
  





  





  

  ) إهداء ( 
  اىل حامل لواء االمامة الكربى واخلالفة العظمى

 ّوىل العصر املهدى املنتظر احلجة ابن احلسن العسكري أرواحنا فداه 

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

َْوتصدق علي َْ  َ َنا إن اهللا يجزي اْلمتصدقين ََ ِ  َ َ ُ ِ ْ َ َ  ِ(  





  ّحديث الطير
   : 6قال رسول اهللا 

ّ بأحب خلقك إليك وإلي يأكل معياللهم ائتني ّفجاء علي ـ بعـد أن رده أنـس مـرات ّ ّ   ـّ
  .فأكل معه





  ّكلمة المؤلف 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّ حممـد وآلـه الطـاهرين ، ولعنـة اهللا ّاحلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدنا
  .ّعلى أعدائهم أمجعني ، من األولني واآلخرين

  .سندا وداللة) ّحديث الطري ( وبعد ، فهذا هو البحث عن 
ّهــــذا احلــــديث الــــذي أخرجــــه املئــــات مــــن أعــــالم أهــــل الــــسنة يف القــــرون املختلفــــة عــــن 

العـــاملني عليـــه وآلـــه ّعـــشرات مـــن التـــابعني ، عـــن اثـــين عـــشر شخـــصا مـــن صـــحابة رســـول رب 
  :ّالصالة والسالم ، وهم 

  .)1( ، أخرجه ابن عساكر وأشار إليه احلاكم 7أمري املؤمنني  ـ 1
  .سعد بن أيب وقاص ، أخرجه أبو نعيم يف احللية ـ 2
  .أبو سعيد اخلدري ، أخرجه ابن كثري يف تارخيه ، وأشار إليه احلاكم ـ 3
  .أبو رافع ، أخرجه ابن كثري ـ 4
  .بو الطفيل ، أخرجه ابن عقدة ، واحلاكم ، وغريمهاأ ـ 5

__________________  
  .نكتفي هنا بذكر واحد أو اثنني لالختصار) 1(
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  .جابر بن عبد اهللا األنصاري ، أخرجه ابن عساكر وابن كثري ـ 6
  .حبشي بن جنادة ، أخرجه ابن كثري ـ 7
  .يعلى بن مرة ، أخرجه اخلطيب ، وابن كثري ـ 8
  .ّبن عباس ، أخرجه الطرباينا ـ 9

  .سفينة موىل رسول اهللا ، أخرجه أمحد وأبو يعلى ، وأشار إليه احلاكم ـ 10
  .أنس بن مالك ، وهو املشهور بروايته ـ 11
  .عمرو بن العاص ، يف كتاب له إىل معاوية ، رواه اخلوارزمي ـ 12

  .فهاين احلافظ ، يف رواية أيب الشيخ األص8ّورواه اإلمامان الباقر والصادق 
  .ّولكثرة طرقه ألف مجاعة من األعالم كتبا مفردة فيه ، ستعرفهم

ّوجاء يف غري واحد من الكتب الصحاح أو امللتزم فيها بالصحة ، كصحيح الرتمـذي ، 
  . ..ّوسنن النسائي ، وصحيح ابن حبان ، وصحيح احلاكم ، واملختارة

  . ..ّ البزارّويف عدة من املسانيد ، كمسند أيب يعلى ، ومسند
أبــو حنيفــة ، وأمحــد بــن حنبــل ، ومالــك بــن : ّورواه مــن أئمــة املــذاهب األربعــة وغــريهم 

  . ..أنس ، واألوزاعي
  . ..ورواه مجاعة كبرية من مشايخ البخاري ومسلم

ّوآخرون من رجال الصحاح الستة ّ.. .  
  .)تارخيه الكبري ( والبخاري يف 

  . ..ّيف كل قرن.  ..ّواألئمة األعالم
ّوقد نص غري واحد منهم على صحة بعض طرقه ّ.. .  

ّكما صححنا عدة من أسانيده يف بعض الكتب ، على ضوء كلمات األئمة ّ.. .  
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ّولعظمة هـذا احلـديث ومـا تنطـوي عليـه قـصة الطـري مـن فـضيلة ألمـري املـؤمنني *  ال  ـ 7ّ
رى يف جمـال معرفـة ومـن مـداليل أخـ ـ 6ّيـشاركه فيهـا أحـد ، فتـدل علـى إمامتـه بعـد رسـول اهللا 

  . ..ّالصحابة
ّفقــد بــذل املتعــصبون قــصارى جهــودهم يف املنــع مــن نقلــه وانتــشاره ، مث يف إبطالــه مــن  ّ
ـــة الدالليـــة ، بالتالعـــب مبتنـــه فيـــسقط عـــن الداللـــة ، أو  ـــة الـــسندية أوال ، مث مـــن الناحي ّالناحي ّ ّ ّ ّ

ّحــــىت إذا أعيــــتهم الــــسبل عارضــــوه مبــــا يروونــــه .  ..حبملــــه وتأويلــــه  مــــن 7ّيف حــــق غــــري اإلمــــام ّ
  .الفضائل

  . ..ّواألساليب والتمحالت.  ..وحنن نشري إىل بعض الوقائع والقضايا
ى مســو هــذا احلــديث ورفعتــه ، وأنــه لــو ال ثبوتــه وقــوة  ّيف كــل مرحلــة باختــصار ، ليتجل ّ ّ ّــ ّ

  . ..داللته ملا بذلت تلك اجلهود ، وما كان ذاك اإلنكار واجلحود

  وري ّقصة الحاكم النيساب
ّوأصـر علـى صـحته ) املـستدرك علـى الـصحيحني ( فإن احلاكم أخـرج هـذا احلـديث يف  ّ

 فقامـت القيامـة عليـه وعلـى كتابـه !ّعلى شرط الشيخني ، وأنه كان عليهما إخراجه ومل خيرجاه
ّ، فرمــي احلــاكم بــالرفض ممــن رمــى حــديث الطــري بالوضــع ّــحممد بــن طــاهر املقدســي ، :  وهــو !ّ

ّن اهللا حيب اإلنصاف ، ما الرجل برافضيإ« : ّفرد عليه   ورمي كتابه بأن ليس فيه .)1(» .  ..ّ
 ، وحكــى )2(» ّهــذه مكــابرة وغلــو « :  فأجيــب !حــديث واحــد علــى شــرط البخــاري ومــسلم

نعـم ، يـستدرك عليهمـا حــديث : ّإن املـستدرك ذكـر بــني يـدي الـدار قطـين فقــال : ابـن طـاهر 
  .)3(» ، بل مل تقع  طعةهذه حكاية منق« :  فأجيب !ّالطري

__________________  
  .233 / 5 ، لسان امليزان 174 / 17سري أعالم النبالء ) 1(
  .175 / 17سري أعالم النبالء ) 2(
  .176 / 17سري أعالم النبالء ) 3(
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ّوكأن رمي الكتاب ومؤلفه مل يشف غليل ابن طاهر ومن لف لفه ، فزعم  ّ ّ ّ:  
ملـــا بلغـــه اعـــرتاض الـــدار قطـــين ، » ري مـــن املـــستدرك ّان احلـــاكم أخـــرج حـــديث الطـــ« 

ّ
ّ وقــد ألفــه بعــد مــوت الــدار قطــين مبــدة )1(» إن حــديث الطــري موجــود يف املــستدرك « فأجيــب  ّ

)2(.  
  :ّحكى شيخنا أن احلاكم سئل عن حديث الطري فقال « : وقال السبكي 

ّال يـــصح ، ولـــو صـــح ملـــا كـــان أحـــد أفـــضل مـــن علـــي بعـــد رســـول اهللا صـــلى  ّ اهللا عليـــه ّ
  .ّوسلم

وهـــذه احلكايـــة ســـندها صـــحيح ، فمـــا بالـــه أخـــرج حـــديث الطـــري يف : ّمث قـــال شـــيخنا 
  . »!؟املستدرك

ّوقد جوزت أن يكون زيد يف كتابه ، وأال يكون هو أخرجه« : قال السبكي   وحبثـت !ّ
ّعن نسخ قدمية من املـستدرك ، فلـم أجـد مـا ينـشرح الـصدر لعدمـه ، وتـذكرت قـول الـدارقطين 

ّإنه يستدرك حديث الطري ، فغلب على ظين أنه مل يوضع عليه ، مث تأملت قول مـن قـال :  ّ ّ ّّ :
ّإنه أخرجه من الكتاب ، فجوزت أن يكون خرجه ، مث أخرجه من الكتـاب ، وبقـي يف بعـض  ّ ّ ّ
ّالنسخ ، فإن ثبت هذا صحت احلكايات ويكون خرجه يف الكتـاب قبـل أن يظهـر لـه بطالنـه  ّ

ّه العتقــاده عــدم صــحته ، كمــا يف هــذه احلكايــة الــيت صــحح الــذهيب ســندها ، ، مث أخرجــه منــ
ّولكنه بقي يف بعض النسخ ، إما النتشار النسخ بالكتاب ، أو إلدخـال بعـض الطـاعنني إيـاه  ّ ّ

  .)3(» ّفيه ، فكل هذا جائز ، والعلم عند اهللا تعاىل 
ّفلما ذا كل هذه االحتماالت والتمحالت يا ترى    !؟ّ

ّحلديث وأمثاله مما أخرجه احلاكم وصححه ، فقد كسروهلذا ا ّ  
__________________  

  .164 / 4طبقات السبكي ) 1(
  .176 / 17سري أعالم النبالء ) 2(
  .169 ـ 168 / 4طبقات السبكي ) 3(



 13 .....................................................................................كلمة املؤلف 

  .)1( !!ّاملتعصبون منرب احلاكم ومنعوه من اخلروج من داره

ّقصة ابن السقاء ّ  
ّقاء ملا حدث حبديث الطري وهكذا فعل باحلافظ ابن الس ّ   :قال السلفي « : ّ

ّـواتفـق أنه أملـى .  ..هـو مـن مزينـة مـضر: ّسألت مخيسا احلوزي عن ابن الـسقاء فقـال  ّ
حــديث الطــائر ، فلــم حتتملــه أنفــسهم ، فوثبــوا بــه ، وأقــاموه ، وغــسلوا موضــعه ، فمــضى ولــزم 

ّبيته ، ال حيدث أحدا من الواسطيني ، وهلذا قل حديثه ع ّ   .)2(» ندهم ّ
ورواــا علــى جاللــة  ـ : ـ فهكــذا كــانوا يقــابلون أخبــار فــضائل علــي وأهــل البيــت

ّ أمل يدوسـوا خـصييت النـسائي يف دمـشق ، حـىت أخـرج ومـات علـى أثــر !!ّشـأم وعلـو مقـامهم
  .)3( ؟ذلك

ّأمل يبقروا بطن احلافظ الكنجي يف وسط جامع دمشق ، ألنه أملى فضائل علي وألـف  ّ
  .)4( ؟فيها

  اضطراب المتعصبين تجاه الحديث 
ّلكن هذه األساليب مل جتـد نفعـا ، فاحلـديث كثـرت طرقـه ورواتـه ، حـىت أن مجاعـة مـن  ّ

ّولــذا كــان قــول بعــضهم تبعــا حملمــد بــن طــاهر .  ..ّــاألعــالم عمــدوا إىل مجعهــا يف كتــب خاصة
عـا للـصالح ّ مـردودا عنـدهم ، حـىت أن الـسبكي رده تب)5(» هو حديث موضوع « : املقدسي 
  .)6(العالئي 

__________________  
  .175 / 17سري أعالم النبالء ) 1(
  .352 / 16سري أعالم النبالء ) 2(
  .راجع ترمجته يف خمتلف الكتب) 3(
  .أنظر ترمجته يف الكتاب) 4(
  .212: التحفة اإلثنا عشرية ) 5(
  .169 / 4طبقات الشافعية ) 6(
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ا )1(وإن قيــل ذلــك كــذبا وزورا  ـ )ملوضــوعات ا( وحــىت ابــن اجلــوزي مل يدرجــه يف  ــ وإمن ّ
ك إذا راجعتـــه رأيتــــه )2() العلـــل املتناهيــــة يف األحاديـــث الواهيـــة ( ذكـــره يف كتابـــه اآلخـــر  ّـــ لكن

لـه « : ّيتكلم علـى بعـض أسـانيده علـى مبانيـه ويـسكت عـن بعـض ، وكـذلك ابـن كثـري يقـول 
ه ال يــشري» ء مــن ذلــك ّطــرق متعــددة ويف كــل منهــا نظــر ، وحنــن نــشري إىل شــي ال مــن  ـ ّــلكن

  .)3(ّإىل شيء من ذلك بالنسبة إىل بعض الطرق  ـ قريب وال بعيد
وكـم مـن حـديث كثـرت رواتـه « :  قال الزيلعـي !!ّوزاد بعضهم أن كثرة طرقه يزيده وهنا

ّوتعددت طرقه وهو حديث ضعيف ، كحديث الطري ، وحديث احلـاجم واحملجـوم ، وحـديث 
ّعلي مواله ، قد ال يزيد احلديث كثرة الطرق إال ضعفا من كنت مواله ف ّ «)4(.  

ّمـــع أن القاعـــدة املقـــررة عنـــدهم أن احلـــديث إذا تعـــددت طرقـــه يتقـــوى ويبلـــغ إىل درجـــة  ّ ّ ّ
وهــذه األخبــار « : ّوهــو يــرد علــى ابــن تيميــة  ـ ّــاحلــسن ، قــال املناوي بــشرح بعــض األحاديــث
ّي احلــديث الــضعيف بكثــرة طرقــه وتعــدد خمرجيــه ّوإن فــرض ضــعفها مجيعــا ، لكــن ال ينكــر تقــو ّ

ّإال جاهل بالـصناعة احلديثيـة أو معانـد متعـصب ، والظـن بـه ّ ّأنـه مـن القبيـل  ـ ّيعـين ابـن تيميـة ـ ّ
  .)5(» الثاين 

  .ّوعلى هذا األساس قال غري واحد من علمائهم الكبار حبسن حديث الطري
__________________  

  .)إسعاف الراغبني ( ّوالصبان يف ) الفوائد اموعة ( والشوكاين يف ) املرقاة ( كالقاري يف ) 1(
  .228 / 1العلل املتناهية ) 2(
  .350 / 7تاريخ ابن كثري ) 3(
  .154 / 10 عنه حتفة األحوذي 189 / 1ختريج اهلداية ) 4(
  .170 / 3شرح اجلامع الصغري  ـ فيض القدير) 5(
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  اضطراب كلمات الذهبي 
  :ّت الذهيب يف كتبه جتاه حديث الطري واضطربت كلما

ولقـد كنـت زمانـا طـويال . ابـن عيـاض ال أعرفـه: قلـت « ) : تلخيص املستدرك ( ففي 
ّأظــن أن حــديث الطــري مل جيــسر احلــاكم أن يودعــه يف مــستدركه ، فلمــا علقــت هــذا الكتــاب  ّ

وقـد رواه : قـال . رأيت اهلول من املوضوعات اليت فيه ، فإذا حديث الطـري بالنـسبة إليهـا مسـاء
ّعــن أنــس مجاعــة أكثــر مــن ثالثــني نفــسا ، مث صــحت الروايــة عــن علــي وأيب ســعيد وســفينة  ّ «

)1(.  
  :ويف هذه العبارة مطالب 

  .والذهيب ال يعرفه» ابن عياض «  أن سند احلديث فيه :األول 
  .مساء) املستدرك (  إن حديث الطري بالنسبة إىل املوضوعات اليت هي يف :والثاني 

ّمث صحت الرواية عن علي وأيب سعيد وسـفينة « : ّ إن احلاكم قال :والثالث  فوافقـه » ّ
  .الذهيب على هذا القول

  .علي وأيب سعيد وسفينة: ّإذن ، الذهيب هنا يقر بصحة احلديث عن 
ال أعرفـه « الـذي قـال هنـا » ّحممد بن أمحد بن عيـاض « : وهو » ابن عياض « ّوأما 

  :ّفقال هناك ما هذا نصه ) ميزان االعتدال ( ه اآلخر فقد عرفه يف كتاب» 
ّروى عـن أبيـه أيب غـسان أمحـد بـن عيـاض ، عـن . ّحممد بـن أمحـد بـن عيـاض« 

 أيب )2(
  .ّطيبة املصري ، عن حيىي بن حسان ، فذكر حديث الطري

  .هذا على شرط البخاري ومسلم: وقال احلاكم 
ّ الكل ثقات إال هذا ، فأنا امته :قلت  ّ   . ..به ، مث ظهر يل أنه صدوقّ

__________________  
  .131 / 3ط معه . تلخيص املستدرك) 1(
  .بن: كذا ، والصحيح ) 2(
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  .)1(» ّفأما أبوه فال أعرفه 
وقـــد رفعـــه ابـــن حجـــر » أبيـــه « ّفالـــذي كـــان يتهمـــه بـــه صـــدوق ، وبقـــي اإلشـــكال يف 

  .العسقالين ، كما ستعلم ، يف أول ملحق السند
علـــــي وأيب ســـــعيد : صـــــحيح وفاقـــــا للحـــــاكم عـــــن ) املـــــستدرك ( ديث يف إذن ، فاحلـــــ

  .وسفينة
» ّبــأن للحــديث أصــال « : علــى القــول ) تــذكرة احلفــاظ ( وعلــى هــذا ، فاقتــصاره يف 

  :عجيب ، وهذه عبارته 
ّوأما حديث الطري فله طرق كثرية جدا ، قد أفردـا مبـصنف ، وجمموعهـا يوجـب أن «  ّ

  .)2( »يكون احلديث له أصل 
برتمجـة أمـري املـؤمنني يف سـياق ) تاريخ اإلسالم ( وكذا اقتصاره على عبارة أخرى له يف 

  : قال !!ّمناقبه ، فلم ينص على الصحة
ّوله طرق كثرية عن أنـس ، مـتكلم فيهـا ، وبعـضها علـى شـرط الـسنن ، مـن أجودهـا « 

بـن املثـىن ، عـن عبـد اهللا ثنـا جعفـر بـن سـليمان ، ثنـا عبـد اهللا  ـ شـيخ مـسلم ـ قطن بن نسري: 
  .)3(» .  ..بن أنس بن مالك ، عن أنس

  خالصة مدلول الحديث 
ّمث إن العمدة يف مدلول احلديث الشريف أمران  ّ:  

ّ داللته على أن أحب اخللق إىل اهللا والرسول هو :أحدهما  » األحب « ، و» علي « ّ
  .ألن يكون خليفة للنيب» األحق « هو 

  ّ مالك مرات ، ومنعه عليا من الدخول على كذب أنس بن:والثاني 
__________________  

  .465 / 3ميزان االعتدال ) 1(
  .1039 / 2ّتذكرة احلفاظ ) 2(
  .633 / 3تاريخ اإلسالم ) 3(
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  .الرسول عليه وآله السالم والصالة
وقــد كــان هــذان األمــران مهــا الباعــث هلــم علــى إنكــار احلــديث أو إبطالــه ، وكمــا جــاء 

  : بذلك على لسان بعضهم التصريح
مسعـــت احلـــسن بـــن أمحـــد الـــسمرقندي احلـــافظ ، مسعـــت أبـــا عبـــد : أبـــو نعـــيم احلـــداد « 

كنـــا يف جملـــس الـــسيد أيب احلـــسن ، فـــسئل أبـــو عبـــد اهللا : الـــرمحن الـــشاذياخي احلـــاكم يقـــول 
ّال يصح ، ولو صح ملا كان أحد أفضل من علي بعد النيب : فقال . احلاكم عن حديث الطري

  .»ّى اهللا عليه وسلم ّصل
ّفهــذه حكايــة قويــة ، فمــا بالــه أخــرج حــديث الطــري يف « : قــال الــذهيب بعــد أن حكــاه 

وقد مجعت طرق حديث الطري يف جـزء ، وطـرق حـديث . ّ فكأنه اختلف اجتهاده!؟املستدرك
ّمــن كنــت مــواله ، وهــو أصــح ، وأصــح منهمــا مــا أخرجــه مــسلم عــن علــي قــال :  ه لعهــد : ّ ـإن ّـ

ه ال حيبــك إال مــؤمن وال يبغــضك إال منــافق: ّمــي إيل النــيب اال ّإن ّ ّ وهــذا أشــكل الثالثــة ، فقــد . ّــ
  .)1(» ّأحبه قوم ال خالق هلم ، وأبغضه جبهل قوم من النواصب ، فاهللا أعلم 

ّغايــة مجــع هــذا احلــديث أن يــدل علــى أن احلــاكم حيكــم بــصحته ، « : وقــال الــسبكي  ّ
 على شـيخ املهـاجرين 2وال يدل ذلك منه على تقدمي علي ولو ال ذلك ملا أودعه املستدرك ، 

 ، إذ لـــه معـــارض أقـــوى ال يقـــدر علـــى دفعـــه ، وكيـــف يظـــن 2واألنـــصار ، أيب بكـــر الـــصديق 
ّتقـدمي علـي ، ومـن قدمـه علـى أيب بكـر فقـد طعـن علـى املهـاجرين  ـ مـع سـعة حفظـه ـ باحلـاكم

  .)2(» ّواألنصار ، فمعاذ اهللا أن يظن ذلك باحلاكم 
  .ّا بالنسبة إىل األمر األولهذ

  :قال أبو أمحد ابن عدي « : وبالنسبة إىل األمر الثاين قال الذهيب 
__________________  

  .169 ـ 168 / 17سري أعالم النبالء ) 1(
  .166 ـ 165 / 4طبقات الشافعية ) 2(
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إن  : ســألت ابــن أيب داود عــن حــديث الطــري فقــال: مسعـت علــي بــن عبــد اهللا الــداهري يقــول 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّصح حديث الطري فنبوة النـيب ّباطلـة ، ألنـه حكـى عـن حاجـب النـيب  ـ ّ ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم خيانة   .»ّوحاجب النيب ال يكون خائنا  ـ يعين أنسا ـ ّ
ّهـذه عبـارة رديئـة وكـالم حنـس ، بـل نبـوة حممـد صـلى اهللا عليـه : قلـت « : قال الذهيب  ّ

 هـذا أنـس قـد !؟ّإن صح حديث الطـري وإن مل يـصح ، ومـا وجـه االرتبـاطّوسلم حق قطعي ، 
ّخــدم النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قبــل أن حيــتلم وقبــل جريــان القلــم ، فيجــوز أن تكــون قــصة  ّ ّ
ّالطائر يف تلك املدة ، فرضنا أنه كان حمتلما ما هو مبعصوم من اخليانـة ، بـل فعـل هـذه اجلنايـة 

 والـــدعوة النبويـــة قـــد ؟ّ حـــبس عليـــا عـــن الـــدخول كمـــا قيـــل فكـــان مـــا ذاّمث إنـــه. ّاخلفيفـــة متـــأوال
ّنفذت واستجيبت ، فلو حبسه أو رده مـرات مـا بقـي يتـصور أن يـدخل ويأكـل مـع املـصطفى 

  .)1(» .  ..ّسواه إال
ّ لكــن الباعــث البــن أيب داود أن يقــول هــذا بالنــسبة إىل حــديث الطــري إمنــا هــو :قلــت  ّ

ب علـــي الدالـــة علـــى إمامتـــه بعـــد رســـول اهللا عليـــه وآلـــه الـــصالة لكونـــه مـــن أصـــح وأشـــهر مناقـــ
  .)2(والسالم ، وبغض هذا الرجل ونصبه ألمري املؤمنني معروف مذكور برتامجه ، فالحظ 

  التحريف في لفظ الحديث 
وهلــذه األمــور وغريهــا عمــد بعــض القــوم إىل اختــصار لفــظ احلــديث لــدى روايتــه وبعــض 

  . ..آخر إىل حتريفه
  ّاهدي للنيب صلى اهللا  :عن أنس « :  أخرجه باللفظ التايل فالبخاري

__________________  
  .232 / 13سري أعالم النبالء ) 1(
  .230 ـ 229 / 13سري أعالم النبالء ) 2(
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  .)1(» فجاء علي . ّاللهم ائتين بأحب خلقك: ّعليه وسلم طائر فقال 
  :وبلفظ 

ّاهدي للنيب صلى :عن أنس بن مالك قال «  ّ اهللا عليـه وسـلم طـائر كـان يعجبـه فقـال ّ
: اللهم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل هـذا الطـري ، فاسـتأذن علـي ، فـسمع كالمـه فقـال : 

  .)2(» أدخل 
ّأما أمحد فأسقط ما دل على الفضيلة لعلي   ّ وما دل على اخليانة والكـذب مـن أنـس7ّ

...  
ّلرسول اهللا صلى اهللا عليه أهديت  :مسعت أنس بن مالك وهو يقول : قال « : فقال 

ّوســلم ثــالث طــوائر فــأطعم خادمــه طــائرا ، فلمــا كــان مــن الغــد أتــت بــه فقــال هلــا رســول اهللا 
ّصلى اهللا عليه وسلم  ّأمل أك أن ترفعي شيئا ، فإن اهللا عز وجل يأيت برزق كل غد : ّ ّ ّ «)3(.  

  .األمرين املذكورينّوقد روى مجاعة غريه هذه الواقعة وفيها الفقرتان الدالتان على 
  : فجاء فيه ما يدل على األمر األول وأسقط الثاين  ـ مثال ـ ّأما يف رواية أيب الشيخ

ّاهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طري فقال  :عن أنس بن مالك قال «  اللهـم : ّ
  .ّائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري ، فجاء علي فأكل معه

  .)4(» فذكر احلديث 
ّوأما بعضهم فحذف الفقرتني وأبقى اعتذار النيب    : ألنس فيما يروون فقال 6ّ

ّعن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال .  ..« ّ   ال يالم الرجل  :ّ
__________________  

  .357 / 1التاريخ الكبري ) 1(
  .2 / 2التاريخ الكبري ) 2(
  .198 / 3مسند أمحد ) 3(
  .454 / 3صبهان ّطبقات احملدثني بأ) 4(
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  .»على قومه 
  .)1(» هذا طرف من حديث الطري « : قال ابن حجر 

  تأويل الحديث والتشكيك في داللته 
  . ..ّال حتل املشكلة.  ..والتحريف.  ..والتكذيب.  ..ّلكن اإلنكار

ّفلجــأوا إىل التأويــل ، وبــاب التأويــل واســع ملــن يــتكلم جبهــل أو هــوى ، ألــم قــد ألزمــوا  ّ
ّ دفع كل ما يـدل علـى أفـضلية أمـري املـؤمنني )2( أنفسهم فـذكروا وجوهـا مـا أنـزل اهللا ـا  . ..7ّ

ّمــن ســلطان ، مــصرحني قبــل ذلــك بــأن احلــديث يــدل علــى أفــضلية علــي مــن أيب بكــر ، وقــد  ّ
ّاختذه الشيعة ذريعة للطعن يف خالفة املتقدمني عليه ، فال بد من تأويلـه ّ ( فالحـظ شـروح .  ..ّ

  . ..وغريها)  مشكاة املصابيح (و ) املصابيح 
ّأحـب خلقـك إليـك وإيل «  وقد كان عمدة تأويالم محل لفظـة ّمـن أحـب « علـى » ّ

  .»ّخلقك إليك وإيل 
ّوكانت عمـدة التـشكيكات يف داللتـه علـى األفـضلية احتمـال عـدم وجـود الـشيخني يف 

ّاملدينة املنورة يوم قصة الطـري ّ ّلكنه غفلـة أو تغافـل عمـا .  ..ّ جـاء يف احلـديث يف روايـة بعـضهم ّـ
ا قــال النــيب ّمــن أنه مل ـ ّـ ـ « : وقالــت حفــصة » اللهــم اجعلــه أيب « : ذلــك قالــت عائــشة  ـ 6 ـ ّـ

  اللهم اجعله
__________________  

  .58 / 5لسان امليزان ) 1(
  :قلت « : جاء يف تفسري النيسابوري تعقيبا على ما ذكره الرازي جوابا عن االستدالل بآية النجوى ) 2(

ّهــذا الكــالم ال خيلــو عــن تعــصب مــا  ومل ال ؟ّ يف كــل خــصلة2 ومــن أيــن يلزمنــا أن نثبــت مفــضولية علــي !ّ
 ثــالث لــو 2كــان لعلــي .  فقــد روي عــن ابــن عمــر؟جيــوز أن حيــصل لــه فــضيلة مل توجــد لغــريه مــن أكــابر الــصحابة

ّكانت يل واحدة منهن كانت أحب إيل من محر النعم  ّ:  
  .24 / 28 هامش الطربي .»هللا عنها ، وإعطاؤه الراية يوم خيرب ، وآية النجوى تزوجيه فاطمة رضي ا
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ـــادة « : وقـــال أنـــس » أيب  وجـــاء يف روايـــة .  أخرجـــه أبـــو يعلـــى.»ّاللهـــم اجعلـــه ســـعد بـــن عب
ّفجاء أبو بكر فرده ، فجاء عمر فرده « : البعض اآلخر    . أخرجه النسائي.»ّ

  .وهذه من موارد حتريفام

  ارضةدعوى المع
ّذكــرت يف كثــري مــن الكتــب ، وأشــار إليهــا الــسبكي ، لكــنهم .  ..املعارضــة.  ..وأخــريا

 ـ ّحـىت مـن طـرقهم وعلـى ضـوء كلمـات علمـائهم ـ ّاخفقوا يف إثباا ، إذ مل يأتوا مبعارض قـوي
  .ّيقابل حديث الطري املقطوع بصدوره ، املتفق عليه بني الفريقني

» اقتدوا باللذين مـن بعـدي أيب بكـر وعمـر «  :ث حدي وقد كان عمدة ما عارضوا به
  .وسنقف على حقيقة احلال فيه

  : ّتلخص و
  .6ّإن حديث الطري مقطوع بصدوره عن رسول اهللا 

ّوإن داللتـه علـى األفــضلية تامـة ، وال يعرتيهــا أي شـك ، وال يــسمع فيهـا أي تأويــل أو  ّ
  .تشكيك

  .ّوإن ما ذكر يف مقابله ال يصلح للمعارضة
ديث صادر عن رسول اهللا ، ودال على إمامة أمري املؤمنني بعده مباشرة ، علـى فهو ح

  . ..ّضوء كتب أهل السنة
  . ..يف الكتاب.  ..ّوالتفصيل

  علي الحسيني الميالني  
  1416/ محرم الحرام 
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  ّكلمة السيد صاحب العبقات 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
ّاحلمـــد هللا الـــذي أبـــان أحبيـــة الوصـــي إليـــه ّ وإىل النـــيب يف قـــصة الطـــائر املـــشوي ، وأظهـــر ّ ّ ّ

ّبــاحلجج الدامغــة والرباهــني الــسابغة عيــث كــل قاصــر دين وعجــز كــل خاســر وين ، وطيــب لنــا  ّ ّ
ّاهلين ، وصلى اهللا على نبيه املعتام إلنقـاذ اخللـق  ّالعيش الرافع ـ : ـ بربكة مواالة أهل البيت ّ ّ

ّمــن إشــراك الــضالل الــردي ، والــدال هلــم ع ّلــى اقتفــاء احلــق والــصواب املنجــي مــن إضــالل كــل ّ
ّغوي ، وآله الكرام السادة القادة األقيال الذين ال يزور وال حييـد عـن التمـسك حبـبلهم إال كـل  ّ ّ ّّ
ّشـــقي ، وال ســـيما ابـــن عمـــه ووزيـــره الـــذي ال يبلـــغ إليـــه الطـــري وإن طـــار كـــل مطـــري وســـعى يف  ّ ّ ّ

  .جماراته باإلبكار والعشي
ّاصــــر العــــاثر حامــــد حــــسني ابــــن العالمــــة الــــسيد حممــــد قلــــي املوســــوي وبعــــد فيقــــول الق

  :-عفا اهللا عن جرائمه ، وجتاوز برمحته عن عظائمه  ـ النيسابوري
ّعبقـــات األنـــوار يف إمامـــة األئمـــة : ّهـــذا هـــو الـــد الرابـــع مـــن املـــنهج الثـــاين مـــن كتـــاب 
) الطــري ( يث علــى حــد) التحفــة ( األطهــار ، وهــو مؤســس حلــصد نــواجم شــبهات صــاحب 

  الشائع بني العام واخلاص ، وقد جعله هذا املتحذلق القمقام
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 ، وذكـر يف الفـصية عنـه 7ّاحلديث الرابع من األحاديث الدالة على إمامة علي بن أيب طالـب 
ّمــا حيــري األذهــان واألفهــام ، ويــدهش أفكــار أويل األحــالم ، ويقــضي علــى صــاحبه باالحنيــاز 

معان واإلنعام ، وهذا أوان األخذ والشروع يف املرام ، ومن اهللا االسـتعانة التام ، عن التدبر واإل
  .يف املبدأ واخلتام



 

  كالم الشيخ عبد العزيز الدهلوي 
ّإنه كان عند النيب صلى اهللا عليـه وسـلم طـائر  :عن أنس بن مالك : احلديث الرابع «  ّ ّ

س يأكـل معـي هـذا الطـري ، فجـاء ّاللهـم ائتـين بأحـب النـا: قد طبخ لـه أو اهـدي إليـه ، فقـال 
  .علي

ــــات يف الطــــري املــــشوي ، ــــة  واختلفــــت الرواي ه النحــــام  :ففــــي رواي ـــإن ه  :يف روايــــة ، وّـ ـــإن ّـ
  .ّإنه حجل :يف رواية ، وحبارى 

ه موضــوع ، وممــن صــرح بوضــعه : وهــذا احلــديث قــال أكثــر احملــدثني  ّإن ّ احلــافظ مشــس  :ّــ
الــدين أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد الدمــشقي الــدين اجلــزري ، وقــال إمــام أهــل احلــديث مشــس 

ّلقد كنت زمنا طويال أظن أن حـديث الطـري مل حيـسن احلـاكم أن يودعـه : الذهيب يف تلخيصه 
ّيف مستدركه ، فلما علقت هذا الكتاب رأيت اهلول من املوضوعات اليت فيه ّ.  
ّومــع هــذا ، فإنــه ال يفيــد املــدعى ، إذ القرينــة تــدل علــى أن املــراد هــ ّ ّو أحــب النــاس إىل ّ

ّاهللا يف األكــل مــع النــيب ، وال ريـــب يف كــون األمــري أحـــب النــاس إىل اهللا يف هــذه الـــصفة ، إذ 
ولـو كـان املـراد . ّمشاركة االبن أو من كـان مبنزلـة االبـن يف األكـل يوجـب تـضاعف لـذة الطعـام

اهللا هـــــو األحـــــب مطلقـــــا مل يفـــــد املـــــدعى كـــــذلك ، إذ ال ملـــــزم ألن يكـــــون أحـــــب اخللـــــق إىل 
ّصــاحب الرئاســة العامة ، فمــا أكثــر األوليــاء الكبــار واألنبيــاء العظــام الــذين كــانوا أحــب اخللــق  ّــ

زكريـــا وحيـــىي ، بـــل مشوئيـــل الـــذي كانـــت الرئاســـة : ّإىل اهللا ومل تكـــن هلـــم الرئاســـة العامـــة ، مثـــل 
  العامة
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  .لطالوت ـ بنص الكتاب ـ يف عصره
ا يف ذلــك الوقــت يف املدينــة املنــورة ، وقــد حيتمــل أن ال يكــون أبــو بكــر حاضــر: وأيــضا 

ألن اإلتيـان بالغائـب مـن اللهـم ائتـين ،  :لقولـه  ّكان الدعاء خاصا باحلاضـرين دون الغـائبني ،
ا يتــصور حــصوله عــن طريــق  ّاملــسافة البعيــدة يف حملــة واحــدة ليحــضر جملــس األكــل والــشرب إمن ــ ّ

ّالعـادة إال عنـد التحـدي مـع الكفار ، وإال اإلعجاز ، واألنبياء ال يطلبون من اهللا تعـاىل خـرق  ّـّ ّ
ّمل يلجئوا إىل احلرب والقتال ويئة األسباب الظاهرية ، وتوصلوا إىل مقاصدهم باملعجزات ّ.  

ّوحيتمل أن يكون املراد مبن هو من أحب الناس إليـك ، وهـذا اسـتعمال رائـج ومعـروف 
  .فالن أعقل الناس وأفضلهم: كما يف قوهلم 

ّالداللة على املدعى ، فإنه ال يقاوم األخبار الصحاح الدالة بصراحة على وعلى تقدير  ّ ّ
  .)1(» ، وغري ذلك  ّاقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر :خالفة أيب بكر وعمر ، مثل 
__________________  

  .212 ـ 211: التحفة اإلثنا عشرية ) 1(



 

  :أقول 
ّ بـالقطع واليقـني ، وإن 6عـن رسـول اهللا مـن األحاديـث الـصادرة ) الطري ( ّإن حديث 

 مــن بعـــده بــال فـــصل يف أعلــى مراتـــب 7اســتدالل أهـــل احلــق بـــه إلثبــات إمامـــة أمــري املـــؤمنني 
ّالصحة والرزانة ، وسيتجلى ذلك بالتفصيل لكل منصف ، واهللا هو املوفق ّ ّ ّ ّ ّ.  

  :ّوال بد قبل الورود يف البحث سندا وداللة ، من ذكر فوائد 
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  ّ حديث الطيرفوائد حول
  ذكر أسامي رواته يف القرون املختلفة*   

  ّثلة من الرواة مشايخ إجازة والد الدهلوي* 
  ذكر من أفرد طرقه بالتأليف* 
  ذكر من أورده بصيغة اجلزم* 
  ذكر الكتب املشهورة اليت اخرج فيها* 
  ذكر رواته من التابعني* 
  ذكر رواته من الصحابة* 
  ّذكر وجوه صحته* 
  وه شهرتهذكر وج* 
  ذكر وجوه القطع بصدوره* 
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  الفائدة األولى 

  في ذكر أسامي رواته في القرون المختلفة
ّلقد روى هذا احلديث كبار األئمـة األعـالم مـن أهـل الـسنة يف خمتلـف القـرون ، ومـنهم  ّ

:  
ابـن األثـري يف :  ذكـر روايتـه . )150سـنة ( أبـو حنيفـة النعمـان بـن ثابـت الكـويف  ـ 1
  .بةاسد الغا
كتــاب مناقــب :  رواه يف . )241ســنة ( أبــو عبــد اهللا أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل  ـ 2

  .7علي 
  .كتاب املعرفة:  رواه يف . )250سنة ( ّعباد بن يعقوب الرواجين  ـ 3
اخلـوارزمي املكـي  : ذكـر روايتـه . )277سـنة ( ّـأبـو حـامت حممد بـن إدريـس الـرازي  ـ 4
  .املناقب: يف كتاب 
  اجلامع:  رواه يف . )289سنة (  حممد بن عيسى الرتمذي أبو عيسى ـ 5



 فحات األزهار ن.................................................................................. 32

  .الصحيح
  .تارخيه: رواه يف . أمحد بن حيىي بن جابر البالذري ـ 6
 رواه يف زوائـــد . )290ســـنة ( أبـــو عبـــد الـــرمحن عبـــد اهللا بـــن أمحـــد بـــن حنبـــل  ـ 7

  .املناقب
  .ه يف مسنده روا. )292سنة ( أبو بكر أمحد بن عمر بن عبد اخلالق البزار  ـ 8
:  رواه يف كتـــاب . )303ســـنة ( أبـــو عبـــد الـــرمحن أمحـــد بـــن شـــعيب النـــسائي  ـ 9

  .خصائص علي
  . رواه يف مسنده. )306سنة ( أبو يعلى أمحد بن علي املوصلي  ـ 10
ّ رواه يف جملـد مجـع فيـه طرقـه . )310سـنة ( أبـو جعفـر حممـد بـن جريـر الطـربي  ـ 11

  .وألفاظه
معجــــم  : رواه يف . )317ســــنة ( اهللا بــــن حممــــد البغــــوي أبــــو القاســــم عبــــد  ـ 12

  .ّالصحابة
ّـاخلـوارزمي املكي ، يف :  ذكـر روايتـه . )318سـنة ( ّـأبـو حممد حيـىي بـن صـاعد  ـ 13

  .املناقب: كتاب 
: ابـن كثـري يف :  ذكـر روايتـه . )327سـنة ( ّأبو حممد عبد الرمحن بن أيب حـامت  ـ 14

  .تارخيه
ّ حممـد بـن عبـد ربـه القـرطيب أبـو عمـر أمحـد بـن ـ 15 :  ذكـره يف كتابـه . )328سـنة ( ّ

  .العقد
:  رواه يف كتابـــه . )330ســـنة ( أبـــو عبـــد اهللا احلـــسني بـــن إمساعيـــل احملـــاملي  ـ 16

  .األمايل
:  رواه يف . )333ســـنة ( أبـــو العبـــاس أمحـــد بـــن حممـــد بـــن ســـعيد ابـــن عقـــدة  ـ 17
  .كتاب الطري
   أثبته يف. )345سنة (  املسعودي أبو احلسني علي بن احلسني ـ 18
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  .مروج الذهب: تارخيه 
امليـزان ، وابـن حجـر يف : ذكر روايته الـذهيب يف . ّأمحد بن سعيد بن فرقد اجلدي ـ 19

  .لسان امليزان: 
املعجـم الكبـري  : رواه يف . )360سـنة ( أبو القاسـم سـليمان بـن أمحـد الطـرباين  ـ 20

  .، واملعجم األوسط
ّد عبــد اهللا بــن حممــد الواســطي املعــروف بــابن الــسقاء ّــأبــو حمم ـ 21  . )373ســنة ( ّ
  .ّابن املغازيل ، والذهيب: ذكر روايته 
ّأبو الليث نصر بن حممد السمرقندي  ـ 22 ّ   .االس : رواه يف . )376سنة ( ّ
ّأبو القاسم امساعيل بن عباد امللقب بالصاحب  ـ 23  ذكـر شـعره فيـه . )385سـنة ( ّ

  .ّزمي املكياخلوار: 
 رواه يف جـزء مـن . )385سـنة ( أبو حفص عمر بن أمحـد الـواعظ ابـن شـاهني  ـ 24

  .ابن املغازيل: حديثه ، وذكر روايته 
  .العلل :، أثبته يف كتابه  ) 385سنة ( أبو احلسن علي بن عمر الدار قطين  ـ 25
 ذكــر . )386ســنة ( ّأبــو احلــسن علــي بــن عمــر ابــن شــاذان الــسكري احلــريب  ـ 26

  .الرياض النضرة: احملب الطربي يف : روايته 
ّــأبــو عبــد اهللا عبيــد اهللا بــن حممد ابــن بطة العكــربي  ـ 27 :  رواه يف . )387ســنة ( ّــ

  .كتاب اإلبانة
ّأبو بكر حممد بن عمري بن بكري النجار ـ 28 احملـب : رواه يف جزء له ، وذكر روايتـه . ّ

  .الطربي وغريه
 رواه يف . )405ســـنة ( بـــن عبـــد اهللا النيـــسابوري احلـــاكم أبـــو عبـــد اهللا حممـــد  ـ 29

  .املستدرك على الصحيحني ، ويف كتاب يف طرقه: كتاب 
  سنة( ّأبو سعد عبد امللك بن حممد النيسابوري اخلركوشي  ـ 30
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  .شرف املصطفى:  رواه يف . )407
كتـاب  رواه يف . )410سـنة ( أبـو بكـر أمحـد بـن موسـى بـن مردويـه األصـبهاين  ـ 31

  .يف طرقه
حلية األولياء ، :  رواه يف . )430سنة ( أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين  ـ 32

  .كتاب الطري: ويف 
 رواه يف كتــاب . )441ســنة ( ّأبــو طـاهر حممــد بـن أمحــد بـن محــدان اخلراسـاين  ـ 33

  .طرق حديث الطري
ر العطـــار الفقيـــه الـــشافعي  ـ 34 ّأمحـــد بـــن مظف ابـــن  :ذكـــر روايتـــه  . )441ســـنة ( ّـــ
  .كتاب املناقب: املغازيل يف 
اخلــوارزمي  : ذكــر روايتــه . )458ســنة ( أبــو بكــر أمحــد بــن احلــسني البيهقــي  ـ 35

  .ّاملكي يف كتاب املناقب
ابـن :  ذكر روايتـه . )462سنة ( ّحممد بن أمحد بن سهل املعروف بابن بشران  ـ 36
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  ة ّالفائدة الثاني

ّفي أن ثلة من األعالم الرواة للحديث هم من مشايخ  ّ  

  ) الدهلوي ( إجازات والد 
ّـمث إن ثلـة مـن األئمة األعـالم املـذكورين ّ ّ هـم مـن مـشايخ إجـازات  ـ يف الفائـدة األوىل ـ ّ

ّفإنـه يـروي عـنهم بواسـطة املـشايخ الـسبعة املـشهورين بـاحلرمني ، امــع .  ..)الـدهلوي ( والـد  ّ
  .يف عبارته اآلتية.  ..كما قال.  ..هم من بني اخلافقنيعلى فضل

  :وهؤالء هم 
  .أبو حنيفة النعمان بن ثابت ـ 1
  .ّأمحد بن حممد بن حنبل ـ 2
  .ّأبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ـ 3
  .عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ـ 4
  .ّأبو بكر أمحد بن عمرو البزار ـ 5
  .لنسائيأبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب ا ـ 6
  .أبو يعلى أمحد بن علي املوصلي ـ 7
  .ّأبو جعفر حممد بن جرير الطربي ـ 8
  .أبو عبد اهللا احلسني بن إمساعيل احملاملي ـ 9

  .أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ـ 10
  .أبو احلسن علي بن عمر الدار قطين ـ 11
  .ّأبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد ابن بطة العكربي ـ 12
  .ّأبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري ـ 13
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  .أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا االصفهاين ـ 14
  .أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ـ 15
  .أبو عمر يوسف بن عبد اهللا املعروف بابن عبد الرب القرطيب ـ 16
  .أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ـ 17
  . بن مسعود البغويحميي السنة حسني ـ 18
  .علي بن احلسن ابن عساكر الدمشقي ـ 19
  .جمد الدين املبارك بن األثري اجلزري ـ 20
  .عز الدين علي بن األثري اجلزري ـ 21
  .ّحممد بن حممود املعروف بابن النجار البغدادي ـ 22
  .يوسف بن قزغلي املعروف بسبط ابن اجلوزي ـ 23
  .هللا الطربيّحمب الدين أمحد بن عبد ا ـ 24
  .ّأبو اامع إبراهيم بن حممد احلمويين ـ 25
  .ّويل الدين حممد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي ـ 26
  .ّأبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي ـ 27
  .مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ـ 28
  .شهاب الدين أمحد بن علي املعروف بابن حجر العسقالين ـ 29
  . عبد الرمحن السيوطيجالل الدين ـ 30
  .ّأمحد بن حممد املعروف بابن حجر املكي ـ 31
  .ّعلي بن حسام الدين املتقي اهلندي ـ 32
  .عطاء اهللا بن فضل اهللا الشريازي ـ 33

 ، والــشيخ ويل اهللا 6عـن رسـول اهللا  ـ أو املعرتفــني بـه ـ فهـؤالء مـن رواة حـديث الطـري
اإلرشـــاد إىل ( ّخيه الـــذين يـــصفهم يف أول كتابـــه يـــروي عـــنهم بواســـطة مـــشا) الـــدهلوي ( والـــد 

  :بقوله ) ّمهمات االسناد 
  ّبسبعة من املشايخ اجللة ـ واحلمد هللا ـ ّقد اتصل سندي ـ فصل« 
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ّــالكــرام ، األئمة القــادة األعــالم ، مــن املــشهورين بــاحلرمني احملرتمــني ، امــع علــى فــضلهم مــن 
البــابلي ، والــشيخ عيــسى املغــريب اجلعفــري ، والــشيخ ّــالــشيخ حممد بــن العــالء : بــني اخلــافقني 

د بـــن حممـــد بـــن ســـليمان الـــرداين املغـــريب ، والـــشيخ إبـــراهيم بـــن احلـــسن الكـــردي املـــدين ،  ّحمم ّـــ
ّــوالــشيخ حــسن بــن علــي العجيمــي املكــي ، والــشيخ أمحــد بــن حممد النخلــي املكــي ، والــشيخ 

  .ّعبد اهللا بن سامل البصري مث املكي
ّأســانيده املتنوعـة يف علــوم  ـ أو مجــع لـه فيهـا ـ م رسـالة مجــع هـو فيهـاّولكـل واحـد مــنه

  :ّشىت 
الـذي مجعـه الـشيخ عيـسى لـه ) منتخب األسانيد ( ّأما البابلي ، فأجازين جبميع ما يف 

ّ، شــيخنا الثقــة األمــني أبــو طــاهر حممــد بــن إبــراهيم الكــردي عــن أبيــه ، وعــن مــشاخيه الثالثــة 
  .ّ أبيه ، كلهم عن البابليالذين سردنا أمسائهم بعد

تأليفــه شــيخنا أبــو طــاهر ، وأجــازين ) مقاليــد األســانيد ( ّوأمــا الــشيخ عيــسى ، فنــاولين 
  .جبميع ما فيه أبو طاهر عن األربعة املذكورين عنه
ا ابــن ســليمان ، فأجــازين جبميــع مــا يف  تأليفــه ، شــيخنا أبــو طــاهر ) صــلة اخللــف ( ّــأم

د ، وفــــد اهللا عنــــهح . مــــشافهة عــــن املــــصنف مكاتبــــة ح . ّــــوأجــــازين جبميــــع مــــا فيــــه ولــــده حمم
ّوأجازين جبميعه السيد عمر ابن بنت الشيخ عبد اهللا بن سامل ، عن جده ، عنه ّ.  

أبـو طـاهر ، بقراءتـه :  ـ مساعـا عليـه ـ تأليفـه) األمـم ( ّوأمـا الكـردي ، فـأخربين جبميـع 
  .على أبيه املذكور

ّوأمـــا العجيمــــي فــــألف الــــشيخ تــــاج الــــ ببــــسط فيهــــا أســــانيده ، ) رســــالة ( ّدين الــــدهان ّ
أبــو طــاهر ، عنــه ، وكــان أبــو طــاهر قــاري دروســه وأخــص : أجــازين جبميــع مــا رواه العجيمــي 
ّح مسعت من الشيخ تاج الدين القلعي احلنفـي مفـيت مكـة . تالمذته ، وقرأ عليه الستة بكماهلا

ّــأوائــل الــستة ، وشــيئا مــن مــسند الــدارمي ، وموطــأ حممد ّ  وآثــاره ، وأجــازين بــسائرها وجبميــع مــا ّ
  تصح له روايته عن العجيمي
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ح ناولنيها الـشيخ . فيها أسانيده ، أجازين ا أبو طاهر عنه) رسالة ( ّأما النخلي فله 
  .عبد الرمحن النخلي ابن الشيخ أمحد املذكور ، وأجازين ا عن أبيه

ّوأما البصري فألف ولده الشيخ سامل  ّازين ـا وجبميـع مـا تـصح لـه روايتـه أجـ) رسالة ( ّ
ح أجــازين أبــو . ومسعــت عنــه أوائــل الكتــب. ّالــسيد عمــر عــن جــده الــشيخ عبــد اهللا املــذكور: 

ّطاهر عنه ، وقد مسع منـه أبـو طـاهر مـسند اإلمـام أمحـد بكمالـه عنـد قـرب النـيب صـلى اهللا عليـه 
ّوسلم ، وقرأ عليه مشائل الرتمذي بكماله ، إال حديث مسر ال   .»ّنساء ، فإنه مسعه منه ّ

  :أقول 
  :ّفإذا راجعنا هذه الكتب اليت مجع فيها أسانيد هؤالء املشايخ السبعة وجدنا 

الـــذي هـــو أحـــد  ـ مـــن مـــشايخ اإلجـــازة للـــشيخ إبـــراهيم الكـــردي) أبـــا حنيفـــة ( أن * 
لحـسني بـن ل ـ 2 ـ مسند اإلمام أيب حنيفـة« ) : األمم إليقاظ اهلمم ( ّفإنه يقول يف  ـ ّالسبعة

ّحممد بن خسرو البلخي ، بالسند إىل الفخر ابن البخاري ، عـن أيب طـاهر بركـات بـن إبـراهيم 
  .»ّاخلشوعي الدمشقي عن مؤلفه 

الــذي هــو أحــد  ـ مــن مــشايخ إجــازة الــشيخ عيــسى املغــريب) أمحــد بــن حنبــل ( وأن * 
سند أمحـد بـن حنبـل حيـث يـذكر مـ) مقاليـد األسـانيد ( كما ال خيفى على من راجع  ـ ّالسبعة

  .، وطرقه يف روايته
مـسند اإلمـام « ) : األمـم ( ّـهـو مـن مـشايخ إبـراهيم الكـردي ، فإنه يقـول يف : وأيضا 

مسعـت طرفـا منـه علـى شـيخنا اإلمـام  :ـ  وشـكر سـعيه 2 ـ ّـأمحـد بـن حممد بـن حنبـل الـشيباين
أنــا أبــو علــي : بخــاري بــسنده الــسابق إىل الفخــر ابــن ال ـ ّروح اهللا روحــه ـ صــفي الــدين أمحــد

ّحنبــل بــن عبــد اهللا بــن الفــرج املكــرب ، أنــا أبــو القاســم هبــة اهللا بــن حممــد بــن عبــد الواحــد بــن  ّ
احلــصني ، أنــا أبــو علــي احلــسن ابــن علــي التميمـــي املــذهب الــواعظ ، أنــا أبــو بكــر أمحــد بـــن 

  جعفر القطيعي ، ثنا
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  .»عبد اهللا ابن اإلمام أمحد ، ثين أيب 
) ّرسـالة الـدهان ( كمـا جـاء يف .  .. مـشايخ الـشيخ حـسن العجيمـيهـو مـن: وأيضا 

ّكفايــة املتطلــع ملــا ظهــر وخفـي مــن غالــب مرويات شــيخنا العالمــة احلــسن بــن (  بـــ الـيت أمساهــا ّــ ّ
  .)علي العجيمي احلنفي 

 ـ وهـو أحـد املـشايخ الـسبعة ـ هو من مشايخ الشيخ عبد اهللا بن سامل البصري: وأيضا 
  .)ّاإلمداد مبعرفة علو األسناد (  بـ ّأسانيده املسماة) رسالة ( ى من راجع كما ال خيفى عل

( من مشايخ الشيخ عيسى املغريب ، كما ال خيفـى علـى مـن راجـع ) الرتمذي ( ّوأن * 
ـــا بـــه « : ّفإنـــه يقـــول ) مقاليـــد األســـانيد  كتـــاب اجلـــامع الكبـــري أليب عيـــسى الرتمـــذي ، أخربن

 ، عـن شـيوخه الثالثـة بـسندهم ، إىل ابـن غـازي ، عـن أيب عبـد إجازة مع مـا بـآخره مـن العلـل
ّاهللا حممد بن حممد بن حيىي السراج عن أبيه ، عن جـده ، عـن أيب العبـاس أمحـد بـن قاسـم بـن  ّ ّ ّ ّ

ّعن حيىي بن حممـد بـن عمـر بـن رشـيد ، عـن  ـ ّبفتح القاف وتشديد املوحدة ـ ّعبد الرمحن القبا
 عبــد اخلــالق بــن طرخــان القرشــي االمــوي ، عــن أيب احلــسن ّأبيــه ، عــن شــرف الــدين حممــد بــن

ّألن أبــاه كــان بنــاء بــاحلرم  ـ ّعلــي ابــن نــصر بــن املبــارك األنــصاري املكــي املــشهور بــابن البنــا ّ
  .الشريف

ّح وبــسند الــشهاب املــرزوق إىل ابـــن مــرزوق احلفيــد ، عــن أيب طيـــب حممــد بــن علـــوان  ّ
ّــ عــن أيب عبــد اهللا حممد بــن صــاحل ، عــن القاضــي أيب ّالتونــسي عــن أيب العبــاس أمحــد العربيــين ،

أخربنا أبو الفـتح عبـد امللـك بـن أيب :  ـ وابن البنا ـ قطران ، عن أيب احلسن بن كوثر ، قال هو
: مـن القاضـي عـامر بـن حممـود بـن القاسـم األزدي قـال  ـ بـسماعه ـ سـهل الكروخـي ، مساعـا

ّـأخربنا به أبو حممد عبد اجلبـار بـن حممد اجل ّـحـدثنا أبـو العبـاس حممد ابـن : راحـي املـروزي قـال ّ ّ
ّأخربنا به احلافظ أبو عيسى حممـد بـن عيـسى بـن سـورة : أمحد بن حمبوب احملبويب املروزي قال 

  .»الرتمذي ، فذكره 
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  .)األمم ( هو من مشايخ الكردي يف : وأيضا 
  .)ّكفاية املتطلع ( هو من مشايخ العجيمي يف : وأيضا 
  .)االمداد ( من مشايخ البصري يف هو : وأيضا 
  .)الرسالة ( يف  ـ وهو أحد السبعة ـ هو من مشايخ النخلي: وأيضا 

عيــسى املغــريب ، والبــصري ، والعجيمــي ، : مــن مــشايخ ) عبــد اهللا بــن أمحــد ( ّوأن * 
  .وذلك ظاهر ملن راجع أسانيدهم يف روايتهم ملسند أمحد بن حنبل

والعجيمــي ) مقاليــد األســانيد ( لــشيخ عيــسى املغــريب يف مــن مــشايخ ا) ّالبــزار ( وأن * 
  .)ّمسند البزار ( حيث تذكر األسانيد إىل ) ّكفاية املتطلع ( كما يف 

( والكــردي يف ) مقاليــد األســانيد ( مــن مــشايخ الــشيخ املغــريب يف ) ّالنــسائي ( وأن * 
؛ والنخلـي كمـا يف ) مداد اال( ، والبصري يف ) ّكفاية املتطلع ( ، والعجيمي كما يف ) األمم 

  : )األمم ( وهذه عبارة .  ..)الرسالة ( 
مسعـت طرفـا منـه  ـ  تعـاىل; ـ سنن احلافظ أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي« 

ّبـسنده الـسابق إىل التنـوخي ، بـسماعه علـى أيـوب  ـ 1 ـ على شيخنا اإلمام صفي الدين أمحد
عيل بن أمحد العراقي ، عـن عبـد الـرزاق بـن إمساعيـل القـويين بن نعمة اهللا النابلسي ، أنبأنا إمسا

ّأنا أبو حممد عبـد الـرمحن بـن محـد الـدوين ، أنـا أبـو النـصر أمحـد بـن احلـسني القاضـي الـدينوري 
د بــــن إســــحاق القاضــــي الــــدينوري  ــــاملعــــروف بالكــــسار ، أنــــا احلــــافظ أبــــو بكــــر أمحــــد بــــن حمم ّ ّ

  .»املعروف بابن السين ، أنا النسائي 
  .من مشايخ املغريب ، والعجيمي) أبا يعلى ( وأن * 
كتـاب التـاريخ « ) : ّكفايـة املتطلـع ( من مشايخ العجيمـي ، ففـي ) الطربي ( وأن * 

ّالكبري لإلمام أيب جعفر حممد بن جرير الطربي ، أخـرب بـه عـن العالمـة علـي األجهـوري ، عـن 
ّ ، عـن الـشرف أيب الفـتح حممـد ابـن ّالسراج عمر بن اجلائي عن قاضي القضاة زكريا األنصاري

  القاضي أيب بكر املراغي ، عن
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ّـأيب احلـسن علـي بـن حممـد بـن أيب اـد الدمــشقي ، عـن أيب حممد القاسـم ابـن عـساكر ، عــن  ّ
ّأيب احلسن بن املقري ، عن أيب الفتح ابـن البطي ، عـن أيب عبـد اهللا حممـد بـن فتـوح احلميـدي  ّـ

ّعبد الرب واحلافظ أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بـن حـزم ، عن اإلمام أيب عمر يوسف بن  ّ
ّأخربنــا بــه أبــو عمــر أمحـــد بــن حممــد بــن اجلــوريب ، عـــن أيب بكــر أمحــد بــن الفــضل بـــن : قــاال 

ّأخربنا به مؤلف اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ، فذكره : العباس الدينوري قال  ّ«.  
إسـناده إىل ) مقاليـد األسـانيد (  حيـث يـذكر يف من مشايخ املغـريب) احملاملي ( وأن * 

  .)أمايل احملاملي ( 
إســناده ) مقاليــد األســانيد ( مــن مــشايخ املغــريب ، حيــث يــذكر يف ) الطــرباين ( وأن * 

  .للطرباين) املعاجم الثالثة ( إىل 
  .)ّكفاية املتطلع ( هو من مشايخ العجيمي ، كما يف : وأيضا 
  .)االمداد ( ري ، كما يف هو من مشايخ البص: وأيضا 
  .)األمم ( هو من مشايخ الكردي كما يف : وأيضا 

) مقاليـد األسـانيد ( من مشايخ الشيخ عيسى املغريب ، كمـا يف ) الدار قطين ( وأن * 
  .)سنن الدار قطين ( يف رواية 

يف سـند روايـة الكتـاب ) ّكفايـة املتطلـع ( هو من مـشايخ العجيمـي ، كمـا يف : وأيضا 
  .ذكورامل

  .)األمم ( والكردي كما يف ) اإلمداد ( هو من مشايخ البصري كما يف : وأيضا 
ّمـــن مـــشايخ الـــشيخ املغـــريب ، ألن ابـــن بطـــة مـــن مـــشايخ اجلـــالل ) ابـــن بطـــة ( وأن * 

ّبكمالــه ، فكــل ) زاد املــسري ( لــه ، واملغــريب يــروي باالســناد ) زاد املــسري ( الــسيوطي كمــا يف 
( مــن مــشايخ ) ابــن بطــة (  فيــه فهــو شــيخ للمغــريب ، وعليــه يكــون مــن كــان شــيخا للــسيوطي

  .الذي هو أحد املشايخ السبعة) املغريب 
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( حيـث يـذكر طريقـه إىل ) مقاليد األسـانيد ( من مشايخ املغريب يف ) احلاكم ( وأن * 
  .)صحيح احلاكم ، وهو املستدرك 

 املــستدرك للحــاكم ، «: حيــث يقــول ) األمــم ( هــو مــن مــشايخ الكــردي يف : وأيــضا 
ّهـــو احلـــافظ أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن عبـــد اهللا النيـــسابوري ، بالـــسند إىل ابـــن املقـــري ، عـــن أيب  ّ
الفضل أمحد بن طاهر امليهين ، عن أيب بكر أمحد بن علي ابن خلف الشريازي ، عن احلـاكم 

  .»، به وسائر كتبه 
  . )ّكفاية املتطلع( هو من مشايخ العجيمي كما يف : وأيضا 
  .)األمم ( ّيرويه بالسند املتقدم عن ) االمداد ( هو من مشايخ البصري يف : وأيضا 

والكــردي كمــا ) مقاليــد األســانيد ( شــيخ الــشيخ املغــريب ، كمــا يف ) أبــا نعــيم ( وأن * 
 قـال األخـري .)االمـداد ( والبصري كما يف ) ّكفاية املتطلع ( والعجيمي كما يف ) األمم ( يف 

:  
ّاحلليـــة أليب نعـــيم ، فبالـــسند إىل الفخـــر ابـــن البخـــاري ، عـــن ابـــن اللبـــان ، عـــن وأمـــا « 

  .»ّاحلداد ، عنه 
مـــن مــشايخ الـــشيخ املغـــريب ، والكــردي ، والعجيمـــي ، والبـــصري ، ) البيهقــي ( وأن * 
  .والنخلي

مـــن مـــشايخ املغـــريب ، والعجيمـــي ، حيـــث يـــذكر اإلســـناد إىل ) ّابـــن عبـــد الـــرب ( وأن * 
  .له) ستيعاب اال( كتاب 

  .من مشايخ املغريب ، والعجيمي) اخلطيب البغدادي ( وأن * 
مـــن مـــشايخ املغـــريب ، لكونـــه مـــن مـــشايخ أيب زيـــد عبـــد الـــرمحن بـــن ) البغـــوي ( وأن * 

د بـــن خملـــوف الثعـــاليب كمـــا يف كتـــاب  ـــة الطالـــب املاجـــد ( ّـــحمم أليب زيـــد ) غنيمـــة الوافـــد وبغي
ّ، فكـل مـن ذكـر ) مقاليد األسانيد (  املغريب باإلجازة يف املذكور ، وهذا الكتاب يرويه الشيخ

  .شيخا أليب زيد فهو من مشايخ الشيخ املغريب ، ومنهم البغوي) غنيمة الوافد ( يف كتاب 
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معـامل التنزيـل للحـافظ « ) : األمـم ( هو مـن مـشايخ الكـردي ، فقـد جـاء يف : وأيضا 
ّحيـي الـدين والـسنة ، وسـائر تـصانيفه كـشرح ّأيب حممد احلـسني بـن مـسعود البغـوي ، امللقـب مب

ّالــسنة واملــصابيح ، باإلســناد إىل الفخــر ابــن البخــاري ، عــن فــضل اهللا بــن أيب ســعد النوقــاين ، 
  .»عن البغوي 

  .)ّكفاية املتطلع ( هو من مشايخ العجيمي ، كما يف : وأيضا 
  .)اإلمداد ( هو من مشايخ البصري ، كما يف : وأيضا 

تــاريخ «  : )ّكفايــة املتطلــع ( قــال يف . مــن مــشايخ العجيمــي)  عــساكر ابــن( وأن * 
 ; ـ دمــشق لإلمــام احلــافظ أيب القاســم علــي بــن احلــسن بــن هبــة اهللا بــن عــساكر الدمــشقي

ّأخرب به عن العالمة الشهاب أمحد اخلفاجي ، عن الشيخ حسن الكرخـي ، عـن شـيخ  ـ تعاىل
ّحلافظ تقي الدين حممد بن فهد املكي ، عن ام عبد ّاإلسالم زكريا بن حممد األنصاري ، عن ا ّ

د بــن الــشريازي ، عــن  ّــاهللا عائــشة بنــت حممــد بــن عبــد اهلــادي املقدســية ، عــن حممــد بــن حمم ّ ّ
ّجده حممد الشريازي ، عن مؤلفه  ّ ّ«.  

ّكفايـة املتطلـع ( مـن مـشايخ العجيمـي ، فقـد ذكـر يف ) جمد الـدين ابـن األثـري ( وأن * 
  .له) جامع األصول ( تاب إسناده إىل ك) 

كفايــة ( مــن مــشايخ العجيمــي كــذلك ، فقــد ذكــر يف ) عــز الــدين ابــن األثــري ( وأن * 
  .له) اسد الغابة ( إسناده إىل كتاب ) ّاملتطلع 

) ّكفايـة املتطلــع ( مـن مـشايخ العجيمــي كـذلك ، فقـد ذكـر يف ) ّابـن النجـار ( وأن * 
  .له) تاريخ املدينة ( إسناده إىل 
كفايـــة ( مـــن مـــشايخ العجيمـــي كـــذلك ، فقـــد ذكـــر يف ) ســـبط ابـــن اجلـــوزي ( ن وأ* 

  .له) مرآة الزمان ( إسناده إىل كتاب ) ّاملتطلع 
ّكفايـة املتطلـع ( من مـشايخ العجيمـي كـذلك ، فقـد ذكـر يف ) ّاحملب الطربي ( وأن * 

  .له) الرياض النضرة ( إسناده إىل ) 
  ي كذلك ، لكون احلمويين يفمن مشايخ العجيم) احلمويين ( وأن * 
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وكالمهـا لعبـد الغفـار بـن عبـد ) اللبـاب ( وكتـاب ) احلـاوي ( طريق إسناد العجيمي إىل كتـاب 
  :ما نصه ) ّكفاية املتطلع ( الكرمي القزويين ، فقد جاء يف 

ّكتــاب احلــاوي ، واللبــاب وشــرحه العجــاب ، وغــري ذلــك ، للعالمــة جنــم الــدين عبــد « 
كرمي القزويين ، أخرب ا عن الشيخ أمحد العجل ، عن اإلمام حيـىي الطـربي ، الغفار بن عبد ال

عن احلـافظ عبـد العزيـز ابـن فهـد ، واحلفـاظ عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي ، عـن املـشايخ 
الثالثــة خامتــة احلفــاظ شــهاب الــدين أمحــد بـــن علــي بــن حجــر العــسقالين ، والقاضــي كمـــال 

ّتــه أم الكمــال كماليــة ، ابــين العالمــة جنــم الــدين حممــد بــن أيب ّالــدين أيب الفــضل حممــد ، وأخ ّ
ّواملسندة األصلية أم الفضل هاجر ابنة احملدث شـرف : زاد العز ابن فهد فقال : بكر املرجاين 

ّــالــدين حممــد بــن حممد بــن أيب بكــر املقدســي ، زاد احلــافظ الــسيوطي فقــال  وخليــل بــن عبــد : ّ
:  ، وفاطمة بنت أيب القاسم ابن علـي البـسري ، قـالوا مجيعـا القادر بن جالل الدين النابلسي

ّأخربنا مسند الشام زين الدين أبو هريرة عبد الرمحن ، عن احلافظ مشس الـدين حممـد بـن أمحـد 
ّبــن عثمــان الــذهيب ، عــن أيب اــامع إبــراهيم بــن حممــد بــن محويــه اجلــويين ، عــن مؤلفــه العالمــة  ّ ّ

«.  
ن احلمــويين مــن مــشايخ ابــن حجــر العــسقالين والــسيوطي وقــد ظهــر مــن هــذا اإلســناد أ

  .بل والذهيب
) ّكفايـة املتطلـع ( من مشايخ العجيمي ، حيـث يـذكر يف ) اخلطيب التربيزي ( وأن * 

  .)مشكاة املصابيح ( إسناده إىل 
إسـناده إىل ) ّكفايـة املتطلـع ( من مشايخ العجيمي ، حيـث يـذكر يف ) ّاملزي ( وأن * 

  .)ال ذيب الكم( 
  .)مقاليد األسانيد ( هو من مشايخ املغريب يف : وأيضا 

  : )ّكفاية املتطلع ( من مشايخ العجيمي ، فقد جاء يف ) الذهيب ( وأن * 
  ّتواريخ احلافظ الكبري مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب« 
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ّر حممــد حجــازي ّالدمــشقي ، أخــرب ــا عــن الــشيخ حممــد بــن عــالء الــدين البــابلي ، عــن املعمــ
: ّالـــشعراين ، عـــن املعمـــر حممـــد بـــن أركمـــاس ، عـــن احلـــافظ أمحـــد ابـــن حجـــر العـــسقالين قـــال 

  .».  ..ّأخربنا به مجاعة منهم ابن مؤلفها املسند أبو هريرة عبد الرمحن ، عن والده احلافظ
( مــن مـــشايخ الــشيخ عيــسى املغـــريب ، فقــد جـــاء يف ) ابــن حجــر العـــسقالين ( وأن * 
ّوأمــا فــتح البــاري ومقدمتــه للحــافظ أيب الفــضل ابــن حجــر ، فأخربنـــا « ) : األســانيد مقاليــد  ّ

ما مساعا وقراءة لكثري منهما وإجازة لسائرمها ، عن أعالمه الثالثة ، بسندهم إىل ابن غـازي 
ـــدين حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن الـــسخاوي ، واحلـــافظ أيب عمـــرو عثمـــان  ّ، عـــن احلـــافظ مشـــس ال

أخربنـــا احلـــافظ أبـــو :  إىل شـــيخ اإلســـالم زكريـــا األنــصاري قـــالوا ثالثـــتهم ح وبـــسندهم. الــدميي
مــا وجبميــع تــصانيفه ،  ـ ; ـ الفــضل شــهاب الــدين أمحــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالين

  .»فذكرمها 
  .يف طريق رواية صحيح البخاري) األمم ( هو من مشايخ الكردي كما يف : وأيضا 
( إســناده إىل ) ّكفايــة املتطلــع (  يــذكر يف هــو مــن مــشايخ العجيمــي ، حيــث: وأيــضا 

  .)فتح الباري 
  .)اإلمداد ( هو من مشايخ البصري كما يف : وأيضا 
  .)رسالته ( هو من مشايخ النخلي ، كما يف : وأيضا 

ّمث إن *  اإلرشـاد إىل ( ّمن مـشايخ املـشايخ الـسبعة كلهـم ، فقـد جـاء يف ) السيوطي ( ّ
ســـند هــؤالء املـــشايخ الـــسبعة ينتهــي إىل اإلمـــامني احلـــافظني  ـ فــصل« ) : ّمهمــات اإلســـناد 

  .».  ..زين الدين زكريا ، والشيخ جالل الدين السيوطي: القدوتني الشهريين بشيخ اإلسالم 
ــابــن حجـر املكي ( ّوأمـا *  يف ذكــر طريــق ) األمـم ( فمــن مـشايخ الكــردي ، كمــا يف ) ّ

  .رواية صحيح البخاري
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 شـرح (و ) شـرح اهلمزيـة ( عجيمـي ، فقـد ذكـر طريـق روايتـه هو من مشايخ ال: وأيضا 
  .ّالبن حجر املكي) الشمائل 

  .)رسالته ( والنخلي كما يف ) اإلمداد ( هو من مشايخ البصري كما يف : وأيضا 
« ) : ّكفايــة املتطلــع ( فمــن مــشايخ العجيمــي ، ففــي ) علــي املتقــي اهلنــدي ( ّوأمــا * 

ّري والــصغري املــذكورين مــع زيــادة يف الكبــري ، لإلمــام العالمــة قبلــة كتابــا التبــويبني للجــامع الكبــ
أخـرب مـا وسـائر مؤلفاتـه  ـ  تعـاىل; ـ ّأهـل الـسلوك نـور الـدين علـي بـن حـسام الـدين املتقـي

ّعن العالمة علي ابـن االمـام عبـد القـادر الطـربي املكي ، عـن صـهره الـشيخ حممـد عـارف عـن  ّـ ّ
ّوهــاب بــن ويل اهللا اهلنــدي ، عــن مؤلفهــا أســتاذه العــارف بــاهللا والــده شــيخ أهــل العرفــان عبــد ال

  .»تعاىل الشيخ علي بن حسام الدين املتقي ، فذكرها 
( فهو من مشايخ الشيخ عبد اهللا البصري يف ) ّمجال الدين احملدث الشريازي ( ّوأما * 
كمـــا ال خيفـــى اخلطيـــب التربيــزي ، ) مــشكاة املـــصابيح ( فقـــد وقــع يف طريـــق روايتـــه ) اإلمــداد 

  .على من راجعه

  :أقول 
ّ، حيث أنه كذب هـذا احلـديث الـشريف ، ومل ) الدهلوي ( ّفالعجب كل العجب من 

ّيــدر أنــه رواه طائفــة مــن كبــار شــيوخ مــشايخ والــده ، وحــدث بــه مجاعــة مــن أســاتذة أســاتذته ّ! 
اد ، باتـــ ّفليــت شــعري كيــف أعــرض عـــن هــذا احلــديث وحــاد ، فأبطـــل فخــار والــده النق ــ صال ّ

ّســنده إىل شــيوخه الــسبعة األجمــاد ، وأظهــر أن شــيوخهم رواة ملوضــوعات الروايــات واألخبــار ، 
  !؟ومفرتاة األحاديث واآلثار
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  الفائدة الثالثة 

  في ذكر من جمع طرقه وأفراده بالتأليف 
ّلقـــد أفـــرد مجاعـــة مـــن أعـــالم احملـــدثني الكبـــار حـــديث الطـــري بالتـــأليف ، ومجعـــوا طرقـــه 

ّكتب مفردة ومؤلفات خاصة ، ومنهم وأسانيده يف  ّ:  
  .)1(أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ، ذكره ابن كثري الشامي يف تارخيه  ـ 1
أبو العبـاس أمحـد بـن حممـد بـن سـعيد املعـروف بـابن عقـدة ، ذكـره ابـن شهرآشـوب  ـ 2

)2(.  
ّ ، وابن تيمية )3(أبو عبد اهللا احلاكم ، ذكره الكنجي  ـ 3

  .)5(  ، والعسقالين)4(
ّأبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه األصبهاين ، ذكـره ابـن تيميـة  ـ 4

 ، والعـسقالين )6(
  .)8( وابن حجر املكي )7(

ّأبــو نعــيم أمحــد بـن عبــد اهللا األصــبهاين ، ذكــره ابـن تيميــة  ـ 5
 نقــال عــن أيب موســى )9(

  .املديين
__________________  

  .354 / 7البداية والنهاية ) 1(
  .282 / 2 آل أيب طالب مناقب) 2(
  .152: كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 3(
  .99 / 4منهاج السنة ) 4(
  .42 / 1لسان امليزان ) 5(
  .99 / 4منهاج السنة ) 6(
  .42 / 1لسان امليزان ) 7(
  .املنح املكية يف شرح اهلمزية) 8(
  .99 / 4منهاج السنة ) 9(
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 وابــن كثــري يف )1(عــروف بــابن محــدان ، ذكــره الــذهيب ّأبــو طــاهر حممــد بــن أمحــد امل ـ 6
  .)3( والسيوطي )2(تارخيه 

ّمشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ، نص على ذلك هو بنفسه  ـ 7
)4(.  

  وجوه داللة ذلك على اعتبار الحديث 
وإفراد هـؤالء األئمـة هـذا احلـديث بالتـأليف ومجعهـم أسـانيده يف كتـاب مفـرد يـدل علـى 

  :ونظرائه من وجوه ) ّالدهلوي ( ّالن تقوالت اعتباره وبط

  ّالظن القوي بصدوره  ـ 1
ّيوجــب الظــن املتــاخم لليقــني بــصدقه  ـ حبيــث أفــرد بالتــأليف ـ ّإن كثــرة طرقــه ورواتــه

اجتمـاع هـذه الكثـرة مـن الـرواة يف الطبقـات  ـ عـادة ـ  ، إذ يـستحيل6وصـدوره عـن رسـول اهللا 
  .املختلفة وتواطؤهم على الكذب

ّالوقــوف علــى هــذه التــآليف القيمــة قبــل التفــوه ) الــدهلوي (  بـــ قــد كــان مــن اجلــديرول ّ
ّبالقدح يف هذا احلديث الشريف ، إال أن تصديه لشؤون الزعامة والرئاسة  حال دون إتعـاب !!ّ

  . ..نفسه يف البحث عنها والتحقيق يف هذا املضمار

  ّصحته  ـ 2
  حب املستدرك يف مقامّقال السبكي برتمجة احلاكم النيسابوري صا

__________________  
  .1112 / 3ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .354 / 7البداية والنهاية ) 2(
  .426: ّطبقات احلفاظ ) 3(
  .1043 / 3ّتذكرة احلفاظ ) 4(
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  :الدفاع عنه 
: مث ذكر ابن طاهر أنه رأى خبط احلـاكم حـديث الطـري يف جـزء ضـخم مجعـه ، قـال « 

ّوغايـة مجـع هـذا احلـديث أن يـدل علـى أن احلـاكم حيكـم بـصحته : ت قل. وقد كتبته للتعجب
 علـــى شـــيخ 2، ولـــوال ذلـــك ملـــا اســـتودعه املـــستدرك ، وال يـــدل ذلـــك منـــه علـــى تقـــدمي علـــي 

 ، إذ لــه معــارض أقــوى ال يقــدر علــى دفعــه ، وكيــف 2املهــاجرين واألنــصار أيب بكــر الــصديق 
ّدمــه علــى أيب بكــر فقــد طعــن علــى  ومــن ق؟تقــدمي علــي ـ مــع ســعة حفظــه ـ يظــن باحلــاكم

  .)1(» ّاملهاجرين واألنصار ، فمعاذ اهللا أن يظن ذلك باحلاكم 
ّأن مجــع هــذا احلــديث يــدل علــى احلكــم بــصحته ، فاجلــامعون طرقــه  ـ إذن ـ فظهــر ّ

  . ..حيكمون بصحته ، ولو ال ذلك ملا استودعه احلاكم كتابه املستدرك على الصحيحني

  حسنه  ـ 3
ّعـدم داللـة مجـع الطـرق علـى احلكـم بالـصحة ، لكنــه  ـ ّعلـى سـبيل التنـزلــ  ّولـو سـلمنا ّ ّ

ّيــدل علــى كثــرة طرقــه وأســانيده علــى كــل حــال ، ومــن املعلــوم أن تعــدد طــرق احلــديث يبلــغ بــه  ّ ّ ّ
ّدرجــة احلــسن ، وإن مل يكــن كــل واحــد واحــد منهــا حــسنا ، فــال أقــل مــن أن يكــون حــديث 

  .الطري حسنا
ّتبــار كثــرة طرقــه فــذلك أمــر مــسلم بــه لــدى احملققــني ، والــشواهد ّــأما حــسن احلــديث باع

  :عليه يف كلمام كثرية جدا 
ّأحـب األديـان إىل اهللا احلنيفيـة الـسمحة (  ّقال املناوي بـشرح فيـه : قـال اهليثمـي « : ) ّ

ّأي األديـان أحـب إىل : عبد اهللا بن إبراهيم الغفاري ، منكر احلديث ، قال قيل يا رسول اهللا 
  فيه حممد بن: وقال شيخنا العراقي .  فذكره؟هللا

__________________  
  .165 / 4طبقات الشافعية الكربى ) 1(



 فحات األزهار ن.................................................................................. 54

ـــــه  ـــــة ، أي وهـــــو يـــــدلس عـــــن الـــــضعفاء ، فـــــال حيـــــتج إال مبـــــا صـــــرح في ّإســـــحاق ، رواه بالعنعن ّ ّ
  .)1(» لكن له طرق ال ينزل عن درجة احلسن بانضمامها : انتهى ، قال العالئي . بالتحديث

بعـد مـا عـزاه للطـرباين  ـ قـال البيهقـي« ) : ّأحـب الطعـام إىل اهللا ( وقال املنـاوي بـشرح 
. إسـناده حـسن: وقـال الـزين العراقـي . فيه عبد ايد بـن أيب رواد ، وفيـه ضـعف:  ـ وأيب يعلى

ّانتهى ، ولعله باعتبار طرقه ، وإال فقد قال البيهقي عقب خترجيه ما نصه  ّ  ايد ّتفرد به عبد: ّ
انتهـــى ، وعبـــد ايـــد أورده الـــذهيب يف الـــضعفاء . ّبـــن عبـــد العزيـــز بـــن أيب رواد عـــن ابـــن جـــريج

ّرواه أبــو يعلــى ، والطــرباين ، وأبــو الــشيخ يف الثــواب ، كلهــم مــن : واملرتوكــني ، وقــال املنــذري 
ّرواية عبد ايد بن أيب رواد وقد وثق ، قال    .)2(» انتهى . لكن يف احلديث نكارة: ّ

وحكـم ابـن اجلـوزي بوضـعه ، ونـوزع « . ) :  ..اطلبوا العلم ولـو بالـصني( وقال بشرح 
  .)3(» له طرق رمبا يصل مبجموعها إىل احلسن : بقول املزي 

  ّقوته  ـ 4
ّولــو ســلمنا عــدم وصــول حــديث الطــري بتعــدد طرقــه إىل درجــة احلــسن ، وأنــه ال حيــتج  ّ ّ ّ

ّدى أهل السنة أن الطرق يقوي بعـضها بعـضا ، فيتقـوى بشيء من طرقه مبفرده ، لكن املقرر ل ّ ّ
  :املنت بذلك ويصلح لالحتجاج واالستدالل ، والشواهد على هذه القاعدة املقررة كثرية 

وأخــرج أمحــد « : قــال ابــن حجــر العــسقالين بــشرح حــديث الواليــة مــن حــديث بريــدة 
ال : بطولـه ، وزاد يف آخـره أيضا هذا احلديث من طريق أجلح الكندي عن عبد اهللا بن بريـدة 

ّتقع يف علي فإنه مين وأنا منه وهو وليكم بعدي   أخرجه و. ّ
__________________  

  169 / 1شرح اجلامع الصغري  ـ فيض القدير) 1(
  172 / 1شرح اجلامع الصغري  ـ فيض القدير) 2(
  542 / 1شرح اجلامع الصغري  ـ فيض القدير) 3(
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يق سعد بـن عبيـدة ، عـن عبـد اهللا بـن بريـدة خمتـصرا ، ويف آخـره أمحد أيضا والنسائي ، من طر
ّفــإذا النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــد امحــر وجهــه يقــول  :  أخرجــه .ّمــن كنــت وليــه فعلــي وليــه: ّ

وهــذه طــرق يقــوى . مــن هــذا الوجــه مطــوال ، وفيــه قــصة اجلاريــة حنــو روايــة عبــد اجلليــلاحلــاكم 
  .)1(» بعضها ببعض 

) ّحيمــل هــذا العلــم مــن كــل خلــف عدولــه ( يف كالمــه حــول حــديث وقــال ابــن الــوزير 
وقد يكثر الطرق الضعيفة فيقوى املنت على حسب ذلك الضعف يف القلـة والكثـرة ، « : قال 

  .)2(» كما يعرف ذلك من عرف كالم أهل هذا العلم يف مراتب التجريح والتعديل 
اهر اقتـصار املـصنف علـى عـزوه وظـ« . ) :  ..آفة العلم النسيان( وقال املناوي بشرح 
ّأنه ال يعرف لغريه واال لـذكره تقويـة هلمـا ، لكونـه معلـوال ، واألمـر : البن أيب شيبة من طريقيه 

الـدارمي يف مـسنده ، والعـسكري يف األمثـال ، عـن : خبالفه ، فقد رواه بتمامه من هذا الوجه 
ّالنـسيان وإضـاعته أن حتـدث آفـة العلـم  :رواه عنه ابـن عـدي مـن عـدة طـرق بلفـظ و. األعمش

وإضــاعته أن تــضعه عنــد  :رواه مــن طريــق عــن قــيس بــن الربيــع بلفــظ ، وبــه مــن لــيس لــه بأهــل 
: روى صــدره عـــن ابــن مــسعود أيــضا البيهقـــي يف املــدخل ، قــال احلــافظ العراقـــي و. غــري أهلــه

  .آفة احلديث الكذب وآفة العلم النسيان :ورواه مطني يف مسنده من حديث علي بلفظ 
  .)3(» فكان ينبغي للمصنف اإلكثار من خمرجيه إشارة إىل تقويته 

  صيانته عن الطعن  ـ 5
  ّإن تعدد طرق احلديث وكثرة خمرجيه يصونه عن ورود الطعن فيه ، فقد

__________________  
  . كتاب املغازي54 / 8شرح صحيح البخاري  ـ فتح الباري) 1(
  .32: القاسم الروض الباسم يف الذب عن سنة أيب ) 2(
  .52 / 1شرح اجلامع الصغري  ـ فيض القدير) 3(
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مـن خمرجيـه إشـارة  ـ ; ـ أكثـر املـصنف« . ) :  ..اتـق اهللا حيثمـا كنـت( قـال املنـاوي بـشرح 
  .)1(» ّإىل رد الطعن فيه 

حــىت أفــرد  ـ إن كثــرة طــرق حــديث الطــري ورواتــه وخمرجيــه: وعلــى هــذا األســاس نقــول 
  .وهللا احلمد على ذلك. فيه) الدهلوي ( ّكافية لرد طعن  ـ ّخاصةمجاعة جلمعها مصنفات 

  ّلو كان فيه شيء لبينوا ـ 6
لــه التــصانيف الكثــرية ، يــروي فيهــا : قلــت « : ّقــال الــذهيب برتمجــة أيب زرعــة مــا نــصه 

  .)2(» ّاملناكري كغريه من احلفاظ وال يبني حاهلا ، وذلك مما يزري باحلافظ 
إذا كـــان روايـــة املنـــاكري مـــع عـــدم تبيـــني حاهلـــا يـــزري : نقـــول وعلـــى ضـــوء هـــذا الكـــالم 

باحلافظ ، فإن تصنيف الكتاب حول حديث موضوع مع عـدم تبيـني حالـه يـزري بـه باألولويـة 
ّ، بــل يــؤدي بــه إىل الــسقوط الفظيــع والــوهن الــشنيع ، وكيــف يظــن مبثــل ابــن جريــر الطــربي ، 

ّ وجيمعــوا طرقــه وال يبينــوا حالــه إن كــان فيــه ّوابــن عقــدة ، واحلــاكم أن يــصنفوا يف هــذا احلــديث
  . ..ّ فمعاذ اهللا أن يظن ذلك م!؟شيء

  لو كان باطال لما كتبوه  ـ 7
  :ّقال السبكي برتمجة احلاكم بعد عبارته اليت تقدم نقلها 

ّمث ينبغــــي أن يتعجــــب مــــن ابــــن طــــاهر يف كتابتــــه هــــذا اجلــــزء ، مــــع اعتقــــاده بطــــالن « 
  ّسبب شياع هذا اخلرب الباطل واغرتار اجلهال به ،احلديث ، مع أن كتابته 

__________________  
  .120 / 1شرح اجلامع الصغري  ـ فيض القدير) 1(
  .1000 / 3ّتذكرة احلفاظ ) 2(
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  .)1(» ّأكثر مما يتعجب من احلاكم ممن خيرجه وهو يعتقد صحته 
وسـعة  ـ يث الطـريّاملـصنفني يف حـد ـ إن جاللـة هـؤالء: وعلـى ضـوء هـذا الكـالم نقـول 

ّكـــل ذلـــك مينـــع مـــن أن يكتبـــوا هـــذا احلـــديث وجيمعـــوا طرقـــه مـــع .  ..حفظهـــم وعظمـــة شـــأم
ّيعتقـدون بـصحته ويعرتفـون مبفـاده ، وهـذا كـاف إلثبـات هـذا  ـ إذن ـ اعتقـادهم بطالنـه ، فهـم

  .ّ، واهللا املوفق) الدهلوي ( احلديث ، وبطالن شبهة 
__________________  

  .166 / 4افعية الكربى طبقات الش) 1(
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  ّالفائدة الرابعة 

  ّفي ذكر من أورده بصيغة الجزم وأرسله إرسال المسلم 
 بصيغة اجلزم 6لقد أورد مجاعة من األعالم حديث الطري ونسبوه إىل سيدنا رسول اهللا 

ّ، وسيأيت أن ذلك يدل على صحته أو حسنه   .ومن هؤالء.  ..ّ
 ّمث دعـاؤه«  : 7 يف عداد فـضائل أمـري املـؤمنني أبو احلسن املسعودي ، حيث قالـ  1

ّاللهـم أدخـل إيل أحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي : ّوقد قـدم إليـه أنـس الطـائر ـ  7يعين النيب ـ  ّ
فهذا وغريه من فضائله وما اجتمع فيه مـن  .من هذا الطائر ، فدخل علي ، إىل آخر احلديث

  .)1(» ّاخلصال مما تفرق يف غريه 
» إخل .  ..ّاهدي للنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم طـوائر« : ّرب ، حيث قال ابن عبد ال ـ 2

)2(.  
ّقال صلى اهللا عليه وسلم يوما« : حممد بن طلحة ، حيث قال  ـ 3 وقد احضر اليـه  ـ ّ

  .)3(» .  .. ـالطري ليأكله
ّقـــدمت للنـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم   :2قـــال أنـــس « : الـــصفوري ، حيـــث قـــال ــــ  4 ّ ّ

ّاللهم ائتين بأحب اخللق إليك وإيل: ى وأكل لقمة وقال ّطعاما ، فسم ّ..  . «)4(.  
__________________  

  .711 / 1مروج الذهب ) 1(
  .جة االس) 2(
  .42: مطالب السؤول ) 3(
  .نزهة االس) 4(
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حـديث الطـري مـشهور ، وهـو فـضيلة عظيمـة ومنقبـة « : ابن روزان ، حيث قال  ـ 5
  .)1(» تدل على النص جسيمة ، ولكن ال 

ّاهـدي إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم طـري« : اخلفري ، حيث قـال  ـ 6 إخل .  ..ّ
 «)2(.  

ّقـدم لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـرخ مـشوي« : شـاه ويل اهللا ، حيـث قـال  ـ 7 ّ ّ 
  .)3(» إخل . ..

  ّذكر الحديث بصيغة الجزم حكم بالصحة أو الحسن 
أن ذكـر احلـديث بـصيغة اجلـزم حكـم : ّر لـدى احملـدثني ورواة األخبـار هذا ، وقـد تقـر: 

ّبــصحته أو حــسنه ، وإذا مل يكــن حــسنا أو صــحيحا ال يــذكر كــذلك ، وقــد نــص علــى ذلــك  ّ
  :مجاعة 

ينبغــي ملــن أراد روايــة احلــديث أو ذكــره أن ينظــر ، فــإن : قــال العلمــاء « : قــال النــووي 
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كــذا أو فعلــه ، أو حنــو قــال رســول : كــان صــحيحا أو حــسنا قــال 

قـال ، أو فعـل ، أو أمـر ، أو ـى أو شـبه : ذلك من صيغ اجلـزم ، وإن كـان ضـعيفا فـال يقـل 
روي عنه كـذا ، وجـاء عنـه كـذا ، أو يـروى ، أو يـذكر ، أو : ذلك من صيغ اجلزم ، بل يقول 

  .)4(» أعلم حيكى ، أو يقال ، أو بلغنا ، أو ما أشبهه ، واهللا 
فما كـان منـه بـصيغة « : ّوقال السيوطي يف الكالم على تعليقات الصحيحني ما نصه 

اجلزم كقال ، أو فعل ، أو أمر ، وروى وذكـر فـالن ، فهـو حكـم بـصحته عـن املـضاف إليـه ، 
ّألنه ال يستجيز أن جيزم بذلك عنه إال وقد صح عنده ّ ّ  

__________________  
  .طإبطال الباطل خمطو) 1(
  .ّكنز الرباهني الكسبية) 2(
  .قرة العينني يف تفضيل الشيخني) 3(
  .71 / 1شرح صحيح مسلم  ـ املنهاج) 4(



 فحات األزهار ن.................................................................................. 60

  .)1(» عنه 
« :  ـ بعد أن ذكر وضع ما يروى عن أيب بن كعب يف فضل القرآن سـورة سـورة ـ وقال

شري ، كـــــالثعليب ، والواحـــــدي ، والزخمـــــ: ّوقـــــد أخطـــــأ مـــــن ذكـــــره مـــــن املفـــــسرين يف تفـــــسريه 
فهــو أبــسط لعــذره ، إذ  ـ ّكــاألولني ـ لكــن مــن أبــرز إســناده مــنهم: قــال العراقــي . والبيــضاوي

ّوأمـا مـن مل يـربز . أحال ناظره على الكشف عن سنده ، وإن كان ال جيـوز لـه الـسكوت عليـه
  .)2(» سنده وأورده بصيغة اجلزم فخطؤه أفحش 

 بــصيغة اجلــزم مــع اعتقــادهم عــدم ّوكيــف يظــن ــؤالء األعــالم أن يــذكروا حــديث الطــري
  ؟ّصحته أو حسنه ، فيكونوا قد ارتكبوا هذا اخلطأ الفاحش الذي ال يغتفر

__________________  
  .90 / 1شرح تقريب النواوي  ـ تدريب الراوي) 1(
  .244 / 1شرح تقريب النواوي  ـ تدريب الراوي) 2(
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  الفائدة الخامسة 

  في ذكر الكتب التي أخرج فيها 

  ّي من مرويات علمائهم وه
لقــد أخــرج حــديث الطــري يف مجلــة مــن الكتــب املــشهورة واألســفار املعتــربة ، الــيت يرويهــا 

  :ومنها .  ..كبار العلماء األعالم ، ويذكروا يف سالسل إجازام
  .مناقب أمري املؤمنني ، ألمحد بن حنبل ـ 1
  .اجلامع الصحيح ، حملمد بن عيسى الرتمذي ـ 2
  . املناقب ، ألمحد بن حنبل ، رواية ابنه عبد اهللازوائد ـ 3
  .املسند ، أليب يعلى املوصلي ـ 4
  .العلل ، أليب احلسن الدار قطين ـ 5
  .ّاإلبانة ، ألبن بطة ـ 6
  .املستدرك ، أليب عبد اهللا احلاكم ـ 7
  .حلية األولياء ، أليب نعيم األصبهاين ـ 8
  .طيبّجة االس ، ألبن عبد الرب القر ـ 9

  .تاريخ بغداد ، أليب بكر اخلطيب ـ 10
  .ّمصابيح السنة ، حمليي السنة البغوي ـ 11
  .اجلمع بني الصحاح الستة ، لرزين العبدري ـ 12
  .تاريخ دمشق ، البن عساكر الدمشقي ـ 13
  .جامع األصول ، البن األثري اجلزري ـ 14
  .اسد الغابة ، البن األثري اجلزري ـ 15
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  .ّلنضرة ، حملب الدين الطربيالرياض ا ـ 16
  .ذخائر العقىب ، حملب الدين الطربي ـ 17
  .مشكاة املصابيح ، للخطيب التربيزي ـ 18
  .ّحتفة األشراف ، أليب احلجاج املزي ـ 19
  .ّتذكرة احلفاظ ، لشمس الدين الذهيب ـ 20
  .لسان امليزان ، البن حجر العسقالين ـ 21
  . السيوطيمجع اجلوامع ، جلالل الدين ـ 22
  .ّاملنح املكية ، البن حجر املكي ـ 23
  .كنز العمال ، لعلي املتقي اهلندي ـ 24

  : أما المناقب ألحمد 
زاد ( ّفهـــو مـــن مرويـــات الـــسيوطي مـــع غـــريه مـــن مـــصنفات أمحـــد ، قـــال الـــسيوطي يف 

  : )املسري 
  :مسند اإلمام امحد بن حنبل « 

راءيت عليـه لنحـو الثلـث األول منـه وإجـازة بقـ ـ أخربين شيخنا اإلمام تقي الـدين الـشمين
، وشيخنا قاضي القضاة عز الدين أبـو الربكـات أمحـد ابـن قاضـي القـضاة برهـان الـدين  ـ لباقيه

إبراهيم ابن قاضي القضاة ناصر الدين نصر اهللا الكنـاين احلنبلـي ، وأوالد خالـه الـشهاب أمحـد 
 ـ ة عـالء الـدين علـي الكنـاين احلنبلـي ،وإلـف ونـشوان أوالد اجلمـال عبـد اهللا بـن قاضـي القـضا

قال الثالثة  ـ نا اجلمال عبد اهللا املذكور: قالوا  ـ مساعا على األربعة لثالثياته وإجازة منه لسائره
أنــا عــالء : قــال  ـ مساعــا للثالثيــات وإجــازة لــسائره: مساعــا جلميعــه ، وقالــت إلــف ونــشوان : 

ل أخربتنــا بــه زينــب بنــت مكــي بــن علــي الــدين الــدين ابــو احلــسن علــي بــن أمحــد العرضــي ، قــا
  .والفخر بن البخاري إجازة ـ مساعا ـ ّاحلرانية

  أنا الفخر: ح وأنبأين عاليا حممد بن مقبل عن الصالح بن أيب عمر قال 
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  .ابن البخاري مساعا
أبو علي حنبل ابن عبد اهللا ابن الفرج املكرب ، أنـا أبـو القاسـم هبـة اهللا بـن حممـد : قاال 

 عبــد الواحــد بــن احلــصني ، أنــا أبــو علــي احلــسن التميمــي املــذهب الــواعظ ، أنــا أبــو بكــر بــن
  .حدثين به أيب: ثنا عبد اهللا بن اإلمام أمحد قال : أمحد بن جعفر القطيعي ، قال 

ح وبه إىل الفخر بن البخاري ، عـن أيب الـيمن الكنـدي ، عـن أيب بكـر حممـد بـن عبـد 
  .بن علي اجلوهري ، عن أيب بكر القطيعيالباقي األنصاري ، عن احلسن 

نروي ذا اإلسناد مجيع مصنفات اإلمـام أمحـد ومـصنفات ولـده : ّقال السراج القزويين 
  .»ّمن كل شيخ ملن روى عنه من املذكورين  ـ مساعا لبعضها وإجازة لسائرها ـ عبد اهللا

 ، فاملناقـــب مـــن ّمـــن مرويـــات أيب مهـــدي الثعـــاليب) زاد املـــسري ( هـــذا ، وال خيفـــى أن 
  .مرويات الثعاليب أيضا

  : ّأما جامع الترمذي و
الـــــسيوطي ، والثعـــــاليب ، والكـــــردي ، والعجيمـــــي ، والبـــــصري ، : ّفهـــــو مـــــن مرويـــــات 

والنخلــي ، واألمــري ، والــشوكاين ، وشــاه ويل اهللا ، وقــد مسعــت آنفــا عبــارات الثعــاليب والكــردي 
  ) :زاد املسري ( قال السيوطي يف : ائرهم والعجيمي والبصري والنخلي ، وإليك عبارات س

ّأخربين به السيدان أبو العباس أمحد بن عبـد القـادر ابـن حممـد بـن : ّاجلامع للرتمذي « 
وأبـو الفـضل حممـد بـن عمـر بـن حــصني  ـ بقـراءيت عليــه لبعـضه وإجـازة لباقيـه ـ طريـق الـساوي

 األول إجـازة ، والثـاين مساعـا لبعـضه قـال ـ أنا به أبو إسحاق التنـوخي: قاال  ـ إجازة ـ األزهري
أنا به أبو احلسن علي بن حممد بن حممود بن جامع البندنيجي ، أنا أبو : قال ـ  وإجازة لباقيه

منـصور حممــد بـن علــي ابــن عبـد الــصمد البغـدادي املعــروف بــابن اهلـين ، أنــا احلـافظ أبــو حممــد 
  عبد



 فحات األزهار ن.................................................................................. 64

امللــــك بــــن أيب ســــهل بــــن أيب القاســــم العزيــــز بــــن حممــــود بــــن األخــــضر ، أنــــا أبــــو الفــــتح عبــــد 
  .الكروخي

عـن  ـ إجـازة ـ وأنا به عاليا أبو حممد عبد اخلالق بن األجنـب البـشتربي: قال البندنيجي 
أنــا أبـو عـامر حممــود بـن القاسـم األزدي ، وأبــو بكـر أمحـد بــن عبـد الــصمد : الكروخـي ، قـال 
بـد اهللا بـن اجلـراح املـروزي ، أنـا أبـو أنـا أبـو حممـد عبـد اجلبـار بـن حممـد بـن ع: الفورجي ، قاال 

  .»العباس حممد بن أمحد بن حمبوب ، أنا الرتمذي 
ّوأما اجلامع للحافظ أيب عيـسى الرتمـذي « ) : رسالة األسانيد ( وقال حممد األمري يف 

ّ، فأرويــه مسلــسال بالــصوفية عــن شــيخنا الــشيخ عــن الــصميدي الــصويف ، عــن شــيخه الــشيخ  ّ
 ، عـــن الـــشيخ حـــسن العجيمـــي الـــصويف ، عـــن الـــشيخ أمحـــد بـــن حممـــد عقيلـــة املكـــي الـــصويف

القــشاشي الــصويف ، عــن شــيخه الــشيخ أمحــد بــن علــي الــشناوي الــصويف ، عــن والــده الــشيخ 
علــي بــن عبــد القــدوس الــشناوي الــصويف ، عــن الــشيخ عبــد الوهــاب الــشعراين الــصويف ، عــن 

 تعــاىل زيــن الــدين املراغــي العثمـــاين الــشيخ زكريــا بــن حممــد الفقيــه الــصويف ، عـــن العــارف بــاهللا
ّالصويف ، عن أسـتاذ الـصوفية شـرف الـدين إمساعيـل بـن إبـراهيم اجلـربيت العقيلـي الـصويف ، عـن 
ّاملسند أيب احلسن علي بن عمر الدايب الـصويف ، عـن أسـتاذ أهـل التحقيـق الـشيخ حمـب الـدين 

يوخ عبـد الوهـاب بـن علـي بـن حممد بن علي ابن عريب الطائي احلامتي الصويف ، عن شيخ الش
ســـكينة البغـــدادي الـــصويف ، عـــن أيب الفـــتح عبـــد امللـــك بـــن عبـــد اهللا الكروخـــي الـــصويف ، عـــن 
شيخه احملقق احلافظ أيب إمساعيل عبد اهللا بن حممد األنصاري اهلروي شيخ اإلسـالم الـصويف ، 

ّ ، عــن مؤلفــه عــن عبــد اجلبــار اجلراحــي ، عــن أيب العبــاس حممــد بــن أمحــد بــن حمبــوب احملبــويب
ّالرتمذي أيب عيسى حممد بن سورة بن موسى الضحاك السلمي الضرير البوغي  ّ«.  

  ) :إحتاف األكابر بأسناد الدفاتر ( وقال الشوكاين يف 
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ّأرويهــا بالــسماع جلميعهــا مــن لفــظ شــيخنا الــسيد العالمــة عبــد القــادر : ســنن الرتمــذي 
 ، إىل الـشماخي ، عـن أمحـد بـن حممـد الـسراجي بن أمحـد ، بإسـناده املتقـدم يف تفـسري الثعلـيب

اليمين ، عن زاهر بن رستم األصـفهاين ، عـن القاسـم ابـن أيب سـهيل اهلـروي ، عـن حممـود بـن 
القاسم األزدي ، عن عبد اجلبار بن حممد املروزي ، عن حممـد بـن أمحـد بـن حمبـوب املـروزي ، 

  .عن املؤلف
دم يف أول هــذا املختـصر إىل حممـد البــابلي ح وأرويهـا عـن شـيخنا املــذكور بإسـناده املتقـ

، عــن النــور علــي بــن حيــىي الزيــادي ، عــن الرملــي ، بإســناده املتقــدم قريبــا إىل ابــن طــربزد ، عــن 
عبد امللك بن أيب سهل الكروخي ، عن حممود بن القاسم األزدي ، عن عبد اجلبار بن حممـد 

  .ّاملروزي ، عن حممد بن حمبوب ، عن املؤلف
 عـــن شـــيخنا املـــذكور عـــن حممـــد بـــن طيـــب املغـــريب ، عـــن إبـــراهيم بـــن حممـــد ح وأرويهـــا

ّاملراغي ، عن أمحد بن حممد العجل ، عن حيىي بن مكرم الطربي ، عن جـده احملـب الطـربي ،  ّ
ّعــن الــزين املراغــي ، عــن أيب العبــاس أمحــد بــن أيب طالــب احلجــار ، عــن أيب النجــا اللــيت ، عــن 

ي ، عـــن أيب حممـــد اجلراحـــي ، عـــن أيب العبـــاس احملبـــويب ، عـــن أيب الوقـــت عـــن أيب عـــامر األزد
  .ّاملؤلف

ّح وأرويهــا عــن شــيخنا الــسيد علــي بــن إبــراهيم بــن عــامر بإســناده الــسابق يف ســنن أيب 
داود ، إىل الربيـع ، عـن الـسخاوي ، عـن ابـن حجــر ، عـن الربهـان التنـوخي ، عـن القاسـم بــن 

 ، عــن حممــد بــن علــي بــن صــاحل ، عــن أيب عــساكر ، عــن عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن مــسعود
عــــامر األزدي ، عــــن أيب حممــــد اجلراحــــي ، عــــن أيب العبــــاس حممــــد بــــن أمحــــد احملبــــويب ، عــــن 

  .املؤلف
ح وأرويهــا عــن شــيخنا احلــسن بــن إمساعيــل املغــريب باالســناد املتقــدم يف ســنن أيب داود 

لقليـــويب ، عـــن النــــور إىل علـــي بـــن امحـــد املرحـــومي ، عـــن إبــــراهيم الـــدماوي ، عـــن الـــشهاب ا
الزيادي ، عن الشمس الرملي ، عـن زكريـا األنـصاري عـن الـشمس اللقـاين ، عـن امحـد بـن أيب 

  زرعة ، عن أبيه الزين عبد
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الرحيم العراقي ، عن عمر العراقي ، عن علي بن البخاري ، عن ابن طـربزد ، بإسـناده الـسابق 
  .ّإىل املؤلف

 عــالء الــدين املزجــاجي ، عــن أبيــه ، عــن ح وأرويهــا عــن شــيخنا يوســف بــن حممــد بــن
ّجـــده عـــن إبـــراهيم الكـــردي ، بإســـناده املتقـــدم يف ســـنن أيب داود ، إىل ابـــن طـــربزد ، بإســـناده 

  .»ّاملذكور هاهنا إىل املؤلف 
بعـد ذكـر أسـناده إىل املـشايخ  ـ )ّاإلرشـاد إىل مهمـات األسـناد ( وقال شـاه ويل اهللا يف 
، وجـالل الــدين الــسيوطي إىل شــهاب الـدين أمحــد بــن أيب طالــب الـسبعة إىل زيــن الــدين زكريــا 

احلجار املعروف بابن شحنه ، وفخر الدين أبو احلسن علي بن أمحد بن عبد الواحـد املعـروف 
  :قال  ـ بابن البخاري ، وشرف الدين عبد املؤمن بن خلف الدمياطي

أنــا أبــو الفــتح عبــد ّوأمــا جــامع الرتمــذي ، فــرواه ابــن البخــاري عــن عمــر بــن طــربزد ، « 
امللـــك بـــن أيب القاســـم عبـــد اهللا بـــن أيب ســـهل الكروخـــي ، عـــن أيب عـــامر حممـــود بـــن القاســـم 
األزدي ، وأيب بكــر أمحــد بــن عبــد الــصمد التــاجر الغــورجي ، وأيب نــصر عبــد العزيــز بــن أمحــد 

 ، ّإال اجلــزو األخــري ، وهــو مــن أول مناقــب ابــن عبــاس إىل آخــر الكتــاب ـ .اهلــروي الرتيــاقي
أنـا : قالوا مجيعـا  ـ فسمعه الكروخي من أيب املظفر عبيد اهللا بن علي بن ياسني الدهان اهلروي

أبو حممد عبد اجلبار ابن حممـد بـن عبـد اهللا ابـن أيب اجلـراح اجلراحـي املـروزي ، أنـا الـشيخ الثقـة 
  .»ي األمني أبو العباس حممد بن أمحد بن حمبوب بن فضيل التاجر احملبويب ، عن الرتمذ

  ّأما زوائد كتاب المناقب و
املتقدمــــة ، وهــــذا ) زاد املــــسري ( ّفهــــو مــــن مرويــــات الــــسيوطي ، كمــــا علــــم مــــن عبــــارة 

  .من مرويات الثعاليب أيضا) فالزوائد . ( ّالكتاب من مرويات الثعاليب
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  : ّأما مسند أبي يعلى و
كاين ، وشــاه ويل ّفهــو مــن مرويــات الــسيوطي ، والثعــاليب ، والكــردي ، واألمــري ، والــشو

أنبــأين بـه حممــد بـن مقبــل ، عــن : مــسند أيب يعلـى « ) : زاد املـسري ( اهللا ، قـال الــسيوطي يف 
الـــصالح بـــن أيب عمـــر ، عـــن أيب احلـــسن بـــن البخـــاري ، وأيب الفـــضل أمحـــد بـــن هبـــة اهللا بـــن 

جـاين ، عساكر ، كالمها عن أيب روح عبد املعـز بـن حممـد اهلـروي ، أنـا متـيم بـن أيب سـعيد اجلر
  .»أنا أبو سعيد حممد بن عبد الرمحن الكنجرودي ، أنا أبو عمرو محدان ، أنا أبو يعلى به 

مــسند احلـافظ أيب يعلـى أمحـد ابـن علــي « ) : رسـالة األسـانيد ( وقـال حممـد األمـري يف 
ّالتميمي املوصلي ، أرويـه بالـسند املتقـدم إىل الفخـر بـن البخـاري ، عـن أيب روح عبـد املعـز بـن 

ّمــد اهلــروي ، حــدثنا متــيم بــن أيب ســعيد اجلرجــاين ، حــدثنا أبــو ســعيد حممــد بــن عبــد الــرمحن حم ّ
ّالكنجرودي ، حدثنا حممد بن أمحد بن محدان ، حدثنا أبو يعلى  ّ«.  

