
  





  





  ملحق

  ّسند حديث الطير

  تأليف

  السيد علي الحسيني الميالني





  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
ّـاحلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآلـه الطـاهرين ، ولعنـة اهللا 

  .على أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين
بة ، والتــابعني ، والعلمــاء األعــالم ّوبعــد ، فقــد عرفــت الــرواة هلــذا احلــديث مــن الــصحا

 ّوعرفـت الـذين أفـردوه بالتـأليف ، والـذين أخرجـوه يف الـصحيح.  ..ّواحملدثني يف خمتلف القـرون
  .6مبا ال يبقي جماال للريب يف صدوره عن رسول اهللا . ..

ا مــن خــالل مراجعاتنــا لألســانيد وبعــض املؤلفــات األخــرى وقفنــا علــى مجاعــة مــن  ّمث إن ّــ ّ
 ذا احلديث من األكابر ، وجدنا روايـام يف كتـبهم أو روايـة غـريهم عـنهم يف أسـانيدهمرواة ه

  .فرأينا من املناسب إحلاقهم ملزيد الفائدة. ..
ّوقـــد تبـــني لنـــا مـــن خــــالل البحـــث صـــحة عـــدة كبــــرية مـــن أســـانيد احلـــديث يف خــــارج  ّ ّ

 املقــام ، فنقــول الــصحاح ، مــضافا إىل مــا كــان فيهــا ، فكــان مــن الــضروري ذكــر ذلــك يف هــذا
  :وباهللا التوفيق 
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  ذكر أسانيد صحيحة للحديث في خارج الصحاح 

  ما رواه البخاري 
ّروى احلــديث بإســناده اآليت عـــن زهــري عـــن عثمــان الطويــل عـــن أنــس ، ومل يـــشكل يف 

ّالسند إال أن قال    .»وال يعرف لعثمان مساع عن أنس « : ّ
وســنذكر عبارتــه » .  ..زهــري:  وعنــه . ..يــروي عــن أنــس« : ّقــال ابــن حبــان  : قلــت
  .برتمجة عثمان

  .فالسند صحيح
  .»مرسل « ّفلم يقل إال » عن أنس  ـ هو ابن أيب سليمان ـ عبد امللك« ورواه عن * 

 )1(كمـا يف سـند احلـافظ الطـرباين يف األوسـط » عطـاء « الـراوي عـن أنـس هـو : قلت 
عطـاء «  و» لك ، عن عطـاء ، عـن أنـس عبد امل«  روياه باسنادمها عن )2(واحلافظ اخلطيب 

عبــد امللــك بــن « ّمــن رجــال الكتــب الــستة وقــد ذكــروا يف الــرواة عنــه » ابــن أيب ربــاح « هــو » 
  . فالسند صحيح)4( وهو ثقة )3(» أيب سليمان العرزمي 

  ّما رواه عباد بن يعقوب الرواجني 
أبيـه عبـد اهللا ، عـن ّعيسى بن عبد اهللا بن حممد بـن عمـر بـن علـي ، عـن : رواه عن * 

  . ..ّأبيه ، عن جده ، عن علي
ّابــن عــساكر وابــن كثــري وغــري مهــا ، وســند األول إليــه صــحيح ، كمــا : ّوعــن الــرواجين 

  .سيأيت
__________________  

  .وسيأيت قريبا. 7462:  رقم 225 / 8املعجم األوسط ) 1(
  . ، وقد تقدم يف األصل369 / 9تاريخ بغداد ) 2(
  .180 / 7لتهذيب ذيب ا) 3(
  .519 / 1تقريب التهذيب ) 4(
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ا  ـــه يف غـــري واحـــد مـــن الـــصحاح ، » ّالـــرواجين « ّـــأم ّفمـــن شـــيوخ البخـــاري ، وأخـــرج ل
  .ّونصوا على صدقه وثقته

ّوأما السند املذكور فصحيح ، كما سيأيت حتت عنوانه ّ.  

  ما رواه أبو يعلى 
  :رواه بسندين 

امللـك بـن سـلع ، عـن عيـسى بـن عمـر ، عـن ّاحلسن بن محـاد ، عـن مـسهر بـن عبـد * 
  .ّالسدي

ـــه النـــسائي» مـــسهر «   و)1(ثقـــة » احلـــسن «  و وشـــرطه يف  ـ ّوثقـــة هـــو ، وأخـــرج ل
«  ّوذكـره ابـن حبـان يف الثقـات ، و ـ صـحيحه أشـد مـن شـرط البخـاري ومـسلم ، كمـا ذكـروا

  .ّثقة كما فصل يف األصل» ّالسدي «   ، و)2(ثقة  ـ هو القاري ـ »عيسى 
  .فالسند صحيح

قطن بن نسري ، عن جعفر بن سليمان الـضبعي ، عـن عبـد اهللا بـن مثـىن ، عـن عبـد * 
  .اهللا بن أنس ، عن أنس

ذكرنـــاه » عبـــد اهللا «   و)3(» جعفـــر « ثقـــة ، ذكرنـــاه يف امللحـــق ، وكـــذا » قطـــن «  و
  .يف امللحق

حـديث   :ومـن أجودهـا« : فالسند صحيح ، وهذا هو الـسند الـذي قـال عنـه الـذهيب 
  .».  ..ّحدثنا جعفر ـ شيخ مسلم ـ قطن بن نسري

  ما رواه ابن أبي حاتم 
  ّعمار بن خالد الواسطي ، عن إسحاق األزرق ، عن عبد: رواه عن * 

__________________  
  .165 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .100 / 2تقريب التهذيب ) 2(
  .131 / 3تقريب التهذيب ) 3(



  نفحات األزهار.................................................................................. 10

  .، عن أنسامللك بن أيب سليمان 
  .»هذا أجود من إسناد احلاكم « : وقال ) البداية والنهاية ( كذا يف 

  .تقدم» عبد امللك «   و)2(» إسحاق «  وكذا )1(ثقة » عمار « ّألن : قلت 
  .فقد عرفت الواسطة ـ كما زعم البخاري ـ ولو كان مرسال
  .فالسند صحيح

  ما وراه الطبراني 
فـذكر عـن أنـس ) جممع الزوائـد ( وعنه اهليثمي يف ) سط  األو(و ) الكبري ( رواه يف * 

« ويف أحد أسانيد األوسـط .  ..رواه الطرباين يف األوسط والكبري باختصار« : روايات وقال 
  .)3(» ّومل أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح » أمحد بن عياض بن أيب طيبة 

  :قلت 
ّبة إىل هــذا الـسند ، لكــن احلـافظ ابــن  بالنـس)5( والـصالح العالئــي )4(وكـذا قـال الــذهيب 

باإلضافة إىل إخـراج احلـاكم  ـ ّحجر تعقب الذهيب بإخراج الرجل عن اجلهالة ، وثبت مما ذكره
فيكــون احلــديث صــحيحا ، ويلــزم .  ..كــون الرجــل ثقــة ـ عنــه يف مــستدركه والطــرباين وغريمهــا

ّالقوم كلهم القول بصحته ، ألن توقفهم عن ذلك مل يكن إال ّ ّ   . من جهتهّ
__________________  

  .47 / 2تقريب التهذيب ) 1(
  .63 / 1تقريب التهذيب ) 2(
  .135 / 9جممع الزوائد ) 3(
  .465 / 3ميزان االعتدال ) 4(
ورجال هذا السند كلهم ثقات معروفون ، سوى أمحد بن عياض ، فلم « :  قال 170 / 4طبقات السبكي ) 5(

  .»أر من ذكره بتوثيق وال جرح 
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  :وهذه عبارة ابن حجر احلافظ ، بعد إيراد كالم الذهيب 
أمحــد بــن عيــاض بــن عبــد امللــك بــن : ذكــره ابــن يــونس يف تــاريخ مــصر قــال : قلــت « 

ّنصر الفرضي موىل حبيب ، يكىن أبا غسان ، يـروي عنـه حيـىي بـن حـسان ، تـويف سـنة  ّ293 
ّحـــدثين املعـــاىف بـــن عمـــر بـــن : فقـــال ً مث أســـند لـــه حـــديثا. هكـــذا ذكـــره ، ومل يـــذكر فيـــه جرحـــا

ّحفص الرازي ، ثنا أبـو غـسان أمحـد بـن عيـاض احملـسيب ، ثنـا حيـىي بـن حـسان ، عـن سـليمان 
ّعن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم قـال  ـ 2 ـ بن بالل ، عن حيىي بن سعيد ، عن أنس ال يـالم  :ّ

  .الرجل على قومه
ّقاســم أنــه مــات يف حــبس ّوأمــا ابنــه فــذكر مــسلمة بــن . وهــذا طــرف مــن حــديث الطــري

فأحـضرت  ـ 2 ـ ّوكان سبب حبسه أن قومـا ذكـروا عنـه أنـه كـان يـسب عليـا: ابن طولون قال 
ّالبينة ، فأمر به فجرد فضرب حنو الثمانني سوطا يف احلـبس ، وذلـك يف الـسابع عـشر رمـضان  ّ

» ه وأبـوه كـان مازحـا هـو وابنـ: وقـال أبـو عمـر الكنـدي . فلما كان بعد سبعة أيام اخـرج ميتـا
)1(.  

وظــاهره عــدم اإلشــكال يف » .  ..ويف أحــد أســانيد األوســط« : مث إن اهليثمــي قــال * 
  .غريه من أسانيده

  :قلت 
  :ما ذكر يف األصل ، وسنده ) األوسط ( مما أخرجه الطرباين يف 

: ّحـــدثنا عبــد الـــرزاق قـــال : ّحـــدثنا ســلمة بـــن شـــبيب ، قــال : ّحــدثنا أمحـــد ، قــال « 
  .».  ..زاعي ، عن حيىي بن أيب كثري عن أنسأخربنا األو
  .)2(فمن رجال مسلم واألربعة » سلمة بن شبيب « ّأما 

  .فذكرنامها يف امللحق» األوزاعي «  و» عبد الرزاق « ّوأما 
  .فمن رجال الكتب الستة» حيىي بن أيب كثري « ّوأما 

__________________  
  .58 / 5لسان امليزان ) 1(
  .316 / 1يب تقريب التهذ) 2(
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ّشيخ الطرباين ، واألمحدون يف مشاخيه كثـريون ، فـأيهم هـذا» أمحد « وبقي   ال أدري ؟ّ
  .اآلن

ّحـــــدثنا عبيـــــد العجلـــــي ، ثنـــــا إبـــــراهيم بـــــن ســـــعيد « : قـــــال ) الكبـــــري ( وأخرجـــــه يف * 
ّاجلوهري ، ثنا حسني بن حممد ، ثنا سليمان بن قرم ، عن فطر بـن خليفـة ، عـن عبـد الـرمحن 

  .)1(» .  ..يب نعيم ، عن سفينة موىل النيببن أ
رجال الطرباين رجال الصحيح ، غـري فطـر ابـن خليفـة « : وهذا هو الذي قال اهليثمي 

  .)2(» ، وهو ثقة 
  .فهذا سند آخر صحيح

  ما رواه الدار قطني 
عـن » ابـن األكفـاين « عـن شـيخه : وأخرجه ابن عساكر احلافظ عـن طريقـه ، وهـو * 

ابـن خملـد الـدوري « عن » الدار قطين « عن » ابن السمسار « عن » الكتاين عبد العزيز « 
« عـن » عبـد اهللا ابـن املثـىن « عـن » عبد السالم بـن راشـد « عن » حامت بن ليث « عن » 

  .»أنس « عن » مثامة 
  .ّوقد ذكرنا ثقة كل واحد من هؤالء بعنوانه

  .فالسند صحيح

  ما رواه الحربي 
» ابــن الــسمرقندي « عــن شــيخه : احلــافظ عــن طريقــه ، وهــو وأخرجــه ابــن عــساكر * 

« عــن » فهــد بــن ســليمان « عــن » ابــن ســراج « عــن » احلــريب « عــن » ابــن النقــور « عــن 
  .»أنس « عن » عثمان الطويل « عن » زهري « عن » أمحد الورتنيس 

__________________  
  .6437:  رقم 82 / 7املعجم الكبري ) 1(
  .125 / 9 جممع الزوائد) 2(
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  .ّوقد ذكرنا ثقة كل واحد من هؤالء بعنوانه
  .فالسند صحيح

  ما رواه بحشل 
  .ّوهب بن بقية ، عن إسحاق األزرق ، عن عبد امللك ، عن أنس: رواه عن * 

  .وعنه الفقيه ابن املغازيل بسند صحيح ، كما سيأيت
  .ّكلهم ثقات كما جتدهم يف امللحق» حبشل « ورجال 

  .فسنده صحيح

   رواه أبو نعيم األصبهاني ما
  :ّفإنه قال .  ..رواه بسند صحيح* 
ّحدثنا علي بن محيد الواسطي ، ثنا أسلم بن سهل ، ثنا حممد بن صاحل ابـن مهـران «  ّ

ّ، ثنــا عبــد اهللا بــن حممــد بــن عمــارة القــداحي الــسعدي قــال  مسعــت هــذا مــن مالــك بــن أنــس : ّ
ّمث قـال أبـو نعـيم » .  ..ن أيب طلحـة ، عـن أنـسّمساعا ، حيدثنا به عن إسحاق بـن عبـد اهللا بـ

:  
وحـديث مالـك مل . غريب من حديث مالـك وإسـحاق ، رواه اجلـم الغفـري عـن أنـس« 

ّنكتبه إال من حديث القداحي ، تفرد به  ّ «)1(.  

  :أقول 
  :ترجم له اخلطيب قال » علي بن محيد « 
سني الواســـطي ، قـــدم علـــي بـــن محيـــد بـــن أمحـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن أيب خملـــد ، أبـــو احلـــ« 

  ّبشر بن موسى ، وحممد بن أمحد بن: ّبغداد ، وحدث عن 
__________________  

  .339 / 6حلية األولياء ) 1(
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ّأبــو احلــسن بــن رزقويــه ، وذكــر أنــه : ّحــدثنا عنــه . النــضر ، وأســلم بــن ســهل املعــروف ببحــشل
  .)1(» .  ..ّأخربين حممد بن أمحد بن رزق.  يف دار كعب350مسع منه يف سنة 

  .ترمجنا له يف امللحق» حبشل « وهو » أسلم بن سهل «  و
د بـــن صـــاحل بـــن مهـــران ، « : قـــال اخلطيـــب » حممـــد بـــن صـــاحل بـــن مهـــران «  و ّـــحمم

املعروف بابن النطاح ، موىل بين هاشم ، يكىن أبا عبد اهللا وقيـل أبـا جعفـر بـصري قـدم بغـداد 
 وعون بن كهمس ، واملنذر بـن زنـاد الطـائي ، ّيوسف بن عطية الصفار ،: ّ، وحدث ا عن 

  .وارطأة أيب حامت ، ومعتمر بن سليمان
أمحد بن علي اخلزاز ، وبـشر بـن موسـى األسـدي ، وأمحـد بـن القاسـم بـن : وروى عنه 

ّمساور اجلوهري ، واهليثم بن خـالف الـدوري ، وعبـد اهللا بـن حممـد ابـن ناجيـة ، وكـان أخباريـا  ّ
ّمث أســند » ّ، ولــه كتــاب الدولــة ، وهــو أول مــن صــنف يف أخبارهــا كتابــا ناســبا ، روايــة للــسري 

  . ..ّحدثنا أبو نعيم احلافظ إمالء« : عنه حديثا فقال 
ّأخربين أمحد بن علي بن احلـسني التـوزي ، حـدثنا عبيـد اهللا بـن حممـد بـن أمحـد البـزاز ،  ّ

ّحدثنا أمحد بن حممـد بـن عبـدان الـصفار ، حـدثنا أمحـد بـن علـي  ّّ ّاخلـزاز ، حـدثنا أبـو عبـد اهللا ّ
ّأخـربين أبـو بـشر حممـد بـن عمـر الوكيـل ، حـدثنا عمـر بـن  ـ قـدم علينـا بغـداد ـ حممـد بـن صـاحل

  .)2(» ّ فيها مات حممد بن صاحل النطاح 252سنة : أمحد بن عثمان قال 
مــدين أخبــاري ، عــن أيب ذئــب « : قــال الــذهيب » ّــعبــد اهللا بــن حممد بــن عمــارة «  و

ّ مستور ، ما وثق وال ضعف ، وقل ما روى .وحنوه ّ ّ «)3(.  
__________________  

  .422 / 11تاريخ بغداد ) 1(
  .357 / 5تاريخ بغداد ) 2(
  .498 / 2ميزان االعتدال ) 3(
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ّمــن أهــل مدينــة رســول اهللا ، صــلى اهللا عليــه « : وقــد تــرجم لــه اخلطيــب فقــال  : قلــت
 بـن أيب ذئـب ، وسـليمان بـن بـالل ، ويعقـوب بـن ّـحممد بـن عبـد الـرمحن: ّحدث عـن . ّوسلم

ّحممد بن أيب صعصعة احلـارثي ، وإبـراهيم بـن إمساعيـل بـن أيب حبيبـة األشـهلي ، وسـليمان بـن 
: روى عنـــه . داود بـــن احلـــصني ، وخمرمـــة بـــن عبـــد اهللا بـــن بكـــري ، وعبـــد الـــرمحن بـــن أيب الزنـــاد

ّحممد بن سعد كاتب الواقدي ، وحيىي بن معلى بن من ّصور ، وحممد بن علي بن املغـرية األثـرم ّ
وكــان عاملـا بالنـسب ، سـكن بغــداد ، . ، وعمـر بـن شـبة النمـريي ، والفــضل بـن سـهل األعـرج

وله كتاب يف نسب األنصار خاصة ، يرويه عنه مصعب بن عبد اهللا الـزبريي ، وابـن القـداح ، 
مث أسـند عنـه حـديثا »  املدينـة مث انتقـل إىل ـ يعـين ببغـداد ـ كـان فـالن هاهنـا: يقـول يف كتابـه 

  :فقال 
ّـحدثنا أبو عمر عبـد الواحـد بـن حممد بـن عبـد اهللا بـن مهـدي ، أخربنـا القاضـي أبـو «  ّ

ّـحدثنا فضل األعرج ، حـدثنا عبـد اهللا بـن حممد  ـ إمالء ـ عبد اهللا احلسني بن إمساعيل احملاملي
  .)1(» .  ..ّبن عمارة ، حدثنا خمرمة بن بكري

  .هو اإلمام املعروف» ن أنس مالك ب«  و
: من رجال الكتب الستة ، قـال ابـن حجـر » إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة «  و

  .)2(» ع /  وقيل بعدها 33: ّثقة ، حجة ، مات سنة « 

  ما رواه الخطيب البغدادي 
  :رواه بسند صحيح فقال * 
د بـن أمحـد بـن أيب ّأخربين حممد بن أمحـد بـن رزق ، حـدثنا أبـو احلـسن علـي بـن محيـ« 

ّخملد الواسطي ، حدثنا أسلم بن سهل الواسطي أبو احلسن ّ  
__________________  

  .62 / 10تاريخ بغداد ) 1(
  .59 / 1تقريب التهذيب ) 2(
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ّحبـشل ، حـدثنا حممد بـن صـاحل بـن مهـران ، حـدثنا عبـد اهللا بـن حممد بـن عمـارة القــداحي مث  ّـ ّّـ ّ
ّبــن أنــس مساعــا ، فحــدثنا بــه مرتســال عــن إســحاق بــن مسعــت هــذا مــن مالــك : الظفــري قــال  ّ

ّبعثتــين ام ســليم إىل رســول اهللا صــلى اهللا : عبــد اهللا بــن أيب طلحــة ، عــن أنــس بــن مالــك قــال 
  .)1(انتهى » وساق احلديث . ّعليه وسلم بطري مشوي ومعه أربعة أرغفة من شعري

  :أقول 
  .شيخ اخلطيب ، حافظ ثقة» ّحممد بن أمحد بن رزق « 

  .ّوأما سائر رجال احلديث فقد عرفتهم يف رواية أيب نعيم احلافظ

  ما رواه ابن المغازلي الواسطي 
  :رواه عن أنس بن مالك بإسناد صحيح عن طريق حبشل ، فقال * 

ّأخربنا عمر بن عبد اهللا ، حدثنا حممد بن عثمان بن مسعـان املعـدل ، حـدثنا أسـلم بـن  ّ ّّ
ربنــا إســحاق بــن يوســف األزرق ، عــن عبــد امللــك بــن أيب ّســهل ، حــدثنا وهــب بــن بقيــة ، أخ

  .سليمان ، عن أنس
ّوهؤالء كلهم ثقات ، وقد عنونا كل واحد منهم ، كما قدمنا رواية حبشل ّ ّ ّ.   

  .فالسند صحيح

  ما رواه ابن عساكر
  .رواه بسند صحيح عن طريق الدار قطين ، كما تقدم ذكره* 
  :ه املتقدم الصحيح ، قال ابن عساكر ّوبسند صحيح إىل عباد بن يعقوب بسند* 
  أخربنا أبو القاسم ابن السمرقندي ، أخرب أبو الفتح هبة اهللا بن علي بن« 

__________________  
  .422 / 11تاريخ بغداد ) 1(
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ّـحممد بن الطيب بن اجلار القرشي الكويف ببغداد ، أنبأنا أبو احلسن حممد بن جعفـر بـن حممد  ّ ّ
ّالكـويف ، أنبأنـا أبـو عبـد اهللا حممـد بـن القاسـم بـن زكريـا  ـ عرف بابن النجاري ـ التميمي النحوي

  .».  ..احملاريب ، أنبأنا عباد بن يعقوب
  .ّورجال سند ابن عساكر إىل عباد كلهم ثقات ، ذكرنا هم واحدا واحدا يف امللحق

  .فالسند صحيح
د ابــــن أخربنــــا أبــــو ســــعد أمحــــد بــــ« : ورواه ابــــن عــــساكر بــــسند آخــــر ، قــــال *  ّــــن حمم

ّالبغدادي ، أنبأنا أبو املظفـر حممـود بـن جعفـر بـن حممد الكوسـج وأبـو منـصور حممـد بـن أمحـد  ّـ
أنبأنا أبو علي احلسن بن علي بـن أمحـد بـن سـليمان ابـن البغـدادي ، أنبأنـا : بن شكرويه قاال 

ّأبــو احلــسن أمحــد بــن حممــد بــن عمــر بــن أبــان العبــدي ، أنبأنــا أبــو إمساعيــل حممــد بــن  إمساعيــل ّ
ّالرتمــذي ، أنبأنــا أبــو صــاحل عبــد اهللا بــن صــاحل ، حــدثين ابــن هليعــة ، عــن حممــد بــن املنكــدر ،  ّ

  . ..عن جابر بن عبد اهللا األنصاري
  .وقد ذكرنا رجال هذا السند وثقتهم كال على حده

  .فالسند صحيح
تقـدم إىل آخـر مـا .  ..ورواه ابن عساكر بإسناده عن أيب يعلى ، عن قطـن بـن نـسري* 

  .يف رواية أيب يعلى
قـرئ علـى إبـراهيم : أخربتنا ام اتىب بنت ناصر ، قالـت « : وطريقه إىل أيب يعلى هو 

  .».  ..بن منصور ، أنبأنا أبو بكر ابن املقري ، أنبأنا أبو يعلى
  .هؤالء ذكرناهم كال يف موضعه

  .فالسند صحيح
  .ّورواه بسنده عن احلريب بإسناده املتقدم يف حمله* 

  . ..ابن السمرقندي ، عن ابن النقور ، عن احلريب: وهو عن 
  .ّوالكل ثقات
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  .فالسند صحيح
  :ورواه بسند صحيح آخر وهو قوله * 
أخربنا أبو القاسم ابـن الـسمرقندي ، أنبأنـا أبـو احلـسني ابـن النقـور ، أنبأنـا أبـو سـعد « 

ّمـد بـن علــي بـن دحـيم ، أنبأنــا إمساعيـل بـن أمحـد بــن إبـراهيم اإلمسـاعيلي ، أنبأنـا أبــو جعفـر حم
أمحــد بــن حــازم ، أنبأنــا عبيــد اهللا بــن موســى ، أنبأنــا ســكني بــن عبــد العزيــز ، عــن ميمــون أيب 

  .».  ..ّخلف ، حدثين أنس بن مالك
ّوهؤالء كلهم ثقات ، كما ذكرنا برتامجهم ، كل يف موضعه يف امللحق ّ.  

  .فالسند صحيح
ّ أخـــرى غـــري هـــذه ، إال أن مبـــا ذكرنـــا كفايـــة ّهـــذا ، ولـــو وجـــدنا فراغـــا لـــصححنا أســـناد ّ

ّــفلنــشرع يف ذكــر أمســاء طائفــة مــن أعــالم رواة حــديث الطــري ، ممن مل يــذكروا يف .  ..للمنــصف ّ
  :األصل 

* * *
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)1(  

  رواية 

   7ّعيسى بن عبد اهللا بن محمد بن عمر بن علي 
  .ّعن أبيه ، عن جده ، عن علي
  .ّأخرجه عباد بن يعقوب الرواجين

  . ..ه عنه احلافظ ابن عساكر بإسناده عنهوأخرج
  :ّفقد ذكره ابن حبان يف الثقات وقال ) عيسى بن عبد اهللا ( ّأما 
  .)1(» كنيته أبو بكر ، يف حديثه بعض املناكري « 

  :فقد قال احلافظ ابن حجر ) ّعبد اهللا بن حممد ( ّوأما 
ّعبــد اهللا بــن حممد بــن عمــر بــن علــي بــن أيب طالــب ، أبــو حممــ«  د العلــوي ، املــدين ، ّــ

  .)2(» دس / مقبول ، من السادسة ، مات يف خالفة املنصور 
  :فقد قال احلافظ ابن حجر ) ّحممد بن عمر ( ّوأما 

ّصـدوق ، مـن الـسادسة ، وروايتـه عـن جـده . ّحممد بن عمـر بـن علـي بـن أيب طالـب« 
  .)3(» ع / مات بعد الثالثني . مرسلة

  :ل احلافظ ابن حجر فقد قا) عمر بن علي ( ّوأما 
مات يف زمن الوليـد ، وقيـل . عمر بن علي بن أيب طالب اهلامشي ، ثقة ، من الثالثة« 
  .)4(» ع / قبل ذلك 

  )عيسى بن عبد اهللا ( ووجود املناكري يف حديث . فالسند معترب : أقول
__________________  

  .492 / 8كتاب الثقات ) 1(
  .448 / 1تقريب التهذيب ) 2(
  .194 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .60 / 2تقريب التهذيب ) 4(



  نفحات األزهار.................................................................................. 20

ّال يضر بوثاقته ، ولذا عـده ابـن حبـان يف الثقـات مـع تنصيـصه علـى ذلـك ، وللتفـصيل يراجـع 
ّيف كتـــب علـــوم احلـــديث ، ولعـــل النكـــارة عنـــدهم مـــن جهـــة كـــون كثـــري مـــن » املنكـــر « معـــىن 

  .:رواياته من فضائل أهل البيت 

)2(  

  ّلمسيب رواية سعيد بن ا
ــــويف ســــنة : وهــــو   ، أو 95 ، أو 94 ، أو 93: ّأبــــو حممــــد القرشــــي املخزومــــي ، املت

  . وتعلم روايته من أسانيد ابن عساكر وابن كثري ، رواه عن أنس بن مالك105
اإلمام العلم ، عامل أهل املدينة ، وسيد التـابعني ، روى عنـه خلـق ، وكـان «  : الذهبي

ّممن برز يف العلم والعمل  ّمث ذكر مناقبه يف فصول ، يتقـدمها ذكـر كلمـات األعـالم يف حقـه » ّ ّ
  .)1(، من الصحابة والتابعني فمن بعدهم 

  :ومن مصادر ترمجته 
 161 / 2 ، حلية األوليـاء 119 / 5 ، طبقات ابن سعد 510 / 3التاريخ الكبري 

  . ،4 / 84ذيب التهذيب 

)3(  

  رواية عثمان الطويل 
  .ن أنس بن مالكراوي احلديث ع: وهو 
  .زهري بن معاوية بن خديج: وعنه 

  .يف أسانيد احلافظ ابن عساكر
  :ّوقد أورده ابن حبان يف الثقات وقال 

__________________  
  .217 / 4سري أعالم النبالء ) 1(
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  .)1(» شعبة ، وزهري  :روى عنه . ، رمبا أخطأ ـ 2 ـ يروي عن أنس بن مالك« 

)4(  

  خلف رواية ميمون بن أبي 
  .الراوي للحديث عن أنس بن مالك: وهو 

  .»سكني بن عبد العزيز « ورواه عنه 
  .وجاء كذلك يف أسانيد ابن عساكر احلافظ

قال . حبديث الطري ـ 2 ـ ميمون بن جابر أبو خلف الربقاين ، عن أنس«  : ابن حجر
ال يـصح :  وقـال وذكـره العقيلـي. انتهـى .مرتوك ، يروي عنه سكني بن عبـد العزيـز: أبو زرعة 

  .)2(» حديثه 
ميمــون أبــو خلــف الرفــاء ، « : واألصــل يف ذلــك مــا جــاء يف اجلــرح والتعــديل  : قلــت

: نـا عبـد الـرمحن قـال . روى عن أنس بن مالك قصة الطـري ، روى عنـه سـكني بـن عبـد العزيـز
  .)3(» منكر احلديث وترك حديثه ومل يقرأ علينا : سألت أبا زرعة عنه فقال 

م يقــصدون حــديث الطــري ، فــإن معنــاه عنــدهم فالرجــل  ّمنكــر احلــديث ، والظــاهر أ ــ ّ
ّ لكن الرجل من التابعني ، والتابعون عند أهل السنة كاألصحاب!منكر  ـفيمـا رووه  ـ 6لقولـه  ّ

ا يقولـــون منكـــر  »خـــري القـــرون قـــرين مث الـــذين يلـــوم «  : ـــولـــذا مل جنـــد تـــصرحيا بـــضعفه ، وإمن ّ
  .ندهم أن رواية احلديث املنكر ال يكون جرحا للراويّاحلديث ، وقد تقرر ع

__________________  
  .157 / 5كتاب الثقات ) 1(
  .140 / 6تقريب التهذيب ) 2(
  .234 / 8اجلرح والتعديل ) 3(
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)5(  

  ّرواية محمد بن المنكدر
  .راوي احلديث عن جابر بن عبد اهللا: وهو 
  .عبد اهللا بن هليعة: وعنه 

  .ظ ابن عساكر بإسناد لهأخرجه عنه احلاف
  :ّوابن املنكدر من رجال الصحاح الستة 

ثقـة . التيمـي املـدين ـ بالتـصغري ـ حممـد بـن املنكـدر بـن عبـد اهللا بـن اهلريـز«  : ابن حجر
  .)1(» ع /  أو بعدها 30فاضل ، من الثالثة ، مات سنة 

)6(  

  رواية ثمامة بن عبد اهللا 
  .وهو حفيد أنس بن مالك

ورواه عنــه ابــن أخيــه عبــد اهللا بــن املثــىن ، كمــا يف األســانيد ، منهــا . أنــسوقــد رواه عــن 
  .عند احلافظ ابن عساكر

مثامة بن عبد اهللا بن أنس بن مالك ، األنصاري ، البصري ، قاضـيها « : قال احلافظ 
وقــد وضــع عليــه عالمــة » ومــات بعــد ذلــك مبــدة . ، صــدوق ، مــن الرابعــة ، عــزل ســنة عــشر

  .)2(» ّالكتب الستة 
__________________  

  .210 / 2تقريب التهذيب ) 1(
  .120 / 1تقريب التهذيب ) 2(
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)7(  

  ّرواية عبد اهللا بن المثنى 
  .عبد اهللا بن املثىن بن عبد اهللا بن أنس بن مالك: وهو 

وتعلــم روايتــه مــن كثــري مــن األســـانيد املــذكورة يف الكتــاب ، منهــا أســانيد ابــن عـــساكر 
  .احلافظ

  .ال البخاري والرتمذي وابن ماجةوهو من رج
  .)1(» صدوق ، كثري الغلط ، من السادسة « : قال ابن حجر احلافظ 

)8(  

  رواية جعفر بن سليمان الضبعي 
  .78: املتوىف سنة 

  .»ّعبد اهللا بن املثىن « وتعلم روايته من كثري من األسانيد ، رواه عن 
ّ، مــتكلم فيهــا ، وبعــضها علــى وحلــديث الطــري طــرق كثــرية عــن أنــس « : قــال الــذهيب 

  :شرط السنن ، ومن أجودها حديث 
ّحـدثنا جعفـر بـن سـليمان ، حـدثنا عبـد اهللا بـن املثـىن ،  ـ شـيخ مـسلم ـ قطـن بـن نـسري ّ ّ

  .)2(» .  ..عن عبد اهللا بن أنس ، عن أنس
 4بـخ م  :ووضع عليه عالمة » ّصدوق زاهد ، لكنه كان يتشيع « : وقال ابن حجر 

)3(.  
__________________  

  .445 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .197 / 2تاريخ اإلسالم ) 2(
  .131 / 1تقريب التهذيب ) 3(
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)9(  

  رواية سكين بن عبد العزيز
  .»ميمون أيب خلف عن أنس « راوي احلديث عن : وهو 

  .»عبيد اهللا بن موسى « : ورواه عنه 
  .وقد أخرجه عنه بإسناده ابن عساكر احلافظ

ابن عبد العزيز بن قيس العبدي ، العطار ، البـصري  ـ بالتصغري ـ سكني «  :ابن حجر
  .)1( »د / ّمن السابعة  .صدوق ، يروي عن الضعفاء. ، وهو سكني بن أيب الفرات

)10(  

  رواية الصباح بن محارب 
عمـر بــن عبـد اهللا ابـن يعلــى « وتعلـم روايتـه مـن أســانيد اخلطيـب ، فقـد رواه عنــده عـن 

  .)2(» ّبن مرة 
  .وهو من رجال ابن ماجة

وقال عبد الـرمحن بـن احلكـم بـن بـشري . قال أبو زرعة وأبو حامت صدوق«  : ابن حجر
وقـال : قلـت . وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات. رأيت كتابه وكـان صـحيح الكتـاب: بن سليمان 

  .)3(» ونقل ابن خلفون يف الثقات عن العجلي توثيقه . خيالف يف بعض حديثه: العقيلي 
__________________  

  .313 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .376 / 11تاريخ بغداد ) 2(
  .4 / 358ذيب التهذيب ) 3(
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)11(  

  رواية ابن لهيعة
  .عبد اهللا بن هليعة بن عقبة احلضرمي: وهو 

  .حممد بن املنكدر ، عن جابر بن عبد اهللا: روى هذا احلديث عن 
  . الليثأبو صاحل املصري ، كاتب: ورواه عنه 

  .وأخرجه عنه احلافظ ابن عساكر بإسناد له
ابـن عقبـة احلـضرمي ، أبـو  ـ بفـتح الـالم وكـسر اهلـاء ـ عبـد اهللا بـن هليعـة«  : ابـن حجـر

عبد الرمحن املصري ، القاضي ، صدوق ، من السابعة ، خلط بعد احـرتاق كتبـه ، وروايـة ابـن 
 74مـات ســنة .  بعـض شـيء مقــرونولـه يف مــسلم. املبـارك وابـن وهــب عنـه أعـدل مــن غريمهـا

  .)1(» م د ت ق / وقد ناف على الثمانني 

)12(  

  رواية عبد اهللا بن صالح 
  .كاتب الليث ، أبو صاحل املصري: وهو 

  .روى هذا احلديث عن ابن هليعة
ّحممد بن إمساعيل الرتمذي: ورواه عنه  ّ.. .  

  .وأخرجه عنه احلافظ ابن عساكر بإسناده
ّ بــن صــاحل بــن حممــد بــن مــسلم اجلهــين ، أبــو صــاحل املــصري ، عبــد اهللا«  : ابــن حجــر

  كاتب الليث ، صدوق ، كثري الغلط ، ثبت يف كتابه ، وكانت فيه
__________________  

  .444 / 1تقريب التهذيب ) 1(
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  .)1(» خت د ت ق /  سنة 85 وله 22مات سنة . من العاشرة. غفلة

)13(  

  رواية عبد السالم بن راشد
» حامت بـن الليـث اجلـوهري « : وعنه » عبد اهللا بن املثىن « وي احلديث عن را: وهو 

  .احلافظ الثقة املكثر املتقن الثبت كما وصفه اخلطيب والذهيب ، كما ذكرنا برتمجته
ّويعلم كونه معتمـدا ، كمـا أن احلـديث » عبد السالم بن راشد « فبقرينة الراوي يعرف 

  :ّفظ ابن عساكر معترب صحيح ، ألنه ّذا الطريق الذي أخرجه به احلا
عــن شــيخه ابــن األكفــاين ، عــن عبــد العزيــز الكتــاين ، عــن ابــن السمــسار ، عــن الــدار 
قطين ، عن ابن خملد الدوري ، عن حامت بن ليث ، عن عبد السالم ابن راشد ، عن عبد اهللا 

  .بن املثىن ، عن مثامة ، عن أنس
  :عبد السالم بن راشد وذا تعرف ما يف كالم الذهيب برتمجة 

ال يعــرف واخلــرب ال . عبــد الــسالم بــن راشــد ، عــن عبــد اهللا بــن املثــىن حبــديث الطــري« 
  .»يصح 

ّبل اخلرب صحيح ذا السند فضال عن أسانيده الصحاح األخرى ، ولـذا تعقبـه احلـافظ 
  :بقوله 

مان جعفـــر بـــن ســـلي: وقـــد تابعـــه علـــى روايـــة حـــديث الطـــري عـــن عبـــد اهللا بـــن املثـــىن « 
  .)2(» الضبعي ، وهو مشهور من حديثه 

__________________  
  .423 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .12 / 4لسان امليزان ) 2(
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)14(  

  رواية قطن بن نسير
  :أبو عباد قطن بن نسري البصري املعروف بالذرع املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من كثري من األسانيد
روى عنه مـسلم حـديثا واحـدا .  ..ن سليمان الضبعيروى عن جعفر ب«  : ابن حجر

  .)1(» .  ..، وأبو داود ، روى الرتمذي عن أيب داود عنه
 فهو مـن رجـال مـسلم وأيب داود والرتمـذي ، وكـذلك وضـع عليـه عالئـم الكتـب الثالثـة

...  
  .)2( أثبت وثاقته والذهبي

  .)3(» صدوق خيطئ ، من العاشرة « :  قال وابن حجر

)15(  

  ة الحكم بن عتيبةرواي
  .115: الراوي حلديث سعد بواسطة ابن أيب ليلى ، تويف سنة : وهو 

  .يف رواية احلافظ أيب نعيم.  ..وعنه رواه شعبة بن احلجاج
  .وهو من رجال الكتب الستة

مث أورد كلمـــات الثنــاء باجلميـــل » .  ..اإلمــام الكبـــري ، عــامل أهـــل الكوفــة«  : الــذهبي
  .)4(» عليه 

__________________  
  .8 / 341ذيب التهذيب ) 1(
  .390 / 3ميزان االعتدال ) 2(
  .126 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .208 / 5سري أعالم النبالء ) 4(
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)16(  

  رواية إسحاق بن عبد اهللا 
  .133: إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة املتوىف سنة : وهو 

  . نعيم واخلطيبراوي احلديث عن أنس ، يف رواية عند احلافظني أيب
  .وهو من رجال الكتب الستة

  .)1(» ثقة حجة « : قال ابن حجر 

)17(  

  رواية عبد الملك بن عمير
  .136عبد امللك بن عمري بن سويد املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل
هـرا طـويال ، ّوخلق مـن الـصحابة وكبـار التـابعني ، وعمـر د.  ..ّحدث عن«  : الذهبي

ه وقــد وضــع عليــه عالمــة الكتــب » .  ..وصــار مــسند أهــل الكوفــة ّــمث ذكــر الكلمــات يف حق
  .)2(الستة 

  :وله ترمجة يف 
  . وغريمها ، 6 / 411ذيب التهذيب 426 / 5التاريخ الكبري 

)18(  

  رواية األوزاعي 
  .157: عبد الرمحن بن عمرو ، املتوىف سنة : وهو 

__________________  
  .59 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .438 / 5سري أعالم النبالء ) 2(



 29 ..........................................................................ملحق سند حديث الطري 

  .وتعلم روايته من إسناد احلافظ الطرباين يف املعجم األوسط
عبــد الــرمحن بـن عمــرو بــن حيمـد ، شــيخ اإلســالم وعـامل أهــل الــشام ، أبــو «  : الـذهبي

نـا ، كثـري العلـم ّكان ثقة ، وكان خريا ، فاضال ، مأمو: عمرو األوزاعي ، قال حممد بن سعد 
: وعن مالك قال . يصلح لإلمامة:  ، وقال أمحد 157واحلديث والفقه ، حجة ، تويف سنة 

  .)1(» .  ..كان األوزاعي أفضل أهل زمانه: قال اخلرييب . األوزاعي إمام يقتدى به
  :وله ترمجة يف 

 135 / 6 ، حلية األولياء 326 / 5 ، التاريخ الكبري 488 / 7طبقات ابن سعد 
  .وغريها.  ،6 / 238ذيب التهذيب 

)19(  

  رواية شعبة
  .160: ّابن احلجاج ، املتوىف سنة : وهو 

  .)2(وتعلم روايته من إسناد أيب نعيم احلافظ 
ـــذهبي ابـــن احلجـــاج بـــن الـــورد ، اإلمـــام احلـــافظ ، أمـــري املـــؤمنني يف . ع/ شـــعبة «  : ال

مث ذكــر فــضائله ومناقبــه وأطنــب » اق احلــديث ، روى عنــه عــامل عظــيم وانتــشر حديثــه يف اآلفــ
  .)3(فيها 

__________________  
  .ّ ملخصا107 / 7سري أعالم النبالء ) 1(
  .356 / 4حلية األولياء ) 2(
  .202 / 7سري أعالم النبالء ) 3(
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)20(  

  رواية زهير بن معاوية
  .)1( 177 أو 173زهري بن معاوية بن خديج اجلعفي ، املتوىف سنة : وهو 
فقــد أخرجــه بإســناده عــن أمحــد بــن .  .. روايتــه مــن أســانيد احلــافظ ابــن عــساكروتعلــم

زهـري «  و» أنبأنـا زهـري ، أنبأنـا عثمـان الطويـل ، عـن أنـس بـن مالـك « : يزيد الـورتنيس قـال 
  .) ()2ذيب التهذيب ( من » أمحد بن يزيد « املذكور كما برتمجة » ابن معاوية « هو » 

  .ّحاح الستةمن رجال الص» زهري «  و
زهــري بــن معاويــة بــن خــديج ، أبــو خيثمــة اجلعفــي الكــويف ، نزيــل « : قــال ابــن حجــر 

  .ّاجلزيرة ، ثقة ثبت ، إال أن مساعه عن أيب إسحاق بأخرة ، من السابعة
  .)3(» ع  / 100 أو أربع وسبعني ، وكان مولده سنة 3 أو 32مات سنة 

)21(  

  رواية مالك بن أنس 
  .179: ّور املعروف ، املتوىف سنة اإلمام املشه: وهو 

  .وتعلم روايته من إسناد أيب نعيم احلافظ يف احللية
نـافع ، وحممـد ابـن املنكـدر : روى عن . شيخ األئمة ، وإمام دار اهلجرة«  : السيوطي

الــشافعي ، وخالئــق مجعهــم اخلطيــب يف : وعنـه . ، وجعفـر الــصادق ، ومحيــد الطويــل ، وخلــق
  إذا جاء األثر فمالك: عي قال الشاف.  ..ّجملد

__________________  
  .3 / 303ذيب التهذيب ) 1(
  .1 / 78ذيب التهذيب ) 2(
  .265 / 1تقريب التهذيب ) 3(
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  .)1(» .  ..النجم
  .ّوله ترمجة يف كافة املصادر احلديثية والتارخيية والرجالية وغريها

)22(  

  رواية إسحاق األزرق 
  .195: سطي املتوىف سنة إسحاق بن يوسف الوا: وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل
أمحد بن حنبـل ، وحيـىي بـن معـني ، وعمـرو الناقـد ، واحلـسن : روى عنه «  : الخطيب
ّورد إسحاق بغداد وحدث ـا وكـان مـن الثقـات املـأمونني ، وأحـد عبـاد .  ..بن محاد سجادة

 أمحـــد بــن حنبــل ، وحيــىي بـــن معــني ، والعجلــي ، وابـــن مث روى ثقتــه عــن» .  ..اهللا الــصاحلني
  .)2(سعد 

)23(  

  رواية يونس بن أرقم 
  .وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل

  .)3(ترجم له بال جرح  : البخاري
  .)4(وابن أيب حامت كذلك 

ّكويف معروف احلديث ، كان يتشيع ، وكذا قـال : قال البخاري « :  وقال وابن حجر
  .)5(» .  ..بصري: ن حبان يف الثقات لكن قال اب

__________________  
  .96: ّطبقات احلفاظ ) 1(
  .321 ـ 319 / 6تاريخ بغداد ) 2(
  .410 / 8التاريخ الكبري ) 3(
  .336 / 9اجلرح والتعديل ) 4(
  .301: تعجيل املنفعة ) 5(
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وى عنــه أهــل العلــم يــونس بــن أرقــم كــان صــدوقا ، ر: وقــال البــزار يف مــسنده « : قــال 
ّواحتملوا حديثه ، على أن فيه شيعية شديدة  ّ «)1(.  

)24(  

  رواية الرياحي 
  . ..أبو العوام أمحد بن يزيد ، املتوىف سنة: وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل
.  ..وكـان ثقـة .ّابنـه حممـد: روى عنـه .  ..ّحدث عن مالـك بـن أنـس و«  : الخطيب

 «)2(.  

)25(  

  ّرواية عبد الرزاق الصنعاني 
  .211: أبو بكر عبد الرزاق بن مهام املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من إسناد احلافظ الطرباين يف املعجم األوسط
  . ..ّوهو من رجال الكتب الستة

  .ع/ عبد الرزاق بن مهام «  : الذهبي
احلمــريي مــوالهم ، الــصنعاين ، ابــن نــافع ، احلــافظ الكبــري ، عــامل الــيمن ، أبــو بكــر ، 

 وراجـع )3(مث نقـل ثقتـه والكلمـات يف حقـه مبـا يطـول املقـام بـه فالحظـه » .  ..الثقة ، الشيعي
  :غريه من املصادر مثل 

  . ، 6 / 310ذيب التهذيب 364 / 1ّ ، تذكرة احلفاظ 548 / 5الطبقات 
__________________  

  .331 / 6لسان امليزان ) 1(
  .227 / 5غداد تاريخ ب) 2(
  .563 / 9سري أعالم النبالء ) 3(
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)26(  

  رواية عبيد اهللا بن موسى 
  .214 أو 213عبيد اهللا بن موسى بن أيب املختار املتوىف سنة : هو 

  .وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل
ّاإلمـام ، احلـافظ ، العابـد ، وكـان مـن حفاظ احلـديث ، جمـودا للقـرآن«  : الذهبي .  ..ّـ
وإســحاق ، وابــن معــني ،  ـ كــان يكرهــه لبدعــة مــا فيــه ـ أمحــد بــن حنبــل قلــيال: ّوحــدث عنــه 

  . ..وحممد بن عبد اهللا بن منري ، وعبد بن محيد ، و
ّوروى عنـــه البخـــاري يف صـــحيحه ، ويعقـــوب الفـــسوي يف مـــشيخته ، وثقـــه ابـــن معـــني 

  .ومجاعة
  .)1(» .  ..وحديثه يف الكتب الستة

  :يف وتوجد ترمجته 
  .232 / 2 ، الكاشف 353 / 1ّ ، تذكرة احلفاظ 2 / 50ذيب التهذيب 

)27(  

  رواية أبي عاصم النبيل 
  .215: ّالضحاك بن خملد الشيباين املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
محيـد ، أمحـد ، وإسـحاق ، والبخـاري ، وابـن املـديين ، وعبـد ابـن : عنه «  : السيوطي

  .ّوابن املثىن ، وخلق
__________________  

  .553 / 9سري أعالم النبالء ) 1(
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  .)1(» وكان فقيها ، حافظا ، عابدا ، متقنا 
  .وله ترمجة يف مصادر كثرية

)28(  

  ّرواية المصيصي 
  .225: إبراهيم بن مهدي ، املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل
ذكــره ابــن أيب حــامت .  ..أمحــد بـن حنبــل ، ويعقــوب الـدورقي: روى عنــه «  : لخطيـبا

حـــدثنا : مسعــت أيب يقـــول  :وقـــال أيـــضا . بغــدادي األصـــل ، ســـكن املصيــصة: الــرازي فقـــال 
  .إبراهيم بن مهدي وكان ثقة

كـــان رجـــال : وســـئل حيـــىي بـــن معـــني عـــن إبـــراهيم بـــن مهـــدي الطرسوســـي فقـــال .  ..
  .)2(» .  ..ما أراه يكذب:  فقال ؟أهو ثقة : مسلما ، فقيل له

)29(  

  رواية القواريري 
  .235: عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة ، املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل
البخــاري ، ومــسلم ، : ّحــدث عنــه .  ..ّاإلمــام احلــافظ ، حمــدث اإلســالم«  : الــذهبي

: وكتــب عنــه .  ..ة ، وإبــراهيم احلــريب ، وأبــو حــامت ، وعبــد اهللا بــن أمحــدوأبــو داود ، وأبــو زرعــ
  .حيىي بن معني ، وأمحد بن حنبل ، وابن سعد

  .ّوثقه حيىي ، وصاحل جزرة احلافظ ، والنسائي
__________________  

  .159: ّطبقات احلفاظ ) 1(
  .178 / 6تاريخ بغداد ) 2(
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  .ثقة كثري احلديث: وقال ابن سعد 
  .)1(» .  ..صدوق: ل أبو حامت وقا

  :وتوجد ترمجته يف 
 / 10 ، تـــــاريخ بغـــــداد 395 / 5 ، التـــــاريخ الكبـــــري 350 / 7طبقـــــات ابـــــن ســـــعد 

  .وغريها.  .. ، 7 / 40ذيب التهذيب 320

)30(  

  رواية سهل بن زنجلة
  .238: ّسهل بن أيب سهل الرازي اخلياط املتوىف سنة : وهو 

  .طيب يف تارخيهوتعلم روايته من أسانيد اخل
صـــدوق ، وقــــال أبـــو يعلــــى : قـــال أبــــو حـــامت .  ..احلـــافظ اإلمــــام الكبـــري«  : الـــذهبي

ّســهل ثقــة حجــة ، ارحتــل مــرتني ، ولــه تــصانيف ، وال يقــدم عليــه أحــد يف اإلتقــان : اخلليلــي 
  .)2(» .  ..والديانة من أقرانه يف وقته

  :وله ترمجة يف 
  . ، وغريمها116 / 9د  ، تاريخ بغدا4 / 251ذيب التهذيب 

)31(  

  رواية وهب بن بقية
  .239: ّوهب بن بقية الواسطي املعروف بوهبان ، املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل
  حممد بن إمساعيل البخاري ، ومسلم بن: روى عنه «  : الخطيب

__________________  
  .442 / 11سري أعالم النبالء ) 1(
  .692 / 10سري أعالم النبالء ) 2(
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  . ..احلجاج ، وحنبل بن إسحاق ، وأبو داود السجستاين
  .)1(» وكان قدم إىل بغداد فحمل عنه شيوخنا .  ..وكان ثقة

)32(  

ّرواية محمد بن مصفى  ّ  
  .246: ابن لول احلمصي ، املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
أبو داود ، والنسائي ، : ّحدث عنه .  ..احلافظ اإلمام ، عامل أهل محص«  : بيالذه

  . ..وابن ماجة ، و
  .)2(» .  ..صدوق: قال أبو حامت 

)33(  

  رواية البخاري 
  .256: ّأبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل ، املتوىف سنة  :وهو 

  .هو صاحب الصحيح ، وهو غين عن التعريفو
  : قال 
. ّ سـلمان األزرق الكــويف ، مسـع أبـاه والـشعيب وأبــا عمـر ، مسـع منـه وكيــعإمساعيـل بـن« 

 :أخربنـــا إمساعيـــل بـــن ســـلمان بـــن أيب املغـــرية األزرق عـــن أنـــس : وقـــال عبيـــد اهللا بـــن موســـى 
  .ّاللهم ائتين بأحب خلقك ، فجاء علي: ّأهدي للنيب طائر فقال 

ّمر أبو ذر برجل عرس فلم يسلم عليه: ومسعت أنسا  ّ   :ال أبو عبد اهللا ق. ّ
__________________  

  .487 / 13تاريخ بغداد ) 1(
  .94 / 12سري أعالم النبالء ) 2(
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  .ال يتابع عليه
  .وروى ابن الفضيل ، عن مسلم ، عن أنس يف الطري

أخربنـــا ســـكني بـــن عبـــد العزيـــز ، عـــن ميمـــون أيب خلـــف : وقـــال عبيـــد اهللا بـــن موســـى 
ّحدثه عن أنس ، عن النيب صلى اهللا   .)1(» ّ عليه وسلم يف الطري ّ

  : قال و
ّأمحــد بــن يزيــد بــن إبــراهيم أبــو احلــسن احلــراين ، قــال يل حممــد بــن يوســف «  ّحــدثنا : ّ
ّاهـدي للنـيب صـلى  :ثنا عثمان الطويل ، عن أنـس بـن مالـك قـال : ثنا زهري قال : أمحد قال 

ك إليـك يأكـل هـذا الطـري ، ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـ: ّاهللا عليه وسلم طائر كـان يعجبـه فقـال 
  : فاستأذن علي ، فسمع كالمه فقال 

  .ادخل
وقــال إسـحاق بــن عبــد اهللا بـن يوســف ، عــن عبــد : وال يعـرف لعثمــان مســاع مـن أنــس 

ّشهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ذا: عن أنس  ـ هو ابن أيب سليمان ـ امللك ّ   .)2(» مرسل . ّ

)34(  

  رواية حاتم بن الليث 
  .262 :الفضل حامت بن الليث البغدادي اجلوهري املتوىف سنة أبو : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
ّحممد بـن حممـد الباغنـدي ، وأبـو العبـاس الـسراج النيـسابوري : روى عنه «  : الخطيب ّـ

  وبعض الرواة عنه. ّحممد بن خملد الدوري: ، ومجاعة آخرهم 
__________________  

  .358 ـ 357 / 1ريخ الكبري التا) 1(
  3 ـ 2 / 2التاريخ الكبري ) 2(
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  .)1(» ّحدثنا حامت بن الليث وكان ثقة ثبتا متقنا حافظا : يقول 
  .)2(» .  ..احلافظ املكثر الثقة«  : الذهبي

)35(  

  رواية فهد بن سليمان 
  .275: ّوهو الدالل املتوىف سنة 

  .»أمحد بن يزيد الورتنيس « روى احلديث عن 
  .»علي بن سراج املصري « : ورواه عنه 

  .كما يف أسانيد احلافظ ابن عساكر
 مـن 275ويف وفيـات سـنة » ّعلـي بـن سـراج املـصري « وذكره الذهيب فيمن روى عنه 

  .)3(سري األعالم 
  .)4(» ّكتبت فوائده ومل يقض لنا السماع منه « : وقال ابن أيب حامت 

)36(  

  رواية أحمد بن حازم 
  .276ّد بن حازم بن حممد ، أبو عمرو الغفاري الكويف املتوىف سنة أمح: وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
ـــذهبي جعفـــر بـــن عـــون ، : مســـع .  ..اإلمـــام احلـــافظ الـــصدوق أمحـــد بـــن حـــازم«  : ال

  ّمطني ، وابن: ّحدث عنه .  ..ويعلى بن عبيد ، وعبيد اهللا بن موسى
__________________  

  .245 / 8تاريخ بغداد ) 1(
  .519 / 12سري أعالم النبالء ) 2(
  .177 / 13سري أعالم النبالء ) 3(
  .89 / 7اجلرح والتعديل ) 4(
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  . ..دحيم الشيباين
  .)1(» كان متقنا : وذكره ابن حبان يف الثقات وقال 

  :وله ترمجة يف 
  .377/  2 ، اللباب 298 / 6 ، الوايف بالوفيات 594 / 2ّتذكرة احلفاظ 

)37(  

  رواية أبي األحوص 
  .279ّحممد بن اهليثم بن محاد بن واقد املتوىف سنة : وهو 

  .وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل الشافعي
كــــان مــــن أهــــل الفــــضل ، ورحــــل يف احلــــديث إىل الكوفــــة ، والبــــصرة ، «  : الخطيــــب

ّرون احلـافظ ، وحممـد بـن عبـد اهللا موسـى بـن هـا: روى عنه .  ..والشام ، ومصر ، فسمع من
وعـن الـدار » من األثبات املتقنني « : ّابن خراش أنه : فروى عن » .  ..احلضرمي مطني ، و

  .)2(» ّكان من الثقات احلفاظ « : قطين 

)38(  

  ّرواية محمد بن إسماعيل الترمذي 
ّحممد بــن إمساعيـل بــن يوســف ، أبـو إمساعيــل الــسلمي الرتمـذي ، امل: وهـو  ــ : تــوىف ســنة ّ

280.  
  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر

يف أمثـــاهلم مـــن الـــشيوخ ، وكـــان فهمـــا متقنـــا مـــشهورا مبـــذهب .  ..مســـع«  : الخطيـــب
ّالسنة ، وسكن بغداد ، وحدث ا ، فروى عنه   وروى عنه أيضا أبو.  ..ّ

__________________  
  .239 / 13سري أعالم النبالء ) 1(
  .362 / 3داد تاريخ بغ) 2(
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مث نقــل ثقتــه عــن غـــري » .  ..عيــسى الرتمــذي ، وأبــو عبــد الــرمحن النـــسائي ، يف صــحيحيهما
  .)1(واحد من األعالم 

)39(  

  رواية الباغندي 
  .283: ّحممد بن سليمان بن احلارث أبو بكر الواسطي الباغندي املتوىف سنة : وهو 

  .وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل
ّوالباغنــدي مــذكور بالــضعف ، وال أعلــم أليــة علــة ضــعف«  : الخطيــب ّ ّ ّ فــإن رواياتــه !ّ

  .)2(» ّكلها مستقيمة ، وال أعلم يف حديثه منكرا 
  .)3(» .  ..ّاإلمام ، احملدث ، العامل ، الصادق ، أبو بكر«  : الذهبي

)40(  

  رواية الحسين بن فهم 
: رمحن بــن فهــم البغــدادي ، املتــوىف ســنة ّــأبــو علــي احلــسني بــن حممد بــن عبــد الــ: وهــو 

289.  
  .وتعلم روايته من أسانيد ابن املغازيل الفقيه الشافعي

ّكــان ثقــة ، وكــان عــسرا يف الروايــة متمنعــا إال ملــن أكثــر مالزمتــه«  : الخطيــب ّ..  . «
)4(.  

__________________  
  .42 / 2تاريخ بغداد ) 1(
  .298 / 5تاريخ بغداد ) 2(
  .386 / 13م النبالء سري أعال) 3(
  .92 / 8تاريخ بغداد ) 4(
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ّهو احلافظ ، العالمة ، النسابة ، األخباري«  : الذهبي ّ..  . «)1(.  

)41(  

  رواية بحشل 
  .292: أبو احلسن أسلم بن سهل بن أسلم الرزاز املتوىف سنة : وهو 

  .وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل الشافعي
ّاحلافظ ، الصدوق ، احملدث ، مؤرخ مدينة واسـط«  : الذهبي ّ ثقـة ، ثبـت ، إمـام .  ..ّ

  .)2(» .  ..، يصلح للصحيح
قـال مخـيس  . ..ّهو احلافظ الصدوق ، حمـدث واسـط وصـاحب تارخيهـا«  : السيوطي

  .)3( » 292مات سنة . ثقة ثبت إمام يصلح للصحيح: احلافظ 

)42(  

  رواية أبي جعفر الفسوي 
  .296 أو 290ّ علي بن الوليد ، املتوىف سنة احلسن بن: هو 

  .وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل
ّأبـو عمــرو ابـن الــسماك ، : روى عنـه .  ..ّسـكن بغــداد وحـدث ـا عــن«  : الخطيـب

ّوعبـد الـصمد بـن علـي الطـسيت ، وعبـد البـاقي ابـن قـانع القاضـي ، وأبـو بكـر الـشافعي ، وأبـو 
  .ّ وحممد بن علي بن حبيشّعلي ابن الصواف ،

  .)4(» ال بأس به : وذكره الدار قطين فقال 
__________________  

  .427 / 13سري أعالم النبالء ) 1(
  .553 / 13سري أعالم النبالء ) 2(
  .293: ّطبقات احلفاظ ) 3(
  .372 / 7تاريخ بغداد ) 4(



  نفحات األزهار.................................................................................. 42

)43(  

  ّرواية مطين 
  .297 :مان احلضرمي ، املتوىف سنة ّأبو جعفر حممد بن عبد اهللا بن سلي: وهو 

  .وتعلم روايته من إسناد احلاكم
أبو بكر النجار ، : ّكان من أوعية العلم ، حدث عنه .  ..احلافظ الكبري«  : الذهبي

  . ..ّوأبو القاسم الطرباين ، وأبو بكر اإلمساعيل ، وعلي بن حسان الدممي ، و
  .طني مائة ألفكتبت عن م: قال أبو بكر بن أيب دارم احلافظ 

  .)1(» .  ..ثقة جبل: وسئل عنه الدار قطين فقال 

)44(  

  رواية ابن صدقة
  . ..إبراهيم بن صدقة: وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل
ّداود بـــن احملـــرب ، : ّحـــدث عـــن . إبـــراهيم بـــن صـــدقة ، مـــن أهـــل املـــدائن«  : الخطيـــب

أبـو احلـسن بـن الـرباء ، وبكـر بـن أمحـد بـن : روى عنـه . لطـيوأيب حيىي زكريا بن عبـد الـرمحن امل
  .)2(» .  ..مقبل البصري

__________________  
  .662: ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .104 / 6تاريخ بغداد ) 2(
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)45(  

  رواية الورتنيس 
  .أمحد بن يزيد بن إبراهيم: وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
بفتح الـواو وسـكون الـراء وفـتح التـاء  ـ ّبن يزيد بن إبراهيم الورتنيسأمحد «  : ابن حجر

ّيكــىن أبــا احلــسن  ـ ّالفوقانيــة وكــسر النــون الثقيلــة ، بعــدها يــاء أخــرية ســاكنة مث ســني مهملــة
  .ّاحلراين

» خ / ّومل يــرو عنــه البخــاري إال حــديثا واحــدا متابعــة . ّضــعفه أبــو حــامت ، مــن العاشــرة
)1(.  

  :أقول 
  .جل من رجال البخاري يف صحيحهّفالر

ّضعفه أبو حامت ومشاه غريه « : وقد رضيه غري أيب حامت ، قال الذهيب  ّ «)2(.  
ملــا ذكــره الــذهيب  ـ خاصــة إذا عارضــه توثيــق مــن غــريه ـ وتــضعيف أيب حــامت ال يعبــأ بــه

ّبرتمجته من أنه متعنت يف الرجال ، يقدم توثيق غريه على تضعيفه  ّ ّ)3(.  

)46(  

   الجاذري الواسطي رواية
  :ّأبو احلسن علي بن احلسن اجلاذرى الطحان املتوىف سنة : وهو 

  .وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل الشافعي
__________________  

  .28 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .163 / 1ميزان االعتدال ) 2(
  .247 / 13ترمجة أيب حامت الرازي  ـ سري أعالم النبالء) 3(
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ّهـو شـيخ حـدث عنـه أبـو غالـب ابـن بـشران ، يـروي : قـال ابـن مـاكوال «  : السمعاني
  .)2(» جاذر « يف :  ياقوت )1(» ّعن حممد بن عثمان بن مسعان تاريخ حبشل 

)47(  

  رواية الناقد
  .ّأمحد بن عيسى بن اهليثم بن بابويه أبو بكر التمار: وهو 

  .ن املغازيل الشافعيوقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه اب
أمحـــد بـــن علـــي الربـــاري ، وأبـــا مـــسلم الكجـــي ، وعبـــد اهللا بـــن : مســـع «  : الخطيـــب

أمحد بن حنبل ، وموسى بن إسحاق األنصاري ، وأمحد بن حيىي احللواين ، واحلـسن بـن علـي 
  .ّاملعمري ، وجعفر بن حممد الفريايب

  .أبو احلسن بن رزقويه: ّحدثنا عنه 
  .)3(» وكان ثقة 

)48(  

  رواية أبي القاسم القطيعي 
  .301: ّإبراهيم بن حممد بن اهليثم املتوىف سنة : وهو 

  .وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل الشافعي
القاضــي أبــو عبــد اهللا احملــاملي ، وأبــو احلــسني ابــن املنــادي ، : روى عنــه «  : الخطيــب

  علي اخلطيب ،وعبد الصمد بن علي الطسيت ، وإمساعيل بن 
__________________  

  .157 / 3اجلاذري  ـ األنساب) 1(
  .92 / 2معجم البلدان ) 2(
  .283 / 4تاريخ بغداد ) 3(
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  .وغريهم
  .ثقة صدوق: وذكره الدار قطين فقال 

ّكــان حــسن املعرفــة باحلــديث ، وثقــة متيقظــا ، منزلــه يف اجلانــب الغــريب يف قطيعــة .  ..
  .)1(» كتب الناس عنه . عيسى

)49(  

  رواية القرشي الكوفي 
  .302 أو 301أبو الفتح هبة اهللا بن علي ، املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
ّســــكن بغــــداد ، وحــــدث ــــا عــــن القاضــــي أيب عبــــد اهللا ابــــن اهلــــرواين ، «  : الخطيــــب

ّوحممد بن جعفر بن النجار ّ.  
  .)2(» . .. كتبت عنه ، وكان مساعه صحيحا

)50(  

  ّرواية ابن متويه 
  .302ّأبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن احلسن األصبهاين املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من رواية أيب الشيخ وهو شيخه
ّإمام جامع أصبهان ، كان من العبـاد والـسادة ، .  ..اإلمام املأمون القدوة«  : الذهبي

أبــو الــشيخ ابــن : ّحــدث عنــه .  ..مــن معــادن الــصدقيــسرد الــصوم ، وكــان حافظــا حجــة ، 
  كان من: وقال أبو الشيخ .  ..حيان ، وأبو القاسم الطرباين

__________________  
  .154 / 6تاريخ بغداد ) 1(
  73 / 14تاريخ بغداد ) 2(
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مـــات يف مجـــادى اآلخـــرة ســـنة . ّكـــان مـــن العبـــاد الفـــضالء: وقـــال أبـــو نعـــيم . معـــادن الـــصدق
  .)1( » ;.  نيف على الثمانني:قلت . 302

  .وله تراجم يف كثري من الكتب

)51(  

  رواية ابن األنباري 
  .304ّحممد بن القاسم بن بشار النحوي املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ الكنجي
ّكان ابن األنباري ، صدوقا دينا ، من أهل السنة«  : الخطيب ّ..  . «)2(.  
ونقـــل كلمـــة اخلطيـــب املـــذكورة » .  ..مـــام احلـــافظ اللغـــوي ذو الفنـــوناإل«  : الـــذهبي

  .)3(وغريها 

)52(  

  رواية أبي الحسن ابن سراج 
  .308علي بن سراج احلرشي البصري املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر وغريه
  .)4(» كان عارفا بأيام الناس وأحواهلم ، حافظا «  : الخطيب
أبــــو بكــــر الــــشافعي ، وأبــــو بكــــر : ّحــــدث عنــــه .  ..اإلمــــام احلــــافظ البــــارع : الــــذهبي

ّاإلمساعيلي ، وأبو أمحد العسال ، وأبو بكر اجلعايب ، وأبو عمرو ابن محدان ، وعلي بـن عمـر 
  .ّالسكري ، وآخرون

__________________  
  .142 / 14سري أعالم النبالء ) 1(
  .181 / 3تاريخ بغداد ) 2(
  .274 / 15سري أعالم النبالء ) 3(
  .431 / 11تاريخ بغداد ) 4(
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  .كان حيفظ احلديث: قال الدار قطين 
  .كان عارفا بأيام الناس وأحواهلم حافظا: وقال اخلطيب 

  . يف ربيع األول308مات سنة : وقيل 
  .)1(» كان يشرب ويسكر : ّإال أن الدار قطين قال 

)53(  

  رواية الزيادي 
  .314 :بد اهللا بن عمر ، املعروف بابن أيب حسان املتوىف سنة عمر بن ع: وهو 

  .وقد عرفت روايته من أسانيد ابن املغازيل الشافعي
ّــحممد بــن جعفــر زوج احلــرة ، وحممد بــن إســحاق القطيعــي : روى عنــه «  : الخطيــب ّــ

ّوأبــو احلــسن بــن لؤلــؤ ، وحممــد بــن املظفــر ، وعبــد اهللا بــن موســى اهلــامشي ، وأبــو حفــص ا بــن ّ
  .شاهني

  .)2(» وكان ثقة 

)54(  

  رواية أبي الليث الفرائضي 
  .314: نصر بن القاسم بن نصر بن زيد املتوىف سنة : وهو 

  .وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل الشافعي
ّـروى عنه أبو احلـسني بـن البـواب املقـرئ ، وعمـر بـن حممد ابـن سـبنك ، «  : الخطيب ّ

  .ي ، وأبو حفص ابن شاهني ، وغريهموأبو الفضل الزهر
__________________  

  .283 / 14سري أعالم النبالء ) 1(
  .224 / 11تاريخ بغداد ) 2(
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  .)1(» .  ..وكان ثقة مأمونا
ّاإلمــــام العالمـــة احملــــدث املقـــرئ«  : الـــذهبي كــــان إمامـــا يف الفقــــه كبـــري الــــشأن ، .  ..ّ

  .)2(» .  ..ّوقد وثق.  ..ّحدث عنه

)55(  

  ّاية أبي الطيب اللخمي رو
ّحممد بن احلسني بن محيـد بـن الربيـع بـن مالـك أبـو الطيـب اللخمـي املتـوىف سـنة : وهو  ّ

 :318.  
  .وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل الشافعي

ّأبــو الطيــب اللخمــي الكــويف ، ســكن بغــداد وحــدث ــا عــن«  : الخطيــب أخربنــا .  ..ّ
ّحممد بن احلـسني بـن محيـد بـن  :أنبأنا أبو يعلى الطوسي قال :  قال ّأمحد بن حممد بن غالب

  .الربيع كان ثقة يفهم
  .)3(» .  ..وكان ثقة صاحب مذهب حسن ، ومجاعة ، وأمر مبعروف وي عن منكر

)56(  

  رواية ابن نيروز األنماطي 
  .319 أو 308: ّأبو بكر حممد بن إبراهيم بن نريوز املتوىف سنة : وهو 

  .رفت روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل الشافعي ، واحلافظ ابن عساكروقد ع
__________________  

  .295 / 13تاريخ بغداد ) 1(
  .465 / 14سري أعالم النبالء ) 2(
  .236 / 2تاريخ بغداد ) 3(
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ّأبـــو بكـــر حممـــد بـــن عبـــد اهللا الـــشافعي ، وعبيـــد اهللا بـــن أيب : روى عنـــه «  : الخطيـــب
ّغــــوي ، وحممـــد بــــن إبــــراهيم بـــن محــــدان العـــاقويل ، وحممــــد بــــن عبيـــد اهللا بــــن الــــشخري مســـرة الب ّ

  .ّالصرييف ، وحممد بن املظفر ، وأبو احلسن الدار قطين ، ويوسف بن عمر القواس
ّــوحــدثين احلــسن بــن حممد اخلــالل   ّأن يوســف القــواس ذكــره يف مجلــة شــيوخه الثقــات: ّ

.. . «)1(.  
ّوثقه القواس.  ..الشيخ املسند الصدوق: ابن نريوز «  : الذهبي ّ..  . «)2(.  

)57(  

  رواية المحاربي 
  .326 :ّأبو عبد اهللا حممد بن القاسم بن زكريا احملاريب املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
  .)3(» .  ..ّالشيخ املعمر احملدث«  : الذهبي

كـــان مؤمنـــا : ّتكلــم فيـــه وقيــل . لطريقــي ومجاعـــةعــن علـــي بــن املنـــذر ا«  : حجـــر ابــن
  .)4(» ّالدار قطين ، وحممد بن عبد اهللا القاضي اجلعفي : ّحدث عنه .  ..بالرجعة

ّإمنا تكلم فيه ملا قيل من أنه كان مؤمنا بالرجعـة ، لكـن إميانـه بـذلك غـري ثابـت  : قلت ّ ّ ّ
  .ّ، وعلى فرضه فغري مضر ، وإال ملا روى عنه مثل الدار قطين

__________________  
  .408 / 1تاريخ بغداد ) 1(
  .8 / 15سري أعالم النبالء ) 2(
  73 / 15سري أعالم النبالء ) 3(
  .347 / 5لسان امليزان ) 4(
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)58(  

  رواية الجوجيري 
  .330 :ّأبو جعفر حممد بن عمر بن حفص األصبهاين املتوىف سنة : وهو 

  .كروتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عسا
  .)1(» .  ..ّاجلورجريي ، الشيخ الصدوق«  : الذهبي

  :وله ترمجة يف 
  .وغريها. اجلورجريي ـ 356 / 3 ، األنساب 272 / 2أخبار أصبهان 

)59(  

  ّرواية ابن مخلد العطار
  .331: ّأبو عبد اهللا حممد بن خملد بن حفص الدوري البغدادي املتوىف سنة : وهو 

  .افظ ابن عساكروتعلم روايته من أسانيد احل
كــان أحــد أهــل الفهــم ، موثوقــا بــه يف العلــم ، متــسع الروايــة ، مــشهورا «  : الخطيــب

  .)2(» بالديانة ، موصوفا باألمانة ، مذكورا بالعبادة 
وكــان موصــوفا بــالعلم والــصالح والــصدق .  ..اإلمــام احلــافظ الثقــة القــدوة«  : الــذهبي

. ه وانتهى إليه العلو مع القاضي احملـاملي ببغـدادواالجتهاد يف الطلب ، طال عمره واشتهر امس
  .)3(» ثقة مأمون : سئل الدار قطين عنه فقال 

__________________  
  .271 / 15سري أعالم النبالء ) 1(
  .310 / 3تاريخ بغداد ) 2(
  .256 / 15سري أعالم النبالء ) 3(
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)60(  

  رواية العبدي اللنباني 
  .332: د بن عمر بن أبان االصبهاين املتوىف سنة ّأبو احلسن أمحد بن حمم: وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
  .)1(» .  ..ّحمدث مشهور ثقة معروف مكثر«  : السمعاني

ّارحتـل فـسمع كثـريا مـن ابـن أيب الـدنيا ومسـع املـسند كلـه .  ..ّاإلمام احملدث«  : الذهبي
  .)2( » 332ويف يف ربيع اآلخر سنة ت.  ..روى عنه.  ..من ابن اإلمام أمحد

)61(  

  رواية حمزة الهاشمي 
  .335 :أبو عمر محزة بن القاسم بن عبد العزيز اهلامشي املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ الكنجي
اللهـم إن عمـر بـن : ّكان ثقة مشهورا بالصالح ، استسقى للناس فقال «  : الخطيب

فجــاء املطــر وهــو علــى  .بة العبــاس فــسقي ، وهــو أيب وأنــا استــسقي بــهاخلطــاب استــسقى بــشي
  .)3(» املنرب 

  الدار قطين ،: روى عنه .  ..اإلمام القدوة إمام جامع املنصور«  : الذهبي
__________________  

  .اللنباين ـ 142 / 5األنساب ) 1(
  .311 ـ 15سري أعالم النبالء ) 2(
  .181 / 8تاريخ بغداد ) 3(
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  .)1( » 335توىف سنة .  ..قال اخلطيب.  ..ّو احلسني ابن املتيموأب

)62(  

  رواية الزعفراني الواسطي 
ّأبو عبد اهللا حممد بن احلسني بن حممد بن سعيد املتوىف سنة : وهو  ّ: 337.  

  .وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل الشافعي
عيـاش بـن احلـسن بـن : عنـه مـن أهلهـا ّقدم بغداد ، وحدث ا ، فـروى «  : الخطيب

ّعياش مناقب الـشافعي ، تـصنيف زكريـا الـساجي ، وحـدثنا عنـه القاضـي أبـو عمـر القاسـم بـن 
  .جعفر اهلامشي ، وكان مسع منه بالبصرة

  .)2(» .  ..وكان ثقة

)63(  

  رواية ابن شوذب البغدادي 
  .342: ّأبو حممد عبد اهللا بن عمر املتوىف سنة : وهو 

  .وايته من أسانيد ابن املغازيل الفقيه الشافعيوتعلم ر
مـا رأيـت : قال أبو بكر أمحد بن بـريي . 49ولد سنة .  ..ّاملقرئ احملدث«  : الذهبي

  .)3(» أحدا أقرأ لكتاب اهللا منه 
  :وله ترمجة يف 

  .437 / 1 ، طبقات القراء 259 / 2العرب 
__________________  

  .374 / 15سري أعالم النبالء ) 1(
  .240 / 2تاريخ بغداد ) 2(
  .466 / 15سري أعالم النبالء ) 3(
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)64(  

  رواية ابن نجيح 
ّأبو بكر حممد بن العباس البغدادي البزاز املتوىف سنة : وهو  ّ ّ :345.  

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ الكنجي
  .)1(» كان حافظا « : عن ابن رزقويه  : الخطيب
وصــفه ابــن رزقويــه بــاحلفظ ، مــات يف مجــادى اآلخــرة . .. ّاحملــدث اإلمــام«  : الــذهبي

  .)2( » 345سنة 

)65(  

  رواية أبي العباس ابن محبوب 
  .346: ّحممد بن أمحد احملبويب املروزي املتوىف سنه : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ الكنجي
ّحـدث عنـه  . ..ّاإلمام احملدث ، مفيـد مـرو ، راوي جـامع أيب عيـسى عنـه«  : الذهبي

  .وكانت الرحلة إليه يف مساع اجلامع.  ..أبو عبد اهللا ابن مندة ، وأبو عبد اهللا احلاكم: 
  .)3(» .  ..مساعه صحيح: قال احلاكم .  ..وكان شيخ البلد ثروة وإفضاال

__________________  
  .118 / 3تاريخ بغداد ) 1(
  .513 / 15سري أعالم النبالء ) 2(
  .537 / 15الء سري أعالم النب) 3(
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)66(  

  رواية السوسي 
ّأبو بكر حممد بن إسحاق ، املتوىف حدود سنة : هو  ّ :350.  

  .وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل
أحاديــث .  ..ّقــدم بغـداد يف إحــدى وأربعـني وثالمثائــة ، وحـدث ــا عـن«  : الخطيـب

ّحلـسني ابـن الفـضل القطـان ، وروى عنـه أبو احلسن بن رزقويه ، وأبو ا: ّحدثنا عنه . مستقيمة
  .)1(» .  ..أبو احلسن الدار قطين

  .)2(كذلك  : السمعاني

)67(  

  رواية أبي جعفر ابن دحيم 
  .352: ّحممد بن علي الشيباين الكويف املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
ّفاضــل حمـدث الكوفــة أبـو جعفــر حممــد ابــن دحـيم ، الــشيخ الثقــة املـسند ال«  : الـذهبي ّ

  .بن علي بن دحيم الشيباين الكويف
  . ..ّمسع من إبراهيم بن عبد اهللا العبسي القصار

  . ..احلاكم ، وأبو بكر ابن مردويه: ّحدث عنه 
  .)3(» .  ..وكان أحد الثقات

__________________  
  .258 / 1تاريخ بغداد ) 1(
  .ّالسوسي ـ 336 / 3األنساب ) 2(
  .36 / 16سري أعالم النبالء ) 3(
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)68(  

  ّرواية أبي بكر ابن خالد
  .359: أمحد بن يوسف النصييب البغدادي املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
أبـــو احلـــسن ابـــن : ّأبـــو احلـــسن الـــدار قطـــين ، وحـــدثنا عنـــه : روى عنـــه «  : الخطيـــب

  . ..رزقويه ، و
ّد ال يعــرف مــن العلــم شــيئا ، غــري أن مساعــه كــان صــحيحا ، مسعــت أبــا كــان ابــن خــال

  . ..قال ـ وكان ثقة ـ ّحدثنا أبو بكر ابن خالد: نعيم احلافظ يقول 
  .)1(» وكان ثقة ، مضى أمره على مجيل ، ومل يكن يعرف احلديث 

  .مث نقل ثقته» .  ..ّالشيخ الصدوق احملدث ، مسند العراق«  : الذهبي
  .)2(ب وأيب نعيم وابن أيب الفوارس عن اخلطي

)69(  

  رواية الطوماري 
  .360: ّأبو علي عيسى بن حممد بن أمحد بن جريح املتوىف سنة : وهو 

  .وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل الشافعي
ّحـدثنا عنـه  . ..أيب احلارث بـن أسـامة ، واحلـسني بـن فهـم: ّحدث عن «  : الخطيب

ن بن رزقويه ، وعلي بـن عبـد اهللا اهلـامشي ، وعلـي بـن أمحـد الـرزاز ، وأبـو علـي ابـن أبو احلس: 
ّشاذان ، وأبو عبد اهللا اخلالع ، وحممد بن جعفر بن عالن ، ّ  

__________________  
  .220 / 5تاريخ بغداد ) 1(
  .69 / 16سري أعالم النبالء ) 2(
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  .)1(» .  ..ألصبهاينّوأمحد بن حممد بن أيب جعفر األخرم ، وأبو نعيم ا
  .)2(كذلك  : السمعاني

)70(  

  رواية ابن عدي 
  .365: أبو أمحد عبد اهللا بن عدي املتوىف سنة : وهو 

  .ّوتعلم روايته من إسناد احلافظ محزة السهمي
  :قال احلافظ ابن عساكر .  ..ّهو اإلمام احلافظ الناقد اجلوال«  : الذهبي

كـان ابـن عـدي حافظـا متقنـا ، مل : زة الـسهمي قـال محـ.  ..كان ثقة ، علـى حلـن فيـه
كــان أبـــو أمحــد عـــدمي النظــري حفظـــا : وقــال أبـــو يعلــى اخلليلـــي .  ..يكــن يف زمانـــه أحــد مثلـــه

  .)3(» .  ..وجاللة
  :وانظر 

  .380 : ، طبقات احلفاظ 381 / 2 ، مرآة اجلنان 315 / 3طبقات السبكي 

)71(  

  رواية أبي الشيخ األصبهاني 
ّمد عبد اهللا بن حممد املتوىف سنة أبو حم :وهو  ّ :369.  
  : قال 
  ثنا أمحد بن الوليد بن برد ، قال عبد اهللا بن ميمون ، : ّحدثنا إبراهيم قال « 

__________________  
  .176 / 11تاريخ بغداد ) 1(
  .الطوماري ـ 82 / 4األنساب ) 2(
  .154 / 16سري أعالم النبالء ) 3(
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ّاهـدي لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  :بيه ، عن أنـس بـن مالـك قـال ّعن جعفر بن حممد ، عن أ
ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطـري ، فجـاء علـي فأكـل : ّوسلم طري فقال 

  .)1(» فذكر احلديث  .معه

  : ترجمته 
ابـن منـدة ، وابـن مردويـه ، : عنـه .  ..اإلمام احلـافظ الـصادق: أبو الشيخ « : الذهيب 

  . ..و
  .ثقة مأمون: قال ابن مردويه 

  .كان أبو الشيخ حافظا ثبتا متقنا: وقال أبو بكر اخلطيب 
  .هو أحد عباد اهللا الصاحلني ، ثقة مأمون: وقال أبو القاسم السوذرجاين 

  .)2(» .  ..كان أحد األعالم وكان ثقة: وقال أبو نعيم 

)72(  

  رواية أبي أحمد الحاكم 
ّحممد بن حممد الني: وهو    .378: سابوري الكرابيسي صاحب الكىن املتوىف سنة ّ

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
ّأبو أمحد احلاكم ، اإلمام احلافظ العالمة الثبت ، حمدث خراسـان ، وكـان «  : الذهبي

هـــو إمـــام عـــصره يف هـــذه  :فقـــال .  ..أبـــو عبـــد اهللا احلـــاكم: ّمـــن حبـــور العلـــم ، حـــدث عنـــه 
ّوكـان مقـدما .  ..ّري التصنيف ، مقدم يف معرفة شروط الصحيح واألسامي والكىنالصنعة ، كث

ّمن الـصاحلني الثـابتني علـى سـنن الـسلف ، ومـن املنـصفني فيمـا نعتقـده يف .  ..ّيف العدالة أوال
  أهل البيت

__________________  
  .454 / 3طبقات احملدثني بأصبهان ) 1(
  .276 / 16سري أعالم النبالء ) 2(
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  .)1(» .  ..وهو حافظ عصره ذه الديار.  ..ّوالصحابة
  :وراجع 
  .388:  ، طبقات احلفاظ 408 / 2 ، مرآة اجلنان 146 / 7املنتظم 

)73(  

ّرواية محمد بن المظفر ّ  
  .379 :ّأبو احلسني حممد بن املظفر بن موسى البغدادي ، املتوىف سنة : هو 

  .ازيلوتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن املغ
: أخــربين أمحــد بــن علــي احملتــسب .  ..كــان حافظــا فهمــا صــادقا مكثــرا«  : الخطيــب

ّحــدثنا حممــد بــن أيب الفــوارس قــال  ّــكــان حممد بــن املظفــر ثقــة أمينــا مأمونــا حــسن احلفــظ ، : ّ
  .)2(» وكان ثقة مأمونا حسن اخلط  :قال العتيقي .  ..وانتهى إليه احلديث وحفظه وعلمه

ّخ احلــافظ اــود ، حمــدث العــراقالــشي«  : الــذهبي ّتقــدم يف معرفــة الرجــال ، ومجــع .  ..ّ
ّوصنف ، وعمـر دهـرا ، وبعـد صـيته ، وأكثـر احلفـاظ عنـه ، مـع الـصدق واإلتقـان ، ولـه شـهرة  ّ ّ

  .)3(» .  ..ظاهرة ، وإن كان ليس يف حفظ الدار قطين

)74(  

  رواية ابن معروف 
  ي القضاة ببغداد ، املتوىف سنةعبيد اهللا بن أمحد بن معروف ، قاض: وهو 

__________________  
  .370 / 16سري أعالم النبالء ملخصا ) 1(
  .262 / 3تاريخ بغداد ) 2(
  .418 / 16سري أعالم النبالء ) 3(
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381.  
  .وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل

ّحيىي بن حممد بن صـاعد ، وحممـد بـن إبـراهيم: ّحدث عن «  : الخطيب  ابـن نـريوز ، ّ
ّأبو حممد اخلالل ، واألزهري ، والعتيقي: ّحدثنا عنه .  ..و ّ.. .  

  .وكان ثقة
ّكـــان مــن أجـــالء الرجــال ، وألبـــاء النــاس ، مـــع جتربــة وحنكـــة ومعرفــة وفطنـــة ،  : قلــت ّ

  .)1(» .  ..وبصرية ثاقبة ، وعزمية ناصبة

)75(  

  رواية ابن المقرئ 
  .381: صبهاين املتوىف سنة ّأبو بكر حممد بن إبراهيم األ: وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
  . ..ّالشيخ احلافظ اجلوال الصدوق مسند الوقت«  : الذهبي

  .ثقة مأمون ، صاحب أصول: قال ابن مردويه يف تارخيه 
  .)2(» ّحمدث كبري ثقة ، صاحب مسانيد ، مسع ما ال حيصى : وقال أبو نعيم 
  :وله ترمجة يف 

 387 : ، طبقــات احلفــاظ 342 / 1 ، الــوايف بالوفيــات 297 / 2أخبــار أصــبهان 
  .وغريها

__________________  
  .365 / 10تاريخ بغداد ) 1(
  .398 / 16سري أعالم النبالء ) 2(
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)76(  

  ّرواية ابن حيويه 
ّأبو عمر حممد بن العباس بن حيويه اخلراز املتوىف سنة : وهو  ّ :382.  

  .ته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل الشافعيوقد عرفت رواي
ّعبـــد اهللا بـــن إســـحاق املـــدائين ، وحممـــد بـــن حممـــد بـــن ســـليمان : مســـع «  : الخطيـــب ّ

ّـالباغندي ، وحممد بن خلف بن املرزبـان ، وإبـراهيم بـن حممد اخلنـازيري ، وأبـا القاسـم البغـوي  ّ
  .ا يطول ذكرهمّ، وأبا بكر بن أيب داود ، وحيىي بن حممد بن صاعد ، وخلق

  .»ّوكان ثقة ، مسع الكثري ، وكتب طول عمره ، وروى املصنفات الكبار 
  :وقال مرة أخرى . ّمث حكى ثقته عن األزهري ، والعتيقي ، والربقاين

  .)1(ّوكان ثقة متيقظا 

)77(  

  ّرواية ابن شاذان البزاز
  .383: ىف سنة ّأبو بكر أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن حممد بن شاذان املتو: وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل
ابنــاه احلــسن وعبــد اهللا ، وأمحــد : وأخربنــا عنــه . الــدار قطــين: روى عنــه «  : الخطيــب

ّبـــن علـــي البـــادا ، وأبـــو بكـــر الربقـــاين ، وأبـــو القاســـم األزهـــري ، وأبـــو حممـــد اخلـــالل ، ومجاعـــة  ّ
  .سواهم

__________________  
  .121 / 3 بغداد تاريخ) 1(
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  . ..وكان ثقة ، ثبتا ، صحيح السماع ، كثري احلديث
  . ..كان ابن شاذان ثقة ثبتا حجة: مسعت األزهري يقول 

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

)78(  

  رواية ابن بيري الواسطي 
  .390: أمحد بن عبيد بن الفضل بن سهل املتوىف حدود سنة : وهو 

  .وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل الشافعي
ّبريي ، وهو اسم جد أيب بكر أمحـد بـن عبيـد بـن الفـضل بـن سـهل بـن «  : السمعاني

 ّروى مــسند أمحــد بــن علــي ابــن ســنان القطــان. بــريي الواســطي ، ثقــة صــدوق مــن أهــل واســط
  .)2(» .  ..روى عنه. ..

)79(  

   ّرواية أبي طاهر المخلص
  .393: ّحممد بن عبد الرمحن البغدادي املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
  .)3(» كان ثقة «  : الخطيب
ّالشيخ احملدث املعمر الصدوق« : الذهيب  ّ ّ..  . «)4(.  
  :وراجع 
  .208 / 4 ، النجوم الزاهرة 181 / 3 ، اللباب 225 / 7املنتظم 

__________________  
  .18 / 4تاريخ بغداد ) 1(
  .430 / 1األنساب ) 2(
  .322 / 2تاريخ بغداد ) 3(
  .478 / 16سري أعالم النبالء ) 4(
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)80(  

  رواية اإلسماعيلي 
  .396 :أبو سعد إمساعيل بن أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
ّن ثقــة فاضــال ، فقيهــا علــى مــذهب الــشافعي ، وكــان ســخيا جــوادا كــا«  : الخطيــب

  .)1(» ّمفضال على أهل العلم ، والرياسة جبرجان اليوم يف ولده وأهل بيته 
ّالعالمة شيخ الشافعية«  : الذهبي كان أبو سعد إمـام زمانـه : ّقال محزة السهمي .  ..ّ

ّ، مقــدما يف الفقــه وأصــوله والعربيــة والكتابــة والــشرو ّط والكــالم ، صــنف يف اصــول الفقــه كتابــا ّ
  .)2(» .  ..ّكبريا ، وخترج به مجاعة ، مع الورع الثخني وااهدة والنصح لإلسالم

)81(  

  رواية عبد الوهاب الكالبي 
  .396: املعروف بابن أخي تبوك املتوىف سنة  :وهو 
ّحدثنا حممـد: ّحدثنا أبو حيىي زكريا بن أمحد البلخي قال « : قال   بـن إبـراهيم احللـواين ّ

عـن عبـد  ـ مـن أهـل الكوفـة ـ ّحـدثنا محـاد بـن املختـار: ّحـدثنا يوسـف بـن عـدي قـال : قـال 
  :امللك بن عمري ، عن أنس بن مالك قال 

ّاهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طري ، فوضع بني يديه ، فقال  ّ :  
__________________  

  .309 / 6تاريخ بغداد ) 1(
  .87 / 17أعالم النبالء سري ) 2(
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ّفجـاء علـي بـن أيب طالـب فـدق البـاب ، : ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي ، قـال 
ّفـأتى ثـالث مـرات ، كـل ذلـك . ّالنيب على حاجة: قال قلت . أنا علي:  قال ؟من ذا: قلت  ّ

ّجيــــئ فــــأرده ، فــــضرب البــــاب برجلــــه فــــدخل ، فقــــال النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم  ّ ّ ّهلــــم مــــا : ّ
ّقد جئـت ثـالث مـرات ، كـل ذلـك يقـول :  قال ؟حبسك مـا : فقـال يل . ّالنـيب علـى حاجـة: ّ

  .)1(» ّكنت أحب أن يكون رجل من قومي :  قال قلت ؟محلك على ذلك

  : ترجمته 
ّالكاليب ، احملدث الصادق املعمر ، أبو احلسني ، عبد الوهاب بن احلسن «  : الذهبي ّ ّ

ومـات يف .  ..ّحـدث عنـه.  ..ّحـدث عـن. اليب الدمشقي أخو تبوكبن الوليد بن موسى الك
  . تسعون سنة90 ، وله 396ربيع األول سنة 

  :ّقاله عبد العزيز الكتاين وقال 
  .)2(» كان ثقة نبيال مأمونا 

)82(  

  رواية ابن طاوان 
  :ّأبو بكر أمحد بن حممد بن عبد الوهاب املتوىف سنة : وهو 

  .يد الفقيه ابن املغازيلوقد عرفت روايته من أسان
ّــأمحــد بــن حممد بــن عبــد الوهــاب بــن طــاوان البــزاز الواســطي الطــاواين ، «  : الــسمعاني

ّـأبو حممد عبد العزيز بـن حممـد بـن حممد : روى عنه .  ..من أهل واسط ، له رحلة إىل البصرة ّ ّ
  .)3(» ّالنخشيب ، وذكر أنه مسع منه بواسط 

__________________  
  .18: احلديث رقم . علي بن أيب طالبمناقب ) 1(
  .557 / 16سري أعالم النبالء ) 2(
  .180 / 8ّالطاواين  ـ األنساب) 3(
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)83(  

  ّرواية المعدل الواسطي 
  . ..ّحممد بن عثمان بن مسعان املتوىف سنة: وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل
» وكــان ثقــة  :نــه ، وكتــب عنــه أصــحابنا ّأدركتــه ومل يقــض يل الــسماع ع«  : الخطيــب

)1(.  

)84(  

  رواية ابن النجار التميمي الكوفي 
ّأبو احلسن حممد بن جعفر النحوي ، املتوىف سنة : وهو  ّ :402.  

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
ّـوحممد ابـن القاسـم .  ..ّمن أهل الكوفة ، قـدم بغـداد ، وحـدث ـا عـن«  : الخطيب

  .)2(» ثقة : قال العتيقي .  ..ّكريا احملاريببن ز

)85(  

  رواية البرجي 
  .406: الفرج عثمان بن أمحد الربجي املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
أبو الفرج عثمان بن أمحد بـن إسـحاق بـن بنـدار الربجـي : واملشهور ا «  : السمعاني

  ّأيب جعفر حممد بن: قة ، يروي عن ، من أهل أصبهان ، كان ث
__________________  

  .52 / 3تاريخ بغداد ) 1(
  .158 / 2تاريخ بغداد ) 2(
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أبـــو عبـــد اهللا القاســـم بـــن الفـــضل الثقفـــي ، وأبـــو : عمـــر بـــن حفـــص اجلـــورجريي ، روى عنـــه 
وكانـــت . 406وتـــويف ليلـــة الفطـــر مـــن ســـنة . مـــسعود ســـليمان بـــن إبـــراهيم احلـــافظ ، وغريمهـــا

  .)1( » 312الدته سنة و

)86(  

  ّرواية ابن البيع 
  .408: ّأبو حممد عبد اهللا بن عبيد اهللا البغدادي املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ الكنجي
 ّحدث عن القاضي أيب عبـد اهللا احملـاملي.  ..ّالشيخ املعمر ، مسند بغداد«  : الذهبي

  . ..ّمد بن أيب عثمانأبو الغنائم حم: ّحدث عنه . ..
ّكان يسكن بدرب اليهود ، وكان ثقة ، مل ارزق السماع منه ، وأعرف : قال اخلطيب 

ملا ذهبوا إليه ، فلم أذهب ألجل احلر
ّ

  .)2(»  سنة 87 وله 408مات يف رجب سنة . 

)87(  

  رواية ابن أبي الجراح المروزي 
ّأبو حممد عبد اجلبار بن حممد املرزباين اجل: وهو    .412 :ّراحي املتوىف سنة ّّ

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ الكنجي
 إن 412تــويف ســنة : ّقــال أبــو ســعد الــسمعاين .  ..الــشيخ الــصاحل الثقــة«  : الــذهبي

  .)3(» وهو صاحل ثقة : قال . شاء اهللا
__________________  

  .الربجي. 311 / 1األنساب ) 1(
  .221 / 17سري أعالم النبالء ) 2(
  .257 / 17 سري أعالم النبالء )3(
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)88(  

  رواية أبي علي ابن شاذان 
: أبــو علــي احلــسن بــن أيب بكــر أمحــد ابــن شــاذان البغــدادي البــزاز املتــوىف ســنة : وهــو 

425.  
  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر

  .)1(» .  ..كتبنا عنه وكان صدوقا صحيح الكتاب ،«  : الخطيب
اخلطيــــب ،  :ّحــــدث عنــــه .  .. الفاضــــل الــــصدوق مــــسند العــــراقاإلمــــام«  : الــــذهبي

  .)2(مث نقل ثقته عن غري واحد » .  ..والبيهقي ، وأبو إسحاق الشريازي و
  :وله ترمجة يف 

  .38 / 2ّ ، اجلواهر املضية 39 / 12 ، البداية والنهاية 86 / 8املنتظم 

)89(  

  ّرواية السهمي 
  .428 أو 427: جاين املتوىف سنة أبو القاسم محزة بن يوسف اجلر :وهو 
  : قال 
ّجعفــر بــن حممد بــن حممــد بــن عــامر ، أبــو حممــد الــدينوري«  ّ ّروى جبرجــان عــن حممــد . ّــ

ّحدثنا عبد اهللا بـن عـدي احلـافظ ، حـدثنا جعفـر بـن حممـد بـن حممـد . بن إمساعيل األصفهاين ّ ّ ّ
ّحدثنا حممد بن  ـ جبرجان ـ ّالدينوري ّ  

__________________  
  .279 / 7تاريخ بغداد ) 1(
  .415 / 17سري أعالم النبالء ) 2(
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 :مسعـت أنـس بـن مالـك يقـول : قـال  ـ يعـين دينـار ـ ّإمساعيـل األصـفهاين ، حـدثنا أبـو مكـيس
ّاهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طائر فقال    .اللهم ائتين بأحب خلقك إليك: ّ

  .)1(» وذكر احلديث 

  : ترجمته 
ّمــام احلــافظ ، احملــدث املــتقن ، املــصنف ، حمــدث جرجــاناإل«  : الــذهبي ّحــدث .  ..ّّ

ّوصنف التصانيف ، وتكلم يف العلل والرجال.  ..أبو بكر البيهقي و: عنه  ّ ّ..  . «)2(.  

)90(  

  رواية ابن السمسار
  .433 :أبو احلسن علي بن موسى بن احلسني الدمشقي املتوىف سنة : وهو 

  .افظ ابن عساكروتعلم روايته من أسانيد احل
ّكان مـسند أهـل الـشام يف زمانـه ، حـدث .  ..الشيخ اجلليل املسند العامل«  : الذهبي

ّعبد العزيز الكتاين ، وأبو نصر بن طالب ، وأبو القاسم املصيصي ، واحلـسن بـن أمحـد : عنه  ّ
 علــي بـن أيب احلديـد ، والفقيــه نـصر بـن إبــراهيم ، وأمحـد بـن عبــد املـنعم الكريـدي ، وســعد بـن

  .الزجناين ، وآخرون
فيـه تـشيع يفـضي بـه : وقال أبو الوليد البـاجي . ّكان فيه تشيع وتساهل: ّقال الكتاين 

  .إىل الرفض ، وهو قليل املعرفة ، يف أصوله سقم
ّ وقــد كمــل التــسعني ، وتفــرد بالروايــة عــن ابــن 433مــات ابــن السمــسار يف صــفر ســنة 

ّأيب العقب وطائفة ، ولعل تشيعه كان  ّتقية ال سجية ، فإنه من بيتّ ّ  
__________________  

  .176: تاريخ جرجان ) 1(
  .469 / 17سري أعالم النبالء ) 2(



  نفحات األزهار.................................................................................. 68

  .)1(» .  ..ولكن غلت الشام يف زمانه بالرفض. احلديث

)91(  

  ّرواية أبي طالب السوادي 
  .445 :ّحممد بن أمحد بن عثمان بن الفرج بن األزهر املتوىف سنة : وهو 

  .ّرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل الشافعيوقد ع
ّــمســع أبــا حفــص ابــن الزيــات ، واحلــسني بــن حممد بــن عبيــد العــسكري ، «  : الخطيــب ّ

ّوعلي بن حممد بن لؤلؤ الوراق ، وحممد بن إسـحاق القطيعـي ، وحممـد بـن املظفـر ، وأبـا بكـر  ّ ّّ
  .ابن شاذان

  .)2(» كتبنا عنه ، وكان صدوقا 

)92(  

  ّواية ابن العشاري الحربي البغدادي ر
ّأبو طالب حممد بن علي بن الفتح ابن العشاري احلريب املتوىف سنة : وهو  ّ :451.  

  .وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن املغازيل الشافعي
علـي بــن عمـر الــسكري ، وأبـا حفــص ابـن شــاهني ، وأبـا احلــسن : مســع «  : الخطيـب

  .ّ عمر القواس ، وأبا اهليثم بن حبابة ، وخلقا من هذه الطبقةالدار قطين ، ويوسف بن
  .)3(» ّكتبت عنه ، وكان ثقة دينا صاحلا 

__________________  
  .506 / 17سري أعالم النبالء ) 1(
  .319 / 1تاريخ بغداد ) 2(
  .107 / 3تاريخ بغداد ) 3(
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)93(  

  رواية أبي سعد الجنزرودي 
  .453: النيسابوري ، املتوىف سنة ّحممد بن عبد الرمحن : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
.  ..الشيخ الفقيه ، اإلمام األديب ، النحوي ، الطبيـب ، مـسند خراسـان«  : الذهبي

ّوالسكري ، وروى الكثري ، وانتهى إليـه علـو اإلسـناد: البيهقي : عنه  إمساعيـل : ّحـدث عنـه . ّ
  .)1(» .  ..بن عبد الغافر

  :وله ترمجة يف 
  .157 / 1 ، بغية الوعاة 231 / 3 ، الوايف بالوفيات 479 / 10األنساب 

)94(  

  ّرواية أبي محمد الجوهري 
ّاحلسن بن علي بن حممد أبو حممد ، املتوىف سنة : وهو  ّ :454.  

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
  .)2(» .  ..ّالسماعكتبنا عنه وكان ثقة أمينا كثري «  : الخطيب
وكـــان مـــن حبـــور .  ..ّالـــشيخ اإلمـــام ، احملـــدث الـــصدوق ، مـــسند اآلفـــاق«  : الـــذهبي

  .)3(» .  ..ّالرواية ، روى الكثري ، وأملى جمالس عدة
  :وله ترمجة يف 

  .313 / 1 ، اللباب 24 / 10 ، الكامل يف التاريخ 227 / 8املنتظم 
__________________  

  .101 / 18الء سري أعالم النب) 1(
  .393 / 7تاريخ بغداد ) 2(
  .68 / 18سري أعالم النبالء ) 3(
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)95(  

  رواية سبط بحرويه 
ّإبراهيم بن منصور السلمي الكراين االصبهاين املتوىف سنة : وهو  ّ: 455.  

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
مســـع مــــسند أيب يعلــــى . .. الــــشيخ الـــصاحل ، الثقــــة املعمــــر ، أبـــو القاســــم«  : الـــذهبي

  .املوصلي من أيب بكر بن املقرئ ، وكتاب التفسري لعبد الرزاق
 صـاحلا عفيفـا ، ثقيـل الـسمع ، مـات يف ;كـان : حيىي بـن منـدة وقـال : ّحدث عنه 

  .455ربيع األول سنة 
  .)1(» وفاطمة العلوية أم اتىب ، وآخرون .  ..:ّوحدث عنه أيضا  : قلت

)96(  

  آلبنوسي رواية ابن ا
  .457: ّأبو احلسني حممد بن أمحد البغدادي املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
  .)2(» كتبت عنه وكان مساعه صحيحا «  : الخطيب
مسـع أبـا القاسـم ابـن حبابـة ، والـدار قطـين ، .  ..الـشيخ الثقـة أبـو احلـسني«  : الذهبي

  .)3(» .  ..بقال اخلطي.  ..وابن شاهني
__________________  

  .73 / 18سري أعالم النبالء ) 1(
  .356 / 1تاريخ بغداد ) 2(
  .85 / 18سري أعالم النبالء ) 3(
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)97(  

  رواية أبو الحسن الحسن آبادي 
  .460: ّعلي بن حممد بن أمحد املعروف بابن أيب عيسى ، املتوىف بعد سنة : وهو 

  .ظ ابن عساكروتعلم روايته من أسانيد احلاف
 كــان شــيخا ثقــة صــدوقا مكثــرا مــن احلــديث ، يرجــع إىل فــضل ودرايــة«  : الــسمعاني

  .)1(» .  ..ّروى لنا عنه ابن عمه أبو اخلري عبد السالم. ..

)98(  

  رواية ابن المهتدي 
ّأبو احلسني حممد بن علي العباسي البغدادي املتوىف سنة : وهو  ّ: 465.  

  .افظ ابن عساكروتعلم روايته من أسانيد احل
كتبت عنه وكان فاضال نبيال ثقـة صـدوقا ، وويل القـضاء مبدينـة املنـصور «  : الخطيب

: ّومــا اتــصل ــا ، وهــو ممــن اشــتهر ذكــره وشــاع أمــره بالــصالح والعبــادة ، حــىت كــان يقــال لــه 
  .)2(» راهب بين هاشم 

مث نقـل ثقتـه » .  ..ّاإلمام العامل اخلطيب ، احملدث احلجـة ، مـسند العـراق«  : الذهبي
ّاخلطيب والسمعاين ، وأيب النرسي ، وابن خريون وغريهم : عن 

)3(.  
__________________  

  .احلسن آبادي ـ 220 / 2األنساب ) 1(
  .108 / 3تاريخ بغداد ) 2(
  .241 / 18سري أعالم النبالء ) 3(
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  :وتوجد ترمجته أيضا يف 
  .88 / 10 ، الكامل 137 / 4 ، الوايف بالوفيات 283 / 8املنتظم 

)99(  

  ّرواية الكتاني 
  .466 :ّأبو حممد عبد العزيز بن أمحد التميمي الدمشقي املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
ّالكتاين ، اإلمـام احلـافظ املفيـد ، الـصدوق ، حمـدث دمـشق ، حـدث عنـه «  : الذهبي ّ ّ

لفتيـــان الدهـــستاين ، وأبـــو القاســـم النـــسيب ، وهبـــة اهللا ابـــن اخلطيـــب ، واحلميـــدي ، وأبـــو ا: 
  . ..األكفاين

  .407ومجع وصنف ، ومعرفته متوسطة ، وأول مساعه يف سنة 
  .ّكتب عين وكتبت عنه ، وهو مكثر متقن: قال ابن ماكوال 
  .ثقة أمني: وقال اخلطيب 

  .)1(» . . .كان كثري التالوة ، صدوقا ، سليم املذهب: وقال ابن األكفاين 

)100(  

  رواية ابن النقور
ّأبو احلسني أمحد بن حممد البغدادي البزاز املتوىف سنة : وهو  ّ :470.  

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
  .)2(» كان صدوقا «  : الخطيب

__________________  
  .248 / 18سري أعالم النبالء ) 1(
  .381 / 4تاريخ بغداد ) 2(
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وكـــان صـــحيح الـــسماع ، .  .. الـــشيخ اجلليـــل ، الـــصدوق ، مـــسند العـــراق«: الـــذهيب 
  .)1(مث نقل ثقته عن مجاعة » .  ..ّمتحريا يف الرواية

  .)2(كذلك  : ابن الجوزي

)101(  

  رواية أبي المظفر الكوسج 
  .473: حممود بن جعفر التميمي األصبهاين املتوىف سنة : وهو 

  .عساكروتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن 
. عم أبيـه احلـسني بـن أمحـد ، واحلـسني بـن علـي ابـن البغـدادي: روى عن «  : الذهبي

  . ..ّإمساعيل بن حممد احلافظ: وعنه 
  .)3( » 473تويف سنة . عدل مرضي

)102(  

  رواية أبي القاسم ابن مسعدة
  .474: إمساعيل بن مسعدة بن إمساعيل اإلمساعيلي اجلرجاين املتوىف سنة : وهو 
  .م روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكروتعل

ّوكـان صـدرا ، معظمـا ، إمامـا ، وعاظـا ، بليغـا .  ..اإلمام املفيت ، الـرئيس«  : الذهبي
  .)4(» روى ابن السمرقندي عنه كتاب الكامل ال بن عدي . ، له النظم والنثر ، وسعة العلم
__________________  

  .372 / 18سري أعالم النبالء ) 1(
  .314 / 8املنتظم ) 2(
  .449 / 18سري أعالم النبالء ) 3(
  .564 / 18سري أعالم النبالء ) 4(
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  :وله ترمجة يف 
  .141 / 10 ، الكامل 223 / 9 ، الوايف بالوفيات 10 / 9املنتظم 

)103(  

  رواية الغورجي 
  .481: أبو بكر أمحد بن عبد الصمد بن أيب الفضل املتوىف سنة : وهو 

  .ن أسانيد احلافظ الكنجيوتعلم روايته م
ّوثقــه احملــدث احلــسني بــن حممــد الكتــيب.  ..الــشيخ الثقــة اجلليــل«  : الــذهبي ّ تــويف يف . ّ

  .)  «)1راة ، وهو يف عشر التسعني 481ذي احلجة سنة 
  :وله ترمجة يف 

  . وغريها393 / 2 ، اللباب 168 / 10 ، الكامل 44 / 9املنتظم 

)104(  

   رواية أبي نصر الترياقي
  .483: ّعبد العزيز بن حممد اهلروي املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ الكنجي
  .)2(» .  ..ّالشيخ اإلمام األديب املعمر الثقة«  : الذهبي

  :وله ترمجة يف 
  .28 / 2 ، معجم البلدان 302 / 3 ، العرب 50 / 3األنساب 

__________________  
  .7 / 19ء سري أعالم النبال) 1(
  .6 / 19سري أعالم النبالء ) 2(
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)105(  

  رواية أبي الغنائم الدقاق 
  .485: ّحممد بن علي بن احلسن البغدادي املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ الكنجي
ّوكــان خــريا دينــا ، كثــري الــسماع.  ..الــشيخ اجلليــل ، الــصاحل ، املــسند ،«  : الــذهبي ّ 

.. . «)1(.  
  :وله ترمجة يف 

  .369 / 3 ، شذرات الذهب 141 / 4 ، الوايف بالوفيات 54 / 9املنتظم 

)106(  

  رواية ابن خلف 
  .487: أبو بكر أمحد بن علي النيسابوري ، املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
عـدها مـن أيب عبـد اهللا  مث ب404مسع يف سـنة .  ..ّالشيخ العالمة النحوي«  : الذهبي

ّأمــــا شــــيخنا ابــــن خلــــف فهــــو األديــــب احملــــدث ، املــــتقن ، .  ..قــــال عبــــد الغــــافر.  ..احلــــاكم
ّالصحيح السماع ، أبو بكـر ، مـا رأينـا شـيخا أروع منـه ، وال أشـد إتقانـا ، حـصل علـى خـط  ّ

الت ، وافـــر مـــن العربيـــة ، وكـــان ال يـــسامح يف فـــوات لفظـــة ممـــا يقـــرأ عليـــه ، ويراجـــع يف املـــشك
  .ّويبالغ ، رحل إليه العلماء ، مسعه أبوه الكثري ، وأملى على الصحة ، ومسعنا منه الكثري

__________________  
  .589 / 18سري أعالم النبالء ) 1(
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ّكان حسن السرية ، من أهل الفـضل والعلـم ، حمتاطـا : ّقال إمساعيل بن حممد احلافظ 
  .يف األخذ ، ثقة

ـــا باللغـــة واألدب ومعـــاين احلـــديث ، يف كمـــال كـــان : وقـــال الـــسمعاين  ّفاضـــال ، عارف
  .ّالعفة والورع

  .)1( » 487مات يف ربيع األول سنة 

)107(  

  رواية القاضي األزدي 
  .487: ّأبو عامر حممود بن القاسم املهليب اهلروي الشافعي املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ الكنجي
مـــن كبـــار أئمـــة املـــذهب ، .  .. اإلمـــام املـــسند القاضـــي أبـــو عـــامرالـــشيخ«  : الـــذهبي

ّحــدث جبــامع الرتمــذي عــن عبــد اجلبــار اجلراحــي ّ شــيخ عــدمي النظــري : قــال أبــو النــضر الفــامي . ّ
وقــال .  ..ّهــو جليــل القــدر كبــري احملــل عــامل فاضــل: قــال الــسمعاين .  ..ّزهــدا وصــالحا وعفــة

» ّالم يزور أبا عامر ويعوده إذا مـرض ويتـربك بدعائـه كان شيخ اإلس: أبو جعفر بن أيب علي 
)2(.  

