
  



  



  

  ملحق 

  سند حديث الوالية 

  فى فصول وهو 

  أليفت

  السيد علي الحسيني الميالني





ِبسم اهللا الرحمن الرحيم ِِ  ِ ْ ِ ْ ِ  
ّاحلمــد هللا رب العــاملني ، والــصالة والــسالم علــى حممــد وآلــه الطــاهرين ، ولعنــة اهللا علــى  ّ

  .أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين
  وبعد

عبقات األنوار ( من كتاب ) حديث الوالية ( قسم السند من فهذه استدراكات على 
  :، وقد وضعتها يف فصول ) ّيف إمامة األئمة األطهار 

ٍيف أمساء مجاعة آخرين مـن رواة هـذا احلـديث مـن أعـالم أهـل الـسنة يف القـرون : ّاألول 
  .املختلفة

  .يف بعض األسانيد الصحيحة هلذا احلديث: والثاين 
 7 ابن عباس يف املناقب العشر اليت هي من خـصائص أمـري املـؤمنني يف خرب: والثالث 

  .)حديث الوالية ( ، ومنها 
  .واهللا أسأل أن ينفع ذا املستدرك كما نفع باألصل ، وهو ويل التوفيق

  علي احلسيين امليالين





  الفصل األول 

  ِفي أسماء جماعة آخرين 

  من رواة حديث الوالية عبر القرون 





 ـ  تعـاىل وحـشره مـع أجـداده الطـاهرين; ـ )عبقـات األنـوار ( ّسيد صاحب مل يكن ال
ا كـــان يقـــصد يف قـــسم الـــسند مـــن كـــل ) حـــديث الواليـــة ( بـــصدد استقـــصاء مجيـــع رواة  ّ، وإمن ـــ ّ

ٍحــديث مــن أحاديــث موســوعته ذكــر مجاعــة مــن رواتــه يف كــل قــرن ، إلثبــات تــواتره أو شــهرته  ّ ٍ
  . عشرّبني أهل السنة ، حىت القرن الرابع

ًتأكيــدا ملــا قـــصده ) حــديث الواليــة ( ّولكنــا قــد رأينــا إحلــاق هــذه القائمـــة بأمســاء رواة 
ٍالسيد ، وألن كثريا من هؤالء الذين نـذكرهم أعظـم وأشـهر مـن عـدة مـن أولئـك الـذين ذكـرهم  ّ ً ّ ّ

  .ّ، باإلضافة إىل استدراكنا عليه ببعض املتأخرين عنه واملعاصرين لنا
  .ول من امللحقفهذا موضوع الفصل األ

  .وباهللا التوفيق
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 )1 (  

  رواية عيسى بن عبد اهللا 
  .7ّعيسى بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن أمري املؤمنني : وهو 

   : 6ّروى عن أبيه عن جده قال قال له رسول اهللا 
  .».  ..سألت اهللا فيك مخسا ، فأعطاين أربعا ومنعين واحدة« 

  .أخرجه اخلطيب احلافظ يف تارخيه

  ترجمته
  .)1(» يف حديثه بعض املناكري « : قال ) كتاب الثقات ( ذكره ابن حبان يف 

  .من رجال أيب داود والنسائي» عبد اهللا بن حممد « وأبوه 
  .)2(مقبول : قال احلافظ 

  .)3(ّمن رجال الصحاح الستة » ّحممد بن عمر « ّوجده 
  .)4(ًا من رجال الصحاح الستة أيض» عمر بن علي « ّوأبو جده 

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

  ّ الجليل بن عطيةرواية عبد
  .أبو صاحل عبد اجلليل بن عطية القيسي البصري: وهو 

  .وقع يف أسانيد بعض األكابر

  ترجمته
  .وأيب داود والنسائي ـ يف املتابعات ـ بخاريهو من رجال ال

محاد بن زيد ، وأبو عـامر العقـدي ، والنـضر بـن مشيـل ، والطيالـسي وأبـو : ّحدث عنه 
  .نعيم وغريهم

  .ثقة: قال الدوري عن ابن معني 
  .)1(وذكره ابن حبان يف الثقات 

  .)2(صدوق ، يهم : وقال احلافظ 

)3 (  

  ّ ابن أبي غنيةرواية
ّامللك بن محيد بن أيب غنيةعبد: وهو  َ.  

  .وقع يف طريق رواية أيب نعيم احلافظ
__________________  

  . 6 / 97ذيب التهذيب ) 1(
  .466 / 1تقريب التهذيب ) 2(
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  ترجمته
  .)1(هو من رجال الصحاح الستة 

  .ثقة هو وأبوه ، متقاربان يف احلديث: قال أمحد عن حيىي بن عبد امللك 
  .ثقة: نصور عن ابن معني وقال إسحاق بن م

  .وذكره ابن حبان يف الثقات
  .)2(ثقة : وقال العجلي 

)4 (  

   الحكم بن عتيبةرواية
  .115الكويف ، املتوىف سنة 

  .وقع يف طريق رواية أيب نعيم احلافظ

  ترجمته
  .هو من رجال الصحاح الستة

  .األعمش ، ومنصور ، وشعبة ، وأبان بن تغلب ، وآخرون: وروى عنه 
  .هو من أقران إبراهيم النخعي:  أمحد قال

  .هو أثبت الناس يف إبراهيم: وقال 
__________________  

  .518 / 1تقريب التهذيب ) 1(
  .6 / 349ذيب التهذيب ) 2(
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  .ما كان بالكوفة مثل احلكم ومحاد بن أيب سليمان: وقال سفيان بن عيينة 
  .كان صاحب فضل وعبادة: وقال الدوري 

ّكان ثقة ثبتا فقيها ، وكان صاحب سنة واتباع: ي وقال العجل ً ً.  
ًّكان يفضل عليا على أيب بكر وعمر: حكى الشاذكوين عن شعبة  ّ.  

  .ّالشاذكوين ليس مبعتمد ، وما أظن أن احلكم يقع منه هذا: فقال الذهيب 
  :جتد ترمجة احلكم والكلمات يف مدحه وتوثيقه يف 

  .331 / 6الطبقات الكربى  ـ 1
  .123 / 3جلرح والتعديل ا ـ 2
  .117 / 1تذكرة احلفاظ  ـ 3
  2 / 423ذيب التهذيب  ـ 4
  .208 / 5سري أعالم النبالء  ـ 5

)5 (  

   إسحاق السبيعي رواية أبي
  .127عمرو بن عبداهللا اهلمداين الكويف املتوىف سنة : وهو 

  .وقع يف طريق رواية احلافظ الطرباين

  ترجمته
  .بار األئمة األعالموأبو إسحاق السبيعي من ك
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  .ّأخرج عنه أصحاب الصحاح الستة
ابــن ســريين ، والزهــري ، واألعمــش ، وســفيان : وروى عنــه مــن األئمــة كثــريون ، مــنهم 

  . ..بن عيينة ، وشعبة ، وأبو عوانة ، وشريك القاضي ، وقتادة
  .ثقة: قال أمحد بن حنبل 
  .ثقة: وقال حيىي بن معني 

  .ثقة: وقال أبو حامت 
  .كويف تابعي ثقة: ل العجلي وقا

يعــين  ـ كــان قــوم مــن أهــل الكوفــة ال حتمــد مــذاهبهم: وقــال أبــو إســحاق اجلوزجــاين 
ّهـم رؤوس حمـدثي الكوفــة ، مثـل أيب إســحاق واألعمـش ومنـصور وزبيــد وغـريهم مــن  ـ ّالتـشيع

  .أقرام ، احتملهم الناس على صدق ألسنتهم يف احلديث
  .با إسحاق ، ذكرت به الضرب األولكنت إذا رأيت أ: وقال مغرية 

ًمــن جــالس أبــا إســحاق ، فقــد جــالس عليــا : كــان يقــال : وقــال جريــر بــن عبداحلميــد 
2.  

ّ من العلماء العاملني ومن جلـة التـابعني ، طالبـة للعلـم ، كبـري ;كان : وقال الذهيب  ّ
  .)1(» ّالقدر ، ثقة ، حجة بال نزاع ، وحديثه حمتج به يف دواوين اإلسالم 

__________________  
 1 ، تـذكرة احلفـاظ 392 / 5 ، سري أعـالم النـبالء  ، 8 / 63ذيب التهذيب 242 / 6اجلرح والتعديل ) 1(

 /114.  
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)6 (  

   بن شميل رواية النضر
  .204النضر بن مشيل بن خرشة املازين البصري ، املتوىف سنة : وهو 

، يرويــه عــن عبــداجلليل ابــن عطيــة ، وقــع يف طريــق روايــة أيب اخلــري احلــاكمي الطالقــاين 
  .وعنه إسحاق بن راهويه

  .وكذا عند غريه

  ترجمته
  .هو من رجال الكتب الستة

  .ّوثقه حيىي بن معني ، والنسائي ، وابن املديين
  .ّصاحب سنة: وكذا أبو حامت وأضاف 

  .»العالمة اإلمام احلافظ «  بـ ووصفه الذهيب
  :راجع 

  477 / 8اجلرح والتعديل  ـ 1
  373 / 7الطبقات الكربى  ـ 2
  90 / 8التاريخ الكبري  ـ 3
  29 / 379ذيب الكمال  ـ 4
  10 / 437ذيب التهذيب  ـ 5
  203 / 3الكاشف  ـ 6
  328 / 9سري أعالم النبالء  ـ 7
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)7 (  

   أبي عامر العقدي رواية
  .204أبو عامر عبدامللك بن عمرو القيسي البصري ، املتوىف سنة : وهو 

  .طريق رواية احلافظ الطرباينوقع يف 

  ترجمته
  .والعقدي ، من رجال الصحاح الستة

أمحـد ، وابـن راهويـه ، والـذهلي ، والكـدميي ، وعبـد بـن محيـد ، وعبـاس : ّوحدث عنـه 
  .الدوري ، وآخرون

  .ثقة مأمون: قال النسائي 
  .كان ثقة: وقال ابن سعد 

  .ّوذكره ابن حبان يف الثقات
  .أبو عامر ثقة عاقل: قال عثمان الدارمي : قات وقال ابن شاهني يف الث

  .كان من مشايخ اإلسالم وثقات النقلة: وقال الذهيب 
  .)1(ثقة : وقال احلافظ 

__________________  
ـــعد ) 1( ــذيب التهــــذيب 299 / 7طبقــــات ابــــن سـ  ، تقريــــب 469 / 9 ، ســــري أعــــالم النــــبالء  ، 6 / 363ــ

  .521 / 1التهذيب 
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)8 (  

   بن همام رزاقرواية عبدال
  .211عبدالرزاق بن مهام بن نافع الصنعاين ، املتوىف سنة : وهو 

  .أخرجه عنه أمحد يف املسند

  ترجمته
ّوهذا الرجل من رجال الكتب الستة ، ومن مشايخ أمحد ، وابن راهويه ، وابن معـني ، 

  :اجع كلمام يف ّوقد اتفقوا على ثقته وإمامته وجاللته ، فر.  ..وأمثاهلم من األئمة األعالم
  548 / 5الطبقات الكربى 
  362وتاريخ ابن معني 
  130 / 6والتاريخ الكبري 

  328 / 1واجلمع بني رجال الصحيحني 
  216 / 3ووفيات األعيان 
  364 / 1وتذكرة احلفاظ 

  563 / 9وسري أعالم النبالء 
  52 / 18وذيب الكمال 

  310 / 6وذيب التهذيب 
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)9 (  

  مر بن شقيق الجرمي  عرواية الحسن بن
  ً. تقريبا232املتوىف سنة 

ًوهـو شـيخ أيب يعلــى املوصـلي ، رواه عنــه ، عـن جعفــر بـن ســليمان ، مـضافا إىل روايتــه 
  .له عن عبيد اهللا بن عمر القواريري عن جعفر بن سليمان

فقــد أخــرج ابــن عــساكر بعــد روايــة احلــديث بإســناده عــن أيب يعلــى عــن عبيــد اهللا عــن 
   :)1(جعفر 

قـرئ علــى إبـراهيم بــن منــصور ، أنـا أبــو بكــر :  وأخربتنـا بــه ام اتـىب العلويــة ، قالــت «
بــن املقــرئ ، أنــا أبــو يعلــى ، أنــا احلــسن بــن عمــر بــن شــقيق اجلرمــي ، نــا جعفــر بــن ســليمان ، 

  :ّعن يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبداهللا بن الشخري ، عن عمران بن حصني قال 
  . .. احلديث».  ..بعث رسول اهللا سرية

ّ إن عليــا مــين وأنــا منــه وهــو ؟ مــا تريــدون مــن علــي؟مــا تريــدون مــن علــي« : ويف آخــره  ً ّ
  .)2(» ّويل كل مؤمن بعدي 

  ترجمته
  سئل أيب« : قال » ال بأس به : سئل أبو زرعة عنه ، فقال « : ابن أيب حامت 

__________________  
  .355 رقم 293 / 1وهو يف مسند أيب يعلى ) 1(
  .198 / 42 تاريخ دمشق )2(
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  .)1(» بصري صدوق : عنه ، فقال 
البخـــاري ، وأمحـــد بـــن النـــصر النيـــسابوري ، وجعفـــر الفريـــايب ، : عنـــه « : ابـــن حجـــر 

وعبـد اهللا بــن أمحــد ، وأبــو زرعـة ، وأبــو حــامت ، وموســى بـن إســحاق األنــصاري ، واحلــسن بــن 
  .سفيان ، وأبو يعلى ، ومجاعة

  .صدوق: قال البخاري وأبو حامت 
  .ال بأس به: وقال أبو زرعة 

  .وذكره ابن حبان يف الثقات
  .)2(» شيخ صدوق : وحكى احلاكم عن صاحل جزرة وسئل عنه فقال 

)10 (  

   نعيم المالئي رواية أبي
  .219عمرو بن محاد التيمي املتوىف سنة : الفضل بن دكني : وهو 

  .وقع يف طريق رواية احلافظ أيب نعيم اإلصبهاين

  تهترجم
  .هو من رجال الصحاح الستة

أمحــد بــن حنبــل ، وحيــىي بــن معــني ، وأبــو زرعــة ، وابــن أيب شــيبة ، وأبــو : ّوحــدث عنــه 
  .ّوغريهم من كبار األئمة األعالم.  ..حامت ، والذهلي ، وعبد بن محيد ، وأبو خيثمة

__________________  
  .25 / 3اجلرح والتعديل ) 1(
  .2 / 266ذيب التهذيب ) 2(
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  :والحظ كلمات الثناء والتوثيق والتعظيم يف 
  61 / 7اجلرح والتعديل  ـ 1
  346 / 12تاريخ بغداد  ـ 2
  8 / 270ذيب التهذيب  ـ 3
  372 / 1تذكرة احلفاظ  ـ 4
  .142 / 10سري أعالم النبالء  ـ 5

)11 (  

   بن حرب رواية زهير
  .234سنة ّأبو خيثمة زهري بن حرب بن شداد البغدادي املتوىف : وهو 

  .وتعلم روايته من بعض أسانيد أيب يعلى املوصلي

  ترجمته
  .وهذا الراوي من رجال البخاري ومسلم وأيب داود والنسائي وابن ماجة

  .ّوثقه حيىي بن معني
  .صدوق: وقال أبو حامت 
  .ثقة مأمون: وقال النسائي 
  .ثقة ثبت: وقال ابن فهم 
ًكان ثقة ثبتا حافظا متقن: وقال اخلطيب    .ًاً
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  .احلافظ احلجة أحد أعالم احلديث: وقال الذهيب 
  .)1(» ثقة ثبت ، روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث : وقال ابن حجر 

)12 (  

   راهويه رواية ابن
  .238إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي املروزي ، املتوىف سنة : وهو 

دة بــن احلــصيب ، يرويــه عــن ّوقــع يف طريــق روايــة أيب اخلــري الطالقــاين احلــاكمي خــرب بريــ
  .النضر بن مشيل

  ترجمته
ّوقـــد حـــدث أمحـــد وحيـــىي بـــن معـــني والبخـــاري ومـــسلم وأبـــو داود والنـــسائي والرتمـــذي 

  .وسائر األئمة ، عن إسحاق بن راهويه
  .»ًال أعرف إلسحاق يف الدنيا نظريا « و» ٌإمام « : عن أمحد بن حنبل 

  . »أحد األئمة ، ثقة مأمون« : وعن النسائي 
  .»ما أعلم على وجه األرض مثل إسحاق « : وعن ابن ذؤيب 
  .»ّواهللا لو كان إسحاق يف التابعني ألقروا له حبفظه وعلمه وفقهه « : وعن ابن خزمية 
  .»كان إسحاق قرين أمحد « : وعن أيب نعيم 

__________________  
 / 1 ، تقريــب التهــذيب 437 / 2فــاظ  ، تــذكرة احل482 / 8 ، تــاريخ بغــداد 591 / 3اجلــرح والتعــديل ) 1(

  .489 / 11 ، سري أعالم النبالء 264
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ّإذا رأيــت اخلراســاين يــتكلم يف إســحاق بــن راهويــه فامــه يف « : وعــن نعــيم بــن محــاد  ّ
  .»دينه 

  .)1(» إمام عصره يف احلفظ والفتوى « : وعن احلاكم 

)13 (  

   بن أبي شيبةرواية عثمان
  .239: سنة  ّحممد بن أيب شيبة الكويف ، املتوىفأبو احلسن عثمان بن : وهو 

  .ّوتعلم روايته من سند الفقيه احملدث ابن املغازيل الواسطي

  ترجمته
ّوهذا الرجل من رجال البخاري ومسلم ، حدثا عنه واحتجـا بـه يف كتابيهمـا ، وحـدث  ّّ

ة األعـــالم ،: ًعنـــه أيـــضا   كـــأيب حـــامت ، ّـــأبـــو داود وابـــن ماجـــة يف ســـننهما ، وكـــذا ســـائر األئم
  . ..وإبراهيم احلريب ، والنسوي ، وأيب يعلى ، والفريايب

  :ّوإن شئت الوقوف على كلمام يف حقه ، فراجع 
  349 / 1اجلمع بني رجال الصحيحني 

  2308 رقم  /6والتاريخ الكبري 
__________________  

 ، تــذكرة احلفــاظ 234 / 9ة األوليــاء  ، حليــ209 / 2 ، اجلــرح والتعــديل 379 / 1التــاريخ الكبــري : انظــر ) 1(
 ، ــذيب 345 / 6 ، تــاريخ بغــداد 199 / 1 ، وفيــات األعيــان 358 / 11 ، ســري أعــالم النــبالء 433 / 2

 / 1 ، طبقـات املفـسرين للـداوودي 188:  ، طبقـات احلفـاظ 83 / 2 ، طبقـات الـشافعية 216 / 1التهذيب 
  . وغريها102
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  454 / 8والثقات البن حبان 
  3786 رقم  /2الكاشف و

  444 / 2وتذكرة احلفاظ 
  283 / 11وتاريخ بغداد 

  301 / 2والنجوم الزاهرة 
  478 / 19وذيب الكمال 

  149 / 7وذيب التهذيب 
ونقـــل » ّاإلمـــام احلــافظ الكبـــري املفــسر «  بـــ  ووصـــفه151 / 11وســري أعـــالم النــبالء 

ٍثقته ، ووثقه بصراحة ، وكذا ابن حجر احلافظ يف   .)التقريب (  ّ

)14 (  

   بن مسلم ّرواية عفان
ّعفـــان بـــن مـــسلم بـــن عبـــداهللا ، مـــوىل عـــزرة بـــن ثابـــت األنـــصاري ، املتـــوىف ســـنة : وهـــو 

  . أو قبلها240
  .أخرجه عنه أمحد يف املسند

  ترجمته
ّوعفــان بــن مــسلم ، شــيخ أمحــد ، والبخــاري ، وابــن معــني ، وأيب بكــر بــن أيب شــيبة ، 

  .ّيثه يف املسند والكتب الستةوحد. والذهلي ، وغريهم
ّوكلهم وصفوه بالثقة واإلمامة والصدق واإلتقان   :فراجع .  ..ّ

  407 / 1اجلمع بني رجال الصحيحني  ـ 1
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  331 رقم  /7التاريخ الكبري  ـ 2
  336 / 7الطبقات الكربى  ـ 3
  379 / 1تذكرة احلفاظ  ـ 4
  20 / 160ذيب الكمال  ـ 5
  7 / 230ذيب التهذيب  ـ 6
  269 / 12تاريخ بغداد  ـ 7
  .524: املعارف  ـ 8

)15 (  

   لوين رواية
  .245ّأبو جعفر حممد بن سليمان األسدي البغدادي ، املتوىف سنة : وهو 

  .وقع يف طريق رواية احلافظ أيب نعيم اإلصبهاين

  ترجمته
  .أيب داود والنسائي: هو من رجال 
  .وابن أيب داود ، وابن صاعد ، وابن مندةعبداهللا بن أمحد ، والبغوي ، : ّوحدث عنه 

  .)1(ثقة : قال النسائي : روى اخلطيب 
__________________  

  .293 / 5تاريخ بغداد ) 1(
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  .)1(صاحل احلديث صدوق : سئل أيب عنه فقال : وقال ابن أيب حامت 
  .)2(لوين احلافظ الصدوق اإلمام شيخ الثغر : وقال الذهيب 

  .)3(ثقات وذكره ابن حبان يف ال
  .)4(ثقة : وقال ابن حجر احلافظ 

)16 (  

 ابن سمويه رواية ُ  
  .267أبو بشر إمساعيل بن عبداهللا اإلصبهاين املتوىف سنة : وهو 

  .وقع يف بعض أسانيد احلافظ أيب نعيم

  ترجمته
ابــن منــدة ، وابــن أيب داود ، وعبــد اهللا بــن جعفــر بــن فــارس ، وابــن أيب : ّحــدث عنــه 

  . ..حامت
  .)5(مسعنا منه ، وهو ثقة صدوق :  ابن أيب حامت قال

ًكان حافظا متقنا : وقال أبو الشيخ  ً)6(.  
__________________  

  .1468 ترمجة 7اجلرح والتعديل ) 1(
  .500 / 11سري أعالم النبالء ) 2(
  .101 / 9 الثقات) 3(
  .166 / 2تقريب التهذيب ) 4(
  .182 / 2اجلرح والتعديل ) 5(
  .566 / 2حلفاظ تذكرة ا) 6(
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  .)1(ّكان من احلفاظ والفقهاء : وقال أبو نعيم 
ّاإلمام ، احلافظ ، الثبت ، الرحال ، الفقيه : وقال الذهيب 

)2(.  

)17 (  

  ّ أحمد العسال رواية أبي
  .282ّحممد بن أمحد اإلصبهاين ، املتوىف سنة : وهو 

  .)حابة فضائل الص( ديث عنه يف وقد روى احل. شيخ احلافظ أيب نعيم

  ترجمته
ابـن عـدي ، وابـن املقـرئ ، وابـن مردويـه ، وابـن منـدة ، وأبـو نعـيم ، وأبـو : ّحدث عنه 

  .ّسعيد النقاش ، ومجاعة من األعالم
  .ّكان أحد أئمة احلديث: قال احلاكم 

ّقدم بغـداد وحـدث ـا ، وقـد حـدثنا عنـه أبـو نعـيم اإلصـبهاين احلـافظ : وقال اخلطيب  ّ
ًحديثا كثريا ً.. .  

ًهو أحد األئمة يف احلديث فهما وإتقانا وأمانة: وقال ابن مردويه  ً.  
  .ّأبو أمحد العسال الثقة املأمون الكبري يف احلفظ واإلتقان: وقال الذكواين 
  .حافظ متقن: وقال اخلليلي 

__________________  
  .11 / 13سري أعالم النبالء ) 1(
  .10 / 13سري أعالم النبالء ) 2(
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  .)1(مقبول القول ، من كبار الناس يف املعرفة واحلفظ :  نعيم  وقال أبو

)18 (  

   أبي حاتم الرازي رواية
  .277ّحممد بن إدريس بن املنذر احلنظلي الرازي ، املتوىف سنة : وهو 

ّإن رســول اهللا :  ـ 2 ـ عــن عمــران بــن حــصني« : ّقــال احلــافظ حمــب الــدين الطــربي 
ّصلى اهللا عليه وسلم قال  ّعليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعديّإن : ّ ّ ّ ًّ.  

  .)2(» وأبو حامت  ـ حسن غريب: وقال  ـ أخرجه أمحد والرتمذي
يف أحــد أســانيد روايــات ابــن عــساكر الدمــشقي الكثــرية يف » أبــو حــامت الــرازي « ووقــع 
  .)3(هذا الباب 

  ترجمته
  .»ّكان أبو حامت أحد األئمة احلفاظ األثبات « : اخلطيب 

  .»كان أبو حامت من أهل األمانة واملعرفة « :  خراش ابن
ًكان أبو حامت إماما حافظا متثبتا « : الاللكائي  ً ًّ«.  
  .»ثقة « : النسائي 

__________________  
 ، سـري أعـالم النـبالء 886 / 3 ، تـذكرة احلفـاظ 270 / 1 ، تـاريخ بغـداد 283 / 2ذكـر أخبـار إصـبهان ) 1(

  . وغريها41 / 2يات  ، الوايف بالوف6 / 16
  .»ابن حبان «  ، وقد حيتمل أن املراد 68: ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب ) 2(
  .195 / 42تاريخ دمشق ) 3(
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ّاإلمـــام احلـــافظ الناقـــد شـــيخ احملـــدثني ، كـــان مـــن حبـــور العلـــم ، مـــن نظـــراء « : الـــذهيب 
  .)1(» البخاري ومن طبقته 

)19 (  

   ابن أبي عاصم رواية
  .287ّ أبو بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك الشيباين املتوىف سنة :وهو 

ثنــا جعفـــر بــن ســليمان ، عــن يزيـــد : ثنــا عبــاس بــن الوليــد النرســـي وأبــو كامــل قــاال « 
ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : الرشك ، عن مطرف ، عـن عمـران بـن حـصني قـال  ّ :

ّعلي مين ، وأنا منه ، وهو ويل كل مؤمن بعدي . )2(  
  .رجاله ثقات على شرط مسلم. إسناده صحيح

 11 / ( 0واحلـاكم ) 2203(وابـن حبـان  ) 297 / 2( واحلديث أخرجه الرتمـذي 
  .الضبعي به من طرق أخرى عن جعفر بن سليمان ) 437 / 4( وأمحد  ) 111 ـ 3

  .»حديث حسن غريب « : وقال الرتمذي 
  .»صحيح على شرط مسلم « : وقال احلاكم 

  .ه الذهيبّوأقر
  .ًوله شاهد من حديث بريدة مرفوعا به

__________________  
 ، الــوايف بالوفيــات 567 / 2 ، طبقــات احلفــاظ  ، 9 / 31ــذيب التهــذيب 73 / 2تــاريخ بغــداد : انظــر ) 1(
ــة 183 / 2 ـــ ــة والنهايـ ــــــسبكي 59 / 11 ، البدايــــ ــات ال ـــ ـــبالء 207 / 2 ، طبقـ ـــالم النـــ ـــري أعـــ  247 / 13 ، ســـ

  .وغريها
  .ّ هذه تعليقات األلباين على كتاب السنة البن أيب عاصم)2(
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مــن طريـق أجلـح الكنــدي عـن عبـداهللا بــن بريـدة عـن أبيــه  ) 356 / 5( أخرجـه أمحـد 
وإسناده جيد ، رجاله ثقات رجال الشيخني غري أجلح ، وهو ابـن عبـداهللا بـن جحيفـة . بريدة

  .الكندي ، وهو شيعي صدوق
ّثنــا حممــد بــن املثــىن ، حــدث نا حيــىي بــن محــاد ، عــن أيب عوانــة ، عــن حيــىي ابــن ســليم أيب ّ

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي : بلج عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس قال  ّ:  
ّأنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إال ًأنك لــست نبيــا  ّ ه الينبغــي أن أذهــب إال [ ّــ ّإن ] ّــ

  .وأنت خليفيت يف كل مؤمن من بعدي
وحــديث ســفينة ثابــت مــن جهــة النقــل ، ســعيد بــن مجهــان روى عنــه :  بكــر قــال أبــو

  )1(. محاد بن سلمة والعوام بن حوشب وحشرج
ورجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب بلج وامسه حيىي بن سليم بن بلج . إسناده حسن

  .»صدوق رمبا أخطأ « : قال احلافظ 
ّد بــن خالــد بــن عثمــة ، حــدثنا ّثنــا حممــ: ثنــا احلــسني بــن علــي وأمحــد بــن عثمــان قــاال 

: ّموسـى بـن يعقـوب ، حــدثين املهـاجر بـن مــسمار ، عـن عائـشة بنـت ســعد ، عـن أبيهـا قــال 
ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول يــوم اجلحفــة وأخــذ بيــد علــي ، فخطــب فحمــد  ّ

  :اهللا وأثىن عليه مث قال 
 فرفعهـا فقـال 2 وأخـذ بيـد علـي صدقت يـا رسـول اهللا ،: قالوا . ّأيها الناس إين وليكم

ّهذا وليي ، واملؤدي عين :  )2(.  
__________________  

  .هذه تعليقات األلباين) 1(
  .550: ّكتاب السنة البن أيب عاصم ) 2(
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  ترجمته
كان من الصيانة والعفة مبحل عجيب « : قال أبو الشيخ اإلصبهاين  ّ«.  

  .»صنف املسند والكتب حافظ كثري احلديث ، « : وقال ابن مردويه 
ّمـــن أهـــل الـــسنة واحلـــديث والنـــسك واألمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن « : وقـــال النـــسوي 

ًاملنكر ، وكان ثقة نبيال معمرا  ً«.  
  .»ًكان فقيها ظاهري املذهب « : وقال أبو نعيم 
ّحـــافظ كبـــري ، إمـــام بـــارع ، متبـــع لآلثـــار ، كثـــري التـــصانيف ، قـــدم « : وقـــال الـــذهيب 

  .)1(» ى قضائها ، ونشر ا علمه أصبهان عل

)20 (  

   بن أحمدرواية عبداهللا
ّأبو عبدالرمحن عبداهللا بن أمحد بن حممد بن حنبل املروزي البغدادي املتـوىف سـنة : وهو 

290.  
. ٍبــسند صــحيح) حــديث الواليــة ( أخــرج خــرب املناقــب العــشر عــن ابــن عبــاس ، وفيهــا 

دهم ، كاحلـاكم النيـسابوري ، حيـث رواه عنـه بواسـطة ٍورواه عنه غري واحد من األعالم بأسـاني
  )2(.  ..أيب بكر القطيعي

__________________  
 ، سري أعالم 640 / 2 ، طبقات احملدثني بإصبهان ، تذكرة احلفاظ 100 / 1ذكر أخبار إصبهان : انظر ) 1(

  .195 / 2ب  ، شذرات الذه269 / 7  ، الوايف بالوفيات79 / 2 ، العرب 430 / 13النبالء 
  .134 ـ 132 / 3املستدرك على الصحيحني ) 2(
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ال تقـع يف علـي ، « : وروى احلديث عن أبيه بإسناده عـن ابـن بريـدة عـن أبيـه ، وفيـه  
ّفإنه مين وأنا منه وهو وليكم من بعدي  ّ ّ«.  

 ورواه عنــه بأســانيدهم مجاعــة مــن األعــالم كــابن عــساكر .)املــسند ( وهــذا احلــديث يف 
  .)1(الدمشقي 

  ترجمته
النـسائي ، والبغـوي ، وابـن صـاعد ، وأبـو عوانـة ، واحملـاملي ، : ّحدث عنـه مـن األئمـة 

  .ودعلج ، والطرباين ، وأبو بكر الشافعي ، وأبو بكر القطيعي وغريهم
ًإن أبــا عبــدالرمحن قــد وعــى علمــا كثــريا « : أمحــد  ابــين عبــداهللا حمظــوظ مــن علــم  « .»ً

  .»احلديث 
  .»مل يكن يف الدنيا أحد أروى عن أبيه من عبداهللا بن أمحد « : ابن املنادي 

ًكان ثقة ثبتا فهما « : اخلطيب  ً«.  
ًكــــان صــــينا دينــــا صــــادقا صــــاحب . ّاإلمــــام احلــــافظ الناقــــد حمــــدث بغــــداد« : الــــذهيب  ً ًّ ّ

ّحديث واتباع وبصر بالرجال  ٍ «)2(.  
__________________  

  .190 / 42تاريخ دمشق ) 1(
 ، تــذكرة  ، 5 / 141ــذيب التهــذيب 375 / 9تــاريخ بغــداد : وانظــر . 516 / 13 النــبالء ســري أعــالم) 2(

  . وغريها665 / 2احلفاظ 
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) 21 (  

  ّ البزاررواية
  .292أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبداخلالق البصري ، املتوىف سنة : وهو 

  :أخرجه بإسناده 
ّبعـــث رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـل: عـــن بريـــدة قـــال «  م بعثـــني إىل الـــيمن ، علـــى ّ

إذا التقيتم فعلي علـى : وعلى االخر خالد بن الوليد ، فقال  ـ 2 ـ أحدمها علي بن أيب طالب
ٍالنــاس ، وإن افرتقتمــا فكــل واحــد منكمــا علــى جنــده فلقينــا بــين زبيــد مــن أهــل الــيمن : قــال  .ّ

ّـلذرية ، فاصـطفى علـي امـرأة فاقتتلنا ، فظهر املسلمون علـى املـشركني ، فقتلنـا املقاتلـة وسـبينا ا
  .من السيب لنفسه

 خيــربه بــذلك ، فلمــا أتيــت 6فكتــب معــي خالــد بــن الوليــد إىل رســول اهللا : قــال بريــدة 
ّالنيب صلى اهللا عليه وسـلم دفعـت الكتـاب ، فقـرئ عليـه ، فرأيـت الغـضب يف وجـه رسـول اهللا  ّ

أمـرتين أن اطيعـه ، ففعلـت مـا ٍيا رسول اهللا هذا مكـان العائـذ ، بعثتـين مـع رجـل و: فقلت . 6
  .أرسلت به

ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّال تقع يف علي ، فإنه مين وأنا منه وهو وليكم : ّ ّ ّ
  .)1(» بعدي 

  ترجمته
ّتوجد ترمجته وتوثيقاته يف غري واحد من املصادر ، غري أم قالوا بأنه ّ ٍ  

__________________  
  .128  ـ127 / 9جممع الزوائد ) 1(
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  :راجع . ّ كان يتكل على حفظه فيقع منه اخلطأ يف اإلسناد أو املنت
  653 / 2تذكرة احلفاظ  ـ 1
  554 / 13سري أعالم النبالء  ـ 2
  334 / 4تاريخ بغداد  ـ 3
  157 / 2النجوم الزاهرة  ـ 4
  .268 / 7الوايف بالوفيات  ـ 5

)22 (  

  ّ مطين رواية
  .297، املتوىف سنة ّحممد بن عبداهللا احلضرمي : وهو 

  .)املعجم األوسط ( وهو شيخ أيب القاسم الطرباين ، رواه عنه يف 

  ترجمته
  :ّترجم له الذهيب فقال ما ملخصه 

ّالـشيخ احلـافظ الـصدوق ، حمـدث الكوفـة ، أبـو جعفـر حممـد ابـن عبـداهللا بـن . مطني«  ّ
  . ..سليمان احلضرمي

  .ثقة جبل: سئل عنه الدارقطين فقال 
  .)1(ثقة حافظ : يلي وقال اخلل

__________________  
  .41 / 14سري أعالم النبالء ) 1(
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  :ًوراجع أيضا 
  662 / 2تذكرة احلفاظ  ـ 1
  171 / 3النجوم الزاهرة  ـ 2
  345 / 3الوايف بالوفيات  ـ 3
  .226 / 2شذرات الذهب  ـ 4

)23 (  

   بن الحسين الصوفي رواية أحمد
  .302لبغدادي ، املتوىف سنة أمحد بن احلسني بن إسحاق ا: وهو 

  .وتعلم روايته من سند ابن املغازيل الواسطي

  ترجمته
» ّالـشيخ العـامل احملــدث «  بـــ تـرجم لـه اخلطيـب يف تارخيــه ، والـذهيب يف سـريه ، ووصـفه

  :قال 
ّأبــو بكــر الــشافعي ، وأبــو حفــص عمــر بــن حممــد الزيــات ، وأبــو أمحــد : ّحــدث عنــه «  ّ

  .»بن عدي ، وطائفة سواهم 
ّوثقه أبو عبداهللا احلاكم وغريه ، وبعضهم لينه « : قال  ّ «)1(.  

__________________  
  .153 / 14 ، سري أعالم النبالء 98 / 4تاريخ بغداد ) 1(
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)24 (  

   الروياني رواية
  .307ّأبو بكر حممد بن هارون ، املتوىف سنة : وهو 

  .وقع يف طريق رواية احلافظ ابن عساكر
نـــا ابـــن إســـحاق ، نـــا خالـــد القطربلـــي ، نـــا « : ًقـــائال ) مـــسنده (  وروى احلـــديث يف

بعــث : جعفــر بــن ســليمان ، عــن يزيــد الرشــك ، عــن مطــرف ، عــن عمــران بــن احلــصني قــال 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية ، فاستعمل عليهم عليا ، فمضى علـي يف الـسرية ، قـال  ّ

ّفتعاقـد أربعـة مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا ًفأصاب علي جارية ، فأنكروا ذلـك عليـه ، : 
ّإذا لقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربناه مبا صنع :ّعليه وسلم قالوا  ّ.  

ّوكان املسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : قال عمران  ّ ٍ
  .مث انصرفوا

ّفلما قدمت السرية ، سلموا على رسول اهللا صل ّ   .ّى اهللا عليه وسلمّ
  ؟ًّيا رسول اهللا ، أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا: فقام أحد األربعة فقال : قال 
  .فأعرض عنه: قال 

  ؟ًّيا رسول اهللا ، أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا: مث قام آخر ، فقال 
ّفأقبل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :فقال  ـ يعرف الغضب يف وجهه ـ ّ

ّ، إن عليــا مــين وأنــا منــه ، وهــو ويل ـ ثــالث مــرار ـ ؟يــدون مــن علــيمــا تر ً ّكــل مــؤمن  ّّ
  .بعدي
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ّنا حممد بن إسحاق ، نا حممد بن عبداهللا ، نا أبو اجلواب ، نا يـونس بـن أيب إسـحاق  ّ
  :، عن أبيه ، عن الرباء قال 

ّبعــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم جيــشني ، علــى أحــدمها علــي بــن أيب طالــب ّ ، 
ًفـافتتح علـي حـصنا ، . إذا كان قتال فعلـي علـى النـاس: وعلى اآلخر خالد بن الوليد ، فقال 

  .فكتب خالد. ًفأخذ جارية لنفسه
ّفلمــا قــرأ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم الكتــاب قــال  ّ ّمــا يقــول يف رجــل حيــب اهللا : ّ

  .)1( » ؟ّورسوله وحيبه اهللا ورسوله

  ترجمته
ّــالرويــاين ، اإلمــام احلــافظ الثقــة حممد بــن هــارون الرويــاين ، «  : تــرجم لــه الــذهيب بقولــه

ولــــه الرحلــــة الواســــعة واملعرفــــة .  ..ّصـــاحب املــــسند املــــشهور ، حــــدث عــــن أيب الربيـــع الزهــــراين
  .  ..ّحدث عنه أبو بكر اإلمساعيلي. التامة

ّوثقه أبو يعلى اخلليلي ، وذكر أن له تصانيف يف الفقه ، وأنه مات سنة  ّ307 « )2(.  
  :وله ترمجة يف 

  752 / 2تذكرة احلفاظ  ـ 1
  .249 / 2مرآة اجلنان  ـ 2

__________________  
ـــسخته املخطوطـــــة ، يف ويـــــاين رمـــــسند ال) 1( ـــن نــ ـــط ( ، عــ ــد األوابــ ـــسيد عبـــــدالعزيز ) قيـــ ــة احملقـــــق املرحـــــوم الــ للعالمـــ

  .الطباطبائي
  .507 / 14سري أعالم النبالء ) 3(
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  131 / 11البداية والنهاية  ـ 3
  148 / 5الوايف بالوفيات  ـ 4
  . وغريها251 / 2شذرات الذهب  ـ 5

)25 (  

   القاسم البغوي رواية أبي
  .317ّأبو القاسم عبداهللا بن حممد بن عبدالعزيز البغدادي ، املتوىف سنة : وهو 

وقــع يف طريــق روايــة شــيخ اإلســالم اجلــويين احلمــويين عــن عمــران ، حيــث رواه عــن أيب 
  .)1(الزهراين ، ورواه عنه احلافظ أبو حفص ابن شاهني الربيع 

ويف طريق رواية الفقيه الشافعي ابـن املغـازيل الواسـطي عـن عمـران ، حيـث رواه عـن أيب 
ّالربيع الزهراين ، وعنه أبو احلسن أمحد بن حممد بن عمران 

)2(.  
الزهــراين ، ويف طريـق روايــة احلـافظ ابــن عـساكر عــن عمـران ، حيــث رواه عـن أيب الربيــع 

  .)3(وعنه عيسى بن علي 
__________________  

  .56 / 1فرائد السمطني ) 1(
  .229: مناقب علي بن أيب طالب ) 2(
  .197 / 42تاريخ دمشق ) 3(
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  ترجمته
  .»نعم : قال  ؟أيدخل يف الصحيح« : سئل ابن أيب حامت عن أيب القاسم البغوي 

  .» ثبت ثقة جبل ، إمام من األئمة ،« : الدارقطين 
أبو القاسـم البغـوي مـن العلمـاء املعمـرين ، وهـو حـافظ عـارف ، « : أبو يعلى اخلليلي 

  .»ّوقد حسدوه يف آخره عمره فتكلموا فيه بشيء ال يقدح فيه 
ًاحلافظ اإلمام ، احلجة ، املعمر ، مسند العصر ، ثقة مطلقا « : الذهيب  «.  
  :راجع 

  440 / 14سري أعالم النبالء  ـ 1
  737 / 2تذكرة احلفاظ  ـ 2
  163 / 11البداية والنهاية  ـ 3
  111 / 10تاريخ بغداد  ـ 4
  226 / 3النجوم الزاهرة  ـ 5
  . وغريها275 / 2شذرات الذهب  ـ 6

)26 (  

   الطحاوي رواية
  .321ّأمحد بن حممد بن سالمة املصري ، املتوىف سنة : وهو 

  :روى هذا احلديث يف كتابه ، حيث قال 
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 يف قـسمة مخـس مـا 2 ، فيمـا كـان مـن علـي 6شكل ما روي عن رسـول اهللا بيان م« 
بعث يف قسمته من السيب ، ووقوع الوصيفة اليت كانت يف آله ، وما كان منه فيهـا مـن وطيهـا 

  .إنكار ذلك عليه  بال استرباء مذكور فيه ، وترك6، ومن تناهي ذلك إىل رسول اهللا 
أنــا : قـال  ـ يعـين ابـن راهويــه ـ  بـن إبـراهيمثنـا إســحاق: ّحـدثنا أمحـد بـن شــعيب قـال 

ّحــدثين أيب : ثنـا عبـداهللا بــن بريـدة قـال : ثنـا عبــداجلليل بـن عطيـة قــال : النـضر بـن مشيــل قـال 
مل يكــن أحــد مــن النــاس أبغــض إيل مــن علــي بــن أيب طالــب ، حــىت أحببــت رجــال مــن : قــال 

رجــل علــى خيــل ، فــصحبته ومــا  ذلــك ال6ّقــريش ال احبــه إالعلــى بغــضاء علــي ، فبعــث النــيب 
ا 6ّأصحبه إالعلى بغضاء علي ، فكتب إىل النيب  ً أن ابعث إليه من خيمسه ، فبعث إلينا علي ّـ ّ

ّ، ويف الــسيب وصــيفة مــن أفــضل الــسيب ، فلمــا مخسه صــارت الوصــيفة يف اخلمــس ، مث مخــس  ّــ
: طـر ، فقلنـا ّ ، مث مخس فـصارت يف آل علـي ، فأتانـا ورأسـه يق6فصارت يف أهل بيت النيب 

أمل تـروا إىل الوصـيفة صـارت يف اخلمـس ، مث صـارت يف أهـل بيـت النـيب ، مث :  فقـال ؟ما هـذا
ًصارت يف آل علي ، وقعت عليها ، فكتب ، وبعثين مصدقا لكتابه إىل النيب    . مبا قال6ّ

 6صدق ، وأقرأ ويقول صـدق ، فأمـسك بيـدي رسـول اهللا : فجعلت أقرأ عليه ويقول 
  :وقال 

ًّال تبغضه ، وإن كنت حتبه فازدد له حبا ، : فقال . نعم:  فقلت ؟ًّغض علياأتب ّ  
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  .فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي يف اخلمس أفضل من وصيفة
  . أحب إيل من علي6فما كان أحد بعد رسول اهللا 

  . غري أيب6واهللا ما يف احلديث بيين وبني النيب : قال عبداهللا بن بريدة 
ّوحدثنا حممد ب ثنـا علـي بـن : قـال  ثنا صاحل بن أمحد بـن حنبـل: ن أمحد بن محاد قال ّ

 )1(محلـت حـديث علـي بـن سـويد يعـين ابـن عـوف : مسعت حيىي بن سـعيد قـال : املديين قال 
ّعن ابن بريدة يف علي ، فلما كتبته ذهب مين بغري شك يعين مين فيه ّ.  

ّ أن عليا قسم بينه وبني أهل كيف جيوز أن تقبلوا هذا احلديث أن كان فيه: قال قائل  ًّ
ًاخلمـــس مـــا ذكـــرت قـــسمته فيـــه ، وهـــو شـــريك يف ذلـــك ، وال جيـــوز أن يكـــون الرجـــل مقامســـا 

  ؟لنفسه ولغريه
لـه يف ذلـك مـا يقـسم بالواليـة مـن األشـياء الـيت مـن هـذا اجلـنس ، جيـوز : فكان جوابنا 

ئم بـني أهلهـا وهـو مـنهم ، ّأن يكون ممن هو شريك يف ذلك ، كما يقسم اإلمام باألمانة الغنـا
فبــان حبمــد اهللا . ّوإذا كــان لإلمــام ذلــك ممــا ذكرنــا كــان مــن يقيمــه لــذلك ســواه يقــوم فيــه مقامــه

  .)2(» ّونعمته صحة هذا املعىن من هذا احلديث 
__________________  

  .منجوف: كذا ، والظاهر أنه ) 1(
  .161 ـ 160 / 4مشكل اآلثار ) 2(
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  ترجمته
ّ كبــري مــن أئمــة القــوم ، بــل هــو مــن اتهــدين األعــالم ، وقــد ترمجــوا لــه ٌوالطحــاوي إمــام

ّتراجم حسنة ، وأطالوا الكالم يف مدحه والثناء عليه وتوثيقه وتعظيمـه ، حـىت أن بعـضهم أفـرد 
  :ًوإليك مجلة من مصادر ترمجته .  ..أحواله ومناقبه بالتأليف

  23 / 1وفيات األعيان  ـ 1
  808 / 3تذكرة احلفاظ  ـ 2
  281 / 2مرآة اجلنان  ـ 3
  174 / 11البداية والنهاية  ـ 4
  84 / 2املختصر يف أخبار البشر  ـ 5
  102 / 1اجلواهر املضية  ـ 6
  240 / 3النجوم الزاهرة  ـ 7
  27 / 15سري أعالم النبالء  ـ 8
  116 / 1طبقات القراء  ـ 9

  250 / 6املنتظم  ـ 10
  288 / 2شذرات الذهب  ـ 11
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)27 (  

  ّ بن مخلد العطارّاية محمدرو
  .331ّحممد بن خملد بن حفص البغدادي ، املتوىف سنة : هو 

وخامـسها » ًسألت اهللا فيك مخـسا « : وقع يف طريق رواية اخلطيب البغدادي حلديث 
  .)1(» ّوأعطاين أنك ويل املؤمنني من بعدي « : 

  ترجمته
 وابـــن اجلنـــدي ، وأبـــو زرعـــة الـــدارقطين ، وابـــن اجلعـــايب ، وابـــن شـــاهني ،: ّحـــدث عنـــه 

  .الرازي ، وآخرون
  .»ثقة مأمون « : سئل عنه الدارقطين فقال 

والـصالح والـصدق  ًاإلمام احلافظ الثقة القدوة ، كان موصـوفا بـالعلم« : وقال الذهيب 
واالجتهاد يف الطلب ، طال عمره واشتهر امسه وانتهـى إليـه العلـو مـع القاضـي احملـاملي ببغـداد 

 «)2(.  
  :يف  ـ باإلضافة إىل تاريخ بغداد وسري أعالم النبالء ـ ه ترمجةول
  334 / 6املنتظم  ـ 1
  828 / 3تذكرة احلفاظ  ـ 2
  207 / 11البداية والنهاية  ـ 3
  .331 / 2شذرات الذهب  ـ 4

__________________  
  .339 / 4تاريخ بغداد ) 1(
  .256 / 15سري أعالم النبالء ) 2(
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)28 (  

  دة ابن عقرواية
  .332ّأبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد اهلمداين ، املتوىف سنة : وهو 

  .)1(وقع يف بعض طرق رواية احلافظ ابن عساكر 

  ترجمته
الطــرباين ، وابــن عــدي ، وابــن اجلعــايب ، وابــن املظفــر ، : روى عنــه مــن األئمــة األعــالم 

  .ي ومجاعة غريهموأبو علي النيسابوري ، وأبو أمحد احلاكم ، وأبو عمر ابن مهد
ًمــا رأيــت أحــدا أحفــظ حلــديث الكــوفيني مــن أيب : قــال أبــو علــي احلــافظ النيــسابوري 

  .العباس ابن عقدة
ّأبو العباس إمام حافظ ، حمله حمل من يسأل عن التابعني وأتباعهم: وقال  ّ.  

ُأمجع أهل الكوفة أنه مل يـر مـن زمـن عبـداهللا بـن مـسعود إىل زمـن أيب: وقال الدارقطين   ّـ
  .العباس ابن عقدة أحفظ منه

أنــا اجيــب يف ثــالث مائــة ألــف حــديث ، : مسعــت ابــن عقــدة يقــول : وقــال الــدارقطين 
  .ّمن حديث أهل البيت خاصة

  .ومن هنا رمي بالتشيع ، ورمبا تكلم فيه بعضهم لذلك
__________________  

  . وغريها190 ، 189 ، 188 / 42تاريخ دمشق ) 1(
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  :ّمات يف حقه يف وتوجد ترمجته والكل

  14 / 5تاريخ بغداد  ـ 1
  839 / 3تذكرة احلفاظ  ـ 2
  311 / 2مرآة اجلنان  ـ 3
  395 / 7الوايف بالوفيات  ـ 4
  209 / 11البداية والنهاية  ـ 5
  . وغريها340 / 15سري أعالم النبالء  ـ 6

)29 (  

   بن يعقوب األخرم ّرواية محمد
 يوســــف الــــشيباين النيــــسابوري املتــــوىف ســــنة ّأبــــو عبــــداهللا حممــــد بــــن يعقــــوب بــــن: وهــــو 

344.  
عمــــران بــــن  وهــــو شــــيخ احلــــاكم النيــــسابوري ، أخــــرج عنــــه هــــذا احلــــديث بإســــناده عــــن

 ؟ما تريدون مـن علـي: يف وجهه فقال ] يعرف [ فأقبل رسول اهللا والغضب « : حصني وفيه 
ّإن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن    .»] بعدي [ ًّ

  .)1(»  هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه «: قال احلاكم 

  ترجمته
ّأبو بكر بن إسحاق الصبغي ، وحسان بن حممد الفقيه ، وأبو: ّحدث عنه  ّ  

__________________  
  .110 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
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  .ّ عبداهللا بن مندة ، وأبو عبداهللا احلاكم ، واملزكي ، وخلق كثري
 صــدر أهــل احلــديث ببلــدنا بعــد ابــن الــشرقي ، حيفــظ ويفهــم ، كــان« : قــال احلــاكم 

ّوسـأله أبـو العبـاس الـسراج  .ّوصنف كتاب املستخرج على الصحيحني ، وصنف املسند الكبري
ًأن خيرج له كتابا على صحيح مسلم ففعل   .وله كالم حسن يف العلل والرجال . ..ّ

ّقـدم أبـا عبـداهللا ابـن يعقـوب كـان ابـن خزميـة ي: ّمسعت حممد بن صاحل بن هاىنء يقول 
  .»ّعلى كافة أقرانه ، ويعتمد قوله فيما يرد عليه ، وإذا شك يف شيء عرضه عليه 

اإلمام احلافظ املتقن احلجة ، مجع فأوعى ، ومـع حفظـه وسـعة علمـه « : وقال الذهيب 
  .)1(» مل يرحل يف احلديث ، بل قنع حبديث بلده 

)30 (  

   فارس رواية ابن
  .346 بن جعفر بن فارس اإلصبهاين املتوىف سنة عبداهللا: وهو 
  .وقد روى عنه هذا احلديث. شيخ أيب نعيم احلافظ: وهو 

  ترجمته
  .ابن مندة ، وابن فورك ، وابن مردويه ، وأبو نعيم احلافظ: روى عنه 

__________________  
ــري أعــــالم النــــبالء ) 1( ــوم 336 / 2اجلنــــان  ، مــــرآة 864 / 3تــــذكرة احلفــــاظ : وانظــــر . 466 / 15ســ  ، النجــ

  . وغريها313 / 3الزاهرة 
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  .ثقة :نقل احلافظ الذهيب عن ابن مردويه والسوذرجاين يف تارخيهما 
  . ..ابن فارس بإصبهان: كان شيوخ الدنيا مخسة : وقال ابن مندة 

وكان من : ّالشيخ اإلمام احملدث الصاحل مسند إصبهان قال «  بـ ووصفه الذهيب نفسه
  .)1(» ّالعباد الثقات 

  :ًوراجع أيضا 
  80 / 2ذكر أخبار إصبهان  ـ 1
  272 / 2العرب  ـ 2
  .372 / 2شذرات الذهب  ـ 3

)31 (  

   المحبوبي رواية
  .346ّأبو العباس حممد بن أمحد املروزي املتوىف سنة : وهو 

  .رواه احلافظ الكنجي بإسناده عنه عن الرتمذي

  ترجمته
  .ي عنهوهو راوي صحيح الرتمذ: قالوا 

  .احلاكم ، وابن مندة ، وعبد اجلبار اجلراحي: ّوحدث عنه 
  .وكانت الرحلة إليه يف مساع صحيح الرتمذي

  .مساعه صحيح: قال احلاكم 
__________________  

  .553 / 15سري أعالم النبالء ) 1(
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  :وراجع ترمجته يف 
  537 / 15سري أعالم النبالء  ـ 1
  احملبويبـ  األنساب ـ 2
  40 / 2وايف بالوفيات ال ـ 3
  340 / 2مرآة اجلنان  ـ 4
  .373 / 2شذرات الذهب  ـ 5

)32 (  

   السكن رواية ابن
البغـدادي األصـل ،  ّأبو علـي ، سـعيد بـن عثمـان بـن سـعيد بـن الـسكن املـصري: وهو 

ّالبزاز ، املتوىف سنة  ّ :353.  
  .رواه عنه احلافظ ابن حجر يف اإلصابة

  ترجمته
  :كثري من الكتب ، مثل وله تراجم حسنة يف 

  937 3/ تذكرة احلفاظ 
  338 / 3والنجوم الزاهرة 

  . وغريها351 / 1وحسن احملاضرة 
  :وهذه بعض الكلمات يف حقه 

  أبو عبداهللا بن مندة ،: روى عنه .  ..احلافظ احلجة: ابن السكن « : الذهيب 
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ّوعبد الغين بن سعيد ، وعلي بن حممد الدقاق ّ.. .  
  .)1( » 353م سنة تويف يف احملر

ّمجــع وصــنف ، .  ..ّاإلمــام احلــافظ اــدد الكبــري ، أبــو علــي: إبــن الــسكن « : وقــال 
ّوجـرح وعـدل ، وصـحح وعلـل ، ومل نـر تواليفـه ، هـي عنـد املغاربـة ّ ّ كـان ابـن .  ..حـدث عنـه .ّ

  .)2(» .  ..وفيه غرائب. حزم يثين على صحيحه املنتقى
مســع أبـــا القاســـم البغـــوي .  ..احلجـــة ، أبـــو علـــيابـــن الـــسكن ، احلــافظ « : الــسيوطي 

وعنه عبدالغين بن سعيد ، وعىن ـذا الـشأن ، وصـنف الـصحيح املنتقـى ، مـات . وابن جوصا
  .)3( » 353يف احملرم سنة 

أبـو علـى بـن الـسكن ، احلـافظ الكبـري سـعيد بـن عثمـان بـن سـعيد ابـن « : ابن العماد 
  . ..األئمةالسكن املصري ، صاحب التصانيف ، وأحد 

  .)4(» وكان ثقة حجة 

)33 (  

   بكر القطيعي رواية أبي
  .368أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان ، املتوىف سنة : وهو 

  .وهو تلميذ عبداهللا بن أمحد وروايته ، وهو شيخ احلاكم النيسابوري
__________________  

  .937 / 3تذكرة احلفاظ ) 1(
  .117 / 16سري أعالم النبالء ) 2(
  .351 / 1حسن احملاضرة ) 3(
  .12 / 3شذرات الذهب ) 4(
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 وغريمهـا ، وهـو )2( وابـن عـساكر )1(ٍرواه عنه غري واحـد مـن األئمـة األعـالم ، كاحلـاكم 
  .وغريه) املسند ( يرويه عن عبداهللا باألسانيد املوجودة يف 

  ترجمته
لبـاقالين ، والربقـاين الدارقطين ، وابن شاهني ، واحلاكم ، وابن رزقويه ، وا: ّحدث عنه 

، وأبـــو نعـــيم ، وابـــن بـــشران ، واألزهـــري ، وابـــن املـــذهب ، واجلـــوهري ، ومجاعـــة مـــن األعـــالم 
  .سواهم

ّكان صاحلا ، وألبيه اتصال بالدولة ، فقرئ البن ذلك« : قال الربقاين  السلطان على  ً
ٍها مــن كتــاب عبـداهللا بــن أمحــد املــسند ، فحــضر القطيعــي ، مث غرقــت قطعــة مــن كتبــه ، فنــسخ

  .ذكروا أنه مل يكن فيه مساعة ، فغمزوه ، وثبت عندي أنه صدوق ، وإمنا كان فيه بله
ّوقد لينته عند احلاكم فأنكر علي وحسن حاله وقال     .كان شيخي: ّ

ثقـــة زاهـــد قـــدمي ، مسعـــت أنـــه جمـــاب : ســـألت الـــدارقطين عنـــه فقـــال : وقـــال الـــسلمي 
  .)3(» الدعوة 

__________________  
  .132 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
  .190 / 42تاريخ دمشق ) 2(
ــري أعــــالم النــــبالء ) 3( ــة 290 / 6 ، الــــوايف بالوفيــــات 73 / 4تــــاريخ بغــــداد : وانظــــر . 210 / 16ســ  ، البدايــ

  . وغريها132 / 4 ، النجوم الزاهرة 293 / 11والنهاية 
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)34 (  

   اإلسماعيلي رواية
  .371هيم اجلرجاين املتوىف سنة أبو بكر أمحد بن إبرا: وهو 

  .)1(رواه عنه احلافظ شهاب الدين القسطالين ، يف إرشاد الساري 

  ترجمته
  .احلاكم ، والربقاين ، ومحزة السهمي ومجاعة من األئمة: ّحدث عنه 

  .تشهد له باإلمامة يف الفقه واحلديث ـ كما قال الذهيب ـ ّصنف تصانيف هي
ّ، وشيخ احملدثني والفقهاء ، وأجلهم يف الرئاسة واملروة كان واحد عصره : قال احلاكم  ّ

  .وعقالئهم يف أيب بكر والسخاء ، وال خالف بني العلماء من الفريقني
ًمسعــت مجاعــة مــنهم احلــافظ ابــن املظفــر حيكــون جــودة قــراءة أيب : وقــال محــزة الــسهمي 

ًكان مقدما يف مجيع االس: بكر ، وقالوا  ّ.  
اعيلي اإلمــــام احلــــافظ احلجــــة الفقيــــه شــــيخ اإلســــالم ، صــــاحب اإلمســــ: وقــــال الــــذهيب 

  .ّالصحيح وشيخ الشافعية
  :وتوجد ترمجته وكلمات الثناء باجلميل يف 

  اإلمساعيليـ األنساب  ـ 1
__________________  

  .421 / 6إشاد الساري إىل صحيح البخاري ) 1(



 نفحات األزهار .................................................................................. 52

  108 / 8املنتظم  ـ 2
  7 / 3طبقات السبكي  ـ 3
  140 / 4 الزاهرة النجوم ـ 4
  947 / 3تذكرة احلفاظ  ـ 5
  292 / 16سري أعالم النبالء  ـ 6
  298 / 11البداية والنهاية  ـ 7
  . وغريها213 / 6الوايف بالوفيات  ـ 8

)35 (  

ّ محمد بن المظفررواية ّ  
  .379ّأبو احلسني حممد بن املظفر بن موسى البغدادي املتوىف سنة : وهو 

البـن ) املناقب (  األجلح عن ابن بريدة عن بريدة ، كما يف روى احلديث بإسناده عن
  .)1(أمحد بن عثمان األزهري  ّاملغازيل ، حيث رواه عنه بواسطة أيب طالب حممد بن

  ترجمته
الـدارقطين ، وابـن شـاهني ، والربقـاين ، والتنـوخي ، واألزهـري ، والـسلمي : ّحدث عنـه 

  .، وغريهم
__________________  

  .225: علي بن أيب طالب مناقب ) 1(
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ًكان فهما حافظا صادقا مكثرا « : قال اخلطيب  ً ً ً«.  
  .ثقة مأمون« : الدارقطين 

ْقليال بقدر ماال يضر إن شاء اهللا : قال . ّيقال إنه مييل إىل التشيع: قلت  ً«.  
  .»حافظ مأمون « : أبو نعيم 
ّالشيخ احلافظ اود حمدث العراق« : الذهيب  ّمعرفة الرجال ، ومجع وصـنف ّتقدم يف . ّ

ّ، وعمر دهرا ، وبعد حديثه ، وأكثر احلفاظ عنه ، مع الصدق واإلتقان  ًُ ّ «)1(.  