مــسند أيب يعلــى ، أرويــه باإلســناد املتقــدم « ) : إحتــاف األكــابر ( وقــال الــشوكاين يف 
 عبــد العزيــز بــن حممــد اهلــروي ، عــن متــيم بــن أيب ســعيد إىل الفخــر بــن البخــاري ، عــن أيب روح

اجلرجاين ، عن أيب سعيد حممد بـن عبـد الـرمحن الكنجـرودي ، عـن حممـد بـن أمحـد بـن محـدان 
  .ّ، عن املؤلف

وأمـــا مـــسند أيب يعلـــى ، « ) : اإلرشـــاد إىل مهمـــات األســـناد ( وقـــال شـــاه ويل اهللا يف 
ّعز بن حممد اهلروي ، أنا متـيم بـن أيب سـعيد اجلرجـاين فرواه ابن البخاري ، عن أيب روح عبد امل

، أنــا أبــو ســعيد حممــد بــن عبــد الــرمحن الكنجــرودي ، أنــا حممــد بــن أمحــد بــن محــدان ، أنــا أبــو 
  .»يعلى 

  : ّأما العلل و
  املتقدمة ،) زاد املسري ( فهو من مرويات السيوطي ، كما علم من عبارة 
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  .من مرويات الثعاليب أيضا)  فالزوائد (وهذا الكتاب من مرويات الثعاليب 

  : ّأما االبانة و
ّـفهو من مرويات السيوطي ، ألنه يروي مجيع تصانيف ابن بطة ، كمـا علـم سـابقا مـن  ّ

  .من مرويات الثعاليب أيضا) فاالبانة ( ، وهو من مرويات الثعاليب ، ) زاد املسري ( عبارة 

  : ّأما المستدرك و
، والثعاليب ، والكـردي ، والعجيمـي ، والبـصري ، واألمـري ، ّفهو من مرويات السيوطي 

وقــد تقــدم عبــارات الثعــاليب والكــردي والعجيمــي والبــصري ، وقــال . والــشوكاين ، وشــاه ويل اهللا
ّباإلسناد السابق واملتأخر إىل ابن املقري ، : املستدرك للحاكم « ) : زاد املسري ( السيوطي يف 

أيب بكر أمحد بن علي بن خلف ، عن احلـاكم بـه وسـائر كتبـه ، عن أيب الفضل امليهين ، عن 
  .»ّوالسند كله إجازات 

املـستدرك للحـاكم أيب عبـد اهللا حممـد ابـن عبـد « ) : رسالة األسانيد ( وقال األمري يف 
ّويقـال لـه ابـن البيـع ، بفـتح املوحـدة وكـسر املثنـاة التحتيـة وتـشديدها ، بعـدها  ـ اهللا النيـسابوري ّّ

ّأرويه بالسند السابق إىل ابـن املقـري ، عـن أيب الفـضل أمحـد بـن طـاهر امليهـين .  .. ـملةعني مه
  .»، عن أيب بكر أمحد بن علي ابن خلف الشريازي ، عن احلاكم ، إجازة بسائر كتبه 

أرويه عن شيخنا يوسف : مستدرك احلاكم « ) : إحتاف األكابر ( وقال الشوكاين يف 
ح . ّملزجـاجي ، عـن أبيـه ، عـن جـده ، عـن الـشيخ إبـراهيم الكـرديبن حممد بـن عـالء الـدين ا

ّوأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن امحد ، عن شيخه عبـد اخلـالق بـن أيب بكـر املزجـاجي 
ّح وأرويه عن شيخنا السيد املـذكور ، عـن الـشيخ عـالء . عن حممد ابراهيم الكردي ، عن أبيه

  الدين بن عبد
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ح وأرويــه عــن شــيخنا .  عــالء الــدين ، عــن أبيــه ، عــن إبــراهيم الكــرديالبــاقي ، عــن حممــد بــن
ّاملذكور ، عن شيخه حممد حيـات الـسندي ، عـن سـامل بـن عبـد اهللا ابـن سـامل البـصري ، عـن 

ّح وأرويـه عـن شـيخنا الـسيد العالمـة علـي بـن إبـراهيم بـن عـامر ، . أبيه ، عـن إبـراهيم الكـردي
خه حممــد حيــات الــسندي ، عــن ســامل بــن عبــد اهللا عــن شــيخه أيب احلــسن الــسندي ، عــن شــي
ح وأرويـه عـن شـيخنا صـديق بـن علـي املزجـاجي ، . البصري ، عن أبيه ، عن إبراهيم الكردي

عــن شــيخه ســليمان ابــن حيــىي األهــدل ، عــن أمحــد بــن حممــد األهــدل ، عــن أمحــد بــن حممــد 
  .النخلي ، عن إبراهيم الكردي

د بـن حممــد املــدين ، عــن الــشمس الرملــي ، عــن وإبـراهيم الكــردي يرويــه عــن شــيخه أمحــ
الزين زكريا ، عن عبد الرحيم بن حممد بن الفرات ، عـن حممـود بـن خليفـة املنيحـي ، عـن عبـد 
املــؤمن بــن خلــف الــدمياطي ، عــن علــي بــن احلــسني بــن املقــري ، عــن أمحــد بــن طــاهر امليهــين ، 

  .»ّعن أمحد بن علي بن خلف الشريازي ، عن املؤلف 
ّوأما املستدرك للحاكم ، فـرواه الـدمياطي ، عـن « ) : اإلرشاد ( اه ويل اهللا يف وقال ش

ابــن املقــري ، عــن أيب الفــضل أمحــد بــن طــاهر امليهــين ، عــن أيب بكــر أمحــد بــن علــي بــن خلــف 
  .»الشريازي ، عن احلاكم 

  : ّأما حلية األولياء و
 ، والبـصري ، واألمـري ، ّفهو من مرويات السيوطي ، والثعاليب ، والكـردي ، والعجيمـي

  :ّوالشوكاين ، وشاه ويل اهللا الدهلوي 
هـاجر بنـت حممـد : أخربين ا : احللية أليب نعيم « ) : زاد املسري ( قال السيوطي يف 

، أنـا  ـ كـذلك ـ أنا إبراهيم بـن داود اآلمـدي: قالت  ـ مساعا لبعضها وإجازة لسائرها ـ القدسي
أنــا احلـافظ شــرف الــدين  ـ مساعــا عليـه جلميــع الكتـاب ـ ائــيإبـراهيم بــن علـي بــن يوسـف الزرز

  أنا احلافظ أبو ـ مساعا ـ الدمياطي
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ّاحلجـاج يوسـف بـن خليـل ، أنـا أبـو املكـارم امحــد بـن حممـد اللبـان ، أنـا أبـو علـي احلـداد ، أنــا  ّ
 إجـازة بـه ـ رمعن أيب املكـا ـ مساعا ـ النجيب احلراين ـ عاليا ـ أخربنا: ح قال الزرزائي . أبو نعيم

حممـد بـن مقبـل ، عـن الـصالح ، عـن ابـن عمـر ، عـن  ـ عاليـا ، بدرجـة أخـرى ـ  ح وأنبـأين.ــ
  .»الفخر بن البخاري ، عن أيب املكارم به 

احلليـــة واملـــستخرج علـــى صـــحيح مـــسلم أليب « ) : رســـالة األســـانيد ( وقـــال األمـــري يف 
 بــن البخــاري ، عــن أيب جعفــر حممــد بــن ّأرويــه بالــسند إىل الفخــر.  ..نعــيم أمحــد بــن عبــد اهللا

  .»ّأمحد بن نصر ، عن أيب علي حسن احلداد ، عن احلافظ أيب نعيم 
مـــع ســـائر  ـ أرويهـــا: احلليـــة أليب نعـــيم « ) : إحتـــاف األكـــابر ( وقـــال الـــشوكاين يف 

ّباإلســناد املتقــدم إىل الــشماخي ، عــن علــي بــن حممــد حرويــه املوصــلي ، عــن جمــد  ـ تــصانيفه
ّأيب الفرج حيىي بن حممد الثقفي ، عن احلسن بن علي احلداد ، عن املؤلف الدين  ّ«.  

وأما احللية للحافظ أيب نعيم فـرواه ابـن البخـاري « ) : اإلرشاد ( وقال شاه ويل اهللا يف 
ّ، عن ابن اللبان ، عن احلداد عنه  ّ«.  

  : ّأما بهجة المجالس و
ّفهو من مرويات السيوطي مع سائر كتبه ، فقد   ) :زاد املسري (  قال يف ّ

أخربتــين آســية بنــت جــار اهللا بــن : ّالتمهيــد واالســتيعاب البــن عبــد الــرب وســائر كتبــه « 
ّصاحل الطربي إجازة ، عن إبراهيم بن حممد بن صديق ، عن أيب العباس احلجار ، عـن جعفـر  ّ

يـد ، عــن بـن علـي اهلمـداين ، عـن أيب القاسـم بـن بــشكوال ، عـن أيب عمـران موسـى بـن أيب تل
  .»أيب عمر بن عبد الرب ، جبميع تصانيفه مساعا ملا مسع وإجازة لسائرها 

  .وهو من مرويات الثعاليب أيضا ، ملا تقدم
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  :ّوأما تاريخ بغداد 
ّفهو من مرويات السيوطي ، والثعـاليب ، والعجيمـي ، واألمـري ، والـشوكاين ، وشـاه ويل 

  :ّاهللا الدهلوي 
أخــربين ــا : تــاريخ بغــداد للخطيــب وســائر كتبــه « ) : سري زاد املــ( قــال الــسيوطي يف 

عن أيب الفرج الغزي ، عـن يـونس بـن إبـراهيم الدبوسـي ، عـن أيب  ـ إجازة ـ أبو الفضل املرجاين
  .»ّاحلسن ابن املقري ، عن الفضل بن سهل األسفرايين ، عن اخلطيب إجازة 

ا تـــآليف « ) : رســـالة األســـانيد ( وقـــال األمـــري يف  ـــأم اخلطيـــب البغـــدادي فمـــن طريـــق ّ
الصديف ، عن القاضي أيب القاسم علـي بـن حممـد بـن أمحـد احملـاملي ، عـن اخلطيـب البغـدادي 

«.  
مؤلفــــــات أيب بكــــــر اخلطيــــــب ، أرويهــــــا « ) : إحتــــــاف األكــــــابر ( وقــــــال الــــــشوكاين يف 

 أمحــد باإلســناد املتقــدم يف تفــسري الثعلــيب إىل نفــيس الــدين العلــوي ، عــن أبيــه ، عــن حممــد بــن
ّالطربي ، عن عبد الرمحن بن حممـد بـن علـي الطـربي ، عـن أيب احلـسن بـن املقـري ، عـن االمـام 

  .»ّأيب املعايل الفضل بن سهل بن بشر اإلسفرائين ، عن املؤلف 
وأمـــا تـــصانيف اخلطيـــب ، فرواهـــا الـــدمياطي ، « ) : اإلرشـــاد ( وقـــال شـــاه ويل اهللا يف 

  .»ّلفضل بن سهل اإلسفرائين إجازة عن مؤلفها إجازة عن ابن املقري ، عن أيب املعايل ا

ّأما مصابيح السنة و ّ :  
ّالسيوطي ، والثعاليب ، والكـردي ، والعجيمـي ، والبـصري ، واألمـري : فهو من مرويات 

ــــارات  الثعــــاليب ، والكــــردي ، والعجيمــــي ، : ، والــــشوكاين ، وشــــاه ويل اهللا ، وقــــد مــــضت عب
  زاد( قال السيوطي يف و. والبصري ، الدالة على ذلك
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  : ) املسري 
أخـــربين ـــا  :ّمعـــامل التنزيـــل ، وشـــرح الـــسنة ، واملـــصابيح ، وســـائر تـــصانيف البغـــوي « 

عـن الفخـر  ـ وهـو آخـر مـن روى عنـه ـ عـن الـصالح بـن أيب عمـر ـ إجـازة ـ حممـد بـن مقبـل
وهـو آخـر مـن ــ  ّعـن أيب املكـارم فـضل ابـن حممـد النوقـاين ـ وهـو آخـر مـن روى عنـه ـ البخـاري
  .»عن البغوي ، وهو آخر من روى عنه  ـ روى عنه

ّشــــرح الــــسنة : ّوأمــــا تــــآليف البغــــوي « ) : رســــالة األســــانيد ( وقــــال حممــــد األمــــري يف 
واملصابيح والسري وغري ذلك ، فمن طريق ابن البخاري ، عن حميـي الـسنة أيب القاسـم احلـسني 

  .»بن مسعود الفراء 
ّاملـصابيح للبغـوي ، أرويهـا باإلسـناد املتقـدم « ) : اف األكـابر إحتـ( وقال الشوكاين يف 

يف أول الكتــاب إىل البــابلي ، عــن علــي بــن حيــىي الزيــادي ، عــن أمحــد بــن حممــد الرملــي ، عــن 
ّحممد بن عبد الرمحن السحاري ، عن العز عبد الرحيم بن الفرات ، عن الصالح بن أيب عمـر 

  .» بن أيب سعيد النوقاين ، عن املؤلف ، عن الفخر بن البخاري ، عن فضل اهللا
  ) :ّاإلرشاد إىل مهمات اإلسناد ( وقال شاه ويل اهللا يف 

ّوأما شرح السنة واملصابيح ومعامل التنزيل للبغوي ، فرواها ابـن البخـاري ، عـن فـضل « 
ّاهللا بن أيب سعد النوقاين ، عن مؤلفها حميي السنة احلسني بن مسعود الفراء البغوي  ّ«.  

ّأما الجمع بين الصحاح الستة و ّ :  
جامع األصول لرزين من طريق « ) : رسالته ( ّفهو من مرويات حممد األمري ، قال يف 

  .»السلفي عنه 
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  : ّأما تاريخ دمشق و
  .ّفهو من مرويات حسن العجيمي كما دريته سابقا

بعـني وغريهـا األر: ّوأما تآليف ابـن عـساكر « ) : رسالته ( ومن مرويات األمري ، ففي 
ّ، فبــسند شــيخنا الــسقاط املتقــدم يف الــصحيح للبخــاري ، املسلــسل باملالكيــة إىل أيب عبــد اهللا 
الغربري ، عن املنبوذي أيب عبد اهللا حممد بن عبد امللك القيسي ، عـن القاضـي أيب بكـر أمحـد 

ن بـــن حممـــد بـــن جـــزء ، عـــن أيب حممـــد عبـــد املهـــيمن بـــن حممـــد احلـــضرمي ، عـــن أيب الـــيمن ابـــ
عساكر ، عن نضر بـن مشيـل ، عـن احلـافظ أيب القاسـم علـي بـن احلـسني بـن هبـة اهللا بـن عبـد 

  .»اهللا بن احلسن بن عساكر الدمشقي 

  : ّأما جامع األصول و
وقــد تقــدمت عبــارة . ّفهــو مــن مرويــات العجيمــي ، والــشوكاين وشــاه ويل اهللا الــدهلوي

  ) :إحتاف األكابر ( العجيمي ، وقال الشوكاين يف 
جامع األصول البن األثري ، أرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أمحد عـن حممـد « 

حياة السندي ، عن الشيخ أيب املكارم حممد بن حممد ، عن الشيخ حسن بن علـي العجيمـي 
ّ، عن الشيخ أمحد بـن حممـد العجـل ، عـن اإلمـام حيـىي بـن مكـرم الطـربي ، عـن عـز الـدين بـن 

لـرحيم بـن ناصـر الـدين بـن الفـرات ، عـن حممـد البيـاين ، عـن الفخـر فهد ، عـن القاضـي عبـد ا
  .»ّعلي بن أمحد البخاري ، عن املؤلف 

وأما جامع األصول ، فرواه ابـن البخـاري ، عـن « ) : اإلرشاد ( وقال شاه ويل اهللا يف 
  .»ّمؤلفه االمام جمد الدين ابن األثري اجلزري 
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  : أما اسد الغابة و
  .ّعجيمي ، وقد اطلعت على عبارته فيما سبقّفهو من مرويات ال

  : ّأما الرياض النضرة و
ا عبـــارة األول فقـــد . ّفهـــو مـــن مرويـــات العجيمـــي ، وحممـــد عابـــد بـــن علـــي الـــسندي ّـــأم

وأمـــا الريـــاض النـــضرة يف « ) : حـــصر الـــشارد ( ّتقـــدمت ســـابقا ، وأمـــا الـــسندي فقـــد قـــال يف 
 املتقـدم إىل أيب إسـحاق التنـوخي ، عـن حممـد ّمناقب العشرة للمحب الطربي ، فأرويه بالـسند

  .»ّبن أمحد بن خلف ، أنا املؤلف 

  : ّأما ذخائر العقبى و
ذخـائر العقـىب يف فـضائل « ) : إحتـاف األكـابر ( ّفهو من مرويات الشوكاين ، قال يف 

ّذوي القرىب للطربي ، أرويه باإلسناد املتقدم يف تفسري الثعليب إىل الشماخي ، عن املؤل   .»ف ّ

  : ّأما مشكاة المصابيح و
وقــد تقــدمت عبارتــا . ّفهــو مــن مرويــات العجيمــي ، والبــصري ، والــشوكاين ، والــسندي

: املـــشكاة للتربيـــزي «  : )إحتـــاف األكـــابر ( العجيمـــي والبـــصري ســـابقا ، وقـــال الـــشوكاين يف 
 ، عـن امحـد بـن أرويها باإلسناد املتقدم إىل إبراهيم الكردي ، عن شيخه أمحد بن حممد املـدين

ّعلـــي العباســـي الـــشناوي ، عـــن الـــسيد غـــضنفر بـــن جعفـــر النهـــرواين ، عـــن حممـــد بـــن ســـعيد 
املــشهور مبــريكالن ، عــن نــسيم الــدين مريكــشاه ، عــن والــده عطــاء اهللا بــن غيــاث الــدين ، عــن 
الـسيد عبـد اهللا ابــن عبـد الــرمحن بـن عبـد اللطيــف الـشريازي ، عــن عبـد الـرحيم بــن عبـد الكــرمي 

  .»ّيقي ، عن علي بن مباركشاه الصديقي ، عن املؤلف الصد
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  ) :حصر الشارد ( وقال السندي يف 
ّوأما مشكاة املـصابيح للحـافظ اخلطيـب ويل الـدين حممـد بـن علـي التربيـزي ، فأرويـه « 

ّباألسانيد املتقدمة يف صحيح البخاري إىل ابـن الربيـع أي الـزين الـسرجي ، أنـا حممـد بـن حممـد 
زري ، أنـا الــشيخ أبـو إســحاق إبـراهيم بــن الـشيخ تقــي الـدين أيب الفــتح حممـد بــن بـن حممـد اجلــ

  .ّحممد بن علي بن اهلمام ، عن والده عن املؤلف
ح وابــن الربيــع يرويــه أيــضا عــن الــشمس الــسخاوي ، أنــا أبــو الفــتح حممــد ابــن أيب بكــر 

 ، أنا ابـو عبـد اهللا أمحـد بن احلسني العثماين املراغي ، أنا أبو حممد احلسن بن حممد األبيوردي
  .ّبن نصر القزويين املشهور بالشيخ ، عن مؤلفه

ح والـــــسخاوي يرويـــــه أيـــــضا عـــــن ابـــــن حجـــــر ، عـــــن جمـــــد الـــــدين حممـــــد بـــــن يعقـــــوب 
ّالفريوزآبادي ، عن مجال الدين حسني األخالطي ومشس الـدين املقدسـي ، كالمهـا عـن مؤلفـه 

  .ة أيضاّ، وكذلك يرويان كالمها عن الطييب شرحه املشكا
ح وأرويه عن عمي الـشيخ حممـد حـسني األنـصاري ، عـن أبيـه حممـد مـراد ابـن يعقـوب 
األنــصاري الـــسندي ، عـــن الـــشيخ حممـــد هاشـــم بـــن عبـــد الغفـــور الـــسندي ، عـــن الـــشيخ عبـــد 

عـن الـشيخ أمحـد  ـ نـسبا ، مفـىت اإلنـصاف مبكـة ـ القادر بن أيب بكر بن عبد القادر الصديقي
وي مث املـدين ، عـن الـسيد غـضنفر بـن الـسيد جعفـر النهـرواين مث املـدين ّبن علي العباسـي الـشنا

، عــن شــيخ احلــرم املكــي يف القــرن العاشــر حممــد ســعيد املــشهور مبــريكالن بــن موالنــا خواجــه ، 
عن نسيم الدين مريكشاه ، عـن والـده عطـاء اهللا بـن غيـاث الـدين فـضل اهللا بـن عبـد الـرمحن ، 

ن عبــد الــرمحن بــن عبــد اللطيــف بــن حميــي الــدين الــشريازي عــن عمــه أصــيل الــدين عبــد اهللا بــ
احلــــسيين ، عــــن عبــــد الــــرحيم بــــن عبــــد الكــــرمي اجلرمــــي الــــصديقي ، عــــن علــــي بــــن مباركــــشاه 

  .»ّالصديقي ، عن مؤلفه 
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  : ّأما تحفة األشراف و
« ) : إحتــــاف األكــــابر ( ّالــــشوكاين ، والــــسندي ، قـــال األول يف : ّفهـــو مــــن مرويـــات 

ي ، أرويها باإلسناد املتقدم قريبا إىل السخاوي ، عـن عبـد الـرحيم بـن حممـد بـن ّاألطراف للمز
  .»الفرات ، عن ابن احلريري ، عن عائشة بنت حممد املقدسية ، عن املؤلف 

وأمــــا حتفـــــة األشـــــراف يف معرفـــــة األطـــــراف « ) : حـــــصر الـــــشارد ( وقــــال الـــــسندي يف 
ــينــات إىل مؤلفهــا أيب احلجاج املــزيّللحــافظ املــزي ، فأرويهــا بالــسند املتقــدم يف الب ّ ح وأرويهــا . ّّ

ّبالسند املتقدم يف البعث والنشور للبيهقي إىل احلافظ ابن حجر ، عن أمحـد بـن علـي بـن عبـد 
  .»احلق ، عن مؤلفها 

ّأما تذكرة الحفاظ و ّ :  
  ) :حصر الشارد ( ّفهو من مرويات حممد عابد السندي ، قال يف 

افظ مشس الدين حممد بن أمحد بـن عثمـان الـذهيب ، فأرويهـا ّوأما تذكرة احلفاظ للح« 
باألسانيد املتقدمة يف اإلكليـل إىل الـشيخ عبـد اهللا بـن سـامل البـصري ، عـن الـشمس حممـد بـن 
عالء الدين البابلي ، عن علي بـن حيـىي الزيـادي ، عـن الـشهاب أمحـد بـن حممـد الرملـي ، عـن 

يب املعايل عبـد الكـايف بـن أمحـد الـذهيب ، عـن الشمس حممد بن عبد الرمحن السخاوي ، عن أ
  .»ّأيب هريرة عبد الرمحن بن احلافظ حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ، عن أبيه املؤلف 

  : ّأما لسان الميزان و
« ) : إحتــاف األكــابر ( قــال الــشوكاين يف . الــشوكاين ، والــسندي: ّفهــو مــن مرويــات 
  اد املتقدم إليه يف بلوغ املرامأرويه باإلسن: لسان امليزان البن حجر 
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  .»له 
أمـــا لـــسان امليـــزان للحـــافظ ابـــن حجـــر فأرويـــه « ) حـــصر الـــشارد ( ّوقـــال الـــسندي يف 
  .»ّبالسند املتقدم إىل مؤلفه 

  : ّأما جمع الجوامع و
اجلــامع الكبــري « ) : رســالته ( قــال األمــري يف . األمــري ، والــشوكاين: ّفهــو مــن مرويــات 

عـن شـيخنا الـصعيدي  ـ ّوبقيـة مؤلفاتـه ـ الل الـدين عبـد الـرمحن الـسيوطيوالـصغري للحـافظ جـ
ّبالسند السابق ، إىل السنهوري ، عن الشمس العلقمي ، عن املؤلف  ّ«.  

: اجلـــامع الكبـــري واجلـــامع الـــصغري للـــسيوطي « ) : إحتـــاف األكـــابر ( وقـــال الـــشوكاين 
ن علـي بـن حيـىي الزيـادي ، عـن يوسـف أرويها باإلسناد املتقـدم يف غـري موضـع إىل البـابلي ، عـ

  .»ّبن عبد اهللا األرميوين ، عن املؤلف 

  : ّأما المنح المكية و
ّـأما « ) : رسـالته ( ، واألمـري إذ قـال يف  ـ كمـا عرفتـه آنفـا ـ ّفهو من مرويـات العجيمـي

فعـن  ـ باملثناة الفوقية ، نسبة إىل هيتم من قرى مـصر ـ تآليف أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي
اجلعفــي ، عــن البــديري ، عــن الــشهاب أمحــد بــن عبــد اللطيــف البشيــشي ، عــن العالمــة حممــد 

  .»ّالبابلي ، عن الشيخ أمحد السنهوري ، عن مؤلفها 

  : ّأما كنز العمال و
  .ّفهو من مرويات العجيمي ، وقد دريته أيضا فيما مضى

ّلماء الكبـار ، وحـدث فظهر أن هذا احلديث مروي يف جالئل املصنفات اليت رواها الع
ّا األساطني األحبار ، ومن الواضح أن الرواية لكل ما يف ّ  
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  .الكتاب يستلزم رواية جزئه بال ارتياب
ّفثبت أن كل شـيخ وقـع يف سلـسلة روايـة هـذه الكتـب واألسـفار راو حلـديث الطـري بـال  ّ

  .ّاحتجاب وال استتار ، وهللا احلمد أوال وآخرا
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  .اكم ، الكنجياحل: حديث عمران بن هيثم 
  .احلاكم ، الكنجي: حديث عيسى اجلشمي 
  .احلاكم ، ابن املغازيل ، الكنجي: ّحديث قتادة السدوسي 

  .احلاكم الكنجي: حديث كلثوم بن جرب 
  .احلاكم ، الكنجي: حديث حممد بن جحادة 

  .احلاكم ، الكنجي: حديث حممد بن خالد 
  .احلاكم ، الكنجي: حديث حممد بن سليم 

  .احلاكم ، ابن املغازيل ، الكنجي: أيب الرجال األنصاري حديث 
  .احلاكم ، ابن مردويه ، الكنجي : 7حديث اإلمام حممد بن علي الباقر 

  .احلاكم ، الكنجي: حديث حممد بن عمرو 
  .احلاكم ، الكنجي: حديث حممد بن مالك 

 الكنجـــي ، احلــاكم ، ابـــن املغــازيل ، ابـــن النجــار ،: حــديث حممــد بـــن مــسلم الزهـــري 
  .السيوطي ، املتقي

  .ابن مردويه ، ابن املغازيل: حديث مسلم بن عبد اهللا 
  .احلاكم ، ابن املغازيل ، الكنجي: حديث مسلم بن كيسان 

  .احلاكم ، الكنجي: حديث مصعب بن سليمان 
  .احلاكم ، ابن النجار ، الكنجي: حديث أيب الرجا مطر بن طهمان 

  .حلاكم ، الكنجيا: حديث مطري بن أيب خالد 
  .احلاكم ، الكنجي: حديث موسى بن عبد اهللا 

  .احلاكم ، الكنجي: حديث ميمون بن جابر 
  .احلاكم ، الكنجي: حديث ميمون بن مهران 
  .احلاكم ، الكنجي: حديث أيب خلف ميمون 
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  .احلاكم ، ابن بشران ، ابن املغازيل ، الكنجي: حديث نافع موىل ابن عمر 
  .احلاكم ، الكنجي: ويد حديث هالل بن س

  .احلاكم ، الكنجي: حديث حيىي بن سعيد 
  .احلاكم ، الكنجي: حديث حيىي بن هاين 

  .احلاكم ، الكنجي: حديث يزيد بن سفيان 
  .احلاكم ، اخلطيب ، الكنجي: ّحديث يعلى بن مرة 

 ، ابن شاهني ، احلـاكم ، ابـن املغـازيل ، ابـن األثـري ، الكنجـي: حديث يغنم بن سامل 
  .األمري

  .احلاكم ، ابن املغازيل ، الكنجي: حديث يوسف بن إبراهيم 
  .ابن املغازيل: حديث أيب اجلارود 

  .ابن املغازيل: ّحديث أيب جعفر السباك 
  .احلاكم ، الكنجي: حديث أيب حذيفة العقيلي 
  .احلاكم ، الكنجي: حديث أيب محزة الواسطي 
  .نجياحلاكم ، الك: حديث أيب داود السبيعي 

  .احلاكم ، ابن املغازيل ، ابن األثري ، الكنجي ، األمري: حديث أيب اهلندي 

  ّفضائل التابعين 
ّهــذا ، وغــري خــاف علــى أهــل العلــم أن أهــل الــسنة يعتــربون التــابعني خــري النــاس بعــد 

ّ ، وأن قــرم خــري القــرون بعــد قــرم ، فهــم موصــوفون عنــدهم بالــصدق 6صــحابة رســول اهللا  ّ
قــال أبــو حــامت حممــد ابــن  .6العدالــة ، ويــروون يف حقهــم األحاديــث عــن رســول اهللا والــورع و

ّحبان البسيت يف أول كتاب التابعني  ّ :  
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أنا احلسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أيب شـيبة ، ثنـا أبـو األحـوص ، عـن منـصور  « 
خــري  :ّه وســلم ّ، عــن إبــراهيم ، عــن عبيــدة ، عــن عبــد اهللا قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــ

أمــيت القــرن الــذي أنــا فيــه ، مث الــذين يلــوم ، مث الــذين يلــوم ، مث جيــيء قــوم يــسبق شــهادة 
  .أحدهم ميينه وميينه شهادته

ّخـــري النـــاس قرنـــا بعـــد الـــصحابة مـــن شـــافه أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه : قـــال 
  .)1(» ّوسلم ، وحفظ عنهم الدين والسنن 

  : باع التابعني ّقال يف أول كتاب أتو
ـــىن باملوصـــل ، حـــدثنا إبـــراهيم بـــن احلجـــاج «  حـــدثنا أبـــو يعلـــى أمحـــد بـــن علـــي بـــن املث

ّالشامي ، قال مسعت أبان بن يزيد حيدث عن أيب محـزة ، عـن زهـدم اجلرمـي ، عـن عمـران بـن 
ّحــصني عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال  ّخــري أمــيت القــرن الــذي بعثــت فــيهم ، مث الــذين  :ّ ّ

م ، مث الـذين يلـوم ، مث يفـشو قـوم يـشهدون وال يستـشهدون ، وحيلفـون وال يـستحلفون يلو
  .)2(» ، وخيونون وال يؤمتنون ، ويفشو فيهم السمن 

ّفــأول مــا أبــدأ يف كتابنــا هــذا ذكــر املــصطفى صــلى اهللا عليــه « : ّوقــال يف أول الثقــات  ّ
ّاىل إىل جنتــه ، مث نــذكر بعــده اخللفــاء ّوســلم ، ومولــده ومبعثــه وهجرتــه ، إىل أن قبــضه اهللا تعــ

امهم ، إىل أن قتـــل علـــي رمحـــة اهللا عليـــه ، مث نـــذكر صـــحب رســـول اهللا  ّـــالراشـــدين املهـــذبني بأي ّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم واحــدا واحــدا ، إذ هــم خــري النــاس قرنــا بعــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  ّ ّ

ّرســول اهللا صـلى اهللا عليــه وســلم يف ّوسـلم ، مث نــذكر بعـدهم التــابعني الـذين شــافهوا أصـحاب  ّ
ّاألقــاليم كلهــا علــى املعجــم ، إذ هــم خــري النــاس قرنــا بعــد الــصحابة ، مث نــذكر القــرن الثالــث 

  الذين رأوا التابعني ، فأذكرهم على حنو ما ذكرنا الطبقتني األوليني مث نذكر القرن
__________________  

  .2 / 4الثقات ) 1(
  .1 / 6الثقات ) 2(
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  .)1(» ابع الذين هم أتباع على سبيل من قبلهم ، وهذا القرن ينتهي إىل زماننا هذا الر
ّوقـد صـنف احلـافظ الـسيوطي رسـالة يف فـضل القـرون الثالثـة أعـين الـصحابة والتـابعني  ـ ّ

  :وقد جاء فيها  ـ وأتباع التابعني
ّا مزيـة علـى قد أمجعت االمة علـى أن القـرون الثالثـة االول هـي الفاضـلة ، وجعلـوا هلـ« 

ّمـا بعـدها ، وأمجعــوا علـى أن قـرن الــصحابة أفـضل ، مث قـرن التــابعني ، مث قـرن أتبـاع التــابعني ، 
وذكروا يف مناقب األمام أيب حنيفة هذا احلديث بيانا لفـضيلته الـيت امتـاز ـا علـى سـائر االمـة 

ّ، وهي أنه رأى من رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ«.  
ـ ّبعد ذكر إمجاع الـصحابة علـى قبـول اخلـرب املرسـل  ـ ن أمحد البخاريوقال عبد العزيز ب

:  
ّحنــن نــسلم ذلــك يف الــصحابة ونقبــل مراســيلهم ، لثبــوت عــدالتهم قطعــا : فــإن قيــل « 

ّال فرق بـني صـحايب يرسـل وتـابعي يرسـل ، ألن : قلنا . بالنصوص ، وإن الكالم فيمن بعدهم
: وصا إذا كــان إرســال مــن وجــوه التــابعني مثــل عــدالتهم تثبــت بــشهادة الرســول أيــضا ، خــص

عطــاء بـــن أيب ربـــاح مـــن أهـــل مكـــة ، وســـعيد بــن املـــسيب مـــن أهـــل املدينـــة ، وبعـــض الفقهـــاء 
الــسبعة ، ومثــل الــشعيب والنخعــي مــن أهـــل الكوفــة ، وأيب العاليــة واحلــسن مــن أهــل البـــصرة ، 

  .)2(» لصدق ّفإم كانوا يرسلون وال يظن م إال ا .ومكحول من أهل الشام
 6قولـه  علـى ثبـوت صـدق وصـالح الـصحابة والتـابعني حـسب) الدهلوي ( ّوقد نص 

  .ّخري القرون قرين مث الذين يلوم :
  إن احتمال صدور الكذب من هذه اجلماعة على أصول: واخلالصة 

__________________  
  .1 / 8الثقات ) 1(
  .11 / 3كشف األسرار يف شرح األصول ) 2(
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ّنة حمــض اــون وعــني اخلالعــة ، ألم خــري القــرون بعــد قــرن الــصحابة بــنص الرســول أهــل الــس ــ ّ
  . ..عليه وآله الصالة والسالم ، وإمجاع العلماء األعالم
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  الفائدة السابعة 

  ّفي ذكر رواة الحديث من الصحابة
   :6لقد روى مجاعة من األصحاب حديث الطري عن رسول اهللا 

  :ّؤمنني عليه الصالة والسالم ويوجد احلديث عنه عند  أمري امل:ّأولهم وأفضلهم 
  .ابن عقدة ، واحلاكم ، وابن مردويه ، وابن املغازيل ، واخلوارزمي ، والكنجي الشافعي

  : عبد اهللا بن عباس ، وحديثه عند :الثاني 
  .حيىي بن حممد بن صاعد ، واخلوارزمي ، والكنجي ، والبلخي القندوزي

  :دري ، وحديثه عند  أبو سعيد اخل:الثالث 
  .احلاكم ، والكنجي

  : سفينة ، وحديثه عند :الرابع 
أمحــد ، وعبــد اهللا بــن أمحــد ، والبغــوي ، واحملــاملي ، واحلــاكم ، وابــن املغــازيل ، وســبط 

  .ابن اجلوزي ، والكنجي ، واحملب الطربي ، واحلمويين ، وحممد بن إمساعيل األمري الصنعاين
  :ر بن واثلة ، وحديثه عند  أبو الطفيل عام:الخامس 

  .ابن عقدة ، واحلاكم ، وابن مردويه ، وابن املغازيل ، واخلوارزمي ، والكنجي
  : أنس بن مالك ، وحديثه عند :ّالسادس 
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أيب حنيفــة ، والرتمــذي ، وأيب حــامت ، والبــزار ، والنــسائي ، وأيب يعلــى ، وابــن أيب حــامت 
يب الليـــث ، وابـــن شـــاهني ، وأيب احلـــسن الـــسكري ّ، وأمحـــد بـــن ســـعيد اجلـــدي ، والطـــربي ، وأ

ّاحلــريب ، واحلــاكم ، وابــن مردويــه ، وأيب نعــيم ، وأمحــد ابــن املظفــر ، والبيهقــي ، وابــن بــشران ، 
واخلطيـــب ، وابـــن املغـــازيل ، وأيب املظفـــر الـــسمعاين ، والبغـــوي ، ورزيـــن ، واخلـــوارزمي ، وابـــن 

ار ، وســـبط ابـــن عـــساكر ، وأيب الـــسعادات ابـــن األثـــري ، وأيب  ّـــاحلـــسن بـــن األثـــري ، وابـــن النج
اجلوزي ، والكنجي ، واحملـب الطـربي ، واحلمـويين ، واخلطيـب التربيـزي ، واملـزي ، والزرنـدي ، 
وشهاب الدين أمحد ، والدولت آبـادي ، وابـن حجـر العـسقالين ، وابـن الـصباغ ، وامليبـدي ، 

 حجـر املكـي ، واملتقـي ، واملـريزا خمـدوم ، واملطريي ، واخلايف ، والصفوري ، والـسيوطي ، وابـن
ّوالوصايب ، واجلمال احملدث ، وحممـد املـصري ، والـسهارنفوري ، والبدخـشاين ، وحممـد صـدر 
العــامل ، وشــاه ويل اهللا ، واألمــري الــصنعاين ، واملولــوي مبــني اللكهنــوي ، واملولــوي حــسن علــي 

  . اللكهنوي ، والبلخي القندوزيّاحملدث ، ونور الدين السليماين ، واملولوي ويل اهللا
  : سعد بن أيب وقاص ، وحديثه عند :ّالسابع 

  .أيب نعيم األصبهاين
 عمـــــرو بـــــن العـــــاص ، ذكـــــر حـــــديث الطـــــري يف كتـــــاب لـــــه إىل معاويـــــة ، رواه :الثـــــامن 

  .اخلوارزمي
  :ّ أبو مرازم يعلى بن مرة ، وحديثه عند :التاسع 

  .ّأيب عبد اهللا الكنجي الشافعي
ّومن املعلوم أن أهل السنة يذهبون إىل عدالة مجيع الصحابة ، ويـستدلون لـذلك  هذا ، ّ ّ

  .6ّبآيات من الكتاب العزيز ، وبأحاديث عن سيدنا رسول اهللا 
ومن شاء الوقوف على طرف من فضائل هـؤالء األصـحاب فلرياجـع كتـب هـذا الـشأن 

  .وغريها)  اإلصابة (و )  اسد الغابة (و ) اإلستيعاب ( ، مثل 
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ّلو أن الفياض أقالم ، والبحر مـداد ، واجلـن « ـ  باخلصوص ف7ّاما موالنا أمري املؤمنني  ّ
ّحــساب ، واإلنــس كتــاب ، ملــا أحــصوا فــضائله  ّكمــا يف احلــديث الــشريف املتفــق عليــه بــني  »ّ

  .الفريقني

  تكميل وتذييل 
 يف الـشورى ، 7حـديث مناشـدة أمـري املـؤمنني  ـ إن شـاء اهللا تعـاىل ـ وسيأيت يف مـا بعـد

خماطبـا عثمـان ، وسـعد بـن أيب » حـديث الطـري « ّحيث احتج جبملة من فضائله وذكـر منهـا 
ّوقاص ، وعبد الرمحن بن عوف ، وطلحة ، والزبري ، وقد سلم مجـيعهم بتلـك الفـضائل كلهـا ّ .

ة ّيكفـي دلـيال لـصح ـ ولـو مل يكونـوا رواة حلـديث الطـري مـا عـدا سـعد ملـا تقـدم ـ وتسليم هؤالء
  .احتجاج اإلمامية حبديث الطري ، فاحلمد هللا على ذلك

  : تنبيه 
  : من الصحابة 1ّمل يذكر السيد 

  .ابن عساكر ، ابن كثري: جابر بن عبد اهللا األنصاري ، وحديثه عند  ـ 1
  .ابن كثري: أبو رافع ، وحديثه عنه  ـ 2
  .ابن كثري: حبشي بن جنادة ، وحديثه عند  ـ 3

  .ايتهم يف مقدمة الكتاب ، وستعرف بالتفصيل يف غضون الكتابوقد أشرنا إىل رو
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  الفائدة الثامنة 

  في ذكر وجوه صحة هذا الحديث 
  :إن حديث الطري صحيح ثابت لوجوه 

  عدالة رواته  ـ 1
ّإن حـــديث الطـــري صـــحيح باعتبـــار رجـــال مجلـــة مـــن طرقـــه ، كمـــا سيتـــضح ذلـــك كـــل  ّ

ضــوء كلمــات علمــاء اجلــرح والتعــديل مــن أهــل الوضــوح لــدى ترمجــة رجالــه وتعــديلهم ، علــى 
  .ّالسنة

  ّتصحيح جماعة إياه  ـ 2
ّلقــد نــص مجاعــة مــن أعــالم احملــدثني وعلمــاء أهــل الــسنة علــى صــحة حــديث الطــري ،  ّ ّ

  :وهم 
ّأبو عبد اهللا حممـد بـن عبـد اهللا احلـاكم النيـسابوري ، وهـو مـن أشـهر نقـاد احلـديث  ـ 1

  .ّقب باحلاكماملرجوع إليهم يف معرفته ولذا ل
  .ّقاضي القضاة عبد اجلبار بن أمحد املعتزيل ـ 2
  .أبو عبد اهللا حممد بن يوسف الكنجي ـ 3
  .شهاب الدين بن مشس الدين الزاويل الدولت آبادي ـ 4
  .ّعلي بن حممد املعروف بابن الصباغ املالكي ـ 5
  .عبد اهللا بن حممد املطريي ـ 6

ّبراهيم بن إمساعيل بن محاد ابن زيد ، فإنـه قـد إسحاق بن إ: ّوممن صرح بصحته أيضا  ّ
  .ّاعرتف بصحته لدى مناظرته مع املأمون العباسي ، كما ستسمعه إن شاء اهللا تعاىل
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ّوحيــــث أن احلاضــــرين يف جملــــس املنــــاظرة ســــلموا بــــإقرار إســــحاق بــــن إبــــراهيم بــــصحة  ّ
 مـع قاضـي القـضاة حيـىي احلديث ، وقد كانوا ثالثني رجال مـن كبـار الفقهـاء ومـشاهري العلمـاء

 ّفإن تسليمهم بذلك يعتـرب قبـوال لـصحة احلـديث ، ودلـيال علـى اعتقـادهم بثبوتـه.  ..بن أكثم
مـن أن  ـ )الرشـيد ( يف مواضع من كتابه ، وتبعه تلميذه  ـ )الدهلوي ( بناء على ما ذكره . ..

  . ..ّالسكوت دليل التسليم والقبول
ـــة الب يـــا أمـــري املـــؤمنني ، قـــد « : حـــث خماطبـــا املـــأمون بـــل قـــال حيـــىي بـــن أكـــثم يف اي

وهـــذا يقتـــضي » ّأوضـــحت احلـــق ملـــن أراد اهللا بـــه اخلـــري ، وأثبـــت مـــا ال يقـــدر أحـــد أن يدفعـــه 
ّاعرتافــه بــصحة حــديث الطــري ســندا ، وأنــه يــدل علــى مطلــوب أهــل احلــق وال يقــدر أحــد أن  ّ ّ ّ

  .به احلق ملن أراد اهللا به خرياّيدفعه ألنه من مجلة ما أثبته املأمون يف حبثه ، وأوضح 
ّوكيــف يظــن ــؤالء مجيعــا أم صــححوا مــا لــيس بــصحيح ، أو صــرحوا بــصحة الباطــل  ّّ ــ ّ ّ

  !؟أكمل التصريح

  ّالحسن كالصحيح بل قسم منه  ـ 3
ه وإن أىب بعــــض علمــــائهم كالعــــسقالين وابــــن حجــــر املكــــي التنــــصيص علــــى صــــحة  ّإن ّــــ

 ّرحوا بــذلك كمــا ســتدري عــن كثــب إن شــاء اهللاّحــديث الطــري ، لكــنهم ذهبــوا إىل حــسنه وصــ
...  

ّومن املعلوم أن احلـديث احلـسن حيـتج بـه كالـصحيح ، بـل ذهـب بعـض العلمـاء إىل أنـه  ّ ّ
ّقسم من الصحيح ، وعليـه ، فـإن القـول حبـسن حـديث الطـري يؤيـد مـا يـذهب إليـه أهـل احلـق 

  .ّمن القول بصحته ، وهو املطلوب

  ّضي صحته القول بمضمون الحديث يقت ـ 4
ّلقد احتج املأمون العباسي حبديث الطري كما سيأيت ، وهكذا الشيخ أبو ّ  
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ّعلـى أفــضلية أمــري املـؤمنني عليــه الــصالة والــسالم ـ كمــا ذكــر القاضـي عبــد اجلبــار ـ عبـد اهللا ّ ّ .
ّوهذا بنفـسه يقتـضي اعتقادمهـا بـصحة هـذا احلـديث الـشريف كمـا هـو واضـح ، ومـن هنـا قـال 

ويـضاف إىل ذلـك مـا « :  ـ بعـد كـالم لـه ـ رسـالته يف فـضل القـرون الثالثـة االوىلّالسيوطي يف 
  .»ّقاله مجع من العلماء أن مما يقتضي صحة احلديث قول أهل العلم مبقتضاه 

  .فظهر أن املأمون والشيخ أبو عبد اهللا يعتقدان صحة حديث الطري

  عقد الحديث في الشعر يدل على اشتهاره وصحته  ـ 5
ّد حـديث مـن األحاديـث يف الـشعر يـدل علـى ثبوتـه وشـهرته يف الـصدر األول ، ّإن عق ّ ّ

هذا جزء مجعت فيه األشـعار الـيت عقـد « : لقول السيوطي يف خطبة كتاب له يف هذا الشأن 
  :ّفيها شيء من األحاديث واآلثار ، مسيته باالزهار ، وله فوائد 

ألول وصــحته ، وقــد وقــع ذلــك االســتدالل بــه علــى شــهرة احلــديث يف الــصدر ا: منهــا 
  .»جلماعة من احملدثني 

ّولقـــد عقـــد أبـــو القاســـم إمساعيـــل بـــن عبـــاد املعـــروف بالـــصاحب ، حـــديث الطـــري ، يف  ّ
أشعار عديدة له ، نقلها احملققون الكبار ، كاخلطيـب اخلـوارزمي واحلـافظ الكنجـي الـشافعي ، 

صور بـاهللا ، وحممـد بـن إمساعيـل األمـري وهكذا عقده اخلوارزمي يف قصيدته البائية ، واإلمام املنـ
  .)1() التحفة العلوية ( يف 

ّوهذا أيضا من األدلة على شهرة حديث الطري يف الصدر األول وصحته ّ.. .  
__________________  

  .اهلامش. 158 ـ 155 / 2. ترمجة أمري املؤمنني من تاريخ دمشق: وراجع أيضا ) 1(
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  الفائدة التاسعة 

  تهار الحديث وتواتره في ذكر وجوه اش
ّبـــل إن حـــديث الطـــري يعـــد مـــن األحاديـــث املتـــواترة ، حـــسب كلمـــات كبـــار أســـاطني 

  :ّعلماء أهل السنة ، وحنن نذكر ذلك يف وجوه 

  كالم ابن حجر المكي في مسألة صالة أبي بكر ـ 1
: قـال ) ّمـروا أبـا بكـر فليـصل بالنـاس : ( قال ابن حجـر املكـي بعـد احلـديث املوضـوع 

عائشة ، وابن مسعود ، وابـن عبـاس : ّاعلم أن هذا احلديث متواتر ، فإنه ورد من حديث و« 
  .)1(» ، وابن عمر ، وعبد اهللا بن زمعة ، وأيب سعيد ، وعلي ابن أيب طالب ، وحفصة 

ـــة مـــن  ّوإذا كـــان ابـــن حجـــر يـــدعي تـــواتر هـــذا احلـــديث املوضـــوع بـــزعم وروده مـــن مثاني
ّالصحابة ، فإن حديث الطـري  باإلضـافة إىل سـيدنا أمـري املـؤمنني  ـ الـذي رواه أحـد عـشر مـنهمّ

ة ، هــذا ، بغــض النظــر عــن تــسليم عثمــان وعبــد الــرمحن بــن عــوف  ـ 7 ّــيكــون متــواترا باألولوي
ّوطلحة والزبري يوم الشورى ، وأما معه فيكون تواتر اكثر وآكد ّ.  

  كالم ابن حزم في مسألة بيع الماء ـ 2
بعـد إيـراد أحاديـث املنــع  ـ يف مـسألة عـدم جـواز بيـع املـاء) ّـلى احمل( وقـال ابـن حـزم يف 
  فهؤالء أربعة من الصحابة رضي« :  ـ عن أربعة من األصحاب

__________________  
  .13: الصواعق احملرقة ) 1(
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  .»ّاهللا عنهم ، فهو نقل تواتر ال حتل خمالفته 
ّلـــصحابة ، وقـــد علمـــت أن ّفـــابن حـــزم يـــرى بلـــوغ اخلـــرب حـــد التـــواتر بنقـــل أربعـــة مـــن ا

  .نقل متواتر قطعا حديث الطري ورد عن اثين عشر من الصحابة ، فهو

  ّتوفر شروط التواتر فيه 
ّلقد روى اجلم الغفري واجلمع الكثري من أعيان أهل السنة ومشاهري األمـة مـن الـصحابة  ّ ّ

ّر األول إىل هـذا احلـني ّوالتابعني وأتباعهم وغريهم ، من العلماء املتقدمني واملتأخرين من الـصد
ّ، حـــديث الطـــري ، وهـــو نقـــل تـــواتر قطعـــا ، ألن رواتـــه مـــستندون فيـــه إىل احلـــس ، وقـــد بلغـــت 
ّكثــرم حــدا مينـــع تــواطئهم علــى الكـــذب ، وبلغــت طبقــام يف األول واآلخـــر والوســط عـــدد  ّ

  :ين اإلجيي ّالتواتر ، وهذه هي الشروط اليت يعتربها أرباب األصول يف التواتر ، قال عضد الد
ّقد ذكـر يف التـواتر شـروط صـحيحة وشـروط فاسـدة ، أمـا الـشروط الـصحيحة فثالثـة « 

ّتعـــددهم تعـــددا يبلـــغ يف الكثـــرة إىل أن مينـــع االتفـــاق بيـــنهم  ـ أحـــدها: ّ، كلهـــا يف املخـــربين  ّ
ّكــوم مــستندين لــذلك اخلــرب إىل احلــس فإنــه يف مثــل  ـ ثانيهــا. والتواطــؤ علــى الكــذب عــادة

اســتواء الطــرفني والواســطة ، أعــين بلــوغ مجيــع طبقــات  ـ ثالثهــا.  العــامل ال يفيــد قطعــاحــدوث
  .)1(» املخربين يف األول واآلخر والوسط ، بالغا ما بلغ عدد التواتر 

ّوال خيفى ، أنه ال يـشرتط يف حـصول التـواتر عدالـة الـرواة بـل ال يـشرتط اإلسـالم ، فلـو 
ّل غــري مــسلمني حلــصل املطلــوب ، فكيــف وكلهــم مــن كــان مجيــع هــؤالء الــرواة غــري عــدول بــ

ا عـــدم اشــرتاط ذلــك فقــد قــال اإلجيـــي !!عــدول رجــال القــوم مــا ذكرنــاه هــي الـــشروط « : ّــ أم
  يشرتط اإلسالم والعدالة كما يف: املتفق عليها يف التواتر ، أما املختلف فيه فقال قوم 

__________________  
  .53 / 2شرح خمتصر األصول ) 1(
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منع حـصول : واجلواب  .ّادة ، وإال أفاد إخبار النصارى بقتل املسيح العلم به وإنه باطلالشه
شـــرائط التـــواتر الخـــتالل يف األصـــل والوســـط ، أي قـــصور النـــاقلني عـــن عـــدد التـــواتر يف املرتبـــة 

ّمــن عــدد التـــواتر ، ولــذلك يعلــم أن أهـــل . االوىل ، أو يف شــيء ممــا بيـــنهم وبــني النــاقلني إلينـــا
  .)1(» ينية لو أخربوا بقتل ملكهم حصل العلم به قسطنط

  ّإشكال ورد
ّولــو قــال مــشكك أو متعــصب بأنــه لــو كــان هــذا احلــديث متــواترا لــصرح بــذلك بعــض  ّ ّ ّ

  .ّالعلماء يف األقل ، وإذ ليس فليس
  :فجوابه من وجوه 

ّ إنه شهادة على النفي ، وهي غري مقبولة كما عليه احملققون:ّاألول  ّّ.  
ّ إن عدم الوجدان ال يدل على عدم الوجود:والثاني  ّ.  

ّ سلمنا عدم تنـصيص أحـد مـنهم بتـواتره ، لكـن ال غرابـة يف ذلـك مـن علمـاء :والثالث 
ــأهــل الــسنة ، ألم طاملــا حــاولوا كــتم فــضائل أمــري املــؤمنني  ّ  وســعوا يف طمــس مناقبــه ، فلــم 7ّ

   !!تسمح هلم أنفسهم بروايتها فكيف باالعرتاف بتواترها
ّ ولــو ســلمنا وجــود مــن ينــصف فــيهم لكــن لعلهــم مل يــصرحوا بتــواتره لغفلــتهم :ّرابــع وال ّ

ّعن طرقه ، إال أن عدم علم أحد به ال مينـع مـن حـصول العلـم بـه لغـريه قـال القاضـي عيـاض  .ّ
ّوال يبعـــد أن حيـــصل العلـــم بـــالتواتر عنـــد واحـــد وال حيـــصل عنـــد آخـــر ، فـــإن أكثـــر النـــاس « : 

داد موجــودة ، وأــا مدينــة عظيمــة ودار اإلمامــة واخلالفــة ، وآحــاد مــن يعلمــون بــاخلرب كــون بغــ
النــــاس ال يعلمــــون امسهــــا فــــضال عــــن وصــــفها ، وهكــــذا يعلــــم الفقهــــاء مــــن أصــــحاب مالــــك 

  بالضرورة وتواتر النقل عنه أن مذهبه
__________________  

  .55 / 2شرح خمتصر األصول ) 1(
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ّفـرد واإلمـام ، وإجـزاء النية يف أول ليلـة مـن رمـضان عــن إجيـاب قـراءة ام القـرآن يف الــصالة للمن ّــ
ّما سواه ، وأن الـشافعي يـرى جتديـد النيـة كـل ليلـة ، واالقتـصار يف املـسح علـى بعـض الـرأس ،  ّ
ّوإن مذهبهما القصاص يف القتل باحملدود وغريه ، وإجياب النية يف الوضوء ، واشرتاط الـويل يف  ّ

ّخيالفهما يف هذه املسائل ، وغريهم ممن ال يـشتغل مبـذاهبهم وال  ـ 2 ـ النكاح ، وإن أبا حنيفة
  .)1(» ّروى أقواهلم ال يعرف هذا من مذاهبهم ، فضال عمن سواهم 

ّ ولو فرض أن متعصبا أنكر تواتر حديث الطري ، فإنه ال يصغى إىل كالمـه :والخامس 
ّدلة القاهرة والرباهـني البـاهرة مع قيام األ ـ ّالبتة ، فكيف يوجب عدم تصريح واحد منهم بتواتره

   !!؟خلال يف ذلك ـ على تواتره
ّإال أن احلليمـي وأتباعــه أنكــروا خـرب انــشقاق القمـر فــضال عــن  ـ )الــدهلوي ( كوالـد  ـ ّ

ّتواتره ، لكن احملققني مل يعبئوا بذلك ، ومل يشكوا يف تواتر ذاك احلديث وثبوته ، قال القاضـي 
 7ّإن كثــريا مــن هــذه اآليــات املــأثورة عنــه : ول صــدعا بــاحلق وأنــا أقــ« : عيــاض فيــه مــا نــصه 

ّأمــا انــشقاق القمــر فــالقرآن نــص بوقوعــه وأخــرب عــن وجــوده ، وال يعــدل عــن . معلومــة بــالقطع
ّظـــاهره إال بـــدليل ، وجـــاء برفـــع احتمالـــه صـــحيح األخبـــار مـــن طـــرق كثـــرية ، فـــال يـــوهن عزمنـــا 

 ســخافة مبتــدع يلقــي الــشك علــى قلــوب ّخــالف أخــرق منحــل عــرى الــدين ، وال يلتفــت إىل
  .)2(» ضعفاء املؤمنني ، بل يرغم ذا أنفه وينبذ بالعراء سخفه 

__________________  
  . بشرح اخلفاجي471 / 2الشفا بتعريف حقوق املصطفى ) 1(
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  الفائدة العاشرة 

  في ذكر الوجوه المفيدة للقطع بصدوره 
  : للوجوه املتينة التالية 6ّبل إن حديث الطري حديث مقطوع بصدوره من رسول اهللا 

  رواية الفريقين بالطرق المتضافرة ـ 1
مـــن الـــسابقني  ـ يكفـــي حلـــصول القطـــع بـــصدور هـــذا احلـــديث إثبـــات أركـــان الفـــريقني

ّإياه بـالطرق الكثـرية واألسـانيد املتـضافرة ، خلفـا عـن سـلف ، عـن ا ـ والالحقـني ّلـصحابة عــن ّـ
  . ..6رسول اهللا 

كمــا هــو .  ..وال يقــدح يف ذلــك قــدح شــرذمة قليلــة مــن أهــل العنــاد والعــصبية واهلــوى
  .واضح

  ّوجوب األخذ بالمتفق عليه  ـ 2
ّإنه لو فرضنا وقوع اخلالف بني أهل السنة يف هذا احلديث ، لكن كونه موضع الوفـاق  ّ

يف ) الــدهلوي ( يــه بــني املــسلمني ، ملــا ذكــره ّبــني أهــل احلــق يقتــضي أن يكــون ثبوتــه متفقــا عل
« :  ، حيـــث قـــال 7ّاجلـــواب عـــن األدلـــة العقليـــة الـــيت يـــذكرها اإلماميـــة إلمامـــة أمـــري املـــؤمنني 

ّكـان يـتظلم دائمـا ويـشكو اخللفـاء الثالثـة ، ويـصرح بأنـه  ـ 2 ـ إن أمـري املـؤمنني: الـدليل الرابـع  ّ
ّــمــة عنــه ، فيكــون اإلمامــة حقه دون غــريه ، ألنــه ّمظلــوم ومقهــور ، ومــا ذلــك إال لغــصب اإلما

  .صادق باإلمجاع
ّ املنع من صحة تلك الروايات ، إذ مل يرد عند أهل السنة:والجواب عنه  ّ ّ  



 فحات األزهار ن................................................................................ 102

ّشيء منها ، بل الروايات يف املوافقة والنصح والثناء عليهم والدعاء هلـم وإعـانتهم متـواترة لـدى 
ّفـة ، فأكثرهـا موافقـة لروايـات أهـل الـسنة ، فإـا تـدل ّـأما روايـات اإلماميـة فمختل. أهل الـسنة

علــى موافقتــه للخلفــاء ونــصحه هلــم وإشــارته علــيهم مــا دامــوا احيــاء ، كمــا يف قــصة عمــر بــن 
ّ ، كما عن ج البالغة ، وكـذا بعـد مـوم فإنـه كـان يثـين علـيهم ، وميـدح أعمـاهلم 2اخلطاب 

، إىل آخــر  هللا بــالد أيب بكــر :الغــة مــن قولــه عــن ــج الب ّ، ويــشهد هلــم بــاخلري والنجــاة كمــا
  .اخلطبة

ّفأخذ أهل السنة املتفق عليه وطرحوا املختلف فيه الذي انفرد به الشيعة وحـال رواـم  ـ ّ
ّوكل عاقل يأخذ باملتفق عليه ويرتك املختلف فيه  ـ معلوم ّ «)1(.  

ه امل ـوعلــى ضــوء هــذا الكــالم نقــول بوجــوب األخــذ حبــديث الطــري ، ألن ّـ ّتفــق عليــه بــني ّ
ّالـــشيعة وأهـــل الـــسنة ، حـــىت لـــو كـــان املخـــالفون مـــن أهـــل الـــسنة يعـــادلون املـــوافقني للـــشيعة يف  ّ

  .املذكور) الدهلوي ( العدد ، كما يفهم من كالم 

   7رواية أمير المؤمنين  ـ 3
ّلقــد ورد حــديث الطــري مــن حــديث ســيدنا أمــري املــؤمنني عليــه الــصالة والــسالم كمــا  ـ ّ

حــسب كلمــات العلمــاء  ـ  معــصوم7ومبــا أنــه  ـ ه فيمــا بعــد إن شــاء اهللا تعــاىلّســتطلع عليــ
ّوال سـيما ) تـشييد املطـاعن ( ّاحملققني األعالم من أهل الـسنة ، كمـا ال خيفـى علـى مـن راجـع 

) التحفـة ( نفـسه يف ) الـدهلوي ( ّ، وكذا صرح بـذلك ) التفهيمات اإلهلية ( شاه ويل اهللا يف 
ّفإن هذا بوحده يفيد اليقني ويوجب القطع بصدور هذا احلديث مـن  ـ )زيز فتح الع( وتفسريه 

  .6رسول اهللا 
__________________  

  .223: التحفة االثنا عشرية ) 1(
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  احتجاج األمير به  ـ 4
يـوم الـشورى كمـا سـيأيت يف مـا بعـد  ـ ّفيمـا احـتج ـ ّولقد احتج به عليه الـصالة والـسالم

ّ باإلمامـة واخلالفـة وأفـضليته مـن سـائر الـصحابة ، ولقـد سـلم احلاضـرون ّألولويتـه ـ إن شـاء اهللا ّ ّ
 ـ حـسب اعتقـاد أهـل الـسنة يف الـصحابة ـ مـنهم بـذلك واعرتفـوا بتلـك الفـضائل ، ومـن احملـال

ّأن يعرتفوا ويسلموا مبا مل يثبت ، وال سيما أهل الشورى منهم الذين فـوض إلـيهم أمـر اخلالفـة  ّ ّ ّ
  . .. مات وهو راض عنهم6يب ّ، وزعم عمر أن الن

 7إن التــواتر قــد ورد بــأن أمــري املــؤمنني « :  حيــث قــال 1لــنعم مــا أفــاد الــشيخ املفيــد و
اللهـم  : 6أنشدكم اهللا هل فيكم أحد قال له رسـول اهللا  :احتج به يف مناقبه يوم الدار فقال 

قـال . اللهـم ال:  قـالوا ؟ّايتين بأحب خلقك إليك يأكـل معـي هـذا الطـائر ، فجـاء أحـد غـريي
ّ ليحـتج بباطـل ، ال سـيما 7، ومل يكـن أمـري املـؤمنني فـاعرتف اجلميـع بـصحته . اللهم اشهد: 

 6وهو يف مقام املنازعة والتوصـل بفـضائله إىل أعلـى الرتـب الـيت هـي اإلمامـة واخلالفـة للرسـول 
علـي   :6نـيب قـول ال ّ، وإحاطة علمه بأن احلاضرين معـه يف الـشورى يريـدون األمـر دونـه ، مـع

   )1(» مع احلق واحلق مع علي يدور معه حيثما دار 

   6كالم القاضي عياض حول معاجز النبي  ـ 5
ّقال القاضي عياض بعد كالمه الذي أوردناه سـابقا حـول القطـع بقـصة انـشقاق القمـر 

 عـن ّوكذلك قصة نبع املاء وتكثري الطعام ، رواها الثقات والعدد الكثري عن اجلماء الغفـري« : 
  ّالعدد الكثري من الصحابة ، ومنها ما رواه الكافة

__________________  
  .65: الفصول املختارة من العيون واحملاسن ) 1(
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ّعــن الكافــة متــصال عمــن حــدث ــا مــن مجلــة الــصحابة ، وإخبــارهم أن ذلــك كــان يف مــواطن  ّ ّ ّ
ّاحلديبيــة ، وغـــزوة تبـــوك ، اجتمــاع الكثـــري مــنهم ، يف يـــوم اخلنـــدق ، ويف غــزوة بـــواط ، وعمـــرة 

وأمثاهلـا مـن حمافـل املــسلمني وجممـع العـساكر ، ومل يــؤثر عـن أحـد مــن الـصحابة خمالفـة للــراوي 
فيما حكاه ، وال إنكـار ملـا ذكـر عـنهم أـم رووه ، فـسكوت الـساكت مـنهم كنطـق النـاطق ، 

 وال رهبـــة ّإذ هــم املنزهـــون عـــن الـــسكوت علـــى باطـــل واملداهنــة يف كـــذب ، ولـــيس هنـــاك رغبـــة
متنعهم ، ولو كان ما مسعوه منكرا عندهم غري معروف لديهم ألنكروا كمـا أنكـر بعـضهم علـى 
ّبعض أشياء رووها من السنن والسري وحروف القرآن ، وخطـأ بعـضهم بعـضا وومهـه يف ذلـك ، 

ّمما هو معلوم ، فهذا النوع كله مما يلحق بالقطعي من معجزاته ، ملا بيناه ّ.  
ّ أمثال األخبار اليت ال أصل هلا وبنيت على باطل ال بد مـع مـرور األزمـان ّوأيضا ، فإنه

وتــداول النــاس وأهــل البحــث مــن انكــشاف ضــعفها ومخــول ذكرهــا كمــا يــشاهد يف كثــري مــن 
ّاألخبار الكاذبة واألراجيف الطارية ، وأعالم نبينا هذه الواردة من الطريـق اآلحـاد ال تـزداد مـع 

، ومـع تـداول الفـرق وكثـرة طعـن العـدو وحرصـه علـى توهينهـا وتـضعيف ّمرور الزمان إال ظهـورا 
ّأصلها واجتهاد امللحد على إطفاء نورها إال قوة وقبوال ، وللطاعن عليها إال حسرة وغليال ّ.  

وكــــذلك إخبــــاره عــــن الغيــــوب وإنبــــاؤه مبــــا يكــــون وكــــان معلــــوم مــــن آياتــــه علــــى اجلملــــة 
 به من أئمتنا القاضـي واألسـتاذ أبـو بكـر وغريمهـا بالضرورة ، وهذا حق ال غطاء عليه وقد قال

ّ ، ومـا عنــدي أوجـب قــول القائـل أن هــذه القـصص املــشهورة مـن بــاب خـرب الواحــد إال قلــة 4 ّ ّ
ّمطالعتـــه لألخبـــار وروايتهـــا ، وشـــغله بغـــري ذلـــك مـــن املعـــارف ، وإال فمـــن اعتـــىن بطـــرق النقـــل 

» شهورة علـى الوجـه الـذي ذكرنـاه وطالع احلديث والسري مل يرتـب يف صـحة هـذه القـصص املـ
)1(.  

__________________  
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ّوكذلك قصة نبع املاء وتكثري الطعام رواهـا الثقـات والعـدد الكثـري عـن اجلمـاء « : قوله  ّ
  .ّإا معلومة بالقطع لذلك: أي » الغفري عن العدد الكثري من الصحابة 

  .فيجب أن يكون معلوما بالقطع.  ..ّحديث الطريوكذلك : أقول 

  فائدة أخرى في كالم القاضي  ـ 6
ّومنها ما رواه الكافـة عـن الكافـة متـصال عمن حـدث ـا مـن مجلـة الـصحابة « : قوله  ّـ ّ

ومل يــؤثر عــن أحــد مــن الــصحابة .  ..وإخبــارهم أن ذلــك كــان يف مــواطن اجتمــاع الكثــري مــنهم
   » ..وال إنكارخمالفة للراوي يف ما حكاه 

ّ رواه واحـتج بـه ألحقيتـه باإلمامـة 7ّ وكـذلك حـديث الطـري ، فـإن أمـري املـؤمنني :أقول  ّ
  .ّواخلالفة يف اجتماعهم يوم الدار ، ومل يؤثر عن أحد منهم خمالفة وال إنكار

ه أوىل بـــالقطع ، ألـــم فـــضال عـــن الـــسكوت عـــن اإلنكـــار قـــد نطقـــوا بالتـــسليم  ّبـــل إن ــ ّـ
  .ّه ، كما سيأيت ذلك كله إن شاء اهللا تعاىلّواالعرتاف بصحت

ّوألن هؤالء الصحابة ّكـانوا أبعـد مـنهم عـن الـسكوت  ـ الذين فوض إليهم أمـر اخلالفـة ـ ّ
ّعلــى باطــل واملداهنــة علـــى كــذب ، ولــيس هنـــاك رغبــة وال رهبــة متـــنعهم ، وال ســيما أــم قـــد  ّ

فلـو كـان مـا مسعـوه منكـرا غـري . حوهلـااجتمعوا للشورى حول اخلالفة وكان املقام مقـام املنازعـة 
  .ّمعروف لديهم ألنكروا ، لتوفر الدواعي على ذلك ، كما ال خيفى

  فائدة ثالثة من كالم القاضي  ـ 7
  ».  ..ّوأيضا ، فإن أمثال األخبار اليت ال أصل هلا« : قوله 

رور  وأعـــالم إمامتـــه ، فإـــا ال تـــزداد مـــع مـــ7وكـــذلك فـــضائل أمـــري املـــؤمنني « : أقـــول 
  ّالزمان إال ظهورا ، ومع تداول الفرق وكثرة طعن العدو وحرصه
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ّعلــى توهينهــا وتــضعيف أصــلها واجتهــاد الفجــار علــى إطفــاء نورهــا إال قــوة وقبــوال ، وللطــاعن 
  .ّفهذا دليل آخر على ثبوا وقطعية صدورها.  ..ّعليها إال حسرة وغليال

ّوال ســيما حــديث الطــري ، فقــد ابتلــي ــذه األمــ ّور مــن املتعــصبني املتعنتــني ، وقــد قــدح ّ
ّفيه شرذمة من املتنطعني ، ولكنه مع ذلـك ازداد نـورا وقبـوال مـع مـرور األزمـان ، ولـنعم مـا قـال  ّ

  :ّالصاحب 
ــــــــري مــــــــــا طــــــــــار ذكــــــــــره«    ّعلــــــــــي لــــــــــه يف الطــ

  
  »قامــــــــــــت لــــــــــــه أعــــــــــــداؤه وهــــــــــــي تــــــــــــشهد و  

  

  في الدفاع عن أبي بكر) الدهلوي ( كالم  ـ 8
ّوأمـا مـا قيـل مـن عـدم رد « : يف كتابه يف الـدفاع عـن أيب بكـر ) دهلوي ال( ولقد قال  ّ

ّأحــد فاطمــة إال هــو ، فكــذب حمــض ، فقــد صــح هــذا اخلــرب وثبــت يف كتــب أهــل الــسنة مــن  ّ
حذيفة بن اليمان ، والزبري بن العوام ، وأيب الدرداء ، وأيب هريرة ، والعبـاس ، وعلـي : حديث 

ة الـــصحابة ، وعثمـــان ، وعبـــد الـــرمحن بـــن عـــو ّـــف ، وســـعد بـــن أيب وقـــاص ، وهـــؤالء هـــم أجل
ّوفــيهم مــن بــشر باجلنــة ، وقــد روى املــال عبــد اهللا املــشهدي يف إظهــار احلــق عــن النــيب يف حــق  ّ ّ

ّمـــا حـــدثكم بـــه حذيفـــة فـــصدقوه ، وفـــيهم املرتـــضى علـــي املعـــصوم بإمجـــاع الـــشيعة : حذيفـــة  ّ
  :ـ ملقام برواية عائشة وأيب بكر وعمر وال اعتبار يف هذا ا ـ ّوالصادق بإمجاع أهل السنة

ّإن عمــر بــن اخلطــاب قــال : أخــرج البخــاري عــن مالــك بــن أوس بــن احلــدثان النــصري 
علـي والعبـاس وعثمـان عبـد الـرمحن ابـن عـوف والـزبري بـن العـوام  :فـيهم  ـ مبحضر من الصحابة
ّتعلمـون أن رسـول ذي بإذنـه تقـوم الـسماء واألرض ، أأنشدكم باهللا ال:  ـ وسعد بن أيب وقاص

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم قال    .اللهم نعم:  قالوا ؟ّال نورث ما تركناه صدقة: ّ
ّأنــشدكما بــاهللا ، هــل تعلمــان أن رســول اهللا صــلى : مث أقبــل علــى علــي والعبــاس وقــال 

  .اللهم نعم:  قاال ؟ّاهللا عليه وسلم قد قال ذلك
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ّ القطعيـــة ، ألن هـــؤالء الـــذين ذكـــرت ّفعلـــم أن هـــذا اخلـــرب يعـــادل اآليـــة مـــن الكتـــاب يف ّ
ّأمســــاؤهم يفيــــد خــــرب الواحــــد مــــنهم لليقــــني فكيــــف ــــذا اجلمــــع الكثــــري ، وال ســــيما وأن عليــــا  ّ

  .)1(» ّاملرتضى معصوم لدى الشيعة ، ورواية املعصوم يوازي القرآن يف إفادة اليقني عندهم 
ه أوىل ّوعلـــى ضـــوء هـــذا الكـــالم جيـــب القطـــع بـــصدور حـــديث الطـــري : أقـــول  ــ، بـــل إن ّـ

ّوهــو أحــد الــذين ذكــر أن روايــة أحــدهم  ـ بــذلك ، لــوروده مــن حــديث ســعد بــن أيب وقــاص
بــل  ـ باإلضــافة إىل اعرتافــه هــو وعثمــان وعبــد الــرمحن ابــن عــوف والــزبري ـ بوحــده تفيــد اليقــني

  .ّبصحة هذا احلديث الشريف ـ وطلحة
تقـــاد باآليـــة الـــشريفة مـــن فيجـــب االعتقـــاد بـــصدور هـــذا احلـــديث وافادتـــه القطـــع كاالع

  . ..القرآن العظيم يف ذلك

  ) الدهلوي ( فائدة أخرى من كالم  ـ 9
ّمث إن كــل مــا دل علــى إفــادة حــديث أيب الــدرداء وأيب هريــرة والعبــاس وأمثــاهلم اليقــني ،  ّ ّ
ّوكـون حـديثهم كاآليــة الـشريفة مــن القـرآن يف قطعيـة الــصدور ، يـدل بنفــسه أو باالولويـة إفــادة  ّ

  .ة سائر رواة حديث الطري من الصحابة لليقني كذلكرواي

  ) الدهلوي ( فائدة ثالثة من كالم  ـ 10
ـــا أمـــري املـــؤمنني  ) الـــدهلوي ( ّ ، وقـــد صـــرح 7ّمث إن مـــن رواة حـــديث الطـــري هـــو موالن

  .بكون حديثه كالقرآن يف إفادة القطع واليقني
فـــتح ( وتفــسريه ) لتحفــة ا( نفــسه يف كتابـــه ) الــدهلوي (  فقــد أثبتهـــا 7وأمــا عــصمته 

تـشييد ( وغـريهم مـن علمـاء أهـل الـسنة كمـا يف ) التفهيمـات االهليـة ( وكذا والـده يف ) العزيز 
  بالنسبة إليها هنا) الدهلوي ( ، فال وجه ملا ذكره ) املطاعن 

__________________  
  .274: التحفة االثنا عشرية ) 1(
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ّ ذكــر أســانيد حـديث الطــري بروايــة األئمـة واألعــالم وجهابــذة علــم فلنـشرع يف.  ..واآلن
  . ..عرب القرون املختلفة.  ..ّاحلديث من أهل السنة

)1 (  

  رواية أبي حنيفة
ّحديث الطري فقد قـال ابـن األثـري  ـ ّإمام احلنفية ـ لقد روى أبو حنيفة النعمان بن ثابت

ّعيــسى ، حــدثنا احلــسن عــن أمحــد بــن عبــد اهللا أنــا أبــو الفــرج الثقفــي ، أنبأنــا احلــسن بــن « : 
ّاحلافظ ، ثنا حممد بن إسحاق بـن إبـراهيم األهـوازي ، حـدثنا احلـسن بـن عيـسى ، ثنـا احلـسن 
بن السميدع ، ثنا موسى بـن أيـوب ، عـن شـعيب بـن إسـحاق ، عـن أيب حنيفـة ، عـن مـسعر 

ّاللهـم ائتـين بأحـب : ل أهـدي إىل النـيب طـري فقـا :، عن محـاد ، عـن إبـراهيم ، عـن أنـس قـال 
  .خلقك إليك ، فجاء علي ، فأكل معه
  .)1(» ّتفرد به شعيب عن أيب حنيفة 

__________________  
  .30 / 4اسد الغابة يف معرفة الصحابة ) 1(
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  : ترجمة شعيب بن إسحاق 
ّكـل .  ..ّوجاللة شأنه ورفعـة مكانـه وعلـو مقامـه ـ إمامهم األعظم ـ وفضائل أيب حنيفة

ّمن الشيوع والشهرة مبكان ، فال حاجة به إىل الشرح والبيـان ، لكنـا ننقـل هنـا طرفـا مـن ذلك  ّ
   ـ :ّكلمات علماء أهل السنة يف الثناء على تلميذه شعيب بن إسحاق 

شـعيب بـن إسـحاق الدمـشقي ، عـن هـشام بـن عـروة ، وعبيـد اهللا بـن  « : ـ الذهبي 1
  .)1( » 189تويف سنة . ثقة مرجئ: قال أبو داود . إسحاق ودحيم: وعنه . عمر

شـعيب بـن إسـحاق بـن عبـد الـرمحن بـن : خ م د س ق  « : ـ ابن حجر العسقالني 2
عبد اهللا بن راشد الدمشقي االمـوي ، مـوىل رملـة بنـت عثمـان ، أصـله مـن البـصرة ، روى عـن 

ّ أصــح ثقــة مــا: قــال ابــن طـاهر .  ..وابــن جــريج واألوزاعـي ـ ومتــذهب لـه ـ أبيـه وأيب حنيفــة ،
ثقـة : وقـال ابـن معـني ودحـيم والنـسائي .  ..ثقـة وهـو مرجـئ: حديثه وأوثقه ، وقال أبو داود 

قـــال . ّرأيـــت األوزاعـــي يقربـــه ويدنيـــه: صـــدوق ، وقـــال الوليـــد بـــن مـــسلم : ، وقـــال أبـــو حـــامت 
  . ..189 ومات سنة 108ولد سنة : دحيم 

ّ أرخـه ابـن حبـان يف الثقـات ، ونقـل 189ويف سـنة : قلـت  أبـو الوليـد البـاجي عــن أيب ّ
  .)2(» ثقة مأمون : شعيب بن إسحاق : حامت قال 

__________________  
  .11 / 2الكاشف ) 1(
  .4 / 347ذيب التهذيب ) 2(
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)2 (  

  رواية أحمد بن حنبل 
ّوهـذا نـص .  ..)مناقـب أمـري املـؤمنني ( يف كتـاب  ـ إمام احلنابلة ـ رواه أمحد بن حنبلو

نا عبـد اهللا بـن حممـد ، نـا عبـد اهللا بـن عمـر ، نـا يـونس بـن أرقـم ، قـال حـدثنا حـدث« : روايته 
أهــدت امــرأة مــن األنــصار إىل  :مطــري بــن أيب خالــد ، عــن ثابــت البجلــي ، عــن ســفينة قــال 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ رسـول اهللا فقـال رسـول اهللا . ّطـريين بـني رغيفـني فقـدمت إليـه الطـريين ـ ّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك وإىل رســولك ، ورفــع صــوته ، فقــال  ـ ّ

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فافتح لـه ، ففتحـت ، فأكـل : قال . ّعلي:  فقال ؟من هذا: ّ
ّمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الطريين حىت فنيا  ّ «)1(.  

ة مــن األنــصار إىل رســول أهــدت امــرأ :عــن ســفينة قــال « : قــال حمــب الــدين الطــربي و
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــريين بــني رغيفــني ، فقــدمت إليــه الطــريين ، فقــال صــلى اهللا عليــه  ّ ّّ

ّمث ذكـر معـىن حـديث النجـار وقـال يف  ـ ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك وإىل رسولك: ّوسلم 
ّفأكـل مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـي مـن الطـريين حـىت:  ـ آخره ّ خرجـه أمحـد . فنيـاّ

  .)2(» يف املناقب 
حـديث الطـائر وقـد أخرجـه أمحـد يف الفـضائل ، والرتمـذي « : قال سبط ابن اجلـوزي و

ّيف السنن ، فأما أمحد فأسنده إىل سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ّ  ـ وامسـه مهـران ـ ّ
  أهدت امرأة من األنصار إىل رسول اهللا  :قال 

__________________  
  . ، ويف اللفظ سقط واضح945: فضائل علي ، احلديث رقم ) 1(
  .115 ـ 114 / 2الرياض النضرة يف مناقب العشرة ) 2(
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ّصلى اهللا عليه وسلم طريين بني رغيفني ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ اللهـم ائتـين : ّ
  .)1( » ّبأحب خلقك إليك ، فإذا بالباب يفتح ، فدخل علي فأكل معه

وقــد أخرجــه االمــام أمحــد « : يف جــواب ســؤال بعــد روايــة الرتمــذي ) الــدهلوي ( وقــال 
  .ّوسيأيت نص كالمه يف حمله إن شاء اهللا تعاىل» يف املناقب من حديث سفينة 

  رواية أحمد دليل الثبوت 
ّأن رواية أمحد حلديث يقتضي صـحته وثبوتـه : ولقد تقرر لدى احملققني  قـال أخطـب : ّ

أنبأين أبو العـالء احلـافظ هـذا قـال « : ما نصه  ـ 7يف بيان كثرة فضائل أمري املؤمنني  ـ رزمخوا
ّأخربنا احلسن بن أمحد املقرئ ، أخربنا أمحـد بـن عبـد اهللا احلـافظ ، حـدثنا أمحـد بـن يعقـوب : 

ّبــن املهرجــان ، حــدثنا علــي بــن حممــد النخعــي القاضــي ، حــدثنا احلــسني بــن احلكــم ، حــدثنا  ّ ّ
ّسن ابــن احلــسني ، عــن عيــسى بــن عبــد اهللا ، عــن أبيــه ، عــن جــده قــال قــال رجــل البــن احلــ

فقــال ابــن . ّســبحان اهللا مــا أكثــر مناقــب علــي وفــضائله ، إين ألحــسبها ثــالث آالف: عبــاس 
  ؟أو ال تقول إا إىل الثالثني ألفا أقرب: عباس 

كمــا  ـ نبــل ، وهــومــا يــروى عــن االمــام احلــافظ أمحــد بــن ح: ّويــدلك علــى ذلــك أيــضا 
قريع أقرانـه وإمـام زمانـه ، واملقتـدى بـه يف هـذا الفـن  ـ عرف أصحاب احلديث يف علم احلديث

ّيف إبانــه ، والفــارس الــذي يكــب فرســان احلفــاظ يف ميدانــه ، وروايتــه عنــه مقبولــة وعلــى كاهــل 
بح علـى وتـس ـ التـصديق حممولـة ، ملـا علـم أن االمـام أمحـد بـن حنبـل ومـن احتـذى علـى أمثالـه

منواله وحطب يف حبله وانضوى اىل حفلـه ، مـالوا إىل تفـضيل الـشيخني رضـوان اهللا عليهمـا ، 
  ّما رواه الشيخ اإلمام الزاهد: فجاءت روايته فيه كعمود الصباح ال ميكن سرته بالراح ، وهو 

__________________  
  .38: تذكرة خواص األمة ) 1(
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  .)1(» إخل .  .. تعاىل;ن احلفربندي اخلوارزمي فخر األئمة أبو الفضل بن عبد الرمح
أخربنا أبو إسحاق إبـراهيم بـن يوسـف بـن « : وقال حممد بن يوسف احلافظ الكنجي 

بركـــة الكتـــيب باملوصـــل ، عـــن احلـــافظ أيب العـــالء احلـــسن بـــن أمحـــد ، أخربنـــا احلـــسني بـــن أمحـــد 
: ال رجــل البــن عبــاس ّعــن عيــسى بــن عبــد اهللا ، عــن أبيــه ، عــن جــده ، قــال قــ.  ..املقــري

او : فقـال ابـن عبـاس . ّ إين ألحـسبها ثالثـة آالف!سبحان اهللا ما أكثر مناقب علـي وفـضائله
  .ّخرج هذا األثر عن ابن عباس األئمة يف كتبهم .ال تقول إا إىل ثالثني ألفا أقرب

ّويـــدلك علـــى ذلـــك مـــا روينـــا عـــن إمـــام أهـــل احلـــديث أمحـــد بـــن حنبـــل ، وهـــو : قلـــت 
اب احلديث يف علـم احلـديث ، قريـع أقرانـه وإمـام زمانـه واملقتـدى بـه يف هـذا الفـن أعرف أصح

ّيف إبانــــه ، والفــــارس الــــذي يكــــب فرســــان احلفــــاظ يف ميدانــــه ، وروايتــــه مقبولــــة وعلــــى كاهــــل  ّ
ّالتــصديق حممولــة ، وال يــتهم يف دينــه وال يــشك أنــه يقــول بتفــضيل الــشيخني أيب بكــر وعمــر ،  ّ

ّمود الصباح ، ال ميكن سرته بالراح ، وهو ما أخربنا العالمة مفـيت الـشام فجاءت روايته فيه كع ّ
  .)2( » ؟. ..أبو نصر حممد بن هبة اهللا بن حممد بن مجيل الشريازي

: وقال سبط ابن اجلوزي بتصحيح حديث املواخاة من حديث جمدوح بن زيد الباهلي 
 روايتـه ، ألنـه إمـام زمانـه ، وعـامل ّوأمحد مقلد يف الباب ، مىت روى حديثا وجب املصري إىل« 

ّأوانـــه ، واملـــربز يف علـــم النقـــل علـــى أقرانـــه ، والفـــارس الـــذي ال جيـــارى يف ميدانـــه ، وهـــذا هـــو 
  .)3(» اجلواب عن مجيع ما يرد يف الباب يف أحاديث الكتاب 

  من زار قربي وجبت له( وقال السبكي يف مقام توثيق رجال حديث 
__________________  

  .3: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
  .253: كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 2(
  .22: تذكرة خواص األمة ) 3(
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ّمل يكـن يـروي إال عـن ثقـة ،  ـ ; ـ وأمحـد« :  ـ بعـد كـالم لـه ـ ّردا علـى ابـن تيميـة) شـفاعيت 
ّوقد صرح اخلصم بذلك يف الكتـاب الـذي صـنفه يف الـرد علـى البكـري بعـد عـ ّ شر كـراريس منـه ّ

ّإن القائلني باجلرح والتعديل من علماء احلديث نوعان ، منهم من مل يرو إال عن ثقـة : ، قال  ّ
عنــده ، كمالــك ، وشــعبة ، وحيــىي بــن ســعيد ، وعبــد الــرمحن بــن مهــدي ، وأمحــد بــن حنبــل ، 

  . ..وكذلك البخاري وأمثاله
ّيروي إال عن ثقة وحينئذ ال يبقى ّوقد كفانا اخلصم ذا الكالم مؤنة تبيني أن أمحد ال 

  .)1(» له مطعن فيه 

  من مصادر ترجمة أحمد
  :ّوإليك بعض مصادر ترمجة أمحد بن حنبل وفضائله اجلمة 

  .177 / 11سري أعالم النبالء  ـ 1
  .431 / 2تذكرة احلفاظ  ـ 2
  .63 / 1وفيات األعيان  ـ 3
  .161 / 9حلية األولياء  ـ 4
  .110 / 1غات ذيب األمساء والل ـ 5
  .363 / 6الوايف بالوفيات  ـ 6
  .132 / 2مرآة اجلنان  ـ 7
  .27 / 2طبقات السبكي  ـ 8
  .186: طبقات احلفاظ  ـ 9

  .70 / 1طبقات املفسرين  ـ 10
  .435 / 1العرب  ـ 11

__________________  
  .11 / 1: شفاء األسقام يف زيارة خري األنام ) 1(
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  .412 / 4تاريخ بغداد  ـ 12
  .1 / 62ذيب التهذيب  ـ 13
  .112 / 1طبقات القراء  ـ 14
  .235 / 10البداية والنهاية  ـ 15

ـــا طرفـــا مـــن فـــضائله يف القـــسم الثـــاين مـــن جملـــد حـــديث الغـــدير ، ويف جملـــد  ّوقـــد ذكرن ّ
  .حديث التشبيه

: عــن إبــراهيم بــن احلــارث مــن ولــد عبــادة بــن الــصامت « ومــن جالئــل مناقبــه مــا جــاء 
ّلـو قمـت وتكلمـت كمـا تكلـم ، :  ـ حـني ضـرب أمحـد بـن حنبـل يف احملنـة ـ احلـايفقيـل لبـشر  ّ

  .)1(» ال أقوى عليه ، إن أمحد قام مقام األنبياء : فقال 
قـــال يل ابـــن املـــديين بالبـــصرة بعـــد : قـــال امليمـــوين « : برتمجتـــه ) رجـــال املـــشكاة ( ويف 

د ، فعجبـت مـن هـذا وأبـو بكـر قـد قـام يا ميموين مـا قـام أحـد يف اإلسـالم مـا قـام أمحـ: احملنة 
  .»إن أبا بكر وجد أنصارا ، وإن أمحد مل جيد ناصرا :  قال ؟ّبأي شيء: ّيف الردة ، قلت 

)3 (  

  ّرواية عباد بن يعقوب 
ّرواه أبو سعيد عباد بن يعقوب الرواجين األسدي يف و    )2() كتاب املعرفة ( ّ

__________________  
  .112 / 1غات ذيب األمساء والل) 1(
أنبأنـا أبـو  :ّقـال عبـاد بـن يعقـوب يف كتـاب املناقـب لـه « : نقل عنه الذهيب حديثا برتمجة فطر بن خليفة قال ) 2(

دخلنا على فطر بن خليفة ـ وهو مغمى عليه ، فأفاق فقال : عبد الرمحن األصباغي وغريه ، عن جعفر األمحر قال 
ّما يـسرين أن مكـان كـل: يا عبد اهللا : ـ  ّ شـعرة يف جـسدي لـسان يـسبح اهللا حبـيب أهـل البيـت ّ سـري أعـالم النـبالء » ّ
7 / 33.  
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ــ  ّحــدثنا عيــسى ، عــن عبــد اهللا بــن « : حيــث قــال  ـ 7ّالــذي ألفــه يف مناقــب أمــري املــؤمنني ـ
ّحممد بن عمر بـن علـي ، حـدثين أيب عـن أبيـه عـن جـده علـي قـال  ّأهـدي لرسـول اهللا صـلى  :ّ

فوضع بـني يديـه ، وكـان انـس بـن مالـك حيجبـه ، فرفـع  ـ يقال له احلبارىـ  ّاهللا عليه وسلم طري
ّالنيب صلى اهللا عليـه وسـلم يـده إىل اهللا مث قـال  ّ ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي : ّ

  : قال أنس  ـ من هذا الطري
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم علـى حاجـة: ّفجاء علي فأستأذن ، فقال له أنس  ّ ّ 

ّ، فرجــع ، مث أعــاد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم الــدعاء ، فجــاء علــي فــرده أنــس ، مث دعــا  ّّ ّ ّ
ّالثالث ، فجاء فأدخله ، فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال  ّ ّاللهـم وإيل ، فأكـل : ّ

ّإن ّيــا أبــا احلــسن اســتغفر يل ، فــإن يل إليــك ذنبــا ، و: قــال أنــس قلــت . ّمعــه ، مث خــرج علــي
ّعندي بشارة ، فأخربته مبا كان من دعاء النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ، فحمـد اهللا واسـتغفر يل  ّ

ّورضي عين ، وأذهب ذنيب عنده بشاريت إياه  ّ«.  

  ّوجوه وثاقة عباد بن يعقوب 
ّوعبــاد بــن يعقــوب الــرواجين مــن كبــار احملــدثني الثقــات ، حــسب تــصرحيات احملققــني ،  ّ

  :ّثه ، ولنوضح ذلك يف الوجوه التالية إفحاما للمكابرين فيجوز االحتجاج حبدي

  ّإنه شيخ البخاري  ـ 1
ّإن عباد بن يعقوب من شيوخ البخاري صاحب الصحيح ، نص على ذلك الـسمعاين  ّ ّ ّ

الرواجين بفتح الراء والواو وكسر اجليم ويف آخرها النون ، هـذه بالنـسبة سـألت « : حيث قال 
هــذا نــسبة : مساعيــل بــن حممــد بــن الفــضل احلــافظ بإصــبهان فقــال عنهــا اســتاذي أبــو القاســم إ

اد بـــن يعقـــوب شــيخ البخـــاري ، وأصـــل هـــذه النــسبة الـــدواجن بالـــدال املهملـــة ،  ّـــأيب ســعيد عب
وهــي مجــع داجــن وهــو الــشاة الــيت تــسمن يف الــدار ، فجعلهــا النــاس الــرواجن بــالراء ، ونــسب 

  عباد إىل
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ّوظن أن الرواجن بطن مـن بطـون القبائـل ، واهللا .  أحدهكذا قال ومل يسند احلكاية إىل. ذلك ّ
  .)1(» أعلم 

بـاب « : يدل على ذلك أيـضا روايتـه عنـه يف صـحيحه حيـث قـال يف كتـاب التوحيـد و
ّومسى النيب صلى اهللا عليه وسـلم الـصالة عمـال وقـال  ّ : ال صـالة ملـن مل يقـرأ بفاحتـة الكتـاب : ّ

ّح وحدثين عباد بن يعقـوب األسـدي قـال قـال .  الوليدّحدثنا شعبة بن: ّحدثين سليمان قال  ّ
ّأخربنا عباد بن العوام ، عـن الـشيباين ، عـن الوليـد بـن العيـزار ، عـن أيب عمـرو الـشيباين عـن :  ّ

ّإن رجــال ســأل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أي األعمــال أفــضل :ابــن مــسعود  ّ ّ الــصالة :  قــال ؟ّ
  .)2(» بيل اهللا ّلوقتها وبر الوالدين مث اجلهاد يف س

فثبــت كــون عبــاد بــن يعقــوب شــيخ البخــاري ، وناهيــك بــه داللــة علــى كمــال االعتمــاد 
  .واالعتبار والوثوق ، وزهوق شكوك أرباب اجلحود واملروق

  إنه شيخ الترمذي  ـ 2
  .ّإن عباد بن يعقوب من مشايخ الرتمذي صاحب الصحيح كما سيأيت

  إنه شيخ ابن ماجة ـ 3
ّ ماجـــة صـــاحب الـــسنن ، الـــذي هـــو أحـــد الـــصحاح الـــستة كمـــا وهـــو مـــن مـــشايخ ابـــن

  .سيأيت

  رواية األساطين عنه  ـ 4
  ولقد روى عنه غري هؤالء مجاعة من كبار األئمة االعالم وأساطني

__________________  
  .الرواجين ـ األنساب) 1(
  .833 / 4صحيح البخاري ) 2(
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 بــن يعقــوب ، أبــو ســعيد الــرواجين الكــويف ّعبــاد« : احلــديث قــال عبــد الغــين املقدســي برتمجتــه 
شريك ، وحامت بن إمساعيل ، الوليد بن أيب ثور ، وعلي بـن هاشـم بـن : األسدي ، روى عن 

ّالربيد ، وحممد بن فضل ، وعمرو بن ثابت ، واحلسني بن زيد بن علي ، وإمساعيل بن عياش 
  .هللا العزرمي، وعبد اهللا بن عبد القدوس ، وعبد الرمحن بن حممد بن عبيد ا

البخــاري ، والرتمــذي ، وابـن ماجــة ، وحممــد بــن إسـحاق بــن خزميــة ، وأبــو : روى عنـه 
كــويف : وســئل عنــه فقــال  ـ بكــر بــن أيب داود ، وأمحــد بــن إســحاق بــن البهلــول ، وأبــو حــامت

  .واحلسني بن إسحاق ، وجعفر بن حممد بن مالك الغزاري الكويف ـ شيخ
  .)1( » 250مات سنة 
شريك النخعي ، وعباد بن الكالم ، وعبـد : روى عن « :  حجر العسقالين وقال ابن

  . ..ّاهللا بن عبد القدوس ، وإبراهيم بن حممد بن أيب حيىي
البخاري حديثا واحـدا مقرونـا ، والرتمـذي ، وابـن ماجـة ، وأبـو حـامت وأبـو بكـر : وعنه 

الرتمـذي ، وصـاحل بـن حممـد البزار ، وعلي بن سعيد بن بشر الرازي ، وحممد بن علي احلكـيم 
  .)2(» جزرة ، وابن خزمية ، وابن صاعد ، وابن أيب داود ، والقاسم بن زكريا املطرز ، وخلق 

ّأن رواية األكابر عن رجل تدل على جاللتـه بـل : ّويفيد التتبع لكلمات احملققني منهم 
د حــديث الواليــة بعــض الــشواهد علــى  ذلــك ، كاســتدالل ّــاعتبــاره ووثاقتــه ، وقــد ذكرنــا يف جمل

الذهيب جلاللة أمحد بن عمر بن أنس بن دهلـاث األندلـسي بروايـة ابـن عبـد الـرب وابـن حـزم عنـه 
   ، واستدالل ابن حجر)3(

__________________  
  .خمطوط ـ الكمال يف معرفة الرجال) 1(
  .5 / 109ذيب التهذيب ) 2(
  .ّن إمامي األندلس ابن عبد الرب وابن حزم رويا عنهومن جاللته أ : 478حوادث  ـ العرب يف حوادث من غرب) 3(
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ّاملكي برواية الصحابة والتابعني عن معاوية ، على علم معاوية وفقهه 
)1(.. .  

ّوقال ابن قيم اجلوزية بأن جمرد رواية العدل عن غريه تعديل له على أحد القـولني ، وإن  ّ ّ
  .مل ينص الراوي على ثقة املروي عنه

  اتم توثيق أبي ح ـ 5
ّعبــــاد بـــن يعقــــوب « : ّوقـــد وثقـــه أبــــو حـــامت حممــــد بـــن إدريــــس الـــرازي ، قــــال الـــذهيب 

ـــرواجين ، أبـــو ســـعيد ، شـــيعي جلـــد ، عـــن الوليـــد بـــن أيب ثـــور وشـــريك وعـــدة ّال ) خ ( عنـــه . ّ
  .)2( » 250تويف سنة . ّوثقه أبو حامت. وابن خزمية وابن صاعد وخلق) ق  ـ  ت(و مقرونا 

  .)3(» شيخ ثقة : قال أبو حامت «  ) : ذيب التهذيب( ويف 
ّعبـاد بــن يعقـوب الـرواجين الكــويف ، أبـو ســعيد ، رافـضي مــشهور « : وقـال ابـن حجــر 

ّإال أنه كان صدوقا ، وثقه أبو حامت ّ ّ..  . «)4(.  
ّكــل الــصيد يف جــوف الفــرا ( ّوتوثيــق أيب حــامت يكفــي لالعتمــاد علــى الرجــل ، فــإن  ّ (

ّإذا وثــق أبــو « : وتعنتــه ظــاهر جلــي قــال برتمجــة أيب حــامت مــا لفظــه ّألن الــذهيب الــذي تعــصبه 
ّحامت رجال فتمسك بقوله فإنه ال يوثق إال رجال صحيح احلديث ، وإذا لني رجال أو قال فيـه  ّ ّ ّ ّ

ّال حيتج به فتوقف حىت ترى ما قال غريه فيه ، فإن وثقه أحد فال تنب على جتـريح أيب حـامت :  ّ
ّ، فإنه متعنت يف ال رجال ، قد قال يف طائفـة مـن رجـال الـصحاح لـيس حبجـة ، لـيس بقـوي ، ّ

  .)5(» أو حنو ذلك 
__________________  

  .53: هامش الصواعق احملرقة  ـ تطهري اجلنان) 1(
  .63 / 2الكاشف ) 2(
  .5 / 109ذيب التهذيب ) 3(
  .410: مقدمة فتح الباري ) 4(
  .247 / 13سري أعالم النبالء ) 5(
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  ثيق ابن خزيمةتو ـ 6
كــان ابـــن خزميـــة : قـــال احلـــاكم « : ّوكــذا وثقـــه ابــن خزميـــة بـــصراحة ، قــال ابـــن حجــر 

ّحدثنا الثقة يف روايته املتهم يف دينه عباد بن يعقوب : يقول  ّ ّ «)1(.  
ّحـدثنا الثقـة يف روايتـه : ّكـان ابـن خزميـة إذا حـدث عنـه يقـول : قال احلـاكم « : وقال 

  .)2(» ن يعقوب ّاملتهم يف دينه عباد ب
ّوأمـــا جـــواب اـــام ابـــن يعقـــوب يف الـــدين فـــسيجيء بالبيـــان الظـــاهر املبـــني إن شـــاء اهللا  ّ

  .املعني

  ترجمة ابن خزيمة
ّوابـــن خزميـــة مـــن مـــشاهري أئمـــة أهـــل الـــسنة وأســـاطني حمـــدثيهم  ّ إن « : قـــال الـــذهيب : ّ
.  .. إسـحاق بـن خزميـةخزمية احلافظ الكبري ، إمام األئمة ، شيخ اإلسالم أبـو بكـر حممـد ابـن

ّجـــود وصـــنف واشـــتهر امســـه وانتهـــت إليـــه اإلمامـــة واحلفـــظ يف عـــصره خبراســـان ، حـــدث عنـــه  ّ ّ
الشيخان خـارج صـحيحيهما ، وحممـد ابـن عبـد اهللا بـن عبـد احلكـم أحـد شـيوخه ، وأمحـد بـن 
املبـــارك املـــستملي ، وإبـــراهيم ابـــن أيب طالـــب ، وأبـــو علـــي النيـــسابوري ، وإســـحاق بـــن ســـعيد 

نسائي ، وأبو عمرو ابن محدان ، وأبو حامد أمحد بن حممـد بـن بالويـه ، وأبـو بكـر أمحـد بـن ال
مهــران املقــري ، وحممــد بــن أمحــد بــن بــصري ، وحفيــده حممــد بــن الفــضل بــن حممــد ، وخلــق ال 

  .حيصون
ّكنــت إذا أردت أن اصــنف الــشيء : ّحــدثنا ابــن خزميــة قــال : قــال أبــو عثمــان احلــريي 

   مستخريا حىت يقع يل فيها مث ابتدئ ، مث قالّدخلت يف الصالة
__________________  

  .5 / 109ذيب التهذيب ) 1(
  .410: مقدمة فتح الباري ) 2(
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  .ّإن اهللا ليدفع البالء عن أهل نيسابور بابن خزمية: أبو عثمان الزاهد 
  . ..مل أر مثل ابن خزمية: قال أبو علي النيسابوري 

ّـأنـا أبـو حـامت حممد .  ..فريد عصره ، فـأخربين احلـسن بـن علـيهذا االمام كان : قلت 
ما رأيت على وجه األرض من حيسن صناعة الـسنن وحيفـظ ألفاظهـا : ّبن حبان التميمي قال 

  .ّإال حممد بن إسحاق بن خزمية فقط ـ حىت كأن السنن بني عينيه ـ الصحاح وزياداا
عـدوم النظـري ، وحكـى أبـو بـشر القطـان كـان ابـن خزميـة إمامـا ثبتـا م: قال الـدار قطـين 

ّرأى جـار البـن خزميـة مـن أهـل العلـم كـأن لوحـا عليـه صـورة نبينـا صـلى اهللا عليـه وسـلم : قال  ّ ّ ّ
ّهذا رجـل حييـي سـنة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: ّوابن خزمية يصقله ، فقال املعرب  قـال . ّ

ّلنكـت مـن حـديث رسـول اهللا صـلى يـستخرج ا: أبو العبـاس بـن شـريح وذكـر ابـن خزميـة فقـال 
  .ّاهللا عليه وسلم باملنقاش

فـــضائل ابـــن خزميـــة جمموعـــة عنـــدي يف أوراق : وقـــال احلـــاكم يف كتـــاب علـــوم احلـــديث 
كثرية ، ومصنفاته تزيد على مائة وأربعني كتابـا ، سـوى املـسائل واملـسائل املـصنفة مائـة جـزء ، 

  .وله فقه حديث بريدة يف ثالثة أجزاء
سـئل عبـد : مسعت عبد اهللا بن خالـد األصـبهاين يقـول : ّبن عبد اهللا املعدل قال أمحد 

ا وال نـسأل عنـه ، هـو إمـام : الرمحن بن أيب حامت عن ابن خزميـة فقـال  ّـوحيكـم ، هـو يـسأل عن
  . ..يقتدى به

  .)1(»  وهو يف تسع ومثانني سنة 311وكانت وفاته يف ثاين ذي القعدة سنة 

  وق صد: قال الدار قطني  ـ 7
ّوقد نص الدار قطين على أن عبـاد بـن يعقـوب صـدوق قـال ابـن حجـر  ّ قـال الـدار «  :ّ

  .)2(» شيعي صدوق : قطين 
__________________  

  .720 / 2ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .5 / 109ذيب التهذيب ) 2(
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ّويف نـــص الـــدار قطـــين كفـــاء ملكتـــف وشـــفاء ملـــشتف ، فجـــاء احلـــق وزهـــق الباطـــل ، إن  ّ
  .ن زهوقاالباطل كا

  ّصحة حديثه  ـ 8
وقـال ابـن ابـراهيم بـن أيب بكـر بـن أيب شـيبة « : برتمجتـه ) ذيب التهذيب ( وجاء يف 

ّعبــاد بــن يعقــوب ، وإبــراهيم بــن حممــد بــن : ّلــو ال رجــالن مــن الــشيعة مــا صــح هلــم حــديث : 
  .)1(» ميمون 

  .ّفثبت ذا التصريح أن حديث عباد صحيح

  صدوق : قال ابن حجر  ـ 9
صــدوق رافــضي ؛ « : وقــد حكــم بــصدقه ابــن حجــر العــسقالين كــذلك ، حيــث قــال 

يـستحق الـرتك ، مـن العاشـرة ، مـات سـنة : حديثه يف البخاري مقرون ، بالغ ابن حبان فقـال 
  .)2(» مخسني 

ّرافضي مشهور ، إال أنه كـان صـدوقا ، وثقـه أبـو حـامت« ) : هدي الساري ( ويف  ّـ ّ..  
 «)3(.  

 ّهـل الرشــاد واإليقــان ، وقمـع ألســاس هــواجس أصـحاب الريــب والعــدوانوفيـه كفايــة أل
...  

ّالرفض ال يوجب الترك  ّ  
فتلك شكاة ظاهر عنك عارها ، وغـري خـاف علـى املمـارس » رافضي « : ّوأما قوهلم 

  عني» التشيع « و» الرفض « ّيف هذا الشأن أن ترك حديث أحد ألجل 
__________________  

  . 5 / 109ذيب التهذيب) 1(
  .394 / 1تقريب التهذيب ) 2(
  .394 / 1مقدمة فتح الباري ) 3(
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ع ، أمـــا مسعـــت ابـــن قتيبـــة يقـــول  ــالتهـــور والتنط ّـ أبـــو الطفيـــل : أمســـاء الغاليـــة مـــن الرافـــضة « : ّ
ّصــاحب رايــة املختــار ، وكــان آخــر مــن راى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه موتــا ، واملختــار ، وأبــو 

  .)1(» زرارة بن أعني ، وجابر اجلعفي عبد اهللا اجلديل ، و
ّعبـاد بـن « فكون » ّغالة الرافضة « من » أبو الطفيل الصحايب « فقد علم منه كون 

« بل » الرفض « ّفحسب ال يقتضي الطعن باألولوية ، ولو كان » رافضيا « هذا » يعقوب 
 أمجعــني أكتعــنيموجبــا للقــدح واجلــرح للــزم ســقوط دعــوى عدالــة الــصحابة » الغلــو يف الــرفض 

...  
عدالــة مجيــع « اليــد عــن دعــوى » ّعبــاد بــن يعقــوب « وعليــه ، فلــو رفــع القــادحون يف 

ّولكنــا ال نظــنهم خيتــارون ذلــك ، » ّعبــاد بــن يعقــوب « ّفإنــا نرفــع اليــد عــن توثيــق » الــصحابة  ّ
ّفإنــه قــوام مــذهبهم ، بــل خيتــارون التــسليم بوثاقــة  احلــق ومــرام أهــل .  ..»ّعبــاد بــن يعقــوب « ّ

  .ّحاصل على كل حال ، كما ال خيفى
ّوعلى هذا األساس جنيب عما قيل يف حق عباد بن يعقوب يف الكتـب الرجاليـة ، فقـد  ّ ّ

  ) :ذيب التهذيب ( جاء يف 
ّمسعـــت عبـــدان يـــذكر عـــن أيب بكـــر بـــن أيب شـــيبة أو هنـــاد الـــسري : قـــال ابـــن عـــدي «  ّ

ّأما أو أحدمها فسقه ونسبه إىل أنه يشتم الس   :لف ، قال ابن عدي ّ
ّوعباد فيه غلـو يف التـشيع ، وروى أحاديـث أنكـرت عليـه يف الفـضائل واملثالـب ، وقـال  ّ

اهللا أعــدل مــن أن يــدخل طلحــة : ومسعتــه يقــول : كــان يــشتم عثمــان قــال : صــاحل بــن حممــد 
  .ّوالزبري اجلنة ، ألما بايعا عليا مث قاتاله

ّكوفـة فكتبـت مـن شـيوخها كلهـم إال عبـاد بـن وردت ال: وقال القاسم بـن زكريـا املطـرز  ّ ّ
 ؟مـن حفـر البحـر: ّيعقوب ، فلما فرغت دخلت عليه وكان ميتحن من يسمع منـه ، فقـال يل 

:  قــال ؟يــذكر الــشيخ: قلــت  ؟هــو كــذلك ولكــن مــن حفــره: اهللا خلــق البحــر ، قــال : فقلــت 
  اهللا أجرى األار:  قلت ؟من أجراه: مث قال . علي

__________________  
  .624: املعارف ) 1(
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أجراهـــا  :يـــذكر الـــشيخ ، قـــال :  قلــت ؟هـــو كــذلك لكـــن مـــن أجراهـــا: ّووســع العيـــون ، قـــال 
أعددتـه :  قـال ؟ملـن هـذا: وكـان مكفوفـا ، ورأيـت يف بيتـه سـيفا معلقـا فقلـت : قـال . احلسني

ت عليه فلما فرغت من مساع ما أردت وعزمت على السفر دخل: قال . ألقاتل به مع املهدي
حفـره معاويـة وأجـراه عمـرو بـن العـاص ، مث وثبـت :  فقلـت ؟من حفر البحر: ، فسألين فقال 
  .أدركوا الفاسق عدو اهللا فاقتلوه: ، فجعل يصيح 

يف ذي القعــدة : مــات يف شــوال ، وقــال حممــد بــن عبــد اهللا احلــضرمي : قــال البخــاري 
  .)1( » 250سنة 

ّفإن حاصل ذلك كله  ّ يعقوب ، وقد ذكرنا اجلواب ، وأوضـحنا أن ّعباد بن» رفض « ّ
  .ّذلك ال يضر بعدالة الرجل حبال

فيجــاب » ذكــر اخلطيـب أن ابــن خزميـة تــرك الروايــة عنـه آخــرا « : ّوأمـا قــول ابـن حجــر 
د بتوثيــق أيب : عنــه علــى تقــدير تــسليمه  ه ال يعبــأ بــه بعــد تــصرحيه بوثاقتــه ، ألن ذلــك مؤي ـبأن ّـ ّ ـ ّـ
( ّرح والتعديل ، على أنه قد تقدم عن ابـن حجـر العـسقالين قولـه يف حامت وغريه من أعالم اجل

فلــو مل يــسبق توثيقــه الــرتك أيــضا ملــا » يــستحق الــرتك : وبــالغ ابــن حبــان فقــال « ) : التقريــب 
  .التفت اليه احملققون حسب تصريح ابن حجر العسقالين

 يـروي املنـاكري كـان رافـضيا داعيـة ومـع ذلـك: قال ابـن حبـان « : ّوأما قول ابن حجر 
: عـن املـشاهري فاسـتحق الــرتك ، روى عـن شـريك عــن عاصـم عـن زر عــن عبـد اهللا بـن عــوف 

  :فنقول » إذا رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه 
ّفال يضر ، كما تقدم» رافضيا « ّأما كونه  ّ.  

روى عنــه : قلـت « : فهـي دعـوى أجــاب عنهـا الـسمعاين بقولـه » داعيـة « ّوأمـا كونـه 
  أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري ،: من مشاهري األئمة مثل مجاعة 

__________________  
  .5 / 110ذيب التهذيب ) 1(
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ّـ على أنا قد ذكرنا يف جملد حـديث الواليـة.»ألنه مل يكن داعية إىل هواه  حـسب تـصرحيات  ـ ّ
ح حديثـــه وعـــدم أن كـــون الـــراوي داعيـــة ال يـــسبب طـــر ـ احملققـــني املنـــصفني مـــن أهـــل الـــسنة

  .االعتماد عليه ، فلرياجع
  .فدعوى بال دليل ، فهي غري مسموعة» يروي املناكري عن املشاهري « ّوأما كونه 

ّوأما كونه مستحق الرتك ، فقد تقدم اجلواب عنه ّ ّ.  
ا ال توجــب القــدح ، ألن مطــاعن معاويــة .  ..ّوأمــا روايتــه عــن شــريك عــن عاصــم ّفإ ــ ّ

  .ّصحة هذا احلديث ـ ّبعد النظر فيها ـ عد منصفكثرية جدا حبيث ال يستب
ّهذا ، وقد أورد السمعاين كالم ابن حبان هذا الـذي ظهـر فـساده مـن أولـه إىل آخـره ،  ّ ّ

  .فأجاب عنه مبا تقدم نقله عنه آنفا ، فال نعيد
 : 2وروى عنــه حــديث أيب بكــر « : قــول الــسمعاين بعــد ذلــك : ومــن لطــائف املقــام 

سـألت الـشريف عمـر ابـن إبـراهيم احلـسيين بالكوفـة .  يـا خالـد مـا أمرتـك بـهال تفعل: أنه قال 
كــان أمــر خالــد بــن الوليــد أن يقتــل عليــا ، مث نــدم بعــد ذلــك ، : عــن معــىن هــذا األثــر فقــال 

  .»فنهى عن ذلك 
ّومبـــا أن الـــسمعاين قـــد ســـكت عـــن الكـــالم يف هـــذا احلـــديث فـــإن ســـكوته يـــدل علـــى  ّ ّ

ّتسليمه بصحته ، على ما تقر ّر لدى علماء أهل السنة ، كما ال خيفى على من تتبـع كلمـام ّ ّ
بـسكوت القاضـي ) التحفـة ( يف البـاب الرابـع مـن ) الـدهلوي ( ، وعلى هذا األساس استدل 

زرارة ( يف القـدح يف ) امليـزان ( أمـام كـالم الـذهيب يف ) جمـالس املـؤمنني ( يف  ـ ; ـ التـسرتي
  .)بن أعني 
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)4 (  

  م رواية أبي حات
أخربنـا الــشيخ « : ّـممن رواه أبـو حــامت حممـد بــن إدريـس الـرازي ، قــال أخطـب خــوارزم و

أخربنــا القاضــي االمــام : الزاهــد احلــافظ أبــو احلــسن علــي بــن أمحــد العاصــمي اخلــوارزمي ، قــال 
أخربنا والدي أبو بكر أمحد بن احلـسني البيهقـي : شيخ القضاة إمساعيل بن أمحد الواعظ قال 

أخربنـا أبـو بكـر حممـد بـن : ربنا أبو علي احلسني بن حممد بن علي الرودباري قال أخ: ، قال 
ّحــدثنا عبيــد اهللا بــن : ّحــدثنا أبــو حــامت الــرازي قــال : مهرويــه بــن عبــاس بــن ســنان الــرازي قــال 

   :أخربنا إمساعيل األزرق ، عن أنس بن مالك قال : موسى قال 
ّهــدي لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــريُا ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك :  فقــال ّ

: اللهم اجعله رجال مـن األنـصار ، فجـاء علـي ، فقلـت : يأكل معي من هذا الطري ، فقلت 
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حاجة ، قـال  ّإن رسـول : فـذهب مث جـاء ، فقلـت : ّ

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــى حاجــة ، قــال  ّال رســول اهللا صــلى اهللا فــذهب مث جــاء ، فقــ: ّ
هـذه آخـر ثـالث :  قـال ؟ما حبسك يـا علـي: افتح ، ففتحت ، مث دخل فقال : ّعليه وسلم 

ّكرات يردين أنس ، يزعم أنك على حاجـة ، قـال   قـال ؟مـا محلـك علـى مـا صـنعت يـا أنـس: ّ
ّمسعت دعائـك فأحببـت أن يكـون يف رجـل مـن قـومي ، فقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم :  ّ :

ّإن الرجل قد حيب قومه  ّ «)1(.  
__________________  

  .64: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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  ترجمة أبي حاتم 
  :وأبو حامت من مشاهري أئمة احلديث ونقدة األخبار وحنارير اجلرح والتعديل 

وأبو حامت كان إماما حافظا فهما ، من مشاهري العلماء ، لـه رحلـة  « : ـ السمعاني 1
 ومصر والعراق ، روى عنه أبو عمرو بن حكيم ، وعامل ال حيصون كثرة ، تويف سـنة إىل الشام

277 « )1(.  
  .)2(» هو من أقران البخاري ومسلم  « : ـ ابن األثير 2
أبو حامت حممد بن إدريس احلنظلي : ويف سنة سبع مات حافظ زمانه  « : ـ الذهبي 3

» ن جاريـا يف مـضمار أيب زرعـة والبخــاري الـرازي ، يف شـعبان ، وهـو يف عـشر التـسعني ، وكـا
)3(.  