  :وله ترمجة يف 
  . وغريمها318 / 3 ، العرب 327 / 5طبقات السبكي 

__________________  
  .478 / 18سري أعالم النبالء ) 1(
  .32 / 19سري أعالم النبالء ) 2(
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)108(  

  رواية ابن سوسن 
  .503: ّ التمار املتوىف سنة أبو بكر أمحد بن املظفر بن حسني: وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ الكنجي
أيب علي ابن شـاذان ، وأيب القاسـم احلـريف : ّحدث عن .  ..ّالشيخ املعمر«  : الذهبي

ّإمساعيـل ابـن الـسمرقندي ، وعبـد الوهـاب األمنـاطي ، : ّحـدث عنـه . ، وعبد امللك بن بـشران
  .اكر ، وآخرونوأبو طاهر السلفي ، وحيىي بن ش

  .)1(» .  ..شيخ مقارب: األمناطي : قال 

)109(  

  رواية اسماعيل ابن البيهقي 
  .507: أبو علي إمساعيل بن أمحد بن احلسني ، املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسناد اخلوارزمي املكي
  .)2(» كان فاضال مرضي الطريقة «  : ابن الجوزي

وكان عارفا باملذهب ، مدرسا ، جليل .  .. شيخ القضاة ،الفقيه اإلمام ،«  : الذهبي
  .)3(» .  ..القدر

__________________  
  .241 / 19سري أعالم النبالء ) 1(
  .507 حوادث 134 / 17املنتظم ) 2(
  .313 / 19سري أعالم النبالء ) 3(
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)110(  

  رواية ابن األكفاني 
  .524: املتوىف سنة ّأبو حممد هبة بن أمحد األنصاري الدمشقي : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
ّالــــشيخ اإلمـــام ، املفــــنن احملـــدث األمــــني ، مفيـــد الــــشام ، أبـــو حممــــد«  : الـــذهبي ّ ّ..  .

مسعت منه الكثري وكـان ثقـة ثبتـا متيقظـا ، : قال ابن عساكر .  ..ابن عساكر.  ..ّحدث عنه
هــو حــافظ مكثــر ثقـة ، كــان تــاريخ الــشام ، كتــب  : وقــال الـسلفي.  ..ّـمعنيا باحلــديث ومجعــه

  .)1(» .  ..الكثري
  .ّوله ترمجة يف عدة من املصادر

)111(  

  ّرواية ابن البناء
  .527: أمحد بن احلسن بن أمحد البغدادي املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
ّمســع أبــا حممــد اجلــوهري ، وتفــرد . .. الــشيخ الــصاحل الثقــة ، مــسند بغــداد«  : الــذهبي ّ

.  ..ّعنـــه بـــأجزاء عاليـــة ، وأبـــا احلـــسني ابـــن حـــسنون النرســـي ، والقاضـــي أبـــا يعلـــى ابـــن الفـــراء
  . ..السلفي ، وابن عساكر ، وأبو موسى املديين: ّحدث عنه 

  .)2(» .  ..ّوكان من بقايا الثقات
__________________  

  .576 / 19سري أعالم النبالء ) 1(
  .603 / 19سري أعالم النبالء ) 2(
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)112(  

  رواية زاهر بن طاهر
  .533: النيسابوري الشحامي املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
ّالــشيخ العـــامل ، احملــدث املفيـــد املعمــر ، مـــسند خراســان«  : الــذهبي .  ..الـــشاهد . ..ّ

ّوكـــان ذا حـــب للروايـــة ،  . ..ّخـــرج ، ومجـــع ، وانتقـــىروى الكثـــري ، واســـتملى علـــى مجاعـــة ، و ّ
ا شـــاخ ، وروى الكثـــري ببغـــداد ، وـــراة ، وأصـــبهان ، ومهـــدان ، والـــري ، واحلجـــاز ،  فرحـــل مل

ــ ّـ
  :قال أبو سعد السمعاين .  ..ونيسابور

كــان مكثــرا متيقظــا ، ورد علينــا مبــرو قــصدا للروايــة ــا ، وخــرج معــي إىل أصــبهان ، ال 
 الروايــة ــا ، وازدحــم عليــه اخللــق ، وكــان يعــرف األجــزاء ، ومجــع ونــسخ وعمــر ، ّشــغل لــه إال

ّولكنـه كـان خيـل بالـصلوات إخـالال ظـاهرا.  ..قرأت عليه تاريخ نيسابور يف أيـام قالئـل ّ..  . «
)1(.  

)113(  

  رواية أم المجتبى 
  .533: فاطمة العلوية بنت ناصر االصبهانية ، املتوفاة سنة : وهي 

  .وايتها من أسانيد ابن عساكرويعلم ر
امـــرأة علويـــة معمـــرة ، « : وهـــي شـــيخة ابـــن عـــساكر والـــسمعاين ، إذ قـــال يف ترمجتهـــا 

  .)2( » 533كتبت عنها بأصبهان ، وماتت يف سنة 
__________________  

  .9 / 20سري أعالم النبالء ) 1(
  . باختصار434 / 2التحبري ) 2(
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)114(  

  رواية ابن زريق 
  .535ّمنصور عبد الرمحن بن أيب غالب البغدادي القزاز املتوىف سنة أبو : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
ّولـه مـشيخة حـدث عنـه .  ..راوي تـاريخ اخلطيـب.  ..الشيخ اجلليل الثقـة«  : الذهبي

ق ّوكان شـيخا صـاحلا متـوددا ، سـليم القلـب ، حـسن األخـال.  ..ابن عساكر ، والسمعاين: 
  .)1(» وكان صحيح السماع ، أثىن عليه السمعاين وغريه .  ..، صبورا ، مشتغال مبا يعنيه

  :وله ترمجة يف 
  .107 / 8ّ ، مرآة الزمان 95 / 4الزريقي ، العرب  ـ  ، األنساب90 / 10املنتظم 

)115(  

  رواية أبي القاسم ابن السمرقندي 
  .536: ىف سنة إمساعيل بن أمحد الدمشقي البغدادي املتو: وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر وغريه
ــــذهبي ــــد املــــسند ، حــــدث عنــــه «  : ال ــــشيخ اإلمــــام احملــــدث املفي ّال الــــسلفي ، وابــــن : ّ

  . ..عساكر ، والسمعاين ،
__________________  

  .69 / 20سري أعالم النبالء ) 1(
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ّ، ومسعــــت أبــــا العــــالء العطــــار قــــرأت عليــــه الكتــــب الكبــــار واألجــــزاء : قــــال الــــسمعاين 
  .ما أعدل بأيب القاسم ابن السمرقندي أحدا من شيوخ العراق وخراسان: مدان يقول 

  . ..أبو القاسم إسناد خراسان والعراق: وقال عمر البسطامي 
  . ..ّكان ثقة مكثرا ، صاحب أصول ، دالال يف الكتب: قال ابن عساكر 

  .)1(» .  ..هو ثقة: قال السلفي 

)116(  

  رواية أبي الفتح الهروي 
  .548: عبد امللك بن أيب القاسم عبد اهللا الكروخي املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ الكنجي
ّهــو شــيخ صــاحل ، ديــن خــري ، : قــال الــسمعاين .  ..الــشيخ اإلمــام الثقــة«  : الــذهبي ّ

  .)2(» .  ..حسن السرية ، صدوق ، ثقة ، قرأت عليه
  :له ترمجة يف و

 / 11 ، الكامـــــــل يف التـــــــاريخ 1313 / 4ّ ، تـــــــذكرة احلفـــــــاظ 154 / 10املنـــــــتظم 
190.  

)117(  

  رواية أبي سعد ابن أبي صالح 
  .559: عبد الوهاب بن احلسن الكرماين املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد ابن عساكر احلافظ
__________________  

  .28 / 20سري أعالم النبالء ) 1(
  .273 / 20سري أعالم النبالء ) 2(
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ّوتفـرد .  ..مسع من أيب بكر ابن خلف.  ..الشيخ الصاحل املعمر أبو سعد«  : الذهبي
  .)1( » 559تويف سنة . ومجاعة.  ..السمعاين: ّيف وقته ، حدث عنه 

)118(  

  رواية أبي الخير الباغبان 
  .559 :ّحممد بن أمحد األصبهاين املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
قـــال ابـــن  . ..الـــسمعاين و: ّحـــدث عنـــه .  ..الـــشيخ املعمـــر الثقـــة الكبـــري«  : الـــذهبي

  .)2(» .  ..ّهو ثقة صحيح السماع: نقطة 
  :وله ترمجة يف 

  .168 / 4 ، العرب 366 / 6 ، النجوم الزاهرة 111 / 2الوايف بالوفيات 

)119(  

   زرعة المقدسي رواية أبي
  .566: ّطاهر بن حممد بن طاهر الشيباين املقدسي املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ الكنجي
ّكــان يقــدم بغــداد ، وحيــدث .  ..ّالــشيخ العــامل املــسند الــصدوق أبــو زرعــة«  : الــذهبي

ّوأبـو بكـر حممـد .  ..وزيالـسمعاين ، وابـن اجلـ: ّحدث عنه .  ..ّا ، وتفرد بالكتب واألجزاء
  .بن سعيد ابن اخلازن ، وآخرون

  .)3(» .  ..كان شيخا صاحلا.  ..قال ابن النجار.  ..
__________________  

  .339 / 20سري أعالم النبالء ) 1(
  .378 / 20سري أعالم النبالء ) 2(
  .503 / 20سري أعالم النبالء ) 3(
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)120(  

  رواية ابن شاتيل 
  .581 :ّ عبيد اهللا بن عبد اهللا البغدادي الدباس املتوىف سنة أبو الفتح: وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ الكنجي
ّعمــر دهــرا وتفــرد ورحلــوا إليــه.  ..الــشيخ اجلليــل املــسند املعمــر«  : الــذهبي انتهــى .  ..ّ

ّإليه علو اإلسناد ، حدث عنه    .)1( » . ..ّالسمعاين ، وابن األخضر ، والشيخ املوفق ، و: ّ

)121(  

  رواية ابن األخضر
  .611 :عبد العزيز بن أيب نصر حممود اجلنابذي البغدادي املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ الكنجي
ّصــنف ومجــع وكتــب  . ..ّاإلمــام العــامل احملــدث احلــافظ املعمــر مفيــد العــراق«  : الــذهبي

ّعن أقرانه ، وحدث حنوا من ستني عاما ، ّ وكان ثقة فهما خريا دينـا عفيفـاّ مث نقـل ثقتـه » .  ..ّ
  .)2(.  ..ّعن ابن نقطة وابن النجار

  :ّوله ترمجة يف كثري من الكتب الرجالية ، والتارخيية ، مثل 
  . ..211 / 6 ، النجوم الزاهرة 1383 / 4ّ ، تذكرة احلفاظ 126 / 12الكامل 

__________________  
  .117 / 21سري أعالم النبالء ) 1(
  .31 / 22سري أعالم النبالء ) 2(



  نفحات األزهار.................................................................................. 84

)122(  

  رواية المراتبي 
ّأبو غالب منصور بن أمحد اخلالل ابن املعوج املتوىف سنة : وهو  ّ: 643.  

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ الكنجي
جمـــــد الـــــدين ابـــــن العـــــدمي : روى عنـــــه .  ..مســـــع.  ..الـــــشيخ أبـــــو غالـــــب«  : الـــــذهبي

ّ عساكر ، وأبو املعايل ابن البالـسي ، والقاضـي احلنبلـي ، وعيـسى املطعـم وباإلجازة الفخر ابن
  .ّ، وابن سعد ، وأمحد بن الشحنة ، وست الفقهاء الواسطية

  .)1( » 643تويف يف مجادى اآلخرة سنة 
  :وله ترمجة يف 

  . وغريمها355 / 6 ، النجوم الزاهرة 181 / 5العرب 

)123(  

  رواية ابن الخازن 
  .643: ّكر حممد بن سعيد بن املوفق النيسابوري البغدادي املتوىف سنة أبو ب: وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ الكنجي
 ّحدث عنه.  ..مسع أبا زرعة املقدسي و.  ..الشيخ اجلليل الصاحل املسند«  : الذهبي

ّوكان شيخا صينا متدينا مسمتا. .. ّ..  . «)2(.  
__________________  

  .220 / 23الم النبالء سري أع) 1(
  .124 / 23سري أعالم النبالء ) 2(
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  :وله ترمجة يف 
 / 5 ، العـــــرب 355 / 6 ، النجـــــوم الزاهـــــرة 283 / 1تـــــاريخ بغـــــداد ال بـــــن الـــــدبيثي 

179.  

)124(  

  رواية الباذرائي 
ّأبو حممد عبد اهللا بن حممد بن حسن البغدادي املتوىف سنة : وهو  ّ: 655.  

  .انيد احلافظ الكنجيوتعلم روايته من أس
ّوكـان فقيهـا عاملـا دينـا متواضـعا : قال أبو شـامة .  ..اإلمام قاضي القضاة«  : الذهبي

  .)1(» .  ..دمث األخالق منبسطا
  :وله ترمجة يف 

 / 1 ، ذيــل مــرآة الزمــان 196 / 13 ، البدايــة والنهايــة 159 / 8طبقــات الــسبكي 
  .223 / 5 ، العرب 72 ـ 70

)125(  

   كثيررواية ابن
  .774: إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي املتوىف سنة : وهو 
  :قال 
ّوهــذا احلــديث قــد صــنف النــاس فيــه ، ولــه طــرق متعــددة ، يف كــل : حــديث الطــري «  ّ

  :منها نظر ، وحنن نشري إىل شيء من ذلك 
  ّحدثنا سفيان بن وكيع ، ثنا عبد اهللا بن موسى ، عن عيسى : قال الرتمذي 

__________________  
  .332 / 22سري أعالم النبالء ) 1(
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ّكـان عنـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم طـري فقـال «  :ّابن عمر ، عن السدي عن أنس قـال  ّ :
، مث قـال  ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معـي مـن هـذا الطـري ، فجـاء علـي فأكـل معـه

ّغريب ال نعرفه من حـديث الـسدي إال مـن هـذا الو: الرتمذي  وقـد روي مـن غـري : جـه ، قـال ّ
  .وجه عن أنس

ّعن احلسن بن محاد ، عن مسهر بن عبد امللك ، عن عيـسى بـن : وقد رواه أبو يعلى 
  .عمر ، به
ثنا قطن بن بشري ، ثنا جعفـر بـن سـليمان الـضبعي ، ثنـا عبـد اهللا بـن : قال أبو يعلى و

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه أهــدي ل :مثــىن ، ثنــا عبــد اهللا بــن أنــس ، عــن أنــس بــن مالــك قــال 
ّوســـلم حجـــل مـــشوي خببـــزة وضـــيافة ، فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّ اللهـــم ائتـــين : ّ

اللهـم اجعلـه أيب ، وقالـت : فقالـت عائـشة . ّبأحب خلقك إليك يأكل معي من هـذا الطعـام
:  أنـس اللهم اجعله سـعد بـن عبـادة ، قـال: وقلت : اللهم اجعله أيب ، وقال أنس : حفصة 

ـــــت  ّإن رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم علـــــى حاجـــــة ، : فـــــسمعت حركـــــة بالبـــــاب ، فقل ّ
  .فانصرف

ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا : مث مسعت حركـة بالبـاب فخرجـت فـإذا علـي بالبـاب ، فقلـت 
ّمث مسعــت حركـة بالبــاب ، فـسلم علــي فـسمع رســول اهللا . ّعليـه وســلم علـى حاجــة ، فانـصرف

ّصـــلى اهللا عليـــه وســـل  فخرجـــت فـــإذا هـــو علـــي ، فجئـــت إىل ؟انظـــر مـــن هـــذا: م صـــوته فقـــال ّ
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فأخربتــه فقــال  ّائــذن لــه يــدخل علــي ، فأذنــت لــه فــدخل ، : ّ

ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .»اللهم وال من وااله : ّ
 أمحـد الـصفار ومحيـد ّرواه احلاكم يف مستدركه ، عن أيب علـي احلـافظ ، عـن حممـد بـنو

ّبن يونس الزيات ، كالمها عن حممد بن أمحد بـن عيـاض ، عـن أيب غـسان أمحـد بـن عيـاض ، 
عن أيب ظبية ، عن حيىي بن حسان ، عن سليمان ابن بالل ، عن حيىي بن سعيد ، عن أنـس 

وهـذا . هذا احلديث على شرط البخاري ومسلم: مث قال احلاكم . فذكره ، وهذا إسناد غريب
  يه نظر ، فإن أباف
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ّعالثة حممد بن أمحد بن عياض هذا غري معروف ، لكن روى هذا احلديث عنـه مجاعـة ، عـن 
  .تفرد به عن أبيه واهللا أعلم: أبيه ، وممن رواه عنه أبو القاسم الطرباين مث قال 

قال شيخنا احلافظ الكبري أبـو . وقد رواه عن أنس أكثر من ثالثني نفسا: قال احلاكم 
ّوصـحت الروايـة عـن علـي  :مث قال احلاكم . ّفصلهم بثقة يصح اإلسناد إليه: اهللا الذهيب عبد 

  .ما صح شيء من ذلك ـ واهللا ـ ال: وأيب سعيد وسفينة ، قال شيخنا أبو عبد اهللا 
عـن ثابـت البنـاين عـن  ـ وهـو جمهـول ـ ورواه احلاكم مـن طريـق إبـراهيم بـن ثابـت القـصار

اســكت عــن ســب : احلجــاج ، فجعــل يــسب عليــا ، فقــال أنــس ّــدخــل حممد بــن : أنــس قــال 
مل يورد احلاكم يف مـستدركه غـري هـذين . علي ، فذكر احلديث مطوال ، وهو منكر سندا ومتنا

  .احلديثني
وقــد رواه ابــن أيب حــامت ، عــن عمــار بــن خالــد الواســطي ، عــن إســحاق األزرق ، عــن 

  . إسناد احلاكموهذا أجود من. عبد امللك بن أيب سليمان ، عن أنس
ورواه عبــد اهللا بــن زيــاد أبــو العــالء ، عــن علــي بــن زيــد ، عــن ســعيد بــن املــسيب ، عــن 

ّاهــدي لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــري مــشوي فقــال  :فقــال . أنــس بــن مالــك اللهــم : ّ
  .فذكر حنوه .ّائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطري

 عمـر ، عـن موسـى بـن سـعيد ، عـن احلـسن ، ّورواه حممد بن مصفى ، عن حفص بـن
  .عن أنس فذكره

  .ورواه علي بن احلسن الشامي ، عن خليل بن دعلج ، عن قتادة ، عن أنس بنحوه
  .ورواه أمحد بن يزيد الورتنيس ، عن زهري ، عن عثمان الطويل ، عن أنس فذكره
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 خلـــف ، رواه عبيـــد اهللا بـــن موســـى ، عـــن ســـكني بـــن عبـــد العزيـــز ، عـــن ميمـــون أيبو
من حديث ميمون أيب خلف تفرد به سـكني : قال الدار قطين . ّحدثين أنس بن مالك فذكره

  .بن عبد العزيز
رواه احلجاج بن يوسف بن قتيبة ، عن بشر بـن احلـسني ، عـن الـزبري بـن عـدي ، عـن و

  .أنس
رواه ابــن يعقــوب إســحاق بــن الفــيض ، ثنــا املــضاء بــن اجلــارود ، عــن عبــد العزيــز بــن و

أن احلجاج بن يوسف دعا أنس بن مالك من البصرة ، فسأله عن علي بـن أيب طالـب   :زياد
ّاهـــدي للنـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم طـــائر فـــأمر بـــه فطـــبخ وصـــنع فقـــال : فقـــال  ّ اللهـــم ائتـــين : ّ

ّبأحب اخللق إيل يأكل معي   .فذكره. ّ
ن العبـاس بـن ّأنا احلـسن بـن أيب بكـري ، أنـا أبـو بكـر حممـد بـ: وقال اخلطيب البغدادي 

ّجنيح ، ثنا حممد بن القاسم النحوي أبو عبد اهللا ، ثنا أبو عاصـم ، عـن أيب اهلنـدي عـن أنـس 
  .فذكره

ّورواه احلاكم بن حممد ، عن حممد بن سليم ، عن أنس بن مالك   .فذكره .ّ
 ـ ّحدثنا احلسن بـن محـاد الـوراق ، ثنـا مـسهر بـن عبـد امللـك ابـن سـلع: قال أبو يعلى و

ّأن رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم كــان  :ا عيـسى بــن عمـر ، عــن إمساعيـل الــسدي ثنــ ـ ثقـة ّ
ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي مــن هــذا الطــري ، فجــاء أبــو : عنــده طــائر فقــال 

ّبكر فرده ، مث جاء عمر فرده ، مث جاء عثمان فرده ، مث جاء علي فأذن له ّ ّ.  
د بـن أمحـد بـن احلـسن ، ثنـا يوسـف ابـن عـدي ، ّثنـا حممـ: وقال أبو القاسم بـن عقـدة 

اهــدي  :ثنــا محــاد بــن املختــار الكــويف ، ثنــا عبــد امللــك بــن عمــري ، عــن أنــس بــن مالــك قــال 
ّلرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم طــائر فوضــع بـــني يديــه فقــال  ّاللهـــم ائتــين بأحــب خلقـــك : ّ

: أنـا علـي ، فقلـت : قـال  ف؟ّفجـاء علـي فـدق البـاب ، فقلـت مـن ذا: إليك يأكل معي قـال 
  حىت فعل ذلك . إن رسول اهللا على حاجة
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ّثالثـــا ، فجــــاء الرابعـــة فــــضرب البـــاب برجلــــه فـــدخل ، فقــــال النـــيب صــــلى اهللا عليـــه وســــلم مــــا  ّ ّ
ّقد جئت ثـالث مـرات فيحبـسين أنـس ، فقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم :  فقال ؟حبسك ّ ّ :

  .ن يكون رجال من قوميكنت أحب أ:  قال قلت ؟ما محلك على ذلك
وقد رواه احلاكم النيسابوري ، عن عبدان بن يزيد ، عن يعقـوب الـدقاق ، عـن إبـراهيم 
بن احلسني الشامي ، عن أيب توبة الربيع بن نافع ، عن حسني ابن سليمان ، عـن عبـد امللـك 

  .ّمل نكتبه إال ذا اإلسناد: مث قال احلاكم . فذكرهبن عمري ، عن أنس 
 رجل من أهـل الكوفـة ـ ن عساكر من حديث احلرث بن نبهان ، عن إمساعيلوساقه اب

ومن حديث حفص بن عمر املهرقـاين ، عـن احلكـم بـن شـبري بـن . عن أنس بن مالك فذكرهـ 
عـن عبـد امللـك بـن أيب سـليمان ،  ـ أخـي إسـحاق بـن سـليمان الـرازي ـ إمساعيـل أيب سـليمان

ّ ، عـــن حممـــد بـــن علـــي الـــسلمي ، عـــن أيب عـــن أنـــس فـــذكره ، ومـــن حـــديث ســـليمان بـــن قـــرم
  .حذيفة العقيلي ، عن أنس فذكره

 :ثنا أبو هشام ، ثنا ابـن فـضيل ، ثنـا مـسلم املالئـي ، عـن أنـس قـال : قال أبو يعلى و
ّأهــدت أم أميــن إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــريا مــشويا فقــال  اللهــم ائتــين مبــن حتبــه : ّ

هــو علــى حاجتــه ، : فجــاء علــي فاســتأذن فقلــت : ل أنــس يأكــل معــي مــن هــذا الطــري ، قــا
ّهـو علـى حاجتـه فرجـع ، مث عـاد فاسـتأذن فـسمع النـيب صـلى : فرجع مث عـاد فاسـتأذن فقلـت  ّ

  .فأكل منه ومحد اهللا ـ وهو موضوع بني يديه ـ ائذن له فدخل: ّاهللا عليه وسلم صوته فقال 
  .ضعف ومقالفهذه طرق متعددة عن أنس بن مالك ، وكل منها فيه 

يف جــزء مجعــه يف هــذا احلــديث بعــد مــا أورد طرقــا  ـ وقــال شــيخنا أبــو عبــد اهللا الــذهيب
حجـاج بــن : ويـروى هــذا احلـديث مـن وجــوه باطلـة أو مظلمـة عــن :  ـ متعـددة حنـوا ممــا ذكرنـا

  يوسف ، وأىب عاصم خالد بن عبيد ، ودينار أىب كيسان ،
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د الثقفــــي ، وزيــــاد العبــــسي ، ــــوزيــــاد بــــن حمم  وزيــــاد بــــن املنــــذر ، وســــعد بــــن ميــــسرة البكــــري ، ّ
وســـليمان التيمـــي ، وســـليمان بـــن علـــي األمـــري ، وســـلمة بـــن وردان ، وصـــباح ابـــن حمـــارب ، 
وطلحة بـن مـصرف ، وأيب الزنـاد ، وعبـد األعلـى بـن عـامر ، وعمـر بـن راشـد ، وعمـر بـن أيب 

فـي ، وعثمـان الطويـل ، حفص الثقفي الضرير ، وعمر بن سليم البجلي ، وعمر بـن حيـىي الثق
وعلـي بــن أيب رافــع ، وعيــسى بــن طهمــان ، وعطيــة العــويف ، وعبــاد بــن عبــد الــصمد ، وعمــار 
ّالـــدهين ، وعبـــاس بـــن علـــي ، وفـــضيل بـــن غـــزوان ، وقاســـم بـــن جنـــدب ، وكلثـــوم بـــن جـــرب ، 
ّوحممد بــن علــي البـاقر ، والزهــري ، وحممــد بــن عمـرو بــن علقمــة ، وحممـد بــن مالــك الثقفــي ،  ّ ّـ
د بـــن جحـــادة ، وميمـــون بـــن مهـــران ، وموســـى الطويـــل ، وميمـــون بـــن جـــابر الـــسلمي ،  ّـــوحمم
ومنصور بـن عبـد احلميـد ، ومعلـى بـن أنـس ، وميمـون أيب خلـف اجلـراف ، وقيـل أبـو خالـد ، 
ومطر بن خالد ، ومعاوية بـن عبـد اهللا بـن جعفـر ، وموسـى بـن عبـد اهللا اجلهـين ، ونـافع مـوىل 

أنـس بـن مالـك ، ويوسـف بـن إبـراهيم ، ويـونس بـن حيـان ، ويزيـد بـن ابن عمـر ، والنـضر بـن 
ســـفيان ، ويزيـــد بـــن أيب حبيـــب ، وأيب امللـــيح ، وأيب احلكـــم ، وأيب داود الـــسبيعي ، وأيب محـــزة 

  .الواسطي ، وأيب حذيفة العقيلي ، وإبراهيم بن هدبة
ب ضــعيفة ، اجلميــع بــضعة وتــسعون نفــسا ، أقرــا غرائــ: مث قــال بعــد أن ذكــر اجلميــع 

  .وأردؤها طرق خمتلقة مفتعلة ، وغالبها طرق واهية
ّوقد روي من حديث سفينة موىل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فقـال أبـو القاسـم  ّ

ّحــدثنا القــواريري ، ثنــا يــونس بــن أرقــم ، ثنــا مطــري بــن أيب : البغــوي وأبــو يعلــى املوصــلي قــاال 
ّ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال خالـد ، عــن ثابــت البجلــي ، عــن ســفينة مـوىل أهــدت  :ّ

فجـاء رسـول اهللا  ـ ومل يكـن يف البيـت غـريي وغـري أنـس ـ امرأة من األنصار طائرين بـني رغيفـني
ّصلى اهللا عليه وسلم فدعا بغدائه يا رسول اهللا ، قـد أهـدت لـك امـرأة مـن األنـصار : فقلت . ّ

ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب : ّى اهللا عليـــه وســـلم ّهديـــة ، فقـــدمت الطـــائرين إليـــه فقـــال رســـول اهللا صـــل
  خلقك 
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 قــال ؟مــن هــذا: إليــك وإىل رســولك ، فجــاء علــي بــن أيب طالــب فــضرب البــاب خفيــا فقلــت 
قلـــت علـــي بـــن أيب : أبـــو احلـــسن ، مث ضـــرب البـــاب ورفـــع صـــوته فقـــال رســـول اهللا مـــن هـــذا 

ّيـه وسـلم مـن الطـريين ّافـتح لـه ، ففتحـت لـه فأكـل معـه رسـول اهللا صـلى اهللا عل: قال . طالب
  .حىت فنيا

ّوروي عــن ابـــن عبـــاس ، فقــال أبـــو حممـــد حيـــىي بــن حممـــد بـــن صــاعد  ثنـــا إبـــراهيم بـــن : ّ
ّســعيد اجلــوهري ، ثنــا حــسني بــن حممــد ، ثنــا ســليمان بــن قــرم ، عــن حممــد بــن شــعيب ، عــن  ّ

ّإن النــيب صــلى اهللا :داود بـن عبــد اهللا بــن عبـاس ، عــن أبيــه ، عــن جـده ابــن عبــاس قـال   عليــه ّ
  .ّاللهم وإيل: فجاء علي فقال . اللهم ائتين برجل حيبه اهللا ورسوله: ّوسلم أيت بطائر فقال 

ّثنــا عيــسى بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن : وروي عــن علــي نفــسه فقــال عبــاد بــن يعقــوب 
ّأهـدي لرسـول اهللا صـلى  :ّعمر بن علي ، حدثين أيب ، عن أبيه ، عن جـده ، عـن علـي قـال 

فرفـع  ـ وكان أنـس بـن مالـك حيجبـه ـ ّسلم طري يقال له احلبارى ، فوضعت بني يديهاهللا عليه و
ّالنيب صلى اهللا عليـه وسـلم يـده إىل اهللا مث قـال  ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي : ّ

. إن رسول اهللا يعين على حاجته ، فرجع: قال فجاء علي فاستأذن فقال له أنس . هذا الطري
ّهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم الـدعاء ، فرجـعمث أعاد رسـول ا مث دعـا الثالثـة فجـاء علـي فأدخلـه ، . ّ

فلما أكل رسـول اهللا وخـرج علـي قـال أنـس . فأكل معه. ّاللهم وإيل: فلما رآه رسول اهللا قال 
يـــا أبـــا احلـــسن اســـتغفر يل فـــإن يل إليـــك ذنبـــا ، وإن عنـــدي بـــشارة ، : تبعـــت عليـــا فقلـــت : 

ّنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فحمـد اهللا واسـتغفر يل ورضـي عـين ، أذهـب فأخربته مبا كان من ال ّ
  .ذنيب عنده بشاريت إياه

ومــن حــديث جــابر بــن عبــد اهللا األنــصاري ، أورده ابــن عــساكر مــن طريــق عبــد اهللا بــن 
  .فذكره بطوله. ّ، عن حممد بن املنكدر ، عن جابر. صاحل كاتب الليث ، عن ابن هليعة

  ولكن ـ وصححه احلاكم ـ يث أيب سعيد اخلدريوقد روي أيضا من حد
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  .وفيه ضعفاء. إسناده مظلم
  .وال يصح أيضا. وروي من حديث حبشي بن جنادة

  .ومن حديث يعلى بن مرة ، واإلسناد إليه مظلم
  .وليس بصحيح. ومن حديث أيب رافع حنوه

أبــــو بكــــر بــــن مردويــــه ، : وقــــد مجــــع النــــاس يف هــــذا احلــــديث مــــصنفات مفــــردة مــــنهم 
ّواحلــافظ أبــو طــاهر حممد بــن أمحــد بــن محــدان فيمــا رواه شــيخنا أبــو عبــد اهللا الــذهيب ، ورأيــت  ــ ّ
فيـــه جملـــدا يف مجـــع طرقـــه وألفاظـــه أليب جعفـــر بـــن جريـــر الطـــربي املفـــسر صـــاحب التـــاريخ ، مث 

  .ّوقفت على جملد كبري يف رده وتضعيفه سندا ومتنا للقاضي أيب بكر الباقالين املتكلم
  .ففي القلب من صحة هذا احلديث نظر وإن كثرت طرقهوباجلملة ، 
  .)1(» واهللا أعلم 

  : ترجمته 
  :وتوجد ترمجته والثناء عليه يف 

  .399 / 1الدرر الكامنة  ـ 1
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  .وال حاجة إىل نقلها.  ..وهي مشحونة بالثناء واإلكبار والتوثيق
__________________  
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)126(  

  رواية العاقولي 
ّحممد بن حممد بن عبد اهللا العاقويل املتوىف سنة  :وهو  ّ :797.  
  : قال 
ّكان عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طري فقال  :عن أنس قال «  ّ :  

  .فجاء علي فأكل معه. ك إليك يأكل معي هذا الطائرّاللهم ائتين بأحب خلق
  .)1(» أخرجه الرتمذي 

  : ترجمته 
ّوكــان العــاقويل فقيهــا ، حمــدثا ، أديبــا ، لــه مــصنفات ، منهــا الــرد علــى الرافــضة ، شــرح  ّ ّ

  .)2(املشكاة ، وشرح منهاج البيضاوي ، وغري ذلك 

)127(  

  رواية الهيثمي 
  .807:  اهليثمي املتوىف سنة نور الدين علي بن أيب بكر :وهو 
  : قال 
ّكنــت أخــدم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فقــدم  :وعــن أنــس بــن مالــك قــال «  ّ ّ

ّفرخـــا مـــشويا فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّ ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب اخللـــق إليـــك وإيل : ّ ّ
  فقال . ّيأكل معي من هذا الفرخ ، فجاء علي ودق الباب

__________________  
  .369 : 7باب علي : ّالرصف فيما روي عن النيب من الفضل والوصف ) 1(
  . وغريمها351 / 6 ، شذرات الذهب 97: بغية الوعاة ) 2(
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ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم على حاجـة ، فانـصرف: فقلت . علي:  قال ؟من هذا: أنس  ّ ّمث . ّ
ّتنحـــى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وأكـــل ، مث قـــا ّ ّ ّل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ّ ّ :

ّاللهــم ائتــين بأحــب اخللــق إليــك وإيل يأكــل معــي مــن هــذا الفــرخ فجــاء علــي فــدق البــاب دقــا . ّ
ّشديدا فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  :  قلت علي ، قـال ؟يا أنس ، من هذا: ّ

ّأدخلـــه ، فـــدخل ، فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ألت اهللا ثالثـــا أن يـــأتيين لقـــد ســـ: ّ
ّبأحب اخللق إليه وإيل يأكل معي من هذا الفرخ لقد جئت  ـ يا رسول اهللا ـ وأنا: فقال علي . ّ

ّثالثــا ، كــل ذلــك يــردين أنــس ّفقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم . ّ يــا أنــس ، مــا محلــك : ّ
ّول اهللا صـلى اهللا فقـال رسـ. أحببت أن تـدرك الـدعوة رجـال مـن قـومي:  قال ؟على ما صنعت

  .ّال يالم الرجل على حب قومه: ّعليه وسلم 
ّكنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حائط وقد أيت بطائر: ويف رواية  ّ ّ.  

ّأهدت ام أمين إىل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم طـائرا بـني رغيفـني فجـاء  :ويف رواية قال  ّ ّ
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال  ّ   . فجاءته بالطائر؟يءهل عندك ش: ّ

  .عند الرتمذي طرف منه : قلت
  :ّأبو يعلى باختصار كثري ، إال أنه قال ، و رواه الطرباين يف األوسط باختصار

ّفجاء أبو بكر فرده ، مث جاء عمر فرده ، 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

  .ورجال أيب يعلى ثقات ويف بعضهم ضعف
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ّأهــدي لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أطيــار فقــسمها  :و عــن أنــس بــن مالــك قــال  ّ ّ
فأتتـه  ـ ّصـفية أو غريهـا ـ سائهبني نسائه ، فأصاب كل امرأة منها ثالثة ، فأصبح عنـد بعـض نـ

اللهم اجعله رجـال مـن : فقلت . ّاللهم ائتين بأحب خلقك يأكل معي من هذا: ّن ، فقال 
ّفقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ـ 2 ـ األنصار ، فجاء علي يـا أنـس ، أنظـر مـن علـى : ّ

ّســلم علــى حاجــة ، مث ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و: البــاب ، فنظــرت فــإذا علــي ، فقلــت 
ّجئت فقمت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقـال   فـإذا ؟أنظـر مـن علـى البـاب: ّ

ّعلـي ، حـىت فعـل ذلــك ثالثـا ، فـدخل ميــشي وأنـا خلفـه ، فقـال النــيب صـلى اهللا عليـه وســلم  ّ :
. ّ فقـال هـذا آخـر ثـالث مـرات يـردين أنـس يـزعم أنـك علـى حاجـة؟ ـرمحـك اهللا ـ مـن حبـسك

ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ :  
يـا رســول اهللا ، مسعـت دعــاءك فأحببـت أن يكــون :  قلــت ؟مـا محلــك علـى مــا صـنعت

ّفقـال رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وسـلم . مـن قـومي ّإن الرجـل قــد حيـب قومـه ، إن الرجـل قــد : ّ ّ
  .قاهلا ثالثا. ّحيب قومه

  . وهو مرتوكإمساعيل بن سلمان ،: ، وفيه  رواه البزار
ّوكـان خادمـا لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ وعـن سـفينة أهـدي لرسـول اهللا  :قـال  ـ ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم طوائر ، فـصنعت لـه بعـضها ، فلمـا أصـبح أتيتـه بـه فقـال  ّ مـن أيـن لـك : ّ
ّأمل أقـل لـك ال تـدخرن لغـد طعامـا ، لكـل يـو: فقـال : من اليت أتيت به أمـس :  فقتل ؟هذا ّ م ّ
ّاللهــم أدخــل علــي أحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي مــن هــذا الطــري ، فــدخل :  مث قــال ؟رزقــه ّ

  .ّاللهم وإيل:  عليه فقال 2علي 
ورجـال الطـرباين رجـال الـصحيح غـري فطـر ابـن خليفـة ، . رواه البزار والطـرباين باختـصار

  .وهو ثقة
ّأيت النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بطـري فقـال  :وعن ابن عباس قال  ّ اللهـم ائتـين بأحـب :ّ

  .ّاللهم وإيل: خلقك إليك ، فجاء علي فقال 
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. ّـحممد بـن سـعيد ، شـيخ يـروي عنـه سـليمان بـن قـرم ، ومل أعرفـه: ، وفيـه  رواه الطرباين
ّوبقية رجاله وثقوا وفيه ضعف  ّ «)1(.  

  :ترجمته 
  :وقد ترجم له يف املوسوعات الرجالية بكل تفخيم وجتليل 

ّكـان خـريا سـاكنا ، صـينا : قـال احلـافظ ابـن حجـر .  ..ي احلـافظاهليثمـ«  : السيوطي ّ
  .)2(» .  ..ّلينا ، سليم الفطرة ، شديد اإلنكار للمنكر ، ال يرتك قيام الليل

كــان عجبـــا يف الـــدين والتقـــوى والزهــد ، واإلقبـــال علـــى العلـــم والعبـــادة «  : الـــسخاوي
حللــــيب ، والفاســــي ، وابــــن خطيــــب مث نقــــل كلمــــات األعــــالم كــــابن حجــــر ، وا» .  ..واألوراد

  :ّالناصرية ، واألقفهسي مث قال 
 والثناء على دينه وزهـده وورعـه وحنـو ذلـك كثـري جـدا ، بـل هـو يف ذلـك كلمـة اتفـاق« 

.. . «)3(  

)128(  

  رواية الجزري 
  .833 :ّأبو اخلري مشس الدين بن حممد اجلزري الشافعي املتوىف سنة : وهو 

  .لعصاميوتعلم روايته من رواية ا
__________________  

  .126 ـ 125 / 9جممع الزوائد ) 1(
  .541: ّطبقات احلفاظ ) 2(
  200 / 5الضوء الالمع ) 3(
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  :ترجمته 
  :وتوجد ترمجته والثناء البالغ عليه يف 

  .467 / 3أنباء الغمر  ـ 1
  .257 / 2ّالبدر الطالع  ـ 2
  .204 / 7شذرات الذهب  ـ 3

)129(  

  رواية المغربي 
ّحممد بن حممد املتوىف سنة  :هو و ّ :1094.  

  : قال 
ّكـان عنـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم طـري فقـال  ـ أنس«  ّ ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك  :ّ

  .مها للرتمذي. إليك يأكل معي هذا الطري ، فجاء علي فأكل معه
اســـتغفر يل ذلـــك ، عنـــدي بـــشارة ، ففعـــل ، فـــأخربه : إن أنـــسا قـــال لعلـــي  :زاد رزيـــن 

ّبقوله صلى اهللا عليه وسلم  ّ «)1(.  

  :ترجمته 
ّاإلمــام اجلليــل ، احملــدث املفــنن ، فــرد الــدنيا يف العلــوم كلهــا ، اجلــامع بــني «  : ّالمحبــي ّ ّ

نقلــت عــن شــيخنا .  ..1037منطوقهــا ومفهومهــا ، واملالــك هوهلــا ومعلومهــا ، ولــد ســنة 
نـه ، وسـافر إىل الـروم يف صـحبته وانتفـع ّـوهـو ممن أخـذ ع ـ املرحوم عبـد القـادر بـن عبـد اهلـادي

ّـإنه يعـرف احلـديث واألصـول : ّفإنـه كـان يقـول .  ..ّوكان يصفه بأوصاف بالغة حد الغلـو ـ به
  معرفة ما رأينا من يعرفها

__________________  
  .220 / 3مجع الفوائد ) 1(
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» .  ..عــة وأثنــوا عليــهوقــد أخــذ عنــه مبكــة واملدينــة والــروم خلــق ، ومدحــه مجا.  ..ّــممن أدركنــاه
)1(.  

)130(  

  رواية العصامي 
  .1111: ّعبد امللك بن حسني املكي ، املتوىف سنة  :وهو 
  :  ـّاألحاديث يف شأن أيب احلسنني كرم اهللا تعاىل وجهه : يف  ـ قال
كــان عنــده طــري اهــدي إليــه وكــان ممــا  : قــال 2عــن أنــس : احلــديث احلــادي عــشر « 

ّلهم ائتين بأحب خلقـك إليـك يأكـل معـي هـذا الطـري ، فجـاء علـي ، ال: يعجبه أكله ، فقال 
فجــاء  :ّوخرجــه اجلــزري وزاد بعــد قولــه . ّ خرجــه الرتمــذي ، والبغــوي يف املــصابيح.فأكــل معــه

ّاستأذن علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: فقال : علي  ّمث جـاء . مـا عليـه إذن: فقلـت . ّ
ّمــا حبــسك عــين ، أو مـــا : فقــال عليــه الــصالة والـــسالم . بعـــةّفرددتــه ، مث دخــل الثالثــة أو الرا

ّوكـان أنـس خـادم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه . ّجئـت فـردين أنـس:  قـال ؟ّأبطأك عين ، يـا علـي
   ؟يا أنس ، ما محلك على ما صنعت: ّوسلم ، فقال رسول اهللا 

 مــن يــا أنــس أويف األنــصار خــري: فقــال . رجــوت أن يكــون رجــال مــن األنــصار: قلــت 
  .)2(» ّخرجه البخاري  ؟علي ، أو أفضل من علي

  : ترجمته 
  .402 / 1البدر الطالع : الشوكاين  ـ 1
  .139 / 3سلك الدرر : املرادي  ـ 2

__________________  
  .204 / 4خالصة األثر ) 1(
  .11: مسط النجوم العوايل فضائل علي ، احلديث ) 2(
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)131(  

  رواية النابلسي 
  .1143: ّين بن إمساعيل املتوىف سنة عبد الغ: وهو 

  . )128 / 1ذخائر املواريث ( رواه يف كتابه 
  :وتوجد ترمجته يف 

  .137 / 2نفحة الرحيانة  ـ 1
  .30 / 3سلك الدرر  ـ 2

)132(  

  ّرواية الشبراوي 
  .1171: ّعبد اهللا بن حممد بن عامر املتوىف سنة  :وهو 
  : قال 
ّإن أنــسا كــان شــاكيا ، فأتــاه حممــد بــن احلجــاج   :وأخــرج احلــاكم عــن ثابــت البنــاين« 

ا ، فانتقــصه ابــن احلجــاج ،  ّــيعــوده يف أصــحاب لــه ، فجــرى بيــنهم احلــديث ، حــىت ذكــروا علي
 أراك تــنقص علــي بــن أيب !يــا ابــن احلجــاج: فقــال .  أقعــدوين فأقعــدوه؟مــن هــذا: فقــال أنــس 

ّ والذي بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم باحلق ، ل؟طالب ّ قد كنت خادم رسول اهللا بني يديه ّ
طـري :  قالـت ؟يا ام أمين ما هـذا: فقال . ، فجاءت ام أمين بطري فوضعته بني يدي رسول اهللا

ّاللهم جئـين بأحـب خلقـك إيل وإليـك يأكـل معـي مـن هـذا الطـري : فقال . أصبته فصنعته لك ّ
له رجال من األنصار اللهم اجع:  فقلت ؟يا أنس ، أنظر من بالباب: فقال . ، فضرب الباب

ّإن رســـول اهللا علـــى حاجـــة ، وجئـــت حـــىت قمـــت : ، فـــذهبت فـــإذا علـــي بالبـــاب فقلـــت لـــه 
  : مقامي ، فلم ألبث أن ضرب الباب فقال رسول اهللا 
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اللهم اجعلـه رجـال مـن األنـصار ، فـإذا علـي بالبـاب ، :  فقلت ؟اذهب فانظر من على الباب
. حىت قمت مقامي ، فلم ألبث أن ضـرب البـابإن رسول اهللا على حاجة ، وجئت : فقلت 
ّيــا أنــس ، أدخلــه فلــست بــأول رجــل أحــب قومــه ، لــيس هــو مــن األنــصار ، فــذهبت : فقــال 

  .ّيا أنس قرب إليه الطري ، فوضعته فأكال مجيعا: فقال . فأدخلته
  : قال . نعم:  قال ؟يا أنس ، كان هذا مبحضر منك: قال ابن احلجاج 

ّ انــــتقص عليــــا بعــــد مقــــامي هــــذا ، وال أمســــع أحــــدا ينقــــصه إال أعطــــي اهللا عهــــدا أن ال ّ
  .)1(» أشنت له وجهه 

  : ترجمته 
ّحمدث ، فقيـه ، أصـويل ، مـتكلم ، أديـب ، ويل مـشيخة اجلـامع األزهـر ، : ّوالشرباوي  ّ

ّاإلحتاف حبب األشراف : وله مصنفات منها 
)2(.  

)133(  

  رواية عبد القادر بدران 
  . ، صاحب ذيب تاريخ دمشق1346 : احلنبلي املتوىف سنة

  : قال . رواه برتمجة محزة بن حراس
ّكنـت أصـحب النـيب صـلى اهللا  :ّحدثين أنـس بـن مالـك فقـال : فقال القشريي .  ..« ّ

فـــأيت بلحـــم طـــري : قـــال  .ّاللهـــم أطعمنـــا مـــن طعـــام اجلنـــة: ّعليـــه وســـلم ، فـــسمعته وهـــو يقـــول 
ّ مبــن حنبــه وحيبــك وحيــب نبيــك وحيبــه نبيــكاللهــم ائتنــا: مــشوي فوضــع بــني يديــه فقــال  قــال . ّّ

  فخرجت فإذا علي بن أيب طالب : أنس 
__________________  

  .28: اإلحتاف حبب األشراف ) 1(
  .124 / 6معجم املؤلفني :  عنه 107 / 3سلك الدرر ) 2(
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ل بغــري انــه قــال ذلــك ثالثــا ، فــدخ: ويف روايــة . اســتأذن يل ، فلــم آذن لــه: بالبــاب فقــال يل 
ّإذين ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ يـا رسـول اهللا ، : فقـال  ؟ما الـذي أبطـأ بـك يـا علـي: ّ

يــا رســول اهللا ، ملــا مسعــت :  فقــال ؟يــا أنــس مل حجبتــه: فقــال . جئــت ألدخــل فحجبــين أنــس
ّفقال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم . الدعوة أحببت أن جيئ رجل من قومي فتكون له ّ ال تـضر : ّ

  .)1(» الرجل حمبة قومه ما مل يبغض سواهم 

  : ترجمته 
ّفقيه ، أصويل ، أديب ، ناثر ، ناظم ، مؤرخ ، مشارك يف أنواع من العلوم «  : ّكحالة

  .)2(» .  ..ّ، من مؤلفاته الكثرية

)134(  

  رواية بهجت افندي 
  .1350: املتوىف سنة 

  .ية وأوضح مدلوله ومعناهوترمجه إىل الفارس ) 38: ّتاريخ آل حممد ( رواه يف 

)135(  

  رواية منصور ناصف 
  . ، من علماء األزهر1371: الشيخ منصور علي ناصف ، املتوىف بعد سنة  :وهو 

__________________  
  .4 / 443ذيب تاريخ دمشق ) 1(
  .283 / 5معجم املؤلفني ) 2(
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  : قال 
ّكـان عنـد النـيب صـلى اهللا عليـه و :قال  ـ 2 ـ عن أنس«  اللهـم ائتـين : ّسـلم طـري فقـال ّ

  .»فجاء علي فأكل معه . ّبأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري
  :وقال بشرحه 

ّإن عليا: فيه «    .»ّأحب اخللق إىل اهللا تعاىل  ـ 2 ـ ّ

  : ترجمته 
ّويكفــي للوقــوف علــى شخــصية الرجــل العلميــة ومزايــا كتابــه املــذكور النظــر يف التقــاريظ 

  .صره واملطبوعة يف مقدمة كتابه ، فالحظالصادرة عن علماء ع



 

  تفنيد مزاعم

  الكابلي والدهلوي حول

  ّسند حديث الطير
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  : قوله
ّإنه كان عند النيب صلى اهللا عليه وسلم طائر قـد طـبخ  :ّاحلديث الرابع ما رواه أنس «  ّ ّ ّ

فجـاءه . ّاللهم ائتين بأحب النـاس إليـك يأكـل معـي مـن هـذا الطـري: له أو أهدي إليه ، فقال 
  .»علي 

  في الحديث وتلبيساته لدى نقله ) الدهلوي ( ّتصرفات 

  :أقول 
  :ّهنا تسويالت وتعسفات نشري إليها ) للدهلوي ( 
ــــد ، وابــــن شــــهر آشــــوب ) 1( ــــشيخ املفي ّمــــن الواضــــح جــــدا أن علمــــاء اإلماميــــة ، كال ّ ّ

( فكــــان علــــى . وأمثاهلمــــا ، يثبتــــون تــــواتر هــــذا احلــــديث ، وهلــــم يف ذلــــك بيانــــات وتقريــــرات
ّلكـن  ـ ّولـو عـن اإلماميـة ، ولـو مـع تعقيبـه بـالرد ـ أن يـشري إىل تـواتر هـذا احلـديث) الـدهلوي 

ّإعراضـه عـن ذكـر ذلـك لـيس إال لتخـديع عـوام أهـل حنلتـه ، كـيال خيطـر ببـال أحـد مـنهم ، وال 
ّيطرق آذام تواتر هذا احلديث ، حىت نقال عن اإلمامية ّ.  
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ّبـل قطعيـة صـدوره ومـساواته لآليـة  ـ ّب إفادات أئمة أهل السنةحس ـ لكن ثبوت تواتره
يكــشف  ـ ّنفــسه ، كمــا عرفــت ذلــك كلــه) الــدهلوي ( حــسب إفــادة  ـ القرآنيــة يف القطعيــة
  .ّواهللا حيق احلق بكلماته.  ..وتلبيسه) الدهلوي ( ّالنقاب عن تسويل 

 ّلفـرط عنـاده وتعـصبه ـ ريـدّختديع وتلبيس آخر ، إنه ي» ما رواه أنس « : ّإن قوله ) 2(
ّإيهام أن رواية هذا احلديث منحصرة يف أنس بن مالك ، وأنه مل يرو عن غـريه مـن أصـحاب ـ  ّ

  .6ّالنيب 
ّلكن قد عرفت أن رواة هذا احلديث يروونه عن عـدة مـن الـصحابة عـن الرسـول الكـرمي  ّ

  : ، وهم 6
  .7أمري املؤمنني  ـ 1
  .أنس بن مالك ـ 2
  . العباسعبد اهللا بن ـ 3
  .أبو سعيد اخلدري ـ 4
  .6سفينة موىل رسول اهللا  ـ 5
  .سعد بن أيب وقاص ـ 6
  .عمرو بن العاص ـ 7
  .أبو الطفيل عامر بن واثلة ـ 8
  .ّيعلى بن مرة ـ 9

ــإمنا نــسبه إىل أنــس بــن مالــك فحــسب ، النتهــاء طــرق ) الــدهلوي ( ّلعــل : ّوال يتــوهم  ّ
  .صر روايته فيهّأكثر الروايات إليه ، وليس مراده ح

ّألن صـريح عبارتـه يف فتـواه املنقولــة سـابقا أن مـدار حـديث الطــري جبميـع طرقـه ووجوهــه  ّ
  . ..على أنس بن مالك فحسب

ّإنه باإلضافة إىل ما تقدم كتم كثرة طرق هذا احلديث ووجوهه عن أنس) 3( ّ.  
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خلرب عن أنـس بـن مل يذكر لفظا كامال من ألفاظ ا ـ ّباإلضافة إىل كل ما ذكر ـ ّإنه) 4(
  .مالك ، املتقدمة يف أسانيد احلديث

ه قــد ارتكــب القطــع والتغيــري يف نفــس هــذا اللفــظ الــذي ذكــره) 5( ّإن ا مل  . ..ّــ ّــحبيــث أن
ّبــل إن لفظــه ال يطــابق .  ..ّجنــد يف كتــاب مــن كتــب الفــريقني روايــة حــديث الطــري ــذا اللفــظ

  : ة الكابلي كاملة عبار وهذه.  ..حىت لفظ الكابلي املنتحل منه كتابه
ّإنه كـان عنـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم طـائر قـد  :ما رواه أنـس بـن مالـك : الرابع «  ّ ّ ّـ

  .فجاء علي ، فأكله معه. ّاللهم ائتين بأحب الناس إليك يأكل معي: طبخ له فقال 
ّوهــو باطــل ، ألن اخلــرب موضــوع ، قــال الــشيخ العالمــة إمــام أهــل احلــديث مشــس الــدين  ّ

ّلقــد كنــت زمنــا طــويال أظــن أن : ّبــد اهللا حممــد بــن أمحــد الدمــشقي الــذهيب يف تلخيــصه أبــو ع ّ
ّحـــديث الطـــري مل حيـــسن احلـــاكم أن يودعـــه يف مـــستدركه ، فلمـــا علقـــت هـــذا الكتـــاب رأيـــت  ّ

  .القول من املوضوعات اليت فيه
ّوممن صرح بوضعه احلافظ مشس الدين اجلزري ّ.  

ّوألنـــه لـــيس بنـــاص علـــى املـــدعى ، فـــإ ّن أحـــب اخللـــق إىل اهللا تعـــاىل ال جيـــب أن يكـــون ّ ّ
  .صاحب الزعامة الكربى كأكثر الرسل واألنبياء

ّوألنــــه حيتمـــــل أن يكــــون اخللفـــــاء غـــــري حاضــــرين يف املدينـــــة حينئــــذ ، والكـــــالم يـــــشمل 
  .احلاضرين فيها دون غريهم ، ودون إثبات حضورهم خرط قتاد هوبر

ّأحـب النـاس إليـك كمـا يف قـوهلم فـالن أعقـل ّوألنـه حيتمـل أن يكـون املـراد مبـن هـو مـن 
  .أي من أعقل وأفضلهم. الناس وأفضلهم

ه  ـــوألنــــه اختلــــف الروايــــات يف الطــــري املــــشوي ، ففــــي روايــــة هــــو النحــــام ، ويف روايــــة إن ّـ ّ
  .ّاحلبارى ، ويف أخرى إنه احلجل

ّوألنه ال يقاوم األخبار الصحاح لو فرضت داللته على املدعى  ّ«.  
  »فأكله معه «  ونقص مجلة .»أو أهدي إليه « مجلة ) دهلوي ال( فقد أضاف 
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  .»فجاءه علي « إىل » فجاء علي « بتغيري 
ّمث إن  ّأحـب « يف مكـان » ّأحـب النـاس « كلمـة  ـ تبعـا للكـابلي ـ وضـع) الـدهلوي ( ّ

 يف »ّأحـب النـاس « ّ واحلال أنه مل يـرد لفـظ ؟فلما ذا هذا التبديل والتغيري منهما.  ..»اخللق 
ّطريق من طرق حديث الطري ، ال عند السابقني وال الالحقـني وتلـك .  ..ّمـن أهـل الـسنة.  ..ّ

ّكمــا ال جتــده يف لفــظ مــن ألفــاظ اإلماميــة يف شــيء .  ..ّألفــاظهم قــد تقــدمت يف قــسم الــسند
 !6 وخالفتــه بعــد رســول اهللا 7ّمــن مــوارد اســتدالهلم حبــديث الطــري علــى إمامــة أمــري املــؤمنني 

ّ ، إن مثــــل هــــذه التبــــديالت والتــــصرفات والتحريفــــات ، ال يليــــق مبثــــل ولعمــــري ) الــــدهلوي ( ّ
ّعمـــدة الكبـــار ، بـــل هـــو دأب احملـــرفني األغمـــار ، وديـــدن املـــسولني األشـــرار واهللا الـــصائن .  ..ّ

  .الواقي عن العثار

  ّاختالف الروايات في الطير غير قادح في الحديث 

  :قوله 
ّري املشوي ، ففـي روايـة إنـه النحـام ، ويف روايـة إنـه حبـارى ّواختلفت الروايات يف الط«  ّ

  .»ّ، ويف رواية إنه حجل 

  :أقول 
 إن !!مـن ذكـر اخـتالف الروايـات يف الطـري املـشوي) الـدهلوي ( ال أدري ما ذا يقصد 

ة ، فهــــو حمــــض الكــــذب واالفــــرتاء وإن أراد . ّــــأراد أن ذلــــك موجــــود يف كلمــــات علمــــاء اإلمامي
بعه يف احلديث وإحاطته بألفاظ هذا احلديث باخلصوص ، فهذا يفـتح عليـه بـاب ّإفهام كثرة تت

ّاللـــوم والتعيـــري ، ألن معـــىن ذلـــك أنـــه قـــد وقـــف علـــى الطـــرق الكثـــرية واأللفـــاظ العديـــدة هلـــذا  ّ ّ
  ّاحلديث ، مث أعرض عن
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وإن كــان ذكــر هــذا اإلخــتالف عبثــا ، فهــذا خيــالف شــأنه ، ال . ّمجيعهــا ، عنــادا للحــق وأهلــه
ّسيما يف هذا الكتاب املوضوع على االختصار واإلجياز ، كما يدعي أولياؤه ّ.  

ّلكن احلقيقة ، إنه قد أخذ هذا املطلب من الكابلي ، كغريه ممـا جـاء بـه ، فقـد عرفـت  ّ ّ
ّوألنـــه اختلفـــت الروايـــات يف الطـــري املـــشوي ،« : قـــول الكـــابلي  يف  و، هـــو النحـــام ففـــي روايـــة ّ

  .»ّإنه احلجل  يف أخرىو ،ّ إنه احلبارى رواية
) الــدهلوي ( ّغــري أن الكــابلي ذكــر هــذا االخــتالف يف وجــوه اإلبطــال بزعمــه ، وكــأن 
  .استحيا من أن يورده يف ذاك املقام ، وإن مل ميكنه كف نفسه فيعرض عنه رأسا

ّمجرد اختالف األخبار ال يجوز تكذيب أصل الخبر ّ  
ّوعلى كل حـال ، فـإن االسـتناد إىل إخـتالف ا ، ألجـل » ّالطـري املـشوي « لروايـات يف ّ

ّالقــدح والطعــن يف أصــل احلــديث ، جهــل بطريقــة علمــاء احلــديث أو جتاهــل عنهــا ، فــإم يف 
ّمثـــل هـــذا املـــورد ال يكـــذبون احلـــديث مـــن أصـــله ، وال ينفـــون الواقعـــة الـــيت أخـــربت عنهـــا تلـــك 

هـذا الطريـق .  ..ّدد الواقعـةّاألخبار ، بل إم جيمعون بينها بطرق شىت ، منها احلمـل علـى تعـ
  . ..ّالذي على أساسه اجلمع بني الروايات املختلفة يف واقعة حديث الطري

  :وال بأس بذكر بعض موارد اجلمع على هذا الطريق يف كتب احلديث 
ّ وجــوه الكفــار 6ّبعــد ذكــر األحاديــث املختلفــة يف رمــي النــيب  ـ قـال احلــافظ ابــن حجــر

: بـالرتاب ، ويف ثالـث : ّـأنه رمـاهم باحلـصى ، ويف آخـر : ها يوم حنني ، حيث جاء يف بعـض
واختلفـت . ّأنه طلب احلصى أو الرتاب مـن غـريه: ّأنه نزل عن بغلته وتناول بنفسه ، ويف رابع 

  ّإنه أمري املؤمنني علي عليه: ّإنه ابن مسعود ، ويف آخر : يف املناول ، ففي بعضها 
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  :قال ابن حجر  ـ السالم
ّإنه صلى اهللا عليـه وسـلم أوال قـال لـصاحبه  : هذه األحاديث وجيمع بني«  ّ نـاولين ،  :ّ

أنـــه احلـــصى يف : فيحتمـــل ّمث نـــزل عـــن البغلـــة فأخـــذه بيـــده فرمـــاهم أيـــضا ، . فناولـــه ، فرمـــاهم
  .)1(» واهللا أعلم . إحدى املرتني ، ويف األخرى الرتاب

و سـفيان بـن احلـارث آخـذ وأبـ« : ّوقال احلافظ ابن حجر بشرح قـول الـرباء بـن عـازب 
  :، وهو احلديث الثاين يف باب غزوة حنني عند البخاري » برأس بغلته البيضاء 

ّشــهدت مـع رســول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم يــوم : ويف حـديث العبــاس عنـد مــسلم «  ّ
ـــه  .احلـــديث. حنـــني ، فلزمتـــه أنـــا وأبـــو ســـفيان بـــن احلـــارث ، فلـــم نفارقـــه ّوىل املـــسلمون : وفي

ّ فطفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يركض بغلتـه قبـل الكفـارمدبرين ، ّ وأنـا : قـال العبـاس . ّ
ّآخذ بلجام بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكفها إرادة أن ال يسرع ، وأبو سـفيان آخـذ  ّ ّ

  .»بركابه 
ّبــأن أبــا ســفيان أخــذ أوال بزمامهــا ، فلما ركــضها : وميكــن اجلمــع « : قــال ابــن حجــر  ّــ ّ ّ

ّنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم إىل جهــة املــشركني خــشي العبــاس ، فأخــذ بلجــام البغلــة يكفهــا ، ال ّ ّ ّ
  .)2(» ّوأخذ أبو سفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إجالال له ، ألنه كان عمه 

ّولقـد رأيـت رسـول اهللا صــلى « : ّ بـشرح قـول الـرباء )3(وقـال شـهاب الـدين القـسطالين 
. وهـو احلـديث الرابـع يف بـاب غـزوة حنـني عنـد البخـاري» لتـه البيـضاء ّاهللا عليه وسـلم علـى بغ

  :قال 
  وعند ابن. على بغلته الشهباء: عند مسلم من حديث سلمة « 

__________________  
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ّوفيه نظر ، ألن دلدل أهـداها لـه : قال احلافظ ابن حجر . على بغلته دلدل: سعد ومن تبعه 
وكـان علـى بغلـة لـه بيـضاء : ّاملقوقس ، يعين ألنـه ثبـت يف صـحيح مـسلم مـن حـديث العبـاس 

ّمـل أن يكــون يومئــذ ركــب كــال فيحت: قــال القطــب احللــيب  .أهـداها لــه فــروة بــن نفاثـة اجلــذامي
  .)1(» ّمن البغلتني إن ثبت أا كانت صحبته ، وإال فما يف الصحيح أصح 

: ويف مــسلم عــن ســلمة بــن األكــوع . البغلــة البيــضاء ـ الــسابع«  : )2(ّوقــال الــشامي 
 ـ بفـتح الفـاء وسـكون الـراء وفـتح الـواو وبالتـاء ـ الشهباء الـيت كـان عليهـا يومئـذ أهـداها لـه فـروة

ووقـع يف بعـض الروايـات عنـد مـسلم . بنـون مـضمومة ففـاء خمففـة فـألف فثـاء مثلثـة ـ ابـن نفاثـة
  .ّوالصحيح املعروف األول ـ بالعني وامليم ـ فروة بن نعامة

ّـووقع عند ابن سعد وتبعه مجاعة ممن ألف يف املغـازي  ّإنه صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان : ّ ّ ّـ
  .لدل أهداها له املقوقسّوفيه نظر ، ألن د. على بغلته دلدل

ّحيتمل أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم ركب يومئذ كال من البغلتني : قال القطب  ّ ّ
ّ، وإال فما يف الصحيح أصح  ّ «)3(.  

ابـن  ـ بفـتح العـني وسـكون املـيم ـ ّحـدثين بـاإلفراد عمـرو بـن علـي« : وقـال القـسطالين 
ّحــدثنا أبــو عاصــم النبيــل الــضحاك بــن خملــد : حبــر أبــو حفــص البــاهلي البــصري الــصرييف قــال 

باملعجمــة وتــشديد  ـ ّحــدثنا أبــو صــخرة جــامع بــن شــداد: ّحــدثنا ســفيان الثــوري قــال : قــال 
بـضم املـيم وسـكون احلـاء املهملـة  ـ ّحدثنا صفوان بن حمرز: احملاريب قال  ـ الدال املهملة االوىل

  : ران بن حصني قال ّحدثنا عم: قال : املازين  ـ وكسر الراء بعدها زاء
__________________  
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 ـ مــزة قطــع ـ ابــشروا: ّاهللا عليــه وســلم فقــال هلــم ّجــاء بنــو متــيم إىل رســول اهللا صــلى 
ّأما إذا بشرتنا فأعطنا من املال ، فتغري وجه رسول اهللا صلى اهللا عليـه : ّباجلنة يا بين متيم قالوا  ّ ّ ّ

ّفقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم هلـم  ـ وهـم األشـعريون ـ ّوسلم ، فجاء ناس من أهـل الـيمن ّ ّ :
كــذا . قــد قبلناهــا يــا رســول اهللا: قــالوا .  ..لــيمن إذ مل يقبلهــا بنــو متــيماقبلــوا البــشرى يــا أهــل ا

فجـاء نـاس : ورد هذا احلـديث هنـا خمتـصرا ، وسـبق تامـا يف بـدء اخللـق ، ومـراده منـه هنـا قولـه 
  .من أهل اليمن

ّواستشكل بـأن قـدوم وفـد بـين متـيم كـان سـنة تـسع ، وقـدوم األشـعريني : قال يف الفتح 
ــــل ذلــــك عقــــ باحتمــــال أن يكــــون طائفــــة مــــن : وأجيــــب . ب فــــتح خيــــرب ســــنة ســــبعكــــان قب

  .)1(» األشعريني قدموا بعد ذلك 
ّحــــدثين بــــاإلفراد وأليب ذر حــــدثنا حممــــد بــــن العــــالء بــــن كريــــب « : وقــــال القــــسطالين  ّ ّ

اد بــن أســامة ، عــن بريــد بــن عبــد اهللا: اهلمــداين الكــويف قــال  ـحــدثنا أبــو أســامة مح ّـ بـــضم  ـ ّ
ّعـن جـده أيب بـردة عـامر بـن  ـ بـضم املوحـدة وسـكون الـراء ـ ابـن أيب بـردة ـ راءاملوحـدة وفـتح الـ

ّأرسـلين أصـحايب إىل رسـول اهللا صـلى اهللا  :ّـ أنه قـال 2أيب موسى عبد اهللا بن قـيس األشـعري 
أي مــا يركبــون عليــه  ـ بــضم احلــاء املهملــة وســكون املــيم ـ ّعليــه وســلم أســأله احلمــالن هلــم

ّيــا نــيب اهللا ، إن أصــحايب : فقلــت .  يف جــيش العــسرة وهــي غــزوة تبــوكوحيملهــم ، إذ هــم معــه ّ
واهللا ال أمحلكـــم علـــى شـــيء ، ووافقتـــه ، أي صـــادفته وهـــو : أرســـلوين إليـــك لـــتحملهم فقـــال 

غــضبان وال أشــعر ، أي واحلــال أين مل أكــن أعلــم غــضبه ، ورجعــت إىل أصــحايب حــال كــوين 
ّحزينــا مــن منــع النــيب صــلى اهللا عليــه وســل ّ ّم أن حيملنــا ، ومــن خمافــة أن يكــون النــيب صــلى اهللا ّ ّ

ّعليــه وســلم وجــد يف نفـــسه ، أي غــضب علــي ، فرجعــت إىل أصـــحايب فــأخربم الــذي قـــال  ّ
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم ّ ّ.  

__________________  
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ّبـضم الـسني  ـ ّإال سـويعة ، ـ آخـره مثلثـة. الم سـاكنةبفـتح اهلمـزة واملوحـدة بينهمـا  ـ فلـم ألبـث
وهي جزء مـن الزمـان ، أو مـن أربعـة وعـشرين جـزء مـن اليـوم  ـ ّاملهملة وفتح الواو مصغر ساعة

ّوالليلــة ، إذ مسعــت بـــالال ينــادي ، أي عبـــد اهللا بــن قـــيس ، يعــين يـــا عبــد اهللا ، وأليب ذر ابـــن 
ّ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــدعوك ، فلمــا أجــب: فقــال . فأجبتــه: عبــد اهللا بــن قــيس  ّ ّ

هـذين : ّلعله قـال . لستة أبعرة. الناقتني: أي . خذ هذين القرينني وهاتني القرينتني: أتيته قال 
  .ّفذكر الراوي مرتني اختصارا ـ ثالثا ـ القرينني

  .خمالف ملا هنا .فأمر لنا خبمس ذود :لكن قوله يف الرواية األخرى 
»  التعدد ، أو يكـون زادهـم واحـدا علـى اخلمـس ، والعـدد ال ينفـي الزائـد فيحمل على

)1(.  
ّفالعجـــب مـــن الكـــابلي املتتبـــع النظـــار ، كيـــف عـــرض احلـــديث للقـــدح واإلنكـــار مبجـــرد  ّ ّ ّ
ّـاختالف الروايات يف الطري املشوي ، ومل يقف على دأب خدام احلديث النبـوي ، حيـث أم  ّ ّ

ّيـث علـى تعـدد الواقعـة ، وجعلـوه حجـة نافيـة للـشبهات قاطعـة محلوا اختالف كثري من األحاد
، فليــت شـــعري هـــل يقــف الكـــابلي عـــن مقالتــه الـــسمجة الـــشنيعة ، ويتــوب عـــن هفوتـــه الغثـــة 

النـــصفة يف جنبـــه ، فيبطـــل شـــطرا عظيمـــا مـــن الروايـــات  ّالفظيعـــة ، أم يـــصر علـــى ذنبـــه ويـــدع
  .واألخبار ، ويعاند مجعا كثريا من العلماء واألحبار

  ّبطالن دعوى حكم أكثر المحدثين بوضع الحديث 

  :قوله 
ّوهذا احلديث قال أكثر احملدثني بأنه موضوع «  ّ«.  

__________________  
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  :أقول 
ّفقــد عرفــت أن رواة هــذا احلــديث وخمرجيــه يف كــل .  ..ّهــذا كــذب مبــني وتقــول مهــني ّ

ّ الكثرة حدا ال يبقى معه شك يف تواتره وقطعية صدوره ووقوعهقرن يبلغون يف ّ ّ.. .  
ّقــــد عرفـــت أن حــــديث الطـــري خمــــرج يف صـــحيح الرتمــــذي الـــذي هــــو أحــــد .  ..وأيـــضا ّ

ّالـــــصحاح الـــــستة الـــــيت ادعـــــى مجـــــع مـــــن أكـــــابرهم إمجـــــاع الـــــسابقني والالحقـــــني علـــــى صـــــحة  ّّ ّ
 لــدى مجيــع العلمــاء األعــالم بــل فيكــون هــذا احلــديث صــحيحا.  ..ّاألحاديــث املخرجــة فيهــا

  . ..األمة قاطبة
  ؟)الدهلوي ( فهل تصدق هذه الدعوى من 

ّوهل من اجلائز جهله برواية هؤالء الذين ذكرناهم وغريهم حلـديث الطـري ، وهـو يـدعي  ّ
  ؟ّاإلمامة والتبحر يف احلديث

ّلـيس إال ختـديعا للعـوام ، وإال فإنـه مل) الـدهلوي ( لكـن هـذا القـول مـن  ّ  ينـسب القــول ّّ
ّأكثـر احملـدثني «  فيا ليته ذكر أسـامي طائفـة مـن !!ّبوضع هذا احلديث إال إىل اجلزري والذهيب

   !!القائلني بوضع حديث الطري» 
ّبــل احلقيقــة ، إنــه ال ميلــك إال مــا قالــه وتقولــه الكــابلي ّ ّوقــد عرفــت أن الكــابلي مل .  ..ّ

لكـــن ملــــا ذا زاد عليــــه دعـــوى حكــــم أكثــــر . طّيعـــز هــــذه الفريــــة إال إىل الـــرجلني املــــذكورين فقــــ
  ؟احملدثني بذلك

ّوســواء كــان القــول بالوضــع هلــذين الــرجلني فحــسب أو ألكثــر أو أقــل منهمــا فإنــه قــول  ّ
ّمــــن أعمتــــه العــــصبية العميــــاء ، وتغلــــب عليــــه العنــــاد والــــشقاء ، فخــــبط يف الظلمــــاء وعمــــه يف  ّ

  .اءالطخية الطخياء ، وبالغ يف االعتداء وصرم حبل احلي
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  حول نسبة القول بوضعه إلى الجزري 

  :قوله 
ّوممن صرح بوضعه احلافظ مشس الدين اجلزري «  ّ«.  

  :أقول 

  ؟في أي كتاب قال ذلك
ّيف أي كتاب وأي مقام صرح اجلزري بوضع حديث الطري : ّأوال ّ   ؟ّ

  .عن ذلك كي نراجع ونطابق بني احلكاية والعبارة) الدهلوي ( مل يفصح 
ّ فـإن إمامـه الكـابلي أيـضا قـد أغفـل وأمجـل ، وكـل مـا عنـد !؟لك وأيـنّولكن أىن له ذ ّ )

  . ..فمأخوذ منه ومن أمثاله) الدهلوي 

  في نسبة القول بوضع حديث المدينة إليه ) الدهلوي ( كذب 
( ّإىل اجلــزري ، وقلــده أنــا مدينــة العلــم  حــديث لقــد عــزا الكــابلي القــول بوضــع : وثانيــا

ّ أن اجلـــزري روى حـــديث املدينــة بـــسنده ، ومل حيكـــم بوضـــعه بـــل مـــع.  ..يف ذلـــك) الــدهلوي 
  : وهذه عبارته .  ..عن احلاكم تصحيحه نقل

عـن علـي بـن أمحـد بـن عبـد الواحـد ،  ـ قراءة عليـه ـ أخربنا احلسن بن أمحد بن هالل« 
ّأخربنـا أمحـد بـن حممد بـن حممـد أخربنـا احلـسن بـن أمحـد بـن احلـسني  ـ يف كتابـه مـن أصـبهان ـ ّـ

ّاملقري ، أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن أمحد احلافظ ، أخربنـا أبـو أمحـد حممـد بـن أمحـد اجلرجـاين 
، أخربنــا احلــسن بــن ســفيان ، أخربنــا عبــد احلميــد بــن حبــر ، أخربنــا شــريك ، عــن ســلمة بــن 

ّقـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ـ 2 ـ كهيـل ، عـن الـصناحبي ، عـن علـي أنـا دار  :ّ
  . وعلي باااحلكمة
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ّرواه الرتمـــذي يف جامعـــه عـــن إمساعيـــل بـــن موســـى ، حـــدثنا حممـــد بـــن رومـــي ، حـــدثنا  ّّ
: شـــريك ، عـــن ســـلمة بـــن كهيـــل ، عـــن ســـويد بـــن غفلـــة ، عـــن الـــصناحبي ، عـــن علـــي وقـــال 

ال يعـرف هـذا : قـال . وروى بعضهم عن شريك ومل يذكروا فيـه عـن الـصناحبي. حديث غريب
  .انتهى. ات غري شريك ، ويف الباب عن ابن عباساحلديث عن واحد من الثق

  .ورواه بعضهم عن شريك ، عن سلمة ومل يذكر فيه عن سويد: قلت 
  .ورواه األصبغ بن نباتة ، واحلارث ، عن علي حنوه

ّورواه احلاكم من طريق جماهـد عـن ابـن عبـاس عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ولفظـه  ّ ّ: 
صــحيح اإلســناد : وقــال احلـاكم . ن أراد العلــم فليأــا مـن باــاأنـا مدينــة العلـم وعلــي باــا فمـ

أنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا  :رواه أيــضا مــن حــديث جــابر بــن عبــد اهللا ولفظــه و. ومل خيرجــاه
  .)1(» فمن أراد العلم فليأت الباب 

ّمث يــرى  ـ ّفمــن يــرى النــسبة بــال تعيــني للكتــاب وال نقــل لــنص العبــارة والكــالم : أقــول
ّيقطــع بكــذب النــسبة يف حــديث  ـ  نــسبة القــول بالوضــع يف حــديث أنــا مدينــة العلــمكــذب
  .الطري

  لو قال ذلك فال قيمة له 
ّولو فرضنا جدال وسلمنا صدور مثل هذه اهلفوة من اجلزري ، فال ريـب يف أنـه  : وثالثا ّ

لطـري وحتقـق ال يعبأ وال يعتىن به ، يف قبال تصرحيات أساطني األئمـة احملققـني بثبـوت حـديث ا
  . ..ّقصته

  القول بوضعه باطل : قال ابن حجر وغيره 
  ّوأما« : برتمجة احلاكم ) طبقاته ( لقد تقدم قول السبكي يف  : ورابعا

__________________  
  .71 ـ 69: أسىن املطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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) : ّاملنح املكيـة ( ّكي يف وقول ابن حجر امل» احلكم على حديث الطري بالوضع ، فغري جيد 
طرقه كلها باطلة معلولة ، فهـو الباطـل : ّإنه موضوع ، وقول ابن طاهر : ّوأما قول بعضهم « 
  . فلو كان اجلزري قد قال بذلك كان باطال.»

  ّالجزري متهم بالمجازفة في القول 
ّإن اجلــزري كــان متهمــا لــدى العلمــاء باازفــة يف القــول وبأشــياء  : وخامــسا .  ..أخــرىّ

 (و فلو كان قد قال يف حديث الطري مـا زعمـه الكـابلي . كما ال خيفى على من راجع ترمجته
  .فهو من جمازفاته يف القول) الدهلوي 

  :ّوإليك عبارة السخاوي برتمجته ، املشتملة على ما ذكرنا 
ّخـــرج لنفـــسه أربعـــني عـــشارية لفظهـــا مـــن أربعـــني .  ..)معجمـــه ( وقـــال شـــيخنا يف « 

ّا العراقــي ، وغــري فيهــا أشــياء ووهــم فيهــا كثــريا ، وخــرج جــزء فيــه مسلــسالت باملــصافحة شــيخن ّ
وكــذا . وغريهــا ، مجــع أوهامــه فيــه يف جــزء احلــافظ ابــن ناصــر الــدين ، وقفــت عليــه وهــو مفيــد

  . ..انتقد عليه شيخنا يف مشيخة اجلنيد البلباين من خترجيه
ّوذكر أن ابن اخلباز أجاز له : مث قال .  ..يباحلافظ اإلمام املقر) اإلنباء ( ووصفه يف  ّ

ّ، واــم يف ذلــك ، وقــرأت خبــط العــالء ابــن خطيــب الناصــرية  ه مســع احلــافظ أبــا إســحاق : ّ ـأن ّـ
ملا رحلت إىل دمشق قـال يل احلـافظ الـصدر الياسـويف : الربهان سبط ابن العجمي يقول 

ّ
ال : 

ّإنه كــان يــتهم يف : بــن خطيــب الناصــرية ّوبقيــة مــا عنــد ا. انتهــى .تــسمع مــن ابــن اجلــزري شــيئا ّــ
أن ابـن اجلـزري : أخـربين اجلـالل ابـن خطيـب داريـا : ّأول األمر باازفة ، وأن الربهان قـال لـه 

ّمدح أبا البقاء السبكي بقصيدة زعم أا له ، بل وكتب خطه بذلك ، مث ثبت للممدوح أـا  ّّ
  .يف ديوان قالقش

ّماء يتهمه باازفة يف القول ، وأماوقد مسعت بعض العل: قال شيخنا  ّ  
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ّاحلــديث فمــا أظــن بــه ذلــك ، إال أنــه كــان إذا رأى للعــصريني شــيئا أغــار عليــه ونــسبه لنفــسه ،  ّ ّ
  .ّوهذا أمر قد أكثر املتأخرون منه ، ومل ينفرد به

.  ..ّومل يكــن حممــود الــسرية يف القــضاء. اإلمــام األعظــم: ّوكــان يلقــب يف بــالده : قــال 
 «)1(.  

  ّحول نسبة القول بوضعه إلى الذهبي 

  :قوله 
ّقال إمام أهل احلديث مشـس الـدين ابـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد الـذهيب يف تلخيـصه « 

«.  

  :أقول 

  ّتصريح الذهبي بأن للحديث طرقا كثيرة وأصال
ّقد عرفت سابقا تصريح الذهيب بأن حلديث الطري طرقا كثرية وأن له أصال ، بل  : ّأوال ّّ

صنيف ، وعرفـــت أيـــضا ذكـــر ّإن بـــستان ( هـــذا يف كتابـــه ) الـــدهلوي ( ّـــ الـــذهيب أفـــرد طرقـــه بالت
  .، وإقرار العقالء على أنفسهم مقبول وعلى غريهم مردود) ّاحملدثني 

ّوعليــه ، فــإن إقــرار الــذهيب مبــا ذكــر يؤخــذ بــه ، ودعــواه وضــع احلــديث ال يعبــأ ــا ، إذ 
ّليـــست إال عـــن التعـــصب والعنـــاد ، ويبط ) الـــدهلوي ( لكـــن العجـــب مـــن . لهـــا إقـــراره املـــذكورّ

ّكيف حيتج بكالم الذهيب الـصادر عـن الـبغض والتعـصب ، ويعـرض عمـا اعـرتف بـه يف ثبـوت  ّ ّ ّ
ّ إنــه لـــيس إال التعـــصب والعنـــاد؟ّاحلــديث وأن لـــه أصـــال إذ يقبــل كـــالم الـــذهيب الباطـــل وال .  ..ّ

  !!يقبل كالمه احلق
__________________  
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  رجوعه عن كالمه الذي استند إليه الدهلوي وسلفه 
ّلقد رجع الذهيب عما كـان يدعيـه ونـص علـى ذلـك ، فكيـف أخـذ  : وثانيا ّ الـدهلوي ( ّ

  ؟مبا قاله الذهيب يف السابق ، ومل يلتفت إىل رجوعه وعدوله عنه) 
ّـحممد بـن أمحـد بـن عيـاض بـن أيب « : ّما نصه ) ميزان االعتدال ( لقد قال الذهيب يف 

هـــذا علـــى شـــرط : وقـــال احلـــاكم . ّفـــذكر حـــديث الطـــري. ّطيبـــة املـــصري عـــن حيـــىي بـــن حـــسان
  .البخاري ومسلم

ّالكل ثقات إال هذا ، فإنه امته به ، مث ظهر يل أنه صدوق : قلت ّّ ّ ّ ّ.  
ّـالطرباين ، وعلي بـن حممـد الـواعظ ، وحممد بـن ج: روى عنه  عفـر الرافقـي ، ومحيـد بـن ّ

  .حرملة ، وطبقته: يروي عن . ّيونس الزيات ، وعدة
  .وكان رأسا يف الفرائض. 291مات سنة . ّويكىن أبا عالثة

ّمكي بن عبد اهللا الرعيين ، وحممد بن سلمة املـرادي ، وعبـد اهللا : وقد يروي أيضا عن  ّ
  .بن حيىي بن معبد صاحب ابن هليعة

  .)1( » ّفأما أبوه فال أعرفه
ّـحممد « كـان قبـل انكـشاف حـال  ـ حـول مـا رواه احلـاكم ـ ّفظهر أن الذي قاله الـذهيب

ّـعنده إذ رواته اآلخرون ثقات ، فلما ظهر له حالـه وأنه صـدوق» بن أمحد بن عياض  ورأس  ـ ّ
ا قالـــه ، فاحلـــديث عنـــده صـــحيح واحلـــق مـــع  ـ يف الفـــرائض وهـــو نـــصف الفقـــه ّرفـــع اليـــد عم ّـــ

  .احلاكم
  .على كالم الذهيب السابق)  الدهلوي (و اعتماد الكابلي فسقط 

ّالذهبي متعصب متهور: قال السبكي وغيره  ّ  
ّولو فرضنا أن الذهيب مل يعرتف باحلق واألمر الواقع الصحيح يف: وثالثا  ّ  

__________________  
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ّفاحلقيقة أنـه ال تـأثري لكالمـه .  ..ّأيدينا إال حكمه بوضعهّباب حديث الطري ، وأنه ليس بني 
ّوال قيمة له حىت يعتمد عليـه يف مقـام رد هـذا احلـديث ، ألن كبـار احملققـني مـن أهـل الـسنة مل  ّ ّ
ّينظـــروا إىل كالمـــه يف مـــوارد كثـــرية مـــن اجلـــرح والتعـــديل بعـــني االعتبـــار ، لفـــرط تعـــصبه ، حـــىت 

وإليــك شـــواهد مـــن .  ..قيامـــة مــن غالـــب علمــاء املـــسلمنيخــشي عليـــه بعــض تالمذتـــه يــوم ال
  :كلمام يف هذا الباب 

ّـومما ينبغـي أن يتفقد عنـد اجلـرح حـال « : قال السبكي برتمجة أمحد بن صاحل املـصري  ّـ
ّالعقائد واختالفها بالنسبة إىل اجلارح واروح ، فرمبا خالف اجلـارح اـروح يف العقيـدة فجرحـه 

ّوينبغــي أن يكــون املزكون بــرآء مــن الــشحناء والعــصبية يف : ّار الرافعــي بقولــه لــذلك ، وإليــه أشــ ّــ
املذهب ، خوفا مـن أن حيملهـم ذلـك علـى جـرح عـدل أو تزكيـة فاسـق ، وقـد وقـع هـذا لكثـري 

  .من األئمة ، جرحوا بناء على معتقدهم وهم املخطئون واروح مصيب
( دين بــــن دقيــــق العيــــد يف كتابــــه وقــــد أشــــار شــــيخ اإلســــالم ، ســــيد املتــــأخرين تقــــي الــــ

أعــــراض املــــسلمني حفــــرة مــــن حفــــر النــــار ، وقــــف علــــى شــــفريها : إىل هــــذا وقــــال ) االقــــرتاح 
ّاحملدثون واحلكام: ّطائفتان من الناس  ّ.  

تركـــه أبـــو زرعـــة وأبـــو حـــامت مـــن أجـــل : ومـــن أمثلتـــه قـــول بعـــضهم يف البخـــاري  : قلـــت
 وهــو حامــل لــواء ؟البخــاري مــرتوك: ألحــد أن يقــول جيــوز  أ!ّمــسألة اللفــظ ، فيــا هللا واملــسلمني

ّالصناعة ومقدم أهل السنة واجلماعة ، ويـا هللا واملـسلمني ّ فـإن احلـق يف !؟جتعـل ممادحـه مـذام أ!ّ ّ
ّمــسألة اللفــظ معــه ، إذ ال يــسرتيب عاقــل مــن املخلــوقني يف أن تلفظــه مــن أفعالــه احلادثــة الــيت  ّّ

  .اإلمام أمحد لبشاعة لفظهاّ وإمنا أنكرها ؟هي خملوقة هللا تعاىل
 حنــن !مل يكــن لــه كثــري ديــن: ّومــن ذلــك قــول بعــض اــسمة يف أيب حــامت ابــن حبــان 

ه أنكـر احلـد هللا ّأخرجناه من سجـستان ألن ّ مـن جيعـل ربـه ؟ مـن أحـق بـاإلخراج!فليـت شـعري. ّـ
ّحمدودا أو من ينزهه عن اجلسمية ّ!  
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  .وأمثلة هذا تكثر
ّلقبيـل ، لـه علـم وديانـة ، وعنـده علـى أهـل الـسنة حتامـل وهذا شيخنا الذهيب مـن هـذا ا

  .مفرط ، فال جيوز أن يعتمد عليه
: ّ مـــا نـــصه ;ّونقلـــت مـــن خـــط احلـــافظ صـــالح الـــدين خليـــل بـــن كيكلـــدي العالئـــي 

ّالشيخ احلافظ مشس الدين الذهيب ال شك يف دينه وورعه وحتريه فيما يقولـه يف النـاس ، ولكنـه  ّ
ر ذلـــك يف طبعـــه غلـــب عليـــه مـــذهب اإلثبـــات ـــة عـــن التنزيـــه ، حـــىت أث ـــافرة التأويـــل والغفل ــ ومن ّـ ّ

احنرافا شديدا عن أهل التنزيه وميال قويا إىل أهل اإلثبات ، فـإذا تـرجم واحـدا مـنهم يطنـب يف 
ّوصــفه جبميــع مــا قيــل فيــه مــن احملاســن ، ويبــالغ يف وصــفه ويتغافــل عــن غلطاتــه ويتــأول لــه مــا 

ّرف اآلخر كإمام احلـرمني والغـزايل وحنومهـا ال يبـالغ يف وصـفه ، أمكن ، وإذا ذكر أحدا من الط
ويكثر من قول من طعن فيـه ، ويعيـد ذلـك ويبديـه ويعتقـده دينـا وهـو ال يـشعر ، ويعـرض عـن 

وكــذا فعلــه يف أهــل . حماســنهم الطافحــة فــال يــستوعبها ، وإذا ظفــر ألحــد مــنهم بغلطــة ذكرهــا
. وحنـــو ذلـــك. واهللا يـــصلحه:  يقـــول يف ترمجتـــه عـــصرنا إذا مل يقـــدر علـــى أحـــد مـــنهم بتـــصريح

  .انتهى .وسببه املخالفة يف العقائد
ّواحلال يف شيخنا الذهيب أزيد مما وصف ، هو شيخنا ومعلمنا ، غري أن احلق أحـق أن  ّ ّ

ّوقـد وصـل مـن التعـصب املفـرط إىل حـد يـسخر منـه ، وأنـا أخـشى عليـه يـوم القيامـة مـن . ّيتبع ّ
ّوأئمتهم ، الذين محلوا لنا الشريعة النبوية ، فإن غـالبهم أشـاعرة ، وهـو غالب علماء املسلمني  ّ

ّإذا وقــع بأشــعري يبقــي وال يــذر ، والــذي أعتقــده أــم خــصماؤه يــوم القيامــة عنــد مــن أدنــاهم 
ّفاهللا املسئول أن خيفف عنه ، وأن يلهمهم العفو عنه ، وأن يشفعهم فيه. عنده أوجه منه ّ.  

  . ..شايخ النهي عن النظر يف كالمه ، وعدم اعتبار قولهوالذي أدركنا عليه امل
ّفلينظر كالمه من شاء مث يبصر ، هل الرجل متحر عند غضبه أو غري ّ ّ  
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متحــر ، وأعــين بغــضبه وقــت ترمجتــه لواحــد مــن علمــاء املــذاهب الثالثــة املــشهورين مــن احلنفيــة 
ّواملالكيــة والــشافعية ، فــإين أعتقــد أن الرجــل كــان إذا مــد ال قلــم لرتمجــة أحــدهم غــضب غــضبا ّ

ّمفرطا ، مث قرطم الكالم ومزقه وفعل من التعصب ما ال خيفى على ذي بصرية ّ ّ.  
ّمث هو مع ذلك غري خبري مبدلوالت األلفاظ كمـا ينبغـي ، فرمبـا ذكـر لفظـة مـن الـذم لـو  ّ

 (عقــل معناهــا ملــا نطــق ــا ، ودائمــا أتعجــب مــن ذكــره اإلمــام فخــر الــدين الــرازي يف كتــاب 
يــا هللا العجــب ، هــذان ال روايــة  : وكــذلك الــسيف اآلمــدي وأقــول .)الــضعفاء ( ويف ) امليــزان 

ّهلما ، وال جرحهما أحد ، وال مسع عن أحد أنه ضعفهما يف ما ينقالنـه مـن علومهمـا ، فـأي  ّ ّ
ّمث إنــا مل نــسمع أحــدا مســى اإلمــام فخــر الــدين بــالفخر ، بــل . مــدخل هلمــا يف هــذين الكتــابني ّ

ا  ــإم ا ابـــن اخلطيــب ، وإذا تـــرجم كــان يف احملمـــدين ، فجعلــه يف حـــرف الفــاء ومســـاه ّ ّاإلمـــام وإم ــ ّ
ّالفخر ، مث حلف يف آخر الكتاب أنه مل يتعمد فيه هوى نفس ، فأي هـوى نفـس أعظـم مـن  ّ ّ ّ

ّ فإما أن يكون ورى يف ميينه ، أو استثىن غري الرواة؟هذا ّوإمـا . فلـم ذكـرت غـريهم: فيقال له . ّ
ّن اعتقــد أن هــذا لــيس هــوى نفــس ، وإذا وصــل إىل هــذا احلــدأن يكــو فهــو  ـ والعيــاذ بــاهللا ـ ّ

  .)1(» مطبوع على قلبه 
  :وقال السبكي برتمجة أمحد بن صاحل 

ّقاعدة يف املؤرخني نافعة جدا ، فإن أهل التاريخ قد وضعوا من أناس أو رفعوا أناسـا «  ّ
ّ، إما لتعصب ، أو جلهل ، أو رد اعتماد  ّ . على من ال يوثق به ، أو غري ذلك من األسبابّ

ّوكــذلك التعــصب قــل أن رأيــت تارخيــا . ّواجلهــل يف املــؤرخني أكثــر منــه يف أهــل اجلــرح والتعــديل ّ
  .خاليا من ذلك

ّفإنه علـى مجعـه وحـسنه ، مـشحون بالتعـصب  ـ غفـر اهللا لـه ـ ّوأما تاريخ شيخنا الـذهيب ّـ
  الوقيعة يف أهل الدين ، أعيناملفرط ، ال واخذه اهللا ، فلقد أكثر 

__________________  
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الفقــراء الــذين هــم صــفوة اخللــق ، واســتطال بلــسانه علــى كثــري مــن أئمــة الــشافعيني واحلنفيــني ، 
ّومال فأفرط على األشاعرة ، ومدح فزاد يف اـسمة ، هـذا وهـو احلـافظ املـدره واإلمـام املبجـل  ّ

  .)1(» ّما ظنك بعوام املؤرخني ، ف
  : ـبرتمجة احلسني الكرابيسي ، بعد الكالم يف مسألة اللفظ  ـ وقال السبكي

ّأن مــسألة  :ّفــإذا تأملــت مــا ســطرناه ونظــرت قــول شــيخنا يف غــري موضــع مــن تارخيــه « 
ّــاللفـظ مما ترجــع إىل قـول جهــم ، عرفــت أن الرجـل ال يــدري يف هــذه املـضايق مــا يقــول ، وقــد 

الــذين  ـ ّكثــر هــو وأصــحابه مــن ذكــر جهــم بــن صــفوان ، ولــيس قــصدهم إال جعــل األشــاعرةأ
ّقــدر اهللا لقــدرهم أن يكــون مرفوعــا ، وللــزومهم للــسنة أن يكــون جمزومــا بــه ومقطوعــا ّ فرقــة  ـ ّ

  .ّجهمية
ّواعلــم أن جهمــا شــر مــن املعتزلــة كمــا يدريــه مــن ينظــر امللــل والنحــل ، ويعــرف عقائــد 

ون خبلق القرآن هم املعتزلة مجيعا ، وجهم ال خصوص له مبسألة خلق القـرآن ، الفرق ، والقائل
ّبل هو شر من القائلني باملشاركة إياهم فيما قالوه وزيادته عليهم بطامات ّ.  

ّفما كفى الذهيب أن يشري إىل اعتقاد ما يتربأ العقالء عن قولـه مـن قـدم األلفـاظ اجلاريـة 
ّدة إىل مثـل اإلمـام أمحـد بـن حنبـل وغـريه مـن الـسادات ، على لسانه ، حىت ينسب هـذه العقيـ

ّويدعي أن املخالف فيها يرجع إىل قول جهم   ؟ّ
ّ واهللا يغفــر لنــا ولــه ، ويتجــاوز عمــن كــان الــسبب يف خــوض مثــل !فليتــه درى مــا يقــول ّ

ــــك ، ولكــــن كيــــف يــــسعنا  ه ليعــــز علــــي الكــــالم يف ذل ّالــــذهيب يف مــــسائل هــــذا الكــــالم ، وإن ّ ـــ ّـ
ّد مــأل شـيخنا تارخيــه ـذه العظــائم الـيت لـو وقــف عليهـا العــامي ألضـلته ضــالال الـسكوت ، وقـ ّ

  .مبينا
ّولقد يعلم اهللا مين كراهية اإلزراء بشيخنا ، فإنه مفيدنا ومعلمنا ، وهذا ّ ّ ّ  

__________________  
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ّى أن التنبيــه علـى ذلــك حــتم الزم النـزر اليــسري احلــديثي الـذي عرفنــاه منــه اسـتفدناه ، ولكــن أر
  .)1(» يف الدين 

  :وقال السبكي 
  . ..ّالساجي احلافظ ، كان من الثقات األئمة.  ..زكريا بن حيىي بن« 

وأخــذ عنــه مــذهب أهــل : قــال شــيخنا الــذهيب . روى عنــه الــشيخ أبــو احلــسن األشــعري
  .احلديث

 ديث ، ويف مكان آخـرسبحان اهللا ، هنا جتعل األشعري على مذهب أهل احل : قلت
ّلــصرحت بأنــه جهمــي ، ومــا أبــو احلــسن إال شــيخ الــسنة  ـ لــو ال خــشيتك ســهام األشــاعرةـــ  ّ ّ ّ

  .)2(» ّوناصر احلديث وقامع املعتزلة واسمة وغريهم 
  : ـبرتمجة األشعري  ـ وقال السبكي

 تـاريخ يف ـ ّالـذي هـو شـيخ الـسنة وإمـام الطائفـة ـ وأنت إذا نظرت برتمجة هذا الشيخ« 
ّشيخنا الذهيب ، ورأيت كيف مزقها وحار كيف يضع مـن قـدره ، ومل ميكنـه البـوح بـالغض منـه 
ّخوفــا مــن ســيف أهــل احلــق ، وال الــصرب عـــن الــسكوت ملــا جبلــت عليــه طويتــه مــن نقـــصه ،  ّ

ّـمـن أراد أن يتبحر : ّحبيث اختصر مـا شـاء اهللا أن خيتـصر يف مدحـه ، مث قـال يف آخـر الرتمجـة 
ّ األشــعري فعليــه بكتــاب تبيــني كــذب املفــرتي أليب القاســم ابــن عــساكر ، اللهــم توفنــا يف معرفــة

ّعلـــى الـــسنة ، وأدخلنـــا اجلنـــة ، واجعـــل أنفـــسنا مطمئنـــة ، حنـــب فيـــك أوليـــاءك ونـــبغض فيـــك  ّ ّ ّ
أعداءك ، ونستغفر للعصاة مـن عبـادك ، ونعمـل مبحكـم كتابـك ، ونـؤمن مبتـشابه مـا وصـفت 

  .انتهى. به نفسك
ّك يقضي العجب من هذا الذهيب ، ويعلم إىل ما ذا يشري املسكني ، فوحيـه مث فعند ذل

  ّإن الذهيب أستاذي ، وبه: وحيه ، وأنا قد قلت غري مرة 
__________________  
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ّخترجت يف علم احلديث ، إال أن احلق أحق أن يت ّ ّ ّ ّ ّبع ، وجيب علي تبيني احلق ، فأقولّ ّ..  . «
)1(.  

  : ـبرتمجة إمام احلرمني اجلويين ، بعد كالم عبد الغافر الفارسي  ـ وقال السبكي
. انتهى كالم عبد الغافر ، وقد ساقه بكماله احلافظ ابـن عـساكر ، يف كتـاب التبيـني« 

 ترمجـة هـذا اإلمـام ، الـذي هـو مـن ّفإنه حـار كيـف يـصنع يف ـ غفر اهللا له ـ ّوأما شيخنا الذهيب
ّحماسن هذه االمة احملمدية ، وكيف ميزقها ، فقرطم ما أمكنه ، مث قال  ّ وقد ذكره عبـد الغـافر : ّ

  :فيقال له .  ..وأسهب وأطنب
ّهــال زينــت كتابــك ــا ، وطرزتــه مبحاســنها ، فإــا أوىل مــن خرافــات حتكيهــا ألقــوام ال  ّ ّ ّ

  . ..يعبأ اهللا م
يخنا الذهيب كسر املنرب واألقالم واحملابر ، وأم أقاموا علـى ذلـك حـوال ، وقد حكى ش

  .ّوهذا من فعل اجلاهلية واألعاجم ، ال من فعل أهل السنة واالتباع: ّمث قال 
وقـد حـار هــذا الرجـل مـا الــذي يـؤذي بـه هـذا اإلمــام ، وهـذا مل يفعلـه اإلمــام ، : قلـت 

ّـ منـه ، وإمنا حكـاه احلـاكون إظهـارا لعظمـة اإلمـام ّوال أوصى بـه بـأن يفعـل ، حـىت يكـون غـضا
مـا  ـ علـى كثـرم ، فقـد كـانوا حنـو أربعمائـة تلميـذ ـ ّعند أهل عصره ، وأنـه حـصل ألهـل العلـم

ّـمل يتمالكوا معه الصرب ، بل أداهـم إىل هـذا الفعـل ، وال خيفـى أنه لـو مل تكـن املـصيبة عنـدهم  ّ
ّ ويف هــذا أوضــح داللــة ملــن وقفــه اهللا علــى حــال هــذا .بالغــة أقــصى الغايــات ملــا وقعــوا يف ذلــك

  .)2(» ّوكيف كان شأنه بني أهل العلم يف ذلك العصر املشحون بالعلماء والزهاد  ـ 2 ـ اإلمام
__________________  
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  :وقال السبكي برتمجة أيب حامد الغزايل 
ّوأنا أرى أن أسوقه بكماله على نصه حرفا حرفا ، فـإن عبـد : كالم عبد الغافر ذكر « 

ّالغـــافر ثقـــة عـــارف ، وقـــد حتـــزب احلـــاكون لكالمـــه حـــزبني ، فمـــن ناقـــل لـــبعض املمـــادح وتـــال 
ّجلميع ما أورده مما عيب على حجة اإلسالم ، وذلك صنيع من يتعصب على حجـة اإلسـالم  ّ

ا بــاملعىن ، غــري ّ، وهــو شــيخنا الــذهيب ، فإنــه ذ ّــكــر بعــض املمــادح نقــال معجــرف اللفــظ حمكي ّ
ّـمطابق يف األكثر ، وملا انتهى إىل ما ذكـره عبـد الغـافر ممـا عيـب عليـه اسـتوفاه ، مث زاد ووشح  ّ ّ ّ
ّوبــسط ورشــح ، ومــن ناقــل لكــل املمــادح ، ســاكت عــن ذكــر مــا عيــب بــه ، وهــو احلــافظ أبــو 

  .)1(» .  ..القاسم ابن عساكر
  : ـبرتمجة اخلبوشاين  ـ بكيوقال الس

: فقـال اخلبوشـاين  ـ 2 ـ مـدفونا عنـد الـشافعي ـ ّرجل من املشبهة ـ وكان ابن الكيزاين« 
ّال يكــون صــديق وزنــديق يف موضــع واحــد ، وجعــل ينــبش ويرمــي عظامــه وعظــام املــوتى الــذين 

ّحولــه مــن أتباعــه ، وتعــصبت املــشبهة عليــه ومل يبــال ــم ، ومــا زال حــىت بــىن  القــرب واملدرســة ، ّ
ّودرس ا ، ولعل الناظر يقف على كـالم شـيخنا الـذهيب يف هـذا املوضـع مـن ترمجـة اخلبوشـاين  ّ

ّفال حيتفل به وبقوله يف ابن الكيزاين أنه من أهل السنة ، فالذهيب ّمتعصب جدا ، وهو  ـ ; ـ ّ ّ
ّـشيخنا ، وله علينا حقوق ، إال أن حق اهللا مقدم على حقه ّ ّ ّ ّـإنه ال ينبغـي أن : قولـه والـذي ن .ّ

ّيسمع كالمه يف حنفي وال شافعي ، وال تؤخذ تـرامجهم مـن كتبـه ، فإنـه يتعـصب علـيهم كثـريا ّ 
.. . «)2(.  

   :595وقال اليافعي يف سنة 
  وفيها كانت فتنة الفخر الرازي صاحب التصانيف ، وذلك: قال الذهيب « 

__________________  
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  .ّومحيت الفتنة ، فأرسل السلطان اجلند وسكنهم ، وأمر الرازي باخلروج
ّهكذا ذكر من املؤرخني من له غرض يف الطعن عل ، األئمة ويف طائر جـاءت  : قلت

  .ّبه أم أمين شعر بيان ملن باحلق يرضى ويقنع
ــــت بدمــــشق فتنــــة ا: ّمث أتبــــع ذلــــك بقولــــه  ّحلــــافظ عبــــد الغــــين ، وكــــان أمــــارا وفيهــــا كان

ّبــــاملعروف ، داعيــــا إىل الــــسنة ، فقامــــت عليــــه األشــــعرية ، وأفتــــوا بقتلــــه ، فــــأخرج مــــن دمــــشق  ّ
  .مطرودا

ّانتهى كالمه حبروفه يف القـصتني معـا ، ومـذهب الكراميـة والظاهريـة معـروف ، والكـالم  ّ ّ
ّعليهما إىل كتـب األصـول الدينيـة مـصروف ، فهنالـك يوضـح احلـق  الرباهـني القواطـع ، ويظهـر ّ

  .)1(» ّالصواب عند كشف النقاب للمبصر والسامع 
  ) :قمع املعارض يف نصرة ابن الفارض ( وقال السيوطي يف 

ـــدين ابـــن اخلطيـــب ذي «  ّوإن غـــرك دندنـــة الـــذهيب ، فقـــد دنـــدن علـــى اإلمـــام فخـــر ال
قلــوب ، وعلــى ّاخلطــوب ، وعلــى أكــرب مــن اإلمــام ، وهــو أبــو طالــب املكــي صــاحب قــوت ال

أكرب من أيب طالب ، وهو الشيخ أبو احلسن األشعري ، الذي جيـول ذكـره يف اآلفـاق وجيـوب 
امليــزان ، والتــاريخ ، وســري النــبالء ، فقابــل أنــت كالمــه يف هــؤالء ، : ، وكتبــه مــشحونة بــذلك 

ّكال واهللا ال يقابل كالمه فيهم ، بل نوصلهم حقهم ونوفيهم  ّ«.  
ّ حال تعصب الذهيب بالنسبة إىل مـن خالفـه يف العقيـدة مـن أهـل وإذا كان هذا : أقول ّ

ّ ومــا ظنــك ؟ّالــسنة ، فمــا ظنــك حبالــه بالنــسبة إىل مــن روى مــنهم شــيئا يف مناقــب أهــل البيــت
  ؟ّ وما ظنك حباله بالنسبة إىل األئمة من العرتة الطاهرة؟ّحباله بالنسبة إىل علماء اإلمامية

  قبهم ّمن تعصباته ضد أهل البيت ومنا
  اإلمام جعفرا) ميزان االعتدال يف نقد الرجال ( فلقد أورد يف كتابه 

__________________  
  .595حوادث  ـ مرآة اجلنان) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 128

 ، وعـددا كبـريا مـن :ّالصادق ، واإلمام موسى الكاظم ، واإلمام علي بن موسى الرضـا ، 
ّأبناء أئمة أهل البيت وذرية العرتة الطاهرة ّ ّ.. .  

ّرح الرجــل مــن أهــل البيــت ال لــشيء ، بــل ــرد روايتــه الفــضيلة مــن فــضائل بــل لقــد جــ ّ
  :فاستمع إىل قوله .  ..7ّجده أمري املؤمنني 

ّاحلــسن بــن حممــد بــن حيــىي بــن احلــسن بــن جعفــر بــن عبــد اهللا بــن احلــسني ابــن زيــن « 
اق ّالعابـــدين علـــي ابـــن الـــشهيد احلـــسني العلـــوي ، ابـــن أخـــي أيب طـــاهر النـــسابة ، عـــن إســـح

ّالدبري ، روى بقلة حياء عن الديري ، عن عبد الرزاق بإسناد كالشمس    .علي خري البشر :ّ
ّعــن الــدبري ، عــن عبــد الــرزاق ، عــن معمــر ، عــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن الــصامت ، و

  .ّعلي وذريته خيتمون األوصياء إىل يوم القيامة :عن أيب ذر مرفوعا قال 
  .)1(» فا اهللا عنه ّفهذان داالن على كذبه ورفضه ، ع

ترمجتــه يزيــد بــن معاويــة ، مــن غــري أن يــذكر مــا ارتكبــه : بــل األشــنع واألفظــع مــن هــذا 
 ، فقــد أعــرض : ، ورحيانتــه ، اإلمــام احلــسني الــشهيد وأهــل بيتــه 6حبــق ســبط رســول اهللا 

ّأو كأنــه مــن األمــور الــسهلة والقــضايا اجلزئيــة الــيت ال تــستحق الــذكر .عــن ذلــك وكأنــه مل يكــن ّ 
  :ّما نصه ) تذهيب التهذيب ( ّإنه قال يف كتابه . ..

يزيــد بــن معاويــة ، أبــو شــيبة الكــويف ، عــن عبــد امللــك بــن عمــري ، وعنــه ســعيد بــن « 
  .ذكر للتمييز. منصور

. ويزيــــد بــــن معاويــــة االمــــوي ، الــــذي ويل اخلالفــــة وفعــــل األفاعيــــل ســــاحمه اهللا : قلــــت
ــــاريخ دمــــشق ، وال رو ــــهوأخبــــاره مــــستوفاة يف ت  64مــــات يف نــــصف ربيــــع األول ســــنة . ايــــة ل

  قال نوفل بن.  سنة39وخالفته أقل من أربع سنني ، وعمره 
__________________  
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قــال أمــري  :كنــت عنــد عمــر بــن عبــد العزيــز فــذكر رجــل يزيــد بــن معاويــة فقــال : أيب الفــرات 
رواها حيـىي بـن .  وأمر فضرب عشرين سوطا!تقول أمري املؤمنني يزيد: قال عمر . املؤمنني يزيد

  .)1(» ذكرته للتمييز  .عبد امللك بن أيب عتبة أحد الثقات عن نوفل
ّوأما طعنه يف الرجـال واحملـدثني الكبـار مـن أهـل الـسنة بـسبب روايـة مناقـب أهـل البيـت  ّ ّ

ّهم إذا حقـق فـضيلة مـن فـضائل األمـر الـذي جعـل العلمـاء مـن.  ..ّ فالشواهد عليـه كثـرية:
ّ نبــه علــى أنــه مــن أهــل الــسنة ، وأكــد براءتــه مــن الــشيعة والتــشيع ، لــئال يرمــى 7أمــري املــؤمنني  ّ ّ ّ ّ

ّوحنن هنا نكتفي بـذكر كـالم العالمـة الـشيخ .  ..ّبالتشيع ويتهم باخلروج عن طريقة أهل السنة
   ::ّحممد معني السندي بعد إثبات عصمة أئمة أهل البيت 

ّ ومما جيــب أن أنبــه عليــه أن الكــالم يف عــصمة األئمــة إمنــا جرينــا فيهــا علــى مــا جــرى « ّ ّ ّــ
فيها يف املهدي رضي اهللا تعاىل عنه ، من حيث أن مقصودنا منه أن قولـه  ـ 1 ـ الشيخ األكرب

ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم فيـــه  ّملـــا دل عنـــد الـــشيخ علـــى عـــصمته ، » يقفـــو أثـــري ، ال خيطـــأ « : ّ ّ
ّلني يدل على عصمة األئمة الطاهرين رضي اهللا عـنهم ، كمـا مـر تبيانـهفحديث الثق وليـست . ّ

ّعقــدة األنامــل علــى أن العــصمة الثابتــة يف األنبيــاء علــيهم الــصالة والــسالم توجــد يف غــريهم ، 
ا أعتقــد يف أهــل الواليــة قاطبــة العــصمة مبعــىن احلفــظ وعــدم صــدور الــذنب ، ال اســتحالة  ــوإمن ّ

ّلطــــــاهرون أقــــــدم مــــــن الكــــــل يف ذلــــــك ، وبــــــذلك يطلــــــق علــــــيهم األئمــــــة صــــــدوره ، واألئمــــــة ا
ّـفمن رماين من هذا املبحث باتباع مذهب غري الـسنة مما يعلـم اهللا سـبحانه بـراءيت . املعصومون ّّ

  .منه فعليه إمث فريته ، واهللا خصيمه
ّوكيــف ال أخــاف االــام مــن هــذا الكــالم ، وقــد خــاف شــيخ أربــاب الــسري يف الــسرية  ّ

ّية من الكالم على طرق حديث رد الشمس بدعائه صلى اهللا عليهالشام ّ ّ  
__________________  
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 ، وتوثيـق رجاهلـا ، أن يرمـى بالتـشيع ، حيـث رأى احلـافظ احلـسكاين يف 2ّوسلم لصالة علي 
ا فــرغ مــن توثيــق رجــ;قــال . ذلــك ســلفا لــه ، ولننقــل ذلــك بعــني كالمــه  تعــاىل مل

ـ ّـ
: ال ســنده 

ّليحذر من يقف على كالمي هذا هنـا أن يظـن يب أين أميـل إىل التـشيع ، واهللا تعـاىل أعلـم أن  ّ ّ
  .األمر ليس كذلك

أن الـذهيب ذكـر يف  ـ وليحـذر إىل آخـره: يعـين قولـه  ـ واحلامـل علـى هـذا الكـالم: قـال 
ّـترمجة احلسكاين أنه كان مييل إىل التشيع ، ألنه أملـى جـزء يف طـرق حـ قـال . ّديث رد الـشمسّّ

ترمجــه تلميــذه احلــافظ عبــد الغــافر الفارســي يف ذيــل تــاريخ  ـ يعــين احلــسكاين ـ وهــذا الرجــل: 
ّنيسابور ، فلم يصفه بذلك ، بل أثىن عليه ثنـاء حـسنا ، وكـذلك غـريه مـن املـؤرخني ، ونـسأل 

  .انتهى. مواهللا تعاىل أعل. اهللا تعاىل السالمة من اخلوض يف أعراض الناس مبا ال نعلم
ّوهذا اجلرح يف احلافظ احلسكاين إمنا نشأ من كمال صعوبة اجلارح واحنرافـه مـن  : أقول

ّمنــــاهج العــــدل واإلنــــصاف ، وإال فاحلــــافظ مــــن خدمــــة احلــــديث ، بــــذل جهــــده يف تــــصحيح 
ّـاحلديث ومجع طرقه وأسـناده ، وأثبـت بـذلك معجـزة مـن أعظـم عالمـات النبـوة وأكملهـا ، مما  ّ

ّيقــر بــصحته  ّعــني كــل مــن يــؤمن بــاهللا تعــاىل ورســوله صــلى اهللا تعــاىل عليــه وســلمّ ّ ّوكيــف يــتهم . ّ
ّ ولـو صـحح حـافظ حـديثا متمحـضا يف فـضله ال ؟2ّونسب إىل التشيع مبالبسة القضية لعلي 

  .ّيتهم بذلك ، ولو كان كذلك لرتك أحاديث أهل البيت رأسا
  .العظامومن مثل هذه املؤاخذات الباطلة طعن كثري من املشايخ 

ّومولــع هــذا الفــن الــشريف إذا صــح عنــده حــديث يف أدىن شــيء مــن العــادات كــاد أن 
ّيتخــذ لــذلك طعامــا فرحــا بــصحة قــول الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم عنــده ، وأيــن هــذا مــن  ّ ّ

ا اطلــــع هــــذا الفقــــري علــــى صــــحته كأنــــه ازداد مسنــــا مــــن ســــرور ذلــــك ولذتــــه؟ذاك ّ ومل ّ ّ ّ ـــ ّـ
ّأقــــر اهللا . 