)36 (  

   المقرئ رواية ابن
  .381ّأبو بكر حممد بن إبراهيم اإلصبهاين ، املتوىف سنة : وهو 

  .من رجال احلافظ ابن عساكر يف رواية هذا احلديث

  ترجمته
  .» مأمون ، صاحب أصول ثقة« : ابن مردويه 

  .»ّحمدث كبري ، ثقة ، صاحب مسانيد ، مسع ماال حيصى كثرة « : أبو نعيم 
  .»ّابن املقرئ ، الشيخ احلافظ اجلوال الصدوق ، مسند الوقت « : الذهيب 

__________________  
 / 11يـــة والنهايـــة  ، البدا152 / 7 ، املنـــتظم 980 / 3 ، تـــذكرة احلفـــاظ 262 / 3تـــاريخ بغـــداد : انظـــر ) 1(

  .418 / 16 ، سري أعالم النبالء 308
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  :ّجتد هذه الكلمات وأمثاهلا حبقه يف 
  297 / 2أخبار إصبهان  ـ 1
  973 / 3تذكرة احلفاظ  ـ 2
  398 / 16سري أعالم النبالء  ـ 3
  342 / 1الوايف بالوفيات  ـ 4
  387: طبقات احلفاظ  ـ 5
  161 / 4النجوم الزاهرة  ـ 6
  101 / 3 الذهب شذرات ـ 7

)37 (  

  ّ ابن الطحان رواية أبي القاسم
  .إمساعيل بن إسحاق بن إبراهيم

  .وتعلم روايته من كالم البدر العيين بشرح البخاري ، وسيأيت

  ترجمته
أبـــو القاســـم إمساعيـــل بـــن إســـحاق بـــن إبـــراهيم القـــرطيب ، : ّوالظـــاهر أن املـــراد منـــه هـــو 

) شـرح البخـاري ( يف » القرطيب « ّ ، وقد صحف 384ّاملعروف بابن الطحان ، املتوىف سنة 
  .)1(واهللا العامل » البصري « للعيين إىل 
ّمن أعيان األئمة وكبار احلفاظ » ّابن الطحان « و ّ:  

__________________  
ٍهذا ما استظهرناه يف احلال احلاضر ، والبد من مزيد من التحقيق) 1( ّ.  
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ــإبـــن الطحان « : قــال الـــذهيب  ّمـــام احلـــافظ الفقيـــه احملــدث اـــود ، أبـــو القاســـم ، اإل: ّ

ّـإمساعيل بن إسحاق بن إبراهيم القيسي القرطيب املـالكي ، ابـن الطحان ، صـاحب التـصانيف 
  .)1(» ّ وطاب الثناء عليه ، وشيعه اخللق 384، تويف يف صفر سنة 

)38 (  

   شاهين رواية ابن
  .385 الواعظ ، املتوىف سنة أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان البغدادي: وهو 

ّإن « : وقـــع يف طريـــق روايـــة شـــيخ اإلســـالم اجلـــويين احلمـــويين عـــن عمـــران بـــن حـــصني 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٍويل كل مؤمن بعدي  علي مين وأنا منه وهو: ّ ّ «)2(.  

  ترجمته
  .»ًكان ثقة أمينا « : اخلطيب 

  .»ّما مل يصنفه أحد ّثقة مأمون ، صنف « : ابن أيب الفوارس 
  .»هو الثقة األمني « ابن ماكوال 
  .»يلح على اخلطأ وهو ثقة « : الدارقطين 

__________________  
  .502 / 16سري أعالم النبالء ) 1(
  .56 / 1فرائد السمطني ) 2(
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  .»هو ثقة « : أبو الوليد الباجي 
  .»ًكان ثقة « : األزهري 
ظ العــامل ، شــيخ العــراق وصــاحب التفــسري الكبــري الــشيخ الــصدوق ، احلــاف« : الــذهيب 

«.  
  :جتد هذه الكلمات وأمثاهلا يف 

  265 / 11تاريخ بغداد  ـ 1
  431 / 16سري أعالم النبالء  ـ 2
  987 / 3تذكرة احلفاظ  ـ 3
  172 / 4النجوم الزاهرة  ـ 4
  426 / 2مرآة اجلنان  ـ 5
  . وغريها2 / 2طبقات املفسرين للداوودي  ـ 6

)39 (  

   المرجي رواية
  .390أبو القاسم نصر بن أمحد املوصلي ، املتوىف بعد سنة : وهو 

  .)أسد الغابة ( وتعلم روايته من سند ابن األثري يف 

  ترجمته
  :ترجم له احلافظ الذهيب حيث قال 

ّاملرجي ، الشيخ املعمر ، أبو القاسم نصر بن أمحد بن حممد بن اخلليل «  َ
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  .ي عن أيب يعلى املوصلي ، بل هو خامتة من روى عنهاملوصلي املرجي ، الراو
  . ..روى عنه خلق كثري

  ًوما علمت فيه جرحا
  390وبقي إىل سنة 

  .ٍوقد أجاز جلماعة آخرهم القاسم بن اليسري
  .)1(» تويف يف عشر املئة 

)40 (  

  ّ ابن الجراح رواية
  .391علي بن عيسى ابن اجلراح البغدادي ، املتوىف سنة : وهو 
  . يف طريق رواية ابن عساكر يف تارخيهوقع

  ترجمته
  .)2(» كان ثبت السماع ، صحيح الكتاب « : قال اخلطيب 

ابن اجلراح ، الشيخ اجلليل ، العامل املسند ، أبو القاسم ، عيسى ابن علـي « : الذهيب 
  .بن عيسى بن داود بن اجلراح البغدادي

  .والد الوزير العادل أيب احلسن
__________________  

  .16 / 17سري أعالم النبالء ) 1(
  .180 ـ 179 / 11تاريخ بغداد ) 2(
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  .302ولد سنة 

  . ..ومسع البغوي ، وابن أيب داود ، وابن صاعد
  .ّوأملى عدة جمالس

ّأبـو القاسـم األزهـري ، وأبـو حممد اخلـالل ، وعلـي بـن احملـسن التنـوخي ، : ّحدث عنه  ّـ
ّاملــسلمة ، وأبــو احلــسني أمحــد بــن حممــد بــن النقــور ، وعبدالواحــد بــن شــيطا ، وأبــو جعفــر بــن 

  .وآخرون
  .كان ثبت السماع ، صحيح الكتاب: قال اخلطيب 

كـان يرمـى بـشيء مـن مـذهب الفالسـفة ، تــويف يف : وقـال أبـو الفـتح ابـن أيب الفـوارس 
  .391ّيوم اجلمعة أول ربيع األول سنة 

  .رممات يف احمل: وقيل . مات يف ربيع اآلخر: وقال غريه 
  .)1(» وله نظم حسن 

)41(  

   ابن مندةرواية أبي عبداهللا
ّأبو عبداهللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن مندة ، املتوىف سنة : وهو  ّ359.  

  :قال احلافظ ابن عساكر 
أخربنـا أبــو الفــتح يوســف بــن عبدالواحــد ، أنــا شـجاع بــن علــي ، أنــا أبــو عبــداهللا بــن « 

  مان ، أنا أمحد بن حازم ، أنا عبيداهللا بن مندة ، أنا خيثمة بن سلي
__________________  

  .549 / 16سري أعالم النبالء ) 1(
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  :ْموسى ، نا يوسف بن صهيب ، عن ركني ، عن وهب بن محزة ، قال 
لـئن : سافرت مع علي بن أيب طالب من املدينة إىل مكة ، فرأيـت منـه جفـوة ، فقلـت 

 عليه وسـلم ألنـالن منـهّرجعت فلقيت رسول اهللا صلى اهللا فرجعـت فلقيـت رسـول اهللا : قـال . ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ، فـذكرت عليـا ، فنلـت منـه ، فقـال يل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ ًّ

:  
ّال تقولن هذا لعلي ، فإن عليا وليكم بعدي  ًّ ّ  «)1(.  

  ترجمته
ًدميا وحــديثا ، أال تــرون إىل بنــو منــدة أعــالم احلفــاظ يف الــدنيا قــ« : أبــو علــي احلــافظ  ً

  .»قرحية أيب عبداهللا 
  .»ًكان جبال من اجلبال « : أبو نعيم 

  .»أبو عبداهللا بن مندة سيد أهل زمانه « : أبو إمساعيل األنصاري 
  .»ّإمام األئمة يف احلديث ، لقاه اهللا رضوانه « : الباطرقاين 

ّاإلمام احلافظ اجلوال حمدث اإلسالم« : الذهيب  ً، مل أعلم أحدا كان أوسع رحلة . . .ّ ً
ّمنه وال أكثر حديثا منه ، مع احلفظ والثقة ، فبلغنا أن عدة شيوخه    .)2(»  شيخ 1700ً

__________________  
  .199 / 42تاريخ دمشق ) 1(
 3 ، تـذكرة احلـافظ 232  /7 ، املنـتظم 306 / 2أخبـار اصـبهان : وانظـر . 28 / 17سـري أعـالم النـبالء ) 2(

  . وغريها213 / 4 ، النجوم الزاهرة 190 / 2 ، الوايف بالوفيات 1031/ 
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)42 (  

   الصيداوي ّرواية الغساني
ّحممد بن أمحد بن مجيع الغساين الصيداوي ، املتوىف قبل سنة : وهو  ُ ّ400.  

ّروى احلديث عن حممد بن خملد العطار ، وعنه ابن أيب عقيل الصوري ّ.  
  .)تاريخ بغداد (  ظ اخلطيب البغدادي ، بإسناده ، يفوقد جاءت الرواية عند احلاف

  ترجمته
  : )الصيداوي ( قال السمعاين يف 

د بـــن مجيـــع الغـــساين الـــصيداوي ، رحـــل إىل «  ّـــوأبـــو احلـــسني حممـــد بـــن أمحـــد بـــن حمم ّ
 وتـــويف قبـــل 306ولـــد ســـنة . العـــراق ، وكـــور األهـــواز ، وديـــار مـــصر ، أدرك احملـــاملي ببغـــداد

  .»األربعمائة 

)43 (  

   أبي عمر ابن مهدي رواية
د بـــن عبـــداهللا بـــن حممـــد بـــن مهـــدي ، الفارســـي : وهـــو  ّأبـــو عمـــر عبدالواحـــد بـــن حمم ّـــ

  .410: الكازروين ، مث البغدادي ، البزاز ، املتوىف سنة 
ٍوقع يف سند للحافظ ابن عساكر ، رواه عنه عاصم بن احلـسن ، وهـو عـن أيب العبـاس 

  .ابن عقدة الكويف
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  ترجمته
 الرجل شيخ حمدث مسند معمر صدوق وهذا ّ:  

.  ..وأبــا العبــاس بــن عقــدة.  ..ّمســع القاضــي احملــاملي ، وحممــد بــن خملــد« : اخلطيــب 
ًكتبنا عنه ، وكان ثقـة أمينـا ، يـسكن درب الزعفـراين ًومـات فجـأة يف يـوم اإلثنـني ، ودفـن  . ..ً

  .)1(» ة باب حرب  يف مقرب410ّللنصف من رجب سنة  ـ وهو يوم الثالثاء ـ من الغد
أخربنــا عبــدالرمحان بــن . ّــعبدالواحــد بــن حممد ، أبــو عمــر بــن مهــدي« : ابــن اجلــوزي 

ّحممد القزاز أخربنا أبو بكر اخلطيب قال    .)2(ّفنقل كالمه املتقدم موجزه  ».  ..عبدالواحد: ّ
ّإبــــــن مهــــــدي ، الــــــشيخ الــــــصدوق املعمــــــر ، مــــــسند الوقــــــت ، أبــــــو عمــــــر « : الـــــذهيب 

.  ..ًمسع كثريا من القاضي احملاملي ، ومسـع مـن أيب العبـاس بـن عقـدة.  ..ّ بن حممدعبدالواحد
وقــع : قلــت .  ..ًكــان ثقــة أمينــا: قــال اخلطيــب .  ..ّأبــو بكــر اخلطيــب ، ووثقــه: ّحــدث عنــه 

  .)3(» ّوحدث يف أسفاره . ّلنا من طريقه أجزاء عالية من احملامليات وغريه
__________________  

  .13 / 11 بغداد تاريخ) 1(
  .136 / 7املنتظم ) 2(
  .221 / 17سري أعالم النبالء ) 3(
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)44 (  

   الجراحي رواية
ّأبو حممد عبداجلبار بن حممد املرزباين املروزي ، املتوىف سنة : وهو  ّ412.  

ّوهــو أبــو العبـــاس حممــد بــن أمحــد بـــن حمبــوب ، وعنــه أبــو عـــامر » احملبــويب « رواه عــن 
  .اية احلافظ الكنجي الشافعياألزدي ، كما يف رو

  ترجمته
ّسكن هراة ، فحدث ا جامع الرتمذي عن أيب العباس احملبويب ، فحمل الكتـاب عنـه 

  .أبو عامر حممود بن القاسم األزدي: خلق منهم 
  .هو صاحل ثقة: قال السمعاين 
  .الشيخ الصاحل الثقة: وقال الذهيب 

  .)1(وكذا يف املصادر األخرى 

)45 (  

  ّ أبي عقيل الصوري بنرواية ا
  ّلقد تقدم رواية اخلطيب البغدادي حديث الوالية ، وهو يرويه كما يف 

__________________  
 / 3 ، شـذرات الــذهب 1052 / 3 ، تـذكرة احلفـاظ 257 / 17سـري أعـالم النـبالء . اجلراحـيــ  األنـساب) 1(

  . وغريها195
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ّـحممد بـن « عـن » بن عياض بن أيب عقيـل ّأيب حممد عبداهللا بن علي « عن ) تاريخ بغداد ( 
ّحممد بن خملد العطار « عن » أمحد بن مجيع الغساين  ّ ّ«.  

  .»ّأبو حممد عبداهللا بن علي « : ففيه 
  .وال ذكر له يف املرتمجني يف الكتاب ، وال يف غريه من كتب الرتاجم اليت وقفت عليها

ّأبــو عبــداهللا حممــد ابــن «  ) :  ســري أعــالم النــبالء(و ) تــاريخ اخلطيــب ( بــل الــذي يف 
  .)1(» .  ..علي

وكتـــب عـــن أيب احلـــسني ابـــن « : ّفـــإن كـــان هـــذا ، ال ســـيما بـــالنظر إىل قـــول اخلطيـــب 
  .»مجيع بصيدا ، وهو أسند شيوخه 

  .»ّمسع حممد بن أمحد بن مجيع الصيداوي « : وقول الذهيب 
  .والرواية هي عن ابن مجيع

 مل يقــدم علينــا مــن الغربــاء الــذين لقيــتهم أفهــم منــه «: فقــد أثــىن عليــه اخلطيــب بقولــه 
ًوكــان صــدوقا ، كتبــت عنــه «  :مث قــال » بعلــم احلــديث ، وكــان دقيــق اخلــط ، صــحيح النقــل 

ًوكتب عين شيئا كثريا  ً   .441ّوأرخ وفاته بسنة » ّ
  .»كان من احلفاظ املتقنني والعلماء املتقني « : ووصفه السمعاين بقوله 

وذكر الكلمات واأللقاب الـضخمة » اإلمام احلافظ البارع األوحد «   بـووصفه الذهيب
  .ّحبقه

  :ًوتوجد ترمجته أيضا يف 
  143 / 8املنتظم  ـ 1

__________________  
  .627 / 17 ، سري أعالم النبالء 103 / 3تاريخ بغداد ) 1(
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  )الصوري  (  ـ األنساب2
  60 / 12البداية والنهاية  ـ 3
  48 / 5رة والنجوم الزاه ـ 4
  .561 / 9والكامل يف التاريخ  ـ 5

)46 (  

   علي بن المذهب رواية أبي
  .444سنة  ّمد التميمي البغدادي ، املتوىفأبو علي احلسن بن علي بن حم: وهو 

ًأخرجه احلافظ ابن عساكر عنـه بواسـطة ابـن احلـصني مـرارا ، يرويـه عـن القطيعـي ، عـن 
  .)1(.  .. عن بريدةعبداهللا بن أمحد ، عن أبيه ، بإسناده

  ترجمته
اخلطيــب ، وابــن خــريون ، وابــن الطيــوري ، وابــن مــاكوال وابــن احلــصني ، : ّحــدث عنــه 

  .وآخرون
  .»كتبت عنه « : قال اخلطيب 
  .»اإلمام العامل مسند العراق «  بـ ووصفه الذهيب

__________________  
  .192 ،190 / 42تاريخ دمشق ) 1(
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  .)1(فراجع . وزي حوله كالمووقع بني اخلطيب وابن اجل

)47 (  

   السوادي رواية ابن
ّأبــــو طالــــب حممــــد بـــن أمحــــد بــــن عثمــــان بــــن الفـــرج بــــن األزهــــر املعــــروف بــــابن : وهـــو 

  .445ّالسوادي املتوىف سنة 
  .وهو شيخ الفقيه ابن املغازيل الشافعي

 ريـدةّروى عنه عن أيب احلـسني حممـد بـن املظفـر احلـافظ ، بإسـناده عـن ابـن بريـدة عـن ب
.. .)2(.  

  ترجمته
ّترجم له اخلطيب احلافظ ، وذكر روايته عن مجاعة منهم ، حممد بن املظفـر ، قـال  ّ ٍ : »

  .)3(» ًكتبنا عنه ، وكان صدوقا 
فــأورد ) أيب القاســم األزهــري ( بعــد ترمجتــه ألخيــه ) األزهــري ( وتــرجم لــه الــسمعاين يف 

  .ّكالم اخلطيب وأقره
__________________  

 ، الـــوايف بالوفيـــات 640 / 17ســـري أعـــالم النـــبالء :  وانظـــر .155 / 8 ، املنـــتظم 390 / 7ريخ بغـــداد تـــا) 1(
  .271 / 3 ، شذرات الذهب 53 / 5 ، النجوم الزاهرة 63 / 12 ، البداية والنهاية 121 / 12

  .225: مناقب علي بن أيب طالب ) 2(
  .319 / 1تاريخ بغداد ) 3(
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)48 (  

   الدهلقي رواية
  .عمر بن عيسى بن أيب عبداهللا اخلطييب : وهو

فصل يف األخبـار املـسندة يف شـأنه « قال يف الباب الرابع يف فضائل أمري املؤمنني ، يف 
  :فقال » 

  .)1(» ّعلي مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي : عمران بن حصني « 

)49 (  

   سعد الجنزرودي رواية أبي
  .453ّ بن حممد النيسابوري ، املتوىف سنة ّأبو سعد حممد بن عبدالرمحن: وهو 

وقــع يف طريــق روايــة ابــن عــساكر هــذا احلــديث ، عــن أيب يعلــى املوصــلي بإســناده عــن 
  .عمران بن حصني

  .)2(رواه عنه ابن عساكر بواسطة شيخه أيب املظفر ابن القشريي 
__________________  

ّ نتــائج األسـفار للعالمـة احملقــق املرحـوم الـسيد عبــدالعزيز ًنقـال عـن. خمطــوط ـ لبـاب األلبـاب يف فـضائل اخللفــاء) 1(
ــة نــــور عثمانيــــة بــــرقم  ــاب املــــذكور نــــسختني يف مكتبــــات تركيــــا ، نــــسخة يف مكتبــ ــائي ، وقــــد رآى مــــن الكتــ ًالطباطبــ

 خبــط قاســم بــن أيب بكــر بــن ملــك أمحــد الــسليماين 3343 ، وأخــرى يف اللــه يل باملكتبــة الــسليمانية بــرقم 3412
  .واملنقول عن هذه النسخة. 919كتبها سنة امللطي ، 

  .198 / 42تاريخ دمشق ) 2(
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  ترجمته
البيهقـــي ، والــــسكري ، وإمساعيــــل بـــن عبــــدالغافر ، وزاهـــر بــــن طــــاهر ، : ّحـــدث عنــــه 

  .ومجاعة
  :وتوجد ترمجته يف 

   ـ الكنجرودياألنساب ـ 1
  231 / 3الوايف بالوفيات  ـ 2
  101 / 18سري أعالم النبالء  ـ 3
  230 / 3العرب  ـ 4
  78 / 1 شهبة يطبقات الشافعية البن قاض ـ 5
  157 / 1بغية الوعاة  ـ 6
  .391 / 3شذرات الذهب  ـ 7

)50 (  

   بحرويه رواية سبط
  .455ّأبو القاسم إبراهيم بن منصور الكراين اإلصبهاين ، املتوىف سنة : وهو 

  .ومن مشايخ ابن عساكر
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  ترجمته
  . ..ّ الشيخ ، الصاحل ، الثقة ، املعمرسبط حبروبه ،« : قال الذهيب 

ًكان صاحلا عفيفا: ّحدث عنه حيىي بن مندة وقال  ً.  
ًوحــدث عنــه أيــضا  ّســعيد بــن أيب الرجــاء ، واحلــسني بــن عبــدامللك اخلــالل ، وفاطمــة : ّ
  .)1(» العلوية ام اتىب ، وآخرون 

)51 (  

   نصر التاجررواية أبي
  .467ّلنيسابوري املزكي ، املتوىف سنة أبو نصر عبدالرمحن بن علي ا: وهو 

  .وهو من مشايخ ابن عساكر

  ترجمته
  :ترجم له الذهيب فقال 

  . ..أبو نصر التاجر ، الشيخ العامل الصاحل العدل املسند« 
ارحتل يف صـباه ، ومسـع مـن أصـحاب ابـن صـاعد ، واحملـاملي : قال عبدالغافر الفارسي 

  .، وروى الكثري
  زاهر ووجيه ابنا الشحامي ، وهبة : ّحدثنا عنه :  وقال أبو سعد السمعاين

__________________  
  .73 / 18سري أعالم النبالء ) 1(
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  .وآخرون. الرمحن بن عبدالواحد بن القشريي
ًوكان ثقة صاحلا مكثرا ً.  

  .)1( » 468مات سنة 

)52 (  

   أبي الحسين ابن النقوررواية
  .470البغدادي ، املتوىف سنة ّأبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد : وهو 

ّمن كنت وليه فعلي وليه « : رواه بإسناده إىل ابن بريدة عن أبيه بلفظ  ّ«.  
  .)2(وعنه ابن عساكر بواسطة أيب القاسم ابن السمرقندي 

ّعلـي مـين وأنـا منـه وهـو ويل كـل مـؤمن « : ورواه بإسناده إىل عمـران بـن حـصني بلفـظ  ّ ّ
  .»بعدي 

  .)3(ة مجاعة وعنه ابن عساكر بواسط

  ترجمته
اخلطيب البغدادي ، واحلميدي ، وابن السمرقندي ، ومجاعـة آخـرون مـن : ّحدث عنه 

  .األئمة
  .»ًكان صدوقا « : قال اخلطيب 

__________________  
  .355 / 18سري أعالم النبالء ) 1(
  .191 / 42تاريخ دمشق ) 2(
  .197 / 42تاريخ دمشق ) 3(
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  .»ثقة « : ابن خريون 
ًكان صحيح السماع متحريا يف الرواية « :  اجلوزي ابن ّ«.  

  .)1(» .  ..الشيخ اجلليل الصدوق مسند العراق« : الذهيب 

)53 (  

   العاصمي رواية
أبــو احلــسني عاصــم بــن احلــسن العاصــمي البغــدادي الكرخــي الــشاعر ، املتــوىف : وهــو 

482.  
  .وهو من مشايخ ابن عساكر

  ترجمته
  .ّ من املصادر املعتربة ، وقد وثقوه وأثنوا عليه باجلميل ، فراجعٍله ترمجة حسنة يف كثري

  51 / 9املنظم  ـ 1
  134 / 3مرآة اجلنان  ـ 2
  128 / 5النجوم الزاهرة  ـ 3
  136 / 12البداية والنهاية  ـ 4
  598 / 18سري أعالم النبالء  ـ 5

__________________  
 3 ، تـذكرة احلفـاظ 314 / 8 ، املنـتظم 381 / 4خ بغـداد تـاري: وراجـع . 372 / 18سري أعـالم النـبالء ) 1(

  .335 / 3 ، شذرات الذهب 1164/ 
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  10 / 2تتمة املختصر  ـ 6
  368 / 3شذرات الذهب  ـ 7

)54 (  

   بن أحمد البيهقي رواية إسماعيل
  .507أبو علي إمساعيل بن أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي املتوىف سنة : وهو 

  .)1(ية اخلطيب اخلوارزمي املوفق بن أمحد املكي وقع يف طريق روا

  ترجمته
  :قال الذهيب 

خــوارزم ، مث نزيــل  ، نزيــل.  ..الفقيــه اإلمــام شــيخ القــضاة ، أبــو علــي: ابــن البيهقــي « 
ّحــدث عــن أبيــه وأيب حفــص بــن مــسرور ، وعبــدالغافر . بلــخ ، فحمــل عنــه أهــل تلــك الــديار

ًوكــــان عارفــــا . ّد بــــن أيب ســــعيد العيــــار ، وطبقــــتهمالفارســــي ، وأيب عثمــــان الــــصابوين ، وســــعي
ًباملذهب ، مدرسا ، جليل القدر ّ.  

ًاتفق أنه رجع إىل بيهق بعد غيبة ثالثني سـنة ، فأقـام ـا أيامـا يـسرية وأدركـه األجـل يف 
  .507مجادى اآلخرة سنة 

  ّوقد حدث عنه أبو القاسم إمساعيل بن أمحد السمرقندي ، وطائفة من
__________________  

  .125: مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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  .)1(» أهل بغداد ، وقارب الثمانني 
  :ًوتوجد ترمجته أيضا يف 

  1133 / 3تذكرة احلفاظ  ـ 1
  44 / 7طبقات السبكي  ـ 2
  176 / 12البداية والنهاية  ـ 3
  205 / 5النجوم الزاهرة  ـ 4
  499 / 10الكامل البن األثري  ـ 5
  . وغريها37 / 2تتمة املختصر  ـ 6

)55 (  

  ّ الحدادرواية أبي علي
  .515احلسن بن أمحد بن احلسن اإلصبهاين ، املتوىف سنة : وهو 

  .وتعلم روايته من أسانيد احلافظ ابن عساكر
  ً.ومن أسانيد غريه أيضا

  ترجمته
  :ّوقد وثقه وأثىن عليه كبار األئمة 

ًعاملــا ، ثقــة ، صــدوقا ، مــن أهــل : كــان « : الــسمعاين  ّالعلــم والقــرآن والــدين ، عمــر ً
ّدهرا ، وحدث بالكثري  ٍهو أجل شيخ أجاز يل ، رحل الناس إليه ، ورأى « .»ً ّ  

__________________  
  .313 / 19سري أعالم النبالء ) 1(
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ًمن العز ما مل يره أحد يف عصره ، وكان خريا صاحلا ثقة  ً ً ّ ّ «)1(.  
احلـسن بـن أمحـد بـن احلـسن « :  ـ األكبـاريف ذكـر يف تـويف يف الـسنة مـن  ـ ابـن اجلـوزي

 ، ومســع أبــا نعــيم وغــريه ، إنتهــى إليــه 419ولــد ســنة . بـن علــي ، أبــو علــي احلــداد اإلصــفهاين
  .)2( » 96وتويف يف ذي احلجة من هذه السنة ، عن . اإلقراء واحلديث بإصبهان

ّالشيخ اإلمام ، املقرئ اود ، احملدث ، املع: احلداد « : الذهيب  مر ، مـسند العـصر ، ّ
مث نقــل كــالم الــسمعاين وغــريه مث » ًشــيخ إصــبهان يف القــراءات واحلــديث مجيعــا .  ..أبــو علــي

 ، وقد قارب املئة ، 515 ذي احلجة سنة 16تويف مسند الدنيا أبو علي احلداد يف « : قال 
  .)3(» ودفن عند القاضي أيب أمحد العسال بأصبهان 

)56 (  

   البغوي رواية
  .516ّبو حممد احلسني بن مسعود ابن الفراء املتوىف سنة أ: وهو 

  .)4() ّمصابيح السنة ( أخرجه يف 
__________________  

  .192 ـ 177 / 1التحبري ) 1(
  .192 ـ 179 / 1املنتظم ) 2(
  .303 / 19سري أعالم النبالء ) 3(
  .4766 برقم 172 / 4ّمصابيح السنة ) 4(
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  ترجمته
ّ الـــسنة ، وصـــفوه مبحيـــي الـــسنة واعتمـــدوا علـــى كتبـــه وآثـــاره ، ٌوالبغـــوي إمـــام مـــن أئمـــة ّ

ٍوترمجوا له بكل وصف وثناء مجيل ، وهذا موجز كالم الذهيب برتمجته  ّ:  
ّالــشيخ اإلمــام العالمــة ، القــدوة احلــافظ ، شــيخ اإلســالم ، حميــي الــسنة ، : البغــوي «  ّ

ًكــان ســيدا ، إمامــا ، عاملــا عالمــة ، زاهــدا ، قانعــا با ً ًً ليــسري ، بــورك لــه يف تــصانيفه ورزق فيهــا ًً
ّالقبول التام ، حلسن قصده وصدق نيته ، وتنافس العلماء يف حتصيلها ، وله القدم الراسـخ يف 

  .)1(» التفسري 
  :ًوتوجد ترجته أيضا يف 

  1252 / 4تذكرة احلفاظ  ـ 1
  136 / 2وفيات األعيان  ـ 2
  75 / 7طبقات الشافعية للسبكي  ـ 3
  193 / 12ة والنهاية البداي ـ 4
  157 / 1طبقات املفسرين  ـ 5
  26 / 13الوايف بالوفيات  ـ 6
  240 / 2املختصر يف أخبار البشر  ـ 7

__________________  
  .439 / 19سري أعالم النبالء ) 1(
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)57(  

   اهللا بن الحصين رواية هبة
ُأبو القاسم هبة اهللا بن حممد بن احلصني ، املتوىف سنة : وهو  ّ525.  

  .وهو شيخ ابن عساكر
عـن .  ..أخرجه عنه ، ابن املذهب ، عن القطيعي ، عـن عبـداهللا ، عـن أبيـه ، بإسـناده

  .)1(.  ..بريدة

  ترجمته
الـــسلفي ، وأبــــو موســـى املـــديين ، وابـــن ناصــــر ، وأبـــو العـــالء العطــــار ، : ّحـــدث عنـــه 
  .ومجاعة من األعالم

  .»ّشيخ ثقة دين « : قال السمعاين 
  .»كان ثقة  « :ابن اجلوزي 

  .»ابن احلصني ، الشيخ اجلليل ، املسند الصدوق ، مسند اآلفاق « : الذهيب 
  :وهكذا جتد الثناء عليه يف 

  24 / 10املنتظم  ـ 1
  536 / 19سري أعالم النبالء  ـ 2
  245 / 3مرآة اجلنان  ـ 3
  203 / 12البداية والنهاية  ـ 4

__________________  
  .192 ، 190 / 42تاريخ دمشق ) 1(
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  247 / 5النجوم الزاهرة  ـ 5
  . وغريها77 / 4شذرات الذهب  ـ 6

)58 (  

  ّ الخالل رواية
  .532أبو عبداهللا احلسني بن عبدامللك اإلصبهاين اخلالل ، املتوىف سنة : وهو 

  .وهو من مشايخ ابن عساكر

  ترجمته
شـيخ العربيـة ، الشيخ اإلمام الـصدوق ، مـسند إصـبهان ، «  بـ ترجم له الذهيب ووصفه

   ..بقية السلف
الــسلفي ، والــسمعاين ، وابــن عــساكر ، واملــديين ، ومعمــر وبنــوه ، وأبــو : ّحــدث عنــه 
  .)1(» .  ..اد زاهر بن أمحد

)59 (  

   المؤذن رواية ابن
أبــو ســعد إمساعيــل بــن أمحــد النيــسابوري الــواعظ املــشهور بالكرمــاين املتــوىف ســنة : وهــو 

532.  
  . عساكروهو من مشايخ ابن

__________________  
  .620 / 19سري أعالم النبالء ) 1(
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  ترجمته
  . ..ّابن املؤذن ، اإلمام الفقيه األوحد« : قال الذهيب برتمجته 

  .ٍكان ذا رأي وعقل وعلم: قال أبو سعد السمعاين 
إبن طاهر يف معجمه ، وأبو القاسم ابن عـساكر ، وأبـو موسـى املـديين ، : ّحدث عنه 

  . ..ي أبو سعد بن أيب عصرونوالقاض
  .)1(» .  ..وكان وافر اجلاللة ، كامل احلشمة

)60 (  

   بن طاهررواية زاهر
  .533ّزاهر بن طاهر بن حممد النيسابوري الشحامي ، املتوىف سنة : وهو 

  .من مشايخ ابن عساكر

  ترجمته
  :ٍترجم له غري واحد من األعالم ، ووصفوه بأوصاف ضخمة 

ّلشيخ العامل ، احملدث املفيد املعمر مسند خراسانا« : قال الذهيب  ّ..  .«.  
  :فقال .  ..مث ذكر مشاخيه

وروى الكثري ، واستملى على مجاعة ، وخرج ومجع وانتقى لنفسه«  ٍ  
__________________  

ــبالء ) 1( ـــري أعـــــالم النـــ  ، طبقـــــات 1277 / 4 ، تـــــذكرة احلفـــــاظ 74 / 10املنـــــتظم :  ، وانظـــــر 626 / 19ســ
  .99 / 4 ، شذرات الذهب 44 / 7ي السبك
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  .»السباعيات وأشياء تدل على إعتنائه بالفن 
ًوذكر من الذين حدثوا عنه مجاعة من األئمة ، هم  ّ:  

  .»وخلق كثري .  ..أبو موسى املديين ، والسمعاين ، وابن عساكر« 
  :ّومع كل هذا ذكر الذهيب 

  .»ٍوهو واه من قبل دينه « 
  .)1(» .  ..ّكان خيل بالصلوات« : عد السمعاين وذلك ما حكاه عن أيب س

)61 (  

  »  القاسم ابن السمرقندي رواية أبي« 
البغـدادي ، املتـوىف سـنة  إمساعيل بن أمحد بن عمـر ، الـسمرقندي ، الدمـشقي ،: وهو 

 :536.  
  .رواه عنه احلافظ ابن عساكر

  ترجمته
ّشاهري احلفـاظ ، وقـد وهو من مـشايخ ابـن عـساكر والـسلفي والـسمعاين وغـريهم مـن مـ

ّأثىن عليه ووثقه كلهم ، واستشهد بكلمام املرتمجون له  ّ:  
مسعــت منــه الكثــري بقــراءة شــيخنا أيب الفــضل بــن ناصــر ، وأيب العــالء « : ابــن اجلــوزي 

  ما أعدل به: اهلمذاين وغريمها ، وبقراءيت ، وكان أبو العالء يقول 
__________________  

ــه يف ) 1( ــتظم :راجــــع ترمجتــ ــن األثــــري 9 / 20 ، ســــري أعــــالم النــــبالء 79 / 10 املنــ  ، 71 / 11 ، الكامــــل البــ
  . وغريها215 / 12البداية والنهاية 
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: ً أحدا مـن شـيوخ خراسـان وال العـراق ، وكـان شـيخنا أبـو شـجاع عمـر بـن أيب احلـسن يقـول 
ّول اهللا صـلى اهللا مث روى عنـه خـرب رؤيـاه رسـ» أبو القاسم السمرقندي استاذ خراسان والعـراق 

  .)1(ّعليه وسلم 
 واســتوطنها إىل حـــني وفاتـــه ، ومســـع ـــا 469قـــدم بغـــداد يف ســـنة « : إبــن الـــدمياطي 

ًوكــان ثقــة صــدوقا فاضــال. ّوحــدث بــالكثري.  ..الكثــري ابــن ناصــر وابــن اجلــوزي  :روى عنــه . ً
  . ..ومجاعة من األئمة

  .)2(» .  ..عرفة الرجالُأبو القاسم ثقة وله أنس مب: قال أبو طاهر السلفي 
« : لـــه ) الطبقـــات الوســـطى ( ويف هامـــشه عـــن » .  ..احلـــافظ املـــسند« : الـــسبكي 

محــل عنــه الكثــري واشـــتهر : قــال . شــيخ كبــري ثقــة حــافظ مــتقن: وذكــره ابــن الــسمعاين وقــال 
  .)3(» بالرواية والذكاء وجودة اإلمساع واإلصغاء 

مث أورد بعـض  ».  ..ّام احملـدث املفيـد املـسندالشيخ اإلم: إبن السمرقندي « : الذهيب 
  .)4(» .  ..ًكان ثقة مكثرا صاحب أصول: قال ابن عساكر « : الكلمات ، منها 

)62 (  

   ابن العربي المالكي رواية
  .وقيل غري ذلك. 543ّأبو بكر حممد بن عبداهللا األندلسي ، املتوىف سنة : وهو 

__________________  
  .20  /18: املنتظم ) 1(
  .85: املستفاد من ذيل تاريخ بغداد ) 2(
  .46 / 7طبقات الشافعية الكربى ) 3(
  .28 / 20سري أعالم النبالء ) 4(



 نفحات األزهار .................................................................................. 80

  .)1(حيث أخرجه الرتمذي عن عمران بن حصني ) شرح الرتمذي ( رواه يف 

  ترجمته
قاضـي ّاإلمـام العالمـة احلـافظ ال«  بــ ووصـفه) سـري أعـالم النـبالء ( ترجم له الذهيب يف 

  : وكذا ترجم له وأثىن عليه يف غريه من كتبه وهي )2(» 
  1294 / 4تذكرة احلفاظ 

   125 / 4والعرب 
  61 / 2ودول اإلسالم 

  :وتوجد ترمجته والثناء باجلميل عليه يف 
  296 / 4وفيات األعيان  ـ 1
   228 / 12البداية والنهاية  ـ 2
  279 / 3مرآة اجلنان  ـ 3
  162 / 2ّطبقات املفسرين  ـ 4
  302 / 5النجوم الزاهرة  ـ 5
  330 / 3الوايف بالوفيات  ـ 6
   141 / 4شذرات الذهب  ـ 7

__________________  
  .152 / 7عارضة األحوذي يف شرح الرتمذي ) 1(
  .197 / 20سري أعالم النبالء ) 2(
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)63 (  

  رواية الكروخي 
  .548املتوىف سنة أبو الفتح عبدامللك بن أيب القاسم عبداهللا اهلروي : وهو 

روى احلــديث عــن أيب عــامر األزدي وغــريه ، وعنــه عمــر الــدينوري ، كمــا روايــة احلــافظ 
  .الكنجي الشافعي

  ترجمته
  :ّحدث عنه خلق كثري ، منهم 

الــسمعاين ، وابــن عــساكر ، وابــن اجلــوزي ، وابــن األخــضر ، وابــن طــربزد ، وأبــو الــيمن 
  . ..الكندي ومجاعة

ّخ صاحل دين خري ، حسن السرية ، صدوق ،هو شي: قال السمعاين    . ..ثقة ّ
  .  ..الزم الفقر والورع إىل أن تويف: وقال ابن نقطة 

  .)1(.  ..الكروخي الشيخ اإلمام الثقة: وقال الذهيب 

)64 (  

   الخير الطالقاني القزويني رواية أبي
  .590أمحد بن إمساعيل بن يوسف الشافعي ، املتوىف سنة : وهو 

__________________  
 / 4 ، شـذرات الـذهب 1313 / 4 ، تـذكرة احلفـاظ 273 / 20سري أعالم النبالء . الكروخيـ األنساب ) 1(

  . وغريها148
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البــاب الــسابع والثالثــون ، يف تــصويب « يف ) األربعــني ( روى هــذا احلــديث يف كتابــه 

ّسـلم وكرامـات علـي فيـه ّ يف قتال أهل النهروان ، وإظهار معجزة النيب صـلى اهللا عليـه و2علي 
  :قال » ، ويف تصويبه يف قتال من قاتل ، ويف تصويبه يف قسم الغنائم والقضايا 

ّأخربنــا املوفــق بــن ســعيد ، أنــا أبــو علــي الــصفار ، أنــا أبــو ســعد النــصروي ، أنــا ابــن «  ّ
ن مشيـل أنـا إسـحاق بـن إبـراهيم ، أنـا النـضر بـ: زياد ، أنا ابن شريويه وأمحد بن إبراهيم ، قاال 

  :ّحدثين أيب قال : ، نا عبداجلليل ، نا عبداهللا بن بريدة عند ذلك وكان يف الس قال 
ًمل يكــن أحــد مــن النــاس أبغــض إيل مــن علــي بــن أيب طالــب ، حــىت أحببــت رجــال مــن  

ه إالعلــى بغــضاء علــي ّقــريش ال احب علــى خيــل ، فــصحبته ومــا أصــحبه  فبعــث ذلــك الرجــل. ّــ
ّفأصــاب ســبيا ، فكتــب إىل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أن يبعــث إليــه ّإالعلــى بغــضاء علــي ،  ّ ً

ّــمــن خيمسه ، فبعــث إلينــا عليــا ، ويف الــسيب وصــيفة مــن أفــضل الــسيب ، فلمــا مخسه صــارت  ً ّ ّــ
ّالوصــيفة يف اخلمــس ، مث مخــس فــصارت يف أهــل بيــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، مث مخــس  ّّ ّ ّ

  .يقطرفصارت يف آل علي ، فأتانا ورأسه 
أمل تروا إىل الوصـيفة صـارت يف اخلمـس ، مث صـارت يف :  فقال ؟ما هذا: فقلنا : قال 

ّأهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مث صارت يف آل علي ، فوقعت عليها ّ.  
ّوبعثين مصدقا أكون مصدقا لكتابه إىل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ـ فكتب: قال  ّ ً ًّ مـا  ـ ّ

  . ..صدق:  على ما يقول عليه فجعلت أقول. قال علي
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ّفأمــسك بيــدي رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال : قــال  ًأتــبغض عليــا: ّ :  قلــت ؟ّ
ًّفال تبغضه ، وإن كنت حتبه فازدد له حبا ، فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علـي :  قال !نعم ّ

ّفمـا كـان أحـد بعـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـل. يف اخلمس أفضل مـن وصـيفة م أحـب إيل ّ ّ
  .من علي

ّواهللا مـا يف هـذا احلـديث بيـين وبـني النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : قـال عبـداهللا بـن بريـدة  ّ
  .)1(» غري أيب 

  ترجمته
ّوأبــو اخلــري الطالقــاين مــن رواة احلــديث وإن كــان لفظــه خاليــا عــن قولــه صــلى اهللا عليــه  ً ْ

ّعلـــي مـــين وأنـــا مـــن علـــي وهـــو ولـــيكم مـــن بعـــدي« : ّوســلم  الشـــتمال ألفاظـــه بـــنفس هـــذا  » ّ
  .السند عليه عند غريه ، فيكون قد اختصره أو أسقط كاتب النسخة تلك اجلملة

وأبــو اخلــري حمــدث كبــري ، وفقيــه شــهري ، تــرجم لــه الــذهيب يف غــري واحــد مــن مؤلفاتــه ،  ٍ ّ
  : )سري أعالم النبالء ( وهذا خالصة ما جاء يف 

مة ، الواعظ ، ذو الفنون ، رضي الدين أبو اخلـري ، ّالشيخ اإلمام ، العال: الطالقاين « 
ه وبـــرع يف املـــذهب ، ومســـع  ّـــأمحـــد بـــن إمساعيـــل بـــن يوســـف الطالقـــاين القـــزويين الـــشافعي ، تفق

  .ّالكتب الكبار ، ودرس بقزوين وببغداد ، مث درس بالنظامية
   واخلالفًكان إماما يف املذهب واألصول والتفسري: ّقال ابن النجار 

__________________  
ّكتــاب األربعــني املنتقــى مــن مناقــب املرتــضى ، عليــه رضــوان العلــي األعلــى ، مطبــوع يف العــدد األول مــن جملــة ) 1( ّ

  .قم ـ تراثنا الصادرة من مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث
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والتذكري ، وأملى جمالس ، ووعظ ، وأقبلـوا عليـه حلـسن مستـه وحـالوة منطقـه وكثـرة حمفوظاتـه ، 
ّثر التعصب له من االمراء واخلواص ، وأحبه العوام ، وكان كثـري العبـادة والـصالة ، وهـو ثقـة وك ّ

ًفكان هو يعظ مرة وابن اجلوزي مرة. يف روايته ًّ ّ.  
وظهــر التــشيع . كــان يعمــل يف اليــوم والليلــة مــايعجز اتهــد عنــه يف شــهر: ــقــال املوفق 

ْ منـه علـى املنـرب يـوم عاشـوراء أن يلعـن يزيـد ، ّيف زمانه بـسبب ابـن الـصاحب ، فـالتمس العامـة
ّفامتنع ، فهموا بقتله مرات ، فلم يرع وال زل ، وسـار إىل قـزوين ، وضـجع هلـم ابـن اجلـوزي  ّ «

)1(.  

)65 (  

  ّ المكبررواية
  .604حنبل بن عبداهللا بن فرج البغدادي ، املتوىف سنة : وهو 

 ، كمــــا يف روايــــة أيب عبــــداهللا رواه عــــن ابــــن احلــــصني ، وعنــــه قاضــــي القــــضاة القرشــــي
  .الكنجي الشافعي احلافظ

  ترجمته
  .ّإنه راوي مسند أمحد بن حنبل كله عن هبة اهللا بن احلصني: قالوا برتمجته 

  ّابن النجار ، وابن الدبيثي ، وابن خليل ، وابن: ّوقد حدث عنه من األكابر 
__________________  

 ، تــاريخ ابــن 39 / 1 ، طبقــات القــراء 7 / 6طبقــات الــسبكي : ر وانظــ. 190 / 21ســري أعــالم النــبالء ) 1(
  . وغريها253 / 6 ، الوايف بالوفيات 300 / 4 ، شذرات الذهب 9 / 13كثري 
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  . ..ّعالن ، والصدر البكري ، والتاج القرطيب ، وآخرون
  .)1(» بقية املسندين «  بـ وصفه الذهيب

  : من األعالم يف 604وقد ذكر يف وفيات سنة 
  116 / 12الكامل يف التاريخ  ـ 1
  50 / 13البداية والنهاية  ـ 2
  195 / 6النجوم الزاهرة  ـ 3
  10 / 5العرب  ـ 4
  .12 / 5شذرات الذهب  ـ 5

)66 (  

   الدين كبرى الخيوقي رواية نجم
  .618ّأمحد بن عمر بن حممد اخلوارزمي املتوىف سنة : وهو 

  .رواه عنه شيخ اإلسالم احلمويين

  ترجمته
ّالـشيخ اإلمـام العالمـة ، القـدوة احملـدث ، الـشهيد . جنم الـدين الكـربى« : قال الذهيب  ّ

  . ..، شيخ خراسان
  .ّطاف يف طلب احلديث ، وعين باحلديث وحصل االصول

  ّعبدالعزيز بن هاللة ، وخطيب داريا ، وناصر بن منصور: ّحدث عنه 
__________________  

  .431 / 21سري أعالم النبالء ) 1(
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  .العرضي ، وسيف الدين الباخرزي تلميذه ، وآخرون
  .ّهو شافعي إمام يف السنة: قال ابن نقطة 

طـــاف الـــبالد ومســع واســـتوطن خـــوارزم ، وصــار شـــيخ تلـــك : وقــال عمـــر بـــن احلاجــب 
ّالناحية ، وكـان صـاحب حـديث وسـنة ، ملجـأ للغربـاء ، عظـيم اجلـاه ، ال خيـاف يف اهللا لومـة  ٍ

  .الئم
 ، فخـرج جنـم الــدين الكـربى فــيمن 618ّر علــى خـوارزم يف ربيـع األول ســنة نزلـت التتـا

عــنهم ، وقتــل الــشيخ وهــو يف  خــرج للجهــاد ، فقــاتلوا علــى بــاب البلــد ، حــىت قتلــوا رضــي اهللا
  .عشر الثمانني

  .)1(» ّويف كالمه شيء من تصوف احلكماء 

)67 (  

   الشيرازي رواية ابن
  .635الشريازي الدمشقي ، املتوىف سنة ّأبو نصر حممد بن هبة اهللا : وهو 

  .رواه عن احلافظ ابن عساكر ، وعنه احلافظ الكنجي الشافعي

  ترجمته
ًكـــان فقيهـــا ، فاضـــال ، خـــريا ، دينـــا ، منـــصفا ، عليـــه ســـكينة ووقـــار ، « : األســـنوي  ً ًّ ً ّ ً

  .)2(» حسن الشكل ، يصرف أكثر أوقاته يف نشر العلم 
__________________  

  ً. ملخصا111 / 22الم النبالء سري أع) 1(
  .715 رقم 30 / 2طبقات الشافعية ) 2(
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ّوالقاضـي مشـس الـدين أبـو نـصر حممـد بـن « :  ـ 635يف وفيات سنة  ـ ابن تغى بردى
  .)1(»  سنة 86ّهبة اهللا بن حممد ابن الشريازي ، يف مجادى اآلخرة ، وله 

الفقـــه وأىف  ه ، واشـــتغل يفافظ ابـــن عـــساكر وغـــريمســـع الكثـــري علـــى احلـــ« : ابـــن كثـــري 
ًودرس بالـــشامية الربانيـــة ، ونـــاب يف احلكـــم عـــدة ســـنني ، وكـــان فقيهـــا عاملـــا ، فاضـــال ذكيـــا ،  ً ًً ّ ّ

  .)2(» ًحسن األخالق ، عارفا باألخبار وأيام العرب واألشعار ، كرمي الطباع ، محيد اآلثار 
 يف العلــم والروايــة ّدرس وأفــىت ، ونــاظر ، وصــار مــن كبــار أهــل دمــشق« : ابــن العمــاد 

ّودرس مـدة بالـشامية الكـربى. والرياسة واجلاللـة ّ ّويل قـضاء بيـت املقـدس مث : قـال ابـن شـهبة . ّ
ًوكــان فقيهــا فاضــال خــريا . 631ّويل تــدريس الــشامية الربانيــة ، مث ويل قــضاء دمــشق يف ســنة  ّ ً ً

ًدينا منصفا ، عليه سكينة ووقار ، حسن الشكل ً ّ..  . «)3(.  
الـــشيخ اإلمـــام العـــامل املفـــيت املـــسند الكبـــري مجـــال اإلســـالم القاضـــي مشـــس « : الـــذهيب 
ًكـــان رئيـــسا جلـــيال ، ماضــي األحكـــام ، عـــدمي احملابـــاة ، ســـاكنا وقـــورا ، .  ..الــدين أبـــو نـــصر ً ًً

  .)4(» .  ..ّمليح الشكل ، منور الوجه
__________________  

  .302 / 6النجوم الزاهرة ) 1(
  .151 / 13البداية والنهية ) 2(
  .174 / 5شذرات الذهب ) 3(
  .31 / 23سري أعالم النبالء ) 4(
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)68 (  

   ابن الجوزي رواية سبط
مشـــس الـــدين يوســـف بـــن عبـــداهللا ، ســـبط ابـــن اجلـــوزي ، احلنفـــي ، املتـــوىف ســـنة : وهـــو 

654.  
  .)1(روى احلديث عن الرتمذي عن عمران بن احلصني 

  ترجمته
نفي املذهب ، له صـيت ومسعـة يف جمـالس وعظـه الواعظ املشهور ، ح« : ابن خلكان 

  .)2(» ، وقبول عند امللوك وغريهم 
  .)3(» ّكان من الوعاظ الفضالء « : أبو الفداء 

  .)4(» .  ..ّالعالمة الواعظ املؤرخ ، مشس الدين« : الذهيب 
ًكان إماما عاملا فقيها واعظا جيدا مهيبا « : الكفوي  ً ً ً ًً «)5(.  
  .)6(» ّدرس وأفىت .  ..مة الواعظ املؤرخّالعال« : اليافعي 

و )  تتمـة املختـصر (و ) طبقـات املفـسرين ( ًوله ترمجة يف مـصادر أخـرى أيـضا ، مثـل 
  .وغريها) ّ خمتصر اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية (

__________________  
  .36: تذكرة خواص األمة ) 1(
  .153 / 2 ، 142 / 3وفيات األعيان ) 2(
  .654ختصر يف أخبار البشر ، حوادث امل) 3(
  .654 ، حوادث العرب يف خرب من غرب) 4(
  .خمطوط ـ كتائب أعالم األخبار من فقهاء مذهب النعمان املختار) 5(
  .654 ، حوادث مرآة اجلنان) 6(
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)69 (  

   القرشي رواية
نة ّأبو الفضل حمي الـدين حيـىي بـن حممـد بـن علـي القرشـي الدمـشقي ، املتـوىف سـ: وهو 

668.  
  .وهو شيخ احلافظ الكنجي ، رواه عنه بإسناده ، عن أمحد بن حنبل

  ترجمته
حميـي الـدين قاضـي القـضاة ، أبـو الفـضل حيـىي ابـن قاضـي القـضاة أيب « : قال الذهيب 

ّاملعايل حممد بن قاضي القضاة زكـي الـدين أيب احلـسن علـي بـن قاضـي القـضاة منتجـب الـدين 
  . الشافعيأيب املعايل القرشي الدمشقي

  .69وله سنة 
  .وروى عن حنبل ، وابن طربزد
  .وتفقه على الفخر ابن عساكر

  .ّويل قضاء دمشق مرتني ، فلم تطل أيامه
ًوكان صدرا معظما معرقا يف القضاء ً ّ ً.  

  .له يف ابن العريب عقيدة تتجاوز الوصف
ًوكان شيعيا يفضل عليا على عثمان ، مع كونه ادعى نسبا إىل عثمان ،  ً ًّ   :وهو القائل ّ

  أديـــــــــــــــــــــــــن مبـــــــــــــــــــــــــا دان الوصـــــــــــــــــــــــــي وال أرى

  
ة حمتـــــــــــــــــــدي     ّـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــواه وإن كانـــــــــــــــــــت امي

  

ْولـــــــــو شـــــــــهدت صـــــــــفني خيلـــــــــي ألعـــــــــذرت َ  

  
ـــــــــــك مـــــــــــشهدي     وســـــــــــاء بـــــــــــين حـــــــــــرب هنال
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ّوســـار إىل خدمـــة هوالكـــو ، فأكرمـــه وواله قـــضاء الـــشام ، وخلـــع عليـــه خلعـــة ســـوداء 
ّفلما متلك امللك الظاهر أبعده إىل مصر وألز. ّمذهبة   .مه باملقام اّ

  .)1(تويف مبصر يف رابع عشر رجب 
  :ًوتوجد يف ترمجته أيضا يف 

  169 / 4مرآة اجلنان  ـ 1
  230 / 7النجوم الزاهرة  ـ 2
  257 / 13البداية والنهاية  ـ 3
  325 / 5شذرات الذهب  ـ 4

)70 (  

   منظور اإلفريقي رواية إبن
لـي األنـصاري اإلفريقـي املـصري ، ّـمجال الدين أبو الفـضل حممد بـن مكـرم بـن ع: وهو 
  .711: املتوىف سنة 

  :حيث قال ) خمتصر تاريخ دمشق ( روى حديث الوالية يف 
  :َُقال بـريدة « 

ّغزوت مع علي إىل الـيمن فرأيـت منـه جفـوة ، فقـدمت علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 
ّوسلم فذكرت عليا فتنقصته ، فرأيت وجه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـ يـا : ّلم يتغـري ، فقـال ًّّ

  ؟ُبريدة ، ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم
  .»من كنت مواله فعلي مواله « : بلى يا رسول اهللا ، قال : فقلت 

__________________  
  .668:  ، وفيات 318 / 3العرب يف خرب من غري ) 1(
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ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن بريدة قال  ّ:  
  .»طالب موىل من كنت مواله علي بن أيب « 

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن بريدة قال  ّ:  
ّعلي بن أيب طالب موىل كل مؤمن ومؤمنة ، وهو وليكم بعدي «  ّ«.  