  .)4(» أحد احلفاظ  « : ـ ابن حجر 4
ّوقد جاءت ترمجته مفصلة يف جملد حديث التشبيه  ّ

)5(.  

)5 (  

  رواية الترمذي 
  رواه أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي يف مناقب أمري املؤمنني عليه و

__________________  
  .ّاجلزي ـ األنساب) 1(
  .277: الكامل يف التاريخ حوادث ) 2(
  .277: دول اإلسالم حوادث ) 3(
  .143 / 2تقريب التهذيب ) 4(
 /  ، 9ـذيب التهـذيب 427 / 13 ، سري أعالم النبالء 73 / 2تاريخ بغداد : ومن مصادر ترمجته أيضا ) 5(

31.  
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 ، عـن عيـسى ّحدثنا سفيان بن وكيـع ، نـا عبيـد اهللا بـن موسـى: باب « : السالم حيث قال 
ّكان عند النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم طـري  :ّبن عمر ، عن السدي ، عن أنس بن مالك قال  ّ

  .ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري ، فجاء علي فأكل معه: ، فقال 
ّهــذا حــديث غريــب ال نعرفــه مــن حــديث الــسدي إال مــن هــذا الوجــه ، وقــد روى هــذا  ّ

إمساعيـل بـن عبـد الـرمحن ، وقـد أدرك أنـس : ّ عـن أنـس ، والـسدي امسـه احلديث من غري وجه
  .)1(» بن مالك ، ورأى احلسني بن علي 

راويــا هلــذا احلــديث الــشريف ، فإنــه ال  ـ ّوهــو أحــد األركــان الــستة ـ وإذا كــان الرتمــذي
ّيرتاب يف صحته إال املعاند املارق أو املتعصب املائق ، واهللا ويل التوفيق ّ.  

ّ سـبط ابـن اجلـوزي نقـل عـن الرتمـذي توثيـق الـسدي وتعديلـه ، وهـذه عبارتـهإن مث يف  ـ ّ
ثنا سفيان بن وكيع ، عن عبيـد اهللا بـن موسـى : ّوأما الرتمذي فقال « :  ـ ذكر حديث الطائر

ّكــان عنــد النــيب صــلى اهللا  :ّ، عـن عيــسى بــن عمــر ، عــن الــسدي ، عــن أنـس بــن مالــك قــال 
ّلهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي مـن هـذا الطـائر ، فجـاء ال: ّعليه وسلم طري فقـال 

امسـه إمساعيـل بـن عبـد الـرمحن ، مسـع مـن أنـس بـن : ّالـسدي : قال الرتمـذي  .علي فأكل معه
ّــمالـك ، ورأى احلـسني بـن علــي ، ووثقـه سـفيان الثـوري ، وشــعبة ، وحيـىي بـن سـعيد القطان ،  ّ

  .وغريهم
ّتعــديل الــسدي ألن مجاعـة تعــصبوا عليـه ليبطلــوا هــذا ّامــا ذكـر الرتمــذي هـذا يف : قلـت  ّ ّ

  .)2(» ّاحلديث ، فعدله الرتمذي 

  ّوثاقة السدي 
  وبالرغم من كفاية توثيق الرتمذي وتعديله لالعتماد على هذا

__________________  
  .595 / 5صحيح الرتمذي ) 1(
  .39: تذكرة اخلواص من االمة ) 2(
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  -:ّراء واللجاج ، فإنا نذكر وجوها أخرى لوثاقته احلديث ، ودفع تشكيكات أهل امل

  توثيق أحمد ـ 1
قــال أبــو « : برتمجتــه ) ــذيب التهــذيب ( ّلقــد وثقــه أمحــد بــن حنبــل ، كمــا جــاء يف 

  .)1(» ثقة : طالب عن أمحد 
ّوتوثيـــق أمحـــد يـــدل علـــى وثاقـــة الرجـــل ، ألن جمـــرد روايتـــه عـــن أحـــد يـــدل علـــى ذلـــك ،  ّ

  .ّلويةفتوثيقه الصريح باألو

  توثيق العجلي  ـ 2
« : أيضا حيث قـال ) ذيب التهذيب (  على ما جاء يف )2(ّووثقه أمحد بن عبد اهللا 

  .)3(» ثقة ، عامل بالتفسري ، رواية له : قال العجلي 

  صالح : قال النسائي  ـ 3
، قـال ابــن » لـيس بــه بـأس « : وقــال أخـرى » صـاحل « : وقـال النـسائي يف حقــه مـرة 

» لــيس بــه بــأس  :صــاحل ، وقــال يف موضــع آخــر : قــال النــسائي يف الكــىن « : مجتــه حجــر برت
)4(.  

ّأن النــسائي أشــد شــرطا يف الرجــال مــن الـــشيخني ، : ّهــذا ، وقــد ذكــر علمــاء الدرايــة  ّ ّ
ّيفيــد غايــة وثاقــة الــسدي وايــة االعتمــاد عليــه ، ال » لــيس بــه بــأس « و» صــاحل « : فقولــه 

ّسيما وأنه قد أخرج ح   ديثه يف صحيحه كما ستعرف إن شاءّ
__________________  

  .1 / 313ذيب التهذيب ) 1(
  .505 / 12سري أعالم النبالء : توجد ترمجته يف ) 2(
  .1 / 131ذيب التهذيب ) 3(
  .1 / 313ذيب التهذيب ) 4(
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  .اهللا تعاىل

  . ..مستقيم الحديث صدوق: قال ابن عدي  ـ 4
 قــال ابــن .»و عنــدي مــستقيم احلــديث صــدوق ال بــأس بــه هــ«  : )1(وقــال ابــن عــدي 

لــــه أحاديـــث يرويهــــا عـــن عــــدة شـــيوخ ، وهــــو عنـــدي مــــستقيم : قـــال ابــــن عـــدي « : حجـــر 
  .)2(» احلديث صدوق ال بأس به 

  ذكره ابن حبان في الثقات  ـ 5
إمساعيــل بــن عبــد الــرمحن ابــن أيب « : حيــث قــال ) الثقــات ( وقــد ذكــره ابــن حبــان يف 

ّدي األعور ، موىل زينب بنت قيس بن خمرمة من بين عبد مناف ، يروي عـن أنـس ذويب الس
مــــات ســــنة ســــبع . الثــــوري ، وشــــعبة ، وزائــــدة: روى عنــــه . بــــن مالــــك ، وقــــد رأى ابــــن عمــــر

  .)3(» وعشرين ومائة ، يف إمارة ابن هبرية 
ّهــذا ، وقــد قــال ابــن حبــان يف أول كتابــه املــذكور  ب األول وال أذكــر يف هــذا الكتــا« : ّ

  .»ّإال الثقات الذين جيوز االحتجاج خبربهم 
ّفكــل مــن أذكــره يف هــذا الكتــاب األول فهــو صــدوق جيــوز االحتجــاج خبــربه إذا : وقــال 

وإمنـــا أذكــر يف هـــذا « مث قــال بعـــد أن ذكــر تلـــك اخلــصال » ّتعــدى خــربه عـــن خــصال مخـــس 
 ، فمــن صــح عنــدي ّالكتــاب الــشيخ بعــد الــشيخ ، وقــد ضــعفه بعــض املــشايخ ووثقــه بعــضهم

ّمنهم أنه ثقة بالدالئل النرية اليت بينتهـا يف كتـاب الفـصل بـني النقلـة ، أدخلتـه يف هـذا الكتـاب  ّ
ّ، ألنــه جيــوز االحتجــاج خبــربه ، ومــن صــح عنــدي مــنهم أنــه ضــعيف بــالرباهني الواضــحة الــيت 

  ذكرا يف كتاب
__________________  

  .154 / 16ء سري أعالم النبال: من مصادر ترمجته ) 1(
  .1 / 313ذيب التهذيب ) 2(
  .20 / 4الثقات ) 3(
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ّالفصل بني النقلة ، مل أذكره يف هذا الكتاب ، لكين أدخلته يف كتاب الـضعفاء بالعلـل ، ألنـه 
ّال جيوز االحتجاج خبربه ، فكل من ذكرته يف كتايب هذا إذا تعدى خـربه عـن اخلـصال اخلمـس 

  .»حتجاج خبربه اليت ذكرا فهو عدل جيوز اال

  توثيق السمعاني  ـ 6
ّووثقــه الــسمعاين حيــث قــال مرتمجــا ايــاه  ّوهــو الــسدي الكبــري ، ثقــة مــأمون ، .  ..«: ّ

ّمــا مسعــت أحــدا يــذكر الــسدي : قــال حيــىي بــن ســعيد .  ..الثــوري ، وشــعبة وزائــدة: روى عنــه 
  .)1(» ّإال خبري ، وما تركه أحد 

  تخريج مسلم حديثه  ـ 7
ّن رجــال صــحيح مــسلم ، قــال املقدســي ابــن القيــسراين يف أفــراد مــسلم ممــن ّوالــسدي مــ

ّإمساعيـــل بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن أيب كرميـــة اهلـــامشي املعـــروف بالـــسدي األعـــور « : امســـه إمساعيـــل 
ّالكـويف ، أصــله حجــازي ، مــوىل زينــب بنـت قــيس بــن خمرمــة مــن بـين عبــد املطلــب ، يكــىن أبــا 

أبو : ّعبد اهللا وسعد بن عبادة وحيىي بن عباد ، روى عنه حممد ، مسع أنس بن مالك ، ولقي 
» عوانــة ، والثــوري ، واحلــسن بــن صــاحل ، وزائــدة ، وإســرائيل مــات ســنة ســبع وعــشرين ومائــة 

)2(.  
ه قـــد صـــح لـــدى حفـــاظ : هـــذا ، وقـــد ذكـــر ابـــن القيـــسراين يف صـــدر كتابـــه املـــذكور  ّأن ــ ّّـ

ّم وغــريهم مــن الــسابقني والالحقــني ممــن احلــديث كــابن عــدي والــدار قطــين وابــن منــدة واحلــاك ّ
ّأن من أخرجـا لـه صـحيح احلـديث ، ألمـا مل خيرجـا إال عـن ثقـة عـدل : تأخر عن الشيخني  ّ

  . ..حافظ
  ّينبغي لكل منصف أن يعلم أن ختريج صاحب« : وقال ابن حجر 

__________________  
  .ّالسدي ـ األنساب) 1(
  .28 / 1اجلمع بني رجال الصحيحني ) 2(
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ّالــــصحيح ألي راو كــــان مــــتقض لعدالتــــه عنــــده وصــــحة ضــــبطه وعــــدم غفلتــــه ، وال ســــيما مــــا  ّ
انــضاف ذلــك مــن اطبــاق مجهــور األئمــة علــى تــسمية الكتــابني بالــصحيحني ، وهــذا معــىن مل 
ّحيــصل لغــري مــن خــرج عنـــه يف الــصحيح ، فهــو مبثابــة إطبــاق اجلمهـــور علــى تعــديل مــن ذكـــر 

  .»فيهما 
ّد كان أبو احلسن املقدسي يقـول فـيمن خـرج أحـدمها يف الـصحيح وق« : وقال القاري 

ّال يلتفــت إىل مــا قيــل فيــه ، ألمــا مقــدمان علــى أئمــة عــصرمها : هــذا جــاز القنطــرة ، يعــين : 
  .)1(» ومن بعدمها يف معرفة الصحيح والعلل 

  ّإنه من رجال الصحاح  ـ 8
ّهــــــذا ، باإلضــــــافة إىل أن الــــــسدي مــــــن رجــــــال صــــــحيح أيب داو د وصــــــحيح الرتمــــــذي ّ

( كمــا يفهــم مــن الرمــوز املوضــوعة علــى ترمجتــه يف .  ..وصــحيح النــسائي وصــحيح ابــن ماجــة
  .وغريمها من كتب رجال احلديث)  تقريب التهذيب (و ) ذيب التهذيب 

ّوقـد ذكرنــا يف جملــد حــديث الواليــة عــن بعــض علمــاء أهــل الــسنة  ّأن رجــال الــصحاح : ّ
  . ..ّمعروفون بالتقى والديانة يف كل عصرّالستة كلهم عدول ثقات ، و

  .من رجال البخاري ومسلم واألربعة» ّالسدي « وقد علمت أن 

  كونه شيخ شعبة ـ 9
ّوعلى فرض عدم توثيـق شـعبة إيـاه ، فـإن الـسدي مـن شـيوخه ، وقـد علمـت مـن كـالم  ّ

ّعــن ابــن تيميــة أن شــعبة ممن ال يــروي إال عــن ثقــ) شــفاء األســقام ( الــسبكي يف  ـ ّـ ّ ة ، وبــه قــال ّ
  .كما ال خيفى على من طالعه) لسان امليزان ( ابن حجر يف صدر كتابه 

__________________  
  .16 / 1مرقاة املفاتيح يف شرح مشكاة املصابيح ) 1(
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  رواية األعاظم عنه  ـ 10
ولقد روى عنه مجاعة من أعـاظم العلمـاء ، كـأيب عوانـة ، والثـوري ، واحلـسن بـن صـاحل 

وإســرائيل ، ومســاك بــن حــرب ، وإمساعيــل بــن أيب خالــد ، وســليمان التيمــي ، وأيب ، وزائــدة ، 
ّوقــد علمــت آنفــا أن يف روايــة األكــابر داللــة علــى وثاقــة الرجــل ، بــل هــي .  ..بكــر بــن عيــاش

  .تعديل له

  تصريح الكابلي بوثاقته  ـ 11
ـــاده ) الـــصواقع ( ّوقـــد صـــرح نـــصر اهللا الكـــابلي صـــاحب  للحـــق ّاملعـــروف بتعـــصبه وعن

ّبثقة السدي ، حيث قال يف الكتاب املذكور يف املطلـب الـسادس يف بيـان املكايـد مـن . وأهله
نقل أخبار عن بعض كتب أهل السنة مما رواه بعـض : ّالسادسة والعشرون « : املقصد األول 

ّحمدثيهم عن رجل يشاركه غريه يف امسه أو لقبه أو كليهما ، أحدمها صدوق واآلخر كـذوب ، 
ّما مييز به أحدمها عن اآلخـر ، لـيعلم أنـه صـحيح ، كالـسدي ، فإنـه مـشرتك بـني رجلـني وترك  ّ

ّــأحــدمها الكبــري واآلخــر الــصغري ، واألول منهمــا ثقــة واآلخــر كــذاب وضاع رافــضي ، فينخــدع  ّ
  »من ال يعرف حقيقة األمر وليس له دربة 

  بوثاقته ) الدهلوي ( تصريح  ـ 12
، يف البـاب الثـاين ) التحفـة ( ّوثاقـة الـسدي يف كتابـه علـى ) الـدهلوي ( ّنص . وهكذا

  .يف بيان املكيدة التاسعة عشر

ّتتمة في وصف الترمذي الحديث بالغرابة ّ  
ّوأما بالنسبة اىل وصف الرتمذي حديث الطري بالغرابة   :فنقول  ـ كما يف النسخة ـ ّ
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  .مل يرد هذا يف نقل سبط ابن اجلوزي: أوال 
ّ ال تدل على عدم الصحة ، ألن احلـديث الغريـب قـد يكـون صـحيحا ّإن الغرابة: ثانيا  ّ

ّ، فالغريب يعم الصحيح وغري الصحيح ، وال داللة للعام على اخلاص ، لكن إخراج الرتمـذي 
ّإياه يف صحيحه وتوثيقه السدي يـدل بـصراحة  ـ ّردا على مجاعة تعصبوا عليه ليبطلوا احلديث ـ ّ

  .بةعلى تصحيحه له وإن وصفه بالغرا
كلمــات علمــاء الدرايــة يف تعريفــه ، قــال ابــن » الغريــب « ويــشهد مبــا ذكرنــا مــن عمــوم 

ّمث إن الغريــب ينقــسم إىل صــحيح كــاألفراد املخرجــة يف الــصحيح ، وإىل « : ّالــصالح بتعريفــه  ّ
 أنه قـال غـري مـرة 2غري صحيح ، وذلك هو الغالب على الغرائب ، روينا عن أمحد بن حنبل 

 وهــذا الكــالم .)1(» ّذه األحاديــث الغرائــب فإــا منــاكري وعامتهــا مــن الــضعفاء ال تكتبــوا هــ: 
  :يدل على املطلوب من وجهني 

ّ إن الغريــــب ينقــــسم اىل صــــحيح واىل غــــري صــــحيح ، فلــــيس كــــل غريــــب غــــري :األول 
  .صحيح

ّ لــو كــان حــديث الطــري مــن الغريــب غــري الــصحيح ملــا أخرجــه أمحــد ابــن حنبــل :الثــاني 
  . ..ال تكتبوا هذه األحاديث الغرائب:  مرة وقد قال غري

ّفثبت أن حديث الطري ليس من الغرائب غري الصحيحة ، بل إنه حديث صـحيح رواه  ّ
  .الثقات املعتمدون

  ّجامع الترمذي صحيح 
م صـــرحوا بـــصحة أحاديـــث جـــامع الرتمـــذي واعتبارهـــا ،  ّهـــذا كلـــه ، باإلضـــافة إىل أ ّ ّ ـــ ّ ّ

  ّج حبديث الطري املخرج فيه ،ّوعلى هذا األساس يصح االحتجا
__________________  

  .395: علوم احلديث ) 1(
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ّولنــذكر يف هــذا املقــام طرفــا مــن كلمــام يف حــق الرتمــذي .  ..وبــذلك يظهــر بطــالن تكذيبــه
  :وجامعه 
كــان أحــد األئمــة الــذين : قــال أبــو ســعيد اإلدريــسي « : قــال الــسيوطي برتمجتــه  ـ 1

ّ ، صـــنف كتـــاب اجلـــامع والعلـــل والتـــاريخ ، تـــصنيف رجـــل عـــامل يقتـــدى ـــم يف علـــم احلـــديث
  .)1(» متقن ، كان يضرب به املثل يف احلفظ 

أحــد األئمــة الــذين يقتــدى ــم يف علــم احلــديث ، صــنف كتــاب « : الــسمعاين  ـ 2
 اجلــامع والتــاريخ والعلــل تــصنيف رجــل عــامل مــتقن ، وكــان يــضرب بــه املثــل يف احلفــظ والــضبط

.. . «)2(.  
احلـــافظ ، أحـــد األئمـــة الـــذين يقتـــدى ـــم يف علـــم احلـــديث ، « : ّابـــن خلكـــان ــــ  3

  .)3(» .  ..ّصنف كتاب اجلامع والعلل تصنيف رجل متقن ، وبه يضرب املثل
ّفثبت مـن هـذه الكلمـات أن صـحيحه موصـوف باإلتقـان ، حـري باالعتمـاد ، حمفـوظ  ّ

  . ..من الطعن
ه الـصحيح أحـسن الكتـب ، وأكثرهـا فائـدة ، وهـذا كتابـ.  ..«: وقـال ابـن األثـري  ـ 4

ّوأحسنها ترتيبا ، وأقلها تكرارا ، وفيه ما ليس يف غـريه مـن ذكـر املـذاهب ووجـوه االسـتدالل ، 
وتبيــني أنــواع احلــديث مــن الــصحيح واحلــسن والغريــب ، وفيــه جــرح وتعــديل ، ويف آخــره كتــاب 

  .قف عليهاالعلل ، قد مجع فيه فوائد حسنة ال خيفى قدرها على من و
ّصـــنفت هـــذا الكتـــاب فعرضـــته علـــى علمـــاء احلجـــاز فرضـــوا بـــه ،  : ;قـــال الرتمـــذي 

  وعرضته على علماء العراق فرضوا به ، وعرضته على علماء خراسان
__________________  

  .278: ّطبقات احلفاظ ) 1(
  .الرتمذي ـ األنساب) 2(
  .278 / 4وفيات األعيان ) 3(
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ّته هذا الكتاب فكأمنا يف بيته نيب يتكلمفرضوا به ، ومن كان يف بي ّ..  . «)1(.  
ّفقد وصف ابن األثري كتاب الرتمذي بالصحة ، وذكر أنه أحـسن الكتـب ، ونقـل عـن 

مـن كـان يف بيتـه « : ّالرتمذي رضا علماء األقطار ذا الكتاب بعد أن عرضه علـيهم ، وقولـه 
ّهذا الكتاب فكأمنا يف بيته نيب يتكلم  ّ ّ«.  

ءت هــذه الكلمــة وقــضية العــرض علــى علمــاء الــبالد عــن الرتمــذي يف كثــري مــن وقــد جــا
 مقاليـد األسـانيد (و )  كـشف الظنـون (و )  رجـال املـشكاة (و )  تذكرة احلفاظ (  الكتب ك

  .وحنوها) 
ّوذكر أبو احلجاج املزي يف  ـ 5 أمـا بعـد ، فـإين « ) : حتفة األشراف مبعرفة األطراف ( ّ

أطـراف الكتـب الـستة ، الـيت  ـ إن شـاء اهللا تعـاىل ـ ع يف هـذا الكتـابقـد عزمـت علـى ان أمجـ
صـــحيح حممـــد بـــن : هــي عمـــدة كتـــب أهـــل اإلســـالم ، وعليهـــا مـــدار عامـــة األحكـــام ، وهـــي 

إمساعيــل البخــاري ، وصــحيح مــسلم بــن احلجــاج النيــسابوري ، وســنن أيب داود السجــستاين ، 
ن النــسائي ، وســنن أيب عبـد اهللا ابــن ماجــة وجـامع أيب عيــسى الرتمـذي ، وســنن أيب عبــد الـرمح

  .)2(» .  ..القزويين
ّالكتـــب الـــستة الـــيت هـــي عمـــدة كتـــب أهـــل اإلســـالم وعليهـــا « فكتـــاب الرتمـــذي أحـــد 

  .»مدار عامة األحكام 
ّوالكتب املـصنفة يف علـم احلـديث أكثـر مـن أن حتـصى ، « : وقال الكاتب اجلليب  ـ 6

: ّعلـــى أن أصـــح الكتـــب بعـــد كتـــاب اهللا ســـبحانه وتعـــاىل ّإال أن الـــسلف واخللـــف قـــد اطبقـــوا 
ّصحيح البخاري ، مث صحيح مسلم ، مث املوطأ ، مث بقية الكتب الستة وهي  سـنن أيب داود : ّ

  .)3(» ، والرتمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والدار قطين ، واملسندات املشهورة 
__________________  

  .114 / 1جامع األصول ) 1(
  .املقدمة ـ فة األشراف مبعرفة األطرافحت) 2(
  .559 / 1كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) 3(
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 نسخة مكتبة احلرم املكي ـ وقال عبد اهللا بن سامل البصري يف ختم جامع الرتمذي ـ 7
  :ّقال القاضي أبو بكر ابن العريب أول شرح الرتمذي « : ـ 

عفـــي أي البخــاري هـــو األصــل الثـــاين يف هـــذا ان كتـــاب اجل: اعلمــوا أنـــار اهللا افئــدتكم 
ّالبــــاب ، واملوطــــأ هــــو األول واللبــــاب ، وعليهمــــا بــــىن اجلميــــع كالقــــشريي ، والرتمــــذي ، فمــــن  ّّ
دومــا ، مــا طفقــوا يــصنعونه ، ولــيس يف قــدر كتــاب أيب عيــسى مثلــه حــالوة مقطــع ونفاســة 

وأســند  ـ إىل العمــلوذلــك أقــرب  ـ صــنف: منــزع وعذوبــة مــشرع ، وفيــه أربعــة عــشر علمــا 
ّوصـــحح وأســـقم ، وعـــدد الطـــرق ، وجـــرح وعـــدل ، وأمســـى وأكـــىن ، ووصـــل وقطـــع ، وأوضـــح  ّ ّ
ّاملعمـــول بـــه واملـــرتوك ، وبـــني اخـــتالف العلمـــاء يف الـــرد والقبـــول آلثـــاره ، وذكـــر اخـــتالفهم يف  ّ

 يف ّتأويلهـــا ، وكـــل علـــم مـــن هـــذه العلـــوم أصـــل يف بابـــه وفـــرد يف نـــصابه ، والقـــارئ لـــه ال يـــزال
  .رياض مونقة وعلوم متفتقة

ّووجـدت خبـط الـشيخ أيب الـصرب أيـوب بـن عبـد أبياتـا يف شـرح مـصنف الرتمـذي : قال  ّ ّ ّ
  :غري منسوبة وهي هذه 

ـــــــــــــــــــــاب الرتمـــــــــــــــــــــذي ريـــــــــــــــــــــاض علـــــــــــــــــــــم   كت

  
  حكــــــــــــــــــــــت أزهــــــــــــــــــــــاره زهــــــــــــــــــــــر النجــــــــــــــــــــــوم  

  

  بـــــــــــــــــــــــــه اآلثـــــــــــــــــــــــــار واضـــــــــــــــــــــــــحة أبينـــــــــــــــــــــــــت

  
  بألقــــــــــــــــــــــــــــــــاب أقيمــــــــــــــــــــــــــــــــت كالرســــــــــــــــــــــــــــــــوم  

  

  فأعالهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــصحاح وقــــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــــارت

  
  ومــــــــــــــــــــــــــــــا للخــــــــــــــــــــــــــــــصوص وللعمــــــــــــــــــــــــــــــومجن  

  

  مـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــسن يليهـــــــــــــــــــــا أو غريـــــــــــــــــــــبو

  
ــــــــــــــد بــــــــــــــان الــــــــــــــصحيح مــــــــــــــن الــــــــــــــسقيمو   ّق ّ  

  

ـــــــــــــــــــــــــــو عيـــــــــــــــــــــــــــسى مبينـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــه أب   ّفعلل

  
  ّمعاملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  

  

  ّطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزه بآثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاحو

  
ــــــــــــــــــــــــسليم   ّختريهــــــــــــــــــــــــا أولــــــــــــــــــــــــو النظــــــــــــــــــــــــر ال ّ  

  

  مــــــــــــــــــــــن العلمــــــــــــــــــــــاء والفقهــــــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــــــدما

  
ـــــــــــــــــــــنهج القـــــــــــــــــــــوميو   ـــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــــضل وال   أهــ

  

  يـــــــــــــــــــــــــسافجـــــــــــــــــــــــــاء كتابـــــــــــــــــــــــــه علقـــــــــــــــــــــــــا نف

  
  ينـــــــــــــــــــــــــافس فيـــــــــــــــــــــــــه أربـــــــــــــــــــــــــاب العلـــــــــــــــــــــــــوم  

  

  يقتبـــــــــــــــــــــــسون منـــــــــــــــــــــــه نفـــــــــــــــــــــــيس علـــــــــــــــــــــــمو

  
  .»يفيـــــــــــــــــد نفوســـــــــــــــــهم أســـــــــــــــــىن الرســـــــــــــــــوم   

  

  :وقد ذكر الثعاليب هذه القصيدة مع زيادة األبيات التالية  ـ 8
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  كتبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه روينـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــروى« 

  
  ّمــــــــــــــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــــــــــــــسنيم يف دار النعــــــــــــــــــــــــــــــيم  

  

  غـــــــــــــــــــاص الفكـــــــــــــــــــر يف حبـــــــــــــــــــر املعـــــــــــــــــــاينو

  
ـــــــــــــــــــــــأدرك كـــــــــــــــــــــــل معـــــــــــــــــــــــىن مـــــــــــــــــــــــستقي     مف

  

  ّجــــــــــــــــزى الــــــــــــــــرمحن خــــــــــــــــريا بعــــــــــــــــد خــــــــــــــــري

  
  .»أبـــــــــــا عيـــــــــــسى علـــــــــــى الفكـــــــــــر الكـــــــــــرمي   

  

» الواليـة « وحـديث » الطـري « ّ ومن هذه األوصـاف احلـسنة يعلـم أن حـديث :أقول 
ّوأمثاهلمــــا ممـــــا أورده الرتمـــــذي يف صـــــحيحه موصــــوفة بتلـــــك الـــــصفات ومعـــــدودة يف الـــــصحاح  ّ

ّومتلقاة بالقبول ، وإن املكذب هلا خارج عن ّ أرباب النظر السليم ، ومتنكب عـن طريقـة أهـل ّ
الفــضل وأربــاب الــنهج القــومي ، منهمـــك يف التخــديع والتدســيس ، مولــع بــالتلميع والتلبـــيس ، 

ّمستحق للطعن املليم واجلرح الذميم ّ.. .  
ّـقـد تلقـت االمة الكتـب اخلمـسة أو « ) : األمتـاع (  يف )1(وقال الكمال األدفوي  ـ 9 ّ

ّ، وأطلق عليها مجاعة أسم الـصحيح ورجـح بعـضهم بعـضها علـى كتـاب مـسلم الستة بالقبول 
ّكتاب السنن أليب داود كتـاب شـريف مل يـصنف يف : وغريه ، قال أبو سليمان أمحد اخلطايب 

الــــدين كتــــاب مثلــــه ، وقــــد رزق مــــن النــــاس القبــــول كافــــة ، فــــصار حكمــــا بــــني فــــرق العلمــــاء 
ّكتـــاب الـــسنن أحـــسن وضـــعا وأكثـــر فقهـــا مـــن وطبقـــات الفقهـــاء علـــى اخـــتالف مـــذاهبهم ، و

مسعــت اإلمــام : وقــال احلــافظ أبــو الفــضل حممــد بــن طــاهر املقدســي  .كتــاب البخــاري ومــسلم
وقــد جــرى بــني يديــه ذكــر أيب عيــسى  ـ أبــا الفــضل عبــد اهللا بــن حممــد األنــصاري ــراة يقــول

  .».  ..كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم ـ الرتمذي وكتابه فقال
ّخــط رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، أي خــط ألجــل « : ّوقــد ذكــر الطيــيب  ـ 10 ّ ّ

  تفهيمنا سبيل االعتقاد احلق والعمل الصاحل وذا ال يتعدد أحناؤه ، مث خط
__________________  

ـــو ) 1( ــنة : وهــ ــــوىف ســـ ـــن ثعلـــــب ، املتـ ــر بــ ـــه يف . 749 أو 748جعفـــ ــــسبكي : توجـــــد ترمجتــ ــــات الـ  86 / 6طبقـ
  . وغريها320 / 1 ، حسن احملاضرة 72 / 2 الدرر الكامنة 172 / 2 ابن قاضي شهبة 86 / 1وي واألسن
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خطوطــا عــن ميينــه ومشالــه ، إشــارة إىل أن ســبيله وســط بــني اإلفــراط والتفــريط كــاجلرب والقــدر ، 
  .وتلك اخلطوط مذاهب أهل األهواء اثنتني وسبعني فرقة

ّستقيم ، فإن كل فرقة تدعي أا عليهما وثوقك أنك على الصراط امل: فإن قلت  ّ   ؟ّ
ّبالنقــل عــن الثقــات احملــدثني ، الــذين مجعــوا صــحاح األحاديــث يف أمــوره صــلى : قلــت  ّ

ّاهللا عليه وسلم وأحواله ، ويف أحوال الصحابة ، مثل الصحاح الستة اليت اتفق الشرق والغـرب  ّ
ّعلى صحتها ، وشراحها كاخلطايب ، والبغوي ، والنووي ، ات فقوا عليـه ، فبعـد مالحظتـه ينظـر ّ

  .)1(» ّمن الذي متسك ديهم واقتفى أثرهم 
  .بشرح احلديث املذكور) جممع البحار ( وكذا قال حممد طاهر الفتين يف 

ة  ّــوقــال املنــاوي بــشرح حــديث افــرتاق االم ّمــا وثوقــك بــأن تلــك الفرقــة : فــإن قيــل « : ّ
ّالناجية هي أهل السنة واجلماعة ، مع أن كل   ؟ واحد من الفرق يزعم أنه هي دون غريهّ

ّلـــيس ذلـــك باالدعـــاء والتـــشبث باســـتعمال الـــوهم القاصـــر والقـــول الـــزاعم ، بـــل : قلنـــا 
بالنقــل علــى جهابــذة أهــل الــصنعة وأئمــة احلــديث ، الــذين مجعــوا صــحاح األحاديــث يف امــور 

ّاملصطفى صلى اهللا عليه وسلم وأحواله وأفعاله وحركاته وسكناته ، وأحو ال الصحب والتابعني ّ
ّ، كالـشيخني وغريمهـا مـن الثقـات املــشاهري ، الـذين اتفـق أهـل املــشرق واملغـرب علـى صـحة مــا 
ّيف كتـــــبهم ، ومـــــن تكلـــــف باســـــتنباط معانيهـــــا وكـــــشف مـــــشكالا ، كاخلطـــــايب ، والبغـــــوي ،  ّ
ــــووي ، جــــزاهم اهللا خــــريا ، ومــــن اقتفــــى أثــــرهم واهتــــدى بــــسريم يف األصــــول والفــــروع ،  والن

  .)2(» فيحكم بأم هم 
__________________  

  .خمطوط ـ الكاشف يف شرح املشكاة) 1(
  .20 / 2فيض القدير يف شرح اجلامع الصغري ) 2(
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ا أخــــرج يف صـــــحيح » الواليــــة « و» الطــــري « ّ فثبــــت أن حـــــديث :أقــــول  ـــوغريمهـــــا مم ّـ
  . ..ّوحكموا بصحتهّالرتمذي وغريه من الكتب الستة ، مما اتفق عليه أهل الشرق والغرب ، 

بعـد أن ذكـر ) ّالدرر السنية فيما عال من األسـانيد الـشنوانية ( وقال الشنواين يف  ـ 11
ّأسـانيد الـصحاح الـستة أعــين  ـ هـذه الكتــب املـذكورة: تنبيـه « :  ـ ومنهـا صـحيح الرتمـذي ـ ّ

:  ، قــالوا ّهــي الكتــب الــستة املــشهورة بــني احملــدثني بالفــضل املتــني ـ البخــاري ومــا ذكــر بعــده
البخاري ، فمسلم ، فـسنن أيب داود : ّوينبغي لطالب احلديث أن يتلقنها على ترتيبها املذكور 

، ســواء كــان ذلــك التلقــي قــراءة منــه علــى شــيخه أو مساعــا مــن شــيخه أو إجــازة منــه ، وكــذا 
  .»ّكتب األئمة اآليت ذكرها يتلقى على ترتيبها اآليت 

ـــول  ّ مـــن األحاديـــث املـــشهورة بـــني احملـــدثني ، ومـــن »حـــديث الطـــري «  فظهـــر أن :أق
ّاآلثار املأثورة الشائعة بني املنقدين ، ومتصف بالفـضل املتـني والـشرف املبـني ، وينبغـي لطالـب 

  .ّاحلديث أن يتلقاه بالقبول ، ويعد تلقيه أسىن مقصد وأشرف مأمول
ن ذكـر كـالم ابــن بعــد أ ـ ّوقـال حممــد بـن إبـراهيم الــصنعاين املعـروف بـابن الــوزير ـ 12

وفيما ذكـره ابـن دحيـة أوضـح دليـل علـى « :  ـ 7دحية حول استشهاد اإلمام احلسني السبط 
ّبراءة احملدثني وأهل السنة ، فيما افرتاه عليهم املعرتض مـن نـسبتهم إىل التـشيع ليزيـد وتـصويب  ّ

أمحــد ، يف مــسند  ـ ّكمــا بينــاه ـ ّ وهــذه روايــام مفــصحة بــضد ذلــك!قتلــه احلــسني ، وكيــف
وصـــحيح البخـــاري ، وجـــامع الرتمـــذي ، وأمثاهلـــا ، وهـــذه الكتـــب هـــي مفـــزعهم وإىل مـــا فيهـــا 

  .)1(» مرجعهم ، وهي اليت خيضعون لنصوصها ويقصرون التعظيم عليها خبصوصها 
  .)2(ّوقد ترجم الشوكاين البن الوزير وأثىن عليه الثناء البالغ 

__________________  
ّذب عن سنة أيب القاسم الروض الباسم يف ال) 1( ّ :112.  
  .272 / 6الضوء الالمع : وانظر أيضا . 81 / 2البدر الطالع ) 2(
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ّولــيس أخبــار الــصحاح الــستة مثــل « ) : الباطــل ( وقــال ابــن روزــان يف كتابــه  ـ 13
  .»أخبار الروافض ، فقد وقع إمجاع األئمة على صحتها 

ّالـــيت اشـــتهر عنـــد الـــسنة أـــا مـــن  ـ وصـــحاحنا لـــيس ككتـــب الـــشيعة« : وقـــال أيـــضا 
موضوعات يهودي كان يريد ختريـب بنـاء اإلسـالم ، فعملهـا وجعلهـا وديعـة عنـد اإلمـام جعفـر 
ّالـصادق ، فلمــا تــويف حــسب النـاس أنــه مــن كالمــه واهللا أعلــم حبقيقـة هــذا الكــالم ، وهــذا مــن  ّ

ّاملشهورات ، ومع هذا ال ثقة ألهل السنة باملشهورات ، بل ال بد م ن اإلسـناد الـصحيح حـىت ّ
ّتصح الرواية وأما صحاحنا فقد اتفق العلمـاء أن كـل مـا عـد مـن الـصحاح ّ ّ  ـ سـوى التعليقـات ـ ّ

ّيف الــصحاح الــستة لــو حلــف الطــالق أنــه مــن قــول رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، أو مــن  ّ
  .»فعله وتقريره ، مل يقع الطالق ومل حينث 

نــواقض ( ريزا خمــدوم حفيــد الــشريف اجلرجــاين يف وقــال معــني الــدين الــشهري مبــ ـ 14
إنكارهم كتب األحاديث الصحاح اليت اتفقـت االمـة بقبوهلـا ، منهـا : العاشر « ) : الروافض 

وقـد بلـغ القـدر املـشرتك .  ..ّصحيحا البخاري ومسلم ، اللذين مر ذكرمها رضـوان اهللا عليهمـا
صارا يف اإلسالم رفيقي املصحف الكـرمي والقـرآن ّمما ذكر يف ميامنهما وبركاما حد التواتر ، و

ّالعظيم ، فهؤالء من كثرة جهلهم وقلة حيـائهم ينكـرون الـصحيحني املزبـورين وسـائر صـحاحنا 
«.  

» الطــري « املنكـر حلــديث ) الــدهلوي ( ليــست هـذه التــشنيعات منطبقــة علـى  أ:أقـول 
   !؟ّاملخرجني يف صحيح الرتمذي» الوالية « وحديث 

كتـب مل تبلـغ مبلـغ : الطبقـة الثانيـة « ) : الـدهلوي ( ال الـشاه ويل اهللا والـد وقـ ـ 15
ّاملوطأ والصحيحني ولكنها تتلوها ، كـان مـصنفوها معـروفني بـالوثوق والعدالـة واحلفـظ والتبحـر  ّ ّ
ّيف فنـون احلـديث ، ومل يرضــوا يف كتـبهم هـذه بالتــساهل فيمـا اشـرتطوا علــى أنفـسهم ، فتلقاهــا 

لقبول واعتىن ا احملدثون والفقهاء ، طبقة بعد طبقة ، واشتهرت فيما بـني النـاس من بعدهم با
ّ، وتعلق ا القوم شرحا لغريبها وفحصا عن رجاهلا واستنباط لفقهها ، وعلى تلك األحاديـث 

  بناء عامة
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مــع الطبقــة  ـ كــسنن أيب داود ، وجــامع الرتمــذي ، وجمتــىب النــسائي ، وهــذه الكتــب: العلــوم 
اعتىن بأحاديثها رزين يف جتريد الصحاح ، وابن األثري يف جامع األصول ، وكاد مسند  ـ ىلاألو

أمحد يكون من مجلة هذه الطبقة ، فإن اإلمـام أمحـد جعلـه أصـال يعـرف بـه الـصحيح والـسقيم 
  .)1(» وما ليس فيه فال تقبلوه : ، قال 

) والـده ( ا لعقوق الفخور املختال كيف طاب نفس) الدهلوي (  فالعجب من :أقول 
ّالسابق يف مضمار الكمال ، فلم يصغ إىل وعظه ، ومل يعـرج علـى ندائـه ، ومل حيتفـل بتـصرحيه 

  . ..!!، ومل يكرتث بتحقيقه
: ، وأيـضا ) اصـول احلـديث ( كـالم والـده يف كتابـه ) الـدهلوي ( بـل لقـد أورد  ـ 16

مــن جهــات وأورد مــدائح ورجحــه علــى ســائر الكتــب ) صــحيحه ( مــدح الرتمــذي وأثــىن علــى 
  .)بستان احملدثني ( القوم له ، كقصيدة األندلسي املتقدمة مسبقا ، يف كتابه اآلخر 

اجلـــسور هـــذه املـــدائح اجلليلـــة لـــصحيح ) الـــدهلوي ( فمـــن عجائـــب األمـــور أن يثبـــت 
الطـري « ّالرتمذي ، مث ينسى ذلك أو يتناسى ، ويتساهل ويغفل أو يتغافل ، ويكذب حديث 

عـن اخللـل ، جريـا يف  ـ حـسب إفادتـه ـ املـذكورين يف هـذا الـصحيح ، الـربيء» واليـة ال« و» 
  .مضمار فاحش الزلل ، واهللا العاصم من دحض األقدام يف القول والعمل

)6 (  

  رواية البالذري 
  املدائين ، عن « : ّفقد قال ما نصه .  ..رواه أمحد بن حيىي البالذريو

__________________  
  .184:  البالغة حجة اهللا) 1(



 145 ..............................................................................سند حديث الطري 

ّكنـت مـع النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يف حـائط ، وبـني يديـه  :املثىن بن أبان ، عن أنـس قـال  ّ
ّيا رب ائتين بأحب اخللق إيل يأكل منه فجاء علي فأكل معه : طائر ، فقال  ّ «)1(.  

روى « ) : مناقــب آل أيب طالــب ( رواه عنــه احلــافظ ابــن شــهر آشــوب املازنــدراين يف و
ديث الطــري مجاعــة ، مــنهم الرتمــذي يف جامعــه ، وأبــو نعــيم يف حليــة األوليــاء والــبالذري يف حــ

  .)2(» .  ..تارخيه

  ترجمة البالذري 
ّوالبالذري من مشاهري حفاظ أهل السنة ، قال الذهيب ّـبعد أن ترجم ألمحد بن حممد  ـ ّ

ّهذا البالذري الصغري ، فأما الكبري فإنـه أ: قلت « : البالذري  محـد بـن حيـىي صـاحب التـاريخ ّ
  .)3(» املشهور ، من طبقة أيب داود السجستاين ، حافظ أخباري 

  .)4(وكذا قال السيوطي 
  :ومن مصادر ترمجة البالذري ما يلي 

  .89 / 5معجم األدباء  ـ 1
  .239 / 8الوايف بالوفيات  ـ 2
  .155 / 1فوات الوفيات  ـ 3
  .65 / 11البداية والنهاية  ـ 4
  .162 / 13 أعالم النبالء سري ـ 5

__________________  
  .141 رقم 142 / 2أنساب األشراف ) 1(
  .282 / 2مناقب آل أيب طالب ) 2(
  .892 / 3ّتذكرة احلفاظ ) 3(
  .366: ّطبقات احلفاظ ) 4(
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  ترجمة ابن شهرآشوب 
الثانيــة بــسني  ـ ّــحممد بــن علــي بــن شهرآشــوب« :  بقولــه )1( ّ ـ الــصالح الــصفدي1

أبو جعفر السروي املازنـدراين ، رشـيد الـدين ، الـشيعي ، أحـد شـيوخ الـشيعة ، حفـظ  ـ ملةمه
ّأكثر القرآن ولـه مثـان سـنني ، وبلـغ النهايـة يف اصـول الـشيعة ، كـان يرحـل إليـه مـن الـبالد ، مث 
ّتقــدم يف علــم القــرآن والغريــب والنحــو ، ووعــظ علــى املنــرب أيــام املقتفــي ببغــداد فأعجبــه وخلــع  ّ

ّيه ، وكان ي املنظر ، حسن الوجه والشيبة ، صدوق اللهجة ، مليح العبارة ، واسع العلم عل
ّ، كثري اخلشوع والعبادة والتهجد ، ال يكون إال على وضوء ، أثىن عليه ابن أيب طي يف تارخيه  ّ

  .)2( » 588ثناء كثريا ، تويف سنة 
قــرآن والغريـــب والنحـــو ، ّكــان مقـــدما يف علـــم ال: قـــال الـــصفدي «  : ّ ـ الـــسيوطي2

ف . واســـع العلـــم ، كثـــري العبـــادة واخلـــشوع ــأل الفـــصول يف النحـــو ، أســـباب نـــزول القـــرآن ، : ّـ
مـات . متشابه القـرآن ، مناقـب آل أيب طالـب ، املكنـون ، املائـدة والفائـدة يف النـوادر والفوائـد

  .)3( » 588سنة 
ا التأليف ، غلب عليه علـم وكان إمام عصره وواحد دهره ، وكذ.  ..« :  ـ الداودي3

ّالقــــرآن واحلــــديث ، وهــــو عنــــد الـــــشيعة كاخلطيــــب البغــــدادي ألهــــل الــــسنة يف تـــــصانيفه ، يف 
  .)4(» .  ..ّتعليقات احلديث ورجاله ومراسيله ومتفقه ومفرتقه ، إىل غري ذلك من أنواعه

__________________  
ــه يف ) 1( ـــد ترمجتـــ ـــة : توجــ ـــدرر الكامنــ ـــدر الطـــــ87 / 2الــ ـــذهب 243 / 1الع  ، البــ  ، 200 / 6 ، شـــــذرات الــ

  .94 / 6 ، طبقات السبكي 241 / 2طبقات ابن قاضي شهبة 
  .146 / 4الوايف بالوفيات ) 2(
  .77: بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ) 3(
  .201 / 2ّطبقات املفسرين ) 4(
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  . والفريوزآبادي)1(وكذا ترجم له ابن حجر 

)7 (  

   أحمدرواية عبد اهللا بن
: أخربنــا ابـــن مالــك قـــال : حـــدثين أيب قــال « : حيـــث قــال ) زوائــد املــسند ( رواه يف 

ّحـدثنا مطـري بـن أيب خالـد ، عـن : ّحـدثنا يـونس بـن أرقـم قـال : ّحدثنا عبد اهللا بن عمر قال 
ّالبجلــي ، عــن ســفينة مــوىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال  أهــدت امــرأة مــن األنــصار  :ّ

ّاهللا صلى اهللا عليه وسـلم طـريين بـني رغيفـني ، فقـدمت إليـه الطـريين ، فقـال رسـول إىل رسول  ّ
ّاهللا صـلى اهللا عليـه وســلم  ّاللهـم ائتـين بأحــب خلقـك إليـك وإىل رســولك ، فجـاء علـي فرفــع : ّ

ّفقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم . صــوته فــافتح لــه ، : علــي ، قــال :  قلــت ؟مــن هــذا: ّ
ّمع النيب صلى اهللا عليه وسلم من الطريين حىت فنيا ففتحت له ، فأكل  ّ«.   

 ـ أخـرج عبـد اهللا بـن أمحـد ابـن حنبـل« ) : الروضة النديـة ( ّوقال حممد بن إمساعيل يف 
ّمــن حــديث ســفينة مــوىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أهــدت امــرأة مــن األنــصار  :قــال  ـ ّ

ّاللهـــم ائتــين بأحــب خلقــك إليـــك وإىل : ال طــريين بــني رغيفــني ، فقـــدمت إليــه الطــريين ، فقــ
ّرسولك ، فجاء علي فرفع صوته ، فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  :  قلـت ؟مـن هـذا: ّ

  .»فافتح له ، ففتحت له ، فأكال من الطريين حىت فنيا : علي قال 

  ترجمته 
ال بـدر وقـ .كـان ثقـة ثبتـا فهمـا: قـال أبـو بكـر اخلطيـب  « : ـ عبد الغني المقدسي 1

  وقال أبو. عبد اهللا بن أمحد جهبذ ابن جهبذ: بن أيب بدر البغدادي 
__________________  

  .310 / 5لسان امليزان ) 1(
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ومــا زلنــا نــرى أكـــابر : قـــال .  ..مل يكــن يف الـــدنيا أروى عــن أبيــه منــه: احلــسني ابــن املنــادي 
والكـىن ، واملواظبـة علـى طلـب شيوخنا يشهدون له مبعرفـة الرجـال ، وعلـل احلـديث ، واألمسـاء 

احلـــديث ، يف العـــراق وغريهـــا ، ويـــذكرون عـــن أســـالفهم اإلقـــرار لـــه بـــذلك ، حـــىت أن بعـــضهم 
  .)1(» .  ..ّليسرف يف تقريظه إياه باملعرفة وزيادة السماع للحديث على أبيه

قـد وعـى عبـد اهللا علمـا : مسعـت أمحـد يقـول : ّقـال عبـاس الـدوري  « : ـ ابـن حجـر 2
ابــين عبــد اهللا حمفــوظ مــن علــم  :بلغــين عــن أيب زرعــة قــال قــال يل أمحــد :  وقــال اخلطــيب .كثــريا

ّكل : قال عبد اهللا بن أمحد : ّوقال أبو علي الصواف . ّاحلديث ال يكاد يذاكر إال مبا أحفظ
ّكتــب إيل مبــسائل : ّقــال أيب ، فقـد مسعتــه مــرتني أو ثالثـة ، وقــال ابــن أيب حـامت : شـيء أقــول 

نبـل بأبيـه ولــه يف نفـسه حمـل يف العلـم ، ومل يكتــب : وقـال ابــن عـدي  . ..علـل احلـديثأبيـه وب
ســألت : ّوقــال الــسلمي . ثقــة: وقــال النــسائي .  ..ّعــن أحــد إال مــن أمــره أبــوه أن يكتــب عنــه

وقــال أبــو بكــر . ثقتــان نبــيالن: الــدار قطــين عــن عبــد اهللا بــن أمحــد وحنبــل بــن إســحاق فقــال 
  .)2(» هللا رجال صاحلا صادق اللهجة كثري احلياء كان عبد ا: ّاخلالل 

ّــوفيهــا تــويف احلــافظ أبــو عبــد الــرمحن عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حممد بــن  « : ـ الــذهبي 3
حنبــل الــذهلي الــشيباين ، ببغــداد ، يف مجــادى اآلخــرة ، ولــه ســبع وســبعون ســنة كأبيــه ، وكــان 

 الناس عن أبيه ، وقـد مسـع مـن صـغار ّإماما خبريا باحلديث وعلله مقدما فيه ، وكان من أروى
  .)3(» ّشيوخ أبيه ، وهو الذي رتب مسند والده 

أبيــه ، : عبـد اهللا بــن أمحـد بـن حنبــل البغـدادي احلــافظ ، روى عـن  « : ـ الــسيوطي 4
  النسائي ، وابن صاعد ، وأبو عوانة ،: وعنه . وابن معني ، وخلق

__________________  
  .خمطوط ـ لالكمال يف معرفة الرجا) 1(
  .5 / 141ذيب التهذيب ) 2(
  .86 / 2العرب يف خرب من غرب ) 3(
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  .)1(» .  ..والطرباين ، وأبو بكر النجار ، والقطيعي ، وأبو بكر الشافعي ، وخلق

)8 (  

  ّرواية أبي بكر البزار
  : بقوله ) مسنده ( أخرج احلديث يف 

نا سهل بن شعيب ، ثنا بريـدة حدثنا عبد األعلى بن واصل ، ثنا عون بن سالم ، ث« 
ّوكان خادما لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ بن سفيان ، عن سفينة اهـدي لرسـول  :قـال  ـ ّ

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم طوائر وصنعت له بعضها ، فلما أصبح أتيته به فقال  ّ مـن أيـن لـك : ّ
ّلكل يـوم : ّن لغد طعاما ّأمل أقل لك ال تدخر: من الذي أتيت به أمس ، قال :  فقلت ؟هذا
ّاللهــم أدخــل علــي أحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي مــن هــذا الطــري ، فــدخل : ّمث قــال . رزقــه ّ
  .اللهم ويل: فقال  ـ 2 ـ علي

ّحدثنا أمحد بن عثمان بن حكيم ، ثنا عبيـد اهللا بـن موسـى ، ثنـا إمساعيـل ابـن سـلمان 
ّاهللا عليـه وسـلم أطيـار ، فقـسمها ّاهـدي لرسـول اهللا صـلى  :األزرق ، عن أنس بن مالك قال  ّ

فأتتـه  ـ صفية أو غريهـا ـ ّبني نساءه ، فأصاب كل امرأة منها ثالثة ، فأصبح عند بعض نساءه
اللهــم اجعلــه : ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي مــن هــذا ، فقلــت : ّــن ، فقــال 

يـا أنـس ، انظـر : ّيـه وسـلم ّفقال رسول اهللا صـلى اهللا عل ـ 2 ـ رجال من األنصار ، فجاء علي
ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى : مـــن علـــى البـــاب ، فنظـــرت فـــإذا علـــي ، فقلـــت  ّ ّ

ّحاجــة ، مث جئــت فقمــت بــني يــدي رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال  ّ انظــر مــن علــى : ّ
  الباب ، فإذا علي ، حىت فعل ذلك ثالثا ، فدخل ميشي وأنا خلفه ، 

__________________  
  .292: ّطبقات احلفاظ ) 1(
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ّفقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  هـــذا آخـــر ثـــالث :  فقـــال ؟مـــن حبـــسك رمحـــك اهللا: ّ
ّمــرات ، يــردين أنــس ، يــزعم أنــك علــى حاجــة ، فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ مــا : ّ

 مـن قـومي يا رسول اهللا ، مسعت دعاءك ، فأحببت أن يكـون:  قلت ؟محلك على ما صنعت
ّ، فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّإن الرجـــل قـــد حيـــب قومـــه ، إن الرجـــل قـــد حيـــب : ّ ّ ّ

  .قاهلا ثالثا. قومه
  .عند الرتمذي طرف منه: قلت 

ّقــد روي عــن أنــس مــن وجــوه ، وكــل مــن رواه عــن أنــس فلــيس بــالقوي ، : قــال البــزار 
  .)1(» ّوإمساعيل كويف حدث عن أنس حبديثني 

احلـافظ : ّخرج احلديث عن احلافظ البزار غري واحـد مـن املتـأخرين عنـه ، مـنهم وقد أ* 
  : ّفإنه قال ) جممعه ( اهليثمي يف 
ّأهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أطيار ، فقسمها  :وعن أنس بن مالك قال «  ّ ّ

فأتتـه  ـ هـاّصـفية أو غري ـ ّبني نسائه ، فأصاب كل امرأة منها ثالثة ، فأصبح عنـد بعـض نـسائه
اللهـم اجعلـه رجـال : فقلت . ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا: ّن فقال 

ّ ، فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 2مــن األنــصار ، فجــاء علــي  يــا أنــس ، انظــر مــن : ّ
ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى حاجـة ، : على الباب ، فنظرت فإذا علـي ، فقلـت  ّ

ّ جئت فقمت بـني يـدي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فقـال ّمث انظـر مـن علـى البـاب ، : ّ
ّفإذا علي ، حىت فعل ذلك ثالثا ، فدخل ميشي وأنا خلفه ، فقال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم  ّ

ّهـــذا آخـــر ثـــالث مـــرات يـــردين أنـــس ، يـــزعم أنـــك علـــى :  فقـــال ؟مـــن حبـــسك رمحـــك اهللا:  ّ
ّ صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا. حاجة يـا رسـول :  قلـت ؟مـا محلـك علـى مـا صـنعت: ّ

ّفقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم . اهللا ، مسعت دعاءك ، فأحببت أن يكون من قومي ّ :
ّإن الرجل قد حيب  ّ  

__________________  
  .2548 ، 2547رقم . 194 ـ 193 / 3ّكشف األستار عن زوائد البزار ) 1(
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  .قاهلا ثالثا. ّ الرجل قد حيب قومهّقومه ، إن
  .وفيه إمساعيل بن سلمان ، وهو مرتوك. ّرواه البزار

ّوكـان خادمـا لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ عـن سـفينةو أهـدي لرسـول اهللا  :قـال  ـ ّ
ّــصــلى اهللا عليــه وســلم طــوائر فــصنعت هلــا بعــضها ، فلما أصــبح أتيتــه بــه فقــال  ّ مــن أيــن لــك : ّ

ّأمل أقــل لــك ال تــدخرن لغــد طعامــا ، لكــل يــوم : فقــال . ن الــيت أتيــت بــه أمــس فقلــت مــ؟هــذا ّ ّ
ّاللهــم أدخــل علــي أحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي مــن هــذا الطــري ، فــدخل : رزقــه ، مث قــال  ّ

  .ّاللهم وإيل:  عليه ، فقال 2علي 
ة ّ، ورجــال الطــرباين رجــال الــصحيح غــري فطــر ابــن خليفــ ّــرواه البــزار والطرباين باختــصار

  .)1(» وهو ثقة 

  ترجمته 
  : يف 292ّوتوجد ترمجة أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار املتوىف سنة 

  .653 / 2ّتذكرة احلفاظ  ـ 1
  .334 / 4تاريخ بغداد  ـ 2
  .8 / 7الوايف بالوفيات  ـ 3
  .554 / 13سري أعالم النبالء  ـ 4
  .92 / 2العرب يف خرب من غرب  ـ 5
  .285: ّطبقات احلفاظ  ـ 6

  .إىل غري ذلك من املصادر
الـشيخ ، االمـام احلـافظ : ّالبـزار « : بقولـه ) سري أعالم النبالء ( وقد عنونه الذهيب يف 

  الكبري ، أبو بكر ، أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق ، البصري ، البزار ،
__________________  

  .126 / 9جممع الزوائد ) 1(
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  .»لى أسانيده ّصاحب املسند الكبري الذي تكلم ع

  ّرواية النسائي ) 9(
ّأخربنـا احلـسن بـن محـاد : ّأخربين زكريا بن حيىي قـال « : رواه بسند صحيح حيث قال 

 :ّثنا مسهر بن عبد امللك ، عن عيـسى بـن عمـر ، عـن الـسدي ، عـن أنـس بـن مالـك : قال 
ّإن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان عنده طائر فقـال  ّ  خلقـك إليـك يأكـل ّاللهـم ائتـين بأحـب: ّ

ّمعي من هذا الطائر ، فجاء أبو بكر فرده ، مث جاء عمر فرده ، مث جاء علي فأذن له  ّّ ّ «)1(.  

  ّرجال السند
ّوغري خاف على أهل العلم أن رجال هذا الـسند مـن مـشاهري الثقـات عنـد أهـل الـسنة  ّ

  :، ومع ذلك نورد ترامجهم هنا باختصار 

  النسائي 
 أكثــــر مــــن أن حتــــصر ، وأشــــهر مــــن أن تــــذكر ، وإليــــك بعــــض ّامــــا النــــسائي فمدائحــــه

  :كلمام يف الثناء عليه 
أبـو عبـد الـرمحن أمحـد بـن علـي بـن شـعيب بـن علـي بـن سـنان بـن  « : ـ ابن خلكان 1

حبــر النــسائي ، احلــافظ ، كــان إمــام عــصره يف احلــديث ، ولــه كتــاب الــسنن ، وســكن مــصر ، 
  .)2(» .  ..س ،وانتشرت ا تصانيفه ، وأخذ عنه النا

  أمحد بن شعيب بن علي بن سنان بن حبر بن « :ّ ـ أبو الحجاج المزي 2
__________________  

  .12: خصائص علي احلديث ) 1(
  .77 / 1وفيات األعيان ) 2(
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دينـــار ، أبـــو عبـــد الـــرمحن النـــسائي ، القاضـــي ، احلـــافظ ، صـــاحب كتـــاب الـــسنن وغـــريه مـــن 
ّمــة املــربزين ، واحلفــاظ املتقنــني ، واألعــالم املــشهورين ، طــاف املــصنفات املــشهورة ، أحــد األئ ّ

الــبالد ، ومســع خبراســان والعــراق واحلجــاز ومــصر والــشام واجلزيــرة ، مــن مجاعــة يطــول ذكــرهم ، 
  .)1(» .  ..قد ذكرنا روايته عنهم يف ترامجهم من كتابنا هذا

ّوهو أحد األئمة احلفاظ ، والعلم « : ـ الخطيب التبريزي 3 اء الفقهـاء ، لقـي املـشايخ ّ
ّقتيبة بن سعيد ، وهناد بن السري ، وحممـد بـن بـشار ، وحممـد : الكبار ، وأخذ احلديث عن  ّ ّ

بن غيالن ، وأيب داود سليمان بن أشعث ، وغري هؤالء من املشايخ احلفاظ ، وأخـذ احلـديث 
وأبـو بكـر إسـحاق أبـو القاسـم ابـن الطـرباين ، وأبـو جعفـر الطحـاوي ، : عنه خلق كثـري مـنهم 

  .النسفي احلافظ ، وله كتب كثرية يف احلديث والعلل وغري ذلك
خرجنا مع أيب عبد الرمحن إىل طرسوس ، فاجتمع مجاعـة : قال مأمون املصري احلافظ 

ّمن مشايخ اإلسالم ، واجتمع من احلفاظ عبد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل ، وحممـد بـن إبـراهيم ،  ّ
قـــي هلـــم علـــى الـــشيوخ ، فـــأمجعوا علـــى أيب عبـــد الـــرمحن النـــسائي ، وغريمهـــا ، فتـــشاوروا مـــن ينت

  .ّوكتبوا كلهم بانتخابه
أمــا كــالم أيب عبــد الــرمحن علــى فقــه احلــديث فــأكثر مــن أن : وقــال احلــاكم النيــسابوري 

  :ّيذكر ، ومن نظر يف كتاب السنن له حتري يف حسن الكالم ، وقال 
ّأبو عبد الرمحن مقدم علـى كـل مـن يـذكر : ّمسعت علي بن عمر احلافظ غري مرة يقول  ّ

  .;ّذا العلم يف زمانه ، كان شافعي املذهب ، وكان ورعا متبحرا 
املهملة وباملـد واهلمـزة ، منـسوب إىل مدينـة نـسأ . النسائي ، بفتح النون وختفيف السني

  .)2(» من خراسان 
__________________  

  .1 / 23ذيب الكمال ) 1(
  .مساء الرجال املشكاة ط معهاإلكمال يف أ) 2(
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  .)1(» .  ..ّإمام حافظ حمدث.  ..«:  ـ ابن الوردي 4
  . ..مصنف السنن وغريها ، بقية األعالم.  .. «: ـ الصالح الصفدي 5

: ّســألت سـعد بــن علـي الزجنــاين عـن رجــل فوثقـه ، فقلــت : وقـال ابـن طــاهر املقدسـي 
ّ الــــرمحن شــــرطا يف الرجــــال أشــــد مــــن شــــرط يــــا بــــين ، إن أليب عبــــد: ّضـــعفه النــــسائي ، فقــــال 

ّكــان ابــن حــداد أبــو بكــر كثــري احلــديث ومل حيــدث عــن : وقــال الــدار قطــين . البخــاري ومــسلم ّ
  .)2(» .  ..قد رضيت به حجة بيين وبني اهللا: غري النسائي وقال 

وفيها تويف االمام أحد األعالم صاحب التـصانيف  «  :303 ـ الذهبي في حوادث 6
  .)3(» .  ..لرمحنأبو عبد ا
ّفيهـا تـويف احلـافظ ، أحـد األئمـة األعـالم ، صـاحب املـصنفات ، أبـو  « : ـ اليـافعي 7 ّ

  .)4(» .  ..عبد الرمحن أمحد بن علي النسائي ، كان إمام عصره يف احلديث
اإلمام أبو عبد الرمحن أمحـد بـن شـعيب بـن علـي النـسائي ، املـشهور  « : ـ األسنوي 8

وكتابه اجلامع بني احلـديث والفقـه ، سـكن مـصر وأخـذ عـن يـونس بـن عبـد يف احلديث امسه ، 
  .)5(» .  ..األعلى صاحب الشافعي ، وكان أفقه مشايخ مصر يف عصره وأعلمهم باحلديث

أمحد بن شعيب بن علي بن سنان بن حبر ، اإلمام اجلليل ، أبو عبد  « : ـ السبكي 9
ـــدنيا يف احلـــدي ـــهالـــرمحن النـــسائي ، أحـــد أئمـــة ال قـــال أبـــو علـــي .  ..ث ، واملـــشهور امســـه وكتاب

  ّحدثنا: حافظ خراسان يف زمانه . النيسابوري
__________________  

  .303: تتمة املختصر يف أحوال البشر حوادث ) 1(
  .416 / 6الوايف بالوفيات ) 2(
  .123 / 2العرب يف خرب من غرب ) 3(
  .123 / 2مرآة اجلنان ) 4(
  .480  /2طبقات الشافعية ) 5(
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وقـــال املنـــصور الفقيـــه وأبـــو جعفـــر . اإلمـــام يف احلـــديث بـــال مدافعـــة أبـــو عبـــد الـــرمحن النـــسائي
  . ..النسائي إمام من أئمة املسلمني: الطحاوي رمحهما اهللا 

ّأيهمــا أحفــظ مــسلم بــن : مسعــت شــيخنا أبــا عبــد اهللا الــذهيب احلــافظ وســألته : قلــت 
النـــسائي ، مث ذكـــرت ذلـــك للـــشيخ اإلمـــام :  فقـــال ؟احلجـــاج صـــاحب الـــصحيح أو النـــسائي

  .)1(» .  ..فوافق عليه ـ ّتغمده اهللا برمحته ـ الوالد
  :ومن مصادر ترمجة النسائي أيضا 

  .النسائي ـ األنساب ـ 1
  .698 / 2ّتذكرة احلفاظ  ـ 2
  .123 / 11البداية والنهاية  ـ 3
  .61 / 1طبقات القراء  ـ 4
  .1 / 36ذيب التهذيب  ـ 5
  .349 / 1ن احملاضرة حس ـ 6
  .45 / 3العقد الثمني  ـ 7
  .303: طبقات احلفاظ  ـ 8
  .188 / 3النجوم الزاهرة  ـ 9

  .239 / 2شذرات الذهب  ـ 10

  زكريا بن يحيى 
  :ّوأما زكريا بن حيىي ، فهذه بعض كلمام يف حقه 

يبان زكريـا بـن حيـىي الـسجزي احلـافظ ، أبـو عبـد الـرمحن ، عـن شـ ـ س « : ـ الـذهبي 1
  .)2( » 289 ، ومات 195ثقة ، ولد . س رفيقه ، والطرباين: وقتيبة ، وعنه 

__________________  
  .14 / 3طبقات الشافعية ) 1(
  .324 / 1الكاشف ) 2(
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ثقـة ، وقـال ابـن : ثقـة ، وقـال عبـد الغـين بـن سـعيد : قـال النـسائي  « : ـ ابن حجر 2
  .)1(» .  ..ّقدم مصر وكتب عنه وخرج: يونس 

ّيعرف خبياط السنة ، ثقة حافظ ، من الثانية عشرة« : وقال  ـ 3 ّ..  « )2(.  

  حسن بن حماد
  :وأما حسن بن محاد 

احلسن بن محاد الضيب الكويف ، أبـو علـي ، الـذي يقـال لـه سـجادة  « : ـ ابن حبان 1
، يــروي عــن وكيــع وأهــل بلــده ، ثنــا عنــه أبــو يعلــى ومجاعــة مــن شــيوخنا ، مــات يــوم الــسبت 

  .)3( » 241لثمان بقني من رجب سنة 
  .)4( » 238ثقة تويف .  ..ّحسن بن محاد الضيب الكويف ـ س « : ـ الذهبي 2
  :سألت موسى بن إسحاق عنه فقال : قال ابن أيب حامت  « : ـ ابن حجر 3

ّ وحـــدث ـــا ، وقـــال 35كـــويف ثقـــة ، قـــدم بغـــداد ســـنة : ّثقـــة مـــأمون ، وقـــال الـــسراج 
  .له يف السنن حديث واحد يف اعتكاف عمر. 238 سنة مات يف رجب: مطني 

  .)5(» وذكره ابن حبان يف الثقات : قلت 
  .)6( » 38ثقة ، من العاشرة ، مات سنة « : وقال أيضا  ـ 4

  مسهر بن عبد الملك 
  :ّوأما مسهر بن عبد امللك فقد ترجم له 

   ، عنمسهر بن عبد امللك بن سلع اهلمداين الكويف« : بقوله الذهبي * 
__________________  

  .3 / 334ذيب التهذيب ) 1(
  .262 / 1تقريب التهذيب ) 2(
  .175 / 8الثقات ) 3(
  .220 / 1الكاشف ) 4(
  .2 / 237ذيب التهذيب ) 5(
  .165 / 1تقريب التهذيب ) 6(
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 ابن راهويه ، واحلسن بن علي ، احللواين: أبيه ، واألعمش ، وعيسى بن عمر القاري ، وعنه 
ّ، وأبــــو ســــعيد األشــــج ، واحلــــسني بــــن عيــــسى البــــسطامي ، وحممــــد ابــــن عبــــد اهللا بــــن املبــــارك 

ّوثقه احلسن بن محاد الوراق ، وذكره ابن حبان يف الثقات . املخزومي ، ومجاعة ّ «)1(.  

  عيسى بن عمر
  :وأما عيسى بن عمر 

مــن أهــل عيــسى بــن عمــر القــاري اهلمــداين ، أبــو عمــر األعمــى ،  « : ـ ابــن حبــان 1
  .)2(» الكوفة ، يروي عن الشعيب والكوفيني ، روى عنه ابن املبارك وجرير ووكيع 

عيسى بن عمر األسدي الكـويف املقـري ، صـاحب احلـروف ،  ـ  ت ، س: ـ الذهبي 2
  .)3( » 156مات سنة . ليس به بأس: قال أمحد .  ..ويعرف باهلمداين

 بـه بـأس ، وقـال إسـحاق ابـن منـصور لـيس: قال امليموين عن أمحد  « : ـ ابن حجر 3
عيسى بن عمر الكـويف صـاحب احلـروف : ثقة ، وقال الدوري عن ابن معني : عن ابن معني 

لـــيس : ثقـــة ، وقـــال أبـــو حـــامت : هـــو مهـــداين ، وعيـــسى بـــن النحـــوي بـــصري ، وقـــال النـــسائي 
اهلمــداين ّــثنــا مقاتــل بــن حممد ، ثنــا وكيــع ، عــن عيــسى بــن عمــر : حبديثــه بــأس ، وقــال أيــضا 
وقـال العجلـي : قلـت .  ..كان ثقة ، وذكره ابن حبان يف الثقـات: وكان ثقة ، قال اخلطيب 

: ّكويف ثقة ، رجل صاحل ، كان أحـد قـراء الكوفـة ، رأسـا يف القـرآن ، وقـال أبـو بكـر البـزار : 
  .)4(» .  ..ّوثقه ابن منري: ليس به بأس ، وقال ابن خلفون 

__________________  
)1 (خمطوط ـ ذيب التهذيب.  
  .233 / 7الثقات ) 2(
  .369 / 2الكاشف ) 3(
  .8 / 199ذيب التهذيب ) 4(
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  .)1(» ثقة ، من السابعة ، مات سنة ست ومخسني « : وقال  ـ 4

  ّالسدي 
ّوأما السدي ، فقد مرت ترمجته وكلمات املدح والثناء فيه بالتفصيل سابقا ّ ّ.  

  أنس بن مالك 
 ، وقـــد تقـــرر 6ّك ، فهـــو صـــحايب مـــن أشـــهر أصـــحاب رســـول اهللا ّوأمـــا أنـــس بـــن مالـــ

  .عندهم عدالة مجيعهم ، فال حاجة إىل ذكر ترامجهم له
 فإذا كان النسائي عمدة أهل التحقيق ، قـد روى هـذا احلـديث الـشريف األنيـق :أقول 

، بطريق صحيح وثيق ، إظهارا للحق الذي هو باإلذعـان حقيـق ، كيـف يـركن ذو خـرب بـصري 
  !؟ّيق إىل إبطاله ورده ، فيلقي نفسه يف العذاب الواصب وأليم احلريقأف

  ّصحة أحاديث الخصائص وجواز االحتجاج بها
ه مــع قطــع النظــر عــن خــصوص هــذه الروايــة الــصحيحة الــسند كمــا عرفــت ، فــإن  ّمث إن ّ ّ ـ ّـ ّ

ّجمــرد إخــراج النــسائي إيــاه يف كتــاب   ، ّدليــل علــى صــحته وجــواز االحتجــاج بــه) اخلــصائص ( ّ
  :وذلك ألمرين 

أنه ملا دخـل دمـشق وجـد املنحـرف ـا : ّ إن سبب تصنيفه هذا الكتاب هو :أحدهما 
ّـ ّ

يف .  ..رجـــاء ألن يهـــديهم اهللا تعـــاىل بـــه) اخلـــصائص ( ّ كثـــريا ، فـــصنف 7عـــن أمـــري املـــؤمنني 
ّقضية مفصلة مذكورة برتمجته يف الكتب ّ  

__________________  
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  :املعتربة ، راجع منها 
وفيات األعيان ، وتذهيب التهذيب ، وذيب التهـذيب ، وـذيب الكمـال ، وتـذكرة 

ّاحلفاظ ، ومرآة اجلنان ، وطبقات السبكي ّ.. .  
ّ ال تتحقـــــق بـــــذكر 7ّإن هدايـــــة املنحـــــرفني عـــــن ســـــيدنا أمـــــري املـــــؤمنني : ومـــــن الواضـــــح 

  . ..دا واحنرافاّاألحاديث غري الصحيحة ، بل إنه يزيدهم عنا
ّوأمثاهلمـا ممـا أخـرج النـسائي يف » الواليـة « وكـذا حـديث » الطـري « ّفظهر أن حديث 

ّأحاديــث صــحيحة ســندا وتامــة داللــة ، يرجــى ــا اهلدايــة للمنحــرفني عــن أهــل ) خصائــصه ( 
  .ّالبيت الطاهرين ، ورجوعهم إىل احلق وإىل الطريق املستقيم

( مل ينفـع  ـ 7ض النواصب ، وأنقذهم مـن بغـض علـي وإن نفع بع ـ ّلكن هذا الكتاب
   !!الذاهب من اجلفاء واالحنراف إىل أقصى املذاهب) الدهلوي 

للنــسائي ، الـــذي هـــو ) الـــسنن ( جـــزء مـــن كتــاب ) اخلــصائص ( ّ إن كتـــاب :والثــاني 
. ّوقــد صـنف مــسند علـي ، وكتابــا حـافال يف الكــىن« : قــال الـذهيب .  ..ّأحـد الــصحاح الـستة

  .)1(» ا كتاب خصائص علي فهو داخل يف سننه الكبري وأم
  :وقال ابن حجر 

 ، وللبخــاري خ ، 4للــستة ع ، ولألربعــة : الرقــوم  ـ ّيعــين املــزي ـ ّــوقــد ذكــر املؤلف« 
يف : وملــسلم م ، وأليب داود د ، وللرتمــذي ت ، وللنــسائي س ، والبــن ماجــة ق ، وللبخــاري 

 ، ويف جـزء رفـع اليـدين ي ، ويف خلـق أفعـال العبـاد عـخ التعاليق خت ، ويف األدب املفرد بـخ
وملسلم يف مقدمة كتابه مق ، وأليب داود يف املراسـيل مـد ،  .، ويف جزء القراءة خلف االمام ر

ّويف القدر قـد ، ويف الناسـخ واملنـسوخ خـد ، ويف كتـاب التفـرد ف ، ويف فـضائل األنـصار ص 
  ، ويف

__________________  
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املسائل ل ، ويف مسند مالك كد ، وللرتمذي يف الشمائل مت ، وللنسائي يف اليوم والليلـة سـي 
، ويف مــسند مالــك كــن ، ويف خــصائص علــي ص ، ويف مــسند علــي عــس ، والبــن ماجــة يف 

  .التفسري ، فق
ّهــذا الــذي ذكــره املؤلــف مــن تــواليفهم ، وذكــر أنــه تــرك تــصانيفهم يف التــو اريخ عمــدا ، ّ

  .)1(» .  ..ألن األحاديث اليت تورد فيها غري مقصودة باالحتجاج
«  مثـــل كتـــب الـــصحاح وحنوهـــا .»اخلـــصائص « ّفـــإن كالمـــه هـــذا يفهـــم أن أحاديـــث 

  :مث قال ابن حجر .  ..»مقصودة باالحتجاج 
وكـذلك أفـرد خـصائص .  ..ّوبقي عليه من تـصانيفهم الـيت علـى األبـواب عـدة كتـب« 
مـــن » اخلـــصائص « ّإن كتـــاب : أي » .  ..ّو مـــن مجلــة املناقـــب يف روايـــة ابـــن ســيارعلــي وهـــ

  ؟ّيف رواية ابن سيار فما وجه إفراده بالذكر) املناقب يف سنن النسائي ( مجلة 
ّالــذي هــو أحــد الــصحاح الــستة ، فهــذا ) الــسنن ( مــن » اخلــصائص « وهــذا يعــين أن 

  .»ص اخلصائ« ّوجه آخر لصحة االحتجاج بأحاديث 
  :ّوقد صرح ابن حجر العسقالين باعتبار أحاديث هذا الكتاب حيث قال 

حديث عمر : ّقد أخرج املصنف من مناقب علي أشياء يف غري هذا املوضع ، منها « 
ّعلــي أقــضانا ، وســيأيت يف تفــسري البقــرة ، ولــه شــاهد صــحيح مــن حــديث ابــن مــسعود عنــد : 

و يف حــديث أيب ســعيد يف عالمــات النبــوة ، وغــري حــديث قتالــه البغــاة ، وهــ: ومنهــا . احلــاكم
ّذلـــك ممــــا يعـــرف بــــالتتبع ، ورغـــب يف مجــــع مناقبـــه مــــن األحاديـــث اجليــــاد النـــسائي يف كتــــاب 

  .»اخلصائص 
ّجيد من حيـث اإلسـناد ، قمـني ) اخلصائص ( املذكور يف ) الطري ( فظهر أن حديث 

ّبط والعنـــاد ، حبـــت العـــصبية حمـــض اخلـــ) الـــدهلوي ( باالحتجـــاج واالســـتناد ، ومـــا صـــدر مـــن 
  . ..ّواللداد

__________________  
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احلطـة ( ّلـه ، والـصديق حـسن خـان يف ) أصـول احلـديث ( يف ) الـدهلوي ( وقد ذكر 
« : قـاال ) املناقـب ( يف الكتـب املـصنفة يف » اخلـصائص « كتاب ) يف ذكر الصحاح الستة 

ّطويلــة الــذيل يف مناقبــه كــرم اهللا وجهــه ، وعليهــا نــال الــشهادة يف دمــشق مــن وللنــسائي رســالة 
  . »2أيدي نواصب الشام ، لفرط تعصبهم وعداوم معه 

يف » اخلـصائص « ّبقـصة النـسائي وكتابـه ) التحفـة ( يف كتابـه ) الدهلوي ( واستشهد 
ّمقام الدفاع عن أهل السنة ، ودفع مـا قيـل مـن أـم يبطنـون بغـض أمـ ري املـؤمنني عليـه الـصالة ّ

ّوالسالم ، ولكن العجب منه تكذيبه حديث الطري وحديث الوالية املخرجني يف هذا الكتـاب 
، فهـــو مـــرة يستـــشهد باستـــشهاد النـــسائي علـــى أيـــدي النواصـــب وبتـــصنيفه كتـــاب اخلـــصائص 

وأخـرى لوالء أهل حنلته ألهل البيت األجماد ، ومرة يشاقق النسائي بتكذيب حديث الوالية ، 
ّبتكــذيب حــديث الطــري ، ويــسر قلــوب أهــل النــصب والعنــاد ، وهــل هــذا إال تــدافع وافــت  ّ

  . ..!؟وتناقض
وافتخـر ) إيضاح لطافة املقال ( وهكذا ، فقد باهى تلميذه رشيد الدين خان يف كتابه 

ّ، وعــــده مــــن مــــصنفات عظمــــاء أهــــل التحقيــــق مــــن أهــــل الــــسنة يف » اخلــــصائص « بكتــــاب  ّ ّ
قــــد أبطــــل هــــذا االفتخــــار بإبطــــال ) الــــدهلوي (  ، ولكــــن شــــيخه :البيــــت فــــضائل أهــــل 

وغـــريه مـــن األســـفار املـــشهورة ) اخلـــصائص ( حـــديث الواليـــة وحـــديث الطـــري ، املـــسرودين يف 
  . ..باالعتبار

)10 (  

  رواية أبي يعلى 
ثنـا  ـ ثقـة ـ ّثنا احلسن بن محاد الوراق ثنـا مـسهر بـن عبـد امللـك بـن سـلع« : رواه بقوله 

  إن رسول  :ّعيسى بن عمر عن إمساعيل السدي ، عن أنس بن مالك 
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ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عنده طائر فقال  ّاللهم ائتين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي : ّ
ّمن هذا الطري ، فجاء أبو بكر فرده مث جاء عمر فرده مث جاء عثمان فـرده مث جـاء علـي فـأذن  ّ ّ

  .)1(» له 
ثنا قطن بن نسري ، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي ، ثنـا عبـد « : ا قال أبو يعلى أيضو

ّاهـدي لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  :اهللا بن مثىن ، ثنا عبد اهللا بن أنس ، عن أنس قال  ّ
ّحجـــل مـــشوي ، فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب خلقـــك إليـــك : ّ

اللهـــم : اللهـــم اجعلـــه أيب ، وقالـــت حفـــصة : ائـــشة يأكـــل معـــي مـــن هـــذا الطعـــام ، فقالـــت ع
مسعــت حركــة : قــال أنــس . اللهــم اجعلــه ســعد بــه عبــادة: اجعلــه أيب ، قــال أنــس فقلــت أنــا 

ــــه وســــلم علــــى حاجــــة ، : ّالبــــاب ، فــــإذا علــــي فــــسلم ، فقلــــت  ّإن رســــول اهللا صــــلى اهللا علي ّ
ّفانصرف ، مث مسعت حركة الباب فسلم علي ، فسمع رسول اهللا صـل ّى اهللا عليـه وسـلم صـوته ّ

ّ فخرجـــت فـــإذا علـــي ، فجئـــت إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ؟انظـــر مـــن هـــذا: فقـــال  ّ
ّائذن له فأذنـت لـه فـدخل ، فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : فأخربته ، فقال  اللهـم : ّ
ّوإيل اللهم وإيل  ّ«.  

  اعتبار مسند أبي يعلى 
ملعتــــربة املــــشهورة ، واألســــفار املقبولــــة املعروفــــة ، ومــــن ومــــسند أيب يعلــــى مــــن املــــسانيد ا

كالـسيوطي ، والثعــاليب ، والكــردي ، واألمـري ، والــشوكاين ، وشــاه : ّمرويـات مــشاهري العلمــاء 
  .ويل اهللا ، وغريهم

 ّأبو يعلـى ، املوصـلي ، احلـافظ الثقـة ، حمـدث اجلزيـرة« : وقال الذهيب برتمجة أيب يعلى 
  .»كبري صاحب املسند ال. ..

قــرأت : ّمسعــت إمساعيـل بــن حممــد بـن الفــضل احلـافظ يقــول : قــال الـسمعاين « : قـال 
  املسانيد ، كمسند العدين ومسند أيب منيع ، وهي كاألار ، ومسند

__________________  
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  .أيب يعلى كالبحر يكون جمتمع األار
 نــصف جــزء باإلجــازة العاليــة ، ويقــع مــن حديثــه مسعنــا مــسند أيب يعلــى بفــوت: قلــت 

  .)1(» بعلو البن البخاري 
أبـــو يعلـــى املوصـــلي ، أمحـــد بـــن علـــي بـــن املثـــىن بـــن حيـــىي ، « : لـــه ) العـــرب ( وقـــال يف 

  .)2(» .  ..التميمي ، احلافظ ، صاحب املسند
لثعـاليب ّوقـد أورد الـسيوطي ، وا. صالح الـدين الـصفدي ، واليـافعي برتمجتـه: وكذا قال 

كلمــة ) ّبــستان احملــدثني ( يف )  الــدهلوي (و )  مقاليــد األســانيد (و ) طبقــات احلفــاظ ( يف 
  .إمساعيل بن الفضل احلافظ املتقدمة

ّكنــت أخــدم رســول اهللا صــلى  :عــن أنــس بــن مالــك قــال « : وقــال احلــافظ اهليثمــي * 
ّاهللا عليــه وســـلم ، فقــدم فرخـــا مــشويا ، فقـــال رســـول اهللا صــلى ا ّّ اللهـــم ائتـــين : ّهللا عليـــه وســلم ّ

ّبأحب خلقك إليك وإيل يأكل معي من هذا الفرخ ، فجـاء علـي ودق البـاب ، فقـال أنـس  ّ ّ :
ّعلي ، فقلت النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى حاجـة ، فانـصرف ، مث تنحـى :  قال ؟من هذا ّ ّ ّ

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأكل ، مث قال رسول اهللا صـلى اهللا  ّ اللهـم ائتـين : ّعليـه وسـلم ّّ
ّبأحــب اخللــق إليــك وإيل يأكــل معــي مــن هــذا الفــرخ ، فجــاء علــي فــدق البــاب دقــا شــديدا ،  ّ ّ ّ

ّفـــسمع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــال  : قـــال . علـــي:  قلـــت ؟يـــا أنـــس ، مـــن هـــذا: ّ
ّأدخلـــه ، فـــدخل ، فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ن يـــأتيين لقـــد ســـألت اهللا ثالثـــا أ: ّ

ّبأحـب اخللــق إليــه وإيل يأكــل معــي مـن هــذا الفــرخ ، فقــال علــي  فقــد  ـ يــا رســول اهللا ـ وأنـا: ّ
ّجئــت ثالثــا ، كــل ذلــك يــردين أنــس ّفقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم . ّ يــا أنــس ، مــا : ّ

فقــال رســول اهللا . أحببــت أن تــدرك الــدعوة رجــال مــن قــومي:  قــال ؟محلــك علــى مــا صــنعت
  ال يالم الرجل على : ّ عليه وسلم ّصلى اهللا

__________________  
  .707 / 2ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .134 / 2العرب يف خرب من غرب ) 2(
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  .ّحب قومه
ّكنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حائط ، وقد أيت بطائر :يف رواية و ّ.  
ّأهـــدت أم أميـــن إىل النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم :يف روايـــة قـــال و ّ  طـــائرا بـــني رغيفـــني ، ّ

ّفجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال    . فجاءته بالطائر؟هل عندكم شيء: ّ
  .عند الرتمذي طرف منه: قلت 

  .رواه الطرباين يف األوسط والكبري باختصار
ّأبو يعلى باختصار كثري ، إال أنه قال و ّفجاء أبو بكر فـرده ، مث جـاء عمـر فـرده ، مث  :ّ ّ

  .جاء علي فأذن له
ّمحاد بن املختار ومل أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح: ويف إسناد الكبري  ّ.  

أمحــد بــن عيــاض بــن أيب طيبــة ، ومل أعرفــه ، وبقيــة رجالــه : ويف أحــد أســانيد األوســط 
  .رجال الصحيح

  .)1(» ورجال أيب يعلى ثقات ، ويف بعضهم ضعف 

  رجال الحديث 
ّول فرجاله رجال النسائي يف اخلـصائص ، وقـد ّأما احلديث األ. ورجال أيب يعلى ثقات

  .ّعرفتهم ، وأما احلديث الثاين فهم ثقات بال كالم
ّمـا هـو إال » ويف بعـضهم ضـعف «  ـ بعد توثيـق رجـال إسـناد أيب يعلـى ـ وقول اهليثمي

ّ، وقـــد عرفـــت أنـــه مـــن رجـــال » ّالـــسدي « يف  ـ ّعـــن تعـــصب ـ ّإشـــارة إىل تكلـــم بعـــضهم
  .ّالصحاح

__________________  
  .125 / 9جممع الزوائد ) 1(
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  ترجمة أبي يعلى 
فهــو مــن احلفــاظ املــشاهري  ـ أمحــد بــن علــي بــن املثــىن التميمــي املوصــلي ـ وأبــو يعلــى

  :-ّوقد ترمجنا له يف بعض الدات بالتفصيل  ـ األعالم ، وهذه طائفة من مصادر ترمجته
  .707 / 2تذكرة احلفاظ  ـ 1
  .134 / 2العرب  ـ 2
  .241 / 7الوايف بالوفيات  ـ 3
  .249 / 2مرآة اجلنان  ـ 4
  .130 / 11البداية والنهاية  ـ 5
  .197 / 3النجوم الزاهرة  ـ 6
  .306: طبقات احلفاظ  ـ 7
  .186 / 1دول اإلسالم  ـ 8
  .174 / 14سري أعالم النبالء  ـ 9

  .». .. اإلمام ، احلافظ ، شيخ اإلسالم«  بـ )سريه ( وقد وصفه الذهيب يف 

)11 (  

  ّرواية ابن جرير الطبري 
ّـوأبو جعفـر حممـد بـن جريـر الطربي مـن رواة حـديث الطـري ، وقـد مجـع طرقـه يف مؤلف  ّ ّـ

وقـد مجـع النـاس يف هـذا احلـديث « :  ـ يف ذكـر احلـديث ـ قـال احلـافظ ابـن كثـري. مفرد لكثرـا
 ّ حممد بـن أمحـد بـن محـدانأبو بكر ابن مردويه ، واحلافظ أبو طاهر: ّمصنفات مفردة ، منهم 

ّورأيت فيه جملـدا يف مجـع طرقـه وألفاظـه أليب جعفـر حممـد بـن جريـر  ـ فيما رواه شيخنا الذهيبـ  ّ
  ّالطربي املفسر
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  .)1(» صاحب التاريخ 

  ترجمته 
ّوقد ترمجنا البن جرير الطربي يف بعض الدات   :ومن مصادرها . ّ

  .162 / 2تاريخ بغداد  ـ 1
  .40 / 18اء معجم األدب ـ 2
  .الطربي ـ األنساب ـ 3
  .1 / 78ذيب األمساء واللغات  ـ 4
  .307: ّطبقات احلفاظ  ـ 5
  .710 / 2تذكرة احلفاظ  ـ 6
  .120 / 3طبقات السبكي  ـ 7
  .106 / 2طبقات الداودي  ـ 8
  .284 / 2الوايف بالوفيات  ـ 9

  .146 / 2العرب  ـ 10
  .106 / 2طبقات القراء  ـ 11
  .260 / 2ة اجلنان مرآ ـ 12
  .145 / 11البداية والنهاية  ـ 13
  .260 / 2شذرات الذهب  ـ 14

  فوة من ابن كثيره
ّمث وقفـت علـى جملـد كبـري يف رده وتـضعيفه « : ّوأما قول ابن كثري بعـد العبـارة املـذكورة  ّ ّ

  .»ّسندا ومتنا ، للقاضي أيب بكر الباقالين املتكلم 
__________________  

  .354 / 7ة والنهاية البداي) 1(
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ّفيضعف بأن الباقالين ال يبلغ أدىن املراتب احلاصلة للطـربي يف معرفـة احلـديث والرجـال  ّ
ّ، وأين الثريا من الثرى   . .. فال وجه هلذه املعارضة!؟ّ وأين الدر من احلصى؟ّ

ّأن : ّبــــل ال خيفــــى علــــى املمــــارس لعلــــم احلــــديث والعــــارف بــــأحوال العلمــــاء والرجــــال 
ّين ال يعــد مــن علمـــاء احلــديث ، وال يلتفــت إىل أقوالــه يف هـــذا الفــن ، وقــد نــص علـــى البــاقال ّ

  .)قرة العينني ( يف كتاب ) الدهلوي ( ّذلك شاه ويل اهللا والد 

)12 (  

  رواية أبي القاسم البغوي 
أهــدت امــرأة مــن األنــصار  :قــال «  ـ 6رســول اهللا  ـ رواه مــن حــديث ســفينة مــوىل

ّىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يكـن يف البيـت غـريي وغـري أنـس ، فجـاء طائرين يف رغيفني إ ّ
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعا بغدائه فقلت  يا رسول اهللا ، قد أهـدت لـك امـرأة مـن : ّ

ّاألنصار هدية ، فقدمت إليـه الطـائرين فقـال  ّ ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك وإىل رسـولك : ّ
أبــو :  فقــال ؟مــن هــذا: الــب ، فــضرب البــاب ضــربا خفيفــا ، فقلــت ، فجــاء علــي بــن أيب ط

ّاحلسن ، مث ضرب الباب ورفع صوته فقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ  قلـت ؟مـن هـذا: ّ
  .)1(» افتح له ، ففتحت له ، فأكل معه من الطريين حىت فنيا : علي بن أيب طالب ، قال : 

  ترجمته 
  ّ عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز بن املرزبانأبو القاسم « : ـ السمعاني 1

__________________  
  .خمطوط ـ معجم الصحابة) 1(
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ّكــان حمــدث العــراق يف .  ..ابــن ســابور بــن شاهنــشاه البغــوي ابــن بنــت أمحــد بــن منيــع البغــوي
ّعــصره ، عمـــر العمــر الطويـــل حــىت رحـــل النــاس إليـــه ، وكتــب عنـــه األجــداد واألحفـــاد واآلبـــاء 

ّالد ، وكان ثقـة مكثـرا فهمـا عارفـا باحلـديث ، وكـان يـورق أوال مث رجـع ، وصـنف املعجـم واألو
  .الكبري للصحابة ، ومجع حديث علي بن اجلعد ، وغريه

أمحــد بــن حنبــل ، وعلــي بــن املــديين ، وعلــي بــن اجلعــد ، وخلــف ابــن هــشام ، : مســع 
يوخ البخـاري ومـسلم سـوى ، وخلقا يطول ذكـرهم مـن شـ.  ..ّوحممد بن عبد الوهاب اهلاروين

  .هؤالء
د بـــن صـــاعد ، وعلـــي بـــن إســـحاق بـــن البحـــرتي املـــاوردي ، : روى عنـــه  ّـــحيـــىي بـــن حمم

ّوعبد الباقي بن قانع ، وحبيب بن احلسن الفراء ، وأبو بكر حممد ابن عمر بن اجلعايب ، وأبـو  ّ
قاسـم سـليمان بـن حامت البسيت ، وأبو أمحد بن عدي احلافظ ، وأبو بكر اإلمسـاعيلي ، وأبـو ال

ّــأمحـد الطــرباين ، وأبـو بكــر ابــن املقـرئ ، وأبــو احلــسن الـدار قطــين ، وحممــد بـن املظفر ، وخلــق  ّ
  .)1(» .  ..كثري سوى هؤالء

: قـال ابـن أيب حـامت .  ..البغوي ، احلـافظ الثقـة الكبـري ، مـسند العـامل « : ـ الذهبي 2
ّكـان البغـوي قـل أن يـتكلم علـى : طـين ق أبو القاسم البغوي يدخل يف الصحيح ، وقـال الـدار ّ
ّاحلديث ، فإذا تكلم كان كالمه كاملسمار يف الساج كـان البغـوي صـاحب : قال ابن عدي . ّ

  . ..حديث
ــــدار قطــــين ، : قلــــت  ّوقــــد احــــتج بــــه عامــــة مــــن خــــرج الــــصحيح ، كاإلمســــاعيلي ، وال ّ ّ

.  ثقـة ثبتـا فهمـا عارفـاأبـو بكـر كـان: وعاش مائة سنة وثالث سنني ، قال اخلطيب . والربقاين
ّثقــة إمــام جبــل إمــام ، أقــل املــشايخ  :ّســألت الــدار قطــين عــن البغــوي فقــال : وقــال الــسلمي 

  .)2(» .  ..خطأ
__________________  

  .البغوي ـ األنساب) 1(
  .737 / 2ّتذكرة احلفاظ ) 2(
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ّوكـان حمـدثا حافظــا جمـودا مـصنفا ، انتهــى إليـه علـو  « : ـ الـذهبي أيــضا 3 ّ اإلســناد يف ّ
  .)1(» .  ..الدنيا

  .)2(» .  ..البغوي ، احلافظ الكبري الثقة مسند العامل « : ـ السيوطي 4

)13 (  

  رواية ابن صاعد
أخربنا صمصام األئمة أبو عفان عثمان بن أمحـد الـصرام اخلـوارزمي « : قال اخلوارزمي 

 الـشيخ الفقيـه أبـو القاسـم ّحـدثين: أخربنا عماد الدين أبو بكر بن احلسن النسفي قال : قال 
: ّالزاهــد أبــو حممــد إمساعيــل بــن احلــسني قــال  .ّحــدثنا الــشيخ: ميمــون بــن علــي امليمــوين قــال 

ّحـدثنا : ّحدثنا أبو احلسن القاضي علي ابن احلسن بن علي بـن مطـرف اجلراحـي ببغـداد قـال 
أمحــد احلــسني بــن ّحــدثنا أبــو : ّحــدثنا إبــراهيم بــن ســعيد اجلــوهري قــال : حيــىي بــن صــاعد قــال 

ّحدثنا سليمان بن قرم ، عـن حممـد بـن شـعيب ، عـن داود بـن علـي ابـن عبـد اهللا : ّحممد قال  ّ
ّأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم  :قال  ـ 2 ـ ّبن عباس ، عن أبيه ، عن جده عبد اهللا بن عباس ّ ّ

  .)3(» ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك ، فجائه علي بن أيب طالب : بطائر ، فقال 

  ترجمته 
حيىي بن صاعد بـن كاتـب ، مـوىل أيب جعفـر املنـصور ، احلـافظ اإلمـام  « : ـ الذهبي 1

  ثقة ثبت حافظ ، وقال أمحد بن عبدان: قال الدار قطين .  ..الثقة
__________________  

  .170 / 2العرب ) 1(
  .312: طبقات احلفاظ ) 2(
  .58: مناقب علي بن أيب طالب ) 3(
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ّو أكثر حديثا من حممد بن حممد الباغنـدي ، وال يتقدمـه أحـد يف الدرايـة ، قـال ه: الشريازي  ّ ّ
مل يكــن بــالعراق يف أقــران ابــن صــاعد أحــد يف فهمــه ، والفهــم عنــدنا : أبــو علــي النيــسابوري 

هـل كــان : ّأجـل مـن احلفــظ ، وهـو فـوق ابــن أيب داود يف الفهـم واحلفــظ ، وسـئل ابـن اجلعــايب 
: قـال اخلطيـب .  ..ّال يقال أليب حممد حيفـظ ، كـان يـدري: م وقال ّ فتبس؟ابن صاعد حيفظ

  . ..ّكان ابن صاعد ذا حمل من العلم ، وله تصانيف يف السنن واألحكام
ّــالبــن صــاعد كــالم متــني يف الرجــال والعلــل ، يــدل علــى تبحره ، مــات يف ذي : قلــت 
  .)1( » 318القعدة سنة 

  .)2( » احلافظ احلجة«  بـ  ووصفه ـ اليافعي2
ّــحيــىي بــن حممد بــن صــاعد بــن كاتــب ، مــوىل أيب جعفــر املنــصور ،  « : ـ الــسيوطي 3

  .)3(» .  ..احلافظ اإلمام الثقة

)14 (  

  رواية ابن أبي حاتم الرازي 
ّرواه بإسناد أجود مـن إسـناد احلـاكم ، قـال ابـن كثـري يف ذكـر حـديث الطـري يف فـضائل 

ّ أيب حامت ، عن عمار ابن خالد الواسطي ، عن إسـحاق ورواه ابن«  : 7موالنا أمري املؤمنني 
وهـذا أجـود مـن إسـناد . األزرق ، عن عبد امللك بن أيب سليمان ، عـن أنـس ، فـذكر احلـديث

  .)4(» احلاكم 
__________________  

  .776 / 2ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .277 / 2مرآة اجلنان ) 2(
  .235: ّطبقات احلفاظ ) 3(
  .353 / 7ية البداية والنها) 4(
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  ترجمته 
ّتــويف عبــد الــرمحن بــن أيب حــامت حممــد بــن : وفيهــا  « 327 يف حــوادث : ـ الــذهبي 1

إدريــس بــن املنــذر ، احلــافظ اجلــامع ، التميمــي الــرازي بــالراء ، وقــد قــارب التــسعني ، رحــل بــه 
 ، أبوه يف سنة مخس ومخسني ومائتني ، فسمع أبا سعيد األشج ، واحلسن بن عرفـة وطبقتهمـا

ّأخذ عن أبيه وأيب زرعة ، كان حبـرا يف العلـوم ومعرفـة الرجـال ، صـنف : قال أبو يعلى اخلليلي 
ّوكـــان زاهـــدا يعـــد مــــن : ّيف الفقـــه واخـــتالف الـــصحابة والتـــابعني وعلمـــاء األمـــصار ، مث قـــال 

  .)1(» اإلبدال 
  .)2(ّمث نقل كالم اخلليلي املتقدم » احلافظ العامل «  بـ  ووصفه ـ اليافعي2
اإلمام ابن اإلمام ، حافظ الري وابـن حافظهـا ، كـان حبـرا يف العلـم ،  « : ـ السبكي 3

  .)3(» .  ..وله املصنفات املشهورة
  .وقد ترمجنا له يف جملد حديث الغدير

)15 (  

  ّرواية ابن عبد ربه 
ّرواه يف كتابـــه يف إحتجـــاج للمـــأمون علـــى الفقهـــاء ، يف حبـــوث مفـــصلة جـــرت ، فـــذكر 

إحتجـــاج املـــأمون علـــى « : ّري ومفـــاده ، وهـــذه عبـــارة ابـــن عبـــد ربـــه حيـــث قـــال حـــديث الطـــ
ّبعــث إيل : إســحاق بــن إبــراهيم بــن إمساعيــل بــن محــاد ابــن زيــد قــال : الفقهــاء يف فــضل علــي 

إن أمــري املــؤمنني : حيــىي بــن أكــثم وإىل عــدة مــن أصــحايب ، وهــو يومئــذ قاضــي القــضاة فقــال 
  ر أربعنيأمرين أن أحضر معي غدا مع الفج

__________________  
  .208 / 2العرب ) 1(
  .327: مرآة اجلنان حوادث ) 2(
  .324 / 3طبقات السبكي ) 3(
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ّرجال ، كلهم فقيه يفقه ما يقال له وحيسن اجلواب ، فسموا من تظنونه يصلح ملا يطلـب أمـري  ّ ّ
ّاملــؤمنني ، فــسمينا لــه عــدة وذكــر هــو عــدة ، حــىت مت العــدد الــذي أراد ،  ّ وكتــب تــسمية القــوم ّ

وأمـــر بـــالبكور يف الـــسحر ، وبعـــث إىل مـــن مل حيـــضر فـــأمره بـــذلك ، فغـــدونا عليـــه قبـــل طلـــوع 
الفجر ، فوجدناه قد لبس ثيابه وهو جـالس ينتظرنـا ، فركـب وركبنـا معـه حـىت صـرنا إىل البـاب 

أدخلنـا ، فأمرنـا ف. ّيا أبا حممد ، أمـري املـؤمنني ينتظـرك: ّ، فإذا خبادم واقف فلما نظر إلينا قال 
ادخلـوا ، فـدخلنا فـإذا أمـري : ّبالصالة ، فأخذنا فيها ، فلم نستتمها حـىت خـرج الرسـول فقـال 

ّاملــؤمنني جــالس علــى فراشــه وعليــه ســوادة وطيلــسانه والطويلــة وعمامتــه ، فوقفنــا وســلمنا فــرد  ّ
ّالسالم ، وأمر لنـا بـاجللوس ، فلما اسـتقر بنـا الـس حتـدر عـن فراشـه ونـزع ّ  عمامتـه وطيلـسانه ّـ

ا فعلــت مــا رأيــتم لتفعلــوا مثــل ذلــك ، وأمــا اخلــف : ّووضــع قلنــسوته ، مث أقبــل علينــا فقــال  ــإمن ّ
ّفمنع من خلفه علة ، من قد عرفها منكم فقد عرفها ، ومن مل يعرفها فسأعرفه ، ومـد رجلـه ّ ّ .

انتهــوا إىل  : فأمــسكنا فقــال لنــا حيــىي: انزعــوا قالنــسكم وخفــافكم وطيالــستكم ، قــال : وقــال 
ّما أمركم به أمري املؤمنني ، فتنحينا ، فنزعنا أخفافنا وطيالستنا وقالنـسنا ورجعنـا ، فلمـا اسـتقر  ّ ّ

  :بنا الس قال 
يف املنـاظرة ، فمـن كـان بـه شـيء مـن اخلبثـني مل ينتفـع  ـ معـشر القـوم ـ إمنـا بعثـت إلـيكم

  .ك ، وأشار بيده ، فدعونا لهبنفسه ومل يفقه ما يقول ، فمن أراد منكم اخلالء فهنا
ّيا أبا حممد قـل وليقـل القـوم مـن بعـدك ، فأجابـه حيـىي : ّمث ألقى مسألة من الفقه فقال 

ّ، مث الــذي يلــي حيــىي ، مث الــذي يليــه ، حــىت أجــاب آخرنــا يف العلــة وعلــة العلــة وهــو مطــرق ال  ّ ّ ّ ّ
ّحممـد ، أصـبت اجلـواب وتركـت يـا أبـا  :ّيتكلم ، حىت إذا انقطع الكالم التفت إىل حيىي فقـال 

ّالصواب يف العلة ، مث مل يزل يرد علـى كـل واحـد منـا مقالتـه ، وخيطئ بعـضنا ويـصوب بعـضنا  ّـ ّّ ّ ّ
ّإين مل أبعث فـيكم هلـذا ، ولكـين أحببـت أن أبـسطكم ، إن : ّمث قال  .، حىت أتى على آخرنا

  أمري
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فليفعـــل أمـــري  :ن اهللا بـــه ، قلنـــا املــؤمنني أراد منـــاظرتكم يف مذهبـــه الـــذي هـــو عليـــه والـــذي يـــدي
  :ّاملؤمنني وفقه اهللا فقال 

ّإن أمـــري املـــؤمنني يـــدين اهللا علـــى أن علـــي بـــن أيب طالـــب خـــري خلفـــاء اهللا بعـــد رســـوله 
ّصلى اهللا عليه وسلم ، وأوىل الناس باخلالفة له ّ.  

منني يف ّيا أمري املؤمنني ، إن فينا من ال يعرف ما ذكر أمري املؤ: فقلت : قال إسحاق 
يـــا إســـحاق ، اخـــرت ، إن شـــئت ســـألتك :  فقـــال !علـــي ، وقـــد دعانـــا أمـــري املـــؤمنني للمنـــاظرة

بــل أســألك يــا : فقلــت . فاغتنمتهــا منــه: قــال إســحاق . أســألك ، وإن شــئت أن تــسأل فقــل
  .سل: أمري املؤمنني قال 

هللا مـن أيـن قـال أمـري املـؤمنني إن علـي بـن أيب طالـب أفـضل النـاس بعـد رسـول ا: قلت 
  ؟ّوأحقهم باخلالفة بعده

فـــالن أفـــضل مـــن : ّيـــا إســـحاق ، خـــربين عـــن النـــاس مبـــا يتفاضـــلون حـــني يقـــال : قـــال 
ّفـأخربين عمـن فـضل صـاحبه علـى : قـال . صـدقت: باألعمال الصاحلة ، قـال :  قلت ؟فالن

ّعهد رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ، مث إن املفـضول عمـل بعـد وفـاة رسـول اهللا بأفـضل مـ ّ ّ ن ّ
يـا أبـا إسـحاق ال : فأطرقـت ، فقـال يل : قـال . عمل الفاضل على عهد رسـول اهللا يلحـق بـه

ّنعـــم ، فإنــك إن قلـــت نعــم أوجـــدتك يف دهرنــا هـــذا مــن هـــو أكثــر منـــه جهــادا وحجـــا : تقــل 
أجل ، يا أمري املؤمنني ال يلحق املفضول على عهد رسـول : وصياما وصالة وصدقة ، فقلت 

  .ّوسلم الفاضل أبداّاهللا صلى اهللا عليه 
ومـن أخـذت عـنهم دينـك وجعلـتهم  ـ يـا إسـحاق فـانظر مـا رواه لـك أصـحابك: قـال 

ّمن فضائل علي بـن أيب طالـب فقـس عليهـا مـا أتـوك بـه مـن فـضائل أيب بكـر ، فـإين  ـ قدوتك
ّرأيــت فــضائل أيب بكــر تــشاكل فــضائل علــي فقــل إنــه أفــضل منــه ، ال واهللا ، ولكــن قــس إىل 

ي لــك مــن فــضائل أيب بكــر وعمــر ، فــإن وجــدت هلمــا مــن الفــضائل مــا لعلــي فــضائله مــا رو
ّوحده فقل إما أفضل منه ، ال واهللا ، ولكن قس إىل فضائله فضائل أيب بكر وعمر وعثمان 

  ، فإن وجدا مثل فضائل
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ّـعلي فقل إم أفـضل منـه ، ال واهللا ، ولكـن قـس بفـضائل العـشرة الـذين شـهد هلـم رسـول اهللا 
ّاهللا عليه وسلم باجلنة ، فإن وجدا تشاكل فضائله فقل إم أفضل منهّصلى  ّ ّ.  