  .)1(» ّواحلمد هللا رب العاملني . يوننا بأمثالهسبحانه وتعاىل ع
__________________  

  .مبحث العصمة ـ دراسات اللبيب يف االسوة احلسنة باحلبيب) 1(
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  : نقال عن الذهبي : قوله 
ّلقد كنت زمنا طويال أظن أن هذا احلديث مل حيـسن احلـاكم أن يودعـه يف مـستدركه «  ّ

  .»قول من املوضوعات اليت فيه ّ، فلما علقت هذا الكتاب رأيت ال

  :أقول 
مل « بلفــــظ » مل جيــــسر « ّلقــــد صــــحفت لفــــظ : اجلــــسور ) للــــدهلوي ( نقــــول  : ّأوال

   !!فأسأت الفهم ومل حتسن النقل ، وهذا دليل على طول باعك» حيسن 
ّـاعـرتاف منـك بأنك قـد .  ..لقـد كنـت زمنـا طـويال: إن قولـك : نقول للذهيب  : وثانيا

ال يف مهامـــــة اجلهـــــل ، ومل تقـــــف علـــــى كتـــــاب املـــــستدرك الـــــسائر يف البلـــــدان ـــــت زمنـــــا طـــــوي
واألمــصار ، واملتــداول بــني خدمــة األخبــار واآلثــار ، فلــم كنــت مــع جهلــك تــزعم أن إدخــال 

ّحــديث الطــري يف املــستدرك جــسارة ، وهــل هــذا الــزعم منــك إال خــسارة وأي خــسارة  ومــع !؟ّ
ى هــذا احلــديث الــشريف ، وال تأخــذ بطــرف فكيــف حتكــم وقــت التعليــق بالوضــع علــ: ذلــك 

ّمن التحقيق ، وال تقبل قول احلاكم ، وال حتتفـل بأنه مـن مرويـات األسـاطني وأجلة احملـدثني ّـ ّ  ؟ّـ
 ـ  ولكـن؟كيف رميت احلديث بالوضـع مـن غـري دليـل ، فأرديـت أتباعـك باإلضـالل والتـضليل

ي والعــدوان ، فاعرتفــت يف ّحيــث أفقــت مــن ســكر التعــصب والــشنآن وغلبــة البغــ ـ هللا احلمــد
ّبـــأن ) ّتــذكرة احلفـــاظ ( ّبــاحلق الـــصريح الواضـــح الربهــان ، كمـــا اعرتفـــت يف ) امليـــزان ( كتــاب 

ّطرق هذا احلديث كثرية جدا حىت أفردا مبصنف جمدا ّّ.  
ـــــا ـــــاركني : نقـــــول ألســـــاطني العلـــــم ومـــــراجيح احللـــــم  : وثالث ـــــصاف ت أنظـــــروا بعـــــني اإلن

غاية السفور ، ووضح اية الظهور ، وبانـت الطريقـة الواضـحة لالعتساف ، كيف سفر احلق 
ّ، واســتنارت احملجــة الالئحــة ، حيــث أقــر مثــل هــذا اجلاحــد بتفريطــه يف أمــر هــذا اخلــرب الرفيــع  ّ

ِ فاعتـرفوا بذنبهم فسحقا ألصحاب السعير (األثري ، وظهر صدق قوله تعاىل  ِ  ِ ْ َ ِ ً ْ ُ ََ ُ َْ ِ ِ ِْ َ َ ْ(.  
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  الحاشيةفي ) ّالدهلوي ( كالم 
فلنبطـل كالمـه يف احلاشـية ) التحفـة ( يف مـنت ) ّالـدهلوي ( وإذ عرفت بطـالن مـا قالـه 

  :قال يف احلاشية .  ..يف هذا املوضع
ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا : لقـــد كـــذب أنـــس ثالثـــا يف قولـــه لعلـــي : قالـــت النواصـــب «  ّ

 فكيـــف جيـــوز قبـــول علـــى مـــا يف كتـــاب اـــالس للـــشيخ املفيـــد ،.  ..ّعليـــه وســـلم علـــى حاجـــة
  . »؟روايته هلذا احلديث

  وجوه الجواب عن هذا الكالم 

  :أقول 
( هـــل هـــذه الـــشبهة الـــيت نقلهـــا عـــن النواصـــب صـــحيحة وواردة عنـــد : ّقبـــل كـــل شـــيء 

د النواصــب وألقــى بنفــسه وأتباعــه يف ؟أو باطلــة مــردودة) الــدهلوي  ّ إن قــال بــصحتها فقــد قل ّــ ّ
ّبـــة الـــذين ظلمـــوا آل حممـــد ونـــصبوا هلـــم العـــداء إىل أبـــد ّدركـــات أســـفل الـــسافلني ، وتلـــك عاق

ّواملتـيقن هــذا الـشق ، ألن نقــل القـول والــسكوت عليـه دليــل التـسليم والقبــول.  ..اآلبـدين ّ ّ ّ..  .
التحفـة ( ّويشهد بذلك جده وجهده يف منت .  ..)الرشيد ( وتلميذه ) الدهلوي ( كما ذكر 

  .ّألجل رد حديث الطري ودعوى وضعه) 
  ؟ قال ببطالا فلما ذا ذكرها ومل جيب عنهاوإن

ّمث إن األصــل يف هــذه الــشبهة هــو  ) الــدهلوي ( فــإن كــان مــراد » األعــور الواســطي « ّ
وال مـانع مـن إطـالق  ـ ّفمرحبا باإلنصاف وحبذا االئتالف» األعور « هو » النواصب « من 
  . ـبهونص» األعور « ّبصيغة اجلمع عليه ، لشدة عداوة » ّالنواصب « 
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  :مندفعة بوجوه  ـ هذه ـ فالشبهة.  ..وكيف كان

  ّموجود في روايات أهل السنة» أنس « كذب 
ّيف قـــصة حـــديث الطـــري ثـــالث مـــرات ال اختـــصاص لـــه » أنـــس « ّإن كـــذب  : ّاألول ّ

ّبروايات اإلمامية للقصة ، بل موجود يف روايـات أهـل الـسنة أيـضا كمـا عرفـت يف قـسم الـسند ّ 
  : روى العيدروس اليمين قائال  املذكورة سابقا ، وقد) فتواه ( يف )  الدهلوي (واعرتف به . ..

ّكنـت أحجـب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فـسمعته يقـول  :روي عـن أنـس قـال «  ّ ّ :
اللهـم ائتنـا : ّاللهم أطعمنا مـن طعـام اجلنـة ، فـأيت بلحـم طـري مـشوي ، فوضـع بـني يديـه فقـال 

ّمبن حنبه وحيبك وحيب نبي فخرجت فإذا علي بالباب ، فاستأذنين فلـم آذن لـه : قال أنس . كّّ
ّ، مث عــدت فــسمعت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مثــل ذلــك ، فخرجــت فــإذا علــي بالبــاب ،  ّ ّ ّ

ّفدخل بغري إذن ، فقال النيب صـلى اهللا عليـه  ـ ثالثا: أحسب أنه قال  ـ فاستأذنين فلم آذن له ّ
فقـال . يـا رسـول اهللا جئـت ألدخـل فحجبـين أنـس:  قـال ؟ما الذي أبطأ بك يـا علـي: ّوسلم 

ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ا مسعـــت الـــدعوة :  فقلـــت ؟مل حجبتـــه: ّ يـــا رســـول اهللا ، مل
ــ ّـ

ّفقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم . أحببت أن جيئ رجل من قومي فتكون له ّمـا يـضر الرجـل حمبـة : ّ ّ
  .)1(»  أخرجه ابن عساكر .قومه ما مل يبغض سواهم

  ّاستدالل اإلمامية بروايته من باب اإللزام 
ّإن روايـــة أنـــس مقبولـــة لـــدى أهـــل الـــسنة ، واحتجـــاج اإلماميـــة بروايتـــه إلزامـــا  : والثـــاني ّ

كمـا هـو .  ..ّوال يضر بـذلك كونـه عنـدهم فاسـقا كاذبـا.  ..عليهم وإفحاما هلم صحيح وتام
  . ..واضح

__________________  
  .خمطوط ـ املصطفويّالعقد النبوي والسر ) 1(
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  الفضل ما شهدت به األعداء
 ، والشواهد على ذلـك عديـدة ، 7ّإنه ال ريب يف عداء أنس ألمري املؤمنني  : والثالث

ّفــإذا روى شــيئا يف فــضله ومنقبتــه قبــل ، ألن الفــضل مــا  ـ  يف قــصة الطــائر7منهــا موقفــه منــه 
يث عمـر بـن اخلطـاب أو أبـو بكـر ّومن الواضح أنـه لـو روى هـذا احلـد.  ..شهدت به األعداء

  .لكان اعتباره أكثر واالعتماد عليه أشد ، وكان أدخل يف اإللزام واإلفحام
منهـا إقـرار واضـعه بـه ، « :  السندي يف بيان أمارات احلديث املوضوع ;قال الشيخ 

ّولــيس هــذا قبــوال لقولــه مــع فــسقه ، وإمنــا هــو مؤاخــذة مبوجــب إقــراره ، كمــا يؤخــذ بــاالعرتاف 
ّالزنا أو القتل ، ولذا جعل إقراره أمارة ، ألنا ال نقطع علـى حديثـه بالوضـع ، الحتمـال كذبـه ب

ّيف إقــراره بفــسقه ، نعــم إذا انــضم إىل إقــراره قــرائن تقتــضي صــدقه فيــه قطعنــا بــه ، ســيما بعــد 
  .)1(» التوبة 

  ّمن الصحابة» أنس « رواية غير 
ه مل ينفـــرد أنـــس بروايـــة هـــذا احلـــ : الرابـــع ــإن كيـــف تعتمـــدون علـــى روايـــة : ديث ليقـــال ّـ

ّبل لقد رواه مجع غريه من الصحابة ، وعلى رأسهم سيدنا أمري املـؤمنني . الفاسق الكاذب ّ7 .
ّابـــن عبـــاس ، وأبـــو ســـعيد اخلـــدري ، وســـفينة مـــوىل النـــيب ، وأبـــو الطفيـــل ، : ومــن رواتـــه مـــنهم 

إذن ، لقـد رواه غـريه .  ..ّمـرةوسعد بن أيب وقاص ، وعمرو بن العاص ، وأبو مـرازم يعلـى بـن 
  .بل إن رواية األمري كافية لإلحتجاج واالستدالل وقاطعة للسان القيل والقال. ّمن الصحابة

__________________  
  .املقدمة ـ خمتصر تنزيه الشريعة) 1(
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  كالم آخر له في الحاشية
ّيف احلاشـية وجهـا آخـر إلبطـال حـديث الطـري ، نتعـرض) الدهلوي ( وذكر   لـه وجنيـب ّ

ّعنه ، لئال يبقى شيء من ناحيته مل يتبني فساده يف هـذا املقـام يف ) الـدهلوي ( لقـد قـال  . ..ّ
  :احلاشية هنا 

  :قال السيد احلمريي « 
  يف طــــــــــــــــــــائر جــــــــــــــــــــاءت بــــــــــــــــــــه أم أميــــــــــــــــــــنو

  
  .ّبيـــــــــــــــان ملـــــــــــــــن بـــــــــــــــاحلق يرضـــــــــــــــى ويقنـــــــــــــــع  

  

  :وقال الصاحب ابن عباد 
  علــــــــــــي لــــــــــــه يف الطــــــــــــري مــــــــــــا طــــــــــــار ذكــــــــــــره

  
  ه أعــــــــــــــداؤه وهــــــــــــــي تــــــــــــــشهدقامــــــــــــــت بــــــــــــــو  

  

روايــة أيب علــي الطربســي يف كتــاب االحتجــاج عــن اإلمــام أيب عبــد  ّهــذه الروايــة تكــذا
»  حــــني كــــان جائعــــا ، ودعــــا اهللا أن يــــشبعه 6ّإن الطــــري جــــاء بــــه جربئيــــل إىل النــــيب   :7اهللا 

  .انتهى

  وجوه الجواب عن هذا الكالم 
وبـالرغم مـن وضـوح .  ..مـردود ـ  )الـدهلوي( وكـسائر كلمـات  ـ وهـذا الوجـه كـسابقه

ّبطالنه وسقوطه لدى أويل األلبـاب وأصـحاب األنظـار فإنـا نفـصل الكـالم يف رده وبيـان وهنـه  ّ
  :يف وجوه 

  ّهذا االعتراض يتوجه إلى روايات أهل السنة أيضا
ا كـــان أهـــل الـــسنة يـــروون هـــذا احلـــديث ، ويـــنص كبـــار علمـــائهم علـــى  : ّاألول ه مل ّإن ّ ــ ّـ ــ ّـ

ّنه وجيعلونــه حجــة ، فــإن علــيهم اجلــواب عــن هــذا االعــرتاض ، ألن اإلخــتالف صــحته أو حــس ّ
  موجود يف روايام ،) الدهلوي ( الذي أشار إليه 
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،  ّــإنه أرســلته أم ســلمة رضــي اهللا عنهــا :يف آخــر ، و ّأن الطــري أرســلته أم ســليم :ففــي بعــضها 
  . ..ّن اجلنةّأنه جاء م :يف رابع ، وّأنه جاءت به أم أمين  :يف ثالث و

ملــا ذكــر احلــديث قــال ) الــدهلوي ( ّبــل إن 
ّ

ّكــان عنــد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم «  : ّ ّ
  .».  ..طائر قد طبخ له أو أهدي إليه

ّوباجلملة ، فإن روايات أهل السنة يف كيفية جمـيء الطـائر إىل رسـول اهللا وحـضوره  ـ 6 ـ ّ
يف ثبـوت احلـديث لـدى رواتـه ومـصححيه ّوكما أن هذا االختالف غري قادح .  ..عنده خمتلفة

  .ّفكذلك اإلمامية.  ..ّمن أهل السنة.  ..ومثبتيه

  مقتضى القاعدة الجمع كما في نظائر المقام 
يكشف عن جهله بفنون احلـديث وعلومـه ) الدهلوي ( ّإن هذا االعرتاض من  : وثانيا

ّوقواعــده ، هــذا اجلهــل الــذي أدى بــه إىل احلكــم بوضــع احلــديث مبجــرد .  .. اخــتالف ألفاظــهّ
ّلكـن هــذا ال خيــتص ــذا احلــديث أو بــبعض األحاديــث األخــرى ، فــإن االخــتالف موجــود يف 
ّمئات األخبار احلاكيـة للقـضايا واحلـوادث واخلـصوصيات ، وال يقـول أحـد بـبطالن مجيـع تلـك 
 ّاألحاديث وكذب كل تلك احلوادث ، بـل جيمـع بينهـا مهمـا أمكـن علـى تعـدد الواقعـة وأمثـال

  .ذلك من طرق اجلمع ، كما عرفت سابقا من تصرحيات أساطني القوم
 7ّوهذا اجلمع املشار إليـه ممكـن هنـا ، بـأن تكـون الواقعـة متعـددة ، فمـرة جـاء جربئيـل 

ّبالطائر من اجلنة ، ومرة قدمته أم أمين إىل رسول اهللا  ّ6.  

  ال منافاة بين مفادي شعر الحميري ورواية االحتجاج 
 بـه ، 7 منافـاة بـني جمـيء أم أميـن بـالطري وقـت األكـل ، وبـني جمـيء جربئيـل ال : وثالثا

  ّ سلمه6ّإذ من املمكن أن يكون النيب 
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يف روايـة املـستدرك  ّوأمـا مـا وقـع. ّ بـه ، مث جـاءت بـه إليـه بعـد ذلـك7ّإياها بعد جمـيء جربئيـل 
من أن أم أمين ملا سأهلا رسول اهللا  للحاكم

ّ
ذا الطـائر أصـبته فـصنعته ه« : ّ عن الطري قالت 6

ّفليس مبناف ملا ذكرنا ، ألن كالمنا مسوق للجمع بني ما ورد يف طرق أهـل احلـق ، ال » لك 
للجمـع بـني مـا ورد مـن طــرق أهـل اخلـالف ومل يقـع يف روايـة مــن روايـات أهـل احلـق أن الطــائر 

  .ّقاله السيد حممد قلي طاب ثراه. انتهى. صنعته أم أمين

   في المقام خلط وخطأ للدهلوي
اد الــذي ذكــره بعــد شــعر الــسيد احلمــريي  : ورابعــا ّــإنه ال دخـل لــشعر الــصاحب ابــن عب ّــ

ّبـــاالختالف ، إذ مل يتعـــرض الـــصاحب يف هـــذا البيـــت إىل كيفيـــة جمـــيء الطـــائر إىل النـــيب  ّ6 ، 
ومن هنا يظهر اخـتالط . ليكون مدلوله خمالفا لشعر احلمريي أو لرواية الطربسي يف االحتجاج

ّمع أنه قد أدعى متانة حبوثه يف هذا الكتاب يف مقابلة أهل احلق) ّالدهلوي ( مر على األ ّ ّ.  

  سقوط دعوى الوضع : نتيجة البحث 
) التحفــــة ( يف مــــنت ) الــــدهلوي ( حيــــث تعرضــــنا ملــــا ذكــــره  ـ ّوقــــد حتــــصل إىل هنــــا

ّـسـقوط دعـوى وضـع حـديث الطري ، وقـد عرفـت التنـصيص مـن ابـن حجـر املك ـ وحاشـيتها ي ّـ
  .ّوغريه على بطالن هذه الدعوى

  .واحلمد هللا وحده. يف هذا املقام) الدهلوي ( وهذا متام الكالم مع 
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  مع العلماء اآلخرين

  ّفي أباطيلهم حول حديث الطير
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  سقوط دعوى ابن طاهر بطالن طرقه 
وكمــا بطــل دعــوى وضــع حــديث الطــري ، فقــد بطــل دعــوى بطــالن طرقــه كمــا عــن ابــن 

ه : أمـــا قــول بعـــضهم « ) : ّاملـــنح املكيــة ( قـــال ابــن حجـــر املكــي يف .  ..هطــاهر ومـــن تبعــ ّـــإن
طرقه كلها باطلة معلولة ، فهو الباطل ، وابن طاهر معروف بـالغلو : موضوع وقول ابن طاهر 

  .»الفاحش 
واحلمد هللا الذي أظهر بطـالن مـا قالـه ابـن طـاهر علـى لـسان ابـن حجـر الـذي هـو مـن 

ّكبار املتعصبني ضد ا ّحلق وأهله ، ألنه املدافع عن معاويـة والقائـل خبالفتـه واملؤلـف يف فـضائله ّ ّ ّ
(  وهـــــو أيـــــضا صـــــاحب .)تطهـــــري اللـــــسان واجلنـــــان ( ومناقبـــــه األحاديـــــث املوضـــــوعة كتـــــاب 

ّاملشتمل على التعـصب والعنـاد ألهـل البيـت وأتبـاعهم ، كمـا اعـرتف الـشيخ ) ّالصواعق احملرقة 
  .بذلك) إيضاح لطافة املقال ( لدين صاحب عبد احلق الدهلوي ، ورشيد ا

ّوباجلملة ، فإن ما ذكره ابـن طـاهر باطـل مـردود ، حـىت لـدى املتعـصبني مـن أهـل حنلتـه  ّ
  .وطائفته
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  ّترجمة محمد بن طاهر المقدسي 
د بـــن طـــاهر املقدســـي بـــالغلو الفـــاحش فقـــد أورده  ّوكمـــا وصـــف ابـــن حجـــر املكـــي حمم ـــ ّ ّ

ّحممد بن طاهر املقدسـي احلـافظ لـيس « : حيث قال ) ضعفاء املغين يف ال( الذهيب يف كتاب 
وقــال ابــن . كــان حلنــة وكــان يــصحف: وقــال ابــن ناصــر . ّبــالقوي ، فــإن لــه أوهامــا يف تواليفــه

  .)1(» ّمجع أطراف الكتب الستة ، رأيته خبطه وأخطأ فيه يف مواضع خطأ فاحشا : عساكر 
ولــه احنــراف : قلــت « ) : املغــين (  عــن ّبعــد أن ذكــر مــا تقــدم) ميــزان االعتــدال ( ويف 

ّعن السنة إىل تصوف غري مرضي ، وهو يف نفسه صدوق مل يـتهم ، ولـه حفـظ ورحلـة واسـعة  ّ
 «)2(.  

كـان ابـن طـاهر صـوفيا مالمتيـا ، : قال الدقاق يف رسالته « : وقال احلافظ ابن حجر 
. نـــه حـــديث اإلباحـــةلـــه أدىن معرفـــة باحلـــديث يف بـــاب شـــيوخ البخـــاري ومـــسلم ، وذكـــر يل ع

ابـن طـاهر يقـرأ : وقـال ابـن ناصـر . ّأسأل اهللا أن يعافينا منها ، وممن يقول ا من صوفية وقتنا
لـه : وقـال ابـن عـساكر . ّال حـول وال قـوة إال بـاهللا: ّويلحن ، فكان الشيخ حيرك رأسه ويقول 
  .)3(» ّشعر حسن مع أنه كان ال يعرف النحو 

ا يـــرى إباحـــة الـــسماع والنظـــر إىل املـــرد ، وصـــنف يف كـــان ظاه« : وقـــال الـــسيوطي  ّري ّ ــ ّـ
  .)4(» ذلك كتابا ، وكان حلنة ال حيسن النحو 

__________________  
  .28 / 2املغين يف الضعفاء ) 1(
  .587 / 3ميزان االعتدال يف نقد الرجال ) 2(
  .207 / 5لسان امليزان ) 3(
  .452: ّطبقات احلفاظ ) 4(
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  ه ابن الجوزي في الموضوعات ذكر: كذب قول جماعة 
ومــن العجائــب أن مجاعــة مــن أعــالم القــوم يعــزون إىل ابــن اجلــوزي إيــراد حــديث الطــري 

  ) :املوضوعات ( يف كتاب 
البحث الثالث واألربعون ، يف بيان أن أفضل األولياء احملمـديني بعـد « : قال الشعراين 

ّأبـو بكـر مث عمـر مث عثمـان مث: األنبياء واملرسلني  ّ وهـذا  ـ رضـي اهللا تعـاىل عـنهم أمجعـني ـ  علـيّ
ّالرتتيــب بــني هــؤالء اخللفــاء قطعــي عنــد الــشيخ أيب احلــسن األشــعري ، ظــين عنــد القاضــي أيب 

  .بكر الباقالين
ّومما تشبث به الرافضة يف تقدميهم عليـا ّ ّإنه صـلى اهللا  :حـديث  2علـى أيب بكـر  ـ 2 ـ ّ ّـ

ّ ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي مــن هــذا اللهــم: ّعليــه وســلم أيت بطــري مــشوي فقــال 
  .2الطري ، فأتاه علي 

ّإن طرقـه : هذا احلديث ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات ، وأفرد له الذهيب جزء وقال و
   .)1(» واعرتض الناس على احلاكم حيث أدخله يف املستدرك . ّكلها باطلة

  فرية الشعراني على ابن الجوزي 
  :لكذب واالفرتاء والتدليس ما ال خيفى ويف هذه العبارة من ا

ا أوال ّفــــإن الــــشعراين قــــد افــــرتى علــــى ابــــن اجلــــوزي إيــــراد هــــذا احلــــديث يف كتــــاب  : ّــــأم
ّبغــض النظــر عــن عــدم وجــدان هــذا  ـ ّاملوضــوعات ، وهــذه فريــة قبيحــة وكذبــة واضــحة ، فإنــه

  ّاحلديث الشريف يف هذا الكتاب رغم التفحص التام والتتبع
__________________  

  .املبحث الثالث واألربعون ـ اليواقيت واجلواهر) 1(
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ّقــد نــص احلــافظ العالئــي وابــن حجــر املكــي علــى أن ابــن  ـ ّالــدقيق يف نــسخته اخلطيــة العتيقــة ّ ّ
ّفلـــــو فرضـــــنا أن الـــــشعراين مل يراجـــــع كتـــــاب . اجلـــــوزي مل يـــــذكر هـــــذا احلـــــديث يف املوضـــــوعات

ّ اعتمد علـى ابـن حجـر املكـي الـذي بـالغ يف مدحـه ّاملوضوعات ، ومل ير عبارة العالئي ، فهال
  !؟كي ال يقع يف مثل هذه الورطة) لواقح األنوار ( والثناء عليه يف 

  فرية على الذهبي 
ّفإنه قد افرتى على الذهيب حيث نسب إليه القـول بـأن طـرق هـذا احلـديث : ّوأما ثانيا  ّ

ّكلهــا باطلــة ، ألن الــذهيب ذكــر أنــه قــد مجــع طرقــه وأ ّ ّ ّــا تــدل علــى أن للحــديث أصــال ، وقــد ّ
 بــــستان (و )  مقاليــــد األســــانيد (و ) ّتــــذكرة احلفــــاظ ( ّتقــــدم نقــــل عبــــارة الــــذهيب هــــذه عــــن 

  .)ّاحملدثني 
ّيــصرح بــأن رجــال روايــة احلــاكم ) ميــزان االعتــدال ( ّقــد عرفــت أن الــذهيب يف : وأيــضا  ّ

  .ثقات

  تدليس وتلبيس من الشعراني 
الشعراين ذكر اعرتاض الناس على احلاكم حيـث أدخلـه يف املـستدرك ، ّفإن  : ّوأما ثالثا

ـــه ( ّوقـــد عرفـــت أن أول املعرتضـــني هـــو الـــذهيب يف . ومل يتعـــرض لوجـــه االعـــرتاض واجلـــواب عن
ّحممد بن أمحـد بـن « ّوكان وجه االعرتاض اامه .  ..ومنه أخذ من بعده) تلخيص املستدرك 

وظهـــر لـــه صـــدق ) ميـــزان االعتـــدال ( ّ االـــام يف ّلكـــن الـــذهيب رجـــع عـــن هـــذا.  ..»عيـــاض 
ّالرجـــل مـــع تنصيـــصه علـــى وثاقـــة غـــريه مـــن رجـــال احلـــديث عنـــد احلـــاكم ، فيكـــون قـــد صـــحح  ّ

ّوكل هذا مل يتطرق إليـه الـشعراين ، فهـل كـان قـد جهلـه.  ..احلديث ورفع اليد عن اعرتاضه  !؟ّ
  ؟ّأو جتاهله ومل يشأ أن يتطرق إليه
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  فتني على ابن الجوزي ّفرية محمد طاهر ال
ّاللهــم ائتــين بأحــب اخللــق إليــك  :يف املختــصر « : ّــوقــال حممد طــاهر الكجــرايت الفتــين 

» ذكـره أبـو الفـرج يف املوضـوعات : قلـت . ّله طرق كثـرية كلهـا ضـعيفة. يأكل معي هذا الطري
)1(.  

  .)املوضوعات ( ّإذ أنه غري مذكور يف .  ..وهذه فرية
ــــضا  ــــب أي ــــن اجلــــوزي ليعتمــــد عليــــه يف رد هــــذا ّأن ا: والعجي ــــين ينــــسب هــــذا إىل اب ّلفت

ّولعمــري إنــه قــد أفــرط يف «  :ّ وهــو القائــل عــن ابــن اجلــوزي يف صــدر كتابــه مــا نــصه ؟احلــديث
احلكم بالوضـع ، حـىت تعقبـه العلمـاء مـن أفاضـل الكـاملني ، فهـو ضـرر عظـيم علـى القاصـرين 

ـــة الـــسيوطي . املتكاســـلني ثـــر ابـــن اجلـــوزي يف املوضـــوعات مـــن إخـــراج قـــد أك: قـــال جمـــدد املائ
  .».  ..ّالضعيف بل ومن احلسان ومن الصحاح
ّوعلى فرض الصحة فإنه يرى ابن اجلوزي مفرطـا يف . ّفظهر أن النسبة كاذبة من أصلها ّ

  .ّاحلكم بالوضع ، وأن كتاب املوضوعات فيه أحاديث صحاح أيضا
ّ مـا حكـم بوضـعه بـأن احلـديث ممـا بل ، لقد تعقب الفتين اهلندي ابن اجلوزي يف بعـض ّ

فلو فرض ذكـر ابـن اجلـوزي حـديث .  ..ّأخرجه الرتمذي ، فال حيكم عليه بالوضع وإن ضعفه
ّالطري يف املوضوعات لكان على الفتـين أن يتعقبـه ، لكونـه مـن أحاديـث الرتمـذي يف صـحيحه  ّ

  !؟ّ، ال سيما وأن الرتمذي مل حيكم عليه بالضعف
  !؟ّ على هذا املوقف من احلديث غري التعصبفما الذي محل الفتين

__________________  
  .95: تذكرة املوضوعات ) 1(
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  فرية القاري على ابن الجوزي 
أي إسـنادا أو . هذا حـديث غريـب: رواه الرتمذي وقال « : وقال الشيخ علي القاري 

  .)1(» موضوع : قال ابن اجلوزي . متنا ، وال منع من اجلمع
ّـ ابـن اجلـوزي ، وال خيفـى أنه مل يقنـع بـدعوى ذكـره إيـاه يف املوضـوعات وهذه فريـة علـى

  !؟ّ ويف أي كتاب؟لكن اين.  ..»موضوع « ّبل نسب إليه القول بأنه 

  ّفرية الصبان على ابن الجوزي 
ّقال الشيخ حممد الـصبان املـصري مقتفيـا أثـر الـشعراين و ّوأمـا مـا أخرجـه احلـاكم يف « : ّ
ه صــل مــستدركه ّمــن أن ـ ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك : ّى اهللا عليــه وســلم أيت بطــري مــشوي فقــال ّـ

ّوإن كــان ممـــا تــشبث بـــه الرافـــضة يف  ـ فهــو .إليــك يأكـــل معــي مـــن هــذا الطـــري ، فأتــاه علـــي ّ
ذكره ابن اجلـوزي يف املوضـوعات ، وأفـرده احلـافظ الـذهيب جبـزء . حديث باطل ـ تفضيلهم عليا

  .)2(» ض الناس على احلاكم حيث أدخله يف املستدرك واعرت .إن طرقه كلها باطلة: وقال 
ويــــرد عليــــه مــــا ورد علــــى الــــشعراين ، لكنــــه زاد عليــــه احلكــــم بــــبطالن احلــــديث ، وهــــذا 

   ....جزاف حمض وعناد حبت ،

  فرية الشوكاني على ابن الجوزي 
قـــال يف  .ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب اخللـــق إليـــك يأكـــل معـــي هـــذا الطـــري«  :وقــال الـــشوكاين 

  وقد ذكره ابن اجلوزي يف. ّله طرق كثرية كلها ضعيفة: صر املخت
__________________  

  .569 / 5شرح مشكاة املصابيح  ـ مرقاة املفاتيح) 1(
  .169: ّاسعاف الراغبني يف مناقب النيب وأهل بيته الطاهرين ) 2(
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ل العلـم واعـرتض عليـه كثـري مـن أهـ. ّوأما احلاكم فأخرجـه يف املـستدرك وصـححه. املوضوعات
  .)1(» ومن أراد استيفاء البحث فلينظر ترمجة احلاكم يف النبالء 
ّويرده ما ذكرناه يف اجلواب عن كلمات من تقدمه ّ.  

أو احلكم بوضـعه إىل ) املوضوعات ( ّإن نسبة إيراد هذا احلديث يف كتاب : واحلاصل 
ّابــن اجلــوزي ال أســاس هلــا مــن الــصحة ، والــذي أظــن  أن هــؤالء ملــا : ّ

ّ كــانوا يف مقــام الطعــن يف ّ
ّ مهمـا أمكـنهم ذلـك ، عنـادا وجلاجـا وتعـصبا ، وكـانوا يعلمـون أن ابـن 7فضائل أمـري املـؤمنني  ّ

) املوضـوعات ( اجلوزي قد أورد طرفا كبـريا مـن مناقـب أمـري املـؤمنني والعـرتة الطـاهرة يف كتـاب 
 بالغيــب مــن دون مراجعــة فقــد نــسبوا إليــه إيــراد هــذا احلــديث يف الكتــاب املــذكور ، رمجــا مــنهم

  .كتابه
ّلكنــك قــد عرفــت أن احلــافظ العالئــي وابــن حجــر املكــي ينفيــان أن يكــون ابــن اجلــوزي 

ّمـضافا ، إىل أن هـذا الكتـاب موجـود بـني األيـدي ، .  ..قد ذكر حديث الطري يف موضـوعاته
  .؟ّفمن يدعي فليثبت

  حديث الطير في كتاب العلل المتناهية
وموضــــوعه ) العلــــل املتناهيــــة ( جلــــوزي حــــديث الطــــري يف كتابــــه نعــــم ، لقــــد أورد ابــــن ا

والـيت ال داللــة أللفاظهــا علــى كوــا  ـ بــزعم ابــن اجلــوزي ـ األحاديـث الــضعيفة حبــسب الــسند
  . ..ّأورده بطرقه الكثرية وتكلم عليها.  ..كاذبة

ّلكن هذا ال يضر مبطلوب أهل احلق لوجوه  ّ:  
وهــذا أمــر ثابــت مــن كلمــات .  ..ط يف أحكامــهإن ابــن اجلــوزي متعــصب مفــر : ّاألول

  .ّأكابر علماء أهل السنة
  وإذا. ّإن ابن اجلوزي مل يناقش يف بعض الطرق اليت ذكرها : الثاني

__________________  
  .282: الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة ) 1(
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 كــان إيــراده هــذا كــان طريــق البحــث والنقــاش يف بعــض الطــرق مــسدودا علــى مثــل ابــن اجلــوزي
ّاحلديث يف كتابه املذكور جمازفة ، ألن احلديث حينئذ ال يكون مما يناسب الكتاب موضوعا ّ.  

  .إن كثريا من مناقشاته يف رجال طرقه مردودة : والثالث
ّلــو ســلمنا مجيــع مناقــشاته ، كــان احلــديث ضــعيفا ســندا ، لكنــك قــد عرفــت  : والرابــع

ّجتمــاع الطــرق الــضعيفة علــى حــديث واحــد يوجــب تقــوي ســابقا مــن كلمــات أئمــة القــوم أن ا
ّوعلــى هـــذا ، فــإن جمــرد هـــذه .  ..بعــضها بــبعض ، وبـــذلك يرتقــي احلــديث إىل درجـــة احلــسن ّ

 ـ هـي وحـدها مـع قطـع النظـر عـن غريهـا ـ الطـرق الكثـرية الـيت ذكرهـا ابـن اجلـوزي وخـدش فيهـا
  .تقتضي أن يكون احلديث حسنا ال ضعيفا

ّه الــسابقة الــيت ذكرناهــا إلثبــات صــحة حــديث الطــري وحــسنه إذا إن الوجــو : الخــامس
  .ّبلغت باحلديث إىل مرتبة القوة واالعتبار ـ املفروض ضعفها ـ انضمت إىل هذه الطرق الكثرية
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  خالصة البحوث 
  :ّويتلخص البحث إىل اآلن يف نقاط 

ّإن القول بوضع حديث الطري باطل ، أيا من كان قائله ـ 1 ّ.  
  .ّقول أكثر احملدثني بوضعه ال أساس هلا من الصحةدعوى  ـ 2
  .دعوى قول ابن اجلزري بوضعه ال يعبأ ا ـ 3
  .دعوى قول الذهيب بوضعه كاذبة ـ 4
  .دعوى بطالن طرقه كما عن ابن طاهر ومن تبعه باطلة ـ 5
  .كاذبة) املوضوعات ( ّدعوى مجاعة ذكر ابن اجلوزي إياه يف  ـ 6
  .ال يضر مبطلوب اإلمامية) العلل املتناهية ( إياه يف إيراد ابن اجلوزي  ـ 7
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ّمع ابن تيمية الحراني  ّ  
 ّوال بن تيمية خرافات وأباطيل يف تكذيب هذا احلـديث الـشريف نتعـرض هلـا بالتفـصيل

...  
ّلقد قال ابن تيمية املشهور بالعناد والعصبية يف جواب العالمة احللي ما نصه ، قال ّ ّ ّ:  

  .املطالبة بتصحيح النقل: أحدها : اجلواب من وجوه « 
ـــه ة : وقول ّكـــذب علـــيهم ، فـــإن حـــديث الطـــري مل يـــروه أحـــد مـــن . ّـــروى اجلمهـــور كاف

ّولكـــن هـــو ممــا رواه بعـــض النـــاس كمـــا رووا . ّأصــحاب الـــصحيح ، وال صـــححه أئمــة احلـــديث
ّبــل قــد رووا يف فــضائل معاويــة أحاديــث كثــرية ، وصــنف يف ذلــك . أمثالــه يف فــضل غــري علــي

  .»ّمصنفات ، وأهل العلم باحلديث ال يصححون هذا وال هذا 

   !ّلم يروه أحد من أصحاب الصحيح: جواب قوله 
ّإن حـديث الطـري مل يـروه أحـد مـن « : ّـإنه يقـول : ّوهذا الكالم كله أكاذيب وأباطيل  ّ

  :فنقول له » أصحاب الصحيح 
ّإن حــديث الطــري خمــرج يف صــحيح الرتمــذي ، وصــحيح احلــاكم ،   ـ وصــحيح النــسائيّ

  !؟مل يروه أحد من أصحاب الصحيح: فكيف يقال  ـ ّبناء على أن اخلصائص من سننه

  وال صححه أئمة الحديث : جواب قوله 
  وهذا كذب وإنكار. ّوال صححه أئمة احلديث: ّويقول ابن تيمية 
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اهيم بــن ّللحقيقــة ، ألن املــأمون العباســي ، وقاضــي القــضاة حيــىي بــن أكــثم ، وإســحاق بــن إبــر
وكـذا أبـو عمـر أمحـد . من كبـار علمـاء عـصر املـأمون ـ أو تسعة وثالثني ـ ّمحاد بن يزيد وأربعني

ّبن عبد ربه القرطيب ، وأبو عبد اهللا احلاكم ، وقاضي القضاة عبد اجلبار بـن أمحـد ، وأبـو عبـد 
ء وهــؤال.  ..حــديث الطــري ـ ّأو يــسلمون تــصحيح ـ ّيــصححون . ..اهللا الكنجــي الــشافعي

  . ..علماء متبحرون يف علم احلديث
  . ..!؟ّوهل ينكر ابن تيمية أن يكون هؤالء من أئمة احلديث

ّإن مـن يقـول احلـق ويعـرتف مبـا ينفـع أهـل احلـق ال يكـون مـن أئمـة احلـديث عنـد : نعم  ّ ّ ّ ّ
  !!املتعصبني املعاندين للحقابن تيمية وأمثاله من 

  ّولكن هو مما رواه بعض الناس : جواب قوله 
ه يريــد إيهــام أن رواة حــديث الطــري .  ..»ّولكــن هــو ممــا رواه النــاس « : ّمث يقــول  ّوكأن ـ ّـ

ّلكنا نسائل أهل العلـم واإلنـصاف ، .  ..وخمرجيه شرذمة شاذة من آحاد الناس والعوام اجلهلة
  :ّهل أن أمثال 

  .أيب حنيفة ، إمام املذهب احلنفي
  .وأمحد بن حنبل ، إمام املذهب احلنبلي

  .د بن يعقوب الرواجينّوعبا
  .ّوأيب حامت الرازي

  .وأيب عيسى الرتمذي
  .وأمحد بن حيىي البالذري

  .وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل
  .وأيب بكر البزار

  .وأمحد بن شعيب النسائي
  .وأيب يعلى املوصلي
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  .ّوحممد بن جرير الطربي
  .وأيب القاسم البغوي

  .وحيىي بن صاعد البغدادي
  .زيّوابن أيب حامت الرا

  .ّوأيب عمر ابن عبد ربه
  .والقاضي حسني احملاملي

  .وأيب العباس ابن عقدة
  .وعلي بن احلسني املسعودي

  .ّوأمحد بن سعيد اجلدي
  .وأيب القاسم الطرباين

  .ّوابن السقاء الواسطي
  .ّوأيب الليث الفقيه

  .وابن شاهني البغدادي
  .وأيب احلسن الدار قطين

  .وابن شاذان السكري احلريب
  .ن بطة العكربيواب

  .ّوأيب بكر النجار
  .وأيب عبد اهللا احلاكم النيسابوري

  .وأيب سعد اخلركوشي
  .وأيب بكر ابن مردويه
  .وأيب نعيم األصبهاين

  .وأيب طاهر ابن محدان
  .ّوابن املظفر العطار
  .وأيب بكر البيهقي



 153 ................................................................... احلاشية يف ) ّالدهلوي ( كالم

  .وابن بشران
  .ّوابن عبد الرب

  .وأيب بكر اخلطيب البغدادي
  .الواسطيوابن املغازيل 

  .ّوأيب املظفر السمعاين
  .ّوحميي السنة البغوي

  .ورزين العبدري
  .وابن عساكر الدمشقي
  .وجمد الدين ابن األثري
  .ّوابن النجار البغدادي

  .ّوحممد بن طلحة الشافعي
  .وسبط ابن اجلوزي

  .ّوحممد بن يوسف الكنجي
  .ّوحمب الدين الطربي الشافعي

  .وإبراهيم احلمويين
ّأو أن هــؤالء أســاطني ديــن أهــل الــسنة ، وأكــابر .  ..»بعــض النــاس  « :يقــال عــنهم  ّ

ّحفاظهم احملدثني ، وأئمتهم املعتمدين ّ   !؟ّ

  من تناقضات ابن تيمية
ّويا ليته استثىن ممن عرب عنـه مـستهينا لـه ومستـصغرا إيـاه أبـا حنيفـة » بعـض النـاس «  بــ ّ

ّلــئال .  ..جريــر الطــربي ، والــدار قطــينّوأمحــد بــن حنبــل ، وأبــا حــامت ، والنــسائي ، وحممــد بــن 
  :يلزم التناقض والتهافت يف كلماته 

أمحـــد بـــن حنبـــل ، وأبـــا حـــامت ، ) املنهـــاج ( ّوذلـــك ، ألن ابـــن تيميـــة وصـــف يف كتابـــه 
ّوالنسائي ، والدار قطين ، بأم أئمة ونقاد وحكام وحفاظ للحديث ، وهلم ّّ ّ  
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ة بــأقوال النــيب وأحــوال الــصحا ّمعرفــة تام ّ بة والتــابعني وســائر رجــال احلــديث طبقــة بعــد طبقــة ، ّــ
  . ..وهلم كتب كثرية يف معرفة أحوال رجال احلديث

ّوزعم أن أبا حنيفة ، وأمحد بن حنبل ، وحممد بن جرير الطـربي ، بلغـوا يف العلـم مرتبـة  ّ
 ّممـا قـال إىل غـري ذلـك !!. .. بالـشريعة8ّأعلم من اإلمامني العـسكريني  ـ معاذ اهللا ـ حىت كانوا

  . ..ّونعوذ باهللا من الضاللة واخلسران.  ..فال نذكره. ..

  أهل العلم بالحديث ال يصححون فضائل علي وال فضائل معاوية: مفاد قوله 
ـــه يف فـــضائل غـــري علـــي بـــل قـــد رووا يف فـــضائل معاويـــة « : ّوأمـــا قولـــه  كمـــا رووا أمثال

ّأحاديــث كثــرية ، وصــنف يف ذلــك مــصنفات ، وأهــل العلــم ب ّاحلــديث ال يــصححون هــذا وال ّ
  .»هذا 

  :ففيه فوائد 
ا أوال  ّأم ّفإنــه يبطــل دعــاوي املتــأخرين مــن علمــاء أهــل الــسنة مــن أن أهــل الــسنة هــم : ّــ ّ ّ

يف .  .. وتـــصحيحها ومجعهـــا:ّالـــذين اهتمـــوا منـــذ اليـــوم األول بروايـــة فـــضائل أهـــل البيـــت 
ّـوأن اإلمامية يف هـذا ال.  ..مقابلة النواصب واألعداء ّبـاب عيـال علـى أهـل الـسنة ومـستفيدون ّ

ّنعــم ، إن كـالم ابــن تيميـة هــذا يبطـل كــل هـذه الــدعاوي ويكـذب هــذه املــزاعم ، إذ .  ..مـنهم
ّيقول بأن أهل العلم باحلديث ال يصححون فضائل أمري املؤمنني  ّ7.  

م قـــد : ّوأمـــا ثانيـــا  ـــفإنـــه يقتـــضي ســـقوط مجيـــع روايـــات أهـــل الـــسنة عـــن اإلعتبـــار ، أل ّ ّ ّ
.  ..لغـرض تـضليل العـوام وختـديعهم.  ..ّضعوا أحاديث يف فضل معاوية مث أفردوها بالتـأليفو

  .وحينئذ ال يبقى وثوق واعتبار لروايام وكتبهم يف األبواب العلمية األخرى
ّفإنه يفيد أن املصححني ملا رووه يف فضل معاوية ليسوا من: ّوأما ثالثا  ّ ّ  
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الـــذي حـــاول إثبـــات فـــضائل ) الـــدهلوي ( رف حـــال والـــد وـــذا يعـــ.  ..أهـــل العلـــم باحلـــديث
ّ، وحال ابن حجر املكي املؤلف كتابا خاصا يف ذلك) إزالة اخلفاء ( معاوية يف  ّ.  

  .إىل هنا انتهى الكالم حول ما ذكره ابن تيمية يف الوجه األول

  :قال 
ئق ّإن حــــديث الطــــري مــــن املكــــذوبات املوضــــوعات عنــــد أهــــل املعرفــــة حبقــــا: الثــــاين « 

ّقـد مجــع غـري واحـد مـن احلفـاظ طـرق أحاديـث الطــري : قـال احلـافظ أبـو موسـى املـديين . النقـل
وسـئل احلـاكم عـن حـديث . كاحلـاكم النيـسابوري ، وأيب نعـيم وابـن مردويـه: لالعتبار واملعرفة 

  .ّال يصح: الطري فقال 
ّهـــذا مـــع أن احلـــاكم منـــسوب إىل التـــشيع ، وقـــد طلـــب منـــه أن يـــروي حـــديثا يف  فـــضل ّ

ما جيئ مـن قلـيب مـا جيـئ مـن قلـيب ، وقـد خوصـم علـى ذلـك فلـم يفعـل ، وهـو : معاوية فقال 
: يـــروي يف املـــستخرج واألربعـــني أحاديـــث ضـــعيفة بـــل موضـــوعة عنـــد أئمـــة احلـــديث ، كقولـــه 

  .تقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني
ّلكـــن تـــشيعه وتـــشيع أمثالـــه مـــن أهـــل العلـــم باحلـــديث  ّ ّابـــن عبـــد الـــرب ، كالنـــسائي ، و: ّ

وأمثاهلمــــا ، ال يبلــــغ إىل تفــــضيله علــــى أيب بكــــر وعمــــر ، فــــال يعــــرف يف علمــــاء احلــــديث مــــن 
ّيفـــضله عليهمـــا ، بـــل غايـــة التـــشيع مـــنهم أن يفـــضله علـــى عثمـــان ، أو حيـــصل منـــه كـــالم أو  ّ

ّألن علمـاء احلـديث قـد عـصمهم وقيـدهم مـا . إعراض عن ذكر حماسن من قاتله ، وحنو ذلـك ّ
ّ مـــن األحاديـــث الـــصحيحة الدالـــة علـــى فـــضيلة الـــشيخني ، ومـــن تـــرفض ممـــن لـــه نـــوع يعرفـــون ّ ّ

كـــابن عقــــدة وأمثالـــه ، فهـــذا غايتـــه أن جيمــــع مـــا يـــروى يف فـــضائله مــــن : اشـــتغال باحلـــديث 
ّالكذوبات واملوضـوعات ال يقـدر أن يـدفع مـا تـواتر مـن فـضائل الـشيخني ، فإا باتفـاق أهـل  ّـ

ّح من فضائل علي وأصح وأصرح يف الداللةّالعلم باحلديث أكثر مما ص ّ.  
ّوأمحد بن حنبل مل يقل إنه صح لعلي من الفضائل مـا مل يـصح لغـريه ، بـل أمحـد أجـل  ّ ّ ّ

  روي له ما: ّمن أن يقول مثل هذا الكذب ، بل نقل عنه أنه قال 
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  .»ّمل يرو لغريه ، مع أن يف نقل هذا عن أمحد كالم ليس هذا موضعه 

  ث الطير من المكذوبات عند أهل المعرفةحدي: جواب قوله 
ه يــدعي .  ..ّوهــذا الوجــه كــسابقه كلــه أكاذيــب وأباطيــل ّإن ـ ّأن حــديث الطــري مــن « : ّـ ّ

وهـذه دعـوى باطلـة ، فاحلـديث عنـد » املكذوبات املوضوعات عند أهل املعرفـة حبقـائق النقـل 
لــصاحلة لالســتدالل ّأهــل التحقيــق مــن أســاطني أهــل الــسنة مــن األحاديــث الــصحاح املعتــربة ا

  . ..كما عرفت ذلك بالتفصيل.  ..واالحتجاج
ـــــة حبقـــــائق النقـــــل « وليـــــت شـــــعري مـــــن  ّالقـــــائلني بأنـــــه مـــــن املكـــــذوبات » أهـــــل املعرف

 أمل يكــن مــن املناســب أن يــذكر ولــو ؟ ومل يــذكر واحــدا مــنهم؟ ملــا ذا مل يــذكرهم؟املوضــوعات
ّلــدى احملققــني الكبــار مــن أهــل  ، وإن كانــت دعــوى وضــعه فارغــة مــردودة !اســم واحــد فقــط

ّالسنة أيضا كالعالئي والسبكي وابن حجر املكي ّ   ؟ّ

  ّال عالقة لما نقله عن المديني بمدعاه 
ـــه قـــال  ّمث نقـــل عـــن أيب موســـى املـــديين أن ّقـــد مجـــع غـــري واحـــد مـــن احلفـــاظ طـــرق « : ّ

 عالقة هلـذا الـذي ّولكن أي» ّأحاديث الطري لالعتبار واملعرفة كاحلاكم وأيب نعيم وابن مردويه 
ّنقلـــه عـــن املـــديين مبـــا ادعـــاه مـــن كـــون احلـــديث مـــن املكـــذوبات املوضـــوعات عنـــد أهـــل املعرفـــة 

ّ وهل يدل على مدعاه بإحدى الدالالت الثالث؟حبقائق النقل   ؟ّ
ّ، إذ قـد عرفـت أن .  ..بل األمر بالعكس ، وما ذكره ابن تيمية اعـرتاف حـديث الطـري

هذا احلـديث يف أجـزاء مفـردة وتـآليف خاصـة يـدل بوجـوه عديـدة ّمجع علماء أهل السنة طرق 
ّلكن هذا الرجل وأمثاله إذا أرادوا البحث مـع اإلماميـة يـضطربون ، وقـد .  ..ّعلى ثبوته وحتققه ّ

ّيتفوهون مبا يضرهم وهم ّ  
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  . ..ال يشعرون

  ما نقله عن الحاكم كذب عليه 
ّوأما ما ذكره من أنه    :ففيه » ال يصح : ري فقال سئل احلاكم عن حديث الط« ّ

ه كــذب علــى احلــاكم : ّأوال ـإن وكيــف يقــول احلــاكم بعــدم صــحته وقــد أخرجــه يف .  ..ّـ
  ؟مستدركه على الصحيحني وأثبت صحته رغم اجلاحدين

ّومــع هــذا ، فــإن نقــل حكــم احلــاكم بعــدم صــحة هــذه احلــديث غايتــه أن يكــون ظنيــا ،  ّ
  . ال يعارض القطعيّلكن حكمه بصحته يف املستدرك قطعي ، والظين

ّلو سلمنا ثبـوت هـذا الـذي حكـاه عـن احلـاكم ، فإنـه ال جيـوز االحتجـاج بـه ،  : وثانيا ّ
  .لتصريح احلافظ برجوع احلاكم عن ذلك كما ستعلم

ّلــو ســلمنا ثبوتــه وفرضــنا عــدم رجوعــه كــان االســتدالل واإلحتجــاج بتــصحيحه  : وثالثــا
ّم للمخالفني تاما ، على القواعد واألصـول املقـررة يف ّإياه يف املستدرك من باب اإللزام واالفحا

  .باب اإلحتجاج واملناظرة
ه كــان قــد قــدح فيــه ومل خيرجــه يف املــستدرك ، فــإن األدلــة القوميــة  : ورابعــا ّولــو فرضــنا أن ّــ

والرباهــني املتينــة علــى صــحة حــديث الطــري وثبوتــه كثــرية ، بــل يكفــي لــبطالن القــول بوضــعه مــا 
  .ّسبكي وابن حجر املكيقاله العالئي وال

بعــد أن حكــى ذلــك القــول  ـ )ّتــذكرة احلفــاظ ( ّهــذا ، وقــد نــص احلــافظ الــذهيب يف 
ّعلى رجوعه عنه ، وقد أورد الـشيخ حممـد األمـري الـصنعاين كـالم الـذهيب  ـ املنسوب إىل احلاكم ّ

  ) :الروضة الندية ( ّوعلق عليه حيث قال يف 
سعيد بـن املـسيب ، وعبـد امللـك بـن عمـري : نهم هذا اخلرب رواه مجاعة عن أنس ، م« 

، وسليمان بن احلجاج الطائفي ، وابن أيب الرجال الكويف ، وأبو اهلندي ، وإمساعيـل بـن عبـد 
  اهللا بن جعفر ، ويغنم بن سامل بن قنرب ،
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  .وغريهم
ّلبيـع ّوأما ما قال احلافظ الذهيب يف التذكرة يف ترمجة احلاكم أيب عبـد اهللا املعـروف بـابن ا

وســئل احلــاكم أبــو عبــد اهللا : بعـد أن ســاق حكايــة  ـ ّاحلـافظ املــشهور مؤلــف املــستدرك وغــريه
ّال يـصح ، ولــو صـح ملـا كــان أحـد أفـضل مــن علـي بعـد رســول اهللا : عـن حـديث الطــري فقـال 

ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم ّتغـــري رأي احلـــاكم فـــأخرج حـــديث الطـــري يف : قلـــت : قـــال الـــذهيب  ـ ّ
ّوأمــا حــديث الطــري فلــه طــرق كثــرية قــد أفردــا مبــصنف ، وجمموعهــا : الــذهيب قــال . مــستدركه ّ

  .انتهى كالم الذهيب. ّيوجب أن احلديث له أصل
ّكالم احلاكم هذا ال يصح عنـه ، أو أنـه قالـه مث رجـع عنـه كمـا قـال الـذهيب  : فأقول ّ :
ّمث تغــري رأيــه ا قلنــا ذلــك ألمــرين . ّ ــوإمن ّن القــول بأفــضلية علــي بعــد أ ـ وهــو أقوامهــا ـ أحــدمها: ّ ّ

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو مـذهب احلـاكم كمـا نقلـه الـذهيب أيـضا يف ترمجتـه عـن ابـن  ّ
ّشــديد التعــصب للــشيعة يف  ـ يعــين احلــاكم ـ كــان: قــال ابــن طــاهر : طــاهر ، قــال الــذهيب 

ّة ، وأنــه يتظــاهر البــاطن ، وكــان يظهــر التــسنن يف التقــدمي واخلالفــة ، وكــان منحرفــا عــن معاويــ
ا احنرافــه عــن : قلــت : ّوقــرره الــذهيب بقولــه . انتهــى كــالم ابــن طــاهر .بــذلك وال يعتــذر فيــه ّــأم
ّوأما الشيخان فمعظم هلما بكل حال ، فهو شيعي ال رافضي. خصوم علي فظاهر ّ   .انتهى. ّ

ّإذا عرفــت هــذا فكيــف يطعــن احلــاكم يف شــيء هــو رأيــه ومذهبــه ومــن أدلــة مــا  : قلــت
ه أراد نفــي أعلــى ؟ إليــهجيــنح ـ فــإن صــح عنــه نفــي صــحة حــديث الطــائر فــال بــد مــن تأويلــه بأن ّـ ّ ّ

ّدرجــات الــصحة ، إذ الــصحة عنــد أئمــة احلــديث درجــات ســبع ، أو أن ذلــك وقــع منــه قبــل  ّ
  .ّاإلحاطة بطريق احلديث ، مث عرفها بعد ذلك فأخرجه فيما جعله مستدركا على الصحيحني

ّاملستدرك دليل صحته عنده ، فـال يـصح نفـي الـصحة عنـه إال ّإن إخراجه يف  : والثاني
  .بالتأويل املذكور

  .ّوعلى كل حال فقدح احلاكم يف احلديث ال يتم
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ّمث هــذا الــذهيب مــع تعاديــه ومــا يعــزى إليــه مــن النــصب ألــف يف طرقــه جــزء ّفعلــى كــل  .ّ
  .ّال بد من تأويله. ال يصح: تقدير قول احلاكم 

ّوألنــه علـــل عـــدم صـــحته  ه إذا كـــان : ّبـــأمر قـــد ثبـــت مـــن غـــري حـــديث الطـــري ، وهـــو ّ ّـــإن
ه  ّــأحــب اخللــق إىل اهللا كــان أفــضل النــاس بعــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فقــد ثبــت أن ّ ّ ّ

ّوإذا ثبـــت أنـــه أحـــب اخللـــق إىل رســـول اهللا .  ..ّأحـــب اخللـــق إىل اهللا مـــن غـــري حـــديث الطـــائر ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم فإنه أحب اخللق  ّ ّإىل اهللا سبحانه ، فإن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ّ ّ ّ

ّال يكون األحب إليه إال األحب إىل اهللا سبحانه ، وأنه قد ثبـت أنه أحـب اخللـق إىل اهللا مـن  ّـ ّ ّ
  .أدلة غري حديث الطائر

ــفمـا ذا ينكــر مـن داللــة حـديث الطــري علـى األحبيــة الدالـة علــى األفـضلية ، وأا جتعــل  ّ ّ ّ ّ
ّة قادحـة يف صـحة احلـديث كمـا نقـل عـن احلـاكم ، ويقـرب أن احلـافظ أبـا عبـد اهللا هذه الدالل

ّاحلــاكم مــا أراد إال االســتدالل علــى مــا يــذهب إليــه مــن أفــضلية علــي ، بتعليــق األفــضلية علــى 
ه صــحيح ، فــأراد اســتنزال اخلــصم إىل اإلقــرار مبــا يــذهب  ّــصــحة حــديث الطــري ، وقــد عــرف أن

ّوقـد تبـني صـحته . ّصح ، ولو صح ملا كان أحد أفضل مـن علـي بعـدهال ي :إليه احلاكم فقال 
  .»فيلزم متام ما أراده من الدليل على مذهبه . عنده وعند خصمه

  ّالحاكم منسوب إلى التشيع : جواب قوله 
ــــسوب إىل التــــشيع « : ّوأمــــا قولــــه  ّمــــع أن احلــــاكم من ه إن أراد أن بعــــض : ففيــــه » ّ ّأن ـــ ّـ

ّ التشيع وإن مل يكـن متـشيعا يف الواقـع ، فهـذا مـسلم ، لكـن ايـش املتعصبني نسب احلاكم إىل ّ ّ
ّ وإن أراد أن احلــاكم متــشيع حقــا ، فهــذا باطــل ، إذ ال خيفــى علــى مــن كــان لــه ؟جيــدي هــذا ّ ّ

ّأدىن تتبع ونظر يف كتب الرجال عدم وجود أي دليـل متـني وبرهـان مبـني علـى تـشيع احلـاكم ،  ّ
ّومن هنا مل يتعرض كثري ممن ترج   . ..م له إىل هذه الناحيةّ
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ّعلى أنه ال فائدة يف اإلصرار علـى هـذه الـدعوى وأمثاهلـا ، لثبـوت أن التـشيع ال يكـون  ّ ّ
ّفلـــو كــان احلـــاكم متــشيعا بـــل  . ..ّقادحــا يف العدالــة أبـــدا ، بــل ال ينـــايف الــرفض الوثاقـــة أصــال

ّرافــضيا مل يــضر بوثاقتــه وجاللتــه وإمامتــه يف احلــديث ، فكيــف وهــو مــن ّ كبــار أهــل الــسنة بــل ّ
  .أساطينهم ، ومن صدور علمائهم بل سالطينهم

مـا : ّحول ما ذكره من أنه طلب من الحاكم رواية حديث فـي فـضل معاويـة فقـال 
  . ..يجيء من قلبي

وقـد طلـب منـه أن يـروي حـديثا يف فـضل « : ّوأضاف ابن تيمية إلثبات تشيع احلاكم 
ّوهـذا عجيـب مـن ابـن تيميـة جـدا ، » .  ..ئ من قليبما جيئ من قليب ، ما جي: معاوية فقال 

ّألنه قد ذكر من قبل أن أهل العلم باحلديث ال يـصححون شـيئا يف فـضل معاويـة ، فـإذا كـان  ّ ّ
ّ اللهـم إال أن يـدعي املالزمـة ؟ّموقف احلاكم من فضائل معاويـة كـسائر أهـل العلـم عـد متـشيعا ّ

ّبـأن يكـون رد فـضائلهما معـا ديـدن أهـل العلـم  ، 7بني فضائل معاويـة وفـضائل أمـري املـؤمنني 
ّ وال يــصحح شــيئا يف فــضائل 7ّباحلــديث ، وحيــث أن احلــاكم يــصحح فــضائل أمــري املــؤمنني 

  . ..ّمعاوية فهو شيعي ، وهذا مما يضحك الثكلى
ّعلــى أن الـــسبكي أورد خــرب امتنـــاع احلـــاكم مــن روايـــة شـــيء يف فــضل معاويـــة ، وكذبـــه  ّ

ّجدا ، وإليك نص اخل : مسعـت أبـا الفـتح مسكويـه ـراة يقـول « : رب عنده عن ابـن طـاهر قـال ّ
دخلـت علـى أيب : ّمسعـت أبـا عبـد الـرمحن الـسلمي يقـول : مسعت عبـد الواحـد املليحـي يقـول 

وهــو يف داره ال ميكنــه اخلــروج إىل املــسجد ، مــن أصــحاب أيب عبــد اهللا ،  ـ عبــد اهللا احلــاكم
لـو خرجـت وأمليـت يف فـضائل هـذا : فقلـت لـه  ـ ن اخلـروجّوذلـك أـم كـسروا منـربه ومنعـوه مـ

  .» ـ يعين معاوية ـ ال جيئ من قليب:  فقال ؟الرجل حديثا السرتحت من هذه الفتنة
ّوالغالب على ظين أن ما عزي إىل أيب عبد الرمحن« : ّفقال السبكي  ّ  
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ّالـسلمي كـذب عليـه ، ومل يبلغنـا أن احلـاكم ينـال مــن معاويـة ، وال يظـن ّ  ذلـك فيـه ، وغايـة مــا ّ
ّقيل فيه اإلفراط يف والء علي كرم اهللا وجهه ، ومقام احلاكم عندنا أجل من ذلك  ّ «)1(.  

  . ..تقاتل الناكثين: بطالن حكمه بوضع حديث 
ّوأمــا حكــم ابــن تيميــة بوضــع حــديث  ة » تقاتــل النــاكثني والقاســطني واملــارقني « : ّ ّــفقل

 يف قتـال أهـل اجلمـل 7عتقاده اخلبيث خبطإ أمـري املـؤمنني حياء ، وقد دعاه إىل هذه الوقاحة ا
ّفهـو يريـد إبطـال كـل  ـ كمـا قـد أظهـر هـذا االعتقـاد يف بعـض املواضـع مـن خرافاتـه ـ ّوصـفني ،

ّحديث يدل على حقية أمري املؤمنني    . .. يف قتال أولئك البغاة7ّ
ّوعلــى كــل حــال فــإن هــذا احلــديث مــن األحاديــث الــصحاح الثابتــة الــ ّ يت مل جيــد طائفــة ّ

ّمن متعصبيهم بدا من االعرتاف به مع ميلـه إىل ختطئـة األمـري ) الدهلوي ( وحىت أن والد .  ..ّ
( ّ يف حروبــه مــع البغــاة واخلــارجني عليــه ينقــل هــذا احلــديث يف كتبــه بــل يــصرح بثبوتــه ، بــل 7

يث ، علــى ثبــوت هــذا احلــد) التحفــة ( ّنفــسه يــنص يف حبــث مطــاعن عثمــان مــن ) الــدهلوي 
  ؟ووالده من الشيعة) الدهلوي ( فهل يكون 

 عليا بقتال النـاكثني والقاسـطني واملـارقني مجـع مـن 6ّهذا ، وقد روى حديث أمر النيب 
ّأئمة أهل السنة وحفاظهم الكبار  ّ:  

وروي مـــن « :  حيـــث قـــال 7ّأبـــو عمـــرو ابـــن عبـــد الـــرب برتمجـــة أمـــري املـــؤمنني  : مـــنهم
: ّومن حديث ابن مسعود ، ومن حـديث أيب أيـوب األنـصاري ّحديث علي كرم اهللا وجهه ، 

  .)2(» أمر بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني : ّإنه 
__________________  

  .163 / 4ّطبقات الشافعية للسبكي ) 1(
  .1117 / 3االستيعاب يف معرفة األصحاب ) 2(
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أخــربين الــشيخ اإلمـــام « : ّأبــو املؤيـــد املوفــق بــن أمحـــد اخلــوارزمي حيــث قـــال   :ومــنهم
فيما كتـب  ـ شهاب الدين أبو النجيب سعد بن عبد اهللا بن احلسن اهلمداين املعروف باملروزي

 ـ ّأخربنـا احلـافظ أبـو علـي احلـسن بـن أمحـد بـن احلـسن احلـداد بإصـبهان: قـال  ـ ّإيل مـن مهـدان
ن إبــراهيم الطهــراين أخربنــا الــشيخ األديــب أبــو يعلــى عبــد الــرزاق بــن عمــر بــ: قــال  ـ فيمــا أذن

ّأخربنــا اإلمــام احلــافظ طــراز احملــدثني أبــو بكــر أمحــد بــن موســى بــن مردويــه :  قــال 473ســنة 
: عــن احلــافظ أيب بكــر أمحــد بــن موســى بــن مردويــه هــذا قــال : وــذا اإلســناد .  ..األصــبهاين

ّحدثنا حممد بن علي بن دحيم ، قال  ّبـن حممـد ّحـدثنا عثمـان  :ّحدثنا أمحد بن حـازم قـال : ّ
ّحــدثنا محــاد بــن عبــد الــرمحن األنــصاري ، عــن أيب : ّحــدثنا يــونس بــن أيب يعقــوب قــال : قــال  ّ

  : قال 7سعيد التيمي ، عن علي 
ّعهد إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أقاتل النـاكثني والقاسـطني واملـارقني ّ فقيـل . ّ

أهــــل اجلمــــل ، واملــــارقون اخلــــوارج ، النــــاكثون :  قــــال ؟يــــا أمــــري املــــؤمنني ، مــــن النــــاكثون: لــــه 
  .)1(» والقاسطون أهل الشام 

أنبأنــا أرســالن بــن بعــان « :  حيــث قــال 7ابــن األثــري اجلــزري برتمجــة اإلمــام   :ومــنهم
ّالـصويف ، حـدثنا أبــو الفـضل أمحــد بـن طــاهر بـن ســعيد بـن أيب ســعيد امليهـين ، أنبأنــا أبـو بكــر  ّ

ّ أبــو عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا احلــافظ ، أنبأنــا أبــو أمحــد بــن خلــف الــشريازي ، أنبأنــا احلــاكم
ّجعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين ، حدثنا احلـسني بـن احلكـم احلـريي ، حـدثنا إمساعيـل  ّ ّ
ّبـــن أبـــان ، حـــدثنا إســــحاق بـــن إبـــراهيم األزدي ، عـــن أيب هــــارون العبـــدي ، عـــن أيب ســــعيد 

فقلنـا . ّ وسلم بقتال الناكثني والقاسطني واملارقنيّأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه :اخلدري قال 
مــع علــي بــن أيب طالــب ، معــه يقتــل :  فقــال ؟أمرتنــا بقتــال هــؤالء فمــع مــن: يــا رســول اهللا : 

  .ّعمار بن ياسر
__________________  
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ّملعـــدل ، حـــدثنا إبـــراهيم بـــن أنبأنـــا أبـــو احلـــسن بـــن علـــي بـــن حممـــشاد ا: أخــرب احلـــاكم و ّ
ّــاحلــسني بــن ديــرك ، حــدثنا عبــد العزيــز بــن اخلطــا ، حــدثنا حممد بــن كثــري ، عــن احلــارث بــن  ّ ّ

: أتينـــا أبـــا أيـــوب األنـــصاري فقلنـــا  :حـــصرية ، عـــن أيب صـــادق ، عـــن حمنـــف بـــن ســـليم قـــال 
ّقاتلت بسيفك املشركني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث جئـت تقاتـل املـ ّ :  قـال ؟سلمنيّ

ّأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل الناكثني والقاسطني واملارقني ّ.  
ّوأنبأنا أبو الفضل بن أيب احلسن ، بإسناده عـن أيب يعلـى ، حـدثنا إمساعيـل بـن موسـى 

ّمسعـت عليـا علـى : ّ، حدثنا الربيع بـن سـهل ، عـن سـهل بـن عبيـد ، عـن علـي بـن ربيعـة قـال 
ّعهــد إيل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أن أقاتــل النــاكثني والقاســطني  :ول منــربكم هــذا يقــ ّ ّ

  .)1(» واملارقني 
ذكر رسول اهللا  :قال  ـ 2 ـ عن أيب سعيد« : شهاب الدين أمحد حيث قال   :ومنهم

أسـألك بقـرابيت : ّ وبارك وسلم لعلـي رضـوان اهللا تعـاىل عليـه مـا يلقـى مـن بعـده فبكـى وقـال 6
يا علي تسألين أن أدعو اهللا : ّ وبارك وسلم 6قال .  دعوت اهللا تعاىل أن يقبضينّوصحبيت إال

علــــى : ّ وبــــارك وســــلم 6 قــــال ؟علــــى مــــا أقاتــــل القــــوم:  فقــــال يــــا رســــول اهللا !ألجــــل مؤجــــل
  .اإلحداث يف الدين

ّعهــد إيل  :ّعــن أيب ســعيد رضــي اهللا تعــاىل عنــه ، عــن علــي كــرم اهللا تعــاىل وجهــه قــال و
يـا أمـري املـؤمنني : فقيـل لـه . ّ وبـارك وسـلم أن أقاتـل النـاكثني والقاسـطني واملـارقني6 رسول اهللا

النــاكثون أهــل اجلمــل ، والقاســطون أهــل الــشام ، : ّ قــال كــرم اهللا تعــاىل وجهــه ؟مــن النــاكثون
  .واملارقون اخلوارج

  روامها اإلمام املطلق رواية ودراية أبو بكر ابن : روامها الصاحلاين وقال 
__________________  
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أدام اهللا مجــال العلــم مبــأثور أســانيدمها ومــشهور  .مردويــه ، وخطيــب خــوارزم املوفــق أبــو املؤيــد
  .)1(» مسانيدمها 

« :  ـ ّيف األحاديـث الدالـة علـى علـم علـي وفـضله ـ حممد بـن طلحـة الـشافعي  :ومنهم
يعـين  ـ ّضي اإلمام أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي يف كتابه املـذكورومن ذلك ما نقله القا

ّخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتى منـزل أم سـلمة  :عن ابن مسعود قال  ـ ّشرح السنة ّ
ّ، فجـاء علـي فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  قاتـل النـاكثني  ـ واهللا ـ يـا أم سـلمة هـذا: ّ

ّفـالنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ذكـر يف هـذا احلـديث فرقـا ثالثــة . قني مـن بعـديوالقاسـطني واملـار ّ ّ
ّصرح بأن عليا يقاتلهم من بعده ، وهم  ّ   .)2(» الناكثون ، والقاسطون ، واملارقون : ّ

د صـــدر العـــامل حيـــث قــــال   :ومـــنهم وأخـــرج ابـــن أيب شـــيبة ، وابـــن عــــدي ، « : ّـــحمم
ضاح اإلشكال ، واألصبهاين يف احلجـة ، وابـن منـدة يف والطرباين ، وعبد الغين بن سعيد يف إي

  .»أمرت بقتل الناكثني والقاسطني واملارقني  :عن علي قال : غرائب شعبة ، وابن عساكر 
وأخرج احلاكم يف األربعني ، وابن عـساكر ، عـن علـي قـال « : ّقال حممد صدر العامل 

ا القاســــطون فأهــــل الــــشام ، وأمــــا .القاســــطني والنــــاكثني واملــــارقني: أمــــرت بقتــــال ثالثــــة  : ّ أم ّــــ
  .)3(»  ـ يعين احلرورية ـ الناكثون فذكرهم ، وأما املارقون فأهل النهروان

  :ّحممد بن إمساعيل األمري حيث قال  : ومنهم
  ـســـــــــــــــــــــل الناكـــــــــــــــــــــث والقاســـــــــــــــــــــط والـــــــــــــــــــــو

  
  »ّمــــــــــــــــــــارق اآلخــــــــــــــــــــذ باإلميــــــــــــــــــــان غيـــــــــــــــــــــا   

  

  بعد ثالث طوائف 7والبيت إشارة إىل قتال أمري املؤمنني « 
__________________  
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  .الناكثون والقاسطون واملارقون: إمامته وهم 
الطــــرباين مــــن ّوقــــد ثبــــت عنــــد النــــسائي يف اخلــــصائص ، والبــــزار ، و: قــــال ابــــن حجــــر 

  .أمرت بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني  :7حديث علي 
ّأهـل اجلمــل ، ألــم : والنــاكثون : ّمث قـال  ذكـره احلــافظ ابـن حجــر يف التخلـيص احلبــري

ّأهـل الـشام ، ألـم جـاروا عـن احلـق يف عـدم مبايعتـه ، واملـارقون : نكثوا بيعتهم ، والقاسطون  ّ
ّاخلــرب الــصحيح أنــه ميرقــون مــن الــدين كمــا ميــرق الــسهم مــن الرميــةأهــل النهــروان ، لثبــوت :  ّ .

  .)1(» انتهى بلفظه 
 ، عنـد كبـار األئمـة 7وذا القدر الذي ذكرنـاه ظهـر ثبـوت احلـديث عـن أمـري املـؤمنني 

ّواحلفاظ من أهل السنة أمثال  ّ:  
  .أيب بكر ابن أيب شيبة

  .ّوأيب بكر البزار
  .وأمحد بن شعيب النسائي

  .يعلى املوصليوأيب 
  .ّوأيب القاسم الطرباين
  .وابن عدي اجلرجاين
  .وابن مندة األصبهاين
  .وعبد الغين بن سعيد
  .وأيب بكر ابن مردويه

  .ّوابن عبد الرب القرطيب
  .وأيب القاسم إمساعيل األصبهاين صاحب كتاب احلجة

  .ّوأخطب اخلطباء اخلوارزمي املكي
  .وابن عساكر الدمشقي

__________________  
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  .وأيب حامد الصاحلاين
  .وابن األثري اجلزري

  .وشهاب الدين أمحد
  .وابن حجر العسقالين

  .ّوحممد صدر العامل
  .ّوحممد بن إمساعيل األمري

ّ ، ال سـيما مـع 6إذن ، ال جيوز الـشك والريـب يف ثبـوت هـذا احلـديث عـن رسـول اهللا 
ده حبــديث  ـتأي  كمــا عرفــت.  ..ابــن مــسعود ، وأيب أيــوب األنــصاري ، وأيب ســعيد اخلــدري: ّـ

...  

  ّبطالن دعوى تشيع النسائي 
ّودعوى ابن تيمية تشيع النسائي من العجائب ، ألن النـسائي مـن أسـاطني أهـل الـسنة  ّ ّ ّ

ّوأركــان مــذهبهم ، وكتابــه أحــد الــصحاح الــستة الــيت يــستند إليهــا أهــل الــسنة يف مجيــع أمــوره ّ  مّ
.  ..ّفجعــل النــسائي مــن أكــابر أســاطني مــذهبهم تــارة ، وجعلــه مــن املتــشيعني تــارة أخــرى. ..

ّمن عجائب أهل السنة املختصة م ّ.. .  

ّبطالن دعوى تشيع ابن عبد البر ّ  
ّواألعجـــب مـــن ذلـــك دعـــواه تـــشيع ابـــن عبـــد الـــرب اظهم يف .  ..ّ ّـــمـــع أنـــه مـــن كبـــار حف ّ

ّجتد مآثره ومفاخره يف كلمات احلفاظ الكبـار .  ..الكياملغرب ، ومن أشهر فقهاء املذهب امل
  :ّومشاهري املؤرخني واملرتمجني له أمثال 

  .)األنساب ( أيب سعد عبد الكرمي السمعاين يف 
  .)وفيات األعيان ( وابن خلكان يف 

  ) العرب يف خرب من غرب (و ) تذكرة احلفاظ ( ومشس الدين الذهيب يف 
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  .) سري أعالم النبالء (و 
  .)املختصر يف أحوال البشر ( وأيب الفداء يف 

  .)ّتتمة املختصر يف أحوال البشر ( وعمر بن الوردي يف 
  .)مرآة اجلنان ( وعبد اهللا بن أسعد اليافعي يف 

  .)روضة املناظر يف أخبار األوائل واألواخر ( وابن الشحنة يف 
  .)ّطبقات احلفاظ ( وجالل الدين السيوطي يف 

  .)ّشرح املواهب اللدنية ( ملالكي يف والزرقاين ا
  .)ّبستان احملدثني ( يف )  الدهلوي (و 

  ّحول ترفض ابن عقدة
ّوإذا كان ابن تيمية يتمـادى يف الغـي والـضاللة حـىت نـسب النـسائي واحلـاكم وابـن عبـد  ّ

ّالــرب إىل التــشيع ، فــال عجــب أن ينــسب ابـــن عقــدة إىل الــرتفض ، بــل الكفــر لكــن هـــذه .  ..ّ
ّ إىل ابـــن عقـــدة باطلـــة عنـــد حمققـــي أهـــل الـــسنة وإن القائـــل ـــا متعـــصب عنيـــد ، يقـــول النـــسبة ّ

فيــه فـضيل بــن مـرزوق ، ضــعيف ، ولــه . ّحــديث أمسـاء يف رد الــشمس« : ّـحممد طــاهر الفتـين 
  .طريق آخر فيه ابن عقدة رافضي رمي بالكذب ورافضي كاذب

  .ّفضيل صدوق احتج به مسلم واألربعة : قلت
ّن كبار احلفاظ ، وثقه الناس ، وما ضعفه إال عصري متعصب وابن عقدة م ّ ّ ّ ّ «)1(.  

 ّوتقــدم يف قــسم حــديث الغــدير ، األدلــة الكثــرية املتينــة علــى وثاقــة ابــن عقــدة وجاللتــه
  .من شاء فلريجع إليه. ..

__________________  
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  ن مناقب علي بطالن دعوى تواتر فضائل الشيخين وأنها أكثر م
ّوادعـى ابــن تيميــة تــواتر فـضائل الــشيخني ، وأــا باتفــاق أهـل العلــم باحلــديث أكثــر ممــا  ّ ّ ّ ّ ّ

ّصح من فـضائل علـي وأصـح وأصـرح يف الداللـة وهـذه دعـوى فارغـة وعـن الـصحة عاطلـة .  ..ّ
ّ إن الروايــات الــيت يــشري إليهــا روايــات واهيــة متناقــضة ، وضــعها قــوم تزلفــا إىل امللــوك.» ّ ّ وتقربــا ّ

ّإىل السالطني ، مث جاء املـدعون للعلـم مـن تلـك الطائفـة وأدرجوهـا يف كتـبهم ّوأمـا دعـوى .  ..ّ
فمــصادمة  ـ ّاملتفــق عليهــا بــني الفــريقني ـ 7ّأـا أصــح وأكثــر مــن مناقــب موالنــا أمــري املــؤمنني 

  .للبداهة والضرورة

  تكذيبه كلمة أحمد في فضائل علي كذب 
ّإنه صـح لعلـي مـن الفـضائل مـا مل يـصح لغـريه ، «  حنبل مل يقل وأمحد بن: ّوأما قوله  ّ

 فمن غرائـب اهلفـوات وعجائـب اخلرافـات» .  ..ّبل أمحد أجل من أن يقول مثل هذا الكذب
ّلقد وجد ابن تيمية هذه الكلمة الشهرية عن أمحد بن حنبل مكذبة لدعوة أكثريـة فـضائل . ..

ّ، وأن معناهـا أفـضلية اإلمـام .  ..7الشيخني مـن فـضائل أمـري املـؤمنني  ّفاضـطر .  .. منهمـا7ّ
ّلكن هـذا القـول منـه كـسائر أقوالـه يف الـسقوط.  ..إىل إنكارها  وال جيديـه النفـي واإلنكـار.  ..ّ

ّلكـون الكلمــة ثابتـة عنــد األئمـة والعلمــاء األعـالم ، ينقلوــا عـن أمحــد بأسـانيدهم املتــصلة . ..
ّوقد ذكرها وأكـد علـى قطعيـة صـدورها العالمـة أبـو .  ..ماتّإليه أو يرسلوا عنه إرسال املسل

مل يـصح يف فـضل  : ;قـال أمحـد بـن حنبـل . وفضائله كثرية مـشهورة« : ّالوليد ابن الشحنة 
  .)1(» ّ وكرم اهللا وجهه ، وناهيك به 2ّأحد من الصحابة ما صح يف فضل علي 

__________________  
  . أمري املؤمنني ، ترمجة40سنة  ـ روضة املناظر) 1(
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ّمث إن مجاعــــــة مــــــنهم  ّكــــــابن عبــــــد الــــــرب ، وابــــــن حجــــــر العــــــسقالين ، والــــــسيوطي ، : ّ ّ
ّوالسمهودي ، وابن حجر املكي ، وغريهم نقلوا الكلمة بلفظ    :» مل يرو « أو » مل يرد « ّ

مل يـرو يف  :قـال أمحـد بـن حنبـل وإمساعيـل بـن إسـحاق القاضـي « : ّقال ابن عبد الرب 
ّ مــن الــصحابة باألســانيد اجليــاد مــا روي يف فــضائل علــي ابــن أيب طالــب كــرم اهللا فــضائل أحــد

  .)1(» وكذلك قال أمحد بن علي بن شعيب النسائي . وجهه
قــــال أمحــــد ، وإمساعيــــل القاضــــي ، : قــــال احلــــافظ ابــــن حجــــر « : ّوقــــال الــــسمهودي 

ألســانيد اجليــاد أكثــر ّمل يــرد يف حــق أحــد مــن الــصحابة با: والنــسائي ، وأبــو علــي النيــسابوري 
  .)2(» ّمما جاء يف علي 

كاحلاكم ، والثعليب ، والبيهقي ، واخلوارزمي ، وابن عساكر ، وابن : ّوإن مجاعة منهم 
ّاألثــــري اجلــــزري ، والكنجــــي ، والزرنــــدي ، والــــسيوطي ، والــــسمهودي ، وابــــن حجــــر املكــــي ، 

  :» ما جاء « نقلوا الكلمة بلفظ .  ..وكثريين غريهم
ّـمسعت القاضي أبا احلسن علي بن احلسن اجلراحي وأبا احلسني حممد « : حلاكم قال ا

ّمسعنــا أبــا حامــد حممــد بــن هــارون احلــضرمي يقــول مسعــت أمحــد بــن حنبــل : ّبــن املظفــر يقــوالن 
ّمــا جــاء ألحــد مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن الفــضائل مــا جــاء : يقــول  ّ

  .)3( » 2ّلعلي بن أيب طالب 
ّويـدلك علــى ذلـك أيــضا مـا يــروى «  : 7وقـال اخلــوارزمي يف بيـان كثــرة فـضائل اإلمــام 

  وهو كما عرف أصحاب ـ عن اإلمام احلافظ أمحد بن حنبل
__________________  

  .1115 / 3االستيعاب يف معرفة األصحاب ) 1(
  .خمطوط ـ جواهر العقدين) 2(
  .107 / 3املستدرك على الصحيحني ) 3(
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ّ علــــم احلــــديث ، قريــــع أقرانــــه وإمــــام زمانــــه واملقتــــدى بــــه يف هــــذا الفــــن يف إبانــــه ، احلــــديث يف
ّوالفارس الذي يكب فرسـان احلفـاظ يف ميدانـه ، وروايتـه فيـه   مقبولـة وعلـى كاهـل التـصديق 2ّ

حممولة ، ملا علم أن اإلمام أمحد بن حنبل ومن احتذى على مثاله ونسج على منواله وحطـب 
 حفلــه مــالوا إىل تفــضيل الــشيخني رضــوان اهللا عليهمــا ، فجــاءت روايتــه يف حبلــه وانــضوى إىل

  :وهو  ـ فيه كعمود الصباح ال ميكن سرته بالراح
مـــا رواه الـــشيخ اإلمـــام الزاهـــد فخـــر األئمـــة أبـــو الفـــضل ابـــن عبـــد الـــرمحن احلفـــر بنـــدي 

الـسمرقندي قـال ّأخربنا الشيخ اإلمام أبو حممد احلسن بن أمحد : قال  ـ إجازة ـ ;اخلوارزمي 
ّأخربنا أبو القاسم عبـد الـرمحن بـن أمحـد بـن حممـد بـن عبـدان العطـار وإمساعيـل بـن أيب نـصر :  ّ

أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ قـال : ّعبد الرمحن الصابوين وأمحد ابن احلسني البيهقي قالوا مجيعـا 
د بـــن ا:  ملظفـــر احلـــافظ ّـــمسعـــت القاضـــي اإلمـــام أبـــا احلـــسن علـــي بـــن احلـــسني وأبـــا احلـــسن حمم

ّمسعت حممـد بـن منـصور الطوسـي : ّمسعنا أبا حامد حممد بن هارون احلضرمي يقول : يقوالن 
ّمـا جـاء ألحـد مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : مسعت أمحد بن حنبل يقـول : يقول 

  .)1( » 7ّوسلم من الفضائل ما جاء لعلي بن أيب طالب 
ّما جاء ألحـد مـن أصـحاب النـيب صـلى اهللا : بل قال أمحد بن حن« : وقال ابن األثري  ّ

  .)2(» ّعليه وسلم ما جاء لعلي بن أيب طالب 
ّالفـصل الثـاين يف فـضائل علـي كـرم اهللا وجهـه ، وهـي كثـرية « : ّـوقال ابن حجـر املكي 

وقـال إمساعيــل . مـا جـاء ألحـد مـن الفــضائل مـا جـاء لعلـي: عظيمـة شـهرية ، حـىت قـال أمحــد 
  مل يرو يف: ي ، وأبو علي النيسابوري القاضي ، والنسائ

__________________  
  .33: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
  .399 / 3الكامل يف التاريخ ) 2(
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  .)1(» ّحق أحد من الصحابة باألسانيد احلسان أكثر مما جاء يف علي 
  .وهذا متام الكالم على ما ذكره ابن تيمية يف الوجه الثاين يف هذا املقام

  : قال
ّإن أكــل الطــري لــيس فيــه أمــر عظــيم يناســب أن جيــئ أحــب اخللــق إىل اهللا  : الثالــث« 

ّليأكل معه ، فإن إطعام الطعام مشروع للرب والفاجر ، وليس يف ذلك زيادة قربة لعند اهللا هلـذا 
ّاألكــل ، وال معونــة علــى مــصلحة ديــن وال دنيــا ، فــأي أمــر عظــيم هنــا يناســب جعــل أحــب  ّ

  .»بفعله اخللق إىل اهللا 

ّجواب إنكار إن أكل الطير مع النبي فيه أمر عظيم  ّ ّ  
وهــذا كــالم ســخيف يف الغايــة ، ومــا أكثــر صــدور مثلــه عنــد مــا حيــاولون اإلجابــة مــن 

  . ..ّ ، وهم يفقدون كل استدالل متني وبرهان مبني7فضائل أمري املؤمنني 
ّإن مـــن الواضـــح جـــدا لـــدى مجيـــع العقـــالء داللـــة املؤاكلـــة مـــع الع ظمـــاء ، علـــى الـــشرف ّ

 ، الــذي ال يــشك مــسلم يف كوــا شــرفا عظيمــا 6ّالعظــيم ، فكيــف باملؤاكلــة مــع النــيب الكــرمي 
ّجــدا ، فــدعوة النــيب  ّ أحــب اخللــق لنيــل هــذا الــشرف العظــيم يف كمــال املناســبة ، ومــن هنــا 6ّ

ملــا مسعـت هــذه الـدعوة ـ قالـت عائــشة
ّ

للهــم ا«  : وقالـت حفــصة .»اللهـم اجعلــه أيب « :  ـ 
اللهـــم اجعلـــه «  :ويف روايـــة » اللهـــم اجعلـــه ســـعد بـــن عبـــادة « :  وقـــال أنـــس .»اجعلـــه أيب 

ّرجال منا حىت نشرف به  ّ«.  
ّفـــإن إطعـــام الطعـــام مـــشروع للـــرب والفـــاجر«  :لقولـــه  ّوأي ربـــط  إذ ؟مبـــا حنـــن فيـــه »  ..ّ

ّ اإلطعــــام للــــرب ّ ودعوتــــه ألن يأكــــل معــــه ، وال يلــــزم مــــن مــــشروعية6ّالكــــالم يف اختيــــار النــــيب 
  .ّ حصول شرف املؤاكلة معه ألحب اخللق6ّوالفاجر أن ال يطلب النيب 

__________________  
  .72: الصواعق احملرقة ) 1(
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خطـأ فـاحش وسـوء أدب ، ونفيـه » .  ..وليس يف ذلك زيـادة قربـة لعنـد اهللا« : وقوله 
 ـ الـيت هـي شـرف عظـيمــ  ّألن ختـصيص رجـل باملؤاكلـة.  ..ّترتـب املـصلحة عليـه خطـأ أفحـش

ّوطلب حـضوره مـرة بعـد أخـرى ، ورد غـريه ، دليـل واضـح علـى فـضل ذلـك الرجـل ، ويف هـذا  ّ
  .مصلحة عظيمة من مصاحل الدين

ّولو تنزلنا عن كل هـذا وسـلمنا قولـه  ّ ّـبـأن أكـل الطري لـيس فيـه أمـر عظـيم يناسـب أن : ّ ّ
ّ قربـة ، ال معونـة علـى مـصلحة ومـع أن ّجيئ أحب اخللق إىل اهللا ليأكل معه ، وليس فيه زيـادة

ّ ذلــك ألحــب اخللــق مل يكــن حمرمــا وال مكروهــا ، ليكــون شــاهدا علــى كــون احلــديث 6طلبــه 
ة يقــول هــذا لــو كــان هــذا .  ..موضــوعا ّــنعــم لــو تنزلنــا وســلمنا مــا ذكــره ، فهــل كــان ابــن تيمي ّ ّ

 ال واهللا ، ؟ه الوجـوهّاحلديث يف حق أحد الشيخني أو الشيوخ ، وهل كان يقـدح فيـه مبثـل هـذ
ّإن جمـرد املؤاكلـة مـع النـيب :  ولقـالوا !؟بل كانوا جيعلـون هـذا مـن أعظـم مفـاخره وأكـرب مـآثره ّ6 

 عــن مؤاكلــة الغــري معــه ، وإرادتــه هــذا الــشخص باخلــصوص 6فــضل عظــيم ، فكيــف بامتناعــه 
  ؟لذلك

ّوعلى اجلملة ، فإن التعصب والعناد هو الباعث ملثل ابن تيمية على  ّ الطعن والقـدح يف ّ
  .ّهذا احلديث الشريف ، مبثل هذه الشبهات الركيكة والوساوس السخيفة

ة نــزل بــه جربئيــل إىل رســول  ه قــد جــاء يف روايــات اإلماميــة أن الطــري كــان مــن اجلن ّــمث إن ّ ّ ّــ ّ
ّ ، وعلى هذا األسـاس أيـضا تبطـل شـبهة ابـن تيميـة وتنـدفع ، ألن أكـل طعـام اجلنـة أمـر 6اهللا  ّ ّ

ّ ، ومن الواضح جدا أن يف أكل 6ّسب أن جيئ أحب اخللق إىل اهللا ليأكل منه معه عظيم ينا
ّطعام اجلنة زيادة قربة ، وأن اهللا مل يقسم األكل منه للرب والفاجر ، بـل إن أهـل احلـق علـى أن  ّ ّّ ّ ّ ّ

ّاألكل من طعام اجلنة دليل على العصمة والطهارة   :ّقال العالمة السي طاب ثراه .  ..ّ
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ّـيف بعض روايات اإلمامية أن الطري املـشوي جـاء بـه جربئيـل مـن اجلنة ، ويـشهد بـه و«  ّـ ّ ّ
ّيف األكـل معـه ، ألن طعـام اجلنـة ال جيـوز  ـ مـع جـوده وسـخائه ـ  أنـسا وغـريه6عـدم إشـراكه  ّ

 مـن جهتـني 7ّفتكون هذه الواقعة دالة على فـضيلة أمـري املـؤمنني . أكله يف الدنيا لغري املعصوم
  .)1(» ن دليال على العصمة واإلمامة معا ، إذ تكو

  : ما رواه أسعد بن إبراهيم األربلي بقوله  ّويؤيد هذا الكالم
 :احلــديث الثــاين والعــشرون ، يرفعــه عبــد اهللا التنــوخي إىل صعــصعة بــن صــوحان قــال « 

ّأمطرت املدينة مطرا ، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه أبو بكر ، والتحـق بـه ع لـي ّ
ّ، فــساروا مــسري فرحــة بــاملطر بعــد جــدب ، فرفــع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم طرفــه إىل الــسماء  ّ ّ

ّاللهم أطعمنا شيئا من فاكهة اجلنة ، فإذا هو برمانة وي من السماء ، فأخذها النـيب : وقال  ّ ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ومصها حـىت روى منهـا ، وناوهلـا عليـا فمـصها حـىت روى منهـا ّ ّ التفـت و. ّ

ة يف الــدنيا إال نــيب أو وصــيه ألطعمتــك : إىل أيب بكــر وقــال  ه ال يأكــل مــن مثــار اجلن ّلــو ال أن ّ ّ ّــ ـ ّـ
  .)2(» هنيئا لك يا علي : فقال أبو بكر . منها

  .ّوكان هذا الوجه الثالث ال بن تيمية
   :قال
ّإن هـذا احلـديث ينـاقض مـذهب الرافـضة ، فـإم يقولـون إن النـيب صـ: ّالرابع «  ّ ّلى اهللا ّّ

ّعليـــه وســـلم كـــان يعلـــم أن عليـــا أحـــب اخللـــق إىل اهللا ، وأنـــه جعلـــه خليفـــة مـــن بعـــده ّ ّ وهـــذا . ّ
ّاحلديث يدل على أنه ما كان يعرف أحب اخللق إىل اهللا  ّ ّ«.  

__________________  
  .348 / 38حبار األنوار ) 1(
  .خمطوط ـ األربعني يف احلديث) 2(
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ّ النبي ما كان يعرف أحب الخلق ّبطالن دعوى داللة الحديث على أن ّ  
ّوليـــت شـــعري إىل أي حـــد ينجـــر العنـــاد وتـــؤدي الـــضغائن واألحقـــاد.  ..هــذا كالمـــه ّ ّ ّ!! 

ّ يوضحون لنا موضع داللة حديث الطري على أن النيب !؟وليت أتباع شيخ اإلسالم ّ ّ  ما كـان 6ّ
  !!ّقضا ملذهب اإلماميةّيعرف أحب اخللق إىل اهللا ، وكيفية هذه الداللة ، ليكون احلديث منا

ّال يــدل علــى مــا يدعيــه ابــن تيميــة » ّاللهــم ائتــين بأحــب اخللــق إليــك «   :6إن قولــه  ّ ّ
ّبإحــدى الــدالالت الــثالث ، وال يفهــم أهــل اللغــة وال أهــل العــرف وال أهــل الــشرع مــن هــذه 

  !!اجلملة ما فهمه ابن تيمية
ّبل إن أهل العلم يعلمون بـاليقني أن النـيب  ّ ّعـرف بـأن عليـا  كـان ي6ّ ّ أحـب اخللـق إىل 7ّ

. 7ّيف ذلــك الوقــت إال اإلمــام أمــري املــؤمنني » ّأحــب اخللــق « ّاهللا ، وأنــه مل يكــن مــراده مــن 
ــلكنـه إمنا دعــاه ــذا العنــوان ليظهــر فــضله ، كمـا اعــرتف بــذلك ابــن طلحــة الــشافعي وأوضــحه  ّ

  .كما ستعرف
ّمث إن مفــاد بعــض أخبــار اإلماميــة أن النــيب  ّ ّّ ّقــد صــرح يف واقعــة حــديث الطــري بتعــني  6ّ ّ ّ

ّ عنـده يف املـرة الثالثـة لـصرح بامسـه7ّأحب اخللق عنده ومعرفته به ، حبيث لـو مل حيـضر اإلمـام  ّ 
  : للشيخ ابن بابويه القمي ) األمايل ( ففي كتاب  ...

ّحـدثنا علـي بـن إبـراهيم بـن هاشـم ، عـن أبيـه ، عـن أيب هدبـة :  قال ;ّحدثنا أيب « 
هــي دعــوة علــي بــن أيب : رأيــت أنــس بــن مالــك معــصوبا بعــصابة ، فــسألته عنهــا فقــال  :قــال 

 ، فأهــدي إىل 6كنــت خادمــا لرســول اهللا :  فقــال ؟وكيــف يكــون ذلــك: طالــب ، فقلــت لــه 
ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك وإيل يأكــل معــي هــذا :  طــائر مــشوي ، فقــال 6رســول اهللا  ّ

   عنك 6ل اهللا رسو: فجاء علي ، فقلت له . الطائر
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اللهــم :  يــده الثانيــة فقــال 6مــشغول ، وأحببــت أن يكــون رجــال مــن قــومي ، فرفــع رســول اهللا 
ّائتين بأحب خلقك إليك وإيل يأكل معي مـن هـذا الطـائر ، فجـاء علـي ، فقلـت لـه  رسـول : ّ

 يــده الثالثــة 6 عنــك مــشغول ، وأحببــت أن يكــون رجــال مــن قــومي ، فرفــع رســول اهللا 6اهللا 
ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب خلقـــك إليـــك وإيل يأكـــل معـــي مـــن هـــذا الطـــائر ، فجـــاء علـــي ،  : فقـــال ّ

  . عنك مشغول وأحببت أن يكون رجال من قومي6رسول اهللا : فقلت 
: فقـال . 6ّ عـين ، فـسمعه رسـول اهللا 6وما يشغل رسول اهللا : فرفع علي صوته فقال 

يـا علـي ، : ّفلما دخـل قـال لـه . هائذن ل: قال . علي بن أيب طالب:  قلت ؟يا أنس من هذا
ّإين قــد دعــوت اهللا عــز وجــل ثــالث مــرات أن يــأتيين بــك ّ ّ ّيــا رســول اهللا ، إين قــد  : 7فقــال . ّ

ّجئـــت ثـــالث مـــرات كـــل ذلـــك يـــردين أنـــس ويقـــول  ّ فقـــال يل .  عنـــك مـــشغول6رســـول اهللا : ّ
ة فأحببـت أن يا رسول اهللا مسعت الـدعو:  فقلت ؟يا أنس ما محلك على هذا : 6رسول اهللا 

  .يكون رجال من قومي
فرفع علي : قال . ّإين نسيته:  فكتمته ، فقلت 7ّفلما كان يوم الدار استشهدين علي 

ّاللهم ارم أنسا بوضح ال يسرته من الناس ، مث كشف العصابة عـن :  يده إىل السماء فقال 7
  .)1(» هذه دعوة علي ، هذه دعوة علي  .هذه دعوة علي: رأسه فقال 
ّوهــل هــذا إال رمــي ! !؟ّف ينــاقض هــذا احلــديث مــذهب اإلماميــة يــا شــيخ اإلســالمفكيــ

ّللسهام يف الظالم ، واتباع الوساوس واهلواجس واألوهام   !!؟ّ
  .ّوكان هذا ما ذكره ابن تيمية يف الرابع

__________________  
  .753: ّاألمايل للشيخ حممد بن علي بن بابويه ) 1(
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  :وقال يف اخلامس واألخري 
ّإما أن يكــون النــيب صـلى اهللا عليــه وســلم كـان يعــرف أن عليــا : أن يقــال  ـ اخلـامس«  ّ ّ ّ ّ ّـ

ّأحب إىل اهللا أو ما كان يعـرف ، فـإن كـان يعـرف ذلـك كـان ميكنـه أن يرسـل بطلبـه كمـا كـان 
ّاللهـــم ائتـــين بعلـــي فإنـــه أحـــب اخللـــق إليـــك ، فـــأي : يطلـــب الواحـــد مـــن أصـــحابه ، أو يقـــول  ّ ّ ّ

ّـــعاء واإلـــام يف الـــدعاء ، ولــو مسى عليـــا الســـرتاح أنــس مـــن الرجـــاء الباطـــل ومل حاجــة إىل الـــد
ّوإن كـــان النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مل يعـــرف ذلـــك ، بطـــل مـــا . يغلـــق البـــاب يف وجـــه علـــي ّ ّ

ّمث إن يف لفظــة  .ّيدعونــه مــن كونــه كــان يعــرف ذلــك ّأحــب اخللــق إليــك وإيل « ّ فكيــف ال » ّ
  . »؟ّيعرف أحب اخللق إليه

   ؟ّجواب اعتراضه بأنه إن كان يعرفه فلما ذا اإلبهام
ّقد عرفت أن النيب  : قلت ّ كـان يعـرف أحـب اخللـق إىل اهللا ، وأنـه مل يكـن إال علـي 6ّ ّ ّ

ّ ، فالرتديد اليت ذكره ابن تيمية يف غري حمله7 ّفـأي حاجـة إىل الـدعاء واإلـام يف : ّوأما قوله . ّ ّ
  :فاجلواب  ؟ّالدعاء

ّإن النــيب  ّ أراد أن يعلــم االمــة بــأن مــصداق هــذا العنــوان لــيس إال اإلمــام أمــري املــؤمنني 6ّ ّ ّ
ّ ، وأن اهللا عـــز وجـــل هـــو الـــذي جعـــل عليـــا أحـــب اخللـــق إليـــه وإىل رســـوله ، ال أن النـــيب 7 ّ ّّ ّ ّ6 

ّاللهـم ائتـين بعلي فإنـه أحـب : ولـو أرسـل بطلبـه أو قـال .  ..ّجعل عليا كذلك من عند نفـسه ّ ّـ
ّ تتبني هـذه احلقيقـة ، ولتعنـت املنـافقون وقـالوا بـأن الـذي قالـه النـيب مـن عنـده ال اخللق إليك مل ّ ّ ّ

  .ّمن اهللا عز وجل
ّفقــضية الطـــري هـــذه علــى مـــا ذكرنـــا تــشبه قـــضية شـــفاعة النــيب  ّ ّ يف يـــوم القيامـــة بتقـــدم 6ّّ

  :ّقال اإلسكندري ما نصه .  ..ّوطلب من األنبياء واحد بعد واحد كما يف احلديث املروي
أما املقدمة ، فاعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل ملا أراد إمتام عموم نعمته« 

ّ ّ ّ  
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ّوإفاضــــة فــــيض رمحتــــه ، واقتــــضى فــــضله العظــــيم أن ميــــن علــــى العبــــاد بوجــــود معرفتــــه ، وعلــــم 
ّســبحانه وتعــاىل عجــز عقــول عمــوم العبــاد عــن التلقــي مــن ربوبيتــه ، جعــل األنبيــاء والرســل هلــم  ّ

ّول مــا يــرد مــن إهليتــه ، يتلقــون منــه مبــا أودع فــيهم مــن ســر خــصوصيته ، االســتعداد العــام لقبــ ّّ ّ
ّويلقون عنه مجعا للعباد على أحديته ، فهم بـرازخ األنـوار ومعـادن األسـرار ، رمحـة مهـداة ومنـة  ّ
ّمصفاة ، حرر أسرارهم يف أزله من رق األغيـار ، وصـام بوجـود عنايتـه مـن الركـون إىل اآلثـار  ّ ّ

ّإال إيــــاه وال يعبــــدون ربـــا ســــواه ، يلقــــي الـــروح مــــن أمــــره علـــيهم ويواصــــل اإلمــــداد ّ، ال حيبـــون  ّ ّ
  .بالتأييد إليهم

ّوما زال فلك النبوة والرسـالة دائـرا إىل أن عـاد األمـر مـن حيـث االبتـداء ، وخـتم مبـن لـه 
ّكمال االصطفاء ، وهو نبينا حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وهـو الـسيد الكامـل القـائم الفـ ّّ ّ اتح ّ

ّاخلامت ، نور األنوار وسر األسرار ، املبجل يف هذه الدار وتلـك الـدار علـى املخلوقـات ، أعلـى  ّ
  .ّاملخلوقات منارا وأمتهم فخارا

َ وما أرسـلناك إال رحمـة للعـالمين (: ّدل على ذلك الكتاب املبني قال اهللا سبحانه  ِ َ ْ ِْ ً َ َ َْ  ِ َ َ ْ َ( 
ّوأما تفضيله علـى . ّلعامل كل موجود سوى اهللا تعاىلوا. ومن رحم به غريه فهو أفضل من غريه

ّقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم  بين آدم خصوصا فمـن ّوأمـا تفـضيله  .ّإين سـيد بـين آدم وال فخـر :ّ
ّقوله صلى اهللا عليه وسلم  على آدم عليه اسالم فمن مـن و. ّكنت نبيا وآدم بني املاء والطني :ّ

ّإين أول شــافع وإين أول  :بقولــه و .م القيامــة حتــت لــوائيآدم فمــن دونــه مــن األنبيــاء يــو :قولــه  ّّ ّ
  :وحديث الشفاعة املشهور الذي. وأنا أول من تنشق األرض عنه. ّمشفع

ّأخربنــا بــه الــشيخ اإلمــام احلــافظ بقيــة احملــدثني شــرف الــدين أبــو حممــد عبــد املــؤمن بــن  ّ ّ
أخربنـا الـشيخان : قـال  ـ  أمسـعبقراءيت عليه أو قرئ عليه وأنـا ـ خلف بن أيب احلسن الدمياطي

ّاإلمـام فخــر الــدين وفخــر القــضاة أبـو الفــضل أمحــد ابــن حممــد بـن عبــد العزيــز احلبــاب التميمــي  ّ
أخربنــا الــشريف أبــو املفــاخر : وأبــو التقــى صــاحل بــن شــجاع بــن ســيدهم املــدجلي الكنــاين قــاال 

  سعيد بن احلسني 
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أخربنــا عبــد : نــا أبــو عبــد اهللا الفــراوي وقــال أخرب: ّابــن حممــد بــن ســعيد العباســي املــأموين قــال 
أخربنـا أبـو : ّأخربنا أبو أمحد حممد بن عيسى بـن عمرويـه اجللـودي قـال : الغافر الفارسي قال 

  : ّإسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان الفقيه قال 
ّحـدثنا أبـو : ّحدثنا أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مـسلم القـشريي النيـسابوري قـال 

ّحـــدثنا محــاد بـــن زيــد قـــال : بيــع العتكـــي قــال ّالر ّحــدثنا ســـعيد بــن هـــالل الغنــوي ، وحـــدثنا : ّ ّ
ّحــدثنا محــاد بــن زيــد قــال : قــال  ـ واللفــظ لــه ـ ســعيد بــن منــصور ّحــدثنا ســعيد بــن هــالل : ّ

  : الغنوي قال 
ّانطلقنــــا إىل أنــــس بــــن مالــــك وتــــشفعنا بثابــــت ، فانتهينــــا إليــــه وهــــو يــــصلي الــــضحى ،  ّ

يــا أبــا محــزة ، إن : نــا ثابــت ، فــدخلنا عليــه وأجلــس ثابتــا معــه علــى ســريره فقــال لــه فاســتأذن ل
  : قال  .ّإخوانك من أهل البصرة يسألونك أن حتدثهم حديث الشفاعة

ّحــدثنا حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم قــال  ّ ّ إذا كــان يــوم القيامــة مــاج النــاس بعــضهم إىل  :ّ
ّـلـست هلـا ولكـن علـيكم مبوسـى فإنه : ، فيقـول ّاشـفع لـذريتك : بعض ، فيـأتون آدم فيقولـون 

ّلست هلا ولكن عليكم بعيسى فإنـه روح اهللا وكلمتـه فيـأتون : فيأتون موسى فيقول . كليم اهللا
ّلست هلا ولكن عليكم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فيأتون إيل فأقول : عيسى ، فيقول  ّ ّ أنا : ّ

ّيديـــه ، فأمحـــده مبحامـــد ال أقـــدر عليـــه إال أن ّفـــأنطلق إىل ريب ، فيـــؤذن يل ، فـــأقوم بـــني  .هلـــا
ّيلهمنيه اهللا عز وجل ّمث اخر ساجدا فيقال يل . ّ ّيا حممـد ، ارفـع رأسـك وقـل ، نـسمع لـك ، : ّ

ّريب أمـيت أمـيت ، فيقـال : فـأقول . ّوسل تعطه ، واشفع تـشفع ّ انطلـق فمـن كـان يف قلبـه أدىن : ّ
  . ..فأنطلق فأفعل.  فأخرجه من النارّأدىن أدىن من مثقال حبة من خردل من اإلميان

ّمــا تــضمنه هــذا احلــديث مــن فخامــة قــدره صــلى اهللا عليــه وســلم  ـ رمحــك اهللا ـ فــانظر ّ ّ
وجاللة أمره ، وإن أكـابر الرسـل واألنبيـاء مل ينـازعوه يف هـذه الرتبـة الـيت هـي خمتـصة بـه ، وهـي 

ّالشفاعة العامة يف كل من ضمه احملشر ّ ّ.  
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ّ آدم أحـال علــى نــوح يف حــديث وعلـى إبــراهيم يف هــذا ودل نــوح فمــا بــال: فـإن قلــت 
ّعلــى إبــراهيم ، وإبــراهيم علــى موســى ، وموســى علــى عيــسى ، وعيــسى علــى حممــد صــلى اهللا  ّ

ّعليه وسلم ، ومل تكن الداللة على حممد صلى اهللا عليه وسلم من األول ّّ ّ   ؟ّ
ّفــاعلم أنــه لــو وقعــت الداللــة علــى رســول اهللا صــلى اهللا عل ّيــه وســلم مــن األول مل يتبــني ّ ّ ّ

ّمن نفس هذا احلديث أن غريه ال يكون له هذه الرتبة ، فأراد اهللا سبحانه وتعاىل أن يدل كـل  ّ ّ
ّواحــد علــى مــن بعــده ، وكــل واحــد يقــول لــست هلــا ، مــسلما للرتبــة غــري مــدع هلــا ، حــىت أتــوا  ّ

ّ ، فدل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم7عيسى  ّ   .)1(» نا هلا أ :فقال  .ّ
اعــرتاض صــريح علــى » .  ..ّولــو مســى عليــا الســرتاح أنــس« : هــذا ، وقــول ابــن تيميــة 

ّ ال جيـــرتئ عليـــه إال هـــذا الرجـــل وأمثالــــه ونعـــوذ بـــاهللا منـــه6رســـول اهللا  ونـــشكره ســــبحانه .  ..ّ
  . ..ّوتعاىل على أن عافانا مما ابتلي به هؤالء

__________________  
  .ّمبحث شفاعة نبينا بطلب األنبياء السابقنييف  ـ لطائف املنن) 1(
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  مع األعور الواسطي 
  : ّوجاء األعور الواسطي ناسجا على منوال ابن تيمية يقول 

ّحديث الطائر املنسوب إىل أنـس بـن مالـك خـادم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  ـ ومنها« 
ّأتى رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بطائر مشوي  :ّوسلم قال  ّ ّاللهم ائتين بأحب : فقال ّ

ّ ثـــالث مـــرات وأنـــس يـــرده ، 2خلقـــك إليـــك يأكـــل منـــه ، وكـــان أنـــس يف البـــاب فجـــاء علـــي 
  .فبصق عليه فربص من فرقه إىل قدمه

  :واجلواب من وجوه 
  .هذا حديث مكذوب: نقول  ـ ّاألول
ّمــردود ، ألم يــدعون أن أنــسا كــذب ثــالث مــرات يف مقــام واحــد ، : نقــول  ـ الثــاني ــ ّ
  .فرتد شهادته

الـذي أحببـت أن : » ّأحب خلقك يأكل منـه «  معىن: ّنسلم صحته ونقول  ـ الثالث
ّيأكــل منـــه حيــث كتبتـــه رزقــا لـــه ، ال مــا يعنيـــه الرافــضة أن عليـــا أحــب إىل اهللا ، فإنـــه يلـــزم أن  ّ ّ

ّيكون أحب من النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهو ظاهر البطالن  ّ ّ ّ «)1(.  