  :وعن بريدة قال 
ّبعــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بعثــني إىل الــيمن ، علــى أحــدمها علــي ابــن أيب  ّ

إذا اجتمعتمـا فعلـي علـى النـاس وإذا افرتقتمـا :  الوليـد ، فقـال طالب ، وعلى اآلخر خالـد بـن َ
فلقينــــا بــــين زبيــــد مــــن الــــيمن ، فقاتلنــــاهم ، وظهــــر : فكــــل واحــــد منكمــــا علــــى حــــدة ، قــــال 

ّاملــسلمون علــى الكــافرين ، فقتلــوا املقاتلــة وســبوا الذريــة ، واصــطفى علــي جاريــة مــن الفــيء ، 
  .ن أنال منهفكتب معي خالد يقع يف علي ، وأمرين أ

ّفلما أتيت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم رأيـت الكراهيـة يف وجهـه ، فقلـت : قال  ّ :
: ّهذا مكان العائذ يا رسول اهللا ، بعثتين مع رجل وأمرتين بطاعتـه ، فبلغـت مـا أرسـلين ، قـال 

ّال تقع يف علي ، علي مين وأنا منه ، وهو وليكم بعدي: يا بريدة    ْ.  
  :ر مبعناه ويف حديث آخ

ّوكنـــت مـــن أشـــد النـــاس بغـــضا لعلـــي: قـــال بريـــدة  ّوكنـــت رجـــال إذا تكلمـــت : قـــال . ً ً
ّطأطــأت رأســي حــىت أفــرغ مــن حــاجيت ، فطأطــأت رأســي ، وتكلمــت فوقعــت يف علــي حــىت 
ًفرغــت ، مث رفعــت رأســي ، فرأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــد غــضب غــضبا مل أره  ّ ّ

   والنضري ، فنظر إيل ّغضب مثله قط إاليوم قريظة



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

ًيـــا بريـــدة ، إن عليـــا ولـــيكم بعـــدي ، فأحـــب عليـــا فإنـــه يفعـــل مـــا يـــؤمر « : فقـــال  ًّ :  قـــال .»ّ
فقمت وما أحد من الناس أحب إيل منه ّ.  

  :عبداهللا بن عطاء : قال 
بريـدة بعـض  كتمـك عبـداهللا بـن: حدثت بذلك أبا حـرب بـن سـويد بـن غفلـة ، فقـال 

ّ صلى اهللا عليه وسلم قال له احلديث ؛ إن رسول اهللا َأنافـقت بعدي يا بريدة: ّ ْ   ؟َ
  :ويف حديث آخر فقال 

ّفأحبــــه ، فــــإن لــــه يف « : نعــــم ، قــــال : قلــــت : قــــال  » ً؟يــــا بريــــدة ، أتــــبغض عليــــا« 
  .»اخلمس أكثر من ذلك 

  :وعن الرباء بن عازب قال 
َبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيشني وأمر على أحـدمها ّ  علـي بـن أيب طالـب ، ّ

  .إذا كان قتال فعلي على الناس: وعلى اآلخر خالد بن الوليد ، فقال 
ِففتح علي قصرا ، فاختذ لنفسه جارية ، فكتب معي خالد بن الوليد يشي بـه ، : قال  َ  ً 

ّفلما قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكتاب قال  مـا تقـول يف رجـل حيـب اهللا ورسـوله « : ّ
  .أعوذ باهللا من غضب اهللا: قلت : قال  » ؟به اهللا ورسولهوحي

َوعن عمران بن حصني قال  ُ:  
َبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية وأمر عليهم علي بـن أيب طالـب ، فأحـدث  ً ّ ّ
ّشيئا يف سفره ، فتعاقد أربعة من أصحاب حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم أن يـذكروا أمـره لرسـول  ّ ّ ً

  وكنا إذا  :ّهللا عليه وسلم ، قال عمران ّاهللا صلى ا
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ّقدمنا من سفر بدأنا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ، فـسلمنا عليـه ، قـال  ّ فـدخلوا عليـه ، : ّ
مث قـام الثـاين ، . ًيا رسول اهللا ، إن عليا فعل كذا وكذا ، فأعرض عنـه: فقام رجل منهم فقال 

يـــا : مث قــام الثالــث ، فقــال . ذا ، فــأعرض عنـــهًيــا رســول اهللا ، إن عليــا فعـــل كــذا وكــ: فقــال 
ًيـا رسـول اهللا إن عليـا : مث قام الرابع فقـال . ًرسول اهللا ، إن عليا فعل كذا وكذا ، فأعرض عنه

ّفأقبــل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــى الرابــع وقــد تغــري وجهــه ، : وكــذا ، قــال  فعــل كــذا ّ ّ
ًدعــوا عليــا ، دعــوا عليــا ، دعــو« : فقــال  ًا عليــا ، إن عليــا مــين وأنــا منــه ، وهــو ويل كــل مــؤمن ً ً
  .»بعدي 

  :ويف رواية 
ّفأقبـــل إليـــه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم والغـــضب يعـــرف يف وجهـــه فقـــال  مـــا « : ّ

ّ إن عليا مين وأنا منه ، وهو ويل كل مؤمن بعدي ؟تريدون من علي ً«.  
  :وعن وهب بن محزة قال 

لـئن : ن املدينة إىل مكة ، فرأيـت منـه جفـوة ، فقلـت سافرت مع علي بن أيب طالب م
رجعــت ولقيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ألنــالن منــه ّ فرجعــت ، فلقيــت رســول : قــال . ّ

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت عليا فنلت منه ، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ّ ّ ًّ :
ًال تقولن هذا لعلي ، فإن عليا ولي«   كم بعدي«.  

  :وعن أيب سعيد اخلدري قال 
ّبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب إىل اليمن قال  أبـو سـعيد : ( ّ

فلمـا احتفـر إبـل الـصدقة سـألناه أن نركـب منهـا ونـريح إبلنـا ،  ـ فكنت فيمن خرج معـه : )1() 
  .كم منها سهم كما للمسلمنيإمنا ل :ًوكنا قد رأينا يف إبلنا خلال ، فأىب علينا ، وقال 

__________________  
  .ما بني املعقوفتني حلق يف هامش األصل) 1(



 نفحات األزهار .................................................................................. 94

ًفلمـا فـرغ علـي وانـصرف مـن الـيمن راجعـا ، أمـر علينـا إنـسانا فأسـرع هـو فـأدرك : قال  ًَ 
ّاحلج ، فلما قضى حجته قال له النيب صلى اهللا عليه ّ   ارجـع إىل أصـحابك حـىت تقـدم : ّوسلم

  .معليه
وقــد كنــا سـألنا الــذي اســتخلفه مــا كــان علـي منعنــا إيــاه ففعــل ، فلمــا : قـال أبــو ســعيد 

ـجاء عرف يف إبل الصدقة أا قد ركبت ، رأى أثر الراكب ، فذم الـذي أمره والمـه ، فقـال  ّ :
ّأما إن اهللا علي إن قدمت املدينة ألذكرن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وألخربنه ما ّ ّ ّ ّ ََ  لقينـا 

  .من الغلظة والتضييق
ّفلما قدمنا املدينة غـدوت إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أريـد أن أفعـل مـا : قال  ّ

ّكنت قد حلفت عليه ، فلقيت أبا بكر خارجـا مـن عنـد رسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فلمـا  ّ ً
قـدمت البارحـة ، :  قلـت ؟مىت قدمت: رآين قعد معي ورحب يب ، وساءلين وساءلته ، وقال 

ّفرجــع معــي إيل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــدخل وقــال يل هــذا ســعد بــن مالــك ، ابــن  ّ
ائــذن لــه ، فــدخلت فحيـيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وحيــاين وســلم : الــشهيد ، قــال   ّ ّ ْ

علي ، وساءلين عـن نفـسي وعـن أهلـي فـأحفى يف املـسألة ، فقلـت   مـا لقينـا يـا رسـول اهللا ،: ََ
ّمـــن علـــي مـــن الغلظـــة وســـوء الـــصحبة والتـــضييق ، فانـتبـــذ رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ،  ّ َْ ّ
ّوجعلـت أنــا أعــدد مــا لقينـا منــه ، حــىت إذا كنــت يف وسـط كالمــي ضــرب رســول اهللا صــلى اهللا  ّ ُ

ًعليــه وســلم علــى فخــذي ، وكنــت منــه قريبــا ، وقــال  ْســعد بــن مالــك ابــن الــشهيد ، مــه « : ّ َ
  .» قولك ألخيك علي ، فواهللا ، لقد علمت أنه أخشن يف سبيل اهللا بعض

ثكلتــك أمــك ، ســعد بــن مالــك ، أال أراين كنــت فيمــا يكــره : فقلــت يف نفــسي : قــال 
ً ال جرم ، واهللا ال أذكره بسوء أبدا سرا وال عالنية؟منذ اليوم وما أدري ًّ ََ َ.  
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  :وعن عمرو بن شاس األسلمي قال 
علـــي باملدينـــة   طالـــب إىل الـــيمن فأجفـــاين ، فـــأظهرت الئمـــةخرجـــت مـــع علـــي بـــن أيب

ّحىت فشا ذلك ، فدخلت املسجد مرجع النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ذات غـداة ، ورسـول اهللا  ّ َ َِ ْ
واهللا ، يـــا عمــرو ابـــن شــاس ، لقـــد آذيتـــين ،  :جــالس ، فرمـــاين ببــصره حـــىت إذا جلــست قـــال 

ّ اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال أعوذ باهللا وباإلسالم أن أوذي رسول: فقلت  بلـي ، مـن « : ّ
ّآذى مسلما فقد آذاين ، ومن آذى مسلما فقد آذى اهللا عز وجل  ّ ً ً«.  

  :ويف حديث آخر ( 
  .)1() ًبلى ، من آذى عليا فقد آذاين : أعوذ باهللا من أن أوذيك ، قال : قلت 

ّمسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : وعن عمرو بن شاس  ّ ّ:  
  .»ً من آذى عليا فقد آذاين «

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي : وعن جابر قال  ّ:  
  .»من آذاك فقد آذاين ، ومن آذاين فقد آذى اهللا « 

  :وعن سعد بن أيب وقاص قال 
ّكنت جالسا يف املسجد ، أنا ورجالن معي ، فنلنا من علـي ، فأقبـل رسـول اهللا صـلى  ً

مــا « : يعــرف يف وجهــه الغــضب ، فتعــوذت بــاهللا مــن غــضبه ، فقــال ّاهللا عليــه وســلم غــضبان 
  .»ً من آذى عليا فقد آذاين ؟لكم وما يل

  :وعن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال 
  أنشد اهللا : ّخطب الناس أمري املؤمنني علي بن أيب طالب يف الرحبة قال 

__________________  
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ّامرأ نشدة اإلسالم مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يـوم غـدير أخـذ بيـدي يقـول  ألـست : ّ
مـن كنـت مـواله : رسـول اهللا ، قـال  بلى يـا:  قالوا ؟أوىل بكم يا معشر املسلمني من أنفسكم

ِفعلي مواله ، اللهم وال من وااله ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل مـن خذلـه ،  ِ ّ
ًام ، فقام بضعة عشر رجال فشهدوا ، وكتم قوم فما فنوا من الدنيا حىت عموا وبرصواّإالق َ.  

  :وزاد يف حديث آخر 
ِوأحب من أحبه ، وأبغض من أبغضه «  ِ «.  

  :وعن زياد بن احلارث قال 
كيـــف أكـــون : الـــسالم عليـــك يـــا موالنـــا ، قـــال : ّجـــاء رهـــط إىل علـــي بالرحبـــة فقـــالوا 

ّمسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يـوم غـدير خـم يقـول :  قالوا ؟ربموالكم وأنتم قوم ع ّ :
  .من كنت مواله فإن هذا مواله

نفر من األنصار فـيهم أبـو :  قالوا ؟فلما مضوا تبعتهم ، فسألت من هؤالء: قال رياح 
  .أيوب األنصاري

  :وعن حذيفة بن أسيد قال 
ّملــا قفــل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــن ح جــة الــوداع ــى أصــحابه عــن شــجرات ّ

أيهـا « : بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا حوهلن ، مث بعث إليهن ، فصلى حتـتهن ، مث قـام فقـال 
ّقــد نبــأين اللطيــف اخلبــري أنــه مل يعمــر نــيب إال مثــل نــصف عمــر الــذي يليــه مــن قبلــه ، : النــاس 

لون ، فمــــاذا أنـــــتم وإين ألظــــن أن يوشــــك أن أدعــــى فأجيــــب ، وإين مـــــسؤول ، وأنــــتم مــــسؤو
ًنــشهد أنــك قــد بلغت ونــصحت وجهــدت ، فجــزاك اهللا خــريا ، قــال : قــالوا  » ؟قــائلون ْ ــ ْْ  : »

ًاهللا وأن حممدا ّ ألستم تشهدون أن ال إله إال ّ  
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عبده ورسوله وأن جنته حق ونـاره حـق ، وأن املـوت حـق ، وأن البعـث بعـد املـوت حـق ، وأن 
بلى ، نشهد بذلك ، قـال : قالوا  » ؟ يبعث من يف القبورالساعة آتية ال ريب فيها ، وأن اهللا

  .»ّاللهم اشهد « : 
أيها الناس إن اهللا موالي ، وأنـا مـوىل املـؤمنني ، وأنـا أوىل ـم مـن أنفـسهم « : مث قال 

ِ، فمن كنت مواله فهذا مواله ، اللهم وال من وااله ، وعاد من عاداه  ِ«.  
َأيهــا النــاس إين فـــر« : مث قــال  َ َطكم وإنكــم واردون علــي احلــوض ، حــوض أعــرض ممــا ّ  ُ ُ

بــني بــصري وصــنعاء ، فيــه عــدد النجــوم قــد حــان فــضة ، وإين ســائلكم حــني تــردون علــي عــن  ّ
ّالثقلــني ، فــانظروا كيــف ختلفــونين فيهمــا ، الثـقــل األكــرب كتــاب اهللا ، ســبب طرفــه بيــد اهللا عــز  ُ ٌ َ  ّ

ٌوجل ، وطرف بأيديكم ، فاستمسكوا به ، ال ْ تضلوا وال تبدلوا ، وعـرتيت أهـل بيـيت ، فإنـه قـد ّ ِ
ّنبأين اللطيف اخلبري أما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض  ّ «)1(.  

  ترجمته
ّوابن منظور إمام من أئمة أهل السنة يف احلديث والرجال واللغة ، ترمجوا لـه وأثنـوا عليـه  ٌ

  :الثناء احلسن اجلميل 
ّعمر وكرب وحدث ،« : ابن حجر  ً فأكثروا عنـه ، وكـان مغـرى باختـصار كتـب األدب ّ

ّ، ومجع يف اللغة كتابا مساه لـسان العـرب.  ..ّاملطولة وويل قـضاء طـرابلس ، قـال الـذهيب  ،.  ..ً
  .)2( » 711مات يف شعبان سنة . ّكان عنده تشيع بال رفض: 

__________________  
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واختـصر تـاريخ  ّالقاضي املنـشئ مجـال الـدين ، حـدث مبـصر ودمـشق ،« : ابن العماد 
  .)1(» ابن عساكر ، وله نظم ونثر ، وفيه شائبة تشيع 

ًكــان فاضــال ، وعنــده تــشيع بــال رفــض ، خــدم يف اإلنــشاء مبــصر ، مث « : ابــن شــاكر 
  .)2(» .  .. كثرية ، وله نظم ونثرًويل قضاء طرابلس ، وكان كثري احلفظ ، اختصر كتبا

ويف كتـب )  بغيـة الوعـاة (و )  حـسن احملاضـرات (و ) الـوايف بالوفيـات ( وله ترمجة يف 
  .أخرى غريها

)71 (  

   التبريزي رواية الخطيب
ًّويل الدين حممد بن عبداهللا العمري ، كان حيا سنة : وهو  ّ737.  

ًإن عليـا مـين وأنـا منـه : ّ عليه وسـلم قـال ّأن النيب صلى اهللا: عن عمران بن احلصني «  ّ
  .)3(» رواه الرتمذي . وهو ويل كل مؤمن

  ترجمته
ّمل يــذكروا لــه ترمجــة يف الكتــب الرجاليــة ، ومل تظهــر ســنة وفاتــه ، إال أــم اعتمــدوا علــى  ّ ً

  وكتبوا عليه الشروح الكثرية ، املطولة ) مشكاة املصابيح ( كتابه 
__________________  

  .26 / 6ذرات الذهب ش) 1(
  .39 / 4فوات الوفيات ) 2(
  .1720 / 3مشكاة املصابيح ) 3(
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املرقـاة يف ( يقـول يف مقدمـة ـ ً ـ مـثال واملختـصرة ، ووصـفوا املؤلـف بأوصـاف محيـدة ، فالقـاري
  .)شرح املشكاة 

ّملا كان كتـاب مـشكاة املـصابيح ، الـذي ألفـه موالنـا احلـرب العالمـة والبحـر الفهامـة«  ّ ّ ّ
 ، 
ح الـــدقائق ، الـــشيخ التقـــي النقـــي ، ويل الـــدين ، حممـــد ابـــن عبـــداهللا ،  ّمظهـــر احلقـــائق وموض ّـــ
ّاخلطيــب التربيــزي ، أمجــع كتــاب يف األحاديــث النبويــة ، وأنفــع لبــاب مــن األســرار املــصطفوية ٍ ٍ 

.. .«.  

)72 (  

   الفاروقي رواية
  .ظهري الدين عبدالصمد بن جنم الدين حممود بن عبدالصمد: وهو 

ٍإن عليـــا مـــين وأنـــا منـــه وهـــو ويل كـــل مـــؤمن : عـــن عمـــران بـــن حـــصني « : ًرواه قـــائال  ّ ّ ً ّّ
  .)1(» بعدي 

)73 (  

   السبكي رواية
  .756تقي الدين علي بن عبدالكايف اخلزرجي ، املتوىف سنة : وهو 

   :قال الشيخ حسن زمان ابن أمان اهللا الرتكماين ، يف سياق روايات حديث الوالية 
  ًإن عليا مين وأنا منه ، خلق من طينيت:  ـ ٍيف رواية أخرى ـ دةوعن بري« 

__________________  
ٍنقلــه العالمــة احملقــق املرحــوم الــسيد عبــدالعزيز الطباطبــائي عــن نــسخة منــه خبــط ابــن . خمطــوط ـ شــرح املــصابيح) 1( ّ

  .753ّ ربيع األول سنة 23أخي املؤلف ، فرغ منه يف 
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. وأنا أفـضل مـن إبـراهيم ، ذريـة بعـضها مـن بعـض واهللا مسيـع علـيموخلقت من طينة إبراهيم ، 
  .ّيا بريدة ، أما علمت أن لعلي أكثر من اجلارية اليت أخذ وأنه وليكم بعدي

مل أر ســواه : قــال اخلطيــب . أخرجــه ابــن جريــر يف ــذيب اآلثــار ، وهــو صــحيح عنــده
  .يف معناه

  .)1(» .  ..سبكي والسيوطيال: أورده واعتمده مجاعة من األئمة ، من آخرهم 

  ترجمته
  :ٍوتوجد ترمجته مع التعظيم الكثري يف كثري من الكتب املعتمدة 

  63 / 3كالدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة 
  318 / 10والنجوم الزاهرة يف حماسن مصر والقاهرة 

  180 / 6وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب 
  342: نحاة وبغية الوعاة يف طبقات اللغويني وال

  227 ـ 146 / 6وطبقات الشافعية الكربى 

)74 (  

ّ الصالح الصفدي رواية ّ  
  .764صالح الدين خليل بن أبيك بن عبداهللا ، املتوىف سنة : وهو 

__________________  
  .214: القول املستحسن يف فخر احلسن ) 1(
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  : ، ومن ذلك قوله ٍ برتمجته ، عن مجع من الصحابة7ّذكر عدة فضائل ألمري املؤمنني 
ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال : وعــن ابــن عبــاس «  ٍأنــت ويل كــل مــؤمن : ّ ّ ّ

  .)1(» بعدي 

  ترجمته
ٍوالــصفدي عـــامل جليـــل ، ومـــؤرخ معتمـــد كبـــري ، ترمجـــوا لـــه ووصـــفوه بأوصـــاف كرميـــة يف  ٍ

  :أشهر كتب الرتاجم والتاريخ ، فالحظ منها 
  87 / 2ملائة الثامنة الدرر الكامنة يف أعيان ا ـ 1
  19 / 11النجوم الزاهرة يف حماسن مصر والقاهرة  ـ 2
  94 / 6طبقات الشافعية الكربى  ـ 3
  200 / 6شذرات الذهب  ـ 4
  243 / 1البدر الطالع  ـ 5
  303 / 14البداية والنهاية  ـ 6

  :قال احلافظ ابن حجر برتمجته 
  .حلسيين ، وغريهمالذهيب ، وابن كثري ، وا: مسع منه من أشياخه « 

يف اإلنــشاء  األديــب البــارع الكاتــب ، شــارك يف الفنــون وتقــدم: ّقــال الــذهيب يف حقــه 
  .ومجع وصنف

  .مسع مين ومسعت منه ، وله تواليف وكتب وبالغه: ًوقال أيضا 
__________________  

  .270 / 21الوايف بالوفيات ) 1(
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البليــغ الكامــل ، طلـب العلــم وشــارك اإلمــام العــامل األديـب : وقـال يف املعجــم املخـتص 
  .يف الفضائل ، وساد يف الرسائل ، وقرأ احلديث ، ومجع وصنف ، وله تواليف وكتب وبالغة

  .وقد ترجم له السبكي يف الطبقات
  .كان إليه املنتهى يف مكارم األخالق وحماسن الشيم: وقال احلسيين 
  .ّكتب ما يقارب مئتني من الدات: وقال ابن كثري 
  .».  ..كان من بقايا الرؤساء األخيار: وقال ابن سعد 

)75 (  

   كثير الدمشقي رواية ابن
  .774إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ، املتوىف سنة : وهو 

روى عـــن أيب يعلـــي املوصـــلي بإســـناده عـــن عمـــرو بـــن ميمـــون عـــن ابـــن عبـــاس حـــديث 
ّوقـال لـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه « :  وأحدها فيه 7ّالفضائل العشر املختصة بأمري املؤمنني 

ٍأنت ويل كل مؤمن بعدي : ّوسلم  ّ ّ «)1(.  
ٍمث روى حــديث الواليـــة عـــن غـــري واحـــد مـــن األئمـــة باألســـانيد مـــع التحريـــف يف ألفـــاظ 

ٍاحلديث ، فتكلم على سند بعض وسكت عن آخر ، ّوحنن نذكر روايته كلها بنص كالمه  ّ ّ:  
ٍوغري واحد عـن سـعيد بـن جبـري ، عـن ابـن عبـاس قال احلاكم : حديث آخر « : قال 

  غزوت مع علي إىل اليمن ، فرأيت منه: عن بريدة بن احلصيب قال 
__________________  

  .338 / 7البداية والنهاية ) 1(
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ّ جفوة ، فقدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فذكرت عليا فتنقـصته ، فرأيـت وجـه  ً ّ ّ
ّيه وسلم يتغري ، فقال ّرسول اهللا صلى اهللا عل  ؟يا بريـدة ، ألـست أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهم: ّ

  .من كنت مواله فعلي مواله :فقال . بلى يا رسول اهللا: فقلت 
حــدثنا ابــن منــري ، ثنــا األجلــح الكنــدي ، عــن عبــداهللا بــن بريــدة ، : وقــال اإلمــام أمحــد 

ّبعـث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: عن أبيـه بريـدة قـال   بعثتـني إىل الـيمن ، علـى إحـدامها ّ
إذا إلتقيتمـا فعلـي علـى النـاس : علي بـن أيب طالـب ، وعلـى األخـرى خالـد بـن الوليـد ، وقـال 

ٍوإذا افرتقتما فكل واحد منكما على جنـده ، قـال  فلقينـا بـين زبيـد مـن أهـل الـيمن فاقتتلنـا ، : ّ
ًذرية ، فاصـطفى علـي امـرأة مـن الـسيب فظهر املسلمون على املشركني ، فقتلنا املقاتلة وسبينا ال ّ

ّفكتــب معــي خالــد بــن الوليــد إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خيــربه : قــال بريــدة . لنفــسه ّ
ّبــذلك ، فلمــا أتيــت رســول اهللا دفعــت إليــه الكتــاب ، فقــرئ عليــه ، فرأيــت الغــضب يف وجــه 

ْع رجــل وأمــرتين أن أطيعــه ، يــا رســول اهللا ، هــذا مكــان العائــذ ، بعثتــين مــ: فقلــت . رســول اهللا
ّفقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  .ّفبلغت مـا ارسـلت بـه ّال تقـع يف علـي فإنـه مـين وأنـا : ّ ّ
  .ّمنه وهو وليكم بعدي

ّهــذه لفظــة منكــرة ، واألجلــح شــيعي ، ومثلــه ال يقبــل إذا تفــرد مبثلهــا ، وقــد تابعــه فيهــا 
  .واهللا أعلم. من هو أضعف منه

ذا روايــة أمحـد ، عـن وكيــع ، عـن األعمــش ، عـن سـعد بــن عبيـدة ، عــن واحملفـوظ يف هـ
ّعبــداهللا بــن بريــدة ، عــن أبيــه ، قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  مــن كنــت مــواله : ّ

  .ّفعلي وليه
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  .ًورواه أمحد أيضا واحلسن بن عرفة ، عن األعمش ، به
  .ورواه النسائي عن أيب كريب ، عن أيب معاوية ، به

حدثنا روح ، عـن علـي بـن سـويد بـن منجـوف ، عـن عبـداهللا بـن بريـدة ، : ل أمحد وقا
ًّبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا إىل خالد بـن الوليـد ليقـبض اخلمـس : عن أبيه قال  ّ ّ

ّفلمـا رجعـت إىل :  قـال ؟أال تـرى مـا يـصنع هـذا: ، فأصبح ورأسه يقطر ، فقال خالـد لربيـدة 
 ً؟يـا بريـدة أتـبغض عليـا: فقـال  ـ ًوكنـت أبغـض عليـا ـ ا صـنع علـي ، قـالرسـول اهللا أخربتـه مبـ

ّال تبغضه وأحبه ، فإن له يف اخلمس أكثر من ذلك: قال . نعم :فقلت  ّ.  
ًوقد رواه البخاري يف الصحيح عن بندار ، عن روح ، به ، مطوال ّ.  

ٍ حلقـة فيهـا أبـو انتهيـت إىل: ّحدثنا حيـىي بـن سـعيد ، ثنـا عبـداجلليل قـال : وقال أمحد 
ًأبغــضت عليــا بغــضا مل : ّحــدثين أيب بريــدة قــال : جملــز وابنــا بريــدة ، فقــال عبــداهللا بــن بريــدة  ً

ًوأحببــت رجــال مــن قــريش مل احبــه إالعلــى بغــضه عليــا ، قــال : ًأبغــضه أحــدا ، قــال  ّ ّّ فبعــث : ً
ا ، فأصـبنا: ٍذلك الرجل على خيل قال  ّـًفصحبته ما أصحبه إالعلى بغـضه علي ً سـبيا ، فكتبنـا ّ

ًإىل رســول اهللا أن ابعــث إلينــا مــن خيمــسه ، فبعــث إلينــا عليــا ّ ويف الــسيب وصــيفة هــي : وقــال . ْ
ّمن أفضل السيب ، فخمس وقسم ، فخرج ورأسه يقطـر ، فقلنـا  قـال  ؟يـا أبـا احلـسن مـا هـذا: ّ

مث  فـــإين قـــسمت ومخـــست فـــصارت يف اخلمـــس ؟أمل تــروا إىل الوصـــيفة الـــيت كانـــت يف الـــسيب: 
ّصــارت يف أهــل بيــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مث : قــال . صــارت يف آل علــي فوقعــت ــا ّ

ّوكتـــب الرجـــل إىل نـــيب اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، فقلـــت  ًإبعثـــين فبعثـــين مـــصدقا ، قـــال : ّ ّ :
ّفأمـــسك النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بيـــدي : قـــال . صـــدق: فجعلـــت أقـــرأ الكتـــاب وأقـــول  ّ

ّفال تبغضه ، وإن كنـت حتبـه فـازدد : قال . نعم: قلت :  قال ً؟أتبغض عليا: والكتاب ، قال  ْ
  ًّله حبا ، فوالذي نفسي
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فما كـان يف النـاس أحـد بعـد قـول : قال . بيده لنصيب آل علي يف اخلمس أفضل من وصيفة
رسول اهللا أحب إيل من علي ّ.  

ّهللا عليـــه وســـلم يف هـــذا ّقـــال عبـــداهللا فوالـــذي ال إلـــه غـــريه ، مـــا بـــين وبـــني النـــيب صـــلى ا
  .احلديث غري أيب بريدة

  .ّتفرد به أمحد
ٍوقد روى غري واحد هذا احلـديث عـن أيب اجلـواب ، عـن يـونس بـن أيب إسـحاق ، عـن 

  .أبيه ، عن الرباء بن عازب ، حنو رواية بريدة بن احلصيب
  .)1(» وهذا غريب 

  ترجمته
  :ع اإلكبار والتقدير ، فمن ذلك وقد ترجم البن كثري يف كثري من املصادر املعتربة م

  74: املعجم املختص ، للذهيب  ـ 1
   399 / 1الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ، البن حجر العسقالين  ـ 2
  113 / 2طبقات الشافعية ، البن قاضي شهبة  ـ 3
  529: طبقات احلفاظ ، للسيوطي  ـ 4
   110 / 1طبقات املفسرين ، للداودي املالكي  ـ 5
  123 / 11النجوم الزاهرة ، البن تغري بردي  ـ 6
  231 / 6شذرات الذهب ، البن العماد  ـ 7
   153 / 1البدر الطالع ، للشوكاين  ـ 8

__________________  
  .346 ـ 344 / 7البداية والنهاية ) 1(
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  : )طبقات املفسرين ( ولإلختصار نكتفي خبالصة ترمجته يف 

كــان قــدوة العلمــاء واحلفــاظ ، وعمــدة أهــل املعــاين .  ..إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــري« 
فقيــــه متفــــنت وحمــــدث مــــتقن ، : واأللفــــاظ ، ذكــــره شــــيخه الــــذهيب يف املعجــــم املخــــتص فقــــال 

ّومفسر نقاد ّ.  
ــــن حجــــي  ــــدين ب ــــون : وقــــال تلميــــذه احلــــافظ شــــهاب ال كــــان أحفــــظ مــــن أدركنــــاه ملت

ا ، وكـان أقرانـه وشـيوخه يعرتفـونن األحاديث ، وأعرفهم بتخرجيها ورجاهلا وصـحيحها وسـقيمه
ّله بذلك ، وما أعرف أين اجتمعت به مع كثرة ترددي إليه إالواستفدت منه ّ.  

ّكانت له خصوصية بالشيخ تقي الدين ابـن تيميـة ومناضـلة عنـه واتبـاع لـه : وقال غريه 
  .».  ..ٍيف كثري من آرائه

)76 (  

   أبي بكر األنصاري ّرواية محمد بن
  :ث باللفظ التايل روى هذا احلدي

نا أبو عوانة ، عـن أيب بلـج ، عـن عمـرو بـن ميمـون : وروى أبو داود الطيالسي قال « 
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي : ، عن ابن عباس  ٍأنت ويل كل مـؤمن بعـدي  :ّ ّ

 «)1(.  
__________________  

  .64: كتاب اجلوهرة ) 1(
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  ترجمته
  :قال يف معجم املؤلفني 

مـن . فاضـل ـ 676ًكـان حيـا حـوايل سـنة  ـ ّـحممد بـن أيب بكـر التلمـساين األنـصاري« 
  .)1(» وصف مكة واملدينة وبيت املقدس املبارك : آثاره 

)77 (  

   الدين الهيثمي رواية نور
  .807نور الدين علي بن أيب بكر القاهري ، املتوىف سنة : وهو 

  :فاظ وأسانيد خمتلفة ٍأخرج حديث الوالية عن عدة من األئمة بأل
ٍبعثنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف ســرية ، فاســتعمل علينــا : وعــن بريــدة قــال «  ّ ّ

ا جئنــا ، قــال  ّــعليــا ، فلم ً ا شــكوته؟كيــف رأيــتم صــاحبكم: ّ : ّوإمــا شــكاه غــريي ، قــال  ّــ فإم
ًوكنت رجال مكبابا ـ فرفع رأسه ّليـه فعلـي وليـهمـن كنـت و: ّفاذا النيب قـد امحـر وجهـه يقـول  ـ ً ّّ .

  ً.ال أسؤك فيه أبدا: فقلت 
  .)2(» رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح 

ًصــحبت عليــا إىل مكــة ، فرأيــت منــه بعــض مــا أكــره ، : وعــن وهــب بــن محــزة قــال « 
ّلـــئن رجعـــت ألشـــكونك إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: فقلـــت  ّ فلمـــا قـــدمت لقيـــت  .ّ

ال تقــل هــذا فهــو أوىل النــاس بكــم  :فقــال . علــي كــذا وكــذارأيــت مــن : رســول اهللا ، فقلــت 
  .بعدي

__________________  
  .107 / 9معجم املؤلفني ) 1(
  .108 / 9جممع الزوائد ) 2(
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ُرواه الطــرباين ، وفيــه دكــني ذكــره ابــن أيب حــامت ومل يــضعفه أحــد ، وبقيــة رجالــه وثقــوا  ّ «
)1(.  

ًت عليا بغضا مل أبغضه أحدا قط ، قـال أبغض: قال  ـ يعين ابن احلصيب ـ عن بريدة ً ً :
ًوأحببــت رجــال مــن قــريش مل أحبــه إالعلــى بغــضه عليــا  ّ فبعــث ذلــك الرجــل علــى :  ، قــال 2ً

ًجيش ، فصحبته ما صحبته إالببغضه عليـا  فأصـبنا سـبايا ، فكتـب إىل رسـول اهللا :  ، قـال 2ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم  ويف الـسيب وصـيفة هـي  ـ 2ًيـا فبعـث عل: ّابعـث إلينـا مـن خيمـسه قـال : ّ

ّفخمس وقسم ، فخرج ورأسه يقطر ، فقلنا : قال ـ  أفضل السيب  قال ؟يا أبا احلسن ما هذا: ّ
ّـأمل تروا إىل الوصيفة اليت كانت يف الـسيب ، فـإين قـسمت ومخست فـصارت يف اخلمـس ، مث :  ّ ّ

ّصارت يف أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مث صارت يف آل علي  :قـال .  ، فوقعت اّ
ّفكتب الرجل إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت    ً.ابعثين مصدقا: ّ

: وقـــال  فأمــسك يـــدي والكتـــاب: فجعلـــت أقـــرأ الكتــاب وأقـــول صـــدق ، قـــال : قــال 
ًفال تبغـضه ، وإن كنـت حتبـه فـازدد لـه حبـا: نعم ، قال : قلت :  قال ً؟أتبغض عليا ّ فوالـذي . ْ

ّنفس حممد صلى ا : ّهللا عليـه وسـلم بيـده لنـصيب آل علـي يف اخلمـس أفـضل مـن وصـيفة قـال ّ
ّفما كان أحـد مـن النـاس بعـد قـول رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أحـب إيل مـن علـي ّ قـال . ّ

ّفوالذي ال إله غريه ، ما بيين وبني النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف هـذا  ـ يعين ابن بريدة ـ عبداهللا ّ
  .يدةأيب بر ّاحلديث إال

  رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح ، غري عبد. يف الصحيح بعضه: قلت 
__________________  
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  .اجلليل بن عطية وهو ثقة ، وقد صرح بالسماع ، وفيه لني
ّبعــــث رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم بعثــــني إىل الــــيمن ، علــــى : وعــــن بريــــدة قــــال  ّ

إذا التقيتم فعلـي علـى :  ، وعلى اآلخر خالد بن الوليد ، فقال 2طالب أحدمها علي بن أيب 
فلقينــا بــين زبيــد مــن أهــل الــيمن : النــاس ، وإن افرتقتمــا فكــل واحــد منكمــا علــى جنــده قــال 

فاقتتلنا ، فظهر املسلمون علـى املـشركني ، فقتلنـا املقاتلـة وسـبينا الذريـة ، فاصـطفى علـي امـرأة 
ّفكتــب معــي خالــد بــن الوليــد إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : ريــدة مــن الــسيب لنفــسه ، قــال ب

ّوســـلم خيـــربه بـــذلك ، فلمـــا أتيـــت النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم دفعـــت الكتـــاب فقـــرئ عليـــه ،  ّ ّ
ّفرأيــت الغــضب يف وجــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فقلــت  يــا رســول اهللا هــذا مكــان : ّ

  .طيعه ففعلت ما أرسلت بهالعائذ ، بعثتين مع رجل وأمرتين أن أ
ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ال تقع يف علي ، فإنه مين وأنا منه وهو وليكم : ّ

  .بعدي
األجلـح الكنـدي ،  رواه أمحـد والبـزار باختـصار ، وفيـه. رواه الرتمـذي باختـصار: قلت 

ّوثقه ابن معني وغريه وضعفه مجاعة ، وبقية رجال أمحد رجال الصحيح ّ.  
ًبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا أمـريا علـى الـيمن ، وبعـث : ن بريدة قال وع ً ّ ّ

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 

ّ، فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ما صنعاغتنمها :  ّ.  
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ّفقــدمت املدينــة ودخلــت املــسجد ورســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف منزلــه ، ونــاس  ّ
  .من أصحابه على بابه

  ؟ما اخلرب يا بريدة: فقالوا 
  .ًخريا ، فتح اهللا على املسلمني: فقلت 
  ؟ما أقدمك: فقالوا 
ّ فجئت الخرب النيب صلى اهللا عليه وسلمجارية أخذها علي من اخلمس ،: قلت  ّ ُ.  
ّفأخرب النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فإنـه يـسقط مـن عـني النـيب صـلى اهللا عليـه : فقالوا  ّ ّ

  .ّوسلم
ّورســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــسمع الكــالم ، فخــرج مغــضبا فقــال  ٍمــا بــال أقــوام  :ّ

ًينتقصون عليا ، من تنقص عليا فقد تنقصين ، ومن ف ًارق عليا فقد فارقين ، إن عليا مـين وأنـا ً ً
منـه ، خلـق مـن طينـيت وخلقـت مـن طينـة إبـراهيم ، وأنـا أفـضل مـن إبـراهيم ، ذريـة بعـضها مــن 

  .بعض واهللا مسيع عليم
  ؟بعدي يا بريدة ، أما علمت أن لعلي أكثر من اجلارية اليت أخذ ، وإنه وليكم

  ً. فبايعتين على اإلسالم جديداّيا رسول اهللا ، بالصحبة إالبسطت يدك: فقلت 
  .فما فارقته حىت بايعته على اإلسالم: قال 

ّوفيـــه مجاعـــة مل أعـــرفهم ، وحـــسني األشـــقر ضـــعفه اجلمهـــور . رواه الطـــرباين يف األوســـط
  .ّووثقه ابن حبان
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ّبعـث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـي بـن : وعن عبداهللا بن بريدة عن علـي قـال  ّ
إذا اجتمعتمـا فعلـيكم : ن الوليد ، كـل واحـد منهمـا وحـده ومجعهمـا فقـال أيب طالب وخالد ب

ًفأخـــذا ميينـــا ويـــسارات ، فـــدخل علـــي وأبعـــد وأصـــاب ســـبيا ، وأخـــذ جاريـــة مـــن : قـــال . علـــي ًً
فأتى رجل خالد بـن الوليـد : ًوكنت من أشد الناس بغضات لعلي ، قال  :السيب ، قال بريدة 

 مث جـاء آخـر ، مث جـاء آخـر ، مث تتابعـت ؟ما هذا: قال فذكر أنه أخذ جارية من اخلمس ، ف
  .األخبار على ذلك

يـــا بريـــدة ، قـــد عرفـــت الـــذي صـــنع ، فـــانطلق بكتـــايب هـــذا إىل : فـــدعاين خالـــد فقـــال 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ، فكتـب إليـه ، فانطلقـت بكتابـه ، حـىت دخلـت علـى رسـول  ّ

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فأخــذ الكتــا ّب بــشماله وكــان كمــا قــال اهللا عــز وجــل ال يقــرأ وال ّ ّ
ّيكتــــب ، وكنــــت إذا تكلمــــت طأطــــأت رأســــي حــــىت أفــــرغ مــــن حــــاجيت ، فطأطــــأت رأســــي ، 
ّفتكلمــت فوقعــت يف علــي حــىت فرغــت ، مث رفعــت رأســي ، فرأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  ّ

ّوسلم غضب غضبا مل أره غضب مثله إاليوم قريظة والنضري ، فنظر إ ً   :ّيل فقال ّ
ًأحب عليا ، فإمنا يفعل ما امر به: يا بريدة  ّ.  

  .ّفقمت وما من الناس أحد أحب إيل منه
  .ّرواه الطرباين يف األوسط ، وفيه ضعفاء وثقهم ابن حبان

ّإشــتكى عليــا النــاس ، فقــام رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : وعــن أيب ســعيد اخلــدري قــال  ً
ًوسلم فينـا خطيبـا ، فـسمعته يقـول  ً أيهـا النـاس ال تـشكوا عليـا ، فـواهللا إنـه ألخـشى يف ذات :ّ

  .اهللا أو يف سبيل اهللا
  .رواه أمحد
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خرجـت مـع علـي  :قـال  ـ وكان من أصحاب احلديبيـة ـ وعن عمرو بن شاش األسلمي
 إىل الــيمن فجفــاين يف ســفري ذلــك ، حــىت وجــدت يف نفــسي عليــه ، فلمــا قــدمت املدينــة 7

ّحــىت مســع بــذلك رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فــدخلت أظهــرت شــكايته يف املــسجد ،  ّ
ّاملسجد ذات غداة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس يف ناس مـن أصـحابه ، فلمـا رآين  ّ

ّيقول حدد إيل النظر ـ ّأمد يل عينيه   :حىت إذا جلست قال  ـ ّ
بلــى ، :  ، قــال أعــوذ بــاهللا مــن أذاك يــا رســول اهللا: قلــت . يــا عمــرو ، واهللا لقــد آذيتــين

  .ًمن آذى عليا فقد آذاين
  .رواه أمحد والطرباين باختصار ، والبزار أخصر منه ، ورجال أمحد ثقات

ًبعــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عليــا أمــريا علــى الــيمن ، : وعــن أيب رافــع قــال  ً ّ ّ
فبعـث ًوخرج معه رجل من أسـلم يقـال لـه عمـرو بـن شـاس ، فرجـع وهـو يـذم عليـا ويـشكوه ، 

ّإليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  ّ:  
  .ًإخسأ يا عمرو ، هل رأيت من علي جورا يف حكمه أو أثرة يف قسمه

  اللهم ال: قال 
  ؟فعالم تقول الذي بلغين: قال 
  .بغضه ال أملك: قال 
ّفغضب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم حـىت عـرف ذلـك يف وجهـه ، مث قـال : قال  ّ :
قد أبغضين ، ومن أبغضين فقـد أبغـض اهللا ، ومـن أحبـه فقـد أحبـين ، ومـن أحبـين من أبغضه ف

  .فقد أحب اهللا تعاىل
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  .رواه البزار ، وفيه رجال وثقوا على ضعفهم
ًكنت جالـسا يف املـسجد أنـا ورجلـني معـي ، فنلنـا مـن : وعن سعد بن أيب وقاص قال 

ّعلــي ، فأقبــل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم غــضبان يعــ ّرف يف وجهــه الغــضب ، فتعــوذت ّ
  :باهللا من غضبه ، فقال 

  .ًما لكم ومايل ، من آذى عليا فقد آذاين
رواه أبـــو يعلـــى والبـــزار باختـــصار ، ورجـــال أيب يعلـــى رجـــال الـــصحيح غـــري حممـــود بـــن 

  .)1(» خداش وقنان ، ومها ثقتان 

  ترجمته
ًكان خريا ، ساكنا ، لينا ، سليم الفطرة« : ابن حجر  ًّ ً ّ..  .«.  

  .»كان من حماسن القاهرة « : الربهان احلليب 
ًكان كثري احلفظ للمتون ، واآلثار ، صاحلا خريا« : التقي الفاسي  ّ ً« .  

ًكــان إمامــا ، عاملــا ، حافظــا ، زاهــدا ، متواضــعا ، متــوددا إىل النــاس ، « : األفقهــسي  ًّ ً ً ً ً
ّذا عبادة وتقشف وورع  ٍ«.  

 والتقــــوى والزهــــد واإلقبــــال علــــى العلــــم والعبــــادة ًكــــان عجبــــا يف الــــدين« : الــــسخاوي 
ًواألوراد ، والثناء على دينه وزهده وورعه وحنو ذلـك كثـري جـدا ، بـل هـو يف ذلـك كلمـة اتفـاق 

«.  
  :جتد هذه الكلمات وحنوها يف 

   200 / 5الضوء الالمع  ـ 1
__________________  

  .129 ـ 127 / 9جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) 1(
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  44 / 1البدر الطالع  ـ 2
  541: طبقات احلفاظ  ـ 3
  362 / 1حسن احملاضرة  ـ 4
  . وغريها70 / 7شذرات الذهب  ـ 5

)78 (  

   دقماق رواية ابن
  .809ن دقماق القاهري ، املتوىف سنة بّصارم الدين إبراهيم بن حممد : وهو 

ّأنت ويل كل مؤمن بعدي « : رواه عن ابن عباس بلفظ  ّ «)1(.  

  ترجمته
  :رجم له مجاعة من األعالم ت

  145 / 1كالسخاوي يف الضوء الالمع 
  16 / 6وابن حجر العسقالين يف أنباء الغمر 

  556 / 1والسيوطي يف حسن احملاضرة 
  80 / 7وابن العماد يف شذرات الذهب 

  .120 / 1وابن تغري بردى يف املنهل الصايف 
__________________  

  .58: وك والسالطني اجلوهر الثمني يف سري املل) 1(



 115 ...................................................................من أعالم الرواة حلديث الوالية 

  :ّقال السخاوي ما ملخصه 
ــإبــراهيم بــن حممد بــن دقمــاق ، صــارم الــدين القــاهري احلنفــي ، مــؤرخ الــديار املــصرية «  ّ

ولــــد يف حــــدود اخلمــــسني وســــبعمائة ، واعتــــىن بالتــــاريخ : يف وقتــــه ، قــــال شــــيخنا يف معجمــــه 
يـان ، وطبقـات احلنفيـة ، وغـري ّفكتب منه الكثري خبطـه ، وعمـل تـاريخ اإلسـالم ، وتـاريخ األع

  .وكان مجيل العشرة ، كثري الفكاهة ، حسن الود ، قليل الوقيعة يف الناس. ذلك
ّعــامي العبــارة ، وأنــه ويل يف آخــر األمــر إمــرة دميــاط ، فلــم تطــل مدتــه : وزاد يف إنبائــه 

  .فيها ، ورجع إىل القاهرة فمات ا يف ذي احلجة سنة تسع
  .مده شيخنا يف إنبائهوهو أحد من اعت: قلت 

ّحبب إليه التاريخ ، وتصانيفه فيه جيدة مفيدة ، واطالعه كثري ، واعتقاده حـسن ، ومل  ّ
  .ّيكن عنده فحش يف كالمه ، وال يف خطه

. إنـه أكـب عليـه حـىت كتـب فيـه حنـو مـائيت سـفر مـن تأليفـه وغـري ذلـك: وقال املقريزي 
ًوكتب تارخيا كبريا على السنني ، وآخر على    .».  ..احلروفً

)79 (  

   الفاسي رواية
  .832ّتقي الدين حممد بن أمحد بن علي احلسيين املكي املالكي املتوىف سنة : وهو 

) العقــد الثمــني يف تــاريخ البلــد األمــني ( رواه الــشيخ حــسن زمــان الرتكمــاين عــن كتابــه 
)1(.  

__________________  
  .214: القول املستحسن يف فخر احلسن ) 1(
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  تهترجم
  :ٍله تراجم حسنة يف غري واحد من املصادر ، راجع 

  18 / 7الضوء الالمع  ـ 1
  .199 / 7شذرات الذهب  ـ 2
  114 / 2البدر الطالع  ـ 3
  .187 / 8إنباء الغمر بأبناء العمر  ـ 4

ودمــشق والــيمن ،  ولــد مبكــة ونــشأ ــا وباملدينــة ، ودخــل القــاهرة« : قــال الــسخاوي 
سماع واإلجـــازة حنـــو اخلمـــسمائة ، وعـــين بعلـــم احلـــديث أمت عنايـــة ، ّوبلغـــت عـــدة شـــيوخه بالـــ

ّوكتـــب الكثـــري وأفـــاد وانتفـــع النـــاس بـــه وأخـــذوا عنـــه ، ودرس وأفـــىت وحـــدث بـــاحلرمني والقـــاهرة  ّ
ـــيمن جبملـــة مـــن مروياتـــه ومؤلفاتـــه وكـــان ذا يـــد طـــوىل يف . مســـع منـــه األئمـــة. ٍودمـــشق وبـــالد ال

ًفظ ، وكان إماما عالمة فقيها حافظا لألمساء والكىن ، ذا احلديث والتاريخ والسري ، واسع احل ً ًً
معرفــة تامــة بالــشيوخ والبلــدان ، ويــد طــوىل يف احلــديث والتــاريخ والفقــه وأصــوله ، مفيــد الــبالد 

  .».  ..احلجازية وعماهلا

)80 (  

   البوصيري رواية
  .840شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل ، املتوىف سنة : وهو 

  ّإن رسول اهللا صلى ـ رضي اهللا عنهما ـ وعن ابن عباس« : ه حيث قال روا
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  .ّأنت ويل كل مؤمن بعدي: ّاهللا عليه وسلم قال لعلي 
  .)1(» ٍرواه أبو داود الطيالسي بسند صحيح 

  ترجمته
ّمسع الكثري وعين بالفن ، وألف وخرج« : السيوطي    .)2( » 840مات يف احملرم . ّ
 السكون والتالوة والعبادة واإلجنماع عن الناس واإلقبـال علـى كان كثري« : السخاوي 
  .)3(» النسخ واإلشتغال 

الزم شـــيخنا العراقــــي علـــى كـــرب ، فـــسمع منـــه الكثــــري ، مث « : إبـــن حجـــر العـــسقالين 
الزمين يف حياة شيخنا ، فكتب عين لسان امليزان والنكت على الكاشف ، ومسع علي الكثري  ّ

  .)4(» .  ..وعمل زوائد املسانيد العشرة.  ..من التصانيف وغريها
  .وترجم له ابن العماد يف شذراته بنحو ذلك

)81 (  

   الدين العيني رواية بدر
  .855بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى احلنفي ، املتوىف سنة : وهو 

__________________  
  .832صلية ، فرغ منها يف رجب عن نسخته األ. إحتاف السادة املهرة بزوائد املسانيد العشرة) 1(
  .363 / 1: حسن احملاضرة يف حماسن مصر والقاهرة ) 2(
  .251 / 1الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) 3(
  .431 / 8إنباء الغمر ) 4(
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ّقال بشرح قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي    :» ّأنت مين وأنا منك « : ّ
ًإن عليــا :  عمــران بــن حـصني ، بلفــظ وهـذا احلــديث أخرجـه الرتمــذي ، مــن حـديث«  ّ

ّمين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي ّ ّحسن غريـب ال نعرفـه إالمـن حـديث جعفـر : مث قال . ّ
  .بن سليمان

ّوأخرجه أبو القاسـم إمساعيـل بـن إسـحاق بـن إبـراهيم البـصري ، يف فـضائل الـصحابة ، 
ّمــن حــديث بريــدة مطــوال ، قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ّ ً ًال تقــع يف علــي ، فــإن عليــا :  يل ّ ّ

  .)1(» ّمين وأنا منه 

  ترجمته
ٌوهو عامل كبـري يف الفقـه واحلـديث والتـاريخ والتفـسري وغريهـا مـن العلـوم ، وقـد تـرجم لـه  ٌ

  :األكابر وأثنوا عليه ، راجع من كتبهم 
  131 / 10الضوء الالمع  ـ 1
  294 / 2البدر الطالع  ـ 2
  473 / 1حسن احملاضرة  ـ 3
  287 / 7شذرات الذهب  ـ 4
  165 / 2اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية  ـ 5

ًوقـــد تـــرجم لـــه الـــسخاوي ترمجـــة حافلـــة ، فـــذكر شـــيوخه والعلـــوم الـــيت درســـها علـــيهم ، 
ّوذكر أسفاره ومناصبه احلكومية إىل أن قال ما ملخصه بلفظه  ّ:  

ًوكان إماما ، عاملا عالمة ، عارفا بالصرف والعربية«  ً ًً   ً وغريها ، حافظاّ
__________________  

  .214 / 16عمدة القاري يف شرح صحيح البخاري ) 1(
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ٍ للتاريخ واللغة ، كثري اإلستعمال هلا ، مشاركا يف الفنـون ، ذا نظـم ونثـر مقامـه أجـل منهمـا ،  ٍ ً
ّال ميل من املطالعة والكتابة ، حدث وأفىت ودرس ، وأخذ عنه األئمة من كل مـذهب ، طبقـ ّ ًة ّ

ًبعــد اخــرى ، بــل أخــذ عنــه أهــل الطبقــة الثالثــة ، وكنــت ممــن قــرأ عليــه أشــياء ، ومل يــزل مالزمــا  ّ
  .»للجمع والتصنيف حىت مات 

)82 (  

   الباعوني رواية
  .871سنة  ّمشس الدين أبو الربكات حممد بن أمحد الدمشقي ، املتوىف: وهو 

  :فضائل العشر ، ولفظه روى هذا احلديث يف كتابه ، عن ابن عباس ، يف حديث ال
  .)1(» أال وأنت خليفيت . ّأنت ويل كل مؤمن بعدي« 

  .)2(» ّخرجهما اإلمام أمحد « : وروى حديث بريدة بلفظني فقال 

  ترجمته
  :ّقال السخاوي برتمجته ما ملخصه 

ولــد بدمــشق يف عــشر الثمــانني وســبعمائة ، ونــشأ ــا ، فحفــظ القــرآن وأخــذ الفقــه « 
  ّاىن النظم فأكثر وأتى فيه باحلسن ، ونظم السرية النبويةومسع احلديث وتع

__________________  
  .212 / 1جواهر املطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
  .87 / 1جواهر املطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 2(
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  للعــالء مغلطــاي ومســاه منحــة اللبيــب يف ســرية احلبيــب ، يزيــد علــى ألــف بيــت ، وعمــل حتفــة
ـالظرفــاء يف تــاريخ امللــوك واخللفـــاء ، وكتــب الكثــري مــن كتـــب احلــديث وحنــوه خبطه ، وخطـــب  ّـ

وممـن كتـب . ّجبامع دمـشق ، ومجـع نفـسه علـى العبـادة ، وحـدث بـشيء مـن نظمـه وغـري ذلـك
ـــواعظ ، بـــل نقـــل ابـــن خطيـــب الناصـــرية يف تارخيـــه مـــن نظمـــه ، : عنـــه  ـــو العبـــاس اـــديل ال أب

ولقيتـه بدمـشق فكتبـت عنـه مـن نظمـه أشـياء ، بـل قـرأت عليـه . العاملووصفه باإلمام الفاضل 
ًبعض مروياته وكان جمموعا حسنا  ً«.  

)83 (  

   الدمشقي ّرواية الصالحي
  .942ّمشس الدين حممد بن يوسف ، املتوىف سنة : وهو 

  :حيث قال ) ّالسرية ( رواه يف 
 يف فــضائل الــصحابة ، روى أبــو داود الطيالــسي ، واحلــسن بــن ســفيان ، وأبــو نعــيم« 

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال : عن عمران بن حصني  ّإن عليـا مـين وأنـا منـه وهـو  :ّ ً ّ
  .»ّويل كل مؤمن بعدي 

ّأن رسول اهللا صلى اهللا عليـه  ـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ وروى الديلمي عن علي« : وقال 
ّيا بريدة ، إن عليا وليكم : ّوسلم قال لربيدة  ًّ ّبعدي ، فأحب عليا ، فإنّ ًّ   .»ه يفعل ما يؤمر ّ

ّأن رسـول اهللا صـلى  ـ رضـي اهللا تعـاىل عنـه ـ وروى اخلطيب والرافعي عـن علـي« : قال 
ًسألت اهللا فيك مخسا ، فأعطاين أربعا: ّاهللا عليه وسلم قال له  ً  
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 ، وأنــت ً ومنعــين واحــدة ، ســألته فأعطــاين فيــك أنــك أول مــن تنــشق األرض عنــه يــوم القيامــة
  .»ّمعي معك لواء احلمد وأنت حتمله ، وأعطاين أنك ويل املؤمنني من بعدي 

رضـي اهللا  ـ  بـن حـصني)1(عـن عمـران  ـ وهـو صـحيح ـ وروى ابـن أيب شـيبة« : وقـال 
ّقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ـ تعاىل عنه ٍعلي مين وأنا منه وعلي ويل كـل مـؤمن : ّ ّ ّ

  .بعدي
ّان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه ] عـــن أبيـــه [  أمحـــد عـــن عبـــداهللا بـــن بريـــدة وروى اإلمـــام

  .ّال تقع يف علي فإنه مين وأنا منه وهو وليكم بعدي: ّوسلم قال 
عــن عمــران بــن  وروى الرتمــذي وقــال حــسن غريــب ، والطــرباين يف الكبــري ، واحلــاكم ،

ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال : حـــصني  ّ  مـــا تريـــدون مـــن ؟ن مـــن علـــيمـــا تريـــدو: ّ
ّ إن عليا مين وأنا من علي وعلي ويل كل مؤمن ؟ ما تريدون من علي؟علي ّ ً «)2(.  

  ترجمته
  :ّقال الشعراين ما ملخصه 

ّكــان عاملــا ، صــاحلا ، متفننــا يف العلــم ، وألــف الــسرية النبويــة الــيت مجعهــا مــن ألــف «  ً ً ًّ
ًلى أمنوذج مل يسبقه إليـه أحـد ، وكـان عزبـا كتاب ، وأقبل الناس على كتابتها ، ومشى فيها ع

  مل يتزوج قط ، وكان حلو املنطق ، مهيب املنظر ، كثري الصيام
__________________  

  .عمر: ويف املصدر . هذا هو الصحيح) 1(
  .297 ، 296 ، 295 / 11سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ) 2(
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ًت أراه ينــــام إالقلــــيال ، وكـــان ال يقبــــل مــــن مــــال الــــوالة  والقيـــام ، بــــت عنــــده الليــــايل فمـــا كنــــ ّ
  .)1(» ًوأعوام شيئا ، وال يأكل من طعامهم 

  :وهكذا جتد الثناء باجلميل عليه يف 
  239 / 4خالصة األثر  ـ 1
  27 / 1ورحيانة األلباء  ـ 2
  .131 / 12معجم املؤلفني  ـ 3

)84 (  

  ّ الدهلوي رواية عبدالحق
  .1052 الدين بن سعد اهللا احلنفي املتوىف سنة عبداحلق سيف: وهو 

  .)2(رواه يف شرحه على املشكاة ، حيث رواه اخلطيب التربزي 

  ترجمته
ًوتوجد ترمجته يف الكتب املؤلفة برتاجم علماء اهلند وغريها ، انظر من ذلك مثال  :  

  .52: سبحة املرجان بذكر علماء هندوستان  ـ 1
  900: أجبد العلوم  ـ 2
  .201 / 5نزهة اخلواطر  ـ 3

__________________  
  .38 / 1عنه مقدمة سبل اهلدى والرشاد . ذيل طبقات األخيار) 1(
  .665 / 4أشعة اللمعات يف شرح املشكاة ) 2(
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ّهو الشيخ اإلمـام ، العـامل العالمـة ، احملـدث الفقيـه ، شـيخ اإلسـالم ، « : قال األخري 

ّايــة العلــم والعمــل يف املــشايخ الكــرام ، أول مــن نــشر علــم وأعلــم العلمــاء األعــالم ، وحامــل ر
ًاحلديث بأرض اهلند ، تصنيفا وتدريسا ً..  .«.  

