
  





  





  

  :اهداء 
  الى حامل لواء االمامة الكبرى والخالفة العظمى

  ّولي العصر المهدي المنتظر الحجى ابن الحسن العسكري أرواحنا فداه
ّيا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ّّ ّ  

  وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل
ّوتصدق علينا إن اهللا يجزي المتصدقين ّ  

  علي





  حديث الوالية

ُوأحد   : ألفاظه َ
  : 6قال رسول اهللا 

ّعلي مني وأنا من علي وهو وليكم من بعدي ّ   





  ّكلمة المؤلف 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ّاحلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدنا حممـد وآلـه الطـاهرين ، ولعنـة اهللا  ّ ّ ّ ّ
  .ّعلى أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين
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  .السندّكما ستعلم بالتفصيل يف أواخر قسم 
ّوله أسانيد يف بعض املسانيد قد نص غري واحد من أعالم احلديث على صحتها ّ.  

  .ّكما أنا سنذكر يف أول امللحق بعض األسانيد الصحيحة األخرى له بعون اهللا
 6ّإذن ، ال جـــدوى للنقـــاش يف صـــحة احلـــديث وثبـــوت صـــدوره عـــن الرســـول األعظـــم 

وال منــاص مــن االعــرتاف بــذلك ، كمــا فعــل  .. .كمــا التجــأ إليــه ابــن تيميــة علــى عادتــه. ..
  .مجاعة من األعالم

ّـوأما من الناحية الداللية ، فقد ذكر هلا يف هذا الكتاب أربعون وجها ، مما يتعلق بفقـه  ّـ ّ ّ
ّكــل ذلــك علــى ضــوء  . ..ّاحلــديث ، أو متنــه ، أو القــرائن اخلارجيــة ، أو األحاديــث األخــرى

حبيــث ال .  ..كلمــات أشــهر علمــاء القــوم يف العلــوم املختلفــةالكتــب املعتــربة ، وباالســتناد إىل 
ّيبقــى جمــال للتــشكيك يف داللــة هــذا احلــديث الــشريف علــى أفــضلية أمــري املــؤمنني وواليتــه بعــد 

  . مباشرة6رسول اهللا 

  التحريف في لفظ الحديث 
ل وهذا ما دعا مجاعة من كبار علماء القوم إىل حتريـف احلـديث ، فالقـدر املهـم املـستد

   ـ خماطبا لعلي 6قوله  به يف البحث هو
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ّأنت ويل كل مؤمن من بعدي « :  ـ 7 ّـ خماطبا بريدة ملا شكى عليا إليه 6قوله و .»ّ ّ
يـا « :  ـ 

ّبريدة ، ال تبغضه ، إن عليا مين وأنا من علي وهو وليكم من بعدي  ّّ ّ«.  
ّإن « : ّـوأما الفقـرة ّأخرج القـصة ورواهـا حـىت النهـي عـن الـبغض ،  ـ كالبخاري ـ فمنهم

  .فأسقطها» .  ..ّعليا
مـــصابيح ( كـــالبغوي صـــاحب » مـــن بعـــدي « مـــن رواهـــا ، وأســـقط كلمـــة : ومـــنهم 

 ولـذا قـال بعـضهم !!، وذلك لكي يكون احلديث داال على الواليـة ، لكـن ال مباشـرة) ّالسنة 
  !!ّاء الثالثةأي بعد اخللف» حينها « ّبصحة احلديث ، وبداللتها على اإلمامة ، لكن يف 

  ّتأويالت وتمحالت 
ّهـو يف احلقيقـة اعـرتاف بـصحة  ـ ّوتبعـه عليـه بعـض مـن تـأخر ـ وهذا الـذي فعلـه البغـوي

فيـه ، يف األسـانيد » بعـدي « االستدالل باحلديث على اإلمامة املباشرة ، لثبوت وجود لفظة 
  .ىّالصحيحة املوجودة يف بعض الصحاح واملسانيد والكتب املعتربة األخر

 ـ »وقتهـا « علـى اإلمامـة واخلالفـة يف  ـ بعـد التالعـب يف لفظـه ـ فتأويـل احلـديث ومحلـه
ّساقط ، بل إنه شاهد بتمامية داللته على ما تذهب إليه اإلمامية ـ كما يف تعبري بعضهم ّ.  

  :إىل أن يقول  ـ كصاحب الصواعق ـ ّفاضطر بعضهم
ه رواه بـــاملع«  ـوعلــى تقــدير الــصحة ، فيحتمــل أن ّـ ه . ىن حبــسب عقيدتــهّ ّـــوعلــى فــرض أن

ّـرواه بلفظه ، فيتعني تأويله على والية خاصة ، نظـري ّقولـه ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ أقـضاكم :  ـّ
  .»علي 

  6ّإذن ، احلديث يدل على اإلمامة والوالية بعد النيب 
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ّوســلم ، فتبطــل خالفــة غــريه بكــل وضــوح ، وهــذا مــا يقتــضي القــول بــأن الــراوي كــان شــيع ّ ّ ّيا ّ
  !! احلديث باملعىن حبسب عقيدتهفروى
ّإذا فتحنا هذا الباب يف األحاديث املروية عن الرسول وغـريه ، بطلـت الـشريعة ، وتبـدل : ّأوال  ّ

مــن أيــن يثبــت ابــن :  وثانيــا !!الــدين اإلســالمي بأصــوله وفروعــه ، وهــذا مــا ال يلتــزم بــه مــسلم
ّحجر أن رواة هذا احلديث كلهم شيعة ، وقد رووه    ؟حبسب العقيدةّ

ّأيب داود الطيالـسي ، وأمحـد بـن حنبـل ، والرتمـذي : ما ذا يقول ابـن حجـر يف : وثالثا 
ّ، والنـــسائي ، وأيب يعلـــى ، والطـــربي ، والطـــرباين ، واخلطيـــب ، وابـــن عبـــد الـــرب ، وابـــن حجـــر 

سب حبـ«  مل ينتبهوا إىل رواية الشيعي هذا احلـديث ؟. ..ّالعسقالين ، وجالل الدين السيوطي
  ؟ أو كانوا شيعة مثله؟»عقيدته 

  .هذا بالنسبة إىل تأويله األول
ّوعلى فرض أنه رواه بلفظه فيتعني تأويله على والية خاصة « : قال  ّ ّ«.  

ّيتعني تأويله على والية خاصة « لكن » الوالية « إذن ، يدل على  ّ«.  
  ؟»ّاملخصص «  وما هو ؟»الوالية اخلاصة « فما هي 

 والكــالم إذا كـــان ظـــاهرا يف العمـــوم واإلطـــالق ال جيـــوز !!بـــن حجـــر شـــيئامل يــذكر لنـــا ا
ّرفع اليد عما هو ظاهر فيه إال بدليل قوي ّ.. .  

  :ّإذن ، التأويل غري جائز ، ألنه بال دليل ، وهذا ما اضطر إىل االعرتاف به فقال 
  .».  ..ّعلى أنه وإن مل حيتمل التأويل« 

  ؟»ّيتعني تأويله « فلما ذا 
  :قال 
  .».  ..ّفاإلمجاع على حقية والية أيب بكر وفرعيها« 
  .ّكل هذه احملاوالت ، كإنكار ابن تيمية أصل احلديث.  ..إذن
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ّوالـــتمحالت ، كمـــا يف  . ..والتحريفـــات ، كمـــا يف روايـــة البخـــاري ، والبغـــوي ، ومـــن تبعهمـــا
واليـة :  ، يعـين ّكـل ذلـك لإلمجـاع علـى واليـة أيب بكـر وفرعيهـا.  ..كلمات ابن حجر املكـي

  ؟عمر وعثمان
  !!ّوهو أول الكالم» اإلمجاع « فانتهى الكالم إىل هذا 

  نكات في الحديث 
 6الـصادر عـن رسـول اهللا » حـديث الواليـة « ّومثة أشياء يـستخرجها النـاظر يف ألفـاظ 

ّيف مناسبات خمتلفة ، عمدا قضية بعثه عليا وخالد بن الوليد علـى جيـشني إىل الـيمن ، وأنـ ه ّ
ّ علـى اجلـيش كلـه ، ففـي ألفـاظ هـذا اخلـرب ومالبـساته أمـور جتلـب النظـر 7إذا التقيا كان علي 

  :ّوينبغي االلتفات إليها ، وتتلخص يف النقاط التالية 
أبغـضت « :  ، يقـول بريـدة 6ّوجود أشخاص كانوا يبغضون عليا على حياة النـيب ـ  1

ّ مل أحبــه إال علــى بغــض علــي ، فبعــث ّعليــا مل أبغــضه أحــدا قــط ، وأجبــت رجــال مــن قــريش ّ
ّالرجل على خيل ، فصحبته وما صـحبته إال علـى بغـضه عليـا  خالـد بـن « وهـذا الرجـل هـو » ّ

ّفهــو الــذي بعــث ، وصــحبه بريــدة ، كمــا يف األحاديــث األخــرى ، لكنــه هنــا حيــث » الوليــد 
  !!ّ يصرح باالسمّيصرح بالبغض ال

ّمث إن هـؤالء كـانوا ينتهـزون الفـ ـ 2 رص للنيـل مـن علـي عنـد رسـول اهللا ، ولـذا ملـا أخـذ ّ
ّ

ّوكتــب بــذلك إىل النــيب ، وجعــل » اغتنمهــا « : علــي اجلاريــة مــن اخلمــس ، قــال خالــد لربيــدة 
أخـربه حـىت « :  ـ ومل تـرد يف اخلـرب أمسـاء القـائلني ـ ّبريـدة يـشيع اخلـرب يف املدينـة املنـورة فقيـل لـه

  !!»يسقط من عينه 
ّيدة ـ هو ومجاعة سريهم خالد معه ـ النيب مبا صـنع علـي ، وجعـل ينـال ّفلما أخرب بر ـ 3 ّ

  ّمنه ، وقرأ عليه كتاب خالد وجعل يصدقه ، غضب رسول اهللا 
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« : وخاطــب بريــدة بقولــه » دعــوا عليــا ، دعــوا عليــا ، دعــوا عليــا «  غــضبا شــديدا ، وقــال 6
 فمــا كـان مـن النـاس أحـد بعــد «: قـال بريـدة » تبغـضه  فـال: قــال . نعـم:  قـال ؟أتـبغض عليـا

ّقـــول رســـول اهللا أحـــب إيل مـــن علـــي  ا عـــن خالـــد واجلماعـــة اآلخـــرين فـــال  »ّ ّـــفتـــاب بريـــدة ، أم
ـــبغض شـــيئا ، بـــل إن احلـــوادث الـــيت تلـــت وفـــاة النـــيب  ّنعـــرف عـــن رجـــوعهم عـــن ال ّ أكـــدت 6ّ

  !! والعداءاستمراره على البغض
ــ  4 ّإن بغــض :  أي ؟»نــا فقــت يــا بريــدة أ« :  قــال لربيــدة 6ّجــاء يف اخلــرب أن النــيب وـ

 عالمــة النفــاق ، وهــذا مــا جــاءت بــه األحاديــث الــصحيحة الكثــرية ، فاســتغفر بريــدة 7علــي 
ا يــدل علــى أن بغــض علــي خــروج عــن  »أبايعــك علــى اإلســالم «  :ّوأخــذ يــد النــيب وقــال  ّمم ّــ

اية مــن علــي ّوــذا تعــرف حــال خالــد واجلماعــة الــذين حرضــوا بريــدة علــى الــشك . ..اإلســالم
  !»يسقط من عينه « ّد النيب حىت عن

ّ يف هذه األخبار أن عليا إمنا 6وقد ذكر رسول اهللا  ـ 5 ّ   .»يفعل ما يؤمر به « ّ
  .ّوداللة هذه العبارة على علو مقامه غري خافية

  علي احلسيين امليالين
25 / 1 / 1416  



 

  ّكلمة السيد صاحب العبقات 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ّهللا احلميد احلكيم العلـي ، الـذي جعـل الوصـي ويل املـؤمنني بعـد النـيب ، وأناهلمـا احلمد  ّ
ّوآهلما كل مقام سين ، فحبهم عنوان طيب الزكي وبغضهم عالمة خبـث الـدعي ، وصـلى اهللا  ّ ّ ّّ ّ

ّعلى النيب الصفي وآله الكرام املخصوصني بالفضل الوضي ّ ّ.  
د قلـــي حامـــد حـــ: وبعـــد ، فيقـــول العبـــد الـــضعيف الـــدين  ّـــسني ابـــن العالمـــة الـــسيد حمم ّ ّ

ّبعثه اهللا يوم الروع بالوجه املشرق البهي  ـ املوسوي   : ـّ
ّــإن هــذا هــو الد الثالــث مــن املــنهج الثــاين مــن كتــاب عبقــات األنــوار يف إمامــة األئمــة  ّ

  .األطهار
التحفـة ( ّوهذا الد موضوع لذكر احلديث الثالث من األحاديث اليت ذكرها صاحب 

ّ يف بــــاب اإلمامـــــة ، وحـــــصر فيهــــا اســـــتدالل أهـــــل احلـــــق والكرامــــة ، جـــــسارة وقلـــــة اكـــــرتاث )
ّبالسالمة ، واهللا ويل التوفيق والصيانة ، وبه االستعانة وإليه الضراعة واالستكانة ّ ّ ّ.  
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  ّكالم الدهلوي 
  :ّقال المحدث الشيخ عبد العزيز الدهلوي 

ّ ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال ّهما رواه بريدة مرفوعا أن: احلديث الثالث «  ّ:  
ّإن عليا مين وأنا من علي وهو ويل كل مؤمن من بعدي ّ.  

ّ وهــو شــيعي مــتهم يف روايتــه ، وقــد .»األجلــح « ّألن يف إســناده . وهــو حــديث باطــل
  .ّضعفه اجلمهور ، فال جيوز االحتجاج بروايته

األوىل « ون املراد منه هـو من األلفاظ املشرتكة ، فما املوجب ألن يك» الويل « وأيضا 
  ؟»ّبالتصرف 

د بوقــت ، وهــذا مــذهب أهــل الــسنة ، فــإن حــضرة األمــري كــان : وأيــضا  ّفإنــه غــري مقي ّــ ّ
ّاإلمام املفرتض الطاعة يف وقت من األوقات بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّّ «)1(.  

__________________  
  .211: التحفة اإلثنا عشرية ) 1(
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  ّمقدمة

  ن شناعة إنكارفي بيا

   7فضائل أمير المؤمنين 
ّ لقــــد ســــولت هلــــذا الرجــــل نفــــسه ألن يــــسعى وراء إنكــــار فــــضائل موالنــــا أمــــري :أقــــول  ّ

ّ بكــل جهــده ، فمــا مــن فــضيلة مــن تلــك الفــضائل الــيت أوردهــا يف كتابــه إال وطعــن 7املــؤمنني  ّ
ّضــعف داللتهمــا ) حــديث املنزلــة (  و) حــديث الغــدير ( ففــي .  ..فيهــا أو نــاقش يف داللتهــا

قـد سـكت  ـ ّوإن مل يبطلهما كمـا فعـل بعـض أسـالفه املتعـصبني ـ ّعلى مقصود اإلمامية ، وهو
ّعن ذكر تعدد طرق حديث الغدير وصحته فضال عـن تـواتره ، وعـن ذكـر تـواتر حـديث املنزلـة 

ـــ كـــسراب بقيع( وحـــاول تأويـــل هـــذين احلـــديثني وتوجيههمـــا ، تـــأويال وتوجيهـــا.  ..كـــذلك َ ِِ ٍ َ ٍة َ
ًيحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا  ْ َ ُ ُْ ِ َ َ ُ َْ َ َ ًِ  ُ ْ ُ َ ْ(.  

أقوى داللـة ، فلـم يتمالـك نفـسه ،  ـ »بعدي « بسبب لفظ  ـ ّلكنه وجد هذا احلديث
  !أسالفه املعاندين وقال ببطالنهّفاتبع 

ملــا )ّأنــا مدينــة العلــم وعلــي باــا ( حــديث  و)حــديث الطــري ( وكــذا فعــل يف 
ّ

 وجــدمها 
ّقويني يف الداللة على مذهب اإلماميـة ، فلـم يـستح مـن ردمهـا وتكـذيبهما ، مـع  أن والـده مـن ّ

  !القائلني بثبوما
اللـذين يرويهمـا أكـابر )  حـديث النـور (و ) حـديث التـشبيه ( وهكذا كان موقفـه مـن 

  . ..ّقومه بل والده أيضا من القائلني بثبوت أوهلما
بالنسبة إىل اآليات القرآنيـة ، فكـان ) املنهج األول ( كه يف وهذا هو السبيل الذي سل

وا(: أول ما بدأ به القدح يف رواية نزول قولـه تعـاىل  يكم اهللا ورسـوله والذين آمن ُـ إنمـا ول َ َُ ِ ـ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ِـ ِ..  .
   ، هذه الرواية اليت7 بشأن سيدنا أمري املؤمنني )
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ّفــادعى تفــرد .  ..تــبهم املعتمــدة وأســفارهم املعتــربةأخرجهــا كبــار علمــاء احلــديث والتفــسري يف ك ّ
 ووصــف !ّمث قــدح يف رواياتــه ونــسب ذلــك إىل احملــدثني مــن أهــل الــسنة قاطبــة.  ..الثعلــيب ــا

ّالثعليب نفسه بأنه حاطب ليل ال يفرق بني الرطب واليابس ّ ّ مـع أن الثعلـيب يعـد مـن أجلـة !. ..ّ ّ ّ
( لوالـد ) إزالة اخلفا يف سـرية اخللفـا ( كتبهم ، ومنها علمائهم ، كما ال خيفى على من يراجع 

ّكما أن دعوى تفرده ذه الرواية من األكاذيب الواضحة الفاضحة.  ..)الدهلوي  ّ.. .  
ّوعلى اجلملة ، فهذا أسلوب هذا الرجل يف كتابه ، إنـه مل يـرتك دلـيال مـن األدلـة الدالـة  ّ ّ

لـسنة املعتـربة علـى لـسان كبـار علمـائهم االعـالم على مذهب اإلمامية ، الواردة يف كتب أهل ا
ّ، إال وقابلـــه بالتكـــذيب والـــرد والتعـــصب والعنـــاد ّ .  ..ّومـــن ذلـــك هـــذا احلـــديث الـــشريف . ..ّ

الــذي ســريى املنــصف طرفــا مــن أســانيده ، وســيجده مــن جالئــل فــضائل أمــري املــؤمنني الثابتــة 
  . ..يف البغضاء والشحناء) الدهلوي ( باألخبار الصحيحة ، وسيظهر له مدى متادي 

  كالم ألبي جعفر اإلسكافي 
ّوألجل أن يتبني فظاعة إنكار مناقب أمري املؤمنني وشناعة إبطال فضائله ننقل يف هذا 

  :املقام كالما أليب جعفر اإلسكايف قاله يف جواب قول اجلاحظ 
 إلســالمه أفــضل االمــة وأوالهــا باإلمامــة أبــو بكــر بــن أيب قحافــة ،: قالــت العثمانيــة « 

ـــى الوجـــه الـــذي مل يـــسلم عليـــه أحـــد يف عـــصره ، وذلـــك أن النـــاس اختلفـــوا يف أول النـــاس  ّعل
  .ّخباب بن األرت: وقال قوم  .زيد بن حارثة: وقال قوم . أبو بكر: إسالما فقال قوم 

ّوإذا تفقــدنا أخبــارهم وعــددنا رجــاهلم ونظرنــا يف صــحة أســانيدهم كــان اخلــرب يف تقــدم 
  أعم ورجاله أكثر وأسانيده أصح ، وهو بذاك أشهرإسالم أيب بكر 
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ّصـلى اهللا  ـ واللفظ فيه أظهر ، مع األشعار الصحيحة واألخبار املستفيضة يف حيـاة رسـول اهللا
وبعد وفاته ، وليس بني األشعار واألخبار فرق إذا امتنع يف جميئها وأصـل خمرجهـا  ـ ّعليه وسلم

  .ّالتساعد واالتفاق والتواطؤ
 هذا املذهب جانبا ونضرب عنه صفحا اقتدارا على احلجـة ، ووثوقـا بـالفلج ولكن ندع

  :والقوة ، وتقتصر على أدىن منازل أيب بكر وننزل على حكم اخلصم فنقول 
ّإنا وجدنا من يزعم أنه أسلم قبل زيـد وخبـاب ، ووجـدنا مـن يـزعم أمـا أسـلما قبلـه ،  ّ ّ

ع ورضا املخالف أن جنعل إسالمهم كـان معـا ، إذ ّوأوسط األمور أعدهلا وأقرا من حمبة اجلمي
األخبار متكافئة واآلثار متـساوية علـى مـا يزعمـون ، وليـست إحـدى القـضيتني أوىل يف صـحة 

  .النقل من األخرى
ّصــلى اهللا  ـ ّويــستدل علــى إمامــة أيب بكــر مبــا ورد مــن احلــديث ، ومبــا أبانــه بــه الرســول

  . ..من غريه ـ ّعليه وسلم
فمــا بــالكم مل تــذكروا علــي بــن أيب طالــب يف هــذه : فــإن قــال قائــل : نيــة قالــت العثما

ّ وقد تعلمون كثرة مقدميه والرواية فيه؟الطبقة   ؟ّ
ّقد علمنا بالرواية الصحيحة والشهادة القائمة أنه أسلم وهـو حـدث غريـر وطفـل : قلنا  ّ

اقلني ومل نـستطع أن نلحـق إسـالمه بإسـالم البـالغني ّـصغري ، فلـم نكـذب الن ّ ، ألن املقلـل زعـم ّ ّ
ّأنــه أســلم وهــو ابــن مخــس ســنني ، واملكثــر زعــم أنــه أســلم وهــو ابــن تــسع ســنني ، فالقيــاس أن 
ّيؤخـــذ باألوســـط بـــني الـــروايتني وبـــاألمر بـــني األمـــرين ، وإمنـــا يعـــرف حـــق ذلـــك مـــن باطلـــه بـــأن 

ّحيصى سنيه اليت ويل فيه اخلالفة ، وسين عمره ، وسين عثمان ، وسين أيب بكر  ّ ّ، ومقـام النـيب ّ
ّباملدينـــة ومقامـــه مبكـــة عنـــد إظهـــار الـــدعوة ، فـــإذا فعلنـــا ذلـــك صـــح أنـــه أســـلم وهـــو ابـــن ســـبع  ّ ّ

  .)1(» ّفالتاريخ امع عليه أنه قتل يف شهر رمضان سنة أربعني . سنني
__________________  

  .5: العثمانية ) 1(
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  :فقال أبو جعفر اإلسكايف يف جوابه 
ّالناس مـن اجلهـل وحـب التقليـد مل حنـتج إىل نقـض مـا احتجـت لو ال ما غلب على «  ّ

ّبه العثمانية ، فقد علم الناس كافة  ّأن الدولة والسلطان ألرباب مقالتهم ، وعـرف كـل أحـد : ّ ّ
ّأقـــدار شـــيوخهم وعلمـــائهم وامـــرائهم وظهـــور كلمـــتهم وقهـــر ســـلطام وارتفـــاع التقيـــة عـــنهم ، 

واألحاديــث يف فــضل أيب بكــر ، ومــا كــان مــن تأكيــد بــين والكرامــة واجلــائزة ملــن روى األخبــار 
ّأمية لذلك ، وما ولده احملدثون من األحاديث ، طلبا ملا يف أيديهم ّ.  

أن خيملــوا ذكــر علــي وولــده ، ويطفئــوا  ـ يف طــول مــا ملكــوا ـ فكــانوا ال يــألون جهــدا
ّســبهم ولعــنهم نــورهم ويكتمــوا فــضائلهم ومنــاقبهم وســوابقهم ، وحيملــوا النــاس علــى شــتمهم و

ّعلى املنـابر ، فلـم يـزل الـسيف يقطـر مـن دمـائهم مـع قلة عـددهم وكثـرة عـدوهم ، فكـانوا بـني  ّـ
  .قتيل وأسري وشريد وهارب ومستخف ذليل وخائف مرتقب

د بغايــــة اإليعــــاد وأشــــد  ّحــــىت أن الفقيــــه واحملــــدث والقــــاص واملــــتكلم ليتقــــدم إليــــه ويتوع ّ ّــــّ ّ ّ ّ
ّــفــضائلهم ، وال يرخصوا ألحــد أن يطيــف ــم ، حــىت بلــغ مــن العقوبــة أن ال يــذكروا شــيئا مــن 

ّتقية احملدث أنه إذا ذكر حديثا عـن علـي كـىن عـن ذكـره فقـال  ّ ّ قـال رجـل مـن قـريش ، وفعـل : ّ
  .ّوال يذكر عليا وال يتفوه بامسه. رجل من قريش

ّمث رأينــا مجيــع املختلفــني قــد حــاولوا نقــض فــضائله ، ووجهــوا احليــل والتــأويالت حنو هــا ، ّ
مــن خــارجي مــارق ، وناصــب حنــق ، ونابــت مــستبهم ، وناشــئ معانــد ، ومنــافق مكــذب ، 
وعثمــاين حـــسود يعـــرتض فيهــا ويطعـــن ، ومعتـــزيل قــد نفـــذ يف الكـــالم وأبــصر علـــم االخـــتالف 
ّوعــرف الــشبه ومواضــع الطعــن وضــروب التأويــل ، قــد الــتمس احليــل يف إبطــال مناقبــه ، وتــأول 

هلا مبا ال حيتمل ، ومرة يقصد أن يضع من قدرها بقياس منتقض ، ّمشهور فضائله ، فمرة يتأو
  .ّوال تزداد مع ذلك إال قوة ورفعة ووضوحا واستنارة
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وذلـك حنـو  ـ ّوقد علمت أن معاوية ويزيد ومـن كـان بعـدمها مـن بـين مـروان أيـام ملكهـم
ــ مثــانني ســنة ســرت مناقبــه مل يــدعوا جهــدا يف محــل النــاس علــى شــتمه ولعنــه وإخفــاء فــضائله و ـ

  . ..وسوابقه
ا أحــدثوا قــوال أو دينــا هلــوى ، فيحملــون النــاس علــى  ــوقــد تعلمــون أن بعــض امللــوك رمب ّ ّ
ذلــك ، حــىت ال يعرفــون غــريه ، كنحــو مــا أخــذ النــاس احلجــاج بــن يوســف بقــراءة عثمــان وتــرك 

ّقــراءة ابــن مــسعود وأيب بــن كعــب ، وتوعــد علــى ذلــك ، بــدون مــا صــنع هــو وجبــابرة بــين أميــ ّ ة ّ
ّوطغاة بين مروان بولد علي وشيعته ، وإمنا كان سلطانه حنو عـشرين سـنة ، فمـا مـات احلجـاج 
حىت اجتمع أهل العراق على قراءة عثمان ، ونشأ أبناؤهم وال يعرفـون غريهـا ، إلمـساك اآلبـاء 

ّعنها وكف املعلمني عن تعليمها ، حىت لو قرئت علـيهم قـراءة عبـد اهللا وأيب مـا عرفوهـا ولظ ّ وا ّ ّـن
ّبتأليفها االستكراه واالستهجان ، أللـف العـادة وطـول اجلهالـة ، ألنـه إذا اسـتولت علـى الرعيـة 
ّالغلبــة وطالــت علــيهم أيــام التــسلط ، وشـــاعت فــيهم املخافــة ، ومشلــتهم التقيــة ، اتفقــوا علـــى 
التخاذل والتناكب ، فال تزال األيام تأخذ مـن بـصائرهم وتـنقص مـن ضـمائرهم ، وتـنقض مـن 

  .ّائرهم ، حىت تصري البدعة اليت أحدثوها غامرة للسنة اليت كانوا يعرفوامر
ّومن واله كعبد امللك والوليـد ومـن كـان قبلهمـا وبعـدمها مـن فراعنـة  ـ ولقد كان احلجاج

على إخفاء حماسن علي وفضائله وفضائل ولده وشيعته وإسـقاط أقـدارهم ، أحـرص  ـ ّبين أمية
ـــزوال ملكهـــم مـــنهم علـــى إســـقاط قـــراءة عبـــد ّ اهللا وأيب ، ألن تلـــك القـــراءات ال تكـــون ســـببا ل ّ

وولده وإظهار حماسنهم بوارهم  ـ 7 ـ وفساد أمرهم وانكشاف حاهلم ، ويف اشتهار فضل علي
وتــسليط حكــم الكتــاب املنبــوذ علــيهم ، فحرصــوا واجتهــدوا يف إخفــاء فــضائله ، ومحلــوا النــاس 

  .على كتماا وسرتها
ّ أمــــره وأمــــر ولــــده إال اســـــتنارة وإشــــراقا ، وحــــبهم إال شــــغفا وشـــــدة ، وأىب اهللا أن يزيــــد ّ ّّ

ّوذكرهم إال انتشارا وكثرة ، وحجتهم إال وضوحا وقوة ، وفضلهم إال ّ ّّ  
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ّظهـــورا ، وشـــأم إال علـــوا ، وأقـــدارهم إال إعظامــــا ، حـــىت أصـــبحوا بإهـــانتهم إيـــاهم أعــــزاء ،  ّ ّ ّ ّ
ّوم من الشر حتول خرياوبإماتتهم ذكرهم أحياء ، وما أرادوا به  ّ.  

ّفانتهى إلينا من ذكر فضائله وخصائصه ومزايـاه وسـوابقه مـا مل يتقدمـه الـسابقون ، وال 
ساواه فيه القاصدون ، وال يلحقه الطـالبون ، ولـو ال أـا كانـت كالقبلـة املنـصوبة يف الـشهرة ، 

احــد ، وكــان األمــر كمــا ّوكالــسنن احملفوظــة يف الكثــرة ، مل يــصل إلينــا منهــا يف دهرنــا حــرف و
  .)1(» وصفناه 

  ترجمة أبي جعفر اإلسكافي 
ّوأبو جعفر اإلسكايف من مشاهري أئمة املتكلمني وحنارير أكابر املعتزلة املعروفني  ّ:  

ّأبو جعفـر حممـد بـن عبـد اهللا اإلسـكايف ، أحـد املتكلمـني  « :السمعاني قال أبو سعد  ّ
ّفــة ، وكــان احلــسني بــن علــي الكرابيــسي يــتكلم معــه مــن معتزلــة البغــداديني ، لــه تــصانيف معرو

  .)2( » 240ّوبلغين أنه مات يف سنة . ويناظره
د بـــن عبــد اهللا أبـــو جعفـــر اإلســكايف ، عـــداده يف أهـــل بغـــداد ،  « :يـــاقوت وقــال  ـــحمم ّ

ّأحــد املتكلمــني مــن املعتزلــة ، لــه تــصانيف ، وكــان ينــاظر احلــسني بــن علــي الكرابيــسي ويــتكلم 
  .)3( » 240 سنة مات يف. معه

 ـ ّبعـد أن عـده يف الطبقـة الـسابعة مـن طبقـات املعتزلـة ـ عبد الجباروقال قاضي القضاة 
ّكــان أبــو جعفــر فاضــال عاملــا وصــنف ســبعني كتابــا يف علــم الكــالم ، وهــو الــذي نقــض « : 

  كتاب العثمانية على أيب عثمان اجلاحظ يف حياته ،
__________________  

  .ّط يف آخر العثمانيةنقض العثمانية ) 1(
  .245 / 1األنساب ) 2(
  .»إسكاف  « 181 / 1معجم البلدان ) 3(
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ّمن هذا الغالم السوادي الذي بلغـين أنـه تعـرض لـنقض : ّودخل اجلاحظ الوراقني ببغداد فقال  ّ
وكـان أبـو جعفـر يقـول بالتفـصيل علـى .  وأبو جعفـر جـالس ، فـاختفى منـه حـىت مل يـره؟كتايب

ّبغــداد ويبــالغ يف ذلــك ، وكــان علــوي الــرأي ، حمققــا منــصفا ، قليــل العــصبية قاعــدة معتزلــة  ّ «
)1(.  

  ّكالم للسيد حيدر اآلملي 
اإلســـكايف ،  . كـــالم مجيـــل ، فيـــه بعـــض التفـــصيل ملـــا أمجلـــه)2(وللـــسيد حيـــدر اآلملـــي 

  :ّيناسب إيراده يف هذا املقام ، وهذا نصه 
ّيقتــــد بــــالنيب يف حركاتــــه وســــكناته التــــزم أن احلــــاكم إذا مل : ّمث ال يغيــــب عــــن نظــــرك « 

أضدادها ، فيحتاج السلطان إىل املعاون واملعاضد واملشري واملساعد له على مقاصده وأغراضـه 
ـــاملردان  ـــا والولـــوع ب ومطالبـــه وشـــهواته ، يف ارتكـــاب احملرمـــات وشـــرب املـــسكرات ، ومســـاع الغن

ّوالتهتك مع النسوان ، واجتذاب األموال من غري حلها و ّعـسف الرعيـة وذهلـا ، فيـضطر امللـك ّ ّ ّ
ّوالـــسلطان إىل شـــيطان يـــسرته وفقيـــه ينـــصره وقــــاض يـــدلس لـــه ، ومتـــشدق يكـــذب لدولتــــه ،  ّ
ّورئيس يسكن األمور ، وطامع يشهد بالزور ، ومشايخ تتباكى وشبان تتذاكى ، ووجيه يهـون  ّ ّ

ّاألحوال ويثريه على حب املال ، وزاهد يلني الصعاب ، وفاسـق ينـادم  ّعلـى الـشراب ، وعيـون ّ
  .تنظر وألسنة تفجر ، حىت ينام اخلليفة أمري املؤمنني سكرانا ، وجيد على فسوقه أعوانا

ّوال تقوم هذه اململكة إال بدحض أضدادها ، وال تتم دعوة قوم إال الك ّ  
__________________  

  .133 ـ 132 / 17شرح ج البالغة : انظر ) 1(
ــتكلم ، مفــــس) 2( ّفقيـــه ، مــ ــنف كتبــــا منهــــا ّ ــة : ّر ، صــ ــى آل الرســــول ، والتفــــسري ، رافعــ ــرى علــ الكـــشكول فيمــــا جــ

 / 2األعــالم . 782تــويف بعــد ســنة .  ..اخلــالف يف وجــه ســكوت أمــري املــؤمنني عــن االخــتالف ، شــرح الفــصوص
  .90 / 4ّ معجم املؤلفني 290
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  .ّأعدائها وعنادها
  :نظر واعتبار 

ن أيب طالــب وملكهــا معاويــة بــن أيب ســفيان ، هــل جيــب إذا كــان هــذه الــدعوة لعلــي بــ
 ـ 7 ـ ووزيــراه عليهــا عمــرو بــن العــاص واملغــرية بــن شــعبة ، وقــد خــصمه علــي ابــن أيب طالــب

ّوقـدر حممد بـن احلنفيـة ،  ـ 8 ـ عليها مدة إىل أن قتله معاوية ، أن يرفـع قـدر احلـسن واحلـسني ّـ
 العبـــاس ، ويراعـــى حـــال أصـــحاب وقــدر بـــين هاشـــم وآل أيب طالـــب ، وأن يكـــرم عبـــد اهللا بـــن

  ؟علي أحيائهم واألموات منهم
  .هذا بعيد من القياس والسياسة الدنياوية

 وأوالده ، وتـشتيت 7بل جيب على معاويـة أن يفعـل مـا فعـل مـن التـدبري يف قتـل علـي 
ّمشلهم ، وسب علي على املنابر ، ووين أمره ، ونـسخ شـرفه مـن صـدور العـوام ، وبـث ذلـك  ّ

ّمث . د والـبالد ، وديـد مـن صـبا إلـيهم ، والتنكيـل مبـن أثـىن علـيهم ، هكـذا مـدة دولتــهيف العبـا
ّ وبغــض رجالـه وآلــه ، حــىت أدى احلـال إىل قتــل احلــسن 7ّأودع يف قلـوب بــين أميــة بغـض علــي 

  .بالسم ، واحلسني بالسيف الذي ب فيه حرمه ، وطيف برأسه يف العباد والبالد
ّوهـــل مت ذلـــك إال برجـــال  ّألبـــاء ، عقـــالء ، علمـــاء ، فقهـــاء ، ومـــشايخ فقـــراء ، وأعيـــان ّ

أغنيـاء ، فيــستعان ــم علـى تــدبري العــوام ، وإلقـاء اهلــوام ، وختويــف النفـوس ، وزجــر املتكلمــني 
  ؟عن اخلوض يف الناموس

ّفلــم يــزل الــسب واللعــن والطــرد والعــزل يف علــي وأوالده ورجالــه ألــف شــهر ، نــشأ فيهــا 
ّال ، وابيضت هلم واسودت حلى ، وولدت صـبيان وأوالد ، واستوسـقت رجال ومات فيها رج ّ

ة مــن ســاد ، واخنــذل أوالد علــي   ورجالــه وأتباعــه ومــن 7ّــبــالد وعبــاد ، وســاد مبراضــي بــين أمي
يقتفـــي أثـــرهم يف املـــدن واألقـــاليم ، ال ناصـــر هلـــم وال معـــوان وال مـــساعد وال إخـــوان ، وبـــذلت 

  على ذلك أموال ، ونشأ
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  .ل ، وقيلت فيه أقوال ، وركبت فيه أهوال ، وآل األمر يف اآلل إىل ما آلعليه رجا
ومجلـــة الباعـــة والفالحـــون غـــافلون عـــن مقاصـــد امللـــوك والـــسالطني وكبـــار الـــشياطني ، 
وانـــسرت مـــن ذلـــك خفايـــا واشـــتهرت قـــضايا ، وجـــرى مـــن طبـــاع أهـــل املـــدن وعـــوامهم مـــا اراده 

ة ملـــا عنـــد امللـــك وبغـــض آل حممـــد ورجـــاهلم ، ّامللـــك وتـــرىب النـــاس علـــى أغراضـــه ، وأمثـــرت ّ احملب ّـــ
ّوحتـــــدثت الـــــسوقة بـــــذلك يف األســـــواق ، وجـــــال بـــــني النـــــاس الـــــشقاق ، وصـــــار أتبـــــاع امللـــــك 
ّمستظهرين بالكالم واجلدال واخلصام ، ومـن يكـره امللـك حتـت الـسب والقتـل والطـرد واجللـد ، 

ة ومعاضـــدها ، وانـــساقت املنـــافع إىل معاضـــد امللـــك بيـــده ولـــسانه ، واحتكمـــ ّـــت دولـــة بـــين أمي
ّوذلل بالقهر واجلور معاندها ، وسـرت املتقـي عقيدتـه ، وكـتم العاقـل عبادتـه ، واسـتمرت األمـور 
ّبني اجلمهور ، واشتدت األيام والعصور ، وسـارت الكتـب املـصنفة بـذلك يف الـبالد ، والتـبس  ّ

ّيف طباعهم حب العاجلـة ، وعنـد ما فيها من املقاصد على أكثر العباد ، والناس عبيد الدنيا و
ّامللـــك الـــسيف والقلـــم والـــدينار والـــدرهم ، وآل حممـــد وأتبـــاعهم حتـــت اخلـــوف وبعـــضهم حتـــت 
ّالسيف ، وال يكاد خيفـى عـن معرفتـك سـرعة إجابـة العـوام إىل أغـراض احلكـام خوفـا وطمعـا ، 

  !كيف شاء ، وأىن شاء ، ومىت شاءيتقلبون حتت إرادته 
ــــصلوات  قائمــــة ، واألذان مرتفــــع ، والــــصوم معتــــرب ، واملواقيــــت واحلــــج ومــــع ذلــــك ، ال

ّـمستطاع ، والزكاة مأتية ، واجلهـاد قـائم ، والنـاس علـى مـراتبهم ، واألسـواق منعقـدة ، والـسبل 
مطرقــة ، واملالهــي بــني العــوام مبــسوطة ، ولــيس يف الــبالد والــشقاء واخلــوف واخلفــاء غــري أوالد 

  .وأشياعه وأتباعه ـ 7 ـ أمري املؤمنني علي بن أيب طالب
وملـــا استوســـق األمـــر لبـــين مـــروان بـــسبب قتـــل عثمـــان ، ومقـــت علـــي بـــن أيب طالـــب 

ّ
7 

ورجالــه يف قلــوب النــاس ، وثبــت بيــنهم هــذا االلتبــاس ، ونفــخ الــشيطان وقــال باللــسان هلــك 
ّمث امللك وهان ، ونـشأ يف الـشريعة اصـول ، ومنـا هلـا فـروع ، وبـسقت هلـا أفنـان ، فـأمثرت ـا ، 

  ّمل يغرسها احلق ، وال سقاها
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الرســـول ، وال جناهـــا العقـــل ، وال أكـــل مثرهــــا األوليـــاء ، وال طعمهـــا الفقـــراء ، فظهـــر بــــذلك 
مــــذاهب ، واختلفــــت فيــــه مــــسائل ، ونــــسخت أخبــــار وطويــــت آثــــار ، واســــتقر العــــامل علــــى 

ّاخلــالف واالخــتالف وعــدم االيـــتالف ، واجلبلــة احليوانيــة حبــسب مرباهـــا ومنــشأ ها كمــا أخـــرب ّ
ّيولد املولود على الفطرة وإمنا أبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه فينجسانه: الصادق األمني  ّ ّ ّ ّ.  

ة ونــشأت دولــة بــين العبــاس ، فوجــدوا بــين أميــة قــد وطــأوا هلــم  ّمث تالشــت دولــة بــين أمي ّ ّــ ّ
ّاململكة باألصالة هلم ، فأقروا الوظائف اليت قررهـا بنـو أميـة يف إمخـاد نـ ّ ّار الطـالبيني علـى حاهلـا ّ

ّ، وساســوا النــاس ــا ، وتناولوهــا هنية مريــة ، وأمــدوا العــامل املعــاون علــى أغراضــهم بــاألموال ،  ّ ّــ
واســـــتخدموا علـــــى ذلـــــك الرجـــــال ، ووهبـــــوا علـــــى ذلـــــك مقامـــــات ومراتـــــب وواليـــــات وهبـــــات 

ّوصدقات ، فلما أحس الطالبيون بوالية بين عبـاس وأخـذت حقـوقهم بغـري حـق ، هـ ّ اجروا إىل ّ
ّاألطـــراف واألوســـاط ، خوفـــا مـــن القتـــل والـــسياط ، وخـــاطبوهم يف القيـــام عـــن هـــذا البـــساط ، 
ّفنــدب هلــم العباســيون الرجــال وأعــدوا هلــم القتــال ، وتــوالهم املنــصور حــىت قتــل مــنهم األلــوف  ّ ّ

عــرف مــا جــرى مــن بــين العبــاس ) ّمقاتــل الطــالبيني ( ّوشــرد مــنهم األلــوف ، ومــن وقــف علــى 
ّحـــىت حطمـــوا شـــجرم وفرقـــوا كلمـــتهم وأفنـــوا أمـــواهلم ، وأبـــادوا رجـــاهلم ، . 7آل علـــي علـــى  ّ

ّواضـطر بنـو العبـاس إىل إقامـة دعـوم ونـشر كلمـتهم ومراعـاة مملكـتهم وحراسـتها مـن آل علـي 
ّ نسفا على عناد بين أمية ، فما اسـتقرت دولـتهم وال هيبـت صـولتهم حـىت فهمـوا أن شـجرة 7 ّ

ّة واألغـــصان ذابلـــة ، واألفنـــان ناقـــصة الـــري خمـــضودة الـــشوك يابـــسة الـــشرب ، ّالطـــالبيني متفرقـــ
ّفعنــدها اســـتقروا وســكنوا ، ومل يـــأمنوا حـــىت علمــوا أن مجيـــع الرعايـــا يف الــبالد واآلفـــاق املـــشرقية  ّ

  . ..ّيفضلون أصحابه عليهم ، وال يأنسون بذكرهم ـ 6 ـ ّواملغربية أعداء آلل حممد
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مللـــــوك مـــــن العـــــرب والعجـــــم يف اســـــتعماهلم الكـــــذب وارتكـــــاب ّمث امكـــــت اخللفـــــاء وا
ّاملنكرات اليت ال جتب ملـثلهم علـى سـبيل النبـوة احملمديـة واخلالفـة العلويـة الـيت فرضـها اهللا تعـاىل 

ّوسنها حممد   .ّوأمر ا ونص عليها ـ 6 ـ ّ
ّفاضـــطروا إىل وضـــع املـــدارس مـــشغلة للعـــوام الـــيت ألفـــت بـــالقلوب واألوهـــام الـــسماطات 
ّالدمســـة واملالبـــس الفـــاخرة واألنعـــام ، ومســـوا كـــل رئـــيس مـــن الرعـــاة إمامـــا ، ليـــصح هلـــم اخلالفـــة  ّ
ّـاململوكـة بيـنهم ، ويـصري اخلليفـة الغاصـب لكـل إمـام مـنهم إمامـا ، وهـم يعلمـون أم يرتكبـون 
اآلثــام ويــأكلون احلــرام ، وأصــلح الــساكنني باملدرســة داعــي اخلليفــة الغاصــب ، قائمــا بعرضــه ، 

را ملــن ال يواليــه ، يأخــذ علــى ذلــك اجلــوائز م ّــناوئــا ملعاديــه ، مرتقبــا علــى مــن يطعــن فيــه ، مكف
ّالسنية واملساكن العلية واملراكب البهية واملطـاعم الـشهية ، واملالبـس الفـاخرة واملقامـات البـاهرة  ّ ّّ

ّـ، والتنعم والتلذذ يف املنام ، والتقلب يف مـسرتاح احلمـام ، وأعـال مكانـه يف  ّ املدرسـة أن ينـاقض ّ
  .ّويعارض ويدعي قيام احلجة على الروافض

وتتابع النـاس علـى ذلـك طبقـا بعـد طبـق ، وجـيال بعـد جيـل ، وانـدرجوا عليـه خلفـا أثـر 
سلف ، ونشأ مذهب اجلربيني بني العوام واندرج فيه اخلـاص والعـام ، واسـترت عمـال الـشياطني 

 علــى هــذه املــذاهب أســرع مــن انعقــاده علــى ومكــراء الفراعنــة مــن الــسالطني ، والعــامي بعقــده
معرفة اهللا ، وهو مذهب يغوث ويعوق ونـسر ، واشـتغل علمـاء اجلمهـور بـاخلالف والـشقاق ، 
وألقوا من تابعهم من الباعة والفالحني يف ميني الطـالق ، وغـشيت املـدارس وأحـدث التفاضـل 

ّكفـر ، ومــن التــبس  ـ ادقاوإن كـان صــ ـ والتنـافس ، وانــتظم العـامل علــى صـورة مــن قــال غريهـا
  .)1(» بسواها احتقر 

__________________  
  .25 ـ 19: الكشكول فيما جرى على آل الرسول ) 1(
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  من رسائل أبي بكر الخوارزمي 
  : )رسائل أيب بكر اخلوارزمي ( وجاء يف 

ّوكتب إىل مجاعة الشيعة بنيسابور ملا قصدهم حممد بن إبراهيم وإليها «  ّ
:  

ّـمـا تكلم بـه الـسلطان الـذي ال  ـ دكم اهللا سعيكم ومجع على التقوى أمركمأرشـ  مسعت
ّيتحمــل إال علــى العــدل ، وال مييــل إال علــى جانــب الفــضل ، وال يبــايل بــأن ميــزق دينــه إذا رفــا  ّ ّ ّ

ّدنياه ، وال يفكر يف أن ال يقدم رضـا اهللا إذا وجـد رضـاه ، وأنـتم وحنـن  ـ ّـأصـلحنا اهللا وإياكم ـ ّ
ّيرض اهللا لنا الدنيا ، فذخرنا للدار األخرى ، ورغب بنا عن ثواب العاجل فأعد لنا عصابة مل 

قـــسما مـــات شـــهيدا وقـــسما عـــاش شـــريدا ، فـــاحلي حيـــسد : ّثـــواب اآلجـــل ، وقـــسمنا قـــسمني 
  .ّامليت على ما صار إليه ، وال يرغب بنفسه عما جرى عليه

ــ 7قــال أمــري املــؤمنني ويعــسوب الــدين ـ   وهــذه .رعتنا أســرع إىل احلــدواحملــن إىل شــي:  ـ
مقالـة أســست علـى احملــن ، وولـد أهلهــا يف طـالع اهلزاهــز والفـنت ، فحيــاة أهلهـا نغــص وقلــوم 
ـــا شـــيعة أئمتنـــا يف  ـــدنيا عـــنهم مائلـــة ، فـــإذا كن ّحـــشوها غـــصص ، واأليـــام علـــيهم متحاملـــة وال

ّتبــع آثــارهم يف الفــرائض والــسنن ومتبعــي آثــارهم يف تــرك كــل قبــيح وفعــل حــسن ، فينبغــي أن ن
  .احملن

صــلوات اهللا عليــه  ـ ّغـصبت ســيدتنا فاطمــة صــلوات اهللا عليهـا وعلــى آهلــا مــرياث أبيهـا
ّيوم السقيفة ، وأخر أمري املؤمنني عن اخلالفة ، وسم احلسن ـ  وعلى آله  ـ ّ سرا ، وقتل أخوه7ّ

 ، وقتـل ابنـاه جهرا ، وصلب زيد بن علـي بالكناسـة ، وقطـع رأس زيـد بـن علـي يف املعركـة ـ 7
ّحممد وإبراهيم على يد عيسى بن موسى العباسي ، ومات موسى بن جعفـر يف حـبس هـارون 

  ّ، وسم علي بن موسى بيد املأمون ، وهزم إدريس بفخ حىت وقع إىل األندلس فريدا ،
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ومات عيـسى بـن زيـد طريـدا شـريدا ، وقتـل حيـىي بـن عبـد اهللا بعـد األمـان واألميـان وبعـد توكيـد 
  .د والضمانالعهو

ّـهذا غري ما فعل يعقوب بن الليث بعلوية طربسـتان ، وغـري قتـل حممد بـن زيـد واحلـسن  ّ ّ
ّبــن القاســم الــداعي علــى أيــدي آل ساســان ، وغــري مــا صــنعه أبــو الــسياح يف علويــة املدينــة ، 
محلهــم بــال غطــاء وال وطــاء مــن احلجــاز إىل ســامراء ، وهــذا بعــد قتــل قتيبــة بــن مــسلم البــاهلي 

 عمر بن علي حني أخذه بابويه ، وقد سرت نفسه ووارى شخصه ، يصانع حياته ويـدافع البن
وفاته ، وال كما فعله احلسني ابن إمساعيل املصعيب بيحـىي بـن عمـر الزيـدي خاصـة ، ومـا فعلـه 

  .ّمزاحم بن خاقان بعلوية الكوفة كافة
ّوحبسبكم أنه ليست يف بيضة اإلسالم بلدة إال وفيها لقتيـل طـاليب ّ  تربـة تـشارك يف قتلـه ّ

  .االموي والعباسي ، وأطبق عليهم العدناين والقحطاين

ـــــــــــــــاء نعرفـــــــــــــــه   فلـــــــــــــــيس حـــــــــــــــي مـــــــــــــــن األحي

  
  مــــــــــــــــن ذي ميــــــــــــــــان وال بكــــــــــــــــر وال مــــــــــــــــضر  

  

  ّإال وهـــــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــــركاء يف دمـــــــــــــــــــــــــــــائهم

  
  كمــــــــــــــا تــــــــــــــشارك أيــــــــــــــسار علــــــــــــــى جــــــــــــــزر  

  

ة إىل املنيــة ، وكرهــوا عــيش الذلــة ، فمــاتوا مــوت العــزة ، و ّقــادم احلمي ّ ّ وثقــوا مبــا هلــم يف ّــ
  .الدار الباقية ، فسخت نفوسهم عن هذه الفانية

ّمث مل يشربوا كأسا من املوت إال شرا شيعتهم وأولياؤهم ، وال قاسوا لونا من الـشدائد  ّ
  .ّإال قاساه أنصارهم وأتباعهم

ّداس عثمان بن عفـان بطـن عمـار بـن ياسـر باملدينـة ، ونفـى أبـا ذر الغفـاري إىل الربـذة 
ّشخص عامر بـن عبـد قـيس التميمـي ، وغـرب األشـرت النخعـي وعـدي بـن حـامت الطـائي ، ، وأ ّ ّ

ّوسري عمر بن زرارة إىل الشام ، ونفى كميل بن زياد إىل العراق ، وجفا أيب بـن كعـب وأقـصاه  ّ
ّ، وعادى حممد بـن حذيفـة ونـاواه ، وعمـل يف دم حممـد بـن سـامل مـا عمـل ، وفعـل مـع كعـب  ّ

  .ذي احلطبة ما فعل
ّواتبعه يف سريته بنو أمية ، يقتلون من حارم ويغدرون مبن ساملهم ، ّ  
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ال حيفلون املهاجري وال يصونون األنصاري ، وال خيافون اهللا وال حيتشمون النـاس ، قـد اختـذوا 
ـــة ويـــستعبدون الـــصحابة ، ويعطلـــون الـــصالة  ّعبـــاد اهللا خـــوال ومـــال اهللا دوال ، يهـــدمون الكعب ّ

ن أعناق األحـرار ، ويـسريون يف حـرم الرسـول سـريم يف حـرم الكفـار ، وإذا ّاملوقوتة ، وحيطمو
  .فسق االموي فلم يأت بالضاللة عن كاللة

قتــل معاويــة حجــر بــن عــدي الكنــدي وعمــرو بــن احلمــق اخلزاعــي بعــد األميــان املؤكــدة 
 ، ّواملواثيــــق املغلظــــة ، وقتــــل زيــــاد بــــن مسيــــة األلــــوف مــــن شــــيعة الكوفــــة وشــــيعة البــــصرة صــــربا

ّوأوسعهم حبـسا وأسـرا ، حـىت قـبض اهللا معاويـة علـى أسـوء أعمالـه وخـتم عمـره بـشر أحوالـه ، 
ّفاتبعه ابنه ، جيهز على جرحاه ويقتـل أبنـاء قـتاله ، إىل أن قتـل هـاين بـن عـروة املـرادي ومـسلم 
ب بــــاحلر بــــن زيــــاد الريــــاحي ، وبــــأيب موســــى عمــــرو بــــن قرطــــة  ّبــــن عقيــــل اهلــــامشي أوال ، وعق ّــــ ّ

اري ، وحبيــب ابــن مظــاهر األســدي ، وســعيد بــن عبــد اهللا احلنفــي ، ونــافع بــن هــالل األنــص
البجلي ، وحنظلة بن سعد الشامي ، وعابس بن أيب شبيب الشاكري ، يف نيف وسـبعني مـن 

  . يوم كربالء ثانيا7مجاعة شيعة احلسني 
ّمث سلط اهللا عليهم الدعي ابن الدعي عبيد اهللا بن زيـاد ، يـصلبهم علـى  ّ ّ جـذوع النخـل ّ

ّويقــتلهم ألــوان القتــل ، حــىت اجتــث اهللا دابــره ثقيــل الظهــر بــدمائهم الــيت ســفك ، عظــيم التبعــة 
  .حبرميهم الذي انتهك

فانتبهــت لنــصرة أهــل البيــت طائفــة أراد اهللا أن خيــرجهم مــن عهــدة مــا صــنعوا ، ويغــسل 
د مـن ابـن الزانيــة ، عـنهم وضـر مـا اجرتحـوا ، فـصمدوا صـمود الفئـة الباغيـة ، وطلبـوا دم الـشهي

ّال يزيدهم قلة عددهم وانقطاع مددهم وكثرة سـواد أهـل الكوفـة بـإزائهم إال إقـداما علـى القتـل  ّ
ّوالقتال ، وسخاء بالنفوس واألموال ، حىت قتل سليمان بن صرد اخلزاعي ، واملـسيب بـن جنبـة 

ّيــــة التــــابعني ، الفــــزاري ، وعبــــد اهللا بــــن واصــــل التميمــــي ، يف رجــــال مــــن خيــــار املــــؤمنني وعل
  ومصابيح األنام
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  .وفرسان اإلسالم
ّمث تــسلط ابــن الــزبري علــى احلجــاز والعــراق ، فقتــل املختــار بعــد أن شــفى األوتــار وأدرك  ّ
الثار وأفىن األشرار وطلب بدم املظلوم الغريب ، فقتل قاتله ونفى خاذله ، وأتبعوه أبا عمر بن 

 والــسائب بــن مالــك ، وعبــد اهللا بــن كامــل ، كيــسان ، وأمحــر بــن مشــيط ، ورفاعــة بــن يزيــد ،
ّوتلقطوا بقايا الشيعة ، ميثلون م كل مثلة ، ويقتلـوم شـر قتلـة ، حـىت طهـر اهللا مـن عبـد اهللا  ّ ّ ّ ّ

َ كـذلك نــولي (بن الزبري البالد وأراح من أخيه مصعب العباد ، فقتلهما عبد امللـك بـن مـروان  ُ َ ِ َ
ِبـعــض الظالمين بـعــضا بمــ ً ْ َْ ََ ِ ِ ــ َا كــانوا يكــسبون َ ُ َِ ْ ّ بعــد مــا حــبس ابــن الــزبري حممــد بــن احلنفيــة وأراد )ُ ّ

  .إحراقه ، ونفى عبد اهللا بن العباس وأكثر إرهاقه
ّفلمــــا خلــــت الــــبالد آلل مــــروان ســــلطوا احلجــــاج علــــى احلجــــازيني مث علــــى العــــراقيني ،  ّ ّ

ّ النـيب ، وجـرى منــه ّفتلعـب باهلـامشيني وأخـاف الفـاطميني ، وقتــل شـيعة علـي ، وحمـا آثــار بيـت
  .ما جرى على كميل بن زياد النخعي

ّواتصل البالء مـدة ملـك املروانيـة إىل األيـام العباسـية ، حـىت إذا أراد اهللا أن خيـتم مـدم  ّ ّ
امهم ، بعــث علــى بقيــة احلــق املهمــل والــدين  ّــبــأكثر آثــامهم ، وجيعــل أعظــم ذنــوم يف آخــر أي

أهـل العـراق ، وقتلـه أحـزاب أهـل الـشام ، وقتـل معـه مـن ّاملعطل زيد بن علي ، فخذله منافقوا 
نصر بن خزمية األسدي ، ومعاوية بن إسحاق األنصاري ، ومجاعة من شايعه وتابعـه : شيعته 

ّ، وحىت من زوجه وأدناه ، وحىت من كلمه وأثناه ّ.  
ّفلمـــا انتهكـــوا ذلـــك احلـــرمي واقرتفـــوا ذلـــك اإلمث العظـــيم عـــضب اهللا علـــيهم وانتـــزع امللـــك 

إىل صـالبة العلويـة وإىل  ـ ال نظـر اهللا إليـه ـ منهم ، فبعـث علـيهم أبـا جمـرم ال أبـا مـسلم ، فنظـر
ّلــني العباســية ، فــرتك تقــاه واتبــع هــواه ، وبــاع آخرتــه بــدنياه ، وافتــتح عملــه بقتــل عبــد اهللا بــن  ّ
ّمعاويــة بــن عبــد اهللا بــن جعفــر بــن أيب طالــب ، وســلط طواغيــت خراســان وخــوارج سجــستان 

  كراد أصفهان على آل أيب طالب ،وأ
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ّيقتلهم حتت كل حجر ومدر ، ويطلبهم يف كل سـهل وجبـل ، حـىت سـلط عليـه أحـب النـاس  ّ
إليه ، فقتله كما قتل الناس يف طاعته ، وأخذه مبا أخذ الناس يف بيعتـه ، ومل ينفعـه أن أسـخط 

  .اهللا برضاه وأن ركب ما يهواه
ّهـا عـسفا ، وتقـصى فيهـا جـورا وحيفـا ، إىل أن وحلت من الدوانيقي الدنيا ، فخـبط في

ع غـــائبهم  ّـــمـــات وقـــد امـــتألت ســـجونه بأهـــل بيـــت الرســـالة ومعـــدن الطيـــب والطهـــارة ، قـــد تتب
ّوتلقط حاضرهم ، حىت قتل عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا احلسين بالسند ، على يد عمـر بـن  ّ

  .ّن مسه على يديهّهشام بن عمر التغليب ، فما ظنك مبن قرب تناوله عليه وال
وهــذا قليــل يف جنــب مــا قتلــه هــارون مــنهم ، وفعلــه موســى قبلــه ــم ، فقــد عــرفتم مــا 
ّتوجه على احلسني بـن علـي بفـخ مـن موسـى ، ومـا اتفـق علـى علـي بـن األفطـس احلـسيين مـن  ّ
هارون ، وما جرى على أمحد بن علي الزيدي ، وعلـى القاسـم بـن علـي احلـسين مـن حبـسه ، 

ّإن هـــارون مـــات وقـــد قـــصر : واجلملـــة . ّ غـــسان اخلزاعـــي حـــني أخـــذ مـــن قبلـــهوعلـــى علـــي بـــن
  .ّشجرة النبوة واقتلع غرس اإلمامة

لـستم أعظـم نـصيبا يف الـدين مـن األعمـش فقـد أخـافوه ، ومـن  ـ أصـلحكم اهللا ـ وأنـتم
  .ّعلي بن يقطني فقد اموه

مـان ابـن حنيـف ّفأما يف الصدر األول فقد قتـل زيـد بـن صـوحان العبـدي ، وعوقـب عث
ّاألنصاري ، واقصي حارثة بن قدامة السعدي ، وجنـدب بـن زهـري األزدي ، وشـريح بـن هـاين 
املرادي ، ومالك بن كعب األرحيب ، ومعقل بن قيس الرياحي ، واحلارث بن األعـور اهلمـداين 

ّ، وأبـــو الطفيـــل الكنـــاين ، ومـــا فـــيهم إال مـــن خـــر علـــى وجهـــه قتـــيال أو عـــاش يف بيتـــه ذلـــيال  ّ ،
يــسمع شــتمة الوصــي فــال ينكــر ، ويــرى قتلــة األوصــياء وأوالدهــم فــال يغــري ، وال خيفــى علــيكم 

ّحرج عامتهم وحـريم ، كجـابر اجلعفـي ، وكرشـيد اهلجـري ، وكـزرارة بـن أعـني لـيس إال أـم  ـ ّ
ّيتولــون أوليــاء اهللا ويتــربءون مــن أعــداء اهللا ، وكفــى بــه جرمــا عظيمــا عنــدهم وعيبــا كبــريا  ـ 4
  .نهمبي
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ّوقل يف بين العباس ، فإنك ستجد ّـمقاال ، وجل يف عجـائبهم فإنك  ـ حبمد اهللا تعاىل ـ ّ
ّترى ما شئت جماال ، جيـىب فيـئهم فيفـرق علـى الـديلمي والرتكـي وحيمـل إىل املغـريب والفرغـاين ، 
ّوميـــوت إمـــام مـــن أئمـــة اهلـــدى وســـيد مـــن ســـادات املـــصطفى ، فـــال تتبـــع جنازتـــه وال جتـــصص  ّ

ّ ، وميوت ضراط هلم أو العب أو مسخرة أو ضارب ، فتحضر جنازته العدول والقضاة مقربته
، ويعمر مسجد التعزيـة عنـد القـواد والـوالة ، ويـسلم فـيهم مـن يعرفونـه دهريـا أو سوفـسطائيا ، 
ّوال يتعرضون ملن يدرس كتابا فلـسفيا ومانويـا ، ويقتلـون مـن عرفـوه شـيعيا ، ويـسفكون دم مـن 

  .اّمسى ابنه علي
ّــومل مل يقتــل مــن شــيعة أهــل البيــت غــري املعلى بــن خنــيس قتيــل داود بــن علــي ، ولــو مل 
حيــبس فــيهم غــري أيب تــراب املــروزي ، لكــان ذلــك جرحــا ال يــربأ ، ونــائرة ال تطفــأ ، وصــدعا ال 

  .يلتئم ، وجرحا ال يلتحم
 ، 7وكفـــــاهم أن شـــــعراء قـــــريش قـــــالوا يف اجلاهليـــــة أشـــــعارا يهجـــــون ـــــا أمـــــري املـــــؤمنني 

ّويعارضــون فيهــا أشــعار املــسلمني ، فحملــت أشــعارهم ودونــت أخبــارهم ، ورواهــا الــرواة مثــل 
ّالواقــدي ووهــب بــن منبــه التميمــي ، ومثــل الكلــيب والــشرقي بــن قطــامي ، واهليــثم بــن عــدي ، 

ّوإن بعـــض شـــعراء الـــشيعة يـــتكلم يف ذكـــر مناقـــب الوصـــي ، بـــل يف ذكـــر . ودأب بـــن الكنـــاين ّ
ّفيقطع لسانه ، وميزق ديوانه ، كما فعل بعبد اهللا ابن عمار الربقي ، وكمـا  ـ 6  ـّمعجزات النيب

ّأريــد بالكميــت بــن زيــد األســدي ، وكمــا نــبش قــرب منــصور ابــن الزبرقــان النمــري ، وكمــا دمــر 
على دعبل بن علي اخلزاعي ، مـع رفقـتهم مـن مـروان بـن أيب حفـصة اليمـامي ، ومـن علـي بـن 

ّ لغلومها يف النصب واستيجاما مقت الربّاجلهم الشامي ، ليس إال ّ.  
حـــىت أن هـــارون بـــن اخليـــزران وجعفـــر املتوكـــل علـــى الـــشيطان ال علـــى الـــرمحن ، كانـــا ال 
ّيعطيان ماال وال يبذالن نواال إال ملن شتم آل أيب طالـب ونـصر مـذهب النواصـب ، مثـل عبـد 

  اهللا بن مصعب الزبريي ، ووهب بن وهب
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ء مثل مروان بـن أيب حفـصة االمـوي ، ومـن األدبـاء مثـل عبـد امللـك بـن البخرتي ، ومن الشعرا
ّفأمــا يف أيــام جعفــر فمثــل بكــار بــن عبــد اهللا الــزبريي ، وأيب الــسمط بــن أيب . قريــب األصــمعي ّ

  .اجلون االموي ، وابن أيب الشوارب العبشمي
نيا ، ولــيس ّقــد متــسكنا بــالعروة الــوثقى ، وآثرنــا الــدين علــى الــد ـ أرشــدكم اهللا ـ وحنــن

ّيزيدنا بصرية زيادة من زاد فينا ، ولن حيل لنا عقيدة نقصان من نقص منا ، فإن اإلسالم بـدء  ّ ّ
كلمــة مــن اهللا ووصــيه مــن رســول اهللا ، يورثهــا مــن يــشاء مــن عبــاده . غريبــا وســيعود كمــا بــدء

لـو  :  يـوم صـفني2ّومع اليوم غد وبعد الـسبت أحـد ، قـال عمـار بـن ياسـر . والعاقبة للمتقني
ّضربونا حىت نبلغ سعفات هجر لعلمنا أنا على احلق وأم على الباطل ّ.  

ّمث هـزم ، ولقـد تـأخر أمـر اإلسـالم مث  ـ صـلوات اهللا عليـه ـ ولقـد هـزم جـيش رسـول اهللا
ون َ أ(ّتقــدم  وا آمنــا وهــم ال يـفتـن َحــسب النــاس أن يـتـركــوا أن يـقول ُــ َ ْ ُ َ َ ُ َْ َُ ـ ُـ ُ ُْ َْ ََ ْ ُ َ منني ولــو ال حمنــة املــؤ .)ِ

ّوقلتهم ، ودولة الكافرين وكثرم ، ملـا امـتألت جهـنم حـىت تقـول هـل مـن مزيـد ، وملـا قـال اهللا 
َ ولكــن أكثـــرهم ال يـعلمــون (: تعــاىل  ُ ْ ََ ْ َُ َ َ ْ َ  ّ وملــا تبــني اجلــزوع مــن الــصبور وال عــرف الــشكور مــن )ِ

  .الكفور ، وملا استحق املطيع األجر ، وال احتقب العاصي الوزر
ّا نكبــة فــذلك مــا تعودنــاه ، وإن رجعــت لنــا دولــة فــذلك مــا قــد انتظرنــاه ، فــإن أصــابتن

لكل حالة آلة ، ولكـل مقامـة مقالـة ، فعنـد احملـن الـصرب وعنـد الـنعم  ـ حبمد اهللا تعاىل ـ وعندنا
  .الشكر

ّعلى املنابر ألف شهر ، فمـا شـككنا يف وصـيته ، وكـذب  ـ 7 ـ ولقد شتم أمري املؤمنني
ّعــشرة سـنة فمـا امنـاه يف نبوتـه ، وعـاش إبلــيس مـدة تزيـد علـى املـدد فلــم بـضع  ـ 6 ـ ّـحممد

نرتـــب يف لعنتـــه ، وابتلينـــا بفـــرتة احلـــق وحنـــن مستيقـــضون بدولتـــه ، ودفعنـــا إىل قتـــل اإلمـــام بعـــد 
اإلمام والرضا بعد الرضا وال مريـة عنـدنا يف صـحة إمامتـه ، وكـان وعـد اهللا مفعـوال ، وكـان أمـر 

َ كال سوف تـعلمون ثم كال سوف تـعلمون ( اهللا قدرا مقدورا َُ َُ َْ َْ ََ َْ َ ْ َ َ ُ َ(و  )سيـعلم ُ َ ْ َ َ  
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ٍ الذين ظلموا أي منـقلب يـنـقلبون ولتـعلمن نـبأه بـعد حين  ِ َ ْ ْْ َْ َ ُ َ ُُ َ َ  َ َ ُ َ َُ َ ََََ َ ِ ٍ َ َ ِ (.  
ّأن بين أمية الشجرة امللعونـة يف القـرآن وأتبـاع الطـاغوت والـشيطان  ـ رمحكم اهللا ـ اعلموا

ّوحولـوا  ـ 6 ـ ّ جهدوا يف دفن حماسن الوصي ، واستأجروا من كذب يف األحاديث على النيب،
اجلوار إىل بيت املقدس عن املدينة ، واخلالفة زعموا إىل دمشق عن الكوفة ، وبذلوا يف طمـس 
ـــه الرجـــال ، فمـــا قـــدروا علـــى دفـــن  دوا عليـــه األعمـــال ، واصـــطنعوا في ّـــهـــذا األمـــر األمـــوال وقل

ّوال على حتريف آية من كتاب اهللا تعاىل ، وال علـى دس  ـ 6 ـ أحاديث رسول اهللاحديث من 
  .أحد من أعداء اهللا يف أولياء اهللا

ّولقــــد كــــان ينــــادى علــــى رءوســــهم بفــــضائل العــــرتة ، ويبكــــت بعــــضهم بعــــضا بالــــدليل 
أهلـه ، ّواحلجـة ، ال تنفـع يف ذلـك عيبـة وال مينـع منـه رغبـة وال رهبـة ، واحلـق عزيـز وإن اسـتذل 

ّوكثري وإن قل حزبه ، والباطل وإن رصع بالشبه قبيح ، وذليل وإن غطي وجهه بكل مليح  ّ ّ:  
  : ـّوهو من أنفس بين أمية  ـ قال عبد الرمحن بن احلكم

ة أمــــــــــــــسى نـــــــــــــسلها عــــــــــــــدد احلــــــــــــــصا   ّـــــــــــــمسي

  
ـــــــــــــت رســـــــــــــول اهللا لـــــــــــــيس هلـــــــــــــا نـــــــــــــسلو     بن

  

  :غريه 

ّلعـــــــــــــــــــــــــن اهللا مـــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــسب عليـــــــــــــــــــــــــا ّ  

  
  محــــــــــــــــــــــــسينا مــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــوقة وإمــــــــــــــــــــــــاو  

  

ّوقال أبو دهبل اجلمحي ، يف محية سلطان بين أمية ووالية آل بين سفيان  ّ:  

ّتبيــــــــــــــت الــــــــــــــسكارى مــــــــــــــن أميــــــــــــــة نومـــــــــــــــا ّ ّ  

  
  بــــــــــــــالطف قتلــــــــــــــى مــــــــــــــا ينــــــــــــــام محيمهــــــــــــــاو  

  

  : ـوهو جار خالد بن عبد اهللا القسري  ـ وقال الكميت بن زيد

ة حيــــــــــــــــــث حلــــــــــــــــــوا ّفقــــــــــــــــــل لبــــــــــــــــــين أمي   ّــــــــــــــــــ

  
  ّإن خفــــــــــــــــــــــــــــت املهنــــــــــــــــــــــــــــد والقطيعـــــــــــــــــــــــــــــاو  

  

   اهللا مــــــــــــــــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــــــــــــــــبعتموهأجــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

  
  أشــــــــــــــــــــــــبع مــــــــــــــــــــــــن جبــــــــــــــــــــــــوركم أجيعــــــــــــــــــــــــاو  

  

  وما هذا بأعجب من صياح شعراء بين العباس على رءوسهم باحلق وإن
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  :قال املنصور بن الزبرقان على بساط هارون . كرهوه ، وبتفضيل من نقصوه وقتلوه

ّآل النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم ّ  

  
  يتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامنون خمافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  

  أمـــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــصارى واليهـــــــــــــــــــــود وهــــــــــــــــــــــم

  
  ّمـــــــــــــــــــــــــــــــن امـــــــــــــــــــــــــــــــة التوحيـــــــــــــــــــــــــــــــد يف األزل  

  

  : ـوهو صنيعة بين العباس وشاعرهم  ـ وقال دعبل بن علي

ــــــــــــــــــــر أين مــــــــــــــــــــــذ مثــــــــــــــــــــــانني حجــــــــــــــــــــــةأ   مل تــ

  
  أروح وأغـــــــــــــــــــــــــــدو دائـــــــــــــــــــــــــــم احلــــــــــــــــــــــــــــسرات  

  

  ّأرى فيــــــــــــــــــــــــئهم يف غــــــــــــــــــــــــريهم متقــــــــــــــــــــــــسما

  
  أيـــــــــــــــــــــديهم مـــــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــــئهم صـــــــــــــــــــــفراتو  

  

  : ـوهو موىل املعتصم  ـ وقال علي بن العباس الرومي

   يـــــــــــــــــــربح املـــــــــــــــــــرء مـــــــــــــــــــنكمّتأليـــــــــــــــــــت أن ال

  
  ّيتـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــر اجلبـــــــــــــــــني فـــــــــــــــــيعفج  

  

ــــــــــــاس تــــــــــــــصرب مــــــــــــــنكم   كــــــــــــــذاك بنــــــــــــــو العبــ

  
  يــــــــــــــــصري للــــــــــــــــسيف الكمــــــــــــــــي املــــــــــــــــدججو  

  

ّبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أوان للنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ّ ّ  

  
  ّقتيـــــــــــــــــــــــل زكـــــــــــــــــــــــي بالـــــــــــــــــــــــدماء مــــــــــــــــــــــــضرج  

  

ّوهو كاتب القوم وعـاملهم يف الرضـا ملـا قربـه املـأمون  ـ وقال إبراهيم بن العباس الصويل ّ
 ـ

:  

  كم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأموالكمّميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  
ــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــن مائــــــــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــــــداو     !؟تعطــ

  

ّوكيف ال ينتقـصون قومـا يقتلـون بـين عمهـم جوعـا وسـغبا ، وميلئـون ديـار الـرتك والـديلم 
ّ يستنــــصرون املغـــريب والفرغــــاين وجيفـــون املهـــاجري واألنــــصاري ، ويولـــون أنبــــاط !؟فـــضة وذهبـــا

ّ أيب طالــب مــرياث امهــم ويفء الــسواد وزارــم وقلــف العجــم والطمــاطم قيــادم ، ومينعــون آل
 يــشتهي العلــوي األكلــة فيحرمهــا ويقــرتح علــى األيــام الــشهوة فــال يطعمهــا ، وخـــراج ؟ّجــدهم

مـــصر واألهـــواز وصـــدقات احلـــرمني واحلجـــاز تـــصرف إىل ابـــن أيب مـــرمي املـــديين ، وإىل إبـــراهيم 
اع خبتيـــشوع املوصـــلي ، وابـــن جـــامع الـــسهمي ، وإىل زلـــزل الـــضارب ، وبرصـــوما الزامـــر ، واقطـــ

  .النصراين قوت أهل بلد ، وجارى بغا الرتكي واألفشني األشروسي كفاية أمة ذات عدد
ّيتسرى باثين عشر ألف سرية ، والسيد من سادات ـ زعموا ـ ّواملتوكل ّ  
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ّأهل البيـت يتعفـف بزجنيـة وسـندية ، وصـفوة مـال اخلـراج مقـصورة علـى أرزاق الـصفاعنة وعلـى 
ّ طعمة الكالبني ورسوم القرادين ، وعلى خمارق ، وعلوبة املغين ، وعلـى موائد املخانثة ، وعلى ّ ّ

ّزدزد وعمـر بــن بانــة امللهـي ، ويبخلــون علــى الفـاطمي بأكلــة أو شــربة ، ويـصارفونه علــى دانــق 
ّوحبــة ، ويــشرتون العــوادة بالبــدر وجيــرون هلــا مــا يفــي بــرزق عــسكر ، والقــوم الــذين أحــل هلــم  ّ ّ

ّلـصدقة ، وفرضـت هلـم الكرامـة واحملبـة ، يتكففـون ضـرا ويهلكـون فقـرا ّاخلمس وحرمت عليهم ا ّ ّ
ّ، ولــريهن أحــدهم ســيفه ويبيــع ثوبــه وينظــر إىل فيئــه بعــني مريــضة ، ويتــشدد علــى دهــره بــنفس 
ه فاطمــة ، وجدتــه خدجيــة ،  ّضــعيفة ، لــيس لــه ذنــب إال أن جــده النــيب ، وأبــوه الوصــي ، وام ّــ ّ ّ

  .)1(إىل آخر ما أفاد وأجاد » .  ..آنومذهبه اإلميان ، وإمامه القر

  ّصورة ما جاء في آخر الطبعة المصرية
ّوال خيفى أن هذه الرسالة نقلناها من الطبعـة املـصرية لرسـائل أيب بكـر اخلـوارزمي ، وقـد  ّ ّ

  :جاء يف آخر النسخة 
وقــد تنــاهى طبــع هــذه الرســائل الــيت مل يبلــغ شــأوها يف الفــصاحة ســحبان وائــل ، هــو « 
ّدىن مــن باقــل ، ولــو ظهــرت يف أيامــه ملــد إليهــا كــف مــستمد ســائل ، ولــو كانــت يف عنــدها أ ّ

ّعــصر قــس بــن ســاعدة األيــادي ، لكــان هلــا عليــه مجيــل األيــادي ، فلعمــري إــا نــسخت مــا 
ّتركت األوائل كلمة لقائل ، وأحكمت كم ترك األول لآلخر واملاضي للغابر ، فليكن األديب 

ّيهــا بالنواجــذ ، فإنــه يبلــغ ــا يف صــناعته أشــده ، وتكــون لــه يف ّهلــا نعــم اآلخــذ ، ولــيعض عل ّ
  .ّاإلنشاء أوفر عدة

وكـــان طبعهـــا علـــى هـــذا الوجـــه احلـــسن ، ومتثيلهـــا يف هـــذا القالـــب املستحـــسن ، بـــدار 
عبــد : الطباعــة املــصرية الكائنــة ببــوالق مــصر املغربــة ، تعلــق املــستعني مبــواله فيمــا يعيــد ويبــدي 

  ّ على ذمة حضرةالرمحن بيك رشدي ،
__________________  

  .118: رسائل أيب بكر اخلوارزمي ) 1(
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د علـــــي بيـــــك جـــــراح باشــــي بالـــــديار املـــــصرية ، وحـــــضرة حــــسن أفنـــــدي مـــــرتجم الكتـــــب  ّحمم ّ ــــ ّ
  .ال زالوا ملحوظني بعني العناية الربانية. العسكرية

ّاملتوســل إىل وكــان تــصحيحها حــسب اإلمكــان مبعرفــة الفقــري إىل رمحــة الــرحيم الــرمحن ، 
ّحممد قطة العدوي باشي ، مصحح املطبعة املذكورة ، يـسر اهللا يف الـدارين : ّربه باجلاه النبوي  ّ ّ

  .أموره
وقـــد وافـــق انتهـــاء طبعهـــا ومتـــام متثيلهـــا ووضـــعها أوائـــل ذي احلجـــة ، الـــذي هـــو يف هـــذا 

ذي بنعمتـه فاحلمـد هللا الـ . تسع وسبعني ومـائتني وألـف مـن اهلجـرة ختـام1279العام لشهور 
ّتــتم الــصاحلات ، والــشكر لــه علــى مـــدى األوقــات ، وصــلى اهللا وســلم علــى ســيد الكائنـــات  ّ ّ

  .»وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات ، ما الح بدر متام وفاح مسك ختام 

  ترجمة أبي بكر الخوارزمي 
  :وهذا موجز ترمجته عن املصادر املعتربة 

ّباس أحد الشعراء ايدين الكبـار املـشاهري ، ّأبو بكر حممد بن الع « :ّ ـ ابن خلكان 1
ّكـان إمامــا يف اللغــة واألنــساب ، أقـام بالــشام مــدة وســكن بنـواحي حلــب وكــان يــشار إليــه يف 
عــصره ، لــه ديــوان رســائل وديــوان شــعر ، وملــا رجــع مــن الــشام ســكن نيــسابور ومــات ــا يف 

ّ
 » 393ّخيـه أنـه تـويف سـنة وذكـر شـيخنا ابـن األثـري يف تار. 383منتصف شهر رمضان سـنة 

)1(.  
: ّكـان ابــن اخــت حممـد بــن جريــر الطـربي ، قــال احلــاكم يف تارخيــه  « :ّ ـ الــصفدي 2

ّكــان أوحــد عــصره يف حفــظ اللغــة والــشعر ، وكــان يــذاكرين باألمســاء والكــىن حــىت حيــريين مــن  ّ
  .)2(» .  ..حفظه

__________________  
  .33 / 4وفيات األعيان ) 1(
  .191 / 3بالوفيات الوايف ) 2(
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ّأبـــو بكـــر حممـــد بـــن العبـــاس اخلـــوارزمي الـــشاعر املعـــروف ، وكـــان « :  ـ الـــسمعاني 3
ّحافظـا للغـة ، عارفـا بأصـوهلا ، شـاعرا مغلقـا ، مسـع احلـديث ببغـداد مـن أيب علـي إمساعيـل بــن 
 ّحممد بن إمساعيـل الـصفار ، وأيب بكـر أمحـد ابـن كامـل بـن خلـف ابـن شـجرة القاضـي وغريمهـا

.. . «)1(.  
  :وراجع 

  .526 / 16سري أعالم النبالء  ـ 1
  .194 / 4يتيمة الدهر  ـ 2
  .125 / 1بغية الوعاة  ـ 3
  .416 / 2مرآة اجلنان  ـ 4
  .106 / 3شذرات الذهب  ـ 5

  كالم للسيد علي بن معصوم المدني 
 أن شـــيعة أمـــري: اعلـــم رمحـــك اهللا تعـــاىل «  : )2(وقـــال الـــسيد علـــي بـــن معـــصوم املـــدين 

ّمل يزالـوا يف كـل عـصر وزمـان ووقـت وأوان خمتفـني يف زوايـا  ـ : ـ املـؤمنني واألئمـة مـن ولـده
االستتار ، حمتجبني احتجاب األسرار يف صـدور األحـرار ، وذلـك ملـا منـوا بـه مـن معـاداة أهـل 

وا اإلحلاد ومناواة أويل النصب والعناد ، الذين أزالـوا أهـل البيـت عـن مقامـام ومـراتبهم ، وسـع
  يف إخفاء

__________________  
  .44 / 4األنساب ) 1(
 علــى 1120 وســنة 1117ّمــن كبــار العلمــاء األدبــاء ، لــه آثــار جليلــة يف علــوم خمتلفــة ، تــويف فيمــا بــني ســنة ) 2(

  :وتوجد ترمجته يف . اختالف األقوال
  .428 / 1البدر الطالع  ـ 1
  .290 / 1نزهة اجلليس  ـ 2
  .908: أجبد العلوم  ـ 3
  .763 / 1هدية العارفني  ـ 4
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ّمكـــارمهم الـــشريفة ومنـــاقبهم ، فلـــم يـــزل كـــل متغلـــب مـــنهم يبـــذل يف متابعـــة اهلـــوى مقـــدوره ، 
  .ّويلتهب حسدا ليطفئ نور اهللا إال أن يتم نوره

يـا فـالن ، : ّـ أنه قـال لـبعض أصـحابه 8ّكما روي عن أيب جعفر حممد بن علي البـاقر 
 إن رسـول !ّا وتظـاهرهم علينـا ، ومـا لقـي شـيعتنا وحمبونـا مـن النـاسّما لقينا من ظلم قريش إيان

 ـ قـبض وقـد أخـرب أنـا أوىل النـاس بالنـاس ، فتمـاألت علينـا قـريش حـىت أخرجـت األمـر 6اهللا ـ 
ّعن معدنه ، واحتجت على األنصار حبقنا وحجتنا ، مث تداولتها قريش واحد بعـد واحـد حـىت  ّ

ت احلرب لنا ، ومل يزل صاحب األمـر يف صـعود كئـود حـىت رجعت إلينا ، فنكثت بيعتنا ونصب
قتـــل ، فبويـــع احلـــسن ابنـــه وعوهـــد مث غـــدر بـــه وأســـلم ، ووثبـــت عليـــه أهـــل العـــراق حـــىت طعـــن 

فوادع معاوية وحقن دمـه . ّخبنجر يف جنبه ، وانتهب عسكره وخوجلت خالخل امهات أوالده
 أهل العراق عشرون ألفا مث غـدروا بـه مث بايع احلسني من. ودماء أهل بيته وهم قليل حق قليل

  .، وخرجوا عليه وبيعته يف أعناقهم فقتلوه
مث مل نزل أهل البيت نـستذل ونستـضام ، ونقـضي ومنـتهن وحنـرم ، ونقتـل وخنـاف ، وال 
نـــأمن علـــى دمائنـــا ودمـــاء أوليائنـــا ، ووجـــد الكـــاذبون اجلاحـــدون لكـــذم وجحـــودهم موضـــعا 

ّضاة الـــسوء وأعمـــال الـــسوء يف كـــل بلـــدة حتـــدثوهم باألحاديـــث ّيتقربـــون بـــه إىل أوليـــائهم ، وقـــ
ضونا إىل النــاس ، وكــان عظــم  ّــاملوضــوعة املكذوبــة ، ورووا عنــا مــا مل نقلــه ومــا مل نفعلــه ، ليبغ

 ـ فقتلـت شـيعتنا يف كـل بلـدة وقطعـت األيـدي 7ذلـك وكـربه زمـن معاويـة بعـد مـوت احلـسن ـ 
ّواألرجل على الظنة ، مـن ذكـر حببنـا واال مث مل يـزل . نقطـاع إلينـا سـجن وـب مالـه وهـدم دارهّـ

مث جـاء احلجـاج . 7الـبالء يـشتد ويـزداد إىل زمـان عبيـد اهللا بـن زيـاد ـ لعنـه اهللا ـ قاتـل احلـسني 
ة ومــة ، حــىت أن الرجــل ليقــال لــه زنــديق أو كــافر أحــب  ّفقــتلهم كــل قتلــة وأخــذهم بكــل ظن ّــ ّ

  .7إليه من أن يقال له شيعة علي 
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ّبو احلسن علي بن حممد بن أيب سيف املدائين وروى أ
قـال ) األحـداث (  يف كتـاب )1(

ّأن برئــت الذمــة ممــن روى شــيئا : ّكتــب معاويــة نــسخة واحــدة إىل عمالــه بعــد عــام اجلماعــة : 
  .من فضل أيب تراب وأهل بيته

 ّفقامت اخلطباء يف كل كورة وعلى كل منرب يلعنون عليا ويربءون منه ، ويقعون فيـه ويف
ّأهل بيته ، وكان أشد الناس بالء حينئذ أهل الكوفة لكثرة من ا من شيعة علـي ، فاسـتعمل 

ّعليهـا زيـاد بـن مسيـة وضـم إليـه البـصرة ، وكـان يتبـع الـشيعة ّوهـو ـم عـارف ألنـه كـان مـنهم  ـ ّ
ّفقـتلهم حتـت كـل حجـر ومـدر ، وأخـافهم وقطـع األيـدي واألرجـل ، ومسـل العيـون  ـ ّـأيام علـي

  .ّهم على جذوع النخل ، وطردهم وشردهم عن العراق ، فلم يبق ا معروف منهموصلب
ّوكتب معاوية إىل عمالـه يف مجيـع اآلفـاق أن ال جييـزوا ألحـد مـن شـيعة علـي وأهـل بيتـه 

  .شهادة
ّوكتــب إلــيهم أن انظــروا مــن قــبلكم مــن شــيعة عثمــان وحمبيــه وأهــل بيتــه ، والــذي يــروون 

ّجمالــسهم وقربــوهم وأكرمــوهم ، واكتبــوا إيل بكــل مــا يــروي كــل رجــل فــضائله ومناقبــه ، فــادنوا  ّ ّ ّ
  .منهم وامسه واسم أبيه وعشريته

ففعلـــوا ذلـــك حـــىت أكثـــروا يف فـــضائل عثمـــان ومناقبـــه ، ملـــا كـــان يبعثـــه إليـــه معاويـــة مـــن 
ّالـصالت والكـساء واجلبـات والقطـائع ، ويفيـضه يف العـرب مـنهم واملـوايل ، فكثـر ذلـك يف كـل  ّ ّ

  ، وتنافسوا يف املنازل والدنيا ، فليس جييءمصر 
__________________  

ّاملدائين ، العالمة احلافظ الصادق أبو احلسن علي بن حممد بن عبد اهللا بن أيب سيف « : قال الذهيب برتمجته ) 1( ّ
ساب وأيام العرب ، ّاملدائين األخباري ، نزل بغداد ، وصنف التصانيف ، وكان عجبا يف معرفة السري واملغازي واألن

 ، 224تـويف ســنة » وكـان عاملـا بـالفتوح واملغـازي والــشعر صـدوقا يف ذلـك .  ..ّمـصدقا فيمـا ينقلـه ، عـايل اإلســناد
225.  