  ذا حديث مكذوب ّبطالن دعوى أن ه
ّأما الوجه األول فما ذكره فيه جمرد دعوى فارغة ، ولو كان قـول القائـل  : أقول ّ هـذا « ّ

ّكافيا يف رد شيء من األحاديث ، فمن املمكـن أن تـرد مجيـع األحاديـث » حديث مكذوب  ّ
  .ّواآلثار ذه الكلمة لكل أحد
__________________  

  .خمطوط ـ ّماميةّرسالة األعور يف الرد على اإل) 1(
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  ّرد القدح فيه من جهة كذب راويه 
ّولعـل بطـالن هـذا الكـالم لـدى .  ..ّوأما الوجه الثاين ، فقـد عرفـت اجلـواب عنـه سـابقا

ّوغريمهــا مــن متكلمــي القــوم ) الكــابلي ( وســلفه ) الــدهلوي ( اخلــاص والعــام ، هــو الــذي منــع 
ّللــــرد علــــى اإلماميــــةّمــــن االســــتدالل بــــه يف كتــــبهم الكالميــــة الــــيت وضــــعوها  ( نعــــم ذكــــره .  ..ّ

ّيف حاشية كتابه ناسبا إياه إىل النواصب) الدهلوي    . ..ّمذعنا بناصبية األعور.  ..ّ

  الجواب عن المناقشة في الداللة
ّفــسيأيت اجلــواب عنــه عنـد مــا نــتكلم بالتفــصيل يف مفــاد حــديث .  ..ّوأمـا الوجــه الثالــث

  .ّالطري وداللته ، فانتظر
  ) : التوضيح األنور باحلجج الواردة لدفع شبه األعور (وقال يف 

ّوأما الثالث فألنا ال نسلم لزوما ما تومهه مما أرادوه ، فـإن املعـين بـه كمـا سـبق أحـب «  ّ ّ ّ ّ ّ
ّ ، والنيب ممن يؤتى ، فكيف يلزم أن يكون أحب منـه علـى ذلـك التقـدير6ّمن يأيت النيب   بـل ؟ّ

ّأحـب خلقـك يأكـل معـي  ّ وقوله الومهي الفاسد من أن معـىنّإمنا يلزم ذلك على تأويله الفاسد
ما أعمـى .  أكل منه وكتب رزقا له6ّالذي أحببت أن يأكل منه حيث كتبته رزقا له ، ألنه : 

قلــب اخلــارجي اخلــارج عــن طريــق الــصواب ، واألبــرت الناصــيب اهلــارب عــن املطــر اجلــالس حتــت 
  .»امليزاب 
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  مع محسن الكشميري 
ّترية كلمات حممد حمسن الكشمريي يف هذا الباب ، فإنهوعلى هذه الو   : قال  ّ

ه أهـــدي إىل النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم طـــائر : وهـــو  خـــرب الطـــائر ، ـ الـــسابع«  ّأن ّ ّ ــ ّـ
  .فجاء علي وأكل. ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي: فقال . مشوي

  :واجلواب من وجوه 
ّإنه ذكر مهرة فـن احلـديث أنـ : ّاألول ّـه موضـوع ، كمـا صـرح بـه حممد بـن طـاهر الفتـين ّ ّ

  .ّيف الرسالة له يف بيان الصحيح والضعيف والوضاعني والضعفاء اهولني
ّإنه ال يدل على اإلمامة باملعىن املراد عند اخلصم ، كما مر غري مرة : الثاني ّ ّ.  

ّ أحــب  رجــل عــن7ّحــني ســأل النــيب  ّإن مثلــه وارد يف حــق أســامة بــن زيــد ، : الثالــث
 فلــو كــان علـي أحــب إىل احلــق مــن .أســامة بـن زيــد: فقــال عليـه الــصالة والــسالم . النـاس إليــه

ّبـني الــصحابة كــان أحــب إىل النــيب أيــضا ، إذ ال حيـب النــيب إال ملــا حيــب اهللا ّّ ّ ّفلــو كــان أحــب . ّ
  .ّ مطلقا كان حديث أسامة معارضا له ، فال بد من ختصيص ، فلم يبق حجة7إليه 

ّ إنه مضمحل بتقدمي النيب أبا بكر يف الصالة  :الرابع ّ «)1(.  
__________________  

  .خمطوط ـ جناة املؤمنني) 1(
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  دعوى وضع الحديث كاذبة
ّأما الوجه األول فما ذكره فيه من  : أقول ّـأنه ذكـر مهـرة فـن احلـديث أنه موضـوع « ّ » ّّـ

ّة فــن احلــديث ال يقولــون بأنــه فنـسبة كاذبــة ودعــوى فارغــة ، إذ قـد عرفــت ســابقا وآنفــا أن مهـر
ة فلــيس مــن مهــرة فــن احلــديث ، ولــيس لــدعوى ذلــك  ّموضــوع ، ومــن ادعــى ذلــك كــابن تيمي ّــ ّ

  .وجه يصلح لإلصغاء

  فرية على الفتني 
ّكما صرح به حممد بن طاهر الفتين« : وقوله  فرية واضـحة ، فقـد ذكرنـا سـابقا » .  ..ّ

 فيهــا نــسبة القــول بوضــع هــذا احلــديث إىل مهــرة ولــيس) تــذكرة املوضــوعات ( عبــارة الفتــين يف 
ّفـن احلـديث ، وإمنــا ذكـر عـن املختــصر أن طرقـه ضـعيفة وأن ابــن اجلـوزي ذكـره يف املوضــوعات ّ ّ 

ّ وقــد عرفــت أن دعــوى مــن يــدعي ضــعف مجيــع طــرق حــديث الطــري ؟وأيــن هــذا مــن ذاك. .. ّ
  . ..يهّكاذبة ، ونسبة إيراد ابن اجلوزي إياه يف املوضوعات افرتاء عل

  المناقشة في داللته مردودة
فـسيظهر  ـ وهـو املناقـشة يف داللـة حـديث الطـري علـى مـراد اإلماميـة ـ ّوأمـا الوجـه الثـاين

ّـاندفاعه من الوجـوه الـيت سـنذكرها يف بيـان داللـة هـذا احلـديث علـى مـا يـذهب إليـه اإلمامية ، 
ّإذ حاصـــل ذلـــك أنـــه يـــدل علـــى أفـــضلية أمـــري املـــؤمنني  ّ ـــ7ّ ضلية مـــستلزمة لإلمامـــة بـــال  ، واألف

  .كالم

  دحض المعارضة بما رووه في حق أسامة
ا أوال . ّوأمــا الوجــه الثالــث فواضــح الــبطالن فــألن احلــديث الــذي ذكــره الكــشمريي : ّــأم

ّغري وارد ذا اللفظ يف شيء من روايات أهل السنة ّ.  
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ّفــألن هــذا احلــديث بــأي لفــظ كــان: ّوأمــا ثانيــا  ّلــسنة ومــا كــان ّمــن متفــردات أهــل ا ـ ّ
ة بــه ، وال اقتــضاء لــه حلملهــم علــى رفــع اليــد عــن عمــوم  ّــكــذلك فهــو غــري صــاحل إللــزام اإلمامي

ة أســامة لــيس عنــدهم يف مرتبــة حــديث : ّوأمــا ثالثــا . ّحــديث الطــري بــه ّــفــألن مــا رووه يف أحبي ّ
ّالطــري ، فــإن حــديث الطــري  ، وقــد 6ّمتــواتر مقطــوع بــصدوره عــن النــيب  ـ ّكمــا فــصل ســابقا ـ ّّ

اظهم علـــى مجعهـــا يف أجـــزاء مفـــردة ّـــبلغـــت طرقـــه حـــدا يف الكثـــرة محـــل بعـــض أعـــالم حف أمـــا . ّ
ّحديث أحبية أسامة فلم تتعدد طرقه فضال عن التواتر والثبوت ّ.  

ّرد االستدالل بما ادعاه من تقديم النبي أبا بكر في الصالة ّ ّ  
 أبـا بكـر 6ّه بتقدمي النيب وهو دعوى اضمحالل حديث الطري ومفاد ـ ّوأما الوجه الرابع

ّفــأوهن وأســخف ممــا تقدمــه ، وهــو يــدل علــى بعــد الكــشمريي عــن أدب املنــاظرة  ـ ّيف الـصالة ّ
ّوذلــك ألن تقــدمي النــيب .  ..واإلحتجــاج  أبــا بكــر يف الــصالة مــن املوضــوعات ، وفــيهم مــن 6ّ

الين يف ّاعــرتف بوقــوع االخــتالف واالضــطراب الفــاحش يف روايــات القــصة كــابن حجــر العــسق
ــــدى مجاعــــة مــــن  ــــل الوضــــع واالفتعــــال ل شــــرح البخــــاري ، وهــــذا االضــــطراب واإلخــــتالف دلي

تشييد ( كما تبني يف )  الدهلوي (و ّكابن عبد الرب ، واألعور ، والكابلي ، : األكابر منهم 
  .)املطاعن 

ّعلــى أن االســتخالف يف الــصالة ال داللــة فيــه علــى اإلمامــة ، وــذا صــرح ابــن تيميــة  ّ ّ ّ
ّاالسـتخالف يف احليـاة نـوع نيابـة ال بـد لكـل ويل أمـر ، ولـيس كـل مـن يـصلح « : حيث قال  ّ ّ

ّلالســـــتخالف يف احليـــــاة علـــــى بعـــــض االمـــــة يـــــصلح أن يـــــستخلف بعـــــد املـــــوت ، فـــــإن النـــــيب  ّ
  .)1(» .  ..استخلف غري واحد ، ومنهم من ال يصلح للخالفة بعد موته

__________________  
  .91  /4ّمنهاج السنة ) 1(
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  موجز الكالم في تحقيق خبر صالة أبي بكر
وإن رووه يف صــحاحهم بطــرق عديــدة ، واعتنــوا بــه كثــريا ،  ـ وحــديث صــالة أيب بكــر

مل يـسلم سـند مـن أسـانيده مـن قـدح يف الـرواة ،  ـ واستندوا إليه يف حبوثهم يف األصول والفـروع
ّعلــى أن هنــاك أدلــة وشــواهد مــن خــارج اخلــرب وداخلــه علــى أن  هــذه الــصالة مل تكــن بــأمر مــن ّ

  .6ّالنيب 
ّـوالعمدة يف هذا اخلرب مـا أخرجـوه عـن عائـشة ، وسـيأيت بعـض الكـالم عليـه ، وأما عـن 

وقـد قـال احلـافظ  ـ )1(أخرجـه البخـاري ومـسلم  ـ غريهـا ، فقـد جـاء عـن أيب موسـى األشـعري
ّابن حجر بأنه مرسل ، وحيتمل أن يكون تلقاه عن عائشة  ّ)2(.  

وهــو مــن أشــهر املنحــرفني » ّالزهــري «  ، ومــداره علــى )3(عبــد اهللا بــن عمــر وجــاء عــن 
  .)4(ّعن علي عليه الصالة والسالم 

عــن أيب إســحاق عــن األرقــم بــن شــرحبيل عــن ابــن « : وجــاء عــن ابــن عبــاس ، وهــو 
  .)5(» ال نذكر أليب إسحاق مساعا من األرقم بن شرحبيل « : وقد قال البخاري » عباس 

فيـه «  :قـال اهليثمـي » عاصـم بـن أيب النجـود « د اهللا بن مسعود ، وفيـه وجاء عن عب
  .)7(» كان عثمانيا «  وعن بعضهم )6(» ضعف 

__________________  
  .63 / 3هامش القسطالين  ـ  بشرح ابن حجر ، صحيح مسلم بشرح النووي130 / 2صحيح البخاري ) 1(
  .130 / 2فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ) 2(
  . هامش القسطالين59 / 3 بشرح ابن حجر ، صحيح مسلم بشرح النووي 302 / 2صحيح البخاري ) 3(
  .102 / 4شرح ج البالغة ) 4(
  .391 / 1هامش سنن ابن ماجة ) 5(
  .183 / 5جممع الزوائد ) 6(
  .5 / 35ذيب التهذيب ) 7(
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  .)1(» ان يتناول عليا ك« : قالوا » نعيم بن أيب هند « وجاء عن سامل بن عبيد وفيه 
فقد » الزهري « ّفأما » أبو اليمان عن شعيب عن الزهري « : وجاء عن أنس ، وفيه 

  .)2(وال كلمة » شعيب « مل يسمع من » أبا اليمان « إن : ّوأما اآلخران فقد قالوا . تقدم
ّمث إن احلديث عن عائشة ينتهي جبميع أسانيده إىل  ّ:  

 والـراوي عنـه )3( 7 ، وهـذا الرجـل مـن املنحـرفني عـن علـي األسود بن يزيد النخعـي ـ 1
  .)4(ّإبراهيم بن يزيد النخعي ، وهو من أعالم املدلسني : هو 

» هـشام «  والـراوي عنـه ابنـه )5(عـروة بـن الـزبري ، وهـو مـن املـشتهرين بـبغض علـي  ـ 2
  .)6(ّوهو من كبار املدلسني 

» موسـى بـن أيب عائـشة « د الـشيخني هـو عبيد اهللا بن عبد اهللا ، والراوي عنـه عنـ ـ 3
تريبين رواية موسى بـن أيب عائـشة حـديث عبيـد اهللا بـن عبـد « وقد قال ابن أيب حامت عن أبيه 

  .)7(» ّاهللا يف مرض النيب 
ّشقيق بن سلمة ، وكان عثمانيا : مسروق بن األجدع ، والراوي عنه  ـ 4

)8(.  
__________________  

  .10/  418ذيب التهذيب ) 1(
  .2 / 380ذيب التهذيب ) 2(
  .97 / 4شرح ج البالغة ) 3(
  .108: معرفة علوم احلديث ) 4(
  .102 / 4شرح ج البالغة ) 5(
  .11 / 44ذيب التهذيب ) 6(
  .10 / 314ذيب التهذيب ) 7(
  .4 / 317ذيب التهذيب ) 8(
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  :ّمث نقول 
 مــع أســامة ، إذ ال ريــب ألحــد يف كونــه  أبــا بكــر بــاخلروج6لقــد أمــر رســول اهللا  : ّأوال

  .)1(هو وعمر وغريمها من كبار املهاجرين واألنصار يف بعث أسامة 
خـرج بنفـسه ، وهـو معتمـد  ـ بعـد أن علـم خبـروج أيب بكـر إىل الـصالة ـ 6ّـإنه  : وثانيـا

ّعلى رجلني ، فنحاه عن احملراب ، وصلى بالناس بنفسه الكرمية  ّ
)2(.  

ّمور املسلمة عدم جواز تقدم أحد على النيب إن من األ : وثالثا ّ ّ)3(.  
  و)4( كـان يـرى أن صـالة أيب بكـر كانـت بـأمر مـن عائـشة 7ّإن أمـري املـؤمنني  : ورابعا

ّعلي مـع احلـق واحلـق مـع علـي «  ّ، وهـو مـا يـدل عليـه سـقوط األسـانيد وقـرائن األحـوال  )5(» ّ
  .والشواهد

  .)6(ضوع وإن شئت التفصيل فراجع رسالتنا يف املو
__________________  

  .124 / 8فتح الباري ) 1(
  .جتده يف مجيع الروايات يف الصحاح وغريها) 2(
  .365 / 3 ، السرية احللبية 195 / 3 ، نيل األوطار 139 / 3فتح الباري ) 3(
  .198 ـ 196 / 9شرح ج البالغة ) 4(
  .420 / 9صول  ، جامع األ124 / 3 ، املستدرك 166 / 3صحيح الرتمذي ) 5(
  .اإلمامة يف أهم الكتب الكالمية وعقيدة الشيعة اإلمامية) 6(
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  مع القاضي پاني پتي 
ّوهو من مـشاهري متـأخري علمـاء أهـل الـسنة ، بـل  ـ ّومن الطرائف رد القاضي پاين پيت

حـديث الطـري بقولـه تبعـا للكـابلي  ـ )الـدهلوي ( عـن ) إحتاف النـبالء ( يف  بيهقي عصره كما
 :  

ّإنه كـان عنـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم طـائر قـد  :حـديث أنـس بـن مالـك  ـ  الرابـع« ّ ّ ّـ
 رواه .ّاللهــــم ائتــــين بأحــــب النــــاس إليــــك يأكــــل معــــي ، فجــــاء علــــي فأكلــــه: طــــبخ لــــه فقــــال 

  .الرتمذي
لقـد كنـت زمنـا  : )التلخيص ( ّقال مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب يف 

ّا احلـــديث مل حيـــسن احلـــاكم أن يودعـــه يف مـــستدركه ، فلمـــا علقـــت هـــذا ّطـــويال أظـــن أن هـــذ
  .الكتاب رأيت القول من املوضوعات اليت فيه

  .ّوقد صرح مشس الدين اجلزري بوضع هذا احلديث
أحـــب « واملــراد مــن . هــذا احلـــديث ال داللــة فيــه علـــى اإلمامــة كمــا ال خيفـــى: وأيــضا 

  .فالن أعقل الناس: يف قوهلم كما » ّمن أحب الناس إليك « : » الناس 
  .ومن احملتمل عدم حضور اخللفاء اآلخرين يف ذلك الوقت

روى ابــن عــساكر مــن طريــق الــسبكي   :2ّوقــد ورد مثــل هــذا احلــديث يف حــق العبــاس 
ّقدمت مـن الـشام وأهـديت إىل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فاكهـة يابـسة مـن  :عن دحية قال  ّ ّ

ّفطلـع العبـاس ، فقـال . ّلهم ائتين بأحب أهلـي إليـك يأكـل معـيال: فقال . فستق ولوز وكعك
  .فجلس وأكل. يا عم أجلس: 

  )1(» لكن سنده واه 
__________________  

  .خمطوط ـ السيف املسلول) 1(
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  ّتصرفه في لفظ الحديث 
ّأول ما يف هذا الكالم حتريفه لفظ احلديث ، فقد بدل لفـظ  : أقول » ّأحـب اخللـق « ّ

  .» الناس ّأحب« إىل 

  تصحيفه عبارة الذهبي 
ّمث إنه ذكر كلمة الذهيب  وهكـذا ترمجهـا إىل » مل حيـسن « بلفـظ » مل جيـسر احلـاكم « ّ

  .ّالفارسية

  ّدعواه أنه موضوع مع اعترافه بإخراج الترمذي إياه 
ّوهـو يــدعي أن احلــديث موضــوع مــع اعرتافـه بــإخراج الرتمــذي إيــاه حيــث قــال  ّ رواه « : ّ

  ؟»موضوع « حديث » الرتمذي « وهل يف . . .»الرتمذي 
وكلمــــة » ّأحــــب النــــاس « ال » ّأحــــب اخللــــق « ّلكــــن احلــــديث عنــــد الرتمــــذي بلفــــظ 

  .»مل حيسن « ال » مل جيسر « الذهيب 
ّومن هذا كله يظهر أن الرجل بـصدد أن يكتـب شـيئا ليكـون بزعمـه ردا علـى اسـتدالل  ّ ّ ّ ّ

) الرتمـذي ( ّـلكـابلي ومل يكلف نفـسه مـشقة مراجعـة ّاإلمامية ـذا احلـديث ، فجـاء بعبـارات ا
  .) تلخيص املستدرك (و 

  نسبة القول بوضعه إلى ابن الجزري 
ّكمـــا أنـــه تبـــع الكـــابلي يف نـــسبة القـــول بأنـــه حـــديث موضـــوع إىل ابـــن اجلـــزري ، هـــذه  ّ

  .النسبة اليت ال شاهد على ثبوا ، بل تدل القرائن على كذا

  ه للفظه مناقشة في داللته وتأويل
ّويف الداللة تبع الكابلي يف دعوى أن هذا احلديث ال يدل على اإلمامة ّ  
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ّمث ادعــى كــون املــراد مــن .  ..لكنهــا دعــوى فارغــة عاطلــة ّمــن أحــب « هــو » أحــب النــاس « ّ
ّادعى هذا جاز ما به ، واحلال أنه لو كان هذا احلديث موضوعا كما يزعم فمن .  ..»الناس 

  ؟لذي ذكره هو املراد حتماّأين يثبت أن هذا ا

  ّاحتماله عدم حضور الخلفاء وقت القصة
أن ال يكــون اخللفــاء حاضــرين يف املدينــة وقــت  ـ تبعــا للكــابلي ـ ومــع ذلــك ، احتمــل

ّقــصة الطــري ودعــوة النــيب  ه لــيس إال حماولــة » ّأحــب اخللــق «  حبــضور 6ّ ّإىل اهللا وإليــه ، إال أن ـّ ّـ
  . ..7 على أفضلية اإلمام أمري املؤمنني أخرى إلسقاط داللة احلديث الشريف

  .خرب الطري برواية النسائي: ّومن أدلة بطالن هذا االحتمال وسقوطه 

  معارضته الحديث بحديث اعترف بوهنه 
فــــزعم .  ..ّولقــــد زاد القاضــــي يف الطنبــــور نغمــــة أخــــرى ، فجــــاء مبــــا مل يــــذكره أســــالفه

ّلكـن الـذي يهـون األمـر .  .. يف مقابلتـهّمعارضة حديث الطري مبا وضعه بعض الكـذابني مـنهم
  .»ّلكن سنده واه « : قوله بالتايل 
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  مع حيدر علي الفيض آبادي 
يف هـذا )  الدهلوي (و ّولقد اغرت املولوي حيدر علي الفيض آبادي بكلمات الكابلي 

  :ّالباب وحسبها كلمات حق فقال على ضوئها 
هــذه األحاديــث الــيت رواهــا  ـ ةكيــف ال تكــون أحاديــث تقــدمي أيب بكــر يف الــصال« 

ّـأكثر فقهاء الـصحابة بـل اخللفـاء الراشـدون املالزمـون لـصحبة خـامت النبيني ، وكـذا أهـل البيـت  ّ
ــــازعني يف جممــــع  ــــواتر واالستفاضــــة ، حبيــــث انقطــــع ــــا نــــزاع املن ّالطــــاهرون ، وبلغــــت حــــد الت ّ

ّتحقاق الــصديق للخالفــة ، مث دلــيال الســ ـ ّاملهــاجرين واألنــصار ، واســتدل ــا املرتــضى والــزبري ّ
ّيستدل خبرب الطري غري الثابت صحته ، وحديث أنا مدينة العلم وعلي باا ، إلثبات مقـصود  ّ

  ؟الشيعة
يف  ـ ّ واحلـال أن اإلمامـة عنـدهم؟ّوكيف تفيـد مثـل هـذه األحاديـث مـا يدعيـه املخـالفون

ّأصـل األصـول ، وقــد صـرحوا آالف املـرات بأنـه ال ي ـ احلقيقـة ّ ّفيـد يف هـذا البـاب إال الروايــات ّ
ّاملتواترات خالفا جلمهور أهل السنة القائلني بأن اإلمامة من الفروع   .)1( » ؟ّ

   ؟ّكيف تكون األكاذيب أدلة على خالفة الثالثة
ّإن هــذا الكــالم الــذي تفــوه بــه الفــيض آبــادي كــالم ال يفــضح إال نفــسه ، وال  : أقــول ّ ّ

ّيثبــت إال جهلــه أو تعـــصبه ّكيــف جيعــل األحاديـــث الــيت وضــعها املوالـــون أليب بكــر ثابتـــة .  ..ّ
ّ إنــــه ال طريــــق إىل ذلــــك إال أن يــــسمى ؟فــــضال عــــن استفاضــــتها وتواترهــــا ّ «  بـــــ »املوضــــوع « ّ

  »املنكر «  و» املشهور «  بـ »اخلامل «  و» الصحيح 
__________________  

  .ث صالتهفضائل أيب بكر ، مبح ـ القول املستحسن يف فخر احلسن) 1(
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ّ إن هــذه !!ّفإنــه عندئــذ يكــون ملــا ذكــره وجــه» املتــواتر «  بـــ »الباطــل «  و» املــستفيض  « ـبــ
ّاألحاديـــث الـــيت يـــدعيها الرجـــل وأمثاهلـــا إذا وضـــعت يف ميـــزان النقـــد ليـــست إال هبـــاء منثـــورا ،  ّ

  !؟وكانت كأن مل يكن شيئا مذكورا

   ؟ألميرّال تكون الصحاح والمتواترات أدلة على خالفة او
ّوأما أدلة إمامة أمري املؤمنني  ّفمن تتبع أسفار القوم وروايات أئمـتهم .  ..: وأفضليته 7ّّ

ة حمكمــة رزينــة وبــراهني متقنــة متينــة ،  ّــاألســاطني ، ونظــر فيهــا بعــني اإلنــصاف ، يــرى أــا أدل ّ
  . ..حبيث ال يؤثر فيها قدح قادح أو طعن طاعن

نظــر يف رواتــه وأســانيده يف كتــب القــوم يـــذعن ّفــإن مـــن .  ..ّومــن ذلــك حــديث الطــري
ّبـــصحة إحتجـــاج اإلماميـــة بـــه علـــى خالفـــة أمـــري املـــؤمنني   وهـــو ؟وكيـــف ال يكـــون كـــذلك. 7ّ

ّحــــديث رواه أركـــــان مـــــذاهب أهـــــل الـــــسنة وأســـــاطني علمـــــائهم وأعـــــاظم فقهـــــائهم يف القـــــرون 
ني ، بــل  عــن رئــيس أهــل البيــت ّــاملختلفــة عــن التــابعني ومعــاريف الــصحابة املالزمــني خلــامت النبي

  !!. ..7وسيد العرتة أمري املؤمنني 
ّلقد بلغ حديث الطري يف الصحة والثبوت حدا محل مجعا مـن أكـابر أعالمهـم احملققـني 

  .على اإلذعان بذلك
ّبـــل كـــان ثبوتـــه وصـــحته يف زمـــن املـــأمون العباســـي قاطعـــا لنـــزاع النـــازعني يف جممـــع مـــن 

  .الفقهاء
ّبـل لقــد اســتدل واحــتج بـه ســي ّ يــوم الـشورى وســلم بــه وأذعــن بثبوتــه 7دنا أمــري املــؤمنني ّ

  .الزبري وطلحة وعثمان وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص
  ؟ّبل لقد احتج به عمرو بن العاص على معاوية

  ّوكيف ال جيوز اإلحتجاج واالستدالل ذا احلديث على أهل السنة وهم
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فكيـف وتـواتره  ؟ من أصوله حـىت لـو مل يكـن متـواترايرون اإلمامة فرعا من فروع الدين ال أصال
  ؟ثابت بالقطع واليقني
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  داللة

  ّحديث الطير
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  :قوله 
ّومع هذا فإنه ال يفيد املدعى «  ّ«.  

  ّحاصل مفاد حديث الطير خالفة علي 

  :أقول 
ّإن منــع داللــة حــديث الطــري علــى مــا يقولــه اإلماميــة واضــح الــبطالن ، فــإن اســتدالل  ّ

  :وبيانه . ذا احلديث على ما يذهبون إليه يف متام املتانة وكمال الرزانةاإلمامية 
ّإن عليا  ّأحب مجيع اخللـق إىل اهللا تعـاىل وإىل  ـ حسب داللة هذا احلديث الشريف ـ 7ّ

ّرســوله ، وكــل مــن كــان أحــب اخللــق إىل اهللا تعــاىل ورســوله فهــو أفــضل مــن مجيــع اخلالئــق عنــد  ّ
ّن أفضل من مجيع اخلالئق عند اهللا ورسوله فهـو متعـني للخالفـة عنـد اهللا ورسوله ، وكل من كا

  .ّ متعني للخالفة عند اهللا ورسوله7ّاهللا ورسوله ، فينتج أن عليا 

  ّاألحبية تستلزم األفضلية
ّأما أن كل من كان أحب اخللق إىل اهللا ورسوله فهو أفـضل مـن مجيـع اخلالئـق عنـد اهللا  ّ ّ

ّ ، لكنــا نستــشهد هنــا بكلمـــات لــبعض األســاطني حــذرا مـــن ففــي غايــة الوضـــوح.  ..ورســوله
  :مكابرة اجلاحدين 
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  شواهد من كلمات العلماء

  : قال القسطالني 
ّمـــن اعتقـــد يف اخللفـــاء األربعـــة األفـــضلية علـــى الرتتيـــب املعلـــوم ، ولكـــن : فـــإن قلـــت « 

  ؟ّحمبته لبعضهم تكون أكثر هل يكون آمثا أم ال
ّإن احملبـة قـد تكـون ألمـر ديـين ، وقـد تكـون ألمـر : اقـي أجاب شيخ اإلسـالم الـويل العر ّ

ّـفاحملبة الدينية الزمة لألفضلية ، فمـن كـان أفـضل كانـت حمبتـه الدينية لـه أكثـر ، فمـىت . دنيوي ّ
ّاعتقدنا يف واحد منهم أنه أفـضل مث أحببنـا غـريه مـن جهـة الـدين أكثـر كـان تناقـضا ، نعـم إن  ّـ

ة األفضل ألمر دنيوي كقرابة أو إحسان وحنوه فـال تنـاقض يف ّأحببنا غري األفضل أكثر من حمب
  .ذلك وال امتناع

ّفمــن اعــرتف بــأن أفــضل هــذه االمــة بعــد نبيهــا أبــو بكــر مث عمــر مث عثمــان مث علــي ،  ّ ّ ّ
ّلكنه أحب عليا أكثر من أيب بكر مثال ، فإن كانت احملبة املذكورة حمبة دينية فال معـىن لـذلك  ّ ّ

ّة الزمة لألفضلية كما قررنـاه ، وهـذا مل يعـرتف بأفـضلية أيب بكـر إال بلـسانه ، ّ، إذ احملبة الديني ّ ّّ
ّوأما بقلبه فهو مفضل لعلي ، لكونه حيبه حمبة دينية زائدة على حمبة أيب بكر ، وهـذا ال جيـوز ّ ّ ّ .
 .وإن كانت احملبة املذكورة دنيوية لكونه من ذريـة علـي أو لغـري ذلـك مـن املعـاين فـال امتنـاع فيـه

  .)1(» واهللا أعلم 
ّإذن ، احملبة الدينية الزمة لألفضلية ، وهذا أمر مقرر ّ ّ ّ.  

  : قال السبكي و
ّحممد بن أمحد بن نصر الشيخ اإلمام أبو جعفر الرتمذي شيخ الشافعية بالعراق قبـل « 
مل يكـــن : قـــال أمحـــد ابـــن كامـــل .  ..وكـــان إمامـــا زاهـــدا ورعـــا قانعـــا باليـــسري.  ..ابـــن شـــريح

  وقال. ّية بالعراق أرأس منه وال أورع وال أكثر تقلالللشافع
__________________  

  .42 / 7بشرح الزرقاين  ـ ّاملواهب اللدنية باملنح احملمدية) 1(
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وقـــد كمـــل أربعــــا . 295تـــويف أبــــو جعفـــر يف احملـــرم ســــنة . ثقـــة مــــأمون ناســـك: الـــدار قطـــين 
  .ّونقل أنه اختلط يف آخر عمره. وتسعني سنة

ّب يف املقاالت مساه كتاب اختالف أهل الصالة يف األصـول ، وقـف عليـه ابـن وله كتا
ّإن أبـا جعفـر قـل مـا تعـرض يف هـذا الكتـاب ملـا  ـ ّومن خطه نقلـت ـ ّالصالح وانتقى منه فقال ّ

عــن أيب  »تفــرتق أمــيت علــى ثــالث وســبعني فرقــة «  :ّروى يف أولــه حــديث  ّخيتــار هــو ، وأنــه
ّ بــالغ يف الــرد علــى مــن فــضل الغــين علــى الفقــري ، وأنــه نقــل ّــوأنه .بكــر ابــن أيب شــيبة ّ إن فرقــة : ّ
ّأبو بكر وعمر أفضل الناس بعد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، غـري أن : من الشيعة قالوا  ّ ّ
  .)1(» فلحقوا بأهل البدع حيث ابتدعوا خالف من مضى : قال أبو جعفر  .ّعليا أحب إلينا

ّوهذا صريح يف أن أحبي   .ة غري األفضل ال وجه هلا أبداّ
  :ّوقال شاه ويل اهللا يف بيان أفضلية الشيخني 

ـــة باألحاديـــث «  ّوأمـــا أفـــضليتهم املطلقـــة مـــن جهـــة وجـــود اخلـــصائل األربـــع فـــيهم فثابت ّ
وهـو احلـديث الثـاين واألربعـون مـن أحاديـث هـذا  ـ حـديث عمـرو بـن العـاص :الكثـرية ، منهـا 

ّإن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بعثـــه علـــى جـــيش ذات  :فعـــن عمـــرو بـــن العـــاص  ـ املـــسلك ّ ّ ّ
ّأي الناس أحب إليك: فقلت . السالسل فأتيته  فقـال !؟مـن الرجـال: عائـشة فقلـت :  قـال ؟ّ

  .عمر بن اخلطاب:  قال ؟ّمث من: قلت . أبوها: 
  .)2(» وذلك كناية عن األفضلية املطلقة 

 مــن العبــادات والطاعــات وأشــغال ّإن مــن ضــروريات الــدين أن الغــرض« : وقــال أيــضا 
ّالصوفية وغريهم ليس إال حصول القرب من اهللا تعاىل ، وأن األنبياء مل يفضلوا علـى غـريهم ،  ّ

  ّواألولياء مل يتقدموا على غريهم ، إال من جهة قرم عند
__________________  

  .187 / 2طبقات الشافعية الكربى ) 1(
  .ّمبحث أفضلية الشيخنيـ  إزالة اخلفا عن سرية اخللفا) 2(
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ّوملا كان الشيخان أحب إىل رسول اهللا من سائر الصحابة كانا أحق باخلالفة من غريمها. اهللا ّ ّ ّ
.  

ّأما املقدمــة األوىل  ّأي أصــحاب النــيب : قيــل هلــا : فللحــديث املــستفيض عــن عائــشة : ّــ ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم كان أحب إليه ّ ن عمـرو بـن العـاص قـال وعـ .ّأبـو بكـر مث عثمـان:  قـال ؟ّ

  .وعن أنس مثله. ّومن الرجال أبوها مث عمر. عائشة: 
لــــو كــــان : بــــدليل قــــول عائــــشة » األقــــرب منزلــــة « هنــــا هــــو » األحــــب « واملـــراد مــــن 

  .ّمستخلفا الستخلف أبا بكر مث عمر
ّوأمـــا املقدمـــة الثانيـــة  ّفألنـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــا ينطـــق عـــن اهلـــوى ، وأن حبـــه : ّ ّ ّ ّ ّ

  .)1(» ّفاألحبية تدل على أفضلية الشيخني . خلصوص مل يكن عن هوىبا
كــون : النــوع اخلــامس عــشر « : ّوقــال أيــضا يف الوجــوه الدالــة علــى أفــضلية الــشيخني 

ّالصديق أحب من سائر الصحابة ، فعن عائشة عن عمر بن اخلطـاب قـال  ّ ّأبـو بكـر سـيدنا : ّ
ّوخرينا وأحبنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عل ومـن حـديث ابـن عبـاس . أخرجـه الرتمـذي. ّيـه وسـلمّ

  .)3(» رواه الرتمذي . ّ ، عن عمر يف قصة البيعة حنوه)2(
ّفهل يبقى ريب ملنصف أو جمال لتعنت متعصب يف أن األحبية تستلزم األفضلية ّ ّ ّ   ؟ّ

  ) :جمموعة فتاواه ( كما يف ) الدهلوي ( وقال 
ّكثــرة احملبــة الدينيــة هلــا معنيــ ـ فائــدة«  ّأن يعتقــد احملــب يف حمبوبــه زيــادة يف : ّان ، األول ّ

  ّوهذا املعىن يستلزم البتة اعتقاده. األمور الدينية
__________________  

  .ّمبحث أفضلية الشيخني ـ إزالة اخلفا عن سرية اخللفا) 1(
ّهنــا وهــم بــني فــإن البخــاري إمنــا روى حنــو تلــك األلفــاظ يف مناقــب أيب بكــر يف ضــمن قــصة) 2( ّ ّ البيعــة املرويــة عــن ّ

ّإنه كــان مــن خرينــا حــني تــوىف اهللا نبيــه : ّعــروة ، عــن ابــن عبــاس ، عــن عمــر مــن هــذه األلفــاظ شــيء إال قــول عمــر  ـ ّـ
ّصلى اهللا عليه وسلم ّ.  

  .النوع اخلامس عشر من فضائل أيب بكر ـ قرة العينني يف تفضيل الشيخني) 3(
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. حمبوبه نفع ديـين عظـيم مل يـصل إليـه مـن غـريهّأن يكون حصل احملب من : والثاين . ّبأفضليته
ّوهذا املعىن ال يستلزم اعتقاده األفضلية ، ألن هذه احملبة موجودة بني كل شيخ ومريـده ، وكـل  ّ ّ ّ

  .»ّتلميذ وأستاذه ، مع أنه ال يعتقد تفضيله 
ّومــن الواضــح أن حمبــة اهللا ورســوله ليــست إال مــن القــسم األول حيــث األحبيــة تــستلزم  ّ ّ

ّ فاحلمد هللا الذي أجرى احلق علـى لـسانه ، وأظهـر صـحة .)الدهلوي ( فضلية كما اعرتف األ ّ
ّاستدالل اإلمامية حبديث الطري من قبله ّ.  

ّوتفيد كلمات بعض األساطني احملققني داللة األحبية على األفضلية  ّ ّ:  

  : قال أبو حامد الغزالي 
ّد القــرآن متظــاهرة علــى أن اهللا تعــاىل ّاعلــم أن شــواه: ّبيــان حمبــة اهللا للعبــد ومعناهــا « 

ّولنقدم الشواهد على حمبته ، فقد قـال اهللا تعـاىل . ّحيب عبده ، فال بد من معرفة معىن ذلك ّ :
ُ يحبـهم ويحبونه ( َ  ِ ُِ َُ ْ  إن اهللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا (: وقال تعـاىل . )ُ َ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ َُ ُِ َ   َ  وقـال . )ِ

 إن(: تعــاىل  وابين ويحــب اْلمتطهــرين ِ َ اهللا يحب التـ َِ َ َ ُ َ ِ ــ ُِ ُِ  ــ ّولــذلك رد ســبحانه علــى مــن ادعــى . )َ ّ
ْ قل فلم يـعذبكم بذنوبكم (: ّأنه حبيب اهللا فقال  ُْ ُ ُِ ُِ ُ ُ َ َ َِ ْ ُ(.  

ه قــال  ّــوقــد روى أنــس عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أن ّ ّ إذا أحــب اهللا تعــاىل عبــدا مل  :ّ
وابين (: ّمث تلــى . ئــب مــن الــذنب كمــن ال ذنــب لــهيــضره ذنــب ، والتا َ إن اهللا يحب التـ ِ  ــ  ــ ِ ُ َ  ِ( .

ه إذا أحبــه تــاب عليــه قبــل املــوت فلــم تــضره الــذنوب املاضــية وإن كثــرت ، كمــا ال : ومعنــاه  ّإن ّــ
ْ قل (: ّيضر الكفر املاضي بعد اإلسالم ، وقد اشرتط اهللا تعاىل للمحبة غفران الـذنب فقـال  ُـ

ْإن كن ُ ْ ْتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا ويـغفر لكم ذنوبكم ِ ْ ْ َ ُْ ُ ُ َ َ ُُُ َ ِ ِْ ُ َُ ِْ ِْ ِ ُ  َ َ ُ ُ(.  
ّوقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  إن اهللا تعــاىل يعطــي الــدنيا مــن حيــب ومــن ال  :ّ

  .ّحيب ، وال يعطي اإلميان إال من حيب
ّوقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّفعه اهللا ، ومـن تكـرب وضـعه اهللا من تواضع هللا ر :ّ

  .ّ، ومن أكثر ذكر اهللا أحبه اهللا
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ه ، فــإذا أحببتــه : قــال اهللا تعــاىل   :7وقــال  ّــال يــزال العبــد يتقــرب إيل بالنوافــل حــىت أحب ّ ّ
  .احلديث. كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به

ّإن اهللا ليحـب العبـد حـىت يبلـغ مـن حبـه : وقال زيـد بـن أسـلم  ّ اعمـل مـا  :لـه أن يقـول ّ
  .شئت فقد غفرت لك

  .ّوما ورد من ألفاظ احملبة خارج عن احلصر
ّوقــد ذكرنــا أن حمبــة العبــد هللا تعــاىل حقيقــة وليــست مبجــاز ، إذ احملبــة يف وضــع اللــسان  ّ

  . ..عبارة عن ميل النفس إىل الشيء املوافق ، والعشق عبارة عن امليل الغالب املفرط
ّفأمـــا حـــب اهللا للعبـــ ّد فـــال ميكـــن أن يكـــون ـــذا املعـــىن أصـــال ، بـــل األســـامي كلهـــا إذا ّ

ّفكــل ذلــك ال .  ..أطلقــت علــى اهللا تعــاىل وعلــى غــري اهللا مل تطلــق عليهمــا مبعــىن واحــد أصــال
ّيشبه فيه اخلالق اخللق ، وواضع اللغة إمنـا وضـع هـذه األسـامي أوال للخلـق ، فـإن اخللـق أسـبق  ّ ّ

ّلق ، فكــان اســتعماهلا يف حــق اخلــالق بطريــق االســتعارة والتجــوز إىل العقــول واألفهــام مــن اخلــا ّ
  . ..والنقل

ا قــرئ عليــه قولــه تعــاىل ;ولــذلك قــال الــشيخ أبــو ســعيد امليهــين   تعــاىل مل
ـ ّـ

بـهم ( ْ يح ُ  ــ ِ ُ
ُويحبونــه  َ  ِ ُ ه الكــل ، وأن لــيس :  فقــال )َ ّحبــق حيــبهم ، فإنــه لــيس حيــب إال نفــسه علــى معــىن أن ّــ ّ ّ ّ

ّ، فمن ال حيب إال نفسه وأفعال نفسه وتصانيف نفسه فال جيـاوز حبـه وتوابـع يف الوجود غريه  ّ ّ
ّذاته من حيث هي متعلقة بذاته ، فهو إذا ال حيب إال نفسه ّ.  

ّوما ورد من األلفاظ يف حبه لعباده فهو مأول ، ويرجع معنـاه إىل كـشف احلجـاب عـن  ّ
ال يـــزال : قـــال تعـــاىل  اقلــب عبـــده ، فهـــو حـــادث حيـــدث حبـــدوث الـــسبب املقتـــضي لـــه ، كمـــ

ّيتقـــرب إيل بالنوافـــل حـــىت أحبـــه] العبـــد [ عبـــدي  ّ ّ فيكـــون تقربـــه بالنوافـــل ســـببا لـــصفاء باطنـــه .ّ
ّفكـل ذلـك فعـل اهللا تعـاىل ولطفـه . ّوارتفاع احلجاب عن قلبه وحصوله يف درجة القرب من ربه

  . ..ّبه ، فهو معىن حبه
  لسباع والشياطني ،والقرب من اهللا يف البعد من صفات البهائم وا
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ّوالتخلق مبكارم األخالق اليت هي األخالق اإلهلية ، فهو قرب بالصفة ال باملكان ّ.. .  
ّفإذا ، حمبة اهللا للعبد تقريبه من نفـسه بـدفع الـشواغل واملعاصـي عنـه وتطهـري باطنـه عـن 

  .)1(» .  ..ّكدورات الدنيا ، ورفع احلجاب عن قلبه حىت يشاهده كأنه يراه
ّ إذا كان هذا حال من أحبه اهللا فيكف يكون حال أحـب اخللـق إىل اهللا :أقول  وهـل ؟ّ

 وهـــل يكـــون أحـــد يف الفـــضيلة يف مرتبـــة ؟ّحتـــصل املراتـــب احلاصـــلة ألحـــب اخللـــق إىل اهللا لغـــريه
ّ أفال تدل األحبية إليه على األفضلية عنده؟ّأحب اخللق إىل اهللا   ؟ّ

  : قال القاضي عياض و
ة امليـــل«  ّ إىل مـــا يوافـــق احملـــب ، ولكـــن هـــذا يف حـــق مـــن يـــصح امليـــل منـــه ّـــوأصـــل احملب ّ ّ

ّفمنــزه عــن األعــراض ،  ـ ّجــل جاللــه ـ ّفأمــا اخلــالق. واالنتفــاع بــالوفق ، وهــي درجــة املخلــوق
ّفمحبته لعبده متكينه من سعادته وعصمته وتوفيقه ويئة أسـباب القـرب وإفاضـة رمحتـه عليـه ، 

 يــراه بقلبــه وينظــر إليــه ببــصريته ، فيكــون كمــا قــال يفوقــصواها كــشف احلجــب عــن قلبــه حــىت 
فإذا أحببته كنـت مسعـه الـذي يـسمع بـه وبـصره الـذي يبـصر بـه ولـسانه الـذي ينطـق  :احلديث 

ّوال ينبغــي أن يفهــم مــن هــذا ســوى التجــرد هللا واالنقطــاع إىل اهللا واإلعــراض عــن غــري اهللا . بــه
  .)2(» وصفاء القلب هللا وإخالص احلركات هللا 

ّذا ، األحبية سبب األفضليةإ ّ.. .  
__________________  

  .328 ـ 327 / 4إحياء علوم الدين ) 1(
  .372 / 3الشفاء بتعريف حقوق املصطفى ) 2(
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  : وقال النووي 
ّوحمبة اهللا تعاىل لعبده متكينه من طاعته وعصمته وتوفيقه ، وتيسري ألطافـه وهدايتـه ، « 

ّوأما غايتهـا فكـشف احلجـب عـن قلبـه حـىت يـراه ببـصريته ، . هذه مباديها. وإفاضة رمحته عليه
» .  ..فإذا أحببته كنت مسعـه الـذي يـسمع بـه وبـصره :احلديث الصحيح  فيكون كما قال يف

)1(.  

  : قال االسكندري و
ّاحملبــة أخــذة مـــن اهللا لقلــب عبــده عــن كــل شــيء ســـواه ، : قــال الــشيخ أبــو احلــسن «  ّ

ّقـــل متحـــصنا مبعرفتـــه ، والـــروح مـــأخوذة يف حـــضرته ، والـــسر فـــرتى الـــنفس مائلـــة لطاعتـــه والع ّ
مغمورا يف مشاهدته ، والعبد يستزيد فيزاد ويفاتح مبا هو أعـذب مـن لذيـذ مناجاتـه ، فيكـسى 
ّحلل التقريب على بساط القربة ، وميس أبكار احلقائق وثيبات العلوم ، فمن أجـل ذلـك قـالوا  ّ

  .)2(» ائس اهللا ارمون أولياء اهللا عرائس اهللا وال يرى عر: 
ّفهــذه مراتــب مــن أحبــه اهللا ، فكيــف إذا بلغــت هــذه املراتــب أقــصاها وأعالهــا بــسبب 

ّكون العبد أحب اخلالئق بأمجعها عند اهللا عز وجـل ّ ّـ إن هـذا يـدل علـى األفـضلية واألكرمية !؟ّ ّ ّ ّ
  .بال ريب وال شبهة

  : قال الفخر الرازي و
ْ قل إن(: بتفسري قوله تعاىل  ِ ْ ُ كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا ُ َُ ُ ِْ ِْ ُ ِ ُ  َ َ ِ ُ ْ ُْ ُ( )3( :  

__________________  
  .151 / 15املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ) 1(
  .38: لطائف املنن ) 2(
  .31: سورة آل عمران ) 3(
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  .)1(» ّواملراد من حمبة اهللا تعاىل له إعطاؤه الثواب « 
ّ إىل اهللا عــز وجــل تــستلزم األكثريــة يف الثــواب ، وهــذه هــي األفــضلية ّوعليــه ، فاألحبيــة ّ

  . ..بال شبهة وارتياب

  في حديث نبوي 
ّولــو أن املتعــصبني واملتعنتــني مل يقنعــوا مبــا ذكرنــا عــن أكــابر علمــائهم ّفإنــا نستــشهد .  ..ّ

   . ..6ّحبديث يروونه يف كتبهم املعتربة عن النيب 
: ا إذ جــاء علــي والعبــاس يــستأذنان ، فقــاال ألســامة كنــت جالــس :عــن أســامة قــال « 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ اســتأذن لنــا علــى رســول اهللا  علــي والعبــاس يــا رســول اهللا ،: فقلــت  ـ ّ
. فدخال. ائذن هلما. لكين أدري: ال ، فقال :  قلت ؟تدري ما جاء ماأ: فقال . يستأذنان

: قـاال . ّفاطمة بنت حممـد:  قال ؟ّأحب إليكّيا رسول اهللا جئناك نسألك أي أهلك : فقاال 
ّأحــب أهلــي إيل مــن قــد أنعــم اهللا عليــه وأنعمــت عليــه : مــا جئنــاك نــسألك عــن أهلــك قــال  ّ :

يــا رســول اهللا : فقــال العبــاس . ّمث علــي بــن أيب طالــب:  قــال ؟ّمث مــن: قــاال . أســامة بــن زيــد
  .)2(» اه الرتمذي  رو.ّإن عليا سبقك باهلجرة:  قال ؟ّجعلت فداك عمك آخرهم

ة عنـــده  ّـــفظهـــر أن األحبي ّ لـــيس مليـــل شخـــصي وهـــوى نفـــسي منـــه ، بـــل إن مالكهـــا 6ّ
ا كــان علــي  ة ، ومل الفــضائل واجلهــات الديني

ـ ّـ ّ األحــب إىل النــيب 7ّــ  مبقتــضى حــديث الطــري ، 6ّ
ّفهو متقدم علـى مجيـع اخلالئـق يف الكمـاالت الدينيـة والفـضائل املعنويـة ، فيكـون األفـضل مـن 

ّوأمــــا تقــــدمي أســــامة عليــــه يف هــــذا احلــــديث فــــال يــــضر باالســــتدالل ، ألن هــــذا مــــن . ميــــعاجل ّ ّ
ّمتفردات أهل السنة ، فال يكون حجة على اإلمامية ّ ّ.  

__________________  
  .18 / 8التفسري الكبري ) 1(
  .1740 / 3مشكاة املصابيح ) 2(
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ّاألحبية دليل األحقية بالخالفة في رأي عمر ّ  
 الضروري أن ننقل هنا ما يروونه عن عمر بن اخلطاب ، الـصريح يف داللـة وبعد ، فمن
ّاألحبية عند النيب    :فقد روى البخاري قائال .  ..ّ على األحقية باخلالفة عنه6ّ

ّحــدثنا إمساعيــل بــن أيب أويــس ، حــدثين ســليمان بــن بــالل ، عــن هــشام ابــن عــروة ، «  ّ
ّيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أخربين عروة بن الزبري ، عن عائشة زوج الن ّ ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا  :ّ ّ

واجتمعـت األنـصار إىل سـعد  ـ قال إمساعيل يعـين بالعاليـة ـ ّعليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح
: فقــال عمــر . حنــن األمــراء وأنــتم الــوزراء: بــن عبــادة يف ســقيفة بــين ســاعدة ، فقــال أبــو بكــر 

ّنبايعك أنت ، فأنت سيدنا وخرينا وأحب ّنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمّ فبايعـه . فبايعـه. ّ
  .)1(» الناس 

ّفاألحبية املزعومة عند عمر تدل علـى األحقية باخلالفـة ، فلـم ال تكـون األحبيـة الثابتـة  ّـ ّ
  !؟دالة على ذلك ـ ّمبقتضى حديث الطري ـ باعرتاف اخلصوم

ّحب اهللا حقا دليل األحقية بالخالفة عند عمر ّ ّ  
أبـو نعـيم  أنظر إىل ما يرويه.  ..ّدليل األحقية باخلالفة عنده» ّحب اهللا حقا « ّبل إن 

ّحدثنا أبو حامد بن جبلة ، نا حممد بن إسحاق الثقفي السراج ، نا حممود بن خـداش ، « :  ّ ّ
قـال عمـر بـن اخلطـاب : مسعت شهر بن حوشب يقـول : نا مروان بن معاوية ، نا سعيد قال 

ّريب : ّمــوىل أيب حذيفــة ، فــسألين عنــه ريب مــا محلــك علــى ذلــك لقلــت لــو اســتخلفت ســاملا  :
ّمسعت نبيك صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول  ّ ّإنه حيب اهللا حقا من قلبه : ّ ّّ «)2(.  

__________________  
  .8 ـ 7 / 5صحيح البخاري ) 1(
  .177 / 1حلية األولياء ) 2(
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  :رواه الطربي وابن األثري باللفظ اآليت و
ملــا طعــن عمــر قيــل لــه « 

ّ
ا الســتخلفته :  فقــال !لــو اســتخلفت:  ّــلــو كــان أبــو عبيــدة حي

ولـو كـان سـامل مـوىل . أبو عبيـدة أمـني هـذه االمـة: ّمسعت نبيك يقول : ّوقلت لريب إن سألين 
ّأيب حذيفــة حيــا اســتخلفته وقلــت لــريب إن ســألين  ّمسعــت نبيك إن ســاملا شــديد احلــب هللا : ّ ّ » ّــ

)1(.  
__________________  

  .65 / 3 ، الكامل 227 / 4تاريخ الطربي ) 1(
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 209 .................................................................... اخللق من ّاألحبية محل إبطال

  ّإبطال حمل األحبية من الخلق

ّعلى خصوص األحبية في األكل مع النبي  ّ  
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  :قوله 
ّإذ القرينة تدل على أن املراد هو أحب الناس يف األكل مع النيب «  ّ ّ ّ«.  

  :أقول 

ّإنه خالف الظاهر ـ 1 ّ  
ّإن هذا احلمل خالف الظاهر فإن ّ ظاهر يف أن عليا 6ّ كالم النيب ّّ ّ أحب اخللـق إليـه 7ّ

  .مطلقا ، واحلمل املذكور تأويل ال وجه له ، وهو غري جائز
ّعلـــى أن مـــذهب أهـــل الـــسنة هـــو ) التحفـــة ( ّيف أول كتـــاب ) الـــدهلوي ( ّوقـــد نـــص  ّ

ة إىل كالم كما هو احلال بالنسب ـ ّال محلها على التقية وغريها ـ األخذ بظواهر كلمات املرتضى
ّاهللا عــز وجــل وكــالم الرســول ، وعليــه ، فيجــب األخــذ مبــا ورد عــن املرتــضى يف تفــضيل بعــض  ّ

  .األصحاب على نفسه
هــذا كالمــه ، وهــو كــاف إلبطــال مجيــع مــا ورد عنــه وعــن غــريه مــن أســالفه وأتباعــه مــن 

وهللا .  ..7 التأويــل هلــذا احلــديث الــشريف وغــريه مــن األحاديــث الــواردة يف إمامــة أمــري املــؤمنني
  .احلمد على ذلك



  نفحات األزهار................................................................................ 212

  لو كان المراد ذلك لم يجز إطالق أفعل التفضيل  ـ 2
 ـ  مطلق ، ولو كان املراد األحـب يف خـصوص األكـل6ّفهذا الكالم الصادر عن النيب 

ّكـان الكـالم غلطـا مستبـشعا ، الن إطـالق أفعـل التفـضيل بلحـاظ بعـض احليثيـات  ـ ال مطلقـا ّ
ة واحـــدة مـــن غـــري املعتـــد ـــا غـــري جـــائ ّـــز ، إذ لـــو جـــاز ذلـــك لـــزم أن يكـــون العـــامل مبـــسألة جزئي

ّممن اتفق جهله ا ، وهـو عـامل مبـا سـواها مـن مـسائل » أفقه « أو » أعلم « مسائل الوضوء  ّ
  . ..ّوهذا بديهي البطالن.  ..ّالوضوء بل الطهارات كلها بل سائر األبواب الفقهية

ّمجــل مــن عمــر إال عــضوا واحــدا مــن عمــر لــو كــان معظــم أعــضاء بــدن زيــد أ: وأيــضا 
عمر وأمجل مـن : ّفإنه ال يسرتيب عاقل يف بطالن قول القائل .  ..وكإصبعه مثال فكان أمجل

  .زيد
ّإذن ، ال جيوز رفع اليد عن اإلطالقات بلحاظ هكذا حيثيات يف شـيء مـن الكلمـات 

ات مـــ ّـــ، فكيـــف بكلمـــات الـــشارع املقـــدس ، فـــإن إرادة مثـــل هـــذه احليثي ّ ن اإلطالقـــات أشــــبه ّ
  . ..باأللغاز

  لو جاز لزم تفضيل غير األنبياء على األنبياء ـ 3
ولو جاز إطالق أفعل التفضيل بلحاظ بعض األمور غري املعتـربة يف التفـضيل لـزم جـواز 

 علــى األوصــياء واألنبيــاء املرســلني . ..مــثال.  ..تفــضيل مــن اخــرتع صــناعة أو اكتــشف علمــا
ّلكـــن شـــناعة هـــذا واضـــح لـــدى .  ..ا مـــن التعـــريض وســـوء األدبوأن ال يكـــون مثـــل هـــذ. ..

ّوال نظــن بأحــد مــن أهــل الــسنة .  ..ّــاملميزين مــن األطفــال فــضال عــن أربــاب األدب والكمــال ّ
ّااللتزام جبوازه ، وكيف يظن م ذلك وهم يوجبون الـضرب الـشديد واحلـبس الطويـل علـى مـن 

ّأقر على قول من عرض بابنة أيب بكر   :ّسيوطي  قال ال؟ّ
  ولو: ّأفىت أبو املطرف الشعيب يف رجل أنكر حتليف امرأة بالليل قال « 



 213 ......................................................... ّالنيب مع األكل يف ّاألحبية خصوص على

ّكانــت بنــت أيب بكــر الــصديق مــا حلفــت إال بالنهــار ّوصــوب قولــه بعــض املتــسمني بالفقــه. ّ ّ .
ّذكـــر هـــذا البنـــة أيب بكـــر رضـــي اهللا عنهـــا يوجـــب عليـــه الـــضرب الـــشديد : فقـــال أبـــو املطـــرف 

ّيــه الــذي صــوب قولــه هــو أحــق باســم الفــسق مــن اســم الفقــه ، فيتقــدم واحلــبس الطويــل ، والفق ّ
  .)1(» إليه يف ذلك ويؤخر وال يقبل فتواه وال شهادته ، وهي جرحة تامة ، ويبغض يف اهللا 

ّفإذا كان هذا فيمن مل يسب ومل يعـرض بـل أقـر علـى قـول مـن عـرض ، فمـا ظنـك مبـن  ّ ّ
ّـعرض أو صرح بالسب ، والغرض من هذا كله ت ّ ّـقريـر أنه فاسـق مرتكـب لعظـيم مـن الكبـائر ، ّ

  .ال خملص له إىل العدالة بسبيل

  إذا جاز رفع اليد عن اإلطالق لجاز فيما رووه عن ابن العاص  ـ 4
ّاألحــب « مثــل » األحـب بــاملعىن اخلـاص « علــى » ّاألحـب املطلــق « وإذا جـاز محــل 

ّوحنو ذلك جاز لإلمامية أن تقول بأن املراد» يف األكل  فيمـا رواه  ـ ّ مـن أحبيـة أيب بكـر وعمـرّ
ّأهــل الــسنة عــن عمــرو بــن العــاص ، وبــالنظر إليــه محــل ابــن حجــر واحملــب الطــربي األحبيــة يف  ّ ّ

ة يف اللعــن « هــو  ـ ّحــديث الطــري علــى احملمــل املــذكور وســيأيت الكــالم علــى ذلــك ّاألحبي » ّــ
  .»ا اللهم العن فالنا وفالنا وفالن« : بقرينة ما أخرجه البخاري 

عــن ) آكــام املرجــان ( بقرينــة مــا رواه الــشبلي يف » ّــاألحبية يف تــرك االســتخالف « أو 
ّابن مسعود ، الظاهر يف إعراض النيب    . عن استخالف الشيخني6ّ

ة يف تــرك النفــاق والرجــوع إىل اإلميــان اخلــالص وتطهــري قلــوم مــن الــبغض « أو  ّــاألحبي
ّر من الشيخني فيما تكلمـا بـه يف قـضية النجـوى هذا احلسد الذي ظه» واحلسد ألهل البيت 

  .، وغري ذلك
__________________  

  .خمطوط ـ إلقام احلجر) 1(
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ّاألحبية يف اهلالك حىت ال تنعقد سقيفة بين ساعدة بعد وفاة النيب « أو  ّ«.  
  . ..وأمثال ذلك من وجوه احلمل والتأويل

ّلبــــاب لتوجــــه مــــا ذكرنــــاه إىل ّخلــــق هــــذا االحتمــــال يف حــــديث الطــــري يفــــتح ا.  ..إذن
وتـهم (: ّاحلديث الذي اختلقوه يف أحبية الشيخني ، فيكون مصداقا لقوله تعـاىل  ْ يخربون بـي ُ َ ُُـ ُـ َُ ِ ْ

ْبأيديهم  ِ ِ َِْ(.  

  أفعل التفضيل بمعنى الزيادة في الجملة غير وارد قط ـ 5
يـادة يف الز« وإرادة معـىن » أفعـل التفـضيل « ّهذا ، وقد نص علـى عـدم جـواز إطـالق 

ّاحملققون مـن أهـل الـسنة ، بـل نـص بعـضهم علـى أن هـذا غـري وارد يف اللغـة والعـرف » اجلملة  ّ ّ ّ ّ
  :قال » ّوعلى أكرم أحبائه « : ّفقد قال القوشجي يف شرح قول احملقق الطوسي .  ..ّقط

ّمث قــال  .»آلــه وأصــحابه الــذين هــم موصــوفون بزيــادة الكــرم علــى مــن عــداهم : أي « 
  :القوشجي 
ة بزيــادة : قيــل «  ّــمل يــرد بــه معينــا بــل مــا يتنــاول متعــددا ، أعــين مــن اتــصف مــن حمبوبي ّّ

  .الكرم يف اجلملة
ّوفيـه نظـر ، ألن أفعـل التفـضيل إذا أضـيف فلـه معنيـان ، األول  ـ وهـو الـشائع الكثـري ـ ّ

دة مطلقـا أن يقـصد بـه الزيـا: والثـاين . ّأن يقصد به الزيادة على مجيـع مـا عـداه ممـا أضـيف إليـه
ّوهو بـاملعىن األول جيـوز أن يقـصد بـاملفرد منـه املتعـدد ، . ّال على مجيع ما عداه مما أضيف إليه

ّوأما أفعل التفضيل مبعىن الزيادة يف اجلملة فلم يرد قط . دون املعىن الثاين ّ «)1(.  
ــــل هــــو » ّاألحــــب يف اجلملــــة « ّيف حــــديث الطــــري مبعــــىن » ّاألحــــب « إذن ، لــــيس  ب

  ّعلى طريقة العموم واالستغراق ، فبطل التأويالت السخيفة اليتّاألحب 
__________________  

  .379: القوشجي على التجريد ) 1(
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  .ّاخرتعها أرباب الشقاق
ّوقال صدر الدين الشريازي يف الرد على التوهم املذكور  ّ:  

 ـ  اجلملـةأي الزيـادة يف ـ ذلـك ـ أي معـىن صـيغة التفـضيل ـ لـو كـان معناهـا: وأيـضا « 
ّوالعــارف باللــسان ال يــشك يف  .ّ يــصح أن جيــاب بكليهمــا؟ّأي ابنيــك أعلــم: فــإذا قــال ســائل 

  .عدم جواز هذا اجلواب
ّفتبني أن معناها ليس على ما ظنه ، وإصراره على ذلك أدل دليل  ّ ّ «)1(.  

  ّإختالف المسلمين في األفضلية دليل على عدم الجواز ـ 6
ّمث إن املـــسلمني خمتلفـــو ّن يف أفـــضلية بعـــض الـــصحابة مـــن بعـــض وهـــذا واضـــحّ ولـــو .  ..ّ

ّكانـــت األفــــضلية يف اجلملــــة جــــائزة وصــــح إطـــالق  ّوإرادة األفــــضلية مــــن بعــــض » األفــــضل « ّ
ّـوهـذا مما اسـتدل بـه صـدر الدين الـشريازي علـى عــدم .  ..اجلهـات والوجـوه ، النتفـى اخلـالف ّـ

  :اجلواز حيث قال 
ّمث اختلف املسلمون يف أفضلي«  ّة بعض الصحابة على بعض ، فذهب أهـل الـسنة إىل ّ ّ

ّأن أبــا بكــر أفــضلهم ، وأثبتــوا ذلــك بوجــوه مــذكورة يف موضــعها ، وبنــوا علــى إثبــات ذلــك أن  ّ
  .ّغريه من الصحابة ليس أفضل منه ، ومنعوا إطالق األفضل على غريه منهم
ّوذهــب الــشيعة إىل أن عليــا أفــضلهم ، وأثبتــوا ذلــك مبــا هلــم مــن الــ دالئل ، وبنــوا علــى ّّ

ّإثبات ذلك أن غريه من الـصحابة لـيس أفـضل منـه ، ومنعـوا أن يطلـق األفـضل علـى آخـر مـن  ّ
  .الصحابة

ّواستمر اخلالف بينهما ، ويف كل من الطائفتني علماء كبار عـارفون باللغـة حـق املعرفـة  ّ
ّ، فلو كان معىن الصيغة ما ظنه هذا القائل لصح أن يكون كل واحد منهما أ فضل من اآلخـر ّ

  .ّ، ومل يتمش هذا اخلالف والبناء واملنع
__________________  

  .مبحث االمامة ـ احلاشية على القوشجي على التجريد) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 216

ه بـــه أحـــد مـــن هـــذه اجلماعـــات الكثـــرية ، ونفـــي  ّـــوكيـــف جيـــوز أن يكـــون معناهـــا ذلـــك ومل يتنب
  .)1(» امنائة سنة اخلالف والبناء واملنع املذكورة بني الطائفتني من قريب مث

وعليه ، فإنه ملا ثبت 
ّ ّ من حديث الطـري واألحاديـث الكثـرية 7أمري املؤمنني » ّأحبية « ّ

على غريه غري جائز ، وبذلك أيضا يسقط التأويل املـذكور ، » ّاألحب « غريه ، كان إطالق 
  .غريه عليه الصالة والسالم» ّأحبية « كما يسقط ما وضعوه يف 

  ّالجواز في أخبار الصحابة وأقوالهم شواهد عدم  ـ 7
، وبطــالن » املفــضول « علــى » أفعــل التفــضيل « وملــا ذكرنــا مــن عــدم جــواز إطــالق 

ّشـواهد يف أقـوال الـصحابة » ّاألفضلية اجلزئية غـري املعتـىن ـا « على » أفعل التفضيل « محل 
  :وإليك بعض ذلك .  ..واآلثار املنقولة عنهم

كـــان علينـــا أبـــو موســـى : ّوي عـــن ضـــبة بـــن حمـــصن العنـــزي قـــال ور« : ّقـــال الغـــزايل * 
ّاألشعري أمريا بالبصرة ، فكان إذا خطبنا محد اهللا وأثىن عليه وصلى على النيب صلى اهللا عليـه  ّّ

أين أنت من : فغاظين ذلك منه ، فقمت إليه فقلت له : قال . 2ّوسلم ، وأنشأ يدعو لعمر 
  . فصنع ذلك مجعا؟ّصاحبه تفضله عليه

ّإن ضبة بن حمصن العنزي يتعرض يل يف خطبيت: ّمث كتب إىل عمر يشكوين يقول  ّ ّ.  
  .ّفكتب إليه عمر أن أشخصه إيل

 ؟مــن أنــت :ّفاشخــصين إليــه ، فقــدمت فــضربت عليـه البــاب ، فخــرج إيل فقــال : قـال 
  فال مرحبا وال: قال فقال يل . ّأنا ضبة بن حمصن العنزي: فقلت 

__________________  
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يـا  ـ وأما األهل فال أهـل يل وال مـال ، فبمـا ذا اسـتحللت. أما املرحب فمن اهللا: قلت . أهال
  ؟إشخاصي من مصري بال ذنب أذنبته وال شيء أتيته ـ عمر

ه كـان إذا ّـاآلن أخـربك بـه ، إن:  قـال قلـت ؟ما الـذي شـجر بينـك وبـني عـاملي: فقال 
  . ..خطبنا

أوفـق منـه وأرشـد ، فهـل أنـت  ـ واهللا ـ أنـت: باكيا وهـو يقـول  ـ 2 ـ فاندفع عمر: قال 
  ؟غافر يل ذنيب ، يغفر اهللا لك

  .غفر اهللا لك يا أمري املؤمنني: قلت : قال 
واهللا لليلـة أيب بكـر ويـوم خـري مـن عمـر وآل عمـر ، : ّمث انـدفع باكيـا وهـو يقـول : قال 

  ؟ّ أن احدثك بليلته ويومهفهل لك
  .نعم: قلت 
ّأما الليلـة ، فـإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ملـا أراد اخلـروج مـن مكـة هاربـا : قال  ّ ّ ّ ّّ ّـ

ّوأمــا يومــه ، فلمــا تــويف رســول اهللا . فهــذه ليلتــه.  ..مــن املــشركني ، خــرج لــيال ، فتبعــه أبــو بكــر ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ارتدت العرب ّ ّ.. .  

  .)1(» تب إىل أيب موسى يلومه ّمث ك
ّفـإن هــذا اخلـرب يفيــد أنـه باإلضــافة إىل عـدم جــواز إطـالق صــيغة أفعـل التفــضيل علــى  ـ ّ

ال جيـوز الفعـل أو  ـ ّاملفـضول ، وإىل بطـالن محـل أفعـل التفـضيل علـى األفـضلية غـري املعتـىن ـا
ه ال جيــوز تأويــل ذلــ ك بــإرادة التفــضيل مــن ّــالــرتك املــشعر بتفــضيل املفــضول علــى الفاضــل ، وأن

ّبعــض الوجــوه ، وإال ملــا توجــه غــيظ ضــبة وال لــوم عمــر علــى أيب موســى األشــعري ، بــل كــان  ّ ّ
ّعلى عمر أن يذكر الوجوه اجلزئية اليت يكون ا أفضل من أيب بكـر ، فيحمـل مـا كـان يـصنعه 

  .أبو موسى على ذلك
  نّعن ضبة بن حمصن العنزي قال قلت لعمر ب« : وروى املتقي * 

__________________  
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  ؟أنت خري من أيب بكر: ّاخلطاب 
ّهــل لــك أن أحــدثك . واهللا لليلــة مــن أيب بكــر ويــوم خــري مــن عمــر عمــر: فبكــى وقــال 

  ؟بليلته ويومه
  .نعم يا أمري املؤمنني: قلت 
ا خــرج رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم هاربــ: قــال  ا ليلتــه ، فلم ّأم ّ ّــ ــ ّوأمــا يومــه ،  . ..اّ

ّفلما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وارتد العرب ّ ّ ّ.. .  
ـــــــدالئل ،  الـــــــدينوري يف االـــــــسة ، وأبـــــــو احلـــــــسن ابـــــــن بـــــــشران يف فوائـــــــده ، وق يف ال

ّوالاللكائي يف السنة  ّ «)1(.  
ه خــري منــه مــن بعــض « ويــراد » عمــر خــري مــن أيب بكــر « ولــو كــان جيــوز أن يقــال  ـأن ّـ

ملا » ه الوجو
ّ

ّفقدم وفضل ليلة أيب بكر ويومه على » بكى عمر «   بـل كـان !!»عمـر عمـر « ّ
«  و» الغلظــة «  و» ّالــشدة « مــن بعــض الوجــوه أمثــال .  ..لــه إثبــات أفــضليته مــن أيب بكــر

  !!»الفظاظة 
واهللا مـا رأينـا  :إن نفـرا قـالوا لعمـر بـن اخلطـاب  ـ جبري بن نفـري« : ّوروى املتقي قال * 

ّ أقــضى بالقــسط ، وال أقــول بــاحلق ، وال أشــد علــى املنــافقني ، منــك يــا أمــري املــؤمنني ، رجــال ّ
ّفأنت خري الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ.  

ّكــذبتم ، واهللا لقــد رأينــا خــريا منــه بعــد النــيب صــلى اهللا عليــه : فقــال عــوف بــن مالــك  ّ
  .ّوسلم

  ؟من هو يا عوف: فقال 
  .أبو بكر: فقال 

صـدق عـوف وكـذبتم واهللا ، لقـد كـان أبـو بكـر أطيـب مـن ريـح املـسك ، : قال عمـر ف
  .ّوأنا أضل من بعري أهلي

__________________  
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  .)1(» إسناده صحيح : قال ابن كثري . أبو نعيم يف فضائل الصحابة
 الوجـــوه عـــري املعتـــربة ، كـــان ومـــن الواضـــح أنـــه لـــو جـــاز إطـــالق أفعـــل التفـــضيل بـــبعض

علـى تلـك الوجــوه ، » أنـت خــري النـاس بعـد رسـول اهللا « : الواجـب محـل قـول القـائلني لعمـر 
  .».  ..كذبتم واهللا« : فال يقول عوف وعمر هلم 

أبـو بكـر ، فمـن قـال : ّخـري هـذه االمـة بعـد نبيهـا : عن عمـر قـال « : وروى املتقي * 
  .)2(» الاللكائي  .رت ، وعليه ما على املفرتيغري هذا بعد مقامي هذا فهو مف

ّولو جاز التفضيل بلحاظ وجه غري معترب ملا حكم عمر علـى مـن فـضله علـى أيب بكـر 
  . ..مبا حكم
ّإن هــذا خلــري : رأى عمــر رجــال يقــول : عــن زيــاد بــن عالقــة قــال « : وروى املتقــي * 

ّاالمــة بعــد نبيهــا ّفجعــل عمــر يــضرب الرجــل بالــدرة ويقــول. ّ كــذب اآلخــر ، ألبــو بكــر خــري  : ّ
  .)3(» ّخيثمة يف فضائل الصحابة . ّمين ومن أيب ومنك ومن أبيك

  .ملا فعل عمر ذلك قطعا ـ ولو بلحاظ بعض الوجوه ـ فلو جاز إطالق ألفاظ التفضيل
فأرسـلوا إىل أيب « ّوقال أبو إمساعيل حممد بن عبـد اهللا األزدي يف أخبـار وقعـة فحـل * 

ّإلينـا رجـال مـن صـلحائكم نـسأله عمـا تريـدون ومـا تـسألون ومـا تـدعون إليـه ، عبيدة أن أرسل 
فأرسـل إلـيهم أبـو عبيـدة معـاذ بـن جبـل ،  .ّخنربه بذات أنفـسنا ونـدعوكم إىل حظكـم إن قبلـتم

ّفأتاهم على فرس له ، فلما دنا منهم نزل عن فرسه وأخذ بلجامه ، مث أقبـل إلـيهم يقـود فرسـه  ّ
ّانطلــق إليــه فأمــسك فرســه ، فجــاء الغــالم ليمــسك لــه دابتــه ، فقــال : فقــالوا لــبعض غلمــام 

  أنا أمسك فرسي ،: معاذ 
__________________  
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ّمث . . .ّال أريد أن ميسكه أحد غريي ، فأقبل ميشي إليهم ، فإذا هم على فرش وبـسط ومنـارق
  .أمسك برأس فرسه وجلس على األرض عند طرف البساط

ّلو دنوت فجلست معنا كان أكرم لك ، إن جلوسك مع هـذه امللـوك علـى : فقالوا له 
ّهـذه اــالس مكرمـة لــك ، وإن جلوسـك علــى األرض متنحيــا صـنيع العبــد بنفـسه ، فــال نــراك 

  .ّإال قد أزريت بنفسك
ا معاذ على ركبتيه واسـتقبل القـوم بوجهـه وقـال للرتمجـان فأخربه الرتمجان مبقالتهم ، فجث

  . ..قل هلم: 
ّفلمـــا فـــسر هـــذا الرتمجـــان هلـــم نظـــر بعـــضهم إىل بعـــض وتعجبـــوا ممـــا مسعـــوا منـــه وقـــالوا  ّ ّ ّ

  .قل له أنت أفضل أصحابك: لرتمجام 
  .)1(» ّمعاذ اهللا أن أقول ذلك ، وليتين ال أكون شرهم : فقال معاذ عند ذلك 

ّ إطـــالق صـــيغة التفـــضيل علـــى املفـــضول بلحـــاظ بعـــض احليثيـــات جـــائزا ، ملـــا ولـــو كـــان
  .قطعا» أنت أفضل أصحابك « : استنكر معاذ قوهلم 

  ّلصرح به » األحب في األكل « ّلو كان مراد النبي  ـ 8
ه لــو كـــان مــراد النـــيب  ّوبعــد ، فإن ّ يف قــصة الطـــري طلــب أحـــب اخللــق إليـــه يف األكـــل 6ّـــ

ّــلكنه مل يقــل هكــذا . ّاللهــم ائتــين باألحــب يف األكــل:  أن يقــول 6ميكنــه ّلــصرح بــه ، إذ كــان 
  .ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك وإىل رسولك يأكل معي من هذا الطائر :قال  بل

ّ تلـــك العبـــارة املختـــصرة ، وقولـــه هكـــذا ، يـــدل بكـــل وضـــوح وصـــراحة علـــى 6إن تركـــه  ّ
ّمعىن فوق األحبية يف األكل ، وليس ذلك إال أن ّ ّ يريد إثبات أن الرجل الذي يطلبه أحـب 6ه ّ ّ
  ّوإال فما وجه العدول عن.  ..اخللق إىل اهللا وإىل رسوله على اإلطالق والعموم

__________________  
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  !؟ّاجلملة املختصرة الدالة على املقصود إىل مجلة طويلة غري واضحة الداللة عليه

  ّئف فيما قاله النبي ودعا به ّالنكات واللطا
مـــن جوامـــع كلمـــه .  ..»ّاللهـــم ائتـــين بأحـــب خلقـــك إليـــك «  : بقولـــه 6دعائـــه  ّلكـــن

ّوســواطع حكمــه ، فيــه لطــائف ونكــت رفيعــة ، وهــي مبجموعهــا تــدل علــى اهتمــام منــه بليــغ 
  : يف ذلك املقام 7ّبإظهار علو مقام أمري املؤمنني 

ّخطابـه البـاري عـز وجـل ونـداؤه ـ 1 ّالـذي هـو أحـب األمسـاء » اهللا « ّ إيـاه باسـم ذاتـه ّ
  .إليه

إذ يف األول داللـــة علـــى التفخـــيم والتعظـــيم » يـــا اهللا « دون » اللهـــم « : قولـــه  ـ 2
 وهـذه النكتـة نظـري النكتـة .»يـا اهللا « ّليست هي يف الثاين ، الشتماله على شدتني ليـستا يف 

َ عليه اهللا ( : يف اختيار ضم الضمري ارور يف قوله تعاىل ُ َْ َ(.  
ّ، هــي أن املــيم عــوض حــرف » يــا اهللا « نكتــة أخــرى ليــست يف » اللهــم « يف  ـ 3

يــا اهللا « ّالنــداء ، فــدلت الكلمــة علــى النــداء هللا ســبحانه مــع االبتــداء بامســه العظــيم ، خبــالف 
ّ ومن الواضح أن االبتداء بامسه أدخل يف التعظيم والتربك.» ّ.  

أرسـل « ّ هـذا اللفـظ علـى 6ّـ وإمنا اختـار .»ائتـين « حلـديث لفـظ يف أكثـر طـرق ا ـ 4
ّمـن الداللـة علـى مزيـد  ـ مـع تعديتـه بالبـاء ـ »اإلتيـان « وحنومهـا ملـا يف » ّأبعث إيل «  و» ّإيل 

ّالعناية واالحتفال بشأن املأيت به ، فكأن املرسل مصاحب للمأيت به ، كما عن املربد يف معـىن  ّ ّ
ّـأنه يـدل علـى مـصاحبة الفاعـل للمفعـول بـه ، ألن البـاء املعدية عنـده » د ذهب فالن بزي« :  ّ ّ ّ

  .مبعىن مع
ّليدل علـى أن مطلوبـه حـضور أحـب اخللـق عنـده » ائت « دون » ائتين « : قوله ـ  5 ّ ّ

  .ّ، ال مطلق إتيان أحب اخللق
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ّعلـى غــريه مــن األلفـاظ الدالــة علـى التفــضيل والرت» األحــب « إختيــاره لفـظ  ـ 6  جــيحّ
ّألن كثرة حمبة اهللا تعاىل لشخص تدل على مجعه جلميع صفات الكمال واد والعظمـة ، . .. ّ ّ

ّألن مقام احملبة أعلى املقامات وأسىن الدرجات ّ.  
ّ أشـد اخللـق حبـا هللا ، ألن 7فـأمري املـؤمنني » األكثـر حمبوبيـة « هـو » األحـب «  ـ 7 ّ

ُ إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا (: عاىل قال اهللا ت» ّاحملبية « فرع » احملبوبية «  َُ ُ ِْ ِْ ُ ِ ُ  َ َ ِ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ِ(.  
ّليـدل بـصراحة علـى أن عليـا أحـب خلـق » اخللـق « إىل » أحـب « أضاف لفظـة  ـ 8 ّ ّ

ّاهللا ، ولو ال إرادة الداللة الصرحية ال كتفي بأن يقول    .ّمعرفا بالالم» األحب « ّ
ّليظهـر أنـه » خلقـك « : ري اخلطـاب حيـث قـال إىل ضـم» خلـق « أضاف كلمـة  ـ 9

ّ أحـــب مجيـــع اخللـــق حبيـــث كـــان أهـــال ألن يـــضاف إىل احلـــق جـــل جاللـــه7 ّ « واملـــراد مـــن .  ..ّ
ّفهو األحب من غري املخلصني باألولوية» املخلصون « هو » اخللق  ّ.  

ّواســم اجلــنس املــضاف يفيــد العمــوم ، كمــا نــص . اســم جــنس» اخللــق « لفظــة  ـ 10
  .مجيع اخللق املخلصني: كابر العلماء ، فاملراد عليه أ

ّهـو لغـرض إفـادة الداللـة الـصرحية ، وإال لكانـت مقـدرة » إليـك « إتيانـه بكلمـة  ـ 11 ّ ّ
ه مــع وجــود  ـأو كانــت الداللــة علــى أحبيتــه إىل اهللا بــااللتزام ، ألن ّـ ّ يكــون األحــب إىل » ّإيل « ّ

  . اهللا تعاىل بااللتزامّ فهو أحب إىل6ّ ، ومن كان أحب إليه 6ّالنيب 
ّليــصرح ويــنص علــى أن عليــا » ّوإيل « أو » وإىل رســولك «  لفــظ 6أضــاف  ـ 12 ّ ّ

« هـــو » ّاألحـــب إىل اهللا « ّكفايـــة ، ألن » إليـــك « ّأحـــب اخللـــق إليـــه ، وإن كـــان يف قولـــه 
ّاألحب إىل النيب « فهو إذن ، .  ..قطعا» ّاألحب إىل الرسول    .ّبالداللتني» ّ

ّمتعلقا خاصا ، ليدل على عموم أحبيته» ّأحب  « ـه مل يذكر لّإن ـ 13 ّ ّ  
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ّومشوهلــا جلميــع األنــواع واألقــسام واألصــناف ، ألن حــذف املتعلــق يف مقــام البيــان دليــل العمــوم ّ 
..  

ــ 14 ّإلثبــات أن ســبب طلبــه لألكــل معــه هــو » يأكــل معــي مــن هــذا الطــائر «  قولــه ـ
  . نفسانياّأحبيته إىل اهللا ورسوله ، وليس أمرا

 ال 7ّ، إلفــادة أن عليــا  يأكــل معــي مــن هــذا الطــائر :قولــه  يف» معــي « كلمــة  ـ 15
ّيأكل الطائر بانفراد ، بل إنه ملا كان الغرض من الطلب لألكل إظهار شأن علي ومنزلتـه عنـد  ّ ّ

ّ سـوف يـشاركه يف األكـل مـن الطـري ، ليكـشف عـن سـببية مقاماتـه املعنويـة 6ّاهللا ورسوله فإنه 
  .ّمراتبه الدينية وقربه من اهللا ورسوله لطلب حضوره واملؤاكلة معهو

  ّيكذب الحمل المذكور» ّأحب الخلق إليك «  : 6قوله  ـ 9
ّأحــب اخللـــق  « 6مل يكــن لقولـــه » ّاألحــب يف األكـــل « لــو كـــان املــراد هـــو : وأيــضا 

ة يف األكــل « ّمعــىن ، ألن » إليــك  ة اهللا تعــاىل ، ميــل طبعــي ، وذلــك حمــال يف صــف» ّــاألحبي
ّوقـال الـسيد . ّـبـل هـذه األحبية هـي الثـواب ورفعـة املقـام واملرتبـة.  ..كما سبق يف كـالم الغـزايل

  :املرتضى 
ّهــب أنــا ســلمنا صــحة اخلــرب ، مــا أنكــرت أن ال يفيــد مــا ادعيــت : قــد قــال الــسائل «  ّ

ّبأحـــب خلقـــك اللهـــم ائتـــين  : علـــى ااعـــة ، وذلــك أن معـــىن فيـــه 7مــن فـــضل أمـــري املـــؤمنني 
ّأحـــب اخللـــق إىل اهللا تعـــاىل يف األكـــل معـــه ، دون أن يكــــون أراد : يريـــد . إليـــك يأكـــل معـــي

ّأحب اخللق إليه يف نفـسه لكثـرة أعمالـه ، إذ قـد جيـوز أن يكـون اهللا تعـاىل حيـب أن يأكـل مـع  ّ
ّنبيه من هو غري أفضل ، ويكون ذلك أحب إليه للمصلحة ّ.  
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ّفقــال الــشيخ أيــده اهللا 
ة اهللا تعــاىل  :)1( ّــ هــذا الــذي اعرتضــت بــه ســاقط ، وذلــك أن حمب

ــليــست ميــل الطبــاع وإمنا هــي الثــواب ، كمــا أن بغــضه وغــضبه ليــستا باهتيــاج الطبــاع وإمنا مهــا  ّ ــ ّّ
ّولفظ أفعل يف أحب وأبغـض ال يتوجـه إال ومعنامهـا مـن الثـواب والعقـاب ، وال معـىن . العقاب ّ

ّعلــى هـــذا األصــل لقـــول مــن زعـــم أن أحــب  توجـــه إىل 6 اخللـــق إىل اهللا يأكــل مـــع رســول اهللا ّ
واب إىل ميــل  ه خيــرج اللفــظ ممــا ذكرنــاه مــن الث ّــحمبــة األكــل واملبالغــة يف ذلــك بلفــظ أفعــل ، ألن ّ ـ ّـ ّ

  .)2(» الطباع ، وذلك حمال يف صفة اهللا تعاىل 

  » .  ..ّبأحب خلقك إليك وأوجههم عندك.  ..«: قوله  ـ 10
نـا فهـد بـن إبـراهيم البـصري « : افظ أبو بكر ابـن مردويـه قال احل) كتاب الطري ( عن 

ـــا قـــال : قـــال  ـــا حممـــد بـــن زكري ّنـــا العبـــاس بـــن بكـــار الـــضيب قـــال : ّن ّ ـــا عبـــد اهللا ابـــن املثـــىن : ّ ن
  :ّاألنصاري ، عن عمه مثامة بن عبد اهللا ، عن أنس بن مالك 

ّإن ام سلمة صنعت لرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم طـريا أو أضـبا ّ عا فبعثـت بـه إليـه ، ّ
ّاللهــم جئــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي مــن هــذا الطــائر ، : ّفلمــا وضــع بــني يديــه قــال 

ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى حاجـة ، : فجـاء علـي بـن أيب طالـب فقـال لـه أنـس  ّ ّ
ي فجاء علـ. ّاللهم جئين بأحب خلقك إليك وأوجههم عندك: ّواجتهد النيب يف الدعاء وقال 

ّفرفع علي يده فـوكز علـى صـدري مث : قال أنس . ّإن رسول اهللا على حاجة: ، فقال له أنس 
ّفلما نظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام قائما فضمه إليه وقال . دخل ّّ ّيا رب وإيل : ّ ّ

ّ، يــا رب وإيل ّيــا رســول اهللا ، قــد جئــت ثالثــا كــل ذلــك يــرد:  قــال ؟مــا أبطــأ بــك يــا علــي. ّ ين ّ
  يا أنس ما محلك على : أنس ، فرأيت الغضب يف وجه رسول اهللا وقال 

__________________  
  ّالشيخ حممد بن النعمان املفيد البغدادي: يعين ) 1(
  .65: الفصول املختارة ) 2(
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ـــا رســـول اهللا ، مسعتـــك تـــدعو فأحببـــت أن تكـــون الـــدعوة يف األنـــصار:  قلـــت ؟ّرده : قـــال  .ّي
  .»ّإال أن يكون ابن أيب طالب  ـ يا أنس ـ ّب قومه ، أىب اهللاّلست بأول رجل أح

ـــه و ّيكـــذب احلمـــل » ّاللهـــم جئـــين بأحـــب خلقـــك إليـــك وأوجههـــم عنـــدك «   :6قول
ومنــه .  ..»األفــضل علــى اإلطــالق « يف هــذا املقــام مبعــىن » األوجــه « والتأويــل املــذكور ، إذ 

«  و» ّأحـب  « 7ّى أن أمـري املـؤمنني ّفقد دل احلديث علـ.  ..كذلك» ّاألحب « ّيعلم أن 
مـن  ـ 6ّعـدا النـيب  ـ عنـد اهللا سـبحانه» اخللـق « مجيـع » أفـضل «  و» أشـرف «  و» أوجـه 

  . ..األنبياء واملالئكة والناس أمجعني

  » .  ..بخير خلقك.  ..«: قوله  ـ 11
طي ، نـا علـي بـن محيـد الواسـ« : للحافظ أيب نعـيم األصـفهاين ) كتاب الطري ( عن و

: ّـنا عبد اهللا بن حممد بـن عمـارة قـال : ّنا أسلم بن سهل ، نا حممد بن صاحل بن مهران قال 
بعثتـين أم  مسعت من مالـك بـن أنـس ، عـن إسـحاق بـن عبـد اهللا بـن أيب طلحـة عـن أنـس قـال

ّســـليم إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بطـــري مـــشوي ومعـــه أرغفـــة مـــن شـــعري ، فأتيتـــه بـــه  ّ
يا أنس ادع لنـا مـن يأكـل معنـا هـذا الطـري ، اللهـم ائتنـا خبـري خلقـك :  يديه فقال فوضعته بني

ّ، فخرجــت فلــم يكــن مهــي إال رجــال مــن أهلــي آتيــه فــأدعوه ، فــإذا أنــا بعلــي بــن أيب طالــب ،  ّ
ّفنظــرت فلــم أجــد أحــدا إال . انظــر: قــال . ال:  قلــت ؟أمــا وجــدت أحــدا: فــدخلت ، فقــال 

ائـذن لـه ، : فقـال . هذا علي بـن أيب طالـب: فرجعت فقلت . اتّففعل ذلك ثالث مر. ّعليا
ّاللهم وإيل ، اللهم وإيل ّ« .  
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ّأدخل علي أحب خلقك إلي من األولين واآلخرين.  ..«: قوله  ـ 12 ّ ّّ..  . «  
اللهــم أدخــل «  :وروى ابــن املغــازيل حــديث الطــري بإســناده عــن أنــس بــن مالــك وفيــه 

ّعلي أحب خلقك إيل مـن األو ّ ّ .  ..فجـاء علـي.  ..لـني واآلخـرين يأكـل معـي مـن هـذا الطـائرّ
ّوقد تقدم احلديث بتمامه يف موضعه من قسم السند ، لكننا نذكر هنا متنه مرة أخرى  » ّ ّ:  

ّأهدي لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم طـائر مـشوي :عن أنس بن مالك قال .  ..« ّ 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم فوضــعت ذلــك بــني فــدخل رســول اهللا  ـ أهدتــه لــه امــرأة مــن األنــصارـــ  ّ

ّاللهم أدخل علـي أحـب خلقـك إيل مـن األولـني واآلخـرين يأكـل معـي مـن هـذا : فقال . يديه ّ ّ ّ
فجـاء علـي . اللهم اجعله رجال من األنـصار مـن قـومي: فقلت يف نفسي : قال أنس . الطائر

ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم متـش: ، فطرق الباب فرددته وقلت  ومل يعلـم رسـول اهللا  ـ اغلّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم بــذلك ّاللهــم أدخــل علــى أحــب اخللــق مــن األولــني واآلخــرين : فقــال  ـ ّ ّ ّ

ّفلمـا  .فجـاء علـي فرددتـه. اللهم رجال مـن قـومي األنـصار: قلت . يأكل معي من هذا الطائر
ّجاء الثالثة قال يل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ فقمـت . ح البـاب لعلـيقـم يـا أنـس فـافت: ّ

  .)1(» ففتحت الباب فأكل معه ، فكانت الدعوة له 
 لقـد ثبـت مـن هـذا ؟وتقييـده» ّاألحـب « وهل بعد هذه اجلملة مـن جمـال لتأويـل لفـظ 

ّ أحب اخللق إىل النيب7ّأن أمري املؤمنني  ـ أيضا ـ احلديث من مجيـع اخللـق  ـ وإىل اهللا باملالزمة ـ ّ
  .ّأي حىت األنبياء واملرسلني واملالئكة املقربني. . .ّمن األولني واآلخرين

__________________  
  .168: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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  ّلو كان الغرض تضاعف لذة الطعام لجاءت إحدى نسائه  ـ 13
ّإنه لو كان املقصود حضور أحب اخللق يف األكل مع النيب حىت يتضاعف لذة الطعـام  ّ ّ ّ

 ، لوضـــوح حـــصول 6ّهـــذا الـــدعاء حـــضور إحـــدى زوجـــات النـــيب ، لكـــان مقتـــضى اســـتجابة 
ّمبؤاكلة الزوجة احملبوبة ، وأنـه ال يـسد  ـ وهو االلتذاذ املتضاعف من الطعام ـ الغرض من الدعاء ّ

  .ّمسدها يف هذه الناحية أحد من األوالد فضال عن غريهم
ّال سـيما تلـك الـيت يزعمـون أـا أحـب ـ ّلكـن عـدم حـضور أحـد مـن نـسائه ّ  نـسائه بـل ّ

 وهــي ابنتــه لــو كــان الغــرض حيــصل مبؤاكلــة 3وكــذا عــدم حــضور فاطمــة  ـ ّالنــساء عامــة إليــه
ّاألوالد ، دليل على أن غرضه من الدعاء شيء آخر ، وأن املقصود من  « لـيس » ّاألحـب « ّّ

  . ..»ّاألحب يف األكل 
ه وحبيبـــه  ّــــلقـــد اســــتجاب اهللا عــــز وجـــل دعــــاء نبي ّ لــــق إليــــه ّ فأحــــضر عنــــده أحـــب اخل6ّ

  .وأفضل الناس عنده

  صنائع أنس دليل بطالن التأويل  ـ 14
ّولــو كــان املــراد جمــرد األحبيــة يف األكــل فلمــا ذا كــل هــذا االهتمــام مــن أنــس ابــن مالــك  ّ ّ

 مــرة بعــد أخــرى مــن الــدخول علــى 7 وملــا ذا منــع عليــا ؟ّألن خيــتص بــذلك قومــه مــن األنــصار
  ؟6ّالنيب 

ّإن كــل عاقــل يلحــظ أخبــار قــص ّ ة الطــري ومــا كــان فيهــا مــن أنــس مــن كــذب واحتيـــال ّ
ّوتعلل ، حيصل له اليقني الثابـت بـأن الـدخول علـى النـيب  ّ  يف تلـك الـساعة واألكـل معـه مـن 6ّ

  .ذاك الطائر ، مرتبة عظيمة ومنزلة رفيعة
ّمـن الظـاهر جـدا: وأيـضا  ّبنـاء علـى محـل األحبيـة علـى األحبيـة يف خـصوص األكـل ـ ّ  ـ ّ

ّحب إليه يف األكل ليس إال من كان أكثرّأن الشخص األ ّ  
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ّمعاشرة أو أقرب نسبا أو أشد ألفة من النيب  ومن املعلوم أن األنصار مل يكونوا حـائزين .  ..6ّ
  ؟ّهلذا الشرف وتلك املرتبة ، فكيف يرجو أنس أن يكونوا مصداق دعاء الرسول

ّاللهم اجعله رجال منا حتى نشرف به « : قول أنس  ـ 15 ّ «  
ّحدثنا أمحد : ّنا حممد بن احلسني قال « : للحافظ ابن مردويه ) كتاب الطري ( عن و

ّحدثين حممد بن احلـسن بـن : نا علي بن احلسن السمايل قال : ّبن حممد بن عبد الرمحن قال  ّ
ــاجلهـم ، عـن عبــد اهللا بـن ميمـون ، عــن جعفـر بـن حممد ، عـن أبيـه ، عــن أنـس قـال  أهــدي  :ّ

ّهللا عليــه وســـلم طــائر فأعجبـــه ، فقــال النـــيب صــلى اهللا عليـــه وســلم ّلرســول اهللا صـــلى ا ّ اللهـــم : ّّ
ّائتــين بأحــب خلقــك إليــك وإيل يأكــل معــي مــن هــذا الطــري اللهــم اجعلــه : قــال أنــس قلــت . ّ

ا حــىت نــشرف بــه ّرجــال من ّ ّالنــيب مــشغول ، : ّفلمــا أن رأيتــه حــسدته فقلــت . فــإذا علــي: قــال . ّــ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم الثانيـة ، فأقبـل علـي كأمنـا يـضرب بالـسياط ، ّفـدعا النـيب : فرجع ، قـال  ّ ّ ّ

ّفقـال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّاللهــم وإيل ، حــىت : افــتح افـتح ، فــدخل ، فــسمعته يقــول : ّ
  .»أكل معه من ذلك الطري 

ّكانــت القــضية ممــا يتــشرف ويعتــز بــه.  ..فــإذن ّ ّومل تكــن األحبيــة يف األكــل العاريــة .  ..ّ
ّن كل فضيلة واخلالية من كل شرفم   . ..ّكما يزعم النواصب.  ..ّ

  :حيث قال  ـ طاب ثراه ـ ونعم ما أفاد الشيخ املفيد البغدادي
اللهــــم ائتــــين «   :6ّقــــول النــــيب  ّإن الــــذي يــــسقط مــــا اعــــرتض بــــه الــــسائل يف تأويــــل« 

ة يف األكـــل معـــه ، دون حمبتـــه يف نفـــسه بإع» ّبأحـــب خلقـــك إليـــك  ّعلـــى احملب ظـــام ثوابـــه بعـــد ّـــ
ملـا دعـا رسـول اهللا  :ّأن الرواية جاءت عن أنـس بـن مالـك أنـه قـال  :الذي ذكرناه يف إسقاطه 

ّ
  اللهم اجعله رجال من األنصار لتكون : قلت : ّ أن يأتيه تعاىل بأحب اخللق إليه 6
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ّ علــى شــغل ، فمــضى ، مث 6ّفجــاء علــي فرددتــه وقلــت لــه إن رســول اهللا . يل الفــضيلة بــذلك
ّمث عـاد ثالثـة . ّـإنه علـى شـغل: فقلـت لـه . 6اسـتأذن يل علـى رسـول اهللا : عا ثانية فقـال يل د

قـد كنـت سـألت اهللا تعـاىل أن يـأتيين بـك دفعتـني  : 6ّفاستأذنت له ، ودخل ، فقال لـه النـيب 
  .ّ، ولو أبطأت علي الثالثة ألقسمت على اهللا أن يأتيين بك

ّولــو أن النــيب  ّ يأتيــه بأحــب خلقــه إليــه يف نفــسه ، وأعظمهــم ثوابــا  ســأل اهللا تعــاىل أن6ّ
ّعنــده ، وكانــت هــذه مــن أجــل الفــضائل ، ملــا آثــر أنــس أن خيــتص ــا قومــه ، ولــو ال أن أنــسا  ّ

 عن الدخول ، ليكون ذلـك الفـضل 7 ما دافع أمري املؤمنني 6ّفهم ذلك من معىن كالم النيب 
  .)1(» لرجل من األنصار ، فيحصل له جزء منه 

  » ّفإذا علي فلما أن رأيته حسدته « : قول أنس ـ  16
ّقلت اللهم اجعله رجال منا حىت نـشرف « :  ـ فيما رواه ابن مردويه ـ وجاء يف احلديث ّ

يف لفــظ  و.»ّالنــيب مــشغول ، فرجــع : ّفــإذا علــي ، فلمــا أن رأيتــه حــسدته ، فقلــت : قــال . بــه
ال ، ومل :  فقلـت ؟هل من إذن: لي فقال بينا أنا كذلك إذ دخل ع«  :خرب ابن املغازيل عنه 

  .»ّحيملين على ذلك إال احلسد 
ّوهــذا دليــل آخــر علــى أن األحبيــة مل تكــن يف األكــل فقــط ّبــل إــا كانــت أحبيـــة .  ..ّ ّ

ّتوجب األفضلية التامة واألكرمية الكاملة.  ..جليلة القدر وعظيمة الفخر ّ.. .  
__________________  

  .68: ن العيون واحملاسن الفصول املختارة م) 1(
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  » اللهم اجعله أبي « : قول عائشة وحفصة  ـ 18 ، 17
  : أخرج أبو يعلى حديث الطري بسنده باللفظ التايل و

ّثنا قطن بن نسري ، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي ، ثنا عبد اهللا بـن مثـىن ، نبـأ عبـد «  ّ
ّلى اهللا عليـــه وســـلم حجـــل اهـــدي لرســـول اهللا صـــ :اهللا بـــن أنـــس ، عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال  ّ

ّمشوي ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليـك يأكـل معـي : ّ
قــال . اللهــم اجعلــه أيب: قالــت حفــصة  و.اللهــم اجعلــه أيب: فقالــت عائــشة . مــن هــذا الطعــام

  .فقلت اللهم اجعله سعد بن عبادة: أنس 
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقلت . إذا عليّمسعت حركة الباب فسلم ف: قال أنس 

ّوسلم على حاجة ، فانـصرف مث ّمث مسعـت حركـة البـاب فـسلم علـي فـسمع رسـول اهللا صـلى . ّ ّّ ّ
ّفجئـت إىل رسـول اهللا صـلى .  فخرجت فإذا علـي!انظر من هذا: ّاهللا عليه وسلم صوته فقال 

ّفقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه . فـدخلائذن له ، فأذنت له : فقال  .ّاهللا عليه وسلم فأخربته
ّوإيل وإيل : ّوسلم  ّ «)1(.  

فمــا هــذا الولــوع والــشغف مــن عائــشة » ّاألحــب يف األكــل « فلــو كــان معــىن احلــديث 
ّ وهــال فهمتــا هــذا املعــىن مــن احلــديث ، ال ســيما عائــشة الــيت يــزعم املتعــصبون مــن !؟وحفــصة ّ ّ

ــــيب   فــــال تــــدعوان !!الــــدين واألحكــــام الفقهيــــة منهــــا االمــــة إليهــــا ، ألخــــذ 6ّالقــــوم إرجــــاع الن
ّأعلى مرتبة وأجل شأنا ، حلضور أمر جزئي تافه ال أثر له ـ بزعمهما ـ لوالديهما اللذين مها ّ!!   

ّلكن هذه األحبية هي األحبية التامة العامـة املطلقـة ، املقتـضية لألفـضلية التامـة املطلقـة ّ ّ ّ ّ 
   وأنس!! وحفصة ألبيها!!ّوهي اليت متنتها عائشة ألبيها. ..

__________________  
  .614:  رقم 111 / 2تاريخ دمشق ) 1(
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  !!لسعد أو غريه من األنصار

  ّتكرار النبي الدعاء واجتهاده فيه  ـ 19
ّوقـد اتفقـت األخبـار علـى أن النـيب  ّ ّ كـرر دعائـه وطلبـه مـن اهللا تعـاىل أن يأتيـه بأحـب 6ّ ّ

   . ..»ّتهد النيب يف الدعاء واج« : بل يف بعضها .  ..اخللق إليه
فـالالزم حبكـم العقـل أن .  ..وهكذا يكشف عـن أن ملطلوبـه شـأنا عظيمـا ومرتبـة عاليـة

 ّاملــذكورة يف دعائــه املتكــرر صــفة جليلــة تكــشف عــن مقــام صــاحبها» ّــاألحبية « تكــون صــفة 
...  

ّقيام النبي لدى دخول علي وضمه إليه  ـ 20 ّ  
فرفــع علــي يــده ، فــوكز علــى  :قــال أنــس « :  عــن أنــس فيمــا رواه احلــافظ ابــن مردويــهو

ّصدري مث دخل ، فلما نظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام قائما فضمه إليه وقـال  ّّ ّ ّ :
ّيا رب وإيل ، يا رب وإيل ، ما أبطأ بك يا علي ّّ ّ!« .  

 وإثباتـه  إظهـاره6ّشرف عظيم شاء النيب » ّاألحبية « ّوهذه قرائن أخرى على أن هذه 
  . .. باهتمام بالغ7ألمري املؤمنني 

ّفلما رآه تبسم وقال  ـ 21   . ..الحمد هللا: ّ
ّفـدخل ، فلمـا  :قـال « : عـن أنـس  . ..وهكذا يف رواية النجار وبعض العلماء الكبار

ّرآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تبسم مث قال  ّ ّ ّفإين أدعو يف كل . احلمد هللا الذي جعلك: ّ ّ
ّأن يأتيين أحب اخللق إليه وإيل ، فكنت أنت لقمة  ّ«.  

  !!يف األكل فقط» ّاألحبية « ّفما كل هذا لو كانت 
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ّغضبه على أنس لرده عليا ـ 22 ّ  
ه قــال و يــا رســول اهللا :  قــال .؟مــا أبطـأ بــك يــا علــي«   :6ّــيف روايـة ابــن مردويــه عنــه أن

ّقد جئت ثالثا ، كل ذلك يردين أنس : لغضب يف وجه رسول اهللا وقـال فرأيت ا: قال أنس . ّ
يا رسول اهللا ، مسعتك تدعو ، فأحببت أن تكون الـدعوة :  قلت ؟ّيا أنس ما محلك على رده

ّلـــست بـــأول رجـــل أحـــب قومـــه: قـــال  .يف األنـــصار ـــا أنـــس إال أن يكـــون ابـــن أيب . ّ ّأىب اهللا ي
  .»طالب 

 وملـا ذا !؟يعبـؤ بـه األمـر جزئـي ال !؟ وهـو علـى خلـق عظـيم6ّذا الغضب من النيب فلما
ّذاك السرور واالستبشار من حضور أحب اخللق إىل اهللا وإليه   !؟ألمر جزئي ال يعبؤ به أ!؟ّ

  ّأبى اهللا يا أنس إال أن يكون ابن أبي طالب : قوله  ـ 23
ّمــن األدلــة الواضــحة والرباهــني الــساطعة علــى أن هــذه األحبيــة تــشريف خــاص مــن اهللا  ّ ّ

يـا أنـس : ّوإال لقـال .  .. أن يكون مليله النفساين دخل يف ذلـك ، ومن دون6لعلي بواسطته 
ّأما علمت أن عليـا أحـب اخللـق إيل يف األكـل ، لكونـه مـين مبنزلـة ولـدي ، فـال يكـون الـدعاء  ّ ّ

  .ّإال فيه
ّ أن ذاك املقــام كــان مــن اهللا ســبحانه ، وأنــه ال 7ّيــدل هــذا الكــالم مــن النــيب .  ..نعــم

  . ..)الدهلوي ( هر بطالن ما سنذكره من تأويلي فظ.  ..7ّينال إال عليا 

  ّعلي أحب الخلق إلى اهللا : قوله له  ـ 24
 ؟ّمــا أبطــأ بــك عــين: ّفآذنــه النــيب بالــدخول وقــال «  :يف روايــة فخــر الــدين اهلانــسوي و

ّجئــت فــردين أنــس ، مث جئــت الثانيــة والثالثــة فــردين: قــال  ّفقــال صــلى اهللا عليــه وســلم . ّّ يــا : ّ
  رجوت أن يكون :  قال ؟ محلك على هذاأنس ما
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ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . الدعاء ألحد من األنصار ّعلي أحب اخللق إىل اهللا: ّ ّ .
  .)1(» فأكل معه 
ّكيف ترجو أن يكون الدعاء ألحد من األنـصار ، وعلـي أحـب اخللـق إىل اهللا: أي   !؟ّ

ّإىل األحبيـة يف األكـل » ّـاألحبية « طـل تأويـل فب.  ..ّوقد دعـوت أن يـأتيين بأحـب خلقـه إليـه
ّألجــل تــضاعف لــذة الطعــام ّبــل هــي األحبيــة التامــة العامــة.  ..ّ وبــذلك تبطــل التــأويالت .  ..ّ

  . ..األخرى كذلك

  . ..ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء: قوله في جوابه  ـ 25
د مبــني اللكهنــوي و ــقــال حمم ول اهللا كنــت أخــدم رســ :عــن أنــس بــن مالــك قــال « : ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ، فقدم لرسول اهللا فرخ مـشوي فقـال  ّ ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك : ّ
: فجـاء علـي ، فقلـت . اللهـم اجعلـه رجـال مـن األنـصار: قـال فقلـت . يأكل معي هـذا الطـري

مــا : فقــال رســول اهللا . افــتح ، فــدخل: ّإن رســول اهللا علــى حاجــة ، مث جــاء فقــال رســول اهللا 
يــا رســول اهللا ، مسعــت دعــاءك ، فأحببــت أن يكــون رجــال :  فقلــت ؟ علــى مــا صــنعتمحلــك

ذلــك فــضل اهللا  : ويف بعــض الروايــات .الرجــل قــد حيــب قومــه: فقــال رســول اهللا . مــن قــومي
   )2(»  وهذا احلديث يف املشكاة أيضا برواية الرتمذي .يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

.  ..يكون الذي دعوت اهللا أن يأتيين بـه رجـال مـن قومـكليس لك أن ترجو أن : أي 
.  ..ّـإنه ال يكـون برجـاء هـذا وذاك.  ..ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظـيم

  . ..ّإنه بيد اهللا وفضل منه.  .. أيضا دخل فيه6ّبل ليس للنيب 
__________________  

  .خمطوط ـ دستور احلقائق) 1(
  .28: ة وسيلة النجا) 2(
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   !؟أو في األنصار خير من علي: قوله في جوابه  ـ 26
 بعــــد قولــــه ووقــــع يف روايــــة الطـــرباين ، وأيب يعلــــى ، والبــــزار« : ّقـــال ويل اهللا اللكهنــــوي 

ّ فرددتــه ، مث جــاء فرددتــه ، فــدخل يف الثالثــة أو يف الرابعــة2فجــاء علــي  ّفقــال لــه النــيب صــلى . ّ ّ
ّجئـت فـردين أنـس ، :  قـال ؟يـا علـي ـ ّأو ما أبطأ بـك عـين ـ ّما حبسك عين: ّاهللا عليه وسلم 

ّمث جئت فردين أنس ّفقال صلى اهللا عليه وسلم . ّ  قـال ؟يا أنس ، ما محلك علـى مـا صـنعت: ّ
ّفقــال صـلى اهللا عليــه وســلم . رجـوت أن يكــون رجــال مـن األنــصار:  أويف األنـصار خــري مــن : ّ

  .)1( » ؟ّعلي ، أو أفضل من علي
ة « مــالك فــإذن ،   هــو 7وأمــري املــؤمنني » ّاألفــضلية « يف حــديث الطــري هــو » ّــاألحبي

ّإال مكـابرة ) الـدهلوي ( فهـل تأويلهـا إىل مـا ذكـره .  ..األفضل من مجيع املهـاجرين واألنـصار
ّ وهل جينح إليه ويقبله إال من أعمته العصبية العمياء ، وغلبت على قلبه البغضاء؟وجلاج   ؟ّ

  . ..إن عندي بشارة: ي قول أنس لعل ـ 27
قـال «  :ّلعبـاد بـن يعقـوب الـرواجين ويف غـري واحـد مـن الكتـب ) املعرفـة ( وعن كتاب 

ّيــا أبــا احلــسن اســتغفر يل فــإن يل إليــك ذنبــا ، وإن عنــدي بــشارة: قلــت : أنــس  فأخربتــه مبــا . ّ
ّكـان مــن دعــاء النــيب صـلى اهللا عليــه وســلم ّ ذهــب ذنــيب ّفحمــد اهللا واسـتغفر يل ورضــي عــين وأ. ّ

  .»ّعنده بشاريت إياه 
ّ أن يــستغفر لــه ذنبــه وهــو رده 7ّإن أنــسا طلــب مــن أمــري املــؤمنني : ففــي هــذا احلــديث 

 ـ يف مقابـل االسـتغفار لـه ـ  ، ووعـده6ّ علـى النـيب 7ّإياه مـرة بعـد مـرة ، للحيلولـة دون دخولـه 
  ّأن يبشره

__________________  
  .خمطوط ـ مرآة املؤمنني) 1(
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  . يف تلك الواقعة6ّة ، وهي إخباره مبا كان من دعاء النيب ببشار
ة « فلـــو كانـــت  ّخاصـــة باألكـــل معـــه مل جيعلهـــا بـــشارة ، ألن األحبيـــة علـــى » ّـــاألحبي ّ ّ

ّتقدير تقييدها مبحض األكل الذي هو أمر حقـري يـسري ، مما ال يـصلح لالعتنـاء حـىت يهنـأ بـه  ّ ّـ
  . ..ّوصي البشري النذير

  ن خصائص علي عند سعد بن أبي وقاص حديث الطير م ـ 28
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه « : وروى احلافظ أبو نعيم عن سعد بن أيب وقاص قوله 

. ّألعطــني الرايــة غـــدا رجــال حيــب اهللا ورســـوله: يف علــي بـــن أيب طالــب ثــالث خـــصال  ّوســلم
  .)1(» وحديث غدير خم . وحديث الطري

ّمــن أقـوى األدلــة الــصرحية يف خالفــة األمــري ) ايــة ّ حــديث الر(و ) حـديث الغــدير ( ّإن 
.  ..أن يكـون حـديث الطـري كـذلك ـ بغض النظر عن الوجوه األخرى ـ ّ ، فمقتضى السياق7

ّوكيــــف يرضــــى العاقــــل البــــصري أن يكــــون مــــدلول حــــديث الطــــري الواقــــع يف هــــذا الــــسياق جمــــرد 
ّاألحبية يف األكل لتضاعف لذة الطعام   ؟ّ

   بحديث الطير في الشورى احتجاج األمير ـ 29
ابـن عقـدة ، واحلـاكم ، وابـن مردويـه ، وابـن املغـازيل : الذي رواه  ـ ويف حديث الشورى

ّفيمــا احــتج بــه علــى  ـ ّ احــتج علــى القــوم7ّإن اإلمــام  ـ ، واخلطيــب اخلــوارزمي ، والكنجــي
  . ـحبديث الطري ـ ّأفضليته منهم وأحقيته باإلمامة

ّ مما حيتج به على7 فضائله فحديث الطري كسائر أحاديث ّ  
__________________  

  .356 / 4ترمجة ابن أيب ليلى  ـ حلية األولياء) 1(
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  .ّ ، لوضوح داللته على أفضليته كاألحاديث األخرى6اإلمامة واخلالفة عن رسول اهللا 
ّإنـه ال جيــوز مـسلم تطـرق الغلــط يف  ـ 7ّبقطــع النظـر عـن أدلــة عـصمة األمـري  ـ ونقـول ّ ّ

ووالــده شــاهدا علــى محــق ) الــدهلوي ( الله ، فــإن جتــويز ذلــك يف الــشناعة حبيــث جعلــه اســتد
  .قائله وجهله

.  ..ّفليس يف حديث الشورى مطلقـا مـا يـدل علـى عـدم تـسليم القـوم مـا قالـه: وأيضا 
   !!ّبل إنه ظاهر يف قبوهلم وإن أعرضوا عن ترتيب األثر عليه ظلما وعدوانا

ّيالت الــيت ذكرهــا املكــابرون ســاقطة ، وهــال تبعــوا أئمــتهم يف ّوحينئــذ ، فــإن مجيــع التــأو
  : ولنعم ما قال الشيخ املفيد طاب ثراه !!التسليم والقبول

 ملـا 7ّأنه لو احتمل معىن آخر ال يقتضي الفضيلة ألمري املـؤمنني : وشيء آخر وهو « 
ن اجلماعـة ، وذلـك ّ يـوم الـدار ، وال جعلـه شـاهده علـى أنـه أفـضل مـ7ّاحتج به أمري املـؤمنني 

ّأنه لو مل يكن األمر على ما وصفناه ، وكان حمتمال ملا ظنه املخالفون مـن أنـه سـأل ربـه تعـاىل  ّ ّّ
ّ مـن أن يتعلـق بـذلك بعـض 7ّأن يأتيه بأحب اخللق إليه يف األكل معه ، ملا أمن أمري املؤمنني 

ّخصومه يف احلال ، أو يشتبه ذلك على إنسان ، فلما احتج به أمـري  علـى القـوم ، 7 املـؤمنني ّ
ّواعتمده يف الربهان ، دل على أنه مل يكن مفهوما منه إال فضله  ّ ّ7.  