)85 (  

   العصامي رواية
  .1111عبدامللك بن حسني املكي املتوىف سنة : وهو 

  : ، إذ قال 7وقد رواه يف عداد فضائل أمري املؤمنني 
  :احلديث السادس والثالثون « 

ٍكنا عند النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يف سـفر ، فنزلنـا بغـدير : عازب قال عن الرباء بن  ّ ّ
ّخم ، فنودي فينا الصالة جامعة ، وكسح لرسـول اهللا حتـت شـجرة ، فـصلى الظهـر وأخـذ بيـد  ُ

مــن كنــت : فقــال . بلــى:  قــالوا ؟ألــستم تعلمــون أين أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهم: علــي وقــال 
آل من وااله وعاد من عاداه ، وانصر من نصره واخذل مـن خذلـه مواله فعلي مواله ، اللهم و
  .»وأدر احلق معه حيث دار 

  .»وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه « زاد أمحد يف املناقب 
  ً.ورواه أكثر من مثانية عشر صحابيا

ًهنيئـا لـك يـا ابـن أيب : ولقي عمر بن اخلطاب علـي بـن أيب طالـب بعـد ذلـك فقـال لـه 
  .سيت موىل كل مؤمن ومؤمنةطالب أصبحت وأم

ًإنــك تـــصنع بعلـــي شــيئا مـــا نــراك تـــصنعه بأحــد مـــن أصـــحاب : وعــن ســـامل قيــل لعمـــر 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال    .انه موالي: ّ
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اقــض بينهمــا يــا أبــا احلــسن ، : وعــن عمــر وقــد جــاءه أعرابيــان خيتــصمان فقــال لعلــي 
:  فوثـب إليـه عمـر وأخـذ بتلبيبـه وقـال ؟ بيننـاهذا يقـضي: فقضى علي بينهما ، فقال أحدمها 

  . هذا موالي وموىل كل مؤمن ، ومن مل يكن مواله فليس مبؤمن؟وحيك أتدري من هذا
وأشـار إىل علـي  ـ بيـين وبينـك هـذا اجلـالس: وعنـه وقـد نازعـه رجـل يف مـسألة فقـال لـه 

لبيبـه ورفعـه مـن  فـنهض عمـر عـن جملـسه وأخـذ بت؟هـذا األبطـن: فقـال الرجـل  ـ بـن أيب طالـب
  . موالي وموىل كل مؤمن أو مسلم؟ّأتدري من صغرت: األرض مث ضرب به األرض فقال 

  .خرجهن ابن السمان
علـــى ميـــني  غـــدير خـــم موضـــع بـــني مكـــة واملدينـــة باجلحفـــة أو هـــو قريـــب منهـــا: قلـــت 

  .الذاهب اىل املدينة
  .احلديث السابع والثالثون

ّ صــلى اهللا عليــه وســلم ســرية واســتعمل بعــث رســول اهللا: عــن عمــران بــن حــصني قــال  ّ
ـــا ًعليهـــا علي قـــال فمـــضى علـــى الـــسرية فأصـــاب جاريـــة ، فـــأنكروا عليـــه ، وتعاقـــد أربعـــة مـــن . ّ

ّ صلى اهللا عليه وسلم وقالوا أصحاب النيب ّإذا لقينا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أخربنـاه  :ّ ّ
  .مبا صنع

ّوا مــن ســفر بــدءوا برســول اهللا صــلى وكــان املــسلمون إذا قــدم: قــال عمــران بــن حــصني 
ّاهللا عليه وسلم وسلموا عليه مث انصرفوا إىل رحاهلم ّ.  

ّفلمــا قــدمت الــسرية ســلموا علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فقــام أحــد األربعــة  ّ ّ
  مث قام. فأعرض عنه. ًيا رسول اهللا أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا: فقال 
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  .مث قام الثالث فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه. فأعرض عنهالثاين فقال مثل مقالته ، 
ّمث قــام الرابــع فقــال مثــل مــا قــالوا فأقبــل إليــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم والغــضب  ّ

  :يعرف يف وجهه فقال 
ٍ ثالث مرار؟ماذا تريدون من علي   .ًان عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي. َِ

  .وأمحدخرجه الرتمذي وأبو حامت 
  .احلديث الثامن والثالثون

ّبعـث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم سـرية وأمـر عليهـا : عن بريدة بـن احلـصيب قـال  ّ ّ
ّرجال وأنـا فيهـا فأصـبنا سـبيا ، فكتـب الرجـل إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ً ابعـث لنـا : ً

ّ فخمــس وقــسم ، قــال ًفبعــث عليــا ، ويف الــسيب وصــيفة مــن أفــضل الــسيب ، قــال. ّــمــن خيمسه ّ
أمل تــروا إىل الوصــيفة الــيت كانــت يف :  قــال ؟احلــسن مــا هــذا فخــرج ورأســه يقطــر ، فقلنــا يــا أبــا

ّالــسيب فــإين قــسمت ومخــست فــصارت يف اخلمــس ، مث صــارت مــن آل بيــت النــيب صــلى اهللا  ّ ّ
  .ّعليه وسلم ، مث صارت من آل علي ووقعت ا

  .ّ وسلم بذلكّفكتب الرجل إىل النيب صلى اهللا عليه
  .ًفقلت للرجل ابعثين مصدقا فبعثين

ّفجعلت أقـرأ الكتـاب وأقـول صـدق ، فأمـسك النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : قال بريدة  ّ
ّفال تبغضه ، وإن كنت حتبه فـازدد : قال . نعم:  قلت ً؟تبغض عليا: يدي والكتاب وقال يل 

  .ل من وصيفةًله حبا ، فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي يف اخلمس أفض
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ّفما كان من النـاس أحـد بعـد قـول رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أحـب : قال بريدة  ّ
  .إيل من علي

  .ال تقع يف علي فإنه مين وأنا منه وهو وليكم بعدي: ويف رواية 
  .خرجهما اإلمام أمحد بن حنبل

  .احلديث التاسع والثالثون
  .خرجه أبو حامتأ» من كنت وليه فعلي وليه « ًعن بريدة أيضا 

  .احلديث األربعون
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : ًعــن بريــدة أيــضا قــال  إذا مجــع اهللا األولــني « : ّ

واآلخرين يوم القيامة ونصب الصراط على جسر جهنم ما جازهـا أحـد حـىت كانـت معـه بـراءة 
  .ّ خرجه احلاكمي.»بوالية علي بن أيب طالب 

  .احلديث احلادي واألربعون
ّأنا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ: عن ابن مسعود قال  : بيد علـي وقـال  ّ

  .أخرجه احلاكمي» هذا وليي وأنا وليه ، واليت من وااله وعاديت من عاداه « 
ّاللهم إين أتقرب إليك بواليـة : ملا حضرت ابن عباس الوفاة قال : وعن أيب صاحل قال 

  .علي بن أيب طالب
  .)1(»  يف املناقب ّخرجه أمحد

__________________  
  .484 / 2مسط النجوم العوايل ) 1(
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  ترجمته
  :وتوجد ترمجة العصامي يف 

  402 / 1البدر الطالع  ـ 1
  139 / 3سلك الدرر  ـ 2
  182 / 6ّمعجم املؤلفني  ـ 3

)86 (  

   الواعظرواية الجلوتي
  .الشيخ يعقوب: وهو 

ّلى اهللا عليه وسلم لعلي وعن الرباء قال ص« : رواه حيث قال    .ّأنت مين وأنا منك: ّ
ّإن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن: وعن عمران بن حصني  ً ّ..  . «)1(.  

)87 (  

   الطرابزوني رواية
  .الشيخ حممد املدين: وهو 

ّوأخرج الرتمذي بإسناد قوي عن عمران بن حصني يف قصة قال فيها « : رواه بقوله  ٍ :
  ّإن ؟ما تريدون من علي: ّعليه وسلم ّ صلى اهللا قال رسول اهللا

__________________  
  .1139خمطوط ، عن نسخته األصلية ، فرغ منها سنة  ـ املفاتيح شرح املصابيح) 2(
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ّ عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي  ّ ّ ًّ «)1(.  

)88 (  

   المقدسي رواية المرعي
ّإن عليا مين وأنا من« : رواه بلفظ  ً ٍه وهو ويل كل مؤمن بعدي ّ ّ «)2(.  

)89 (  

   الكمشخانوي رواية
  .1311أمحد بن مصطفى النقشبندي احلنفي ، املتوىف سنة : وهو 

  . ..ًسألت اهللا يا علي فيك مخسا: روى حديث 
  .عن اخلطيب والرافعي ، عن علي

  .ّوقد تقدم لفظه

)90 (  

   النبهاني رواية
  .1350الشافعي ، املتوىف سنة أبو احملاسن يوسف بن إمساعيل : وهو 

  .))3روى حديث الوالية يف بعض مؤلفاته عن عمران بن حصني 
__________________  

ٍ نقال عن نسخة تارخيا 1174فرغ من تأليفه . خمطوط ـ شرح أمساء أهل بدر) 1( ً1175.  
هــذا امـوع اللطيــف مل أذكـر يف « : قـال . خمطــوط ـ تلخـيص أوصـاف املــصطفى وذكـر مـن بعــده مـن اخللفـا) 2(

ّإالما كان صحيحا أو حسنا عند احملدثني ، ومل أذكر فيه من ذلك إالما اعتمده العلماء الراسخون  ّّ ً ً«.  
  .58: الشرف املؤيد . 88 / 3الفتح الكبري ) 3(
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  ترجمته
ًمــستفيدا مــن مــصادر كثــرية ذكرهــا ، فقــال مــا ) ّمعجــم املــؤلفني ( وتــرجم لــه صــاحب 

  :ّملخصه 
 ، شـــاعر ، صـــويف ، مـــن القـــضاة ، رحـــل إىل مـــصر ، فانتـــسب إىل األزهـــر ، أديـــب« 

ًوتوىل القضاء يف قصبة جنني من أعمال نابلس ، ورحل إىل القسطنطينية ، وعني قاضيا كوي  ّ ّ
ًســـنجق مـــن أعمـــال واليـــة املوصـــل ، فرئيـــسا حملكمـــة اجلـــزاء بالالذقيـــة ، مث بالقـــدس ، فرئيـــسا  ً

ونــشبت احلــرب العامــة االوىل ، فعــاد إىل . ًفر إىل املدينــة جمــاوراحملكمــة احلقــوق ببــريوت ، وســا
ًمث ذكــر عــددا مــن . 1350أي مــن ســنة »  رمــضان 29مــسقط رأســه إجــزم ، وتــويف ــا يف 

  .)1(تآليفه الكثرية 

)91 (  

   المباركفوري رواية
  .1353ّأبو العلى حممد عبدالرمحان بن عبدالرحيم ، املتوىف سنة : وهو 

  .)2(حيث رواه الرتمذي عن عمران بن حصني ) رح الرتمذي ش( رواه يف 
__________________  

  .275 / 13معجم املؤلفني ) 1(
  .145 / 10حتفة األحوذي يف شرح الرتمذي ) 2(
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)92 (  

   علي ناصف رواية منصور
ّبعــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم جيــشا ، وأمــر : عــن عمــران بــن حــصني قــال «  ً ّ ّ

وتعاقـد أربعـة مـن الـصحابة . ً، فمضى يف الـسرية ، فأصـاب جاريـة ، فـأنكروا عليـهًعليهم عليا 
ّعلــى أن خيــربوا النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم إذا رجعــوا ، وكــان املــسلمون إذا رجعــوا مــن الــسفر  ّ ْ

ّفلمــا قــدمت الــسرية ســلموا علــى النــيب . ّبــدأوا برســول اهللا فــسلموا عليــه مث انــصرفوا إىل رحــاهلم ّ
يــا رســول اهللا ، أمل تــر إىل علــي صــنع كــذا : ّ عليــه وســلم ، فقــام أحــد األربعــة فقــال ّصــلى اهللا

مث قــام الثالــث فقــال . مث قــام الثــاين فقــال مثــل مقالتــه فــأعرض عنــه. وكــذا ، فــأعرض عنــه النــيب
  .مثلهما ، فأعرض عنه ، مث قام الرابع فقال مثل ما قالوا

ّفأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والغض    :ب يعرف يف وجهه فقال ّ
ًوكررها ثالثا ـ ما تريدون من علي ّإن عليا مين وأنا منـه وهـو ويل كـل مـؤمن :  مث قال ؟ ـّ ّ ّ ً

  .»بعدي 
  :قال الشيخ منصور بشرحه على هذا احلديث 

ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم أعرض عـن شـكواهم يف علـي ، ألنـه ظهـر لـه أن مـا فعلـه «  ّ
ّعلــي لــيس منكــرا وإال أل  « (هــذه مــن قولــه » ّوهــو ويل كــل مــؤمن بعــدي « : وقولــه . جــامً

ْالنبـي أولـى بــاْلمؤمنين مـن أنـفسهم  ُِ ِ ُـ َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ِْ  «( ـ 2 ـ وفيهــا لعلـي. وعلــي ويل املـؤمنني بعـدي:  أي 
  .)1(» أفخر منقبة 

__________________  
  .335 / 3التاج اجلامع لألصول ) 1(
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)93 (  

   األلباني رواية
  .ّالشيخ حممد ناصر الدين األلباين املعاصر : وهو

عـن الرتمـذي ) مـشكاة املـصابيح ( قال يف التعليق علـى حـديث عمـران بـن حـصني يف 
  .)1(» وسنده صحيح : قلت «  :

)94 (  

  أحمد عبدالجواد ـ  أحمد صقررواية عباس
ّعلي مين وأنا من علي وعلي ويل كل مؤمن : 6قال النيب «  ّ ّ    .بعدي ّّ
  .)2(» ن عمران بن حصني ع ـ ش

__________________  
  .1720 / 3مشكاة املصابيح ) 1(
  .567 / 4جامع األحاديث ) 2(
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ًويف هـــذا الفـــصل أوردنـــا عـــدة مـــن األســـانيد الـــصحيحة حلـــديث  يف الكتـــب ) الواليـــة ( ّ
  .ّاملعتربة ألهل السنة

أســانيد صــحيحة علــى ضــوء كلمــات العلمــاء األعــالم يف اجلــرح والتعــديل وتــراجم ّإــا 
  :استخرجناها من الكتب التالية .  ..ّالرجال

  .287ّكتاب السنة ، البن أيب عاصم ، املتوىف سنة  ـ 1
  .303كتاب خصائص أمري املؤمنني ، للنسائي ، املتوىف سنة  ـ 2
  .املعجم الكبري ـ 3
  .360وكالمها أليب القاسم الطرباين ، املتوىف سنة املعجم األوسط  ـ 4
  .معرفة الصحابة ـ 5
  .430حلية األولياء وكالمها أليب نعيم اإلصبهاين ، املتوىف سنة  ـ 6
  .571تاريخ دمشق ، البن عساكر الدمشقي ، املتوىف سنة  ـ 7
  .748سري أعالم النبالء ، لشمس الدين الذهيب ، املتوىف سنة  ـ 8
  .774اية والنهاية ، البن كثري الدمشقي ، املتوىف سنة البد ـ 9

  .وباهللا التوفيق
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  : قال ابن أبي عاصم * 
  :قاال . ثنا عباس بن الوليد النرس وأبو كامل« 

ثنا جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشك ، عن مطرف ، عن عمران بن حـصني ، قـال 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٍمنه ، وهو ويل كل مؤمن بعدي  ّعلي مين وأنا: ّ ّ ّ«.  

  :أقول 
ا  ّأمحــد بــن عمــرو بــن الــضحاك بــن خملــد الــشيباين املتــوىف : فهــو ) ابــن أيب عاصــم ( ّــأم ّ

  . ، وقد تقدمت ترمجته287سنة 
  :فهو ) عباس بن الوليد ( ّوأما 

  .من رجال الشيخني والنسائي
  .)1(خرين أيب يعلى املوصلي ، وعبداهللا بن أمحد ، وآ: ومن مشايخ 

» ًوكــان متقنــا صــاحب حــديث « : قــال » احلــافظ اإلمــام احلجــة «  بـــ ووصــفه الــذهيب
)2(.  

  .الفضيل بن احلسني اجلحدري البصري: فهو ) أبو كامل ( ّوأما 
__________________  

  .5 / 133ذيب التهذيب ) 1(
  .27 / 11سري أعالم النبالء ) 2(
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  .)1(ي من رجال الشيخني وأيب داود والنسائ
  .فمن فوقه ، فمذكورون يف الكتاب بالتفصيل) جعفر بن سليمان ( ّوأما 

* * *  
__________________  

  .8 / 290ذيب التهذيب ) 1(
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  : وقال الحافظ النسائي * 
اخربنا واصل بن عبداألعلى ، عن ابن فضيل ، عن األجلح ، عن عبـداهللا بـن بريـدة « 

  :، عن أبيه ، قال 
ً صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن مع خالد بن الوليـد ، وبعـث عليا علـى بعثنا رسول اهللا ّـ ّ ّ

ٍإن التقيتمــا فعلــي علــى النـــاس ، وإن تفرقتمــا فكــل واحــد منكمــا علــى جنـــده ، : آخــر وقــال  ّ ّ ْ ٌْ
ة  ّـفلقينا بين زبيد من أهل اليمن ، وظفر املسلمون على املـشركني ، فقاتلنـا املقاتلـة وسـبينا الذري

ّلي جارية لنفسه مـن الـسيب ، فكتـب بـذلك خالـد بـن الوليـد إىل النـيب صـلى اهللا ، فاصطفى ع ً
ْعليه وسلم ، وأمرين أن أنال منه ّ.  

  .فدفعت الكتاب إليه ، ونلت من علي: قال 
ّفتغري وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ ّ.  

بعثتين مع رجل ، وأمرتين بطاعته ، فبلغت ما. هذا مكان العائذ: فقلت    . ارسلت بهٍ
ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    ] :يل [ ّ

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

  . 75: خصائص علي بن أيب طالب ) 1(
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  :أقول 
  :فهو ) واصل بن عبداألعلى ( ّأما 

  .من رجال مسلم واألربعة
  .أيب حامت ، وأيب زرعة ، ومطني ، وأيب يعلى ، وآخرين: من مشايخ و

  .صدوق: قال أبو حامت 
  .ثقة: ّوقال مطني والنسائي 

  .)1(» ثقة « : قال احلافظ 
  .ّحممد بن فضيل بن غزوان: فهو ) ابن فضيل ( ّوأما 

  .ّمن رجال الصحاح الستة
  .)2(» ّصدوق عارف ، رمي بالتشيع « : قال احلافظ 

  .والبقية ، فقد عرفتهم يف الكتاب ) األجلح( ّوأما 
* * *  

__________________  
  . ، 11 / 92ذيب التهذيب 328 / 2تقريب التهذيب ) 1(
  .200 / 2تقريب التهذيب ) 2(
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  : وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني * 
  .)1(حدثنا عبداهللا بن أمحد بن حنبل ، ثنا العباس بن الوليد الفرضي « 

  .ح وحدثنا معاذ بن املثىن ، فنا مسدد
 يزيــــد )2(ّح وحـــدثنا بــــشر بــــن موســـى واحلــــسن بــــن املتوكـــل البغــــدادي ، ثنــــا خالـــد بــــن 

  .العدين
  :قالوا 

ثنــا جعفــر بــن ســليمان ، عــن يزيــد الرشــك ، عــن مطــرف بــن عبــداهللا ، عــن عمــران بــن 
  :حصني ، قال 

ّبعث رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم سـرية ، فاسـ«  ا ، فمـضى علـى ّ ًتعمل علـيهم علي ّـ
ًالــسرية ، فأصــاب علــي جاريــة ، فــأنكروا ذلــك عليــه ، فتعاقــد أربعــة مــن أصــحاب رســول اهللا 

ّصلى اهللا عليه وسلم قالوا  ّإذا لقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربناه مبا صنع: ّ ّ.  
ّصلى اهللا عليه وسـلم ٍوكان املسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول اهللا : قال عمران  ّ

  .ّ، فسلموا عليه مث انصرفوا
ّفلما قدمت السرية ، سلموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ ّ   فقام .ّ

__________________  
  .وهو من رجال رواية ابن أيب عاصم. النرسي: كذا ، والصحيح ) 1(
  .خالد بن أيب يزيد القرين ، كما ستعلم: كذا ، والصحيح ) 2(
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  : األربعة فقال أحد
  ؟ًّأمل تر أن عليا صنع كذا وكذا: يا رسول اهللا 
  .فأعرض عنه

  ؟ًّيا رسول اهللا ، أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا: مث قام آخر فقال 
  .فأعرض عنه

  ؟ًّيا رسول اهللا ، أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا: مث قام آخر منهم ، فقال 
  .فأعرض عنه

  ؟ًّول اهللا ، أمل تر أن عليا صنع كذا وكذايا رس: مث قام الرابع فقال 
ّفأقبل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :فقال  ـ يعرف الغضب يف وجهه ـ ّ

ّإن عليــا مــين وأنــا منــه ، وهــو ويل كــل مــؤمن  ـ ثــالث مــرات ـ ؟مــاذا تريــدون مــن علــي  ً ّ
  .)1(» بعدي 

  :أقول 
  :ل الطريق الثالث ّورجال هذه األسانيد مذكورون يف الكتاب ، إالرجا

  :فقد قال ) بشر بن موسى ( ّفأما 
ًكان ثقة أمينا عاقال ركينا « : اخلطيب  ًً «)2(.  

  .»ثقة « : الدارقطين 
  .يكرمه: وكان أمحد بن حنبل 

__________________  
  . 128 / 18املعجم الكبري ) 1(
  .86 / 7تاريخ بغداد ) 2(
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  .)1(» ّاملعمر اإلمام احلافظ الثقة «  بـ ووصفه الذهيب
  .ّاحلسن بن علي بن املتوكل البغدادي: فهو ) ّاحلسن بن املتوكل ( ّوأما 

  .)2(» كان ثقة « : ترجم له اخلطيب وقال 
  .خالد بن أيب يزيد القرين: فهو  ) خالد( ّوأما 

  .خالد بن يزيد: وقيل  ـ خالد بن أيب يزيد« : ذكره اخلطيب حيث قال 
: روى عنـه .  .. وهو خالـد املزرقـي ، والقطربلـي ، والقـرين ..ـ ابن أيب يزيد: والصواب 

  . ..وبشر بن موسى ، واحلسن بن علي بن املتوكل ، وغريهم.  ..ّحممد بن احلسني الربجالين
  .)3(» ومل يكن به بأس 

* * *  
__________________  

  .352 / 13سري أعالم النبالء ) 1(
  .369 / 7تاريخ بغداد ) 2(
  .304 / 8غداد تاريخ ب) 3(
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  : وقال الحافظ الطبراني * 
 دثنا حـــ:نـــا أبـــو كريـــب ، قـــال : حـــدثنا عبـــدالوهاب بـــن رواحـــة الرامهرمـــزي ، قـــال « 

ّحسن بن عطيـة ، قـال نـا سـعاد بـن سـليمان ، عـن عبـداهللا بـن عطـاء ، عـن عبـداهللا بـن بريـدة  ّ
  :عن علي قال 

ّبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طال ٍب وخالد بن الوليد ، كل واحـد ّ ّ
ًفأخـــذا ميينـــا ويـــسارا ، : قـــال  .إذا اجتمعتمـــا فعلـــيكم علـــي: منهمـــا وحـــده ، ومجعهمـــا فقـــال  ً

ًفدخل علي فأبعد ، فأصاب سبيا ، فأخذ جارية من السيب ً.  
ًوكنت من أشد الناس بغضا لعلي: قال بريدة  ّ.  

 ؟مـا هـذا:  مـن اخلمـس ، فقـال ًفأتى رجل خالد بن الوليد ، فـذكر أنـه قـد أخـذ جاريـة
  .مث جاء آخر ، مث جاء آخر مث تتابعت األخبار على ذلك

يـــا بريـــدة ، قـــد عرفـــت الـــذي صـــنع ، فـــانطلق بكتـــايب هـــذا إىل : فـــدعاين خالـــد فقـــال 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .فكتب إليه. ّ

ّحىت دخلت على رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فأ. فانطلقت بكتابه خـذ الكتـاب ّ
ّوكان كما قال اهللا عز وجل ال يقرأ وال يكتـب ـ بشماله ّوكنـت إذا تكلمـت طأطـأت  :فقـال  ـ ّ

  .ّرأسي حىت أفرغ من حاجيت ، فطأطأت رأسي فتكلمت
  .فوقعت يف علي حىت فرغت ، مث رفعت رأسي

ّفرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غضب غضبا مل أره غضب مثله إال ً ّ ّ  
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  :فنظر إيل فقال .  والنضرييوم قريظة
ًّيا بريدة ، أحب عليا ، فإمنا يفعل ما يؤمر به .  

فقمت وما من الناس أحد أحب إيل منه : قال   «)1(.  

  :أقول 
  :فهو ) عبدالوهاب بن رواحة ( ّأما 

وعبــدالوهاب بــن رواحــة الرامهرمــزي ، يــروي « : قــال الــسمعاين . مــن مــشايخ الطــرباين
 روى عنه سليمان بن أمحد بن أيـوب الطـرباين. ّمد بن العالء اهلمداين الكويفعن أيب كريب حم

.. . «)2(.  
  .ّحممد بن العالء اهلمداين الكويف: فهو ) أبو كريب ( ّوأما 

  .ّمن رجال الصحاح الستة
ّالـــذهلي ، وأيب زرعـــة ، وأيب حـــامت ، وعبـــداهللا ، وأيب يعلـــى ، ومطـــني ، : ومـــن مـــشايخ 

  .ن خزمية ، وآخرينوالفريايب ، واب
ّوســائر رجــال الــسند ، فــرتامجهم موجــودة يف الكتــاب فيمــا  ) ّالحــسن بــن عطيــة( ّوأمــا 
  .تقدم ويأيت

* * *  
__________________  

  .425 / 5املعجم األوسط ) 1(
  .الرامهرمزيـ األنساب ) 2(
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  : وقال الحافظ أبو نعيم اإلصبهاني * 
يـل بـن عبـداهللا ، ثنـا الفـضل بـن دكـني ، ثنـا ابـن حدثنا عبداهللا بـن جعفـر ، ثنـا إمساع« 

ُأيب غنية ، عن احلكم ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، عن بريدة ، قال  ّ:  
ّغــزوت مـــع علـــي إىل الـــيمن ، فرأيـــت منـــه جفـــوة ، فقـــدمت علـــى رســـول اهللا صـــلى اهللا  ً

ا ، فتنقــصته ، فرأيــت وجــه رســول اهللا صــلى اهللا ّعليــه وســلم ، فــذكرت علي ّّ ً ّ عليــه وســلم يتغــري ّــ ّ
  :وقال 

  ؟يا بريدة ، ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم
  .بلى يا رسول اهللا: قلت 
  .من كنت مواله فعلي مواله: قال 

  .رواه أبو بكر بن أيب شيبة ، عن الفضل ، مثله
ّحــدثنا أمحــد بــن جعفــر بــن مالــك ، ثنــا عبــداهللا بــن أمحــد ، حــدثين أيب ، ثنــا روح ، ثنــا 

  :د بن منجوف ، عن عبداهللا بن بريدة ، عن أبيه قال علي بن سوي
ّبعث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عليـا إىل خالـد بـن الوليـد ليقـسم اخلمـس ً ّ ّ وقـال  ـ ّ

  :قال فقال خالد لربيدة . فأصبح علي ورأسه يقطر: قال  ـ ليقبض اخلمس: ًّروح مرة 
  ؟أال ترى ما يصنع هذا
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ّلى اهللا عليه وسلم أخربته مبا صنع علـيفلما رجعت إىل النيب ص: قال  فكنـت : قـال . ّ
  ً.أبغض عليا
  ؟ًّيا بريدة ، أتبغض عليا: فقال : قال 
  .نعم: قلت : قال 
  .فال تبغضه: قال 

ّفأحبه فإن له يف اخلمس أكثر من ذلك : ًروح مرة : وقال  ّ «)1(.  

  : أقول 
ري ، ترمجنــــا هلــــم يف ّكلهــــم أئمــــة مــــشاه» ســــعيد بــــن جبــــري « ورجــــال هــــذا الــــسند إىل 

  .ّغين عن التعريف» سعيد « الكتاب ، و
* * *  

__________________  
  .163 / 3معرفة الصحابة ) 1(
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  : وقال الحافظ أبو نعيم اإلصبهاني * 
ّحدثناه القاضي أبو أمحد العسال ، ثنا القاسم بن حيىي بن نصر «   ، ثنا لوين ، ثنا )1(ّ

  :ويد بن منجوف ، عن ابن بريدة عن أبيه أبو معشر الرباء ، عن علي بن س
ًإن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث عليا ّّ ّ ّ.. .  

  .»فذكر حنوه 

  : أقول 
  .فقد ترمجنا له) ّأبو أمحد العسال ( ّأما 

  فقد) أمحد بن القاسم بن نصر ( ّوأما 
  .أخو أيب الليث. أمحد بن القاسم« : قال الذهيب 

ًمسع حممد بن سليمان لوينا و ّ.. .  
  .أبو حفص بن شاهني ، وأبو حفص الكتاين: ّحدث عنه 

  .)2(» ّوثقه اخلطيب 
  .فقد ترمجنا له) لوين ( ّوأما 

__________________  
  .أمحد بن القاسم بن نصر: كذا ، والصحيح  )1(
  .352 / 4:  ، وانظر تاريخ اخلطيب 466 / 14سري أعالم النبالء ) 2(
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  .يوسف بن يزيد: هو ف ) أبو معشر البراء( ّوأما 
  .من رجال مسلم والبخاري

  .وروى عنه مجاعة من األكابر
  .)1(صدوق رمبا أخطأ : قال احلافظ ابن حجر 

  :فهو  ) علي بن سويد بن منجوف( ّوأما 
  من رجال البخاري

اد بــــن زيــــد ، والنــــضر بـــن مشيــــل ، وغــــريهم قــــال : وروى عنـــه  ــشــــعبة ، والقطــــان ، ومح ّـ ّ
  ً. أرى به بأساما: عبداهللا عن أبيه 

  .ثقة: وقال ابن معني 
  .ثقة: وقال أبو داود 

  .ثقة: وقال الدارقطين 
  .ال بأس به: وقال النسائي 

  .)2(وذكره ابن حبان يف الثقات 
  .فمذكورة يف الكتاب ) ابن بريدة( وأما ترمجة 

* * *  
__________________  

  .383  /2 ، تقريب التهذيب 451 ـ 11 / 378ذيب التهذيب ) 1(
  .7 / 291ذيب التهذيب ) 2(
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  : وقال الحافظ أبو نعيم * 
  .حدثنا سليمان بن أمحد ، ثنا معاذ بن املثىن ، ثنا مسدد« 

ــــن هــــالل  ح وحــــدثنا أبــــو عمــــرو ابــــن محــــدان ، ثنــــا احلــــسن بــــن ســــفيان ، ثنــــا بــــشر ب
  .وعبدالسالم بن عمرو

، عـــن عمـــران بـــن ثنـــا جعفـــر بـــن ســـليمان ، عـــن يزيـــد الرشـــك ، عـــن مطـــرف : قـــالوا 
  :حصني ، قال 

ًبعـث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم سـرية ، واسـتعمل علـيهم عليـا ّ  ـ ّكـرم اهللا وجهـه ـ ّ
ّفأصــاب علــي جاريــة ، فــأنكروا ذلــك عليــه ، فتعاقــد أربعــة مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا  ً

ّإذا لقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربنا: ّعليه وسلم ، قالوا    .ه مبا صنع عليّ
ّوكـــان املـــسلمون إذا قـــدموا مـــن ســـفر ، بـــدؤا برســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه : قـــال عمـــران  ٍ

وسلم ، فسلموا عليه مث انصرفوا ّ.  
ّفلما قـدمت الـسرية ، سـلموا علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ّ ّ فقـام أحـد األربعـة  .ّ

ًيا رسول اهللا ، أمل تر أن عليا صنع كذا وك: فقال    .فأعرض عنه ؟ذاّّ
  .فأعرض عنه .ًّأمل تر أن عليا صنع كذا وكذا. يا رسول اهللا: مث قام آخر منهم فقال 
  ؟ًّيا رسول اهللا ، أمل تر أن عليا صنع وكذا وكذا: حىت قام الرابع ، فقال 
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ّفأقبــل عليــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــا : فقــال  ـ يعــرف الغــضب يف وجهــه ـ ّ
  .ثالث مراتـ  ؟تريدون من علي
ّإن عليا مين وأنا منه ، وهو ويل كل مؤمن بعدي : مث قال  ّ ً ّ «)1(.  

  : أقول 
  .فغين عن التعريف ) أبو نعيم االصبهاني( أما 
  .أبو القاسم الطرباين: فهو  ) سليمان بن أحمد( ّأما 

  .وهو غين عن التعريف كذلك
  ) : معاذ بن المثنى( ّوأما 

ّحممد بــن كثــري العبــدي ، ومــسدد: ّ ، وحــدث ــا عـن ســكن بغــداد« : قـال اخلطيــب  ــ ّ 
ّأمحــد بــن علــي األبــار ، وحيــىي بــن صــاعد ، وحممــد بــن خملــد ، وإمساعيــل بــن : روى عنــه . ..

علـــي اخلطـــيب ، وعبـــدالباقي بـــن قـــانع ، وأبـــو بكـــر الـــشافعي ، وعمـــر بـــن مـــسلم ، وجعفـــر بـــن 
  .وكان ثقة .احلكم املؤدب ، وغريهم

  .)2( » 288مات سنة 
أبو بكر الـشافعي : عنه .  ..ثقة متقن ،: ّمعاذ بن املثىن ، أبو املثىن « : وقال الذهيب 

  .)3( » 288تويف سنة  .، وجعفر املؤدب ، والطرباين ، وآخرون ، عاش مثانني سنة
__________________  

  .294 / 6حلية األولياء ) 1(
  .136 / 13تاريخ بغداد ) 2(
  .527/  13سري أعالم النبالء ) 3(
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  :ّمسدد بن مسرهد البصري : فهو  ) مسدد( ّوأما 
  :البخاري ، وأيب داود ، والرتمذي ، والنسائي : وهو من رجال 

  .)1(» ثقة حافظ « : قال احلافظ 
ّمـــسند خراســـان ، حممـــد بـــن أمحـــد احلـــريي ، : فهـــو  ) أبـــو عمـــرو ابـــن حمـــدان( ّوأمـــا 
  .376املتوىف سنة 

ّدث الثقة ، النحوي البارع ، الزاهد العابـد ، مـسند خراسـان اإلمام احمل« : قال الذهيب 
  . ..ّوتفرد بالرواية عن طائفة.  ..ّمناقبه مجة.  ..، أبو عمرو

ــــه صــــحيحة ، رحــــل بــــه أبــــوه ، : قــــال احلــــاكم  ّوكــــان مــــن القــــراء والنحــــويني ، ومساعات
  . ..وصحب الزهاد ، وأدرك أبا عثمان واملشايخ

  .ّكان يتشيع: ر املقدسي ّوقال احلافظ حممد بن طاه
  .)2(» ّتشيعه خفيف كاحلاكم : قال الذهيب 

  :فقد ) احلسن بن سفيان ( ّوأما 
ًكـــان حمـــدث خراســـان يف عـــصره ، مقـــدما يف الثبـــت والكثـــرة والفهـــم « : قـــال احلـــاكم  ّ ّ

  .والفقه واألدب
ّكــان ممــن رحــل وصــنف وحــدث ، علــى تــيقظ مــع صــحة : وقــال أبــو حــامت ابــن حبــان  ّ

ّنة والصالبة يف السنةالديا ّ.  
  .كتب إيل وهو صدوق: وقال ابن أيب حامت 

  .)3(» اإلمام احلافظ الثبت « : وقال الذهيب 
__________________  

  .242 / 2تقريب التهذيب ) 1(
  .356 / 16سري أعالم النبالء ) 2(
  .157 / 14سري أعالم النبالء ) 3(
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  :فهو  ) بشر بن هالل( ّوأما 
  .مسلم ، والرتمذي ، والنسائي ، وأيب داود ، وابن ماجة: من رجال 

  .ّوثقه ابن حبان ، والنسائي ، وأبو علي اجلياين
  .صدوق: وقال أبو حامت 

  .)1(ّووثقه احلافظ ابن حجر 
  . )عبدالسالم بن عمرو( ّوأما 

  .فلم أعرفه اآلن
  . )جعفر بن سليمان( ّوأما 

  . )يزيد الرشك (و 
  . )مطرف (و 

  .ت ترامجهم يف الكتابفقد تقدم
  . )عمران بن حصين( ّوأما 

  .فهو الصحايب اجلليل
ّصحة الطريق األول: فظهر  ّ.  

ّولعــل  ـ ومل أعرفــه ،» عبدالــسالم بــن عمــرو « : ْوكــذا الطريــق الثــاين ، وإن كــان فيــه 
   ..كما هو واضح» بشر بن هالل « لوثاقة  ـ ًهناك سهوا

ّناده عن أيب نعـيم بـالطريق األول ، كمـا سـيأيت ، هذا ، وقد روى الذهيب هذا اخلرب بإس
  .»عبدالسالم ابن عمرو « فأسقط » قتيبة ، وبشر بن هالل ، وعفان : تابعه « : مث قال 

* * *  
__________________  

  .102 / 1تقريب التهذيب . 1 / 404ذيب التهذيب ) 1(
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  : وقال الحافظ ابن عساكر * 
ّــ بــن حممد بــن احلــصني ، أنــا أبــو علــي بــن املــذهب ، أنــا أخربنــا أبــو القاســم هبــة اهللا« 

ّأمحــد بــن جعفــر ، نــا عبــداهللا بــن أمحــد ، حــدثين أيب ، نــا ابــن منــري ، نــا أجلــح الكنــدي ، عــن 
  :عبداهللا بن بريدة ، عن أبيه بريدة قال 

ّبعــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بعثــني إىل الــيمن ، علــى أحــدمها علــي ابــن أيب  ّ
ْإذا التقيــتم فعلــي علــى النــاس ، وإن افرتقتمــا : وعلــى اآلخــر خالــد بــن الوليــد ، فقــال طالــب ، 

ٍفكـــل واحـــد منكمـــا علـــى جنـــده فلقينـــا نـــيب زبيـــد مـــن أهـــل الـــيمن ، فاقتتلنـــا ، فظهـــر : قـــال . ّ
ًاملـــسلمون علـــى املـــشركني ، فقتلنـــا املقاتلـــة وســـبينا الـــذراري ، فاصـــطفى علـــي امـــرأة مـــن الـــسيب 

  .لنفسه
ّفكتــب معــي خالــد بــن الوليــد إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خيــربه : دة قــال بريــ ّ

  .بذلك
ّفلما أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم دفعت الكتاب ، فقرئ عليه ّ ّ.  

ّفرأيت الغضب يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ.  
ْبعثتين مـع رجـل وأمـرتين أن . يا رسول اهللا ، هذا مكان العائذ: فقلت  ّأطيعـه ، فبلغـت ٍ
  .ما ارسلت به

ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّال تقع يف علي ، فإنه مين وأنا: ّ   منه ، ّ
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  .)1(» ّوهو وليكم بعدي 

  :أقول 
   )أبو القاسم هبة اهللا بن الحصين( ّأما 
   )أبو علي ابن المذهب (و 

  .فقد ترمجنا هلم
  .وهو القطيعي ) أحمد بن جعفر( وكذا 
  .فما فوقه ، موجودة يف الكتاب ) عبداهللا بن أحمد ( وترمجة

  .فالسند صحيح بال كالم
* * *  

__________________  
  .190 / 42تاريخ دمشق ) 1(
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  : وقال الحافظ ابن عساكر * 
قرئ على إبـراهيم بـن منـصور ، أنـا أبـو بكـر بـن : ّوأخربتنا به ام اتىب العلوية قالت « 

 أنـا احلـسن بـن عمــر بـن شـقيق اجلرمـي ، نـا جعفـر بـن سـليمان ، عــن املقـرئ ، أنـا أبـو يعلـى ،
  :يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبداهللا بن الشخري ، عن عمران بن حصني قال 

ا ، قــال  ًبعــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ســرية ، فاســتعمل علــيهم علي ّــ ّ فمــضى : ّ
ّ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ًعلي يف السرية ، فأصاب علي جارية ، فأنكر ذلك عليـه أصـحاب

ّإذا لقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربناه مبا صنع علي: ّوسلم ، قالوا  ّ.  
ّوكــان املــسلمون إذا قــدموا مـــن ســفر ، بــدأوا برســول اهللا صــلى اهللا عليـــه : قــال عمــران  ٍ

ّوسلم فسلموا عليه ، ونظروا إليه ، مث ينصرفون إىل رحاهلم ّ.  
ّالسرية سلموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفلما قدمت : قال  ّ ّ.  
  :فقام أحد األربعة فقال : قال 

  ؟ًّيا رسول اهللا ، أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا
  .فأعرض عنه

  :مث قام آخر منهم فقال 
  ؟ًّيا رسول اهللا ، أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا
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  .فأعرض عنه
  :مث قام آخر منهم فقال 

  ؟ًّأمل تر أن عليا صنع كذا وكذايا رسول اهللا ، 
ّفأقبــل إليــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــا : فقــال  ـ والغــضب يعــرف يف وجهــه ـ ّ

ّ إن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي ؟ّ ما تريدون من علي؟تريدون من علي ً ّ «)1(.  

  : أقول 
  .533توفيت سنة . انيةفاطمة العلوية بنت ناصر اإلصبه: فهي  ) ام المجتبى( ّأما 

ّامــــرأة علويــــة «  :قــــال الــــسمعاين يف مــــشيخته . وهــــي شــــيخة إبــــن عــــساكر والــــسمعاين
  . »533معمرة ، كتبت عنها باصبهان ، وماتت يف سنة 

  .فهو سبط حبرويه ، املرتجم له يف الكتاب ) إبراهيم بن منصور( ّوأما 
  .ترمجنا له كذلك ) أبو بكر بن المقرئ (و 

  . ..)أيب يعلى املوصلي ( ة عرفتهم يف رواية وسائر الروا
* * *  

__________________  
  .199 ـ 198 / 42تاريخ ابن عساكر ) 1(
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  : وقال الحافظ ابن عساكر * 
أخربنــا أبــو عبــداهللا احلــسني بــن عبــدامللك ، أنــا أبــو القاســم إبــراهيم بــن منــصور ، أنــا « 

ّمـة زهـري بـن حـرب ، نـا أبـو اجلـواب ، نـا عمـار أبو بكر بن املقرئ ، نا أبو يعلـى ، نـا أبـو خيث
  :بن زريق ، عن األجلح ، عن عبداهللا بن بريدة ، عن أبيه قال 

ّبعــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بعثــني إىل الــيمن ، علــى أحــدمها علــي ابــن أيب  ّ
إذا اجتمعتمــــا فعلــــي علــــى النــــاس ، وإذا : طالــــب ، وعلــــى اآلخــــر خالــــد بــــن الوليــــد ، فقــــال 

ٍقتما فكل واحد منكمـا علـى حـدةافرت فلقينـا بـين زبيـد مـن الـيمن ، فقاتلنـاهم ، فظهـر : قـال . ّ
ًاملــسلمون علــى الكــافرين ، فقتلــوا املقاتلــة وســبوا الذريــة ، واصــطفى علــي جاريــة مــن الفــيء ، 

  .ْفكتب معي خالد يقع يف علي ، وأمرين أن أنال منه
: فقلــت . ّســلم رأيــت الكراهيــة يف وجهــهّفلمــا أتيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و: قـال 

هذا مكان العائذ يا رسول اهللا ، بعثتين مع رجل وأمرتين بطاعته ، فبلغت ما أرسلين ، قال  ٍ:  
  .»ّيا بريدة ، ال تقع يف علي ، علي مين وأنا منه ، وهو وليكم بعدي 

  :هذا من األسانيد الصحيحة حلديث الوالية : أقول 
   ) بن عبدالملكأبو عبداهللا الحسين( 
   )أبو القاسم إبراهيم بن منصور (و 
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   )أبو بكر المقرئ (و 
  .ترمجنا هلم

  .فغين عن التعريف ) أبو يعلى( وأما 
  .فقد ذكرنا ترمجته ) زهير بن حرب( ّوأما 
  :األحوص بن اجلواب : فهو  ) أبو الجواب( ّوأما 

  .مسلم ، وأيب داود ، والنسائي ، والرتمذي: من رجال 
  .صدوق: ل أبو حامت قا

  .ثقة: وقال حيىي بن معني 
  .)1(وكذا قال غريمها 

  :فهو  ) عمار بن زريق( ّوأما 
  .مسلم ، وأيب داود ، والنسائي ، وابن ماجة: من رجال 

  .ثقة: قال ابن معني وأبو زرعة وابن املديين 
  .ال بأس به: وقال أبو حامت والنسائي والبزار 

  .)2(ات كان من األثب: وقال أمحد 
  .فقد أثبتنا وثاقته بالتفصيل) األجلح ( ّوأما 
  :فهو ) عبداهللا بن بريدة ( ّوأما 

  .)3(من رجال الصحاح الستة 
  .ّابن احلصيب الصحايب: فهو ) بريدة ( وأما 

* * *  
__________________  

  .2 / 289ذيب الكمال ) 1(
  . :7 / 350ذيب التهذيب ) 2(
  .403/  1: تقريب التهذيب ) 3(
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  : وقال الحافظ ابن عساكر * 
أخربنـــا أبـــو القاســـم بـــن الـــسمرقندي ، أنـــا عاصـــم بـــن احلـــسن ، أنـــا عبدالواحـــد ابـــن « 

نـا أيب ،  ـ هو ابن شـريك ـ ّحممد ، أنا أبو العباس بن عقدة ، أنا أمحد بن حيىي ، نا عبدالرمحن
  :عن األجلح ، عن عبداهللا بن بريدة قال 

ًهللا عليه وسـلم مـع علـي جيـشا ، ومـع خالـد بـن الوليـد جيـشا ، ّبعث رسول اهللا صلى ا ً ّ
ٍإن اجتمعـــتم فعلـــي علـــى النـــاس ، وإن تفـــرقتم فكـــل واحـــد منكمـــا علـــى : إىل الـــيمن ، وقـــال  ّ ّ

ّفلقينــا القــوم ، فظهــر املــسلمون علـــى املــشركني ، فقتلنــا املقاتلــة وســبينا الذريــة ، وأخـــذ . حــدة
إىل رسـول اهللا  ـ وكنـت معـه ـ كتـب معـي خالـد بـن الوليـدف: قـال  .ًعلـي امـرأة مـن ذلـك الـسيب

ْصلى اهللا عليـه وسـلم ينـال مـن علـي ، وخيـربه بالـذي فعـل ، وأمـرين أن أنـال منـه ّ فقـرأت عليـه . ّ
ًفرأيــت وجـه نـيب اهللا متغـريا ، فقلـت . الكتـاب ونلـت مـن علـي هــذا مقـام العائـذ ، بعثتـين مــع : ّ

رجل وأمرتين بطاعته ، فبلغت ما ار   :فقال . سلت بهٍ
ّيا بريدة ، ال تقعن يف علي ، فإنه مين وأنا منه ، وهو وليكم بعدي  ّ  «)1(.  

  : أقول 
  .فقد عرفته يف الكتاب) أبو القاسم ابن السمرقندي ( ّأما 

__________________  
  .193 / 42تاريخ دمشق ) 1(
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  .فكذلك ) عاصم بن الحسن( ّوأما 
  ً.وقد ترمجنا له أيضا» أبو عمر بن مهدي «  فهو  )ّعبدالواحد بن محمد( ّوأما 
  .فكذلك ) أبو العباس ابن عقدة( ّوأما 
أمحــد بــن حيــىي بــن زكريــا األودي ، أبــو جعفــر الكــويف : فهــو  ) أحمــد بــن يحيــى( ّوأمــا 

  .الصويف العابد
ّالنــــــسائي ، والبــــــزار ، وابــــــن عقــــــدة ، وابــــــن أيب داود ، وابــــــن أيب حــــــامت ، : روى عنــــــه 

  .ّي يف التاريخ ، ومطني ، واحلكيم الرتمذي ، ومجاعةوالبخار
  .ثقة: قال أبو حامت 

  .ووثقه ابن حبان
  .ال بأس به: وقال النسائي 
  .)1(» ثقة « : وقال احلافظ 

  فقد) عبدالرمحن بن شريك ( ّوأما 
  .)2(» صدوق خيطئ « : قال احلافظ 

  :شريك بن عبداهللا : فهو ) أبوه ( ّوأما 
  .ومسلم واألربعة ـ يف التعاليق ـ يمن رجال البخار

ًوثقه حيىي بن معني قائال    .هو ثقة ثقة: ّ
  .كويف ثقة وكان حسن احلديث: وقال العجلي 

__________________  
  .28 / 1 ، تقريب التهذيب 1 / 517ذيب الكمال ) 1(
  .484 / 1تقريب التهذيب ) 2(
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ًصدوق ثقة سيئ احلفظ جدا: وقال يعقوب بن شريك  ّ.  
  .ًكان ثقة مأمونا كثري احلديث وكان يغلط: وقال ابن سعد 
  .ثقة خيطئ: وقال أبو داود 

  .وذكره ابن حبان يف الثقات
ًصــدوق خيطــئ كثــريا ، وكــان عــادال فاضــال عابــسا شــديدا علــى أهــل « : وقــال احلــافظ  ًً ً ً

  .)1(» البدع 
  .فقد عرفته يف الكتاب) األجلح ( ّوأما 

  .)2(ّ من رجال الصحاح الستة ) عبداهللا بن بريدة (و 
* * *  

__________________  
  .351 / 1 ، تقريب التهذيب 4 / 293ذيب التهذيب ) 1(
  .403 / 1تقريب التهذيب ) 2(



 نفحات األزهار ................................................................................ 162

  : وقال الحافظ ابن عساكر * 
أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا عاصم بن احلـسن ، أنـا أبـو عمـر بـن مهـدي « 

نـا  ـ يعـين ابـن عطيـة ـ دة ، نـا احلـسن بـن علـي بـن عفـان ، نـا حـسن، أنـا أبـو العبـاس بـن عقـ
  :ّسعاد ، عن عبداهللا بن عطاء ، عن عبداهللا بن بريدة ، عن أبيه قال 

ٍبعث رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـي بـن أيب طالـب وخالـد بـن الوليـد كـل واحـد  ّ ّ ّ
ًفأخـــذنا ميينـــا أو : ، قـــال » ّإذا اجتمعتمـــا فعلـــيكم علـــي « : منهمـــا وحـــده ، ومجعهمـــا فقـــال 

ًفأخذ علي فأبعد فأصاب سبيا ، فأخذ جارية من اخلمس: ًيسارا قال  ّ.  
ّوكنــت مــن أشــد النــاس بغــضا لعلــي ، وقــد علــم ذلــك خالــد بــن الوليــد ، : قــال بريــدة  ً ّ

 مث جـاء آخـر ، مث أتـى ؟ما هـذا: ًفأتى رجل خالدا فأخربه أنه أخذ جارية من اخلمس ، فقال 
  . تتابعت األخبار على ذلكآخر ، مث

َُيـــا بـريـــدة قـــد عرفـــت الـــذي صـــنع ، فـــانطلق بكتـــايب هـــذا إىل : فـــدعاين خالـــد ، فقـــال 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه ، وكتب إليه ّ.  

ّفانطلقـت بكتابــه حـىت دخلــت علــى رسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلم ، فأخــذ الكتــاب  ّ
ّعز وجل ال يكتـب وال يقـرأ ، وكنـت رجـال إذا تكلمـت فأمسكه بشماله ، وكان كما قال اهللا  ً ّ ّ

ّطأطــأت رأســي حــىت أفــرغ مــن حــاجيت ، فطأطــأت رأســي وتكلمــت فوقعــت يف علــي ، حــىت  ّ ّ
  .فرغت مث رفعت رأسي
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ًفرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد غضب غضبا مل أره غضب  ّ ّمثله قـط إاليـوم ّ
  :ّقريظة والنضري ، فنظر إيل فقال 

ّ بريدة إن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا فإنه يفعل مايؤمر يا«  ً ً ّّ«.  
ّفقمت وما أحد من الناس أحب إيل منه: قال  ّ ٌ.  

ُحــدثت بــذلك أبــا حــرب بــن ســويد بــن غفلــة فقــال : قــال عبــداهللا بــن عطــاء  ْ  : كتمــك
ّأن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لــه : عبــداهللا بــن بريــدة بعــض احلــديث  افقــت أن« : ّ

  .»بعدي يا بريدة 

  : أقول 
  . )ابن السمرقندي( ّأما 
   )عاصم بن الحسن (و 
   )أبو عمر ابن مهدي (و 
   )أبو العباس ابن عقدة (و 

  .فرتامجهم موجودة يف الكتاب
  :فهو  ) ّالحسن بن علي بن عفان( ّوأما 

  .من رجال أيب داود ، وابن ماجة
  .ابن أيب حامت ومجاعة: وروى عنه 

  .صدوق: ن أيب حامت قال اب
  .ثقة: وقال الدارقطين 

  .»ّاحملدث الثقة : ابن عفان « : وقال الذهيب 
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  .)1(» صدوق « : وقال ابن حجر 
عطيـة « أبيـه   فيـه بعـضهم ، ألن أكثـر روايتـه عـنّفقـد تكلـم) ّـاحلسن بـن عطية ( ّوأما 

ّوهـم يتكلمـون يف أبيـه بـسبب التـشيع» بـن سـعد   .ّولكـن املهـم ّأن روايتـه هـذه ليـست  ـ ناآل ـ ّ
  :ومن هنا .  ..عن أبيه

  .مل يكن به بأس: قال عباس الدوري عن حيىي 
  .وهو من رجال أيب داود يف صحيحه

  .وهو من رجال أمحد يف املسند
  .ّسفيان الثوري ، وحممد بن إسحاق ومجاعة: وروى عنه 

  .)2(وذكره ابن حبان يف الثقات 
  :سليمان اجلعفي ّسعاد بن : فهو  ) ّسعاد( وأما 

  .من رجال ابن ماجة
  .وذكره ابن حبان يف الثقات

  .)3(» ًّكويف صدوق ، خيطئ ، وكان شيعيا « : وقال ابن حجر 
  :فهو  ) عبداهللا بن عطاء( ّوأما 

  .)4(من رجال مسلم واألربعة 
  .سفيان الثوري ، وشعبة بن احلجاج ، ومجع من األعاظم: وروى عنه 

  .د أهل احلديثثقة عن: قال الرتمذي 
* * *  

__________________  
  .168 / 1 ، تقريب التهذيب 24/  13سري أعالم النبالء ) 1(
  . وهامشه6 / 211ذيب الكمال : راجع ) 2(
  .285 / 1 ، تقريب التهذيب 10 / 237ذيب الكمال ) 3(
  .434 / 1تقريب التهذيب ) 4(
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  .ثقة: وقال البخاري 
  .اء اهللاصدوق إن ش: وقال الذهيب 

  .)1(ّصدوق خيطئ ويدلس : وقال ابن حجر 
* * *  

__________________  
  .وهامشه 15 / 313ذيب الكمال ) 1(
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  : وقال الحافظ ابن كثير في سياق روايات الحديث * 
وقال خيثمة بن سليمان ، حدثنا أمحد بن حازم ، أخربنـا عبيـداهللا بـن موسـى ، عـن « 

  :ْعن وهب بن محزة قال َُيوسف بن صهيب ، عن ركني ، 
لـئن : ًسافرت مع علي بن أيب طالب من املدينة إىل مكة ، فرأيـت منـه جفـوة ، فقلـت 

ّرجعت فلقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرجعت فلقيت رسـول اهللا : قال . ألنالن منه ـ ّ
  .ً، فذكرت عليا فنلت منه

ّقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ هذا لعلي ، فإن عليا وليكم بعـدي ال تقولن: ّ ً ّ
 «)1(.  

  : أقول 
  :ّورجال هذا السند كلهم ثقات 

  فقد قال) خيثمة بن سليمان ( ّأما 
  .)2(» ّمن األئمة الثقات « : السمعاين 

  .)3(» أحد الثقات « : الذهيب 
__________________  

  .346 / 7البداية والنهاية ) 1(
  .303 / 1األنساب ) 2(
  .158 / 3 ، تذكرة احلافظ 412 / 15 أعالم النبالء سري) 3(
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  .)1(» ثقة ثقة « : اخلطيب 
  فقد ) أحمد بن حازم( ّوأما 

  .»ًوكان متقنا « : وقال ) الثقات ( ذكره ابن حبان يف 
  .)2( » 276تويف سنة .  ..اإلمام احلافظ الصدوق« : وقال الذهيب 

  :فهو  ) عبيداهللا بن موسى( وأما 
  .)3(الصحاح الستة من رجال 

  :فهو  ) يوسف بن صهيب( ّوأما 
  .من رجال أيب داود ، والرتمذي ، والنسائي

  .)4(» ثقة « : قال احلافظ 
  :فهو  ) ركين( ّوأما 

  .)5(من رجال مسلم واألربعة والبخاري يف املتابعات 
  :فهو  ) وهب بن حمزة( وأما 

  .من الصحابة
  :ث برتمجته ، حيث قال وقد ذكره ابن األثري ، وروى احلدي* 
  .وهب بن محزة« 

روى حديثه يوسف بن صهيب ، عن ركني ، عن وهـب بـن محـزة . يعد يف أهل الكوفة
  من املدينة إىل مكة ، فرأيت  ـ 2 ـ ًصحبت عليا: قال 

__________________  
  .413 / 15سري أعالم النبالء ) 1(
  .239 / 13سري أعالم النبالء ) 2(
  .539 / 1ذيب تقريب الته) 3(
  .381 / 2تقريب التهذيب ) 4(
  .252 / 1تقريب التهذيب ) 5(
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ّلئن رجعت إىل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ألشـكونك إليـه : منه بعض ما أكره ، فقلت  ّ ّ
ّ، فلما قدمت ، لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقلت  ّ   .رأيت من علي كذا وكذا: ّ

  .)1(» أخرجه ابن مندة ، وأبو نعيم .  أوىل الناس بعديال تقل هذا ، فهو: فقال 
غـــري » أوىل النـــاس بعـــدي « إىل » ّولـــيكم بعـــدي « ّأن تغيـــري اللفـــظ مـــن : وال خيفـــى 

ّضـــائر ، بـــل هـــو وأوضـــح داللـــة ، لكونـــه نـــصا يف األولويـــة بالنـــاس بعـــد النـــيب صـــلى اهللا عليـــه  ّ ً ّ ً
  .ّوسلم

  :حيث قال ّوقد صحح احلافظ اهليثمي هذه الرواية * 
ًصــحبت عليــا إىل مكــة ، فرأيــت منــه بعــض مــا أكــره ، : وعــن وهــب بــن محــزة قــال «  ّ

ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم .  ..ّلئن رجعت ألشكونك إىل رسول اهللا: فقلت  ال : ّ
  .تقل هذا فهو أوىل الناس بكم بعدي

ّأحـد ، وبقيـة رجالـه وثقـوا ّرواه الطرباين ، وفيه ركـني ، ذكـره ابـن أيب حـامت ، ومل يـضعفه 
 «)2(.  

لـيس بـضائر ) اجلرح والتعديل ( ّأن جمرد ذكر ابن أيب حامت الراوي يف كتابه : وال خيفى 
ًيف وثاقته ، وإال فقد ذكر أمحد بن حنبل وأمثاله أيضا ّ.  