اإلخـالص  : قلت ؟ّيا إسحاق ، أي األعمال كانت أفضل يوم بعث اهللا رسوله: قال 
اقــرأ ذلـــك يف كتـــاب اهللا : نعــم ، قـــال :  قلـــت ؟ألــيس الـــسبق إىل اإلســالم: بالــشهادة ، قـــال 

َ والسابقون(: تعاىل ، يقول  ُِ  ون َ َ الـسابقون أولئك اْلمقرب ُـَ  َ ُُ َ ِـ ُ ّـ إمنا عـىن مـن سـبق إىل اإلسـالم ، )ِ
ّيا أمري املؤمنني إن عليـا أسـلم وهـو حـديث : قلت  ؟فهل علمت أحدا سبق عليا إىل اإلسالم

أخـربين : قـال . السن ال جيوز عليه احلكم ، وأبو بكر أسـلم وهـو مـستكمل جيـوز عليـه احلكـم
ّأيهما أسلم قبل مث  علـي أسـلم قبـل أيب بكـر ، :  قلـت ؟أنـاظرك مـن بعـده يف احلداثـة والكمـالّ

فأخربين عن إسالم علـي حـني أسـلم ال خيلـو مـن أن يكـون . نعم: على هذه الشريطة ، فقال 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم دعـاه إىل اإلسـالم أو يكـون إهلامـا مـن اهللا فأطرقـت ، : قـال  ؟ّ

ّإهلامــا ، فتقدمــه علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، ألن يــا إســحاق ال تقــل : فقــال يل  ّ ّ ّ
أجـل ، بـل دعـاه رسـول : قلـت . رسول اهللا مل يعرف اإلسالم حـىت أتـاه جربئيـل عـن اهللا تعـاىل

ّيــا إســحاق ، فهــل خيلــو رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حــني دعــا : اهللا إىل اإلســالم ، قــال  ّ
فأطرقت ، فقال :  قال ؟ّأمر اهللا أو تكلف ذلك من نفسهإىل اإلسالم ، من أن يكون دعاه ب

َ وما أنا من اْلمتكلفين (: ّيا إسحاق ال تنسب رسول اهللا إىل التكلف ، فإن اهللا يقول :  َِ َ َ ُ َِ ََ(. 
 ـ ّجـل ذكـره ـ ّـفهل من صفة اجلبار: أجل ، يا أمري املؤمنني ، بل دعاه بأمر اهللا ، قال : قلت 

فــرتاه يف قيــاس أ: أعــوذ بــاهللا ، فقــال :  قلــت ؟ مــن ال جيــوز عليــه حكــمّــأن يكلف رســله دعــاء
ّإن عليـا أسـلم صـبيا ال جيـوز عليـه احلكـم ، قـد كلـف رسـول اهللا صـلى :  ـ يـا إسـحاق ـ قولـك ّ ّ ّ

ّاهللا عليه وسـلم مـن دعـاء الـصبيان مـا ال يطيقـون ، فهـل يـدعوهم الـساعة ويرتـدون بعـد سـاعة  ّ ّ
  ترى هذا جائزا ، أ7 شيء ، وال جيوز عليهم حكم الرسول فال جيب عليهم يف ارتدادهم
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ّعنـدك أن تنـسبه إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم يـا إســحاق  :أعـوذ بـاهللا ، قـال :  قلـت ؟ّ
ّفـأراك إمنـا قـصدت لفــضيلة فـضل ـا رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عليــا علـى هـذا اخللــق ،  ّ ّ ّ ّ

 كان اهللا أمره بدعاء الصبيان لـدعاهم كمـا دعـا عليـا ، قلـت إبانة ا منهم ليعرفوا فضله ، ولو
ّفهل بلغـك أن الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم دعـا أحـدا مـن الـصبيان مـن أهلـه : بلى ، قال :  ّ ّ

ّإن عليـا ابـن عمـه: ّوقرابته لئال تقول  يـا : أو مل يفعـل ، قـال ال أعلـم وال أدري فعـل :  قلـت ؟ّ
فـدع مـا قـد وضـعه : ال ، قـال :  قلـت ؟تعلمه هـل تـسئل عنـهرأيت ما مل تدره ومل إسحاق ، أ

  .اهللا عنا وعنك
ّمث أي األعمال كانـت أفـضل بعـد الـسبق إىل اإلسـالم: قال  اجلهـاد يف سـبيل  : قلـت ؟ّ
ّألحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـا جتـد . صدقت ، فهل جتد: اهللا ، قال  ّ

  .ّيف أي األوقات شئت:  قال ؟ّيف أي وقت:  قلت ؟لعلي يف اجلهاد
 ؟ّال أريــد غريهــا ، فهــل جتــد ألحــد إال دون مــا جتــد لعلــي يــوم بــدر: قــال . بــدر: قلـت 

 .؟فكم قتل علي وحـده :قال . ّنيف وستون رجال من املشركني:  قلت ؟أخربين كم قتلى بدر
نـاس ، قلـت ثالثة وعشرين ، أو اثنـني وعـشرين ، واألربعـون لـسائر ال: ال أدري ، قال : قلت 

ّكـان أبـو بكـر مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف عريـشه ، قـال : يا أمري املؤمنني :  مـا : ّ
ّوحيـك يـدبر دون رسـول اهللا ، أو معـه شـريكا ، أم افتقـارا مـره : ّيدبر ، قـال :  قلت ؟ذا يصنع

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل رأيه ّ أي الثالث أحب إليك؟ّ ّ بـاهللا أن يـدبر أعـوذ:  قلت ؟ّ
ّأبـو بكــر دون رسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلم ، أو يكــون معــه شـريكا ، أو أن يكــون برســول  ّ

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم افتقار إىل رأيه ، قال   ؟فما الفضيلة بـالعريش إذا كـان األمـر كـذلك: ّ
 املــؤمنني يـا أمــري:  قلــت ؟ّــألـيس مــن ضـرب بــسيفه بــني يـدي رســول اهللا أفـضل ممن هــو جـالس

ّصــدقت كــل جماهــد ، ولكــن الــضارب بالــسيف احملــامي عــن  :ّكــل اجلــيش كــان جماهــدا ، قــال  ّ
  رسول اهللا



 فحات األزهار ن................................................................................ 176

َ ال يستوي اْلقاعـدون (: ّعليه وسلم وعن اجلـالس أفـضل مـن اجلـالس ، أمـا قـرأت كتـاب اهللا  ُ ِ ِ َ ْ َـ
بي ي الــضرر واْلمجاهــدون فــي س ــر أول ؤمنين غيـ ِمــن اْلم َــ ِ َ ُ ِ ُ َ ُِــ َ ُ ِــ ِ ُِ َْ َ َِ ضل اهللا ْ سهم ، ف أموالهم وأنـف ُل اهللا ب َ  َــ ْ َ ِْ ِِ ــ ُ َْ ِ ْ ِــَ ِ ِ

سنى ، وفــضل اهللا  د اهللا اْلح دين درجــة وكــال وع ــى اْلقاع أموالهم وأنـفــسهم عل دين ب ُاْلمجاه ــ ُ َُ  َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َُ ــ َ َ َ ُ َُ ً َْ َ َِ ِ ــِ ِ َ ِ َِ ِ ــ ِــَِْ
ى اْلقاعــدين أجــرا عظيمــا  ًاْلمجاهدين عل ِ َِــ ًَ ْ َ َ َِ ِِ َــ : جماهــدين ، قــال وكــان أبــو بكــر وعمــر  : قلــت ؟)ُ

: نعـــم ، قـــال :  قلـــت ؟فهـــل كـــان أليب بكـــر وعمـــر فـــضل علـــى مـــن مل يـــشهد ذلـــك املـــشهد
  .أجل: فكذلك سبق الباذل نفسه فضل أيب بكر وعمر ، قلت 

ل أتــى علــى (ّاقــرأ علــي : نعــم ، قــال :  قلــت ؟يــا إســحاق هــل تقــرأ القــرآن: قــال  َ ه َ َ ْ ــ َ
َاإلنـسان حين مـن الـدهر لـم ي ْ َ ِ ْ  َ ِ ٌِـ ِ ْ ًكن شــيئا مذكورا ِْ ُ ْ َـ ًْ ْ َ ْ يـشربون مــن ( : فقـرأت منهـا حـىت بلغـت )ُـ ُ َِ َ َ ْ

ًكأس كان مزاجها كافورا  ُ ُ ِ َ ٍ ْ ً ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ( ـ إىل قوله ـ )َ ِ ِ ََِ َ ْ ُ ًَ ًَِ ُ ُِ  َ َ  َ ِ ْ( 
ّن عليـا فهـل بلغـك أ: يف علـي ، قـال :  قلـت ؟على رسلك ، فيمن نزلـت هـذه اآليـات: قال 

ِ إنمــا نطعمكــم لوجــه اهللا (: حــني أطعــم املــسكني واليتــيم واألســري قــال  ِ ْ َِ ْ ُُ ِ ْ ُ ِ(وهــل مسعــت اهللا ؟ 
ّجـل  ـ صـدقت ، ألن اهللا: ال ، قـال :  قلـت ؟وصـف يف كتابـه أحـدا مبثـل مـا وصـف بـه عليـا

  .عرف سريته ـ ثناؤه
ّلـست تـشهد أن العـشرة يف اجلنــةيـا إسـحاق ، أ : مـري املـؤمنني ، قــال  بلـى يـا أ: قلـت ؟ّ

ن رسـول واهللا ما أدري هذا احلديث صحيح أم ال ، وال أدري أن كا: ّرأيت لو ان رجال قال أ
مــا : ّرأيــت لــو أنــه قــال أ: أعــوذ بــاهللا ، قــال :  قلــت ؟كــان عنــدك كــافرااهللا قالــه أم مل يقلــه ، أ

 أرى بينهما يا إسحاق: نعم ، قال :  قلت ؟أدري هذه السورة من كتاب اهللا أم ال كان كافرا
  .نعم:  قلت ؟تروي احلديثأ: فرقا ، يا إسحاق 

  ؟فهل تعرف حديث الطري: قال 
  .نعم: قلت 
  .فحدثين به: قال 
  :فقال . ّفحدثته احلديث: قال 
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ّيـا إسـحاق ، إين كنـت أكلمــك وأنـا أظنـك غـري معانــد للحـق ، فأمـا اآلن فقـد بــان يل  ّ ّ
ّعنادك ، إنـك تـوقن أن هـذا احلـديث : ّواه مـن ال ميكنـين رده ، قـال نعـم ، ر:  قلـت ؟ صـحيحّ

ّفرأيـت أن مــن أيقــن أن هــذا احلـديث صــحيح مث زعــم أن أحــدا أفـضل مــن علــيأ ّ ال خيلــو مــن . ّّ
ّمــن أن يكــون دعــوة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عنــده مــردودة عليــه ، أو : إحــدى ثالثــة  ّ

ّإن اهللا عـــز : ّب إليـــه ، أو أن يقـــول عـــرف الفاضـــل مـــن خلقـــه وكـــان املفـــضول أحـــ: أن يقـــول 
ّوجل مل يعرف الفاضـل مـن املفـضول ، فـأي الثالثـة أحـب إليـك أن تقـول ّ  فأطرقـت ، مث قـال ؟ّ

ّيــا إســحاق ال تقــل منهــا شــيئا ، فإنــك إن قلــت منهــا شــيئا اســتتبتك ، وإن كــان للحــديث : 
  .عندك تأويل غري هذه الثالثة األوجه فقله

  .ال أعلم: قلت 
ّأجل لو ال أن له فضال ملا قيل إن عليا أفضل منه ، فمـا : يب بكر فضال ، قال ّوإن أل

  ؟فضله الذي قصدت له الساعة
ّقول اهللا عز وجل : قلت  ْ ثاني اثـنـين إذ هما في اْلغار إذ يـقـول لـصاحبه ال تحزن (: ّ َ ْـ َ ِ ِِ ِ ِ ُ ُ َ ْ ِْ ِِ ُ ِ ْ َ ْ َ ِ

َإن اهللا معنـــا  َ َ  ـــا إســـحاق ،: قـــال .  فنـــسبه إىل صـــحبته)ِ ّ أمـــا إين ال أمحلـــك علـــى الـــوعر مـــن ي
 (: طريقــك إين وجــدت اهللا تعــاىل نــسب إىل صــحبة مــن رضــيه ورضــى عنــه كــافرا وهــو قولــه 

ُقال له َ َ صاحبه وهو يحاوره أَ ُُ َِ ُ َُ ُ ُ ِكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجال لكنـا ِ ٍ ًِ ُ َ ْ َْ َْ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ ِ ٍِ ُ َ َ َ ِ
َهو اهللا ربي و َ ُ َ ي أحدا ُ ًال أشـرك برب َـ َ َِـُ ُ ِ إن ذلـك كـان صـاحبا كـافرا ، وأبـو بكـر مـؤمن ،  : قلـت )ْ

ّـفإذا جاز أن ينسب إىل صـحبته مـن رضـيه كـافرا جـاز أن ينـسب إىل صـحبة نبيه مؤمنـا : قال 
يـا أمـري املـؤمنني إن قـدر اآليـة عظـيم ، : قلـت . ، وليس بأفضل املـؤمنني وال الثـاين وال الثالـث

َ ثاني اثـنـين إذ هما في اْلغار إذ يـقول لصاحبه ال تحزن إن اهللا معنا ( :يقول ّإن اهللا  َ ََ  ِِ ِ ِْ َ ْ َ ِ ِِ ِ ِ ُ ُ ْ ُْ ِ ْ َ ْ َ  : قال )ِ
ليـــك ، أخـــربين عـــن حـــزن أيب بكـــر ، ّيــا إســـحاق تـــأىب اآلن إال أن أخرجـــك إىل االستقـــصاء ع

ّإن أبا بكر إمنا حزن مـن أجـل رسـول اهللا صـلى :  قلت ؟كان رضا أم سخطاأ ّاهللا عليـه وسـلم ّ
  ّخوفا عليه وغما أن يصل إىل رسول اهللا شيء من
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ا كــان جــوايب أن تقــول رضــى أم ســخط ، قلــت : املكــروه ، قــال  ــلــيس هــذا جــوايب ، إمن بــل : ّ
ّوكان اهللا جل ذكره بعث إلينا رسوال ينهى عن رضـا اهللا عـز وجـل وعـن : كان رضا هللا ، قال  ّّ

بلـى :  قلـت ؟ولـيس قـد زعمـت أن حـزن أيب بكـر رضـا هللاأ: أعوذ باهللا ، قال :  قلت !طاعته
ّأن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم قـال  ّومل جتـد أن القـرآن يــشهدأ: قـال  ، يـا لــه ال حتـزن  :ّ

ّيــا إســحاق إن مــذهيب الرفــق بــك ، لعــل اهللا يــردك إىل  :قــال . أعــوذ بــاهللا:  قلــت ؟عــن احلــزن ّ ّ
  .ا تستعيذ بهاحلق ، ويعدل بك عن الباطل ، لكثرة م

ه (: وحــدثين عــن قــول اهللا  أنـزل اهللا سكينته علي ِ ف َْــِ َ ُ ََ َــ ُ َ َ  مــن عــىن بــذلك ، رســول اهللا أم )َــَْ
  .صدقت: بل رسول اهللا قال :  قلت ؟أبو بكر

ّفحـدثين عـن قـول اهللا عـز وجـل : قـال  ّ ين إذ أعجبـتكم كثــرتكم (: ّ ْ ويــوم حنـ ْ َُ ُُ َْ َ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ِ ٍ ْ َـ إىل  ـ )َ
 ثم ( ـ قوله َأنـزل اهللا سكينته على رسوله وعلى اْلمؤمنين ُ ِ ِ ِْ ُـ َ َـَ َ َِ ُِ َُ ََ ُ َ َ الـذين » املـؤمنني «  ، أتعلـم مـن )َْ

النـــاس مجيعـــا ازمـــوا يـــوم : ال أدري يـــا أمـــري املـــؤمنني ، قـــال :  قلـــت ؟أراد اهللا يف هـــذا املوضـــع
ّحنــني ، فلــم يبــق مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إال ســبعة نفــر مــن بــين ه ّ علــي : اشــم ّ

ّيــضرب بــسيفه بــني يــدي رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، والعبــاس آخــذ بلجــام بغلــة رســول  ّ
اهللا ، واخلمسة حمدقون بـه خوفـا مـن أن ينالـه مـن جـراح القـوم شـيء ، حـىت أعطـى اهللا لرسـوله 

فمــن : ّالظفــر ، فــاملؤمنون يف هــذا املوضــع علــي خاصــة مث مــن حــضره مــن بــين هاشــم ، قــال 
ّ من كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف ذلـك الوقـت أم مـن اـزم عنـه ومل يـره أفضل ، ّ

  .بل من أنزلت عليه السكينة:  قلت ؟اهللا موضعا لينزهلا عليه
يــا إســحاق ، مــن أفــضل ، مــن كــان معــه يف الغــار أم مــن نــام علــى فراشــه ووقــاه : قــال 

ّبنفــسه حــىت مت لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّ إن اهللا تبــارك وتعــاىل أمــر  ؟مــا أراد مــن اهلجــرةّ
ّرســوله أن يــأمر عليــا بــالنوم علــى فراشــه ، وأن يقــي رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بنفــسه ،  ّ

ّفأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك ،  ّ  
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ّ فقـــال لـــه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 2فبكـــى علـــي  جزعـــا مـــن  مـــا يبكيـــك يـــا علـــي أ:ّ
فتــسلم يــا رســول  رســول اهللا ، ولكــن خوفــا عليــك ، أال والــذي بعثــك بــاحلق يــا:  قــال ؟تاملــو
ّمسعــــا وطاعــــة وطيبــــة نفــــسي بالفــــداء لــــك يــــا رســــول اهللا ، مث أتــــى : نعــــم ، قــــال :  قــــال ؟اهللا

ّمضجعه واضطجع وتسجى بثوبه ، وجاء املشركون من قريش فحفوا به ال يـشكون أنـه رسـول  ّّ ّ
ّوســلم ، وقــد أمجعــوا أن يــضربه مــن كــل بطــن مــن بطــون قــريش رجــل ضــربة ّاهللا صــلى اهللا عليــه  ّ

ّبالــسيف ، لــئال يطلــب اهلــامشيون مــن البطــون بطنــا بدمــه ، وعلــي يــسمع القــوم فيــه مــن تــالف  ّ
نفـــسه ومل يدعـــه ذلـــك إىل اجلـــزع كمـــا جـــزع صـــاحبه يف الغـــار ، ومل يـــزل علـــي صـــابرا حمتـــسبا ، 

ّقــريش حــىت أصــبح ، فلمــا أصــبح قــام فنظــر القــوم إليــه فبعــث اهللا مالئكتــه فمنعتــه مــن مــشركي 
ّفـال نـراك إال مغـررا بنفـسك منـذ :  قـال ؟ّوما علمي مبحمـد أيـن هـو:  قال ؟ّأين حممد: فقالوا 
  .، فلم يزل علي أفضل ما بدأ به يزيد وال ينقص حىت قبضه اهللا إليه ليلتنا

وه ، ار :ؤمنني ، قــال نعــم يــا أمــري املــ:  قلــت ؟يــا إســحاق ، هــل تــروي حــديث الواليــة
رأيـــت هـــذا احلـــديث هـــل أوجـــب علـــى أيب بكـــر وعمـــر مـــا مل يـــا إســـحاق ، أ: ففعلـــت ، قـــال 

ّإن الناس ذكروا أن احلديث إمنا كان بسبب زبد بن حارثة ، لـشيء :  قلت ؟يوجب هلما عليه ّ ّ
ّفقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  جــرى بينــه وبــني علــي وأنكــر والء علــي ، نــت مــن ك: ّ

 ؟ّيف أي موضــع قــال هــذا: ، قــال مــواله فعلــي مــواله ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه 
فإن قتل زيد بن حارثـة قبـل الغـدير : أجل ، قال : قلت  ؟أليس بعد منصرفه من حجة الوداع

 أخربين لو رأيت ابنـا لـك قـد أتـت عليـه مخـسة عـشر سـنة يقـول ؟، كيف رضيت لنفسك ذا
كنـت منكـرا ذلـك عليـه تعريفـه النـاس مـا  عمي أيها الناس فـاعلموا ذلـك ، أنموالي موىل اب: 

ّفتنـزه ابنـك عمـا ال تنـزه عنــه يـا إسـحاق أ: اللهـم نعـم ، قـال  :  فقلـت؟ال ينكـرون وال جيهلـون ّّ
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .؟ّ

ّوحيكم ال جتعلوا فقهائكم أربابكم ، إن اهللا جل ذكره قال يف كتابه  ّ:  
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ِ اتخــذوا أحبــارهم ورهبــانـهم أربابــا مــن دون اهللا ( ِ ُ ْ ِ ً ْ َ َْ ُ َ ْ َُ َ ْ ُ ْ ُ َ ( ــمومل يــصلوا هلــم وال صــاموا وال زعمــوا أ ّ ّ
  .أرباب ، ولكن أمروهم فأطاعوا أمرهم

نعـم يـا أمـري  : قلـت ؟أنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى :حـديث  تـرويأ: يا إسحاق 
فمـن أوثـق عنـدك ، مـن مسعـت منـه : ه ، قال ّاملؤمنني ، قد مسعته ومسعت من صححه وجحد

ّفهل ميكن أن يكون الرسول صـلى اهللا : ّمن صححه ، قال :  قلت ؟ّفصححه أو من جحده
فقــال قــوال ال معــىن لــه فــال يوقــف : أعــوذ بــاهللا ، قــال :  قلــت ؟ّعليــه وســلم مــزح ــذا القــول

:  قلــت ؟ّســى ألبيــه وأمــهفمــا تعلــم ان هــارون كــان أخــا موأ: ال أعــوذ بــاهللا ، قــ:  قلــت ؟عليــه
وليس هارون نبيا وعلـي غـري أ: ال ، قال :  قلت ؟ّفعلي من رسول اهللا ألبيه وامه: بلى ، قال 

أنت  فهذان احلاالن معدومان يف علي وقد كانا يف هارون فما معىن: بلى ، قال :  قلت ؟نيب
ّإمنا أراد أن يطيب بذلك نفـس : قلت له  ؟ّمين مبنزلة هارون من موسى علـي ملـا قـال املنـافقون ّ

ّ
ّإنه خلفه استثقاال له ، قال  فأطرقـت ، قـال : قـال  ؟ّفأراد أن يطيب نفسه بقـول ال معـىن لـه: ّ

ّقولــه عــز :  قــال ؟ومــا هــو يــا أمــري املــؤمنني: ّيــا إســحاق لــه معــىن يف كتــاب اهللا بــني ، قلــت : 
ّوجل حكاية عن موسى أنه قال ألخيه هارون  َ اخلفني في قـ(: ّ ِ ِ ُْ َومي وأصلح وال تـتبع سـبيل ْ ِ َِ ْْ َ َ َْ ِ ْ َ ِ

َاْلمفسدين  ِ ِ ْ ّإن موسى خلف هارون يف قومه وهو حي ومـضى إىل : يا أمري املؤمنني :  قلت )ُ
ّــربــه ، وإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خلف عليــا كــذلك حــني خــرج إىل غزاتــه ، قــال  ّ ّ ّ ّ :

ّــكــال لــيس كمــا قلــت ، أخــربين عــن موســى حــني خلف هــارو ن هــل كــان معــه حــني ذهــب إىل ّ
أو لــيس اســتخلفه علــى : ال ، قــال :  قلــت ؟ّربــه أحــد مــن أصــحابه أو أحــد مــن بــين إســرائيل

ّفــأخربين عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حــني خــرج إىل : نعــم ، قــال :  قلــت ؟مجــاعتهم ّ
ّغزاته هل خلف إال الضعفاء والنساء والصبيان    !؟ّ فأىن يكون مثل ذلك؟ّ

اه ، ال يقـــدر أحـــد أن ولـــه ع ّـــنـــدي تأويـــل آخـــر مـــن كتـــاب اهللا يـــدل علـــى اســـتخالفه إي ّ
ّحيتج فيه ، وال أعلم أحدا احتج به ، وأرجو أن يكون توفيقا من اهللا   :قلت . ّ
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ّقولـه عـز وجـل حـني حكـى عـن موسـى قولـه :  قـال ؟وما هـو يـا أمـري املـؤمنني ِ واجعل لـي ( :ّ ْ َـ ْ َ
َوزيرا من أهلي هارون  ُ َِ ْ َ ْ ِ ً ًأخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيـرا ونـذكرك كثيـرا ِ ًِ َِ ُ َ ََـ َ َْ َ َُـ ََ َ  ْ ِ ِْ َ َ َ َِ ُِ ْ ْ ِْ ْ ِ ْ ُ ِ

ًإنك كنت بنا بـصيرا  ِ َ ِ َ ْ ُ َ ِ(  ، ّفأنـت مـين يـا علـي مبنزلـة هـارون مـن موسـى وزيـري مـن أهلـي وأخـي
 ، فهــل يقــدر أحــد أن ّكــي نــسبح اهللا كثــريا ونــذكره كثــرياّشــد اهللا بــه أزري وأشــركه يف أمــري ، 

ّ ومل يكن ليبطل قول النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وأن يكـون ال ؟يدخل يف هذا شيئا غري هذا ّ
  .معىن له

يـا أمـري املـؤمنني ، : فطـال الـس وارتفـع النهـار ، فقـال حيـىي بـن أكـثم القاضـي : قال 
: يدفعـه ، قـال إسـحاق قد أوضحت احلق ملن أراد اهللا به اخلري ، وأثبـت مـا ال يقـدر أحـد أن 

واهللا : فقـال  ّنقـول بقـول أمـري املـؤمنني أعـزه اهللا ،: ّ فقلنـا كلنـا ؟مـا تقولـون: فأقبل علينا وقـال 
ّلو ال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ّ ، ما كنت ألقبل منكم اقبلوا القول من الناس  :ّ

  .القول
ألمـر مـن عنقـي ، اللهـم أدينـك اللهم قد نصحت هلم القـول ، اللهـم إين قـد أخرجـت ا

ّبالتقرب إليك حبب علي وواليته  ّ «)1(.  

  ّابن عبد ربه والعقد الفريد
ّمث إن  ه « ّ ـابــن عبــد رب « ّالقــرطيب مــن مــشاهري علمــاء أهــل الــسنة وأدبــائهم ، وكتابــه » ّـ
  :من الكتب املشهورة واألسفار املمتعة » العقد الفريد 

ّمد بـن عبـد ربـه بـن حبيـب بـن جـدير ابـن سـامل ، أمحـد بـن حم « : ـ قال ابن ماكوال 1 ّـ
موىل هشام بـن عبـد امللـك بـن مـروان ، أبـو عمـر ، أندلـسي مـشهور بـالعلم واألدب والـشعر ، 

  .)2(» وهو صاحب كتاب العقد يف األخبار ، وشعره كثري جدا ، وهو جميد 
  كان من العلماء املكثرين من احملفوظات واالطالع « : ـ ابن خلكان 2

__________________  
  .349 / 5العقد الفريد ) 1(
  .36 / 6اإلكمال ) 2(
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.  ..ّعلى أخبار الناس ، وصنف كتابه العقد ، وهو من الكتب املمتعة ، حوى مـن كـل شـيء
 «)1(  

ّالعالمة مـصنف العقـد ، ولـه اثنتـان ومثـانون سـنة ، .  ..وفيها أبو عمر « : ـ الذهبي 3 ّ
  .)2(» ّع من بقي بن خملد وحممد بن وضاح وشعره يف الذروة العليا ، مس

ّوكـان مـن العلمـاء املكثـرين مـن احملفوظـات ، وصـنف كتـاب العقـد ،  « : ـ أبو الفـدا 4
  .)3(» وهو من الكتب النفيسة ، ومولده يف سنة ست وأربعني ومائتني 

أيب الفقيـه العـامل » يف ترمجـة صـاحب العقـد  ـ يعين لسان الدين ـ وقال « : ـ المقري 5
ا اقتبـــاس ، وشـــهر : ّعمـــر ابـــن عبـــد ربـــه  ـــعـــامل ســـاد بـــالعلم وراس ، واقتـــبس بـــه مـــن احلظـــوة أمي ّ

باألندلس حىت سار إىل املشرق ذكره ، واستطار بشرر الذكاء فكـره ، وكانـت لـه عنايـة بـالعلم 
ّوثقــة وروايــة لــه متــسقة ، وأمــا األدب فهــو كــان حجتــه وبــه غمــرت األفهــام جلتــه ، مــع صــيانة  ّ

ّـ ، ورد مائها فكرع ، وله التأليف املشهور الذي مساه بالعقـد ، ومحـاه عـن عثـرات النقـد ، وورع
ّألنه أبرزه مثقف القناة مرهف الـشباة تقـصر عنـه ثواقـب األلبـاب ، ويبـصر الـسحر منـه يف كـل  ّ

  .)4(» .  ..باب ، وله شعر انتهى منتهاه ، وجتاوز مساك اإلحسان ومساه
  :ومن مصادر ترمجته أيضا 

  .283 / 15سري أعالم النبالء  ـ 1
  .211 / 4معجم األدباء  ـ 2
  .295 / 2مرآة اجلنان  ـ 3

__________________  
  .110 / 1وفيات األعيان ) 1(
  .211 / 2العرب يف خرب من غرب ) 2(
  .92 / 2املختصر يف أخبار البشر ) 3(
  .217 / 4نفح الطيب عن غصن األندلس الرطيب ) 4(
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  .193 / 11والنهاية البداية  ـ 4
  .161: بغية الوعاة  ـ 5

ه ، العالمــة األديــب األخبــاري ، صــاحب كتــاب العقــد« : وقــال الــذهيب  ّابــن عبــد رب ـ  ّـ
  . »328 سنة ، وتويف سنة 82ّوكان موثقا نبيال بليغا شاعرا ، عاش . ..

)16 (  

  رواية المحاملي 
  : رواه القاضي احملاملي حيث قال و

ّنــا عبــد األعلــى بــن واصــل ، ثنــا عــون بــن ســالم ، ثنــا ســهل ابــن ّحــدثنا احلــسني ، ث« 
ّوكـان خادمـا لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ شـعيب ، عـن بريـدة بـن سـفيان عـن سـفينة  ـ ّ

ّاهدي لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم طـوائر قـال : قال  ّورفعـت لـه ام أميـن بعـضها ، فلمـا : ّ
: قـال . ذا بعـض مـا فاهـدي لـك أمـسهـ:  فقالـت ؟أميـنمـا هـذا يـا ام : أصبح أتتـه ـا فقـال 

ّ إن لكل غـد رزقـه!طعاما ـ أو لغد ـ ومل أك أن ترفعي ألحدأ ّأللهـم أدخـل بأحـب : ّمث قـال . ّ
  .)1(» ّاللهم وإيل :  فقال 7خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر ، فدخل علي 

 ـ ;ّـ أمحـد البيع البغـدادي ّأخربنـا أبـو طالـب حممـد بـن علـي بـن« : قـال ابـن املغـازيل 
ّثنا أبو عبد اهللا حممـد بـن أيب بكـر ، أنـه قـال  ـ قدم علينا واسطا ّحـدثنا احلـسني بـن إمساعيـل : ّ

احملاملي ، نا عبد األعلـى بـن واصـل ، ثنـا عـون بـن سـالم ، ثنـا سـهل بـن شـعيب ، عـن بريـدة 
ّوكـان خادمـا لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـل ـ بـن سـفيان عـن سـفينة اهـدي لرسـول : قـال  ـ مّ

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم طوائر ، قال  ّفرفعت له أم أمين بعضها ، فلما أصـبح أتتـه ـا فقـال  :ّ
 :  

__________________  
  .444 ـ 443: األمايل ) 1(
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أومل أـك أن ترفعـي لغـد : هـذا بعـض مـا اهـدي إليـك أمـس ، قـال :  فقالـت ؟ذا يـا ام أميـنما
ّطعامــا ، إن لكــل ّاللهــم أدخــل أحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي مــن هــذا :  مث قــال ؟ غــد رزقــهّ

  .ّاللهم وإيل: الطائر ، فدخل علي ، فقال 
  .)1(» هذا حديث غريب من هذا الطريق 

  .ّوتظهر روايته للحديث من سند رواية الكنجي الشافعي اآلتية يف حملها إن شاء اهللا

  ترجمته 
فاضـال ، صـادقا  :سني بـن إمساعيـل احملـاملي ، كـان أبو عبد اهللا احل « : ـ السمعاني 1

  .)2(» .  ..ّ، ثبتا ، دينا ، ثقة ، صدوقا
وفيهــا تــويف القاضــي أبــو عبــد اهللا احلــسني بــن «  : 330 يف حــوادث  ـ ابــن األثيــر2

وهو من املكثرين يف احلديث ، وكـان : ّإمساعيل بن حممد بن إمساعيل احملاملي الفقيه الشافعي 
مخــس وثالثــني ومــائتني ، وكــان علــى قــضاء الكوفــة وفــارس فاســتعفى مــن القــضاء مولــده ســنة 

  .)3(» ّوأحل يف ذلك ، فأجيب إليه 
ّاحملاملي ، القاضي اإلمام العالمة احلافظ ، شيخ بغداد وحمـدثها ، أبـو  « : ـ الذهبي 3 ّ

د الـــضيب البغـــدادي ثالثـــني ّولـــد يف أول ســـنة مخـــس و. ّـــعبـــد اهللا احلـــسني بـــن إمساعيـــل بـــن حمم
أبــا حذافــة أمحــد بــن إمساعيــل الــسهمي : ومــائتني ، وأول مساعــه يف ســنة أربــع وأربعــني ، مســع 

ّصــاحب مالــك ، وعمــرو بــن علــي الفــالس ، وزيــاد بــن أيــوب ، وأمحــد بــن املقــدام العجلــي ، 
ّويعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وحممد بـن املثـىن العنـزي ، وأبـا هـشام ، وعبـد الـرمحن بـن يـونس 

ّاج ، والزبري بن بكار ، وطبقتهم ومن بعدهم ، فأكثر وصنف ومجيعالسر ّ.  
__________________  

  .175: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
  .احملاملي ـ 208 / 5األنساب ) 2(
  .392 / 8الكامل يف التاريخ ) 3(
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دعلـــج ، والـــدار قطــين ، وابـــن مجيـــع ، وإبـــراهيم بــن جرولـــة البـــاجي ، وابـــن : روى عنــه 
ّصلت األهوازي ، وأبو عمرو ابن مهدي ، وأبو حممد بن البيع ، وآخرونال ّ ّ.  

ّفاضال ، دينا ، صادقا ، شهد عند القـضاة ولـه عـشرون سـنة ، : كان : قال اخلطيب 
  .)1(» .  ..ّويل قضاء الكوفة ستني سنة

بو بكـر قال أ . ..اإلمام الكبري ، القاضي أبو عبد اهللا احملاملي الشهري « : ـ اليافعي 4
  .)2(» كان حيضر جملس احملاملي عشرة آالف رجل : الدراوردي 
ّاحملاملي القاضي ، اإلمام العالمة احلافظ ، شيخ بغداد وحمدثها « : ـ السيوطي 5 ّ..  .

  .)3(» .  ..ّفاضال ، دينا ، صدوقا: وكان 
  :ومن مصادر ترمجته أيضا 

  .258 / 15سري أعالم النبالء  ـ 1
  .19 / 8 تاريخ بغداد ـ 2
  .341 / 12الوايف بالوفيات  ـ 3
  .222 / 2العرب  ـ 4
  .203 / 11البداية والنهاية  ـ 5

)17 (  

  رواية ابن عقدة
الذي مجع فيه طرقه وألفاظـه كمـا قـال ابـن شـهر آشـوب » كتاب الطري « لقد رواه يف 

  املرتجم له ببالغ الثناء يف معاجم الرتاجم كما علمت ـ ّالسروي
__________________  

  .824 / 3ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .297 / 2مرآة اجلنان ) 2(
  .343: ّطبقات احلفاظ ) 3(
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ورواه ابـن بطـة يف اإلبانـة مـن طـريقني ، واخلطيـب .  ..روى حـديث الطـري مجاعـة« :  ـ سـابقا
ّأبو بكر يف تاريخ بغداد من سـبعة طـرق ، وقـد صـنف أمحـد ابـن حممـد بـن سـعيد كتـاب الطـري ّ 

.. . «)1(.  
ّثنا حممد بن أمحد بن احلسن ، ثنـا يوسـف بـن عـدي ، ثنـا « : قوله   ومن ذلك:أقول 

ّاهـدي لرسـول اهللا صـلى  :ّمحاد بن املختار الكويف ، ثنا عبد امللك بـن عمـري ، عـن أنـس قـال 
ّاللهم ائتين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي ، : ّاهللا عليه وسلم طائر ، فوضع بني يديه فقال 

  .».  ..أنا علي:  فقال ؟من ذا: ّلي فدق الباب فقال فجاء ع: قال 
  .ّكما تظهر روايته من كالم ابن املغازيل ، اآليت يف حمله

  ترجمته 
وابــن عقــدة مــن أعــالم احلــديث ومــشاهري األئمــة الثقــات ، وقــد ترمجنــا لــه وأثبتنــا ثقتــه 

  .ّعلى ضوء املصادر املعتربة يف بعض جملدات الكتاب
  :كتب اآلتية وتوجد ترمجته يف ال

  .14 / 5تاريخ بغداد  ـ 1
  .839 / 3تذكرة احلفاظ  ـ 2
  .311 / 2مرآة اجلنان  ـ 3
  .395 / 7الوايف بالوفيات  ـ 4
  .281 / 3النجوم الزاهرة  ـ 5
  .230 / 2العرب  ـ 6
  .348: طبقات احلفاظ  ـ 7
  .332 / 2شذرات الذهب  ـ 8

__________________  
  .282/  2مناقب آل أيب طالب ) 1(
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)18 (  

  رواية المسعودي 
ّ اخلاصـة بـه ، حيــث 7ّلقـد أثبتـه يف تارخيـه أميـا إثبـات ، وذكـره يف فـضائل أمـري املـؤمنني 

ّواألشــياء الــيت اســتحق ــا أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم الفــضل هــي « : قــال  ّ :
ّلم ، والقـرىب منـه ، والقناعـة ّالسبق إىل اإلميان ، واهلجرة والنصرة لرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـ

، وبـــذل الـــنفس لـــه ، والعلـــم بالكتـــاب والتنزيـــل ، واجلهـــاد يف ســـبيل اهللا ، والـــورع ، والزهـــد ، 
  .والقضاء واحلكم ، والعفة والعلم

قــول  ّمنـه النــصيب األوفـر واحلــظ األكـرب ، إىل مــا ينفـرد بــه مـن ـ 2 ـ وكـل ذلـك لعلــي
ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ّ، وهـو صـلى اهللا عليــه أنـت أخـي :  آخـى بــني أصـحابه حـني ّ

ّوسلم ال ضد له وال ند ، و ّقوله صلى اهللا عليه وسلم ّ ّأنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال  :ّ ّ
ه ال نــيب بعــدي مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن   :7قولــه ، و ّــأن

ّاللهم أدخل إيل أحب خلقك إليك يأكـل :  ـ الطائروقد قدم إليه أنس  ـ 7دعاؤه  ، مث عاداه ّ
 إىل آخـر احلــديث ، فهـذا وغــريه مـن فــضائله ومــا 7، فـدخل عليــه علــي  معـي مــن هـذا الطــائر

ّاجتمع فيه من اخلصال مما تفرق يف غريه  ّ «)1(.  

  ترجمته 
  علي بن احلسني بن علي ، أبو احلسني ، « : ـ ابن شاكر الكتبي 1

__________________  
  .711 / 1مروج الذهب ) 1(
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عــداده يف :  ، قــال الــشيخ مشــس الــدين 2ّاملــسعودي املــؤرخ ، مــن ذريــة عبــد اهللا بــن مــسعود 
ّالبغداديني وأقام مبصر مدة ، وكان أخباريا عالمة ، صاحب غرائب وملح ونوادر ، مات سنة  ّ

  .)1(» .  ..كتاب مروج الذهب: ّ ، وله من التصانيف 346
ّوكــان أخباريــا متفننــا ، عالمــة ، صــاحب ملــح وغرائــب ، مســع مــن « : الــسبكي  ـ 2 ّ

نفطويــه وابــن زبــر القاضــي وغريمهــا ، ودخــل إىل البــصرة ، فلقــي ــا أبــا خليفــة اجلمحــي ، ومل 
ه كـــان معتـــزيل العقيــدة ، مـــات ســـنة مخــس وأربعـــني أو ســـت : ّيعمــر علـــى مــا ذكـــر ، وقيـــل  ـإن ّـ

 أيب العبــــاس ابــــن شــــريح رســــالة البيــــان عــــن أصــــول ّوأربعــــني وثالمثائــــة ، وهــــو الــــذي علــــق عــــن
  .)2(» .  ..األحكام ، وهذه الرسالة عندي حنو مخس عشرة ورقة

)19(  

  ّرواية أحمد بن سعيد بن فرقد الجدي 
ّلقد روى حديث الطري بإسناد الصحيحني ، لكـن الـذهيب ّالـشهري بتعـصبه علـى احلـق  ـ ّ

  :ّوضعه ، وهذا نص كالمه برتمجته ّامه ب ـ 7وإنكاره لفضائل أمري املؤمنني 
ّأمحد بن سعيد بن فرقد اجلدي ، روى عن أيب محة ، وعنه الطـرباين ، فـذكر حـديث «  ّ

  .)3(» ّالطري بإسناد الصحيحني ، فهو املتهم بوضعه 
ّلكــن تعقبــه ابــن حجــر فــذكر إخــراج احلــاكم احلــديث عــن طريــق أمحــد بــن ســـعيد ، مث  ّ

  :ّوخ الطرباين ، وهذا نص كالمه ّأضاف بأن الرجل معروف ومن شي
__________________  

  .45 / 2فوات الوفيات ) 1(
  .307 / 2طبقات الشافعية ) 2(
  .100 / 1ميزان االعتدال ) 3(
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عـن أيب محـة  ـ هـذا ـ ّأخرجه احلاكم عن حممد بـن صـاحل األندلـسي عـن أمحـد: قلت « 
بن عقبة ، عن سـامل أيب النـضر ّحممد بن يوسف ، عن أيب قرة موسى بن طارق ، عن موسى 

ّـوأمحد بن سعيد معـروف مـن شـيوخ الطـرباين ، وأظنه دخـل عليـه إسـناد يف إسـناد . ، عن أنس
 «)1(.  

ه  ّــوأمــا ظــن العــسقالين أن ّ فهــو ظــن ال يغــين مــن احلــق » دخــل عليــه إســناد يف إســناد « ّ
ّ كيــد كــل خــادع شــيئا ، وتــضليل لــيس ألحــد إىل قبولــه مــن ســبيل ، واهللا اهلــادي الــصائن عــن

  . ..ضئيل
ّهذا ، وقد صرح السمعاين ايضا برواية الطـرباين عـن أمحـد بـن سـعيد 

ّ ، وقـد تقـرر يف )2(
ّحملـــه أن روايـــة األكـــابر األعـــالم دليـــل علـــى كمـــال الـــشرف واجلاللـــة ، بـــل هـــي عـــني التوثيـــق 

  . ..والتعديل عند بعض أئمة هذا الشأن اجلليل ، واهللا اهلادي إىل سواء السبيل

)20 (  

  رواية الطبراني 
  : حيث قال . رواه بسند صحيح

ّنا أبو محة حممـد بـن يوسـف اليمـاين قـال : ّنا أمحد بن سعيد بن فرقد اجلدي ، قال « 
نــا أبــو قــرة موســى بــن طــارق ، عــن موســى بــن عقبــة ، عــن أيب النــضر ســامل مــوىل عمــر بــن : 

ّسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم إذ بينـا أنــا واقـف عنــد ر :عبيـد اهللا ، عــن أنـس بــن مالـك قــال  ّ
ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي ، فجــاء علــي بـــن أيب : اهــدي إليــه طــري فقــال 

  ّرسول اهللا على حاجة ، مث : طالب فقلت 
__________________  

  .177 / 1لسان امليزان ) 1(
  .ّاجلدي ـ األنساب) 2(
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ّوإيل اللهم وإيل ، فأكل معه اللهم : جاء علي فدخل ، فقال له رسول اهللا  ّ«.  
، وهـو نفـس اإلسـناد فقد رواه الطرباين عن شيخه أمحد بن سـعيد ، بإسـناده عـن أنـس 

فظهـر روايـة الطـرباين .  ..ّبأنـه إسـناد الـصحيحني ـ ّوسـلم بـه العـسقالين ـ ّالـذي صـرح الـذهيب
  .واحلمد هللا على ذلك. حديث الطري بسند صحيح

  : قال الطبراني و
ّا عبيــد العجلــي ، ثنــا إبــراهيم بــن ســعيد اجلــوهري ، ثنــا حــسني بــن حممــد ، ثنــا حــدثن« 

سليمان بن قرم ، عن فطر بن خليفة ، عـن عبـد الـرمحن بـن أيب نعـيم ، عـن سـفينة مـوىل النـيب 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم  ّأن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أيت بطــري فقــال  :ّ ّ ّاللهــم ائتــين بأحــب : ّ
ّ فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 2عــي مــن هــذا الطــري ، فجــاء علــي خلقــك إليــك يأكــل م ّ :

  . )1(» ّاللهم وإيل 

  : وقال الطبراني 
ّحدثنا عمرو بن أيب الطاهر بن السرح املصري ، ثنا يوسف بن عدي ، ثنا محاد بـن «  ّ

ليـه ّأهـدي لرسـول اهللا صـلى اهللا ع :قـال  ـ 2 ـ املختـار ، عـن عبـد امللـك بـن عمـري ، عـن أنـس
ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي ، فجــاء : ّوســلم طــائر ، فوضــع بــني يديــه فقــال 

ّالنـيب صـلى : أنـا علـي ، فقلـت :  فقـال ؟ذا: ّفـدق البـاب ، فقلـت  ـ 2 ـ علـي بـن أيب طالـب
ّاهللا عليـــه وســـلم علـــى حاجـــة ، فرجـــع ، ثـــالث مـــرار ، كـــل ذي جيـــئ ، قـــال  فـــضرب البـــاب : ّ

ّلنيب صلى اهللا عليه وسلم برجله فدخل فقال ا قـد جئـت ثـالث مـرات ، :  قـال ؟مـا حبـسك: ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ النيب: ّكل ذلك يقول    على  ـ ّ

__________________  
  .82 / 7املعجم الكبري ) 1(
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ّفقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : حاجــة  كنــت أردت أن :  قلــت ؟مــا محلــك علــى ذلــك: ّ
   .)1(» يكون رجل من قومي 

  : وقال الطبراني 
ّأهـدت أم أميــن إىل النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم طـائرا بــني  :عـن أنـس بــن مالـك قــال «  ّ

ّرغيفني ، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقـال   فجاءتـه بالطـائر ، فرفـع ؟هـل عنـدكم شـيء: ّ
، ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب خلقـــك إليـــك يأكــل معـــي مـــن هـــذا الطـــائر ، فجـــاء علـــي : يديــه فقـــال 

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مـشغول ، وإمنـا دخـل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : فقلت  ّ ّ ّّ
ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليـك يأكـل : ّالنيب من الطائر شيئا ، مث رفع يده فقال .  ..)2(آنفا 

ليــه ّمعــي مــن هــذا الطــائر ، فجــاء علــي ، فــارتفع الــصوت بيــين وبينــه ، فقــال النــيب صــلى اهللا ع
ه مــن كــان يــدخل ، فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : ّوســلم هلــا  ّخل ّ ثــالث  ـ ّوإيل يــا رب: ّــ

ّفأكل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت فرغا ـ مرات ّ.  
ّمل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال عبد الرزاق ، تفرد به سلمة  ّ «)3(.  

ّالطــرباين حــديث الطــري ، وقــد أورد وجــاء التــصريح يف غــري واحــد مــن الكتــب بروايــة * 
ّاهليثمــي احلــديث عــن الطــرباين بأســانيد ، فــنص علــى أن رجــال إســناده يف  ) املعجــم الكبــري ( ّ

ـــه » ّمل أعرفـــه وبقيـــة رجالـــه رجـــال الـــصحيح « : رجـــال الـــصحيح مـــا عـــدا واحـــد فقـــال  ّوأن ل
أحــــد أســــانيد ويف « : ّفــــسكت إال عــــن واحــــد منهــــا فقــــال ) املعجــــم األوســــط ( أســــانيد يف 

ّ، مث أخرجـه » ّاألوسط أمحد بن عياض بن أيب طيبة ومل أعرفه ، وبقية ورجاله رجال الـصحيح 
  ورجال« : عن البزار والطرباين عن سفينة فقال 

__________________  
  .253 / 1املعجم الكبري ) 1(
  .هنا كلمة ال تقرأ: يف النسخة ) 2(
  .443 / 2املعجم األوسط ) 3(
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 فـإذن ، الطــرباين يـروي حــديث )1(» رجـال الــصحيح ، غـري فطـر بــن خليفـة وهــو ثقـة الطـرباين 
كانـــت » مل أعرفـــه « ّالطـــري بـــسند آخـــر اعـــرتف اهليثمـــي بـــصحته ، فـــإذا ثبـــت ثقـــة مـــن قـــال 

  .األسانيد الصحيحة عند الطرباين يف رواية حديث الطري كثرية ، واهللا املوفق

  ترجمته 
ليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الطـرباين ، أبو القاسم س « : ـ السمعاني 1

مـــصر ، واحلجـــاز ، والـــيمن ، واجلزيـــرة ، : ّحـــافظ عـــصره ، صـــاحب الرحلـــة ، رحـــل إىل ديـــار 
ـــــشيوخ ، وذاكـــــر احلفـــــاظ ، وســـــكن أصـــــبهان إىل آخـــــر عمـــــره ، وصـــــنف  ّوالعـــــراق ، وأدرك ال ّ

ومجـــع شـــيوخه الـــذين مســـع إســـحاق بـــن إبـــراهيم الـــديري الـــصنعاين ، : التــصانيف ، يـــروي عـــن 
أبو أمحد عبد اهللا بن عدي اجلرجاين ، وأبو نعيم احلـافظ : منهم وكانوا ألف شيخ ، روى عنه 

  .، والعامل
ّولد سنة ستني ومائتني بطربية ، مات لليلتني بقيتا من ذي القعـدة سـنة سـتني وثالمثائـة 

  .)2( » أول ما قدمت أصبهان سنة تسعني ومائتني: بإصبهان ، وكان يقول 
ولــه املــصنفات املمتعــة النافعــة الغريبــة ، .  ..كــان حــافظ عــصره « :ّ ـ ابــن خلكــان 2

  .)3(» .  ..املعاجم الثالثة: منها 
وكـان .  ..الطرباين احلافظ العلـم مـسند العـصر: وفيها «  : 360 حوادث  ـ الذهبي3

  .)4(» .  ..صانيفثقة صدوقا واسع احلفظ ، بصريا بالعلل والرجال واألبواب ، كثري الت
__________________  

  .126 125 / 9جممع الزوائد ) 1(
  .الطرباين ـ األنساب) 2(
  .407 / 2وفيات األعيان ) 3(
  .315 / 2العرب ) 4(
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ة احلفــاظ: ّالطــرباين  « : ـ الــسيوطي 4 ّاإلمــام العالمــة بقي ّــ مــسند الــدنيا ، وأحــد .  ..ّ
قـال أبـو العبـاس الـشريازي .  ..ّـ احلفاظ املـذكورينأحـد: قال ابـن منـدة .  ..فرسان هذا الشأن

  .)1(» .  ..كتبت عن الطرباين ثالث مائة ألف حديث ، وهو ثقة: 
ّكمـا احـتج .  ..ّهذا ، وقد اعتمد العلماء على كتبه واحتجوا برواياته يف خمتلف كتـبهم

  .)التحفة ( نفسه يف مواضع من ) الدهلوي ( برواياته 

)21 (  

  اءّرواية ابن السق
ّلقـــد روى ابـــن الـــسقاء حـــديث الطـــري وأمـــاله يف واســـط ، فلـــم حتمـــل نفـــوس املتعـــصبني  ّ
املنطويــة علــى بغــض أهــل البيــت مســاع هــذه الفــضيلة اجلليلــة ، اهلادمــة ألســاس التزويــر والقالعــة 
لبنيــان التلميــع ، حــىت وثبــوا بــه لنــصبهم الــشديد ، فأقــاموه وغــسلوا موضــعه العتقــادهم جناســته 

  . ..ّ ابن السقاء ولزم بيته فمضى!بذلك
ســألت احلــافظ : قــال الــسلفي « : ولقــد أورد هــذه القــضية الــذهيب برتمجتــه حيــث قــال 

هو مـن مزينـة مـضر ومل يكـن سـقاء بـل لقـب لـه ، مـن : فقال . مخيسا احلوزي عن ابن السقاء
 يعلــى ، أيب خليفــة ، وأيب: ّوجــوه الواســطيني وذوي الثــروة واحلفــظ ، رحــل بــه أبــوه فأمسعــه مــن 

ّوبـــارك اهللا يف ســــنه وعلمـــه ، واتفــــق أنـــه أملــــى . وابـــن زيــــدان البجلـــي ، واملفــــضل بـــن اجلنــــدي ّ
حديث الطري ، فلم حتملـه نفوسـهم فوثبـوا بـه ، فأقـاموه وغـسلوا موضـعه ، فمـضى ولـزم بيتـه ، 
ّومل حيـــدث أحـــدا مـــن الواســـطيني ، فلهـــذا قـــل حديثـــه عنـــدهم ، وتـــويف ســـنة إحـــدى وســـبعني  ّ ّ

  ئة ،وثالمثا
__________________  

  .372: ّطبقات احلفاظ ) 1(
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  .)1(» ّحدثين به شيخنا أبو احلسن املغازيل 
  .كما تظهر روايته من عبارة ابن املغازيل اآلتية فيما بعد

  ترجمته 
ّابـن الـسقاء ، احلـافظ اإلمـام حمـدث واسـط ، أبـو حممـد عبـد اهللا « :  ـ قـال الـذهبي 1 ّ

ّالدار قطين ، وأبو الفـتح يوسـف القـواس ، وأبـو : روى عنه .  ..طيّبن حممد بن عثمان الواس
  .وآخرون.  ..ّالعالء حممد بن علي القاضي

ّيقولون مل نر مع ابن السقاء كتابا وإمنا حـدثنا : قال أبو العالء ابن املظفر والدار قطين  ّ
ّـحفظا ، وقال علـي بـن حممد بـن الطيب اجلـاليب يف تارخيـه   أئمـة الواسـطيني ّابـن الـسقاء مـن: ّـ

  .)2(» .  ..373واحلفاظ املتقنني ، تويف يف مجادى اآلخرة سنة 
ّاإلمام احلافظ الثقة الرحال: ابن السقاء « : وقال  ّ..  . «)3(.  

املعــروف بــابن الــسقاء ، مــن أهــل الفهــم .  ..ّواشــتهر بــه أبــو حممــد « : ـ الــسمعاني 2
  .)4(» .  ..واحلفظ واملعرفة باحلديث

ّاحلـافظ اإلمـام حمـدث واسـط ، أبـو حممـد عبـد اهللا بـن  ـ ّابـن الـسقاء « :وطي  ـ الـسي3 ّ
الـدار قطـين وأبــو نعـيم ، وكـان مــن : أبـا خليفـة ، وأبـا يعلــى ، ومنـه : ّـحممد بـن عثمـان ، مســع 

ّأئمة الواسطيني ، واحلفاظ املتقنني ، وذوي املروة والوجاهة ، حيدث حفظـا ، مـات يف مجـادى  ّ
  .)5( » 373اآلخرة سنة 

__________________  
  .352 / 16 ، سري أعالم النبالء 965 / 3ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .965 / 3ّتذكرة احلفاظ ) 2(
  .351 / 16سري أعالم النبالء ) 3(
  .90 / 7األنساب ) 4(
  .385: ّطبقات احلفاظ ) 5(
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)22 (  

ّرواية أبي الليث السمرقندي  ّ  
ّقال النيب صلى اهللا عليه وسلم « : له حيث قال ) االس ( رواه يف  أفـضلكم علـي  :ّ

ّاهــدي لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ثــالث : بــن أيب طالــب ، وعــن أنــس بــن مالــك قــال  ّ
ّاللهم سق إيل أحب خلقك إليك يأكل معي ، قال أنس : طوائر فقال  فكنت على البـاب : ّ

لــي فأذنـت لــه ، فقــال رســول ّفجـاء علــي فرددتــه رجـاء أن جيــئ رجــل مــن األنـصار ، مث جــاء ع
ّكــل يــا علــي ، فأنــت أحــب خلقــك اهللا إليــه ، وقــد دعــوت أن يــسوق أحــب خلقــه إليــه : اهللا  ّ

«.  

  ترجمته 
  .)1(» .  ..ّاإلمام الفقيه احملدث الزاهد: أبو الليث  « : ـ الذهبي 1
ّالشيخ اإلمام أبو الليث الفقيه نصر بن حممد بـن إبـراهيم الـسمرق « : ـ الكفوي 2 ندي ّ

مسـاه : قيـل : ، كان يعرف بإمـام اهلـدى ، وكـان مـشهور بالكنيـة والفقيـه ، ويف تقدمـة املقدمـة 
ّالنيب فقيها ملا روى أنه ملا صنف كتابه املسمى تنبيه الغافلني عرضه على روضة النيب صـلى اهللا  ّ ّ ّ

ّعليه وسلم وبات الليلة ، فرأى النيب صلى اهللا عليه وسـلم فناولـه كتابـه فقـال ّ هـذا كتابـك يـا  : ّ
ّفقيه ، فانتبه فوجد فيه مواضع ممحوة ، فكان يتربك باسم الفقيه فاشتهر به ّ..  . «)2(.  

ّنصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه أبـو  « : ـ محي الدين القرشي 3 ّ
  ّالليث املعروف بإمام اهلدى ، تفقه على الفقيه أيب جعفر

__________________  
  .322 / 16ري أعالم النبالء س) 1(
  .خمطوط ـ كتائب أعالم األخيار) 2(
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 تعــاىل ;اهلنـدواين ، وهـو اإلمـام الكبـري صـاحب األقـوال املفيـدة والتـصانيف املـشهورة ، تـويف 
  .)1(» .  ..373ليلة الثالثاء إلحدى عشرة خلت من مجادى اآلخرة سنة 

)23 (  

ّإثبات الصاحب ابن عباد ّ  
اد امللقب بالــصاحب حــديث الطــري ، إذ أورده ولقـد أثبــت أبــو ال ّــقاســم إمساعيــل بـن عب ّــ

« : مـا نـصه ) املناقب ( فقد جاء يف كتاب «  : 7يف أشعار له يف مدح موالنا أمري املؤمنني 
  :وللصاحب كايف الكفاة 

ـــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــري املـــــــــــــــــــــــــؤمنني املرتـــــــــــــــــــــــــضى   ي

  
  إن قلـــــــــــــــــــــــــيب عنـــــــــــــــــــــــــدكم قـــــــــــــــــــــــــد وقفـــــــــــــــــــــــــا  

  

  ّكلمــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــددت مــــــــــــــــــــدحي فــــــــــــــــــــيكم

  
ّصب يــــــــــــــــــسب الــــــــــــــــــسلفاقــــــــــــــــــال ذو النــــــــــــــــــ   ّ  

  

  مـــــــــــــــــــــــــن كمـــــــــــــــــــــــــوالي علـــــــــــــــــــــــــي زاهـــــــــــــــــــــــــدا

  
  ؟ّطلــــــــــــــــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا ثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــا ووىف  

  

  ؟مــــــــــــــــــــــــــن دعــــــــــــــــــــــــــي للطــــــــــــــــــــــــــري يأكلــــــــــــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــذا مكتفــــــــــــــــــــــــىو     لنــــــــــــــــــــــــا يف مث

  

  مــــــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــــــي املــــــــــــــــــــصطفى عنـــــــــــــــــــــدكم

  
  .)2(» ؟ ّصــــــــــــــــي املــــــــــــــــصطفى يــــــــــــــــصطفىفو  

  

  :وقال الصاحب كايف الكفاة يف مدح علي « : وفيه 
  هـــــــــــــو البـــــــــــــدر يف هيجــــــــــــــاء بـــــــــــــدر وغــــــــــــــريه

  
  ئــــــــــــــصه مــــــــــــــن ذكــــــــــــــره الــــــــــــــسيف ترعــــــــــــــدفرا  

  

  كــــــــــــــــم خــــــــــــــــرب يف خيــــــــــــــــرب قــــــــــــــــد رويـــــــــــــــــتمو

  
  ؟ولكــــــــــــــــــــــنكم مثــــــــــــــــــــــل النعــــــــــــــــــــــام تــــــــــــــــــــــشرد  

  

  ّيف احــــــــــــــــــــــــــــد وىل رجــــــــــــــــــــــــــــال وســــــــــــــــــــــــــــيفهو

  
ّيـــــــــــــــسود وجـــــــــــــــه الكفـــــــــــــــر وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــسود   ّ  

  

  ّعلــــــــــــي لــــــــــــه يف الطــــــــــــري مــــــــــــا طــــــــــــار ذكــــــــــــره

  
  قامــــــــــــــت بــــــــــــــه أعــــــــــــــداؤه وهــــــــــــــي تــــــــــــــشهدو  

  

ـــــــــــهو   ّمـــــــــــا شـــــــــــد عـــــــــــن خـــــــــــري املـــــــــــساجد باب

  
  دّأبـــــــــــــــــــــــــــــوام إذ ذاك عنـــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــــسدو  

  

__________________  
  .196 / 2ّاجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ) 1(
  .65: مناقب علي بن أيب طالب للخوارزمي ) 2(
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ـــــــــــــــــــــــه الزهـــــــــــــــــــــــراء خـــــــــــــــــــــــري كرميـــــــــــــــــــــــةو   زوجت

  
  »خلــــــــــــري كــــــــــــرمي فــــــــــــضلها لــــــــــــيس جيحــــــــــــد   

  

  .)1(وذكر أشعارا أخرى له يف الباب 

  ترجمته 
سـاد ، قـد أبـان صـحة هـذا احلـديث فهذا الصاحب بن عباد ، الذي فـاق يف الفـضل و

لكل ذي سداد ، حيث نظمه جازما بثبوته أليب األئمة األجماد ، عليه وآله آالف السالم مـن 
ّرب العبــاد ، فقلــع أس املكــابرة والعنــاد ، وألقــم احلجــر يف فــم كــل شــاحن ذي احتــداد منطــو  ّ

  .. .على كوامن الضغائن واألحقاد ، واهللا املتفضل باهلداية واإلرشاد
ّوقد أثىن على الصاحب ومدحه كبار علماء أهل السنة وصفوه باملآثر اجلميلة واملكـارم 

  :راجع .  ..اجلليلة ،
  .228 / 1وفيات األعيان  ـ 1
  .168 / 6معجم األدباء  ـ 2
  .188 / 3يتيمة الدهر  ـ 3
  .28 / 3العرب يف خرب من غرب  ـ 4
  .352 / 8الكامل  ـ 5
  .130 / 2بشر املختصر يف أخبار ال ـ 6
  .421 / 2مرآة اجلنان  ـ 7
  .312 / 1تتمة املختصر  ـ 8
  .449 / 1بغية الوعاة  ـ 9

  .113 / 3شذرات الذهب  ـ 10
__________________  

  .240: مناقب علي بن أيب طالب للخوارزمي ) 1(
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 )24 (  

   رواية ابن شاهين
  : ة ، فمن ذلك قوله  غري مر7أخرجه عن طريقه ابن عساكر برتمجة أمري املؤمنني 

ّأخربنا أبو األعز قراتكني بن األسـعد ، أنبأنـا أبـو حممـد اجلـوهري ، أنبأنـا أبـو حفـص « 
ّـعمر بن أمحد بن عثمان ، أنبأنا حيىي بن حممد بـن صـاعد ، أنبأنـا إبـراهيم بـن سـعيد اجلـوهري 

ّ، أنبأنا حسني بن حممد ، أنبأنا سليمان بن قـرم ، عـن حممـد بـن شـعيب ، عـن  داود بـن علـي ّ
ّأيت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  :ّبن عبد اهللا بن عباس ، عن أبيه ، عن جده ابـن عبـاس قـال  ّ

  .»ّاللهم وإيل :  ، فقال 7فجاء علي . ّاللهم ائتين برجل حيبه اهللا ورسوله: بطائر ، فقال 
، أنبأنـا أبـو ّأخربنا أبو األعز قراتكني بن األسعد ، أنبأنـا أبـو حممـد اجلـوهري « : وقوله 

ّحفص ابن شاهني ، أنبأنا حيـىي بـن حممـد بـن صـاعد ، أنبأنـا عبـد القـدوس بـن حممـد بـن عبـد  ّ
حـدثين عمـي صـاحل ابـن عبـد الكبـري ، أنبأنـا عبـد اهللا بـن زيـاد  ـ بالبـصرة ـ الكبـري بـن احلبحـاب

  . ..أبو العالء ، عن علي بن زيد ، عن سعيد ابن املسيب ، عن أنس بن مالك قال
ّتفرد ذا احلديث عبد القدوس بن حممد بن عمه ، ال أعلـم حـدث :  ابن شاهني قال ّ ّ ّ

  .»به غريه ، وهو حديث حسن غريب 
ّحدثنا أبو األعز قراتكني بن األسعد ، أنبأنا أبـو حممـد اجلـوهري ، أنبأنـا أبـو « : وقوله 

ّحفص بن شاهني ، أنبأنا حممد بن إبراهيم األمناطي ، أنبأنـا حممـد بـن ع مـرو بـن نـافع ، أنبأنـا ّ
  علي بن احلسن ، أنبأنا خليد بن دعلج ، عن قتادة ، عن
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  .)1(» .  ..أنس
ّأن أبـا حفـص عمـر ابـن أمحـد بـن  ـ إجـازة ـ ّأخربنا حممد بن علـي« : قال ابن املغازيل و

ّنــا حممــد بــن احلــسني اجلــواريب ، نــا إبــراهيم بــن صــدقة ، نــا يغــنم بــن : ّشــاهني الــواعظ حــدثهم 
ّاهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طائر ، وذكر احلديث  : ، نا أنس قال سامل ّ «)2(.  

فيمـا كتـب  ـ ّأخربنا أبو طالب بـن حممـد بـن علـي بـن الفـتح احلـريب البغـدادي« : قال و
نـا نـصر ابـن القاسـم الفرضـي ، : أن أبا حفص عمر بن أمحد بن شاهني حدثهم قال  ـ ّبه إيل

ولقيته سـنة تـسعني ومائـة  ـ قال يل يغنم بن سامل ابن قنرب: وهري قال نا عيسى بن مساور اجل
اهـدي إىل رسـول  :قـال يل أنـس بـن مالـك  ـ يل اثـين عـشرة ومائـة سـنة: وقـال يغـنم بـن سـامل 

ّاهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم طـــري مـــشوي فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّ ّ اللهـــم ائتـــين : ّ
فجــاء علــي ،  ـ الــشك مــن عيــسى بــن مــساور اجلــوهري ـ ّبــهّبأحــب خلقــك إليــك أو مبــن حت

ّفرددتـه ، فـدخل يف الثالثـة أو يف الرابعـة ، فقـال لـه النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم   ـ مـا حبـسك: ّ
ّجئت فردين أنس ، مث جئـت فـردين أنـس ، مث جئـت فـردين :  قال ؟ّعين يا علي ـ أو ما أبطأك ّ ّّ ّ

 ؟رجــوت أن يكــون رجــال مــن األنــصار أ؟ا صــنعتيــا أنــس ، مــا محلــك علــى مــ: قــال . أنــس
  .)3( » !؟يا أنس ، أويف األنصار أفضل من علي: نعم ، فقال : فقلت 

ّوخرجــه احلــافظ أبــو حفــص عمــر بــن عثمــان بــن شــاهني ، يف « : ّقــال احملــب الطــربي و
ّمث جـــاء : فجـــاء علـــي فرددتـــه  :جـــزء مـــن حديثـــه ، ومل يـــذكر زيـــادة احلـــريب ، وقـــال بعـــد قولـــه 

  رددته ، فدخل يف الثالثة أو يف الرابعة ، فقال له النيب ف
__________________  

  .621 ، 618 ، 611:  األحاديث 2 من تاريخ دمشق ج 7ترمجة أمري املؤمنني ) 1(
  .164: مناقب علي بن أيب طالب ) 2(
  .165: املصدر نفسه ) 3(
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ّصـلى اهللا عليـه وسـلم  ّجئـت فـردين :  قـال ؟يـا علـي ـ ّأو مـا أبطـأ بـك عـين ـ مـا حبـسك عـين: ّ
رجـوت أن :  قـال ؟يـا أنـس ، مـا محلـك علـى مـا صـنعت: ّأنس ، مث جئت فردين أنس ، قال 
 » !؟ ـأو أفـضل مـن علـي ـ أو يف األنـصار خـري مـن علـي: يكـون رجـال مـن األنـصار ، فقـال 

)1(.  
 احلـريب ّوحدثين أبو العزيز كادش العكربي ، عن أيب طالـب« : وقال ابن شهر آشوب 

ّحـدثين نـصر بـن القاسـم : قـال  ـ يف كتابـه مـا قـرب سـنده ـ العشاري ، عن ابن شاهني الواعظ
قـال : ّأخربنا أبو حممد عيسى اجلوهري قـال قـال يغـنم بـن سـامل بـن قنـرب قـال : الفرائضي قال 
  .)2(» اخلرب . أنس بن مالك

  ترجمته 
ّوابــــن شــــاهني مــــن كبــــار علمــــاء أهــــل الــــسنة وحمــــدثيهم ال ثقــــات وحفــــاظهم األعيــــان ، ّ

  :ّوسنذكر ترمجته يف جملد حديث التشبيه ، ومن مصادر ترمجته 
  .الشاهيين ـ األنساب ـ 1
  .115 / 9الكامل يف التاريخ  ـ 2
  .987 / 3ّتذكرة احلفاظ  ـ 3
  .588 / 1ّطبقات القراء  ـ 4
  .29 / 3العرب  ـ 5
  .426 / 2مرآة اجلنان  ـ 6
  .392: طبقات احلافظ  ـ 7
  .2 / 2طبقات املفسرين  ـ 8
  .265 / 11تاريخ بغداد  ـ 9

__________________  
  .115 ـ 114 / 2الرياض النضرة ) 1(
  .282 / 2مناقب آل أيب طالب ) 2(
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  .316 / 11البداية والنهاية  ـ 10
  .117 / 3شذرات الذهب  ـ 11
  .166 / 1ّشرح املواهب اللدنية  ـ 12

)25 (  

  رواية الدار قطني 
  : حيث قال ) املؤتلف واملختلف ( ه يف كتابه روا
ّوحــدثنا أمحــد بــن حممد بــن ســعيد ، حــدثنا إبــراهيم بــن حممــد بــن صــدقة العــامري ، «  ّّــ ّ

ّحدثنا يغنم بن سامل بن قنرب ، عـن أنـس بـن مالـك ، عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم حبـديث  ّ ّ ّ
  .)1(» احلديث .  معيّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل :الطري يف فضيلة علي 

  ) :العلل ( وجاء يف 
يرويــه  :حــديث الطــري فقــال : عــن حــديث عطــاء بــن أيب ربــاح ، عــن أنــس : ســئل « 

ابن محيد الرازي واختلف عنه ، فرواه إمساعيـل بـن الفـضل ، عـن ابـن محيـد ، عـن إسـحاق بـن 
ه يرويـه عـن وغـري. إمساعيل بن حبويه ، عن عبد امللك بن أيب سليمان ، عـن عطـا ، عـن أنـس

» وهـو أشـبه . عـن عبـد امللـك ـ أخـي إسـحاق ـ ابـن محيـد ، عـن إمساعيـل بـن سـليمان الـرازي
)2(.  

  :وعن طريقه أخرجه غري واحد من األعالم 
ّأنبأنـا أبـو حممـد  ـ بقـراءيت ـ ّأخربنـا أبـو حممـد ابـن األكفـاين« : قال احلافظ ابن عساكر 

  لي بن موسى بن احلسني ،عبد العزيز بن أمحد ، أنبأنا أبو احلسن ع
__________________  

  .2234 / 4املؤتلف واملختلف ) 1(
  .خمطوط ـ العلل) 2(
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ّأنبأنا أبو احلـسن علـي بـن عمـر الـدار قطـين ، أنبأنـا حممـد بـن خملـد بـن حفـص العطـار ، أنبأنـا  ّ ّ
ىن ، عـن مثامـة ، ّحامت بن الليث اجلوهري ، أنبأنا عبد السالم بن راشد ، أنبأنا عبد اهللا بن املث

  .)1(» .  ..عن أنس

  ترجمته 
.  ..ّكان أحد احلفاظ املتقنـني املكثـرين ، وكـان املثـل يف احلفـظ.  ..«: السمعاين  ـ 1

أبـو احلـسن الـدار قطـين ، : وذكره أبو بكر أمحد بـن علـي بـن ثابـت اخلطيـب يف التـاريخ وقـال 
تهــى إليــه علــم األثــر واملعرفــة بعلــل كــان فريــد عــصره وقريــع دهــره ونــسيج وحــده وإمــام وقتــه ، ان

احلديث وأمساء الرجـال وأحـوال الـرواة ، مـع الـصدق واألمانـة والثقـة والعدالـة وقبـول الـشهادة ، 
وكــان عبـــد .  ..وصــحة اإلعتقــاد وســـالمة املــذهب ، واالضـــطالع بعلــوم ســـوى علــم احلـــديث

ّ اهللا عليــه وســلم ّأحــسن النــاس كالمــا علــى حــديث رســول اهللا صــلى: الغــين ابــن ســعيد يقــول 
علي بن املديين يف وقته ، وموسى بن هارون يف وقتـه ، وعلـي بـن عمـر الـدار قطـين يف : ثالثة 
  . ..وقته

ولد الدار قطين سنة ست وثالمثائة ، ومات يف ذي القعدة سنة مخس ومثانني وثالمثائـة 
  .)2(» ، ودفن مبقربة باب الدير ، قريبا من قرب معروف الكرخي 

احلــافظ املــشهور ، كــان عاملــا حافظــا فقيهــا علــى مــذهب اإلمــام « : لكـان ابــن خ ـ 2
فـامتنع مـن جوابـه  ؟هل رأى الشيخ مثل نفسه: وسأل الدار قطين يوما أصحابه .  ..الشافعي

ْ فال تـزكوا أنـفسكم (: قال اهللا تعاىل : وقال  ُ ََ ُ َْ  ُ إن كـان يف فـن واحـد فقـد  :ّ فأحل عليه فقال )َ
  .ّ مين ، وإن كان من اجتمع فيه مثل ملا اجتمع يف فالرأيت من هو أفضل

__________________  
  .613:  حديث رقم 2ترمجة أمري املؤمنني من تاريخ دمشق ج ) 1(
  .245 / 5األنساب ) 2(
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  .)1(» .  ..وكان مفننا يف علوم كثرية ، إماما يف علوم القرآن
وقـــال أبـــو ذر .  ..فظ الزمـــانالـــدار قطـــين اإلمـــام شـــيخ اإلســـالم حـــا« : الـــذهيب  ـ 3
 هو مل ير مثـل نفـسه فكيـف أنـا:  فقال ؟هل رأيت مثل الدار قطين: قلت للحاكم : احلافظ 

  .)2(» .  ..الدار قطين أمري املؤمنني يف احلديث: قال القاضي أبو الطيب الطربي . ..
م ذكــره احلــاك . ..احلــافظ املــشهور ، وصــاحب التــصانيف.  ..«: الــذهيب أيــضا  ـ 4

ّصار أوحد عصره يف احلفـظ والفهـم والـورع ، وإمامـا يف القـراء والنحـاة ، صـادفته فـوق : فقال 
  .)3(» .  ..ما وصف يل ، وله مصنفات يطول ذكرها

اإلمـــام اجلليـــل ، أبـــو احلـــسن الـــدارقطين البغـــدادي ، احلـــافظ .  ..«: الـــسبكي  ـ 5
  .)4(» وشيخ أهل احلديث املشهور صاحب املصنفات ، إمام زمانه وسيد أهل عصره ، 

  :وانظر أيضا 
  .34 / 12تاريخ بغداد  ـ 1
  .183 / 7املنتظم  ـ 2
  .130 / 2املختصر  ـ 3
  .449 / 16سري أعالم النبالء  ـ 4
  .508 / 1طبقات األسنوي  ـ 5
  .558 / 1طبقات القراء  ـ 6
  .393: ّطبقات احلفاظ  ـ 7

ّوأما املتأخرون من« ) : مناقب الشافعي ( وقال الفخر الرازي يف  ّ  
__________________  

  .297 / 3وفيات األعيان ) 1(
  .991 / 3ّتذكرة احلفاظ ) 2(
  .28 / 3العرب ) 3(
  .462 / 3ّطبقات الشافعية ) 4(
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ّاحملــدثني ، فــأكثرهم علمــا وأقــواهم قــوة وأشــدهم حتقيقــا يف علــم احلــديث هــؤالء ، وهــم  أبــو : ّ
ؤالء العلمــــاء صــــدور هــــذا العلــــم بعــــد الــــشيخني ، وهــــم فهــــ.  ..احلــــسن الــــدار قطــــين واحلــــاكم

  .».  ..بأسرهم متفقون على تعظيم الشافعي
ّالثعليب وأمثاله ال يتعمـدون الكـذب ، بـل فـيهم مـن « ) : املنهاج ( ّوقال ابن تيمية يف 

الصالح والدين ما منعهم من ذلك ، لكن ينقلون ما وجـدوه يف الكتـب ويـدونون مـا مسعـوه ، 
ّهم من اخلـربة باألسـانيد مـا ألئمـة احلـديث ، كـشعبة ، وحيـىي بـن سـعيد القطـان ، وليس ألحد

وعبـد الـرمحن بـن مهــدي ، وأمحـد بـن حنبــل ، وعلـي بـن املـديين ، وحيــىي بـن معـني ، وإســحاق 
ّبـــن راهويـــه ، وحممـــد بـــن حيـــىي الـــذهلي ، والبخـــاري ، ومـــسلم ، وأيب داود ، والنـــسائي ، وأيب 

ان ، وأيب عبـــد اهللا بـــن منـــدة ، والـــدار قطـــين ، وعبـــد الغـــين بـــن ســـعيد ، حـــامت وأيب زرعـــة الرازيـــ
ّوأمثال هؤالء من أئمة احلديث ونقاده وحكامه وحفاظه ، الذين هلم خربة ومعرفـة تامـة بـأقوال  ّ
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأحـوال مـن نقـل العلـم واحلـديث عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ّ ّ ّ 

.. . «)1(.  

)26 (  

  واية أبي الحسن الحربي ر
  .)2() ّاحلربيات (  بـ املعروفة) فوائده ( أخرج هذا احلديث يف 

أخربنــا أبــو الفــرج قــرام بــن زيــد بــن عيــسى ، وأبــو القاســم ابــن « : وقــال ابــن عــساكر 
أنبأنا أبو احلسني ابن النقور ، أنبأنا علي بـن عمـر بـن حممـد احلـريب ، أنبأنـا : السمرقندي قاال 

  ّن علي بن سراج املصري ، أنبأنا أبو حممد فهد بنأبو احلس
__________________  

  .83 / 4ّمنهاج السنة ) 1(
  . يف دار الكتب الظاهرية104موجودة يف اموع رقم ) 2(
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سليمان بن النحاس ، أنبأنا أمحد بن يزيد الورتنيس ، أنبأنا زهري ، أنبأنا عثمان الطويـل ، عـن 
  .)1(» .  ..أنس بن مالك

ّكان عند النيب صلى اهللا عليه  :عن أنس بن مالك قال « : ّقال حمب الدين الطربي و ّ
ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل هــذا الطــري ، فجــاء علــي بــن أيب : ّوســلم طــري فقــال 
  غريب والبغوي يف املصابيح يف احلسان : ّخرجه الرتمذي وقال . طالب فأكل معه

ّأهــدي لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــري وكــان ممــا  :خرجــه احلــريب وزاد بعــد قولــه و ّ ّ
اســـتأذن علـــى رســـول اهللا : فجـــاء علـــي بـــن أيب طالـــب فقـــال  :وزاد بعـــد قولـــه  يعجبـــه أكلـــه ،

ّصلى اهللا عليه وسلم فقلت    .)2(» ّما عليه إذن وكنت أحب أن يكون رجال من األنصار : ّ
ويف الريــاض النــضرة بعــد ذكــر « : ) القــول املستحــسن ( وقـال املولــوي حــسن زمــان يف 

احلافظ أبو احلسن : ّوخرجه احلريب ، أي : ختريج الرتمذي له والبغوي يف املصابيح يف احلسان 
  .».  ..علي بن عمر بن احلسن السكري احلريب يف أجزاء من حديثه

  ترجمته 
هيم ّأبو احلسن علي بن عمر بن حممد بن احلسن بن شاذان بن إبرا « : ـ السمعاني 1

أبـو احلـسن : ّبن إسحاق السكري احلمريي ، ذكره أبو بكر اخلطيب احلـافظ يف التـاريخ وقـال 
ّـويعـرف بالـسكري ، وبالـصرييف ، وبالكيال  ـ أصله ناحية مـن حـضر مـوت إىل جبـل ـ احلمريي ّ

ّأمحـــد بـــن احلـــسن بـــن عبـــد اجلبـــار الـــصويف ، وجعفـــر بـــن أمحـــد بـــن حممـــد  :، وبـــاحلريب ، مســـع 
ّرجرائي ، واهليثم بن خلف الدوري ، وحممد بن حممد بن سليمان بنّالصباح اجل ّ  

__________________  
  .622:  حديث 117 / 2ترمجة أمري املؤمنني من تاريخ دمشق ) 1(
  .115 ـ 114 / 2الرياض النضرة ) 2(
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القاضــي أبــو الطيــب الطــربي ، وأبــو : روى عنــه . الباغنــدي ، وأبــا القاســم البغــوي ، وغــريهم
ّلقاسـم األزهــري ، وأبــو حممــد اخلــالل ، وأبــو القاســم التنــوخي ، وأبــو احلــسن ابــن حــسنون بــن ا ّ

: ّوتكلم فيه أبـو بكـر الربقـاين وقـال . ّأبو احلسن بن النقور البزاز: آخرهم  ـ يف مجاعة ـ النرسي
هــو صــدوق ، وكــان مساعــه يف كتــب أخيــه ، : ال يــساوي فلــسا ، وقــال أبــو القاســم األزهــري 

بعــض أصــحاب احلــديث قــرأ عليــه شــيئا منهــا مل يكــن فيــه مساعــه وأحلــق فيــه الــسماع ، لكــن 
وقــال عبــد العزيــز . وجــاء آخــرون فحكــوا اإلحلــاق وأنكــروه ، وأمــا الــشيخ فكــان يف نفــسه ثقــة

ّاحلــريب كــان صــحيح الــسماع ، وملــا أضــر قــرأ بعــض الطلبــة عليــه شــيئا مل يكــن فيــه : األرجــي  ّ ّ
  .كان ثقة مأمونا :وقال العتيقي . ّك ، وكف بصره يف آخر عمرهمساعه وال ذنب له يف ذل

  .)1(»  ببغداد 386 ، ومات يف شوال سنة 296وكان والدته مستهل احملرم من سنة 
واحلريب ، أبو احلسن علي بن عمر احلمـريي البغـدادي ، ويعـرف أيـضا  « : ـ الذهبي 2
  .)2(» .  ..بالسكري
  .)3( 386ث سنة يف حواد :  ـ وذكره ابن األثير3

)27 (  

  ّرواية ابن بطة
  قد روى« : ّ، فقد تقدم عن ابن شهر آشوب قوله ) اإلبانة ( رواه يف كتاب 

__________________  
  .96 / 7األنساب ) 1(
  .33 / 3العرب ) 2(
  .128 / 9الكامل يف التاريخ ) 3(
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ورواه ابــن .  ..ألوليــاءالرتمــذي يف جامعــه ، وأبــو نعــيم يف حليــة ا: حــديث الطــري مجاعــة مــنهم 
  .»بطة يف اإلبانة من طريقني 

  ترجمته 
ّوابـــن بطـــة العكـــربي مـــن كبـــار حمـــدثي أهـــل الـــسنة الثقـــات ، وســـنذكر ترمجتـــه يف جملـــد  ّّ ّ

  .حديث التشبيه
  :ومن مصادر ترمجته 

  .371 / 10تاريخ بغداد  ـ 1
  .529 / 16سري أعالم النبالء  ـ 2
  .321 / 11تاريخ ابن كثري  ـ 3
  .35 / 3العرب ـ  4
  .122 / 3شذرات الذهب  ـ 5

ابــن بطــة اإلمــام القــدوة ، العابــد الفقيــه احملــدث ، شــيخ « : وقــد عنونــه الــذهيب بقولــه 
ّـالعراق ، أبو عبد اهللا ، عبيد اهللا بن حممـد بـن حممد بـن محـدان العكـربي احلنبلـي ، ابـن بطـة ،  ّ

  .»اإلبانة الكربى ، يف ثالث جملدات : مصنف كتاب 
ّـباتصال ) الـدهلوي ( يذكر ان ابن بطة من شيوخ املشايخ السبعة الـذين يتبـاهى والـد و

  .أسانيده م
ّويكفــــي إلثبــــات جاللتــــه اعتمــــاد ابــــن تيميــــة املتعــــصب العنيــــد علــــى روايتــــه يف كتابــــه  ّ )

  .)املنهاج 
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 )28 (  

  ّرواية أبي بكر النجار
ّوخرجــه النجــار عنــه وقــال « : ّقــال احملــب الطــربي  ّدمت لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه قــ :ّ

ّوسلم طـائر ، فـسمى فأكـل لقمـة وقـال  ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك وإيل ، فـأتى علـي : ّ ّ
ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : علــي ، قلــت :  قــال ؟مــن أنــت: فــضرب البــاب فقلــت  ّ

علـي ،  :  قـال؟مـن أنـت: على حاجة ، مث أكل لقمة وقال مثل األول ، فضرب علي فقلت 
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حاجة ، مث أكل لقمة وقال مثل ذلـك ، قـال : قلت  ّ ّ

ّفضرب علي ورفع صوته ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم :  يـا أنـس ، افـتح البـاب ، : ّ
ّفــدخل ، فلمــا رآه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم تبــسم وقــال : قـال  ّ ّ ك ، احلمــد هللا الــذي جعلــ: ّ

ّفإين أدعو يف كل لقمة أن يأتيين اهللا بأحب اخللق إليـه وإيل ، فكنـت أنـت ، قـال  ّ فـو الـذي : ّ
ّبعثـــك بـــاحلق نبيـــا ، إين ألضـــرب البـــاب ثـــالث مـــرات ويـــردين أنـــس ، قـــال  فقـــال رســـول اهللا : ّ

ّصــلى اهللا عليــه وســلم  ّكنــت أحــب معــه رجــال مــن األنــصار ، فتبــسم النــيب :  قــال ؟مل رددتــه: ّ
  .)1(» ّما يالم الرجل على حب قومه : ّى اهللا عليه وسلم وقال ّصل

  .أيضا)  الروضة الندية (و )  توضيح الدالئل (و ) ذخائر العقىب ( وستعلم ذلك من 

  ترجمته 
ّحممد بن عمر بن بكر  « :الخطيب 

  ّ بن ود بن وداد ، أبو بكر النجار ، جار)2(
__________________  

  .115 ـ 114/  2الرياض النضرة ) 1(
  .»بكري «  : 267 / 2يف العرب ) 2(
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  .أيب القاسم بن بشران ، يف اجلانب الشرقي ، بدرب الديوان
ّأبا بكر ابن خالد النصييب ، وأبا حبر بـن كـوثر الـرب ـاري ، وأبـا إسـحاق املزكـي : مسع 

اخي ، وأمحــد بــن جعفــر بــن ســلم ، وأبــا بكــر ابــن مالــك القطيعــي ، واحلــسن بــن أمحــد الــشم
  .ّاهلروي ، وحممد بن يوسف بن يعقوب الصواف ، وأبا احلسن بن مقسم ، ومجاعة حنوهم

  .كتبت عنه ، وكان شيخا مستورا ثقة ، من أهل القرآن
ولـدت لثمـان خلـون مـن « : ومسعتـه يقـول  ـ صاحب أمحـد بـن فـرج ـ قرأ على البزوردي

ودفـن . 432األول ، سـنة  ، ومات يف يوم اخلمـيس الثالـث مـن شـهر ربيـع 346شوال سنة 
  .)1(» من الغد يف مقربة اخليزران 

)29 (  

  رواية الحاكم 

  وتصنيفه في جمع طرقه 
ّ، ونـــص علـــى أنـــه صـــحيح علـــى شـــرط ) املـــستدرك علـــى الـــصحيحني ( رواه يف كتـــاب  ّ

» قـد رواه عـن أنـس مجاعـة مـن أصـحابه زيـادة علـى ثالثـني نفـسا « ّالشيخني ، وأضاف بأنـه 
  . ..»ّحت الرواية عن علي وأيب سعيد اخلدري وسفينة ّمث ص« : قال 

وقـــد أحـــرق احلـــاكم بـــذلك قلـــوب منكـــري هـــذا احلـــديث الـــشريف ، وهللا احلمـــد علـــى 
  .ّوإليك نص كالمه.  ..وضوح احلق جهرة مرة بعد أخرى

ّحدثين أبو علي احلافظ ، أنبأنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيـوب الـصفار ومحيـد « 
  ّثنا حممد بن أمحد بن عياض : ّيعقوب الزيات قاال بن يوسف بن 

__________________  
  .39 / 3تاريخ بغداد ) 1(
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ابن أيب طيبة ، ثنا حيىي بن حسان ، عن سـليمان بـن بـالل ، عـن حيـىي بـن سـعيد ، عـن أنـس 
ّكنـت أخـدم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فقـدم لرسـول اهللا صـلى  :قـال  ـ 2 ـ بن مالك ّ ّّ

ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب خلقـــك إليـــك يأكـــل معـــي مـــن هـــذا : ّهللا عليـــه وســـلم فـــرخ مـــشوي فقـــال ا
إن رســول اهللا :  فقلــت 2اللهــم اجعلــه رجــال مــن األنــصار ، فجــاء علــي : الطــائر قــال فقلــت 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم علــى حاجــة ، مث جــاء فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّ افــتح ، : ّّ
ّ صلى اهللا عليه وسلم فدخل فقال رسول اهللا يـا رسـول :  فقلـت ؟ما محلك علـى مـا صـنعت: ّ

ّاهللا ، مسعــت دعائــك فأحببــت أن يكــون رجــال مـــن قــومي ، فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليـــه 
  .ّإن الرجل قد حيب قومه: ّوسلم 

هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط الــشيخني ومل خيرجـاه ، وقـد رواه عـن أنـس مجاعـة مــن 
ّثالثني نفسا ، مث صحت الرواية عن علي وأيب سعيد اخلدري وسفينةأصحابه زيادة على  ّ.  

ّويف حـــديث ثابـــت البنـــاين عـــن أنـــس زيـــادة ألفـــاظ ، كمـــا حـــدثنا بـــه الثقـــة املـــأمون أبـــو 
ّالقاســم احلــسن بــن حممد بــن احلــسني بــن إمساعيــل بــن حممــد بــن الفــضل بــن عليــة بــن خالــد  ــ ّ

  . بن كثري العامري ، ثنا عبد الرمحن بن دبيسثنا عبيد ـ بالكوفة من أصل كتابه ـ السكوين
ّحــدثنا أبــو القاســم ، ثنــا حممــد بــن عبــد اهللا بــن ســليمان احلــضرمي ، ثنــا عبــد اهللا بــن و ّ

إن  :ثنـا إبـراهيم بـن ثابـت البـصري القـصار ، ثنـا ثابـت البنـاين : عمر بـن أبـان بـن صـاحل قـاال 
 يعــوده يف أصــحاب لــه ، فجــرى ّكــان شــاكيا فأتــاه حممــد بــن احلجــاج ـ 2 ـ أنــس بــن مالــك

ّفتنقـصه حممـد بـن احلجـاج ، فقـال أنـس  ـ 2 ـ احلديث حىت ذكروا عليا  أقعـدوين ، ؟مـن هـذا: ّ
ّصـلى  ـ ّ والـذي بعـث حممـدا!ّيـا ابـن احلجـاج أراك تـنقص علـي بـن أيب طالـب: فأقعـدوه فقـال 
ّلم بـني يديـه ، وكـان ّبـاحلق ، لقـد كنـت خـادم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـ ـ ّاهللا عليـه وسـلم

ّكل يوم خيدم بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّ  
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ّغــالم مــن أبنــاء األنــصار ، وكــان ذلــك اليــوم يــومي ، فأتــت أم أميــن مــوالة رســول اهللا صــلى اهللا  ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّعليـه وسـلم بطـري ، فوضـعته بـني يـدي رسـول اهللا  ـ ، فقـال رسـول اهللا ـ ّ

  .هذا الطائر أصبته فصنعته لك:  قالت ؟ّيا ام أمين ما هذا الطائر:  ـ ّ عليه وسلمّصلى اهللا
ّفقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّاللهــم جئــين بأحــب خلقــك إليــك وإيل يأكــل : ّ ّ

ّمعي من هذا الطائر ، وضرب الباب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يا أنس ، فـانظر : ّ
اللهم اجعله رجال من األنصار ، فذهبت فإذا علي بالباب ، قلت : ت من على الباب ، فقل

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حاجة ، فجئت حىت قمت مقامي ، فلم ألبـث أن :  ّ ّ
اللهـم اجعلـه رجـال مـن األنـصار : يا أنس انظر من على الباب ، فقلـت : ضرب الباب فقال 

ّ رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى حاجـــة ، إن: ، فـــذهبت فـــإذا علـــي بالبـــاب ، قلـــت  ّ
ّفجئــت حـــىت قمــت مقـــامي ، فلــم ألبـــث أن ضـــرب البــاب ، فقـــال رســول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 

ّيا أنس ، اذهب فأدخلـه ، فلـست بـأول رجـل أحـب قومـه ، لـيس هـو مـن األنـصار: ّوسلم  ّ .
ّ يـدي رسـول اهللا صـلى فوضـعته بـني: ّيا أنس قـرب إليـه الطـري ، قـال : فذهبت فأدخلته فقال 

  .ّاهللا عليه وسلم ، فأكال مجيعا
ــقــال حممد بــن احلجــاج  اعطــي : نعــم ، قــال :  قــال ؟يــا أنــس كــان هــذا مبحــضر منــك: ّ

» ّاهللا عهدا أن ال أنتقص عليا بعد مقامي هذا ، وال أعلـم أحـدا ينتقـصه إال أشـبت لـه وجهـه 
)1(.  

حـديث الطـائر مل : عبد اهللا احلـاكم قال أبو « : ّهذا ، وعن حممد بن طاهر املقدسي 
  .)2(» ّخيرج يف الصحيح ، وهو صحيح 

__________________  
  .130 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
  .405حوادث  ـ  ترمجة احلاكم275 / 7املنتظم ) 2(
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  ّكالم الحاكم في كتاب الطير
ّوقد نص على أن احلـديث مـن األحاديـث الـصحاح املـشهورة الكثـرية ال ّـطرق واألسـانيد ّ

ّفرب حديث مـشهور مل خيـرج يف الـصحيح ، مـن ذلـك« : حيث قال  طلـب العلـم   :6قولـه  ّ
ّفكــــل هــــذه األحاديــــث مــــشهورة بأســــانيدها وطرقهــــا ،  . ..اخلــــوارج كــــالب النــــار.  ..فريــــضة

.  ..ّوأبـــواب جيمعهـــا أصـــحاب احلـــديث ، وكـــل حـــديث منهـــا جتمـــع طرقـــه يف جـــزء أو جـــزءين
  .)1(» حديث الطري : شهورة اليت مل خترج يف الصحيح ومن الطواالت امل

  :ّوقد كان هذا مما دعا احلاكم إىل تأليف كتاب مفرد ، قال 
األبـواب الـيت مجعتهـا  . ..وأنـا أذكـر.  ..مجع األبواب اليت جيمعها أصحاب احلديث« 

ّـب األيام ّقـصة اخلـوارج ، ال تـذه: وذاكرت مجاعـة مـن احملـدثني ببعـضها ، فمـن هـذه األبـواب 
 . ..ّ، قــصة املخــدج ، قــصة الطــري ّألعطــني الرايــة . ..والليــايل ، قــصة الغــار ، مــن كنــت مــواله

  .)2(» ّتقتل عمارا الفئة الباغية  . ..أنت مين مبنزلة هارون من موسى
ورأيـت أنـا حـديث الطـري مجـع « : ّوقد كان كتابه كتابا ضخما ، قال حممـد بـن طـاهر 

  .)3( » !ّخم ، فكتبته للتعجبّاحلاكم خبطه يف جزء ض
عـن أنـس بـن مالـك عـن سـتة ومثـانني رجـال ، قـال  ـ يف كتابـه ـ وقـد أخـرج هـذا احلـديث

ّوحـــديث أنـــس الـــذي صـــدرته يف أول البـــاب خرجـــه « : ّاحلـــافظ حممـــد بـــن يوســـف الكنجـــي  ّ
 ّاحلـــاكم أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ النيـــسابوري ، عـــن ســـتة ومثـــانني رجـــال ، كلهـــم رووه عـــن أنـــس ،

  :وهذا ترتيبهم على حروف املعجم 
__________________  

  .114: علوم احلديث ) 1(
  .310: علوم احلديث ) 2(
  .176 / 17سري أعالم النبالء ) 3(
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  .إبراهيم بن هدبة ، أبو هدبة
  .وإبراهيم بن مهاجر أبو إسحاق البجلي

  .وإمساعيل بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب
  .ّن السديوإمساعيل بن عبد الرمح

  .وإمساعيل بن سلمان بن املغرية األزرق
  .وإمساعيل بن وردان

  .وإمساعيل بن سليمان
  .من أهل الكوفة ـ غري منسوب ـ وإمساعيل

  .وإمساعيل بن سليمان التيمي
  .وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة

  .ّوأبان بن أيب عياش أبو إمساعيل
  .ّوبسام الصرييف الكويف

  .محن ، وثابت بن أسلم البنانيانوبرذعة بن عبد الر
  .ومثامة بن عبد اهللا بن أنس
  .وجعفر بن سليمان الضبعي

  .وحسن بن أيب حسن البصري
  .وحسن بن احلكم البجلي

  .ّومحيد بن تريويه الطويل
  .وخالد بن عبيد أبو عصام

  .والزبري بن عدي
  .ّوزياد بن حممد الثقفي

  .وزياد بن ثروان
  .وسعيد بن املسيب

  .ن ميسرة البكريوسعيد ب
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  .وسليمان بن طرخان التيمي
  .وسليمان بن مهران األعمش

  .ّوسليمان بن عامر بن عبد اهللا بن عباس
  .وسليمان بن احلجاج الطائفي

  .وشقيق بن أيب عبد اهللا
  .وعبد اهللا بن أنس بن مالك

  .وعبد امللك بن عمري
  .وعبد امللك بن أيب سليمان

  .وعبد العزيز بن زياد
  .على بن عامر الثعليبوعبد األ

  .وعمر بن أيب حفص الثقفي
  .وعمر بن سليم البجلي
  .وعمر بن يعلى الثقفي

  .وعثمان الطويل
  .وعلي بن أيب رافع

  .وعامر بن شراحيل الشعيب
  .وعمران بن مسلم الطائي

  .وعمران بن هيثم
  .ّوعطية بن سعد العويف
  .ّوعباد بن عبد الصمد

  .وعيسى بن طهمان
  .ّية الدهينّوعمار بن معاو

  .وفضيل بن غزوان
  .وقتادة بن دعامة
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  .وكلثوم بن جرب
  .ّوحممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب الباقر

  .ّوحممد بن مسلم الزهري
  .ّوحممد بن عمرو بن علقمة

  .ّوحممد بن عبد الرمحن أبو الرجال
  .ّوحممد بن خالد بن املنتصر الثقفي

  .ّوحممد بن سليم
  .ك الثقفيّوحممد بن مال

  .ّوحممد بن جحادة
  .ومطري بن أيب خالد

  .ومعلى بن هالل
  .وميمون بن أيب خلف

  . ـغري منسوب ـ وميمون
  .ّومسلم املالئي

  .ّومطر بن طهمان الوراق
  .وميمون بن مهران
  .ومسلم بن كيسان

  .وميمون بن جابر السلمي
  .وموسى بن عبد اهللا اجلهين

  .ومصعب بن سليمان األنصاري
  .وىل عبد اهللا بن عمرونافع م

  .ونافع أبو هرمز
  .وهالل بن سويد

  .وحيىي بن سعيد األنصاري
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  .وحيىي بن هاين
  . ـمها واحد: وقيل  ـ ويوسف بن إبراهيم ويوسف أبو شيبة

  .ويزيد بن سفيان
  .ّويعلى بن مرة

  .ونعيم بن سامل
  .وأبو اهلندي
  .وأبو مليح

  .وأبو داود السبيعي
  .وأبو محزة الواسطي

  .و حذيفة العقيليوأب
  .ورجل من آل عقيل

  .)1(»  ـ غري منسوب ـ وشيخ
ّ أهـل الـشورى بعـدة 7ّومما رواه احلاكم يف كتاب الطري حديث مناشدة أمـري املـؤمنني * 

  :من فضائله الباهرة ، ومنها حديث الطري ، قال الكنجي 
 ، وعلـي ّكنـت يـوم الـشورى علـى البـاب: روي عن عـامر بـن واثلـة أبـو الطفيـل قـال « 

ّمنهــا رد  ـ ّبعــدة مــن فــضائله ـ ّيناشــد عثمــان ، وطلحــة ، والــزبري ، وســعدا ، وعبــد الــرمحن
  .ّالشمس

كما أخربنا أبو بكر بن اخلازن ، أخربنـا أبـو زرعـة ، أخربنـا أبـو بكـر بـن خلـف احلـاكم 
ّحـدثنا منـذر بـن حممـ ـ مـن أصـل كتابـه ـ ، أخربنـا أبـو بكـر بـن أيب دارم احلـافظ بالكوفـة د بـن ّ

ّمنذر ، حدثنا أيب ، حدثنا عمي ، حدثنا أيب ، عن أبان بن تغلب ، عن عامر بـن واثلـة قـال  ّ ّّ
  كنت على الباب يوم الشورى وعلي يف البيت  :

__________________  
  .144: كفاية الطالب ) 1(
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  : يقول 
استخلف أبو بكر وأنـا يف نفـسي أحـق ـا منـه ، فـسمعت وأطعـت ، واسـتخلف عمـر 

ا يف نفسي أحق ـا منـه ، فـسمعت وأطعـت ، وأنـتم تريـدون أن تـستخلفوا عثمـان ، إذا ال وأن
 ـ واهللا ـ أمســـع وال أطيـــع ، جعـــل عمـــر يف مخـــسة أنـــا سادســـهم ال يعـــرف هلـــم فـــضل ، أمـــا

ّألحـــاجنهم خبـــصال ال يـــستطيع عـــربيهم وال عجمـــيهم املعاهـــد مـــنهم واملـــشرك أن ينكـــر منهـــا  ّ ّ
  : خصلة 

ّأمـنكم أخـو رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم غـريي ـ أيها اخلمسة ـ أنشدكم باهللا  قـال ؟ّ
  .ال: 

ّأمنكم أحد له أخ مثل أخي ، املـزين جبنـاحني يطـري مـع املالئكـة يف اجلنـة: قال   قـالوا ؟ّ
  .ال: 

   ؟أمنكم أحد له زوجة مثل زوجيت فاطمة سيدة نساء االمة: قال 
  .ال: قالوا 
ل احلــسن واحلـسني سـبطي هـذه االمـة ابـين رســول اهللا أمـنكم أحـد لـه سـبطان مثـ: قـال 

ّصلى اهللا عليه وسلم ، غريي   .ال:  قالوا ؟ّ
  .ال:  قالوا ؟أمنكم أحد قتل مشركي قريش ، قبلي: قال 
ّأمنكم أحد ردت عليه الـشمس بعـد غروـا حـىت صـلى العـصر ، غـريي: قال  :  قـالوا ؟ّ

  .ال
ّحــني قــرب إليــه الطــري  ـ ّ عليــه وســلمّأمــنكم أحــد قــال لــه رســول اهللا صــلى اهللا: قــال 

ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي مـن هـذا الطـري ، فجئـت وأنـا أعلـم مـا :  ـ فأعجبه
ّكـــان مـــن قـــول النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فـــدخلت ، قـــال  ّإيل يـــا رب ، وإيل يـــا رب ، و: ّ ّ

  .ال:  قالوا ؟غريي
  ، وناهيك به لطريهكذا رواه احلاكم يف كتابه جبمع طرق حديث ا
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  .)1( » ًراويا

  ترجمته 
  :وإليك قائمة بأمساء مصادر ترمجة احلاكم احلافلة بالتعظيم والتبجيل والثناء العظيم 

  .ذيب األمساء واللغات ـ 1
  .280 / 4وفيات األعيان  ـ 2
  .1039 / 3تذكرة احلفاظ  ـ 3
  .473 / 5تاريخ بغداد  ـ 4
  .370 / 2األنساب  ـ 5
  .274 / 7تظم املن ـ 6
  .320 / 3الوايف بالوفيات  ـ 7
  .155 / 4طبقات السبكي  ـ 8
  .184 / 2ّطبقات القراء  ـ 9

  .409: ّطبقات احلفاظ  ـ 10
  .وال بأس بإيراد بعض الكلمات يف حقه

هـــو إمـــام أهـــل : أبـــو عبـــد اهللا احلـــاكم « ) : ذيـــل تـــاريخ نيـــسابور ( قـــال عبـــد الغـــافر 
ّولقـد مسعــت مـشاخينا يـذكرون أيامـه وحيكــون .  ..ه حـق معرفتـهاحلـديث يف عـصره ، العـارف بــ

ّيقدمونـه علـى أنفـسهم ،  ـ مثل الـصعلوكي واإلمـام ابـن فـورك وسـائر األئمـة ـ ّأن مقدمي عصره
  .»ويراعون حق فضيلته ، ويعرفون له احلرمة األكيدة 

  هذه مجل يسرية ، وهو غيض« : وبعد ما أطنب يف تعظيمه وتبجيله قال 
__________________  

  .368: كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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ّمـــن فـــيض ســـريته وأحوالـــه ، ومـــن تأمـــل كالمـــه يف تـــصانيفه وتـــصرفه يف أماليـــه ونظـــره يف طـــرق  ّ
ّاحلـــديث ، أذعـــن بفـــضله واعـــرتف لـــه باملزيـــة علـــى مـــن تقدمـــه ، وإتعابـــه مـــن بعـــده ، وتعجيـــزه 

  .)1(» يدا ومل خيلف يف وقته مثله ّالالحقني عن بلوغ شأنه ، عاش مح
كــان إمامــا جلــيال وحافظــا حفــيال ، اتفــق علــى .  ..«) : الطبقــات ( وقــال الــسبكي 

: قـال أبـو حـازم عمـر بـن أمحـد بـن إبـراهيم العبـدوي احلـافظ .  ..إمامته وجاللته وعظمـة قـدره
ّإن احلــافظ أبــا عبــد اهللا قلــد قــضاء نــسأ ســنة تــسع ومخــسني يف أيــام الــساماني ة ووزارة العتــيب ، ّ

هنــأ اهللا الــشيخ فقــد : فــدخل اخلليــل بــن أمحــد الــسجزي القاضــي علــى أيب جعفــر العتــيب فقــال 
ّجهز إىل نسأ ثالمثائة ألف حديث لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فتهلل وجهه ،  ّ ّ ) قال ( ّ

  .ّوقلد بعد ذلك قضاء جرجان ، فامتنع: 
الــــشيخ أبــــو بكــــر بــــن إســــحاق وأبــــو الوليــــد كــــان : ومسعــــت مــــشيختنا يقولــــون : قــــال 

النيـــسابوري يرجعـــان إىل أيب عبـــد اهللا احلـــاكم يف الـــسؤال عـــن اجلـــرح والتعـــديل وعلـــل احلـــديث 
وأقمــت عنــد الـــشيخ أيب عبــد اهللا العــصمي قريبـــا مــن ثـــالث ) : قـــال ( وصــحيحه وســقيمه ، 

ذا أشـكل عليـه شـيء أمـرين فكـان إ ـ ومل أر يف مجلـة مـشاخينا أتقـى منـه وال أكثـر تنقـريا ـ سـنني
  .أن أكتب إىل احلاكم أيب عبد اهللا ، وإذا ورد عليه جوابه حكم به وقطع بقوله

ّأن شـيخا مـن الـصاحلني حكـى أنه رأى النـيب صـلى : وحكى القاضي أبو بكـر احلـريي  ّـ
ولــدت يف زمـن امللــك : ّـقلـت يــا رسـول اهللا بلغــين أنك قلـت : ّاهللا عليـه وسـلم يف املنــام ، قـال 

هـذا كـذب ومل يقلـه رسـول : ّلعادل ، وإين سألت احلاكم أبا عبد اهللا عن هذا احلـديث فقـال ا
ّوتفرد احلاكم أبـو عبـد اهللا يف عـصرنا مـن .  ..قال أبو حازم .صدق أبو عبد اهللا: اهللا ، فقال 

  غري أن يقابله
__________________  

  .خمطوط ـ ذيل تاريخ نيسابور) 1(
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م ، والعــراقني ، واجلبــال ، والــري ، وطربســتان ، وقــومس ، وخراســان باحلجــاز ، والــشا: أحــد 
  .».  ..بأسرها ، وما وراء النهر

)30 (  

  رواية الخركوشي 
كمــا علمــت ســابقا مــن عبــارة ابــن شــهر آشــوب إذ ) شــرف املــصطفى ( رواه يف كتابــه 

 حليـــة الرتمــذي يف جامعــه ، وأبـــو نعــيم يف: قــد روى حـــديث الطــري مجاعــة ، مـــنهم « : قــال 
  .»األولياء ، والبالذري يف تارخيه ، واخلركوشي يف شرف املصطفى 

  ترجمته 
ّـوأمـا أبـو سـعيد عبـد امللـك بـن أيب عثمـان حممد بـن إبـراهيم الـواعظ  « : ـ الـسمعاني 1

كان إماما زاهدا فاضـال عاملـا ، لـه الـرب وأعمـال اخلـري ، والقيـام : اخلرجوشي من أهل نيسابور 
أبـا عمـرو بـن خبيـد الـسلمي ، ومجاعـة كثـرية  :صال النفـع إلـيهم ، مسـع ببلـده مبصاحل الناس وإيـ

ّالعـراق ، واحلجـاز ، وديـار مـصر ، وأدرك الـشيوخ ، وصـنف التـصانيف : سواهم ، ورحـل إىل 
  .)1(» وتويف يف مجادى االوىل سنة سبع وأربع مائة .  ..املفيدة

ّتفقه يف حداثة الـسن « ) : اخلركوشي ( وأضاف يف  ّ، وتزهد وجـالس الزهـاد واـردين ّ ّـ
ّ، إىل أن جعلــه اهللا خلــف اجلماعــة ممــن تقدمــه مــن العبــاد اتهــدين والزهــاد القــانعني ، وتفقــه  ّ ّ
ّبفقه الشافعي على أيب احلـسن املاسرخـسي ، ومسـع بـالعراق بعـد الـسبعني والثالمثائـة ، مث خـرج 

  إىل احلجاز وجاور حرم اهللا وأمنه
__________________  

  .اخلرجوشي ـ األنساب) 1(
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ـــواردين ، وانـــصرف إىل  ّمكـــة ، وصـــحب بـــه العبـــاد الـــصاحلني ، ومســـع احلـــديث مـــن أهلهـــا وال
  .)1(» .  ..نيسابور ولزم منزله

ــــذهبي2 وعبــــد امللــــك بــــن أيب عثمــــان أيب ســــعد «  : 407 يف حــــوادث ســــنة ّ ـ ال
كتــاب الزهــد ، وكتــاب دالئــل : ّالنيــسابوري ، الــواعظ القــدوة ، املعــروف باخلركوشــي ، صــنف 

مل أر أمجع منه علما وزهدا وتواضـعا وإرشـادا إىل اهللا ، زاده : قال احلاكم . النبوة ، وغري ذلك
» روى عـن حامـد الرفـاء وطبقتـه ، وتـويف يف مجـادى االوىل : قلت . ّاهللا توفيقا وأسعدنا بأيامه

)2(.  
لـك بـن أيب عثمـان اخلركوشـي عبـد امل: وفيهـا تـويف «  : 416 حـوادث  ـ ابـن األثيـر3

ّالـــواعظ النيـــسابوري ، وكـــان صـــاحلا خـــريا ، وكـــان إذا دخـــل علـــى حممـــود ابـــن ســـبكتكني يقـــوم 
بلغــين : ويلتقيــه ، وكــان حممــود قــد قــسط علــى نيــسابور مــاال يأخــذه مــنهم فقــال لــه اخلركوشــي 

ّأنك تكدي الناس وضـاق صـدري ، فقـال  لـضعفاء ّبلغـين أنـك تأخـذ أمـوال ا: قـال  ؟وكيـف: ّ
  .)3(» وهذه كدية ، فرتك القسط وأطلقه 

 األسـتاذ الكامـل ، الزاهـد ابـن الزاهــد ، الـواعظ ، مـن أفـراد خراســان « : ـ األســنوي 4
.. . «)4(.  

  .)5( كذلك :ّ ـ السبكي 5
__________________  

  .اخلركوشي ـ األنساب) 1(
  .96 / 3العرب ) 2(
  .350 / 9الكامل ) 3(
  .228 / 1 طبقات الشافعية) 4(
  .222 / 5طبقات الشافعية ) 5(
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) 31(  

  تصنيف ابن مردويه 

  في جمع طرق الحديث وروايته له 
ّلقـد صـنف طــراز احملـدثني أبــو بكـر ابــن مردويـه األصـبهاين كتابــا مجـع فيــه طـرق حــديث  ّ

  :الطري ، جاء ذلك يف كالم مجاعة 
قـد مجـع طـرق حـديث « : ّقال ابن حجر العـسقالين برتمجـة إبـراهيم بـن ثابـت القـصار 

الطـري ابـن مردويـه واحلـاكم ومجاعـة ، وأحـسن شـيء منهـا طريـق أخرجـه النـسائي يف اخلــصائص 
 «)1(.  