  .400 / 10سري أعالم النبالء 
ــــه يف  ــــداد : يف : ترمجتــ ــاريخ بغــ ـــان 54 / 12تــــ ـــرآة اجلنـــ ــاء 83 / 2 ، مـــ ــم األدبــــ  ، 124 / 14 ، معجــــ
  . وغريها516 / 6الكامل يف التاريخ 
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ّأحد خبرب مزور مـن النـاس إال صـار عـامال مـن عمـال معاويـة ، وال يـروي يف عثمـان فـضيلة أو  ّّ
ّمنقبة إال كتب امسه ، وقربه ، وشفعه ، فلبثوا بذلك حينا ّ ّ.  

إن احلــديث يف عثمــان قــد كثــر وفــشا يف كــل مــصر ويف كــل وجــه : ّمث كتــب إىل عمالــه 
ّهذا فادعوا الناس إىل الرواية يف فضائل الـصحابة واخللفـاء األولـني وناحية ، فإذا جاءكم كتايب  ّ

ّ، وال يرتكــوا خــربا يرويــه أحــد مــن املــسلمني يف أيب تــراب إال وأتــوين مبنــاقض لــه يف الــصحابة ، 
ّفإن هذا أحب إيل وأقر لعيين ، وأدحض حلجة أيب تـراب ولـشيعته ، وأشـد علـيهم مـن مناقـب  ّ ّ ّ

  .عثمان وفضله
به على الناس ، فرويت أخبار كثرية يف مناقب الصحابة مفتعلة ال حقيقـة هلـا فقرئت كت

ّ، وجد الناس يف رواية ما جيري هذا اـرى ، حـىت أشـاروا بـذكر ذلـك علـى املنـابر ، والقـي إىل 
ّمعلمــي الكتاتيــب ، فعلمــوا صــبيام وغلمــام مــن ذلــك الكثــري الواســع ، حــىت رووه وتعلمــوه  ّ ّ

ّقــرآن ، وحــىت علمــوه بنــام ونــسائهم وخــدمهم وحــشمهم ، فلبثــوا بــذلك مــا ّكمــا يتعلمــون ال
  .شاء اهللا

ّمث كتـب إىل عمالــه نــسخة واحــدة إىل مجيـع البلــدان  ّانظــروا مــن قامـت عليــه البينــة أنــه : ّ ّ
ّحيب عليا وأهل بيته ، فاحموه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه ّ.  

  .ّواالة هؤالء القوم فنكلوا به واهدموا دارهّمن امتموه مب: ّوشفع ذلك بنسخة أخرى 
ّفلــم يكــن الــبالء أشــد وال أكثــر منــه بــالعراق ، وال ســيما بالكوفــة ، حــىت أن الرجــل مــن  ّ
ّشــيعة علــي ليأتيــه مــن يثــق بــه فيــدخل بيتــه فيلقــي إليــه ســره وخيــاف مــن خادمــه ومملوكــه ، وال 

ّحيدث حىت يأخذ عليه األميان الغليظة ليتمكن عليه ّ.  
ظهـــر حـــديث كثـــري موضـــوع ، وتـــان منتـــشر ، ومـــضى علـــى ذلـــك الفقهـــاء والقـــضاة ف
ّوكـان أعظــم النـاس يف ذلـك بليــة القـراء املـراءون واملستــضعفون الـذين يظهـرون اخلــشوع . والـوالة ّ

ّوالنــسك ، فيفتعلــون األحاديــث ليحظــوا بــذلك عنــد والــم ، ويتقربــوا مبجالــستهم ويــصيبوا بــه 
ّنازل ، حىت انتقلت تلك األخبار واألحاديث إىل أيدي الـديانني الـذين ال األموال والضياع وامل
  ّيستحلون الكذب ،
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ّفقبلوها ورووها وهم يظنون أا حق ، ولو علموا أا باطلة ملا رووها وال تدينوا ا ّ ّ.  
فلــم يــزل األمــر كــذلك حــىت مــات احلــسن بــن علــي ، فــازداد الــبالء والفتنــة ، فلــم يبــق 

  .ّالقبيل إال خائف على دمه أو طريد يف األرضأحد من هذا 
ّمث تفــاقم األمــر بعــد قتــل احلــسني ، وويل عبــد امللــك بــن مــروان ، فاشــتد علــى الــشيعة ، 
ّووىل علـــيهم احلجـــاج بـــن يوســـف ، فتقـــرب إليـــه أهـــل النـــسك والـــصالح والـــدين بـــبغض علـــي 

ّ فـــأكثروا يف الروايـــة يف ّومـــواالة أعدائـــه ، ومـــواالة مـــن يـــدعي مـــن النـــاس أـــم أيـــضا أعـــداؤه ،
  .فضلهم وسوابقهم ومناقبهم ، وأكثروا من الغض من علي ومن عيبه والطعن فيه والشنآن له

فـصاح  ـ ّويقال إنه جد األصمعي عبد امللك بـن قريـب ـ ّحىت أن إنسانا وقف للحجاج
ّإن أهلـي عقوين فـسموين عليـا وإين فقـري بـائس وأنـا إىل صـلة: ّأيها األمـري : به  ّ .  األمـري حمتـاجّـ

ّللطف ما توسلت به قد وليناك موضع كذا: فتضاحك له احلجاج وقال  ّ.  
) تارخيـه ( يف  ـ ّوهو من أكابر احملدثني وأعالمهم ـ وقد روى ابن عرفة املعروف بنفطويه

إن أكثر األحاديث املوضوعة يف فضائل الصحابة افتعلـت يف :  ما يناسب هذا اخلرب وقال )1(
  .ّة ، تقربا إليهم مبا يظنون أم يرغمون به أنف بين هاشمّأيام بين أمي

 ـ لعـنهم اهللا ـ ّومل يزل األمر على ذلـك سـائر خالفـة بـين أميـة ـ عفا اهللا عنه ـ قال املؤلف
ّحىت جاءت اخلالفة العباسية ، فكانت أدهى وأمر وأضرى وأضر ، ّ  

__________________  
ّاإلمام احلـافظ النحـوي العالمـة األخبـاري أبـو عبـد اهللا إبـراهيم بـن حممـد بـن نفطويه « : ترجم له الذهيب وقال ) 1( ّ

ّوكان ذا سنة ودين وفتوة .  ..عرفة بن سليمان ، العتكي االزدي الواسطي ، املشهور بنفطويه ، صاحب التصانيف ّ
: يـــضا يف وتوجـــد ترمجتـــه أ. 75 / 15ســـري أعـــالم النـــبالء  » 323ّومـــروة ، وحـــسن خلـــق ، وكـــيس ، مـــات ســـنة 

 ، معجــم 130 / 6 ، الــوايف بالوفيــات 277 / 6 ، املنــتظم 47 / 1 ، وفيــات األعيــان 159 / 6تــاريخ بغــداد 
  . ، وغريها254 / 1األدباء 
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ّ وشــيعتهم مــن دولــتهم أعظــم ممــا مــضوا بــه يف اخلالفــة االمويــة كمــا :ومــا لقيــه أهــل البيــت 
  :قيل 

ة فــــــــــــــــــــــــيهمو   ّــــــــــــــــــــــــاهللا مــــــــــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــــــــــت أمي

  
  لـــــــــــــــت بنـــــــــــــــو العبـــــــــــــــاسمعـــــــــــــــشار مـــــــــــــــا فع  

  

ّمث شب الزمان وهرم ، والشأن مضطرب والشنآن مضطرم ، والدهر ال يزداد إال عبوسـا  ّ ّ
ّ، واأليـام ال تبـدي ألهــل احلـق إال بؤســا ، وال معقـل للـشيعة مــن هـذه اخلطــة الـشنيعة يف أكثــر  ّ

ة ، واالنطــواء علــى الــصرب  ّــاألعــصار ومعظــم األمــصار إال االنــزواء يف زوايــا التقي » ــذه البليــة ّ
)1(.  

  :أقول 
وإذا علمت حـال هـؤالء األسـالف املنهمكـني يف األسـفاف ، فلـيكن غـري خـاف علـى 

ة عـــن االعتـــساف ، املتحليـــة باإلنـــصاف أن  ّســـريرتك النقي ّ النحريـــر ، الـــذي هـــو ) الـــدهلوي ( ّـــ
 هـؤالء ّعند السنية صدرهم الكبري ومالذهم الشهري ، قد جنح تقليدا للكابلي جبوامـع قلبـه إىل

اجلمــاهري الكــارعني مــن املــشارع الردغــة ، والنــاهلني مــن املــوارد الكــدرة ، الــذين زرعــوا الفجــور 
ّوسـقوه الغــرور ، وحــصدوا الثبــور ورفعـوا الــدور ، وبنــوا القــصور وأحكمـوا الــزور وأبرمــوا اخلتــور ، 

ّ ذكره على كر ومل يرضوا يف البغض واملشاحنة بالقصور ، وأتوا من غرائب األمور مبا يبقى سوء
  .ّالدهور ومر العصور

حــذوهم وحــسا حــسوهم وحنــا حنــوهم واستحــسن حنــوهم ، وشــرب ) الــدهلوي ( فحــذا 
روي شـــرم وانـــضوى إىل ســـرم واحنـــاز إىل حـــزم ، وآثـــر ضـــغنهم وكـــربهم واختـــار حقـــدهم 
ّونكــــرهم واســــتطاب عجــــرهم وجبــــرهم ، وأشــــاع هفــــوام ونفــــق تلميعــــام وزوق تــــسويالم ،  ّ

ّأحكــم مرائــرهم وســر ســرائرهم وأطــاب ضــمائرهم ، وفــوق ســهامهم وبــرى أقالمهــم ، وشــحذ و ّ
  حرام ودرس كتام

__________________  
  .8 ـ 5الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ) 1(
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ونصر أحزام ، وأسس بنيـام والط جـدرام ، واقتفـى شـنيع آثـارهم وخـاض هائـل غمـارهم 
  .سار بسريهم وشبع من مريهم وسكن يف ديرهم وضار بضريهموجاس خالل ديارهم ، و

ل مبنـــار  ّـــمل يعـــض علـــى النقـــد والـــسرب بـــضرس قـــاطع ، ومل يستـــضيء مـــن اإلدراك والتأم
ّساطع ، وال اسـتعان مـن اإلصـابة والتـدرب بوجـه شـافع ، وال اسـتظهر مـن اإلنـصاف والتمييـز 

ـــافع ، وال اســـتذرى مـــن املـــواعظ والزواجـــر والرقـــا ئق القـــوارع إىل ناجـــه نـــاجع ، رقـــص مبنجـــد ن
  .بإنكار الواضحات رقص اجلمل ، وليس له يف التحقيق والتنقيد ناقة وال مجل

ّإذا هتـــف بـــه داعـــي احلـــق جعـــل يف اذنـــه وقـــرا ، وإذا أهـــاب بـــه منـــادي الـــصدق أبـــدى 
عجـــزه وغـــدرا ومكـــرا ، يـــسلك يف هـــدم قواعـــد الـــدين فنونـــا ، ويبـــالغ يف طمـــس معاهـــد اليقـــني 

  .جمونا
طرائـق قـددا  ـ علـيهم سـالم امللـك املتعـال ـ اخرتع للرد واإلبطـال واإلمخـال لفـضائل اآلل

ّ، وابتعد إلطفاء نور احلق أعاليل بأضاليل بغيا وحسدا ، إذا مسع فـضيلة حقانيـة وروايـة نوارنيـة  ّ
يــدور عينــه كأنــه مــن املــوت يف غمــرة ، ومــن الــذهول يف ســكرة ، يــنفخ أوداجــه وترتعــد فرائــصه 

زيد غيظه ويكـرب حنقـه ، ويبـدي فظـائع شـبهات وهـواجس ، ال يزعـه مـن االقتحـام يف الزلـل وي
  .وازع وال يردعه عن املكابرة من احلياء رادع

قــد أقحــم أتباعــه يف طخيــة عميــاء ، وركــب ــم مــنت عــشواء ، وزرع يف قلــوم صــنوف 
ورهم غيظـا وحنقـا ، اإلحن والبغضاء ، وأورثهم أقسام الرتات والوغر والشحناء ، وشـحن صـد

ّوســقى أجــوافهم آجنــا رنقــا ، وقــرر هلــم يف التلميــع قواعــد وقــوانني ، وأحــدث مــن اخلــدع حــيال 
  .وأفانني

املـاهر ، ) الـدهلوي ( أن : ومن عجائب التهافت والتنافر ، وغرائب التناقض والتنـاكر 
واجلهـد والكــدح وكـذا الكـابلي الفـاخر ، ومـن ماثلهمــا مـن أسـالفهما األكـابر ، مــع هـذا اجلـد 

  واالماك ، والغرام والوله والشغف واالرتباك يف إرادة إطفاء
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ّأنوار الفضائل الباهرة ، ورد املناقب الفاخرة للعـرتة الطـاهرة يبـاهون بـدعوى التمـسك والـوالء ،  ّ
ثــار االقتــداء واختيــار ّويبــدون مــن غايــة البهــت واملــراء ، أــم املخــصوصون بنــشر الفــضائل وإي

  !ءاالقتفا
 ؟ومـن املعـرض الـصاد ؟ ومـن املقبـل الـواد؟ ومـن املتـوغر القـايل؟فقل يل من احملب املوايل

 ومـن املقتفـي آلثـار األطهـار واملـؤمن بفـضائل هـؤالء ؟ ومن املنحـرف اجلـايف؟ّومن املتبع الصايف
  ؟ّ ومن الصادف على اإلتباع الواجل يف زرافة اهلمج الرعاع؟األخيار

ّاملرتاب إىل حد يتجاوز عن القيـاس واحلـساب ، حـىت ) هلوي بالد( ّوقد بلغ التعصب 
ّأنه رمبا ينكر مـا هـو حجـة علـى النـصاب ، بـل ينكـر مـا أثبتـه شـيخه ووالـده اجللـي النـصاب ، 

  .بل رمبا أنكر ما أثبته بنفسه بال اختفاء واحتجاب
ومـــــع هـــــذا التبـــــاين والتخـــــالف والتهافـــــت والتنـــــاقض ، والتـــــشاحن والتـــــضاغن والتعالـــــل 
ّوالتمــارض ، ومــع هــذا القــصور يف البــاع وفقــد العثــور واإلطــالع ، يــشنع علــى أســالفنا بلــسانه  ّ
ّالــسليطة مكثــرا للبــذاء واملــصاغ ، مولعــا بــاهلراء والقــذاع ، دأبــه جحــد الواضــحات ، وســنته رد  ّ ّ
ّالالئحات ، يروح بكذبه وافتعالـه أرواح مـسيلمة وسـجاح ، ويرفـع يف إبطـال احلـق أنكـر عقـرية 

  .أوحش صياحو
وأعجــب مــن ذلــك أنــه مــع هــذا التهالــك واالســتهتار باإلبطــال والتكــذيب واإلنكــار ، 
ـــيهم مـــا اختلـــف الليـــل والنهـــار ، ألقـــى  لفـــضائل أهـــل البيـــت األطهـــار ، صـــلوات وســـالمه عل
ّشراشره على تصديق املفتعالت واإلميان باملوضوعات املخرتعات يف حق خلفائه الكبـار ، مـع 

  .بكذا شيوخه وأساطينه األحبارّأا مما شهد 
ّفال أدري بأي وجه يلقى هذا املـدعي للـوالء يـوم القيامـة أهـل البيـت العظمـاء ، علـيهم  ّ
ّآالف التحيــة والثنــاء ، ومــا ذا يقــول هلــم إذا ســألوه عمــا حــداه علــى تكــذيب فــضائلهم الثابتــة  ّ

  ّالصحيحة اليت رواها الثقات الكرباء وأثبتها حذاق



 47 ..................................................) عليه السالم(ّمقدمة يف شناعة إنكار فضائل األمري 

  .العلماء
ذا أوان الــشروع يف نقــض مــا لفقــه هــذا الرجــل بالتفــصيل ، واهللا املوفــق وهــو اهلــادي وهــ

  :إىل سواء السبيل 
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  : قوله
  .»وهو حديث باطل « 

  :أقول 
ّبـبطالن هـذا احلـديث مـن بـدائع التفوهـات وفظـائع التقـوالت ، ) الدهلوي ( إن حكم  ّ

.  ..ّـد ، ويهتـك األسـتار عـن أصـناف العنـاد واللدادفهو يكشف عن دفائن الـضغائن واألحقـا
ّألن مجعا غفريا من كبـار األئمـة البـارعني واحملـدثني املنقـدين ومـشاهري األسـاطني تـشرفوا بروايتـه  ّ ّ ّ

  :ّ، وزينوا أسفارهم بتصحيحه وإثباته ، وهذه أمساء مجاعة منهم 

  أسماء جماعة من رواة الحديث 
  .)204(ي ّسليمان بن داود الطيالس ـ 1
  .)239(ّأبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة  ـ 2
  .)241(إمام احلنابلة أمحد بن حنبل  ـ 3
  .)279(ّأبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي  ـ 4
  .)303(أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي  ـ 5
  .)303(حسن بن سفيان النسوي  ـ 6
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  .)307(أبو يعلى أمحد بن علي املوصلي  ـ 7
  .)310(ّأبو جعفر حممد بن جرير الطربي  ـ 8
  .)344(خثيمة بن سليمان األطرابلسي  ـ 9

  .)354(ّأبو حامت حممد بن حبان البسيت  ـ 10
  .)360(سليمان بن أمحد الطرباين  ـ 11
  .)405(ّأبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري  ـ 12
  .)410( أمحد بن موسى بن مردويه األصفهاين ـ 13
  .)430(أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصفهاين  ـ 14
ّأبو القاسم حـسني بـن حممـد الـشهري بالراغـب األصـفهاين  ـ 15 أوائـل املائـة اخلامـسة ( ّ

(.  
  .)463(أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي  ـ 16
  .)463(أبو عمر يوسف بن عبد اهللا ابن عبد الرب القرطيب  ـ 17
  .)477(مسعود بن ناصر السجستاين ـ  18
  .)483(ّأبو احلسن علي بن حممد ابن املغازيل  ـ 19
  .)509(أبو شجاع شريويه بن شهردار الديلمي  ـ 20
  .ّحممد بن علي بن إبراهيم النطنزي ـ 21
  .)558(أبو منصور شهردار بن شريويه الديلمي  ـ 22
ّأبو املؤيد املوفق بن أمحد املكي اخلوا ـ 23   .)568(رزمي ّ
  .)571(أبو القاسم علي بن احلسن ابن عساكر الدمشقي  ـ 24
ّأبو حامد حممود بن حممد الصاحلاين ـ 25 ّ.  
ّأبو السعادات املبارك بن حممد ابن األثري اجلزري  ـ 26 ّ)606(.  
ّعبد الكرمي بن حممد القزويين الرافعي  ـ 27 ّ)624(.  
  .)630(بن األثري اجلزري ّعز الدين أبو احلسن علي بن حممد ا ـ 28
  .)634(أبو الربيع سليمان بن موسى الكالعي املعروف بابن سبع  ـ 29
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  .)643(ّضياء الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد املقدسي  ـ 30
  .)652(ّأبو سامل حممد بن طلحة القرشي  ـ 31
  .)658(ّأبو عبد اهللا حممد بن يوسف الكنجي  ـ 32
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  .ّحممد بن مسعود الكازروين ـ 37
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  .)975(ّعلي بن حسام الدين املتقي  ـ 47
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ّحممود بن حممد الشيخاين القادري ـ 54 ّ.  
  .)1147(ّأمحد بن الفضل بن باكثري املكي  ـ 55
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  :ّاألجلة الكبار 
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)1(  
  أبي داود الطيالسي رواية 

 بــن عبــاس بإســناد صــحيحّلقــد أخــرج أبــو داود الطيالــسي هــذا احلــديث الــشريف عــن ا
  :ّما هذا نصه ) مسنده ( فقد جاء يف . ..

إن  :ّحـــدثنا أبـــو عوانـــة ، عـــن أيب بلـــج ، عـــن عمـــرو بـــن ميمـــون ، عـــن ابـــن عبـــاس « 
ّرسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال لعلي    .)1(» ّأنت ويل كل مؤمن من بعدي : ّ

ّستة ، مث نــذكر صــحة هــذا ّولنـرتجم الطيالــسي وهــو شــيخ أمحــد ومــن رجــال الــصحاح الــ ّ
  :السند 

  ترجمة أبي داود الطيالسي 
البـصري احلـافظ  ـ وامسـه سـليمان بـن داود ـ اإلمـام أبـو داود الطيالـسي« :  ـ الـذهبي 1

مـا رأيـت أحفـظ : قال الفالس  .صاحب املسند ، وكان يسرد من حفظه ثالثني ألف حديث
كتبــت عــن ألــف شــيخ مــنهم :  قــال .هــو أصــدق النــاس: وقــال عبــد الــرمحن بــن مهــدي . منــه

  .)2(» ابن عون 
ّأمحـــد ، وبنـــدار ، والفـــالس : عنـــه .  ..اإلمـــام احلـــافظ الكبـــري« : أيـــضا  ـ الـــذهبي 2
. هــو أصــدق النــاس :وقــال رفيقــه ابــن مهــدي . مــا رأيــت أحفــظ منــه: ّقــال الفــالس . وخالئــق

  كتبت عن: مسعت أبا داود يقول : وقال عامر بن إبراهيم 
__________________  

  .2752:  رقم 360: ّمسند الطيالسي ) 1(
  .204العرب حوادث ) 2(
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: فبلغـه ذلـك فقـال . ما بقي أحد أحفظ حلديث طويل من أيب داود: وقال وكيع . ألف شيخ
كتبـوا عـن أيب داود مـن  :ّوقـال عمـر شـبة . ما رأيت أحفظ منه: وقال ابن املديين . وال قصري

  .)1(»  تعاىل ; وكان من أبناء الثمانني 204ت سنة ما. حفظه أربعني ألف حديث
اإلمـام أبـو داود الطيالـسي سـليمان بـن داود البـصري احلـافظ صـاحب « : ـ اليافعي  3

  .)2(» .  ..املسند
قــال حيــىي بــن معــني وابــن « : برتمجتــه ) ّبــستان احملــدثني ( يف ) الــدهلوي ( وقــال   ـ4

ّواحلــق أنــه . ّء الرجــال بعدالتــه ، ووثقــوه التوثيــق البــالغّاملــديين والفــالس ووكيــع وغــريهم مــن علمــا
  .»كان كذلك 

  .فمن العجيب حكمه ببطالن حديث يرويه هذا العدل الثقة امع عليه

  ّتنصيص ابن عبد البر على صحة هذا السند
ّوأما صحة سن ّـروايـة أيب داود الطيالـسي فقـد نـص عليهـا احلـافظ ابـن عبـد الـرب ، فإنه  دّ ّ ّ ّ

  :قال 
ّحدثنا أبو عوانة ، عن أيب بلج ، عن عمرو بـن ميمـون ، : روى أبو داود الطيالسي « 

ّان رســول اهللا صــلى اهللا عليـــه وســلم قـــال لعلــي : عــن ابــن عبـــاس  ّأنــت ويل كـــل مــؤمن مـــن : ّ
  .بعدي

ّأول مــن صــلى مــع النــيب: ّوبــه عــن ابــن عبــاس إنــه قــال  ّ ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ ّ بعــد  ـ ّ
  ّحدثنا عبد الوارث بن سفيان ،. ّ طالب عمناخدجية علي بن أيب

__________________  
  .352 / 1ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .204حوادث . مرآة اجلنان) 2(
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ّحـدثنا قاســم بــن أصــبغ ، حــدثنا أمحــد بــن زهــري بــن حــرب ، حــدثنا احلــسن بــن محــاد ، حــدثنا  ّ ّ ّ
ّكان علي أول مـن : اس قال ّأبو عوانة ، حدثنا أبو بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عب

  .آمن باهللا من الناس بعد خدجية
  .)1(» هذا إسناد ال مطعن فيه ألحد ، لصحته وثقة نقلته : قال أبو عمر 

ّأن سـند هـذا احلـديث صـحيح وال مطعـن فيـه مـن جهـة مـن جهاتـه  ـ واحلمد هللا ـ فثبت
  .»ثقة نقلته «  و» ّلصحته « : ّوقد أكد ذلك بقوله . ألحد

ّه العبــارة يظهــر قيــام اإلمجــاع علــى وثاقــة رجــال هــذا الــسند ، فيكــون احلــديث ومــن هــذ
  .ّالشريف برواية الطيالسي جممعا على صحته

  !.؟)الدهلوي ( ّفأين هذا مما زعمه 

  ّترجمة ابن عبد البر
  :ّولنذكر طرفا من فضائل احلافظ ابن عبد الرب لتعرف قيمة كلمته هذه 

ّف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري األندلـسي القـرطيب أبو عمر يوس« :  ـ السمعاني 1
ّكان إماما فاضال كبريا جليل القدر ، صنف التصانيف . احلافظ ّ «)2(.  
ّأبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد الــرب بــن عاصــم « :  ـ ابــن خلكــان 2 ّ

القاضـي أبـو علـي ابـن قـال .  ..ّإمام عصره يف احلديث واألثر وما يتعلـق مـا. النمري القرطيب
مل يكــن باألنــدلس مثــل أيب عمــر بــن عبــد : مسعــت القاضــي أبــا الوليــد البــاجي يقــول : ســكرة 

: ّقـال أبـو حممـد ابـن حـزم . أبو عمر أحفـظ أهـل املغـرب: قال الباجي أيضا . ّالرب يف احلديث
تــأليف ّوكــان موفقــا يف ال.  ..!ال أعلــم يف الكــالم علــى فقــه احلــديث مثلــه فكيــف أحــسن منــه

  معانا عليه ونفع
__________________  

  .28 / 3اإلستيعاب ) 1(
  .98 / 10األنساب ) 2(
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.  ..وقد تقدم يف ترمجة اخلطيب أيب بكر أمحد بن علي بن ثابت البغـدادي احلـافظ.  ..اهللا به
ّأنه كان حافظ املشرق وابـن عبـد الـرب حـافظ املغـرب ، وماتـا يف سـنة واحـدة ، ومهـا إمامـان يف 

  .)1(» .  ..ذا الفنه
سـاد أهـل الزمـان .  ..ّابن عبد الرب اإلمام شيخ اإلسالم حافظ املغـرب« :  ـ الذهبي 3

ّوكان دينـا صـينا .  ..ّوبرع براعة فاق ا من تقدمه من رجال األندلس.  ..يف احلفظ واإلتقان ّ
ّثقة حجة صاحب سنة واتباع  بـالقراءات أبو عمر فقيه حافظ مكثر عامل :قال احلميدي .  ..ّ

  .)2(» .  ..ّواخلالف ، وبعلوم احلديث والرجال ، قدمي السماع
ّابن عبـد الـرب ، اإلمـام العالمـة حـافظ املغـرب شـيخ اإلسـالم« : أيضا  ـ الذهبي 4 ّ..  .

ّأدرك الكبـار وطــال عمــره ، وعــال سـنده وتكــاثر عليــه الطلبــة ، ومجـع وصــنف ووثــق وضــعف ،  ّ ّ
ّــممن بلــغ رتبــة األئمــة اتهــدين ، .  ..خــضع لعلمــه علمــاء الزمــانوســارت بتــصانيفه الركبــان ، و

قـــال أبـــو . ّومـــن نظـــر يف مـــصنفاته بـــان لـــه منزلتـــه مـــن ســـعة العلـــم وقـــوة الفهـــم وســـيالن الـــذهن
وذكـر كلمـات آخـرين يف » .  ..ّابن عبـد الـرب إمـام عـصره وواحـد دهـره: القاسم ابن بشكوال 

  .)3(حقه 
عـالم وصـاحب التـصانيف ، لـيس ألهـل املغـرب أحفـظ أحـد األ« : أيـضا  ـ الـذهبي 5

ّمنه ، مع الثقة والدين والنزاهة ، والتبحر يف الفقه والعربية واألخبار  ّ «)4(.  
  .)5(» كان إمام وقته يف احلديث  « : ـ أبو الفداء 6
  أحد األعالم وصاحب التصانيف ، وعمره مخس وتسعون« :  ـ اليافعي 7

__________________  
  .71 / 7وفيات األعيان ) 1(
  .1130 ـ 1128 / 3ّتذكرة احلفاظ ) 2(
  .157 ـ 153 / 18سري أعالم النبالء ) 3(
  .463حوادث  ـ العرب) 4(
  .463حوادث . املختصر يف أخبار البشر) 5(
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ّـوليس ألهل املغرب أحفظ منه مع الثقة والـدين والنزاهـة والتبحر: سنة ومخسة أيام ، قيل  ّ..  .
 «)1(.  

ــن الــشحنة  ـ8 ّاإلمــام يوســف بــن عبــد اهللا بــن حممد بــن عبــد الــرب ، صــاحب  « : اب ّــ
  .)2(» .  ..التصانيف املشهورة منها اإلستيعاب

سـاد أهـل الزمـان يف .  ..ابـن عبـد الـرب احلـافظ اإلمـام حـافظ املغـرب« :  ـ الـسيوطي 9
  .)3(مث ذكر بعض الكلمات يف الثناء عليه » .  ..احلفظ واإلتقان
ّفــأثىن عليــه الثنــاء البــالغ وقدمــه علــى ) ّبــستان احملــدثني (  نفــسه يف ) الــدهلوي ( ـ 10

  . ..اخلطيب والبيهقي وابن حزم

  تنصيص المزي على صحة هذه السند
ّــواحلــافظ أبــو احلجــاج املــزي ممن رأى صــحة هــذه الــسند ، فقــد ذكــر برتمجــة موالنــا أمــري 

ناده عـن أيب عوانـة ، عـن أيب بلـج ، عـن عمـرو بإسـ ـ يعين ابن عبد الرب ـ وروى«  : 7املؤمنني 
: وقــال . كــان علــي أول مــن آمــن مــن النــاس بعــد خدجيــة: بــن ميمــون ، عــن ابــن عبــاس قــال 

  .)4(» هذا إسناد ال مطعن فيه ألحد لصحته وثقة نقلته 

  ترجمة الحافظ المزي 
  :ّواملزي أيضا من كبار األئمة النقاد يف احلديث والرجال كما يف ترامجه 

__________________  
  .463حوادث . مرآة اجلنان) 1(
  .463حوادث . روضة املناظر) 2(
  .431: ّطبقات احلفاظ ) 3(
  .481 / 20ترمجة أمري املؤمنني  ـ ذيب الكمال) 4(
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ّاملـزي ، شـيخنا العـامل احلـرب ، احلـافظ األوحـد ، حمـدث الـشام ، مجـال « :  ـ الـذهبي 1 ّ
ـــدين أبـــو احلجـــاج يوســـف بـــن  الزكـــي عبـــد الـــرمحن بـــن يوســـف القـــضاعي الكلـــيب الدمـــشقي ال

ّ ونشأ باملزة وحفظ القرآن ، وتفقه قليال مث أقبل علـى 654الشافعي ، ولد بظاهر حلب سنة 
ّوأمــا معرفــة الرجــال فهــو حامــل لوائهــا والقــائم بأعبائهــا ، مل تــر العيــون مثلــه ، .  ..هــذا الــشأن

وكــــان ثقــــة حجــــة ، كثــــري العلــــم ، حــــسن .  ..عمــــل كتــــاب ــــذيب الكمــــال يف مــــائيت جــــزء
  .)1(» .  ..ّاألخالق ، كثري السكوت قليل الكالم جدا ، صادق اللهجة

ّشـيخنا اإلمـام العالمـة احلـافظ الناقـد احملقـق املفيـد حمـدث الـشام« : أيـضا  ـ الـذهبي 2 ّ 
 وخيــوض ّكــان عارفــا بــالنحو والتــصريف ، بــصريا باللغــة ، لــه مــشاركة يف الفقــه واألصــول ،. ..

يف حقـــائق املعقـــول ، ويـــروي احلـــديث كمـــا يف الـــنفس متنـــا وإســـنادا ، وإليـــه املنتهـــى يف معرفـــة 
ّالرجال وطبقام ، ومن رأى ذيب الكمـال علـم حملـه مـن احلفـظ ، فمـا رأيـت مثلـه وال رأى 
هــو مثــل نفــسه أعــين يف معنــاه ، وكــان ينطــوي علــى ديــن وصــفاء بــاطن وتواضــع ، وفــراغ عــن 

 ّ، وقناعة وحسن مست وقلة كالم وكثرة احتمال ، وكل أحد حمتاج إىل ذيب الكمالالرياسة 
  .)2( » 742تويف ثاين عشر صفر سنة . ..

ّاإلمــام األوحــد ، العــامل احلجــة املــأمون ، شــرف احملــدثني عمــدة « : أيــضا  ـ الــذهبي 3
تـــه وفقهـــه وعللـــه بـــرع يف فنـــون احلـــديث ومعانيـــه ولغا.  ..ّالنقـــاد ، شـــيخنا وكاشـــف معـــضالتنا

وصـــحيحه وســـقيمه ورجالـــه ، فلـــم يـــر مثلـــه يف معنـــاه وال رأى هـــو مثـــل نفـــسه ، مـــع اإلتقـــان 
ّواحلفــــظ وحـــــسن اخلــــط والديانـــــة وحــــسن األخـــــالق والــــسمت واحلـــــسن ، واهلــــدي الـــــصاحل ،  ّ
ّوالتــصون واخلــري ، واإلقتــصاد يف املعيــشة واللبــاس ، واملالزمــة واالشــتغال والــسماع ، مــع العقــل 

  ام والرزانةالت
__________________  

  .1499 ـ 1498 / 4ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .299: املعجم املختص ) 2(
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  .)1(» والفهم وصحة اإلدراك 
ّأحفــظ أهــل زمانــه ال ســيما للرجــال .  ..ّأبــو احلجــاج مجــال الــدين « : ـ األســنوي 4

وكــــان إمامــــا يف اللغــــة  .املتقــــدمني ، وانتهــــت إليــــه الرحلــــة مــــن أقطــــار األرض لروايتــــه ودرايتــــه
ّوالتصريف ، دينا خريا ، منقبضا عن الناس ، طارحا للتكلف  ّ ّ «)2(.  

منقطـع القـرين يف معرفـة أمسـاء . شيخ اإلسالم احلـافظ مجـال الـدين« :  ـ ابن الوردي 5
  .)3(» ّالرجال مشاركا يف علوم 

جــاج املــزي ، الــشيخ مجــال الـدين أبــو احل: شــيخنا واسـتأذنا وقــدوتنا « :  ـ الــسبكي 6
ّحـافظ زماننـا ، حامــل رايـة الـسنة واجلماعــة ، والقـائم بأعبـاء هــذه الـصناعة ، واملتـدرع جلبــاب  ّ
ّالطاعـة ، إمـام احلفـاظ كلمـة ال جيحــدوا وشـهادة علـى أنفـسهم يؤدوــا ورتبـة لـو نـشر أكــابر  ّ

ه األمســاع ، واحــد عــصره باإلمجــاع وشــيخ زمانــه الــذي تــصغى ملــا يقولــ. األعــداء لكــانوا يؤدوــا
  . ..والذي ما جاء بعد ابن عساكر مثله وإن تكاثرت جيوش هذا العلم فمألت البقاع

  . ..املزي والذهيب والوالد:  ما رأيت أحفظ من ثالثة :أقول 
كــان شــيخنا املــزي أعجوبــة زمانــه ، يقــرأ عليــه القــارئ ــارا كــامال والطــرق : وباجلملــة 

وكــان قــد .  .. يــشكل ، وهــو ال يــسهو وال يغفــلتــضطرب واألســانيد ختتلــف وضــبط األمســاء
  .)4( »  .. ..ّانتهت إليه رياسة احملدثني يف الدنيا

ّاملزي ، أبو احلجاج مجال الدين املزي« : العسقالني  ـ ابن حجر 7 بالـشام : مسع .  ..ّ
ّواحلــرمني ، ومــصر ، وحلــب ، واإلســكندرية ، وغريهــا ، وأتقــن اللغــة والتــصريف ، وكــان كثــري 

  ّياء واالحتمال والقناعة والتواضع والتودداحل
__________________  

  مقدمة الكتاب. تذهيب التهذيب) 1(
  .257 / 2ّطبقات الشافعية ) 2(
  .742تتمة املختصر حوادث ) 3(
  .252 ـ 251 / 6ّطبقات الشافعية ) 4(
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 قـال الـذهيب . ..ّإىل الناس مع االجنماع عـنهم ، قليـل الكـالم جـدا حـىت يـسأل فيجيـب وجييـد
وصـــنف ـــذيب الكمـــال فاشـــتهر يف زمانـــه .  ..مـــا رأيـــت أحـــدا يف هـــذا الـــشأن أحفـــظ منـــه: 

ّوحدث به مخس مرار ، وحدث بكثـري مـن مـسموعاته الكبـار والـصغار عاليـا ونـازال ، وغالـب  ّ
ذوا واســــتفادوا منــــه ، وســــألوه عــــن املعــــضالت فــــاعرتفوا  ّــــاحملــــدثني مــــن دمــــشق وغريهــــا قــــد تلم

بالغ أبو حيان يف القطر احليب يف تقريظه والثناء عليه ، وكـذلك ابـن سـيد . ّلو ذكرهبفضيلته وع
ّوكــان ال يكــاد يعــرف قــدره إال مــن أكثــر .  ..ّكــان خامتــة احلفــاظ: وقــال الــذهيب  . ..النــاس

ّجمالسته ، وكان خريا ذا ديانة وتصون من الصغر وسالمة باطن  ّ ّ «)1(.  
ّلعالمـة احلـافظ الكبـري ، شـيخ احملـدثني عمـدة احلفـاظ اإلمـام ا« :  ـ ابن قاضي شهبة 8

ـــه احلفـــاظ مـــن مـــشاخيه وغـــريهم بالتقـــدمي ، وحـــدث بـــالكثري حنـــو .  ..، اعجوبـــة الزمـــان ّأقـــر ل ّ
. مخــسني ســنة ، فــسمع منــه الكبــار واحلفــاظ ، وويل دار احلــديث األشــرفية ثالثــا وعــشرين ســنة

يان وابن سيد الناس وغريمها من علمـاء العـصر وقد بالغ يف الثناء عليه أبو ح.  ..وقال الذهيب
  .)2( » 742، تويف يف صفر سنة 

  .)3(» .  ..ّاملزي ، اإلمام العامل احلرب احلافظ األوحد حمدث الشام« :  ـ السيوطي 9
كـــان إمامـــا يف عـــصره ، .  ..احلـــافظ احلجـــة مجـــال الـــدين« : ــــ ابـــن تغـــري بـــردي  10

  .)4(» .  ..وأحد احلفاظ املشهورين
وقــد أخـذ عنـه األكــابر .  ..قـال الـذهيب.  ..اإلمـام الكبــري احلـافظ« : ــ الـشوكاني  11

ّوترمجوا له وعظموه جدا   ّإنه أحفظ: قال ابن سيد الناس يف ترمجته . ّ
__________________  

  .457 / 4الدرر الكامنة ) 1(
  .74 / 3ّطبقات الشافعية ) 2(
  .521: ّطبقات احلفاظ ) 3(
  .76 / 10اهرة النجوم الز) 4(
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وأطـــال الثنـــاء عليـــه ووصـــفه بأوصـــاف . النـــاس للـــرتاجم وأعلمهـــم بـــالرواة مـــن أعـــارب وأعـــاجم
  .)1(» .  ..وقال الصفدي. ضخمة

  الكلمات في وثاقة رجال سند الطيالسي 
اظ كــابن عبــد الــرب  ّوإذا عرفــت صــحة ســند روايــة أيب داود الطيالــسي بــنص أكــابر احلف ّــ

ّنــورد بعــض كلمــات علمــاء اجلــرح والتعــديل يف كــل واحــد مــن رجــال فــال بــأس بــأن .  ..واملــزي
  :السند املذكور 

  أبو عوانة ـ 1
فيكفـي يف وثاقتـه كونـه مـن رجـال  ـ ّـوهـو وضاح بـن عبـد اهللا اليـشكري ـ ّفأما أبـو عوانـة

ّالــصحاح الــستة كمــا نــص عليــه الــذهيب وابــن حجــر العــسقالين جبعلهمــا عالمــة الكتــب الــستة  ّ ّ
  .د ترمجتهعلى امسه عن

ّوضاح بن عبد اهللا ، احلافظ أبـو عوانـة اليـشكري ، مـوىل يزيـد بـن  ـ 6« : قال الذهيب 
 » 176ّتـويف . ثقة مـتقن الكتابـة. عفان وقتيبة ولوين: وعنه . عطا ، مسع قتادة وابن املنكدر

)2(.  
 ـ بــن عبـد اهللا اليــشكري ـ بتـشديد املعجمــة مث مهملـة ـ وضــاح ـ 6« : قـال الــذهيب 

مـات سـنة . مـن الـسابعة .ثقـة ثبـت. ّالواسـطي البـزاز ، أبـو عوانـة ، مـشهور بكنيتـه ـ ملعجمـةبا
  .)3(» مخس أو ست وسبعني 

__________________  
  .353 / 2ّالبدر الطالع ) 1(
  .207 / 3ّالكاشف عن أمساء رجال الستة ) 2(
  .331 / 2تقريب التهذيب ) 3(
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طبقــة كبــار أتبــاع التــابعني كمالــك والثــوري ،  : وال خيفــى أن مــراده مــن الطبعــة الــسابعة
  .كما نص عليه يف مقدمة كتابه

  أبو بلج  ـ 2
فـسليم عــن املعايــب وبـرئ عــن املثالــب ، مدحــه  ـ وهـو حيــىي بــن ســليم ـ ّوأمـا أبــو بلــج
  .ّاألكابر ووثقه األئمة

 حيـىي بـن امسـه :وهـو الكبـري  ـ ويقـال الكـويف ـ أبـو بلـج الفـزاري الواسـطي« : ّقال املزي 
إبراهيم بن املختار ، وأبو يونس حامت بـن أيب صـغرية ، وحـصني : روى عنه .  ..سليم بن بلج

بــن منــري ، وزائــدة بــن قدامــة ، وزهــري بــن معاويــة ، وســفيان الثــوري ، وســويد بــن عبــد العزيــز ، 
وشــعبة بــن احلجــاج ، وشــعيب بــن صــفوان ، وهــشيم بــن بــشري ، وأبــو محــزة الــسكري ، وأبــو 

  .عوانة
  .ثقة: قال إسحاق بن منصور عن حيىي بن معني 

  .والدار قطين. والنسائي. ّوكذلك قال حممد بن سعد
  .فيه نظر: وقال البخاري 
  .صاحل احلديث ال بأس به: وقال أبو حامت 

قـد رأيـت أبـا بلـج ، وكـان جـارا لنـا ، وكـان : ّوقال حممد بن سعد قال يزيد بـن هـارون 
ّيتخــذ احلمــام يــستأنس ــن  لــو قامــت القيامــة لــدخلت اجلنــة ، : ، وكــان يــذكر اهللا كثــريا وقــال ّ

ّيقول لذكر اهللا عز وجل ّ.  
  .)1(» روى له األربعة 

ّيصححون حديثه وخيرجـون لـه  ـ وهم أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة ـ فاألربعة ّ
  . ..يف صحاحهم

__________________  
  .33 / 162ذيب الكمال ) 1(
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  .ّ وابن سعد والنسائي والدار قطين ينصون على وثاقتهوابن معني
  .صاحل احلديث ال بأس به: وأبو حامت يقول 

  .يروون عنه.  ..وكبار األئمة أمثال شعبة وسفيان الثوري
ّوهذا مما ال ينظر إليه وال يعبأ » فيه نظر « : ّهذا ، وليس يف املقابل إال قول البخاري 

  :ائره ولنذكر منها منوذجا به يف املقام ويف أشباهه ونظ
  :» اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا « : بشرح احلديث : قال العيين 

  :واختلف العلماء فيه . فيه داللة على وجوب الوتر« 
ّإنه سنة حىت أبو يوسف وحممد ، : إن العلماء كافة قالت : فقال القاضي أبو الطيب  ّ ّ ّ

  .ضهو واجب وليس بفر: وقال أبو حنيفة وحده 
ّالــوتر ســنة مؤكــدة ولــيس بفــرض وال واجــب ، وبــه قالــت : وقــال أبــو حامــد يف تعليقــه 

ّاالمة كلها إال أبا حنيفة ، وقال بعـضهم وقـد اسـتدل ـذا احلـديث بعـض مـن قـال بوجوبـه ، . ّ
ّوتعقــب بــأن صــالة الليــل ليــست واجبــة ، إىل آخــره وبــأن األصــل عــدم الوجــوب حــىت يقــوم . ّ

  .دليله
  . أيضا ما يشبه هذاوقال الكرماين

ّ هـذا كلـه مـن آثــار التعـصب ، فكيـف يقـول القاضــي أبـو الطيـب وأبـو حامـد:قلـت   ـ ّّ
 وأبـو حنيفـة مل ؟ذا الكالم الذي ليس بصحيح وال قريب من الصحة ـ ومها إمامان مشهوران

. ينفــرد بــذلك ، هــذا القاضــي أبــو بكــر بــن العــريب ذكــر عــن ســحنون وأصــبغ بــن الفــرج وجوبــه
ّمن تركه ادب وكانت جرحة يف شهادته ، وحكاه ابن قدامـة : ابن حزم أن مالكا قال وحكى 

هــو واجــب ومل يكتــب ، وعــن : ّيف املغــين عــن أمحــد ، ويف املــصنف عــن جماهــد بــسند صــحيح 
ّـوحكـى ابـن بطال . ّوأن يل محـر الـنعم ـ اين تركـت الـوتر ـ مـا أحـب: ابـن عمـر بـسند صـحيح 

ن مــسعود وحذيفــة وإبــراهيم النخعــي ، وعــن يوســف بــن خالــد وجوبــه عــن أهــل القــرآن عــن ابــ
السميت شيخ الشافعي وجوبه ، وحكاه ابن أيب شيبة أيـضا عـن سـعيد بـن املـسيب وأيب عبيـدة 

  .انتهى. بن عبد اهللا بن مسعود والضحاك
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ّفــإذا كــان األمــر كــذلك كيــف جيــوز أليب الطيــب وأليب حامــد أن يــدعيا هــذه الــدعوى 
ّل على عدم اطالعهما فيمـا ذكرنـا ، فجهـل الـشخص بالـشيء ال ينفـي علـم  فهذا يد؟الباطلة
  .غريه به

ّوقــول مــن ادعــى التعقــب بــأن صــالة الليــل ليــست بواجبــة ّإىل آخــره ، قــول واه ، ألن . ّ
  :الدالئل قامت على وجوب الوتر ، منها 

ابـن موسـى ، نا أبو إسحاق الطالقاين نـا الفـضل . ّنا حممد بن املثىن: ما رواه أبو داود 
مسعـت رسـول اهللا : عن عبيد اهللا بن عبد اهللا العتكي ، عن عبد اهللا بن بريـدة ، عـن أبيـه قـال 

ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول  الـــوتر حـــق فمـــن مل يـــوتر فلـــيس منـــا ، الـــوتر حـــق فمـــن مل يـــوتر : ّ
  .فليس منا ، الوتر حق فمن مل يوتر فليس منا

  .ّيف مستدركه وصححهوهذا حديث صحيح ، وهلذا أخرجه احلاكم 
ّيف إســـناده أبـــو املنيـــب عبيـــد اهللا بـــن عبـــد اهللا ، وقـــد تكلـــم فيـــه البخـــاري : فـــإن قلـــت 

  .وغريه
هــو : مسعــت أيب يقــول : وقــال ابــن أيب حــامت . ّوثقــه ابــن معــني:  قــال احلــاكم :قلــت 

 ، فهذا ابـن معـني إمـام هـذا الـشأن. صاحل احلديث ، وأنكر على البخاري إدخاله يف الضعفاء
  .)1(» ّوكفى حجة يف توثيقه إياه 

ّ وكـذا وثقـه  .. وكذا األمر يف املقام ، فقد وثق ابن معني أبـا بلـج ، وكفـى حجـة:أقول 
  . ..غريه من أئمة هذا الشأن

  ّموجز تراجم الموثقين ألبي بلج 
ّفقد عرفت أن حيىي بن معني ، والنسائي ، والدار قطين ، وحممد بـن سـعد ّيوثقـون .  ..ّ

  فأما ابن معني ، والنسائي ، والدار قطين وغريهم.  ..بلجأبا 
__________________  

  .11 / 7عمدة القاري ) 1(
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ّوأما ابن سعد فهذا مـوجز ترمجتـه . ّمن األئمة املوثقني له ، فسنذكر ترامجهم بإجياز فيما سيأيت
:  

كـان مـن . . .ّأبو عبد اهللا حممد بـن سـعد بـن منيـع الكاتـب الزهـري« :  ـ السمعاني 1
ابعني والـصاحلني إىل وقتـه ،  ّـأهل الفضل والعلـم ، وصـنف كتابـا كبـريا يف طبقـات الـصحابة والت ّ

احلارث بن أيب أسامة ، واحلسني بن فهم ، وأبو بكر ابـن أيب  :روى عنه . فأجاد فيه وأحسن
ّولعــل الناقــل غلــط أو وهــم ، ألنــ. ّوحكــي عــن حيــىي بــن معــني أنــه رمــاه بالكــذب. الــدنيا ه مــن ّ

وقـال ابـن أيب حـامت . ّأهل العدالـة وحديثـه يـدل علـى صـدقه ، فإنـه يتحـرى يف كثـري مـن رواياتـه
ّيصدق روايتـه ، جـاء إىل القـواريري وسـأله عـن : ّسألت أيب عن حممد بن سعد فقال : الرازي 

ّكان أمحد ابـن حنبـل يوجـه يف كـل مجعـة حبنبـل : وحكى إبراهيم احلريب قال . ّأحاديث فحدثه ّ
ن إســـحاق إىل ابـــن ســـعد يأخـــذ منـــه جـــزءين مـــن حـــديث الواقـــدي ينظـــر فيهمـــا إىل اجلمعـــة بـــ

  .ولو ذهب ومسعها كان خريا له: قال إبراهيم  .ّاألخرى مث يردمها ويأخذ غريمها
  .)1(» .  ..230ومات يف مجادى اآلخرة سنة 

ري ّكــان أحــد الفــضالء األجــالء ، وكــان صــدوقا ثقــة ، وكــان كثــ« :  ـ ابــن خلكــان 2
  .العلم ، غزير احلديث والرواية ، كثري الكتب ، كتب احلديث والفقه وغريمها

ّـوحممد بـن سـعد عنـدنا مـن أهـل : ّوقال احلافظ أبو بكر صاحب تاريخ بغداد يف حقه 
ّالعدالة ، وحديثه يدل على صدقه ، فإنه يتحرى يف كثري من رواياته ّ..  . «)2(.  

  كان: قال ابن فهم .  ..ّظ العالمةّحممد بن سعد احلاف« :  ـ الذهبي 3
__________________  

  .307 / 10األنساب ) 1(
  .351 / 4وفيات األعيان ) 2(
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  .)1(» .  ..كثري العلم ، كثري الكتب ، كتب احلديث والفقه والغريب
  . ..ّاإلمام احلرب أبو عبد اهللا حممد بن سعد احلافظ« : أيضا  ـ الذهبي 4

  .)2( »صدوق : قال أبو حامت 
عـن هـشيم وابـن عينـة . ّحممد بـن سـعد الكاتـب مـوىل بـين هاشـم« : أيضا  ـ الذهبي 5

  .)3(» د حكاية . 230مات سنة . وخلق
  .)4( » 62 وهو ابن 230مات سنة . من العاشرة. صدوق فاضل« :  ـ ابن حجر 6
  .)5(» .  ..ّحممد بن سعد بن منيع البصري احلافظ« :  ـ السيوطي 7

  ميمون عمرو بن  ـ 3
ّنص عليه املتقدمون واملتأخرون .  ..ّوأما عمرو بن ميمون فثقة مأمون ّ:  

ّصــلى اهللا  ـ ّأدرك النـيب. عمـرو بـن ميمـون األودي أبـو عبـد اهللا « : ـ ابـن عبـد البـر 1
ّصــلى اهللا عليــه  ـ ّوصــدق إليــه ، وكــان مــسلما يف حياتــه وعلــى عهــد رســول اهللا ـ ّعليــه وســلم

وروي أن عمرو بـن ميمـون حـج سـتني مـرة .  كبار التابعني من الكوفينيوهو معدود يف ـ ّوسلم
  .)6( » 75ومات سنة . ما بني حجة وعمرة

ّصلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّأسلم يف زمان النيب « : ـ ابن األثير 2 وحـج مائـة حجـة وقيـل  ـ ّ
ّسبعون حجة ، وأدى صدقته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهو:  ّ ّ ّ  

__________________  
  .425 / 2ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .320 / 1العرب ) 2(
  .41 / 3الكاشف ) 3(
  .163 / 2تقريب التهذيب ) 4(
  .186: ّطبقات احلفاظ ) 5(
  .544 ـ 542 / 2اإلستيعاب ) 6(
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  .)1(» أخرجه الثالثة . 75وتويف سنة . معدود يف كتاب التابعني من الكوفيني
زيـاد بـن  :وعنـه . األودي ، عـن عمـر ومعـاذ وطائفـةعمرو بـن ميمـون « :  ـ الذهبي 3

كــان كثــري احلــج والعبــادة ، وهــو الــذي رجــم . عالقــة وأبــو إســحاق وحممــد بــن ســوقة وآخــرون
  .)2( » 74مات . القردة

» ثقة عابد ، نزل الكوفـة ، مـات سـنة أربـع وسـبعني ، وقيـل بعـدها « :  ـ ابن حجر 4
)3(.  

كـويف تـابعي  :قـال العجلـي .  ..ّيـة ومل يلـق النـيبأدرك اجلاهل« : أيـضا  ـ ابـن حجـر 5
ّصلى اهللا عليه وسـلم ـ ّكان أصحاب النيب: ّثقة ، وقال أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق   ـ ّ

وذكـــره ابـــن عبـــد الـــرب يف .  ..ثقـــة: وقـــال ابـــن معـــني والنـــسائي .  ..يرضـــون بعمـــرو بـــن ميمـــون
ّأدرك النيب وصدق إليه وكان : االستيعاب فقال  وذكـره ابـن حبـان يف ثقـات . مسلما يف حياتهّ

  .)4(» التابعني 
» ّأدرك اجلاهليـة وأسـلم يف حيـاة النـيب علـى يـد معـاذ وصـحبه « : أيضا  ـ ابن حجر 6

  .)5(مث ذكر توثيقه ، وخرب رمجه القردة الذي استنكره غري واحد مع كونه يف البخاري 

  إخراج أبي داود في مسنده دليل الثبوت 
ّاإلضــافة إىل وثاقــة رجــال الــسند وصــحة الطريــق كمــا عرفــت ، فــإن جمــرد إخــراج ّمث إنــه ب ّ

  أيب داود الطيالسي هذا احلديث يف مسنده دليل على ثبوته
__________________  

  .772 / 3اسد الغابة ) 1(
  .296 / 2الكاشف ) 2(
  .80 / 2تقريب التهذيب ) 3(
  .8 / 96ذيب التهذيب ) 4(
  .118 / 3ة الصحابة اإلصابة يف معرف) 5(
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« : ّقــال الوصــايب  . ..ّواعتبــاره ، وهــو موجــود فيــه كمــا عرفــت ، وعنــه نقــل العلمــاء املتــأخرون
ّمسعـت رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ يقـول :  ـ قال 2عن عمران بن حصني ـ  إن عليـا : ّ

ّمين وأنا منه ، وهو ويل كل مؤمن بعدي ّ مسنده ، واحلسن بـن أخرجه أبو داود الطيالسي يف . ّ
  .)1(» سفيان يف فوائده ، وأبو نعيم يف فضائل الصحابة 

  تقديم ابن حزم مسند الطيالسي على موطأ مالك 
ّوقد بلغت جاللة مسند أيب داود الطيالسي حـدا قدمـه ابـن حـزم األندلـسي علـى موطـأ  ّ ّ

: فقـال . ّـملوطأّأجـل املـصنفات ا: قد ذكر البـن حـزم قـول مـن يقـول « : مالك ، قال الذهيب 
ّالصحيحان ، وصحيح سـعيد بـن الـسكن ، واملنتقـى البـن اجلـارود : بل أوىل الكتب بالتعظيم 

ّ، واملنتقــى لقاســم بــن أصــبغ ، ومــصنف الطحــاوي ، ومــسند البــزار ، ومــسند ابــن أيب شــيبة ،  ّ
 ومسند أمحد بن حنبل ، ومـسند ابـن راهويـه ، ومـسند الطيالـسي ، ومـسند احلـسن بـن سـفيان

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ وما جرى جمرى هذه الكتب اليت أفردت لكالم رسول اهللا ...   .صرفا ـ ّ
وموطأ ابـن أنـس ،  . ..ّمصنف عبد الرزاق: مث بعدها اليت فيها كالمه وكالم غريه مثل 

  .)2(» .  ..وموطأ ابن أيب ذئب

  ترجمة ابن حزم 
ّالذي قدم سند الطيالسي على موطأ مالك ـ وابن حزم   :ترجم له ـ  ّ

__________________  
  .خمطوط ـ االكتفاء يف فضائل األربعة اخللفاء) 1(
  .1153 / 3ّتذكرة احلفاظ ) 2(
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صـاحب املـصنفات ، .  ..أبـو حممـد ابـن حـزم العالمـة علـي بـن أمحـد« :  ـ الـذهبي 1
الكتـاب ّوكـان إليـه املنتهـى يف الـذكاء وحـدة الـذهن وسـعة العلـم ، ب.  ..ّمات مـشردا عـن بلـده

ــــصدق واألمانــــة  ــــسنة واملــــذاهب وامللــــل والنحــــل والعربيــــة واألدب واملنطــــق والــــشعر ، مــــع ال ّوال ّ
  .)1(» .  ..ّوالديانة واحلشمة

مـات يف مجــادى االوىل .  ..ّابـن حـزم اإلمــام العالمـة احلـافظ الفقيــه« :  ـ الــسيوطي 2
  .)2( » 457سنة 

  :ّمن أنه ) ت املكية الفتوحا( واجلدير بالذكر ما ذكره ابن عريب يف 
ّرأيت النيب يف املنام وقد عـانق أبـا حممـد ابـن حـزم احملـدث ، فغـاب الواحـد يف اآلخـر «  ّ ّ

ّفهذه غاية الوصلة ، وهو املعرب عنه باالحتاد . ّفلم ير إال واحد وهو رسول اهللا ّ«.  

  مسند الطيالسي في كتب األسانيد
يف ) الــدهلوي ( ملعتــربة ، ولــذا ذكــره ومــسند أيب داود الطيالــسي مــن الكتــب املــشهورة ا

  . ..ّالذي صنفه يف الكتب املعروفة املشهورة) بستان احملدثني ( كتابه 
ّوهو أيضا مـن الكتـب الـيت يـذكر العلمـاء أسـانيدهم إليهـا يف رسـائلهم املـصنفة يف ذكـر 

 كمــا ّوهــذا ســند روايــة أيب مهــدي عيــسى بــن حممــد الثعــاليب.  ..األســانيد إىل الكتــب اجلليلــة
مـن املـشايخ الــسبعة الـذين يفتخــر  ـ كمـا هــو معـروف ـ والثعلـيب) مقاليـد األســانيد ( جـاء يف 

ّـباتصال أســانيده إلـيهم ، وهــو مــن العلمـاء األعيــان يف القـرن احلــادي عــشر ) الــدهلوي ( والـد 
)3( :  

__________________  
  .306 / 2العرب ) 1(
  .435: ّطبقات احلفاظ ) 2(
  .240 / 3ر يف أعيان القرن احلادي عشر خالصة األث) 3(
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هــو القــدر الــذي مجعــه بعــض : قــال احلــافظ ابــن حجــر . مــسند أيب داود الطيالــسي« 
ـــة يـــونس بـــن حبيـــب د بـــن عبـــد الـــرمحن  ـ أخـــربين. ّاألصـــفهانيني مـــن رواي ّـــأي علـــي بـــن حمم

ّاألجهوري به ، قراءة مين عليه جبملة املسند من حديث أيب بكر الـصديق إىل حـد يث عمـر ، ّ
وعن الربهـان العلقمـي ، عـن عبـد احلـق  ـ  حـ .عن الشمس الرملي ، عن زكريا ـ وإجازة لسائره

قـراءة علـى أيب الفـرج عبـد الـرمحن : كالمها عن احلـافظ أيب الفـضل ابـن حجـر قـال . السنباطي
ل وعــن النــور القــرايف والكرخــي وابــن اجلــايت عــن اجلــال ـ ح ـ .بــن املبــارك الغــزي مث القــاهري

ّالــسيوطي ، مساعــا لكثــري منــه علــى أيب الفــضيل حممــد بــن عمــر بــن حــصن امللتــويت ، وإجـــازة 
 ـ .ّلسائره عن أيب الفرج الغزي مساعا وإجازة ملا فات عن أيب العباس أمحد بن منصور اجلـوهري

ّوأخربين بـه عاليـا حممد بـن حممـد بـن مقبـل احللـيب ، عـن الـصالح : قال اجلالل السيوطي  ـ ح ّ ّـ
أخربنــا بــه الفخــر ابــن البخــاري قــال اجلــوهري مساعــا وقــال : أيب عمــر قــال هــو واجلــوهري بــن 

ّأخربنا أبـو املكـارم أمحـد بـن حممـد بـن اللبـان وأبـو جعفـر الـصيدالين إجـازة : اآلخر إجازة قال  ّ ّ
أخربنـا أبـو : قـال  ـ حـضورا: مساعـا ، وقـال الثـاين : قـال األول  ـ أخربنا أبو علي احلداد: قال 

ّحـدثنا يـونس : ّحـدثنا عبـد اهللا بـن جعفـر بـن أمحـد بـن فـارس مساعـا قـال : قال . عيم احلافظن
  ».  ..ّحدثنا أبو داود الطيالسي فذكره: بن حبيب قال 

  عبارة ابن عبد البر كاملة
ولنــذكر عبــارة احلــافظ ابــن عبــد الــرب كاملــة لــبعض الفوائــد املــستفادة مــن ســياق كالمــه ، 

   :7 املؤمنني فإنه قال برتمجة أمري
سلمان ، وأيب ذر ، واملقداد ، وحذيفة ، وخباب ، وجـابر ، وأيب سـعيد : روي عن « 

ّإن علي بن أيب طالب أول من أسلم ، وفضله هؤالء على غريه: اخلدري ، وزيد بن أرقم  ّ.  
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ّـأول مـن آمـن بـاهللا ورسـوله حممد: قـال ابـن إسـحاق  ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّ خدجيـة  ـ ّ
ّوهو قول ابن شـهاب إال أنـه قـال مـن الرجـال بعـد خدجيـة ، . جال علي بن أيب طالبومن الر ّ

  .وهو قول اجلميع يف خدجية
ّحدثنا أمحد بن حممد ، حدثنا أمحد بن الفضل ، حدثنا حممد بن جرير قال قـال أمحـد  ّّ ّ ّ

 ّحدثنا مفضل بن صاحل ، عن مساك بـن حـرب ، عـن عكرمـة ، عـن ابـن: بن عبد اهللا الدقاق 
ّهـو أول عـريب وعجمـي صـلى مـع رسـول  :لعلي أربع خصال ليست ألحد غريه : عباس قال 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ اهللا ، وهو الذي كان لـواؤه معـه يف كـل زحـف ، وهـو الـذي صـرب معـه  ـ ّ
ّيوم فر عنه غريه ، وهو الذي غسله وأدخله يف قربه ّ.  

  .ل من أسلموقد مضى يف باب أيب بكر ذكر من قال إن أبا بكر أو
ّأول هــذه االمــة ورودا علــى نبيهــا احلــوض أوهلــا : ّروي عــن ســلمان الفارســي أنــه قــال و ّ

  .إسالما علي بن أيب طالب
ّروي هذا احلديث مرفوعا عـن سـلمان الفارسـي عـن النـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ أنـه و ّ ّ ّ

ّ ورفعـه أوىل ، ألن .بّأول هذه االمة ورودا على احلوض أوهلـا إسـالما علـي بـن أيب طالـ: قال 
  .مثله ال يدرك بالرأي

ّحـــدثنا أمحـــد بـــن قاســـم ، حـــدثنا قاســـم بـــن أصـــبغ ، حـــدثنا احلـــارث بـــن أيب أســـامة ،  ّ ّ
ّحدثنا حيىي بن هاشم ، حدثنا سفيان الثوري ، عـن سـلمة بـن كهيـل ، عـن أيب صـادق ، عـن  ّ

ّل اهللا ـ صـلى اهللا حنش بن املعتمر ، عن علـيم الكنـدي ، عـن سـلمان الفارسـي قـال قـال رسـو
ّأولكم ورودا على احلوض أولكم إسالما علي بن أيب طالب:  ـّعليه وسلم  ّ.  

ّحـدثنا أبـو عوانـة ، عـن أيب بلـج ، عـن عمـرو بـن ميمـون ، : روى أبو داود الطيالسي و
ّإن رســول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ قــال لعلــي : عــن ابــن عبــاس  أنــت ويل كــل مــؤمن : ّ

  .بعدي
  ّأول من صلى مع النيب: إنه قال  ـ رضي اهللا عنهما ـ ابن عباسوبه عن 
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ّ صلى اهللا عليه وسلمـ   .بعد خدجية علي بن أيب طالب ـ ّ
ّحــدثنا عبــد الــوارث بــن ســفيان ، حــدثنا قاســم بــن أصــبغ ، حــدثنا أمحــد بــن زهــري بــن  ّ ّ

ّحـرب ، حـدثنا احلـسن بــن محـاد ، حـدثنا أبــو عوانـة ، عـن أيب بلـج ، عــن عمـرو بـ ن ميمــون ، ّ
  .ّكان علي أول من آمن باهللا من الناس بعد خدجية: قال  ـ رضي اهللا عنهما ـ عن ابن عباس

  .)1(» هذا إسناد ال مطعن فيه ألحد لصحته وثقة نقلته : قال أبو عمر 

  اعتبار كتاب اإلستيعاب 
ّمبــا يــدل علــى اعتبــاره حيــث قــال يف ) االســتيعاب ( وقــد وصــف ابــن عبــد الــرب كتابــه 

  :ّدمته مق
ّواعتمدت يف هذا الكتاب علـى الكتـب املـشهورة عنـد أهـل العلـم بالـسري واألنـساب « 

  .»ّ، وعلى التواريخ املعروفة اليت عليها عول العلماء يف معرفة أيام اإلسالم وسري أهله 
وقد مجع الناس يف أمسـائهم كتبـا كثـرية ، « ) : أسد الغابة ( وقال ابن األثري يف مقدمة 

 ذكــــر كثــــريا مــــن أمســــائهم يف كتــــب األنــــساب واملغــــازي وغــــري ذلــــك ، واختلفــــت ومــــنهم مــــن
ّمقاصدهم فيهـا ، إال أن الـذي انتهـى إليـه مجـع أمسـائهم احلافظـان أبـو عبـد اهللا ابـن منـدة وأبـو 
نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهانيان ، واإلمام أبو عمر ابن عبد الرب القرطيب ، رضـي اهللا عـنهم 

ّـ، ومحد سعيهم ، وعظم أجـرهم ، وأكـرم مـآم ، فلقـد أحـسنوا فيمـا مجعـوا ، ، وأجزل ثوام 
ّوبذلوا جهدهم ، وأبقـوا بعـدهم ذكـرا مجـيال ، فـاهللا تعـاىل يثيـبهم أجـرا جـزيال ، فـإم مجعـوا مـا 

  .»ّتفرق منه 
__________________  

  .28 ـ 27 / 3االستيعاب ) 1(
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ّومجــع يف أمسـاء الــصحابة كتابـا جلــيال مســاه « : وقـال ابــن خلكـان برتمجــة ابـن عبــد الـرب 
  .)1(» كتاب اإلستيعاب 

  . ..وله تواليف ال مثل هلا يف مجيع معانيها« : وقال الذهيب برتمجته 
  .)2(» ومنها كتاب اإلستيعاب يف الصحابة ليس ألحد مثله 

  .)3(» ومجع كتابا جليال مفيدا وهو االستيعاب يف أمساء الصحابة « : وقال أيضا 
اإلستيعاب يف معرفـة األصـحاب ، جملـد ، للحـافظ أيب عمـر « : وقال كاشف الظنون 

وهــو كتــاب . 463يوســف بــن عبــد اهللا املعــروف بــابن عبــد الــرب النمــري القــرطيب املتــوىف ســنة 
  .)4(» .  ..جليل القدر

اإلســتيعاب يف معرفــة األصــحاب أليب « ) : ّبــستان احملــدثني ( يف ) الــدهلوي ( وقــال 
  .».  ..ن عبد الرب ، كتاب مشهور ومعروفعمر اب

مـــن الكتـــب ) اإلســـتيعاب ( علـــى أن ) إيـــضاحه ( ّونـــص تلميـــذه الرشـــيد الـــدهلوي يف 
  .املعتربة

ّيف ذكـــر مـــا الـــف يف ) الـــروض الباســـم ( ونـــص ابـــن الـــوزير الـــصنعاين يف مقدمـــة كتابـــه 
« :  األثــري مث قــال البــن) اســد الغابـة ( مـن مــصادر كتــاب ) االســتيعاب ( ّالـصحابة علــى أن 

  .».  ..وأنفس كتاب فيهم كتاب عز الدين ابن األثري
اإلسـتيعاب ( هذا ، ولقد اعتمد علماء الكالم يف غري موضـع مـن حبـوثهم علـى كتـاب 

الـدهلوي ( ّملؤلفـه ) التحفـة ( ّواستندوا إىل رواياته عند املناظرة مع اإلمامية ، فالحظ كتـاب ) 
  منتهى( ذه الرشيد ، وكتاب لتلمي) اإليضاح ( وكتاب ) 

__________________  
  .67 / 7وفيات األعيان ) 1(
  .1129 / 3ّتذكرة احلفاظ ) 2(
  .158 / 18سري أعالم النبالء ) 3(
  .81 / 1ّكشف الظنون ) 4(
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  .وغريها.  ..حليدر علي الفيض آبادي) الكالم 
ني ، وهـــذا ّأخرجــه أبــو داود الطيالــسي بــسند صــحيح كــذلك عــن عمــران بــن حــص و*

  :ّنص روايته 
ّحـدثنا جعفـر بــن سـليمان الــضبعي ، حـدثنا يزيـد الرشــك ، عـن مطــرف بـن عبــد اهللا «  ّ

ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بعـــث عليـــا يف : بـــن الـــشخري ، عـــن عمـــران بـــن حـــصني  ّ
ّجــيش ، فـــرأوا منـــه شـــيئا فـــأنكروه ، فـــاتفق أربعــة نفـــر وتعاقـــدوا أن خيـــربوا النـــيب صـــلى اهللا  عليـــه ّ

وكنا إذا قدمنا من سفر مل نأت أهلنـا حـىت نـأيت رسـول اهللا : قال عمران . ّوسلم مبا صنع علي
ّصلى اهللا عليه وسلم وننظر إليه ، فجاء النفر األربعة ، فقام أحدهم فقال  ّ:  

  . فأعرض عنه؟ّمل تر أن عليا صنع كذا وكذايا رسول اهللا ، أ
  .فأعرض عنه. مث قام الثاين فقال مثل ذلك

  .فأعرض عنه. مث قام الثالث فقال مثل ذلك
ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . مث قام الرابع فقال مثل ذلك ّ:  

ّ إن عليا مين وأنا منه ، وهو ويل كل مؤمن بعدي !ما هلم ولعلي ّ ّ ّ «)1(.  
ّوأما صحة هذا اإلسناد فستعلم عنـد مـا نـذكر تـراجم رواتـه يف الكـالم علـى روايـة أمحـد  ّ

  .ن حنبلب

)2(  
  ابن أبي شيبةرواية 

.  ..)ّاملـصنف ( ّأخرجه احلافظ أبو بكر عبد اهللا بن حممد املعروف بابن أيب شـيبة يف و
  :وهذا نص روايته 

__________________  
  .829:  رقم 111: مسند الطيالسي ) 1(
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ّ ـ حدثنا عفان قال 12170 «   ، ّحدثين يزيـد الرشـك: ثنا جعفر بن سليمان قال : ّ
  :ن مطرف ، عن عمران بن حصني قال ع

ّبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية ، واستعمل عليهم عليا ، فـصنع علـي شـيئا  ّ ّ
ّأنكــروه ، فتعاقــد أربعــة مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أن يعلمــوه ، وكــانوا إذا  ّ

ّقدموا من سفر بدءوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فـسل ّ موا عليـه ونظـروا إليـه مث ينـصرفون ّ
ّفلما قدمت السرية سلموا على رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فقـام أحـد : قال . إىل رحاهلم ّ ّ

  :األربعة فقال 
ّ فأقبــل إليــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه ؟ّأمل تــر أن عليــا صــنع كــذا وكــذا: يــا رســول اهللا 

  :ّوسلم ـ يعرف الغضب يف وجهه ـ فقال 
ّ علــي مــين وأنــا مــن علــي ، وعلــي ويل كــل ؟ مــا تريــدون مــن علــي؟دون مــن علــيمــا تريــ ّ ّ
  .)1(» مؤمن بعدي 

ّأما أنه قد صححه  ّ   :ّفقد نص على ذلك احلافظ السيوطي حيث قال  ،ّ
ّإن رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ : احلـديث األربعـون ـ عـن عمـران بـن حـصني «  ّ

ّعلي مين وأنا من علي وهو ويل: قال    .ّ كل مؤمن بعديّ
  .)2(» ّوصححه  ةأخرجه ابن أيب شيب

  ترجمة أبي بكر ابن أبي شيبة
  :ولنذكر بعض كلمام يف مدح ابن أيب شيبة 

مـا رأيـت أحفـظ مـن أيب بكـر ابـن : قال أبو زرعة الرازي  « : ـ عبد الغني المقدسي 1
  أعلم من أدركت باحلديث: وقال صاحل بن حممد . أيب شيبة

__________________  
  .80 ـ 79 / 12ّاملصنف ) 1(
  .60: القول اجللي يف مناقب علي ) 2(
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وعلله علي بن املديين ، وأعلمهم بتصحيف املشايخ حيىي بـن معـني ، وأحفظهـم عنـد املـذاكرة 
  . ..أبو بكر ابن أيب شيبة

وسـألته  ـ مسعت حيـىي ابـن معـني: ّمسعت أبا جعفر حممد بن صاحل بن هاين يقول .  ..
ّأبــو بكــر عنــدنا صــدوق ، ولــو ادعــى : فقــال  ـ ن مســاع أيب بكــر ابــن أيب شــيبة مــن شــريكعــ

ّالسماع ممن هو أجل من شريك لكان مصدقا ّ ّ.. .  
ّحــدثين حممــد بــن إبــراهيم مربــع احلــافظ قــال .  ..ّأخربنــا أبــو طــاهر الــسلفي.  .. قــدم : ّ

  . .. يف جامع الرصافةعلينا أبو بكر ابن أيب شيبة فانقلبت به بغداد ، ونصب له منرب
ما رأيت أحفـظ مـن ابـن أيب شـيبة ، قـدم علينـا مـع : مسعت عمرو بن علي يقول .  ..

  . ..علي بن املديين
:  فقـال ؟مـن أحفـظ أهـل الكوفـة: ّحدثين أبـو زيـد العلقـي قلـت ألمحـد بـن محيـد .  ..

: ل أمحـد بـن علـي قا. ّما ظننته يقر يل: فذكرت ذلك أليب بكر فقال . أبو بكر ابن أيب شيبة
ّأمحد بن محيد ، يعرف بدار ام سلمة ، وكان من شيوخ الكوفيني ومفتيهم وحفاظهم ّ.  

  .أبو بكر ابن أيب شيبة صدوق: وقال أمحد بن حنبل 
  .كويف ثقة: وقال أبو حامت 
  .)1(» .  ..235مات يف احملرم سنة : قال البخاري 

ّاإلمام العلم سيد احلفاظ وصا« :  ـ الذهبي 2 املـسند واملـصنف : حب الكتـب الكبـار ّ
أمحد بـن حنبـل ، وإسـحاق بـن راهويـه ، وعلـي بـن املـديين ، يف : وهو من أقران .  ..والتفسري

  . ..ّالسن واملولد واحلفظ ، وحيىي بن معني أسن منهم بسنوات
  .وكان حبرا من حبور العلم ، وبه يضرب املثل يف قوة احلفظ

__________________  
  .خمطوط ـ ل يف أمساء الرجالالكما) 1(
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  . ..الشيخان ، وأبو داود ، وابن ماجة: ّحدث عنه 
ّأبو بكر صدوق ، وهو أحب إيل من أخيه عثمان: وقال أمحد بن حنبل  ّ.  

  .كان أبو بكر ثقة حافظا للحديث: وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي 
  . ..بن أيب شيبةما رأيت أحدا أحفظ من أيب بكر : ّوقال عمرو بن علي الفالس 

مسعـت أبــا : مسعـت عبـد الــرمحن بـن خـراش يقــول : قـال احلـافظ أبــو العبـاس ابـن عقــدة 
  . ..ما رأيت أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة: زرعة يقول 

  .)1(» .  ..كان أبو بكر متقنا حافظا: قال اخلطيب 
 ثبـت النحريـرأبـو بكـر بـن أيب شـيبة ، احلـافظ ، عـدمي النظـري ، ال« : أيـضا  ـ الذهبي 3

ثقـة حـافظ : وقـال العجلـي . ّأبو بكر صدوق هو أحب إيل من أخيه عثمـان: قال أمحد . ..
  .ما رأيت أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة ، وكذا قال أبو زرعة الرازي: وقال الفالس 

فأبو بكر بن أيب شيبة أسردهم له ، وأمحـد : انتهى احلديث إىل أربعة : وقال أبو عبيد 
  .يه ، وابن معني أمجعهم له ، وابن املديين أعلمهم بهأفقههم ف

أعلــم مــن أدركــت باحلــديث وعللــه ابــن املــديين ، وأحفظهــم لــه : وقــال صــاحل بــن حممــد 
  .عند املذاكرة أبو بكر بن أيب شيبة

: وقـال اخلطيـب . أحسنهم وضعا للكتاب أبـو بكـر بـن أيب شـيبة: وعن أيب عبيد قال 
  . صنف املسند واألحكام والتفسريكان أبو بكر متقنا حافظا ،

  .)2( » 235مات يف سنة : قال البخاري 
البخــاري ، ومــسلم ، وأبــو داود ، وابــن ماجــة ، : روى عنــه .  ..«:  ـ ابــن حجــر 4

  . ..ّوروى له النسائي بواسطة أمحد بن علي القاضي وزكريا الساجي
__________________  

  .122 / 11سري أعالم النبالء ) 1(
  .432 / 2ذكرة احلفاظ ت) 2(
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  .)1(» .  ..وأمحد بن حنبل وحممد بن سعد ، وأبو زرعة وأبو حامت

  نقل السيوطي تصحيحه وموافقته له 
تصحيح أيب بكـر ابـن أيب شـيبة ) القول اجللي ( ولقد نقل السيوطي احلافظ يف رسالته 

 قبــول كمــا عرفــت ، والــسكوت يف هكــذا موضــع.  ..هــذا احلــديث الــشريف ، وســكت عليــه
  .وموافقة

وقــد ذكــر احلــافظ الــسيوطي يف خطبــة رســالته املــذكورة مــا يــدل علــى اعتبــار أحاديثهــا 
وبعـد ، فهـذه نبـذة مـن قطـرة مـن قطـرات حبـار زاخـرة ، أوردت فيهـا يـسريا مـن « : حيث قال 

ّاملناقــــب البـــــاهرة ، لـــــسيدنا علـــــي كـــــرم اهللا وجهـــــه ، ملقبـــــة بـــــالقول اجللـــــي يف فـــــضائل علـــــي ، 
 أربعــــني حــــديثا متبعــــة بــــالعزو ملخرجيهــــا ، وبيــــان بعــــض عريــــب ألفاظهــــا ومــــشكل ّوضــــمنتها

ّواهللا أســـأل أن يتحفـــين بـــالقبول ، وأن يـــرزقين بربكـــة االستمـــساك حبـــب أهـــل البيـــت . معانيهـــا
  .»أشرف مأمول 

  حكم السيوطي بصحة الحديث 
ّبــل إن الــسيوطي نفــسه يــرى صــحة هــذا احلــديث ، حيــث يــنص علــى ذلــك يف كتابــه  ّ ّ )

ّعلي مين وأنا من علي وعلي ويل كل مؤمن بعدي« : فيقول ) مجع اجلوامع  ش يف املـصنف . ّ
  .)2(» صحيح  .عن عمران بن حصني

__________________  
  .6 / 3ذيب التهذيب ) 1(
  .32941 / 11كنز العمال : انظر ترتيبه  ـ مجع اجلوامع) 2(
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  ّحكم المتقي بصحة الحديث 
ّ املتقي ابن أيب شيبة والسيوطي يف احلكم بتـصحيح احلـديث فقـد قد وافق الشيخ عليو ّ

ّعلي مين وأنا من علي وعلي ويل كل مؤمن بعدي« : جاء يف كتابه  ّ ّ.  
  .)1(»  صحيح .ّش ، يف املصنف ، عن عمران بن حصني

  حكم البدخشي بصحة الحديث 
  :ّتبعهم حممد بن معتمد خان البدخشي يف غري واحد من كتبه و

ّعلــي مــين : وعنــد ابــن أيب شــيبة بــسند صــحيح عنــه مرفوعــا « ) : مفتــاح النجــا ( ففــي 
ّوأنا من علي وعلي ويل كل مؤمن بعدي  ّ«.  

ّعلــي مــين وأنــا مــن علــي وعلــي ويل كــل مــؤمن بعــدي« :  )ّــحتفــة احملبني ( يف و شــب . ّ
  .»ّعم يف فضائل الصحابة ، كالمها عن عمران بن حصني . بسند صحيح

  ّء اهللا بصحة الحديث حكم القاضي ثنا
ّكذا حكم القاضي سناء اهللا بصحة سـند حـديث ابـن أيب شـيبة ، ورد بـذلك بـصراحة و ّ

  : )سيف مسلول ( على قدح نصر اهللا الكابلي فيه ، وهذه ترمجة عبارته يف كتابه 
__________________  

  .32941 رقم 608 / 11كنز العمال ) 1(
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ّـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ قـال ّحديث بريدة عـن النـيب : الثالث  «  ّعلـي مـين وأنـا مـن : ّ
ّعلـــي وهـــو ويل كـــل مـــؤمن بعـــدي لكـــن يف . ّالـــويل هـــو األوىل بالتـــصرف فهـــو اإلمـــام: قـــالوا . ّ

ّكذا قال املال نصر اهللا الكابلي رمحـة اهللا . ّإسناده األجلح الشيعي وهو متهم ، فال حيتج خبربه
  .عليه

  .»بة بسند صحيح عن عمران بن حصني ّلكن هذا احلديث رواه ابن أيب شي

  ّالحديث في المصنف بألفاظ عديدة
  .بألفاظ خمتلفة) املصنف ( ّإن هذا احلديث أخرجه أبو بكر ابن أيب شيبة يف كتابه  ّمث

  .ّاللفظ الذي تقدم: منها 
ّال تقــع يف علــي فإنــه مــين وأنــا منــه وهــو ولــيكم بعــدي« : منهــا و ّ ش عــن عبــد اهللا بــن . ّ
  .)1(قاله املتقي »  أبيه بريدة عن
ّبعــث رســول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ ســرية : عــن عمــران بــن حــصني « : منهــا و ّ

فأخـذ علـي مـن الغنيمــة  :ّواسـتعمل عليهـا عليـا فغنمـوا ، فـصنع علـي شـيئا أنكـروه ـ ويف لفـظ 
ّجارية ـ فتعاقد أربعة من اجليش إذا قدموا على رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ أن يعلمـوه ، ّ

. ّوكانوا إذا قـدموا مـن سـفر بـدءوا برسـول اهللا فـسلموا عليـه ونظـروا إليـه مث ينـصرفون إىل رحـاهلم
  :ّفلما قدمت السرية سلموا على رسول اهللا فقام أحد األربعة فقال 

  . فأعرض عنه؟ّيا رسول اهللا ، أمل تر أن عليا قد أخذ من الغنيمة جارية
  .فأعرض عنه. ذلكمث قام الثاين فقال مثل 
__________________  

  .32942 رقم 608 / 11كنز العمال ) 1(
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  .فأعرض عنه. مث قام الثالث فقال مثل ذلك
ّمث قام الرابع ، فأقبل إليه رسول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ويعـرف الغـضب يف وجهـه  ّ

ّ علي مين وأنا من علي وعلي ويل كل مؤم!!ما تريدون من علي: فقال  ّ   .ن بعديّ
  .)1(» ّوابن جرير وصححه . ش

)3(  
  أحمد بن حنبل رواية 

  :عن عمران بن حصني فقد جاء فيه ) مسنده ( هذا احلديث أخرجه أمحد يف و
ثنـــا جعفـــر بـــن : وهـــذا حـــديث عبـــد الـــرزاق قـــاال . ّحـــدثنا عبـــد الـــرزاق وعفـــان املعـــىن« 

: ن عمـران بـن حـصني قـال ّحدثين يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبـد اهللا ، عـ: سليمان قال 
ّبعث رسول اهللا ـ صلى اهللا عليـه وسـلم ـ سـرية وأمـر علـيهم علـي بـن أيب طالـب ـ  ّ  ـ فأحـدث 2ّ

ّفتعاقــد ـ أربعــة مــن أصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه : شــيئا يف ســفره ، فتعاهــد ـ وقــال عفــان  ّ
ّوسلم أن يذكروا أمره لرسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال عمران  ّ ّوكنا إذا قدمنا من سفر : ّ

  :فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال : قال . ّبدأنا برسول اهللا فسلمنا عليه
  .فأعرض عنه. ّيا رسول اهللا ، إن عليا فعل كذا وكذا

  .ّيا رسول اهللا ، إن عليا فعل كذا وكذا فأعرض عنه: مث قام الثاين فقال 
  .فعل كذا وكذا فأعرض عنهّيا رسول اهللا ، إن عليا : مث قام الثالث فقال 
  .ّيا رسول اهللا ، إن عليا فعل كذا وكذا: مث قام الرابع فقال 

__________________  
  .36444 رقم 142 / 13كنز العمال ) 1(
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ّفأقبــل رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم علـى الرابــع ـ وقـد تغــري وجهـه ـ فقــال : قـال  ّ ّ :
ّدعوا عليا ، دعوا عليا ، إن عليا مين ّ ّ ّ وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي ّّ ّ «)1(.  

