ وأخذ جوائزهم
 علـى 80 وفـد يف حـدود سـنة :ّسبعة آالف دينـار دينـا ، وكـان يـؤدب ولـده وجيالـسه ، قلـت 

  .)2(» اخلليفة عبد امللك ، فأعجب بعلمه ووصله وقضى دينه 

أجــود  :ّحكــى احلــاكم عــن ابــن معــني أنــه قــال « : وقــال ابــن حجــر برتمجــة األعمــش 

األعمــش مثــل  :فقــال لــه إنــسان . األعمــش عــن إبــراهيم عــن علقمــة عــن عبــد اهللا: األســانيد 

 الزهــري يــرى العــرض واإلجــازة ، !هــريتريــد مــن األعمــش أن يكــون مثــل الز: فقــال . الزهــري

  .)3(» واألعمش فقري صبور جمانب للسلطان ، ورع عامل بالقرآن . ويعمل لبين أمية

ّإنـــه قـــد ابتلـــي بـــصحبة األمـــراء بقلـــة الديانـــة ، : ويقـــال « : وقـــال عبـــد احلـــق الـــدهلوي 
لــك منــه ، ّلــضرورات عرضــت لــه ، وكــان أقرانــه مــن العلمــاء والزهــاد يأخــذون عليــه وينكــرون ذ

» أال تــرى مــا هــم فيــه وتــسكت  :ّأنــا شــريك يف خــريهم دون شــرهم ، فيقولــون : وكــان يقــول 
)4(.  

  كتاب أبي حازم إلى الزهري
  ّومن هنا كتب إىل الزهري أخ له يف الدين كتابا ينكر عليه ما كان منه من

__________________  

  .270 / 2الصة تذهيب ذيب الكمال وخ. 396 / 7وأنظر ذيب التهذيب . 311 / 2الكاشف ) 1(

  .108 / 1تذكرة احلفاظ ) 2(

  .4 / 197ذيب التهذيب ) 3(

  .ترمجة الزهري ـ رجال املشكاة) 4(
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وملا خالط الزهري السلطان كتب أخ لـه « : ّقال أبو حامد الغزايل .  ..خمالطة سالطني اجلور

 ، فقد أصـبحت حبـال ينبغـي ملـن عرفـك أن ّعافانا اهللا وإياك أبا بكر من الفنت: يف الدين إليه 

ـــه  ّيـــدعو لـــك اهللا ويرمحـــك ، أصـــبحت شـــيخا كبـــريا قـــد أثقلتـــك نعـــم اهللا ملـــا فهمـــك مـــن كتاب
ّوعلمـــك مـــن ســـنة نبيـــه حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، ولـــيس كـــذلك أخـــذ اهللا امليثـــاق علـــى  ّ ّّ ّ

ْ لتبـيـنـنه للناس وال تك(: قال اهللا تعاىل . العلماء ََ َ ِ ِ ُ ُُ  ُتمونه َ َُ  واعلم أن أيسر مـا ارتكبـت وأخـف )ُ

ّمــا احتملــت أنــك آنــست وحــشة الظــامل وســهلت ســبيل البغــي ، بــدنوك ممــن مل يــؤد حقــا ومل  ّ ّ
ّيرتك باطال حني أدناك ، اختذوك قطبا تـدور عليـك رحـى ظلمهـم ، وجـسرا يعـربون عليـك إىل 

علــى العلمــاء ويقتـــادون ّبالئهــم ، وســلما يــصعدون فيــه إىل ضــاللتهم ، يـــدخلون بــك الــشك 

ّبك قلوب اجلهالء ، فما أيسر ما عمروا لك يف جنب ما خربـوا عليـك ، ومـا أكثـر مـا أخـذوا 
 (منـــك فيمـــا أفـــسدوا عليـــك مـــن دينـــك ، فمـــا يؤمنـــك أن تكـــون ممـــن قـــال اهللا تعـــاىل فـــيهم 

َفخلف من بـعـدهم خلـف أضـاعوا الـصالة   َُ َ ٌ ْ َ َْ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ هـل وحيفـظ عليـك وإنـك تعامـل مـن ال جي.  اآليـة)َ

ئ زادك فقــد حــضر ســفر بعيــد ، ومــا خيفــى  ّــمــن ال يغفــل فــداو دينــك فقــد دخلــه ســقم ، وهي
  .)1(» والسالم . على اهللا من شيء يف األرض وال يف السماء

ى الــــذين ظلمــــوا (: وأورده جــــار اهللا الزخمــــشري يف تفــــسري قولــــه تعــــاىل  وا إل ُ وال تـركن َََ َ ِ  َِــــ ُــــ َ ْ َ
ُفـتمسكم النار َُ ُ  ََ ( )2(.. .  

ّإذا مـدح الفاسـق غـضب الـرب تعـاىل واهتـز لـه العـرش « : احلـديث  حوقال الطييب بـشر
اهتزاز العرش عبـارة عـن وقـوع أمـر عظـيم وداهيـة دهيـاء  .اهتز له العرش: قوله  «: ّما نصه  »

، ألن فيه رضى مبا فيه سخط اهللا وغضبه ، بل يقرب أن يكـون كفـرا ، ألنـه يكـاد يفـضي إىل 

ّوهذا هو الـداء العـضال ألكثـر العلمـاء والـشعراء والقـراء واملـرائني . ّل ما حرمه اهللا تعاىلاستحال
  وإذا كان هذا حكم من مدح. يف زماننا هذا

__________________  

  .143 / 2كتاب احلالل واحلرام  ـ احياء علوم الدين) 1(

  .433 / 2تفسري الكشاف ) 2(
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ــذين (: إليــه ركونــا وقــد قــال تعــاىل الفاســق فكيــف مبــن مــدح الظــامل وركــن  ى ال وا إل َ وال تـركن ِ  َــ ِ ُــ َ ْ َ َ
ُظلموا فـتمسكم النار  َ ُُ ُ  َ َ ََ(.  

النهـــــي متنـــــاول لالحنطـــــاط يف هـــــواهم واالنقطـــــاع إلـــــيهم ، ومـــــصاحبتهم : الكـــــشاف 

ّوجمالــستهم وزيــارم ومــداهنتهم والرضــا بأعمــاهلم والتــشبه ــم ، والتزيــي بــزيهم ومــد العــني إىل  ّ ّ ّ
  .)1(» .  ..ّولما خالط الزهري السالطني. هرم وذكرهم مبا فيه تعظيم هلمز

  .)2() املرقاة ( ّوقد نقل عبارة الطييب املال علي القاري يف شرح احلديث املذكور يف 

ّأن الكتاب أطـول ممـا ذكـروا ، وأن كاتبـه هـو ) شرح اإلحياء ( ويظهر من  أبـو حـازم « ّّ

ّ يذكروا النص الكامل للكتاب ، ومل يذكروا اسم كاتبه ، وإليـك مـا ّ ، فألمر ما مل)3(» األعرج 
ّأورد الزبيـــدي بعـــد شـــرح الـــنص املتقـــدم القـــصة كاملـــة عـــن  ّ ننقلهـــا لفوائـــدها ) حليـــة األوليـــاء ( ّ

ّهذه القصة أوردهـا أبـو نعـيم يف احلليـة يف ترمجـة أيب حـازم بـأطول ممـا هنـا ، وهـا أنـا « : ّاجلمة 
ّحــدثنا أمحــد بــن حممــد بــن مقــسم أبــو احلــسن ، وأبــو بكــر حممــد بــن : ال قــ. أســوقها بتمامهــا

ّحدثنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا صاحب ابـن شـجرة : أمحد بن هارون الوراق األجهاين قاال 
ّ، حـــدثنا هـــارون بـــن محيـــد الـــذهلي ، حـــدثنا الفـــضيل بـــن عتبـــة عـــن رجـــل قـــد مســـاه وأراه عبـــد  ّ

عافانـا : كتب أبو حـازم األعـرج إىل الزهـري : ن عباد قال احلميد بن سليمان ، عن الذيايل اب

ّاهللا وإياك أبـا بكـر مـن الفـنت ورمحـك مـن النـار ، فقـد أصـبحت حبـال ينبغـي ملـن عرفـك ـا أن 
  يرمحك ا ،

__________________  

  .خمطوط ـ ّالكاشف للطييب) 1(

  .640 / 4املرقاة يف شرح املشكاة ) 2(

ّ كتـب القـوم ، لكـن الـصحيح أن الكاتـب هـو االمـام علـي بـن احلـسني الـسجاد عليـه هذا بناء على ما جاء يف) 3( ّ
لكـن يف املــنت الـوارد يف كتـب القـوم زيـادات علــى ) حتــف العقـول عـن آل الرسـول ( الـصالة والـسالم كمـا يف كتـاب 

  !فيهّفألمر ما كتموا اسم الكاتب أو نسبوه إىل غريه وزادوا . املنت الوارد يف الكتاب املذكور
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أصـــبحت شـــيخا كبـــريا قـــد أثقلتـــك نعـــم اهللا عليـــك مبـــا أصـــح مـــن بـــدنك وأطـــال مـــن عمـــرك ، 

ه  ّــوعلمــت حجــج اهللا تعــاىل مبــا محلــك مــن كتابــه وفقهــك فيــه مــن دينــه وفهمــك مــن ســنة نبي ّ ّ ّ ّ
ّصــلى اهللا عليـــه وســلم ، فرمـــى بـــك يف كــل نعمـــة أنعمهـــا عليــك وكـــل حجـــة حيــتج ـــا عليـــك  ّ ّ

ْ لـئن شـكرتم (:  يف ذلك شكرك وأبدى فيه فضله عليك ، وقد قـال الغرض األقصى ، ابتلى ُْ َ َ ْ ِ َ
ٌألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد  َِ َ َِ َ  ِِ ْ ْ َ ُْ َ َ ْ ِ ُ  َ َ َ(.  

ّأنظر أي رجل تكون إذا وقفت بني يدي اهللا فيسألك عن نعمه عليك كيـف رعيتهـا ، 
منـــك بـــالتغرير ، وال قـــابال وعـــن حججـــه عليـــك كيـــف قـــضيتها ، وال حتـــسنب اهللا تعـــاىل راضـــيا 

ُ لتبـيـنـنه للناس وال تكتمونـه فـنبـذوه (: منك التقصري ، هيهات ليس كذلك يف كتابه إذ قال  َ ُُ َ ََ ُ ُ ُ َُ ُ َْ ََ ِ ِ 
ْ وراء ظهــــورهم ( ) َِِ ُُ إنــــك جــــدل مــــاهر عــــامل ، قــــد جادلــــت النــــاس : إنــــك تقــــول .  اآليــــة)َ

قتـدارا منـك برأيـك ، فـأين تـذهب فجدلتهم وخاصمتهم فخـصمتهم ، إدالال منـك بفهمـك وا

ْ ها أنـتم هؤالء جادْلتم عنـهم في اْلحياة الدنيا فمـن يجـادل اهللا عـنـهم (: عن قول اهللا تعـاىل  َ ْ ْ ُْ ُْ َْ َ ََ َُ ِ ُِ ْ َ ْ ْ ِ ُ ُِ ُ َ
ِيـوم اْلقيامة  َِ ْ   . اآلية)ََ

ّاعلم أن أدىن ما ارتكبت وأعظم مـا اقتفيـت أن آنـست الظـامل وسـهلت لـه طريـق الغـي 
ّني أدنيــت وبإجابتــك حــني دعيــت ، فمــا أخلقــك أن ينــوه بامســك غــدا مــع اجلرمــة ، ّبــدنوك حــ

ّوأن تـــسئل بإغـــضائك عمـــا أردت عـــن ظلـــم الظلمـــة ، إنـــك أخـــذت مـــا لـــيس ملـــن أعطـــاك ، 
ّودنـــوت ممـــن مل يـــرد علـــى أحـــد حقـــا وال يـــرد بـــاطال حـــني أدنـــاك ، وأجبـــت مـــن أراد للتـــدليس 

ور رحـى بـاطلهم وجـسرا يعـربون بـك إىل بالئهـم ، ّبدعائه إياك حني دعاك ، جعلـوك قطبـا تـد

ّوسلما إىل ضاللتهم ، وداعيا إىل غيهم ، سالكا سبيلهم ، يدخلون بك الـشك علـى العلمـاء  ّ
ّويقتــادون بـــك قلـــوب اجلهـــالء ، فلـــم يبلـــغ أخــص وزرائهـــم وال أقـــوى أعـــوام هلـــم إال دون مـــا 

 فمـــا أيـــسر مـــا عمـــروا لـــك يف .بلغـــت مـــن إصـــالح فـــسادهم واخـــتالف اخلاصـــة والعامـــة إلـــيهم

ّجنب ما خربوا عليك ، وما أقل ما أعطـوك يف قـدر مـا أخـذوا منـك ، فـانظر لنفـسك فإنـه ال  ّ
ينظــر هلــا غــريك ، وحاســبها حــساب رجــل مــسئول ، وانظــر كيــف إعظامــك أمــر مــن جعلــك 

  ّبدينه يف الناس مبجال ، وكيف صيانتك من جعلك بكسوته ستريا ،
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  .أمرك أن تكون منه قريباوكيف قربك وبعدك ممن 

واهللا مـا قمـت هللا مقامـا واحـدا : مالك ال تنتبه من نومتـك وتـستقل مـن عثرتـك فتقـول 

ّأحيي له فيه دينـا وال أمـت فيـه بـاطال ، إمنـا شـكرك ملـن اسـتحملك كتابـه واسـتودعك علمـه ، 
ْ فخلف من بـعـدهم خلـ(: فما يؤمنـك أن تكـون مـن الـذين قـال اهللا تعـاىل  َ َْ ِ ِ ْ َ ْ ِـ َ َـ َف ورثـوا اْلكتـاب َ ِ ُِ َ ٌ

ْيأخــذون عــرض هــذا األدنــى  َ ْْ َ َُ َ َ َ ُ إنــك لــست يف دار مقــام وإخــالد ، أذنــت بالرحيــل فمــا بقــاء . )َ

طــوىب ملــن كــان يف الــدنيا علــى وجــل ، يــا بــؤس مــن ميــوت وتبقــى ذنوبــه مــن . امــرئ بعــد أقرانــه

علــى ظهــرك ، إنــك لــن تــؤمر بــالنظر لوارثــك علــى نفــسك ، لــيس أحــد أهــال أن ترتكــه . بعــده

ّذهبت اللذة وبقيت التبعة ، ما أشقى من سعد بكسبه غـريه ، احـذر فقـد أتيـت وختلـص فقـد  ّ
ّإنــك تعامــل مــن ال جيهــل والــذي حيفــظ عليــك ال يغفــل ، جتهــز فقــد دنــا منــك ســفر . ذهبــت

ّوال حتـــــسبين أين أردت توبيخـــــك أو تعيـــــريك . بعيـــــد ، وداو دينـــــك فقـــــد دخلـــــه ســـــقم شـــــديد
ردت أن تـــنعش مــــا فـــات مـــن رأيــــك ، وتـــرد عليـــك مــــا غـــرب عنـــك مــــن وتعنيفـــك ، ولكـــن أ

َ وذكر فإن الذكرى تـنـفع اْلمؤمنين (حلمك ، وذكرت قوله تعاىل  ِ ِ ْ ُ ْ َُ َ ْ َ ْ   َِ َ(.  

فــانظر . أغفلــت ذكــر مــن مــضى مــن أســنانك وأقرانــك ، وبقيــت بعــدهم كقــرن أعــضب

ه ، وهــل تــراه ادخــر لــك خــريا هــل ابتلــوا مبثــل مــا ابتليــت بــه ، أو دخلــوا يف مثــل مــا دخلــت فيــ

. منعـــوه ، أو عملـــت شـــيئا جهلـــوه ، بـــل جهلـــت مـــا ابتليـــت بـــه مـــن حالـــك يف صـــدور العامـــة

ّوكلفهــــم بــــك ، أن صــــاروا يقتــــدون برأيــــك ويعملــــون بــــأمرك ، إن أحللــــت أحلــــوا وإن حرمــــت 
ّحرموا ، وليس ذلك عندك ولكنهم أكبهم عليك رغبتهم فيما يف يـدك وتغلـب عمـاهم وغلبـة  ّ

أمــا تــرى مــا أنــت فيــه مــن . هــل عليــك وعلــيهم وحــب الرياســة وطلــب الــدنيا منــك ومــنهماجل

ّاجلهل والغرة ، وما النـاس فيـه مـن الـبالء والفتنـة ، ابتليـتهم بالـشغل عـن مكاسـبهم وفتنـتهم مبـا 
رأوا مــن أثــر العلــم عليــك ، وتاقــت أنفــسهم إىل أن يــدركوا بــالعلم مــا أدركــت ويبلغــوا منــه مثــل 

ّ، فوقعوا منك يف حبر ال يدرك قعره ويف بـالء ال يقـدر قـدره ، فـاهللا لنـا ولـك وهلـم الذي بلغت 
  .املستعان
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جـــاه جيريـــه اهللا علـــى يـــدي أوليائـــه ألوليـــائهم فهـــؤالء قـــال اهللا : اعلـــم أن اجلـــاه جاهـــان 

زب الــشيطان أال إن حــزب الــشيطان هــم اْلخاســرون (: تعــاىل  ك ح َ أولئ ُ ُِ ُ ِ ِْ ْ َ ُْ ِْ ــ ِ ِ َ َُ ــ مــا أخــوفين أن  و)ِ

تكـون نظـريا ملـن عـاش مـستورا عليـه يف دينـه مقتـورا عليـه يف رزقـه ، معزولـة عنـه الباليـا مــصروفة 

ّعنه الفنت يف عنفوان شبابه وظهور جلده وكمـال شـهوته ، فغـىن بـذلك ، حـىت إذا كـربت سـنة 
ّودق عظمــه وضــعفت قوتــه وانقطعــت شــهوته ولذتــه فتحــت عليــه الــدنيا شــر مفتــوح ، فلزمتــ ه ّ

فــسبحان اهللا مــا أبــني هــذا . تبعتهــا وعلقتــه فتنتهــا وأعــشت عينيــه زهرــا وصــفت لغــريه منفعتهــا

 يف كتابــه 2ّالغـنب وأخـسر هــذا األمـر ، فهــال إذا عرضـت لــك فتنهـا ذكــرت أمـري املــؤمنني عمـر 

ــ  عنــد مــا فــتح اهللا علــى ســعد ـ إىل ســعد حــني خــاف عليــه مثــل الــذي وقعــت فيــه ّأمــا بعــد ـ
ة مــا أنــت فيــه حــىت تلقــى املاضــني الــذين دفنــوا يف أرماســهم الصــقة بطــوم فــأعرض عــن زهــر

بظهــورهم ، لــيس بيــنهم وبــني اهللا حجــاب ، مل تفتــنهم الــدنيا ومل يفتتنــوا ــا رغبــوا فطلبــوا فمــا 

  .لبثوا أن حلقوا

ّفــإذا كانــت الــدنيا تبلــغ مــن مثلــك هــذا يف كــرب ســنك ورســوخ علمــك وحــضور أجلــك 
ا هللا وإنـــا إليــــه . بيبته اجلاهـــل يف علمــــه يف رأيـــه املـــدخول يف عقلـــهفمـــن يلـــوم احلـــدث يف شـــ ّإن ــ ّـ

وحنمـد اهللا . ونشكو إىل اهللا شيئا ومـا نـرى منـك. ّراجعون على من املعول وعند من املستغاث

  .)1(» والسالم عليك ورمحة اهللا تعاىل . الذي عافانا مما ابتالك به

  ترجمة أبي حازم األعرج
ّم األعــــرج مـــن كبـــار علمـــاء أهــــل الـــسنة ، ومـــن مـــشاهري رجــــال ّوال خيفـــى أن أبـــا حـــاز

ّوكـــان قـــاص أهـــل املدينـــة ، مـــن .  ..ســـلمة بـــن دينـــار« : ّالـــصحاح الـــستة ، قـــال ابـــن حبـــان 
ّعبادهم وزهادهم ، بعث إليه سليمان بن عبد امللك بالزهري أن ايتين ، فقال ّ  

__________________  

  .249 ـ 246 / 3حلية األولياء ) 1(
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  .)1(» مايل إليه حاجة ، فإن كان له حاجة فليأتين : أجب األمري ، فقال له : ه الزهري ل

» .  ..ّمــن عبــاد أهــل املدينــة وثقــام ، واملــشهورين مــن تــابعيهم« : وقــال ابــن األثــري 
)2(.  

تـويف . ثقـة مل يكـن يف زمانـه مثلـه: قـال ابـن خزميـة .  ..أحـد األعـالم« : وقال الذهيب 

  .)3( » 142 وقيل 135ل  وقي140سنة 

  .)4(» مناقب أيب حازم كثرية ، وكان فقيها ثبتا كبري القدر « : وقال الذهيب 

  .)5(» ثقة عابد ، من اخلامسة ، مات يف خالفة املنصور « : وقال ابن حجر 

  ّحال والد الزهري وجده
ّ جـده كـان أبـو« ّوال خيفى أن الزهري قد ورث العداء ألهل البيت مـن أجـداده ، فقـد 

عبد اهللا بن شهاب شهد مع املشركني بدرا ، وكان أحد النفر الذين تعاقدوا يوم أحـد لـئن رأوا 

ّ ليقتلنه أو ليقتلن دونه6رسول اهللا  :  فقـال ؟هل شهد جدك بـدرا: أنه قيل للزهري : وروي  .ّ

  .يعين إنه كان يف صف املشركني. نعم ولكن من ذلك اجلانب

  .)6(» .  .. الزبريوكان أبوه مسلم مع مصعب بن

ّأن جده هو الذي شج وجه رسول اهللا : بل ذكر بعض العلماء  ّ6 )7(.  
__________________  
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« :  وقـال أيـضا .)1(» ّكـان يـدلس يف النـادر « : قال الـذهيب  ـ ّاشتهاره بالتدليس ـ 4

 .)2(» .  ..ّمرســل الزهــري شــر مــن مرســل غــريه: قــال قدامــة السرخــسي قــال حيــىي بــن ســعيد 

ّونص على أنه ) ّالتبيني ألمساء املدلسني ( جمي يف وذكره سبط ابن الع   .»مشهور به « ّ

قـرة ( هذا ، وقد أعرض ويل اهللا الدهلوي نفسه عن حديث الزهري يف املتعة يف كتـاب 

ومـــن أراد أن يقـــف علـــى تفـــصيل هـــذا املـــرام ، . ّوقـــال بـــأن مـــا رواه مل يـــروه الثقـــات) العينـــني 

  .)تشييد املطاعن ( تاب فلريجع إىل مبحث حترمي املتعة من ك

  النظر في حديث اللبن داللة
ّ إن حديث اللنب مقدوح من حيـث املعـىن والداللـة أيـضا ، فقـد كـان حينـذاك :والرابع  ّ

 6يف األصحاب من هو أفضل من عمر بن اخلطاب ، فيقتضي هذا احلـديث أن يكـون النـيب 

وأيـضا  .6سبة القبيح إىل النيب ّقد رجح املفضول على الفاضل ، وهو قبيح قطعا ، وال جيوز ن

 ّينايف مذهب أهل السنة يف التفضيل ، ألنه يقتضي تفضيل عمر بن اخلطـاب علـى أيب بكـر: 

...  

ّيصادم الواقع والعيان ، فقد علم الكل جبهل عمر بأوضح املسائل ، فلو كـان : وأيضا 
ولـو يف  ـ 6 ّللحديث حظ من الصحة ، وكان عمر قد حصل على قطرة مـن حبـار علـوم النـيب

وإين ال « : حـىت أـم رووا عنـه قولـه .  ..ملا كـان ـذه الدرجـة مـن اجلهـل والغبـاوة ـ عامل املنام

ّأدع بعدي شيئا أهم إيل من الكاللة ، وما أغلظ يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شـيء  ّ ّ
  منذ صاحبته

__________________  

  .ّن القيم ، وسبل اهلدى والرشاد ، وإنسان العيون لنور الدين احلليبّالنبوية البن هشام ، وزاد املعاد الب
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ما أغلظ يل يف الكاللة ، وما راجعته يف شـيء مـا راجعتـه يف الكاللـة ، حـىت طعـن بإصـبعه يف 

ّ وعنــه أنــه .)1(» ة النــساء يــا عمــر أال تكفيــك آيــة الــصيف الــيت يف آخــر ســور: صــدري وقــال 
ّما أراين أعلمهـا أبـدا ، وقـد قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـا قـال « : قال يف الكاللة  ّ

 «)2(.  

  .ّومن هنا يعلم عدم اطالع واضع اخلرب على واقع حال عمر

ّ فإنه لـو سـلمنا صـحته سـندا ، ؟محديث أنا مدينة العل نّمث أي مناسبة هلذا احلديث م
ّنا ثبوت معناه ، فإن غاية مدلوله حصول جزء يسري مما فضل عن علم النيب وفرض  لعمر بن 6ّ

  !!العلمّاخلطاب ، وأين من حصل على جزء يسري من العلم عمن كان باب مدينة 

ّإن حــديث مدينــة العلــم يــدل علــى املــساواة بــني النــيب وعلــي عليهمــا وآهلمــا الــسالم يف  ّ
ّق بنــصوص أســاطني أهــل الــسنة ، وحــديث اللــنب يــدل علــى ّالعلــم ، وقــد حتقــق ذلــك فيمــا ســب

ّحصول ما فضل عن علم النيب لعمر ، وقد نص على ذلك أساطني أهل السنة كذلك ، فقـد 
الفـضل هنـا مبعـىن الزيـادة ، أي مـا فـضل . بـاب فـضل العلـم: قوله « : قال احلافظ ابن حجر 

د بـــالعلم هنـــا العلـــم بـــسياسة النـــاس واملـــرا« : وقـــال بـــشرحه يف كتـــاب املناقـــب .  ..)3(» عنـــه 

ّبكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ، واخـتص عمـر بـذلك لطـول مدتـه بالنـسبة  ّ ّ
ّإىل أيب بكـــر ، وباتفـــاق النـــاس علـــى طاعتـــه بالنـــسبة إىل عثمـــان ، فـــإن مـــدة أيب بكـــر كانـــت  ّ

  قصرية ، فلم
__________________  

  .27 / 1مسند أمحد ) 1(

ّان عمــر ســأل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كيــف : ّعــن ســعيد بــن املــسيب «  : 78 / 11 العمــال كنــز )2( ّ ّ
ٌَ وإن كـان رجـل يـورث كاللـة أو امـرأة ( قـرأ؟ّأو ليس قد بني اهللا ذلك:  قال ؟يورث الكاللة ََ ٌْ ِ ً ََ َ ُ َ َ َُ ُ ْ وكـان .  إىل آخـر اآليـة)ِ

ِ يــستـفتونك قــل(فــأنزل اهللا . عمــر مل يفهــم ُ َ َ ُ َْ ْ ة َ ِ اهللا يـفتــيكم فــي اْلكالل َــِ َ ُْ ِ ْ ُ فقــال . فكــان عمــر مل يفهــم . إىل آخــر اآليــة)ُ

ّإذا رأيت من رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم طيـب نفـس اسـأليه عنهـا: حلفصة   مـا ؟أبـوك ذكـر لـك هـذا:  فقـال !ّ

ابــن . ّ عليـه وســلم مـا قـالّمـا أراين أعلمهــا أبـدا وقـد قـال رســول اهللا صـلى اهللا:  فكــان يقـول !أرى أبـاك يعلمهـا أبـدا

  .»وهو صحيح  .راهويه وابن مردويه

  .146 / 1فتح الباري ) 3(
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يكثـر فيهـا الفتـوح الــيت هـي أعظـم األســباب يف االخـتالف ، ومـع ذلـك فــساس عمـر فيهـا مــع 

ساعا يف خالفــة عثمــان ، فانتــشرت  ّــطــول مدتــه النــاس ، حبيــث مل خيالفــه أحــد ، مث ازدادت ات ّ
 اآلراء ، ومل يتفــق لــه مــا اتفــق لعمــر مــن طواعيــة اخللــق لــه ، فنــشأت مــن مث األقــوال واختلفــت

ّالفــنت إىل أن أفــضى األمــر إىل قتلــه ، واســتخلف علــي فمــا ازداد األمــر إال اختالفــا والفــنت إال  ّ
  .)1(» انتشارا 

ّوأما إعطاؤه فضله عمر ففيه إشارة إىل مـا حـصل لعمـر مـن « : وقال يف كتاب التعبري 
  .)2(» .  ..هللا ، حبيث كان ال يأخذه يف اهللا لومة الئمالعلم با

  .وكذا قال غريه من شراح البخاري كالعيين والقسطالين فراجع

وال جتــد أحــدا مــنهم جيــرأ علــى القــول بتــساوي النــيب وعمــر يف العلــم ، اســتنادا إىل هــذا 

  . ..احلديث املصنوع املوضوع

  النظر في حديث القميص سندا
يث القمـيص الـذي ذكــره ويل اهللا ، يف مقابلـة حـديث مدينـة العلــم ّ إن حـد:والخـامس 

ّ، مــن أضــغاث أحــالم أســالف الــسنية ، ولــيس لــه ذكــر يف أخبــار الــشيعة االماميــة ، خبــالف  ّ
  .حديث مدينة العلم املتفق عليه بني الفريقني ، وهذا كاف لبطالن كالم ويل اهللا

نب ، فــإن  ّــعلــى أنــه حـــديث مقــدوح ســندا كحـــديث الل وهـــي  ـ مـــدار عمــدة أســانيدهّ

الـذي عرفــت حالـه عــن قريـب ، وإن شــئت » ابــن شـهاب الزهــري « علـى  ـ أسـانيد البخـاري

ّالتأكد مما ذكرناه فانظر إىل سند   : )صحيح البخاري ( يف  هّ

ّحدثنا إبراهيم بـن سـعد عـن صـاحل عـن ابـن شـهاب : حدثنا حممد بن عبيد اهللا قال « 
ّ أبـا سـعيد اخلـدري يقـول قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عن أيب أمامة بن سهل أنه مسع ّ

  ّبينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص ، منها: 
__________________  

  .35 / 7املصدر نفسه ) 1(

  .332 / 12املصدر نفسه ) 2(
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ّما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك ، وعرض علـي عمـر بـن اخلطـاب وعليـه قمـيص جيـر قـالوا . هّ

  .)1(» الدين :  قال ؟ّفما أولت ذلك يا رسول اهللا: 

أخـربين أبــو  :ّحـدثنا حيـىي بــن بكـري ، حـدثنا الليــث عـن عقيـل عــن ابـن شـهاب قــال « 

ّ قــال مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 2أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف عــن أيب ســعيد اخلــدري 
وعلــيهم قمــص ، فمنهــا مــا يبلــغ الثــدي ّبينــا أنــا نــائم رأيــت النــاس عرضــوا علــي : ّوســلم يقــول 

ّفمـا أولتـه يـا رسـول : قـالوا . ّوعـرض علـي عمـر وعليـه قمـيص اجـرته. ومنها ما يبلغ دون ذلـك
  .)2(» الدين :  قال ؟اهللا