وقد مجـع النـاس يف هـذا احلـديث مـصنفات مفـردة ، مـنهم أبـو بكـر « : وقال ابن كثري 
  .)2(» ابن مردويه 

ّواحــد مــن احلفــاظ قــد مجــع غــري : قــال احلــافظ أبــو موســى املــديين « : وقــال ابــن تيميــة 
  .)3(» طرق حديث الطري لالعتبار واملعرفة ، كاحلاكم النيسابوري ، وأيب نعيم ، وابن مردويه 

فــاحلق مــا ســبق أن كثــرة « : بعــد كــالم لــه ) املــنح املكيــة ( وقــال ابــن حجــر املكــي يف 
ّصـريته حـسنا حيـتج بـه ، ولكثرـا جـدا أخـرج احلـا ـ أي كثرة طرق حـديث الطـري ـ طرقه فظ أبـو ّ

  .»بكر ابن مردويه فيها جزءا 
وأخــــرج احلــــافظ ابــــن مردويــــه هــــذا احلــــديث مبائــــة « : وقــــال املوفــــق املكــــي اخلــــوارزمي 

  .)4(» وعشرين اسنادا 
__________________  

  .42 / 1لسان امليزان ) 1(
  .354 / 7تاريخ ابن كثري ) 2(
  .99 / 4منهاج السنة ) 3(
  .46 / 1مقتل احلسني ) 4(
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  : لقد أخرجه فيه من طرق عديدة ، هذا بعضها :أقول 
نـا حممـد بـن : نـا حممـد بـن خليـد بـن احلكـم قـال : ّنا علي بن إبراهيم بن محاد قـال « 

إن النـيب  :نـا مفـضل بـن صـاحل ، عـن احلـسن بـن احلكـم ، عـن أنـس ابـن مالـك : طريف قـال 
ّصلى اهللا عليه وسلم أيت بطري فقال   فـدق علـي ، . ـثالثـا ـ ليـكّاللهم ائتـين بأحـب خلقـك إ: ّ

  .»يا أنس ، افتح له ، فدخل : فقال 
نا العباس بن بكار الـضيب : نا حممد بن زكريا قال : نا فهد بن إبراهيم البصري قال « 

إن  :ّنا عبد اهللا بن املثىن األنصاري ، عن عمه مثامة بن عبد اهللا ، عن أنس بـن مالـك : قال 
ّــفبعثـت بـه إليـه ، فلما  ـ أو اضـباعا ـ ّهللا عليـه وسـلم طـرياّام سـلمة صـنعت لرسـول اهللا صـلى ا

ّاللهــم جئــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي مــن هــذا الطــائر ، فجــاء : وضــع بــني يديــه قــال 
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حاجـة ، فرجـع : علي بن أيب طالب ، فقال له أنس  ّ

ّفــدعا النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال( علــي  ّاللهــم جئــين بأحــب خلقــك يأكــل معــي مــن  : ّ
ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : هذا الطائر ، فجاء علي بن أيب طالب ، فقال لـه أنـس  ّ

ّاللهــم جئــين بأحــب خلقــك : واجتهــد النــيب يف الــدعاء قــال ) ظ . علــى حاجــة ، فرجــع علــي
ّلى اهللا عليــه وســلم إن رســول اهللا صــ: إليــك وأوجههــم عنــدك ، فجــاء علــي ، فقــال لــه أنــس  ّ

ّفرفع علي يده فوكز يف صدري مث دخـل ، فلمـا نظـر إليـه رسـول اهللا : على حاجة ، قال أنس 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم قــام قائمــا فــضمه إليــه قــال  ّ ّيــا رب وإيل يــا رب وإيل: ّ مــا أبطــأ بــك يــا . ّّ

ّيـــا رســـول اهللا ، قـــد جئـــت ثالثـــا كـــل ذلـــك يـــردين أنـــس ، قـــال أنـــس:  قـــال ؟علـــي فرأيـــت  : ّ
ّالغضب يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال  :  قلـت ؟ّيـا أنـس مـا محلـك علـى رده: ّ

ّلـست بـأول رجـل : يا رسول اهللا مسعتـك تـدعو فأحببـت أن تكـون الـدعوة يف األنـصار ، قـال 
  .»ّإال أن يكونه ابن أيب طالب  ـ يا أنس ـ ّأحب قومه ، أىب اهللا

نـا علـي بـن : ّحدثنا أمحـد بـن حممـد بـن عبـد الـرمحن قـال : نا حممد بن احلسني قال « 
  ّحدثين حممد بن احلسن بن اجلهم ، عن : ّاحلسن السمايل قال 
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ّاهـدي لرسـول اهللا صـلى  :عبد اهللا بن ميمون ، عن جعفر بن حممد ، عن أبيه عـن أنـس قـال 
ّاهللا عليه وسلم طري ، فأعجبه ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّللهم ائتـين بأحـب خلقـك ا: ّ

ّـاللهـم اجعلـه رجـال منا حـىت نـشرف : ّإليك وإيل يأكل معي من هـذا الطـري ، قـال أنـس قلـت 
ّالنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مـشغول ، : ّفـإذا علـي ، فلمـا أن رأيتـه حـسدته فقلـت : به ، قال  ّ

ّفـدعا النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم الثانيـة ، فأقبـل علـي كأمنـ: فرجع ، قـال  ّ ّا يـضرب بالـسياط ، ّ
ّفقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّاللهــم وإيل ، حــىت : افــتح افــتح ، فــدخل فــسمعته يقــول : ّ

  .)1(» أكل معه من ذلك الطري 
__________________  

ــه يف كتابــــه : قـــال املــــيالين ) 1( العلــــل املتناهيــــة يف ( وهــــذه األحاديــــث الثالثــــة أوردهــــا ابــــن اجلـــوزي عــــن ابــــن مردويــ
ّذكـر رواة حـديث الطـري وأسـانيدهم ، ولـسنا يف مقـام  ـ اآلن ـ والـذي حنـن بـصدده ) 234 / 1اديـث الواهيـة األح

ّمناقــشة األقــوال ، إال أن تعــصب ابــن اجلــوزي يــضطرنا إىل أن نتعقب بعــض كالمــه ، لتبــني حقيقــة احلــال ، وعليــه  ّــ ّ ّ ّ
  .فقس ما سواه

يف هـذا احلـديث  :قـال املـصنف « : ث الثالثـة املـذكورة ـ قال ابن اجلوزي ـ بعد احلديث الثاين من األحاديـ
  .»ّهو كذاب : قال الدار قطين ) ّالعباس بن بكار ( وفيه . وكان ضعيفا) عبد اهللا بن املثىن ( 

  :فنقول 
ّإن ابن اجلوزي مل يطعن يف هذا السند إال من جهة    :ّلكن ) ّ العباس بن بكار (و ) عبد اهللا بن املثىن ( ّ

وقال  ) 5 / 338ذيب التهذيب ( البخاري والرتمذي وابن ماجة كما برتمجته من :  من رجال :ّاألول 
ّمث نقـل » شـيخ : صـاحل ، زاد أبـو حـامت : وأبـو زرعـة وأبـو حـامت  ـ يف روايـة إسـحاق بـن منـصور ـ قال ابن معـني« : 

ّيكفـي لالحتجـاج بـه ، ال سـيما كـالم أيب حـامت وهـذا القـدر . ّابن حبان والعجلي والرتمذي والدار قطين: ثقته عن 
ّ، بالنظر إىل ما سننقله عن الذهيب ّ.  

فقـد » ّكـذاب « ونقل عن الدار قطين قولـه  ) 382 / 2امليزان ( ّ ، فإنه وإن أورده الذهيب يف ّوأما الثاني
 بيـان ، عـن شـعبة ، عـن عـن خالـد بـن عبـد اهللا ، عـن حبديثـهاـم : قلـت « : ّأوضح العلة يف رميه بالكذب بقوله 

ّيـا أهـل اجلمـع غـضوا أبـصاركم عـن فاطمـة حـىت : أيب جحيفة ، عن علي ـ مرفوعا ـ إذا كـان يـوم القيامـة نـادى منـاد 
ّمتر على الصراط إىل اجلنة ّ.  

  ً.فذكر حديثا» الغالب عن حديثه الوهم واملناكري : وقال العقيلي 
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 يف 7يـــه حـــديث مناشـــدة اإلمـــام هـــذا ، وســـيأيت عـــن أخطـــب خـــوارزم روايـــة ابـــن مردو
  .الشورى ، املشتمل على حديث الطري ، مع مجلة من فضائله عليه الصالة والسالم

  ترجمته 
  :ّوابن مردويه من أعالم احلفاظ املشاهري ، جتد الثناء العظيم عليه يف 

  .1050 / 3ّتذكرة احلفاظ  ـ 1
  .308 / 17سري أعالم النبالء  ـ 2
  .201 / 8الوايف بالوفيات  ـ 3
  .93 / 1طبقات املفسرين  ـ 4

__________________  
« : الــذي عنونــه ابــن حبــان وجعــل مــن أباطيلــه » العبــاس بــن الوليــد بــن بكـار « ّمث زعـم االحتــاد بينــه وبــني 

ال إلـه : مكتـوب علـى العـرش  :عن خالد بن أيب عمرو األزدي ، عن الكليب ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة قـال 
ّ وحـــدي ، حممد عبـــدي ورســـويل ، أيدتـــه بعلـــي ّإال اهللا حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن زيـــاد الكـــاليب عـــن «  :ومـــن مـــصائبه » ّـــ

مـن :  قـال ؟يـا رسـول اهللا ، مـن أي ولـدك: األعمش ، عن زر ، عـن حذيفـة ـ مرفوعـا ـ يف املهـدي ، فقـال سـلمان 
  .»ولدي هذا ، وضرب بيده على احلسني 

  :أقول 
 ، فــريى مثــل هــذا اخلــرب كــذبا 6ّذا النــداء يف حــق فاطمــة الزهــراء بــضعة النــيب ّكــأن الرجــل يــستكثر مثــل هــ

ّفيتهم الراوي له ّ.!!  
ّواجلــدير بااللتفــات هنــا أن الــذهيب ال يــذكر قــدحا للرجــل إال هــذا ، ولــو كــان هنــاك جــرح مــن أحــد األئمــة  ّ

ّكيحىي بن معني وأيب حامت وأمثاهلما ألورده ، لكنه تعنـت ومل يـذكر كلمـة أيب قـال ابـن أيب حـامت :  حـامت املادحـة لـه ّ
ّعبــاس بــن بكــار الــضيب أبــو الوليــد ، بــصري ، روى عــن أيب بكــر اهلــذيل ، «  ) : 216 / 6اجلــرح والتعــديل ( يف  ّ

: سئل أيب عنه فقال : نا عبد الرمحن قال . ّمسع منه أيب بالبصرة أيام األنصاري. ومحاد بن سلمة ، وسعيد بن زريب
  .»شيخ 

ّفنا علة القدح وأا واهية ، بقي هذا املدح بال معارضفإذا عر ّوعلى فرض التنزل تقدم كـالم أيب حـامت إذ . ّ ّ
ّإذا وثـق أبـو « : أيب حـامت لقـول الـذهيب نفـسه : ّال يعارض قول الدار قطين قولـه ، وعلـى فـرض التكـافؤ تقـدم قـول 

ّحامت رجال فتمسك بقوله ، فإنه ال يوثق إال رجال صحيح احل ّ ّ   .247 / 13سري أعالم النبالء » ديث ّ
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  .412: ّطبقات احلفاظ  ـ 5
  .102 / 3العرب  ـ 6
  .168 / 1تاريخ أصبهان  ـ 7
  .245 / 4النجوم الزاهرة  ـ 8

ّاحلـافظ اـود العالمـة ، حمـدث  ـ ابـن مردويـه« : ّمـا ملخـصه ) ّالسري ( قال الذهيب يف  ّ
هـو أكـرب مـن أن تـدل عليـه  ـ بـا بكـر ابـن مردويـهوذكـر أ ـ أصبهان ، قال أبو بكر بـن أيب علـي

  .وعلى فضله وعلمه وسريه ، وأشهر بالكثرة والثقة من أن يوصف حديثه
ّوكـــان مـــن فرســـان احلـــديث ، فهمـــا يقظـــا متقنـــا ، كثـــري احلـــديث جـــدا ، ومـــن نظـــر يف  َِ ِ َ

  .»ّتواليفه عرف حمله من احلفظ 

)32 (  

  ّتصحيح القاضي عبد الجبار
ّي عبد اجلبار بن أمحد اهلمداين حـديث الطـري وذكـر رجـوع الـشيخ أيب لقد أثبت القاض

ّعبــد اهللا البــصري إىل هــذا احلــديث إلثبــات أفــضلية أمــري املــؤمنني عليــه الــصالة والــسالم ، فقــد  ّ
وهــو يف األصــل  ـ )امــوع احملــيط بــالتكليف ( ّقــال أبــو حممــد احلــسن بــن أمحــد بــن متويــه يف 

  :ّما نصه  ـ تصنيف القاضي
يف الكتـاب إنـه قـد يـستعمل لفـظ الفـضل فيمـا ال  ـ يعـين قاضـي القـضاة ـ وقـد ذكـر« 

يتعلق بفعل العبد واختياره ، كنحو تفضيل العاقل علـى غـريه ، وتفـضيل الـشجاع علـى غـريه ، 
وتفــضيل مــن لــه نــسب خمــصوص علــى مــن لــيس لــه ذلــك النــسب ، ولــيس هــذا هــو املقــصود 

ّلفضل الذي يقتضي مدحا وتعظيما يف الدين ، فهـذا ال بـد مـن ّذه املسألة ، فإنا نتكلم يف ا
ــتعلقــه باختيــار الفاضــل ووقوفــه علــى فعلــه ، ويف هــذا البــاب خاصة جيــوز وقــوع اخلــالف بــني  ّ ّ

  .العلماء دون األول
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ّوإذا كــان كــذلك وقــف العلــم بــالقطع علــى األفــضل علــى مســع وارد بــه ، ألنــه ال جمــال 
ّح الرجـــوع يف إثبـــات األفـــضل إىل عـــد الفـــضائل ، ألن تلـــك للعقـــل فيـــه ، وعلـــى هـــذا ال يـــص ّ

ّاألفعــال ختتلــف مواقعهــا حبــسب مــا ينــضاف عليهــا مــن النيــات والقــصود ، وذلــك ممــا هــو عنــا  ّ
مغيـــب ، فـــال ميكـــن القـــضاء بفعـــل أحـــد والقطـــع علـــى ثوابـــه فـــضال عـــن تفـــضيله علـــى غـــريه ، 

ّأبـو عبـد اهللا إىل خـرب الطـري ، ألنـه فيجب االعتماد يف ذلك على السمع ، فلهذا رجع الشيخ 
ّقـــد دل بظـــاهره علــــى ثبوتـــه أفـــضل يف احلــــال ، وكـــل مــــن أثبتـــه يف تلـــك احلــــال أفـــضل قــــضى 
ّباستمرار هذه القـضية فيـه ، وهكـذا خـرب املنزلـة ألا إذا مل يـرد ـا مـا يتـصل باإلمامـة فيجـب  ّـ

ّإثباتـــه يف غالـــب الظـــن  ، وأراد بعـــضهم 8أن نريـــد بـــه الفـــضل الـــذي يلـــي هـــارون فيـــه موســـى 
ّبـــالرجوع إىل أمـــارات خمـــصوصة مـــن حنـــو مـــا انتـــشر عنـــه مـــن الزهـــد والعبـــادة والعنـــاء يف احلـــرب 
والــسبق إىل اإلســالم وغــري ذلــك ، فهــذا غــري ممنــوع ، وإليــه ذهــب بعــض الــشيوخ الــذين آثــروا 

  .».  ..املوازنة
 حـــديث الطـــري ، ّفظهـــر مـــن هـــذا الكـــالم أن الـــشيخ أبـــا عبـــد اهللا البـــصري يـــرى ثبـــوت

  .7ّويعتقد بداللته على أفضلية أمري املؤمنني 
ّكما أن قاضي القضاة عبد اجلبار نفسه يـرى صـحة حـديث الطـري أيـضا فقـد قـال ابـن 

ّقــد صــح عنـدي حــديث الطــري ، وقـال أبــو عبــد : قـال القاضــي عبــد اجلبـار « : شـهر آشــوب 
خبار يقتضي القول بـصحة هـذا اخلـرب إن طريقة أيب علي اجلبائي يف تصحيح األ: اهللا البصري 

  .)1(» ، ال يراده يوم الشورى فلم ينكر أحد 
ّفيمـا يـدل قطعـا علـى أن أمــري  ـ فـصل« : ّمـا نــصه ) املغـين (  وجـاء يف كتـاب :أقـول  ّ

ّقـد اسـتدل شـيخنا أبـو عبـد اهللا علـى ذلـك بـأمور ، واسـتدل ـا اإلسـكايف ، : املؤمنني أفـضل  ّ
اللهـم :  ـ وقـد أهـدي إليـه طـري مـشويــ  7قولـه   مل يبلغـه ، فمـن ذلـكّـلكنه يف نـصرته بلـغ مـا

ّأدخل إيل أحب أهل األرض إليك يأكل  ّ  
__________________  

  .282 / 2مناقب آل أيب طالب ) 1(



 فحات األزهار ن................................................................................ 228

 قــد 7ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك فــإذا علــي  :يف خــرب آخــر و .7معــي ، فــدخل علــي 
ّان أحـب خلقـك إليـك فهـو أحـب خلقـك إيلاللهـم إن كـ :يف بعض األخبار و .جاء  ـ ثالثـا ـ ّ
ّأنــس ، وســعد بــن أيب وقــاص ، وأبــو رافــع مــوىل النــيب ، وصــفيه : روى ذلــك : قــال 

 ، وابــن )1(
  .ّعباس

  :ّفاستدل على صحة ذلك بطريقني 
 إن هــذه األخبــار كانــت مــشهورة بــني الــصحابة ، مل خيتلفــوا يف قبوهلــا ، مــع :أحــدهما 
ّهم يف التفــضيل ، ومل يقــع مــن أحــدهم الــردة والنكــري ، ومل جيــروه جمــرى أخبــار وقــوع الكــالم بيــن

  .اآلحاد
ــاني  ّ إن أمــري املــؤمنني أنــشد ذلــك أهــل الــشورى ، مــع ســائر الفــضائل ، وقــام بــه :والث

ّخطيبا عليهم ، ومعرفا حاهلم ، فأقروا بذلك ّ.  
  .فكما ظهر فيهم ظهر يف غريهم ، فلم ينكروا كال الوجهني

  .)2(» ّ على صحة اخلرب ّفدل

  ترجمته 
وكـان ينتحـل مـذهب .  ..مسع علي بـن إبـراهيم بـن سـلمة القـزويين و « : ـ الخطيب 1

ــــه يف ذلــــك مــــصنفات ، وويل قــــضاء  ــــشافعي يف الفــــروع ومــــذاهب املعتزلــــة يف األصــــول ، ول ال
ّالقضاة بالري ، وورد بغداد حاجا وحدث ا ، حدثنا عنه ّ.. .  

أمحــد قبــل دخــويل الــري يف رحلــيت إىل خراســان ، وذلــك يف ســنة مــات عبــد اجلبــار بــن 
415 « )3(.  

__________________  
  .»سفينة « ّكذا ، ولعله ) 1(
  .122 ص 2ق  / 20املغين ج ) 2(
  .113 / 11تاريخ بغداد ) 3(
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ّعبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبـار بـن أمحـد ابـن خليـل بـن : اخلامس  « : ـ الرافعي 2
بـالري ، وقـزوين ، وأـر  :ّاألسدآبادي ، قاضي القضاة ، أبـو احلـسن ، تـوىل القـضاء عبد اهللا 

، وزجنان ، وسهرورد ، وقم ، ودنباوند ، وغريها ، وهذه نسخة عهده حني استقضي يف هذه 
ّمث أورد مـــنت العهـــد ، وهـــو يـــشتمل علـــى » .  ..ّالـــبالد ، أنـــشأه الـــصاحب إمساعيـــل بـــن عبـــاد

  .)1(» .  ..أوصاف جليلة له
ّوهو الذي تلقبه املعتزلة قاضي القضاة ، وال يطلقون هذا اللقـب .  .. «: ـ السبكي 3

على سواه وال يعنون به عند اإلطالق غريه ، كـان إمـام أهـل االعتـزال يف زمانـه ، وكـان ينتحـل 
ر  ّـــمـــذهب الـــشافعي يف الفـــروع ، ولـــه التـــصانيف الـــسائرة والـــذكر الـــشائع بـــني األصـــوليني ، عم ّ

  .)2(» .  ..ّا طويال حىت ظهر له األصحاب ، وبعد صيته ، ورحلت إليه الطالبدهر
  :وأنظر 

  .225 / 1األنساب  ـ 1
  .162 / 2املختصر يف أخبار البشر  ـ 2
  .29 / 3مرآة اجلنان  ـ 3
  .256 / 1طبقات املفسرين  ـ 4
  .247 / 1دول اإلسالم  ـ 5
  .202 / 3شذرات الذهب  ـ 6

__________________  
  .119 / 3التدوين بذكر أهل العلم بقزوين ) 1(
  .97 / 5طبقات السبكي ) 2(
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) 33 (  

  رواية أبي نعيم األصبهاني 

  وتصنيفه في هذا الحديث 
ّلقــد مجــع أبــو نعــيم األصــبهاين طــرق حــديث الطــري يف مــصنف منفــرد ، فقــد قــال ابــن  ّ

ن احلفـاظ طـرق حـديث الطـري قد مجع غري واحد م: قال احلافظ أبو موسى املديين « : ّتيمية 
  .)1(» كاحلاكم النيسابوري ، وأيب نعيم ، وابن مردويه : لالعتبار واملعرفة 

نا علي بن محيد الواسطي ، نا أسلم بن « :  ومن روايات هذا الكتاب ما يلي :أقول 
مسعـت : نا عبد اهللا بن حممد ابن عمـارة قـال : نا حممد بن صاحل بن مهران قال : سهل قال 

  . مالك بن أنسمن
بعثتين ام سليم إىل رسـول : قال  :ح عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس 

يـا أنـس ادع لنـا : فأتيته بـه فوضـعته بـني يديـه ، فقـال  ـ ومع أرغفة من شعري ـ اهللا بطري مشوي
 ّمن يأكل معنا هذا الطري ، اللهم ائتنا خبري خلقك ، فخرجـت فلـم يكـن يب مهـة إال رجـل مـن

 فقلـت ؟أمـا وجـدت أحـدا: أهلي آتيه فأدعوه ، فإذا أنا بعلي بن أيب طالب ، فدخلت فقـال 
ّانظر ، فنظرت فلـم أجـد أحـدا إال عليـا ، ففعلـت ذلـك ثـالث مـرات ، فرجعـت : ال ، قال : 

ّائذن له ، اللهم وإيل ، اللهم وإيل : هذا علي ابن أيب طالب فقال : فقلت  ّ«.  
ّحــدثنا حممــد بــن املظفــر قــال « :  ابــن أيب ليلــى قــال أبــو نعــيم ، برتمجــةو ثنــا زيــد بــن : ّ

  نا رجا بن اجلارود أبو: ّثنا أمحد بن حممد بن احلميم قال : ّحممد قال 
__________________  

  .99 / 4ّمنهاج السنة ) 1(
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يــه وأثــىن عل ـ ّثنــا حممــد بــن جريــر الــصنعاين: ّثنــا ســليمان بــن حممــد املبــاركي قــال : املنــذر قــال 
ثنـا شـعبة ، عـن احلكـم ، عـن ابـن أيب ليلـى ، عـن سـعد ابـن أيب وقـاص قـال قـال : قال  ـ خريا

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّألعطـني الرايـة غـدا : يف علـي بـن أيب طالـب ثـالث خـصال  :ّ
  .ّرجال حيب اهللا ورسوله ، وحديث الطري ، وحديث غدير خم

  .)1(» ّ إال من هذا الوجه غريب من حديث شعبة واحلكم ، ما كتبناه

  : قال أبو نعيم و
ّحدثنا علي بن محيد الواسطي ، ثنا أسلم بن سهل ، ثنا حممد بن صاحل ابـن مهـران «  ّ

ّ، ثنا عبد اهللا بن حممد بن عمارة القداحي مث السعدي قال  مسعت هـذا مـن مالـك بـن أنـس : ّ
بعثتـين ام سـليم إىل  : أنـس قـال ّمساعا حيدثنا به عن إسحاق بن عبد اهللا بـن أيب طلحـة ، عـن

ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بطـري مـشوي ، فأتيتـه بـه ، فوضـعته  ـ ومعـه أرغفـة مـن شـعري ـ ّ
يا أنس ، ادع لنا من يأكل معنا من هذا الطري ، اللهم آتنا خبـري خلقـك ، : بني يديه ، فقال 

ا أنــا بعلــي بــن أيب طالــب ، ّفخرجــت فلــم تكــن يل مهــة إال رجــل مــن أهلــي آتيــه فــأدعوه ، فــإذ
ّانظـر ، فنظـرت فلـم أجـد أحـدا إال : ال ، قـال :  قلـت ؟أمـا وجـدت أحـدا: فدخلت ، فقـال 

ّعليـا ، ففعلــت ذلــك ثـالث مــرات ، مث خرجــت فرجعـت فقلــت  هــذا علـي بــن أيب طالــب يــا : ّ
ر بيـده ائذن له ، اللهم وال ، اللهم وال ، وجعل يقول ذلك بيده ، وأشـا: رسول اهللا ، فقال 

  .ّاليمىن حيركها
وحـــديث مالـــك مل . رواه اجلـــم الغفـــري عـــن أنـــس. غريـــب مـــن حـــديث مالـــك وإســـحاق

ّنكتبه إال من حديث القداحي ، تفرد به  ّ «)2(.  
__________________  

  .356 / 4حلية األولياء ) 1(
  .339 / 6حلية األولياء ) 2(
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  : قال أبو نعيم و
ّثنـــا حممـــد بـــن عبـــد اهللا : بـــد اهللا الكاتـــب قـــاال ّحـــدثنا أبـــو بكـــر الطلحـــي وحممـــد بـــن ع

احلضرمي ، ثنا احلسن بن محاد ، ثنا مـسهر بـن عبـد امللـك بـن سـلع ، عـن عيـسى بـن عمـر ، 
ّإن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــان عنــده طــائر فقــال  :ّعــن إمساعيــل الــسدي ، عــن أنــس  ّ :

» ي فــأذن لــه ، فأكــل معــه ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك يأكــل معــي مــن هــذا الطــري ، فجــاء علــ
)1(.  

  :وقال 
ّحدثنا أبو بكر ابن خالد ، ثنا حممد بن هارون بن جممع ، ثنـا احلجـاج ابـن يوسـف «  ّ ّ

اهـدي إىل : بن قتيبة ، ثنا بشر بن احلسني ، عـن الـزبري بـن عـدي ، عـن أنـس بـن مالـك قـال 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طري مـشوي ، فلمـا وضـع بـني يديـه قـا ّ ّاللهـم ائتـين بأحـب  :ل ّ

: علــي ، فقلــت :  فقــال ؟مــن هــذا: خلقــك يأكــل معــي مــن هــذا الطــري ، فقــرع البــاب فقلــت 
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حاجة   .)2(» احلديث . ّ

  » حلية األولياء « كتاب 
مــن أشــهر كتــب أيب نعــيم األصــبهاين وأحــسنها ، وهــو مــن ) حليــة األوليــاء ( وكتــاب 

  :ات السيوطي والثعاليب وغريمها ، كما علمت سابقا ، وقال ابن خلكان برتمجته ّمروي
  .)3(» وكتابه احللية من أحسن الكتب « 

__________________  
  .205 / 1تاريخ أصبهان ) 1(
  .232 / 1تاريخ أصبهان ) 2(
  .91 / 1وفيات األعيان ) 3(
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  .)1(»  األقطار ّصنف التصانيف الكبار املشهورة يف« : وقال الذهيب 
: كــان أصــحاب احلــديث يقولــون : قــال محــزة بــن العبــاس العلــوي « : وقــال الــسبكي 

بقــي أبــو نعــيم أربــع عــشرة ســنة بــال نظــري ، ال شــرقا وال غربــا أعلــى إســنادا منــه وال أحفــظ ، 
ّملــا صــنف كتــاب احلليــة محــل إىل نيــسابور حــال حياتــه ، واشــرتوه بــأربع مائــة : وكــانوا يقولــون  ّ

قـــد مجـــع شـــيخنا الـــسلفي أخبـــار أيب نعـــيم ، وذكـــر مـــن : ار ، وقـــال ابـــن الفـــضل احلـــافظ دينـــ
ّومل يصنف مثـل كتابـه حليـة األوليـاء ، مسعنـا علـى  :ّحدث عنه ، وهم حنو مثانني رجال ، قال 

  .)2(» أيب املظفر القاساين عنه ، سوى فوت عنه يسري 
.  .. الـبالد وانتفـع ـا العبـادأملى يف فنون احلـديث كتبـا سـارت يف« : وقال الصفدي 

ّوصـــنف مـــصنفات كثـــرية منهـــا  حليـــة األوليـــاء ، واملـــستخرج علـــى الـــصحيحني ، ذكـــر فيهمـــا : ّ
ّأحاديــث ســاوى فيهــا البخــاري ومــسلم ، وأحاديــث عــال عليهمــا فيهــا كأمــا مسعاهــا منـــه ، 

ن مسعــه منــه ـوذكــر فيهمــا حــديثا كــأن البخــاري ومــسلم مسعــاه مم وملــا كتــب .  ..ّـ
ّ

كتــاب احلليــة 
  .)3(» ومحل إىل نيسابور بيع بأربعمائة دينار 

كتـاب احلليـة ، : ولـه التـصانيف املـشهورة ، منهـا « : وقال ابن قاضي شهبة األسدي 
  .)4(» وهو كتاب جليل حفيل 

ّملا صنف بيع يف حياتـه بـأربع مائـة دينـار ، واشـتهرت : قالوا « ) : فيض القدير ( ويف  ّ
كما نقله عنـه يف  ـ فقني درجته ، وناهيك بقول اإلمام أيب عثمان الصابوينبركته وعلت يف اخلا

  كل بيت فيه حلية األولياء أليب نعيم ـ الضوء وغريه
__________________  

  .170 / 3العرب ) 1(
  .18 / 4طبقات الشافعية ) 2(
  .81 / 7الوايف بالوفيات ) 3(
  .206 / 1طبقات الشافعية ) 4(
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  .)1(» الشيطان ] له ال يدخ[ ال يدخل 
  .)2(» .  ..وهو كتاب حسن معترب.  ..«) : كشف الظنون ( ويف 

إن مـــن « ) : بـــستان احملـــدثني ( برتمجـــة أيب نعـــيم مـــن ) الـــدهلوي ( هـــذا ، وقـــد ذكـــر 
  .»ّنوادر كتبه كتاب حلية األولياء الذي مل يصنف له نظري يف اإلسالم 

  ترجمته 
ّكبــار أئمــة علمــاء أهــل الــسنة كمــا ال خيفــى علــى مــن ولقــد تــرجم أليب نعــيم وأثــىن عليــه 

  :راجع 
  .466 / 9الكامل البن األثري  ـ 1
  .91 / 1وفيات األعيان  ـ 2
  .1092 / 3ّتذكرة احلفاظ  ـ 3
  .71 / 1ّطبقات القراء  ـ 4
  .170 / 3العرب  ـ 5
  .18 / 4طبقات السبكي  ـ 6
  .81 / 7الوايف بالوفيات  ـ 7
  .52  /3مرآة اجلنان  ـ 8
  .474 / 2طبقات األسنوي  ـ 9

  .423: ّطبقات احلفاظ  ـ 10
  .ّوغريها ، وقد أوردنا ترمجته بالتفصيل يف جملد حديث التشبيه

__________________  
  .28 / 1فيض القدير ) 1(
  .689 / 1كشف الظنون ) 2(



 235 ..............................................................................سند حديث الطري 

) 34 (  

  تصنيف ابن حمدان في طرق هذا الحديث 
 ـ ّوهــو مـن مـشاهري احلفــاظ ـ  بـن علــي بـن محــدانّلقـد مجـع أبــو طـاهر حممـد بــن أمحـد

  .ّطرق حديث الطري يف جملد ، وقد ذكر املرتمجون له هذا الكتاب يف مؤلفاته

  :قال الذهبي 
ّابن محدان اإلمام احلافظ الثبت ، أبو طاهر ، حممد بن أمحد بن علـي ابـن محـدان ، « 

ّخراسـاين رحـال ، صــحب احلـاكم ابــن البيـع ، وختــرج بـه ،  ّ طــرق : ولـه تواليــف منهـا .  ..ومســعّ
  .)1(» .  ..مسع منه. حديث الطري

  :وقال 
ّابــن محــدان احلــافظ ، أبــو طــاهر حممــد بــن أمحــد بــن علــي بــن محــدان ، اخلراســاين ، « 

ّـأحد الرحالني املصنفني اود أبـو طـاهر حممد بـن أمحـد بـن علـي ابـن محـدان اخلراسـاين ، أحـد  ّ ّ ّ
ّالرحــالني املـــصنفني أيب بكـــر الطـــرازي ، : ّأبـــا عبـــد اهللا احلـــاكم وختـــرج بـــه ، مســـع مـــن صـــحب . ّ

واحلــافظ أيب بكــر اجلــوزقي ، وأيب احلــسني القنطــري ، وأيب طــاهر بــن خزميــة ، وزاهــر بــن أمحــد 
ولــه مــسند ــز بــن .  ..ّالفقيــه ، وإبــراهيم ابــن حممــد بــن موســى السرخــسي ، وحنــوهم بنيــسابور

  .حكيم ، وطرق حديث الطري
  ّأبو سعيد حممد بن أمحد بن حسني النيسابوري ، تويف سنة: مسع منه 

__________________  
  .663 / 17سري أعالم النبالء ) 1(
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441..  . «)1(.  

  : ّقال السيوطي و
ّابن محدان احلافظ اود ، أبو طاهر حممد بن أمحد بن علـي بـن محـدان اخلراسـاين ، «  ّ

ّأحــد الرحــالني املــصنفني ، صــحب احلــاكم  ّوختــرج بــه ، ومســع الطــرباين ، واجلــوزقي ، ولــه مــسند ّ
  .)441 « )2ز بن حكيم ، وطرق حديث الطري ، مات سنة 

)35 (  

  ّرواية أبي الحسن العطار
ّأخربنــــا أبــــو احلــــسن أمحــــد بــــن املظفــــر بــــن أمحــــد العطــــار الفقيــــه « : قــــال ابــــن املغــــازيل 

ّأخـربكم أبـو حممـد : قلـت  ـ وأربعمائـةّبقـراءيت عليـه فـأقر بـه سـنة أربـع وثالثـني  ـ ;الـشافعي 
 ، نـا أبـو احلـسن ;ّعبد اهللا بن حممد بن عثمان املـزين امللقـب بـابن الـسقاء احلـافظ الواسـطي 

ّنـا حممـد بـن زكريـا بـن  ـ سـنة ثـالث وثالمثائـة ـ ;ّعلي بن حممد بن صدقة اجلـوهري الواسـطي 
   :دويد العبدي ، نا محيد الطويل عن أنس بن مالك ، قال 

ّاهــدي إىل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم حبمامــة مــشوية فقــال  ّ ّاللهــم ابعــث إيل أحــب : ّ ّ
يـــا أنـــس : فـــأتى علـــي فقـــال : ّخلقـــك إليـــك وإىل نبيـــك يأكـــل معنـــا مـــن هـــذه املائـــدة ، قـــال 
ّاستأذن يل علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، قـال فقلـت  ّالنـيب عنـك مـشغول ، فرجـع : ّ

  يا أنس : ليال أن رجع فقال ّعلي ومل يلبث إال ق
__________________  

  .1111 / 3ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .426: ّطبقات احلفاظ ) 2(
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ّاستأذن يل على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلـت  ّالنـيب عنـك مـشغول ، فرجـع ومل يلبـث إال : ّ ّ
ّيا أنس استأذن يل على رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـل: قليال أن رجع فقال  م ، فهممـت أن ّ

ّأقول مثل قويل األول والثاين ، فسمع النيب صلى اهللا عليه وسلم من داخل احلجـرة كـالم علـي  ّ ّ ّ
جئــت يــا رســول اهللا ، هــذه الثالثــة ، :  قــال ؟ادخــل يــا أبــا احلــسن ، مــا أبطــأ بــك عــين: فقــال 

ّكل ذلك يردين أنس يقول   فقـال ؟يا أنس ما محلك على هـذا: النيب عنك مشغول ، فقال : ّ
ّيــا رســول اهللا ، مسعــت الــدعوة فأحببــت أن يكــون رجــال مــن قــومي ، فقــال النــيب صــلى اهللا :  ّ

ّيا أنس ، كل حيب قومه : ّعليه وسلم  ّ «)1(.  

  ترجمته 
وأمحـــد بـــن املظفـــر بـــن أمحـــد بـــن يـــزداد الواســـطي «  : 441 يف حـــوادث قـــال الـــذهبي

ّالعطار ، أبو احلسن ، راوي مسند مسدد عن ابن الس   .)2(» قاء ، تويف يف شعبان ّ

)36 (  

  رواية أبي بكر البيهقي 
ّالـــذي يـــرى صـــاحب املـــشكاة أن إســـناد  ـ رواه أبـــو بكـــر أمحـــد بـــن احلـــسني البيهقـــيو

ّاحلديث إليه كإسناده إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : فقد قال ابن اجلوزي  ـ ّ
  محن الصابوين وأبو بكرأنبأنا إمساعيل بن عبد الر: أنا زاهر بن طاهر قال « 

__________________  
  .156: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
  .278 / 2العرب يف خرب من غرب ) 2(
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نـا : نـا سـليمان بـن أمحـد اللخمـي قـال : ّأنا حممد بـن عبـد اهللا األندلـسي قـال : البيهقي قاال 
نـا أبـو قـرة : مـامي قـال ّنـا أبـو محـة حممـد بـن يوسـف الي: ّأمحد بن سعيد بن فرقد اجلدي قـال 

يوسف بن طارق ، عن موسى بن عقبة ، عن أيب النضر سـامل مـوىل عمـر بـن عبيـد اهللا ، عـن 
ّبينـا أنـا واقـف عنـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إذ اهـدي إليـه طـري  :أنس بـن مالـك قـال  ّ

 علـى رسـول اهللا: ّاللهم ائتين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي ، فجـاء علـي ، فقلـت : فقال 
ّحاجــة ، مث جــاء فــدخل فقــال لــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّاللهــم وإيل اللهــم وإيل: ّ ّ .

  .)1(» فأكل معه 

  :أقول 
ّلقـد سـكت ابـن اجلـوزي عــن الكـالم علـى هـذا الطريــق ، وسـكوته إقـرار بـصحته ، وقــد 

  .هّوعرفت صحت» ّأمحد بن سعيد بن فرقد اجلدي « ّتقدم هذا الطريق حتت عنوان 
  : قال املوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي و

ّأخربنا الشيخ الزاهد احلافظ أبو احلـسن علـي بـن أمحـد العاصـمي اخلـوارزمي ، أخربنـا « 
القاضــي اإلمـــام شـــيخ القـــضاة إمساعيـــل بـــن أمحـــد احلــافظ ، أخربنـــا والـــدي أبـــو بكـــر أمحـــد بـــن 

لروذبــاري ، أخربنــا أبــو بكــر ّاحلــسني البيهقــي ، أخربنــا أبــو علــي احلــسني بــن حممــد بــن علــي ا
ّحممد بــن مهرويــه بــن عبــاس بــن ســنان الــرازي ، حــدثنا أبــو حــامت الــرازي ، حــدثنا عبيــد اهللا بــن  ّ ــ ّ

   :موسى ، أخربنا إمساعيل األزرق ، عن أنس بن مالك قال 
ّاهــدي لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــري فقــال  ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك : ّ

  اللهم اجعله رجال من األنصار ، :  الطري ، فقلت يأكل معي من هذا
__________________  

  .230 / 1العلل املتناهية ) 1(
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ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حاجة ، قال : فجاء علي ، فقلت  ّ ّفذهب مث جاء : ّ
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم علـى حاجـة ، فـذهب مث جـاء ، فقـال رسـول : فقلت  ّ اهللا ّ

ّصــلى اهللا عليــه وســلم  :  فقــال ؟مــا حــديثك يــا علــي: ّافــتح ، ففتحــت ، مث دخــل ، فقــال : ّ
ّهـــذه آخـــر ثـــالث كـــرات يـــردين أنـــس ، يـــزعم أنـــك علـــى حاجـــة مـــا محلـــك علـــى مـــا :  قـــال !!ّ

مسعــت دعــاءك فأحببــت أن تكــون يف رجــل مــن قــومي ، فقــال النــيب :  قــال ؟صــنعت يــا أنــس
ّصلى اهللا عليه وسلم    .)1(» ّ الرجل قد حيب قومه ّإن: ّ

  ترجمته 
ّمــن أكــابر أئمــة أهــل الــسنة ومــشاهري حفــاظهم ، وقــد أثــىن عليــه  ـ هــذا ـ والبيهقــي ّ

  :علماؤهم الثناء البالغ ، كما ال خيفى على من راجع 
  .538 / 1معجم البلدان  ـ 1
  .381 / 2األنساب  ـ 2
  .52 / 10التاريخ الكامل  ـ 3
  .75 / 1وفيات األعيان  ـ 4
  .1132 / 2تذكرة احلفاظ  ـ 5
  .269 / 1دول اإلسالم  ـ 6
  .185 / 2املختصر يف أخبار البشر  ـ 7
  .8 / 4طبقات السبكي  ـ 8
  .354 / 6الوايف بالوفيات  ـ 9

  .433: ّطبقات احلفاظ  ـ 10
  :وغريها ، وهذه خالصة ما ذكره السبكي برتمجته 

__________________  
  .64: ني مناقب أمري املؤمن) 1(
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أمحــــد بــــن احلــــسني بــــن علــــي بــــن عبــــد اهللا بــــن موســــى احلــــافظ ، أبــــو بكــــر البيهقــــي « 
النيــسابوري اخلــسروجردي ، كــان اإلمــام البيهقــي أحــد أئمــة املــسلمني وهــداة املــؤمنني والــدعاة 
إىل حبل اهللا املتني ، فقيـه جليـل ، حـافظ كبـري ، اصـويل حنريـر ، زاهـد ورع ، قانـت هللا ، قـائم 

ّاشـــتغل بالتـــصنيف بعـــد أن صـــار . املـــذهب ، اصـــوال وفروعـــا ، جـــبال مـــن جبـــال العلـــمبنـــصرة 
ّأوحد زمانـه وفـارس ميدانـه ، وأحـذق احملـدثني ذهنـا وأسـرعهم فهمـا وأجـودهم قرحيـة ، وبلغـت 

  .ّتصانيفه ألف جزء ، ومل يتهيأ ألحد مثلها
ّأما الـسنن الكبـري فمـا صــنف يف علـم احلـديث مثلـه ــذيبا وترتيبـا و جـودة ، وأمـا املعرفــة ّـ
 ;] ظ  ـ الوالـد[ معرفة السنن واآلثار فال يستغين عنه فقيه شـافعي ، ومسعـت الـشيخ اإلمـام 

ّمراده معرفة الشافعي بالسنن واآلثـار ، وأمـا املبـسوط يف نـصوص الـشافعي فمـا صـنف : يقول  ّ
ا ك ّــيف نوعــه مثلــه ، وأمــا كتــاب األمســاء والــصفات فــال أعــرف لــه نظــريا ، وأم تــاب االعتقــاد ، ّ

وكتــاب دالئــل النبــوة ، وكتــاب شــعب اإلميــان ، وكتــاب مناقــب الــشافعي ، وكتــاب الـــدعوات 
ّالكبري ، فأقسم ما لواحد منها نظـري ، وأمـا كتـاب اخلالفيـات فلـم يـسبق إىل نوعـه ومل يـصنف 

  .ّمثله ، وهو طريقة مستقلة حديثية ال يقدر عليها إال مربز يف الفقه واحلديث
ّوكــان علــى ســرية العلمــاء ، قانعــا مــن الــدنيا باليــسري ، مــتجمال يف :  الغفــار قــال عبــد

  .زهده وورعه ، عاد إىل الناحية يف آخر عمره ، وكانت وفاته ا
  . ..كان البيهقي واحد زمانه ، وفرد أقرانه ، وحافظ أوانه: قال شيخنا الذهيب 
ّـمنة إال البيهقـي ، فإنه لـه علـى ّما من شافعي إال وللـشافعي عليـه : وقال إمام احلرمني  ّ ّـ

  .».  ..ّالشافعي منة
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) 37 (  

  رواية أبي غالب ابن بشران النحوي 
ّأن أبا نـصر  ـ  ، إذنا; ـ أخربنا حممد بن أمحد بن سهل النحوي« : قال ابن املغازيل 

ّأمحد بن حممد بن أمحد بن سهل بـن مردويـه البـزاز نـا ــ  ّحـدثهم إمـالء يف صـفر سـنة أربعمائـة ـ ّ
أمحـد بـن عيـسى الناقـد ، نـا صـاحل بـن مـسمار ، نـا ابـن أيب فـديك ، نـا احلـسن بـن عبــد اهللا ، 

ّ، إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـرب إليـه الطـري فقـال  عن نافع ، عن أنـس بـن مالـك ّ ّ :
ّاللهم ائتين بأحب خلقك يأكل معي من هذا الطري ، فجاء علي بن أيب طالـب ، فأكـل معـه 

 «)1(.  

  ترجمته 
وأبـو غالـب بـن بـشران الواسـطي ، صـاحب اللغـة «  : 462 حوادث سنة  ـ الذهبي1

ّ، حممد بن أمحد بن سهل املعدل احلنفي ، ويعرف بابن اخلالـة ، ولـه اثنتـان ومثـانون سـنة ، ومل 
  .)2(» يكن بالعراق أعلم منه باللغة ، روى عن أمحد رى وطبقته 

ّدب ، أبــو غالــب ، حممــد بــن أمحــد بــن ســهل ابــن العالمــة ، شــيخ األ« : وقــال  ـ 2
ّبــشران ، الواســطي ، اللغــوي ، احلنفــي ، املعــدل ، وكــان جــده لــألم هــو ابــن عــم احملــدث أيب  ّ ّّ

  . ..روى عنه.  ..ومسع من. 380مولد أيب غالب يف سنة . احلسني ابن بشران
  كان أحد شهود واسط ، وكان عاملا: وقال أمحد بن صاحل اجليلي 

__________________  
  .167: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
  .462العرب ، حوادث ) 2(
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بــاألدب ، روايــة لــه ، ثقــة ، بارعــا يف النحــو ، صــار شــيخ العــراق يف اللغــة يف وقتــه ، وانتهــت 
  . ..الرحلة إليه يف هذا العلم

  .462مات يف نصف رجب سنة 
   )1(» ّ شاخ وعمر :قلت 

 ، مســـع 380أحــد األئمــة يف اللغــة ، مولــده ســنة .  ..« : ـ عبــد القــادر القرشــي 3
ـــه فـــضل اهللا بـــن حممـــد العراقـــي ، قـــال الـــسمعاين يف ذيلـــه  ّوحـــدث وحـــرض ، روى عن ّ أحـــد : ّ

 462 تعاىل سـنة ;فاضال مكثرا بارعا شيخ العراق يف وقته ، مات ] كان [ األئمة اللغوية 
 «)2(.  

  .)3(» .  ..لبوفيها اإلمام اللغوي أبو غا « : ـ اليافعي 4

)38 (  

  ّرواية ابن عبد البر
ّواهــدي للنــيب صــلى اهللا «  : حيــث قــال 7ّرواه يف ســياق فــضائل ســيدنا أمــري املــؤمنني 

 ـ 2 ـ ّاللهم سق أحب خلقك إليك يأكل معي ، فجـاء علـي: ّعليه وسلم ثالث طوائر فقال 
  .)4(» ّكل يا علي فأنت أحب خلق اهللا إليه : فقال 

  ترجمته 
  ّعليه وبالغ يف مدحه ، ووصفه بأجل الصفات مجيع األعالمأثىن 

__________________  
  .235 / 18سري أعالم النبالء ) 1(
  .11 / 2اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ) 2(
  .462مرآة اجلنان ، حوادث ) 3(
  .جة االس) 4(
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  :املرتمجني له ، يف الكتب والتواريخ ، راجع منها 
  .القرطيباألنساب  ـ 1
  .66 / 7وفيات األعيان  ـ 2
  .1128 / 3ّتذكرة احلفاظ  ـ 3
  .187 / 2املختصر يف أخبار البشر  ـ 4
  .564 / 1تتمة املختصر  ـ 5
  .89 / 3مرآة اجلنان  ـ 6
  .273 / 1دول اإلسالم  ـ 7
  .432: طبقات احلفاظ  ـ 8

  .ّوقد أوردنا ترمجته عن هذه وغريها يف جملد حديث الوالية

  ب بهجة المجالس كتا
كـشف ( ّمن الكتب املعتربة كمـا نـص عليـه يف ) جة االس وأنس اجلالس ( وكتابه 

جــة اـالس وأنــس اجلـالس للحــافظ أيب عمـر يوســف بـن عبــد اهللا « : حيــث قـال ) الظنـون 
ّ ، وهـــو يف جملـــد ، مـــن الكتـــب املعتـــربة يف 463ّبـــن عبـــد الـــرب النمـــري القـــرطيب ، املتـــوىف ســـنة 

  .)1(» .  ..اضرات ، مرتب على مائة وأربعة وعشرين بابااحمل

)39 (  

  رواية الخطيب البغدادي 
  :بطرق عديدة ، قال ابن شهر آشوب ) تارخيه ( لقد روى حديث الطري يف 

__________________  
  .258 / 1كشف الظنون ) 1(
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بغـداد ، مـن سـبعة طـرق ورواه ابن بطة يف اإلبانة من طريقني ، واخلطيب أبو بكر يف تـاريخ « 
 «)1(.  

  :منها : أقول 
ّأخربنــا التنــوخي ، حــدثنا أبــو الطيــب ظفــران بــن احلــسن بــن الفــريزان النخــاس « : قولــه  ّ ّ

ّحدثنا أبو هارون موسى بـن حممـد ابـن هـارون األنـصاري ،  ـ 384يف سنة  ـ املعروف بالفأفاء ّ
ّحدثنا أمحد بن حممد بن عاصم الرازي ، حدثنا حفص ابن   . عمر املهرقاينّّ

ّأخربنا أبو بكر عبد القاهر بن حممد بن عرتة املوصلي ، أخربنـا أبـو هـارون موسـى بـن و
ّحممد األنصاري الزرقي ، حدثنا أمحد ّحدثنا حممد بن عاصـم الـرازي ،  ـ يعين ابن علي اخلراز ـ ّ ّ

  : حدثنا حفص بن عمر املهرقاين 
الـرازي  ـ أخـي إسـحاق بـن سـليمان ـ انّحدثنا النجم بن بشري ، عن إمساعيل بن سـليم

   :، عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن أنس بن مالك قال 
ّصلى اهللا عليه وسـلم ـ أيت النيب ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك يأكـل معـي : بطـائر فقـال  ـ ّ

  .)2(» ّمن هذا الطائر ، فجاء علي بن أيب طالب فدق الباب ، وذكر احلديث 
ّأخربنـا حممـد  ـ بـصور ـ ّنا أبو حممد عبد اهللا بن علي بـن عيـاض القاضـيأخرب« : قوله و

ّــبــن أمحــد بــن مجيــع الغــساين ، حــدثنا حممد بــن خملــد ، حــدثين أبــو حممد علــي بــن احلــسن بــن  ّّــ ّ ّ
ّإبراهيم بن قتيبة بن جبلة القطان ، حدثنا سهل بن زجنلة ، حدثنا الصباح ّ  ـ يعين ابـن حمـارب ـ ّ

   بن يعلى بن عن عمر بن عبد اهللا
__________________  

  .282 / 2مناقب آل أيب طالب ) 1(
  .369 / 9تاريخ بغداد ) 2(
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ّمرة ، عن أبيه ، عن جده وعن أنس بن مالك قاال  ّ:   
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ أهـدي إىل رسـول اهللا اللهـم : فقـال  ـ ّمـا نـراه إال حبـارى ـ طـري ـ ّ

ّابعث إيل أحب أصحايب إليك يؤاكلين   .)1(» وذكر احلديث .  هذا الطريّ
ّأنبأنــا احلــسن بــن أيب بكــر ، حــدثنا أبــو بكــر حممــد بــن العبــاس بــن جنــيح ، « : قولــه و ّ

ّحدثنا حممد بن القاسم النحوي أبو عبـد اهللا ، حـدثنا أبـو عاصـم ، عـن أيب اهلنـدي عـن أنـس  ّّ
   :قال 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ أيت النيب ّين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل اللهـم آتـ: بطـائر فقـال  ـ ّ
  : معي ، فجاء علي ، فحجبته مرتني ، فجاء يف الثالثة فأذنت له فقال 

مل يــا : قــال . ّهــذه ثــالث مــرات قــد جئتهــا فحجبــين أنــس:  قــال ؟يــا علــي مــا حبــسك
 ـ مسعت دعوتك يا رسول اهللا ، فأحببت أن يكون رجال مـن قـومي ، فقـال النـيب:  قال ؟أنس

  .)2(» ّالرجل حيب قومه  ـ ّلمّصلى اهللا عليه وس
مساعـه مـن  ـ املعـروف جبحجـح ـ قـرأت يف كتـاب عبيـد اهللا بـن أمحـد النحـوي« : قولـه و

رأيـــت شـــيخا يف املـــسجد اجلـــامع  :ّقـــال لنـــا حممـــد بـــن موســـى الرببـــري : أمحـــد بـــن كامـــل قـــال 
اء فــسمعته يقــول  ـ 29ســنة  ـ بالرصــافة ّــطــويال أســود خيــضب باحلن لــك مسعــت أنــس بــن ما: ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّاهدي للنيب: يقول  ّاللهم ائتين بأحب اخللق إليـك يأكـل : طري فقال  ـ ّ
  .وذكر احلديث» معي من هذا الطري 

  .)3(» هذا دينار خادم أنس بن مالك : فسألت عن الشيخ فقيل 
  ّ وقد سكت احلافظ اخلطيب البغدادي عن التكلم يف سند:قلت 

__________________  
  .376 / 11تاريخ بغداد ) 1(
  .171 / 3تاريخ بغداد ) 2(
  .382 / 8تاريخ بغداد ) 3(
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ــــه ذكــــر أن  ــــا اهلنــــدي « ّاحلــــديثني األول والثــــاين ، وكــــذلك اآلخــــران غــــري أن » دينــــارا « و» أب
  .جمهوالن» أنس « الراويني عن 

ّمث إن*   حيـث )ّـموضح أوهـام اجلمـع التفريـق ( اخلطيب أخرج هذا احلـديث يف كتـاب  ّ
  : قال 

ّحـدثنا عثمـان بـن أمحـد الـدقاق: ّأخربين أبو احلسن حممد بن أمحد بن رزقويـه قـال «   ـ ّ
ّحدثنا أمحد بن القاسم بن مساور اجلـوهري ، حـدثنا عبيـد اهللا بـن عمـر بـن ميـسرة أبـو  ـ إمالء ّ

ّســعيد اجلــشمي ، حــدثنا يــونس بــن أرقــم ، حــدثنا مــسلم بــن كيــسان الــضيب ، عــن أنــس بــن  ّ ّ
ّاهــدي إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أطيــار ، فقــال  :قــال  ـ 2 ـ لــكما اللهــم ائتــين : ّ

اللهــم إن شــئت جعلتــه رجــال مــن األنــصار ، فقــال : قــال أنــس فقلــت  .ّبأحــب خلقــك إليــك
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّــمــا أنــت بــأول رجــل أحــب قومــه ، فجــاء علــي ، فلما رآه : ّ ّّ

  .)1(» ّاللهم وإيل : ّ عليه وسلم قال ّرسول اهللا صلى اهللا
ّأخربنا احلسن بن حممد اخلالل ، حدثنا حممد بن إسحاق القطيعي « : قال اخلطيب و ّّ ّ

ّ، حدثنا أمحد بـن نـصر بـن طالـب حـدثنا عبـد امللـك بـن حيـىي ابـن عبـد اهللا بـن بكـري ، حـدثنا  ّ ّ
ّأيب ، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن املغرية ، عـن أيب اخلل  ـ 2 ـ ّحـدثين أنـس بـن مالـك: يـل قـال ّ

ّأهدت أم أمين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريا فقال  :قال  اللهـم ائتـين بأحـب خلقـك : ّ
  .ّاللهم وإيل:  ، فقال 2فدخل علي بن أيب طالب . إليك يأكل معي من هذا الطري

  .)2(» عائذ بن شريح : أبو اخلليل هذا امسه : قال أمحد بن نصر 
  ّ إن كثريا من األعالم أخرجوا هذا احلديث عن اخلطيب ذهّمث* 

__________________  
  .398 / 2ّموضح أوهام اجلمع والتفريق ) 1(
  .304 / 2ّموضح أوهام اجلمع والتفريق ) 2(
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  :األسانيد 
:  ، كاحلـــديث رقـــم 7كاحلـــافظ ابـــن عـــساكر يف تـــاريخ دمـــشق ، برتمجـــة أمـــري املـــؤمنني 

628 ، 638.  
  .351 / 7افظ ابن كثري يف تارخيه وكاحل

  .59: وكاحلافظ الكنجي يف كفاية الطالب 
ّكما ستعلم رواية اخلطيب هـذا احلـديث مـن كـالم شـهاب الـدين أمحـد اآليت يف حملـه ، 

  .إن شاء اهللا تعاىل

  ترجمته 
واإلمــام أبــو بكــر أمحــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي ،  « : ـ الــسمعاني 1

 الثابيت البغدادي ، صاحب التصانيف يف احلديث ، منهـا كتـاب تـاريخ مدينـة اخلطيب احلافظ
  .)1(» .  ..السالم بغداد ، أشهر من أن يذكر

ّ كــان إمــام عــصره بــال مدافعــة ، وحــافظ وقتــه بــال منازعــة ، صــنف  ....«: وفيــه أيــضا 
ة الـسالم ّقريبا مـن مائـة مـصنف صـارت عمـدة ألصـحاب احلـديث ، منهـا التـاريخ الكبـري ملدينـ

  .)2(» .  ..بغداد
: ّواخلطيــب يف درجــة القــدماء مــن احلفــاظ واألئمــة الكبــار  « : ـ الــسمعاني أيــضا 2

ّكيحىي بن معني ، وعلي بن املديين ، وأمحد بن أيب خيثمـة ، وطبقـتهم ، وكـان عالمـة العـصر 
ثقـة صـدوقا ، اكتسى به هذا الشأن غضارة وجة ونضارة ، وكـان مهيبـا وقـورا نبـيال خطـريا ، 

ّمتبحــرا ، حجــة فيمــا يــصنفه ويقولــه وجيمعــه ، حــسن النقــل واخلــط ، كثــري الــشكل والــضبط ، 
قاريــا للحــديث فــصيحا ، وكــان يف درجــة الكمــال والرتبــة العليــا خلقــا وخلقــا وهيئــة ومنظــرا ، 

  انتهى إليه علم
__________________  

  .الثابيت ـ األنساب) 1(
  .اخلطيب ـ األنساب) 2(



 فحات األزهار ن................................................................................ 248

  .)1(» .  ..4ّث وحفظه ، وختم به احلفاظ احلدي
ّصـاحب تـاريخ بغـداد وغـريه مـن املـصنفات .  ..احلـافظ أبـو بكـر « : ـ ابـن خلكـان 3

ّـاملفيدة ، كان من احلفـاظ املتقنـني والعلمـاء املتبحرين ، ولـو مل يكـن لـه سـوى التـاريخ لكفـاه ،  ّ
ّفإنه يدل على اطالع عظيم ، وصنف قريبا من مائـة مـصنف  ّ ّ  ، وفـضله أشـهر مـن أن يوصـفّ

  .)2(» .  ..وكان قد انتهى إليه علم احلديث وحفظه يف وقته. ..
ّاخلطيب اإلمام األوحد صاحب التصانيف وخامتة احلفـاظ ، ولـد سـنة  « : ـ الذهبي 4

ّكتب الكثري وتقدم يف هذا الشأن وبذ األقران ومجع وصنف وصـحح وعلـل وجـرح .  ..392 ّ ّ ّ
.  ..وكــان مــن كبــار الــشافعية.  ..أحفــظ أهــل عــصره علــى اإلطــالقّوعــدل وأوضــح ، وصــار 

ّكــان أبــو بكــر آخــر األعيــان ممــن شــاهدناه معرفــة وحفظــا وإتقانــا وضــبطا : قــال ابــن مــاكوال 
ّحلـديث رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم ، وتفننــا يف عللـه وأســانيد ، وعلمـا بــصحيحه وغريبــه  ّ ّ

ســألت أبــا . داديني بعــد أيب احلــسن الــدار قطــين مثلــهوفــرده ومنكــره ومطروحــة ، ومل يكــن للبغــ
ّ ففـــضل اخلطيــب تفـــضيال ؟ّعبــد اهللا الــصوري عـــن اخلطيــب وأيب نــصر الـــسجزي أيهمــا أحفــظ

ما أخرجت بغداد بعد الدار قطين أحفـظ مـن أيب بكـر اخلطيـب ، : ّقال املؤمتن الساجي . ّبينا
وقال أبو إسـحاق الـشريازي الفقيـه .  ..ّلعل اخلطيب مل ير مثل نفسه: وقال أبو علي الربداين 

أبــو بكــر اخلطيــب يــشبه الــدار قطــين ونظرائــه يف معرفــة احلــديث وحفظــه ، وقــال أبــو الفتيــان : 
سألت شجاعا : ّوقال السلفي .  ..كان اخلطيب إمام هذه الصنعة ، ما رأيت مثله: احلافظ 

  .)3(» .  ..ّإمام مصنف حافظ مل يدرك مثله: الذهلي عن اخلطيب فقال 
__________________  

  .خمطوط ـ ذيل تاريخ بغداد) 1(
  .92 / 1وفيات األعيان ) 2(
  .270 / 18سري أعالم النبالء ) 3(
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» .  ..ّاخلطيــب احلــافظ الكبــري ، اإلمــام حمــدث الــشام والعــراق « : ـ الــذهبي أيــضا 5
)1(.  

ن ثابـت بـن وأبو بكر اخلطيب ، امحد بن علي بـ«  : 463 حوادث  ـ الذهبي أيضا6
أمحـــد بـــن مهـــدي ، البغـــدادي احلـــافظ ، أحـــد األئمـــة األعـــالم وصـــاحب التواليـــف املنتـــشرة يف 

  .)2( » ;وتويف ببغداد يف سابع ذي احلجة ، .  ..392ولدت سنة : قال . اإلسالم
ويف هــذه الــسنة يف ذي احلجــة تــويف « :  يف حــوادث الــسنة املــذكورة : ـ ابــن األثيــر 7

ّد بــن علـي بــن ثابـت البغــدادي ، صــاحب التـاريخ ، واملــصنفات الكثــرية اخلطيـب أبــو بكـر أمحــ
  .)3(» ّببغداد ، وكان إمام الدنيا يف زمانه ، وممن محل جنازته الشيخ أبو إسحاق الشريازي 

ّكـان إمـام الـدنيا يف زمانـه ، وممـن محـل جنازتـه الـشيخ أبـو إسـحاق « :  ـ أبـو الفـداء 8
ّالذي ينبئ عن اطالع عظيم ، وكـان مـن احلفـاظ املتبحـرين ، ّالشريازي ، وصنف تاريخ بغداد  ّ

وكـــان . 392وكــان فقيهــا وغلــب عليـــه احلــديث والتــاريخ ، ومولــده يف مجـــادى األخــرى ســنة 
ّاخلطيب املذكور يف وقته حافظ املشرق ، وأبو عمـر يوسـف بـن عبـد الـرب صـاحب االسـتيعاب 

ّطيــب عقــب ، وصــنف أكثــر مــن ســتني حــافظ املغــرب ، وماتــا يف هــذه الــسنة ، ومل يكــن للخ
  .)4( » ;كتابا ، ووقف مجيع كتبه 

  :وراجع أيضا إن شئت 
  .13 / 4معجم األدباء  ـ 1
  .190 / 7الوايف بالوفيات  ـ 2

__________________  
  .1135 / 3ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .253 / 3العرب ) 2(
  .68 / 10الكامل ) 3(
  .187 / 2املختصر يف أخبار البشر ) 4(
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  .87 / 3مرآة اجلنان  ـ 3
  .29 / 4طبقات السبكي  ـ 4
  .434: طبقات احلفاظ  ـ 5
  .564 / 1تتمة املختصر  ـ 6
  .87 / 5النجوم الزاهرة  ـ 7
  .358 / 2اخلميس  ـ 8
  .201 / 1طبقات االسنوي  ـ 9

  .101 / 12البداية والنهاية  ـ 10

)40 (  

  رواية ابن المغازلي 
  .)1(خمتلفة وهذه نصوص عباراته رواه بطرق عديدة وألفاظ 

ّحدثنا أبو حيىي زكريا بن أمحد البلخي قال «  ّحدثنا حممد بـن إبـراهيم احللـواين قـال : ّ ّ :
عـن عبـد امللـك بـن  ـ مـن أهـل الكوفـة ـ ّحـدثنا محـاد بـن خمتـار: ّحـدثنا يوسـف بـن عـدي قـال 

ّلم طعـام ، فوضـع بـني ّاهدي لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـ :عمري ، عن أنس بن مالك قال 
فجـاء علـي بـن أيب طالـب : ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي ، قـال : يديه فقـال 

ّالنــيب صــلى اهللا عليــه ] : ظ  ـ قلــت[ أنــا علــي ، قــال :  قــال ؟مــن ذا: ّفــدق البــاب ، قلــت 
ّوسلم على حاجة ، فأتى ثالث مرات ، كل ذلك جييء فـأرده ، فـضرب البـاب برجلـه فـدخ ّ ّ ل ّ

ّ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّجئت ثالث مـرات ، كـل ذلـك يقـول :  قال ؟ما حبسك: ّ ّ
  ] ظ . قلت[  قال ؟ما محلك على ذلك: النيب على حاجة ، فقال يل ] أنس [ 

__________________  
  .175 ـ 156: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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  .»ّكنت أحب أن يكون رجل من قومي 
ّــأخربنــا أبــو احلــسن أمحــد بــن املظفــر بــن أمحــد العطار الفقيــه : وطرقــه حــديث الطــائر «  ّ
ّأخـربكم أبـو حممـد : قلـت  ـ ّبقراءيت عليه ، فـأقر بـه سـنة أربـع وثالثـني وأربعمائـة ـ ;الشافعي 

ّعبد اهللا بن حممد بن عثمان املزين ، امللقب بابن السقاء احلـافظ الواسـطي نـا أبـو  ـ  تعـاىل; ـ ّ
نــا  ـ  تعــاىل ، سـنة ثـالث وثالمثائــة; ـ ّـمد بــن صـدقة اجلــوهري الواسـطياحلـسن علـي بــن حم

اهــدي إىل  :ّــحممد بــن زكريــا بــن دويــد العبــدي ، نــا محيــد الطويــل ، عــن أنــس بــن مالــك قــال 
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم حبمامة مشوية ، فقـال  ّ ّ ّاللهـم ابعـث إيل أحـب خلقـك إليـك وإىل : ّ ّ

يا أنس ، استأذن يل علـى رسـول : فأتى علي فقال : ائدة ، قال ّنبيك يأكل معنا من هذه امل
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، قــال فقلــت  ّالنــيب عنــك مــشغول ، فرجــع ومل يلبــث إال قلــيال أن : ّ ّ

ّيــا أنـــس ، اســـتأذن يل علــى النـــيب صــلى اهللا عليـــه وســـلم ، فقلــت : رجــع فقـــال  ّ ّالنـــيب عنـــك : ّ
ّيا أنس ، استأذن يل علـى النـيب صـلى اهللا : ال أن رجع فقال ّمشغول ، فرجع ومل يلبث إال قلي ّ

ّعليــه وســلم ، فهممــت أن أقــول مثــل قــويل األول والثــاين ، فــسمع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّّ
جئــت يــا :  قــال ؟ادخــل أبــا احلـسن ، مــا أبطــأ بــك عـين: مـن داخــل احلجــرة كــالم علـي فقــال 

ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : ّ ذلــك يــردين أنــس يقــول ّهــذه الثالثــة ، كــل] مــرتني [ رســول اهللا  ّ ّ
يــا رســول اهللا مسعــت الــدعوة :  فقــال ؟يــا أنــس مــا محلــك علــى هــذا: عنــك مــشغول ، فقــال 

ّفأحببــت أن يكــون رجــال مــن قــومي ، فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّيــا أنــس كــل حيــب : ّ ّ
  .قومه

بقـراءيت عليـه ،  ـ بـن طـاوان السمـسارّأخربنـا أبـو بكـر أمحـد بـن حممـد بـن عبـد الوهـاب 
ّحـدثكم القاضـي أبـو الفـرج أمحـد بـن علـي بـن : قلت له  ـ ّفأقر به سنة تسع وأربعني وأربعمائة

ّجعفر بن حممد بن املعلى احلنـوطي احلـافظ الواسـطي ، وأخربنـا القاضـي أبـو علـي إمساعيـل بـن  ّ
ّحممد بن الطيب الفقيه  ّ  
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أخربكم أبو بكر أمحد بن عبيد بـن املفـضل : قلت له  ـ ّيه فأقر بهبقراءيت عل ـ ّالعراف الواسطي
سـنة أربـع  ـ ّبن سهل بن بري الواسطي ، وأخربنا أبو غالب حممد بن أمحـد ابـن سـهل النحـوي

ّنا حممد بن عثمان : ّنا أبو احلسن علي بن احلسن اجلاذري الطحان قالوا  ـ ومخسني وأربعمائة
اســطي ، نــا أبــو احلــسن أســلم بــن ســهل الــرزاز املعــروف ببحــشل ّبــن مسعــان املعــدل احلــافظ الو

د الواســطي ، نـــا إســحاق بــن يوســف األزرق ــالواســطي ، نــا وهــب بــن بقيـــة أبــو حمم ّ وهـــو  ـ ّ
ّـدخلـت علـى حممد بـن  :عن عبد امللك بـن أيب سـليمان ، عـن أنـس بـن مالـك قـال  ـ واسطي

ّيــا أبــا محــزة حــدثنا عــن رســول اهللا صــلى : احلجــاج فقــال  ّاهللا عليــه وســلم حــديثا ، لــيس بينــك ّ
ّحتـــدثوا ، فـــإن احلـــديث شـــجون جيـــر بعـــضه بعـــضا ، فـــذكر إنـــسان : وبينـــه فيـــه أحـــد ، فقلـــت  ّ ّ

 دعنـا مـن !؟ّعن أيب تراب حتدثنا :ّحديثا عن علي بن أيب طالب ، فقال له حممد بن احلجاج 
ّألحـــدثنك ]  هـــذا أمـــا واهللا إذا قلـــت [ ؟ّلعلـــي تقـــول هـــذاأ:  فغـــضب أنـــس وقـــال !أيب تـــراب ّ

ّحديثا فيه مسعت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ليس بيين وبينه أحد  ّ :  
ّأهــدي لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يعاقيــب ، فأكــل منهــا وفــضلت فــضلة وشــيء  ّ

ّمــن خبــز ، فلمــا أصــبح أتيتــه بــه فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّاللهــم ائتــين بأحــب : ّ
 يأكــل معــي مــن هــذا الطــائر ، فجــاء رجــل فــضرب البــاب ، فرجــوت أن يكــون خلقــك إليــك

ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى حاجـة [ ّرجال من األنصار ، فإذا بعلي فقلت  فرجـع ] ّ
ّ، مث قـال رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّاللهــم ائتـين بأحــب خلقـك إليـك يأكــل معـي مــن : ّ

ــألــيس إمنا جئــت الــساعة ، : بــاب ، وإذا بــه علــي ، فقلــت هــذا الطــري ، فجــاء رجــل فــضرب ال ّ
ّفرجع ، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليـك يأكـل معـي : ّ

ّمن هذا الطري ، فجاء رجل فضرب الباب ، وإذا به علـي ، فـسمعه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 
ّوسلم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  ّائذن له ، فلمـا رآه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : ّوسلم ّ ّ

ّاللهم وإيل ، اللهم وإيل: ّوسلم قال  ّ.  
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  :روى هذا احلديث عن أنس بن مالك : قال أسلم 
  .يوسف بن إبراهيم الواسطي

  .وإمساعيل بن سليمان األزرق
  .والزهري

  .وإمساعيل السدي
  .وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة

  .بد اهللا بن أنسومثامة بن ع
  .وسعيد بن زريب
ّسعيد بن زريب إمنا حدث به عن أنس: قال ابن مسعان  ّ.  

  :وقد روى مجاعة عن أنس منهم 
  .سعيد بن املسيب

  .وعبد امللك بن عمري
  .ّومسلم املالئي

  .وسليمان بن احلجاج الطائفي
  .وابن أيب الرجال املدين

  .وأبو اهلندي
  .وإمساعيل بن عبد اهللا بن جعفر

  .ويغنم بن سامل بن قنرب
  .وغريهم

ّـسـعيد بـن زريب ، ألن سـعيد ابـن زريب إمنا : ووهم ابن أسـلم يف قولـه : قال ابن مسعان 
  .ّحدث به عن ثابت البناين عن أنس

أخـــربكم أبـــو بكـــر أمحـــد بـــن : ّأخربنـــا أبـــو طالـــب حممـــد بـــن أمحـــد بـــن عثمـــان قلـــت لـــه 
ّأن حممـد بـن احلـسني بـن محيـد بـن الربيـع  ـ إذنـاــ  ّإبراهيم بن احلسن بـن شـاذان البـزاز البغـدادي

  ناجدي ، نا عبد اهللا بن موسى نا إمساعيل : ّحدثهم 
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ّاهــدي لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أطيــار ،  :ابــن أيب املغــرية ، عــن أنــس بــن مالــك قــال  ّ
ّفقـــسمها بـــني نـــسائه ، فأصـــاب كـــل إمـــرأة مـــنهن ثالثـــة ، فأصـــبح عنـــد بعـــض نـــسائه طـــريان  ّ ّ ،

ّفبعثـــت مـــا إىل النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــال  ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب خلقـــك إليـــك وإىل : ّ
اللهم اجعله رجال من األنصار ، فجاء علـي ، : رسولك يأكل معي من هذا الطعام ، فقلت 

ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  انظر مـن علـى البـاب ، فنظـرت فـإذا علـي ، فقلـت لـه : ّ
ّ علــى حاجــة ، مث جئــت فقمــت بــني يــدي رســول اهللا ، فجــاء علــي فقــال رســول اهللا:  يــا  : 6ّ

ففتحــت لــه فــدخل ] ّحــىت فعــل ذلــك ثالثــا [ ّ فنظــرت فــإذا علــي ؟أنــس انظــر مــن علــى البــاب
  .ميشي وأنا خلفه

ّفقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّهـذا آخـر ثـالث مـرات :  فقـال ؟ما حبسك: ّ
 قلـت يـا ؟ما محلك على ما صـنعت : 6على حاجة ، فقال رسول اهللا ّيردين أنس يزعم أنك 

ّإن الرجل  : 6رسول اهللا مسعت دعاءك فأحببت أن يكون رجال من قومي ، فقال رسول اهللا  ّ
ّقد حيب قومه ، إن الرجل قد حيب قومه ، إن الرجل قد حيب قومه ّ ّّ ّّ ّ.  

ّـأخربنا حممد بن أمحد بن عثمان أن أبا احلـسني حممد  ّبـن املظفـر بـن موسـى بـن عيـسى ّّ
ّحـدثنا حممـد بـن موسـى احلـضرمي مبـصر ، حـدثنا حممـد بـن  ـ إذنـا ـ ّاحلـافظ البغـدادي أخـربهم ّّ ّّ

ّسليمان ، حـدثنا أمحـد بـن يزيـد ، حـدثنا زهـري ، حـدثنا عثمـان الطويـل ، عـن أنـس بـن مالـك  ّ ّ
ّحــب خلقــك إليــك يأكــل ّاللهــم ائتــين بأ:  طــري كــان يعجبــه أكلــه فقــال 6ّاهــدي للنــيب  :قــال 

ّمن هذا الطائر معي ، فجاء علي فاستأذن على النيب  ّوكنـت أحـب  ـ مـا عليـه إذن:  فقلت 6ّ
ّفـسمع النـيب كالمـه : اسـتأذن يل عليـه : ّفـذهب مث رجـع فقـال  ـ أن يكـون رجـال مـن األنـصار

ّادخل يا علي ، مث قال : ال فق   .ّإيلو: ّ
ّنا أبو عمر حممد بن العباس بن ّأخربنا حممد بن أمحد بن عثمان ، أخرب ّ  
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ّحيويــه اخلــزاز وأبــو بكــر أمحــد بــن إبــراهيم بــن احلــسن بــن شــاذان البــزاز البغــداديان ّ ّ ّأن  ـ إذنــا ـ ّ
ّاحلسني بن حممد حدثهم قال  ّحدثنا احلجاج بن يوسف بن قتيبة االصـفهاين ، حـدثنا بـشر : ّ ّّ ّ

ّبن احلسني ، حدثين الزبري بن عدي ، عن أنس قال ّ طـري مـشوي ، 6اهدي إىل رسول اهللا  : ّ
ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معـي مـن هـذا الطـائر ، قـال  :ّفلما وضع بني يديه قال 

ّفجــاء علــي فقــرع البــاب قرعــا : اللهــم اجعلــه رجــال مــن األنــصار ، قــال : فقلــت يف نفــسي : 
  .ى حاجة ، فانصرف عل6ّإن رسول اهللا : فقلت . ّعلي:  فقال ؟من هذا: خفيفا فقلت 
ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب خلقـــك :  فـــسمعته يقـــول الثانيـــة 6فرجعـــت إىل رســـول اهللا : قـــال  ّ

ّاللهـم اجعلـه رجـال مـن األنـصار ، قـال : إليك يأكل معي من هذا الطـائر ، فقلـت يف نفـسي 
 فانصرف ورجعـت ؟ على حاجة6ّأمل أخربك أن رسول اهللا : ّفجاء علي فقرع الباب فقلت : 

ّاللهم ائتين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي مـن هـذا :  فسمعته يقول الثالثة 6ول اهللا إىل رس ّ
:  قـال !افـتح افـتح افـتح : 6ّالطري ، فجاء علـي فـضرب البـاب ضـربا شـديدا فقـال رسـول اهللا 

ّاللهــم وإيل ، اللهــم وإيل ، اللهــم وإيل:  قــال 6ّفلمــا نظــر إليــه رســول اهللا  ّ ّّ ّ فجلــس مــع : قــال . ّ
  . فأكل معه من الطري6 رسول اهللا

ّأخربنــا حممــد بــن علــي إجــازة أن أبــا حفــص عمــر بــن أمحــد بــن شــاهني الــواعظ حــدثهم  ّ ّ ّ
ّحدثنا حممد بن احلـسني اجلـواريب ، حـدثنا إبـراهيم بـن صـدقة ، حـدثنا يغـنم بـن سـامل ، : قال  ّ ّّ ّ

  .وذكر احلديث.  .. طائر6اهدي لرسول اهللا  :ّحدثنا أنس قال 
ّلــب حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان البغــداديأخربنــا أبــو طا قــدم علينــا واســطا ، بقــراءيت  ـ ّ

  أخربكم عمر بن أمحد بن شاهني أبو حفص : قلت له  ـ ّعليه فأقر به
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ّحدثنا حيىي بن حممد بـن صـاعد ، حـدثنا إبـراهيم بـن سـعيد اجلـوهري ، حـدثنا حـسني  ـ إذنا ـ  ّ ّّ ّ
ّبن حممد ، حدثنا سليمان بن قرم ، عن حممد ّ بن شعيب ، عن داود بن علي بن عبد اهللا بن ّّ

ّعبــاس ، عــن أبيــه عــن جــده  ّاللهــم ائتــين برجــل :  بطــائر فقــال 6ّأيت النــيب  :ّابــن عبــاس قــال : ّ
ّحيبه اهللا ورسوله ، فجاء علي فقال  ّاللهم وإيل: ّ ّ.  

ّهـــذا حـــديث غريـــب تفـــرد بـــه حـــسني املـــروزي عـــن ســـليمان بـــن قـــرم ومل حيـــدث بـــه إال  ّ ّ ّ
  .يم بن سعيدإبراه

ّأخربنا أبو طالب حممد بن علي بن الفـتح احلـريب البغـدادي ّ ّ ّأن أبـا  ـ ّفيمـا كتـب بـه إيل ـ ّ
ّحـــدثنا نـــصر بـــن القاســـم الفرضـــي حـــدثنا : ّحفـــص عمـــر بـــن أمحـــد بـــن شـــاهني حـــدثهم قـــال  ّ

ولقيتـه سـنة تـسعني ومائـة ؛  ـ قال يل يغنم بن سامل ابن قنـرب: ّعيسى بن مساور اجلوهري قال 
اهـدي إىل رسـول  :قـال يل أنـس بـن مالـك :  ـ يل اثنـا عـشر ومائـة سـنة: وقال يغنم بن سـامل 

ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك : 6ّ طري مشوي فقال رسول اهللا 6اهللا  ّالشك  ـ ّأو مبن حتبه ـ ّ
ّفجـاء علـي فرددتـه مث جـاء فرددتـه ، فـدخل يف الثالثـة أو يف  ـ ّمـن عيـسى بـن مـساور اجلـوهري ّ

ّجئـت فـردين :  قـال ؟ّيـا علـي ـ ّأو ما أبطأ بك عـين ـ ّما حبسك عين : 6ّابعة فقال له النيب الر
ّأنــس ، مث جئــت فــردين أنـــس ، مث جئــت فــردين أنـــس ّّ يــا أنــس مـــا محلــك علــى مـــا :  قــال يل !ّ

يـا أنـس أويف األنـصار : نعـم ، فقـال :  فقلـت ؟رجوت أن يكون رجال مـن األنـصار أ؟صنعت
  .؟ّ يف األنصار أفضل من علي أو؟ّخري من علي

ّأخربنا أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن العباس البزاز الواسـطي ، أخربنـا أبـو القاسـم  ّّ
ّـعبيـد اهللا بـن حممــد بـن أمحـد بــن أسـد البــزار ، حـدثنا حممـد بــن العباس ابـن أمحــد أبـو مقاتــل ،  ّ ّّ ّ

ّحـــدثنا العبـــاس حـــدثنا أبـــو عاصـــم ، عـــن أيب اهلنـــدي عـــن أنـــس أ ّ ّن النـــيب ّّ  : أيت بطـــري فقـــال 6ّ
ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطري ، قـال  ّفجـاء علـي بـن أيب طالـب : ّ

  ّاللهم : فقال 



 257 ..............................................................................سند حديث الطري 

ّو إيل اللهم وإيل ّّ.  
ّأخربنـا حممـد بـن أمحـد بـن سـهل النحـوي  ّـأن أبـا نـصر أمحـد بـن حممد بــن  ـ إذنـا ـ ;ّ ّ

ّحــدثنا أمحــد بــن : قــال  ـ ء يف صــفر مــن ســنة أربعمائــةإمــال ـ ّســهل بــن مردويــه البــزار حــدثهم
ّعيسى الناقد ، حدثنا صاحل بن مسمار ، حـدثنا ابـن أيب فـديك ، حـدثنا احلـسن بـن عبـد اهللا  ّ ّ

ّاللهــم ائتــين بأحــب : ّ قــرب إليــه طــري فقــال 6ّأن رســول اهللا  ، عــن نــافع ، عــن أنــس بــن مالــك ّ
  .ّاء علي بن أيب طالب فأكل معهفج:  قال !خلقك إليك يأكل معي من هذا الطري

ّحدثين أبو غالب حممد بن احلسني بن أيب صاحل املقرئ العدل ّحـدثنا أبـو  ـ  تعاىل; ـ ّ
ّنــصر أمحــد بــن أمحــد بــن ســهل بــن مردويــه البــزار ، حــدثنا أبــو بكــر أمحــد بــن عيــسى الناقــد ،  ّ

ّحــدثنا إبــراهيم بــن حممد بــن اهليــثم ، حــدثنا عبيــد اهللا ابــن عمــر القــو ّاريري ، حــدثنا يــونس بــن ّــّ ّ
ّ بأطيـار فوضـعهن بـني 6ّأيت النيب  :ّأرقم ، حدثنا مسلم بن كيسان ، عن أنس بن مالك قال 

ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب خلقـــك إليـــك ، فقلـــت : يديـــه فقـــال  ّاللهـــم إن شـــئت جعلتـــه امـــرأ مـــن : ّ
ّإنك لـست بــأول مـن أحــب قومــه ، فجـاء ع:  ـ 6ّيعـين النــيب  ـ األنـصار ، فقــال ّ ّلــي فــضرب ّــ

ّاللهم وإيل: ّالباب فأذنت له ، فلما دخل قال  ّ.  
ّأخربنــا احلــسن بــن موســى ، أخربنــا هــالل بــن حممــد بــن جعفــر بــن ســعدان أبــو الفــتح ، 
ّحـدثنا إمساعيــل بــن علــي بــن رزيــن بــن عثمــان بــن عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا بــن بــديل بــن ورقــاء  ّ ّ

ّاخلزاعي البزار ّقية عن أيب جعفر الـسباك ، عـن أنـس بـن مالـك قـال ّحدثنا وهب بن ب ـ ّحبران ـ ّ ّ
 6ّ طــــائر مــــشوي أهدتــــه لــــه امــــرأة مــــن األنــــصار ، فــــدخل رســــول اهللا 6اهــــدي لرســــول اهللا  :

ّاللهـم أدخـل علـي أحـب خلقـك إليـك مـن األولـني واآلخـرين : فوضعت ذلك بني يديـه فقـال  ّ ّ ّ
  فقلت يف : ليأكل معي من هذا الطائر قال أنس 
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ّم اجعله رجال من األنصار من قومي ، فجاء علي فطـرق البـاب فرددتـه وقلـت الله: نفسي  ّ :
ّاللهـــم أدخـــل علـــي أحـــب :  بـــذلك ، فقـــال 6 متـــشاغل ، ومل يعلـــم رســـول اهللا 6رســـول اهللا  ّ ّ

ّاللهـم اجعلـه رجـال مـن : ّخلقك إليك من األولني واآلخرين يأكل معي مـن هـذا الطـائر قلـت 
  .فرددتهّقومي األنصار ، فجاء علي ، 

ّقــم فــافتح البــاب لعلــي ، فقمــت ففتحــت البــاب : ّفلمــا جــاء الثالثــة قــال يل رســول اهللا 
  .ّفأكل معه ، فكانت الدعوة له

ّأخربنا أبو احلسن علي بن احلسني بن الطيب الصويف الواسـطي ّّ ّبقـراءيت عليـه يف احملـرم  ـ ّ
يـد اهللا بـن أمحـد بـن جعفـر بـن أخـربكم أبـو القاسـم عب:  ـ سنة مخس وثالثني وأربعمائة قلت له

ّحممد الصفار قال  ّحدثنا قاضي القضاة أبو حممد عبيد اهللا بن أمحد بن معروف قال : ّ قرئ : ّ
ّعلى أيب بكر حممد بن إبراهيم بن نريوز األمناطي ّحدثكم حممد بن عمر بـن نـافع  ـ وأنا أمسع ـ ّ ّ

ّ، حدثنا علي بن احلسن ، حدثنا خليد ّقـدمت  :عـن قتـادة عـن أنـس قـال   ـوهـو ابـن دعلـج ـ ّّ
ّ طريا مشويا فسمى وأكل منه مث قال 6إىل رسول اهللا  ّ ّاللهم ائتين بأحب خلقـك إليـك وإيل : ّ ّ ّ

رســول : قلــت : ّأنــا علــي قــال :  فقــال ؟مــن أنــت: ّفــأتى علــي فــضرب البــاب فقلــت : ، قــال 
ّمث أكل منه لقمة مث قال مثل قوله األو:  على حاجة ، قال 6اهللا  ّ ل ، فضرب الباب ، فقلت ّ
ّمث أكل منه لقمة :  على حاجة قال 6رسول اهللا : قلت : ّأنا علي قال : من أنت ، فقال : 

ّمث قــال مثــل قولــه األول والثــاين فــضرب البــاب فقلــت  : أنــا ، قــال : ّ فقــال علــي ؟مــن أنــت: ّ
ّمث أكــل منــه لقمــة مث قــال مثــل قولــه: ّإن رســول اهللا علــى حاجــة قــال : قلــت  [ ّ األول والثــاين ّ

: يـا أنــس افــتح البــاب قــال  : 6، قــال فــضرب البــاب ورفـع صــوته فقــال رســول اهللا ] والثالـث 
ا رآنــا تبــسم مث قــال  ّفــدخل فلم ّ ّاحلمــد هللا الــذي جعلــك ، أدعــو يف كــل لقمــة أن يــأتيين اهللا : ّــ ّ

ّبأحب اخللق إليه وإيل ، قال    : فكنت أنت ، قال : ّ
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ّفو الذي بعثك باحلق  ّإين ألضرب الباب ثالث مرات يردين أنس ، قـال ّ ّ  6فقـال رسـول اهللا : ّ
  .ّال يالم الرجل على حب قومه: 

ّأخربنـا أبـو بكـر أمحـد بـن حممـد بـن عبـد الوهـاب بـن طـاوان السمـسار ّ ّأن أبـا  ـ إجـازة ـ ّ
أخربنــا : ّأمحــد عمــر بــن عبــد اهللا بــن أمحــد بــن عمــر بــن شــوذب املقــرئ الواســطي أخــربهم قــال 

ّو عبد اهللا حممد بن احلسني بن سعيد الزعفـراين العـدل الواسـطي قـال أب ّ ّ أخربنـا أبـو األحـوص : ّ
ّحممد بن اهليثم حدثنا يوسف بن عدي قـال  ّ ّحـدثنا محـاد بـن املختـار رجـل مـن أهـل الكوفـة : ّ ّ

  . ..عن عبد امللك بن عمري عن أنس
ّوأخربنا عمر بن عبد اهللا بن عمر بن شوذب ، حدثنا حممد  يعـين  ـ بـن احلـسن بـن زيـادّ

ّحـدثنا عمـران بـن هـارون ، حـدثنا يغـنم  ـ ّبالرملة ـ ّأخربنا أبو اجلارود مسعود بن حممد ـ ّالنقاش ّ
  . ..ّحدثنا أنس

ّوأخربنـــا عمـــر بـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــر بـــن شـــوذب ، حـــدثنا أمحـــد بـــن عيـــسى ، حـــدثنا  ّ
ّابــراهيم بــن حممــد بــن اهليــثم ، حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــر ا ّلقــواريري ، حــدثنا يــونس بــن أرقــم ، ّ ّ

  . ..ّحدثنا مسلم بن كيسان عن أنس
ّحــدثين عيــسى بــن حممــد بــن أمحــد بــن جــريح: وأخربنــا عمــر بــن عبــد اهللا قــال  يعــين  ـ ّ

ّحدثنا حممد بن عبد اهللا بن سليمان ، حدثنا حـسن بـن محـاد ، حـدثنا مـسهر بـن  ـ ّالطوماري ّ ّّ ّ
   ....ّن السديعبد امللك ، عن عيسى بن عمر ، ع

ّوأخربنـا عمـر بـن عبـد اهللا ، حــدثنا أمحـد بـن حممـد بـن عبــد اهللا بـن زيـاد ، حـدثنا أمحــد  ّّ
ّبن احلسن ، حـدثنا احلـسن بـن محـاد ، حـدثنا مـسهر بـن عبـد امللـك ابـن سـلع اهلمـداين ، عـن  ّ ّّ

  . ..ّعيسى بن عمر ، عن إمساعيل السدي
ّدثنا أمحـد بـن عمـار ، حـدثنا قطـن بـن  ، حـ;وأخربنا عمر بـن عبـد اهللا ، أخربنـا أيب  ّّ

ّنسري الذراع أبو عباد ، حدثنا جعفر ّ ّحـدثنا عبـد اهللا بـن املثـىن ،  ـ ّوهـو ابـن سـليمان الـضبعي ـ ّ ّ
  . ..عن عبد اهللا بن أنس عن أنس

ّعبد اهللا بن عمر ، حدثنا حممد بن إسحاق السوسي ، حدثنا] أيب [ وأخربنا  ّّ ّ  
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ّي ، حـدثنا بـشر بـن هـالل ، حـدثنا جعفـر بـن سـليمان ، عـن عبـد ّاحلسني بن إسحاق الـدقيق ّ
  . ..أنس: قال : ّاهللا بن املثىن بن عبد اهللا ، عن عبد اهللا بن أنس قال 

ّوأخربنــا عمــر بــن عبــد اهللا ، حــدثنا حممــد بــن عثمــان بــن مسعــان املعــدل ، حــدثنا أســلم  ّّ
ّبــن ســهل ، حــدثنا وهــب بــن بقيــة ، أخربنــا إســحاق بــن يوســف ا ألزرق ، عــن عبــد امللــك بــن ّ

  . ..أيب سليمان ، عن أنس بن مالك
ّوأخربنـــا عمـــر بـــن عبـــد اهللا ، حـــدثنا إبـــراهيم بـــن حممـــد ، حـــدثنا صـــاحل بـــن مـــسمار ،  ّّ

  . ..ّحدثنا ابن أيب فديك ، عن احلسن بن عبد اهللا ، عن نافع عن أنس بن مالك
ّوأخربنــا عمـــر بـــن عبـــد اهللا ، حــدثنا حممـــد بـــن يـــونس بــن احلـــ ّسني ، حـــدثنا أبـــو جعفـــر ّ

ّاحلــسن بــن علــي بــن الوليــد الفــسوي ، حــدثنا إبــراهيم بــن مهــدي املصيــصي ، حــدثنا علــي بــن  ّ ّّ ّّ ّ
  . ..مسهر ، عن مسلم بن أيب عبد اهللا ، عن أنس بن مالك

ّأخربنــا عمــر بــن عبــد اهللا ، حــدثنا حممــد بــن احلــسن بــن زيــاد ، حــدثنا أمحــد ابــن روح و ّّ
ّاملروزي مبروز ، حد   : ّثنا العالء بن عمران ، حدثنا خالد بن عبيد قال ّ

ّ إذ جاءه رجل بطبق مغطـى فقـال 6ّبينا أنا ذات يوم بباب النيب  :قال أنس بن مالك 
: ّنعم ، فوضع الطبق بني يـدي رسـول اهللا وعليـه طـائر مـشوي فقـال :  فقلت ؟هل من إذن: 

ّاللهــم : ّليـه ، مث شــال يديـه فقـال ّغـط ع: قـال : ّأحـب أن متـأل بطنـك مــن هـذا يـا رســول اهللا 
ّأدخل علي أحـب خلقـك إليـك ينـازعين هـذا الطعـام ، قـال أنـس  : ّفلمـا مسعـت ذلـك قلـت : ّ

  .ّاللهم اجعل هذه الدعوة يف رجل من األنصار ، فخرجت أشوف رجال من األنصار
ال ، ومل حيملـين علـى ذلـك :  فقلت ؟هل من إذن: ّبينا أنا كذلك إذ دخل علي فقال 

ّإال احلــسد ، فانــصرف فجعلــت أنظــر ميينــا ومشــاال هــل مــن أنــصاري فلــم أجــد ، مث عــاد علــي  ّ ّ ّ
ّ فنظــرت ميينــا ومشــاال وال أنــصاري إذ عــاد علــي !ال ، فانــصرف:  فقلــت ؟هــل مــن إذن: فقــال  ّ
   ، 6ّأن ائذن له ، فدخل ، فجعل ينازع النيب  : 6ّ إذ نادى النيب ؟هل من إذن: فقال 
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ّودة علي فيومئذ ثبتت م   . يف قليب7ّ
ّــهـذا لفــظ النقاش يف حـديث املــروزي ، ويف حـديث حممد بــن : قـال عمــر بـن عبــد اهللا  ّ ّــ

ّاللهــم أدخــل : ّ طــري مــشوي فوضــع بــني يديــه فقــال 6اهــدي لرســول اهللا  :قــال أنــس : يــونس 
ّعلي من حتبه وأحبه ، فجاء علي ّّ   .وذكر احلديث.  ..ّ

ّأخربنا أبو طالب حممد بن علي «  ّبن حممد بن البيع البغداديّ ّ   قدم علينـا واسـطا; ـ ّ
ّحـدثنا احلـسني بـن إمساعيـل احملـاملي ، حـدثنا عبـد : ّـأنبأنا أبـو عبـد اهللا حممد بـن بكـران قـال ـ  ّّ

سـهل بـن شـعيب عـن بريـدة بـن سـفيان ] ّحـدثنا [ ّاألعلى بن واصل ، حدثنا عـون بـن سـالم 
فرفعـت لـه :  طوائر ، قـال 6اهدي لرسول اهللا  :ل قا ـ 6وكان خادما لرسول اهللا  ـ عن سفينة

ّام أميــن بعــضها فلمــا أصــبح أتتــه بــه فقــال   بعــض مــا اهــدي هــذا:  فقالــت ؟ّمــا ذا يــا ام أميــن: ّ
ّ إن لكـــل غـــد رزقـــه ، مث قـــال ؟ومل أـــك أن ترفعـــي بعـــد طعامـــاأ: إليـــك أمـــس ، قـــال  ّ ّاللهـــم : ّ

ّاللهم وإيل:  فقال 7ّ فدخل علي ّأدخل أحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر ، ّ.  
  .»هذا حديث غريب من هذا الطريق 

  ترجمته 
اظهم املعتمــدين الثقــات ، فقــد أثــىن  ّــوابــن املغــازيل مــن أعــاظم حمــدثي أهــل الــسنة وحف ّ ّ

ّونــص علــى روايتــه عنــه بواســطة ابنــه وعلــي بــن طــراد ) األنــساب ( ّعليــه ومدحــه الــسمعاين يف 
  .ّناقال ما ذكره السمعاين بعني لفظه) ّتراجم احلفاظ ( البدخشاين يف ّوأورده العالمة . الوزير

ّمضافا إىل اعتماد أعيان العلمـاء علـى أقوالـه ووثـوقهم بنقولـه ، فالعالمـة احلـافظ مخـيس 
وغريهـا ) ّـ طبقـات احلفاظ (و )  مـرآة اجلنـان (و )  العـرب (و ) ّتذكرة احلفـاظ ( املرتجم له يف 

  ّغازيل إمالء ابن السقاء حديث، ينقل بواسطة ابن امل
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  .»شيخنا « الطري يف مدينة واسط معربا عن ابن املغازيل بكلمة 
ّواحلــافظ الــذهيب يــرتجم ابــن الــسقاء يف  نقــال .  ..ويــصفه باإلمامــة واحلفــظ) تذكرتــه ( ّ

  .عن تاريخ ابن املغازيل
بـــن بـــاكثري ، ّكالـــسمهودي ، وابـــن حجـــر املكـــي ، والربزجنـــي ، وا: ّواحلفـــاظ والعلمـــاء 

ّحيتجون مبروياته.  ..وغريهم.  ..والقندوزي   . ..يف كتبهم.  ..ّ
ّنفسه يذكر ابن املغازيل يف عداد أعالم العلماء من أهل السنة ، الـذين )  الدهلوي (و 

.  ..)عـــزة الراشـــدين ( وكـــذلك تلميـــذه الرشـــيد يف .  ..ّصـــنفوا يف فـــضائل علـــي وأهـــل البيـــت
  . ..)إزالة الغني ( آبادي يف واملولوي حيدر علي الفيض 

)41 (  

ّرواية أبي المظفر السمعاني  ّ  
  : روى حديث الطري بطريقني قال 

ّأهـــدي لرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه  :مسعـــت أنـــسا يقـــول : عـــن عمـــران الطـــائي قـــال « 
فقـال . ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي ، وجـاء علـي يـستأذن: ّوسلم طـري فقـال 

ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم علــى :  أن يكــون مـن األنــصار فقلــت لـه وأحببــت: أنـس  ّ
ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى حاجـــة ، مث : ّمث جـــاء الثانيـــة ، فقلـــت لـــه . حاجـــة ّ ّ

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم علـى حاجـة ، فـدفعين ودخـل: الثالثة فقلت له  ّفلمـا رآه . ّ
  .)1(» ّاللهم وإيل : ّ عليه وسلم قال ّرسول اهللا صلى اهللا

  كان عند النيب  :ّعن السدي عن أنس بن مالك قال « : رواه أيضا و
__________________  

  .خمطوط ـ الرسالة القوامية يف مناقب الصحابة) 1(
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ّصــلى اهللا عليــه وســلم طــري ، فقــال  ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي مــن هــذا : ّ
  .)1(» لي فأكل معه فجاء ع. الطري

  ترجمته 
ّوجـدنا اإلمـام أبـو املظفـر منـصور ابـن حممـد  « :ّ ـ عبد الكـريم بـن محمـد الـسمعاني 1 ّ

ّإمـــام عـــصره بـــال مدافعـــة وعـــدمي النظـــري يف فنـــه وال أقـــدر علـــى أن : ّبـــن عبـــد اجلبـــار الـــسمعاين 
ه مــن العلـــم ، صــنف ا ّأصــف بعــض مناقبـــه ، ومــن طــالع تـــصانيفه وأنــصف عـــرف حمل لتفـــسري ّــ

ّاحلسن املليح الذي استحـسنه كـل مـن طالعـه ، وأملـى اـالس يف احلـديث ، وتكلـم علـى كـل  ّ ّ
ّمنهاج أهـل الـسنة ، واالنتـصار ، : ّحديث بكالم مفيد ، وصنف التصانيف يف احلديث مثل 

ّوالــرد علــى القدريــة ، وغريهــا ، وصــنف يف اصــول الفقــه والقواطــع ، وهــو مغــن عما صــنف يف  ّــّ ّ ّ
ة ، : ّالفـــن ، ويف اخلـــالف ذلــك  ّـــالربهــان ، وهـــو مـــشتمل علــى قريـــب مـــن ألــف مـــسألة خالفي

ّواألوســط ، واملختــصر الــذي ســار يف اآلفــاق واألقطــار امللقــب باالصــطالم ّورد فيــه علــى زيــد . ّ
ّالدبوسي وأجاب عن األسرار اليت مجعها ّ.  

مائــــة إىل مــــذهب وكــــان فقيهــــا منــــاظرا ، فانتقــــل باحلجــــاز يف ســــنة اثنتــــني وســــتني وأربع
 ، وأخفى ذلك ومـا أظهـره ، إىل أن وصـل إىل مـرو ، وجـرى لـه يف االنتقـال حمـن ;الشافعي 

  .وخماصمات وثبت على ذلك ونصر ما اختاره
  .ّوكانت جمالس وعظه كثرية النكت والفوائد

ّمسع احلديث الكثري يف صغره وكربه ، وانتشرت عنـه الروايـة وكثـر أصـحابه ، وتالمذتـه ، 
  .ذكرهوشاع 

ّمسع مبرو أباه وأبا غامن أمحد بن احلسني الكراعي وأبا بكر حممد بن عبد الصمد الـرتايب 
  املعروف بابن أيب اهليثم ومجاعة كثرية ، خبراسان والعراق

__________________  
  .خمطوط ـ الرسالة القوامية) 1(
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ائـة شـيخ ، لـه وجرجان واحلجاز ، وقد مجع األحاديـث األلـف احلـسان عـن مـسموعات عـن م
  .ّعن كل شيخ عشرة أحاديث

ّأدركــت مجاعــة مــن أصــحابه ، وتفقهــت علــى صــاحبيه أيب حفــص عمــر بــن حممــد بــن  ّ
ّعلي السرخسي وأيب إسحاق إبراهيم بن أمحد بن حممد املروروذي واهللا يرمحهما ّ.  

ّوروى يل عنـــه احلـــديث أبـــو نــــصر حممـــد بـــن حممـــد بــــن يوســـف القاشـــاين مبـــرو ، وأبــــو  ّ
ّاجلنيد بن حممد بن علي القائين راة ، وأبو طاهر حممد ابن أيب بكـر الـسنحي بـبلخ ، القاسم  ّّ

ّــوأبــو بكــر أمحــد بــن حممد بــن بــشار اجلرجــردي بنيــسابور ، وأبــو البــدر حــسان بــن كامــل بــن 
صـخر القاضـي بطــوس ، وأبـو منــصور حممـود بــن أمحـد بـن عبــد املـنعم بــن ماشـادة بأصــبهان ، 

  .لى مخسني نفراومجاعة كثرية تزيد ع
ّوكانت والدته يف ذي احلجة سنة سـت وعـشرين وأربعمائـة ، وتـويف يـوم اجلمعـة الثالـث 
والعــشرين مــن شــهر ربيــع األول ســنة تــسع ومثــانني وأربعمائــة ، ودفــن بأقــصى ســنجدان إحــدى 

ّأبو بكر حممد والدي ، وأبو حممد احلسن ، وأبو القاسـم : مقابر مرو ورزق من األوالد مخسة  ّ
  .)1(» محد ، وابن مراهق وبنت ماتا عقيب موته مبدة يسرية أ

ّالعالمة احلنفي مث الشافعي.  ..وأبو املظفر السمعاين « : ـ الذهبي 2 بـرع علـى والـده  .ّ
ّمث حتول شافعيا ، وصنف التصانيف . أيب منصور يف املذهب ، ومسع أبا غامن الكراعي وطائفة ّ ّ ّ

  .)2(» ع األول عن ثالث وستني سنة تويف يف ربي. ّ، وخرج له األصحاب
  ّوكان إمام عصره بال مدافعة ، أقر له.  ..ّاإلمام العالمة « : ـ اليافعي 3

__________________  
  .السمعاين ـ األنساب) 1(
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  .)1(» .  ..بذلك املوافق واملخالف
د أئمــة الــدنيا ، أبــو املظفــر اإلمــام اجلليــل ، العــامل الزاهــد الــورع ، أحــ « : ـ الــسبكي 4

ّابــن اإلمــام أيب منــصور ابــن الــسمعاين ، الرفيــع القــدر ، العظــيم احملــل ، املــشهور الــذكر ، أحــد 
ّمن طبق األرض ذكره ، وعبق الكون نشره  ّ«.  

ّمث إن السبكي شرح ابتداء حال أيب املظفر وترجم له وأثىن عليه مث جعل يـذكر كلمـات  ّّ ّ ّ
لو كـان : ومن ثناء األئمة على الشيخ أيب املظفر قال إمام احلرمني « : ال ّاألعالم يف حقه قائ

  .الفقه ثوبا طاويا لكان أبو املظفر طرازه
  .ّأبو املظفر ابن السمعاين شافعي وقته: وقال أبو القاسم ابن إمام احلرمني 

ّوقـال أبـو علـي بـن أيب القاسـم الـصفار   مـن إذا نـاظرت أبـا املظفـر فكـأين انـاظر رجـال: ّ
  .ّالتابعني

أبـــو املظفـــر وحيـــد عـــصره يف وقتـــه فـــضال وطريقـــة وزهـــدا : وقـــال عبـــد الغـــافر الفارســـي 
  .وورعا

أمـام : ّقال ابن ابنه احلـافظ أبـو سـعد ابـن اإلمـام أيب بكـر بـن أيب املظفـر الـسمعاين هـو 
 ّعــصره بــال مدافعــة وعــدمي النظــري يف وقتــه وال أقــدر علــى أن أصــف بعــض مناقبــه ، ومــن طــالع

ّتصانيفه وأنصف عرف حمله من العلم ، صنف التفسري احلسن املليح الذي استحسنه كل مـن  ّ ّ ّ
ة ،  ــطالعـــه ، وأملـــى اـــالس يف احلـــديث مثـــل منهـــاج الـــسنة ، واالنتـــصار ، والـــرد علـــى القدري ّـ ّ ّ ّّ

ّالقواطــع ، وهــو يغــين عــن كــل مــا صــنف يف ذلــك الفــن ، : ّوغريهــا ، وصــنف يف اصــول الفقــه 
ــــة ، واألوســــط ،  :ف ويف اخلــــال ّالربهــــان وهــــو يــــشتمل علــــى قريــــب مــــن ألــــف مــــسألة خالفي

ّواملختصر الذي سار يف األقطار املسمى باالصطالم رد فيه علـى أيب زيـد الدبوسـي ، وأجـاب  ّ ّ ّ
  .ذكره يف األنساب. عن األسرار اليت مجعها انتهى
__________________  

  .489حوادث سنة  ـ مرآة اجلنان) 1(
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ال أعـــرف فيــه أجـــل وال أفحـــل مـــن برهـــان إمـــام احلـــرمني ، فبينهمـــا يف احلـــسن  و:قلـــت 
ّعمــوم وخــصوص ، وكــان رجــوع أيب املظفــر عــن مــذهب أيب حنيفــة يف دار وايل البلــد ميكائيــل 
حبضور أئمة الفـريقني يف شـهر ربيـع األول سـنة مثـان وسـتني وأربعمائـة ، واضـطرب أهـل مـرو ، 

اخلــصومة بــني أهــل املــذهبني ، واغلــق بــاب اجلــامع األقــدم ، وأدى األمــر إىل تــشويش العــوام و
ّوتــرك الــشافعية اجلمعــة إىل أن وردت الكتــب مــن جهــة ميكائيــل مــن بلــخ يف شــأنه والتــشديد 
ّعليــه ، فخــرج مــن مــرو ليلــة اجلمعــة أول ليلــة مــن شــهر رمــضان ســنة مثــان وســتني وأربعمائــة ،  ّ ّ

م املوسـوي وطائفـة مــن األصـحاب ، وســار إىل ّوصـحبه الـشيخ األجــل ذو اـد ابـن أيب القاســ
ّطـــوس ، مث قـــصد نيـــسابور ، واســـتقبلوه اســـتقباال عظيمـــا حـــسنا ، وكـــان يف نوبـــة نظـــام امللـــك 
ّوعميــد احلــضرة أيب ســعد حممــد بــن منــصور ، فــأكرم مــورده وانــزل يف عــز وحــشمة ، وعقــد لــه  ّ

 واألشـــعار ، فظهـــر لـــه جملـــس التـــذكري ، وكـــان حبذاقتـــه حافظـــا لكثـــري مـــن احلكايـــات والنكـــت
ّالقبول عند اخلاص والعام ، واستحكم أمره يف مذهب الشافعي والتـذكري وعـال شـأنه ، وقدمـه  ّ ّ

مـــا  :ّنظـــام امللـــك علـــى أقرانـــه وكـــان خليقـــا بـــذلك مـــن أئمـــة املـــسلمني وأعـــالم الـــدين ، يقـــول 
يء علـى ومل يوجد له ش) رض ( ّحفظت شيئا نسيته ، ومجيع تصانيفه على مذهب الشافعي 

تويف يوم اجلمعة ثالث عشري ربيع األول سـنة تـسع ومثـانني وأربعمائـة مبـرو . مذهب أيب حنيفة
ّقال ابن السمعاين يف الرسالة القوامية) إىل أن قال السبكي (  ّوكأنه صنفها لنظام امللـك ـ ّ يف  ـ ّ

يــع األشــياء أفــضل الــصحابة يف مج) رض ( أبــو بكــر : ّقــال أهــل الــسنة : ّتقــدمي أدلــة اإلمامــة 
ّومجلة من وسم بالنفاق على عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم نيـف ومثـانون رجـال : قال  ّ
 «)1(.  

__________________  
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) 42 (  

  رواية البغوي 
  :  حيث قال 7يف باب مناقب اإلمام ) املصابيح ( رواه يف كتابه 

ّإن عليــا مــين وأنــا منــه  : قــال 7ّإن النــيب : عمــران بــن احلــصني عــن : ومــن احلــسان « 
  .ّوهو ويل كل مؤمن

  .من كنت مواله فعلي مواله : قال 7ّعن زيد بن أرقم عن النيب 
ّعن حبشي بن جنادة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  ّعلـي مـين وأنـا منـه ،  :ّ

ّوال يؤدي عين إال أنا أو علي ّ.  
:  بني أصحابه ، فجـاء علـي تـدمع عينـاه فقـال 7آخى رسول اهللا  :ل عن ابن عمر قا

ّأنـــت أخـــي يف الـــدنيا  : 7فقـــال رســـول اهللا . آخيـــت بـــني أصـــحابك ومل تـــواخ بيـــين وبـــني أحـــد
  .غريب. واآلخرة

ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل :  طري فقال 7ّكان عند النيب  :عن أنس قال 
  .)1(» غريب . معهفجاء علي فأكل . معي هذا الطري

ّوقــد نــص البغــوي يف صــدر كتابــه املــذكور علــى اعتقــاده بــأن أكثــر أخبــار هــذا الكتــاب  ّ
فــذكره حــديث الطــري يف احلــسان ال ينــايف . صــحاح ، بنقــل العــدل عــن العــدل عــن رســول اهللا

  :صحته ، وهذا منت عبارته 
ّفهذه ألفـاظ صـدرت عـن صـدر النبـوة وسـنن سـارت عـن معـدن : أما بعد «  الرسـالة ، ّ

ّوأحاديث جاءت عن سيد املرسلني وخامت النبيني ، عن مصابيح خرجت عـن مـشكاة التقـوى  ّ ّّ
ّ، مما أوردها األئمة يف كتبهم ، مجعتها للمنقطعني إىل العبادة ليكون هلم بعـد كتـاب اهللا تعـاىل 

ّحظا من السنن ، وعونا على ما هم ّ  
__________________  

  .173 / 4ّمصابيح السنة ) 1(
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فيه من الطاعة ، تركت ذكر أسانيدها حذرا من اإلطالة عليهم ، واعتمادا علـى نقـل األئمـة ، 
ّورمبــا مسيــت يف بعــضها الــصحايب الذي يرويــه عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ملعــىن دعــا  ّ ّــ ّ ّ

  .إليه
ّوجتد أحاديث كل باب منها تنقسم إىل صحاح وحسان ، وأعين بالصحاح ما أخرجه  ّ

ّأبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل اجلعفي البخاري ، وأبـو احلـسني مـسلم بـن احلجـاج : يخان الش
ّالقشريي النيـسابوري رمحهمـا اهللا يف جامعهمـا أو أحـدمها ، وأعـين باحلـسان مـا أورده أبـو داود 
ّوسليمان بن األشعث السجستاين ، وأبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي وغريمهـا مـن األئمـة 

ّفهم ، وأكثرهــــا صــــحاح بنقــــل العــــدل عــــن العــــدل ، غــــري أــــا مل تبلــــغ غايــــة شــــرط يف تــــصاني
ّالــشيخني يف علــو الدرجــة مــن صــحة اإلســناد ، إذ أكثــر األحكــام ثبوــا بطريــق حــسن ، ومــا  ّ
كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه ، وأعرضت عن ذكر ما كان منكـرا أو موضـوعا ، 

  .»واهللا املستعان وعليه التكالن 

  ترجمته 
ّأبو حممـد احلـسني بـن مـسعود بـن حممـد املعـروف بـالفراء البغـوي ،  « : ـ ابن خلكان 1 ّ ّ

ّالفقيــه الــشافعي احملــدث املفــسر ، كــان حبــرا يف العلــوم ، وأخــذ الفقــه عــن القاضــي حــسني بــن  ّ
ّحممد كمــا تقــدم يف ترمجتــه ــ ّوصــنف يف تفــسري كــالم اهللا تعــاىل ، وأوضــح املــشكالت مــن قــول . ّ

ّ صلى اهللا عليه وسلم ، وروى احلديث ، ودرس ، وكان ال يلقي الدرس إال على الطهـارة ّالنيب ّ ّ ّ
ورأيـــت يف كتـــاب الفوائـــد الـــسفرية الـــيت مجعهـــا الـــشيخ احلـــافظ زكـــي .  ..ّ، وصـــنف كتبـــا كثـــرية

واهللا . ّومـن خطـه نقلـت. ّالدين عبد العظيم املنذري أنـه تـويف يف سـنة سـت عـشرة ومخـس مائـة
  .)1(» .  ..أعلم

__________________  
  .136 / 2وفيات األعيان ) 1(
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وبـورك لـه يف تـصانيفه .  ..ّالبغوي ، اإلمام احلـافظ اتهـد حميـي الـسنة « : ـ الذهبي 2
ه كــان مــن العلمــاء الربــانيني ، كــان ذا تعبــد ونــسك وقناعــة باليــسري ّلقــصده الــصاحل ، فإن ـ .  ..ّـ

  .)1( » 516تويف سنة 
ّاحملدث املفـسر ، صـاحب التـصانيف ، وعـامل أهـل خراسـان «  : ـ الذهبي أيضا3 ّ ّ..  .