  الكلمات في وثاقة رجال سند أحمد
  :ّورجال سند رواية أمحد بن حنبل كلهم من املشاهري الثقات املقبولني وهم 

  عبد الرزاق بن همام ـ 1
  :ّفأما عبد الرزاق فهذه بعض الكلمات يف مدحه والثناء عليه 

ملرحتـل إليـه مـن اآلفـاق ، الـشيخ اإلمـام ، عبـد الـرزاق ّاحلـافظ العالمـة ا« :  ـ اليـافعي 1
  .بن مهام اليمين الصنعاين احلمريي صاحب املصنفات

  .معمر ، وابن جريج ، واألوزاعي ، وطبقتهم ، ورحل إليه األئمة إىل اليمن: روى عن 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ مـا رحـل النـاس إىل أحـد بعـد رسـول اهللا: قيـل  مثـل مـا رحلـوا  ـ ّ

  .يهإل
اإلمام سفيان بن عيينـة ، واإلمـام أمحـد ، : روى عنه خالئق عن أئمة اإلسالم ، منهم 

  .)2(» وحيىي بن معني ، وإسحاق بن راهويه ، وعلي املديين ، وحممود بن غيالن 
__________________  

  .438 ـ 438 / 4مسند أمحد ) 1(
  .211حوادث  ـ مرآة اجلنان) 2(
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مــا رحــل إىل أحــد : قيــل . ر عبــد الــرزاق بــن مهــام الــصنعاينأبــو بكــ« :  ـ الــسمعاني 2
  .)1(» مثلما رحل إليه  ـ 6 ـ بعد رسول اهللا
مـا رحـل  :قيـل : أبو بكر عبد الـرزاق بـن مهـام بـن نـافع الـصنعاين « :  ـ ابن خلكان 3

  .)2(» .  ..الناس

  ّعفان بن مسلم ـ 2
  :ومن الثقات األثبات . وهو من رجال الصحيحني

ّعفـان بـن مـسلم الـصفار األنـصاري ، مـوىل عـزرة بـن ثابـت ، كنيتـه « : قدسـي  ـ الم1 ّ
مــات .  ..وهيـب بــن خالـد ، وصـخر بـن جويريــة ، وغـري واحـد ، عنـدمها: أبـو عثمـان ، مسـع 

  .)3(»  سنة 86 وهو ابن 220ببغداد سنة 
عفــان بــن مــسلم ، احلــافظ الثبــت ، أبــو عثمــان األنــصاري مــوالهم ، « :  ـ الــذهبي 2

ّلبـــصري ، الـــصفار ، حمـــدث بغـــدادا ان فـــال أبـــايل مـــن : ّقـــال حيـــىي القطـــان .  ..ّ ّـــإذا وافقـــين عف
ّعفان ثقة ثبت صاحب سنة: وقال العجلي . خالفين ّ..  . «)4(.  
هـشام  :عـن . عفـان بـن مـسلم الـصفار ، أبـو عثمـان ، احلـافظ« : أيـضا  ـ الـذهبي 3

وكــان . ، وإبــراهيم احلــريب ، وأبــو زرعــة ، وامــمالبخــاري : وعنــه . الدســتوائي ، ومهــام ، والطبقــة
  .)5( » 220مات سنة . ثبتا يف أحكام اجلرح والتعديل
__________________  

  .92 / 8الصنعاين  ـ األنساب) 1(
  .216 / 3وفيات األعيان ) 2(
  .407 / 1اجلمع بني رجال الصحيحني ) 3(
  .379 / 1ّتذكرة احلفاظ ) 4(
  .236 / 2الكاشف ) 5(
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  جعفر بن سليمانـ  3
جعفــر بــن ســليمان الــضبعي احلرشــي مــن أهــل البــصرة ، وكنيتــه أبــو  « : ـ ابــن حبــان 1

روى عنـه . ثابت ، ومالك ابن دينار: ضبيعة فنسب إليها ، يروي عن  سليمان ، ينزل يف بين
  .178ومات يف رجب سنة . ابن املبارك ، وأهل العراق: 

  :وكان يبغض الشيخني 
ّن ســـفيان ، حـــدثنا إســـحاق بـــن أيب كامـــل ، ثنـــا جريـــر بـــن يزيـــد ابـــن ّحـــدثنا احلـــسن بـــ

بلغنـا أنـك : بعثين أيب إىل جعفر بن سليمان الـضبعي فقلـت لـه : قال  ـ بني يدي أبيه ـ هارون
وإذا هو رافـضي : قال  .ّأما السب فال ، ولكن البغض ما شئت: قال . ّتسب أبا بكر وعمر

  .مثل احلمار
ّعفــر بــن ســليمان مــن الثقــات املتقنــني يف الروايــات ، غــري أنــه وكــان ج: قــال أبــو حــامت 

  .كان ينتحل امليل إىل أهل البيت ، ومل يكن بداعية إىل مذهبه
ّولــيس بــني أهــل احلــديث مــن أئمتنــا خــالف أن الــصدوق املــتقن إذا كــان فيــه بدعــة ومل 

. تجـاج بأخبــارهّيكـن يـدعو إليهـا أن اإلحتجــاج بأخبـاره جـائز فـإذا دعــا إىل بدعتـه سـقط االح
ّوهلــذه العلــة تركنــا حــديث مجاعــة ممــن كــانوا ينتحلــون البــدع ويــدعون إليهــا وإن كــانوا ثقــات ، 
واحتججنا بأقوام ثقات ، انتحاهلم سوء غـري أـم مل يكونـوا يـدعون إليـه ، وانتحـال العبـد بينـه 

ّوبني ربه ، إن شاء عذبه عليه وإن شاء غفر له ، وعلينا قبـول الروايـات عـنه م إذا كـانوا ثقـات ّ
  .)1(» على حسب ما ذكرنا يف غري موضع من كتبنا 

ّجعفر بـن سـليمان احلرشـي الـضبعي ، نزيـل بـين ضـبيعة ، البـصري ، « :  ـ المقدسي 2
  ثابت البناين ، واجلعد بن عثمان ، وأبا: كنيته أبو سليمان ، مسع 

__________________  
  .140 / 6كتاب اتباع التابعني . الثقات) 1(
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قطن بن نسري ، وحيىي بن حيـىي ، : روى عنه . عمران اجلوين ، ويزيد الرشك ، وسعيد اجلريري
  .)1(» ّوقتيبة ، وحممد بن عبيد بن حسان 

ابن املبـارك ، وإسـحاق بـن أيب إسـرائيل ، وعبيـد اهللا بـن : روى عنه « :  ـ السمعاني 3
» .  ..ض الشيخني أبا بكر وعمـروكان يبغ. 178مات سنة . عمر القواريري ، وأهل العراق

)2(.  
ّكان اميا ، وهو من زهـاد الـشيعة : ثقة ، فقيه ، ومع كثرة علومه قيل « :  ـ الذهبي 4 ّ

 «)3(.  
  .)4(» ّصدوق زاهد ، لكنه يتشيع « :  ـ ابن حجر 5

  ّيزيد الرشك ـ 4
  :ّروى عنه أصحاب الصحاح كلهم 

  .عن مطرف ومعاذ. ّرشكّيزيد بن أيب يزيد الضبعي ال ـ ع « :الذهبي 
  .)5( » 130مات سنة . ّثقة متعبد. وعنه شعبة وابن علية

  المطرف بن عبد اهللا ـ 5
ّوهو أيضا من رجال الصحاح كلها  ّ:  

  مطرف بن عبد اهللا بن الشخري العامري ، أبو عبد اهللا« :  ـ المقدسي 1
__________________  

  .71 / 1اجلمع بني رجال الصحيحني ) 1(
  .141 / 8الضبعي  ـ نساباأل) 2(
  .129 / 1الكاشف ) 3(
  .131 / 1تقريب التهذيب ) 4(
  .252 / 3الكاشف ) 5(
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   )1( » 95مات سنة .  ..مسع عمران بن حصني عندمها. ّويقال إنه من بين حريش
  .)2(» .  ..ّوكان من عباد أهل البصرة.  ..مطرف بن عبد اهللا ـ ع« :  ـ الذهبي 2
مطرف بن عبد اهللا بن الـشخري احلرشـي العـامري ، أبـو عبـد  ـ ع « :أيضا  ـ الذهبي 3

  .)3(» .  ..اهللا ، أحد األعالم
  .)4(» ثقة ، عابد ، فاضل « :  ـ ابن حجر 4

  . ..فظهر ان رمي احلديث بالكذب والبطالن حمض الزور والبهت واخلسران
  :أخرجه عن بريدة بالسند اآليت  و*

ّحــدثنا ابــن منــري ، حــدثين أ«  جلــح الكنــدي ، عــن عبــد اهللا بــن بريــدة ، عــن أبيــه بريــدة ّ
ّبعـث رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ إىل الـيمن بعثـني ، علـى أحـدمها علـي بـن أيب : قـال  ّ

ّإذا التقيـتم فعلـي علـى النـاس وإن افرتقـتم فكـل : فقال . طالب ، وعلى اآلخر خالد بن الوليد ّ
 زيد مـن أهـل الـيمن فاقتتلنـا ، فظهـر املـسلمون علـى فلقينا بين: قال . واحد منكم على جنده

ّاملشركني ، فقتلنا املقاتلـة وسـبينا الذرية ، فاصـطفى علـي امـرأة مـن الـسيب لنفـسه : قـال بريـدة . ّـ
ّـفكتب معي خالد ابن الوليد إىل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليـه وسـلم ـ خيـربه بـذلك ، فلما أتيـت  ّ ّ

ّالنـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ـ دفعـت الكتـاب ، فقـرئ عليـه ، فرأيـت الغـضب يف وجـه رسـول ّ
ّاهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقلت  يا رسول اهللا هذا مكان العائـذ ، بعثتـين مـع رجـل وأمـرتين : ّ

ّفقـال رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ . أن أطيعـه ففعلـت مـا أرسـلت بـه ال تقـع يف علـي : ّ
ّفإنه مين وأنا منه وهو وليكم ّ ّ   

__________________  
  .502 / 2ّاجلمع بني رجال الصحيحني ) 1(
  .تذهيب التهذيب خمطوط) 2(
  .132 / 3الكاشف ) 3(
  .253 / 2تقريب التهذيب ) 4(
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  .)1(» بعدي 

  الكلمات في وثاقة سنده الثاني 
  :ورجال هذا السند أيضا من كبار الثقات املعتمدين وهم 

  عبد اهللا بن نمير ـ 1
عبــد اهللا بــن منــري ، احلــافظ اإلمــام ، أبــو هــشام اهلمــداين مث اخلــاريف « : ي  ـ الــذهب1

هشام بـن عـروة ، واألعمـش ، وأشـعث بـن : ّالكويف ، والد احلافظ الكبري حممد ، حدث عن 
: وعنــه . ســوار ، وإمساعيــل بــن أيب خالــد ، ويزيــد بــن أيب زيــاد ، وعبيــد اهللا بــن عمــر ، وعــدة

الكوســج ، وأمحــد ابــن الفــرات ، واحلــسن بــن علــي بــن عفــان ، أمحــد وابــن معــني ، وإســحاق 
  .وخلق

.  ..199وكان من كبار أصحاب احلديث ، تويف يف سـنة . ّوثقه حيىي بن معني وغريه
 «)2(.  

 » 199تــويف ســنة . ّحجــة. ابنــه ، وأمحــد ، وابــن معــني: عنــه « : أيــضا  ـ الــذهبي 2
)3(.  

  .)4(» السنة من كبار التاسعة ثقة صاحب حديث ، من أهل « :  ـ ابن حجر 3
__________________  

  .356 / 5مسند أمحد ) 1(
  .327 / 1ّتذكرة احلفاظ ) 2(
  .122 / 2الكاشف ) 3(
  .457 / 1تقريب التهذيب ) 4(
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  أجلح بن عبد اهللا  ـ 2
. ّأجلح بن عبد اهللا بن حجية الكندي ، عـن الـشعيب وعكرمـة ـ 4بخ « :  ـ الذهبي 1

ّوثقه ابن معني وغريه ، وضعفه النسائي وهو شيعي ، مع . ن ، وابن منري ، وخلقّالقطا: وعنه  ّ
ّمسعنا أنه مـا سـب أبـا بكـر وعمـر أحـد إال افتقـر أو قتـل: أنه روى عنه شريك أنه قال  ّ مـات . ّ

  .)1( » 145سنة 
  .)2( » 45صدوق شيعي ، من السابعة ، مات سنة .  ..4بخ « :  ـ ابن حجر 2

  . .. البحث حول وثاقة هذا الرجلوسيأيت مزيد من

  عبد اهللا بن بريدة ـ 3
أبيه ، وعمران بن حصني ، : عبد اهللا بن بريدة قاضي مرو ، عن  ـ ع« :  ـ الذهبي 1

ولــد ســنة . ثقــة. مالــك بــن مغــول ، وحــسني بــن واقــد ، وأبــو هــالل: وعنــه . وعائــشة ، ومســرة
  .)3(»  وله مائة 115 ومات سنة 15

  .)4(» ثقة « :  ـ ابن حجر 2
  :أخرجه عن ابن عباس بالسند اآليت  و*

ّحدثنا حيىي بن محاد ، حدثنا أبو عوانة ، حدثنا أبو بلج ، حدثنا عمـرو ابـن ميمـون «  ّ ّ ّ
ّيـا ابـن عبـاس إمـا أن تقـوم معنـا : إين جلالس إىل ابن عباس ، إذ أتاه تسعة رهط فقـالوا : قال 

  بل أقوم : باس قال فقال ابن ع. ّوإما أن ختلونا من هؤالء
__________________  

  .53 / 1الكاشف ) 1(
  .49 / 1تقريب التهذيب ) 2(
  .66 / 2الكاشف ) 3(
  .403 / 1تقريب التهذيب ) 4(
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. ّفانتـدوا فتحـدثوا فـال نـدري مـا قـالوا:  قـال ـ وهـو يومئـذ صـحيح قبـل أن يعمـى ـ قـال .معكـم
  :جل له عشر  وقعوا يف ر!أف وتف: فجاء ينفض ثوبه ويقول : قال 

ّوقعـوا يف رجـل قـال لـه النـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ  ّ ّألبعـثن رجـال ال خيزيـه اهللا أبـدا : ّ
هـو يف الرحـل :  قـالوا ؟أيـن علـي :قال . فاستشرف هلا من استشرف: قال . ّحيب اهللا ورسوله

: فجـــاء وهـــو أرمـــد ال يكـــاد يبـــصر ، قـــال  : قــال ؟ومـــا كـــان أحـــدكم لـــيطحن: قـــال . يطحــن
ّفث يف عينيه ، مث هز الراية ثالثا فأعطاها إياه ، فجاء بصفية بنت حييفن ّ ّ ّ.  

ّمث بعث فالنا بسورة التوبة فبعث عليا خلفه فأخذها منه ، قال : قال  ال يذهب ـا  :ّ
ّإال رجل مين وأنا منه ّ.  

وا ـ وعلـي معـه جـالس ـ فـأب  قال؟ّأيكم يواليين يف الدنيا واآلخرة: وقال لبين عمه : قال 
. فرتكـه: أنت وليـي يف الـدنيا واآلخـرة قـال : قال . أنا أواليك يف الدنيا واآلخرة: ، فقال علي 

أنــا :  فـأبوا فقــال علـي ؟ّأيكـم يــواليين يف الـدنيا واآلخــرة: مث أقبـل علــى رجـل رجــل مـنهم فقــال 
  .أنت وليي يف الدنيا واآلخرة: فقال . أواليك يف الدنيا واآلخرة

  . أسلم من الناس بعد خدجيةوكان أول من: قال 
ّوأخذ رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ثوبه فوضعه على علـي وفاطمـة وحـسن : قال  ّ

ً إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل اْلبـيت ويطهركم تطهيرا (: وحسني ، فقال  ِ ْ َ ْ ََُ ََ ُ َ ُ ُِ ْ َْ ْ َ  ُ ُ ْ َُ َ ِ ِْ ُ ِ ِ(.  
ّـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ مث نـام مكانـه قـال ّوشرى علي نفسه ، لـبس ثـوب النـيب : قال  ّ

ّوكان املشركون يرمون رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ فجـاء أبـو بكـر وعلـي نـائم:  : قـال . ّ
ّإن نــيب اهللا قــد :  قــال فقــال لــه علــي !ّيــا نــيب اهللا: قــال فقــال . ّوأبــو بكــر حيــسب أنــه نــيب اهللا ّ

وجعـل علـي : قـال . طلق أبـو بكـر فـدخل معـه الغـارفـان: انطلق حنو بئر ميمون فأدركه ، قـال 
ّيرمى باحلجارة كما كان يرمى نيب اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وهـو يتـضور ، قـد لـف رأسـه يف  ّ ّ ّ ّ

  الثوب ال خيرجه 



  نفحات األزهار.................................................................................. 92

ّإنك للئـيم ، كـان صـاحبك نرميـه فـال يتـضور : فقـالوا . حىت أصبح مث كشف عـن رأسـه وأنـت ّـ
  !تتضور ، وقد استنكرنا ذلك

ّ قـال فقـال لـه نـيب ؟أخـرج معـك: ّوخرج بالناس يف غزوة تبوك قال فقال له علي : ال ق
ّمـا ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون أ: فقال لـه . فبكى علي. ّلم ـ الّاهللا ـ صلى اهللا عليه وس

ّمن موسى إال أنك لست بنيب ّ إنه ال ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفيت!ّ ّ.  
ّ ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وقال له رسول اهللا: قال    .ّأنت وليي يف كل مؤمن بعدي: ّ
فيــدخل املــسجد جنبــا وهــو طريقــه : ّوســد أبــواب املــسجد غــري بــاب علــي قــال : قــال 

  .ليس له طريق غريه
  .من كنت مواله فإن مواله علي: وقال : قال 
ّـوأخربنا اهللا عز وجـل يف القـرآن أنه قـد رضـي عـن أصـحاب الـشجرة فعلـم مـ: قال  ّ ا يف ّ

ّقلوم ، فهل حدثنا أنه سخط عليهم بعد    ؟ّ
ّوقال نيب اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ لعمر حيث قال : قال  ّ ائذن يل فألضرب عنقه : ّ

ّ لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال ؟ وما يدريك!وكنت فاعال: قال    .اعملوا ما شئتم: ّ
ّحــدثنا عبــد اهللا حــدثين أيب حــدثنا أبــو مالــك كثــري ّحــدثنا أبــو عوانــة ، :  بــن حيــىي قــال ّ

  .)1(» عن أيب بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس بنحوه 

  كلمات في وثاقة سنده الثالث 
  :ورجال هذا السند أيضا ثقات معتمدون وهم 

__________________  
  .331 ـ 330 / 1مسند أمحد ) 1(
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  يحيى بن حماد ـ 1
.  ..يباين موالهم البصري ، أبو بكر ويقال أبو حممـدحيىي بن أيب زياد الش « :الذهبي 

خ ، وإسحاق بن راهويه ، وبندار ، وإسحاق الكوسج ، وبكار بن قتيبة ، والدارمي ، : عنه 
  .وإسحاق بن سيار ، والكدميي ، وخلق

ّقــال حممد بــن النعمــان بــن عبــد الــسالم . ّووثقــه أبــو حــامت وغــريه مل أر أعبــد مــن حيــىي : ّــ
  .)1( » 215تويف سنة : قيل . ّأظنه مل يضحكبن محاد ، و

  .)2(» ّثقة متأله « : الذهيب أيضا 
  .)3(» ثقة عابد « : ابن حجر 

  أبو عوانة ـ 2

  أبو بلج ـ 3

  عمرو بن ميمون ـ 4
  . ..ّوهؤالء عرفت وثاقتهم لدى توثيق سند أيب داود الطيالسي

  عندهم ّالوجوه الدالة على أن مجرد إخراج أحمد دليل االعتبار 
ّهـــذا كلـــه ، مـــضافا إىل أن جمـــرد إخـــراج أمحـــد حـــديثا يف  دليـــل علـــى اعتبـــار ) مـــسنده ( ّ

  يدل على ذلك وجوه عديدة.  ..ّّاحلديث واالعتماد عليه والقول حبجيته
__________________  

  .خمطوط ـ تذهيب التهذيب) 1(
  .223 / 3الكاشف ) 2(
  .346 / 2تقريب التهذيب ) 3(
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   :نذكرها باختصار
( ّنــص عليــه الــسبكي يف .  ..»أصــل مــن اصــول االمــة « ) مــسند أمحــد (  إن :األول 

فتكذيب حديث الوالية املذكور يف هذا املسند الذي هو أصل من اصـول االمـة .  ..)طبقاته 
  .عني اون واهلزل ، وخمالفة لإلنصاف والعدل

ــــاني  ه ) املــــسند (  إن أمحــــد وصــــف كتابــــه :الث ـــبأن حكــــى ذلــــك .  ..»أصــــل كبــــري « ّـ
وهــل ترفــع اليــد عــن حــديث الواليــة املخــرج يف هــذا .  ..الــسبكي عــن أيب موســى املــديين عنــه

  ؟ّاألصل الكبري ، بطعن متعصب جاحد غرير
كمـا عـن أيب موسـى املـديين ، ومـا يف املرجـع » مرجع وثيـق « ّ إن هذا املسند :الثالث 

  ؟ بعد مرة ، عن ثقة بعد ثقةّالوثيق حري باإلذعان والتصديق ، كيف وقد أخرج مرة
قالـه أبـو .  .. إن أحاديـث املـسند منتقـاة مـن أحاديـث كثـرية ومـسموعات وافـرة:الرابع 

ّوال ريـــب يف أن االنتقـــاء دليـــل علـــى مزيـــد االهتمـــام .  ..موســـى ، فيمـــا حكـــاه الـــسبكي عنـــه
  . ..واالعتناء

ّ، واعول إماما يؤمت كما يف كالم املديين » إماما « جمعول » املسند «  إن :الخامس 
  .به ويقتدى

  . ..» مستندا «و »  ملجأ «و » معتمدا « ّ إن هذا املسند جعله أمحد :السادس 
ّفـال يكـذب حـديث الواليـة املـذكور فيـه إال املنهمـك .  ..هكذا ذكر أبو موسى املـديين ّ

ّيف العناد ، وال يتحامل برده إال املرتبك يف أشراك الزيغ واللداد ّ.  
 إن أمحــد قــد انتقــى أحاديــث املــسند مــن أكثــر مــن ســبعمائة ألــف حــديث ، :ع الــساب

ّوقد نص على ذلك أمحد نفسه خماطبا ولديه عبد اهللا وصاحلا وابن أخيه حنبـل بـن إسـحاق ، 
.  ..وذكــر ذلــك أبــو موســى املــديين فيمــا حكــاه الــسبكي عنــه.  ..بعــد أن قــرأ علــيهم املــسند

ية االعتماد واإلعتبار ، فال يصغى إىل تلميعات أهل التفرقـة فحديث الوالية املذكور فيه يف غا
  . ..واإلنكار
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 إن أمحــد جعــل املــسند مرجعــا للمــسلمني عنــد االخــتالف يف حــديث الرســول :الثــامن 
فـال يقـدم علـى تكـذيب حـديث الواليـة .  ..»ّفـإن كـان فيـه وإال فلـيس حبجـة « :  ، وقال 6

ــــه عنــــد التــــشاجر واالخــــتالف ، إال أهــــل الزيــــغ املــــذكور يف هــــذا املــــسند احملكــــوم بــــالرج ّوع في
ّبل إن هذا احلديث حجة وأية حجة ،  . ..واالعتساف ّ ّوال أثر حينئذ ألي عجيج وضجةّ ّ!  

 لقــد شــهد عبــد اهللا بــن أمحــد بانتخـــاب أبيــه هــذا املــسند مــن ســبعمائة ألـــف :التاســع 
  . ..حديث

ّمل يـرو يف املـسند إال عمـن  « ّ لقد شهد أبـو موسـى مـرة بعـد أخـرى بـأن أمحـد:العاشر  ّ
ّ ان احلديث حني شذ لفظـه مـن األحاديـث املـشاهري أمـر بالـضرب «و ، » ثبت عنده صدقه 

  .»قد احتاط يف املسند إسنادا ومتنا « ، وأنه » عليه مع ثقة رجال إسناده 

  ذكر عبارة السبكي المشتملة على الوجوه المذكورة
ف ــــا املــــسند مــــن الــــسبكي وغــــريه ، كانــــت تلــــك طائفــــة مــــن األوصــــاف الــــيت وصــــ

طبقـات ( وشهادات من أمحد حكاها أبو موسى املديين عنه ، جاءت برتمجة أمحد من كتاب 
  :فإليك عبارة السبكي املشتملة على ذلك كله .  ..)الشافعية الكربى 

قـــال اإلمـــام احلـــافظ أبـــو . ّوألـــف مـــسنده وهـــو أصـــل مـــن اصـــول هـــذه االمـــة: قلـــت « 
يعـين مـسند اإلمـام أيب عبـد اهللا أمحـد بـن  ـ هـذا الكتـاب : 2أيب بكـر املـديين ّموسى حممد بـن 

ّحممد بن حنبل الشيباين قدس اهللا روحه أصل كبري ومرجع وثيـق ألصـحاب احلـديث ، انتقـى  ـ ّ
مــن أحاديــث كثــرية ومــسموعات وافــرة ، فجعــل إمامــا ومعتمــدا وعنــد التنــازع ملجــأ ومــستندا ، 

 ـ كتـب إليهمـا مـن بغـداد ـ ّإن املبارك بن عبـد اجلبـار أبـا احلـسني: ه على ما أخربنا والدي وغري
  أنا أبو: قال 
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ّأنـا أبـو عبـد اهللا عبيـد اهللا ابـن حممـد  ـ قـراءة عليـه ـ إسـحاق إبـراهيم بـن عمـر بـن أمحـد الربمكـي
ّأنا أبو حفص عمر بن حممـد بـن رجـا ، ثنـا  ـ قراءة عليه ـ ّبن حممد بن محدان بن عمر بن بطة

 ـ يعـين اإلمـام أمحـد ـ ّمجعنـا عمـي: وسى بـن محـدون البـزار ، قـال قـال لنـا حنبـل بـن إسـحاق م
  :غرينا وقال لنا  ـ يعين تاما ـ يل ولصاحل ولعبد اهللا ، وقرأ علينا املسند ، وما مسعه منه

ّإن هذا كتاب قد مجعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ومخسني ألفا ، فما اختلـف فيـه 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ من حديث رسول اهللاملسلمون  ّفارجعوا إليه ، فإن كان فيه وإال ليس  ـ ّ

  .حبجة
كتــب أيب عــشرة آالف ألــف حــديث ، مل يكتــب ســوادا يف : وقــال عبــد اهللا بــن أمحــد 

مل كرهـــت وضـــع الكتــب وقـــد عملـــت : قلــت أليب : وقــال عبـــد اهللا أيـــضا . ّبيــاض إال حفظـــه
ّصـلى اهللا  ـ ّتـاب إمامـا إذا اختلـف النـاس يف سـنة عـن رسـول اهللا فقال عملت هذا الك؟املسند

  .ّخرج أيب املسند من سبعمائة ألف حديث: وقال أيضا . رجع إليه ـ ّعليه وسلم
ّومل خيرج إال عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن يف أمانته: قال أبو موسى  ّ ّ .

سألت أيب عـن عبـد العزيـز بـن أبـان ، قـال : ل مث ذكر بإسناده إىل عبد اهللا ابن اإلمام أمحد قا
ّمل أخرج عنه يف املسند شيئا ، ملا حدث حبديث املواقيت تركته:  ّ

.  
ّفأما عدد أحاديث املـسند فلـم أزل أمسـع مـن أفـواه النـاس أـا أربعـون : قال أبو موسى 

قـال قـال ابـن أنا أبو بكر اخلطيـب : ألفا ، إىل أن قرأت على أيب منصور بن زريق ببغداد قال 
 ـ يعـين عبـد اهللا بـن اإلمـام أمحـد بـن حنبـلـ  مل يكن يف الدنيا أحد أروى عن أبيه منه: املنادي 

مسـع منهـا ثالثـني  ـ ّألنه مسع املسند وهـو ثالثـون ألفـا ، والتفـسري وهـو مائـة ألـف وعـشرون ألفـا
 مكرر فيـه أو أراد غـريه فال أدري هذا الذي ذكر ابن املنادي أراد به ما ال ـ ألفا والباقي وجادة

  ولو: قال . واالعتماد على قول ابن املنادي دون غريه. ّمع املكرر فيصح القوالن مجيعا
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فنحــو مــن  ـ رضــي اهللا عــنهم ـ ّفأمــا عــدد الــصحابة. وجــدنا فراغــا لعــددناه إن شــاء اهللا تعــاىل
  .سبعمائة رجل

سنده قــد احتــاط فيــه ومــن الــدليل علــى أن مــا أودعــه اإلمــام أمحــد مــ: قــال أبــو موســى 
ّإسنادا ومتنا ، ومل يورد فيه إال ما صح سنده  أنا أبو نعيم ، : ما أخربنا أبو علي احلداد قال : ّ

ّحــدثين أيب ، ثنــا : أنــا القطيعــي ، ثنــا عبــد اهللا قــال : ّأنــا ابــن احلــصني وأنــا ابــن املــذهب قــاال 
اح قــال  ّــحممد بــن جعفــر ، ثنــا شــعبة ، عــن أيب التي ّ زرعــة حيــدث عــن أيب هريــرة ، مسعــت أبــا :ّــ

ّعــن النــيب ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ أنــه قــال  ّ فمــا : قــالوا . ّــيهلــك اميت هــذا احلــي مــن قــريش: ّ
قــال عبــد اهللا قــال يل أيب يف مرضــه الــذي  .ّلــو أن النــاس اعتزلــوهم:  قــال ؟تأمرنــا يــا رســول اهللا

ّصــلى اهللا عليــه  ـ ّلنــيبّاضــرب علــى هــذا احلــديث ، فإنــه خــالف األحاديــث عــن ا: مــات فيــه 
ّقوله صلى اهللا عليه وسلم  يعين ـ ّوسلم ّ وهذا مع ثقة رجال إسناده حني شذ .اامسعوا وأطيعو: ّ

  .)1(» فكان دليال على ما قلناه . لفظه من األحاديث املشاهري أمر بالضرب عليه

  ترجمة السبكي 
  :وهذه نبذة من ترمجة السبكي صاحب الطبقات 

حـضر .  ..ّالعالمـة قاضـي القـضاة.  ..ّعبد الوهاب بن علـي« : بة  ـ ابن قاضي شه1
ومسـع مبــصر مــن مجاعــة ، مث قــدم دمــشق مــع والـده يف مجــادى اآلخــرة ســنة تــسع وثالثــني ومســع 

ّوأفىت ودرس وحدث وصنف واشتغل وناب عـن أبيـه.  ..ا من مجاعة ّ وقـد ذكـره الـذهيب .  ..ّ
جرى عليه من احملن والشدائد ما مل جيـر علـى :  كثري وقال ابن .يف املعجم املختص وأثىن عليه

  قاض قبله ،
__________________  

ّطبقات الشافعية الكربى للسبكي ) 1(   .203 ـ 201 / 1ّ
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: ّوقــال احلــافظ شــهاب الــدين ابــن حجــي . وحــصل لــه مــن املناصــب مــا مل حيــصل ألحــد قبلــه
 من العلم من الفقه واألصـول ، ّخرج له ابن سعد مشيخة ومات قبل تكميلها ، وحصل فنونا

  . ..وكان ماهرا فيه واحلديث واألدب ، وبرع وشارك يف العربية
  .)1(» .  ..771تويف شهيدا بالطاعون يف ذي احلجة سنة 

انتهـــت إليـــه رياســـة القـــضاء واملناصـــب بالـــشام ، وحـــصل لـــه .  ..«:  ـ ابـــن حجـــر 2
ّوقــد صــنف .  ..يف غايــة الثبــاتبــسبب القــضاء حمنــة شــديدة مــرة بعــد مــرة ، وهــو مــع ذلــك 

ّتصانيف كثرية جدا على صغر سنه ، قرئت عليه وانتشرت يف حياته وبعد موته  ّ «)2(.  

  ترجمة أبي موسى المديني 
مـن كبـار  ـ الذي نقل عنه السبكي يف مـدح مـسند أمحـد بـن حنبـل ـ وأبو موسى املديين

  :ّاحلفاظ املشاهري 
ّ حممــد بــن أيب بكــر عمــر بــن أمحــد ، احلــافظ ، أبــو موســى املــديين ،« :  ـ الــذهبي 1

وكـــان مـــع براعتـــه يف . مـــات يف مجـــادى االوىل. ّمل خيلـــف مثلـــه بعـــده.  ..صـــاحب التـــصانيف
  .)3(» احلفظ والرجال صاحب ورع وعبادة وجاللة وتقى 

ـــ الـــسبكي  2 ّاحلـــافظ أبـــو بكـــر بـــن حممـــد بـــن موســـى احلـــازمي ، : روى عنـــه .  ..«: ـ
  ّ، واحلافظ عبد القادر الرهاوي ، واحلافظ حممدواحلافظ عبد الغين 

__________________  
  .649 / 104 / 3ّطبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) 1(
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  . ..ّابن مكي ، واحلسن بن أيب معشر األصبهاين ، والناصح بن احلنبلي ، وخلق كثري
  .ّعاش حىت صار أوحد وقته وشيخ زمانه إسنادا وحفظا: ثي قال ابن الدبي

ّانتــشر علمــه يف اآلفــاق ، وكتــب عنــه احلفــاظ ، واجتمــع لــه مــا مل : ّوقــال ابــن النجــار 
ّجيتمــع لغــريه مــن احلفــظ والعلــم والثقــة واإلتقــان والــدين والــصالح ، وســديد الطريقــة ، وصــحة  ّ ّ

  . ..الضبط والنقل ، وحسن التصانيف
 ّوصـنفت األئمـة يف مناقبـه تـصانيف كثـرية: الربكات حممد بن حممود الرويـديين قال أبو 

.. . «)1(.  
 ّأبو موسى حممد بن عمـر بـن أمحـد املـديين األصـبهاين االمـام احلـافظ « : ـ األسنوي 3

ّكان ورعا زاهدا متواضعا متعففا عما يف أيدي الناس. .. ّ..  . «)2(.  
ّعمر بن أمحد بن عمر بن حممد ، احلافظ الكبـري ، ّحممد بن « :  ـ ابن قاضي شهبة 4

قـال . كـان حافظـا واسـع الـدائرة جـم العلـوم.  ..أبو موسـى املـديين األصـبهاين ، أحـد األعـالم
تـويف .  ..وقـال ابـن الـدبيثي. كتبت عنه ومسعت منه ، وهو ثقـة صـدوق: أبو سعد السمعاين 

  .581يف مجادى اآلخرة سنة 
  .)3(» صنيف ّوقد أفردت ترمجته بالت

  كالم ابن عساكر في مدح المسند
  رسالته يف( ّوذكر الفاضل عمر بن حممد عارف النهرواين املدين يف 

__________________  
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  :ّ ما نصه 1163ّاليت ألفها بعد ختم املسند سنة ) مناقب أمحد بن حنبل 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّأما بعد فإن حديث املصطفى: قال ابن عساكر «  بـه يعـرف  ـ ّ

وقــد . ســبل اإلســالم واهلــدى ، ويبــىن عليــه أكثــر األحكــام ، ويؤخــذ منــه معرفــة احلــالل واحلــرام
لــيهم مــن حديثــه ، فكــان أكــرب الكتــب الــيت مجعــت فيــه هــو ّدون مجاعــة مــن األئمــة مــا وقــع إ

املــسند العظــيم الــشأن والقــدر ، مــسند اإلمــام أمحــد ، وهــو كتــاب نفــيس ، ويرغــب يف مساعــة 
ّوحتــصيله ويرحــل إليــه ، إذا كــان مــصنفه اإلمــام أمحــد املقــدم يف معرفــة هــذا الــشأن ، والكتــاب 

لـــغ أحاديثـــه ثالثـــني ألفـــا ســـوى املعـــاد ، كبـــري القـــدر واحلجـــم مـــشهور عنـــد أربـــاب العلـــم ، يب
وســوى مــا أحلــق بــه ابنــه عبــد اهللا مــن أعــايل األســناد ، وكــان مقــصود اإلمــام يف مجعــه أن يرجــع 

  .»إليه يف اإلعتبار من بلغه أو رواه 

  كالم ابن الجوزي في مدح المسند
مـــن ّصـــح عنـــد اإلمـــام أمحـــد : قـــال ابـــن اجلـــوزي « : وجـــاء يف الرســـالة املـــذكورة أيـــضا 
ـواملــراد ــذه األعــداد الطرق ال املتــون ، أخــرج منهــا . األحاديــث ســبعمائة ألــف ومخــسني ألفــا ّـ

ّمــسنده املــشهور الـــذي تلقتــه االمـــة بــالقبول والتكـــرمي ، وجعلــوه حجـــة يرجــع إليـــه ويعــول عنـــد  ّ
 مجعنا عمي يل ولصاحل ولعبـد اهللا وقـرأ علينـا املـسند :قال حنبل بن إسحاق . اإلختالف عليه

هذا الكتاب قد مجعته وانتخبته مـن أكثـر مـن سـبعمائة : مث قال لنا  ـ ّوما مسعه منه تاما غريناـ 
ألــف ومخـــسني ألفــا ، فمـــا اختلــف املـــسلمون فيــه مـــن حــديث رســـول اهللا فــارجعوا إليـــه ، فـــإن 

: وكــان يكـره وضــع الكتـب ، فقيـل لــه يف ذلـك ، فقــال . ّوجـدمتوه فيـه فــذاك وإال فلـيس حبجـة
  .»ّا املسند إماما إذا اختلف الناس يف سنة من سنن رسول اهللا فارجعوا إليه قد عملت هذ

ّوال ختفى الوجوه اليت تشتمل عليها هذه العبارة ، فإن كل واحدة منها ّ  
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  . ..ّكافية لوجوب قبول حديث الوالية املخرج يف املسند ، ووافية بالرد على من طعن فيه
فمــــىت رأيــــت حــــديثا خارجــــا عــــن « ) : ت كتــــاب املوضــــوعا( وقــــال ابــــن اجلــــوزي يف 

كاملوطـــأ ، ومـــسند أمحـــد ، والـــصحيحني ، وســـنن أيب داود ، والرتمـــذي ، : دواويـــن اإلســـالم 
ّوحنوهــا ، فـــانظر فيــه ، فـــإن كــان لـــه نظــري يف الـــصحاح واحلــسان فرتـــب أمــره ، وإن ارتبـــت بـــه 

ّ املــــسمى بالــــضعفاء ّفرأيتــــه يبــــاين األصــــول فتأمــــل رجــــال إســــناده واعتــــرب أحــــواهلم مــــن كتابنــــا
  .)1(» ّواملرتوكني ، فإنك تعرف وجه القدح فيه 

ّويف هـذه العبـارة عـد املـسند مـن دواويـن اإلسـالم ، وذكـره يف عـداد املوطـأ والــصحيحني 
  . ..ّوغريها من الكتب غري احملتاج إىل نظر والتأمل يف أسانيد أخبارها

  اعتماد أبناء روزبهان وتيمية وحجر على ابن الجوزي 
ة .  ..فهـــذا حكــــم ابــــن اجلـــوزي يف كتابــــه املوضــــوعات ّــــولكــــم اعتمـــد أمثــــال أبنــــاء تيمي

ّوروزـــان وحجـــر علـــى أحكـــام ابـــن اجلـــوزي يف كتابـــه املـــذكور ، خاصـــة يف بـــاب فـــضائل أمـــري 
ولنـذكر .  ..وأتباعهمـا) الـدهلوي (  وكـذلك صـاحب الـصواقع و.  .. وأهـل البيـت7املؤمنني 

  :وم على آراء ابن اجلوزي نبذة من موارد اعتماد الق
والدليل على «  : )جامع مسانيد أيب حنيفة ( قال أبو املؤيد اخلوارزمي يف أوائل كتابه 

ّمــا ذكرنــا أن التعــديل مــىت تــرجح علــى اجلــرح جيعــل اجلــرح كــأن مل يكــن ، وقــد ذكــر ذلــك إمــام 
  .».  ..أئمة التحقيق ابن اجلوزي يف كتاب التحقيق يف أحاديث التعليق

__________________  
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يف األمـــور الدالـــة علـــى عـــدم جـــواز تكفـــري أمحـــد بـــسبب  ـ وقـــال ابـــن الـــوزير الـــصنعاين
ّإنـه قـد ثبـت بـالتواتر أن احلـافظ ابـن اجلـوزي مـن أئمـة احلنابلـة  ـ ومنهـا« :  ـ اإلعتقـاد بالتـشبيه ّ ّ

اليفــه يف الرقــائق مــدرس فــضالئهم ولــيس يف ذلــك نــزاع ، وال شــك أن تــصانيفه يف املــواعظ وتو
وحتفــة علمــائهم ، فبهــا يتواعظــون وخيطبــون ، وعليهــا يف مجيــع أحــواهلم يعتمــدون ، وقــد ذكــر 
 ابن اجلوزي يف كتبه هذه ما يقتـضي نـزاهتهم عـن هـذه العقيـدة ، وأنـا أورد مـن كالمـه يف ذلـك

.. . «)1(.  
 وقـد اضـطرب النـاس يف هـذا « : ــ حديث أنا مدينة العلم دبع ـ وقال ابن حجر املكي

  .)2(» .  ..احلديث ، فجماعة منهم ابن اجلوزي والنووي وناهيك ما معرفة باحلديث وطرقه
وذكــره ابــن اجلــوزي يف .  ..«:  حــديث أنــا مدينــة العلــم بيف جــوا) الــدهلوي ( وقــال 
  .»املوضوعات 

احلديث مبعنـاه يف ذكر ابن اجلوزي هذا « :  ـ يف حبث حديث النور ـ وقال ابن روزان
  .)3(» .  ..كتاب املوضوعات

قـــال أبـــو الفـــرج ابـــن « :  ».  ..أنـــت أخـــي ووصـــيي« : حـــديث  وقـــال ابـــن تيميـــة يف
  .)4(» .  ..اجلوزي يف كتاب املوضوعات

  ثناء ابن خلكان على ابن الجوزي 
  :وأثىن ابن خلكان على ابن اجلوزي وبالغ يف إطرائه حيث ترمجه ، وهذه خالصتها 

__________________  
ّالروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم) 1( ّ.  
  .189: الصواعق احملرقة ) 2(
  .خمطوط ـ إبطال الباطل) 3(
  .95 / 4ّمنهاج السنة ) 4(
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الفقيه احلنبلـي ، الـواعظ امللقـب مجـال .  ..أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسن علي« 
وإمــام وقتــه يف احلــديث وصــناعة الــوعظ ، صــنف يف ّالــدين ، احلــافظ ، كــان عالمــة عــصره ، 

وكانــت لــه يف .  ..ّفكتبــه أكثــر مــن أن تعــد ، وكتــب خبطــه شــيئا كثــريا.  ..فنــون عديــدة منهــا
 ببغـداد 597وتـويف ليلـة اجلمعـة ثـاين عـشر شـهر رمـضان سـنة  . ..جمالس الوعظ أجوبة نادرة

  .)1(» ، ودفن بباب حرب 

  ثناء الذهبي على ابن الجوزي 
  :كذلك الذهيب حيث قال و

ّاملفــــسر  . ..ّابــــن اجلــــوزي ، اإلمــــام العالمــــة احلــــافظ ، عــــامل العــــراق وواعــــظ اآلفــــاق« 
ابنـــه الـــصاحب حميـــي الـــدين ، : ّحـــدث عنـــه .  ..صـــاحب التـــصانيف الـــسائرة يف فنـــون العلـــم

وســبطه الــواعظ مشــس الــدين يوســف بــن قزغلــي ، واحلــافظ عبــد الغــين ، وابــن الــدبيثي ، وابــن 
نجـــار ، وابـــن خليـــل والتقـــي البلـــداين ، وابـــن عبـــد الـــدائم ، والنجيـــب عبـــد اللطيـــف ، وخلـــق ال

حــصل لــه مــن .  ..ّومــا علمــت أحــدا مــن العلمــاء صــنف مــا صــنف هــذا الرجــل.  ..ســواهم
  .)2(» .  ..احلظوة يف الوعظ ما مل حيصل ألحد قط

  ثناء السيوطي على ابن الجوزي 
  :ك ، قال أثىن عليه كذل.  ..والسيوطي أيضا

__________________  
  .140 / 3وفيات األعيان ) 1(
  .1342 / 4ّتذكرة احلفاظ ) 2(
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ّابن اجلوزي ، اإلمام العالمة احلافظ ، عامل العراق وواعـظ اآلفـاق ، مجـال الـدين أبـو « 
ّوما علمـت أحـدا مـن العلمـاء صـنف  . ..صاحب التصانيف السائرة يف فنون العلم.  ..الفرج

ه حــضره يف : قيــل .  وحــصل لــه مــن احلظــوة يف الــوعظ مــا مل حيــصل ألحــد قــطّمــا صــنف ، ّــإن
ّكتبت بإصبعي ألف جملد ، : بعض االس مائة ألف ، وحضره ملوك ووزراء وخلفاء ، وقال 

  .)1(» وتاب على يدي مائة ألف ، وأسلم على يدي عشرون ألفا 

  كالم ابن الوزير في مدح المسند
بعـد ذكـر عبـارة ابـن دحيـة حـول  ـ ّالصنعاين املعـروف بـابن الـوزيرّوقال حممد بن إبراهيم 

وفيمــا ذكــره ابــن دحيــة أوضــح دليــل علــى بــراءة « :  ـ 8استــشهاد اإلمــام احلــسني بــن علــي 
ّاحملــدثني وأهــل الــسنة فيمــا افــرتاه علــيهم املعــرتض مــن نــسبتهم إىل التــشيع ليزيــد وتــصويب قتلــه  ّ

ّبــضد ذلــك كمــا بينــاه ، يف مــسند أمحــد ، وصــحيح  وهــذه روايــام مفــصحة ؟كيــف. احلــسني
  .البخاري ، وجامع الرتمذي ، وأمثاهلا

وهـــذه الكتـــب هـــي مفـــزعهم وإىل مـــا فيهـــا مـــرجعهم ، وهـــي الـــيت خيـــضعون لنـــصوصها 
  .)2(» ويقصرون التعظيم عليها خبصوصها 

.  ..ّوعليــــه ، فمــــسند أمحــــد مفــــزع احملــــدثني وإليــــه مــــرجعهم وهــــم خاضــــعون لنــــصوصه
.  ..)البــن تيميــة ( التــابع ) للكــابلي ( ّاملقلــد ) للــدهلوي ( فويــل .  ..اديــث املرويــة فيــهواألح

.  ..وأمثاهلمــا)  جــامع الرتمـذي (و ) املـسند ( ّهـؤالء الــذين أبطلـوا حــديث الواليـة املخــرج يف 
ّفإم خرجوا عن طريقة احملدثني ، ّ  

__________________  
  .480: ّطبقات احلفاظ ) 1(
ّوض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسمالر) 2( ّ.  
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ّوشقوا عصا امعني ، وخالفوا سنة رسول رب العاملني ّ ّ.  

  كالم أبي مهدي المغربي في مدح المسند
وهو أحد املـشايخ الـسبعة الـذين يفتخـر شـاه  ـ ّوقال أبو مهدي عيسى بن حممد املغريب

  :ّما نصه ) املسند ( اب يف مدح كت ـ ّويل اهللا الدهلوي باتصال أسناده إليهم
ّوألف مسنده ، وهو أصل من اصول هذه االمة ، مجع فيه ما مل يتفق لغريه«  وله .  ..ّ

التصانيف الفائقة ، فمنها املسند ، وهو ثالثون ألفا وبزيادة ابنه عبـد اهللا أربعـون ألـف حـديث 
قيتــه مــن أكثــر مــن هــذا الكتــاب قــد مجعتــه وانت:  ـ وقــد مجــع أوالده وقــرأه علــيهم ـ وقــال فيــه

ّصــلى اهللا  ـ ســبعمائة ألــف ومخــسني ألفــا ، فمــا اختلــف فيــه املــسلمون مــن حــديث رســول اهللا
  .)1(» ّفارجعوا إليه ، فإن وجدمتوه فيه وإال ليس حبجة  ـ ّعليه وسلم

  كالم عبد الحق الدهلوي في مدح المسند
ّوقال الشيخ عبد احلق الدهلوي يف وصف املسند  ّ:  

م أمحـد معـروف بـني النـاس ، مجـع فيـه أكثـر مـن ثالثـني ألـف حـديث ، ومسند اإلمـا« 
  .)2(» وكان كتابه يف زمانه أعلى وأرفع وأمجع الكتب 

__________________  
  ترمجة أمحد بن حنبل ـ مقاليد األسانيد) 1(
  ترمجة أمحد بن حنبل ـ رجال املشكاة) 2(
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  كالم ولي اهللا الدهلوي في مدح المسند
كتـب مل تبلـغ مبلـغ : الطبقـة الثانيـة « ) : الـدهلوي ( حيم الدهلوي والـد وقال عبد الر

ّاملوطأ والصحيحني ولكنها تتلوها ، كـان مـصنفوها معـروفني بـالوثوق والعدالـة واحلفـظ والتبحـر  ّ
يف فنــون احلــديث ، مل يرضــوا يف كتــبهم هــذه بالتــساهل فيمــا اشــرتطوا علــى أنفــسهم ، فتلقاهــا 

ّتـىن ـا احملـدثون والفقهـاء طبقـة بعـد طبقـة ، واشـتهرت فيمـا بـني النـاس من بعدهم بالقبول واع
ّوتعلق ا القوم شرحا لغريبهـا وفحـصا عـن رجاهلـا واسـتنباطا لفقههـا ، وعلـى تلـك األحاديـث 

وهـذه الكتـب مـع الطبقـة . ّبناء عامة العلوم ، كسنن أيب داود وجـامع الرتمـذي وجمتـىب النـسائي
  .ّ رزين يف جتريد الصحاح ، وابن األثري يف جامع األصولاالوىل اعتىن بأحاديثها

وكاد مسند أمحد يكون من مجلة هذه الطبقة ، فإن اإلمام أمحـد جعلـه أصـال يعـرف بـه 
  .)1(» ما ليس فيه فال تقبلوه : قال . الصحيح والسقيم

  في مدح المسند) الدهلوي ( كالم 
ة مجـــع أمحـــد أوالده وقراءتـــه نفـــسه مـــدح املـــسند كـــذلك ، ونقـــل حكايـــ)  الـــدهلوي (و 

  .)2(عليهم املسند وما قال هلم يف وصفه 
__________________  

  .طبقات كتب احلديث ـ ّحجة اهللا البالغة) 1(
  ترمجة أمحد ـ ّبستان احملدثني) 2(
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)4(  
  الترمذي رواية 

  :أخرج الرتمذي حديث الوالية يف صحيحه قائال و
ن ســليمان الــضبعي ، عــن يزيــد الرشــك ، عــن ّحــدثنا قتيبــة بــن ســعيد ، نــا جعفــر بــ« 

ّبعـث رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ : مطـرف بـن عبـد اهللا ، عـن عمـران بـن حـصني قـال  ّ
جيشا ، واستعمل عليهم علي بن أيب طالـب ، فمـضى يف الـسرية ، فأصـاب جاريـة ، فـأنكروا 

ّعليه ، وتعاقد أربعـة مـن أصـحاب رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـل إذا لقينـا رسـول : م ـ فقـالوا ّ
ّاهللا أخربنـاه مبـا صـنع علـي ، وكـان املـسلمون إذا رجعـوا مـن سـفر بـدءوا برسـول اهللا ـ صـلى اهللا 
ّعليــه وســلم ـ فــسلموا عليــه مث انــصرفوا إىل رحــاهلم ، فلمــا قــدمت الــسرية ســلموا علــى النــيب ،  ّ ّ ّ

  :فقام أحد األربعة فقال 
بن أيب طالب صنع كـذا وكـذا ، فـأعرض عنـه رسـول اهللا يا رسول اهللا ، أمل تر إىل علي 

ّصلى اهللا عليه وسلم ّ.  
  .أعرض عنه رسول اهللامث قام الثاين ، فقال مثل مقالته ، ف

  .مث قام إليه الثالث فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه رسول اهللا
ّفأقبل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـل: مث قام الرابع فقال مثل ما قالوا  م ـ والغـضب ّ

  :يعرف يف وجهه ـ فقال 
ّ إن عليـا مـين وأنـا منـه ! مـا تريـدون مـن علـي! مـا تريـدون مـن علـي!ما تريـدون مـن علـي

  .ّوهو ويل كل مؤمن من بعدي
  .)1(» ّهذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث جعفر بن سليمان 

__________________  
  .632 / 5صحيح الرتمذي ) 1(
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  سنادوثاقة رجال اإل
  :ّورجال هذا السند كلهم ثقات بال كالم 

  الترمذي  ـ 1
أما الرتمذي نفـسه ، فغـين عـن التعريـف ، وإن شـئت الوقـوف علـى طـرف مـن كلمـام 

  :ّيف مدحه والثناء عليه وتوثيقه واالستناد إليه ، فراجع الكتب الرجالية وغريها ، مثل 
  .270 / 13سري أعالم النبالء  ـ 1
  .633 / 2ّفاظ تذكرة احل ـ 2
  .294 / 4الوايف بالوفيات  ـ 3
  .9 / 387ذيب التهذيب  ـ 4
  .66 / 11البداية والنهاية  ـ 5
  .62 / 2العرب  ـ 6
  .88 / 3النجوم الزاهرة  ـ 7
  .278: ّطبقات احلفاظ  ـ 8
  .278 / 4وفيات األعيان  ـ 9

  .174 / 2شذرات الذهب  ـ 10
  .193 / 2مرآة اجلنان  ـ 11
  .152 / 7كامل يف التاريخ ال ـ 12
  .59 / 2املختصر يف أخبار البشر  ـ 13
  .174 / 1اللباب يف األنساب  ـ 14
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  قتيبة بن سعيد ـ 2
ّوأمـــا قتيبــــة بــــن ســـعيد بــــن مجيــــل بـــن طريــــف ، فهــــو حمـــدث جليــــل القــــدر ، روى عنــــه 

  :الشيخان وغريمها 
ّغالين ، احملـــدث قتيبـــة بـــن ســـعيد بـــن مجيـــل بـــن طريـــف بـــن عبـــد اهللا الـــب « :الـــسمعاني 

ّـالعراق ، واحلجاز ، والشام ، وديار مصر ، وعمر : املشهور يف الشرق والغرب ، له رحلة إىل 
  .العمر الطويل حىت كتب عنه البطون ، ورحل إليه أئمة الدنيا من األمصار

  .مسع مالك بن أنس ، والليث ، وأقراما
داود ، وأبــو عيــسى ، وأبــو عبــد البخــاري ، ومــسلم ، وأبــو : ّروى عنــه األئمــة اخلمــسة 

  .)1(» الرمحن ، ومن ال حيصى كثرة 
ذكـر قتيبـة فـأثىن عليـه  ـ يعـين أمحـد بـن حنبـل ـ ومسعته: قال أبو بكر األثرم  « :الذهبي 

وقـال أمحـد بـن أيب خيثمـة عـن حيـىي بـن معـني ، وأبـو . هو آخر من مسع مـن ابـن هليعـة: وقال 
 16قــدم قتيبــة بغــداد ســنة : وقــال أبــو داود  .صــدوق: ئي زاد النــسا. ثقــة: حــامت ، والنــسائي 

ّوقـــال عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن ســـيار .  ..صـــدوق :فجـــاء ، أمحـــد وحيـــىي ، وقـــال ابـــن خـــراش  ّ
  .)2(» ّقتيبة صدوق ليس أحد من الكبار إال وقد محل عنه بالعراق : الفرهاين 

  جعفر بن سليمان  ـ 3

  يزيد الرشك  ـ 4
__________________  

  .257 / 2البغالين  ـ األنساب) 1(
  خمطوط ـ تذهيب ذيب الكمال) 2(
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  مطرف بن عبد اهللا  ـ 5
  . ..ّوهؤالء عرفتهم سابقا فال نكرر

)5(  
  النسائي رواية 

  :رواه أبو عبد الرمحن النسائي بإسناده قائال و
ثنــا جعفــر ـ يعــين ابــن ســليمان ـ عــن يزيــد الرشــك ، عــن : ثنــا قتيبــة بــن ســعيد قــال « 

ّبعــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : مطــرف بــن عبــد اهللا ، عــن عمــران بــن حــصني قــال  ّ
  .».  ..جيشا واستعمل عليهم علي بن أيب طالب

ثنا واصل بن عبد األعلى ، عن ابن فـضيل ، عـن األجلـح ، عـن عبـد اهللا ابـن بريـدة « 
ّبعثنا رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ إىل الـي: عن أبيه قال  من مـع خالـد ابـن الوليـد وبعـث ّ

ّإن التقيتما فعلي على الناس ، وإن تفرقتمـا فكـل واحـد منكمـا علـى : عليا على آخر ، وقال  ّ
جنـــده ، فلقينـــا بـــين زبيـــد مـــن أهـــل الـــيمن ، وظفـــر املـــسلمون علـــى املـــشركني ، فقاتلنـــا املقاتلـــة 

الــد بــن الوليــد إىل وســبينا الذريــة ، فاصــطفى علــي جاريــة لنفــسه مــن الــسيب ، فكتــب بــذلك خ
ّالنيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وأمرين أن أنال منه ّ فدفعت الكتـاب إليـه ونلـت مـن علـي : قال . ّ

ّ، فتغــري وجــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ّ هــذا مكــان العائــذ ، بعثتــين مــع رجــل : فقلــت . ّ
  :ّه وسلم ـ يل ّفقال رسول اهللا ـ صلى اهللا علي. ّوألزمتين بطاعته فبلغت ما أرسلت به

ّال تقعن يا بريدة يف علي ، فإن عليا مين وأنا منه وهو وليكم بعدي  ّّ ّ ّ «)1(.  

  وثاقة رجال السند
  ّهذا ، وقد روى النسائي يف هذا احلديث بطريقني ، أوهلما هو عني سند

__________________  
  .75: خصائص علي بن أيب طالب ) 1(
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  .فال حاجة إىل اإلعادة.  .. رجالهّالرتمذي املتقدم الذي عرفت وثاقة

  ترجمة النسائي 
ّوالنـسائي نفــسه ، وإن كـان غنيــا عـن التعريــف ، إلمجــاع القـوم علــى توثيقـه والثنــاء عليــه 

ّحــىت أن الــدار قطــين قدمــه علــى مجيــع حمــدثي زمانــه كمــا يف .  ..وعلــى كتبــه وعلومــه ّ تــذكرة ( ّ
مقاليـد ( أحفظ من مسلم بن احلجـاج كمـا يف ّبأنه : ، وقال الذهيب ووالد السبكي ) ّاحلفاظ 

ّولكن ال بأس بإيراد بعض الكلمات يف حقه عن كتاب تذكرة احلفاظ للـذهيب .  ..)األسانيد  ّ
  :باختصار 
.  ..النــسائي ، احلــافظ اإلمــام ، شــيخ اإلســالم ، أبــو عبــد الــرمحن أمحــد بــن شــعيب« 

ّبــرع يف هــذا الــشأن وتفــرد باملعرفــة واإلتقــان وعلــو اإل قــال حــافظ خراســان أبــو علــي .  ..ســنادّ
قـال أمحـد بـن نــصر . ثنـا اإلمـام يف احلـديث بـال مدافعـة أبـو عبـد الـرمحن النـسائي: النيـسابوري 

أبـو عبـد الـرمحن :  قـال الـدارقطين ؟من يصرب على ما يـصرب عليـه النـسائي: أبو طالب احلافظ 
ّمقدم على كل من يـذكر ـذا العلـم مـن أهـل عـصره مسعـت : د بـن املظفـر احلـافظ ّـوقـال حمم. ّ

كـان : قـال الـدار قطـين .  ..مشاخينا مبصر يـصفون اجتهـاد النـسائي يف العبـادة بالليـل والنهـار
رضيت به حجة بيين وبني : ّأبو بكر الشافعي كثري احلديث ومل حيدث عن غري النسائي وقال 

عـــصره وأعلمهـــم وكـــان أفقـــه مـــشايخ مـــصر يف . 303وكانـــت وفاتـــه يف شـــعبان ســـنة .  ..اهللا
» .  ..كان النسائي إماما حافظا ثبتا: قال أبو سعيد بن يونس يف تارخيه . باحلديث والرجال

)1(.  
  :وإن شئت املزيد فراجع 

  .77 / 1وفيات األعيان 
__________________  

  .698 / 2ّتذكرة احلفاظ ) 1(
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  .416 / 6الوايف بالوفيات 
  .240 / 2مرآة اجلنان 

  .14 / 3 للسبكي ّطبقات الشافعية
  .303: ّطبقات احلفاظ 

  . ..وغريها من كتب التاريخ والرجال

  اعتبار كتاب الخصائص 
.  ..ّللنسائي من أنفس الكتب وأجلهـا وأشـهرها ) 7خصائص أمري املؤمنني ( وكتاب 

ألفه النسائي ملا دخل دمشق ووجد املنحرف ا عن أمري املؤمنني 
ّ

  . .. كثريا7ّ
ّأهل السنة على هذا الكتـاب ونقلـوا عنـه ، كمـا أن غـري واحـد مـنهم وقد اعتمد علماء  ّ

  . ..:ّذكروه يف حبوثهم مستشهدين به على والء أهل السنة ألهل البيت 
ّكمـــا أنـــا قـــد بينـــا يف بعـــض الـــدات الـــسابقة ّ ّ ( أن  ـ وعلـــى ضـــوء كلمـــات القـــوم ـ ّ

الكبـــري ، فتكــــون ) ســـننه ( ّللحـــافظ النـــسائي إمنــــا هـــو قطعـــة مــــن ) خـــصائص أمـــري املــــؤمنني 
ّالصحاح الستة ( األحاديث الواردة فيه من أحد    .عندهم) ّ
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)6(  
  الحسن بن سفيان النسوي رواية 

رواه احلسن بـن سـفيان النـسوي البـالوزي ، كمـا جـاء يف كتـاب الوصـايب اليمـين حيـث و
  :روى 

ّمسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسل:  ـ قال 2عن عمران بن حصني ـ «  : م ـ يقول ّ
ّإن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي ّ ّ ّ.  

أخرجــه أبــو داود الطيالــسي يف مــسنده ، واحلــسن بــن ســفيان يف فوائــده ، وأبــو نعــيم يف 
  .)1(» فضائل الصحابة 

  ترجمة الحسن بن سفيان 
  :ّواحلسن بن سفيان من أكابر احملدثني الثقات كما يظهر من ترمجته 

ّبفتح الباء املوحدة بعـدها األلـف والـالم والـواو ويف آخرهـا  ـ البالوزي« :  ـ السمعاني 1 ّ
  .هذه النسبة إىل بالوز ، وهي قرية من قرى نسا على ثالث أو أربع فراسخ منها ـ الزاء

خرجـــت إليهـــا لزيـــارة قـــرب أيب العبـــاس احلـــسن بـــن ســـفيان بـــن عـــامر بـــن عبـــد العزيـــز بـــن 
  . النسوي من قرية بالوزالنعمان بن عطاء الشيباين البالوزي

ّكــان حمــدث خراســان يف عــصره ، وكــان مقــدما يف الفقــه والعلــم واألدب ، ولــه الرحلــة  ّ
  املسند: ّوصنف .  ..العراق ، والشام ، ومصر ، والكوفة: إىل 

__________________  
  .خمطوط ـ أسىن املطالب يف مناقب علي بن أيب طالب) 1(
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وكانـــت إليـــه الرحلـــة  . ..ّهـــو الراويـــة خبراســـان ملـــصنفات األئمـــةو. الكبـــري ، واجلـــامع ، واملعجـــم
ّأبو حامت حممـد بـن حبـان البـسيت ، وأبـو بكـر أمحـد بـن : مسع منه . خبراسان من أقطار األرض

إبــراهيم اإلمســاعيلي ، وأبــو أمحــد عبــد اهللا بــن عــدي اجلرجــاين احلــافظ ، وإمــام األئمــة أبــو بكــر 
»  وقربه بقريـة بـالوز مـشهور يـزار ، زرتـه 303ات يف سنة وم.  ..ّحممد بن إسحاق بن خزمية

)1(.  
قـال .  ..احلسن بن سفيان بن عامر ، احلافظ اإلمام ، شـيخ خراسـان« :  ـ الذهبي 2
ّـكان حمدث خراسان يف عـصره ، متقـدما يف التثبت والكثـرة والفهـم والفقـه واألدب: احلاكم  ّ ّ .

ّكــان احلــسن ممــن رحـــل وصــن: وقــال ابــن حبــان  ّف وحــدث علــى تــيقظ ، مــع صــحة الديانـــة ّ ّ
.  ..ليس للحسن يف الـدنيا نظـري: وقال أبو بكر أمحد ابن الرازي احلافظ . ّوالصالبة يف السنة

 «)2(.  
طبقـات ( والـسيوطي يف ) طبقامـا ( وكذلك ترجم له الـسبكي وابـن قاضـي شـهبة يف 

ّبــاحلفظ واإلمامــة والتثبــت ، حيــث ذكــروا كلمــة احلــاكم وغــريه يف مدحــه ، ووصــفوه ) ّاحلفــاظ 
  .وكذلك جتد ترمجته يف غريها من الكتب

)7(  
  أبي يعلى الموصلي رواية 

  :رواه أبو يعلى أمحد بن علي املوصلي حيث قال و
ّحدثنا عبيد اهللا ، ثنا جعفر بن سليمان ، نا يزيد الرشك ، عـن مطـرف بـن عبـد اهللا « 

ّ صلى اهللا عليه وسلم ـ بعث رسول اهللا ـ: ، عن عمران بن حصني ، قال  ّ  
__________________  

  .58 / 2البالوزي  ـ األنساب) 1(
  .703 / 2تذكرة احلفاظ ) 2(
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وكـان : قال عمـران . فمضى على السرية: سرية ، واستعمل عليهم علي بن أيب طالب ، قال 
ّاملسلمون إذا قدموا من سفر أو من غزوة أتـوا رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم  ـ قبـل أن يـأتوا ّ

فأصــاب علــي جاريــة ، فتعاقــد أربعــة مــن أصــحاب رســول  :قــال . منــازهلم ، فــأخربوه مبــسريهم
ّاهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ إذا قدموا علـى رسـول اهللا ليخـربوا بـه فقـدمت الـسرية علـى : قـال . ّ

ّرسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فأخربوه مبسريهم ، فقام أحد األربعة فقال ّ :  
  .فأعرض عنه. يا رسول اهللا ، أصاب علي جارية

  .فأعرض عنه. يا رسول اهللا صنع علي كذا وكذا: مث قام الثاين فقال 
  .فأعرض عنه. يا رسول اهللا ، صنع علي كذا وكذا: مث قام الثالث فقال : قال 

  .يا رسول اهللا صنع علي كذا وكذا: مث قام الرابع فقال 
ّلى اهللا عليه وسلم ـ مغضبا والغضب يعرف يف وجهـه فقـال فأقبل رسول اهللا ـ ص: قال  ّ

ّ علي مين فأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي ؟ما تريدون من علي:  ّ ّ «)1(.  

  وثاقة رجال اإلسناد
  :وال خيفى وثاقة رجال هذا السند 

  عبيد اهللا القواريري  ـ 1
  :ّأما عبيد اهللا ، فهو عبيد اهللا بن عمر القواريري 

__________________  
  .355 رقم 293 / 1مسند أيب يعلى ) 1(
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أبــــو قدامــــة  :روى عنــــه .  ..كــــان ثقــــة صــــدوقا ، مكثــــرا مــــن احلــــديث « :الــــسمعاني 
ــالسرخــسي ، وحممد بــن إســحاق الــصنعاين ، وأبــو داود السجــستاين ، وأبــو زرعــة وأبــو حـــامت  ّ

  . املوصلي ، وغريهمالرازيان ، وأمحد بن أيب خيثمة ، وأبو القاسم البغوي ، وأبو يعلى
ّمل أر يف مجيــع مــن رأيــت مثــل مــسدد بالبــصرة ، : ّوكــان أمحــد بــن ســيار املــروزي يقــول 

: وقــال أبــو علــي جــزرة احلــافظ  .ّوثقــه حيــىي بــن معــني وغــريه. والقــواريري ببغــداد ، وصــدقة مبــرو
ديث أثبــت مــن الزهــراين وأشــهر وأعلــم حبــديث البــصرة ، ومــا رأيــت أحــدا أعلــم حبــ. القــواريري

  .البصرة منه
  .)1(» .  ..235وتويف يف ذي احلجة سنة 

. عبيــد اهللا بــن عمــر القــواريري ، أبــو ســعيد البــصري احلــافظ ـ خ م د س « :الــذهبي 
خ م د ، : وعنــــه . محـــاد بـــن زيـــد ، وأبـــا عوانـــة ، وخلقـــا: مســـع . ّحـــدث مبائـــة ألـــف حـــديث
 » 235مـات يف ذي احلجــة . اينّوكــان يـذكر مـع مــسدد والزهـر. والفريـايب ، والبغـوي ، وخلـق

)2(.  
قـــــال ابـــــن معـــــني والعجلـــــي .  ..البخـــــاري ومـــــسلم وأبــــو داود: وعنـــــه  « :ابــــن حجـــــر 

وهـو أثبـت مـن الزهـراين وأشـهر وأعلـم : ثقة صـدوق قـال : وقال صاحل جزرة . ثقة: والنسائي 
 ابـن وذكـره.  ..صـدوق: وقـال أبـو حـامت . ثقـة كثـري احلـديث: قال ابن سـعد . حبديث البصرة

روى عنـــه البخـــاري مخـــسة ، : ويف الزهـــرة . ثقـــة :وقـــال مـــسلمة بـــن قاســـم . حبـــان يف الثقـــات
  .)3(» ومسلم أربعني 

  جعفر بن سليمان  ـ 2

  يزيد الرشك  ـ 3
__________________  

  القواريري ـ األنساب) 1(
  .235 وانظر العرب ودول اإلسالم حوادث سنة 203 / 2الكاشف ) 2(
  .537 / 1 وانظر تقريب التهذيب أيضا 36 / 7يب ذيب التهذ) 3(
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  المطرف بن عبد اهللا  ـ 4
  .وهؤالء عرفت وثاقتهم وشيئا من مناقبهم فيما سبق

  ترجمة أبي يعلى 
  :ولنذكر طرفا من كلمام يف الثناء على أيب يعلى املوصلي 

يمـي أبـو أمحـد بـن علـي بـن املثـىن بـن حيـىي بـن عيـسى بـن هـالل التم « :ّ ـ ابن حبان 1
يعلـــى ، مـــن أهـــل املوصـــل ، مـــن املتقنـــني يف الروايـــات واملـــواظبني علـــى رعايـــة الـــدين وأســـباب 

  .)1(» .  ..307مات سنة . الطاعات
قــال يزيــد بــن  . ..ّأبــو يعلـى املوصــلي ، احلــافظ الثقــة ، حمـدث اجلزيــرة« :  ـ الــذهبي 2

ووثقـه ابـن حبـان .  ..ن والعلـمّكان أبـو يعلـى مـن أهـل الـصدق واألمانـة والـدي: ّحممد األزدي 
كنـت أرى أبـا : وقـال احلـاكم . ّوبينه وبني النـيب ثالثـة أنفـس: ووصفه باإلتقان والدين مث قال 

. ّعلي احلافظ معجبا بأيب يعلى وإتقانه وحفظه حلديثه حـىت كـان ال خيفـى عليـه منـه إال اليـسري
  .)2(» .  ..هو ثقة مأمون: قال احلاكم 
  .)3(»  سنة 97تويف وله . كان ثقة صاحلا متقنا حيفظ حديثه« : أيضا  ـ الذهبي 3
احلافظ صاحب املسند ، مسـع مجاعـة كبـارا ، ولـه تـصانيف يف الزهـد  « : ـ الصفدي 4

  .)4(»  وكنيته أبو يعلى 307وكانت وفاته سنة . ّغلقت له األسواق يوم جنازته. وغريه
__________________  

  .55 / 8الثقات ) 1(
  .707 / 2ّة احلفاظ تذكر) 2(
  .307العرب حوادث ) 3(
  .241 / 7الوايف بالوفيات ) 4(
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باحلــافظ الثبــت الثقــة : وكــذلك جتــد ترمجتــه يف املــصادر األخــرى ، وقــد وصــفوه مجيعــا 
  . ..ّحمدث اجلزيرة صاحب املسند

)8(  
  ابن جرير الطبري وتصحيحه رواية 

  :ّفقد ذكر املتقي ما نصه  .)ذيب اآلثار ( رواه حممد بن جرير الطربي يف 
ّبعـث رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ سـرية واسـتعمل : عـن عمـران بـن حـصني «  ّ

فأخـذ علــي مـن الغنيمـة جاريــة ، : ويف لفـظ . عليهـا عليـا ، فغنمـوا ، فــصنع علـي شـيئا أنكــروه
ّفتعاقد أربعة من اجليش إذا قدموا علـى رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ أن يع لمـوه ، وكـانوا ّ

ّإذا قـدموا مـن سـفر بــدءوا برسـول اهللا ـ صــلى اهللا عليـه وسـلم ـ فــسلموا عليـه ونظـروا إليــه ، مث  ّ ّ
ّفلما قدمت السرية سلموا على رسول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ فقـام . ينصرفون إىل رحاهلم ّ ّ ّ
  :أحد األربعة فقال 

  . فأعرض عنه؟مة جاريةيا رسول اهللا ، أمل تر أن عليا قد أخذ من الغني
  .فأعرض عنه. مث قام الثاين فقال مثل ذلك

  .فأعرض عنه. مث قام الثالث فقال مثل ذلك
مــا تريــدون مــن  :فأقبــل إليــه رســول اهللا يعــرف الغــضب يف وجهــه فقــال . مث قــام الرابــع

ّ علي مين وأنا من علي وعلي ويل كل مؤمن بعدي!علي ّ ّ.  
  .)1(» ّوابن جرير وصححه . ش

__________________  
  .36444 رقم 142 / 13كنز العمال ) 1(
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  ترجمة الطبري 
  :ّوالبن جرير الطربي يف كتب القوم تراجم مفصلة ، نلخص بعضها فيما يلي 

ّقال أبو حممد عبد العزيز بن حممـد الطـربي  « : ـ ياقوت الحموي 1 كـان أبـو جعفـر : ّ
 أحد عرفـه ، جلمعـه مـن علـوم اإلسـالم مـا من الفضل والعلم والذكاء واحلفظ على ما ال جيهله

ّمل نعلمه اجتمع ألحد من هذه االمة ، وال ظهر من كتب املصنفني وانتشر من كتب املـؤلفني  ّ
  .ما انتشر له

وكان راجحا يف علوم القرآن ، والقراءات ، وعلم التـاريخ مـن الرسـل واخللفـاء وامللـوك ، 
  :يف كتابه واختالف الفقهاء ، مع الرواية لذلك على ما 

البــسيط ، والتهــذيب ، وأحكــام القــراءات ، مــن غــري تعويــل علــى املنــاوالت واإلجــازات 
  .وال على ما قيل يف األقوال ، بل يذكر ذلك باألسانيد املشهورة

وقد بان فضله يف علـم اللغـة والنحـو علـى مـا ذكـره يف كتـاب التفـسري وكتـاب التهـذيب 
  .خمربا عن حاله فيه

 علــم اجلــدل ، يــدل علــى ذلــك مناقــضاته يف كتبــه علــى املعارضــني وقــد كــان لــه قــدم يف
  .ملعاين ما أتى به

وكان فيه من الزهد والـورع واخلـشوع واألمانـة ، وتـصفية األعمـال وصـدق النيـة وحقـائق 
  .»األفعال ما دل عليه كتابه يف آداب النفوس 

ف وطريـق أهـل ّكان أبو جعفر يذهب يف جل مذاهبه إىل ما عليه اجلماعة من السل« 
ّالعلـــم املتمـــسكني بالـــسنن ، شـــديدا علـــى خمـــالفيهم ، ماضـــيا علـــى منهـــاجهم ، ال تأخـــذه يف 

  .»ذلك وال يف شيء لومة الئم 
كــان أبــو جعفــر يــذهب يف اإلمامــة إىل إمامــة أيب بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي ، ومــا « 

ّعليه أصحاب احلديث يف التفضيل ، وكان يكفر من خالفه يف كل مذهب ّ  
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ّذا كانـــت أدلـــة العقـــول تـــدفع كـــالقول يف القـــدر ، وقـــول مـــن كفـــر أصـــحاب رســـول اهللا مـــن إ ّ
الــروافض واخلــوارج ، وال يقبــل أخبــارهم وال شــهادام ، وذكــر ذلــك يف كتابــه يف الــشهادات ، 

  .)1(» ّويف الرسالة ، ويف أول ذيل املذيل 
ع إىل رأيــه ، ملعرفتــه وكــان أحــد أئمــة العلمــاء ، حيكــم بقولــه ويرجــ« :  ـ الــسمعاني 2

وكـــان قـــد مجـــع مـــن العلـــوم مـــا مل يـــشاركه فيـــه أحـــد مـــن أهـــل عـــصره ، وكـــان حافظـــا . وفـــضله
ّلكتــــاب اهللا ، عارفــــا بــــالقراءات ، بــــصريا باملعــــاين ، فقيهــــا يف أحكــــام القــــرآن ، عاملــــا بالــــسنن 

مـــن وطرقهــا وصـــحيحها وســـقيمها وناســخها ومنـــسوخها ، عارفـــا بــأقوال الـــصحابة والتـــابعني و
.  ..ّبعـدهم مـن املخـالفني يف األحكــام ومـسائل احلـالل واحلـرام ، عارفــا بأيـام النـاس وأخبــارهم

ّمــا أعلــم علــى أدمي األرض أعلــم مــن حممــد بــن : ّقــال أبــو بكــر حممــد بــن إســحاق بــن خزميــة 
  .)2( » 310وتويف سنة .  ..جرير

. قـة الرتمـذي والنـسائيهـو اإلمـام البـارع يف أنـواع العلـوم ، وهـو يف طب « : ـ النـووي 3
اســتوطن الطــربي بغــداد فأقــام ــا : قــال احلــافظ أبــو بكــر اخلطيــب البغــدادي يف تــاريخ بغــداد 

  .)3(» .  ..حىت تويف ، وكان أحد األئمة والعلماء ، حيكم بقوله ويرجع إىل رأيه
اإلمام العلم الفرد احلافظ أبو جعفر الطـربي ، أحـد األعـالم وصـاحب « :  ـ الذهبي 4

وقـــال أبـــو حامـــد  . ..كـــان ابـــن جريـــر أحـــد األئمـــة: قـــال أبـــو بكـــر اخلطيـــب .  ..لتـــصانيفا
قــال .  ..ّلــو ســافر رجــل إىل الــصني يف حتــصيل تفــسري ابــن جريــر مل يكــن كثــريا: اإلســفرائيين 

ّالشافعي ببغـداد سـنتني واقتـدى بـه ، مث اتـسع علمـه وأداه اجتهـاده إىل  بّبث مذه: الفرغاين  ّ ّ
د بــن علـــي بـــن ســـهل اإلمـــام . وقـــد عـــرض عليــه القـــضاء فـــأىب.  كتبـــهمــا اختـــاره يف ـــقـــال حمم ّ :

  من: مسعت ابن جرير قال 
__________________  

  .268 ـ 254 / 5معجم األدباء ) 1(
  .207 ـ 205 / 8ّالطربي  ـ األنساب) 2(
  .ّ1 / 78ذيب األمساء واللغات ) 3(
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ّوملــا بلغــه أن ابــن أيب داود تكلــم يف .  ..لإن أبــا بكــر وعمــر ليــسا بإمــامي هــدى ، يقتــ: قــال 
ّ

  .ّحديث غدير خم عمل كتاب الفضائل وتكلم على تصحيح احلديث
  . رأيت جملدا يف طرق احلديث البن جرير فاندهشت له لكثرة تلك الطرق:قلت 

  .)1( » 310تويف ابن جرير سنة : قال ابن كامل 
م ، صـاحب التفـسري الكبـري والتـاريخ احلرب البحـر اإلمـام ، أحـد األعـال« :  ـ اليافعي 5

كـان . ّالشهري ، واملصنفات العديـدة واألوصـاف احلميـدة ، أبـو جعفـر حممـد بـن جريـر الطـربي
مـا أعلـم علـى األرض أعلـم مـن : قـال إمـام األئمـة املعـروف بـابن خزميـة . ّجمتهدا ال يقلد أحدا

: مفيت األنام أبـو حامـد اإلسـفرائيين وقال الفقيه اإلمام  .ّحممد بن جرير ، ولقد ظلمته احلنابلة
ّلو سافر رجل إىل الصني حىت حيصل تفسري حممد بن جرير مل يكن كثريا ّ.  

وناهيك ـذا الثنـاء العظـيم واملـدح الكـرمي مـن هـذين اإلمـامني اجلليلـني البـارعني : قلت 
  . ..النبيلني

 وذكـــره الـــشيخ أبـــو .تارخيـــه أصـــح التـــواريخ وأثبتهـــا: وكـــان ثقـــة يف نقلـــه وتارخيـــه ، قيـــل 
  .)2(» إسحاق يف طبقات الفقهاء يف مجلة اتهدين 

اإلمـــام اجلليـــل ، اتهـــد املطلـــق ، أبـــو جعفـــر الطـــربي ، مـــن أهـــل « :  ـ الـــسبكي 6
كــان ابــن جريــر أحــد األئمــة ، : قــال اخلطيــب .  ..طربســتان ، أحــد أئمــة الــدنيا علمــا ودينــا

حممــد ابــن جريــر الطــربي فقيــه : شــريح كــان يقــول وذكــر أن أبــا العبــاس ابــن .  ..حيكــم بقولــه
كتبــت عــن : أول مــا ســألين ابــن خزميــة قــال : وقــال حــسنك بــن علــي النيــسابوري .  ..العــامل

ّألنــه كــان ال يظهــر وكانــت احلنابلــة متنــع مــن : قلــت  ؟ومل: قــال . ال:  قلــت ؟ّــحممد بــن جريــر
  بئسما: فقال . الدخول عليه

__________________  
  .710 / 2ّة احلفاظ تذكر) 1(
  .310حوادث  ـ مرآة اجلنان) 2(
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  !ّعن كل من كتبت عنهم ومسعت منهفعلت ، ليتك مل تكتب 
  . ..مل يكن عدم ظهوره ناشئا عن أنه منع: قلت 

ّــكــان حممد بــن جريــر ممــن ال تأخــذه يف اهللا لومــه الئــم ، مــع عظــيم مــا : قــال الفرغــاين 
ّفأمــــا أهــــل العلــــم والــــدين فغــــري . اســــد وملحـــديلحقـــه مــــن األذى والــــشناعات مــــن جاهــــل وح

ّمنكرين ، على علمه وزهده يف الدنيا ورفضه هلا ، وقناعته مبا كان يـرد عليـه مـن حـصة خلفهـا  ّ
  . ..أبوه بطربستان يسرية

  .)1(» .  ..310تويف عشية األحد ليومني بقيا من شوال سنة : وقال ابن كامل 
ث وصـفوه بتلـك األوصـاف اجلليلـة ، ونقلـوا ومبثل ذلك تـرجم لـه غـري مـن ذكرنـاه ، حيـ

ه كلمــــات األعــــالم ومــــشاهري األئمــــة روضــــة (  مــــن 310فالحــــظ حــــوادث ســــنة .  ..ّــــيف حق
  .) تتمة املختصر (و ) املناظر 

  .) طبقات املفسرين (و ) طبقات احلفاظ ( وراجع ترمجته يف 
فـيض القـدير ( جي يف ّوانظر ما ذكره برتمجته شراح احلديث ، كاملناوي والزرقـاين واخلفـا

  . ..) نسيم الرياض (و ) ّ شرح املواهب اللدنية (و ) 

)9(  
  خيثمة بن سليمان رواية 

رواه احلــافظ الكبــري أبــو احلــسن خيثمــة بــن ســليمان األطرابلــسي ، برتمجــة أمــري املــؤمنني و
  :حيث قال ) فضائل الصحابة ( ابه  ، من كت7

عـن دكـني ، » موسى ، ثنا يوسف بن صـهيب ثنا أمحد ، ثنا حازم ، أنبأ عبيدة بن « 
  سافرت مع علي من املدينة إىل : عن وهيب بن محزة عن بريدة قال 

__________________  
  .135 / 2طبقات الشافعية الكربى ) 1(
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ّلــئن رجعــت فلقيــت رســول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ : مكــة ، فرأيــت منــه جفــوة فقلــت  ّ
ّقيت رسول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم فـذكرت عليـا فنلـت منـهفرجعت فل: قال . ّألنالن منه ّ .

ّال تقولن لعلي فإن عليا وليكم بعدي : فقال يل رسول اهللا  ّ ّ ّ ّ «)1(.  