ّحـــدثنا علـــي بـــن عبـــد اهللا ، حـــدثنا يعقـــوب بـــن إبـــراهيم ، . بـــاب القمـــيص يف املنـــام«  ّ
ّحدثين أيب عن صاحل عن ابن شهاب ، حدثين أ بو أمامة بن سهل أنه مسع أبـا سـعيد اخلـدري ّ

ّيقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّبينما أنا نائم رأيـت النـاس يعرضـون علـي وعلـيهم : ّ
ّومــر علــي عمــر بــن اخلطــاب وعليــه . قمــيص ، منهــا مــا يبلــغ الثــدي ومنهــا مــا يبلــغ دون ذلــك

  .»ين الد: قال  ؟ّما أولت يا رسول اهللا: قالوا . قميص جيره

ّحـدثنا سـعيد بـن عفـري ، حـدثين الليـث ، حـدثين عقيـل . ّباب جر القميص يف املنام«  ّ ّ
 قـال مسعـت رسـول 2عن ابن شهاب ، أخـربين أبـو أمامـة بـن سـهل ، عـن أيب سـعيد اخلـدري 

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم ّبينــا أنـــا نــائم رأيـــت النــاس عرضــوا علـــي وعلــيهم قمـــص ، : يقــول . ّ
ّوعـرض علـي عمـر بـن اخلطـاب وعليـه قمـيص . لثدي ومنهـا مـا يبلـغ دون ذلـكفمنها ما يبلغ ا

  .)3(» الدين :  قال ؟ّفما أولته يا رسول اهللا: قالوا . ّجيرته

ومـــن جهـــة أخـــرى تـــرى الزهـــري ينـــسب احلـــديث تـــارة إىل أيب ســـعيد . هـــذا مـــن جهـــة

  اخلدري ، كما يف روايات البخاري املذكورة ، وأخرى يبهم فينسبه إىل بعض
__________________  

  .74 / 1كتاب االميان  ـ صحيح البخاري) 1(

  .73 / 5كتاب املناقب  ـ صحيح البخاري) 2(

  .657 / 9كتاب التعبري  ـ صحيح البخاري) 3(
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ّحدثنا احلسني بن حممد اجلريري البلخي « : يف رواية الرتمذي ، قال  ا ، كم6أصحاب النيب 
، عــن الزهــري ، عــن أيب امامــة بــن ســهل بــن حنيــف ، عــن ّ، حــدثنا عبــد الــرزاق ، عــن معمــر 

ّإن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال : بعـــض أصـــحاب النـــيب  بينمـــا أنـــا نـــائم رأيـــت النـــاس : ّ

ّيعرضـون علـي وعلـيهم قمــص ، منهـا مـا يبلـغ الثــدي ومنهـا مـا يبلـغ أســفل مـن ذلـك ، فعــرض 
ّعلي عمر وعليه قميص جيره ، قالوا    .)1(» ّالدين :  قال ؟ول اهللاّفما أولته يا رس: ّ

ّولما كان الزهري مشهورا بالتصرف يف األسانيد ، كما سـبق التنبيـه عليـه عـن قريـب يف  ّ
ّقوادحــه ، ويالحظــه كــل مــن راجــع ترمجتــه يف كتــب الرجــال ، فــإن اضــطرابه يف خــصوص هــذا 

  .احلديث يوجب وهنه وهوانه عند أهل اإلنصاف واإلمعان

  داللةّالنظر في حديث القميص 
ــــه قمــــيص جيــــره ، لكــــن تطويــــل  ّمث إن هــــذا احلــــديث يــــشتمل علــــى أن عمــــر كــــان علي ّ ّ ّ
ّالقميص وجره مما ثبـت الوعيـد عليـه ، كمـا ال خيفـى علـى مـن نظـر يف أحاديـث كتـاب اللبـاس  ّ

ّ، وكـــأن واضــع هـــذا احلــديث غفـــل عمــا يـــستتبع هــذا احلـــديث مـــن ) صـــحيح البخــاري ( مــن  ّ
  .6وع يف الشريعة إىل صاحبها نسبة تقرير الفعل غري املشر

ّومن هنا قال بعض الشراح بأن جر القميص يف اليقظة مذموم ويف املنام حممـود ، لكـن  ّّ
قــال ابــن حجــر .  ..ال دليــل هلــم علــى ذلــك ، واالســتناد فيــه إىل نفــس هــذا احلــديث مــصادرة

ّعـين جـر القمـيص ّوهذا من أمثلة ما حيمد يف املنـام ويـذم يف اليقظـة شـرعا ، أ« : والقسطالين 
  .)2(» ، ملا ثبت من الوعيد على تطويله 

ا يـــدل علـــى بطالنـــه داللـــة هـــو  ّومم ــ ه ينـــايف مـــذهب أهـــل الـــسنة ، ألنـــه يـــدل علـــى : ّـ ّإن ّ ــ ّّـ
ّأفضلية عمر من أيب بكر ، فاضطر القوم إىل توجيهه وتأويله بنحو من األحناء   ولو ـ ّ

__________________  

  .467 / 4صحيح الرتمذي ) 1(

  .141 / 10 ، إرشاد الساري 333 / 12فتح الباري ) 2(
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ولـن يـصلح « ّلكـن كلمـام متهافتـة وأقـواهلم متناقـضة ،  ـ مل يكن يف البخاري ألسقطوه رأسا

  :» ّالعطار ما أفسده الدهر 

وقــد استــشكل هـذا احلــديث بأنـه يلــزم منــه أن عمـر أفــضل مــن أيب « : قـال ابــن حجـر 

ّفلعـل . ّعـرض علـي النـاس: ختـصيص أيب بكـر مـن عمـوم قولـه : ّبكر الصديق ، واجلـواب عنـه 
ّالذين عرضوا إذ ذاك مل يكـن فـيهم أبـو بكـر ، وإن كـون عمـر عليـه قمـيص جيـره ال يـستلزم أن 
ه كـــان كـــذلك ، إال أن املـــراد كـــان  ّال يكـــون علـــى أيب بكـــر قمـــيص أطـــول منـــه وأســـبغ ، فلعل ّـــ

  .)1(» علم واهللا أ. حينئذ بيان فضيلة عمر فاقتصر عليها

ّوفيــه فــضيلة لعمــر ، وقــد تقــدم اجلــواب عمــا يستــشكل مــن ظــاهره ، وإيــضاح أنــه ال «  ّ
إن املــراد باألفــضل مــن يكــون أكثــر ثوابــا : ّيــستلزم أن يكــون أفــضل مــن أيب بكــر ، وملخــصه 

واألعمال عالمات الثـواب ، فمـن كـان عملـه أكثـر فدينـه أقـوى ، ومـن كـان دينـه أقـوى فثوابـه 

ّوملخـص اجلـواب .  كان ثوابه أكثر فهو أفضل ، فيكون عمر أفـضل مـن أيب بكـرأكثر ، ومن
إنــه لــيس يف احلــديث تــصريح بــاملطلوب ، فيحتمــل أن يكــون أبــو بكــر مل يعــرض يف أولئــك : 

ّـالناس ، إما ألنه كان قد عرض قبل ذلك ، وإما ألنه ال يعرض أصـال ، أو أنه ملـا عـرض كـان  ّ
ّ، وحيتمـل أن يكـون سـر الـسكوت عـن ذكـره االكتفـاء مبـا عليه قميص أطول من قميص عمـر 

وعلــى التنــزل بــأن األصــل . وحيتمــل أن يكــون وقــع ذكــره فــذهل عنــه الــراوي .علــم مــن أفــضليته

ّعــدم مجيــع هــذه االحتمــاالت فهــو معــارض باألحاديــث الدالــة علــى أفــضلية الــصديق ، وقــد  ّ ّ
حتمــاالت أن ال يكــون أبــو بكــر عــرض وأقــوى هــذه اال. تــواترت تــواترا معنويــا ، فهــي املعتمــدة

ّواملــراد مــن اخلــرب التنبيــه علــى أن عمــر ممــن حــصل لــه الفــضل البــالغ يف الــدين ، . مــع املــذكورين
  .)2(» ّوليس فيه ما يصرح باحنصار ذلك فيه 

  .ّوكذا قال غريه من شراح البخاري ، فراجع العيين والقسطالين يف املواضع املذكورة
__________________  

  .41 / 7فتح الباري ) 1(

  .333 / 12فتح الباري ) 2(
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ّلو صح هذا احلديث ملا ظهرت عـورة جهـل عمـر ، ألم قـالوا يف شـرحه بـأن : وأيضا  ّـ ّ
ّإمنـا أولـه : وقـال ابـن العـريب « : قـال ابـن حجـر يف كتـاب التعبـري .  ..الدين يسرت عورة اجلهـل

ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم بالدين ، ألن الد ّ ّ ين يسرت عورة اجلهل كما يسرت الثوب عـورة البـدن ّ

ّواحلــال أن عــورة جهــل عمــر باديــة لكــل نــاظر يف أحوالــه وســريه ، كمــا هــو مفــصل يف .  ..» ّ ّ
ّولعل واضع احلديث مل يقف علـى .  ..)تشييد املطاعن ( ّكتب أصحابنا األعالم ، ال سيما 

ّراصـــون مبـــا يعملـــون ، واهللا خبـــري مبـــا ّحقيقـــة حـــال اخلليفـــة وإال مل يـــضعه ، وهكـــذا يفتـــضح اخل

  .يفتعلون ويفعلون

  إيقاظ وتنبيه
ّإن احتجاج ويل اهللا الدهلوي خبرب رؤيا اللنب وحديث رؤيا القميص على علم عمر بـن  ّ
ّاخلطـــاب ، يـــدل بوضـــوح علـــى شـــدة فقـــره وخلـــو يـــده مـــن حـــديث الئـــق باالحتجـــاج يف هـــذا  ّ

ّالبــاب ، وإال مل يتمــسك مبنــامني مــصنوعني  ، يف مقابلــة حــديث مدينــة العلــم املتفــق عليــه بــني ّ

ّالفريقني ، لكن اإلمامية يتمسكون حبـديث املدينـة ونظـائره مـن األحاديـث املعتـربة مـضافا إىل  ـ ّ

ّلكـن .  ..6ّإلثبـات أعلميـة سـيدنا أمـري املـؤمنني مـن مجيـع اخلالئـق بعـد النـيب  ـ اآليات القرآنية
 7يـضا ، فقـد ثبـت يف علـم تعبـري الرؤيـا أن مـن رأى االمـام أعلميته ثابتـة عـن طريـق املنامـات أ

ه مل ينــل 6ّيف املنــام رزقــه اهللا العلــم ، ولــيس هــذا إال لكونــه أعلــم األمــة بعــد رســول اهللا  ـ ، وأن ّـ
  :ّوإليك كلمات بعض علماء السنة الصرحية فيما ذكرنا  . ..هذه املرتبة أحد من أصحابه

ّأمري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب كـرم اهللا وجهـه وإن رأى « : قال أبو سعد اخلركوشي 
  .)1(» ّحيا أكرم بالعلم ورزق الشجاعة والزهد 

ّومن رأى علي بن أيب طالب كـرم اهللا وجهـه فإنـه « : وقال خليل بن شاهني الظاهري 
  ّيكون عايل احملل ورفيع املكان وطلق اللسان وشجاعا وقوي القلب

__________________  

  .الباب الرابع. بريكتاب التع) 1(
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ّمؤثرا مصدقا ّمن رآه وهو طلق الوجـه ينـال علمـا وشـجاعة ، ومـن رآه حيـا يف مكـان : وقيل . ّ
  .)1(» ينال أهل ذلك املكان العلم والعدل واإلنصاف ، ويرفع عنهم اجلور واالعتساف 

ى وإن رآه عـامل ينـال علمـا ونـسكا وجـالال وقـوة علـ« : وقال عبد الغـين ابـن النابلـسي 

  .)2(» مناظرته 

ّورمبــا دلــت رؤيــاه علــى اخلالفــة واالمامــة واألســفار الــشاقة والغنــائم للمــؤمنني « : قــال 
وعلــى إظهــار الكرامــات ، ومــن رآه أكــرم بــالعلم ورزق الــسخاء والــشجاعة والزهــد ، ومــن رآه 

ّحيا صار حمسودا ، وآتاه اهللا تعاىل احلكم ونفاذ األمر والتقوى واتباع السنة  ّ ّ«.  

  دعوى مقارنة ما ورد في فضل ابن مسعود لحديث المدينة
ــ « مــا ورد يف فــضل عبــد اهللا بــن مــسعود حلــديث  ةّمث إن ويل اهللا الــدهلوي ادعــى مقارن

ّوهـذه دعـوى مـردودة ، ألن مـا أشـار إليـه الـدهلوي ممـا تفـرد  . ..»أنا مدينة العلم وعلي باـا  ّ ّ ّ
ّتفــق عليــه ، وألن تلــك األحاديــث الــيت رووهــا يف بــاب ّبــه أهــل الــسنة ، وال يقــارن املتفــرد بــه امل ّ

ّعلــم ابــن مــسعود ال تقابـــل حــديث املدينــة مـــن حيــث الــسند ، فإنــه حـــديث متــواتر كمــا بينـــا  ّ ّ
ّســـابقا ، وتلـــك األحاديـــث مل تبلـــغ حـــد التـــواتر ، كمـــا ال خيفـــى علـــى مـــن رجـــع إليهـــا ، وغـــري 

  .املتواتر ال يقارن املتواتر

ّ ، ومـن املعرتفـني بأعلميتـه كمــا 7سعود مـن تالمــذة أمـري املـؤمنني ّهـذا ، علـى أن ابـن مـ
ّسيأيت إن شاء اهللا فيما بعد بالتفصيل ، فكـل فـضيلة تثبـت لـه فهـي بربكـة تتلمـذه علـى اإلمـام 

ّ، فما يروونه يف حقه مؤيد ملطلوب االمامية ال خمالف ّ  
__________________  

  .ش تعطري األنام هام25 / 2اإلشارات يف علم العبارات ) 1(
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  دعوى مقارنة ما ورد في فضل عائشة لحديث المدينة
 »أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا « حلــديث  ةّوأمــا دعــواه مقارنــة مــا ورد يف فــضل عائــش

ّفأضــعف مــن ســابقتها ، إذ مل يثبــت يف فــضل عائــشة حــديث واحــد مــن طــرق أهــل الــسنة ، 
ّ ادعى فعليه البيان وعلينا دمغ رأسه بأبني الـدليل والربهـانومن ّومـع التـسليم فهـو مما تفـرد  . ..ّ ّـ

  .ّبه أهل السنة ، وهو ال يقارن ما اتفق عليه الطرفان

ّمث إن عائـشة تعـرتف بأعلميـة االمـام  ّ ّفكيـف يـدعى معارضـة مـا وضـع  ـ كمـا سـيأيت ـ 7ّ
  !؟بااحديث أنا مدينة العلم وعلي  عيف شأا م

مـــن .  ..وأيـــضا ، جهلهـــا بـــأقوال النـــيب وحاالتـــه ، واســـتدراكاا الباطلـــة علـــى أصـــحابه

االصــابة إليــراد مــا اســـتدركته ( ّالقــضايا املــشهورة ، وقــد ألفـــت يف ذلــك الكتــب اخلاصــة مثـــل 

ّعــني اإلصــابة يف اســتدراك عائــشة علــى الــصحابة ، (  و) ّعائــشة علــى الــصحابة ، للزركــشي 
  ... )ّللسيوطي 

  ّدعوى مقارنة ما ورد في فضل معاذ وأبي لحديث المدينة
ّوكذا الكالم يف دعـواه معارضـة مـا ورد يف فـضل معـاذ بـن جبـل وأيب بـن كعـب حلـديث 
ّأنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا ، فلــو ورد يف حقهمــا شــيء يف هــذا البــاب ، وثبــت ســندا ، فإنــه 

 قطعا ، وما كان من هـذا القبيـل ال يقـاوم ّحديث تفرد به أهل السنة ، وهو من أخبار اآلحاد

ّحــديث مدينــة العلــم املتــواتر املتفــق عليــه بــني اجلميــع ، والــدال علــى العــصمة واألعلميــة املطلقــة 
  .باألدلة والوجوه الكثرية املتقنة

ومبــــا ذكرنــــا ظهــــر ســــقوط كالمــــه األخــــري مــــن أن هــــؤالء الــــصحابة الــــذين ذكــــرهم هــــم 

ّ األمــر بأخــذ العلــوم عــنهم ، إذ مل يثبــت كــوم مبــشرين للعلــم ، ّاملبــشرون للعلــم ، والــذين ورد
ّولـو سـلم كـون ابـن مـسعود  .ّفضال عـن األمـر بأخـذ العلـوم عـنهم ، ومـن ادعـى فعليـه اإلثبـات

 ، 7ّ ولـو ســلم فهــو بفــضل تتلمــذمها علــى االمــام ؟ّوأيب مبـشرين لــه فــأين األمــر باألخــذ عنهمــا

  فال ينايف ما حنن بصدده من إثبات
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  .ّاألعلمية له

  توقيف فيه تعنيف
مث إذا كــان األمــر كمــا ذكــر الــدهلوي ، فلمــا ذا ــى عمــر ابــن مــسعود مــن نــشر علمــه 

عن حممد بـن سـريين قـال قـال « : فقد ذكر الدهلوي نفسه .  ..!؟ّوحال دون أخذ األمة منه

ّأنك تفيت ولست بأمري ، ول حارهـا مـ ـ أو أنبئت ـ أمل أنبأ: عمر البن مسعود   ـ ّن تـوىل قارهـاّ

  .)1(» أخرجه الدارمي 

  !؟ّمما طفحت به الكتب واألسفاروملا ذا فعل به عثمان ما فعل 

  :ّملا ذا اشتد عمر على أيب بن كعب وأغلظ له وأساء إليه يف مواضع كثرية : وأيضا 

ة(: يف قوله تعاىل : منها  َ إذ جعل الذين كفروا في قـلوبهم اْلحمي ـ ِ َ ُ ُِِ ُ ُْ ِ َِ َ َ  َ َ َ ِ حميـة اْلجاهليـة ِ  ِ ِ َ ِ َ( 

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أخربنا العباس بـن الوليـد بـن مزيـد ، ثنـا « : قال احلاكم 

حممــد بــن شــعيب بـــن شــابور ثنــا عبــد اهللا بـــن العــالء بــن زبــر عـــن بــسر بــن عبيــد اهللا عـــن أيب 

َ إذ جعل الذين ك(: إنه كان يقرأ : ّإدريس عن أيب بن كعب  َ ِ  َ َ َ ْ ة حميـة ِ َفروا في قـلوبهم اْلحمي َ ِـ َِ َ ُ ُِِ ُـ ُ ِـ َـ
ِِاْلجاهلية  أنـزل اهللا سكينته علـى رسـوله ( ولـو محيـتم كمـا محـوا لفـسد املـسجد احلـرام )ِ ِ ف ِِ ُ ََـ َ ُ ََ ُ َ َ . )َـَْ

ــا ناقــة لــه ، فــدخل عليــه فــدعا ناســا مــن  ّفبلــغ ذلــك عمــر فاشــتد عليــه ، فبعــث إليــه وهــو يهن
 فقـرأ زيـد علـى قراءتنـا اليـوم ، ؟من يقـرأ مـنكم سـورة الفـتح: ال أصحابه فيهم زيد بن ثابت فق

لقـد علمـت أين كنـت أدخـل علـى : فقـال . ّتكلـم :أتكلـم فقـال : ّفغلظ له عمر فقال له أيب 

ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم ويقـرئين وأنـتم بالبـاب ، فـإن أحببـت أن أقـرئ النـاس علـى مـا أقـرأين  ّ
هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط  .بـــل أقـــرئ النـــاس: ال لـــه قـــ. ّوإال مل أقـــرأ حرفـــا مـــا حييـــت

  .)2(» الشيخني ومل خيرجاه 
__________________  

  .188: قرة العينني ) 1(

  .225 / 2املستدرك على الصحيحني ) 2(
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ل الـــذين (: ّكـــان أيب يقـــرأ : عـــن أيب إدريـــس اخلـــوالين قـــال « : روى املتقـــي و َ إذ جع ِ  َ َـــ َ ْ ِ
ُكفروا في قـلـوبهم ُِ ِ ُ ُ ِ َ ِ اْلحمية حميـة اْلجاهليـة َ   ِـ ِ َ َِ َِ  ( ولـو محيـتم كمـا محـوا لفـسد املـسجد احلـرام ، )َ

ِفأنـزل اهللا سكينته على رسوله  ِِ ُ ََ َ ُ ََ ُ َ َ ّفبلغ ذلك عمر فاشتد عليه ، فبعث إليه فدخل عليه فدعا . )ََْ
علــى  فقــرأ زيــد ؟مــن يقــرأ مــنكم ســورة الفــتح: ناســا مــن أصــحابه فــيهم زيــد بــن ثابــت فقــال 

لقد علمت أين كنـت : ّتكلم ، فقال  : قال ؟ّأتكلم: ّفقال أيب . قراءتنا اليوم ، فغلظ له عمر

ّأدخــل علــى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ويقــرئين وأنــت بالبــاب فــإن أحببــت أن أقــرئ النــاس . ّ

رن وابـــن أيب داود يف . بــل أقـــرئ النـــاس:  قـــال !ّعلــى مـــا أقـــرأين وإال مل أقـــرئ حرفــا مـــا حييـــت

  .)1(» وروى ابن خزمية بعضه . ملصاحف ، كا

) قـرة العينـني ( ويف ) إزالـة اخلفـاء ( رواه ويل اهللا الدهلوي نفسه يف املقـصد الثـاين مـن و

  .عن احلاكم

ِ من الذين استحق عليهم األوليان (: يف قوله تعاىل : ومنها  َ ْ ََ ْ ُ ِ ْ َْ َ  َ َ َِ  « : قال املتقي  ـ  اآلية)ِ

ِ مـن الـذين اسـتحق علـيهم األوليـان (:  بن كعب قـرأ إن أيب: عن أيب جملز  َ ْ ََ ْ ُ ِ ْ َْ َ  َ َ َِ  : فقـال عمـر  .)ِ

ّأنــا أشــد تعظيمــا  : قــال !!ّتكــذب أمــري املــؤمنني: فقــال رجــل . أنــت أكــذب: قــال . كــذبت
ّحلــق أمـــري املــؤمنني منـــك ، ولكــن كذبتـــه يف تــصديق كتـــاب اهللا ، ومل أصــدق أمـــري املـــؤمنني يف  ّ

  .)2(» عبد بن محيد ، وابن جرير ، عد . صدق: فقال عمر . تكذيب كتاب اهللا

ِ والسابقون األولون من اْلمهاجرين واألنصار (: يف قوله تعاىل : ومنها  ْ َ ََ َْ َْ ُ ََ َِ ِ ِ ُ  ُِ ( روى املتقي 

ن (: إن عمــر بــن اخلطــاب قــرأ : عــن عمــر بــن عــامر األنــصاري « :  َ والــسابقون األولــون م ــ ِ َ َُ َ ْ ُِ  َ
ِجرين واألنـــصار ُاْلمهـــا َْ ْ َ َ ِ . فرفـــع األنـــصار ومل يلحـــق الـــواو يف الـــذين. ّ الـــذين اتبعـــوهم بإحـــسان)ِ

. ّالــذين اتبعــوهم بإحـــسان :فقـــال عمــر . ّوالــذين اتبعــوهم بإحــسان: فقــال لــه زيــد بــن ثابـــت 

  ايتوين بأيب: فقال عمر . أمري املؤمنني أعلم: فقال زيد 
__________________  
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فجعـل كـل واحـد منهمـا . ّوالـذين اتبعـوهم بإحـسان: ّفقـال أيب . ابن كعب ، فسأله عـن ذلـك

ّواهللا أقرأنيهـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : ّفقـــال أيب . يـــشري إىل أنـــف صـــاحبه بإصـــبعه ّ
أبــو عبيــد يف فــضائله وابــن  .ّيــانتــابع أب. فــنعم اذن. نعــم اذن: فقــال عمــر . وأنــت تتبــع اخلــبط

  .)1(» وابن مردويه . وابن املنذر. جرير

  ّكالم آخر لولي اهللا
ّخص ويل اهللا الدهلوي ) قرة العينني ( ويف موضع آخر من  « : حـديث  يف» العلم « ّ

بعلم الباطن ، زاعما املساواة بني االمام وسائر الصحابة يف علم  »أنا مدينة العلم وعلي باا 

اقتــــدوا . خــــذوا ربــــع العلــــم عــــن هــــذه احلمــــرياء: ّمث ذكــــر أن هلــــذا احلــــديث نظــــائر .  ..اهرالظــــ

  .)2(رضيت لكم ما رضي ابن أم عبد . باللذين من بعدي أيب بكر وعمر

ّ أما التخـصيص بعلـم البـاطن فـال دليـل عليـه ، بـل احلـديث مطلـق ، وهـو يـدل :فنقول  ّ
لــم البــاطن ، ومــن مجيــع الــصحابة بــل مجيــع  مطلقــا ، يف علــم الظــاهر وع7علــى أعلميــة علــي 

واألدلـة والـشواهد علـى ذلـك كتابـا وسـنة واعرتافـا مـن الـصحابة  . .. ـ6ما عدا النـيب  ـ اخلالئق

  . ..وكبار العلماء ، وغري ذلك ، كثرية جدا

ّوأمــا دعــوى وجــود النظــائر لــه ، فيظهــر بطالــا ممــا ذكرنــا ، ألن مــدلول هــذا احلــديث  ّ ّ
 اليت ال يشاركه فيها أحد من األصحاب ، وقد 7 من خصائص أمري املؤمنني ّمقام عظيم يعد

وإذا .  ..«: قـــال حممــد بــن إمساعيــل األمــري الـــصنعاين .  ..ّنــص علــى ذلــك أســاطني العلمــاء

ّ ـذه الفـضيلة العجيبـة ، ونـوه شـأنه ، إذ جعلـه 7ّعرفت هذا عرفت أنه قـد خـص اهللا الوصـي 
  باب أشرف ما يف الكون

__________________  
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وهو العلم ، وأن منه يستمد ذلك من أراده ، مث إنه باب ألشرف العلوم ، وهي العلـوم النبويـة 

ّ، مث ألمجع خلق اهللا علما ، وهو سيد رسله صلى اهللا عليه وسلم ، وإن هذا لـشرف يتـضاءل  ّ ّ
  .)1(» ّ تعظيما له كل من سلف وخلف عنه كل شرف ، ويطأطئ رأسه

  النظر في سند حديث خذوا عن الحميراء
« يف نظـــائر حـــديث » خـــذوا ربــع العلـــم عــن هـــذه احلمــرياء « : ّوأمــا تعديـــده حــديث 

  :بزعمه فباطل من وجوه » مدينة العلم 

إن حديث مدينة العلم من أحاديث الفريقني ، وما ذكره مـن متفـردات أهـل الـسنة ـ  1

  .ّمن تقوالت الدهلوي، بل 

  .حديث مدينة العلم متواتر ، وما ذكره الدهلوي ال سند له أصال ـ 2

حديث مدينة العلـم مـن األحاديـث الـصحاح ، ومـا ذكـره الـدهلوي ال أثـر لـه حـىت ـ  3

ّنعــم يوجــد يف كلمــات احملــدثني مــا يقــرب منــه مــع .  ..يف الكتــب املوضــوعة جلمــع املوضــوعات
هــــل ميكــــن معرفــــة « : ّقــــال ابــــن القــــيم يف جــــواب الــــسؤال : حــــه التنــــصيص علــــى قدحــــه وجر

ومنهــا أن يكــون  ـ فــصل« : قــال » احلــديث املوضــوع بــضابط مــن غــري أن ينظــر يف ســنده 

كحـديث اـرة الـيت يف  : 7ّاحلديث باطال يف نفسه ، فيدل بطالنه على أنه لـيس مـن كالمـه 

ذا غضب الـرب أنـزل الـوحي بالفارسـية إ: حديث  و.السماء من عرق األفعاء اليت حتت العرش

ســؤر الفــأر ، وإلقــاء : ســت خــصال تــورث النــسيان : حــديث  و، ة، وإذا رضــي أنزلــه بالعربيــ

ّالقمـل يف النـار ، والبــول يف املـاء الراكـد ، ومــضغ العلـك ، وأكـل التفــاح احلـامض : حــديث  و.ّ

ّ باملـــاء املـــشمس فإنـــه يـــا محـــرياء ال تغتـــسلي: حـــديث و .احلجامـــة علـــى القفـــاء تـــورث النـــسيان
فهـو كـذب خمتلـق ، وكـذا » احلمـرياء « أو ذكـر » يا محرياء « ّوكل حديث فيه  .يورث الربص

:  
__________________  
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» خذوا شطر ديـنكم عـن احلمـرياء : حديث و .يا محرياء ال تأكلي الطني فإنه يورث كذا وكذا
)1(.  