  .)2(» .  ..ّوكان سيدا زاهدا قانعا
  .)3( كذلك : ـ اليافعي 4
الشيخ اجلليل واحلرب النبيـل ، اإلمـام العـامل الكامـل ، حميـي  « : ـ عالء الدين الخازن 5

ّالسنة ، مدره األمة وإمام األئمة ، مفيت الفرق ، ناصر    .)4(» .  ..احلديثّ
ّكـان إمامــا جلـيال ، ورعــا زاهــدا فقيهـا ، حمــدثا مفـسرا ، جامعــا بــني  « : ـ الــسبكي 6

ّوكـــان يلقـــب مبحيـــي  . ..العلـــم والعمـــل ، ســـالكا ســـبيل الـــسلف ، لـــه يف الفقـــه اليـــد الباســـطة
ّالسنة ، وبركن الدين ، ومل يدخل بغداد ، ولو دخلها التسعت ترمجتـه ، وقـدره عـال يف ا لـدين ّ

سع الـــدائرة نقـــال وحتقيقـــا ، كـــان الـــشيخ اإلمـــام جيـــل  ّويف التفـــسري ويف احلـــديث ، ويف الفقـــه مت ّـــ
  .)5(» .  ..مقداره جدا ، ويصفه بالتحقيق مع كثرة النقل

 ّوكان دينـا ورعـا قانعـا باليـسري.  ..اإلمام يف التفسري واحلديث والفقه « : ـ األسنوي 7
.. . «)6(.  

  ّجامع لعلوم القراآت والسنة.  ..أحد األئمة « : ـ ابن قاضي شهبة 8
__________________  
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  .)1(» والفقه 
كـــان إمامـــا يف الفقـــه واحلـــديث ، وكـــان متورعـــا صـــحيح  « : التبريـــزي  ـ الخطيـــب9

  .)2(» .  ..العقيدة يف الدين
  .)3(» .  ..اإلمام الفقيه احلافظ اتهد « : ـ السيوطي 10
» .  ..كان إمامـا يف التفـسري ، إمامـا يف احلـديث ، إمامـا يف الفقـه « : ـ الداودي 11

)4(  
: قـال بعـض مـشاخينا . ّدثا فقيها من أصحاب الوجـوهّكان مفسرا حم « : ـ القاري 12

لــيس لــه قــول ســاقط ، وكــان مــاهرا يف علــم القــراءة ، عابــدا زاهــدا ، جامعــا بــني العلــم والعمــل 
وقــد روى عنــه مجاعــة مــن األكــابر ، كاحلــافظ أيب موســى .  ..علــى طريقــة الــسلف الــصاحلني

  .)5(» .  ..املديين

)43 (  

  رواية رزين العبدري 
  :  حيث قال )6() ّاجلمع بني الصحاح الستة (  يف كتابه رواه
ّكان عنـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم طـائر قـد طـبخ لـه ،  :عن أنس بن مالك قال «  ّ ّ

  فجاء علي فأكل . ّاللهم ائتين بأحب خلقك يأكل معي: فقال 
__________________  
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  .)1(» معه 
للمغــريب )  جــامع الفوائــد (و البــن األثــري ) جــامع األصــول ( تظهــر روايتــه مــن عبــارة و

  .أيضا

  ترجمته 
  :ّ من أعاظم ثقات حمدثي أهل السنة 534ورزين العبدري املتوىف سنة 

ذين وصـفهم يف عـداد األئمـة الـ) املـشكاة ( ّ يف أول كتابـه  ـ ذكره الخطيـب التبريـزي1
ّإين إذا نــسبت احلــديث إلــيهم كــأين أســندت إىل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم« : بقولــه  ّ ّ..  .« 

  :ّوال بأس بإيراد نص عبارته . ..
ا بعــــد فــــإن التمــــسك ديــــه ال يــــستتب إال باالقتفــــاء ملــــا صــــدر مــــن مــــشكاته ، «  ّأم ّ ّ ّ ّــــ

ّ املـصابيح الـذي صـنفه اإلمـام حميـي ّواالعتصام حببـل اهللا ال يـتم إال ببيـان كـشفه ، وكـان كتـاب ّ
ّالــسنة قــامع البدعــة أبــو حممــد احلــسني بــن مــسعود الفــراء البغــوي رفــع اهللا درجتــه أمجــع كتــاب  ّ ّ

 طريــق االختــصار وحــذف 2ّصــنف يف بابــه وأضــبط لــشوارد األحاديــث وأوابــدها ، وملــا ســلك 
ّاألسانيد ، تكلم فيه بعض النقاد وإن كان نقله وإنه من الثقات ّ  كاالسناد ، لكن ليس ما فيـه ّ

أعــالم كاالغفــال ، فاســتخرت اهللا تعــاىل واســتوقفت فأعلمــت مــا أغفلــه وأودعــت كــل حــديث 
ّمنه يف مقره ، كما رواه األئمة املتقنون والثقات الراسخون ّ.  

ّمثـــــل أيب عبـــــد اهللا حممـــــد بـــــن إمساعيـــــل البخـــــاري ، وأيب احلـــــسني مـــــسلم بـــــن احلجـــــاج  ّ
ّ مالك بن أنس األصبحي ، وأيب عبـد اهللا حممـد ابـن إدريـس الـشافعي القشريي ، وأيب عبد اهللا

ّ، وأيب عبــد اهللا أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الــشيباين ، وأيب عيــسى حممــد بــن عيــسى الرتمــذي ،  ّّ
ّوأيب داود ســليمان بــن األشــعث السجــستاين ، وأيب عبــد الــرمحن أمحــد بــن شــعيب النــسائي ،  ّ

  ّوأيب عبد اهللا حممد بن يزيد بن
__________________  

  .خمطوط ـ اجلمع بني الصحاح الستة) 1(
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ّماجة القزويين ، وأيب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي ، وأيب احلسن علي بن عمر الـدار  ّ ّ ّ
قطين ، وأيب بكر أمحد بـن احلـسن البيهقـي ، وأيب احلـسن زريـن بـن معاويـة العبـدري ، وغـريهم 

  .وقليل ما هو
ّبت احلديث إليهم كأين أسندت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ألم قـد ّوإين إذا نس ّ ّ ّ ّ

فرغوا منه وأغنونا عنه ، وسردت الكتب واألبواب كما سردها ، واقتفيت أثره فيها ، وقـسمت 
ّكل بـاب غالبـا علـى فـصول ثالثـة ، أوهلـا مـا أخرجـه الـشيخان أو أحـدمها واكتفيـت مـا وإن  ّ

ّو درجتهمـــا يف الروايـــة ، وثانيهـــا مـــا أورده غريمهـــا مـــن األئمـــة املـــذكورين ، اشـــرتك فيـــه الغـــري لعلـــ
وثالثها ما اشتمل على معىن الباب من ملحقات مناسبة مع حمافظة على الـشريطة ، وإن كـان 

  .»مأثورا عن السلف واخللف 
ّفيظهــر مــن هــذا الكــالم أن العبــدري مــن األئمــة املتقنــني والثقــات الراســخني ، وأنــه يف 

البخــاري ، ومــسلم ، ومالــك ، والــشافعي ، وأمحــد ، وســائر أصــحاب الــصحاح : لــك مثــل ذ
ه إذا نــسب إليــه احلــديث كأنــه قــد أســند إىل النــيب .  ..واملــسانيد املعتمــدين ّوأن وناهيــك .  ..6ّــ

ــذا املقــام مــن فخــر ال يبــارى وعظمــة ال جتــارى ، ووثــوق ال يــشق غبــاره ، واعتمــاد ال تلحــق 
  . ..آثاره

ّوأمـا كتـاب رزيـن فأخربنـا بـه الـشيخ اإلمـام العـامل أبـو جعفـر املبـارك  « :ابـن األثيـر  ـ 2
  : قال 589ّبن أمحد بن رزين احلداد املقري الواسطي إجازة ، يف سنة 

  .)1( » 523أخربنا اإلمام احلافظ أبو احلسن رزين بن معاوية العبدري كتابه يف سنة 
  .)2(»  رزين بن معاوية العبدري مبكة احلافظ.  ..وفيها مات « : ـ الذهبي 3

__________________  
  .123 / 1جامع األصول ) 1(
  .وانظر العرب ومرآة اجلنان أيضا. 535دول اإلسالم ، حوادث ) 2(
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رزيـن بـن معاويـة العبـدري هـو أبـو احلـسن رزيـن ابـن معاويـة  « : ـ الخطيـب التبريـزي 4
مــــات بعــــد العــــشرين  .جلمــــع بــــني الــــصحاحالعبــــدري احلــــافظ ، صــــاحب كتــــاب التجريــــد يف ا

  .)1(»  تعاىل ;. ومخسمائة
ّوأمــا إطــالق احلــج « ) : ّاحلــظ األوفــر يف احلــج األكــرب (  يف رســالته  ـ وقــال القــاري5 ّ

ّاألكرب على حج خمـصوص بطريـق العمـوم علـى يـوم عرفـة إذا وافـق يـوم اجلمعـة علـى مـا اشـتهر 
ّفإمنا هو أمر آخر ، وصار اصطالحا عرفيا يف األثر ، على األلسنة ، وألسنة اخللق أقالم احلق  ّ

ّلكـن مــا رآه املـسلمون حــسنا فهــو عنـد اهللا حــسن ، ومقـصودنا يف هــذه الرســالة مـا يــدل علــى 
ّوبـاهللا التوفيـق وبيـده أزمـة التحقيـق ـ تلك املسألة وما يرتتب عليها من األجوبة واألسئلة فنقـول ّ 

  .ـ
ّوهـو مـن مجلـة األئمـة احلنفيـة ، مـن أجلـة  ـ  كنز احلقـائقّإنه ذكر اإلمام الزيلعي يف شرح ّ

ّاحملــدثني يف امللــة احلنيفيــة ّوهــو أحــد العــشرة املبــشرة تغمــدهم اهللا  ـ عــن طلحــة بــن عبــد اهللا ـ ّ
ّأنه صلى اهللا عليه وسلم قال  ـ بالرضوان واملغفرة ّ أفضل األيام يـوم عرفـة إذا وافـق يـوم اجلمعـة : ّ

  .ّرواه رزين بن معاوية يف جتريد الصحاح. ّحجة يف غري مجعة، وهو أفضل من سبعني 
ّوأما ما ذكر بعض احملدثني يف إسناد هـذا احلـديث بأنه ضـعيف فعلـى تقـدير صـحته ال  ّـ ّ ّ
ّيــضر يف املقــصود ، فــإن احلــديث الــضعيف معتــرب يف فــضائل األعمــال عنــد مجيــع العلمــاء مــن  ّ

  .أرباب الكمال
ّوأمــا قــول بعــض اجلهــال بــأن هــذ ا احلــديث موضــوع ، فهــو باطــل مــصنوع مــردود عليــه ّ

ّومنقلـب إليــه ، ألن اإلمــام رزيــن بـن معاويــة العبــدري مــن كـرباء احملــدثني ومــن علمــاء املخــرجني  ّ
ّونقلـــه ســـند معتمـــد عنـــد احملققـــني ، قـــد ذكـــره يف جتريـــد صـــحاح الـــست ، فـــإن مل يكـــن روايتـــه 

ا ورد مـن أن العبـادة تـضاعف يف يـوم ّصحيحة فال أقل من أا ضعيفة ، كيف وقـد اعتـضد مبـ
  اجلمعة مطلقا بسبعني

__________________  
  .808 / 3اإلكمال يف أمساء الرجال ) 1(
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  .»ضعفا بل مبائة ضعف على ما سيأيت 

)44 (  

  رواية النطنزي 
 )1() ّاخلـصائص العلويــة ( ورواه أبـو الفـتح حممـد بـن علـي بـن إبـراهيم النطنـزي يف كتابـه 

  :البن شهر آشوب حيث قال يف حديث الطري ) املناقب ( كتاب على ما يف 
وقــد . قــد رواه ابــن بطــة يف اإلبانــة بطــريقني ، واخلطيــب يف تــاريخ بغــداد بــسبعة طــرق« 

ّصنف أمحد بن حممد بن سعيد كتاب الطري ، ورواه الرتمذي يف جامعه ، والبالذري يف تارخيـه  ّ
نده ، وأمحـد يف فـضائله ، وأبـو نعـيم يف حليتـه ، ، وابن البيع يف صـحيحه ، وأبـو يعلـى يف مـس

  .».  ..والنطنزي يف خصائصه

  ترجمته 
  :من أعالم احلديث واللغة واألدب ، ترجم له وأثىن عليه » النطنزي « و
ّ ، ونص على قراءته عليه  ـ السمعاني1

)2(.  
  .)3( 550ّ ، وأرخ وفاته حبدود  ـ الصفدي2
  .)4(  ـ ياقوت3

__________________  
  .430 / 1إيضاح املكنون : انظر ) 1(
  .النطنزي ـ األنساب) 2(
  .161 / 4الوايف بالوفيات ) 3(
  .نطنز ـ معجم البلدان) 4(
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) 45 (  

  ّرواية الخطيب الخوارزمي المكي 
ّرواه املوفق بن أمحد املكي ، أخطب خطباء خوارزم ، فقال  ّ :  

د الـــصرام اخلـــوارزمي ، أخـــربين وأخربنـــا صمـــصمام األئمـــة أبـــو عفـــان عثمـــان بـــن أمحـــ« 
ّعماد الدين أبو بكر حممد بـن احلـسن النـسفي ، حـدثين الـشيخ الفقيـه أبـو القاسـم ميمـون بـن  ّ
ّعلـــي امليمـــون ، حـــدثين الـــشيخ الزاهـــد أبـــو حممـــد إمساعيـــل ابـــن احلـــسني ، حـــدثين أبـــو احلـــسن  ّ ّ

حيــىي بــن صــاعد ، ّحــدثين  ـ ببغــداد ـ ّالقاضــي علــي بــن احلــسن بــن علــي بــن مطــرف اخلراجــي
ّحدثين إبراهيم بن سعيد اجلوهري ، حدثين أبو أمحد احلسني بن حممد بـن سـليمان بـن حـزم ،  ّ ّ
ّعن حممد بن شعيب ، عـن داود بـن علـي بـن عبـد اهللا بـن عبـاس ، عـن أبيـه ، عـن جـده عبـد  ّ

لقــك ّاللهــم ائتــين بأحــب خ:  بطــائر فقــال 6ّأيت النــيب  :اهللا بــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا قــال 
  .ّوإيل.  ..اللهم:  فقال 7ّإليك وإيل ، فجائه علي بن أيب طالب 

أخربنا الشيخ الصاحل العامل األوحد أبو الفتح عبد امللك بـن أيب القاسـم بـن أيب سـهل و
القاضـــي أيب عمـــر حممـــود بـــن القاســـم األزدي وأيب : الكروجـــي اهلـــروي ، عـــن مـــشاخيه الثالثـــة 

ي وأيب بكر أمحد بن عبـد الـصمد الغـورجي ثالثـتهم ، عـن أيب ّنصر عبد العزيز بن حممد الرتياق
ّـحممد بن عبد اجلبار بن حممد اجلراحي ، عن أيب العبـاس حممد بـن أمحـد احملبـويب ، عـن اإلمـام  ّ ّ
ّاحلافظ أيب عيسى حممد بـن عيـسى الرتمـذي ، حـدثين سـفيان ، عـن وكيـع ، حـدثين عبيـد اهللا  ّ ّـ

ّكـان عنـد النـيب  :ّسدي ، عـن أنـس بـن مالـك قـال بن موسى ، عن عيسى بـن عمـر ، عـن الـ
  ّاللهم ائتين بأحب :  طري فقال 6
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  . فأكل معه7ّخلقك إليك وإيل ليأكل معي من هذا الطري ، فجائه علي 
  .»أخرج أبو عيسى الرتمذي هذا احلديث يف جامعه  : 2قال 

 القـوم حبـديث 7وروى بإسناده خرب املناشدة يف الشورى ، وجاء فيه مناشـدة اإلمـام * 
  :الطري ، وهذا هو النص 

ّوأخربين الشيخ اإلمام شـهاب الـدين ، أفـضل احلفـاظ ، أبـو النجيـب سـعد ابـن عبـد « 
أخـربين احلـافظ أبـو علـي  ـ ّفيما كتب إيل من مهـدان ـ اهللا بن احلسن اهلمداين املعروف باملروزي

أخـربين الـشيخ األديـب أبـو  ـ هفيمـا أذن يل يف الروايـة عنـ ـ احلـسن بـن أمحـد بـن احلـسن احلـداد
أخـربين اإلمـام  ـ سـنة ثـالث وسـبعني وأربعمائـة ـ يعلى عبد الرزاق بن عمـر بـن إبـراهيم الطهـراين

قـــال الـــشيخ اإلمـــام . احلـــافظ طـــراز احملـــدثني أبـــو بكـــر أمحـــد بـــن موســـى بـــن مردويـــه االصـــبهاين
 احلــديث عاليــا اإلمــام وأخربنــا ــذا: شــهاب الــدين أبــو النجيــب ســعد بــن عبــد اهللا اهلمــداين 

عـن أيب بكـر  ـ 488ّيف كتابـه إيل مـن أصـبهان سـنة  ـ احلـافظ سـليمان بـن إبـراهيم االصـبهاين
ّأمحــد بــن موســى بــن مردويــه ، حــدثين ســليمان بــن حممد ابــن أمحــد ، حــدثين يعلــى بــن ســعد  ّــّ

ّــالــرازي ، حــدثين حممد بــن محيــد ، حــدثين زاهــر بــن ســليمان بــن احلــرث بــن حممد ، عــ ّّــ ن أيب ّ
   :الطفيل عامر بن واثلة قال 

ّألحـــتجن علـــيهم مبـــا ال : كنـــت مـــع علـــي يف البيـــت يـــوم الـــشورى ومسعتـــه يقـــول هلـــم 
ّيستطيع عربيكم وال عجميكم تغيري ذلك مث قال  ّ :  

ــــشدكم اهللا أيهــــا النفــــر مجيعــــا أ د اهللا ، قبلــــيأ: ن ــــفــــيكم أحــــد وح : قــــال  .ال:  قــــالوا ؟ّ
ّأخ مثل جعفر الطيار يف اجلنة مع املالئكةفأنشدكم اهللا هل منكم أحد له  . اللهـم ال:  قالوا ؟ّ

ّـأنشدكم اهللا هل فيكم أحد لـه عـم كعمي محـزة أسـد اهللا وأسـد رسـوله سـيد الـشهداء ، : قال 
أنشدكم باهللا هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجيت فاطمـة بنـت : قال . اللهم ال:  قالوا ؟غريي

ّحممد سيدة نساء أهل اجلنة ، غري أنشدكم باهللا هل فيكم أحد له : قال . اللهم ال:  قالوا ؟يّ
  ّسبطان مثل سبطي 
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فأنـشدكم بـاهللا هـل : قـال . اللهـم ال:  قـالوا ؟ّاحلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة ، غـريي
:  قـــالوا ؟ّ عــشر مـــرات ، قـــدم بـــني يــدي جنـــواه صـــدقة ، قبلـــي6فــيكم أحـــد نـــاجى رســـول اهللا 

مــن كنــت مــواله فعلــي : كم بــاهللا هــل فــيكم أحــد قــال لــه رســول اهللا فأنــشد: قــال . اللهــم ال
ّمــواله ، اللهـــم وال مــن وااله وعـــاد مــن عـــاداه ، وانـــصر مــن نـــصره ، ليبلــغ الـــشاهد الغائـــب ، 

اللهــم  : 6فأنــشدكم اهللا هــل فــيكم أحــد قــال لــه رســول اهللا : قــال . اللهــم ال:  قــالوا ؟غــريي
ّائتــين بأحــب خلقــك إليــك وإيل ، وأشــد ا ، يأكــل معــي مــن هــذا الطــري ، ّ ّــهم لــك حبــا ويل حب ّ

فأنشدكم اهللا هل فيكم أحـد قـال لـه رسـول : قال . اللهم ال:  قالوا ؟فأتاه وأكل معه ، غريي
ّألعطني الراية غدا رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله ، ال يرجـع حـىت يفـتح اهللا  : 6اهللا  ّ ّ

فأنــشدكم اهللا هــل فــيكم : قــال . اللهــم ال:  قــالوا ؟يعلــى يــده ، إذ رجــع غــريي منهزمــا ، غــري
ّلتنتهـــني أو ألبعـــثن إلـــيكم رجـــال نفـــسه كنفـــسي : أحـــد قـــال فيـــه رســـول اهللا لوفـــد بـــين وليعـــة  ّ

: قــــال . اللهــــم ال:  قــــالوا ؟وطاعتــــه كطــــاعيت ومعــــصيته كمعــــصييت ، يقــــتلكم بالــــسيف غــــريي
ّم أنـــه حيبـــين ويـــبغض هـــذا ، كـــذب مـــن زعـــ :فأنـــشدكم اهللا هـــل فـــيكم أحـــد قـــال رســـول اهللا 

ّفأنــشدكم بــاهللا هــل فــيكم أحــد ســلم عليــه يف ســاعة واحــدة : قــال . اللهــم ال:  قــالوا ؟غــريي
ثالثـــة آالف ملـــك مـــن املالئكـــة مـــنهم جربئيـــل وميكائيـــل وإســـرافيل ، حيـــث جئـــت باملـــاء إىل 

أحـد قـال لـه فأنـشدكم اهللا هـل فـيكم : قـال . اللهم ال:  قالوا ؟رسول اهللا من القليب ، غريي
ّإنه مـين وأنـا منـه ، وقـال جربئيـل  : 6هذه هي املواساة ، فقـال لـه رسـول اهللا : جربئيل  وأنـا : ّـ

ال : ّفأنشدكم اهللا هل فيكم أحد نـودي مـن الـسماء : قال . اللهم ال:  قالوا ؟منكما ، غريي
ّســيف إال ذو الفقــار وال فــىت إال علــي ، غــريي دكم بــاهللا هــل فأنــش: قــال . اللهــم ال:  قــالوا ؟ّ

. اللهــم ال:  قــالوا ؟ّفــيكم أحــد يقاتــل النــاكثني والقاســطني واملــارقني علــى لــسان النــيب ، غــريي
   إين 6فأنشدكم اهللا هل فيكم أحد قال له رسول اهللا : قال 
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: قــــال  .اللهــــم ال:  قــــالوا ؟قاتلــــت علــــى تنزيــــل القــــرآن وتقاتــــل علــــى تأويــــل القــــرآن ، غــــريي
ّحد ردت عليه الشمس حىت صلى العصر يف وقتها ، غـرييفأنشدكم اهللا هل فيكم أ :  قـالوا ؟ّ

فأنشدكم بـاهللا هـل فـيكم أحـد أمـره رسـول اهللا أن يأخـذ بـراءة مـن أيب بكـر ، : قال . اللهم ال
ّإنه ال يؤدي عـين إال علـي ، غـريي:  فقال ؟ّيا رسول اهللا نزل يف شيء: فقال أبو بكر  ّ ّ  قـالوا ؟ّ

ّال حيبـك إال مـؤمن وال : كم بـاهللا هـل فـيكم أحـد قـال لـه رسـول اهللا فأنشد: قال . اللهم ال: 
ّتعلمون أنه تعاىل أمـر بـسد فأنشدكم باهللا أ: قال . اللهم ال:  قالوا ؟ّيبغضك إال كافر ، غريي ّ

مـا سـددت أبـوابكم وال فتحـت بابـه : أبوابكم وفتح بـايب ، فقلـتم يف ذلـك ، فقـال رسـول اهللا 
ّتعلمـون أنـه فأنشدكم باهللا أ: قال . للهم نعما:  قالوا ؟تح بابه ، غريي، بل اهللا سد أبوابك وف

مـا أنـا انتجيتـه : ناجاه دوننا ، فقـال : ناجاين يوم الطائف دون الناس ، فأطال ذلك ، فقلتم 
 6تعلمــون أن رســول اهللا فأنــشدكم اهللا أ: قــال . اللهــم نعــم:  قــالوا ؟غــريي. ، بــل اهللا انتجــاه

 .اللهــم نعــم:  قــالوا ؟ وعلــي مــع احلــق يــدور احلــق مــع علــي كيــف مــا داراحلــق مــع علــي: قــال 
إين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت : تعلمــون أن رســول اهللا قــال فأنــشدكم بــاهللا أ: قــال 

ّأهل بييت لن تضلوا ما إن متسكتم ما ولن يفرتقا حىت يردا علي احلـوض . اللهـم نعـم:  قـالوا ؟ّ
ل فيكم أحـد وقـى رسـول فأنـشدكم اهللا هـل فـيكم أحـد بـارز عمـرو بـن فأنشدكم اهللا ه: قال 

فأنـشدكم بـاهللا هـل : قـال . اللهـم ال:  قالوا ؟عبد ود العامري حيث دعاكم إىل الرباز ، غريي
ُ إنمــا يريــد (فــيكم أحــد أنــزل اهللا فيــه آيــة التطهــري حيــث قــال  ُِ ِ(اللهــم ال:  قــالوا ؟ إخل غــريي .

:  قــالوا ؟أنــت ســيد العــرب ، غــريي: فــيكم أحــد قــال لــه رســول اهللا فأنــشدكم اهللا هــل : قــال 
ّمـا سـألت اهللا شـيئا إال  : 6فأنـشدكم اهللا هـل فـيكم أحـد قـال لـه رسـول اهللا : قال . اللهم ال

  .اللهم ال:  قالوا ؟سألت لك ، غريي
كنــــت علــــى البــــاب يــــوم الــــشورى ، فارتفعــــت األصــــوات بيــــنهم ،  :قــــال أبــــو الطفيــــل 

  أوىل  ـ واهللا ـ بايع الناس أبا بكر وأنا:  يقول 7فسمعت عليا 
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ّبــاألمر وأحــق بــه منــه ، فــسمعت وأطعــت خمافــة أن يرجــع النــاس كفــارا يــضرب بعــضهم رقــاب 
أحق باألمر منـه ، فـسمعت وأطعـت خمافـة  ـ واهللا ـ ّبعض بالسيف ، مث بايع أبو بكر لعمر وأنا

ّأن يرجـــع النـــاس كفـــارا ، مث أنـــتم تريـــدون أن تبـــا يعوا لعثمـــان إذا ال أمســـع وال أطيـــع ، إن عمـــر ّ
جعلـــين يف مخـــس نفـــر أنـــا سادســـهم ، ألمي اهللا ال يعـــرف يل فـــضل يف الـــصالح وال يعرفونـــه يل 
ّكمــا حنــن فيــه شــرع ســواء ، وأمي اهللا لــو أشــاء أن أتكلــم مث ال يــستطيع عــرم وال عجمهــم وال 

  : املعاهد منهم وال املشرك أن يرد خصلة منها مث قال 
أمــنكم : قــال . ال:  قــالوا ؟ غــريي6أنــشدكم اهللا أيهــا اخلمــسة أمــنكم أخــو رســول اهللا 

: قـال . ال:  قـالوا ؟ّأحد له عم مثل عمي محزة بن عبد املطلب أسد اهللا وأسد رسوله ، غـريي
أمــنكم أحــد لــه أخ : قــال . ال:  قــالوا ؟6ّأمــنكم أحــد لــه ابــن عــم مثــل ابــن عمــي رســول اهللا 

أمــنكم زوجــة مثــل  :قــال . ال:  قــالوا ؟ّ باجلنــاحني يطــري مــع املالئكــة يف اجلنــةّمثــل أخــي املــزين
أمــنكم أحــد لــه : قــال . ال:  قــالوا ؟ ســيدة نــساء هــذه االمــة6زوجــيت فاطمــة بنــت رســول اهللا 

. ال:  قــالوا ؟ غــريي6ّســبطان مثــل ولــدي احلــسن واحلــسني ســبطي هــذه االمــة ابــين رســول اهللا 
 ؟ّأمـنكم أحـد وحـد اهللا قبلـي: قـال . ال:  قـالوا ؟ قريش ، غرييأمنك أحد قتل مشركي: قال 
أمنكم أحـد أمـر اهللا : قال . ال: قالوا  ؟ّأمنكم أحد صلى إىل القبلتني غريي: قال . ال: قالوا 

: قـال . ال:  قـالوا ؟ ، غريي6ّأمنكم أحد غسل رسول اهللا : قال . ال:  قالوا ؟ّمبودته ، غريي
ّأمــنكم أحــد ردت عليــه : قــال . ال:  قــالوا ؟ر فيــه جنبــا ، غــرييأمــنكم أحــد ســكن املــسجد ميــ

أمـنكم أحـد قـال لـه رسـول : قـال . ال:  قـالوا ؟ّالشمس بعد غروا حىت صلى العصر ، غـريي
ّأللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي مــن هــذا : ّ حــني قــرب إليــه الطــري فأعجبــه 6اهللا 

ّوإيل يــا رب وإيل يــا رب ، : لــه ، فــدخلت فقــال الطــري ، فجئــت وأنــا ال أعلــم مــا كــان مــن قو ّّ ّ
   ؟غريي
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 مـين ، حـىت اضـطجعت علـى 6أمنكم أحد كان أعظم عناء عن رسول اهللا : قال . ال: قالوا 
ـــه بنفـــسي وبـــذلت مهجـــيت ، غـــريي أمـــنكم أحـــد كـــان يأخـــذ : قـــال . ال:  قـــالوا ؟فراشـــه ووقيت

مــنكم أحــد كــان لــه ســهم يف اخلــاص أ: قــال . ال:  قــالوا ؟اخلمــس غــريي وغــري زوجــيت فاطمــة
ّأمنكم أحد يطهره كتاب اهللا غريي حىت سـد النـيب : قال . ال:  قالوا ؟وسهم يف العام ، غريي ّ ّ

 : 6يـا رسـول اهللا : ّأبواب املهاجرين وفتح بايب إليه ، حىت قام إليه عمـاه محـزة والعبـاس فقـاال 
 فتحـت بابـه وال سـددت أبـوابكم ، مـا أنـا : 6ّ فقـال النـيب !سددت أبوابنا وفتحت باب علـي

ـأمـنكم أحـد متم اهللا نـوره مـن الـسماء حــني : قـال . ال:  قـالوا ؟ّبـل اهللا فـتح بابـه وسـد أبــوابكم ّـ
ُ فآت ذا اْلقربى حقـه (قال   َ ْ ُ َ ِ أمـنكم أحـد نـاجى رسـول اهللا : قـال . اللهـم ال:  قـالوا ؟ غـريي)َ

 يــا أيـها الــ(:  سـتة عــشر مـرة غــريي حــني قـال 6 َــ َ وا إذا نــاجيتم الرســول فـقــدموا بـــين َذين آمن َْ َْ ُ ُ َ َ َ َ َ  ُ ُ ِ ُـ ِ

ًيـــدي نجـــواكم صـــدقة  َ َ ََ ْ ُ ْ َ ْ أمـــنكم أحـــد ويل : قـــال . اللهـــم ال:  قـــالوا ؟ أعمـــل ـــا أحـــد غـــريي)َ
 حــني 6أمــنكم أحــد آخــر عهــده برســوله : قــال . اللهــم ال:  قــالوا ؟غمــض رســول اهللا ، غــريي
  .)1( » ال:  قالوا ؟وضعه يف حفرته ، غريي

ّوجاء حديث الطري فيما ذكر به عمرو بن العاص معاوية بن أيب سـفيان مـن فـضائل *  ّ
  .ّ ، وذلك يف كتاب وجهه إليه جوابا لكتاب منه إليه7أمري املؤمنني 

   :يف رواية اخلطيب اخلوارزمي  ّوهذا هو نص الكتابني ،
  : فكتب إليه معاوية « 

ّبــن عفــان ، إمــام املــسلمني ذو النــورين خــنت مــن معاويــة بــن أيب ســفيان خليفــة عثمــان 
  املصطفى على ابنته ، وصاحب جيش العسرة ، وبئر دومة ، 

__________________  
  .225 ـ 221: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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املعدوم الناصر ، الكثري اخلاذل ، احملصور يف منزله ، املقتول عطشا وظلما يف حمرابه ، املعـذب 
ّإىل عمـرو بـن العـاص صـاحب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وثقتـه وأمـري . بأسياف الفسقة ّ

أمـا بعـد ، فلـن خيفـى عليـك احـرتاق : عسكره بذات السالسل ، املعظم رأيـه ، املفخـم تـدبريه 
قلـوب املـؤمنني ، ومـا أصـيبوا بـه مـن الفجيعـة بـدم عثمـان ، ومـا ارتكـب بـه جـاره حـسدا وبغيـا 

إيــاه ، واشــيا بــه العامـة عليــه ، حــىت قتلــوه يف حمرابـه ، فيــا هلــا مــن بامتناعـه مــن نــصرته وخذالنـه 
ّمــصيبة عمــت مجيــع املــسلمني وفرضــت علــيهم طلــب دمــه مــن قتلتــه ، وأنــا أدعــوك إىل احلــظ 

  .األجزل من الثواب والنصيب األوفر من حسن املآب ، بقتال من آوى قتلة عثمان
هللا ، إىل معاويـــة ابـــن أيب مـــن عمـــرو بـــن العـــاص صـــاحب رســـول ا: فكتـــب إليـــه عمـــرو 

ّأمــا بعــد ، فقــد وصــل إيل كتابــك ، فقرأتــه وفهمتــه ، فأمــا مــا دعــوتين إليــه مــن خلــع : ســفيان 
ربقـــة اإلســـالم مـــن عنقـــي والتهـــور يف الـــضاللة معـــك ، وإعـــانيت إيـــاك علـــى الباطـــل ، واخـــرتاط 

 ومنجـز وعـده ّوهـو أخـو رسـول اهللا ، ووصـيه ، ووارثـه ، وقاضـي دينـه ، ـ السيف يف وجه علي
ّ، وزوج ابنته سيدة نساء أهل اجلنة ، وأبو السبطني احلسن واحلسني سيدي شـباب أهـل اجلنـة ّّ 

ّإنـك خليفـة عثمـان ، فقـد صـدقت ولكـن تبـني اليـوم عزلـك عـن : وأمـا مـا قلـت . فلن يكونـ 
ّوأمــا مــا عظمتــين بــه ونــسبتين إليــه مــن صــحبة . خالفتــه ، وقــد بويــع لغــريك ، فزالــت خالفتــك

ّسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأىن صاحب جيشه ، فال أغرت بالتزكية وال أميل ا عن امللةر ّ.  
ّأمـــا مـــا نـــسبت أبـــا احلـــسن أخـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ووصـــيه إىل البغـــي و ّ ّ

ّواحلسد علـى عثمـان ومسيـت الـصحابة فـسقة ، وزعمـت أنـه أشـالهم علـى قتلـه ، فهـذا كـذب 
 6أمــا علمــت أن أبــا احلــسن بــذل نفــسه بــني يــدي رســول اهللا  ـ ا معاويــةيــ ـ وغوايــة ، وحيــك

ّوقد قال فيه رسـول اهللا صـلى اهللا . وبات على فراشه وهو صاحب السبق إىل اإلسالم واهلجرة
  هو: ّعليه وسلم 
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ّوهو مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعـدي. ّمين وأنا منه وقـال فيـه يـوم غـدير خـم . ّ
مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه ، وانــصر مــن نــصره أال : 

ّألعطـني الرايـة رجـال حيـب اهللا ورسـوله وحيبـه : هو الذي قال فيه يوم خيـرب . واخذل من خذله ّ
ّاللهم آتين بأحب خلقك إليك وإيل ، فلمـا دخـل إليـه قـال : وقال فيه يوم الطري . اهللا ورسوله ّ ّ

ّإيل وإيلّإيل و:  علــي قاتــل الفجــرة وإمــام الــربرة منــصور مــن : وقــد قــال فيــه يــوم بــين النــضري . ّ
ّوأكــد القــول علــي وعليــك وعلــى . علــي إمــامكم بعــدي: وقــال فيــه . نــصره خمــذول مــن خذلــه ّ

أنــا مدينــة العلــم : وقــد قــال فيــه . ّإين خملــف فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت: خاصــته وقــال 
  .وعلي باا
ما أنزل اهللا تعاىل يف كتابه من اآليات املتلوات يف فضائله الـيت  ـ يا معاوية ـ لمتقد عو

ون بالنـــذر (: ال يـــشاركه فيهـــا أحـــد كقولـــه تعـــاىل  ِ يوف ْ ِ َ ُـــ يكم اهللا (:  وقولـــه تعـــاىل )ُ ُ إنمـــا ول ُ ُ ِـــ َ ِ
ون ا َورسوله والـذين آمنـوا الذين يقيمون الـصالة ويـؤت ُـَ ْ ُ ُ َ َُ ُـ َ َ ََ  ِ ِ َِ ـَ ُ ُ َلزكـاة وهم راكعـون ُ ُ ِ ْ ُـَ َ ( وقولـه تعـاىل  :) 

ُفمن كان على بـيـنة من ربه ويـتـلوه شاهد منه َأ ْ ِ ٌِ ِ ُ َُ َْ ْ َ َْ َ َِ ٍ  َ َ َ رجاٌل صدقوا ما عاهدوا اهللا (:  وقوله تعاىل )َ ُ ََ ُ َ ِ
ِعليه  َْ ِ قل ال أسئـلكم عليه أجرا إال اْلمودة في اْل(:  وقوله تعاىل )َ َِ  َ ََ َ ْ ِ ً ْ ْ َْ َُ َُ ْ ْقربى ُ  وقد قال له رسول )ُ

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  أمــا ترضــى أن يكــون ســلمك ســلمي وحربــك حــريب وتكــون أخــي : ّ
يا أبا احلسن من أحبك فقد أحبين ومن أبغضك فقد أبغضين ، ومـن : وويل يف الدنيا واآلخر 

  .أحبك أدخله اهللا اجلنة ومن أبغضك أدخله اهللا النار
. لــيس ممــا ينخــدع بــه مــن لــه عقــل أو ديــن ـ  هــذا جوابــهيــا معاويــة الــذي ـ كتابــكو
  .والسالم

ّمث كتب إليه معاوية يعـرض عليـه األمـوال والواليـات ، وكتـب يف آخـر كتابـه هـذا الـشعر 
:..  . «)1(.  
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  : ّروى اخلوارزمي املكي حديث الطري بسند له قال و* 
وأخربنـــا الــــشيخ الزاهــــد احلــــافظ أبــــو احلــــسن علــــي بــــن أمحــــد العاصــــمي اخلــــوارزمي ، « 

أخربين القاضي اإلمام شيخ القضاة إمساعيل بـن أمحـد الـواعظ ، أخـربين والـدي أبـو بكـر أمحـد 
ّبن احلسني البيهقي ، أخربين أبو علي احلسني بن حممد بن علي الرودبـاري ، أخـربين أبـو بكـر 

ّ بـن عبـاس بـن سـنان الـرازي ، حـدثين أبـو حـامت الـرازي ، حـدثين عبيـد اهللا بـن ّحممد بن مردويـه ّ
ّاهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه  :موسى ، أخربين إمساعيل األزرق ، عن أنس بن مالك قال 

اللهـم : ّاللهم آتين بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطري ، فقلت : ّوسلم طري فقال 
ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــى :  فقلـت 7 ، فجــاء علــي اجعلـه رجــال مــن األنــصار ّ

ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى حاجـة قـال : ّفذهب مث جاء ، فقلـت : حاجة قال  ّ
ّفذهب مث جاء ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  ّ ّافـتح البـاب ، ففتحـت ، مث دخـل : ّ

ّيــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم هــذا آخــر ثــالث :  قــال ؟مــا حــديثك يــا علــي: فقــال لــه  ّ
ّالنيب صلى اهللا عليـه وسـلم : ّكرات قد أتيت ويردين أنس ، ويزعم أنك على حاجة قال  ّ مـا : ّ

مسعت دعـاك ، فأحببـت أن يكـون يف رجـل مـن قـومي :  قال ؟محلك على ما صنعت يا أنس
ّاألنصار ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ   .جل ليحب قومهإن الر: ّ

   :7وللصاحب كايف الكفاة ميدح اإلمام علي بن أيب طالب 
ـــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــري املـــــــــــــــــــــــــؤمنني املرتـــــــــــــــــــــــــضى   ي

  
  إن قلـــــــــــــــــــــــــيب عنـــــــــــــــــــــــــدكم قـــــــــــــــــــــــــد وقفـــــــــــــــــــــــــا  

  

ّكلمــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــددت مــــــــــــــــــــدحي فــــــــــــــــــــيكم ّ  

  
  ّقــــــــــــــــــال ذو النــــــــــــــــــصب تــــــــــــــــــسب الــــــــــــــــــسلفا  

  

  مـــــــــــــــــــــــــن كمـــــــــــــــــــــــــوالي علـــــــــــــــــــــــــي زاهـــــــــــــــــــــــــدا

  
  ؟ّطلــــــــــــــــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا ثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــا ووىف  

  

  مـــــــــــــــــــــــن دعـــــــــــــــــــــــي للطـــــــــــــــــــــــري أن يأكلـــــــــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــــــــــا و     يف بعــــــــــــــــــــــض هــــــــــــــــــــــذا مكتفــــــــــــــــــــــىلن

  

  مــــــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــــــي املــــــــــــــــــــصطفى عنـــــــــــــــــــــدكم

  
)1(» فوصـــــــــــي املـــــــــــصطفى مـــــــــــن يـــــــــــصطفى   
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  :وقال اخلطيب اخلوارزمي 
   :7وقال الصاحب كايف الكفاة ميدح أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

  هـــــــــــــو البـــــــــــــدر يف هيجــــــــــــــاء بـــــــــــــدر وغــــــــــــــريه

  
  صه مــــــــــــــن ذكــــــــــــــره الــــــــــــــسيف ترعــــــــــــــدفرائــــــــــــــ  

  

  كــــــــــــــــم خــــــــــــــــرب يف خيــــــــــــــــرب قــــــــــــــــد رويـــــــــــــــــتمو

  
ـــــــــــــــــــــام تـــــــــــــــــــــــشردو     لكـــــــــــــــــــــــنكم مثـــــــــــــــــــــــل النعــ

  

  ّيف احـــــــــــــــــــــــــــد وىل الرجـــــــــــــــــــــــــــال وســـــــــــــــــــــــــــيفهو

  
  يـــــــــــــــسود وجـــــــــــــــه الكفـــــــــــــــر وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــسود  

  

  علــــــــــــي لــــــــــــه يف الطــــــــــــري مــــــــــــا طــــــــــــار ذكــــــــــــره

  
  قامــــــــــــــت بــــــــــــــه أعــــــــــــــداؤه وهــــــــــــــي تــــــــــــــشهدو  

  

ـــــــــــهو   ّمـــــــــــا ســـــــــــد عـــــــــــن خـــــــــــري املـــــــــــساجد باب

  
  أبـــــــــــــــــــــــــــــوام إذ ذاك عنـــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــــسددو  

  

  زوجتــــــــــــــــــــــــه الزهــــــــــــــــــــــــراء خــــــــــــــــــــــــري كرميــــــــــــــــــــــــةو

  
  خلـــــــــــــــري كـــــــــــــــرمي فـــــــــــــــضلها لـــــــــــــــيس جيحـــــــــــــــد  

  

   :7وقال الصاحب أيضا يف مدحه 
  مـــــــــــــــــــــــــــــا لعلـــــــــــــــــــــــــــــي العلـــــــــــــــــــــــــــــى أشـــــــــــــــــــــــــــــباه

  
  ّال والــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ال إلــــــــــــــــــــــــــــــــــه إال هــــــــــــــــــــــــــــــــــو  

  

ــــــــــــــــــــــــــــيب تعرفــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــىن الن ــــــــــــــــــــــــــــاه مب   ّمبن

  
ـــــــــــــــــــــــــاهو   ـــــــــــــــــــــــــاه عنـــــــــــــــــــــــــد التفـــــــــــــــــــــــــاخر ابن   ابن

  

ـــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــال إىل شــــــــــــــــــــــــــــــــــرف   إن عليـــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــاه   ـــــــــــــــــــــــــوهم ذل مرق ـــــــــــــــــــــــــو رامـــــــــــــــــــــــــه ال   ّل

  

  كــــــــــــــــــــــــساء ال ــــــــــــــــــــــــىنأيــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــداة ال

  
  عــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــرح عليــــــــــــــــــــــاه إذ تكـــــــــــــــــــــــساه  

  

  يــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــحوة الطــــــــــــــــــري تنبــــــــــــــــــئ شــــــــــــــــــرفا

  
  فــــــــــــــــــــــــــــاز بــــــــــــــــــــــــــــه ال ينــــــــــــــــــــــــــــال أقــــــــــــــــــــــــــــصاه  

  

ــــــــــــــــــــــــراءة اعلمــــــــــــــــــــــــي بالغــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن   ب

  
  ّأقعـــــــــــــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــــواله  

  

  يـــــــــــا مرحـــــــــــب الكفـــــــــــر مـــــــــــن أذاقـــــــــــك مـــــــــــن

  
ـــــــــــــــــضبا مـــــــــــــــــا كرهـــــــــــــــــت ملقـــــــــــــــــاه     حـــــــــــــــــد ال

  

ــــــــــك مــــــــــن ــــــــــا عمــــــــــرو مــــــــــن ذا الــــــــــذي أنال   ي

  
ـــــــــــــــــــــني تلقـــــــــــــــــــــــاه   ـــــــــــــــــــــــف حــ   صـــــــــــــــــــــــارمه احلت

  

  ّمـــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــتم حممـــــــــــــــــدا حـــــــــــــــــذرا عليـــــــــــــــــهأ

  
  ّقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  

  

  اختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصه يافعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وآثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهو

  
  اعتامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصا وآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهو  

  

  زوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضعة النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة إذ

  
)1(» رآه خــــــــــــــــــــــــــــري امــــــــــــــــــــــــــــرئ وأتقـــــــــــــــــــــــــــــاه   

  

  

__________________  
  .240: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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  :قال . ونظم اخلوارزمي هذه املأثرة يف قصيدة له
  ينــــــــــــــــــاك يف احملــــــــــــــــــرابهــــــــــــــــــل أبــــــــــــــــــصرت ع

  
  كــــــــــــــــــأيب تــــــــــــــــــراب مــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــىت حمــــــــــــــــــراب  

  

ه ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهللا در أيب تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب إن ّ  

  
  أســـــــــــــــــــــــد احلـــــــــــــــــــــــراب وزينـــــــــــــــــــــــة احملـــــــــــــــــــــــراب  

  

  هــــــــــــــــــــو ضــــــــــــــــــــارب وســــــــــــــــــــيوفه كثواقــــــــــــــــــــب

  
ـــــــــــــــــــــه كجـــــــــــــــــــــواب     هـــــــــــــــــــــو مطعـــــــــــــــــــــم وجفان

  

  هـــــــــــــــو ماهـــــــــــــــد األرض الـــــــــــــــدماء ومطلـــــــــــــــع

  
  شــــــــــــــــــــهب األســــــــــــــــــــنة يف مســــــــــــــــــــاء تــــــــــــــــــــراب  

  

  هــــــــــــو قاصــــــــــــم األصــــــــــــالب غــــــــــــري مــــــــــــدافع

  
  ألســــــــــــــــــــالبيــــــــــــــــــــوم اهليــــــــــــــــــــاج وقاســــــــــــــــــــم ا  

  

  ّإن النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب مدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
  علــــــــــــــــــــــــي اهلــــــــــــــــــــــــادي هلــــــــــــــــــــــــا كالبــــــــــــــــــــــــابو  

  

  لــــــــــــو ال علــــــــــــي مــــــــــــا اهتــــــــــــدى يف مــــــــــــشكل

  
  عمــــــــــــــــــر اإلصــــــــــــــــــابة واهلــــــــــــــــــدى لــــــــــــــــــصواب  

  

ــــــــــــــــــــــــيب ورده ّقــــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــازع الطــــــــــــــــــــــــري الن ّ  

  
)1(» ّمـــــــــــن رده فاصـــــــــــدق وقـــــــــــل بكـــــــــــذاب   

  

  

  ترجمته 
دات كتابنــا ، ّ يف بعــض جملــ568ّوتوجــد ترمجــة اخلطيــب املكــي اخلــوارزمي املتــوىف ســنة 

  :ومن مصادرها 
  .310 / 7العقد الثمني يف أعالم البلد األمني  ـ 1
  .188 / 2ّاجلواهر املضية يف طبقات احلنفية  ـ 2
  .332 / 3إنباه الرواة على أنباء النحاة  ـ 3
  .خمطوط ـ إعالم األخيار بأعالم فقهاء مذهب النعمان املختار ـ 4
  .401: يني والنحاة بغية الوعاة يف طبقات اللغو ـ 5
  .360 / 15املختصر احملتاج إليه  ـ 6

ّمث إن اخلطيـب اخلـوارزمي مــن أعـالم تالمـذة جــار اهللا الزخمـشري ، كمـا إنــه قـد ختـرج بــه  ّ ّ ّ
  ّناصر بن عبد السيد املطرزي: مجاعة من األعالم ، منهم 

__________________  
  .القصيدة مطبوعة يف آخر املناقب) 1(
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كمــا يف وفيــات األعيــان ، ومعجــم األدبــاء ، وغريمهــا مــن املــصادر برتمجــة املطــرزي اخلــوارزمي ، 
  .املذكور

)46 (  

  ّرواية المال األردبيلي 
ّ كمــــا ذكــــر الــــشيخ حــــسن بــــن حممــــد بــــن علــــي )1() ّوســــيلة املتعبــــدين ( رواه يف كتابــــه 

 ـ  يف الغريــبّوقــد أخرجــه الفــراء يف مــصابيحه« : حيــث قــال ) ّاألنــوار البدريــة ( الــسهمي يف 
وأخرجـه صـاحب جـامع األصـول ، وأخرجـه صـاحب الوسـيلة فيمـا  ـ وهـو قـسم مـن الـصحيح

  .)2(» ّخص به علي 
  : ّ وهذا نص عبارته :قلت 

ّاهدي لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه  :قال  ـ 2عن أنس بن مالك  ـ ّقوله فيما خص به« 
يـستأذن  ـ 2 ـ ي ، فجـاء علـيّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل معـ: ّوسـلم طـري فقـال 

ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه : وأحببـــت أن يكـــون مـــن األنـــصار ، فقلـــت لعلـــي : قـــال أنـــس  ّ
ّوسلم على حاجة مشغول ، فانصرف علي ، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ّ اللهـم : ّّ

ّل اهللا صــلى إن رســو: ّائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي ، فعــاد علــي يف الثالثــة ، فقلــت 
ّفـــدفعين ودخـــل ، فلمـــا رآه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه : ّاهللا عليـــه وســـلم علـــى احلاجـــة ، قـــال 

  .)3(» وأكل معه  ـ 2 ـ فجاء علي: ويف أخرى . اللهم وال ، اللهم وال: ّوسلم قال 
__________________  

 بـن خـضر األردبيلـي املتـوىف سـنة وهـو ّـوسـيلة املتعبـدين للـشيخ الـصاحل عمـر بـن حممد« : قال كاشـف الظنـون ) 1(
  .»الذي كان يعتقده نور الدين الشهيد 

  .خمطوط ـ ّاألنوار البدرية يف الرد على رسالة األعور الواسطي) 2(
  .160 ص 2 ق 5وسيلة املتعبدين ج ) 3(
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  ترجمته 
ّواملـــال مـــن أكـــابر احلفـــاظ املـــشهورين املـــستندين ، فقـــد أثـــىن عليـــه علمـــاء أهـــل الـــسنة ،  ّ

قـال احلـافظ .  ..ووصفوه بالصالح والديانة ، وجعلوه أسـوة وقـدوة هلـم يف عقائـدهم وأعمـاهلم
ّــقــال اإلمــام احلــافظ أبــو حممد ابــن عبــد الــرمحن بــن إمساعيــل املعــروف « : الدمــشقي الــصاحلي 
 ;قــال الربيـــع قــال الـــشافعي ) الباعــث علـــى إنكــار البــدع واحلـــوادث ( بــأيب شــامة يف كتابـــه 

ّمــا أحــدث ممــا خيــالف كتابــا أو ســنة أو أثــرا أو : دثات مــن األمــور ضــربان أحــدمها احملــ: تعــاىل 
مــا أحــدث مــن اخلــري ال خــالف فيــه ألحــد مــن : والثــاين . فهــذه البدعــة هــي الــضاللة .إمجاعــا

يعـين أــا . نعمـة البدعــة هـذه:  يف قيـام رمـضان 2قـال عمــر . هـذا ، فهـي حمدثـة غــري مذمومـة
ّت فليس فيها رد ملا مضى ، فالبدع احلسنة متفـق علـى جـواز فعلهـا ، وإذا كان. حمدثة مل تكن

ّواالســـتحباب هلـــا ، ورجـــاء الثـــواب ملـــن حـــسنت نيتـــه فيهـــا ، وهـــي كـــل مبتـــدع موافـــق للقواعـــد 
الشرعية ، غري خمالف لـشيء منهـا ، وال يلـزم مـن فعلـه حمـذور شـرعي ، وذلـك حنـو بنـاء املنـائر 

ّ وغـري ذلـك مـن أنـواع الـرب الـيت مل تعهـد يف الـصدر األول ، والربط واملدارس وخانات السبيل ،
ّفإنه موافق ملا جاءت به السنة من اصطناع املعروف ، واملعاونة على الرب والتقوى ّ ّ.  

مـا كـان يفعـل مبدينـة إربـل : ومن أحسن البـدع مـا ابتـدع يف زماننـا هـذا مـن هـذا القبيـل 
ّكــل عــام يف اليــوم املوافــق ليــوم مولــد النــيب صــ ّلى اهللا عليــه وســلم ، مــن الــصدقات واملعــروف ، ّ ّ

ّيـشعر مبحبـة النـيب  ـ مـع مـا فيـه مـن اإلحـسان إىل الفقـراء ـ وإظهـار الزينـة والـسرور ، فـإن ذلـك ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم وتعظيمه وإجالله يف قلب فاعله ، وشـكر اهللا تعـاىل علـى مـا مـن بـه مـن  ّ ّ

  .ّاهللا عليه وسلمّإجياد رسوله الذي هو رمحة للعاملني صلى 
ّوكان أول من فعل باملوصل عمر بن حممد املال أحد الصاحلني ّ ّ  
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  .» تعاىل 4املشهورين ، وبه اقتدى يف ذلك صاحب إربل وغريه ، 
احلـافظ الـسخاوي ، واحلـافظ ابـن .  ومن أكابر العلماء والرجال الـذين اقتـدوا بـه:قلت 

، والــشيخ ابــن فــضل ، ) الــدر املنــتظم ( اجلــزري ، واحلــافظ أبــو شــامة ، وابــن طغريــل صــاحب 
ّـويوسف احلجار ، وابن البطاح ، واإلمـام مجـال الـدين ، واإلمـام ظهـري الـدين ، والـشيخ نـصري  ّ

ّالـــدين ، واإلمـــام احلـــافظ أبـــو حممـــد ، واإلمـــام العالمـــة صـــدر الـــدين ، واحلـــافظ الـــسيوطي ّ..  .
ّهــــؤالء كلهــــم اقتــــدوا بــــاملال يف إقامــــة الــــشع.  ..وغــــريهم  ، 6ائر املــــذكورة يــــوم مــــيالد الرســــول ّ

  . ..وناهيك بذلك من فضيلة جليلة ومنقبة مجيلة
  .)إشباع الكالم ( وقد أورد املولوي سالمة اهللا عبارة احلافظ الصاحلي بطوهلا يف كتابه 

ّواعتمد على روايات املال وأوردها كـل مـن  ّاحلـافظ احملـب الطـربي واحلـافظ نـور الـدين : ّ
( يف )  الـدهلوي (و ) صـواقعه ( ّسـتند إىل أحاديثـه ومتـسك ـا الكـابلي يف بل ا. السمهودي

  .)حتفته 
ّـمن مشاهري الكتب املصنفة يف السرية النبوية ، وقـد ذكـره ) ّوسيلة املتعبدين ( وكتابه  ّ ّ )

ّيف عــداد الــسرية البــن إســحاق ، والــسرية البــن ) أصــول احلــديث ( يف رســالته يف ) الــدهلوي 
  . ..هشام

  .)ّاحلطة ( يف كتابه ) الدهلوي ( ورد صديق حسن خان كالم وأ

)47 (  

  رواية ابن عساكر
   من 7ّروى احلديث بطرق مجة برتمجة أمري املؤمنني 
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  : حيث قال ) تارخيه ( 
ّأخربنا أبو القاسم ابن الـسمرقندي ، أخـرب أبـو الفـتح هبـة اهللا بـن علـي بـن حممـد بـن « 

ّببغداد ، أنبأنا أبو احلسن حممـد بـن جعفـر بـن حممـد التميمـي الطيب بن اجلار القرشي الكويف  ّ
ّـأنبأنـا أبـو عبـد اهللا حممد بـن القاسـم بـن زكريـا احملـاريب ،  ـ يعـرف بـابن النجـار الكـويف ـ النحـوي

  : أنبأنا عباد بن يعقوب 
ّأنبأنــا عيــسى بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن عمــر بــن علــي ، حــدثين أيب ، عــن أبيــه ، عــن 

ّاهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طري يقال له احلبارى فوضـعت  :لي قال جده ، عن ع ّ
ّفرفـع النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يـده إىل اهللا مث قـال  ـ وكان أنس بن مالك حيجبه ـ بني يديه ّ ّ :

فجــاء علــي فاســتأذن فقــال لــه : قــال . ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك يأكــل معــي مــن هــذا الطــري
ّ صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى حاجـةإن رسـول اهللا: أنس  ّ فرجـع ، مث دعـا رسـول اهللا صـلى اهللا !ّ ّ

ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : الثانيــة فجــاء علــي فاســتأذن فقــال أنــس [ ّعليــه وســلم  ّ
ّ مث دعا الثالثـة فجـاء علـي فأدخلـه ، فلمـا رآه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه !!فرجع] على حاجة  ّ ّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ] كــذا [ ّفأكــل معــه ، فلمــا كــان رســول اهللا . ّ وإيلاللهــم: ّوســلم قــال  ّ

يـا أبـا حـسن اسـتغفر يل فـإن يل إليـك ذنبـا ، وإن : اتبعت عليـا فقلـت : خرج علي قال أنس 
ّ فأخربتــــه مبــــا كــــان مــــن النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ، فحمــــد اهللا ، !بــــشارة] لــــك [ عنــــدي  ّ ّ

  .نيب عنده بشاريت إياهواستغفر يل ورضي عين ، أذهب ذ
أخربنــا أبــو األعــز قــراتكني بــن األســعد ، أنبأنــا أبــو حممــد اجلــوهري ، أنبأنــا أبــو حفــص 
عمر بن أمحد بن عثمان ، أنبأنا حيىي بن حممـد بـن صـاعد ، أنبأنـا إبـراهيم بـن سـعيد اجلـوهري 

  : ّ، أنبأنا حسني بن حممد ، أنبأنا سليمان بن قرم ، عن حممد بن شعيب 
أيت : ود بن علـي بـن عبـد اهللا بـن عبـاس ، عـن أبيـه ، عـن جـده ابـن عبـاس قـال عن دا

ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بطــائر فقــال  ّ  7فجــاء علــي . اللهــم ائتــين برجــل حيبــه اهللا ورســوله :ّ
  .ّاللهم وإيل: فقال 
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: أخربناه أبو القاسم بـن الـسمرقندي ، وأبـو غالـب أمحـد بـن علـي بـن احلـسني ، قـاال و
ّنــا أبــو احلــسني بــن النقــور ، أنبأنــا حممــد بــن عبــد اهللا بــن احلــسن ، أنبأنــا حيــىي بــن حممــد ، أنبأ ّ

ّـأنبأنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ، أنبأنا أبـو أمحـد حـسني بـن حممد ، أنبأنـا سـليمان بـن قـرم ، 
  : ّعن حممد بن شعيب 

أيت  : ، قـال ّعن داود بن علي بن عبد اهللا بن عباس ، عن أبيه ، عن جده ابن عبـاس
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم بطائر فقال  ّ فجـاءه علـي فقـال . ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك: ّ

  .ّاللهم وإيل: 
ّأنبأنا أبو حممد عبد العزيز بن أمحد ، أنبأنـا أبـو  ـ بقراءيت ـ ّأخربنا أبو حممد بن األكفاين

ّ عمر الدار قطـين ، أنبأنـا حممـد احلسن علي بن موسى بن احلسني ، أنبأنا أبو احلسن علي بن
  .ّبن خملد بن حفص العطار ، أنبأنا حامت بن الليث اجلوهري ، أنبأنا عبد السالم بن راشد

ّأيت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  :ّأنبأنا عبد اهللا بن املثىن ، عن مثامة ، عن أنس ، قـال  ّ ّ
  . فأكل معه7جاء علي ف. ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي منه: بطري فقال 

  : بن املثىن ، عن عبد اهللا بن أنس ] عبد اهللا [ رواه غريه عن و
قرئ على إبراهيم بن منصور ، أنبأنـا أبـو : أم اتىب بنت ناصر ، قالت ] به [ أخربتنا 

بكر بن املقري ، أنبأنا أبو يعلـى ، أنبأنـا قطـن بـن نـسري ، أنبأنـا جعفـر بـن سـليمان الـضبعي ، 
  : عبد اهللا بن املثىن أنبأنا 

ّأهـدي لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  :عن عبد اهللا بن أنس ، عن أنـس بـن مالـك ، قـال 
ّوســـلم حجـــل مـــشوي خببـــزة وصـــبابة ، فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّ اللهـــم ائتـــين : ّ

وقالـت . اللهـم اجعلـه أيب: فقالـت عائـشة . ّبأحب خلقـك إليـك يأكـل معـي مـن هـذا الطعـام
: اللهــم اجعلــه ســعد بــن عبــادة ، قــال أنــس : وقلــت : قــال أنــس . اللهــم اجعلــه أيب: صة حفــ

ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : فــسمعت حركــة بالبــاب فخرجــت فــإذا علــي بالبــاب ، فقلــت 
  ّوسلم على حاجة ، فانصرف 
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عليـه ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا : ّمث مسعت حركة بالباب ، فخرجـت فـإذا علـي بالبـاب ، فقلـت 
ّوسلم على حاجة فانصرف ، مث مسعت حركة بالباب فـسلم علـي فـسمع رسـول اهللا صـلى اهللا  ّ ّّ

فخرجـــت فـــإذا هـــو علـــي ، فجئـــت إىل رســـول اهللا  .انظـــر مـــن هـــذا: ّعليـــه وســـلم صـــوته فقـــال 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم  ّائــذن لــه ، فــدخل علــي فقــال رســول اهللا صــلى اهللا : فقــال  .فأخربتــه: ّ

ّاللهم وإيل اللهم وإيل: ّعليه وسلم  ّ.  
ــأنبأنــا أبــو حممــد اجلــوهري ، أنبأنــا أبــو الفــضل عبيــد اهللا بــن حممد بــن عبــد الــرمحن بــن  ّ ّ
ّـحممد الزهري ، أنبأنـا عبـد اهللا بـن إسـحاق املـدايين ، أنبأنـا عبـد القـدوس بـن حممد بـن شـعيب  ّ

ّاحلبحــاب ، حــدثين عمــي صــاحل بــن عبــد الكبــري ابــن شــعيب ، حــدثين عبــد اهللا  بــن زيــاد أبــو ّّ
  : العالء 

ّاهـدي إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  :عن سعيد بن املسيب ، عن أنس ، قـال  ّ
ّاللهم أدخل علي أحب أهل األرض إليك يأكل معي: طري مشوي فقال  فجـاء : قال أنس . ّ

ّعلــي فحجبتــه ، مث جــاء ثانيــة فحجبتــه ، مث جــاء ثالثــة فحجبتــه رجــاء أن تكــون الــدعوة لر جــل ّ
ّمن قومي ، مث جاء الرابعة فأذنت له ، فلما رآه النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال  ّ ّ ّ اللهم وأنـا : ّ

  .فأكل معه من الطري. أحبه
ّوأنبأنـا عبـد اهللا ، أنبأنـا أبـو هـشام حممـد بـن يزيـد الرفـاعي ، : قال ] وبالسند املتقدم [ 

  : عن ابن فضيل 
ّأهـدت أم أميــن إىل رســول اهللا صــلى  : قــال عـن مــسلم املالئــي ، عــن أنـس بــن مالــك ،

مــن حتبــه يأكــل معــي مــن هــذا ] ّعلــي [ اللهــم أدخــل : ّاهللا عليــه وســلم طــريا مــشويا ، فقــال 
ّأنه على حاجـة ، فرجـع مث جـاء الثانيـة : فجاء رجل فاستأذن وأنا على الباب ، فقلت . الطري ّ

صـوته فقـال ] ّالنـيب [ استأذن فـسمع ّ فرجع مث جاء الثالثة ف!ّإنه على حاجة: فاستأذن فقلت 
  .]معه [ وهو موضوع بني يديه ، فأكل ] فأذنت له فجاءه : قال . [ ائذن له: 

  ّأخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر ، أنبأنا أبو عثمان بن سعيد بن حممد بن 
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دوس قــرئ علـى عبـد القــ: ّــأمحـد البجـريي ، أنبأنـا زاهــر بـن أمحـد ، أنبأنـا حممد بـن نـوح ، قـال 
ّبن حممد بن شـعيب ، أنبأنـا عمـي صـاحل ، أنبأنـا عبيـد  ّ

 اهللا بـن زيـاد أبـو العـالء ، عـن علـي )1(
  : بن زيد 

ّاهـدي لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  :عن سعيد بن املسيب ، عن أنس بن مالك ، قـال 
ّاللهم أدخل علي أحب خلقـك إليـك مـن أهـل األرض يأكـل معـي : ّوسلم طري مشوي فقال  ّ

ّفجاء علي فحجبته ، مث جاء الثانية فحجبته ، مث جـاء الثالثـة فحجبتـه رجـاء : ال أنس ق. منه ّ
ّأن تكــون الــدعوة لرجــل مــن قــومي ، مث جــاء الرابعــة فأذنــت لــه فــدخل ، فلمــا رآه رســول اهللا  ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ، قال    .فأكل معه من ذلك الطري. اللهم إين أحبه: ّ
ّن األسعد ، أنبأنا أبو حممد اجلوهري ، أنبأنا أبو حفص ابـن أخربنا أبو األعز قراتكني ب

ّشــاهني ، أنبأنــا حيــىي بــن حممــد بــن صــاعد ، أنبأنــا عبــد القــدوس بــن حممــد بــن عبــد الكبــري بــن  ّ
ّاحلبحاب بالبصرة ، حدثين عمي صاحل بـن عبـد الكبـري ، أنبأنـا عبـد اهللا بـن زيـاد أبـو العـالء ،  ّ

  : عن علي بن زيد 
ّاهــدي إىل رســول اهللا صــلى اهللا  :املــسيب ، عــن أنــس بــن مالــك ، قــال عــن ســعيد بــن 

ّاللهـم أدخـل علـي أحـب : ّعليه وسلم طري مـشوي فقـال  . األرض إليـك يأكـل معـي] أهـل [ ّ
ّفجاء علي بن أيب طالب فحجبتـه ، مث جـاء الثانيـة فحجبـه أنـس ، مث جـاء الثالثـة : قال أنس  ّ

ّـمث جاء الرابعة فأذن لـه ، فلما رآه :  قال ! من قومهفحجبه أنس رجاء أن تكون الدعوة لرجل ّ
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال  ّ   .فأكل معه. ّوأنا أحبه: ّ

د عـــن عمـــه ، ال أعلـــم : قـــال ابـــن شـــاهني  ّتفـــرد ـــذا احلـــديث عبـــد القـــدوس بـــن حمم ّـــ ّ
  .ّحدث به غريه ، وهو حديث حسن غريب

  أبو القاسم بن مسعدة ، أنبأناأخربنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنبأنا 
__________________  

  .»عبد اهللا « : يف احلديث السابق عليه واآليت بعده ) 1(
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  .محزة بن يوسف ، أنبأنا أبو أمحد بن عدي ، أنبأنا جعفر بن أمحد بن عاصم
بـن ّوأنبأنا أبو حممد ابن األكفاين ، أنبأنا أيب أبو احلسني ، أنبأنا أبـو احلـسن ا: حيلولة 

ّـالسمسار ، أنبأنا أبو احلسني أمحد بن علي بن إبراهيم األنصاري ، أنبأنا أبو حممد جعفـر بـن 
  : ّعاصم بن الرواس ، أنبأنا حممد بن مصفى ، أنبأنا حفص بن عمر ، عن موسى بن سعد 

ّأيت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بطـري جبلـي ، فقـال  :عن احلـسن ، عـن أنـس ، قـال  ّ ّ :
إن : فـإذا علـي يقـرع البـاب ، قـال أنـس .  برجل حيب اهللا ورسوله وحيبـه اهللا ورسـولهاللهم ائتين

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـشغول ّوكنـت أحـب أن يكـون رجـال : قـال : زاد األكفـاين  ـ ّ
ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : ّمث أتـــى الثانيـــة ، فقــال أنـــس  ـ :وقـــاال . مــن األنـــصار ّ

ّفقــال النــيب صــلى اهللا عليــه :  قــال !يــا أنــس أدخلــه فقــد عنيتــه: أتــى الثالثــة فقــال ّ مث !!مـشغول ّ
ّاللهم وإيل اللهم وإيل: ّوسلم  ّ.  

ــا أبــو ســعد اجلنــزرودي ، أنبأنــا احلــاكم أبــو  أخربنــاه عاليــا أبــو القاســم الــشحامي ، أنبأن
ّبأنـــا حممـــد بـــن ّأمحـــد ، أنبأنـــا أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن عمـــرو بـــن احلـــسن األشـــعري حبمـــص ، أن
  : مصفى ، أنبأنا حفص بن عمر العدين ، أنبأنا موسى ابن سعد البصري ، قال 

ّأهـدي لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  :مسعت أنس بن مالك يقول : مسعت احلسن يقول 
  .اللهم ائتين برجل حيبه اهللا وحيبه رسوله: ّوسلم ، طري فقال 
ّن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إ: فـــأتى علـــي فقـــرع البـــاب ، فقلـــت : قـــال أنـــس  ّ

ّمث إن عليــا فعــل مثــل ذلــك ، مث أتــى  ـ ّوكنــت أحــب أن يكــون رجــال مــن األنــصار ـ مــشغول ّّ
ّالثانية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : ّ فلما أقبل إليـه قـال !يا أنس أدخله فقد عنيته: ّ

ّاللهم إيل اللهم إيل ّ.  
ّألسعد ، أنبأنا أبو حممد اجلوهري ، أنبأنـا أبـو حفـص بـن أخربنا أبو األعز قراتكني بن ا

ّشاهني ، أنبأنا حممد بن إبراهيم األمناطي ، أنبأنا حممد بن عمرو ّ  
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  : أنبأنا خليد بن دعلج ] الشامي [ ابن نافع ، أنبأنا علي بن احلسن 
ّ، قــال قــدمت إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــريا مــشو عــن قتــادة ، عــن أنــس ّ يا ّ
ّاللهم ائتين بأحب اخللق إليك وإيل: ّفسمى وأكل منه ، مث قال    .فذكر احلديث: ] قال [  .ّ

أنبأنـا أبـو : أخربنا أبو الفرح قرام بن زيد بن عيسى ، وأبو القاسم بن الـسمرقندي قـاال 
ّاحلــسني بــن النقــور ، أنبأنــا علــي بــن عمــر بــن حممــد احلــريب ، أنبأنــا أبــو احلــسن علــي بــن ســراج 

ّـصري ، أنبأنـا أبـو حممد فهـد بـن سـليمان بـن النحـاس ، أنبأنـا أمحـد بـن يزيـد الـورتنيس أنبأنـا امل
  : زهري 

ّأهــدي إىل النــيب صــلى اهللا عليــه  :أنبأنــا عثمــان الطويــل ، عــن أنــس بــن مالــك ، قــال  ّ
فجــاء . ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي: ّوســلم طــائر كــان يعجبــه أكلــه ، فقــال 

ّعلــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم] يل [ اســتأذن  : علــي فقــال  ـ مــا عليــه إذن: فقلــت . ّ
فـسمع . اسـتأذن يل عليـه: ّفـذهب مث رجـع فقـال  ـ وكنـت أحـب أن يكـون رجـل مـن األنـصار

ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم كالمه فقال  ّ ّاللهم وإيل اللهم وإيل: ّادخل يا علي ، مث قال : ّ ّ.  
 بـــن الـــسمرقندي ، أنبأنـــا أبـــو احلـــسني بـــن النقـــور ، أنبأنـــا أبـــو ســـعد أخربنـــا أبـــو القاســـم

ّإمساعيـل بـن أمحـد بــن إبـراهيم اإلمسـاعيلي ، أنبأنـا أبــو جعفـر حممـد بـن علــي بـن دحـيم ، أنبأنــا 
  : أمحد بن حازم ، أنبأنا عبيد اهللا بن موسى ، أنبأنا سكني بن عبد العزيز 

ّأهــدي إىل رســول اهللا صــلى  : قــال عــن ميمــون أيب خلــف ، حــدثين أنــس بــن مالــك ،
. ّاللهم وفق يل أحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطـائر: ّاهللا عليه وسلم حنامات فقال 

إن : فجـاء علــي فـضرب البــاب ، قلــت . اللهــم اجعلـه رجــال مـن األنــصار: قلـت : قـال أنــس 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حاجـة رسـول اهللا ملـا [ ل ّقـال فـدفع البـاب مث دخـل فقـا .ّ

ّ
  .ّاللهم وإيل: ] رآه 

  هذا حديث غريب ، من حديث ميمون أيب خلف عن : قال الدار قطين 
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  .ّأنس ، تفرد به سكني بن عبد العزيز عنه
أنبأنـا : واللفـظ للخـالل ، قـاال  ـ أخربناه عاليا أبـو عبـد اهللا اخلـالل وفاطمـة بنـت ناصـر

ن املقــري ، أنبأنــا أبــو يعلــى ، أنبأنــا إبــراهيم الــشامي ، إبــراهيم بــن منــصور ، أنبأنــا أبــو بكــر بــ
  : أنبأنا سكني 

ّأهـدي إىل رسـول اهللا صـلى  أنبأنا ميمون الرفاء أبو خلف ، عـن أنـس بـن مالـك ، قـال
ّاهللا عليه وسلم حنامات ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّوفـق يل أحـب خلقـك ] اللهـم : [ ّّ

: قـال . اللهـم اجعلـه رجـال مـن األنـصار: فقـال أنـس فقلـت . إليك يأكل معي من هذا الطري
ّإن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم علــى : فبينمــا أنــا كــذلك إذ جــاء علــي فــضرب البــاب ، فقلــت  ّ ّ

ّإن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : حاجــة ، فرجــع فلــم يلبــث أن رجــع فــضرب البــاب ، فقلــت  ّ ّ
ّ ، فقلـت إن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم على حاجة ، فرجع فلم يلبث أن رجع فضرب البـاب ّ ّ

ّعلـى حاجــة ، فرمـى البــاب ودخـل ، فلمــا رآه النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم ، قـال  ّ ّاللهــم وإيل : ّ
  .ّاللهم وإيل

ّــأخربنــا أبــو بكــر حممــد بــن أيب نــصر بــن أيب بكــر ، أنبأنــا أبــو اخلــري حممد بــن أمحــد بــن  ّ
أنبأنــا أبــو : ليمان بــن إبــراهيم بــن ســليمان ، قــاال ّــحممد بــن عبــد اهللا اإلمــام ، وأبــو مــسعود ســ

ّالفــــرج عثمــــان بــــن أمحــــد بــــن إســــحاق الربجــــي أنبأنــــا أبــــو جعفــــر حممــــد بــــن عمــــر بــــن حفــــص 
  : اجلارود ] كذا [ اجلورجريي ، أنبأنا أبو يعقوب إسحاق بن الفيض ، أنبأنا العناء بن 

لك مـن البـصرة فـسأله  ، أن احلجاج بن يوسف دعا أنس بن ماعن عبد العزيز بن زياد
ّأهـــدي للنـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم طـــائر فـــأمر بـــه فطـــبخ : عـــن علـــي بـــن أيب طالـــب ، فقـــال  ّ ّ

ّوصــنع ، فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّاللهــم ائتــين بأحــب اخللــق إيل يأكــل معــي: ّ فجــاء . ّ
ّعلي فرددته ، مث جاء ثانيـة فرددتـه ، مث جـاء الثالثـة فرددتـه فقـال النـيب صـ ّ ّلى اهللا عليـه وسـلم ّ ّ :

ّيا أنس إين قد دعوت ريب وقد استجيب يل ، فانظر من كان بالباب فأدخله ، فخرجت فإذا 
  أنا بعلي فأدخلته 
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ــــه وســــلم  ــــيب صــــلى اهللا علي ّفقــــال الن ّ ّإين قــــد دعــــوت ريب أن يــــأتيين بأحــــب خلقــــه إيل وقــــد : ّ ّ ّ
كــل ذلــك يــردين أنــس ، قــال ّيــا نــيب اهللا جئــت أربــع مــرات :  قــال ؟اســتجيب يل فمــا حبــسك
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّيـا نـيب اهللا بـأيب أنـت : قلت :  قال ؟ما محلك على ذلك يا أنس: ّ

ّوأمي ، إنه ليس أحـد إال وهـو حيـب قومـه ، وإن عليـا جـاء فأحببـت أن يـصيب دعـاؤك رجـال  ّ
ّوكان النيب صلى اهللا عليه وسلم نيب الرمحة ، فسك: من قومي ، قال  ّّ   .ت ومل يقل شيئاّ

ّكتب إيل أبو علي احلسن بن أمحـد املقـري يف كتابـه ، وحـدثين أبـو مـسعود املعـدل عنـه 
ّ، أنبأنا أبو نعيم احلافظ ، أنبأنا أبو بكر بـن خـالد ، أنبأنـا حممـد بـن هـارون بـن جممـع ، أنبأنـا 

  : احلجاج بن يوسف بن قتيبة ، أنبأنا بشر بن احلسني 
ّأهدي إىل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه  :أنس بن مالك ، قال عن الزبري بن عدي ، عن 

ّــوســلم طــري مــشوي ، فلما وضــع بــني يديــه قــال  ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك يأكــل معــي مــن : ّ
ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : علي فقلـت :  فقال ؟من هذا: فقرع الباب فقلت . هذا الطري

  .ّوسلم على حاجة ، احلديث
ّمـد بـن احلـسني ، أنبأنـا أبـو احلـسني بـن املهتـدي ، أنبأنـا أبـو القاسـم أخربنا أبـو بكـر حم

ّعبيــد اهللا بـــن أمحـــد بـــن علـــي الـــصيدالين ، أنبأنـــا حممــد بـــن خملـــد بـــن حفـــص العطـــار قـــال أبـــو 
  : أنبأنا أبو عاصم ] كذا [ العيناء 

ّأيت النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بطـــري ، فقـــال  :عـــن أيب اهلنـــدي ، عـــن أنـــس ، قـــال  ّ ّ: 
  .ّاللهم وإيل: فقال . فجاء علي. ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك

ّكتب إيل أبو بكر أمحـد بـن املظفـر بـن احلـسن بـن سوسـن التمـار ، وأخـربين أبـو طـاهر 
ّحممد بن أيب بكر بن عبد اهللا عنه ، أنبأنـا أبـو علـي احلـسن بـن أمحـد بـن إبـراهيم بـن شـاذان ، 

ّــأنبأنــا أبــو بكــر حممــد بــن جعفــر بــن حمم ّــد اآلدمــي القــارئ ، أنبأنــا حممد بــن القاســم مــوىل بــين ّ
  .هاشم

  أنبأنا: ّأخربنا أبو طاهر أيضا وأبو حممد خبتيار بن عبد اهللا اهلندي ، قاال و
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  .ّأبو سعد حممد بن عبد امللك بن عبد القاهر األسدي ، أنبأنا أبو علي بن شاذان
و احلـــسن علـــي بـــن أمحـــد ، وأبـــو وأخربنـــا أبـــو القاســـم علـــي بـــن إبـــراهيم ، وأبـــ: حيلولـــة 

ّمنصور بن زريق ، أنبأنا أبو بكـر اخلطيـب ، أنبأنـا احلـسن بـن أيب بكـر ، أنبأنـا أبـو بكـر حممـد 
  : ّبن العباس بن النجيح ، أنبأنا حممد بن القاسم النحوي أبو عبد اهللا ، أنبأنا أبو عاصم 

ّأيت النـيب صـلى اهللا عليـه و :عن أيب اهلندي ، عـن أنـس قـال  اللهـم : ّسـلم بطـائر فقـال ّ
 .ّجئين بأحب خلقك إليك يأكلـه معـي :زاد اآلدمي ـ . ّائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي

ويف حـديث اخلطيـب  ـ فجـاء علـي فحجبتـه] قـال [  ـ ّوإليـك وإيل يأكـل معـي :وقال اآلدمي 
 ّتـه ، مث الثالثـةّمث جـاء الثانيـة فحجب ـ فحجبتـه : وقال اآلدمـي .فحجبه مرتني فجاء يف الثالثة: 
 هذه ثالث مرات قـد جئتهـا:  قال ؟يا علي ما حبسك] ّالنيب [ فأذنت له ، فقال  ـ :وقاال ـ 
مسعت دعوتك يا رسـول :  قال ؟مل يا أنس: قال . فحجبين أنس ـ قد جئت :وقال اآلدمي ـ 

ن فأحببــت أن يكــون رجــال مــ ـ :وقــاال . ألين مسعــت دعوتــك: قلــت  :وقــال اآلدمــي ـــ  .اهللا
ّفقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . قومي ّ   .ّالرجل حيب قومه: ّ

ّأخربنا أبو علي احلسن بن املظفر ، وأبو عبـد اهللا احلـسني بـن حممـد بـن عبـد الوهـاب ، 
ّــأنبأنــا حممد بــن علــي بــن علــي ، : وأم البهــاء فاطمــة بنــت علــي بــن احلــسني بــن جــدا ، قــالوا 

ســنة عــشر  ـ ّأبــو حممــد عبــد اهللا ابــن إســحاق املــدائينّــأنبأنــا علــي بــن عمــر بــن حممد ، أنبأنــا 
  .ّأنبأنا عبد اهللا بن علي بن احلسن ، أنبأنا حممد بن علي ـ وثالمثائة

ّأهـدي لرسـول اهللا صـلى  :ّأنبأنا احلكم بن حممد بن سليم ، عن أنس بن مالك ، قال 
أكـل معـي مـن هـذا ّاللهـم أدخـل علـي مـن حتبـه وأحبـه ي: ّاهللا عليـه وسـلم طـري مـشوي ، فقـال 

ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى حاجـة ، : الطري فجاء علي بن أيب طالـب ، فقلـت  ّ ّ
ّفرجع مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّ ّ :  
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. ّمـن حتبـه وأحبـه يأكـل معـي مـن هـذا الطـري ـ :وقـالوا . ّعلـي: زاد ابـن الـسبط  ـ اللهـم أدخـل
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم علـى حاجـة فرجـع مث : فجاء علي بن أيب طالب ، فقلت  ّ ّ ّ

ّقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّمـن حتبـه وأحبـه يأكـل  ـ ّعلـي: زاد ابـن الـسبط  ـ اللهم أدخل: ّ
ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : فجاء علي بن أيب طالب ، فقلـت . معي من هذا الطري ّ ّ

ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـا بطـأ بـك يـا ابـن أيب على حاجة ، فـدفعين ودخـل فقـال :  ّ ّ
مــا محلــك علــى هــذا يــا : قــال . ّقــد جئــت ثــالث مــرات كــل ذلــك يــردين أنــس:  قــال ؟طالــب

فقـال رسـول اهللا . يا رسول اهللا مسعتك تدعو فأحببت أن يكون رجال من قومي:  قلت ؟أنس
ّصلى اهللا عليه وسلم  ّلست بأول رجل أحب قومه: ّ ّ.  

نا أبو غالب بـن البنـاء ، أنبأنـا أبـو احلـسني بـن اآلبنوسـي ، أنبأنـا أبـو احلـسن الـدار أخرب
ّقطين ، أنبأنا حممد بن خملد بن حفص ، أنبأنا حـامت بـن الليـث ، أنبأنـا عبيـد اهللا بـن موسـى ، 

  : عن عيسى بن عمر القاري 
ّلى اهللا أهــدي إىل رســول اهللا صـــ :أنبأنــا أنــس بــن مالــك ، قــال ] قــال [ عــن الــسدي 

ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقــك إليـك يأكـل معــي : ّعليـه وسـلم أطيـار ، فقــسمها وتـرك طـريا فقــال 
  .فجاء علي بن أيب طالب ، فدخل يأكل معه من ذلك الطري. من هذا الطري

  .ّتفرد به عيسى بن عمر ، عن السدي: قال الدار قطين 
  .ب ، أنبأنا أبو عمرو احلرييأخربنا أبو املظفر ابن القشريي ، أنبأنا أبو سعد األدي

قـرئ علـى إبـراهيم بـن منـصور : وأخربتنا أم اتىب فاطمة بنت ناصـر ، قالـت : حيلولة 
: زاد ابـن املقـرئ  ـ ّأنبأنـا أبـو يعلـى ، أنبأنـا احلـسن بـن محـاد: ، أنبأنا أبو بكـر ابـن املقـرئ قـاال 

عـن عيـسى : وقـال ابـن املقـرئ  ـ بأنـاأن ـ وهـو ثقـة ـ أنبأنا مسهر بن عبد امللك بن سلع ـ ّالوراق
  : بن عمر 

ّأن النيب  ـ ابن مالك: زاد ابن محدان  ـ عن إمساعيل السدي عن أنس ّ  
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ّصلى اهللا عليه وسلم كان عنده طائر فقـال  ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك يأكـل معـي مـن هـذا : ّ
ّفجاء أبو بكر فرده ، مث جاء عمر ـ .الطري ّفرده ، مث جاء علي فـأذن  ـ عثمان :وقال احلريي  ـ ّ ّ

  .له
أخربنـا أبــو القاســم ابــن الــسمرقندي ، أنبأنــا أبـو احلــسني عاصــم بــن احلــسن ، أنبأنــا أبــو 
ّالعباس ابن عقدة ، أنبأنا حممد بن أمحد بن احلسن ، أنبأنا يوسف بن عدي ، أنبأنا محـاد بـن  ّ

  : املختار الكويف 
ّأهــدي لرســول اهللا صــلى اهللا  :ال أنبأنــا عبــد امللــك بــن عمــري ، عــن أنــس بــن مالــك قــ

: قـال . ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليـك يأكـل معـي: ّعليه وسلم طائر فرفع بني يديه ، فقال 
ّأن النـــيب : فقلــت . أنــا علـــي:  قــال ؟مـــن ذا: فجــاء علــي بـــن أيب طالــب فــدق البـــاب فقلــت  ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم على حاجة ، حىت فعـل ذلـك ثالثـا ، فجـاء الرابعـة  فـضرب البـاب برجلـه ّ
ّ، فــدخل ، فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ [ قــد جئــت ثــالث مــرات :  قــال ؟مــا حبــسك: ّ

ّ فقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم .]ومنعين أنس  ّ :  قـال ؟]يـا أنـس [ مـا محلـك علـى ذلـك : ّ
  .ّكنت أحب أن يكون رجال من قومي: قلت 

ّـ أبـو حممد أمحـد بـن علـي بـن احلـسن بـن أيب أخربنا أبو القاسم ابن الـسمرقندي ، أنبأنـا
  .ّعثمان ، وأبو طاهر أمحد بن حممد بن إبراهيم

أنبأنـا أبـو : ّوأخربنا أبو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد ، أنبأنـا أيب أبـو طـاهر ، قـاال : حيلولة 
مشي أنبأنا أبو القاسم إمساعيل بن احلسن بن عبد اهللا ، أنبأنا محزة بن القاسم اهلـا: طاهر قاال 

ّ، أنبأنا حممد بن اهليثم ، أنبأنا يوسف بن عدي ، أنبأنا محاد بن املختار من أهل الكوفة  ّ :  
ّأهــدي لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  :عــن عبــد امللــك بــن عمــري ، عــن أنــس قــال  ّ

فجـاء علـي فـدق : قال  .ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك ليأكل: طائر فوضع بني يديه فقال 
ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم علــى حاجــة ، : فقلــت . أنــا علــي:  فقــال ؟مــن ذا : البــاب فقلــت ّ ّ

  فرجع ثالث مرات كل ذلك جييء فأقول له 
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: ذلــك فيــذهب ، حــىت جــاء يف املــرة الرابعــة ، فقلــت لــه مثــل مــا قلــت يف الــثالث مــرات قــال 
ّفضرب الباب برجله فدخل فقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ قـد جئـت : ال  قـ؟مـا حبـسك: ّ

ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم علــى حاجــة فقــال النــيب ] : أنــس [ ّثــالث مــرات كــل ذلــك يقــول  ّّ ّ
ّصلى اهللا عليـه وسـلم  ّكنـت أحـب أن يكـون رجـال :  قـال ؟مـا محلـك علـى ذلـك] يـا أنـس [ ّ

  .من قومي
افظ ، أخربنا أبو سعد بن أيب صاحل ، أنبأنا أبو بكر بن خلف ، أنبأنا أبو عبـد اهللا احلـ

أنبأنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الـدقاق مـدان ، أنبأنـا إبـراهيم بـن احلـسني الكـسائي ، أنبأنـا 
  : أبو توبة الربيع بن نافع احلليب ، أنبأنا حسني بن سليمان 

د بـــن  :عــن عبـــد امللـــك بــن عمـــري ، قـــال  ـــكنــا عنـــد أنـــس بــن مالـــك فـــدخل علينــا حمم ّ
 كنــت خادمــا ؟وحيــك أنــت الــشامت عليــا] :  أنــس [احلجــاج يــشتم علــي بــن أيب طالــب ، قــال 

ّللنيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أهدي له طائر ّ ّ.  
  .ّمل نكتبه إال ذا اإلسناد: قال احلاكم . فذكر احلديث بطوله: ] قال [ 

أنبأنـــا أبـــو يعلـــى : أخربنــا أبـــو عبـــد اهللا الفـــراوي ، وأبـــو القاســـم زاهـــر الـــشحامي ، قـــاال 
ّو سعيد الـرازي ، أنبأنـا حممـد بـن أيـوب الـرازي ، أنبأنـا مـسلم بـن إبـراهيم ، الصابوين ، أنبأنا أب ّ

  : أنبأنا احلرث بن نبهان 
ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا  :عـن أنـس بـن مالـك  ـ رجـل مـن أهـل الكوفـة ـ أنبأنـا إمساعيـل ّ

ّعليه وسـلم أهـدي لـه طـري ، ففـرق بعـضها يف نـسائه ووضـع بعـضها بـني يديـه ، فقـال  اللهـم : ّ
  .سق أحب خلقك إليك يأكل معي

  .وذكر حديث الطري: قال 
ّأخربنــا أبــو القاســم بــن مندويــه ، أنبأنــا أبــو احلــسن علــي بــن حممــد ، أنبأنــا أبــو احلــسن 
ّأمحد بن حممد بن موسى ، أنبأنا أبو العباس ابن عقدة ، أنبأنا أمحد بن حيىي بن زكريـا ، أنبأنـا 

  : إمساعيل بن أبان 
  أهدت أم أمين  :ن مسلم املالئي ، عن أبيه عن أنس ، قال أنبأنا عبد اهللا ب
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ّإىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريا مشويا فقال  ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكـل : ّ
  .فجاء علي فأكل معه. معي منه

قـرئ علـى إبـراهيم بـن : أم اتىب فاطمة العلوية ، قالت  ـ أعال من هذه أو أمت ـ أخربتنا
  : ور ، أنبأنا أبو بكر بن املقري ، أنبأنا أبو يعلى ، أنبأنا أبو هشام ، أنبأنا ابن فضيل منص

ّأهدت أم أميـن إىل النـيب صـلى اهللا : قال ] بن مالك [ أنبأنا مسلم املالئي ، عن أنس  ّ
قــال أنــس . اللهــم ائتــين مبــن حتبــه يأكــل معــي مــن هــذا الطــري :ّعليــه وســلم طــريا مــشويا فقــال 

ّي فاستأذن ، فسمع النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم صـوته فقـال فجاء عل ّ فـدخل وهـو . ائـذن لـه: ّ
  .موضوع بني يديه ، فأكل منه ، ومحد اهللا

أخربنـــا أبـــو احلـــسن علـــي بـــن احلـــسن بـــن ســـعيد ، أنبأنـــا أبـــو الـــنجم بـــدر بـــن عبـــد اهللا 
، أنبأنـــا أبـــو أنبأنـــا أبـــو بكـــر أمحـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت ، أنبأنـــا التنـــوخي ] كـــذا [ الـــشيحي ، 

 سنة أربع ومثـانني وثـالث مائـة ـ الطيب ظفران بن احلسن بن الفريزان النخاس املعروف بالفأفاء
ّأنبأنــا أبــو هــارون موســى بــن حممــد بــن هــارون األنــصاري ، أنبأنــا أمحــد بــن حممــد بــن عاصــم ـــ  ّ

  .الرازي ، أنبأنا حفص بن عمر املهرقاين
ّلقــاهر بــن حممــد بــن عــرتة املوصــلي ، أنبأنــا أبــو وأنبأنــا أبــو بكــر عبــد ا: قــال : حيلولــة 

ّهارون موسى بن حممد األنصاري الزرقي ، أنبأنا أمحد بن علي اخلراز ، أنبأنا حممد بن عاصم  ّ
الــرازي ، أنبأنــا حفــص بــن عمــر املهرقــاين ، أنبأنــا الــنجم بــن بــشري ، عــن إمساعيــل بــن ســليمان 

  : ك بن أيب سليمان عن عبد املل ـ أخي إسحاق بن سليمان ـ الرازي
ّأيت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بطـائر فقـال  :عن عطاء ، عن أنس بن مالك ، قال  ّ ّ :

فجـاء علـي بـن أيب طالـب فـدق . ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليـك يأكـل معـي مـن هـذا الطـائر
   .وذكر احلديث. الباب
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ن آبــادي ، أنبأنــا ّــأخربنــا أبــو القاســم عبــد الــصمد بــن حممد ، أنبأنــا أبــو احلــسن احلــس
ّــأمحــد بــن حممد ، أنبأنــا أبــو العبــاس الكــويف ، أنبأنــا حممد ابــن ســامل بــن عبــد الــرمحن الطحــان  ّــ
األزدي ، أنبأنا أمحد بن النضر بن الربيع بن سعد مـوىل جعفـر بـن علـي ، حـدثين سـليمان بـن 

  : ّقرم ، عن حممد بن علي السلمي 
كنـت أنـا وزيـد بـن أرقـم نتنـاوب  : قال عن أيب حذيفة العقيلي ، عن أنس بن مالك ،

ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم فأتته أم أمين بطـري أهـدي لـه مـن الليـل ، فلمـا أصـبح أتتـه ] باب [  ّ ّ ّ
أمـا علمــت أن : فقـال . فـضل الطـري الـذي أكلـت البارحـة:  قالـت ؟مـا هـذا: بفـضله ، فقـال 

: قــال . معــي مــن هــذا الطــريّ اللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل ؟كــل صــباح يــأيت برزقــه
  : قال . اللهم اجعله من األنصار: فقلت 

ـــه  ا دخـــل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : فنظـــرت فـــإذا علـــي قـــد أقبـــل فقلـــت ل ّإمن ّ ـــ ّ
ّفلمــا نظــر  . قلــت علــي؟ّمــن هــذا الــذي تكلمــه: ّالــساعة فوضــع ثيابــه ، فــسمعين أكلمــه فقــال 

  .ّاللهم أحب خلقك إليك وإيل: إليه قال 
ّوي عن سفينة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم رو ّ ّ :  

ّــأخربنــا أبــو حممــد بــن طــاوس ، أنبأنــا أبــو الغنــائم بــن أيب عثمــان ، أنبأنــا أبــو حممد عبــد  ّ
اهللا بن عبيد اهللا بـن حيـىي ، أنبأنـا أبـو عبـد اهللا احملـاملي ، أنبأنـا عبـد األعلـى بـن واصـل ، أنبأنـا 

   :عون بن سالم ، أنبأنا سهل بن شعيب 
ّوكان خادما لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ـ عن بريدة بن سفيان ، عن سفينة قـال  ـ ّ

ّأهــــدي لرســـــول اهللا صــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم طــــوائر قـــــال  : ا : ّ ـــــفرفعـــــت أم أميــــن بعـــــضها ، فلم ّ
: فقال . ذا بعض ما أهدي لك أمسه:  فقالت ؟ما هذا يا أم أمين: أصبحت أتته ا فقال 

ّاللهم وإيل إيل: ّمث قال . رفعي ألحد أو لغد طعاما ، إن لكل غد رزقهومل أاك أن تأ ّ.  
  أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي ، وأبو عبد اهللا احلسني بن ظفر بن 
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أنبأنـا أبـو احلـسني بـن النقـور ، أنبأنـا أبـو طـاهر املخلـص ، أنبأنـا أبـو : احلسني الناطقي ، قـاال 
  : أرقم ، أنبأنا مطري القاسم البغوي ، أنبأنا يونس بن 

ّعن ثابت البجلي ، عـن سـفينة مـوىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، قـال  أهـدت  :ّ
ّامرأة من األنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طائرين بني رغيفني ، ومل يكن يف البيت  ّ

ّغريي وغري أنس ، فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعا بغدائه ، فقلت يا رسول اهللا  : ّ
ّقـد أهـدت لــك امـرأة مــن األنـصار هديــة ، فقـدمت الطــائرين إليـه ، فقــال رسـول اهللا صــلى اهللا 

فجــــاء علــــي بــــن أيب طالــــب . ّاللهــــم ائتــــين بأحــــب خلقــــك إليـــك وإىل رســــولك: ّعليـــه وســــلم 
ّأبو احلسن ، مث ضرب الباب ورفـع صـوته ، :  قال ؟فضرب الباب ضربا خفيفا فقلت من هذا

ّصلى اهللا عليه وسلم فقال  افـتح لـه ، ففتحـت : قـال . علي بن أيب طالب:  قلت ؟من هذا: ّ
ّله فأكل معه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الطريين حىت فنيا ّ.  

قــرئ علــى إبــراهيم ، أنبأنــا ابــن املقــرئ أنبأنــا أبــو يعلــى ، : أخربتنــا بــه أم اتــىب قالــت و
  : أنا يونس بن أرقم ، أنبأنا مطري بن أيب خالد أنبأنا عبيد اهللا القواريري ، أنب

ّصــاحب دار النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ـ عــن ثابــت البجلــي ، عــن ســفينة ّ  :قــال  ـ ّ
ّأهـــدت امـــرأة مـــن األنـــصار إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم طـــريين بـــني رغيفـــني ، وكـــان  ّ

ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف املـــسجد   البيـــت غـــريي وغـــري أنـــس بـــن مل يكـــن يف] و [ ّ
ّمالك ، فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعا بالغذاء فقلـت  يـا رسـول اهللا قـد أهـدت : ّ

: أحــسبه قــال  ـ ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك: ّلــك امــرأة هديــة ، فقــدمت إليــه الطــريين فقــال 
ال أبــو  قــ؟قــال فجــاء علــي فــضرب البــاب ضــربا خفيفــا فقلــت مــن هــذا ـ .إليــك وإىل رســولك

ّاحلـــسن ، مث ضـــرب ورفـــع صـــوته فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّ :  قلـــت ؟مـــن هـــذا: ّ
ّفأكـل مــع رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وســلم مــن ] لــه البــاب [ ففتحــت . افــتح لـه: قــال . علـي ّ

  .»الطريين حىت فنيا 
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  إن عرفت أحدا أفضل مين: يقول لرجل استأذنه يف الرحلة 
__________________  

  .73 / 13معجم األدباء ) 1(
  .309 / 3وفيات األعيان ) 2(
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ّحـدثين . ّحينئذ آذن لك أن تسافر إليه ، إال أن تسافر إىل ابن عساكر فإنه حـافظ كمـا جيـب
ملــ: أبــو املواهــب بــن صــصري قــال 

ّ
ّأنــا أعلــم أنــه ال يــساجل : ا دخلــت مهــدان قــال يل احلــافظ 

  .احلافظ أبا القاسم يف شأنه أحد
د املنـــذري يقـــول  ّـــمسعـــت أبـــا احلـــسن علـــي بـــن حممـــد احلـــافظ مسعـــت احلـــافظ أبـــا حمم ّ :

 قلـت ؟من:  فقال ؟ّسألت شيخنا أبا احلسني علي بن املفضل عن أربعة تعاصروا أيهم أحفظ
احلافظ أبو العالء وابن : قلت . ابن عساكر أحفظ: فقال . ابن عساكراحلافظ ابن ناصر و: 

  .ابن عساكر أحفظ: قال . عساكر
الـــسلفي شــيخنا ، الـــسلفي : فقــال . احلــافظ أبـــو طــاهر الـــسلفي وابــن عـــساكر: قلــت 

  .شيخنا
ّيعين أنه ما أحب أن يصرح بتفضيل ابن عـساكر علـى الـسلفي فإنـه شـيخه: قلت  ّّ ّمث . ّ
وكــان شــيخنا أبــو . حفــظ مــن الــسلفي مــع أن الــسلفي مــن حبــور احلــديث وعلمائــهأبــو موســى أ

  .ما رأى حافظا مثل نفسه: احلجاج مييل إىل ابن عساكر ويقول 
  .ما رأيت أحفظ من ابن عساكر: قال احلافظ عبد القادر 

أبــو القاســم إمــام احملــدثني يف وقتــه ، انتهــت إليــه الرياســة يف احلفــظ : وقــال ابــن النجــار 
  .اإلتقان والنقل واملعرفة التامة ، وبه ختم هذا الشأنو

ثنــا احلــافظ أبــو القاســم الدمــشقي : ّفقــرأت خبــط احلــافظ معمــر بــن الفــاخر يف معجمــه 
ّوكان شيخنا إمساعيل بن حممد اإلمـام . وكان أحفظ من رأيت من طلبة احلديث والشأن ـ مبىن

 داري ومـا رأيـت شـابا أورع وال أحفـظ ّيفضله على مجيع مـن لقينـاهم ، قـدم أصـبهان ونـزل يف
  .)1(» .  ..وال أتقن منه

ّالفقيـه ، اإلمـام ، احملـدث البـارع ، احلـافظ املـتقن ، الـضابط ذو العلـم  « : ـ اليـافعي 4
  ّالواسع ، شيخ اإلسالم وحمدث الشام ، ناصر السنة قامع

__________________  
  .1328 / 4ّتذكرة احلفاظ ) 1(
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ّفاظ وحبر العلـوم الزاخـر ، ورئـيس احملـدثني ، املقـر لـه بالتقـدم ، العـارف املـاهر البدعة ، زين احل ّ
ّ، ثقة الدين أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا ابن عساكر ، الذي اشـتهر يف زمانـه بعلـو 
ّشــأنه ومل يــر مثلــه يف أقرانــه ، اجلــامع بــني املعقــول واملنقــول ، واملميــز بــني الــصحيح واملعلــول ، 

  .)1(» .  ..ّن حمدث زمانه ومن أعيان الفقهاء الشافعيةكا
اإلمام اجلليل ، حافظ االمـة ، أبـو القاسـم ابـن عـساكر ، هـو الـشيخ  « : ـ السبكي 5

ّاإلمــام ناصــر الــسنة وخادمهــا ، وهــازم جنــد الــشيطان بعــساكر اجتهــاده وهادمهــا ، إمــام أهــل 
ّكــر أحــد مــنهم مكــني مكانــه ، حمــط رحــال ّــاحلــديث يف زمانــه ، وختــام اجلهابــذة احلفاظ وال ين

الطالبني وموئل ذوي اهلمم من الراغبني ، األوحد الـذي أمجعـت االمـة عليـه ، والواصـل إىل مـا 
  . ..ال تطمح اآلمال إليه

 ، ومسع خالئـق ، وعـدة شـيوخه ألـف وثالمثائـة شـيخ 499ولد يف مستهل رجب سنة 
 ّالعـراق ومكـة واملدينــة ، وارحتـل إىل بـالد العجــموارحتــل إىل . ، ومـن النـساء بــضع ومثـانون امـرأة

وملــــا دخــــل بغــــداد أعجــــب بــــه العراقيــــون وقــــالوا . ..
ّ

مــــا رأينــــا مثلــــه ، وكــــذلك قــــال مــــشيخة : 
  .اخلراسانيني

: قـدم علينـا أبـو علـي ابـن الـوزير فقلنـا : وقال شيخه أبو الفتح املختار بن عبد احلميـد 
ما رأينا مثله ، حىت قدم علينا هذا :  ابن السمعاين فقلنا ّما رأينا مثله ، مث قدم علينا أبو سعد

  .فلم نر مثله
هو حافظ الشام بل هو حافظ  ـ ومن خطه نقلت ـ وقال فيه الشيخ حمي الدين النووي

  .)2(» .  ..الدنيا ، اإلمام مطلقا ، الثقة الثبت
  .)3(كذلك .  .. ـ األسنوي6

__________________  
  .393 / 3مرآة اجلنان ) 1(
  .215 / 7طبقات الشافعية ) 2(
  .216 / 2طبقات الشافعية ) 3(
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  .)1(.  .. ـ وابن قاضي شهبة7
ابــن عــساكر ، اإلمــام الكبــري ، حــافظ الــشام ، بــل حــافظ الــدنيا ،  « :ّ ـ الــسيوطي 8

ّوكـان مـن كبـار احلفـاظ املتقنـني ، مـن أهـل الـدين واخلـري ، .  ..الثقة الثبت احلجة ، ثقـة الـدنيا
  .)2(» .  ..ر العلم ، كثري الفضل ، مجع بني معرفة املنت واإلسناد ، وأملى جمالس متينةغزي

ّكـان إمامـا يف احلـديث مـن أعيـان الـشافعية .  ..احلافظ أبو القاسم « : ـ أبو الفداء 9
  .)3(» ّ، صنف تاريخ دمشق يف مثانني جملدة 

ن هبــة اهللا بــن عــساكر احلــافظ أبــو القاســم علــي بــن احلــسن بــ « : ـ ابــن الــوردي 10
  )4(» .  ..ّمن أعيان الشافعية واحملدثني. الدمشقي نور الدين

)48 (  

  رواية مجد الدين المبارك ابن األثير
  :  حيث قال 7روى حديث الطري من فضائل اإلمام 

ّكــان عنــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــري ، فقــال  :أنــس قــال «  اللهــم ائتــين : ّ
  .فجاء علي فأكل معه. أكل معي هذا الطائرّبأحب خلقك إليك ي
 :يف هـذا احلـديث قـصة ، ويف آخرهـا : قال أبو عيـسى : قال رزين و. أخرجه الرتمذي

ّاســتغفر يل ولــك عــين بــشارة ، ففعــل فــأخربه بقــول رســول اهللا صــلى اهللا : إن أنــسا قــال لعلــي 
  .)5(» انتهى . ّعليه وسلم

__________________  
  .345 / 1ة طبقات الشافعي) 1(
  .474: ّطبقات احلفاظ ) 2(
  .59 / 3املختصر يف أخبار البشر ) 3(
  .132 / 2تتمة املختصر يف أخبار البشر ) 4(
  .471 / 9جامع األصول ) 5(
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  ترجمته 
وفيهــا يف ســلخ ذي احلجــة تــويف أخــي جمــد الــدين أبــو الــسعادات  « : ـ ابــن األثيــر 1

ّاملبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكر . مولـده يف أحـد الـربيعني سـنة أربـع وأربعـني. مي الكاتـبّ
ولـــه تـــصانيف . الفقـــه واالصـــوالن والنحـــو واحلـــديث واللغـــة: وكـــان عاملـــا يف عـــدة علـــوم منهـــا 

وكــان . ّولــه رســائل مدونــة. مــشهورة يف التفــسري واحلــديث والنحــو واحلــساب وغريــب احلــديث
 ورضــى عنـه ، فلقــد ; طريـق مـستقيم ، كاتبـا مفلقـا يــضرب بـه املثـل ، ذا ديــن متـني ، ولــزوم

ّكان من حماسن الزمان ، ولعل من يقف على ما ذكرته يتهمين يف قويل ، ومن عرفـه مـن أهـل  ّ
  .)1(» ّعصرنا يعلم إين مقصر 

اشـتهر العلمـاء ذكـرا وأكـرب النـبالء قـدرا ، « :  نقـال عـن ابـن املـستويف  ـ ابـن خلكـان2
  .)2(» .  ..ألماثل املعتمد يف األمور عليهموأحد الفضالء املشار إليهم ، وفرد ا

  .)3(ّ ، ووصفه بالعالمة  ـ الذهبي3
وله تـصانيف  .وكان عاملا بالفقه واألصولني والنحو واحلديث واللغة«  :  ـ أبو الفداء4
  .)4(» وكان كاتبا مفلقا : مشهورة 

  :وهكذا جتد ترمجته والثناء عليه يف كتب أخرى منها 
  .488 / 21بالء سري أعالم الن ـ 1
  .238 / 6معجم األدباء  ـ 2
  .19 / 5العرب  ـ 3

__________________  
  .120 / 12الكامل ) 1(
  .141 / 4وفيات األعيان ) 2(
  .84 / 2 دول اإلسالم 19 / 5العرب ) 3(
  .118 / 3املختصر يف أحوال البشر ) 4(
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  .153 / 5طبقات السبكي  ـ 4
  .274 / 2بغية الوعاة  ـ 5
  .22 / 5ذرات الذهب ش ـ 6

)49 (  

  رواية أبي الحسن علي ابن األثير
 بأسانيده عن أنـس ابـن مالـك حيـث قـال مـا 7روى حديث الطري برتمجة أمري املؤمنني 

  : ّنصه 
ّحـدثنا احلـسن بـن : أنبأنا املنصور بن أيب احلسن الفقيه ، بإسناده إىل أيب يعلـى قـال « 

ّمحاد ، حــدثنا مـسهر بــن عبــد امللـك ، حــ ّدثنا عيـسى بــن عمــر ، عـن الــسدي ، عـن أنــس بــن ّـ
ّإن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــان عنــده طــائر فقــال  :مالــك  ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك : ّ

ّإليــك يأكــل معــي مــن هــذا الطــائر ، فجــاء أبــو بكــر فــرده ، فجــاء عمــر فــرده ، فجــاء عثمــان  ّ
  . احلديث غريب جداذكر أيب بكر وعمر وعثمان يف هذا .فجاء علي فأذن له. ّفرده

  .ّورواه غري أنس من الصحابة. وقد روى من غري وجه عن أنس
وأنـا حاضـر  ـ ّأنا أبو الفرج الثقفـي ، أنبأنـا احلـسن بـن عيـسى ، حـدثنا احلـسن بـن أمحـد

ّأنبأنـا أمحـد بـن عبـد اهللا احلـافظ ، ثنـا حممـد بـن إسـحاق بـن إبـراهيم األهـوازي ، حـدثنا  ـ أمسـع ّ
نـــا احلــسن بـــن الــسميدع ، ثنـــا موســى بـــن أيب أيــوب ، عـــن شــعيب بـــن احلــسن بـــن عيــسى ، ث

أهـدي إىل  :إسحاق ، عن أيب حنيفـة ، عـن مـسعر ، عـن محـاد ، عـن إبـراهيم عـن أنـس قـال 
ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم طــري فقــال  ّ فجــاء علــي فأكــل . ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك: ّ

  .معه
  .تفرد به شعيب عن أيب حنيفة

  ّد بن أيب الفتح بن احلسن النقاش الواسطي ، ثنا أبو روح عبدّأخربنا حمم
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د بــــن أيب الفــــضل البــــزاز ، أنبأنــــا زاهــــر بــــن طــــاهر الــــشحامي ، أنــــا أبــــو ســــعيد  ّــــاملعــــز بــــن حمم
د بـــن عمـــرو بـــن احلـــسني األشـــعري  ّـــالكنجـــرودي أخربنـــا احلـــاكم أبـــو أمحـــد ، أنـــا عبـــد اهللا حمم

: ّعمر املعري ، نا موسى بن سعد البصري قـال ّحبمص ، نا حممد بن مصفى ، نا حفص بن 
ّأهـدي لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  :مسعت أنس بن مالـك يقـول : مسعت احلسن يقول  ّ

ه اهللا وحيبـــه رســـوله: طــري فقـــال  ّاللهـــم ائتـــين برجـــل حيب . فـــأتى علـــي فقـــرع البـــاب: قـــال أنـــس . ّـــ
ّمث إن عليـا فعـل  ـ مـن األنـصارّوكنـت أحـب أن يكـون رجـال  ـ إن رسـول اهللا مـشغول: فقلـت 

ّمثــل ذلــك ، مث أتــى الثالثــة ، فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ يــا أنــس ، أدخلــه فقــد : ّ
ّاللهم وإيل ، اللهم وإيل: ّفلما أقبل قال . عنيته ّ.  