  ترجمة خيثمة بن سليمان 
أبو احلسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي األطرابلـسي ، مـن « :  ـ السمعاني 1

والكثـرة عـن أهـل العـراق والـيمن واحلجـاز ، مسـع حممـد بـن األئمة الثقـات ، املـشهورين بالرحلـة 
أبـو عبـد اهللا : روى عنـه . عيسى بن حيان املدائين ، وإسحاق بن إبراهيم الـدبري ، وطبقتهمـا

  .)2( » 350وتويف يف حدود سنة . ّحممد بن إسحاق بن مندة احلافظ
م ، أبـو احلـسن ّخيثمـة بـن سـليمان بـن حيـدرة ، اإلمـام ، حمـدث الـشا« :  ـ الـذهبي 2

خيثمـــــة ثقـــــة ، قـــــد مجـــــع فـــــضائل : قـــــال اخلطيـــــب .  ..القرشــــي األطرابلـــــسي ، أحـــــد الثقـــــات
  .)3(» .  ..الصحابة
ّخيثمــة اإلمــام الثقــة املعمــر ، حمــدث الــشام« : أيــضا  ـ الــذهبي 3 قــال أبــو بكــر .  ..ّ
  .)4(» .  ..ّخيثمة ثقة ثقة ، قد مجع فضائل الصحابة: اخلطيب 
اإلمــام احلــافظ أبــو احلــسن القرشــي الطرابلــسي ، أحــد الثقــات .  .. «:ّ ـ الزرقــاني 4

  .)5(» .  ..ّالرحالة ، مجع فضائل الصحابة
__________________  

  خمطوط ـ فضائل الصحابة) 1(
  .303 / 1األنساب ) 2(
  .858 / 3تذكرة احلفاظ ) 3(
  .412 / 15سري أعالم النبالء ) 4(
  .244 / 1ّشرح املواهب اللدنية ) 5(



  نفحات األزهار................................................................................ 124

)10(  
  ّأبي حاتم ابن حبان البستي رواية 

ّرواه أبــو حــامت حممد بــن حبــان البــسيت يف و ّ، فقــد رواه عنــه احلــافظ حمــب ) صــحيحه ( ّــ
ّالدين الطربي ، والعالمة إبراهيم بن عبد اهللا اليمين الوصايب   :قال األول .  ..ّ

هللا والغــضب فأقبــل إليــه رســول ا.  ..بعــث رســول اهللا: عــن عمــران بــن حــصني قــال « 
ّ ثالثـا ، إن عليـا مـين وأنـا منـه وهـو ويل كـل مـؤمن ؟ما تريدون من علي. يعرف يف وجهه فقال ّ ّ ّ ّ

  .»بعدي 
فأقبـل رسـول : خرجـه أمحـد وقـال فيـه  و.وأبو حامت. ّخرجه الرتمذي وقال حسن غريب

ّدعــوا عليــا ، دعــوا عليــا ، علــي مــين وأنــا : ّاهللا علــى الرابــع وقــد تغــري وجهــه فقــال  ّمنــه وهــو ويل ّ
  .)1(» ّكل مؤمن بعدي 

  :وقال الثاين بعد روايته كذلك عن عمران بن حصني 
ّأخرجه الرتمذي وابن حبان يف صحيحه ، وأخرجه اإلمام أمحـد يف مـسنده وقـال فيـه « 

  .)2(» .  ..فأقبل: 
  : )صحيحه ( يف  هّ وهذا نص روايت:أقول 

ّشـقيق ، حــدثنا جعفـر بـن ســليمان ، ّأخربنـا أبـو يعلـى ، حــدثنا احلـسن بـن عمــر بـن « 
بعـث : عن يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبـد اهللا بـن الـشخري ، عـن عمـران بـن حـصني قـال 

ا ، قــال  ّــرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ســرية واســتعمل علــيهم علي ّ فمــضى علــي يف الــسرية : ّ
  فأصاب جارية ، فأنكر ذلك عليه أصحاب رسول 

__________________  
  .129 / 3ياض النضرة الر) 1(
  .خمطوط ـ أسىن املطالب) 2(
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ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقــالوا  ّإذا لقينــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أخربنــاه مبــا صــنع : ّ ّ
ّوكان املسلمون إذا قدموا من سفر بدءوا برسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : قال عمران . علي ّ

ّفلمـا قــدمت الــسرية سـلموا علــى رســول اهللا . رفون إىل رحــاهلمّفـسلموا عليــه ونظــروا إليـه مث ينــص ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ، فقام أح  ؟ّمل تر أن عليا صنع كـذا وكـذايا رسول اهللا أ: د األربعة فقال ّ
 فأعرض عنـه ، ؟ّيا رسول اهللا أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا: فأعرض عنه ، مث قام آخر فقال 

ّ فأقبـل إليــه رسـول اهللا صــلى ؟ّمل تــر أن عليـا صـنع كــذا وكـذا اهللا أيـا رسـول:  قـام آخـر فقــال مث
ّ إن عليـا مـين ؟ما تريدون من علـي ـ ثالثـا ـ: ّاهللا عليه وسلم ـ والغضب يعرف يف وجهه ـ فقال  ّ

ّوأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي  ّ «)1(.  
ّفابن حبان أخرج هذا احلديث وصححه ّ.  

  ّترجمة ابن حبان 
  :لمات القوم يف الثناء عليه باختصار وهذه نبذة من ك

.  ..ّكــان مــن احلفــاظ األثبــات.  ..حــافظ جليــل كثــري التــصانيف « : ـ ابــن مــاكوال 1
  .)2( » 354تويف يف سنة 
ّأبو حامت حممد بن حبان بن أمحد بن حبـان التميمـي البـسيت ، إمـام « :  ـ السمعاني 2 ّ

أبــو عبــد اهللا بــن منــدة وأبــو عبــد :  منــه مســع.  ..ّعــصره ، صــنف تــصانيف مل يــسبق إىل مثلهــا
أبـو حـامت البـسيت القاضـي : وذكره احلاكم أبو عبـد اهللا فقـال . ّاهللا بن البيع احلافظان ، وغريمها

  كان من أوعية العلم يف اللغة والفقه واحلديث والوعظ ، وكان: 
__________________  

  .373: اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان ) 1(
  .316 / 2ل يف أمساء الرجال اإلكما) 2(
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  .)1(» .  ..من عقالء الرجال ، صنف فخرج له من التصنيف يف احلديث ما مل يسبق إليه
كــان إمامــا فاضــال مكثــرا مــن احلــديث والرحلــة والــشيوخ ، عاملــا بــاملتون واألســانيد ، « 

الرجـل كـان ّأخرج من معاين احلديث ما عجز عنه غريه ، ومن تأمل تصانيفه وطالعها علم أن 
  .)2(» .  ..حبرا يف العلوم
ّالعالمــة أبــو حــامت حممــد بــن حبــان احلــافظ صــاحب التــصانيف« :  ـ الــذهبي 3 ّ..  .

ّوكــان مــن أوعيــة العلــم يف احلــديث والفقــه واللغــة والــوعظ وغــريه ذلــك ، حــىت الطــب والنجــوم 
  .)3(» .  ..والكالم
 وكــان مــن أوعيــة العلــم. صانيفّالعالمــة اجلهبــذ احلــافظ وصــاحب التــ« :  ـ اليــافعي 4

.. . «)4(.  
قــــال أبــــو ســــعيد .  ..احلــــافظ اجلليــــل اإلمــــام صــــاحب التــــصانيف« :  ـ الــــسبكي 5

وقـال .  ..ّـكـان علـى قـضاء مسرقنـد زمانـا ، وكـان مـن فقهـاء الـدين وحفاظ اآلثـار: اإلدريسي 
.  ..ء الرجــالّكــان مــن أوعيــة العلــم يف الفقــه واللغــة واحلــديث والــوعظ ، ومــن عقــال: احلــاكم 

» .  ..كان أبو حامت إمـام عـصره: وقال ابن السمعاين . كان ثقة نبيال فهما: وقال اخلطيب 
  .ّوكذلك جتد الكلمات األخرى يف حقه ، وفيما ذكرناه كفاية )5(

  كلمة بشأن صحيح ابن حبان 
ّوأما صحيح ابن حبان ، فقد نص على اعتباره غري واحد منهم ، قال النووي  ّ ّ:  

__________________  
  .209 / 2البسيت  ـ األنساب) 1(
  .39 / 4احلباين  ـ األنساب) 2(
  .354: حوادث  ـ العرب) 3(
  .354: حوادث  ـ مرآة اجلنان) 4(
  .141 / 2طبقات الشافعية الكربى ) 5(
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ّالصحيح أقسام ، أعالها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ، مث ما انفرد بـه البخـاري ، «  ّ
ّ ، مث ما على شروطهما ، مث على شرط البخاري ، مث مسلم ، مث صحيح غريمها ّمث مسلم ّ ّ ّ«.  

ّقــد علــم ممــا تقــدم أن أصــح مــن صــنف يف : التنبيــه الثــاين « : ّقــال شــارحه الــسيوطي  ّ ّ ّ
ّأصــحها بعــد مــسلم مــا : الــصحيح ابــن خزميــة ، مث ابــن حبــان ، مث احلــاكم ، فينبغــي أن يقــال 

ّ ابـن خزميــة وابـن حبـان واحلـاكم ، مث ابــن حبـان واحلـاكم ، مث ابـن خزميــة ّاتفـق عليـه الثالثـة ، مث
. فقــط ، مث ابــن حبــان فقــط ، مث احلــاكم فقــط ، إن يكــن احلــديث علــى شــرط أحــد الــشيخني

  .)1(» ّفليتأمل . ّومل أر من تعرض لذلك
ّفاحلمـــد هللا علـــى ثبـــوت صـــحة احلـــديث مـــن صـــنيع ابـــن حبـــان ، مـــع أنـــه قـــد بلـــغ مـــن 

 ، كمـا يف 7 واالحنراف إىل أن أطال لسان الطعن على اإلمام علي بن موسى الرضا ّالتعصب
ّامليـــزان للـــذهيب وغـــريه مـــن مـــصنفات األعيـــان ، ولكـــن مـــع ذلـــك التعـــصب مل ميكنـــه أن ينـــبس 

  . ..ببنت شفة يف هذا احلديث الشريف بل أدخله يف صحيحه

)11(  
  الطبراني رواية 

  :ّاء يف رواية حممد صدر عامل حيث قال كما ج.  ..رواه احلافظ الطرباينو
ّــــ صـــلى اهللا عليـــه  أخـــرج ابـــن أيب شـــيبة عـــن عمـــران بـــن حـــصني قـــال قـــال رســـول اهللا« 

ّعلي مين وأنا من علي وعلي ويل كل مؤمن بعدي:  ـّوسلم  ّ ّ.  
: وقــال  وأخرجــه الرتمــذي. أخــرج الطيالــسي ، واحلــسن بــن ســفيان ، وأبــو نعــيم مثلــهو

  ّ واحلاكم وصححه عنه ، قال قال الطرباين و.حسن غريب
__________________  

  .124 / 1 : 1تدريب الراوي ) 1(
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ّرسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم   مـا تريـدون مـن ؟ ما تريدون من علـي؟ما تريدون من علي:  ـّ
ّ إن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي ؟علي ّ «)1(.  

  :وهذا نص رواية الطرباين 
ّح وحـدثنا معـاذ . ا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ، ثنا العباس بـن الوليـد الفرضـيّحدثن« 

ّح وحدثنا بـشر بـن موسـى ، واحلـسن بـن املتوكـل البغـدادي ، ثنـا خالـد . ّبن املثىن ، ثنا مسدد ّ
  :بن يزيد العدين قالوا 

د اهللا ، عـن عمـران بــن ّثنـا جعفـر بـن سـليمان ، عـن يزيـد الرشــك ، عـن مطـرف بـن عبـ
  :ني قال حص

ا ، فمــضى علــى  ّــبعــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ســرية ، فاســتعمل علــيهم علي ّ ّ
ّالـسرية ، فأصـاب علـي جاريـة فـأنكروا عليــه ، فتعاقـد أربعـة مـن أصـحاب رسـول اهللا صــلى اهللا 

ّإذا لقينــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أخربنــاه مبــا صــنع: ّعليــه وســلم قــالوا  : قــال عمــران . ّ
ّن املــسلمون إذا قــدموا مــن ســفر بــدءوا برســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــسلموا عليــه مث وكــا ّ ّ

ّفلما قدمت السرية سلموا على رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فقـام أحـد األربعـة . انصرفوا ّ ّ ّ
  :فقال 

ّمل تر أن عليا صنع كذا وكذايا رسول اهللا ، أ   . فأعرض عنه؟ّ
ّمل تر أن عليا صنع كذا وكذاسول اهللا ، أيا ر: قام آخر فقال مث    .فأعرض عنه؟ ّ

ّمل تر أن عليا صنع كذا وكذايا رسول اهللا ، أ: خر منهم فقال مث قام آ   .فأعرض عنه؟ ّ
ّمل تر أن عليا صنع كذا وكذايا رسول اهللا ، أ:  الرابع فقال مث قام    ؟ّ

__________________  
  .طوطخم ـ معارج العلى يف مناقب املرتضى) 1(
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ّفأقبـل عليـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ يعـرف الغـضب يف وجهـه ـ فقـال  مـا ذا : ّ
ّإن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي . ّ ثالث مرات؟تريدون من علي ّ ّ ّ ّ «)1(.  

  :بأسانيد ) املعجم األوسط ( أخرجه يف و
ّحـــدثنا  : أبـــو كريـــب قـــال ّحـــدثنا: ّحــدثنا عبـــد الوهـــاب بـــن رواحـــة الرامهرمـــزي قـــال « 

 عبـد اهللا بـن ّحـدثنا سـعاد بـن سـليمان ، عـن عبـد اهللا بـن عطـاء ، عـن: حسن بن عطية قـال 
  :بريدة عن علي قال 

ّبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب وخالد بن الوليد ، كل واحـد  ّ
فأخذا ميينـا ويـسارا ، : ال ق. إذا اجتمعتما فعليكم علي: منهما على وحده ، ومجعهما فقال 

ّوكنـت مـن أشـد النـاس : قـال بريـدة . ّفدخل علي فأبعد فأصاب سبيا فأخـذ جاريـة مـن الـسيب
مــا : ّبغــضا لعلــي ، فــأتى رجــل خالــد بــن الوليــد فــذكر أنــه قــد أخــذ جاريــة مــن اخلمــس فقــال 

 ، قــد يــا بريــدة:  مث جــاء آخــر ، مث تتابعــت األخبــار علــى ذلــك ، فــدعاين خالــد فقــال ؟هــذا
ّعرفت الذي صنع ، فانطلق بكتـايب هـذا إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فكتـب إليـه ،  ّ
ّفانطلقت بكتابه حىت دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأخذ الكتـاب بـشماله ـ  ّ

ّوكــان كمــا قــال اهللا عــز وجــل ال يقــرأ وال يكتــب ـ فقــال  ّوكنــت إذا تكلمــت طأطــأت رأســي : ّ
ّفـــرغ مـــن حـــاجيت ، فطأطـــأت رأســـي ، فتكلمـــت ، فوقعـــت يف علـــي حـــىت فرغـــت ، مث حـــىت أ

ّرفعــت رأســي ، فرأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم غــضب غــضبا مل أره غــضب مثلــه إال  ّ ّ
  :ّيوم قريظة والنضري ، فنظر إيل فقال 

ّيا بريدة ، أحب عليا ، فإمنا يفعل ما يؤمر به ّ ّ.  
ّد أحب إيل منه فقمت وما من الناس أح: قال  ّ «)2(.  

__________________  
  .128 / 18املعجم الكبري ) 1(
  4839 رقم 425 / 5املعجم األوسط ) 2(
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ّحدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي قال  «  ّحدثنا عبد اهللا بـن حيـىي بـن الربيـع بـن أيب : ّ
  :بد اهللا بن بريدة ّحدثين ع :ّحدثنا عمرو بن عطية العويف ، عن أبيه عطية قال : راشد قال 

ّأن أبــاه حدثــه  ّان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بعــث علــي بــن أيب طالــب وخالــد : ّ ّ ّ
  . ..بن الوليد

ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .مه يا بريدة: ّ
ّفرفعت رأسي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا وجهه متغري ّ ّ.. .  

  .)1(» .  ..أبدا بعد الذي رأيت من رسول اهللاواهللا ال أبغضه : قال بريدة 
ّحـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن منـــصور احلـــارثي قـــال «  ّحـــدثنا : ّحـــدثنا أيب قـــال : ّ

ّحــدثنا أبــو عــامر العقــدي ، عــن أيب : ّحــدثنا زيــد بــن أيب احلــسن قــال : حــسني األشــقر قــال 
  .إسحاق ، عن ابن بريدة

ّ عليــه وســلم عليــا أمــريا علــى الــيمن ، وبعــث ّبعــث رســول اهللا صــلى اهللا: عــن أبيــه قــال  ّ
إن اجتمعتمــا فعلــي علــى النــاس ، فــالتقوا وأصــابوا مــن : خالــد بــن الوليــد علــى اجلبــل ، فقــال 

الغنائم ما مل يصيبوا مثله ، وأخذ علي جارية من اخلمس ، فـدعا خالـد بـن الوليـد بريـدة فقـال 
ّاغتنمهـــا فـــأخرب النـــيب صــــلى اهللا عليـــه وســـلم مبـــ:  ّ فقـــدمت املدينـــة ودخلـــت املــــسجد . ا صــــنعّ

ّورسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلم يف منزلــه ونــاس مــن أصـحابه علــى بابــه مــا اخلــرب يــا : فقـالوا . ّ
جاريــة أخــذها :  قــال ؟مــا أقــدمك: خــري ، فــتح اهللا علــى املــسلمني ، فقــالوا  : فقلــت ؟بريــدة

ّعلي من اخلمس ، فجئت ألخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّفأخربه فإنـه يـسقطه مـن : ، قالوا ّ
ّعني رسول اهللا ـ ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمع الكالم ـ فخرج مغضبا وقال  ّ:  

  ّما بال أقوام ينتقصون عليا ، من ينتقص عليا فقد تنقصين ، ومن فارق 
__________________  

  .5752:  رقم 353 / 6املعجم األوسط ) 1(
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ّعليــا مــين وأنــا منــه ، خلــق مــن طينــيت ، وخلقــت مــن طينــة إبــراهيم ، وأنــا إن . عليــا فقــد فــارقين
  .أفضل من إبراهيم ، ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم

ّأما علمت أن لعلي أكثر من اجلارية اليت أخذ وأنه وليكم من بعدي: يا بريدة  ّ    !؟ّ
اإلســــالم يــــا رســــول اهللا ، بالــــصحبة ، أال بــــسطت يــــدك حــــىت أبايعــــك علــــى : فقلــــت 

   ؟جديدا
  .)1(» فما فارقته حىت بايعته على اإلسالم : قال 

  من مصادر ترجمة الطبراني 
  :ّوللطرباين تراجم حافلة ومناقب باهرة وفضائل فاخرة ، فالحظ 

  .الطرباين ـ األنساب ـ 1
  .407 / 2وفيات األعيان  ـ 2
  .335 / 1أخبار أصبهان  ـ 3
  .912 / 3ّتذكرة احلفاظ  ـ 4
  .372 / 2رآة اجلنان م ـ 5
  .54 / 7املنتظم  ـ 6
  .270 / 11البداية والنهاية  ـ 7
  .311 / 1ّطبقات القراء  ـ 8
  .198 / 1طبقات املفسرين  ـ 9

  .372: ّطبقات احلفاظ  ـ 10
__________________  

  .6081: رقم . 49 / 7املعجم األوسط ) 1(
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)12(  
  الحاكم رواية 

  :ّلنيسابوري وصححه على شرط مسلم ، وهذه عبارته رواه أبو عبد اهللا احلاكم او
ّحدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ، حدثين أيب وحممد بن نعـيم قـاال «  ّّ ثنـا : ّ

قتيبـــة بـــن ســـعيد ، ثنـــا جعفـــر بـــن ســـليمان الـــضبعي ، عـــن يزيـــد الرشـــك ، عـــن مطـــرف ، عـــن 
ّبعث رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسـل: عمران بن حصني قال  م ـ سـرية واسـتعمل علـيهم علـي ّ

فتعاقد أربعـة مـن . بن أيب طالب ، فمضى علي يف السرية فأصاب جارية ، فأنكروا ذلك عليه
ّأصحاب رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ إذا لقينـا النـيب أخربنـاه مبـا صـنع علـي ّ قـال عمـران . ّ

ّهللا عليــه وســلم ـ فنظــروا إليــه ّكـان املــسلمون إذا قــدموا مــن ســفر بــدءوا برســول اهللا ـ صــلى او :
ّوسـلموا عليـه مث يتطرقـون إىل رحـاهلم ، فلمـا قـدمت الـسرية سـلموا علـى رسـول اهللا ـ صـلى اهللا  ّ ّّ ّ

  : فقام أحد األربعة فقال .ّعليه وسلم ـ
ّمل تر أن عليا صنع كذا وكذايا رسول اهللا ، أ   . فأعرض عنه؟ّ

  .ّمث قام الثاين ، فقال مثل ذلك ، فأعرض عنه
ّمث قام الثالث فقال مثل ذلك فأعرض عنه ّ.  

ّيا رسول اهللا ، أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا: ّمث قام الرابع ، فقال     ؟ّ
 إن !؟مـا تريـدون مـن علـي: فأقبـل عليـه رسـول اهللا ـ والغـضب يعـرف يف وجهـه ـ فقـال 

ّعليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي ّ ّ.  
  .)1(» مل خيرجاه هذا حديث صحيح على شرط مسلم و

__________________  
  .110 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
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  :قال احلاكم و
أخربنـا أبـو بكـر أمحـد بـن جعفـر بـن محـدان القطيعـي ـ ببغـداد ، مـن أصـل كتابـه ـ ثنـا « 

و بلـج ، ّعبد اهللا بن أمحد بـن حنبـل ، حـدثين أيب ، ثنـا حيـىي بـن محـاد ، ثنـا أبـو عوانـة ، ثنـا أبـ
  :عمرو بن ميمون قال ثنا 

ّيــا ابـن عبــاس ، إمــا أن تقــوم : ّإين جلـالس عنــد ابــن عبـاس ، إذ أتــاه تــسعة رهـط فقــالوا 
وهـو : بـل أنـا أقـوم معكـم ـ قـال : قـال فقـال ابـن عبـاس . ّمعنا وإما أن ختلو بنا من بني هؤالء

فجــاء : ل قــا: فانتــدوا فتحــدثوا ، فــال نــدري مــا قــالوا : يومئــذ صــحيح قبــل أن يعمــى ـ قــال 
  .أف وتف ، وقعوا يف رجل له بضع عشر فضائل ليست ألحد غريه: ينفض ثوبه ويقول 

ّألبعـــثن رجـــال ال خيزيـــه اهللا أبـــدا ، حيـــب اهللا ورســـوله  : 6ّوقعـــوا يف رجـــل قـــال لـــه النـــيب  ّ
ّإنه يف الرحى يطحـن:  فقالوا ؟ّوحيبه اهللا ورسوله ، فاستشرف هلا مستشرف ، فقال أين علي ّ .

فنفــث يف : فجــاء وهــو أرمــد ال يكــاد يبــصر ، قــال : ومــا كــان أحــدهم لــيطحن ، قــال : قــال 
ّعينيه ، مث هز الراية ثالثا فأعطاها إياه ، فجاء علي بصفية بنت حيي ّ ّ.  

ّ فالنا بسورة التوبة ، فبعـث عليـا خلفـه فأخـذها 6مث بعث رسول اهللا : قال ابن عباس 
ّال يذهب ا إال رجل هو مين: منه وقال    . وأنا منهّ

:  قــال ؟ّأيكــم يــواليين يف الــدنيا واآلخــرة: ّ لبــين عمــه 6ّوقــال النــيب : فقــال ابــن عبــاس 
أيكم يـواليين يف :  وأقبل على رجل رجل منهم فقال 6وعلي جالس معهم ، فقال رسول اهللا 

  .ّأنت وليي يف الدنيا واآلخرة: الدنيا واآلخرة ، فأبوا ، فقال لعلي 
  .ّان علي أول من آمن من الناس بعد خدجية رضى اهللا عنهاوك: قال ابن عباس 

   ثوبه فوضعه على علي 6وأخذ رسول اهللا : قال 
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ْ إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل اْلبـيت ويطهركم (: فاطمة واحلسن واحلسني وقال و ََُ ََ ُ َ ُ ُِ ْ َْ ْ َ  ُ ُ ْ َُ َ ِ ِْ ُ ِ ِ
ًتطهيرا  ِ ْ َ(.  

 مث نــام مكانــه ، قــال ابــن 6ّ، فلــبس ثــوب النــيب وشــرى علــي نفــسه : قــال ابــن عبــاس 
وأبو بكر :  ـ وعلي نائم قال 2 ، فجاء أبو بكر ـ 6وكان املشركون يرمون رسول اهللا : عباس 

ّإن نـيب اهللا قـد انطلـق إىل : ّيا نـيب اهللا ، فقـال لـه علـي : فقال :  قال 6ّحيسب أنه رسول اهللا  ّ
 يرمـى 2وجعل علي : و بكر فدخل معه الغار ، قال فانطلق أب: قال . حنو بئر ميمون فأدركه

ّباحلجــارة كمــا كــان نــيب اهللا وهــو يتــضور وقــد لــف رأســه يف الثــوب ال خيرجــه حــىت أصــبح ، مث  ّ ّ
ّإنك للئـيم ، وكـان صـاحبك ال يتـضور وحنـن نرميـه وأنـت تتـضور ، : كشف عـن رأسـه فقـالوا  ّ ّـ

  .وقد استنكرنا ذلك
 يف غزوة تبوك وخرج الناس معه ، فقـال لـه علـي 6 فخرج رسول اهللا: فقال ابن عباس 

ّمــا ترضــى أن تكــون مــين أ: فبكــى علــي ، فقــال لــه . ال : 6ّ قــال فقــال النــيب ؟أخــرج معــك: 
ّمبنزلة هارون من موسى إال أنه ليس بعدي نيب ، إنه ال ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفيت ّّ ّّ.  

ّأنت ويل كل مؤمن بعـدي : ّيه وسلم ّوقال له رسول اهللا صلى اهللا عل: قال ابن عباس  ّ
  .ومؤمنة

 أبــواب املــسجد غــري بــاب علــي ، فكــان يــدخل 6ّوســد رســول اهللا : قــال ابــن عبــاس 
  .املسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غريه

  .ّمن كنت مواله فإن مواله علي : 6وقال رسول اهللا : قال ابن عباس 
ّوقد أخربنا اهللا عز وجل يف: قال ابن عباس  ّ القرآن أنه رضـي عـن أصـحاب الـشجرة ، ّ

  ّفعلم ، ما يف قلوم ، فهل أخربنا أنه سخط عليهم بعد
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   ؟ذلك
: ائذن يل فأضرب عنقـه قـال :  ـ حني قال 2 لعمر ـ 6ّوقال نيب اهللا : قال ابن عباس 

ّ وما يدريك ، لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال ؟وكنت فاعال   .اعملوا ما شئتم: ّ
  .ّيث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ذه السياقةهذا حد

ثنا أبو احلسن علـي بـن  ـ 2 ـ ّوقد حدثنا السيد األوحد أبو يعلى محزة بن حممد الزيدي
ان قـــال  د بـــن مهرويـــه القـــزويين القط ّـــحمم ـــ كـــان يعجـــبهم أن : مسعـــت أبـــا حـــامت الـــرازي يقـــول : ّ

  .)1( » 2جيدوا الفضائل من رواية أمحد بن حنبل ، 

  در ترجمة الحاكم من مصا
وإليــك قائمــة مبــصادر ترمجــة احلــاكم النيــسابوري صــاحب املــستدرك ، لتقــف مبراجعتهــا 

  :ّعلى جاللته ومنزلته الرفيعة عند أهل السنة 
  .ّالبيع ـ األنساب ـ 1
  .280 / 4وفيات األعيان  ـ 2
  .473 / 5تاريخ بغداد  ـ 3
  .1039 / 3ّتذكرة احلفاظ  ـ 4
  .320 / 3 الوايف بالوفيات ـ 5
  .355 / 11البداية والنهاية  ـ 6
  .238 / 4النجوم الزاهرة  ـ 7

__________________  
  .134 ـ 132 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
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  .155 / 4طبقات السبكي  ـ 8
  .184 / 2طبقات القراء  ـ 9

  .409: ّطبقات احلفاظ  ـ 10
  .91 / 3العرب  ـ 11
  .198 / 1اللباب  ـ 12

ّنا نبذا من ذلك يف جملد حديث الطريوقد أورد ّ.  

)13(  
  ابن مردويه رواية 

شيرتك (: رواه أمحــد بــن موســى بــن مردويــه األصــبهاين بتفــسري قولــه تعــاىل و َ وأنــذر ع ََ ِ َــِ ْ ََْ
ربين  َاألقـ َِ ـــ ْ َ ملـــا نزلــــت هـــذه اآليــــة : عـــن علــــي قـــال « : ّقـــال املتقــــي . )ْ

ّ
شيرتك ( : َ وأنـــذر ع ََ ِ َــــِ ْ ََْ

َاألقـربين  َِ ْ َ مـن . كلـوا بـسم اهللا: عا ببين عبد املطلب وصـنع هلـم طعامـا لـيس بـالكثري فقـال  د)ْ
ّجوانبها ، فإن الربكة تنزل من ذروا ، ووضع يـده أوهلـم ، فـأكلوا حـىت شـبعوا ، مث دعـا بقـدح  ّ

ّفشرب أوهلم مث سقاهم فشربوا حـىت رووا يـا بـين عبـد : وقـال . لقـد سـحركم: فقـال أبـو هلـب . ّ
ّ جئــتكم مبـا مل جيــيء بـه أحــد قـط ، أدعــوكم إىل شـهادة أن ال إلــه إال اهللا ، وإىل ّإين: ّاملطلـب 

مث دعاهم الثانية على مثلها فقال أبو هلـب كمـا قـال املـرة االوىل . فنفروا فتفرقوا. اهللا وإىل كتابه
ّ، فــدعاهم ففعلــوا مثــل ذلــك ، مث قــال هلــم ـ ومــد يــده ـ مــن يبــايعين علــى أن يكــون أخــي 

أنـا أبايعـك ـ وأنـا يومئـذ أصـغر القـوم عظـيم :  فمـددت يـدي وقلـت ؟ّيكم بعـديوصـاحيب وولـ
  .»ابن مردويه . وذلك الطعام أنا صنعته: قال . البطن ـ فبايعين على ذلك
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  ترجمة ابن مردويه 
  :وجتد ترمجة ابن مردويه والثناء العظيم عليه يف 

  .1050 / 3ّتذكرة احلفاظ  ـ 1
  .201 / 8الوايف بالوفيات  ـ 2
  .245 / 4النجوم الزاهرة  ـ 3
  .168 / 1تاريخ أصبهان  ـ 4
  .93 / 1ّطبقات املفسرين  ـ 5
  .412: ّطبقات احلفاظ  ـ 6

  :  )308 / 17سري أعالم النبالء ( وغريها ، وهذا موجز ما جاء يف 
ّابن مردويه ، احلافظ اود العالمة ، حمدث أصـبهان ، قـال أبـو بكـر بـن أيب علـي «  ّ :

ـــالكثرة والثقـــة مـــن أن هـــو أ ّكـــرب مـــن أن نـــدل عليـــه وعلـــى فـــضله ، وعلمـــه وســـريه ، وأشـــهر ب
ومسعـت اإلمـام إمساعيـل يقـول  . ..قـال أبـو موسـى. ّيوصف حديثه ، أبقاه اهللا ومتعه مبحاسـنه

  .لو كان ابن مردويه خراسانيا كان صيته أكثر من صيت احلاكم: 
ّ كثـــري احلـــديث جـــدا ، ومـــن نظـــر يف َِوكـــان مـــن فرســـان احلـــديث ، فهمـــا يقظـــا متقنـــا ،

  .»ّتواليفه عرف حمله من احلفظ 

)14(  
  أبي نعيم األصبهاني رواية 

علـــى مـــا ذكـــر غـــري ) فـــضائل الـــصحابة ( رواه احلـــافظ أبـــو نعـــيم االصـــبهاين يف كتابـــه و
  عن عمران بن حصني ـ رضي اهللا « : فقد روى الوصايب اليمين . واحد
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ّـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ يقـول مسعت رسـول اهللا : عنه ـ قال  ّإن عليا مـين وأنـا منـه وهـو ويل : ّ ّ ّـ
  .ّكل مؤمن بعدي

أخرجــه أبــو داود الطيالــسي يف مــسنده ، واحلــسن بــن ســفيان يف فوائــده ، وأبــو نعــيم يف 
  .)1(» فضائل الصحابة 

ّعن عمران بن حصني قال قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه « : روى حممد صدر عامل و
ّ ـ علي مين وأنا من علي وعلي ويل كل مؤمن بعديّوسلم ّ ّ.  

  .)2(» أخرج الطيالسي واحلسن بن سفيان وأبو نعيم مثله و
  : )بريدة بن احلصيب ( ّنص الرواية فيه برتمجة  ا وهذ:أقول 

ّحدثنا عبد اهللا بن جعفر ، ثنا إمساعيل بن عبد اهللا ، ثنا الفضل بن دكني ، ثنـا ابـن « 
غـزوت مـع : حلكـم ، عـن سـعيد بـن جبـري ، عـن ابـن عبـاس ، عـن بريـدة قـال أيب غنية ، عن ا

ّعلي إىل اليمن ، فرأيت منه جفوة ، فقدمت على رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فـذكرت  ّ
ّعليــا فتنقصته ، فرأيــت وجــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يتغــري وقــال  ّ ّ لــست  أ!يــا بريــدة: ّــ

. مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله: قــال . بلــى يــا رســول اهللا :قلــت  ؟أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهم
  .رواه أبو بكر ابن أيب شيبة عن الفضل ، مثله

ّحدثنا أمحد بـن جعفـر بـن مالـك ، ثنـا عبـد اهللا بـن أمحـد ، حـدثين أيب ، ثنـا روح ، ثنـا  ّ
 ّبعـث رسـول اهللا صـلى: علي بن سويد بن منجـوف ، عـن عبـد اهللا بـن بريـدة ، عـن أبيـه قـال 
ّاهللا عليه وسلم إىل خالـد بـن الوليـد ليقـسم اخلمـس ـ وقـال روح مـرة  : ليقـبض اخلمـس ـ قـال : ّ

ّفلمـــا :  قـــال ؟أال تـــرى مـــا يـــصنع هـــذا :قـــال فقـــال خالـــد لربيـــدة . فأصـــبح علـــي ورأســـه يقطـــر
ّرجعت إىل النيب صلى اهللا عليه وسـلم أخربتـه مبـا صـنع علـي ، قـال  ّ ّفكنـت أبغـض عليـا قـال : ّ

  ا بريدة ، أتبغض ي: فقال 
__________________  

  .خمطوط ـ أسىن املطالب) 1(
  .خمطوط ـ معارج العلى) 2(



 139 .............................................................................سند حديث الوالية 

ّفأحبه فإن له يف اخلمس أكثر من : وقال روح مرة . فال تبغضه: قال . نعم:  قال قلت ؟ّعليا
  .ذلك

ّحدثناه القاضي أبو أمحد العسال ، ثنـا القاسـم بـن حيـىي بـن نـصر ، ثنـا لـوين ، ثنـا أ بـو ّ
ّإن النـيب صـلى اهللا : معشر الرباء ، عن علي بـن سـويد بـن منجـوف ، عـن ابـن بريـدة عـن أبيـه  ّ ّ

ّعليه وسلم بعث عليا   .)1(» فذكر حنوه . ّ
  : )حلية األولياء ( رواه يف و

ّحدثنا سليمان بن أمحد ، ثنا معاذ بن املثىن ، ثنا مسدد«  ّ.  
 ســفيان ، ثنــا بــشر بــن هــالل وعبــد ّح وحــدثنا أبــو عمــرو ابــن محــدان ، ثنــا احلــسن بــن

  .السالم بن عمر
ن مطــرف ، عــن عمــران بــن ّحــدثنا جعفــر بــن ســليمان ، عــن يزيــد الرشــك ، عــ: قــالوا 
  :حصني قال 

ّبعـث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم سـرية ، واسـتعمل علـيهم عليـا ـ كـرم اهللا وجهـه ـ  ّ ّ ّ
ّ مـن أصـحاب رسـول اهللا ـ صـلى اهللا فأصـاب علـي جاريـة ، فـأنكروا ذلـك عليـه ، فتعاقـد أربعـة

ّإذا لقينــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أخربنــاه مبــا صــنع علــي: ّعليــه وســلم ـ فقــالوا  قــال . ّ
ّوكــان املــسلمون إذا قــدموا مــن ســفر بــدءوا برســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــسلموا : عمــران  ّ ّ

ّاهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـام أحـد ّعليه مث انصرفوا ، فلما قـدمت الـسرية سـلموا علـى رسـول  ّ
  :األربعة فقال 

   ؟ّيا رسول اهللا ، أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا
  :مث قام آخر منهم فقال . فأعرض عنه

   ؟ّأمل تر أن عليا صنع كذا وكذا: يا رسول اهللا 
  :حىت قام الرابع فقال . فأعرض عنه

__________________  
ّال خيفـــى أن أبـــا نعـــيم قـــد اختـــصر اخلـــرب هنـــا ، وال بـــد أنـــه أتـــى بـــه علـــى الوجـــه و. 163 / 3معرفـــة الـــصحابة ) 1( ّ

 ، وملا يطبع بعد7الصحيح الكامل برتمجة أمري املؤمنني 
ّ

.  
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   ؟ّيا رسول اهللا ، أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا
ّفأقبــل عليــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ـ يعــرف الغــضب يف وجهــه ـ فقــال  مــا : ّ

  :ّ ـ ثالث مرات ـ مث قال ؟ن عليتريدون م
ّإن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي  ّ ّ ّ ّ «)1(.  

  ترجمة أبي نعيم األصبهاني 
  :وقد ذكرت ترمجة احلافظ أيب نعيم يف كافة كتب الرتاجم والسري والرجال فالحظ 

  .91 / 1وفيات األعيان 
  .170 / 3والعرب 

  .52 / 3ومرآة اجلنان 
  .81 / 7فيات والوايف بالو

  .474 / 2 ، األسنوي 18 / 4وطبقات الشافعية للسبكي 
  .423: ّوطبقات احلفاظ 

  .100 / 8واملنتظم 
  .1092 / 3: ّوتذكرة احلفاظ 

  .وغريها من الكتب املشهورة املعتربة
  :وهذه خالصة ما جاء يف طبقات السبكي 

مـام اجلليـل احلـافظ اإل. أمحد بن عبد اهللا بن أمحـد بـن إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران« 
أبــو نعــيم األصــبهاين الــصويف اجلــامع بــني الفقــه والتــصوف ، النهايــة يف احلفــظ والــضبط وأحــد 

  أعالم الدين ، مجع اهللا له بني العلو يف الرواية
__________________  

  294 / 6حلية األولياء ) 1(
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  .ّوالنهاية يف الدراية ، رحل إليه احلفاظ من األقطار
  .336سنة ولد يف رجب 

مل أر أحــدا أطلــق : مسعــت أبــا بكــر اخلطيــب يقــول : ّقــال أبــو حممــد ابــن الــسمرقندي 
  .أبو نعيم األصفهاين وأبو حازم العبدوي األعرج: عليه اسم احلفظ غري رجلني 

كـان أبـو نعـيم يف وقتـه مرحـوال إليـه ومل يكـن يف أفـق : ّـوقال أمحد بـن حممد بـن مردويـه 
  . ..ّ منه ، كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عندهمن اآلفاق أسند وال أحفظ

بقــي أبــو نعــيم أربــع : كــان أصــحاب احلــديث يقولــون : وقــال محــزة بــن العبــاس العلــوي 
  . ..عشرة سنة بال نظري ال يوجد شرقا وال غربا أعلى اسنادا منه وال أحفظ

  .هو تاج احملدثني وأحد أعالم الدين: ّوقال ابن النجار 
  . .. املشهورةومن كراماته: قلت 

  .)1(»  سنة 94 وله 430تويف يف العشرين من احملرم سنة 

)15(  
  البيهقي رواية 

 مـن طريقـه بإسـناده )2(فقد روى اخلطيب اخلـوارزمي .  ..ورواه احلافظ أبو بكر البيهقي
 7خرب ابن عباس مع النفـر الـذين حتـادثوا معـه عـن مناقـب أمـري املـؤمنني : عن أمحد بن حنبل 

  م ببعض منها ، وأحدها حديثّ، فحدثه
__________________  

  .9 ـ 7 / 3طبقات السبكي ) 1(
  .125: املناقب للخوارزمي ) 2(
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  . ..ّوقد تقدم نص اخلرب بكاملة يف رواية أمحد.  ..الوالية
ّعن طريق احلاكم ، وهـذا نـص مـا جـاء ) سننه ( قد أخرج البيهقي احلديث يف  وهذا ،

  :فيه 
مبـــرو ، ثنـــا  .ن عبـــد اهللا احلـــافظ ، أنـــا عبـــد اهللا بـــن احلـــسني القاضـــيّأخربنـــا حممـــد بـــ« 

احلارث بن أيب أسامة ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا علي بن سويد بن منجوف ، عن عبد اهللا بن 
ّبعـث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عليـا ـ : بريدة ، عن أبيه قال  ّ  ـ إىل خالـد بـن الوليـد ـ 2ّ

أال تـرى مـا : قال خالد لربيـدة . ذ منه جارية ، فأصبح ورأسه يقطر ـ ليقبض اخلمس ، فأخ2
ّ ، فـذكرت ذلـك لرسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ 2وكنـت أبغـض عليـا :  قـال ؟يـصنع هـذا ّ

ّفأحبــه فــإن لــه يف اخلمــس أكثــر مــن  :قــال . نعــم:  قــال قلــت ؟يــا بريــدة أتــبغض عليــا: فقــال  ّ
  .)1(» ذلك 

ّإن عليـا مـين وأنـا منـه وهـو ولـيكم « :  لكن أسقط منـه مجلـة فهذا هو احلديث بعينه ، ّّ ّ
  ؟ّوال ندري هل التحريف منه أو من النساخ »من بعدي 

  من مصادر ترجمة البيهقي 
ّـوالبيهقي أيضا من كبـار األئمـة احلفاظ ، توجـد ترمجتـه والثنـاء عليـه يف مجيـع املـصادر ، 

  :فراجع منها 
  .381 / 2األنساب 

  .75 / 1 وفيات األعيان
  .538 / 1معجم البلدان 

  .52 / 10الكامل البن األثري 
__________________  

  .342 / 6السنن الكربى ) 1(
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  .185 / 2املختصر يف أخبار البشر 
  .163 / 18سري أعالم النبالء 

  .1132 / 2ّتذكرة احلفاظ 
  .242 / 3العرب 

ّطبقات الشافعية  ّ4 / 8.  
  .433: ّطبقات احلفاظ 

  .ّمن كبار الكتب املؤلفة يف التاريخ والرجالوغريها 

)16(  
  ّالراغب األصفهاني رواية 

أورده أبو القاسم الراغب األصفهاين يف الفـصل الـذي عقـده لفـضائل أعيـان الـصحابة و
ّ ، مرسال إياه إرسال املـسلمات ، حيـث قـال بعـد 7يف فضائل أمري املؤمنني ) حماضراته ( من  ّ

  : 7ذكر اإلمام 
ّقـال لـه النـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ أال ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة : ئله مـن فـضا«  ّ ّ ّ

ّهارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي   .فأنت كذلك: قال . بلى:  قال ؟ّ
ّعلي مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي : قال و ّ ّ «)1(.  

  ّترجمة الراغب األصفهاني 
  ّاملفضل بن« ّومساه ) الوعاة بغية ( وقد ترجم احلافظ السيوطي له يف 

__________________  
  .الد الثاين ـ 477 / 4حماضرات األدباء ) 1(
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ّوقـد كـان يف ظـين أن الراغـب معتـزيل حـىت : قال . وكان يف أوائل املائة اخلامسة: قال » حممد 
ّرأيـــت خبـــط الـــشيخ بـــدر الـــدين الزركـــشي علـــى ظهـــر نـــسخة مـــن القواعـــد الـــصغرى البـــن عبـــد 

ّسالم مـــا نـــصه الـــ ـــدين الـــرازي يف تأســـيس التقـــديس يف األصـــول أن أبـــا : ّ ذكـــر اإلمـــام فخـــر ال
ّالقاسم الراغب من أئمة السنة ، وقرنه بالغزايل ّ..  .)1(.  

ّمث إن السيوطي اعتمد على الراغب يف مواضع كثرية من كتابه  ّمعـربا ) املزهر يف اللغـة ( ّ
  .»اإلمام «  بـ عنه

رشـيد الـدين الـدهلوي ، وحيـدر علـي الفـيض آبـادي ، : قل عنه وهكذا اعتمد عليه ون
  . ..وغريمها من علماء اهلند ، يف مؤلفام املختلفة

و )  احملاضـرات (و )  التفـسري (و ) أفانني البالغـة ( ّوقد ذكر كاشف الظنون مؤلفاته 
معـربا عنـه ) رآن  مفردات ألفـاظ القـ(و ) ّ الذريعة إىل مكارم الشريعة (و )  تفصيل النشأتني (

  .ّمع اإلطراء على مصنفاته املذكورة» اإلمام «  بـ يف بعض املواضع

)17(  
  الخطيب البغدادي رواية 

كنـــز ( رواه أبـــو بكـــر أمحـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت املعـــروف باخلطيـــب البغـــدادي ، ففـــي و
  : )ّالعمال 

ت اهللا أن سـأل . ..سـألت اهللا ـ يـا علـي ـ فيـك مخـسا فمنعـين واحـدة وأعطـاين أربعـا« 
ّوأعطــاين فيــك أن أول مــن تنــشق عنــه األرض يــوم القيامــة أنــا وأنــت . جيمــع أمــيت عليــك فــأىب ّ

  ّمعي ، ومعك لواء احلمد وأنت حتمله بني يدي تسبق 
__________________  

  .297 / 2بغية الوعاة ) 1(
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  .)1(»  علي اخلطيب والرافعي عن. ّبه األولني واآلخرين ، وأعطاين أنك ويل املؤمنني بعدي
ّأخــرج اخلطيــب والرافعــي عــن علــي كــرم اهللا وجهــه قــال قــال « ) : مفتــاح النجــا ( يف و

ّرسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ سألت اهللا يا علي فيك مخسا ّ..  . «)2(.  
  .)3(.  ..)معارج العلى ( كذا يف و
: ه وللخطيـــب والرافعـــي بـــسند صـــحيح عـــن علـــي رفعـــ« ) : القـــول املستحـــسن ( يف و

  .)4(» .  ..سألت اهللا يا علي فيك مخسا
  :ّهذا نص رواية اخلطيب و

ّحــدث عــن حممــد بــن . ّأمحــد بــن غالــب بــن األجلــح بــن عبــد الــسالم ، أبــو العبــاس«  ّ
ّحيىي بن الضريس الفيدي ، روى عنه حممد بن خملد ّ.  

نـا ّأخربنـا أبـو حممـد عبـد اهللا بـن علـي بـن عيـاض بـن أيب عقيـل القاضـي ـ بـصور ـ أخرب
ّحممد بن أمحد بن مجيع الغساين ، أخربنا أبو عبد اهللا حممد ابـن خملـد العطـار ـ ببغـداد ـ حـدثنا  ّ ّ ّ
ّأمحد بن غالب بن األجلح بن عبد السالم ـ أبو العباس ـ حدثنا حممد بن حيىي بـن الـضريس ،  ّ ّ

ّحدثنا عيسى بـن عبـد اهللا ابـن عمـر بـن علـي بـن أيب طالـب ، حـدثين أيب عبـد اهللا  بـن عمـر ، ّ
  :ّعن أبيه ، عن جده علي بن أيب طالب قال 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  سـألت اهللا فيـك مخـسا ، فأعطـاين أربعـا ومنعـين : ّ

  :واحدة ، سألته فأعطاين فيك 
  .ّأنك أول من تنشق األرض عنه يوم القيامة

__________________  
  .33047 رقم 625 / 11كنز العمال ) 1(
  .خمطوط ـ تاح النجامف) 2(
  .خمطوط ـ معارج العلى) 3(
  .214القول املستحسن يف فخر احلسن ) 4(
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  .أنت معي معك لواء احلمدو
  .أنت حتملهو
  .)1(» أعطاين أنك ويل املؤمنني من بعدي و

  ترجمة الخطيب البغدادي 
  :ّوترجم ابن خلكان للخطيب البغدادي بقوله 

ابــت بــن أمحــد بــن مهــدي بــن ثابــت البغــدادي احلــافظ أبــو بكــر أمحــد بــن علــي بــن ث« 
ّكـــان مـــن احلفـــاظ . ّاملعـــروف باخلطيـــب ، صـــاحب تـــاريخ بغـــداد وغـــريه مـــن املـــصنفات املفيـــدة

ّاملتقنــني والعلمـــاء املتبحــرين ، ولـــو مل يكـــن لــه ســـوى التــاريخ لكفـــاه ، فإنـــه يــدل علـــى اطـــالع  ّ ّ
ّعظيم ، وصنف قريبا من مائة مصنف ، وفـضله أشـهر مـن أن يوصـ ف ، وأخـذ الفقـه عـن أيب ّ

ّاحلـــسن احملـــاملي والقاضــــي أيب الطيـــب الطــــربي وغريمهـــا ، وكــــان فقيهـــا فغلــــب عليـــه احلــــديث  ّ
وتــويف يــوم .  يــوم اخلمــيس لــست بقــني مــن الــشهر392ولــد يف مجــادى اآلخــرة ســنة . والتـاريخ

  .ّتويف يف شوال: وقال السمعاين . 463ّاإلثنني سابع ذي احلجة سنة 
كـان مـن مجلـة مـن محـل نعـشه ، ألنـه  ـ ; ـ يخ أبـا إسـحاق الـشريازيّومسعـت أن الـش

  .انتفع به كثريا ، وكان يراجعه يف تصانيفه
ّـأنه كـان يف وقتـه حـافظ املـشرق ، وأبــو عمـر يوسـف بـن عبـد الـرب صــاحب : والعجـب 

  .)2(» .  ..كتاب االستيعاب حافظ املغرب ، وماتا يف سنة واحدة
  :ّ والوقوف على بعض الكلمات يف حقه ، فراجع وإن شئت املزيد من ترمجته ،

  .151 / 5األنساب  ـ 1
__________________  

  .339 / 4تاريخ بغداد ) 1(
  .92 / 1وفيات األعيان ) 2(
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  .270 / 18سري أعالم النبالء  ـ 2
  .1135 / 3ّتذكرة احلفاظ  ـ 3
ّالطبقات للسبكي  ـ 4 ّ4 / 29.  
  .87 / 3مرآة اجلنان  ـ 5
  .13 / 4 األدباء معجم ـ 6
  .187 / 2املختصر يف أخبار البشر  ـ 7
  .190 / 7الوايف بالوفيات  ـ 8
  .265 / 8املنتظم  ـ 9

  .68 / 10الكامل يف التاريخ  ـ 10
  .253 / 3العرب  ـ 11
  .101 / 12البداية والنهاية  ـ 12
  .434: طبقات احلفاظ  ـ 13
  .564 / 1تتمة املختصر  ـ 14

  .وغري هذه الكتب

)18(  
  أبي سعيد السجستاني رواية 

الطرائـــف يف معرفـــة ( ففـــي كتـــاب .  ..ورواه أبـــو ســـعيد مـــسعود بـــن ناصـــر السجـــستاين
ومـــــن ذلـــــك حـــــديث الواليـــــة روايـــــة أيب ســـــعيد مـــــسعود ابـــــن ناصـــــر « ) : مـــــذاهب الطوائـــــف 

رواية بريدة هذا احلـديث مـن عـدة طـرق ، ويف بعـضها  ـ وهو من املتفق على ثقته ـ السجستاين
  .ّيادات مهماتز

ّإن رســول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ ملا مســع ذم علــي : أن بريــدة قــال  :مــن ذلــك  ـ ّـ ّ ّ ّ
  ّغضب غضبا مل أره غضب مثله قط ، إال يوم قريظة والنضري ، فنظر
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ّيا بريدة ، إن عليا وليكم بعدي فأحب عليا فإمنـا يفعـل مـا يـؤمر بـه ، فقمـت ومـا : ّإيل وقال  ّ ّ
  .أحب منهأحد من الناس 

ّحـــدثت بـــذلك ، أنـــا حـــارث ابـــن : قـــال عبـــد اهللا بـــن عطـــا : مـــن ذلـــك زيـــادة أخـــرى و
ّ صــلى اهللا كتمــك عبــد اهللا بــن بريــدة بعــض احلــديث ، إن رســول اهللا: ســويد بــن غفلــة فقــال 

   !؟نافقت بعدي يا بريدةأ: ّعليه وسلم قال 
خــذ كتابــه يقــرأ علــى إن خالــد بــن الوليــد أمــر بريــدة فأ: مــن ذلــك زيــادة أيــضا معناهــا و

ّرســول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ ويقــع يف علــي فجعلــت أقــرأ وأذكــر عليــا ، : قــال بريــدة . ّ
ّفتغـري وجــه رســول اهللا ، مث قــال صــلى اهللا عليــه وسـلم  ّ ّيــا بريــدة وحيــك ، أمــا علمــت أن عليــا : ّ

  .)1(» ّوليكم بعدي 

  ترجمة أبي سعيد السجستاني 
  :ّاحلفاظ املتقنني وأبو سعيد هذا من كبار 

ّــأبــو ســعيد مــسعود بــن ناصــر بــن أيب زيــد الــسجزي الركاب ، كــان « :  ـ الــسمعاني 1
حافظــــا متقنــــا فاضــــال ، رحــــل إىل خراســــان ، واجلبــــال ، والعــــراقني ، واحلجــــاز ، وأكثــــر مــــن 

وتـــويف ســـنة . روى لنـــا عنـــه مجاعـــة كثـــرية مبـــرو ، ونيـــسابور ، وأصـــبهان. احلـــديث ومجـــع اجلمـــع
477 « )2(.  

  .فهو من مشايخ السمعاين
  .)3(ّوأورد كلمة الدقاق » ّاإلمام احملدث الرحال احلافظ « :  ـ الذهبي 2
  مسعود بن ناصر السجزي أبو سعيد الركاب ، احلافظ ،« :  ـ الذهبي 3

__________________  
  .67: الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف ) 1(
  .47 / 7السجستاين  ـ األنساب) 2(
  .532 / 18سري أعالم النبالء ) 3(



 149 .............................................................................سند حديث الوالية 

ّرحل وصـنف وحـدث عـن  ّـأيب حـسان املزكي ، وعلـي بـن بـشرى الليثـي ، وطبقتهمـا: ّ ورحـل . ّ
تـويف بنيـسابور . مل أر أجود إتقانـا ، وال أحـسن ضـبطا منـه: ّقال الدقاق . إىل بغداد وأصبهان
  .)1(» يف مجادى االوىل 

ّ ناصـر الـسجزي ، رحـل وصـنف وحـدث احلافظ أبو سعيد مسعود بـن« :  ـ اليافعي 4 ّ
  .)2(» مل أر أجود إتقانا وال أحسن ضبطا منه : وقال الدقاق . عن مجاعة

  ّترجمة الدقاق 
ّوال بــأس برتمجــة الــدقاق الــذي قــال هــذه الكلمــة حبــق الــسجزي عــن كتــاب  طبقــات ( ّ

  : )تذكرة احلفاظ ( وهو خمتصر ما جاء برتمجته يف ) احلفاظ 
د بــــن عبـــد الواحـــد بـــن حممــــد الـــدقاق ، احلـــاف«  ّظ املفيـــد الرحــــال ، أبـــو عبـــد اهللا حمم ـــ ّ

األصبهاين ، ولد سنة بضع وثالثني وأربعمائة ، ومسع وأكثر وأملـى بـسرخس ، وكـان صـاحلا ، 
ّيقـــرئ ، متعففـــا ، صـــاحب ســـنة واتبـــاع ّ مـــا أعـــرف أحـــدا : قـــال احلـــافظ إمساعيـــل بـــن حممـــد . ّ

 » 514 شــوال ســنة 6مــات ليلــة اجلمعــة .  منــهأحفــظ لغرائــب األحاديــث وغرائــب األســانيد
)3(.  

)19(  
  ابن المغازلي رواية 

ّرواه علي بن حممد اجلاليب الواسطي املعروف بابن املغازيل حيث و ّ  
__________________  

  .337 / 2العرب ) 1(
  .122 / 3: مرآة اجلنان ) 2(
  .1255 / 4ّتذكرة احلفاظ ) 3(
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  :قال 
د أبـــو حيــىي ، ثنـــا علــي بـــن ّحــدثنا حممــد بـــن احلــسني «  ــالزعفـــراين ، ثنــا جعفـــر بــن حمم ّ

ثنا جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشـك ، عـن : ّاحلسني البزار وموسى بن حممد البجلي قاال 
ّإن رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ قـال : مطـرف بـن عبـد اهللا ، عـن عمـران بـن حـصني  ّ :

ّ إن عليا مين وهو ولي؟ما تريدون من علي   .)1(» كم بعدي ّ
أن أبا احلسن أمحد بـن حممـد :  خيربين ;ّكتب إيل علي بن احلسني العلوي « : قال 

نــا عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد العزيــز ، ثنــا أبــو الربيــع الزهــراين ، ثنــا يزيــد : بــن عمــران أخــربهم 
ّالرشــك ، عــن مطــرف بــن عبــد اهللا ، عــن عمــران بــن حــصني قــال قــال رســول اهللا ـ صــلى اهللا 

ّعلي مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي :  ـّعليه وسلم  ّ ّ «)2(.  

  ترجمة ابن المغازلي واالعتماد عليه 
ّوابن املغازيل ، فقيه حمدث ثقة ، أثىن عليـه علمـاء أهـل الـسنة يف كتـبهم كالـسمعاين يف  ّ

 كـابن :، واعتمـد عليـه آخـرون يف حبـوثهم ) تـراجم احلفـاظ ( ، والبدخـشاين يف ) األنساب ( 
( ّ، وابــــن بــــاكثري املكــــي يف ) جــــواهر العقــــدين ( ، والــــسمهودي يف ) ّالــــصواعق ( حجــــر يف 

ّـ، وغـريهم ، وقـد ذكرنـا ذلـك كله ) ّالـصراط الـسوي ( ، والشيخاين القادري يف ) وسيلة املآل 
  .يف حديث التشبيه

__________________  
  .224: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
  .229: أيب طالب مناقب علي بن ) 2(
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)20(  
  شيرويه الديلمي رواية 

  :يف كتابه ) الفردوس ( رواه الديلمي صاحب و
ّعلــي مــين وأنــا منــه وهــو ويل كــل : فــصل ـ عمــران بــن حــصني « : ففــي حــرف العــني  ّ ّ

  .)1(» مؤمن بعدي 
ّيـا بريـدة ، إن عليـا ولـيكم بعـدي فأحـب عليـا فإنـه يفعـل مـا يـؤمر « : يف حرف الياء و ّ

 «)2(.  

  ترجمة شيرويه الديلمي 
  :ّوشريويه الديلمي حافظ حمدث ثقة 

شـريويه بـن شـهردار بـن شـريويه بـن فنـا خـسرو الـديلمي ، أبـو شـجاع  « : ـ الرافعـي 1
كــان قانعــا مبــا . ّاهلمــداين احلــافظ ، مــن متــأخري أهــل احلــديث املــشهورين املوصــوفني بــاحلفظ

وتعـب : لكثـري ورحـل ، قـال أبـو سـعد الـسمعاين رزقه اهللا تعاىل مـن ريـع أمالكـه ، مسـع ومجـع ا
  .)3(» .  ..يف اجلمع ، صنف كتاب الفردوس وكتاب طبقات اهلمدانيني

  .)4(» .  ..ّالديلمي ، احملدث احلافظ مفيد مهدان« :  ـ الذهبي 2
__________________  

  .61 / 3فردوس األخبار ) 1(
  .392 / 5فردوس األخبار ) 2(
  .85 / 3علماء قزوين التدوين يف ذكر ) 3(
  .1259 / 4ّتذكرة احلفاظ ) 4(
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  .)1(» ّوكان صلبا يف السنة .  ..«
ّكــان حمـدثا واسـع الرحلــة ، حـسن اخللــق : ّذكـره ابـن الــصالح فقـال  « :ــ األســنوي  3

ّواخللق ، ذكيا ، صلبا يف الـسنة ، قليـل الكـالم ، صـنف تـصانيف انتـشرت عنـه ، منهـا كتـاب  ّ ّ
  .)2(»  مهدان الفردوس ، وتاريخ

  التعريف بالفردوس 
مـــن الكتـــب املوصـــوفة باالعتبـــار واملمدوحـــة عنـــد احملـــدثني ) فـــردوس األخبـــار ( وكتـــاب 

  :الكبار 
ّأمــا بعــد ، فـإين رأيــت أهــل زماننــا « : ّـأما الــديلمي فقــد وصـف كتابــه يف خطبتــه بقولـه 

ة الـصحيح والـسقيم ، أعرضـوا عـن احلـديث وأسـانيده ، وجهلـوا معرفـ ـ خاصة أهـل بلـدنا ـ هذا
ّوتركوا الكتب اليت صنفها األئمة قدميا وحـديثا ، يف الفـرائض والـسنن واحلـالل واحلـرام واآلداب  ّ
والوصــية واألمثــال واملــواعظ ، واشــتغلوا بالقــصص واألحاديــث احملذوفــة عنهــا أســانيدها الــيت مل 

ا املوضــوعات الــيت ّيعرفهــا نــاقلوا احلــديث ، ومل تقــرأ علــى أحــد مــن أصــحاب احلــديث ، ســيم
ّأثبــت يف كتــايب هــذا اثــين . ّوضــعها القــصاص لينــالوا ــا القطيعــات يف اــالس علــى الطرقــات

ّعـشرة آالف حـديث مــن األحاديـث الـصغار علــى سـبيل االختـصار ، مــن الـصحاح والغرائــب 
  .».  ..ّواألفراد والصحف املروية عن النيب لعلي بن موسى الرضا

ّفــإن والــدي « ) : مــسند الفــردوس ( ويه يف خطبــة كتابــه وقــال ولــده شــهردار بــن شــري
ّقدس اهللا روحه ونور ضرحيه ـ اإلمام السعيد أبا شجاع شريويه   حني ـ ّ

__________________  
  .509: حوادث  ـ العرب) 1(
ّطبقات الشافعية ) 2( ّ2 / 21.  
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ا حـــذف منهـــا أســـانيدها تعمـــد ّمجـــع األحاديـــث الـــيت مساهـــا كتـــاب الفـــردوس إمن ـــ ا منـــه وقـــصدا ّ
ّألســباب عــدة ، أوهلــا  ّاقتــداء واتــساء مبــن تقدمــه مــن أهــل العلــم والزهــد والعبــادة: ّ : وثانيهــا . ّ

ّقلـة رغبـة جيـل هـذا الـزمن : وثالثهـا  .ختفيفا على الطالبني وتسهيال للناظرين فيـه واحلـافظني لـه
. لــيس هــذا موضــعهّوالقــول يف فــضيلة األســناد أكثــر مــن أن تتــضمنه أوراق و.  ..يف املــسندات

ّ متحققـا متيقنـا أن أكثرهـا بـل عامتهـا مـسند ، ;ّأنـه خرجهـا مـن مـسموعاته وكـان : ورابعها  ّ ّ
  .ويف مصنفات احلفاظ الثقات وجمموعات األئمة األثبات

  .ّفعراها عن اإلسناد اختصارا كما بني عذره يف خطبة الكتاب
ّـالـدرر النبوية والفوائـد اجلمـة وهو كتاب نفيس عزيز الوجود ، مفتون به ، جامع للغـرر و

ّواحملاســن الكثــرية ، قــد طنــت بــه اآلفــاق وتنافــست يف حتفظــه الرفــاق ، مل يــصنف يف اإلســالم  ّّ
ّكــأن كــل فــصل مــن . مثلــه تفــصيال وتبويبــا ، ومل يــسبق إليــه مــن ســالفة األيــام ترصــيفا وترتيبــا ّ

ّأو جونـة عطـار فتقـت بغـارات فصوله حقة لئالئ ملئت من الدرر املنظومـة والآللـئ املكنونـة ، 
ا ال يوجــد يف ;ّوكــم ضــمنه . املــسك مــشحونة ّــ مــن عجائــب األخبــار وغرائــب األحاديــث مم

 ( :كثـــري مـــن الكتـــب ، فهـــو يف احلقيقـــة كـــالفردوس الـــيت وصـــفها اهللا ســـبحانه وتعـــاىل فقـــال 
ُوفيها ما تشتهيه األنـفس وتـلذ األعين  ُ ْ َ َْ ْ َ َ ََ َُ ُ ْ ِ ِِ َ ْ(.  

كثـرت نـسخه يف الـبالد واشـتهرت فيمـا بـني العبـاد ، حبيـث مل يبـق بلـدة ّفأما اليـوم فقـد 
ّإال وعلماؤهـــا مثـــابرون علـــى حتـــصيله ، وأئمتهـــا  قمـــن بـــالد العـــراق وال كـــورة مـــن أقطـــار اآلفـــا

ون علــى اشــرتائه ونــسخه ، وفــضالؤها مواظبــون علــى قراءتــه وحفظــه ، يرتعــون يف ريــاض  ّــمكب
ّفــسار مـسري الــشمس يف كـل بلــدة ، وهـب هبــوب الــريح يف حماسـنه وجيتنــون مـن مثــار فوائـده ، 

اظ ، ويـــستطيبه حنـــارير  ّـــالـــرب والبحـــر ، يستحـــسنه األئمـــة واحلفـــاظ ويـــستفيد منـــه العلمـــاء والوع
الفــضالء ، وترتــضيه أكيــاس البلغــاء لنفاســتها ، وتبــذل امللــوك الرغائــب يف اســتكتابه خلزانتهــا ، 

  ذا الكتاب أو طعن فيه بسبب حذفومل أمسع أحدا من أهل هذا الزمان عاب ه
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ّاألسناد ، بل عدوا ذلك من أحسن فوائـده وأعظـم منافعـه ، ألن تنقيـة القـشر مـن اللبـاب مـن 
  .»شأن العلماء ذوي األلباب 

  : )روضة الفردوس ( ّوقال السيد علي اهلمداين يف خطبة 
ّملــا طالعــت كتــاب الفــردوس مــن مــصنفات الــشيخ اإلمــام العالمــة ، قــدوة«  ّ

ّ احملققــني ، 
ّحجــة احملــدثني شــجاع امللــة والــدين ، ناصــر الــسنة ، أبــو احملامــد شــريويه بــن شــهردار الــديلمي  ّ ّ

  .اهلمداين ، أفاض اهللا على روحه سجال الرمحة الرباين
وجــدت حبــرا مــن حبــور الفوائــد ، وكنــزا مــن كنــوز اللطــائف ، مــشحونا حبقــائق األلفــاظ 

ائق اآلثـار املـصطفوية ، ومـع كثـرة فوائـده ومشـول موائـده كـاد النبوية خمزونا يف حدائق فصوله دق
أن تنطفــي أنــواره ويــنطمس آثــاره ، ملــا فيــه مــن التطويــل والزيــادات وقــصور الرغبــات واخنفــاض 
الطلبات ، وإعراض أكثـر أهـل العـصر عـن معرفـة الكتـاب والـسنة ، واشـتغاهلم بـالعلوم املزخرفـة 

قـصص واحلكايــات ، ولـو ال رجــال مـن أهــل هـذا العلــم ّــالـيت تتعلق باخلـصومات ، وشــغفهم بال
ّيف كــل عــصر وزمــان مبــشية رب العــزة ، جيولــون حــول محــى الــسنة ويــذبون عــن جنــاب قدســه  ّ ّ ّ ّ ّ
ّشـــوائب زيـــغ أهـــل البدعـــة ، لقـــال مـــن شـــاء مـــا شـــاء ، فجـــزى اهللا أئمـــة هـــذا العلـــم عنـــا وعـــن 

  .املسلمني خريا
ستحـضار أبوابـه ، تـسهيال لـضبط األلفـاظ دعتين بواعـث خـاطري إىل اسـتخراج لبابـه وا

وتيـــسريا لـــدرك احلفـــاظ ، فاســـتخرجت مـــن قعـــر هـــذا البحـــر أشـــرف جواهرهـــا ، وجنيـــت مـــن 
  .».  ..روضة الفردوس :أغصان رياضها أنفس زواهرها ، ومسيت كتايب هذا 

ّفـــردوس األخبـــار مبـــأثور اخلطـــاب املخـــرج علـــى « بعنـــوان ) كاشـــف الظنـــون ( وذكـــره 
 يف احلـــديث ، أليب شـــجاع شـــريويه بـــن شـــهردار بـــن شـــريويه ابـــن فنـــا خـــسرو كتـــاب الـــشهاب

واقتفـــى الـــسيوطي أثـــره يف جامعـــه الـــصغري ، مث مجـــع ولـــده .  ..اهلمـــداين الـــديلمي املتـــويف ســـنة
   أسانيد كتاب558احلافظ شهردار املتوىف سنة 
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ّالفردوس ورتبها ترتيبا حسنا يف أربع جملدات ومساه مسند الفردوس  ّ ّ «)1(.  
( ّـوهـو مـن الكتـب املروية باألسـانيد كمـا ال خيفــى علـى مـن راجـع كتـب األسـانيد مثــل 

  .أليب مهدي الثعاليب) مقاليد األسانيد 

  على الديلمي ) الدهلوي ( اعتماد 
وشــاركه يف  ـ هــذا احلــديث الــذي رواه الــديلمي) الــدهلوي ( ومــن العجــب تكــذيب 

ض اخلرافـات واملوضـوعات الـيت انفـرد الـديلمي بروايتهـا مع اعتماده على بعـ ـ روايته كبار األئمة
تمــدا لــدى الــشيعة ّ، مــصرحا بكونــه مــن مــشاهري احملــدثني ، مــضيفا إىل ذلــك كونــه معتــربا ومع

  !اإلمامية كذلك
وروى أبــــو شــــجاع « : يف بــــاب املطــــاعن بعــــد حكايــــة رؤيــــا ) الــــدهلوي ( فقــــد ذكــــر 

هــذه الرؤيــا يف كتــاب  ـ  أيــضا يقولــون باعتبــارهوهــو مــن مــشاهري احملــدثني ، والــشيعةـــ  الــديلمي
ورؤيا اإلمام احلسن أيضا مشهورة وصـحيحة الـسند ، . املنتقى عن ابن عباس بالسياق املذكور

مـا كنـت ألقاتـل بعـد رؤيـا رأيتهـا ، : روى الديلمي يف كتـاب املنتقـى عـن حـسن بـن علـي قـال 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ رأيت رسول اهللا على العـرش ، ورأيـت أبـا بكـر واضـعا يـده واضعا يده  ـ ّ

علـــى منكـــب رســـول اهللا ، ورأيـــت عمـــر واضـــعا يـــده علـــى منكـــب أيب بكـــر ، ورأيـــت عثمـــان 
دم عثمـان يطلـب :  فقالوا ؟ما هذا: فقلت . واضعا يده على منكب عمر ، ورأيت دما دونه

  .)2(» اهللا به 
( شـيخه ) تنبيـه الـسفيه (  بــ ّومن الغرائب تكذيب سيف اهللا امللتاين يف رسالته املسماة

  ّفيما نسبه إىل الشيعة والسنة من االعتماد على) الدهلوي 
__________________  

  .1254 : 2كشف الظنون ) 1(
  .329: التحفة اإلثنا عشرية ) 2(
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ّأن الديلمي غري معترب عند السنة فضال عن الشيعة « ّالديلمي ، فنص على  ّ«.  
  !!ذا التناقض والتكاذب بني األصل والفرع ، والتابع واملتبوعإىل ه ـ رمحك اهللا ـ فانظر

)21(  
  ّالنطنزي رواية 

  :ّرواه أبو الفتح حممد بن علي النطنزي يف ضمن قصة الغدير و
ّإن رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ دعـا النـاس إىل علـي : عن أيب سعيد اخلدري «  ّ ّ

ّـك فقم وذلـك يـوم اخلمـيس ، فـدعا عليا وأخـذ يف غدير خم ، وأمر مبا حتت الشجرة من الشو ّ
: ّبـضبعيه فرفعهمـا حـىت نظـر إىل بيـاض إبطـي رسـول اهللا ، مث مل يتفرقـوا حـىت نزلـت هـذه اآليـة 

وم أكملــت لكم ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمتــي ورضــيت لكــم اإلســالم دينــا ( ً اْليـ ِ َِ َْ ِْْ ُ ُ ُ ُ ــ ُ َْ َُ ُ ُِ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َِ ِْ َ َ ْ َْ ََ ْ ْ  فقــال )َــ
ّلى اهللا عليـه وسـلم ـ رسـول اهللا ـ صـ ّاهللا أكـرب علـى إكمـال الـدين وإمتـام النعمـة ورضـا الـرب : ّ

من كنت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم : مث قال . برساليت والوالية لعلي بن أيب طالب من بعدي
  .)1(» وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله 

  ترجمة النطنزي 
  :ّن أكابر العلماء ومن مشايخ السمعاين صاحب األنساب وأبو الفتح النطنزي م

  ّأبو الفتح حممد بن علي بن إبراهيم النطنزي ، أفضل« :  ـ السمعاني 1
__________________  

  .خمطوط ـ ّاخلصائص العلوية) 1(
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ّمـــن خبراســـان والعـــراق يف اللغـــة واألدب والقيـــام بـــصنعة الـــشعر ، قـــدم علينـــا مبـــرو ســـنة إحـــدى 
وقـــرأت عليـــه طرفـــا صـــاحلا مـــن األدب واســـتفدت منـــه واغرتفـــت مـــن حبـــره ، مث لقيتـــه وعـــشرين 

ّمــــدان ، مث قــــدم علينــــا ببغــــداد غــــري مــــرة يف مــــدة مقــــامي ــــا ، ومــــا لقيتــــه إال وكتبــــت عنــــه 
مسع بأصبهان أبا سـعد املطـرز ، وأبـا علـي احلـداد ، وغـامن بـن أيب نـصر الربجـي . واقتبست منه

ان الــرزاز ، وأبـا علـي ابــن نبهـان الكاتـب ، وطبقــتهم، وببغـداد أبـا القاســم  مسعـت منــه . ّـابـن بي
  .)1(»  بأصبهان 488: وكانت والدته  .أجزاء مبرو من احلديث

كــان مــن بلغــاء أهــل الــنظم والنثــر ، ســافر الــبالد ولقــي األكــابر ،  « : ـ الــصفدي 2
ونـادم امللـوك والـسالطني ، ّوكان كثري احملفوظ حمـب العلـم والـسنة ، ومكثـر الـصدقة والـصيام ، 

ّوكانــت لــه وجاهــة عظيمــة عنــدهم ، وكــان تياهــا علــيهم متواضــعا ألهــل العلــم ، مســع احلــديث 
 ، أورد لــــه ابــــن 500ّالكثــــري بأصــــبهان وخراســــان وبغــــداد ، ومل ميتــــع بالروايــــة تــــويف يف حــــدود 

  .)2(» .  ..ّالنجار قوله

)22(  
  أبي منصور الديلمي رواية 

ـــديلمي يف كتـــاب رواه أبـــو منـــصور و الـــذي ) مـــسند الفـــردوس ( شـــهردار بـــن شـــريويه ال
( رواه عنـه الوصـايب اليمـين .  ..وغـريه) الـدهلوي ( مدحه الذهيب ومجاعة مـن األعـالم ، وكـذا 

  :حيث ذكر ) يف أسىن املطالب 
ّ ـ قـال قـال رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم 2ّعـن أيب ذر الغفـاري ـ «  ّعلـي مـين :  ـّ

ّ علي وعلي ويل كل مؤمن بعدي ، حبه إميان وأنا من ّ ّ  
__________________  

  .137 / 13النطنزي  ـ األنساب) 1(
  .161 / 4الوايف بالوفيات ) 2(
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  .»أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس . بغضه نفاق والنظر إليه رأفةو
ّ ـ قـال قــال رسـول اهللا ـ صــلى اهللا عليـه وسـلم ـ يـا بريـدة 2عـن بريـدة ـ «  ّ إن عليــا :ّ

ّوليكم بعدي فأحب عليا فإنه يفعل ما يؤمر به ّ   .»أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس . ّ

  ّترجمة أبي منصور الديلمي 
  :ّوأبو منصور حافظ كبري وحمدث عظيم 

ّشهردار بن احلافظ شريويه بن شـهردار الـديلمي ، احملـدث أبـو منـصور « :  ـ الذهبي 1
ا عارفا باحلديث ، فهما عارفا بـاألدب ، ظريفـا ، مسـع أبـاه كان حافظ: ، قال ابن السمعاين 

ّوعبدوس بن عبد اهللا ومكي السالر وطائفة وأجاز له أبو بكر بـن خلـف الـشريازي ، وعـاش  .ّ
  .)1(» مخسا وسبعني سنة 

روى عنه ابنه أبـو مـسلم ، .  ..كان حافظا: قال ابن السمعاين .  ..«:  ـ السبكي 2
  .)2( » 508مات يف رجب سنة . السرقويل ، وطائفةّوأبو سهل عبد السالم 

ّكـان حمــدثا عارفـا بــاألدب ظريفـا ، مالزمــا ملـسجده ، خــرج أســانيد  « : ـ اإلســنوي 3 ّ
ّلكتاب والده املـسمى بـالفردوس ورتبـه ترتيبـا حـسنا ويـسمى الفـردوس الكبـري  483ولـد سـنة . ّّ

  .)3(» قاله ابن الصالح ومل يذكر له وفاة 
  .)4( » 558وتويف يف رجب سنة « :  كذلك وأضاف  شهبة ـ ابن قاضي4
  كان.  ..هو اإلمام احلافظ أبو منصور: قال الذهيب  « : ـ الثعالبي 5

__________________  
  .558: حوادث  ـ العرب) 1(
ّطبقات الشافعية ) 2(   .230 ـ 229 / 4ّ
ّطبقات الشافعية لألسنوي ) 3( ّ2 / 21.  
ّطبقات الشافعية البن) 4(   .317 / 1 قاضي شهبة ّ
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ّجيمــع أســانيد كتــاب الفــردوس لوالــده ورتبــه ترتيبــا عجيبــا حــسنا ، وقــد فــرغ منــه وهذبــه ونقحــه ّ ّ 
.. . «)1(.  

حيـــث تـــرجم والـــده ، وذكـــر عبـــارة الـــذهيب ) ّبـــستان احملـــدثني (  يف )الـــدهلوي (  ـ 6
  . ..املتقدمة عن الثعاليب يف وصفه ومدح كتابه

   منصور الديلمي الحازمي من تالمذة أبي
ّأبــو بكـر احلـازمي ، وهــذا أيـضا ممــا يـدل علــى : ّمث إن مـن تالمـذة أيب منــصور الـديلمي 

ّعلو قدر الديلمي وعظمة منزلته ، فإن احلازمي من أكابر األئمة احلفاظ  ّ ّ:  
مسـع مـن .  ..ّاحلـازمي ، اإلمـام احلـافظ البـارع النـسابة أبـو بكـر« : قال الذهيب برتمجتـه 

وكتـب الكثـري .  .. السجزي ومن شـهردار بـن شـريويه الـديلمي وأيب زرعـة الدمـشقيأيب الوقت
ّوصــنف وجــود ّقــدم بغــداد وســكنها وتفقــه ــا يف مــذهب الــشافعي ، وجــالس : قــال الــدبيثي . ّ

ّالعلمــاء ومتيــز وفهــم ، وصــار مــن أحفــظ النــاس للحــديث وأســانيده ورجالــه ، مــع زهــد وتعبــد  ّ
كــان مــن أئمــة احلفــاظ العــاملني بفقــه احلــديث ومعانيــه : ر فقــال وذكــره ابــن النجــا.  ..ورياضــة

  .)2(» .  ..584مات سنة .  ..ورجاله ، وكان ثقة حجة نبيال زاهدا عاملا عابدا ورعا

  األسانيد إلى مسند الفردوس 
  ّمث إن كتاب مسند الفردوس من كتب احلديث اليت عين ا احملدثون

__________________  
  .سانيدمقاليد األ) 1(
  .1363 / 4ّتذكرة احلفاظ ) 2(
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  :بروايتها باألسانيد 
يعـين ( مسعـت عليـه  ـ :مـسند الفـردوس البـن الـديلمي « : فالثعاليب يـذكر طريقـه بقولـه 

بقــراءيت القـدر املــذكور يف الفــردوس ، وأجـاز يل ســائره ، بــسنده إىل احلــافظ ) علـي األجهــوري 
 بنـت جـار اهللا بـن صـاحل الطـربي ، عـن إبـراهيم بـن ابن أيب بكر السيوطي ، مـن املـسندة آسـية

ّحممــد بـــن صــديق الدمـــشقي ، عـــن أيب العبــاس احلجـــار ، عــن احلـــافظ حمـــب الــدين حممـــد بـــن  ّ ّ
  .)1(» فذكره . حممود بن النجار ، عن مؤلفه إجازة
مــسند الفــردوس ، للحــافظ أيب منــصور شــهردار ابــن « : والــشنواين يــذكر طريقــه بقولــه 

اع شريويه الـديلمي اهلمـداين ، أرويـه بالـسند إىل احلـافظ ابـن حجـر العـسقالين احلافظ أيب شج
ّ، عــن أيب إســـحاق التنـــوخي ، عـــن احلجـــار ، عـــن احلــافظ حمـــب الـــدين حممـــد بـــن حممـــود ابـــن 

  .)2(» .  ..النجار ، عن الديلمي

)23(  
  الخطيب الخوارزمي رواية 

  . ..ّطرق متعددةورواه أبو املؤيد املوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي ب
ّصـلى  ـ ّيف بيـان تورطـه املهالـك يف اهللا تعـاىل ورسـول اهللا ـ الفـصل الثـاين عـشر« : قـال 

  :وشراء نفسه يف ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل  ـ ّاهللا عليه وسلم
: أخربنــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ ، قـــال : ــذا اإلســـناد عـــن أمحـــد بــن احلـــسني هـــذا قـــال 

أخــربين أيب : ّحــدثنا عبــد اهللا بــن أمحـد ابــن حنبــل قــال : يعـي قــال أخربنـا أمحــد بــن جعفــر القط
ّحدثنا حيىي بن محاد قال : قال    ّحدثنا أبو عوانة: ّ

__________________  
  .مقاليد األسانيد) 1(
ّالدرر السنية يف األسانيد الشنوانية) 2( ّ.  
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 إىل ابــن عبــاس ، إذ إين جلــالس: ّحــدثنا عمــرو بــن ميمــون قــال : ّحــدثنا أبــو بلــج قــال : قــال 
  .وقد تقدم يف رواية أمحد ، ورواية احلاكم.  احلديث إىل آخره)1(» .  ..أتاه تسعة رهط

ّأنبــأين مهــذب األئمــة أبــو املظفر عبــد امللــك بــن علــي بــن حممــد اهلمــداين ـ « : قــال و ّــ ّ
 بـن حممـد أخربنا أبو منصور حممد: ّأخربنا حممد بن احلسني بن علي البزار قال : إجازة ـ قال 

ّحـدثنا أبـو بكـر حممـد بـن عمـرو : أخربنا هالل بن حممـد بـن جعفـر قـال : بن عبد العزيز قال 
ّحـدثنا احلـسن بـن : ّحدثين أبو احلسن علـي بـن موسـى اجلـزار ـ مـن كتابـه ـ قـال : احلافظ قال 

ختـة ، ّحـدثنا أبـو مـرمي ، عـن ثـور بـن أيب فا: ّحدثنا إمساعيل بن أبان قال  :علي اهلامشي قال 
  :لرمحن بن أيب ليلى قال قال أيب عن عبد ا

ّـــ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ الرايــة يــوم خيــرب إىل علــي بــن أيب طالــب ففــتح اهللا  دفــع النــيب ّ
ّعليه ، وأوقفه يوم غـدير خـم فـأعلم النـاس أنـه مـوىل كـل مـؤمن ومؤمنـة ، وقـال صـلى اهللا عليـه  ّ

وقـال لـه . لى التأويـل كمـا قاتلـت علـى التنزيـلتقاتل ع: وقال له . ّأنت مين وأنا منك: ّوسلم 
. أنــا ســلم ملــن ســاملت وحــرب ملــن حاربــت: أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى ، وقــال لــه : 

: وقــال لــه . ّأنــت تبــني هلــم مــا اشــتبه علــيهم بعــدي: وقــال لــه . أنــت العــروة الــوثقى: وقــال لــه 
ّأنت إمام كل مؤمن ومؤمنة وويل كل مؤمن ومؤمنة بعدي ّ أنت الـذي أنـزل اهللا فيـه : وقال له . ّ

ر ( : ج األكب ــوم اْلح ــى النــاس يـ ِ وأذان مــن اهللا ورســوله إل َــ ْ َ ُْ َ ْ  ــ َ َ ِ َِ ِِ َِ َ َِ َ ٌ ّأنــت اآلخــذ بــسنيت :  وقــال لــه )َ
أنـا عنــد : قـال لـه و .أنـا أول مـن تنـشق األرض عنـه وأنـت معـي: وقـال لـه . ّوالـذاب عـن ملـيت

ّمن يدخل اجلنة وأنت معـي تـدخلها واحلـسن واحلـسني أنا أول : وقال له . احلوض وأنت معي
ّإن اهللا تعـاىل أوحـى إيل بـأن أقـوم بفـضلك ، فقمـت بـه يف النـاس وبلغـتهم : وقال له . وفاطمة

  اتق : وقال له . ما أمرين اهللا بتبليغه
__________________  
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ّإال بعد مويت ، أولئك يعلنهم اهللا ويلعـنهم الالعنـون ّالضغائن اليت لك يف صدور ال يظهرها  ّ «
)1(.  

ّوأمـا مـا نـسبت « : روى اخلوارزمي كتاب عمـرو بـن العـاص إىل معاويـة وقـد جـاء فيـه و
ّأبـا احلـسن أخـا رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ووصـيه إىل احلـسد والبغـي علـى عثمـان ،  ّ ّ

ّومسيـــت الـــصحابة فـــسقة ، وزعمـــت أنـــه أشـــاد وحيـــك يـــا . هم علـــى قتلـــه ، فهـــذا كـــذب وغوايـــةّ
  .معاوية

ّأما علمت أن أبا حسن بذل نفسه بني يدي رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وبـات  ّ
  .على فراشه
  .هو صاحب السبق إىل اإلسالم واهلجرةو
ّقد قال فيه رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ هو مين وأنا منهو ّ ّ.  
ّن من موسى إال أنه ال نيب بعديّهو مين مبنزلة هاروو ّ ّ.  
ّقـد قـال فيـه رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ يـوم غـدير خـم و أال مـن كنـت مـواله : ّ

  .فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله
ّـ وحيبه اهللا ّألعطني الرايـة غـدا رجـال حيـب اهللا ورسـوله:  فيه يوم خيرب 7هو الذي قال و
  .ورسوله

ّاللهم ائتين بأحب خلقك إليك فلما دخل عليه قـال : هو الذي قال فيه يوم الطري و ّ :
ّاللهم وإيل وإيل ّ.  