ّهذا ، والبد من التنبيه على أن اللفظ الـصحيح لـسند هـذا احلـديث هـو مـا ذكرنـاه هنـا  ّ
ُفإنه غلط مـن النـسخة ، وقـد ذكـر أن كتابـه يف » خيثمة بن سليمان « ء برتمجة ، ال ما جا ٌ ّ )

  .ّمطبوع ، ولكنا مل نقف عليه حىت اآلن) فضائل الصحابة 
* * *  

__________________  
  .طبعة احلديثة ال.425 / 5اسد الغابة ) 1(
  .109 / 9جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) 2(
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  » جعفر بن سليمان «  بترجمة وقال الحافظ الذهبي ،* 
ّأخربنا إسحاق الصفار ، أخربنا يوسف اآلدمي ، أخربنا أبـو املكـارم اللبـان ، أخربنـا «  ّ

ّأبو علي احلداد ، أخربنا أبو نعيم ، حدثنا سليمان بن أمحد ، حـدثنا معـاذ بـن املثـىن ، حـدثنا 
 عمـران بـن حـصني مسدد ، حدثنا جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشـك ، عـن مطـرف ، عـن

  :، قال 
ًبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية ، واستعمل عليهم عليا ، فأصاب جاريـة ،  ًًّ ّ ّ

ّإذا لقينــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : فتعاقــد أربعــة مــن الــصحابة فقــالوا : فــأنكروا عليــه ، قــال 
ّ ، فــسلموا عليــه ، فلمــا ٍوكــان املــسلمون إذا قــدموا مــن ســفر بــدءوا برســول اهللا ـ ّوســلم أخربنــاه ّ

ّقــدمت الــسرية ، ســلموا علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ّ يــا : فقــام أحــد األربعــة فقــال . ّ
 ـ يعـف الغـضب يف وجهـه ـ  فأقبـل عليـه رسـول اهللا؟ًّرسول اهللا ، أمل تر أن عليا صنع كذا وكـذا

  :فقال 
ًإن عليا مين وأنا منه ـ ثالث مرات ـ ما تريدون من علي ٍ ، وهو ويل كل مؤمن بعديّّ ّ.  

  .)1(» وهو من أفراد جعفر . قتيبة ، وبشر بن هالل ، وعفان: تابعه 
__________________  

  .199 / 8سري أعالم النبالء ) 1(
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  : أقول 
ا  ( ويف ) املخـــتص املعجـــم ( فقـــد تـــرجم لـــه الـــذهيب نفـــسه يف ) ّإســـحاق الـــصفار ( ّـــأم

» ويل فيه مديح « :  قال 710ّه ، وأرخ وفاته بسنة فذكر والدته ، ومشاخي) معجم الشيوخ 
)1(.  

   :648يوسف بن خليل الدمشقي ، املتوىف سنة : فهو ) يوسف األدمي ( ّوأما 
واحلافظ مشس الدين يوسف بن خليل الدمـشقي األدمـي ، حبلـب « : ابن تغري بردى 

  .)2(»  سنة 93، يف مجادى اآلخرة ، وله 
ًوكـان إمامـا حافظـا ، ثقـة ، .  ..افظ ، ذو الرحلـة الواسـعةّاحملدث ، احلـ« : ابن رجب  ً

ّثبتــا ، عاملــا ، واســع الروايــة ، مجيــل الــسرية ، متــسع الرحلــة ، تفــرد يف وقتــه بأشــياء كثــرية عــن  ً ً
ًاألصبهانيني ، وخرج ومجع لنفسه معجما حافظ مفيـد ، : سئل عنه احلافظ الضياء فقال  . ..ّ

  .ثري ، صاحب رحلة وتطوافّصحيح األصول ، مسع وحصل الك
ٌحــافظ ثقــة ، عــامل مبــا يقــرأ عليــه ، ال يكــاد يفوتــه اســم : ّوســئل الــصريفيين عنــه فقــال 

  .)3(» رجل 
ًكان إماما ، حافظا ، ثقة ، نبيال ، متقنا ، واسع الرواية ، مجيل « : ّابن العماد  ً ًً ً  

__________________  
  .172 الرتمجة رقم 169 / 1، معجم شيوخ الذهيب  81 ، الرتمجة رقم 71: املعجم املختص ) 1(
  .22 / 7النجوم الزاهرة ) 2(
  .197 / 4طبقات احلنابلة ) 3(
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ّكان من األئمة احلفاظ املكثرين الرحالني ، بـل : قال ابن ناصر الدين . السرية ، متسع الرحلة ّ
  .)1(» كان أوحدهم 
ّاإلمـــام ، احملـــدث ، الـــصادق ، الرحـــال ، « : الـــذهيب  ال ، شـــيخ احملـــدثني ، راويـــة ّ ّالنق ّـــ

ًمسعـــت مـــن حديثـــه شـــيئا كثـــريا ومـــا مسعـــت.  ..اإلســـالم العـــشر منـــه ، وهـــو يـــدخل يف شـــرط  ً
  .)2(» .  ..ّالصحيح ، لفضيلته وجودة معرفته وقوة فهمه وإتقان كتبه وصدقه وخريه

ث ّحمــد.  ..احلــافظ املفيــد الرحــال ، اإلمــام ، مــسند الــشام. ابــن خليــل« : الــسيوطي 
ًوكان حافظا ثقة عاملا مبا يقرأ عليه ، ال يكاد يفوتـه اسـم رجـل ، واسـع الروايـة ، متقنـا . حلب ً ً

 «)3(.  
ّأمحــد بــن أيب عيــسى حممد بــن حممــد اإلصــفهاين : فهــو  ) ّأبــو المكــارم اللبــان( ّوأمــا  ّــ
   :597املتوىف سنة 

د اإلصـبهاين املعـروف ّوفيها تويف القاضي أبو املكارم أمحد بن حمم« : ابن تغري بردى 
  .)4(» بابن اللبان العدل 

ّاللبـــان القاضـــي العـــدل ، أبــو املكـــارم ، مـــسند العجـــم ، : ّوفيهـــا تــويف « : ابــن العمـــاد 
  .)5(» مكثر عن أيب علي احلداد 

  مكثر عن أيب .  ..القاضي العامل ، مسند إصبهان ، أبو املكارم« : الذهيب 
__________________  

  .243 / 5هب شذرات الذ) 1(
  .151 / 23سري أعالم النبالء ) 2(
  .499: طبقات احلفاظ ) 3(
  .179 / 6النجوم الزاهرة ) 4(
  .329 / 4شذرات الذهب ) 5(
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  .)1(» .  ..علي احلداد
  .فقد عرفته يف الكتاب) أبو علي احلداد ( ّوأما 
نعـــــيم ومـــــن بعـــــده ، فقـــــد عـــــرفتهم يف تـــــصحيح ســـــند احلـــــافظ أيب ) أبـــــو نعـــــيم ( ّوأمـــــا 

  .اإلصبهاين
* * *  

__________________  
  .362 / 21سري أعالم النبالء ) 1(



 

  الفصل الثالث

  في خبر عبداهللا بن عباس في المناقب العشر
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ّمن أصح األحاديث وأثبتهـا عـن رسـول اهللا صـلى اهللا ) حديث الوالية ( ّقد عرفت أن  ّ
ّعليه وسلم ، وأن أهل السنة يروونه بأسانيدهم الكث ّرية عن عدة من الـصحابة ، وأشـهرهم فيـه ّ

  .بريدة وعمران بن احلصني وابن عباس: 
ًويف هذا الفصل نبحث عن خـصوص حـديث ابـن عبـاس ، فإنـه حـديث معتـرب جـدا ،  ّّ

ًّومهم جدا ، الشتماله على مناقـب عـشر مـن مناقـب أمـري املـؤمنني   ، ال يـشاركه فيهـا أحـد 7ٌ
  .ومن ضمنها حديث الوالية.  ..من غري أهل البيت والعرتة الطاهرة

ٍعقـــدنا هــــذا الفــــصل لــــذكر روايــــات مجــــع مــــن األكــــابر هلــــذا احلــــديث بأســــانيدهم ، يف 
الكتـــب املعروفـــة املـــشهورة بـــني أهـــل الـــسنة ، مـــع التحقيـــق يف أحـــوال رجـــال تلـــك األســـانيد ، 

  .ّإلثبات صحة الكثري بل الغالب منها
إلســـتدالل علـــى إمامـــة أمـــري املـــؤمنني ّإـــا فـــضائل يـــصلح كـــل واحـــدة منهـــا بوحـــدها ل
ًوخالفتــه بعــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مباشــرة ّ ٍمــضافا إىل ورود كــل واحــدة منهــا .  ..ّ ّ ً
ّبأسانيد اخرى عن ابن عباس وغريه من أعالم الصحابة ٍ.  

ّالـرد علـى ابـن تيميـة ،  ـ إىل جنب ما أشـرنا إليـه ـ وقد كان غرضنا من عقد هذا الفصل ّ
  :، وهي ) ّمنهاج السنة ( اوى له يف كتابه يف دع

ًدعوى أن عليا  ـ 1 ٍ ما اختص بفضيلة7ّ .  
ّدعوى أن ابن عباس كان يفضل أبا بكر وعمر على علي  ـ 2 ّ7.  
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  .ّدعوى أن حديث الوالية غري صحيح ـ 3
  .ّدعوى أن حديث املناقب العشر عن ابن عباس مرسل غري مسند ـ 4

ة وضــــع كتــــ ّاب شــــامل عــــن هــــذا احلــــديث ، لكونــــه أيــــضا مــــن أصــــح ّــــهــــذا ، ويف الني ً
ّاألحاديث وأثبتها ، وأمت األدلة وأمتنها ، يف مسألة اإلمامة بعد رسول اهللا ، وباهللا التوفيق ّ.  
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  لفظ الحديث كما في مسند أحمد
  :عن عمرو بن ميمون ، قال 

  :ْإين جلالس إىل ابن عباس ، إذ أتاه تسعة رهط ، فقالوا « 
ّس ، إما أن تقوم معنا ، وإما أن ختلونا هؤالءيا ابن عبا ّْ.  

  .بل أقوم معكم: فقال ابن عباس 
  .ْوهو يومئذ صحيح ، قبل أن يعمى: قال 
  .ّفابتدؤا فتحدثوا ، فال ندري ما قالوا: قال 
  :ٍ وقعوا يف رجل له عشر وقعوا يف رجل !اف وتف: فجاء ينفض ثوبه ويقول : قال 

ّألبعــثن رجــال ال خيزيــه اهللا أبــدا ، حيــب اهللا :  ـ ّ عليــه وســلمّصــلى اهللا ـ  قــال لــه النــيبـــ ً ً 
. هـو يف الرحـل يطحـن:  قـالوا ؟أيـن علـي: قـال . فاستشرف هلا مـن استـشرف: قال . ورسوله

فنفث يف عينيه : قال . فجاء وهو أرمد ال يكاد يبصر : قال !وما كان أحدكم ليطحن: قال 
ً، مث هز الراية ثالثا ، فأعطاها ّ إياه فجاء بصفية بنت حييّ ّ.  

ًمث بعـــث فالنـــا بـــسورة التوبـــة ، فبعـــث عليـــا خلفـــه ، فأخـــذها منـــه ، قـــال :  قـــال ــــ ال : ًّ
ّيذهب ا إالرجل مين وأنا منه ّ.  

وعلي جالس ، فأبوا ، :  قال ؟ّأيكم يواليين يف الدنيا واآلخرة: ّوقال لبين عمه :  قال ـ
  ّأنت وليي يف : آلخرة ، قال أنا اواليك يف الدنيا وا: فقال علي 
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 ؟ّأيكـم يـواليين يف الـدنيا واآلخـرة: ٍمث أقبل على رجل منهم فقـال . فرتكه: قال . الدنيا واآلخرة
  .ّأنت وليي يف الدنيا واآلخرة: فقال  .أنا اواليك يف الدنيا واآلخرة: فقال علي : فأبوا ، قال 

  .ّوكان أول من أسلم من الناس بعد خدجية:  قال ـ
ّوأخـــذ رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ثوبـــه ، فوضـــعه علـــى علـــي وفاطمـــة :  قـــال ــــ ّ

ْإنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل اْلبـيـ(: وحسن وحسني ، فقال  َْ ُ َُ ْ َ َ  ُ ُ ْ َُ َ ِ ِْ ُ ِ ًِت ويطهركم تطهيـرا ِْ َ ْ ََُ َـ ُ ِ 
( )1(.  

ّوشــرى علــي نفــسه ، لــبس ثــوب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم :  قــال ـــ ، مث نــام مكانــه ، ّ
ّوكــان املــشركون يرمــون رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فجــاء أبــو بكــر وعلــي نــائم ، : قــال  ّ
ّإن نـيب : فقـال لـه علـي : قال . يا نيب اهللا :فقال : وأبو بكر حيسب أنه نيب اهللا ، قال : قال 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم قد انطلق حنو بئر ميمون فأدركه طلق أبو بكر فدخل معـه فان: قال . ّ
ّوجعل علي يرمى باحلجارة كما كان يرمـى نـيب اهللا وهـو يتـضور قـد لـف رأسـه يف : قال . الغار ّ

كان صاحبك نراميـه . إنك للئيم: الثوب ال خيرجه حىت أصبح ، مث كشف عن رأسه ، فقالوا 
ّفال يتضور وأنت تتضور ، وقد استنكرنا ذلك ّ.  

 قـال فقـال ؟أخـرج معـك: فقـال لـه علـي : تبـوك ، قـال وخرج بالنـاس يف غـزوة :  قال ـ
ّأمـا ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال: ال فبكى علي ، فقال لـه : له نيب اهللا  ّْ 

ّأنك لست بنيب ، إنه ال ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفيت ْ ّ.  
ٍأنت وليي يف كل مؤمن بعدي: وقال له رسول اهللا :  قال ـ ّ.  
  ًفيدخل املسجد جنبا : وا أبواب املسجد غري باب علي ، فقال ّسد:  وقال ـ
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  .وهو طريقه ، ليس له طريق غريه
  .من كنت مواله فإن مواله علي: وقال :  قال ـ
ّوأخربنا اهللا عز وجل يف القـرآن أنـه قـد رضـي عـن أصـحاب الـشجرة ، فعلـم مـا :  قال ـ ّ

ُهل حدثنا أنه سخط عليهم بعد. يف قلوم ّوقال نيب اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم لعمـر :  قال ؟ّ ّ
ّ ومــا يــدريك لعــل اهللا قــد اطلــع ؟ًأو كنــت فــاعال :إئــذن يل فألضــرب عنقــه ، قــال : حــني قــال  ّ

  .»اعملوا ما شئتم : ٍإىل أهل بدر فقال 



 نفحات األزهار ................................................................................ 180

  ّأسماء أشهر رواة الحديث كله أو بعضه 
ة األعــــالم مــــن أهــــل الــــسن ّوهــــذه أمســــاء مجــــع مــــن أشــــهر مــــشاهري األئم ة ، يف القــــرون ّــــ

ّاملختلفــة ، الــرواة هلــذا احلــديث ، كلــه أو بعــضه ، بأســانيدهم املنتهيــة إىل عمــرو بــن ميمــون ، 
ّعن ابن عباس ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ:  

  .160شعبة بن احلجاج ، املتوىف سنة  ـ 1
  .204أبو داود الطيالسي ، املتوىف سنة  ـ 2
  .230دي ، املتوىف سنة ّحممد بن سعد كاتب الواق ـ 3
  .241أمحد بن حنبل ، املتوىف سنة  ـ 4
  .279ّحممد بن عيسى الرتمذي ، املتوىف سنة  ـ 5
  .289أبو بكر ابن أيب عاصم ، املتوىف سنة  ـ 6
  .292أبو بكر البزار ، املتوىف سنة  ـ 7
  .303أبو عبدالرمحن النسائي ، املتوىف سنة  ـ 8
  .307توىف سنة أبو يعلى املوصلي ، امل ـ 9

  .330أبو عبداهللا احملاملي ، املتوىف سنة  ـ 10
  .360أبو القاسم الطرباين ، املتوىف سنة  ـ 11
  .405أبو عبداهللا احلاكم النيسابوري ، املتوىف سنة  ـ 12
  .463ابن عبدالرب القرطيب ، املتوىف سنة  ـ 13
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  .احلاكم احلسكاين ، من أعالم القرن اخلامس ـ 14
  .571 عساكر الدمشقي ، املتوىف سنة ابن ـ 15
  .630ابن األثري اجلزري صاحب اسد الغابة ، املتوىف سنة  ـ 16
  .652أبو عبداهللا الكنجي ، املتوىف سنة  ـ 17
  .694ّأبو العباس حمب الدين الطربي املكي ، املتوىف سنة  ـ 18
  .742مجال الدين املزي ، املتوىف سنة  ـ 19
  .748الدين الذهيب ، املتوىف سنة أبو عبداهللا مشس  ـ 20
  .774ابن كثري الدمشقي ، املتوىف سنة  ـ 21
  .807أبو بكر نور الدين اهليثمي ، املتوىف سنة  ـ 22
  .852شهاب الدين ابن حجر العسقالين ، املتوىف سنة  ـ 23
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 )1 (  

   شعبةرواية
، جــاء أيب بلــج ، عــن عمــرو بــن ميمــون : روى شــعبة بــن احلجــاج هــذا احلــديث عــن 

  :ذلك 
  .)1(يف رواية أيب داود الطيالسي 

  .)2(ويف رواية الرتمذي 
  .)3(ويف رواية ابن كثري 

  .ويف رواية غريهم

  :أقول 
  .من رجال الصحاح الستة ، ومن كبار األئمة) شعبة بن احلجاج (  و

  :وهذه أوصاف ذكرها له أئمة القوم 
  .ّشعبة إمام املتقني: قال حيىي بن معني 

  ؟ّهل العلماء إالشعبة من شعبة:  زيد األنصاري وقال أبو
__________________  

  .346 / 7أنظر البداية والنهاية ) 1(
  .599 / 5صحيح الرتمذي ) 2(
  .343 / 7البداية والنهاية ) 3(
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  .ال يعدل شعبة عندي أحد: وقال حيىي بن سعيد 
  .ّكان شعبة من العباد: قال عفان 

  . أنت أمري املؤمنني يف احلديث:وقال سفيان الثوري لشعبة 
  .ّشعبة سيد احملدثني: وكان سليمان بن املغرية يقول 

  .ّكان شعبة امة وحده يف هذا الشأن: وقال أمحد 
  .)1( 160ّتويف سنة 

)2 (  

   داود الطيالسي رواية أبي
  :قال احلافظ ابن كثري 

 ميمــون عــن عــن شــعبة ، عــن أيب بلــج ، عــن عمــرو بــن: وقــال أبــو داود الطيالــسي « 
  :ابن عباس 

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي  ٍأنت ويل كل مؤمن بعدي : ّ ّ«.  

  : أقول 
  .ّقد تقدم الكالم على هذا السند بالتفصيل يف الكتاب

__________________  
 ، 255 / 9 ، تـــاريخ بغـــداد 144 / 7 ، حليـــة األوليـــاء 126 / 1اجلـــرح والتعـــديل : مـــن مـــصادر ترمجتـــه ) 1(

ــبالء 1 / 244ــــذيب األمســــاء واللغــــات  ـــذيب 469 / 2 ، وفيــــات األعيــــان 202 / 7 ، ســــري أعــــالم النــ  ، ـ
  .388 / 4التهذيب 
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 )3 (  

   ابن سعدرواية
  ) :ذكر إسالم علي وصالته ( حتت عنوان ) طبقاته ( وقال ابن سعد يف 

يب بلـج ، عـن عمـرو بـن أخربنا أبو عوانة ، عن أ: أخربنا حيىي بن محاد البصري قال « 
  :ميمون ، عن ابن عباس ، قال 

  .)1(» أول من أسلم من الناس بعد خدجية علي 

  : أقول 
  .ّوهذا السند صحيح ، كما عرفته يف الكتاب

  :نفسه ، فهذه ترمجته باختصار ) ابن سعد ( ّوأما 
  .ّحممد بن سعد بن منيع ، أبو عبداهللا البغدادي ، كاتب الواقدي

أبو بكر ابن أيب الدنيا ، وأمحـد بـن حيـىي الـبالذري ، وأبـو القاسـم البغـوي : ّحدث عنه 
  .، واحلسني بن فهم ، وغريهم

  .صدوق: قال أبو حامت 
  .ّحممد بن سعد عندنا من أهل العدالة ، وحديثه يدل على صدقه: قال اخلطيب 
ّحممد بن سعد بن منيع ، احلافظ العالمة احلجة: وقال الذهيب  ّ.  

  .ّأحد احلفاظ الكبار الثقات املتحرين: حجر وقال ابن 
  .)2( 230تويف سنة 

__________________  
  .21 / 3الطبقات الكربى ) 1(
  . ، 9 / 161ذيب التهذيب 664 / 10 ، سري أعالم النبالء 321 / 5تاريخ بغداد ) 2(
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)4 (  

   أحمد بن حنبل رواية
  .ّلفظ املذكور يف أول الفصل لهوال) املسند ( وأخرج أمحد بن حنبل هذا اخلرب يف 

  .)املسند ( فقد جاء يف 
ّحدثنا عبـداهللا ، حـدثين أيب ، ثنـا حيـىي بـن محـاد ، ثنـا أبـو عوانـة ، ثنـا أبـو بلـج ، ثنـا « 

  .)1(احلديث بطوله  ».  ..إين جلالس إىل ابن عباس: عمرو بن ميمون ، قال 
  :وفيه بعد ذلك 

ثنــا أبــو عوانــة ، : أبــو مالــك كثــري بــن حيــىي ، قــال ّحــدثنا عبــداهللا ، حــدثين أيب ، ثنــا « 
  .)2(» عن أيب بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس ، حنوه 

  :أقول 
ّرجال أعالم موثقون ، وقد ترمجنا  ) عمرو بن ميمون (و  ) أبو بلج (و  ) أبو عوانة( 

  .هلم يف الكتاب ، يف رواية أيب داود حلديث الوالية ، فال نعيد
  .رواية أمحد الواسطة بني أمحد وأيب عوانة ، ترمجنا له يف ) ّحيى بن حمادي (و 

__________________  
  .330 / 1مسند أمحد بن حنبل ) 1(
  .331 / 1مسند أمحد بن حنبل ) 2(



 نفحات األزهار ................................................................................ 186

الواسـطة بينهمـا يف الـسند الثـاين ، قـال ابـن أيب حـامت  ) أبو مالك كثير بن يحيى( ّوأما 
  :الرازي 

 بـــن كثـــري ، أبـــو مالـــك البـــصري ، روى عـــن أيب عوانـــة ، ومطـــر ابـــن كثـــري بـــن حيـــىي« 
   .عبدالرمحن األعنق ، وواهب بن سوار ، وسعيد بن عبدالكرمي بن سليط

  .مسعت أيب يقول ذلك
  .روى عنه أيب وأبو زرعة: ّقال أبو حممد 

ن ّحملـه الـصدق ، وكـا :سألت أيب عن كثري بن حيىي بن كثري فقال : نا عبدالرمحن قال 
  .ّيتشيع

  .)1(» صدوق  :سئل أبو زرعة عن كثري بن حيىي ، فقال : نا عبدالرمحن قال 

  : أقول 
ّحمله الصدق » « أيب حامت الرازي « فالرجل عند    .»أيب زرعة « وكذا عند » ّ

  :ّوقد ذكر احلافظ الذهيب برتمجة أيب حامت ما نصه 
ّإذا وثــق أبــو حــامت رجــال فتمــسك بقولــه ، فإنــه ال «  ّ ً ًيوثــق إالرجــال صــحيح احلــديث ، ّ ّ ّ

ًوإذا لني رجال ، أو قال فيه  ّفتوقف حىت ترى ما قال غريه فيه ، فإن وثقه أحـد . ال حيتج به: ّ ْ ّ
ّفال تنب على جتريح أيب حامت ، فإنه متعنت يف الرجال  ّ «)2(.  

  ّغري مضر عندهم كما نص احلافظ ابن حجر على» ّكان يتشيع «  :وقوله 
__________________  

  . 158 / 7اجلرح والتعديل ) 1(
  .441:  ، وكذا قال ابن حجر يف مقدمة فتح الباري 260 / 13سري أعالم النبالء ) 2(
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كــان « : حيــث ذكــر قــوهلم » خالــد بــن خملــد القطــواين « ذلــك ، يف مواضــع ، منهــا برتمجــة 
  :فقال » يتشيع 

ّأما التشيع ، فقد قدمنا أنـه: قلت «  ّ ّ ّال يـضره ، سـيما  ـ بـت األخـذ واألداءإذا كـان ث ـ ّ ّ
  .)1(» ومل يكن داعية إىل رأيه 

مـا  ـ شـيخ البخـاري ـ »ّعبـاد بـن يعقـوب الـرواجين « بل ذكر احلـافظ ابـن حجـر برتمجـة 
  :ّنصه 

  .)2(» ًأنه كان صدوقا ّ رافضي مشهور ، إال« 

  : أقول 
(  أورده الـــذهيب يف ، فلـــذا» كثـــري بـــن حيـــىي « ّتكلـــم بعـــضهم يف » ّالتـــشيع « وألجـــل 

  ) :الكامل ( ، مع أن ابن عدي مل يذكره يف ) امليزان 
ــى عبــاس العنــربي النــاس عـــن . شــيعي. كثــري بــن حيــىي بــن كثــري صــاحب البـــصري« 
مث ساق له عن أيب عوانة ، عن خالـد احلـذاء ، عـن . عنده مناكري: وقال األزدي . األخذ عنه

ًعــت عليــا مس: عبـدالرمحن بــن أيب بكــرة ، عــن أبيـه  ويل أبـو بكــر وكنــت أحــق النــاس :  يقــول 2ّ
  .باخلالفة

  .)3(» ّهذا موضوع على أيب عوانة ، ومل أعرف من حدث به عن كثري : قلت 
  :بعدما تقدم عن الذهيب ) لسان امليزان ( وقال ابن حجر يف 

  :قال أبو حامت . عبداهللا بن أمحد ، وأبو زرعة ، وغريمها: وقد روى عنه « 
__________________  

  .398: مقدمة فتح الباري ) 1(
  .410: مقدمة فتح الباري ) 2(
  .410 / 3ميزان اإلعتدال ) 3(
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ّحملــه الــصدق وكــان يتــشيع صــدوق ، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات ، فلعــل : وقــال أبــو زرعــة . ّ
  .)1(» ّاآلفة ممن بعده 

  : أقول 
 األزدي يف مقابـل كـالم األئمـة ّلكن العجب من الذهيب وابن حجر كيف يذكران كالم

ًكأيب حامت وأيب زرعة وغريمها ، وخاصة بعد كالم أيب حامت وقد ذكرا حالـه يف اجلـرح والتعـديل  ّ
  ؟كما عرفته

ّبل كيف يذكران كالم األزدي ، وقد نص كالمها على ضعفه وعدم اإلعتنـاء بتجرحياتـه 
:  

هـذه جمازفـة ، ليـت األزدي : قلـت « :  ـ بعد نقل تضعيفه لبعض الرجـال ـ قال الذهيب
  .)2(» عرف ضعف نفسه 

أن األزدي ال يعترب جترحيه ، لـضعفه هـو : ّقدمت غري مرة : قلت « : وقال ابن حجر 
 «)3(.  

)5 (  

  ّ الترمذي رواية
  بسنده ًقطعة من هذا احلديث ، إذ رواه) صحيحه ( وأخرج الرتمذي يف 

__________________  
  .الطبعة احملققة .580 / 4لسان امليزان ) 1(
  .389 / 13سري أعالم النبالء ) 2(
  .430: مقدمة فتح الباري ) 3(
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  :قال .  ..عن شعبة عن أيب بلج ، عن عمرو بن ميمون
ّحدثنا حممد بن محيد الرازي ، حدثنا إبراهيم بن املختار ، عن شـعبة ، عـن أيب بلـج «  ّّ

  :، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس 
ّصلى اهللا عليه وسلم أمر بسد األبواب إالباب علي إن رسول اهللا  ّ ّ ّ«.  

  :مث قال الرتمذي 
  .)1(» ّهذا حديث غريب ، ال نعرفه عن شعبة ذا اإلسناد إالمن هذا الوجه « 

  :أقول 
ُمحمد بن حميد الرازي(    .من رجال أيب داود والرتمذي وابن ماجة ) ّ

د بـــن جريـــر الطـــربي ، وأبـــو أمحـــد بـــن حنبـــل ، وحيـــىي بـــن معـــني ، و: ّوحـــدث عنـــه  ّـــحمم
  .القاسم البغوي

  !!)2(ومع ذلك ، فقد تكلموا فيه ، ورمبا نسبوه إىل الكذب 
  .التميمي الرازي ) إبراهيم بن المختار (و 

  .من رجال البخاري يف املتابعات ، والرتمذي ، وابن ماجة
  .)3(» صدوق ضعيف احلفظ « : قال ابن حجر 

__________________  
  .599 / 5يح الرتمذي صح) 1(
  .530 / 3ميزان اإلعتدال ) 2(
  .43 / 1تقريب التهذيب ) 3(
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) 6 (  

   أبي عاصم رواية ابن
 هـذا احلـديث حيـث 287وروى احلافظ أبو بكـر ابـن أيب عاصـم الـشيباين املتـوىف سـنة 

  :قال 
ّحــدثنا حممــد بــن املثــىن ، حــدثنا حيــىي بــن محــاد ، حــدثنا أبــو عوانــة ، عــن حيــىي بــن « 

  :سليم أيب بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس ، قال 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ًألبعثن رجال حيبه اهللا ورسوله ال خيزيه اهللا أبدا ، : ّ ّ ً 

فـدعاه وهـو أرمـد مـا يكـاد : قال  ؟أين علي: فقال : فاستشرف هلا من استشرف قال : قال 
ّز الراية ثالثا فدفعها إليه ، فجاء بصفية بنت حييْأن يبصر ، فنفث يف عينيه ، مث ه ً ّ.  

: ًوبعث أبا بكر بـسورة التوبـة ، فبعـث عليـا خلفـه فأخـذها منـه ، فقـال أبـو بكـر لعلـي 
ّال ولكن ال يذهب ا إالرجل هو مين وأنا منه:  قال .)1(اهللا ورسوله  ْ.  

ّوقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم لبــين عمــه  ّ  فــأبوا ، ؟يف الــدنيا واآلخــرةّأيكــم يــواليين : ّ
  .أنت وليي يف الدنيا واآلخرة: أنا اواليك يف الدنيا واآلخرة ، فقال  : 7فقال علي 

ّودعــا رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه وســلم احلـــسن واحلــسني وعليـــا وفاطمــة ، ومـــد : قــال  ً ّ ّ
ّاللهم هؤالء أهل بييت وخاصيت فأذهب: ًعليهم ثوبا مث قال    ً.هم تطهرياّعنهم الرجس وطهر ّ

__________________  
  .كذا) 1(
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  .ّوكان أول من أسلم من الناس بعد خدجية: قال 
ّوشـــرى بنفـــسه ، لـــبس ثـــوب النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ونـــام مكانـــه ، فجعـــل : قـــال  ّ

ّاملشركون يرمونه كما كانوا يرمون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم حيسبون أنـه نـيب اهللا  ّ7 .
إن نـــيب اهللا قـــد ذهـــب حنـــو بئـــر : قـــال فقـــال علـــي . يـــا نـــيب اهللا: ء أبـــو بكـــر فقـــال فجـــا: قــال 

ّوكـان املـشركون يرمـون عليـا وهـو يتـضور وأنـك : قـال . ميمون ، فبادر فاتبعه فدخل معه الغـار ً
  .ّتتضور ، استنكرنا يف ذلك

فبكـى : ال ، قـال :  قـال ؟أخـرج معـك: وخرج الناس يف غزوة تبـوك فقـال علـي : قال 
ّأفال ترضى أن تكون مين مبنزلة هـارون مـن موسـى إال أنـك لـست بنـيب وأنـت خليفـيت : ، قال  ْ

  .ّيف كل مؤمن من بعدي
ّوســـدت أبـــواب املـــسجد غـــري بـــاب علـــي ، فكـــان يـــدخل املـــسجد وهـــو جنـــب ، وهـــو 

  .طريقه ، ليس له طريق غريه
ّمن كنت وليه فعلي وليه: وقال : قال  ّ.  
خربنا اهللا يف القرآن أنـه قـد رضـي عـن أصـحاب الـشجرة ، قد أ: قال ابن عباس : قال 

ْفهل حدثنا بعد أن سخط عليهم   .)1( » ؟ّ

  : أقول 
  .سند هذا احلديث نفس سند النسائي ، فالحظ

__________________  
  .1351 برقم 589 ـ 588: ّكتاب السنة ) 1(
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 )7 (  

  ّ البزاررواية
  :ورواه احلافظ أبو بكر البزار ، قال 

ّا حممد بن املثىن ، ثنا حيىي بن محاد ، ثنا أبو عوانة ، عن أيب بلج ، عن عمـرو حدثن« 
  :بن ميمون عن ابن عباس 

ّإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ّ.. .  
  :مث قال .  ..ًفذكر حديثا ذا

  .)1(» من كنت مواله فعلي مواله : وبه قال 
  :وقال احلافظ اهليثمي 

ّصلى اهللا عليه وسلم قال ان النيب : وعن ابن عباس «    .من كنت مواله فعلي مواله: ّ
  .)2(» رواه البزار يف أثناء حديث ، ورجاله ثقات 

  : أقول 
  .وهو نفس سند احلافظ النسائي.  ..رجاله ثقات كما قال

__________________  
  .189 / 3كشف األستار عن زوائد البزار للحافظ اهليثمي ) 1(
  .108 / 9جممع الزوائد ) 2(
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) 8 (  

   النسائي رواية
  .)1(بطوله ) خصائص اإلمام أمري املؤمنني ( وأخرج النسائي هذا احلديث يف 

أيب « عـن » أيب عوانـة « عـن » ّـحيـىي بـن محاد « عن » ّحممد بن املثىن « أخرجه عن 
  .»عمرو بن ميمون « عن » بلج 

  :أقول 
ـحيــىي بـــن محاد « فكــان الواســطة بينـــه وبــني  ّحممد بــن املثـــىن : ( شـــيخه » ّـ وهــو مـــن ) ّــ

  .رجال الصحاح الستة
  ) :ذيب الكمال ( وهذه خالصة ترمجته يف 

  .ّحممد بن املثىن ، أبو موسى البصري ، احلافظ املعروف بالزمن« 
اجلماعـــة ، وأبــو يعلـــى ، والفريــايب ، واحملـــاملي ، وابــن خـــراش ، والـــذهلي ، : روى عنــه 

  .الرازيانوابن صاعد ، وأبو حامت وأبو زرعة 
  .ثقة: عن حىي بن معني 

  .حجة: وعن الذهلي 
  .صدوق اللهجة: وعن صاحل جزرة 

  .صاحل احلديث ، صدوق: وعن أيب حامت 
__________________  

  .61: خصائص أمري املؤمنني ) 1(
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  .كان من األثبات: وعن ابن خراش 
  .وذكره ابن حبان يف الثقات

ًكان صدوقا ، ورعا ، : وقال اخلطيب  ًفاضال ، عاقالً ً.  
  .)1(» ًكان ثقة ثبتا ، إحتج سائر األئمة حبديثه : ٍوقال يف موضع آخر 

)9 (  

   أبي يعلى رواية
  :وأخرج أبو يعلى املوصلي ، قال 

أنبأنا حيىي بن عبداحلميد ، أنبأنا أبو عوانة ، عن أيب بلـج ، عـن عمـرو بـن ميمـون ، « 
  :عن ابن عباس ، قال 

ّالعطني الراية غدا رجال حيـب اهللا ورسـوله وحيبـه : ّهللا عليه وسلم ّقال رسول اهللا صلى ا ّ ً ً ّ ُ
  .اهللا ورسوله

  ؟أين علي: فقال 
  .يطحن: قالوا 
  ؟وما كان أحد منهم يرضى أن يطحن: قال 

  .)2(» ّفدفع إليه الراية ، فجاء بصفية بنت حيي . فايت به
  :ًوأخرجه أيضا فقال 

  اد ، أنبأنا أبو عوانة ، أنبأنا أبو بلج ، عنأنبأنا زهري ، أنبأنا حيىي بن مح« 
__________________  

  .26 / 359ذيب الكمال يف أمساء الرجال ) 1(
  .احلافظ ابن عساكر يف تاريخ دمشق ، كما سيأيت: رواه عنه بسنده ) 2(
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  : عمرو بن ميمون قال 
ْإين جلالس عند ابن عباس ، اذ أتاه سبعة رهط قالوا ّ..  .«.  

  .)1( بطوله احلديث
  :وقال احلافظ ابن كثري 

  :رواية ابن عباس « 
حدثنا حيىي بن عبداحلميد ، ثنا أبو عوانة ، عن أيب بلج ، عـن عمـرو : وقال أبو يعلى 

  :ّبن ميمون ، عن ابن عباس ، قال 
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّالعطــني الرايــة غــدا رجــال حيــب اهللا ورســوله ، : ّ ً ً ّ ُ

  .هللا ورسولهّوحيبه ا
  ؟أين علي: فقال 
  .يطحن: قالوا 
  ؟وما أحد منهم يرضى أن يطحن: قال 

  .)2(» ّفجاء بصفية بنت حيي بن أخطب . فدفع إليه الراية. فايت به

  : أقول 
 »أيب عوانــة « عــن » حيــىي بــن عبداحلميــد « عــن : ًيــروي هــذا اخلــرب تــارة  ـ فـأبو يعلــى

  . ..»عوانة  أيب« عن » ّبن محاد حيىي « عن » زهري « عن : واخرى . ..
  .وقد ترمجنا له يف الكتاب» زهري بن أيب خيثمة « : فهو ) زهري ( ّأما 

__________________  
  .احلافظ ابن عساكر يف تاريخ دمشق ، كما سيأيت: رواه عنه بسنده ) 1(
  .238 / 7البداية والنهاية ) 2(
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  .وإىل آخر السند ) يحيى بن حماد( وكذا 

  .طريق الثاين صحيح بال كالمفال
ِوهو احلمـاين الكـويف ، فقـد وقـع بيـنهم حولـه كـالم كثـري  ) يحيى بن عبدالحميد( ّوأما 

  .)1(ًّوخالف شديد جدا 
ٍمن تكلم فيه بصراحة: فمنهم  .  

  .ذهب كاألمس الذاهب: مسعت الذهلي يقول : فعن ابن خزمية 
  .قالمّإضربوا على حديثه بستة أ: ًوعن الذهلي أيضا 

  .ضعيف: ًّوقال مرة . ليس بثقة: وعن النسائي 
  . ..حيىي بن عبداحلميد: ّأدركت ثالثة حيدثون مباال حيفظون : وعن علي بن املديين 

  .حيىي احلماين سقط حديثه: ّوقال حممد بن عبداهللا بن عمار 
  ؟فما علته: ّفقيل البن عمار : قال احلسني بن إدريس 

ٍوفــة حــديث جيــد غريــب ، وال ألهــل املدينــة ، وال ألهــل بلــد مل يكــن ألهــل الك: قــال  ّ
ّحديث جيد غريب ، إالرواه ، فهذا يكون هكذا ّ.  

ٍمن وثقه بصراحة: ومنهم  ّ.  
  .أبو حيىي احلماين ثقة وابنه ثقة: روى عباس عن حيىي بن معني 

  .حيىي احلماين ثقة: وقال أمحد بن زهري عنه 
  .بالكوفة رجل حيفظ معه ، وهؤالء حيسدونهما كان : وقال أمحد بن زهري عنه 

__________________  
  .526 / 10ّالكلمات كلها منقولة عن سري أعالم النبالء ) 1(
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ّصدوق مشهور ، ما بالكوفة مثله ، ما يقال فيه إالمـن : وروى عنه عثمان بن سعيد  
  .حسد

  .ثقة: وقال عبداخلالق بن منصور عن حيىي بن معني 
هــو عنـــدي أوثــق مــن أيب بكـــر بــن أيب شــيبة ، ومـــا : منـــصور الرمــادي وقــال أمحــد بــن 

ّيتكلمون فيه إالمن احلسد ّ.  
كنا على باب حيـىي احلمـاين ، فجـاء حيـىي بـن معـني : قال البغوي : ابن صاحل املصري 

ّعلــى بغلتــه ، فــسأله أصــحاب احلــديث أن حيــدثهم ، فــأىب ، وقــال  ًجئــت مــسلما علــى أيب : ْ ّ
  .ثقة ابن ثقة : خرج ، فسألوه عنه ، فقال زكريا ، فدخل ، مث

مطــني ، وأمحــد بــن أيب حيــىي ، وعبــداهللا بــن : وكــذلك روى توثيقــه عــن حيــىي بــن معــني 
ثقــة وأبــوه : ســألته عنــه ، فقــال : ّالــدورقي وغــريهم ، حــىت قــال حممــد بــن أيب هــارون اهلمــذاين 

  .ثقة ـ ّ ال إله إالهوواهللا الذي ـ حيسدونه ، هو :قال . يقولون فيه: فقلت . ثقة
هــو ثقــة ، : ّســألت حممــد بـن عبــداهللا بــن منــري عــن حيـىي احلمــاين ، فقــال : وقـال مطــني 

  .ّهو أكرب من هؤالء كلهم ، فاكتب عنه
إنـه أول مـن صـنف : ليحـىي احلمـاين مـسند صـاحل ، ويقـال : وقال أبو أمحد بـن عـدي 

  .يث مناكري ، وأرجو أنه ال بأس بهومل أر يف مسنده وأحاديثه أحاد.  ..املسند بالكوفة
  .من اختلف كالمه فيه: ومنهم 

: ســئل أمحــد بــن حنبــل عــن حيــىي احلمــاين : ّــقــال حممد بــن عبــدالرمحن الــسامي اهلــروي 
  ً.فسكت فلم يقل شيئا
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ًومــرة ذكــره ، . ّلــيس بــأيب غــسان بــأس: ذكــر احلمــاين عنــد أمحــد فقــال : وقــال امليمــوين 
  .ال أدري: فنفض يده وقال 

:  فقــال ؟ لــك بــه علــم؟تعرفــه: ســألت أمحــد بــن حنبــل عنــه ، قلــت لــه : ّوقــال مطــني 
  .أنتم أعرف مبشاخيكم:  قال ؟أكان ثقة:  قلت ؟كيف ال أعرفه

إنــك إذا رأيتــه  :قــال . بلــى:  قلــت ؟أمل تــره: فقــال . ســألت أمحــد عنــه: قــال أبــو داود 
  .عرفته

يب شـــيبة يقـــدمون بغـــداد ، فمـــا تـــرى إن ابـــين أ: قلـــت أليب : وقـــال عبـــداهللا بـــن أمحـــد 
ًقد جاء ابن احلماين إىل هاهنـا ، فـاجتمع عليـه النـاس ، وكـان يكـذب جهـارا ، :  فقال ؟فيهم

ٍابن أيب شيبة على كل حال يصدق ّ.. .  
  .كان أمحد وعلي يتكلمان يف حيىي احلماين: قال البخاري 

  : أقول 
ٍلقد وثق غري واحد مـن األئمـة  وعلـى رأسـهم حيـىي بـن ) ميـد احلمـاين حيـىي بـن عبداحل( ّ

  .معني
ًوتكلم فيه أيضا مجاعة ، وعلى رأسهم أمحد بن حنبل ، وعلي بن املديين ّ.  

ا ســئل عنــه  ه مل ا أمحــد ، فكالمــه يف جــرح الرجــل غــري صــحيح ، فإن أم
ـ ّـ ـ ّـ أو » ســكت « ّــ

 جوابــه  نعــم ، جــاء يف خــرب.»إذا رأيتــه عرفتــه « : أو قــال » أنــتم أعــرف مبــشاخيكم « : قــال 
ّهذا اخلـرب مل يـصدقه احملققـون مـن  ّ لكن.»ًكان يكذب جهارا « : لسؤال ولده منه عن حيىي  ّ

  :ـ القوم ، قال الذهيب بعد نقل الكلمات 
ًال ريب أنه كان مربزا يف احلفظ ، كما كان سليمان الشاذكوين ،: قلت «  ّ  
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 ، بــل رمبـــا كــان يـــتلقط ًإنــه وضـــع حــديثا: ولكنــه أصــون مـــن الــشاذكوين ، ومل يقــل أحـــد قــط 
ّأحاديث ويدعي روايتهـا ، فريويهـا علـى وجـه التـدليس ويـوهم أنـه مسعهـا ، وهـذا قـد دخـل فيـه 

ّمل أر مــن احملــدثني مــن حيفــظ : قــال أبــو حــامت الــرازي . طائفــة ، وهــو أخــف مــن افــرتاء املتــون
ّويأيت باحلديث على لفظ واحد ال يغريه ، سوى قبيصة وأيب نعيم يف حدي ٍ ث الثوري ، وسـوى ٍ

  .»حيىي احلماين يف حديث شريك ، وعلي بن اجلعد يف حديثه 
قــال ابــن . وكــذلك نــسب رميــه بالكــذب إىل ابــن منــري ، وال أســاس لــذلك مــن الــصحة

 قـال ؟مسعتـه منـه: فقيـل لعبـدان  .احلمـاين كـذاب: أخربنا عبداهللا قال قال ابن منـري « : عدي 
ّهـو ثقـة ، هـو أكـرب مـن هـؤالء كلهـم ، « :  قولـه يف حيـىي بل روى مطـني عـن ابـن منـري» ال : 

  .»فاكتب عنه 
ّوأما علي بن املديين ، فقد تقدم أن السبب يف تكلمه فيه أنه كان حيدث مباال حيفظ ّ ّ ّ ّ.  

  : أقول 
  :ّلكن الذي يظهر أن السبب األصلي للتكلم فيه أمران 

  .احلسد: أحدمها 
ّ وغــريه ، وذلــك ألنــه قــد ألــف املــسند الكبــري ، ّــوهــذا مــا كــان يؤكد عليــه حيــىي بــن معــني ّ

ّوقد ذكر ابن عدي أنه أول من صنف املسند ، ووصفه بأنه مسند صـاحل ، وقـد ذكـر احلمـاين  ّ
مسعـت حيـىي احلمـاين يقـول : ّنفسه هذا السبب ، فقـد حكـى العقيلـي عـن علـي بـن عبـدالعزيز 

  :ٍلقوم غرباء يف جملسه 
  . فأخربوه؟من أين أنت
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 مسعتم ببلدكم أحدا يتكلم يف ويقول :فقال     ؟إين ضعيف يف احلديث: ً
ّال تـــسمعوا كـــالم أهـــل الكوفـــة ، فـــإم حيـــسدونين ، ألين أول مـــن مجـــع املـــسند ، وقـــد  ّ

  .ّتقدمتهم يف غري شيء
  .ّالتشيع: والسبب اآلخر هو 

  ؟حتب عثمان: ٍسألته عن حديث لعثمان ، فقال يل : قال أبو داود 
ّ بن حممد بن صدقة وأبو شيخ ، عن زياد بن أيوب دلويه ، مسعت حيـىي بـن وقال أمحد ّ
كـذب : ّقـال دلويـه : قـال أبـو شـيخ . ّمـات معاويـة علـى غـري ملـة اإلسـالم: عبداحلميد يقول 

  .»ّعدو اهللا 
ّوكأن التشيع هو السبب الوحيد إليراده يف  ، فقـد قـال الـذهيب بعـد ) ميزان اإلعتـدال ( ّ

  :الكلمات فيه 
ومل أر يف مــسنده وأحاديثــه أحاديــث منــاكري ، وأرجــو أنــه ال بــأس : قــال ابــن عــدي « 

  .»به 
ًفتعقبــه قــائال  مسعــت حيــىي  :قــال زيــاد بــن أيــوب .  ..ّــأنه شــيعي بغــيض ّإال: قلــت « : ّ

  .)1(» ّكذب عدو اهللا  :قال زياد . ّكان معاوية على غري ملة اإلسالم: احلماين يقول 

  : أقول 
( ّظ ابــن حجـــر أعــرض عمــا فعلــه الـــذهيب وقالــه يف الرجــل ، فلــم يـــذكره يف ّلكــن احلــاف

  . ..ًأصال) لسان امليزان 
__________________  

  .392 / 4: ميزان اإلعتدال ) 1(
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ًوقد ذكرنا مرارا قول احلافظ ابن حجر مرارا  ّبأن التشيع غري ضائر : ً

)1(.  
  :ه ّ ما نص;بل لقد ذكر الذهيب برتمجة أبان بن تغلب 

  .)2(شيعي جلد ، لكنه صدوق ، فلنا صدقه ، وعليه بدعته « 
  :وتلخص 

  .صحة كال طريقي أيب يعلى

)10 (  

   المحاملي رواية
ّالقاضــي أبـــو عبـــداهللا احلــسني بـــن إمساعيـــل بــن حممـــد الـــضيب : ومــن رواة هـــذا احلـــديث  ّ
  .330احملاملي البغدادي ، املتوىف سنة 

  :ن عساكر بسنده فقد جاء يف بعض أسانيد احلافظ اب
ّأنبأنا أبو عبـداهللا احلـسني بـن إمساعيـل احملـاملي ، أنبأنـا أبـو موسـى حممـد ابـن املثـىن ، « 

  :بلج ، أنبأنا عمرو بن ميمون قال  ّأنبأنا حيىي بن محاد ، أنبأنا الوضاح ، أنبأنا حيىي أبو
  .)3(» .  ..ْإين جلالس إىل ابن عباس ، إذ أتاه تسعة رهط

  : أقول 
  .ّلسند هو سند النسائي بعينههذا ا

__________________  
  .398: مقدمة فتح الباي ) 1(
  .5 / 1: ميزان اإلعتدال ) 2(
  .ّولكين مل أجده يف كتاب األمايل للمحاملي رواية ابن حيىي البيع) 3(
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)11 (  

   الطبراني رواية
عمــرو بــن ( وقــال احلــافظ أبــو القاســم الطــرباين ، يف مــسند ابــن عبــاس ، حتــت عنــوان 

  ) :ميمون عن ابن عباس 
حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ، ثنا كثري بن حيىي ، ثنـا أبـو عوانـة ، عـن أيب بلـج ، « 

  :عن عمرو بن ميمون قال 
  .».  ..كنا عند ابن عباس ، فجاءه سبعة نفر

  .)1(فأخرج احلديث بكامله 
ّحدثنا أبو شعيب عبداهللا بن احلسن احلـراين ، ث« : مث روى  نـا أبـو جعفـر النفيلـي ، ثنـا ّ

  :مسكني بن بكري ، ثنا شعبة ، عن أيب بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس 
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر باألبواب كلها فسدت إال ّ ّ ّ   .)2( » 2علي  باب ّ

ْبنفس السند األول ، لكن باختصار ) املعجم األوسط ( ورواه يف  ّ ّ:  
ّحــدثنا أبــو  :ّحــدثنا كثــري بــن حيــىي أبــو مالــك ، قــال : ا إبــراهيم ، قــال ّحــدثن« : قــال 

  :عوانة ، عن أيب بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس ، قال 
ًقــال نــيب اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم خيــرب ، ألبعــثن رجــال ال خيزيــه اهللا ، فبعــث إىل   ّ ّ

  فجاءوا به ـ وما كان أحدكم يطحن ـ علي وهو يف الرحل يطحن
__________________  

  .12593 رقم 77 / 12املعجم الكبري ) 1(
  .12594 رقم 78 / 12املعجم الكبري ) 2(
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ّيا نيب اهللا ما أكاد ابصر ، فنفث يف عينيه ، وهـز الرايـة ثـالث مـرار ، مث دفعهـا : أرمد ، فقال 
  .ّإليه ، ففتح له ، فجاء بصفية بنت حيي

ٍ فقال لكل رجل مـنهم ؟ّ بتوالين يف الدنيا واآلخرةّأيكم: ّمث قال لنيب عمه  يـا فـالن ، : ّ
يـا نـيب : ّال ، حـىت مـر علـى آخـرهم ، فقـال علـي :  فيقـول ؟ ـًثالثـا ـ ّأتتوالين يف الدنيا واآلخـرة

ّاهللا ، أنــا وليك يف الــدنيا واآلخــرة ، فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّأنــت وليــي يف الــدنيا : ّــ
  .واآلخرة

يـا علـي ، : ًوبعث أبا بكر بسورة التوبة ، وبعث عليا على أثره ، فقال أبو بكر : قال 
لعـل اهللا ورســوله سـخطا علــي ّال ولكـن قــال نـيب اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم : فقـال علــي . ّ ّ ال : ْ

ّينبغي أن يبلغ عين إالرجل مين وأنا منه ّ ّ.  
ّووضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثوبه على: قال   علي وفاطمة واحلسن واحلـسني ّ

ْ إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل اْلبـي(: مث قال  َْ ُ َُ ْ َ َ  ُ ُ ْ َُ َ ِ ِْ ُ ِ ًِت ويطهركم تطهيرا ِْ َ ْ ََُ َ ُ ِ ( )2(.  
  .ّوكان أول من أسلم بعد خدجية من الناس

ّوشرى علي نفسه ، لبس ثوب النيب صلى اهللا عليه وسلم مث نام مكانه ، قال : قال  ّ: 
  .)1(» وكان املشركون يرمون رسول اهللا 

  : أقول 
  . )إبراهيم بن هاشم البغوي( وشيخ الطرباين 

  ّإبراهيم بن هاشم بن احلسني بن هاشم ، أبو إسحاق البيع ، املعروف« 
__________________  

  .2836 رقم 388 / 3املعجم األوسط ) 1(
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ج السامي ، وأبا الربيع الزهراين ، وعلـي بـن مسع امية بن بسطام ، وإبراهيم بن احلجا. بالبغوي

  .ّاجلعد ، وحمرز بن عون ، وحممد بن بكار ، وأمحد بن حنبل ، وأمحد بن سعيد الدارمي
  . ..أمحد بن سلمان النجاد ، وعبدالباقي بن قانع: روى عنه 

  .إبراهيم بن هاشم البغوي ثقة: أخربين األزهري قال قال أبو احلسن الدارقطين 
مــات أبــو : ّ حممــد بــن أمحــد بــن رزق ، أخربنــا إمساعيــل بــن علــي اخلطــيب ، قــال أخربنــا

  .297إسحاق إبراهيم بن هاشم البغوي يوم اخلميس سلخ مجادى اآلخرة سنة 
  .)1( » 207وكان مولده سنة : قلت 

وكــان « : وذكــره احلــافظ ابــن اجلــوزي فــيمن تــويف يف الــسنة املــذكورة مــن األكــابر ، قــال 
  .)2(» ثقة 

  :ّوبقي الكالم على سند رواية سد األبواب ، ففيه 
  ) :ّأبو شعيب عبداهللا بن احلسن احلراين ( 

  .ثقة مأمون: قال الدارقطين 
ّكان مسندا غري متهم يف روايته: وقال اخلطيب  ً.  
الشيخ احملدث املعمر املؤدب ، طال عمره ، وتفرد «  بـ :ووصفه الذهيب  ّ  ّ«  

__________________  
  .203 / 6تاريخ بغداد ) 1(
  .97 / 13املنتظم ) 2(
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  .)2(» معمر صدوق « : ً ، وقال عنه أيضا )1(فذكر توثيق الدارقطين 
وقــال موســى بــن » ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات وقــال خيطــئ ويهــم « وقــال ابــن حجــر 

ّالسماع من أيب شـعيب يفـضل علـى الـسماع مـن غـريه ، ألنـه احملـدث ابـن احملـد« : هارون  ث ّ
  .)3(» ًكان ثقة فصيحا « : وقال مسلمة » ّابن احملدث وهو صدوق 

ّألنــه كــان يأخــذ الــدراهم علــى احلــديث ، )  لــسانه (و ) امليــزان ( وإمنــا اورد يف : أقــول 
ّكما صرح بذلك الذهيب مع التنصيص على أنه كان غري متهم ّ.  

  .فيلّعبداهللا بن حممد بن علي بن ن: وهو  ) أبو جعفر النفيلي (و 
  .من رجال البخاري واألربعة

  .أبو زرعة ، وأبو حامت ، والذهلي ومجاعة: وروى عنه 
  .)4(ّوثقه أبو حامت ، والدارقطين ، وابن حبان 

  :وهو  ) مسكين بن بكير (و 
  .)5(من رجال الصحاح الستة 

__________________  
  .536 / 13 ، سري أعالم النبالء 435 / 9تاريخ بغداد ) 1(
  .406 / 2يزان اإلعتدال م) 2(
  .271 / 3لسان امليزان ) 3(
 ، ســـري أعـــالم النـــبالء 440 / 2 ، تـــذكرة احلفـــاظ  ، 6 / 16ـــذيب التهـــذيب 159 / 5اجلـــرح والتعـــديل ) 4(

10 / 634.  
  .10 / 120ذيب التهذيب ) 5(



 نفحات األزهار ................................................................................ 206

 )12 (  

   الحاكم النيسابوري رواية
  ) :ملستدرك ا( وأخرجه احلاكم أبو عبداهللا النيسابوري يف 

أخربنـا أبــو بكــر أمحــد بــن جعفــر بــن محــدان القطيعــي ببغــداد ، مــن أصــل كتابــه ، ثنــا « 
ّعبــداهللا بــن أمحــد بــن حنبــل ، حــدثين أيب ، ثنــا حيــىي بــن محــاد ، ثنــا أبــو عوانــة ، ثنــا أبــو بلــج ،  ّ

  :ثنا عمرو بن ميمون ، قال 
  .».  ..ّإين جلالس عند ابن عباس

  .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ذه السياقة« : فرواه بطوله مث قال 
ّوقد حدثنا السيد األوحد أبو يعلى محزة بن حممد الزيدي ثنا أبو احلسن علـي بـن  ـ 2 ـ ّ

كــان يعجــبهم أن : مسعــت أبــا حــامت الــرازي يقــول  :ّــحممد بــن مهرويــه القــزويين القطــان ، قــال 
  .)1(» جيدوا الفضائل من رواية أمحد بن حنبل 

  : ل أقو
  .قد ترمجنا له يف الكتاب ) أبو بكر القطيعي: ( وشيخ احلاكم 

  :ًوأخرج احلاكم أيضا قال 
  كثري حدثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق ، ثنا زياد بن اخلليل التسرتي ، ثنا« 

__________________  
  .132 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
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  :عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس قال ابن حيىي ، ثنا أبو عوانة ، عن أيب بلج ، عن 
  .».  ..شرى علي نفسه ولبس ثوب النيب

  .هذا حديث صحيح اإليناد ومل خيرجاه« : مث قال احلاكم 
  .)1(» وقد رواه أبو داود الطيالسي وغريه عن أيب عوانة ، بزيادة ألفاظ 

  : أقول 
  .وف بالصبغيهو النيسابوري ، املعر ) أبو بكر أحمد بن إسحاق( وشيخ احلاكم 

  :جتد الثناء باجلميل عليه يف 
  .9 / 3طبقات الشافعية  ـ 1
  .239 / 6الوايف بالوفيات  ـ 2
  .334 / 2مرآة اجلنان  ـ 3
  .310 / 3النجوم الزاهرة  ـ 4
  .483 / 15سري أعالم النبالء  ـ 5
  .361 / 2شذرات الذهب  ـ 6

ن اجلـوزي والـسمعاين والــذهيب فقـد ذكـره اخلطيـب وابـ ) زيـاد بـن خليـل التـستري( ّوأمـا 
  :وقالوا ما موجزه 

  ّقدم بغداد وحدث ا عن إبراهيم بن . وأبو سهل زياد بن خليل التسرتي« 
__________________  

  .4 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
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ّوأبـــو بكـــر حممـــد بـــن عبـــداهللا  عبدالـــصمد بـــن علـــي الطـــسيت: وى عنـــه ر.  ..املنـــذر احلزامـــي و
   ..الشافعي

  .ال بأس به: وذكره الدارقطين فقال 
 286: وقيـل  .290ْومات يف طريق املدينة قبـل أن يـدخل مكـة يف ذي القعـدة سـنة 

 «)1(.  