والثاين ـ أي خذوا شطر ديـنكم عـن « : حديث النجوم  رابن أمري احلاج بعد ذكوقال 

أمــا . إمــا ال يعارضــاما: واحلــق . ّ معنــاه إنكــم ســتأخذون ، فــال يعارضــان األولــنيـــ ءاحلمــريا

ال أعـــرف لـــه إســـنادا وال رأيتـــه يف : وأمـــا الثـــاين فقـــد قـــال شـــيخنا احلـــافظ . ّاألول فلمـــا قـــدمناه

ومل يــذكر مــن . ح م ر ـ ّديث إال يف النهايــة البــن األثــري ، ذكــره يف مــادةشــيء مــن كتــب احلــ

يف كتـاب الفـردوس لكــن بغـري لفظـه ، ذكــره مـن حـديث أنــس بغـري إســناد  اورأيتـه أيــض. ّخرجـه

ّ، وبــيض لــه صــاحب مــسند الفــردوس  ءخــذوا ثلــث ديــنكم مــن بيــت احلمــريا: أيــضا ، ولفظــه 
ّماد الدين ابن كثري أنه سـأل احلـافظني املـزي والـذهيب عنـه وذكر احلافظ ع. فلم خيرج له إسنادا

بــل قــال تــاج . هــو مــن األحاديــث الواهيـة الــيت ال يعــرف هلــا إســناد: وقــال الــذهيب . فلـم يعرفــاه

ّكـــل حــــديث فيـــه لفــــظ : ّوكــــان شـــيخنا احلــــافظ أبـــو احلجــــاج املـــزي يقــــول : الـــدين الـــسبكي 
  .)2(» سائي ، فال حيتاج إىل هذا التأويل ّاحلمرياء ال أصل له إال حديثا واحدا يف الن

قـال شـيخنا يف ختـريج  .خذوا شطر دينكم عن احلمـرياء: حديث « : قال السخاوي و

  .)3(» .  ..وذكر احلافظ عماد الدين.  ..ال أعرف له إسنادا: ابن احلاجب من إمالئه 

وقــال  . مل أقــف عليــهـــ ءخــذوا شــطر ديــنكم عــن احلمــريا: حــديث « : قــال الــسيوطي و

هــو حــديث غريــب : احلــافظ عمــاد الــدين ابــن كثــري يف ختــريج أحاديــث خمتــصر ابــن احلاجــب 

ّسـألت عنـه شـيخنا احلـافظ أبـا احلجاج املـزي فلـم يعرفـه قـال . جدا بل هو حديث منكر ومل : ّـ

هـو مـن األحاديـث الواهيـة الـيت ال يعـرف : وقـال شـيخنا الـذهيب . أقف له علـى سـند إىل اآلن

  يف الفردوس من نلك ـ تهىان. هلا إسناد
__________________  
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  .)1(» ومل يذكر له إسنادا  .خذوا ثلث دينكم من بيت عائشة: حديث أنس 

تـــذكرة ( والفتـــين يف ) ّمتييـــز الطيـــب مــن اخلبيـــث ( زبيـــدي يف وهكــذا قـــال ابـــن الــديبع ال

الفوائـــد اموعـــة يف ( والـــشوكاين يف ) املرقـــاة (  و) املوضـــوعات ( والقـــاري يف ) املوضـــوعات 

( وعبــد العلــي يف ) شــرح املنــار  ـ الــصبح الــصادق( ونظــام الــدين يف ) األحاديــث املوضــوعة 

  . ..وغريهم من أئمة احلديث والرجال واألصول.  ..)ّفواتح الرمحوت يف شرح مسلم الثبوت 

  النظر في حديث خذوا عن الحميراء داللة
ّمث إن احلديث املزعـوم يـدل باملطابقـة علـى علـم عائـشة بربـع الـدين أنـا « حـديث  اّوأمـ. ّ

 جبميــع علــوم مدينــة العلــم ، 7إحاطــة أمــري املــؤمنني : ّفيــدل علــى  »مدينــة العلــم وعلــي باــا 

وأيـن .  ..، وعلـى عـصمته ـ 6ّمـا عـدا نبينـا  ـ ّلميته املطلقة حىت من األنبياء واملرسلنيوعلى أع

  !.؟معىن احلديث املزعوم عن معىن هذا احلديث املتواتر املعلوم

  النظر في حديث االقتداء سندا وداللة
ة ّـأما داللـة فبـأكثر الوجـوه املـذكور. فباطـل كـذلك ».  ..ّاقتـدوا باللـذين« حديث  اّوأم

ّوأمـا سـندا فقـد تقـدم كـالم ابـن حـزم فيـه عـن قريـب ، وقـد تكلمنـا . يف إبطال احلديث السابق ّ ّ
  .بالتفصيل) حديث الطري ( وقسم ) حديث الثقلني ( عليه يف قسم 

  ».  ..رضيت لكم« النظر في حديث 
  .أي عبد اهللا بن مسعود »رضيت لكم ما رضي ابن أم عبد « : حديث  اّوأم

__________________  
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ّعلـى أنـه .  ..فاجلواب عن االستدالل به هنا نفس اجلواب عن االستدالل باحلديثني السابقني
فقــد أخــرج  ، قــضية يف واقعــة 6ّال يــدل علــى فــضل البــن مــسعود ، بــل إنــه كــالم قالــه النــيب 

 ، ثنـا حممـد بـن عبـد أخربنا أبو الفضل احلسن بن يعقوب بن يوسـف العـدل« : احلاكم قائال 

الوهاب العبدي ، أنبأ جعفر بن عون أنبأ املسعودي عن جعفـر بـن عمـرو بـن حريـث عـن أبيـه 

ّقال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعبد اهللا بـن مـسعود  قـال  ؟أقـرأ وعليـك أنـزل: قـال . اقـرأ: ّ

َ فك( :فــافتتح ســورة النــساء حــىت بلــغ : قــال . ّإين أحــب أن أمسعــه مــن غــريي:  ْيــف إذا جئنــا َ ِ ِ َ ْ
ًمن كل أمة بشهيد وجئنا بك علـى هـؤالء شهيدا  ِ َـِ َِ ُ ََ ِ ِْ ِ َ ٍ ٍ ُ  ُ ْ ّ فاسـتعرب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم )ِ ّ

ّفقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ّوكف عبد اهللا   .ّتكلم :ّ

ّفحمـــد اهللا يف أول كالمـــه وأثـــىن علـــى اهللا ، وصـــلى علـــى النـــيب صـــلى اهللا عليـــ ّه وســـلم ّ
ورضـــيت لكـــم مـــا رضــــي اهللا . رضـــينا بـــاهللا ربــــا وباإلســـالم دينـــا: وشـــهد شـــهادة احلـــق وقـــال 

  .ورسوله

ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد: ّ

  .)1(» هذا حديث صحيح اإلسناد ، ومل خيرجاه 

وعلــى  .أيــضا فراجــع ) حــديث الثقلــني( هــذا ، وقــد حبثنــا عــن هــذا احلــديث يف قــسم 

ّـاجلملة ، فإن شـيئا مما ذكـره ويل اهللا الـدهلوي ال يقابـ أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا « حـديث  لّ

ّال سندا وال داللة ، وإن كل ما ذكره تعصب مقيت ومكابرة واضحة .» ّ.. .  
__________________  

  .319 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
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)16(  

  مع األورنق آبادي

   كالمه حول الحديثفي
أنــا مدينــة : وحــديث « ) : نــور الكــرميتني ( قــال قمــر الــدين األورنــق آبــادي يف كتابــه و

وسدوا كل خوخة إال خوخة أيب بكر ، وسـدوا كـل خوخـة إال بـاب علـي االعلم وعلي با ،ّ ّّ ّّ ّ .

وجهـه ميكـن أن ّإشارة إىل كلية هذا البيت ، وإىل أبوابه ، لكن إضافة الباب إىل علـي كـرم اهللا 

 نفـسه بابـا يف حـديث حذيفـة 2ّتكون إضـافة بيانيـة ، ألن عليـا نفـسه بـاب ، كمـا كـان عمـر 

ّإشـارة إىل أن مـا كـان يف بيـت النبـوة مـن متـاع فهـو العلـم ،  مأنـا مدينـة العلـ: حديث  ويف. 2
ا النقـــود واألعيـــان األخـــرى فمعدومـــة هنـــاك ، وهـــذا العـــدم والفقـــدان للنقـــود واألعيـــان  هـــو ّـــأم

ّإن األنبيــاء مل يورثــوا دينــارا وال درمهــا ، إمنــا أورثــوا العلــم : حقيقــة الفقــر واإلفــالس ، وهلــذا قــال  ّ
  .».  ..فمن أخذه أخذ حبظ وافر

  :وهذا الكالم باطل وسخيف من وجوه 

ّ كون حديث مدينة العلم إشارة إىل كلية البيت ، فإن ذلـك إن مت علـى مذاقـه :أحدها  ّ ّ
 عليــه وآلــه الــسالم بيتــا كليــا للنبــوة ، وأن ال يكــون مــن أهــل بيــت النبــوة ، لــزم أن يكــون النــيب

 6ّال يلتـزم بـه أحـد مـن أهـل اإلسـالم ، ألن كونـه  ـ مـع كونـه منافيـا ملطلوبـه ـ ّلكـن هـذا الـالزم

ّمـن أهــل بيــت النبـوة مــن األمــور املــسلمة الـضرورية ، ولــو متثلــت النبــوة يف بيـت كــان هــو وأهلــه  ّ ّ
  .ال ريبذاك البيت ب

ّوقــد عرفــت أن احلــديث لــيس إميــاء .  .. كــون احلــديث إشــارة إىل أبــواب البيــت:الثــاني 
 هـو البـاب الوحيـد ملدينــة العلـم ، ولـيس للمدينــة 7ّوإشـارة بـل تـصريح صــريح بـأن االمـام عليــا 

ّأبواب متعددة ، أللهم إال األئمة األطهار املتحققة فيهم الوحدة يف عني التعدد والكثرة ّ ّ.  
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  النظر في حديث الخوخة
 حــــديث اخلوخــــة الــــذي ذكــــره حــــديث موضــــوع ، وضــــعه واضــــعه ليقابــــل بــــه :الثالــــث 

وملزيـد الوضـوح والبيـان نـورده أوال .  ..ّحديث سد األبـواب الـوارد يف حـق أيب األئمـة األطيـاب

  :ّمث نتكلم على سنده ) صحيح البخاري ( عن 

ّعفــي ، قــال حــدثنا وهــب بــن جريــر ، ّحــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد اجل« : قــال البخــاري 
ّقـال حـدثنا أيب قــال مسعـت يعلــى بـن حكـيم عــن عكرمـة عــن ابـن عبـاس قــال خـرج رســول اهللا 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم يف مرضــه الــذي مــات فيــه عاصــبا رأســه خبرقــة ، فقعــد علــى املنــرب فحمــد  ّ

ّإنه ليس من الناس أحد امن علي يف نفسه وما: اهللا وأثىن عليه مث قال  له مـن أيب بكـر بـن أيب ّ

ة اإلســالم  ّــقحافــة ، ولــو كنــت متخــذا مــن النــاس خلــيال الختــذت أبــا بكــر خلــيال ، ولكــن خل ّ
ّأفضل ، سدوا عين كل خوخة يف هذا املسجد غري خوخة أيب بكر  ّ «)1(.  

ّحدثين مالك عن أيب النـضر مـوىل عمـر ابـن عبيـد : ّحدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال « 
ـــه  : 2عـــين ابـــن حنـــني ، عـــن أيب ســـعيد اخلـــدري اهللا عـــن عبيـــد ي ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا علي

ّإن عبدا خريه اهللا بني أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبني ما : ّوسلم جلس على املنرب فقال  ّ
فعجبنـا لـه وقـال النـاس . فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنـا. عنده ، فاختار ما عنده

ّ هذا الشيخ خيرب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن عبـد خـريه اهللا بـني أن يؤتيـه أنظروا إىل:  ّ ّ
ّفكـان رسـول اهللا صـلى . فـديناك بآبائنـا وأمهاتنـا: من زهـرة الـدنيا وبـني مـا عنـده ، وهـو يقـول 

ّاهللا عليه وسلم هو املخري وكان أبو بكر هو أعلمنا به ّوقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم . ّ ّ
ـــا بكـــر ، ولـــو كنـــت متخـــذا خلـــيال مـــن أمـــيت :  ـــه أب ّإن مـــن أمـــن النـــاس علـــي يف صـــحبته ومال ّ ّ

ّالختذت أبا بكر إال خلة اإلسالم ، ال يبقني يف املسجد خوخة إال خوخة أيب ّّ ّ ّ  
__________________  
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  .)1(» بكر 

  ترجمة جرير بن حازم
وقـــد قـــدح فيـــه البخـــاري فـــضال عـــن غـــريه مـــن ) جريـــر بـــن حـــازم ( ففـــي الطريـــق األول 

ّجريـر بــن احلـازم ثقـة إمـام ، تغـري قبــل موتـه ، فحجبـه ابنـه وهــب ، « : األعـالم ، قـال الـذهيب 
» رمبــا يهــم : وقــال البخــاري . هــو يف قتــادة ضــعيف: قــال ابــن معــني . ّفمــا حــدث حــىت مــات

)2(.  

عـن جـابر  :كان جرير يقول يف حـديث الـضبع : ال حيىي القطان وق« : قال الذهيب و

. هـي مـن الــصيد: فقــال  .عـن عمـر ، مث جعلـه بعــد عـن جـابر إن رســول اهللا سـئل عـن الـضبع

جلريــر عــن : ويف اجلملــة  .تابعــه ابــن جــريج عــن عبــد اهللا. وجعــل فيهــا إذا أصــاا احملــرم كبــشا

لـيس : سـألت حيـىي عـن جريـر بـن حـازم فقـال  :قال عبد اهللا بن أمحـد . قتادة أحاديث منكرة

  .»هو عن قتادة ضعيف :  فقال !إنه حيدث عن قتادة عن أنس مبناكري: به بأس فقلت 

ّرمبا يهم يف الشيء : وقال البخاري « : قال  ّ «)3(.  

لـيس بــه : سـألت ابـن معــني عنـه فقـال : وقـال عبــد اهللا بـن أمحـد « : وقـال ابـن حجـر 

لــيس بــشيء هــو عــن :  فقــال ؟ث عــن قتــادة عــن أنــس أحاديــث منــاكريّإنــه حيــد: بـأس فقلــت 

  .»قتادة ضعيف 

ّوقد حدث عنه أيوب السختياين والليث بن سعد ، وله أحاديـث : وقال ابن عدي « 
ّكثــرية عــن مــشاخيه ، وهــو مــستقيم احلــديث صــاحل فيــه إال روايتــه عــن قتــادة ، فإنــه يــروي عنــه 

  .»أشياء ال يرويها غريه 
__________________  
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كـان خيطـئ : وقـال ابـن حبـان يف الثقـات . جريـر كثـري الغلـط: وقال مهنا عن أمحد « 

  .»ّألن أكثر ما كان حيدث من حفظه 

ّحــدثين حــسني . ّصــدوق حــدث بأحاديــث وهــم فيهــا وهــي مقلوبــة: وقــال الــساجي « 
ّوحـدثين عبـد . ّجرير بن حـازم حـدث بـالوهم مبـصر ومل يكـن حيفـظ: عن األثرم قال قال أمحد 

أبــو األشــهب أحــب : اهللا بــن خــراش ثنــا صــاحل عــن علــي بــن املــديين قلــت ليحــىي بــن ســعيد 

 جريـر أكربمهـا ، وكـان يهـم يف الـشيء ما أقرمـا ، ولكـن كـان:  قال ؟إليك أم جرير بن حازم

ّ، وكــان يقــول يف حــديث الــضبع عــن جــابر عــن عمــر مث صــريه عــن جــابر عــن النــيب صــلى اهللا  ّ
راح أبـو جـري : ّقـال وحـدثت عـن عبـد اهللا ابـن أمحـد حـدثين أيب عـن عفـان قـال . ّعليه وسـلم

: عــن أنــس قــال ّحــدثنا قتــادة : ّنــصر بــن طريــف إىل جريــر يــشفع إلنــسان حيدثــه فقــال جريــر 

ّكانـت قبيعــة ســيف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن فــضة ّمــا حــدثناه : فقــال أبــو جــري . ّ
وقـال » « القـول قـول أيب جـري وأخطـأ جريـر : قـال أيب . ّقتادة إال عن سعيد ابـن أيب احلـسن

 ّثنـا عفـان ثنـا جريـر بـن حـازم مسعـت أبـا فـروة يقـول حـدثين جـار يل: احلسن بن علي احللـواين 

ســألت جريــرا عــن : ّأنــه خاصــم إىل شــريح قــال عفــان فحــدثين غــري واحــد عــن األغــصف قــال 

  .ّحدثنيه احلسن بن عمارة: حديث أيب فروة هذا فقال 

اجتمــع جريــر بــن حــازم ومحــاد بــن زيــد فجعــل : وذكــره العقيلــي مــن طريــق عفــان قــال 

 أبـا النـضر حممـد عـن يـا :جرير يقول مسعت حممدا يقـول مسعـت شـرحيا يقـول ، فقـال لـه محـاد 

  .شريح

كــان حديثــه عــن قتــادة غــري حــديث النــاس ، يوقــف أشــياء : وقــال امليمــوين عــن أمحــد 

  .ّصاحل صاحب سنة وفضل: وقال . مث أثىن عليه. ويسند أشياء

جرير صدوق خرج عنه مبصر أحاديث مقلوبة ومل يكن باحلافظ ، محـل : وقال األزدي 

  .)1(»  حيىي احلماين إىل التدليس ونسبه» « رشدين وغريه عنه مناكري 
__________________  
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  ترجمة عكرمة
قـــال ابـــن ســـعد : ّ، وقـــوادح هـــذا الرجـــل ال تعـــد وال حتـــصى ) عكرمـــة اخلـــارجي ( وفيـــه 

ّنبئــت عــن  :أخربنــا إمساعيــل بــن إبــراهيم عــن أيــوب قــال « ) : الطبقــات ( برتمجتــه يف كتــاب 
ّلو كف عنهم عكرمة من حديثه لشدت إليه املطايا :  أنه قال سعيد بن جبري ّ«.  

:  أيــوب ، قــال قــال عكرمــة أخربنــا ســليمان بــن حــرب ، قــال ثنــا محــاد بــن زيــد عــن« 

ّرأيت هؤالء الذين يكذبوين من خلفي أفال يكذبوين يف وجهي ، فإذا كذبوين يف وجهـي فقـد أ ّ ّ
ل ثنــا محــاد بــن زيــد قــال قــال رجــل أليــوب يــا أبــا أخربنــا ســليمان بــن حــرب ، قــا. ّواهللا كــذبوين

  .»ّأما أنا فإين مل أكن أمه : فسكت مث قال :  قال ؟ّبكر عكرمة كان يتهم

ّأخربنــا عفــان بــن مــسلم ، قــال ثنــا محــاد بــن زيــد ، قــال ثنــا أيــوب عــن إبــراهيم ابــن « 
ّلـو أن مـوىل ابـن عبـاس هـذا اتقـى اهللا وكـف مـن حدي: ميسرة عـن طـاوس قـال  ّ ّثـه لـشدت إليـه ّ

  .»املطايا 

ب موســـى بـــن يـــسار ، قـــال رأيـــت «  ّـــأخربنـــا شـــبابة بـــن ســـوار ، قـــال أخـــربين أبـــو الطي
عكرمــة جائيـــا مــن مسرقنـــد وهـــو علــى محـــار ، حتتــه جوالقـــان أو خرجـــان فيهمــا حريـــر ، أجـــازه 

مـا جـاء بـك إىل : وقيـل لـه  ـ قال ومسعـت عكرمـة بـسمرقند. بذلك عامل مسرقند ، ومعه غالم

  .»احلاجة : قال  ـ ؟ه البالدهذ

رأيـــت عكرمـــة : أخربنــا شـــبابة بـــن ســـوار قـــال أنـــا شـــعبة عـــن عمـــران بـــن حـــدير قـــال « 

  .ّإنا ال نقبل إال من األمراء:  فقال ؟أال أعطيك عماميت: وعمامته متخرقة فقلت 

انطلقـت أنــا  :أنـا عمـران بــن حـدير قـال : أخربنـا عبـد الوهـاب بـن عطــاء العجلـي قـال 

 إن عنــدنا ؟مــا هــذه العمامــة: ّ عكرمــة فرأينــا عليــه عمامــة مــشققة فقــال لــه صــاحيب ورجــل إىل

  إنا ال نأخذ من الناس شيئا إمنا نأخذ من: فقال عكرمة . عمائم
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يـا ابـن آدم : إن احلـسن قـال : فـسكت قلـت . بل اإلنسان على نفسه بـصرية: قلت . األمراء

  .»صدق احلسن : قال . عملك أحق بك

رأيــت يف يــد : د اهللا بــن موســى قــال أنــا حــسن بــن صــاحل عــن مســاك قــال أخربنــا عبيــ« 

  .»عكرمة خامتا من ذهب 

أخربنا حممد بن عمر قال حدثتين ابنة عكرمة ان عكرمة تويف سنة مخـس ومائـة وهـو « 

مــات : ّأخربنــا حممــد بــن عمــر قــال حــدثين خالــد بــن القاســم البياضــي قــال . ابــن مثــانني ســنة

ّاعر يف يــوم واحــد ســنة مخــس ومائــة ، فرأيتهمــا مجيعــا صــلي عليهمــا يف ّعكرمــة وكثــري عــزة الــش
. مات اليوم أفقـه النـاس وأشـعر النـاس: موضع واحد بعد الظهر يف موضع اجلنائز فقال الناس 

وعجـب النـاس مـن اجتماعهمـا يف املـوت واخـتالف رأيهمـا  :قال وقال غري خالد بـن القاسـم 

  .ّكفر بالنظرة ، وكثري شيعي يؤمن بالرجعة، عكرمة يظن أنه يرى رأى اخلوارج ي

وقـد روى عكرمــة عـن ابــن عبـاس وأيب هريــرة واحلـسني بــن علـي وعائــشة وقـال أبــو نعــيم 

ســنة ســت : وقــال غــري الفــضل بــن دكــني . مــات عكرمــة ســنة ســبع ومائــة: الفــضل بــن دكــني 

 يـرى رأي كـان عكرمـة: أخربنا مصعب بن عبد اهللا بن مصعب بن ثابت الزبريي قـال . ومائة

وكـان : قـالوا . ّاخلوارج فطلبه بعض والة املدينة فتغيـب عنـد داود بـن احلـصني حـىت مـات عنـده

  .)1(» ّعكرمة كثري احلديث والعلم حبرا من البحور ، وليس حيتج حبديثه ، ويتكلم الناس فيه 

عكرمــة مــوىل ابــن عبــاس ، كــان عبــدا البــن عبــاس ومــات وعكرمــة « : وقــال ابــن قتيبــة 

 فباعه علي بن عبد اهللا بن عبـاس علـى خالـد بـن يزيـد بـن معاويـة بأربعـة آالف دينـار ، عبد ،

فاسـتقاله فأقالـه . ما خري لك بعت علم أبيك بأربعـة آالف دينـار: فأتى عكرمة عليا فقال له 

وروى جريـر عـن يزيـد بـن أيب زيـاد عـن عبـد اهللا بـن احلـارث . وأعتقه ، وكـان يكـىن أبـا عبـد اهللا

  ّت على علي بن عبد اهللا بندخل: قال 
__________________  
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إن هـــذا :  قـــال ؟تفعلـــون هـــذا مبـــوالكمأ:  كنيـــف ، فقلـــت ّعبـــاس وعكرمـــة موثـــق علـــى بـــاب

قـدم عكرمـة البـصرة : ّحـدثين ابـن اخلـالل قـال مسعـت يزيـد بـن هـارون يقـول . يكذب على أيب

: ّتيمـــي ويـــونس ، فبينـــا هـــو حيـــدثهم مســـع صـــوت غنـــاء فقـــال عكرمـــة فأتـــاه أيـــوب وســـليمان ال

فأمـا سـليمان ويـونس . ّما أجود مـا غـىن: قاتله اهللا لقد أجاد أو قال : ّاسكتوا فتسمع مث قال 

  .وقد أحسن أيوب: قال يزيد . فلم يعودا إليه وعاد إليه أيوب

لــشاعر وعكرمــة يف مــات كثــري ا: حــدثين الرياشــي عــن األصــمعي عــن نــافع املــدين قــال 

وكان عكرمـة يـرى  .فحدثين ابن سالم أن الناس ذهبوا يف جنازة كثري: يوم واحد قال الرياشي 

ومـات عكرمـة . ّرأي اخلوارج وطلبه بعض الوالة فتغيب عند داود بن احلصني حىت مـات عنـده

  .)1(» سنة مخس ومائة وقد بلغ مثانني سنة 

ّوأن تكــذب علــي كمــا يكــذب عكرمــة علــى ابــن ّيــا بــرد إيــاك : وبــرد مــواله وقــال لــه « 
ّفقال كل حديث حدثكموه برد ليس معه غريه مما تنكرون فهو كذب . عباس ّ «)2(.  

حـــدثين الـــضرار بـــن حممـــد بـــن إمساعيـــل قـــال نـــا « ) : ّذيـــل املـــذيل ( وقـــال الطـــربي يف 

يـا :  مـواله كان سعيد بن املـسيب يقـول لـربد: إمساعيل قال ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال 

ّبرد ال تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس ، كـل حـديث حـدثكموه بـرد عـين ممـا  ّ ّ ّ
ثنـا ابـن محيـد قـال ثنـا جريـر عـن يزيـد بـن أيب زيـاد عـن . تنكرون ليس معه فيه غـريه فهـو كـذب

ّـدخلت على علـي بـن عبـد اهللا بـن عبـاس وعكرمـة مقيد علـى بـاب : عبد اهللا بن احلارث قال  ّ
  .»إنه يكذب على أيب  : قال ؟ما هلذا كذا:  قال قلت له ّاحلش

مل ننكر من أمر عكرمة روايتـه مـا : وقال آخرون ممن ال يرى االحتجاج خبرب عكرمة « 

  ّإنه كان يرى رأي: وقالوا . روى من األخبار ، وإمنا أنكرنا من أمره مذهبه
__________________  

  .258: ترمجة عكرمة  ـ املعارف) 1(

  .248: ترمجة سعيد بن املسيب  ـ املعارف) 2(
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وذكــر أنــه حنــل ذلــك الــرأي إىل ابــن عبــاس ، وكــان ذلــك كذبــه علــى ابــن . الــصفرية مــن اخلــوارج

  .عباس

كان عكرمة يرى رأي اخلـوارج ، فطلبـه بعـض والة : ّوحدثت عن مصعب الزبريي قال 

  .ّاملدينة فتغيب عند داود بن احلصني ومات عنده

إمنــا مل يــذكر مالــك بــن أنــس عكرمــة ألن عكرمــة :  بــن معــني أنــه قــال وذكــر عــن حيــىي

  .كان ينتحل رأي الصفرية

  .105تويف سنة : وقد اختلفوا يف وقت وفاة عكرمة فقال بعضهم 

 وهـو ابـن مثـانني 105ّذكر حممد بن عمر أن ابنـة عكرمـة حدثتـه أن عكرمـة تـويف سـنة 

ّمـــات عكرمـــة وكثـــري عـــزة : البياضـــي قـــال ّوحـــدثين خالـــد بـــن القاســـم : قـــال ابـــن عمـــر . ســـنة
ّ فرأيتهما مجيعا صـلي عليهمـا يف موضـع واحـد بعـد الظهـر يف 105الشاعر يف يوم واحد سنة 
  .مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس: موضع اجلنائز فقال الناس 

وعجـب النــاس الجتماعهمـا يف املـوت واخــتالف : وقـال غـري خالــد بـن القاسـم : قـال 

  .كرمة يظن به أنه يرى رأي اخلوارج يكفر بالنظرة ، وكثري شيعي يؤمن بالرجعةرأيهما ، ع

ثنـا ابـن بكـري قـال ثنـا الـدراوردي قـال : حدثين حيىي بن عثمان بن صاحل السهمي قـال 

ّتويف عكرمة وكثري عزة الشاعر باملدينة يف يوم واحد ، فما محل جنازما إال الزنج:  ّ ّ.  

  .107مات عكرمة يف سنة : كني وقال أبو نعيم الفضل بن د

  .105مات عكرمة سنة : وروى عن حيىي بن معني أنه قال 

ّوكــان عكرمــة جــواال يف الــبالد ، قــدم البــصرة فــسمع منــه أهلهــا ، والكوفــة فحمــل عنــه 
ّكثري ممن ا ، واليمن فكتب عنه ا كثري من أهلها ، واملغرب فسمع منه به مجاعـة مـن أهلـه 

  .ه به، واملشرق فكتب عن

حدثين حيىي بن عثمـان بـن صـاحل قـال ثنـا نعـيم بـن محـاد قـال ثنـا عبـد املـؤمن بـن خالـد 

  ؟ما أقدمك إىل بالدنا: قدم علينا عكرمة خراسان فقلت له : احلنفي قال 
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  .قدمت آخذ من دنانري والتكم ودرامههم: قال 

   :وأما أبو متيلة فإنه روى عن عبد العزيز بن أيب رواد قال قلت لعكرمة

ّغـــري أن وفاتـــه كانـــت . أســـعى علـــى بنـــايت:  قـــال ؟تركـــت احلـــرمني وجئـــت إىل خراســـان
  .»مبدينة رسول اهللا 

ِ وآلمرنـهم فـليـغيـرن خلق اهللا (: وقال بتفسري  َ ْ َ  ُ ََ ُ َُ َ ْ َُ  حـدثنا « ) : تفـسريه (  مـن )1( اآليـة )َ

سـل : قال قال يل جماهد ابن وكيع قال ثين أيب عن عبد اجلبار بن ورد عن القاسم بن أيب بزة 

ِ وآلمرنـهم فـليـغيـرن خلق اهللا ( عنها عكرمة َ ْ َ  ُ ََ ُ َُ َ ْ َُ   ؟ماله: قال جماهد . اإلخصاء :فسألته فقال . )َ

أمل : ســـله ، فـــسألته فقـــال عكرمـــة : مث قـــال .  فـــو اهللا لقـــد علـــم أنـــه غـــري اإلخـــصاء!لعنـــه اهللا

ِ فطـرت اهللا(: تسمع إىل قـول اهللا تبـارك وتعـاىل  َ َ ْ ي فطر النـاس عليهـا ال تـبـديل لخلق اهللا ِ ِ الت ِِـ ْـ َ ِ َ ِ ْ َْ َ ََـ َ َ َ 
  .»ماله أخزاه اهللا : فحدثت به جماهد فقال . لدين اهللا:  قال ؟)

حدثين املثىن قال ثنا مـسلم بـن إبـراهيم قـال ثنـا هـارون النحـوي قـال ثنـا مطـر الـوراق « 

ــرن(ذكــرت اهــد قــول عكرمــة يف قولــه : قــال   فـليـغيـ ُ َ َُ ِ خلــق اهللا َ َ ْ  (كــذب العبــد :فقــال . )َ
ِوآلمرنـهم فـليـغيـرن خلق اهللا  َ ْ َ  ُ ََ ُ َُ َ ْ َُ    .»دين اهللا :  قال )َ

أن عكرمـــة : وقيـــل للحـــسن « ) : الكـــشاف (  مـــن )2(وقـــال الزخمـــشري بتفـــسري اآليـــة 

  .»كذب عكرمة ، هو دين اهللا : فقال . هو اخلصاء: يقول 

عكرمـة ،  :ذاهب بـذكر رجـال اخلـوارج مـن املتقـدمني ولنخـتم املـ« : وقال الشهرستاين 

  .)3(» وأبو هارون العبدي ، وأبو الشعثاء ، وإمساعيل بن مسيع 

 ـ فيما قـرأت خبـط الـصويل مـن كتـاب الـبالذري ـ ومات« : وقال ياقوت برتمجة عكرمة 

ّ عـزة وكـان موتـه ومـوت كثـري: سنة مخس ومائة ، وقيل ست ومائة ، وهو ابن مثانني سنة قـال 
  ّالشاعر يف يوم واحد ، فوضعا مجيعا وصلي عليهما ، وكثري كان

__________________  
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شــيعيا وعكرمــة يــرى رأي اخلــوارج ، ذكــره احلــاكم أبــو عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا ابــن البيــع يف 

  . »تاريخ نيسابور

وذكر القاضي أبو بكر حممـد بـن عمـر اجلعـايب يف كتـاب املـوايل عـن ابـن الكلـيب قـال « 

وعكرمة هلك باملغرب ، وكـان قـد دخـل يف رأي احلروريـة اخلـوارج ، فخـرج يـدعوهم بـاملغرب : 

  .إىل احلروري

ّلما تويف عبد اهللا بـن عبـاس كـان عكرمـة عبـدا مملوكـا ، فباعـه : أبو علي األهوازي قال 

ي بن عبد اهللا بن عباس على خالـد بـن يزيـد بـن معاويـة بأربعـة آالف دينـار ، فـأتى عكرمـة عل

 فاســتقال خالــدا فأقالــه وأعتقــه ، وكــان يــرى ؟تبيــع علــم أبيــكأمــا خــري لــك ، : عليــا فقــال لــه 

  .واهللا أعلم. إنه كان يكذب على مواله: وقيل عنه . رأي اخلوارج ومييل إىل استماع الغناء

ّدخلــت علــى علــي بــن عبــد اهللا بــن عبــاس وعكرمــة موثــق : هللا بــن احلــارث وقــال عبــد ا
  .إن هذا يكذب على أيب:  فقال ؟تفعلون هذا مبوالكمأ: لت على باب الكنيف ، فق

  .ّال تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس: وقد قال ابن املسيب ملواله 

، فأتــاه أيــوب الــسختياين قــدم عكرمــة مــوىل ابــن عبــاس البــصرة : وقــال يزيــد بــن هــارون 

اســكتوا ، : ّوســليمان التيمــي ويــونس بــن عبيــد ، فبينــا هــو حيــدثهم إذ مســع غنــاء فقــال عكرمــة 

فأمــا ســليمان ويــونس . مــا أجــود مــا قــال: قاتلــه اهللا فلقــد أجــاد ، أو قــال : فتــسمع ، مث قــال 

  .لقد أحسن أيوب :فقال يزيد بن هارون . فلم يعودا إليه وعاد إليه أيوب

مات كثري الـشاعر وعكرمـة يف يـوم واحـد : لرياشي عن األصمعي عن نافع املدين قال ا

إن أكثـر النـاس كـانوا يف جنـازة كثـري ، ألن عكرمـة كـان : ّفحـدثنا ابـن سـالم : ، قال الرياشي 

ّيــرى رأي اخلــوارج ، وتطلبــه بعــض الــوالة فتغيــب عنــد داود بــن احلــصني حــىت مــات عنــده ســنة  ّ
   هشام بن عبد امللك ، وهو يومئذسبع ومائة يف أيام
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  .»ابن مثانني سنة 

إن عكرمة موىل ابـن عبـاس قـال ثنـا : محاد بن زائدة ثنا عثمان بن مرة قلت للقاسم « 

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن املزفت واملقري والـدباء واحلنـتم واجلـرا: ابن عباس  ّ  رّ

ّيا ابن أخي إن عكرمة كذاب حيد: فقال    .ث غدوة حديثا خيالفه عشياّ

وال تكــذب  ـ وحيـك يــا نـافع ـ ّـاتق اهللا: حيـىي بـن البكـاء مسعــت ابـن عمـر يقـول لنــافع 

  .ّعلي كما كذب عكرمة على ابن عباس

ّيزيــد بــن زنــاد قــال دخلــت علــى علــي بــن عبــد اهللا بــن عبــاس وعكرمــة مقيــد علــى بــاب  ّ
  .)1( » إنه يكذب على أيب:  قال ؟ما هلذا كذا: احلش ، قلت 

كــان كثــري العلــم حبــرا مــن البحــور ، : وقــال حممــد بــن ســعد « : وقــال النــووي برتمجتــه 

ّليس حيتج حبديثه ، ويتكلم الناس فيه  ّ «)2(.  