علي إمـام الـربرة وقاتـل الفجـرة منـصور مـن نـصره خمـذول مـن : قد قال فيه يوم النضري و
  .خذله

ّعلي وليكم من بعدي ـ وذلك علي وعليك وعلى: قد قال فيه و   . مجيع املسلمنيّ
__________________  
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ّإين خملف فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت: قال و ّ.  
  .)1(» أنا مدينة العلم وعلي باا : قال و

فيـــا للعجـــب ، يثبـــت عمـــرو بـــن العـــاص حـــديث الواليـــة والطـــري ومدينـــة العلـــم حتمـــا ، 
احلقــود يزيــد يف البغــضاء علــى ابــن ) دهلوي الــ( ويــرغم بــذلك أنــف معاويــة رغمــا ، ومــع ذلــك 

  !؟النابغة الكنود ومعاوية اللدود ، فريمي هذه األحاديث الشريفة بالكذب والبطالن

  من مصادر ترجمة الخوارزمي 
  :انظر . ّواخلطيب اخلوارزمي أثىن عليه ومدحه كل من ترجم له

  .قسم شعراء خوارزم ـ فريدة القصر ـ 1
  .360: تاريخ ابن النجار  ـ 2
ّالفوائد البهية يف طبقات احلنفية  ـ 3 ّ :410.  
  .188 / 2ّاجلواهر املضية يف طبقات احلنفية  ـ 4
  .310 / 7العقد الثمني يف تاريخ بلد اهللا األمني  ـ 5
  .308 / 2بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  ـ 6
  .طوطخم ـ كتاب أعالم األخيار يف فقهاء مذهب النعمان املختار ـ 7

  .)التشبيه ( وقد أوردنا ترمجته عن هذه وغريها من املصادر يف حديث 

)24(  
  ابن عساكررواية 

  ورواه أبو القاسم علي بن احلسني املعروف بابن عساكر يف كتابيه
__________________  
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ّللمحـــب الطـــربي ، ) يـــاض النـــضرة الر( كمـــا جـــاء يف )  األربعـــون الطـــوال (و ) املوافقـــات ( 
  :حيث روى حديث الرهط مع ابن عباس ، فقال يف آخره 

أخرجــــه بتمامــــه أمحــــد ، واحلــــافظ أبــــو القاســــم يف املوافقــــات ويف األربعــــني الطــــوال ، « 
  .)1(» وأخرج النسائي بعضه 

، ) الكفايـــــة ( كمـــــا روى احلـــــديث عـــــن ابـــــن عـــــساكر مجاعـــــة آخـــــرون كـــــالكنجي يف 
، ) وســـيلة املــــآل ( ّ، وابـــن بـــاكثري املكـــي يف ) توضـــيح الــــدالئل ( أمحـــد بـــن وشـــهاب الـــدين 

  .ّ كما ستطلع عليه فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل.)ّالروضة الندية ( واألمري الصنعاين يف 
.  ..ّ بطـــرق مجـــة وألفـــاظ خمتلفـــة7برتمجـــة أمـــري املـــؤمنني ) تـــاريخ دمـــشق ( أخرجـــه يف و

  :وإليك نصوص رواياته 
ا أبــــو بكــــر وجيــــه بــــن طــــاهر ، أنبأنــــا أبــــو حامــــد األزهــــري ، أنبأنــــا أبــــو حممــــد أخربنــــ« 

  :املخلدي ، أنبأنا املؤمل بن احلسن بن عيسى ، أنبأنا حممد بن حيىي 
  :ّأنبأنا أبو نعيم ، أنبأنا ابن أيب غنية ، عن احلكم ، عن سعيد بن جبري 

رأيـــت منـــه جفـــوة غـــزوت مـــع علـــي إىل الـــيمن ، ف: عـــن ابـــن عبـــاس عـــن بريـــدة ، قـــال 
ّـفقدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فـذكرت عليا فتنقـصته ، فرأيـت وجـه رسـول اهللا  ّ ّ

ّصـلى اهللا عليـه وسـل :  فقلــت ؟لــست أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهميـا بريـدة ، أ: ّم يتغــري ، فقـال ّ
  .ّمن كنت مواله فعلي مواله: بلى يا رسول اهللا فقال 

، أنبأنــا أبــو عثمــان البجــريي ، أنبأنــا أبــو عمــرو بــن محــدان ، أخربنـا أبــو حممــد الــسيدي 
أنبأنا أبو علي احلسن بن أمحد بن حممد بن إسحاق العطـاردي ببغـداد ، أنبأنـا حممـد بـن علـي 
بن عمر املقدسي ، أنبأنا احلسني بن احلسن الفزاري ، أنبأنـا عبـد الغفـار بـن القاسـم ، حـدثين 

  عدي بن ثابت ، عن سعيد بن 
__________________  
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  :جبري 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : عن ابن عباس ، حدثين بريدة قال  علـي مـوىل : ّ

  .من كنت مواله
أخربنـا أبــو احلــسن علــي بــن املــسلم الفقيــه ، أنبأنــا عبــد العزيــز بــن أمحــد الكنــاين ، أنبأنــا 

ّ احلسني بن عبد اهللا بن حممد بن إسحاق ، أنبأنا خايل أيب خيثمة ابـن سـليمان ، أبو عبد اهللا
ّأنبأنا أبو عمرو هالل بن العـالء بالرقـة ، أنبأنـا عبيـد ابـن حيـىي أبـو سـليم ، أنبأنـا أبـو مـرمي عبـد 

  :الغفار بن القاسم األنصاري ، عن عدي ابن ثابت ، عن سعيد بن جبري 
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم :  قــال عــن ابــن عبــاس ، عــن بريــدة مــن كنــت : ّ

  .مواله فعلي مواله
أخربنــا أبــو ســهل حممــد بــن إبــراهيم ، أنبأنــا أبــو الفــضل الــرازي أنبأنــا أبــو القاســم جعفــر 
بــن عبــد اهللا بــن يعقــوب ، أنبأنــا حممــد بــن هــارون ، أنبأنــا نــصر بــن علــي ، أنبأنــا أبــو أمحــد ، 

  :ن احلكم ، عن سعيد بن جبري أنبأنا ابن أيب غنية ، ع
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : عــن ابــن عبــاس ، عــن بريــدة قــال  مــن كنــت : ّ

  .مواله فعلي مواله
أخربنــا أبــو طالــب علــي بــن عبــد الــرمحن بــن أيب عقيــل ، أنبأنــا أبــو احلــسن اخللعــي علــي 

محن بـن عمـرو بـن النحـاس بن احلسن بن احلسني املصري الفقيه ، أنبأنـا أبـو حممـد بـن عبـد الـر
، أنبأنا أبو سعيد أمحد بن حممد بـن زيـاد بـن األعـرايب ، أنبأنـا عيـسى بـن أيب حـرب الـصفار ، 

  :ّأنبأنا حيىي بن أيب بكري ، أنبأنا عبد الغفار ، حدثين عدي ، حدثين سعيد بن جبري 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن ابن عباس ، حدثين بريدة ، قال  علـي بـن : ّ

  .أيب طالب موىل من كنت مواله
  .أنبأنا أمحد بن أيب عثمان وأبو طاهر القصاري: أخربنا أبو القاسم ابن السمرقندي 
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أنبأنـــا إمساعيـــل بـــن :  وأخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا بـــن القـــصاري ، أنبأنـــا أيب ، قـــاال :حيلولـــة 
احلــسن بــن عبــد اهللا ، أنبأنــا أمحــد بــن حممــد بـــن عقــدة ، أنبأنــا يعقــوب ابــن يوســف بــن زيـــاد 

أنبأنــا خالــد بــن خملــد ، أنبأنــا أبــو  :الــضيب ، وأمحــد بــن احلــسني بــن عبــد امللــك األودي ، قــاال 
  :بن ثابت ، عن سعيد بن جبري مرمي ، حدثين عدي 

ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : عن ابن عباس ، حدثين بريدة قال  مـن كنـت : ّ
ّوليه فعلي وليه ّ.  

  .قصر به بعضهم فلم يذكر فيه بريدة
أخربنا أبو احلسن ابـن قبـيس أنبأنـا أبـو منـصور ابـن خـريون ، أنبأنـا أبـو بكـر اخلطيـب ، 

 حممد بـن أمحـد بـن جعفـر اليـزدي بإصـبهان ، أنبأنـا احلـسن بـن حممـد أخربين أبو بكر أمحد بن
الزعفـــراين ، أنبأنـــا عبيـــد اهللا بـــن جعفـــر بـــن حممـــد الـــرازي ، أنبأنـــا عـــامر بـــن بـــشري ، أنبأنـــا أبـــو 

  :ّحسان الزيادي ، أنبأنا الفضل بن الربيع ، عن أبيه 
ّعن املنصور ، عن أبيه ، عن جده عـن ابـن عبـاس أن رسـول اهللا صـل ّى اهللا عليـه وسـلم ّ

  .من كنت مواله فعلي مواله: قال 
  :عبد اهللا بن بريدة ، عن أبيه ] أيضا [ رواه و

أخربنا أبو سعد إمساعيل بن أمحد بن عبد امللك الكرماين ، أنبأنـا عبـد الـرمحن بـن علـي 
  .بن حممد الشاهد

  .أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن عبد اهللا ، أنبأنا أبو بكر اخلطيبو
 وأخربنا أبو القاسم إمساعيل بـن أمحـد بـن عمـر ، أنبأنـا عاصـم بـن احلـسن بـن :حيلولة 
أنبأنــا أبــو عمــر بــن مهــدي ، أنبأنــا أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن ســعيد بــن : حممــد ، قــالوا 
أنبأنــا حيـىي بـن زكريــا بـن شـيبان الكنــدي ، أنبأنـا إبـراهيم بــن احلكـم بـن ظهــري ، . عقـدة الكـويف
  :، عن منصور بن مسلم بن سابور ، عن عبد اهللا بن عطاء ّحدثين أيب 
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ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : عن عبد اهللا بن بريدة ، عن أبيه ، قـال  ّعلـي : ّ
ّبن أيب طالب موىل كل مؤمن ومؤمنة وهو وليكم بعدي ّ.  

نــصور ، أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــسني بــن عبــد امللــك ، أنبأنــا أبــو القاســم إبــراهيم بــن م
أنبأنا أبو بكر ابن املقرئ ، أنبأنا أبـو يعلـى ، أنبأنـا خيثمـة زهـري بـن حـرب ، أنبأنـا أبـو اجلـواب 

  :ّ، أنبأنا عمار بن زريق ، عن األجلح 
ّبعــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بعثــني : عــن عبــد اهللا بــن بريــدة ، عــن أبيــه قــال  ّ

إذا : ى اآلخـــر خالـــد بـــن الوليـــد ، فقـــال إىل الـــيمن ، علـــى األول علـــي بـــن أيب طالـــب ، وعلـــ
ّاجتمعتما فعلي على الناس ، وإذا افرتقتمـا فكـل واحـد منكمـا علـى جنـده ، قـال  فلقينـا بـين : ّ

ــــوا املقاتــــل وســــبوا الذريــــة ،  ــــد مــــن الــــيمن فقاتلنــــاهم فظهــــر املــــسلمون علــــى الكــــافرين فقتل زبي
ّواصطفى علي جارية من الفـيء ، فكتـب معـي خالـد يقـع يف علـي  وأمـرين أن أنـال منـه ، قـال ّ

ّفلمــا أتيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم رأيــت الكراهــة يف وجهــه فقلــت :  هــذا مكــان : ّ
يـا  : قـال .]بـه [ ّالعائذ بك ، يا رسول اهللا بعثتين مع رجل وأمرتين بطاعته فبلغت مـا أرسـلين 

ّبريدة ال تقع يف علي ، علي مين وأنا منه وهو وليكم بعدي ّ ّ ّ.  
نـا أبــو القاســم ابــن الــسمرقندي ، أنبأنــا عاصــم بــن احلــسن ، أنبأنــا عبــد الواحــد بــن أخرب

ّحممد ، أنبأنا أبو العباس ابن عقدة ، أنبأنا أمحد بن حيىي ، أنبأنا عبد الـرمحن ـ هـو ابـن شـريك 
  :ـ أنبأنا أيب ، عن األجلح 

ّ عليـه وسـلم مـع ّبعـث رسـول اهللا صـلى اهللا: قـال ] عن أبيـه [ عن عبد اهللا بن بريدة ، 
ّإن اجتمعـتم فعلـي علـى : إىل الـيمن ، وقـال ] آخـر [ ّعلي جيشا ومع خالد بن الوليد جيشا 

ّالنـــاس ، وإن افرتقـــتم فكـــل واحـــد منكمـــا علـــى حـــده ،  فلقينـــا القـــوم فظهـــر : ] قـــال بريـــدة [ ّ
ك الـسيب قـال ّاملسلمون على املشركني ، فقتلنا املقاتلة وسبينا الذرية ، وأخذ علي امـرأة مـن ذلـ

ّفكتب معي خالد بن الوليد ـ وكنت معه ـ إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينـال :  ] فيـه [ ّ
وأمــرين أن أنــال منــه ، فقــرأت عليــه الكتــاب ونلــت ] كــذا [ ّمــن علــي ، وخيــربه بــذلك أن فعــل 

  من علي ، 
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ّفرأيت وجه نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم متغريا ، فقلت  بـك ، يـا رسـول [ العائـذ هذا مقـام : ّ
ّيـا بريـدة ال تقـع يف علـي : فقـال  .ّبعثتين مع رجل وأمـرتين بطاعتـه فبلغـت مـا أرسـلت بـه] اهللا 

ّفإنه مين وأنا منه ، وهو وليكم بعدي ّ ّ.  
ّأخربنا أبو القاسـم هبـة اهللا بـن حممـد بـن احلـصني ، أنبأنـا أبـو علـي بـن املـذهب ، أنبأنـا 

  :ّاهللا بن أمحد حدثين أيب ، أنبأنا ابن منري ، أنبأنا أجلح الكندي أمحد بن جعفر ، أنبأنا عبد 
ّبعـث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : عن عبد اهللا بن بريدة ، عـن أبيـه بريـدة ، قـال  ّ

: بعثني إىل اليمن ، على أحدمها علي بـن أيب طالـب ، وعلـى اآلخـر خالـد بـن الوليـد ، فقـال 
] : بريــدة [ قـال . وإن افرتقتمـا فكـل واحـد منكمــا علـى جنـدهإذا التقيـتم فعلـي علـى النــاس ، 

فلقينا بين زيد من أهل اليمن فاقتتلنـا فظهـر املـسلمون علـى املـشركني ، فقتلنـا املقاتلـة ، وسـبينا 
ّالذرية فاصـطفى علـي امـرأة مـن الـسيب لنفـسه ، قـال بريـدة  ّ فكتـب معـي خالـد بـن الوليـد إىل : ّ

ّلم خيــربه بــذلك ، فلمــا أتيــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم دفعــت ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســ ّ ّ
ّفقــرئ عليــه ، فرأيــت الغــضب يف وجــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم] إليــه [ الكتــاب  ّ!!! 
بعثتــين مــع رجــل وأمــرتين أن ] بــاهللا ، يــا رســول اهللا [ يــا رســول اهللا هــذا مكــان العائــذ : فقلــت 

ّ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ال تقـع يف علـي فإنه مـين فقـال. ّأطيعه فبلغت مـا أرسـلت بـه ّـ ّ ّ ّ
  .ّوأنا منه وهو وليكم بعدي

أخربنـــا أبـــو القاســـم ابـــن الـــسمرقندي ، أنبأنـــا عاصـــم بـــن احلـــسن ، أنبأنـــا أبـــو عمـــر بـــن 
مهدي ، أنبأنا أبو العباس بن عقدة ، أنبأنا احلسن بن علي بـن عفـان أنبأنـا حـسن ـ يعـين ابـن 

  :] ء [ ا سعاد ، عن عبد اهللا بن عطا عطية ـ أنبأن
ّبعـث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـي : عن عبد اهللا بـن بريـدة ، عـن أبيـه ، قـال  ّ

وإذا ] : هلمـــا [ بـــن أيب طالـــب وخالـــد بـــن الوليـــد ، كـــل واحـــد منهمـــا وحـــده ، ومجعهـــا فقـــال 
] جانبــا [ ّ فأخــذ علــي :فأخــذنا ميينــا ويــسارا ، قــال ] بريــدة [ قــال . ّاجتمعتمــا فعلــي علــيكم

  فأبعد فأصاب سبيا فأخذ جارية من اخلمس ، قال 
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ّوكنــت مــن أشــد النــاس بغــضا لعلــي ، وقــد علــم ذلــك خالــد بــن الوليــد ، فــأتى رجــل : بريــدة  ّ
آخــر ، مث أتــى ] رجــل [  مث جــاء ؟مــا هــذا: ّخالــدا فــأخربه أنــه أخــذ جاريــة مــن اخلمــس فقــال 

يـا بريـدة قـد عرفـت الـذي صـنع ، : فـدعاين خالـد فقـال آخر ، مث تتابعت األخبار على ذلـك 
ّفانطلق بكتايب هذا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخربه فكتب إليه ، فانطلقت بكتابـه  ّ
ّحىت دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخـذ الكتـاب فأمـسكه بـشماله وكـان كمـا  ّ

ّقال اهللا عز وجل ال يكتب وال يقرأ ، وكنت ر جـال إذا تكلمـت طأطـأت رأسـي حـىت أفـرغ مـن ّ
ّحــاجيت ، فتطأطــأت رأســي فتكلمــت فوقعــت يف علــي حــىت فرغــت ، مث رفعــت رأســي فرأيــت 

ّرســول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــد غـــضب غــضبا مل أره غـــضب مثلـــه قـــط إال يـــوم  ّ ّ ] بـــين [ ّ
ّب عليـا فإنـه يفعـل مـا ّيا بريدة إن عليا وليكم بعـدي ، فأحـ: ّقريضة والنظري ، فنظر إيل فقال  ّ

  .يؤمر
ّفقمت وما أحد من الناس أحب إيل منه] : بريدة [ قال  ّ.  

: حــدثت بــذلك أبــا حــرب ابــن ســويد بــن غفلــة فقــال ] : ء [ قــال عبــد اهللا بــن عطــا و
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم قـال لـه أن رسـول اهللا ] وهـو [ كتمك عبد اهللا بن بريدة بعض احلديث  ّ

   ؟ةنافقت بعدي يا بريدأ: 
أخربنـا أبــو القاسـم زاهــر بـن طــاهر ، أنبأنـا أبــو نـصر عبــد الـرمحن بــن علـي ، أنبأنــا حيــىي 
بن إمساعيل ، أنبأنا عبد اهللا بن حممد بن احلسن ، أنبأنا وكيع ، أنبأنا األعمـش ، عـن سـعد ، 

  :عن عبيدة 
ه ّقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــ: عـــن عبـــد اهللا بـــن بريـــدة األســـلمي ، عـــن أبيـــه ، قـــال 

  .ّمن كنت وليه فعلي وليه: ّوسلم 
أنبأنا أبو احلـسن بـن النقـور ، أنبأنـا أبـو بكـر حممـد : أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي 

بــن علــي بــن حممــد بــن النــضر الــديباجي ، أنبأنــا أبــو بكــر يوســف بــن يعقــوب بــن إســحاق بــن 
  : عن سعد بن عبيدة البهلول ، أنبأنا احلسن بن عرفة ، أنبأنا أبو معاوية ، عن األعمش ،
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ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال  من كنت وليـه : ّ
  .ّفعلي وليه

أخربنا أبو القاسم بن احلصني ، أنبأنا أبو علي بن املذهب ، أنبأنا أبـو بكـر ابـن مالـك 
  .ّ، أنبأنا عبد اهللا بن أمحد ، حدثين أيب ، أنبأنا وكيع

وأخربنا أبـو سـهل حممـد بـن إبـراهيم ، أنبأنـا أبـو الفـضل الـرازي ، أنبأنـا جعفـر  :حيلولة 
أنبأنـا : بن عبد اهللا ، أنبأنا حممد بن هارون ، أنبأنا عمـرو بـن علـي ، أنبأنـا أبـو معاويـة ، قـاال 

  :األعمش ، عن سعد بن عبيدة 
ّعــن ابــن بريــدة ، عــن أبيــه ، عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ّ :  وكيــع قــال ويف حــديث. ّ

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّمن كنت وليه فإن عليا وليه: ّ ّّ.  
أخربنــا أبــو القاســم بــن احلــصني ، أنبأنــا أبــو علــي ، أنبأنــا أبــو بكــر ، أنبأنــا عبــد اهللا ، 

  :أنبأنا األعمش ، عن سعد بن عبيدة . ّحدثين أيب ، أنبأنا أبو معاوية
ّبعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف سـرية ، قـال : عن ابن بريدة ، عن أبيه قال  ّ :

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم [ ّفلما قدمنا قال  [  قـال ؟كيف رأيـتم صـحابة صـاحبكم] : ّ
ــ : فرفعت رأسي ـ وكنت رجـال مكبابـا ، قـال : فإما شكوته ـ أو شكاه غريي ـ قال ] : بريدة 

ّفــإذا النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــد  ّ ّمــن كنــت وليــه فعلــي : ـــ وهــو يقــول : ّامحــر وجهــه ـ قــال ّ
  .ّوليه

قــرئ علــى إبــراهيم بــن منــصور ، أنبأنــا أبــو بكــر بــن : أخربتنــا أم اتــىب العلويــة ، قالــت 
املقــرئ ، أنبأنــا أبــو يعلــى ، أنبأنــا أبــو خيثمــة ، أنبأنــا حممــد بــن حــازم ، أنبأنــا األعمــش ، عــن 

  :سعد بن عبيدة 
ــــن بريــــدة ، عــــ ــــا رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يف ســــرية : ن أبيــــه قــــال عــــن اب ّبعثن ّ

ّواســتعمل علينــا عليــا ، فلمــا رجعنــا قــال لنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  كيــف وجــدمت  :ّ
ّفإما شكوته وإما شكاه غريي وكنت رجال مكبابا فرفعت ] : بريدة [  قال ؟صحبة صاحبكم ّ

ّرأسي فإذا النيب صلى اهللا عليه وسل ّ   .ّمن كنت وليه فعلي وليه: ّم قد امحر وجهه وهو يقول ّ
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أخربنــا أبــو الوفــاء عمــر بــن الفــضل بــن أمحــد بــن عبــد اهللا املــسرب بإصــبهان ، وأبــو حممــد 
أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بـن حممـد بـن : أمحد بن حممد بن أمحد بن احلسني الرثاين ا ، قاال 

د اهللا بـن حممـد ، أنبأنـا أبـو جعفـر حممـد بـن عبيـد اهللا بـن إبراهيم القفال ، أنبأنا إبراهيم بن عبـ
العالء الكاتب ، أنبأنا علي بن حرب ، أنبأنا أبو معاوية الضرير ، أنبأنا األعمش ، عـن سـعد 

  :بن عبيدة 
ّبعثنــا النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف ســرية فاســتعمل : عــن ابــن بريــدة ، عــن أبيــه قــال  ّ ّ

ّ فإمـا شـكوته وإمـا شـكاه غـريي فرفعـت ؟لنا كيـف رأيـتم صـاحبكمعلينا عليا ، فلمـا جئنـاه سـأ ّ
ّرأسي ـ وكنت رجال مكبابا ـ فـإذا وجـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـد امحـر وهـو يقـول  ّ ّ :

ّمن كنت وليه فعلي وليه ّ.  
ّكتــب إيل أبــو بكــر عبــد الغفــار بــن حممــد ، وحــدثين أبــو احملاســن عبــد الــرزاق بــن حممــد  ّ ّ

  .ا أبو بكر احلربيعنه ، أنبأن
خـسروجرد « أخربنا أبو احلسن علي بـن عبيـد اهللا بـن أمحـد بـن علـي البيهقـي خطيـب و

ــا ، أنبأنــا أبــو عبــد الــرمحن طــاهر بــن حممــد بــن حممــد الــشحامي إمــالء بنيــسابور ، أنبأنــا » 
  :الشيخ أبو سعيد بن أيب عمرو الصرييف قاال 

  :ن عبيدة أنبأنا أبو معاوية ، عن األعمش ، عن سعد ب
ـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف ســـرية : عـــن ابـــن بريـــدة ، عـــن أبيـــه ، قـــال  ّبعثن ّ

ا شــكوته أو شــكاه :  قــال ؟كيــف رأيــتم أمــريكم: واســتعمل علينــا عليــا ، فلمــا قــدمنا قــال  ّــفإم
ّفرفعـت رأسـي وإذا النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـد : وكنت رجال مكبابا ، قال : غريي ، قال  ّ ّ

ّمن كنت وليه فعلي وليه: فقال : ّر وجهه ، قال امح ّّ.  
أخربنا أبو القاسم بن احلصني ، أنبأنا أبـو علـي بـن املـذهب ، أنبأنـا أمحـد ابـن جعفـر ، 

  :ّأنبأنا عبد اهللا بن أمحد ، حدثين أيب ، أنبأنا وكيع ، أنبأنا األعمش ، عن سعد بن عبيدة 
ّس وهـم يتنـاولون مـن علـي ، فوقـف علـيهم ّـأنه مـر علـى جملـ: عن ابن بريدة ، عن أبيه 

  ّإنه قد كان يف نفسي من علي شيء ، وكان خالد بن الوليد: فقال 
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ّكذلك ، فبعثين رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف سـرية عليهـا علـي ، فأصـبنا سـبيا ، فأخـذ  ّ
ا قـدمنا ّفلمـ: قـال ] يـا بريـدة [ علي جارية من اخلمس لنفسه ، فقال خالـد بـن الوليـد دونـك 

ّعلى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم جعلـت أحدثـه مبـا كـان ، مث قلـت  ّ ّ ّإن عليـا أخـذ جاريـة مـن : ّ
ّفرفعــت رأســي فــإذا وجــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  :اخلمــس قــال وكنــت رجــال مكبابــا ، قــال 

ّوسلم قد تغري ّمن كنت وليه فعلي وليه:  فقال !ّ ّ.  
 قــرئ علــى إبـراهيم بــن منــصور ، أنبأنــا أبــو بكــر ابــن :أخربتنـا ام اتــىب العلويــة ، قالــت 

املقــرئ ، أنبأنــا أبــو يعلــى ، أنبأنــا حممــد بــن عبــد اهللا بــن منــري ، أنبأنــا وكيــع ، أنبأنــا األعمــش ، 
  :عن سعد بن عبيدة 

ّأنه مر على جملس وهم ينالون من علي فوقف علـيهم وقـال : عن ابن بريدة ، عن أبيه  ّ ّ
ّ علـي شـيء ، وكـان خالـد بـن الوليـد كـذلك ، فبعـث النـيب صـلى اهللا ّإنه كان يف نفسي على:  ّ ّ

ّعليه وسلم سرية عليها علي فأصبنا غنائم فأخذ علي جارية من اخلمس لنفـسه ، فقـال خالـد  ّ
ّ فلمــا قــدمنا علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم جعلــت .]يــا بريــدة [ دونــك : بــن الوليــد  ّ ّ

وكنــت رجــال : ] قــال [ عليــا أخــذ لنفــسه جاريــة مــن اخلمــس ّإن : ّأحدثــه مبــا كــان ، مث قلــت 
ّمكبابا فرفعت رأسي فوجدت وجه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم متغـريا مـن كنـت :  وقـال !ّ

  .]» خ « ّوليه [ مواله فعلي مواله 
أخربنا أبو القاسم ابن احلصني ، أنبأنا أبو علي ابن املذهب ، أنبأنا أمحد ابـن جعفـر ، 

ّد اهللا بـــن أمحـــد ، حـــدثين أيب ، أنبأنـــا روح ، أنبأنـــا روح ، أنبأنـــا علـــي بـــن ســـويد ابـــن أنبأنـــا عبـــ
  :منجوف 

ّبعث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عليـا إىل : عن عبد اهللا بن بريدة ، عن أبيه قال  ّ
ّفأصـبح علـي ورأسـه : لقـبض اخلمـس ـ قـال : ّخالد بن الوليـد ليقـسم اخلمـس ـ وقـال روح مـرة 

فلمــا رجعــت إىل ] بريــدة [  قــال ؟أال تــرى مــا يــصنع هــذا: فقــال خالــد لربيــدة : قــال يقطــر ، 
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته  ّ ّ  
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فقلـت :  قـال ؟فقال يا بريدة ، أتبغض عليا: وكنت أبغض عليا ، قال : ّمبا صنع علي ، قال 
ّفأحبه ـ فإن له: ّقال روح مرة ] و [ فال تبغضه ـ : قال . نعم:    . يف اخلمس أكثر من ذلكّ

أنبأنــا أبــو  :أخربنــا أبــو عبــد اهللا حممــد بــن الفــضل ، وأبــو املظفــر ابــن القــشريي ، قــاال 
ّعثمــان البحــريي ، أنبأنــا أبــو احلــسن حممــد بــن عمــر بــن حممــد بــن تــة البــزاز بالرصــافة ، أنبأنــا 

  :ّعلي بن سويد احلسني بن إمساعيل ، أنبأنا يعقوب بن إبراهيم ، أنبأنا روح ، أنبأنا 
ّبعث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عليـا إىل : عن عبد اهللا بن بريدة ، عن أبيه قال  ّ

اخلمـس ، فأخـذ منـه جاريـة فأصـبح ورأسـه يقطـر فقـال خالـد ] منـه [ خالد بن الوليـد ليقـبض 
فــذكرت ذلــك : وكنــت أبغــض عليــا ، قــال ] : بريــدة [  قــال ؟أمــا تــرى مــا صــنع هــذا: لربيــدة 

ّول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــال لرســـ : نعـــم قـــال : قلـــت :  قـــال ؟يـــا بريـــدة أتـــبغض عليـــا :ّ
ّفأحبه فإن له يف اخلمس أكثر من ذلك ّ.  

ّأخربنا أبو سعد بن البغدادي ، أنبأنا أبو منصور ابن شـكرويه ، وأبـو بكـر السمـسار ، 
أنبأنــا أبــو حــامت الــرازي ، أنبأنــا أنبأنــا إبــراهيم بــن عبــد اهللا أنبأنــا احلــسني بــن إمساعيــل ، : قــاال 

  :احلسن بن عبد اهللا بن حرب ، أنبأنا عمرو بن عطية 
ّأن نـــيب اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بعـــث : ّحـــدثين عبـــد اهللا بـــن بريـــدة ، أن أبـــاه حدثـــه  ّ ّ ّ

ّـوإنه فــتح . ّإن كـان قتــال فعلـي علــيكم: خالـد بـن الوليــد ، وعلـي بــن أيب طالـب ، فقــال هلمـا 
قبل اليمن ، فأصابوا سبيا فانطلق علي إىل جاريـة حـسناء ، وأخـذها ليبعـث ـا عليهم وذلك 

ال بل أنا أبعث ا إىل رسول اهللا : وقال ] كذا [ إىل رسول اهللا ، فأتى عليه خالد بن الوليد 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ّفلمــا مسعــه خالــد ، انطلــق فبعــث بريــدة إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه . ّ ّ

ّأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يغـسل رأسـه ، فنلـت مـن علـي :  بريدة ّوسلم فقال ّ
ّإذا قعدنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل نرفع ] ّكنا [ و : ] قال [ عنده  ّ  
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ّأبصارنا إليه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قـال بريـدة  :مه يا بريدة بعـض قولـك : ّ
ّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا وجهه يتغـريفرفعت بصري إىل ّ ّـ ، فلما رأيـت ذلـك قلـت !ّ

واهللا ال أبغـــضه أبـــدا بعـــد الـــذي : أعـــوذ بـــاهللا مـــن غـــضب اهللا وغـــضب رســـوله ، قـــال بريـــدة : 
ّرأيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ.  

أمحـد ابـن جعفـر ، ّأخربنا أبو القاسم ابن احلصني ، أنبأنا أبو علي بن املـذهب ، أنبأنـا 
  :ّأنبأنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب ، أنبأنا حيىي بن سعيد 

أنتهيـت إىل حلقـة فيهـا أبـو جملـز ، وابـن بريـدة فقـال عبـد اهللا : أنبأنا عبد اجلليل ، قال 
وأحببـت : ّأبغضت عليا بغـضا مل أبغـضه أحـدا قـط ، قـال : حدثين أيب بريدة قال : بن بريدة 

ّأحبه إال على بغض علي ، قـال رجال من قريش مل  فبعـث ذلـك الرجـل علـى خيـل فـصحبته  :ّ
ّ، ما صـحبته إال علـى بغـضه عليـا ، فأصـبنا سـبيا ، قـال  إىل رسـول ] ذلـك الرجـل [ فكتـب : ّ

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّفبعــث إلينــا عليــا ـ ويف اخلمــس : قــال . ّابعــث إلينــا مــن خيمــسه: ّ
يـا أبـا احلـسن مـا : س وقـسم فخـرج ورأسـه يقطـر ، فقلنـا ّوصـيفة هـي مـن أفـضل الـسيب ـ فخمـ

ّ فـــإن قـــسمت ومخـــست فـــصارت يف ؟أمل تـــروا إىل الوصـــيفة الـــيت كانـــت يف الـــسيب : قـــال ؟هـــذا ّ
ّاخلمــس ، مث صــارت يف أهــل بيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مث صــارت يف آل علــي ،  ّ

ّفكتـــب الرجـــل إىل نـــيب اهللا صـــلى اهللا: قـــال . فوقعـــت ـــا ابعثـــين فبعثـــين : ّ عليـــه وســـلم فقلـــت ّ
ّرسول اهللا صـلى اهللا [ فأمسك : صدق ، قال : فجعلت أقرأ الكتاب وأقول : مصدقا ، قال 

فال تبغضه : قال . نعم: قلت :  قال ؟أتبغض عليا :قال ] و [ يدي والكتاب ] ّعليه وسلم 
ّوإن كنت حتبه فازدد له حبا ، فو الذي نفـس حممـد بيـده لنـصيب آل ّ ّ علـي يف اخلمـس أفـضل ّ

ّفما كـان مـن النـاس أحـد بعـد قـول رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أحـب  :قال . من وصيفة ّ ّ
ّإيل من علي ّ.  

ّفو الذي ال إله غريه ما بيين وبني نيب اهللا صلى اهللا عليه: قال عبد اهللا  ّ  
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  .ّوسلم يف هذا احلديث غري أيب بريدة
 أنبأنا أبو الفضل الرازي ، أنبأنا جعفر ابـن عبـد اهللا أخربنا أبو سهل حممد بن إبراهيم ،

، أنبأنـــا حممـــد بـــن هـــارون ، أنبأنـــا حممـــد بـــن إســـحاق ، أنبأنـــا حممـــد بـــن عبـــد اهللا ، أنبأنـــا أبـــو 
  :اجلواب أنبأنا يونس بن أيب إسحاق ، عن أبيه 

ّبعــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم جيــشني علــى : قــال ] بــن عــازب [ عــن الــرباء  ّ
ّإذا كان قتـال فعلـي علـى  :ّدمها علي بن أيب طالب ، وعلى اآلخر خالد بن الوليد ، فقال أح

رسـول [ ّفافتتح علي حصنا فأخـذ جاريـة لنفـسه ، فكتـب خالـد إىل ] فذهبا : قال . [ الناس
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّفلمـا قـرأ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم الكتـاب قـال ] ّ ّ مـا تقـول : ّ

  .ّجل حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسولهيف ر
أنبأنـا سـعيد بـن أمحـد العيـار ، أنبأنـا أبـو : أخربتنا ام البهاء فاطمـة بنـت حممـد ، قالـت 

احلسني اخلفاف ، أنبأنا أبو حامد بن الشرقي ، أنبأنـا أبـو األزهـر إمـالء مـن أصـله ، أنبأنـا أبـو 
  :اجلواب ، أنبأنا يونس بن أيب إسحاق 

ّبعث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم جيـشني ، وأمـر علـى : بن عازب قال عن الرباء  ّ ّ
ّإذا كان قتـال فعلـي علـى : أحدمها علي بن أيب طالب ، وعلى اآلخر خالد بن الوليد ، فقال 

ّفافتتح علي حصنا ـ فأخذ لنفسه جارية : ّففتح علي قصرا ـ وقال أبو األزهر مرة : ّالناس قال 
مــا تقــول يف : ّ الوليــد بــشيء بــه ، فلمــا قــرأ رســول اهللا الكتــاب قــال ، فكتــب معــي خالــد بــن

  .أعوذ باهللا من غضب اهللا: قلت ] : الرباء [ قال  .رجل حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله
أخربنـا أبـو القاسـم ابــن الـسمرقندي ، وأبـو الربكــات حيـىي بـن عبــد الـرمحن ابـن حبــيش ، 

أنبأنــا أبــو احلــسني بــن النقــور ، أنبأنــا : هيم الــدقيقي قــالوا وأبــو احلــسن حممــد بــن أمحــد بــن إبــرا
عيـسى بــن علــي ، أنبأنــا أبـو القاســم عبــد اهللا بــن حممــد ابـن عبــد العزيــز ـ إمـالء ـ ، أنبأنــا أبــو 

  :الربيع الزهراين ، أنبأنا جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشك 
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ّســول اهللا صــلى اهللا إن ر: ] قــال [ عــن مطــرف بــن عبــد اهللا ، عــن عمــران بــن حــصني 
ّعلي مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي: ّعليه وسلم قال  ّ ّ ّ.  

  :هذا خمتصر من حديث 
أخربناه أبو القاسم ابن احلصني ، أنبأنا أبو علي بن املذهب ، أنبأنا أمحـد بـن جعفـر ، 

ا حــديث عبــد وهــذ. ّأنبأنــا عبــد اهللا بــن أمحــد ، حــدثين أيب ، أنبأنــا عبــد الــرزاق ، وعفــان املعــىن
  :ّحدثين يزيد الرشك ] سليمان [ أنبأنا جعفر بن : الرزاق قاال 

ّبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن مطرف بن عبد اهللا ، عن عمران بن حصني قال 
ّوسلم سرية وأمر عليهم علي بن أيب طالب ، فأحدث شيئا يف سـفره ، فتعاهـد ـ قـال عفـان  ّ :

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم أن يـذكروا أمـره لرسـول اهللا صـلى اهللا فتعاقـد ـ أربعـة مـن أصـحاب حممـد  ّ ّ
ا إذا قــدمنا مــن ســفرنا بــدأنا برســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّعليــه وســلم ، قــال عمــران ، وكن ّ ّــّ

  :فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال  :ّفسلمنا عليه ، قال 
ّيا رسول اهللا ، إن عليا فعل كذا وكذا   .فأعرض عنه. ّ

ّيا رسول اهللا ، إن عليا فعل كذا وكذا: الثاين فقال مث قام    .فأعرض عنه. ّ
ّيا رسول اهللا ، إن عليا فعل كذا وكذا: مث قام الثالث ، فقال  ّ.  

ّيــا رســول اهللا ، إن عليــا فعــل كــذا وكــذا: مث قــام الرابــع فقــال  فأقبــل رســول اهللا : قــال . ّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم علــى الرابــع ـ وقــد تغــري وجهــه ّ ا ، دعــوا :  فقــال !ّ ّــدعــوا عليــا ، دعــوا علي

ّ إن عليا مين وأنا منه ، وهو ويل كل مؤمن بعدي!عليا ّ ّ ّ.  
أخربنــا عاليــا أبــو املظفــر ابــن القــشريي ، أنبأنــا أبــو ســعد اجلنــزرودي ، أنبأنــا أبــو ] و [ 

  .عمرو بن حداد
بأنــا أبــو بكــر وأخربنــاه أبــو ســهل بــن ســعدويه ، أنبأنــا إبــراهيم بــن منــصور ، أن: حيلولــة 

أنبأنــا أبــو يعلــى أنبأنــا عبيــد اهللا ـ هــو ابــن عمــر ، أنبأنــا جعفــر ـ زاد ابــن : بــن املقــرئ ، قــاال 
  :ـ ابن سليمان ـ أنبأنا يزيد الرشك : محدان 
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ّبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن مطرف بن عبد اهللا ، عن عمران بن حصني قال 
ّوسلم سرية واستعمل عليهم علي بـن أيب يف : فمـضى علـي ـ قـال ابـن املقـرئ :  طالـب ، قـال ّ

ّوكــان املــسلمون إذا قــدموا مــن ســفر أو غــزو أتــوا رســول اهللا صــلى اهللا : ّالــسرية ـ قــال عمــران 
فتعاقـد : ّوأصـاب علـي جاريـة ، قـال : ّعليه وسلم قبل أن يأتوا رحاهلم فـأخربوه مبـسريهم قـال 

ّسـلم إذا قـدموا علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ّأربعة مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و ّ
ّوسـلم ليخربنــه ، قـال  ّفقــدمت الـسرية فــأتوا رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم ، فقــام أحــدهم : ّ ّ

  :فقال 
  .فأعرض عنه. ّيا رسول اهللا قد أصاب علي جارية

  .فأعرض عنه. ّيا رسول اهللا ، وصنع علي كذا وكذا: مث قام الثاين فقال : قال 
  .فأعرض عنه. ّيا رسول اهللا ، وصنع علي كذا وكذا: قام الثالث فقال : ل قا

فأقبل رسـول اهللا : قال . كذا وكذا] ّعلي [ يا رسول اهللا ، وصنع : مث قام الرابع فقال 
ّصلى اهللا عليه وسلم مغضبا الغضب يعرف يف وجهه   : فقال !ّ

ّما تريدون من علي ، علي مين وأنا منه ، وهو ويل كل ّ ّ ّ    ! مؤمن بعديّ
قــرئ علــى إبــراهيم بــن منــصور ، أنبأنــا أبــو بكــر : أخربتنــا بــه ام اتــىب العلويــة ، قالــت و

ابــن املقـــرئ ، أنبأنـــا أبــو يعلـــى ، أنبأنـــا احلــسن بـــن عمـــر بــن شـــقيق اجلرمـــي ، أنبأنــا جعفـــر بـــن 
  :سليمان ، عن يزيد الرشك 

ّبعـث رسـول اهللا صـلى : عن مطرف بن عبد اهللا الشخري ، عن عمران بن حصني قال 
ّاهللا عليه وسلم سرية واستعمل عليهم عليا ، قال  ّفمضى علـي يف الـسرية ، فأصـاب جاريـة: ّ ّ .

ّفأنكر عليه ذلك أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  إذا لقينـا رسـول اهللا : قـالوا ] و [ ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم أخربناه مبا صنع علي ّ ون إذا قـدموا مـن سـفر وكـان املـسلم: قال عمـران . ّ

ّبدءوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلموا عليه ونظروا إليه ، مث ينصرفون إىل رحاهلم ،  ّ ّ  
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ّفلمــا قــدمت الــسرية ســلموا علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، قــال : قــال  ّ ّ ّ فقــام أحــد  :ّ
  :األربعة فقال 

  .أعرض عنه ف.؟مل تر أن عليا صنع كذا وكذايا رسول اهللا ، أ
فـــأعرض  .؟مل تــر أن عليـــا صـــنع كــذا وكـــذايـــا رســـول اهللا ، أ: خـــر مـــنهم فقــال مث قــام آ

  .عنه
فـــأعرض  .؟ّيــا رســـول اهللا ، أمل تـــر أن عليــا صـــنع كــذا وكـــذا: مث قــام آخـــر مــنهم فقـــال 

  .عنه
ّيا رسول اهللا ، أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا: مث قام آخر منهم فقال    .؟ّ

ّهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ـ والغــضب يعــرف يف وجهــه فقــال فأقبــل إليــه رســول ا مــا : ّ
ّ إن عليا مين وأنا منه ، وهو ويل كل مؤمن بعدي؟تريدون من علي ، ما تريدون من علي ّ ّ ّ.  

وأنبأنا أبو يعلى ، أنبأنا املعلى بـن مهـدي ، أنبأنـا جعفـر بإسـناده حنـوه ومل أجـده : قال 
  .، وقد حفظته عنه

ـــا أبـــو علـــي ا ـــا يوســـف بـــن أنبأن ّحلـــداد ، مث أخربنـــا أبـــو القاســـم ابـــن الـــسمرقندي ، أنبأن
أنبأنا أبو نعيم احلـافظ ، أنبأنـا عبـد اهللا بـن جعفـر ، أنبأنـا يـونس بـن حبيـب ، : احلسن ، قاال 

أنبأنـا أبـو داود الطيالـسي ، أنبأنـا أبـو عوانـة ، عـن أيب بلـج ، عـن عمـرو بـن ميمـون ، عـن ابـن 
  .: ]قال [ عباس 

ّول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي ّإن رس ّ ّأنت ويل كل مؤمن بعدي: ّ ّ.  
ّأخربنا أبـو الفـتح يوسـف بـن عبـد الواحـد ، أنبأنـا شـجاع بـن علـي ، أنبأنـا أبـو عبـد اهللا 
بــن منــدة ، أنبأنــا خيثمــة بــن ســليمان ، أنبأنــا أمحــد بــن حــازم ، أنبأنــا عبيــد اهللا ابــن موســى ، 

ّســافرت مــع علــي بــن أيب : كــني ، عــن وهــب بــن محــزة قــال أنبأنــا يوســف بــن صــهيب ، عــن ر
ّلئن رجعـت فلقيـت رسـول اهللا صـلى : ّطالب من املدينة إىل مكة ، فرأيت منه جفوة ، فقلت 

ّاهللا عليه وسلم ألنالن منه ، قال  ّ:  
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ّفرجعت فلقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت عليـا فنلـت منـه ، فقـال يل رسـول اهللا  ّ
ّ عليه وسلم ، ال تقولن هذا لعلي فإن عليا وليكم بعدي ّصلى اهللا ّ ّ ّ ّ ّ «)1(.  

  ترجمة ابن عساكر
احلــافظ ابــن عــساكر ، صــاحب التــاريخ الثمــانني جملــدا ، أبــو القاســم « :  ـ الــذهبي 1

ســـاد أهـــل زمانـــه يف .  ..ّعلـــي بـــن احلـــسني بـــن هبـــة اهللا الدمـــشقي ، حمـــدث الـــشام ثقـــة الـــدين
ّ يف ذلك الذروة العليا ، ومن تصفح تارخيه علـم منزلـة الرجـل يف احلفـظ احلديث ورجاله ، وبلغ

 «)2(.  
ّالفقيــه اإلمــام احملــدث ، البــارع احلــافظ ، املــتقن الــضابط ، ذو العلــم « :  ـ اليــافعي 2

ّالواسع ، شيخ اإلسالم وحمدث الشام ، ناصر السنة وقـامع البدعـة ، زيـن احلفـاظ وحبـر العلـوم  ّ ّ
 املقــر لــه بالتقــدم ، العــارف املــاهر ، ثقــة الــدين ، الــذي اشــتهر يف زمانــه بعلــو الزاخــر ، الــرئيس

  .ّشأنه ، ومل ير مثله يف أقرانه ، اجلامع بني املعقول واملنقول واملميز بني الصحيح واملعلول
ّكـان حمــدثا يف زمانـه حافظــا دينــا ، مجـع بــني معرفـة املتــون واألســانيد ، سـاد أهــل زمانــه  ّ

مل أر مثله وال مـن اجتمـع فيـه مـن لـزوم : قال احلافظ الرئيس أبو املواهب . الهيف احلديث ورج
  :ذكره اإلمام احلافظ ابن النجار يف تارخيه فقال . طريقة واحدة منذ أربعني سنة

ّإمـــام احملـــدثني يف وقتـــه ومـــن انتهـــت إليـــه الرياســـة يف احلفـــظ واإلتقـــان ، واملعرفـــة التامـــة  ّ
   وقال احلافظ عبد القاهر.والثقة وبه ختم هذا الشأن

__________________  
  .491 ـ 458:  األحاديث 385 ـ 365 ص 1 من تاريخ دمشق ج 7ترمجة أمري املؤمنني ) 1(
  .212 / 4العرب ) 2(
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رأيت احلافظ السلفي ، واحلافظ أبا العـالء اهلمـداين ، واحلـافظ أبـا موسـى املـديين ، : الرهاوي 
  .)1( » فما رأيت فيهم مثل ابن عساكر
  :وإن شئت املزيد فراجع 

  .73 / 13معجم األدباء 
  .309 / 3ووفيات األعيان 

  .215 / 7وطبقات السبكي 
  .216 / 2وطبقات األسنوي 

  .132 / 2وتتمة املختصر 
  .474: وطبقات احلفاظ 

  .وغريها
  .)حديث الطري ( وقد ذكرنا ترمجته مفصلة يف 

)25(  
  الصالحاني رواية 

ّمـــود الـــصاحلاين خـــرب ابـــن عبـــاس والـــرهط ، املـــشتمل علـــى حـــديث وروى أبـــو حامـــد حم ّ
ّكمــــا رواه عنــــه الــــسيد شــــهاب .  ..رواه بإســــناده إىل أيب يعلــــى.  ..الواليــــة ، واملتقــــدم ســــابقا

ّرواه الــصاحلاين بإســناده إىل احلــافظ اإلمــام أيب يعلــى املوصــلي « : الــدين أمحــد وقــال يف آخــره 
أخرجــه أمحــد بتمامــه ، وأبــو : ورواه الطــربي وقــال . نيهــذا حــديث حــسن متــ: بإســناده وقــال 

  .)2(» القاسم الدمشقي يف املوافقات ، ويف األربعني الطوال ، وأخرج النسائي بعضه 
__________________  

  .393 / 3مرآة اجلنان ) 1(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 2(
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ّالتعريف بالصالحاني  ّ  
ا ينقـــل عنـــه الـــش ّوالــصاحلاين كثـــريا م ّـــ هاب أمحـــد ويـــصفه باألوصـــاف احلميـــدة واأللقـــاب ّ

ى بـــسجايا املكــارم ، امللقـــب بـــني األجلـــة « اجلليلــة ، مثـــل  ّاإلمـــام العـــامل األديــب األريـــب احملل ّّـــ
ّاألئمـــــة األعـــــالم مبحيـــــي الـــــسنة وناصـــــر احلـــــديث وجمـــــدد اإلســـــالم ، العـــــامل الربـــــاين والعـــــارف  ّ

ّمســع وأمســع وصــنف يف كــل فــن ، وروى الــذي ســافر ورحــل وأدرك املــشايخ ، و» « الــسبحاين  ّ
  .».  ..عنه خلق كثري ، وصحب بالعراق أبا موسى املديين اإلمام ومن يف طبقته

ّواعتمـــد علـــى روايتـــه ونـــص علـــى تـــسننه العالمـــة ســـالمة اهللا اهلنـــدي يف كتابـــه  ّ معركـــة ( ّ
  .)اآلراء 

مــد حممــود بــن الــشيخ ســعد الــدين أبــو حا« : قــال ) ّشــد اإلزار ( ولــه ترمجــة يف كتــاب 
د الـــصاحلاين األديـــب ، ســـافر احلجـــاز وأدرك مـــشايخ ذاك العهـــد وصـــحب يف العـــراق أبـــا  ّـــحمم

ّوأمسـع احلـديث وصـنف الكتـب يف كـل فـن ، . موسى املديين ومن يف طبقتـه ، مث سـكن شـرياز ّ
. ّوروى عنــه خلــق كثــري ، وعــاش ســبعني ســنة مــا تــأذى أحــد منــه قــط ، وكــان صــاحب فراســة

  .)1(»  وقربه عند قرب أيب السائب ، رمحة اهللا عليهم 612ّ األول سنة ّتويف يف ربيع

)26(  
  أبي السعادات ابن األثيررواية 

  ّرواه أبو السعادات املبارك بن حممد املعروف بابن األثري اجلزري و
__________________  

ّشد اإلزار يف حط األوزار عن زوار املزار ) 1( ّ :139.  
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ّبعـث رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ جيـشا : قـال . ن بـن حـصنيعمـرا« عـن : الـشافعي  ّ
واســـتعمل علـــيهم علـــي بـــن أيب طالـــب ، فمـــضى يف الـــسرية فأصـــاب جاريـــة ، فـــأنكروا عليـــه ، 

ّفتعاقد أربعة من أصحاب النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقالوا  إذا لقينا رسول اهللا أخربناه مبـا : ّ
ّذا رجعـوا مــن ســفر بــدءوا برســول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ صـنع علــي ، وكــان املــسلمون إ ّ

ّفـسلموا عليـه مث انـصرفوا إىل رحــاهلم ، فلما قـدمت الـسرية ســلموا علـى رسـول اهللا ـ صــلى اهللا  ّ ّـّ
  :ّعليه وسلم ـ فقام أحد األربعة فقال 

 ـ  فـأعرض عنـه رسـول اهللا؟يا رسول اهللا ، أمل تر إىل علي بن أيب طالب صنع كذا وكذا
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّ.  

  .مث قام الثاين فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه
  .مث قام إليه الثالث فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه

  .مث قام الرابع فقال مثل ما قالوا
ّفأقبل إليهم رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسـلم ، والغـضب يعـرف يف وجهـه ـ فقـال  مـا : ّ

ّ إن عليـا مـين وأنـا مـن علـي وهـو ! مـا تريـدون مـن علـي! مـن علـي مـا تريـدون!تريدون من علـي ّ ّ
  .ّويل كل مؤمن بعدي

  .)1(» أخرجه الرتمذي 

  من مصادر ترجمة ابن األثير
  :وهذه طائفة من مصادر ترمجة ابن األثري صاحب جامع األصول 

  .120 / 12الكامل يف التاريخ  ـ 1
__________________  

  .6492 رقم 652 652 / 8جامع األصول ) 1(
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  .141 / 4وفيات األعيان  ـ 2
  .118 / 3املختصر يف أخبار البشر  ـ 3
  .19 / 5العرب يف خرب من غرب  ـ 4
  .238 / 6معجم األدباء  ـ 5
  .153 / 5طبقات السبكي  ـ 6
  .274 / 2بغية الوعاة  ـ 7

  .)حديث الطري ( وقد ذكرنا ترمجته عن هذه وغريها يف 

)27(  
  ّم الرافعي أبي القاسرواية 

كنــز ( ّــرواه إمــام الــدين أبــو القاســم عبــد الكــرمي بــن حممد الرافعــي القــزويين ، كمــا يف و
قـــال املتقـــي .  ..) القـــول املستحـــسن (و )  معـــارج العلـــى (و )  مفتـــاح النجـــا (و ) ّالعمـــال 
   :اهلندي

 ســألت اهللا ـ يــا علــي ـ فيــك مخــسا فمنعــين واحــدة وأعطــاين أربعــا ، ســألت اهللا أن« 
ّجيمــع عليــك اميت فــأىب علــي ، وأعطــاين فيــك أن أول مــن تنــشق عنــه األرض يــوم القيامــة أنــا  ّ ّ ّــ
ّوأنت معي ، معك لواء احلمد ، وأنت حتمله بني يدي تسبق به األولـني واآلخـرين ، وأعطـاين  ّ

ّفيك أنك ويل املؤمنني بعدي ّ.  
  .)1(» اخلطيب ، والرافعي ، عن علي 

د بــــن عبيــــد بــــن جهينــــة أبــــو إســــحاق « : ّهــــذا نــــص روايــــة الرافعــــي و ّــــإبــــراهيم بــــن حمم
  ثنا عبيد اهللا سعيد بن كفري بن عفري ، ثنا إبراهيم بن .  ..الشهرزوري

__________________  
  .33047 رقم 625 / 11كنز العلماء ) 1(
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ّرشيد أبو إسحاق اهلامشي اخلراساين ، حدثين حيىي بن عبد اهللا بن حسني ابن حسن بن علـي 
ّ طالــب ، حــدثين أيب ، عــن أبيــه ، عــن جــده ، عــن علــي بــن أيب ّنــيب صــلى اهللا عليــه  عــن ال2ّ ّ

  :ّوسلم قال 
سألت اهللا ـ يا علي ـ فيك مخسا ، فمنعين واحدة وأعطاين أربعا ، سألت اهللا أن جيمـع 

ّعليك اميت فأىب علـي ، وأعطـاين فيـك  ّأن أول مـن تنـشق عنـه األرض يـوم القيامـة أنـا وأنـت : ّ ّ
ّ، معــي لــواء احلمــد وأنــت حتملــه بــني يــدي ، تــسبق بــه األولــني واآلخــرينمعــي  ّوأعطــاين أنــك . ّ

ّوأعطــاين أنــك ويل املــؤمنني . ّأعطــاين أن بيــيت مقابــل بيتــك يف اجلنــة و.أخــي يف الــدنيا واآلخــرة
  .)1(» بعدي 

  ّترجمة الرافعي 
  :توجد ترمجته يف .  ..ّوالرافعي إمام ، فقيه ، حمدث ، رجايل

  .2 / 264ذيب األمساء واللغات  ـ 1
  .281 / 8ّطبقات السبكي  ـ 2
  .266 / 6النجوم الزاهرة  ـ 3
  .56 / 4مرآة اجلنان  ـ 4
  .94 / 5العرب  ـ 5
  : وهذه خالصة ما قال 252 / 22سري أعالم النبالء  ـ 6
ّالرافعـــي ، شـــيخ الـــشافعية ، عـــامل العجـــم والعـــرب ، إمـــام الـــدين ، كـــان مـــن العلمـــاء«  ّ ّ 

  .العاملني ، يذكر عنه تعبد ونسك وأحوال وتواضع ، انتهت إليه معرفة املذهب
__________________  

  .126 / 2التدوين يف ذكر أهل العلم بقزوين ) 1(
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ّأظن أين مل أر يف بالد العجم مثلـه ، كـان ذا فنـون ، حـسن الـسرية : قال ابن الصالح 
  .مجيل األمر

هــو شــيخنا ، إمــام الــدين ، : ّمــد اإلســفراييين الــصفار ّوقــال أبــو عبــد اهللا حممــد بــن حم
ّناصــر الــسنة صــدقا ، أبــو القاســم ، كــان أوحــد عــصره يف األصــول والفــروع ، وجمتهــد زمانــه ، 
وفريد وقته يف تفسري القرآن واملذهب ، كان لـه جملـس للتفـسري وتـسميع احلـديث جبـامع قـزوين 

  .ّ، صنف كثريا ، وكان زاهدا ورعا ، مسع الكثري
  .ّهو من الصاحلني املتمكنني ، كانت له كرامات كثرية ظاهرة: قال اإلمام النواوي 
  . »623تويف يف ذي القعدة سنة : ّوقال ابن خلكان 

  .وستأيت ترمجته يف قسم الداللة أيضا

)28(  
  أبي الحسن ابن األثيررواية 

النـا أمـري املـؤمنني رواه عز الدين أبو احلسن ابن األثري صاحب اسـد الغابـة ، برتمجـة موو
  : حيث قال 7

ّــأنبأنــا إبــراهيم بــن حممد وغــري واحــد ، بإســنادهم إىل أيب عيــسى الرتمــذي ، ثنــا قتيبــة « 
ّبــن ســعيد ، ثنــا جعفــر بــن ســليمان الــضبعي ، عــن يزيــد الرشــك ، عــن مطــرف بــن عبــد اهللا ، 

ى اهللا عليــه ّفأقبــل إلــيهم رســول اهللا ـ صــل.  ..بعــث رســول اهللا: عــن عمــران بــن حــصني قــال 
  :ّوسلم ، والغضب يعرف يف وجهه ـ فقال 

  ّ إن ؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ما تريدون من علي
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ّعليا مين وأنا من علي وهو ويل كل مؤمن بعدي  ّ ّ ّ «)1(.  
  ، وعـن مـشاخيه ، بأسـانيدهم إىل الرتمـذي7فهو يرويه يف سياق فضائل أمـري املـؤمنني 

  . ..ّى صحة احلديث وثبوته عنده واعتنائه بهوتلك شواهد عل. ..

  من مصادر ترجمة ابن األثير
وتوجــد ترمجتــه يف كلمــات .  ..مــن أكــابر احلفــاظ املعتمــدين) اســد الغابــة ( وصــاحب 

  :كبار العلماء ، يف املصادر املعتمدة مثل 
  .348 / 3وفيات األعيان 
  .1399 / 4ّوتذكرة احلفاظ 

  .127 / 5وطبقات السبكي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظوطب   ّقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات احلفــــــــــــــــ

  .؟؟؟؟؟؟؟     

   
  .120 / 5والعرب 

  .161 / 3واملختصر 
  .وقد أوردنا ترمجته بالتفصيل يف حديث الطري

  كلمات في مدح اسد الغابة
  :من الكتب املعتمدة املقبولة ) اسد الغابة يف معرفة الصحابة ( وكتاب 

: فيــه بــني ّصــنف كتابــا حــافال يف معرفــة الــصحابة ، مجــع « : قــال ابــن قاضــي شــهبة 
  ّكتاب ابن مندة ، وكتاب أيب نعيم ، وكتاب ابن عبد الرب ، وكتاب أيب

__________________  
  .604 / 3أسد الغابة ) 1(
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  .)1(» ّموسى يف ذلك ، وزاد وأفاد ، ومساه أسد الغابة يف معرفة الصحابة 
  .)2(» وهو أمجع كتاب يف هذا املعىن « : وقال ابن الوزير 

ّواســـتدرك مـــا فـــات علـــى مـــن تقدمـــه ، وبـــني أوهـــامهم قالـــه « : نـــون وقـــال كاشـــف الظ ّ
  .)3(» الذهيب يف جتريد أمساء الصحابة ، وهو خمتصر أسد الغابة 

)29(  
  أبي الربيع ابن سبع الكالعي رواية 

( ّرواه أبو الربيع سليمان بـن موسـى الكالعـي البلنـسي املعـروف بـابن سـبع ، يف كتابـه و
) ّأسـىن املطالـب للوصـايب اليمـين ( ن بريدة بن احلصيب ، كما جـاء يف  ع)4() ّشفاء الصدور 

  :حيث قال 
اغتنمهــا يــا بريــدة فــأخرب النــيب ـ : إن خالــد بــن الوليــد قــال : وعنــه يف روايــة أخــرى « 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ما صنع ّفقدمت ودخلت املسجد ورسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ . ّ ّ
خـريا ، فـتح اهللا :  فقلـت ؟مـا اخلـرب يـا بريـدة: أصحابه على بابـه ، فقـال يف منزل ، وناس من 

جاريـــة أخـــذها علـــي مـــن اخلمـــس ، فجئـــت :  فقلـــت ؟مـــا أقـــدمك: علـــى املـــسلمني ، فقـــالوا 
ّألخــرب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ّفــأخرب النــيب فإنــه يــسقط مــن عينــه ، ورســول اهللا ـ : قــالوا . ّ ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ يسمع   : الكالم ، فخرج مغضبا فقال ّ
   من أبغض عليا فقد أبغضين ، ومن !؟ما بال القوم ينتقصون عليا

__________________  
  .81 / 2طبقات الشافعية ) 1(
ّالروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم) 2( ّ.  
  .82 / 1كشف الظنون ) 3(
  .خمطوط ـ أسىن املطالب) 4(
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ّعليا مين وأنا منه ، خلق من طينيت وخلقـت مـن طينـة إبـراهيم وأنـا ّفارق عليا فقد فارقين ، إن  ّ
أن لعلـي : يا بريـدة ، أمـا علمـت . أفضل من إبراهيم ، ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم

   ؟ّأكثر من اجلارية اليت أخذ ، وأنه وليكم بعدي
  .»أخرجه ابن جرير يف ذيب اآلثار ، وابن أسبوع األندلسي يف الشفا 

  ترجمة ابن سبع الكالعي 
  :وأبو الربيع الكالعي من أكابر احلفاظ الثقات 

ّالكالعــي ، اإلمــام العـامل ، احلــافظ البــارع ، حمــدث األنــدلس وبليغهــا « :  ـ الــذهبي 1
كـــان إمامـــا يف صـــناعة احلـــديث ، بـــصريا بـــه ، حافظـــا حـــافال ، عارفـــا بـــاجلرح .  ..أبـــو الربيـــع

ّلوفيــات ، يتقــدم أهــل زمانــه يف ذلــك ، ويف حفــظ أمســاء الرجــال والتعــديل ، ذاكــرا للمواليــد وا
  .)1(» ّخصوصا من تأخر زمانه 

أبــو الربيــع الكالعــي ، ســليمان بــن ســامل البلنــسي ، احلــافظ الكبــري ، « : وقــال   ـ2
  .)2(» .  ..ّصاحب التصانيف وبقية أعالم األثر باألندلس

 ، األديب البليغ ، شيخ احلـديث والبالغـة ّاإلمام العالمة ، احلافظ اود« : وقال   ـ3
  .)3(» .  ..باألندلس ، وكان من كبار أئمة احلديث

احلــــافظ ، أبــــو الربيـــع الكالعــــي ، ســــليمان بـــن موســــى البلنــــسي ، « :  ـ اليــــافعي 4
  :ّقال األبار . ّصاحب التصانيف ، وبقية أعالم األثر يف األندلس

__________________  
  .1417 / 4ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .137 / 5العرب ) 2(
  .134 / 23سري أعالم النبالء ) 3(
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ّوكان قد فاق وتقدم على أقرانه ، عارفا بـاجلرح والتعـديل ، ذاكـرا للمواليـد والوفيـات ، ال نظـري 
  .)1(» .  ..ّله يف اإلتقان والضبط

ا سـليمان ّأبو الربيع ، اإلمام احلافظ البارع ، حمدث األنـدلس وبليغهـ« :  ـ السيوطي 5
  .)2(» .  ..وكان إماما يف صناعة احلديث ، بصريا به ، حافظا عارفا.  ..بن موسى
أو أبــا الربيــع ، فالثقــة الثبــت ســليمان ابــن ســامل  « :ّ ـ محمــد بــن يوســف الــشامي 6
  .)3(» الكالعي 
 ;وكانــت وقعــة اينجــة الــيت قتــل فيهــا احلــافظ أبــو الربيــع الكالعــي  « : ـ المقــري 7
ّ تعــاىل متقــدما أمــام ; ، ومل يــزل 634 اخلمــيس لعــشر بقــني مــن ذي احلجــة ســنة تعــاىل يــوم

ّالصفوف زحفا إىل الكفار مقبال على العدو ّ تعـاىل حافظـا للحـديث ، مـربزا يف ;وكان .  ..ّ
  .)4(» .  ..نقده ، تام املعرفة بطرقه ، ضابطا ألحكام أسانيده ، ذاكرا لرجاله

)30(  
  الضياء المقدسي رواية 

ــاه ضــياء الــدين حممد بــن عبــد الواحــد املقدســي احلنبلــي يف كتــاب روو كمــا ) املختــارة ( ّ
ّ ـ إن رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه 2عـن ابـن عبـاس ـ « ) : أسـىن املطالـب للوصـايب ( جـاء يف 

  ّإن عليا: ّوسلم ـ قال لربيدة 
__________________  

  .634: مرآة اجلنان حوادث ) 1(
  .500 :ّطبقات احلفاظ ) 2(
  .4 / 1مقدمة الكتاب . سبل اهلدى والرشاد) 3(
  .263 / 6ّنفح الطيب ) 4(
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ّوليكم بعدي فأحب عليا فإنه يفعل ما يؤمر به ّ ّّ.  
  .)1(» أخرجه احلاكم يف املستدرك والضياء يف املختارة 

  كتاب المختارة للضياء
مــن أقــوى األدلــة ) املختــارة ( وروايــة الــضياء املقدســي هــذا احلــديث الــشريف يف كتابــه 

ّعلــــى صــــحته وثبوتــــه ، ومــــن أمــــنت احلجــــج علــــى رد أهــــل العنــــاد واملكــــابرة ، وقطــــع ألــــسنتهم 
ّذلـــك ، ألن الـــضياء قـــد التــزم يف كتابـــه هـــذا بالـــصحة ، وأذعـــن بـــذلك .  ..ودحــض أبـــاطيلهم ّ

ّاحملققون ووافقوه على صحة أخباره ، حىت جعل بعضهم تصحيحه أعلى من تصحيح احلـاكم  ّ
  . كتابه على املستدركّ، ورجح

ّاملختــارة يف احلــديث ، للحــافظ ضــياء الــدين حممــد بــن عبــد « : قــال كاشــف الظنــون 
ّالتـــزم فيـــه الــصحة ، فـــصحح فيـــه أحاديـــث مل . 643الواحــد املقدســـي احلنبلـــي ، املتــوىف ســـنة 

ّوهذا الكتاب مل يتم ، وكان بعض احلفاظ من مـشاخينا : قال ابن كثري . يسبق إىل تصحيحها
  .)2(» ّكذا يف الشذا الفياح . ّرجحه على مستدرك احلاكمي

  :وقال الشيخ حسن زمان يف القول املستحسن 
ّهـي األحاديـث الـيت يـصلح أن حيـتج ـا ، سـوى مـا : قال الشيخ الكردي يف األمـم « 

  .كتابه أحسن من مستدرك احلاكم: يف الصحيحني وقالوا 
   إن تصحيحه أعلى من:ّوقال الزركشي يف ختريج أحاديث الرافعي 

__________________  
  .خمطوط ـ أسىن املطالب للوصايب) 1(
  .1625 ـ 1624 / 2كشف الظنون ) 2(
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  .تصحيح احلاكم ، وإنه قريب من تصحيح الرتمذي وابن حبان
  .ّووافقه ابن حجر والسخاوي

  .ّوالسيوطي أشرك صحيحه بالصحيحني يف إطالق اسم الصحة على مجيع ما فيه
  .»ّاحلافظ املزي ، واملنذري ، وعماد الدين ابن كثري ، يف كثريين :  يعتمده ّوممن

  ّترجمة الضياء المقدسي 
  :وقد أطنب القوم وأطالوا يف الثناء على الضياء املقدسي ومدحه وإطرائه 

ّالضياء ، اإلمام العامل احلافظ احلجة ، حمدث الشام شيخ السنة« :  ـ الذهبي 1 مسـع . ّ
ّكثرة ، وحصل أصوال كثرية ، ونسخ وصنف ولني وجرح وعـدل ، وكـان املرجـوع ما ال يوصف  ّ ّ ّ

  .إليه يف هذا الشأن
شيخنا أبو عبد اهللا ، شيخ وقته ونسيج وحده ، علمـا : قال تلميذه عمر بن احلاجب 

وحفظا ، وثقة ودينا ، من العلماء الربانيني ، وهو أكـرب مـن أن يـدل عليـه مثلـي ، كـان شـديد 
رأيـت . ّيف الرواية ، جمتهدا يف العبادات ، كثـري الـذكر ، منقطعـا متواضـعا سـهل العاريـةّالتحري 

ّمجاعة من احملدثني ذكـروه فـأطنبوا يف حقـه ومـدحوه بـاحلفظ والزهـد ّسـألت الزكـي الـربزايل عنـه . ّ
  .ّثقة جليل حافظ دين :فقال 

ا رأيــت مثلــه يف ّحــافظ مــتقن حجــة ، عــامل بالرجــال ، ورع تقــي ، مــ: قــال ابــن النجــار 
  .ّنزاهته وعفته وحسن طريقته
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  .)1(» .  ..ما رأيت مثل شيخنا الضياء: وقال الشريف ابن النابلسي 
أفــىن عمــره يف هــذا .  ..والــشيخ الــضياء احلــافظ أحــد األعــالم« : أيــضا  ـ الــذهبي 2

تــــصانيفه ّالــــشأن ، مــــع الــــدين والــــورع ، والفــــضيلة التامــــة ، والثقــــة واإلتقــــان ، انتفــــع النــــاس ب
  .)2(» ّواحملدثون بكتبه ، فاهللا يرمحه ويرضى عنه 

ّالـشيخ اإلمـام احلـافظ ، القـدوة ، احملقق ، اـود ، بقيـة الـسلف« : أيـضا  ـ الـذهبي 3 ّ ّ  ّـ
ل ، وقيـــد وأمهـــل ، مـــع الديانـــة . .. ّحـــصل األصـــول الكثـــرية ، وجـــرح وعـــدل ، وصـــحح وعل ّـــّ ّ ّ ّ

ّوالتواضع ، والـصدق واإلخـالص ، وصـحة النقـل ، ومـن واألمانة ، والتقوى والصيانة ، والورع  ّ
  .)3(» .  ..تصانيفه املشهورة

  :ومن مصادر ترمجته 
  .65 / 4الوايف بالوفيات 
  .169 / 13والبداية والنهاية 
  .354 / 6ّوالنجوم الزاهرة 

  .224 / 5وشذرات الذهب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ   ّوطبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات احلفــــــــــــــــ

  .؟؟؟؟؟؟؟     

   

)31(  
  ّمحمد بن طلحةرواية 

ّأبو سامل حممد بن طلحة القرشي الشافعي ، مـصححا إيـاه وحمتجـا بـهورواه  ّ وهـذه .  ..ّ
  أظهرك اهللا بنوره على أسرار التنزيل ، ـ اعلم« : عبارته 

__________________  
  .1405 / 4ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .179 / 5العرب ) 2(
  .126 / 23سري أعالم النبالء ) 3(
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أنه ملا كان من حمامل لفظـة املـوىل الناصـر ، :  ـ اء السبيلومنحك بلطفه تبصرة ديك إىل سو
ّ ّ

ا بكونـه ناصـرا  .ّمن كنت ناصره فعلي ناصره: احلديث  كان معىن ّـفيكون النيب قد وصـف علي
ّلكل من كـان النـيب ناصـره ، فإنـه ذكـر ذلـك بـصيغة العمـوم ّصـلى اهللا عليـه  ـ ّـوإمنا أثبـت النـيب. ّ

ّملا أثبتها اهللا عز وجل لعلي ، فإنه نقـل اإلمـام  ـ الناصرية لعليوهي صفة  ـ هذه الصفة ـ ّوسلم ّ ّ ّ
  :أبو إسحاق الثعليب يرفعه بسنده يف تفسريه إىل أمساء بنت عميس قالت 

ملا نزل قوله تعاىل 
ّ

َ وإن تظاهرا عليه فإن اهللا هو مواله وجبريل وصالح اْلمؤمنين (:  َِ ِ ْ ُ ُ َ َ َِ ُ ِ ْ ِْ ُ ْ َ ُ ََ  ِ َِ ِ َ َ َ ْ( 
ّفلمــا أخــرب اهللا فيمــا أنزلــه علــى  .صــاحل املــؤمنني علــي بــن أيب طالــب:  اهللا يقــول مسعــت رســول

ّرســـوله أن ناصـــره هـــو اهللا وجربئيـــل وعلـــي ، ثبتـــت صـــفة الناصـــرية لعلـــي ، فأثبتـــه النـــيب اقتـــداء 
  .بالقرآن الكرمي يف إثبات هذه الصفة له

بــو نعــيم يف حليتــه قولــه ـ فيمــا رواه احلــافظ أ حمث وصــفه مبــا هــو مــن لــوازم ذلــك بــصري
ّمرحبا بسيد املسلمني وإمام املتقني: ّإن عليا دخل فقال :  ـبسنده  فـسيادة املـسلمني وإمامـة  .ّ

ّاملتقني ملا كانت من صـفات نفـسه وقـد عـرب اهللا تعـاىل عـن نفـس علـي بنفـسه ، وصـفه مبـا هـو  ّ ّ
  .من صفاا ، فافهم ذلك

روى احلافظ  حىت .ظرا إىل ما ذكرناّمث مل يزل خيصه بعد ذلك خبصائص من صفاته ، ن
ّأيـضا يف حليتـه بـسنده عـن أنـس بـن مالـك قـال قـال رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ أليب  ّ

ّيـا أبـا بـرزة ، إن اهللا عهـد إيل يف علـي بـن أيب طالـب أنـه رايـة اهلـدى ومنـار : برزة ـ وأنـا أمسـع ـ  ّ ّ
ا أبـا بـرزة ، علـي بـن أيب طالـب أميـين غـدا يف ي. اإلميان ، وإمام أوليائي ونور مجيع من أطاعين

  ّالقيامة ، وصاحب راييت يف القيامة ، واميين على مفاتيح خزائن رمحة ريب ، 
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ّهو الكلمة اليت ألزمتها املتقني ، من أحبه أحبين ومن أبغضه أبغضين ، فبشره بذلكو ّّ ّ.  
ا بكثـري مـن  ّالــصفات دون ّـفـإذا وضـح لـك هـذا املـستند ، ظهــرت حكمـة ختصيـصه علي

  .غريه ، ويف ذلك فليتنافس املتنافسون
البخـاري ، ومـسلم ، والرتمـذي ، يف صـحاحهم بأسـانيدهم : وقد روى األئمة الثقـات 

  :ّ، أحاديث اتفقوا عليها ، وزاد بعضهم على بعض بألفاظ أخرى ، واجلميع صحيح 
ّإن رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـ: عـن سـعد بـن أيب وقـاص قـال  :فمنهـا  ّه وسـلم ـ خلـف ّ ّ

:  فقــال ؟ّيــا رســول اهللا ، ختلفــين يف النــساء والــصبيان: ّعليــا يف غــزوة تبــوك علــى أهلــه ، فقــال 
ّمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى غــري أنــه ال نــيب بعــديأ : ّقــال ابــن املــسيب . ّ

أنــت : ه فأحببــت أن أشــافه ســعدا ، فلقيتــه فقلــت لــ. أخــربين ــذا عــامر بــن ســعد ، عــن أبيــه
ّمسعتــه مــن رســول اهللا ، صــلى اهللا عليــه وســلم ّنعــم ، وإال :  فوضــع إصــبعيه علــى أذنيــه وقــال ؟ّ

  .ّاستكتا
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لعلي  : 2قال جابر بن عبد اهللا و أنـت : ّ

ّمين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي ّ ّ.  
إن معاوية بن أيب سـفيان أمـر سـعد ابـن أيب وقـاص : روى مسلم والرتمذي بسنديهما و

ّأما ما ذكرت ثالثا قـاهلن لـه رسـول اهللا صـلى اهللا :  فقال ؟ّما منعك أن تسب أبا تراب: قال  ّ
ّعليه وسلم فلن أسبه ، ألن تكون يل واحدة منهن أحب إيل من محر النعم  ّ ّ ّ ّ:  

ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول لـه ـ وخلفـ ّ أمـا : ه يف بعـض مغازيـه فقـال ـ ّ
ّترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال ّ ّ  
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  .نيب بعدي
ّألعطـني الرايـة غـدا رجـال حيـب اهللا ورسـوله وحيبـه اهللا ورسـوله: مسعته يقول يوم خيـرب و ّ ّ .

ايـة ، ففـتح ادعوا يل عليا ، فأيت بـه أرمـد ، فبـصق يف عينيـه ودفـع إليـه الر: فتطاولنا إليها فقال 
  .اهللا عليه
ملا نزلت هذه اآلية و

ّ
ْ ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنـفسنا وأنـفسكم (:  َ َ ْ َ َ ْ َُ َ ُـَ ُـ ُ ُْ َْ َ َ ََ ِـَ َِ َْ ْ ُ ْ َ( 

ّدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال    .اللهم هؤالء أهلي: ّ
ّبعـث رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه : ال نقـل الرتمـذي بـسنده عـن عمـران بـن حـصني قـو

  . ..ّوسلم ـ جيشا ، واستعمل عليهم علي بن أيب طالب
ّفأقبـل إلـيهم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ والغـضب يعـرف يف وجهـه ـ فقـال  مـا : ّ

ّ إن عليا مين وأنا من علي وهو ويل كل مؤمن بعدي!تريدون من علي ّ ّ ّ ّ..  . «)1(.  
ابـن طلحـة هـذا احلـديث يف معـرض االسـتدالل واالحتجـاج إىل فقد رأيـت كيـف يـذكر 
  ؟»واجلميع صحيح « : جنب أحاديث أخرى ويقول 

  من مصادر ترجمة ابن طلحة
ّوابــن طلحــة يعــد مــن كبــار فقهــاء الــشافعية وحمــدثيهم ، وقــد ذكــروه وأثنــوا عليــه يف غــري  ّ

  .مرآة اجلنان: فراجع منها . واحد من كتبهم
  .213 / 5والعرب 

  .63 / 8بقات السبكي وط
__________________  

  .48 ـ 46: مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول ) 1(
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ــــــــــــــــــــات ابــــــــــــــــــــــن قاضــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــهبة   وطبقــ

  .؟؟؟؟؟     

   
  .186 / 13والبداية والنهاية 
  .33 / 7والنجوم الزاهرة 

  .176 / 3والوايف بالوفيات 

)32(  
  ّالكنجي الشافعي رواية 

ّيوســف الكنجــي الــشافعي ، بأســانيده يف غــري موضــع مــن ّــرواه أبــو عبــد اهللا حممد بــن و
  :كتابه ، حيث قال 

ّيف غضب النـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ملخالفـة حكـم علـي ـ : الباب التاسع عشر «  ّ
  : ـ 2

: ّأخربنــا أمحــد بــن مشذويــه الــصريفيين ــا وأمحــد بــن حممــد بــن ســيد األواين ــا ، قــاال 
الكروخي ، أخربنا أبو عـامر حممـود بـن القاسـم األزدي وغـريه ، أخربنا عمر الدينوري ، أخربنا 

ّأخربنا اجلراحي ، أخربنا احملبويب ، أخربنا أبو عيسى احلـافظ ، حـدثنا قتيبـة بـن سـعيد ، حـدثنا  ّ
جعفــر بــن ســليمان الــضبعي ، عــن يزيــد الرشــك ، عــن مطــرف بــن عبــد اهللا ، عــن عمــران بــن 

.  ..ّ عليـه وســلم ـ جيـشا ، واســتعمل علـيهم عليــاّبعــث رسـول اهللا ـ صــلى اهللا: حـصني قـال 
ّفأقبل عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ والغضب يعرف يف وجهه ـ مث قال  ّ:  

ّ إن عليـا مـين وأنـا منـه ؟ مـا تريـدون مـن علـي؟ مـا تريـدون مـن علـي؟ما تريدون من علي ّ
ّوهو ويل كل مؤمن من بعدي ، فال ختالفوه يف حكمه ّ.  

  .عيسى احلافظ كما أخرجناهرواه أبو 



 197 .............................................................................سند حديث الوالية 

ّعجيبة بنت احلافظ أعلى من هذا السند ، غري أن أصل مساعي منها  ـ كتابة ـ وأخربتين
  .مل حيضرين وقت اإلمالء

 ، عـــن عبـــد الـــرزاق وعفـــان ، عـــن 7أخرجـــه اإلمـــام أمحـــد بـــن حنبـــل يف مناقـــب علـــي و
 علــى الرابــع ـ وقــد 6 فأقبــل رســول اهللا: ّجعفــر بــن ســليمان ، غــري أن يف حــديث عبــد الــرزاق 

ّدعوا عليـا ، دعـوا عليا ، دعـوا عليـا ، إن عليـا مـين وأنـا منـه وهـو ويل كـل : ّتغري وجهه ـ فقال  ّ ّ ّ ّـ
  .)1(» الباقي سواء . مؤمن بعدي

روى إمــام أهــل احلــديث أمحــد بــن حنبــل يف مــسنده قــصة نــوم علــي « : وقــال الكنجــي 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ على فراش رسول اهللا ّوتابعـه احلـافظ حمـدث الـشام . يف حـديث طويـل ـ ّ

  .ّيف كتابه املسمى باألربعني الطوال
قاضــي القــضاة حجــة اإلســالم أبــو الفــضل حيــىي : ّفأمــا حــديث اإلمــام أمحــد ، فأخربنــا 

ّأخربنـا حنبـل بـن عبـد اهللا املكـرب ،  :ّابن قاضي القضاة أيب املعايل حممد بن علي القرشـي قـال 
ّم هبة اهللا بن احلصني ، أخربنا أبو علي احلسن بن املذهب ، أخربنـا أبـو بكـر أخربنا أبو القاس

ّأمحد بن جعفر القطيعي ، حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ، حدثنا أيب ّ.  
ّالقاضي العالمـة مفـيت الـشام ، أبـو : ّوأما احلديث الذي يف األربعني الطوال فأخربنا به 

ّلقضاة شرقا وغربا أيب نصر حممد بـن هبـة اهللا بـن حممـد بـن ّنصر حممد بن هبة اهللا ابن قاضي ا ّ
أخربنا احلافظ أبو القاسم علي بن احلسن ، أخربنا الشيخ أبو القاسم : مجيل الشريازي ، قال 

د  د بـــن عبـــد الواحـــد الـــشيباين ، أخربنـــا أبـــو علـــي احلـــسن بـــن علـــي بـــن حمم ّـــهبـــة اهللا بـــن حمم ـــ ّ
  ّفر بن محدان القطيعي ، حدثنا عبد اهللا بنالتميمي ، أخربنا أبو بكر أمحد بن جع

__________________  
  .113: كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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ّأمحد بن حممد بن حنبل ، حدثين أيب ّ.  
ّحدثنا حيىي بن محاد ، ثنا أبو عوانة ، حدثنا أبو بلج ، حدثنا عمرو ابن ميمون قـال  ّ ّ :

  . ..ذ أتاه تسعة رهطّإين جلالس إىل ابن عباس ، إ
وهــذا حــديث بطولـه وإن مل خيــرج يف الــصحيحني . هكـذا رويتــه مـن مــسند اإلمــام أمحـد

  .ّذا السياق لكن أكثر ألفاظه متفق على صحتها
ّورواه اإلمــام أبــو عبــد الــرمحن النــسائي يف خــصائص علــي ، عــن حممــد ابــن املثــىن ، عــن 

  .)1(» حيىي بن محاد ، بطوله كما أخرجناه سواء 

  ترجمة الكنجي 
ّوأبو عبد اهللا فخر الدين حممد بن يوسف الكنجي ، إمـام ، حمـدث ، فقيـه ، مـتكلم ،  ّ ّ

  :فالحظ .  ..ّكما وصفه أرباب التواريخ والرتاجم.  ..أديب
  .1441 / 4ّتذكرة احلفاظ  ـ 1
  .208: الذيل على الروضتني  ـ 2
  .360 / 1ذيل مرآة الزمان  ـ 3
  .221 / 13 البداية والنهاية ـ 4
  .80 / 6النجوم الزاهرة  ـ 5
  .254 / 5الوايف بالوفيات  ـ 6
  .1844 ، 1497 ، 263كشف الظنون  ـ 7

 ، وقـــد كـــان هـــذا هـــو :ّغـــري أن القـــوم نقمـــوا عليـــه ميلـــه إىل مـــذهب أهـــل البيـــت 
  حيث ـ ّالسبب املهم يف استشهاده يف وسط جامع دمشق

__________________  
  .244 ـ 241: مناقب علي بن أيب طالب كفاية الطالب يف ) 1(
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وقــد جــاء .  ..علـى يــد النواصــب بـصورة شــنيعة ـ 7كـان ميلــي كتابــه يف مناقـب أمــري املــؤمنني 
  :هذا يف مجيع ترامجه ، نكتفي بكالم واحد ، وهو الصفدي 

ّحممــد بــن يوســف بــن حممــد بــن الفخــر الكنجــي ، نزيــل دمــشق ،  ـ الفخــر الكنجــي«  ّ
ّكــان إمامــا حمــدثا ، لكنــه كــان مييــل إىل الــرفض ، مجــع . ّع ورحــل وحــصلعــين باحلــديث ، ومســ ّ

ّكتبـــا يف التـــشيع ، وداخـــل التتـــار ، فانتـــدب لـــه مـــن تـــأذى منـــه ، فبقـــر جنبـــه باجلـــامع يف ســـنة  ّ
  :ّوله شعر يدل على تشيعه وهو . 658

  كــــــــــــــــان علــــــــــــــــي أرمــــــــــــــــد العــــــــــــــــني يبتغــــــــــــــــيو

  
ّدواء فلمــــــــــــــــــــــــــــــا مل حيــــــــــــــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــــــــــــــداويا   ّ  

  

  منــــــــــــــــــــــه بتفلــــــــــــــــــــــةشــــــــــــــــــــــفاه رســــــــــــــــــــــول اهللا 

  
ا وبـــــــــــــــــــــــــورك راقيـــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــفبـــــــــــــــــــــــــورك مرقي   ّـ

  

  قـــــــــــــال ســـــــــــــأعطي الرايـــــــــــــة اليـــــــــــــوم فارســـــــــــــاو

  
  ّكميـــــــــــــــا شـــــــــــــــجاعا يف احلـــــــــــــــروب حماميـــــــــــــــا  

  

ه ّـــــــــــــــــــــــــــحيـــــــــــــــــــــــــــب اإللـــــــــــــــــــــــــــه واإللـــــــــــــــــــــــــــه حيب ّ  

  
  بـــــــــــــــه يفـــــــــــــــتح اهللا احلـــــــــــــــصون كمـــــــــــــــا هيـــــــــــــــا  

  

ّفخـــــــــــــــــــــص ـــــــــــــــــــــا دون الربيـــــــــــــــــــــة كلهـــــــــــــــــــــا ّ ّ  

  
اه الوصــــــــــــــــــي املؤاخيــــــــــــــــــا    ّعليــــــــــــــــــا ومس   .»ّــــــــــــــــــ

  

)33(  
  طبري ّمحب الدين الرواية 

  :رواه أبو العباس أمحد بن عبد اهللا الطربي يف كتابيه غري مرة و
  :يف مناقب أمري املؤمنني ) الرياض النضرة ( ففي 

ّبعـــث رســـول اهللا ـ صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ـ ســـرية : عــن عمـــران بـــن حـــصني قـــال «  ّ
ربعـة مــن فمـضى علـى الــسرية فأصـاب جاريــة فـأنكروا عليـه ، وتعاقــد أ: قــال . واسـتعملها عليـا

ّأصحاب النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قالوا  قـال . إذا لقينـا رسـول اهللا أخربنـاه مبـا صـنع علـي: ّ
ّوكان املسلمون إذا قدموا من سفر بدءوا برسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ وسـلموا : عمران  ّ ّ

  عليه مث انصرفوا
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ّإىل رحاهلم ، فلما قدمت السرية سلموا على رسول اهللا    :، فقام أحد األربعة فقال ّ
ّيا رسول اهللا ، أمل تر إن عليا صنع كذا وكذا ، فأعرض عنه ّ.  