ّوكــان إعــراض اجلماعــة أيــضا بتــسليم ادعائــه دلــيال علــى صــحة مــا ذكرنــاه ، وهــذا بعينــه 
ّيسقط قول من زعم أنه جيوز مع إطالق النيب  ّ ما يقتضي فضله عند اهللا تعـاىل علـى الكافـة 7ّ

ّن هو أفضل منه يف املستقبل ، ألنه لو جاز ذلك ملا عدل القوم عـن االعتمـاد عليـه ، وجود م
ّوجلعلوه شبهة يف منعه مما ادعاه من القطع على نقصام عنه يف الفضل ّ.  

  ّويف عدول القوم عن ذلك دليل على أن القول مفيد بإطالقه فضله ،
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ّ وهذا بني ملن تدبره .ومؤمن بلوغ أحد منزلته يف الثواب بشيء من األعمال ّ «)1(.  

  حديث الطير من فضائل علي وخصائصه عند عمرو بن العاص  ـ 30
ّـملوفق بـن أمحـد املكي اخلـوارزمي ) مناقب علي بن أيب طالب ( ويف كتاب  ّأن عمـرو : ّـ

وقــد جــاء حــديث .  ..7بــن العــاص كتــب إىل معاويــة كتابــا ذكــر فيــه مناقــب ألمــري املــؤمنني 
ّـلفضائل واملناقب اليت احـتج ـا ابـن العـاص ، لعلـو مقـام اإلمـام ومسو مرتبـةالطري ضمن تلك ا ّ ّ 

...  
ّوهل من املعقول أن حيتج به ابن العاص لو كان معناه األحب يف األكل فقط   ؟ّ

ّـإنه لـو ال داللتـه التامة علـى فــضل اإلمـام  يف  ـ املعانــد لـه ـ  ملـا شـهد بـه ابـن العــاص7ّـ
  . ..وهذا أمر يعرتف به من كان له أقل بصرية وإنصاف. .. مقابل رئيس الفرقة الباغية

  :أقول 
« ّال يبقـى أي ريـب يف عمـوم  ـ ووجـوه أخـرى مل نـذكرها اختـصارا ـ فمـن هـذه الوجـوه

ة  ّومــــن تقدمــــة هلــــذا ) ّالــــدهلوي ( وبطــــالن تــــأويالت .  ..الــــواردة يف حــــديث الطــــري» ّــــاألحبي
 فخالفتـه بعـد رسـول 7ّأفضلية أمري املـؤمنني احلديث الشريف ، ألجل صرفه عن الداللة على 

  .6اهللا 
ّوبــالرغم مــن كفايــة تلــك الوجــوه املتينــة يف الداللــة علــى مــا ذكرنــا ، فإنــا نــورد فيمــا يلــي 

ّنبذة مـن األحاديـث الدالة بوضـوح علـى عمـوم أحبيـة سـيدنا أمـري املـؤمنني   ، تأكيـدا لفـساد 7ّـ
  . ..ّوغريه من املسولني) الدهلوي ( ّختيالت 

__________________  
  .69: الفصول املختارة من العيون واحملاسن ) 1(
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 239 ................................................................................. واآلثار األخبار

  األخبار واآلثار

ّفي أن عليا أحب الخلق مطلقا ّ ّ  
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  :ّمن األحاديث الصريحة في 

ّأن عليا أحب الخلق إلى اهللا والرسول مطلقا ّ ّ ّ  
ــ 1 الكبــري ، روى الكنجــي والبدخــشاين عــن احلــافظ أيب نعــيم يف أربعينــه والطــرباين يف  ـ

ّكلهـــم عـــن .  ..ّوحمـــب الـــدين الطـــربي عـــن احلـــافظ أيب العـــالء اهلمـــداين يف أربعينـــه يف املهـــدي
  :قال  ـ ّواللفظ للطربي ـ علي بن اهلالل ، عن أبيه ، عن علي

ّدخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلالة اليت قبض فيهـا ، فـإذا فاطمـة«  ّ 
ّ، فبكـت حــىت ارتفـع صــوا ، فرفـع صــلى اهللا عليـه وســلم طرفــه عنـد رأســه  ـ رضــي اهللا عنهـاــ  ّ

: فقـال . ّأخـشى الـضيعة مـن بعـدك:  فقالـت ؟حبيبيت فاطمة ، ما الـذي يبكيـك: إليها وقال 
ّيا حبيبيت ، أما علمـت أن اهللا تعـاىل اطلـع علـى أهـل األرض اطالعـة فاختـار منهـا أبـاك فبعثـه  ّ ّ

ّبرســالته ، مث اطلـــع اطالعــة علـــى أ ّ ّهــل األرض فاختـــار منهــا بعلـــك ، وأوحــى إيل أن أنكحـــك ّ
  !ّإياه

وحنـــن أهـــل بيـــت قـــد أعطانـــا اهللا ســـبع خـــصال مل يعـــط أحـــدا قبلنـــا ، وال : يـــا فاطمـــة 
  : يعطي أحدا بعدنا 

ّأنــا خــامت النبيــني وأكــرمهم علــى اهللا عــز وجــل ، وأحــب املخلــوقني إىل اهللا تعــاىل ، وأنــا  ّ ّ
ّأحبهم إىل اهللا عز وجل وهو بعلك ، أبوك ، ووصيي خري األوصياء و ّ ّ  
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ّشــهيدنا خــري الــشهداء وأحــبهم إىل اهللا عــز وجــل وهــو محــزة بــن عبــد املطلــب عــم أبيــك وعــم و ّ ّ ّ ّ ّ
ة حيــث يــشاء مــع املالئكــة وهــو ابــن . بعلــك ا مــن لــه جناحــان أخــضران يطــري مــا يف اجلن ّــومن ّــ

ا ســبطا هــذه االمة ومهــا ابنــاك . ّعـم أبيــك وأخــو بعلــك ّـومن ّاحلــسن واحلــسني ومهــا ســيدا شــباب ّــ
  .خري منهما ـ والذي بعثين باحلق ـ ّأهل اجلنة وأبومها

ّيا فاطمة ، والذي بعثـين بـاحلق ، إن منهمـا مهـدي هـذه االمـة إذا صـارت الـدنيا هرجـا 
ّومرجــا ، وتظــاهرت الفــنت ، وتقطعــت الــسبل ، وأغــار بعــضهم علــى بعــض ، فــال كبــري يــرحم  ّ

ّ كبريا ، يبعث اهللا عز وجل عند ذلك منهـا مـن يفـتح حـصون الـضاللة ، ّصغريا وال صغري يوقر ّ ّ
ّوقلوبـا غلفــا ، يقــوم بالــدين يف آخــر الزمــان كمــا قمــت بــه يف أول الزمــان ، وميــأل األرض عــدال  ّ ّ

  .)1(» كما ملئت جورا 
ّفالنيب يصف عليـا ّووصـيي خـري األوصـياء وأحـبهم إىل اهللا عـز وجـل «  :بقولـه  ـ 7 ـ ّ ّ ّ «

ّن املعلـوم أن األوصـياء الـسابقني كـانوا أنبيـاءوم  ّ أحـب إىل اهللا مـن أولئـك األنبيـاء7فعلـي .  ..ّ
  !؟فمن زيد هناك ومن عمرو. ..

ّفاحلديث يدل على أحبية علي من األنبياء بالداللة املطابقية ، وعلى أحبية مـن غـريهم  ّ ّ
ّباألولوية القطعية   .ّاحلديث يفسر بعضاّوهذا أيضا مفاد حديث الطري ، ألن .  ..ّ

ّعن أنس قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم « : روى السيد علي اهلمداين  ـ 2 ّ
ّحــدثين جربئيــل عــن اهللا عــز وجــل  : ّ ّإن اهللا حيـــب عليــا مــا ال حيــب املالئكــة وال النبيـــني وال : ّ ّّ ّ

ّاملرسلني ، وما من تسبيح يسبحه هللا إال وخيلق اهللا ملكا يستغفر حملبي ه وشـيعته إىل يـوم القيامـة ّّ
 «)2(.  

__________________  
مفتـاح النجـا يف مناقـب . 135: ذخـائر العقـىب يف مناقـب ذوي القـرىب . 7: البيان يف أخبار صاحب الزمان ) 1(

  .خمطوط ـ آل العبا
  .256: ينابيع املودة  ـ مودة القرىب) 2(
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ّفهل من تأمل يف أفضلية أمري املؤمنني    !؟ة من الثالث7ّ
ّــروى اخلطيــب اخلــوارزمي بــسنده مــن طريــق حممد بــن جريــر الطــربي ، عــن عبــد اهللا  ـــ 3

ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم« : بن عمر قال  ّوسـئل بـأي لغـة خاطبـك ربـك ليلـة ــ  ّ ّ
 ؟ّيا رب خـاطبتين أم علـي: خاطبين بلغة علي بن أيب طالب ، فأهلمين أن قلت  ـ املعراج فقال

أمحـــد ، أنـــا شـــيء لـــيس كاألشـــياء ، ال أقـــاس بالنـــاس ، وال اوصـــف بالـــشبهات ، يـــا : فقـــال 
ّخلقتــك مــن نــوري وخلقــت عليــا مــن نــورك ، فاطلعــت علــى ســرائر قلبــك فلــم أجــد أحــدا يف 

ّقلبك أحب إليك من علي بن أيب طالب ، فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك  ّ «)1(.  
  .مرسال) املناقب خالصة ( رواه نور الدين جعفر البدخشي يف و

ّوأن حــديث الطــري .  ..)الــدهلوي ( ّوعلــى ضــوء هــذا احلــديث يتــضح فــساد تــأويالت  ّ
ّمن الرباهني الساطعة على أفضلية موالنا أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم ّّ ّ.  

ّأن الـسيد علـي بـن أمحـد بـن معـصوم املـدين طـاب ثـراه يـروي  :ومن لطائف هـذا املقـام 
  : يف بسند أكثره من رواية األبناء عن اآلباء حيث يقول هذا احلديث الشر

ّحــدثنا والــدي األجــل أمحــد نظــام الــدين ، عــن والــده الــسيد اجلليــل حممــد معــصوم ، «  ّ
ّعـــن شـــيخه احملقـــق املـــوىل حممـــد أمـــني األســـرتآبادي ، عـــن شـــيخه طـــراز احملـــدثني املـــريزا حممـــد  ّّ

ّاألســرتآبادي ، عــن الــسيد أيب حممــد حمــسن قــال  ّ حــدثين أيب علــي شــرف اآلبــاء ، عــن أبيــه :ّ
ّــمنــصور غيــاث الــدين أســتاذ البــشر ، عــن أبيــه حممد صــدر احلقيقــة ، عــن أبيــه منــصور غيــاث  ّ
ة ، عــن أبيــه حممــد صـــدر  ّــالــدين ، عــن أبيــه حممــد صــدر الــدين ، عــن أبيــه إبــراهيم شــرف املل ّ

  ن أبيه عربشاه ّالدين ، عن أبيه إسحاق عز الدين ، عن أبيه علي ضياء الدين ، ع
__________________  

  .37: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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زين الدين ، عن أبيه أيب احلسن األمري جنيب الدين ، عن أبيـه األمـري خطـري الـدين ، عـن أبيـه 
أيب علي احلسن مجال الدين ، عـن أبيـه أيب جعفـر احلـسني العزيـزي ، عـن أبيـه أيب سـعيد علـي 

ّ زيـد األعـثم ، عـن أبيـه أيب شـجاع علـي ، عـن أبيـه أيب عبـد اهللا حممـد ، ، عن أبيـه أيب إبـراهيم
ّعن أبيه علي ، عن أبيه أيب عبـد اهللا جعفـر ، عـن أبيـه أمحـد الـسكني ، عـن أبيـه جعفـر ، عـن 
ّأبيه أيب جعفر حممد ، عن أبيـه زيـد الـشهيد ، عـن أبيـه علـي زيـن العابـدين ، عـن أبيـه احلـسني 

  :  قال 7 أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ّسيد الشهداء ، عن أبيه
ــ   يقــول6مسعــت رســول اهللا  ّوقــد ســئل بــأي لغــة خاطبــك ربــك ليلــة املعــراج قــالـ :  ـ ّ

  . ..خاطبين بلسان علي ، فأهلمين أن قلت
هذا احلديث الشريف رواه أيضا أبو املؤيـد املوفـق بـن أمحـد اخلـوارزمي : أقول  : توضيح

  . ..املعروف بأخطب خوارزم
ّاللغة كاللسان كما تطلق علـى مـا يعـرب بـه كـل قـوم عـن أغراضـهم ، كلغـة العـرب ولغـة و ّ ّ

ّالعجــم ، تطلــق علــى مــا يعــرب بــه اإلنــسان الواحــد عــن غرضــه ، مــن النطــق وتقطيــع الــصوت ،  ّ
ّالـــذين ميتـــاز مـــا األشـــخاص بعـــضها عـــن بعـــض ، ويعـــرب عنهـــا باللهجـــة ، فقـــول الـــسائل يف 

أو بلغــة  ـخــاطبين بلــسان علــي  :قولــه و.  حيتمــل املعنيــني؟ّ ربــكّبــأي لغــة خاطبــك: احلــديث 
ــ  كمــا يف روايــة اخلــوارزمي علــي مــراد بــه املعــىن الثــاين ، وهــو يتــضمن اجلــواب عــن املعــىن األول ـ

ة7ّأيـــضا إن كـــان مـــرادا ، ألن لغـــة علـــي  ّوقـــاس الـــشيء بالـــشيء قـــدره بـــه ، أي . ّـــ كانـــت عربي
الــشبهة بالــضم  :هة كغرفــة وغرفــات قــال يف القــاموس والــشبهات مجــع شــب. جعلــه علــى مقــداره

أي ال أوصف باألمثال ، وإن كان املعىن . وإرادة املعىن الثاين هنا أظهر. االلتباس واملثل انتهى
  .)1(» األول أيضا ظاهرا 

ّحدثنا حممد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم وغري« : أخرج الرتمذي  ـ 4 ّ ّ  
__________________  

  .خمطوط ـ ةالتذكر) 1(
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ّحــدثتين أم : ثــين جــابر بــن صــبيح قــال : نــا أبــو عاصــم ، عــن أيب اجلــراح قــال : واحــد قــالوا 
ّحدثتين أم عطية قالت : شراحيل قالت  ّبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم جيشا فيهم علـي: ّ ّ .

ّفسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وهـو رافـع يديـه يقـول : قالت  اللهـم ال متتـين حـىت  :ّ
  .)1(» ّهذا حديث غريب حسن ، إمنا نعرفه من هذا الوجه . ّتريين عليا

 أخربنـا .ال متتين حىت تريين وجه علـي  :7قوله « : ورواه الفقيه ابن املغازيل حيث قال 
أخربنـــا أبـــو القاســـم عبيـــد اهللا بـــن : أبـــو القاســـم عبـــد الواحـــد بـــن علـــي بـــن العبـــاس البـــزاز قـــال 

» .  ..ّحـدثين أبـو اجلـراح: ّبن حممد احملاملي ، نا علي بن مسلم ، نا أبو عاصم قال احلسني 
)2(.  

أخربنــــا أبــــو عبــــد اهللا « : ورواه اخلطيـــب اخلــــوارزمي بــــسنده عـــن احلــــافظ البيهقــــي قـــال 
ّـحـدثنا أبـو العبـاس حممد بـن يعقـوب قـال : احلافظ وأبو سـعيد بـن أيب عمـر قـاال  ّحـدثنا أبـو : ّ

ّأمية حممد    .)3(» .  ..ّحدثنا أبو عاصم النبيل: بن إبراهيم الطرسوسي ، قال ّ
هـذا حـديث عـال ، أخرجـه « : قـال .  ..ّرواه الكنجي الشافعي بـسنده عـن الرتمـذيو

ّــأبــو عيــسى حممد بــن عيــسى الرتمــذي يف صــحيحه ، ووقــع إلينــا عاليــا مــن غــري هــذا الطريــق ، 
  .)4(» لكن اقتصرنا على هذا لشهرته عند أهل النقل 

ّورواه الزرندي عن ام عطية 
)5(.  

  . عن الرتمذي)7( والبدخشاين )6(وكذا حسام الدين 
__________________  

  .601 / 5صحيح الرتمذي ) 1(
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ّوهل يف داللته على األحبية املطلقة العامة ريب    !؟ّ
ّذكـر أنـه أحـب اخللـق إىل اهللا تعـاىل « ّقال احلافظ حمب الدين الطربي حتت عنوان  ـ 5 ّ

ّبعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    : بعد أن روى حديث الطري » ّ
ّإن عليـا دخــل علــى النــيب صـلى اهللا عليــه وســلم فقــام إليــه  : قــال 2وعـن ابــن عبــاس «  ّ ّ ّ

يـا عـم ، واهللا :  فقـال ؟ّحتب هذا يا رسـول اهللاأ: ل له العباس ّوعانقه وقبل ما بني عينيه ، فقا
ّهللا أشد حبا له مين ّ   .)2( » )1( أخرجه أبو اخلري القزويين .ّ

  .)3(» ب علي ّذكر أن اهللا تعاىل جعل ذريته يف صل« ّوكرر روايته يف 
ذكـر « ّوقد بلغت داللة هذا احلديث يف الوضوح حدا حـىت ذكـره الطـربي حتـت عنـوان 

ّأنه أحب اخللق إىل اهللا  ّكما نص حممد بن إمساعيل وغريه على داللته على ذلك» ّ ّ.  
ّفهـــذا هـــو احلـــديث ، وهـــذه تـــصرحيات احملققـــني مـــن أهـــل الـــسنة فقـــل مـــا يقتـــضيه  . ..ّ

   !؟ملنحرفنياإلنصاف يف تأويالت ا
ـــ 6 أنبـــأين أبـــو العـــالء احلـــافظ احلـــسن ابـــن أمحـــد « : روى اخلطيـــب اخلـــوارزمي قـــائال  ـ

أخربنـا أمحـد بـن عبـد اهللا احلـافظ : أخربنـا احلـسن بـن أمحـد املقـري قـال : العطار اهلمداين قال 
 بـن ّحـدثنا زكريـا: ّحدثنا عبد اهللا بـن أيـوب القـريب قـال : ّحدثنا حبيب بن احلسن قال : قال 

اد املـدين ، عـن شـريك عـن منـصور ، عـن إبـراهيم ، : حيىي املنقري قـال  ّـحـدثنا إمساعيـل بـن عب ّ
ّخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم من عند زينـب بنـت جحـش  :عن علقمة ، عن عبد اهللا قال  ّ ّ

ّوكـان يومهـا مـن رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ فـأتى بيـت أم سـلمة فلـم يلبـث أن جــاء  ـ ّ
ّدق الباب دقا خفيفا ، فاستثبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدق علي ف ّّ ّ ّ  

__________________  
  .190 / 21ترجم له يف سري أعالم النبالء . 590 أو 589: أمحد بن إمساعيل املتوىف سنة : هو ) 1(
  .62: ذخائر العقىب ) 2(
  .67: ذخائر العقىب ) 3(
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ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلا رسول . ّفأنكرته ام سلمة فقالـت . قـومي فـافتحي لـه البـاب: ّ
يا رسول اهللا من هذا الذي بلغ من خطره مـا أفـتح لـه البـاب فأتلقـاه مبعاصـمي ، وقـد نزلـت : 

ّإن طاعـة الرسـول طاعـة اهللا ، ومـن عـصى  ـ كاملغـضب ـ  فقـال!!ّيف آية من كتاب اهللا بـاألمس
ه ّ إن بالبــاب رجــ!الرســول فقــد عــصى اهللا ّــال لــيس بــالنزق وال اخلــرق ، حيــب اهللا ورســوله ، وحيب ّ

ّففتحــت لـه البــاب ، فأخـذ بعــضاديت البـاب حــىت إذا مل يـسمع حــسا وال حركــة ، . اهللا ورسـوله
  .وصرت إىل خدري استأذن فدخل

ّل اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــال رســـو نعـــم ، هـــذا علـــي بـــن أيب :  قلـــت ؟تعرفينـــهأ: ّ
ّته من سجييت ، وحلمه من حلمي ، ودمـه مـن دمـي ، وهـو عيبـة ّسجي. صدقت: قال . طالب
  .علمي

  .هو قاتل الناكثني والقاسطني واملارقني من بعدي: امسعي واشهدي 
ّلو أن عبدا عبد اهللا ألف عام من بعد ألف عام بـني الـركن واملقـام ، : امسعي واشهدي 

ّمث لقى اهللا مبغضا لعلي ألكبه اهللا يوم القيامة على منخ   .)1(» ريه يف نار جهنم ّ
ّأن هذه الـصفات الـيت ذكرهـا النـيب : وال خيفى  ّ إمنا ذكرهـا جوابـا لـسؤال ام سـلمة 6ّ « ّـ

ّإال مبعـىن » ّحيبـه اهللا ورسـوله «  قولـه  فال يعقـل أن يكـون؟».  ..من هذا الذي بلغ من خطره
ّ، ألن كــل مــؤمن حيبــه اهللا ورســوله ، فــال بــد أن يكــون ق» ّــاألحبية «  ّ ّ ولــه يف حــق علــي إلفــادة ّ

  .وهذا هو املطلوب.  ..ّمعىن األحبية العامة املطلقة
ّوأنبأين مهـذب األئمـة هـذا قـال أخربنـا أبـو عبـد « : روى اخلطيب اخلوارزمي قائال  ـ 7

ّاهللا أمحــد بــن حممــد بــن علــي بــن أيب عثمــان الــدقاق قــال  اد بــن إبــراهيم : ّ ّــأخربنــا أبــو املظفــر هن
  ا أبو احلسن علي بن يوسف بن ّحدثن: النسفي قال 

__________________  
  .43 : 7مناقب أمري املؤمنني ) 1(
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ّحدثنا أبو عبد اهللا احلـسني ابـن جعفـر بـن : قال  ـ بسارية طربستان ـ ّحممد بن احلجاج الطربي
د اجلرجـــاين قـــال  ّحـــدثنا أبـــو عيـــسى إمساعيـــل بـــن إســـحاق بـــن ســـليمان النـــصييب قـــال : ّـــحمم ّ :

ّحدثنا حمم   :ّحدثين محيد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : د بن علي الكفرثوثي قال ّ
ّصـــلى بنـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم صـــالة العـــصر وأبطـــأ يف ركوعـــه يف الركعـــة  ّ ّ

ّاألوىل ، حىت ظن أنه قد سهى وغفل ، مث رفع رأسه وقـال  ّ ّمسـع اهللا ملـن محـده ، مث أوجـز يف : ّ
ّوجهــه كأنــه القمــر ليلــة البــدر يف وســط النجــوم ، مث جثــى علــى ركبتيــه ّصــالته ، مث أقبــل علينــا ب ّ

ّـوبسط قائمه حىت تألأل املسجد بنور وجهه ، مث رمى بطرفه إىل الـصف األول يتفقد أصـحابه  ّ ّ ّ
ّرجال رجـال ، مث رمـى بطرفـه إىل الـصف الثـاين ، مث رمـى بطرفـه إىل الـصف الثالـث ، يتفقـدهم  ّ ّّ ّّ

ّ الصفوف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال ّرجال رجال ، مث كثرت ّ ّ ّ :  
ّمــا يل ال أرى ابــن عمي علــي بــن أيب طالــب ، يــا ابــن عمــي ، فأجابــه علــي مــن آخــر  ّــ

ّلبيــك لبيــك يــا رســول اهللا: الــصفوف وهــو يقــول  ّفنــادى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بــأعلى . ّ ّ ّ
نـاق املهـاجرين واألنـصار حـىت دنـا املرتـضى ّفما زال علي يتخطى أع. ّادن مين يا علي: صوته 

ّإىل املصطفى ، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّما الذي خلفك عن الصف األول: ّ ّ  قال ؟ّ
ّشــككت أين علــى غــري طهــر ، فأتيــت منــزل فاطمــة فناديــت يــا حــسن يــا حــسني يــا فــضة ، :  ّ

ّ يـا أبـا احلـسن يـا ابـن عـم النـيب :فلم جيبين أحد ، فإذا اتف يهتف يب من ورائي وهو ينـادي  ّ
ّ، التفت ، فالتفت ، فإذا بسطل من ذهب وفيه ماء وعليه منديل ، فأخذت املنـديل ووضـعته 
ّعلـــى منكـــيب األميـــن وأومـــأت إىل املـــاء ، فـــإذا املـــاء يفـــيض علـــى منكـــيب ، فتطهـــرت وأســـبغت 

ّتفـــت وال أدري مـــن ّالطهـــر ، ولقـــد وجدتـــه يف لـــني الزبـــد وطعـــم الـــشهد ورائحـــة املـــسك ، مث ال
  .ّوضع السطل واملنديل ، وال أدري من أخذه

ّفتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وجهه وضمه إىل صدره ،  ّ ّ ّ  
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ّفقبل ما بني عينيه مث قال  ّيا أبا احلسن أال أبشرك ، إن السطل مـن اجلنـة واملـاء واملنـديل مـن : ّ ّ ّ ّ
ّالفـــردوس األعلـــى ، والـــذي هيـــأك للـــصالة جرب والـــذي نفـــس . ئيـــل ، والـــذي منـــدلك ميكائيـــلّ

ّحممد بيده ما زال إسرافيل قابضا بيده على ركبيت حىت حلقت معي الصالة ّ.  
ّفيلومين الناس على حبك ، واهللا تعاىل ومالئكته حيبونك فوق السماءأ   .)1( » !؟ّ

ّثنــا أبــو القاســم احلــسن بــن حممــد بــن بــشر البجلــي « : روى احلــافظ الــدار قطــين  ـــ 8
الكويف ، ثنا علي بن احلسني بن عتبة ، ثنا إمساعيـل بـن أبـان ، ثنـا عبـد اهللا بـن مـسلم املالئـي 

ملــا حــضر رســول اهللا  :، عــن أبيــه ، عــن إبــراهيم ، عــن علقمــة واألســود ، عــن عائــشة قالــت 
ّ

ّصــلى اهللا عليــه وســلم املــوت قــال  ّادعــوا يل حبيــيب ، فــدعوت لــه أبــا بكــر فنظــر إليــه مث وضــع : ّ
ّادعـــوا يل حبيـــيب ، فـــدعوت لـــه عمـــر فنظـــر إليـــه مث وضـــع إيل رأســـه ، فقـــال :  ، فقـــال رأســـه ّ :

ّفلمـا رآه . ويلكم ادعوا يل علي بـن أيب طالـب ، فـو اهللا مـا يريـد غـريه: ادعوا يل حبييب فقلت 
  .)2(» ّأخرج الثوب الذي كان عليه مث أدخله فيه ، فلم يزل حيتضنه حىت قبض ويده عليه 

ّأخربين الشيخ اإلمام شهاب الدين أبو النجيب سعد ابن عبـد اهللا « : رزمي ورواه اخلوا
أخربنـا احلـافظ أبـو علـي احلـسن بـن أمحـد بـن  ـ ّفيمـا كتـب إيل مـن مهـدان ـ بن احلـسن اهلمـداين

أخربنـا الـشيخ األديـب أبـو يعلـى : قـال  ـ فيمـا أذن يل يف الروايـة عنـه ـ ّاحلـسن احلـداد بأصـبهان
أخربنــا اإلمــام احلــافظ طــراز : قــال  ـ 473ســنة  ـ مــر بــن إبــراهيم الطــرباينعبــد الــرزاق بــن ع

  .ّاحملدثني أبو بكر أمحد ابن موسى بن مردويه األصبهاين
__________________  

  .215: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
  .األفراد للدار قطين) 2(
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: وف بـــاملروزي قـــال وــذا اإلســـناد قــال أبـــو النجيــب ســـعد بـــن عبــد اهللا اهلمـــداين املعــر
ّيف كتابـه إيل مـن أصـبهان  ـ وأخربنا ذا احلديث اإلمام احلافظ سـليمان بـن إبـراهيم األصـبهاين

  : قال . عن أيب بكر أمحد بن موسى ابن مردويه ـ 488سنة 
ّحدثنا عبد الرمحن بن حممد بن محاد قال  ّ ّحدثنا القاسم بن علـي بـن منـصور الطـائي : ّ

  .)1(» .  ..يل بن أبانّحدثنا إمساع: قال 
ّأخربنـــا أبـــو حممـــد عبـــد العزيـــز بـــن حممـــد بـــن احلـــسن الـــصاحلي ، أخربنـــا « : الكنجـــي و ّ

ّاحلافظ أبو القاسم الدمشقي ، أخربنا أبو غالب ابـن البنـاء ، أخربنـا أبـو الغنـائم ابـن املـأمون ، 
  . ..أخربنا إمام أهل احلديث أبو احلسن الدار قطين

ّتفـرد بـه مـسلم : ام يف كتابه كما أخرجناه قال قال الـدار قطـين ّرواه حمدث الش : قلت
  .)2(» ّاملالئي ، وهو قريب يف مثل هذا 

ّورواه حممد باكثري املكي عن الدار قطين عن عائشة  ّ
)3(.  

ّحمـــب الـــدين الطـــربي و
ّ وإبـــراهيم الوصـــايب )4(

ـــرازي يف فوائـــده ، عـــن  : )5( ّعـــن التمـــام ال
  .عائشة

وعن الصاحلاين ، عن سـليمان . ّ عن احملب الطربي ، عن الرازيوشهاب الدين أمحد ،
  .)6(عن عائشة .  ..احلافظ األصبهاين ، عن ابن مردويه

__________________  
  .28: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
  .262: كفاية الطالب ) 2(
  .خمطوط ـ وسيلة املآل) 3(
  .72: ذخائر العقىب ) 4(
  .خمطوط ـ االكتفاء) 5(
  .خمطوط ـ  توضيح الدالئل)6(
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  : أخرجه احلافظ أبو يعلى من حديث عبد اهللا بن عمرو باللفظ التايل و
ّثنا كامل بن طلحة ، ثنا ابن هليعة ، حدثين حي بن عبد اهللا املغازي ، عن أيب عبـد « 

ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال يف مرضـه  :الرمحن احلبلي ، عن عبد اهللا بن عمـرو  ّ ّ: 
ادعـــوا يل أخـــي فــدعوا لـــه عمـــر : ّادعــوا يل أخـــي ، فــدعوا لـــه أبـــا بكــر فـــأعرض عنـــه ، مث قــال 

ادعــوا يل : ّادعــوا يل أخــي فــدعي لــه عثمــان فــأعرض عنــه ، مث قــال : ّفــأعرض عنــه ، مث قــال 
ّأخي ، فدعي له علي بـن أيب طالـب ، فـسرته بثـوب وأكـب عليـه ، فلمـا خـرج مـن عنـده قيـل  ّ

ّعلمين ألف باب كل باب يفتح ألف باب :  قال ؟ما قال: له  ّ «)1(.  
ّأن الثالثــة مــا كــانوا يف نظــر النــيب  ـ فيمــا بعــد ـ ويفيــد هــذا احلــديث بطرقــه  مــصداقا 6ّ

ويلكـم ادعـوا لـه « : حـىت قامـت عائـشة ألئمـة احلاضـرين .  ..»أخـي « أو » حبييب « لقوله 
ّإال أمـــري املـــؤمنني عليـــه الـــصالة لـــيس » أخـــاه «  و» حبيبـــه « ّإن .  ..»علــي بـــن أيب طالـــب  ّ

  . ..ّفهو األحب إليه واألقرب عنده من مجيع اخلالئق ، فهو األفضل.  ..ّوالسالم
  !!ّشك وريب) الدهلوي ( فهل يف سقوط تأويالت 

__________________  
  .347:  ، رقم 221 / 1العلل املتناهية ) 1(
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  :ّمن أقوال الصحابة الصريحة في 

ّأن عليا أحب ّ ّ الناس إلى النبي ّ ّ  
 كـــان 7ّ صـــرحية يف الداللــة علـــى أن عليـــا 6ّوكمــا كانـــت األحاديـــث الــواردة عـــن النـــيب 

ّـفإا صـرحية يف أن هـذا .  ..ّكذلك اآلثار اليت يرووا عن الصحابة.  ..6ّأحب اخللق عنده 
ّمسعوه من النيب.  ..األمر كان مفروغا عنه ومتساملا عليه بينهم   أحواله وسـريتهوفهموه من . ..ّ

...  

  قول أبي ذر الغفاري 
 ـ 6وهـو يف مـسجد رسـول اهللا  ـ جـاء رجـل إىل أيب ذر«  :عـن معاويـة بـن ثعلبـة قـال 

ـــا ذر ، أال حتـــدثين بأحـــب النـــاس إليـــك: فقـــال  ّيـــا أب ّ فـــو اهللا لقـــد علمـــت أن أحـــبهم إليـــك !ّ ّ
ّإن أحــبه: أجــل والــذي نفــسي بيــده : قــال . 6ّأحـبهم إىل رســول اهللا  ّم إيل أحــبهم إىل رســول ّ ّ

  .»وأشار إىل علي .  ، وهو ذلك الشيخ6اهللا 
  .)1(.  ..رواه اخلوارزمي بسنده عن البيهقي عن معاوية بن ثعلبة

ّاحملب الطربي و
  . ..ّ عن املال يف سريته عنه)3( وإبراهيم الوصايب )2(

  .)4(.  ..ّوشهاب الدين أمحد ، عن الطربي ، عن املال
__________________  

  .29: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
  .62:  ، ذخائر العقىب 116 / 3الرياض النضرة ) 2(
  .خمطوط ـ االكتفاء) 3(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 4(
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ومـا الـدليل  ؟ّباألحبية يف األكل ومـا شـابه» ّاألحبية « ّوهل جيوز عاقل ختصيص هذه 
  ؟على ذلك

  قول بريدة
ّنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، حـدثنا العبـاس بـن حممـد ّحدث« : أخرج احلاكم قائال  ّّ ّ

ّالــدوري ، حــدثنا شــاذان األســود بــن عــامر ، حــدثنا جعفــر بــن زيــاد األمحــر ، عــن عبــد اهللا بــن  ّ
  :عطا ، عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال 
  . فاطمة ومن الرجال علي6ّكان أحب النساء إىل رسول اهللا 

  .)1(» مل خيرجاه هذا حديث صحيح اإلسناد و
  .)2(ورواه املولوي مبني عن احلاكم 

ّكــان أحــب النــاس إىل رســول « : وروى البدخــشاين ، عــن الرتمــذي ، عــن بريــدة قــال 
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم فاطمة ومن الرجال علي  ّ ّ «)3(.  

  قول عائشة
 ـ خليـلويوسـف ابـن  ـ ببغـداد ـ ّأخربنـا احلـافظ حممـد بـن حممـود« : روى الكنجـي  ـ 1

ّأخربنــا حجـة العــرب زيـد بــن : وغـريهم ، قــالوا مجيعـا  ـ بدمـشق ـ وخالــد بـن يوســف ـ حبلـب
احلسن الكندي ، أخربنـا القـزاز ، أخربنـا إمـام أهـل احلـديث أمحـد بـن علـي بـن ثابـت اخلطيـب 
ّاحلافظ ، أخربنا أبو منـصور حممد بـن حممـد ابـن عثمـان الـسواق ، أخربنـا أبـو جعفـر أمحـد بـن  ّ ّـ

ّطالــب الكاتــب ، حــدثنا حممد بــن جريــر الطــربي ، حــدثنا حممــد بــن عيــسى الــدامغاين ، أيب  ّ ّّ ــ ّ
  ّحدثين يسع بن

__________________  
  .ووافقه الذهيب. 155 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
  .27: وسيلة النجاة ) 2(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 3(



  نفحات األزهار................................................................................ 254

ن حيـوة بـن شـريح بـن هـاين ، عـن أبيـه ، ّعدي ، حدثنا شاه بن الفضل ، عن أيب املبارك ، ع
  :عن عائشة قالت 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ مــا خلــق اهللا خلقــا أحــب إىل رســول اهللا مــن علــي ابــن أيب  ـ ّ
  .)1(» طالب 

ّفهـــذا احلـــديث الـــذي رواه احلفـــاظ عـــن احلـــافظ الطـــربي ، بـــسنده عـــن عائـــشة ، نـــص  ّ
ّــلعامة املطلقــة ، فــال جمــال لــشيء مــن ا» ّــاألحبية « ّصــريح فيمــا يــدل عليــه حــديث الطــري مــن 

  .التأويالت الفاسدة
ّحـدثنا حـسني بـن يزيـد الكــويف ، نـا عبـد الـسالم بـن حــرب ، « : ّأخــرج الرتمـذي  ـ 2

: دخلت مع عميت على عائشة فـسئلت : عن أيب اجلحاف ، عن مجيع بن عمري التيمي قال 
ّأي النـــاس كـــان أحـــب إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ّ ّ مــــن : فقيـــل . فاطمـــة:  قالـــت ؟ّ

ّصـواما قوامـا ـ مـا علمـت ـ زوجهـا ، أن كـان:  قالـت ؟الرجـال » هـذا حـديث حـسن غريـب . ّ
)2(.  

  .)3(.  ..وأخرجه احلاكم بسنده عن عبد السالم بن حرب
ــــري : وعــــن الرتمــــذي  ّ وحمــــب الــــدين الطــــربي )4(ابــــن األث ّ

 )6( وشــــهاب الــــدين أمحــــد )5(
ّ والوصايب )7(والعيدروس 

  .)9( والبدخشاين )8(
  ولو كان هناك غري فاطمة وعلي لذكرته.  ..ّعامة قطعا» ّاألحبية « ّإن هذه 

__________________  
  .324: كفاية الطالب ) 1(
  .658 / 5صحيح الرتمذي ) 2(
  .157 / 3املستدرك ) 3(
  .157 / 5أسد الغابة ) 4(
  . ، ذخائر العقىب115 : 3الرياض النضرة ) 5(
  .خمطوط ـ ح الدالئلتوضي) 6(
  .خمطوط ـ العقد النبوي) 7(
  .خمطوط ـ االكتفاء) 8(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 9(
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  . ..عائشة قطعا
ّحــدثنا أبــو بكــر حممــد بــن علــي الفقيــه الــشاشي ، حــدثنا أبــو « : أخــرج احلــاكم  ـ 3 ّّ

ّطالــب أمحــد بــن نــصر احلــافظ ، حــدثنا علــي بــن ســعيد بــن بــشري ، عــن عبــاد بــن يعقــوب  ّ ،
ّحدثنا حممد بن إمساعيل بـن رجـاء الزبيـدي ، عـن أيب إسـحاق الـشيباين ، عـن مجيـع بـن عمـري  ّ

  :قال 
دخلت مع أمي على عائشة فسمعتها من وراء احلجاب وهي تـسأهلا عـن علـي فقالـت 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّمـا أعلـم رجـال كـان أحـب إىل رسـول اهللا ـ واهللا ـ تـسأليين عـن رجـل:   ـ ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّمرأة من األرض كانـت أحـب إىل رسـول اهللامنه وال ا هـذا . مـن امرأتـه ـ ّ

  .)1(» حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
  .)2(ورواه املولوي مبني عن احلاكم كذلك 

 )4( وكـذا أبــو يعلـى املوصــلي )3(.  ..ّــوأخرجـه النسائي بـسنده عــن أيب إسـحاق الــشيباين
  .)5(وكذا اخلطيب اخلوارزمي 

ص الـــذهيب وأيب القاســـم الدمـــشقي ،  ّـــورواه احلـــافظ احملـــب الطـــربي عـــن احلـــافظني املخل ّ
  .)6(عن عائشة 

ّوشهاب الدين أمحد ، عن احملب عنهما ، عن عائشة 
)7(.  

  .)8(واملولوي ويل اهللا عن النسائي 
__________________  

  .154 / 3املستدرك ) 1(
  .28: وسيلة النجاة ) 2(
  .29: اخلصائص ) 3(
  املسند) 4(
  .37: مناقب أمري املؤمنني ) 5(
  .116 / 3 ، الرياض النضرة 62: ذخائر العقىب ) 6(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 7(
  .خمطوط ـ مرآة املؤمنني) 8(
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.  ..وبــاعرتاف مــن عائــشة . ..7ّال أحــب إىل اهللا والرســول مــن أمــري املــؤمنني .  ..إذن
  . ..ّأحبية مطلقة» ّاألحبية «  و

ّويـروى أن امـرأة مـن األنـصار قالـت لعائـشة رضـي « : روى احلافظ الزرنـدي بقولـه  ـ 4
ّأي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم أحـب إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : اهللا عنها  ّ ّّ ّ

  .)1(» علي بن أيب طالب :  قالت ؟ّوسلم
  .)2(ورواه شهاب الدين أمحد عن الزرندي 

مـن : دخلـت علـى عائـشة فـسألتها : عـن مجيـع بـن عمـري قـال « : روى الزرنـدي  ـ 5
ّكان أحب الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ لست أسألك : قلت . فاطمة : قالت ؟ّ

  .)3(» زوجها  : فقالت !ّعن النساء ، إمنا أسألك عن الرجال
  .)4(وكذا رواه االبشيهي 

ّمـن كـان أحـب النـاس إىل رسـول : ة قلـت لعائـش: عـن عـروة قـال « : ّروى املتقي  ـ 6
ّاهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ّأي شــــيء كــــان ســـــبب : قلـــــت . علــــي بــــن أيب طالــــب:  قالـــــت ؟ّ

وكـان ذلـك : قالـت . ذلـك مـن قـدر اهللا:  قلـت ؟ّمل تـزوج أبـوك أمـك:  قالـت ؟خروجك عليه
  .)5(» ن . من قدر اهللا

ّروى احملب الطربي ، وإبراهيم بـن عبـد اهللا الوصـايب ـ 7 عـن معـاذة الغفاريـة قالـت «  : ّ
ّكـــان يل انـــس بـــالنيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، أخـــرج معـــه يف األســـفار وأقـــوم علـــى املرضـــى  : ّ ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ واداوي اجلرحى ، فدخلت إىل رسول اهللا يف بيت عائشة وعلي خارج  ـ ّ
  : من عنده ومسعته يقول 

__________________  
  .102 :نظم درر السمطني ) 1(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 2(
  .102: نظم درر السمطني ) 3(
  .137 / 1املستطرف من كل فن مستظرف ) 4(
  .)ز : (  وفيه 31670 ، رقم 334 / 11كنز العمال ) 5(
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ّيا عائشة ، إن هذا أحب الرجال إيل وأكرمهم علي ، فاعريف له حقه وأكرمي مثـواه ،  ّ ّ ّ ّفلمـا [ ّ
علي بالبصرة ما جـرى رجعـت عائـشة إىل املدينـة ، فـدخلت عليهـا فقلـت أن جرى بينها وبني 

ّيا ام املؤمنني كيف قلبك اليوم بعد ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يقـول لـك : هلا  ّ
ّكيـف يكـون قلـيب لرجـل كـان إذا دخـل علـي وأيب عنـدنا ال :  قالـت معـاذة قالـت ؟فيه ما قـال

ّيا أبة إنك لتدمي النظر إىل علي: ّميل من النظر إليه ، فقلت  ّيـا بنيـة ، مسعـت رسـول :  فقال !ّ
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول    .)2( » )1( أخرجه اخلجندي .]النظر إىل وجه علي عبادة : ّ

ّـال سـيما وأا عـن  . ..ّوإن هذه األحاديث لتقلع أسـاس مجيـع التـأويالت والتـسويالت ّ
 ولكــن مــع ذلــك !! مــا جــرى وكــان منهــا مــا كــان7ؤمنني عائــشة الــيت جــرى منهــا علــى أمــري املــ

  :ّنورد عنها احلديث التايل .  ..ّكله وباإلضافة إليه
  :ّثنا أبو نعيم ، حدثنا يونس ، ثنا عمرو بن حريث قال « : أخرج أمحد  ـ 8

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ اســتأذن أبــو بكــر علــى رســول اهللا: ّقــال النعمــان بــن بــشري   ـ ّ
ّواهللا لقـد عرفـت أن عليـا أحـب إليـك مـن أيب: ئـشة عاليـا وهـي تقـول فسمع صوت عا ّ  ثالثـا ـ ّ

ـــ يـــا بنـــت ام رومـــان ال أمسعـــك تـــرفعني :  فاســـتأذن أبـــو بكـــر فـــدخل فـــأهوى إليهـــا وقـــال هلـــا .ـ
  .)3( » !ّصوتك على رسول اهللا صلى اهللا عليه

ّا عمـرو بـن حممـد أنبأن: أخربين عبدة بن عبد الرحيم املروزي قال « : أخرجه النسائي و
 :أنبأنــا يــونس بــن أيب إســحاق ، عــن عمــرو بــن حريــث ، عــن النعمــان بــن بــشري قــال : قــال 

ّاستأذن أبو بكر على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فسمع  ّ ّ  
__________________  

 / 20ء ســري أعــالم النــبال. 552: ابــو بكــر حممــد بــن عبــد اللطيــف االصــفهاين الــشافعي املتــوىف ســنة : وهــو ) 1(
386.  

  .خمطوط ـ  ، االكتفاء116 / 3الرياض النضرة ) 2(
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ّواهللا لقـد علمـت أن عليـا أحـب إليـك مـن أيب: صـوت عائـشة عاليـا وهـي تقـول  ّ فـأهوى أبــو  .ّ
ّصــلى اهللا عليــه  ـ يــا بنــت فالنــة ، أراك تــرفعني صــوتك علــى رســول اهللا: بكــر ليلطمهــا وقــال 

ّكه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وخـرج أبـو بكـر مغـضبا ، فقـال رسـول اهللا فأمس ـ ّوسلم ّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم  ّ مث اســتأذن أبــو بكــر بعــد !يــا عائــشة كيــف رأيتــين أنقــذتك مــن الرجــل: ّ

ّذلك ، وقد اصطلح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وعائـشة فقـال  ّأدخـالين يف الـسلم كمـا : ّ
ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أدخلتماين يف احلرب   .)1(» قد فعلنا : ّ

أخــرج أمحــد ، وأبــو داود ، والنــسائي ، بــسند صــحيح ، « : وقــال احلــافظ ابــن حجــر 
ّاستأذن أبو بكر على النيب صلى اهللا عليه وسـلم ، فـسمع صـوت : عن النعمان بن بشري قال  ّ ّ

ّواهللا لقد علمت أن علي: عائشة عاليا وهي تقول    .)2(» ّا أحب إليك من أيب ّ

  تنبيهات على بطالن دعاوى وتأويالت 
ّلقــد كانــت تلــك ثلة مــن األحاديــث واآلثــار الواضــحة الداللــة علــى أن أمــري املــؤمنني   7ّــ

مــع .  ..ّال ســيما مــا كــان منهــا عــن عائــشة.  .. مطلقــا6ّأحــب اخللــق لــدى اهللا ورســول اهللا 
بالنـــسبة إىل  ـ ّالعالمـــة جـــالل الـــدين اخلجنـــديّومـــن هنـــا صـــرح .  ..7احنرافهـــا عـــن اإلمـــام 

ّـبـأن هـذه األحاديـث لـداللتها علـى أحبية  ـ أحاديـث عائـشة ومعـاذة الغفاريـة وأيب ذر الغفـاري ّ
ّ تعاضـــد حـــديث الطـــري وتؤيـــده ، ونـــص العالمـــة حممـــد ابـــن إمساعيـــل األمـــري علـــى أن 7علـــي  ّ ّ ّ ّ

ــــل علــــى أن أمــــري املــــؤمنني  كمــــا .  ..6 اخللــــق إىل رســــول اهللا ّ أحــــب7ّاألخبــــار املــــذكورة دلي
  سنقف

__________________  
  .28: اخلصائص ) 1(
  .18 / 7فتح الباري ) 2(
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  .عليه فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل
ّولكن من القوم من سولت له نفسه ألن يدعي املعارضة بني ذلك ، وبني مـا رووه مـن  ّ ّ

ّ علـى األحبيـة النـسبية8 يف علـي والزهـراء فيجمع بينهما حبمل ما ورد.  ..ّأحبية عائشة وأبيها ّ 
  :ّفلننقل كالمه ونبني ما فيه . ..

  ّكالم المحب الطبري وبطالنه 
ّذكــــر اختــــصاصه بأحبيــــة النــــيب صــــلى اهللا عليــــه « ) : ّالريــــاض النــــضرة ( لقــــد جــــاء يف  ّ ّ

  .ّوسلم
ّأي النـاس أحـب إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: سئلت : عن عائشة  ّ ّ : لـت  قا؟ّ

ّصــواما قوامــا ـ مــا علمــت ـ زوجهــا ، أن كـان:  قالــت ؟ّمــن الرجــال: فقيــل . فاطمـة أخرجــه . ّ
  .حسن غريب: وقال . الرتمذي

ّما رأيت رجال كان أحـب إىل رسـول اهللا صـلى : وقد ذكر عندها علي فقالت  ـ وعنها ّ
ّاهللا عليه وسلم وال امرأة أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من  ّ ّخرجـه املخلـص . امرأتهّّ ّ

  .واحلافظ الدمشقي
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّكانـت يل انـس بـالنيب :وعن معاذة الغفارية قالـت  أخـرج معـه  ـ ّ

ّيف األسفار وأقوم على املرضى واداوي اجلرحى ، فدخلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  ّ
ّا عائــشة ، إن هــذا أحــب يــ: فــسمعته يقــول  ـ  خــارج مــن عنــده2وعلــي  ـ يف بيــت عائــشة ّ

ّالرجال وأكرمهم علي ، فاعريف له حقه وأكرمي مثواه   .ّ خرجه اخلجندي.ّ
: دخلـت مـع أمـي علـى عائـشة فـسألتها عـن أمرهـا يـوم اجلمـل فقـال : وعن جممع قال 
ّســألت عــن أحــب النــاس إىل رســول اهللا : وســألتها عــن علــي فقالــت . كــان قــدرا مــن قــدر اهللا

ّصلى اهللا عليه وسل   .ّم ، وزوجه أحب الناس كانت إليهّ
ّوهـو يف مـسجد رسـول اهللا صـلى  ـ جـاء رجـل إىل أيب ذر: وعـن معاويـة بـن ثعلبـة قـال 

  ّيا أبا ذر ، أال ختربين بأحب الناس إليك ، فإين: فقال  ـ ّاهللا عليه وسلم
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ّأعلـــم أن أحـــب النـــاس إليـــك أحـــبهم إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ّ ّ ّ ّ ورب إي : قـــال ؟ّ
ّالكعبة ، أحبهم إيل أحبهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، هـو ذاك الـشيخ ّ ّ وأشـار إىل . ّّ

ّخرجه املال يف سريته. علي ّ.  
ّوقد تقدم أليب بكر مثل هذه يف املتفق عليه ّ.  

ّفيحمل هذا على أن عليا أحب الناس إليه من أهل بيته ، وعائشة أحب إليه مطلقا ،  ّ ّ
ّأن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : ّما رواه الدواليب يف الذرية الطاهرة  ّويؤيده. ديثنيمجعا بني احل ّ ّ ّ
ّأنكحتك أحب أهل بييت إيل :قال لفاطمة  ّ.  

ّأنكحتك أحب أهلي إيل : ّخرجه عبد الرزاق ، ولفظه  ّ «)1(.  
ّوقلده الوصايب صاحب    .فيما قال) االكتفاء ( ّ

  :أقول 
ّـإن محل أحبية أمـري املـ ّ علـى األحبيـة النـسبية7ؤمنني ّ محـل باطـل ،  ـ ّبـأي معـىن كانـت ـ ّ

.  ..تدفعه األحاديث اليت ذكرناهـا واآلثـار الـيت أوردناهـا ، خـصوصا مـا كـان منهـا عـن عائـشة
  . ..ّفإن هذه األحاديث واآلثار ال تقبل التأويل بشكل من األشكال

ّعلــى أن ختــصيص أحبيــة اإلمــام  علــى تقــدير  ـ :ل البيــت ّ بأــا بالنــسبة إىل أهــ7ّ
ّال يــضر مبــا نقولــه ، ألن مقتــضى األحاديــث املعتــربة الكثــرية ـ تــسليمه كحــديث الثقلــني ،  ـ ّ

ّمما رواه القـوم ومـنهم احملـب الطـربي نفـسه.  ..ّوحـديث الـسفينة ، وأمثاهلمـا وكـذا األحاديـث  ـ ّـ
.  ..)2(ة معتـربة جـدا ّالواردة يف أفضلية بين هاشم من سـائر قـريش ، وهـي أيـضا أحاديـث كثـري

 ـ فمن كان األفضل يف أهل البيت.  من مجيع الناس على العموم:ّهو أفضلية أهل البيت 
  ّكان أفضل الناس ، باألولوية القطعية ـ الذين هم أفضل الناس

__________________  
  .116 ـ 115 / 3الرياض النضرة يف مناقب العشرة ) 1(
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  .الواضحة
والـشواهد علــى هـذا املعــىن مـن كــالم أكـابر القــوم كثـرية أيــضا ، مـن ذلــك مـا رواه ملــك 

ّأنه نقل عن إمام أهل السنة أيب حنيفة : العلماء اهلندي عن احلافظ الزرندي  ّ:  
ّإنه مر يوما يف سكك بغداد ، فرأى بعض أوالد الـسادات يلعـب بـاجلوز ، فنـزل مـن «  ّ ّ

مــن : ّ وأمــر أصــحابه بــالنزول ومــشى أربعــني خطــوة مث ركــب ، وتوجــه إىل أصــحابه فقــال بغلتــه
ّجــال يف قلبــه أو ظهــر علــى لــسانه أنــه خــري مــن صــيب أو غــالم مــن أهــل بيــت رســول اهللا فهــو 

  .)1(» عندي زنديق 
  .واحكم على طبقته مبا شئت على من شئت.  ..فانظر إىل حكم هذا اإلمام

  ن العاص ّوجوه رد حديث عمرو ب
ّنــربهن علــى أن احلــديث الــذي عــارض بــه احملــب الطــربي تلــك  ـ ّمــع كــل هــذا ـ لكنــا ّ
باطل سندا وداللة فال معارضة ، وال موجـب للحمـل  ـ وهو حديث ابن العاص ـ األحاديث ،

  :الذي زعمه وبطالنه من وجوه 

  : الوجه األول 
ّإن حديث عمرو بن العاص خرب واحد تفرد بنقله أهل السن ّ ة ، وما كـان كـذلك فلـيس ّ

ّـحبجة على اإلمامية ، إذ لو كانت أخبارهم حجة علـى اإلماميـة فلـم ال تكـون أخبـار اإلمامية  ّ
ّقـــرة العينـــني يف تفـــضيل ( ولقـــد أنـــصف ويل اهللا الـــدهلوي يف كتابـــه .  ..حجـــة علـــيهم كـــذلك

ة بأ) الـــــشيخني  ــــحيـــــث نـــــص علـــــى أنـــــه ال جيـــــوز اإلحتجـــــاج علـــــى اإلماميـــــة والزيدي ّـ ّ ّ حاديـــــث ّ
  وكذا. الصحيحني ، فضال عن غريها
__________________  

  .خمطوط ـ هداية السعداء) 1(
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  .)التحفة ( يف غري موضع من كتابه ) الدهلوي ( قال ولده 
ّمما ال يصلح اإلحتجاج به أمام اإلمامية ـ وإن كان يف الصحيحني ـ فهذا احلديث ّ.  

  :الوجه الثاني 
خالــد بــن مهــران «  يف الــصحيحني علــى !!م املتفــق عليــهّإن مــدار هــذا احلــديث املزعــو

  : ففي البخاري  »ّاحلذاء 
ّحدثنا معلى بن أسد ، ثنا عبد العزيز بن خمتار ، ثنـا خالـد احلـذاء ، عـن أيب عثمـان «  ّ ّ

ّأن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بعثــه علــى جــيش ذات الــسالسل ،  :، ثــين عمــرو بــن العــاص  ّ ّ ّ
قـال . أبوها:  قال ؟من الرجال: فقلت  .عائشة:  قال ؟ّناس أحب إليكّأي ال: فأتيته فقلت 

  .)1(» ّعمر بن اخلطاب ، فعد رجاال :  قال ؟ّمث من: فقلت 
ّحــدثنا خالــد بــن عبــد اهللا ، عــن خالــد احلــذاء ، عــن : ّحــدثنا إســحاق قــال « : وفيــه  ّ
ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بعـــث عمـــرو بـــن العـــاص :أيب عثمـــان   علـــى جـــيش ذات ّ

ّأي الناس أحب إليك: فأتيته فقلت : السالسل ، قال   ؟مـن الرجـال: قلـت . عائشة:  قال ؟ّ
ّفعد رجاال ، فسكت خمافة أن جيعلين يف آخرهم . عمر:  قال ؟ّمث من: قلت . أبوها: قال  ّ «

)2(.  
ّذاء ، أنا خالـد بـن عبـد اهللا ، عـن خالـد احلـ: ّحدثنا حيىي بن حيىي قال « : ويف مسلم 

  .)3(» .  ..أخربين عمرو بن العاص: عن أيب عثمان قال 
  قال: ، وهو مقدوح مطعون فيه » ّخالد احلذاء « فمدار احلديث على 

__________________  
  .64 / 3باب مناقب أيب بكر  ـ صحيح البخاري) 1(
  .286 / 3خرب غزوة ذات السالسل  ـ صحيح البخاري) 2(
  .109 / 7قب أيب بكر باب منا ـ صحيح مسلم) 3(
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قـد «  : وقـال أيـضا .)1(» ّيكتـب حديثـه وال حيـتج بـه : قال أبو حـامت « : احلافظ ابن حجر 
ّأشــار محــاد بــن زيــد إىل أن حفظــه تغــري ملــا قــدم مــن الــشام ، وعــاب عليــه بعــضهم دخولــه يف  ّ

  .)2(» ّعمل السلطان 

  :الوجه الثالث 
ّإنه حديث منقطع ، ألن خالـدا مل يـسمع عـ شـيئا ، قـال  ـ وهـو النهـدي ـ ن أيب عثمـانّ

مل يـسمع خالـد : عـن أبيـه  ـ يف كتـاب العلـل ـ قال عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل« : ابن حجر 
  .)3(» ّاحلذاء عن أيب عثمان النهدي شيئا 

  :ّالوجه الرابع 
ّإن هــذا احلــديث يــدل علــى أحبيــة عائــشة مــن فاطمــة   ، فيبطلــه األحاديــث الكثــرية 3ّ

ّ ، الدالـة علــى أحبيتهـا وأفـضليتها مـن عائــشة 3 الـواردة مـن طــرقهم يف شـأن فاطمـة الـصحيحة ّ ّ
ّفاطمة سـيدة نـساء أهـل اجلنـة «  :حديث  :وغريها مثل  ّفاطمـة بـضعة مـين «  :حـديث و. »ّ

ّإمنا هي بضعة مين يريبين ما راا ويؤذيين ما آذاهـا «  :حديث و» فمن أغضبها فقد أغضبين  ّ
  .)4(ن األحاديث اليت ال حتصى كثرة إىل غري ذلك م» 

ّفمن العجيب جدا دعوى احملب كون  ّفإنه قلة حياء» ّعائشة أحب إليه مطلقا « ّ ّ..  .
ّعلى أنه ال يستقيم على اصول السنة أيضا ، ألن  ّ  فيلـزم .)5(» األفضلية « دليل » ّاألحبية « ّ

  !!وهو كما ترى. أن تكون أفضل من أبيها أيب بكر أيضا
__________________  

  .3 / 104ذيب التهذيب ) 1(
  .219 / 1تقريب التهذيب ) 2(
  .3 / 105ذيب التهذيب ) 3(
  .راجع أبواب فضائلها يف الصحاح وغريها) 4(
ّهذا واضح جدا ، وقد نص عليه العلماء ، كاحلافظ النووي بشرح حديث عمرو بن العاص من) 5( ّ  
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  :الوجه الخامس 
ّإنه حني بويع أليب بكر بعد رسـول «  : على شرط الشيخني عن أسلم بإسناد صحيح

ّاهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ّوكـان علـي والـزبري يـدخالن علـى فاطمـة بنـت رسـول اهللا صـلى اهللا  ـ ّ
ّفلما بلـغ ذلـك عمـر بـن اخلطـاب خـرج ، حـىت  ـ ّعليـه وسـلم ، فيـشاوروا ويرجتعـون يف أمـرهم ّـ

ّهللا ، واهللا ما من اخللق أحـد أحـب إلينـا مـن أبيـك ، يا بنت رسول ا: دخل على فاطمة فقال 
ّومـــا مـــن أحـــد أحـــب إلينـــا بعـــد أبيـــك منـــك ، وأمي اهللا مـــا ذاك مبـــانعي إن اجتمـــع هـــؤالء النفـــر 

أتعلمـون : ّفلمـا خـرج عمـر جاءوهـا فقالـت : عندك أن آمر م أن حيرق عليهم البيت ، قال 
ّن علــيكم البيــت ، وأمي اهللا ليمــضني ملــا أن عمــر قــد جــاءين وقــد حلــف بــاهللا لــئن عــدمت ليحــرق ّ

ّحلف عليه ، فانصرفوا راشدين ، فرأوا رأيكم وال ترجعوا إيل ، فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها 
  .)1(» ، حىت بايعوا أليب بكر 

  .ولو كان حلديث عمرو بن العاص أصل مل يكن وجه ملا قاله عمر مع احللف عليه

  :الوجه السادس 
ّهلـذا احلـديث املفـرتى أصـل ، فلمـا ذا اعرتفـت عائـشة بأحبيـة علـي والزهـراء ّـإنه لـو كـان 

ة «  و» عــروة بــن الــزبري «  و» مجيــع بــن عمــري «  وملــا ذا مل جتــب ؟8 الــذين » ّــمعــاذة الغفاري
ّ بكوـا هـي وأبوهـا أحـب النـاس إىل رسـول اهللا 7ّعريوها خبروجها علـى أمـري املـؤمنني   ، بـل 6ّ

  ؟اء وقدرا من اهللاّإنه كان قض :قالت 
__________________  

  .فراجعه) املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ( 
  . عن ابن أيب شيبة14138:  رقم 651 / 5واحلديث يف كنز العمال . إزالة اخلفا عن سرية اخللفا) 1(
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ا اختلقتــــه يــــداه ، أو بعــــض األيــــدي  ّــــمــــن هنــــا يظهــــر أن حــــديث عمــــرو بــــن العــــاص مم
ّوإال الحتجــت بــه عائــشة يف هــذه  . ..ّ مــن العثمانيــة أو املروانيــة7أمــري املــؤمنني احلاقــدة علــى 

  . ..املواضع وحنوها لتربير مواقفها وأقواهلا

  :الوجه السابع 
بــسند صــحيح كمــا  ـ لقـد عرفــت مــن احلــديث الـذي أخرجــه أمحــد وأبــو داود والنــسائي

ّاهللا لقــد علمــت أن عليــا أحــب و« :  بقوهلــا 6ّأن عائــشة خاطبــت النــيب  ـ اعــرتف ابــن حجــر ّ
ّوأن النيب » إليك من أيب  فمـا نـسبه عمـرو بـن العـاص .  ..ّ أقرها على هـذا ومل جيبهـا بـشيء6ّ

  . كذب6ّيف هذا احلديث إىل النيب 

  كالم ابن حجر وإبطاله 
نعم هو افرتاء وكذب ، وإن حاول احلافظ ابن حجر ترجيح حديث عمرو ، أو اجلمـع 

فقـال مـا  ـ ّث عمرو بن العاص صحيح يف زعمه ، ألنه خمرج يف الـصحيحنيّألن حدي ـ بينهما
  :نصه 

: عــن النعمــان بــن بــشري قــال  ـ بــسند صــحيح ـ ّأخــرج أمحــد وأبــو داود والنــسائي« 
ّاستأذن أبـو بكـر علـى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فـسمع صـوت عائـشة عاليـا وهـي تقـول  ّ ّ :

ّواهللا لقــد علمــت أن عليــا أحــب إليــك  ّفيكــون علــي ممــن أمــه عمــرو بــن  .احلــديث. مــن أيبّ
  .العاص أيضا

ّوهو وإن كان يف الظاهر يعارض حديث عمرو ، لكـن يـرجح عمـرو أنـه مـن قـول النـيب  ّ ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ، وهذا من تقريره ّ.  

ة ، فيكـــون يف حـــق أيب بكـــر علـــى عمومـــه خبـــالف  ّـــوميكـــن اجلمـــع بـــاختالف جهـــة احملب
  . دخوله فيمن أمه عمروعلي ، ويصح حينئذ

  من إام عمرو فيما روى ، ملا ـ كما يقول الرافضة ـ ومعاذ اهللا أن نقول
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كان بينه وبني علي رضي اهللا عنهما ، فقد كان النعمان مع معاويـة علـى علـي ومل مينعـه ذلـك 
  .)1(» ّمن احلديث مبنقب علي ، وال ارتياب يف أن عمرا أفضل من النعمان ، واهللا أعلم 

  . ..ّلكنها حماولة يائسة : أقول
ّأما تــرجيح حــديث عمــرو لكونــه مــن قــول النــيب   علــى حــديث النعمــان ، لكونــه مــن 6ّــ
  .تقريره ، فصدور مثله من شيخ اإلسالم عند القوم غريب

ّأما أوال    .ّفألن تقدم أحد املتعارضني لكونه قوال ممنوع يف أمثال املقام: ّ
ـــا  ّالنعمـــان مرجحـــات عديـــدة علـــى اصـــول أهـــل الـــسنة ، ّفـــألن يف حـــديث : ّوأمـــا ثاني ّ

ّجاللــة شــأن عائــشة صــاحبة القــضية ، : منهــا . ّتوجــب تقدمــه علــى حــديث عمــرو بــن العــاص
ّوأا أكثر وقوفا على حاالت النيب  .  ..ّ ، وأا أعرف الناس حبال أبيها مـن حيـث الفـضيلة6ّ

  .ّإىل غري ذلك مما ال خيفى عند اإلمعان
ّرجحات يف حديث النعمان ومن أكرب امل ّأن هذا الرجل يروي هذا احلـديث مـع كونـه : ّ

ّفإنـه مـن حـديث عائـشة :  ، والفضل ما شهدت به األعداء ، وأيـضا 7مع معاوية على علي 
خبالف حديث عمرو بن العـاص ، فـإن عمـرا . 7ّ، وهي من أشد الناس عداوة ألمري املؤمنني 

وعمــر ، بــل كــانوا مجيعــا ملــة واحــدة ، وقــد كــان وزيــر مل يكــن لــه عــداوة مــع عائــشة وأيب بكــر 
معاويـة بـن أيب سـفيان الــذي وضـعت يف سـلطنته األحاديـث الكثــرية يف فـضل املخـالفني ألهــل 

ّ ، ومن الواضـح جـدا تقـدم اخلـرب الـذي ينقلـه مثـل النعمـان يف فـضل أمـري املـؤمنني :البيت  ّ
   ، على اخلرب الذي ينقله مثل ابن العاص يف فضل7

__________________  
  .18 / 7فتح الباري ) 1(
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  . ..أيب بكر وعمر
ّــوأمــا دعــوى اجلمــع بــني احلــديثني مبــا ذكــر فبطالــا واضــح مما ســبق بالتفــصيل ، حيــث  ّ

  . ..ّعلمت أن إطالق أفعل التفصيل على املفضول بلحاظ وجه حقري ، غري جائز

  :الوجه الثامن 
ّ ، نا حممد بـن بكـر ، عـن ابـن جـريج ، عـن ّحدثنا سفيان بن وكيع« : أخرج الرتمذي 

ّـأنه فـرض السـامة يف ثالثـة آالف ومخـسمائة ، وفــرض : زيـد بـن أسـلم ، عـن أبيـه ، عـن عمــر 
ّمل فــضلت أســامة علــي ، : فقــال عبــد اهللا بــن عمــر ألبيــه . لعبــد اهللا بــن عمــر يف ثالثــة آالف ّ

ّألن زيــدا كــان أحــب إىل ر:  قــال ؟فــواهللا مــا ســبقين إىل مــشهد ّســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ّ ّ
ّمـــن أبيـــك ، وكـــان أســـامة أحـــب إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم منـــك ، فـــآثرت حـــب  ّّ ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ رسول اهللا   .)1(» هذا حديث حسن غريب . ّعلى حيب ـ ّ
«  مــن 6ّكــان أحــب إىل رســول اهللا » زيــد بــن حارثــة « ّفهــذا احلــديث صــريح يف أن 

بإقرار منه ، فما جاء يف ذيل حديث عمرو بن العـاص كـذب ، ولـو كـان » خلطاب عمر بن ا
ملا ذكره عمرو أصل لعلمه عمـر بـن اخلطـاب ، ومحـل هـذا اإلقـرار مـن عمـر علـى التواضـع غـري 
ّجائز ، ألنه جاء يف جواب اعرتاض من ولده على ما فعله فال بد مـن أن حيمـل علـى احلقيقـة  ّ

  . ..واإلطالق
ّفال مناص للقوم من االلتزام بأحد األمرين ، إما تكذيب عمر ابن اخلطـاب وباجلملة ، 

ّيف أحبية زيد منه ، وإما تكذيب عمرو بن العاص يف حديثـه ّ لكـن اإلنـسان إذا ابتلـي ببليتـني !ّ ّ
  . ..واألهون عندهم تكذيب عمرو.  ..اختار أهوما

__________________  
  .634 / 5صحيح الرتمذي ) 1(
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  :ّلتاسع الوجه ا
ّيـــا رســـول اهللا ، أي النـــاس أحـــب : قيـــل  عـــن عمـــرو بـــن العـــاص قـــال« : روى املتقـــي  ّ

مث أبـــو :  قـــال ؟ّمث مـــن: أبـــو بكـــر ، قـــال :  قـــال ؟مـــن الرجـــال: فقـــال . عائـــشة:  قـــال ؟إليـــك
  .)1(» كر . عبيدة

وهــذا احلــديث الــذي رواه املتقــي ، عــن ابــن عــساكر ، عــن عمــرو بــن العــاص يعــارض 
  . ..ذكورحديثه امل

ّفأي الناس أحب إىل رسول اهللا    ؟عمر أو أبو عبيدة : بعد أيب بكر 6ّّ
ّلقد وقع الرجـل يف افـت واضـح ، وواقـع األمـر أنه عنـد مـا جعـل أحـد الـرجلني أحـب  ّـ ّ

  . ..ّفكذب مرتني.  ..الناس بعد أيب بكر نسي جعله اآلخر من قبل

  :الوجه العاشر 
ملــا قــدمت مــن غــزوة الــسالسل : العــاص قــال عــن عمــرو بــن« : وروى املتقــي أيــضا 

ّ
 ـ 

ّوكنت أظن أن ليس أحـد أحـب إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـين ّ ّ يـا رسـول : فقلـت  ـ ّ
ّاهللا ، أي النـــاس أحـــب إليـــك : قـــال . إين لـــست أســـألك عـــن النـــساء: قـــال . عائـــشة:  قـــال ؟ّ

ّفـــأي النـــاس أحـــب إليـــك بعـــد أيب بكـــر: قلـــت . أبوهـــا إذن لـــست : قلـــت . حفـــصة:  قـــال ؟ّ
 فالتفت إىل أصحابه ؟يا رسول اهللا فأين علي: قلت  .فأبوها إذن: أسألك عن النساء ، قال 

  .)2(»  ابن النجار .ّإن هذا يسألين عن النفس: فقال 
__________________  

  .35639:  ، رقم 500 / 12كنز العمال ) 1(
  .36446:  ، رقم 142 / 13كنز العمال ) 2(
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.  ..يث آخـر يرويـه املتقـي ، عـن احلـافظ ابـن النجـار ، عـن عمـرو بـن العـاصوهذا حد
 يف 6ّـإنه وإن افـرتى علـى رسـول اهللا : ّويف رجوعه مـن غـزوة ذات الـسالسل بالـذات ، فنقـول 

ّصدر احلديث أحبية فالن وفالن إليه ، إال أنه صرح يف ذيله ّ ّ مبـا هـو  ـ بإجلاء من اهللا سـبحانه ـ ّ
ّ من أن لإلمامية األخذ بالذيل وتكـذيب الـصدر أخـذا بقاعـدة إقـرار العقـالء وبالرغم . ..احلق

.  ..خـذ مـا صـفى ودع مـا كـدر: على أنفـسهم مقبـول وعلـى غـريهم مـردود ، وعمـال مبـا قيـل 
 ّ ، لكـن لـو سـلم صـدور احلـديث بكاملـة7ّـفلهم اإلحتجاج بذيلـه علـى األحبية املطلقـة لعلـي 

 ّــ أحبيــة مطلقــة عامــة صــحيحة وتامة6ّب اخللــق إىل الرســول  أحــ7ّفــإن داللتــه علــى كونــه . ..

   .ّواحلمد هللا الذي أجرى احلق على لسام وخرب بأيديهم بنيام.  ..وهذا هو املطلوب. ..
ّهذا متام الكالم على ما ادعاه احملب الطربي يف هذا املقام ّ.  

  ّكالم آخر للمحب الطبري وإبطاله 
ّوكذا ادعـى احملـب الطـربي يف  ة الـصديقة الزهـراء ّ ّحـديث أحبي  ، حيـث قـال يف كتابـه 3ّـ

   ) :ذخائر العقىب ( 
ّوذكر أا رضي اهللا عنها كانت أحب الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم «  ّ ّ ّ :  

: قـالوا . فاطمـة:  قـال ؟ّيـا رسـول اهللا مـن أحـب إليـك: قـالوا  ـ 2 ـ عـن أسـامة بـن زيـد
أنــت يــا جعفــر ، وذكــر حــديثا ســيأيت إن شــاء اهللا تعــاىل يف أمــا :  قــال ؟نــسألك عــن الرجــال

ّإن أحبهم إليه زيد بن حارثة :  وفيه 2مناقب جعفر    . أخرجه أمحد.2ّ
ّأي الناس كـان أحـب إىل رسـول اهللا : ّإا سئلت : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم   : قالت ؟من الرجال: فقيل . فاطمة:  فقالت ؟ّ
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ّصـواما قوامـا ـ مـا علمـت ـ زوجهـا ، أن كـان . حـديث حـسن غريـب: أخرجـه الرتمـذي وقـال . ّ
  .ّوأخرجه أبو عمر بن عبيد ، وزاد بعد قوله قواما ، جديرا بقول احلق

ّأحب النساء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فاطمـة رضـي : قال  ـ 2 ـ وعن بريدة ّ ّ
  .يعين من أهل بيته: قال إبراهيم . ه أبو عمرأخرج. 2اهللا عنها ، ومن الرجال علي 
ّأنه صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لفاطمــة رضــي  :ّاحلــديث املتقــدم : ّــويؤيد تأويــل إبــراهيم  ّ ّــ

ّأنكحتك أحب أهل بييت إيل :اهللا عنها  ّ.  
ّـ أنه سـئل 2ويف املصري إليه مجـع بينـه وبـني مـا روي يف الـصحيح عـن عمـرو بـن العـاص 

  ؟من الرجال: قالوا . عائشة: ل ّعن أحبهم إليه قا
 يف كتـــاب الريـــاض النـــضرة يف 2وقـــد ذكرنـــا ذلـــك يف مناقـــب أيب بكـــر  ـ أبوهـــا: قـــال 

فضائل العشرة املبشرة ، وذكرناه يف مناقب عائشة رضي اهللا عنها يف كتاب السمط الثمني يف 
  . ـمناقب أمهات املؤمنني

يـا رسـول اهللا  : قـال 2ّ إن عليـا :ما أخرجه احلافظ أبو القاسـم الدمـشقي عـن أسـامة و
واهللا ال نسألك عن أهلك ، قـال  : 2قال علي . فاطمة:  قال ؟ّ، أي أهل بيتك أحب إليك

ّفأحب أهلـي إيل مـن أنعـم اهللا عليـه وأنعمـت عليـه :  : فقـال العبـاس : قـال . أسـامة بـن زيـد: ّ
ّل اهللا ، جعلـت عمــك يـا رسـو: قـال فقـال العبـاس . ّمث أنـت. علـي:  قـال ؟ومـن يـا رسـول اهللا

  .)1(» ّإن عليا سبقك باهلجرة :  قال قال !؟آخرهم

  :أقول 
 ـ ّفالعجــب مــن احملــب الطــربي لقــد جهــل أو جتاهــل داللــة األحاديــث الكثــرية الــشائعة

  ّعلى أن أهل البيت ـ واليت روى هو كثريا منها يف نفس كتابه هذا
__________________  

  .36 ـ 35: ذخائر العقىب ) 1(
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  ؟ّ مطلقا ، وإال ملا ارتضى هذا التأويل6ّ أفضل الناس وأحبهم إىل رسول اهللا :
بغـض النظـر عـن األمــور  ـ ّـ وكأنه مـا درى!!واألعجـب جعلـه هـذا التأويـل طريــق اجلمـع

ّـأن ذكـر حـديث عمـرو بـن العـاص مـع تلـك املثالـب والقبـائح الـيت يتصف  ـ واجلهـات األخـرى ّ
ّوغــريه مــن الــصحابة ممــا ال يرتــضيه إنــسان عاقــل  ـ 2 ـ يب ذرّــا يف مقابلــة أحاديــث ســيدنا أ

ّ وأما ما رواه يف أن أحبهم إليه زيد بن حارثة ، فمما تفرد بـه أهـل الـسنة ، !!فضال عن املؤمن ّ ّ ّ ّ ّ
ّعلى أنه غري صحيح على أصوهلم أيضا ، فهو ينايف ما أمجع عليه الشيعة والسنة ّ.  

  نه كالم الشيخ عبد الحق الدهلوي وبطال
ا يـــضحك الثكلـــى قـــول الـــشيخ عبـــد احلـــق الـــدهلوي يف  ــومم بـــشرح ) شـــرح املـــشكاة ( ّـ

  :حديث مجيع بن عمري 
  .زوجها: قالت : قوله « 

. ّانظــر إىل إنــصاف الــصديقة وصــدقها علــى رغــم مــن يــزعم مــن الــزائغني خــالف ذلــك
: ت وال يبعــد أن لــو ســـئلت فاطمــة عـــن ذلــك لقالـــ. ولقــد اســتحيت أن تـــذكر نفــسها وأباهـــا

ّومـن هاهنـا يعلـم أن . وقد ورد كذلك يف رواية عـن غـري فاطمـة رضـي اهللا عنهـا. عائشة وأبوها
ّالوجوه خمتلفة واحليثيات متعددة ، وذا ينحل الشبهات ويتخلص عن الورطات  ّ ّ«.  

  :أقول 
ّإنه مل يتعرض شراح  ّ هلذه الورطـة يف شـرحهم هلـذا احلـديث )  املشكاة (و ) املصابيح ( ّ

ّنه يعلمـون بـأن ال خملـص هلـم منهـا ، فـرأوا املـصلحة يف الـسكوت، وكأ وليـت الـشيخ عبـد .  ..ّ
  احلق سار على جهم ، لكن منعه من ذلك
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ّشدة تعصبه ، فأتى مبا يزيد الشبهة قوة ، وأوقع نفسه يف ورطة ّ ّ.. .  
ّأن مثـــل هــذا احلـــديث ال ينفــي اتـــصاف عائــشة بالعـــداء ألمـــري : ّإن مــن الواضـــح جــدا  ّ

وهـل ينكـر الـشيخ عـدائها .  ..ّلكن الفضل ما شهدت به األعـداء.  .. وبغضها له7ملؤمنني ا
ملا بلغها نبأ استشهاده  ـ  حىت آخر حلظة من حياته ، حيث أنشدت7لإلمام 

ّ
  : ـ

  فألقـــــــــــت عـــــــــــصاها واســــــــــــتقر ـــــــــــا النــــــــــــوى

  
  !؟ّكمــــــــــــا قــــــــــــر عينــــــــــــا باإليــــــــــــاب املــــــــــــسافر  

  

  »فسها وأباها ولقد استحيت أن تذكر ن« : ّوأما قوله 
ّأي نــسبة بــني تلــك املتربجــة املتجملــة اخلارجــة علــى إمــام زماــا: فنقــول يف جوابــه  ّ..  .

  !!. ..وبني احلياء
ة أمــري املــؤمنني  ّــمث مــا يقــول الــشيخ بالنــسبة إىل اعرتافهــا بأحبي  مطلقــا مــن غــري ســؤال 7ّ

ّ صـلى اهللا عليـه وسـلم ّمـا خلـق اهللا خلقـا أحـب إىل رسـول اهللا« : كقوهلا .  ..منها عن ذلك ّ
ففي هذا احلديث الـذي رواه احلـافظ الكنجـي بـسنده عنهـا مل .  ..؟»من علي بن أيب طالب 

ّيكن أحد سأهلا عن أحب الناس إليه ، وقد جاءت فيه بعبارة واضـحة الداللـة علـى العمـوم ،  ّ
  . ..تشمل نفسها وأباها وسائر الناس أمجعني

ّملـا عريوهـا » معـاذة «  و» عـروة «  و» مجيعـا « ّأن ّففي األحاديث املتقدمة : وأيضا  ّ
ا  ــــــبــــــاخلروج إىل البــــــصرة مل تــــــسكت ، بــــــل اعتــــــذرت بأنــــــه كــــــان قــــــضاء وقــــــدرا مــــــن اهللا ، وأ ّ ّ

ومــن .  ..7استــشهدت يف جــواب معــاذة حبــديث عــن أبيهــا أيب بكــر يف فــضل أمــري املــؤمنني 
ّالواضح جدا أنه مىت آل األمر إىل التعنيف والتعيري ّحتـتم اجلـواب مبـا يقطـع  ـ ّال مـرة بـل مـرات ـ ّ

ّفلو كان حلديث أحبيتها وأحبية والدها أصل ، فأي موضع يكون اوىل مـن .  ..ّاللوم والعتاب ّ ّ
   !!يا أويل األلباب.  ..هذا املوقع لالعتذار به

ّمل تـزوج أبـوك أمـك « : لو كـان هلـا نـصيب مـن احليـاء ملـا قالـت لعـروة : وأيضا   أمل ؟»ّ
  إمكاا التمثيل بشيء آخر للقضاء والقدر يف جواب ذاكيكن ب
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  ؟التابعي اجلليل عند القوم
لو كان احلياء هو املانع هلا من ذكر نفسها وأبيها فمـا الـذي محلهـا علـى ذكـر : وأيضا 

   !؟ّ هال سكتت ومل جتب بشيء أصال؟3ّأحبية علي والزهراء 
ّفقــد أخــرج احلــاكم أــا قالــت يف جــواب أم: وأيـضا  واهللا مــا أعلــم « :  مجيــع بــن عمــري ّ

ّرجال كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه ، وال امـرأة مـن األرض كانـت أحـب  ّّ ّ
ّإىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن امرأتــه  ولــيس مــن شــأن أحــد مــن أهــل اإلميــان أن » ّ

ّاجلاللة غري متأمث من قولـه تعـاىل ّأمرا غري واقع ويؤكده باحللف الشرعي بلفظ  ـ استحياء ـ يذكر
ْ وال تجعلوا اهللا عرضة أليمانكم (:  ْ َُ ِ َْ ِ ً َ ُ َ ُ َ ْ َ(!!  

.  ..« ـ الــذي رووه بــسند صــحيح ـ لقــد جــاء يف حــديث النعمــان بــن بــشري: وأيــضا 
ّواهللا لقد علمت أن عليا أحـب إليـك مـن أيب: فسمع صوا عاليا وهي تقول  فلمـا ذا » .  ..ّ

  ؟ن حياؤها وأين كا؟ّكل ذلك
  .».  ..وال يبعد أن لو سئلت فاطمة« : ّوأما قوله 

ّ ال تتفـوه مبـا ال أصـل لـه ومـا تعتقـد 3وفاطمـة .  ..فكالم مـن عنـده قالـه تـسكينا لقلبـه
  . ..هي خالفه مطلقا
  .».  ..وقد ورد كذلك يف رواية عن غري فاطمة« : ّوأما قوله 

  .فإن أراد حديث عمرو بن العاص ، فقد عرفت حاله
  . ..ّواألدلة السابقة والالحقة تبطله.  ..ّفحديث يتفردون به.  ..وإن أراد غريه

  .».  ..ومن هنا يعلم« : ّوأما قوله 
ّأن مما ذكرنا: فجوابه  يعلم أن لـيس هلـم لـزيغهم خـالص عـن الـشبهات ، وال  ـ ونذكر ـ ّ

ْ فمــأ(منــاص عــن الورطــات ، فهــم فيهــا تــائهون حــائرون جــاهلون مفتونــون  َ واهم النــار كلمــا َ ُ ُ ُ ُ
َأرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب  َ ُُ ُ ْْ َُ َ َ ِ ِ ُ ِْ ُِ َ َُ َُ ْ  
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َالنار الذي كنتم به تكذبون  ُ  َ ُ ِ ِِ ْ ُْ ُ  ِ(.  
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  ّمن أقوال التابعين والخلفاء الصريحة

ّفي أن عليا أحب الناس إلى النبي  ّ ّ ّ  
ّفـإم .  ..ّلذين يقول أهل السنة فيهم بإمرة املـؤمننيوأولئك ا.  ..ّوكذلك رأي التابعني
ّ أحب اخللق إىل رسول رب العاملني 7ّكانوا يرون أن أمري املؤمنني  ّ:  

  : قول الحسن البصري 
ّأن احلجــــاج دعــــا بفقهــــه البــــصرة وفقهــــاء : ويــــروى عــــن ابــــن عائــــشة « : قــــال الغــــزايل 

: فقـــال احلجـــاج . آخـــر مـــن دخـــل ;فـــدخلنا عليـــه ودخـــل احلـــسن البـــصري : قـــال . الكوفـــة
ّمرحبـــا بـــأيب ســـعيد مرحبـــا بـــأيب ســـعيد ، إيل إيل ، مث دعـــا بكرســـي ووضـــع إىل جنـــب ســـريره ،  ّ ّ

 فنـال منـه ونلنـا 2فقعد عليه ، فجعل احلجاج يذاكرنا ويـسألنا ، إذا ذكـر علـي بـن أيب طالـب 
  .منه مقاربة له وفرقا من شره ، واحلسن ساكت عاض على إامه

  ؟ أبا سعيد ، مايل أراك ساكتايا: فقال 
  ؟ما عسيت أن أقول: قال 
  .أخربين برأيك يف أيب تراب: قال 
ْ وما جعلنا اْلقبـلة التي كنت عليها إال لنـعلم من (: ّمسعت اهللا جل ذكره يقول : قال  َـ ََ َ َ َْ َ َِ  ِ ْ َْ َ ْ ُ ِ َ ِ ْ َ َ

ْيـتبع الرسول ممن يـنـقلب على عقبـيه وإن ك َِ ِ ِْ َ َ ْ ُ ُ ََ َ ُ ِ َ ْ  ِ َ  ِ ُانت لكبيرة إال على الذين هدى اهللا وما كان اهللا َُ َ َ َ َ ِ  َ َ  ِ ً َ ِ َ َ ْ َ
ٌليضيع إيمانكم إن اهللا بالناس لرؤف رحيم  ِ َ ٌْ ُ ََ ِ ِ َ  ِ ُِ َ َ ُِ   :ّ فعلي ممن هدى اهللا من أهل اإلميان ، فأقول )ِ
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ّابــن عــم النــيب  ّ ، وختنــه علــى ابنتــه ، وأحــب النــاس إليــه ، وصــاحب ســوابق مباركــات 7ّ
قت لــه مــن اهللا ، لــن تــستطيع أنــت وال أحــد مــن النــاس أن حيظرهــا عليــه ، وال حيــول بينــه ســب

ه إن كانــت لعلــي هنــات فــاهللا حــسيبه ، واهللا مــا أجــد فيــه قــوال أعــدل مــن : وأقــول . وبينهــا ـإن ّـ
  .هذا

  .ّفبسر وجه احلجاج وتغري ، وقام عن السرير مغضبا ، فدخل بيتا خلفه وخرجنا
يا أبا سعيد ، أغـضبت األمـري وأو : أخذت بيد احلسن فقلت له ف: قال عامر الشعيب 

عــامر الــشعيب عــامل أهــل الكوفــة ، : يقــول النــاس . ّإليــك عــين يــا عــامر: فقــال . غــرت صــدره
ّ وحيـك يـا عـامر ، هـال اتقيـت !ّأتيـت شـيطانا مـن شـياطني اإلنـس تكلمـه ـواه وتقاربـه يف رأيـه

   :قال عامر. ّإن سئلت فصدقت أو سكت فسلمت
ّفذاك أعظم يف احلجة عليـك وأشـد : قال احلسن . يا أبا سعيد قلتها وأنا أعلم ما فيها

  .)1(» ّيف التبعة 

  : ّقول المأمون العباسي 
ّإن املـأمون كتـب إىل النـاس كتابـا جييـب فيـه علـى اعرتاضـهم : وروى أبو علي مسكويه 

ّ ، فـذكر نـص الكتـاب بطولـه 7ضـا ّيف كتاب هلم إليه على أخذه البيعة منهم لسيدنا اإلمام الر
  :، نورد منه قدر احلاجة ، وهذا هو 

ّبسم اهللا الرمحن الـرحيم ، احلمـد هللا رب العـاملني ، وصـلى اهللا علـى حممـد وآل حممـد «  ّ ّ ّ
ّأمــا بعـد فقــد عــرف أمـري املــؤمنني كتـابكم وتــدبر أمـركم وخمــض زبــدتكم ، . رغـم أنــف الـراغمني

م ، وعــرفكم مقبلــني ومــدبرين ، ومــا آل إليــه كتــابكم قبــل وأشــرف علــى قلــوب صــغريكم وكبــريك
كتـــابكم ، يف مراوضـــة الباطـــل وصـــرف وجـــوه احلـــق عـــن مواضـــعها ، ونبـــذكم كتـــاب اهللا تعـــاىل 

  ّواآلثار ، وكل ما جاءكم به
__________________  

  .346 / 2إحياء علوم الدين ) 1(
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كـــت باخلـــسف والقـــذف والـــريح  ، حـــىت كـــأنكم مـــن األمـــم الـــسالفة الـــيت هل6ّالــصادق حممـــد 
ُفال يـتدبـرون اْلقرآن أم على قـلوب أقفالها َ أ(والصيحة والصواعق والرجم  ْ َ ٍَ ُ ُ َ ْ َ َْ ُ ُ  َ ََ َ(.  

ّإن أمـــري  :والـــذي هـــو أقـــرب إىل أمـــري املـــؤمنني مـــن حبـــل الوريـــد ، لـــوال أن يقـــول قائـــل 
ن سخافة ما تأوون املؤمنني ترك اجلواب من سوء أحالمكم وقلة أخطاركم وركاكة عقولكم وم

  :أما بعد . ّفليستمع مستمع وليبلغ الشاهد غائبا. من آرائكم
ّفإن اهللا تعاىل بعث حممدا   على فرتة من الرسل ، وقريش يف أنفسها وأمواهلا ال يـرون 6ّ

ّأحدا يساويهم وال يناويهم ، فكان نبينا حممد    .ّ أمينا من أوسطهم بيتا وأقلهم ماال6ّ
ّمث آمــن بــه علــي ابــن أيب .  خدجيــة بنــت خويلــد ، فواســته مباهلــاوكــان أول مــن آمــن بــه

وله سبع سنني ، مل يشرك باهللا شيئا ، ومل يعبد وثنا ، ومل يأكـل ربـا ، ومل يـشاكل  ـ 2 ـ طالب
ّ إما مسلم مهني أو كـافر معانـد ، إال 6وكانت عمومة رسول اهللا . أهل اجلاهلية يف جهاالم
ّفمضى لسبيله على بينة من ربه. إلسالم وال امتنع اإلسالم منهّمحزة ، فإنه مل ميتنع من ا ّ.  

ّأما أبو طالب فإنه كفله ورباه مدافعا عنه ومانعا منه ، فلما قبض اهللا أبا طالب هم به  ّ ّ ّّ
بلهم ، (القــوم وأمجعــوا عليــه ليقتلــوه ، فهــاجر إىل القــوم  وؤا الــدار واإليمــان مــن قـ ذين تـبـ ْ ال َ َِ ِ ْ ــ َ ْْ ــ َِ َ ِ  ُ َ َ ِ ــ

ْيحبون من هاجر إليهم ، وال يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويـؤثرون على أنـفسهم ولو  ُ َ َ َ ْ َ َُ ََ ْ َ ْ َ ِْ ِِ ِ ُِ ْ َ ً َ ََ َُ ُ َِ ْ ُ  ِ ِِ ُ ُُ ِ ْ ِ 
ٌكان بهم خصاصة  َ َ ْ ِ ِ َ(.  

ه آزره 6فلــم يقــم مــع رســول اهللا  ـ أحــد مــن املهــاجرين كقيــام علــي بــن أيب طالــب ، فإن ّـ
 مل يزل بعد ذلك مستمسكا بـأطراف الثغـور وينـازل األبطـال ّمث. ووقاه بنفسه ونام يف مضجعه

ّمنيـــع القلـــب ، يـــأمر علـــى مجيـــع وال يـــأمر عليـــه . ، وال ينكـــل عـــن قـــرن ، وال يـــويل عـــن جـــيش ّ
  .أحد

  ّأشد الناس ووطأة على املشركني ، وأعظمهم جهادا يف اهللا ، وأفقههم يف
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  .احلرامدين اهللا ، وأقرأهم لكتاب اهللا ، وأعرفهم باحلالل و
أنـــت مـــين مبنزلـــة  : 6وهـــو صـــاحب الواليـــة يف حـــديث غـــدير خـــم ، وصـــاحب قولـــه 

ّهارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي ، وصاحب يوم الطائف ّ ّ.  
  .)1(» .  ..وكان أحب اخللق إىل اهللا وإىل رسوله

__________________  
  . عن ندمي الفريد122: الطرائف ) 1(
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ّأن األحبية يف حديث الطري هـي األحبيـة املطلقـة ـ واحلمد هللا ـ لقد أثبتنا ّ ّوأن مجيـع .  ..ّ
ّإال أنــا نــذكر فيمــا يلــي .  ..وغــريه باطلــة يف الغايــة وســاقطة إىل النهايــة) ّالــدهلوي ( تــأويالت 

ّيف أن حديث الطـري دليـل علـى أفـضلية تصرحيات ونصوصا من عدة من أكابر علماء القوم ، 
ّ وأحبيتـــه املطلقـــة عنـــد اهللا والنـــيب الكـــرمي 7ســـيدنا أمـــري املـــؤمنني  ّإمتامـــا للحجـــة وتنـــويرا .  ..6ّ

  . ..ّللمحجة

  علماء عصر المأمون 
ه فيمـــا رواه حتـــت عنـــوان  ــقـــد تقـــدم ســـابقا عـــن ابـــن عبـــد رب ّـ إحتجـــاج املـــأمون علـــى « ّ

بعـث « : ّق بن إبراهيم بن إمساعيل بن محاد بـن زيـد قـال عن إسحا» الفقهاء يف فضل علي 
ّإيل حيىي بن أكثم وإىل عدة من أصحايب ّإن أمري املؤمنني : فقال  ـ وهو يومئذ قاضي القضاة ـ ّ

ّأمـــرين أن احـــضر معـــي غـــدا مـــع الفجـــر أربعـــني رجـــال ، كلهـــم فقيـــه يفقـــه مـــا يقـــال لـــه وحيـــسن 
ّأن املــأمون احــتج علــى الفقهــا» اجلــواب  بفــضائل  ـ وفــيهم إســحاق وابــن أكــثم ـ ء احلاضــرينّ

ّ يف إثبــات أفــضليته مــن غــريه مــن األصــحاب ، وكــان منهــا حــديث الطــري ، 7ألمــري املــؤمنني  ّ
  :حيث قال إلسحاق بن إبراهيم الذي كان املخاطب فيهم 

  فهل تعرف حديث: قال . نعم:  قلت ؟تروي احلديثأ: يا إسحاق « 
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يا إسحاق ، إين كنت  :ّفحدثته احلديث فقال : قال . ّفحدثين به: قال . نعم:  قلت ؟ّالطري
ّاكلمــك وأنــا أظنــك غــري معانــد للحــق ، فأمــا اآلن فقــد بــان يل عنــادك ، إنــك تــوقن أن هــذا  ّ ّ ّ

  :قال . ّنعم ، رواه من ال ميكنين رده:  قلت ؟احلديث صحيح
ّأفرأيت أن من أيقن أن هذا احلديث صحيح مث زعم أن أحدا أفـض ّ ل مـن علـي ال خيلـو ّ

ّمـن أن يكـون دعـوة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عنـده مـردودة عليـه ، : من إحـدى ثالثـة  ّ
ّإن اهللا عـز : ّعرف الفاضـل مـن خلقـه وكـان املفـضول أحـب إليـه ، أو أن يقـول : أو أن يقول  ّ

ّفأي الثالثة أحب إليك أن تقل. ّوجل مل يعرف الفاضل من املفضول   ؟ّ
  .فأطرقت

ّــال تقــل منهــا شـيئا ، فإنك إن قلــت منهــا شــيئا اســتتبتك ، وإن : يــا إســحاق :  قـال ّمث
  .كان للحديث عندك تأويل غري هذه الثالثة األوجه فقله

  .».  ..ال أعلم: قلت 
ّمث إن حيىي بن أكثم أعرب عـن قبولـه ملـا قـال املـأمون وعجـزه عـن اجلـواب بقولـه  يـا « : ّ

  .»ّملن أراد اهللا به اخلري ، وأثبت ما ال يقدر أحد أن يدفعه أمري املؤمنني ، قد أوضحت احلق 
 ّكلنا نقول بقول أمري املؤمنني:  فقلنا ؟ما تقولون: فأقبل علينا وقال « : قال إسحاق 

.. . «)1(.  

  الحاكم النيسابوري 
: وسـئل احلـاكم أبـو عبـد اهللا عـن حـديث الطـري فقـال « : وقال الذهيب برتمجـة احلـاكم 

  ّ ولو صح ملا كان أحد أفضل من علي بعد رسول اهللاّال يصح ،
__________________  

  .358 ـ 354 / 5العقد الفريد ) 1(
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ّصلى اهللا عليه وسلم  ّ «)1(.  
ّفهــذا الكــالم الــذي نــسبه الــذهيب إىل احلــاكم وأقــره عليــه صــريح يف داللــة حــديث الطــري  ّ

مـري يف توضـيح هـذا الكـالم املعـزى إىل ّولـنعم مـا أفـاد حممـد بـن إمساعيـل األ.  ..ّعلى األفـضلية
  :احلاكم 

ّوإذا ثبــت أنــه أحــب اخللــق إىل اهللا مــن أدلــة غــري حــديث الطــري ، فمــا ذا ينكــر مــن «  ّ
ة الدالــة علــى األفــضلية  وكيــف جتعــل هــذه الداللــة قادحــة يف ؟ّــداللــة حــديث الطــري علــى األحبي

ّ اهللا احلـــاكم مــــا أراد إال  ويقـــرب أن احلـــافظ أبـــا عبـــد؟صـــحة احلـــديث كمـــا نقـــل عـــن احلـــاكم
ّاالستدالل على ما يذهب إليه من أفضلية علي ، بتعليـق األفـضلية علـى صـحة حـديث الطـري 

ال : ّ، وقد عرف أنه صـحيح ، فـأراد اسـتنزال اخلـصم إىل اإلقـرار مبـا يـذهب إليـه احلـاكم فقـال 
ّوقــد تبــني صــحته عنــده وعنــ. ّيــصح ولــو صــح ملــا كــان أحــد أفــضل مــن علــي بعــده د خــصمه ، ّ

  .)2(» فيلزم متام ما أراده من الدليل على مذهبه 

  ّالفخر الرازي 
  :ّقال إمام األشاعرة الفخر الرازي ما نصه 

ّفأمــا خــرب الطــري فــال شــك أنــه لــو صــح لــدل علــى كونــه أفــضل مــن غــريه ، لكنــه مــن «  ّ ّ ّ
  .».  ..أخبار اآلحاد

يك ، وأمـا مـا ذكـره بالنـسبة إىل ّإقـرار بالداللـة بـال تـشك ـ كمـا تـرى ـ فهـذا كالمـه وهـو
ّســــنده فبطالنــــه ظــــاهر ممــــا تقــــدم وســــبق يف حبــــث الــــسند ، ال ســــيما مــــن احلــــاكم النيــــسابوري  ّ ّ

  .املمدوح لدى الفخر واملعتمد

  :وأيضا 
  وهو معارض« : قال الفخر بعد عبارته املذكورة يف جواب حديث الطري 

__________________  
  .1039 / 2ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .ّشرح التحفة العلوية ـ الروضة الندية) 2(
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  . ..بأخبار كثرية وردت يف حق الشيخني
أقــوى ، لبقائهــا مــع اخلــوف الــشديد  ـ 2 ـ ّاألحاديــث املرويــة يف حــق علــي: ال يقــال 

ّعلى روايتها يف زمان بين أمية ، فلو ال قوا يف ابتداء أمرها ملا بقيت ّ.  
 ـ ّلــروافض كــانوا أبــدا قــادحني يف فــضائل الــصحابةّهــذا معــارض مبــا أن ا: ّألنــا نقــول 

  .)1(» ّفلو ال قوا يف ابتدائها وإال ملا بقي اآلن شيء منها  ـ رضي اهللا عنهم
ــــو كــــان هنــــاك مــــساغ لــــشيء مــــن التــــأويالت الــــيت ذكرهــــا .  ..هــــذا كــــالم الفخــــر ( ول

 فيظهـــر أن ال . ..لـــذكره.  ..أو غـــريه ، أو كـــان عنـــد الفخـــر نفـــسه تأويـــل غريهـــا) الـــدهلوي 
ّطريــــق عنــــدهم للجــــواب إال الطعــــن يف الــــسند ، وقــــد عرفــــت فــــساده ، واملعارضــــة مبــــا رووه يف 
ّفـضائل الـشيخني ، وهـي معارضـة باطلـة ، لكـون مـا يروونـه فيهمـا لـيس حبجـة ، والالحجــة ال 

ه قيــاس مــع الفــارق. يعــارض احلجــة ّــوأمــا مــا ذكــره يف جــواب االعــرتاض فواضــح االنــدفاع ، ألن ّ 
...  

ري علــــى  ــــة حــــديث الط ــــضا دال علــــى املفروغيــــة عــــن دالل ـــوباجلملــــة ، فهــــذا الكــــالم أي ّـ
  .وهذا هو املطلوب يف املقام.  ..ّاألفضلية

  ّمحمد بن طلحة
الفــصل «  :يف البــاب األول ) مطالــب الــسؤول ( ّــوقــال حممد بــن طلحــة الــشافعي يف 

اه ، وامتزاجــه بــه ، وتنزيلــه إيــاه  ، ومؤاخــاة الرســول إيــ6يف حمبــة اهللا تعــاىل ورســوله : اخلــامس 
  .ّمنزلة نفسه ، وميله إليه ، وإيثاره إياه

ّوقبـل الـشروع يف املعاقــد املقـصودة واملقاصـد املعقــودة يف هـذا الفـصل ، ال بــد مـن شــرح 
  ّحقيقة احملبة وكيفية إضافتها إىل اهللا تعاىل وإىل

__________________  
  .خمطوط ـ اية العقول) 1(
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ّإن العقــل إذا مل حيــط بتــصور ذاــا مل ينــتظم قــضاؤه عليهــا ال بنفيهــا وال إثباــا ، ومل العبــد ، فــ
  :يستقم حكمه هلا بشيء من نعوا وصفاا فأقول 

ّاحملبــة حالــة شــريفة أخــرب اهللا عــز وجــل بوجودهــا منــه لعبــده ومــن عبــده لــه ، فقــال جــل  ّ ّ ّ
ُ فسوف يــأتي اهللا بقــوم يحبـه(: وعــال   ــَ ِ ُ ْ َ ٍْ َِ ُ ِْ َ ه َــ ُم ويحبون َــ  ِ ُ َ وابين ويحــب ( وقــال )ْ  إن اهللا يحب التـ ِ ــ ُِ َُ َ ِ  ــ َ  ِ

َاْلمتطهرين  ِ َ َ ٌ إن اهللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنـهم بـنيان مرصوص (:  وقال )ُ ُ َْ َْ ُ َ ُ ٌُ ْ ُ َ َ  ِ ِ ِ ِِ ِ َ ُِ َ   َ  ِ( 
...  

ة اهللا تعــاىل لعبــده  ّــإن حقيقــة حمب م خمــصوص يفيــضه علــى ذلــك إرادتــه ســبحانه إلنعــا: ّ
العبـــد مـــن تقريبـــه ، وإزالفـــه مـــن حمـــال الطهـــارة والقـــدس ، وقطـــع شـــواغله وتطهـــري باطنـــه عـــن 
ه يــراه ، فإرادتــه بــأن خيــص عبــده  ّكــدورات الــدنيا ، ورفــع احلجــاب عــن قلبــه حــىت يــشاهده كأن ّــ

  . ..ّذه األحوال الشريفة هي حمبته له
ّوأما حمبة اهللا تعاىل فهي ميله إىل   . نيل هذا الكمال ، وإرادته درك هذه الفضائلّ

وإضـافتها إىل العبـد خمتلفـني ، نظـرا إىل  ـ ّتعـاىل جـل وعـال ـ فيكـون إضـافة احملبـة إىل اهللا
  .االعتبارين املذكورين

ّمبحبتـه علـى مـا تقـدم مـن إرادتـه بقربـه  ـ ّعـز وعـال ـ ّفـإذا وضـح معنامهـا فمـن خـصه اهللا
لتطهــري ، وقطــع شــواغله عنــه ، وتطهــري قلبــه مــن كــدورات الــدنيا ّوإزالفــه مــن مقــر التقــديس وا

  .ّورفع احلجاب ، فقد أحرز قصاب السابقني ، وارتدى جبلباب الفائزين املقربني
ّـوهذه احملبة ثابتة ألمري املـؤمنني علـي ، بتـصريح رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فإنه  ّ ّ ّ

 :كمــسندي البخـاري ومــسلم وغريمهــا  صرحية ،ّصـح النقــل يف املـسانيد الــصحيحة واألخبــار الـ
ّأنه صلى اهللا عليه وسلم قال يوم خيرب  ّ   . ..ّألعطني الراية: ّ

ّقــال صــلى اهللا عليــه وســلمو ّاللهــم ائتــين بأحــب  ـ وقــد احــضر إليــه طــري ليأكلــه ـ يومــا ّ
  وكان أنس . اخللق إليك يأكل معي هذا الطري ، فجاء علي فأكل معه



  نفحات األزهار................................................................................ 286

ّنيب صلى اهللا عليه وسلم قبل جميء عليحاضرا يسمع قول ال فبعد ذلـك جـاء أنـس إىل علـي . ّ
ّاستغفر يل ولك عندي بشارة ، ففعل ، فأخربه بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال  ّ.  

ّأن أخبـار النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم صـدق  ـ أيدك اهللا بروح منـه ـ اعلم: إيقاظ وتنبيه  ّ
ّء فهــو حمقــق ال يرتــاب يف صــحته ذوو اإلميــان وال أحــد مــن وأقوالــه حــق ، فــإذا أخــرب عــن شــي

ن حيبــه اهللا تعــاىل ،  ّاملهتــدين ، فكــان صــلوات اهللا عليــه قــد اطلــع بنــور النبــوة علــى أن عليــا مم ـ ّـ ّ ّ ّ
ّوأراد أن يتحقق الناس ثبوت هـذه املنقبـة الـسنية والـصفة العليـة الـيت هـي أعلـى درجـات املتقـني  ّ ّّ

ّ يومئــــذ مــــنهم حــــديثو عهــــد باإلســــالم ، ومــــنهم مســــاعون ألهــــل لعلــــي ، وكــــان بــــني الــــصحابة
ّالكتاب ، ومن فيهم شيء من نفاق ، فأحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يثبت ذلك  ّ ّ

ّفقـرن صـلى اهللا عليـه وسـلم يف خـربه بثبـوت هـذه . لعلي يف نفوس اجلميع فال يتوقف فيـه أحـد ّ
 ـ لعلي ، اليت هي صفة معينة معنوية ال تـدرك بالعيـانوهي احملبة املوصوفة من اجلانبني  ـ الصفة

ّبــصفة حمــسوسة تــدرك باألبــصار أثبتهــا لــه وهــي فــتح خيــرب علــى يديــه ، فجمــع قولــه صــلى اهللا 
ّعليــه وســلم يف وصــف علــي بــني احملبــة والفــتح ، حبيــث يظهــر لكــل نــاظر صــورة الفــتح ويدركــه  ّ

خـــرى املقرتنـــة ـــذه الـــصفة احملـــسوسة ، ّحباســـته ، فـــال يبقـــى عنـــده توقـــف يف ثبـــوت الـــصفة األ
  .ّفيرتسخ يف نفوس اجلميع ثبوت هذه الصفة الشريفة العظيمة لعلي

مثبتـا عنـد  ـ وهـو أمـر حمـسوس مرئـي ـ وهكذا يف حديث الطري ، جعل إتيانه وأكله معه
ّكل أحد من علمـه أن عليـا متـصف ـذه الـصفة العظيمـة ، وزيـادة األحبيـة علـى أصـل احملبـة ّ ّ .

ّـ ذلك داللة واضحة على علو مكانة علي وارتفاع درجته ومسو منزلتـه ، واتصافه بكـون اهللا ويف ّ ّ
ّتعاىل حيبه وأنه أحب خلقه إليه ّ ّ.  