)13 (  

   ابن عبدالبررواية
   :7وقال احلافظ ابن عبدالرب القرطيب برتمجة أمري املؤمنني 

، وأيب ســعيد روي عــن ســليمان ، وأيب ذر ، واملقــداد ، وحذيفــة ، وخبــاب ، وجــابر « 
ّأن علي بن أيب طالب أول من أسلم ، وفضله هؤالء على غريه: اخلدري ، وزيد بن أرقم  ّ.  
ّأول من آمن باهللا ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم ، من الرجـال : قال ابن إسحاق  ّ ّ

  .علي بن أيب طالب
  .من الرجال بعد خدجية: أنه قال  ّوهو قول ابن شهاب ، إال

  .يع يف خدجيةوهو قول اجلم
ّحدثنا أمحد بن حممد ، حدثنا أمحد بن الفضل ، حدثنا حممد بن جرير قال قـال أمحـد  ّ

  حدثنا مفضل بن صاحل ، عن مساك بن حرب ، : بن عبداهللا الدقاق 
__________________  

 ، 181ص  ـ 290 ـ 281حــوادث  ـ  ، تــاريخ اإلســالم281 / 8التــسرتي ، تــاريخ بغــداد  ـ األنــساب) 1(
  .407 / 12املنتظم 
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  :عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال 
ّهــو أول عــريب وعجمــي صــلى : ٍلعلــي أربــع خــصال ليــست ألحــد غــريه  مــع رســول اهللا ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ، وهو الذي كان لؤاؤه معه يف كل زحف ، وهو الذي صرب معـه يـوم فـر  ّ ّ ّ
  .ّعنه غريه ، وهوالذي غسله وأدخله يف قربه

  . ذكر من قال أن أبا بكر أول من أسلم2باب أيب بكر الصديق وقد مضى يف 
ة ورودا علــى نبيهــا عليــه الــصالة : وروي عــن ســلمان الفارســي أنــه قــال  ّأول هــذه االم ً ّــ ّ

ًوالسالم احلوض أوهلا إسالما    .علي بن أيب طالب: ّ
ّوروي هذا احلـديث مرفوعـا عـن سـلمان الفارسـي ، عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ا ّ نـه ً

ًأول هذه االمة ورودا علي احلوض أوهلا إسالما : قال  ّ ّّ ً   .علي بن أيب طالب :ّ
  .ورفعه أوىل ، ألن مثله ال يدرك بالرأي

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

ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا : حنش بن املعتمر ، عن عليم الكندي ، عن سلمان الفارسي قـال 
ًأولكم ورودا علي احلوض أولكم إسالما : ّعليه وسلم  ّ ّ   .علي بن أيب طالب: ً

حـدثنا أبـو عوانـة ، عـن أيب بلـج ، عـن عمـرو بـن ميمـون ، : وروى أبو داود الطيالسي 
ّ اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي إن رسول: عن ابن عباس    .ّأنت ويل كل مؤمن بعدي :ّ

ّأول من صلى مع النيب صلى اهللا عليـه : أنه قال : وبه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  ّ ّ
  .ّوسلم بعد خدجية علي بن أيب طالب
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حدثنا عبدالوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أمحد بـن زهـري 
 بن محاد ، حدثنا أبو عوانة ، عن أيب بلـج ، عـن عمـرو بـن )1( ، قال حدثنا احلسن بن حرب

  :ميمون ، عن ابن عباس قال 
  .ّكان علي أول من آمن باهللا من الناس بعد خدجية رضي اهللا عنهما

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

  :أقول 
  :فقد  ) بن سفيانعبدالوارث ( ّأما 

  . ..احملدث الثقة العامل الزاهد. عبدالوارث بن سفيان بن جربون« : قال الذهيب 
  .)3( » 395تويف سنة 

  فقد ) قاسم بن أصبغ( ّوأما 
ّاإلمـام احلـافظ العالمـة حمـدث األنـدلس «  بـ ذكره الذهيب ، ووصفه وانتهـى «  :قـال » ّ

واإلتقـــان ، وبراعـــة العربيـــة ، والتقـــدم يف الفتـــوى ، ّإليـــه علـــو اإلســـناد باألنـــدلس ، مـــع احلفـــظ 
  .»واحلرمة التامة ، واجلاللة 

أثىن عليه غري واحد ، وتواليف ابن حـزم ، وابـن عبـدالرب ، وأيب الوليـد البـاجي « : قال 
  .، طافحة بروايات قاسم بن أصبغ

__________________  
  ً.يضاّحيىي بن محاد ، وراجع اهلامش أ: كذا ، والصحيح )1(
  .28 ـ 27 / 3 اإلستيعاب يف معرفة األصحاب) 2(
  .84 / 17سري أعالم النبالء ) 3(
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  .)1( » 340مات سنة 
ــــن حــــرب( ّوأمــــا  ابــــن أيب خيثمــــة ، وترمجتــــه موجــــودة يف : فهــــو  ) أحمــــد بــــن زهيــــر ب

  .الكتاب
  .ومن فوقه ، فقد عرفتهم كذلك ) ّيحيى بن حماد( ّوأما 

  .بدالربفالسند صحيح كما ذكر ابن ع

)14 (  

   الحسكاني رواية
ِومن النـاس  (: وروى احلاكم احلسكاين حـديث عمـرو بـن ميمـون بتفـسري قولـه تعـاىل  َ ِـ َ

َمن يشري نـ ِ ْ َ ْ ِفسه ابتغاء مرضات اهللاَ ِِ ْ َ َ ْ ُ َ   : ، قال ) ْ
: ّأخربنـــا أبـــو بكـــر القبـــاب عبـــداهللا بـــن حممـــد قـــال : أخربنـــا أبـــو بكـــر التميمـــي قـــال « 

ّحـدثنا حيـىي بـن محـاد ،  :ّحممد بن املثـىن قـال : ابن أيب عاصم القاضي ، قال أخربنا أبو بكر 
ّحــدثنا أبــو عوانــة الوضــاح بــن عبــداهللا ، عــن حيــىي بــن ســليم أيب بلــج ، عــن عمــرو بــن : قــال  ّ

  :ميمون ، عن ابن عباس قال 
ًيعــين عليــا ـ وكــان ّأول مــن أســلم مــن النــاس بعــد خدجيــة برســول اهللا صــلى اهللا عليــ ـ ّ ه ّ

ّوسـلم ، ولــبس ثوبــه ونــام مكانــه ، فجعــل املــشركون يرمونــه كمــا كــانوا يرمــون رســول اهللا ، وهــم 
إن نــيب اهللا قــد ذهــب : يـا نــيب اهللا ، فقــال علـي : حيـسبون أنــه نــيب اهللا ، فجـاء أبــو بكــر وقــال 

ا وهــو يتــضور ، حــىت أصــبح فكــشف عــن رأســه  ّحنــو بئــر ميمــون ، وكــان املــشركون يرمــون علي ً ّــ
  .ّصاحبك وال يتضور ، وأنت تتضور ، استنكرنا ذلك كنا نرمي : فقالوا

__________________  
  .472 / 15سري أعالم النبالء ) 1(
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ّأخربنـا جـدي أبـو  :أخربنا أبو طاهر الـسلمي قـال :  أخربنا أبو عبداهللا اجلرجاين قال ـ 
ة عـن أيب بلـج ، عـن ّحـدثنا أبـو داود ، عـن أيب عوانـ: ّحدثنا علـي بـن مـسلم قـال : بكر قال 

  :عمرو بن ميمون األودي ، عن ابن عباس 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا انطلق ليلة الغار

ّ ّ ّ.. .  
أخربنـا : حـدثنا أبـو بكـر بـن إسـحاق الفقيـه ، قـال :  وأخربنا احلـاكم أبـو عبـداهللا قـال ـ

ثنا أبـو عوانـة ، عـن أيب بلـج ّحـد :قـال . ّحدثنا كثري بـن حيـىي: زياد بن اخلليل التسرتي ، قال 
  :، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس قال 

ّشرى علي نفسه ولبس ثوب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مث نام مكانه ّ.  
ّــأخربنــا أمحــد بــن حممد بــن :  اخربنــا احلــاكم الوالــد ، عــن أيب حفــص بــن شــاهني قــال ـــ

ّاج وحممـــد بـــن أمحـــد بـــن احلـــسني ّحـــدثنا أمحـــد بـــن عبـــدالرمحن بـــن ســـر: ســـعيد اهلمـــداين قـــال 
حــــدثين : ّحــــدثين ســــليمان بــــن قــــرم قــــال  :حــــدثنا عبــــاد بــــن ثابــــت قــــال : القطــــواين ، قــــاال 

أنــام : إنــه مسعــه يقــول : ّحــدثين أيب عــن ابــن عبــاس  :عبــدالرمحن بــن ميمــون أبــو عبــداهللا قــال 
  .)1(» .  ..ًرسول اهللا عليا على فراشه

  : أقول 
  :هذا احلديث بأسانيد لقد روى احلاكم احلسكاين 

ّفأما السند األول ففيه  ّ:  
ّأمحد بن حممد بن عبداهللا بـن احلـارث التميمـي األصـبهاين : وهو  ) أبو بكر التميمي( 

،  
__________________  

  .128 ـ 124 / 1شواهد التنزيل ) 1(
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  :ّترجم له احلافظ عبدالغافر ، فقال ما ملخصه . نزيل نيسابور
اإلمـام أبـو بكـر التميمـي اإلصـبهاين . ن أمحد بن عبداهللا بن احلـارثّأمحد بن حممد ب« 

ّ، املقرئ األديب ، الفقيه ، احملدث ، الدين ، الزاهـد ، الـورع ، الثقـة ، اإلمـام باحلقيقـة ، فريـد  ّ
ًكــــان عارفــــا باحلــــديث ، كثــــري الــــسماع ، . عــــصره يف طريقتــــه وعلمــــه وورعــــه ، مل يعهــــد مثلــــه

  .430سابور سنة صحيح االصول ، تويف بني
ٍحـدث عــن أيب حممــد عبــداهللا بــن حممــد بــن جعفــر جبملــة مــن حديثــه ومــصنفاته ، وعــن  ّ ّ ّ

  .ّأيب بكر عبداهللا بن حممد القباب ، وأقرام
  .مسع منه الوالد ، وابن أيب زكريا ، وابن رامش ، وابن الشقاين والطبقة

: أنـه قـال  ـ إلسـتفادة منـهّوكـان مـن املكثـرين عنـه ، املختـصني با ـ قرأت خبط احلسكاين
  .)1(»  سنة 97 وهو ابن 369تويف أبو الشيخ بإصبهاين سنة 

ّمن كبار احملدثني والقراء ، توجد ترمجته يف : وهو  ) ّأبو بكر القباب (و  ّ:  
  .251 / 2طبقات املفسرين للداوودي  ـ 1
  .454 / 1غاية النهاية يف طبقات القراء للجزري  ـ 2
  .257 / 16بالء سري أعالم الن ـ 3
  .90 / 2ذكر أخبار أصبهان  ـ 4
  .139 / 4النجوم الزاهرة  ـ 5
  .72 / 3شذرات الذهب  ـ 6
  .ّالقبابـ األنساب  ـ 7

  ، قال احلافظ.  ..ّإمام وقته ، مفسر مشهور« : قال ابن اجلزري احلافظ 
__________________  

  .107املنتخب من السياق يف تاريخ نيسابور ) 1(
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ّفأما أبو بكر القباب ، فإنه من أجلة قـراء اصـبهان ، ومـن العلمـاء بتفـسري القـرآن : عالء أبو ال ّ ّ
  .»إنه بلغ املائة : قيل . 370، كثري احلديث ، ثقة نبيل ، تويف سنة 

  .فمن فوقه ، قد عرفتهم يف الكتاب ) ابن أبي عاصم (و 
  .فالسند صحيح بال ارتياب

ًبسنده املتقدم قريبا) احلاكم صاحب املستدرك ( ّوكذا السند الثالث ، فإنه عن  ّ.  

)15 (  

   ابن عساكررواية
  ) :تارخيه (  من 7وقال احلافظ ابن عساكر برتمجة أمري املؤمنني 

ّوأخربتنا بـه ام البهـاء فاطمـة بنـت حممـد قالـت «  قـرئ علـى إبـراهيم بـن منـصور ، أنـا : ّ
احلميد ، نا أبو عوانة ، عـن أيب بلـج ، عـن أبو بكر بن املقرئ ، نا أبو يعلى ، نا حيىي بن عبد

  :عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس قال 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّـالعطني الراية غدا رجال حيـب اهللا ورسـوله وحيبه : ّ ً ً ّ ُ

  .اهللا ورسوله
  ؟أين علي: فقال 
  .يطحن: قالوا 
  ؟وما كان أحد منهم يرضي أن يطحن: قال 

  .ّليه الراية ، فجاء بصفية بنت حييفدفع إ. فايت به
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  ) :قال ابن عساكر ( 
  .هذا خمتصر من حديث

ّـأبو القاسم بن السمرقندي ، أنـا أبـو حممد بـن أيب عثمـان وأبـو طـاهر : وأخربنا بتمامه 
  .القصاري

ح وأخربنا أبو عبداهللا بن القصاري ، أنا أيب أبو طاهر قاال أنا أبو القاسم إمساعيل بـن 
ّهــشام ، أنــا أبــو عبــداهللا احلــسني بــن إمساعيــل احملــاملي ، أنــا أبــو موســى حممــد بــن احلــسني بــن 

  :ّاملثىن ، نا حيىي بن محاد ، نا الوضاح نا حيىي أبو بلج ، نا عمرو بن ميمون قال 
  .».  ..إين جلالس إىل ابن عباس ، إذ أتاه تسعة رهط

  :مث قال . فرواه بطوله
أنــا إبــراهيم بــن منــصور ، انــا أبــو بكــر : ّمــد ، قــال وأخربتنــا ام البهــاء فاطمــة بنــت حم« 

بن املقرئ ، انا أبو يعلى ، نا زهري ، نا حيىي بن محاد ، نا أبو عوانة ، نا أبو بلج ، عن عمرو 
  :بن ميمون قال 

  .».  ..إين جلالس عند ابن عباس ، إذ أتاه سبعة رهط
  :مث قال . ًفرواه بطوله أيضا

صني ، أنا أبو علي بن املذهب ، أنـا أمحـد ابـن جعفـر ، نـا أخربنا أبو القاسم بن احل« 
د ، حــدثين أيب ، نــا حيــىي بــن محــاد ، نــا أبــو عوانــة ، نــا أبــو بلــج ، نــا عمــرو  ّعبــداهللا بــن حمم ّــ

  :ميمون قال 
  .».  ..إين جلالس إىل ابن عباس ، إذ أتاه تسعة رهط
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  :فرواه بطوله ، مث قال 
 ، نا أبو مالك كثري بن حيىي ، أنا أبـو عوانـة ، عـن أيب وأنبأنا عبداهللا بن أمحد: قال « 

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

  : أقول 
لقـد روى ابــن عـساكر احلــافظ هــذا احلـديث بأســانيد لـه ، عــن طريــق أمحـد بــن حنبــل ، 

  .وأيب يعلى ، واحملاملي
ّوقد عرفت صحة روايات هؤالء يف حماهلا ّ.  

  :يخ ابن عساكر ّوأما مشا
ّام البهاء فاطمة بنت حممد ( فإن    :هي ) ّ
ّــالــشيخة العاملــة الواعظــة الــصاحلة املعمــرة ، مــسندة إصــبهان ، فطمــة بنــت حممد بــن «  ّ

الـسمعاين وابـن : ّحدث عنها .  ..أيب سعد أمحد بن احلسن بن علي بن البغدادي األصبهاين
 وهلـا 539توفيـت يف : وقـال أبـو موسـى . ّشيخة معمـرة مـسندة :ّقال السمعاين .  ..عساكر

  .)2(»  سنة 94قريب من 
  .وقد تقدمت ترمجته. سبط حبرويه: هو  ) إبراهيم بن منصور (و 

  . )ابن المقرئ( وكذا ترمجة 
  .ّوهؤالء مشاخيه يف السندين األول والثالث

__________________  
   /.42تاريخ دمشق ) 1(
  .148 / 20سري أعالم النبالء ) 2(
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  :ويف السند الثاين 
  .، وقد ترمجنا له يف الكتاب ) ّأبو القاسم ابن السمرقندي( 
إمساعيــل بــن احلــسن ابــن : ، وهــو  ) أبــو القاســم إســماعيل بــن الحــسن بــن هــشام (و 

   .403 ، املتوىف سنة )1(عبداهللا بن اهليثم بن هشام ، الصرصري ، صاحب احملاملي 
  .صدوق: قال سألت الربقاين عنه ف : احلاکمقال 

  .)1(ثقة : فقال  ـ وأنا أمسع ـ وسئل عنه
شـيخ صـدوق ثقـة ، مسـع أبـا عبـداهللا احلـسني بـن إمساعيـل احملـاملي « : وقال الـسمعاين 

ـــه إن شـــاء اهللا .  ..و د بـــن عبـــداهللا القـــصاري : وآخـــر مـــن روى عن ـــأبـــو طـــاهر أمحـــد بـــن حمم ّ
  .)2(» اخلوارزمي 

  : أقول 
ّترمجـة أليب طـاهر هـذا ، وال البنـه أيب عبـداهللا حممـد  ـ صادرفيمـا بيـدي مـن املـ ـ مل أعثـر ً

  .بن أمحد
  :ويف السند الرابع 

   )أبو القاسم بن الحصين( 
   )أبو علي بن المذهب (و 
  .وهو القطيعي ) أحمد بن جعفر (و 

__________________  
  .162 / 17سري أعالم النبالء  )1(
  .الصرصريـ األنساب ) 2(
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  .هلم يف الكتاب ، فال نعيدوهؤالء ترمجنا 
  .ّفظهر صحة رواية ابن عساكر بأغلب أسانيدها

بعــني لفــظ ) املوافقــات ( ، ويف كتــاب ) األربعــني الطــوال ( هــذا ، وقــد رواه يف كتــاب 
  .) كفاية الطالب (و ) الرياض النضرة ( كما يف ) املسند ( أمحد يف 

)16 (  

   ابن األثيررواية
   :7 برتمجة أمري املؤمنني وروى عز الدين ابن األثري

د بـــن مهـــران الفقيـــه وغـــري واحـــد ، بإســـنادهم إىل أيب عيـــسى «  ٍأنبأنـــا إبـــراهيم بـــن حمم ّـــ
ّحممد بـن عيـسى الرتمـذي ، عـن حممـد بـن محيـد ، عـن إبـراهيم بـن املختـار ، عـن شـعبة ، عـن  ّـ

  .ّأول من أسلم علي: أيب بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس ، قال 
  .)1(حيىي بن أيب سليم : روى مقسم ، عن ابن عباس ، واسم أيب بلج ومثله 

  : أقول 
  .فغين عن التعريف) أسد الغابة ( صاحب ) إبن األثري ( ّأما 

  :فقد  ) ّإبراهيم بن محمد بن مهران( ّوأما 
  ّوفيها تويف إبراهيم بن حممد « :  ـ 557يف حوادث سنة  ـ قال ابن األثري

__________________  
  .89 / 4اسد الغابة يف معرفة الصحابة ) 1(
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  .)1(» ًابن مهران الفقيه الشافعي ، جبزيرة ابن عمر ، وكان فاضال كثري الورع 

)17 (  

   الشافعي رواية الكنجي
  :ّوقال احلافظ أبو عبداهللا حممد بن يوسف القرشي الكنجي 

 علــى فــراش 7وروى إمــام أهــل احلــديث أمحــد بــن حنبــل يف مــسنده قــصة نــوم علــي « 
  .رسول اهللا يف حديث طويل ، وتابعه احلافظ حمدث الشام يف كتابه املسمى باألربعني الطوال

  :ّفأما حديث اإلمام أمحد 
فأخربنــاه قاضــي القــضاة حجــة اإلســالم أبــو الفــضل حيــىي بــن قاضــي القــضاة أيب املعــايل 

خربنــا أبــو القاســم هبــة اهللا ّأخربنــا حنبــل بــن عبــداهللا املكــرب ، أ: ّــحممد بــن علــي القرشــي ، قــال 
بن احلصني ، أخربنا أبو علي احلسن بن املذهب ، أخربنا أبو بكر أمحد بن جعفر القطيعـي ، 

  .حدثنا عبداهللا بن أمحد بن حنبل ، حدثنا أيب
  :ّوأما احلديث الذي يف األربعني الطوال 

ّـفأخربناه به القاضي العالمة مفيت الشام أبـو نـصر حممد بـن هبـة اهللا  بـن قاضـي القـضاة ّ
ّشرقا وغربا أيب نصر حممد بن هبة اهللا بن حممد بن مميـل الـشريازي ، قـال  ً أخربنـا احلـافظ أبـو : ً

ّالقاسم علي بن احلسن ، أخربنا الشيخ أبو القاسـم هبـة اهللا بـن حممـد بـن عبدالواحـد الـشيباين 
  ، أخربنا أبو علي احلسن بن 
__________________  

  .477 / 11يخ الكامل يف التار) 1(
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ّعلي بن حممد التيمـي ، أخربنـا أبـو بكـر أمحـد بـن جعفـر بـن محـدان القطيعـي ، حـدثنا عبـداهللا 
ّبن أمحد بن حممد بن حنبل ، حدثين أيب ، حدثنا أبو عوانة ، حدثنا أبـو بلـج ، حـدثنا عمـرو 

   :بن ميمون ، قال 
  .)1(» .  ..إين جلالس إىل ابن عباس ، إذ أتاه تسعة رهط فقالوا

  : أقول 
ـــا هلـــم يف الكتـــاب ،  ـــار موثقـــون ، وقـــد ترمجن ّورجـــال هـــذين الـــسندين كلهـــم علمـــاء كب

  .فالسندان صحيحان بال شبهة وارتياب

)18 (  

   الطبري ّرواية المحب
  :ّما نصه ) ذخائر العقىب ( وقال احلافظ أبو العباس حمب الدين الطربي املكي يف 

  :ذكر اختصاصه بعشر « 
إين جلالس إىل ابن عباس رضـي اهللا عنهمـا ، إذ أتـاه سـبعة : ن قال عن عمرو بن ميمو

  :فروى اخلرب بطوله ، فقال » .  ..يا ابن عباس: رهط فقالوا 
أخرجــه بتمامــه أمحــد ، وأبــو القاســم الدمــشقي يف املوافقــات ويف األربعــني الطــوال ، « 

  .)2(» وأخرج النسائي بعضه 
__________________  

  .244 ـ 240:  يف مناقب علي بن أيب طالب كفاية الطالب) 1(
  .88 ـ 86: ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب ) 2(
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  ) :الرياض النضرة ( وقال يف 
  :ذكر اختصاصه بعشر « 

  :عن عمرو بن ميمون قال 
  :فرواه بطوله ، فقال » .  ..إين جلالس عند ابن عباس

 يف املوافقات ويف األربعني الطـوال أخرجه بتمامه أمحد واحلافظ أبو القاسم الدمشقي« 
  .)1(» ، وأخرج النسائي بعضه 

)19 (  

  ّ المزي رواية
   :7وقال احلافظ اجلمال املزي برتمجة أمري املؤمنني 

  . ..وقال أبو عمر بن عبدالرب« 
  .».  ..سلمان وأيب ذر ، و: روي عن : ًوقال أيضا 

ل احلـديث عـن عمـرو بـن ميمـون عـن ّفأورد كالم ابن عبـدالرب املتقـدم حـىت قولـه بعـد نقـ
  :ابن عباس 
  .)2(» ّهذا إسناد ال مطعن فيه ألحد ، لصحته وثقة نقلته « 

)20 (  

   الذهبي رواية
  ًتبعا ) تلخيص املستدرك ( وروى احلافظ الذهيب هذا احلديث يف 

__________________  
  .175 ـ 174 / 3الرياض النضرة يف مناقب العشرة ) 1(
  .481 / 20مال يف أمساء الرجال ذيب الك) 2(
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ّللحاكم ، ونص على صحته  )1(.  

)21 (  

   ابن كثيررواية
  :وقال احلافظ ابن كثري الدمشقي 

حــدثنا ســليمان بــن داود ، ثنــا أبــو عوانــة ، عــن أيب بلــج ، عــن : قــال اإلمــام أمحــد « 
ّأول مـن صـلى: عمرو بن ميمون عن ابن عباس قـال   رسـول اهللا بعـد مـع ـ أسـلم :ويف روايـة  ـ ّ

  .علي بن أيب طالب: خدجية 
  .)2(» ورواه الرتمذي من حديث شعبة عن أيب بلج به 

  :وقال ابن كثري 
حدثنا حيىي بن عبداحلميد ، ثنا أبو عوانـة ، عـن : وقال أبو يعلى : رواية ابن عباس « 

  . ..أيب بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس
 بن محاد ، عـن أيب عوانـة ، عـن أيب بلـج ، عـن عمـرو بـن ورواه اإلمام أمحد ، عن حيىي

  . ..فقال اإلمام أمحد عن حيىي بن محاد. ميمون ، عن ابن عباس ، فذكره بتمامه
  .وقد روى الرتمذي بعضه من طريق شعبة ، عن أيب بلج حيىي بن أيب سليم ، واستغربه

__________________  
  .304 / 3تلخيص املستدرك ) 1(
  .335 / 7ة والنهاية البداي) 2(
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  .)1(» ّوأخرج النسائي بعضه عن حممد بن املثىن ، عن حيىي بن محاد ، به 

  : أقول 
  .قد عرفت اعتبار هذه األسانيد فال نعيد

)22 (  

   أبي بكر الهيثمي روية
  :حتت عنوان ) جممع الزوائد ( ورواه احلافظ نور الدين أبو بكر اهليثمي بطوله ، يف 

  .»مناقبه باب جامع يف « 
  :مث قال 

رواه أمحد ، والطـرباين يف الكبـري واألوسـط باختـصار ، ورجـال أمحـد رجـال الـصحيح « 
  .)2(» ، غري أيب بلج الفزاري وهو ثقة ، وفيه لني 

)23 (  

   حجر العسقالني رواية ابن
  : حيث قال 7ورواه احلافظ ابن حجر برتمجة أمري املؤمنني 

  :يق عمرو بن ميمون وأخرج أمحد والنسائي ، من طر« 
__________________  

  .339 ـ 338 / 7البداية والنهاية ) 1(
  .120 ـ 119 / 9جممع الزوائد ) 2(
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ًإين جلالس عند ابن عباس ، إذ أتاه سبعة رهط ، فذكر قصة فيها  ّ:  
ّوقعـــوا يف رجـــل لـــه عـــز ، وقـــد قـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه : قـــد جـــاء يـــنفض ثوبـــه فقـــال  ٍ

ّثن رجال ال خيزيه اهللا حيب اهللا ورسوله ، فجاء وهو أرمدألبع: ّوسلم  ً ّ..  . «)1(.  

  : أقول 
  :الحظ كيف وقع التصرف يف لفظ احلديث 
ًأسقط من اللفظ كـالم ابـن عبـاس متـضجرا  : ففـي روايـة أمحـد وغـريه » اف وتـف « : ّ

  .»ٍاف وتف ، وقعوا يف رجل : جاء ينفض ثوبه ويقول « 
  .»عز «  يف رواية النسائي وغريه ، إىل كما» عشر « ّوحرف لفظ 

اإلصابة ( مث نقص من احلديث بعض الفضائل ، من غري إشارة إىل ذلك ، فقارن بني 
ّوكـان ممـا نقـص مـن احلـديث قـول  . ..للنـسائي) اخلصائص ( وكتاب ) مسند أمحد ( وبني ) 

ًبأن عليـا : ابن عباس  افظ ابـن حجـر برتمجـة ً أول النـاس إسـالما بعـد خدجيـة ، وقـد رواه احلـ7ّ
  :وتكلم على معناه ، فقال ) ذيب التهذيب ( اإلمام من 
كـان : وروى أبو عوانة ، عن أيب بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عبـاس قـال « 

هــذا إســناد ال مطعــن فيــه : قــال ابــن عبــدالرب . ّعلــي أول مــن آمــن بــاهللا مــن النــاس بعــد خدجيــة
ّألحــد ، لــصحته وثقــة نقلتــه  » .  ..، وهــو يعــارض مــا ذكرنــا عــن ابــن عبــاس يف بــاب أيب بكــرٍ

)2(.  
__________________  
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  تكميل 
ّقد تبني مما أوردناه يف هـذا الفـصل  ّ، أن مجاعـة مـن أئمـة احلـديث ونقدتـه ينـصون علـى ّ ً ّ

ّصــحة حــديث عمــرو بــن ميمــون عــن ابــن عبــاس وثقــة نقلتــه ، فرأينــا مــن املناســب ذكــرهم يف 
  :اية الفصل 

  .احلافظ أبو عبداهللا احلاكم النيسابوري ـ 1
  .احلافظ ابن عبدالرب القرطيب ـ 2
  .ّاحلافظ مجال الدين املزي ـ 3
  .لدين الذهيباحلافظ مشس ا ـ 4
  .احلافظ أبو بكر اهليثمي ـ 5
  .احلافظ ابن حجر العسقالين ـ 6



 نفحات األزهار ................................................................................ 226

  تنبيه 
 إمنــا رواه عمــرو بــن ميمــون عــن ابــن 7ّإن احلــديث املــشتمل علــى املناقــب العــشر لعلــي 

ّعباس يف قضية خاصة وواقعة معينة ، وهي تكلم بعض الناس يف أمري املؤمنني  ّ ٍّ ٍ  ، فـروى هلـم 7ّ
ّلفضائل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدالة على أفـضلية علـي ابن عباس هذه ا ّ ّ  عنـد 7ّ

  .ّاهللا ورسوله ، حىت ينتهوا عما يقولون
ـــذين ذكرنـــاهم يف هـــذا الفـــصل ، يـــروون هـــذا احلـــديث بأســـانيدهم  والعلمـــاء األعـــالم ال

  .ّاملتصلة إىل عمرو بن ميمون عن ابن عباس عن رسول اهللا
  ؟ود يف لفظه يف كتب القومفلماذا اإلختالف املوج

تـسعة « ّإن من اإلختالف املوجود ، ما يرجع إىل اختالف النسخة ، كلفـظ : احلقيقة 
يف الـبعض اآلخـر ، وحنـو ذلـك مـن األلفـاظ ، » سـبعة رهـط « يف بعض الروايـات ، و» رهط 

  .ّوهذا اإلختالف غري مهم ، ألنه ال يضر بأصل املطلب
 أصـــل املطلـــب ، هـــو التقـــدمي والتـــأخري يف الفـــضائل ّومـــن اإلخـــتالف غـــري املـــؤثر علـــى
  ً.العشر ، مع اشتمال اللفظ عليها مجيعا

ًومنــه مــا يرجــع إىل مــنت احلــديث ، فبعــضهم مل يــرو منــه قــسما ، ومــنهم مــن مل يــرو منــه 
ّإالفــضيلة واحـــدة ، ولكــن هـــذا اإلخــتالف قـــد يعـــود إىل اإلختــصار أو نقـــل قــدر احلاجـــة مـــن  ً ً ّ

  .احلديث
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ـــة للتقليـــل مـــن شـــأن هـــذا ّإال أن ـــبعض للتحريـــف ، إمـــا حماول د ال ً مـــن املقطـــوع بـــه تعم ّ ّ ّـــ
 ، مـع 7ّاحلديث وعظمة داللته ، كإسقاط ما يدل منه على اختصاص املناقب بأمري املـؤمنني 

ّأن مثل احلافظ احملب الطربي جيعل العنوان    .»ذكر اختصاصه بعشر « : ّ
ّوإما حماولة للتسرت على حال بعض ألسال ً ّف ، كإسقاط القصة اليت ورد فيهـا احلـديث ّ

ّ، ألــا تفيــد أن رجــال صــدر اإلســالم كــان فــيهم مــن يقــع يف علــي   ، وأن ابنعبــاس وأمثالــه 7ّ
ّبل لو دققت النظر يف لنظر احلـديث .  ..7ّكانوا يتضجرون من ذلك ، ويدافعون عن اإلمام 

ّرأيــت التحريــف املخــل بــاملعىن ، املقــصود منــه التغطيــة علــى بعــض احلقــائق ، يف بعـض الكتــب ل
ًوبعــث أبــا بكــر بــسورة التوبــة ، فبعــث عليــا خلفــه « : البــن أيب عاصــم ) ّالــسنة ( ففــي كتــاب 

ّال ولكن ال يذهب ا إالرجل هو مين : قال . اهللا ورسوله: فأخذها منه فقال أبو بكر لعلي  ْ
يـا علـي : فقـال أبـو بكـر .  ..وبعث أبا بكر بـسورة التوبـة« :  اللفظ والصحيح يف» وأنا منه 

، لعــل اهللا ورســوله ســخطا علــي ّال ينبغــي أن يبلــغ عــين : ْال ولكــن قــال نــيب اهللا : فقــال علــي . ّ
  .»ّإالرجل مين وأنا منه 

  .)اإلصابة ( ًوالحظ أيضا كالمنا على رواية ابن حجر يف 
ّوعلى اجلملة ، فإن من التصر فات ما ميكن أن حيمل على حمامل صحيحة ، ومنه ماال ّ

  .ّميكن ، فليتنبه إىل ذلك
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ًصـــحيح ســـندا ، فرواتـــه مـــن أئمـــة القـــوم يف خمتلـــف ) حـــديث الواليـــة ( ّقـــد عرفـــت أن 
ًالقرون كثريون جدا ّ.  

ّومجاعة منهم ينصون على صحته وثقة رواته ّ.  
  .تربة يف غري واحد من كتبهم املشتهرةوله أسانيد مع

الــيت ذكــر الــصحايب ) املناقــب العــشر ( مــن مجلــة ) حــديث الواليــة ( ًمــضافا اللــى أن 
يف حــديث صــحيح  ) 7أمــري املــؤمنني ( كوــا مــن خــصائص ) عبــداهللا بــن العبــاس ( اجلليــل 

ًأوردنا عدة من طرقه ّ.  
ًّشــــيعيا ، فــــال جيــــوز »  األجلــــح «لكــــون راويــــه ) حــــديث الواليــــة ( واملناقــــشة يف ســــند 

 اإلحتجــاج بروايتــه ، قــد ظهــر إنــدفاعها مبــا ال مزيــد عليــه ، مــع عــدم وجــوده يف كثــري مــن طرقــه
  .ًفلم يقع يف شيء من طرقه أصال) املناقب العشر ( أما حديث . ..

  .وشهرته بينهم) حديث الوالية ( ّإذن ، ال مناص هلم من اإلذعان بصحة 
ّإال أن غـري واحــد عمــدوا إىل حتريــف متنــه والتالعــب  ـ وعلــى رأســهم البخـاري ـ  مــنهمّ

ّبلفظــه ، كــيال يــتم االحتجــاج بــه واإلســتناد إليــه ، كمــا التجــأ ابــن تيميــة إىل تكذيبــه مــن أصــله  ّ
  .على عادته

ّوفيما يلي بيان التصرفات الواقعة يف منت احلديث ، وكالم ابن تيمية يف تكذيبه ّ.  
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  تحريف البخاري 
ّباب بعث علي بن أيب طالب وخالد بن الوليـد إىل « ) : صحيحه ( البخاري يف قال 

ّحـدثنا إبـراهيم : ّحدثنا شـريح بـن مـسلمة : حدثين أمحد بن عثمان : ّاليمن قبل حجة الوداع 
مسعــت الــرباء : ّبــن يوســف بــن إســحاق بــن أيب إســحاق ، حــدثين أيب ، عــن أيب إســحاق قــال 

  : قال 2
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ بعثنا رسـول اهللا ّمث بعـث : مـع خالـد بـن الوليـد إىل الـيمن قـال  ـ ّ

ًعليــا بعــد ذلــك مكانــه فقــال  ْمــر أصــحاب خالــد مــن شــاء مــنهم أن يعقــب معــك فليعقــب : ّ ّ
ٍفغنمت أواق ذوات عدد: ومن شاء فليقبل ، فكنت فيمن عقب معه قال  ٍ.  

ّحــدثين حممــد بــن بــشار حــدثنا روح بــن عبــادة ، حــدثنا علــي  بــن ســويد بــن منجــوف ، ّ
  :قال  : 2عن عبداهللا بن بريدة عن أبيه 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّبعث النيب ًعليا إىل خالد ليقبض اخلمـس ، وكنـت أبغـض عليـا  ـ ّ ًّ ّ
  !أال ترى إىل هذا: ٍ، وقد اغتسل ، فقلت خلالد 
ّفلما قدمنا على النيب ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّ   :ذكرت ذلك له ، فقال  ـ ّ

  ؟ًّ بريدة أتبغض عليايا
  .نعم: فقلت 

  .)1(» ّال تبغضه ، فإن له يف اخلمس أكثر من ذلك : قال 
__________________  
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  : أقول 
ّال خيفى على اخلبري أن إسـقاط قـول النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّإنه ولـيكم بعـدي « : ّ ّـ

ّن غري واحد من األئمة يروون هـذا احلـديث بأسـانيدهم عـن ّليس إالمن البخاري نفسه ، أل» 
  .)حديث الوالية ( علي بن سويد بن منجوف عن عبداهللا بن بريدة عن أبيه ، وفيه 

فهــذا التحريــف مــن البخــاري ولــيس مــن غــريه ، وإىل ذلــك أشــار احلــاكم النيــسابوري ، 
ّوبه صرح بعض كبار احملدثني  ّ:  

  لبخاريتنبيه ابن دحية على تحريف ا
تـــــرجم البخـــــاري يف صـــــحيحه يف وســـــط « : ّقــــال ذو النـــــسبني ابـــــن دحيـــــة األندلــــسي 

بعث علي بن أيب طالب وخالد بـن الوليـد إىل الـيمن قبـل حجـة الـوداع : ّاملغازي ما هذا نصه 
ثنـــا إبـــراهيم بـــن يوســـف بـــن : ثنـــا شـــريح بـــن مـــسلمة قـــال : ّحـــدثين أمحـــد بـــن عثمـــان قـــال : 

بعثنـا : مسعـت الـرباء قـال : ّحدثين أيب ، عن أيب إسحاق قـال : إسحاق بن أيب إسحاق قال 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ رسـول اهللا ًمـع خالـد بـن الوليـد إىل الـيمن ، مث بعـث عليـا بعـد ذلـك  ـ ّ ّ ّ

ّمر أصحاب خالد من شـاء مـنهم أن يعقـب معـك فليعقـب ومـن شـاء فليقبـل  :فقال  ـ مكانه ّ ْ
  . أواقي ذوات عددفغنمت: ّ، فكنت فيمن عقب معه قال 

ّحدثين حممد بن بشار قال  ّ ثنـا علـي بـن سـويد بـن منجـوف ، عـن : ثنا روح بـن عبـادة قـال : ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ بعث النيب: عبداهللا بن بريدة ، عن أبيه قال     ـّ
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ًعليــا إىل خالــد ليقــبض اخلمــس ، وكنــت أبغــض عليــا ، وقــد اغتــسل ، فقلــت خلالــد  أال تــرى : ًٍ
ّ فلمــا قــدمنا إىل النــيب!إىل هــذا يــا بريــدة : ذكــرت لــه ذلــك ، فقــال  ـ ّوســلم ّ ـ صــلى اهللا عليــهّ

  .ّنعم ، ال تبغضه فإن له يف اخلمس أكثر من ذلك:  فقلت ً؟أتبغض عليا
ًأورده البخـاري ناقـصا مبـرتا كمـا تـرى ، وهـي عادتـه يف :  ـ رمحـة اهللا ـ قـال ذو النـسبني ّ ً

ّقبيل ، وما ذاك إاللسوء رأيه يف التنكب عن هذا السبيلإيراد األحاديث اليت من هذا ال ّ!  
ًوأورده اإلمــام أمحــد بــن حنبــل كــامال حمققــا ، وإىل طريــق الــصحة فيــه موفقــا فقــال فيمــا  ّ ً ّ ً

ّـحدثين القاضي العدل ، بقية مشايخ العـراق ، تـاج الـدين أبـو الفـتح حممد ابـن أمحـد املنـدائي ّ  ـ ّ
ّ مساعه على الثقة الرئيس أيب القاسـم ابـن احلـصني ، حبـق مساعـه ّحبق ـ ًقراءة عليه بواسط العراق

ّعلــى الثقــة الــواعظ أيب احلــسن ابــن املــذهب ، حبــق مساعــه علــى الثقــة أيب بكــر أمحــد بــن جعفــر 
ّبن محدان القطيعي ، حبق مساعه من اإلمام أيب عبدالرمحن عبداهللا ، حبق مساعه على أبيـه إمـام  ّ

ــد بــن حممد بــن حنبــل ، قــال ّأهــل الــسنة أيب عبــداهللا أمحــ ثنــا حيــىي بــن ســعيد ، ثنــا عبــداجلليل : ّ
  :ّحدثين أيب قال : ٍإنتهيت إىل حلقة فيها أبو جملز وابن بريدة فقال : قال 

ًأبغضت عليا بغضا مل أبغضه أحدا قط ً ّوأحببت رجال مل أحبـه إال علـى بغـضه : قال . ًّ ّ ً
ا ـ هٍفبعث ذلك الرجـل علـى خيـل فـصحبت: قال . ًّعليا ًمـا أصـحبه إال علـى بغـضه علي ّـ : قـال  ـ ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ فكتب إىل رسول اهللا: ًفأصبنا سبيا قال  ّإبعث علينـا مـن خيمـسه قـال  ـ ّ
ًفبعــث إلينــا عليــا:  ّفخمــس وقــسم ، فخــرج  ـ ّويف الــسيب وصــيفة هــي أفــضل مــن يف الــسيب ـ ّ ّ

   ؟يا أبا احلسن ما هذا: فقلنا  .ورأسه يقطر
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ّ فإين قسمت ومخست ، فـصارت يف اخلمـس ؟ّأمل تروا إىل الوصيفة اليت كانت يف السيب : قال ّ ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ، مث صارت يف أهل بيت النيب   .مث صارت يف آل علي ، ووقعت ا ـ ّ

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ فكتب الرجـل إىل نـيب اهللا: قال  ًإبعثـين مـصدقا : قلـت . ـّ قـال . ّ
ًأتبغض عليـا: فأمسك يدي والكتاب ، قال . صدق صدق: رأ الكتاب وأقول فجعلت أق:   ؟ّ

ّفال تبغضه وإن كنت حتبه فازدد له حبا ، فوالذي نفس حممـد بيـده : قال . نعم: قلت : قال  ًّ ّ ْ
  .نصيب آل علي يف اخلمس أفضل من وصيفة

ّصـلى اهللا عليـه وسـل ـ فما كان من الناس أحد بعـد قـول رسـول اهللا: قال  أحـب إيل  ـ مّ ّ
  .من علي

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ ّفوالــذي ال إلــه غــريه ، مــا بيــين وبــني النــيب: قــال عبــداهللا  يف  ـ ّ
  .)1(» احلديث غري أيب بريدة 

  : أقول 
ّفــانظر إىل تــورع البخــاري وتدينــه يف نقــل أحاديــث مناقــب أمــري املــؤمنني  كيــف أســقط !ّ

ًولـيس حتريفـه مقـصورا علـى هـذا احلـديث ،  ؟ليتهّمن هذا احلديث الشطر الـدال منـه علـى أفـض
ّفقد نص ذو النسبني على أن ذلك  ّ   ّ ونص !»عادته « ّ

__________________  
ّاملــستوىف يف أمســاء املــصطفى ، أليب اخلطــاب ابــن «  : 1670 / 2قــال يف كــشف الظنــون . شــرح أمســاء النــيب) 1(

يف .  ..ّ، خلصه القاضي ناصر الدين ابـن املبلـق املتـوىف سـنة 633دحية عمر بن علي البسيت اللغوي ، املتوىف سنة 
  .;ومن الكتاب نسخة يف مكتبة السيد صاحب العبقات » كراسة ، ذكره السخاوي يف القول البديع 
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ّأيضا على أن الباعث لـه علـى ذلـك هـو  ّسـوء رأيـه يف التنكـب عـن هـذا الـسبيل « ً وناهيـك » ّ
 ًخاري عن أمري املؤمنني ودليال علـى سـوء رأيـه وقـبح عقيدتـهًذا القول شاهدا على احنراف الب

ّوأي خزي أعظم من أن يبرت اإلنسان أحاديث الرسول عليه وآله الصالة والسالم مبحـض . .. ْ ٍ ّ
  !؟وسوء رأيه هواه

ٍومن موارد تلك العادة اخلبيثة ما ذكره ذو النسبني أيضا بعد حديث رواه عن مـسلم مث  ً
ّبدأنا مبا أورده مسلم ألنه أورده بكماله ، وقطعه البخاري وأسقط منه « : عن البخاري فقال 

ا عيــب عليــه يف تــصنيفه علــى مــا جــرى ، وال ســيما إســقاطه  ّعلــى عادتــه كمــا تــرى ، وهــو مم ـ ّـ
  . »2لذكر علي 

  ترجمة ابن دحية األندلسي
 وهذه نتف من ترمجة ابن دحية ذي النسبني ، ننقلها عـن بعـض الكتـب املعتـربة لتعـرف

:  
ّأبـو اخلطـاب عمـر بـن احلـسن بـن علـي بـن حممـد  « : ـ ابـن خلكـان 1 ّاجلميـل ] بـن [ ّ

ّابن فرح بن خلف بن قومس بن مزالل بن مالل بن بدر بن دحية بـن خليفـة بـن فـروة الكلـيب 
كان مـن أعيـان العلمـاء ومـشاهري .  ..، املعروف بذي النسبني ، األندلسي البلنسي ، احلافظ

ّ لعلــــم احلـــديث النبــــوي ومــــا يتعلـــق بــــه ، عارفــــا بـــالنحو واللغــــة وأيــــام العــــرب ًالفـــضالء ، متقنــــا ًّ
  .)1(» .  ..وأشعارها
كـان مـن أعيـان العلمـاء ومـشاهري الفـضالء ، . ّاحلـافظ أبـو اخلطـاب « : ـ الـسيوطي 2

ًمتقنا لعلم احلديث وما يتعلق به ، عارفا بالنحو واللغة وأيام العرب  ًّ  
__________________  

  .448 / 3 وفيات األعيان )1(
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مســـع احلـــديث ورحـــل ، ولـــه بـــىن الكامـــل دار احلـــديث الكامليـــة بالقـــاهرة ، وجعلـــه . وأشـــعارها
ّحدث عنه ابن الصالح وغريه. شيخها  633ّومات ليلة الثالثاء رابع عشر ربيع األول سـنة . ّ

 «)1(.  
ّابن دحية ، اإلمام العالمة احلافظ الكبري ، أبو اخلط« : وقال    .)2(» .  ..ابّ

ّ كــان مـــن كبــار احملــدثني ، ومـــن  ..ّاحلـــافظ أبــو اخلطــاب ابـــن دحيــة « : ـ المقــري 3
ّاحلفاظ الثقات األثبات احملصلني ّ..  . «)3(.  

البــصري باحلــديث ، املعتــين بــه ، دو احلــظ .  ..اإلمــام احلــافظ املــتقن « : ـ الزرقــاني 4
  .)4(» .  .. التصانيفّالوايف يف اللغة واملشاركة يف العربية ، صاحب

ًابـــن دحيـــة ، الـــشيخ العالمـــة احملـــدث الرحـــال املتفـــنن ، كـــان بـــصريا  « : ـ الـــذهبي 5 ّ ّ ّ ّ
ًباحلديث ، معتنيا بتقييـده ، مكباص علـى مساعـه ، سـحن اخلـط ، معروفـا بالـضبط ، لـه حـظ  ّـً

« سبب أنـه ّمث ذكر عـن بعـضهم الـتكلم فيـه بـ» .  ..وافر من اللغة ومشاركة يف العربية وغريها
  .)5(وحنو ذلك » كثري الوقيعة يف السلف 

  :وله ترمجة يف 
  160 / 5شذرات الذهب 
  295 / 6والنجوم الزاهرة 
  144 / 13والبداية والنهاية 

  .وغريها
__________________  

  .218 / 2بغية الوعاة ) 1(
  .355 / 1حسن احملاضرة ) 2(
  .305 / 2نفح الطيب ) 3(
  .80 ـ 79 / 1ية شرح املواهب اللدن) 4(
  .389 / 22سري أعالم النبالء ) 5(
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  تحريف البغوي 
  . ..حتريف آخر) ّمصابيح السنة ( البغوي صاحب كتاب  ـ ّكما لقبوه ـ ّوحمليي السنة

» الــويل « وهــو القرينـة الدالــة علـى كــون » بعـدي « ّفإنـه قــد أسـقط مــن احلـديث لفــظ 
  :فقال » احلاكم « و» املتصرف يف األمر « فيه مبعىن 
ّإن النـيب : 2عـن عمـران بـن حـصني : مـن احلـسان «  ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّ : قـال  ـ ّ

ّإن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن  ّ ّ ً ّّ «)1(.  
) صــحيح الرتمــذي ( وال يف ) مــسند أمحــد ( ّوهــل ميكــن القــول بأنــه مل يــر احلــديث يف 

  ؟»بعدي « ًوغريمها مشتمال على لفظ 
ّح يف مقدمة كتابه بدرجه روايات الرتمـذي فيـه ، وقـد علمـت أن الرتمـذي ّأليس قد صر

  !؟»بعدي « أخرج هذا احلديث مع لفظة 
  ؟ّفما هو الغرض من هذا التصرف

ّمــع أــم يف كثــري مــن املــوارد يلتزمــون بنقــل احلــديث كمــا هــو ، وحــىت أم ينبهــون علــى  ــ ّ ّّ
ّقل االختالف غري املغري للمعىنّاختالف النسخ يف لفظه ، حىت يف أبسط األشياء وأ   !؟ّ

__________________  
  .4766 رقم 172 / 4ّمصابيح السنة ) 1(
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   !تحريف التبريزي ونسبته إلى الترمذي
ًلكن ويل الدين اخلطيب التربيزي زاد يف الطنبور تغمة اخرى ّ.  

  !إىل الرتمذي» بعدي « فنسب احلديث املبتور كذلك ، أي احملذوف منه لفظة 
  :ه عبارته وهذ
ّإن النيب: عن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما «  ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّ ّإن : قال  ـ ّ

ّعليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن ّ ّ   .)1(» رواه الرتمذي . ً
ّفقد كذب هذا احملدث اجلليل مرتني  ّ:  

 ، مع وجودها يف منت احلـديث ، يف صـحيح» بعدي « لقد أسقط من احلديث لفظة 
  . ..الرتمذي وغريه

ونسب هذا اللفظ احملرف إىل صحيح الرتمذي ّ!  
ّويطلـــع علـــى حتريفـــام ) صـــحيح الرتمـــذي ( ّأال يظـــن هـــؤالء أن يف النـــاس مـــن يراجـــع 

  ؟ّوتصرفام فتنكشف سوءام
__________________  

  .1720 / 3مشكاة املصابيح ) 1(
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   !ّتكذيب ابن تيمية الحديث من أصله
ّيمية فأفرط يف الوقاحة ، فكذب احلديث من أصله بصراحةوجاء ابن ت   : فقال !!ّ

ٍوهـو ويل كـل مـؤمن بعـدي ، كـذب علـى رسـول اهللا: وكذلك قولـه «  ّ ّصـلى اهللا عليـه  ـ ّ
ّبل هو يف حياته وبعد مماته ويل كل مؤمن ، وكل مؤمن وليه يف احمليا واملمات ـ ّوسلم ّ ّ.  

  .تص بزمانّفالوالية اليت هي ضد العداوة ال خت
ّوايل كـل مـؤمن بعـدي ، كمـا يقـال يف صـالة : ّوأما الوالية اليت هي األمارة فيقال فيهـا 

  .يقدم الويل: ّإذا اجتمع الويل والوايل قدم الوايل يف قول األكثر ، وقيل : اجلنازة 
ّعلـي ويل كـل مـؤمن بعـدي ، كـالم ميتنـع نـسبته إىل النـيب صـلى اهللا عليـه : فقول القائل  ّ ّ

ْم ، فإنــه إن أراد املــواالة مل حيــتج أن يقــول ّوســل ْ ْ، وإن أراد األمــارة كــان ينبغــي أن » بعــدي « ّ
ّوال على كل مؤمن « يقال  ٍ «)1(.  

  : أقول 
ٍوهذا كالم ناشئ عن احلقد والعدوان ، ألنه تكذيب حلديث أخرجه  ّ  

__________________  
  .الطبعة احلديثة. 391 / 7منهاج السنة ) 1(
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ـــان ، والـــضياء ، يف صـــحاحهم ، ونـــص آخـــرون  : األئمـــة كـــابن أيب  :ّكالرتمـــذي ، وابـــن حب
  . ..ّشيبة ، وابن جرير ، على صحته ، ووثق أئمة الرجال أسانيده

ّفتخرص حمـض ، ألن لفـظ » .  ..ْإن أراد املواالة« : وأما قوله  كمـا يكـون » الـويل « ّ
صــريح يف املعــىن » بعــدي « نــا بقرينــة وهــو ه» الــويل « كــذلك يكــون مبعــىن » احملــب « مبعــىن 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ ّوهــل علــى النــيب.  ..»وال « ْفــال ضــرورة ألن يقــول .  ..الثــاين ْأن  ـ ّ

ّيتكلم كما يشتهي ابن تيمية ونظراؤه   ؟ّ
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّإنه  وخالفتـه مـن بعـده بـال فـصل ، 7يريـد إمامـة أمـري املـؤمنني  ـ ّ

ّبينه مرة بعد اخرى ، بأساليب وألفاظ خمتلفة ، لكن القـوم إذا اسـتدل علـيهم هذا األمر الذي  ًّ ّ
ْحبديث الغدير وضعوا على لسان احلسن بن احلسن أنه إن أراد األمارة قال  ّإنه الويل بعـدي « ّ

فلـو » الوايل : كان ينبغي أن يقول « : قالوا » ّوليكم بعدي «  وإذا استدل عليهم بلفظ .»
  . ..ًلقالوا شيئا آخر» الويل « ٍ حبديث فيه استدل عليهم

ّلكـــن هـــذه املكـــابرات والتعـــصبات إمنـــا تـــدل علـــى عجـــزهم عـــن اجلـــواب الـــصحيح عـــن  ّ ّ
اســتدالالت واحتجاجــات أهــل احلــق ، وعلــى بطــالن أســاس مــذهبهم الــذي حيــاولون الــدفاع 

  !عنه حىت بالتحريف والتزوير
  . ..ا احلديث وتكذيبهًهذا ، ومل جند سلفا البن تيمية يف إبطال هذ

ّوال يتــوهم أن تكذيبــه منحــصر حبــديث الواليــة مــن مناقــب أمــري املــؤمنني عليــه الــصالة 
ٍوالسالم ، فقد أنفرد ابن تيمية بتكذيب كثري من مناقبـه وفـضائله  ّ ٍ ، حـىت اضـطر غـري واحـد 7ّ ّ

  . ..ّمن علمائهم الكبار إىل الرد عليه
ّا ابن تيمية قضية ّ اليت كذ7فمن خصائص أمري املؤمنني  ّ  
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ّاملؤاخاة ، إذ أنكر أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخى بني نفسه وبني علي ّ ْ.  
فـــتح ( احلـــافظ ابـــن حجـــر العـــسقالين يف : ّوكـــان مـــن مجلـــة مـــن رد عليـــه إنكـــاره ذلـــك 

  .)شرح صحيح البخاري  ـ الباري
  . ..وللتفصيل يف هذا املوضوع جمال آخر
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  ر المكي ووجوه النظر فيهاأباطيل ابن حج
ّوكــذا يف املتــأخرين ابــن تيميــة ، ال يوجــد مكــذب حلــديث الواليــة ّ وحــىت ابــن حجــر  . ..ّ

ْفإنه وإن حاول القدح واجلرح ، لكن مل جيسر على تكذيبه.  ..ّاملكي   :وهذه عبارته .  ..ّ
ّال تقع يا بريدة يف علي فإن عليا مين وأن: ّأما رواية ابن بريدة عنه «  ً ّا منـه وهـو ولـيكم ّ

ّففــي ســنده األجلــح ، وهــو وإن وثقــه ابــن معــني لكــن ضــعفه غــريه. بعــدي ْ ّ . ّعلــى أنــه شــيعي. ْ
وعلــى فــرض أنــه رواه بلفظــه ، . ّوعلــى تقــدير الــصحة فيحتمــل أنــه رواه بــاملعىن حبــسب عقيدتــه

ٍفيتعني تأويله على والية خاصة ، نظري قوله ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّ ّعلى أنه . ليأقضاكم ع:  ـ ّ
ّوإن مل حيتمـل التأويـل فاإلمجـاع علــى حقيـة واليـة أيب بكـر وفرعيهــا قـاض بـالقطع حبقيتهــا أليب  ّ ْ
ّبكر وبطالا لعلي ، ألن مفاد اإلمجاع قطعي ومفاد خرب الواحد ظين ، وال تعارض بـني ظـين  ّ

ّوقطعــي ، بــل يعمــل بــالقطعي ويلغــى الظــين ، علــى أن الظــين ال عــربة بــه فيهــا  » عنــد الــشيعة ّّ
)1(.  

  : أقول 
ًإن للحــديث طريقــا أو طرقــا لــيس فيهــا األجلــح ، وقــد ســكت عــن ذلــك ابــن حجــر ،  ً ّ

  !ْليوهم الناظر أن ال طريق للحديث سوى الذي فيه األجلح
  ّأنه أورد يف كتابه حديث الوالية يف فضائل أمري: ومن طرائف االمور 

__________________  
  .66: الصواعق احملرقة ) 1(
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ّ ففـي الفـصل الثـاين مـن البـاب التاسـع ! برواية عمران بـن حـصني ولـيس فيـه األجلـح7املؤمنني 
ّواقتصرت هنا على أربعني حديثا ألا من غرر فضائله« :    :احلديث اخلامس والعشرون .  ..ً

ّأخرج الرتمذي واحلاكم عن عمران بن حصني أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال  ّ ّ
ٍ إن عليا مين وأنـا منـه وهـو ويل كـل مـؤمن بعـدي؟ ما تريدون من علي؟دون من عليما تري:  ّ ّ ّ ً ّ .