  .مث قام الثاين فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه
  .مث قام الثالث ، فقال مثل مقالته فأعرض عنه

ّفأقبـل إليـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ والغـضب . مث قام الرابع فقال مثل ما قالوا ّ
  :رف يف وجهه ـ فقال يع

ّ إن عليا مين وأنا منه ، وإنه ويل كل مؤمن بعدي؟ما تريدون من علي ـ ثالثا ـ ّ ّ ّ ّ.  
  .حسن غريب ـ وأبو حامت: ّخرجه الرتمذي ـ وقال 

ّفأقبـل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى الرابـع ـ وقـد تغـري : ّخرجه أمحد وقال فيـه و ّ ّ
ّ مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي دعوا عليا ، علي: وجهه ـ فقال  ّ ّ «)1(.  

  :فيه و
ّبعـث رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ سـرية ، وأمـر عليهـا رجـال : عن بريـدة قـال «  ّ ّ

ّوأنا فيها ، فأصبنا سـبيا ، فكتـب الرجـل إىل رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ابعـث لنـا مـن  ّ
ّفبعث عليا ويف السيب : قال . ّخيمسه ّفخمـس وقـسم: قـال . ّوصيفة وهي أفـضل الـسيبّ قـال . ّ

أمل تـروا إىل الوصـيفة الـيت كانـت يف :  قـال ؟يا أبـا احلـسن مـا هـذا: قلنا  .فخرج ورأسه يقطر: 
ّالــــسيب ، فــــإين قــــسمت ومخــــست فــــصارت يف اخلمــــس ، مث صــــارت يف أهــــل بيــــت النــــيب ، مث  ّ ّّ

  .صارت يف آل علي
ّفكتب الرجل إىل النيب صلى اهللا    .ّعليه وسلمّ

__________________  
  .129 / 3: الرياض النضرة يف مناقب العشرة ) 1(
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فأمــسك يــدي  .صــدق: فجعلــت أقــرأ الكتــاب وأقــول : قــال . ّابعثــين مــصدقا: فقلــت 
  :والكتاب وقال 

  !؟تبغض عليا
  .نعم: قلت 
ّفـال تبغـضه ، وإن كنـت حتبه فـازدد لـه حبا ، فـو الـذي نفـسي بيـده لنـصيب: قال  ّـ  آل ّـ

  .علي يف اخلمس أفضل من وصيفة
ّفما كان من الناس أحد بعد رسول اهللا أحب إيل من علي: قال  ّ.  

ّفلمــا أتيــت النــيب دفعــت الكتــاب فقــرئ عليــه ، فرأيــت الغــضب يف وجهــه: يف روايــة و ّ .
يــا رســول اهللا ، هــذا مكــان العائــذ ، بعثتــين مــع رجــل وأمــرتين أن أطيعــه ، ففعلــت مــا : فقلــت 
ّال رســول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ فقــ. أمــرت ّال تقــع يف علــي فإنــه مــين وأنــا منــه وهــو : ّ ّ

  .ّوليكم بعدي
  .)1(» ّخرجهما أمحد 

  : )ذخائر العقىب ( يف و
ّذكر أنه من النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأنه ويل كل مؤمن بعده«  ّ ّ ّّ ّ ّ.. .  

الس عنـد ابـن عبـاس إذ إين جلـ: عـن عمـرو بـن ميمـون قـال .  ..عن عمران بن حـصني
فـــال .  ..ّ إىل آخـــر احلـــديث بطولـــه كمـــا تقـــدم يف روايـــة أمحـــد واحلـــاكم وغريمهـــا)2(» .  ..أتـــاه

  .ّنكرر

  ّترجمة المحب الطبري 
ّواحملب الطربي فقيه ، حمدث ، كبري ، كان شيخ احلرم يف عصره ، ّ  

__________________  
  .130  ـ129 / 3الرياض النضرة يف مناقب العشرة ) 1(
  .86: ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب ) 2(
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  :فالحظ 
  .255 / 4ّتذكرة احلفاظ  ـ 1
  .74 / 8النجوم الزاهرة  ـ 2
  .224 / 4مرآة اجلنان  ـ 3
  .8 / 5طبقات السبكي  ـ 4
  .425 / 5شذرات الذهب  ـ 5
  .340 / 13البداية والنهاية  ـ 6
  : ، قال 514: طبقات احلفاظ  ـ 7
ّـ الطربي ، اإلمـام احملـدث فقيـه احلـرم ، أبـو العباس أمحـد بـن عبـد اهللا بـن حممد ّاحملب«  ّـ ّ

مــات يف مجــادى . وكــان إمامــا ، زاهــدا صــاحلا ، كبــري الــشأن.  ..بــن أيب بكــر املكــي الــشافعي
  . »694اآلخرة ، سنة 

)34(  
  صدر الدين الحمويني الجويني رواية 

« : ّمــد احلمــويين اجلــويين ، بــسنده قــائال رواه صــدر الــدين أبــو اــامع إبــراهيم بــن حمو
أخربين الـشيخ اإلمـام جنـم الـدين عثمـان بـن املوفـق األذكـاين ـ بقـراءيت عليـه بأسـفراين يف أواخـر 

 ـ بروايتــه عــن والــدي شـيخ شــيوخ اإلســالم ســلطان األوليــاء 675شـهر مجــادى األخــرى ســنة 
ّيب بكر احلموئي ـ تغمـده اهللا بغفرانـه ، ّسعد احلق والدين ، قدوة الواصلني والعارفني حممد بن أ

ّإجازة ـ بروايته عن شيخ شيوخ اإلسالم جنم احلـق والـدين أيب اجلنـاب أمحـد بـن عمـر بـن حممـد 
بـن عبـد اهللا الـصويف اخليـوقي املعــروف بكـربى ـ رضـوان اهللا عليــه ، إجـازة إن مل يكـن مساعـا ـ 

  ّأنبأنا حممد بن عمر بن : قال 
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ّأنبأنــا أبــو العبــاس أمحــد بــن أيب الفــضل الــسقائي ، : ءيت بنيــسابور ـ قــال علــي الطوســي ـ بقــرا
ّحدثنا اإلمام أبو بكر أمحد بن حممد املفـيت ، : ّأنبأنا أبو سعيد حممد بن طلحة اجلنابذي قال 

ـــو الربيـــع الزهـــراين ، حـــدثنا جعفـــر بـــن  ـــأ أبـــو القاســـم البغـــوي ، حـــدثنا أب ـــأ ابـــن شـــاهني ، نب نب
  : الرشك ، عن مطرف بن عبد اهللا ، عن عمران بن حصني سليمان ، نبأ يزيد

ّإن رسـول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ قــال  ّعلـي مــين وأنــا منــه وهــو ويل كــل مــؤمن : ّ ّ ّ
  .)1(» بعدي 

  من مصادر ترجمة الحمويني 
  :ّوهذه عدة من مصادر ترمجة احلمويين 

  .1505 / 4ّتذكرة احلفاظ  ـ 1
  املعجم املختص ـ 2
  : قال 217 / 1ات األسنوي طبق ـ 3
ّـالصدر احلموي ، صدر الـدين ، إبـراهيم بـن سـعد الـدين حممد بـن املؤيد ، املعـروف «  ّـ ّ

ّباحلموي ، نسبة إىل مدينة محاة ، ألن جده كان من أبناء ملوكها ّ.  
كــان املــذكور إمامــا يف علــوم احلــديث والفقــه ، كثــري األســفار يف طلــب العلــم ، طويــل 

را بالواليـــة هـــو وأبـــوه ، ســـكن بقريـــة مـــن قـــرى نيـــسابور ، وتـــويف ـــا حـــوايل املراجعـــة ، مـــشهو
  .»السبعمائة 

__________________  
  .56 / 1: فرائد السمطني يف مناقب املصطفى واملرتضى والبتول والسبطني ) 1(
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)35(  

  ّكالم شمس الدين الذهبي 
، مث نقــل عــن ابــن ّــذكــر مشــس الــدين حممد بــن أمحــد الــذهيب روايــة جعفــر بــن ســليمان و

  : وهذا نص العبارة !ّعدي تصحيح النسائي احلديث ، ومل يتعقبه بشيء
  :ن مطرف ، عن عمران بن حصني قال جعفر بن سليمان ، ثنا يزيد الرشك ، ع« 

ّبعث رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ سرية استعمل عليها عليا ّ مـا : وفيه . احلديث .ّ
ّأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعديّ علي مين و!؟تريدون من علي ّ.  

  .)1(» أدخله النسائي يف صحاحه : قال ابن عدي 
  : يف سياق مناقبه 7قال الذهيب برتمجة أمري املؤمنني و

ثنا يزيد الرشك ، عن مطـرف بـن عبـد اهللا ، عـن : وقال جعفر بن سليمان الضبعي « 
ّبعث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : عمران بن حصني قال  ّسـرية واسـتعمل علـيهم عليـا ، ّ

ّوكان املـسلمون إذا قـدموا مـن سـفر أو غـزوا أتـوا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قبـل أن يـأتوا  ّ
رحـــاهلم ، فـــأخربوه مبـــسريهم ، فأصـــاب علـــي جاريـــة ، فتعاقـــد أربعـــة مـــن أصـــحاب رســـول اهللا 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم لنخربنــه ، قــال  ّ ّ صــلى اهللا عليــه وســلم فقــدمت الــسرية فــأتوا رســول اهللا: ّ ّ
  يا رسول اهللا ، قد أصاب : فقام إليه أحد األربعة فقال . فأخربوه مبسريهم

__________________  
  .410 / 1ترمجة جعفر بن سليمان  ـ ميزان االعتدال) 1(
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مث الثالـــث . صـــنع كـــذا وكـــذا ، فـــأعرض عنـــه: مث قـــام الثـــاين فقـــال . علـــي جاريـــة فـــأعرض عنـــه
ّفأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليهم مغضبا فقال . ابعكذلك ، مث الر ّ:  

ّ علي مين وأنا منه ، وهو ويل كل مؤمن بعدي!ما تريدون من علي ّ ّ.  
  .)1(» ّأخرجه أمحد يف املسند ، والرتمذي وحسنه ، والنسائي 

 هـــــذا الـــــذهيب املوســـــوم بالتحامـــــل واالعتـــــداء علـــــى فـــــضائل أهـــــل بيـــــت !فيـــــا للعجـــــب
، يثبـــت حتمـــا وجزمـــا روايـــة جعفـــر هـــذا احلـــديث ، وابـــن عـــدي املفـــرط يف اجلـــرح االصـــطفاء 

ّواإلزراء يعــرتف بــأن النــسائي أدخلــه يف الــصحاح بــال امــرتاء ، ومل يتمكنــا مــن التفــوه حبــرف يف  ّ ّ ّ
ب علـــى التـــصحيح ، فـــضال عـــن التـــوهني والتـــضعيف غـــري النجـــيح ، ومـــع ذلـــك تعـــدى  ّالتعق ّـــ

ن عدي ، وذهب عريضا يف خـالف الـذهيب ، بـال اكـرتاث مـن طور اب) الدهلوي ( املخاطب 
  !!ّمؤاخذة أرباب النقد والكمال واجلهابذة األقيال

  ترجمة الذهبي 
ـــاريخ والرجـــال ، وعلـــى مـــصنفاته يف  ّوالـــذهيب مـــن علمـــائهم املعتمـــدين يف احلـــديث والت ّ

  :فالحظ ترامجه يف .  ..ّهذه معوهلم
  .110 / 2البدر الطالع  ـ 1
  .153 / 6ت الذهب شذرا ـ 2
  .216 / 5طبقات السبكي  ـ 3
  .71 / 2ّطبقات القراء  ـ 4

__________________  
  .630 / 3تاريخ اإلسالم ) 1(
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  .163 / 2الوايف بالوفيات  ـ 5
  .182 / 10النجوم الزاهرة  ـ 6
  .236 / 4الدرر الكامنة  ـ 7
  :ّقال ما ملخصه . 521: ّطبقات احلفاظ  ـ 8
ّمـام ، احلـافظ ، حمـدث العـصر وخامتـة احلفـاظ ، ومـؤرخ اإلسـالم ، وفـرد الذهيب ، اإل«  ّ ّ

ـــد ســـنة  ـــه 673الـــدهر ، والقـــائم بأعبـــاء هـــذه الـــصناعة ، ول  ســـنة ، 18 وطلـــب احلـــديث ول
فسمع الكثري ، ورحل ، وعين ذا الـشأن وتعـب فيـه ، وخدمـه ، إىل أن رسـخت فيـه قدمـه ، 

: ّيخ اإلســالم أيب الفــضل ابــن حجــر أنــه قــال وحكــي عــن شــ. وتــال بالــسبع وأذعــن لــه النــاس
  .شربت ماء زمزم ألصل إىل مراتب الذهيب يف احلفظ

: ّإن احملدثني عيال اآلن يف الرجال وغريها من فنون احلديث على أربعـة : والذي أقوله 
  .املزي ، والذهيب ، والعراقي ، وابن حجر

  . »748تويف سنة 

)36(  
  ّالزرندي رواية 

  : قال 7ن يوسف الزرندي يف مناقب أمري املؤمنني ّرواه حممد بو
ّ ـ إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 2عن عمران بن حصني ـ «  ّ ّعلي مين وأنـا : ّ

ّمنه وهو ويل كل مؤمن بعدي  ّ «)1(.  
__________________  

  .98: نظم درر السمطني يف مناقب املصطفى واملرتضى والبتول والسبطني ) 1(
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ّ ـ قـال قـال يل رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ سـألت اهللا فيـك 2لـي ـ عـن ع «  ّ
ّمخسا ، فمنعين واحدة وأعطاين فيك أربعا ، سـألته أن جيمـع عليـك امـيت فـأىب علـي وأعطـاين . ّ

ّأين أول مــن تنــشق عنــه األرض وأنــت معــي ، ولــواء احلمــد حتملــه ، تــسبقه األولــني واآلخــرين ّ .
ّلــدنيا واآلخــرة ، وأعطــاين أن بيتــك مقابــل بيــيت يف اجلنــة ، وأنــك ويل وأعطــاين أنــك أخــي يف ا ّ

  .)1(» املؤمنني بعدي 
ّمسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : روى ابـــن عبـــاس رضـــي اهللا عنهمـــا قـــال «  ّ

ّكنت أنا وعلي نورا بني يدي اهللا عز وجل من قبل أن خيلق آدم : يقول   بأربعة عـشر ألـف 7ّ
ّ اهللا عز وجل آدم ّعام ، فلما خلق ّ سلك ذلك النور يف صلبه ، ومل يزل اهللا عـز وجـل ينقلـه 7ّ ّ

ّمن صلب إىل صلب ، حىت أقره يف صلب عبـد املطلـب ، مث أخرجـه مـن صـلب عبـد املطلـب 
  .ّفقسمه قسمني ، قسما يف صلب عبد اهللا وقسما يف صلب أيب طالب

ّفعلي مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي  ّ ّ «)2(.  

  ّرجمة الزرندي ت
  .)3(ترجم له احلافظ ابن حجر يف أعيان القرن الثامن 

  .)4(والشريازي يف تاريخ شرياز وعلمائها 
  ّحممد بن يوسف بن« : ّوعنهما صاحب معجم املؤلفني إذ قال 

__________________  
  .119: نفس املصدر ) 1(
  .خمطوط ـ معارج الوصول إىل معرفة فضل آل الرسول) 2(
  .295 / 4درر الكامنة ال) 3(
  .411: ّشد اإلزار ) 4(
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ّاحلسن بن حممد بـن حممـود بـن احلـسن الزرنـدي ، املـدين ، األنـصاري ، احلنفـي ، مشـس الـدين 
ّ، حمــــدث ، مــــسند ، راويــــة ، فقيــــه ، نــــاظم ، حــــدث حبــــرم رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم  ّ ّ ّ

بغيـة : مـن آثـاره .  القـضاء ، وتـويف ـاّباملدينة ، وقدم شـرياز فـدرس ونـشر احلـديث ، وويل ـا
ّاملرتــاح إىل طلـــب األربــاح ، مولـــد النــيب ، نظـــم درر الــسمطني يف فـــضائل املــصطفى واملرتـــضى 

  .)1( 747وأرخ وفاته بسنة » والبتول والسبطني ، ومعارج الوصول إىل معرفة آل الرسول 
  .رين عنهّوكتبه املذكورة أصبحت من مصادر احلديث املعتمدة لدى املتأخ

)37(  
  الكازروني رواية 

ّورواه سعد الدين حممد بن مسعود الكازروين مرسال إرسال املسلم يف كالم له يف مـدح  ّ
  :ّ ، أورده السيد شهاب الدين أمحد ، حيث قال 7موالنا أمري املؤمنني 

 ّقــال الــشيخ اإلمــام الرحلــة ، الــذي مل يــزل يف عبــادة اهللا تعــاىل يف الــسكون والرحلــة ،« 
ّسعيد احلق والدين ، حممد بن مـسعود بـن حممـد الكـازروين يف كتابـه نـصاب النقـاب ، أحـسن  ّ

  :اهللا تعاىل إليه يف املآب 
أنت مع احلق واحلق معك ، اآلخذ مبمالك الثـواب : النافذ يف مسالك الصواب وبيانه 

ّطوىب ملن اتبعك ، املريد الصادق يف طريقة: وبرهانه  ّ  
__________________  

  .124 / 12معجم املؤلفني ) 1(
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دي نجواكم صــدقة ( مناجــاة ــين ي ً فـقــدموا بـ َ َ ََ ْ ُ ْــَ َ ْ َــ َ َُ ْ  أنــا أول مــن  : الربيــد الــسابق يف حقيقــة جنــاة )َ
ه ألول مــن آمــن مــن أصــحايب ســلما وأكثــرهم علمــا : ّآمــن بــه وصــدقه ، الفــائز بــسعادات  ّإن ـ ّـ

 :ّ، املتمالك يف مـادة صـفاء  بعهديأنت الوايف  :وأعظمهم حلما ، املتماسك يف جادة وفاء 
ّإنك تبلغ سؤااليت من بعدي ّأنـت ويل كـل مـؤمن بعـدي :، الوايل بعالية  ّ ، املـشرف بتـشريف  ّ

ّمــن أحــب عليــا فقــد أحبــين : ّمــن ســب عليــا فقــد ســبين :، احملمــود بلطيفــة  ّ ّإن  :، أول أربعــة  ّ
هـــو : ارك حـــىت كـــان يقـــول أصـــحابه ّ، القـــوي يف املعـــ ّاجلنـــة تـــشتاق إىل أربعـــة طـــوىب ملـــن اتبعـــه
، املخـصوص  الو كشف الغطـاء مـا ازددت يقينـ: قال  حيفظنا ويقينا ، البصري يف املدارك حىت

ّما بعثته يف سرية إال وقد رأيت ملكـا : املنصوص داية  ّإنه حامل راييت يوم القيامة ، :بعناية 
اللهـــم أدر احلـــق معـــه  :شمول بعاطفـــة ، املـــ رأنـــا قـــسيم اجلنـــة والنـــا :أمامـــه ، املـــشغول بعارفـــة 

 :ّ، املعظـم بفـضيلة  رّلو أحبه أهل األرض مجيعا ملا خلـق اهللا النـا :ّ، املبشر ببشارة  رحيث دا
ِ الصابرين في اْلبأساء والضراء وحـين اْلبأس ( ّ، املتفرع من دوحـة من كنت مواله فعلي مواله ْ  َـْ ََ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ 

ّعلـي مـين مبنزلـة  :، املكرم بقربـه  ة بعلك ما يقاس به أحد من الناسيا فاطم :ّ املتفرد بدولة )
ّالذي ارتضاه اهللا تعاىل وليا وكان له لسان صدق عليا الرأس ، ّ.  

ّفرضوان اهللا تعاىل عليه وعلى ذريته الطيبني أمجعني  ّ «)1(.  

  ترجمة الكازروني 
  نقل عنوالسعيد الكازروين ذكره العسقالين يف أعيان القرن الثامن ف

__________________  
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل على تصحيح الفضائل) 1(
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ّكــان ســعيد الــدين حمــدثا فاضــال ، مســع الكثــري ، وأجــاز لــه املــزي وبنــت « : ابــن اجلــزري قولــه 
ّالكمال ومجاعة ، وخرج املسلسل وألف املولد النبوي فأجاد ومـات يف أواخـر مجـادى اآلخـرة . ّ

  .)1( » 758سنة 
  :وجد ترمجته يف وت

ـــــق إىل  ) شـــــرح املـــــشارق ( ّكفايـــــة املتطلـــــع لتـــــاج الـــــدين الـــــدهان ، حيـــــث ذكـــــر الطري
  .للكازروين

  .64 ـ 61: ّوشد اإلزار 
  .20 / 12ومعجم املؤلفني 

)38(  
  ّالسيد علي الهمداني رواية 

  : )ّاملودة يف القرىب ( ّرواه السيد علي اهلمداين يف كتابه و
ّا نصلي مع النيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ فالتفـت إلينـا فقـال ّكن: عن ابن عمر قال «  ّ ّّ

  .)2(» يعين عليا . ّيا أيها الناس ، هذا وليكم بعدي يف الدنيا واآلخرة فاحفظوه: 

  ّترجمة السيد الهمداني 
ّوقد ذكر السيد علي اهلمداين بكل تبجيل يف كتـب مـشايخ الـصوفية مثـل  ّ نفحـات : ( ّ

  لعبد الرمحن اجلامي ، ويف) دس االنس من حضرات الق
__________________  

  .256 / 4الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ) 1(
  .306: ّراجع ينابيع املودة . املودة يف القرىب) 2(
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ّالكتـــب املؤلفـــة يف فقهـــاء احلنفيـــة مثـــل  كتائـــب أعـــالم األخيـــار مـــن فقهـــاء مـــذهب النعمـــان ( ّ
 (و للقــشاشي ، ) الــسمط ايــد ( ب اإلجــازات واألســانيد مثــل للكفــوي ، ويف كتــ) املختــار 
  .لعبد الرحيم الدهلوي) االنتباه 

)39(  
  ّالسيد شهاب الدين أحمدرواية 

ّرواه الــــسيد شــــهاب الــــدين أمحــــد عــــن عــــدد كبــــري مــــن كبــــار احملــــدثني املخــــرجني هلــــذا و ّ
  :احلديث الشريف فقال 

ّ النــيب ، رغمــا لكـل جاحــد غــوي وجاهــل ّيف أن النــيب منــه وهـو مــن: البـاب اخلــامس « 
  :غيب 

: ّ وبارك وسـلم ـ قـال 6إن رسول اهللا ـ : عن عمران بن حصني ـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ 
ّإن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي ّ ّ ّ ّ.  

حـسن غريـب ، وأبـو حـامت ، ورواه : أخرجـه أمحـد والرتمـذي وقـال : رواه الطربي وقـال 
  .»الزرندي أيضا 

ّبعـث رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ جيـشا :  ـ قـال 2عـن عمـران بـن حـصني ـ «  ّ
 ـ ، فمـضى يف الـسرية فأصـاب جاريـة ، فـأنكروا عليـه 2واستعمل عليهم علي بن أيب طالـب ـ 

ّفأقبـــل إلـــيهم رســـول اهللا ـ صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ـ .  ..ّ، فتعاقـــد أربعـــة مـــن أصـــحاب النـــيب ّ
  :هه فقال والغضب يعرف يف وج

ّ إن عليـا مـين وأنـا منـه ؟ مـا تريـدون مـن علـي؟ مـا تريـدون مـن علـي؟ما تريدون من علي ّ ّ
ّوهو ويل كل مؤمن بعدي ّ.  
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ّإن عليـا مـين : رواه الطـربي مـن قولـه  و.أخرجـه الرتمـذي: رواه يف جامع األصول وقـال  ّ
  .»حديث حسن وأبو حامت : أخرجه أمحد والرتمذي وقال : وقال 

ّإنه كـان يــبغض عليــا ، فقـال لــه النــيب ـ صـلى اهللا عليــه وســلم ـ تــبغض : دة عـن بريــ«  ّ ّ ّ ّــ
ّ قال صلى اهللا عليه وسلم !نعم:  قال ؟عليا ّال تبغضه ، وإن كنت حتبه فـازدد لـه حبـا: ّ قـال . ّـ
ّفما كان أحد مـن النـاس بعـد رسـول اهللا أحـب إيل مـن علـي:  إنـه قـال لـه النـيب ـ : ويف روايـة . ّ

ّال تقع يف علي فإنه مين وأنا منه وهو وليكم بعدي : ـّعليه وسلم ّصلى اهللا  ّ ّ.  
  .أخرجه أمحد: رواه الطربي وقال 

ّعن عباية عن علي ـ رمحة اهللا ورضوانه عليه ـ قال قال النيب ـ صلى اهللا عليـه وسـلم و :  ـّ
  .ّعلي يقضي ديين وينجز موعدي وخري من اخلف بعدي من أهلي

  .»رواه الزرندي 
إين جلالس عنـد ابـن عبـاس ـ رضـي اهللا تعـاىل عنهمـا ـ إذ :  عمرو بن ميمون قال عن« 

ّيا ابن عباس ، إما أن تقوم معنا وإما أن ختلونا عن هـؤالء: أتاه سبعة رهط فقالوا  فقـال ابـن . ّ
فانتــدوا : وهــو يومئــذ صــحيح البــصر قبــل أن يعمــى ، قــال : بــل أقــوم معكــم ، قــال : عبــاس 

ّأف تـف ، إن أولئـك وقعـوا يف رجـل :  ما قالوا ، فجاء يـنفض ثوبـه ويقـول ّفتحدثوا فال ندري
  . ..ّتفرد بعشر خصال

هــــذا : رواه الــــصاحلاين بإســــناده إىل احلــــافظ اإلمــــام أيب يعلــــى املوصــــلي بإســــناده وقــــال 
أخرجــه أمحــد بتمامــه وأبــو القاســم يف املوافقــات ، : ورواه الطــربي وقــال . حــديث حــسن متــني

  .)1(» الطوال ، وأخرج النسائي بعضه ويف األربعني 
__________________  

  .الباب اخلامس والباب السابع والعشرون. القسم الثاين. توضيح الدالئل على تصحيح الفضائل) 1(
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  ّترجمة الشهاب أحمد
ّالسيد شهاب الدين أمحد بن جالل الـدين عبـد اهللا احلـسيين اإلجيـي الـشافعي ، : وهو 

ّتاسع ، ذكره احلافظ السخاوي يف الضوء الالمع من أعالم القرن ال ّ)1(.  
ّوبيـت هـذا الــسيد بيـت فقـه وحــديث وتـصوف ، وأصــلهم مـن مكـران ، تــويف أبـوه ســنة  ّ

840.  
 جزء مـن كتابـه الكبـري يف فـضائل 7يف فضائل أمري املؤمنني ) توضيح الدالئل ( وكتابه 

  .اخللفاء ، وهو ال يزال خمطوطا

)40(  
  عسقالني ابن حجر الرواية 

 7رواه شــهاب الــدين ابــن حجــر العــسقالين يف أحاديــث منتقــاة أوردهــا برتمجــة اإلمــام و
  :حيث قال ) اإلصابة ( من 

قـال رسـول : ّأخرج الرتمذي بإسـناد قـوي عـن عمـران بـن حـصني يف قـصة قـال فيهـا « 
ّاهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم  ا مـين وأنـا مـن علـي؟مـا تريـدون مـن علـي:  ـّ ّ إن علي ّـ ّ وهـو ويل كـل ّ ّ

  .»مؤمن بعدي 
.  ..إين جلـالس عنـد ابـن عبــاس: أخـرج أمحـد والنـسائي مــن طريـق عمـرو بـن ميمــون « 

 «)2(.  
  :بشرح حديث بريدة الذي برته البخاري ) فتح الباري ( قال ابن حجر يف و

__________________  
  .367 / 1الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) 1(
  .271 / 2 الصحابة اإلصابة يف متييز) 2(
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وأخرج أمحد أيضا هـذا احلـديث مـن طريـق أجلـح الكنـدي ، عـن عبـد اهللا بـن بريـدة  « 
ّال تقع يف علي ، فإنه مين وأنا منه وهو وليكم بعدي: بطوله ، وزاد يف آخره  ّ ّ.  

أخرجـــه أمحـــد أيـــضا والنـــسائي مـــن طريـــق ســـعد بـــن عبيـــدة ، عـــن عبـــد اهللا ابـــن بريـــدة و
ّفإذا النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قد امحـر وجهـه يقـول  : خمتصرا ، ويف آخره ّ ّ ّمـن كنـت وليـه : ّ

  .ّأخرجه احلاكم من هذا الوجه ، وفيه قصة اجلارية حنو رواية عبد اجلليل. ّفعلي وليه
  .)1(» وهذه طرق يقوى بعضها ببعض 

ّبعثنــــا رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يف ســــ: بريــــدة قــــال « : قــــال ابــــن حجــــر و رية ّ
ّواســتعمل علينــا عليــا ، فلمــا جئنــاه قــال  ا  : قــال ؟كيــف رأيــتم صــاحبكم: ّ ا شــكوته وإم ــفإم ّ ــ ّ

ّشكاه غريي ، فرفعت رأسي ـ وكنت رجال مكبابا ـ فإذا النيب قد امحر وجهـه وهـو يقـول  مـن : ّ
  .)2(» كنت مواله فعلي مواله 

) ستان احملـــدثني بـــ( يف كتابـــه ) الـــدهلوي ( ّوال خيفـــى أن حكـــم شـــروح البخـــاري عنـــد 
ّحكــم متنهــا وهــو صــحيح البخــاري الــذي قــال مجهــورهم بكونــه أصــح الكتــب بعــد القــرآن ، 

الذي هو أشهر تلـك الـشروح حـديثا ) فتح الباري ( فيكون ما أورده ابن حجر العسقالين يف 
  . ..6ّمقطوع الصدور عن رسول اهللا 

  ترجمة ابن حجر العسقالني 
  » شيخ اإلسالم «و على اإلطالق ، » ظ احلاف« بن حجر العسقالين هو 

__________________  
  . كتاب املغازي54 / 8فتح الباري يف شرح البخاري ) 1(
  .3659 رقم 59 / 4املطالب العالية ) 2(
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  :انظر .  ..يف مجيع اآلفاق
  .36 / 2الضوء الالمع  ـ 1
  .380: ّذيل تذكرة احلفاظ للسيوطي  ـ 2
  .363 / 1حسن احملاضرة  ـ 3
  .270 / 7ّشذرات الذهب  ـ 4
  :ّ قال ما ملخصه 552: ّطبقات احلفاظ  ـ 5
ّشـــيخ اإلســـالم وإمـــام احلفـــاظ يف زمانـــه ، وحـــافظ الـــديار املـــصرية بـــل حـــافظ الـــدنيا « 

  .».  ..مطلقا ، قاضي القضاة
ّوقد ترمجنا له يف بعض الدات بالتفصيل ّ.  

)41(  
  حسين بن المعين الميبدي رواية 

عــن الرتمــذي عــن عمــران ) الفــواتح (  بــن معــني الــدين اليــزدي امليبــدي يف رواه حــسنيو
 إن ؟ مــا تريــدون مــن علــي؟ مــا تريــدون مــن علــي؟مــا تريــدون مــن علــي« : بــن حــصني ولفظــه 

ّعليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن ومؤمنة بعدي  ّ ّ ّ «)1(.  

  ترجمة الميبدي 
ّيبدي ووصفه بأنه كان مـن أفاضـل على القاضي امل) ّحبيب السري ( وقد أثىن صاحب 

  علماء العراق بل أعظم علماء تلك اآلفاق ، وكان قاضي ديار
__________________  

  .الفاحتة السابعة يف فضائله. شرح ديوان علي ـ الفواتح) 1(
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  . ..ّيزد ، ومن مؤلفاته شرح ديوان أمري املؤمنني ، وفيه علم كثري
  .يف بعض الرتاجم والفوائد) م األخيار كتائب أعال( كما اعتمد عليه صاحب 

 ـ ديوان علي بن أيب طالب« : قائال ) الفواتح ( كتاب ) كاشف الظنون ( وقد ذكر 
  . »870وقد شرحه حسني بن معني الدين اليزدي املتوىف سنة  ـ 2

  . )63 / 4معجم املؤلفني ( وتوجد ترمجته أيضا يف 

)42(  
  ّالجالل السيوطي رواية 

ّ الــــدين الــــسيوطي بطــــرق متعــــددة ، منهــــا عــــن الرتمــــذي واحلــــاكم رواه جــــاللو مــــا « : ّ
ّإن عليــا مـين وأنــا منــه وهــو ويل  ؟ مــا تريـدون مــن علــي؟دون مــن علــي مــا تريـ؟تريـدون مــن علــي ّ ّ ّ
  .)1(»  عن عمران بن حصني  ت ك. ّكل مؤمن بعدي

  .)2(رواه عن ابن أيب شيبة وأورد تصحيحه له و
ّ حيث نص على صحته )مجع اجلوامع ( كذا يف و

)3(.  

  ّترجمة السيوطي 
ّوقد ترمجنا للجالل السيوطي يف بعض الدات السابقة ، وإليك ّ  

__________________  
  يالحظ: مجع اجلوامع ) 1(
  .60: القول اجللي يف مناقب علي ) 2(
  يالحظ: مجع اجلوامع ) 3(
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  :مصادر ترمجته لرتاجع 
  .328 / 1البدر الطالع  ـ 1
  .65 / 4ضوء الالمع ال ـ 2
  .54: النور السافر  ـ 3
  .51 / 8شذرات الذهب  ـ 4
  .ّ وهي ترمجة مفصلة كتبها السيوطي نفسه188 / 1حسن احملاضرة  ـ 5

)43(  
  القسطالني رواية 

  .أورد شهاب الدين القسطالين حديث الوالية بشرح ما أخرجه البخاريو
ّقال حدثين حممد بن بشار ( «  ّ ـ بضم ) ّقال حدثنا روح بن عبادة . ( يبندار العبد) ّ

ّقـال حـدثنا علـي بـن سـويد بـن منجـوف ( ّـالعني وختفيف املوحدة ـ القيسي أبـو حممد البـصري 
عـن ( ــ بفـتح املـيم وسـكون النـون وضـم اجلـيم وبعـد الـواو الـساكنة فـاء ـ الـسدوسي البـصري ) 

اء وفــتح الــصاد املهملــة آخــره ابــن اخلــصيب ـ بــضم اخلــ) عبــد اهللا بــن بريــدة ، عــن أبيــه بريــدة 
ّبعث النيب ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ إىل خالـد ليقـبض : قال (  أنه 2ّموحدة مصغرا ـ األسلمي  ّ ّ

ّ ألنـه رآه أخـذ مـن املغـنم 2) ّوكنـت أبغـض عليـا : ( أي مخس الغنيمة ، قال بريـدة ) اخلمس 
  .فظن انه غنمها ووطئها) وقد اغتسل ( جارية 

  ّبعث عليا إىل خالد ليقسم : رق إىل روح بن عبادة لإلمساعيلي من طو
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ّليقسم الفيء ، فاصـطفى علـي منـه لنفـسه مـسبية أي جاريـة مث أصـبح : ويف رواية له . اخلمس
  .ورأسه يقطر

  !يعين عليا ) ؟ال ترى إىل هذاأ: فقلت خلالد ( 
ّفلما قدمنا على النيب ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ ذكـرت ذلـك (  ّ ّ ت مـن علـي ـ الـذي رأيـ) ّ

ال : قــال . نعــم:  فقلــت ؟يــا بريــدة أتــبغض عليــا: فقــال ( عليــه الــصالة والــسالم ) لــه (  ـ 2
  .)تبغضه 

ّـفـإن كنـت حتبه فـازدد : زاد أمحد من طريق عبد اجلليل عـن عبـد اهللا بـن بريـدة عـن أبيـه 
  .ّله حبا

ّفإنــه مــين ال تقــع يف علـي : لـه أيــضا مـن طريــق أجلــح الكنـدي عــن عبــد اهللا بـن بريــدة و ّ
  .ّوأنا منه وهو وليكم بعدي

  .)ّفإن له يف اخلمس أكثر من ذلك ( 
ّإمنا أبغض عليا ألنه رآه أخذ من املغنم جاريـة فظـن أنـه غنمهـا ، : قال احلافظ أبو ذر  ّ ّ ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّفلما أعلمه رسول اهللا ّأنه أخذ أقل مـن حقـه أحبـه ـ ّ ويف طريـق . انتهـى. ّ
ّفما كان يف الناس أحد أحب إيل من علي: قال : عبد اجلليل  ّ.  

ّولعل اجلارية كانت بكرا غري بالغ ، فأدى اجتهاده    . إىل عدم االسترباء2ّ
ّوفيـه جـواز التـسري علـى بنـت النـيب ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّ » خبـالف التـزويج عليهـا  ـ ّ

)1(.  
( وشــروح البخـاري عنــد فحـديث الواليــة أورده القـسطالين يف شــرح البخـاري ، : أقـول 

  ّعلى حد) ّبستان احملدثني ( كما يف كتابه ) ّالدهلوي 
__________________  

  .421 / 6إرشاد الساري يف شرح البخاري ) 1(
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  .ّالبخاري نفسه يف الثبوت وقطعية الصدور

  ترجمة القسطالني 
  :ّوالقسطالين من أكابر األئمة احلفاظ 

ّإلمام احملدث الشيخ شهاب الدين القسطالين شارح ومنهم شيخنا ا « : ـ الشعراني 1
ّ كـان عاملـا صـاحلا حمـدثا مقربـا ، وكـان مـن أهـل اإلنـصاف ، كـل مـن رد عليـه . ـ2 ـ البخـاري ّ ّ

مـات يف شـهر .  ..وكـان مـن أزهـد النـاس يف الـدنيا.  ..ّسهوا أو غلطا يزيـد يف حمبتـه وتعظيمـه
» ّـفن يف املدرسة العينية ، قريبـا مـن جـامع األزهـر ّربيع األول قريبا من العشرين وتسعمائة ، ود

)1(.  
وارتفــع .  ..ذكــره الــسخاوي يف ضــوئه.  ..ّالعالمــة احلــافظ « : ـ العيــدروس اليمنــي 2

ّشأنه بعد ذلك ، فـأعطي الـسعد يف قلمـه وكلمـه ، وصـنف التـصانيف املقبولـة الـيت سـارت ـا 
بخــاري مزجــا يف عــشرة أســفار كبــار ، ّالركبــان يف حياتــه ، ومــن أجلهــا شــرحه علــى صــحيح ال

املواهب اللدنية بـاملنح احملمديـة ، وهـو كتـاب : ومنها . ّلعله أحسن شروحها وأمجعها وأخلصها
وحيكـى أن احلـافظ الـسيوطي كـان . جليل املقدار عظيم الوقع كثري النفع لـيس لـه نظـري يف بابـه

وحكـى الـشيخ .  ..النقل إليهـايغض منه ، ويزعم أنه يأخذ من كتبه ويستمد منها وال ينسب 
 قــصد إزالــة مــا يف خــاطر الــشيخ اجلــالل الــسيوطي ، ;أن الــشيخ  : ;جــار اهللا ابــن فهــد 

فوصــل  ـ وكــان اجلــالل الــسيوطي معــزال عــن النــاس بالروضــة ـ فمــشى مــن القــاهرة إىل الروضــة
  ؟من أنت: ّصاحب الرتمجة إىل باب السيوطي ودق الباب ، فقال له 

__________________  
  .ّالباب األول من القسم الثالث ـ لواقح األنوار يف طبقات السادة األخيار) 1(
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قـد : فقال لـه  .ّأنا القسطالين ، جئت إليك حافيا كشوف الرأس ليطيب خاطرك علي: قال 
  .طاب خاطري عليك ، ومل يفتح له الباب ومل يقابله

حـسن التقريـر والتحريـر ، لطيـف ّ فإنه كان إمامـا حافظـا متقنـا جليـل القـدر :وبالجملة 
اإلشــارة بليــغ العبــارة ، حــسن اجلمــع والتــأليف ، لطيــف الرتتيــب والرتصــيف ، كــان زينــة أهــل 
عصره ونقاوة ذوي دهره ، وال يقـدح فيـه حتامـل معاصـريه عليـه ، فـال زالـت األكـابر علـى هـذا 

  .)1( » ;. ّيف كل عصر
 فـأورد مـا ذكـر برتمجتـه ، وذكـر مـا كـان )ّبـستان احملـدثني (  يف كتابـه )الـدهلوي (  ـ 3

 ّبــأن مـا كـان يـصنعه القــسطالين نـوع خيانـة وكتمـان حــق: ّبـني القـسطالين والـسيوطي ، فقـال 
ينقــل املطالــب عــن الكتــب ) ّبــستان احملــدثني ( نفــسه يف نفــس كتابــه ) الــدهلوي ( ّلكــن . ..

كمـــا ال خيفـــى .  ..واســـطةمـــن دون أن يـــذكر ال) مقاليـــد األســـانيد ( املختلفـــة بواســـطة كتـــاب 
  !!ّعلى احملقق

  :وتوجد ترمجته أيضا يف 
  .103 / 2الضوء الالمع  ـ 1
  .126 / 1الكواكب السائرة  ـ 2
  .121 / 8شذرات الذهب  ـ 3
  .102 / 1البدر الطالع  ـ 4

)44(  
  ّعبد الوهاب البخاري المفسررواية 

  )نوري تفسري األ( ّورواه احلاج عبد الوهاب بن حممد رفيع صاحب 
__________________  

  .113: النور السافر عن أخبار القرن العاشر ) 1(
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ْ قل ال أسئـلكم عليه أجـرا إال اْلمـودة فـي اْلقربـى (:  بتفسري قوله تعـاىل 932املتوىف سنة  َ ُْ ِ َِ  َ ََ  ِ ً ْ ْ َْ َُ َُ ْ ُ( 
  :قال 

ّإن اآليـة لبيـان فرضـية حـب أهـل البيـت علـى مجيـع املـ ـ يا هـذا ـ اعلم«  سلمني إىل يـوم ّ
ّالقيامــة ، صــلى اهللا علــى حممــد وأهــل بيتــه  فقــد روي أــا ملــا نزلــت قيــل  ،ّ

ّ
يــا رســول اهللا مــن : 

مث قــال بعــد ذكــر  »علــي وفاطمــة وابنامهــا :  قــال ؟ّقرابتــك هــؤالء الــذين وجبــت علينــا مــودم
   ::نبذة من مناقب أهل البيت 

ّعلـي مـين وأنـا :  ـّى اهللا عليـه وسـلم ّعن عمران بن احلصني قال قال رسـول اهللا ـ صـل« 
ّمنه وهو ويل كل مؤمن بعدي مث قـال بعـد أخبـار أخـرى يف فـضائل  »رواه صاحب الفردوس . ّ

   :7اإلمام 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ إن هذه األحاديث وردت عن رسـول اهللا ـ يا هذا ـ اعلم«  يف  ـ ّ

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ يد املرسـلنيّ ، وما ازداد علي فضال إال بتزويج فاطمـة بنـت سـ2علي   ـ ّ
ّوما تزوج فاطمة إال بكونه أهال هلا رضي اهللا عنها  ّ«.  

  ترجمة الحاج عبد الوهاب البخاري 
فـأثىن عليـه الثنـاء ) أخبـار األخيـار ( وقد ترجم له الـشيخ عبـد احلـق الـدهلوي يف كتابـه 
  .)1(. .. البالغ ، ومدح تفسريه املذكور ، وذكر له ولكتابه كرامات

__________________  
  .206: أخبار األخيار ) 1(
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)45(  
ّالشامي صاحب السيرةرواية  ّ  

ّرواه حممد بن يوسف الصاحلي الشامي يف و   :حيث قال ) سريته ( ّ
عـن بريـدة ابـن احلـصيب ـ : روى اإلمام أمحد ، والبخاري ، واإلمساعيلي ، والنـسائي « 

ّإىل رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ابعـث إلينـا مـن أصـبنا سـبيا ، فكتـب خالـد :  ـ قـال 2 ّ
ّخيمسه ، ويف السيب وصيفة هي من أفضل السيب ، فبعـث رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ  ّ ّ ّ ّ

ّفقبضه منـه ، فخمـس وقـسم ، . لتقسيم الفيء: ويف رواية . ّعليا إىل خالد يقبض منه اخلمس ّ
 لــــيال ، وكنــــت أبغــــض عليــــا مل أبغــــضه أحــــدا ، ّواصــــطفى علــــي ســــبية ، فأصــــبح وقــــد اغتــــسل

ّوأحببت رجال من قريش مل أحببه إال بغضه عليا ، فقلت خلالد   ويف روايـة ؟أال ترى إىل هذا: ّ
ا صـــارت يف اخلمـــس ، مث :  قـــال ؟يـــا أبـــا احلـــسن مـــا هـــذا: فقلـــت :  ـــأمل تـــر إىل الوصـــيفة فإ ّ

  .ّصارت يف آل حممد ، مث يف آل علي ، فواقعت ا
ّا قدمنا على رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ذكرت له ذلكّفلم فكتب : يف رواية  و.ّ

ّخالـد إىل رسـول اهللا ـ صــلى اهللا عليـه وسـلم ـ بـذلك ابعثــين ، فبعثـين ، فجعـل يقــرأ : فقلـت  .ّ
ّفإذا النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قد امحر وجهه ، فقال . صدق: الكتاب وأقول  ّ من كنـت : ّ

ه ف ّعلــي وليــهّــولي ّال تبغــضه فــإن لــه يف : قــال . نعــم:  فقلــت ؟يــا بريــدة أتــبغض عليــا: مث قــال  .ّ
  .اخلمس أكثر من ذلك

والــذي نفــسي بيــده لنــصيب آل علــي يف اخلمــس أفــضل مــن وصــيفة ، وان : يف روايــة و
ّكنت حتبه فازدد له حبا ّ.  
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ّال تقع يف علي فإنه مين وأنا منه وهو وليكم بعدي: يف رواية و ّ ّ.  
  .)1(» ّفما كان يف الناس أحد أحب إيل من علي : قال بريدة 

  ترجمة الصالحي الشامي 
  :ّوحممد بن يوسف الصاحلي الشامي من مشاهري علماء القوم احملققني املعتمدين 

ّاألخ الصاحل العامل الزاهد املتمـسك بالـسنة احملمديـة الـشيخ : ومنهم  « :ـ الشعراني  1
ّكــان عاملــا صــاحلا متفننــا يف العلــوم ، وألف الــسرية . 2لرتبــة الربقوتيــة ، ّــحممد الــشامي ، نزيــل ا ّــ ّ

املشهورة اليت مجعها من ألف كتاب ، وأقبل الناس على كتابتها ، ومـشى فيهـا علـى أمنـوذج مل 
  .)2(» .  ..وكان ال يقبل من الوالة وأعوام شيئا ، وال يأكل من طعامهم.  ..يسبق إليه
ّن أخــذت عنــه األدب والــشعر شــيخنا العالمــة أمحــد العلقمــي ، ّــومم « : ـ الخفــاجي 2

ّوالعالمة حممد الصاحلي الشامي  ّ ّ ّ «)3(.  
ّاإلمــام العالمــة الــصاحل الفهامــة الثقــة «  بـــ  وصــفه يف كــالم لــه:ّالمكــي  ـ ابــن حجــر 3

ّاملطلع واحلافظ املتتبع الشيخ حممد الشامي الدمشق ّ   .)4(» مث املصري  يّ
__________________  

  .236 ـ 235 / 6سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ) 1(
  .ّالباب األول من القسم الثالث. لواقح األنوار) 2(
  .27 / 1رحيانة األلباء ) 3(
  :اخلريات احلسان ) 4(
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  السيرة الشامية
ّمـن أجـل كتـب القـوم يف ) الـسرية الـشامية (  بـ املعروف) سبل اهلدى والرشاد ( وكتابه 

ّالــسرية ، فقــد عرفــت أنــه مجعــه مــن ألــف كتــاب ، وقــال  هــو أحــسن « ) : كاشــف الظنــون ( ّ
»  أتــى فيــه مــن الفوائــد بالعجــب العجــاب «و » كتــب املتــأخرين وأبــسطها يف الــسرية النبويــة 

« : وقـد قـال بعـد ذكرهـا ) الـسرية النبويـة ( ّ وعده أمحد بن زيين دحالن يف مصادر كتابـه .)1(
ّ أصـــح الكتـــب املؤلفـــة يف هـــذا الـــشأن وهـــذه الكتـــب هـــي  ، كمـــا اعتمـــد عليـــه كثـــري مـــن )2(» ّ

ّالعلماء من حمدثني ومتكلمني ، ونقلوا عنه واستندوا إليه يف حبوثهم املختلفة ّ.  

)46(  
  ابن حجر المكي وتصحيحه رواية 

املـــنح ( ّرواه شـــهاب الـــدين أمحـــد بـــن حجـــر املكـــي وحكـــم بـــصحته بكـــل صـــراحة يف و
  :، بشرح قوله ) لقصيدة اهلمزية اّاملكية شرح 

  .»ّعلي صنو النيب ومن دين فؤادي وداده والوالء « 
ّوذلك عمال مبا صـح عنـه ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ وهـو « : قال  ّ اللهـم وال مـن واله : ّ

ّوإن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي . وعاد من عاداه ّ ّ ّ«.  
__________________  

  .978 / 2 كشف الظنون) 1(
  .ّاملقدمة ـ 7 / 1مقدمة الكتاب  ـ السرية الدحالنية) 2(
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  ترجمة ابن حجر المكي 
  :وابن حجر املكي من أعاظم األثبات املعتربين عندهم 

ّالـشيخ اإلمــام العالمـة احملقـق الـصاحل الـورع الزاهـد اخلاشــع  ـ ومــنهم « : ـ الـشعراني 1
 أخــذ العلــم عــن مــشايخ . ـ2 ـ ّرم املكــيالناســك الــشيخ شــهاب الــدين ابــن حجــر نزيــل احلــ

 اإلسالم مبصر ، وأجازوه بالفتوى والتدريس ، وأفىت جبامع األزهر واحلجاز ، وانتفع بـه خالئـق
ّوهو مفيت احلجاز اآلن ، يصدرون كلهم إال عن قوله ، ولـه أعمـال عظيمـة يف الليـل ، ال . .. ّ

ّيكاد يطلع عليها إال من خلى من احلسد من صغره إ   .)1(» .  ..ىل اآلنّ
ّالعالمة شهاب الدين أمحد بـن حجـر اهليثمـي ، نزيـل مكـة ، شـرفها  « : ـ الخفاجي 2 ّ

فكـــم . ّاهللا ، عالمـــة الـــدهر خـــصوصا احلجـــاز ، فـــإذا نـــشرت حلـــل الفـــضل فهـــو طـــراز الطـــراز
ّحجـــت وفـــود الفـــضالء لكعبتـــه ، وتوجهـــت وجـــوه الطلـــب إىل قبلتـــه ، إن حـــدث عـــن الفقـــه  ّ ّ

  .)2(» .  .. تتقرط األذان مبثل أخباره يف القدمي واحلديثواحلديث مل
ّالـشيخ اإلمـام شـيخ اإلسـالم خامتـة أهـل الفتيـا والتـدريس ،  « : ـ العيـدروس اليمنـي 3

وكـــان حبـــرا يف علـــم الفقـــه .  ..ّناشـــر علـــوم اإلمـــام حممـــد بـــن إدريـــس ، احلـــافظ شـــهاب الـــدين
ّوحتقيقـــه ال تكـــدره الــــدالء ، وإمـــام احلــــرمني كمـــ ا أمجـــع علــــى ذلـــك العــــارفون وانعقـــدت عليــــه ّ

بـرع يف علـوم كثـرية .  ..ّخناصر املأل ، إمام اقتدت بـه األئمـة ومهـام صـار يف إقلـيم احلجـاز أمـة
  من التفسري

__________________  
  .ّالباب األول من القسم الثالث. لواقح األنوار) 1(
  .435 / 1رحيانة األلباء ) 2(
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ول الفقــه وفروعــه والفــرائض واحلــساب والنحــو والــصرف واملعـــاين واحلــديث وعلــم الكــالم واصــ
  .)1(» .  ..ّوالبيان واملنطق والتصوف

ّالعالمــة احملقــق الناســك اخلاشــع الزاهــد الــسمح شــهاب الــدين ابــن  « : ـ الــشرقاوي 4 ّ ّ
 العلــم عــن مجاعــة مــن مــشايخ اإلســالم مبــصر ، وأجــازوه 2حجــر ، نزيــل مكــة املــشرفة ، أخــذ 

ّوالتدريس ، فدرس وأفىت باجلامع األزهـر واحلجـاز ، وانتفـع بـه خالئـق كثـرية ، وصـنف باإلفتاء 
ّعدة كتب نافعة حمررة يف الفقه واألصول  ّ «)2(.  

هــذا ، وقــد رووا كتــب ابــن حجــر املكــي بأســانيدهم ، واعتمــدوا عليهــا ونقلــوا عنهــا يف 
راد شـــيء مـــن ذلـــك بعـــد ثبـــوت ّمؤلفـــام ، واســـتندوا إىل آرائـــه يف حبـــوثهم ، وال حاجـــة إىل إيـــ

  . ..األمر ووضوحه

)47(  
  علي المتقي الهندي رواية 

كنــــز ( رواه الــــشيخ علــــي بــــن حــــسام الــــدين املتقــــي اهلنــــدي بطــــرق متعــــددة يف كتابــــه و
 مـا ؟مـا تريـدون مـن علـي« : ففيـه ) مجع اجلوامع للـسيوطي ( ّالذي رتب فيه كتاب ) العمال 

  ت ك. ّ إن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مـؤمن بعـدي؟ ما تريدون من علي؟تريدون من علي
  .)3(» عن عمران بن حصني 

ّدعوا عليا ، دعوا عليا ، دعوا عليا ، إن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل «  ّ ّ ّ  
__________________  

  .287: النور السافر يف أعيان القرن العاشر ) 1(
  .ّالتحفة البهية يف طبقات الشافعية) 2(
  .32883:  رقم 599 / 11كنز العمال ) 3(
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  .)1(» حم عن عمران بن حصني . مؤمن بعدي
ّيا بريدة ، إن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا فإنه يفعل ما يؤمر«  ّ ّ ّ.  

  .)2(» الديلمي عن علي 
 ؟ما تريـدون مـن علـي«  : 7يف فضائل أمري املؤمنني ) منتخب كنز العمال ( رواه يف و

ا مــين وأنـا منـه وهــو ويل كـل مـؤمن بعــدي؟مـا تريـدون مــن علـي ؟مـا تريـدون مـن علــي ّ إن علي ّ ّ ّـ ّ .
  .)3(»  عن عمران بن حصني  ت ك

سـألت اهللا ـ يـا علـي ـ فيـك مخـسا ، فمنعـين واحـدة وأعطـاين أربعـا ، سـألت اهللا أن « 
ّجيمــع عليــك اميت فــأىب علــي ، وأعطــاين فيــك أن أول مــن تنــشق عنــه األرض يــوم القيامــة أنــا  ّ ّ ّ ّــ

ّأنـت معـي معـك لـواء احلمـد وأنـت حتملـه بـني يـدي ، تـسبق بـه األولـني واآلخـرين ، وأعطــاين و ّ
  .)4(» اخلطيب والرافعي ، عن علي  .أنك ويل املؤمنني بعدي

  ترجمة المتقي الهندي 
ّواملتقي اهلندي ، من كبار علماء أهـل الـسنة يف اهلنـد ، يف الفقـه واحلـديث ، حـىت لقـد  ّ

  :بكتاب مفرد ، وجتد الثناء عليه يف أفرد بعضهم ترمجته 
__________________  

  .3294:  رقم 608 / 11املصدر ) 1(
  .32963:  رقم 612 / 11املصدر ) 2(
  .35 ، 30 / 5ط هامش مسند أمحد . ّمنتخب كنز العمال) 3(
  .33047:  رقم 625 / 11كنز العمال ) 4(
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  .314: ّالنور السافر  ـ 1
  .43: سبحة املرجان  ـ 2
  .379 / 8شذرات الذهب  ـ 3
  .234 / 4نزهة اخلواطر  ـ 4

)48(  
  العيدروس اليمني رواية 

  :رواه شيخ بن عبد اهللا بن شيخ بن عبد اهللا العيدروس اليمين بقوله و
ّأن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم : أخرج الرتمذي واحلاكم عن عمران بن حصني «  ّ

ّ إن عليـا مـين وأنـا منـه ، ؟ ما تريدون من علـي؟من علي ما تريدون ؟ما تريدون من علي: قال  ّ
ّوهو ويل كل مؤمن بعدي  ّ «)1(.  

  ترجمة العيدروس 
ويف ليلـة الـسبت خلمـس وعـشرين « : وترجم له عبد القادر بـن شـيخ بـن عبـد اهللا قـال 

خلت من رمضان سنة تسعني ، تويف الشيخ الكبري والعلم الـشهري القطـب العـارف بـاهللا شـيخ 
ّد اهللا العيدروس بأمحدآباد ، ودفن ا يف صحن داره ، وعليه قبة عظيمة ، وكان مولـده بن عب
 برتمي ، ولفضالء اآلفاق فيـه مجلـة مـستكثرة مـن املراثـي ، حـىت أين مل أر أحـدا رثـي 919سنة 

  .958ّ سنة ، ألنه دخلها سنة 32ذا القدر ، وكان مدة إقامته باهلند 
__________________  

  .خمطوط ـ ّعقد النبوي والسر املصطفويال) 1(
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شـيخ  ـ حبمـد اهللا ـ وكان شيخا كامسه كمـا قـال بعـض الـصلحاء يف وصـفه ، ولقـد صـار
وروي عــن الـشيخ الكبــري والعلـم الــشهري أيب بكـر ابــن سـامل بــاعلوي . ّزمانـه باتفـاق عــاريف وقتـه

روي مثــل ذلــك عــن و. ّمــا أحــد مــن آل بــاعلوي أوهلــم وآخــرهم أعطــي مثلــه: أنــه كــان يقــول 
ّواهللا ما هو إال آيـة اليـوم : ّالويل العالمة عبد اهللا بن عبد الرمحن الشهري بالنحوي باعلوي وزاد 

  .، فهو عدمي النظري
شـــيخ اإلســــالم احلـــافظ شــــهاب الـــدين ابــــن حجـــر اهليثمــــي املــــصري ، : ومـــن شــــيوخه 

ّمــن كــل منهمــا إجــازة ، يف ولــه . ّوالفقيــه الــصاحل العالمــة عبــد اهللا بــن أمحــد باقــشري احلــضرمي
  .ّواجتمع بالعالمة الربيع بزبيد. مجاعة آخرين يكثر عددهم

ّوأمـــا مقرواتـــه فكثـــرية جـــدا ّالعقـــد النبـــوي والـــسر املـــصطفوي ، والفـــوز : ومـــن تـــصانيفه . ّ
  . ..حتفة املريد: ّوالبشرى ، وشرحان على القصيدة املسماة 

» .  ..ّها غـري واحـد مـن العلمـاء بالتـصنيفّومناقبه وكراماته ليس هذا حملها ، وقد أفرد
)1(.  

)49(  
  ميرزا مخدوم صاحب النواقض رواية 

  ) النواقض ( ّرواه عباس الشهري مبريزا خمدوم بن معني الدين يف كتابه و
__________________  

  .ملخصا. 327: النور السافر ) 1(
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ّى اهللا عليه وسلم ـ جيشا ّبعث رسول اهللا ـ صل« : عن الرتمذي عن عمران بن حصني ، قال 
واســـتعمل علـــيهم علـــي بـــن أيب طالـــب ، فمـــضى يف الـــسرية فأصـــاب جاريـــة ، فـــأنكروا عليـــه ، 

  .)1(» .  ..وتعاقد أربعة

  كتاب النواقض 
ة ، قــد ذكــره كاشــف  ّــوكتــاب النــواقض هــذا مــن أشــهر كتــب القــوم يف الــرد علــى اإلمامي ّ

ّنــواقض علــى الــروافض للــشري« : الظنــون بقولــه  ة ّ ّــف مــريزا خمــدوم بــن مــري عبــد البــاقي مــن ذري
ذكـر فيـه تزييـف مـذهب .  مبكة املـشرفة955ّالسيد الشريف اجلرجاين ، املتوىف يف حدود سنة 

  .)2(» الروافض وتقبيحه 
نـواقض الـروافض ( ّوقد أخذ منه بعض مـن تـأخر عنـه ونـسج علـى منوالـه كـالربزجني يف 

ّكمـا صـرح ) النـواقض ( ّبل األول منهما خمتصر مـن ) مرافض الروافض ( والسهارنفوري يف ) 
: وقـال يف ايتهـا ) سلك الـدرر ( الربزجني يف مقدمته ، وقد ترجم املرادي للربزجني يف كتاب 

 1103ّوكانــت وفاتــه يف غــرة حمــرم ســنة . وباجلملــة فقــد كــان مــن أفــراد العــامل علمــا وعمــال« 
  .)3(» ودفن باملدينة 

)50(  
  ليمني ّالوصابي ارواية 

  ّرواه إبراهيم بن عبد اهللا الوصايب اليمين بطرق متعددة عن أساطني و
__________________  

  .الفرع الثاين من الفصل األول. النواقض) 1(
  كشف الظنون) 2(
  .66 ـ 65 / 3سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر ) 3(
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ّ األخبـار بأنه ويل كـل مـؤمن بعـد البـاب العاشـر فيمـا جـاء مـن« احملدثني يف باب عنونـه بقولـه  ّ ّـ
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّ ّ ّمن كنـت مـواله فعلـي مـواله ، : ّ

ّوأنه ال جيوز الـصراط إال مـن كـان معـه بـراءة بواليـة علـي ، مـع فـضائل متفرقـة خـصه اهللا تعـاىل  ّّ ّ
  :فقال » ا ، رضي اهللا تعاىل عنه 

ّبعـث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم سـرية ، :  ـ قـال 2ن بـن حـصني ـ عـن عمـرا«  ّ
ّواســـتعمل عليهـــا عليـــا ، فمـــضى علـــى الـــسرية ، فأصـــاب جاريـــة مـــن الـــسيب ، فـــأنكروا عليـــه ، 

ّوتعاقـد أربعـة مــن أصـحاب رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليــه وسـلم ـ قـالوا  إذا لقينـا رســول اهللا ـ : ّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ أخرب وكــان املــسلمون إذ قــدموا مــن : قــال عمــران . نــاه مبــا صــنع علــيّ

ّبدءوا برسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وسلموا عليه ، مث انصرفوا إىل رحاهلم ّ ّ.  
ّفلما قدمت السرية سـلموا علـى رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّ ّ  فقـام أحـد األربعـة .ّ

مث قــام الثــاين فقــال مثــل  . فــأعرض عنــه؟ كــذا وكــذاّيــا رســول اهللا أمل تــر أن عليــا صــنع: فقــال 
مث قــام الرابــع فقــال . مث قــام الثالــث فقــال مثــل مقالتهمــا ، فــأعرض عنــه. مقالتــه ، فــأعرض عنــه

  .مثل ما قالوا
ّفأقبــل إليــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ـ والغــضب يعــرف يف وجهــه ـ فقــال  مــا : ّ

ّ ـ ثالثا ـ إن عليا مين؟تريدون من علي ّ وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعديّ ّ.  
أخرجـه اإلمـام أمحـد يف مـسنده وقـال فيـه  و، أخرجه الرتمذي ، وابن حبان يف صـحيحه

ّدعوا عليا ، علي مين وأنـا منـه ، وهـو : ّفأقبل رسول اهللا على الرابع ـ وقد تغري وجهه ـ فقال : 
ّويل كل مؤمن بعدي  ّ«.  

  :رواه عن بريدة بن احلصيب قال و
ّاغتنمهـا يـا بريـدة فـأخرب النـيب : ّإن خالد بن الوليـد قـال :  ـ يف رواية أخرى 2عنه ـ و« 

ّصلى اهللا عليه وسلم ما صنع ، فقدمت ودخلت املسجد ورسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ  ّ ّ ّ
  يف منزل وناس من أصحابه على بابه ، 
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 ؟مــا أقـــدمك : املــسلمني ، فقـــالوا خـــريا ، فــتح اهللا علـــى:  فقلــت ؟مــا اخلـــرب يــا بريـــدة: فقــالوا 
ّجارية أخذها علي من اخلمس ، فجئت ألخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقلت  ّ.  

ّفأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فإنه سيسقط من عينه ، ورسـول اهللا ـ صـلى : قالوا  ّ ّّ
 عليــا ، مــن مــا بــال القــوم ينتقــصون: فخــرج مغــضبا فقــال . ّاهللا عليــه وســلم ـ يــسمع الكــالم

ّأبغــض عليــا فقــد أبغــضين ، ومــن فــارق عليــا فقــد فــارقين ، إن عليــا مــين وأنــا منــه ، خلــق مــن  ّ ّ
طينيت ، وخلقت من طينة إبراهيم ، وأنا أفضل من إبراهيم ، ذرية بعضها من بعض واهللا مسيـع 

  .عليم
ّيا بريدة ، أما علمت أن لعلي أكثر من اجلارية اليت أخذ ، وإنه وليكم بعد ّ   .يّ

  .»أخرجه ابن جرير يف ذيب اآلثار ، وابن أسبوع األندلسي يف الشفاء 
  :قال 
ّ ـ قـال قـال يل رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم 2وعنـه ـ «  ّيـا بريـدة ، إن عليـا :  ـّ

ّوليكم بعدي ، فأحب عليا فإنه يفعل ما يؤمر به ّ ّّ.  
  .»أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس 

  :قال 
ّمسعت رسول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ يقـول :  ـ قال 2بن حصني ـ وعن عمران «  ّ

ّإن عليا مين وأنا منه ، وهو ويل كل مؤمن بعدي:  ّ ّ.  
أخرجــه أبــو داود الطيالــسي يف مــسنده ، واحلــسن بــن ســفيان يف فوائــده ، وأبــو نعــيم يف 

  .»فضائل الصحابة 
ّثـا ـ إن عليـا مـين وأنـا منـه ، وهـو ويل دعوا عليا ـ ثال:  ـ قال قال رسول اهللا 2وعنه ـ «  ّ ّ

  .ّكل مؤمن بعدي
  .»أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده 
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  :قال 
ّعن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ إن رسول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ قـال لربيـدة «  ّ

ّإن عليــا ولــيكم بعــدي ، فأحــب عليــا فإنــه يفعــل مــا يــؤمر بــه أخرجــه احلــاكم يف املــستدر:  ّ ّ ّّ ك ، ّ
  .»ّوالضياء يف املختارة 

  :قال 
ّ ـ قال قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ علـي مـين وأنـا 2وعن أيب ذر الغفاري ـ «  ّ ّ ّ

ّمن علي ، ويل كل مؤمن بعدي ، وحبه إميان وبغضه نفاق ، والنظر إليه رأفة ّ ّ.  
  .)1(» أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس 

  الوصابي وكتابه 
ّبــد اهللا الوصــايب مــن علمــاء أهــل الــسنة املتعمــدين ، عــده العجيلــي يف وإبــراهيم بــن ع ّ ّ )

لـدى ) القـول املستحـسن ( ّمن أجلة العلماء ، ووصـفه املولـوي حـسن زمـان يف ) ذخرية املآل 
ّالــشيخ احملــدث «  بـــ النقــل عــن كتابــه ، كمــا نقــل عنــه العجيلــي يف كتابــه املــذكور ، والــشيخ » ّ

ّوسـتطلع علـى ذلـك .  ..وتلميـذه الرشـيد) الـدهلوي ( وكـذا ) فسريه ت( حممد حمبوب عامل يف 
  .ّيف جملد حديث التشبيه
  .وذكر كتابه املذكور ) 56 / 1معجم املؤلفني ( وقد ترجم له يف 

)51(  
  ّالحافي الحسيني الشافعي رواية 

  رواه أمحد بن حممد بن أمحد احلايف احلسيين الشافعي ضمن و
__________________  

  .خمطوط ـ الباب الرابع.  أسىن املطالب يف مناقب علي بن أيب طالب)1(



  نفحات األزهار................................................................................ 234

روى اإلمـام أمحـد يف املـسند عـن بريـدة ، ويف كتـاب فـضائل « :  فقال 7فضائل أمري املؤمنني 
ّإن النـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ بعـث خالـد بـن وليـد يف سـرية : علـي ، ورواه أكثـر احملـدثني  ّ ّ

إن اجتمعتمـا فعلـي علـى النـاس ، وإن : ى ، وكالمها إىل اليمن وقـال ّوبعث عليا يف سرية أخر
فاجتمعا وأغارا وسبيا نساء وأخذا أمواال وقتال ناسا ، . ّافرتقتما فكل واحد منكما على جنده

فقـال خالـد ألربعـة مـن املـسلمني ـ مـنهم بريـدة األسـلمي ـ . ّوأخذ علي جارية فاختصها لنفـسه
ّى اهللا عليـه وسـلم فـاذكروا لـه كـذا ، واذكـروا لـه كـذا ـ األمـور عـددها ّاسـبقوا إىل رسـول اهللا صـل ّ

  .على علي ـ فسبقوا إليه
فجـــاء اآلخـــر مـــن . فـــأعرض عنـــه. إن عليـــا فعـــل كـــذا: فجـــاء واحـــد مـــن جانبـــه فقـــال 

يـــا : فجـــاء بريـــدة األســـلمي فقـــال . ّإن عليـــا فعـــل كـــذا ، فـــأعرض عنـــه: اجلانـــب اآلخـــر فقـــال 
ّفغضب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم .  فعل كذا ، وأخذ جارية لنفسهّإن عليا: رسول اهللا  ّ

ّدعـوا يل عليـا ـ يكررهـا ـ إن عليـا مـين وأمـا مـن علـي ، وإن حظـه مـن : ّحىت امحر وجهـه فقـال  ّ ّّ ّ
ّاخلمس أكثر مما أخذ ، وهو ويل كل مؤمن بعدي  ّ ّ «)1(.  

  ترجمة الحافي 
  .ّومل يؤرخ وفاته) نون إيضاح املك( وهذا الكتاب ذكره له صاحب 

 7ّولعلـه ملـا رأى يف كتابـه مـن فـضائل موالنـا أمـري املـؤمنني » الشيعي «  بـ مث أنه وصفه
ّ، وإال فإنه ليس من الشيعة اإلمامية االثين عشرية ألم ال يرون فضيلة ألولئك الـذين ذكـرهم  ّ ّ ّ ّ ّ

  .احلايف يف هذا الكتاب
__________________  

  .ترمجة أمري املؤمنني. يف ترتيب األصحابالترب املذاب ) 1(
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)52(  
ّالجمال المحدث الشيرازي رواية  ّ  

  :رواه مجال الدين عطاء اهللا بن فضل اهللا الشريازي ، قال و
ّبعـث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : احلديث الثالث عن عمران بن حصني قال «  ّ

عاقـــد أربعـــة مـــن أصـــحاب رســـول اهللا ّســـرية وأمـــر علـــيهم عليـــا ، فـــصنع علـــي شـــيئا أنكـــروه ، فت
ّلنخربنــه بــه ، وكــانوا إذا قــدموا مــن ســفر بــدءوا برســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــسلموا عليــه  ّ ّ ّ

ّفلمـا قـدمت الـسرية سـلموا علـى رسـول اهللا ، فقـام  :قـال . ونظروا إليه مث ينصرفون إىل رحـاهلم ّ
  :أحد من األربعة فقال 

   ؟ صنع كذا وكذاّيا رسول اهللا أمل تر أن عليا
ّفأقبل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليـه وسـلم ـ يعـرف الغـضب مـن وجهـه فقـال  مـا تريـدون : ّ

ّ علي مين وأنا منه وعلي ويل كل مؤمن بعدي !؟من علي ّ ّ«.  
:  املــشتملة علــى شــعر حــسان 7قـال بعــد ذكــر حــديث الغــدير بروايــة اإلمــام الــصادق و

هاد بالـشعر املـذكور ، وفيـه مـن التـاريخ وزيـادة البيـان ورواه أبو سعيد اخلدري ، وفيه االستش« 
ّملا نزل النيب صلى اهللا عليه وسلم بغدير خم ـ يوم اخلمـيس الثـامن : فقال . ما مل يرو عن غريه ّ

ّ
عــشر مــن ذي احلجــة ـ دعــا النــاس إىل علــي ، فأخــذ بــضبعيه فرفعهمــا ، حــىت نظــر النــاس إىل 

  :بياض إبط رسول اهللا فقال 
ّاحلمــد هللا علــى إكمــال الــدين وإمتــام النعمــة ورضــي الــرب برســاليت ، والواليــة اهللا أكــرب 

  .)1(» ّلعلي من بعدي ، من كنت مواله فعلي مواله 
__________________  

  .احلديث الثالث ـ األربعني يف فضائل أمري املؤمنني) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 236

  ترجمة جمال الدين الشيرازي 
األربعـني (  يـروي هـذا احلـديث يف كتـاب ،) الـدهلوي ( فهذا مجال الدين شيخ إجـازة 

( ّوقــد ذكرنــا مناقبــه ومــآثره يف جملــد . ّالــذي نــص يف خطبتــه علــى مجعهــا مــن الكتــب املعتــربة) 
  .)ّحديث التشبيه ( ّ، وجملد ) حديث الغدير 

)53(  
  علي بن سلطان القاري رواية 

ملـشكاة حيـث رواه علي بن سلطان حممد اهلـروي القـاري يف فـضائل اإلمـام مـن شـرح او
  :قال 

ّبعـث رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ : يف الرياض ، عن عمران بـن حـصني قـال «  ّ
ا فمـــضى علـــى الـــسرية فأصـــاب جاريـــة ، فـــأنكروا عليـــه ، : قـــال . ّـــســـرية واســـتعمل عليهـــا علي

ّوتعاقـد أربعـة مـن أصـحاب النـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ فقـالوا  ّ ّلى إذا لقينـا رسـول اهللا ـ صـ: ّ
وكــان املــسلمون إذا قــدموا مــن ســفر : فقــال عمــران . ّاهللا عليــه وســلم ـ أخربنــاه مبــا صــنع علــي

ّبـدءوا برسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ وسـلموا عليـه مث انـصرفوا إىل رحـاهلم ّ ّفلمـا قـدمت . ّ
  :ّالسرية سلموا على رسول اهللا ، فقام أحد األربعة فقال 

  . فأعرض عنه؟ّعليا صنع كذا وكذاّيا رسول اهللا ، أمل تر أن 
  .مث قام الثاين ، فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه
  .مث قام الثالث فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه

  .مث قام الرابع فقال مثل ما قالوا
ّفأقبل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ والغضب يعرف يف وجهه ـ  ّ  
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ّعليا مين وأنا منه ، وهو ويل كل مؤمن بعديّإن .  ثالثا؟ما تريدون من علي: فقال  ّ ّ.  
  .حسن غريب: وقال  أخرجه الرتمذي

ّفأقبل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى الرابـع ـ وقـد تغـري : أخرجه أمحد وقال فيه و ّ ّ
ّدعوا عليا ، علي مين وأنا منه ، وهو ويل كل مؤمن بعدي: وجهه ـ فقال  ّ ّ.  

  .له طريق آخر عن بريدةو
  .)1(» ه يف صحيح البخاري أصلو

  دفاع القاري عن عمر بن سعد
ّهذا ، والقاري من املتعصبني املتحاملني على أهل البيت الطـاهرين ، حـىت جعـل يـدافع  ّ

كيـف يكـون مـن قتـل : قـال ابـن معـني يف عمـر بـن سـعد « : عن عمر بن سعد اللعني فقـال 
ّ ممـن خيـرج حديثـه يف كتـبهم مــع رحـم اهللا مـن أنـصف ، والعجـب: أقـول .  انتهـى؟احلـسني ثقـة
  .مت كالم مريك. علمهم حباله
ه قـــد يقـــال : وفيـــه  إنـــه مل يباشـــر لقتلـــه ، ولعـــل حـــضوره مـــع العـــسكر كـــان بـــالرأي : ّـــإن

واالجتهاد ، ورمبا حسن حاله وطاب مآله ، ومـن الـذي سـلم مـن صـدور معـصية عنـه وظهـور 
  .)2(» اب ّزلة منه ، فلو فتح الباب أشكل األمر على ذوي األلب

هـــذا ، وال خيفـــى االضـــطراب يف كالمـــه ، فهـــو يف حـــني جتـــويزه حـــضوره مـــع العـــسكر 
  .».  ..ورمبا حسن حاله وطاب مآله« : بالرأي واالجتهاد يقول 

__________________  
  .581 / 5املرقاة يف شرح املشكاة ) 1(
  .391 / 2 كتاب اجلنائز ، الفصل الثاين من باب البكاء على امليت. املرقاة) 2(
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  ترجمة القاري 
ّومع هذا التعصب القبيح الذي رأيت ، وكذا ما صدر منه يف حق والدي النيب   كمـا 6ّ

ّسرتى ، فقـد وصـفه القـوم يف تـرامجهم إيـاه بـأعلى صـفات املـدح وأثنـوا عليـه غايـة الثنـاء ، فقـد 
  :ّقال احمليب برتمجته 

نفـــي ، نزيـــل مكـــة ، وأحـــد علـــي بـــن حممـــد ســـلطان اهلـــروي املعـــروف بالقـــاري ، احل« 
وشــهرته كافيــة عــن . صـدور العلــم ، فــرد عــصره ، البــاهر الــسمت يف التحقيـق وتنقــيح العبــارات

  .اإلطراء يف وصفه
ّولد راة ورحل إىل مكة وتدبرها ، وأخذ ا عن األستاذ أيب احلسن البكـري ، والـسيد 

د املصري تلميذ القاضي زكريـا زكريا احلسيين ، والشهاب أمحد بن حجر اهليتمي ، والشيخ أمح
ّ، والشيخ عبد اهللا السندي ، والعالمة قطب الدين املكي ، وغريهم ّ.  

  .واشتهر ذكره وطار صيته
ّوألف التآليف الكبرية اللطيفة التأديـة ، احملتويـة علـى الفوائـد اجلليلـة ، منهـا شـرحه علـى 

ّاملشكاة يف جملدات وهو أكربها وأجلهـا ، وشـرح الـشفاء ، و شـرح الـشمائل ، وشـرح النخبـة ، ّ
ّوشرح الشاطبية ، وشرح اجلزرية ، وخلص من القاموس مواد ومساه الناموس ، وله األمثار اجلنيـة  ّ
ــــة ، وشــــرح ثالثيــــات البخــــاري ، ونزهــــة اخلــــاطر الفــــاتر يف ترمجــــة الــــشيخ عبــــد  ّيف أمســــاء احلنفي

  .القادر
ه امــتحن بــاالعرتاض علــى األئمــة ، ال ســيما الــشاف ّلكن عي وأصــحابه ، واعــرتض علــى ّــ

ّاإلمــام مالــك يف إرســال اليــد يف الــصالة ، وألــف يف ذلــك رســالة فانتــدب جلوابــه الــشيخ حممــد  ّ
  .ّمكني وألف رسالة جوابا له يف مجيع ما قاله ، ورد عليه اعرتاضاته

  ّوأعجب من ذلك ما نقله عنه السيد حممد بن عبد الرسول الربزجني
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ّـأنه شـرح الفقـه األكـرب : دين يف إثبات النجاة يف الدرجات للوالدين احلسيين يف كتابه سداد ال
ّاملنــسوب إىل اإلمــام أيب حنيفـــة ، وتعــدى فيـــه طــوره يف اإلســـاءة يف حــق الوالـــدين ، مث إنــه مـــا  ّ

إين  ـ ّمتبجحــا ومفتخــرا بــذلك ـ ّــكفــاه ذلــك حــىت ألف فيــه رســالة ، وقــال يف شــرحه للــشفاء
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّه إذ مل يـراع حـق رسـول اهللافليتـ. ّألفـت يف كفرمهـا رسـالة حيـث آذاه  ـ ّ

ّصـلى  ـ بـذلك ، كـان اسـتحيا مـن ذكـر ذلـك يف شـرح الـشفاء املوضـوع لبيـان شـرف املـصطفى
ّ وقد عاب الناس على صاحب الشفا ذكره فيه عدم مفروضية الـصالة عليـه. ـّاهللا عليه وسلم  ـ ّ

ّصـلى اهللا عليــه وســلم ّ، وادعــاء تفــرد الــشافعي بــذلك ، بــأن هــذه املــسألة ليــست ّيف الــصالة  ـ ّ ّ ّ
  .من موضوع كتابه

ّوقد قيض اهللا تعاىل اإلمام عبـد القـادر الطـربي للـرد علـى القـاري ، فـألف رسـالة أغلـظ  ّ ّ
  .ّفيها يف الرد عليه

ّوباجلملـــة ، فقـــد صـــدر منـــه أمثـــال ذلـــك ، وكـــان غنيـــا عنـــه أن تـــصدر منـــه ، ولوالهـــا 
  .ه ، حبيث مألت الدنيا ، لكثرة فائدا وحسن انسجامهاالشتهرت مؤلفات

وملــا بلــغ خــرب وفاتــه علمــاء . ّ ودفــن بــاملعالة1014وكانــت وفاتــه مبكــة يف شــوال ســنة 
ّ

ّمصر صلوا عليه جبامع األزهـر صـالة الغيبـة ، يف جممـع حافـل جيمـع أربعـة آالف نـسمة فـأكثر 
 «)1(.  

)54(  
  ّالمناوي رواية 

ّن تاج العارفني بن علي املناوي الشافعي عـن الـديلمي يف الفـردوس رواه عبد الرءوف بو
  :قائال 

__________________  
  .185 / 3خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 1(
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ّيا بريدة ، إن عليا وليكم من بعدي«    .)1(» فر . ّ
  :ّاه مرة أخرى عن الطيالسي فقال روو

ّيا علي ، أنت ويل كل مؤمن من ب«    .)2(» طيا . عديّ

  ترجمة المناوي 
ّوقد قال احمليب برتمجة املناوي ما ملخصه  ّ:  

عبد الرءوف بن تاج العارفني بـن علـي بـن زيـد العابـدين امللقـب زيـن الـدين احلـدادي « 
اإلمـام  ـ وقـد تقـدم ذكـر تتمـة نـسبه يف ترمجـة ابنـه زيـن العابـدين ـ مث املنـاوي القـاهري الـشافعي

ّثبـــت القـــدوة ، صـــاحب التـــصانيف الـــسائرة ، وأجـــل أهـــل عـــصره مـــن غـــري الكبـــري ، احلجـــة ال
  .ارتياب

وكـــان إمامـــا ، فاضـــال ، زاهـــدا ، عابـــدا ، قانتـــا هللا ، خاشـــعا لـــه ، كثـــري النفـــع ، وكـــان 
ّمتقربا حبسن العمل ، مثابرا على التسبيح واألذكار ، صابرا صادقا ، وكـان يقتـصر يومـه وليلتـه 

م ، قــد مجــع مــن العلــوم واملعــارف علــى اخــتالف أنواعهــا وتبــاين علــى أكلــة واحــدة مــن الطعــا
  .ّأقسامها ما مل جيتمع يف أحد ممن عاصره

ّوانقطــع عــن خمالطــة النــاس وانعــزل يف منــزل ، وأقبــل علــى التــأليف ، فــصنف يف غالــب 
ّالعلوم ، مث ويل تدريس املدرسة الصاحلية ، فحسده أهل عـصره ، وكـانوا ال يعرفـون مزيـة علمـه ّ ّ 

ا حـــضر الـــدرس فيهــا رد عليـــه مــن كـــل مـــذهب فــضالؤه منتقـــدين عليـــه ،  ّالنزوائــه عـــنهم ، ومل ـ ّـ
وشــرع يف قــراءة خمتــصر املــزين ، ونــصب اجلــدل يف املــذاهب ، وأتــى يف تقريــره مبــا مل يــسمع مــن 

  .ّغريه ، فأذعنوا لفضله ، وصار أجالء العلماء يبادرون حلضوره ، وأخذ عنه منهم خلق كثري
__________________  

  :هامش اجلامع الصغري  ـ كنوز احلقائق من أخبار خري اخلالئق) 1(
  :نفس املصدر ) 2(
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ّ، فهو أعظم علماء هذا التاريخ آثارا ، ومؤلفاته غالبهـا متداولـة كثـري النفـع ، وبالجملة 
  .وللناس عليها افت زائد ، ويتغالون يف أمثاا ، وأشهرها شرحاه على اجلامع الصغري

  .)1( » 1031 من صفر سنة 23ويف صبيحة يوم اخلميس وت

)55(  
  الشيخاني القادري رواية 

ّرواه السيد حممود بن حممد بن علي الشيخاين القادري بقوله و ّ:  
: ّ ـ وهـو مـن أصـحاب احلديبيـة ـ قـال 2أخـرج أمحـد عـن عمـرو بـن شـاس األسـلمي « 

ّت يف نفـــسي عليــه ، فلمـــا  إىل الــيمن ، فجفــاين يف ســـفري ، حــىت وجــد2خرجــت مــع علـــي 
ّقــدمت أظهــرت شــكايته يف املــسجد ، حــىت بلــغ ذلــك النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، فــدخلت  ّ ّ
ّاملسجد ذات غداة ورسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف ناس من أصحابه ، فلمـا رآين أحـد  ّ ّ ّ

ّيل عينيه ـ يقول حدد إيل النظر ـ حىت إذا جلست قـال  :  قلـت ! لقـد آذيتـينيـا عمـرو ، واهللا: ّ
  .أعوذ باهللا أن أوذيك يا رسول اهللا

  .ّبلى ، من آذى عليا فقد آذاين: قال 
ّمـــن أحـــب عليـــا فقـــد أحبـــين ومـــن أبغـــض عليـــا فقـــد : يف لفـــظ أخرجـــه ابـــن عبـــد الـــرب و ّ ّ

  .ّأبغضين ، ومن آذى عليا فقد آذاين
ّإن بريدة تكلم يف علي مبا ال حيب رسول اهللا ، وذلـ: يف رواية و ّك أنـه أخـذ جاريـة مـن ّ

ّاخلمس ، فبلغ ذلك إىل النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فخرج رسول اهللا مغضبا فقـال  مـا بـال : ّ
   من بغض عليا فقد!ّأقوام ينتقصون عليا

__________________  
  .412 / 2خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 1(
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ّيا مين وأنا منه خلق من طينيت وخلقت مـن طينـة ّبغضين ، ومن فارق عليا فقد فارقين ، إن عل ّ
يـا بريـدة : مث قـال . إبراهيم ، وأنا أفضل مـن إبـراهيم ، ذريـة بعـضها مـن بعـض واهللا مسيـع علـيم

ّأما علمت أن لعلي أكثر من اجلارية اليت أخذ ، وأنه وليكم بعدي  ّ ّ «)1(.  