ّـوكانت حقيقة هذه احملبة قد ظهرت عليـه آثارهـا وانتـشرت لديـه أنوارهـا ، فإنه كـان قـد 
ه ّــأزلفــه اهللا تعــاىل يف مقــر التقــديس ، فإن ّأن رســول اهللا صــلى اهللا  :يحه نقــل الرتمــذي يف صــح ّ ّ

  : ّعليه وسلم دعا عليا يوم الطائف فانتجاه فقال الناس 
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ّ فقــال رسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلم !لقـد أطــال جنــواه مـع ابــن عمــه ّمــا انتجيتــه ولكــن اهللا : ّ
  .)1(» .  ..انتجاه

  الحافظ الكنجي 
وفيــه داللــة « :  ـ ريبعــد روايــة حــديث الطــ ـ وقــال احلــافظ حممــد بــن يوســف الكنجــي

ا أحـب اخللـق إىل اهللا ، وأدل الداللـة علـى ذلـك إجابـة دعـاء النـيب صــلى  ّواضـحة علـى أن علي ّ ّ ّ ّـ ّ
ِ ادعــوني (: وقـد وعــد اهللا تعــاىل مـن دعــاه باإلجابـة حيــث قــال . ّاهللا عليـه وســلم فمـا دعــا بــه ُ ْ

ْأستجب لكم  ُ َ ْ ِ َ ْ ّ فأمر بالدعاء ووعد باإلجابة ، وهو عز وجل ال)َ  خيلف امليعاد ، ومـا كـان اهللا ّ
ّوال يــرد دعــاء رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ألحــب اخللــق إليــه. ليخلــف وعــده رســله ّ ّ ومــن . ّ

ّأقرب الوسائل إىل اهللا حمبته وحمبة من حيبه حلبه ّ ّ   :كما أنشدين بعض أهل العلم يف معناه . ّ
  ّباخلمـــــــــــــــــــــــــسة الغـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــريش

  
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــادس القــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم جربئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو  

  

ّ رب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعف عـــــــــــــــــــــــــــــــــــينّحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم ّ  

  
  ّحبـــــــــــــــــــــــــسن ظــــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــك اجلميــــــــــــــــــــــــــل  

  

: ّالعـدد املوسـوم بالـستة يف هـذا البيـت أصــحاب العبـاء الـذين قـال اهللا تعـاىل يف حقهــم 
ً ليذهب عنكم الرجس أهـل اْلبـيـت ويطهـركم تطهيـرا ( ِ ْ َ ْ ََُ ََ ُ َ ُِ ْ َْ ْ َ  ُ ُ َْ َ ِ ّصـلى اهللا  ـ ّـحممد رسـول اهللا : وهـم )ِْ

  .)2(» ة واحلسن واحلسني ، وسادس القوم جربئيل وعلي وفاطم ـ ّعليه وسلم

ّالمحب الطبري  ّ  
   :7ّوقال حمب الدين الطربي يف فضائل أمري املؤمنني 

ّذكر أنه أحب اخللق إىل اهللا تعاىل بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه«  ّ ّ  
__________________  

  .43 ـ 42 / 1مطالب السؤول ) 1(
  .151: كفاية الطالب ) 2(



  نفحات األزهار................................................................................ 288

   :ّوسلم
ّكــان عنــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم طــري فقــال  : قــال 2عــن أنــس بــن مالــك  ّ :

 فأكــل 2فجــاء علــي بــن أيب طالــب . ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي هــذا الطــري
  .)1(» .  .. أخرجه الرتمذي ، والبغوي يف املصابيح يف احلسان.معه

  :وأيضا 
   :7قال الطربي يف فضائل أمري املؤمنني 

  :ّذكر اختصاصه بأحبية اهللا تعاىل له « 
  .)2(» .  ..ّكان عند النيب: عن أنس بن مالك قال 

  :وأيضا 
ّذكر حمبة اهللا عز وجل ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له « : قال  ّ ّ ّ:  

ّتقــدم يف اخلــصائص ذكــر أحبيتــه إىل اهللا ورســوله ، وهــي متــضمنة للمحبــة مــع الرتجــيح  ّّ ّ
  .)3(»  فيها على الغري

  . ..فليمت املنكرون واجلاحدون حنقا وغيظا

  ّشهاب الدين أحمد
   :6ّبعد حديث أيب ذر يف أحب اخللق إىل الرسول  ـ وقال السيد شهاب الدين أمحد

بعـد روايـة  ـ 1قال الشيخ العارف اسـوة ذوي املعـارف جـالل الـدين أمحـد اخلجنـدي « 
وهــذه اآلثــار عاضــدة حــديث  : ـا ســبق حــديث عائــشة ومعــاذة وأيب ذر رضــي اهللا عــنهم كمــ

  ّالطري ، إذ ال يكون أحد أحب إىل رسول اهللا
__________________  

  .61: ذخائر العقىب ) 1(
  .114 / 3الرياض النضرة ) 2(
  .188 / 3الرياض النضرة ) 3(
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ّصلى اهللا عليه وسلم إال أن يكون ذلك أحب إىل اهللا عز وجل  ّ ّ ّ ّ «)1(.  

  :وأيضا 
ّالبــاب الــسابع ، يف تــرمن أغــاين النبــوة يف مغــاين الفتــوة ، « :  شــهاب الــدين قــال الــسيد ّ

ا هللا  ّـبأحبيته إىل اهللا تعاىل ورسوله ، وتنسمه شقائق شواهق معايل العناية مبا ظهـر أنـه أشـد حب ّّ ّ ّ
  : ورسوله 

اللهم ائتـين : ّ وبارك وسلم طري فقال 6ّكان عند النيب  :قال  ـ 2 ـ عن أنس بن مالك
 ورواه .فجـــاء علـــي بـــن أيب طالـــب فأكـــل معـــه. ّأحـــب خلقـــك إليـــك يأكـــل معـــي هـــذا الطـــريب

  .)2(» .  ..ّخرجه الرتمذي: الطربي وقال 
  . ..ّفحديث الطري عنده دليل األحبية

  ّابن تيمية
  :ّوقال ابن تيمية يف اجلواب عن حديث الطري ما نصه 

ّإن األحاديـث الثابتــة يف الـصحاح الـيت أ ـ الـسادس«  ّ ّمجـع أهــل احلـديث علـى صــحتها ّ
ّوتلقيها بالقبول تناقض هذا ، فكيـف يعـارض تلـك ـذا احلـديث املكـذوب املوضـوع الـذي مل 

ّ يتبــني هــذا لكــل متأمــل مــا يف صــحيح البخــاري ومــسلم وغريمهــا مــن فــضائل القــوم؟ّيــصححوه ّ ّ 
...  

ّفإن الـصحابة أمجعـوا علـى تقـدمي عثمـان ، الـذي عمـر أفـضل منـه ،: وأيضا   وأبـو بكـر ّ
ّوهذه املسألة مبسوطة يف غري هذا املوضع ، وقد تقدم بعض ذلك ، لكـن ذكـر . أفضل منهما

  .)3(» ّهذا ليتبني أن حديث الطري من املوضوعات 
__________________  

  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 1(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 2(
  .99 / 4ّمنهاج السنة ) 3(
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يث علــى األفــضلية عنــد ابــن تيميــة ملــا كــان حباجــة إىل املعارضــة فلــو ال داللــة هــذا احلــد
أو ميكــن ) الــدهلوي ( كمــا ذكــر  ـ ّولــو كانــت األحبيــة فيــه نــسبية.  ..واالســتدالل مبــا ذكــر

   !!مل يكن تناقض بني حديث الطري وما ذكر من أحاديث القوم ـ تأويلها بوجه من الوجوه
اب عـــــن هـــــذا احلـــــديث الـــــشريف ، ومـــــن هنـــــا يظهـــــر اضـــــطراب القـــــوم يف مقـــــام اجلـــــو

ّفاملتقــدمون كــالرازي وابــن تيميــة مل يــذكروا شــيئا مــن التــأويالت إمــا عــن عجــز وقــصور ، وإمــا  ّ ّ ّ ّ
لاللتفات إىل ركاكتها وسخافتها ، فعمدوا إىل خرافات شـيوخهم يف بـاب فـضائل الـشيخني ، 

ّفزعمـــوا مناقــــضتها حلـــديث الطــــري ، أو ادعــــوا وضـــع هــــذا احلــــديث الـــشريف ّ ّ ، مكــــذبني كبــــار ّ
 .7أســـاطني طـــائفتهم الـــذين رووه ، وأثبتـــوه يف كتـــبهم يف مجلـــة فـــضائل موالنـــا أمـــري املـــؤمنني 

ّواملتـــأخرون ســـلكوا ســـبيل التأويـــل وإنكـــار داللـــة احلـــديث علـــى األحبيـــة واألفـــضلية املطلقـــة ،  ّ ّ
ّخمطئني أولئك الذين أذعنوا بالداللة وادعوا املعارضة أو الوضـع  وقـع الواحـد مـنهم بـل لقـد . ..ّ

بداللـــة حـــديث الطـــري علـــى ) ايـــة العقـــول ( فـــالرازي يعـــرتف يف .  ..يف التهافـــت والتنـــاقض
ّاألفضلية بصراحة مث يدعي املعارضة ، ويناقض نفسه يف   كما ستسمع فيما بعـد ـ )األربعني ( ّ

  . ..ّومينع الداللةـ 
ا رفـع اليـد عـن احلكـم بالوضـع ّلكن اجلمع بني املتناقضات ممتنع ، وهم بـني أمـرين ، إمـ

ّبــدعوى معارضــته ملــا وضــعوه يف حــق الــشيخني ، وإمــا اإلعتقــاد واإلقــرار بداللــة احلــديث علــى 
ّوأمـا ال هـذا وال ذاك فهـذا مـن وسـاوس اخلنـاس األفـاك ، .  ..ّاألحبية ونبذ التأويالت املوهونـة ّ

ّواهللا ويل التفضل بالفهم واإلدراك ّ.  

ّمحمد األمير الصنعاني ّ   
ّوقــال العالمــة حممد بــن إمساعيــل األمــري الــصنعاين يف داللــة حــديث الطــري علــى أحبيــة  ّ ّــ ّ

  : بعد إيراد طرقه 7أمري املؤمنني 
  سعيد بن املسيب ،: هذا اخلرب رواه مجاعة عن أنس ، منهم : قلت « 
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نـدي ، ّوعبد امللك بن عمري ، وسليمان بن احلجـاج الطـائفي ، وأبـو الرجـال الكـويف ، وأبـو اهل
  .وإمساعيل بن عبد اهللا بن جعفر ، ويغنم بن سامل بن قنرب ، وغريهم

ّوأما ما قال احلافظ الذهيب يف التذكرة يف ترمجة احلاكم أيب عبـد اهللا املعـروف بـابن البيـع  ّ
وسـئل احلـاكم أبـو عبـد اهللا : ّاحلافظ املشهور ، مؤلف املستدرك وغريه ، بعد أن ساق حكاية 

ّال يـصح ، ولــو صـح ملـا كــان أحـد أفـضل مــن علـي بعـد رســول اهللا : ال عـن حـديث الطــري فقـ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ّمث تغــري رأي احلــاكم ، فــأخرج حــديث الطــري يف : قلــت : قــال الــذهيب . ّ ّ

ّوأمــا حــديث الطــري فلــه طــرق كثــرية قــد أفردــا مبــصنف ، وجمموعهــا : قــال الــذهيب . مــستدركه ّ
  :فأقول . الم الذهيبانتهى ك. يوجب أن احلديث له أصل

ّكــالم احلــاكم هــذا ال يــصح عنــه ، أو أنــه قالــه مث رجــع عنــه كمــا قــال الــذهيب مث تغــري  ّ ّ ّ
  :ّوإمنا قلنا ذلك ألمرين . رأيه

ّإن القول بأفضلية علي  ـ وهو أقوامها ـ أحدهما ّ بعد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 2ّ ّ
مجتـه عـن ابـن طـاهر ، قـال الـذهيب قـال ابـن هو مذهب احلاكم ، كمـا نقلـه الـذهيب أيـضا يف تر

ّشــديد التعــصب للــشيعة يف البــاطن ، وكــان يظهــر التــسنن يف  ـ يعــين احلــاكم ـ كــان: طــاهر  ّ
انتهى كالم ابـن . ّالتقدمي واخلالفة ، وكان منحرفا عن معاوية وإنه يتظاهر بذلك وال يعتذر منه

ا احنرافــه عــن خــصوم: ّطــاهر ، وقــرره الــذهيب بقولــه  ّــ علــي فظــاهر ، وأمــا الــشيخان فمعظم ّــأم ّ
  .انتهى. ّهلما بكل حال ، فهو شيعي ال رافضي

فكيف يطعن احلـاكم يف شـيء هـو رأيـه ومذهبـه ومـن أدلـة مـا : إذا عرفت هذا  : قلت
ه أراد نفــي أعلــى ؟جيــنح إليــه ـ فــإن صــح عنــه نفــي صــحة حــديث الطــائر فــال بــد مــن تأويلــه بأن ّـ ّ ّ

 أئمــة احلــديث درجــات ســبع ، أو أن ذلــك وقــع منــه قبــل ّدرجــات الــصحة ، إذ الــصحة عنــد
ًاإلحاطة بطرق احلديث ، مث عرفها بعد ذلك فأخرجه فيما جعله مستدركا   . على الصحيحنيّ



  نفحات األزهار................................................................................ 292

ّإن إخراجه يف املستدرك دليل صحته عنده ، فـال يـصح نفـي الـصحة عنـه إال  : والثاني ّ
  .بالتأويل املذكور

  .ث ال يتمّفعلى كل حال فقدح احلاكم يف احلدي
ّفعلـى كـل . ّألـف يف طرقـه جـزء ـ مـع تعاديـه ومـا يعـزى إليـه مـن النـصب ـ ّمث هذا الذهيب

  .ّال بد من تأويله. تقدير قول احلاكم ال يصح
ه  ّـــوألنـــه علـــل عـــدم صـــحته بـــأمر قـــد ثبـــت مـــن غـــري حـــديث الطـــري ، وهـــو أن إذا كـــان : ّّ

ّهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فقــد ّأحــب اخللــق إىل اهللا ســبحانه كــان أفــضل النــاس بعــد رســول ا ّ
ّثبــت أنــه أحــب اخللــق إىل اهللا مــن غــري حــديث الطــائر ، كمــا أخرجــه أبــو اخلــري القــزويين مـــن  ّ

ّإن عليـا :حـديث ابـن عبـاس  ّدخـل علـى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـام إليـه وعانقـه  ـ 2 ـ ّ ّ ّ
ّواهللا هللا أشد حبا له مـين: قال  ف؟حتب هذا يا رسول اهللاأ: ل بني عينيه ، قال له العباس ّوقب ّ ّ .

  .;ّذكره احملب الطربي 
ّقولــه صـلى اهللا عليــه وسـلم و ـ ويف حــديث خيـرب املاضــي : قلـت ســأعطي الرايـة غــدا  :ّ

ّرجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله ّفإنه لـيس املـراد مـن وصـفه حبـب اهللا . ّما يدل لذلك ـ ّ ّ
اه أدىن مراتبهــــا وال أوســــطها بــــل ـــإي ّ أعالهــــا ، ملــــا علــــم ضــــرورة مــــن أن اهللا حيــــب مجاعــــة مــــن ّـ ّ

ّ ، قـد ثبـت ذلـك بـالنص علـى أفـراد مـنهم ، وثبـت أن اهللا حيـبهم مجلـة ، 2الصحابة غري علي  ّ
ــون اهللا فــاتبعوني يحبــبكم اهللا (: لقولــه تعــاىل  ُ إن كنــتم تحب َُ ُ ْ ِ ِْ ُ ِ ُ  َ َ ِ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ّ وقــد أخــرب اهللا عــنهم يف عــدة )ِ
ّآيات أم ات َ لقد تاب اهللا على النبي واْلمهاجرين واألنصار الذين (: بعوا رسوله كقوله تعاىل ّ َِ  ِ َْ ْ َ ُ َِ ِ  ِ َ َ ُ َ ْ ََ

ِاتـبـعوه في ساعة اْلعسرة  َ ْ ُ ُِ َِ ُ َ( وغريها من اآليات املثنية علـيهم ، الدالـة علـى اتبـاعهم لرسـول اهللا ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ، وقد علق حمبته تعاىل باتباع ّ ّ ّ ّ رسوله ، فدل أم حمبوبون هللا تعاىل ، وأن ّ ّ ّ

  .ّرتبتهم يف احملبة متفاوتة
ّفلما خص عليا يـوم خيـرب بتلـك الـصفة مـن بيـنهم ، وقـد علـم أنـه قـد شـاركهم يف حمبـة  ّ ّ ّ ّ

ّاهللا هلم ، ألنه رأس املتبعني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، علم ّ ّ  
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ّأنه أعالهـم حمبـة هللا ، كأنه صـلى اهللا ّـ ّالعطـني الرايـة أحـب النـاس إىل اهللا ، : ّ عليـه وسـلم قـال ّ ّ ّ
ّوهلذا تطاول هلا الصحابة ، وامتدت إليها األعناق ، وأحب كل وترجى أن خيص ا ّ ّ ّ ّ.  

ّوقــــد ثبــــت أن عليــــا أحــــب اخللــــق إىل رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم كمــــا أخرجــــه  ّ ّ ّ
ّأي النـاس أحـب إىل رسـول :  سـئلت ّـمـن حـديث عائـشة أا ـ وقـال حـسن غريـب ـ الرتمـذي

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم مـا  ـ ّزوجهـا ، إنـه كـان: قالـت  ؟قيـل فمـن الرجـال. فاطمـة:  قالـت ؟ّ
ّصواما قواما ـ علمت ّ.  

وقـد ذكـر  ـ ّوأخـرج املخلـص الـذهيب واحلـافظ أبـو القاسـم الدمـشقي مـن حـديث عائـشة
ّل اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم منـه ، وال ّمـا رأيـت رجـال أحـب إىل رسـو: قالـت  ـ 2عنهـا علـي  ّ

ّامرأة أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من امرأته ّ ّ.  
ّدخلـت علـى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  :وأخرج اخلجندي عـن معـاذة الغفاريـة قالـت  ّ ّ

ّيـا عائـشة إن هـذا أحـب الرجـال إيل : يف بيت عائشة وعلي خارج من عنده ، فسمعته يقـول  ّ ّ
ّمهم علي ، فاعريف له حقه وأكرمي مثواهوأكر ّ.  

وهـــو يف  ـ جـــاء رجــل إىل أيب ذر: ّوأخــرج املـــال يف ســـريته عـــن معاويـــة بـــن ثعلبـــة قـــال 
ّمـسجد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ّيـا أبـا ذر ، أال ختـربين بأحـب النـاس إليـك ، : قـال  ـ ّ

ّفـــإين أعـــرف أن أحـــب النـــاس إليـــك أحـــبهم إىل رســـول اهللا صـــلى ّ ّ أي : قـــال . ّ اهللا عليـــه وســـلمّ
ّورب الكعبة ، أحبهم إيل أحبهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم هـو ذاك الـشيخ ّ ّ ّّ وأشـار  ـ ّ

  . ـ2إىل علي 
  .;ّذكر هذه األحاديث احملب الطربي 

ّوإذا ثبت أنه أحب اخللـق إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فإنـه أحـب اخللـق إىل  ّّ ّّ ّ
ّفإن رسول اهللا ال يكون األحب إليـه إال األحـب إىل اهللا سـبحانه. هاهللا سبحان ّـوإنه قـد ثبـت . ّ

ّأنه أحب اخللق إىل اهللا من أدلة غري حديث الطائر هذا ّ ّ.  
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ّفمــا ذا ينكــر مــن داللــة حــديث الطــري علــى األحبيــة الدالــة علــى األفــضلية ّّ ّواــا جتعــل  ؟ّ
  .عن احلاكم كما نقل !هذه الداللة قادحة يف صحة احلديث

ّويقـرب أن احلــافظ أبــا عبــد اهللا احلــاكم مــا أراد إال االسـتدالل علــى مــا يــذهب إليــه مــن  ّ
ّ ، بتعليق األفضلية على صحة حديث الطـري ، وقـد عـرف أنـه صـحيح ، فـأراد 2ّأفضلية علي  ّ

ّال يــصح ، ولــو صــح ملــا كــان أحــد : اســتنزال اخلــصم إىل اإلقــرار مبــا يــذهب إليــه احلــاكم فقــال 
ّ بعده صلى اهللا عليه وسـلم ، وقـد تبـني صـحته عنـده وعنـد خـصمه ، فيلـزم 2ضل من علي أف ّ ّ

  .متام ما أراده من الدليل على مذهبه هذا
ّويف حــديث الطــري معجــزة لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم باســتجابة دعائــه يف إتيانــه  ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم بأحب اخللق ّ ّ.  
ّق إىل اهللا علي ، فإنه مقتضى اسـتجابة الـدعوة ، وأنـه ال ّوفيه داللة على أن أحب اخلل ّ

ّأرفع منه درجة يف األحبية عنده تعاىل بعد رسـوله صـلى اهللا عليـه وسـلم ، ألنه صـلى اهللا عليـه  ّ ّـّ ّ
ّوسلم دعا ثالث مرات ، وكلها يأيت فيهـا علـي   ال غـريه ، ويرجـع مـن طريقـه مـرة بعـد مـرة ، 2ّّ

ّنبويـــة ، وألقـــى يف قلـــب أنـــس رده لـــه ّيـــرده أمـــر اهللا والـــدعوة ال  مـــرة بعـــد مـــرة ، ليظهـــر األمـــر 2ّ
ه وصــل إىل رســول اهللا  ا قيــل اتفــق أن ـاإلهلــي والــدعوة النبويــة ، إذ لــو فــتح لــه عنــد أول مــرة لرمب ّـ ــ ّّ ّ ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم اتفاقا ، فما وقـع الرتديـد مـن أنـس والـرتدد منـه  ّ ّ ّ إال لـيعلم اختـصاصه ، 2ّ
  . جلاء به له أو معه ، إذ ليست الدعوة مقصورة على أحد2 غريه يف رتبته ّوأنه لو كان

ّوقـــد قـــدمنا يف حـــديث احملبـــة حبثـــا نفيـــسا يف حـــديث خيـــرب فـــال نكـــرره ، وأشـــار اإلمـــام  ّ ّ
  :املنصور باهللا إىل حديث الطري بقوله 

  مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــداة الطـــــــــــــــــري كـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــذيو

  
ائر املـــــــــــــشتوي    ّـــــــــــــخـــــــــــــص بأكـــــــــــــل الط ّ «)1(

  

  

__________________  
  .شرح التحفة العلوية ـ الروضة الندية) 1(
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ّالمال يعقوب الالهوري  ّ  
ة أفــضلية ) شــرح ــذيب الكــالم ( ّوقــال املــال يعقــوب الالهــوري يف  ّيف البحــث عــن أدل ّــ

ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل   :7وحلــديث الطــري وهــو قولــه «   :7أمــري املــؤمنني 
  .رواه الرتمذي .كل معهمعي من هذا الطري فجاء علي فأ

ّوال شك أن األحب إىل اهللا تعاىل من كان أكثر ثوابا عنده ّ ّ.  
ّوهـذا احلـديث يـدل علـى أفـضلية علـي علـى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وهـو  : أقول ّ ّ ّ ّ

  .»خالف اإلمجاع ، والعام املخصوص ال يكون حجة 
ّ نــص الالهــوري علــى ّوداللــة هــذا الكــالم علــى مطلــوب اإلماميــة واضــحة جــدا ، فقــد ّ

ّداللـة حـديث الطـري علـى أفـضلية أمـري املـؤمنني مطلقـا حـىت مـن النـيب   لكـن . ـوالعيـاذ بـاهللا ـ 6ّ
ّزعم مشول هذا اإلطالق للنيب عليه وآله السالم صريح الـبطالن ، ملـا نـص عليـه أكـابر العلمـاء  ّ

وعليـه  . .. على ذلكوسيجيء ما يدل.  ..ّاحملققني من عدم دخول املتكلم يف إطالق كالمه
  .العام املخصوص ال يكون حجة: ّ، فهذا العام ليس خمصصا حىت يقال 

ّعلى ما نص عليه أجلة احملققني يف علم األصـول ـ ّولو سلمنا كونه عاما خمصوصا فهو ّ 
ّبــل حجيتــه مــورد امجــاع مــستند إىل الــصحابة ، وإليــك كــالم القاضــي عــضد .  ..حجــة أيــضاـــ  ّ

ّيح يف ذلك ، فإنه قال يف مبحث العام املخصص من الدين اإلجيي الصر   ) :شرح املختصر ( ّ
ّلنا ما سبق من استدالل الصحابة مع التخصيص ، وتكـرر وشـاع ومل ينكـر ، فكـان « 

ّأكرم بين متيم وأما فالنـا مـنهم فـال تكرمـه ، فـرتك : ّإنا نقطع بأنه إذا قال : ولنا أيضا . إمجاعا
ّـإنه كــان : ولنـا أيـضا . ّاصـيا ، فـدل علــى ظهـوره فيـه وهـو املطلـوبّإكـرام سـائر بـين متـيم عـد ع

  متناوال للباقي ، واألصل بقاؤه على ما كان



  نفحات األزهار................................................................................ 296

  .)1(» عليه 

  المولوي حسن زمان 
وكــان إتيـــان الـــشيخني « : وقــال املولـــوي حــسن زمـــان اهلنـــدي يف معــىن حـــديث الطـــري 

ّاتفاقــا ، فلــذا صــرفهما رضــي اهللا عنهمــا ، مث إتيــان املر ّتــضى إجابــة مــن اهللا عــز وجــل لدعائــه ، ّ ّ
ّولذا قبله ، حيث علم ذلك صلى اهللا عليه وسلم ، وإال فكيف يسوغ رد من أتى اهللا به ّ ّ ّ!  

ّولذا خرجه النسائي يف ذكر منزلة علي من اهللا عز وجل ّ ّ.  
ّفـإن الـصديق والفـاروق كـذلك قطعـا ، فمـا وجـه » ّمـن أحـب اخللـق « وبه تبطـل إرادة  ّ

  !ّاألحبية باإلتيان به دوماختصيصه ب
ّويبطل احتمال أما مل يكونا حينئذ باملدينة الطيبة ّ.  

ّأحـــب النـــاس إىل اهللا يف األكـــل مـــع النـــيب صـــلى اهللا عليـــه : ّإن املـــراد : وقيـــل مـــن قـــال  ّ ّ
ّوســلم ، وأن املرتــضى هــو كــذا ، إذ األكــل مــع مــن هــو يف حكــم الولــد يوجــب تــضاعف لــذة  ّ ّ

ّن أحب الناس كذلك شرعا وعرفا وعقال إمنا هـو فاطمـة أو أختهـا إن كانـت مردود بأ. الطعام ّ ّ
  .ّ، أو احلسن واحلسني إن كانا ، أو األزواج املكرمات

ّواحتمال األحبية للمجموع احتمـال نـاش مـن غـري دليـل ، فـال اخـتالل بـه باالسـتدالل 
 «)2(.  

__________________  
  .224: شرح املختصر يف علم األصول ) 1(
  .فضائل علي ـ القول املستحسن يف فخر احلسن) 2(
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  : قوله 
  .ّوال ريب يف كون حضرة األمري أحب الناس إىل اهللا يف الوصف املذكور

  :أقول 
ّ أحــب اخللــق إىل اهللا تعــاىل يف ذاك الوصــف ، 7ّال ريــب يف كــون ســيدنا أمــري املــؤمنني 

 قـــصر داللـــة هـــذا احلـــديث علـــى ولـــو فرضـــنا. بـــل مجيـــع األوصـــاف الفاضـــلة واحملامـــد الكاملـــة
ّاألحبية يف األكل مع النيب  ّـ لدل ذلك على أفضليته مـن غـريه مطلقـا ، ألن حمبة اهللا ليـست 6ّ ّّ ّ

ّمنبعثة عن الطبائع النفسانية ، وإمنا هي دائـرة مـدار األفـضلية الدينيـة ، فمـن كـان األفـضل مـن  ّ ّّ
ة املفــــضول مــــن الفاضــــل عنــــده حيــــث الفــــضائل الدينيــــة كــــان األكثــــر حمبوبيــــة ، المتنــــاع أ ّــــحبي

ّسبحانه ، ولوضوح أنه احلكيم على اإلطالق ، وأفعاله وأحكامه مبنية على احلكم واملصاحل ،  ّ
ّفهي منزهة عن اللغو والعبث ، وال مساغ للرتجيح أو الرتجح بال مرجح يف أقواله وأفعاله ّ ّ.  

 عبــث صــريح بــل 6 ّوعلـى هــذا ، فكــون املفــضول أحـب عنــد اهللا يف األكــل مــع رسـوله
ا يقــول الظــاملون  ّــظلــم قبــيح وتــرجيح للمرجــوح ، وكــل ذلــك ممتنــع يف حقــه ، وتعــاىل شــأنه عم ّ

  .علوا كبريا
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ّ يف األكل مثبتة ألفضليته يف الدين وتقدمه على غريه من 7ّفأحبية موالنا أمري املؤمنني 
  . فاستبصر وال تكن من الغافلني!ّاملقربني فكيف باملردودين

ّتأويــل ال ينفــع الــساعني وراء إنكــار فــضائل الوصــي ، ودالئــل إمامتــه بعــد النــيب فهــذا ال ّ ّ
  .صلوات اهللا عليهما

  :قوله 
ّألن األكل مع الولد أو من هو يف حكم الولد يوجب تضاعف لذة الطعام ّ.  

  :أقول 
كلماتـه ) الـدهلوي ( ّال خيفى أن هذه اجلملة غري واردة يف كالم الكابلي الذي انتحل 

ّولكنـه جهـل مـا .  ..ّمنا هي زيادة منـه أتـى ـا متاديـا يف الباطـل وسـعيا وراء إطفـاء نـور اهللا، وإ
ّيستلزمه ذلك ، وأن ذلك سيعرضه إىل مزيد من النقد ، ألن أكل الولـد أو مـن يف حكمـه مـع  ّّ

ا يوجــب تــضاعف لــذه الطعــام فيمــا إذا كــان ذاك الولــد أو مــن حبكمــه أفــضل مــن 6ّالنــيب  ّ إمن ّ ــ ّ
ّـ ، وإال فمـن الواضـح جـدا أنه لـو كـان هنـاك أفـضل مـن هـذا اآلكـل معـه مل 6ّ لدى النيب غريه ّ ّ

ّيكــن أكــل هــذا املفــضول أحــب إليــه مــن أكــل األفــضل معــه ، وقــد أشــرنا ســابقا إىل أن مــالك  ّ
ّاألحبية واألقربية إىل اهللا والرسول هو األفضلية يف الدين ، والنيب  ّ ّ  كـان يراعـي هـذا املـالك يف 6ّّ

  .ّيع جهات معاشرته مع أصحابه ، ومل تكن أفعاله وأقواله منبعثة عن امليول النفسانيةمج
 :عـــن رافـــع مـــوىل عائـــشة قـــال « : مـــا رواه احلـــافظ ابـــن مردويـــه بـــسنده  ومـــن هنـــا كـــان

ّكنت غالما أخدمها ، فكنت إذ رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم عنـدها ذات يـوم ، إذ جـاء  ّ
  ّت إليه ، فإذا جارية مع إناء مغطى ، ّجاء فدق الباب ، فخرج
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أدخلها ، فدخلت فوضعته بني يـدي عائـشة ، فوضـعته : فرجعت إىل عائشة فأخربا فقالت 
ّعائــشة بـــني يــدي رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه وســلم ، فجعـــل يأكــل وخرجـــت اجلاريــة ، فقـــال  ّ

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . ّمني وإمام املتقني يأكل معـيّليت أمري املؤمنني وسيد املسل: ّ
فرجعـت فقلـت : قـال . ّفجاء جاء فدق الباب ، فخرجت إليه ، فإذا هـو علـي بـن أيب طالـب

ّفقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم . هذا علي:  ّ ّمرحبـا وأهـال فقـد عنيتـك مـرتني حـىت أبطـأت : ّ
ّعلي ، فسألت اهللا عز وجل أن يأيت بك ، اجلس فكل معي  ّ ّ «)1(.  

ّ مل يكــن ناشــئا عــن امليــل النفــساين ، بــل إن 6ّاحلــديث صــريح يف أن دعــاء النــيب فهــذا 
ّأمـــري املــؤمنني وســـيد  « 7 عنــده وأكلـــه معــه كـــان ألجــل كونــه 7دعائــه حبــضور أمـــري املــؤمنني 

هــذه األوصــاف الــيت يكفــي الواحــد منهــا لإلمامــة واخلالفــة مــن بعــد » املــسلمني وإمــام املتقــني 
  . بال فصل6ّالنيب 

ّو ســـلم كـــون األحبيــة يف حـــديث الطـــري مقيــدة باألكـــل مـــع النــيب ، فـــال ريـــب يف أن فلــ ّ ّ ّ ّ
ة الثابتـــة ألمـــري  ة واألفـــضلية املطلقـــة التام ة احلقيقيـــة العام ّـــالـــسبب يف هـــذه األحبيـــة هـــي األحبي ّّـــ ّ ّـــ ّ ّ

  .7املؤمنني 
ّفإنكـار داللـة حـديث الطـري ، ودعـوى داللتـه علـى جمـرد األحبيـة يف األكـل يلـه أو تأو ـ ّ

ّال يــسقط احلــديث عــن الــصالحية لالســتدالل بــه  ـ )ّالــدهلوي ( ّبغــري هــذا التأويــل ممــا ذكــره 
  .لالمامة واخلالفة بال فصل ألمري املؤمنني عليه الصالة والسالم

__________________  
  .خمطوط ـ  ال بن مردويه7مناقب أمري املؤمنني ) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 300

  :قوله 
  .ّ داللة للحديث على املدعىّولو كان املراد األحبية مطلقا فال

  :أقول 
ّأما أن املراد هو األحبية املطلقة فقد بينا ثبوته مبا ال مزيد عليه ّ ّ ّ.  

ّوأما أن هذه األحبية ال تفيد املدعى فتفوه  ّ ّ ّ به بعيد ، ملا أثبتنـا مبـا ال مزيـد ) الدهلوي ( ّ
ّعليه كذلك من داللة األحبية على األفضلية ، وأن األفضلية توجب   اإلمامة والرئاسة واخلالفـةّ

ة لألفــضلية الدالــة . .. ّوقــد كــان عمــر بــن اخلطــاب نفــسه يــرى ذلــك ، فإنكــار اســتلزام األحبي ّــ ّ
  .على اإلمامة تكذيب خلليفتهم أيضا

  :قوله 
ّوأي دليل على أن يكون أحب اخللق إىل اهللا صاحب الرئاسة العامة ّ   ؟ّ

  :أقول 
ّت والده اليت نص فيهـا علـى املالزمـة بـني األحبيـة نظرة يف إفادا) الدهلوي ( ّهال ألقى  ّ

  ؟واإلمامة
ّألن االمـــاك يف الباطـــل والـــسعي يف إبطـــال احلـــق قـــد يـــؤدي إىل .  ..لكـــن ال عجـــب ّ ّ

ّوإال فإن .  ..ذلك ّمتبع لوالده يف عقائده وأفكاره ، وسائر علـى جـه يف أخـذه ) الدهلوي ( ّ
  . ..ّورده

ّب جلـده األعلـى ، وإبطـال السـتدالله يـوم الـسقيفة علـى ّبل ، إن هذا الذي قاله تكـذي
  . ..ّأولوية أيب بكر باخلالفة

وجــوب الرئاســة العامــة واإلمامــة الكــربى  ـ واحلمــد هللا ـ ّوعلــى كــل حــال ، فقــد ثبــت
ّألحب اخللق إىل اهللا ، وأن العاقل املنصف ال جيوز أن يتقدم غري ّ ّ  
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ّاألحب إىل اهللا ورسوله علـى األحـب إليه مـا يف شـأن مـن الـشئون فـضال عـن اإلمامـة والرئاسـة ّ
ّالعامة ، ال سيما إذا كان ذلك الغري غري حمبوب عند اهللا والرسول أصال ّ!!  

  :قوله 
ّفمــا أكثــر األوليــاء الكبــار واألنبيــاء العظــام الــذين كــانوا أحــب اخللــق إىل اهللا ومل يكونــوا 

  .ّأصحاب الرئاسة العامة

  :أقول 
ّإن كثـريا مـن األوليـاء الكبـار : أوال : ومهـا . بات األمرين املـذكورينإث) الدهلوي ( على 

ه مل . ّإن هـــؤالء مل يكونـــوا أصـــحاب الرئاســـة العامـــة: وثانيـــا . ّكـــانوا أحـــب اخللـــق إىل اهللا ّـــلكن
ّيذكر شاهدا واحدا ملا ادعاه فضال عن مجع منهم ، فضال عن كثري منهم ، فضال عـن إثبـات 

  . ..اسة عنهم ، بدليل قابل لإلصغاء وبرهان صاحل لالعتناءّاألحبية هلم ونفي الرئ
ّالــذين يــدعون هلــم املقامــات » الــصوفية « هــم » األوليــاء « مــن  ـ غالبــا ـ ّإن مــرادهم

ّاملعنويــة العاليــة ، وبطــالن دعــوى أحبيــة هــؤالء مــن البــديهيات األوليــة إذ لــيس مــع وجــود .  ..ّ
ّوأهــل الــسنة ال .  ..اهللا ورســوله كائنــا مــن كــانّأحــب اخللــق إىل  ـ : ـ األئمــة املعــصومني

ّعلــى األئمــة املعــصومني ، فــالقول بوجــود أوليــاء غــري األئمــة  ـ غــري الثالثــة ـ ّيقــدمون أحــدا
ّاملعصومني هـم أحـب اخللـق إىل اهللا وال يكونـون أصـحاب الرئاسـة العامـة مـن أفحـش األقاويـل 

  .الباطلة ، وأوحش األكاذيب الفاضحة



  نفحات األزهار................................................................................ 302

  :قوله 
ّسيدنا زكريا وسيدنا حيىيمثل  ّ.  

  :أقول 
بعــد أن نفــى الرئاســة العامــة عــن كثــري مــن األنبيــاء العظــام ذكــر زكريــا ) الــدهلوي ( ّإن 

ّوحيـىي ، وغرضــه مـن ذلــك أمــا مـع كومــا أحـب اخللــق إىل اهللا مل تكــن هلمـا الرئاســة العامــة ّ ّ .
ّنـه مـع ثبـوت النبـوة ال ريـب يف ّلكن نفي الرئاسة العامة عن هذين النبيني العظيمني كذب ، أل ّ

ّثبـــوت الرئاســـة العامــــة ، بـــل نفـــي الرئاســــة نفـــي للنبـــوة ، ألن معــــىن النبـــوة أن خيتـــار اهللا رجــــال  ّّ ّ
معصوما وينـصبه هلدايـة اخللـق ويفـرض علـيهم طاعتـه يف مجيـع امـور الـدين والـدنيا ، وهـذه هـي 

أيـــضا يف غـــري موضـــع مـــن ) لـــدهلوي ا( ّوهـــذا مـــا نـــص عليـــه ويل اهللا والـــد .  ..ّالرئاســـة العامـــة
  .)إزالة اخلفا عن سرية اخللفا ( كتابه 

ا وحيـــىي والرئاســـة العامـــة ثابتـــة هلمـــا ، وإنكارهـــا : واحلاصـــل  ه بعـــد ثبـــوت النبـــوة لزكري ــإن ّـ ّ ــ ّـ
  .إنكار للنبوة ، وهو كفر

  :قوله 
ّبل مشوئيل الذي كانت الرئاسة العامة يف زمانه بالنص اإلهلي لطالوت ّ.  

  :أقول 
ّهذا ختديع وتضليل ، أما أوال  ّفإن ثبوت الرئاسة العامة لطـالوت غـري متفـق عليـه بـني : ّ ّ

مل يكــن باســتقالله كــذلك ، بــل  ـ علــى تقــدير عمــوم الرئاســة ـ ّفإنــه: ّوأمــا ثانيــا . ّأهــل الــسنة
ّصريح احملققني منهم أن طالوت كان حاكما يف بين ّ  
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ّوممن نص ع.  ..إسرائيل نيابة عن مشوئيل   .)إزالة اخلفاء ( يف ) الدهلوي ( ليه والد ّ
  .إذن ، مل يثبت انفكاك الرئاسة عن النبوة

  .ّواحلمد هللا رب العاملني
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ّبقية كالم الدهلوي ّ  

  احتماالن مردودان 
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)1(  

  إبطال احتمال

  عدم حضور أبي بكر في المدينة

  :قوله 
  .ّحيتمل عدم حضور أيب بكر يف املدينة املنورة: وأيضا 

  :ل أقو
  :هذا مردود بوجوه 

  ال أثر لحضوره وعدم حضوره في المدينة ـ 1
ّـإنه ال خيفـى علــى املمعـن املنـصف أن ال أثــر حلـضور أيب بكـر وعــدم حـضوره يف املدينــة 

ّيف استدالل اإلمامية باحلديث ، وال عالقة لـذلك بوجـه مـن الوجـوه .  ..ّاملنورة يوم قصة الطري
ّألن حمـــط .  ..يف اإلحتجـــاج بـــه ّأحـــب اخللـــق إليـــك وإيل «   :6قولـــه  االســـتداللّ ، وهـــذه » ّ

ّاجلملـــة صـــرحية الداللـــة علـــى أن أمـــري املـــؤمنني  ّ أحـــب إىل اهللا والرســـول مـــن مجيـــع احلاضـــرين 7ّ
ّوالغائبني والسابقني والالحقني ، ومن كل من يدخل حتت عنوان ّ  
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وولوجـه يف » اخللق « ن وغياب أيب بكر ال يستلزم خروجه ع. ويشمله هذا اللفظ» اخللق « 
  .غري املخلوقات

ّاللهــم ائتــين بأحــب «   :6ّقــال النــيب نعــم لــو كــان أبــو بكــر غائبــا وكــذا عمــر وعثمــان و
  .وجه) الدهلوي ( لكان ملا احتمله .  ..أو حنوه» ّمن حضر اآلن ويف املدينة إليك وإيل 

بـل  ـ ّبـد مـن إخراجـهّوعلـى اجلملـة ، إنـه ال يكفـي إخـراج أيب بكـر عـن املدينـة ، بـل ال 
ّمث التعرض لالستدالل بالقدح واإلشكال» اخللق « عن  ـ الثاين والثالث أيضا ّ.. .  

  .وكذا حفصة. أللهم اجعله أبي: قول عائشة  ـ 2
دليــل قــاطع علــى ســقوط هــذا االحتمــال الــذي ) املــسند ( ّإن مــا أخرجــه أبــو يعلــى يف 

فقـــال رســـول اهللا « : يف احلـــديث املـــذكور  ّوذلـــك ألن.  ..تبعـــا للكـــابلي) الـــدهلوي ( أبـــداه 
ّصلى اهللا عليه وسلم    .ّأللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام :ّ
  . ..اللهم اجعله أيب: وقالت حفصة . اللهم اجعله أيب: فقالت عائشة 

  .».  ..اللهم اجعله سعد بن عبادة: فقلت أنا : قال أنس 
ّ خــارج املدينــة املنــورة ســاعة دعــوة النــيب ّفلــو كــان األول والثــاين يف ّ ، وأن دعائــه كــان 6ّ

ّ وهـال يكـون ؟اللهـم اجعلـه أيب: ّخمتصا باحلاضرين يف املدينة ، فما معىن قـول عائـشة وحفـصة 
  ؟دعاء بال طائل وكالما بدون حاصل

بإبـــداع هـــذا االحتمـــال حفـــظ شـــأن الـــشيخني ، )  الـــدهلوي (و لقـــد حـــاول الكـــابلي 
ّ اإلزراء والتهجني المهما املكرمتنيّولكن الزمه ّ!!  
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  كان الشيخان حاضرين للحديث الصحيح  ـ 3
قـــد أقـــسم علـــى تقليـــد الكـــابلي وإن خـــالف مـــا قالتـــه األحاديـــث ) الـــدهلوي ( ّوكـــأن 

لقــد احتمــل يف هــذا املقــام رمجــا بالغيــب غيــاب أيب بكــر .  ..الــصحيحة الــواردة يف كتــب قومــه
 ـ فيمـا تقـدم ـ لقـد مسعـت.  ..ّ أن ينظـر يف أحاديـث وأخبـار القـصةّعـن املدينـة املنـورة مـن دون

  :ّرواية أيب يعلى املشتملة على جميء الشيخني ، وهذا نصها مرة أخرى 
، ثنــا  ـ ثقــة ـ ّحــدثنا احلــسن بــن محــاد الــوراق ، ثنــا مــسهر بــن عبــد امللــك بــن ســلع« 

ّسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ّإن ر :ّعيسى بن عمر ، عـن إمساعيـل الـسدي ، عـن أنـس بـن مالـك 
فجــاء . ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك يأكــل معــي مــن هــذا الطــري: ّوســلم كــان عنــده طــائر فقــال 

ّأبو بكر فرده ، مث جاء عمر فرده ، مث جاء عثمان فرده ، مث جاء علي فأذن له  ّ ّّ ّ ّ «)1(.  
ثنــا :  قــال ثنــا احلــسن بــن محــاد: أخــربين زكريــا بــن حيــىي قــال « : ّورواه النــسائي بقولــه 

ّإن النــيب  :ّمــسهر بــن عبــد امللــك ، ثنــا عيــسى بــن عمــر ، عــن الــسدي ، عــن أنــس بــن مالــك  ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم كان عنده طائر فقال  ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليـك يأكـل معـي مـن : ّ

ّفجاء أبو بكر فرده مث جاء عمر فرده مث جاء علي فأذن له . ّهذا الطائر ّّ ّ «)2(.  
 ، فمـا هـو 7ّدليال على أفـضلية أمـري املـؤمنني  ـ وذا اللفظ ـ يكن هذا احلديثفإذا مل 

ّـوأنه » ّأحـب اخللـق «  لــ  هـو املـصداق الوحيـد7 فلقـد كـان أمـري املـؤمنني ؟مدلوله يا منصفون
ا غــريه فقــد رد ّالــذي أذن لــه النــيب بالــدخول واألكــل معــه ، وأم ّــ ّفــأي قــصور يف داللــة هــذا .  ..ّ

  احلديث
__________________  

  . باختالف يسري1297:  رقم 105 / 7مسند أيب يعلى ) 1(
  .10 / 29خصائص علي ) 2(
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  . ..!؟ّالصحيح على مطلوب اإلمامية ، يا منصفون
للقــــدح يف ) الـــدهلوي ( ّوعلـــى كـــل حــــال ، فقـــد ســـقط هــــذا االحتمـــال الـــذي أبــــداه 

) مــسنده ( أبــو يعلــى يف مــن حــديث صــحيح أخرجــه احلــافظ .  ..ّاالســتدالل حبــديث الطــري
( ويف ) اصـول احلـديث ( يف ) الـدهلوي ( الذي ذكـره لـه ) اخلصائص ( واحلافظ النسائي يف 

ّيف الكتب املصنفة من قبل علماء أهل السنة يف مناقب أهل البيـت ) التحفة  لكـن .  ..:ّ
( ال نــــدري هــــل كــــان حــــني إبــــداع هـــــذا االحتمــــال علــــى علــــم بوجــــود احلــــديث املـــــذكور يف 

 ـ وإن كــان االحتمــال الثــاين هــو األقــوى بــالنظر إىل القــرائن العديــدةـــ  ّ إنــه؟أو ال) خلــصائص ا
ّفلألول أيضا جمال ، ألنه مضافا إىل وجود النظائر العديدة للمقـام حيـث وجـدناه ينكـر شـيئا  ـ ّ

ّـأجـاب عـن سـؤال وجـه إليـه حـول حـديث الطري يف  ـ عـن علـم وعمـد بـالطعن ) اخلـصائص ( ّ
  .ال بإنكار وجوده يف الكتاب املذكور ـ ّوهو السدي ـ يف راويه

   ؟هل كانوا خارجين في جميع وقائع قضية الطير ـ 4
ّلــو ســلمنا ترتب أثــر علــى هــذا التأويــل ، فإمنــا يرتتــب يف حــال احتمــال خــروج أيب بكــر  ّّــ ّ

ّوعمر وعثمان كلهم ال األول وحده من املدينة املنورة ، يف مجيع وقائع حديث الطري ّ  ، لثبوت ّ
ّتعــدد القــضية وتكررهــا ، ومــن العجيــب جــدا خــروجهم كــذلك ومل يــذكره أحــد مــن أصــحاب  ّّ
ّالــسري ، مــع شــدة اعتنــائهم بــضبط األحــوال خاصــة أحــوال الثالثــة ، وعــدم نقلهــم هكــذا خــرب  ّ

  .يف نظائر املقام) منهاجه ( ّكما قال ابن تيمية يف . دليل على عدم وقوعه
وحيتمـل أن يكـون اخللفـاء غـري « :  الثالثـة مجيعـا حيـث قـال ّلقد ادعى الكـابلي خـروج

حاضـــرين يف املدينـــة ، والكـــالم يـــشمل احلاضـــرين فيهـــا دون غـــريهم ، ودون إثبـــات حـــضورهم 
اســــتبعد هــــذا االحتمــــال فاســــتحىي مــــن ذكــــره واكتفــــى ) الــــدهلوي ( ، لكــــن » خــــرط القتــــاد 

  .باحتمال خروج أيب بكر فقط



 311 .............................................................................. مردودان احتماالن

ّأن الكــالم يــشمل احلاضــرين يف املدينــة ، وقــد عرفــت حــضور ّومبــا أن الكــابلي يعــرتف بــ
ّ أحــب 7ّالــشيخني بــل الثالثــة كلهــم بالــدالئل القاطعــة ، فــالكالم شــامل هلــم ، فــأمري املــؤمنني 

  .واحلمد هللا على ذلك محدا كثريا. اخللق إىل اهللا والرسول منهم
ّدينة املنـورة ، فـإذا وال خيفى اضطراب القوم وتناقضهم يف مسألة خروج الشيخني من امل

ّ إيامهـا يف بعثـة أو سـرية وعـدم إرسـاله 6ّاعرتض على الـشيخني وطعـن فيهمـا بعـدم تـأمري النـيب 
قـالوا بـضرورة وجودمهـا عنـد  ـ كما كان يفعل مـع غريمهـا مـن صـحابته ـ ّإيامها يف أمر من األمور

 شـــئونه ، فلـــم يكــن لـــه غـــىن ّالنــيب يف املدينـــة ، لكومــا وزيـــرين لـــه ، يــشاورمها يف أمـــوره ومجيــع
ّعنهمـا حـىت يرسـلهما يف عمـل ، ومـن هنـا وضــعوا علـى لـسانه صـلى اهللا عليـه وسـلم أحاديــث  ّ

ا إذا قيــل هلــم . يف هــذا املعــىن ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك «   :6قولــه ّإن حــديث الطــري و: ّــأم
ّيــــدل علــــى أفــــضلية علــــي » إليــــك   يف املدينــــة ّلعلهمــــا مل يكونــــا حاضــــرين:  منهمــــا ، قــــالوا 7ّ

  !!حينذاك

  :قوله 
  .ّوكان الدعاء خاصا باحلاضرين ال الغائبني

  :أقول 
ّبعـــد أن ذكـــر احتمـــال عـــدم حـــضور أيب بكـــر يف املدينـــة املنـــورة لـــدى ) الـــدهلوي ( ّإن 
ّادعى اختصاص هذا الدعاء باحلاضرين ، ولكـن الـدليل الـذي أقامـه علـى هـذه . 6ّدعاء النيب 

ّـ خرق العادة على األنبياء إال يف حال التحدي مـع الكفارعدم جواز: وهو  ـ الدعوى ّ باطـل  ـ ّ
  .ّجدا ومعارض مبا ستعلم
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ّوأيــضا ، فــإن أحــدا مل يــدع اختــصاص دعــاء النــيب يف قــصة الطــري بالغــائبني ، بــل لــيس  ّ ّ
ّهــذا االحتمـــال ممــا يلتفـــت إليـــه أحــد مـــن العقــالء ، ســـواء مـــن الــشيعة أو غـــريهم ( فنفـــي .  ..ّ

احتمال اختصاصه بالغـائبني مل يكـن مناسـبا لـشأنه املزعـوم يف البالغـة والرصـانة يف ) الدهلوي 
  .البيان ، فاستبصر وال تكن من الغافلني

ّوكـان الـدعاء خاصـا باحلاضـرين وال يعـم الغـائبني ، مل يـرد عليـه : نعم لـو كانـت عبارتـه  ّ
  .هذا االعرتاض

  : قوله 
  . ..اللهم ائتين :ّبدليل أنه قال 

  :أقول 
لكانـت عبارتـه أخــصر وأمـنت كمـا ال خيفـى علـى مـن لــه ذوق » ائتـين « لـو قـال بـدليل 

ّسليم ، وهذا التطويل غريب ممن يـدعي التمييـز والفهـم املـستقيم ، ويرمـي كلمـات علـي   مبـا 7ّـ
  .ينبو عنه األمساع لومهه السقيم

  :قوله 
ّلــــك اللمحــــة ّألن إحــــضار الغائــــب مــــن املــــسافة البعيــــدة عــــن طريــــق خــــرق العــــادة يف ت

  .ّالواحدة اليت كانت جملس األكل والشرب أمر متصور

  :أقول 
ال دليل عليه يف شيء من » يف حملة واحدة «  حضور من طلب إتيانه 6كون مطلوبه 

  ؟ذا) الدهلوي ( ّألفاظ حديث قضية الطري ، فمن أين جاء 
  هّإذا كان التخصيص باللمحة الواحدة مستفادا من احلديث عند: وأيضا 
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ّفلما ذا جتشم مؤنة إجيـاد احتمـال غيبـة أيب بكـر عـن املدينـة املنـورة ّ هـال اكتفـى باحتمـال بعـد ؟ّ
ّأيب بكــر عــن جملـــس األكــل مبـــسافة ال يكــون حــضوره متـــصورا يف حملــة واحـــدة مــن دون خـــرق 

  ؟العادة

  :قوله 
ّواألنبياء ال يطلبون خرق العادة من اهللا تعاىل إال عند التحدي مع الكفار ّ ّ.  

  :أقول 
ــــدهلوي ( ّإن  ــــة ، وإال ) ّال ّيــــدعي هــــذا املطلــــب لكونــــه يف مقــــام التحــــدي مــــع اإلمامي ّ ّ ّ

ّفكيـف ينـسى الكرامــات العجيبـة الغريبـة الــيت يـدعوا ألئمـتهم يف التــصوف وال شـيء منهــا يف  ّ
ّ فإذا جاز هذا املشايخ الصوفية فما املانع عنه بالنسبة لألنبياء؟ّمقام التحدي مطلقا ّ   !؟ّ

ّــل لقــد أجــاز ابــن تيميــة صــدور خــوارق العــادة مــن آحــاد الناس ، يف جوابــه عــن كرامــة بــ
ّ أوردها العالمة احللي 7ألمري املؤمنني    : قال ابن تيمية   ،;ّ

ّ بأن عليا كـان خيطـب علـى منـرب الكوفـة ، فظهـر ثعبـان فرقـى روى مجاعة أهل السري«  ّ
ه : ّطبــه مث نــزل ، فــسأل النــاس عنــه فقــال املنــرب ، وخــاف النــاس وأرادوا قتلــه فمــنعهم ، فخا ـإن ّـ

ّوكــان أهــل الكوفــة يــسمون البــاب الــذي . ّحــاكم اجلــن ، التبــست عليــه قــضية فأوضــحتها لــه
فــأراد بنــو أميــة إطفــاء هــذه الفــضيلة ، فنــصبوا علــى ذلــك البــاب قتلــى . دخــل فيــه بــاب الثعبــان

  .ّمدة طويلة حىت مسي باب القتلى
ه ال ريـــب أن: واجلـــواب  ّإن  مـــن دون علـــي بكثـــري حيتـــاج اجلـــن إليـــه وتـــستفتيه وتـــسأله ، ّـــ

ّفـــإن كـــان هـــذا قـــد وقـــع فقـــدره أجـــل مـــن ذلـــك ، وهـــذا مـــن أدىن . وهـــذا معلـــوم قـــدميا وحـــديثا
ّوإن مل يكــن وقــع مل يــنقص فــضله بــذلك ، وإمنــا مــن باشــر أهــل . فــضائل مــن هــو دون علــي

  اخلري والذين هلم أعظم من هذه اخلوارق ، أو رأى
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ّسه ما هو أعظم من هذه اخلوارق ، مل تكن هذه مما توجب أن يفضل ا عليـا ، وحنـن من نف ّ ّ
ّلو ذكرنا ما باشرناه من هذا اجلنس مما هو أعظم من ذلك لـذكرنا شـيئا كثـريا ، وحنـن نعلـم أن  ّ
ّمـن هـو دون علـي بكثــري مـن الـصحابة خـري منــا بكثـري ، فكيـف ميكـن مــع هـذا أن جيعـل مثــل 

  ؟ّيلة علي على الواحد منا ، فضال عن أيب بكر وعمرهذا حجة على فض
ّولكــن الرافــضة جلهلهــم وظلمهــم وبعــدهم عــن طريــق أوليــاء اهللا لــيس هلــم مــن كرامــات 
ّاألولياء املتقني ما يعتد به ، فهـم إلفالسـهم منهـا إذا مسعـوا شـيئا مـن خـوارق العـادات عظمـوه  ّ

والرافـضة لفـرط جهلهـم وبعـدهم . ن اخلبـزتعظيم املفلس للقليـل مـن النقـد ، واجلـائع للكـسرة مـ
عــن واليــة اهللا وتقــواه لــيس هلــم نــصيب كثــري مــن كرامــات األوليــاء ، فــإذا مسعــوا مثــل هــذا علــى 

ّعلي ظنوا أن هذا ال يكون إال ألفضل اخللق ، وليس األمر كذلك ّ ّ.  
فـني ّـبل هذه اخلوارق املذكورة ومـا هـو أعظـم منهـا يكـون خللـق كثـري مـن أمـة حممد املعرت

وم ويقــدمون مــن  ّبــأن أبــا بكــر وعمــر وعثمــان وعليــا خــري مــنهم ، الــذين يتولــون اجلميــع وحيب ّــ ّ ّ
ّقــدم اهللا ورســوله ، ال ســـيما الــذين يعرفــون قـــدر الــصديق ويقدمونــه ، فإنـــه أخــص هــذه االمـــة  ّ ّ ّ ّّ

ّبواليـــة اهللا وتقـــواه ، واللبيـــب يعـــرف ذلـــك بطـــرق ، إمـــا أن يطـــالع الكتـــب املـــصنفة يف أخبـــا ر ّ
ّالصاحلني وكرامـات األوليـاء ، مثـل كتـاب ابـن أيب الـدنيا ، وكتـاب اخلـالل ، وكتـاب الاللكـائي 

كتـــاب احلليـــة أليب نعـــيم ، : ومثـــل مـــا يوجـــد مـــن ذلـــك يف أخبـــار الـــصاحلني مثـــل . ، وغـــريهم
ّوإما أن خيربه بذلك . ّوإما أن يكون قد باشر من رأى منه ذلك. وصفوة الصفوة ، وغري ذلك

ّنــده صـادق ، فمــا زال النــاس يف كـل عــصر يقــع هلـم مــن ذلــك شـيء كثــري ، وحيكــي مـن هــو ع
ّوإمــا أن يكــون نفــسه وقــع لــه بعــض . ذلـك بعــضهم لــبعض ، وهــذا كثــري يف كثــري مــن املـسلمني

  .ذلك
: ّوهذه جيوش أيب بكر وعمر ورعيتهما ، هلم من ذلك ما هو أعظم مـن ذلـك ، مثـل 

ّء كما تقدم ذكره ، فإن هذاالعالء بن احلضرمي وعبوره على املا ّ  
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ّالنفــر الــذين كلمهــم البقــر : ّاستــسقائه وتغييــب قــربه ، ومثــل : أعظــم مــن نــضوب املــاء ، ومثــل 
 ـ يــا ســارية اجلبــل: نــداء عمــر : وكـانوا جــيش ســعد بــن أيب وقــاص يف وقعــة القادسـية ، ومثــل 

إلقـاء أيب مـسلم : ، ومثـل ّشـرب خالـد بـن الوليـد الـسم : ومثـل  ـ وهو باملدينة وسارية بنهاونـد
ّاخلــوالين يف النــار فــصارت عليــه بــردا وســالما ملــا ألقــاه فيهــا األســود العنــسي املتنــيب الكــذاب ،  ّ ّ
ّوكان قد استوىل على اليمن ، فلما امتنع أبو مسلم من اإلميان به ألقاه يف النار ، فجعلهـا اهللا 

  .)1(» ّمما يطول وصفه عليه بردا وسالما ، فخرج منها ميسح جبينه ، وغري ذلك 

  :قوله 
ّوإال مل يقومـوا حبـرب وقتـال وجتهيـز لألسـباب الظاهريـة ، وتوصـلوا إىل مقاصـدهم خبـرق  ّ

  .العادة

  :أقول 
ّمل يفهم أن اإلجياب اجلزئي ال ينايف السلب الكلي ، فأخذ األنبيـاء ) الدهلوي ( ّكأن  ّ ّ

ّونــوا دائمــا كــذلك ، وأنــه إذا مل  يف بعــض األحيــان باألســباب الظاهريــة ال يــستلزم أن يك:
ّيطلبوا من اهللا سبحانه إجراء املعجزة على أيديهم وخرق العادات ، فإنه ال يـستلزم عـدم جـواز 

  . ..ّطلبهم ذلك منه بالكلية
ّإن احلرب والقتال والتوسل باألسـباب الظاهريـة ، كـل ذلـك ال يـدل بإحـدى الـدالالت  ّ ّ ّ ّ

  . ..ّ بغري حتد خرق العادةالثالث على عدم جواز طلبهم من اهللا
ّإن األنبياء يتبعون يف أفعاهلم وتروكهم املصاحل اليت شاءها اهللا سبحانه هلـم ، ميتثلـون مـا 

  وإن كانوا لو أرادوا شيئا من اهللا.  ..يأمرهم به ، وبأمره يعملون
__________________  

  .196 / 4منهاج السنة ) 1(
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ّ علــى أيــديهم أجــام ، ســواء حــال حتــدي أهــل الكفــر أعطــاهم ولــو طلبــوا منــه إظهــار املعجــزة
  . ..ّوالضالالت وعدمه
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)2(  

  إبطال احتمال

ّبمن هو من أحب الناس : كون المراد  ّ  

  :قوله 
ّوحيتمل أن يكون املراد مبن هو من أحب الناس إليك ّ.  

  :أقول 

  ّهو باطل بالوجوه المبطلة للتأويل األول  ـ 1
ّإن الرباهـــني الدامغـــة واحلجـــ ّج الـــساطعة الـــيت أقمناهـــا علـــى أن أمـــري املـــؤمنني ّ ّ  أحـــب 7ّ

ّاخللــــق إىل اهللا ورســــوله مطلقــــا ، مــــن األحاديــــث النبويــــة ، ومــــن تــــصرحيات الــــصحابة ، ومــــن  ّ
ّال تدع جماال ألي تأويل يف حديث الطري ، وال حاجة.  ..إفادات العلماء إىل  ـ بـالنظر إليهـا ـ ّ

ّال سيما هذا التأويل الـذي يبطلـه كثـري مـن .  ..جوه أخرىدفع هذا التأويل أو غريه بوجه أو و
  .فالحظ . ..تلك الرباهني

َ وسيجنبـها األتـقى (: هو منقوض باستداللهم بقوله تعالى  ـ 2 َْ ْ َ ُ َ ُ َ َ(.  
ّومــع ذلــك ينبغــي أن نــذكر جوابــا نقــضيا واحــدا ، وآخــر حليــا عــن هــذا االحتمــال .  ..ّ

  :نقضي فهو ّأما اجلواب ال.  ..الواضح االختالل
ّإن علماء أهل السنة يزعمون نزول اآلية  ِ وسيجنبـها األتـقى الذي يـؤتي (: ّ ْ ُ ُ ُ َِ  َ َْ ْ َ َ َ  
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َمالــه يـتـزكــى  َ َُ ّويــدعون أن وصــف أيب بكــر فيهــا.  يف أيب بكــر)1( )َ ه » األتقــى «  بـــ ّ ّــتــصريح بأن
ّقال ابن حجر املكي يف اآليات الدالـة بزعمـه.  ..أتقى من سائر االمة :  علـى فـضل أيب بكـر ّ

ؤتي مالـه يـتـزكـى ومـا ألحد (: ّأما اآليات ، فاألوىل قوله تعاىل «  ٍ وسيجنبـها األتـقى الذي يـ ِ َـِ َ ُـ ُ ُ ََ ََ ََ َ ُ َ ِ ْ ـ َـ ْ ْ َ َ
ْعنده من نعمة تجزى إال ابتغاء وجه ربه األعلى ولسوف يـرضـى  َ َ َ ََ ْ َْ َ َـ ْ َ ْ ِ ِ ٍ ْ َْ ِ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ُِ َ أمجعـوا :  قـال ابـن اجلـوزي )ْ

ّففيهــا التــصريح بأنــه أتقــى مــن ســائر االمــة ، واألتقــى هــو األكــرم . ا نزلــت يف أيب بكــرّعلــى أــ
ْ إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم (: عند اهللا لقوله تعاىل  ُْ َْ َِ َ ْ ِ ُ َْ َ   واألكرم عند اهللا هو األفضل ، فينـتج )ِ

ّأنه أفضل من بقية االمة  ّ «)2(.  

  :فنقول 
أتقــى مــن ســائر « ّآليــة تــصرحيا بــأن مــن نزلــت فيــه يف هــذه ا» األتقــى « إذا كــان لفــظ 

 « 7ّيف حــديث الطــري تــصرحيا بــأن أمــري املــؤمنني » ّأحــب « فــال ريــب يف كــون لفــظ » ّاالمــة 
  . ..»ّأحب اخللق إىل اهللا ورسوله من سائر االمة 

ّنـصا صـرحيا » األتقـى « وكيف يكون لفـظ .  ..فاسد» من « فتأويل احلديث بتقدير 
ّنـصا صـرحيا يف » ّأحـب اخللـق « عنـدهم ، وال يكـون لفـظ » أتقـى االمـة « بكـر يف كون أيب 

ّ مــــع أن !؟مــــن الــــشيخني وغــــريهم إىل اهللا ورســــوله» ّأحــــب اخللــــق  « 7كــــون أمــــري املــــؤمنني 
ّحــديث الطــري معتــضد بأحاديــث أخــرى رووهــا عــن النــيب  ّ صــرحية الداللــة علــى أحبيــة أمــري 6ّ

  .7املؤمنني 
  ؟كالمها من صيغة أفعل التفضيل» ّاألحب « ولفظ » األتقى « أليس لفظ 

ّفهل من فارق إال التعصب والعناد   !؟ّ
  يف احلديث مضاف إىل» ّأحب « نعم بينهما فرق من جهة أن لفظ 

__________________  
  .18 ـ 17: سورة الليل ) 1(
  .98: الصواعق احملرقة ) 2(
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فهـل هـذه الزيـادة يف .  ..فيمـا يزعمـون » األتقـى« فيكون داللته أصرح من داللـة » اخللق « 
ّالصراحة هي املانعة عن الداللة على األحبية من مجيع اخللق   !؟ّ

  هو غير مانع من داللة الحديث على أحبية علي من الشيخين  ـ 3
ّوأما اجلواب احللي فهو  ّإن الغرض من هذا التأويل ليس إال منع داللـة حـديث الطـري : ّ ّ

ة أمــري املــ ّ مــن أحــب اخللــق إىل اهللا ورســوله ، ال 7 مــن الــشيخني ، فيكــون 7ؤمنني ّــعلــى أحبي
ّاألحــب مطلقــا ليلــزم كونــه أحــب منهمــا ، ولكــن داللــة احلــديث علــى أحبيتــه  ّ  منهمــا ثابتــة 7ّ

فجـاء أبـو « : ّألن النـسائي وأبـا يعلـى رويـا احلـديث وفيـه .  ..حىت على هذا التأويـل ، وذلـك
ّبكر فرده ، مث جاء عمر فرد   .»ّه ، مث جاء علي فأذن له ّّ

ّفظهـــر أن الـــشيخني مل يكونـــا أحـــب إىل اهللا ورســـوله حـــىت  .  ..»مـــن بعـــض اخللـــق « ّ
مـن « ّفيكون هـذا التأويـل مـستوجبا ملزيـد احلـط مـن شـأما وقـدرمها ، إذن ، بنـاء علـى تقـدير 

ّأيضا يكون احلديث داال علـى أنـه هـو األحـب إىل اهللا ورسـوله وأن الـشيخني »  ّ ّليـسا األحـب ّ
  .إليهما

مل يفهمــا مــا يــستلزمه كالمهمــا ومــا ينتهــي .  ..ومــن قبلــه الكــابلي) الــدهلوي ( لكــن 
ّ وعلــى كــل حــال ، فــإن هــذا التأويــل ال يــضر باســتدالل الــشيعة حبــديث الطــري !!إليــه مرامهمــا ّ ّ

هـــذه .  ..ّ أحـــب وأفــضل مـــن الــشيخني ومـــن ســـائر اخللــق أمجعـــني7علــى كـــون أمــري املـــؤمنني 
ة املطلقــة الثابتــة لــه مــن أحاديــث العــرتة الطــاهرة واألحاديــث الــيت رواهــا أهــل الــسنةاأل ّحبي  ـ ّــ

علـى املعـىن  ـ وحبـديث الطـري ـ ّاآلبيـة عـن كـل تأويـل ، والـالزم هـو األخـذ ـا ـ ّاملتقـدم بعـضها
  .ّواحلمد هللا رب العاملني . ..الذي هي صرحية فيه

ُ وسي(: ّوأما دعوى نزول قوله تعاىل  َ َجنبـها األتـقىَ َْ ْ َ ُ    يف أيب بكر فقد).  ..َ
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  .)1(فراجع . ّأثبت علماء الشيعة بطالا مبا ال مزيد عليه

  :قوله 
  .ّفالن أعقل الناس وأفضلهم: وهذا استعمال رائج ومعروف ، كما يف قوهلم 

  :أقول 
ّإم حياولون صرف أدلة.  ..ّالتسويل يف هؤالء القوم رائج.  ..نعم ّ  

__________________  
قد استدلوا باآلية الكرمية على أفضلية أيب بكر ، يف أغلب كتبهم يف التفسري كتفسري الرازي والكالم كاملواقف ) 1(

ّـاإلمامة يف أهـم الكتـب الكالمية ( وشرحها ، وشرح املقاصد ، ووجه االستدالل ما ذكرناه ، وقد أبطلناه يف كتابنا 
ّبــأن االســتدالل )  املراصــد علــى شــرح املقاصــد (و ) لطرائــف علــى شــرح املواقــف ا( يف ) ّوعقيــدة الــشيعة اإلماميــة 

ّموقوف على نزول اآلية يف أيب بكر وصحة اخلرب يف ذلك ، وهذا أول الكالم ، ألن  ّ ّ:  
ّهذا اخلرب مما تفردوا بنقله ، فال يكون حجة يف مقام االستدالل واإلحتجاج ـ 1 ّ.  
إىل ) شــرح املواقــف ( ّري متفــق عليــه بيــنهم ، ولــذا نــسب القــول بــه يف نــزول اآليــة يف حــق أيب بكــر غــ ـ 2

  .ّأكثر املفسرين
ّمــن املفــسرين مــن محــل اآليــة علــى العمــوم ، ومــنهم مــن قــال بنزوهلــا يف قــصة أيب الدحــداح وصــاحب  ـ 3 ّ

  . )358 / 6الدر املنثور ( النخلة ، كما يف 
 مـشهور ، فـال يكـون قـوهلم 7ري ، واحنـراف هـؤالء عـن علـي ّخـرب نزوهلـا يف أيب بكـر إمنـا يرويـه آل الـزب ـ 4

  .حجة
وعــن عبــد اهللا الــزبري «  ) : 50 / 9جممــع الزوائــد ( قـال احلــافظ اهليثمــي يف . ســند الروايــة غــري معتــرب ـ 5

َ ومــا ألحــد عنــده مــن نعمــة تجــزى إال ابتغــاء وجــه ر(: ّنزلــت يف أيب بكــر الــصديق : قـال  َ َ َِ ٍ ٍ ِْ ْ َْ ِ ِ ِ ُ ْ ْ َِ ُِ َ ْ ه األعلــى ولــسوف يـرضــى َ ْب َ َ ْ َ ََ ْ َ ْ ِ ــ
  .»مصعب بن ثابت ، وفيه ضعف : رواه الطرباين وفيه . )

قـال عبـد اهللا بـن أمحـد ، » مـصعب بـن ثابـت بـن عبـد اهللا بـن الـزبري « : وهو من آل الزبري ، فهو  : قلت
ضـعيف ، : عـن ابـن معـني أراه ضعيف احلديث ، مل أر الناس حيمدون حديثه ، وقال عثمان الدارمي ، : عن أبيه 

انفـــرد باملنـــاكري عـــن املـــشاهري فلمـــا كثـــر ذلـــك فيـــه : لـــيس بـــالقوي يف احلـــديث ، وقـــال ابـــن حبـــان : وقـــال النـــسائي 
 10ـذيب التهـذيب : ( لـيس بـالقوي : يستـضعف ، وقـال الـدار قطـين : ّاستحق جمانبة حديثه ، وقال ابن سعد 

 /144( .  
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  :ها بالتأويالت العليلة ، فهم كقول القائل  عن داللت7مناقب أمري املؤمنني 
  ويف تعـــــــــب مـــــــــن حيـــــــــسد الـــــــــشمس نورهـــــــــا

  
  و جيهــــــــــــــــــــد أن يــــــــــــــــــــأيت هلــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــضريب  

  

« وهــو يريــد » فــالن أعقــل النــاس وأفــضلهم « : ّفهــل مــن مــتكلم عــريب أديــب يقــول 
ّ ســلمنا فمــا الــدليل علــى حجيــة هكــذا قــول؟»فــالن مــن أعقــل النــاس وأفــضلهم  ّ ســلمنا فمــا ؟ّ

ّزمـــة بـــني صـــحة هكـــذا كـــالم ومتاميـــة التأويـــل املـــذكور فيـــه ، وبـــني جمـــيء نفـــس التأويـــل يف املال ّ
  ؟ّحديث الطري

ّواحلمــد هللا رب الــذي وفقنــا لبيــان ركاكــة هــذه التــأويالت وســخافتها فلننظــر فيمــا  . ..ّ
  . ..يف هذا الباب) الدهلوي ( قاله غري 
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  تي شّالتورب
  :بشرح حديث الطري  ـ ّشارح مصابيح السنة ـ ل الشيخ فضل اهللا التوربشيتقا
  .احلديث . طري7ّكان عند النيب :  قال 2ومنه حديث أنس « 

 وقدمــه وبــالءه وســوابقه 2فــضل علــي  ـ حبمــد اهللا ـ حنــن وإن كنــا ال جنهــل: قلــت 
ّواختـــــصاصه برســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم بالقرابـــــة القريبـــــة ومؤاخ ّاتـــــه إيـــــاه يف الـــــدين ، ّ

ّونتمسك من حبه بأقوى وأوىل مما يدعيه الغالون فيه ، فلسنا نرى أن نضرب عـن تقريـر أمثـال  ّ ّ ّ
هـــذه األحاديـــث يف نـــصاا صـــفحا ، ملـــا خنــــشى فيهـــا مـــن حتريـــف الغـــالني وتأويـــل اجلــــاهلني 

ق علينـا أن ننـصر ّوانتحال املبطلني ، وهذا باب أمرنا مبحافظته ومحى أمرنا بالذب عنه ، فحقي
ّفيه احلق ونقدم فيه الصدق ّ.  

ّوهـذا حــديث يـريش بــه املبتـدع ســهامه ويوصـل بــه املنتحـل جناحــه ، فيتخـذه ذريعــة إىل 
ّ ، اليت هي أول حكم أمجع عليه املسلمون يف هذه االمة ، وأقـوم 2الطعن يف خالفة أيب بكر 

ّعماد أقيم به الدين بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : ـوباهللا التوفيق  ـ  ، فأقولّ
  ّهذا احلديث ال يقاوم ما أوجب تقدمي أيب بكر والقول خبرييته ، من
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ّاألخبار الصحاح منضما إليها إمجاع الصحابة ، ملكـان سـنده ، فـإن فيـه ألهـل النقـل مقـاال ،  ّ
ّوال جيـوز محـل أمثالـه علـى مــا خيـالف اإلمجـاع ، ال سـيما والــصحايب الـذي يرويـه ممـن  دخــل يف ّ

ّهـذا اإلمجــاع ، واســتقام عليــه مــدة عمــره ، ومل ينقــل عنــه خالفــه ، فلــو ثبــت عنــه هــذا احلــديث 
ّفالـــسبيل أن يـــأول علـــى وجـــه ال يـــنقض عليـــه مـــا اعتقـــده وال خيـــالف مـــا هـــو أصـــح منـــه متنـــا  ّ ّ

  :وإسنادا ، وهو أن يقال 
ّحــب خلقــك ائتــين مبــن هــو مــن أ: ّعلــى أن املــراد منــه » ّبأحــب خلقــك « حيمــل قولــه 

ّإليـــك ، فيـــشاركه فيـــه غـــريه ، وهـــم املفـــضلون بإمجـــاع االمـــة ، وهـــذا مثـــل قـــوهلم  فـــالن أعقـــل : ّ
ّومما يبـني لـك أن محلـه علـى العمـوم غـري جـائز . مـن أعقلهـم وأفـضلهم: أي . الناس وأفضلهم ّـ

ّهو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم من مجلة خلق اهللا ، وال جائز أن يكـون علـي أحـب إىل ّ ّ ّ  اهللا ّ
والذي حنن فيه عرف أيضا بالنـصوص : قلت . ذاك شيء عرف بأصل الشرع: فإن قيل . منه

  .ّفيأول هذا احلديث على الوجه الذي ذكرناه. الصحيحة وإمجاع االمة
ّأحـب خلقـه إليـه مـن بـين عمه وذويـه ، وقـد كـان النـيب صــلى اهللا : ّأو علـى أنـه أراد بـه  ّ ّـ ّ

ّيــد تقييــده ، ويعــم بــه وهــو يريــد ختصيــصه ، فيعرفــه ذو الفهــم ّعليــه وســلم يطلــق القــول وهــو ير
  .)1(» بالنظر إىل احلال أو الوقت أو األمر الذي هو فيه 

  :أقول 

  في كالمه اعتراف بداللة حديث الطير ـ 1
 وبطـالن 7تفيد عبارة التوربشيت بوضوح داللة حديث الطري على أفضلية أمري املـؤمنني 

ّتقــــدم املتغلبــــني عليــــه ،  ه يــــصرح بــــصالحية هــــذا احلــــديث ألن يتخــــذ ذريعــــة إىل الطعــــن يف ّ ّإن ّ ـــ ّـ
لكن ملا كانت.  ..خالفة أيب بكر

ّ
  

__________________  
  .خمطوط ـ شرح املصابيح) 1(
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ّفال مناص من الطعن يف سند حديث الطري أو تأويله ـ بزعمه ـ خالفته إمجاعية ّ.. .  

  ّبطالن دعوى أن في سنده مقاال ـ 2
.  ..ّإن يف سنده مقاال ألهل النقل فال يقاوم مـا أوجـب تقـدمي أيب بكـر « ّلكن دعوى

ّتـواتر حـديث الطـري وقطعيـة صـدوره عـن النـيب  ـ حبمـد اهللا ـ فقد أثبتنا.  ..باطلة»   ، ورأيـت 6ّ
 بقطـع النظـر عـن تـواتره.  ..طرقه العديـدة الـصحيحة ، وتـصرحيات أكـابر أعـالم القـوم بـصحته

  . ألحد مقال يف سنده فهو مردود عليهفلو كان بعد ذلك. ..

  بطالن دعوى المعارضة ـ 3
ّأن هــذا احملــدث املتبحــر مل يفهــم أن أخبــار أهــل الــسنة: ومــن العجيــب  ّ ّ وإن بلغــت  ـ ّ

هـذا احلـديث ال « : ال تكون حجة على اآلخـرين ، فقولـه  ـ ّعندهم يف الصحة أعلى درجاا
  .ساقط يف الغاية» ّيته من األخبار الصحاح يقاوم ما أوجب تقدمي أيب بكر والقول خبري

  بطالن دعوى اإلجماع على خالفة أبي بكر ـ 4
ّوأيضا يريد هذا احملدث رد حديث الطري ملخالفته لإلمجاع املزعوم على خالفـة أيب بكـر ّ 

ّ لقد ثبت وهن التمسك ـذا اإلمجـاع يف كتـب اإلماميـة مـن ؟لكن أين اإلمجاع على ذلك. ..
ّواملؤمن ال جيوز رفـع .  ..وغريه ، مبا ال مزيد عليه) تشييد املطاعن ( ملتأخرين مثل املتقدمني وا

 بـــالقطع واليقـــني كـــذا دعـــوى ال أســـاس هلـــا مـــن 6اليـــد عـــن حـــديث صـــادر عـــن رســـول اهللا 
  . ..الصحة أصال
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ّإن الصحابي الذي يرويه ممن دخل في اإلجماع : بطالن قوله  ـ 5 ّ  
ّ الــذي يرويــه ممــن دخــل يف هــذا اإلمجــاع واســتقام عليــه مــدة ّالــصحايب« ّوأمــا دعــوى أن  ّ

ّفمـــردودة ، ألن روايـــة هــذا احلـــديث غـــري منحـــصرة يف أنـــس بـــن » عمــره ومل ينقـــل عنـــه خالفـــه 
ّمالــك كــي يكــون هلــذه الــدعوى حــظ مــن الواقعيــة ، بــل لقــد ثبــت أن غــري أنــس مــن الــصحابة  ّ

ومـن . ّـفيـل ، وغـريهم ، يـروون حـديث الطريّ ، وابن عبـاس ، وأيب الط7ّكسيدنا أمري املؤمنني 
ز املنـــع واالمتنـــاع ، 7ّاملعلـــوم أن دخـــول أمـــري املـــؤمنني  ّـــ وابـــن عبـــاس يف اإلمجـــاع املزعـــوم يف حي ّ

وكـذا ابـن  ـ 7وعدم نقل اخلـالف عنهمـا باطـل حمـض ، بـل الـدالئل علـى إبطـال أمـري املـؤمنني 
إن ) املعـارف ( ويف كتـاب .  .. حتـصىخالفة أيب بكـر ال ـ ّعباس وسائر بين هاشم بل غريهم
ّأبا الطفيل كان من غالة الروافض 

ّ فكيف يقال بأنه ممن دخـل يف اإلمجـاع املـدعى واسـتقام )1( ّ
  ؟ّعليه مدة عمره ومل ينقل عنه خالفه

ّعلى أن سـيدنا أمـري املـؤمنني  ّحبـديث الطـري علـى  ـ فيمـا اسـتدل يف الـشورى ـ ّ اسـتدل7ّ
وقد جاء يف حديث احتجاجـه علـى القـوم .  ..ّوقد سلم القوم مجيعا كالمهّأحقيته باخلالفة ، 
  :بفضائله قوله هلم 

بــايع النــاس أبــا بكــر وأنــا واهللا أوىل بــاألمر منــه وأحــق ، فــسمعت وأطعــت خمافــة أن « 
ّيرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف ، مث بايع أبو بكر لعمر وأنـا واهللا أوىل  ّ

ّمنــه ، فــسمعت وأطعــت خمافــة أن يرجــع النــاس كفــارا ، مث أنــتم تريــدون أن تبــايعوا منــه بــاألمر  ّ
ّ إذا ال أمســـع وال أطيـــع ، إن عمـــر جعلـــين يف مخـــسة نفـــر أنـــا سادســـهم ، ال يعـــرف يل !عثمـــان

ّفـضل يف الــصالح وال يعرفونــه يل كمــا حنــن فيـه شــرع ســواء ، وأمي اهللا لــو أشــاء أن أتكلــم مث ال 
  ّيستطيع عربيهم

__________________  
  .624: كتاب املعارف ) 1(
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ّوال عجميهم وال املعاهد منهم وال املشرك رد خصلة منها  ّ«.  
ّولو سلمنا ما ذكره من دخول رواة حـديث الطـري مـن الـصحابة يف اإلمجـاع وعـدم نقـل  ّ ّ

ّفــأي ضــرورة لتوجيــه هــذا احلــديث علــى وجــه ال ينــايف اعتقــادهم خبالفــة أيب .  ..خــالف عــنهم
ّ إنه كثريا ما يتفق اعرتاف الشخص باحلق وهو ال يعتقده ، وذاك مصداق؟بكر ّ  

  .»احلق يعلو وال يعلى عليه «   :7قوله 

  ّصرف ألفاظ الشارع عن ظاهرها حرام  ـ 6
ّمث إن التأويل كيفما كان ، ومن أي أحد كان ، بال جموز ، غـري جـائز ّ ّ وهـذا شـيء  . ..ّ

اوي بــشرح.  ..ّ إرســال املــسلماتّنــص عليــه كبــار العلمــاء وأرســلوه ّاتقــوا «  :حــديث  ّــقــال املن
ّاحلــديث عــين إال مبــا علمــتم  صــرف ألفــاظ الــشارع عــن : ومــن الطامــات : قــال الغــزايل « : » ّ

ّظاهرهــــا إىل أمــــور مل تــــسبق منهــــا إىل اإلفهــــام كــــدأب الباطنيــــة ، فــــإن الــــصرف عــــن مقتــــضى 
، وبغـري ضـرورة تـدعو إليـه مـن دليـل عقلـي ، ظواهرها من غري اعتـصام فيـه بالنقـل عـن الـشارع 

  .)1(» حرام 
ّوال ريــب يف أن مــا فعلــه التوربــشيت يف حــديث الطــري مــن أظهــر مــصاديق هــذا املوضــوع 

  .ّاملتوجه إليه هذا احلكم

  ّدعوى أن ما دّل على تقديم أبي بكر أصح متنا وإسنادا باطلة ـ 7
ّوأما دعوى أن حديث الطري خيالف ما هو أصح مت ّ   : نا وإسنادا فباطلة ّ

ا أوال  ّأم ّفـــألن الفـــضائل املوضـــوعة واملناقـــب املـــصنوعة موهونـــة علـــى أصـــوهلم ، كمـــا : ّـــ
ّفألن تلك األحاديث حىت لو صحت عند : ّ وأما ثانيا .)ّشوارق النصوص ( ّفصل يف كتاب  ّ ّ

  .ّأهل السنة فليست حبجة على خصومهم
__________________  

  .132 / 1اجلامع الصغري فيض القدير يف شرح ) 1(
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  » من « سخافة التأويل بتقدير  ـ 8
» ّمـن أحـب اخللــق « علـى » ّأحـب اخللـق « ومحــل » مـن « ّوأمـا مـا ذكـره مـن تقـدير 

  .)الدهلوي ( فسخيف يف الغاية ، وقد عرفت ذلك يف جواب كالم 
ّفـضلني علـى ّيكـون كـل مـن املـشايخ الثالثـة امل ـ بنـاء علـى هـذا التأويـل ـ مـضافا إىل أنـه
، » ّمـن أحـب اخللـق إىل اهللا «   ، و6ّداخـال يف دعـاء النـيب  ـ كمـا زعـم ـ غريهم بإمجاع االمـة

 جميئــه إليــه ، ومل جيعلــه 6ّ مــصداق الــدعاء ومــن طلــب النــيب 7فلمــا ذا جعــل اهللا ســبحانه عليــا 
ّأحد الثالثة املفضل كل منهم عليه     !؟ كما زعم7ّ

ّمن املناسب أن يرد النيب وأيضا ، لو كان كذلك مل يكن   املشايخ الثالثـة بعـد جمـيء 6ّ
ّالواحــد مــنهم تلــو اآلخــر كمــا ثبــت مــن روايــة أيب يعلــى ، إال أن يقــال بــأن اهللا تعــاىل أجــاب 

ّدعوة النيب وأتاه بأحب اخللق إليه لكنه  ّ ّ ردهم خالفا ملرضاة ربه6ّ ّ!!   
ّولكـن هـذا ممـا يهـدم أركـان اإلميـان ، وإن ال يبعـد ال  ـ )الـدهلوي (  أال تـرى !تـزامهم بـهّ

 6ّينكــر أن تكــون مجيــع أقــوال النــيب وأفعالــه  ـ يف مقــام اجلــواب عــن مطعــن حــديث القرطــاس
  !!؟مطابقة للوحي اإلهلي

ّينجـر إىل  ـ ّوااللتـزام ـذا الـالزم الفاسـد الـشنيع ـ ّلكن اإلصرار علـى هـذا التأويـل العليـل
َــ وســيجنبـها األتـقى (: ّهـو متــسكهم بقولـه تعـاىل ّــسـقوط عمـدة أدلتهم عـن االســتدالل ، و َْ ْ َ ُ ُ ََ َ( 

  !!؟فهل يبقون على إصرارهم.  ..ّوقد بينا وجه ذلك. على أفضلية أيب بكر

  ّوجوه الرد على طعنه في العموم باستلزامه دخول النبي  ـ 9
ّومما يبني لك أن محله على العموم غري جائز هو « : ّوأما قوله  ّ   ّأن: ّ
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ا نظـن أن صـدور هـذا وأمثالـه مـن املتـسننني .  ..فمـن أعاجيـب ، اهلفـوات» . .. ّالنيب ّوقـد كن ّّـ ّ
ّاملتــأخرين مــن قلــة ممارســتهم لكــالم العــرب وقــصر بــاعهم يف فنــون األدب ، لكــن صــدوره مــن 
ّمثل التوربشيت يبني لك أن الباعث على هذا وحنوه هو التعصب األعمى للباطـل والـسقوط يف  ّ

ّوكيف كان ، فإن اجلواب عما ذكره من وجوه .  ..دركات اهلوى ّ:  

  : ّالوجه األول 
ّإن أحبيــة رســول اهللا  ة 7 إىل اهللا مــن أمــري املــؤمنني 6ّ ّــ أمــر ثابــت يف أصــل الــشرع باألدل

ّالقطعية ، وعليه اإلمجاع مـن الـشيعة اإلماميـة واملخـالفني هلـم قاطبـة ، فمـن الـضروري رفـع اليـد 
ري كـــيال   دليـــل 6 ، وإذ لـــيس لتخـــصيص غـــريه 6ّيـــشمل نفـــس النـــيب ّـــعـــن عمـــوم حـــديث الط

« ّومتـسك التوربـشيت للتخـصيص الزائـد . ّفاحلديث بالنسبة إىل من عـدا النـيب بـاق علـى عمومـه
ا بــالنظر إىل النــصوص الــصحيحة فــال نــص . فباطــل» ّبالنــصوص الــصحيحة وإمجــاع االمــة  ّأم ّ ّــ

إىل اهللا ومـا  ـ  أفـضليتهم بإمجـاع االمـةالـذين زعـم ـ ّـصحيح على أحبية أيب بكـر وعمـر وعثمـان
ّيرويــه أربــاب الكــذب واالفــرتاء يف بــاب أحبيــة الــشيخني إىل النــيب  ّ فإمنــا هــو كــذب مفتعــل ، 6ّ

ّمــضافا إىل أن أحــدا مــن أربــاب الكــذب مل يــرو يف بــاب أحبيــة عثمــان إليــه حــديثا ولــو مفــرتى  ّ
ّوأما بالنظر إىل إمجاع االمة فدعوى قيامها ع. عليه ّلى أحبية أولئك فمن أعاجيـب األكاذيـب ّّ

ّ، لوضــوح أن اإلماميــة االثــين عــشرية بــل مجهــور الــشيعة ينفــون أصــل احملبوبيــة عــنهم فــضال عــن  ّ
ّاألحبية ، فأين إمجاع االمة   ؟ّ وهل يرى التوربشيت أو غريه خروج فرق الشيعة عن االمة؟ّ

ّلكـــن دعـــوى خـــروج فـــرق الـــشيعة عـــن االمـــة واحنـــصارها يف أهـــل  صه مـــن ّ ّـــحنلتـــه ال ختل
  :الورطة وذلك 
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ّمــا الــدليل علــى قيــام إمجــاع أهــل الــسنة علــى أحبيــة القــوم : ّأوال  ولــو كــان يكفــي جمــرد ؟ّ
ّدعوى اإلمجاع جلاز لكل أحد دعواه على مدعاه ّ.  

ّسلمنا ، فما الدليل على حجية إمجاعهم على غريهم : وثانيا   ؟ّ
ــا ـإنك قــد عرفــت أن أبــا ذر وبريــدة  : وثالث ّ ، وأن 7ّكانــا يقــوالن بأحبيــة أمــري املــؤمنني ّـ

ّعائـــشة قـــد اعرتفـــت بـــذلك غـــري مـــرة حـــىت أـــا قالـــت للنـــيب  ّ ّواهللا لقـــد علمـــت أن عليـــا «  : 6ّ
ّكمــا ورد عنهــا مــا يــدل بــصراحة علــى أحبيــة فاطمــة الزهــراء » ّأحــب إليــك مــن أيب   وأســامة 3ّ

ّإلمجــاع علــى أحبيــة املــشايخ ، وإذا فيكــون هــؤالء خــارجني عــن ا.  ..6بــن زيــد إىل رســول اهللا 
ّخـــرج أبـــو ذر وبريـــدة وعائـــشة ورســـول اهللا نفـــسه عـــن هـــذا اإلمجـــاع فـــإن وصـــفه بإمجـــاع االمـــة  ّ

ّ وكما ظهر بطالن دعوى إمجاع االمة علـى مـا حنـن فيـه خلـروج مجلـة مـن األصـحاب !!عجيب
 ـ ملـأمون العباسـيوا ـ مـن التـابعني ـ احلـسن البـصري: يظهـر بطالنـه أيـضا مـن خـروج .  ..عنـه

ّمن حكام أهل السنة والشيخ أيب عبـد اهللا البـصري  ـ من كبار قضام ـ وحيىي بن أكثم وغريه ـ ّ
ّـ، واحلاكم النيسابوري ، وقاضي القضاة عبد اجلبار ، وحممد بن طلحـة الـشافعي ، وحممد بـن  ّ

ـــدين اخلجنـــدي ، وشـــهاب الـــدين أمحـــد ، وحممـــد بـــن إمس اعيـــل ّيوســـف الكنجـــي ، وجـــالل ال
  . ..7ّاملعرتفني باألحبية املطلقة ألمري املؤمنني .  ..من كبار علمائهم.  ..وغريهم.  ..األمري

ّوأيـــضا ، فـــإن كثـــريا مـــن األصـــحاب والتـــابعني وعلمـــاء اإلســـالم يقولـــون بأفـــضلية أمـــري  ّ
  .ّ مطلقا ، وبني األفضلية واألحبية تالزم كما هو واضح7املؤمنني 

ّنهم فضلوه على عثمـان ، فيلـزم خـروجهم عـن اإلمجـاع املـدعى ، ّوأيضا ، فإن كثريين م ّ
ّللتالزم بني األفضلية واألحبية ّ.. .  

ّوأيضا ، فإن كثريين منهم يف مسألة األفضلية متوقفون   فدخوهلم يف.  ..ّ
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  .اإلمجاع املزعوم غري معلوم

  : الوجه الثاني 
ّلقــد نــص أكــابر احملققــني علــى أن املــتكلم خــارج عــن عمــوم ّ  كالمــه ، وبنــاء علــى هــذه ّ

ّالقاعدة فإن النيب يف حـديث الطـري » ّأحب اخللق « ّغري داخل من أول األمر يف عموم  ـ 6 ـ ّ
، وعلــى هــذا أيــضا تبطــل دعــوى عــدم عمومــه ، ولنــذكر عبــارة واحــدة فيهــا التــصريح بالقاعــدة 

  :املذكورة 
ـــ صاري املعـــروف قـــال شـــيخ اإلســـالم عبـــد اهللا بـــن حـــسن الـــدين ابـــن مجـــال الـــدين األن

ّـاتفـق املليون واجتمعـت علـى أم معـصومون « ) : عصمة األنبياء ( مبخدوم امللك يف كتاب  ّـ
ّقبـــل البعثـــة وبعـــدها مـــن الكفـــر احلقيقـــي االختيـــاري ، غـــري أن األزارقـــة والفـــضلية مـــن اخلـــوارج  ّ

ذات ّجيــــوزون صــــدور ذلــــك مــــنهم ، ال مبعــــىن فــــساد العقيــــدة يف التوحيــــد واجلهــــل يف معرفــــة الــــ
ّوالـــصفات ، بـــل باعتبـــار أن كـــل ذنـــب كفـــر عنـــدهم ، وصـــدور الـــذنب عـــنهم جـــائز ، فوقـــوع  ّ

ّخالفــا للــشيعة ، فــإم  ـ أي إظهــاره تقيــة ـ وعــن االضــطراري. الكفــر عــنهم يكــون كــذلك
ومعصومون عـن الكفـر احلكمـي أيـضا ، مبعـىن . ّجيوزون إظهار الكفر تقية ، بل أوجبه بعضهم

ه ال حيكـــم علـــيهم  ــأن ّيف صـــباهم بـــالكفر تبعـــا لألبـــوين وال تبعـــا للـــدار ، فـــإم مولـــودون علـــى ّـ
ّالفطرة واملعرفة باهللا وصفاته وتوحيده ، وهم نـشئوا علـى املعرفـة مـن بـدو خلقـتهم وأول فطـرم 
، ومن طالع سريم مذ صباهم إىل مبعـثهم يعلـم ذلـك يقينـا ، مث مل يقـدر آبـاؤهم أن يغـووهم 

وإســـالم . رفـــاء بـــاهللا تعـــاىل ، عقـــالء لدينـــه ، خمتـــارين لتوحيـــده بتأييـــدهعـــن الفطـــرة ، لكـــوم ع
الـــصيب الـــذي يعقـــل دينـــا صـــحيح ، وعقلهـــم يف هـــذه احلالـــة مـــن فـــضله ورمحتـــه علـــيهم ، واهللا 

  .ّخيتص برمحته من يشاء ، فال يكونون أتباعا لآلباء
ـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّوقول ـــد علـــى فطـــرة اإل«  :ّ ـــود إال يول ســـالم وأبـــواه ّمـــا مـــن مول

ّيهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه  ّ   فليس على عمومه على ما ال خيفى ، مع» ّ
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ّأن املتكلم ال يدخل حتت احلكم ، صرح به أئمة احلديث  ّ ّ ّ«.  

  :الوجه الثالث 
ّإنه لو تأمل التوربشيت يف لفظ احلديث ملا تفوه ذا الذي تفـوه بـه ّ ّ ّإن النـيب  . ..ّ  قـال 6ّ

 ال عنــد 6إليــه وحـضوره عنــده » ّأحــب اخللـق « فطلـب مــن اهللا إتيـان » .  ..تــيناللهـم ائ«  :
ّوهذا ظاهر كل الظهـور ، ولكـن .  ..ّفلم يكن داخال يف عموم كالمه من أول األمر . ..غريه ّ

  .من مل جيعل اهللا له نورا فما له نور

  : الوجه الرابع 
ل يعقل أن يكون هو نفـسه وه» ّيأكل معي هذا الطري «  :ّ يف حديث الطري 6وقال 

  ؟مصداقا لقوله هذا فيكون املؤاكل نفسه

  : الوجه الخامس 
وإىل « أو حنـوه لفـظ » ّأحـب خلقـك إليـك «  ّإن يف كثري من طرق احلديث بعد لفـظ

ّوهذا صريح يف أن السؤال لغريه ، وأن الدعاء ال يشمل نفسه ، ولـنعم .  ..أو حنوه» رسولك 
  :يق ّما أفاد العالمة ابن بطر

ّقد سـأل اهللا تعـاىل أن يأتيـه بأحـب خلقـه إليـه وإىل رسـوله ، وتـردد الـسؤال مـن النـيب «  ّ ّ
ّفثبــت أنــه دعـــوة . 7ّ يف ذلــك ، ويف اجلميــع مل يــأت إال أمــري املــؤمنني علــي بــن أيب طالــب 6

ّوإذا كانت احملبة من اهللا تعاىل له هي إرادة تعظيمه ورفعته ودنوه منه وقربه من ط. الرسول اعتـه ّ
ه» أفعـــل «  بلفظـــة 6ّوقـــد ســـأهلا النـــيب  اللهـــم ائتـــين  :قـــال  ّـــوهـــي ممـــا يبـــالغ بـــه يف املـــدح ، ألن

فــصارت هــذه غايــة املدحــة لــه ، » أفعــل « علــى وزن » ّاألحــب «  ، وّبأحــب خلقــك إليــك 
  وإذا كان اهللا تعاىل يريد قربه ورفعته



 335 ...................................................................................... ّالتوربشيت

ر اخللـق ، بـدليل ثابـت وهـو سـؤال ّوتعظيمه زيادة على كافة خلقه ، فقد ثبت مزيتـه علـى سـائ
ّوإذا كان أحب خلق اهللا تعاىل إليه وجب االقتداء بـه دون غـريه ، وهـذا غايـة .  كذلك6ّالنيب 

  .ّالتنويه بذكره ودعاء اخللق إىل اتباعه
ّويف هـذه املدحـة أيـضا قطـع النظـارة لــه ، ألنه إذا كـان أحـب خلـق اهللا تعـاىل وال مماثــل  ّـ

اللهـم : ّ خـارج مـن هـذه الـدعوة ، يـدل علـى ذلـك قولـه حـني رآه 6ّيب له يف ذلك أحـد ، والنـ
  :ّوإيل ، ويف اخلرب اآلخر يقول 

ّثبــــت أن الــــسؤال ملــــن عــــداه ، لــــئال يعــــرتض معــــرتض علــــى هــــذا . إليــــك وإىل رســــولك ّ
ّومـــن كـــان أحـــب خلـــق اهللا تعـــاىل إليـــه وأحـــب خلـــق اهللا إىل رســـوله فقـــد عـــدم نظـــريه . الكـــالم ّ

  .6ّو املنزلة عند اهللا تعاىل وعند رسوله ّووجب تفرده بعل
ّإن عـــــــــــــد أهـــــــــــــل التقـــــــــــــى كـــــــــــــانوا أئمـــــــــــــتهم ّ ّ  

  
  أو قيــــــل مــــــن خــــــري أهــــــل األرض قيــــــل هــــــم  

  

  ال يــــــــــــــــــستطيع جـــــــــــــــــــواد بعـــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــايتهم

  
ـــــــــــــــــدانيهم خلـــــــــــــــــق وإن كرمـــــــــــــــــوا و   )1(» ال ي

  

  

ّوال خيفى أنه ملا مل يكن دخول النيب  متبـادرا إىل » ّأحـب خلقـك إليـك «   يف عمـوم6ّ
ّفهام وال وجه لصحة دعواه مـن أحـد ، فقـد ذكـر احملـب الطـربي حـديث الطـري حتـت عنـوان األ ّ ّ
ّذكر أنه أحب اخللق إىل اهللا تعاىل بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم «  ّ ّ ّ«.  

ّوجوه الرد على التأويل بإرادة األحب من بني عمه  ـ 10 ّ ّ  
ّه أراد بـه أحـب خلقـه إليـه مـن بـين ّعلى أنـ.  ..ّفيأول هذا احلديث« : وقول التوربشيت 

ّفتعصب حبت ، وإال فإنه غري نافع له أبدا لوجوه » ّعمه وذويه  ّ ّ:  
__________________  

  .253 ـ 252: العمدة ) 1(
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  : ّالوجه األول 
ّهـذا التأويـل ، ودعـوى أنـه مقتـضى  ـ ولـو كـان سـخيفا ـ ّإنه ال يقتضي وجـه مـن الوجـوه

  .لى املطلوبّأفضلية الشيخني مصادرة ع

  : الوجه الثاني 
ه تأويــل مــن غــري دليــل شــرعي أو ضــرورة عقليــة ، وقــد تقــدم أن صــرف كــالم الــشارع  ّإن ّ ّ ّــ

  .عن مقتضى ظاهره من غري اعتصام فيه بالنقل عنه وبغري ضرورة حرام

  : الوجه الثالث 
ّإنه ختصيص بال خمصص ، فهو غري صحيح وغري مسموع ّوهـذه قاعـدة مـسلمة ، .  ..ّ

اوي بـــشرح قــال دا فليتبـــوأ « : ّـــ املن ّاتقـــوا احلــديث عـــين إال مبـــا علمـــتم فمــن يكـــذب علـــي متعم ّـــ ّ ّ ّ ّ
ّــاألمــر بــالتبوء كم وتغلــيظ ، إذ لــو قيــل : ّقــال الطيــيب « : قــال » مقعــده مــن النــار  كــان : ّ

ّمقعـــده يف النـــار مل يكـــن كـــذلك ، والكـــذب عليـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــن الكبـــائر املوبقـــة  ّ
م املهلكـــة ، إلضـــراره بالـــدين وإفـــساده أصـــل اإلميـــان ، والكـــاذبون عليـــه كثـــريون ، وقـــد والعظـــا

: قـــال بعـــضهم . اختلفـــت طـــرق كـــذم كمـــا هـــو مبـــني يف مبـــسوطات أصـــول كتـــب احلـــديث
  .)1(» ّوعموم اخلرب يشمل الكذب يف غري الدين ، ومن خص به فعليه الدليل 

  : الوجه الرابع 
 تفـضيل قـريش علـى غريهـا ، 6ّاملعتـربة الكثـرية عـن النـيب لقد جاء يف صريح األحاديث 
  ّمث تفضيل بين هاشم من قريش على

__________________  
  .132 / 1فيض القدير ) 1(
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ه .  ..غـــريهم ّفلـــو ســـلمنا كـــون املـــراد أن عليـــا .  .. مل يـــزل مـــن خيـــار يف خيـــار6ّـــوأن ّ أحـــب 7ّ
ّاخللــــق مــــن بــــين عــــم النــــيب  ّألن .  ..احلــــديث مطلــــوب أهــــل احلــــق وذويــــه مل ينــــاف مــــدلول 6ّ
ه  ّ أحــــب خــــري اخللــــق وهــــو 7 خــــري اخللــــق مطلقــــا ، فيكــــون علــــي 6ّــــاملفــــروض كــــون بــــين عم

  .املطلوب
ّـذكـر مـا جـاء يف أنه أفـضل مـن ركـب الكـور بعـد رسـول « : ّوقال حمب الـدين الطـربي 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم   انتعـل ، وال ركـب مـا احتـذى النعـال وال: قـال  ـ 2 ـ عن أيب هريرة: ّ
ّاملطايا وال ركب الكور بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفضل من جعفر ّخرجـه الرتمـذي . ّ

  .)1(» حسن صحيح : وقال 
ّفهــو أحــب  ـ حبــسب هـذا احلــديث ـ 6فـإذا كــان جعفـر أفــضل النــاس بعـد رســول اهللا 

ّالناس إليه ، ألن األحبية تابعة لألفضليه ّ ل املـذكور أن يكـون أمـري املـؤمنني ومقتـضى التأويـ . ..ّ
ّ أحب إىل رسول اهللا من جعفر ، فهو أحب اخللق إليه مطلقا7   .وهو املطلوب. ّ

  : الوجه الخامس 
 من مجيـع اخللـق :ّلقد دلت األحاديث الكثرية الصحيحة على أفضلية أهل البيت 

 ّ هـو أحـب أهـل البيـتالذي ـ 7فيكون أمري املؤمنني .  ..ّ، فهم أحب اخللق إىل اهللا والرسول
  .ّأحب اخللق مطلقاـ 

  ّّالطيبي 
  بشرح حديث ـ شارح مشكاة املصابيح ـ ّوقال احلسني بن عبد اهللا الطييب

__________________  
  .217: ذخائر العقىب ) 1(
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  :الطري 
  .ّبأحب خلقك إليك :قوله « 

وســوابقه يف  وقدمــه 2فــضل علــي  ـ حبمــد اهللا ـ ّحنــن وإن كنــا ال جنهــل: التوربــشيت 
  . ..اإلسالم واختصاصه برسول اهللا

ّوالوجه الـذي يقتـضيه املقـام هـو الوجـه الثاين ، ألنه صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان  : أقول ّ ّـ ّـ
ّيكـــره أن يأكـــل وحـــده ، ألنـــه لـــيس مـــن شـــيمة أهـــل املـــروة ، فطلـــب مـــن اهللا أن يتـــيح لـــه مـــن  ّ

ّيؤاكلــه ، وكــان ذلــك بــرا وإحــسانا منــه إليــه ، وأبــر املــرب ّات بــر ذي الــرحم وصــلته ، كأنــه قــال ّ ّ :
ّبأحب خلقك إليك من ذوي القرابة ومن هو أوىل بإحساين وبري إليه  ّ «)1(.  

  :أقول 
ّلقـــد أورد الطيـــيب كـــالم التوربـــشيت يف تأويـــل هـــذا احلـــديث بنـــصه مث أعـــرض عـــن الوجـــه  ّ ّ

ّاألول لسخافته وأيد الوجه الثاين من وجهي التأويل مبا ذكر ، لكن م ّا جاء به تأييـدا ملـا تقولـه ّّ
  :التوربشيت باطل من وجوه 

  لو كان الدعاء لكراهة األكل وحده فقد كان أنس وغيره عنده  ـ 1
ه ال ريــب يف حــضور أنــس بــن مالــك وســفينة عنــد النــيب  ّإن ـ ّ يف قــضية الطــائر وســاعة 6ّـ

ّسؤاله من اهللا سبحانه أن يأتيه بأحب اخللق إليه ، فلـو كـان الـسبب يف دعا ّـأنه كـان « ئـه هـو ّ
ّيكره أن يأكل وحده ألنه ليس من شيمة أهل املروة  لكان يكفي أكـل أحـد احلاضـرين معـه » ّ

  .ّ، ومل يكن حاجة لطلب غريه ال مرة بل مرات
__________________  

  .خمطوط ـ شرح املشكاة ـ الكاشف) 1(
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   ؟ّلو كان الغرض المؤاكلة فلما ذا رد المشايخ ـ 2
كمــا » فطلــب مــن اهللا أن يتــيح لــه مــن يؤاكلــه « أن ال يأكــل وحــده ولــو كــان الغــرض 

يب ، فلمـــا ذا رد املـــشايخ الثالثـــة الواحـــد بعـــد اآلخـــر ، كمـــا يف حـــديثي أيب يعلـــى  ّيقـــول الطي ّ ــ ّـ
ّ اللهم إال أن يضطر الطييب ألن يعرتف بعدم أهليتهم للمؤاكلة معه ؟والنسائي ّ ّ6!!  