 ـ محيــد الطويــل ، وأبــو اهلنــدي ، ويغــنم ابــن ســامل: وقــد رواه عــن أنــس غــري مــن ذكرنــا 
  .)1(» واهللا أعلم . وهو اسم مفرد. ها نقطتان والغني املعجمة والنون وآخره ميميغنم بالياء حتت
  ترمجته 

ّأبو احلسن علي بـن أيب الكـرم حممـد بـن حممـد بـن عبـد الكـرمي بـن « :  ـ ابن خلكان 1 ّ
كــان إمامـــا يف .  ..ّعبــد الواحــد الـــشيباين ، املعــروف بـــابن األثــري اجلــزري ، امللقـــب عــز الـــدين

ّومعرفتــه ومــا يتعلــق بــه ، وحافظــا للتــواريخ املتقدمــة واملتــأخرة ، وخبــريا بأنــساب حفــظ احلــديث 
وملـا وصـلت إىل حلـب يف أواخـر سـنة .  ..العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم

ّ
ّ كـان عـز 626

ّفاجتمعـت بــه فوجدتـه رجـال مكمــال يف الفـضائل وكـرم األخــالق .  ..الـدين املـذكور مقيمــا ـا
  . ..ّزمت الرتدد إليهوكثرة التواضع ، فال

  .)2(» .  ..630: وتويف يف شعبان سنة 
__________________  

  .30 / 4أسد الغابة ) 1(
  .348 / 3وفيات األعيان ) 2(
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 ّابن األثري ، اإلمام العالمة احلافظ فخـر العلمـاء عـز الـدين أبـو احلـسن « : ـ الذهبي 2
ال يف .  ..بة وغـــري ذلـــكومعرفـــة الـــصحا. ّاحملـــدث اللغـــوي ، صـــاحب التـــاريخ. .. ّـــوكـــان مكم

ـــا ، عارفـــا بالرجـــال وأنـــسام وال ســـيما الـــصحابة ، مـــع  ّالفـــضائل ، عالمـــة ، نـــسابة ، أخباري ّ ّ
  .)1(» .  ..األمانة والتواضع والكرم

  .)2(» .  ..اإلمام احلافظ ، ابن األثري أبو احلسن « : ـ اليافعي 3
  .)3(» .  ..ّدثا حافظا ، ومؤرخاّفأما عز الدين فكان حم.  .. «: ـ األسنوي 4
  .)4(» .  ..ّابن األثري ، اإلمام العالمة احلافظ « : ـ السيوطي 5

)  روضــة املنـــاظر (و )  دول اإلســالم (و )  العــرب (و ) املختـــصر ( وكــذا تــرجم لــه يف 
  .630يف حوادث سنة 

)50 (  

ّرواية محب الدين ابن النجار ّ ّ  
ــــاريخ ( ّروى حــــديث الطــــري يف  ــــن ســــورة « برتمجــــة ) بغــــداد ذيــــل ت ســــهل بــــن عبيــــد ب

  : ّحيث قال عن سهل املذكور أنه . على ما نقل عنه» اخلراساين األصبهاين 
ّحدث عن إمساعيل بن هارون عن الصعق بن حـرب عـن مطـر الـوراق قـال «  أهـدي  :ّ

ّللنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم طــري يقــال لــه النحــام ، فأكلــه واســتطابه وقــال  ّ ّ إيل اللهــم أدخــل: ّ
  وأنس رضي اهللا تعاىل عنه ،  ـ ّأحب خلقك إليك

__________________  
  .1399 / 4ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .630حوادث  ـ مرآة اجلنان) 2(
  .71 / 1طبقات الشافعية ) 3(
  .495: ّطبقات احلفاظ ) 4(
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ّ صـلى يا أنس ، استأذن يل علـى رسـول اهللا: فجاء علي رضي اهللا تعاىل عنه ، فقال  ـ بالباب
: ّإنه علـى حاجـة ، فـدفع صـدره ودخـل ، فقـال رضـي اهللا تعـاىل عنـه : فقال . ّاهللا عليه وسلم

ّيوشــك أن حيــال بيننــا وبــني رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فلمــا رآه رســول اهللا صــلى اهللا  ّ ّّ
  .»اللهم وال من واله : ّعليه وسلم قال 

  .ّوستعلم روايته من عدة من الكتب أيضا

  ته ترجم
ّابن النجار ، احلافظ اإلمام البارع مؤرخ العصر ، مفيد العـراق ، حمـب  « : ـ الذهبي 1 ّ

ّـالدين أبو عبـد اهللا حممد بـن حممـود بـن احلـسن بـن هبـة اهللا بـن حماسـن بـن النجـار البغـدادي ، 
اظ الثقــــات ، مــــع الــــدين .  ..578ولــــد ســــنة . صــــاحب التــــصانيف ــــان احلف ــــوكــــان مــــن أعي ّ

وكــان مــن .  ..واشــتملت مــشيخته علــى ثالثــة آالف شــيخ.  ..ّم وســعة الروايــةوالــصيانة والفهــ
  .)1( » 643تويف يف خامس شعبان سنة . حماسن الدنيا

 ـ ّاحلـافظ الكبـري حمـب الـدين ابـن النجـار البغـدادي صـاحب التـاريخ « : ـ ابن شـاكر 2
ّوكان إماما ثقة حجة مقريا جمودا حسن احملاضرة كيسا متواضعا ّ..  . «)2(.  

  .)3(» .  ..وكان إماما ثقة حجة « : ـ الصفدي 3
  .)4(» وكان ثقة متقنا ، واسع احلفظ ، تام املعرفة .  ..احلافظ الكبري « : ـ اليافعي 4

__________________  
  .643حوادث  ـ  وأنظر العرب ، دول اإلسالم1428 / 4ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .36 / 4فوات الوفيات ) 2(
  .9 / 5لوفيات الوايف با) 3(
  .643حوادث . مرآة اجلنان) 4(
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  .)1(» كان إماما حافظا  « : ـ األسنوي 5

)51 (  

  ّرواية محمد بن طلحة
  : بقوله ) مطالب السؤول ( رواه يف كتابه 

ّوقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم«  ّاللهـم ائتـين بأحـب  ـ وقـد أحـضر إليـه طـري ليأكلـه ـ يومـا ّ
وكـان أنــس حاضـرا يــسمع .  ، فجــاء علـي فأكــل معـه منــهخلقـك إليـك يأكــل معـي هــذا الطـري

ّقول النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل ايء ، فبعد ذلك جاء أنس إىل علي فقال  استغفر يل : ّ
ّفأخربه بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم . ففعل. ولك عندي بشارة ّ «)2(.  

  ترجمته 
  : يف ّتوجد ترمجة أيب سامل حممد بن طلحة ومآثره الفاخرة

  .128 / 2مرآة اجلنان  ـ 1
  .503 / 2طبقات األسنوي  ـ 2
  .53 / 2طبقات ابن قاضي شهبة  ـ 3
  .293 / 23سري أعالم النبالء  ـ 4
  .213 / 5العرب  ـ 6

ّحممد بن طلحة بن حممد بن احلسن ، الشيخ كمـال « : وهذه عبارة ابن قاضي شهبة  ّ
  ّمصنف كتاب.  ..الدين ، أبو سامل القرشي العدوي النصييب

__________________  
  .502 / 2طبقات الشافعية ) 1(
  .42: مطالب السؤول ) 2(
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ّ وتفقــه وشــارك يف العلــوم ، 582ّالعقــد الفريــد ، أحــد الــصدور والرؤســاء املعظمــني ولــد ســنة 
ّوكــان فقيهـــا بارعــا عارفـــا باملــذهب واألصـــول واخلــالف ، ترســـل عــن امللـــوك ، وســاد وتقـــدم ،  ّ

ّأفـىت وصـنف ، وكـان أحـد : قـال الـسيد عـز الـدين .  ..ّيث ، وحدث يف بالد كثـريةومسع احلد
 ودفـن يف املقـام 652تويف يف حلب يف رجب سـنة .  ..العلماء املشهورين والرؤساء املذكورين

«.  
) مطالـــب الـــسؤول ( وقـــد اعتمـــد مجاعـــة مـــن األعـــالم علـــى رواياتـــه وكلماتـــه يف كتابـــه 

وقــد .  ..)مفتــاح النجــا ( والبدخــشاين يف ) كفايــة الطالــب  ( الكنجــي الــشافعي يف: ومــنهم 
  .فراجعه.  ..مدح هو نفسه كتابه املذكور يف خطبته

)52 (  

  رواية سبط ابن الجوزي 
«  : 7ّورواه أبو املظفر سـبط ابـن اجلـوزي حيـث قـال يف ذكـر أحاديـث فـضائل اإلمـام 

ّوأما السنة فأخبار   . ..واملشاهري من اآلثارفنبتدئ منها مبا ثبت يف الصحيح . ّ
  :حديث الطائر 

  .أمحد يف الفضائل ، والرتمذي يف السنن: وقد أخرجه 
ّفأما أمحد فأسنده إىل سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ّ قـال  ـ وامسـه مهـران ـ ّ

ّأهدت امرأة من األنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريا بني رغيفـني ، فقدمتـه  : ّ إىل ّ
ّفقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ـ طــريين بــني رغيفــني: ويف روايــة  ـ رســول اهللا اللهــم : ّ

  .فإذا بالباب يفتح ، فدخل علي فأكل معه. ّائتين بأحب خلقك إليك
  ثنا سفيان بن وكيع ، عن عبيد اهللا بن موسى ، عن : ّأما الرتمذي فقال و
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ّكــان عنــد النــيب صــلى اهللا عليــه  : مالــك قــال ّعيــسى بــن عمــر ، عــن الــسدي ، عــن أنــس بــن ّ
ّاللهم ائتين بأحب خلقك يأكـل معـي مـن هـذا الطـائر ، فجـاء علـي فأكـل : ّوسلم طري فقال 

  .معه
إمساعيــل بــن عبــد الــرمحن ، مســع مــن أنــس بــن مالــك ، : ّالــسدي امســه : قــال الرتمــذي 

  .عيد القطان وغريهمّورأى احلسني بن علي ، ووثقه سفيان الثوري وشعبة وحيىي بن س
ّ إمنا ذكر الرتمذي هذا يف تعديل السدي ، ألن مجاعة تعصبوا عليه ليبطلـوا هـذا :قلت  ّ ّ

  .ّاحلديث ، فعدله الرتمذي
حديث الطائر صحيح ، يلزم البخاري ومسلما : وقال احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري 
  .)1(» ّإخراجه يف صحيحيهما ، ألنه من شرطهما 

  ترجمته 
ّـبط ابن اجلوزي من كبار احلفاظ املـشهورين العلمـاء االعـالم املعتمـدين ، فقـد تـرجم وس

لـــه ووصـــفه بـــذلك ، واعتمـــد علـــى رواياتـــه وأقوالـــه مـــشاهري األئمـــة يف الكتـــب املختلفـــة ، وقـــد 
  :ومن مصادر ترمجته الكتب التالية ) حديث النور ( أوردنا طرفا من ذلك يف قسم 

  .142 / 3وفيات األعيان  ـ 1
  .356 / 4فوات الوفيات  ـ 2
  .39 / 1ذيل مرآة الزمان  ـ 3
  .206 / 3املختصر يف أحوال البشر  ـ 4
  .286 / 2تتمة املختصر يف أحوال البشر  ـ 5
  .220 / 5العرب  ـ 6
  .283 / 2طبقات املفسرين  ـ 7

__________________  
  .39 ـ 38: تذكرة خواص االمة ) 1(
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  .136 / 4مرآة اجلنان  ـ 8
ّاجلواهر املضية يف طبقات احلنفية  ـ 9 ّ2 / 230.  

  .194 / 13البداية والنهاية  ـ 10
  .39 / 7النجوم الزاهرة  ـ 11
  .39 / 7النجوم الزاهرة  ـ 12
  .296 / 23سري أعالم النبالء  ـ 13

ّأيـــضا ممـــن يعتمـــد علـــى ســـبط ابـــن ) ّالـــدهلوي ( ّهــذا ، وال خيفـــى علـــى أهـــل العلـــم أن 
  .)التحفة ( د إىل روايته ، يف نفس كتابه اجلوزي ويستن

)53 (  

  ّرواية الكنجي الشافعي 
  : رواه يف باب عقده لنقله بأسانيده قائال 

  : يف حديث الطائر  ـ الباب الثالث والثالثون« 
ّأخربنا منصور بن حممد أبو غالب املراتيب ا ، أخربنا أبو الفرج بن أيب احلسني احلـافظ 

ّحممـــد الـــسدي ، أخربنـــا علـــي بـــن عمـــر بـــن حممـــد الـــسكري ، أخربنـــا أبـــو ، أخربنـــا أمحـــد بـــن  ّّ
ّاحلــسن علــي بــن الــسراج املــصري ، حــدثنا أبــو حممــد فهــد بــن ســليمان النحــاس ، حــدثنا أمحــد  ّّ

ّبن يزيـد ، حـدثنا زهـري ، حـدثنا عثمـان الطويـل ، عـن أنـس بـن مالـك ، أهـدي إىل رسـول اهللا  ّ
ّ ائتــين بأحــب اخللــق يأكــل معــي مــن هــذا الطــائر ، فجــاء : طــائر وكــان يعجبــه أكلــه ، فقــال 6

وكنت أحب  ـ فقلت ما عليه إذن: استأذن على رسول اهللا ، قال : علي بن أيب طالب فقال 
 6ّاســتأذن يل عليــه ، فــسمع النــيب : ّفــذهب ، مث رجــع فقــال  ـ أن يكــون رجــال مــن األنــصار

  ادخل يا علي ، : كالمه فقال 
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  .ّ اللهم وإيلّاللهم وإيل: ّمث قال 
ّأخربنا الشيخ العالمة أبو حممد عبد اهللا بن أيب الوفا حممد بن احلـسن البـاذرائي احلـافظ  ّ ّ

أخربنـا أبـو الفـتح عبـد امللـك : ّ، عن احلافظ أيب حممد عبد العزيز بن حممـود بـن األخـضر قـال 
ضل بـــن أيب بــن أيب القاســم بــن أيب ســهل اهلــروي ، أخربنــا أمحــد بــن عبــد الــصمد بــن أيب الفــ

ّــحامـد ، والقاضــي أبــو عــامر حممــود ابــن القاســم األزدي ، وأبــو نــصر عبــد العزيــز بــن حممد بــن 
ّأخربنــا أبــو حممــد عبــد اجلبــار بــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن أيب اجلــراح : إبــراهيم الرتيــاقي ، قــالوا  ّ

ّى حممـد ابـن ّاملروزي ، أخربنا أبو العباس حممـد بـن أمحـد بـن حمبـوب ، أخربنـا احلـافظ أبـو عيـس
ّعيسى الرتمذي ، حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن عيـسى ابـن عمـر ،  ّ

ّاللهـم ائتـين بأحـب :  طـري فقـال 6كان عنـد النـيب  :ّعن السدي ، عن أنس بن مالك ، قال 
  .اخللق إليك يأكل معي هذا الطائر ، فجاء علي فأكل معه

  .ّعه ، وهو أحد الصحاح الستة هكذا أخرجه الرتمذي يف جام:قلت 
ّوقد صحح الرتمذي مساع السدي من أنـس ، ووثقـه أمحـد بـن حنبـل وسـفيان الثـوري ،  ّ

  .وشعبة ، وعبد الرمحن بن مهدي ، وحيىي بن سعيد القطان
حـــــــديث الطـــــــائر يلـــــــزم البخـــــــاري ومـــــــسلم إخراجـــــــه يف : وقـــــــال احلـــــــاكم النيـــــــسابوري 

  .صحيحيهما ألن رجاله ثقات
هيم بــن بركـات بــن إبــراهيم اخلـشوعي ، أخربنــا احلــافظ أبـو القاســم ، أخربنــا أخربنـا إبــراو

ّــأبــو القاســم الــسمرقندي ، أخربنــا أبــو حممد أمحــد بــن علــي بــن احلــسن بــن أيب عثمــان ، وأبــو 
أخربنا أبو القاسم إمساعيل بن احلـسن بـن عبـد اهللا ، : ّطاهر أمحد بن حممد بن إبراهيم ، قاال 

ّسـم اهلـامشي ، حـدثنا حممد بـن اهليـثم ، حـدثنا يوسـف بـن عـدي ، حـدثنا ّحدثنا محـزة بـن القا ّ ّـّ
ّأهـدي لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  :محاد بن املختار عن عبد امللك بن عمري ، عن أنـس قـال 

  ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي ، فجاء: ّوسلم طائر فوضع بني يديه ، فقال 
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ّإن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : أنـا علـي ، فقلـت :  فقـال ؟مـن ذا: ّعلي فدق البـاب فقلـت  ّ ّ ّ
فــضرب البــاب برجلــه فــدخل ، : علــى حاجــة ، فرجــع ، ثــالث مــرات كــل ذلــك جيــيء ، قــال 

ّفقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ جئــت ثــالث مــرات كــل ذلــك يقــول :  قــال ؟مــا حبــسك: ّ
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم على حاجة ّ ّ.  

ّلى اهللا عليه وسلم ّفقال النيب ص كنـت أحـب أن  : قـال قلـت ؟مـا محلـك علـى ذلـك: ّ
  .يكون رجال من قومي

  .ّ هكذا رواه احلافظ يف تارخيه وطرقه عن مجاعة من الصحابة والتابعني:قلت 
أخربنا شيخ الشيوخ أبو الربكـات عبـد الـرمحن بـن أيب احلـسن عبـد اللطيـف بـن إمساعيـل 

أخربنـا أبـو الفـتح عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا  ـ ليـه وأنـا أمسـع ببغـدادقـراءة ع ـ بـن أيب الـسعيد الـصويف
بن شاتيل ، أخربنا أمحد بن املظفر بن احلسني بن سوسن ، أخربنـا أبـو علـي احلـسن بـن أمحـد 
ّبــن شــاذان ، أخربنــا حممــد ابــن العبــاس بــن جنــيح ، حــدثنا حممد بــن القاســم النحــوي ، حــدثنا  ّــّ ّ

ّأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بطائر فقال  :ن أنس ، قال أبو عاصم ، عن أيب اهلندي ، ع ّ ّ :
ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي ، فجــاء علــي فحجبتــه مــرتني ، فجــاء يف الثالثــة 

هـذه ثـالث مـرات قـد جئتهـا فحبـسين أنـس ، :  قـال ؟يا علي ما حبسك: فأذنت له ، فقال 
. اهللا فأحببــت أن يكــون رجــال مــن قــوميمسعــت دعوتــك يــا رســول :  قــال ؟مل يــا أنــس: قــال 

ّفقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ   .الرجل حيب قومه: ّ
ّ رزقنــــاه عاليــــا ، ذكـــره ابــــن جنـــيح البــــزاز يف األول مــــن منتقـــى أيب حفــــص عمــــر :قلـــت 

  .البصري
ّقـــد رواه أيـــضا ســـفينة مـــوىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، كمـــا أخربتنـــا الـــشيخة و ّ

  .لنساء ، وابنة اإلمام أيب احلسن أمحد بن عبد اهللا بن علي األبنوسي إجازةالصاحلة شرف ا
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د احلــسني بــن احلــافظ عبــد اهللا بــن احلــافظ عبــد و ّــحــدثين عنهــا اإلمــام احلــافظ أبــو حمم ّ
ّأخربنــا والــدي أبــو احلــسن ، أخربنــا أبــو الغنــائم حممــد بــن علــي بــن : الغــين مــن لفظــه ، قالــت 
ّو حممد بن البيع ، أخربنا أبو عبد اهللا احملاملي ، حدثنا عبـد األعلـى احلسن الدقاق ، أخربنا أب ّ

ّبــن واصــل ، حــدثنا عــون بــن ســالم ، حــدثنا ســهل بــن شــعيب ، عــن بريــدة بــن ســفيان ، عــن  ّ
ّوكــان خادمــا لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ـ ســفينة ّأهــدي لرســول اهللا صــلى اهللا  :قــال  ـ ّ

مـا هـذا أم : ّت لـه أم أميـن بعـضها فلمـا أصـبح أتتـه ـا ، فقـال فرفعـ: قـال . ّعليه وسلم طـوائر
أو مل أــك أن ترفعــي ألحــد أو لغــد : قــال . هــذا بعــض مــا أهــدي لــك أمــس:  فقالــت ؟أميــن

ّطعاما ، إن لكل غد رزقه مث قال  ّاللهـم أدخـل يل أحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي مـن هـذا : ّ
  .ّاللهم وإيل: الطائر ، فدخل علي فقال 

وفيـــه داللـــة  رواه احملـــاملي يف اجلـــزء التاســـع مـــن أماليـــه ، كمـــا أخرجنـــاه ســـواه ، :قلـــت 
ّ أحـب اخللـق إىل اهللا ، وأدل الداللـة علـى ذلـك دعـاء النـيب صـلى اهللا 7واضحة علـى أن عليـا  ّ ّ
  .ّعليه وسلم فيما دعا به

ّوقد وعد اهللا تعاىل من دعاه باالجابة ، حيث قال عز وجل  ِ ادعوني أسـتج(ّ َ ْ َ ِ ُ ْب لكـم ْ ُ َ ْ
ّ فـــأمر بالـــدعاء ووعـــد باإلجابـــة ، وهـــو عـــز وجـــل ال خيلـــف امليعـــاد) ّومـــا كـــان اهللا عـــز وجـــل  .ّ ّ

ليخلف وعده رسله وال يرد دعاء رسوله ألحب اخللق إليه ، ومن أقرب الوسائل إىل اهللا تعـاىل 
  :حمبته وحمبة من حيب حلبه ، كما أنشدين بعض أهل العلم يف معناه 

  ن قـــــــــــــــــــــــــريشّباخلمـــــــــــــــــــــــــسة الغـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــ

  
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــادس القــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم جربئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو  

  

  ّحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم رب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعف عـــــــــــــــــــــــــــــــــــين

  
  حبـــــــــــــــــــــــــسن ظــــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــك اجلميــــــــــــــــــــــــــل  

  

العدد املوسوم يف هذا البيـت أراد ـم أهـل البيـت أصـحاب العبـاء الـذين قـال اهللا تعـاىل 
ً ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل اْلبـيـت ويطهـركم تطهيـرا (: يف حقهـم  ِ ْ َ ْ ََُ ََ ُ َ ُِ ْ َْ ْ َ  ُ ُ ْ َ َ ِ رسـول اهللا ّـ وهـم حممد )ِْ

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ، وعلــي ، وفاطمــة ، واحلــسن ، واحلــسني صــلوات اهللا علــيهم وســادس  ّ
  .7القوم جربئيل 
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ّوحـــــديث أنـــــس الـــــذي صـــــدرته يف أول البـــــاب أخرجـــــه احلـــــاكم أبـــــو عبـــــد اهللا احلـــــافظ  ّ
النيــــسابوري عــــن ســــتة ومثــــانني رجــــال ، كلهــــم رووه عــــن أنــــس ، وهــــذا تــــرتيبهم علــــى حــــروف 

  .املعجم

   ـ  أـ
إبراهيم بن هدبـة أبـو هدبـة ، وإبـراهيم بـن مهـاجر أبـو إسـحاق البجلـي ، وإمساعيـل بـن 
ّعبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب ، وإمساعيل بـن عبـد الـرمحن الـسدي ، وإمساعيـل بـن سـليمان 
بن املغرية األزرق ، وإمساعيل بن وردان ، وإمساعيـل بـن سـليمان ، وإمساعيـل غـري منـسوب مـن 

وفة ، وإمساعيل بن سليمان التيمي ، وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحـة ، وأبـان بـن أهل الك
  .أيب عياش أبو إمساعيل

   ـ  بـ
  .بسام الصرييف الكويف ، وبرذعة بن عبد الرمحن

   ـ  ثـ
  .ثابت بن أسلم البنانيان ، ومثامة بن عبد اهللا بن أنس

   ـ  جـ
  .جعفر بن سليمان الضبعي

   ـ  حـ
ــــن التريويــــه حــــسن بــــن أيب  ــــد ب احلــــسن البــــصري ، وحــــسن بــــن احلكــــم البجلــــي ، ومحي

  .الطويل

   ـ  خـ
  .خالد بن عبيد أبو عاصم

   ـ  زـ
  .ّالزبري بن عدي ، وزياد بن حممد الثقفي ، وزياد بن ثروان
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   ـ  سـ
ســــعيد بــــن املــــسيب ، وســــعيد بــــن ميــــسرة البكــــري ، وســــليمان بــــن طرخــــان التيمــــي ، 

، وســـليمان بـــن عـــامر بـــن عبـــد اهللا بـــن عبـــاس ، وســـليمان بـــن وســـليمان بـــن مهـــران األعمـــش 
  .احلجاج الطائفي

   ـ  شـ
  .شقيق بن أيب عبد اهللا

   ـ  عـ
عبــد اهللا بــن أنــس بــن مالــك ، وعبــد امللــك بــن عمــري ، وعبــد امللــك بــن أيب ســليمان ، 

مـر وعبد العزيز بن زيـاد ، وعبـد األعلـى بـن عـامر الثعلـيب ، وعمـر بـن أيب حفـص الثقفـي ، وع
بــن ســليم البجلــي ، وعمــر بــن يعلــى الثقفــي ، وعثمــان الطويــل ، وعلــي بــن أيب رافــع ، وعــامر 
بن شراحيل الشعيب ، وعمران بن مسلم الطائي ، وعمـران بـن هيـثم ، وعطيـة بـن سـعد العـويف 

  .، وعباد بن عبد الصمد ، وعيسى بن طهمان ، وعمار بن أيب معاوية الدهين

   ـ  فـ
  .فضيل بن غزوان

   ـ  قـ
  .قتادة بن دعامة

   ـ   كـ
  .كلثوم بن جرب

   ـ م ـ
ّـ ، وحممد بـن مـسلم الزهـري ، :ّحممد بن علي بن احلسني بـن علـي بـن أيب طالـب 

ّوحممد بن عمر بن علقمة ، وحممد بن عبد الرمحن أبـو الرجـال ، وحممـد بـن خالـد بـن املنتـصر  ّ ّ
ّــالثقفــي ، وحممــد بــن ســليم ، وحممد ابــن مالــك الثقفــي ، و ّحممــد بــن جحــادة ، ومطــري بــن أيب ّ

  ّخالد ، ومعلى بن هالل ،
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وميمــون أبــو خلــف ، وميمــون غــري منــسوب ، ومــسلم املالئــي ، ومطــر بــن طهمــان الــوراق ، 
وميمــون بــن مهــران ، ومــسلم بــن كيــسان ، وميمــون بــن جــابر الــسلمي ، وموســى بــن عبــد اهللا 

  .اجلهين ، ومصعب بن سليمان األنصاري

   ـ  نـ
  .ىل عبد اهللا بن عمر ، ونافع أبو هرمزنافع مو

   ـ   هـ
  .هالل بن سويد

   ـ  يـ
 ـ حيىي بن سعيد األنصاري ، وحيىي بن هاين ، ويوسف بن إبراهيم ، ويوسف أبـو شـيبة

  .ّويزيد بن سفيان ، ويعلى بن مرة ، ويغنم ابن سامل ـ وقيل مها واحد

   ـ  أبوـ
عي ، وأبـــو محـــزة الواســـطي ، وأبـــو حذيفـــة أبـــو اهلنـــدي ، وأبـــو ملـــيح ، وأبـــو داود الـــسبي
  .العقيلي ، ورجل من آل عقيل ، وشيخ غري منسوب

   :7ورواه عن أنس وسفينة اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
ّأخربنــا أبــو بكــر حممــد بــن ســعيد بــن املوفــق ، أخربنــا أبــو زرعــة ، أخربنــا أبــو بكــر بــن 

ّين أبــــو القاســــم احلــــسن بــــن حممــــد ابــــن احلــــسن خلــــف ، أخربنــــا احلــــاكم أبــــو عبــــد اهللا ، أخــــرب
ّالسكوين بالكوفة ، حدثين حممد بن إبراهيم الفـزاري ، حـدثنا أمحـد ابـن موسـى بـن إسـحاق ،  ّّ

  .ّحدثنا عيسى بن عبد اهللا
ّوأخربنـــا علـــي بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن عيـــسى ، حـــدثنا حممـــد بـــن إبـــراهيم : قـــال احلـــاكم  ّ

ّالعامري ، حدثنا حممد بن راشد ، ح ّـدثنا عيسى بن عبـد اهللا بـن حممد ابـن عمـر بـن علـي بـن ّ ّ
  :  قال 7ّأيب طالب ، عن أبيه ، عن جده عمر بن علي بن أيب طالب 
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ّوكـان أنـس بـن مالـك حيجبـه ، فلمـا  ـ يقـال لـه احلبـارى ـ  طـري6أهـدي إىل رسـول اهللا 
 ، قـال أنـس ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليـك يأكـل معـي مـن هـذا الطـري: وضع بني يديه قال 

فرفــع : ّرســول اهللا نــائم ، مث قــال :  وحــده ، فجــاء علــي فقلــت 6أريــد أن يأكلــه رســول اهللا : 
ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي مــن هــذا الطــري ، فجــاء علــي : يــده ثانيــة وقــال 

ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك : فرفــع يــده الثالثــة فقــال : رســول اهللا نــائم ، قــال : فقلــت 
ّ ، أدخـل ، فلمـا رآه قـال !!6كم أرد علـى رسـول اهللا : قال أنس . كل معي من هذا الطرييأ
  .فأكال مجيعا: قال . ّاللهم وإيل: 

ّاستغفر يل يا أبا احلسن ، فـإن يل إليـك ذنبـا ، ولـك : فخرج فتبعته فقلت : قال أنس 
ّعنــدي بــشارة فأخربتــه مبــا كــان مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فح مــد اهللا وأثــىن عليــه ّ

  .وغفر يل ذنيب عنده ببشاريت إياه
ّوروي من وجه آخر ويف رد الشمس عليه ، ذكرته يف فصل رد الشمس ّ.  

ّورواه عبــد اهللا بــن عبــاس ، وأبــو ســعيد اخلــدري ، ويعلــى بــن مــرة الثقفــي ، كلهــم عــن 
  .6ّالنيب 

ّالتهم املخرج حـديثهم يف ّومن الرواة عدة كثرية من كبار التابعني املتفق على ثقتهم وعد
  .ّالصحاح ممن ال ارتياب يف واحد منهم

  .»ّواحلديث مشهور وبالصحة مذكور 
روي عــن عــامر بــن واثلــة أيب « : ّمــا نـصه » ّرد الــشمس « قـال الكنجــي يف فــصل و* 

   :الطفيل قال 
كنـــت يـــوم الـــشورى علـــى البـــاب ، وعلـــي يناشـــد عثمـــان وطلحـــة والـــزبري وســـعدا وعبـــد 

  .ّرد الشمس: ّدة من فضائله منها الرمحن بع
كما أخربنا أبو بكر بن اخلازن ، أخربنـا أبـو زرعـة ، أخربنـا أبـو بكـر بـن خلـف احلـاكم 

  ّحدثنا ـ بالكوفة من أصل كتابه ـ ، أخربنا أبو بكر بن أيب دارم احلافظ
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ّمنذر بن حممد بن منذر ، حدثنا أيب ، حدثنا عمي ، حدثنا أيب ، عن أبـان بـن تغ ّ ّّ لـب ، عـن ّ
  : ّكنت على الباب يوم الشورى وعلي يف البيت فسمعته يقول  :عامر بن واثلة قال 

ّاستخلف أبو بكر وأنـا يف نفـسي أحـق ـا منـه ، فـسمعت وأطعـت ، واسـتخلف عمـر 
ّوأنا يف نفسي أحق ـا منـه ، فـسمعت وأطعـت ، وأنـتم تريـدون أن تـستخلفوا عثمـان ، إذا ال 

ّر يف مخسه أنا سادسـهم ال يعـرف هلـم فـضل ، أمـا واهللا ألحـاجنهم أمسع وال أطيع ، جعل عم
ّخبصال ال يستطيع عربيهم وال عجميهم ، املعاهد منهم واملشرك أن ينكر منها خصلة ّ.  

أمــنكم : قــال  .ال:  قــالوا ؟ّأنــشدكم بــاهللا أيهــا اخلمــسة أمــنكم أخــو رســول اهللا ، غــريي
ّأحد له عم مثل عمي محزة بن عبد املطلب أ ّ : قـال . ال:  قـالوا ؟سد اهللا وأسد رسوله ، غرييّ

ّــأمــنكم أحــد لــه أخ مثــل أخــي املــزين باجلنــاحني يطــري مــع املالئكــة يف اجلنة : قــال . ال:  قــالوا ؟ّ
أمـنكم : قـال . ال:  قـالوا ؟ّـأمنكم أحد له زوجة مثل زوجيت فاطمة سـيدة نـساء االمة ، غـريي

  .ال:  قالوا ؟االمة ابين رسول اهللا ، غرييأحد له سبطان مثل احلسن واحلسني سبطي هذه 
ّأمـنكم أحـد ردت عليـه : قـال . ال:  قـالوا ؟أمنكم أحد قتل مشركي قريش قبلـي: قال 

ّالشمس بعد غروا حىت صلى العصر ، غـريي أمـنكم أحـد قـال لـه رسـول : قـال . ال:  قـالوا ؟ّ
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حــني قــرب إليــه الطــري فأعجبــه  ّ ّم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك اللهــ: ّ

ّيأكل معي مـن هـذا الطـري ، فجئـت وأنـا أعلـم مـا كـان مـن قـول النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ،  ّ ّ
ّوإيل يا رب وإيل يا رب ، غريي: فدخلت قال    .ال:  قالوا ؟ّ

  .»هكذا رواه احلاكم يف كتابه جبمع طرق حديث الطري وناهيك به راويا 

  ترجمته 
ّلدات بعض ما يدل على جاللة شأن أيبوقد ذكرنا يف بعض ا ّ  
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ّعبــد اهللا الكنجــي يف احلــديث وغــريه مــن العلــوم ، حــىت أن املتــأخرين عنــه يــصفونه لــدى النقــل  ّ
  .ّحيث يذكر مؤلفاته) كاشف الظنون ( وكذلك » احلافظ «  بـ عنه

ّعــين باحلــديث ، ومســع ، ورحــل ، وحــصل ، وكــان إمامــا حمــدثا ، « : وقــال الــصفدي  ّ
  .)1(» ه كان مييل إىل الرفض لكن

ّغري أن املؤرخني والرجاليني حيـاولون إمهـال الرجـل ، لتأليفـه  ّ وغـريه ، ) كفايـة الطالـب ( ّ
ّيف أهــل البيــت علــيهم الــصالة والــسالم ، وهــو األمــر الــذي كــان الــسبب يف قيــام العامــة ضــده  ّ ّ

  :ّوقتله يف وسط اجلامع الذي حيدث فيه ، ويف شهر رمضان املبارك 
ّالفخــر حممــد بــن يوســف ابــن :  مــن رمــضان قتــل باجلــامع 29ويف « : قــال ابــن شــامة 

ّحممد الكنجــي ، وكــان مــن أهــل العلــم بالفقــه واحلــديث ، لكنــه كــان فيــه كثــرة كــالم وميــل إىل  ّــ
  .)2(» .  ..مذهب الرافضة ، مجع هلم كتبا توافق أغراضهم

ّــلفخــر حممــد بــن يوســف ابــن حممد فثــار العــوام بدمــشق وقتلــوا ا.  ..«: وقــال اليــونيين  ّ
الكنجـــي يف جـــامع دمـــشق ، وكـــان املـــذكور مـــن أهـــل العلـــم ، لكنـــه كـــان فيـــه شـــر وميـــل إىل 

  .)3(» مذهب الشيعة 
ّوقتلت العامة وسط اجلامع شيخا رافضيا« : وقال ابن كثري  ّ..  . «)4(.  

  .658وكان بسنة 
__________________  

  .254 / 5الوايف بالوفيات ) 1(
  .208:  ذيل الروضتني )2(
  .360 / 1ذيل مرآة الزمان ) 3(
  .221 / 13البداية والنهاية ) 4(
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) 54 (  

  ّرواية محب الدين الطبري 
  : ّرواه احلافظ حمب الدين أمحد بن عبد اهللا الطربي بقوله و

ّكـان عنـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم طـري فقـال  :عن أنـس بـن مالـك قـال «  ّ اللهـم : ّ
  .ّب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطري ، فجاء علي بن أيب طالب فأكل معهائتين بأح

  .ّخرجه الرتمذي وقال غريب
  .البغوي يف املصابيح يف احلسانو
ّخرجــه احلــريب وزادو ّ بعــد قولــه أهــدي لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــري ّ ّوكــان ممــا : ّ

ّاسـتأذن علـى رسـول اهللا صـلى : قال فجاء علي بن أيب طالب ف: وزاد بعد قوله . يعجبه أكله
  . ـوكنت أحب أن يكون رجال من األنصار ـ ما عليه إذن: ّاهللا عليه وسلم فقلت 

ّمث : بعـد قولــه فجـاء علـي فرددتــه  ّخرجـه عمـر بـن شــاهني ومل يـذكر زيـادة احلــريب وقـالو
ّجــاء فرددتــه فــدخل يف الثالثــة أو يف الرابعــة فقــال لــه النــيب صــلى اهللا عليــه وســ مــا حبــسك : ّلم ّ

ّعين أو ما أبطأ بك عين يا علـي يـا أنـس مـا محلـك علـى مـا : ّجئـت فـردين أنـس قـال :  قـال ؟ّ
يــا أنــس أويف األنــصار خــري مــن : رجــوت أن يكــون رجــال مــن األنــصار فقــال :  قــال ؟صــنعت

  .علي أو أفضل من علي
ّخرجه النجار عنـه قـال و ّقـدمت لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم طـري :ّ ّ ّا فـسمى فأكـل ّ

ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك وإيل ، فـأتى علـي فـضرب البـاب ، فقلـت : لقمة وقال  مـن : ّ
ّإن رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم علـى حاجــة ، مث أكـل لقمــة : علــي ، قلـت :  قـال ؟أنـت ّ ّ

  : ّوقال مثل األول ، فضرب علي فقلت 
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ّ عليــه وســلم علــى حاجــة ، مث أكــل ّإن رســول اهللا صــلى اهللا: علــي ، قلــت :  قــال ؟مــن أنــت ّ
ّفضرب علي ورفع صـوته ، فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : لقمة وقال مثل ذلك قال  ّ

ّفــدخل ، فلمــا رآه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم تبــسم وقــال : يــا أنــس ، افــتح البــاب قــال :  ّ ّ ّ ّ :
ّاحلمـــد هللا الـــذي جعلـــك ، فـــإين أدعـــو يف كـــل لقمـــة أن يـــأتيين  ّ ّاهللا بأحـــب اخللـــق إليـــه وإيل ، ّ ّ

ّفو الـذي بعثـك بـاحلق نبيـا إين ألضـرب البـاب ثـالث مـرات ويـردين أنـس : فكنت أنت ، قال  ّ ّ ّ ّ
ّ، قــال فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّكنــت أحــب معــه رجــال مــن :  قــال ؟مل رددتــه: ّ

ّاألنصار ، فتبسم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال  ّ ّ   .ّرجل على حب قومهما يالم ال: ّ
ّأهدت امرأة من األنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طـريين  :عن سفينة قال و ّ

ّبني رغيفني ، فقدمت إليه الطريين فقال صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّ :  
ّاللهم ائتين بأحب خلقـك إليـك وإىل رسـولك ، مث ذكـر معـىن حـديث النجـار وقـال يف  ّ

ّ صلى اهللا عليه وسلم علي من الطريين حىت فنيافأكل مع رسول اهللا: آخره  ّ ّ.  
  .)1(» ّخرجه أمحد يف املناقب 

   ) :الرياض النضرة ( كتاب 
ّوكتاب الرياض النضرة للحافظ حمب الدين الطربي مـن الكتـب املعروفـة ذكـره اجللـيب يف 

عتمـــدون وعلمـــاء اإلجـــازات يف الكتـــب الـــيت يرووـــا باألســـانيد املعتـــربة وي) كـــشف الظنـــون ( 
) ّكفايـة املتطلــع ( ّعلـى أخبارهــا ورواياـا يف حبــوثهم ، فقـد ذكــره تـاج الــدين الـدهان يف كتابــه 

ــــات شــــيخه العجيمــــي ، وحممــــد عابــــد الــــسندي يف كتابــــه يف األســــانيد  ّالــــذي وضــــعه يف مروي
  .)حصر الشارد (  بـ املسمى

__________________  
  .115 ـ 114 / 2الرياض النضرة يف مناقب العشرة ) 1(
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( ووصفه باالعتبـار ، وأورده ) اخلميس ( وذكره احلسني الديار بكري يف مصادر كتابه 
( بل اعتمد عليه يف كتابه . ّفيما ألف يف املناقب) اصول احلديث ( يف رسالته يف ) الدهلوي 

حيـدر علـي ، وكذا املولـوي ) إزالة اخلفا ( ّيف الرد على اإلمامية تبعا لوالده يف كتاب ) التحفة 
حيــث احــتج برواياتــه بــل جعلــه كــصحيح البخــاري ) منتهــى الكــالم ( الفــيض آبــادي يف كتابــه 
  .شاهد عدل على مطلوبه

ّحــديث الطــري املــذكور يف الريــاض النــضرة ، مــع أنــه ) الــدهلوي ( فــال أدري كيــف يــرد 
ّســفر عظــيم مــن األســفار الــشهرية املعتــربة ، ال ســيما وقــد متــسك برواياتــه والــده  بــل املخاطــب ّ

  ؟بنفسه جعل روايته حجة خمتربة
ّروى احلافظ احملب الطربي حديث الطري حيث قال و*  ّ :  
ّذكر أنه أحب اخللق إىل اهللا تعاىل بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أنس بن «  ّ ّ ّ

ّكــان عنــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــري فقــال  : قــال 2مالــك  ّاللهــم ائتــين بأحــب : ّ
 أخرجــه الرتمــذي .فجــاء علـي بــن أيب طالــب فأكــل معــه. قـك إليــك يأكــل معــي هــذا الطــريخل

  .والبغوي يف املصابيح يف احلسان
ّأهــدي لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــري وكــان ممــا يعجبــه  :أخرجــه احلــريب وقــال و ّ ّ

  .ّأكله ، مث ذكر احلديث
ّأخرجـه اإلمـام أبـو بكـر حممــد بـن عمـري بـن بكـري النجــارو  عـن أنـس ابـن مالــك:  وقـال ّ

ّقــدمت لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــريا فــسمى وأكــل لقمــة وقــال  ّ ّاللهــم ائتــين بأحــب : ّ
: ّ فقــال علــي ، فقلــت ؟مــن أنـت:  فـضرب البــاب ، فقلــت 2ّاخللـق إليــك وإيل ، فجــاء علــي 

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حاجة ّ ألوىل ، فـضرب ّقال مث أكل لقمة وقال مثل ا. ّ
ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : ّعلـي ، فقلـت :  قـال ؟من أنـت:  الباب فقلت 2علي  ّ ّ

 البـاب ورفـع صـوته 2ّفـضرب علـي : ّمث أكـل لقمـة وقـال مثـل ذلـك قـال : على حاجة ، قال 
ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    يا أنس افتح الباب ، : ّ
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ّســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم تبـــسم مث قـــال ّفـــدخل ، فلمـــا رآه ر: قـــال  ّ ّ احلمـــد هللا الـــذي : ّ
ّجعلــك ، فــإين أدعــو يف كــل لقمــة أن يــأتيين اهللا أحــب اخللــق إليــه وإيل ، فكنــت أنــت  قــال : ّ

ّوالــذي بعثـك بــاحلق نبيـا إين ألضــرب البــاب ثـالث مــرات ويـردين أنــس قـال فقــال النــيب : ّعلـي  ّ ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم  ّكنـت أحـب معـه رجـال مـن األنـصار ، فتبـسم النـيب :  قلـت ؟تـهمل ردد: ّ ّ ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم وقال    . )1(» ّال يالم الرجل على حب قومه : ّ

   ) :ذخائر العقبى ( كتاب 
ّللحــافظ احملــب الطــربي مــن الكتــب ) ذخــائر العقــىب يف مناقــب ذوي القــرىب ( وكتــاب 

مـن مـصادر مناقـب أهـل ) الـروض الباسـم ( ر جعلـه يف املعروفة املعتربة لدى القوم ، فابن الوزي
ّوذكر أنه ينبغـي أن يكتـب ) وسيلة املآل ( ّالبيت ، وكذا أمحد بن الفضل بن باكثري املكي يف 

يف الكتــب ) أصـول احلــديث ( يف رســالته يف ) الـدهلوي ( ّهـذا الكتــاب مبـاء الــذهب ، وعــده 
ّاملــصنفة مــن قبــل علمــاء أهــل الــسنة يف مناقــب أ ( ّهــل البيــت ، وحممــد بــن إمساعيــل األمــري يف ّ

ّبـــأن هـــذا ) ذخـــرية املـــآل ( ّمـــن أجـــل مـــا اعتمـــد عليـــه ، وقـــال العجيلـــي يف ) الروضـــة النديـــة 
ّالكتاب من مصنفات أجلة العلماء اخلمـيس ( وذكره احلسني الديار بكـري يف مـصادر كتابـه . ّ

  .يف مروياما) كابر إحتاف األ( ّوالشوكاين يف ) حصر الشارد ( والسندي يف ) 
ّمــن معــاريف الكتــب املعتــربة عنــد أهــل الــسنة ، فــال ) ذخــائر العقــىب ( فــإذا كــان كتــاب 

ّجيحد حديث الطري الوارد فيه إال من مل ينه نفسه عـن اهلـوى ، وتبـع سـنن البغـضاء والتعـصب  ّ
  . ..األعمى

__________________  
  .61: ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب ) 1(
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  .343 / 2تتمة املختصر  ـ 10
  :ّوهذا نص ما قاله األسنوي 

ّاحملـــب الطـــربي شـــيخ احلـــرم حمـــب الـــدين أبـــو العبـــاس أمحـــد بـــن عبـــد اهللا ابـــن حممـــد «  ّ ّ ّ
ّالطــربي مث املكــي شــيخ احلجــاز ، كــان عاملــا عــامال ، جليــل القــدر ، عاملــا باآلثــار و .  ..الفقــهّ

  .».  ..694 وتويف سنة 615 مجادى اآلخرة سنة 27ولد يوم اخلميس 

)55 (  

  ّرواية صدر الدين الحمويني 
ّرواه صــدر الــدين أبــو اــامع إبــراهيم بــن حممــد احلمــويين بطــرق متعــددة حيــث قــال مــا و

   ) :فرائد السمطني ( ّنصه يف كتاب 
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  : الباب الثاين واألربعون  « 
  : رها يف اآلفاق ، وأمنت مالبس فخرها من األخالق فضيلة طار ذك

د عبـــد الـــسالم بـــن حممـــد بـــن مـــزروع «  ّأخربنـــا الـــشيخ الزاهـــد عفيـــف الـــدين أبـــو حمم ّـــ
ّبقـــراءيت عليـــه باملدينـــة املعظمـــة ، يف احلـــرم الـــشريف النبـــوي بـــني الروضـــة واملنـــرب ،  ـ البـــصري ّ

ّ عشر من شهر اهللا احلرام ، حمرم ، سـنة ّصلوات اهللا وسالمه على احلال به ، ضحوة يوم الثاين
أخربنـا الـشيخ موفـق الـدين أبـو احملاسـن فـضل اهللا بـن أيب بكـر عبـد : قـال  ـ مثـانني وسـت مائـة

بقراءة حميـي الـدين علـي بـن إبـراهيم بـن الدردانـة احلـريب ، يف  ـ 4الرزاق بن عبد القادر احلنبلي 
زج ببغــداد وأجــاز لنــا مجيــع رواياتــه يــوم اخلمــيس ســنة مخــس ومخــسني وســت مائــة ، ببــاب األ

قـراءة  ـ ّأخربنا أبو الفتح عبد اهللا بن عبد اهللا بن حممد بن جناء بن شاتيل الدباس: قال  ـ لفظا
وأنـــا أمســـع ، يف يـــوم اجلمعـــة مـــن شـــوال ، ســـنة مثـــان وســـبعني ومخـــس مائـــة ، جبـــامع ] عليـــه [ 

  . ـالقصر ببغداد قبل صالة اجلمعة
بروايتـه ،  ـ إذنـا ـ ّ أبـو عبـد اهللا حممـد بـن يعقـوب ابـن أيب الفـرجأخـربين الـشيخ الـصاحلو

ّأخربنـا أبـو غالـب حممـد بـن احلـسن بـن أمحـد : قال  ـ إجازة ـ عن أيب الفتح عبد اهللا بن شاتيل
أخربنـا أبـو : قـال  ـ قراءة عليه وأنـا أمسـع ، يف رمـضان سـنة تـسع وتـسعني وأربـع مائـة ـ الباقالين

: قـال  ـ يف صفر سنة مثان وعشرين وأربع مائـة ـ حلسني بن إمساعيل احملامليعبد اهللا أمحد بن ا
قـراءة عليـه يف شـهر ذي القعـدة  ـ ّأخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن أمحد بـن مالـك األشـجعي

ّـحدثنا أبو األحوص حممد بـن اهليـثم بـن محاد القاضـي : قال  ـ ، من سنة مخسني وثالث مائة ّ ّ
ّحـدثنا محـاد بـن : ّحـدثنا يوسـف بـن عـدي قـال : قال  ـ بعني ومائتنيسنة ست وس ـ العكربي ّ
   :عن عبد امللك بن عمري ، عن أنس قال  ـ من أهل الكوفة ـ املختار

ّأهدي إىل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم طـري ، فوضـع بـني يديـه فقـال  اللهـم ائتـين : ّ
  : ت ّفجاء علي فدق الباب ، فقل. ّبأحب خلقك إليك ليأكل معي
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ّالنـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى حاجـــة ، فرجـــع ثـــالث : فقلـــت . أنـــا علـــي:  فقـــال ؟مـــن ذا ّ ّ
ّمرات كل ذلك جييء ، فـأقول لـه ذلـك فيـذهب ، حـىت جـاء يف املـرة الرابعـة فقلـت لـه مثـل مـا  ّ

ّفضرب الباب برجله فدخل ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ّقلت يف الثالث مرات قال  ّ ّ :
ّالنـيب علـى حاجـة ، ] : يل أنـس [ ّقد جئت ثالث مرات كـل ذلـك يقـول :  قال ؟بسكما ح

ّفقال صلى اهللا عليه وسلم  ّكنـت أحـب أن يكـون :  قـال ؟ما محلك على ذلك] يا أنس : [ ّ
   !!!رجال من قومي

  منقبة فاضلة ، وفضيلة للحساد مناضلة
ّأخـربين اإلمـام العالمـة تـاج الـدين أبـو املفـاخر حممـد بـن  ـ  أيب القاسـم حممـود الـسديديّ

ّكتابة إيل من كرمان يف رجب سنة أربع وستني وست مائة ّ أخربنـا الـصدر الكبـري ركـن : قال  ـ ّ
اإلسالم إمام األئمة مفيت الشرق والغرب ابن ثابت عبد العزيز بن عبد اجلبـار بـن علـي الكـويف 

ا قاضـي القـضاة عمـاد الـدين أخربنـ: قـال  ـ يف رجـب سـنة اثنتـني ومثـانني ومخـس مائـة ـ إجـازة
ّشيخ اإلسالم ذو املعايل أبو سعيد حممد بن أمحد بن حممـد بـن صـاعد ّحـدثنا : قـال  ـ إجـازة ـ ّ

ّحـدثنا الـشيخ الـصاحل : قال  ـ صاحب التخريج لألحاديث ـ ّالشيخ يعقوب بن أمحد بن حممد
ّـأبو بكر حممد بن إمساعيل بـن حممد بـن إبـراهيم املـؤذن   ـ سـنة عـشر وأربـع مائـةيف شـوال  ـ ;ّ

: قـال [ ّحدثنا أبو العباس الفضل بـن عبـاس الكنـدي اهلمـذاين اإلمـام يف جـامع مهـذان : قال 
قـال  ـ ّسـنة سـت وتـسعني ومـائتني ـ ّحدثين أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم بن ـرام الزجنـاين] 
ّحدثنا بشر بن احلسني ابن أيب حممد األصفهاين قال :   بن عـدي عـن أنـس بـن ّحدثنا الزبري: ّ

   : قال 2مالك 
ّأهدي إىل النيب صلى اهللا عليه وسـلم طـري مـشوي ، فلمـا وضـع بـني يديـه قـال  ّ ّ اللهـم : ّ

  ] : أنس [ قال . ّائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطري
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 فقــرع 7فجــاء علـي بـن أيب طالـب : اللهـم اجعلـه رجــال مـن األنـصار قـال : فقلـت يف نفـسي 
ّإن النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم : فقلـت . ّعلــي:  قـال ؟مـن هــذا: رعـا خفيفــا ، فقلـت البـاب ق ّ ّ ّ

ّفرجعــت إىل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وهــو يقــول : قــال ] ّعلــي [ علــى حاجــة ، فانــصرف  ّ ّ
: فقلـت يف نفـسي . هـذا الطـري] مـن [ ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي : الثانيـة 

ّأمل أخـربك أن النـيب صـلى : ن األنصار ، فجاء علي فقرع الباب ، فقلـت اللهم اجعله رجال م ّ ّ
ّفرجعـــت إىل النـــيب صـــلى اهللا عليـــه : قـــال ] ّعلـــي [ ّاهللا عليـــه وســـلم علـــى حاجـــة ، فانـــصرف  ّ

. هــذا الطــري] مــن [ ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي : ّوســلم وهــو يقــول الثالثــة 
ّيدا فقـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ّفجـــاء علـــي فـــضرب البـــاب ضـــربا شـــد ّ [ افـــتح افــــتح : ّ

ّفلما نظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ] ففتحت له الباب فدخل  ّ ّ :  
ّاللهم وإيل اللهم وإيل ّفجلس مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأكل معه الطري: قال . ّ ّ ّ.  

  فضيلة مثلها في الشيوع واالستفاضة
ّـإلمام جنم الدين عثمان بن املوفق األذكـاين ، عـن والـدي شـيخ اإلسـالم أخربنا الشيخ ا

بقراءيت عليه مبدينـة أسـفرايني ، يف  ـ ّسعد احلق والدين حممد بن املؤيد احلموئي قدس اهللا روحه
 ـ مجـادى اآلخـرة سـنة مخـس وسـتني وسـت مائـة ، إجـازة كتبهـا لـه يف سـنة أربعـني وسـت مائـة

ّجنم الدين أيب اجلناب أمحد بن عمر بـن حممـد اخليـوقي بروايته عن شيخ اإلسالم   ـ إجـازة ـ ;ّ
أخربنـا أبـو العبـاس أمحـد ابـن أيب الفـضل : ّأخربنا حممد بن عمر بن علـي الطوسـي قـال : قال 

أخربنــا والــدي أبــو منــصور : ّأخربنــا أبــو ســعيد حممــد بــن طلحــة اجلنابــذي قــال : الــشقاين قــال 
ّ حممــد بــن عبــد الــرمحن الــذهلي ببغــداد ، حــدثنا عبــد اهللا بــن ّأخربنــا حممــد بــن: طلحــة ، قــال  ّ

  ّعمر بن عبد العزيز البغوي ، حدثنا عبد اهللا 
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ّابــن عمـــر القـــواريري ، حـــدثنا يــونس بـــن أرقـــم ، حـــدثنا مطــري  ، عـــن ثابـــت ] بـــن أيب خالـــد [ ّ
ّالبجلي ، عن سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     ] :قال [ ّ

ّ من األنصار إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم طـائرين بـني رغيفـني أهدت امرأة و [ ّ
ّمل يكن يف البيت غريي وغري أنس ، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعا بغدائـه ، فقلـت ]  ّ ّ
ّيــا رســول اهللا قــد أهــدت إلينــا امــرأة مــن األنــصار هديــة ، فقــدمت الطــائرين إليــه فقــال النــيب :  ّ

فجــاء علــي بـــن أيب . ّاللهـــم ائتــين بأحــب خلقــك إليـــك وإىل رســولك: ّوســلم ّصــلى اهللا عليــه 
ّمث ضــرب البــاب .  فقــال أبــو احلــسن؟مــن هــذا: طالــب فــضرب البــاب ضــربا خفيفــا ، فقلــت 

ّفرفــع صــوته فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ  ففتحــت لــه فأكــل مــع .]البــاب . [ افــتح لــه: ّ
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم من الطري ّ   .»ّين حىت فنيا ّ

  ترجمته 
ــــذهيب ، فقــــد أورده يف ـــــ  1 ــــه ) املعجــــم املخــــتص ( احلمــــويين مــــن مــــشايخ ال « : بقول

ّـإبراهيم بن حممد بـن املؤيـد بـن عبـد اهللا بـن علـي بـن حممد بـن محويـه ّاإلمـام الكبـري احملـدث ،  .ّ
 ومســــع 644ولــــد ســــنة . شــــيخ املــــشايخ صــــدر الــــدين أبــــو اــــامع اخلراســــاين اجلــــويين الــــصويف

خبراسان وبغداد والشام واحلجاز ، وكان ذا اعتناء ذا الـشأن ، وعلـى يـده أسـلم امللـك غـازان 
 ، أنـا أبــو 695قرأنــا علـى أيب اــامع إبـراهيم بــن محويـه ســنة . 722، تـويف خبراســان يف سـنة 

أمحـد ح وأنا . ّ ، أنا املؤيد بن حممد الطوسي64عمرو عثمان بن موفق األذكاين بقراءيت سنة 
ّــبــن هبــة اهللا ، عــن املؤيــد أنــا هبــة اهللا ابــن ســهل ، أنــا ســعيد بــن حممد البحــري ، أنــا زاهــر بــن 
ّــأمحــد الفقيــه ، أنــا إبــراهيم بــن عبــد الــصمد ، نبــأ أبــو مــصعب ، نبــأ مالــك عــن مسي مــوىل أيب 

ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : ّبكــر بــن عبــد الــرمحن عــن أيب صــاحل الــسمان ، عــن أيب هريــرة 
ّـالعمـرة إىل العمـرة كفـارة ملـا بينهمـا ، واحلـج املـربور لـيس لـه جـزاء إال اجلنة :ّوسلم قال  ّمتفـق . ّ

  وأخرجه ابن  عليه ،
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  .)1(» ماجة عن أيب مصعب الزهري ، فوافقناه بعلو 
  :يف عداد شيوخه ) ّتذكرة احلفاظ ( ويف 
لــدين إبــراهيم بــن ّومسعــت مــن اإلمــام احملــدث األوحــد األكمــل فخــر اإلســالم صــدر ا« 

ّحممد بــن املؤيــد بــن محويــه اخلراســاين اجلــويين شــيخ الــصوفية ، قــدم علينــا ، حــدث ، وروى لنــا  ّ ّ ّ ّــ
ّعــن رجلــني مــن أصــحاب املؤيــد الطوســي ، وكــان شــديد االعتنــاء بالروايــة وحتــصيل األجــزاء ، 

  .)2(»  سنة 78 وله 722مات سنة . على يده أسلم غازان امللك
كان إماما يف علوم احلديث والفقه ، كثري األسفار يف طلب العلم ،  « : ـ األسنوي 2

  .)3(» .  ..طويل املراجعة ، مشهورا بالوالية
ّأكثــر عــن مجاعــات بــالعراق والــشام واحلجــاز ، وخــرج  « : ـ ابــن حجــر العــسقالني 3

ّـلنفـسه تـساعيات ، ومسـع باحللة ، وتربيـز ، وبآمـل طربسـتان ، والـشوبك  قــدس وال) الـشريك ( ّ
، وكربالء ، وقزوين ، ومشهد علـي ، وبغـداد ، ولـه رحلـة واسـعة ، وعـين ـذا الـشأن ، وكتـب 

  .ّوحصل
ّــوكـان دينــا وقــورا ، ملـيح الــشكل ، جيد القـراءة ، وعلــى يــده أسـلم غــازان ، وكــان قــدم  ّ

ّ ، مث حج سنة 95دمشق ، وأمسع احلديث ا يف سنة  ّ21 « )4(.  
  :وتوجد ترمجته يف مصادر أخرى 

  .141 / 6كالوايف بالوفيات 
  .141 / 10ّواملنهل الصايف 

  .)5(» .  ..الشيخ اإلمام العامل«  بـ ووصفه احلافظ الزرندي لدى النقل عنه
__________________  

  .65: املعجم املختص ) 1(
  .1505 / 4ّتذكرة احلفاظ ) 2(
  .454 / 1ّطبقات الشافعية ) 3(
  .69 / 1الدرر الكامنة ) 4(
  .21: ظم درر السمطني ن) 5(
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وشـــهاب الـــدين ) جـــواهر العقـــدين ( وكـــذا اعتمـــد علـــى روايتـــه احلـــافظ الـــسمهودي يف 
  .)ترجيح الدالئل ( أمحد يف 

)56 (  

  ّرواية فخر الدين الهانسوي 
هدايـة ( كما يف كتاب ) دستور احلقائق ( رواه الشيخ فخر الدين اهلانسوي يف كتابه و

روى اجلماعــة : يف دســتور احلقــائق « : حيــث جــاء فيــه ) دي الــسعداء للــشهاب الــدولت آبــا
ّأهـدي إليـه طـري مـشوي فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : من اجلماعـات  اللهـم ائتـين  :ّ

ّبأحــب خلقــك يأكــل معــي هــذا الطــري ، فجــاء علــي فــدق البــاب فقــال أنــس بــن مالــك  ّإن : ّ
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم على حاجة ، فرجع ،  ّ ّمث قال رسول اهللا كما قال أوال ، فجاء علي ّ ّ

ّفـــدق البـــاب فقـــال أنـــس كمـــا قـــال فرجـــع ، مث قـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كمـــا قـــال يف  ّ ّ ّ ّ
ّاألوليــني ، فجــاء علــي فــدق البــاب أقــوى مــن األوليــني ، فــسمع النــيب وقــد قــال لــه أنــس  ه : ّ ّــإن

ّجئت فردين أنـس ، مث :  قال ؟طأ بك عينما أب: ّعلى حاجة ، فآذنه النيب بالدخول وقال له  ّ
ّجئت الثانية والثالثة فردين ، فقال صلى اهللا عليه وسلم  ّ :  قـال ؟يا أنس ما محلك علـى هـذا: ّ

ّرجــوت أن يكــون الــدعاء ألحــد مــن األنــصار ، فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّعلــي : ّ
  .)1(» فأكل معه . ّأحب اخللق إىل اهللا

  ترجمته 
  .)2(ترجم له الشيخ عبد احلق الدهلوي ووصفه باألوصاف اجلليلة  ـ 1

__________________  
  .خمطوط ـ هداية السعداء) 1(
  .34: أخبار األخيار ) 2(
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.  ..ّكـان موصـوفا جبميــع الفـضائل اإلنــسانية: والـشيخ عبــد الـرمحن اجلـشيت وقــال  ـ 2
)1(.  

 بــ لنقل عنه يف املواضـع العديـدةووصفه الشيخ شهاب الدين الدولت آبادي لدى ا ـ 3
  .»اإلمام « 

يف حبثـه حـول جـواز لعـن يزيـد ) إزالة الغني ( املولوي حيدر علي الفيض آبادي يف  ـ 4
ّبــن معاويــة عنــد كبــار علمــاء أهــل الــسنة ، عــد اهلانــسوي مــن مجلــة اــوزين وقــال عنــه أنــه  ّ ّ ّ : »

 ، وهــو أمــر بقتلــه ، وأهــان رأســه 2ني ّــإنه كــان راضــيا حبــرب احلــس: قــال الــذين يعتمــد علــيهم 
وأهل بيته بأنواع اإلهانة ، وهو املشهور ، بتفاصيل خمتلفة ، فال مينع اللعـن عليـه ومـن أعانـه ، 
ّألنــه كفــر بــاهللا حــني أمــر بقتــل احلــسني وحربــه وإهانــة أهــل البيــت ، واالمــة اجتمعــت واألئمــة 

ر والراضــي بــالكفر يكفــر قبــل أن يفعلــه ّاتفقــت علــى كفــره واللعــن علــى آمــره وقاتلــه ، ألن اآلمــ
  .»املأمور 

)57 (  

  رواية الخطيب التبريزي 
   ) :املشكاة ( رواه ويل الدين اخلطيب التربيزي صاحب و

ّكان عند النيب صلى اهللا عليه وسلم طري فقال  :عن أنس قال «  ّ ّاللهم ائتين بأحب : ّ
  .خلقك إليك يأكل معي هذا الطري ، فجاء علي فأكل معه

  .)2(» هذا حديث غريب : وقال رواه الرتمذي 
__________________  

  .مرآة األسرار) 1(
  .1721 / 3مشكاة املصابيح ) 2(
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  : ترجمته والتعريف بكتابه 
ّقــد ألــف مبــشورة ) املــشكاة ( ّأن كتــاب ) الكاشــف ( يظهــر مــن كــالم الطيــيب يف  ـ 1

ّمـــن الطيــــيب ، وقــــد صـــرح اخلطيــــب التربيــــزي نفـــسه يف  ّبــــأن الطيــــيب )  أمســــاء رجــــال املـــشكاة (ّ ّ
  .استحسن كتابه واستجوده

ملــا كــان « : ومؤلفــه ) املــشكاة ( يف وصــف ) املرقــاة ( وقــال القــاري يف مقدمــة  ـ 2
ّ

ّكتـــاب مـــشكاة املـــصابيح الـــذي ألفـــه موالنـــا احلـــرب العالمـــة والبحـــر الفهامـــة ، مظهـــر احلقـــائق  ّ
ّ الـدين ، حممـد بـن عبـد اهللا ، اخلطيـب التربيـزي ، ّوموضح الدقائق ، الشيخ التقي النقـي ، ويل

ّأمجع كتاب يف األحاديث النبوية ، وأنفع لباب من األسـرار املـصطفوية ، وهللا در مـن قـال مـن  ّ ّ
  :أرباب احلال 

ـــــــــئن كـــــــــان يف املـــــــــشكاة يوضـــــــــع مـــــــــصباح   ل

  
ــــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــــشكاة وفيهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــصابيح     ف

  

  فيهـــــــــــا مـــــــــــن األنـــــــــــوار مـــــــــــا شـــــــــــاع نفعهـــــــــــاو

  
   العلـــــــــــــــوم تـــــــــــــــراجيحهلــــــــــــــذا علـــــــــــــــى كتــــــــــــــب  

  

  ّففيــــــــــــه أصــــــــــــول الــــــــــــدين والفقــــــــــــه واهلــــــــــــدى

  
  حــــــــــــوائج أهــــــــــــل الــــــــــــصدق منــــــــــــه منــــــــــــاجيح  

  

ّتعلق اخلاطر الفاتر بقراءته ، وتـصحيح لفظـه وروايتـه ، واالهتمـام بـبعض معانيـه ودرايتـه 
، رجــاء أن أكـــون عـــامال مبــا فيـــه مـــن العلــوم يف الـــدنيا ، وداخـــال يف زمــرة العلمـــاء العـــاملني يف 

  .العقىب
ّفقرأت هذا الكتاب املعظم على مشايخ احلرم احملـرتم ، نفعنـا اهللا ـم وبربكـات علـومهم 

  .».  ..، فهم
عــن والــده بــسنده عــن مؤلفــه اخلطيــب ) املــشكاة ( يــروي كتــاب )  الــدهلوي (و  ـ 3

  .)أصول احلديث ( كما يف .  ..ّوعن الشيخ أيب طاهر عن مشاخيه عن املؤلف
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) 58 (  

  ّحجاج المزي رواية أبي ال
حتفة األشـراف مبعرفـة ( ّرواه احلافظ أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي يف كتابه و
  : بقوله » ّإمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب كرمية السدي « يف ) األطراف 
ّكـان عنـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم طـري فقـال  :حديث ت «  ّ ّاللهـم ائتـين بأحـب : ّ

ت يف املناقــب ، عــن ســفيان بــن وكيــع عــن عبيــد اهللا بــن موســى عــن  احلــديث .خلقــك إليــك
ّغريب ، ال نعرفه من حديث السدي إال من هذا الوجه: وقال . عيسى بن عمر عنه به ّ.  

  .)1( » 2وقد روي من غري وجه عن أنس 

  ترجمته 
ّواحلافظ املزي من أئمة حفاظ أهـل الـسنة املـشهورين املعتمـدين ، وقـد أوردنـا ترمجتـه يف ّ 

ّعن عدة كبرية من معاجم الرتاجم ، أمثال ) حديث الوالية ( ّجملد  ّ:  
  .خمطوط ـ تذهيب التهذيب ـ 1
  .1498 / 4ّتذكرة احلفاظ  ـ 2
  .332 / 2تتمة املختصر  ـ 3
  .251 / 6طبقات السبكي  ـ 4
  .257 / 2طبقات األسنوي  ـ 5

__________________  
  .94 / 1حتفة األشراف ) 1(
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  .227 / 2ابن قاضي شهبة طبقات  ـ 6
  .233 / 5الدرر الكامنة  ـ 7
  .76 / 10النجوم الزاهرة  ـ 8
  .521: ّطبقات احلفاظ  ـ 9

  .353 / 2البدر الطالع  ـ 10
  :ّوهذه عبارة السبكي يف طبقاته ملخصة 

يوسف بن الزكي عبد الرمحن ، شيخنا وأستاذنا ، وقـدوتنا ، الـشيخ مجـال الـدين أبـو « 
ّ ، حــافظ زماننــا ، حامــل رايــة الــسنة واجلماعــة ، والقــائم بأعبــاء هــذه الــصناعة ، احلجــاج املــزي

ّواملتــدرع جلبــاب الطاعــة ، إمــام احلفــاظ كلمــة ال جيحــدوا وشــهادة علــى أنفــسهم يؤدوــا ،  ّ ّ
ّورتبـة لـو بـشر ـا أكــابر األعـداء لكـانوا يودوـا ، واحـد عــصره باإلمجـاع ، وشـيخ زمانـه الــذي 

ّله األمساع ، ذكـره شـيخنا الـذهيب يف تـذكرة احلفاظ وأطنـب حمامـده ، وقـد قـدمنا تصغي ملا يقو ّـ
وباجلملـة  .ما رأيـت أحفـظ منـه: ّيف ترمجة الشيخ اإلمام الوالد أين مسعت شيخنا الذهيب يقول 

ّكان شيخنا املزي اعجوبة زمانه ، وكان قد انتهت إليه رياسة احملدثني يف الدنيا  ّ «)1(.  

)59 (  

  ّالحافظ الذهبي رواية 
ّورواه احلافظ مشس الـدين الـذهيب بطـرق ذكرهـا يف كتـاب لـه مفـرد يف هـذا البـاب ونـص 
علــى كثــرة تلــك الطــرق جــدا وأن جمموعهــا يوجــب أن يكــون هلــذا احلــديث أصــل ، وهــذا مــنت 

ّوأمــا حـديث الطــري فلـه طــرق كثـرية جــدا ، أفردـا مبــصنف ، وجمموعهـا يوجــب أن « : عبارتـه  ّ
  من  حديث ّوأما. ديث له أصليكون احل

__________________  
  .251 / 6طبقات الشافعية للسبكي ) 1(
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  .)1(» فله طرق جيدة ، وقد أفردت ذلك أيضا . كنت مواله

  :وقال الذهبي أيضا 
: ّوقال عبيد اهللا بن موسى وغريه ، عن عيسى بـن عمـر القـاري ، عـن الـسدي قـال « 

ّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أطيـار ، فقـسمها ، وتـرك أهدي إىل :ثنا أنس بن مالك قال  ّ ّ
  .ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي ، فجاء علي ، وذكر حديث الطري: طريا فقال 

ـــه طـــرق كثـــرية عـــن أنـــس مـــتكلم فيهـــا ، وبعـــضها علـــى شـــرط الـــسنن مـــن أجودهـــا . ّول
  :حديث 

ا عبـد اهللا بـن املثـىن ، عـن عبـد ثنا جعفر بن سليمان ، ثنـ ـ شيخ مسلم ـ قطن بن نسري
ّأهــدي إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حجــل  :اهللا بــن أنــس بــن مالــك ، عــن أنــس قــال  ّ

  .)2(» ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي ، وذكر احلديث : مشوي فقال 
وهــو  .مــن كنــت مــواله :حــديث  وقــد مجعــت طــرق حــديث الطــري يف جــزء ، وطــرق« 

ه لعهــد النــيب األمــي إيل  :مــا أخرجــه مــسلم عــن علــي قــال  نهمــاأصــح ، وأصــح م ّإن ّ ّ ـ ه ال : ّـ ـإن ّـ
ّحيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق ّ ّوهذا أشـكل الثالثـة ، فقـد أحبـه قـوم ال خـالق هلـم ، . ّ

  .)3(» وأبغضه جبهل قوم من النواصب ، فاهللا أعلم 

  ترجمته 
  ين ، أبو عبد اهللا ،الشيخ اإلمام احلافظ ، مشس الد « : ـ السبكي 1

__________________  
  .1039 / 2 ـ برتمجة احلاكم ـ ّتذكرة احلفاظ) 1(
  .633 / 3تاريخ اإلسالم ) 2(
  .169 / 17سري أعالم النبالء ) 3(
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ّالــذهيب الرتكمــاين ، حمــدث العــصر وخامتــة احلفــاظ ، القــائم بأعبــاء هــذه الــصناعة وحاصــل رايــة  ّ ّ
م أهـــل العـــصر حفظـــا واتقانـــا ، وفـــرد الـــدهر الـــذي يـــذعن لـــه أهـــل ّأهـــل الـــسنة واجلماعـــة ، إمـــا

ك أحفظنــــا وأتقانــــا ، شــــيخنا واســــتأذنا وخمرجنــــا ، وهــــو علــــى  ـــالعــــصر ، ويقولــــون ال ننكــــر أن ّـ
  .)1( » 748اخلصوص شيخي وسيدي ومعتمدي ، تويف ليلة اإلثنني ثالث ذي القعدة سنة 

مشـس الـدين ، أبـو عبـد اهللا الـذهيب ، ّالـشيخ اإلمـام العالمـة احلـافظ  « : ـ ابن شـاكر 2
حـــافظ ال جيـــارى ، والفـــظ ال يبـــارى ، أتقـــن احلـــديث ورجالـــه ونظـــر عللـــه وأحوالـــه ، وعـــرف 
ّتـراجم النــاس وأزال اإلــام يف تــوارخيهم واأللبــاس ، مجــع الكثـري ونفــع اجلــم الغفــري ، وأكثــر مــن 

  .)2(» التصنيف 
  .)3(» ف الكثرية املشهورة النافعة ّحافظ زمانه ، صنف التصاني « : ـ األسنوي 3
ّاإلمـام العالمـة ، احلـافظ ، املقـري ، املـؤرخ شـيخ اإلسـالم ،  « : ـ ابـن قاضـي شـهبة 4 ّ

ّخترج به حفاظ العـصر ، وصـنف التـصانيف الكثـرية املـشهورة ، مـع الـدين املتـني والـورع والزهـد  ّ ّ ّ
 «)4(.  

ع فيه ااميع املفيدة الكثرية ، مهر يف فن احلديث ، ومج « : ـ ابن حجر العسقالني 5
حىت كان أكثر أهل عصره تصنيفا ، ومجع تاريخ اإلسالم فـأرىب فيـه علـى مـن تقدمـه ، بتحريـر 
ـــار احملـــدثني خـــصوصا ، ورغـــب النـــاس يف تواليفـــه ورحلـــوا إليـــه بـــسببها ، وتـــداولوها قـــراءة  أخب

مــــة زمانــــه يف الرجــــال ّكــــان عال: قــــرأت خبــــط البــــدر النابلــــسي يف مــــشيخته . ونــــسخا ومساعــــا
  وأحواهلم ، حديد الفهم

__________________  
  .خمطوط ـ الطبقات الوسطى) 1(
  .183 / 2فوات الوفيات ) 2(
  .273 / 1طبقات الشافعية ) 3(
  .208 / 2طبقات الشافعية ) 4(
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  .)1(» ثاقب الذهن ، وشهرته تغين عن اإلطناب فيه 
اظ ، ومــؤرخ الــذهيب ، اإلمــام احلــافظ « : ـ الــسيوطي 6 ّــ ، حمــدث العــصر وخامتــة احلف ّ

اإلســالم وفــرد الــدهر ، والقــائم بأعبــاء هــذه الــصناعة ، حكــي عــن شــيخ اإلســالم أيب الفــضل 
  .)2(» شربت ماء زمزم ألصل إىل مرتبة الذهيب يف احلفظ : ّابن حجر أنه قال 

) ؤمن صـالح املـ( حيـث ذكـر كتـاب ) بـستان احملـدثني (  يف كتابه ) الدهلوي (و  ـ 7
  .»عمدة حمدثي زمانه «  بـ وصف الذهيب

)60 (  

  رواية الزرندي المدني 
 2عـن أنـس « : ّرواه احلافظ مجال الدين حممد بن يوسف الزرنـدي املـدين األنـصاري و

:   
ّأهــــدي إىل النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم طــــري يــــسمى احلجــــل  ّ ّ مــــا أراه إال يف روايــــة، وّ

 خلقـك إليـك يأكـل معـي ، فجـاء علـي فحجبتـه رجـاء أن ّاللهم ائتـين بأحـب: فقال . حبارى
ّإن شــئت يــا رب جعلتــه رجــال مــن : قلــت  :يف روايــة قــال ، وتكــون الــدعوة لرجــل مــن قــومي 

ّاألنصار ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّلست بـأول مـن أحـب قومـه: ّ ّمث جـاء علـي . ّ
ّفلمــا . جــاء علــي الرابعــة فأذنــت لــه فــدخلّمث . الثانيــة ، فحجبتــه ، وجــاء علــي الثالثــة فحجبتــه

ّرآه النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ّ ّاللهم إين أحبه فأحبه ، فأكل معه من ذلك الطري: ّ ّ.  
  ّهذا آخر ثالث مرات ، :  قال ؟ما حبسك رمحك اهللا: ّإنه قال  :يف رواية و

__________________  
  .236 / 4الدرر الكامنة ) 1(
  .521 : ّطبقات احلفاظ) 2(
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 ؟مــا محلــك علــى ذلــك: يــا أنــس : فقــال . ّــإنك مــشغول علــى حاجــة: كــل ذلــك يقــول أنــس 
ّفقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم . مسعت دعوتك فأحببت أن تكون لرجل من قومي: قال  ّ ّ :

  .ّال يالم الرجل على حب قومه
ّأهـدي لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم طـري فقـا : أيضا قـال 2روى أنس و اللهـم : ل ّ

فجـاء علـي فقـرع : قـال أنـس . ّحيبـه اهللا ورسـوله ـ ويف روايـة برجـل ـ ّائتـين بأحـب خلقـك إليـك
ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــشغول: فقلــت . البــاب ّوكنــت أحــب أن يكــون رجــل  ـ ّ

ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـشغول: ّمث أتـى علـي وقـرع البـاب فقلـت  ـ من األنصار ّ .
ّمث أتى الثالثـة ، فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ : ّفلمـا دخـل قـال . أدخلـه فقـد عنيتـه: ّ

  .ّاللهم وإيل
ّأهــدي لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــري نــضيج فأعجبــه فقــال  :عنــه أيــضا قــال و ّ

ّالنيب صلى اهللا عليه وسـلم  ّاللهـم ائتـين بأحـب اخللـق إليـك وإيل يأكـل معـي مـن هـذا : ّ . الطـريّ
  .)1(» فجاء علي فأكل معه 

: بقولـه ) معـارج الوصـول إىل معرفـة فـضل آل الرسـول ( رواه الزرندي يف كتابه اآلخـر و
ّأهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طري مشوي نضيج : قال 2روى أنس «  فقـال النـيب . ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم  ّاللهم ائتين بأحب اخللق إليـك وإيل يأكـل معـ: ّ فجـاء . ي مـن هـذا الطـريّ
  .)2(» علي فأكل معه 

  ترجمته 
ّواحلـــافظ الزرنـــدي مـــن أكـــابر حفـــاظ أهـــل الـــسنة الثقـــات ، فقـــد تـــرجم لـــه احلـــافظ ابـــن  ّ

  جواهر(  وجاء وصفه باحلفظ وحنوه يف )3() الدرر الكامنة ( حجر يف 
__________________  

  .100: نظم درر السمطني ) 1(
  .خمطوط ـ معارج الوصول) 2(
  .295 / 4الدرر الكامنة ) 3(
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وغريهـا يف كـل )  ذخرية املآل (و )  سبل اهلدى والرشاد (و )  الفصول املهمة (و ) العقدين 
  .موضع نقل عنه معتمدين عليه يف املواضع املختلفة

)61 (  

  ّرواية الصالح العالئي 
ّالـرد عمـا وقد سعى احلافظ صالح الدين العالئي سعيا مجيال وبذل جهـدا مـشكورا يف  ّ

  :ّقال السيوطي بشرح الرتمذي .  ..قال بعض املعاندين املفرتين يف هذا املقام
ّحـــدثنا ســـفيان بـــن وكيـــع ، ثنـــا عبيـــد اهللا بـــن موســـى ، عـــن عيـــسى بـــن عمـــر ، عـــن « 

ّكـان عنـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم طـري فقـال  :ّالسدي ، عن أنس بن مالـك قـال  ّ اللهـم : ّ
  .فجاء علي ، فأكل معه. ك يأكل معي هذا الطريّائتين بأحب خلقك إلي

ه  ــهـــذا أحـــد األحاديـــث الـــيت انتقـــدها احلـــافظ الـــسراج القـــزويين علـــى املـــصابيح وزعـــم أن ّـ
  .موضوع

لـيس مبوضـوع ، بـل لـه طـرق كثـرية غالبهـا واه ، ومنهـا : ّوقال احلافظ الصالح العالئـي 
  .ي إىل درجة احلسنّما فيه ضعف قريب ، ورمبا يقوى منها مبثله إىل أن ينته

األســــدي  :وعيــــسى بــــن عمــــر هــــو . إمساعيــــل ، احــــتج بــــه مــــسلم والنــــاس: ّوالــــسدي 
ّالكويف القاري ، وثقـه حيـىي بـن معـني وغـريه ومل يـتكلم فيـه وعبيـد اهللا ابـن موسـى مـشهور مـن . ّ

: مــسهر بــن عبــد امللــك : رجــال الــصحيحني ، وقــد تابعــه علــى روايتــه عــن عيــسى بــن عمــر 
  .ومسهر هذا وثقه ابن حبان. ي يف خصائص عليأخرجه النسائ

  ّبعد ذكره احلسن بن محاد ، وطريق ـ إىل أن قال السيوطي عن العالئي



 فحات األزهار ن................................................................................ 346

  .أمثل ما روي فيه ـ أي طريق النسائي واحلاكم ـ فهذان الطريقان:  ـ احلاكم حلديث الطري
  .ةوقد ساق ابن اجلوزي يف العلل املتناهية للحديث طرقا كثرية عن أنس واهي

ّرواه عـن أنـس مجاعـة أكثـر مـن ثالثـني نفـسا ، مث صـحت : وقال احلاكم يف املـستدرك  ّ
  .الرواية عن علي وأيب سعيد وسفينة ، ومل يذكر طرق أحاديث هؤالء

  .ّوخرج أبو بكر ابن مردويه يف طرق هذا احلديث جزء
ساهل ّوهــو غلــو منــه يف مقابلــة تــ. كــل طرقــه باطلــة معلولــة: وقــال ابــن طــاهر احلــافظ 

  .احلاكم
ّواحلكـــم علــــى احلــــديث بالوضـــع بعيــــدا جــــدا ، ولــــذلك مل يـــذكره أبــــو الفــــرج يف كتــــاب 

  .)1(» املوضوعات 

  ترجمته 
ّومسعـت مـن اإلمـام املفـيت احملـدث صـالح الـدين أيب سـعيد « :  يف شـيوخه  ـ الـذهبي1
  .)2(» وهو عامل ثبت مقدس اليوم .  ..العالئي

اإلمــام احلــافظ الفقيــه البــارع املفــيت . ل بــن كيكلــديخليــ« ) : املعجــم املخــتص ( ويف 
  .)3(» .  ..ّصالح الدين أبو سعيد العالئي الدمشقي الشافعي

ا نظــارا  .كــان حــافظ زمانــه ، إمامــا يف الفقــه واألصــول وغريمهــا « : ـ األســنوي 2 ّذكي ّــ
  .)4( » 760تويف سنة . فصيحا كرميا ذا رياسة وحشمة

  ّصنف التصانيف يف الفقه واألصول « : ـ ابن حجر العسقالني 3
__________________  

  .قوت املغتذي يف شرح الرتمذي) 1(
  .1057 / 2ّتذكرة احلفاظ ) 2(
  .92: املعجم املختص ) 3(
  .239 / 2طبقات الشافعية ) 4(
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ّواحلـديث وكتبــه كثــرية جــدا ســائرة مــشهورة نافعــة متقنـة حمــررة ، وكــان ممتعــا يف كــل بــاب فــتح ،  ّ
راجم أهــل العــصر ومــن قــبلهم ، وكــان لــه ذوق يف األدب ونظــم حــسن ، مــع الكــرم وحيفــظ تــ

  .وطالقة الوجه ، ووصفه باحلفظ شيخه الذهيب
كان إماما يف الفقه والنحو واألصـول ، مفننـا يف علـوم احلـديث وفنونـه : وقال احلسيين 

اظ ، ّ، حـــىت صـــار بقيـــة احلفـــاظ ، عارفـــا بالرجـــال ، عالمـــة يف املتـــون واألســـانيد ، ـــ بقيـــة احلف ّ ّ
ّومصنفاته تنبئ عن إمامته يف كل فن ، ومل خيلف بعده مثله ّ ّ.  

درس وأفـــىت ومجـــع بـــني العلـــم والـــدين والكـــرم واملـــروة ، ومل : وقـــال شـــيخنا يف الوفيـــات 
  .ّخيلف بعده مثله

  . ..كان حافظ زمانه: وقال األسنوي يف الطبقات 
ّ واملغرب صـالح الـدين يف ثالـث احملـرم تويف حافظ املشرق: وقرأت خبط شيخنا العراقي 

 «)1(.  
ّاإلمام البارع احملقق بقية احلفاظ ، فاق أهل عصره يف احلفـظ  « : ـ ابن قاضي شهبة 4 ّ

وقـال .  ..وقـال األسـنوي.  ..واإلتقان ، ذكره الـذهيب يف معجمـه وأثـىن عليـه ، وقـال احلـسيين
  .)2(» .  ..كان حافظا ثبتا ثقة: السبكي يف الطبقات الكربى 

ّالعالئــي ، الــشيخ اإلمــام العالمــة احلــافظ الفقيــه ذو الفنــون صــالح  « : ـ الــسيوطي 5
  .)3(» وكان إماما حمدثا حافظا متقنا جليال فقيها أصوليا حنويا . الدين أبو سعيد

  شيخ اإلسالم ، صالح الدين ، اإلمام البارع « : ـ مجير الدين العليمي 6
__________________  

  .179 / 2درر الكامنة ال) 1(
  .242 / 2طبقات الشافعية ) 2(
  .528: ّطبقات احلفاظ ) 3(
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  .)1(» ّاحملقق ، بقية احلفاظ 
  .)2(فأورد كلمات األعالم يف الثناء عليه .  ـ الشوكاني7

)62 (  

  ّرد السبكي على الحكم بوضع الحديث 
ّورد الشيخ عبد الوهاب السبكي على احلكم على حديث الطري بال   :وضع بقوله ّ

   )3(» ّوأما احلكم على حديث الطري بالوضع فغري جيد « 
ّومـــن ســـبقه مـــن الـــذين ســـولت هلـــم ) الـــدهلوي ( وهـــذا يكفـــي إلبطـــال وتقبـــيح هـــذر 

  .6ّأنفسهم رد فضائل آل الرسول 

  ترجمته 
عبـد الوهـاب ابــن شـيخ اإلسـالم تقـي الـدين علـي ، أجـاز لـه احلجــار  « : ـ الـذهبي 1

ّمث . ّكتــب عــين أجــزاء ونــسخها ، وأرجــو أن يتميــز يف العلــم. عــه أبــوه مــن مجاعــةوطائفــة ، وأمس
  .)4(» ّدرس وأفىت 

أجاز له ابن الـشحنة ويـونس الدبوسـي وقـرأ بنفـسه علـى املـزي والزم  « : ـ ابن حجر 2
الـذهيب وختـرج بتقـي الـدين ابـن رافـع ، وأمعـن يف طلـب احلـديث وكتـب األجـزاء والطبـاق ، مـع 

ّشـــتغال بالفقـــه واألصـــول والعربيـــة ، حـــىت مهـــر وهـــو شـــاب ، وخـــرج لـــه ابـــن ســـعد مالزمـــة اال ّ
  ّمشيخة وحدث ا ، وكان جيد البديهة طلق

__________________  
  .106 / 2األنس اجلليل ) 1(
  .245 / 12البدر الطالع ) 2(
  .155 / 4 ـ ترمجة احلاكم ـ طبقات الشافعية) 3(
  .152: املعجم املختص ) 4(
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ّ ، أذن لــه ابــن النقيــب باإلفتــاء والتــدريس ، ودرس يف غالــب مــدارس دمــشق ، ونــاب اللــسان
 » 771مــات يف ســنة . عــن أبيــه يف احلكــم ، وانتهــت إليــه رياســة القــضاء واملناصــب بالــشام

)1(.  
إن مشـس الـدين ابـن النقيـب أجـازه باإلفتـاء والتـدريس ، وملـا  « : ـ ابـن قاضـي شـهبة 3

ّ
  . القاضي تاج الدين مثانية عشر سنةمات ابن النقيب كان عمر

ّوأفىت ودرس وحدث وصنف واشـتغل وحـصل فنونـا مـن العلـم والفقـه واألصـول ، وكـان  ّ ّ ّ
  .)2(» .  ..ماهرا فيه ، والدين واألدب

)63 (  

  ّرواية السيد شهاب الدين أحمد
توضـــــيح الــــدالئل علـــــى تـــــرجيح ( ّورواه الــــسيد شـــــهاب الــــدين أمحـــــد صـــــاحب كتــــاب 

ّ أحــب النــاس إىل اهللا والنــيب 7ّن غــري طريــق ، واســتدل بــه علــى كــون األمــري مــ) الفــضائل   ؛ 6ّ
  :ّوهذا نص كالمه 

ّالباب السابع ، يف تـرمن أغـاين النبـوة يف مغـاين الفتـوة بأحبيتـه إىل اهللا تعـاىل ورسـوله ، «  ّ ّ ّ ّ
ّوتنـــسمه شـــقائق أعـــايل الواليـــة ، بتـــسنمه شـــواهق معـــايل العنايـــة ، مبـــا ظهـــر أنـــه أشـــ ّ ا هللا ّ ّـــد حب

  :ورسوله 
اللهـم ائتـين : ّ وبارك وسلم طري ، فقال 6ّكان عند النيب  : قال 2عن أنس بن مالك 

  .ّبأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري ، فجاء علي بن أيب طالب فأكل معه
  .ّخرجه الرتمذي والبغوي يف املصابيح يف احلسان: رواه الطربي وقال 

__________________  
  .245 / 2ر الكامنة الدر) 1(
  .256 / 2طبقات الشافعية ) 2(
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ّأهدي لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم طـري وكـان ممـا يعجبـه أكلـه مث  :وقال . أخرجه احلريبو ّ ّ ّ
  .ذكر احلديث

ّخرجه اإلمام أبو بكر حممد بن عمر بن بكري النجار وقال و ّ ّقدمت لرسـول  عن أنس: ّ
ّارك وسلم طريا فـسمى وأكـل لقمـة وقـال ّاهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وب ّاللهـم ائتـين بأحـب : ّ

:  فقـال ؟مـن أنـت: ّاخللق إليـك وإيل ، فـأتى علـي رمحـة اهللا تعـاىل عليـه فـضرب البـاب فقلـت 
ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وعلــى آلــه وبــارك وســلم علــى حاجــة قــال : علــي ، فقلــت  ّ ّمث : ّ

ّه وبارك وسلم مثل األوىل ، فضرب علي فقلت ّأكل لقمة وقال صلى اهللا عليه وعلى آل من : ّ
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آلـه وبـارك وسـلم علـى حاجـة مث : ّعلي قلت :  قال ؟أنت ّ ّ ّ

ّأكــل لقمــة وقــال صــلى اهللا عليــه وعلــى آلــه وبــارك وســلم مثــل ذلــك ، فــضرب علــي  ّ  ورفــع 2ّ
: يـا أنـس افـتح البـاب قـال : ّبـارك وسـلم ّصوته ، فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وعلـى آلـه و

ّفدخل علي ، فلما رآه النيب صلى اهللا عليـه وعلـى آلـه وبـارك وسـلم تبـسم مث قـال احلمـد  ّ ّ ّ ّ هللا [ ّّ
ّالذي جعلك ، فإين أدعو يف كل لقمة أن يـأتيين اهللا بأحـب اخللـق إليـه وإيل فكنـت أنـت ، ]  ّّ ّ

ّوالــذي بعثــك بــاحلق إين ألضــرب البــا : 2قــال  ّ ّب ثــالث مــرات ويــردين أنــس ، قــال رســول اهللا ّ ّ
ّصـــلى اهللا عليــــه وعلــــى آلــــه وبــــارك وســــلم  ّكنــــت أحــــب معــــه رجــــال مــــن :  قلــــت ؟مل رددتــــه: ّ

ّاألنــصار ، فتبــسم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وعلــى آلــه وبــارك وســلم وقــال  ّ ّمــا يــالم الرجــل : ّ
  .ّعلى حب قومه

ّول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وعلى آلـه أهدي لرس :عن أنس رضي اهللا تعاىل عنه قال و
ّاللهم ائتـين بأحـب اخللـق إليـك ، ويف روايـة برجـل حيبـه اهللا ورسـوله ، : ّوبارك وسلم طري فقال  ّ

ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وعلــى آلــه وبــارك : فجــاء علــي فقــرع البــاب فقلــت : قــال أنــس  ّ
 فقـرع البـاب فقلـت 2ّمث أتى علي ـ  ّوكنت أحب أن يكون لرجل من األنصار ـ ّوسلم مشغول

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وبارك وسلم مشغول ، مث أتى الثالثة:  ّ ّ ّ  
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ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وبارك وسلم  ّأدخله فقد عنيته ، فلما أن أقبل قال : ّ
ّصلى اهللا تعاىل عليه وعلى آله وبارك وسلم    .ّاللهم وإيل: ّ

ّأهـــدي لرســـول اهللا صـــلى اهللا تعـــاىل عليـــه وعلـــى آلـــه  :عنـــه رضـــي اهللا تعـــاىل عنـــه قـــال و
ّوبــارك وســلم طــري نــضيج فأعجبــه فقــال النــيب صــلى اهللا تعــاىل عليــه وعلــى آلــه وبــارك وســلم  ّ ّّ :

ّاللهــم ائتــين بأحــب اخللــق إليــك وإيل يأكــل معــي مــن هــذا الطــري ، فجــاء علــي رمحــة اهللا تعــاىل  ّ ّ
  .ّ رواه الزرندي.هعليه فأكل مع

ّأهـــدي لرســـول اهللا صـــلى اهللا تعـــاىل عليـــه وعلـــى آلـــه  :عنـــه رضـــي اهللا تعـــاىل عنـــه قـــال و
ّوبارك وسلم طائر فوضع بني يديه فقال صلى اهللا تعاىل عليـه وعلـى آلـه وبـارك وسـلم  ّ اللهـم : ّ

ه ّائتـين بأحــب خلقـك إليــك يأكـل معــي ، قــال فجـاء علــي ابـن أيب طالــب رضـي اهللا تعــاىل عنــ
ّإن النــيب صــلى اهللا تعــاىل عليــه وعلــى : أنــا علــي فقلــت :  قــال ؟مــن هــذا: ّفــدق البــاب فقلــت  ّ ّ

ّآلـــه وبـــارك وســـلم علـــى حاجـــة ، حـــىت فعـــل ذلـــك ثالثـــا ، فجـــاء الرابعـــة فـــضرب البـــاب برجلـــه  ّ
ّفــدخل فقــال النــيب صــلى اهللا تعــاىل عليــه وعلــى آلــه وبــارك وســلم  ّ جئــت :  قــال ؟مــا حبــسك: ّ

ّل ذلك مينعين أنس ، فقال النيب صلى اهللا تعاىل عليه وعلى آلـه وبـارك وسـلم ّثالث مرات ك ّ ّ :
 رواه احلــافظ أبــو بكــر .ّكنــت أحــب أن يكــون رجــال مــن قــومي:  قلــت ؟مــا محلــك علــى ذلــك

  .»اخلطيب البغدادي 

  ترجمته 
ّشهاب الدين أمحد بن جالل الـدين عبـد اهللا بـن قطـب الـدين حممـد بـن : ّواملؤلف هو 

ّـالـدين عبـد اهللا بـن قطـب الـدين حممـد بــن معـني عبـد اهللا بـن هـادي ابـن حممد احلــسيين جـالل  ّ
  .اإلجيي الشافعي ، من أعالم القرن التاسع

ّالسخاوي يف الضوء الالمع : ترجم له  ّ ّ
)1(.  

__________________  
  .367 / 1الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) 1(
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، ينتمــون إىل احلــسني األصــغر ابــن اإلمــام ّوبيــت املؤلــف بيــت فقــه وحــديث وتــصوف 
ّ ، وأصلهم من مكران ، وكانوا حكام البالد ، مث إن جده الرابـع اعتـزل احلكـم 7زين العابدين  ّ ّ ّ

، وتـويف ) ايـج شـبانكاره ( ّ، وآثر العزلة واالنقطاع ، فهاجر منها إىل بالد فارس ، وتـوطن يف 
ّ ، وجد جده سنة 763سنة ّ ، وأبو جده 785ّ ، وجده سنة 840أبوه سنة  ّ714.  

ّوكان املؤلف قد ألف كتابـا يف فـضائل اخللفـاء ، مث ملـا رأى أن فـضائل علـي  ّ ّ ّ  كثـرية ، 7ّ
ّبدا له أن يؤلف يف فضائله كتابا مفردا ، فألف كتاب  توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل ( ّ

 ()1(.  

)64 (  

  رواية ملك العلماء الهندي 
اب الــدين بــن مشــس الــدين الــدولت آبــادي اهلنــدي يف مواضــع رواه ملــك العلمــاء شــهو

ّعــن عــدة مــن كتــب أهــل الــسنة ، واحــتج بــه علــى كــون ) هدايــة الــسعداء ( عديــدة مــن كتابــه 
ّ أحــب اخللــق ، كمــا نــص علــى صــحته بإســناد النــسائي عــن أنــس بــن مالــك ، 7أمــري املــؤمنني  ّ

  : ّوإليك نص عبارته 
ّهه بأحب اخللـق ، يف دسـتور احلقـائق روى اجلماعـة ّخطاب علي كرم اهللا وج: بيان « 

ّأهدي إليـه طـري مـشوي فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  :عن اجلماعات  اللهـم ائتـين : ّ
ّبأحــب خلقــك يأكــل معــي هــذا الطري ، فجــاء علــي فــدق البــاب فقــال أنــس بــن مالــك  ّــ ّإن : ّ

ّالنــيب علــى حاجــة فرجــع ، مث قــال رســول اهللا صــلى اهللا  ّ ّعليــه وســلم كمــا قــال أوال فجــاء علــي ّ ّ
ّفـــدق البـــاب فقـــال أنـــس كمـــا قـــال فرجـــع ، مث قـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كمـــا قـــال يف  ّ ّ ّ

  األوليني ، فجاء علي 
__________________  

  .3: يف املكتبة العربية ، جملة تراثنا العدد  ـ :أهل البيت ) 1(



 353 ..............................................................................سند حديث الطري 

ّفدق الباب أقوى من األوليني ، فسمع ال ّـنيب صلى اهللا عليـه وسـلم وقـد قـال لـه أنـس إنه علـى ّ ّ ّ ّ
ّ قـال جئـت فـردين أنـس مث جئــت ؟ّمـا أبطـأ بـك عـين: ّفآذنـه النـيب بالـدخول وقـال لـه : حاجـة  ّ

ّالثانية والثالثة فردين ّ ّفقال صلى اهللا عليه وسلم . ّ رجـوت :  قـال ؟يا أنس ما محلك على هذا: ّ
ّفقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ّأن يكــون الــدعاء ألحــد مــن األنــصار ،  ّعلــي أحــب : ّ

  .اخللق إىل اهللا فأكل معه
ا قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ّيف النـــسائي بإســـناد صـــحيح عـــن أنـــس بـــن مالـــك مل ــ ّـ

ّهذا احلديث جاء أبـو بكـر فـرده ، فجـاء عمـر فـرده ، مث جـاء علـي فـأذن لـه وأكـل معـه ّوسلم ّ ّ 
.. . «)1(.  

ّم أن أحاديـــث فـــضيلة علـــي كـــرم اهللا وجهـــه مـــن الـــصحاح ولكـــن اعلـــ« : وقـــال أيـــضا  ّ
  .)2(» .  ..احتج الشيعة خبرب الطري ، ومتام اخلرب ذكرناه. احتجاجهم على اخلطأ

  ) هداية السعداء ( كتاب 
ّمللـك العلمـاء مـن حماسـن الكتـب املعتمـدة لـدى أهـل الـسنة ) هداية السعداء ( وكتاب 

ّ، وقــد ذكــر ملــك العلمــاء يف مقدمتــه أنــه قــد ) تفــسريه (  يف ّ، احــتج بــه حممــد حمبــوب العــامل
  .استخرج رواياته من بطون كتب تبلغ الثالمثائة

  ملك العلماء الهندي 
د  ّـــوأمــا مؤلفـــه ملـــك العلمـــاء الـــدولت آبـــادي اهلنـــدي الـــذي ترمجنـــا لـــه يف جمل حـــديث ( ّ

ّسنة ومـشاهري حمـدثيهم ّعن عدة من مصادر الرتاجم ألهل الـسنة ، فمـن أكـابر أهـل الـ) النور 
  قال الصديق حسن خان القنوجي.  ..ّيف الديار اهلندية

__________________  
  .اجللوة العاشرة من اهلداية التاسعة. هداية السعداء) 1(
  .اجللوة السابعة من اهلداية االوىل. املصدر) 2(
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  ) :أجبد العلوم ( برتمجته يف 
عمـر الـزاويل ، ولـد بـدولت آبـاد دهلـي ، القاضي شهاب الدين بـن مشـس الـدين بـن « 

وتلمذ علـى القاضـي عبـد املقتـدر وموالنـا خـواجكي الـدهلوي ، وهـو مـن تالمـذة موالنـا معـني 
أتــاين مــن : وكــان اســتاذه القاضــي يقــول يف حقــه . الــدين العمــراين ، وفــاق أقرانــه وســبق إخوانــه

  . »849تويف سنة . الطلبة من جلده علم وحلمه علم وعظمه علم

)65 (  

  رواية ابن حجر العسقالني 
  : رواه يف غري واحد من كتبه 

ّأهـدي لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  :قـال  ـ أنـس« ) : املطالـب العاليـة ( قال يف  ّ
ّحجـــل مـــشوي خببـــزة وصـــبابة ، فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب : ّ

وقالـت حفـصة . اللهـم اجعلـه أيب: الـت عائـشة خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام ، فق
فـسمعت حركـة : قـال . اللهـم اجعلـه سـعد بـن عبـادة: فقلت : قال أنس . اللهم اجعله أيب: 

ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى حاجـة ، : بالباب ، فخرجـت ، فـإذا علـي ، فقلـت  ّ ّ
ّفـسمع رسـول اهللا صـلى ّفانصرف ، مث مسعـت حركـة بالبـاب ، فخرجـت ، فـإذا علـي كـذلك ، 

 فخرجــت ، فــإذا هــو علــي ، فجئــت رســول اهللا ؟انظــر مــن هــذا: ّاهللا عليــه وســلم صــوته فقــال 
ّصلى اهللا عليه وسلم فأخربته ، فقال    .اللهم وال ، اللهم وال: ّ

ّأهــدي لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أطيــار ، فقــسمها بــني نــسائه ،  :قــال  ـ أنــس ّ ّ
  .احلديث. به.  ..ّفأصاب كل امرأة

  .هذا لفظ البزار
ّسفينة صاحب زاد النيب صلى اهللا عليه وسلم ّ   أهدت امرأة من  :قال  ـ ّ
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ّاألنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريين بني رغيفني ، وكان يف املـسجد ، ومل يكـن  ّ
ّيف البيت غريي وغري أنس بن مالك ، فجـاء رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فـدع ا بالغـداء ّ

اللهــم : ّيــا رســول اهللا ، قــد أهــدت لــك امــرأة هديــة ، فقــدمت إليــه الطــريين فقــال : ، فقلــت 
فجـاء علـي فـضرب بالبـاب : إليـك وإىل رسـولك ، قـال  ـ :أحـسبه قـال  ـ ّائتين بأحب خلقـك

ّمث ضـرب ورفـع صـوته ، فقـال رسـول اهللا . أبـو احلـسن:  قـال ؟من هـذا: ضربا حفيفا ، فقلت 
افـتح لـه ، ففتحـت ، وأكـل مـع رسـول : قـال . علـي:  قلـت ؟من هذا: ّ عليه وسلم ّصلى اهللا

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم من الطريين حىت فينا  ّ «)1(.  
أن الـسراج القـزويين زعـم وجـود : ، أي ) األجوبة عـن أحاديـث املـصابيح ( قال يف و* 

جـــر العـــسقالين ، وكـــان فـــسئل عـــن احلـــافظ ابـــن ح) ّمـــصابيح الـــسنة ( أحاديـــث موضـــوعة يف 
  : منها حديث الطري ، وهذه صورة السؤال 

ّكــان عنــد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم طــري فقــال  :احلــديث الــسادس عــشر «  ّ اللهــم : ّ
  .ّائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري ، فجاء علي فأكل معه

  .»ليس مبوضوع : وقال احلاكم . موضوع: قال ابن اجلوزي . غريب
  :اب ابن حجر فأج
أخرجــه الرتمــذي مــن طريــق عيــسى بــن عمــر ، عــن إمساعيــل بــن عبــد الــرمحن : قلــت « 

ّغريب ، ال نعرفه من حديث السدي إال من هذا الوجه: ّالسدي ، عن أنس وقال  ّ.  
إمساعيـل بـن عبـد الـرمحن مسـع مـن : ّوالـسدي امسـه : قال . وقد روي من غريه عن أنس

  .أنس
  شعبة ، وسفيان ، وحيىي: ّوثقه مجاعة ، منهم أخرج له مسلم ، و: قلت 

__________________  
  .3964 ـ 3962:  األحاديث 63 ـ 61 / 4املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية ) 1(
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  .ّالقطان
كنـت  :أخرجه احلاكم من طريق سليمان بن بالل ، عـن حيـىي بـن سـعيد ، عـن أنـس و

ّأخـــدم رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـل ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب : ّم ، فقـــدم لـــه فـــرخ مـــشوي فقـــال ّ
اجعلـه رجـال مـن أهلـي األنـصار ، فجـاء علـي : خلقك إليك يأكـل معـي هـذا الطـري ، فقلـت 

ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى حاجـــة ، مث جـــاء فقلـــت ذلـــك ، فقـــال : فقلـــت  ّ ّ ّ :
افـــتح ، : ّى اهللا عليــه وســـلم ّقـــال يل رســول اهللا صـــل .ذلــك: فقلـــت . كــذلك.  ..اللهــم ائتـــين

ّإن هذه آخر ثالث كرات يـردين أنـس ، فقـال :  فقال ؟ما حبسك يا علي: فدخل ، فقال  ّ :
ّإن الرجــل : أحببــت أن يكــون رجــال مــن قــومي ، فقــال :  قلــت ؟مــا محلــك علــى مــا صــنعت

  .حمب قومه
ن مجاعــة ّرواه عــن أنــس أكثــر مــن ثالثــني نفــسا ، مث ذكــر لــه شــواهد عــ: قــال احلــاكم و

  .من الصحابة
  .)1(» ّوسند كل منهما متقارب . سفينة ، وعن ابن عباس: يف الطرباين منها عن و
  :ّوقال احلافظ ابن حجر برتمجة إبراهيم بن ثابت القصار * 
وقد مجع طرق الطري ابن مردويه واحلاكم ومجاعة ، وأحسن شيء فيهـا طريـق أخرجـه « 
  .)2(» النسائي 
  :بن سليمان وبرتمجة إمساعيل * 
الغالـــب : قـــال العقيلـــي . إمساعيـــل بـــن ســـليمان الـــرازي ، أخـــو إســـحاق بـــن ســـليمان« 

ّحـــدثنا جعفـــر بـــن أمحـــد ، حـــدثنا حممـــد بـــن محيـــد ، حـــدثنا إمساعيـــل بـــن . علـــى حديثـــه الـــوهم ّ ّّ
  ّسليمان ، حدثنا عبد امللك بن أيب سليمان ، عن عطا ، عن 

__________________  
  .1788 / 3املصابيح انظر آخر مشكاة ) 1(
  .42 / 1لسان امليزان ) 2(
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ّإن النــيب صـلى اهللا عليـه وســلم كـان يطعـن يف البيــت  :-رضـي اهللا عنهمـا  ـ عبـد اهللا بـن عمـر ّ ّ ّ
  : ّها إن هذا البيت مسئول عن أعمالكم يوم القيامة ، ما ذا خيرب عنكم : مبخصرته ويقول 

  .ّمن غري وجه بأسانيد لينةيروى . حديث الطري: عن عطا ، عن أنس : وروى 
  .وحديث عبد اهللا بن عمر يروى من قوله

واحلديث األول رواه البزار يف مسنده ، من طريق ليث بن أيب سليم ، عن عبـد : قلت 
  .الرمحن بن سابط ، عن عبد اهللا بن عمر
ّوتقــدم أيــضا يف ترمجــة إبــراهيم بــن ثابــت القــصار . وحــديث الطــري قــد توبــع فيــه أيــضا ّ «

)1(.  

  ترجمته 
احلـــافظ الكبـــري الـــشهري ، اإلمـــام املتفـــرد مبعرفـــة احلـــديث وعللـــه يف  « : ـ الـــشوكاني 1

ّبالد الشام ، واحلجاز ، اليمن ، ومكة ، ومـا بـني هـذه النـواحي : األزمنة املتأخرة ، ارحتل إىل 
جيتمـع ّ، وأكثر جدا من املسموع والشيوخ ، ومسع العايل والنازل ، واجتمع له مـن ذلـك مـا مل 

ّلغــريه ، وأدرك مــن الــشيوخ مجاعــة كــل واحــد رأس يف فنــه الــذي اشــتهر بــه ، مث تــصدى لنــشر  ّ ّ
ّاحلديث ، وقصر نفسه عليه مطالعة وإقراء وتصنيفا وإفتاء ، وتفـرد بـذلك ، وشـهد لـه بـاحلفظ 

عليــه كلمــة » احلــافظ « واإلتقــان القريــب والبعيــد والعــدو والــصديق ، حــىت صــار إطــالق لفــظ 
ّ ، ورحــل إليــه الطلبــة مــن األقطــار ، وطــارت مؤلفاتــه يف حياتــه ، وانتــشرت يف الــبالد ، إمجــاع ّ

  .)2( » 852مات يف أواخر ذي احلجة سنة . وتكاتب امللوك من قطر إىل قطر يف شأا
__________________  

  .408 / 1لسان امليزان ) 1(
  .87 / 1البدر الطالع ) 2(



 فحات األزهار ن................................................................................ 358

ّ اإلسالم ، وإمام احلفاظ يف زمانه ، وحـافظ الـديار شيخ ـ ابن حجر « : ـ السيوطي 2
 ّاملــصرية ، بــل حــافظ الــدنيا مطلقــا قاضــي القــضاة ، شــهاب الــدين أبــو الفــضل أمحــد بــن علــي

ّ ، وعـاىن أوال األدب ، فبلـغ فيـه الغايـة ، مث طلـب احلـديث773ولد سنة . .. ّوتقـدم يف .  ..ّ
ّوصــنف التــصانيف الــيت عــم النفــ.  ..مجيــع فنونــه ّع ــا ، كــشرح البخــاري ، الــذي مل يــصنف ّ

وقـد غلـق بعــده .  ..852تـويف يف ذي احلجـة ســنة .  ..أحـد يف األولـني وال يف اآلخـرين مثلــه
  .)1(» .  ..الباب ، وختم به هذا الشأن

ترمجـه تلميـذه الــسخاوي .  ..احلـافظ ابـن حجــر العـسقالين « :ّ ـ الــصديق القنـوجي 3
ر يف ترمجــة شــيخ اإلســالم ابــن حجــر ، وترمجــه البلقيــين أيــضا يف ّــيف كتــاب مساه اجلــواهر والــدر
ّجــد يف الفنــون : ّوقــال املعلــم بطــرس البــستاين يف دائــرة املعــارف . كتــاب وقــف عليــه يف حياتــه

حــىت بلــغ الغايـــة ، وعكــف علـــى الــزين العراقـــي وانتفــع بـــه ، وأخــذ عـــن الــشيوخ ، وأذن لـــه يف 
وخه بـاحلفظ ، وزادت تـصانيفه الـيت معظمهـا يف فنــون اإلفتـاء والتـدريس ، وشـهد لـه أعيـان شـي

احلـــديث وفنـــون األدب والفقـــه وغـــري ذلـــك علـــى مائـــة ومخـــسني تـــصنيفا ، ورزق فيهـــا الـــسعد 
  .)2(» .  ..والقبول ، خصوصا فتح الباري

  :وله ترمجة يف 
  .363 / 1حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة  ـ 1
  .380: ّذيل طبقات احلفاظ  ـ 2
  .270 / 7شذرات الذهب   ـ3
  .36 / 2الضوء الالمع  ـ 4

__________________  
  .552: ّطبقات احلفاظ ) 1(
  .32: ّالتاج املكلل ) 2(
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) 66 (  

  ّرواية ابن الصباغ المالكي 
ّرواه نور الدين ابن الصباغ املالكي ، مصرحا بوروده صحيحا يف كتب احلـديث ، ويف و ّ

  : األخبار الصرحية حيث قال 
ه صــح النقــل يف كتــب األحاديــث . يف حمبــة اهللا تعــاىل ورســوله لــه ـ  فــصل« ّوذلــك أن ـ ّـ

   :ال ق .2 ـ الصحيحة واألخبار الصرحية عن أنس بن مالك
ّأهـدي إىل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم طـري مـشوي يـسمى احلجـل  ّ ّ مـا أراه  :يف روايـة ـ وّ

أكل معـي مـن هـذا الطـري ، فجـاء علـي ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك ي: فقال ـ  ّإال احلبارى
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم مـشغول ، رجـاء أن تكـون الـدعوة لرجـل : فحجبته وقلت  ّ ّ

ّمن قومي ، مث جاء علي ثانية فحجبته ، مث جاء الثالثة فقرع الباب فقـال النـيب صـلى اهللا عليـه  ّ ّ ّ
ّأدخلــه فقــد عنيتــه ، فلمــا دخــل قــال لــه النــيب صــ: ّوســلم  ّلى اهللا عليــه وســلم مــا حبــسك عنــا ّ ّ

مـا : يـا أنـس : فقـال . ّـإنك مـشغول: ّهذه آخر ثالث مـرات وأنـس يقـول :  قال ؟يرمحك اهللا
ّفقـال صـلى اهللا . مسعت دعوتك فأحببت أن تكون لرجل مـن قـومي:  قال ؟محلك على ذلك

  .)1(»  رواه الرتمذي .ّال يالم الرحل على حبه لقومه: ّعليه وسلم 

   ترجمته
ّونــور الــدين علــي بــن حممــد املعــروف بــابن الــصباغ املــالكي ، املتــوىف ســنة   ، مــن 855ّ

  :أعالم احملدثني وكبار فقهاء املالكية 
__________________  

  .19: الفصول املهمة ) 1(
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  .)1(ّوأن له منه إجازة ) ّالفصول املهمة ( ّترجم له السخاوي ، وذكر له كتاب  ـ 1
ّد املكي فيمن كان مبكة من األعالم ذكره عمر بن فه ـ 2 ّ)2(.  
ّوذكر أمحد بن عبد القادر العجيلي الشافعي اخـتالف الفقهـاء يف حكـم اخلنثـى مث  ـ 3

ّوجـــدت حكـــم أمـــري املـــؤمنني يف كتـــاب الفـــصول املهمـــة يف فـــضل األئمـــة ، تـــصنيف « : قـــال 
ّالشيخ اإلمام علي بن حممد الشهري بابن الصباغ من علماء املالكية ّ « )3(.  