  عبارته في صدر كتابه 
ا ذكــره يف صــدره ، ) الــصراط الــسوي ( بــه ّهــذا وتعــرف شخــصية القــادري وقيمــة كتا ّــمم

  :وهذه عبارته 
ّأمــا بعــد فــإن العمــل بغــري العلــم وبــال ، والعلــم بغــري العمــل خبــال ، وال يقــبض العلــم « 

  . ..ّإال مبوت العلماء كما يف احلديث املتفق على صحته يف رواية عبد اهللا بن عمر
قـــرض زمـــان العلـــم ومخـــدت ّواعلـــم أن الفحـــول قـــد قبـــضت والوعـــول قـــد هلكـــت ، وان

مجرته ، وهزمته كثرة اجلهـل وعلـت دولتـه ، حـىت مل يبـق مـن الكتـب الـيت يعتمـد عليهـا يف ذكـر 
ّاألنـــساب إال بعــــض الكتـــب الــــيت صـــنفها أصــــحاب البدعـــة ، كمــــا ســـتقف علــــى أمسائهــــا يف  ّ

غـة تضاعيف الكتاب إن شـاء اهللا تعـاىل ، ويلـوح لـك شـرارها مـن بعيـد كالـسراب ، لكوـا فار
ّوذلك إما النـدراس حمبـة آل بيـت النـيب مـن قلـوب الـصاحلني مـن أهـل . عن الصدق والصواب ّـ

ّالسنة ، والعياذ باهللا من تلك الفتنة ، أن لنقص يف االميان وتردد يف اليقـني ، أو لـشني فـاحش 
  .وكلم ظاهر يف أمر الدين

ن األشـراف القـاطنني ّوالدليل على ذلك أين مسعت من مجاعة ال يعبأ اهللا ا أم يسبو
  مبكة املشرفة واملدينة املنورة ، من بين احلسن واحلسني ،

__________________  
  .خمطوط ـ الصراط السوي يف مناقب آل النيب) 1(
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  :فأجبتها بقول القائل 

ــــــــــو كــــــــــل كلــــــــــب عــــــــــوى ألقمتــــــــــه حجــــــــــرا   ّل

  
ــــــــــــــــــدينار   ــــــــــــــــــصخر مثــــــــــــــــــاقال ب   ألصــــــــــــــــــبح ال

  

شريف واملنــــرب ، باالنتــــصار ألهــــل البيــــت ، مث نــــودي يف ســــري الروضــــة ، بــــني القــــرب الــــ
فــشرعت عنـــد ذلــك يف كتـــاب أذكــر فيـــه مناقــب أهـــل البيــت علـــى مــا اتفـــق عليــه أهـــل الـــسنة 

  .».  ..واجلماعة على وجه االختصار

  االعتماد على رواية القادري 
ّمث إن الرشيد الدهلوي يعتمد يف كتابه  ّغـرة الراشـدين ( ّ  علـى روايـة القـادري يف إثبـات) ّ

  :دعوى له حول أيب حنيفة فيقول 
ّإن رجـال أتـى أبـا : قيـل  :ّيف كتاب حياة الذاكرين  ـ 1 ـ ّوقال السيد حممود القادري« 

  ؟ّأخي تويف وأوصى بثلث ماله إلمام املسلمني ، إىل من أدفع: وقال  ـ رمحة اهللا عليه ـ حنيفة
، وكـان يـبغض أبـا حنيفـة ، أمرك ذا السؤال أبو جعفر الدوانقي : فقال له أبو حنيفة 

  .;كبغض مجاعة من أشقياء بلدنا اإلمام الشافعي 
  .ّأنه ما أمرين ذا السؤال ـ كذبا ـ فحلف السائل

ّادفـع الثلـث إىل جعفـر بـن حممـد الـصادق ، فإنـه هـو اإلمـام :  ـ ; ـ فقـال أبـو حنيفـة ّ
  .احلق

  .فذهب السائل وأخرب أبا جعفر الدوانقي بذلك
  .ّذا عرفت أبا حنيفة منذ قدمي ، إنه يرى احلق لغرينا: فقال أبو جعفر 

ّمث دعــا بــأيب حنيفــة وســقاه الــسم يف الطعــام ، ففهــم أبــو حنيفــة ذلــك ، فقــام ليخــرج ، 
 فــأمره بــاجللوس إىل أن ؟إىل أيــن تــأمرين:  فقــال ؟إىل أيــن يــا أبــا حنيفــة: فقــال لــه أبــو جعفــر 

  .فخرج ومات شهيدا يف الطريق. عمل السم فيه
  وال تنايف بني هذا اخلرب وما روي من أن السبب فتواه بإعانة حممد
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  .»ّوإبراهيم ، فتلك الفتوى كانت السبب يف حبسه وهذا اجلواب السبب يف قتله 

)56(  
  ّابن باكثير المكي رواية 

ّرواه أمحد بن الفضل بن حممد باكثري املكي و ّ:  
ّ ـ إن رسـول اهللا ـ صـلى2عـن عمـران بـن حـصني ـ «  ّإن عليـا : ّ اهللا عليـه وسـلم ـ قـال ّ ّ

ّمين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي ّ ّ.  
  .حسن غريب: وقال  أخرجه أمحد وأبو حامت والرتمذي

ّ ـ إنه كان يبغض عليا ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 2عن بريدة ـ و ّ  ؟تبغض عليـا: ّ
ّال تبغضه ، وإن كنت حتبه فازدد له حب: فقال . نعم: قال  فما كان أحد مـن النـاس : قال . اّ

ّبعد رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أحب إيل من علي ّ ّ ّ.  
ّعلي مين وأنا من علي ، وهو وليكم بعدي: يف رواية و ّ.  

  .»ّخرجهما أمحد بن حنبل 
كما روى ابن باكثري حديث عمرو بن ميمون عـن ابـن عبـاس ، املـشتمل علـى فـضائل 

  :وقال يف آخره .  منها حديث الوالية ،7عشر ألمري املؤمنني 
أمحد بن حنبل ، وأبو القاسـم الدمـشقي يف املوافقـات ، : ّخرج هذا احلديث بتمامه « 

وهذه القصة مشهورة ذكرهـا أبـو إسـحاق وغـريه . ويف األربعني الطوال ، وأخرج النسائي بعضه
 «)1(.  

__________________  
  .خمطوط ـ ّوسيلة املآل يف عد مناقب اآلل) 1(
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  عبارته في صدر كتابه 
  :ّولننقل عبارة ابن باكثري يف صدر كتابه املذكور ليظهر اعتبار أحاديثه ، فإنه قال فيه 

فرأيــت أن أمجــع يف تــأليفي هــذا مــن درر الفوائــد الثمينــة وغــرر األحاديــث الــصحيحة « 
ّــواحلـسنة ، مما هـو خمــتص بـالعرتة النبوية والبــضعة الفاطميـة ، وأذكــره بل مث مــا ورد . فـظ اإلمجــالّــ

ّمـــن مناقـــب أهـــل الكـــساء األربعـــة خنبـــة اآلل ، واصـــرح فيـــه بأمســـائهم ، مث مـــا ورد لكـــل واحـــد  ّ
  .منهم بصريح امسه الشريف

ّفجمعــت يف كتــايب هــذا زبــدة مــا دونــوه وعمــدة مــا صــححوه مــن ذلــك وأتقنــوه ، ومــا  ّ
ّرقمـــوه يف مؤلفـــام وقنتـــوه فيـــه ، مقتـــصرا علـــى مـــا يـــؤدي املطلـــ وب ويوصـــل إليـــه بأحـــسن منـــط ّ

ّوأسلوب ، سالكا يف ذلك طريق السداد ومقتصرا فيه على ما به حيصل املراد ، تاركـا للتطويـل 
ّاململ ، ساملا من نقص االختصار املخل ّ.  

ّمـن أحـسن تـأليف يف هـذا الـشأن ، وأتقـن مـصنف سـلك فيـه  ـ حبمـد اهللا تعـاىل ـ فجاء
 البـــديع حـــسن البيـــان ، وحـــوى مـــع تناســـب مـــسائله طريـــق اإلتقـــان ، مجـــع مـــع ســـهولة تناولـــه

ّوتناســـق وســـائله عذوبـــة املـــوارد للظمـــآن ، وتتبعـــت فيـــه غالـــب مـــا صـــح نقلـــه مـــن األحاديـــث  ّ
ّويعمل مبثله يف الفضائل وحيتج به يف القدمي واحلديث ، وتركت ما اشتد ضـعفه منهـا ومل جنـد . ّ

ّله شاهدا يقويه ، وجانبت عما تكلم يف سنده وقد ع ّ ّده احلفاظ مـن املوضـوع الـذي جيـب أن ّ ّ
  .ّننقيه

ا دعــت احلاجــة  ــوأتيــت باملــشهور يف كتــب التــواريخ عنــد نقــل القــصص واألخبــار ، ورمب ّ
ّإىل اإلشـــارة لـــبعض الوقـــائع رومـــا لطريـــق االختـــصار ، واكتفيـــت باحلوالـــة علـــى الكتـــب املؤلفـــة 

  .د اإلجياز مهما أمكنّلذلك الفن ، فإا تغين عن التطويل بذكره يف كتابنا ، لقص
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ّفـــدونك مؤلفـــا جيـــب رقـــم ســـطوره خبـــالص اإلبريـــز ، ومـــصنفا يتعـــني أن يقابـــل بـــالتكرمي  ّ ّ
ّوالتعزيز ، وحيـق لـه أن جيـر ذيـل فخـره علـى فـرق كـل مؤلـف سـواه ، ويـسمو علـى كـل مـصنف  ّ ّّ ّ ّ

ئلهم مبا مجع فيه وحواه ، إذ هو سفينة جبواهر نعوت أهـل البيـت قـد شـحنت ، ويف حبـار فـضا
ّاجلمـــة قـــد عامـــت ، وعلـــى جـــودي مشـــائلهم اســـتوت واســـتوطنت ، يـــضوع مـــن أرجائهـــا نـــشر 

  .مناقبهم العاطر ، ويلوح يف مشائلها بدر كواكبهم الزاهر
ّتتبعـت فيـه مـن األحاديـث مــا يـشرح صـدور املـؤمنني ، وتقــر بـه عيـون املتقـني ، ويــضيق  ّ ّ

ّبسببه ذرع املنافقني ، مما تفرق يف سواه من نصو   .ص العلماء ومؤلفات األئمة القدماءّ
ّمث ملا كمل حسنه البهي وذيبه ، ومت حبمد اهللا تعـاىل تفـصيله وتبويبـه ، مسيتـه  ّ ّ ّ

وسـيلة : 
ّاملآل يف عد مناقب اآلل ، لكي يطابق امسه مسماه ، ويوافق رمسه املعىن الذي نويناه ، واملبـىن  ّ

ّالذي بنينـاه ، ألين ألفتـه راجيـا بـه الـسالمة ّ  مـن ورطـات يـوم القيامـة واخللـوص مـن ندامـة ذلـك ّ
ّاملقام ، مؤمال من فضل اهللا تعاىل أن أحرز بربكته سائر اآلمال ، وأفوز بأسىن املطالب واحلـال 
ّواملآل ، ألن حبهم هو الوسـيلة العظمـى ، وتقـرم يف كـال الـدارين يوصـل إىل كـل مقـام أسـىن  ّ ّ

«.  

  ترجمة ابن باكثير
  :ن باكثري بقوله ّوترجم احمليب الب

د بــــاكثري املكــــي الــــشافعي«  ــــشيخ أمحــــد بــــن الفــــضل بــــن حمم ّال ّ ــــ مــــن أدبــــاء احلجــــاز . ّ
ّكــان فاضــال أديبــا ، لــه مقــدار علــي وفــضل جلــي ، وكــان لــه يف العلــوم . ّوفــضالئها املتمكنــني ّ

ّالفلكية وعلم األوفاق والزابرجا يد عاليه ، وكان له عنـد أشـراف مكـة منزلـة وشـهرة ، وكـان  يف ّ
ّاملوسم جيلس يف املكان الذي يقسم فيه الصر ّ  
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ّالسلطاين باحلرم الشريف ، بدال عن شريف مكة ّ ّ.  
 ّحــسن املــآل يف مناقــب اآلل ، جعلــه باســم الــشريف إدريــس أمــري مكــة: ّومــن مؤلفاتــه 

  .)1(» ّودفن باملعالة . ّ مبكة1047وكانت وفاته سنة . ..
قـــال أمحـــد صـــاحب « : نقـــل عـــن ابـــن بـــاكثري لـــدى ال) ّتنـــضيد العقـــود الـــسنية ( ويف 

  .».  ..ّالوسيلة ، وهو الثقة األمني يف كل فضيلة

)57(  
  البدخشي رواية 

  .رواه مريزا حممد بن معتمد خان احلارثي البدخشي يف كتبه الثالثةو
  : )مفتاح النجا يف مناقب آل العبا ( ففي 

ّلى اهللا عليه وسلم ـ بعثـني إىل بعث رسول اهللا ـ ص:  ـ قال 2أخرج أمحد عن بريدة ـ «  ّ
إذا : فقـــال . خالـــد بـــن الوليـــد: وعلـــى اآلخـــر . علـــي بـــن أيب طالـــب: الـــيمن ، علـــى أحـــدمها 

ّالتقيتم فعلي على الناس ، وإذا افرتقتم فكـل واحـد منكمـا علـى جنـده فلقينـا بـين زبيـد : قـال . ّ
 .ّنـــا املقاتلـــة وســـبينا الذريـــةمـــن أهـــل الـــيمن ، فاقتتلنـــا ، فظهـــر املـــسلمون علـــى املـــشركني ، فقتل

فكتــب معــي خالــد بــن الوليــد إىل رســول : قــال بريــدة . ّفاصــطفى علــي امــرأة مــن الــسيب لنفــسه
ّاهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ خيـربه بـذلك ، فلمـا أتيـت النـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ دفعـت  ّ ّ ّّ

يـا : ّ عليه وسلم ـ ، فقلـت ّالكتاب فقرئ عليه ، فرأيت الغضب يف وجه رسول اهللا ـ صلى اهللا
رسول اهللا ، هذا مكان العائذ بك ، بعثتـين مـع رجـل فـأمرتين أن أطيعـه ففعلـت مـا أرسـلت بـه 

ّ، فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  ّال تقع يف علي ، فإنه مين وأنا منه وهو وليكم : ّ ّ ّ  
__________________  

  .271 / 1 عشر خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي) 1(
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  .»بعدي 
ّأخرج الديلمي عن علي ـ كرم اهللا وجهه ـ أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسـلم « ) : وفيه (  ّ ّ

ّإن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا فإنه يفعل ما يؤمر : يا بريدة : ـ قال لربيدة  ّ ّ ّّ«.  
:  ـ قـال 2ـ ّأخرج الرتمذي ـ واللفـظ لـه ـ واحلـاكم عـن عمـران بـن حـصني « ) : وفيه ( 

ّبعــث رســول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ جيــشا ، فاســتعمل علــيهم علــي بــن أيب طالــب ،  ّ
ّفمضى يف الـسرية ، فأصـاب جاريـة ، فـأنكروا عليـه ، وتعاقـد أربعـة مـن أصـحاب النـيب ـ صـلى  ّ

ا رجعـوا إذا لقينا رسول اهللا أخربنـا مبـا صـنع علـي ، وكـان املـسلمون إذ :ّاهللا عليه وسلم ـ فقالوا 
  .ّمن سفر بدءوا برسول اهللا فسلموا عليه مث انصرفوا إىل رحاهلم

ّفلما قدمت السرية سلموا على رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ ، فقـام أحـد األربعـة  ّ ّ ّ
. فأعرض عنه رسـول اهللا. يا رسول اهللا ، أمل تر إىل علي بن أيب طالب صنع كذا وكذا: فقال 

. ّمث قام الثالث فقـال مثـل مقالتـه ، فـأعرض عنـه .ثل مقالته ، فأعرض عنهّمث قام الثاين فقال م
ّفأقبل إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ والغضب يعـرف  .مث قام الرابع فقال مثل ما قالوا ّ

ّإن عليـا  ؟ مـا تريـدون مـن علـي؟دون مـن علـي مـا تريـ؟مـا تريـدون مـن علـي: يف وجهـه ـ فقـال 
ّيل كل مؤمن بعديّمين وأنا منه وهو و ّ.  

ّدعوا عليا ، دعوا عليا ، دعوا عليا:  ـلفظ عند أمحد مرفوعا و ّ ّإن عليا مين وأنـا منـه ، . ّ ّ ّ
ّوهو ويل كل مؤمن بعدي  ّ«.  

ّأخـرج اخلطيـب والرافعـي ، عـن علـي كـرم اهللا وجهـه قـال قـال رسـول اهللا ـ « ) : وفيه (  ّّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم  فيــك مخــسا ، فمنعــين واحــدة وأعطــاين أربعــة ، ســألت اهللا يــا علــي :  ـّ

ّســألت اهللا أن جيمــع عليــك امــيت فــأىب علــي أن أول مــن تنــشق عنــه األرض : وأعطــاين فيــك . ّ
ّيـــوم القيامـــة أنـــا وأنـــت معـــي ، معـــك لـــواء احلمـــد وأنـــت حتملـــه بـــني يـــدي ، تـــسبق بـــه األولـــني  ّ

ّواآلخرين ، وأعطاين أنك ويل  ّ  
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  .»املؤمنني 
 ، 2ّإين جلـالس إىل ابـن عبـاس : أخـرج أمحـد عـن عمـرو بـن ميمـون قـال « ) : وفيه ( 

  .».  ..إذ أتاه تسعة رهط
وهــو . ّهــذا حــديث حــسن ، بــل صــححه بعــضهم: أقــول « : فــرواه إىل آخــره مث قــال 

  .)1(» ّشامل ملناقب مجة ، يلزم ألهل العلم حفظه 
  : )ّنزل األبرار مبا صح يف مناقب أهل البيت األطهار ( ويف 
ّبعـث رسـول اهللا ـ صـلى :  ـ قـال 2أخرج الرتمـذي واحلـاكم عـن عمـران بـن حـصني ـ « 

ّاهللا عليـه وســلم ـ جيـشا واســتعمل علـيهم علــي بـن أيب طالــب ، فمـضى يف الــسرية ، فأصــاب 
ّجارية ، فأنكروا عليه ، وتعاقد أربعة من أصحاب النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ّ ّ.. .  

 مـا ؟مـا تريـدون مـن علـي:  والغـضب يعـرف يف وجهـه ـ فقـال فأقبـل إلـيهم رسـول اهللا ـ
ّ إن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي ؟ ما تريدون من علي؟تريدون من علي ّ ّ ّ ّ «)2(.  

  .».  ..أخرج أمحد عن عمرو بن ميمون ، إين جلالس إىل ابن عباس« ) : وفيه ( 
 مــن املقــصد األول مــن الكتــاب ، ّوال خيفــى أنــه ذكــر هــذين احلــديثني يف القــسم األول

  .»ّمل خيتلف يف صحتها العلماء األعالم « ّوقد نص يف أول هذا القسم على أن أحاديثه 
ّدعوا عليا ، دعوا عليـا ، دعـوا عليـا ، إن عليـا مـين وأنـا منـه ، « :  )ّحتفة احملبني ( يف و ّ ّ ّ ّ

ّوهو ويل كل مؤمن بعدي   .»حم عن عمران بن حصني . ّ
ّ إن عليـا ؟ مـا تريـدون مـن علـي؟ ما تريدون من علـي؟ما تريدون من علي « : )وفيه (  ّ

ّمين وأنا منه ، وهو ويل كل مؤمن بعدي ّ    عن عمران بن  ك. ّت وحسنه. ّ
__________________  

  .خمطوط ـ مفتاح النجا يف مناقب آل العبا) 1(
  .22: ّنزل األبرار مبا صح من مناقب آل البيت االطهار ) 2(
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  .)1( » حصني

  ترجمة البدخشاني 
ّوحممـــد بـــن معتمـــد خـــان البدخـــشي مـــن أجلـــة العلمـــاء يف اهلنـــد ، تـــرجم لـــه اللكهنـــوي 

  .)2(وذكر كتبه » ّووصفه بالشيخ العامل احملدث أحد الرجال املشهورين يف احلديث والرجال 
ّمث أنــه يعــد مــن األعــالم احملققــني وأعيــان املعتمــدين مــن أهــل الــسنة ، فالرشــيد  ّ ّ الــدهلوي ّ

ّيـصرح بكونــه مــن عظمــاء أهـل الــسنة ، ويــستند إىل مؤلفاتــه يف مقابلـة أهــل احلــق ، ويستــشهد  ّ
ّــا علــى كــون أهــل الــسنة مــوالني ألهــل البيــت الطــاهرين واملولــوي حيــدر علــي الفــيض آبــادي . ّ

. هّيذكره من علماء أهل السنة األعالم القائلني بلعن يزيد بن معاويـة ، ويـنص علـى اعتبـار كتبـ
املرتـضى «  بــ 7ّنفسه يقول يف جواب سؤال وجه إليه يف تلقيب أمري املؤمنني )  الدهلوي (و 
 «:  

ّقـــد كـــين يف األحاديـــث الـــصحيحة بـــأيب تـــراب ، وأيب الرحيـــانتني ، وقـــد روي وثبـــت « 
ّتلقيبه بـذي القـرنني ، ويعـسوب الـدين ، والـصديق ، والفـاروق ، والـسابق ، ويعـسوب االمـة ،  ّ ّ

 قــــريش ، وبيــــضة البلــــد ، واألمــــني ، والــــشريف ، والبــــار ، واملهتــــدي ، وذي االذن ويعــــسوب
  .الواعية

ذكـر  ـ يعـين دهلـي ـ ّواملـريزا حممـد بـن معتمـد خـان احلـارثي ، املـؤرخ املـشهور هلـذا البلـد
تلقيبـــه باملرتـــضى يف رســـالتيه يف فـــضائل اخللفـــاء وفـــضائل أهـــل البيـــت ، وهاتـــان الرســـالتان مـــن 

ّلكن الفقري ال يتذكر اآلن أنه إىل أي حديث استند يف ذلك. فهعمدة تصاني ّ ّ ّ.  
__________________  

  .خمطوط ـ حتفة احملبني مبناقب أهل البيت الطاهرين) 1(
  .259 / 6نزهة اخلواطر ) 2(
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ّويف حــديث أنــس بــن مالــك يف قــصة تــزويج ســيدة النــساء ، وخطبــة أيب بكــر الــصديق  ّ
يفهـم منـه كـون أمـري املـؤمنني املرتـضى واملختـار ، أي يف هـذا األمـر وعمر الفاروق منها ، لفظ 

( انتهـــى نقـــال عـــن جممـــوع فتـــاوى » . ّ، يعـــين تـــزويج ســـيدة النـــساء رضـــي اهللا تعـــاىل عنهـــا منـــه
  .املوجود عند املولوي عبد احلي ابن املولوي عبد احلليم السهايل اللكهنوي) الدهلوي 

)58(  
  محمد صدر العالم رواية 

  : قال 7 الشيخ حممد صدر العامل يف مناقب أمري املؤمنني رواهو
ّعن عبد اهللا بـن بريـدة ، عـن أبيـه قـال قـال رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه : أخرج أمحد « 

ّال تقع يف علي فإنه مين وأنا منه وهو وليكم بعدي :  ـّوسلم  ّ ّ«.  
: ّى اهللا عليـه وسـلم ـ ّعن بريدة قال قال يل رسول اهللا ـ صل: أخرج الديلمي « : قال و

ّيا بريدة ، إن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا فإنه يفعل ما يؤمر ّ ّ ّّ ّ.  
ّعــن عمــران بــن حــصني قــال قــال رســول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه : أخــرج ابــن أيب شــيبة و

ّعلي مين وأنا من علي ، وعلي ويل كل مؤمن بعدي:  ـّوسلم  ّ ّ.  
ّلى اهللا عليـه وسـلم ـ أخرج أمحد عنه قال قال رسول اهللا ـ صـو ّدعـوا عليـا ، دعـوا عليـا : ّ ّ

ّإن عليا مين وأنا منه ، وهو ويل كل مؤمن بعدي. ّ، دعوا عليا ّ ّ ّ ّ.  
  .ّأخرج الطيالسي واحلسن بن سفيان وأبو نعيم عنه مثلهو
قـال : أخـرج الرتمـذي ـ وقـال حـسن غريـب ـ والطـرباين واحلـاكم ـ وصـححه ـ عنـه قـال و

 مـا تريـدون مـن ؟ ما تريدون من علـي؟ما تريدون من علي: ّهللا عليه وسلم ـ ّرسول اهللا ـ صلى ا
ّ إن عليا مين وانا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي؟علي ّ ّ ّ ّ.  
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ّأخـرج اخلطيـب والرافعـي عـن علـي ـ كـرم اهللا وجهـه ـ قـال قـال رسـول اهللا ـ صـلى اهللا و ّ ّ
أعطـاين أربعـا ، سـألت اهللا أن ّعليـه وسـلم ـ سـألت اهللا يـا علـي فيـك مخـسا ، فمنعـين واحـدة و

ّأن أول مـن تنـشق عنـه األرض يـوم القيامـة أنـا  :ّجيمع عليـك أمـيت فـأىب علـي ، وأعطـاين فيـك 
ّوأنــت معــي ومعــك لــواء احلمــد ، وأنــت حتملــه مــن بــني يــدي ، تــسبق بــه األولــني واآلخــرين ،  ّ

ّوأعطاين أنك ويل املؤمنني بعدي  ّ «)1(.  

  ترجمة محمد صدر العالم 
ّمـــد صـــدر العـــامل مـــن كبـــار العلمـــاء األجلـــة مـــن أهـــل الـــسنة ترمجـــه صـــاحب وحم نزهـــة ( ّ
ّمث ذكـــر مـــصنفاته . بالـــشيخ الفاضـــل ، أحـــد العلمـــاء العـــاملني وعبـــاد اهللا الـــصاحلني) اخلـــواطر 

  .)2(ومنها معارج العلى 
وقـد أثــىن عليـه وعلــى كتابـه معاصــره شــاه . وكتابـه مــن الكتـب املمدوحــة املقبولـة عنــدهم

يف قـصيدة أنـشأها وأرسـلها إىل  ـ )الـدهلوي ( والـد  ـ  اهللا أمحـد بـن عبـد الـرحيم الـدهلويويل
التفهيمـــات ( وهـــي موجـــودة يف كتابـــه  . ..صـــدر العـــامل ، بعـــد أن وقـــف علـــى كتابـــه املـــذكور

  . )117 / 6نزهة اخلواطر ( ، وبرتمجته يف ) ّاإلهلية 

)59(  
ّأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رواية  ّ  

  وهو والد ـ ّاه شاه ويل اهللا أمحد بن عبد الرحيم الدهلويورو
__________________  

  خمطوط ـ معارج العلى يف مناقب املرتضى) 1(
  .115 / 6نزهة اخلواطر ) 2(
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  . ، يف غري واحد من كتبه7وأثبته يف فضائل أمري املؤمنني  ـ )الدهلوي ( 
  .)1(حصني عن الرتمذي حديث عمران بن ) ّقرة العينني ( فروى يف كتابه 
حـــديث عمـــرو بـــن ميمـــون بطولـــه ، ) إزالـــة اخلفـــا عـــن ســـرية اخللفـــاء ( وروى يف كتابـــه 

  . ..)2(املشتمل على حديث الوالية ، املذكور يف الكتاب مرارا ، عن احلاكم والنسائي 
  . ..ومل جند منه طعنا يف سند احلديث

مار عقـوق والـده وشـيخه كيف خاض يف غ) الدهلوي ( ّفيا للعجب كل العجب من 
ّـاملهذب ، ورجح على اتباعه تقليد الكابلي اجلالب على نفسه وأتباعه أمر العطـب ، وكأنه مل  ّ ّّ ّ

ّحنن أهـل بيـت مـا عادانـا بيـت إال خـرب ، ومـا نـبح علينـا كلـب إال  : 7يقرع مسعه قول علي  ّ
  !؟جرب

  ترجمة أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي 
ّوشـــاه ويل اهللا الـــدهلوي  إمـــام علمـــاء اهلنـــد يف عـــصره يف العلـــوم املختلفـــة ، جتـــد الثنـــاء ّ

ّالعظيم عليه يف الكتـب املؤلفـة بـرتاجم رجـال تلـك الـديار ويف غريهـا ، مثـل  ) ّاحتـاف النـبالء ( ّ
ّ كمــا أنــه تــرجم لنفــسه يف كتــاب . )415 ـ 398 / 6 نزهــة اخلــواطر (و )  أجبــد العلــوم (و 

وســائر علمــاء ) الــدهلوي ( ، كمــا أن ابنــه ) ّالعبــد الــضعيف اجلــزء اللطيــف يف ترمجــة ( أمســاه 
ّاهلند املتأخرين كلهم عيال عليه يف شىت البحوث ّ.  

__________________  
  .168: قرة العينني يف تفضيل الشيخني ) 1(
  .448 / 2إزالة اخلفا يف سرية اخللفاء ) 2(
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)60(  
  محمد بن إسماعيل األميررواية 

 ـ الروضــة النديــة( يف .  ..ّيــل بــن صــالح األمــري اليمــين الــصنعاينورواه حممــد بــن إمساع
  :فقد قال بشرح ) شرح التحفة العلوية 

  قــــــــــــل مــــــــــــن املــــــــــــدح مبــــــــــــا شــــــــــــئت فلــــــــــــم« 

  
  ّتــــــــــــــــــــأت فيمــــــــــــــــــــا قلتــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــيئا فريــــــــــــــــــــا  

  

  ّكـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــن رام يـــــــــــــــــــــــــداين شـــــــــــــــــــــــــأوه

  
ـــــــــــــــى فاعـــــــــــــــدده رومـــــــــــــــا أ     »ّشـــــــــــــــعبيا يف العل

  

ه قــال ّهــذه كالفذلكــة ملــا تقــدم مــن فــضائله ، ك: قــال  ّإذ قــد عرفــت أنــه أحــرز كــل : ّــأن ّ
ّكمال ، وبذ يف كل فضيلة كملـة الرجـال ، فقـل مـا شـئت يف مدحـه ، كـأن متدحـه بالعبـادة ،  ّ
ه  ة ، وبالزهــادة فإن ـفإنــه بلــغ رتبتهــا العليــة ، وبالــشجاعة فإنــه أنــسى مــا ســبقه مــن أبطــال الربي ّـ ّ ـّ ّـ ّ ّ

  .ملنتهىّإمامها الذي به يقتدى ، وباجلود وأنه الذي فيه ا
ّوباجلملة ، فال فضيلة إال وهو حامل لوائهـا ومقـدم أمرائهـا ، فقـل يف صـفاته مـا انطلـق  ّ

  .ّبه اللسان ، فلن يعيبك يف ذلك إنسان
وكيـف ينحـصر لنـا  ـ كما قد أشرنا إليـه سـابقا ـ ويف هذا إشارة إىل عدم احنصار فضائله

حـد مــن الفــضائل الــصحيحة مــا ثبــت إنــه مــا ثبــت أل: ّوقـد قــال إمــام احملــدثني أمحــد بـن حنبــل 
ّوقـــد علـــم أن كتـــب الـــسنة قـــد شـــرقت وغربـــت وبلغـــت مبلـــغ الريـــاح ، فـــال ميكـــن . 7ّللوصـــي  ّ ّ
  :وإشارة إىل ما مل نورده سابقا . حصرها

ه مــن الرســول: فمــن ذلــك  ّأن ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ ّــ  امبنزلــة الــرأس مــن البــدن ، كمــ ـ ّ
ديلمي يف مــسند الفــردوس مــن حــديث ابــن عبــاس ـ أخرجــه اخلطيــب مــن حــديث الــرباء ، والــ

ّرضي اهللا عنهما ـ عنه صلى اهللا عليه وسلم  ّعلي مين : ّ ّ  
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  .مبنزلة رأسي من بدين
ّأنه باب حطة ، كم: ومن ذلك  أخرجه الدار قطين يف األفراد عـن ابـن عبـاس ـ رضـي  اّ

ّاهللا عنهما ـ عنه صلى اهللا عليه وسلم  ه كـان مؤمنـا ومـن خـرج ّعلـي بـاب حطـة مـن دخـل منـ: ّ
  .منه كان كافرا

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّأنـه مـن النـيب: ومـن ذلـك  ّوالنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم منـه ،  ـ ّ ّ ّ
ّإن رسـول اهللا صـلى : أخرجه أمحد والرتمذي وأبو حامت ، من حديث عمران بـن حـصني  اكم

ّإن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل م: ّاهللا عليه وسلم قال  ّ ّ   .»ؤمن بعدي ّ
  :وقال حممد بن إمساعيل بشرح 

  ّكلمــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــصحب مــــــــــــــــــن مكرمــــــــــــــــــة« 

  
ّفلـــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــسبق تـــــــــــــــــــــــــراه األوليـــــــــــــــــــــــــا    ّ«  

  

ّوقـــد اختـــصه اهللا ورســـوله خبـــصائص ال تـــدخل حتـــت ضـــبط األقـــالم وال تفـــىن « : قـــال 
ّبفنــاء الليــايل واأليــام ّمثــل اختــصاصه بــأربع ليــست يف أحــد غــريه ، كمــا أخرجــه العالمــة أبــو . ّ

  :قال  ـ رضي اهللا عنهما ـ  ابن عبد الرب من حديث حبر االمة ابن عباسعمر
ّهــو أول عــريب وعجمــي صــلى مــع رســول اهللا : ّلعلــي أربــع خــصال ليــست ألحــد غــريه  ّ

ّصـلى اهللا عليــه وســلم ّوهــو الــذي صـرب معــه يــوم فــر . ّوهــو الـذي كــان لــواه معــه يف كـل زحــف. ّ
  .ّوهو الذي غسله وأدخله يف قربه. عنه غريه

وكاختــصاصه خبمــس ، كمــا أخرجــه أمحــد يف املناقــب ، وقــد تقــدم ذلــك يف بيــت لــواء 
  .احلمد

وكاختـصاصه بعـشر ، كمــا أخرجـه أمحــد بتمامـه ، وأبـو القاســم الدمـشقي يف املوافقــات 
إين : وهــو مــن حــديث عمــرو ابــن ميمــون قــال . ويف األربعــني الطــوال ، وأخــرج النــسائي بعــضه

  .».  ..تاهجلالس إىل ابن عباس إذا أ
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  ترجمة محمد بن إسماعيل األمير
ّ فقيــه ، حمــدث ، 1182وحممــد بــن إمساعيــل بــن صــالح األمــري الــصنعاين املتــوىف ســنة 

ّمــتكلم ، مــن أئمــة الــيمن ، لــه تــصانيف كثــرية يف الفقــه واألصــول واحلــديث ، تــرجم لــه وأثــىن  ّ
  :عليه 

  . )133 / 2ّالبدر الطالع ( الشوكاين يف  ـ 1
  . )414: ّالتاج املكلل (  حسن يف ّصديق ـ 2

)61(  
  ّالصبان المصري رواية 

ّرواه حممد الصبان املصري صاحب و   :قال ) إسعاف الراغبني ( ّ
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم : أخرج الرتمذي واحلاكم عن عمران بن حصني «  ّ

ّ عليـا مـين وأنـا منـه ّ إن؟ مـا تريـدون مـن علـي؟ مـا تريـدون مـن علـي؟ما تريـدون مـن علـي: قال  ّ
ّوهو ويل كل مؤمن بعدي  ّ «)1(.  

  ّترجمة الصبان 
ّوترجم أليب العرفان حممد بن علـي الـصبان املـصري الـشافعي املتـوىف سـنة  (  يف 1206ّ

  عامل ،« : ّ عن عدة من املصادر ، قال )2() ّمعجم املؤلفني 
__________________  

  .151: ار هامش مشارق األنو ـ اسعاف الراغبني) 1(
  .17 / 11معجم املؤلفني ) 2(
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أديـــب ، مـــشارك يف اللغـــة والنحـــو والبالغـــة والعـــروض واملنطـــق والـــسرية واحلـــديث ومـــصطلحه 
و ) إسـعاف الـراغبني ( ّمث ذكر تـصانيفه ، وعـد منهـا » ولد وتويف بالقاهرة . واهليئة وغري ذلك

ّمية واألدبيةاملتداول يف احلوزات العل)  احلاشية على شرح األمشوين « ّ.  

)62(  
  العجيلي رواية 

  :ورواه أمحد بن عبد القادر بن بكري العجيلي الشافعي حيث قال بشرح 

  واهللا قـــــــــــــــــــــد آتـــــــــــــــــــــاه مخـــــــــــــــــــــسا تنقـــــــــــــــــــــل« 

  
  »ّأحـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن دنيـــــــــــــــــــاكم وأفـــــــــــــــــــضل   

  

ّ ـ قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم 2 ـ يف الكبري عن علـي ـ ;أخرج السيطوي ـ « : قال  ّ :
سـألت اهللا أن جيمـع عليـك : ك مخسا ، فمنعين واحدة وأعطاين أربعا سألت اهللا ـ يا علي ـ في

ّأميت فــأىب علــي ّأن أول مــن تنــشق عنــه األرض يــوم القيامــة أنــا وأنــت معــي ، : وأعطــاين لــك . ّــ
ّمعــك لــواء احلمــد ، وأنــت حتملــه بــني يــدي ، تــسبق بــه األولــني واآلخــرين ّوأعطــاين أنــت ويل . ّ

  .»املؤمنني بعدي 
  :ّديث الشريف يف كالم له بشرح وقد أثبت احل

ــــــــــــــــــــرأ حــــــــــــــــــــــديث إمنــــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــيكم«  ّواقــ ّ  

  
  »امســــــــــع حــــــــــديثا جــــــــــاء يف غــــــــــدير خــــــــــم و  

  

ة علـى أن عليـا« : ّفقال بعد ذكر الغدير وقصة احلارث الفهـري  ّوهـو مـن أقـوى األدل ّ  ـ ّـ
ّأوىل باإلمامة واخلالفة والصداقة والنصرة واالتباع ، باعتبار األحـوال واألوقـات وا ـ 2 خلـصوص ّ

  .وليس يف هذا مناقضة ملا سبق وما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل. والعموم
ّإن عليــا  ّ تكلــم فيــه بعــض مــن كــان معــه يف الــيمن ، فلمــا قــضى حجــه خطــب ــذا 2ّ ّ ّ

ّتنبيها على قدره ، وردا على من تكلم فيه ، كربيدة ، فإنه كان  ّ ّ  
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ّيبغــضه ، وملــا خــرج إىل الــيمن رأى جفــوة ، فقــصه للنــيب ّ
ّ صــلى اهللا عليــه وســلم ، فجعــل ّ يتغــري ّ

ال .  مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله؟لــست أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهميــا بريــدة أ: وجهــه ويقــول 
ّفإن عليا مين وأنا منه ، وهو وليكم بعدي . تقع ـ يا بريدة ـ يف علي ّّ ّ«.  

  ترجمة العجيلي 
  :والعجيلي توجد ترمجته يف 

  .129 / 1نيل األوطار  ـ 1
  .279 / 1 عنهما معجم املؤلفني 180 / 1حلية البشر  ـ 2
ّالشيخ العالمة املشهور ، عامل احلجاز « :  وقد وصفه بقوله 509: ّالتاج املكلل ـ  3

 على احلقيقة ال ااز ، مل يزل جمتهدا يف نيل املعـايل ، وكـم سـهر يف طلبهـا الليـايل ، حـىت فـاز
.. .«.  

)63(  
  ي محمد مبين اللكهنورواية 

ّرواه املولوي حممد مبني بن حمب اهللا بن مـال أمحـد عبـد احلـق بـن مـال حممـد سـعيد بـن و
  : حيث قال 7قطب الدين السهايل ، يف فضائل أمري املؤمنني 

ه ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ أمــره علــى اجلــيش ، وأعلــم القــوم خبــصوصيته : ومنهــا «  ّأن ّ ّ ّ ّــ
بعث رسـول اهللا ـ : وه عن عمران بن حصني قال أخرج احلاكم والرتمذي حن: وأخربهم بواليته 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ سـرية واسـتعمل علـيهم علـي بـن أيب طالـب ـ   فمـضى يف الـسرية . ـ2ّ
  فأصاب جارية فأنكروا
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ّعليـه ، فتعاقــد أربعـة مــن أصـحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم ، إذا لقينـا النــيب صــلى اهللا  ّ ّّ
وكـــان املـــسلمون إذا قـــدموا ورجعـــوا بـــدءوا : قـــال عمـــران . صـــنع علـــيّعليـــه وســـلم أخربنـــاه مبـــا 

ّبرسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فنظروا إليه وسلموا عليه ، مث يتطرقون إىل رحاهلم ّ ّ.  
ّفلما قدمت السرية سلموا على رسول اهللا ، فقام أحد األربعة فقال  ّ يـا رسـول اهللا أمل  :ّ

مث قــام الثــاين فقــال مثــل .  فــأعرض عنــه رســول اهللا؟ا وكــذاتــر إىل علــي بــن أيب طالــب صــنع كــذ
مث قام إليه الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه ، مث قام الرابع فقال مثـل . مقالته فأعرض عنه

ّفأقبل عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ والغضب يعرف يف وجهه ـ فقال . ما قالوا ّ:  
ّ إن عليـا مـين وأنـا منـه ؟ مـا تريـدون مـن علـي؟لـي مـا تريـدون مـن ع؟ما تريدون من علي ّ ّ
ّوهو ويل كل مؤمن بعدي ّ.  

ّدعوا عليا ، دعوا عليا ، دعـوا عليـا ، إن عليـا مـين وأنـا منـه وهـو ويل كـل : ولفظ أمحد  ّ ّ ّ ّ ّ ّّ
  .)1(» مؤمن بعدي 

  ترجمته وعبارته في صدر كتابه 
الكبـــري مبـــني بـــن حمـــب الـــشيخ الفاضـــل «  بــــ وعنونـــه) نزهـــة اخلـــواطر ( ذكـــره صـــاحب 

  .)2( 1225ّمث ذكر كتابه وأرخ وفاته بسنة » .  ..ّاللكهنوي ، أحد الفقهاء احلنفية
ّومــن املناســب أن نــورد نــص كالمــه يف صــدر كتابــه ، ليظهــر اعتبــار األحاديــث الــواردة 

 ّأمـا بعــد ، فــال خيفـى عليــك أن حمبــة آل سـيد الكائنــات جــزء اإلميــان ، وال« : ّفإنــه قــال . فيـه
ّيتم إال مبودم باجلنان وتعظيمهم باألركان ، ورعاية ّ ّ  

__________________  
  .48: وسيلة النجاة يف مناقب احلضرات ) 1(
  .403 / 7نزهة اخلواطر ) 2(
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ِ قل ال أسئـلكم عليه أجرا إال اْلمودة في (: ّحقوقهم بالصدق واإليقان ، قال اهللا يف القـرآن  َِ  َ ََ َ ْ ِ ً ْ ْ َْ َُ َُ ْ ُ
ْقربى اْل ّ وفسر بالنيب املصطفى وعلي املرتضى واحلسنني وفاطمة الزهراء ، )ُ ّ:.  

ّـفال بد لكل مـؤمن مـن مـودم وال خيلـو مـسلم مـن حمبتهم ّ ّ ّقـال النـيب ـ صـلى اهللا عليـه  .ّ
آيـس مــن : أال مـن مــات علـى بغــض آل حممـد جــاء يـوم القيامـة مكتوبــا بـني عينيــه :  ـّوسـلم 

ّال حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق: قال يف علي الوصي  و.ّة اجلنةرمحة اهللا ومل يشم رائح ّ ّ.  
ّوإنين يف زمان قد كثر فيه القيل والقال ، وقـل العلمـاء وكثـر اجلهـال ، كـل بـضاعة أهـل  ّّ ّ
الزمـــان املخاصـــمة واجلـــدال ، وقـــد اكتفـــوا مبـــا فهمـــوا بـــزعمهم مـــن ظـــاهر املقـــال ، مـــن غـــري أن 

ّفـإن الـسين مـن يكـون مـشغوفا حبـب آل النـيب ، وإال .  ..قيقة احلـالّيكون هلم اطالع على ح ّ ّ ّ ّ
ّأن أعـداد الـسين حبـسب احلـساب مـساوية حلـب علـي ، : ومـن اللطـائف . فهو املنـافق الـشقي ّ ّ

ّفمن ال يكون يف قلبه حب علي ال يكون معدودا من السين ّ ّ.. .  
ة.  .. لـــــى اآليــــات النازلـــــة ّعلــــى أن أؤلـــــف رســــالة مــــشتملة ع.  ..ّـــــحــــداين صــــدق الني

ّواألحاديـــث الـــواردة يف مـــودة القـــرىب ، متـــضمنة لبيـــان الـــشمائل واخلـــصائل الـــيت كانـــت هلـــم يف  ّ
ّالدنيا ، وما ثبت باآليات القرآنية واألحاديث النبوية من مقامام ودرجـام الرفيعـة يف العقـىب  ّ

ّ، وقد وشح به احملدثون صحائفهم ، واألولياء تصانيفهم ، والعلم   .اء كتبهمّ
ّومـــــا اســـــتخرجت مـــــن الـــــصحاح بعـــــد كتـــــاب اهللا صـــــحيح البخـــــاري وصـــــحيح مـــــسلم 

وغريهـــا مـــن الكتـــب  . ..وصـــحيح الرتمـــذي ، والكتـــب املوثوقـــة كجـــامع األصـــول البـــن األثـــري
ّاملعتربة يف األحاديث الشريفة والقصص الصحيحة ، ومجعتها يف هذه الرسـالة ، وأعرضـت عـن 

  .».  ..ّوما التفت إىل ما كان باطال أو ضعيفا.  ..ت املطروحةالصحائف املرتوكة واملوضوعا
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)64(  
  محمد سالم الدهلوي رواية 

ّورواه حممد سامل بن حممد سالم اهللا الـدهلوي ، يف الفـصل الثالـث مـن رسـالته املـسماة ّ 
ّـوقد نص يف مقدمة هذه الرسـالة علـى أا مـستمدة مـن .  ..عن الرتمذي) اصول اإلميان ( بـ  ّ
  .كتب املعتربة ، وأن األحاديث الواردة فيها صحيحةال

  ترجمة محمد سالم الدهلوي 
نزهـة اخلـواطر ( ّوهذا الشيخ حفيد احملدث الكبري الشيخ عبـد احلـق الـدهلوي ، قـال يف 

ّالــشيخ الفاضــل أبــو اخلــري حممــد ســامل بــن ســالمة ابــن شــيخ اإلســالم احلنفــي البخــاري « ) : 
له مـصنفات .  ..ّشيخ احملدث عبد احلق ابن سيف الدين البخاريّالدهلوي ، كان من ذرية ال

ّاصــول اإلميــان يف حــب النــيب وآلــه مــن أهــل الــسعادة واإليقــان: عديــدة ، أشــهرها  ّ..  . «7 / 
  .441 ـ 440

)65(  
  ّالمولوي ولي اهللا اللكهنوي رواية 

لثــاين مــن البــاب ّورواه املولــوي ويل اهللا بــن حبيــب اهللا الــسهايل اللكهنــوي ، يف الفــصل ا
« : ، وقد عنون الفـصل بعنـوان ) ّمرآة املؤمنني يف مناقب آل سيد املرسلني ( األول من كتابه 

  الفصل الثاين يف بيان مناقب سيدنا علي املرتضى
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  .»ومآثره القاطعة اليت هي نصوص على فضيلته وخالفته 
صني ، وعنـه عـن ّرواه عن النسائي عن ابن عبـاس عـن بريـدة ، وعنـه عـن عمـران بـن حـ

  .بريدة
  .وروى أيضا حديث عمرو بن ميمون بطوله عن احلاكم والنسائي

  :هذا ، وقد ذكر يف صدر كتابه ما نصه 
ّوبعـــد فهـــذه أحاديـــث مـــشتملة علـــى مناقـــب أهـــل البيـــت النبويـــة ، والعـــرتة الطـــاهرة « 

ّاملـــصطفوية ، مـــن الكتـــب املعتـــربة ، مـــن الـــصحاح والتـــواريخ ، منبهـــا علـــى أســـام ّ ي الكتـــب ، ّ
معرضــا عــن الــضعاف املرتوكــة عنــد علمــاء احلــديث ، مقتــصرا علــى مــا تــواتر مــن األحاديــث أو 

  . ..اشتهر ، أو من احلسان

  ترجمة ولي اهللا اللكهنوي 
:  قـال 1270الشيخ ويل اهللا اللكهنوي املتـوىف سـنة ) نزهة اخلواطر ( وترجم صاحب 

: ( ّمث ذكـــر مـــصنفاته ، وعـــد منهـــا » شهورين ّالــشيخ الفاضـــل العالمـــة ، أحـــد األســـاتذة املــ« 
  .)1() مرآة املؤمنني 

)66(  
  القندوزي البلخي رواية 

  .رواه الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي البلخي بطرق متعددةو
  .فرواه عن الرتمذي عن عمران بن حصني

  سافرت مع علي بن أيب « : عن وهب بن محزة قال ) اإلصابة ( عن و
__________________  

  .527 / 7نزهة اخلواطر ) 1(
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ّطالــب ، فرأيــت منــه بعــض مــا أكــره ، فــشكوته النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ّال تقــولن  :فقــال . ّ
ّهذا لعلي ، فإنه وليكم بعدي  ّ«.  

  .عن عمران بن حصني) املشكاة ( عن و
 ّقـال احلـسن بـن علـي ـ رضـي اهللا عنهمـا ـ يف خطبتـه قـال رسـول اهللا ـ صـلى« : قـال و

ّاهللا عليه وسلم ـ حني قضى بينه وبني أخيه جعفر ومواله زيد يف ابنة عمه محزة  أما أنت ـ يـا : ّ
ّعلي ـ فمين وأنا منك وأنت ويل كل مؤمن بعدي  ّ«.  

ّعلــي مــين وأنــا منــه وهــو ويل كــل مــؤمن بعــدي: يف كنــوز الــدقائق للمنــاوي « : قــال و ّ ّ .
  .)1(» ّأليب داود الطيالسي 

   ترجمة القندوزي
احلـــسيين القنـــدوزي ) خواجـــه كـــالن (  بــــ الـــشيخ ســـليمان بـــن إبـــراهيم املعـــروف: وهـــو 

ـــبالد يف طلـــب العلـــم ، فكـــان مـــن أعـــالم الفقهـــاء 1220البلخـــي ، ولـــد ســـنة   وســـافر إىل ال
ّدل علــى ســعة ) ينــابيع املــودة ( ّاحلنفيــة ومــن رجــال الطريقــة النقــشبندية ، لــه مؤلفــات ، منهــا 

.  علـــى اخـــتالف األقـــوال1270 أو 1293 أو 1294 وتـــويف ســـنة .ّاطالعـــه ووفـــور علمـــه
  .) األعالم (و ) ّمعجم املؤلفني ( وتوجد ترمجته يف 

)67(  
  حسن زمان الحيدرآبادي رواية 

  ورواه املولوي حسن زمان بن حممد بن قاسم الرتكماين احليدرآبادي
__________________  

  .172 ، 171 ، 169 / 1ينابيع املودة ) 1(
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ّصححه ، فإنه قال بعد ذكر حديث الغدير و ّ:  
  :ّقال العالمة احلرايل . ّالويل والسيد قطعا: مث معىن املوىل هنا « 

يف  يّواملـــوىل هـــو الـــويل الـــالزم الواليـــة ، القـــائم ـــا الـــدائم عليهـــا ، ذكـــره الفاضـــل املنـــاو
  .علي بن أيب طالب موىل من كنت مواله: شرح اجلامع الصغري ، يف حديث 

ّمن كنت وليه فعلي وليه: يف روايات أخرى صحيحة  ىيدل عليه ما مضو ّّ.  
ال تقـع يـا : ّيف حديث بريـدة عنـد إمـامي الـسنة أمحـد والنـسائي يف خصائـصه وغريمهـا و

ّبريــدة يف علــي ، فإنــه مــين وأنــا منــه ، وهــو ولــيكم بعــدي ، وإنــه مــين وأنــا منــه ، وهــو ولــيكم  ّّ ّّ ّ ّ
  .بعدي

ّيف سـنده األجلـح ، وهـو وإن وثقـه ابـن معـني لكـن ضـعفه :  ـ وقـول ابـن حجـر اهليتمـي ّ ّ
ّغريه ، على أنـه شـيعي ، وعلـى تقـدير الـصحة فيحتمـل أنـه رواه بـاملعىن حبـسب عقيدتـه لـيس  ـ ّ

  .بشيء
ّفإنه مع كون األجلـح قـد صـح توثيـق مجاعـة ، وضـعف تـضعيف فرقـة لـه بعلة تـشيعه ،  ّـ ّ ّ

  :ا قد ورد مثله يف روايات أخرى صحيحة أيض
ّصـلى اهللا عليـه  ـ بعـث رسـول اهللا: ففي الرياض واالكتفـاء عـن عمـران بـن حـصني قـال 

وأبـو . حـسن غريـب: أخرجه الرتمذي يف جامعـه وقـال .  ..ّسرية واستعمل عليها عليا ـ ّوسلم
  .حامت ابن حبان يف صحيحه

زيـــد نـــا عبيــد اهللا ، ثنـــا جعفـــر بـــن ســـليمان ، نـــا ي: وقـــال أبـــو يعلـــى يف مـــسنده : قلــت 
  .فذكره به حنوه. الرشك ، عن مطرف بن عبد اهللا ، عن عمران بن حصني

  .فذكره به. أنا قتيبة بن سعيد ، ثنا جعفر: ّوقال النسائي يف خصائصه 
ثنـا جعفـر : حـديث عبـد الـرزاق قـاال  اوهـذ. ثنـا عبـد الـرزاق وعفـان املعـىن: وقال أمحد 

  .فذكره به. بن سليمان
ّلى اهللا عليه وسلم على الرابع ـ وقد تغريفأقبل رسول اهللا ص: فيه و ّ ّ  
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ّدعــوا عليــا ، دعــوا عليــا ، دعــوا عليــا ، إن عليــا مــين وأنــا منــه ، وهــو ويل كــل : وجهــه ـ فقــال  ّ ّ ّ ّ ّ ّّ
  .مؤمن بعدي

هـذا حـديث حـسن : قـال . فـذكره بـه. أنا قتيبة بن سـعيد ، ثنـا جعفـر: وقال الرتمذي 
  .سليمانّغريب ال نعرفه إال من حديث جعفر بن 

ـــه البخـــاري يف األدب ، :قلـــت  ّ هـــو مـــن زهـــاد الـــشيعة ، ثقـــة ، كثـــري العلـــم ، احـــتج ب ّ
ّومــــسلم ، واألربعــــة ، وصــــحح لــــه الرتمــــذي ، فتحــــسينه لــــه هــــذا غريــــب : ّوقــــد حــــدث عنــــه . ّ

ّوابـن املبـارك ، وسـيار بـن حـامت ، وقتيبـة ، ومـسدد ، وحيـىي بـن  ـ ّمـع تقدمـه ـ الـسفيان الثـوري ّ
ّ مهدي وابن املديين ومها ال حيدثان إال عن ثقة ، وعبد الرزاق وقال حيىي ، وابن رأيته فاضـال : ّ

وقــال ابــن . ال بــأس بــه: وقــال أمحــد . حــسن اهلــدي ، وأهــل صــنعاء ، وأهــل العــراق ، وخلــق
ّوقلـده ابـن سـعد  ـ وهـو منـه غـري مقبـول: أي  ـ ثقـة ، كـان حيـىي بـن سـعيد يستـضعفه: معـني 
  :ّوكأن استضعاف حيىي لتشيعه قال ابن حبان يف كتاب الثقات . عفكان ثقة به ض: فقال 

ّكان من الثقات املتقنـني يف الروايـات ، غـري أنـه كـان ينتحـل امليـل إىل أهـل البيـت ، ومل 
ّيكــن بداعيــة إىل مذهبــه ، ولــيس بــني أهــل احلــديث مــن أئمتنــا خــالف أن الــصدوق املــتقن إذا 

ّ االحتجـاج بأخبـاره ، وهلـذه العلـة تركنـا حـديث مجاعـة ّكان فيه بدعـة ومل يكـن يـدعو إليهـا أن
ّممن كـانوا ينتحلـون البدعـة ويـدعون إليهـا وإن كـانوا ثقـات ، فاحتججنـا بـأقوام ثقـات انتحـاهلم 
ّســوء ، غــري أــم مل يكونــوا يــدعون إليهــا ، وانتحــال العبــد بينــه وبــني ربــه ، إن شــاء عذبــه وإن  ّ

ت عـــنهم إذا كـــانوا ثقـــات علـــى حـــسب مـــا ذكرنـــا يف غـــري شـــاء غفـــر لـــه ، وعلينـــا قبـــول الروايـــا
  .انتهى. موضع من كتبنا

ّوتقـدم يف املقدمـة يف مرسـل احلـسن كـالم اخلطيـب . وقد ذكر قولـه يف ترمجـة عبـد امللـك
  .يف هذا الباب

ّهـو حـسن احلـديث ، معـروف بالتـشيع ومجـع الرقـائق ، جـالس زهـاد : وقال ابن عـدي  ّ
   أيضا يف فضل الشيخني ، وهووقد روى. البصرة فحفظ عنهم
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  .كان شيعيا صدوقا: وقال الذهيب . انتهى. ّعندي ممن جيب أن ينقل حديث
ّوهم من لينه ، احتج به األئمة الستة: ويزيد عابد ثقة ، وقال ابن حجر  ّ.  

  .وكذا مطرف
ّوقـــد صـــرح احلـــافظ ابـــن حجـــر يف اإلصـــابة بـــأن ســـنده قـــوي وعـــزي إىل الطيالـــسي ، . ّ

 الكــــربى ، واحلــــسن بــــن ســــفيان يف فوائــــده ، وأيب نعــــيم يف فــــضائل الــــصحابة ، والنــــسائي يف
  .والطرباين ، واحلاكم يف مستدركه

ّأخرجــــه ابــــن أيب شــــيبة بــــسند صــــحيح ، وابــــن جريــــر وصــــححه ، : يف مجــــع اجلوامــــع و
ّعلي مين وأنا من علي وعلي ويل كل مؤمن بعدي: ولفظهما  ّ ّ.  
  .لفردوس عن أيب ذر الغفاريهذه اجلملة عند الديلمي يف مسند او
ّإن رســول اهللا ـ صــلى اهللا : للحــاكم يف مــستدركه والــضياء يف خمتارتــه عــن ابــن عبــاس و ّ

ّإن عليا وليكم بعدي فأحب عليا فإنه يفعل ما يؤمر به: ّعليه وسلم ـ قال لربيدة  ّ ّّ ّ.  
  .للديلمي عن بريدة مثلهو
 أيب بلــج ، عـن عمــرو بــن ميمــون ، ّحــدثنا أبـو عوانــة ، عــن: قـال أبــو داود الطيالــسي و

ّإن رســول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ قــال لعلــي : عــن ابــن عبــاس  ّأنــت ويل كــل مــؤمن : ّ ّ
ّوأخرجه أمحد والنسائي ، وعنه الطحـاوي يف حـديث ابـن عبـاس الطويـل يف خـصائص . بعدي

قــال . بةوســكت عليــه ابــن حجــر يف اإلصــا. ّ، مــصرحا بالتحــديث يف مجيعــه دعلــي ــذا الــسن
  .هذا إسناد ال مطعن فيه ألحد ، لصحته وثقة نقلته: عمر يف اإلستيعاب 

وكـذا مل يقبلـه منـه . فيه نظر: ّوكأنه مل يعبأ بتشديد البخاري يف قوله وحده يف أيب بلج 
ّمــن عاصــره ومــن تــأخر عنــه مــن النقــدة املتــشددة ، مــنهم أبــو حــامت قــال  صــاحل احلــديث ، ال  :ّ

ّواحــتج بــه يف صــحيحه ،  ـ كمــا عــزي لــه ـ نــسائي وابــن ســعد وابــن حبــانّووثقــه ال. بــأس بــه
ّواحـتج : وقـال احلـاكم . ّوألزما مـسلما إخـراج حديثـه ، واحـتج بـه األربعـة. والدارقطين واحلاكم

  ّبه مسلم ، ولعله يف نسخة الصحيح
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  .ّمن روايته ، وهو بلدي مسلم ، فهو أعلم بكتابه
ّابــــن معــــني ، وحــــدث عنــــه إمــــام النقــــدة شــــعبة ، : ني ّوســــبقهم إىل توثيقــــه مــــن املتقــــدم

وإبراهيم بن املختار ، وحامت بن أيب صغرية ، وحصني بن منـري ، وزائـدة ابـن قدامـة ، وزهـري بـن 
ّمعاوية ، والثوري ، وسويد بن عبد العزيـز ، وشـعيب بـن صـفوان ، وأبـو محـزة الـسكري ، وأبـو 

  .عوانة ، وهشيم ، وغريهم
قدم بريدة من اليمن ، وكان خرج مع علي بن أيب طالـب ، : ال عن وهب بن محزة قو

ّفرأى منه جفوة ، فأخذ يذكر عليا وينتقص من حقـه ، فبلـغ ذلـك رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه  ّ ّ
  .ال تقل هذا ، فهو أوىل الناس بكم بعدي يعين عليا: ّوسلم ـ فقال له 

فيـــه : قـــال اهليثمـــي : يـــسري وقـــال ّأخرجـــه الطـــرباين يف الكبـــري ، وذكـــره املنـــاوي بتغيـــري 
ّذكرين ذكره أبو حامت ومل يضعفه أحد وبقية رجاله وثقوا ّ.  

ّعن بريدة ـ يف رواية أخرى ـ إن عليا مين وأنا منه ، خلق من طينـيت وخلقـت مـن طينـة و ّ
يــا بريــدة ، أمــا . إبــراهيم ، وأنــا أفــضل مــن إبــراهيم ، ذريــة بعــضها مــن بعــض ، واهللا مسيــع علــيم

  .ّن لعلي أكثر من اجلارية اليت أخذ ، وأنه وليكم بعديعلمت أ
مل أر ســواه  :قــال اخلطيــب . أخرجــه ابــن جريــر يف ــذيب اآلثــار ، وهــو صــحيح عنــده

  .يف معناه
ّالــسبكي والــسيوطي ، وقــد أخرجــه ابــن : أورده واعتمــده مجاعــة مــن األئمــة مــن آخــرهم 

  .كذا يف االكتفاء. أسبوع األندلسي يف الشفاء
ّردت هذه اللفظة يف أحاديـث مجاعـة مـن الـصحابة بطـرق كثـرية ضـعيفة ، يتقـوى وقد و ّ ّ

ّـوممن جـزم بورودهـا مـن جهابـذة  .جمموعها ، لكن ال حاجة إليهـا بعـد هـذه الروايـات الثابتـات
  .يف آخرين. احلافظ ابن حجر يف اإلصابة ، واحلافظ الفاسي يف العقد الثمني: ّاملتأخرين 

   ،موضوعه » وحنوها  ّوهو وليكم بعدي« ّ إن زيادة ـ: فقيلة صاحب القرة 
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ــ  ّومــن تغيــريات الــشيعة شــيء عجــاب عنــد أويل األلبــاب ، مــع ذكــره هلــا قبــل مخــسني ورقــة يف ـ
ّأجوبة الطوسي ، من حديث الرتمذي املذكور ، وقد صرح الرتمذي حبـسنه وهـو صـحيح علـى 

معـروفني بـالوثوق  ـ قـرة يف احلجـةكمـا قـال صـاحب ال ـ ّوكتابـه مـن كتـب كـان مؤلفوهـا. شـرطه
ّوالعدالة واحلفظ والتبحر يف فنون احلـديث ، ومل يرضـوا يف كتـبهم هـذه بالتـساهل فيمـا اشـرتطوا 

  .)1(» نسأل اهللا العافية . إىل آخر ما قال. ّعلى أنفسهم ، فتلقاها من بعدهم بالقبول

  ترجمة حسن زمان 
ّاجلهبـذ املبجـل «  بــ ّد وصـفه الـسيدّوهذا الـشيخ معاصـر للـسيد صـاحب العبقـات ، وقـ
  .»يف عصره وأوانه ، حسن الزمان ، نادرة دهره وحسنة زمانه 

__________________  
  .214: القول املستحسن يف فخر احلسن ) 1(
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  وثاقة األجلح

ّورد القدح فيه بسبب تشيعه  ّ  
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  قوله
ّألن يف سنده األجلح وهو شيعي متهم يف روايته ّ.  

  أقول
  :م خمدوش بوجوه عديدة ، ومنقوض بنقوض سديدة هذا الكال

  توثيق يحيى بن معين  ـ 1
ّلقد وثقه إمام املنقدين حيىي بن معني ، قال املزي  ّ قال عباس الدوري عن حيـىي بـن « : ّ

: وقــال مــرة . ثقــة: صــاحل وقــال مــرة : قــال ابــن معــني « :  وقــال ابــن حجــر )1(» ثقــة : معــني 
  .)2(» ليس به بأس 

  حيى بن معين ترجمة ي
ّولنـــذكر بعـــض الكلمـــات يف مناقـــب حيـــىي بـــن معـــني وحمامـــده ، لـــئال يرتـــاب يف ســـقوط 

  :التشكيك يف وثاقة األجلح بعد توثيق حيىي بن معني له 
__________________  

  .31 / 549ذيب الكمال برتمجة األجلح ) 1(
  .166 / 1ترمجة األجلح  ـ ذيب التهذيب) 2(
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ّأبــو زكريــا حيــىي بــن معــني بــن عــون بــن زيــاد بــن بــسطام املــري ، مــرة  « :الــسمعاني قــال  ّ
ّكــان إمامــا ربانيــا عاملــا حافظــا ثبتــا متقنــا ، مرجوعــا إليــه يف اجلــرح . غطفــان ، مــن أهــل بغــداد ّ

  . ..والتعديل
أمحـد بـن حنبـل ، وأبـو خيثمـة ، وحممـد بـن إسـحاق الـصنعاين ، : روى عنه من رفقائه 
اري ، وأبــــو داود السجــــستاين ، وعبــــد اهللا بــــن أمحــــد بــــن حنبــــل ، وحممــــد بــــن إمساعيــــل البخــــ

  .وغريهم
هاهنـــا رجـــل خلقـــه اهللا هلـــذا : وانتهـــى علـــم العلمـــاء إليـــه ، حـــىت قـــال أمحـــد بـــن حنبـــل 

ال نعلـم أحـدا : وقـال علـي بـن املـديين . حيىي بن معني: يعين . الشأن ، يظهر كذب الكذابني
إذا رأيــت : ّقــال أبــو حــامت الــرازي .  بــن معــنيمــن لــدن آدم كتــب مــن احلــديث مــا كتــب حيــىي

ّالبغدادي حيب أمحد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة ّ وإذا رأيته يبغض حيىي بن معني فـاعلم . ّ
  .ّأنه كذاب

ومـات لـسبع ليـال بقـني .  .. يف آخرهـا158وكانت والدتـه يف خالفـة أيب جعفـر سـنة 
  .)1( » 233من ذي القعدة سنة 

  .)حديث مدينة العلم ( ّيف ترمجة حيىي بن معني يف جملد ّوقد فصلنا الكالم 

  توثيق أحمد بن حنبل  ـ 2
» مــا أقــرب األجلــح مــن فطــر بــن اخلليفــة « : وقــال أمحــد بــن حنبــل يف توثيــق األجلــح 

برتمجــة األجلــح ، عــن عبــد اهللا بــن أمحــد ، عــن . ّاملــزي ، وابــن حجــر العــسقالين: روى ذلــك 
  .)2(أبيه 

  قال.  ..ثقة عند أمحد بن حنبل»  فطر بن خليفة «ّوال ريب يف أن 
__________________  

  .217 ـ 216 / 12املري  ـ األنساب) 1(
  . 1 / 166ذيب التهذيب 2 / 277ذيب الكمال ) 2(
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  :ّالذهيب 
أيب الطفيل ، وعطـاء الـشييب ، : فطر بن خليفة املخزومي ، موالهم ، احلناط ، عن « 

ّالقطـان ، وحيـىي : وعنـه . الصحايب ، وعن جماهـد ، والـشعيب ، وخلـقومواله عمرو بن حريث 
ّله حنو ستني حـديثا ، وهـو شـيعي جلـد صـدوق ، وثقـه أمحـد وابـن . وخلق. بن آدم ، وقبيصة ّ

  .)1( » 153مات سنة . معني
» ثقـة صـاحل احلـديث : قال عبد اهللا بن أمحـد بـن حنبـل عـن أبيـه « : وقال ابن حجر 

)2(.  
  .ح ثقة عند أمحد بن حنبلفيكون األجل

  ّتوثيق الفالس  ـ 3
وهــو عنــد عمــرو بــن علــي الفــالس مــستقيم احلــديث ، صــدوق ، فقــد ذكــر ابــن حجــر 

ّ أول الــسنة ، وهــو رجــل مــن 145مــات ســنة : وقــال عمــرو بــن علــي « : العــسقالين برتمجتــه 
  .)3(» ليس هو من جبيلة : قلت . جبيلة ، مستقيم احلديث ، صدوق

  س ترجمة الفال
ّوالفالس من أكابر أئمة املسلمني األعالم ، وهذه نبذة من كلمام برتمجته  ّ:  

ّأبو حفص عمرو بن علي بن حبر بن الكنيز السقاء الفالس« :  ـ السمعاني 1 ّ  
__________________  

  . ترمجة فطر332 / 2الكاشف ) 1(
  . ترمجة فطر8 / 271ذيب التهذيب ) 2(
  .1 / 166ذيب التهذيب ) 3(
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ّكان أحد أئمة املسلمني ، من أهـل البـصرة ، قـدم أصـبهان سـنة سـت عـشرة  ـ  ذكرته يف الفاءـ ّ
عفـان بـن مـسلم ، وسـئل  :روى عنـه . ّوأربع وعشرين ، وسـت وثالثـني ومـائتني ، وحـدث ـا

ال يبـايل أن : ّوقـال حجـاج بـن الـشاعر  .ذاك من فرسان احلـديث: أبو زرعة الرازي عنه فقال 
ال أعلــم : وكــان أبـو مــسعود الـرازي يقــول . ن عمـرو بــن علــي مـن حفظــه أو مـن كتابــهيأخـذ مــ

  .)1(» أحدا قدم هاهنا أتقن من أيب حفص 
احلـــافظ اإلمـــام الثبـــت ، أبـــو حفـــص ، البـــاهلي البـــصري الـــصرييف ، « :  ـ الـــذهبي 2

يــز بــن عبــد يزيــد زريــع ، وعبــد العز: مســع . مولــده بعــد الــستني ومائــة. ّالفــالس ، أحــد األعــالم
ّالصمد العمي ، وسفيان بـن عيينـة ، ومعتمـر بـن سـليمان ، وطبقـتهم ، فـأكثر وأتقـن ، وجـود  ّ

  .وأحسن
ّالستة ، والنسائي أيضا بواسطة ، وعفان وهو من شـيوخه ، وأبـو زرعـة ، : ّحدث عنه  ّ

  .وحممد بن جرير ، وابن صاعد ، واحملاملي ، وأبو روق اهلزاين ، وأمم سواهم
كـان أوثـق مـن علـي بـن : وقال أبـو حـامت . ثقة حافظ صاحب حديث: ئي قال النسا

ّمــا تعلمـت احلــديث إال منـه: ّوقــال عبـاس العنــربي . املـديين عمــرو : ّوقــال حجــاج بـن شــاعر . ّ
ذاك من فرسان احلـديث ، : وقال أبو زرعة . ّبن علي ال يبايل أحدث من حفظه أو من كتابه

  .ملديين والشاذكوينمل نر بالبصرة أحفظ منه ومن ابن ا
ّحــضرت جملــس محــاد بــن زيــد وأنــا صــيب وضــيء ، فأخــذ رجــل خبــدي : ّقــال الفــالس  ّ ّ

  .ففررت فلم أعد
  .ّما رأيت مثل الفالس ، وكان حيسن كل شيء: وقال ابن إشكاب 

  .)2(» ّما كنت فالسا قط : وعنه قال 
__________________  

  .90 / 70األنساب ) 1(
  .487 / 2تذكرة احلفاظ ) 2(
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مث أورد » ّاحلــافظ اإلمــام اــود الناقــد «  بـــ فوصـفه) ســري أعــالم النــبالء ( وتـرجم لــه يف 
  .)1(ّالكلمات يف حقه 

  .)2(» احلافظ أحد األعالم «  بـ بعد أن وصفه) العرب ( وكذا يف 
ّوكذا ترجم له كل من اليافعي   ـ3

ّ والسيوطي )4( وابن حجر )3(
)5(.  

  توثيق العجلي  ـ 4
ّثقه أمحد بن عبـد اهللا العجلـي ، فقـد ذكـر املـزي وو قـال أمحـد بـن عبـد اهللا العجلـي « : ّ

ّ وقـال الـسيوطي بعـد )7(» كـويف ثقـة : قـال العجلـي « :  وقـال ابـن حجـر .)6(» كويف ثقـة : 
  .)8(» ّروى له األربعة ، ووثقه ابن معني والعجلي : قلت « : ّتكلم ابن اجلوزي يف األجلح 

   ترجمة العجلي
ّوالعجلي أيضا من كبار األئمة احلفاظ ، املرجوع إليهم يف اجلرح والتعديل  ّ:  

  أبو احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صاحل بن مسلم« :  ـ السمعاني 1
__________________  

  .470 / 11سري أعالم النبالء ) 1(
  .249حوادث  ـ العرب) 2(
  .249حوادث  ـ مرآة اجلنان) 3(
  .75 / 2تقريب التهذيب ) 4(
  .214: ّطبقات احلفاظ ) 5(
  .2 / 177ذيب الكمال ) 6(
  .1 / 166ذيب التهذيب ) 7(
  .322 / 1الآليل املصنوعة ) 8(
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ّوكـــان حافظـــا دينـــا .  ..العجلـــي ، كـــويف األصـــل ، نـــشأ ببغـــداد ، ومســـع ـــا وبالكوفـــة والبـــصرة
روى عنــه ابنــه أبــو . هنــاكصــاحلا ، انتقــل إىل بــالد املغــرب فــسكن أطــرابلس ، وانتــشر حديثــه 

ّوكان يشبه بأمحد بـن حنبـل ، وكـان خروجـه . 257مسلم صاحل ، وذكر أنه مسع منه يف سنة 
ام حمنـــة أمحـــد بـــن حنبـــل ــإىل املغـــرب أي ومـــات يف ســـنة . 182وكانـــت والدتـــه بالكوفـــة ســـنة  .ّـ

  .)1(»  وقربه بأعلى الساحل باطرابلس ، وقرب ابنه صاحل إىل جنبه 261
ّحـدث عنـه ولـده صـاحل مبـصنفه .  ..العجلـي ، اإلمـام احلـافظ القـدوة «  :ّ ـ الـذهبي2 ّ

: ذكــره عبــاس الــدوري فقــال  .ّيف اجلــرح والتعــديل ، وهــو كتــاب مفيــد يــدل علــى ســعة حفظــه
  .)2(» ّكنا نعده مثل أمحد وحيىي بن معني 

  .)3(وذكر كلمة الدوري ) العرب ( وكذا يف 
وذكـــر » اإلمـــام احلـــافظ الناقـــد األوحـــد الزاهـــد « : وصـــفه ) ســـري أعـــالم النـــبالء ( ويف 

كتابــه يف اجلــرح والتعــديل ومدحــه ، مث ذكــر بعــض الكلمــات يف حــق العجلــي والثنــاء عليــه مــن 
  .)4(األكابر 

  توثيق الفسوي  ـ 5
ّووثقـــه يعقـــوب بـــن ســـفيان الفـــسوي بـــصراحة وإن نـــاقض نفـــسه فلـــني حديثـــه قـــال ابـــن  ّ

  .)5(» ّة حديثه لني ثق: قال يعقوب بن سفيان « : حجر 
__________________  

  .304 / 1االطرابلسي  ـ األنساب) 1(
  .582 / 560 / 2ّتذكرة احلفاظ ) 2(
  .261حوادث  ـ العرب) 3(
  .505 / 12سري أعالم النبالء ) 4(
  . ترمجة األجلح1 / 166ذيب التهذيب ) 5(
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  ترجمة الفسوي 
  :قوم والفسوي من أكابر األئمة املعتمدين لدى ال

ّبفـتح الفـاء والـسني ، وهـذه النـسبة إىل فـسا ، وهـي بلـدة . الفـسوي« :  ـ الـسمعاني 1
أبــو يوســف يعقــوب بــن : مــن بــالد فــارس ، خــرج منهــا مجاعــة مــن العلمــاء والرحــالني ، مــنهم 

ّكان من األئمـة الكبـار ، ممـن مجـع ورحـل مـن الـشرق إىل . سفيان بن جوان الفسوي الفارسي
ّأكثر ، مع الورع والنسك والصالبة يف السنةّالغرب ، وصنف و ّ.  
وكتــب عـن عبيــد اهللا . العــراق ، واحلجـاز ، والــشام ، واجلزائـر ، وديــار مـصر: رحـل إىل 

  .أبو حممد ابن درستويه النحوي: روى عنه . بن موسى
  .)1( » 277مات يف رجب الثالث والعشرون منه ، من سنة 

الرتمـذي ، والنـسائي ، وابـن : عنـه .  .. احلجـةالفـسوي احلـافظ اإلمـام« :  ـ الذهبي 2
خزميــة ، وأبــو عوانــة ، وابــن أيب حــامت ، وحممــد بــن محــزة بــن عمــار ، وعبــد اهللا بــن جعفــر بــن 

  .وبقي يف الرحلة ثالثني سنة. درستويه النحوي ، وآخرون
ّقدم علينا من نبالء الرجال يعقوب بـن سـفيان ، يعجـز أهـل : قال أبو زرعة الدمشقي 

  . ..راق أن يروا مثلهالع
  .)2(» ومل يصح  ـ 2 ـ ّكان يتكلم يف عثمان: وقيل 
اإلمام يعقوب بن سفيان احلافظ ، أحد أركـان احلـديث ، وصـاحب « ) : العرب ( ويف 

  .)3(» املشيخة والتاريخ 
__________________  

  .305 / 9الفسوي  ـ األنساب) 1(
  .582 / 2ّتذكرة احلفاظ ) 2(
  .277وادث ح ـ العرب) 3(
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ّالفــسوي اإلمــام احلــافظ احلجــة الرحــال ، حمــدث إقلــيم « ) : ســري أعــالم النــبالء ( ويف 
  .)1(» .  ..فارس

  توثيق ابن عدي  ـ 6
ّالكتـاب الـشهري يف اجلـرح والتعـديل ، بالـصدق ) الكامـل ( ووصفه ابن عدي صاحب 

فقـــد قـــال املـــزي .  ..قـــاّ، واالســـتقامة يف احلـــديث ، وأضـــاف أنـــه مل يـــر لـــه حـــديثا منكـــرا مطل
  :برتمجة األجلح 

ّله أحاديث صاحلة ، يوري عنه الكوفيـون وغـريهم ، فلـم أجـد : قال أمحد بن عدي « 
ّلــه حــديثا منكــرا متجــاوزا للحــد ال إســنادا وال متنــا ، إال أنــه يعــد يف شــيعة الكوفــة وهــو عنــدي  ّ ّ

  .)2(» مستقيم احلديث 
ون لـــه أح: قـــال ابـــن عـــدي « : وقـــال ابـــن حجـــر  ّـــاديـــث صـــاحلة ، ويـــروي عنـــه الكوفي

ّوغريهم ، ومل أر له حديثا منكرا جماوزا للحد ال إسنادا وال متنا ، إال أنه يعـد يف شـيعة الكوفـة  ّ ّ
ه مــا ســب أبــا بكــر : وقــال شــريك عــن األجلــح . ، وهــو عنــدي مــستقيم احلــديث صــدوق ّإن ـ ّـ

  .)3(» ّوعمر أحد إال مات قتال أو فقرا 

  ترجمة ابن عدي 
  :ّن عدي من أئمة أهل اجلرح والتعديل املرجوع إليهم عندهم واب
ابـن عـدي ، اإلمـام احلـافظ الكبـري ، أبـو أمحـد عبـد اهللا بـن عـدي بـن « :  ـ الـذهبي 1

ّـعبد اهللا بـن حممـد بـن مبـارك اجلرجـاين ، ويعـرف أيـضا بـابن القطان ، صـاحب كتـاب الكامـل 
  . ..يف اجلرح والتعديل ، كان أحد األعالم

__________________  
  .180 / 13سري أعالم النبالء ) 1(
  .2 / 278ذيب الكمال ) 2(
  .1 / 166ذيب التهذيب ) 3(
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أبـو العبـاس ابـن عقـدة شـيخه ، وأبـو سـعد املـاليين ، واحلـسن بـن رامـني ، وحممـد : عنه 
بـــن عبـــد اهللا بـــن عبـــد كويـــه ، ومحـــزة بـــن يوســـف الـــسهمي ، وأبـــو احلـــسني أمحـــد بـــن العـــايل ، 

  .وآخرون
  .ّوهو املصنف يف الكالم على الرجال ، عارف بالعلل

  .كان ثقة على حلن فيه: قال أبو القاسم ابن عساكر 
  .ّسألت الدار قطين أن يصنف كتابا يف الضعفاء: قال محزة السهمي 

  .فيه كفاية ال يزاد عليه: فقال . بلى:  فقلت ؟ليس عندك كتاب ابن عديأ: فقال 
  .ّ عدي على أبواب خمتصر املزين كتابا مساه اإلنتصارّقد صنف ابن: قلت 

ّكـــان حافظـــا متقنـــا مل يكـــن يف زمانـــه أحـــد مثلـــه ، تفـــرد بروايـــة : قـــال محـــزة الـــسهمي 
  .ّأحاديث ، وبه منها ال بنيه عدي وأيب زرعة ، وتفردا ا عنه

كــان عــدمي النظــري حفظــا وجاللــة ، ســألت عبــد اهللا بــن حممــد احلــافظ : قــال اخلليلــي 
زر قمــيص ابــن عــدي أحفــظ مــن :  ابــن عــدي أو ابــن قــانع فقــال ؟ ابــن عــدي؟أيهمــا أحفــظ

  .عبد الباقي ابن قانع
مل أر أحــــدا مثــــل أمحــــد : ومسعــــت أمحــــد بــــن أيب مــــسلم احلــــافظ يقــــول : قــــال اخلليلــــي 

زاد معجمـه علـى ألـف . ّاحلاكم ، وقد قال يل كان حفظ هؤالء تكلفا وحفظ ابن عدي طبعـا
  .شيخ

ّتــويف أبــو أمحــد يف مجــادى اآلخــرة ســنة مخــس وســتني ، وصــلى : بــن يوســف قــال محــزة 
  .)1(» عليه اإلمام أبو بكر اإلمساعيلي 

  فيها تويف أبو أمحد ابن عدي اجلرجاين ، يف مجادى « : ـ ابن األثير 2
__________________  

  .940 / 3ّتذكرة احلفاظ ) 1(
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  .)1(» اآلخرة ، وهو إمام مشهور 
ّفيهـا احلـافظ الكبـري أبـو أمحـد ، عبـد اهللا بـن حممـد القطـان اجلرجـاين ، « :  ـ اليـافعي 3

  .)2(» مصنف الكامل يف اجلرح 
صــاحب الكامــل يف اجلــرح .  ..ابــن عــدي ، اإلمــام احلــافظ الكبــري« :  ـ الــسيوطي 4

  .)3(» .  ..والتعديل ، أحد األعالم
ّاحلفـاظ األعيـان الـذين طـافوا هـو أبـو أمحـد عبـد اهللا اجلرجـاين ، أحـد  « : ـ المنـاوي 5

الـــبالد وهجـــروا الوســـاد وواصـــلوا الـــسهاد وقطعـــوا املعتـــاد ، طـــالبني للعلـــم ، روى عـــن اجلمحـــي 
حافظ مـتقن مل يكـن : قال البيهقي . أبو حامد اإلسفرايين ، وأبو سعيد املاليين: وعنه . وغريه

  . عن مثان ومثانني365مات سنة . ثقة على حلن فيه :وقال ابن عساكر . يف زمنه مثله
ذي ألفــه يف معرفــة الــضعفاء ، وهــو أصــل مــن األصــول املعــول  ّويف كتــاب الكامــل ، ال ّ ـ ّـ
عليهــا واملرجــوع إليهــا ، طــابق امســه معنــاه ، ووافــق لفظــه فحــواه ، مــن عينــه انتجــع املنتجعــون ، 

ّوبشهادته حكم احلاكمون ، وإىل ما قاله رجع املتقدمون واملتأخرون  ّ «)4(.  