« : قـال » ّـوقـد تكلم النـاس فيـه ، ألنـه كـان يـرى رأي اخلـوارج « : وقال ابن خلكـان 

رمـة موثـق علـى  بـن عبـاس وعكدخلـت علـى علـي بـن عبـد اهللا: وقال عبد اهللا بن أيب احلارث 

  .)3(» إن هذا يكذب على أيب :  فقال ؟تفعلون هذا مبوالكمأ: فقلت . باب كنيف

 :قـــال بـــشر بـــن املفـــضل عـــن عبـــد اهللا بـــن عثمـــان بـــن خثـــيم « : وقـــال املـــزي برتمجتـــه 

َ والنخل باسقات لهـا طلـع نـ(: سألت عكرمة أنا وعبد اهللا بن سعيد عن قوله تعـاىل  ٌ َْ َ ٍ ِ َ ْ ٌضيد َ ِ( 

فرجعـت إىل سـعيد بـن جبـري فـذكرت ذلـك : قـال . بسوقها كبسوق النساء عنـد والدـا: قال 

  .كذب ، بسوقها طوهلا: له فقال 

فـذكرت : قـال  .وقال إسرائيل عن عبد الكرمي اجلزري عن عكرمة إنـه كـره كـرى األرض

  إن: كذب عكرمة مسعت ابن عباس : ذلك لسعيد بن جبري فقال 
__________________  

  .181 / 12معجم األدباء ) 1(

  .1 / 341ذيب األمساء واللغات ) 2(

  .428 / 2وفيات األعيان ) 3(
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  .أمثل ما أنتم صانعون استيجار األرض البيضاء سنة بسنة

ســألت حممــد بــن : وقــال مــسلم بــن إبــراهيم عــن الــصلت بــن دينــار أيب شــعيب انــون 

ّكون من أهل اجلنة ، ولكنه كذابما يسوءين أنه ي: سريين عن عكرمة قال  ّ.  

إن عكرمـة يؤذينـا ويـسمعنا : وقال عـامر عـن الـصلت بـن دينـار قلـت حملمـد بـن سـريين 

  .أسأل اهللا أن مييته ويرحينا منه: قال فقال كالما فيه لني . ما نكره

وقال وهب بن خالد مسعت حيـىي بـن سـعيد األنـصاري وأيـوب ذكـرا عكرمـة فقـال حيـىي 

  .ّكان كذابا: 

وقال أبو بكر اإلمسـاعيلي عـن هـشام بـن عبـد اهللا بـن عكرمـة املخزومـي مسعـت ابـن أيب 

  .رأيت عكرمة موىل ابن عباس وكان غري ثقة: ذيب يقول 

قال إبراهيم بن املنذر احلزامي عـن معـني بـن عيـسى ومطـرف بـن عبـد اهللا املـدين وحممـد 

  .ال يؤخذ عنهكان مالك ال يرى عكرمة ثقة ويأمر أن : بن الضحاك قالوا 

رأيــت يف كتـاب علـي بـن املــديين مسعـت حيـىي ابـن ســعيد : بكر بـن أيب خيثمـة وقـال أبـو

وكـان : قال أيـوب . عن أيوب أنه ذكر له أن عكرمة ال حيسن الصالة ـ واهللا ـ ّحدثوين: يقول 

  .؟يصلي

رأيـت عكرمـة قـد أقـيم قائمـا يف لعـب : وقال الفضل بن موسى عن رشدين بـن كريـب 

  .النرد

كــان قليــل : ذكــر أيــوب عكرمــة فقــال : ّقــال أمحــد بــن ســليمان عــن إمساعيــل بــن عليــة 

  .العقل

  .ّكان عكرمة حيدث باحلديث مث يقول يف نفسه إن كان كذلك: قال سعيد 

ّكــان مــن أعلــم النــاس ولكنه كــان يــرى رأي اخلــوارج ، ومل يــدع موضــعا إال : قــال أمحــد  ّــ
  . كان عندهمخرج إليه ، ورأي الصفرية من عكرمة ملا

ّاحتج حبديثه األئمة القدماء ، لكن بعض املتأخرين: قال احلاكم أبو أمحد  ّ  
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  .ّأخرج حديثه من حيز الصحاح

كـان يـرى رأي اخلـوارج ، فطلبـه بعـض والة املدينـة : وقال مصعب بن عبـد اهللا الـزبريي 

  .ّفتغيب عند داود بن احلصني حىت مات عنده

مــات كثــري وعكرمــة مــوىل ابــن : معي عــن أيب الزنــاد وقــال أبــو داود الــسنجي عــن األصــ

فشهد الناس جنازة كثري وتركوا جنازة : فأخربين غري األصمعي قال : عباس يف يوم واحد قال 

  .عكرمة

  .ّوقال حيىي بن بكري عن الدراوردي ، فما شهدمها إال سودان املدينة

جنازتــه وجنــازة كثــري اتفقــت : ّمسعــت بعــض املــدنيني يقــول : عــن علــي بــن املــديين قــال 

عــزة ببــاب املــسجد يف يــوم واحــد ، فمــا قــام إليهــا أحــد مــن أهــل املــسجد ، ومــن هنــاك مل يــرو 

  .عنه مالك

عجــــب النــــاس الجتماعهمــــا يف املــــوت : قــــال الواقــــدي قــــال غــــري خالــــد بــــن القاســــم 

واخـــتالف رأيهمـــا ، عكرمـــة يظـــن أنـــه يـــرى رأي اخلـــوارج يكفـــر بـــالنظرة ، وكثـــري شـــيعي يـــؤمن 

  .)1(» لرجعة با

فــسكت  ؟ّكــان عكرمــة يــتهمأ: ّقيــل أليــوب : محــاد بــن زيــد  « :وقــال الــذهيب برتمجتــه 

  .ّأما أنا فلم أكن أمه: ساعة مث قال 

عفان ثنا وهب قال شهدت حيىي بن سعيد األنصاري وأيوب فذكرا عكرمـة فقـال حيـىي 

  .ّمل يكن بكذاب: ّكذاب ، وقال أيوب : 

دخلـت علـى علـي ابـن عبـد : اد عن عبـد اهللا بـن احلـارث قـال جرير بن يزيد عن أيب زي

إن هـذا اخلبيـث  : فقـال ؟أال تتـق اهللا: اهللا فـإذا عكرمـة يف وثـاق عنـد بـاب احلـش ، فقلـت لـه 

  .يكذب على أيب

  .ّويروى عن ابن املسيب أنه كذب عكرمة

  شهدت محاد بن زيد يف آخر يوم: احلصيب بن ناصح ثنا خالد بن خداش 
__________________  

  .20 / 264ذيب الكمال ) 1(
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ّأحـدثكم حبـديث مل أحـدث بـه قـط ، ألين أكـره أن ألقـى اهللا ومل أحـدث بـه : مات فيه فقـال  ّ ّ
مــا : قلــت . ّإمنــا أنــزل اهللا متــشابه القــرآن ليــضل بــه: ّمسعــت أيــوب حيــدث عــن عكرمــة قــال : 

  .قني بل أنزله ليهدي به وليضل به الفاس!أسوأها عبارة وأخبثها

. سـبق الكتـاب اخلفـني: إن عكرمـة يقـول قـال ابـن عبـاس : فطر بن خليفة قلت لعطـا 

. ال بـأس مبـسح اخلفـني وإن دخلـت الغـائط: كذب عكرمة ، مسعت ابن عباس يقول : فقال 

  .واهللا إن كان بعضهم لريى أن املسح على القدمني جيزي: قال عطا 

ّبـن عبـاس اتقـى اهللا وكـف مـن حديثـه لـو أن عبـد ا: إبراهيم بن ميسرة عـن طـاوس قـال  ّ
  .ّلشدت إليه املطايا

حممــد بــن ســريين عــن عكرمــة : مــسلم بــن إبــراهيم ثنــا الــصلت أبــو شــعيب قــال ســألت 

ّما يسوءين أن يكون من أهل اجلنة ولكنه كذاب: فقال  ّ.  

  .حيسن حسنكم مثل هذاّأتينا عكرمة فحدث فقال أ: أيوب ابن عيينة عن 

رأيــت : ثنـا هـشام بــن عبـد اهللا املخزومــي مسعـت ابـن أيب ذئــب يقـول إبـراهيم بـن املنــذر 

  .عكرمة وكان غري ثقة

كان عكرمة كثـري العلـم واحلـديث حبـرا مـن البحـور ، ولـيس حيـتج : قال حممد بن سعد 

  .»ّحبديثه ، ويتكلم الناس فيه 

مسعــت مالكــا يكــره أن يــذكر عكرمــة وال يــرى أن يــروى : وقــال مطــرف بــن عبــد اهللا « 

  .نهع

ّمــا علمــت أن مالكــا حــدث بــشيء لعكرمــة إال يف الرجــل يطــأ : قــال أمحــد بــن حنبــل  ّ
  .رواه عن ثور عن عكرمة. امرأته قبل الزيارة

رأيت يف كتاب علي بن املديين مسعت حيىي بن سـعيد يقـول : أمحد بن أيب خيثمة قال 

  ؟وكان يصلي:  أيوب عن أيوب أنه ذكر له عكرمة ال حيسن الصالة فقال ـ واهللا ـ ّحدثوين: 
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  .رأيت عكرمة قد أقيم قائما يف لعب النرد: الفضل السيناين عن رجل قال 

قـــدم عكرمـــة البـــصرة فأتـــاه أيـــوب ويـــونس وســـليمان التيمـــي فتـــسمع : يزيـــد بـــن هـــارون 

فأمـا يـونس وسـليمان التيمـي فمـا . قاتلـه اهللا لقـد أجـاد: مث قـال . اسـكتوا: صوت غنـاء فقـال 

  .عادا إليه

:  بن خالد مبصر ثنا خـالد بـن سـليمان احلـضرمي عـن خالـد بـن أيب عمـران قـال عمرو

وددت أن بيــدي حربــة فــأعرتض ــا مــن : ّكنــا بــاملغرب وعنــدنا عكرمــة يف وقــت املوســم فقــال 

  .شهد املوسم ميينا ومشاال

وقــف عكرمــة علــى بــاب املــسجد : ّابــن املــديين عــن يعقــوب احلــضرمي عــن جــده قــال 

  .ّوكان يرى رأي األباضية: قال .  كافرّما فيه إال: فقال 

فـاخلوارج الـذين هــم : قـدم عكرمـة مــصر وهـو يريـد املغـرب ، قــال : حيـىي بـن بكـري قــال 

  .باملغرب عنه أخذوا

قال مـصعب الـزبريي كـان عكرمـة يـرى . كان يرى رأي جندة احلروري: قال ابن املديين 

  .ى رأي اخلوارجّوادعى على ابن عباس أنه كان ير: رأي اخلوارج قال 

  .إن عكرمة كان إباضيا: خالد بن نزار ثنا عمر بن قيس عن عطا بن أيب رباح 

كان عكرمة من أعلم الناس ولكنه كـان يـرى : أبو طالب مسعت أمحد بن حنبل يقول 

خراسـان والـشام والـيمن ومـصر وإفريقيـة ، كـان : ّرأي الصفرية ، ومل يدع موضعا إال خرج إليـه 

  .يطلب جوائزهم ، وأتى اجلند إىل طاوس فأعطاه ناقةيأيت األمراء ف

ّكــان عكرمــة يــرى رأي اخلــوارج ، فطلبــه متــويل املدينــة فتغيــب : وقــال مــصعب الــزبريي 
  .باملدينة عند داود بن احلصني حىت مات عنده

ّمــات عكرمــة وكثــري عــزة يف يــوم فــشهد النــاس : وروى ســليمان بــن معبــد الــسنجي قــال 
  .نازة عكرمةجنازة كثري وتركوا ج
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ّمات عكرمة وكثري عزة يف يوم ، فمـا شـهدمها إال سـودان : وقال عبد العزيز الدراوردي  ّ
  .املدينة

أيت جبنــازة عكرمــة مــوىل ابــن عبــاس : إمساعيــل بــن أيب أويــس عــن مالــك عــن أبيــه قــال 

  .وكثري عزة بعد العصر ، فما علمت أن أحدا من أهل املسجد حل حبوته إليهما

: ســنة ســت وقــال مجاعــة : وقــال اهليــثم وغــريه .  مــات ســنة مخــس ومائــة:قــال مجاعــة 

  .سنة سبع ومائة

ّال تكــذب علــي كمــا كــذب عكرمــة علــى ابــن : وعــن ابــن املــسيب أنــه قــال ملــواله بــرد 
  .عباس

  .ّويروى ذلك عن ابن عمر أنه قال لنافع ، ومل يصح سنيد بن داود يف تفسريه

إن مل أجلـدك :  عكرمـة يف رجـل قـال لغالمـه ثنا عباد بن عباد عن عاصم األحول عن

. هذه مـن خطـوات الـشيطان. ال جيلد غالمه وال يطلق امرأته: قال . مائة سوط فامرأيت طالق

ِ ال تـتبعوا خطوات الشيطان ( ذكره يف تفسري ِْ  ُ ُ ُ ِ َ( )1(.  

مـوا ّمن أوعية العلـم ، تكل. عكرمة موىل ابن عباس« ) : املغين يف الضعفاء ( وقال يف 

ّفيه لرأيه ال حلفظه ، ام برأي اخلوارج ، وثقه غري واحد ، وكذبـه جماهـد وابـن سـريين ومالـك ّ .

  .)2(» واعتمده البخاري ، وأما مسلم فروى له مقرونا بآخر . فاهللا أعلم

ّوقد تكلم فيه بأنه علـى رأي اخلـوارج ، ومـن مث أعـرض « ) : تذكرة احلفاظ ( وقال يف  ّ
ـــو أن عبـــد ابـــن عبـــاس اتقـــى اهللا : وقـــال طـــاوس « :  قـــال .» ومـــسلم عنـــه مالـــك االمـــام ، ّل

  .)3(» ّوأمسك عن بعض حديثه لشدت إليه املطايا 

  رأيتأ: اد بن زيد عن أيوب قال عكرمة وقال مح« : وقال ابن حجر برتمجته 
__________________  

  .97 ـ 93 / 3ميزان االعتدال ) 1(

  .438 / 2املغين ) 2(

  .95 / 1فاظ تذكرة احل) 3(
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ّهـؤالء الـذين يكـذبوين مـن خلفـي أفـال يكـذبوين يف وجهـي ، فـإذا كـذبوين يف وجهـي فقـد واهللا  ّ ّ
  .ّكذبوين

كـان عكرمـة قليـل العقـل خفيفـا ، كـان قـد مسـع : وقال ابن هليعة عـن أيب األسـود قـال 

ّاحلـديث مـن رجلـني ، وكـان إذا سـئل حـدث بـه عـن رجـل ، مث يـسئل عـن بعـد ذلـك فيحــدث  ّ
  .ما أكذبه: به عن اآلخر ، فكانوا يقولون 

وكان قد أتى جندة احلروري فأقام عنده ستة أشهر ، مث أتى ابـن عبـاس : قال ابن هليعة 

  .ّوكان حيدث برأي جندة: قد جاء اخلبيث قال : ّفسلم عليه فقال ابن عباس 

رأي  ـ أي أهـل املغـرب ـ ّكـان أول مـن أحـدث فـيهم: وقـال ابـن هليعـة عـن أيب األسـود 

  .الصفرية

قدم عكرمة مصر وهو يريـد املغـرب : مسعت ابن بكري يقول : وقال يعقوب بن سفيان 

  .، ونزل هذه الدار وخرج إىل املغرب ، فاخلوارج الذين باملغرب عنه أخذوا

  .كان عكرمة يرى رأي جندة: وقال علي بن املديين 

ن عكرمـة كـان ينتحـل رأي إمنا مل يذكر مالك بن أنس عكرمة أل: وقال حيىي بن معني 

  .الصفرية

  .كان إباضيا: وقال عطا 

  .إنه كان صفريا:  فقال يقال ؟قلت ألمحد عكرمة كان إباضيا: وقال اجلوزجاين 

دخــل علينــا عكرمــة إفريقيــة وقــت : وقــال خــالد بــن ســليمان عــن خالــد بــن أيب عمــران 

فمـن يومئـذ : قـال . ينا ومشاالوددت أين اليوم باملوسم بيدي حربة أضرب ا مي: املوسم فقال 

  .رفضه أهل إفريقية

  .كان عكرمة يرى رأي اخلوارج وزعم أن مواله كان كذلك: وقال مصعب الزبريي 
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ّـاتق اهللا وحيـك : مسعت ابن عمـر يقـول لنـافع : وقال أبو خلف اخلراز عن حيىي البكاء 
  .ّيا نافع وال تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس

يـا : إنـه كـان يقـول لغالمـه بـرد : م بن سعد عن أبيه عن سعيد بن املـسيب وقال إبراهي

  .ّبرد ال تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس

أبلغــك أن ابــن عمــر قــال : ســألت مالــك بــن أنــس : وقــال اســحق بــن عيــسى الطبــاع 

ال ، ولكـن بلغـين أن سـعيد :  قـال ؟ّلنافع ال تكذب علـي كمـا كـذب عكرمـة علـى ابـن عبـاس

  .بن املسيب قال ذلك لربد مواله

دخلـت علـى علـي بـن عبـد اهللا بـن : وقال جرير بـن عبـد احلميـد عـن يزيـد بـن أيب زيـاد 

وقـال . إنـه يكـذب علـى أيب:  قـال ؟ما هلذا: عباس وعكرمة مقيد على باب احلش قال قلت 

 إن عكرمــة يــزعم رســول اهللا: هــشام بــن ســعد عــن عطــاء اخلراســاين قلــت لــسعيد بــن املــسيب 

ّصلى اهللا عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حمرم فقال  ّ   .كذب خمبثان: ّ

ال : سـأل رجـل ابـن املـسيب عـن آيـة مـن القـرآن فقـال : وقال شعبة عن عمرو بن مرة 

  .يعين عكرمة. تسألين عن القرآن وسل عنه من يزعم أنه ال خيفى عليه منه شيء

ّلكتــاب املـسح علــى اخلفــني إن عكرمــة يقـول ســبق ا: وقـال فطــر بـن خليفــة قلــت لعطـا 
  .امسح على اخلفني وإن خرجت من اخلالء: كذب عكرمة مسعت ابن عباس يقول : فقال 

فـذكرت : وقال إسرائيل عن عبد الكرمي اجلزري عن عكرمة أنه كره كرى األرض ، قال 

إن أمثـــل مـــا أنـــتم : كـــذب عكرمـــة مسعـــت ابـــن عبـــاس يقـــول : ذلـــك لـــسعيد بـــن جبـــري فقـــال 

  .جار األرض البيضاء سنة بسنةصانعون استي

  .ّكان كذابا: وقال وهيب بن خالد عن حيىي بن سعيد األنصاري 

كــان مالــك ال يــرى عكرمــة ثقــة : وقــال إبــراهيم بــن املنــذر عــن معــن بــن عيــسى وغــريه 

  .ويأمر أن ال يؤخذ عنه
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فقد روى عن رجل عنـه : كان مالك يكره عكرمة قلت : وقال الدوري عن ابن معني 

  . نعم شيء يسري:قال 

ال : ّسـيء الـرأي يف عكرمـة قـال  ـ يعـين مالـك بـن أنـس ـ وقال الربيع عن الشافعي وهو

  .أرى ألحد أن يقبل حديثه

أوثـق  ـ يعين ابن خالـد املخزومـي ـ عكرمة: وقال حنبل بن إسحاق عن أمحد بن حنبل 

  .من عكرمة موىل ابن عباس

  .تلف عنه وما أدريوعكرمة مضطرب احلديث خي: وقال أبو عبد اهللا 

  .كان قليل العقل: ذكره أيوب فقال : ّوقال ابن علية 

يـــوم : لقيـــت عكرمـــة فـــسألته عـــن البطـــشة الكـــربى قـــال : وقـــال األعمـــش عـــن إبـــراهيم 

يــوم : يــوم بــدر ، فــأخربين مــن ســأله بعــد ذلــك فقــال : ّفقلــت إن عبــد اهللا كــان يقــول . القيامـة

  .بدر

ّإن : وح بـن عبـادة عـن عثمـان بـن مـرة قلـت للقاسـم وقال عباس بن محـاد بـن زائـدة ور
ّيــا ابــن أخــي إن عكرمــة كــذاب حيــدث غــدوة : فقــال . عكرمــة مــوىل ابــن عبــاس قــال كــذا وكــذا ّ

  .حديثا خيالفه عشية

ّحـــدث  :ّحـــدثين أيب عـــن عبـــد الـــرمحن قـــال : وقـــال القاســـم بـــن معـــن بـــن عبـــد الـــرمحن 
يـا غـالم هـات الـدواة  :قـال فقلـت . كـذامسعت ابن عباس يقول كـذا و: عكرمة حبديث فقال 

  .إمنا قلته برأيي: قال . نعم : قلت ؟تريد أن تكتبه: قال . نعم:  قلت ؟أعجبك: فقال 

ّلو أن موىل ابن عباس اتقى اهللا وكف مـن حديثـه : وقال إبراهيم بن ميسرة عن طاوس  ّ
  .»ّلشدت إليه املطايا 

مـة القـدماء ، لكـن بعـض املتـأخرين أخـرج ّاحـتج حبديثـه األئ: وقال احلاكم أبو أمحد « 

  .ّحديثه من حيز الصحاح

ّـكان يـرى رأي اخلـوارج ، فطلبـه بعـض والة املدينـة فتغيب عنـد : وقال مصعب الزبريي 
  .داود بن احلصني حىت مات عنده
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. 104مــات باملدينــة ســنة : وقــال البخــاري ويعقــوب بــن ســفيان عــن علــي بــن املــديين 

ـــه أربعـــةفمـــ: زاد يعقـــوب عـــن علـــي  : ّومسعـــت بعـــض املـــدنيني يقـــول . ا محلـــه أحـــد ، اكـــرتوا ل

ّاتفقت جنازته وجنازة كثري عزة بباب املسجد يف يوم واحد فمـا قـام إليهـا أحـد فـشهد : قـال . ّ

  .الناس جنازة كثري وتركوا عكرمة

  .فلم يشهد جنازة عكرمة كثري أحد: وعن أمحد حنوه لكن قال 

ّفمــا شــهدمها إال الــسودان ، ومــن هنــا مل :  لكــن قــال وقــال الــدراوردي حنــو الــذي قبلــه
  .يرو عنه مالك

فمـا علمـت أن أحـدا مـن أهـل املـسجد : وقال مالك بن أنس عن أبيه حنـوه لكـن قـال 

  .حل حبوته إليهما

مـات كثـري وعكرمـة يف يـوم : وقال أبو داود السنجي عن األصـمعي عـن ابـن أيب الزنـاد 

  .]فشهد الناس جنازة كثري وتركوا جنازة عكرمة قال [ واحد فأخربين غري األصمعي 

  .105وقال عمرو بن علي وغري واحد مات سنة 

  . وهو ابن مثانني سنة105حدثتين ابنته أم داود أنه تويف سنة : وقال الواقدي 

  .104مات : وقال أبو عمر الضرير واهليثم بن عدي 

إنـــه مـــات ســـنة  :  ، وقيـــل107مـــات ســـنة : وقـــال عثمـــان بـــن أيب شـــيبة وغـــري واحـــد 

  . وذلك وهم115

ونقل اإلمسـاعيلي يف املـدخل أن عكرمـة ذكـر عنـد أيـوب وأنـه ال حيـسن الـصالة : قلت 

  ؟أو كان يصلي: فقال أيوب 

كــان عكرمــة : مسعــت ابــن أيب ذيــب يقــول : ومــن طريــق هــشام بــن عبــد اهللا املخزومــي 

  .غري ثقة وقد رأيته

  . وال يرى أن يروى عنهكان مالك يكره أن يذكر عكرمة: وعن مطرف 

ّكنا نأيت عكرمة فيحلف أن ال حيدثنا: ومن طريق جرير بن حازم عن أيوب  ّ  
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حتـــديثي لكـــم : فمـــا نكـــون بـــأطمع منـــه يف ذلـــك إذا حلـــف ، فقـــال لـــه رجـــل يف ذلـــك فقـــال 

  .)1(» كفارته 

ّيف الصحيح مجاعـة جـرحهم بعـض املتقـدمني ، وهـو حممـول : السابعة « : وقال العيين 
ّ أنه مل يثبت جرحهم بشرطه ، فإن اجلـرح ال يثبـت إال مفـسرا مبـني الـسبب عنـد اجلمهـور على ّ ّ

ّ، ومثل ذلك ابن الصالح بعكرمة ، وإمساعيل بـن أيب اويـس ، وعاصـم بـن علـي ، وعمـرو بـن 
قــال وأحــتج مــسلم بــسويد ابــن ســعيد ومجاعــة مــنهم اشــتهر الطعــن فــيهم ، . مــرزوق ، وغــريهم

ّأم ذهبوا إىل أن اجلرح ال يقبل إال إذا فسر سببهوذلك دال على : قال  ّ.  

ال تكـذب : لنـافع  ـ 2 ـ ّـأما عكرمـة فقـال ابـن عمـر. ّقـد فـسر اجلـرح يف هـؤالء: قلـت 

ّوكذبــه جماهــد وابــن ســريين  .ّعلــي كمــا كــذب عكرمــة علــى ابــن عبــاس رضــي اهللا تعــاىل عنهمــا
: ويقـال . يـرى رأي جنـدة: بـن املـديين وقال ا. يرى رأي اخلوارج الصفرية: وقال أمحد . ومالك

ّواجلمهور وثقوه واحتجوا به ، ولعله مل يكن داعية . كان يرى السيف ّ «)2(.  

عكرمـــة  :أول مـــن قـــال بـــرأي الـــصفرية يف املغـــرب « ) : األوائـــل ( وقـــال الـــسيوطي يف 

  .»أخرجه ابن عساكر من طريق ابن هليعة عن أيب األسود . موىل ابن عباس

إنــه كــان : وقيــل « : برتمجــة عكرمــة ) رجــال املــشكاة ( حلــق الــدهلوي يف وقــال عبــد ا

ّاتق اهللا وال تكـذب علـي : وقـال ابـن عمـر لنـافع . يرى رأي اخلوارج ، وينسبه إىل عبـاس أيـضا ّـ
ّعكرمـة كـذاب ، حيـدث بكـرة : وقـال القاسـم « : قـال » كما كذب عكرمة على ابن عبـاس  ّ

ّ مـوىل ابـن عبـاس اتقـى اهللا وكـف عـن حديثـه لـشدت إليـه ّلو أن: وقال طاوس . ّوينسى عشية ّ ّ
  .»املطايا 

__________________  

  .7 / 234ذيب التهذيب ) 1(

  .8 / 1ّاملقدمات  ـ عمدة القاري) 2(
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  ترجمة إسماعيل بن أبي أويس
وهـو ابـن ) إمساعيل بن عبد اهللا األصبحي املعروف بابن أيب أويـس ( ويف الطريق الثاين 

وال ختفـــى مثالـــب هـــذا الرجـــل وقوادحـــه علـــى مـــن نظـــر يف كتـــب الرجـــال ألهـــل . لـــكأخــت ما

:  وقال الـذهيب )1(» إمساعيل بن أيب أويس ضعيف « ) : الضعفاء ( ّقال النسائي يف . السنة

هـــو وأبـــوه يـــسرقان : مسعـــت ابـــن معـــني يقـــول : وقـــال ابـــن عـــدي قـــال أمحـــد بـــن أيب حيـــىي « 

ّكـذاب ، كـان : مسعت النضر بـن سـلمة املـروزي يقـول : اء وقال الدواليب يف الضعف. احلديث
حـدثين أسـامة البـصري مسعـت حيـىي بـن : وقـال العقيلـي . ّحيدث عن مالـك مبـسائل ابـن وهـب

وساق له ابن عـدي ثالثـة : قلت . إمساعيل بن أيب أويس يساوي فلسني فلسني :معني يقول 

  .)2(» عليها أحد روى عن خاله مالك غرائب ال يتابعه : أحاديث مث قال 

إمساعيـل بـن عبـد اهللا بـن أيب أويـس األصـبحي ، عـن خالـه « ) : الكاشـف ( وقال يف 

وعنه خ م وإمساعيـل القاضـي وعلـي . مالك وأبيه وأخيه أيب بكر عبد احلميد وسلمة بن وردان

ّمغفل حمله الصدق: البغوي وأمم قال أبو حامت    .)3( » 226ّوضعفه النسائي مات سنة . ّ

) أي عــــن ابــــن معــــني ( وقــــال ابــــن أيب خيثمــــة عنــــه « :  ابــــن حجــــر العــــسقالين وقــــال

ّيعين إنه ال حيسن احلديث وال يعـرف أن يؤديـه أو يقـرأ مـن . صدوق ضعيف العقل ليس بذاك
  .غري كتابه

  .هو وأبوه ضعيفان: وقال معاوية بن صاحل عنه 

 ابــن أيب أويــس :وقــال عبــد الوهــاب بــن عــصمة عــن أمحــد بــن أيب حيــىي عــن ابــن معــني 

  .وأبوه يسرقان احلديث
__________________  

  .54: اموع يف الضعفاء واملرتوكني  ـ الضعفاء للنسائي) 1(
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  .ّخملط يكذب وليس بشيء: وقال إبراهيم بن اجلنيد عن حيىي 

ّحمله الصدق وكان مغفال: وقال أبو حامت  ّ.  