ّومر الكالم يف حادي عشر الشبه على هذا احلديث وبيان معنه وما فيه  ّ «)1(.  
فلو نظر ابن حجر إىل سند هـذا احلـديث الـذي جعلـه مـن غـرر فـضائل اإلمـام لوجـوده 

ّخلوا من األجلح ، ولكنه اجلهل أو   ! نعوذ باهللا!ّ التعصبً
ّوأيـــضا ، فـــإن توثيـــق األجلـــح غـــري منحـــصر بـــابن معـــني ، إذ قـــد وثقـــه غـــريه كـــذلك ،  ّ ً

أبــو داود ، والرتمــذي ، والنــسائي ، وابــن ماجــة ، يف صــحاحهم ، فــزعم انفــراد : وأخــرج عنــه 
  .ابن معني يف توثيق األجلح باطل ، كزعم انفراد األجلح باحلديث

حيــث ) ّشــرح اهلمزيــة ( ّنــا يناقــضه تــصرحيه بــصحة احلــديث يف ًوأيــضا ، فــإن كالمــه ه
  :» .  ..ّوعلي صنو النيب« : قال بشرح 
ّوذلـك عمـال مبـا صـح عنـه«  ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ً اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن :  ـ ّ

ٍعاداه ، وإن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي  ّ ّ ّ ً ّّ«.  
مــــن غــــرر فــــضائل أمــــري ) ّالــــصواعق ( احلــــديث يف كتــــاب ّكمــــا أنــــه ينافيــــه جعلــــه هــــذا 

  . .. ، كما رأيت7املؤمنني 
__________________  

  .كذا يف الصواعق ، لكن اجلملة يف الرتمذي واحلاكم مكررة ثالث مرات) 1(
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ّ كيــف يــضطربون أمــام احلــق وأهلــه ، فيناقــضون أنفــسهم ويكــذبون !فعجيــب أمــر هــؤالء
  !!أئمتهم

ًّل األجلح احلـديث بـاملعىن حبـسب عقيدتـه ، فاحتمـال سـخيف جـدا ، ّوأما احتمال نق
ّوال خيفى ما يرتتب على فتح باب هكذا احتماالت يف األحاديث من املفاسد الـيت ال حتـصى 

ّ، بل إن مثل هذا االحتمال يؤدي إىل هدم أساس الدين واضمحالل الشريعة املقدسة ّ!  
ّعلى والية خاصة نظري قوله صلى اهللا عليـه ـ  ّعلى فرض أنه رواه بلفظه ـ وكذلك تأويله ّ ٍ

ّفإن التأويل بال دليـل ال يـدل إال علـى التلميـع والتـسويل.  ..أقضاكم علي: ّوسلم  ّ ّعلـى أنـه . ّ
ة والرباهــني اآلتيــة ّومــع ذلــك ، فــإن قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم .  ..ّــباطــل باألدل ّ أقــضاكم « : ّ

ة علــي » علــي  ا يفيــد أعلمي ّــإمن ــ ّيته ممــن عــدا النــيب ، فــاذا كــان املعــىن الــذي يريــد ابــن  وأفــضل7ّ ّ ّ
ّحجر تنزيـل الواليـة عليـه ممـاثال للحـديث املـذكور يف الداللـة علـى األفـضلية ، مل خيـرج حـديث  ً

  .الوالية عن الداللة على املذهب احلق
ٍوكأن ابن حجر يعلـم بعـدم جـواز التأويـل بـال دليـل ، وبـأن احلـديث غـري قابـل لـذلك ،  ّ

ّر إىل التمـــسك باإلمجـــاع املوهـــوم علـــى خالفـــة أئمـــتهم الثالثـــةفيـــضط لكـــن هـــذا اإلمجـــاع .  ..ّ
ّاملدعى ال أساس له كما بني يف حمله ّ ّ.  
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  :ّودعوى أن حديث الوالية خرب واحد مردودة بوجوه 

  ّاتفاق الفريقين على نقله يوجب اليقين بصدوره 
ّ إن روايــة اجلــم الغفــري مــن أســاطني :ّالوجــه األول  ّالفــريقني مــع نــص مجــع مــنهم علــى ّ
ٍالصحة ، وإيراد مجع  ّبثبـوت احلـديث عـن رسـول اهللا صـلى  آخر بالقطع واجلـزم ، يـورث اليقـنيّ

  .ّاهللا عليه وسلم
لقــد روى هــذا احلــديث العــشرات مــن أئمــة أهــل الــسنة يف خمتلــف العلــوم عــرب القــرون ، 

ّوإن مجاعة من مشاهريهم ينصون عى صحته ووثاقة رواته ّ ً ّ:   
ّوإن من أشهر املـصرحني بـصحة هـذا احلـديث هـو  ّ ّابـن أيب شـيبه ، وأبـو جعفـر حممـد : ّ

بــن جريــر الطــربي ، واحلــاكم النيــسابوري ، واحلــافظ اهليثمــي صــاحب جممــع الزوائــد ، ومجاعــة 
  .آخرون

ًكما أن للحـديث أسـانيد صـحيحة يف خـارج الـصحاح واملـسانيد أيـضا ، وقـد أوقفنـاك  ّ
ٍعلى عدة من تلك   . األسانيد ؛ واحلمد هللاّ

ضــمن حــديث املناقــب العــشر ، الــوارد يف ) حــديث الواليــة ( ًهــذا ، مــضافا إىل وجــود 
ّكتب القوم بأسانيد متكثرة معتربة ، كما عرفت ذلك فيما تقدم ّ.  

  الصحابة الرواة لحديث الوالية
ً إن هذا احلديث وارد عن أربعة عشر شخصا من الصحابة :الوجه الثاني  ّ:  

  .7أفضلهم على اإلطالق أمري املؤمنني ـ  1
  ّأنه قال  ـ عنه)  مفتاح النجا (و ) ّكنز العمال ( كما يف  ـ فقد روى الديلمي
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ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّيا بريدة إن عليا وليكم بعـدي ، فأحـب عليـا فإنـه يفعـل مـا : ّ ً ً ّّ ّ ّّ
  .»يؤمر 

ينــابيع ( كمــا ســجيء عــن ار واملهــاجرين ،ً ناشــد بــه مجاعــة مــن األنــص7ّفإنــه : ًوأيــضا 
  .ْإن شاء اهللا تعاىل) املودة 

ـــربين (: ّ يف قـــصة نـــزول قولـــه تعـــاىل 7رواه : ًوأيـــضا  َوأنـــذر عـــشيرتك األقـ َِ َْ َ ْ َ َ ِ َِ ْ ََْ ( )1(..  .
ّابن مردويه ، واملتقي ، وحممد حمبوب عامل: روى ذلك  ّ.  

. ؤاله مـــن اهللا مخـــسة أشـــياء عـــن رســـول اهللا ضـــمن حـــديث ســـ7رواه اإلمـــام : ًوأيـــضا 
ّاخلطيــــب البغــــدادي ، والرافعــــي ، والزرنــــدي ، والــــسيوطي ، واملتقــــي ، وغــــريهم مــــن : أخرجــــه  ّ

  .ّاحملدثني يف كتبهم
  .7اإلمام احلسن  ـ 2

ّرواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رواية الشيخ القنـدوزي يف  ّ كمـا ) ّينـابيع املـودة ( ّ
ٍنت يا علي فمـين وأنـا منـك ، وأنـت ويل كـل مـؤمن ومؤمنـة بعـدي ّأما أ« : سيجيء ، ولفظه  ّ ّ ّ

«.  
  .أبو ذر الغفاري ـ 3

ٍعلي مين وأنا من علي ، وعلي ويل كـل مـؤمن بعـدي ، « : روى حديث الوالية بلفظ  ّ ّ ّ
، وعنـه ) مـسند الفـردوس (  أخرجـه الـديلمي يف .»ّحبه إميان وبغضه نفاق ، والنظـر اليـه رأفـة 

  .) االكتفاء (ّالوصايب يف 
  .عبداهللا بن عباس ـ 4

أبـــو داود الطيالـــسي ، وأمحـــد ، وأبـــو يعلـــى ، واحلـــاكم ، والبيهقـــي ، : وروايتـــه أخرجهـــا 
ّوابن عبدالرب ، واخلطيب اخلوارزمي ، وابن عساكر ، واحملب  ّ  
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  .وغريهم.  ..الطربي ، وابن حجر العسقالين
  .أبو سعيد اخلدري ـ 5

ـــه ) ّاخلـــصائص العلويـــة (  النطنـــزي يف: فقـــد رواه عنـــه  اهللا أكـــرب علـــى إكمـــال « : وفي
ّالـــدين وإمتـــام النعمـــة ورضـــا الـــرب  وقـــد ذكـــره أبـــو نعـــيم  .»برســـاليت والواليـــة لعلـــي مـــن بعـــدي ّ

( ّ، ومجــال الــدين احملــدث الــشريازي يف ) مــا نــزل مــن القــرآن يف علــي ( األصــفهاين يف كتــاب 
  .)األربعني 
  . األوسيالرباء بن عازب األنصاري ـ 6

ّهــذا ولــيكم «  :أبــو املظفــر الــسمعاين ضــمن حــديث الغــدير ، ولفظــه : أخــرج حديثــه 
  .»من بعدي ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 

  .جابر بن عبداهللا األنصاري ـ 7
  .)احملاسن واملساوئ ( رواه عنه البيهقي صاحب كتاب 

  .أبو ليلى األنصاري ـ 8
ّأنــت إمــام كــل مــؤمن ومؤمنــة وويل كــل « : ولفظــه ) مي املناقــب للخــوارز( وحديثــه يف  ّ ٍّ

ٍمؤمن ومؤمنة بعدي  ٍ«.  
  .عمران بن احلصني ـ 9

أيب داود الطيالــسي ، وابــن أيب شــيبة ، وأمحــد ، والرتمــذي ، والنــسائي ، : وروايتــه عنــد 
واحلـسن بــن ســفيان ، وأيب يعلــى ، ابـن جريــر ، وخيثمــة بــن سـليمان ، وأيب حــامت ابــن حبــان ، 

 ومجاعــة آخــرين.  ..الطـرباين ، واحلــاكم ، وأيب نعــيم ، وابــن املغــازيل ، والـديلمي ، وابــن األثــريو
...  

  .بريدة بن احلصيب األسلمي ـ 10
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ابــن أيب شــيبة ، وأمحــد ، والنــسائي ، ومــسعود السجــستاين ، والــديلمي : وأخـرج روايتــه 
جـر العـسقالين ، والقـسطالين ، ّ، وابن سبع األندلـسي ، والـضياء ، واحملـب الطـربي ، وابـن ح

ّوالسيوطي ، واملتقي   .وغريهم.  ..ّ
  .عبداهللا بن عمر ـ 11

ّيا أيها الناس هذا وليكم« :  عنه عن رسول اهللا) ّمودة القرىب ( ففي  بعـدي يف الـدنيا  ّ
  .»ًيعين عليا . واآلخرة فاحفظوه

  .عمرو بن العاص ـ 12
ّعلـــي ولـــيكم  :وقـــد قـــال فيـــه «  معاويـــة ٍيف كتـــاب لـــه إىل) املناقـــب للخـــوارزمي ( ففــي 

  .»بعدي وذلك علي وعليك وعلى مجيع املسلمني 
  .وهب بن محزة ـ 13

ّحدثنا أمحد بن حازم ، أخربنا عبيداهللا بـن : قال خيثمة بن سليمان « : قال ابن كثري 
سـافرت مـع علـي بـن : موسى عن يوسف بن صهيب ، عـن ركـني ، عـن وهـب بـن محـزة قـال 

لئــت رجعـت فلقيــت رســول اهللا : ّ مــن املدينــة إىل مكـة ، فرأيــت منــه جفـوة ، فقلــت أيب طالـب
ًفرجعـت فلقيــت رسـول اهللا ، فـذكرت عليــا فنلـت منــه: قــال . ألنـالن منـه فقـال يل رســول اهللا . ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم  ّال تقولن هذا لعلي ، فإن عليا وليكم بعدي : ّ ًّ ّ «.  
  .حبشي بن جنادة ـ 14

ّعلي ويل كل مؤمن بعدي « : ه الرتمذي والنسائي وابن ماجة بلفظ رواه عن ّ«.  
ّهذا ، وإن ابن حجر يدعي يف    ا ومر« تواتر احلديث املوضوع ) ّالصواعق ( ّ
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فكيـــف يكـــون حـــديث .  ..ٍبـــزعم وروده عـــن مثانيـــة مـــن الـــصحابة» ّأبـــا بكـــر فليـــصل بالنـــاس 
ويكـون حـديث صـحيح  ـ نهم عائـشة وحفـصةإثنـان مـ ـ ًموضـوع متـواترا بـزعم وروده عـن مثانيـة

ًمروي بطرق عن أربعة عشر صحابيا احادا ًّ   ؟ٍ

  حديث الوالية متواتر
ّ إن ابــن حـزم يـدعي يف حــديث رواه عـن أربعـة مــن الـصحابة أنـه متــواتر:الوجـه الثالـث  ّ ٍ ّ ّ 

ًا ًمــا رواه أربعــة عــشر صــحابيا متــواتر فيكــون. وهــو حــديث رواه عــنهم يف مــسألة بيــع املــاء. ..
ّباألولوية القطعية ّ.  

 ـ ّأن ما نـسب إىل رسـول اهللا) التحفة ( يزعم يف كتابه ) الدهلوي ( ّ إن :الوجه الرابع 
ّصلى اهللا عليه وسلم مل ينفرد به أبو بكر ، بـل رواه » ّال نورث ما تركناه صدقة « : ّأنه قال  ـ ّ

ّأهل السنة عن مجاعة ذكر أمسائهم مث قال  ٍ ّ:  
ّيث مبثابــة اآليــة القرآنيــة يف قطعيـة الــصدور ، ألن نقــل الواحــد مــن هــذه ّإن هـذا احلــد«  ّ ّ

  .)1(» ّاجلماعة يفيد اليقني فكيف وهم متفقون على نقله 
ّفهــذا الكــالم يقتــضي احلكــم بقطعيــة صــدور حــديث الواليــة عــن رســول اهللا صــلى اهللا  ّ

  .ّعليه وسلم وكونه نظري القرآن الكرمي يف ذلك
ّعلى أن الظين ال عربة به فيها عند الشيعة كما مـر « : ّوأما قول ابن حجر  ّ ّ فمنـدفع » ّ

ّبأن احلديث قطعي وليس ظنيا ، وعلى فرض ذلك ، فإن اإلمامة لدى مجهور أهل السنة مـن  ّّ ً ّ
  .الفروع يكفي فيها خرب الواحد
__________________  

  .275: التحفة االثنا عشرية ) 1(
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   تقليد الكابلي ابن حجر الهيتمي
ًومبـــا ذكرنـــا يف رد أباطيـــل اهليتمـــي يظهـــر اجلـــواب عمـــا ذكـــره نـــصر اهللا الكـــابلي تبعـــا لـــه  ّ ّ

  ) :الصواقع ( حيث قال يف كتابه 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّما رواه بريدة عن النيب: الثالث «  ّإن عليـا مـين وأنـا : ّأنـه قـال  ـ ّ ً ّّ

ٍمن علي وهو ويل كل مؤمن من بعدي ّ   .لتصرف ، فيكون هو اإلمامالويل األوىل با. ّ
  .وهو باطل

ّألن يف إسناده األجلح وهو شيعي متهم يف روايته ، فال يصلح خربه لإلحتجاج ّ.  
ّوألن اجلمهور ضعفوه فال حيتج حبديثه ّ.  

ّوألنه حيتمل أنه رواه باملعىن حبسب عقيدته ّ.  
  .ّوألن الويل من األلفاظ املشرتكة كما سلف

  .الظن ّوهي ال تفيد إالّوألنه من أخبار اآلحاد ، 
وألنه ال يقاوم ما تقدم من النصوص الدالة على إمامة من تقدم عليه  ّ ُ ّ ّ«.  

  :أقول 
ّأن األجلح ليس شيعيا ، وأن اجلمهور مل يضعفوه ،: قد عرفت  ّ ً   فيسقط ّّ
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  .»فال حيتج حبديثه « : وقوله » فال يصلح خربه لإلحتجاج « : قوله 
ّاليف بعض أسانيد احلديث كما عرفت ، فال تـأثري لتـضعيف هذا ، مع ثبوت أنه ليس إ

  .األجلح يف حال احلديث
  . ..َفساد احتمال نقله باملعىن حسب عقيدته: ًوعرفت أيضا 

  .عن إبدائه) الدهلوي ( ّولعله لوضوح فساده أعرض 
  . ..بطالن دعوى كونه من األخبار اآلحاد: ًوعرفت أيضا 

ّوأما أن    .فسيأيت اجلواب عنه بالتفصيل»  املشرتكة الويل من األلفاظ« ّ
ُال يقاوم مـا تقدمـه مـن النـصوص« : ّوأما قوله  ّفهـو ممـا تـضحك منـه الثكلـى ، » .  ..ّ ّ

ّفإن أكابر القوم يسلمون بعدم وجود نص على خالفة املتقدمني على أمري املؤمنني  ّ ّ ّ7.  
ّعلــى أن مجيــع مــا أورده يف البــاب مــن الكتــاب والــسنة منتحــل ع ومــا ) التحفــة ( نــه يف ّ

ّهــــو إالبعــــض آيــــات يــــدعون تأويلهــــا بــــأقوال بعــــض مفــــسريهم ، وأحاديــــث موضــــوعة يعــــرتف  ّ ٍ ّ
الــــذي هــــو مــــن » .  ..ّاقتــــدوا باللــــذين مــــن بعــــدي« : ّبوضــــعها أكــــابر حمــــدثيهم ، كحــــديث 

  . ..ّعمدا ، وخمرج من كتب احلديث أشهرها
ضــة حـديث الواليـة وحنـوه مـن األحاديــث ّعلـى أن اإلحتجـاج مبـا انفـردوا بروايتـه ، ومعار

  .ّاملتفق عليها به ، خمالفة لقواعد املناظرة وآداب البحث
ّوعلـــى اجلملـــة ، فـــإن مجيـــع مـــستندات الكـــابلي يف اجلـــواب عـــن حـــديث الواليـــة كلهـــا  ّ

  :مردودة 
  :فاملناقشة يف سنده من أجل األجلح ، مردودة بوجهني 

  . بل هو ثقةعدم الدليل على ضعف األجلح ،: أحدمها 
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  .عدم وجود األجلح يف مجيع طرق احلديث: والثاين 
  .ّواحتمال أنه رواه باملعىن ، مردود بعدم الدليل
مــردودة ، وكـذا دعــوى كونـه مــن » الـويل « واملناقـشة يف الداللـة مــن جهـة اشــرتاك لفـظ 

  .أخبار اآلحاد
فبطالـا  ـ ث الواليـةّبل تقـدم تلـك علـى حـدي ـ ودعوى املعارضة مبا رووه يف إمامة غريه

  .أوضح من سائر الدعاوى واملناقشات
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  ًتحريف السهارنفوري تبعا لصاحب المشكاة
وقـــد اقتفــــى حـــسام الــــدين الـــسهارنفوري إثــــر صـــاحب املــــشكاة يف حتريـــف احلــــديث ، 

  .ّ، ويف غزوه هذا اللفظ احملرف إىل الرتمذي» بعدي « بإسقاط لفظ 
  ) :مرافض الروافض ( قال يف كتاب 

ّإن النيب صلى اهللا عليه وسلم :  عن عمران بن حصني « ّ ّ:  
ّإن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن ً ّّ.  

  .»رواه الرتمذي 
ّمث إن السهارنفوري لدى ترمجة هـذا احلـديث إىل الفارسـية ، تـرجم لفظـة  ّ فيـه » الـويل « ّ

  .»احملبوب « و» الناصر « بلفظ 
  : حتريفني وبذلك يظهر أن هلذا الرجل يف احلديث

  .»بعدي « حتريف اللفظ ، بإسقاط لفظة : ّاألول 
احملبـوب « و» الناصر « فيه على معىن » الويل « حتريف املعىن ، حبمل لفظة : والثاين 

«.  
مث إنه ارتكب الكذب بنسبته اللفظ احملرف إىل الرتمذي ّ ّ.  
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   !»بعدي « حكم البدخشي بوضع لفظة 
مل يكتـف باحلـذف واإلسـقاط ، بـل نـص .  ..بدخـشيّوحممد بن رسـتم معتمـد خـان ال

( ّ فقــد قــال يف رســالته املــسماة !!يف هــذا احلــديث مــن املوضــوعات» بعــدي « ّعلــى أن كلمــة 
  :ة يّيف ذكر األحاديث اليت يتمسك ا اإلمام) ّرد البدعة 
ّإن عليــا مــين وأنــا  : ، قــال 7ّإن رســول اهللا : حــديث عمــران بــن حــصني : الثالــث «  ً ّ

ٍمنه وهو ويل كل مؤمن ّ ّ.  
يف آخـر احلــديث » بعــدي «  ولفـظ .»ّاحملـب « هنـا مبعــىن » الــويل « لفـظ : واجلـواب 
ّوإن صح فمن أين احلكم بأن املراد من . من املوضوعات ّ   .»الوفاة : أي » بعدي « ْ

  :أقول 
  !وهذا من غرائب االمور وطرائف الدهور

ًة أمــــره ، أن تنظــــر نظــــرة واحــــدة يف ّويكفــــي يف رده والكــــشف عــــن واقــــع حالــــه وحقيقــــ ً
، لـرتى نـصوص احلـديث )  حتفـة احملبـني (و )  مفتـاح النجـا (و ) نـزل األبـرار : ( مؤلفاته هو 

ّمنقولة فيها عن أهم كتب القوم» بعدي « املشتملة على لفظ  ًوقد أوردنا طرفا من تلـك .  ..ً
   . ..النصوص عن تلك الكتب ، حيث ذكرنا روايته يف قسم السند
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ــــك  ــــث: ومــــن ذل ــــاب الرابــــع مــــن األصــــل الثال ــــاين مــــن الب املعقــــود  قولــــه يف الفــــصل الث
  :ّلألحاديث احلسان ، قال ما نصه 

ّال تقع يا بريدة يف علي ، فإنه مين وأنا منه ، وهو وليكم بعدي«  ّ.  
  .أمحد عن بريدة

ّويف سنده األجلح بن عبداهللا أبو حجية الكندي ، شيعي ، لكن وثقـه حيـ ْ ىي ابـن معـني ّ
  .»ّوحسنوا حديثه 

ّولكـــن يـــزول العجـــب عـــن كـــل ذلـــك ، إذا مـــا علمنـــا أن البدخـــشي ينـــسب القـــدح يف  ّ
ّحــــديث الغــــدير إىل أيب داود واحملققــــني ، مــــع أنــــه يف  ّيــــشنع علــــى القــــادح يف ) نــــزل األبــــرار ( ّ

 بطـالن هـذا ّيف أمحـد والرتمـذي ، مـع أن ـ !لفـرط ديانتـه ـ ًوأيـضا حيـصر روايتـه. حـديث الغـدير
فهـــو متنـــاقض يف غـــري )  نـــزل األبـــرار (و ) مفتـــاح النجـــا ( احلـــصر ظـــاهر مـــن كلماتـــه هـــو يف 

  .مورد
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ّتحريفات ولي اهللا الدهلوي  ّ  
ّصـــنيع ويل اهللا الـــدهلوي: ّواألعجـــب األغـــرب مـــن الكـــل  » أنـــا « ّ فإنـــه وضـــع لفظـــة !!ّ

  .»بعدي « وحذف لفظة » ّإنه « بدل 
لـــدى اجلــواب عـــن حــديث الغــدير حيـــث قــال بعـــد )  اخلفــا إزالــة( وهــذا مــا صـــنعه يف 

  :إخراج رواية احلاكم عن بريدة األسلمي 
ّبعث رسول اهللا صـلى اهللا : أخرج احلاكم والرتمذي حنوه عن عمران بن حصني قال « 

ًعليه وسلم سرية واستعمل عليهم علي بن أيب طالب فمـضي علـي يف الـسرية ، فأصـاب  ـ 2 ـ ّ
ّذلك عليه ، فتعاقد عليه أربعة من أصحاب رسـول اهللا إذا لقينـا النـيب أخربنـاه جارية ، فأنكروا 

  .مبا صنع علي
ّوكان املسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : قال عمران  ّ

ّ، فنظروا إليه وسلموا عليه ، مث يتطرقون إىل رحاهلم ّ ّ.  
ّفلما قدمت السرية سلموا على رسول ا أمل : هللا ، فقام أحد األربعة فقال يـا رسـول اهللا ّ

ّتــر أن عليــا صــنع كــذا ، فــأعرض عنــه ، مث قــام الثــاين فقــال مثــل ذلــك فــأعرض عنــه ، مث قــام  ّ ً ّّ
ا : ّالثالــث فقــال مثــل ذلــك فــأعرض عنــه ، مث قــام الرابــع فقــال  ًيــا رســول اهللا ، أمل تــر أن علي ّـــّ

  :غضب يف وجهه فقال فأقبل عليه رسول اهللا وال. صنع كذا وكذا
ّ إن عليا مين وأنا منه وأنا ويل كل مؤمن ؟ما تريدون من علي ّ ّ ًّ«.  
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ّمــع أنــه روى يف نفــس هــذا الكتــاب حــديث ابــن عبــاس ، املــشتمل علــى عــشرة مناقــب  ّ
  . منها حديث الوالية7خاصة لإلمام 

 هو عليـه ، حديث الوالية عن الرتمذي واحلاكم على ما) ّقرة العينني ( وروى يف كتابه 
  !ّبال حتريف وتصرف

بــبطالن حــديث الواليــة ، حيــث قــال جبــواب ) ّقــرة العينــني ( لكــن األفظــع حكمــه يف 
وأمثاهلمـا ، فزيــادة منكــرة  .ّوهـو ولــيكم بعــدي. وهـو اخلليفــة بعــدي: ّوأمــا « : حـديث الغــدير 

ّموضوعة من تصرفات الشيعة  ّ«!!  
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  خالصة الفصل 
ّأن بعضهم جترأ فحكم بـبطالن ّ احلـديث مـن أصـله ، لكنـه قـول شـاذ احـرتز عـن التفـوه ّ ٌ ّ

ٌبــــه املتعــــصبون مــــنهم ، لكونــــه يف احلقيقــــة طعــــن يف صــــحاحهم وتكــــذيب لكبــــار أئمــــتهم ّ..  .
ّولكن ال يريدون االعرتاف بصحته ْ!  

ّلكـن األجلـح لـيس  . ..ّفاضطر قوم إىل القول بضعفه بدعوى وجود األجلـح يف سـنده
ّ فللحديث طرق رجاله موثقون منصوص علـى صـحته ، كالـذي يف ٍبضعف وال هو منفرد به ، ّ

  . ..للحاظ ابن عبدالرب) اإلستيعاب ( 
ٍحبـــذف كلمـــة أو كلمتـــني أو .  ..وجعلـــوا يتالعبـــون بلفظـــه.  ..فوقعـــوا يف حـــيص بـــيص

ّوكأم غـافلون عـن أن الكتـب األصـلية املعتـربة مـن الـصحاح .  ..ٍأكثر ، وتبديل كلمة باخرى ّ ّ
موجــودة بــني أيــدي .  ..د ، الناقلــة للحــديث باألســانيد الــصحيحة واأللفــاظ الكاملــةواملــساني

ٍالناس ، ومراجعة واحدة إىل واحد منها تكفي لكشف التخديع ورفع اإللتباس ّ.. .  
ّفمـــا كـــان نتيجـــة مـــا جـــاء بـــه ابـــن تيميـــة وابـــن حجـــر ومـــن تبعهمـــا ، ومـــا ارتكبتـــه يـــد 

ّإال اإلعــالن عمــا تكنــه صــدورهم .  ..مــن شــاكلهماالتحريــف مــن البغــوي واخلطيــب التربيــزي و ّ ّ
وعلـــى .  ..:ّوختفيــه ســـرائرهم ، مــن احلقـــد والــشنآن بالنـــسبة إىل أمــري املـــؤمنني وأهــل بيتـــه 

ٍهــذا ، فــالالزم علــى رجــال التحقيــق املنــصفني األخــذ بعــني االعتبــار بكــل حــديث يرويــه هكــذا  ّ ّ
ّاناس يف فضل أئمة العرتة الطاهرة ، ألنه  ّ ّ  
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ّــكــون مــن احلــق الــذي جيريــه اهللا ســبحانه علــى لــسان املعانــدين لــه ، مث التوقف عــن قبــول كــي ّل ّ
ٍألفاظ السنة النبوية وأخبار احلقائق الراهنة ، وعن قبـول كـل رأي مـنهم يتنـاىف  ٍتصرف منهم يف ّ ّ ّ

  .ّواهللا ويل التوفيق.  ..ومداليل تلك األحاديث واألخبار
  .ومتنه) يث الوالية حد( هذا متام الكالم على سند 

ّأما السند ، فقد عرفت أنه من األحاديـث املقطـوع بـصدورها عـن رسـول اهللا صـلى اهللا  ّ
ّعليه وسلم ، ألنه من األحاديث املتفق عليهـا بـني املـسلمني ّأمـا مـن أهـل الـسنة فهـو يف غـري . ّ

ّواحـد مـن سـننهم ومـسانيدهم وجـوامعهم احلديثيـة املعتـربة ، وبأسـانيد كثـرية جـد ًا ، وكثـري منهــا ٍ
  .صحيح بال ريب

ًوأما املنت ، فقد عرفت أن من تصرف فيه فقد ارتكب إمثا ال يغفر ، واحلـديث موجـود  ّ ّ
بلفظه الصحيح الصادر عن النيب يف املصادر ، وال فائدة يف حتريفه ، سواء كان مـن أصـحاب 

  .الكتب أنفسهم أو من الناسخني أو غريهم
ًعـصبني املناقـشة يف سـند احلـديث فـضال عـن تكذيبـه ، وال وعلى اجلملـة ، فـال ينفـع املت ّ

  .التالعب يف لفظه وحتريفه
  .وباهللا التوفيق.  ..فلننظر يف كلمام يف داللته
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  ُداللة 

  حديث الوالية
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ًينــاقش أوال يف داللــة لفظــة ) الــدهلوي ( ّويف مرحلــة الداللــة ، فــإن  « علــى » الــويل « ّ
ّمث إنــه يقــول بعــدم وجــود . إلمامــة ، لكوــا مــن األلفــاظ املــشرتكةوهــي ا» ّاألولويــة بالتــصرف 

ًقرينة يف احلديث لداللته علـى األولويـة بالتـصرف بعـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مباشـرة  ّ ّ ّ ّ ٍ
، فليكن احلديث داال على إمامة أمري املؤمنني يف املرتبة الرابعة وبعد عثمان ْ.  

ًكلمة كلمةفإليك كلماته ، والنظر فيها  ً.. .  
ًولرمبا تعرضنا يف خالل البحث إىل كلمات غريه أيضا ّ ّ.. .  

  .وباهللا التوفيق



 نفحات األزهار ................................................................................ 266

  » األولى بالتصرف « بمعنى » الولي « 
  :قوله 

ْمن األلفاظ املشرتكة ، فأي ضرورة ألن يكـون املـراد هـو األوىل » ّالويل « ّفإن : ًوأيضا  ّ
  ؟بالتصرف

  : أقول 
ّق ، ذكرها تبعا للكابلي ، لكنها ال تضر بداللة حديث الوالية ّإا شبهة يف مقابل احل ّ ً

ٍعلى مطلوب أصحابنا اإلمامية ، لكوا مندفعة بوجوه عديدة ودالئل سديدة  ٍ ّ:  

   » 4 ـ 1« 

ُإمنا وليكم اهللا (ّكلمات ولي اهللا في معنى  ُ ُ ِ َ َِ (   
ّلقــد اســتدل شــاه ويل اهللا الــدهلوي بقولــه تعــاىل  ّ ذين ِإن (: ّ وله وال َمــا ولــيكم اهللا ورس ِ ـــ َ َ َ َُ ُ ــ ُ ُ ُ ُ  ِ

َآمنوا الذين يقيمون الصالة  َ ُ ِ ُِ ََ  ّ، وفسر ) إزالة اخلفا يف سرية اخللفا (  يف مواضع من كتابه ).  ..ُ
ّفكــل » ّاملتــويل لألمــر « و» ّاملتــصرف يف األمــر « يف اآليــة وترمجهــا مبــا معنــاه » الــويل « لفظــة 

  ، هو الوجه يف داللة حديثذلك  ما هو الوجه يف
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ًوهذه عباراته معربة .  ..الوالية على املعىن املذكور ّ:  
ّوإن األصــــل يف اعتبــــار هــــذه األوصــــاف « : قــــال بعــــد ذكــــر لــــوازم اخلالفــــة اخلاصــــة * 

ّخملوقــة يف غايــة الــصفاء والرفعــة ،  ـ : ـ ّإن النفــوس القدســية لألنبيــاء: نكــات ، أوالهــا 
ةكمــا اقتــضت احل ـ فكــانوا ْبتلــك النفــوس العاليــة الطــاهرة مــستوجبني ألن ينــزل  ـ ّــكمــة اإلهلي

ْاهللا أع (: قـال اهللا تعـاىل . ّعليهم الـوحي وتفـوض إلـيهم رياسـة العـامل َ ُلـم حيـث يجعـل رسـالتهُ ََ ِ ُ َ ْ َ َُ ْ ُ َ 
(.  

ًمث إن يف األمــة مجاعــة هلــم نفــوس قريبــة مــن نفــوس األنبيــاء يف ذلــك املعــىن ، وهــؤالء يف  ُ ّ ّ
ّطرة واخللقة خلفاء لألنبياء بني الناس ، مثاهلم مثال املـرآة تـنعكس فيهـا آثـار الـشمس أصل الف ّ

ُفهـذه اجلماعـة الـيت هـي خالصـة األمـة مـستمدة مـن . ، وليس كذلك الرتاب واخلشب واحلجر
ّالنفس القدسية النبوية بوجه مل يتيسر لغريهم ٍ.. .  

 ـ ّ رئـيس املـسلمني يف الظـاهرالـذي هـو ـ ْفاخلالفـة اخلاصـة هـي أن يكـون هـذا الـشخص
ًيف أعلــــى مراتــــب الــــصفاء وعلــــو الفطــــرة ، فتكــــون الرياســــة الظاهريــــة جنبــــا إىل جنــــب الرياســــة  ّ ّ
ة ، وهـــــذه اجلماعـــــة البـــــالغون مرتبـــــة خالفـــــة األنبيـــــاء يـــــسمون يف الـــــشريعة بالـــــصديقني  ّالباطني ّ ّـــــ

 (تعــاىل علــى لــسان عبــاده وهــذا املعــىن يــستفاد مــن اآليتــني ، قــال اهللا  .ّوالــشهداء والــصاحلني
َاهدنا الصراط اْلمستقيم ِ َِ ْ ُ َ  َ َْصراط الذين أنـعمت علي*  ْ ََ َ ْ َ َْ َ ِ  ْهمِ َفأولئك مـع  (وقال تـارك وتعـاىل . ) ِ َ َ ِـ َُ

ِالذين أنـعم اهللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالح ِ ِِ  ََ َ َ ِْ َ  َ َ َ َ  ِ ِ ِ ْ َ ُ َ َ َْ  َين وحسن أولئك ِ ُ َ َُ َ ًرفيقاَ َِ (.  
ه (: وقوله تعاىل يف موقع آخر  وا من يـرتـد منكم عـن دين ِيا أيـها الذين آمن ِ ِـِ ْ َ ْ َـ ََ ْ ُْ ْ ِـ  َ ُـ َ  َ ِ إنمـا  ....َ

ُوليكم اهللا ُ ُ َِ..  .(ّإن ويل عوام : إشارة إىل هذا املعىن ، يعىن ً أيضا ّ  
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  :وهذا ما ذكره عبداهللا بن مسعود .  ..املسلمني أفاضلهم
ّإن اهللا نظــر يف قلـــوب :  عمــرو يف خطبــة اإلســتيعاب عــن ابــن مــسعود قــال أخــرج أبــو

ّالعباد ، فوجد قلب حممد صلى اهللا عليه وسلم خري قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته ، مث  ّ ّ ّ
ّنظر يف قلوب العبـاد بعـد قلـب حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم فوجـد قلـوب أصـحابه خـري قلـوب  ّ ّ

ّبيه صلى اهللا عليه وسلم ، يقاتلون عن دينهالعباد ، فجعلهم وزراء ن ّ.  
ــــه إال ه قــــال  ّوقــــد روى البيهقــــي مثل ـــأن ــــه ، فمــــا رآه : ّـ ّفجعلهــــم أنــــصار دينــــه ووزراء نبي

ًاملسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن ، وما رأوه قبيحا فهو عند اهللا قبيح ً.  
ّوكما حتقق أولوية هذه اجلماعة يف اخلالفة ، فإن اجتهاد هؤالء أوىل ّ ّ وأحق مـن اجتهـاد ّ

  .غريهم
ّوقــــد أشــــار رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم إىل صــــفات هــــؤالء يف كلماتــــه يف بيــــان  ّ

  .»مناقبهم يف تلوحيات هي أبلغ من التصريح 
ذين آمنـوا (: وذكر ويل اهللا الدهلوي قوله تعاىل *  ُإنما ولـيكم اهللا ورسوله وال َ َُـ ِ ـ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ  ِ ِ..  .( 

  .ّمتويل األمر والناصر: أي » كار ساز وياري دهنده «  بـ »الويل « وترجم 
ُومن الواضح اجللي أن الناصر املتويل المور املسلمني هو اخلليفـة واإلمـام القـاهر فبـأي . ّ

َــوجــه محل اللفظــة يف اآليــة علــى املعــىن املــذكور ، كــان هــو الوجــه يف محلهــا يف حــديث الواليــة  َ ٍ
  .على ذاك املعىن

املــسلمون ،  ّأيهــا: أي « : ٍ يف موضــع ثالــث تلــك اآليــة املباركــة وقــال وذكــر ويل اهللا* 
ّ فإن متويل؟ملاذا ختافون من ارتداد العرب ومجوعهم اتمعة ّ  
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ُاهللا املنزل لكم الوحي واملدبر الموركم ّاألمر والناصر ليس إال ّ ّ.. .  
ًظهـا عاما ، قـال ْوإن كان لف ـ ّوسبب نزول هذه اآلية ومصداقها هو الصديق األكرب ، ّـ

نزلـت يف عبـداهللا بـن سـالم ملــا هجـره قومـه مـن اليهـود: جـابر بـن عبـداهللا 
ّ

وأخـرج البغـوي عــن . 
ُإنما وليكم اهللا  (: ّأيب جعفر حممد بن علي الباقر  ُ ُ َِ َُِورسوله والذين آمنوا َُ ِ  َ َ َُ ُ أنزلت يف املؤمنني ) ُ

ولـيس كمـا يـزعم الـشيعة ويـروون يف القـصة  ـ هـو مـن املـؤمنني: ُأنزلت يف علـي ، فقـال : فقيل 
َوهم راكعون (ًحديثا وجيعلون  ُ ِ ْ َويـؤتون الزكاة (ً حاال من ) َُ  َ ُ ْ ُ َ (.. .  

ٍإن هذا الوعد مل ينجز على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، لعدم اجتمـاع مجـع  ّ ّ ّ
ّلقتال أهل الردة يف حياته ، لعـدم حتقـق االرتـداد حينـذاك ّمـا مل يتحقـق ذلـك بعـد عهـد ك.  ..ّ

ّفيكــون مــصداق اآليــة هــم اجلنــود انــدة للــصديق األكــرب.  ..الــشيخني الــذين خرجــوا  ـ 2 ـ ّ
  .ّحملاربة املرتدين ، ودفعوهم بعون اهللا يف أسرع حني وبأحسن الوجوه

إن مجـــع الرجـــال ونـــصب القتـــال مـــع فـــرق املرتـــدين أحـــد لـــوازم اخلالفـــة ، ألن اخلالفـــة  ّ
  . .. رياسة اخللق يف إقامة الدين وجهاد أعداء اهللا وإعالء كلمة اهللالراشدة

َـــــوم (: فقولـــــه : ًوأيـــــضا  ولهَ ـــــول اهللا ورس ُن يـتـ ََ ُـــــ َ َْ َ َ  ّ ترغيـــــب يف تـــــويل اخلليفـــــة الراشـــــد ، ) َ
ّوالصديق األكرب مـورد الـنص ودخولـه حتـت اآليـة مقطـوع بـه ، وفيهـا إميـاء إىل وجـوب اإلنقيـاد 

  . ..ّوفيها داللة على حتقق خالفة الصديق األكربّللخليفة الراشد ، 
ُإنما وليكم اهللا (: وقوله  ُ ُ َِ ِ ( . ّوإن كان عاما لفظا ، لكن مورد النص هو ً ً ْ  
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ّالـــصديق األكـــرب ، ودخـــول مـــورد الـــنص حتـــت العـــام قطعـــي ، فالـــصديق األكـــرب ويل املـــسلمني  ّ
ُومتويل أمورهم ، وهذا معىن اخلالفة الراشدة ّ..  .«.  

  .داللة اآلية املباركة على اإلمامة واخلالفة: وجممل هذا الكالم 
» الــويل « و» الواليــة « وخرافاتــه يف منــع محــل ) الــدهلوي ( وبــه تنــدفع هفــوات ولــده 

ّعلى األولوية بالتصرف واإلمامة والرياسة العامة ّ.  
ّوأما دعوى نزول اآلية يف حق أيب بكر وداللتها على إمامته دون أمري ا  7ملـؤمنني علـي ّ
ّ، فيكذما روايات أساطني أئمة القوم وأجالء حمدثيهم ومشاهري مفسريهم  ّ ّ ّ)1(.  

يف املقدمة االوىل من مقدمات إثبات إمامة أيب ) إزالة اخلفا ( ّوذكر شاه ويل اهللا يف * 
ًأن بني اخلالفة اخلاصة واألفضلية مالزمة: بكر  ًمث ذكـر وجوهـا عديـدة يف بيـان هـذه ا. ّ ملالزمـة ً

ّوقد تقرر بأن «  :وتقريرها ، قال يف الوجه األخري  ُإنما وليكم اهللا  (ّ ُ ُ َِ َُِورسوله والذين آمنـوا َُ ِ  َ َ َُ ُ ( 
ٍاآليـة بــسياقها إشــارة إىل أن واليــة املــسلمني ال جتــوز إاللقـوم يكــون  ّ ه (ّ ُيحــبـهم ويحبون َــ  ِ ُِ َُ ْ ُ.. . ( 

  .»من صفام 
  !آلية املباركة ، فنعم الوفاقفهذا ما ذكره يف معىن ا

   وكيف مل يعنت بقول ؟ّكيف مل حيتفل بنص أبيه) الدهلوي ( ًعجبا من  فوا
__________________  

ّ لتــصدقه يف الـصالة وهــو راكــع كثـري مــن أئمــة أهـل الــسنة يف خمتلــف 7روى نـزل اآليــة املباركــة يف أمـري املــؤمنني ) 1( ّ
  :العلوم ، فراجع من كتبهم 

 ، أســباب النــزول 17 / 7 ، جممــع الزوائــد 26 / 12 ، تفــسري الفخــر الــرازي 288 / 6طــربي تفــسري ال
 ، تفــــسري 649 / 1 ، الكــــشاف 478 / 9 ، جــــامع االصــــول 71 / 2 ، تفــــسري ابــــن كثــــري 113: للواحــــدي 

 / 2  ، فـتح القـدير383 / 2 ، زاد املـسري 409 / 2 تاريخ دمـشق  ترمجة أمري املؤمنني من ،289 / 1النسفي 
  .273 / 2 ، الرياض النضرة 102 / 4ّ ، أحكام القرآن للجصاص 24:  ، الصواعق احملرقة 53
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ومل يوجـــد لـــه  آيـــة مـــن آيـــات اهللا) الـــدهلوي (  هـــذا اإلمـــام النبيـــل الـــذي عنـــد ؟ّشـــيخه النبيـــه
  ؟عندهم مثيل

)5 (  

   بداللة اآلية وحديث الغديرتسليم أبي شكور
ّ بــن حممد الكــشي الــساملي أيــضا يــسلم يف كتــاب ّوأبــو شــكور حممــد بــن عبدالــسعيد ً ( ّــ

يكم اهللا(  بداللـــة اآليـــة)1() التمهيـــد  ُ إنمـــا ول ُ ُ ِـــ َ ِ.. . ( وكـــذا حـــديث الغـــدير علـــى واليـــة أمـــري 
ّ ، مبعــىن إمامتــه ، فهــو يعــرتف ــذا املعــىن وال ينــبس فيــه ببنــت شــفة ، فيــضطر إىل 7املــؤمنني 

  : وهذه عبارته . .. مبا بعد عثمان7تقييد إمامته 
ّبـدليل أن النـيب صـلى  ـ 2 ـ اإلمامة منـصوصة لعلـي بـن أيب طالـب: وقالت الروافض «  ّ

ًاهللا عليه وسلم جعله وصيا لنفسه ، وجعله خليفة من بعده حيث قال  ًّ ْأمـا ترضـى أن تكـون : ّ
ه ال نـــيب بعـــدي ، مث هـــارون  ّمـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن موســـى إال أن ّ ــ ّـ ّ  ، 7 كـــان خليفـــة موســـى 7ّ

  .2فكذلك علي 
وهو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعله وليا للناس ملا رجع من : والثاين 

ّ ً ّّ ّ ّ ّ  
__________________  

ّأليب شكور حممد بن عبدالسيد بـن شـعيب الكـشي الـساملي احلنفـي ، أولـه  ـ التمهيد يف بيان التوحيد) 1( ّ ّ احلمـد : ّ
ّيف اصول املعرفة والتوحيد ، ذكر فيـه أن القـول يف العقـل كـذا ، ويف الـروح وهو خمتصر . اخل.  ..هللا ذي املن واآلالء

  .484 / 1كشف الظنون » إىل غري ذلك ، فأورد ما جيوز كشفه من علم الكالم . كذا
ًوالكتاب مطبوع يف كابل أفغانستان طبعة منقوصة حمرقة: أقول  ً ًّ.  
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بل فجعلهـا كـاملنرب وصـعد عليهـا فقـال ْمكة ونزل يف غدير خم ، فأمر النيب أن جيمع رحال اإل
مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله ،  : 7فقــال  نعــم:  فقــالوا ؟ألــست أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهم: 

ِاللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه وانــصر مــن نــصره واخــذل مــن خذلــه ّواهللا جــل جاللــه . ِ
ذين آ(: يقــول  يكم اهللا ورســوله وال َ إنمــا ول ِ ــ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُ ِــ ِوا الــذين يقيمــون الــصالة ويـؤتــ ُمن ْ ُ ُ ََ َُ  َ ِ َِ  م ُــ ْون الزكــاة وه ُــَ َ  َ
َراكعون ُ   .2نزلت يف شأن علي .  اآلية) ِ

ّدل أنه كان أوىل الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّ ّ«.  
  :فأجاب هذا الرجل عن هذا االستدالل بقوله 

ّبأن النيب صلى اهللا عليه وسلم ج: ّوأما قوله «  ّ ًعله وليـاّ أراد بـه يف وقتـه ، يعـين : قلنـا . ّ
ِ إنمـا (: وكـذا اجلـواب عـن قولـه تعـاىل . وحنن كذا نقـول .2 ويف زمن معاوية 2بعد عثمان : 

َوليكم اهللا ورسوله والذين آ ِ  َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُ ِوا ُـمن ًإن عليـا : فنقـول .  اآليـة) َ ً كـان وليـا وأمـريا ـذا الـدليل يف 2ّ ً ّ
  .»ّ ، وأما قبل ذلك فال 2هو بعد عثمان ّأيامه ووقته ، و

  : أقول 
ًإذن ، ال جيد أبو شكور جمـاال للتـشكيك يف داللـة حـديث الغـدير علـى واليـة األمـري ، 
ّوال ريـــب يف أن املـــراد مـــن هـــذه الواليـــة هـــي اإلمامـــة ، وإال مل يكـــن لتقييـــدها مبـــا بعـــد عثمـــان  ّ

  .ًمعىن
ُ إنما وليك( وكذلك املراد من اآلية َِ ُِم اهللا ُ.. . (.  

  .باملعىن املذكور كذلك» ّوليكم بعدي « فتكون الوالية يف حديث 
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ٍيبقــى الكــالم حــول تقييــد اإلمامــة مبــا بعــد عثمــان ، وهــو باطــل مــردود بوجــوه كثــرية ، 

ٍكل مؤمن ومؤمنة أصبحت موالي وموىل «  : 7قول عمر لعلي : منها  ّ «)1(.  
ّ غــري الــسديد بتأويــل أهــل الكتــاب نبــوة نبينــا ومــا أشــبه هــذا احلمــل الــسخيف والتقييــد

دوا بكوــا إىل العــرب خاصــة ، قــال  ّــصــلى اهللا عليــه وســلم ، فــإم مــع اعــرتافهم بنبوتــه يقي ّ ّ ّ ّ
  ) :الصواقع ( نصر اهللا الكابلي يف 

وقد اعرتف اليهود والعيسوية وجم غفري مـن القـاديني مـن النـصارى ومـن تـابعهم مـن « 
  .».  ..ّأم يزعمون أنه مبعوث إىل العرب خاصة ّته ، إالّنصارى إفرنج بنبو

ّفــإن بطـالن ذلــك احلمـل يف مفــاد حــديث الغـدير صــريح كـالم الــشيخ يعقــوب : ًوأيـضا 
ّفإنـه قـال يف مبحـث ) اخلري اجلـاري يف شـرح صـحيح البخـاري (  صاحب كتاب )2(الالهوري 

  ) :ذيب الكالم للتفتازاين ( اإلمامة من شرحه على 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ِ ولما تواتر من قوله« ّمن كنت مواله فعلي مواله ، وأنـت مـين  ـ ّ

ّأنه ال نيب بعدي ّمبنزلة هارون من موسى إال ّ.  
ّبيان التمـسك باحلـديث األول  ّإنه صـلى اهللا عليـه وسـلم مجـع النـاس يـوم غـدير خـم: ّ ّ  ـ ّـ

مث صـعد  ـ د رجوعـه عـن حجـة الـوداعموضع بني مكة واملدينـة باجلحفـة ، وذلـك اليـوم كـان بعـ
ًالنيب صلى اهللا عليه وسلم خطيبا خماطبا معاشر  ً ّ ّ  

__________________  
ّابن أيب شيبة ، وأمحد بن حنبل ، واحلسن بن سفيان ، واخلركوشي ، وابن السمان ، والسمعاين ، وابن : رواه ) 1(

  .150 ـ 149 / 9كثري ، وغريهم من األئمة األعالم ، فراجع كتابنا 
 6نزهة اخلواطر  » 1197مات سنة .  ..أمحد العلماء املربزين.  ..ّالشيخ الفاضل يعقوب بن حممد« : هو ) 2(

 /422.  
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كنـت مـواله فعلـي مـواله  فمـن: قـال . بلـى:  قالوا ؟ُألست أوىل بكم من أنفسكم: املسلمني 
ِ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ، وانصر من نصره واخذل    .من خذلهِ

  . يوم الشورى عندما حاول ذكر فضائله ومل ينكره أحد2وهذا احلديث أورده علي 
املعتــق األعلــى واألســفل ، واحلليــف ، واجلــار ، وابــن العــم ، : ولفــظ املــوىل جــاء مبعــىن 

وصـدر احلـديث يـدل علـى أن املـراد هـو األخـري ، إذ ال احتمـال . والناصر ، واألوىل بالتـصرف
ألوىل بالتصرف ههنا ، واألول منتف ، لعدم اختصاصه بعض دون بعـض ، بـل لغري الناصر وا

ِ واْلمؤمنون واْلمؤمنات بـعضهم أوليا(ّيعم املؤمنني كلهم ، قال اهللا تعاىل  ِ ِْ َ ْ ُ َ ُ َُ ُ ُْ َ ْ َْ ٍء بـعضُ ْ َ ُ (.  
ا بقرينـــة : ّوبيـــان التمـــسك بالثـــاين  ًإن لفـــظ املنزلـــة اســـم جـــنس ، وباإلضـــافة صـــار عام ّـــ

ً كما إذا عرف بالالم ، فبقي شامال لغري املستثىن وهو النبـوةاإلستثناء ، ومـن مجلـة مـا يـدخل . ّ
  .الرياسة واإلمامة: حتت ذلك اللفظ 

ًإذ ال صحة لكون علي معتقا : ّاملتصرف يف األمر : ّألن املراد : ّوإىل األول يشري قوله 
ًأو ابن عم مثال جلميع املخاطبني ، وال فائدة لغريه ككونه جارا ّ أو حليفا ، ألنه لـيس يف بيانـه ً ً

  .ًفائدة ، أو ناصرا لشمول النصرة مجيع املؤمنني
  .ّومنزلة هارون عامة أخرجت منه النبوة ، فتعينت اخلالفة: وإىل الثاين يشري قوله 

ّإن غايــة مــا لــزم : يعــين . ّــبأنه ال تــواتر ، بــل هــو خــرب واحــد ، وال حــصر يف علــي: ّورد 
لإلمامـة وثبوــا يف املـآل ، لكــن مـن أيــن يلـزم نفــي  ـ 2 ـ قاق علــيمـن احلـديث ثبــوت اسـتح

  ؟إمامة الثالثة
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ّـإنه مل يثبـت لـه الواليـة حـاال بـل مـآال ، فلعله : وتوضـيحه . ّوهذا اجلـواب مـن املـصنف ً ً ّـ
  .وفائدة التنصيص الستحقاقه اإلمامة اإللزام على البغاة واخلوارج. بعد األئمة الثالثة

ّ أنه كما كانت والية النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عامة كما يدل عليـه يرد عليه: أقول  ّ ّ ّ
املوصولة ، فكذا والية علي ، فيجب أن يكـون علـي هـو الـويل أليب بكـر دون » من « كلمة 

  .»العكس 

  : أقول 
فالتقييــد مبــا بعــد عثمــان مــردود ، للوجــوه املــذكورة وغريهــا ممــا ســنذكره ، واملقــصود اآلن 

  .»اإلمامة واخلالفة « على » الوالية «  داللة هو إثبات

)6 (  

  ) الدهلوي (  ابن أخ تسليم
ّواملولــوي حممــد إمساعيــل الــدهلوي ، ابـــن أخ  « ّ يــسلم كــذلك بداللـــة )1() ّالــدهلوي ( ّ

ٍ ، مث يؤكــــد ذلــــك بآيـــة مــــن الكتــــاب 7األمـــري » إمامــــة « يف حــــديث الغـــدير علــــى » الواليـــة  ّ
  .هاٍوحديث عن النيب يف تفسري

__________________  
ّحممد إمساعيل بن عبدالغين بن أمحد بـن عبـدالرحيم الـدهلوي ، قـال يف : هو ) 1( «  ) : 58 / 7نزهـة اخلـواطر ( ّ

أحــد أفــراد الــدنيا يف الــذكاء والفطنــة والــشهامة وقــوة .  ..ّالــشيخ العــامل الكبــري العالمــة ااهــد يف ســبيل اهللا الــشهيد
ّوهــي ترمجــة مفــصلة » .  ..ًوكــان نــادرة مــن نــوادر الزمــان وبديعــة مــن بدائعــه احلــسان.  ..لــدينّالــنفس والــصالبة يف ا

  .1246ًّجدا ، وأرخ وفاته بسنة 
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، يف النكتة الثانية ) منصب امامت ( ٍجاء ذلك يف رسالة له يف حقيقة اإلمامة أمساها 
ًه ، فذكر أمورا ، فقال ّ، يف أن اإلمام نائب عن الرسول يف إجراء سنن اهللا تعاىل يف خلق ُ:  

ًكمــا أن ألنبيــاء اهللا نوعــا مــن: ثبــوت الرياســة ، أي : ومــن مجلتهــا «  الرياســة بالنــسبة  ّ
ًإىل أمهم ، وبلحاظ هذه الرئاسة يكونـون أمـة للرسـول إلـيهم ، ويكـون الرسـول رسـوال إلـيهم ،  ً ُ ُ

ّومـــن هنــــا يتـــصرف الرســــول يف كثــــري مـــن أمــــورهم الدنيويــــة كمـــا قــــال تعــــا ُ ْ النبــــي أولــــى (: ىل ّ َ  ِ
ْمؤمنين مــن أنـفسهمِبــاْل ُِ ِ ُــ َْ ْ ِ َِ ِ  (: ُ وكــذلك هلــم الواليــة علــيهم يف األمــور االخرويــة قــال اهللا تعــاىل ) ْ

ْفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئ ِْ َِ ٍ ٍِ َ َِ  َُ  ُ ْ ِ ِ ْ ًنا بك على هؤالء شهيداَ ِ َ ِ ُ ََ ّ كذلك اإلمام ، فـإن هـذه ) ِ
ة وا ـالرئاســة الدنيوي ّصــلى اهللا عليــه  ـ ّالخرويــة ثابتــة لــه بالنــسبة إىل املبعــوث إلــيهم ، قــال النــيبّـ

  :ـ ّوسلم 
اللهــم مــن كنــت  :فقــال . بلــى:  قــالوا ؟ألــستم تعملــون أين أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهم

د(: وقــال اهللا تعــاىل . مــواله فعلــي مــواله وم ن ْ يـ ـ َـ َ ْ ــ ْعوا كــل أنــاس بإمــامهمَ ِ ِ ِِ ٍ ُ  ُ ِ وقفــوهم إ( ) ُ ْ َُ ُ ُنـهــِ  ْم
َمسؤلون ُُ ْ ّ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ) َ   .»ّإم مسؤولون عن والية علي : ّ

  : أقول 
ّيف حـديث الغـدير مبعـىن اإلمامـة ، وأن هـذه الواليـة هـي املـسؤول » الواليـة « فإذا كـان 

بــنفس املعــىن ، ومحلهــا علــى » ّولــيكم بعــدي « : يف حــديث » فالواليــة « عنهــا يف القيامــة ، 
ّمعىن آخر ال يكون إالممن رأيه معلول وفهمه مرذول وعقله مدخول ّ ً!  
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) 7 (  

  قرينة » بعدي« لفظة 
ه ال خيفــى علــى املنــصف اللبيــب أن لفظــة  ـإن » بعــدي « تــدل بقرينــة لفظــة » الــويل « ّـ

ً حمبـا وناصـرا بزمـان بعـد رسـول اهللا 7، لعدم اختـصاص كونـه » الرياسة « و» اإلمامة « على  ً ّ
ّ عليـــه وســـلم ، اللهـــم إالّصـــلى اهللا ّمبعـــىن احملبيــــة  ـ واليتـــه للمـــؤمنني) الـــدهلوي ( ْأن ينكـــر  ّ
ّيف زمــان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ـ والناصــرية ّمبعــىن احملبيــة  ـ واليتــه للمــؤمنني) الــدهلوي ( ّ
ّيف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كما ينفي واليته عليهم ـ والناصرية بعـده  ـ امـةمبعـىن اإلم ـ ّ

ا وناصـــرا للمـــؤمنني علـــى عهـــد رســـول رب  ـــه الـــصالة والـــسالم مل يكـــن حمب ه علي ّ، فيقـــول بأن ً ــ ًّـ ــ ّـ
  .ّ وذلك مما يضحك عليه الثكالن!العاملني

بعــد نقــل هــذا  ـ أعلــى اهللا مقامــه ـ )1(ّولــنعم مــا قــال الــوزير النحريــر العالمــة اإلربلــي 
إذا اعتـربت معـاين هــذه األحاديـث الـواردة مــن  ـ ّأيـدك اهللا بلطفـه ـ وأنـت« : احلـديث وغـريه 

: وقولـه » ألـست أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهم « : ّهذه الطرق أمكنك معرفة احلق ، فـإن قولـه 
إىل غري ذلك ، صريح يف إمامته ، وظـاهر يف التعيـني عليـه » ّوهو ويل كل مؤمن من بعدي « 

ّيــة علــى الــصواب بعــد بيانــه ، وســرت نــور ّ، ال ينكــره إالمــن يريــد دفــع احلــق بعــد ثبوتــه ، والتغط
ّالشمس بعد انتشار أشعتها  ّ:  

ــــــــــــــــــيس يــــــــــــــــــصح يف األفهــــــــــــــــــام شــــــــــــــــــيء   ول

  
  إذا احتـــــــــــــــــــــــــــــاج النهـــــــــــــــــــــــــــــار إىل دليـــــــــــــــــــــــــــــل  

  

   يف7ّإن قوله : أم يقولون : ومن أغرب األشياء وأعجبها 
__________________  

الــوايف بالوفيــات . ّدب ، مــن أعــالم اإلماميــة ، لــه مؤلفــات يف التــاريخ واأل687علــي بــن عيــسى ، املتــوىف بعــد ) 1(
  .66 / 2 ، فوات الوفيات 135 / 12
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نص خفي يف توليته األمر وتقليده أمـر األمـة ، وهـو » ّمروا أبا بكر يصلي بالناس « :  مرضه 
ًومــىت مسعــوا حــديثا يف أمــر علــي نقلــوه عــن وجهــه ، . ّعلــى تقــدير صــحته ال يــدل علــى ذلــك

ّأخذوا يف تأويله بأبعد حمتمالتـه ، منكبـني عـن املفهـوم مـن صـرحيه ، أو وصرفوه عن مدلوله ، و
ْطعنوا يف راويه وضعفوه وإن كان من أعيان رجاهلم وذوي األمانة يف غري ذلك عندهم ّ.  