  لكان أهل الحاجات أولى ّلو كان المطلوب المؤاكلة والبر  ـ 3
» بــرا وإحــسانا منــه إليــه  « 6ولــو كــان املطلــوب هــو إتاحــة مــن يؤاكلــه ، وليكــون منــه 

فقد كان املناسب أن يأتيه اهللا تعاىل ببعض اجلائعني وأهل احلاجات واملساكني ، ال أن يكـون 
ّم ، وأبـــر  ذا رحـــ7وإن كـــان علـــي  ـ ّ املـــصداق الوحيـــد لدعائـــه ، ألن أولئـــك7أمــري املـــؤمنني 

ّاملربات بر ذي الرحم وصلته   . ..ّهم أوىل من جهة افتقارهم وشدة فاقتهم ـ ّ

ّلو سلمنا أولوية ذي الرحم ففاطمة أولى من علي  ـ 4 ّ  
ّسلمنا تقدم ذي الرحم يف الرب واإلحسان والصلة على غري ذي الرحم مـع شـدة افتقـار  ّّ ّّ ّ ّ

ورد انطبـــاق الـــدعاء واســـتجابته ، لكـــون  مـــ7الغـــري ، لكـــن مـــا كـــان املناســـب أن يكـــون علـــي 
ّ أوىل منــــه بــــالرب واإلحــــسان يف ذوي القرابــــة القريبــــة ، فكــــان الــــالزم أن تكــــون هــــي 3فاطمــــة 

  .6املصداق لدعوته 

  رجاء أنس أن يكون رجال من األنصار يبطل هذا االحتمال  ـ 5
 ّأحــب خلقــك إليــك مــن« هــو » ّأحــب خلقــك إليــك «   مــن6ّولــو كــان مــراد النــيب 

  ّذوي القرابة القريبة ومن هو أوىل بإحساين وبري
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أمل يعلـم  ؟كما زعم الطييب ، فلما ذا رجا أنس بـن مالـك أن يكـون رجـال مـن األنـصار» إليه 
ّأنس أن ال قرابة بينه وبني األنصار ، وأم ليسوا بأوىل الناس بإحسانه وبره   ؟ّ

ه  ّـــإن مــن الطريــف قـــول الطيــيب نقــال عـــن التوربــشيت أن ّ ّ قــد كــان النـــيب صــلى اهللا عليـــه «ّ ّ
ّوسلم يطلـق القـول وهـو يريـد التقييـد ، ويعـم بـه ويريـد ختصيـصه ، فيعرفـه ذو الفهـم بـالنظر إىل  ّ

ّفإنــه يقــول هــذا وال يعبــأ بفهــم أنــس الــذي فهــم مــا » احلـال والوقــت ، أو األمــر الــذي هــو فيــه 
  !!من ذوي الفهمّخيالف هذا التأويل العليل الذي أورده ، مع أن أنسا عندهم 

ّأن كثــريا مــن ألفــاظ النــيب : أضــف إىل هــذه الوجــوه   يف هــذا احلــديث واضــحة علــى 6ّ
   :6كقوله  بطالن هذا التأويل ،

  .»ّاللهم جئين بأحب خلقك وأوجههم عندك « 
  .»اللهم ائتنا خبري خلقك «  و
ّاللهم أدخل علي أحب خلقك إيل من األولني واآلخرين «  و ّ ّ ّ«.  
ّهللا الـذي جعلــك ، فـإين أدعــو يف كـل لقمــة أن يـأتيين اهللا أحــب اخللـق إليــه احلمـد «  و ّ

  .»ّوإيل فكنت أنت 
  .»ّأىب اهللا يا أنس إال أن يكون علي بن أيب طالب «  و
  .»ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم «  و
  .»أفضل من علي « أو  » ؟أويف األنصار خري من علي«  و

  .وغري ذلك

  الخلخالي 

  تأويل التوربشتي فقط
  بشرح ـ ّشارح مصابيح السنة ـ ّوقال مشس الدين حممد بن مظفر
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ّأول بعــضهم هــذا احلــديث علــى أن املــراد « : احلــديث نــاقال كــال تــأويلي التوربــشيت  مبــن هــو : ّ
ّمــن أحــب خلقــك إليــك ، فيــشاركه فيــه غــريه ، وهــم املفــضلون بإمجــاع األمــة ، وهــو كقــوهلم  ّ :

ا يـــدل علـــى أن محلـــه علـــى . مـــن أعقلهـــم وأفـــضلهم: أي . ن أعقـــل النـــاس وأفـــضلهمفـــال ّومم ّ ــ ّـ
. ّوال جـائز أن يكـون علـي أحـب إىل اهللا منـه» خلقـك «  من مجلـة 7ّأنه : العموم غري جائز 

بـأن مـا حنـن فيـه أيـضا عـرف بالنـصوص : أجيـب . ذلـك شـيء عـرف بأصـل الـشرع: فإن قيل 
  .الصحيحة

 يطلق ويريد بـه التقييـد ، فيعرفـه 7ّ خلقه من بين عمه ، وقد كان ّأراد أحب: أو يقال 
  .)1(» ذو الفهم بالنظر إىل احلال أو الوقت أو األمر الذي هو فيه 

  ّالسيوطي 

  تأويل التوربشتي فقط
: قولــه  :قــال التوربــشيت « : بــشرحه  ـ شــارح الرتمـذي ـ وقـال جــالل الــدين الــسيوطي

ّفيــشارك غـريه وهــم املفــضلون بإمجــاع . ّ مــن أحـب خلقــكمـن هــو: أي . ّبأحـب خلقــك إليــك
وممــا . مــن أفــضلهم وأعقلهــم :أي . فــالن أفــضل النــاس وأعقلهــم: االمــة ، وهــذا مثــل قــوهلم 

ّأنه صــلى اهللا عليــه وســلم مــن مجلــة خلــق اهللا ، : ّأن محلــه علــى العمــوم غــري جــائز . ّيتبــني لــك ّ ّــ
  .ّوال جائز أن يكون علي أحب إىل اهللا منه

ّ يأول على أنـه أراد بـه أو ّأحـب خلقـه إليـه مـن بـين عمه وذويـه ، وقـد كـان صـلى اهللا : ّ ّـ ّ
ّعليه وسلم يطلق القول وهو يريد تقييده ، ويعـم بـه ويريـد ختصيـصه ، فيعرفـه ذو الفهـم بـالنظر 

  .)2(» إىل احلال أو الوقت أو األمر الذي هو فيه 
__________________  

  .خمطوط ـ يحشرح املصاب ـ املفاتيح) 1(
  .باب مناقب علي ـ قوت املغتذي على شرح الرتمذي) 2(
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  القاري 

  ّنقله كالمي التوربشتي والطيبي  ـ 1
  :بشرحه  ـ شارح مشكاة املصابيح ـ وقال علي بن سلطان القاري

  . ..ّحنن وإن كنا ال جنهل حبمد اهللا فضل علي: قال اإلمام التوربشيت « 
  . ..قتضيه املقام هو الوجه الثاينوالوجه الذي ي: قال الطييب 

ه ال شــــــك أن العــــــم أوىل مــــــن ابنــــــه ، وكــــــذا البنــــــت وأوالدهــــــا يف أمــــــر الــــــرب : وفيــــــه  ّإن ّ ّــــــ
ّعلى أن قول الطييب هذا إمنا يتم إذا مل يكن أحد هناك ممن يؤاكله ، وال شـك يف . واإلحسان ّ ّ

فالوجــه . أكــل معــهّوجــوده ال ســيما وأنــس حاضــر وهــو خادمــه ، ومل يكــن مــن عادتــه أن ال ي
يف أمـــور ال » أفـــضل األعمـــال «  :ّاألول هـــو املعـــول ، ونظـــريه مـــا ورد مـــن األحاديـــث بلفـــظ 

  .)1(» إن التقدير من أفضلها : ّميكن مجعها ، إال أن يقال يف بعضها 

  ّرده كالم الطيبي  ـ 2
ّلقــد أورد القــاري نــص عبــارة التوربــشيت ، مث نــص عبــارة الطيــيب يف توجيــ: أقــول  ه الوجــه ّّ

ّالثاين من تأويلي التوربشيت ، مث رد ما ذكره الطييب مبا رأيت ّ.  
ّسـقوط الوجـه األول عنـد الطيـيب ، وسـقوط الوجـه الثـاين عنـد : فظهر من جمموع ذلـك 

  .ّالقاري ، مضافا إىل ما ذكرناه بالتفصيل يف رد الوجهني والكالمني
__________________  

  .569 / 5اة املصابيح مرقاة املفاتيح يف شرح مشك) 1(
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  .ّنقد تأييد القاري للوجه األول ـ 3
ّوأما تأييد القاري الوجه األول بقوله  ّفالوجه األول هو املعـول ، ونظـريه مـا ورد مـن « : ّ

ّأنه إذا كـان أهـل الـسنة مـضطرين إىل التأويـل لرفـع التهافـت يف : ففيه » .  ..األحاديث بلفظ ّ ّـ
  !؟لشيعة اإلمامية ألن يلتزموا بالتأويل يف حديث الطريأحاديثهم تلك ، فما امللزم ل

ّعبد الحق الدهلوي  ّ  

  ّنقل كالمي التوربشتي والطيبي  ـ 1
 .ّبأحب خلقـك :قوله  «:  ـ شارح مشكاة املصابيح ـ وقال الشيخ عبد احلق الدهلوي

ّأولـه الـشارحون بـأن املـراد مـن أحـب خلقـك ّ ّ ّ أو بأحـب ّـمـن بـين عمه ، ـ ّأو أحـب خلـق اهللا ـ ّ
وهـــذا . خلقـــك إليـــك مـــن ذوي القرابـــة القريبـــة ، أو مـــن هـــو أوىل وأقـــرب وأحـــق بإحـــساين إليـــه

  .)1(» . هكذا قالوا. الوجه األخري أقرب وأوفق باملقام

  خطأ فضيع من الدهلوي  ـ 2
.  ..ّوهذه هي تـأويالت التوربـشيت والطيـيب ، وقـد عرفـت سـخافتها وركاكتهـا بالتفـصيل

ّلكن من العجيـب جـدا أن هـذا الـشيخ ينقـل.  ..إلعادة والتكرارفال حاجة إىل ا ّ بعـد عبارتـه  ـ ّ
الـصواعق ( عن  ـ ّالذي أوردنا نصه بكاملة وأبطلناه مبا ال مزيد عليه ـ كالم التوربشيت ـ املذكورة

ّناسبا إياه إىل ابن حجر املكي)    :استمع إليه يقول .  ..ّ
  واعق يف االعتذار عن التأويلولقد أتى الشيخ ابن حجر يف كتاب الص« 

__________________  
  .باب مناقب علي ـ اللمعات يف شرح املشكاة) 1(
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فضل علـي  ـ حبمد اهللا ـ ّحنن وإن كنا ال جنهل: هلذا احلديث بكالم مليح فصيح طويل ، قال 
ّ وقدمــه وســوابقه يف اإلســالم واختــصاصه برســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بالقرابــة الق2 ريبــة ، ّ

ه بـأقوى وأوىل ممـا يدعيـه الغـالون فيـه ، فلـسنا نـرى  ّومؤاخاته إياه يف الدين ، ونتمـسك مـن حب ّ ّـ ّ ّ
أن نــضرب عــن تقريــر أمثــال هــذه األحاديــث يف نــصاا صــفحا ، ملــا خنــشى فيهــا مــن حتريــف 

ّب عنـه وهذا باب أمرنا مبحافظته ، ومحى أمرنا بالذ. الغالني وتأويل اجلاهلني وانتحال املبطلني
ّ، فحقيق علينا أن ننـصر فيـه احلـق ونقـدم فيـه الـصدق وهـذا حـديث يـريش بـه املبتـدع سـهامه . ّ

ّويوصل به املنتحل جناحه فيتخذه ذريعة إىل الطعن يف خالفـة أيب بكـر ، الـيت هـي أول حكـم  ّ ّ
اهللا وبـ ـ أمجع عليه املـسلمون يف هـذه االمـة ، وأقـوم عمـاد أقـيم بـه الـدين بعـد رسـول اهللا فنقـول

  :التوفيق 
ّهـــــذا احلـــــديث ال يقـــــاوم مـــــا أوجـــــب تقـــــدمي أيب بكـــــر والقـــــول خبرييتـــــه ، مـــــن األخبـــــار 

ّمنضما إليه إمجاع الصحابة ، ملكان سنده ، فإن فيه ألهـل النقـل مقـاال ، وال جيـوز . ّالصحاح ّ ّ
ّمحـــل أمثالـــه علـــى مـــا خيـــالف اإلمجـــاع ، ال ســـيما والـــصحايب الـــذي يرويـــه ممـــن دخـــل يف هـــذا ّ ّ 

ّمجــاع واســتقام عليــه مــدة عمــره ومل ينقــل عنــه خالفــه ، فلــو ثبــت عنــه هــذا احلــديث فالــسبيل اإل ّ
ّأن يأول على وجه ال ينتقض عليه ما اعتقده وال خيالف ما هـو أصـح متنـا وإسـنادا ، وهـو أن  ّ

  .»حيمل على أحد الوجوه املذكورة 
ّ فيـه تـصرفا مـا يف آخـره ، ّوهذا كالم التوربشيت الذي أتينا عليه آنفا ، غري أن للـدهلوي ّ

عــني وال أثــر أبــدا ، وليتــه نــسبه إىل ابــن حجــر ومل يــنص ) الــصواعق ( ولــيس هلــذا الكــالم يف 
   !!)ّكتاب الصواعق ( ّعلى أنه يف 

ّمث إن الــدهلوي تــصدى لتأويــل احلــديث الــشريف حــسبما يــروق لــه ويــسوقه إليــه تعــصبه  ّ ّ ّ ّ
  :فقال 

ّعما يصمه وصانه عمـا شـانهعصمه اهللا  ـ قال العبد الضعيف«  ّ ّإن مـن الظـاهر أن :  ـ ّ ّ
ّاحلديث غري حممول على الظاهر ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ّ ّ ّ  



 345 .............................................................................. ّالدهلوي ّاحلق عبد

ّمن مجلة خلق اهللا ، وهو أحـب اخللـق إىل اهللا مـن مجيـع الوجـوه واحليثيـات ، فـاملراد أهـل زمـان  ّ
ا ــرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن الــصحابة ، وغــريه إمن ّ ّ  يكــون مــن وجــه واحــد خــاص أو ّ

ّوجوه متعددة خمصوصة ، فال حاجة إىل ختصيص اخللق ، بل إىل ختصيص الوجه أو الوجوه ، 
ّألنــه لــيس أحــب وأفــضل مــن مجيــع الوجــوه ســوى ســيد احملبــوبني وأفــضل املخلــوقني صــلى اهللا  ّ ّ ّ

ّمث الكــالم يف الــصحابة إمنا هــو يف األفــضلية مــن كثــرة الثــواب. ّعليــه وســلم ــ ّ ّــ واألحبية ، كمــا يف ّ
واملخلـص يف هـذه املـسألة . ّـالقول املشهور مـن بعـض العلمـاء يف الفـرق بـني األفـضلية واألحبية

  .»واهللا أعلم . ّاعتبار الوجوه واحليثيات: 

  ّتكراره استلزام دخول النبي في العموم  ـ 3
ّ النـيب ّألن« لقد حكم الدهلوي بعـدم جـواز بقـاء هـذا احلـديث علـى ظـاهره يف العمـوم 

ّـصلى اهللا عليه وسلم من مجلة خلق اهللا وهـو أحـب اخللـق إىل اهللا مـن مجيـع الوجـوه واحليثيات  ّ ّ ّ
  . ..وهذا تكرار ملا سبق عن التوربشيت ، وقد عرفت سقوطه بوجوه» 

ّحمله الحديث على أنه أحب أهل زمان الرسول إليه باطل  ـ 4 ّ  
ّلى ظاهره ، ألن النيب من مجلـة خلـق اهللا ، بعد عدم جواز إبقائه ع ـ ّوأما محله احلديث ّ

ّاملـــراد أهـــل زمـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــن « ّعلـــى أن  ـ ّوهـــو أحـــب اخللـــق إليـــه ّ
ّفواضح البطالن ، ألنا لو سلمنا رفع اليد عن ظاهر احلديث بـسبب اسـتلزام كـون » الصحابة  ّ

ّصــــلى اهللا عليــــه وســــلم ، فــــإن مقتــــضى ّ أحــــب إىل اهللا تعــــاىل مــــن رســــول اهللا 7أمــــري املــــؤمنني  ّ ّ
 6ّالقاعــدة رفــع اليــد عــن ظــاهر احلــديث بقــدر الــضرورة ، بــأن يكــون عمومــه غــري شــامل للنــيب 

  .ّفقط ، وأما غريه من األنبياء واألوصياء واملالئكة وسائر اخللق فباق حتت العموم
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 ببيــان تلــك ّإن وجــوه بطــالن هــذا احلمــل كثــرية ، وهــو واضــح جــدا ، فــال نطيــل املقــام
ّاللهـــم أدخـــل علـــي أحـــب اخللـــق مــــن «  :احلـــديث  ّالوجـــوه ، ونكتفـــي بـــأن يف بعـــض ألفـــاظ ّ

  .»ّاألولني واآلخرين 

ّدعوى اختصاص النبي باألحبية من جميع الوجوه مردودة ـ 5 ّ  
ّوغــريه إمنـا يكــون مــن وجـه واحــد خــاص أو وجـوه متعــددة خمــصوصة فــال « : ّوأمـا قولــه  ّ

ّق بــل إىل ختــصيص الوجــه أو الوجــوه ، فإنــه لــيس أحــب وأفــضل مــن حاجــة إىل ختــصيص اخللــ ّ
ّمجيع الوجوه سوى سيد احملبوبني وأفضل املخلـوقني صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ فـدعوى بـال دليـل » ّ

ة املعتــربة يف األفــضلية يف غــري النــيب  ّ، ألن اجتمــاع مجيــع وجــوه األحبي ّ ّــ ا 6ّ ــ غــري ممنــوع أبــدا ، إمن ّ
  .6 أزيد من كماهلا يف شخصه 6 مجيع الوجوه املوجودة يف غريه املمنوع أن يكون كمال

 ، وحينئـذ فمـا امللـزم 7ّإذن ، ال مانع من اجتماع مجيع وجـوه األحبيـة يف أمـري املـؤمنني 
 ولـو مل يكـن ؟ّلتخصيص أحبيته جبهة أو جهات دون غريها وصرف الكالم النبوي عن ظـاهره

 عن ظاهره بال دليل لكفى ، فكيـف والوجـوه ّلبطالن هذا التخصيص وجه إال صرف احلديث
ّ تقـدمت طائفـة منهـا يف رد التأويـل األول الـذي زعمـه !علـى بطالنـه كثـرية ّ ، فــال ) ّالـدهلوي ( ّ

  .تغفل
ّمث العجـــب مـــن هـــذا الـــشيخ يـــدعي التخـــصيص يف اخللـــق ويقـــول  ّ فـــاملراد أهـــل زمـــان « ّ

فال حاجة إىل ختصيص اخللـق .  ..«: ّمث يعود بفاصل قليل ليقول » رسول اهللا من الصحابة 
  !؟ّوهل هذا إال افت» .  ..بل إىل ختصيص الوجه أو الوجوه
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ّمغايرة األحبية لألفضلية مردودة عند علمائهم  ـ 6 ّ  
ّمث الكـــالم يف الـــصحابة إمنـــا هـــو يف األفـــضلية مـــن جهـــة كثـــرة الثـــواب ، « : ّوأمـــا قولـــه  ّ ّ

ّمن بعض العلماء يف الفـرق بـني األفـضلية واألحبيـة ّواألحبية غريها ، كما يف القول املشهور  ّ «
ّبـأن احملبة مـن اهللا إعطـاء الثـواب ، فاألحبيـة ) تفـسريه ( ّفعجيب أيضا ، فقـد صـرح الـرازي يف  ّـ ّ

ّإليــه توجــب أكثريــة الثــواب بــال ارتيــاب ، وقــد تقــدمت عبارتــه ســابقا ، كمــا ســتعلم أن أكــابر  ّ
ّاملتكلمـــــني مـــــن أهـــــل الـــــسنة  ّ ، واألصـــــفهاين ، والعـــــضد ، والـــــشريف اجلرجـــــاين ، كـــــالرازي :ّ

ّوالدولت آبادي ، وافقوا على كون األحبية مبعىن أكثرية الثواب ّ ّ.  
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  ّالقاضي عبد الجبار
ّقال قاضي القضاة عبد اجلبار بن أمحد األسرتآبادي ما نصه  ّ:  

ّألعطــني الرايــة غــدا رجــال حيــب اهللا ورســوله   :7بقولــه  ّوقــد تعلقــوا: دليــل هلــم آخــر «  ّ ّ
ّمبا روي من قوله صلى اهللا عليـه وسـلم و. ّوحيبه اهللا ورسوله ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك  :ّ

  .ّيأكل معي من هذا الطائر
ه أفــضل خلــق اهللا تعــاىل بعــده وأحــبهم إىل اهللا تعــاىل فيجــب أن : قــالوا  ّإذا دل علــى أن ّــ ّ

  .يكون هو اإلمام
ه أفــضل ، فأمــا يف الــنص علــى أنــه إمــام وهــذ ه إمنــا ميكــن أن يتعلــق بــه يف أن ّا بعيــد ، ألن ّــ ّّــ ّ ّ ّ

ّفغــري جــائز التعلــق بــه ، إال مــن حيــث أن يقــال  ا غــري . اإلمامــة واجبــة لألفــضل: ّ ــوقــد بينــا أ ّ ّ
ّمستحقة بالفضل ، فإنه ال ميتنع يف املفضول أن يتوالها أو من يساويه غريه يف الفضل  ّ ّ «)1(.  

ّإقراره بالسند والداللة وإنكاره تعين األفضل لإلمامة ّ  
ّهذا كالم ظاهر يف قبول القاضي عبد اجلبار حديث الطري سـندا وداللـة ، ولـو  : أقول ّ

ّكان عنده تأمل يف جهة سنده أو جهة داللته على أفضلية أمري ّ  
__________________  

  .122 / 2 ق 20املغين يف اإلمامة ج ) 1(
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ّ ملـــا ســـكت عـــن إظهـــاره ، لكنـــه منـــع وجـــوب اإلمامـــة لألفـــضل وجـــوز أن يتوالهـــا 7ني املـــؤمن ّ
ّلكــن قــد أثبتنــا يف حملــه أن نــصب املفــضول هلــا .  ..ّاملفــضول تــصحيحا خلالفــة املتغلبــني عليهــا

ّــفــال يبقــى ريــب يف داللــة حــديث الطري علــى إمامــة اإلمــام .  ..مــع وجــود األفــضل غــري جــائز
  .ال فصلّوخالفته عن الرسول ب

هـذان « : ّولنعم ما أفاد السيد املرتضى علم اهلدى طاب ثـراه يف نقـض كـالم القاضـي 
ّاخلربان اللذان ذكرما إمنا يدالن عندنا على اإلمامة ، كداللة املؤاخاة وما جرى جمراها ، ألنـا  ّ ّ

ّقـــد بينـــا أن كـــل شـــيء دل علـــى التفـــضيل والتعظـــيم فهـــو داللـــة علـــى اســـتحقاق أعلـــى الرتـــ ّ ّ ب ّ
ّواملنازل ، وإن أوىل الناس باإلمامـة مـن كـان أفـضلهم وأحقهـم بـأعلى منـازل التبجيـل والتعظـيم  ّ
ّ، وقــد مــضى طــرف مــن الكــالم يف أن املفــضول ال حيــسن إمامتــه ، وإن ورد مــن كالمــه شــيء 

  .)1(» من ذلك يف املستقبل أفسدناه بعون اهللا 

  ّالفخر الرازي 
« :  ـ 7ّة اإلماميـة علـى أفـضلية اإلمـام أمـري املـؤمنني ّـيف ذكـر أدل ـ ّوقـال الفخـر الـرازي

ّاحلجــة الثانيــة  ّــالتمــسك خبــرب الطري ، وهــو: ّ ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل   :7قولــه  ّ
  .»ّواحملبة من اهللا تعاىل عبارة عن كثرة الثواب والتعظيم . هذا الطري معي
ّوهو التمسك خبرب الطري ـ ّأما الثاين« : فأجاب   7قولـه  :فـاالعرتاض عليـه أن نقـول  ـ ّ

ّأحب خلق اهللا يف مجيع األمـور ، وأن يكـون ] املراد منه [ حيتمل أن يكون  .ّبأحب خلقك :
ّأحــب خلــق اهللا يف شــيء معــني ه يــصح تقــسيمه إليهمــا : والــدليل علــى كونــه حمــتمال هلمــا . ّ ـأن ّـ

ّإما أن يكون أحب خلق اهللا يف مجيع األمور أو يكـ: فيقال  ّون أحـب خلـق اهللا يف هـذا األمـر ّ
  الواحد ، وما به

__________________  
  .87 ـ 86 / 3الشايف يف اإلمامة ) 1(
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ّاالشــرتاك غــري مــستلزم مبــا بــه االمتيــاز ، فــإذن ، هــذا اللفــظ ال يــدل علــى كونــه أحــب إىل اهللا  ّ
ّتعــاىل يف مجيــع األمــور ، فــإذن ، هــذا اللفــظ ال يفيــد إال أنــه أحــب إىل اهللا ّ  يف بعــض األمــور ، ّ

وهذا يفيد كونه أزيد ثوابا من غريه يف بعض األمور ، وال ميتنع كون غريه أزيد ثوابا منـه يف أمـر 
  .)1(» وهذا جواب قوي . ّآخر ، فثبت أن هذا ال يوجب التفضيل

  وجوب الجواب عن هذا الكالم 
منا يف جــواب ّوهـذا االعـرتاض الـذي وصـفه بـالقوة يف غايــة الـضعف والـسخافة ، ملـا قـد

ّ، مــــن الوجــــوه القوميــــة الدالــــة علــــى بطــــالن تأويــــل ) الــــدهلوي ( التأويــــل األول مــــن تــــأويالت 
  .فيه على بعض الوجوه دون بعض» ّاألحبية « حديث الطري ومحل 

  :ونقول هنا باإلضافة إىل ذلك 
ة « ختــصيص  : أوال بــبعض األمــور صــرف للكــالم عــن ظهــوره وهــو حــرام بــال » ّــاألحبي

  . كما سبق وسيأيت فيما بعد أيضاريب ،
ّصحة االستثناء دليل العموم ، إذ يصح أن يقـال  : وثانيا ّاللهـم ائتـين بأحـب خلقـك : ّ

  .ّإليك إال يف كذا ، وإذ مل يستثن فالكالم عام ، وهذه القاعدة مقررة ومقبولة بال كالم
ّلــو ســلمنا أن مــدلول حــديث الطــري كونــه  : وثالثــا  بعــض األمــور ، ّأحــب إىل اهللا يف« ّ

 أفــضل 7ّــفاحلــديث يــدل علــى أنه » وأن هـذا يفيــد كونــه أزيــد ثوابــا مــن غــريه يف بعـض األمــور 
ّمــن الثالثــة ، إذ ال ســبيل ألهــل الــسنة ألن يثبتــوا لإلماميــة أن أحــدهم يــستحق ثوابــا يف األمــر  ّ ّ

ّالفالين احملبوب هللا ورسوله ، فضال عن األحبية وأكثرية الثواب ، فضال عن أ ن يكون أحـدهم ّ
  ّأحب وأكثر ثوابا منه

__________________  
ّمبحث أدلة اإلمامية على أفضلية على ـ األربعني يف اصول الدين) 1( ّ ّ.  
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7.  

ّالشمس السمرقندي  ّ  
  :ّوقال مشس الدين حممد بن أشرف احلسين السمرقندي 

كـون أكثـر ثوابـا املراد باألفضل هاهنا أن ي. الفصل الثالث يف أفضل الناس بعد النيب« 
ه أبــو بكــر: ّواختلفــوا فيــه فقــال أهــل الــسنة وقــدماء املعتزلــة . عنــد اهللا ـإن وقــال الــشيعة وأكثــر . ّـ

  :هو علي : املتأخرين من املعتزلة 
ّاســتدل أهــل الــسنة بــوجهني  ؤتي (: قولــه تعــاىل : األول : ّ ذي يـ ِ وســيجنبـها األتـقى ال ْ ُــ ُ ُ َِ ــ َــ َْ ْ َ َ َ

ُماله  ّعنـد أكثـر املفـسرين ، واألتقـى أكـرم عنـد اهللا تعـاىل ،  ـ 2 ـ هو أبو بكـرواملراد .  السورة)َ
ْ إن أكـرمكم عند اهللا أتقـاكم (: لقولـه تعـاىل  ُْ َْ َِ َ ْـ ِ ُ َْ َ  ّقولـه صــلى  :الثـاين .  واألكــرم عنـد اهللا أفـضل)ِ

واهللا مـا طلعـت مشـس وال غربـت علـى أحـد بعـد النبيـني واملرسـلني أفـضل مـن  :ّاهللا عليه وسلم 
  . بكرأيب

ّبأن هذا ال يدل على أنه أفضل ، بل على أن غريه ليس أفضل منه: وأجاب الشيعة  ّّ ّ.  
ت الـــــشيعة  ا عقليـــــة أو نقليـــــة ، والعقليـــــة إمـــــا بالنـــــسب أو : ّـــــواحتج ّبـــــأن الفـــــضيلة إم ّّـــــ ّ ّ ّ

  .ّباحلسب ، وكان علي أكمل الصحابة يف مجيع ذلك ، فهو أفضل
 ـ ّوإن كـان عــم رسـول اهللا لكنــه ـ  ، والعبــاسّفألنـه أقــرب إىل رسـول اهللا: ّـأما النــسب 

وكان علي هامشيـا مـن األب واألم . كان أخا عبد اهللا من األب ، وكان أبو طالب أخا منهما
ّ، ألنه علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم ، وعلي بن فاطمة بنـت أسـد بـن هاشـم 

ّلقوله صلى اهللا عليه وسلم  ، واهلامشي أفضل ن ولد إمساعيـل قريـشا واصـطفى مـن اصطفى م :ّ
  .قريش هامشا

ّوأما احلسب فألن أشرف الصفات احلميدة  ّ   ّالزهد والعلم والشجاعة ،: ّ
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  .وهي فيه أمت وأكمل من الصحابة
ا العلـــم  ــأم ّفألنــه ذكـــر يف خطبــه مـــن أســرار التوحيـــد والعــدل والنبـــوة والقــضاء والقـــدر : ّ ّ

حــد مــن الــصحابة ، ومجيــع الفــرق ينتهــي نــسبتهم يف وأحــوال املعــاد مــا مل يوجــد يف الكــالم أل
ّعلــم األصــول إليــه ، فــإن املعتزلــة ينــسبون أنفــسهم إليــه ، واألشــعري أيــضا منتــسب إليــه ، ألنــه  ّ

مــع كــوم أبعــد  ـ ّكــان تلميــذ اجلبــائي املنتــسب إىل علــي ، وانتــساب الــشيعة بــني ، اخلــوارج
وعلـم منـه تفـسري . ّ املفـسرين كـان تلميـذا لـهأكـابرهم تالمذتـه ، وابـن عبـاس رئـيس ـ الناس عنـه

احلكمــة واحلــساب والــشعر والنجــوم والرمــل : ّكثــري مــن املواضــع الــيت تتعلــق بعلــوم دقيقــة مثــل 
وأسرار الغيب ، وكان يف علم الفقه والفصاحة يف الدرجـة العليـا ، وعلـم النحـو منـه وأرشـد أبـا 

ّتـــصفية البـــاطن الـــذي ال يعرفـــه إال األنبيـــاء ّاألســـود الـــدؤيل إليـــه ، وكـــان عاملـــا بعلـــم الـــسلوك و
لـو : ّـواألولياء ، حىت أخذه مجيع املشايخ منه أو من أوالده أو مـن تالمـذم ، وروي أنه قـال 

ّكــــسرت الوســــادة مث جلــــست عليهــــا لقــــضيت بــــني أهــــل التــــوارة بتــــورام وبــــني أهــــل اإلجنيــــل 
رقام ، واهللا مـا مـن آيـة نزلـت يف بـر أو بإجنيلهم وبني أهل الزبور بزبورهم وبني أهل الفرقان بف

ّحبر أو سهل أو جبل أو مساء أو أرض أو ليل أو ار إال وأنا أعلم فيمن نزلت ويف أي شيء  ّ
  .نزلت

ه قـــال  ــوروي أن ـــا :ّـ ـــو كـــشف الغطـــاء مـــا ازددت يقين ّقـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلم و. ل ّ: 
  .والقضاء حيتاج إىل مجيع العلوم .أقضاكم علي

ّـفلمـا علـم منـه بـالتواتر مـن تـرك اللذات الدنياويـة واالحـرتاز عـن احملظـورات : هد ّوأما الز ّ
ّـمن أول العمر إىل آخره مـع القـدرة ، وكـان زهاد الـصحابة  ّكـأيب ذر وسـلمان الفارسـي وأيب : ّ

  .الدرداء تالمذته
ّقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  فغنيـة عـن الـشرح ، حـىت: ّوأما الشجاعة  ّ ّإال ال فـىت  :ّ

ّقال صلى اهللا عليه وسلم يوم األحزاب و. ّعلي ال سيف إال ذو الفقار لضربة علي خـري مـن  :ّ
  .عباده الثقلني

  ّفإنه بلغ فيها الدرجة القصوى ، حىت أعطى ثالثة أقراص: وكذا السخاء 
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َ ويطعمـون الطعـام(: ما كان له وال ألوالده غريها عنـد اإلفطـار ، فـأنزل اهللا تعـاىل   َ ُ َِ ْ ِ علـى حبـه ُ ُ َ
ًمسكينا ويتيما وأسيرا  ِ ََِ َ ًْ ًَِ ِ(.  

ّقال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم و. وكان أوالده أفضل أوالد الصحابة كاحلسن واحلسني ّ ّ
ّمها سيدا شباب أهل اجلنة : احلـسن املثـىن ، واحلـسن املثلـث ، وعبـد  :ّ، مث أوالد احلـسن مثـل  ّ

وكـان أبـو . األئمة املشهورة وهم إثنـا عـشر: د احلسني مثل وأوال. ّاهللا بن املثىن ، والنفس الزكية
أخـذا الفقـه مـن جعفـر الـصادق والبـاقون منهمـا ، وكـان أبـو يزيـد  ـ رمحهمـا اهللا ـ حنيفـة ومالـك

ّســقاء يف دار جعفــر الــصادق ، واملعــروف الكرخــي أســلم  ـ مــن مــشايخ اإلســالم ـ البــسطامي
ّعلى يد علي الرضا وكان بواب داره ّ.  

ه أفــضل ، وال : ضا وأيــ ّــاجتمــاع األكــابر مــن االمــة وعلمائهــا علــى شــيعيته دال علــى أن ّ ّ
  .عربة بقول العوام

ّوأما الفضائل النقلية  ّفما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : ّ ّ ّ:  
ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم  خــرب الطــري ، وهــو : االولــى ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك  :ّ

  .ري فجاء علي وأكل معهإليك يأكل معي هذا الط
ّقولــه صـــلى اهللا عليــه وســـلم  خــرب املنزلـــة ، وهــو : الثانيــة ّأنــت مــين مبنزلـــة هــارون مـــن  :ّ

ّموسى إال إنه ال نيب بعدي واهللا مـا طلعـت مشـس وال  :قوله يف حق أيب بكر  وهذا أقوى من. ّ
ّ، ألنـه إمنـا يـدل علـى أن غـريه ّغربت بعد النبيـني علـى أفـضل مـن أيب بكـر ّ ّ  لـيس أفـضل منـه ال ّ

ّيدل على أن الغري ما كان أفضل منه ال على أنـه مـا يكـون : وأيضا . ّعلى أنه أفضل من غريه ّ ّ
ّخـرب املنزلـة يـدل علـى أن لـه : وأيـضا . ، فجاز أن ال يكون عنـد ورود هـذا اخلـرب ويكـون بعـده ّ

ّلقوله صلى اهللا عليه وسلم  مرتبة األنبياء ّإال أنه ال نيب بعدي  :ّ ّوخرب أيب بكر إمنا يدل على ، ّ ّ
ّأن غــريه ممــن هــو أوىل مــن مراتــب األنبيــاء لــيس أفــضل منــه ّلقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ بعــد  :ّ

  .فجاز أن يكون علي أفضل منهالنبيني واملرسلني ، 
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ه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بعـــث أبـــا بكـــر إىل خيـــرب فرجـــع  روي خـــرب الرايـــة ، : الثالثـــة ّأن ّ ّـــ
ا ّمنهزمــا ، مث بعــ ّــث عمــر فرجــع منهزمــا ، فبــات رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مغتما ، فلم ّــ ّ ّ

ّألعطــني الرايــة رجــال حيــب اهللا ورســوله ، وحيبــه اهللا : أصــبح خــرج إىل النــاس ومعــه الرايــة وقــال  ّ ّ ّ
ّورسوله ، كرارا غري فرار ّفتعرض له املهاجرون واألنصار فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ّ ّ ّ

ّإنه أرمد العينني ، فتفل يف عينيه ، مث دفع إليه الراية:  فقيل ؟ين عليأ:  ّ ّ.  
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّكنت جالسة عنـد النـيب :قالت عائشة  .ّخرب السيادة : الرابعة ّ 

أنـا :  فقـال ؟لست سيد العربّبأيب وأمي ، أ: فقلت . د العربّهذا سي: إذ أقبل علي فقال ـ 
  . سيد العربسيد العاملني ، وهو

ّقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  .خرب املوىل : الخامسة ّ  .ّمـن كنـت مـواله فعلـي مـواله :ّ
ّوروى أمحــد والبيهقــي يف فــضائل الــصحابة أنــه قــال صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ مــن أراد أن ينظــر  :ّ

تــــه ، إىل آدم يف علمــــه ، وإىل يوشــــع يف تقــــواه ، وإىل إبــــراهيم يف حلمــــه ، وإىل موســــى يف هيب
  .وإىل عيسى يف عبادته ، فلينظر إىل وجه علي

ّقـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ـ 2 ـ روي عن أنس بـن مالـك  :السادسة ّ: 
  .علي بن أيب طالب: ّإن أخي ووزيري وخري من أتركه من بعدي يقضي ديين وينجز وعدي 

ّروي عــن ابـن مــسعود أنـه قــال صـلى اهللا عليــه وسـلم  :الـسابعة ّ علــي خـري البــشر مــن   :ّ
  .أىب فقد كفر

ّروي أنه قال صلى اهللا عليه وسلم  :الثامنة ّ يقتلـه  ـ يف ذي الثدية ، وكان رجال منافقـاـ  ّ
ّقـال صـلى اهللا عليـه و. وكان قاتله علي بن أيب طالب .خري هذه االمة :يف رواية و .خري اخللق

ّإن اهللا تعاىل اطلـع علـى أهـل الـدنيا  :ّوسلم لفاطمة  ّواختـار مـنهم أبـاك واختذه نبيـا ، مث اطلـع ّ ّ ّ ّـ
  .ثانيا فاختار منهم بعلك
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  .هذا ما قالوا
ّإن كــل واحــد مــن اخللفــاء األربعــة: واحلــق  ّمكــرم عنــد اهللا ،  ـ بــل مجيــع الــصحابة ـ ّ

  .)1(» موصوف بالفضائل احلميدة 

  إقراره بالداللة وإعراضه عن التأويل 
ّل اسـتدالالت الـشيعة علـى أفـضلية أمـري املـؤمنني لقد أنصف الـسمرقندي ، فنقـ: أقول  ّ

كلمـات غـري صـادرة عـنهم ، وأذعـن بـدالالا  ـ عـن كياسـة أو جهـل ـ  ، وإن أضـاف إليهـا7
ّومنها حديث الطري ، فإنه أورده ومل يناقش يف سنده ، ومل يتبع الفخـر الـرازي .  ..ّوأقر مبتانتها ّ ّ
ملـا رأى  ـ  ونقل أقواله ولو بـالتفريق والتوزيـع ووافقـه عليهـاّوإن قلده يف مواضع كثرية ـ ّيف تقوالته

ّفيها من السخافة والركاكة املانعة من التفوه ا ّ.  
ّويؤكد إقراره باحلق أو عجزه عن اجلواب ختلصه عـن اسـتدالل الـشيعة بقولـه  ّواحلـق « : ّ

ّإن كــل واحــد:  ّ فإنــه يعلــم بــأن هــذه اجلملــة ال تفــي للجــواب عــن تلــ.».  ..ّ ك االســتدالالت ّ
ّاملتينة والرباهني الرصينة ، اليت يكفي كل واحد واحـد منهـا إلثبـات مطلـوب الـشيعة ، علـى أن 

ّولـو فـرض أن الثالثـة. ّما قالـه جمـرد دعـوى فهـو مطالـب بالـدليل عليهـا « بـل مجيـع الـصحابة  ـ ّ
ّفإن هذا ال ينايف أفضلية أمري ا» مكرم عند اهللا موصوف بالفضائل احلميدة    . منهم7ملؤمنني ّ

__________________  
احلمــد هللا الــذي اســتحق : ّأولــه  « 1075 / 2قــال كاشــف الظنــون . خمطــوط ـ الــصحائف يف علــم الكــالم) 1(

املعــارف يف شــرح الــصحائف ، : وهــو علــى مقدمــة وســت صــحائف وخامتــة ، ومــن شــروحه . إخل. الوجــود والوحــدة
» ّإخل للــسمرقندي مشــس الــدين حممـد ، وشــرحه البهــشيت أيــضا بــشرحني احلمــد هللا الــذي لــيس لوجـوده بدايــة : أولـه 

ّرأيت شرحه على املقدمة الربهانية للنسفي ، فرغ منه  : 106 / 2ّلكن يف هدية العارفني . 600وأرخ وفاته بسنة 
  .ّوذكر له مؤلفات أخرى.  فليصحح690سنة 
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  القاضي البيضاوي 
يف بيان وجوه اسـتدالل الـشيعة  ـ ر البيضاويوقال القاضي ناصر الدين عبد اهللا بن عم

  : ـ 7على إمامة أمري املؤمنني 
ا كـرم اهللا وجهـه كـان أفــضل النـاس بعـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه  ـ الـسادس«  ّإن علي ّ ّـ ّ

ّوسلم ، ألنه ثبت باألخبار الصحيحة أن املراد من قوله تعاىل حكاية ّ ْ أنـفسنا وأنـفـسكم ( ّ َُ َ َُ ُْ َْ َ( 
ّ شـك أنه لـيس نفـس حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم بعينـه ، بـل املـراد بـه أنـه مبنزلتـه أو علي ، وال ّّـ ّ ّـ ّ

ّوألنـه أعلـم الـصحابة ، . ّهو أقـرب النـاس إليـه ، وكـل مـن كـان كـذلك كـان أفـضل اخللـق بعـده
ّألنـــه كـــان أشـــدهم ذكـــاء وفطنـــة وأكثـــرهم تـــدبريا ورويـــة ، وكـــان حرصـــه علـــى الـــتعلم أكثـــر ،  ّ ّ ّ

ّ بإرشـــاده وتربيتـــه أمت وأبلـــغ ، وكـــان مقـــدما يف فنـــون العلـــوم الدينيـــة أصـــوهلا 7ول واهتمـــام الرســـ ّ
ّوفروعهــــا ، فــــإن أكثــــر فــــرق املتكلمــــني ينتــــسبون إليــــه ويــــسندون اصــــول قواعــــدهم إىل قولــــه ،  ّ

  .أقضاكم علي  :7وقد قال  .ّواحلكماء يعظمونه غاية التعظيم ، والفقهاء يأخذون برأيه
ة ، كحــديث الطــري وحــديث خيــرب ، وردت شــاهدة علــى كونــه فأحاديــث كثــري: وأيــضا 

  .»واألفضل جيب أن يكون إماما . أفضل
ّإنه معارض مبثله ، والدليل على أفضلية أيب بكر : وعن السادس « : فقال يف اجلواب 

َ وسيجنبـها األتـقى (: قوله تعاىل  َْ ْ َ ُ ُ ََ ّ فإن املراد به إما أبـو بكـر أو علـي وفاقـا ، والثـاين)َ  مـدفوع ّ
ده مــن نعمــة تجــزى (: لقولــه تعــاىل  ْ ومــا ألحــد عن ُ ٍ ٍ َِ َِْ ْ َِ ُِ َ ْــ ّ ألن عليــا نــشأ يف تربيتــه وإنفاقــه وذلــك )َ

ْ إن أكــرمكم (: ّنعمــة جتــزى ، وكــل مــن كــان أتقــى كــان أكــرم عنــد اهللا وأفــضل ، لقولــه تعــاىل  ُ َْ َ َ  ِ
ْعند اهللا أتقاكم  ُ َْ ِ َ ْ ّـ علـى أحـد بعـد النبيني واملرسـلني ما طلعت الـشمس وال غربـت  :7قوله و. )ِ

ّمها سيدا كهول أهل اجلنة ما خال : أليب بكر وعمر 7قوله و .أفضل من أيب بكر ّ  
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  .)1(» ّالنبيني واملرسلني 

  إقراره بالداللة وإعراضه عن التأويل 
ّلقد ذكر البيضاوي أدلة للـشيعة علـى أفـضلية اإلمـام  : أقول  ، فلـم ينـاقش يف شـيء 7ّ
ّوذكـر منهــا حــديث الطري وأقـر بداللتــه ، ومل يــذكر لــه أي . يف الــسند وال يف الداللــةمنهـا ، ال  ّ ّــ

  .تأويل
ّويؤكد ما ذكرنا أنه مل يـأت يف اجلـواب إال باملعارضـة بأشـياء يرووـا يف فـضل خلفـائهم  ّّ

ّفــرع متاميــة الــسند والداللــة ـ كمــا هــو معلــوم ـ ّ، فــإن املعارضــة ّلكــن مــا اســتند إليــه يف  . ..ّ
  .ّ ، وعلى فرض التسليم فإنه ليس حبجة على الشيعة)2(املعارضة باطل حىت على أصوهلم 

  ّالشمس األصفهاني 
ّيف بيـان أدلـة الـشيعة علـى إمامـة  ـ وقال مشـس الـدين حممـود بـن عبـد الـرمحن األصـفهاين

ه ثبـــ ـ الـــسادس«  : 7ســـيدنا أمـــري املـــؤمنني  ا كـــان أفـــضل النـــاس بعـــد النـــيب ، ألن ّـــإن علي ّ ّـــ ت ّ
دع أبناءنــا وأبنــاءكم ونــساءنا ( :ّباألخبــار الــصحيحة أن املــراد مــن قولــه تعــاىل  َ فـقــل تعــالوا ن َِ َ ْ َُ َُ ْ َْ َ ُ ْ ـ َـ َْ َ ْ َ

ْونساءكم وأنـفسنا وأنـفسكم  َ َ ْ َُ َ َُ ُ ُْ َْ َ َ    علي ،)ِ
__________________  

  .خمطوط ـ طوالع األنوار) 1(
  : ه ّهذا احلديث أخرجه اهليثمي وحكم بسقوطه ، وإليك نص )2(

ّرأى رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أبا الدرداء ميشي بني يدي أيب بكر : عن جابر بن عبد اهللا قال «  ّ
ّـيا أبا الدرداء متشي قدام رجل مل تطلع الـشمس بعـد النبيني علـى رجـل أفـضل منـه: ، فقال  فمـا رؤي أبـو الـدرداء . ّ

  .إمساعيل بن حيىي التيمي ، وهو كذاب :، وفيه  وسطرواه الطرباين يف األ. ّبعد ميشي إال خلف أيب بكر
ّرآين رسول اهللا ـ صلى اهللا عليـه وسـلم ـ وأنـا أمـشي أمـام أيب بكـر فقـال : عن أيب الدرداء قال و ال متـشي : ّ

ّـبقية ، وهـو : رواه الطرباين ، وفيـه  .ّأمام من هو خري منك ، إن أبا بكر خري من طلعت عليه الشمس ، أو غربت
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ّوال شك أن عليا ليس نفس حممد صلى اهللا عليه وسلم بعينه ، بل املراد أن عليا مبنزلة النـيب ،  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ
ّأو أن عليا هو أقرب الناس إىل النيب فضال ، وإذا كان كذلك كان أفضل اخللق بعده ّ ّ.  

ّوألن عليا كان أعلم الصحابة ، ألنه كان أشدهم ذكاء وف ّ ّ ّـطنـة وأكثـرهم تـدبريا وروية ، ّ
ّوكان حرصه على العلـم أكثـر واهتمـام الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم بإرشـاده وتربيتـه أمت وأبلـغ  ّ
ّ، وكان مقدما يف فنون العلوم الدينية أصوهلا وفروعها ، فإن أكثر فرق املتكلمـني ينتـسبون إليـه  ّ ّ

 غايــة التعظــيم ، والفقهــاء يأخــذون ّويــسندون اصــول قواعــدهم إىل قولــه ، واحلكمــاء يعظمونــه
ّقــد قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم برأيــه ، و ّ ، واألقــضى أعلــم الحتياجــه إىل أقــضاكم علــي  :ّ

  .مجيع أنواع العلم
  .ّأحاديث كثرية وردت شاهدة على أن عليا أفضل: وأيضا 
ه : حــديث الطــري ، وهــو : منهــا  ين اللهــم ائتــ  :7فقــال   اهــدي لــه طــري مــشوي ،7ّــإن

ّبأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي ، فجــاءه علــي وأكــل معــه ، واألحــب إىل اهللا تعــاىل هــو مــن  ّ
ّ أفــضل مــن النــيب واملالئكــة ، 7ّولــيس يف ذلــك مــا يــدل علــى كونــه . أراد اهللا تعــاىل زيــادة ثوابــه

هّائتين بأحب خلقك إليـك : ّألنه قال  ّـ، واملـأيت بـه إىل النـيب جيـب أن يكـون غـري النـيب ، فكأن ّ ّ 
ّائتــين بأحــب خلقــك : ، وتقــديره يأكــل معــي   :7لقولــه ّأحــب خلقــك إليــك غــريي و: قــال 

ّإليك ممن يأكل فيأكل معي ، واملالئكة ال يأكلون ، وبتقدير عموم اللفظ للكل فال يلـزم مـن  ّ ّ
  . واملالئكة ختصيصه بالنسبة إىل غريمها7ّختصيصه بالنسبة إىل النيب 

ّ بعــث أبـا بكــر إىل خيــرب ، فرجــع منهزمــا مث بعــث 7ّيب ّ ، فــإن النــحــديث خيــرب :ومنهـا 
ّفغــضب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم لــذلك ، فلمــا أصــبح خــرج إىل . عمــر فرجــع منهزمــا ّ ّ

ّالعطني الرايـة اليـوم رجـال حيـب اهللا ورسـوله وحيبـه اهللا والرسـول ، كـرار : الناس ومعه راية وقال  ّ ّّ ّ ّ
  فعرض له . ّغري فرار



  نفحات األزهار................................................................................ 362

ّإنه أرمد العينني ، فتفل يف عينيـه ، مث دفـع : فقيل له . أين علي : 7األنصار قال املهاجرون و ّ
  .ّالراية إليه

ّوذلك يدل على أن ما وصفه به مفقود فيمن تقـدم ، فيكـون أفـضل منهمـا ، ويلـزم أن  ّ
  .»واألفضل جيب أن يكون إماما . ّيكون أفضل من مجيع الصحابة

  :ّر من األدلة ّقال األصفهاين يف اجلواب عما ذك
ّإن مــا ذكرنــا مــن الــدالئل الدالــة علــى أن عليــا أفــضل ، معــارض مبــا : ّوعــن الــسادس «  ّّ

ّيـــدل علـــى أن أبـــا بكـــر أفـــضل ، والـــدليل علـــى أفـــضلية أيب بكـــر قولـــه تعـــاىل  ّ َ وســـيجنبـها (: ّ ُ ُ ََ َ
ِاألتـقى الذي  َ َْ ّفإن املـراد إمـا أبـو بكـر أو علـي باالتفـاق ، .  اآلية).  ..ْ وهـو أن يكـون  ـ والثـاينّ
ؤتي مالـه يـتـزكـى ومـا (ّمدفوع ، ألنه تعاىل ذكر يف وصف األتقى قوله  ـ املراد به عليا َ الذي يـ َ َ َُ َُـ ِ ْ ِ ـ

ْألحد عنده من نعمة تجزى  ُ ٍ ٍ َِ ِْ ْ َِ ُِ َ ْ َ(..  « )1(.  

  إقراره بالداللة وإعراضه عن التأويل تبعا للبيضاوي 
 ذكــر طائفــة مــن دالئــل الــشيعة ، والــسكوت عنهــا وتبــع األصــفهاين ماتنــه البيــضاوي يف

ّمث أجـــاب عـــن تلـــك الـــدالئل . مـــن حيـــث الـــسند والداللـــة ، وهـــو إقـــرار منـــه كـــذلك بـــاألمرين
  .واجلواب اجلواب. باملعارضة

  تأويله الحديث في كتاب آخر تبعا للرازي 
ّلكنه يف كتـاب آخـر لـه تبـع الفخـر الـرازي يف دعـوى التأويـل ، فإنـه ذكـر حـديث  الطـري ّ

   :فيما استدل به اإلمامية بقوله 
اللهـم ائتـين : ّأنه اهـدي لـه طـائر مـشوي فقـال : بيان ذلك . حديث الطائر :ومنها « 

  ّ واألحب إىل.ّبأحب خلقك إليك يأكل معي ، فجاء علي وأكل معه
__________________  

  .خمطوط ـ مطالع األنظار شرح طوالع األنوار) 1(
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ّاد اهللا تعــاىل زيــادة ثوابــه ، ولــيس يف ذلــك مــا يــدل علــى كونــه أفــضل مــن اهللا تعــاىل هــو مــن أر
ه ّــالنــيب واملالئكــة ، ألن ّ، واملــأيت بــه إىل النــيب جيــب أن يكــون ّائتــين بأحــب خلقــك إليــك  :قــال  ّ

ّغــري النــيب ، فكأنــه قــال  ائتــين : وتقــديره . يأكــل معــي :لقولــه ّأحــب خلقــك إليــك غــريي ، و: ّ
ّبأحب خلقك ممن يأك ّوبتقدير عموم اللفظ للكل ال يلـزم مـن . ل معي ، واملالئكة ال يأكلونّ ّ

  .»ّختصيصه بالنسبة إىل النيب واملالئكة ختصيصه بالنسبة إىل غريمها 
ّوحديث الطري ال يدل على أنه أحب اخللق مطلقا ، بل أمكـن أن يكـون « : فأجاب  ّ

ّأحب اخللق بالنظر إىل شيء دون شيء ، إذ يصح االستفـسا ّأحـب خلقـك يف : ر بـأن يقـال ّ
ّكـــل شـــيء أو يف بعـــضه ، وعنـــد ذلـــك ال يلـــزم مـــن زيـــادة ثوابـــه يف بعـــض األشـــياء علـــى غـــريه 

  .ّالزيادة يف كل شيء ، بل جاز أن يكون غريه أزيد ثوابا يف شيء آخر
   ؟ّائتين بأحب خلقك إليك :قوله  ّفعلى هذا التقدير أي فائدة يف: فإن قيل 

ّ ختصيصه عمن ليس أحب عند اهللا من وجه الفائدة فيه: قلنا  ّ «)1(.  

  ّالرد على ما ذكره 
  .ّأما ما ذكره تبعا للفخر الرازي فقد عرفت اندفاعه فال نعيد : أقول

ّفقــد كــان األوىل بــه أن ال يتفــوه بــه ، : ّوأمــا مــا ذكــره يف جــواب االعــرتاض الــذي أورده 
ة ، ّألن الثالثـــة وأضـــرام مل يكونـــوا حمبـــوبني عنـــد اهللا ّـــ مـــن وجـــه مـــن الوجـــوه فـــضال عـــن األحبي
  . منهم7ّفيكون احلديث دليال على أفضلية أمري املؤمنني 

ّوبغض النظر عن ذلك ، فقد ثبت أن النيب    ّ رد6ّ
__________________  

  .خمطوط ـ تشييد القواعد شرح جتريد العقائد) 1(
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بنـاء علـى مـا ذكـره األصـفهاين مـن من الدخول عليه يف قضية الطـري ، و ـ بل الثالثة ـ الشيخني
ّ عمـــن لـــيس بأحـــب عنـــد اهللا مـــن وجـــه ، فالثالثـــة ليـــسوا 7ّأن فائـــدة احلـــديث ختـــصيص علـــي  ّ

ّبأحب عند اهللا من وجه ، فضال عن األحبية املطلقة ّ.  

  القاضي العضدي والشريف الجرجاني 
 الــسيد وكــذا) املواقــف ( وقــال القاضــي عــضد الــدين عبــد الــرمحن بــن أمحــد اإلجيــي يف 

شـرح ( فقـد جـاء يف .  ..بتأويـل حـديث الطـري) شرحه ( ّالشريف علي بن حممد اجلرجاين يف 
   :7ّيف وجوه أدلة الشيعة على أفضلية أمري املؤمنني ) املواقف 

اللهـم ائتـين :  ـ حـني أهـدي إليـه طـائر مـشويـ  7حديث الطري ، وهو قوله  :الثاين « 
ّواحملبـة مـن اهللا كثـرة . ري ، فأتى علي وأكـل معـه الطـريّبأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الط

  .ّالثواب والتعظيم ، فيكون هو أفضل وأكثر ثوابا
ّبأنه ال يفيــد كونـه أحــب إليــه يف كـل شــيء ، لــصحة التقـسيم وإدخــال لفــظ : وأجيـب  ّ ّــ

ّأحـب خلقـه إليـه يف كـل شـيء أو يف : ّالكل والبعض ، أال ترى أنه يـصح أن يستفـسر ويقـال  ّ
ّ وحينئــــذ جــــاز أن يكــــون أكثــــر ثوابــــا يف شــــيء دون آخــــر ، فــــال يــــدل علــــى ؟ األشــــياءبعــــض

  .)1(» ّاألفضلية مطلقا 

  ما ذكراه هو تأويل الرازي والجواب الجواب 
ّوإن ما ذكراه يف اجلواب عن حـديث الطـري ، هـو التأويـل الـذي اعتمـده الفخـر  : أقول ّ ّ

  فاجلواب. .. ّالرازي ، الذي عرفت سقوطه لدى تعرضنا لكالمه
__________________  

  .368 ـ 367 / 8شرح املواقف ) 1(
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  .اجلواب ، فال نطيل املقام

ّالسعد التفتازاني  ّ  
  :وقال سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين 

ّبأفـــضلية علـــي رضـــي اهللا تعـــاىل عنـــه بالكتـــاب والـــسنة : ّمتـــسكت الـــشيعة القـــائلون «  ّ
  .واملعقول

ا الكتــاب فقولــه تعــا ــا(: ىل ّــأم دع أبناءن َ فـقــل تعــالوا ن َْ ُ ْ َــ ْ َ َ ْ ُ ل ال ( : وقولــه تعــاىل ).  ..َ ْ ق ُــ
ْأسئـلكم عليه أجرا إال اْلمودة في اْلقربى َ ُْ ِ َِ  َ ََ  ِ ً ْ ْ َْ َُ ّ وال خفـاء يف أن مـن وجـب حمبتـه حبكـم نـص ).  ..َُ ّ ّ

  . ..الكتاب كأن أفضل
ّوأمـا الــسنة ّفقولـه صــلى اهللا عليـه وســلم  ّ ظــر إىل آدم يف علمـه وإىل نــوح مـن أراد أن ين :ّ

يف تقــواه وإىل إبــراهيم يف حلمــه وإىل موســى يف هيبتــه وإىل عيــسى يف عبادتــه فلينظــر إىل علــي 
. وال خفـــاء يف أن مـــن يـــساوي هـــذه األنبيـــاء يف هـــذه الكمـــاالت كـــان أفـــضل .بـــن أيب طالـــب

ى اهللا عليــه ّقولــه صــلو. واألقــضى أعلــم وأكمــل .أقــضاكم علــي :قولــه عليــه الــصالة والــسالم و
. ّاللهــم ائتــين بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي مــن هــذا الطــري فجــاء علــي فأكــل معــه :ّوســلم 

ّوكقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم . واألحــب إىل اهللا أكثــر ثوابــا ، وهــو معــىن األفــضل ّأنــت مــين : ّ
ـــة هـــارون مـــن موســـى ، ومل يكـــن عنـــد موســـى أفـــضل مـــن هـــارون ـــه عليـــه الـــصالة . مبنزل وكقول

 . ..وقولــه عليـه الــصالة والــسالم يــوم خيــرب. احلــديث. مــن كنــت مــواله فعلـي مــواله  :والـسالم
: وقوله عليـه الـصالة والـسالم لعلـي . أنا دار احلكمة وعلي باا: وقوله عليه الصالة والسالم 
ّوقوله صلى اهللا عليه وسلم .  ..أنت أخي يف الدنيا واآلخرة ملبارزة علـي وعمـرو بـن عبـد ود  :ّ

ّوقوله صلى اهللا عليـه وسـلم لعلـي . ن عمل أميت إىل يوم القيامةأفضل م أنـت سـيد يف الـدنيا : ّ
ّســـيد يف اآلخـــرة ومـــن أحبـــك فقـــد أحبـــين ومـــن أحبـــين هـــو حبيـــب اهللا ، ومـــن أبغـــضك فقـــد  ّ

  .أبغضين ، وبغيضي بغيض اهللا ، فالويل ملن أبغضك بعدي
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ه أعلــم الـــصحابة: ّوأمــا املعقــول فهــو  ـإن هـــو : وأيــضا  . ..هــو أشــجعهم: وأيــضا .  ..ّـ
هـو : وأيـضا .  ..وأحلمهـم . ..وأكثـرهم سـخاوة.  ..هو أكثرهم عبادة: وأيضا .  ..أزهدهم

  . ..أفصحهم لسانا على ما يشهد به كتاب ج البالغة وأسبقهم إسالما
  .وباجلملة ، فمناقبه أظهر من أن ختفى وأكثر من أن حتصى

ّقبه ووفور فضائله واتصافه بالكمـاالت واختـصاصه ّإنه ال كالم يف عموم منا: فاجلواب 
ّبالكرامات ، إال أنه ال يدل على األفضلية ، مبعىن زيادة الثواب والكرامة عند اهللا تعاىل ، بعـد  ّ ّ ّ
ّما ثبت من االتفاق اجلاري جمرى اإلمجاع على أفـضلية أيب بكـر وعمـر ، واالعـرتاف مـن علـي 

 (ّأن املـــراد ب: ّ ال ختفـــى علـــى احملـــصل ، مثـــل ّعلـــى أن فيمـــا ذكـــر مواضـــع حبـــث.  بـــذلك2
َأنـفسنا  ُ ّ نفس النيب صلى اهللا عليـه وسـلم كمـا يقـال )َْ ّ دعـوت نفـسي إىل كـذا ، وأن وجـوب : ّ

ال اختـصاص بـه ، وكـذا الكمـاالت  ـ 2 ـ احملبة وثبوت النـصرة علـى تقـدير حتققـه يف حـق علـي
ّالثابتة للمذكورين من األنبياء ، وأن أحب خلقـك  رضـي اهللا  ـ حيتمـل ختـصيص أيب بكـر وعمـرّ

ّعمــال بأدلــة أفــضليتهما ، وحيتمـل أن يــراد أحــب اخللــق إليــك يف أن يأكــل منــه ـ تعـاىل عنهمــا ّ ّ 
.. . «)1(.  

  إنكاره داللة ما ذكره على األفضلية بمعنى زيادة الثواب مردود
 علــى أفــضلية لقــد ذكــر التفتــازاين طائفــة مــن احلجــج البالغــة والــدالئل الواضــحة : أقــول

ّمث أنكر أن يكون شيء منها داال على أفضليته مبعـىن زيـادة الثـواب .  ..7سيدنا أمري املؤمنني 
لكن إنكاره ذلـك سـاقط مـردود ، فقـد أثبـت علمـاء الـشيعة داللـة .  ..والكرامة عند اهللا تعاىل

ّكل واحد واحد من تلك األدلة يف حمله ّ.. .  
__________________  

  .299 ـ 295 / 5اصد شرح املق) 1(
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يف عبارتـه  ـ )تفـسريه ( إن صريح الفخـر الـرازي يف : ّويف خصوص حديث الطري نقول 
ّأن معىن حمبة اهللا تعاىل لعبده إعطاؤه الثواب ـ ّاملتقدمة سابقا ّيف أن معـىن  ـ إذن ـ فال ريـب . ..ّ

ّأحبيـة العبـد لديـه أكثرية الثـواب منـه إليــه ، وإذا كانـت األحبيـة مب ّعــىن األكثريـة ثوابـا مل يبــق أي ّــّ
  . ..7ّترديد يف داللة حديث الطري على أفضلية اإلمام 

وكـذا مشـس )  األربعـني (و ) ايـة العقـول ( الفخـر الـرازي يف  ـ واحلمـد هللا ـ ّولقـد سـلم
والـشريف اجلرجـاين ) املواقـف ( والقاضـي العـضدي يف ) شـرح التجريـد ( الدين األصفهاين يف 

ّبــــأن األحبيــــة مبعــــىن ) هدايـــة الــــسعداء ( والــــشهاب الــــدولت آبــــادي يف ) واقــــف شـــرح امل( يف  ّ
  .األكثرية يف الثواب

ّيف مقابلـــة الـــشيعة ، بكـــون األحبيـــة يف  ـ وإذا رأى املنـــصف اعـــرتاف هـــؤالء األعـــاظم
ّيفهــم جيــدا فظاعــة مــا تفــوه بــه التفتــازاين يف هــذا  ـ حــديث الطــري مبعــىن األكثريــة يف الثــواب ّ

  .املقام
يف نفــس هــذا الكتــاب قبــل عبارتــه هــذه بورقــة  ـ اســتدالل التفتــازاين: ومــن العجائــب 

ة تــدل علــى  ـ تقريبــا ّحبــديث عمــرو بــن العــاص علــى أفــضلية أيب بكــر ، مــن جهــة أن األحبي ّــ ّّ
فكيــف يقــول بداللــة ذاك احلــديث علــى أفــضلية أيب بكــر وكونــه .  ..ّاألكثريــة ثوابــا فاألفــضلية

ّداللتـه علـى أن أمـري  ـ يف جـواب إحتجـاج الـشيعة حبـديث الطـري ـ ذلك ينفـيأكثر ثوابا ، ومع 
  ؟ أكثر ثوابا7املؤمنني 

ّوجوه الرد على دعوى االتفاق على أفضلية أبي بكر وعمر ّ  
ّبعد ما ثبت من االتفـاق اجلـاري جمـرى اإلمجـاع علـى أفـضلية أيب بكـر مث « : ّوأما قوله 

  :فدعوى كاذبة مردودة بوجوه » عمر 
ّكنــا نقــول علــى : مــن قــال حبــديث ابــن عمــر « : قــال احلــافظ ابــن عبــد الــرب  : األول

ّعهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّأبــو بكــر مث عمــر مث عثمــان مث نــسكت فــال نفاضــل: ّ ّ ّ .
ّفهو الذي أنكر ابن معني وتكلم فيه بكالم غليظ ، ألن ّ  
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ّة مـن الـسلف واخللـف مـن أهـل الفقـه ّالقائل بذلك قد قال خـالف مـا اجتمـع عليـه أهـل الـسن
ّهـــذا ممـــا مل خيتلفـــوا فيـــه ، وإمنـــا . ّإن عليـــا كـــرم اهللا وجهـــه أفـــضل النـــاس بعـــد عثمـــان: واآلثـــار 

. 2 وأيب بكــر 2ّواختلــف الــسلف أيــضا يف تفــضيل علــي . اختلفــوا يف تفــضيل علــي وعثمــان
ّط ، وأنـه ال يـصح ّويف إمجاع اجلميـع الـذي وصـفناه دليـل علـى أن حـديث ابـن عمـر وهـم وغلـ

ويلزم من قـال بـه أن يقـول حبـديث جـابر وحـديث أيب سـعيد . معناه وإن كان إسناده صحيحا
ّكنـــا نبيــــع امهــــات األوالد علـــى عهــــد رســــول اهللا صــــلى اهللا عليـــه وســــلم ، وهــــم ال يقولــــون  : ّ ّ ّ

  .)1(» وباهللا التوفيق . فناقضوا. بذلك
  مــن أيب بكــر7 قــالوا بأفــضلية اإلمــام ّلقــد ثبــت أن مجعــا مــن أعــالم الــصحابة : الثــاني

روي عـــن ســـلمان وأيب ذر واملقـــداد وحذيفـــة وحبـــاب وجـــابر وأيب « : قـــال ابـــن عبـــد الـــرب . ..
ّأن علـي بــن أيب طالـب أول مــن أســلم ، وفـضله هــؤالء علــى : سـعيد اخلــدري وزيـد بــن األرقــم  ّ

  .)2(» غريه 
ّعمــر ، فقــد روى الــسيد علــي عبــد اهللا بــن : ومــن الــصحابة القــائلني بأفــضليته : قلــت 

ّكنــا إذا عــددنا أصــحاب النــيب  : قــال 2عــن أيب وائــل ، عــن عبــد اهللا بــن عمــر « : اهلمــداين  ّ
ّصـلى اهللا عليــه وســلم قلنــا   !يــا أبــا عبــد الــرمحن فعلــي: فقــال رجــل  .أبــو بكــر وعمــر وعثمـان: ّ

ّعليـــه وســـلم يف ّعلـــي مـــن أهـــل البيـــت ، ال يقـــاس بـــه أحـــد ، مـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا : قـــال 
ـــتـهم (: ّدرجتـــه ، إن اهللا يقـــول  ـــا بهـــم ذريـ تـهم بإيمـــان أْلحقن تـهم ذريـ وا واتـبـع ذين آمن ْ ال ْ ْ ْ َُ ُ َُ ُ ْ ـــ ُ ُِِ َِ َ ٍ ِ ْ ـــ َ َ َ ُـــ َ ِ  )ـــ

ّففاطمة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف درجته ، وعلي معهما  ّ «)3(.  
ّوالعباس عـم النـيب  ّ (  جزلـة احلكـيم البغـدادي يف  ، قـال أبـو علـي حيـىي بـن عيـسى بـن6ّ

  دخل« : برتمجة شريك ) تاريخ بغداد 
__________________  
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د احلكــم بــني املــسلمنيمــا ينبغــي أن ت: شــريك علــى املهــدي فقــال لــه  :  قــال ؟ومل :قــال . ّــقل
ا قولـــك : قـــال . خبالفـــك علـــى اجلماعـــة وقولـــك باإلمامـــة ـــأم خبالفـــك علـــى اجلماعـــة فمـــن : ّ

ا قولــك ؟اجلماعــة أخــذت ديــين ، فكيــف اخــالفهم وهــم أصــلي يف ديــين فمــا . باإلمامــة: ّــ وأم
حلكــم بــني املــسلمني ، فهــذا ّمثلــك ال يقلــد ا :ّوأمــا قولــك . ّأعــرف إال كتــاب اهللا وســنة رســوله

: قال . شيء أنتم فعلتموه ، فإن كان خطأ فاستغفروا اهللا منه ، وإن كان صوابا فأمسكوا عنه
 ؟ومـا قـاال: قـال . ّمـا قـال فيـه أبـوك العبـاس وعبـد اهللا:  قـال ؟ما تقول يف علي بـن أيب طالـب

رباء املهاجرين يـسألونه ّأما العباس فمات وعلي عنده أفضل الصحابة ، وقد كان يرى ك: قال 
ّـوأمـا عبـد اهللا فإنه كـان يـضرب . ّعما نزل من النوازل ، وما احتاج هو إىل أحد حىت حلق بـاهللا ّ

فلو كانت إمامة علي جورا كان أوىل أن . ّبني يديه ، وكان يف حروبه رأسا متبعا وقائدا مطاعا
 املهـدي وأطـرق ، ومل ميـض فـسكت .يقعد عنها أبـوك ، لعلمـه بـدين اهللا وفقهـه يف أحكـام اهللا

  .»ّبعد هذا الس إال قليل حىت عزل شريك 
املـــسائل ( يف جـــواب الـــسؤال الرابـــع مـــن ) الـــدهلوي ( ذكـــر ذلـــك . ّوحـــسان بـــن ثابـــت

  .)ّالبخارية 
 منـه 7ونفى أبو بكر نفسه كونه خري االمـة ، واعـرتف بأفـضلية أمـري املـؤمنني  : الثالث

  .)1(» أقيلوين فلست خبريكم وعلي فيكم « : سلمني حيث قال على املنرب خماطبا امل
 مـــن 7وقـــال مجاعـــة مـــن أعـــالم العلمـــاء أيـــضا بأفـــضلية ســـيدنا أمـــري املـــؤمنني  : الرابـــع

ومـنهم عبـد الـرزاق الـصنعاين ) تـاريخ بغـداد ( منهم القاضي شريك كما عرفت من . الشيخني
  .)ّاملسائل البخارية ( ّ، ومجاعة الصوفية كما يف 

  ّلو سلمنا قيام هذا اإلمجاع ، فإنه إمجاع على خالف قول اهللا : سالخام
__________________  

  خمطوط ـ إبطال الباطل) 1(
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ّسلمنا عدم خمالفته ، لكنه غـري ثابـت عنـد . ورسوله ، وما كان كذلك فال حيتج به وال يعبأ به ّ
  .ّالشيعة فال وجه إللزامهم به

  ر مستندة إلى خبر موضوع دعوى اعتراف اإلمام بأفضلية أبي بك
رت (ّـفإا»  بأفـضلية الـشيخني منـه 7االعـرتاف مـن علـي « ّوأما دعوى التفتازاين  ْ كبـ َ ُـ َ

ون إال كـذبا  ًكلمة تخرج من أفواههم إن يـقول ِ َ ُ َ ِ َِ ُـً َ ْْ ْ ُ َِ ِ ِْ َ ِ ُ ْ «  وذكرهـا يف مقابلـة الـشيعة مباهتـة ، ولكـن )َ
  .»إذا مل تستح فاصنع ما شئت 

ه مل يكــن اعــرتاف مــن اإلمــام بأفــضلية الــشيخني أو أحــدمها منــه وعلــى كــل حــال ،  ـفإن ّـ
َ قـــاتـلهم اهللا أنــــى (أبـــدا ، ومـــا رواه أســـالف القـــوم يف هـــذا البـــاب فخـــرب مكـــذوب موضـــوع  ُ ُ ُ َ َ

َيـؤفكون وسيـعلم الذين ظلموا أي منـقلب يـنـقلبون  َُ َ ُ َ َ ُِ َ َ ْ ٍْ َ ََ ََ ُ ََ ِ  ُ ْ ُ َ ْ(.  

  ّتأويل حديث الطير باطل 
شته يف داللة األدلـة الـيت ذكرهـا ، فمـردودة يف مواضـع االسـتدالل واالحتجـاج ّوأما مناق

ّا من كتب اإلمامية ، كما أن تأويل حديث الطري مبا ذكـره ، قـد عرفـت أن مجيـع التـأويالت  ّ ّ
  .اليت ذكروها هلا فاسدة ، فال نعيد

  العالء القوشجي 
ّاهـدي إىل النـيب صـلى  :ر وخـرب الطـائ« : قال عـالء الـدين علـي بـن حممـد القوشـجي و

فجـاء . ّاللهم ائتين بأحـب خلقـك إليـك حـىت يأكـل معـي: ّاهللا عليه وسلم طائر مشوي فقال 
  :فأجاب » واألحب إىل اهللا تعاىل أفضل  .علي وأكل
  .)1(» .  ..ال كالم يف عموم مناقبه: ّوأجيب بأنه « 

__________________  
  .379: شرح التجريد ) 1(
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  تفتازاني والجواب الجواب ذكر عبارة ال
لقـد تبـع القوشــجي التفتـازاين يف هـذا املقـام يف اجلــواب عـن االسـتدالل حبــديث  : أقـول

مبــا ذكرنــاه يف الــرد علــى التفتــازاين  :ّالطــري ، حيــث نقــل كالمــه حبــذافريه ، فنكتفــي يف اجلــواب 
  .وال نعيد

ّالشهاب الدولت آبادي  ّ  
ّاعلم أن أحاديـث فـضيلة « :  آبادي اهلندي وقال شهاب الدين ملك العلماء الدولت

  .من الصحاح ، ولكن احتجاجهم على اخلطأ ـ كرم اهللا وجهه ـ علي
ّهذا احلديث ال يدل علـى أنـه أحـب يف : ّقال أهل السنة .  ..ّاحتج الشيعة خبرب الطري

  .)1(» خريا ألكل هذا الطري :  لعل املراد . ـرضي اهللا تعاىل عنه ـ ّكل شيء من أيب بكر

  اعتراف بصحته وتأويل عرفت بطالنه 
ّـقد اعرتف هذا الرجـل بـصحة حـديث الطـري ، لكنه أجـاب عـن االسـتدالل بـه  : أقول ّ ّ

ّبتأويلـــه عـــن ظـــاهره ، ناســـبا هـــذا التأويـــل إىل أهـــل الـــسنة ، وقـــد عرفـــت بطـــالن هـــذا التأويـــل 
ا ذكـــروه ، وإن كثـــريا مـــنهم مل يلجئـــوا إىل التأويـــل  ّوفـــساده كغـــريه مم ــ لوضـــوح وهنـــه وســـخافته ، ّـ

  .فزعموا املعارضة مبا وضعوه يف فضل الشيخني ، أو أحدمها
__________________  

  .اهلداية االوىل من اجللوة السابعة. هداية السعداء) 1(
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  إسحاق الهروي 
مقتـصرا علــى بعـض هفــوات التفتــازاين يف  ـ ســبط املـريزا خمــدوم ـ وقـال إســحاق اهلـروي

ه حيتمــل ختــصيص أيب بكــر وعمــر:  واجلــواب «: جــواب حــديث الطــري  ـإن رضــي اهللا تعــاىل  ـ ّـ
ّعمـال بأدلـة أفـضليتهما ـ عنهمـا حيتمـل أن يكـون أحـب اخللـق إليـك يف أن يأكـل ، : وأيـضا . ّ

  .»ال مطلق األحب 

  ذكر تأويل التفتازاني وقد عرفت فساده 
  .فال نعيدّوما ذكره هذا الرجل ليس إال تأويل التفتازاين ، وقد عرفت فساده 

ّحسام الدين السهارنفوري  ّ  

  ّتأويل تقدم فساده 
ّواقتــصر حــسام الــدين الــسهارنفوري يف  علــى بعــض هفــوات عبــد ) مــرافض الــروافض ( ّ
  .احلق الدهلوي الذي عرفت فسادها فيما سبق

  ّمحمد البدخشاني 
وأجـــاب املـــريزا حممـــد بـــن معتمـــد خـــان البدخـــشاين عـــن االســـتدالل حبـــديث الطـــري ال 

ّباحلـديث املوضـوع يف فـضل عمـر بـن اخلطـاب  قدح يف سنده ، وال بالتأويل ، بل باملعارضةبال
  .)1(» ما طلعت الشمس على رجل خري من عمر «  :

__________________  
  .خمطوط ـ ّرد البدعة) 1(
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  ّاعتراف بالسند والداللة ودعوى المعارضة
ّواملهـــم اعرتافـــه الـــضمين بـــسند حـــديث الطـــري ومتاميـــة  ّ داللتـــه علـــى أفـــضلية موالنـــا أمـــري ّ

ّ ، فــإن يف ذلـــك ختطئــة لكــل أولئـــك الــذين حــاولوا القـــدح يف ســنده أو تأويلــه عـــن 7املــؤمنني 
ّوأمـــا دعــوى معارضـــته باحلــديث املوضـــوع املــذكور فهـــي متابعــة لـــبعض أســالفه ، وقـــد . ظــاهره

متاميتـه سـندا أن هـذا احلـديث موضـوع ، وعلـى فـرض  :وحاصل ذلـك . ّأجبنا عنها فيما تقدم
ّفهو معترب عندهم وليس حبجة على الشيعة ، خبالف حديث الطري الذي ثبت من طرق أهـل  ّ ّ

  .ّومن املعلوم أن ما ليس حبجة ال يعارض احلجة.  ..ّالسنة فيكون حجة عليهم

ّولي اهللا الدهلوي  ّ  
يث يف اجلواب عـن االسـتدالل حبـد) والد الدهلوي ( ّوتشبث الشيخ ويل اهللا الدهلوي 

: قولـــه «  :ّحيـــث قـــال جبـــواب احملقـــق الطوســـي صـــاحب التجريـــد .  ..الطـــري بأباطيـــل عديـــدة
ّاللهم ائتـين بأحـب خلقـك إليـك :  طري فقال 6ّكان عند النيب  :وخرب الطري ، عن أنس قال 

  . أخرجه الرتمذي.يأكل معي هذا الطري ، فجاء علي فأكل معه
ّال خيفــى ورود مثــل هــذه الفــضائل يف حــق الــش ّــيتجلى اهللا تعــاىل أليب «  :كقولــه  يخنيّ

ّبكر خاصة وللناس عامة  ّ   .»ما طلعت الشمس على رجل خري من عمر «   و.»ّ
  .ّوارد حبق كثري من الصحابة» األحب « ّال خيفى أن لفظ : وأيضا 

  :وترتفع املعارضة بأحد وجوه ثالثة 
ا أن نقــول  ــإم « وتــارة يطلقــون لفـــظ ّحــب الرجــل زوجتــه ، : ّبــأن احلــب علــى أنــواع : ّ

ّوحــب الرجــل أوالده وأقربائــه ، وحــب الرجــل لليتــيم ، وحــب . ويريــدون هــذا احلــب» األحــب  ّ ّ
  ّواحلب الوارد. ّالرجل لشيخه ، وحب الرجل مشاركه يف العلم
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ّيف هــذه األخبــار ميكــن تنزيلــه بالتأمــل علــى أحــد هــذه املعــاين ، كمــا عــن عائــشة الــصديقة أــا  ّ
ّبكـر أحــب النـاس إىل رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم مث عمـركـان أبــو : قالـت  ّ : مث قالــت . ّ

ّلــو اســتخلف رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســلم الســـتخلف أبــا بكــر مث عمـــر وعــن مجيــع بـــن . ّ
ّأي النـاس كـان أحـب إىل رسـول اهللا : ّدخلـت مـع عمـيت علـى عائـشة فـسألت : عمري ، قـال  ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم   .أخرجه الرتمذي. زوجها:  قالت ؟من الرجال: فقيل . ةفاطم: قالت  ؟ّ
ة يف احلــــديث األول حـــب املـــشاة يف الفــــضائل الـــيت هــــي  ّفظهـــر أن املـــراد مــــن األحبي ّـــ ّ

  .ّاملناط يف االستخالف ، ويف احلديث الثاين حب األوالد واألقارب
ّبأن احلب يتعلق بالصفات احملمـودة الـيت حيـصل بـسببها: ّوأما أن نقول  ّ ّ  القـرب مـن اهللا ّ

ّولكل صـفة مـن تلـك الـصفات مقـام مـن الرضـا واحلـب . ّتعاىل والرسول ويوجب الرضا عندمها ّ
ّ، فيجـــوز أن يكـــون شـــخص أحـــب لـــصفة مثـــل الـــشجاعة وحماربـــة األعـــداء ، واآلخـــر أحـــب  ّ

  .بصفة أخرى مثل احلل والعقد يف أمر اخلالفة
فيكــون صــنف مــن احملبــوبني » مــن األحــب « مبعــىن » األحــب « ّإن : ّوإمــا أن نقــول 

ّلفظ ميكن إطالقه بإزاء كـل فـرد مـن هـذا الـصنف » األحب «  أرجح على سائر احملبوبني ، و
 «)1(.  

  » .  ..ّيتجلى اهللا ألبي بكر«  بـ دعوى المعارضة
ّإن هذا الكالم يف أقـصى درجـات اهلـوان ومراتـب الفـساد ، كمـا ال خيفـى علـى  : أقول

ّولكـــن مـــن املناســـب أن نبـــني حـــال هـــذا .  ..تقدمـــة بإمعـــان وإنـــصافمـــن نظـــر يف مباحثنـــا امل
  :الكالم بإجياز فنقول 

__________________  
  .288: قرة العينني يف تفضيل الشيخني ) 1(
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ّـيتجلى اهللا أليب بكـر خاصـة وللنـاس عامة فباطلـة جـدا ، : ّأما دعواه املعارضة حبديث  ّـ
ّفمـــن العجـــب متـــسك هـــذا احملـــدث الكبـــري ّمبثـــل هـــذا احلـــديث املوضـــوع عنـــد حمققـــي أهـــل  !!ّ

  .!!حنلته
ّأال يعلــم بتنــصيص اــد الفريوزآبــادي علــى أنــه مــن املفرتيــات الــيت يعلــم بطالــا ببداهــة 

  .)1(العقل 
  .)2() املوضوعات ( ّوأنه قد أورده ابن اجلوزي يف 
ّوصرح ببطالنه ) الكامل يف الضعفاء ( وأخرجه ابن عدي يف كتابه 

)3(.  
  . ..)4(بسقوطه يف غري موضع ) ميزان االعتدال يف نقد الرجال ( عرتف الذهيب يف وا

ّوقد فصل ذلك كله يف كتاب    .)شوارق النصوص ( ّ
  !؟ّيف مقام الدفاع عنه وتوجيه ما ادعاه) الدهلوي ( فما يقول أولياء والد 

  » ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر «  بـ دعوى المعارضة
 »مـــا طلعـــت الـــشمس علـــى رجـــل خـــري مـــن عمـــر «  :حبـــديث   املعارضـــةّوأمـــا دعـــواه

ّفكذلك ، ألنه حديث موضوع مفتعل باطل ، كما فـصل يف  كـذلك ، ) شـوارق النـصوص ( ّ
ّوإليك عبارة املناوي املشتملة على إبطال مجاعة إياه  ّ:  

 أخرجــه الرتمــذي يف املناقــب واحلــاكم .مــا طلعــت الــشمس علــى رجــل خــري مــن عمــر« 
وقــال . انتهــى. غريــب ولــيس إســناده بــذاك:  قــال الرتمــذي .ضائل الــصحابة عــن أيب بكــريف فــ

ّفيــه عبــد اهللا بــن داود الواســطي ضــعفوه ، وعبــد الــرمحن بــن أخــي حممــد املنكــدر ال : الــذهيب 
  .يكاد يعرف ، وفيه كالم

__________________  
  .باب فضائل أيب بكر ـ سفر السعادة) 1(
  .304 / 1املوضوعات ) 2(
  .1557 / 4الكامل يف الضعفاء ) 3(
  .415 / 2ميزان االعتدال ) 4(
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يف :  ـ يف ترمجـة عبـد اهللا بـن داود الواسـطي ـ وقـال يف امليـزان. انتهـى. واحلـديث شـبه املوضـوع
  .)1(» ّوأقره يف اللسان عليه . هذا كذب: أحاديثه مناكري ، وساق هذا منها مث قال 

ّوبعــد ، فــإن متــسك ويل اهللا  ّ ّإن هــذا : ــذين احلــديثني عجيــب مــن جهــة أخــرى وهــي ّ
ّاحملدث ينص يف نفس كتابه   ـ فـضال عـن غريهـا ـ ّعلى أن أحاديث الـصحيحني) ّقرة العينني ( ّ

فكيـــف حيـــتج يف هـــذا الكتـــاب كـــذا .  ..غـــري صـــاحلة لإلحتجـــاج علـــى اإلماميـــة بـــل الزيديـــة
  ؟حديثني واحلال هذه

  » .  ..؟ناس إليكّمن أحب ال«  بـ دعوى المعارضة
ّاملطلق يف حـق كثـري مـن الـصحابة فممنوعـة ، وكـذا » األحب « ّوأما دعواه ورود لفظ  ّ

  :املعارضة مبا ال جيوز االحتجاج به من أخبارهم 
ّـأما حديث عمرو بن العاص املشتمل على جميء هـذا اللفـظ بالنسبة إىل عائـشة وأبيهـا  ّ

  .، فحاله يف القدح واجلرح معلوم
ّوقـد نـصوا » محيد عن أنس « يث أنس الوارد فيه ذلك أيضا ، فهو من رواية ّوأما حد

  .»ّحدثنا أنس « : ّعلى عدم جواز اإلحتجاج به إال إذا قال 
ّأما أنه من رواية  فـذلك ظـاهر مـن روايـة » ّحـدثنا « مـن غـري قـول » محيد عن أنـس « ّ

واحلــسني بــن احلــسن املــروزي ّحــدثنا أمحــد بــن عبــدة « : قــال ابــن ماجــة  .ابــن ماجــة والرتمــذي
ّيــا رســول اهللا أي النــاس : قيــل  :ثنــا املعتمــر بــن ســليمان ، عــن محيــد ، عــن أنــس قــال : قــال 

  .)2(» أبوها : قال  ؟من الرجال: قيل . عائشة:  قال ؟ّأحب إليك
ّحدثنا أمحد بن عبدة الضيب ، نا املعتمر بن سليمان ، « : ّقال الرتمذي و ّ  

__________________  
  .454 / 5: شرح اجلامع الصغري  ـ فيض القدير) 1(
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: قيـل . عائـشة:  قـال ؟ّيا رسول اهللا ، من أحب الناس إليك: قيل  عن محيد ، عن أنس قال
غريـب مـن هـذا الوجـه مـن حـديث ] صـحيح [  هذا حديث حـسن .أبوها:  قال ؟من الرجال

  .)1(» أنس 
ّفقد نص » ّحدثنا أنس « ّال تقبل إال إذا قال محيد » يد عن أنس مح« ّوأما أن رواية 

ّوأمـا حـديث محيـد ، فـال حنـتج منـه : قال أبـو بكـر الربدجيـي « : عليه ابن حجر برتمجته بقوله  ّ
  .)2(» ّحدثنا أنس : ّإال مبا قال 

ال جيـوز اإلحتجـاج بـه وإن  ـ كحـديث عمـرو بـن العـاص ـ ّوباجلملة ، فإن حديث أنـس
ّعلـــى أنـــه حـــديث اتفـــق .  ..ّ الرتمـــذي حبـــسنه وصـــحته ، لكنـــه مـــع ذلـــك حكـــم بغرابتـــهحكـــم ّ

  .الشيخان على اإلعراض عنه
مطلقـــا علـــى غـــري » األحـــب « وإذ ال حـــديث معتـــرب حمـــتج بـــه مـــشتمل علـــى إطـــالق 

ّ ، كـان حـديث الطــري بـال معـارض ، حــىت حيتـاج إىل مـا ذكــره مـن وجــه 7سـيدنا أمـري املــؤمنني  ّ
  .ضةلرفع املعار

علـى اإلطـالق يف حـق كثـري مـن الـصحابة » ّاألحـب « هذا ، وعلى فرض وجود لفـظ 
ة ألن يتكلفــوا ويتجــشموا  ّيف األخبــار املتناقــضة املتكاذبــة عنــد أهــل الــسنة ، فــأي ملــزم لإلمامي ّ ّــ ّ ّ
ّالتــأويالت املخرتعــة ألجـــل رفــع التعــارض بـــني تلــك األحاديــث وبـــني حــديث الطــري ، مـــع أن 

ّ إنـــه ال علـــيهم إال التمـــسك باألحاديـــث الدالـــة علـــى ؟يـــست مـــن أحـــاديثهمتلـــك األحاديـــث ل ّ ّ ّ
ّ ، وطرح غريها من األحاديث حىت ولو كانت يف أعلى درجات الـصحة 7ّأحبية أمري املؤمنني 

   !؟ّعند أهل السنة
ّعلــى أنــه لــو كــان علــى الــشيعة مجــع األخبــار املتعارضــة الــواردة عنــد أهــل الــسنة يف هــذا  ّ

ّ موجب لتجشم اجلمع بني ما رووه يف حق الشيوخالباب ، فال ّ  
__________________  
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ّ ، بـــل مقتـــضى اإلنـــصاف أن أخبـــارهم يف 7ّوأحـــزام ، وبـــني أحاديـــث أحبيـــة أمـــري املـــؤمنني 
كفـرهم ونفـاقهم وفـسقهم ، ّأحبية الشيخني وغريمها معارضة بأخبار أخرى هلم ال حتصى ، يف 

ّفال تـصل النوبـة إىل وقـوع املعارضـة بـني أخبـار أحبيـة أولئـك ، وأخبـار أحبيـة اإلمـام  ّ  ، حـىت 7ّ
  !!حيتاج إىل مجع

ّدعوى تنوع حب اهللا والرسول  ّ ّ  
ّإما أن نقــول بــأن احلــب علــى أنــواع: وترفــع املعارضــة بأحــد وجــوه ثالثــة « : ّوأمــا قولــه  ّ  ّــ

فمـردود بوجـوه » ّ يف هذه األخبار ميكن تنزيله بالتأمل على أحد هذه املعاين ّواحلب الوارد. ..
:  

ّفــال ريــب يف بطــالن القــول بتنــوع حــب اهللا تعــاىل ــذه األنــواع ، إذ لــيس لــه  : ّأوالّــأما  ّ
ّتعاىل زوجـة وال أوالد وال شـيخ ، ومفـاد حـديث الطـري بـصراحة أحبيـة أمـري املـؤمنني   إىل اهللا 7ّ

ّعز وجل ّلو تأمل املتأملون إىل يوم القيامة مل ميكن تنزيل حديث الطري على شيء مـن هـذه ف. ّ ّ ّ
  .املعاين

ّفإنــــه إذا اضــــطر أوليــــاء ويل اهللا إىل القــــول بــــأن مــــراده رفــــع املعارضــــة بــــني  : ثانيــــاّوأمــــا  ّ ّ ّ
ّاألحاديث األخرى غري حديث الطري ، وتلك األحاديث مفادها األحبية إىل رسـول اهللا   ال 6ّ

مـن كـون  ـ كمـا مـضى سـابقا ـ ّ اهللا تعاىل ، فذلك باطل كذلك ، ملا نص عليه أكـابر القـومإىل
ّ هــو األحــب إىل اهللا تعــاىل ، فمــن ورد يف حقــه يف األخبــار أنــه أحــب 6ّاألحــب إىل الرســول  ّ

ّاخللق إىل الرسول فاملراد منه األحب إىل اهللا تعاىل ، وقد عرفـت أن بطـالن تنـوع حـب اهللا إىل  ّّ
  .فما ذكره ويل اهللا ال يرفع املعارضة من بني تلك األخبار أيضا. ّك األنواع من القطعياتتل

ّفإن يف انقـسام حـب الرسـول : ثالثاّوأما  مناقـشات عديـدة ،  ـ ّـبقطـع النظـر عما ذكـر ـ ّ
ّبل جتويز بعض أنواع احلب بالنسبة إليه واضح الفساد ، لعلم الكل ّ  
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ــ ّبــأن النــيب ـ ّ حــىت الــصبيانـ «  مل يكــن لــه شــيخ حــىت يكــون لــه حمبوبــا عنــده ويطلــق عليــه 6 ّ
  .باعتبار كونه شيخا له» ّاألحب 

ّفـألن كــل عاقــل يعلـم : رابعــاّوأمـا  ّبــالنظر إىل األدلة الــسابقة ـ ّ  6ّبابتنـاء حــب النــيب  ـ ّـ
ســواء مــن اليتــامى أو األوالد أو  ـ ّلألشــخاص علــى أســاس ســوابقهم الدينيــة ، فمــن مل يكــن

  .6ّأفضل يف الدين من غريه مل جيز أن يكون أحب الناس إليه  ـ ج أو غريهماألزوا
ّفألنه لو جازت أحبيـة بعـض األزواج أو األوالد إليـه  : خامساّوأما   مـن حيـث كوـا 6ّ

» األحـب « مل جيـز إطـالق لفـظ  ـ حـىت مـع عـدم األفـضلية يف الـدين ـ زوجـة لـه أو كونـه ولـدا
بالتفـصيل مـن عـدم جـواز إطـالق صـيغة  ـ حبمـد اهللا ـ ، ملا عرفـتبنحو اإلطالق يف ذاك املورد 

  . ..ّأفعل التفضيل بلحاظ بعض احليثيات غري املعتربة
يف األخبــار املعتــربة علــى بعــض تلــك املعــاين الــيت » األحــب « فظهــر عــدم جــواز تنزيــل 

  .ذكرها ويل اهللا الدهلوي

  مرّكان أبو بكر أحب الناس ثم ع: االستدالل بقول عائشة 
كــان أبــو بكــر أحــب النــاس إىل : ّكمــا عــن عائــشة الــصديقة أــا قالــت « : ّوأمـا قولــه 

» .  ..لـــو اســـتخلف رســـول اهللا الســـتخلف أبـــا بكـــر مث عمـــر: مث قالـــت . رســـول اهللا مث عمـــر
  :فتزوير غريب مطعون فيه بوجوه 

د ّلــو صــح يف أخبــارهم صــدور هــذين القــولني مــن عائــشة ، فــال ثبــوت هلمــا عنــ : ّأوال
  .ّالشيعة ، لعدم اعتبارهم بأخبار أهل السنة هذه

  .ّعلى فرض ثبوما عنها ، فال اعتبار ا عند الشيعة ليحتج بأقواهلا عليهم : وثانيا
ّإنه قد رووا عن عائشة أحبية أيب عبيدة بعد الـشيخني ، وكـذا اسـتخالف النـيب  : وثالثا ّ

  أبا عبيدة ـ !!لو استخلف ـ 6
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ّى ويل اهللا الدهلوي نفسه هذين القولني عنها كذلك يف نفـس كتـاب وقد رو.  ..بعدمها قـرة ( ّ
ّأي أصحاب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان أحـب إليـه: قيل هلا « : وهذا لفظه ) العينني  ّّ ّ  ؟ّ
أخرجـــه . أبـــو عبيـــدة:  قـــال ؟مث مـــن :قيـــل . عمـــر:  قالـــت ؟مث مـــن: قيـــل . أبـــو بكـــر: قالـــت 

  .»الرتمذي وابن ماجة 
: فقيـل هلـا . أبـو بكـر:  قالـت ؟من كان رسول اهللا مـستخلفا لـو اسـتخلف: لت سئ« 

أبـــو عبيـــدة ابـــن :  قالـــت ؟مـــن بعـــد عمـــر: مث قيـــل هلـــا . عمـــر:  قالـــت ؟مث مـــن بعـــد أيب بكـــر
  .»أخرجه البخاري ومسلم . مث انتهت إىل هذا. اجلراح

ّلكــن هــذين القــولني بــاطالن بالــضرورة ، ألن الــذي بعــد الــشيخني اء علــى مــذهب بنــ ـ ّ
ّـإمـا عثمـان وإما أمـري املـؤمنني  ـ أهل السنة يف التفضيل  ، فـال منـاص مـن تكـذيب أو ختطئـة 7ّ

  .ما رووا عن عائشة يف هذا الباب
فقــول عائــشة يف . إن إقــرار العقــالء علــى أنفــسهم مقبــول وعلــى غــريهم مــردود : ورابعــا

  . مقبول يف مقابلة قوله اجلميع بن عمري غري8ّحق غري علي وفاطمة 
ّإنه بقطع النظر عما ذكر ، فإن مـا تقولـه عائـشة يف فـضل أبيهـا غـري مقبـول  : وخامسا ّ

ّلدى العقالء ، لكوا بال ريب متهمة يف هذا الباب ، خبالف قوهلا يف أحبية أمري املؤمنني  ّ7 
  .ّ، فإنه ال احتمال ألن تكون كاذبة فيه

 7 أبا بكر خبالف موالنا أمـري املـؤمنني ّإنه ال ريب يف أن عائشة حتب أباها : وسادسا
ّالــذي بلغــت عــداوا لــه احلــد األقــصى ، فكيــف يعبــأ عاقــل بقوهلــا يف حــق حمبوــا يف مقابلــة  ّ

  ؟قوهلا يف حق املبغوض عندها
ّإن مـــا رووه عنهـــا يف حـــق أبيهـــا خـــرب واحـــد ، ومـــا رووه عنهـــا يف بـــاب أمـــري  : وســـابعا

  .ابل الكثري املستفيض مستفيض ، والواحد ال يق7املؤمنني 
ّ أقـوى داللـة ممـا قالتـه يف حـق 7ّإن كلماا املنقولة عنهـا يف حـق أمـري املـؤمنني  : وثامنا ّ

 مــن علــي بــن أيب 6مــا خلــق اهللا خلقــا أحــب إىل رســول اهللا « : أيب بكــر ، فمــن ذلــك قوهلــا 
  واهللا« : وقوهلا » طالب 
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 يف األرض امـرأة كانـت أحـب إىل رسـول ما أعلم رجال كان أحب إىل رسول اهللا من علي وال
  .»اهللا من امرأته 
ّـ مؤيد بـاليمني خبـالف مـا رووه 7ّإن بعض املنقول عنها يف حق أمـري املـؤمنني  : وتاسعا

  .عنها يف حق أبيها
أن كــان « : ّــ مؤيدة برباهــني منهــا نفــسها حيــث قالــت 7ّــإن أقواهلــا يف حقه  : وعاشــرا

ّما علمت صـواما قوامـا  واه الرتمـذي ، وإن أطـرح منـه ويل اهللا الـدهلوي هـذه اجلملـة هكـذا ر» ّ
ّفو اهللا لقد كان صواما قواما ، ولقد سـالت نفـس « :  ويف لفظ آخر !لدى نقله عن الرتمذي ّ

  . وليست هذه األشياء يف قوهلا يف حق أيب بكر.»ّرسول اهللا يف يده فردها إىل فيه 
ّ مبعـــىن جمـــرد حمبـــة 6 إىل رســـول اهللا 7 ّلـــو كـــان أحبيـــة أمـــري املـــؤمنني : والحـــادي عـــشر ّ

ّأي أصـحاب رسـول « اإلنسان ألوالده وأقربائه ، ملا أجابـت عائـشة سـؤال املـرأة مـن األنـصار 
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم أحـب إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ علـي بـن « :  فقالـت ؟»ّّ

الد واألقـارب ، فالـسؤال واجلـواب ، ألن األصحاب مل يكونـوا منحـصرين يف األو» أيب طالب 
ّـمل يكن يف حدود األوالد واألقرباء فقـط ، حـىت حيمـل مـا ورد عـن عائـشة يف أحبية اإلمـام إىل 

ّالنيب على أنه كان أحب األوالد واألقرباء ّ.  
ّإن محــــل كالمهـــا علــــى ذلـــك يبطلــــه أيــــضا قوهلـــا للنــــيب  : والثـــاني عــــشر واهللا لقــــد « : ّ

فمـا قالتـه جلميـع بـن عمـري بـاق علـى إطالقـه ، وتأويلـه »  مـن أيب ّعلمت أن عليا أحب إليـك
  .من قبيل تأويل الكالم مبا ال يرضى صاحبه

ة اإلمــام إىل النــيب مــن بــني األوالد واألقربــاء  : والثالــث عــشر ه لــو كــان مرادهــا أحبي ّإن ّــ ـ ّـ
ومعـاذة ّفقط ، لكان ذلـك خـري طريـق هلـا للـتخلص عـن تعيـري مجيـع بـن عمـري وعـروة بـن الـزبري 

  .7الغفارية ، خلروجها على أمري املؤمنني 
ّإنه لو سلمنا ما ادعاه ويل اهللا الدهلوي من أن مراد عائشة : والرابع عشر ّ ّ ّ  
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ّأنـه أحـب إليـه مـن بـني األوالد واألقربـاء ـ 6ّ إىل النـيب 7ّ فيما روي عنها يف أحبية األمري ـ ّ..  .
ّفإن ذلك مل يكن إال اجتهادا منها يف مقا قولـه   ، ومـن ذلـك6ّبلة النص الوارد عن رسول اهللا ّ

ّيــا عائــشة ، إن هــذا أحــب الرجــال إيل وأكــرمهم علــي ، فــاعريف لــه حقــه « : ّخماطبــا إياهــا  6 ّ ّ
 ، بـل 6ومن املعلوم أن ال اعتبـار باجتهادهـا يف مقابـل الـنص عـن رسـول اهللا » وأكرمي مثواه 

ّ ، وكـــذا حـــال ويل اهللا الـــدهلوي الـــذي 6ة لـــه يظهـــر مـــن ذلـــك كوـــا يف مقـــام العنـــاد واملخالفـــ
  .حياول تثبيت التأويل املذكور ، وحال غريه أصحاب التأويالت األخرى

  تأويل الحديث ببعض الوجوه 
ة أمـري املـؤمنني  ـ واحلمـد هللا ـ وباجلملـة ، فقـد ثبـت  ، 6 إىل رسـول اهللا 7ّـإطـالق أحبي

ّفهو أحب اخللق إليـه مـن مجيـع اجلهـات ، وإن تأ ويـل ذلـك بـشيء مـن التـأويالت تأبـاه ألفـاظ ّ
ّوإما أن نقول بأن احلب «  :ّحديث الطري وغريه من األخبار والروايات ، فيبطل قول ويل اهللا  ّ ّ

ّيتعلق بالصفات احملمودة ّ..  .«.  
ة اإلمــام  ّــمــضافا إىل بطــالن مــا يــومي إليــه كالمــه مــن أن أحبي ّ كانــت ــرد الــشجاعة 7ّ

ّإنه باطـل باألدلـة املتكثـرة ومنهـا أقـوال عائـشة املـشتملة علـى التعليـل بكونـه وحماربة األعداء ، ف
ّصواما قواما «    !!وهو الشيء الذي حذفه ويل اهللا» ّ

ّومضافا إىل بطالن ما يومي إليه كالمه مـن كـون الـشيخني أحـب إليـه مـن حيـث صـفة 
ّاحلل والعقد ، فإنه لو كـان كـذلك فلمـا ذا أعـرض رسـول اهللا  قـال لـه ابـن مـسعود ليلـة ّ عمـا 6ّ

ّآكـــام املرجـــان لبـــدر الـــدين حممـــد بـــن عبـــد اهللا ( ّاجلـــن بـــشأن اســـتخالفهما مـــن بعـــده كمـــا يف 
  !؟)الشبلي 
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ّمن إطالق أحبية اإلمام إىل النيب وبطالن تقييـده جبهـة مـن اجلهـات ـ ومما ذكرنا يبطـل  ـ ّ
  :أيضا قوله 
  . ». ..ّإن األحب مبعىن من األحب: ّوإما أن نقول « 

  .فال نعيد.  ..وقد عرفت سقوطه حبمد اهللا.  ..ّفإن هذا تأويل التوربشيت ومن تبعه

  : الخالصة 
ّإن كـــل مـــساعي القـــوم يف رد حـــديث الطـــري ال تـــسمن وال تغـــين مـــن جـــوع ، وإن كـــل  ّّ ّّ ّ

  . ..أعماهلم ذاهبة هباء منثورا
ّبــذلك إال جهــنم ّلكــن ضــل ســعيهم ومــا شــروا .  ..لقــد ســعوا كثــريا وبــذلوا جهــدا كبــريا ّ

  . ..وسعريا

  كلمات في ذم التأويل 
ه مـــا كـــان عنـــد القـــوم أزيـــد مـــن القـــدح يف الـــسند ، واملعارضـــة يف الداللـــة ، واحلمـــل  ــإن ّـ

ولننقــل بعــض الكلمــات يف ذم التأويــل آليــات .  ..ّوقــد عرفــت ســقوط ذلــك كلــه.  ..والتأويــل
  :ّالكتاب واألحاديث النبوية عن بعض أكابرهم 

ّوأما الطامات فيدخلها ما ذكرناه يف الشطح ، وأمر آخـر خيـصها وهـو « : يل قال الغزا ّ ّ
صـرف ألفـاظ الـشرع عـن ظواهرهـا املفهومـة إىل أمـور باطنـة ال يـسبق منهـا إىل األفهـام شــيء : 

ّيوثــق بــه ، كــدأب الباطنيــة يف التــأويالت ، فهــذا أيــضا حــرام وضــرره عظــيم ، فــإن األلفــاظ إذا  ّ
رهــا بغــري اعتــصام فيــه بنقــل عــن صــاحب الــشرع ومــن غــري ضــرورة صــرفت عــن مقتــضى ظواه

تدعو إليه من دليـل العقـل ، اقتـضى ذلـك بطـالن الثقـة باأللفـاظ ، وسـقط بـه منفعـة كـالم اهللا 
ّتعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ، فإن ما يسبق منه إىل الفهم ال يوثق به والباطن ال ضبط  ّ

  وهذا أيضا من البدع. ّ تنزيلها على وجوه شىتله ، بل يتعارض فيه اخلواطر وميكن
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ّالـــشائعة العظيمـــة الـــضرر ، وإمنـــا قـــصد أصـــحاا اإلغـــراب ، ألن النفـــوس مائلـــة إىل الغريـــب ،  ّ
ّومــستلذة لــه ، وــذا الطريــق توصــل الباطنيــة إىل هــدم مجيــع الــشريعة بتأويــل ظواهرهــا وتنزيلهــا  ّ

  .)1(» .  ..على رأيهم
ّوقال ابن قيم اجلوزي ّإذا سـئل عـن تفـسري آيـة مـن كتـاب اهللا وسـنة عـن رسـول اهللا « : ة ّ

ّ وأصـــحابه وســـلم فلـــيس أن خيرجهـــا عـــن ظاهرهـــا بوجـــوه التـــأويالت الفاســـدة املوافقـــة حنلتـــه 6
وهواه ، ومن فعل ذلك استحق املنع مـن اإلفتـاء واحلجـر عليـه ، وهـذا الـذي ذكرنـاه هـو الـذي 

  .)2(» صرح به أئمة الكالم قدميا وحديثا 
كيف ال خيشى الكذب علـى اهللا ورسـوله مـن حيمـل : وقال بعض أهل العلم « : قال 

كالمه علـى التـأويالت املـستنكرة واـازات املـستكرهة الـيت هـي باأللغـاز واألحـاجي أوىل منهـا 
ا (:  وهــل يــأمن علــى نفــسه أن يكــون ممــن قــال اهللا فــيهم ؟بالبيــان واهلدايــة م اْلويــل مم ــ ولك  ِ ُ ْ َ ُ ــ ُ ََ

َصفون َت ُ   . ..؟)ِ
ّويكفـي املتـأولني كـالم اهللا ورسـوله بالتـأويالت الـيت مل يردهـا ومل يـدل عليهـا كالمـه أــم 
ّقالوا برأيهم على اهللا ، وقدموا آراءهم على نصوص الـوحي ، وجعلـوا آراءهـم عيـارا علـى كـالم 

ّـ ولو علموا علموا أي باب شر فتحـوا علـى االمة بالتـأويالت الف؟اهللا ورسوله ّ ّاسـدة ، وأي بنـاء ّ
ّاإلسالم هدموا ا ، وأي معاقل وحصون استباحوها ، وكان أحدهم ألن خير من السماء إىل  ّ

  .)3(» .  ..ّاألرض أحب إليه من أن يتعاطى شيئا من ذلك
ــوقـال حممد معــني الــسندي  ّصــلى اهللا عليــه  ـ ومــن أشــنع مـا خيرجــون كــالم الــشارع« : ّ

ويفتحـون فيــه بـاب التأويــل ، فهـو فعلهــم ذلـك إذا محلهــم عليــه عــن احلقيقـة واــاز ،  ـ ّوسـلم
  نصرة إمامهم على غريه من األئمة ،

__________________  
  .37 / 1إحياء علوم الدين ) 1(
  .245 / 4أعالم املوقعني ) 2(
  .249 / 4أعالم املوقعني ) 3(
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ّفحفظ رأيه أهم علـيهم مـن إخـراج كـالم نبـيهم صـلى اهللا عليـه وسـلم عـ ّ واإلمـام .  ..ن احلقيقـةّ
ّليس مبعصوم حىت نأول له كلمات الشريعة ونرتك حقيقـة الكـالم ، ومل يـأذن اهللا تعـاىل ورسـوله 

  .)1(» .  ..ألحد ذه النصرة ألحد
__________________  

  .الدراسة الثامنة ـ دراسات اللبيب) 1(
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  تفنيد المعارضة

  بحديث االقتداء بالشيخين 



  نفحات األزهار................................................................................ 388



 389 ................................................................................ ّالدهلوي اهللا ّويل

ري) ّالـــدهلوي ( ّو آخـــر مـــا تـــذرع بـــه وهـــ.  ..وبقـــي شـــيء .  ..ّـــيف جـــواب حـــديث الط
  :وهذا .  ..6دعوى معارضته حبديث االقتداء الذي يروونه عن رسول اهللا 

  :قوله 
ال يقـاوم األخبـار الـصحاح الدالـة  ـ علـى تقـدير داللتـه علـى املـدعى ـ ّوأيـضا ، فإنـه« 

، وغــري ذلــك   بعــدي أيب بكــر وعمــرّاقتــدوا باللــذين مــن :علــى خالفــة أيب بكــر وعمــر ، مثــل 
«.  

  :أقول 
ّهــذا الكـــالم املـــشتمل علـــى اإلحتجـــاج حبـــديث االقتـــداء يف غايـــة الـــوهن واهلـــوان ، ألن 
ّاحلديث املذكور من األحاديث املوضوعة ، فدعوى صحته واالحتجاج به باطلـة ، مـضافا إىل 

  :فنقول  . ..الوجوه األخرى لبطالن هذا الكالم

  ا اختصوا بروايته غير مسموعةالمعارضة بم ـ 1
ّألن من القواعد املقررة.  ..)ّالدهلوي ( ّإن هذا الكالم ال يناسب شأن  ّ  
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عـدم جـواز اإلحتجـاج علـى : للبحث واملناظرة ، املعلومة ألصـاغر الطلبـة فـضال عـن األفاضـل 
ّمما اخـتص حبـديث االقتـداء وحنـوه ) ّالـدهلوي ( ّاخلصم مبا ال يرويـه وال يرضـاه ، فكيـف حيـتج  ّـ

  ؟ّأهل السنة بروايته ويريد إلزام الشيعة بذلك
ه ال جيــوز اإلحتجــاج علــى الــشيعة مبــا ال ترضــاه حــىت لــو كــان يف غايــة الــصحة عنــد  ـإن ّـ

  . ..ّأهل السنة

  ) ّالدهلوي ( المعارضة به ينافي ما التزم به  ـ 2
( يف نفــس كتابــه واســتدالله ــذا احلــديث ينــايف مــا التــزم بــه ) ّالــدهلوي ( بــل معارضــة 

ّفإنـــه قـــد صـــرح يف أولـــه بأنـــه قـــد التـــزم فيـــه بعـــدم النقـــل إال عـــن الكتـــب املعتـــربة .  ..)التحفـــة  ّ ّّ ّ
  . ..ّللشيعة ، وأن يكون إلزامهم ا ال مبا يرويه أهل السنة

 واألعجـب مـن !!فالعجب منه كيف نسي هذا األصل يف غري موضع من حبـوث كتابـه
ّ به وتأكيده إياه ، فراجع كالمه يف البـاب الرابـع بعـد ذكـر حـديث ذلك تكراره هلذا الذي التزم

 ـ ّالثقلني ، ويف الباب السادس بعد ذكر مسألة تفضيل غـري األنبيـاء ، ويف البـاب الـسابع أيـضا
ّنص على عدم متسكه بغري روايات الشيعة ـ وهو باب اإلمامة    !يف مقابلتها.  ..ّ

ه نقــض العهــد وخــالف ّوجــدد عهــده ) ّالــدهلوي ( ّــفقــد تعهد  ّــوميثاقــه غــري مــرة ، ولكن
  !!االلتزام غري مرة كذلك

  ّالمعارضة به ينافي ما نص عليه والده  ـ 3
ّوينايف أيضا ما نص عليه والده ويل اهللا الدهلوي ، وهو إمامـه واسـتاذه ومقتـداه يف كـل  ّ

علـــى عـــدم  ) قـــرة العينـــني يف تفـــضيل الـــشيخني( ّفقـــد نـــص ويل اهللا يف آخـــر كتابـــه .  ..شـــيء
جـــواز املنـــاظرة مـــع اإلماميـــة والزيديـــة حـــىت بأحاديـــث الـــصحيحني وأمثاهلـــا ، لكـــوم ال يـــرون 

  .ّصحتها ، فكيف يلزمون ا
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  ّالمعارضة به ينافي ما نص عليه تلميذه  ـ 4
ّوهــذا هــو الــذي نــص عليــه وقــرره تلميــذه رشــيد الــدين الــدهلوي ، فقــد نــص يف كتابــه  ّّ )

ّ أن كــل فرقــة مــن الــشيعة والــسنة ال تعتمــد علــى مــا ختــتص بــه األخــرى ، الــشوكة العمريــة علــى ّ
  . ..ّإذن ، ال جيوز اإلحتجاج كذا روايات من الطرفني

حبديث االقتـداء ، وكـذا احتجاجـه بغـري ) الدهلوي ( ّأن احتجاج  ـ إىل اآلن ـ وتلخص
 باطـل.  ..مـاء القـومّهذا احلـديث مـن أخبـارهم الـيت اختـصوا ـا ، وكـذا احتجـاج غـريه مـن عل

  . ..نفسه ووالده وتلميذه) الدهلوي ( ّوهو ما نص عليه .  ..مبقتضى املناظرة. ..