  .ضعيف: وقال النسائي 

  .غري ثقة: وقال يف موضع آخر 

ّبالغ النسائي يف الكالم عليه إىل أن يـؤدي إىل تركـه ولعلـه بـان لـه مـا : وقال الاللكائي  ّ
ّمل ينب لغريه ، ألن كالم هؤالء كلهم يؤول إىل أنه ضعيف ّ.  

  .روى عن خاله أحاديث غرائب ال يتابعه عليها أحد: وقال ابن عدي 

ابــن أيب أويــس : مسعــت النــضر بــن ســلمة املــروزي يقــول : الــدواليب يف الــضعفاء وقــال 

ّكذاب كان حيدث عن مالك مبسائل ابن وهب ّ.  

ابـن : ثنا أسامة الرفاف بصري مسعت حيىي بن معني يقول : وقال العقيلي يف الضعفاء 

  .أيب أويس يسوى فلسني

ن أيب خيثمة عن عبد اهللا بـن وحكى اب» « ال أختاره يف الصحيح : وقال الدار قطين 

عبيد اهللا العباسي صاحب اليمن أن إمساعيل ارتشى من تاجر عشرين دينارا حىت باع لـه علـى 

  .األمري ثوبا يساوي مخسني مبائة

  .ّكان ينسب يف اخلفة والطيش إىل ما أكره ذكره: وذكره اإلمساعيلي يف املدخل فقال 

  .ّجانبناه للسنة: قال وقال بعضهم 

ّحــدثين ســيف بــن حممــد أن ابــن أيب : ابــن حــزم يف احمللــى قــال أبــو الفــتح األزدي وقــال 
إن عبــد : وقــرأت علــى عبــد اهللا بــن عمــر عــن أيب بكــر بــن حممــد . أويــس كــان يــضع احلــديث

الرمحن بن مكي أخربهم كتابة أنا احلافظ أبو طاهر السلفي ، أنـا أبـو غالـب حممـد بـن احلـسن 

فظ أبــو بكــر أمحــد بــن حممــد بــن غالــب الربقــاين ، ثنــا أبــو احلــسن بــن امحــد الــبقالين ، أنــا احلــا

وهو أحـد األئمـة وكـان النـسائي خيـصه مبـا مل  ـ الدار قطين ، قال ذكر حممد بن موسى اهلامشي

  فذكر عن أيب عبد ـ خيص به ولده
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فمــا زلــت : قــال . ّمب توقــف أبــو عبــد الــرمحن: حكــى يل ســلمة بــن شــبيب قــال : الــرمحن قــال 

مسعت إمساعيل بـن  :ك أداريه أن حيكي يل احلكاية حىت قال قال يل سلمة بن شبيب بعد ذل

  .رمبا كنت أضع احلديث ألهل املدينة إذا اختلفوا يف شيء فيما بينهم: أيب أويس يقول 

الـوزير : قال  ؟من حكى لك هذا عن حممد بن موسى: قال الربقاين قلت للدار قطين 

  .يعين بالوزير احلافظ اجلليل جعفر بن خنزابة. يه، كتبتها من كتابه وقرأا عل

ّوهــذا هــو الــذي بــان للنــسائي منــه حــىت جتنــب حديثــه ، وأطلــق القــول فيــه بأنــه : قلــت 
وأمــا الــشيخان فــال يظــن مــا . لــيس بثقــة ، ولعــل هــذا كــان مــن إمساعيــل يف شــبيبته مث انــصلح

وقــد أوضــحت ذلــك يف . قــاتّأمــا أخرجــا عنــه إال الــصحيح مــن حديثــه الــذي شــارك فيــه الث

  .)1(» مقدمة شرحي على البخاري واهللا أعلم 

ّلعـل هـذا كـان مـن إمساعيـل يف شـبيبته مث « : ما ذكره ابن حجر أخريا من قوله : قلت 
ّوأمــا « مل يبــق جمــاال للطعــن يف راو مــن الــرواة أبــدا ، وقولــه  ـ لــو قبــل ـ فاحتمــال» انــصلح 

» ّ عنـه إال الـصحيح مـن حديثـه الـذي شـارك فيـه الثقـات الشيخان فال يظن ما أما أخرجا

ّظن ال يغين عن احلق ، وال يغـري مـن الواقـع واحلقيقـة شـيئا ، وأمـا قولـه  وقـد أوضـحت ذلـك « ّ

  :ّفهذا نص ما قاله هناك » يف مقدمة شرحي على البخاري 

بحي إمساعيل بن أيب أويس عبد اهللا بن عبد اهللا بـن أويـس بـن مالـك بـن عـامر األصـ« 

ّ، ابــن أخــت مالــك بــن أنــس ، احــتج بــه الــشيخان إال أمــا مل يكثــرا مــن ختــريج حديثــه ، وال 
ّوأمـــا مـــسلم فـــأخرج لـــه أقـــل ممـــا خـــرج لـــه . أخـــرج لـــه البخـــاري ممـــا ينفـــرد بـــه ، ســـوى حـــديثني ّ

وروى عـــن ســـلمة بـــن . وروى لـــه البـــاقون ســـوى النـــسائي فإنـــه أطلـــق القـــول بـــضعفه. البخـــاري

: وقــال مــرة . ضــعيف:  روايتــه واختلــف فيــه قــول ابــن معــني فقــال مــرة شــبيب مــا يوجــب طــرح

  وقال. كان يسرق احلديث هو وأبوه
__________________  

  .1 / 271ذيب التهذيب ) 1(
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ّأبو حامت حمله الصدق وكان مغفال ال : وقـال الـدار قطـين . ال بأس به: وقال أمحد بن حنبل . ّ

 مناقــب البخــاري بــسند صــحيح إن إمساعيــل أخــرج لــه وروينــا يف: قلــت . أختــاره يف الــصحيح

ّأصـوله وأذن لـه أن ينتقـي منهــا ، وأن يعلـم لـه علــى مـا حيـدث بـه ، ويعــرض عمـا سـواه ، وهــو  ّ ّ
ّمــشعر بــأن مــا أخرجــه البخــاري عنــه هــو مــن صــحيح حديثــه ، ألنــه كتــب مــن أصــوله ، وعلــى 

 مـا قـدح فيـه النـسائي وغـريه ، ّهذا فال حيتج بشيء من حديثه غري ما يف الصحيح ، من أجل

  .)1(» ّإال أن يشاركه غريه فيعترب به 

ّوأنت ترى أنه مل يذكر يف هذه العبـارة كثـريا مـن كلمـات اجلـرح يف الرجـل ، الـيت أوردهـا  ّ
بل حىت أنه سلك سـبيل اإلمجـال فيمـا ذكـره ، .  ..)ذيب التهذيب ( هو نفسه برتمجته من 

  . .. مهما أمكنّمحاية للبخاري وذبا عن كتابه

ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه ألنه كتب مـن أصـوله « ّوأما دعوى أن 

ّأن هـذا غـري : فـاجلواب عنهـا  ـ ».  ..وقـد أوضـحت« : ّولعل هذا هو املقصود مـن قولـه  ـ »
ّمـــسلم ، ولــــو ســــلم فـــال ينفــــع ، ألن الرجــــل باإلضــــافة إىل ضـــعف عقلــــه وختليطــــه وكذبــــه ّ ّ..  .

ّفــإذا كــان الرجــل بنفــسه معرتفــا بالوضــع كيــف يطمــئن ويوثــق .  ..ى نفــسه بالوضــعيعــرتف علــ
ّفــال حيــتج بــشيء مــن « : ومــن هنــا تــرى ابــن حجــر يقــول بالتــايل .  ..؟بأخبــاره حــىت أصــوله

  .وهذا حسن ظن بالبخاري وفعله ال غري» .  ..حديثه غري ما يف الصحيح

ّاعيــل بــن أيب أويــس فإنــه أقــر علــى نفــسه وأمــا إمس« : ّوقــال العيــين يف املقدمــة الــسابعة 
ال : وقـــال ابـــن معـــني . عنـــه] شـــبيب [ بالوضـــع كمـــا حكـــاه النـــسائي عـــن ســـلمة بـــن شـــعيب 

يـــساوي فلـــسني ، هـــو وأبـــوه يـــسرقان احلـــديث ، وقـــال النـــضر بـــن ســـلمة املـــروزي فيمـــا حكـــاه 

ّكذاب كان حيدث عن مالك مبسائل ابن وهب : ّالدواليب عنه  ّ«.  
__________________  

  .388: مقدمة فتح الباري ) 1(
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  مالك بن أنس
العـــداء ألمـــري : ولـــه قـــوادح عظيمـــة ، أعظمهـــا ) مالـــك بـــن أنـــس ( ويف الطريـــق الثـــاين 

استقـصاء ( ّاملؤمنني عليه الصالة والسالم وأهل بيته الطاهرين ، وتفصيل ذلـك كلـه مـذكور يف 

  .إىل سند هذا احلديثّهذا كله بالنسبة .  ..فلريجع إليه من شاء) اإلفحام 

شــوارق ( ّوأمـا متنـه وداللتـه فأضـعف وأوهـن ، وإن شــئت بيـان ذلـك فـارجع إىل كتـاب 

  .، فإن هناك ما يبهر الناظر اللبيب ، ويقضي منه العجب العجيب) النصوص 

  تحريف البخاري في حديث الخوخة وضعف أسانيده
ّمث إن بعــــض املتــــضلعني مــــن أهــــل الــــسنة يف االخــــتالق واالفت « عــــال مل يكتــــف جبعــــل ّ

أنـــا مدينـــة « حلـــديث  ةّلتـــتم بزعمـــه املعارضـــ» البـــاب « أليب بكـــر ، فأبـــدهلا بلفـــظ » اخلوخـــة 

« ّأال تـــرى أن البخـــاري بعـــد أن روى حـــديث اخلوخـــة حتـــت عنـــوان  . ..»العلـــم وعلـــي باـــا 

اقـب قـال يف كتـاب املن .من كتاب الـصالة ، عـن ابـن عبـاس» ّباب اخلوخة واملمر يف املسجد 

ّباب قول النيب صلى اهللا عليه وسـلم « :  ّسـدوا األبـواب إال بـاب أيب بكـر: ّ قالـه ابـن عبـاس . ّ

ّعن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ«.  

ّوقد تنبه شراحه إىل هذا التحريـف ، فحـاولوا إصـالحه فقـالوا  ّـبأنه نقـل بـاملعىن ، قـال : ّ
فكأنـه ذكـره بـاملعىن . ّ كـل خوخـةّسـدوا عـين: وصـله املـصنف يف الـصالة بلفـظ « : ابن حجر 

ّســـدوا عـــين كـــل خوخـــة يف : هـــذا وصـــله البخـــاري يف الـــصالة بلفـــظ « :  وقـــال العيـــين .)1(» 
  .)2(» ّوهذا هنا نقل باملعىن ، ولفظه يف الصالة يف باب اخلوخة واملمر يف املسجد . املسجد

__________________  
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ّفألنـه ينـايف تلـك املبالغـات واإلغراقـات : ّوال خيفى عليك ما يف هذا التأويـل ، أمـا أوال 
الـيت يــذكرها أوليــاء البخــاري لــه يف احتياطــه يف النقـل والتزامــه بنقــل ألفــاظ األحاديــث كمــا هــي 

ّمن غري تصرف ، كما ال خيفى على ناظر كلمـام ومتتبـع سـقطام نـه لـيس فأل: ّوأمـا ثانيـا . ّ

حــىت » البــاب « و» اخلوخــة « تــصرف البخــاري هــذا مــن النقــل بــاملعىن ، لوضــوح الفــرق بــني 

  .ّعلى األطفال وربات احلجال ، فضال عن ذوي األلباب من الرجال

ّوكما حرف البخاري لفظ احلـديث عـن ابـن عبـاس ، كـذلك حرفـه نقـال عـن أيب سـعيد  ّ
ه أخرجــه عــن أيب  ـاخلــدري أيــضا ، فقــد عرفــت أن بــاب هجــرة النــيب وأصــحابه إىل « ســعيد يف ّـ

ه ذكــر نفــ» اخلوخــة « بلفــظ » املدينــة  بــاب قــول « احلــديث يف مناقــب أيب بكــر يف  سّــ، لكن

ّالنيب صلى اهللا عليه وسـلم  ّسـدوا األبـواب إال بـاب أيب بكـر ، واضـعا لفـظ : ّ بـدال » البـاب « ّ

  :ّوهذا نص كالمه » اخلوخة « عن 

مــد ، حــدثين أبــو عــامر ، حــدثنا فلــيح قــال حــدثين ســامل أبــو حــدثين عبــد اهللا بــن حم« 

ّخطب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه :  قال 2النضر ، عن بسر بن سعيد عن أيب سعيد اخلدري 
ّإن اهللا خـري عبـدا بـني الـدنيا وبـني مـا عنـده ، فاختـار ذلـك العبـد مـا عنـد : ّوسلم الناس وقال 

ّئه أن خيـرب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن عبـد فبكى أبو بكر ، فعجبنا لبكا: قال . اهللا ّ
ّخري ، فكـان رسـول اهللا هـو املخـري ، وكـان أبـو بكـر أعلمنـا ، فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  ّ ّ

ّإن من أمن الناس علي يف صحبته ومالـه أبـا بكـر ، ولـو كنـت متخـذا خلـيال غـري ريب : ّوسلم  ّ ّ ّ
ّال يبقـني يف املـسجد بـاب إال سـد إال . ّسالم ومودتـهالختذت أبا بكر خليال ، ولكن أخوة اإل ّّ ّ

  .)1(» باب أيب بكر 

ّوقد بذل شراحه قصارى سعيهم يف سبيل عز وهـذا التحريـف الـشنيع إىل رواة احلـديث 
ّلكن حقيقة احلال ال ختفى على أهل التحقيق ، وإن .  ..ّ، وأن البخاري نفسه برئ من ذلك

  . ..سّحاول الشراح اإلخفاء والتلبي
__________________  
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ّمث إن هـذا الــسند مقــدوح أيـضا كالــسندين الــسابقني ، لوقـوع  ّ يف ) فلــيح بــن ســليمان ( ّ

   ..»فليح بن سليمان ، ليس بالقوي ، مدين « ) : الضعفاء ( قال النسائي يف .  ..طريقه

قــال ابــن معــني وأبــو .  ..ن العــدوي مــوالهم ، املــدينفلــيح بــن ســليما« : ّوقــال الــذهيب 

وقـد « : برتمجتـه ) املغـين (  وقـال يف .)1( » 168مـات سـنة . لـيس بـالقوي: حامت والنـسائي 

برتمجـة حممـد بـن ) املغـين (  وقـال يف .)2(» لـيس بـالقوي : قال ابن معني وأبو حـامت والنـسائي 

ّثالثـة يتقـى حـديثهم : عت ابن معـني يقـول مس: قال عبد اهللا بن أمحد « : طلحة بن مصرف 
: قلــت البــن معــني . حممــد بــن طلحــة بــن مــصرف ، وأيــوب بــن عتبــة ، وفلــيح بــن ســليمان: 

  .)3(» مسعته من أيب كامل مظفر بن مدرك :  قال ؟ّعمن مسعت هذا

فلـــيح بـــن ســـليمان املـــدين أحـــد العلمـــاء « : برتمجـــة فلـــيح ) امليـــزان ( وقـــال الـــذهيب يف 

  .ّاحتجا به يف الصحيحني. ّعن نافع والزهري وعدةالكبار 

مسعـت معاويـة  :ليس بالقوي وقـال أبـو حـامت : وقد قال ابن معني وأبو حامت والنسائي 

: فليح بن سليمان ليس بثقة وال ابنه مث قال أبو حـامت : بن صاحل مسعت حيىي بن معني يقول 

ضــعيف مــا :  ســعيد عــن حيــىي وروى عثمــان بــن. كــان ابــن معــني حيمــل علــى حممــد بــن فلــيح

مسعت ابن : وقال عبد اهللا بن أمحد . ّال حيتج به: وروى عباس عن حيىي . أقربه من أيب اويس

حممـد ابـن طلحـة بـن مـصرف ، وأيـوب بـن عتبـة ، وفلـيح : ّثالثـة يتقـى حـديثهم : معني يقول 

 هــذا مــن مظفــر بــن مــدرك وكنــت آخــذ عنــه:  قــال ؟ممــن مسعــت هــذا: قلــت لــه . بــن ســليمان

ّمظفر هو أبو كامل من حفاظ بغداد من طبقة عفان: قلت  .الشأن ّ.  
__________________  
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ّيهـم وإن كـان مـن : وقـال الـساجي . فلـيح ضـعيف: وروى معاوية بن صـاحل عـن حيـىي 
ّكنـا نتهمـه ألنـه : به ما ذكر عن ابن معني عن أيب كامل قـال وأصعب ما رمي . أهل الصدق ّ

ّكان يتناول من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ّ.  

إن يف : كحـديث  ،قد اعتمد أبو عبد اهللا البخـاري فليحـا يف غـري مـا حـديث : قلت 

إذا ســجد أمكــن : حــديث و .هــل فــيكم أحــد مل يقــارف الليلــة: حــديث و .اجلنــة مائــة درجــة

  .خيالف الطريق يوم العيد: حديث و .ّصححه الرتمذي. ته وأنفه من األرضجبه

سعيد بن منصور نبأ فليح عن أيب طوالة عن سعيد بن يسار عـن أيب هريـرة قـال رسـول 

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّمــن تعلــم علمــا ممــا يبتغــى بــه وجــه اهللا ال يــستعمله إال ليــصيب بــه : ّ ّ
  .رف اجلنةعرضا من عرض الدنيا مل جيد ع

  .ال حيتج بفليح: وقال أبو داود 

  .خيتلفون فيه وال بأس به: وقال الدار قطين 

  .)1(» مات سنة مثان وستني ومائة : قلت 

  .ما أقربه من أيب أويس: قال عثمان الدارمي عن ابن معني « : وقال ابن حجر 

  .دراورديّليس بالقوي وال حيتج حبديثه وهو دون ال: وقال الدوري عن ابن معني 

  .ليس بقوي: وقال أبو حامت 

ّأبلغـك أن حيـىي بـن سـعيد كـان يقـشعر مـن أحاديـث : قلت أليب داود : وقال اآلجري 
. ّكان أبو كامل مظفـر بـن مـدرك يـتكلم يف فلـيح: بلغين عن حيىي بن معني قال :  قال ؟فليح

هذا خطأ ، هـو يتنـاول و: قال أبو داود . كانوا يرون أنه يتناول رجال الزهري: قال أبو كامل 

  .رجال مالك
__________________  
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عاصم بن عبيد اهللا وابن عقيل وفلـيح : قال ابن معني : وقال اآلجري قلت أليب داود 

  .صدق: قال . ال حيتج حبديثهم

  .ضعيف: وقال النسائي 

  .ملتني عندهمليس با: ليس بالقوي وقال احلاكم أبو أمحد : وقال مرة 

  .خيتلفون فيه وليس به بأس: وقال الدارقطين 

  .كان فليح وأخوه عبد احلميد ضعيفني: قال علي بن املديين : وقال ابن أيب شيبة 

  .ضعيف وهم يكتبون حديثه ويشتهونه: وقال الربقي عن ابن معني 

  .ليس بشيء: وقال الرملي عن داود . هو من أهل الصدق ويهم: وقال الساجي 

ّواله املنـصور علـى الـصدقات ألنـه كـان أشـار علـيهم حبـسن ابـن حـسن : وقال الطربي 
  .ملا طلب حممد بن عبد اهللا بن احلسن

: أصعب ما رمي به ما روي عن حيىي بن معني عن أيب كامـل قـال : وقال ابن القطان 

ّكنــا نتهمــه ألنــه كــان يتنــاول أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ّ ّ هكــذا ابــن كــذا ذكــر هــذا . ّ

مث . ّوالـصواب مـا تقـدم. القطان يف كتاب البيان له ، وهو من التصحيف الشنيع الذي وقع له

  .)1(» رأيته مثل ما نقل ابن القطان يف رجال البخاري للساجي ، فالوهم منه 

احـــتج بـــه البخـــاري وأصـــحاب الـــسنن ، وروى لـــه مـــسلم حـــديثا « : وقـــال ابـــن حجـــر 

هـو : فه حيىي بن معني والنـسائي وأبـو داود ، وقـال الـساجي ّوضع. واحدا وهو حديث اإلفك

لـه : وقال ابـن عـدي . خيتلف فيه وال بأس به: وقال الدار قطين . من أهل الصدق وكان يهم

  .أحاديث صاحلة مستقيمة وغرائب ، وهو عندي ال بأس به
__________________  
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ّوإمنـا خـرج  .اري اعتمـاده علـى مالـك وابـن عيينـة وأضـرامامل يعتمـد عليـه البخـ: قلت 
  .)1(» له أحاديث أكثرها يف املتابعات وبعضها يف الرقائق 

أن البخاري يذكر هـذه الروايـة املـسندة إىل أيب سـعيد اخلـدري مـع : ومن غرائب األمور 

ة ، بــاب يف كتــاب الــصال» البــاب « بلفظــة » اخلوخــة « هــذا التحريــف ، أعــين تبــديل لفظــة 

ّاخلوخة واملمر يف املـسجد ، وهـذا نـص عبارتـه  ّحـدثنا فلـيح : ّحـدثنا حممـد بـن سـنان قـال «  :ّ
: ّقــال حــدثنا أبــو النــضر عــن عبيــد بــن حنــني عــن بــسر بــن ســعيد عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال 

  .)2(» .  ..ّإن اهللا سبحانه خري عبدا: خطب النيب فقال 

أيـضا ، وقـد عرفتـه ، ) فلـيح بـن سـليمان (  علـى الشـتماله: وهذا السند أيضا مقدوح 

، وهــذا غلــط واضــح ، ومــن ) بــسر بــن ســعيد ( عــن ) عبيــد بــن حنــني : ( ّوألن ظــاهره روايــة 

هنـــا انـــربى أوليـــاء البخـــاري إلصـــالحه بطـــرق خمتلفـــة ، وكـــان األحـــرى أن يعرتفـــوا بـــالعجز عـــن 

م علــــى األحاديــــث الــــيت يف الكــــال) فــــتح البــــاري ( قــــال ابــــن حجــــر يف مقدمــــة .  ..إصــــالحه

ّقـال البخـاري بـاب اخلوخـة واملمـر يف  ـ احلـديث الرابـع« : ّاعرتض احلفاظ فيهـا علـى البخـاري 
ّهـذا الـسياق غـري حمفـوظ ، : قـال الـدار قطـين . احلـديث . ..ّحدثنا حممد بن سـنان: املسجد 

احلـراين ، ورواه واختلف فيه على فلـيح فـرواه حممـد بـن سـنان هكـذا وتابعـه املعـاىف بـن سـليمان 

ّسعيد بن منصور ويـونس بـن حممـد املـؤدب وأبـو داود الطيالـسي عـن فلـيح عـن أيب النـضر عـن 
  .عبيد بن حنني وبسر بن سعيد مجيعا عن أيب سعيد

ّأخرجه مسلم عـن سـعيد ، وأبـو بكـر بـن أيب شـيبة عـن يـونس ، وابـن حبـان يف : قلت 
دي عـن فلـيح عـن أيب النـضر عـن بـسر صحيحه مـن حـديث الطيالـسي ، ورواه أبـو عـامر العقـ

  بن سعيد عن أيب سعيد ، ومل يذكر عبيد بن حنني ، أخرجه
__________________  
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 ّفأمـا روايـة أيب عـامر فـيمكن ردهـا إىل. فهـذه ثالثـة أوجـه خمتلفـة. البخاري يف مناقب أيب بكـر

رواية سعيد بن منصور بأن يكون اقتصر فيها على أحـد شـيخي أيب النـضر دون اآلخـر ، وقـد 

ّرواه مالــك عــن أيب النــضر عنهمــا مجيعــا ، حــدث بــه القعنــيب يف املوطــأ عنــه وتابعــه مجاعــة عــن 
مالك خارج املوطـأ ، وأخرجـه البخـاري أيـضا عـن ابـن أيب أويـس عـن مالـك يف اهلجـرة ، لكنـه 

ّوأما رواية حممد بن سـنان فـوهم ، ألنـه صـري بـسر بـن .  عبيد بن حنني حسباقتصر فيه على
وميكــن أن يكــون الــواو . ســعيد شــيخا لعبيــد بــن حنــني ، وإمنــا هــو رفيقــه يف روايــة هــذا احلــديث

ّسقطت قبل قوله عن بسر ، وقد صرح بذلك البخاري فيما رواه أبو علي بن السكن احلـافظ 
هكـذا رواه حممـد بـن سـنان عـن : ا الفربـري قـال قـال البخـاري أن: يف زوائده يف الصحيح قال 

يعـــين بــواو العطـــف فقــد أفـــصح . فلــيح ، وإمنــا هـــو عــن عبيـــد بــن حنـــني وعــن بــسر بـــن ســعيد

. البخاري بأن شيخه سقطت عليه الواو من هذا السياق ، وأن مـن إسـقاطها نـشأ هـذا الـوهم

  .)1(» واهللا أعلم . ا اإليضاحوإذا رجعنا إىل اإلنصاف مل تكن هذه علة قادحة مع هذ

هكــذا يف ) قولــه عــن عبيــد بــن حنــني عــن بــسر بــن ســعيد ( « : وقــال بــشرح احلــديث 

أكثر الروايات ، وسقط مـن روايـة األصـيلي عـن أيب زيـد ذكـر بـسر بـن سـعيد فـصار عـن عبيـد 

  بن حنني عن أيب سعيد ، وهو صحيح يف نفس األمر لكن حممد بن سنان
__________________  

ّكيف ال تكون يف هذا اخلرب علة قادحة ، وقد اضطرب فيه فليح اضطرابا عظيما أدى إىل روايته بثالثـة أوجـه ) 1(
ّ، أوهلــا وهـــم صـــريح واحلمــل فيـــه علـــى ابــن ســـنان كمـــا اختــاره البخـــاري لـــيس بــصحيح ، فقـــد تابعـــه فيــه املعـــاىف بـــن 

ومع ذلك فقد اضطرب . فليح وهو مطعون يف نفسهسليمان احلراين ، فربئ ابن سنان عن العهدة وصار األمر إىل 

وأما مالـك فقـد اضـطرب أيـضا يف هـذا اخلـرب وإن كـان اضـطرابه دون اضـطراب . يف هذا اخلرب اضطرابا ال مزيد عليه

وهــو أيــضا مطعــون أمــا البخــاري فــال يكــاد يــتخلص مــن ورطــة إيــراده هــذا اخلــرب بــسند قــد اشــتمل علــى وهــم . فلــيح

أنه أفصح للفربري خلط شيخه حممد بن سنان ال جيدي شـيئا ، ألن احلمـل علـى شـيخه غـري صريح ، والعذر عنه ب

ّمسلم ، بل احلمل على فليح املطعون كما عرفت ، ولو سلم فسكوت البخاري يف الصحيح على هذا الغلط كائنا 
  .واهللا العاصم. ّعمن كان مع عدم التنبيه عليه مع الشعور به قادح
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وقع يف بقية الروايات ، فقـد نقـل ابـن الـسكن عـن الفربـري عـن البخـاري ّإمنا حدث به كالذي 

ّهكــذا حــدث بــه حممــد بــن ســنان ، وهــو خطــأ وإمنــا هــو عــن عبيــد بــن حنــني وعــن : أنــه قــال 
ّفعلـى هـذا يكـون أبـو النـضر مسعـه مـن شـيخني حدثـه كـل . يعـين بـواو العطـف. بسر بـن سـعيد

 عــن ســعيد بــن منــصور عــن فلــيح عــن أيب منهمــا بــه عــن أيب ســعيد ، وقــد رواه مــسلم كــذلك

النضر عن عبيـد وبـسر مجيعـا عـن أيب سـعيد ، وتابعـه يـونس بـن حممـد عـن فلـيح ، أخرجـه أبـو 

ورواه أبــو عــامر العقــدي مــن فلــيح عــن أيب النــضر عــن بــسر وحــده ، . بكــر بــن أيب شــيبة عنــه

مــــرة علــــى ّفكــــأن فليحــــا كــــان جيمعهمــــا مــــرة ويقتــــصر . أخرجــــه املــــصنف يف مناقــــب أيب بكــــر

وقـــد رواه مالـــك عـــن أيب النـــضر عـــن عبيـــد وحـــده عـــن أيب ســـعيد ، أخرجـــه املـــصنف . أحـــدمها

ّأيــضا يف اهلجــرة ، وهــذا ممــا يقــوي أن احلــديث عنــد أيب النــضر عــن شــيخني ، ومل يبــق إال أن 
حممد بن سنان أخطأ يف حـذف الـواو العاطفـة ، مـع احتمـال أن يكـون اخلطـأ مـن فلـيح حـال 

أن املعاىف بن سليمان احلراين رواه عن فلـيح كروايـة حممـد : ويؤيد هذا االحتمال . حتديثه له به

. ّبــن ســنان ، وقــد نبــه املــصنف علــى أن حــذف الــواو خطــأ ، فلــم يبــق لالعــرتاض عليــه ســبيل

  .)1(» رواية من رواه عن أيب النضر عن عبيد عن بسر غري حمفوظة : قال الدار قطين 

  .)2() عمدة القاري ( ث من وهكذا قال العيين بشرح احلدي

ّ ما ادعاه من كون حديث اخلوخة إشارة إىل كليـة بيـت النبـوة:الرابع  مـع غـض النظـر  ـ ّ

وأيــن خوخــة بيــت أيب  ؟ســخيف جــدا ، فــأين االشــارة املــذكورة ـ عــن بطــالن احلــديث املزعــوم