  حيح الحاكم حديثه وتأكيده ذلك تص ـ 7
  :قال احلاكم و

ّحدثنا أمحد بن إسحاق الفقيه ، أنبأ أبو املثىن ، ثنا مسدد ، ثنا حيـىي القطـان ، عـن «  ّ
  كنت : األجلح ، عن الشعيب ، عن عبد اهللا بن اخلليل ، عن زيد بن أرقم قال 

__________________  
  .355حوادث سنة  ـ الكامل يف التاريخ) 1(
  .355حوادث سنة  ـ مرآة اجلنان) 2(
  .380: ّطبقات احلفاظ ) 3(
  .29 / 1بيان رموز الكتاب  ـ شرح اجلامع الصغري ـ فيض القدير) 4(
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ّإن ثالثة من أهل اليمن أتـوا عليـا  :ـ إذ جاءه رجل من أهل اليمن فقال  6ّجالسا عند النيب ـ  ّ
طيبـا بالولـد : هر واحد ، فقال الثنني منهما ـ خيتصمون إليه يف ولد وقعوا على إمراة يف ط 2ـ 

أنـتم متشاكـسون ، : مث قـال . ال: طيبا بالولد هلذا ، فقاال : ال مث قال لالثنني : هلذا ، فقاال 
إين مقــرع بيــنكم ، فمــن قــرع فلــه الولــد وعليــه لــصاحبيه ثلثــا الديــة ، فــأقرع بيــنهم ، فجعلــه ملــن 

  .نواجذه ـ :ضراسه ـ أو قال ّ ـ حىت بدت أ6قرع ، فضحك رسول اهللا ـ 
ّقــد اتفـــق الــشيخان علـــى تــرك اإلحتجـــاج بـــاألجلح بــن عبـــد اهللا الكنــدي ، وإمنـــا نقمـــا  ّ
عليــه حــديثا واحــدا لعبــد اهللا بــن بريــدة ، وقــد تابعــه علــى ذلــك احلــديث ثالثــة مــن الثقــات ، 

  .)1(» فهذا احلديث إذا صحيح ومل خيرجاه 
ّــ حممد بــن موســى العــدل ، حممــد بــن أيــوب أنــا أخــربين عبــد اهللا بــن« : قــال احلــاكم و

إبـــراهيم بـــن موســـى ، ثنـــا عيـــسى بـــن يـــونس ، ثنـــا األجلـــح ، عـــن الـــشعيب ، عـــن عبـــد اهللا ابـــن 
 ـ إذ جـاءه رجـل مـن أهـل الـيمن ، 6بينا أنا عنـد رسـول اهللا ـ : اخلليل ، عن زيد بن أرقم قال 

ّفجعل حيدث النيب ـ   ـ ثالثـة نفـر خيتـصمون يف 2 أتـى عليـا ـ يـا رسـول اهللا:  ـ وخيربه ، فقـال 6ّ
أنــتم : مث قــال . طيبــا نفــسا ــذا الولــد: ولــد وقعــوا علــى امــرأة يف طهــر واحــد ، فقــال الثنــني 

شــركاء متشاكــسون ، إين مقــرع بيــنكم ، فمــن قــرع لــه فلــه الولــد وعليــه ثلــث الديــة لــصاحبيه ، 
 ـ حىت بدت نواجذه ـ أو قـال 6 ـ ّفضحك النيب. فأقرع بينهم ، فقرع ألحدهم فدفع إليه الولد

  .أضراسه ـ
ّحـدثنا علـي بـن مجــشاد ، ثنـا بـشر بــن موسـى ثنـا احلميـدي ، ثنــا سـفيان ، ثنـا األجلــح 

ّفقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : وزاد فيه . ذا ّ   .ّما أعلم فيها إال ما قال علي: ّ
__________________  

  .207 / 2املستدرك على الصحيحني ) 1(
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وقــد زاد احلــديث تأكيــدا بروايــة ابــن عيينــة ، .  حــديث صــحيح اإلســناد ومل خيرجــاههــذا
  .)1(» وقد تابع أبو إسحاق السبيعي األجلح يف روايته 

  :قال احلاكم و
ّأخربين علي بن حممد بن دحـيم الـشيباين ، حـدثنا أمحـد بـن حـازم الغفـاري ، حـدثنا «  ّ

ن الــشعيب ، عــن عبــد اهللا ابــن اخلليــل ، عــن ّمالــك بــن إمساعيــل النهــدي ، حــدثنا األجلــح ، عــ
ّإن عليــا بعثــه النــيب ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ إىل الــيمن ، فــارتفع إليــه ثالثــة : زيــد بــن أرقــم  ّ ّ

تطيبـــان نفـــسا هلـــذا أ: فخـــال بـــاثنني فقـــال : نـــه ، قـــال ّيتنـــازعون ولـــدا ، كـــل واحـــد يـــزعم أنـــه اب
أراكـــم شـــركاء : فقـــال . ال:  ذلـــك ، فقـــاال وخـــال بـــاثنني فقـــال هلمـــا مثـــل. ال:  قـــاال ؟البـــاقي

قـال . ّمتشاكسني وأنا مقرع بينكم ، فأقرع بينهم ، فجعله ألحدهم وأغرمه ثلثي الدية للبـاقيني
  .فذكر ذلك لرسول اهللا فضحك حىت بدت نواجذه: 

ّقد أعرض الشيخان عن األجلح بـن عبـد اهللا الكنـدي ولـيس يف رواياتـه بـاملرتوك ، فـإن 
  .)2(» ليه مذهبه مذهبه الذي ينقم ع

  صدوق :  ـ ابن حجر 8
 ـ باملهملـة واجلـيم مـصغرا ـ ّأجلح بن عبد اهللا بـن حجيـة« : وقال ابن حجر العسقالين 

ّيكىن أبا حجيـة الكنـدي ، يقـال امسـه   45مـات سـنة . صـدوق شـيعي ، مـن الـسابعة. حيـىي: ّ
 «)3(.  

 يف طبقــــة كبــــار أتبــــاع ّومــــن الطبقــــة الــــسابعة ، أي» صــــدوق « فهــــو عنــــد ابــــن حجــــر 
  .ّالتابعني كمالك والثوري ، كما ذكر يف أول الكتاب يف بيان الطبقات

__________________  
  . كتاب معرفة الصحابة135 / 3املستدرك ) 1(
  . كتاب األحكام96 / 4املستدرك ) 2(
  .49 / 1تقريب التهذيب ) 3(
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  ّإنه من رجال الكتب األربعة ـ 9
حيح أيب داود ، وصــــحيح الرتمــــذي ، وصــــحيح النــــسائي ، صــــ: واألجلــــح مــــن رجــــال 

 تقريــب (و ) ــذيب التهــذيب ( كمــا يف الرمــز املوضــوع علــى امســه يف . وصــحيح ابــن ماجــة
  .»روى له األربعة « : ّوقال السيوطي . وغريمها) التهذيب 

ّوقد صرح أكابر القوم بأن رجـال الكتـب الـصحاح معـدلون ومزكـون ، وكلهـم مـن أهـل  ّ ّ ّ ّ ّ
  . ..التقوى والديانة

  رواية األئمة عنه  ـ 10
وقــد روى عنــه أيــضا كبــار األئمــة األعــالم ، كــشعبة ، وســفيان الثــوري ، وابــن املبــارك ، 

  :قال ابن حجر .  ..وأضرام
ان ، : وعنــــه «  ّــــشــــعبة ، وســــفيان الثــــوري ، وابــــن املبــــارك ، وأبــــو أســــامة ، وحيــــىي القط

  .)1(» وجعفر بن عون ، وغريهم 
وــذا األســلوب أراد .  ..ايــة الثقــة العــدل عــن رجــل توثيــق للمــروي عنــه وتعــديل لــهورو

  :ّابن حجر املكي إثبات فضيلة ملعاوية ، وهذه عبارته يف ذكر فضائله املزعومة 
ّإنه حاز شرف األخذ عن أكابر الصحابة والتابعني له ، وشرف أخذ كثريين : منها «  ّ

ّفتأمل هـؤالء األئمـة أئمـة اإلسـالم الـذين رووا عنـه تعلـم . .. ّمن أجالء الصحابة والتابعني عنه
ّأنه كان جمتهدا أي جمتهد ، وفقيها أي فقيه  ّ ّ «)2(.  

__________________  
  .1 / 165ذيب التهذيب ) 1(
  . هامش الصواعق احملرقة33: ّتطهري اجلنان واللسان ) 2(
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ح دلــــيال علــــى ثبــــوت إمامــــة فهكــــذا يكــــون روايــــة شــــعبة والثــــوري وأمثاهلمــــا عــــن األجلــــ
  .األجلح وجاللته

   :478ّوقال الذهيب برتمجة أيب العباس العذري أمحد بن عمر األندلسي املتوىف سنة 
  .)1(» رويا عنه  ـ ابن عبد الرب ، وابن حزم ـ ّأن إمامي األندلس: ومن جاللته « 

  :ومثله قول املقري املالكي برتمجة أيب الوليد الباجي حيث قال 
ا يفتخــــر بــــه أنــــه روى عنــــه حافظــــا املغــــرب واملــــشرق و«  ـــمم أبــــو عمــــر بــــن عبــــد الــــرب : ّـ

  .)2(» .  ..واخلطيب أبو بكر ابن ثابت البغدادي ، وناهيك ما
ّهذا ، وقد صرح ابن قيم اجلوزية  ّ ّبأن جمرد رواية العدل عن غريه تعديل له ، هو أحـد : ّ ّ

« : ّفإنــه قــال بعــد كــالم لــه  . ..محــد بــن حنبــلّالقــولني يف املــسألة ، وهــو أحــد الــروايتني عــن أ
ّأن جمرد رواية العدل عن غريه تعديل له وإن مل يصرح بالتعـديل ، : ّهذا ، مع أن أحد القولني 

  .)3(» كما هو إحدى الروايتني عن أمحد 

  ّرواية شعبة عنه وهو ال يروي إال عن ثقة ـ 11
ّإنه قد عرفـت مـن كـالم العـسقالين أن مـن الـرواة  .  ..شـبعة بـن احلجـاج: عـن األجلـح ّ

ّوقد ذكر القوم أن شعبة كـان ال يـروي إال عـن ثقـة ، حـىت أن الـسبكي صـح ّ مـن « حـديث  حّّ
ّمتمـسكا بقـول خـصمه ابـن تيمية بـأن مجاعـة ذكـرهم »زار قـربي وجبـت لـه شـفاعيت  ّـ وفـيهم  ـ ّ

  :قال السبكي .  ..ّال يروون إال عن ثقة ـ شعبة
__________________  

  478حوادث  ـ العرب) 1(
  . ترمجة أيب الوليد الباجي281 / 2نفح الطيب ) 2(
  .475 / 5زاد املعاد يف هدي خري العباد ) 3(
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ه ال بـــأس بـــه: وموســـى بـــن هـــالل ، قـــال ابـــن عـــدي «  ّوأمـــا قـــول أيب حـــامت . ّـــأرجـــو أن
ّإنه جمهــول فــال يــضره ، فإنــه إمــا أن يريــد جهالــة العــني أو جهالــ: الــرازي فيــه  ّ ة الوصــف ، فــإن ّّــ

فـذلك مرتفـع عنـه  ـ وهو غالب اصطالح أهل هذا الـشأن يف هـذا اإلطـالق ـ أراد جهالة العني
أمحــــد بــــن حنبــــل ، وحممــــد بــــن جــــابر احملــــاريب ، وحممــــد بــــن إمساعيــــل : ّ، ألنــــه قــــد روى عنــــه 

ّاألمحــسي ، وأبــو أميــة حممــد بــن إبــراهيم الطرسوســي ، وعبيــد بــن حممــد الــرزاق ، والفــضل بــن  ّ
  .وبرواية االثنني تنتفي جهالة العني ، فكيف رواية سبعة. هل ، وجعفر بن حممد املروزيس

ّوإن أراد جهالة الوصف ، فرواية أمحد يرفع من شأنه ، ال سيما ما قالـه ابـن عـدي فيـه 
  .أبو الفرج ابن اجلوزي ، وأبو إسحاق الصريفيين: ّ، وممن ذكره من مشايخ أمحد 

ّي إال عـن ثقـة ، وقـد صـرح اخلـصم بـذلك يف الكتـاب الـذي مل يكـن يـرو ـ ; ـ وأمحـد ّ
ّصــنفه يف الــرد علــى البكــري بعــد عــشر كــراريس منــه ، قــال  ّإن القــائلني بــاجلرح والتعــديل مــن : ّ

ّمــن مل يــرو إال عــن ثقــة عنــده ، كمالــك وشــبعة ، وحيــىي بــن : علمــاء احلــديث نوعــان ، مــنهم 
  .)1(» .  ..نبل ، وكذلك البخاري وأمثالهسعيد ، وعبد الرمحن بن مهدي ، وأمحد ابن ح

ّيظهــر بكــل  ـ لتوثيــق موســى بــن هــالل ـ ّفمــن هــذا الكــالم الــذي احــتج بــه الــسبكي
  .ّوضوح وثاقة األجلح أيضا ، لكونه من مشايخ شبعة ، وهو ال يروي إال عن ثقة

  ّرواية أحمد عنه وهو ال يروي إال عن ثقة ـ 12
  ، بل لقد روى فيه) املسند ( حنبل يف ّوأيضا ، فإنه من مشايخ أمحد بن 

__________________  
  .10 ـ 9احلديث األول من الباب األول . شفاء األسقام يف زيارة خري األنام) 1(
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  :حديث الوالية عن طريقه فقال كما مسعت سابقا 
: ّثنا ابن منري ، حدثين أجلح الكندي ، عن عبد اهللا بن بريدة ، عن أبيـه بريـدة قـال « 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ عث رسول اهللاب   .».  ..بعثني إىل اليمن ـ ّ
ّوهــذا ، وأمحــد مل خيــرج يف املــسند إال عمــن ثبــت عنــده صــدقه وديانتــه ، كمــا قــال أبــو  ّ ّ

قـال أبـو « : كمـا مسعـت سـابقا فقـال ) طبقاتـه ( موسى املديين ، فيما نقله عنـه الـسبكي يف 
ّإال عمـــن ثبـــت عنـــده صـــدقه وديانتـــه دون مـــن طعـــن يف ّومل خيـــرج يف املـــسند : موســـى املـــديين  ّ

ّومن الدليل على إن مـا أودعـه اإلمـام أمحـد يف مـسنده قـد احتـاط : قال أبو موسى .  ..أمانته
ّفيـه إســنادا ومتنـا ، ومل يــورد فيـه إال مــا صـح ســنده  أنــا أبــو : ّمــا أخربنـا أبــو علـي احلــداد قـال  :ّ

ّحـدثين أيب ، : أنـا القطيعـي ، ثنـا عبـد اهللا قـال : ب قـالوا نعيم وأنا أبو احلـسني وأنـا ابـن املـذه
ّمسعـت أبـا زرعـة حيـدث عـن أيب هريـرة : ّـثنا حممـد بـن جعفـر ، ثنـا شـعبة ، عـن أيب التياح قـال 

ّعن النيب أنه قـال  :  قـال ؟فمـا تأمرنـا يـا رسـول اهللا: قـالوا . ّـيهلـك اميت هـذا احلـي مـن قـريش: ّ
  .ّلو أن الناس اعتزلوهم

ّاضـرب علـى هـذا احلـديث ، فإنـه : عبـد اهللا قـال يل أيب يف مرضـه الـذي مـات فيـه قال 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّخالف األحاديث عن النـيب مـع  ـ وهـذا .امسعـوا وأطيعـوا: قولـه   يعـين. ـّ

ّأمـر الـضرب عليـه ، فكـان دلـيال  ـ ّثقة رجال إسناده ، حني شذ لفظه عن األحاديث املشاهري
  .»على ما قلناه 

  ّروى عنه النسائي وشرطه أشد من شرط الشيخين  ـ 13
 تقريـب (و ) ذيب التهـذيب ( وأيضا ، فقد أخرج عنه النسائي يف صحيحه كما يف 

 وللنـــسائي .)ّاللئـــايل املـــصنوعة ( ّوغريمهـــا ، وكمـــا عرفـــت مـــن عبـــارة الـــسيوطي يف ) التهـــذيب 
  :شرط يف الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم 

  سألت سعد بن علي الزجناين عن رجل ،: قال ابن طاهر « :  قال الذهيب
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ّيــا بــين ، إن أليب عبــد الــرمحن شــرطا يف الرجــال :  فقــال !ّقــد ضــعفه النــسائي: ّفوثقــه ، فقلــت  ّ
  .)1(» أشد من شرط البخاري ومسلم 

ــــه ( ّونقلــــه الــــسبكي يف  فــــيض ( برتمجــــة النــــسائي يف ) وفياتــــه ( والــــصفدي يف ) طبقات
  .)القدير 

يف بيــان أن ) ّالنكــت علــى علــوم ابــن الــصالح ( وذكــر ذلــك ابــن حجــر العــسقالين يف 
ّالنسائي ال خيرج عمن أمجعوا على تركه فكم مـن رجـل أخـرج لـه أبـو داود والرتمـذي « : قال . ّ

ّ، وجتنب النسائي إخراج حديث ، بل قد جتنب إخـراج حـديث مجاعـة مـن رجـال الـشيخني ،  ّ
  .»ّ إن شرطه يف الرجال أقوى من شرطهما :ّحىت قال بعض احلفاظ 

  ّترجمة سعد الزنجاني 
  :ّمن كبار احلفاظ ومشاهري املنقدين  ـ الذي نقلوا عنه ذلك ـ وسعد بن علي الزجناين

أبو القاسم سعد بن علي بـن حممـد الزجنـاين ، شـيخ احلـرم يف عـصره « :  ـ السمعاني 1
ّإن : ّ يتربكـون بـه حـىت قـال حاسـده ألمـري مكـة ، كان جليل القدر ، عاملا زاهدا ، كـان النـاس

ّالناس يقبلون يد الزجناين أكثر مما يقبلون احلجر األسود   .)2( » 470تويف مبكة سنة .  ..ّّ
: قـال أبـو سـعد الـسمعاين .  ..الزجناين ، اإلمـام الثبـت احلـافظ القـدوة« :  ـ الذهبي 2

ّكـــان جـــدك أبـــو املظفـــر عـــز: مسعـــت بعـــض مـــشاخينا يقـــول  م أن جيـــاور مبكـــة يف صـــحبة ســـعد ّ
ّيا بين حبقـي عليـك إال رجعـت إىل مـرو : ّاإلمام ، فرأى ليلة والدته كأا كشفت رأسها تقول  ّ

  :ّفإين ال أطيق فراقك ، فانتبهت مغموما وقلت 
__________________  

  . ترمجة النسائي700 / 2ّتذكرة احلفاظ ) 1(
  .307 / 6الزجناين  ـ األنساب) 2(
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ّر ســعد بــن علــي ، فأتيتــه ومل أقــدر مــن الزحــام أن اكلمــه ، فلما قــام تبعتــه ، فالتفــت إيل أشــاو ّــ ّ ّ
ّفعرفت أنه تكلم على ضمريي ، فرجعـت . ودخل البيت. ّيا أبا املظفر العجوز تنتظرك: وقال  ّ

  .تلك السنة
وإذا خـــرج إىل .  ..وكـــان حافظـــا متقنـــا ورعـــا كثـــري العبـــادة ، صـــاحب كرامـــات وآيـــات

ّ خيلو املطاف ويقبلون يده أكثر مما يقبلون احلجر األسوداحلرم ّّ.  
كـان عنـدنا سـعد بـن علـي : ّـمسعـت احلبال يقـول :  ـ ّـمما مسعـه الـسلفي منـه ـ ابن طاهر

  .ومل يكن على وجه األرض مثله يف عصره
  .ومسعت أن حممد بن الفضل احلافظ يقول ذلك

  .)1(» .  ..ينما رأيت مثل الزجنا: وقال حممد بن طاهر احلافظ 

  ّمن أسامي أئمة الحديث الشيعة ـ 14
ّإن التشيع يف كبار أئمـة احلـديث كثـري شـائع ، فلـو كـان التـشيع قادحـا لـزم طـرح أخبـار  ّ ّ

احلـارث األعـور ، وصعـصعة ابـن صـوحان ، واألصـبغ : الشيعة « : قال ابن قتيبة .  ..مجيعهم
ّبـــو إســحاق الـــسبيعي ، وأبـــو صـــادق ، ّبــن نباتـــة ، وعطيـــة العــويف ، وطـــاوس ، واألعمـــش ، وأ

وســلمة بــن كهيــل ، واحلكــم بــن عتيبــة ، وســامل بــن أيب اجلعــد ، وإبــراهيم النخعــي ، وحبــة بــن 
جوين ، وحبيب بن أيب ثابت ، ومنصور بن املعتمر ، وسفيان الثوري ، وشـعبة بـن احلجـاج ، 

ّـملالئـي ، وحممد بــن ّوفطـر بـن خليفـة ، واحلــسن بـن صـاحل بــن حـي ، وشـريك ، وأبـو إســرائيل ا ّ
فــــضيل ، ووكيــــع ، ومحيــــد الرواســــي ، وزيــــد بــــن احلبــــاب ، والفــــضيل بــــن دكــــني ، واملــــسعودي 
األصـــغر ، وعبيـــد اهللا بـــن موســـى ، وجريـــر بـــن عبـــد احلميـــد ، وعبـــد اهللا بـــن داود ، وهـــشيم ، 

  ّوسليمان التيمي ، وعوف األعرايب ، وجعفر الضبيعي ، وحيىي
__________________  

  .1174 / 3ّذكرة احلفاظ ت) 1(
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ّــابــن ســعيد القطــان ، وابــن هليعــة ، وهــشام بــن عمار ، واملغــرية صــاحب إبــراهيم ومعــروف بــن  .ّ
  .)1(» ّخربوذ ، وعبد الرزاق ، ومعمر ، وعلي بن اجلعد 

فـإذا كـان إبــراهيم بـن النخعـي ، وســفيان الثـوري ، وشـعبة ، وشــريك ، وحيـىي بـن ســعيد 
.  ..ولـيس التـشيع بقـادح.  ..فليكن األجلح شيعيا مثلهم.  ..شيعة.  ..وأمثاهلم.  ..ّالقطان

ّوإال اتسع الفتق على الراقع ، وظهر فساد عظيم ليس له دافع ّ ّ.  

  ّتصريح الذهبي بوجوب قبول رواية الشيعي  ـ 15
ّهـــذا ، وقـــد صـــرح الـــذهيب بـــأن التـــشيع يف التـــابعني وتـــابعيهم كثـــري ، مـــع الـــدين والـــورع 

ّ لــو ذهــب حــديث هــؤالء لــذهب مجلــة مــن اآلثــار النبوية ، وهــذا مفــسدة بينــةوالــصدق ، وأنــه  ّــ
...  

  :قال ذلك برتمجة أبان بن تغلب الكويف 
وقــد . ّـشــيعي جلــد لكنه صــدوق ، فلنــا صــدقه وعليــه بدعتــه. أبـان بــن تغلــب الكــويف« 

] ي الــسعد[ وقــال  .كــان غاليــا: ّوثقــه أمحــد وابــن معــني وأبــو حــامت وأورده ابــن عــدي وقــال 
العدالــة : ّكيــف ســاغ توثيــق مبتــدع ، وحــد الثقــة : فلقائــل أن يقــول . زائــغ جمــاهر: اجلوزجــاين 

  ؟واإلتقان ، فكيف يكون عدال من هو صاحب بدعة
ّإن البدعـة علـى ضـربني ، فبدعـة صـغرى كغلـو التـشيع ، أو كالتـشيع بـال غلـو : وجوابه  ّ

ّوال حتــرف ، فهــذا كثــري يف التــابعني وتــابعيهم ، مــع ّ الــدين والــورع والــصدق ، فلــو رد حـــديث ّ
ّهـؤالء لـذهب مجلـة مـن اآلثــار النبويـة ، وهـذا مفـسدة بينــة مث بدعـة كـربى ، كـالرفض الكامــل . ّ

ّوالغلو فيه ، واحلط على أيب بكـر وعمـر فهـذا النـوع ال . والـدعاء إىل ذلـك ـ رضـي اهللا عنهمـا ـ ّ
  ّحيتج به وال كرامة

__________________  
  .624: ف املعار) 1(
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ّوأيـــضا فمـــا استحـــضر اآلن رجـــال صـــادقا وال مأمونـــا ، بـــل الكـــذب شـــعارهم والتقيـــة والنفـــاق 
  .)1(» دثارهم 

ّوعليــه ، فلــو كــان يف األجلــح تــشيع ، فإنــه ال يوجــب طــرح حديثــه ، وإال لــذهب مجلــة  ّ
ّمن اآلثار النبوية ، وهذا مفسدة بينة ّ.. .  

   أئمة الحديث نسبة السيوطي ما قاله الذهبي إلى ـ 16
ّواحلافظ السيوطي ينص على أن هذا الذي نقلناه عن الذهيب هو قـول أئمـة احلـديث ،  ّ ّ

  : )ّإلقام احلجر فيمن زكى ساب أيب بكر وعمر ( وهذه عبارته يف رسالته 
ة احلـــديث«  صـــغرى  :البدعـــة علـــى ضـــربني  ـ وآخـــرهم الـــذهيب يف ميزانـــه ـ ّـــقـــال أئم

ّبعني وتابعيهم ، مع الدين والورع والصدق ، وال يرد حديثهم كالتشيع ، وهذا كثري يف التا ّ«.  
  .)2(أيضا ) ّتدريب الراوي ( وقد ذكر السيوطي هذا املطلب يف 
هــذا األمــر الكثــري وجــوده يف التــابعني وتــابعيهم ،  ـ فــالطعن يف األجلــح بــسبب التــشيع

ّمع الدين والورع والصدق ، وليس بقادح لدى أئمة احلديث   !! جداغريب ـ ّ

  جرح المخالف في االعتقاد غير مقبول  ـ 17
ّوممن ينبغــي أن يتوقــف يف قبــول قولــه يف اجلــرح : فــصل « : وقــال احلــافظ ابــن حجــر  : ّــ

  من كان بينه وبني من جرحه عداوة سببها االختالف يف االعتقاد ،
__________________  

  .5 / 1ميزان االعتدال ) 1(
  .326 / 1 النواوي شرح تقريب ـ تدريب الراوي) 2(
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ّفـإن احلــاذق إذا تأمل ثلــب أيب إســحاق اجلوزجـاين ألهــل الكوفــة رأى العجـب ، وذلــك لــشدة  ّـ
ّاحنرافــه يف النصب ، وشــهرة أهلهــا بالتــشيع ، فــرتاه ال يتوقــف يف جــرح مــن ذكــره مــنهم بلــسان  ّ ّــ

ه أخــــذ يلــــني مثــــل األعمــــش وأيب نعــــيم وعبيــــد اهللا بــــن م ّذلـــق وعبــــارة طلــــق ، حــــىت أن وســــى ، ّــــ
ّوأســاطني احلــديث وأركــان الروايــة ، فهــذا إذا عارضــه مثلــه أو أكــرب منــه ، فوثــق رجــال ضــعفه ،  ّ

  .)1(» قبل التوثيق 
ّففي هذه العبارة تصريح بعدم قبول القـدح يف مثـل األعمـش بـسبب التـشيع ، فكـذلك 

  . ..األجلح ، ال يلتفت إىل قدح من قدح فيه بسبب التشيع

  ي وتقديمه على الصحابةّالتشيع محبة عل ـ 18
  :ّوقال ابن حجر يف معىن التشيع ما نصه 

ّالتشيع حمبة علي وتقدميه على الصحابة ، فمن قدمه على أيب بكـر وعمـر فهـو غـال «  ّ
ّيف التــشيع ، ويطلــق عليــه رافــضي وإال فــشيعي ، فــإن انــضاف إىل ذلــك الــسبب أو التــصريح  ّ

ّىل الدنيا فأشد يف الغلو بالبغض فغال يف الرفض ، وإن اعتقد الرجعة إ ّ «)2(.  
ّإذا كــان األجلـح شــيعيا فهــو لـيس إال حمبــا ألمــري املـؤمنني ومقــدما لــه علــى : فعلـى هــذا  ّ ّّ

ّالصحابة سوى الشيخني ، وهذا املعىن ال يوجب اجلرح والقدح عنـد أهـل الـسنة أبـدا ، إال إذا  ّ
  . ..اختاروا مذهب النواصب واخلوارج

  ع ما يسع منصفا الخروج عنه ّالتشي: المقبلي  ـ 19
والواجـب علـى املتـدين « ) : العلـم الـشامخ ( وقـال صـاحل بـن مهـدي املقبلـي يف كتابـه 

ّاطراح التحرب ، والتكلم مبا يعلم ، نصيحة هللا ورسوله ّ  
__________________  

  .16 / 1لسان امليزان ) 1(
  .460: مقدمة فتح الباري ) 2(
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ّ الثريا والثرى ، وقرنـوا الطلقـاء بالـسابقني األولـنيّوللمسلمني ، وتراهم سووا بني ّ والعجـب مـن  .ّ
لـيس : فقـال . معاويـة حلـيم: ّاحملدثني تراهم جيرحون مبثل قول شريك القاضي وقـد قيـل عنـده 

لـيس  ـ : فقـال ؟أال تزور أخاك فالنـا: وقد قيل له  ـ وبقوله. ّحبليم من سفه احلق وحارب عليا
  .فليت شعري كيف اجلمع بالنقم ذين األمرين. ّي وعماربأخ يل من أزرأ على عل

ّمث مل تــرهم يبــالون بلعــن علــي فــوق املنــابر ومبعــاداة مــن عــاداهم ، وتــراهم يتكلمــون يف 
ّوكيـع وأضــرابه مــن تلــك الدرجــة الرفيعــة دينــا وورعـا ، يقولــون يتــشيع ، وتــشيعه إمنــا هــو مبثــل مــا  ّ ّ

ّذكرنا من شريك ، فإن كان التشيع إمن   .ا هو ذلك القدر فلعمري ما يسع منصفا اخلروج عنهّ
ّوســائر مــن مســى نفــسه  ـ ّوعلــى اجلملــة ، فالــشيعة املفرطــة غلــوا قطعــا ، وأراد احملــدثون

  .)1(» ّرد بدعتهم ، فابتدعوا يف اجلانب اآلخر ، ووضعوا ما رفع اهللا ورفعوا ما وضع  ـ ّبالسنية
 وكيع واألعمش ، ال يقدح فيـه التـشيع ، بـل ّوعليه ، فاألجلح إذا كان شيعيا كان مبثل

  .جرحه ذا السبب يكون كجرح األعمش ووكيع بدعة

  ّلو كان األجلح شيعيا غليظا لما رووا عنه  ـ 20
تيـــسري القـــاري بـــشرح صـــحيح (  يف )2(قـــال الـــشيخ نـــور احلـــق ابـــن الـــشيخ عبـــد احلـــق و
: ّال ، حـــدثنا شـــعبة قـــال ّحـــدثنا حجـــاج بـــن املنهـــ« : يف شـــرح حـــديث البخـــاري ) البخــاري 

ّمسعـت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ أو قـال : مسعـت الـرباء قـال : ّحدثين عدي بن ثابت قال  ّ
ّقال النيب صلى اهللا عليه وسلم :    األنصار:  ـّ

__________________  
  .22: ّالعلم الشامخ يف إيثار احلق على اآلباء واملشايخ ) 1(
ّقيه املفيت نور احلق بن حمب اهللا بن نور اهللا بن املفيت نور احلق بن عبد احلق البخاري الشيخ العامل الف« : هو ) 2(

  .389 / 6نزهة اخلواطر » .  ..الدهلوي أحد العلماء املشهورين
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ّال حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق ، فمن أحبهم أحبه اهللا ومن أبغضهم أبغـضه اهللا  ّ ّّ ّ «
)1(.  

عدي بن ثابت ثقة ، كان قاضـي الـشيعة وإمـام مـسجدهم : ين قال القسطال« : قال 
ــ ّيف الكوفــة ، روى عنــه شــعبة وهــو مــن أكــابر أهـــل احلــديث حــىت لقبــوه أمــري املـــؤمنني يف «  بـ

ّ ومــن هنــا يعلــم أن مــذهب الــشيعة واعتقــادام مل يكــن يف ذاك الزمــان علــى هــذا .»احلــديث  ّ
أنـــه مل يكـــن عقيـــدم يف ذلـــك الزمـــان  :يـــل الفـــساد والفـــضيحة كمـــا عنـــد متـــأخريهم ، فقـــد ق

م مل يكونـــوا  ـــبـــأكثر مـــن أن حيبـــوا عليـــا أمـــري املـــؤمنني أكثـــر مـــن حـــبهم لغـــريه مـــن األئمـــة ، وأ ّ ّ ّ
ّيقولـــون باألفـــضلية علـــى الرتتيـــب الـــذي يقـــول أهـــل الـــسنة ، وإال فـــأي معـــىن لنـــصبهم الـــسين  ّ ّ ّ

 عـدي بـن ثابـت أيـضا كـان يـرى هـذا ّلعل: ولو قيل . اخلالص قاضيا هلم وإماما يف مسجدهم
ّاملـذهب الغلـيظ ، كـان احتمـاال بـاطال وظنـا فاسـدا ، فـإن شـعبة ّالـذي هـو قـدوة أهـل الـسنة  ـ ّ

ّوشيخ شيوخ البخاري ، ويلقبـه احملـدثون بـأمري املـؤمنني يـروي حـديث رسـول اهللا عـن الـشيعي  ـ ّ
  . »!ّ حاشا وكال؟الغليظ

فـــاألجلح لـــيس  .عـــن الـــشيعي الغلـــيظ ال جتـــوزّففـــي هـــذا الكـــالم تـــصريح بـــأن الروايـــة 
ّبــشيعي غلــيظ وإال ملــا روى عنــه أئمــة الــسنة ، غايــة مــا هنالــك أن يكــون حــال األجلــح حــال 
عدي بن ثابت بناء على ما ذكر ، فكما أن شعبة روى عن عدي بن ثابت وأدخل البخاري 

  . بهحديثه يف صحيحه ، كذلك حديث األجلح صحيح جيوز االستدالل واالحتجاج

  ّكان النسائي يتشيع  ـ 21
  كان« : ّومما يدل على أن التشيع ليس بقادح قوهلم يف ترمجة النسائي 

__________________  
  .ّتيسري القاري بشرح صحيح البخاري ، كتاب مناقب األنصار ، باب حب األنصار من االميان) 1(
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دين ، كمـا هـو معـروف وال حيتـاج ّ، مع أن النسائي من أكـابر أئمـتهم الثقـات املعتمـ» ّيتشيع 
خــرج « : ّهــو ابــن خلكــان ، وهــذه عبارتــه » ّكــان يتــشيع « فممــن قــال برتمجتــه .  ..إىل بيــان

أمــا يرضــى معاويــة أن : إىل دمــشق ودخــل ، فــسئل عــن معاويــة ومــا روي مــن فــضائله ، فقــال 
 أشــــبع اهللا ال: ّمـــا أعــــرف لـــه فــــضيلة إال  : ويف روايــــة أخــــرى !ّخيـــرج رأســــا بـــرأس حــــىت يفـــضل

  .بطنك
  .ّوكان يتشيع

يــدفعون يف : ويف روايـة أخـرى . فمـا زالـوا يـدفعون يف حــضنه حـىت أخرجـوه مـن املــسجد
  .)1(» خصيتيه وداسوه ، مث محل إىل الرملة ومات ا 

ّوعلـــى اجلملـــة ، فلـــو كـــان التـــشيع قادحـــا ملـــا وثقـــوا النـــسائي ، وال جعلـــوا كتابـــه أحـــد 
  . ..بتلك األوصاف اجلليلةّالصحاح الستة ، وال وصفوه 

  ّكان الحاكم شيعيا ـ 22
ســألت أبــا  :قــال ابــن طــاهر « : ّقــال الــذهيب برتمجتــه .  ..وكــذلك احلــاكم النيــسابوري

: مث قـال ابـن طـاهر . ثقة يف احلديث ، رافـضي خبيـث: إمساعيل األنصاري عن احلاكم فقال 
ّكـــان شـــديد التعـــصب للـــشيعة يف البـــاطن ، وكـــان يظهـــر التـــسن ن يف التقـــدمي واخلالفـــة ، وكـــان ّ

  .منحرفا عن معاوية وآله متظاهرا بذلك وال يعتذر منه
ا احنرافــه عــن خــصوم علــي فظــاهر ، وأمــا أمــر الــشيخني فمعظم هلمــا بكــل :قلــت  ـ أم ّـ ّ ــ ّ

  .)2(» حال ، فهو شيعي ال رافضي 
ّفمن كالم الذهيب يعلم أن التشيع غـري الـرفض ، وأنـه لـيس بقـادح يف الوثاقـة و ّ العدالـة ، ّ

  كما أن منه يظهر إمكان اجلمع بني التشيع وتعظيم الشيخني ،
__________________  

  .77 / 1وفيات األعيان ) 1(
  .1045 / 3ّتذكرة احلفاظ ) 2(
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بل يظهر مـن عبـارة . ّفالقدح يف األجلح بأمر جيتمع مع تعظيم الشيخني عجيب وغريب جدا
ّة ، فكيـف يكـون جمـرد التـشيع جرحـاابن طاهر إمكان اجتمـاع الـرفض مـع الوثاقـ  وقـد عرفـت ؟ّ

  !!ّأن األجلح مل يتهم بغري التشيع

  ّالتشيع ال ينافي التسنن  ـ 23
ّاعلـــم أن الـــشيعة االوىل هـــم الفرقـــة الـــسنية التفـــضيلية ، وكـــانوا « ) : الـــدهلوي ( وقـــال  ّ ّ ّ

ّــيلقبــون يف الــسابق بالــشيعة ، فلما لقب الغــالة والــروافض واإلمساعيل ّــّ ّ يــة أنفــسهم ــذا اللقــب ، ّ
ّوكانوا مـصدرا للقبـائح والـشرور االعتقاديـة والعملية نفـت الفرقـة الـسنية والتفـضيلية هـذا اللقـب  ّـ ّ

ّعن نفسها خوفا عن التباس احلق بالباطل ولقبوا بأهل السنة واجلماعة ّفمن هنا يظهـر أن مـا . ّ
ّواحلال أنه » من شيعة علي «  أو »ّفالن من الشيعة « : قيل يف الكتب التارخيية القدمية من 

ّمن رؤساء أهل السنة واجلماعة صحيح ، ويف تاريخ الواقدي واإلستيعاب شيء كثـري مـن هـذا 
  .)1(» اجلنس ، فلينتبه 

ّإذن ، تشيع األجلح ال ينايف تسننه ، وال يكون سببا للقدح واجلرح والتضعيف ّ ّ.  
شـيد الـدهلوي ، وكـذا املولـوي حيـدر ّيف هـذه الـدعوى تلميـذه الر) ّالـدهلوي ( وقد تبع 

  .)منتهى الكالم ( علي الفيض آبادي يف 

  ّاستنكار األجلح سب الشيخين  ـ 24
  :قال الذهيب .  ..ّوقد ذكروا برتمجة األجلح أنه كان يستنكر سب أيب بكر وعمر

__________________  
  .11: التحفة االثنا عشرية ) 1(
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  :وعنه . ّ الكندي عن الشعيب وعكرمةّأجلح بن عبد اهللا ، أبو حجية« 
ّوهـو شـيعي ، مـع أنـه . ّوضعفه النـسائي. ّوثقه ابن معني وغريه. ّالقطان وابن منري وخلق

ّمسعنا أنه ما سب أبا بكر وعمر أحد إال افتقر أو قتـل: ّروى عنه شريك أنه قال  ّ مـات سـنة . ّ
145 « )1(.  

ّويـــروي عنـــه الكوفيـــون . حلةلـــه أحاديـــث صـــا: وقـــال ابـــن عـــدي « : وقـــال ابـــن حجـــر 
ّومل أر له حديثا منكرا جمـاوزا للحـد ال إسـنادا وال متنـا ، إال أنـه يعـد يف شـيعة الكوفـة . وغريهم ّّ ّ

ّمسعنــا أنــه مــا يــسب أبــا : وقــال شــريك عــن األجلــح . ، وهــو عنــدي مــستقيم احلــديث صــدوق
  .)2(» ّبكر وعمر أحد إال مات قتيال أو فقريا 

ــــف يــــرد حــــديث هكــــذا ّومــــن هنــــا يظهــــر أن ا ّألجلــــح ســــين غــــال يف الــــشيخني ، فكي ّ
  ؟ّ وكيف يرمى بالتشيع ويقدح فيه؟شخص

  في الصحابة رافضة غالة كأبي الطفيل  ـ 25
ّأبـــو الطفيـــل صـــاحب رايـــة املختـــار ، : أمســـاء الغاليـــة مـــن الرافـــضة « : وقـــال ابـــن قتيبـــة 

ّصلى اهللا عليـه وسـلم ـ وكان آخر من رأى رسول اهللا  ، واملختـار ، وأبـو عبـد اهللا اجلـديل موتـا ـ ّ
  .)3(» ، وزرارة بن أعني ، وجابر اجلعفي 

ّفلــو فرضــنا كــون األجلــح رافــضيا غاليــا ، فــإن حالــه يكــون حــال أيب الطفيــل الــصحايب  ّ ّ
  .ّيف حق الصحابة ـ ّالواردة عند أهل السنة ـ  أحد مصاديق اآليات واألحاديث الكثرية.)4(

__________________  
  .53 / 1 الكاشف )1(
  .1 / 166ذيب التهذيب ) 2(
  .624: املعارف ) 3(
ّ وغريمهــا مــن الكتــب املؤلفــة يف 110 / 7 ، اإلصــابة 179 / 5  و41 / 3اســد الغابــة : الحــظ ترمجتــه يف ) 4(

  .أمساء الصحابة وترامجهم
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  قولهم بقبول رواية المبتدع  ـ 26
ّوذهب كثري علماء أهـل الـسنة الـسلف واخللـف  ّمـنهم إىل قبـول روايـة املبتـدع كمـا نـص ّ

ّفلـــو فـــرض كـــون األجلـــح رافـــضيا وعـــد مـــن املبتدعـــة فخـــربه مقبـــول وروايتـــه .  ..ّعليـــه احملققـــون ّ
  :ّوإليك بعض النصوص الصرحية فيما ذكرناه .  ..معتمدة

  :ّاختلفوا يف قبول رواية املبتدع الذي ال يكفر ببدعته « : ّقال ابن الصالح 
ّ روايــتهم مطلقــا ، ألنــه فاســق ببدعتــه ، وكمــا اســتوى يف الكفــر املتــأول ّمــن رد: فمــنهم  ّ

  .ّوغري املتأول يستوي يف الفسق املتأول وغري املتأول
ّمـــن قبـــل روايـــة املبتـــدع إذا مل يكـــن ممـــن يـــستحل الكـــذب يف نـــصرة مذهبـــه ، : ومـــنهم 

أقبـل شـهادة : قولـه سواء كان داعية إىل بدعتـه أو مل يكـن ، وعـزا بعـضهم هـذا إىل الـشافعي ل
ّأهل األهواء إال اخلطابية من الرافضة ألم يرون الشهادة بالزور ملوافقيهم ّ ّ ّ.  

وهـــذا . يقبـــل روايتـــه إذا مل يكـــن داعيـــة وال تقبـــل إذا كـــان داعيـــة إىل بدعـــة: وقـــال قـــوم 
خالفــا بــني  ـ 2 ـ وحكــى بعــض أصــحاب الــشافعي. مــذهب الكثــري أو األكثــر مــن العلمــاء

أمــا إذا كــان داعيــة فــال خــالف : قبــول روايــة املبتــدع إذا مل يــدع إىل بدعــة ، وقــال أصــحابه يف 
ّوقال أبو حامت ابـن حبـان البـسيت أحـد املـصنفني مـن أئمـة احلـديث . بينهم يف عدم قبول روايته ّ

  .ّالداعية إىل البدع ال جيوز االحتجاج به عند أئمتنا قاطبة ، ال أعلم بينهم فيه خالفا: 
ب الثالث أعدهلا وأوالهـا ، واألول بعيـد مباعـد للـشائع مـن أئمـة احلـديث ، وهذا املذه

  ّفإن كتبهم طافحة بالرواية عن املبتدعة غري الدعاة ، ويف الصحيحني
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  .)1(» ّكثري من أحاديثهم يف الشواهد واألصول ، واهللا أعلم 
 مـن كتـب أئمـة يف الـصحيحني وغريمهـا.  ..«: وقال النووي بعد إيراد األقوال املذكورة 

ّاحلـــديث اإلحتجـــاج بكثـــري مـــن املبتـــدعني غـــري الـــدعاة ، ومل يـــزل الـــسلف واخللـــف علـــى قبـــول  ّ
» واهللا أعلـم . الرواية منهم واإلحتجاج ا ، والسماع مـنهم وإمسـاعهم ، مـن غـري إنكـار مـنهم

)2(.  
 ، وإن مل أنه إن كان داعية إىل بدعتـه مل يقبـل: والقول الثالث « : وقال الزين العراقي 

وهــذا مــذهب : قــال ابــن الــصالح . يكــن داعيــة قبــل ، وإليــه ذهــب أمحــد كمــا قالــه اخلطيــب
ويف الـــصحيحني كثـــري مـــن أحاديـــث املبتدعـــة غـــري .  ..الكثـــري أو األكثـــر وهـــو أعـــدهلا وأوالهـــا

ّالـــدعاة احتجاجــــا واستــــشهادا ، كعمــــران بــــن حطـــان وداود بــــن احلــــصني وغريمهــــا ويف تــــاريخ . ّ
» ّإن كتــاب مــسلم مــآلن مــن الــشيعة : اكم يف ترمجــة حممــد بــن يعقــوب األصــم نيــسابور للحــ

)3(.  
  . ..ومثل هذه كلمات غريهم

  من أسماء المبتدعة في الصحيحين  ـ 27
ّأردت أن أســـرد أمســـاء مـــن رمـــي ببدعـــة ممـــن أخـــرج هلـــم  ـ فائـــدة« : ّوقـــال الـــسيوطي 

رمـي باإلرجـاء وهـو تـأخري القـول يف ّفذكر أمساء طائفة ممن » .  ..البخاري ومسلم أو أحدمها
. ّــوممن رمــي بالنــصب وهــو بغــض علــي وتقــدمي غــريه عليــه. احلكــم علــى مرتكــب الكبــائر بالنــار

ّوممن رمي بالتشيع وهـو تقـدمي علـي علـى الـصحابة ّوممن رمـي بالقـدر وهـو زعـم أن الـشر مـن . ّ ّـ
ن رمــــي بــــرأي ابــــن أيب جهــــم وهــــو نفــــي صــــفات اهللا والقــــول. خلــــق العبــــد ـــومم .  خبلــــق القــــرآنّـ

  واألباضية وهم
__________________  

  .230: علوم احلديث ) 1(
  .61 / 1املنهاج يف شرح صحيح مسلم ) 2(
  .303 / 1شرح ألفية احلديث ) 3(
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ّـومـن الـذين يـرون اخلـروج علـى األئمة وال . ّاخلوارج ، وممن رمي بالوقف يف مسألة خلـق القـرآن
  .)1(» ّتدعة ممن أخرج هلم الشيخان أو أحدمها فهؤالء املب« : قال . يباشرون ذلك

  !ّفإذا كان رواية كل هؤالء مقبولة فرواية األجلح كذلك

  قبول بعضهم رواية المبتدع الداعي  ـ 28
( ّبـــل نـــص مجاعـــة مـــنهم علـــى قبـــول روايـــة املبتـــدع الـــداعي ، وقـــد دافـــع ابـــن الـــوزير يف 

ّافعي املتقـدم نقلـه ، فإنـه مل يفـرق بـني ّعن هذا القـول ، وهـو ظـاهر كـالم الـش) الروض الباسم  ّ
ّالداعيــة وغــريه ، بــل نــصوا علــى إخــراج الــشيخني عــن بعــض الــدعاة ، فــاحتج البخــاري بعمــران  ّ
ّبـن حطـان وهــو مـن الــدعاة ، واحتجـا بعبــد احلميـد بـن عبــد الـرمحن احلمــاين ، وكـان داعيــا إىل  ّ ّ

  :قوله  )2( !ديثا من اخلوارجليس يف أهل األهواء أصح ح : بل عن أيب داود !اإلرجاء
ّوقد ضعفه اجلمهور أقول هذا كذب وزور ، فإنه مل يضعفه إال شرذمة من املتعـصبني ،  ّ ّ ّّ

  : وننظر فيها ) ()3ذيب التهذيب ( ّوحنن ننقل كلمة كل واحد منهم عن 
__________________  

  .329 ـ 328 / 1ّتدريب الراوي ) 1(
  .326 / 1ّتدريب الراوي ) 2(
  .165 / 1ترمجة األجلح  ـ ذيب التهذيب) 3(
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  النظر في كلمات القادحين في األجلح 
مـــا كـــان يفـــصل بـــني : وقـــال أيـــضا . يف نفـــسي منـــه شـــيء: ّقـــال القطـــان « : ففيـــه * 

  .»ّإنه ما كان باحلافظ : يعين . احلسني بن علي وعلي بن احلسني
ّإن القطان هـو حيـىي بـن سـعيد ، وقـد نـص ابـن : أقول  ّ ) ـذيب التهـذيب ( حجـر يف ّ

ّإن : عن ابن تيميـة ) ّشفاء األسقام للسبكي ( على روايته عن األجلح فيمن روى عنه ، ويف 
ّالقطــان ال يــروي إال عــن ثقــة مــردودا بروايتــه هــو » ه شــيء يف نفــسي منــ« : فيكــون قولــه .  ..ّ

  !عنه
ّعلــى أن القطــان قــد تفــوه بكــل وقاحــة وصــالفة ــذه الكلمــة حبــق ا ّ إلمــام أيب عبــد اهللا ّ

ّ يعتـــين بتقولـــه يف حـــق ّ فمـــن بلـــغ يف ســـوء األدب وظلمـــة القلـــب هـــذا احلـــد كيـــف!7ّالـــصادق 
  !؟األجلح

ّـوأمـا أنه  ّلـيس بقـادح ، ألن أهـل الـسنة غـري  ـ إن كـان ـ فهـذا» .  ..مـا كـان يفـصل« ّ ّ
 ـ ّم الـسجادّ ، بـل إن عـدم فـصله بـني اإلمـام احلـسني واإلمـا:ّقائلني بوجوب معرفـة األئمـة 

ّوجهله ما يـدل علـى عـدم اعتنائـه بأئمـة أهـل البيـت ، فـال يكـون متهمـا يف روايتـه منقبـة  ـ 8 ّ
  .7من مناقب أمري املؤمنني 
ه مــا كــان باحلــافظ « ّوأمــا داللتــه علــى  ـأن ّفــريده تــصريح األئمــة بــأن اخلطــأ يف بعــض » ّـ ّ

لـيس « :  احلفـظ ، قـال الـذهيب ّاملواضع ال يوجب السقوط عن اإلعتبار ، وال يدل على عـدم
  .)1(» من شرط الثقة أن ال خيطي وال يغلط وال يسهو 

  :وقال جبواب العقيلي 
 ؟ّوأنا أشتهي أن تعرفين من هو الثقة الثبت الذي ما غلط وال انفرد مبا ال يتـابع عليـه« 

  ّبل الثقة احلافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لرتبته وأدل على
__________________  

  . ترمجة أيب بكر عبد اهللا بن سليمان بن األشعث السجستاين233 / 13سري أعالم النبالء ) 1(
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ّأللهــم إال أن يتبــني غلطــه وومهــه يف . اعتنائــه بعلــم األثــر وضــبطه دون أقرانــه ألشــياء مــا عرفوهــا ّ
ّمث ما كل من فيه بدعة أو له هفوة ، أو ذنوب ، يق.  ..الشيء فيعرف ذلك دح فيـه مبـا يـوهن ّ

  .)1(» .  ..حديثه ، وال من شرط الثقة أن يكون معصوما من اخلطايا واخلطأ
ّإمنا يعرف تضعيف قيس عـن حيـىي ، وذكـر سـبب تـضعيفه ، فقـال « : ّوقال ابن القيم 

ضـــعيف ال يكتـــب : ســـألت حيـــىي عـــن قـــيس بـــن الربيـــع فقـــال : أمحـــد بـــن ســـعيد بـــن أيب مـــرمي 
ّيث عن عبيدة ، وهو عنـده عـن منـصور ، ومثـل هـذا ال يوجـب رد ّحديثه ، كان حيدث باحلد

ّحــديث الــراوي ، ألن غايـــة ذلــك أن يكـــون غلــط ووهــم يف ذكـــر عبيــدة بـــدل منــصور ، ومـــن 
  )2( » ؟ّالذي يسلم من هذا من احملدثني

 وقـــال ابـــن ؟مـــن ذا يــسلم مـــن الــوهم: قــال ابـــن املبــارك : فـــصل « : وقــال ابـــن حجــر 
ّن حيـدث فيخطــئ ، إمنـا أعجــب ممـن حيــدث فيـصيبّلــست أعجـب ممــ: معـني  ّّ وهــذا : قلــت . ّ

ّأيضا مما ينبغي أن يتوقـف فيـه ، فـإذا جـرح الرجـل بكونـه أخطـأ يف احلـديث أو وهـم أو تفـرد ،  ّ ّ ّ
ّال يكون ذلك جرحـا مـستقرا ، وال يـرد بـه حديثـه ، ومثـل هـذا إذا ضـعف الرجـل يف مساعـه يف  ّّ

ّيرد حديثه كله لكونه ضعيفا يف ذلك الشيخبعض شيوخه خاصة ، فال ينبغي أن  ّ..  . «)3(.  
أجلح وجمالد متقاربـان يف احلـديث ، وقـد : قال أمحد « ) : ذيب التهذيب ( ويف * 

  .»روى األجلح غري حديث منكر 
وروايته فيه عن رجل دليل على وثاقتـه عنـده ، ) مسند أمحد ( ّلكن األجلح من رجال 

ّن أمحد مل يرو يف املسند إال عمن ثبت عنده صدقه وديانتهملا ذكر ابن املديين من أ ّ.  
__________________  

  .ترمجة علي بن املديين. 141 ـ 140 / 3ميزان االعتدال ) 1(
  .279 / 1زاد املعاد ) 2(
  .18 ـ 17 / 1لسان امليزان ) 3(
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ّفال يدل على قدح ، ألن » قد روى األجلح غري حديث منكر « : ّوأما قوله  العلماء ّ
إـم يطلقـون املنكـر « : ّأرادوا تفرد راويه الثقة به ، قال النـووي » حديث منكر « : إذا قالوا 

  .)1(» على انفراد الثقة حبديث ، وهذا ليس مبنكر مردود 
  .»ّقال أبو حامت ليس بالقوي ، يكتب حديثه ، وال حيتج به « : وفيه * 

ّإذا وثـق أبـو حـامت « : قـال الـذهيب .  ..جـالّلكن أبو حامت ال يعبأ بكالمـه يف جـرح الر
ّرجال فتمسك بقوله فإنه ال يوثق إال رجال صحيح احلديث ، وإذا لـني رجـال أو قـال فيـه  ّ ّ ّ ال : ّ

ّحيتج به ، فتوقـف ، حـىت تـرى مـا قـال غـريه ، فـإن وثقـه أحـد فـال تـنب علـى جتـريح أيب حـامت ، 
ّفإنه متعنت يف الرجال ، قد قال يف طائفة من  » لـيس حبجـة ، لـيس بقـوي : رجـال الـصحاح ّ

)2(.  
  .»ضعيف ليس بذلك ، وكان له رأي سوء : قال النسائي « : وفيه * 

كمـــا عرفـــت ســـابقا ، وهـــذا دليـــل ) صـــحيحه ( ّلكـــن النـــسائي أخـــرج عـــن األجلـــح يف 
  .وغريمها) ّ مقدمة فتح الباري (و ) املرقاة ( على وثاقته كما يف 

كمـــا قـــال  . ..الرجـــال أشـــد مـــن شـــرط البخـــاري ومـــسلمّعلـــى أن للنـــسائي شـــرطا يف 
  . ..فتضعيفه ليس سببا للقدح واجلرح.  ..الزجناين

ّفــإن أراد التــشيع فقــد عرفــت أن ال أســاس لــه ، وإن أراد » كــان لــه رأي ســوء « ّوأمــا 
  .»مفرت : قال اجلوزجاين « : وفيه  * !ّشيئا آخر فال بد من تقريره حىت يقلع حبذافريه

  . ..وزجاين هو املفرتي كما ذكروا برتمجتهّولكن اجل
وكـان شـديد امليـل إىل مـذهب أهـل دمـشق يف .  ..إبـراهيم بـن يعقـوب« : قال الذهيب 
  . .. ـ2 ـ التحامل على علي

قد كان النـصب مـذهبا ألهـل دمـشق يف وقـت ، كمـا كـان الـرفض مـذهبا هلـم يف وقـت 
  ّنصب وبقي الرفض خفياال ـ واحلمد هللا ـ وهو يف دولة بين عبيد ، مث عدم

__________________  
  .34 / 1املنهاج ) 1(
  . ترمجة أيب حامت260 / 13سري أعالم النبالء ) 2(
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  .)1(» خامال 
وفيــه «  :وعـن الـدار قطـين » كـان يتحامـل علـى علــي « : وروى عـن ابـن عـدي قولــه 

  .)2(» احنراف عن علي 
مـع علـى بابـه أصـحاب احلـديث اجت« : وأورد ابن حجر ذلك وأضاف عـن الـدارقطين 

ّسـبحان اهللا فروجـة ال يوجـد  :ّ، فأخرجت جارية له فروجة ليذحبها فلم جتد مـن يـذحبها فقـال 
  :مث قال ابن حجر  » !من يذحبها وعلي يذبح يف ضحوة نيفا وعشرين ألف مسلم

: ورأيـت يف نـسخة مـن كتـاب ابـن حبـان . ّوكتابـه يف الـضعفاء يوضـح مقالتـه: قلت « 
نــسبة إىل حريــز بــن  ـ وهــو بفــتح احلــاء املهملــة وكــسر الــراء وبعــد اليــاء زاء ـ  املــذهبحريــزي

ّوقـــد صـــحف ذلـــك أبـــو ســـعد ابـــن . ّوكـــالم ابـــن عـــدي يؤيـــد هـــذا. عثمـــان املعـــروف بالنـــصب
أن إبـراهيم بـن يعقـوب هـذا كــان : الـسمعاين يف األنـساب فـذكر يف ترمجـة اجلريـري بفــتح اجلـيم 

. ّمث نقـل كـالم ابـن حبـان املـذكور ، وكأنـه تـصحف عليـه. لطربيعلى مذهب حممد بن جرير ا
وقـد وجـدت . والواقع أن ابن جريـر يـصلح أن يكـون مـن تالمـذة إبـراهيم بـن سـعد ال بـالعكس
  .)3(» ّرواية ابن جرير عن اجلوزجاين يف عدة مواضع من التفسري والتهذيب والتأريخ 

مـن : ّوقـف يف قبـول قولـه يف اجلـرح ّـوممن ينبغـي أن يت. فصل« : وقال ابن حجر أيضا 
ّـكـان بينـه وبـني مـن جرحـه عـداوة سـببها االخـتالف يف اإلعتقـاد ، فـإن احلـاذق إذا تأمل ثلــب  ّ
أيب إســحاق اجلوزجــاين ألهــل الكوفــة رأى العجــب ، وذلــك لــشدة احنرافــه يف النــصب وشــهرة 

ّارة طلـق ، حـىت أنـه أهلها بالتـشيع ، فـرتاه ال يتوقـف يف جـرح مـن ذكـره مـنهم بلـسان ذلـق وعبـ
ّأخـــذ يلـــني مثـــل األعمـــش وأيب نعـــيم وعبيـــد اهللا بـــن موســـى ، وهـــم أســـاطني احلـــديث وأركـــان 

  فهذا إذا عارضه مثله. الرواية
__________________  

  .76 / 1ميزان االعتدال ) 1(
  .549 / 2ّتذكرة احلفاظ ) 2(
  .1 / 159ذيب التهذيب ) 3(
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ّأو أكرب منه فوثق رجال ضعفه ه   .)1(» و قبل التوثيق ّ
  .»زكريا أرفع منه مبائة درجة : وقال مرة . ضعيف: وقال أبو داود « : وفيه * 

  .لكن األجلح من رجال الصحيح أيب داود ، فكالمه فيه مردود بروايته عنه
  )2( .»ّكان ضعيفا جدا : وقال ابن سعد « : وفيه * 

ّ تـضعيف ابـن سـعد ، مـع أن ّ كيـف يـركن مـن حتلـى باإلنـصاف إىل! يـا للعجـب:أقول 
ّتنطعه وتعنته قـد بلـغ إىل غايـة مرديـة يـستعيذ منهـا كـل مـن اعتـزى إىل اإلسـالم واإلميـان ، فإنـه  ّ ّ
ّخذلــه اهللا تكلم يف اإلمــام جعفــر الــصادق مبــا ال يتفــوه بــه إال معانــد مــارق ، وال ينــبس بــه إال  ّ ّ ّــ

  . ..ّ التمسك واإلحتجاج7 فبالغ يف اللجاج واالعوجاج حيث أسقط عنه !منابذ منافق
كان كثـري احلـديث وال حيـتج بـه : قال ابن سعد «  : 7ّقال ابن حجر برتمجة الصادق 

: وسـئل مــرة فقــال . نعــم: فقـال  ؟مسعــت هـذه األحاديــث مـن أبيــك:  ســئل مـرة !ويستـضعف
  .)3(» ّإمنا وجدا يف كتبه 

  .» يتابع عليها روى عن الشعيب أحاديث مضطربة ال: وقال العقيلي « : وفيه * 
 وال يـسلم منـه أحـد لكنك عرفت من كلمـام أن االضـطراب يف احلـديث غـري قـادح ،

  !من احملدثني
ّعلــى أن العقيلــي ممن يتجــرأ علــى القــدح يف األكــابر ، فقــد ذكــر علــي بــن املــديين يف  ّــ ّ )

  : مث خاطبه بقوله !»فبئس ما صنع « : قال الذهيب ) كتاب الضعفاء 
ّوأنـا أشـتهي أن تعـرفين مـن الثقـة .  ..؟ّتـدري فـيمن تـتكلم أ!ا عقيلـيفما لك عقـل يـ« 

  . ..إىل آخر ما مسعت» .  ..الثبت الذي ما غلط
  ذكره اإلمام موسى بن جعفر: ّومن طاماته املوبقة وجساراته الفاحشة 

__________________  
  .16 / 1لسان امليزان ) 1(
  .350 / 6طبقات ابن سعد ) 2(
  .7ترمجة الصادق . 89 / 2ذيب ذيب الته) 3(
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موسـى بـن جعفـر بـن حممـد ابـن علـي العلـوي امللقـب « : قال الذهيب .  .. يف كتابه املذكور8
  .ثقة إمام: وقال أبوه أبو حامت  .صدوق إمام: قال ابن أيب حامت . بالكاظم ، عن أبيه

علــي : اه وأخـو .علـي الرضــا ، وإبـراهيم ، وإمساعيـل ، وحـسني:  روى عنـه بنـوه :قلـت 
  .وحممد

ّوإمنا أوردتـه ألن العقيلـي ذكـره يف كتابـه وقـال   ـ يعـين يف اإلميـان ـ حديثـه غـري حمفـوظ: ّـ
  .ّاحلمل فيه على أيب الصلت اهلروي: قال 

  .)1( » ؟ّ فإذا كان احلمل فيه على أيب الصلت فما ذنب موسى حىت تذكره:قلت 
  :أقول 

ّيب يف كتابــه املعــد لــذكر اــروحني ، وهــو وإذا كــان احلــال كــذلك ، فلمــا ذا ذكــره الــذه
يتحاشـى مــن ذكـر الــصحابة الــذي قـدح فــيهم البخـاري وابــن عــدي وأمثاهلمـا ، بــل ال يــوردهم 

ّولــو مبحــض النقــل واحلكايــة ، ولــو مــع تعقيبــه بــالرد واإلنكــار ، ــرد كــوم صــحابة  بــل ال !؟ّ
  !!ّظمتهم يف النفوسلة شأم وعّرد جال.  ..ّيورد أئمة السنية يف الفروع

  .كان ال يدري ما يقول ، جعل أبا سفيان أبا الزبري: ّوقال ابن حبان « : وفيه * 
ّلكن غاية هذا هو اخلطأ والسهو ، وقد عرفت أنه مل يسلم منه أحد من احملدثني ّ ّ ّ.. .  

يـروي عـن أبيـه عجائـب ، «  : 7ّمث ابن حبان هو الـذي قـال عـن موالنـا اإلمـام الرضـا 
ّفإذا كان الرجل يف هـذا احلـد مـن النـصب والعـدوان واازفـة واخلـسران .  ..!)2(» خيطئ ّيهم و ّ

  . ..جارحا وقادحا قطعا» .  ..ال يدري«  :، مل يكن قوله يف األجلح 
__________________  

  .201 / 4ميزان االعتدال ) 1(
  .158 / 3ميزان االعتدال ) 2(
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  كلمات العلماءّوجوه في رد قدح األجلح مستفادة من 
ّوإذا عرفــت وثاقــة األجلــح وبطــالن القــدح فيــه ، فــإن هنــاك كلمــات للعلمــاء يف املــوارد 

  :ّاملختلفة يستفاد منها وجوه أخرى يف رد القدح يف األجلح 

  الجرح المجمل غير مقبول مطلقا
  :قال أبو اخلطاب عمر بن حسن املعروف بابن دحية األندلسي 

قـال احلـافظ أبـو . د بن عقيل ، ترك أحاديثه بعض العلماءوالشريف عبد اهللا بن حمم« 
ّعيسى الرتمذي يف باب ما جاء أن مفتاح الصالة الطهور  وعبد اهللا ابن حممد بن عقيل هـو : ّ

ومسعـت حممـد بـن إمساعيـل : ّصدوق ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم مـن قبـل حفظـه ، قـال 
  . ..ّجون حبديث عبد اهللا بن عقيلكان أمحد بن حنبل وإسحاق واحلميدي حيت: يقول 

  . ..ّوكذلك وثقه مجاعة وقبلوا حديثه
وال يقبل التجريح مـن أحـد مطلقـا حـىت يثبـت ذلـك عليـه ويبـني الكـذب يف األحاديـث 

  .)1(» .  ..املنسوبة إليه
  :ّوقال السيوطي يف شرح النواوي 

ّقبــل اجلــرح إال وال ي.  ..يقبــل التعــديل مــن غــري ذكــر ســببه ، علــى الــصحيح املــشهور« 
ّمبني السبب أنـه : وذكر اخلطيـب . ّوهذا ظاهر مقرر يف الفقه وأصوله: ّقال ابن الصالح .  ..ّ

ّمذهب األئمة من حفاظ احلديث كالشيخني وغريمها ّذهبوا إىل أن اجلـرح ال يثبـت إال إذا .  ..ّ
  . ..ّفسر سببه

  . ..ومقابل الصحيح أقوال
__________________  

  .69: » إمام النبيني « شرح  ـ ء النيبشرح أمسا) 1(
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ّفــإن كــان مــن جــرح جممــال قــد وثقــه أحــد مــن : واختــار شــيخ اإلســالم تفــصيال حــسنا 
ّأئمة هذا الشأن ، مل يقبل اجلرح فيه من أحد كائنا من كان إال مفسرا ، ألنه قد ثبت لـه رتبـة  ّ ّ ّ

ّالثقة ، فال يزحزح عنها إال بأمر جلـي ، فـإن أئمـة هـذا الـ ّ ّ ّشأن ال يوثقـون إال مـن اعتـربوا حالـه ّ ّ
ّيف دينــه مث يف حديثــه وتفقــدوه كمــا ينبغــي ، وهــم أيقــظ النــاس ، ال يــنقض حكــم أحــدهم إال  ّ ّ

  .)1(» .  ..بأمر صريح
 وعلــى أســاس تفــصيل ابــن حجــر العــسقالين ال يــصغى إىل قــدح مــن قـــدح يف :أقــول 

هم ، وروايـة أربـاب الـصحاح عنـه يف األجلح بعد توثيق حيىي بن معني والعجلي والفسوي وغري
ّصـحاحهم ، ألن القـادحني مـنهم مــن مل يـذكر الـسبب ، ومـنهم مــن ذكـر سـببا غـري جــارح ال 

  .يلتفت إليه ، كدعوى اخلطأ وحنوه

  التعديل مقدم على الجرح عند جمهور العلماء
  : ـيف كالم له يف الدفاع عن مذهب أيب حنيفة  ـ ّوقال الشيخ عبد الوهاب الشعراين

ا قــدم مجهــورهم التعــديل علــى اجلــرح وقــالوا «  ّوإمن ــ ّاألصــل العدالــة واجلــرح طــار ، لــئال : ّ
ّإن إحـسان النظـر جبميـع الـرواة املـستورين : يـذهب غالـب أحاديـث الـشريعة ، كمـا قـالوا أيـضا 

ّإن جمــرد الكــالم يف شــخص ال يــسقط مرتبتــه ، فــال بــد مــن الفحــص عــن : أوىل ، وكمــا قــالوا  ّ ّ
  .حاله

ّقد خرج الشيخان خللـق كثـري عمـن تكلـم النـاس فـيهم ، إيثـارا إلثبـات األدلة الـشرعية و ّـ ّ ّ ّ ّ
علــى نفيهــا ، ليحــوز النــاس فــضل العمــل ــا ، فكــان يف ذلــك فــضل كثــري لالمــة أفــضل مـــن 

  . ..جترحيهم
ّفقــد بــان لــك أنــه لــيس لنــا تــرك حــديث كــل مــن تكلم النــاس فيــه مبجــرد الكــالم ، فرمبــا  ّــ ّ

  ّبع عليه وظهرت شواهده ، وكان له أصل ، وإمنا لنايكون قد تو
__________________  

  .258 / 1تدريب الراوي ) 1(
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  .ترك ما انفرد به ، وخالف فيه الثقات ، ومل يظهر له شواهد
ّولو أننا فتحنا باب الرتك حلديث كل راو تكلم بعض الناس فيـه لـذهب معظـم أحكـام  ّ

ر إىل مثل ذلـك فالواجـب علـى مجيـع أتبـاع اتهـدين إحـسان ّالشريعة كما مر ، وإذا أدى األم
ة املـــذاهب املخالفـــة ملـــذهبهم ، فـــإن مجيـــع مـــا رووه مل خيـــرج عـــن مـــرتيب  ّالظـــن بـــرواة مجيـــع أدل ــ ّـ

  .)1(» الشريعة اللتني مها التخفيف والتشديد 

  أيضا تحتاج إلى تفسير» ّكذاب « لفظة 
ّوالبن الـوزير الـصنعاين 

ّإن اجلـرح الـذي مل يفـسر ال : ى فوائـد منهـا  كـالم يـشتمل علـ)2( ّ
ّيقــدم علــى التعــديل ، بــل إمنــا يوجــب الريبــة يف غــري املــشاهري بالعدالــة والثقــة ّ « : مث قــال .  ..ّ

ّـقـد يطلقهـا كثـري مـن املتعنتني يف » ّكذاب « ّأن لفظة : ومن لطيف علم هذا الباب أن يعلم 
ّ يتبــني أنــه يتعمــد ذلــك ، وال يبــني أن خطــأه ّاجلــرح علــى مــن يهــم وخيطــئ يف حديثــه ، وإن مل ّ ّ

وهـذا يـدل علـى . ومن طالع كتب التجريح والتعديل عرف ما ذكرته. أكثر من صوابه وال مثله
ّأن هــذا اللفــظ مــن مجلــة األلفــاظ املطلقــة الــيت مل يفــسر ســببها ، وهلــذا أطلقــه كثــري مــن الثقــات  ّ

ّفاحـذر أن تغـرت بـذلك يف حـق مـن قيـل فيـه . ّعلى مجاعة من الرفعاء من أهل الصدق واألمانة
ّمن الثقات الرفعـاء ، فالكـذب يف احلقيقـة اللغويـة مطلـق علـى الـوهم والعمـد معـا ، وحيتـاج إىل 

ّالتفسري إال أن يدل على التعمد قرينة  ّ ّ «)3(.  
__________________  

  .ضعيفة غالبافصل يف تضعيف قول من قال أن أدلة مذهب اإلمام أيب حنيفة  ـ امليزان) 1(
ّ ، حمــدث ، أديــب ، مــتكلم لــه ترمجــة يف 840حممــد بــن إبــراهيم ، املتــوىف ســنة ) 2(  ، 272 / 6الــضوء الالمــع : ّ

  . وغريمها81 / 2البدر الطالع 
  .ّالنوع الثاين مما قدح به على البخاري ومسلم ـ ّالروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم) 3(
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  دالته بالتواتر أو كانت أشهر من عدالة الجارح ال يقبل الجرح فيمن علم ع
  :كقوله .  ..وله كالم آخر اشتمل على فوائد يف الباب

مالـــــك ، والـــــشافعي ، ومـــــسلم ، : ّأن يكـــــون عدالـــــة الـــــراوي معلومـــــة بـــــالتواتر مثـــــل « 
ّوالبخــاري ، وســائر األئمــة احلفــاظ ، فإنــه ال يقبــل جــرحهم مبــا يعلــم نــزاهتهم عنــه ولــو كــان . ّ

ّقبوال لكان الزنادقة جيدون الـسبيل إىل إبطـال مجيـع الـسنن املـأثورة ، بـأن يتعبـد بعـضهم ذلك م
ّويظهر الصالح حىت يبلغ إىل حد جيب يف ظاهر الـشرع قبولـه ، مث جيـرح الـصحابة رضـي اهللا  ـ ّّ

ّفريمــي عمــار بــن ياســر بإدمــان شــرب املــسكر ، وســلمان الفارســي بالــسرقة ملــا فــوق  ـ عــنهم
  .».  ..با ذر بقطع الصالةالنصاب ، وأ

إن كانت عدالة الراوي أرجـح مـن عدالـة اجلـارح أو أشـهر مـن عدالـة اجلـارح مل يقبـل « 
ّاجلرح ، ألنا إمنا نقبل اجلرح من الثقة لرجحان صدقه على كذبه ، وألجـل محلـه علـى الـسالمة 

ن هـو خـري ، ويف هذه الصورة كذبه أرجح من صدقه ، ويف محله على السالمة إسـاءة الظـن مبـ
  .».  ..منه وأوثق وأعدل وأصلح

، فلـــيس ) تقريـــب التهـــذيب ( ّإن األجلـــح يف طبقـــة مالـــك بـــن أنـــس كمـــا يف : فنقـــول 
ّشأنه بأقل ممـن جرحـه ، بـل هـو مقـدم علـيهم يف العدالـة ، للقـوادح املـذكورة هلـم يف تـرامجهم ،  ّ ّ

  .ّفال يقبل تكلمهم فيهوعليه ، .  ..فهو أوثق وأعدل منهم ، وعدالته أشهر من عدالتهم
  :قوله 

  .فال جيوز االحتجاج حبديثه
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  :أقول 
 صـحيح (و )  صـحيح الرتمـذي (و ) مـسند أمحـد ( ّقد عرفت أن األجلح مـن رجـال 

ّفهــو عنــد هــؤالء ممــن حيــتج .  ..) صــحيح ابــن ماجــة (و )  صــحيح أيب داود (و ) النــسائي 
  . ..حبديثه

ه بطــالن هــذا احلــديث الــشريف لــدى مهــرة ّعلــى أنــه لــو كــان ضــعيفا فــال يقتــضي ضــعف
( قـــال الــــسبكي يف  . ..جيهـــل أو يتجاهــــل) الــــدهلوي ( لكـــن .  ..احلـــديث ونقـــدة األخبــــار

  : )طبقاته 
ّوإذا ضعف الرجل يف السند ضعف احلديث من أجله ومل يكـن يف ذلـك داللـة علـى «  ّّ

 يف هـذه الروايــة ، بطالنـه ، بـل قـد يــصح مـن أخـرى ، وقــد يكـون هـذا الـضعيف صــادقا وأمينـا
ّفال يدل جمرد تضعيفه على بطالن ما جاء به  ّ«.  

ّوهذه قاعدة مقررة عندهم يطبقوا يف كتبهم يف معرفة األحاديث  ّ:  
إســناده ضــعيف لكــن املــنت « : » .  ..آدم يف الــسماء« : ّــقــال املناوي بــشرح حــديث 

نـس لكـن فيـه خلـف يف ّصحيح ، فإنه قطعة من حديث اإلسراء الذي أخرجه الشيخان عـن أ
  .)1(» الرتتيب 

ّفرتاه حيكم على حديث ضعيف سـندا بالـصحة متنـا لكونـه قطعـة مـن حـديث صـحيح 
ّفـــإذا صـــحح هـــذا احلـــديث فـــال ريـــب يف صـــحة حـــديث .  ..، مـــع وجـــود اخللـــف يف الرتتيـــب ّ

ّال يـضر بغـريه املنـصوص علـى صــحته ، وال  ـ ّلـو ســلم ـ ّالواليـة ، وان ضـعف سـنده بـاألجلح ّ
  .وجب بطالن احلديث من أصلهي

ــــاوي بــــشرح حــــديث  وفيــــه احلــــارث األعــــور ، قــــال « : » .  ..ّآكــــل الربــــا« ّوقــــال املن
وعـزاه . وفيـه احلـارث األعـور ضـعيف وقـد وثـق: اهليثمـي بعـد عـزوه أليب يعلـى وأمحـد والطـرباين 
  رواه: املنذري البن خزمية وابن حبان وأمحد مث قال 

__________________  
  .49 / 1ض القدير في) 1(
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ّكلهــم عــن احلــارث األعــور عــن ابــن مــسعود ، إال ابــن خزميــة فعــن مــسروق عــن ابــن مــسعود ،  ّ
فأمهـــل املـــصنف الطريـــق الـــصحيح وذكـــر الـــضعيف ورمـــز . انتهـــى. واســـناد ابـــن خزميـــة صـــحيح

ّواحلاصل أنه روي بإسـنادين أحـدمها صـحيح واآلخـر ضـعيف ، فـاملنت . ّلصحته فانعكس عليه
  .)1(» صحيح 

ّوفيـه مـا يـدل علـى أنـه ال يعـرتض علـى « : وقال ابن الوزير بعد كالم نقله عـن النـووي  ّ
ّحفــاظ احلــديث إذا رووا حــديثا عــن بعــض الــضعفاء وادعــوا صــحته ، حــىت يعلــم أنــه ال جــابر  ّّ
ّلذلك الضعف من الشواهد واملتابعـات ، ومعرفـة هـذا عزيـزة ال حيـصل إال لألئمـة احلفـاظ أهـل  ّ ّ

مث ذكــر مــوارد لـــذلك ، حيــث حكــم بعــض العلمــاء علــى بعـــض » ّ التامــة ــذا الــشأن الدرايــة
األحاديـــث بالـــضعف ، وحكـــم آخـــرون علـــى صـــحة تلـــك األحاديـــث لكوـــا واردة يف طـــرق 

  .ّأخرى معتربة ، أوهلا شواهد ومتابعات تدل على صحتها

  قبول المراسيل مذهب مالك والشافعي وغيرهما وعموم التابعين 
مــــذهب مالــــك « :  الــــوزير يف كــــالم لــــه حــــول املراســــيل ، فعــــزى قبوهلــــا إىل وذكــــر ابــــن

ّواملعتزلــة والزيديــة ، ونــص عليــه مــنهم أبــو طالــب يف كتــاب اــرى ، واملنــصور يف كتــاب صــفوة  ّ
ّوروى أبـــو عمـــر ابـــن عبـــد الـــرب يف أول كتـــاب التمهيـــد عـــن العالمـــة حممـــد بـــن جريـــر . األخيـــار ّ ّ

ّومــذهب الــشافعية قبــول املراســيل علــى تفــصيل مــذكور يف  .ى ذلــكّالطــربي إمجــاع التــابعني علــ
» كتب علوم احلديث واألصول ، وهو املختار على تفـصيل فيـه ، وهـو قبـول مـا اجنـرب ضـعفه 

  .)2(.  ..مث استدل لذلك بوجوه
  . ..ّفإذا كان املرسل مقبوال فمسند األجلح مقبول باألولوية القطعية

__________________  
  .55 / 1القدير فيض ) 1(
  .ّالنوع الثاين مما قدح به على البخاري ومسلم ـ الروض الباسم) 2(
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  حول األجلح ) الدهلوي ( كالم 
تبعــا للكــابلي طريقــا آخــر يف القــدح يف األجلــح كــي يــتمكن ) الــدهلوي ( وقــد ســلك 

  :ّبزعمه من رد حديث الوالية ، فقال يف باب املكايد من كتابه 
ّاعني منهم ثقات احملدثني ، وإظهاره الرباءة مـن مذهبـه والطعـن يف ّمالزمة بعض اخلد« 

أسالفه ، وذكر مفاسد ذاك املذهب ، وإظهاره التوبة والتقوى والديانة وحسن السرية ، وشدة 
ّالرغبـــة يف أخـــذ احلـــديث عـــن الثقـــات ، لينخـــدع بـــذلك الطلبـــة وعلمـــاء أهـــل الـــسنة فيوثقونـــه  ّ

ّن التــام بــصدقه وعفافــه ، مث يــدس يف مرويــات الثقــات بعــض ّويعدلونــه ، وحيــصل هلــم االطمينــا
ّاملوضوعات املؤيدة ملذهبه ، أو حيرف بعض الكلمات إلغواء الناس ّ.  

  .وهذا من أعظم كيودهم
ّمـــنهم األجلـــح ، فإنـــه رجـــل قـــام ـــذه املكيـــدة حـــىت وثقـــه حيـــىي بـــن معـــني ، وهـــو أوثـــق  ّ

ّعلمــاء أهــل الــسنة يف بــاب اجلــرح والتعــديل ، فلــم ّ يقــف علــى حقيقــة أمــره لفــرط تقيتــه ، فظــن ّ
  .ّكونه من الصادقني التائبني

ّولكــن انكــشف لغــريه مــن أهــل الــسنة كــون الرجــل خــداعا واحــرتزوا عمــا انفــرد بــه مــن  ّ ّ
ّإن عليا وليكم بعدي : ما رواه عن بريدة مرفوعا  كّالروايات ، ومن ذل ّ ّ «)1(.  

ّهذا كالمه الذي أورده تعبريا عما صـنعه يف ايـد أهـل احلـق  فجعلـه مـن مك! عـامل اخليـالّ
  !ّالشيعة اإلمامية

ّأن يثبـت مـن كتـبهم كـون األجلـح مـن الـشيعة  ـ وهـو يريـد إلـزام الـشيعة ـ لقـد كـان عليـه
ّاإلماميـــة ، مث إثبـــات مالزمتـــه حمـــدثي أهـــل الـــسنة وأخـــذه األخبـــار مـــنهم ، وطعنـــه يف مـــذهب  ّ

ّالشيعة أمام أهل السنة ، مث يثبت بعد ذلك   ّ كله كون احلديثّ
__________________  

  .56: ّالتحفة االثنا عشرية ) 1(
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ّمـن متفـردات األجلـح أو موضـوعاته أو حمرفاتـه ـ عنـد أهـل احلـق ـ ّالـشريف فمـا مل يثبـت  . ..ّ
  . ..هذه األمور مل ميكنه إلزام أهل احلق الشيعة

  وجوه الجواب عنه 
  :ّوبعد ، فإن ما ذكره خمدوش بوجوه 

ّ إنه إنه ليس يف شيء من كتب الرجـال أثـر ممـا زعمـه مـن كـون األجلـح شـيعيا :أحدها  ّ ّ
بـــل قـــد عرفـــت ســـابقا مـــن  . ..ّقـــد تـــربأ يف الظـــاهر مـــن مذهبـــه والزم بعـــض احملـــدثني الثقـــات

ّمسعنا أنه مـا سـب أبـا بكـر وعمـر أحـد إال « : إفادات العلماء األعالم أن األجلح كان يقول  ّ ّ
ّة مـــا هنـــاك نـــسبة التـــشيع إليـــه ، لكنـــك عرفـــت أن التـــشيعغايـــ.  ..»مـــات أو افتقـــر  يف  ـ ّ

ّاصـطالح الرجـاليني ّال ينـايف التـسنن ، ولـذا كـان أكـابر أهـل الـسنة شـيعة ـ ّ ّسـلمنا ، لكـن .  ..ّ
ّأين تظاهره بالتربي عن التشيع   ؟ّ

  . إن اخنداع حيىي بن معني به دعوى ال دليل عليها أبدا:والثاني 
ّبن معني موصوف عندهم الصفات اجلليلة الباهرة واملـدائح العظيمـة ّ إن حيىي :والثالث 

ّالفاخرة ، وإن احتجاج أهل احلق بتوثيقه األجلح تام حسب قواعـد املنـاظرة وآداب البحـث ، 
ـــار والـــسعي وراء ختطئتـــه خـــروج علـــى تلـــك القواعـــد  ّفمحاولـــة إســـقاط توثيقـــه إيـــاه عـــن االعتب ّ

ّن سبيال ألهل الكتاب بأن خيطئوا علمـائهم يف كـل مـورد واآلداب ، ولو كان ذلك مقبوال لكا ّ
  !ل اإلسالم بأقواهلم إلزاما هلماستدل أه

بكونــه أوثــق ) الــدهلوي ( الــذي اعــرتف  ـ ّ إن معارضــة توثيــق حيــىي بــن معــني:ّوالرابــع 
ّبتــضعيف غــريه مــردودة ، ألن األوثــق ال يعــارض بغــري  ـ ّعلمــاء أهــل الــسنة يف اجلــرح والتعــديل

  .ثقاألو
ق لألجلــح حيــىي بــن معــني فقــط ، فقــد وثقــه مجــع مــن كبــار :والخــامس  ه لــيس املوث ّ إن ـ ّـ ـ ّـ

  أيضا بتوثيقه) الدهلوي ( ّأساطني أهل السنة غريه ، ومنهم من اعرتف 
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  .وهو العجلي
ّــكــالثوري ، وحيــىي القطان ، وابــن املبــارك ، : ّ إن مجاعــة مــن كبــار أئمــتهم :ّوالــسادس 

فكيـــف .  .. ، يـــروون عـــن األجلـــح كمـــا ال خيفـــى علـــى مـــن راجـــع ترامجـــهوابـــن منـــري ، وأمثـــاهلم
ّ إن هـــذا شـــيء ؟ّخفـــي علـــى كـــل أولئـــك حـــال األجلـــح واخنـــدعوا واعتمـــدوا عليـــه وأخـــذوا منـــه

  !!لغرض إبطال حديث الوالية) ي الدهلو( ّيدعيه 
وخاصـة يف ) التحفـة ( يف مواضـع عديـدة مـن كتابـه ) الـدهلوي (  لقـد ذكـر :والسابع 

ّإن العامل بالسرائر ليس إال اهللا سـبحانه ، وأنه لـيس ألحـد أن يـدعي العلـم : ب املكايد منه با ّـ ّ ّ
ة .  ..ّمبــا يف القلــوب ومــا ختفــي الــصدور ّــفكيــف بلــغ املتــأخرون عــن حيــىي بــن معــني رتبــة االلوهي ّ

  ؟بة وما كان ذنب حيىي وأمثاله فلم يبلغوا تلك املرت؟ّومتكنوا من االطالع على حال األجلح
ّفـإن للحـديث طرقـا عديـدة يف .  ..ّ دعوى تفرد األجلح حبديث الوالية كاذبـة:والثامن 

( فمـا أتعــب .  ..ّكتـب أهـل الــسنة ، نـص كبــار أئمـتهم علــى صـحتها واعتبارهــا ، كمـا رأيــت
مـع كونـه  ـ نفسه فيه من القـدح يف األجلـح وإسـقاط توثيـق ابـن معـني عـن االعتبـار) الدهلوي 

  .ال ينفعه ـ  اجلرح والتعديلأوثق العلماء يف
حــديث الواليــة عــن عمــران ) الــدهلوي (  لقـد روى ويل اهللا الــدهلوي ، والــد :والتاســع 

  .بن حصني وابن عباس بطريقني ال وجود لألجلح يف شيء منهما
 ومناقبـه ، فهـو 7فقد ذكر ويل اهللا هـذا احلـديث يف ضـمن مـآثر أمـري املـؤمنني : وأيضا 

ّعتربة وليس من جمعوالت شيعي خداع ، وإال ملا أورده يف تلك األخبارعنده من األخبار امل ّ ّ.  
مــن كـالم والـده الـذي وصـفه بكـون آيـة مــن ) الـدهلوي ( كـذب  ـ واحلمـد هللا ـ فثبـت
  !!ّ ومعجزة من املعاجز النبويةاآليات اإلهلية

ّ أنه لو جاز أن يكون يف الرواة هكذا شخص ، بأن يكون مـن أهـل مـذه:والعاشر  ب ّ
  ّآخر فيتظاهر بالتوبة منه مث بالتقوى والصالح ، ويالزم أئمة احلديث
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ــــدة ملذهبــــه يف  ــــصاحبهم حيــــث يثقــــوا بــــه ، فيــــتمكن مــــن دس املوضــــوعات واألباطيــــل املؤي ّوي ّ
ّإذا جـــاز هـــذا وفــتح هـــذا البــاب جـــاز أن يقـــال بــأن مجيـــع الـــرواة .  ..أحاديــث األئمـــة الثقــات ّ

ّكأربــاب الــصحاح وأئمــة املــذاهب األربعــة  ـ ّ مــن أهــل الــسنةاملــوثقني وكبــار األئمــة األســاطني
ّكـــانوا يف البـــاطن يهـــود ونـــصارى ومالحـــدة ، فجـــاءوا وتظـــاهروا باإلســـالم ودســـوا  ـ وغـــريهم

ّأنفسهم يف صفوف املسلمني ، وجعلوا يتربءون يف الظاهر من أديام ومـذاهبهم كـي يثـق ـم 
ّســاطريهم وروايــام املوضــوعات واألكاذيــب املؤيــدة ّاملــسلمون ، مث دســوا يف أخبــار املــسلمني أ

بــىن قــصرا : مبــا ذكــره حــول األجلــح مــصداقا للمثــل القائــل ) الــدهلوي ( فيكــون .  ..ملــذاهبهم
  !!وهدم مصرا
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