  هذا الحديث واه بجميع طرقه حسب تصريحاتهم  ـ 5
ّفــــإن مــــا ذكرنــــاه هــــو القاعــــدة العامــــة الــــيت يــــسقط علــــى أساســــها كثــــري مــــن .  ..وبعــــد ّ

  . ..اج واملعارضة حبديث االقتداءومنها اإلحتج.  ..احتجاجات القوم واستدالالم
إيـــاه ) الـــدهلوي ( فوصـــف .  ..ّلكـــن هـــذا احلـــديث مقـــدوح مطعـــون فيـــه جبميـــع طرقـــه

ة اســــتفيد فيهــــا كثــــريا مــــن .  ..ّبالــــصحة جهــــل أو كــــذب ّــــوإليــــك بيــــان ذلــــك يف رســــالة خاص
  :ّحتقيقات السيد يف هذا احلديث 
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  رسالة في

  ّتحقيق حديث االقتداء بالشيخين

  تأليف 

  ّسيد علي الحسيني الميالنيال
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ّاحلمــد هللا رب العــاملني ، والــصالة والــسالم علــى حممــد وآلــه الطيبــني الطــاهرين ، ولعنــة  ّ ّ

  .اهللا على أعدائهم أمجعني ، من األولني واآلخرين
ّوبعــد ، فــال خيفــى أن الــسنة النبويــة هــي املــصدر الثــاين مــن مــصادر التــشريع اإلســالم ي ّ

تــستخرج  ـ بعــد القـرآن الكـرمي ـ فمنهـا ـ وإن وقـع اخلــالف بيـنهم يف طريقهـا ـ عنـد املـسلمني
ّاألحكــام اإلهليــة ، وأصــول العقائــد الدينيــة ، واملعــارف الفــذة ، واألخــالق الكرميــة ، بــل فيهــا 

  . ..بيان ما أمجله الكتاب ، وتفسري ما أمه ، وتقييد ما أطلقه ، وإيضاح ما أغلقه
ّمــأمورون باتبـاع الــسنة والعمـل مبــا ثبــت منهـا ، وحمتــاجون إليهـا يف مجيــع الــشئون فـنحن  ّ

  . ..ّومناحي احلياة ، الفردية واالجتماعية
ّإال أن األيدي األثيمة تالعبت بالسنة الشريفة حسب أهوائهـا وأهـدافها ّ وهـذا أمـر .  ..ّ

  . ..ّثابت يعرتف به الكل
 ّتمييـز الـصحيح مـن الـسقيم ، واحلـق مـن الباطـلانربى علماء احلديث ل.  ..وهلذا وذاك

  . ..)املوضوعات ( وكتب ) الصحاح ( فكانت كتب . ..
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ّولكــــن احلقيقــــة هــــي تــــسرب األغــــراض والــــدوافع الباعثــــة إىل االخــــتالق والتحريــــف إىل  ّ
مـن املوضـوعات واألباطيـل ) الـصحاح ( فلم ختـل .  ..ّاملعايري اليت اختذوها للتمييز والتمحيص

وهــذا مــا دعــا آخــرين إىل وضــع كتــب  . ..مــن الــصحاح واحلقــائق) املوضــوعات (  ختــل ، ومل
ّتكلموا فيهـا علـى مـا اخـرج يف الـصحاح وأخـرى تعقبـوا فيهـا مـا أدرج يف املوضـوعات وقـد .  ..ّ

  . ..ّتعرضنا هلذا يف بعض حبوثنا املنشورة
د مــــن أخرجــــه غــــري واحــــ» اقتــــدوا باللــــذين مــــن بعــــدي أيب بكــــر وعمــــر «  :وحــــديث 

ّومــن مث اســتندوا إليــه يف البحــوث .  ..ّوقــال بــصحته غــريهم تبعــا هلــم.  ..أصــحاب الــصحاح
  .ّالعلمية

جعلوه من أقـوى احلجـج علـى إمامـة أيب .  ..يف مبحث اإلمامة.  ..ففي كتب العقائد
  . ..6بكر وعمر بعد رسول اهللا 

ا خالفهمــا غريمهــا مــن ّاســتدلوا بــه لرتجــيح فتــوى الــشيخني يف املــسألة إذ.  ..ويف الفقــه
  . ..األصحاب

ّحيتجــــون بــــه حلجيــــة اتفاقهمــــا وعــــدم جــــواز .  ..يف مبحــــث اإلمجــــاع.  ..ويف األصــــول ّّ ّ
   . ..ّخمالفتهما فيما اتفقا عليه

  ؟ّفهل هو حديث صحيح حقا
ّلقــد تناولنــا هــذا احلــديث بالنقــد ، فتتبعنــا أســانيده يف كتــب القــوم ، ودققنــا النظــر فيهــا  ّ

ّت أسـاطينهم ، مث عثرنــا علـى تـصرحيات جلماعــة مـن كبــار أئمـتهم يف شــأنه ، علـى ضـوء كلمــا
  . ..ّمث كانت لنا تأمالت يف معناه ومتنه

ّفــإىل أهــل الفــضل والتحقيــق هــذه الــصفحات اليــسرية املتــضمنة حتقيــق هــذا احلــديث يف 
ــــا خا.  ..ثالثــــة فــــصول ــــصة واهللا أســــأل أن يهــــدينا إىل صــــراطه املــــستقيم ، وأن جيعــــل أعمالن ل
  .ّإنه خري مسئول.  ..لوجهه الكرمي
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)1(  

  نظرات في أسانيد

  حديث االقتداء
ّإن حــديث االقتــداء مــن األحاديــث املــشهورة يف فــضل الــشيخني ، فقــد رووه عــن عــدة  ّ

لكن مل خيرجه البخـاري ومـسلم يف صـحيحيهما مطلقـا ، ومل .  ..من الصحابة وبأسانيد كثرية
ذيفة وعبد اهللا بن مسعود ، وقد ذهـب غـري واحـد مـن خيرج يف شيء من الصحاح عن غري ح

ّأعالم القوم إىل عدم قبول ما مل خيرجه الشيخان من املناقـب ، وكثـريون مـنهم إىل عـدم صـحة 
  .ما أعرض عنه أرباب الصحاح

وعلى ما ذكر يـسقط حـديث االقتـداء مطلقـا أو مـا كـان مـن حـديث غـري ابـن مـسعود 
  .وحذيفة

ّا احلديث عن مجيـع مـن روي عنـه مـن الـصحابة ، إال أنـا ـتم ّلكنا ننظر يف أسانيد هذ ّ ّ
يف األكثــــر مبــــا كــــان مــــن حــــديث حذيفــــة وابــــن مــــسعود ، ونكتفــــي يف البحــــث عــــن حــــديث 

  :اآلخرين بقدر الضرورة فنقول 
  :لقد رووا هذا احلديث عن 

  .حذيفة بن اليمان ـ 1
  .عبد اهللا بن مسعود ـ 2
  .أيب الدرداء ـ 3
  .أنس بن مالك ـ 4
  .عبد اهللا بن عمر ـ 5
  .ّجدة عبد اهللا بن أيب اهلذيل ـ 6

  :ّوحنن نذكر اإلسناد إىل كل واحد منهم ، وننظر يف رجاله 
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  حديث حذيفة

  : رواه أحمد بن حنبل قال 
ّحــدثنا ســفيان بــن عيينــة ، عــن زائــدة ، عــن عبــد امللــك بــن عمــري ، عــن ربعــي ابــن « 

ّأن النـــيب صـــلى اهللا: حـــراش ، عـــن حذيفـــة  ّ اقتـــدوا باللـــذين مـــن  ّوســـلم ، قـــال] وآلـــه [  عليـــه ّ
   )1(» بعدي أيب بكر وعمر 

  : وقال أيضا 
ّحـــدثنا وكيـــع ، حـــدثنا ســـفيان ، عـــن عبـــد امللـــك بـــن عمـــري ، عـــن مـــوىل لربعـــي ابـــن « 

ّ ، كنـا جلوسـا عنـد النـيب صـلى اهللا عليـه حراش ، عـن ربعـي بـن حـراش ، عـن حذيفـة ] وآلـه [ ّ
وأشـار إىل  ـ ست أدري مـا قـدر بقـائي فـيكم ، فاقتـدوا باللـذين مـن بعـديّإين لـ: ّوسلم فقـال 

ّوما حدثكم ابن مسعود فصدقوه : قال  ـ أيب بكر وعمر ّ «)2(.  

  : ورواه الترمذي حيث قال 
ّحــدثنا احلــسن بــن الــصباح البــزاز ، أخربنــا ســفيان بــن عيينــة ، عــن زائــدة ، عــن عبــد «  ّ

ّوسلم ] وآله [ ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، قال امللك بن عمري ، عن ربعي عن حذيفة 
  .اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر :

  .هذا حديث حسن: قال أبو عيسى 
  : وفيه عن ابن مسعود قال 

روى سفيان الثوري هذا احلديث عـن عبـد امللـك بـن عمـري ، عـن مـوىل لربعـي ، عـن « 
ّربعي ، عن حذيفة ، عن النيب صلى اهللا ع   .»ّوسلم ] وآله [ ليه ّ

  أخربنا سفيان بن عيينة ،: ّحدثنا أمحد بن منيع وغري واحد ، قالوا « : قال 
__________________  

  .382 / 5مسند أمحد ) 1(
  .385 / 5مسند أمحد ) 2(
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  .»عن عبد امللك بن عمري ، حنوه 
ّوكـان سـفيان بـن عيينـة يـدلس يف هـذا احلـديث فرمبـا ذكـره عـن زائـدة عـن«   عبـد امللــك ّ

  .»ّبن عمري ، ورمبا مل يذكر فيه عن زائدة 
وروى هذا احلديث ابراهيم بن سعد ، عن سفيان الثوري ، عن عبد امللك بن عمـري « 

ّ، عن هالل موىل ربعي ، عن ربعـي ، عـن حذيفـة ، عـن النـيب صـلى اهللا عليـه  ّوسـلم ] وآلـه [ ّ
 «)1(.  

  :وقال 
وكيع ، أخربنا سفيان ، عن عبد امللك بـن عمـري ، ّحدثنا حممود بن غيالن ، أخربنا « 

  .)2( »  ....ّكنا جلوسا: عن موىل لربعي ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، قال 

  ورواه ابن ماجة بسنده 
عن عبد امللك بن عمري ، عـن مـوىل لربعـي بـن حـراش ، عـن ربعـي بـن حـراش ، عـن « 

ّإين ال أدري مــا  :ّوســلم ] وآلــه [  عليــه ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا: حذيفــة بــن اليمــان ، قــال 
  .)3( »  ....قدر بقائي فيكم

  : ورواه الحاكم بإسناده 
: عــن عبــد امللــك بــن عمــري ، عــن ربعــي بــن حــراش ، عــن حذيفــة بــن اليمــان ، قــال « 

أيب بكـر : اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي  :ّوسـلم يقـول ] وآلـه [ ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ّهتدوا دي عمار ، ومتسكوا بعهد ابن ام عبد وعمر ، وا ّ ّ «  

__________________  
  .609 / 5مناقب أيب بكر وعمر  ـ صحيح الرتمذي) 1(
  .ّمناقب عمار بن ياسر ـ صحيح الرتمذي) 2(
  .37 / 1مناقب أيب بكر  ـ سنن ابن ماجة) 3(
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  : عنه ، عن ربعي ، عن حذيفة ، قال و
اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أيب بكــر  :ّوسـلم ] وآلــه [  عليــه ّقـال رســول اهللا صــلى اهللا« 

ّوعمر ، واهتدوا دي عمار ، وإذا حدثكم ابن ام عبد فصدقوه  ّّ ّ«.  
  : عنه و

ّعن هالل موىل ربعي ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، أن رسول اهللا صلى اهللا «  ّ
  .» وعمر اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر :ّوسلم قال ] وآله [ عليه 

  : بإسناده و
ّأن رسـول : عن عبد امللك بـن عمـري عـن ربعـي بـن حـراش ، عـن حذيفـة بـن اليمـان « 

اقتــدوا باللـذين مـن بعـدي أيب بكـر وعمـر ، واهتــدوا  :ّوسـلم قـال ] وآلـه [ ّاهللا صـلى اهللا عليـه 
ّدي عمار ، ومتسكوا بعهد ابن أم عبد  ّ ّ«.  

 ما روي يف فضائل الشيخني ، وقد أقام هـذا ّهذا حديث من أجل« : ّمث قال احلاكم 
وكيـع وحفـص بـن عمـر  :ّحيىي احلماين ، وأقامه أيضا عن مسعر : اإلسناد عن الثوري ومسعر 

: احلميــدي وغــريه ، وأقــام اإلســناد عــن ابــن عيينــة :  مث قــصر بروايتــه عــن ابــن عيينــة )1(اإليلــي 
  .ّإسحاق بن عيسى بن الطباع

  .)2(»  احلديث وإن مل خيرجاه ّفثبت مبا ذكرنا صحة هذا
__________________  

الـذي عليـه مـدار هـذا احلـديث الـذي بـذل » عبـد امللـك بـن عمـري « لقد اقتصرنا يف النقـد علـى الكـالم حـول ) 1(
ّأجــل مــا روي يف فــضائل «  بـــ احلــاكم جهــدا يف تــصحيحه فكــان أكثــر حرصــا مــن الــشيخني علــى روايــة مــا وصــفه

ّوإال فإن» الشيخني  هذا مثال أدرجه العقيلي يف الـضعفاء وروى عنـه حـديث االقتـداء » حفص بن عمر اإليلي  « ّ
ّأحاديثه كلها إما منكر املنت ، أو منكر اإلسناد ، وهو إىل الضعف أقرب « : مث قال    .797 / 2الضعفاء » ّ

«  : يف األوســـط قـــال احلــافظ اهليثمـــي بعـــد أن روى احلـــديث عــن الرتمـــذي والطـــرباين» ّحيــىي احلمـــاين «  و
  .295 / 9جممع الزوائد » ّوفيه حيىي بن عبد احلميد احلماين وهو ضعيف 

  .75 / 3املستدرك ) 2(
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  نقد السند
ّهذه أشهر طرق هذا احلديث عن حذيفـة بـن اليمـان ، ويـرى القـارئ ، الكـرمي أـا  ـ 1

  :مجيعا تنتهي إىل 
ّوهــو رجــل مــدلس ، ضــعيف جــدا ) عبــد امللــك بــن عمــري (  ، كثــري الغلــط ، مــضطرب ّ

  :ّاحلديث جدا 
ّمضطرب احلـديث جـدا مـع قلـة روايتـه ، مـا أرى لـه مخـسمائة حـديث ، « : قال أمحد  ّ

  .)1(» وقد غلط يف كثري منها 
ّضعفه أمحد جدا « : إسحاق بن منصور : وقال  ّ «)2(.  
  .)3(» ضعيف يغلط « : أمحد أيضا : وقال 
 يف مـــسنده حـــديث االقتـــداء وغـــريه عـــن هـــذا ّفمـــن العجيـــب جـــدا روايـــة أمحـــد : أقـــول

   !!ّالرجل الذي يصفه بالضعف والغلط ، وقد جعل املسند حجة بينه وبني اهللا
   )4(» خملط « : وقال ابن معني 
  .)5(» ّليس حبافظ ، تغري حفظه « : وقال أبو حامت 

  .)6(» كان شعبة ال يرضاه « : وقال ابن خراش 
  .)7(» وزي فذكره فحكى اجلرح وما ذكر التوثيق ّوأما ابن اجل« : وقال الذهيب 

  .)8(» ّكان مدلسا « : وقال السمعاين 
__________________  

  . وغريه6 / 411ذيب التهذيب ) 1(
  .660 / 2 ، ميزان االعتدال 6 / 412ذيب التهذيب ) 2(
  .660 / 6ميزان االعتدال ) 3(
  . ، 6 / 412ذيب التهذيب 407 / 2 ، املغين 660 / 6ميزان االعتدال ) 4(
  .660 / 2ميزان االعتدال ) 5(
  .660 / 2ميزان االعتدال ) 6(
  .660 / 2ميزان االعتدال ) 7(
  .»القبطي «  يف 50 / 10األنساب ) 8(
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  .)1(وكذا قال ابن حجر العسقالين 
هــو الـذي ذبـح عبــد اهللا بـن يقطـر أو قــيس بـن مـسهر الــصيداوي  ـ هـذا ـ وعبـد امللـك

 إىل أهل الكوفة ، فإنه ملا رمي بأمر ابـن زيـاد مـن فـوق القـصر وبقـي بـه 7ول احلسني وهو رس
ّ ّ

  .)2(ّإمنا أردت أن أرحيه : ّرمق أتاه عبد امللك بن عمري فذحبه ، فلما عيب ذلك عليه قال 
ّمث إن  ـ 2 و ) ربعـي بـن حـراش ( مل يـسمع هـذا احلـديث مـن ) عبد امللـك بـن عمـري ( ّ

قـال ابـن « : ذكر ذلك املناوي حيـث قـال .  ..)حذيفة بن اليمان ( من مل يسمع )  ربعي (
ّاختلف فيه على عبد امللك ، وأعله أبو حامت ، وقال البزار كابن حزم : حجر  ّال يصح ألن : ّ ّ

  .)3(» لكن له شاهد . عبد امللك مل يسمعه من ربعي ، وربعي مل يسمع من حذيفة
 كمـا هـو صـريح احلـاكم واملنـاوي فـستعرف الشاهد إن كان حديث ابن مسعود : قلت

   ..ما فيه
  : عن ربعي فهو ما رواه الرتمذي بقوله  وإن كان حديث حذيفة بسند آخر

ّحدثنا سعيد بـن حيـىي بـن سـعيد األمـوي ، نـا وكيـع ، عـن سـامل بـن العـالء املـرادي ، « 
ّلنـيب صـلى ّكنـا جلوسـا عنـد ا :عن عمرو بن هرم ، عن ربعي بن حـراش ، عـن حذيفـة ، قـال  ّ

ّــإين ال أدري مــا بقــائي فــيكم ، فاقتــدوا باللذين مــن بعــدي ، : ّوســلم فقــال ] وآلــه [ اهللا عليــه  ّ
  .)4(» وأشار إىل أيب بكر وعمر 

  : ورواه ابن حزم بقوله 
وأخذناه أيـضا عـن بعـض أصـحابنا ، عـن القاضـي أيب الوليـد بـن الفرضـي ، عـن ابـن « 

  بن إمساعيل ، ثنا حممد بن فضيل ، ثناّالدخيل ، عن العقيلي ، ثنا حممد 
__________________  

  .521 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .185:  ، مقتل احلسني 177:  ، روضة الواعظني 35 / 3تلخيص الشايف ) 2(
  .56 / 2فيض القدير ) 3(
  .610 / 5مناقب أيب بكر وعمر  ـ صحيح الرتمذي) 4(
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رجـل مـن  ـ  هـرم ، عـن ربعـي بـن حـراش وأيب عبـد اهللاوكيع ، ثنا سـامل املـرادي ، عـن عمـرو بـن
  .)1(» عن حذيفة  ـ أصحاب حذيفة

  وفي سند هذا الحديث 
  .وعليه مداره» سامل بن العالء املرادي «  ـ 1

  .»سامل ضعيف « : ّقال ابن حزم بعد أن روى احلديث كما تقدم 
  .)2(» ّضعفه ابن معني والنسائي « : » ميزان االعتدال « : ويف 
  .)3(» ّضعف « : » الكاشف « ويف 
  .)4(» ضعيف احلديث : قال الدوري عن ابن معني « : » ذيب التهذيب « ويف 
  .)5(» ّوضعفه ابن اجلارود .  ..ذكره العقيلي« : » لسان امليزان « ويف 

ّوقد ضعفه القطان » عمرو بن هرم «  ـ 2 ّ
)6(.  

  .)7(وهو مقدوح » ّوكيع بن اجلراح «  ـ 3
وهـــو » مـــوىل ربعـــي بـــن حـــراش « ّن يف ســـند احلـــديث عـــن حذيفـــة يف أكثـــر طرقـــه مث إ

  .ّجمهول كما نص عليه ابن حزم
  :وهو أيضا جمهول ، قال ابن حزم » هالل «  بـ ّوقد مسي هذا املوىل يف بعض الطرق

__________________  
  .242 / 2اإلحكام يف اصول األحكام ) 1(
  .112 / 2ميزان االعتدال ) 2(
  .344 / 1 الكاشف )3(
  .3 / 440ذيب التهذيب ) 4(
  .7 / 3لسان امليزان ) 5(
  .291 / 3ميزان االعتدال ) 6(
  .312 / 4ميزان االعتدال ) 7(
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هــالل مــوىل ربعــي ، وهــو جمهــول ال يعــرف مــن هــو : ّوقــد مســى بعــضهم املــوىل فقــال « 
  .)1(» أصال 

  حديث ابن مسعود

  : ّرواه الترمذي حيث قال 
ّا إبــراهيم بــن إمساعيــل بــن حيــىي بــن ســلمة بــن كهيــل ، حــدثين أيب ، عــن أبيــه ، ّحــدثن« 

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا : ّعــن ســلمة بــن كهيــل ، عــن أيب الزعــراء ، عــن ابــن مــسعود ، قــال 
  : اقتدوا باللذين من بعدي من أصحايب  :ّوسلم ] وآله [ عليه 

ّواهتدوا دي عمار ، ومتسكوا بعه. أيب بكر وعمر   .)2(» د ابن مسعود ّ
  :  ـبعد أن أخرج احلديث عن حذيفة  ـ احلاكم حيث قالو

ّحـدثنا أبـو بكـر ابـن : وقد وجدنا له شاهدا بإسناد صحيح عن عبد اهللا بن مسعود « 
إســحاق ، أنبــأ عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حنبــل ، ثنــا إبــراهيم بــن إمساعيــل بــن حيــىي بــن ســلمة بــن 

قــال :  ، قــال 2 عــن أيب الزعــراء ، عــن عبــد اهللا بــن مــسعود ّكهيــل ، حــدثنا أيب ، عــن أبيــه ،
ـــه  أيب بكـــر وعمـــر ، : ّاقتـــدوا باللـــذين مـــن بعـــدي  :ّوســـلم ] وآلـــه [ ّرســـول اهللا صـــلى اهللا علي

ّواهتدوا دي عمار ، ومتسكوا بعهد ابن مسعود  ّ «)3(.  

  : نقد السند 
  حديث حيىي بنّال نعرفه إال من « : ّلقد صرح الرتمذي بغرابته وقال  ـ 1

__________________  
  .243 / 2اإلحكام يف اصول األحكام ) 1(
  .672 / 5صحيح الرتمذي ) 2(
  .75 / 3مستدرك احلاكم ) 3(
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ّمث ضعف الرجل ، وهذا نص كالمه » سلمة بن كهيل  ّ:  
ّهـــذا حـــديث غريـــب مـــن هـــذا الوجـــه مـــن حـــديث ابـــن مـــسعود ، ال نعرفـــه إال مـــن « 

  .)1(» ّ كهيل ، وحيىي بن سلمة يضعف يف احلديث حديث حيىي بن سلمة بن
وهــو رجــل ضــعيف ، مــرتوك ، » حيــىي بــن ســلمة بــن كهيــل « : يف هــذا اإلســناد  ـ 2

  :منكر احلديث ، ليس بشيء 
  .»ّيضعف يف احلديث « : ّقال الرتمذي 

ّلـيس بـالقوي ؛ وقـال البخـاري : ّضعفه ابن معني ، وقال أبو حـامت « : وقال املقدسي 
  .)2(» ضعيف  :ليس بثقة ؛ وقال الرتمذي :  حديثه مناكري ؛ وقال النسائي يف: 

  .)3(» ضعيف « : وقال الذهيب 
ّمنكـر احلـديث جـدا ، : ّذكـره ابـن حبـان أيـضا يف الـضعفاء فقـال « : وقال ابـن حجـر 

  :مرتوك احلديث ؛ وقال ابن منري : ّال حيتج به ، وقال النسائي يف الكىن 
ضــعيف ؛ وقــال : ّمــرتوك ، وقــال مــرة : يثــه ؛ وقــال الــدار قطــين ّلــيس ممــن يكتــب حد

  .)4(» .  ..ضعيف: العجلي 
  :وهو رجل ضعيف مرتوك » إمساعيل بن حيىي بن سلمة « : وفيه  ـ 3

  .)5(» مرتوك « : قال الدار قطين واألزدي وغريمها 
  :ّ مدلس ّوهو لني ، مرتوك ، ضعيف ،» إبراهيم بن إمساعيل بن حيىي « : وفيه  ـ 4

ّلينه أبو زرعة ، وتركه أبو حامت « : قال الذهيب 
)6(« .  

__________________  
  .672 / 5صحيح الرتمذي ) 1(
  . ـخمطوط ـ الكمال يف أمساء الرجال) 2(
  .251 / 3الكاشف ) 3(
  .11 / 225ذيب التهذيب ) 4(
  .366 / 1التهذيب  ، ذيب 89 / 1 ، املغين يف الضعفاء 254 / 1ميزان االعتدال ) 5(
  .10 / 1 ، املغين 20 / 1ميزان االعتدال ) 6(
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كتـب أيب حديثـه ومل يأتـه ومل يـذهب يب إليـه : قـال ابـن أيب حـامت « : وقال ابـن حجـر 
ّيـذكر عنـه أنـه كـان حيـدث بأحاديـث : ومل يسمع منه زهادة فيه ، وسألت أبا زرعـة عنـه فقـال  ّ

ّ ألن عمه أجلى عند الناسّعن أبيه مث ترك أباه ، فجعلها عن عمه ّ.  
روى أحاديـث : ّكان ابن منـري ال يرضـاه ويـضعفه وقـال : ّعن مطني « : وقال العقيلي 

  .مناكري
  .)1(» .  ..ّومل يكن إبراهيم هذا بقيم احلديث: قال العقيلي 

» الـضعفاء الكبـري « يف كتابه » حيىي بن سلمة بن كهيل « وهلذا ذكر احلافظ العقيلي 
روى  ّات عــــدة مــــن األعــــالم يف قدحــــه كالبخــــاري وحيــــىي بــــن معــــني والنــــسائي ، مثوأورد كلمــــ

  : ّوهذا نص عبارته » صحيح الرتمذي « احلديث عنه بنفس السند الذي يف 
ّثنا علي بن أمحد بن بسطام ، ثنا سهل بن عثمان ، ثنا حيىي بن زكريا ، ثنـا ابـن أيب « 

ه ، عـن أيب الزعـراء ، عـن عبـد اهللا بـن مـسعود ، زائدة ، ثنا حيىي بن سلمة بن كهيـل ، عـن أبيـ
  .)2(» .  ..اقتدوا :ّوسلم ] وآله [ ّعن النيب صلى اهللا عليه 

سـنده : قلت «  :ّوقال احلافظ الذهيب مشريا إىل احلديث الذي حكم احلاكم بصحته 
  .)3(» واه 

ر ، اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي مــن أصــحايب أيب بكــر وعمــ«  :وقــال احلــافظ الــسيوطي 
ّواهتــدوا ــدي عمــار ، ومتــسكوا بعهــد ابــن مــسعود ، . ّــ وتعقب ك. طــب .ت غريــب ضــعيف ّ

  .)4(» عن ابن مسعود 
  فالعجب من تصحيح احلاكم هلذا احلديث واستشهاده به ، وكذا

__________________  
  .1 / 106ذيب التهذيب ) 1(
  .2654 / 7كتاب الضعفاء الكبري ) 2(
  .76  /3تلخيص املستدرك ) 3(
  .133 / 1اجلامع الكبري ) 4(
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  .)2(» عن ابن مسعود  ـ ّوحسنه ـ الرتمذي« :  واألعجب قوله .)1(املناوي 
اه مــع التنــصيص علــى ضــعفه يف كتابــه : ولقائــل أن يقــول  ّفمــا فائــدة إخــراج الرتمــذي إي ّــ

   !؟ّاملوصوف بالصحة
ّلعلـــه إمنـــا أخرجـــه ونـــص عليـــه مبـــا ذكـــر لـــئال يغـــرت بـــه أ: قلـــت  ّ ّ ّ ّحـــد ويتـــوهم صـــحتهّ ّ..  .

علـى موضـوعات كمـا نـص عليـه احلـافظ  ـ ّال سيما يف باب املناقـب ـ ّبالرغم من اشتمال كتابه
  .»سري أعالم النبالء « الذهيب برتمجته من 

  ّحديث أبي الدرداء

  : ّرواه ابن حجر المكي عن الطبراني حيث قال 
اقتـــدوا باللــــذين مــــن  :لــــدرداء أخــــرج الطــــرباين عـــن أيب ا: ّاحلـــديث الثــــاين والـــسبعون « 

ّبعدي أيب بكر وعمر ، فإما حبل اهللا املمدود ، مـن متـسك مـا فقـد متـسك بـالعروة الـوثقى  ّ ّ
  .)3(» اليت ال انفصام هلا 

  : نقد السند 
» فيه من مل أعـرفهم « : لقد روى احلافظ اهليثمي هذا احلديث عن الطرباين وقال  ـ 1

  : ّوهذا نص كالمه 
اقتـــدوا  :ّوســـلم ] وآلـــه [ ّقــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليــه :  الـــدرداء ، قـــال وعــن أيب« 

ّباللـذين مـن بعـدي أيب بكـر وعمــر ، فإمـا حبـل اهللا املمـدود ، ومــن متـسك مـا فقـد متــسك  ّ ّ
  .بالعروة الوثقى اليت ال انفصام هلا

__________________  
  .56 / 1فيض القدير ) 1(
  .57 / 1فيض القدير ) 2(
  .46: الصواعق ) 3(
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  .)1(» وفيه من مل أعرفهم : رواه الطرباين 
ّإن معاجم الطرباين ليست من الكتب اليت وصفت بالصحة ، وال من الكتب الـيت  ـ 2 ّ

  .ّالتزم فيها بالصحة
ّال جيـــــوز التمـــــسك باحلـــــديث مبجـــــرد كونـــــه يف أحـــــد املعـــــاجم الثالثـــــة .  ..وعلـــــى هـــــذا ّ

  .للطرباين
  :ّ يف مسند أيب الدرداء ما نصه لقد جاء يف الصحيح ـ 3
 ؟مــا أغـــضبك: فقلـــت : ّدخـــل علــي أبــو الـــدرداء وهــو مغــضب : ّقالــت ام الــدرداء « 

د صــلى اهللا عليــه : فقــال  ّواهللا مــا أعــرف مــن أمــر حمم م يــصلون ] وآلــه [ ّــ ّوســلم شــيئا إال أ ــّ ّ ّ
  .»مجيعا 

ملـا  ».  ..اقتـدوا«  :م ّوسـل] وآلـه [ ّقولـه صـلى اهللا عليـه  ولو كان أبو الدرداء قد مسـع
  !!ّقال هذا البتة

  حديث أنس بن مالك 

  : قال جالل الدين السيوطي 
ار ، «  ّـــاقتـــدوا باللـــذين مـــن بعـــدي مـــن أصـــحايب أيب بكـــر وعمـــر ، واهتـــدوا ـــدي عم

  .ّومتسكوا بعهد ابن مسعود
ّالرتمذي عن ابن مسعود ، الروياين عن حذيفة ، ابن عدي يف الكامل عن أنس  ّ)2(.  

  : نقد السند 
ّفإن الرتمذي ضعفه بعد أن رواه كما تقدم: ّفأما حديث ابن مسعود  ّ ّ ّ.  

__________________  
  .53 / 9جممع الزوائد ) 1(
  .56 / 1اجلامع الصغري بشرح املناوي ) 2(



 409 ................................................................................ ويّالدهل اهللا ّويل

  .ّكما تقدم أيضا.  ..ّوأما حديث حذيفة فقد ثبت ضعف مجيع طرقه
ّالبن عدي ما نصه » مل الكا« حديث أنس ، فقد جاء يف  ّوأما . ّمحاد بن دليل« : ّ

ّحــدثنا علــي بــن احلــسني بــن ســليمان ، ثنــا أمحــد ابــن حممــد بــن . ّيكــىن أبــا زيــد. قاضــي املــدائن
ّاملعلى اآلدمي ، ثنا مسلم بن صاحل أبو رجاء ، ثنا محـاد بـن دليـل ، عـن عمـر بـن نـافع ، عـن  ّ

قـال رسـول اهللا : أنـس ابـن مالـك فقـال دخلت أنا وجابر بن زيد على : عمرو بن هرم ، قال 
ّ وعمر ، ومتـسكوا بعهـد )1(اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر  :ّوسلم ] وآله [ ّصلى اهللا عليه 

ّابن ام عبد ، واهتدوا دي عمار ّ.  
ثنا حممد بن عبد احلميد الفرغاين ، ثنا صاحل بن حكيم البصري ، ثنا أبـو رجـاء مـسلم 

  .فذكر بإسناده حنوه. ّقاضي املدائن محاد بن دليل ، عن عمر بن نافعبن صاحل ، ثنا أبو زيد 
ثنــا حممــد بــن ســعيد احلــراين ، ثنــا جعفــر بــن حممــد بــن الــصباح ، ثنــا مــسلم بــن صــاحل 

  .فذكر بإسناده حنوه. البصري
ّثنــا علــي بــن احلــسن بــن ســليمان ، ثنــا أمحــد بــن حممــد املعلــى اآلدمــي ، ثنــا مــسلم ابــن 

 بن دليل ، عن عمر بن نافع ، عن عمرو بن هرم ، عـن ربعـي ، عـن حذيفـة ّصاحل ، ثنا محاد
  .حنوه] وآله [ ّ، عن النيب صلى اهللا عليه 

ّومحاد بن دليل هـذا قليـل الروايـة: ّقال ابن عدي  ّوهـذا احلـديث قـد روى لـه محـاد بـن . ّ
  .»ّوال يروي هذين اإلسنادين غري محاد بن دليل . دليل إسنادين

  .)2(انتهى بطوله 

  : نقد السند 
  ّمسلم بن صاحل ، عن محاد بن دليل ، عن عمر: يف مجيع هذه األسانيد 
__________________  

  .كذا) 1(
  .666 / 2الكامل ) 2(
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  .ابن نافع ، عن عمرو بن هرم
  .ّفقد عرفت أنه مقدوح مطعون فيه» عمرو بن هرم « ّأما 

 ، وعـن ابـن سـعد )1( لـيس بـشيء حديثـه: فعن حيىي بن معـني » عمر بن نافع « ّوأما 
ّال حيتج حبديثه : 

)2(.  
( والـذهيب يف ) الكامل يف الضعفاء ( ّفقد أورده ابن عدي يف » ّمحاد بن دليل « ّوأما 

ّضـعفه أبـو الفـتح « : وأضاف ) ميزان االعتدال يف نقد الرجال (  ويف )3() املغين يف الضعفاء 
  .)5() لضعفاء ا(  وابن اجلوزي يف )4(» األزدي وغريه 

  .فلم أعرفه حىت اآلن» مسلم بن صاحل « ّوأما 

  حديث عبد اهللا بن عمر

  : رواه الذهبي حيث قال 
ّأمحــد بــن صــليح ، عــن ذي النــون املــصري ، عــن مالــك ، عــن نــافع ، عــن ابــن عمــر « 

  .)6(» وهذا غلط من أمحد ال يعتمد عليه « : مث قال » حبديث اقتدوا باللذين من بعدي 
  : مرة أخرى ، قال ورواه

  حممد بن عبد اهللا بن عمر بن القاسم بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عاصم« 
__________________  

  .1703 / 5الكامل ) 1(
  .7 / 499ذيب التهذيب ) 2(
  .189 / 1املغين يف الضعفاء ) 3(
  .590 / 1ميزان االعتدال ) 4(
  .236 / 7هامش ذيب الكمال : انظر ) 5(
  .105 / 1يزان االعتدال م) 6(
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ّال يصح حديثه وال يعرف بنقـل : ّابن عمر بن اخلطاب العدوي العمري ، ذكره العقيلي وقال 
  :احلديث 

ّنبـأه أمحـد بـن اخلليــل ، حـدثنا إبـراهيم بــن حممـد احللـيب ، حـدثين حممــد بـن عبـد اهللا بــن  ّ ّ
اقتـــدوا باللـــذين مـــن  :عمـــر بـــن القاســـم ، أخربنـــا مالـــك ، عـــن نـــافع ، عـــن ابـــن عمـــر مرفوعـــا 

  .بعدي
  . ..فهذا ال أصل له من رواية مالك

لـــه : ّالعمـــري هـــذا حيـــدث عـــن مالـــك بأباطيـــل ، وقـــال ابـــن منـــدة : وقـــال الـــدار قطـــين 
  .)1(» مناكري 

  : ورواه ابن حجر وقال 
  .هذا حديث منكر ال أصل له: قال العقيلي بعد خترجيه « 

ليــل البــصري بــسنده وســاق نــسبه كــذلك مث وأخرجــه الــدار قطــين مــن روايــة أمحــد بــن اخل
  .)2(.  ..ال يثبت ، والعمري هذا ضعيف: قال 

أمحـد بـن حممـد بـن غالـب البـاهلي « كما أورد الذهيب وابن حجر هذا احلـديث برتمجـة 
  : ّفبعد نقل كلمام يف ذمه وجرحه ، قاال » 

ّحــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا العمــري ، ثنــا ما: قــال : ومــن مــصائبه «  لــك ، عــن نــافع ، ّ
اقتــدوا باللــذين مــن  :ّوســلم ] وآلــه [ ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : عــن ابــن عمــر ، قــال 
  .»بعدي أيب بكر وعمر 

  :مث قاال 
__________________  

  .610 / 3ميزان االعتدال ) 1(
  .237 / 5لسان امليزان ) 2(
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  . »)1(.  ..وهو واه: ّفهذا ملصق مبالك ، وقال أبو بكر النقاش « 

  : نقد السند 
ّأن حــديث عبــد اهللا بــن عمــر هــذا : ّلقــد علــم مــن كلمــات الــذهيب وابــن حجــر وغريمهــا 

وبذلك نكتفي عن إيراد نصوص كلمات سائر علماء الرجال يف رجالـه .  ..باطل جبميع طرقه
  .روما لالختصار

ذين مــألوا كتــبهم وســودوا صــ)2(فالعجــب مــن احلــافظ ابــن عــساكر  ّ وأمثالــه ال ـ حائفهم ّـ
  !!ذه املناكري وأشباهها

  ّحديث جدة عبد اهللا بن أبي الهذيل 

  : رواه ابن حزم حيث قال 
ّكمــا حــدثنا أمحــد بــن حممــد بــن اجلــسور ، ثنــا أمحــد بــن الفــضل الــدينوري ، ثنــا .  ..«

ّحممد بن جرير ، ثنا عبد الرمحن بن األسود الطفاوي ، ثنا حممد بن كثري املالئي ، ثنا املفـضل 
ّضيب ، عــن ضــرار بــن مــرة ، عــن عبــد اهللا بــن أيب اهلــذيل ، عــن جدتــه ، عــن النــيب صــلى اهللا الــ ّ ّ ّ

ار ،  :ّوســـلم ] وآلـــه [ عليـــه  ّـــاقتـــدوا باللـــذين مـــن بعـــدي أيب بكـــر وعمـــر ، واهتـــدوا ـــدي عم
ّومتسكوا بعهد ابن ام عبد  ّ«.  

  : نقد السند 
ذكـره احلـافظ ابـن حـزم نفـسه علـى مـا  ـ يف الكـالم علـى احلـديث ـذا الـسند ـ ونقتـصر

  :ّقبل ذلك ، وهذا نصه 
__________________  

  .273 / 1 ، لسان امليزان 142 / 1ميزان االعتدال ) 1(
  .645 / 9تاريخ دمشق ) 2(
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ّوأمــا الروايــة «  ّفحــديث ال يــصح ، ألنــه مــروي عــن مــوىل لربعــي جمهــول ، .  ..اقتــدوا: ّ ّ
ّوعن املفضل الضيب وليس حبجة ، كما ّ   .».  ..ّ حدثنا أمحد بن حممد بن اجلسورّ
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)2(  

  كلمات األئمة وكبار العلماء

  حول سند حديث االقتداء
قــد عرفــت ســقوط أســانيد هــذا احلــديث فيمــا عــرف بالــصحيح مــن الكتــب فــضال عــن 

ّويف هـــذا الفـــصل نـــذكر نـــصوص عبـــارات أئمـــتهم يف الطعـــن فيـــه إمـــا علـــى اإلطـــالق .  ..غـــريه ّ ّ
ّوإمــا علــى بعــض الوجــوه » منكــر «  و» ّمل يــصح «  و» باطــل «  و» موضــوع « : بكلمــة 

  :فنقول .  ..اليت وقفنا على كلمام فيها

)1(  

  ّأبو حاتم الرازي 
فقـــد ذكـــر  . ..لقـــد طعـــن اإلمـــام أبـــو حـــامت حممـــد بـــن إدريـــس الـــرازي يف هـــذا احلـــديث

ه أبــو حــامت ، وقــال البــزار كــابن حــ.  ..«: ّالعالمــة املنــاوي بــشرحه  ّوأعل ّال يــصح ، ألن  :زم ّــ ّ
  .)1(» .  ..عبد امللك مل يسمعه من ربعي ، وربعي مل يسمعه من حذيفة ، لكن له شاهد

  :ترجمته 
اظ امــع علــى   ه277ّوابــو حــامت الــرازي ، املتــوىف ســنة  ّــ ، يعــد مــن أكــابر األئمــة احلف ّ ّ

  . ..ثقتهم وجاللتهم ، بل جعلوه من أقران البخاري ومسلم
__________________  

  .56 / 2شرح اجلامع الصغري  ـ فيض القدير) 1(
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كـــان مـــن .  ..إمـــام عـــصره واملرجـــوع إليـــه يف مـــشكالت احلـــديث« : قـــال الـــسمعاين 
ــــة ّوكــــان أول مــــن كتــــب .  ..مــــشاهري العلمــــاء املــــذكورين املوصــــوفني بالفــــضل واحلفــــظ والرحل

  .)1(» .  ..احلديث
  .)2(» سلم هو من أقران البخاري وم« : وقال ابن األثري 
أبــو حــامت الــرازي اإلمــام احلــافظ الكبــري حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر « : ّوقــال الــذهيب 

  .)3(» .  ..احلنظلي ، أحد األعالم
.  ..وهـو مـن نظـراء البخـاري.  ..ّاإلمام احلافظ الناقد ، شـيخ احملـدثني« : وقال أيضا 

 «)4(.  
  :وله ترمجة يف 
 ، 59 / 11 ، البدايـــة والنهايـــة 31 / 9يب  ، ـــذيب التهـــذ73 / 2تـــاريخ بغـــداد 

  .255: ّ ، طبقات احلفاظ 183 / 2الوايف بالوفيات 

)2(  

  أبو عيسى الترمذي 
: ّقـال مـا نـصه  ّفإنـه» اجلـامع الـصحيح « وكذا طعن فيه أبو عيسى الرتمـذي صـاحب 

 بــن حــدثنا إبــراهيم بــن إمساعيــل بــن حيــىي بــن ســلمة بــن كهيــل ، ثــين أيب ، عــن أبيــه ســلمة« 
] وآلــه [ ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : كهيــل ، عــن أيب الزعــراء ، عــن ابــن مــسعود ، قــال 

  اقتدوا باللذين من بعدي من أصحايب أيب بكر وعمر ،  :ّوسلم 
__________________  

  .252 ـ 251 / 4احلنظلي  ـ األنساب) 1(
  .67 / 6الكامل يف التاريخ ) 2(
  .567 / 2ّتذكرة احلفاظ ) 3(
  .247 / 13سري أعالم النبالء ) 4(
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ّواهتدوا دي عمار ، ومتسكوا بعهد ابن مسعود ّ.  
ّهذا حديث غريب من هـذا الوجـه مـن حـديث ابـن مـسعود ، ال نعرفـه إال مـن حـديث 

وأبـو الزعـراء امسـه عبـد اهللا بـن . ّوحيـىي بـن سـلمة يـضعف يف احلـديث. حيىي بن سلمة بن كهيل
 روى عنه شعبة والثوري وابن عيينـة امسـه عمـرو بـن عمـرو ، وهـو ابـن هاين ، وأبو الزعراء الذي

  .)1(» أخي أيب األحوص صاحب ابن مسعود 

  :ترجمته 
 ، صــــاحب أمحــــد   ه279ّوالرتمــــذي ، أبــــو عيــــسى حممــــد بــــن عيــــسى ، املتــــوىف ســــنة 

تبـار ّغين عن الرتمجة والتعريـف ، إذ ال كـالم بيـنهم يف جاللتـه وعظمتـه واع.  ..ّالصحاح الستة
  :كتابه ، وهذه أمساء بعض مواضع ترمجته 

 / 13 ، ســري أعـــالم النـــبالء 633 / 2ّ ، تــذكرة احلفـــاظ 278 / 4وفيــات األعيـــان 
 / 4 ، الـــوايف بالوفيـــات 66 / 11 ، البدايـــة والنهايـــة  ، 9 / 387ـــذيب التهـــذيب 270
  .278: ّ ، طبقات احلفاظ 294

)3(  

  ّأبو بكر البزار
ّاملتـوىف » املـسند « ّري أبو بكر أمحد بـن عبـد اخلـالق البـزار صـاحب وأبطله احلافظ الشه

  .ّ ، كما عرفت من كالم العالمة املناوي اآلنف الذكر  ه292سنة 

  :ترجمته 
  ّاحلافظ العالمة أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق« : قال الذهيب 

__________________  
  .672 / 5صحيح الرتمذي ) 1(
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  .)1(» .  ..ّب املسند الكبري واملعللالبصري ، صاح
  .)2(» .  ..الشيخ اإلمام احلافظ الكبري«  بـ ووصفه الذهيب أيضا

 / 4تـاريخ بغـداد  :فراجـع .  ..ّـوهكذا وصف واثين عليه يف املصادر التارخيية والرجالية
  ، الــوايف653 / 2ّ ، تــذكرة احلفــاظ 50 / 6 ، املنــتظم 157 / 3 ، النجــوم الزاهــرة 334

اظ 268 / 7بالوفيــــات   ، شــــذرات 104 / 1 ، تــــاريخ أصــــفهان 285: ّــــ ، طبقــــات احلف
  .209 / 2الذهب 

)4(  

  أبو جعفر العقيلي 
 ، يف كتابـه يف الـضعفاء   ه322ّوقال احلـافظ الكبـري أبـو جعفـر العقيلـي ، املتـوىف سـنة 

 وال يعــرف ّوال يــصح حديثــه. حممــد بــن عبــد اهللا بــن عمــر بــن القاســم العمــري عــن مالــك« : 
ّبنقل احلـديث حـدثناه أمحـد بـن اخلليـل اخلـرييب ، حـدثنا إبـراهيم ابـن حممـد بـن احللـيب ، حـدثين 
حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــر بـــن القاســـم بـــن عبـــد اهللا بـــن عبيـــد اهللا بـــن إبـــراهيم بـــن عمـــر بـــن 

 ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا: أخربنـا مالـك ، عـن نـافع ، عـن ابـن عمـر ، قـال : ّاخلطاب ، قال 
  .اقتدوا باألمريين من بعدي أيب بكر وعمر :ّوسلم ] وآله [ عليه 

  .)3(» حديث منكر ال أصل له من حديث مالك 
  .وقد أورد احلافظان الذهيب وابن حجر طعن العقيلي هذا واعتمدا عليه كما ستعرف

  وأورد» الضعفاء « يف » حيىي بن سلمة بن كهيل « ترجم العقيلي : وأيضا 
__________________  

  .228 / 2ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .554 / 13سري أعالم النبالء ) 2(
  .95 / 4الضعفاء الكبري ) 3(
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ّوقــد تقــدم نــص » صــحيح الرتمــذي « احلــديث عنــه عــن ابــن مــسعود بــنفس الــسند الــذي يف  ّ
  .عبارته يف الفصل األول

  : ترجمته 
  احلـافظ اإلمـام أبـو جعفـر«: قـال الـذهيب .  ..ّوقد أثىن على العقيلي كل من تـرجم لـه

.  ..كـان العقيلـي جليـل القـدر ، عظـيم اخلطـر ، مـا رأيـت مثلـه: قال مسلمة بن القاسم . ..
أبــو جعفـر ثقــة جليــل القـدر ، عــامل باحلــديث ، : ّــوقـال احلــافظ أبـو احلــسن ابــن سـهل القطان 

ّمقدم يف احلفظ ، تويف سنة  ّ322 « )1(  
ــــبالء : وانظــــر   ، طبقــــات 291 / 4 ، الــــوايف بالوفيــــات 236 / 15ســــري أعــــالم الن

  . ، وغريها346: ّاحلفاظ 

)5(  

  ّأبو بكر النقاش 
فقــد قــال احلــافظ  ـ   ه354ّاملتــوىف ســنة  ـ ّوطعــن فيــه احلــافظ الكبــري أبــو بكــر النقــاش

وهـو : ّوقال أبو بكر النقاش « : ّالذهيب بعد أن رواه برتمجة أمحد بن حممد بن غالب الباهلي 
  .)2(» واه 

  :ترجمته 
ّالعالمــة املفــسر شــيخ «  بـــ ووصــفه» ســري أعــالم النــبالء « تــرجم لــه احلــافظ الــذهيب يف  ّ

   وهكذا ترجم له ووصفه جبالئل األوصاف غريه من األعالم.)3(» ّالقراء 
__________________  

  .833 / 3ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .142 / 1ميزان االعتدال ) 2(
  .573 / 15سري أعالم النبالء ) 3(
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  :فراجع .  ..
 ، وفيــــات 14 / 7 ، املنــــتظم 201 / 2 ، تــــاريخ بغــــداد 908 / 3ّتــــذكرة احلفــــاظ 

ــــــوايف بالوفيــــــات 298 / 4األعيــــــان   ، طبقــــــات 247 / 2 ، مــــــرآة اجلنــــــان 345 / 2 ، ال
  .371: ّاحلفاظ 

)6(  

  ّابن عدي 
لـك برتمجـة  ، عـن أنـس بـن ما  ه365ّوأورده احلافظ أبو أمحد ابن عدي ، املتوىف سنة 

ّوعنــه الــسيوطي يف اجلــامع الــصغري ، ونــص هنــاك علــى أن » الــضعفاء « ّــمحاد بــن دليــل يف  ّ »
ّهــذا احلــديث قــد روى لــه محــاد بــن دليــل إســنادين ، وال يــروي هــذين اإلســنادين غــري محــاد بــن  ّ

  .»دليل 
ّوقد تقدم ذكر عبارته كاملة ، حيث عرفت ما يف اإلسنادين املـذكورين عنـد ابـن عـدي ّ 

  .ّوغريه من األئمة يف الفصل األول

  :ترجمته 
ّواحلافظ ابن عدي من أعاظم أئمة اجلرح والتعديل لدى القوم ّ.. .  

كــــان حــــافظ عــــصره ، رحــــل إىل االســــكندرية ومسرقنــــد ، « : قــــال الــــسمعاين برتمجتــــه 
  .كان حافظا متقنا مل يكن يف زمانه مثله. ودخل البالد وأدرك الشيوخ

ّســــألت الــــدار قطــــين أن يــــصنف كتابــــا يف ضــــعفاء : الــــسهمي قــــال محــــزة بــــن يوســــف 
فيه كفاية ال يـزاد عليـه : نعم ، فقال :  فقلت ؟ّأليس عندك كتاب ابن عدي: ّاحملدثني ، قال 

 «)1(.  
__________________  

  .222 ـ 221 / 3اجلرجاين  ـ األنساب) 1(
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 / 2ة اجلنـــان  ، مـــرآ51 / 3 ، شـــذرات الـــذهب 161 / 3ّتـــذكرة احلفـــاظ : وانظـــر 
  . ، وغريها381

)7(  

  أبو الحسن الدار قطني 
بعــد أن أخــرج  ـ   ه385املتــوىف ســنة  ـ وقــال احلــافظ الــشهري أبــو احلــسن الــدار قطــين

  .)1(» ّال يثبت ، والعمري هذا ضعيف « : احلديث بسنده عن العمري 

  :ترجمته 
  . ..وكتب الرجال والتاريخ مشحونة بالثناء على الدار قطين

أبــو احلــسن علــي بــن عمــر بــن أمحــد البغــدادي احلــافظ  ـ الــدار قطــين« : ل الــذهيب قــا
صـار أوحــد عـصره يف احلفــظ والفهــم : ذكــره احلـاكم فقــال .  ..املـشهور ، صــاحب التـصانيف

ّوالورع ، وإماما يف القراء والنحاة ، صادفته فـوق مـا وصـف يل ، ولـه مـصنفات يطـول ذكرهـا ّ .
وقـــال .  ..صره ، وفزيـــع دهـــره ، ونـــسيج وحـــده ، وإمـــام وقتـــهكـــان فريـــد عـــ: وقـــال اخلطيـــب 

  .)2( » !!الدار قطين أمري املؤمنني يف احلديث: ّالقاضي أبو الطيب الطربي 
احلـــافظ الكبـــري ، أســـتاذ هـــذه الـــصناعة وقبلـــه مبـــدة وبعـــده إىل .  ..«: وقـــال ابـــن كثـــري 

وقــال .  ..لــه كتابــه املــشهورو.  ..كــان فريــد عــصره ونــسيج وحــده وإمــام دهــره.  ..زماننــا هــذا
قـــد اجتمـــع لـــه معرفـــة احلـــديث والعلـــم بـــالقراءات والنحـــو والفقـــه والـــشعر ، مـــع : ابـــن اجلـــوزي 

  .)3(» ّاإلمامة والعدالة وصحة العقيدة 
__________________  

  .237 / 5لسان امليزان : انظر ) 1(
  .28 / 3العرب ) 2(
  .317 / 11البداية والنهاية ) 3(
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 / 4 ، النجــوم الزاهــرة 34 / 12 ، تــاريخ بغـداد 459 / 2فيــات األعيـان و: وراجـع 
  . ، وغريها558 / 1ّ ، طبقات القراء 462 / 3 ، طبقات الشافعية 172

)8(  

  ابن حزم األندلسي 
ّوقـــد نـــص احلـــافظ ابـــن حـــزم األندلـــسي ، املتـــوىف ســـنة   ، علـــى بطـــالن هـــذا   ، ه475ّ

ّنـه قـال يف رأي الـشيخني مـا نـصه فإ . ..احلـديث وعـدم جـواز اإلحتجـاج بـه  :ّـأما الروايــة « : ّ
ّألنـــه مـــروي عـــن مـــوىل لربعـــي جمهـــول ، وعـــن . ّفحـــديث ال يـــصح. اقتـــدوا باللـــذين مـــن بعـــدي ّ ّ
ّاملفضل الضيب وليس حبجة ّ ّ.  

ّكما حدثنا أمحد بن حممد بن اجلسور ، نا حممد بن كثري املالئي ، نا املفضل الضيب ،  ّ ّ ّ
ّعن عبد اهللا بن أيب اهلذيل العنزي ، عن جدته ، عن النيب صـلى اهللا عليـه ّعن ضرار بن مرة ،  ّ

ار ،  :ّوســلم ، قــال ] وآلــه [  ّــاقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أيب بكــر وعمــر ، واهتــدوا ــدي عم
ّومتسكوا بعهد ابن ام عبد ّ.  

: نا أيب قاسم بن حممد بن قاسم بن أصبغ ، قال : ّوكما حدثنا أمحد بن قاسم ، قال 
ّحــدثين قاســم بــن أصــبغ ، نــا إمساعيــل بــن إســحاق القاضــي ، نــا حممــد ابــن كثــري ، أنــا ســفيان 

  . ..الثوري ، عن عبد امللك بن عمري ، عن موىل لربعي ، عن ربعي ، عن حذيفة
وأخــذناه أيــضا عــن بعــض أصــحابنا ، عــن القاضــي أيب الوليــد ابــن الفرضــي ، عــن ابــن 

مساعيـــل ، نـــا حممـــد بـــن فـــضيل ، نـــا وكيـــع ، نـــا ســـامل الـــدخيل ، عـــن العقيلـــي ، نـــا حممـــد بـــن إ
 ـ رجل مـن أصـحاب حذيفـة ـ املرادي ، عن عمرو بن هرم ، عن ربعي بن حراش وأيب عبد اهللا

  .عن حذيفة
  هالل موىل: ّوقد مسى بعضهم املوىل فقال . سامل ضعيف: قال أبو حممد 
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نعــين  ـ ّ ال هلــم ، ألــمّولــو صــح لكــان علــيهم. وهــو جمهــول ال يعــرف مــن هــو أصــال. ّربعــي
ّوقــد بيـنــا أن أصــحاب . أتــرك النــاس أليب بكــر وعمــر ـ أصــحاب مالــك وأيب حنيفــة والــشافعي ّّ

ّمالـــك خـــالفوا أبـــا بكـــر ممـــا رووا يف املوطـــأ خاصـــة يف مخـــسة مواضـــع ، وخـــالفوا عمـــر يف حنـــو  ّ
ّثالثـــني قـــضية ممـــا رووا يف املوطـــأ خاصـــة ّاختلفـــا ، وأن ّوقـــد ذكرنـــا أيـــضا أن عمـــر وأبـــا بكـــر . ّ

ّاتباعهما فيما اختلفا فيه متعذر ممتنع ال يعذر عليه أحد  ّ«.  
  :وقال يف الفصل 

ّولـو أننـا نـستجيز التـدليس واألمـر الـذي لـو ظفـر بـه خـصومنا طـاروا : قال أبو حممـد « 
  .اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر :روي  الحتججنا مبا ـ به فرحا أو أبلسوا أسفا

ّولكنه مل يصح ، ويعيذنا اهللا من االحتجاج مبا ال يصح : مد قال أبو حم ّ ّ «)1(.  

  :ترجمته 
وأبو حممد علي بن أمحد بـن حـزم األندلـسي ، حـافظ ، فقيـه ، ثقـة ، لـه تـراجم حـسنة 

  . ..ّيف كتبهم ، وإن كانوا ينتقدون عليه صراحته وشدته يف عباراته
ي ، صـاحب التـصانيف ، كـان واسـع الفقيه احلافظ الظـاهر« : قال احلافظ ابن حجر 

ّاحلفــظ جــدا ، إال أنــه لثقــة حافظتــه كــان يهجــم ، كــالقول يف التعــديل والتجــريح وتبيــني أمســاء  ّ ّ
  .الرواة ، فيقع له من ذلك أوهام شنيعة

ّكـان ابـن حـزم أمجـع أهـل األنـدلس كلهـم لعلـوم اإلسـالم : قال صاعد بن أمحد الربعي 
ّســع يف علـــم البيــان ، وحـــظ مـــن البالغــة ، ومعرفـــة بالـــسري وأشــبعهم معرفـــة ، ولــه مـــع ذلـــك تو ّ

  .واألنساب
  كان حافظا للحديث ، مستنبطا لألحكام من الكتاب: قال احلميدي 

__________________  
  .88 / 4الفصل يف امللل والنحل . 243 ـ 242 ص 6 اجلزء 2ّالد : اإلحكام يف اصول األحكام ) 1(
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ّوالسنة ، متفننا يف علو ّم مجة ، عامال بعلمه ، ما رأينا مثله فيمـا اجتمـع لـه مـن الـذكاء وسـرعة ّ
  .ّاحلفظ والتدين وكرم النفس ، وكان له يف األثر باع واسع

ّقال مؤرخ األندلس أبو مروان ابن حبان  كان ابن حزم حامل فنون من حديث وفقـه : ّ
 خيلــو يف فنونـــه مــن غلـــط ، ونــسب وأدب ، مــع املـــشاركة يف أنــواع التعـــاليم القدميــة ، وكـــان ال

  .)1(» ّجلرأته يف السؤال على كل فن 
 ، العـرب يف خـرب مـن غـرب 364 / 1 ، نفـح الطيـب 13 / 3وفيات األعيان : وراجع 

3 / 239.  

)9(  

  برهان الدين العبري الفرغاني 
ّوقـد نـص العالمـة عبيـد اهللا بـن حممـد العـربي الفرغـاين احلنفـي  ـ   ه743ّاملتـوىف سـنة  ـ ّ

ّى أنه حديث موضوع ال جيوز االستدالل به واالستناد إليه ، وهذا نص كالمه عل : وقيـل « : ّ
ّإمجــاع الــشيخني حجــة لقولــه صــلى اهللا عليــه  اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أيب  :ّوســلم ] وآلــه [ ّ

. فالرسول أمرنا باالقتداء ما ، واألمر للوجوب ، وحينئذ يكـون خمالفتهمـا حرامـا. بكر وعمر
  .ّّنعين حبجية إمجاعهما سوى ذلكوال 

ّّإن احلديث موضوع ملا بيـنا يف شرح الطوالع : اجلواب  ّ «)2(.  

  :ترجمته 
ـــار أئمـــة القـــوم يف علـــم الكـــالم واملعقـــول ، وشـــرحه علـــى  » املنهـــاج « ّوالعـــربي مـــن كب

  للقاضي البيضاوي من أشهر كتبهم يف الكالم واألصول» الطوالع « وعلى 
__________________  

  .198 / 4لسان امليزان ) 1(
  .خمطوط ـ شرح املنهاج) 2(
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  .وقد ترمجوا له وأثنوا عليه واعرتفوا بفضله.  ..
ّكـــان عارفـــا باألصـــلني ، وشـــرح مـــصنفات ناصـــر الـــدين « : قـــال احلـــافظ ابـــن حجـــر 

عــامل كبــري يف وقتنــا وتــصانيفه : فقــال  ـ يف العــربي ـ ذكــره الــذهيب يف املــشتبه.  ..البيــضاوي
ّرأيـت خبـط بعـض فـضالء العجـم أنـه مـات : قلـت . 743ومات يف شهر رجب سـنة . ئرةسا ّ

ّــيف غــرة ذي احلجة منهــا وهــو أثبــت ، ووصــفه فقــال  هــو الــشريف املرتــضى قاضــي القــضاة ، : ّ
ــــسالطني ، مــــشهورا يف اآلفــــاق ، مــــشارا إليــــه يف مجيــــع الفنــــون ، مــــالذ  كــــان مطاعــــا عنــــد ال

  .)1(» اف الضعفاء ، كثري التواضع واإلنص
ّكـان أحـد األعـالم يف علـم الكـالم واملعقـوالت ، ذا حـظ وافـر مـن « : وقال األسـنوي 

  .)2(» باقي العلوم ، وله التصانيف املشهورة 
ّاإلمام العالمة ، قاضي القضاة ، عبيد اهللا بن حممد العـربي الفرغـاين « : وقال اليافعي 

ّه ومناظرتـه املثــل ، كــان إمامــا بارعــا ، متفننــا ، ّاحلنفـي ، البــارع العالمــة املنــاظر ، يــضرب بذكائــ
  .خترج به األصحاب ، يعرف املذهبني احلنفي والشافعي ،

ّوأما األصـول واملعقـول فتفـرد فيهـا باإلمامـة ، ولـه تـصانيف. ّوأقرأمها وصنف فيهما ّ..  .
  .)3(» وكان أستاذ االستاذين يف وقته 

)10(  

  شمس الدين الذهبي 
  ّهذا احلديث مرة بعد ـ   ه748ّاملتوىف سنة  ـ ري الذهيبوأبطل احلافظ الكب

__________________  
  .433 / 2الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ) 1(
  .236 / 2طبقات الشافعية ) 2(
  .306 / 4مرآة اجلنان ) 3(
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  :وإليك ذلك .  ..ّأخرى ، واستشهد بكلمات جهابذة فن احلديث والرجال
ن صـليح ، عـن ذي النـون املـصري ، عـن مالـك ، عـن نـافع ، عـن ابـن أمحد ب« : قال 

  .اقتدوا باللذين من بعدي: عمر حبديث 
  )1(» وهذا غلط ، وأمحد ال يعتمد عليه 

أمحد بن حممـد بـن غالـب البـاهلي غـالم خليـل ، عـن إمساعيـل بـن أيب اويـس « : وقال 
  .ئفةابن كامل وابن السماك وطا: وعنه . ّوشيبان وقرة بن حبيب

: مسعـت أبـا عبـد اهللا النهاونـدي يقـول : ّقـال ابـن عـدي . ّوكان من كبار الزهـاد ببغـداد
ق ــا قلــوب :  قــال ؟ّمــا هــذه الرقــائق الــيت حتــدث ــا: قلــت لغــالم خليــل  ّــقــال وضــعناها لنرق

  .العامة
  .ّأخشى أن يكون دجال بغداد: وقال أبو داود 

  .مرتوك: وقال الدارقطين 
ّحــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا العمــري ، حــدثنا مالــك ، عــن نــافع ،  : قــال :ومــن مــصائبه  ّ

اقتــدوا باللــذين مــن  :ّوســلم ] وآلــه [ ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : عــن ابــن عمــر ، قــال 
  .بعدي أيب بكر وعمر

  .)2(» .  ..وهو واه: ّوقال أبو بكر النقاش . فهذا ملصق مبالك
 القاسـم بـن عبـد اهللا بـن عبيـد اهللا بـن عاصــم حممـد بـن عبـد اهللا بـن عمـر بــن« : وقـال 

  .ّبن عمر بن اخلطاب العدوي ، العمري
ّحــدثنا أمحــد ابــن  ّال يــصح حديثــه ، وال يعــرف بنقــل احلــديث ،: ذكــره العقيلــي وقــال 

ّاخلليل ، حدثنا إبراهيم بن حممد احلليب ، حدثين حممـد بـن عبـد اهللا بـن عمـر بـن القاسـم ، أنـا  ّ
  .اقتدوا باللذين من بعدي :عن ابن عمر مرفوعا مالك ، عن نافع ، 

  فهذا ال أصل له من حديث مالك ، بل هو معروف من حديث حذيفة بن
__________________  

  .105 / 1ميزان االعتدال يف نقد الرجال ) 1(
  .141 / 1ميزان االعتدال يف نقد الرجال ) 2(
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  .اليمان
  .ك بأباطيلّالعمري هذا حيدث عن مال: وقال الدار قطين 

  .)1(» له مناكري : وقال ابن مندة 
عن حيىي بن سلمة بن كهيل ، عن أبيـه ، عـن أيب الزعـراء ، عـن ابـن مـسعود « : وقال 

ّاقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر ، واهتدوا دي عمار ، ومتسكوا بعهد ابـن  :مرفوعا  ّ
  .مسعود

  .)2(» ّسنده واه جدا : قلت 

  :ترجمته 
ة والــــذهيب  ــــسري ، واحلج ّــــأعــــرف مــــن أن يعــــرف ، فهــــو إمــــام املتــــأخرين يف التــــواريخ وال ّ ّ

 ، 336 / 3الـــدرر الكامنـــة : وإليـــك بعـــض مـــصادر ترمجتـــه .  ..عنـــدهم يف اجلـــرح والتعـــديل
 ، 370 / 2 ، فـــوات الوفيـــات 216 / 5 ، طبقـــات الـــشافعية 163 / 2الـــوايف بالوفيـــات 

 ، 182 / 10 ، النجــــوم الزاهــــرة 153/  6 ، شــــذرات الــــذهب 110 / 2البــــدر الطــــالع 
  .71 / 2ّطبقات القراء 

)11(  

  ّنور الدين الهيثمي 
علـى سـقوط  ـ   ه807ّاملتـوىف سـنة  ـ ّونص احلافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمـي

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا : وعــن أيب الــدرداء ، قــال « : احلــديث عــن أيب الــدرداء حيــث قــال 
  اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر ،  :ّسلم و] وآله [ عليه 

__________________  
  .610 / 3ميزان االعتدال ) 1(
  .75 / 3تلخيص املستدرك ) 2(
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ّفإما حبل اهللا املمدود ، ومن متسك ما فقد متسك بالعروة الوثقى اليت ال انفصام هلا ّ ّ.  
  .)1(» وفيه من مل أعرفهم . رواه الطرباين

  .ّوقد تقدمت عبارته. ابن مسعودوكذا عن 

  :ترجمته 
ّواحلافظ اهليثمي من أكابر حفاظ القوم ، وأئمتهم ّ.  

وكــان عجبــا يف الــدين والتقــوى والزهــد « : قــال احلــافظ الــسخاوي بعــد وصــفه بــاحلفظ 
  . ..واإلقبال على العلم والعبادة واألوراد وخدمة الشيخ

ّكـان خـريا سـاكنا لينـا: قال شيخنا يف معجمه   سـليم الفطـرة ، شـديد اإلنكـار للمنكـر ّ
  . ..ّ، كثري االحتمال لشيخنا وألوالده ، حمبا يف احلديث وأهله

  .ّإنه كان من حماسن القاهرة: وقال الربهان احلليب 
  .ّكان كثري احلفظ للمتون واآلثار ، صاحلا خريا: ّوقال التقي الفاسي 

  . ..كان إماما عاملا حافظا زاهدا: وقال األقفهسي 
  .)2(» .  ..ّوالثناء على دينه وزهده وورعه وحنو ذلك كثري جدا

 ، البــدر الطــالع 541: ّــ ، طبقــات احلفاظ 362 / 1حــسن احملاضــرة : وراجــع أيــضا 
1 / 44.  

)12(  

  ابن حجر العسقالني 
  أثر احلافظ ـ   ه852ّاملتوىف سنة  ـ واقتفى احلافظ ابن حجر العسقالين

__________________  
  .53 / 9مع الزوائد جم) 1(
  .200 / 5الضوء الالمع ) 2(
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  : فقال برتمجة أمحد بن صليح  .الذهيب ، فأبطل احلديث يف غري موضع
أمحــد بــن صــليح ، عــن ذي النــون املــصري ، عــن مالــك ، عــن نــافع ، عــن ابــن عمــر « 

 وأمحــد ال. وهــذا غلــط .اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أيب بكــر وعمــر :رضــي اهللا عنهمــا حبــديث 
  .)1(» يعتمد عليه 

مسعـت الـشيخ أبـا بكـر : وقـال احلـاكم « : وقال برتمجة غـالم خليـل بعـد كـالم الـذهيب 
ّأمحد بن حممد بن غالب ممن ال أشك يف كذبه: ابن إسحاق يقول  ّ.  

ّأحاديثه كثرية ال حتصى كثرة ، وهو بني األمر يف الضعف: وقال أبو أمحد احلاكم  ّ.  
ّلـــي مـــن حديثـــه فنظـــرت يف أربعمائـــة حـــديث أســـانيدها قـــد عـــرض ع: وقـــال أبـــو داود 

وروى عن مجاعة من الثقات أحاديث موضوعة على ما ذكره لنا القاضي . ّومتوا كذب كلها
  .)2(» ونعوذ باهللا من ورع يقيم صاحبه ذلك املقام . أمحد بن كامل ، مع زهده وورعه

هــذا : قيلــي بعــد خترجيــه وقــال الع« : وأضــاف إىل كــالم الــذهيب برتمجــة حممــد العمــري 
وأخرجه الدار قطـين مـن روايـة أمحـد اخلليلـي البـصري بـسنده وسـاق . حديث منكر ال أصل له

  .)3(» ال يثبت ، والعمري هذا ضعيف : بسند كذلك مث قال 

  : ترجمته 
وابـــن حجـــر العـــسقالين حـــافظهم علـــى اإلطـــالق ، وشـــيخ اإلســـالم عنـــدهم يف مجيـــع 

قـال .  ..ّلتاريخ واحلديث والرجال ، وعلى كتبه املعول يف مجيع العلـوماآلفاق ، إليه املرجع يف ا
  :احلافظ السيوطي 

  اإلمام احلافظ يف زمانه ، قاضي القضاة ، انتهت إليه الرحلة والرياسة يف« 
__________________  

  .188 / 1لسان امليزان ) 1(
  .272 / 1لسان امليزان ) 2(
  .237 / 5لسان امليزان ) 3(
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ّوألـف كتبـا كثـرية كـشرح البخـاري . يث يف الدنيا بأسرها ، مل يكـن يف عـصره حـافظ سـواهاحلد
، وتعليـــق التعليــــق ، وــــذيب التهـــذيب ، وتقريــــب التهــــذيب ، ولـــسان امليــــزان ، واإلصــــابة يف 

  .)1(» .  ..الصحابة ، ونكت ابن الصالح ، ورجال األربعة وشرحها ، واأللقاب
 ، 87 / 1البـدر الطـالع : فراجـع .  .. فيه ترمجة لهّوهكذا وصف يف كل كتاب توجد

 ، ذيل تذكرة 89 : ، ذيل رفع اإلصر 270 / 8 ، شذرات الذهب 36 / 2الضوء الالمع 
  .380: ّاحلفاظ 

)13(  

  شيخ اإلسالم الهروي 
  :ّما نصه  ـ   ه916ّاملتوىف سنة  ـ وقال الشيخ أمحد بن حيىي اهلروي الشافعي

  :رجاين من موضوعات أمحد اجل« 
الباذجنـان . لـيس اخلـرب كاملعاينـة. اإلميـان يزيـد ويـنقص. من قال القرآن خملوق فهـو كـافر

اقتــدوا . موضــوع. دانــق مــن حــرام أفــضل عنـد اهللا مــن ســبعني حجــة مــربورة. ّشـفاء مــن كــل داء
  .باطل. ّباللذين من بعدي أيب بكر وعمر

ّإن اهللا يتجلى للخالئق يوم القيامة ويتجلى أليب ب ّ   .)2(» باطل . ّكر خاصةّ

  :ترجمته 
  ّوهذا الشيخ من فقهاء الشافعية ، وكان شيخ اإلسالم مبدينة هراة ، وهو

__________________  
  .363 / 1حسن احملاضرة ) 1(
  .97: ّالدر النضيد ) 2(
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  .ّحفيد السعد التفتازاين
تفتــازاين أمحــد بــن حيــىي بــن حممــد بــن ســعد الــدين مــسعود بــن عمــر ال« : قــال الزركلــي 

حفيـد الـسعد «  بــ ّاهلروي ، شيخ اإلسالم ، من فقهاء الـشافعية ، يكـىن سـيف الـدين ويعـرف
كان قاضي هراة مدة ثالثني عاما ، وملا دخل الشاه إمساعيل بن حيدر الصفوي . التفتازاين» 

ّ ّ
ّكان احلفيد ممن جلسوا الستقباله يف دار اإلمارة ، ولكن الوشاة امـوه عنـد الـشاه  ّ ّبالتعـصب ّ

لـه كتـب منهـا . ، فأمر بقتله مع مجاعة من علماء هراة ، ومل يعرف له ذنب ، ونعـت بالـشهيد
  .)1(» .  ..ّيف العلوم الشرعية والعربية. ّالدر النضيد من جمموعة احلفيد ط: ّجمموعة مسيت : 

)14(  

  عبد الرءوف المناوي 
 ـ   ه1029ّاملتـوىف سـنة  ـ صريّوطعن العالمة عبد الـرءوف بـن تـاج العـارفني املنـاوي املـ

  :ّوهذا نص عبارته  .ّيف سند احلديث عن حذيفة ، وتعقبه عن ابن مسعود بكلمة الذهيب
أبـو بكـر  :من بعدي ( أي اخلليفتني اللذين يقومان . بفتح الذال) اقتدوا باللذين ( « 

فيمـــا يـــأمران بـــه ّأمـــره مبطاوعتهمـــا يتـــضمن الثنـــاء عليهمـــا ، ليكونـــا أهـــال ألن يطاعـــا ) وعمـــر 
. وينهيـــان عنـــه ، املـــؤذن حبـــسن ســـريما وصــــدق ســـريرما ، وإميـــاء لكومـــا اخلليفتـــني بعــــده

ّوســبب احلــث علــى االقتــداء بالــسابقني األولــني مــا فطــروا عليــه مــن األخــالق املرضــية والطبيعــة  ّ
ّالقابلة للخيور السنية ، فكأم كانوا قبل اإلسالم كأرض طيبة يف نفسها ، لك ّنها معطلـة عـن ّّ ّ

  ّفلما. احلرث بنحو عوسج وشجر عضاة
__________________  

  .270 / 1األعالم ) 1(
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ازيـــل ذلـــك منهـــا بظهـــور دولـــة اهلـــدى أنبتـــت نباتـــا حـــسنا ، فلـــذلك كـــانوا أفـــضل النـــاس بعـــد 
  .ّاألنبياء ، وصار أفضل اخللق بعدهم من اتبعهم بإحسان إىل يوم الصراط وامليزان

ّأمر باتباعهما فكيف ختلف علي حيث : فإن قلت    ؟ عن البيعة2ّ
وقــد ثبــت عنــه االنقيــاد ألوامرمهــا ونواهيهمــا وإقامــة اجلمــع . كــان لعــذر مث بــايع: قلــت 

ّواألعياد معهما والثناء عليهما حيني وميتني ّ.  
ّهـذا احلــديث يعـارض مـا عليــه أهـل األصـول مـن أنــه مل يـنص علـى خالفــة : فـإن قلـت  ّ

  .أحد
ّمل يـنص نـصا صـرحيامرادهم : قلت  وهـذا كمـا حيتمـل اخلالفـة حيتمـل االقتـداء ـم يف . ّ

  .الرأي واملشورة والصالة وغري ذلك
( مــن حــديث عبــد امللــك بــن عمــري عــن ربعــي  (  ه( ّيف املناقــب وحــسنه ) حــم ت ( 

  .بن اليمان) عن حذيفة 
ار كـابن حـزم ّوقـال البـز. ّـوأعله أبـو حـامت. اختلف فيه على عبـد امللـك: قال ابن حجر 

لكـــن لـــه . ّألن عبـــد امللـــك مل يـــسمعه مـــن ربعـــي ، وربعـــي مل يـــسمعه مـــن حذيفـــة. ّال يـــصح: 
ّوقد أحسن املصنف حيث عقبه بذكر شاهده فقال . شاهد ّ:  

مـــن بعـــدي مـــن أصـــحايب أيب بكـــر وعمـــر ، واهتـــدوا (  بفـــتح الـــذال) اقتـــدوا باللـــذين ( 
ّشـدوا بإرشـاده فإنـه مـا عـرض عليـه أمـران إال بن ياسر ، أي سـريوا بـسريته واسرت) ّدي عمار  ّ

عبــــد اهللا ، أي مــــا ) ّومتــــسكوا بعهــــد ابــــن مــــسعود (  حــــديث اختــــار أرشــــدمها ، كمــــا يــــأيت يف
  .يوصيكم به

ه أول مـــن شـــهد : قـــال التوربـــشيت  ّأشـــبه األشـــياء مبـــا يـــراد مـــن عهـــده أمـــر اخلالفـــة ، فإن ّـــ
دنيانا من رضيه لديننا بيننا ، كما يـومئ إليـه أال نرضى ل: ّبصحتها وأشار إىل استقامتها قائال 

  .املناسبة بني مطلع اخلرب ومتامه
بينــا حنــن عنــد رســول  :قــال ) الرويــاين عــن حذيفـة . عــن ابــن مــسعود( ّوحـسنه ) ت ( 

  ال أدري ما قدر بقائي فيكم ، مث : ّوسلم إذ قال ] وآله [ ّاهللا صلى اهللا عليه 



  نفحات األزهار................................................................................ 432

  .)عد عن أنس  ( .ذكره
  .)1(» وسنده واه : قال الذهيب  اكم عن ابن مسعود باللفظ املذكوررواه احلو

  :ترجمته 
ّـواملناوي عالمـة حمقق كبـري ، وكتابـه  ّ مـن الكتـب املفيـدة وقـد تـرجم لـه ) فـيض القـدير ( ّ

ّوأثىن عليه العالمة احمليب ووصفه   :وهذه عبارته » ّاإلمام الكبري احلجة «  بـ ّ
ب بـــزين الـــدين ، عبـــد الـــرءوف بـــن تـــاج العـــارفني«  ّـــ بـــن علـــي بـــن زيـــن العابـــدين ، امللق

  .احلدادي مث املناوي ، القاهري ، الشافعي
ّاإلمام الكبري احلجة ، الثبت القدوة ، صاحب التـصانيف الـسائرة ، وأجـل أهـل عـصره  ّ

  .من غري ارتياب
ّربــا وكــان إمامــا فاضــال ، زاهــدا ، عابــدا ، قانتــا هللا خاشــعا لــه ، كثــري النفــع ، وكــان متق

حبسن العمل ، مثابرا على التـسبيح واألذكـار ، صـابرا صـادقا ، وكـان يقتـصر يومـه وليلتـه علـى 
  .أكلة واحدة من الطعام

مـا مل جيتمـع يف  ـ على اختالف أنواعها وتبـاين أقـسامها ـ وقد مجع من العلوم واملعارف
  .)2(» .  ..ّأحد ممن عاصره

)15(  

  ابن درويش الحوت 
اقتـدوا باللـذين ( خـرب « :  ـ   ه1097ّاملتـوىف سـنة  ـ  درويـش احلـوتّوقـال العالمـة ابـن

  .)من بعدي أيب بكر وعمر 
ّوأعله أبو حامت ، وقال البزار كابن حزم . ّرواه أمحد والرتمذي وحسنه   ال: ّ

__________________  
  .56 / 2شرح اجلامع الصغري  ـ فيض القدير) 1(
  .416 ـ 412 / 2دي عشر خالصة األثر يف أعيان القرن احلا) 2(
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ّواهتدوا دي عمار ، ومتسكوا بعهد ابن مـسعود: ّوحسنها  يف رواية للرتمذيو. ّيصح وقـال . ّ
  .)1(» سندها واه : اهليثمي 

__________________  
  .48: أسىن املطالب ) 1(
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)3(  

  ّتأمالت في متن وداللة

  حديث االقتداء
 حبـديث االقتـداء يف بـاب اخلالفـة واإلمامــة ويف ّقـد أشـرنا يف املقدمـة إىل اسـتدالل القـوم

  . ..ّالفقه واألصول يف مسائل مهمة
» طوالـع األنـوار يف علـم الكـالم « ّفقد استدل بـه القاضـي البيـضاوي يف كتابـه الـشهري 

 وويل اهللا الـدهلوي» ّمنهـاج الـسنة « ّوابن تيمية يف » الصواعق احملرقة « ّوابن حجر املكي يف 
ـــ  ومـــن .  ..»ّقـــرة العينـــني يف تفـــضيل الـــشيخني « يف كتابـــه  ـ ة اهللا البالغـــةّحجـــ: صـــاحب ـ

ّالطريف جدا أن هذا األخري   : وهذه عبارته .  ..ينسب رواية احلديث إىل البخاري ومسلم ّ
  .اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر :ّوسلم ] وآله [ ّقوله صلى اهللا عليه « 

ـــه ّقـــال رســـول اهللا صـــلى: فعـــن حذيفـــة  اقتـــدوا باللـــذين مـــن  :ّوســـلم ] وآلـــه [  اهللا علي
  .ّمتفق عليه .بعدي أيب بكر وعمر

اقتـــدوا  :ّوســـلم ] وآلـــه [ ّقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه : وعـــن ابـــن مـــسعود ، قـــال 
ّباللـذين مــن بعــدي مــن أصــحايب أيب بكــر وعمـر ، واهتــدوا ــدي عمــار ، ومتــسكوا بعهــد ابــن  ّ

  .)1(»  أخرجه الرتمذي .مسعود
اصــــطالحا خاصـــــا » ّمتفــــق عليــــه « ّإال أن يكـــــون .  ..ّإذ ال خيفــــى أن النــــسبة كاذبــــة

   !!ّبالدهلوي ، يعين به اتفاقهما على عدم اإلخراج
  . ..ووقع فيما وقع فيه الدهلوي.  ..ّواستدل به الشيخ علي القاري

__________________  
  .189: ّقرة العينني ) 1(
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ّأن اتهـد : مـذهب عثمـان وعبـد الـرمحن بـن عـوف « : » كرب شرح الفقه األ« فقد جاء يف 
ّجيوز له أن يقلد غريه إذا كان أعلـم منـه بطريـق الـدين ، وأن يـرتك اجتهـاد نفـسه ويتبـع اجتهـاد  ّ

اقتـــدوا باللـــذين مـــن  :قـــد ورد يف الـــصحيحني ّوهـــو املـــروي عـــن أيب حنيفـــة ، ال ســـيما و. غـــريه
  .»بد الرمحن بعموم هذا احلديث وظاهره فأخذ عثمان وع. بعدي أيب بكر وعمر

ّ وإال فقد نص احلـاكم!!ّولعله يريد غري صحيحي البخاري ومسلم علـى  ـ كمـا عرفـت ـ ّ
   !!ّأما مل خيرجاه

 ّيـذكر أو يـستدل بـه يف كتـب األصـول املعتمـدة.  ..ّوهكذا فإنك جتد حـديث االقتـداء
  :فقد جاء يف املختصر . ..

وال باألئمـة األربعــة . عقـد بأهــل البيـت وحــدهم خالفـا للــشيعةاإلمجــاع ال ين: مـسألة « 
 :قـالوا . عنـد األكثـرين ـ رضـي اهللا عنهمـا ـ وال بـأيب بكـر وعمـر. عنـد األكثـرين خالفـا ألمحـد

ّعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعـدي ّيـدل علـى : قلنـا  .اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي .ّ
ّأهليــة اتبــاع املقلــد ، ومعــارض مب خــذوا شــطر و .ّأصــحايب كــالنجوم بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم :ثــل ّ

  .»دينكم عن هذه احلمرياء 
ال ينعقـــد اإلمجـــاع بأهـــل البيـــت وحـــدهم مـــع خمالفـــة : أقـــول « : قـــال شـــارحه العـــضد 

ّوال باألئمــة األربعـــة عنــد األكثـــرين . غــريهم هلــم ، أو عـــدم املوافقــة واملخالفــة ، خالفـــا للــشيعة
  .بأيب بكر وعمر عند األكثرين خالفا لبعضهموال . خالفا ألمحد
ّأن األدلـــة ال تتنـــاوهلم: لنـــا  ّوقـــد تكـــرر فلـــم يكـــرر. ّ ا الـــشيعة فبنـــوا علـــى أصـــلهم يف . ّ ّـــأم

ّالعـــصمة ، وقـــد قـــرر يف الكـــالم فلـــم يتعـــرض لــــه قـــال عليـــه الــــصالة  :ّوأمـــا اآلخـــرون فقـــالوا . ّ
ّعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من ب: والسالم  اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي : وقـال  .عديّ

  .أيب بكر وعمر
د هلــم ، ال علــى : اجلــواب  ا يــدالن علــى أهليــة األربعــة أو االثنــني لتقليــد املقل ّــأمــا إمن ّ ــ ّ ّ

  .)1(» .  ..أصحايب كالنجوم: ّمث إنه معارض بقوله . ّّحجية قوهلم على اتهد
__________________  

  .36/  2شرح املختصر يف األصول ) 1(
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ّوذهب بعضهم إىل أن إمجاع الشيخني وحدمها حجة« : ويف املنهاج وشرحه   7لقوله  ّ
:  رواه أمحـد بـن حنبـل وابـن ماجـة والرتمـذي وقـال .اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر :

  .حسن ، وذكره ابن حبان يف صحيحه
ّوم بــأيهم اقتــديتم أصــحايب كــالنج :بقولــه  وأجــاب اإلمــام وغــريه عــن اخلــربين باملعارضــة

ـــأن ابـــن ) شـــرح اللمـــع ( وأجـــاب الـــشيخ أبـــو إســـحاق يف . وهـــو حـــديث ضـــعيف. اهتـــديتم ّب
ّعباس خـالف مجيـع الـصحابة يف مخـس مـسائل انفـرد ـا ، وابـن مـسعود انفـرد بـأربع مـسائل ، 

  .)1(» .  ..ّومل حيتج عليهما أحد بإمجاع
لــشيخني أمــريي املــؤمنني أيب بكــر وال ينعقــد اإلمجــاع با« : ّويف مــسلم الثبــوت وشــرحه 

وعمر عند األكثـر ، خالفـا للـبعض ، وال ينعقـد باخللفـاء األربعـة خالفـا ألمحـد اإلمـام ولـبعض 
وآله [ ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  :ّكون اتفاق الشيخني إمجاعا ، قالوا : قالوا .  ..احلنفية

: قلنـا .  ..، فمخالفتهما حرام ه أمحد روا.اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر :ّوسلم ] 
ّهـذا خطــاب للمقلدين ، فــال يكــون حجــة علـى اتهــدين ، وبيــان ألهليــة االتبــاع ، ال حــصر  ّ ّ ّــ
ّاالتبــاع فــيهم ، وعلــى هــذا فــاألمر لإلباحــة أو للنــدب ، وأحــد هــذين التــأويلني ضــروري ، ألن  ّ

ّاتهـــدين كـــانوا خيـــالفوم ، واملقلـــدون كـــانوا قـــد يقلـــد ون غـــريهم ومل ينكـــر علـــيهم أحـــد ، ال ّ
ـــة قـــوهلم كـــان معتقـــدهم ّوـــذا انـــدفع مـــا قيـــل إن . ّاخللفـــاء أنفـــسهم وال غـــريهم ، فعـــدم حجي

  .)2(» .  ..اإلجياب ينايف هذا التأويل
يف مــــسائل الفقــــه .  ..فهــــذه منــــاذج مــــن اســــتدالل القــــوم حبــــديث االقتــــداء بالــــشيخني

  . ..واألصوليني
ّموع هذه الكلمات أن األكثر على عدم حجية إمجاعهماّلكن الذي يظهر من جم ّ.. .  
__________________  

  .367 / 2اإلاج يف شرح املنهاج ) 1(
  .231 / 2ّفواتح الرمحوت يف مسلم الثبوت ) 2(
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ّ مل يـنص علـى خالفـة أحـد 6ّعلـى أن النـيب  ـ أيـضا ـ ّوإذا ضـممنا إىل ذلـك أن األكثـر
ّواإلمام احلق بعد النيب صلى اهللا عليه « واقف وشرحها كما جاء يف امل.  ..من بعده ] وآلـه [ ّ
ف فيـــه بعـــضهم: ّوســـلم  ّومل يـــنص رســـول اهللا .  ..ّـــأبـــو بكـــر ثبتـــت إمامتـــه باإلمجـــاع ، وإن توق

ّوسلم على أحد خالفا للبكريـة ، فـإم زعمـوا الـنص علـى أيب بكـر ، ] وآله [ ّصلى اهللا عليه  ّ ّ
ّص على علي كرم اهللا وجهه ، إما نصا جليا وإما نصا خفياّوللشيعة فإم يزعمون الن ّ ّّ ّ ّ ّواحلـق . ّ

  .)1(» عند اجلمهور نفيهما 
هـذا احلـديث يعـارض مـا عليـه أهـل األصـول مـن : فإن قلـت « : وقال املناوي بشرحه 
ّأنه مل ينص على خالفة أحد ّ.  

ّمل يـنص نـصا صـرحيا ، وهـذا كمـا حيتمـل اخلالفـة حيت: مرادهم : قلت  مـل االقتـداء ـم ّ
  .)2(يف الرأي واملشورة والصالة وحنو ذلك 

ّعلمنــا أن املــستدلني ــذا احلــديث يف مجيــع اــاالت ابتــداء ببــاب اإلمامــة واخلالفــة ،  ـ ّ
  . ..وأتباعهم» البكرية « هم  ـ وانتهاء بباب االجتهاد واإلمجاع

ّن املـستدلني بـه قـوم وإ.  ..فاألكثر يعرضـون عـن مـدلول هـذا احلـديث ومفـاده.  ..إذن ّ
  . ..وهذا وجه آخر من وجوه وضعه واختالقه.  ..ّمتعصبون أليب بكر وإمامته

ّقــد تعــصب قــوم ال خــالق هلــم يــدعون التمــسك بالــسنة « : قــال احلــافظ ابــن اجلــوزي  ّ ّ ّ
  .)3(» .  ..فوضعوا أليب بكر فضائل

  ؟لكن من هم
  !!أنفسهم» البكرية « هم 

__________________  
  .354 / 8مباحث اإلمامة  ـ رح املواقفش) 1(
  .56 / 2فيض القدير ) 2(
  .303 / 1املوضوعات ) 3(
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ّفلمـا رأت البكريـة مـا صـنعت الـشيعة « : ّقال العالمـة املعتـزيل 
 ، وضـعت لـصاحبها )1(

ّفـــإم وضـــعوه يف ) ّلـــو كانـــت متخـــذا خلـــيال (  :أحاديـــث يف مقابلـــة هـــذه األحاديـــث ، حنـــو 
 ، فقلبتـه البكريـة إىل أيب 7ّفإنـه كـان لعلـي ) ّسـد األبـواب (  وحنو .)خاء حديث اإل( مقابلة 

: مث قـال ) ايتين بدواة وبياض أكتب فيه أليب بكر كتابا ال خيتلف عليـه اثنـان (  :وحنو . بكر
(  :احلـديث املـروي عنـه يف مرضـه  ّفإم وضـعوه يف مقابلـة) ّيأىب اهللا واملسلمون إال أبا بكر ( 

: فــاختلفوا عنــده وقــال قــوم مــنهم . ّدواة وبيــاض أكتــب لكــم مــا ال تــضلون بعــده أبــداايتــوين بــ
ّأنـــا راض عنـــك ، فهـــل أنـــت عـــين (  :حـــديث  وحنـــو) لقـــد غلبـــه الوجـــع ، حـــسبنا كتـــاب اهللا 

  .)2(» وحنو ذلك  ) ؟راض
ّوبعــد ، فمــا مــدلول هــذا احلــديث وحنــن نــتكلم هنــا عــن هــذه اجلهــة وبغــض النظــر عــن  ّ

  ؟السند
ّأمـــره مبطاوعتهمـــا يتـــضمن الثنـــاء عليهمـــا ، ليكونـــا أهـــال ألن يطاعـــا « :  املنـــاوي يقـــول

  .».  ..فيما يأمران به وينهيان عنه
ّـلكن أول شيء يعرتض عليه بـه ختلف أمـري املـؤمنني  ّ  ومـن تبعـه عـن البيعـة مـع أمرمهـا 7ّ

  :به ، ولذا قال 
ّحيــث أمــر باتباعهمــا فكيــف ختلــف علــي : فــإن قلــت «  كــان : قلــت  ؟بيعــة عــن ال2ّ

  .)3(» .  ..لعذر مث بايع ، وقد ثبت عنه االنقياد ألوامرمها ونواهيهما
يف مـأزق  ـ ّبعـد إنكـار الـنص وحـصر دليـل اخلالفـة يف اإلمجـاع ـ لقـد وقـع القـوم: أقـول 

ّكبري وإشكال شديد ، وذلك ألم قرروا يف علم األصول أنه إذا خالف ّ ّ  
__________________  

ّنعته الــشيعة أــا اســتدلت باألحاديــث الــيت رواهــا أهــل الــسنة يف فــضل أمــري املــؤمنني الــذي صــ) 1( ّ ّ باعتبــار أــا 7ّ
ّنصوص جلية أو خفية على إمامته كما ذكر صاحب    .وغريه» شرح املواقف « ّ

  .49 / 11شرح ج البالغة ) 2(
  .56 / 2فيض القدير ) 3(



 439 ................................................................................ ّالدهلوي اهللا ّويل

  .ّواحد من االمة أو اثنان مل ينعقد اإلمجاع
ّإذا خالف واحد من االمة أو اثنان مل ينعقد اإلمجاع دونه ، فلـو مـات « : ّقال الغزايل 

ّأن احملرم خمالفة االمة كافة: ودليلنا . مل تصر املسألة إمجاعا ، خالفا لبعضهم ّّ ّ..  . «)1(.  
إمجـــاع األكثـــر مـــع نـــدرة املخـــالف بـــأن يكـــون : قيـــل « : ّويف مـــسلم الثبـــوت وشـــرحه 

ّواملختار أنه ليس بإمجاع النتفـاء الكـل الـذي هـو منـاط العـصمة.  ..نني إمجاعواحدا أو اث مث . ّ
ّليس حبجة أصال كما أنه ليس بإمجاع ، وقيل : اختلفوا فقيل  ّبل حجة ظنية غـري اإلمجـاع ،  :ّ ّ

ّرمبا كان احلق مع األقل وليس فيه بعد: قيل .  ..ّألن الظاهر إصابة السواد األعظم ّ..  .«.  
ّصــح خالفــة أيب بكــر مــع خــالف علــي وســعد ابــن « : املكتفــون بإمجــاع األكثــر فقــال 

  .»عبادة وسلمان 
هــذا واضــح يف أمــري املــؤمنني . ّويــدفع بــأن اإلمجــاع بعــد رجــوعهم إىل بيعتــه« : فأجيــب 

  .»علي 
ّ ، فما اجلواب عن ختلف سـعد بـن عبـادة 7ّفلو سلمنا ما ذكروه من بيعة أمري املؤمنني 

   !؟»
ّوتعرض هلا شارح مسلم الثبوت فقال بعد مـا .  ..ّملناوي فلم يتعرض هلذه املشكلةّأما ا ّ

ّلكن رجوع سعد بن عبادة فيه خفاء ، فإنه ختلف ومل يبايع وخـرج عـن املدينـة ، ومل « : ّتقدم  ّ ّ
ينــصرف إىل أن مــات حبــوران مــن أرض الــشام لــسنتني ونــصف مــضتا مــن خالفــة أمــري املــؤمنني 

كـــذا يف . ّت ســـنة إحـــدى عـــشرة يف خالفـــة أمـــري املـــؤمنني الـــصديق األكـــربمـــا: عمـــر ، وقيـــل 
ّأن ختلفـه مل يكـن عـن اجتهـاد ، فـإن أكثـر : ّفـاجلواب الـصحيح عـن ختلفـه . االستيعاب وغـريه ّّ

ّمنا أمري ومنكم أمري ، لئال تفوت رئاستهم: اخلزرج قالوا  ّومل يبايع سـعد ملـا كـان لـه حـب .  ..ّ
  السيادة ، وإذا مل

__________________  
  .203 / 1املستصفى ) 1(
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  . ..ّتكن خمالفته عن االجتهاد فال يضر اإلمجاع
قــد قــال ّ شــاق عــصا املــسلمني مفــارق اجلماعــة و2فحينئــذ قــد مــات هــو : فــإن قلــت 

ّمل يفـارق اجلماعـة أحـد ومـات إال مـات  :ّوأصـحابه وسـلم ] وآله [ ّرسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .ّوالصحابة ال سيما مثل سعد برآء عن موت اجلاهلية .اه البخاري رو.ميتة اجلاهلية
ّهــب أن خمالفــة اإلمجــاع كــذلك ، إال أن ســعدا شــهد بــدرا علــى مــا يف صــحيح : قلــت  ّّ

ّمـــسلم ، والبـــدريون غـــري مؤاخـــذين بـــذنب ، مـــثلهم كمثـــل التائـــب وإن عظمـــت املـــصيبة ، ملـــا 
ّهـو عقـيب ممـن بـايع يف العقبـة : وأيـضا  .خلاصـة ـمأعطاهم اهللا تعاىل من املنزلة الرفيعة برمحته ا

ّـوأصـحابه وسـلم اجلنة واملغفـرة] وآله [ ّ، وقد وعدهم رسول اهللا صلى اهللا عليه  ّفإيـاك وسـوء . ّ
  .)1(» .  ..فاحفظ األدب. ّالظن ذا الصنيع

ّولــو تنزلنــا عــن قــضية ســعد بــن عبــادة ، فمــا اجلــواب عــن ختلف الــصديقة الزهــراء  ّــ  !؟3ّ
  .6ي من الصحابة ، بل بضعة الرسول وه

ّبـرآء عـن مـوت اجلاهليـة ، فمـا ظنـك بـالزهراء  ـ ّال سـيما مثـل سـعد ـ فإذا كان الصحابة
فاطمــة «  :قــال و )2(» ّفاطمــة بــضعة مــين فمــن أغــضبها أغــضبين «   :6قــال رســول اهللا  الــيت

ّاطمــة ســيدة نــساء ف«  :قــال و. )3(» ّبــضعة مــين ، يقبــضين مــا يقبــضها ويبــسطين مــا يبــسطها 
ّأهل اجلنة إال مـرمي بنـت عمـران  ّهـذه األحاديـث الـيت اسـتدل ـا احلـافظ الـسهيلي وغـريه  )4(» ّ

ّمن احلفاظ على أا أفضل من الشيخني فضال عن غريمها  ّ)5(.  
__________________  

  .224 ـ 223 / 2ّشرح مسلم الثبوت  ـ فواتح الرمحوت) 1(
  . البخاري يف املناقب عن421 / 4فيض القدير ) 2(
  .421 / 4فيض القدير ) 3(
  .421 / 4فيض القدير ) 4(
  .421 / 4فيض القدير ) 5(
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ّفــإن مــن ضــروريات التــاريخ أن الزهــراء .  .. ّوأن .  .. فارقــت الــدنيا ومل تبــايع أبــا بكــر3ّّ
اعـة أحـد ومـات مل يفـارق اجلم« ّ مل يأمرها باملبادرة إىل البيعـة ، وهـو يعلـم أنـه 7أمري املؤمنني 

ّإال مات ميتة اجلاهلية  ّ«!!   

  :أقول 
ّال يدل هذا احلديث على شيء مما زعموه أو أرادوا له االسـتدالل بـه فمـا هـو .  ..إذن ّ
  ؟واقع احلال

  . ..سنذكر له وجها على سبيل االحتمال يف اية املقال
ّمث إن مما يبطل هذا احلديث من حيث الداللة واملعىن وجوها أخر ّ ّ.  

   ـ 1
ّإن أبــا بكــر وعمــر اختلفــا يف كثــري مــن األحكــام ، واألفعــال ، واتبــاع املختلفــني متعــذر  ّ ّ

ّوأن عمـر منـع أن يـورث أحــدا . ّأقـر أبــو بكـر جـواز املتعـة ومنعهـا عمــر: فمـثال .  ..غـري ممكـن ّ
  !؟فبمن يكون االقتداء.  ..ّمن األعاجم إال واحدا ولد يف العرب

وهـو عنـدهم  . .. يف كثري مـن أقوالـه وأفعالـه وأحكامـهمث جاء عثمان فخالف الشيخني
  . ..ثالث اخللفاء الراشدين

ّوكان يف الصحابة من خالف الـشيخني أو الثالثـة كلهـم يف األحكـام الـشرعية واآلداب  ّ
ّــوكــل ذلــك مــذكور يف مظانه مــن الفقــه واألصــول.  ..ّالدينيــة ولــو كــان واقــع هــذا احلــديث .  ..ّ

  !!ّاحلكم بضاللة كل هؤالءكما يقتضيه لفظه لوجب 

   ـ 2
ّإن املعروف من الشيخني اجلهل بكثري من املسائل اإلسالمية مما يتعلق ّ ّ ّ  
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فهـل يـأمر النـيب  . ..ّباألصول والفروع ، وحىت يف معاين بعض األلفاظ العربية يف القرآن الكرمي
الرجوع إليـه واالنقيـاد لـه ّوسلم باالقتداء املطلق ملن هـذه حالـه ويـأمر بـ] وآله [ ّصلى اهللا عليه 

  !؟ّيف أوامره ونواهيه كلها

   ـ 3
ّإن هـــذا احلـــديث ـــذا اللفـــظ يقتـــضي عـــصمة أيب بكـــر وعمـــر واملنـــع مـــن جـــواز اخلطـــأ 
ّعليهما ، وليس هذا بقـول أحـد مـن املـسلمني فيهمـا ، ألن إجيـاب االقتـداء مبـن لـيس مبعـصوم 

  . ..إجياب ملا ال يؤمن من كونه قبيحا

   ـ 4
ولكـن مل .  ..ّ الحتج به أبو بكر نفسه يوم الـسقيفة6ن هذا احلديث عن النيب ولو كا

ّجند يف واحد من كتب احلديث والتاريخ أنه احتج به على القوم فلـو كـان لنقـل واشـتهر ، .  ..ّ
  . ..كما نقل خرب السقيفة وما وقع فيها من النزاع واملغالبة
  .بل مل جند احتجاجا له به يف وقت من األوقات

   ـ 5
: يعـين » ّبايعوا أي الـرجلني شـئتم « : بل وجدناه يف السقيفة خياطب احلاضرين بقوله 

  .)1(ّأبا عبيدة وعمر بن اخلطاب 
__________________  

 ، الـسرية 209 / 3 ، تـاريخ الطـربي 56 / 1بـاب فـضل أيب بكـر ، مـسند أمحـد  ـ صـحيح البخـاري: انظر ) 1(
  . ، وغريها386 / 3احللبية 
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  .)1(» امدد يدك أبايعك « : ّلتفت إىل أيب عبيدة اجلراح قائال وي

   ـ 6
مث ملا بويع باخلالفة قال 

ّ ّ:  
  .)2(» .  ..أقيلوين ، أقيلوين ، فلست خبريكم« 

   ـ 7
مث ملا حضرته الوفاة قال 

ّ ّ:  
ّوددت أين ســألت رســول اهللا ملــن هــذا األمــر ، فــال ينازعــه أحــد ، وددت أين كنــت « 

  .)3(» ألنصار يف هذا األمر نصيب هل ل: سألت 

   ـ 8
  :وجاء عمر يقول 

  .)4(» ّكانت بيعة أيب بكر فلتة ، وقي املسلمني شرها ، فمن عاد إىل مثلها فاقتلوه « 
__________________  

  .386 / 3 ، السرية احللبية 35 / 1 ، مسند أمحد 128 / 3الطبقات الكربى ) 1(
  .132 / 3ّ ، كنز العمال 175 / 1 ، الرياض النضرة 30: لصواعق احملرقة  ، ا14 / 1اإلمامة والسياسة ) 2(
ــاريخ الطــــربي ) 3( ــد 431 / 3تــ ــروج الــــذهب 18 / 1 ، اإلمامــــة والــــسياسة 254 / 2 ، العقــــد الفريــ  / 2 ، مــ

302.  
  .67:  ، تاريخ اخللفاء 5:  ، الصواعق احملرقة 208 / 5صحيح البخاري ) 4(
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  :وبعد 
  ؟ وما هو مدلوله؟ثفما هو منت احلدي

  . ..قد عرفت سقوط هذا احلديث معىن على فرض صدوره
ا وقـــوع التحريـــف يف : ّفـــال بـــد مـــن االلتـــزام بأحـــد أمـــرين .  ..وعلـــى الفـــرض املـــذكور ّـــإم

ّلفظه ، وإما صدوره يف قضية خاصة ّ ّ.. .  
ا األول فيــشهد بــه  ّأم ه قــد روي هــذا اخلــرب بالنــصب ، أي جــاء بلفــظ : ّــ ـأن أبــا بكــر « ّـ

.  ..وجعـل أبـو بكـر وعمـر منـاديني مـأمورين باالقتـداء» أيب بكـر وعمـر « بـدال عـن » وعمر 
)1(.  

ـــه 6فـــالنيب  مـــع ختـــصيص أليب بكـــر وعمـــر  ـ »اقتـــدوا «  يـــأمر املـــسلمني عامـــة بقول
، ومهــا ثقــاله اللــذان طاملــا أمــر » الكتــاب والعــرتة « ومهــا » باللــذين مــن بعــده «  ـ باخلطــاب

  .)2(ك واالعتصام ما ّباالقتداء والتمس
 كـان سـالكا بعـض 6ّأن النـيب : ّمن أن سـبب هـذا اخلـرب : فهو ما قيل .  ..ّوأما الثاين

  ّالطرق ، وكان أبو بكر وعمر متأخرين عنه ، جائيني على عقبه ،
« : ّلــبعض مـــن ســأله عـــن الطريــق الـــذي ســلكه يف اتباعـــه واللحــوق بـــه  6فقــال النـــيب 

  .)3(وعين يف سلوك الطريق دون غريه » يب بكر وعمر اقتدوا باللذين من بعدي أ
ّوعلى هذا فليس احلديث على إطالقه ، بـل كانـت حتفـه قـرائن ختـصه مبـورده ، فأسـقط  ّ

وكــم هلــذه .  ..ّالـراوي القــرائن عـن عمــد أو سـهو ، فبــدا بظـاهره أمــرا مطلقـا باالقتــداء بـالرجلني
  ّلتفسرييةالقضية من نظري يف األخبار واألحاديث الفقهية وا

__________________  
  .35 / 3تلخيص الشايف ) 1(
األجــزاء الثالثــة االوىل :  راجــع .»ّإين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت أهــل بيــيت « : إشــارة إىل حــديث ) 2(

  .من كتابنا ، جتد البحث عنه مستقصى
  .38 / 3تلخيص الشايف ) 3(
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وهـذا .  ..نفـسه يف بعـض طرقـه» حـديث االقتـداء  « ما يف ذيل.  ..ومن ذلك.  ..ّوالتارخيية
لـيس حـديثا واحـدا ،  ـ لـو كـان صـادرا ـ ّليظهر لك أن هـذا احلـديث.  ..ّما نتكلم عليه بإجياز

ّبل أحاديث متعددة صدر كل منها يف مورد خاص ال عالقة له بغريه ّ ّ.. .  

  : تكملة 
  :لقد جاء يف بعض طرق هذا احلديث 

  . ..اقتدوا باللذين« 
  .ّواهتدوا دي عمار

ّومتسكوا بعهـد ابـن أم عبـد  ّإذا حـدثكم ابـن أم عبـد فـصدقوه: أو : ّ ّمـا حـدثكم : أو . ّّ
  .»ّابن مسعود فصدقوه 

ّفاحلـــديث مـــشتمل علـــى ثـــالث فقـــرات ، االوىل ختـــص الـــشيخني ، والثانيـــة عمـــار ابـــن  ّ
  .ياسر ، والثالثة عبد اهللا بن مسعود
ا الفقــرة االوىل فكانــت م ــأم .  ..وضــوع حبثنــا ، فلــذا أشــبعنا فيهــا الكــالم ســندا وداللــةّ

ّوظهر عدم جواز االستدالل ا واألخذ بظاهر لفظهـا ، وأن مـن احملتمـل قويـا وقـوع التحريـف  ّ
ّيف لفظها أو لـدى النقـل هلـا بإسـقاط القـرائن احلافـة ـا املوجـب خلـروج الكـالم مـن التقييـد إىل 

تحريـف ، بـل مـن أقبحهـا وأشـنعها كمـا هـو معلـوم لـدى أهـل ّاإلطالق ، فإنه نوع مـن أنـواع ال
  .العلم

ّوأمــا الفقرتــان األخريــان فــال نتعــرض هلمــا إال مــن ناحيــة املــدلول واملفــاد لــئال يطــول بنــا  ّ ّ ّ
ّوإن ذكــرا يف فــضائل الــرجلني ، ورمبــا اســتدل مــا بعــضهم يف مقابلــة بعــض فــضائل .  ..املقــام ّ

  :فنقول .  ..المأمري املؤمنني عليه الصالة والس
  » اهتدوا دي عمار «  :قوله 

  .»سريوا بسريته واسرتشدوا بإرشاده « : معناه 
  ؟ وما كان إرشاده؟فكيف كانت سرية عمار

  !!؟وهل سار القوم بسريته واسرتشدوا بإرشاده



  نفحات األزهار................................................................................ 446

  !!هذه كتب السري والتواريخ بني يديك
  :» إرشاده «  و» سريته « وهذه نقاط من 
حينمـا قـال للنـاس يف قـصة  ـ  وقـال لعبـد الـرمحن بـن عـوف)1(أيب بكـر ّختلـف عـن بيعـة 

  .)2(» ّإن أردت أن ال خيتلف املسلمون فبايع عليا «  ـ ّأشريوا علي: الشورى 
ّيا معشر قريش ، أما إذ صدفتم هذا األمـر عـن أهـل « :  ـ بعد أن بويع عثمان: وقال 

ّبيـــت نبـــيكم هاهنـــا مـــرة هاهنـــا مـــرة ، فمـــا أنـــا بـــآم ن مـــن أن ينزعـــه اهللا فيـــضعه يف غـــريكم كمـــا ّ
 منــــذ اليــــوم األول حــــىت 7 وكــــان مــــع علــــي )3(» نزعتمـــوه مــــن أهلــــه ووضــــعتموه يف غــــري أهلــــه 

مـــن «   و)4(» عمـــار تقتلـــه الفئـــة الباغيـــة «   :6قـــد قـــال رســـول اهللا ّاستـــشهد معـــه بـــصفني و
  .)5(» ّعادى عمارا عاداه اهللا 

: لـه مـن قبـل  قـال ّ ألنه؟ّء دي عمار والسري على سريته باالهتدا6ّمث ملا ذا أمر النيب 
ّيا عمار ، إن رأيت عليا قد سلك واديا وسلك الناس كلهم واديا غـريه فاسـلك مـع علـي ، «  ّ

ّإن طاعــة علــي مــن طــاعيت ، : يــا عمــار .  ..ّفإنــه لــن يــدليك يف ردى ولــن خيرجــك مــن هــدى
ّوطاعيت من طاعة اهللا عز وجل  ّ)6(.  

ّومتــسكوا بعهــد ابــن أم عبــد «  :قولــه و ّإذا حــدثكم ابــن أم عبــد فــصدقوه «  أو» ّ مــا » ّّ
  ؟معناه

ّفهل يصدق يف كل ما حدث» احلديث « إن كان    ؟ّّ
  فقد منعوه من.  ..وقد وجدناهم على خالفه.  ..هذا ال يقول به أحد

__________________  
  .187 / 1ّ ، تتمة املختصر 156 / 1املختصر يف أخبار البشر ) 1(
  .182 / 2 ، العقد الفريد 37 / 3 ، الكامل 297 / 3تاريخ الطربي ) 2(
  .342 / 2مروج الذهب ) 3(
  : ، اخلصائص 253 / 3 ، طبقات ابن سعد 28 / 4و  2 / 4 ، تاريخ الطربي 164 / 2املسند ) 4(

  .143 / 16ّ ، كنز العمال 1992 / 24 ، عمدة القاري 378 / 3 ، املستدرك 133
  .265 / 2 ، إنسان العيون 298 / 13 ، كنز العمال 506 / 2 ، اإلصابة 1138 / 3ستيعاب اال) 5(
 ـ للخـوارزمي ـ  ، املناقـب178 / 1 ، فرائـد الـسمطني 212 / 12ّـ ، كنـز العمال 186 / 13تاريخ بغـداد ) 6(

  .124و  57: 
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  .)1(.  ..فراجع ما رووه ونقلوه.  ..ّاحلديث ، بل كذبوه ، بل ضربوه
  ؟ّفأي عهد هذا» العهد « ن كان وإ

ّال بد أن يكون إشارة إىل أمر خاص   . ..مل تنقله الرواة.  ..ّصدر يف مورد خاص.  ..ّ
رضـيت لكـم «  :بلفـظ  ـ جعلوه من فـضائله ـ ّلقد رووا يف حق ابن مسعود حديثا آخر

  ؟ولكن ما هو.  ..)2(» ّما رضي به ابن أم عبد 
 مل تنقلــه الــرواة.  ..ّبالنــسبة إىل أمــر خــاص.  ..ّخــاصّال بــد أن يكــون صــادرا يف مــورد 

...  
  : كما يلي  ـ رواه احلاكم فيما ـ ّإنه
ّقال النيب صلى اهللا عليه «    .اقرأ :ّوسلم لعبد اهللا بن مسعود ] وآله [ ّ

   !؟أقرأ وعليك انزل: قال 
ّإين أحب أن أمسع من غريي: قال  ّ.  
َفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك  (: فافتتح سورة النساء حىت بلغ : قال  ِ ِْ ِْ َِ ٍ ٍِ َ َ َُ  ُ ْ ِ ِ ْ َ

ًعلى هؤالء شهيدا  ِ َ ِ ُ ّوسلم ، وكف عبد اهللا] وآله [ ّ فاستعرب رسول اهللا صلى اهللا عليه )َ ّ.  
  .ّتكلم : 6فقال له رسول اهللا 

ّفحمـــد اهللا يف أول كالمـــه وأثـــىن علـــى اهللا وصـــلى علـــى النـــيب صـــلى اهللا عليـــه  ] ه وآلـــ[ ّ
ّوسلم وشهد شهادة احلق   : وقال . ّ

  .ّرضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا ، ورضيت لكم ما رضي اهللا ورسوله
ّرضــيت لكــم مــا رضــي لكــم ابــن أم : ّوســلم ] وآلــه [ ّفقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 

  .عبد
__________________  
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  .)1(» هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
ّ وتصرفوا يف السنة الشري6فانظر كيف تالعبوا بأقوال النيب  ّفضلوا وأضلوا.  ..فةّ ّ.. .!!  

ّإن الــــسنة الكرميــــة حباجــــة ماســــة إىل حتقيــــق ومتحــــيص ، ال ســــيما يف : ونعــــود فنقــــول  ّ ّ ّ
ّالقضايا اليت هلـا صـلة وثيقـة بأسـاس الـدين احلنيـف ، تبـىن عليهـا اصـول العقائـد ، وتتفـرع منهـا 

  .ّاألحكام الشرعية
ّه جـدير ، إنـه مسيـع جميـب وهـو علـى ّواهللا نسأل أن يوفقنا لتحقيق احلق وقبول ما هو ب

  .ّكل شيء قدير
__________________  
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