  ؟بكر عن بيت النبوة

ّ وســـياقه خمتـــل مل ّ اللفـــظ الـــذي ذكـــره حلـــديث ســـد األبـــواب لفـــظ مهمـــل ،:والخـــامس 
  وملا ذا وضع هذا اللفظ يف موضع اجلملة.  ..نعلم من أين ينقله

__________________  

  .443 / 1فتح البخاري ) 1(

  .242 / 4عمدة القاري ) 2(
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ّســـدوا هـــذه األبـــواب إال بـــاب علــي «  :الــشريفة  الـــصرحية الواضـــحة الداللـــة ، والـــواردة عـــن  »ّ

  . ..!!. ..سائي ، واحلاكم ، والضياء املقدسي ، وغريهمأكابر األئمة من أمحد ، والن

ّ مـع أن شـرط ؟إضـافة بيانيـة» علـي « إىل » البـاب «  كيـف تكـون إضـافة :والسادس 
يف : وأيـــضا .  ..اإلضـــافة البيانيـــة أن يكـــون املـــضاف مـــن جـــنس املـــضاف إليـــه ، كخـــامت فـــضة

بــاب مـــن :  ، وهنــا ال يــصح خــامت مــن فــضة: فيقــال » مــن « االضــافة البيانيــة جيــوز إظهــار 

  .علي

ّ لقد اشتبه األمر على األورنقابادي ، فتوهم االحتاد بني حديث مدينـة العلـم :والسابع  ّ
» البـاب « يف احلـديثني ، لكـن » البـاب « ّ، وحديث سدوا األبواب ، مـن جهـة وجـود لفـظ 

  .ّيف األول معنوي ، ويف الثاين ظاهري ، كما ال خيفى على أويل األفهام

  ّالنظر في حديث حذيفة في بابية عمر
ــامن   جعلــه عمــر بابــا اســتنادا إىل حــديث حذيفــة واضــح الــبطالن واالعتــساف ، :والث

ّفــإن هــذا احلــديث مــن متفــردات أهــل الــسنة ، علــى أنــه ذم لعمــر ولــيس مــدحا ، إذ هــو ظــاهر  ّ ّ ّ ّ
سه يف حاشـية هـذا قد ذكره األورنقابادي نف و. ..»باب العلم « ال » باب الفتنة « يف كونه 

عـن حذيفـة ] شـقيق [ وهو خمرج يف البخاري ومسلم عـن سـفيان « : املوضع من كتابه بقوله 

ّأيكــم حيفـظ حــديث رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم يف الفتنــة: ّقـال كنــا عنـد عمــر فقـال :  ّ  ؟ّ

مسعـت رسـول :  قلـت ؟هـات ، إنـك جلـري ، وكيـف قـال: قـال  .أنا أحفظ كما قال: فقلت 

ّ صــلى اهللا عليــه وســـلم يقــول اهللا ّفتنـــة الرجــل يف أهلــه ومالـــه ونفــسه وولـــده وجــاره ، يكفرهـــا : ّ
لـيس هـذا أريـد ، : فقـال عمـر  .ّالصيام والـصالة والـصدقة واألمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر

  مالك وهلا يا أمري املؤمنني ، إن بينك: قال قلت . إمنا أريد اليت متوج كموج البحر
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ذاك  :قـــال . ال بـــل يكـــسر:  قـــال قلـــت ؟فيكـــسر البـــاب أو يفـــتح: قـــال . بـــا مغلقـــاوبينهـــا با

نعـم كمـا : قـال  ؟هل كان عمر يعلم من البـاب: فقلنا حلذيفة : قال . أحرى أن ال يغلق أبدا

فهبنـا أن نـسأل حذيفـة مـن  :قـال . ّيعلم أن دون غد ليلة ، إين حدثته حديثا ليس باألغـاليط

  .».  ..عمر: فقال .  سله:فقلنا ملسروق . الباب

.  ..»ّـإنك بينـك وبينهـا بابـا مغلقـا « : فأنت ترى حذيفة يقول لعمر يف هذا السياق 

ّوقـد تـوهم األورنقابـادي أن كونـه .  ..»مغلـق « غـري أنـه » بـاب الفتنـة « وهو ظاهر يف كونه  ّ
  .ذم له وإن كان مغلقا» باب الفتنة « ّمغلقا مدح لعمر ، مع أن كون الشخص 

ا ســـياقاته األخـــرى فـــال يفيـــد  ّـــهـــذا بالنـــسبة إىل الـــسياق الـــذي ذكـــره األورنقابـــادي ، وأم
ّحــدثنا حممــد بــن « : كتــاب اإلميــان ) صــحيح مــسلم ( ففــي  . ..شــيء منهــا كــون عمــر بابــا

ّـعبد اهللا بن منري قال ثنا أبو خالد ـ يعـين سـليمان بـن حيان ـ عـن سـعد بـن طـارق ، عـن ربعـي 
ّأيكــم مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــذكر : ا عنــد عمــر فقــال ّكنــ: عــن حذيفــة قــال  ّ ّ

: قـالوا . ّلعلكم تعنون فتنة الرجل يف أهله وماله وجاره: فقال . حنن مسعناه:  فقال قوم ؟الفنت

ّتلـك تكفرهـا الـصالة والـصيام والـصدقة ، ولكـن أيكـم مسـع النـيب صـلى اهللا عليـه : قـال . أجـل ّ ّ
أنـت : فقـال . أنـا: فقلـت . فأسـكت القـوم:  قـال حذيفـة ؟ج مـوج البحـرّوسلم يذكر الـيت متـو

ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول :  قــال حذيفــة !هللا أبــوك تعــرض الفــنت علــى : ّ

ّالقلـوب كاحلــصري عــودا عــودا ، فـأي قلــب أشــرا نكــت فيـه نكتــة ســوداء ، وأي قلــب أنكرهــا  ّ
ّلبــني علــى أبــيض مثــل الــصفا فــال تــضره فتنــة مــا نكــت فيــه نكتــة بيــضاء ، حــىت تــصري علــى ق

ا ال يعــرف معروفــا وال ينكــر  ّــدامــت الــسماوات واألرض ، واآلخــر أســود مربــادا كــالكوز جمنحي ّ
 مغلقــا يوشــك أن ّوحدثتــه أن بينــك وبينهــا بابــا: قــال حذيفــة . ّمنكــرا إال مــا أشــرب مــن هــواه

ه فــتح لعلـــهأ: يكــسر قـــال عمـــر  ّكــسرا ال أبالـــك ، فلـــو أن . ال بـــل يكـــسر: قلـــت  . كـــان يعــادّـــ

قــال أبــو خالــد فقلــت . ّوحدثتــه أن ذلــك البــاب رجــل يقتــل أو ميــوت حــديثا لــيس باألغــاليط

  شدة:  قال ؟ّيا أبا مالك ، ما أسود مربادا: لسعد 
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  .)1(» منكوسا :  قال ؟ّفما الكوز جمنحيا: قال قلت . البياض يف سواد

وال ختفـــى .  ..فالبـــاب غـــري عمـــر» بـــا مغلقـــا إن بينـــك وبينهـــا با« : ويف هـــذا الـــسياق 

  .ّوجوه الفرق األخرى بني هذا السياق والسياق الذي ذكره األورنقابادي

حـديث  وكيف كان ، فال داللة يف هذا احلديث على معىن يصلح ألن يذكر يف مقابلـة

  .»أنا مدينة العلم وعلي باا « 

ّدعوى داللة حديث المدينة على عدم تملك بيت الن   بوة شيئا من المالّ
ّإشــارة وإميــاء إىل أن  »أنــا مدينــة العلــم « حــديث  ن وزعــم األورنقابــادي كــو:والتاســع 

إن :  أنـه قـال 6ّبيت النبوة خال من مجيع األموال إال العلم ، مث استشهد لذلك مبـا رووا عنـه 

  . ..ّاألنبياء مل يورثوا

ّـوة وال سيما بـاملعىن الـذي تومههّال ذكر يف حديث املدينة لبيت النب: ّأوال : فنقول  ّ..  .

ّفهل جيوز القـول خبلـو بيـت النبـوة مـن متـاع الـصالة والـصوم اإلشارة املذكورة ممنوعة ، أ: ا وثاني
 ومــن متــاع الزهــد والــورع والتقــوى والــشجاعة والعدالــة وحــسن اخللــق.  ..والزكــاة واحلــج واجلهــاد

ديث علــى احنــصار أخــذ العلــم مــن بــاب ّ نعــم يــدل احلــ؟ومــا ســواها مــن اخلــصال احلميــدة. ..

ّمدينــة العلــم داللــة ظــاهرة أظهــر مــن الــشمس وأبــني مــن األمــس ، ولكــن هــذا االحنــصار يــأيت 
ّلــو ســلمنا كــون احلـديث إشــارة إىل احنــصار متــاع : وثالثـا . علـى مــذهب األورنقابــادي بالــدمار

النبـوة مـن حيـث أنـه بيـت ّأن متـاع بيـت النبـوة يف بيـت : فغاية ذلـك هـو » العلم « البيت يف 

ّوأن األموال ال يعتىن إليها فيه ، ال أن النيب » العلم « النبوة هو   وهو صاحب بيت النبـوة ـ 6ّ

ّمل يكـــن ميلـــك شـــيئا مـــن األمـــوال ، كمـــا هـــو مزعـــوم مجـــع مـــن املتـــصوفني ، وإليـــه مييـــل كـــالم ــــ 
  .األورنقابادي املهني

  ّ على الفقر باملعىن الذي يتومههّفال يدل» .  ..ّإن األنبياء« : ّوأما حديث 
__________________  

  .89 / 1كتاب االميان  ـ صحيح مسلم) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 270

ّاملتـصوفة ، بــل يــدل علــى الزهــد والــورع والكـرم واإليثــار ( ّهــذا ، علــى أن هــذا احلــديث يف .  ..ّ

 نـا حممـد: ّحـدثنا حممـود بـن خـداش البغـدادي « : فقد قال  ،مقدوح سندا ) جامع الرتمذي 

قـدم رجـل مـن املدينـة : بن يزيد الواسطي نا عاصم بن رجاء بن حيـاة عـن قـيس بـن كثـري قـال 

ّحــديث بلغــين أنــك حتدثــه :  قــال ؟مــا أقــدمك يــا أخــي: علــى أيب الــدرداء وهــو بدمــشق فقــال 
ّعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال  فإين مسعت : ال ، قال :  قال ؟أما جئت حلاجة :ّ

مـن سـلك طريقـا يبتغـي فيـه علمـا سـلك اهللا بـه طريقـا : ّى اهللا عليه وسـلم يقـول ّرسول اهللا صل

إىل اجلنـة ، وإن املالئكــة لتـضع أجنحتهــا رضــى لطالـب العلــم ، وإن العــامل ليـستغفر لــه مــن يف 

الـــسماوات ومـــن يف األرض حـــىت احليتـــان يف املـــاء ، وفـــضل العـــامل علـــى العابـــد كفـــضل القمـــر 

ّالعلمــاء ورثــة األنبيــاء ، ان األنبيــاء مل يورثــوا دينــارا وال درمهــا ، إمنــا علــى ســائر الكواكــب ، إن 
ّورثوا العلم ، فمن أخذ به فقد أخذ حبظ وافر ّ.  

وال نعـــرف هـــذا احلـــديث إال مـــن حـــديث عاصـــم بـــن رجـــاء بـــن حيـــوة ، ولـــيس إســـناده 

عــن ّهكــذا حــدثنا حممــود بــن خــداش هــذا احلــديث ، وإمنــا يــروى هــذا احلــديث . عنــدي مبتــصل

عاصــم بــن رجــاء بــن حيــوة عــن داود بــن مجيــل عــن كثــري بــن قــيس عــن أيب الــدرداء عــن النــيب 

ّصلى اهللا عليه وسلم ، وهذا أصح من حديث حممود بن خداش  ّ «)1(.  

  :ّفإن كالم الرتمذي نفسه كاف لسقوط احلديث ، ونضيف إىل ذلك أن 

قطـين وغـريه ، قـال الـذهيب ّضعفه الدار  ـ راوي احلديث عن أيب الدرداء كثير بن قيس ـ

: وقـال ابـن حجـر  .)2(» ّكثري بن قيس ، تابعي ، تقـدم يف الـدال تـضعيف الـدارقطين لـه « : 

ضـعيف ، مـن الثالثـة ، ووهـم  ـ واألول أكثـر ـ كثري بن قيس الشامي ، ويقال قيس بـن كثـري« 

  : وقال اخلزرجي .)3(» ابن قانع فأورده يف الصحابة 
__________________  

  .46 / 5جامع الرتمذي ) 1(

  .409 / 3ميزان االعتدال ) 2(

  .132 / 2تقريب التهذيب ) 3(
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واالسـناد  .داود بـن مجيـل: وعنـه . عـن أيب الـدرداء ـ أو عكـسه ـ كثـري بـن قـيس. د ت ق« 

  .)1(» مضطرب 

قـال  ـ وقـد أسـقطه شـيخ الرتمـذي مـن الـسند ـ  راويه عن كثري بن قـيسوداود بن جميل

كثـري بـن قـيس عـن أيب  :عـن  ـ الوليـد بـن مجيـل: وبعـضهم يقـول  ـ داود بـن مجيـل« : الذهيب 

حديثه مضطرب . عاصم ابن رجا بن حياة: وعنه . الدرداء خبرب من سلك طريقا يطلب علما

ان فــذكره يف الثقــات ، وداود ال يعــرف كــشيخه ، وقــال الــدار . ّ، وضــعفه األزدي ّــوأمــا ابــن حب
 وهــذا صــريح ال يف ضــعف داود .)2(» ن فوقــه ضــعفاء وال يــصح عاصــم ومــ: قطــين يف العلــل 

  .بن مجيل فقط ، بل يف ضعف عاصم ومن فوقه أيضا ، فاحلديث غري صحيح

ّوثـق وأمـا األزدي فـضعفه ، وفيـه جهالـة « : وقال الذهيب  « :  وقـال ابـن حجـر .)3(» ّ

ّالسر يف إسـقاط تعرف : ومن هنا .  ..)5(» هو مضطرب « :  وقال اخلزرجي .)4(» ضعيف 
  .داود بن مجيل من سند الرتمذي

عرفت ضعفه عند الدار قطين ، قال ابن حجـر العـسقالين بعـد نقـل  ـ وعاصم بن رجاء

  .)7(» صدوق يهم « : وقال هو .  ..)6(» ّوتكلم فيه : قلت « : توثيقه عن بعضهم 

  األئمة األطهار في العلم سواء
  :ّمه أن أهل البيت  زعم األورنقابادي يف آخر كال:العاشر 

__________________  

  .363 / 2خالصة تذهيب ذيب الكمال ) 1(

  .4 / 2ميزان االعتدال ) 2(

  .217 / 1املغين ) 3(

  .231 / 1تقريب التهذيب ) 4(

  .300 / 1خالصة التهذيب ) 5(

  .5 / 37ذيب التهذيب ) 6(

  .383 / 1تقريب التهذيب ) 7(
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ة معرفتـــه .  ..سب إخـــتالف مـــراتبهم يف بـــاب اإلرث حبـــ6ّورثـــوا العلـــم عـــن النـــيب  ّـــنـــشأ مـــن قل
 ، ومن نظـر يف سـريهم وفـضائلهم علـم أـم يف العلـم سـواء ، :بأحوال األئمة املعصومني 

  :ّوقد اعرتف ذا املعىن علماء أهل السنة أيضا 

ـــن الـــصباغ املـــالكي يف ذكـــر االمـــام احلـــسني  فـــصل يف علمـــه وشـــجاعته «  : 7ّقـــال اب

علــوم أهــل البيــت ال تتوقــف علــى التكــرار :  قــال بعــض أهــل العلــم 7نفــسه وســيادته وشــرف 

والــــدرس ، وال يزيــــد يــــومهم فيهــــا علــــى مــــا كــــان يف األمــــس ، ألــــم املخــــاطبون يف أســــرارهم 

ّواحملدثون يف النفس ، فسماء معارفهم وعلومهم بعيدة عن اإلدراك واللمس ، ومن أراد سـرتها 
لــشمس ، وهــذا ممــا جيــب أن يكــون ثابتــا ومقــررا يف الــنفس ، فهــم كــان كمــن أراد ســرت وجــه ا

يــــرون عــــامل الغيــــب يف عــــامل الــــشهادة ، ويقفــــون علــــى حقــــائق املعــــارف يف خلــــوات العبــــادة 

ّوتناجيهم ثواقب أفكارهم يف أوقات أذكارهم مبا تـسنموا بـه غـارب الـشرف والـسيادة وحـصلوا 
تهـــى الـــسؤال واإلرادة فهــم كمـــا يف نفـــوس ّبــصدق تـــوجههم إىل جنــاب القـــدس ، فبلغـــوا بــه من

ّأوليائهم وحمبيهم وزيادة ، فما تزيد معارفهم يف زمان الشيخوخة على معارفهم يف زمن الـوالدة 
، وهذه أمور تثبت هلم بالقياس والنظر ، ومناقب واضحة احلجول باديـة الغـرر ، ومزايـا تـشرق 

وعنوانات األثر ، فما سـأهلم مـستفيد أو ّإشراق الشمس والقمر ، وسجايا تزين عيون التواريخ 

ّممتحن فوقفوا ، وال أنكر منكـر أمـرا مـن األمـور إال علمـوا وعرفـوا ، وال جـرى معهـم غـريهم يف 
ّمــضمار شــرف إال ســبقوا وقــصر جمــاروهم وختلفـــوا ، ســنة جــرى عليهــا الــذين تقــدموا مـــنهم ،  ّ ّ ّ

الد أمــورا فبلغوهــا بــالرأي األصــيل وأحــسن أتبــاعهم الــذين خلفــوا ، وكــم عــانوا يف اجلــدال واجلــ

والــصرب اجلميــل ، فمــا اســتكانوا وال ضــعفوا ، فبهــذا وأمثالــه مســوا علــى األمثــال وشــرفوا ، تفــرت 

الــشقاشق إذا هــدرت شقاشــقهم وتــصغي األمســاع إذا قــال قــائلهم أو نطــق نــاطقهم ، ويكثــف 

تهم وال ينـــال اهلـــواء إذا قيـــست بـــه خالئقهـــم ، ويقـــف كـــل ســـاع عـــن شـــأوهم فـــال يـــدرك فـــائ

  ّطرائقهم ، وسجايا منحهم ا خالقهم ، وأخرب ا صادقهم فسر
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  .) «)1ا أولياؤهم وأصادقهم وحزن هلا مباينهم ومفارقهم 

علــوم أهــل البيــت ال تتوقــف علــى التكــرار : قــال بعــض أهــل العلــم « : وقــال العجيلــي 

 املخــــاطبون يف أســــرارهم والــــدرس ، وال يزيــــد يــــومهم فيهــــا علــــى مــــا كــــان يف األمــــس ، ألــــم

ّاحملدثون يف النفس ، فسماء معارفهم وعلـومهم بعيـدة عـن اإلدراك واللمـس ، ومـن أراد سـرتها 
كان كمن أراد سـرت الـشمس ، فهـم يـرون عـامل الغيـب يف عـامل الـشهادة ويقعـون علـى حقـائق 

 كمــا يف املعــارف يف خطــوات العبــادة ، وينــاجيهم ثواقــب أفكــارهم يف أوقــات أذكــارهم ، فهــم

ّنفوس أوليائهم وحمبيهم وزيادة ، فما تزيد معارفهم يف زمان الـشيخوخة علـى معـارفهم يف زمـن 
الــوالدة ، وهــذه أمــور تثبــت هلــم بالقيــاس والنظــر ، ومناقــب واضــحة احلجــول والغــرر ، ومزايــا 

ّتــــشرق إشــــراق الــــشمس والقمــــر ، وســــجايا تــــزين عيــــون التــــواريخ وعنــــوان األثــــر ، فمــــا ســــأهلم 
ّفيد أو ممـــتحن فتوقفـــوا ، وال أنكـــر منكـــر أمـــرا مـــن األمـــور إال عرفـــوا وعلمـــوا ، وال جـــرى مـــست

ّمعهـــم غـــريهم يف مـــضمار شـــرف إال ســـبقوا وقـــصر جمـــاريهم وختلفـــوا ، ســـنة جـــرى عليـــه الـــذين  ّ
وكـم عـانوا يف اجلـدال واجلـالد أمـورا فبلغـوا بـالرأي . ّتقدموا منهم وأحـسن أتبـاعهم الـذين خلفـوا

صرب اجلميل ، فما استكانوا وال ضـعفوا ، سـجايا مـنحهم ـا خـالقهم ، وأخـرب ـا األصيل وال

  .)2(» صادقهم ، فرح ا أولياؤهم وأوصياؤهم ، وحزن ا مباينهم ومفارقهم 

  ّلم يرث العلم إال األئمة األطهار
، » أهــل بيــت املدينــة « ّإال األئمــة األطهــار مــن » املدينــة « ّمث إن العلــم مل يرثــه عــن 

ّوغريه مـن األدلـة ، وبـه صـرح  »أنا مدينة العلم وعلي باا « حديث  ّوقد دل على هذا املعىن ّ
ّوعليه نص كبار األعالم والعرفاء الكرام من أهل السنة ، كالقاضي شهاب ّ  

__________________  

  .159: الفصول املهمة ) 1(

  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 2(
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ينـابيع املـودة ( والشيخ سعد الدين احلمـوي كمـا يف كتـاب  ) هداية السعداء( الدين يف كتاب 

  . ..)سيف مسلول ( والقاضي ثناء اهللا باين بيت يف خامتة كتابه ) للقندوزي 

* * *  
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)17(  

  مع القاضي ثناء اهللا

  في كالمه حول الحديث
حـديث أنـا مدينـة «  و »أنـا دار احلكمـة « : حـديث  ومحل القاضي ثناء اهللا باين بـيت

ة مـن َ أ(: يف ذيل اآلية : إذ قال .  ..كليهما على العلوم الباطنة »علم ال ْفمـن كـان علـى بـيـن َ ِْ ٍ َـ  َ َ َ َ
ٌربه ويـتـلوه شـاهد  ِ ُ ُـ َْ َ َِ( قـال البغـوي قـال  .الـشاهد هـو علـي بـن أيب طالـب: وقيـل « : ّ مـا نـصه

وأنــت  : فقــال لــه رجــل. ّمــا مــن رجــل مــن قــريش إال وقــد نزلــت فيــه آيــة مــن القــرآن : 2علــي 

  .ويتلوه شاهد منه:  قال ؟أيش نزل فيك

ّلعـل وجـه ذلـك أنـه أول مـن أسـلم :  قلـت ؟فما وجـه تـسمية علـي بالـشاهد: فإن قيل  ّ
ّمن الناس ، فهو أول من شهد بصدق النيب صلى اهللا عليه وسلم : واألوجه عندي أن يقال . ّ

حابة رضـــوان اهللا علـــيهم  كـــان قطـــب كمـــاالت الواليـــة ، وســـائر األوليـــاء حـــىت الـــص2إن عليـــا 

ّكــذا حقــق اــدد . أتبــاع لــه يف مقــام الواليــة ، وأفــضلية اخللفــاء الثالثــة عليــه بوجــه آخــر  يف 2ّ

  .مكتوب من أواخر مكتوباته

ِفمن كان على بـيـنة من ربه َ أ(: فكان معىن اآلية  ٍ َ َْ َ ِْ َ َ َ  يعين حجة واضحة وبرهان قاطع )َ

ّوهــو حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم  ه وبرهــان قــاطع يفيــد ّ ّــ، فإنــه كــان علــى حجــة واضــحة مــن رب
ّالعلــم بــالقطع أنــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، وذلــك معجزاتــه وأفــضلها القــرآن وعلومــه  ّ

ُ ويـتـلوه (املستندة إىل الوحي  ُ َْ ٌ شـاهد ( أي يتبعه )َ  مـن اهللا علـى صـدقه ، وهـو علـي ومـن )ِ

ّليــاء معجــزات النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، وعلــومهم شــاكله مــن األوليــاء ، فــإن كرامــات األو ّ
ّاملــستندة إىل اإلهلــام والكــشف ظــالل لعلــوم النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم املــستندة إىل الــوحي ،  ّ

ّفتلك الكرامات والعلوم شاهدة على صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم ّ.  

ّفقوله صلى اهللا عليه وسلم    رواه الرتمذي بسند. أنا دار احلكمة وعلي باا: ّ
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رواه ابـن عـدي . أنا مدينـة العلـم وعلـي باـا فمـن أراد العلـم فليـأت البـابو .صحيح عن علي

يف الكامل والعقيلي يف الـضعفاء والطـرباين واحلـاكم عـن ابـن عبـاس ، وابـن عـدي واحلـاكم عـن 

 ينحـصر علـى ، إشارة إىل علوم األولياء دون علـوم الفقهـاء ، فـإن أخـذ علـوم الفقهـاء مل رجاب

ّقـــال لـــه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ل ، بـــ2علـــي  ّأصـــحايب كـــالنجوم بـــأيهم اقتـــديتم : ّ
  .»اهتديتم 

  :وهذا الكالم وإن اشتمل على بعض املطالب الصادقة خمدوش من وجوه 

  الحمل على العلوم الباطنة باطل
ت الواليـة ، وسـائر قطب كمـاال « 7ّ إنه وإن كان اعرتافه بكون أمري املؤمنني :أحدها 

ّدلـيال علـى أفـضلية االمـام مـن الـصحابة مـن » ّاألولياء حىت الصحابة أتباع لـه يف مقـام الواليـة 
ّونظائره يدل علـى أفـضليته وأعلميتـه مـنهم مـن مجيـع  »أنا مدينة العلم « حديث  ّوجه ، لكن ّ ّ

  . ..اجلهات والوجوه

ة إىل علــوم األوليــاء دون علــوم إشــار« علــى أنــه  »أنــا دار احلكمــة « : حــديث  هومحلــ

ّوال ريـــب يف أن علـــوم .  ..»العلـــم النـــافع « هـــو » احلكمـــة « باطـــل قطعـــا ، ألن » الفقهـــاء 
  .ّالفقهاء من العلم النافع

ا أن  ّأم يف ) الــدهلوي ( ّفقــد صــرح بــه عبــد العزيــز » العلــم النــافع « هــو » احلكمــة « ّــ

لألئمـــة » ّالقطبيـــة « و» الوجاهـــة « و» احلكمـــة « و» العـــصمة « جـــواب ســـؤال عـــن ثبـــوت 

 »أنـــا دار احلكمـــة وعلـــي باـــا « حـــديث  نّونـــص علـــى أنـــه املـــراد مـــ.  ..:االثـــين عـــشر 

وملزيد الفائدة نذكر كلمات بعـض العلمـاء حـول  . ..»أنا مدينة العلم وعلي باا « حديث و

لــسان علمــاء ّليتــضح لــك بطــالن احلمــل املــذكور علــى  »أنــا دار احلكمــة « : حــديث  معــىن

  :ّأهل السنة 

ا العلــم واحلكمــة فــإن اهللا تعــاىل قــال آلدم  « :العاصــمي  ّأم ــ ماء ( 7ّ م آدم األس َ وعل ــ ْ َ ْ َ َ ََ ــ َ
كلهـــا  ّ ففـــضل بـــالعلم العبـــاد الـــذين كـــانوا ال يعـــصون اهللا مـــا أمـــرهم ويفعلـــون مـــا يـــؤمرون ، )ُ

  واستحق بذاك منهم السجود له ، فكما ال يصري العلم
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ّوكــذلك حــال مــن فــضل . مل جــاهال فكــذلك مل يــصر آدم املفــضل بــالعلم مفــضوالجهــال والعــا
ّفأمــا مــن فــضل بالعبــادة فرمبــا يــصري مفــضوال ألن العابــد رمبــا يــسقط عــن درجــة العبــادة . بــالعلم ّ

بالعلم يعلـو : ولذلك قيل . إن تركها معرضا عنها ، أو تواىن فيها تغافال عنها ، فيسقط فضله

ومـــن ذلـــك وجـــوب الوصـــف هللا ســـبحانه بـــالعلم والعـــامل ، .  يـــزار وال يـــزوروال يعلـــى ، والعـــامل

ّوفــساد الوصــف لــه بالعبــادة والعابــد ولــذلك مــن علــى نبيــه  ن ( بقولــه 7ّ ــم تك ــا ل ْ وعلمــك م ــ ُ َ ْ َ ََ َ  َ
ُتـعلم َ ْ ًوكان فضل اهللا عليك عظيما . َ ِ َ ََ َْ ِ ُ ْ َ َ  فعظم الفضل عليه بـالعلم دون سـائر مـا أكرمـه بـه مـن )َ

  .واألخالق ، وما فتح عليه من البالد واآلفاقاخلصال 

ّوكــذلك املرتــضى رضــوان اهللا عليــه ، فــضل بــالعلم واحلكمــة ففــاق مــا مجيــع األمــة مــا 
يـا « قـال  ث مـا حيـ7ولـذلك وصـفه الرسـول . خال اخللفاء املاضني رضي اهللا عنهم أمجعني

ّإن النـيب صـلى :  عليـه احلـديث عـن املرتـضى رضـوان اهللا وذكر يف »علي ملئت علما وحكمة 
ّاهللا عليه وسلم كان ذات ليلة يف بيت أم سلمة ، فبكرت إليه بالغـداة فـإذا عبـد اهللا بـن عبـاس  ّ
ّبالبـاب ، فخـرج النـيب صـلى اهللا عليــه وسـلم إىل املـسجد وأنـا عـن ميينــه وابـن عبـاس عـن يــساره  ّ

مث ما : قال . أحسن خلقيأن خلقين ف:  قال ؟يا علي ما أول نعم اهللا عليك : 7فقال النيب 

ُ وإن تـعـدوا نعمة اهللا ال تحـصوها (:  قـال قلـت ؟مث مـا ذا: قـال . ّأن عرفين نفـسه: قال  ؟ذا ُْ ُ َِ َِ َـ َْ  ْ ِ
ّفـــضرب النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يـــده علـــى كتفـــي وقـــال :  قـــال ) يـــا علـــي ملئـــت علمـــا : ّ

ّولــذلك قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم . وحكمــة ويف بعــض . لعلــم وعلــي باــاأنــا مدينــة ا: ّ

  .)1(» أنا دار احلكمة وعلي باا : الروايات 

 2ّالبـــــاب احلـــــادي والعـــــشرون ، فيمــــا خـــــص اهللا تعـــــاىل عليـــــا  « :الكنجــــي الـــــشافعي 

ً ومن يـؤت اْلحكمة فـقد أوتي خيرا كثيرا (: قال اهللا تعاىل . باحلكمة ًِ َِ َْ َ ََ ُ ْ َ َ َ َْ ِ ْ ُ ْ َ(.  
__________________  

  .خمطوط ـ لفىتزين ا) 1(
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أخربنـــا عبـــد اللطيـــف بـــن حممـــد ببغـــداد ، أخربنـــا حممـــد بـــن عبـــد البـــاقي ، أخربنـــا أبـــو 