ّصحة نسبة الكتاب إليه ، ووصفه بالشيخ اإلمام ، والتصريح بكونـه : ويف هذه العبارة 
  .من علماء املالكية

( يف مــصادر كتابــه ) ّالفــصول املهمــة ( ّوذكــر عبــد اهللا بــن حممــد املطــريي كتابــه  ـ 4
  .)الرياض الزاهرة 

ّونـــص رشــيد الــدين الـــدهلوي علــى أنــه مـــن كتــب أهــل الـــسنة  ـ 5 ّ ّاملؤلفــة يف فـــضائل ّ
  .ّاألئمة

  :واعتمد عليه ونقل عنه مجع من العلماء املشاهري يف مصنفام  ـ 6
، ) الــصراط الــسوي ( ، والــشيخاين القــادري يف ) جــواهر العقــدين ( كالــسمهودي يف 

  .)تفسري شاهي ( ّوحممد حمبوب يف 

)67 (  

  رواية الميبدي اليزدي 
  ي اليزدي ، حيث أورده بشرح ديوانورواه احلسني بن معني الدين امليبد

__________________  
  .283 / 5ّالضوء الالمع ) 1(
  .855حوادث . إحتاف الورى بأخبار أم القرى) 2(
  .خمطوط ـ ذخرية املآل) 3(
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  .)1( ، عن الرتمذي عن أنس 7أمري املؤمنني 

  ترجمته 
مــن الكتــب املعروفــة ) تح الفــوا( ّالعالمــة امليبــدي مــن أكــابر العلمــاء املــشاهري ، وكتابــه 

ّـبأنه مـن أفاضـل علمـاء العـراق ) ّحبيـب الـسري ( ّواملعتمدة لدى أهل الـسنة ، وصـفه صـاحب 
، واعتمــد علــى ) كتائــب أعــالم األخيــار ( بــل مــن أعظــم علمــاء اآلفــاق ، وأورده الكفــوي يف 

ر اجللـيب كتابـه ، وذكـ) النوادر من حديث سيد األوائـل واألواخـر ( كتابه ويل اهللا الدهلوي يف 
ّوســـيأيت تفـــصيل هـــذا كلـــه يف قـــسم » موالنـــا «  بــــ ّمعـــربا عـــن امليبـــدي) كـــشف الظنـــون ( يف 

  .إن شاء اهللا) األشباه ( حديث 

)68 (  

  رواية المطيري 
  : ّرواه عبد اهللا بن حممد املطريي حيث قال و

ّ وذلـــك إن  :2ّاحلــديث الثــامن والثمـــانون ، يف حمبــة اهللا تعــاىل لعلـــي بــن أيب طالــب « 
  .ّصح يف كتب احلديث

ّأهــدي إىل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم طــري مــشوي  :قــال  ـ 2 ـ عــن أنــس بــن مالــك ّ ّ
ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك : فقــال  ـ ّمــا أراه إال احلبــارى :ويف روايــة  ـ يــسمى احلجــل

ّإن رسـول اهللا صـلى: فحجبتـه وقلـت  ـ 2 ـ يأكـل معـي مـن هـذا الطـري ، فجـاء علـي  اهللا عليـه ّ
ّوسلم مشغول ، رجاء أن يكون الدعوة لرجل من قومي ، مث جاء علي    ـ 2 ـ ّ

__________________  
  .48 : 7شرح ديوان أمري املؤمنني  ـ الفواتح) 1(
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ّفحجبته ، مث جاء الثالثة ، فقرع الباب فقال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم  ّ أدخلـه فقـد عنيتـه ، : ّ
ّفلما دخل قال له صلى هذه آخـر ثـالث :  قال ؟ّما حبسك عنا يرمحك اهللا: ّ اهللا عليه وسلم ّ

مسعــت :  قــال ؟مــا محلــك علــى ذلــك: يــا أنــس : ّــإنك مــشغول ، فقــال : ّمــرات وأنــس يقــول 
ّدعوتــك وأحببــت أن يكــون لرجــل مــن قــومي ، فقــال صــلى اهللا عليــه وســلم  ال يــالم الرجــل : ّ

  .ّعلى حبه لقومه
   .)1(» رواه الرتمذي 

)69 (  

  ّرواية الحافي الشافعي 
  :  بقوله 7ّرواه أمحد بن حممد بن أمحد احلايف احلسيين الشافعي ، يف فضائل اإلمام و

ّقدمت لرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم طـريا فـسمى وأكـل لقمـة وقـال  :يف رواية «  ّ ّ :
ّاللهــم ائتــين بأحــب اخللــق إليــك وإيل ، فــأتى علــي فــضرب البــاب فقلــت  : قــال  ؟مــن أنــت: ّ

ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى حاجـــة ، مث أكـــل لقمـــة وقـــال مثـــل : قلـــت . علـــي ّ ّ ّ
ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : قلــت . علــي:  قــال ؟مــن أنــت: االوىل ، فــضرب علــي فقلــت  ّ

ّوسـلم علــى حاجــة ، مث أكـل لقمــة وقــال مثــل مقالتـه ، فــضرب علــي ورفـع صــوته فقــال رســول  ّ
ّيــا أنــس ، افــتح البــاب ، ففتحتــه ، فــدخل علــي ، فلمــا رآه النــيب : ّعليــه وســلم ّاهللا صــلى اهللا  ّ
ّتبــسم مث قــال  ّاحلمــد هللا الــذي جعلــك هــو ، فــإين أدعــو يف كلــم لقمــة أن يــأتيين اهللا بأحــب : ّ ّ

  ّوالذي بعثك باحلق نبيا إين ألضرب : ّاخللق إىل اهللا وإيل ، فكنت أنت ، فقال 
__________________  

  خمطوط ـ ّلرياض الزاهرة يف فضل آل بيت النيب وعرتته الطاهرةا) 1(
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ّكمـــن أحـــب معـــه رجـــال مـــن :  قـــال ؟مل رددتـــه: قـــال . ّالبـــاب ثـــالث مـــرات ، ويـــدرأين أنـــس
ّاألنصار ، فتبسم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال  ّ ّ   . )1(» ّما يالم الرجل على حب قومه : ّ

)70 (  

  ّرواية الصفوري 
ّبـد الـرمحن بـن عبـد الــسالم الـصفوري الـشافعي ، يف بـاب مناقـب ســيدنا رواه الـشيخ عو

  :  حيث قال 7أمري املؤمنني 
ّقدمت للنيب صلى اهللا عليه وسلم طعاما فسمى وأكل لقمة وقال  :- 2 ـ قال أنس«  ّ ّ ّ ّ

ّاللهم ائتين بأحب اخللق إليك وإيل:  : فقلـت . علـي:  قـال ؟من: فطرق علي الباب فقلت . ّ
ّل اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مـشغول ، فأكـل لقمـة مث قـال ّإن رسو ّ ّاللهـم ائتـين بأحـب اخللـق : ّ

ّإليك وإيل ، فطرق علي البـاب ورفـع صـوته فقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ افـتح البـاب يـا : ّ
ّأنس ، ففتح ، فدخل علي ، فلمـا رآه النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم تبـسم وقـال احلمـد هللا فـإين  ّ ّ ّ ّ ّ

ـــأتيين بأحـــب اخللـــق إليـــه وإيل ّأدعـــو اهللا يف كـــل لقمـــة أن ي ّوالـــذي بعثـــك بـــاحلق إين : فقـــال . ّ
ّألضـرب البـاب ثـالث مـرات ويـردين أنـس ّفقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم . ّ ّ مـا محلـك علـى : ّ

أويف : فقـــال . ّرجـــوت يـــا نـــيب اهللا أن يكـــون رجـــال مـــن األنـــصار:  قـــال ؟مـــا صـــنعت يـــا أنـــس
  .)2( » !؟من علي وأفضلاألنصار خري 

__________________  
  .خمطوط ـ الترب املذاب يف بيان ترتيب األصحاب) 1(
  .نزهة االس) 2(
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) 71 (  

  رواية ابن روزبهان 
ّــوالفــضل ابــن روزــان اخلنجــي الــشريازي ممن يــروي حــديث الطــري ، ويــصفه بالــشهرة ، 

حــــديث الطــــري : أقــــول « : ول  حيــــث يقــــ7ويعــــرتف بكونــــه فــــضيلة عظيمــــة ألمــــري املــــؤمنني 
  .)1(» ّوهو فضيلة عظيمة ومنقبة جسيمة ، ولكن ال تدل على النص . مشهور

  ترجمته 
فـــضل اهللا بـــن روزـــان بـــن فـــضل اهللا األمـــني ، أبـــو اخلـــري ، ابـــن  « : ـ الـــسخاوي 1

القاضي أيب اخلري بأصـبهان أمـني الـدين ، اخلنجـي األصـل ، الـشريازي ، الـشافعي ، الـصويف ، 
 الزم مجاعة كعميد الدين الشريازي ، وتسلك باجلمـال األردسـتاين .»ّخواجه مال «  بـ ويعرف

ّوجتـــرد معـــه ، وتقـــدم يف فنـــون مـــن عربيـــة ومعـــان وأصـــلني وغريهـــا ، مـــع حـــسن ســـلوك وتوجـــه  ّ ّ
ّوتقشف ولطف عشرة وانطـراح وذوق وتقنـع ، قـدم القـاهرة وسـافر .  ..وزار بيـت املقـدس.  ..ّ

ـــة ا ّوقـــرء علـــي البخـــاري وغـــريه .  .. ولقيـــين87ّملنـــورة ، فجـــاور ـــا أشـــهرا مـــن ســـنة إىل املدين
  .)2(» .  ..وكتبت له إجازة حافلة.  ..بالروضة

وقد أكثر الفاضل رشيد الدين خـان الـدهلوي مـن االسـتدالل واالحتجـاج بأقاويـل  ـ 2
عليـــه ، ومـــن ذلـــك ّيف ردوده علـــى الـــشيعة وحبوثـــه معهـــم ، مـــبجال لـــه ومثنيـــا ) ابـــن روزـــان ( 

  استشهاده بكلماته يف نفي إمامة معاوية وخالفته ، يف
__________________  

  .خمطوط ـ إبطال الباطل) 1(
  .171 / 6الضوء الالمع ) 2(
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  .)غرة الراشدين ( كتابه 
كما ال خيفى علـى ) منتهى الكالم ( وكذلك املولوي حيدر علي الفيض يف كتابه  ـ 3
  .من راجعه

)72 (  

  ّة جالل الدين السيوطي رواي
ّوروى جــالل الــدين عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر الــسيوطي حــديث الطــري بطــرق متعــددة ، 

وسـيأيت ذكرهـا ) كنـز العمـال ( كما ال خيفى على مـن راجـع ترتيبـه ) مجع اجلوامع ( يف كتابه 
  : أخرجه يف كتابه املذكور  ومن ذلك. أيضا إن شاء اهللا

ّكنــت جالــسا علــى بــاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  :عــن الزهــري ، عــن أنــس قــال « 
ّوسلم ، فأتتـه أم أميـن بطـري أهـدي هلـا مـن الليـل ، فأكـل منـه مث أعطـاين فـضلة ، فجئـت حـىت  ّ

ّاللهم اطلـع أحـب خلقـك إليـك ، فوقفـت علـى البـاب وأنـا أقـول : انتهيت بفضل ذلك فقال 
:  طلـع علــي بـن أيب طالــب ، فقلــت اللهـم أطلــع رجـال مــن األنـصار ، فــو اهللا إين لواقــف إذ: 

ّاللهـم أدخلـه ، احلمـد هللا الـذي أطلـع أحـب : هذا علي بن أيب طالب ، قد أتى الباب ، قال 
  .)1(» بن النجار  .ّخلقه إيل ، ادن ، فكل معي

   ) :جمع الجوامع ( كتاب 
ّيف مقدمتـه ، ووصـفه بأنـه ) مجـع اجلوامـع ( وقد مدح السيوطي كتابه  كتـاب شـريف « ّ

  ّافل ، ولباب منيف رافل ، جبمع األحاديث الشريفة النبوية كافل ،ح
__________________  

  .286 / 2مجع اجلوامع ) 1(
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ّقصدت فيه إىل استيعاب األحاديـث النبويـة ، وأرصـدته مفتاحـا ألبـواب املـسانيد العليـة ّ..  . «
  :وقال كاشف الظنون 

ّمث إن الـــشيخ العالمـــة عـــالء الـــدين علـــي بـــن حـــس«  ـــاملتقي ّ ام الـــدين اهلنـــدي الـــشهري ب
ب اجلـــامع الـــصغري ، ومســـاه 975املتـــوىف ســـنة  ّـــ ، رتـــب هـــذا الكتـــاب الكبـــري ، كمـــا رت كنـــز : ّ

ّالعمــال يف ســنن األقــوال واألفعــال ، ذكــر فيــه أنــه وقــف علــى كثــري ممــا دونــه األئمــة مــن كتــب  ّ
ستة وأجـاد ، مـع كثـرة احلديث ، فلم ير فيها أكثر مجعـا منـه ، حيـث مجـع فيـه بـني األصـول الـ

  .)1(» .  ..اجلدوى وحسن اإلفادة
ّرأيــت يف املنــام كــأين : ّحكــي عنــه أنــه قــال « : ّوذكــر العيــدروس برتمجــة الــسيوطي أنــه 

ّبــني يــدي النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، فــذكرت لــه كتابــا شــرعت يف تأليفــه يف احلــديث وهــو  ّ ّ
  :فقال  ؟أقرأ عليكم شيئا منه: مجع اجلوامع ، فقلت له 

  .)2(» هذه البشرى عندي أعظم من الدنيا حبذافريها : قال . هات يا شيخ احلديث

  ترجمته 
ّوجالل الدين السيوطي يلقب عنـدهم ( وهـو شـيخ مـشايخ » ّجمـدد القـرن التاسـع «  بــ ّ

  :، وتوجد مناقبه وفضائله برتمجته يف ) ّالدهلوي 
  .65 / 4الضوء الالمع  ـ 1
  .328 / 1البدر الطالع  ـ 2
  .54: النور السافر  ـ 3
  .226 / 1الكواكب السائرة  ـ 4

  .)حسن احملاضرة ( ّوقد ترجم لنفسه ترمجة مفصلة جدا يف كتابه 
__________________  

  .597 / 1كشف الظنون ) 1(
  .54: ّالنور السافر ) 2(
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ّكما ترجم له يف مقدمات مؤلفاته ، من قبل احملققني ّ.  
ّوألف بعضهم كتابا خاص   .ّا مبؤلفاتهّ

  .ّوقد ترمجنا له حنن يف بعض جملدات الكتاب ، على ضوء املصادر املذكورة وغريها

)73 (  

  ّرواية ابن حجر المكي 
ّونــص ابــن حجــر اهليتمــي املكــي علــى كثــرة طــرق هــذا احلــديث وقــال بــأن  ّ كثــرة طرقــه « ّ

ّصريته حسنا حيتج به    : قال وهذه عبارته حيث.  ..»ّ
اظ فيــــه ، فــــأردت أن اخلــــص ورد يف: تنبيــــه «  ّ مناقــــب علــــي حــــديث كثــــر كــــالم احلف ّــــ

   :املعتمد منه ، ولفظه عن أنس 
ّكــان عنــد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم طــري ، فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّ ّ ّ :

  . رواه الرتمذي.فجاء علي فأكل مع. ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري
قـال احلـاكم . ّـأنه لـيس مبوضـوع ، بـل لـه طـرق كثـرية: ّ حمققـي احلفـاظ فيـه واملعتمد عند

ّحينئــذ ، فيقــوى كــل مــن تلــك و .انتهــى. رواه عــن أنــس أكثــر مــن ثالثــني نفــسا: يف املــستدرك 
ّواحملققــــون أيـــضا علـــى أن احلـــسن لغـــريه حيـــتج بــــه  .الطـــرق مبثلـــه ، ويـــصري ســـنده حـــسنا لغـــريه ّ

ّـطريـق رواـا كلهـم ثقـات إال واحـد قـال بعـض احلفاظ ويف مجلة طرقه . كاحلسن لذاته ّ مل أر : ّ
ّوله طريق أخرى رواـا كلهـم ثقـات أيـضا إال واحـد قـال النـسائي فيـه . ّمن وثقه وال من جرحه ّ

ّلــيس بــالقوي ، وهــو معــارض بــأن غــري واحــد وثقــه : علــي ،  :ّــأنه صــح عــن : وذكــر احلــاكم . ّ
  .لتصحيح معلوملكن تساهله يف ا. وأيب سعيد ، وسفينة

ّفاحلق ما سبق أن كثرة طرقه صريته حسنا حيتج به ، ولكثرا جدا أخرج ّ ّ ّ  
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  .احلافظ أبو بكر ابن مردويه فيها جزء
ه موضــوع ، وقــول ابــن طــاهر : وأمــا قــول بعــضهم  ـإن فهــو . طرقــه كلهــا باطلــة معلولــة: ّـ

 ـ  احلكــم بالوضــعوابــن اجلــوزي مــع تــساهله يف. وابــن طــاهر معــروف بــالغلو الفــاحش. الباطــل
ذكــر يف كتابــه العلــل املتناهيــة لــه طرقــا كثــرية واهيــة ، ولــذلك مل يــذكره يف  ـ كمــا هــو معلــوم

  .موضوعاته
ّفاحلق ما تقرر أوال أنه حسن حيتج به  ّ ّ «)1(.  

  ترجمته 
ي صــــاحب  مــــن أشــــهر علمــــاء القــــوم يف الفقــــه ) الــــصواعق احملرقــــة ( ّــــوابــــن حجــــر املك

  :فراجع .  ..ن عليه وينقلون عنه ويستندون إليه يف خمتلف حبوثهمواحلديث والكالم ، يثنو
  .خمطوط ـ لواقح األنوار يف طبقات األخيار ـ 1
  .211: رحيانة األلباء  ـ 2
  .287: النور السافر عن أخبار القرن العاشر  ـ 3
  .ّالتحفة البهية يف طبقات الشافعية ـ 4
  .املرقاة يف شرح املشكاة ـ 5
  .370 / 8هب شذرات الذ ـ 6
  .109 / 1البدر الطالع  ـ 7

  . ..وغريها من كتب الرتاجم واألسانيد واألخبار
  .)نفائس الدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ( ّوقد ألف بعضهم برتمجته كتاب 

__________________  
  .ّاملنح املكية يف شرح اهلمزية) 1(
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) 74 (  

  ّرواية المتقي 
  : فقال ) ز العمال كن( رواه بطرق عديدة يف 

ّإن أم ســليم أتــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حبجــالت قــد شــون ـــ  عــن أنــس«  ّ ّ ّ
ّبأضـــباعهن ومخـــرهن ، فقـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّ ّ ّ ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب خلقـــك إليـــك : ّ

 استأذن علـى رسـول اهللا: فجاء علي بن أيب طالب فقال : قال أنس . يأكل معي هذا الطائر
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ّهــو علــى حاجــة ، فأحببــت أن جيــئ رجــل مــن األنــصار ، مث : فقلــت . ّ

ّرجع فعاد ، فسمع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم صـوته فقـال  ّاللهـم وإيل ، . ّادخـل علـي: ّ
ّاللهم وإيل ، اللهم وإيل   .أي أخرجه ابن عساكر» كر  .ّ

ّ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم كنـت مـع :عـن دينـار عـن أنـس قـال  ـ مسند أنـس«  ّ
ّاللهــم ائتــين بأحــب اخللــق إليــك ، فجــاء علــي : يف بــستان ، فأهــدي لنــا طــائر مــشوي ، فقــال 

ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــشغول ، فرجـــع ، مث جـــاء بعـــد : بـــن أيب طالـــب ، فقلـــت  ّ ّ
ّمث قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــ. ّســاعة ودق البــاب ، ورددتــه مثــل ذلــك يــا أنــس ، : ّه وســلم ّ

يــا رســول اهللا ، كنــت أطمــع أن يكــون رجــال مــن األنــصار ، : افــتح لــه فطاملــا رددتــه ، فقلــت 
ّفــدخل علــي بــن أيب طالــب فأكــل معــه مــن الطــري ، فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ :

  .)1(»  كر وابن النجار أيضا .املرء حيب قومه
ّكنـــت أحجـــب النـــيب  :أنـــس بـــن مالـــك قـــال ّحـــدثين : عـــن عبـــد اهللا القـــشريي قـــال « 

ّصلى اهللا عليه وسلم ومسعته يقول    ّاللهم أطعمنا من طعام اجلنة ، فأيت : ّ
__________________  

  .167 ـ 166 / 13ّكنز العمال ) 1(
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ّــاللهــم ائتنــا مبــن حنبــه وحيبــك وحيــب نبيــك وحيبــه نبيك: بلحــم مــشوي فوضــع بــني يديــه فقــال  ّ ّ ّ ّّ .
ّجـت فـإذا علـي بالبـاب فاسـتأذنين فلـم آذن لـه ، مث عـدت فـسمعت مـن النـيب فخر: قال أنس  ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم مثل ذلـك أحـسب  ـ فخرجـت فـإذا علـي بالبـاب فاسـتأذنين فلـم آذن لـه. ّ
ّفــدخل بغـري إذين ، فقــال النــيب صـلى اهللا عليــه وسـلم  ـ ّـأنه قــال ثالثـا ّ مــا الــذي أبطـأ بــك يــا : ّ

يـا :  قـال ؟يـا أنـس مل حجبتـه: قـال .  جئـت ألدخـل فحجبـين أنـسيا رسول اهللا:  قال ؟علي
رسول اهللا ، ملا مسعت الدعوة أحببت أن جيئ رجل من قومي فتكون له

ّ
ّفقال النيب صلى اهللا .  ّ

ّال يضر الرجل حمبة قومه ما مل يبغض سواهم : ّعليه وسلم  ّ «)1(   

  ترجمته 
  :ومناقب فراجع وإن شئت الوقوف على ما ذكروا للمتقي من فضائل 

  .خمطوط ـ لواقح األنوار يف طبقات األخيار ـ 1
  .315: ّالنور السافر عن أخبار القرن العاشر  ـ 2
  .43: سبحة املرجان يف آثار هندوستان  ـ 3
  .379 / 8شذرات الذهب  ـ 4
  .895: أجبد العلوم  ـ 5
  .245: أخبار األخيار  ـ 6

  :ام يف حقه وإليك نبذة من كلم.  ..وغريها من الكتب
 ، 2الــشيخ الــصاحل ، الــورع الزاهــد ، ســيدي علــي اهلنــدي  ـ مــنهم « :قــال الــشعراني 

ّاجتمعـــت بـــه يف ســـنة ســـبع وأربعـــني ، مبكـــة املـــشرفة مـــدة إقـــاميت ـــا للحـــج ، وانتفعـــت برؤيتـــه  ّ
  .».  ..وحلظه

  ّيف ليلة الثالثاء وقت السحر تويف العامل الصاحل ،« : وقال العيدروس 
__________________  

  .167 / 13ّكنز العمال ) 1(
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وكـان مـن العلمـاء العـاملني . الويل الشهري ، العارف باهللا تعاىل ، علي املتقي بن حـسان الـدين
ّوعبـــاد اهللا الـــصاحلني ، علـــى جانـــب عظـــيم مـــن الـــورع والتقـــوى واالجتهـــاد يف العبـــادة ورفـــض 

ّمؤلفاته كثرية حنـو مائـة مؤلـف ، .  ..ةوله مصنفات عديدة ، وذكروا عنه أخبارا محيد. السوى ّ
ّما بني صغري وكبري ، وحماسنه مجة ومناقبه ضخمة ، وقد أفردهـا العالمـة عبـد القـادر بـن أمحـد  ّ

ّفمـا كـان هـذا الرجـل إال .  ..القـول النقـي يف مناقـب املتقـي: ّالفاكهي يف تـأليف لطيـف مسـاه 
 وشـهرته تغـين عـن ترمجتـه ، وتعظيمـه يف من حسنات الدهر وخامتة أهل الـورع ومفـاخر اهلنـد ،

  .»القلوب يغين عن مدحته 

)75 (  

  رواية الميرزا مخدوم 
 7روى املريزا خمدوم الشريفي هذا احلديث يف كتابه ، وجعله من فضائل أمري املـؤمنني و

  : حيث قال 
ّبعث رسول اهللا صلى  :عن أنس بن مالك قال  : 2يف فضائل علي بن أيب طالب « 

ّيه وسلم يوم اإلثنني ، وصلى علي يوم الثالثاءاهللا عل ّ   .أخرجه الرتمذي .ّ
ّأول من صلى علي: وعن ابن عباس قال    .أخرجه الرتمذي. ّ
فــذكرت ذلــك : قــال عمــر بــن مــرة . ّأول مــن أســلم علــي:  قــال 2وعــن زيــد بــن أرقــم 

ّأول من أسلم أبو بكر الصديق: إلبراهيم النخعي فأنكره وقال    .يأخرجه الرتمذ. ّ
ّملا آخى رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم بـني أصـحابه  :عن سعد بن أيب وقاص قال و ّ ّ

يــا رســول اهللا ، آخيــت بــني أصــحابك فلــم تــواخ بيــين وبــني : ، جــاءه علــي تــدمع عينــاه فقــال 
ّفسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  فقال !أحد ّ  



 فحات األزهار ن................................................................................ 372

  .ي أخرجه الرتمذ.أنت أخي يف الدنيا واآلخرة: يقول 
ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال : عـــن ابـــن عمـــر و ّ ّمـــن كنـــت مـــواله فعلـــي  :ّ

  . أخرجه الرتمذي.مواله
ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خلــف علــي بــن أيب طالــب يف  عــن زيــد بــن أرقــمو ّ ّ ّ

 أمــا ترضــى أن:  فقــال !ختلفــين يف النــساء والــصبيانيــا رســول اهللا ، أ: بــوك فقــال علــي غــزوة ت
ّتكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي ّ   .أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي !ّ

ّمــا مينعـك أن تــسب : ّإن معاويــة بـن أيب سـفيان أمــره فقـال  :عـن سـعد بــن أيب وقـاص 
ّأما مـا ذكـرت ثالثـا قـاهلن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فلـن أسـبه ، لـئن :  فقال ؟أبا تراب ّ ّ ّ ّ
ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول لــه: ّ واحــدة أحــب مــن محــر الــنعم يكــون يل  ـ ّ

ّيا رسول اهللا خلفتـين مـع النـساء والـصبيان ، فقـال لـه : فقال له علي  ـ ّوخلفه يف بعض مغازيه
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّأما ترضى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال أنـه ال : ّ ّ

ّالعطــني الرايــة غـــدا رجــال حيــب اهللا ورســوله وحيبـــه اهللا :  ومسعتــه يقــول يـــوم خيــرب !ديّنبــوة بعــ ّ ّ
ادعوا يل عليـا ، فـأيت بـه أرمـد ، فبـصق يف عينيـه ، ودفـع الرايـة إليـه : فتطاولنا ، فقال . ورسوله

وملـــا نزلــت هـــذه اآليـــة . ، ففــتح اهللا عليـــه
ّ

ْ تعـــالوا نـــدع أبناءنـــا وأبنـــاءكم (:  ََُ ْ َْ ََ ُ ْ َ ْ َ ساءكم َ ساءنا ون ْون َ ََُ ِـــ َِـــ
ْوأنـفسنا وأنـفسكم  َ َُ َ َُ ُْ َْ ّ دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحـسينا فقـال )َ ّ

  . أخرجه مسلم والرتمذي.اللهم هؤالء أهلي: 
ّبعـث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم جيـشا واسـتعمل  :عن عمران بـن حـصني قـال و ّ

ّفمـضى يف الـسرية فأصـاب جاريـة ، فـأنكروا عليـه ، وتعاقـد أربعـة عليهم علي بن أيب طالب ، 
ّمـــن أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــالوا  ّإذا لقينـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه : ّ

ّوكان املسلمون إذا رجعوا من سفر بدءوا برسـول اهللا صـلى اهللا  ـ ّوسلم أخربناه مبا صنع علي ،
ّعليه وسلم مث انصرفوا إىل ّفلما قدمت السرية فسلموا على رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  ـ  رحاهلمّ ّ ّ ّ

  ّوسلم ، 
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أمل تـر إىل علـي بـن أيب طالـب فعـل كـذا وكـذا ، فـأعرض عنـه رسـول : فقام أحد األربعة فقال 
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم ّمث قام الثـاين فقـال مثـل مـا قـال ، فـأعرض عنـه رسـول اهللا صـلى اهللا . ّ ّ

فأقبل إليهم رسول . ّمث قام الرابع فقال ما قالوا. ّمث قام الثالث فقال مثل مقالتهما. مّعليه وسل
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم ّإن  ـ ثالثـا ـ ّمـا تريـدون مـن علـي: فقـال  ـ والغضب يعرف يف وجهـه ـ ّ

ّعليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي ّ   . أخرجه الرتمذي.ّ
ّسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال ّإن ر: عن حبشي بن جنادة و ّعلـي مـين وأنـا مـن  :ّ ّ

ّعلي وال يؤدي عين إال أنا أو علي ّ   . أخرجه الرتمذي.ّ
ّكــان عنــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــري فقــال  :عــن أنــس قــال و اللهــم ائتــين : ّ

  . )1(» أخرجه الرتمذي  .ّبأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري ، فجاء علي فأكل معه

)76 (  

  ّرواية الوصابي اليمني 
ّقـدمت لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  : قـال 2عـن أنـس « : قال .  ..ّرواه بطرق متعددة ّ

ّوســـلم طـــريا ، فـــسمى وأكـــل لقمـــة وقـــال  ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب اخللـــق إليـــك وإيل: ّ فـــأتى علـــي . ّ
ّإن رســـول اهللا صـــلى : فقلـــت . علـــي:  فقـــال ؟مـــن أنـــت: فـــضرب البـــاب ، فقلـــت  اهللا عليـــه ّ

ّوســـلم علـــى حاجـــة ، مث أكـــل لقمـــة فقـــال مثـــل األول ، فـــضرب علـــي البـــاب ، فقلـــت  مـــن : ّ
ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى حاجـة ، مث أكـل لقمـة : فقلـت . علـي:  قـال ؟أنت ّ ّ ّ

ّفضرب علي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  .فقال مثل ذلك ّ :  
__________________  

  .الفصل الثاين ـ  الروافضنواقض) 1(
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ّيا أنس ، افتح الباب ، فدخل ، فلما رآه النيب صلى اهللا عليه وسلم تبـسم ، مث قـال  ّ ّ ّ ّ ّ :
ّاحلمد هللا الذي جعلك ممن حيبـه اهللا ورسـوله ، فـإين دعـوت اهللا يف كـل لقمـة أن يـأتيين بأحـب  ّ ّ ّ

ّفـو الـذي بعثـك بـاحلق إين: قـال . ّاخللق إليه وإيل ، فكنت أنت ّ ألضـرب البـاب ثـالث مـرات ّ
  .ّويردين أنس

ّفقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّكنــت أحــب معــه رجــال مــن :  قــال ؟مل رددتــه: ّ
ّاألنصار ، فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال  ّ   .ّما يالم الرجل على حب قومه: ّ

  .»ّأخرجه ابن عساكر واحلافظ حمب الدين ابن النجار يف تارخيه 
ّإن أم سلمة أتت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم   :2 ـ أي أنس ـ وعنه« : قال الوصايب و ّ ّ ّ

ّحبجالت قد شون ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّ ّ :  
فجــاء علــي : قــال أنــس . ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي مــن هــذا الطــري

هــو علــى : ّهللا عليــه وســلم فقلــت ّاســتأذن يل علــى رســول اهللا صــلى ا: ابــن أيب طالــب فقــال 
ّحاجة ، وأحببت أن جيئ رجل من األنصار ، فرجـع مث عـاد فـسمع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  ّ

ّأدخل يا علـي ، اللهـم وإيل ، اللهـم وإيل ، اللهـم وإيل: ّوسلم فقال  ّ  أخرجـه ابـن عـساكر يف .ّ
  .»تارخيه 

كنــت أحجــب رســول  :ال  قــ2ّحــدثين أنــس : عــن عبــد اهللا القــشريي قــال « : قــال و
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــسمعته يقــول  ّاللهــم أطعمنــا مــن طعــام اجلنــة ، فــأيت بلحــم طــري : ّ

ّــاللهــم ائتنــا مبــن حنبــه وحيبــك وحيــب نبيــك وحيبــه نبيك ، فــإذا : مــشوي فوضــع بــني يديــه فقــال  ّ ّ ّ ّّ
 ـ ّ ثـالث مـرات:ّأحـسب أنـه قـال  ـ علـي بـن أيب طالـب علـى البـاب ، فاسـتأذنين فلـم آذن لـه

ّفدخل بغري إذين ، فقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ يـا رسـول :  قـال ؟مـا أبطـأ بـك يـا علـي: ّ
يـا رسـول اهللا ملـا مسعـت الــدعوة :  قـال ؟مل حجبـت: فقـال . اهللا جئـت ألدخـل فحجبـين أنـس

ّ
ّفقال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم . أحببت أن جيئ رجل من قومي فتكون له ّ الرجـل ّال يـضر : ّ

  .ّحمبة الرجل قومه ما مل يبغض سواهم
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  .)1(» أخرجه ابن عساكر يف تارخيه 

  : ّالوصابي وكتابه 
ّوالشيخ إبراهيم الوصايب اليمين من أعـالم حمـدثي أهـل الـسنة ، وصـفه العالمـة العجيلـي  ّ ّ ّ

ّبأنه من أجالء العلماء ، واملولوي حسن زمان الرتكمـاين صـاحب ) ذخرية املآل ( يف  القـول ( ّ
مــن الكتــب املعتمــدة ) االكتفــاء ( وكتابــه .  ..ّبالــشيخ احملــدث) املستحــسن يف فخــر احلــسن 

 القـول (و )  تفـسري شـاهي (و ) ذخرية املآل ( ّلدى مؤلفيهم ، كما ال خيفى على من راجع 
  .وغريها من الكتب) املستحسن 

)77 (  

  » ّالمحدث « رواية جمال الدين الشيرازي 
عــن  ـ احلـادي والعـشرون« : حيــث قـال ) بعـني يف فـضائل أمـري املـؤمنني األر( رواه يف 

   :أنس قال 
ّأهــدي إىل النــيب صـــلى اهللا عليــه وســـلم طــري يــسمى احلجـــل ّ ّ ّمـــا أراه إال  :ويف روايــة  ـ ّ

ّأهــدي لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــري نــضيج فأعجبــه :يف روايــة و .حبــارى : فقــال  ـ ّ
. فجـــاء علـــي ففـــرع البـــاب. ّلـــق إليـــك وإيل يأكـــل معـــي مـــن هـــذا الطـــريّاللهـــم ائتـــين بأحـــب اخل

ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مــشغول: فقلــت  ّ ّوكنـــت أحـــب أن يكـــون لرجـــل مـــن  ـ ّ
ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـشغول ، مث : ّمث أتـى علـي فقـرع البـاب فقلـت  ـ األنـصار ّ ّ ّ

  : ّفلما أن أقبل قال . أدخله فقد عنيته: ّ عليه وسلم ّفقال رسول اهللا صلى اهللا. أتى الثالثة
__________________  

  .خمطوط ـ االكتفاء يف مناقب األربعة اخللفاء) 1(
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ك : ّكــل ذلــك كــان أنــس يقــول . ّهــذه آخــر ثــالث مــرات:  قــال ؟مــا حبــسك يرمحــك اهللا ـإن ّـ
ـــا أنـــس مـــا محلـــك علـــى ذلـــك: مـــشغول علـــى حاجـــة ، فقـــال   دعوتـــك قـــد مسعـــت: قـــال . ي

فجلـس علـي فأكـل : قـال  ـ من قـومي: ويف رواية قال  ـ فأحببت أن تكون لرجل من األنصار
  .»معه 

  ترجمته 
ّمـن مـشاهري احملـدثني الثقـات » ّاحملـدث «  بــ ومجال الدين عطاء اهللا الـشريازي املعـروف

قوالـــه يف خمتلـــف ّوالعرفــاء الكبـــار عنــد أهـــل الــسنة ، يوجـــد الثنـــاء عليــه واالســـتناد إىل رواياتــه وأ
 املرقــاة يف (و ) حبيــب الــسري ( كتــب احلــديث واألســانيد والتــاريخ والفــضائل والكــالم أمثــال 

  . ..) إحتاف األكابر (و )  منتهى الكالم (و )  تاريخ اخلميس (و ) شرح املشكاة 

)78 (  

  رواية الجفري 
  : روى شيخ بن علي اجلفري حديث الطري حيث قال و

ّاهللا صلى اهللا عليه وسـلم طـري فقـال وأهدي إىل رسول «  ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك  :ّ
ّإليك يأكل من هذا الطري ، أو أهدت امرأة من األنـصار إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ

ّطـــريين بـــني رغيفـــني ، فقـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب خلقـــك إليـــك وإىل : ّ
ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم : فقـــال لــه أنــس رســولك ، فــأتى علــي فــضرب البــاب ،  ّ ّ

ّعلى حاجة ، مث ضرب البـاب فقـال لـه مثـل ذلـك ، مث ضـرب البـاب ورفـع صـوته فقـال رسـول  ّ
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّفلما رآه صلى اهللا عليه وسلم تبسم مث قال . يا أنس ، افتح الباب: ّ ّ ّ ّ ّ

ّه ، كنت آكل مث أدعو يف كل لقمة أن ّاحلمد هللا الذي جعلك أحب اخللق إلي:  ّ  
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ّيأتيين بأحـب اخللـق إليـه وإيل ، فكنـت أنـت ّوالـذي بعثـك بـاحلق إين ألضـرب البـاب : فقـال . ّ ّ
ّثــالث مــرات ويــردين أنــس ّفقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم . ّ كنــت :  قــال ؟مل رددتــه: ّ

ّفتبسم صلى اهللا عليه وسـلم. أحب معه رجال من األنصار ّ ّال يـالم الرجـل علـى حـب :  وقـال ّ
  .)1(» قومه 

  :ترجمته 
ّوترجم احمليب للجفري ترمجـة حـسنة هـذا نـصها  ْ ُ ألسـتاذ األعظـم  . ..شـيخ بـن علـي« : ّ

املفــضال  ـ ّبــضم اجلــيم وســكون الفــاء مث بعــدها راء ـ ّالفقيــه املقــدم ، عــرف كــسلفه بــاجلفري
 رؤسـاء العلـم ، جليـل املقـدار ، ذائـع الـذكر كـان مـن. ّالكامل املاجد ، القاضي األجـل احملـرتم

وحفـظ القـرآن ، وأخـذ عـن  ـ بالـسني املهملـة ـ ولد بقرية تريس .، مقبول السمعة ، وافر احلرمة
ّمث دخــل بـــالد اهلنــد والـــسواحل ، وأخــذ عـــن أجــالء لقـــاهم مــن العلمـــاء . مجاعــة مــن العـــارفني ّ

ّمث تــدير بنــدر  . العلــوم النقليــة والعقليــةّاألعــالم ، وضــبط وقيــد ، ورحــل إىل احلــرمني ، وفــاق يف ّ
ّالــــشحر فاشــــتهر ــــا وعــــال صــــيته وأقبــــل عليهــــا أهلهــــا وعظمــــوه وأجلــــوه ، وويل ــــا مــــشيخة  ّ
ّالتــدريس باملدرســة الــسلطانية ، فــدرس يف العلــوم الــشرعية وأفــاد ، وانتفــع بــه خلــق كثــري ، وويل 

ّخطابة اجلامع ، مث ويل القضاء ومجع بني أطراف الر   .ياسة واملراتبّ
وكانـت وفاتـه ببنـدر الـشحر يف صـفر . وباجلملة ، فقد كان من صدور العلمـاء األعـالم

  .)2( » 1063سنة 
__________________  

  .ّكنز الرباهني الكسبية) 1(
  .236 / 2خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 2(
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) 79 (  

  ّرواية أبي مهدي الثعالبي 
  :برتمجة احلاكم ) مقاليد األسانيد ( ّبن حممد الثعاليب يف وقال أبو مهدي عيسى 

ّكـــــان احلـــــاكم ثقـــــة ، وكـــــان مييـــــل إىل التـــــشيع ، ومجـــــع : وقـــــال اخلطيـــــب البغـــــدادي « 
مـن كنـت حـديث الطـري ، و: ّأحاديث وزعم أا صحاح على شـرط البخـاري ومـسلم ، منهـا 

: قـال احلـافظ الـذهيب . وا إىل قولـهفأنكرها عليه أصحاب احلديث ومل يلتفتـ. مواله فعلي مواله
ّوال ريــــب أن يف املــــستدرك أحاديــــث كثــــرية ليــــست علــــى شــــرط الــــصحة ، بــــل فيــــه أحاديــــث 

ّوأمــا حــديث الطــري فلــه طــرق كثــرية جــدا قــد أفردــا . موضــوعة شــان املــستدرك بإخراجهــا فيــه ّ
واله مــن كنــت مــواله فعلــي مــ حــديث ّوأمــا. مبــصنف ، وجمموعهــا يوجــب أن احلــديث لــه أصــل

  .»فله طرق جيدة وقد أفردت ذلك أيضا 
ّــفقــد تعقــب الثعــاليب البغــدادي ، واستــشهد بكــالم الــذهيب ليثبــت حــديث الطري وغــريه  ّ

ه إذا ثبــت أن احلــديث الــشريف لــه طــرق كثــرية جــدا ، ولــه .  ..ويــدافع عــن احلــاكم وكتابــه ّوأن ّ ـ ّـ
  .ّوتعصب حبتّأصل بشهادة مثل الذهيب ، فالقول بالبطالن والوضع جزاف حمض 

  ترجمته 
ّالــذين مــن اهللا ــم عليــه حــسب تعبــريه ، وقــد ) الــدهلوي ( والثعــاليب مــن مــشايخ والــد 

  :ترجم له 
  :ّ ترمجة مطولة يف أعيان قرنه ، وإليك ملخصها بلفظه  ـ المحبي1
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ّــعيــسى بــن حممــد بــن حممد بــن أمحــد بــن عــامر ، جــار اهللا ، أبــو مكتــوم ، املغــريب ، «  ّ
ّلثعاليب ، اهلامشي ، نزيل املدينة املنـورة مث مكة املـشرفةاجلعفري ، ا ّـ ّ إمـام احلـرمني وعـامل املغـربني . ّ

ّواملــــشرقني ، اإلمـــــام العــــامل العامـــــل ، الــــورع الزاهـــــد ، املفــــنن يف كـــــل العلــــوم الكثـــــري اإلحاطـــــة 
ه وانتفــع بــ. وشــوهدت لــه كرامــات ، وكانــت ســائر أوقاتــه معمــورة بــأنواع العبــادة.  ..والتحقيــق

مجاعة من العلماء الكبار ، منهم األستاذ الكبري إبراهيم بن حسن الكوراين ، وشـيخنا احلـسن 
مقاليـد ( ّبن علي العجيمـي ، وشـيخنا أمحـد بـن حممـد النخلـي ، وغـريهم ، ولـه مؤلفـات منهـا 

. ذكـــر فيـــه شـــيوخه املـــالكيني ، وأمســـاء رواة اإلمـــام أيب حنيفـــة ، وفهرســـت البـــابلي) األســـانيد 
  .)1( » 1080ت وفاته سنة وكان

« : قــال برتمجــة مــشاخيه ) أيــضا ) الــدهلوي ( وهــو مــن مــشايخ والــد  (  ـ النخلــي2
الـشيخ اإلمـام ، اجلهبــذ اهلمـام ، حـرب ال يبـارى يف حتقيــق العلـوم ، وحبـر ال جيــارى يف : ومـنهم 

رتصـيف تدقيق الفهوم ، من وصف حبسن التقرير والتأليف إطبـاق اآلفـاق ، ووضـعها بلطـف ال
ّاحلــذاق علــى األحــداق ، الــشيخ عيــسى ابــن حممــد بــن حممــد الثعــاليب اجلعفــري املــالكي ،  ّ ّ; 

  .تعاىل رمحة واسعة يف الدنيا واآلخرة آمني
ّحــضرت درســه يف جماورتــه مبكــة املــشرفة ، وقــد جــاور ــا ســنني كثــرية ، والزمــت درســه  ّ

  .)2(» ّإىل أن مات ا ، ودفن باملعالة 
بـسبعة مـن املـشايخ  ـ حبمـد اهللا ـ ّقـد اتـصل سـندي ـ فـصل«  : ّ الـدهلويّ ـ ولـي اهللا3

ّاجللة الكرام ، األئمة القادة األعـالم ، مـن املـشهورين بـاحلرمني احملرتمـني ، امـع علـى فـضلهم 
ّــمـن بـني اخلـافقني الـشيخ حممد بـن العـالء البـابلي ، والــشيخ عيـسى املغـريب اجلعفـري ، والــشيخ 

   الرداينّحممد بن سليمان
__________________  

  .240 / 3خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 1(
  .14: رسالة أسانيد النخلي ) 2(
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ّاملغريب ، والشيخ إبراهيم بن احلسن الكردي املـدين ، والـشيخ حـسن بـن علـي العجيمـي املكـي 
ّ، والشيخ أمحد بن حممد النخلي املكي ، والشيخ عبـد اهللا بـن سـامل  ّالبـصري مث املكـيّ ّولكـل . ّ

  .)1(» .  ..واحد منهم رسالة مجع هو فيها أو مجع له فيها أسانيده املتنوعة يف علوم شىت
ّتلمذ عليه مجهور أهل احلـرمني الـشريفني ، وصـار اسـتاذا هلـم ، وكـان  « : ـ القنوجي 4

خص ال مـــن أراد أن ينظـــر إىل شـــ: قـــال الـــسيد حـــسن بـــاعمر . مـــن أدعيـــة احلـــديث والقـــراءة
ّوكان ال يعمل إال بالسنة املطهرة. يشك يف واليته فلينظر إىل هذا ّ ّ..  . «)2(.  

)80 (  

  ّرواية حسام الدين السهارنفوري 
ّقال حسام الـدين بـن حممـد بـا يزيـد الـسهارنفوري ، يف الفـصل الـذي عقـده مـن كتابـه و

  : لبيان اآليات واألحاديث الواردة يف مناقب أمري املؤمنني 
ّكان عند النيب صلى اهللا عليه وسلم طري فقال  :أنس قال عن «  ّ ّاللهم ائتين بأحب : ّ

هـــذا : وقـــال  رواه الرتمـــذي .خلقـــك إليـــك يأكـــل معـــي هـــذا الطـــري ، فجائـــه علـــي فأكـــل معـــه
  .»حديث غريب 

ّاحلــديث الغريــب عنــد احملــدثني هــو احلــديث الــذي رواه « : ّمث ترمجــه إىل الفارســية وقــال 
  .)3(»  موضع واحد من إسناده الواحد ولو يف

ّفالسهارنفوري يروي حديث الطري ويعده من مناقب األمري ،: وباجلملة  ّ  
__________________  

  اإلرشاد إىل مهمات االسناد لويل اهللا الدهلوي) 1(
  أجبد العلوم للقنوجي) 2(
  .الباب األول. الفصل التاسع ـ مرافض الروافض) 3(



 381 ..............................................................................سند حديث الطري 

يقتدي به وينتحل أباطيله ، لكن ال ينظر إىل موقفـه ) ّ الدهلوي (و من غري غمز يف سنده ، 
  !!من هذا احلديث بعني اإلعتبار

)81 (  

  رواية البدخشاني 
وتلميــذه ) الــدهلوي ( ّالــذي صــرح  ـ ّرواه حممــد بــن معتمــد خــان البدخــشاين احلــارثيو

كـان  : قـال 2أخرج الرتمذي عـن أنـس « : حيث قال  ـ ّالرشيد بكونه من أعاظم أهل السنة
ّعند النيب صلى اهللا عليه وسلم طري فقـال  ّ ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي هـذا : ّ

  .)1(» الطري ، فجاء علي فأكل معه 

  ترجمته 
ّالـشيخ العـامل احملـدث «  بــ وترجم له الندوي اللكهنوي يف مشاهري علمـاء اهلنـد ووصـفه

» ، أحـد الرجـال املـشهورين يف احلـديث والرجـال ّ، حممد بن رستم بن قباد احلارثي البدخشي 
ّتراجم احلفاظ ، مفتاح النجا ، نزل األبرار ، حتفة احملبني : ّمث ذكر كتبه  ّ)2(.  

)82 (  

  ّرواية محمد صدر العالم 
  أخرج « : حيث قال ) معارج العلى ( ّرواه حممد صدر العامل يف كتابه و

__________________  
  .خمطوط ـ ناقب آل العبامفتاح النجا يف م) 1(
  .259 / 6نزهة اخلواطر ) 2(



 فحات األزهار ن................................................................................ 382

ّكان عند النيب صلى اهللا عليه وسلم طـري فقـال  :الرتمذي عن أنس قال  ّ ّاللهـم ائتـين بأحـب : ّ
  .)1(» فجاء علي فأكل معه . خلقك إليك يأكل معي هذا الطري

: شرة فبايعه قال  يف مب7ّأنه رأى أمري املؤمنني : وقد ذكر صدر العامل يف خطبة كتابه 
ّوتوجهت إليه ألبـايع معـه ، فمـد إيل يـده الكرميـة فأخـذا ومتـسكت واعتـصمت ، وبايعـت «  ّ ّ ّ

  .فصرت تلميذا له ومريدا: ّمعه كما يبايع مع الشيوخ ، فأرشدين وأخذ مين املواثيق اجلليلة 
أن : عـشيقه ّفبعثين حب التلميذ السـتاذه ، واملريـد لـشيخه ، بـل العبـد ملـواله والعاشـق ل

ّـأمدحه وأذكـر مناقبـه العليـا ، وأقـر عـني احملبني ببيـان فـضائله الفـضلى ، ومـآثره الـسميا ، لكـي  ّ
ّأدخل يف زمرة املداحني له واملثنني عليه ، وأحسب يف شيعته واملقربني لديه ّ.  

ّمث إين مــــا أردت بكلمــــة الــــشيعة الفرقــــة الرافــــضة الــــشنيعة ، ولكــــين قــــصدت ــــا األمــــة  ّ ّ ّ
ّرفــة احملققــة الــصوفية ، الــيت هــي الــشيعة علــى احلقيقــة ، فــشرعت يف تــأليف خمتــصر مــسمى العا ّ

  .».  ..مبعارج العلى يف مناقب املرتضى

  ترجمته 
الــــشيخ الفاضــــل ، أحــــد العلمــــاء العــــاملني ، وعبـــــاد اهللا « : قــــال النــــدوي اللكهنــــوي 

ّ، مث ذكـــــر مـــــصنفاته ومنهـــــا » الـــــصاحلني  مـــــة ويل اهللا الــــــدهلوي وذكـــــر كل) معـــــارج العلـــــى ( ّ
  .)2(وقصيدته يف تقريظ الكتاب املذكور 

__________________  
  .خمطوط ـ معارج العلى يف مناقب املرتضى) 1(
  .113 / 6نزهة اخلواطر ) 2(
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) 83 (  

ّرواية محمد األمير الصنعاني  ّ  
د بـــن إمساعيـــل األمـــري اليمـــين الـــصنعاين روى هـــذا احلـــديث وحققـــه وأثب ّوالـــشيخ حمم ّ تـــه ّـــ

  :وهذه عبارته كاملة .  ..ّوشيده
  وغـــــــــــــــــــــــداة الطـــــــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــاركه« 

  
ــــــــــــــــــه الطــــــــــــــــــري شــــــــــــــــــويا     ّفيــــــــــــــــــه إذ جــــــــــــــــــاء ل

  

 ـ باحلاء املهملـة واجلـيم كمـا يـأيت بـه الروايـة ـ الغداة أريد اليوم نفسه ، والطري هو احلجل
  .املشوي: والشوي 

ّاضـية لـه حملبـة اهللا إشارة إىل حـديث الطـري املـشهور ، ومـا فيـه مـن الفـضيلة الق: والبيت 
ّله وحمبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، بل مبا أحبه اهللا له وأحبه رسوله صلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ ّّ ّ ّ

ّ أحب اخللق إىل اهللا بعد رسوله صلى اهللا عليه وسـلم 7ّذكر أنه  : ;ّقال احملب الطربي . له ّ ّ
:  

ّكان عند النيب صلى اهللا عليه  :عن أنس بن مالك قال  اللهم ائتـين : ّوسلم طري فقال ّ
ّ خرجـــه .ّبأحــب خلقــك يأكـــل معــي مــن هـــذا الطــري ، فجــاء علـــي بــن أيب طالــب فأكـــل معــه

   . ـيف احلسان ـ الرتمذي ، والبغوي يف املصابيح
ّأهــدي لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــري ، وكــان ممــا يعجبــه  :أخرجـه احلــريب وقــال  ّ ّ

  .ّم ذكر احلديث .أكله
قـدمت  :عن أنس قال : ّمام أبو بكر حممد بن عمري بن بكري النجار وقال ّخرجه اإلو

ّلرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم طـــريا ، فـــسمى وأكـــل لقمـــة مث قـــال  ّ ّ ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب : ّ
إن : فقلـت . علـي:  فقـال ؟مـن أنـت: فقلـت . ّخلقك إليك وإيل ، فأتى علي فضرب الباب

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فـضرب : قـال . ّ على حاجـة ، مث أكـل لقمـة فقـال مثـل االوىلّ
  :  فقال ؟من أنت: علي فقلت 
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ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى حاجـــة: فقلـــت . علـــي ّ ّمث أكـــل لقمـــة فقـــال مثـــل . ّ
: قـــال . يـــا أنـــس ، افـــتح البـــاب: فقـــال رســـول اهللا . فـــضرب علـــي ورفـــع صـــوته: قـــال . ذلـــك

ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم تبــسم مث قــال ّفــدخل علــي ، فلمــا رآه  ّ ّ ّ . احلمــد هللا الــذي جعلــك: ّ
ّفإين أدعو يف كل لقمة أن يأتيين بأحـب اخللـق إليـه وإيل ّ والـذي بعثـك : فقـال . فكنـت أنـت. ّ

ّبـاحلق إين ألضـرب البـاب ثــالث مـرات ويـردين أنـس ّ ّ ّفقــال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم . ّ ّ :
ّفتبـسم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم . ّحب معه رجل من األنـصاركنت أ:  قال ؟مل رددته ّ ّ

ّال يالم الرجل على حبه قومه: قال  ّ.  
ّإن أم سـلمة أتـت رسـول اهللا صـلى اهللا  :يف اجلامع الكبري يف مسند أنس قـال و: قلت 

ّعليـــه وســـلم حبجـــالن قـــد شـــركتهن بأصـــابعهن ومخـــرهن ، فقـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّ ّّ ّ: 
فجـاء علـي بـن أيب : قـال أنـس . ّاللهم ايتـين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي مـن هـذا الطـائر

ّاسـتأذن يل علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: طالـب فقـال  هـو علـى حاجـة ، : فقلـت . ّ
ّفرجـع مث عـاد ، فـسمع النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم صـوته . وأحببت أن جيئ رجل من األنصار ّ ّ ّ

ّعلي ، اللهم وإيل ، اللهم وإيل ، اللهم وإيلادخل يا : فقال  ّ   . أخرجه ابن عساكر.ّ
ّكنــت مــع رســول اهللا صــلى اهللا  :أخــرج ابــن عــساكر أيــضا عــن دينــار عــن أنــس قــال و

ّاللهم ائتين بأحب اخللق إليـك ، فجـاء علـي بـن : ّعليه وسلم ، فأهدي له طائر مشوي فقال 
ّمث جاء بعـد سـاعة ، فـدق البـاب ورددتـه مثـل رسول اهللا مشغول ، فرجع : فقلت . أيب طالب ّ

يــا رســول اهللا ، كنــت : قلــت . يــا أنــس ، افــتح لــه فطــال مــا رددتــه: ّمث قــال رســول اهللا . ذلــك
فقـال . فدخل علي بن أيب طالـب ، فأكـل معـه مـن الطـري .أطمع أن يكون رجال من األنصار

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .ّاملرء حيب قومه: ّ
 :ّحــدثين أنــس بــن مالــك قــال : ابــن عــساكر أيــضا عــن عبــد اهللا القــشريي قــال أخــرج و

ّكنت أحجب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فسمعته يقول  ّ   اللهم أطعمنا: ّ
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ّاللهـم ائتنـا مبـن حنبـه وحيبـك : ّمن طعام اجلنة ، فأيت بلحم طـري مـشوي فوضـع بـني يديـه فقـال 
ّوحيب نبيك وحيبه نبيك ّ ّ ّرجت فإذا علي بالباب ، فاستأذنين فلم آذن لـه ، مث فخ: قال أنس . ّ

ّعـــدت فـــسمعت مـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مثـــل ذلـــك ، فخرجـــت فـــإذا علـــي بالبـــاب  ّ ّ
ّفقـال النـيب صـلى اهللا عليـه . فـدخل بغـري إذين ـ ّأحـسب أنـه قـال ثالثـا ـ فاسـتأذنين فلـم آذن لـه ّ

: قـال . اهللا جئـت ألدخـل فحجبـين أنـسيا رسـول :  قال ؟ما الذي أبطأ بك يا علي: ّوسلم 
يــا رســول اهللا ملــا مسعــت الــدعوة أحببــت أن جيــئ رجــل مــن قــومي :  قــال ؟يــا أنــس مل حجبتــه

ّ
ّفقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . فيكون له ّ   .ّال يضر الرجل حمبة قومه ما مل يبغض سواهم: ّ
ّ صـلى اهللا عليـه أخرج عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل مـن حـديث سـفينة مـوىل رسـول اهللاو

ريين فقـــال  :ّوســـلم قـــال  : ّـــأهـــدت امـــرأة مـــن األنـــصار طـــريين بـــني رغيفـــني ، فقـــدمت إليـــه الط
ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك وإىل رسولك ، فجاء علـي فرفـع صـوته فقـال رسـول اهللا صـلى  ّ

ين فـافتح لـه ، ففتحـت لـه ، فـأكال مـن الطـري: قـال  .علـي:  قلـت ؟من هذا: ّاهللا عليه وسلم 
  .حىت فنيا
ّأهـدي لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  :أخرج ابـن املغـازيل يف مناقبـه بـسنده إىل أنـس قـال و

ّوسلم طري مشوي ، فلما وضع بني يديه قال  ّاللهم ائتين بأحب خلقك إيل يأكل معي مـن : ّ ّ
فجـاء علـي : اللهم اجعله رجال مـن األنـصار ، قـال : يف نفسي : فقلت : هذا الطائر ، قال 

ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : قلـت . علـي:  قـال ؟مـن هـذا: فقرع الباب قرعا خفيفا فقلت 
ّفرجعـت إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـو يقـول الثانيـة  .فانـصرف. ّوسلم على حاجة ّ

اللهـــم : فقلـــت يف نفـــسي . ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب خلقـــك إليـــك يأكـــل معـــي مـــن هـــذا الطـــائر: 
أمل أخــربك أن رســول اهللا : فقلــت . فجــاء علــي فقــرع البــاب: قــال . نــصاراجعلــه رجــال مــن األ

ّصــلى اهللا عليــه وســلم علــى حاجــة ّفرجعــت إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : قــال .  فانــصرف!ّ
فجـاء . ّاللهم ائتين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي مـن هـذا الطـائر: ّوسلم وهو يقول الثالثة 

   رسول اهللا فقال. علي فضرب الباب ضربا شديدا
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ّصلى اهللا عليه وسلم  ّفلما نظر إليه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال . افتح افتح افتح: ّ ّ ّ :
ّاللهـــم وإيل ، اللهـــم وإيل ، اللهـــم وإيل ّ ّفجلـــس مـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : قـــال . ّ ّ

  .يأكل معه من الطري
د بـن املـسيب ، وعبـد امللـك بـن سعي: وهذا اخلرب رواه مجاعة عن أنس ، منهم : قلت 

عمـري ، وشـيبة بــن احلجـاج الطــائفي ، وابـن أيب الرجـال الكــويف ، وأبـو اهلنــدي ، وإمساعيـل بــن 
  .عبد اهللا بن جعفر ، ويغنم بن سامل بن قنرب

  .)1(» وغريهم 

  ترجمته 
. الـصنعاين املعـروف بـاألمري.  ..ّالسيد حممد بن إمساعيل بن صـالح « : ـ الشوكاني 1

  . ..مام الكبري ، اتهد املطلق ، صاحب التصانيفاإل
ّرجل إىل مكة وقرأ احلديث على أكابر علمائهـا وعلمـاء املدينـة ، وبـرع يف مجيـع العلـوم 
ّ، وفــاق األقــران ، وتفــرد برئاســة العلــم يف صــنعاء ، وتظهــر باالجتهــاد ، وعمــل باألدلــة ، ونفــر  ّ

راء الفقهيـة ، وجـرت لــه مـع أهـل عـصره خطــوب ّعـن التقليـد ، وزيـف مـا ال دليــل عليـه مـن اآل
ّوله مصنفات جليلة حافلة ، وقد أفرد كثريا من املسائل بالتصنيف.  ..وحمن ّ.  

 يف يـوم الثالثـاء ، ثالـث ;وتـويف .  ..وباجلملة ، فهو من األئمة اددين ملعامل الدين
  .)2(» .  ..1182شهر شعبان ، سنة 

ّري احملـــدث االصـــويل املـــتكلم الـــشهري ، قـــرأ كتـــب هـــو اإلمـــام الكبـــ « : ـ القنـــوجي 2
 ّــاحلــديث وبــرع فيهــا ، وكــان إمامــا يف الزهــد والــورع ، يعتقــده العامة واخلاصــة ، ويأتونــه بالنــذور

...  
__________________  

  شرح التحفة العلوية ـ الروضة الندية) 1(
  .133 / 2البدر الطالع ) 2(
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ي الشافعي يف ذخرية املآل يف شرح عقد جـواهر قال الشيخ أمحد بن عبد القادر احلفظ
ّاإلمام السيد اتهد الشهري ، احملدث الكبري السراج املنـري ، حممـد بـن إمساعيـل األمـري : الآلل  ّ

ّ، مسند الـديار وجمـدد الـدين يف األقطـار ، صـنف أكثـر مـن مائـة مؤلـف ، وهـو ال ينـسب إىل  ّ ّ ّ
  .مذهب بل مذهبه احلديث

ممتعـــة ، تنبـــئ عـــن ســـعة علمـــه وغـــزارة اطالعـــه علـــى العلـــوم النقليـــة لـــه مـــصنفات جليلـــة 
والعقليــة ، وكــان ذا علــم كبــري ورياســة عاليــة ، ولــه يف الــنظم اليــد الطــوىل ، بلــغ رتبــة االجتهــاد 

  .)1(» .  ..ّاملطلق ، ومل يقلد أحدا من أهل املذاهب ، وصار إماما كامال مكمال بنفسه

)84 (  

  ي ّرواية محمد مبين السهال
ّرواه املولوي حممد مبني بن حمب اهللا بن أمحد عبد احلق السهايل ، قال و ّ ّ :  

ّكنــت أخــدم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : عــن أنــس بــن مالــك ، قــال «  ّفقــدم  :ّ
قــال . ّاللهــم ائتـين بأحــب خلقـك إليـك يأكــل معـي هــذا الطـري: لرسـول اهللا فـرخ مــشوي فقـال 

ّمث . ّإن رسـول اهللا علـى حاجـة: ألنـصار ، فجـاء علـي فقلـت اللهم اجعله رجال من ا: فقلت 
:  فقلـت ؟ما محلك على ما صنعت: فدخل ، فقال رسول اهللا . افتح: جاء فقال رسول اهللا 

ّإن : فقـــال رســـول اهللا . مسعـــت دعـــاءك فأحببـــت أن يكـــون رجـــال مـــن قـــومي: يـــا رســـول اهللا 
َ ذلك ف(: ويف بعض الروايات . ّالرجل قد حيب قومه َ ِضل اهللا يـؤتيه من يشاء واهللا ذو اْلفضل ِ ْ ْ َْ ُ ُ َ ُ َ ْ َ ُِ ِ ِ ُ

ِاْلعظيم  ِ    وهذا احلديث .)َ
__________________  

  .868: أجبد العلوم ) 1(
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  .)1(» يف املشكاة أيضا برواية الرتمذي 

  : ترجمته وكتابه 
ّواملولــوي حممــد مبــني مــن أكــابر حمــدثي أهــل الــسنة وعلمــائهم األعــالم يف بــالد اهل ّ نــد ، ّ

  .)حديث الوالية ( وقد ترمجنا له يف قسم 
ّالــشيخ الفاضــل الكبــري مبــني بــن حمــب اللكهنــوي ، أحــد « : وقــال النــدوي اللكهنــوي 

ّمث ذكر كتابه ، وأرخ وفاته بسنة » .  ..ّالفقهاء احلنفية ّ1225 )2(.  
 ذكــر ّمــن الكتــب املعروفــة املؤلفــة يف فــضل أهــل البيــت ، وقــد) وســيلة النجــاة ( وكتابــه 

وأنا أضعف اخلليقـة ،  ـ ّوذه القصة حداين صدق النية« : ّمؤلفه يف خطبته قصة قال بعدها 
بـل ال شــيء يف احلقيقــة ، خــادم العلمــاء الراسـخني ، وتــراب أقــدام العرفــاء والكــاملني ، املــدعو 

ّمبحمد مبــني ، نــور اهللا قلبــه بنــور الــصدق واليقــني ، ورزقــه شــفاعة ســيد املرســلني وآلــه  ّالطيبــني ّــ
ّعلى أن أؤلف رسالة مشتملة علـى اآليـات  ـ ّالطاهرين عليهم الصالة والسالم من رب العاملني

ّالنازلة واألحاديث الواردة يف مـودة القـرىب ، متـضمنة لبيـان الـشمائل واخلـصائل الـيت كانـت هلـم 
ّيف الــدنيا ، ومــا ثبــت باآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة مــن مقامــام ودرجــا م الرفيعــة يف ّ

  .ّوقد وشح به احملدثون صحائفهم ، واألولياء تصانيفهم ، والعلماء كتبهم. العقىب
ّفاســتخرجت مــن الــصحاح بعــد كتــاب اهللا صــحيح البخــاري وصــحيح مــسلم وصــحيح 
الرتمـــذي ، والكتـــب املوثوقـــة كجـــامع األصـــول ، والـــصواعق احملرقـــة لـــشهاب الـــدين ابـــن حجـــر 

راط الـساعة للعلـوي املوســوي املـدين ، وفـصل اخلطــاب لقـدوة العرفــاء ّاملكـي ، واإلشـاعة يف أشــ
  ّخواجه حممد بارسا النقشبندي وإزالة

__________________  
  .242: وسيلة النجاة ) 1(
  .403 / 7نزهة اخلواطر ) 2(
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ّاخلفـاء لــرئيس العلمـاء وعمــدة الفـضالء شــاه ويل اهللا احملـدث الــدهلوي ، ومـدارج النبــوة للــشيخ  ّ
ّامل عبد احلق احملـدث الـدهلوي ، وشـواهد النبـوة لعبـد الـرمحن اجلـاميالك ّ وغريهـا مـن الكتـب . ّ

  .املعتربة يف األحاديث الشريفة ، والقصص الصحيحة ، ومجعتها يف هذه الرسالة
ّوأعرضـــت عـــن الـــضعاف املرتوكـــة ، واملوضـــوعات املطروحـــة ، ومتـــسكت بـــذيل العـــدل 

ّ واالعتــساف ، فيمـا جــرى بــني أصــحاب النــيب صــلى ّواإلنـصاف ، وجتنبــت عــن مــذهب البغــي ّ
  .ّإياكم وما شجر بني أصحايب: ّاهللا عليه وسلم ، وعملت حبديث 

ّواقتصرت على ما كان ثابتا وحقا ، وما التفت إىل ما كان باطال وضعيفا وأوردت مـا  .ّ
ّكان يف كتب احملدثني من حتقيق الواجبات ، ورفضت ما كان يف كتب املؤرخني من  الواهيات ّ

مـن استمـسك ـا فقـد استمـسك بـالعروة  .)وسيلة النجاة يف مناقـب احلـضرات (  بـ ، ومسيتها
ّالوثقى ، ومن شك فقد ضل وغوى ّإن هي إال تذكرة ملن اتقى ، وسيذكر من خيشى. ّ ّّ.  

وأرجـــــو أن تكـــــون بـــــضاعيت للـــــشفاعة واملغفـــــرة يف العقـــــىب ، ووســـــيليت للنجـــــاة والفــــــوز 
  .»بالدرجات العلى 

)85 (  

ّرواية محمد إسماعيل الدهلوي  ّ  
ّحممد إمساعيل بن عبد الغين بـن ويل اهللا ، صـاحب كتـاب : فهو ) الدهلوي ( ابن أخ 

ّفلقد أثبت حديث الطري واحتج بـه يف كتابـه املـذكور وقـال يف القـسم .  ..)منصب إمامت (  ّ
  :الثاين من الفصل األول منه ما حاصله بتعريبنا 

قد حـصلت  ـ وإن مل يكونوا أئمة ـ  ، يف بيان أن بعض عباد اهللا املقربنيالتنبيه األول« 
  هلم بعض كماالت منصب اإلمامة حبسب مراتب
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ــــدالئل الدالــــة مــــن الكتــــاب والــــسنة علــــى هــــذا املعــــىن كثــــرية ، ولــــو أردنــــا .  ..اســــتعدادام ّوال
ا نـــذكر هنـــا أهـــم تلـــك الكمـــاالت واأل.  ..استقـــصائها لطـــال بنـــا املقـــام دلـــة الدالـــة عليهـــا ّـــلكن

  :باإلمجال فنقول 
ُ إذ قالــت اْلمالئكة (: يـستفاد ثبــوت الوجاهــة االجتبائيــة لغــري األنبيــاء مــن قولــه تعــاىل  َــ ِ َ ِ َ ْ ِ

َيــا مــريم إن اهللا اصــطفاك وطهــرك واصــطفاك علــى نــساء اْلعــالمين  ِ َ ِ ِ َ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ َْ ُ َ  ِ َ  فـتـقبـلهــا ربهــا ( : وقولــه )َ َ َ َ َ َ
ٍبقبــول حــسن َ َ ٍُ سنا َِ ً وأنـبتهــا نباتــا ح ًَ َــ ََ َ ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم لفاطمــة  و)ََْ إن اهللا  :ّ

  .ّاطلع على أهل األرض فاختار أباك وبعلك
ة أصـــحاب هـــذه .  ..ّوأمــا ذكـــر شــعب هـــذه الوجاهــة بالتفـــصيل ّــفقـــد جــاء ذكـــر حمبوبي

وا (: عـاىل قال اهللا ت. ّالوجاهة عند اهللا رب العاملني يف اآليات واألحاديث ُـ يـا أيـها الـذين آمن َ َ ِ  َـ َ
ُمن يـرتد منكم عن دينه فـسوف يـأتي اهللا بقـوم يحـبـهم ويحبونـه  َ   َ ُِ ِ ِ ُِ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ََ ْ ْ ُْ ٍ َِ ُ ِ ِْ َ َ َ ْ ِ  ّقـال النـيب صـلى اهللا عليـه  و)َ ّ

 .ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي هــذا الطــري ، فجــاء علــي فأكــل معــه :ّوســلم 
ّقال النـيب صـلىو ّإن اهللا تبـارك وتعـاىل أمـرين حبـب أربعـة وأخـربين أنـه حيـبهم :ّ اهللا عليـه وسـلم ّ ّ ّ .

وأبــو ذر ، ومقــداد ،  ـ يقـول ذلــك ثالثــا ـ .علـي مــنهم: قــال . ّيــا رســول اهللا مسهـم لنــا: قيـل 
ّأمرين حببهم وأخربين أنه حيبهم . وسلمان ّّ«.  

املكـــابر ، بـــأدهى الـــدواهي فاحلمـــد هللا امللـــك املهـــيمن القـــادر ، حيـــث رمـــى املخاطـــب 
  .ّوالقواهر ، وأخذه على يد ابن أخيه العالمة الكابر

  ترجمته 
ة د إمساعيـــل الـــدهلوي مـــن العلمـــاء الكبـــار واحملـــدثني األجل ّـــوالـــشيخ حمم ّ قـــال صـــديق  .ّـــ

: ومـــنهم « : وتالمذتـــه ) الـــدهلوي ( يف ذكـــر أصـــحاب ) أجبـــد العلـــوم ( حـــسن القنـــوجي يف 
ّكــان مــن أذكــى النــاس بأيامــه ، وكــان أشــدهم يف ديــن اهللا . بــد الغــينابــن أخيــه إمساعيــل بــن ع ّ

ّوأحفظهــم للــسنة ، يغــضب هلــا وينــدب إليهــا ، ويــشنع علــى البــدع وأهلهــا  ومــن مــصنفاته.  ..ّ
.. .«.  
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ّــحممد إمساعيــل بــن الــشيخ عبــد الغــين « ) : ّإحتــاف النــبالء املتقــني ( وقــال برتمجتــه مــن 
أحــد أئمــة الــدين  ـ  تعــاىل4 ـ ّاه ويل اهللا احملــدث الــدهلويالعمــري ابــن مــستند الوقــت الــش
ّمث ذكر مساعيه يف حفظ الـسنة وقمـع البدعـة ، وأشـار » .  ..والفقهاء املتقنني ونبالء احملدثني ّ

إىل بعــض آرائــه وأفكــاره الــيت أثــارت اخلــصومات والفــنت بينــه وبــني بعــض علمــاء عــصره ، وأثــىن 
ّ ومطالبهــا ، وذكــر أنــه قتـل غيلــة برصــاص األعــداء يف واليــة ّعلـى مؤلفاتــه ودافــع عــن مواضـيعها

  . تقريبا1247من واليات أفغانستان ، سنة 

)86 (  

  ّرواية المولوي حسن علي المحدث 
  حيث.  ..)الدهلوي ( تلميذ 

ّكـان عنـد النـيب صـلى  :قـال  ـ 2 ـ عـن أنـس بـن مالـك« ) تفـريح األحبـاب ( قـال يف  ّ
   :ّاهللا عليه وسلم طري فقال 

 رواه .ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب خلقـــك إليـــك يأكـــل معـــي هـــذا الطـــري ، فجـــاءه علـــي فأكـــل
  الرتمذي 

  »هذا حديث غريب : وقال 

)87 (  

  رواية نور الدين السليماني 
بطـرق عديـدة ، ) الـدر اليتـيم ( رواه نور الدين بن إمساعيل السليماين صـاحب كتـاب و

  : قال 
ّقــدمت لرســول اهللا صــل : قــال 2عــن أنــس «  ّى اهللا عليــه وســلم طــريا ، فــسمى وأكــل ّ ّ

ّاللهم ايتين بأحب خلقك إليك وإيل: لقمة وقال  مـن : فأتى علي ، فضرب الباب ، فقلت . ّ
  ّإن رسول اهللا : فقلت . علي:  فقال ؟أنت
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ّصلى اهللا عليه وسلم على حاجة ّمث أكل لقمة فقـال مثـل األول. ّ فـضرب علـي البـاب فقلـت . ّ
ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــى حاجــة: قلــت . لــيع:  قــال ؟مــن أنــت:  ّمث أكــل . ّ

ّفضرب علي الباب ورفع صوته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم . لقمة فقال مثل ذلك ّ :
ّفــدخل ، فلمــا رآه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال . يــا أنــس ، افــتح البــاب ّ ّ احلمــد هللا الــذي : ّ

ّجعلك ، فإين دعوت يف كل  ّلقمة أن يأتيين اهللا بأحب اخللـق إليـه وإيلّ : قـال . فكنـت أنـت. ّ
ّفو الذي بعثك باحلق إين ألضرب الباب ثالث مرات ويردين أنس ّ ّفقال رسـول اهللا صـلى اهللا . ّ

ّفتبـسم رسـول اهللا صـلى . ّكنـت أحـب معـه رجـال مـن األنـصار:  قـال ؟مل رددتـه: ّعليه وسـلم 
ّ أخرجــه ابــن عــساكر واحلــافظ حمــب .ّالرجــل علــى حــب قومــهمــا يــالم : ّاهللا عليــه وســلم وقــال 

  .»الدين ابن النجار يف تارخييهما 
  .».  ..ّإن أم سلمة أتت :ّمث رواه عن ابن عساكر عن أنس قال 

  . ».  ..عنه عن القشريي عن أنسو

)88 (  

  رواية ولي اهللا اللكهنوي 
مـــرآة املـــؤمنني يف ( احب رواه املولـــوي ويل اهللا بـــن حبيـــب اهللا الـــسهايل اللكهنـــوي صـــو

ّقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم « : بقوله ) ّمناقب آل سيد املرسلني  ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك  :ّ
  .إليك يأكل معي من هذا الطري ، فجاء علي فأكل معه

ّأن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــان عنــده طــائر : يف اخلــصائص عــن أنــس بــن مالــك و ّ ّ ّ
فجــاء أبــو بكــر فــرده وجــاء عمــر . خلقــك يأكــل معــي هــذا الطــائرّاللهــم ائتــين بأحــب : فقــال 

  . ..ّفرده ، مث جاء علي فأذن له
ّمث جـاء . فرددتـه ـ 2 ـ فجـاء علـي :وقـع يف روايـة الطـرباين وأيب يعلـى والبـزار بعـد قولـه و

  ّفقال له النيب . فدخل يف الثالثة أو يف الرابعة. فرددته
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ّصـلى اهللا عليـه وسـلم  ّجئـت فـردين :  قـال ؟يـا علـي ـ ّأو مـا أبطـأ بـك عـين ـ مـا حبـسك عـين: ّ
ّمث جئــت فــردين أنــس. أنــس ّفقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم . ّ ّ يــا أنــس مــا محلــك علــى مــا : ّ

ّفقـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  .رجـــوت أن يكـــون رجـــال مـــن األنـــصار:  قـــال ؟صـــنعت أويف : ّ
  . »؟األنصار خري من علي أو أفضل من علي

  : به ترجمته وكتا
أحـــــد األســـــاتذة .  ..ّالـــــشيخ الفاضـــــل العالمـــــة« : وقـــــال النـــــدوي اللكهنـــــوي برتمجتـــــه 

ّمث ذكر مصنفاته ومنها هذا الكتاب وأرخ وفاته بسنة » املشهورين  ّ1270 )1(.  
واملولــوي ويل اهللا ملتــزم يف هــذا الكتــاب بنقــل األحاديــث املتــواترة واملــشتهرة عــن الكتــب 

  :وهذه عبارته .  ..حاديث املرتوكة عند علماء احلديثاملعتربة ، واألعراض عن األ
ّوبعـــد ، فهـــذه أحاديـــث مـــشتملة علـــى مناقـــب أهـــل البيـــت النبويـــة والعـــرتة الطـــاهرة « 

املصطفوية ، من الكتب املعتربة من الـصحاح والتـواريخ ، منبهـا علـى أسـامي الكتـب ، معرضـا 
ا تواتر من األحاديـث أو اشـتهر أو عن الضعاف املرتوكة عند علماء احلديث ، مقتصرا على م

ّوجعلتــه وســيلة الوصــول إىل جنــاب الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم بوســاطة أهــل . مــن احلــسان ّ
ّبيته واالنسالك يف سلك حمبيهم ، املبشرين بالدخول يف اجلنان منه صلى اهللا عليه وسـلم ّ ّ فبـه . ّ

 )نني يف مناقــب آل ســيد املرســلني مــرآة املــؤم(  بـــ وســيلة النجــاة وبــه منــاط الــشفاعة ، ومسينــاه
.. .«.  

وذكــرت يف مقــام االســتنباط « : وذكــر يف آخــره أســامي الكتــب الــيت نقــل عنهــا وقــال 
  .نصوص عبارات الكتب املذكورة بألفاظها من غري تغيري ، مكتفيا برتمجتها

__________________  
  .527 / 7نزهة اخلواطر ) 1(
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ّة أو الـــضعيفة عنـــد احملـــدثني ، وعلـــى فـــرض التعـــرض وأعرضـــت غالبـــا عـــن األحاديـــث املوضـــوع
ّلشيء من ذلك نبهت على تضعيفه بصراحة لئال يبقى جمـال للفريـة والبهتـان ّوباجلملـة ، فـإن . ّ

وذلـك فـضل . هذا الكتاب منتخب الكتـب الـصحاح ، ولـيس فيـه جمـال للريـب واالشـتباه ابـدا
  .»من اهللا وبتأييد منه 

)89 (  

  ي رواية القندوزي الحنف
ورواه الــشيخ ســليمان القنــدوزي احلنفــي ، عــن أمحــد والرتمــذي ، عــن أنــس وعــن املوفــق 
ّبــن أمحــد املكــي ، بــسنده عــن داود بــن علــي بــن عبــد اهللا بــن عبــاس ، عــن أبيــه ، عــن جــده ،  ّ

  . ..ّكان عند النيب: قال 
  .وعنه ، عن أنس بطريقني

ســعيد بــن  : ، مــنهم وقــد روى أربعــة وعــشرون رجــال حــديث الطــري عــن أنــس« : قــال 
  .)1(» والبن املغازيل حديث الطري من عشرين طريقا . ّاملسيب والسدي ، وإمساعيل

  : ّكتاب ينابيع المودة 
  :ّمؤلف من أخبار الكتب املعتربة قال ) ّينابيع املودة ( ّوقد ذكر القندوزي أن كتاب 

ــــق والبــــصرية موقوفــــة علــــى م«  ّوملــــا كانــــت مــــودم علــــى طريــــق التحقي ّ
عرفــــة فــــضائلهم 
ومنــاقبهم ، وهــي موقوفــة علــى مطالعــة كتــب التفاســري واألحاديــث الــيت هــي املعتمــد بــني أهــل 

  البخاري ،: ّالسنة واجلماعة ، وهي الكتب الصحاح الستة من 
__________________  

  .63 ـ 62 / 1ينابيع املودة ) 1(
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ّني واملتـأخرين ، وأما الـسادس فـابن ّومسلم ، والنسائي ، والرتمذي ، وأيب داود ، باتفاق احملدث ّـ
  .ماجة أو الدارمي أو املوطأ ، فباالختالف

ّفجمــع مناقــب أهــل البيــت كثــري مــن احملــدثني ، وألفوهــا كتبــا مفــردة ، مــنهم  أمحــد بــن  :ّ
ّأبو نعيم احلافظ األصفهاين ومساه نزول القـرآن يف : ومنهم  ـ ّومسياه املناقب ـ حنبل ، والنسائي

د ابـــن إبـــراهيم اجلـــويين الـــشافعي اخلراســـاين ومساه : ومـــنهم . لبيـــتمناقـــب أهـــل ا ّـــالـــشيخ حمم : ّـــ
علــي بــن عمــر الــدار قطــين : ومــنهم . فرائــد الــسمطني يف فــضائل املرتــضى والزهــراء والــسبطني

ّأبـو املؤيـد املوفـق بـن أمحـد أخطـب خطبـاء خـوارزم احلنفـي مسـاه : ّمساه مـسند فاطمـة ، ومـنهم  ّ
ّعلــي بــن حممــد اخلطيــب الفقيــه الــشافعي املعــروف بــابن املغــازيل : مــنهم و. فــضائل أهــل البيــت

  . ..وهؤالء أخذوا األحاديث عن مشاخيهم. 4. ّمساه املناقب
  . ..ّومنهم من مجع فضائل أهل البيت يف كتاب مفرد ومساه املناقب

ــــب املفــــسرين واحملــــدثني  ــــب فيهــــا كتابــــا مفــــردا ، آخــــذا عــــن كت ّومــــنهم مــــن مجعهــــا وكت
ّدمني ، كــصاحب جــواهر العقــدين ، وهــو الــشريف العالمــة الــسمهودي املــصري رفــع اهللا املتقــ

ّدرجاتـــه ووهـــب لنـــا بركاتـــه ، وصـــاحب ذخـــائر العقـــىب ، وصـــاحب مـــودة القـــرىب وهـــو جـــامع 
ّاألنــــساب الثالثــــة مــــري ســــيد علــــي بــــن شــــهاب اهلمــــداين قــــدس اهللا ســــره ، ووهــــب لنــــا بركاتــــه  ّ

  .وفتوحه
 كتـــبهم مـــن غـــري إفـــراد كتـــاب هلـــا ، كـــصاحب الـــصواعق ومـــنهم مـــن ذكـــر فـــضائلهم يف

ّاحملرقـة ، وهـو احملـدث الفقيـه املفاضـل الـشيخ ابـن حجـر اهليثمـي الـشافعي الثقـة ، واملعتمـد بـني 
علماء الشافعية ، وصاحب كتاب اإلصابة وهـو الـشيخ احلـافظ ابـن حجـر العـسقالين رمحهمـا 

ن الكتـــابني الكبـــريين ، أحـــدمها جـــامع اهللا ، وصـــاحب كتـــاب مجـــع الفوائـــد الـــذي مجـــع فيـــه مـــ
األصول الذي مجع فيه ما يف الصحاح الستة للـشيخ احلـافظ جمـد الـدين أيب الـسعادات املبـارك 

  وثانيهما كتاب جممع الزوائد للحافظ نور. ّبن حممد األثري اجلزري املوصلي
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د اإلمــام أمحــد الـدين أيب احلــسن علــي بــن أيب بكـر بــن ســليمان اهليثمــي ، مجــع فيـه مــا يف مــسن
وصـاحب كنــوز . بـن حنبـل ، وأيب يعلـى املوصـلي ، وأيب بكـر البــزار ، ومعـاجم الطـرباين الثالثـة

وصاحب اجلامع الصغري وهو الشيخ جـالل . الدقائق وهو الشيخ عبد الرءوف املناوي املصري
  .الدين السيوطي املصري

ّ الـصالة والـسالم ، كعلـي ومنهم من مجع األحاديث الواردة يف قيام القائم املهدي عليه
  .القاري اخلراساين اهلروي ، وغريه

ّالفقــري إىل اهللا املنــان ســليمان بــن إبــراهيم املعــروف خبواجــة كــالن ابــن حممــد  ـ ّفــاملؤلف ّ
ّمعــروف املــشتهر ببابــا خواجــة ابــن إبــراهيم بــن حممــد معــروف ابــن الــشيخ الــسيد ترســون البــاقي 

ّـألف  ـ يل وهلـم وآلبـائهم وأمهـام وملـن ولـدوا بلطفـه ومنـهغفـر اهللا . احلسيين البخلي القندوزي
  .».  ..هذا الكتاب آخذا من هؤالء الكتب املذكورين

)90 (  

ّرواية شاه ولي اهللا الدهلوي  ّ  
  .يف غري كتاب من كتبه) الدهلوي ( ورواه شاه ويل اهللا والد 

:  بقولـه 7مـري املـؤمنني ّوعـده يف فـضائل أ) إزالة اخلفا عن خالفة اخللفاء (  يف كتابه *
ّكنـت أخـدم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فقـدم لرسـول  : قـال 2عن أنس بن مالـك «  ّ

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم فرخ مشوي فقال  ّاللهم ائتين بأحب خلقـك إليـك يأكـل معـي مـن : ّ
 رسـول ّإن:  فقلـت 2اللهم اجعله رجال من األنـصار ، فجـاء علـي : هذا الطري ، قال فقلت 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم على حاجـة ، مث جـاء فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ افـتح : ّّ
ّ، فدخل ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    ما محلك : ّ
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مـن ] رجـل [ يا رسول اهللا مسعت دعائك فأحببت أن يكون رجال :  فقلت ؟على ما صنعت
ّإن الرجـــل قـــد حيـــب قومـــه: ّ عليـــه وســـلم ّفقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا. قـــومي : قـــال الرتمـــذي  .ّ
  .»وجاء احلاكم بأسانيد خرج ا عن الغرابة احملضة . غريب

   ) :إزالة الخفاء ( كتاب 
) الـدهلوي ( وهذا الكتـاب مـن الكتـب املعتمـدة واألسـفار املعتـربة ، مدحـه وأثـىن عليـه 

يف ) التحفــة ( مــا ال خيفــى علــى مــن الحــظ ك.  ..يف حبوثــه وأرجــع إليــه واعتمــد عليــه يف كتبــه
  .موارد من الباب السابع وغريه

 : حيـث قـال فيـه 7ّوعـده كـذلك يف فـضائل أمـري املـؤمنني ) ّقـرة العينـني ( يف كتابه و* 
ّوقدم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرخ مشوي فقال «  ّ ّاللهم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك : ّ

  .»ء علي ، فأكال منه يأكل معي من هذا الطري ، فجا
ّــخــرب الطري عــن أنــس : قولــه « ّــقــال فيــه أيــضا نــاقال عبــارة احملقق الطوســي يف التجريــد و

ّكــان عنــد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم طــري ، فقــال  :قــال  ّ ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك : ّ
« : ّوعلـــق عليـــه قـــائال »  أخرجــه الرتمـــذي .فجــاءه علـــي فأكـــل معـــه. يأكــل معـــي هـــذا الطـــري

ّوليعلم أنه قد ورد يف حق الشيخني أيضا مثل هذه الفضائل  ّ«.  
ّاليت ألفها ولده ) رسالة عقائده ( ويف *  اعـرتف بروايتـه حلـديث الطـري يف ) الـدهلوي ( ّ

يف الرسـالة املـذكورة علـى مـا ) الـدهلوي ( قـال . 7مؤلفاته ضمن فضائل أخرى ألمري املؤمنني 
» حـديث غـدير خـم «  ومناقـب حـضرة أمـري املـؤمنني خاصـة «) : ذخرية العقىب ( يف كتاب 

ّائتــين بأحــب «  :حــديث و» مــن فارقــك يــا علــي فقــد فــارقين « و» أنــت مــين وأنــا منــك « و
هـذا أمـري الـربرة وقاتـل الفجـرة «  :حـديث و» أنا مدينة العلم وعلـي باـا « و» خلقك إليك 

  وغريها من» 
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الـذي » ّرد الـشمس حلـضرة املرتـضى « وحـديث . يفهاألحاديث اليت ال حتـصى مثبتـة يف تـصان
ّاختلــــف احملــــدثون منــــذ القــــدمي يف صــــحته ، رواه بطريــــق عــــن الــــشيخ أيب طــــاهر املــــدين إىل أيب  ّ
ة احملــدثني ، وحكــم بــصحته ،  ّالقاســم الطــرباين ، وأورد شــواهده عــن الطحــاوي وغــريه مــن أجل ّــ

  .»حيحة ّكما روى عدة وقائع من كرامات حضرة املرتضى بطرق ص
قد روى وأثبـت احلـديث يف كتـاب ويف آخـر نـسبه تـارة ) الدهلوي ( فهذا ويل اهللا والد 

ّبـاجلزم إىل سـيد الثقلـني ، وعـده مـن فـضائل وصـيه املنـورة للقلـب والعـني ، وأخـرى سـاق لفظــه  ّ ّ
ّنقـــال عـــن الرتمـــذي وســـلم بكونـــه مـــن فـــضائل أيب احلـــسنني ، كمـــا اعـــرتف ولـــده يف مؤلفـــه يف  ّ

ّفكيــف ســاغ لــه أن يعانــد والــده ويــرده فريتكــب العقــوق ، .  ..بيــه بإثباتــه يف تــصانيفهعقائــد أ
  ؟ّويضيع قاطبة الذمم واحلقوق

)91 (  

  ) الدهلوي ( رواية 
ـــو أن  ّاســـتمر يف العنـــاد واملكـــابرة ، وأعـــرض عـــن إفـــادات هـــذا اجلمـــع ) الـــدهلوي ( ّول

ّشاهري مــن أبنــاء قومــه ، ال ســيما والــده الكثــري واجلــم الغفــري مــن األئمــة النحــارير واألســاطني املــ
ّـالذي طاملا يتباهى به وصرح بكونه آية من اآليات اإلهلية ومعجزة من املعاجز النبوية ّ ّفإنـا .  ..ّ

ّنبطــل خرافاتــه ونكـــشف عــن تعنتاتـــه بكــالم نفـــسه ، وبتــصريح لـــه بكثــرة طـــرق حــديث الطـــري 
برتمجـة احلـاكم ) ّبـستان احملـدثني (  كتابـه يف) الـدهلوي ( فلقـد قـال .  ..ّواعرتافه بأن له أصـال

  :النيسابوري 
ّوقــد خطــأ العلمــاء األعــالم احلــاكم يف حكمــه بــصحة كثــري مــن أحاديــث املــستدرك « 

ّوجعلــــه إياهــــا مبثابــــة أحاديــــث الــــصحيحني وأنكــــروا عليــــه ذلــــك ، ومــــن ذلــــك حــــديث الطــــري 
ّال حيـــل ألحـــد أن يغـــرت  :املـــشهور كونـــه مـــن مناقـــب علـــي املرتـــضى ، ومـــن هنـــا قـــال الـــذهيب  ّ

  :وقال أيضا . بتصحيح احلاكم ما مل يلحظ تعقبايت له
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ّكثــري مــن أحاديــث املــستدرك لــيس علــى شــرط الــصحة بــل فيــه أحاديــث موضــوعة عــاب ــا 
ّــأما حــديث الطــري فلــه طــرق كثــرية مجعهــا الــذهيب يف رســالة مفــردة يعلــم مــن جممــوع . املــستدرك

  .»جلملة ّتلك الطرق أن للحديث أصال يف ا

  : على المطلوب ) الدهلوي ( وجوه داللة كالم 
  :ّويف هذا الكالم داللة على مطلوب أهل احلق من وجوه 

ويف ذلــــك كفايــــة إلثبــــات احلـــــديث .  اعرتافــــه بكثــــرة طــــرق حــــديث الطــــري) :ّاألول ( 
  .وإحقاقه ، وإكفاء الباطل وإهراقه ، وإرغام أنف املبطل وإزهاقه

ــــاني (  ّوقــــد علمــــت فيمــــا ســــبق أن مجــــع . يب أفردهــــا بالتــــأليف لكثرــــاّ أن الــــذه) :الث
األجزاء املخصوصة يف اخلرب يفيد كمـال ثبوتـه عنـد أهـل اخلـربة والبـصر ، ويـؤذن بأقـصى حتققـه 

  .ملن نقد وسرب
  .ّأن للحديث أصال) الدهلوي ( ّ إن جمموع ذلك يفيد عند ) :الثالث ( 

فاجلــــارح هلــــذا احلــــديث مطعــــون .  ..ّوهــــذا واف بــــاملطلوب ومنــــور للــــصدور والقلــــوب
  .مقصوب ، والقادح له مقدوح جمروح مثلوب

ه حــديث موضــوع  ـ ّيف قبــال أهــل احلــق ـ ّأن يــدعي) للــدهلوي ( فكيــف جــاز  ـبأن ّـ
   !؟ّمكذوب ، وأن أكثر احملدثني حيكمون بكونه موضوعا

 وأعجــــب« :ّيف بــــاب املكايـــد طاعنــــا علـــى الــــشيعة ) الــــدهلوي ( ومـــن الطريــــف قـــول 
العجائب أن كبار علمائهم يروون يف كتبهم روايات غسل اليدين ، وال يـأتون جبـواب هلـم عـن 

ال ذاكــرة : ّ إن خــري عــذر يقــال مــن قــبلهم هــو أن !!تلــك الروايــات ، وال يــذكرون عــذرا لرواــا
  . »!!لكذوب ، والنسيان عذر شرعي باإلمجاع

ع الفظـائع أن حيكـم بوضـع فمن أعجب العجائب وأغرب الغرائب وأفظع الشنائع وأشن
ّيـنص علـى كثـرة ) ّبـستان احملـدثني ( ويف . وينقـل قـدح الـذهيب لـه) التحفـة ( ّحديث الطـري يف 

  طرقه وتصنيف الذهيب جزء يف مجعها لكثرا ،
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ّوحيكــم بــأن للحــديث أصــال ، وهــو يف غفلــة عمــا لــو متــسك اإلماميــة بكلماتــه هــذه لوقــع يف  ّ ّ
ب أن يقال بأن ال ذاكرة لكذوب ، والنـسيان عـذر شـرعي  لكن خري عذر وجوا!حيص بيص

  ؟ذا العذر) ّالدهلوي (  لكن هل يرضى أولياء !!باإلمجاع

  : ّفتوى للدهلوي حول حديث الطير 
املوجـــودة عنـــد املولـــوي عبـــد احلـــي ابـــن املولـــوي عبـــد ) الـــدهلوي ( ويف جمموعـــة فتـــاوى 

ّاحلليم السهايل اللكهنوي أنه سئل  ّ:  
  .ّجاء أبو بكر فرده«  : النسائي حديث الطري يف رسالته ، وفيه قد أخرج« 

  : فأجاب .»وبني الناس حول هذا اللفظ كالم . إىل آخر ما قال
ّإن مــدار حــديث الطــري جبميــع طرقــه ووجوهــه علــى شــخص أنــس بــن مالــك فقــط ، « 

ّوهو غري خمرج يف الـصحاح إال عنـد الرتمـذي ، ولفظـه عنـده جممـل وخمتـصر يف الغا يـة كمـا هـو ّ
ّـوأخرجه اإلمام أمحد يف املناقب عن سفينة أيضا ، لكن يظهر منـه أنه مسـع القـصة مـن . معلوم

ّأنــس بــن مالــك ، وعلــى كــل حــال ففــي روايــة النجــار عــن أنــس أنــه رد عليــا مــرتني وعــذره أن  ّ ّ ّ ّ ّ
ّالنــيب علــى حاجــة ولــيس اآلن وقــت الــدخول عليــه ، وكــان أنــس يقــصد أن تكــون هــذه املزيــة  ّ

رجـل مـن األنـصار كمــا قـال عنـد مــا سـئل عـن الــسبب فيمـا صـنع ، وملــا عـال صـوت علــي يف ل
ّ

ّالثالثة ودق الباب مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم صوته وأمر بنفسه بدخوله ّ ّ ّ.  
فجــاء أبــو  :ّقــد روى النــسائي هــذه القــصة يف رســالته عــن الــسدي ، عــن أنــس وفيــه و

ّبكر فرده مث جاء عمر فرده مث جاء ّّ   .»ّ والسدي له أوهام . علي فأذن لهّ
ّبدا مـن االعـرتاف بوجـود هـذا احلـديث وثبوتـه ، وال سـيما ) الدهلوي (  مل جيد :أقول  ّ

  .ّباللفظ الذي أخرجه النسائي ، وقد أخفق يف اجلواب ودفع االشكال كما سرتى
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  : في فتواه ) الدهلوي ( اعترافات 
  :ّ ونعلق عليها ّوعلى كل حال ففي جوابه اعرتافات نذكرها

. ّإن هذا احلديث جبميع طرقه ووجوهـه مـداره علـى أنـس:  قوله ) الثاني (و  )ّاألول ( 
ّأن : واآلخــر . ّأحــدمها أن للحــديث طرقــا ووجوهــا عديــدة: ويف هــذه العبــارة اعــرتاف بــأمرين 

وراء إبطـال هـذا احلـديث وإنكـاره وحيكـم ) التحفـة ( فكيـف يـسعى يف .  ..مدارها على أنس
ّ لكــن دعــوى أن مــدار مجيــع الطــرق والوجــوه علــى أنــس فقــط كــذب كمــا عرفــت مــن ؟بوضــعه

   !!غضون الكتاب
ــــث (  ــــه )الثال ه غــــري خمــــرج يف الــــصحاح إال الرتمــــذي:  قول ّإن ّ ّ ـــ تــــصريح صــــريح وإقــــرار . ّـ

ه أحــــد الـــصحاح ــصـــحيح بوجـــود حــــديث الطـــري يف صــــحيح الرتمـــذي وأن فهــــل جيـــوز لــــه  . ..ّـ
ّج يف صــحيح الرتمــذي ال ســيما بــالنظر إىل مــا ذكــره هــو يف حــق ّتكــذيب هــذا احلــديث املخــر ّ
  ؟من املدح والثناء واإلطراء) ّبستان احملدثني ( الرتمذي وصحيحه يف كتاب 
ّــخــصوص الــستة ، فهــذا مــردود بــأن حــديث الطري » الــصحاح « ّمث إن كــان مــراده مــن  ّ ّ

وإن أراد . ّصحاح الـستةموجود يف اخلـصائص للنـسائي ، وهـو جـزء مـن سـننه الـذي هـو مـن الـ
األعــم منهــا وغريهــا ، فهــو باطــل إلخــراج احلــاكم حــديث الطــري يف صــحيحه املــستدرك علــى 

  .ّالصحيحني وحكمه بصحة طرقه ووجوهه العديدة كما سبق
، اعـــرتاف بثبـــوت حـــديث الطـــري وإبطـــال » وهـــو جممـــل وخمتـــصر « :  قولـــه )الرابـــع ( 

ّباطلــة يف الغايــة ، ألن » جممــل وخمتــصر يف الغايــة لفــظ الرتمــذي « ّإلبطالــه ، لكــن دعــوى أن 
ّقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم  مورد االستدالل واإلحتجاج ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك «  :ّ

 وهــذه ألفــاظ.  ، وهــذا موجــود يف روايــة الرتمــذي7» أمــري املــؤمنني « وانطبــاق ذلــك علــى » 
   :اخلرب املذكور فيه 

ّكان عند النيب صلى اهللا«    ّاللهم ائتين بأحب : ّ عليه وسلم طري فقال ّ
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  .»فأكل معه . فجاء علي. خلقك إليك يأكل معي هذا الطري
اعـــرتاف باشـــتهار وجـــود هـــذا احلـــديث يف » كمـــا هـــو معلـــوم « :  قولـــه )الخـــامس ( 

  .صحيح الرتمذي ، حبيث ال خيفى على أحد
ر علــى بطــالن إنكــاره ّاعرتافــه بــإخراج أمحــد حــديث الطــري ، دليــل آخــ : )الــسادس ( 

  .ّوإبطاله إياه
. ّدعوى ظهور خرب أمحد يف أن سفينة مسع القصة من أنس كذب واضـح : )السابع ( 

تــذكرة ( قــال ســبط ابــن اجلــوزي يف  .ّوإليــك لفــظ اخلــرب عــن ســبط ابــن اجلــوزي واحملــب الطــربي
   ) :خواص االمة 

ّ الــسنن ، فأمــا أمحــد وقــد أخرجــه أمحــد يف الفــضائل ، والرتمــذي يف. حــديث الطــائر« 
ّفأسـنده إىل سـفينة مـوىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أهـدت امـرأة  :قـال  ـ وامسـه مهـران ـ ّ

ّمــن األنــصار إىل رســـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم طــريا بــني رغيفـــني ، فقدمتــه إىل رســـول اهللا  ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ّهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول ا ـ طريين بني رغيفني: ويف رواية  ـ ّ ّ :

  .»ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك ، فإذا بالباب يفتح ، فدخل علي فأكل معه 
   ) :ّالرياض النضرة ( ّقال احملب الطربي يف و

ّأهـدت امـرأة مـن األنـصار إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  :قـال : وعن سـفينة «  ّ
ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب خلقـــك إليـــك وإىل : فقـــال فقـــدمت إليـــه الطـــريين  ـ طـــريين بـــني رغيفـــني

ّفأكـل مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه :  ـ ّمث ذكر معـىن حـديث النجـار وقـال يف آخـره ـ رسولك
  .»ّ خرجه أمحد يف املناقب .ّوسلم علي من الطريين حىت فينا

، عــن ســفينة يــدل بوضــوح ) زوائــد املــسند ( بــل لفــظ اخلــرب عــن عبــد اهللا بــن أمحــد يف 
« أو » قــدمت « كمــا هــو ظــاهر .  ..6ّ حــضور ســفينة بنفــسه قــصة الطــائر عنــد النــيب علــى

  .يف رواية أمحد يف املناقب» ّقدمته 
  يفيد بوضوح حضور) املعجم ( وأيضا ، خرب سفينة يف رواية البغوي يف 
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  .فراجع) فرائد السمطني (  ، وكذا يف رواية احلمويين يف 6ّسفينة بنفسه القصة عند النيب 
اعـــرتاف بثبوتـــه .  ..ّ ذكـــره معـــىن حـــديث الطـــري بروايـــة النجـــار ، عـــن أنـــس) :الثـــامن ( 

  .)التحفة ( ّوحتققه ، هو كاف يف إبطال ما حاوله يف 
ّ مـــا ذكـــره مـــن العـــذر عـــن أنـــس ، يـــدل بوضـــوح علـــى حتقـــق واقعـــة الطـــري ) :التاســـع (  ّ

ّوأن الـسبب األصـلي لـرد أنـس اإلمـام . وثبـوت القـصة ولــيس « ّوأمـا مجلـة . احلـسدّ لـيس إال 7ّ
ّفليــست يف روايــة النجــار وال يف شــيء مــن ألفــاظ خــرب القــصة ، » اآلن وقــت الــدخول عليــه  ّ

  .)الدهلوي ( ّوإمنا هي زيادة من 
ّ مـــا ذكـــره مـــن أن أنـــس كـــان حيـــب أن تكـــون الـــدعوة واملزيـــة لواحـــد مـــن ) :العاشـــر (  ّ

ّاألنصار ، شاهد آخر على ثبوت القضية وحتقق القص   .ةّ
ّ مــا ذكــره مــن أن النــيب ) :الحــادي عــشر (  .  ..7ّ ســأل أنــسا عــن ســبب رد األمــري 6ّ

ّلكن السبب األصلي هو العداء واحلـسد ، ال مـا ذكـره مـن  . ..ّشاهد آخر على ثبوت القصة ّ
  . ..ّحبه قومه
ه البـاب اعـرتاف 7 ما ذكره من رفـع اإلمـام ) :الثاني عشر (  ّـ صـوته يف املـرة الثالثـة ودق

 6ّ بعـد أن ظهـرت دعـوة النـيب 7ّومن ذلـك يظهـر أن اإلمـام . ّر حبقية القصة وحتقق الواقعةآخ
  .ّمرتني مل يبال بأنس وممانعته يف الثالثة ، واضطر إىل رفع صوته ودقه الباب بقوة

ـــه أمـــره ) الـــدهلوي (  قـــد اعـــرتف ) :الثالـــث عـــشر (  ّبـــأن النـــيب مســـع صـــوت علـــي وأن ّ ّ
  .بالدخول عليه

ّبرواية النسائي هذه القـصة عـن الـسدي يف ) الدهلوي (  لقد اعرتف ) :عشر الرابع ( 
ّومل ينبس ببنت شفة حول هذه القصة وثبوا وحتققها ، وأىن لـه ذلـك.  ..كتاب اخلصائص ّ ّ! 

ّخــصائص ومزايــا ذكرهــا األعــالم واألكــابر مــن أهــل الــسنة يرقــى » اخلــصائص « ولكتــاب . ..
ّــــا إىل حــــد الــــصحاح اظ بكونــــه مــــن ســــننه الــــصحيح مــــن مــــضافا . ّ ّــــإىل تــــصريح بعــــض احلف

  )الدهلوي ( بل إن . ّالصحاح الستة
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.  ..ّنفــسه يــذكر هــذا الكتــاب يف كتــب أهــل الــسنة يف مناقــب أهــل البيــت ويعتــز ويفتخــر بــه
  .)التحفة ( كما ال خيفى على من راجع باب املكايد من 

» .  ..ّفجـاء أبـو بكـر فـرده « :بوجـود ) الـدهلوي (  لقد اعـرتف ) :الخامس عشر ( 
ّوأمــا دعــوى أن للــسدي أوهامــا ، فلــيس إال تــضليال وتــسويال. ّيف روايــة النــسائي عــن الــسدي ّ ّ ّ 

ّفـإن النـصوص الـصرحية والـشواهد الــصحيحة قائمـة علـى عدالـة الرجــل ، بـل قـال حيـىي بــن . .. ّ ّ
ّ، ومل يـذكره أحـد إال خبـري ، ّإنه مل يرتكـه أحـد  ـ على ما يف األنساب للسمعاين ـ ّسعيد القطان

  . ..ّهو مستقيم احلديث ، بل إنه من رجال مسلم يف صحيحه: وقال ابن عدي 
كيــف يقــدم علــى إبطــال مثــل هــذا احلــديث الــذي ) الــدهلوي ( وبعــد ، فالعجــب مــن 

ّيرويه هذا اجلم الغفـري ، واجلمـع الكثـري مـن األئمـة واحلفـاظ والعلمـاء األعـالم ، والـذي يعـرتف  ّ ّ
ّ يف حقه هذه االعرتافات السديدة واألقارير العديدةهو    !!؟ّ

ّ حيمــل صــاحبه علــى إنكــار فــضائلهم ، وإن أدى :ّنعــم ، إن العــداء ألهــل البيــت 
ّذلك إىل تكذيب أئمته وعظماء طائفته وأعالم فرقته ، وإن أدى ذلك إىل التهافـت والتنـاقض 

   !!يف كلمات نفسه
ً ولوا على أدبارهم نـفورا (حدين الذين ّأن اجلا ـ واحلمد هللا ـ لقد ثبت ُُ ْ َِ ِ ْ َ َ ْ(قد ،  ) ختم َ َ َ

معهم  وبهم وعلــى س ْاهللا علــى قـل َ ِْ ِِ ْ َــُ َ َِ ُــ ّ وجعــل بيــنهم وبــني احلــق حجابــا مــستورا ، فهــم يــسلكون )ُ
ول غــرورا ( ّلغــيهم ومجــاحهم ســبيال مهجــورا ، و ً يــوحي بـعــضهم إلــى بـعض زخــرف اْلق ُ ُُ ِ ْ َ َ ــُ َ َ ْ ُ ٍ ــ ْ ِْ ْ ُ ُ ِ( ، 

ً إن عذاب ربك كان محذورا (دمون حني يرون العذاب وسين ُ ْ َ َ َ َ َ َ  ّ مث ال ينفعهم الندم ، فكلهم )ِ ّ
نم ملومــا مــدحورا (يلقــى  ي جه ً ف ُ َ َ َْ ً ُ َ ــ َ وأحزابــه وليــدعوا ويــال وثبـــورا ، ) الــدهلوي ( فلينــدب . )ِــ

. وليبكـــوا علـــى ســـوء صـــنيعهم وخاســـر عملهـــم أحقابـــا ودهـــورا ، فقـــد افحمنـــاهم وخـــصمناهم
وم اْلقيامـة (وكان  ه يـ ِ ذلك في اْلكتاب مسطورا وكل إنسان أْلزمناه طائره في عنقه ونخـرج ل ِ ِ ِـ ِـ ِ َِ ْ َـ ََ ُ َـ ُِ َ ْْ ُ ُ ُ ُُ َ َِ ْ َ َ ٍ ِ ُ ً ُ ِ َ ِ

ًكتابا يـلقاه منشورا  ُ ْ َ َُ ْ ً ِ(.  
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