ّالفضل بن أمحد ، حدثنا أمحد بن عبد اهللا احلافظ ، حدثنا أبو أمحد حممد بن أمحـد اجلرجـاين  ّ
ّ، حدثنا احلسن بن سفيان ، حدثنا عبد احلميد بن حبر ، حـدثنا شـريك عـن سـلمة بـن كهيـل ّ ّ 

ّ قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 2عن الصناحبي عن علـي  أنـا دار احلكمـة وعلـي : ّ

  .باا

ّوقـــد فـــسرت احلكمـــة بالـــسنة لقولـــه عـــز وجـــل . هـــذا حـــديث حـــسن عـــال: قلـــت  ّ ّ: ) 
َوأنـزل اهللا عليك اْلكتاب واْلحكمة  َْ َ َْ ِ َِ َُ َْ َ َ َ قـد قـال رسـول  ايدل على صحة هذا التأويل مـ. اآلية. )َ

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ومثلــه معــه مــا .  أراد بالكتــاب القــرآن.أوتيــت الكتــاب ومثلــه معــه: ّ

ّفاحلكمـة هـي الـسنة ، . ّوبني له من األمر والنهي واحلـالل واحلـرام. ّعلمه اهللا تعاىل من احلكمة
  .)1(» أنا دار احلكمة وعلي باا : قال  افلهذ

ّيف أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه : امس عـــشر البـــاب اخلـــ « :الـــسيد شـــهاب الـــدين أحمـــد 
ّوعلـــى آلـــه وبـــارك وســـلم دار حكمـــة ومدينـــة علـــم وعلـــي هلمـــا بـــاب ، وأنـــه أعلـــم بـــاهللا تعـــاىل 

وعن علـي رمحـة اهللا ورضـوانه عليـه قـال قـال رسـول اهللا .  ..وأحكامه وآياته وكالمه بال ارتياب

ّصـلى اهللا عليـه وســلم   احلـافظ أبــو نعـيم ، والطــربي ، ورواه رواه. أنـا دار احلكمــة وعلـي باــا: ّ

  .)2(» أخرجه الرتمذي : يف املشكاة وقال 

أي علــي ابــن  .أنـا مدينــة احلكمـة وعلــي باـا: يف روايــة  وةأنــا دار احلكمـ « :المنـاوي 

وناهيـــك ـــذه املرتبـــة مـــا أســـناها وهـــذه . أيب طالـــب هـــو البـــاب الـــذي يـــدخل منـــه إىل احلكمـــة

ّأنـه مرتفـع مـن العلـو وهـو االرتفـاع ،  اوعلـي باـ: بقولـه  دّعـم أن املـراومـن ز. املنقبة ما أعالها
  .ّفقد متحل لغرضه الفاسد مبا ال جيديه وال يسمنه وال يغنيه

ُ يا أيـها الذين آمنوا (ّما أنزل اهللا عز وجل : أخرج أبو نعيم عن ترمجان القرآن مرفوعا  َ َ ِ  َ َ
  كنت عند: ن مسعود قال أخرج عن ابو .ّ إال وعلي رأسها وأمريها)

__________________  

  .118: كفاية الطالب ) 1(

  .خمطوط ـ توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل) 2(
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ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، فــسئل عــن علــي كــرم اهللا وجهــه فقــال  ّ ّقــسمت احلكمــة عــشرة : ّ
لقــرآن علــى ســبعة أنــزل ا: عنــه أيــضا و .أجــزاء فــاعطي علــي تــسعة أجــزاء والنــاس جــزءا واحــدا

ّأحرف ما منها حرف إال له ظهر وبطن ، وأمـا علـي فعنـده منـه علـم الظـاهر والبـاطن أخـرج و .ّ

 .ّأنا سيد ولد آدم وعلي سيد العـرب: أخرج أيضا و .علي سيد املسلمني وإمام املتقني: أيضا 

ّ وأعلمــك ّيــا علــي ، إن اهللا أمــرين أن أدنيــك: أخــرج أيــضا و .علــي رايــة اهلــدى: أخــرج أيــضا و
ة ( ّلتعــي ، وأنزلــت علــي هــذه اآليــة ٌ وتعيهــا أذن واعي َــٌ َِ ُ ُ َِ ّكنــا :  وأخــرج أيــضا عــن ابــن عبــاس .)َ

ّنتحــدث أن رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم عهــد إىل علـــي كــرم اهللا وجهـــه ســبعني عهـــدا مل  ّ ّ ّ
  .يعهد إىل غريه

  .)1(» واألخبار يف هذا الباب ال تكاد حتصى 

ّوممــا يــدل علــى أن اهللا ســبحانه اخــتص عليــا « ): ّاملــنح املكيــة (  يف ابــن حجــر المكــي ّ
ّقوله صلى اهللا عليـه وسـلم : من العلوم مبا تقصر عنه العبارات  وهـو حـديث  .أقـضاكم علـي: ّ

   .»أنا مدينة العلم وعلي باا : رواية  و،أنا دار احلكمة : قوله  وصحيح ال نزاع فيه ،

وعلــي ابــن أيب . ويف روايــة مدينــة احلكمــة: قــال املنــاوي  .أنــا دار احلكمــة « :العزيــزي 

  .)2(» فيه التنبيه على فضل علي ، واستنباط األحكام الشرعية منه  .طالب باا

قــال الــشيخ ابــن مهــام يف : إفاضــة « ) : الــصبح الــصادق (  يف نظــام الــدين الــسهالوي

ّ عـدة مـن الـصحابة رضـوان اهللا فتح القدير بعد ما أثبت عتق ام الولد وانعـدام جـواز بيعهـا عـن
ّـمما يـدل علـى . تعاىل عليهم ، وباألحاديث املرفوعة ، استنتج ثبوت اإلمجاع على بطالن البيـع

ما أسنده عبد الرزاق أنبأنـا معمـر عـن أيـوب عـن ابـن سـريين عـن عبيـدة  :ثبوت ذلك اإلمجاع 

  :مسعت عليا يقول : السلماين قال 
__________________  

  .46 / 3قدير يف شرح اجلامع الصغري فيض ال) 1(

  .244 / 1السراج املنري يف شرح اجلامع الصغري ) 2(
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: فقلــت لــه  .جتمــع رأيــي ورأي عمــر يف أمهــات األوالد أن ال يــبعن ، مث رأيــت بعــد أن يــبعنإ

فـضحك علـي رضـي اهللا  .ّفرأيك ورأي عمر يف اجلماعة أحـب إيل مـن رأيـك وحـدك يف الفرقـة

  .تعاىل عنه

م أن رجــوع علــي رضـي اهللا تعــاىل عنــه يقتـضي أنــه يــرى اشـرتاط انقــراض العــصر يف واعلـ

ّتقــرر اإلمجــاع ، واملــرجح خالفــه ، ولــيس يعجبــين أن ألمــري املــؤمنني شــأنا يبعــد اتباعــه أن مييلــوا  ّ ّ
إىل دليل مرجوح ورأي مغسول ومـذهب مـرذول ، فلـو كـان عـدم االشـرتاط أوضـح ال كوضـوح 

ّأنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى  : 6قـد قـال رسـول اهللا  وهو إليـه ،مشس النهار كيف مييل 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى وآله وسلم و .رواه الصحيحان. ّإال أنه ال نيب بعدي أنـا : ّ

  .فاالنقراض هو احلق .دار احلكمة وعلي باا رواه الرتمذي

ألن . د حكــم عمــر بامتنــاع البيــعإن اخللفــاء الثالثــة أيــضا أبــواب العلــم ، وقــ: ال يقــال 

مث املذهب أن أمري املؤمنني عمر أفـضل ، وهـو ال يقتـضي أن . غاية ما يف الباب أما تعارضا

  .»يكون األفضلية يف العلم أيضا ، وقد ثبت أنه باب دار احلكمة فاحلكمة حكمه 

  .»أنا دار احلكمة « حديث  ّهذا كله بالنسبة إىل

  :» أنا مدينة العلم « : حديث  وبالنسبة إىل معىن

وملـــا اكتنفـــت العنايـــة اإلهليـــة ، « : » األنـــزع البطـــني «  يف معـــىن ابـــن طلحـــة الـــشافعي

ّوأحاطـــت األلطـــاف الربانيـــة ، وأحـــدقت الرأفـــة امللكوتيـــة برســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ،  ّ ّ
ّكمــة وعلمــه مــا مل ّفجعلــت قلبــه مــشكاة ألنــوار النبــوة والرســالة ، وأنــزل اهللا عليــه الكتــاب واحل

يكـن يعلـم ، وعلـي يومئـذ مـشمول بربكـات تربيتــه حمـصول لـه مثـرات حنـوه عليـه ، فبـشفقته ملــع 

مـن تلــك األنـوار بارقهــا وطلــع مـن آفــاق مــشكاا شـارقها ، فاســتنار قلــب علـي بتلــك األنــوار 

العلـوم ّوزكا بتلك اآلثار ، وصفا من شوائب األكدار واستعد بقبول ما يفيض عليه مـن أسـرار 

ى بــيمن اإلميــان وتـــزين  ّوعلــوم األســرار ، وحيــل فيــه مـــن مقــدار احلكــم وحكــم األقـــدار ، فتحل ّــ ّ
  بعوارف



 281 ................................................................... باطل الباطنة العلوم على احلمل

ّــاملعرفــة ، واتصف مبحكــم احلكمــة وأدرك أنــواع العلــم ، فــصارت احلكــم مــن ألفاظــه ملتقطــة ، 
  .وشوارد العلوم الظاهرة والباطنة به آنسة ، وعيوا من قليب قلبه متفجرة

ّ مبالزمة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يزيـده اهللا تعـاىل علمـا حـىتومل يزل قـال رسـول  ّ

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ـ فيمــا نقلــه الرتمــذي يف صــحيحه بــسنده عنــه  أنــا مدينــة العلــم :  ـّ

ّفكـــان مـــن غـــزارة علمـــه يـــذلل جوامـــع القـــضايا ، ويوضـــح مـــشكالت الوقـــائع ،  .وعلـــي باـــا ّ
ّفكــــل علــــم كــــان لــــه فيــــه أثــــر ، وكــــل حكمــــة كــــان لــــه عليهــــا . امّويــــسهل مستــــصعب األحكــــ

وســيأيت تفــصيل هــذا التأصــيل يف الفـــصل الــسادس املعقــود لبيــان علمــه وفـــضله إن . اســتظهار

  .شاء اهللا تعاىل

ّوحيث اتضح ما آتاه اهللا تعاىل من أنواع العلم وأقسام احلكمة ، فباعتبار ذلـك وصـف 
 ا لفظة يوصفقد 7ّولما كان . ّا من هو عظيم البطن متصف بامتالئهبلفظة البطني ، فإ 

ّامتأل علما وحكمة ، وتضلع من أنواع العلوم وأقسام احلكمة ما صار غذاء له مملوا به وصف  ّ
ّباعتبار ذلك بكونه بطينا من العلم واحلكمة ، كمن تضلع من األغذية اجلسمانية ما عظم بـه 

  .)1(» ه اللفظة نظرا إىل ذلك بطنه وصار باعتباره بطينا ، فأطلقت هذ

ّأن النــيب صــلى اهللا  :إن وجــه هــذا عنــدي : واهللا أعلــم : قلــت  « :الكنجــي الــشافعي 
ّأراد صـلى اهللا عليـه وسـلم أن اهللا تعـاىل علمـين  .أنا مدينـة العلـم وعلـي باـا: ّعليه وسلم قال  ّ ّ

ة ، حىت مـضى شـطر زمـان الرسـالة ّالعلم وأمرين بدعاء اخللق إىل اإلقرار بوحدانيته يف أول النبو

ّمث أمرين اهللا مبحاربة مـن أىب اإلقـرار هللا عـز وجـل بالوحدانيـة بعـد منعـه مـن ذلـك ، . على ذلك ّ
فأنــا مدينــة العلــم يف األوامــر والنــواهي ويف الــسلم واحلــرب حــىت جاهــدت املــشركني ، وعلــي بــن 

ل بيـيت وسـائر أمـيت ، ولـو ال أيب طالب باا ، أي هو أول من يقاتل أهل البغي بعدي من أه

ّأن عليا بني للناس قتال أهل البغي وشرع احلكم يف قتلهم ، وإطالق األسارى منهم ، وحترمي ّ ّ  
__________________  

  .35: مطالب السئول ) 1(
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ّســلب أمــواهلم وســـيب ذراريهــم ، ملــا عـــرف ذلــك ، فـــالنيب صــلى اهللا عليــه وســـلم ســن يف قتـــال  ّ ّ
ّهلم وسىب ذراريهم ، وسن علي يف قتال أهل البغي أن ال جيهز على جـريح املشركني وب أموا

  .وهذا وجه حسن صحيح .وال يقتل األسري وال تسىب النساء والذرية ، وال تؤخذ أمواهلم

ّومع هـذا ، فقـد قـال العلمـاء مـن الـصحابة والتـابعني وأهـل بيتـه بتفـضيل علـي ، وزيـادة 
تــه وحــسن قــضاياه وصــحة فتــواه ، وقــد كــان أبــو بكــر ّعلمــه وغزارتــه وحــدة فهمــه ووفــور حكم

وعمر وعثمان وغريهم مـن علمـاء الـصحابة يـشاورونه يف األحكـام ويأخـذون بقولـه يف الـنقض 

واإلبرام ، اعرتافا منهم بعلمه ووفور فضله ورجاحة عقله وصحة حكمه ، ولـيس هـذا احلـديث 

ه بكثـــري ، ألن رتبتـــه عنـــد اهللا عـــز وجـــل وعنـــد رســـو ّيف حق ّ ّله وعنـــد املـــؤمنني مـــن عبـــاده أجـــل ّـــ
  .)1(» وأعلى من ذلك 

  :النووي 

  إمــــــــــــــــــــام املــــــــــــــــــــسلمني بــــــــــــــــــــال ارتيــــــــــــــــــــاب« 

  
  أمـــــــــــــــــــــــــــري املـــــــــــــــــــــــــــؤمنني أبـــــــــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــــــــــراب  

  

  ّنــــــــــــــــــــــــــيب اهللا خــــــــــــــــــــــــــازن كــــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــــم

  
  »علـــــــــــــــــــــــي للخزانـــــــــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــاب   

  

  .)توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل ( ذكر البيتني شهاب الدين يف 

البـاب اخلـامس عـشر يف أن النـيب « :  شهاب الدين أمحد  فقد قالأبو بكر الخوافي ،

وأنــــه أعلــــم النــــاس بــــاهللا تعــــاىل . ّ وبــــارك وســــلم دار حكمــــة ومدينــــة علــــم وعلــــي هلمــــا بــــاب6

  .وأحكامه وآياته وكالمه بال ارتياب

ّعــن موالنــا أمــري املــؤمنني علــي رضــي اهللا تعــاىل عنــه قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 
ّيـا علـي إن اهللا أمـرين أن أدنيـك فاعلمـك لتعـي ، وأنزلـت علـي هـذه : ّوسـلم وعلى آلـه وبـارك  ّ

ٌ وتعيها أذن واعية ( اآلية ٌَ َِ ُ ُ َِ   .رواه احلافظ االمام أبو نعيم يف احللية.  فأنت اذن واعية لعلمي)َ

  رواه سلطان الطريقة وبرهان احلقيقة الشيخ شهاب الدين أبو جعفر عمرو
__________________  

  .222: فاية الطالب ك) 1(
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قـال حــني : الـسهروردي يف العـوارف بإسـناده إىل عبــد اهللا بـن احلـسن رضـي اهللا عنهمــا ولفظـه 

ٌ وتعيها أذن واعية ( نزلت هذه اآلية ٌَ َِ ُ ُ َِ ّ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلـى آلـه وبـارك وسـلم )َ ّ
ّ قـــال علــي كـــرم اهللا تعـــاىل .ســـألت اهللا أن جيعلهــا اذنـــك يــا علـــي: لعلــي رضـــي اهللا تعــاىل عنـــه 

  .فما نسيت شيئا بعده وما كان يل أن أنسى: وجهه 

قال شيخ املشايخ يف زمانه وواحد األقران يف علومه وعرفانه الشيخ زين الدين أبـو بكـر 

ّفلـذا اخـتص علـي كـرم اهللا وجهـه مبزيـد : ّحممد بن حممد بن علـي اخلـوايف قـدس اهللا تعـاىل سـره 
ّل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وعلـى وآلـه وبـارك وسـلم العلم واحلكمة حىت قـا أنـا مدينـة العلـم : ّ

  .»لو ال علي هللك عمر : وقال عمر  .وعلي باا

واعلـم أن البـاب سـبب لـزوال « :  قال بعد حـديث مدينـة العلـم شهاب الدين أحمد ،

ّأبواــا شــق احلائــل واملــانع مــن الــدخول إىل البيــت ، فمــن أراد الــدخول وأتــى البيــوت مــن غــري 
 وبيانـه ، فإنـه 2وعسر عليه دخول البيت ، فهكذا من طلب العلم ومل يطلب ذلـك مـن علـي 

ّ كــان صــاحب علــم وعقــل وبيــان ، ورب مــن كــان عاملــا وال يقــدر 2ال يــدرك املقــصود ، فإنــه 
فبــاب العلــم وروايتــه .  مــشهورا مــن بــني الـصحابة بــذلك2علـى البيــان واإلفــصاح ، وكــان علـي 

 ، وهـــو كـــان بإمجـــاع الـــصحابة مرجوعـــا إليـــه يف علمـــه ، موثوقـــا بفتـــواه 2ه مـــن علـــي واســـتنباط

وحكمه ، والصحابة كلهم يراجعونه مهما أشكل عليهم ، وال يسبقونه ، ومن هذا املعىن قال 

  .»رضي اهللا تعاىل عنهم . لو ال علي هللك عمر: عمر 

انظر رمحــــك اهللا إىل فــــ« :  بعــــد نقــــل حكــــم االمــــام يف اخلنثــــى ابــــن الــــصباغ المــــالكي

ّ بنور علمه وثاقب فهمـه مـا أوضـح بـه سـبيل الـسداد ، وبـني بـه 2استخراج أمري املؤمنني علي 
طريــق الرشــاد ، وأظهــر بــه جانــب الــذكورة علــى األنوثــة مــن مــادة اإلجيــاد ، وحــصلت لــه هــذه 

ّاملنــة الكاملـــة والنعمــة الـــشاملة مبالحظـــة النــيب صـــلى اهللا عليــه وســـلم لـــه ، وتربي وه عليـــه ّ ّـــتــه وحن
أ لفــيض العلــوم واألســرار ، فــصارت احلكمــة مــن ألفاظــه  ّــوشــفقته ، فاســتعد لقبــول األنــوار وي ّ
ـــة بفـــؤاده مرتبطـــة ، مل تـــزل حبـــار العلـــوم تنفجـــر مـــن صـــدره  ملتقطـــة ، والعلـــوم الظـــاهرة والباطن

  ّقال صلى حىت. ويطفو عباا
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  .)1( »أنا مدينة العلم وعلي باا : ّاهللا عليه وسلم 

 أنـه مسـع 2ّوقـد أخـرج ابـن الـسمان عـن أيب سـعيد اخلـدري  « :نور الـدين الـسمهودي 

ال أبقـاين اهللا بعـدك  ـ ّوقد سأله عن شيء فأجابه ففرج عنه ـ عمر يقول لعلي رضي اهللا عنهما

ّأقـضانا علـي ،  : 2قـال عمـر  : 2قال الزين العراقي يف شرح التقريب يف ترمجة علـي . يا علي
ّوهذا التعـوذ رواه الـدار قطـين وغـريه ولفظـه . انتهى. ّعوذ من معضلة ليس هلا أبو حسنوكان يت

قـدمنا : ويف رواية لـه عـن أيب سـعيد اخلـدري قـال . أعوذ باهللا من معضلة ليس هلا أبو حسن :

أعـوذ بـاهللا أن أعـيش  :مع عمر مكة ومعه علي بن أيب طالب فذكر لـه علـي شـيئا فقـال عمـر 

ّوإمنــا مل يولــه شــيئا مــن البعــوث ألنــه كــان ميــسكه عنــده : قــالوا .  أبــا حــسنيف قــوم لــست فــيهم
ذكر لعطـاء : وأخرج احلافظ الذهيب عن عبد امللك بن أيب سليمان قال . ألخذ رأيه ومشاورته

ّأكــان أحــد مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أفقــه مــن علــي ال واهللا مــا :  قــال ؟ّ

  .علمته

أنا مدينة : حلديث  د مما جاء يف فضيلة علي يف هذا الباب شاهوهذا وأشباهه: قلت 

  .)2(» ّالعلم وعلي باا 

ّ يف جواب كالم العالمة احللي وقد استدل فيالفضل ابن روزبهان ،  سـلوين : 7بقولـه  هّ

هذا يدل على وفـور علمـه واستحـضاره أجوبـة الوقـائع « : ، وحبديث مدينة العلم كما مسعت 

ّلعلوم واملعارف ، وكل هذه األمور مسلمة ّواطالعه على ا ّ «)3(.  

أي ابن عبد املطلب بن هاشم ابن عبـد . مث علي بن أيب طالب « :ّالمال علي القاري 

  وهو املرتضى ، زوج فاطمة الزهراء ،. مناف بن قصي القرشي اهلامشي
__________________  

  .19: الفصول املهمة ) 1(

  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 2(

  .خمطوط ـ إبطال الباطل) 3(
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وابــن عــم املــصطفى ، والعــامل يف الدرجــة العليــا ، واملعــضالت الــيت ســأله كبــار الــصحابة عنهــا 

 .أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا : 7قولــه  قورجعــوا إىل فتــواه ، فيهــا فــضائل كثــرية شــهرية ، حتقــ

  .)1(» أقضاكم علي  : 7قوله و

وال خيفـى « :  مـن أيب حنيفـة 7ّيف تعلم اخلضر  بعد نقل حكاية مكذوبة القاري أيضا

الـذي قـال  ـ أن هذا من كالم بعض امللحدين الساعي يف فساد الدين ، إذ حاصـله أن اخلـضر

ً عبدا من عبادنا آتـيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لـدنا علمـا (: ّاهللا تعاىل يف حقه  ْ ِ ِـ ِ ِ ِ ِ ُ َْ ْ ْ ُْ ُْ  َ ََ َ َِ ًِ ْ ْ َْ  وقـد )ً

 7مــن مجلــة تالميــذ أيب حنيفــة ، مث عيــسى  ـ بعــض العلــوم منــه مبــا أويت علمــا 7ّتعلــم موســى 

يأخــذ أحكــام اإلســالم مــن تلميــذ تلميــذ أيب حنيفــة يف ذلــك املقــام ، ومــا أســرع فهــم التلميــذ 

ّحيــث أخــذ عــن احلــضر يف ثــالث ســنني مــا تعلم اخلــضر مــن أيب حنيفــة حيــا وميتــا يف ثالثــني  ّ ّــ
م القــشريي لــيس معــدودا يف طبقــات احلنفيــة وإمنــا هــو أحــد وأعجــب منــه أن أبــا القاســ. ســنة

  .أكابر الشافعية

ّ ومل يتعلم منه اإلسـالم وال مـن علمـاء الـصحابة 7مث العجب من اخلضر أنه أدرك النيب 
ّالكرام ، كعلـي بـاب مدينـة العلـم وأقـضى الـصحابة ، وزيـد أفرضـهم ، وأيب أقـرأ القـراء ، ومعـاذ  ّ

ّوسعيد بـن املـسيب . وال من التابعني العظام كالفقهاء السبعة. احلرامبن جبل األعلم باحلالل و
وقـــد رضـــي جلهلـــه بالـــشريعة . باملدينـــة ، وعطـــاء مبكـــة ، واحلـــسن بالبـــصرة ، ومكحـــول بالـــشام

ة حــىت تعلــم مــسائلها بــدالئلها يف أواخــر عمــر أيب حنيفــة ، فهــذا ممــا ال خيفــى بطالنــه  ّاحلنيفي ّــ
ّبـل لـو أطلـق علـى هـذه املقالـة الرديـة علمـاء الـشافعية .  الـضعيفةعلى العقول السخيفة والفهوم ّ

ّأو احلنابلة أو املالكية أخذوها على وجه السخرية وجعلوها وسيلة يف قلة عقل الطائفـة احلنفيـة 
ّمث لـو تعرضـت ملـا يف منقولـه . ّـ، حيث مل يعلمـوا أن أحـدا مـنهم مل يـرض ـذه القـضية بالكلية

  عانيه الدالة على نقصانمن اخلطأ يف مبانيه وم
__________________  

  .113: شرح الفقه األكرب ) 1(
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ّمعقولـه لـصار كتابــا مـستقال يف رد حمــصوله ، إال أين أعرضـت عنــه صـفحا لقولـه تعــاىل  ِ خذ (ّ ُــ
َاْلعفو وأمر باْلعرف وأعرض عن اْلجـاهلين  َِ ِ ِِ َ ْ ِ ْ ََ ْ ْ َُ َِ ُ ْ َ فاعف عـنـهم واصـف(ّ وقـال عـز وجـل )ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َح إن اهللا َـ ْ ِ

َيحب اْلمحسنين  ِ ِ ِْ ُ  ُ( « )1(.  

فـإن املـصطفى  .أنا مدينـة العلـم وعلـي باـا فمـن أراد العلـم فليـأت البـاب « :ّالمناوي 

ّصلى اهللا عليه وسلم املدينة اجلامعة ملعايل الديانات كلهـا ، وال بـد للمدينـة مـن بـاب ، فـأخرب  ّ ّ ّ
أخــذ طريقـه دخــل املدينــة ، ومــن أخطــأه أخطــأ طريــق ّأن باـا هــو علــي كــرم اهللا وجهــه ، فمــن 

ة املوافــق واملؤالـــف واملعـــادي واملخـــالف. اهلــدى ّوخـــرج الكالبـــاذي أن . ّـــوقـــد شـــهد لـــه باألعلمي
: قــال . أريـد جوابـك: فقـال . سـل عليـا هـو أعلــم مـين: رجـال سـأل معاويـة عـن مــسألة فقـال 

ّوحيــــك كرهــــت رجــــال كــــان رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم  ّيغــــره بــــالعلم غــــراّ وكــــان أكــــابر . ّ

: جـاءه رجـل فـسأله فقـال . ّالصحب يعرتفون له بـذلك ، وكـان عمـر يـسأله عمـا أشـكل عليـه

قـم ال أقـام اهللا رجليـك ، : أريد أن أمسع منك يا أمري املـؤمنني قـال : هاهنا علي فاسأله فقال 

م لــيس هــو فــيهم حــىت ّأنــه كــان يتعــوذ مــن قــو: ّوصــح عنــه مــن طريــق . وحمــا امســه مــن الــديوان

وأخـرج احلـافظ الـذهيب عـن عبـد . ّأمسكه عنده ومل يوله شـيئا مـن البعـوث ملـشاورته يف املـشكل

ال : قــال  ؟كــان أحــد مــن الــصحب أفقــه مــن علــيذكــر لعطــاء أ: بــن أيب ســليمان قــال امللــك 

. لــيّقــد علــم األولــون واآلخــرون أن فهــم كتــاب اهللا منحــصر إىل علــم ع: وقــال احلــرايل . واهللا

ّومــن جهــل ذلــك فقــد ضــل عــن البــاب الــذي مــن ورائــه يرفــع اهللا مــن القلــوب احلجــاب حــىت 
  .)2(» إىل هنا كالمه . يتحقق اليقني الذين ال يتغري بكشف الغطاء

  .ّ وقد تقدم كالمه.عبد الحق الدهلوي

  .)مرآة األسرار (  يف مقدمة كتابه عبد الرحمن بن عبد الرسول الجشتي ،
__________________  

  .خمطوط ـ املشرب الوردي يف مذهب املهدي) 1(

  .46 / 3فيض القدير ) 2(
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  .)جالء النظر يف دفع شبهات ابن حجر (  يف كتابه .إسماعيل بن سليمان الكردي

  .)االشاعة ألشراط الساعة ( يف كتابه  محمد بن عبد الرسول البرزنجي ـ

  .وقد تقدمت عباراته عن قريب ولي اهللا الدهلوي ـ

ّواسـتدلوا أيـضا علـى « : يف جـواب اسـتدالل القـائلني بالقيـاس  حمد معـين الـسندي ـم
حجيــة القيــاس بعمـــل مجيــع كثـــري مــن الــصحابة ، وأن ذلـــك نقــل عـــنهم بــالتواتر ، وإن كانـــت 

عملهـم بالقيـاس وتـرجيح الـبعض علـى الـبعض تكـرر وشـاع مـن : وأيضا . تفاصيل ذلك آحادا

إنــه كمــا نقــل عــنهم القيــاس : فــاجلواب . لــى حجيــة القيــاسغــري نكــري ، وهــذا وفــاق وإمجــاع ع

لـو كـان الـدين بالقيـاس لكـان :  أنـه قـال 2ّنقل ذمهـم القيـاس أيـضا ، فعـن بـاب مدينـة العلـم 

  .)1(» باطن اخلف أوىل باملسح من ظاهره 

ّوإذا عرفـت هـذا عرفــت أنـه قــد خـص اهللا الوصــي .  .. «:محمـد بــن إسـماعيل األميــر 
ّ العجيبــة ، ونــوه شــأنه إذ جعلــه بــاب أشــرف مــا يف الكــون وهــو العلــم ، وأنــه  ــذه الفــضيلة7

مث أنــه بــاب ألشــرف العلــوم وهــي العلــوم الدينيــة ، مث ألمجــع خلــق . منــه يــستمد ذلــك مــن أراده

ّاهللا علما وهو سيد رسله صلى اهللا عليه وسلم ّ ّ.  

 ســلف وإن هــذا لــشرف يتــضاءل عنــه كــل شــرف ، ويطــأطئ رأســه تعظيمــا لــه كــل مــن

ّوكما خصه اهللا بأنه باب مدينة العلم فاض عنه منها ما يأتيك مـن دالئـل ذلـك قريبـا . وخلف ّ
 «)2(.  

  : حيث قال بشرح الشيخ سليمان جمل

  ووزيــــــــــــــــــــره ابــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــه يف املعــــــــــــــــــــايل« 

  
ــــــــــــــــــــوزراء و     »مــــــــــــــــــــن األهــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــسعد ال

  

فقــد  ةاخــاّمــن تلــك الــسعادة مــا أمــد بــه مــن املؤ. إخل.  ..ومــن األهــل: وقولــه « : قــال 

ّآخى صلى اهللا عليه وسلم بني أصحابه فجاء علي: أخرج الرتمذي  ّ  
__________________  

  .188: ّدراسات اللبيب ) 1(

  .الروضة الندية) 2(
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أنـت : فقـال  .يا رسول اهللا آخيت بني أصحابك ومل تؤاخ بيـين وبـني أحـد: تدمع عيناه فقال 

  .أخي يف الدنيا واآلخرة

فمــن أراد العلــم . أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا: بقولــه  ايت أشــار إليهــالعلــوم الــ: ومنهــا 

  .)1(» فليأت الباب 

ّولما أصاب أهل مكة جدب شديد أخذه النيب صـلى اهللا عليـه  « :العجيلي الشافعي  ّ
اه وأزلفــه ، وهــداه إىل مكــارم األخــالق ، فحــصلت لــه العلــوم  ـوســلم مــن عمــه أيب طالــب ورب ّـ ّ

ـــه لـــه وحنـــوه ـــأ لفـــيض العلـــوم واألســـرار ، ّمبالحظت ّ عليـــه وشـــفقته ، فاســـتعد لقبـــول األنـــوار وي
ّفــصارت احلكمــة مــن ألفاظــه ملتقطــة ، والعلــوم الظــاهرة والباطنــة بفــؤاده مرتبطــة ، يتفجــر حبــار 

ّقال صلى اهللا عليه وسلم  كولذل. العلوم من صدره   .)2(» أنا مدينة العلم وعلي باا : ّ

  » وعلي بابها أنا مدينة الفقه« حديث 
ّ وإن مما يرد احلمل على العلوم الباطن:الثاني  ّ  »أنا مدينة الفقه وعلـي باـا « حديث  ةّ

 ، فقـد ورد هـذا احلـديث الـشريف عنـه أيـضا ، وأخرجـه وأثبتـه 6فكمـا ورد احلـديثان عـن النـيب 

 فيـــه وكمـــا ال جمـــال للتأويـــل واحلمـــل.  ..كمـــا علمـــت ســـابقا.  ..مجاعـــة مـــن العلمـــاء األعيـــان

كــذلك ال جمــال لــه يف احلــديثني ، فظهــر بطــالن مــا ذكــره القاضــي اهلنــدي ــذا البيــان أيــضا ، 

  .فليمت اجلاحد املنكر لذلك غيظا

ّ إن مجيع هذه األحاديث تدل على اختصاص العلوم مطلقا واحنصارها مبوالنـا :الثالث  ّ
 كلمـات العاصـمي والقـاري ّوقد ذكرنا الوجوه الدالـة علـى ذلـك يف جـواب.  ..7أمري املؤمنني 

  وغريمها ، وذكرنا هناك كلمات األعالم
__________________  

  .الفتوحات االمحدية بشرح اهلمزية) 1(

  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 2(
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ّقـد علـم األولـون واآلخـرون أن « : يف هذا الباب ، وقد كان منها ما نقله املنـاوي عـن احلـرايل  ّ
ّ، ومن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الـذي مـن ورائـه يرفـع فهم كتاب اهللا منحصر إىل علي 

ّاهللا من القلوب احلجاب ، حىت يتحقق الذي ال يتغري بكشف الغطاء  ّ«.  

  . »2فإن أخذ علوم الفقهاء مل ينحصر على علي « : فبطل قوله 

  قدح حديث النجوم
ذكور ، ملـا زعمـه مـن عـدم االحنـصار املـ »حبديث أصحايب كـالنجوم «  هّ متسك:الرابع 

ّفـــإن هـــذا احلـــديث موضـــوع بـــاعرتاف أكـــابر احلفـــاظ واألئمـــة مـــن أهـــل .  ..أضـــعف وأوهـــن ،
ّوقد تقدم قدحه يف جـواب كـالم األعـور الواسـطي ، وممـن نـص علـى بطـالن هـذا .  ..ّالسنة ، ّ

ابن عبد الرب ، وابن تيمية ، وأبو حيان ، والزين العراقـي ، وابـن حجـر العـسقالين ، : احلديث 

وتفــصيل الكـــالم فيـــه مـــذكور يف .  ..أمـــري احلـــاج ، والــسيوطي ، واخلفـــاجي ، والـــشوكاينوابــن 

  .من كتابنا) حديث الثقلني ( قسم 

* * *  
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)18(  

  مع الدهلوي

  في كالمه حول الحديث
يف بيـان أنـواع أوهـام ) التحفـة ( وقال عبد العزيز الدهلوي يف البـاب احلـادي عـشر مـن 

أن يكون املطلوب شيئا ، ونتيجة االسـتدالل شـيئا آخـر  ـ لثالثالنوع ا« : الشيعة على زعمه 

ّ، لكنهم يتومهون وجيعلوا عني املطلوب لكمـال القـرب واـاورة بينهـا وبـني املطلـوب ، وعلـى  ّ
ّهــذا األســاس يــتم أكثــر اســتدالالت الــشيعة ، كمــا تقــدم بالتفــصيل يف مباحــث اإلمامــة ، مــن 

م ، وكل من كان باب مدينـة العلـم فهـو االمـام ، ومـن جهـة ّأن األمري باب مدينة العل: ذلك 

ّأن االمام رئيس األمة ، والباب له رئاسة الدار بوجه من الوجوه ، وإذا كان األمـري البـاب فهـو 
  .اإلمام

ّواحلــال أن كونــه بــاب مدينــة العلــم أمــر ، وكونــه االمــام أمــر آخــر ، ولــيس بــني األمــرين 
  .»ّاحتاد وال تالزم 

  :نكتفي هنا بإيراد بعضها . ذا الكالم مرفوض ومردود بوجوه كثرية وه:أقول 

ّ دعــوى عــدم تفرقــة الــشيعة بــني املطلــوب والنتيجــة زعــم فاســد ، فــإن الــشيعة :أحــدها 
ّأجل شأنا وأعظم قدرا من ذلك ، كما سرتاه عما قريب بعون املنعم املثيب ّ.  

قبيـــــل ، دعـــــوى كاذبـــــة ، ّ دعـــــواه أن أكثـــــر اســـــتدالالت الـــــشيعة مـــــن هـــــذا ال:والثـــــاني 

  ويكفيك مراجعة استدالالتنا يف املواضع املختلفة من مباحث االمامة

 ما ذكره حول اسـتدالل الـشيعة حبـديث أنـا مدينـة العلـم باطـل ، فقـد عرفـت :والثالث 

ســندا وداللــة ، متانـــة » أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا « مــن حبــوث كتابنــا هــذا حــول حــديث 

  .ّية داللة هذا احلديث على مطلوبنااستدالالتنا ، ومتام

ّ إن طريــق اســتدالل الــشيعة حبــديث مدينــة العلــم موجــود ومــضبوط يف كتبهــا ، :والرابــع 
  إليهم) الدهلوي ( وليس طريق االستدالل املبهم وامل الذي نسبه 
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( ّيف شــيء مــن مؤلفــام ، وحنــن نــورد هنــا طريــق االســتدالل عــن بعــض أصــحابنا لــرتى خيانــة 

  :وكذبه يف هذه املقالة ) هلوي الد

قــــال أبــــو جعفــــر حممــــد بــــن علــــي بــــن شــــهر آشــــوب الــــسروي بعــــد نقــــل احلــــديث عــــن 

ّ ، ألنـــه كـــىن عنـــه باملدينـــة ، 7وهـــذا يقتـــضي وجـــوب الرجـــوع إىل أمـــري املـــؤمنني « : املخـــالفني 
ّوأخرب أن الوصول إىل علمه من جهة علي خاصة ، ألنه جعلـه كبـاب املدينـة الـذي ال يـدخل 

وفيـه دليـل علـى عـصمته ، ألنـه . فليـأت البـاب: مث أوجب ذلك األمر بـه بقولـه . ّإليها إال منه

ّمــن لــيس مبعــصوم يــصح منــه وقــوع القبــيح ، فــإذا وقــع كــان االقتــداء بــه قبيحــا فيــؤدي إىل أن  ّ
ّويـدل أيـضا علـى أنـه أعلـم األمـة ، يؤيـد ذلـك مـا .  قـد أمـر بـالقبيح ، وذلـك ال جيـوز7يكون 

 7 واليــة علــي 7 عنهــا ، وأبــان 7اه مــن اختالفهــا ورجــوع بعــضها إىل بعــض وغنــاءه قــد علمنــ

ّوإمامته ، وأنه ال يصح أخذ العلم واحلكمة يف حياته وبعد وفاته إال من قبلـه وروايتـه عنـه كمـا 
ِ وأتوا اْلبـيوت من أبوابها (قال اهللا تعاىل  َْ ْ ُ ُِ َ ُْ َ( « )1(.  

واعلـم أن هـذا الفـصل قـد مجـع « : ابن البطريـق وقال حيىي بن احلسن احللـي املعـروف بـ

ّ الــسيادة واتبــاع األمــة واالقتــداء 7ّأشــياء يف فنــون شــىت مــن مناقبــه كلهــا يوجــب ألمــري املــؤمنني 
  .أنا مدينة العلم وعلي باا فمن أراد املدينة فليأت الباب: قوله  ،منها . به

ّ على من لـيس بعـامل ، وأن اهللا قـد ميـز ّوقد قدمنا فضل العامل .أنا مدينة اجلنة: قوله  ك وكذل
ّالعــامل علــى مــن لــيس بعــامل ، وأن اهللا تعــاىل قــد أوجــب اتبــاع مــن يهــدي إىل احلــق وهــو أحــق 
ّباالتبــاع مــن غــريه ، ولــيس ذلــك إال لتفــضيل العــامل علــى مــن لــيس كــذلك ، فقــد وجبــت لــه  ّ

  .)2(» ادته وقد استوفينا ذلك فيما مضى فال وجه إلع. ّالسيادة ووجب اتباعه

 (يف احلـديث إشـارة إىل قولـه تعـاىل : أقـول « : وقال القاضي السيد نور اهللا التسرتي 
ِوأتوا اْلبـيوت من أبوابها  َْ ْ ُ ُِ َ ُْ    ويف كثري من روايات ابن املغازيل تصريح)َ

__________________  

  .34 / 2مناقب آل أيب طالب ) 1(

  .363: العمدة ) 2(
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أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا فمــن أراد العلــم فليــأت : ا إىل جــابر ففــي بعــضها مــسند ،بــذلك 

كـذب مـن زعـم أنـه . يا علـي أنـا املدينـة وأنـت البـاب : 7يف بعضها مسندا إىل علي و .الباب

أنـا مدينـة العلـم وعلـي باـا فمـن أراد : روي عـن ابـن عبـاس و .ّيصل إىل املدينـة إال مـن البـاب

أنا مدينـة اجلنـة وعلـي باـا فمـن أراد اجلنـة فليأـا : باس أيضا عن ابن عو .العلم فليأت الباب

أنــا دار احلكمــة وعلـي باــا فمــن أراد احلكمــة : عــن ابـن عبــاس أيــضا بطريــق آخـر و .مـن باــا

  .فليأت الباب

ّ كـــــىن عــــن نفـــــسه 6ّ ، ألن النــــيب 7فهــــذا يقتــــضي وجـــــوب الرجــــوع إىل أمـــــري املــــؤمنني 
جلنـــة وبـــدار احلكمـــة ، مث أخـــرب أن الوصـــول إىل علمـــه وحكمتـــه الـــشريفة مبدينـــة العلـــم ومدينـــة ا

وإىل جنة اهللا سـبحانه مـن جهـة علـي خاصـة ، ألنـه جعلـه كبـاب مدينـة العلـم واحلكمـة واجلنـة 

ّالــيت ال يــدخل إليهــا إال منــه ، وكــذب  وتــشري .  مــن زعــم أنــه يــصل إىل املدينــة ال مــن البــاب7ّ

  .إليه اآلية أيضا كما ذكرناه

 أمـر باالقتـداء بـه يف العلـوم علـى اإلطـالق 7 على عصمته وهو ظاهر ، ألنه وفيه دليل

  .، فيجب أن يكون مأمونا عن اخلطأ

ّويؤيد ذلـك مـا علـم مـن اخـتالف . ويدل على أنه إمام األمة ، ألنه الباب لتلك العلوم
  . عنها7األمة ورجوع بعض إىل بعض وغناءه 

ّيـصح أخـذ العلـم واحلكمـة ودخـول اجلنـة يف  وأنـه ال 7ويدل أيضا على واليته وإمامتـه 
ّ إال من قبله ، ورواية العلم واحلكمـة إال عنـه لقولـه تعـاىل 6حياته  ِ وأتـوا اْلبـيـوت مـن أبوابهـا (ّ َْ ْ ُ ُِ َ ُْ َ

  :ّوهللا در القائل .  هو الباب7 حيث كان )

ــــــــــــــــن عمــــــــــــــــك باــــــــــــــــا   مدينــــــــــــــــة علــــــــــــــــم واب

  
ــــــــاب مل يــــــــؤت ســــــــورها     فمــــــــن غــــــــري ذاك الب

  

ى أن مـن أخــذ شــيئا مــن هـذه العلــوم واحلكــم الـيت احتــوى عليهــا رســول ويـدل أيــضا علــ

ّ كان عاصيا كالسارق واملتـسور ، ألن الـسارق واملتـسور إذا دخـال 7 من غري جهة علي 6اهللا  ّ
  من غري الباب املأمور به ووصال
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خيـري ، ، لـيس املـراد بـه الت بفمـن أراد العلـم فليـأت البـا : 7قوله  و.إىل بغيتهما كانا عاصيني

ن شــاء فـليكفــر (ّبــل املــراد بــه اإلجيــاب والتهديــد كقولــه عــز وجــل  ؤمن وم ْ فمــن شــاء فـليـ َ َُ ْ َ ْ ــ َ ْ ــ ُ ْْ َْ َ ََ َِ ْ( 

 هــو مدينــة العلــم ودار احلكمــة ، فيكــون 6ّوالــدليل علــى ذلــك أنــه لــيس هاهنــا نــيب غــري حممــد 

. ّ وأنـه فـرض الزمّالعامل خمريا بني األخذ من أحدمها دون اآلخر ، وفقد ذلك دليل علـى إجيابـه

  .واحلمد هللا

مث ال خيفـــى علـــى أويل األلبـــاب أن املـــراد بالبـــاب يف هـــذه األخبـــار الكنايـــة عـــن احلـــافظ 

ّللشيء الذي ال يشذ عنه منه شيء ، وال خيـرج إال منـه وال يـدخل عليـه إال بـه ّ وإذا ثبـت أنـه . ّ

ــــه ، وثبــــت أمــــر اهللا تعــــاىل ورســــوله بال6 احلــــافظ لعلــــوم النــــيب 7 ّتوصــــل بــــه إىل العلــــم  وحكمت
ّواحلكمـــة وجـــب اتباعـــه واألخـــذ عنـــه ، وهـــذا حقيقـــة معـــىن االمـــام ، كمـــا ال خيفـــى علـــى ذوي 

  .)1(» األفهام 

ّيف هذه العبارة ، فذكر أن الباب له رئاسة الـدار ، ) الدهلوي ( ّ لقد توهم :والخامس 
« بــني ) الــدهلوي ( ّفــرق بــاب املدينــة لــه رئاســة املدينــة ، أال ي: وقــد كــان عليــه أن يقــول هنــا 

  ؟»املدينة « و» الدار 

ّ إن للدهلوي هنا غلطا آخر ، فإن للباب رئاسة علـى الـداخلني واخلـارجني :والسادس 
فهـذا .  ..وهذا مما ال يرتاب فيه عاقل.  ..من املدينة أو الدار ، ال على نفس املدينة أو الدار

  .يف خطأ يف خطأ) الدهلوي ( خطأ من 

ّ بــــاب مدينـــة العلــــم يثبـــت إمامتــــه ومرجعيتـــه جلميــــع 7ّد عرفـــت أن كونـــه  قــــ:والـــسابع 
وكونــه بــاب مدينــة العلــم ــذا املعــىن متحــد مــع اإلمامــة كمــا ال .  ..اخلالئــق يف مجيــع العلــوم ،

  .خيفى

  .يدل احلديث على األعلمية ، واألعلمية مستلزمة لإلمامة: وأيضا 
__________________  

  .االمامةمبحث  ـ احقاق احلق) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 294

الـدهلوي ( فنفـي .  ..إذن ، بني احلديث واالمامة احتاد مـن جهـة ، ومالزمـة مـن جهـة

  . ..ذلك باطل) 
  ّرب العالمين ،ّتم الكتاب ، والحمد هللا 

ّوصلى اهللا على محمد وآله الطاهرين ّّ  



 

  فهرس الكتاب
  

 )4(   
  مع ابن تيمية الحراني

  ا مدينة العلم حديث أنحولفي كالمه 
  6 .............................................. بطالن دعوى ضعف احلديثـ 1

  7 ................................ثناء ابن تيمية على حيىي بن معني وأمحد بن حنبل

  11 ...............................................اعرتاف ابن تيمية برواية الرتمذي

  12 .....................................ثناء ابن تيمية على الرتمذي واعتماده عليه

  14 ...........................................غلو ابن تيمية يف ابن جرير الطربي

  16 ...................................................ثناء ابن تيمية على احلاكم

  17 ........................................بقدح ابن اجلوزي سقوط التمسك ـ 2

  18 ................................... ..والكذب يعرف من نفس متنه:  قوله ـ 3

  19 .........................  بطالن دعوى وجوب أن يكون املبلغون أهل التواترـ 4

  38 .................................خرب الواحد ال يفيد العلم اال بقرائن:  قوله ـ 5

  38 ...............................خرب الواحد يفيد العلم مطلقا:  قال أمحد ـ 1

  39 ......................................ال يفيد العلم مطلقا:  قال األكثر ـ 2

  39 ......................................... ال حاجة إىل القرينة بعد النصـ 3



  نفحات األزهار................................................................................ 296

  

  40 .................................؟ ملاذا التخصيص بالقرآن والسنة املتواترةـ 4

  40 ...........................................7 اإلشارة إىل أدلة عصمة علي ـ 6

  42 ...................................هذا احلديث إمنا افرتاه زنديق:  الزم قوله ـ 7

  45 ..............................من األحاديث الدالة على أن عليا مبلغ علوم النيب

  47 ................................................... انتشار العلم عن عليـ 8

  48 ................................................................نة املنورةاملدي

  49 ................................................................مكة املكرمة

  51 ......................................................................الشام

  51 .....................................................................البصرة

  52 .....................................................................الكوفة

  56 ......................................................................اليمن

 )5(   
  مع يوسف األعور الواسطي

  في كالمه حول حديث أنا مدينة العلم
  63 ........................................داللة احلديث على رجحان علم االمام

  64 ...............................................داللته على إحاطته بعلوم النيب

  64 ................. ................................داللته على أعلميته من غريه

  64 .................................اة بني األصحاب يف العلمبطالن دعوى املساو

  64 ...................................... موضوع. ..أصحايب كالنجوم: حديث 

  69 .....................................حديث النجوم ال يدل على املساواة بينهم

  70 ..............................................إثبات العلم لكل الصحابة حمال

  71 ................................حديث أنا مدينة العلم ثابت عن طريق الفريقني

  71 .......................................ليس للزيادة املزعومة فيه طريق موثوق به

  71 ...........................................................؟ومن الذي رواها

  72 ..........................................مل تكن حجة على اإلماميةلو ثبت 



 297 ..................................................................................فهرس الكتاب 

  

  72 ..................................األصل يف الزيادة والكلمات فيها ويف واضعها

  76 .............................................داللة الزيادة على خالف مرامهم

  78 ........................................ من صنع اخلوارج» علي «تأويل لفظ 

  78 ..........................................إنه خالف ما فهمه الناس من اللفظ

  78 ..............................يبطله ذكرهم حديث املدينة يف مناقب االمام علي

  79 ................................ بطالن تأويل الكلمةوضع الزيادة فيه دليل على

  79 ......................... طعن بعضهم يف سند حديث املدينة دليل بطالن تأويله

  79 ................. ................................أنا باب املدينة: قول االمام 

  83 .........................................احتجاج االمام باحلديث يوم الشورى

  84 .......................................................استدالل ابن عباس به

  84 ......................................احتجاج عمرو بن العاص به على معاوية

  85 ................ ................................فليأت عليا:  يف آخره 6قوله 

  87 ...............................................ألفاظ احلديثالقرائن يف بعض 

  88 ...............................................شواهد احلديث تكذب التأويل

  92 ................ ................................رد أعالم القوم التأويل املذكور

 )6(   
  السخاويمع 

  في كالمه حول حديث أنا مدينة العلم
  95 ....................دعوى إمجاع الصحابة والتابعني على أفضلية الشيخني فاسدة

  96 .............................لو سلمنا انعقاده فحديث مدينة العلم وغريه يبطله

  96 .................................بن عمر يف املفاضلة معىنعدم صحة حديث ا

  97 .................................عدم صحة حديث ابن عمر يف املفاضلة سندا

  97 .......................................................النظر يف الطريق األول

  99 .......................................................النظر يف الطريق الثاين

  99 ..................................حديث ابن عمر بلفظ صريح يف أفضلية علي



  نفحات األزهار................................................................................ 298

  

  100 .................................تصريح ابن عمر بأفضليته يف أحاديث أخرى

  102 ................................تأمالت القوم يف حديث ابن عمر يف املفاضلة

  104 ......................................................أي علي يف الشيخنير

  105 ........................................................حتريف من البخاري

  108 ................ ................................حتريف من أيب بكر اجلوهري

  109 ................. ................................نظرة يف سند حديث خمتلق

  111 ......................... ................................حديث خمتلق آخر

  111 ......................... ................................حديث خمتلق آخر

 )7(   
  سيوطيمع ال

  في كالمه حول حديث أنا مدينة العلم
  113 ................. كالم السيوطي تكرار لكالم الطييب الذي تقدم الرد عليه سابقا

 )8(   
  السمهوديمع 

   كالمه حول حديث أنا مدينة العلمفي
  114 .............................. نسبة الطعن إىل البخاري والرتمذي كذبـ 1

  116 .........................  دعوى عدم املنافاة بينه وتفضيل أيب بكر باطلةـ 2

  116 ............................ دعوى شهادة اإلمام بتفضيل أيب بكر باطلةـ 3

  116 ................................. دعوى شهادة غري اإلمام بذلك باطلةـ 4

  116 ...................................االمام له بالعلم كاذبة دعوى شهادة ـ 5

  117 ................  دعوى كون احلق مع أيب بكر ويف موارد االختالف باطلةـ 6

  117 .............................. االعتذار بقصر مدة أيب بكر غري مسموعـ 7

  119 ..........................  اعرتاف الشيخني بأعلمية علي ورجوعهما إليهـ 8



 299 ..................................................................................فهرس الكتاب 

  

 )9(   
  مع ابن روزبهان

   مدينة العلمأنا كالمه حول حديث في
  121 ....................................................مهوجوه اجلواب عن كال

  122 .................................:كالم آخر البن روزان ووجوه اجلواب عنه 

  122 ............................ علي أعلم األمة ال أنه من علماء األمة فقطـ 1

  123 ............................... الناس حمتاجون إليه كاحتياجهم إىل النيبـ 2

  123 .............. اعرتاف ابن روزان بكون االمام وصي النيب يف إبالغ العلمـ 3

  124 ................ ................................ اعرتافه برواية الرتمذيـ 4

  124 .........................................ع إيراده على العالمة احللي دفـ 5

  124 ......................... إسقاطهم حديث أنا مدينة العلم من صحيح الرتمذي

  125 ....................................ذكر من رواه عنه قبل العالمة احللي وبعده

  126 ....................إسقاطهم حديث أنا مدينة العلم من مصابيح السنة للبغوي

  127 ....................................منوذج من حتريفهم يف مصابيح السنة زيادة

  128 ...............................ة وعلي بااأنا دار احلكم: حبث حول حديث 

) 10 (  
  المكيمع ابن حجر 

   كالمه حول حديث أنا مدينة العلمفي
  132 .............................................علي األعلم حلديث مدينة العلم

  133 ......................................... دعوى أن احلديث مطعون باطلةـ 1

  134 ..................ابن حجر نفسه من املعرتفني بكون احلديث من فضائل االمام

  135 .......................................آراء العلماء يف ابن اجلوزي الطاعن فيه

  136 ................ ................................ طعنه يف احلديثردهم على

  138 .............................. حكم ابن حجر نفسه حبسنه يف املنح املكيةـ 2



  نفحات األزهار................................................................................ 300

  

  141 ............................. حكم ابن حجر نفسه حبسنه يف تطهري اجلنانـ 3

  143 .............................. حكم ابن حجر نفسه حبسنه يف بعض فتاويهـ 4

  144 ..................................................!؟ وأبو بكر حمراا. ..ـ 5

  144 ...............................................حكم ابن حجر نفسه بضعفه

  145 ..............................................إحداث احملاريب عندهم بدعة

  146 ............................................منت رسالة للسيوطي يف أنه بدعة

  149 .................................عمر بن عبد العزيز: أول من أحدث احملراب 

  150 ..........................................واقع حال أيب بكر ال يناسب ذلك

  150 .......................................»  احملراب « و » الباب «الفروق بني 

  153 ............................. ال يقتضي األعلمية. ..فمن أراد العلم:  قوله ـ 6

  154 .................................؟هل جيوز اإلرجاع إىل غري األعلم مع وجوده

  155 ................ ................................بطال توجيه ابن حجر ذلكإ

  156 ..................أبو بكر أساسها وعمر حيطاا وعثمان سقفها:  حديث ـ 7

  156 ...........................................هو من وضع إمساعيل االسرتآبادي

  156 ....................................................السخاوي وهذا احلديث

  157 ...............................................ابن حجر نفسه وهذا احلديث

  157 ...................................................البدخشاين وهذا احلديث

  158 ..............................................ويل اهللا الكهنوي وهذا احلديث

  158 ................ .................................!!..  أبو بكر أساسها. ..

  159 ...................................................!! .. وعمر حيطاا. ..

  160 ................. .................................!! .. وعثمان سقفها. ..

  162 ......................................» علي «رأي ابن حجر يف تأويل كلمة 

  163 ..................يف قراءة أهل البيت) هذا صراط علي مستقيم : ( قوله تعاىل 

  164 ...................................................!! .. وحلقتها معاوية...

  165 .......................................ال يصح عن النيب يف فضل معاوية شئ

  166 ..............................................................حمنة النسائي



 301 ..................................................................................فهرس الكتاب 

  

  170 ................ ................................بطالن اجلملة املوضوعة معىن

  171 ...........................................حديث املدينة بلفظ آخر موضوع

) 11 (  
  القاريمع 

  في كالمه حول حديث أنا مدينة العلم
  175 ...................................................علي باب املدينة ال سواه

  176 .....................................................حديث النجوم موضوع

  178 .......................... دعوى ختصيص حديث أنا مدينة العلم بباب القضاء

  179 .............................................اإلشارة إىل جواب سائر كلماته

) 12 (  
   البنبانييعقوبمع 

  في كالمه حول حديث أنا مدينة العلم
  183 ......................................دعوى ختصيص كونه بابا لغري الصحابة

  184 .........................................دعوى أن أعلم الصحابة هم اخللفاء

  187 ..............................................أخذ اخللفاء وغريهم من االمام

  189 ................................داللة احلديث على أن للمدينة بابا واحدا فقط

) 13 (  
  مع الشيخاني القادري

  ث أنا مدينة العلم كالمه حول حديفي
  194 ...............................................كالمه نفس كالم السمهودي



  نفحات األزهار................................................................................ 302

  

) 14 (  
  مع عبد الحق الدهلوي

   كالمه حول حديث أنا مدينة العلمفي
  196 ......................................كثري من الصحابة ال حظ هلم من العلم

  197 ...............................................كثري من الصحابة مطعون فيه

  197 ....................................دعوى أن وجه ختصيص علي متيزه بالسعة

  199 ......................................ال مظاهر لصفات النبوة إال أهل البيت

  200 ........................................................العلم أجل الصفات

  202 .....................................................حديث النجوم موضوع

) 15 (  
  الدهلويمع ولي اهللا 

   كالمه حول حديث أنا مدينة العلمفي
  204 ..................................انتشار الدين بواسطة اخلليفة املنصوص عليه

  205 .....................................علم الكتاب والسنة عند أهل بيت النبوة

  205 ...............................دعوى اشرتاك مجيع الصحابة يف الفضائل باطلة

  207 ............................... ..اقتدوا باللذين من بعدي: حديث النظر يف 

  208 ................. ................................النظر يف حديث اللنب سندا

  209 ........................................................حتقيق يف حال رواته

  210 ....................................................ترمجة ابن شهاب الزهري

  211 ..........................................كتاب أيب حازم األعرج إىل الزهري

  216 ......................................................ترمجة أيب حازم األعرج

  218 ................. ................................النظر يف حديث اللنب داللة

  220 .............................................النظر يف حديث القميص سندا

  222 .............................................ديث القميص داللةالنظر يف ح



 303 ..................................................................................فهرس الكتاب 

  

  224 ...............................................................إيقاظ وتنبيه

  225 ................ دعوى مقارنة ما ورد عندهم يف فضل ابن مسعود حلديث املدينة

  226 ....................دعوى مقارنة ما ورد عندهم يف فضل عائشة حلديث املدينة

  226 ..................دعوى مقارنة ما ورد عندهم يف فضل معاذ وأيب حلديث املدينة

  227 ...................................يبمن قضايا عمر مع أ: توقيف فيه تعنيف 

  230 ...................................خذوا عن احلمرياء: النظر يف سند حديث 

  232 .....................................النظر يف حديث خذوا عن احلمرياء داللة

  232 ........................................النظر يف حديث االقتداء سندا وداللة

  232 .......................................... ..رضيت لكم: النظر يف حديث 

) 16 (  
  مع األورنق آبادي

  في كالمه حول حديث أنا مدينة العلم
  235 ...........................................خوخة أيب بكر: النظر يف حديث 

  236 .......................................................ترمجة جرير بن حازم

  238 ................ ................................ترمجة عكرمة موىل ابن عباس

  255 ................. ................................ترمجة إمساعيل بن أيب أويس

  259 ..............حتريف البخاري يف حديث اخلوخة وضعف أسانيد احلديث احملرف

  261 .....................................................ترمجة فليح بن سليمان

  267 ........................................النظر يف حديث حذيفة يف بابية عمر

  269 ............بوة شيئا من املالدعوى داللة حديث املدينة على عدم متلك بيت الن

  270 ...................... ..إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها: النظر يف حديث 

  270 ......................... ................................ترمجة كثري بن قيس

  271 ........................................................ترمجة داود بن مجيل

  271 ......................................................ترمجة عاصم بن رجاء

  271 ...............................................األئمة األطهار يف العلم سواء



  نفحات األزهار................................................................................ 304

  

  273 .............................................مل يرث العلم إال األئمة األطهار

) 17 (  
   اهللاثناءمع القاضي 

  في كالمه حول حديث أنا مدينة العلم
  276 .............................................احلمل على العلوم الباطنة باطل

  276 ......................................من كلمات علمائهم الدالة على بطالنه

  288 .........................................أنا مدينة الفقه وعلي باا: حديث 

  289 .....................................................حديث النجوم موضوع

) 18 (  
  مع عبد العزيز الدهلوي

   كالمه حول حديث أنا مدينة العلمفي
  290 ........................ية حبديث املدينة على إمامة عليكيفية استدالل االمام

  291 .....................................................كالم ابن شهر آشوب

  291 ...........................................................كال ابن البطريق

 291 .......................................كالم القاضي نور اهللا الشهيد التسرتي

  295 .............................................................فهرس الكتاب

  