هـــذا ، مـــع كــــون معاويـــة بــــن أيب ســـفيان ، وعمـــرو بــــن العـــاص ، واملغــــرية بـــن شــــعبة ، 
هلم ، من رجـال احلـديث عنـدهم ، وروايـتهم يف ّوعمران بن حطان اخلارجي ، وغريهم من أمثا

  .كتب الصحاح عندهم ثابتة عالية يقطع ا ويعمل عليها يف أحكام الشرع وقواعد الدين
ومىت روى أحد عـن زيـن العابـدين علـي بـن احلـسني ، وعـن ابنـه البـاقر ، وابنـه الـصادق 

: يــــسمعوها وقــــالوا  ، نبــــذوا روايتــــه وأطرحوهــــا وأعرضــــوا عنهــــا فلــــم :وغـــريهم مــــن األئمــــة 
ّرافضي ال اعتماد على مثلـه ، وإن تلطفـوا قـالوا  ً مكـابرة للحـق وعـدوال !شـيعي مـا لنـا ولنقلـه: ْ ً

ًعنه ، ورغبة يف الباطل وميال إليه ، واتباعا لقول من قال  ّ ً ُّإنا وجدنا آباءنا على أمة: ً ّ.  
ا رأوا مــا جــرت احلــال عليــه أوال مــن االســتبداد مبنــصب ًولعلهــم مل ـ ّـ  اإلمامــة فقــاموا بنــصر ّ

ّــذلـك حمــامني عنــه غـري مظهــرين لبطالنــه وال معرتفـني بــه ، اســتينافا حلميـة اجلاهلية ّ وهــذا جمــال . ً
  .)1(» طويل ال حاجة بنا إليه 

__________________  
  .291 ـ 290 / 1كشف الغمة يف معرفة األئمة ) 1(
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ّحمل بعضهم البعدية على الرتبة دون الزمان  ّ  
هـــذا ، وملـــ
ّ

ـــة احلـــديث علـــى مـــذهب أهـــل احلـــق )1(ا رأى الرشـــيد الـــدهلوي  ّ متاميـــة دالل
: على املرتبة ال الزمـان فـذكر » ّالبعدية « ، عمد إىل تأويل احلديث حبمل » بعدي « بكلمة 

فيجـاب علـى تقـدير تـسليمه بـأن الـويل فيـه  ـ ْوإن مل خيـل سـنده عـن الكـالم ـ ّبأن هذا احلديث
ً مـــن البعديـــة جيـــوز أن يكـــون البعديـــة رتبـــة ال زمانـــاّمبعـــىن احملـــب ، واملـــراد وعلـــى تقـــدير : قـــال . ً

تسليم معىن اخلالفة من الوالية فإن احلمل املذكور البـد منـه ، مجعـا بـني هـذا احلـديث ومـا دل  ً ّ
  .على خالفة اخللفاء الثالثة عند أهل السنة

  :أقول 
ْإنه ال خيفى على املتأمل املتدرب أن ال وجه لتج ّ ّ الـويل « من لفظ » احملب « ويز إرادة ّ

أن رتبـــة أمـــري : علـــى الرتبـــة كـــان املعـــىن » البعديـــة « ْيف هـــذا احلـــديث ، ولكـــن مـــىت محلـــت » 
ّصلى اهللا عليه وسلم ، فهـو  ـ  يف احملبوبية بني سائر اخلالئق هي بعد رتبة رسول اهللا7املؤمنني  ّ

ّيـع أفـراد االمـة أن يقولـوا بأحبيتـه إلـيهم بعـد مقدم على غريه يف صـفة احملبوبيـة بعـده ، وعلـى مج ّ
  .رسول اهللا ، ويلتزموا بلوازم ذلك

__________________  
ّالشيخ الفاضل العالمة رشيد الـدين بـن أمـني الـدين ابـن وحيدالـدين «  ) : 180 / 7نزهة اخلواطر ( قال يف ) 1(

فـــذكر مؤلفاتـــه وأرخ وفاتـــه بـــسنة » .  ..األفكـــارأيب عبدالـــسالم الكـــشمريي مث الـــدهلوي ، العـــامل املـــشهور بـــسالمة 
1243.  
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 ـ )ّالطـري حـديث ( وبـه يف جملــد ــ  »األفـضلية « دليــل » األحبيـة « ومـن البـديهي أن 
  .»اخلالفة « ثبتت » األفضلية « وإذا ثبتت .  ..ّتصرحيات لكبار ثقات السنية

ّومبــا ذكرنــا يظهــر ســقوط مــا ادعــاه مــن اجلمــع ، ألن احلــديث بعــد قطــع النظــر عــن   ـّ
ّدل علــى األحبيــة فاألفــضلية واخلالفــة ، فهــو  ـ ّبطــالن صــرف البعديــة عمــا هــي ظــاهرة فيــه ّ ّ7 

  .إمام مجيع املؤمنني ، وفيهم الثالثة وهم مؤمنون عند القوم
ًفإن هذا احلديث على تقدير داللته علـى اخلالفـة يكـون نـصا علـى إمامـة أمـري : ًوأيضا  ّّ

ا7املــــؤمنني   ، ومــــن )1( الثالثــــة فــــاملعرتف بــــه عنــــدهم عــــدم وجــــود نــــص علــــى إمــــامتهم ّــــ ، وأم
نعـم يـستنبطون مـن بعـض األخبـار الـيت يرووـا إمامـة  .ّالواضح تقدم املنصوص عليه علـى غـريه

  ؟الثالثة ، وعلى تقدير التسليم ا فهل يعارض بأمثال تلك اإلستنباطات صرائح النصوص

)8 (  

  ّ بكالم ابن تيميةاالستدالل
ّلقــد نــص ابــن تيميــة علــى داللــة هــذا احلــديث علــى اإلمامــة واخلالفــة ، ألن الواليــة الــيت  

ٍهي ضد العداوة ال ختتص بزمان   :وهذه عبارته .  ..ّ
ٍوهو ويل كل مؤمن بعدي: قوله «    ّصلى اهللا عليه  ـ كذب على رسول اهللا. ّ

__________________  
تفتــازاين ، شــرح املواقــف يف علــم الكــالم للقاضــي العــضدي ، وشــرح شــرح املقاصــد يف علــم الكــالم لل: راجــع ) 1(

ــة ، يف أول مباحــــث  ــازاين ، وشــــرح التجريــــد للقوشــــجي ، وغريهــــا مــــن أهــــم الكتــــب الكالميــ ــد النــــسفية للتفتــ ّالعقائــ
  .اإلمامة
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ه ـ ّوســلم ّــبـــل هــو يف حياتـــه وبعـــد مماتــه ويل كـــل مــؤمن ، وكـــل مـــؤمن ولي ٍ ٍّ . يف احمليـــا واملمـــات ّ
ٍية اليت هي ضد العداوة ال ختتص بزمانفالوال وايل : ّوأما الواليـة الـيت هـي األمـارة فيقـال فيهـا . ّ

ّكــل مــؤمن بعــدي ، كمــا يقــال يف صــالة اجلنــازة إذا اجتمــع الــويل والــوايل قــدم الــوايل يف قــول  ٍ ّ
  .ّاألكثر ، وقيل يقدم الويل

ٍعلـي ويل كـل مـؤمن بعـدي ، كـالم ميتنـع نـسبته : فقول القائل  ّإىل رسـول اهللا صـلى اهللا ّ
ْعليــه وســلم ، فإنــه إن أراد املــواالة مل حيــتج أن يقــول بعــدي ، وإن أراد اإلمــارة كــان ينبغــي أن  ْ ْ ّ ّ

  .)1(» ّوال على كل مؤمن : يقال 

  :أقول 
بعــدي « يف هــذا احلــديث مــع اشــتماله علــى لفــظ » الــويل « ّفثبــت بــالقطع واليقــني أن 

ًضــد العــداوة ، بــل البــد مــن محلــه علــى معــىن خيــتص بزمــان بعــد لـيس مبعــىن الواليــة الــيت هــي »   ّ
ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، وهـــو لـــيس إال اإلمـــارة واخلالفـــة ّ فاحلـــديث دال علـــى .  ..ّ

  .املطلوب
  .»ّوال على كل مؤمن « : ّأنه إن أراد األمارة كان ينبغي أن يقال : بقي قوله 

ّ، ألنــه كمــا يكــون » كــان ينبغــي « : ىل ذلــك قــال ّوال خيفــى وهنــه ، ولعلــه اللتفاتــه إ
ويل « و» األيـــر « يكـــون مبعـــىن » الـــويل « كـــذلك لفـــظ » األمـــري « مبعـــىن » الـــوايل « لفـــظ 
ًمعينـا للمـراد» بعـدي « ويكون لفـظ » األمر  ٍوللمـتكلم أن خيتـار إلفـادة كالمـه أي لفـظ .  ..ّ ّ ّ

  .»الوايل « بلفظ » إلمارة ا« ًيكون داال على مرامه ، فال احنصار إلفادة 
__________________  

  .الطبعة اجلديدة. 391 / 7منهاج السنة ) 1(
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  الحديث في رواية عمرو بن العاص 
ًوملزيـــد البيـــان ملـــا ذكرنـــا والتأكيـــد لـــه ، نـــورد هنـــا كتابـــا لعمـــرو بـــن العـــاص إىل معاويـــة ، 

والية ، بل لقد ذكـر عمـرو  ، منها حديث ال7يشتمل على أحاديث من مناقب أمري املؤمنني 
ٍبعــد حــديث الواليــة مجلــة صــرحية يف املطلــوب ، رافعــة لكــل شــك وارتيــاب يف معنــاه ٍ فقــد .  ..ّ

  :جاء فيه قوله 
ّوأمــا مــا نــسبت أبــا احلــسن أخــا رســول اهللا صــلى اهللا وآلــه ووصــيه إىل احلــسد والبغــي «  ّ ّ

ًعلى عثمان ، ومسيت الصحابة فسقة ، وزعمت أنه أشالهم على ّ .  قتله ، فهذا كـذب وغوايـةّ
 وبــات علــى 6ٍ أمــا علمــت أن أبــا حــسن بــذل نفــسه بــني يــدي رســول اهللا !وحيــك يــا معاويــة

  .فراشه ، وهو صاحب السبق إىل اإلسالم واهلجرة
ّهـو مـين وأنــا منـه ، وهـو مـين مبنزلـة هـارون مـن موســى إال : 6وقـد قـال فيـه رسـول اهللا  ّ ّ 

  .ّأنه ال نيب بعدي
ّول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير خم وقد قال فيه رس ّأال من كنت مواله فعلي : ّ

  .، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
ّألعطني الرايـة غـدا رجـال حيـب اهللا ورسـوله وحيبـه :  فيه يوم خيرب 7وهو الذي قال فيه  ّ ً ً ّ  ُ

  .اهللا ورسوله
ّفلمـا دخـل عليـه قـال . ّاللهم ائتين بأحب خلقـك إليـك:  ّوهو الذي قال فيه يوم الطري

اللهم إيل وإيل:  .  
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علي إمام الربرة وقاتل الفجرة ، منصور من نصره خمذول : ّوقد قال فيه يوم بين النضري 
  .من خذله

وأكد القول علي وعليك وعلى مجيع املسلمني. علي وليكم بعدي: وقد قال فيه  ّ.  
  .فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيتّإين خملف : وقال 

  .)1(» أنا مدينة العلم وعلي باا : وقد قال 

  :أقول 
وذلـك علـي وعليـك وعلـى « : فأنت ترى عمرو بن العـاص يقـول بعـد حـديث الواليـة 

ّوال خيفــى أنــه ال يريــد إال » مجيــع املــسلمني  مــىت » الواليــة « ّألن » احلكومــة « و» اإلمــارة « ّ
ّيف كتـب اللغـة ، ففـي » الـويل « ْوإن شئت فراجع » باإلمارة « ّاختصت  » علي«  بـ ّتعدت

ّفالن ويل وويل عليـه ، كمـا يقـال : وتقول .  ..ّالقرب والدنو: ْالويل « : ًمثال ) ّالصحاح (  ُ :
  .»ساس وسيس عليه 

ّمث إن كالم عمرو بن العاص يفيد والية أمري املؤمنني    : من وجوه 7ّ
اليتـه علـى عمـرو ثبتـت علــى غـريه مـن أفـراد االمـة لعـدم الفـصل ، وكــذا ّفإنـه إذا ثبتـت و

واحلمــد هللا علــى . نــص صــريح» وعلــى مجيــع املــسلمني « : إذا ثبتــت علــى معاويــة ، مث قولــه 
  .وضوح احلق

__________________  
  .130 ـ 129: مناقب أمري املؤمنني للخوارزمي ) 1(
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 )9 (  

  ّلمثنى وارتضوه  إلى الحسن ااالستدالل بما نسبوه
ّ كالمــا يف الـرد علــى اســتدالل 7ونـسبوا إىل احلــسن بـن احلــسن بـن علــي بــن أيب طالـب  ً

 ، فنقلوه يف كتبهم معجبـني بـه مـستندين إليـه ، غـافلني عـن 7الشيعة على إمامة أمري املؤمنني 
ًأنه نص يف داللة حديث الوالية على اإلمامة واخلالفة ، داللة تامة واضحة ًّ ّ!  

ّحمـب الـدين أو العبـاس الطـربي :  أورد كالم احلسن املثـىن واستحـسنه وارتـضاه هـو ّوممن
  : ، وهذه عبارته )1(املكي 

  :لقد أحسن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب حيث قال لبعض الرافضة « 
ًلو كـان األمـر كمـا تقولـون إن اهللا جـل وعـال ورسـوله صـلى اهللا عليـه وسـلم اختـار عليـا  ّّ ّ ّ

ًألمر والقيام إىل الناس بعده ، فـإن عليـا أعظـم النـاس خطيئـة وجرمـا ، إذ تـرك أمـر رسـول هلذا ا ً ًّ
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقوم فيه كما أمره ويعذر إىل الناس ّ.  

ّأمل يقــل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم لعلــي : ّفقــال لــه الرافــضي  ّمــن كنــت مــواله فعلــي : ّ
  ؟مواله

ّ يعـــين رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بـــذلك األمـــر والـــسلطان أمـــا واهللا ، لـــو: فقـــال  ّ
   ّوالقيام على الناس ، ألفصح به كما أفصح بالصالة والزكاة والصوم واحلج

__________________  
 ، وقــد وصــفوه بألقــاب ضــخمة 694 وغــريه ، يف وفيــات ســنة 425 / 5شــذرات اهلــذب : توجــد ترمجتــه يف ) 1(

  .وأوصاف فخمة
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  .ّأيها الناس ان هذا لويل بعدي ، فامسعوا له وأطيعوا:  ولقال  ،ياموالص
  .)1(» ّأخرجه ابن السمان يف املوافقة 

  :أقول 
ّفظهـــر مـــن هـــذا الكـــالم أن قولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ه الـــويل بعـــدي « ّ ــإن إفـــصاح » ّـ

 باإلمامـــة واخلالفـــة والـــسلطنة وأنـــه مـــىت قـــال رســـول اهللا يف حـــق علـــي كـــذلك فقـــد أفـــصح عـــن
ّإمامته بعده بال فصل كما أفصح بالصالة والزكاة واحلج والصيام ّ.  

ّـدلـيال للحـق وهادمـا ملـا أسسوه ـ ونقلوه وارتـضوه ـ ّفكان ما نسبوه إىل احلسن املثى ً ً..  .
  !وهم ال يشعرون

ّولـــو أن أحـــدا كـــابر فقـــال بـــأن اإلفـــصاح ـــا يكـــون بـــضميمة اجلملـــة التاليـــة وهـــي  ًّ : »
ه الــــويل بعــــدي « : ّوإال فاجلملــــة االوىل » ا فــــامسعوا لــــه وأطيعــــو ـــإن ًوحــــدها ليــــست نــــصا يف » ّـ ّ

  .اإلمامة واخلالفة
ّبأن األمر ليس كـذلك ، إذ مـن الواضـح لـدى أهـل اللـسان أن قولـه : لقلنا يف جوابه  ّ :

ّواجلملـة االوىل هـي األصـل ، فالـدال » ّـإنه الـويل بعـدي « تفريـع علـى » فامسعوا له وأطيعوا « 
ه الــويل بعــدي « ّمامــة الــصريح فيــه هــو قولــه علـى اإل ّإن ّواجلملــة االوىل هــي األصــل ، فالــدال » ّــ

ه الــويل بعــدي « ّعلــى اإلمامــة الــصريح فيــه هــو قولــه  ّإن ـ ًوإال مل يكــن وافيــا بــالغرض بــل كــان » ّـ ّ
ّلغوا ، ألن احلسن املثىن يف مقام ذكر الكالم الصريح يف  ّ ً  

__________________  
أبو سعيد إمساعيل بن علي ابن زجنويه الرازي ، : ّ وابن السمان هو 70 / 1لنضرة يف فضائل العشر الرياض ا) 1(

 1121 / 3تـذكرة احلفـاظ : توجـد ترمجتـه يف ) املوافقة بني أهل البيت والصحابة (  ، له كتاب 445املتوىف سنة 
 / 1 ، طبقـات املفـسرين 55 / 18نـبالء  ، سـري أعـالم ال65 / 12 ، البدايـة والنهايـة 51 / 5، النجوم الزاهـرة 

  . وغريها62 / 3 ، مرآة اجلنان 109
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فكيـف ال يـدل علـى هـذا املعـىن أصـل الكـالم ويكـون الـدليل عليـه  ّاإلمامة الـنص يف اخلالفـة ،
  ؟فرعه

ّعلى أنه لو كان املفيد للمطلب هو اجلملة الثانية لكفـاه ضـمها إىل  ّ مـن كنـت مـواله « ّ
« : ّـوجـه ، فلما مل يقـل » ّـإنه الـويل بعـدي «  يكن لعدولـه عـن ذلـك إىل ، ومل» ّفعلي مواله 

ّلو يعين ا رسول اهللا األمر والسلطان ألفصح ا كمـا أفـصح بالـصالة والزكـاة واحلـج والـصيام 
ورأى ضـرورة تغيـري اللفـظ » ّأيها الناس إنه موىل من كنت مواله فامسعوا لـه وأطيعـوا : ، ولقال 

ّعلم أن الغرض األصلي غري متعلق جبملة » يل بعدي ّإنه الو« إىل  بـل » فامسعوا له وأطيعوا « ّ
ّيريد بيان لفظ يكون داال بنفسه بالصراحة التامة على اخلالفة واإلمامة ّ ً ٍ.  

ّهذا كله ، مضافا إىل إجياب النيب صلى اهللا عليه وسلم إطاعـة أمـري املـؤمنني  ّ  يف غـري 7ًّ
 ، كاحلـديث الـذي أخرجـه احلـاكم بـسنده عـن أيب ذر عـن رسـول ٍواحـد مـن األحاديـث املعتـربة

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  من أطاعين فقد أطـاع اهللا ، ومـن عـصاين فقـد عـصى اهللا ، «  :ّ
ًومن أطاع عليا فقد أطاعين ، ومن عصى عليا فقـد عـصاين  ًّ هـذا حـديث صـحيح « : قـال » ّ

  .)1(» اإلسناد ومل خيرجها 
ّوارد يف كتـــب أهـــل الـــسنة يف » فـــامسعوا وأطيعـــوا « اطاعتـــه بـــنفس لفـــظ ّبـــل إن األمـــر ب

ِ وأنــذ(: قــصة يــوم الــدار وبــشأن نــزول قولــه تعــاىل  َر عشيرتك األقـــربينََْ َِ َْ َ ْ َ َ ِ َــ إبــن : ومــن رواتــه . ) ْ
  إسحاق ، والطربي ، وابن أيب حامت ، وابن مردويه ، 

__________________  
  .121  /3املستدرك على الصحيحني ) 1(
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  .)1(.  ..ّوأبو نعيم ، والبيهقي ، والبغوي ، والسيوطي ، واملتقي اهلندي
ّمث إن الذي يقلـع أسـاس الـشبهة هـو  ّ ًأن مجاعـة مـن أكـابر القـوم كـالفخر الـرازي يف : ّ ّ )

وغــريه ، ينكــرون داللــة األمــر بالطاعــة علــى اإلمامــة واخلالفــة ، وقــد تــبعهم يف ) ايــة العقــول 
.  ..كمــا يظهــر مــن الرجــوع إىل كالمــه يف جــواب حــديث الثقلــني) الــدهلوي ( هــذه الــدعوى 

ّفليس ألحد من املتعصبني أن يعود فيدعي داللة اجلملة على اإلمامة ّ ٍ.  
ٍفـارتج مــن كــل وجـه حبمــد اهللا املتعــال بـاب القيــل والقــال ، وضـاقت األرض مبــا رحبــت 

  .على أصحاب اجلدال ، وكفى اهللا املؤمنني القتال

)10 (  

   7 لإلمام الحسن السبط ٍاإلستدالل بكالم
ّويف خطة لسيدنا اإلمام احلسن اتىب     :7 يف فضائل أمري املؤمنني 7ٍ

ّوقال له جـدي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم«  حـني قـضى بينـه وبـني أخيـه جعفـر  ـ ّ
ّأما أنـت يـا علـي فمـين وأنـا منـك ،:  ـ ّومواله زيد بن حارثة يف ابنـة عمـه محـزة ّ وأنـت ويل كـل ّـ ّ

ّفلـم يـزل أيب يقـي جــدي صـلى اهللا عليـه وسـلم بنفـسه ، ويف كـل مــوطن . ٍمـؤمن ومؤمنـة بعـدي ّ ّ
ًيقدمه جدي صلى اهللا عليه وسلم ، ولكل شدة يرسله ثقة منه وطمأنينة له  ً ٍّ ّ ّ ّ «)2(.  

__________________  
  .174 ، 149 ، 131،  129 / 13كنز العمال ) 2(
  .42 / 1 ّينابيع املودة) 1(
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ّومــــن الواضــــح أن تقــــدمي النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم أمــــري املــــؤمنني  ّ ٍ يف كــــل مــــوطن 7ّ
ّوإرساله إياه لكل شدة ، ثقة منه وطمأنينة إليه ، دليل مبني وبرهان جلي علـى أفـضلية اإلمـام  ّ

ّ فــرع يف كالمــه هــذا املقــام اجلليــل علــى مــا نقلــه عــن 7واإلمــام احلــسن .  ..ّمــن كــل مــن عــداه
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم من قوله  ٍأما أنت يا علي فمين وأنا منك وأنـت ويل كـل مـؤمن « : ّ ّ ّ ّ

  .»بعدي 
ّومنه يظهر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا قال له  ّ ّ ٍأنت ويل كل مـؤمن بعـدي « : ّ ّ ّ «

ًتعيينــا لـــه وليــا لألمـــر مـــن بعــده ، أي  ِإن كونـــه ويل كـــل مــؤمن مـــن بعـــده هــو : ًّ ٍ ّ ّ ّالعلـــة لتفـــويض ّ
  .االمور العظيمة إليه ، وتقدميه يف الشدائد اجلسيمة

ّوـــذا البيـــان ال تبقـــى شـــبهة يف كـــون الواليـــة يف احلـــديث مبعـــىن األولويـــة يف التـــصرف ،  ّ
  .وهي اإلمامة الكربى والوالية العظمى

)11 (  

   مسجد المدينةحديث المناشدة في
  :وباإلسناد عن سليم بن قيس اهلاليل قال 

ً رأيــــت عليــــا يف مــــسجد املدينــــة يف خالفــــة عثمــــان وان مجاعــــة املهــــاجرين واألنــــصار «
يــا معــشر قــريش : فقــال . ّيــا أبــا احلــسن ، تكلــم: فقــالوا . يتــذاكرون فــضائلهم وعلــي ســاكت

  ؟مبن أعطاكم اهللا هذا الفضل أبأنفسكم أو بغريكم: واألنصار ، أسألكم 
ّأعطانا اهللا ومن علينا مبحمد : قالوا  ّصلى اهللا عليه وسلم ّ.  
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ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ألـستم تعلمـون أن رسـول اهللا: قـال  ّإين وأهـل بيـيت كنـا : قـال  ـ ّ
ّـنورا نسعى بني يدي اهللا تعاىل ، قبل أن خيلق اهللا عز وجل آدم بأربعة عشر ألـف سـنة ، فلما  ّ ّ ْ ً

له يف السفينة يف صـلب ّيف صلبه وأهبطه إىل األرض ، مث مح  وضع ذلك النور7خلق اهللا آدم 
مث مل يزل اهللا ينقلنا مـن األصـالب الكرميـة . 7 ، مث قذف به يف النار يف صلب إبراهيم 7نوح 

ّإىل األرحام الطاهرة من اآلباء واالمهات ، مل يكن واحد منا على سفاح قط   ؟ّ
  .قد مسعناه. نعم: ُفقال أهل السابقة وأهل بدر وأحد 

ّعلمون أن اهللا عز وجل فضل يف كتابـه الـسابق علـى املـسبوق أنشدكم اهللا ، أت: ّمث قال  ّ ّ
  ؟ٍيف غري آية ، ومل يسبقين أحد من االمة يف اإلسالم

  .نعم: قالوا 
ُ والسابقون السابق(: فأنشدكم اهللا ، أتعلمون حيث نزلت : قال  ُِ ِ َ َ أولئك اْلمقربونَونَ ُ َ ُ َ ِ ُ 

ّأنزهلــا اهللا عــز وجــل يف األنبيــاء  :فقــال  ـ ّســلمّصــلى اهللا عليــه و ـ  ســئل عنهــا رســول اهللا.) ّ
  ؟وأوصيام ، فأنا أفضل أنبياء اهللا ورسله ، وعلي وصيي أفضل األوصياء

  .نعم: قالوا 
وا أطيعوا اهللا وأطيعـوا (: أنـشدكم اهللا أتعلمـون حيـث نزلـت : قال  ُ يـا أيـها الـذين آمن ُِـ َِ َ ََ َ ُـ َ َ ِ  َـ 

ُالرسو ِل وأولي األمر م ِِ ْ َ ْ َُ ْنكمَ ُ وا الـذين (:  وحيث نزلـت ) ْ يكم اهللا ورسـوله والذين آمن َ إنمـا ول َِ ِ ُــ َ َُ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ِـ ِ
ُيقيمون الصالة ويـؤت ْ ُ َُ َُ  َ َون الزكاة وهم راكعونِ َُ ِ ْ َُ َ  ( وحيث نزلت  :) ولم يـتخذوا من دون اهللا وال َ ْ َِ ِ ُ ْ َِ ُ ِ  َ

ِِرسوله  ُ ًوال اْلمؤمنين وليجةَ َ ِ َِ ُ ََ ِ ْ ّ اهللا عز وجل نبيه أن يعلمهم والة أمرهم ،وأمر. ) َ ّوأن يفسر هلـم  ّ
  ّمن الوالية كما فسر هلم من
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ّصـــالم وزكـــام وحجهـــم ، فنـــصبين للنـــاس بغـــدير خـــم ، فقـــال  ّأيهـــا النـــاس ، إن اهللا جـــل : ّ ّ
ّجالله أرسلين برسالة ضاق ا صدري ، وظننـت أن النـاس مكـذيب ، فأوعـدين ريب ّ : مث قـال . ٍ

ّن أن اهللا عـز وجـل مـوالي وأنـا مـوىل املـؤمنني ، وأنـا أوىل ـم مـن أنفـسهمأتعلمو ّ بلـى :  قـالوا ؟ّ
ِاللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن . ّمن كنت مواله فعلي مـواله: ًفقال آخذا بيدي . يا رسول اهللا ِ

  .عاداه
  ؟يا رسول اهللا ، والء علي ماذا: فقام سلمان وقال 

  .ّىل به من نفسه فعلي أوىل به من نفسهوالؤه كوالئي ، من كنت أو: قال 
ِ اْليـوم أكملت لكم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمتـي ورضـ(: فنزلت  َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َِ ِْ ُ ُ ُ ْْ َ َ ُ ُْ َْ ََ ِ َ ْ َ ْ َيت لكـم اإلسـالم َ ْ ِْ ُ ُ َ ُ

ًدينا ِ (.  
ّفقال صلى اهللا عليه وسلم  ّاهللا أكرب بإكمال الدين وإمتـام النعمـة ورضـاء ريب برسـاليت : ّ

  .يووالية علي بعد
  ؟يا رسول اهللا ، هذه اآليات يف علي خاصة: قالوا 
  .بلى ، فيه ويف أوصيائي إىل يوم القيامة: قال 
  .ّبينهم لنا: قال 
ٍعلـي أخـي ووارثــي ووصـيي وويل كـل مـؤمن بعــدي: قـال  ّ مث ابـين احلـسن مث احلــسني مث . ّ

يفـارقهم ، حـىت يـردوا التسعة من ولد احلسني ، القرآن معهم وهم مع القرآن ، ال يفارقونـه وال 
  .ّعلي احلوض

ّقــد حفظنــا جــل مــا قلــت ومل : وقــال بعــضهم . قــد مسعنــا ذلــك وشــهدنا: قــال بعــضهم 
  .ّحنفظ كله ، وهؤالء الذين حفظوا أخيارنا وأفاضلنا

َ إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل(: ّأتعلمون أن اهللا أنزل : مث قال  ْ َ َ ْ  ُ ُ ْ َُ َ ِ ِْ ُ ُُ ِ ِ  
__________________  

  .2: املائدة ) 1(
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ْاْلبـي ًت ويطهركم تطهيراَ ِ ْ َ ْ َُ َ َ ُ ًفجمعين وفاطمة وابين حسنا وحسينا ، مث ألقى علينا كـساء وقـال . ) ِ ّ ً ً 
اللهـم هـؤالء أهـل بيــيت ، حلمهـم حلمـي ، يــؤملين مـا يـؤملهم ، وجيــرحين مـا جيـرحهم ، فأذهــب : 

ًعنهم الرجس وطهرهم تطهريا ّ   .ِأنت إىل خري:  فقال !؟وأنا يا رسول اهللا : ّفقالت أم سلمة. ّ
  .ّنشهد ، إن ام سلمة حدثتنا بذلك: قالوا 

وا اتـقـوا اهللا(: أنشدكم اهللا ، أتعلمون أن اهللا أنزل : مث قال  َ يا أيـها الذين آمن ُ  ُـ َ َ ِ  َ َ وا ُـ وكون ُ َ
َمع الصادقين ِ ِ  َ أمـا املـأمورون :  قـال ؟يا رسـول اهللا هـذه عامـة أم خاصـة:  فقال سلمان .)2( ) َ
  .وأما الصادقون فخاصة ، أخي علي وأوصيائي من بعده إىل يوم القيامة. ّفعامة املؤمنني
  .نعم: قالوا 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ أنــشدكم اهللا أتعلمــون أين قلــت لرســول اهللا: فقــال  يف غــزوة  ـ ّ

ّوأنـت مـين . ّلح إاليب أو بـكّإن املدينـة ال تـص: فقـال . ّخلفتين على النساء والصبيان:  ـ تبوك
  ؟أنه ال نيب بعدي ّمبنزلة هارون من موسى إال

  .نعم: قالوا 
وا اركعـوا (: ّأنشدكم اهللا أتعلمون أن اهللا أنزل يف سورة احلج : قال  ُ يا أيـها الـذين آمن َْ ُـ َ َ ِ  َ َ

َواسجدوا واعبدوا ر َ َُ ُُ ْ ُ َبكم وافـعلوا اْلخيـرْ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ  (يا رسـول اهللا : ام سلمان فقال فق.  إىل آخر السورة
شهيد وهـم شـهداء علـى النـاس ، الـذين اجتبـاهم اهللا ومل جيعـل  ، من هؤالء الذين أنت عليهم

: قـال ســلمان . ًعـىن بـذلك ثالثـة عــشر رجـال:  فقــال ؟ّعلـيهم يف الـدين مـن حــرج ملـة إبـراهيم
  ؟أنا وأخي وأحد عشر من ولدي: قال . ّبينهم لنا يا رسول اهللا
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  .نعم : قالوا
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ُأنـشدكم اهللا أتعلمـون أن رسـول اهللا: قـال  قـال يف خطبتـه يف  ـ ّ

ّأيها الناس إين تارك فـيكم الثقلـني كتـاب : ٍمواضع متعددة ، ويف آخر خطبة مل خيطب بعدها 
اهللا وعرتيت أهل بييت فتمسكوا ما لن تضلوا ، فإن اللطيف اخلبري أخربين وعهد إيل ّ ّ ّ أما لـن ّ

  ؟يفرتقا حىت يردا علي احلوض
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّنشهد أن رسول اهللا: ّفقال كلهم    .)1(» قال ذلك  ـ ّ

  :أقول 
قـد اقـرتن حـديث الواليـة يف هـذا احلـديث بثالثـة ألفـاظ صـرحية يف اإلمامـة صـراحة تامــة 

  . ..»ّوصيي « و» وارثي « و» أخي « : وهي 
ًدلـيال .  .. ـغـريه مـن األحاديـث املستـشهد ـا يف هـذه املناشـدةك ـ فيكون هذا احلديث

  .ًتاما على اإلمامة واخلالفة بال فصل

  كالم القندوزي في صدر كتابه
ـــه  يظهـــر ) ّاملـــودة  ينـــابيع( هـــذا ، ومـــن كـــالم الـــشيخ ســـليمان القـــدوزي يف صـــدر كتاب

. للحمــويين) ئــد الــسمطني فرا( اعتبــار رواياتــه والكتــب الــيت نقلهــا عنهــا ، ومــن مجلتهــا كتــاب 
  :ولننقل عني عبارته 

ْ قل ال أسئـلكم(: ّفإن اهللا تبارك وتعاىل قال يف كتابه حلبيبه : أما بعد «  ُ ُ َ ْ َ ْ ُ  
__________________  

 للشيخ اجلويين احلمويين ، من مشايخ احلافظ الذهيب 312 / 1 عن فرائد السمطني 341 / 1ّينابيع املودة ) 1(
  .) املعجم املختص (و ) رة احلفاظ تذك( ، كما يف 
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ْعليه أجرا إال اْلمودة في اْلقربى ومن يـقترف حسنة نزد له فيها حـسن َ ْ َُ َ َ ْ َِ ِ ُِ ََ ْْ ِ ِ َ ً َ َ ْ ُ َ  ََ ِ ً ْ َْ ٌا إن اهللا غفـور شـكورَ ٌُ َ َُ َ  ِ ً ( 
ْ إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أه(: ّوقال جل جالله وتعالت آالؤه  َ َ ْ  ُ ُ ْ َُ َ ِ ِْ ُ ُُ ِ ِْل اْلبـي َ ْت ويطهركم َ ََُ َ ُ ِ

ًتطهيرا ِ ْ ّ أوجب اهللا مودة نبيه وأهل بيت نبيه) َ ّصلى اهللا عليه وسـلم ـ ّ علـى مجيـع املـسلمني ،  ـ ّ
ّوأنــه تعــاىل أراد تطهــريهم عــن الــرجس تطهــريا كــامال ، ألنــه ابتــدأ بكلمــة إمنــا الــيت هــي مفيــدة  ً ً

  .عول املطلقّالحنصار إرادته تعاىل على تطهريهم ، وأكد باملف
ًوملا كانت مودم على طريق التحقيـق والبـصرية موقوفـة علـى معرفـة فـضائلهم ومنـاقبهم  ّ ّ
ّ، وهـــي موقوفـــة علـــى مطالعـــة كتـــب التفاســـري واألحاديـــث الـــيت هـــي املعتمـــد بـــني أهـــل الـــسنة 

البخــاري ، ومــسلم ، والنــسائي ، والرتمــذي ،  :ّواجلماعــة ، وهــي الكتــب الــصحاح الــستة مــن 
ّوأمــا الــسادس مــن الــصحاح فــابن ماجــة أو الــدارمي أو . ّباتفــاق احملــدثني املتــأخرين. اودوأيب د

  .املوطأ باالختالف
ًفجمــع مناقــب أهــل البيــت كثــري مــن احملــدثني وألفوهــا كتبــا مفــردة ، مــنهم  ّ أمحــد ابــن : ّ

نـزول ( ـ  بـّومـنهم أبـو نعـيم احلـافظ االصـفهاين ، ومسـاه ـ املناقـب: ّومسيـاه  ـ حنبـل ، والنـسائي
ّومـــنهم الـــشيخ حممـــد بـــن إبـــراهيم اجلـــويين احلمـــويين الـــشافعي . القـــرآن يف مناقـــب أهـــل البيـــت

 فرائــد الــسمطني يف فــضائل املرتــضى والزهــراى والــسبطني ، ومــنهم علــي بــن :ّاخلراســاين ومســاه 
 ومنهم أبو املؤيد املوفق بن أمحـد أخطـب خطبـاء خـوارزم. مسند فاطمة: ّعمر الدارقطين مساه 

ّــومــنهم علــي بــن حممد اخلطيــب الفقيــه الــشافعي املعــروف . فــضائل أهــل البيــت: ّاحلنفــي مســاه 
  .4 .املناقب: ّبابن املغازيل مساه 
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ّوهؤالء أخذوا األحاديث عن مشاخيهم بالسياحة واألسـفار ، وباجلـد واجلهـد يف طلـب 
لـــصحايب الـــسامع فكتبـــوا يف كتـــبهم إســـناد احلـــديث إىل ا. احلـــديث مـــن أهـــل القـــرى واألمـــصار

  . ..ّحدثنا وأخربنا: الراوي بقوهلم 
ان  ّـــفـــاملؤلف الفقـــري إىل اهللا املن ّســـليمان بـــن إبـــراهيم املعـــروف خبـــواه كـــالن ابـــن حممـــد : ّ

ّمعروف املشتهر ببابا خواجـه بـن إبـراهيم بـن حممـد معـروف ، ابـن الـشيخ الـسيد ترسـون البـاقي 
ّ وآلبـائهم وامهـام وملـن ولـدا بلطفـه ومنـهغفـر اهللا يل وهلـم ـ احلـسيين البلخـي القنـدوزي ّألـف  ـ ّ

  .».  ..ًهذا الكتاب آخذا من كتب هؤالء املذكورين

)12 (  

   الوالية وأحاديث اخرى في سياق واحدحديث
   :)1(قال أبو املؤيد املوفق بن أمحد اخلطيب اخلوارزمي 

ّـأنبـأين مهــذب األئمـة أبــو املظفـر عبــدامللك بـن علــي بــن حممد«  :  ـ إجــازة ـ دايناهلمــ ّ
ّأخربين حممد بن احلـسني بـن علـي البـزاز ، أخـربين أبـو منـصور حممد بـن حممـد بـن عبـدالعزيز  ّـ ّّ :

ثين أبـو ّحـد: ّـ أبو بكـر حممد بـن عمـرو احلـافظ احدثن  : قالّأخربين هالل بن حممد بن جعفر
 اّحــدثن : ال قــّحــدثنا احلــسن بــن علــي اهلــامشي:  مــن كتابــه قـال راحلـسن علــي بــن موســى اخلــزا

  إمساعيل بن أبان
__________________  

 / 7 ، العقــد الثمــني يف تــاريخ البلــد األمــني 188 / 2ّاجلــواهر املــضية يف طبقــات احلنفيــة : توجــد ترمجتــه يف ) 1(
  . وغريها360:  ، املختصر احملتاج إليه 308 / 2 ، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة 310
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  :مرمي ، عن ثور بن أيب فاختة ، عن عبدالرمحن بن أيب ليلى قال قال أيب حدثين أبو : قال 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ دفـع النـيب  ، ففـتح 7ّالرايـة يـوم خيـرب إىل علـي بـن أيب طالـب  ـ ّ

  .اهللا على يده
ٍوأوقفه يوم غدير خم ، فأعلم اناس أنه موىل كل مؤمن ومؤمنة ّ ّ.  

ّوقال صلى اهللا عليه وسلم    .ّين وأنا منكأنت م: ّ
  .تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل: وقال له 
  .ّأنت مين مبنزلة هارون من موسى: وقال له 
  .أنا سلم ملن ساملت وحرب ملن حاربت: وقال له 
  .أنت العروة الوثقى: وقال له 
  .ّأنت تبني ما اشتبه عليهم بعدي: وقال له 
ٍأنت إمام كل مؤمن ومؤمنة : وقال له  ٍوويل كل مؤمن ومؤمنة بعديّ ّ ّ.  
َِ وأذان مـن اهللا ورسـوله إلـى النـا(: ّأنت الذي أنـزل اهللا فيـك : وقال له  ِِ ُِ َ َ َِ َ ٌ س يــوم اْلحج َ َـ َ ْ َ ِ

ِاألكبر َ ْ َ ْ (.  
ّأنت اآلخذ بسنيت والذاب عن مليت: وقال له  ّ ّ.  
  .ّأنا أول من تنشق األرض عنه وأنت معي: وقال له 
  .حلوض وأنت معيأنا عند ا: وقال له 
  .ّأنا أول من يدخل اجلنة وأنت معي تدخلها احلسن واحلسني وفاطمة: وقال له 
ّإن اهللا أمرين بأن أقوم بفضلك ، فقمت به يف الناس وبلغتهم ما: وقال له  ّ  



 نفحات األزهار ................................................................................ 296

  .أمرين اهللا بتبليغه
ـــه  ق الـــضغائن الـــيت لـــك يف صـــدور مـــن ال يظهرهـــا إالبعـــد مـــويت ، أولئـــك : وقـــال ل ّإت ــ ّـ

  .)1(» .  ..ّم اهللا ويلعنهم الالعنونيلعنه
أخــرج موفــق بــن أمحــد أخطــب خطبــاء خــوارزم بــسنده عــن « : وقــال القنــدوزي احلنفــي 

  .)2(» .  ..دفع النيب: عبدالرمحن بن أيب ليلى عن أبيه قال 

  :أقول 
بعـد خـرب فـتح خيـرب وبيـان حـديث غـدير خـم وحـديث  ـ فقـد ذكـر أبـو ليلـى األنـصاري

أنـت « : حـديث  ـ ّني علـى إمامـة أمـري املـؤمنني ووجـوب إطاعتـه وثبـوت أفـضليتهّاملنزلـة ، الـدال
ٍإمــام كــل مــؤمن ومؤنــة وويل كــل مــؤمن ومؤمنــة بعــدي  ٍّ ّ ٍ مث ذكــر أحاديــث أخــرى كــل واحــد .»ّ ّ ُ

  .منها بوحده دليل على اإلمامة والوصاية واالفضلية
ّ، بـل كمـا أن لفـظ ) مـر ّمتـوىل األ( عن معىن ) الويل ( ٍوحينئذ ، ال جمال لصرف لفظ 

) الـويل ( كـذلك لفـظ  ـ 7وهـو إمامـة علـي  ـ يـدل بالـصراحة التامـة علـى املطلـوب) اإلمـام ( 
  .)ّاألوىل بالتصرف ( ًيكون داال على ) اإلمام ( املقرتن بلفظ 

__________________  
  .61: مناقب أمري املؤمنني ) 1(
  .278 / 3: ّينابيع املودة ) 2(
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) 13 (  

ٍ إمام كل مؤمن ومؤمنة بعدي أنت : حديث ّ  
ّويف احلـــديث أنـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال لعلـــي  ّ ٍأنـــت إمـــام كـــل مـــؤمن ومؤمنـــة  : 7ّ ٍ ّ

  .»بعدي 
البدخـشي ، خليفـة الـسيد علـي » ّمـري مـال «  بــ نور الدين جعفر املـشهور: ومن رواته 

ه أرســله إرســال املــسلم يف كــالم لــه يف كتابــه  ٍاهلمــداين ، فإن ّ ـ ّحــول احلــب )  خالصــة املناقــب (ّـ
  :والبغض اازيني ، فقال 

ي الـذين آمنـوا ا(: قـال اهللا تعـاىل . ّإن اإلميـان يـورث الواليـة«  َُهللا ول َ ِ   َِـ  وأمـري املـؤمنني ) ُ
ّقال صلى اهللا عليه وسلم لعلي . إمام أهل الوالية ٍأنت إمام كل مؤمن ومؤمنة بعدي :ّ ّ.  

ون أمــري املــؤمنني لكــوم مــؤمنني ، وأهــل النفــاق ال حيبونــه ّولــذا ، فــإن أهــل الواليــة حي ّب ّــ
  .»ألم ال إميان هلم 

ّ إمـام كـل مـؤمن ومؤمنـة بـنص هـذا احلـديث الـشريف ، فواليـة 7وإذا كان أمري املؤمنني  ّ ٍ ٍ ّ
ّكل مؤمن ومؤمنة الثابتة له بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم حبديث الوالية هي مبعـىن اإلمامـة ،  ّ ّ ٍ ّ

ًن احلديث يفسر بعضه بعضاأل ّ.  

  ّترجمة أمير مال البدخشي
ويكفــي يف فــضله  ّونــور الــدين جعفــر البدخــشي مــن أجــالء العلمــاء ومــشاهري العرفــاء ،

( ًوقد ترجم له وذكر طرفا مـن فـضائله صـاحب كتـاب .  ..ّوعظمته أنه خليفة السيد اهلمداين
  .فراجعه) جامع السالسل 
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)14 (  

  » ّوليكم بعدي « : نذار في علي  يوم االّقول النبي
  :ّوروى الشيخ علي املتقي 

ملـــا نزلـــت هـــذه اآليـــة : عـــن علـــي قـــال « 
ّ

ـــذ(:  ِ وأن ـــربينََْ شيرتك األقـ َر ع َِ َْ َ ْ َ َ ِ َـــ  دعـــا بـــين ) ْ
ّعبــداملطلب ، وصــنع هلــم طعامــا لــيس بــالكثري ، فقــال صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ كلــوا بــسم اهللا : ً

ّ مــن ذروــا ، ووضــع يــده أوهلــم ، فــأكلوا حــىت شــبعوا ، مث دعــا ّمــن جوانبهــا ، فــإن الربكــة تنــزل
ّبقدح فشرب أوهلم مث سقاهم ، فشربوا حىت رووا ّوقـال صـلى . لقـد سـحركم: فقال أبو هلب . ٍ

أدعـوكم إىل شـهادة  .ّيا بين عبداملطلب إين جئـتكم مبـا مل جيـيء بـه أحـد قـط: ّاهللا عليه وسلم 
ّأن ال إله إال   .ّفنفروا وتفرقوا.  وإىل كتابهاهللا ، وإىل اهللا ْ

  .فقال أبو هلب كما قال املرة االوىل. مث دعاهم الثانية على مثلها
  .فدعاهم ففعلوا مثل ذلك

ّمن يبايعين على أن يكون أخي وصاحيب ووليكم بعدي ـ ّومد يده ـ ّمث قال هلم   ؟ْ
 ـ لــبطنٍوأنــا يومئــذ أصــغر القــوم ، عظــيم ا ـ أنــا ابايعــك: وقلــت ] يــدي [ فمــددت 
  .فبايعين على ذلك

  .وذلك الطعام أنا صنعته: قال 
  .)1(» ابن مردويه 

__________________  
  .36465 رقم 149 / 13كنز العمال  )1(
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ّـمنتخـب كنـز العمال ( بتفـسري آيـة االنـذار عـن ) تفـسريه ( ّورواه حممد حمبوب عامل يف 
  . ، كذلك7عن ابن مردويه عن أمري املؤمنني ) 

  :أقول 
، ) املتـصرف يف األمـر ( يف هـذا احلـديث هـو ) الـويل ( ّال ريب يف أن املراد مـن لفـظ و

ّوصـيي وخليفـيت علـيكم فـامسعوا لـه وأطيعـوا « ّألن الوارد يف الطرق االخرى هلـذا احلـديث لفـظ 
ّ، وألن املخاطبني ـذا الكـالم مل يفهمـوا منـه إال »  و ) ّاملتـصرف فيـه ( مبعـىن ) واليـة األمـر ( ّ
  .) الواجب إطاعته واالنقياد له (

وإذا كــان هــذا معــىن احلــديث الــوارد يــوم االنــذار ، كــان نفــس هــذا املعــىن هــو املــراد مــن 
  .يف حديث بريدة وعمران بن احلصني وابن عباس وغريهم) الويل ( لفظ 

)15 (  

ٍقول النبي في حديث ّإنك ولي المؤمنين بعدي « :  لعلي ّ ّ «  
ّأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ألمري املؤمنني عليـه : ًأيضا وروى الشيخ علي املتقي  ّ ّ ّ

ّالصالة والسالم  ّ:  
ًفيـك مخـسا ، فمنعـين واحـدة وأ ـ يـا علـي ـ سـألت اهللا«  ْسـألت اهللا أن  :ًعطـاين أربعـا ً

جيمع عليـك اميت ، فـأىب علـي وأعطـاين فيـك  أن أول مـن تنـشق عنـه األرض يـوم القيامـة أنـا : ّـ ّ ّ
ّمعــي ، معــك لــواء احلمــد وأنــت حتملــه بــني يــدي تــسبق بــه األولــني واآلخــرينوأنــت   . وأعطــاين

ّفيك أنك ويل املؤمنني بعدي ّ.  
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  .)1(» اخلطيب والرافعي ، عن علي 
  :ّورواه عنهما كذلك كل من 

  .)مفتاح النجا ( البدخشاين يف 
  .)معارج العلى ( ّوحممد صدر العامل يف 

ّ، ونص على صحة إسناده) القول املستحسن ( وحسن زمان الرتكماين يف  ّ.  
ّــإبــراهيم بــن حممد الــشهرزوري حيــث « وهــذا هــو احلــديث بــسنده عنــد الرافعــي برتمجــة 

  :قال 
ذكـر اخلليـل احلـافظ . ّإبراهيم بن حممد بن عبيد بن جهينة ، أبو إسحاق الشهرزوري« 

ه كــان يـــدخل قــزوين مرابطــا ، وأنـــه مســع بالــشام ومـــصر وال:  ّإن ـ عــراق ، وروى بقــزوين الكتـــاب ًّـ
: قـــال . ّأبـــو احلـــسني القطـــان ، وأبـــو داود ســـليمان بـــن يزيـــد: الكبـــري للـــشافعي ، مسعـــه منـــه 

  .ّعلي بن أمحد بن صاحل ، وحممد بن احلسني بن فتح كيسكني: وأدركت من أصحابه 
هــارون بــن إســحاق اهلمــداين ، وعــن عبيــداهللا بــن ســعيد بــن : وروى أبــو إســحاق عــن 

د بـــن زكريـــا  أبـــا حامـــد: ومســـع بقـــزوين . ن عفـــري ، والربيـــع بـــن ســـليمانكثـــري بـــ ّـــأمحـــد بـــن حمم
  .النيسابوري

  : ، فقال 298ّوحدث بقزوين سنة 
 عبيــداهللا بــن ســعيد بــن كثــري بــن عفــري ، ثنــا إبــراهيم بــن رشــيد أبــو إســحاق اهلــامشي ثنــا

  ّاخلراساين ، حدثين حيىي بن عبداهللا بن حسن بن حسن بن علي بن
__________________  

  .33047 رقم 625 / 11ّكنز العمال ) 1(
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ّ ، عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه 2ّأيب طالـــب ، حـــدثين أيب ، عـــن أبيـــه ، عـــن جـــده ، عـــن علـــي 
  :ّوسلم قال 

ْفيـك مخـسا ، فمنعـين واحـدة وأعطـاين أربعـا ، سـألت اهللا أن  ـ يا علـي ـ ]اهللا [ سألت  ً ًً
جيمــع عليــك أمــيت فــأىب علــي ّأن أول مــن تنــشق عنــه األرض يــوم القيامــة أنــا : طــاين فيــك وأع. ُّ ّ

ّاألولـــــني ] بـــــه [ ّلـــــواء احلمـــــد ، وأنـــــت حتملـــــه بـــــني يـــــدي ، تـــــسبق ] معـــــك [ وأنـــــت معـــــي ، 
ّوأعطـــاين أنـــك أخـــي يف الـــدنيا واآلخـــرة. واآلخـــرين . ّوأعطـــاين أن بيـــيت مقابـــل بيتـــك يف اجلنـــة. ّ

ّوأعطاين أنك ويل املؤمنني بعدي  ّ «)1(.  

  :ل أقو
ّوإن هــذا احلــديث الــشريف يهتــك أســتار التــضليل والتخــديع ، ويكــشف أســرار التزويــق 
ًوالتلميع ، فهو من خري األدلة على بطالن تأويل حديث الوالية ، ومحله على معىن غري معـىن  ّ

  . ..، وسقوطه من أصله وقمعه من جذوره) ّاملتصرف يف األمر ( 
ًإن هــذا احلــديث يــدل داللــة وأضــحة علــ ً ) ويل املــؤمنني بعــدي ( ّى أن املــراد مــن مجلــة ّ

ّمعــىن جليــل ومقــام عظــيم ، ألن املنــازل الــيت ذكرهــا النــيب ّصــلى اهللا عليــه وســلم لــه قبــل هــذه  ً ّ
ٍاجلملـــة يـــستوجب كـــل واحـــدة منهـــا علـــى اليقـــني أفـــضليته  ّ مـــن مجيـــع اخلالئـــق مـــن األولـــني 7ّ

ّ للنــيب صــلى اهللا7ّواآلخــرين ، ألن مفادهــا مــساواته  ّالــذي ال شــك يف أفــضليته  ـ ّ عليــه وســلمّ
  .ّيف مراتبه ومنازله كلها ـ من اخلالئق أمجعني

__________________  
  .126 / 2التدوين بذكر أهل العلم بقزوين ) 1(
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ّفكما أن تلك املنازل واملراتب للنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم جعلتـه خـري اخلالئـق وأشـرف  ّ ّ
أفــضل اخلالئــق أمجعــني مــن األنبيــاء  ـ املــساوي لــه فيهــاـــ  7كــذلك يكــون علــي .  ..املرســلني

وأعطــاين أنــك ويل املــؤمنني بعــدي « : واملرســلني وســائر النــاس ، فلــذا قــال بعــد أن ذكرهــا  ّ «
ّيف أمـور املـؤمنني بعـده صـلى اهللا ) ّاملتـصرف ( ْليشري إىل أن تلك املنازل توجب أن يكـون هـو  ُ

ّعليه وسلم ، وهذا ليس إال    .)مامة واخلالقة اإل( ّ

  ّترجمة الرافعي
  :ّوال بأس بذكر ترمجة الرافعي الراوي هلذا احلديث عن بعض املصادر املعتربة 

ّ االمام الرافعي أبو القاسـم عبـدالكرمي بـن حممـد بـن عبـدالكرمي بـن الفـضل : ـ الذهبي 1
 ، وكــان مــع القــزويين الــشافعي ، صــاحب الــشرح الكبــري ، إليــه انتهــت معرفــة املــذهب ودقائقــه

ٍبراعته يف العلم صاحلا زاهدا ذا أحـوال وكرامـات ونـسك وتواضـع ٍ ٍ ً . تـويف يف حـدود آخـر الـسنة. ً
; « )1(.  

ّوفيها مات إمام الـدين عبـدالكرمي بـن حممـد بـن عبـدالكرمي الرافعـي  « : ـ ابن الوردي 2
ّالقــــزويين ، مــــصنف الــــشرح الكبــــري والــــصغري علــــى الــــوجيز ّ لتــــذنيب علــــى ّواحملــــرر ، ومــــصنف ا ّ

ٍوكــان مــع براعتــه يف العلــوم صــاحلا زاهــدا ذا أحــوال وكرامــات. الــشرحني ً وعلــى شــرحه الكبــري . ً
  .)2(» ّاليوم إعتماد املفتني واحلكام يف الدنيا 

__________________  
  .623دث  حوا190 / 3العرب ) 1(
  .623تتمة املختصر يف أخبار البشر ـ حوادث ) 2(
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ّهـا تـويف اإلمـام الكبـري العالمـة البـارع الـشهري ، اجلـامع بـني العلـوم وفي « : ـ اليـافعي 3 
ّواألعمـــال الـــصاحلات ، والزهـــد والعبـــادات ، والتـــصانيف املفيـــدات النفيـــسات ، أبـــو القاســـم 
ّعبــدالكرمي بــن حممــد بــن عبــدالكرمي القــزويين الــشافعي ، صــاحب الــشرح الكبــري املــشتمل علــى 

. ّ ، اجلــامع الفــائق علــى التــصانيف الــسابقات والالحقــاتمعرفــة املــذهب ودقائقــه الغامــضات
أنه أضــاءت لــه شــجرة يف بيتــه ملــا انطفــى الــسراج الــذي يستــضيء بــه عنــد كتبــه : ومــن كراماتــه 

ّ ّــ
  .)1(» بعض مصنفاته 

ّأبـــو القاســم إمـــام الــدين عبـــدالكرمي بـــن حممــد القـــزويين ، صـــاحب  « : ـ األســـنوي 4
  .ّتفقه على والده وعلى غريه. املذهب مثلهّالشرح الوجيز الذي مل يصنف يف 

ّوكان إماما يف الفقه والتفسري واحلديث واالصـول وغريهـا ، طـاهر اللـسان يف تـصنيفه ،  ً
ّكثــري األدب ، شـــديد اإلحــرتاز يف املنقـــوالت ، وال يطلــق نقـــال عــن أحـــد غالبـــا إال ً ٍ إذا رآه يف  ً

ّكالمه ، وإن مل يقف عليه فيه عرب بقوله  ًن كذا ، شـديد اإلحـرتاز أيـضا يف مراتـب وعن فال :ْ ٍ
  .)2(» الرتجيح 

  :ًوتوجد ترمجته أيضا يف 
  252 / 22سري أعالم النبالء 

  7 / 2فوات الوفيات 
  281 / 8طبقات الشافعية للسبكي 

  2 / 264ذيب األمساء واللغات 
__________________  

  .56 / 4مرآة اجلنان ) 1(
  .281 / 1: طبقات الشافعية ) 2(
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  266 / 6النجوم الزاهرة 
  108 / 5شذرات الذهب 

)16 (  

  » ّاألئمة « في تفسير أهل البيت بمعنى  » األولياء« 
ّجاء ذلك يف خطبة لإلمام احلسن السبط   ، رواها األئمـة الطـاهرون مـن أهـل البيـت 7ٍ

  :ّ، وأوردها العالمة القندوزي ، قال 
عــن  ـ رضــي اهللا عــنهم ـ ّلبيــت الطيبــنيّويف التفــسري املنــسوب إىل األئمــة مــن أهــل ا« 

 ـ سـالم اهللا علـيهم ـ إن احلـسن ابـن أمـري املـؤمنني علـي: ّجعفر الصادق ، عن أبيه ، عن جده 
  :خطب على املنرب وقال 
ّإن اهللا عــز وجــل ّ ملــا فــرض علــيكم الفــرائض ، مل يفــرض ذلــك علــيكم  ـ ّمبنــه ورمحتــه ـ ّ

ّ
ًحلاجــة منـــه إليـــه ، بـــل رمحــة منـــه ، ال  ّإلـــه إالهـــو ، ليميـــز اخلبيــث مـــن الطيـــب ، وليبلـــي مـــا يف ٍ ّ

ّصــدوركم ، ولــيمحص مــا يف قلــوبكم ، ولتتــسابقوا إىل رمحتــه ، ولتتفاضــل منــازلكم يف جنتــه ،  ّ
ففـــرض علـــيكم احلـــج والعمـــرة وإقـــام الـــصالة وإيتـــاء الزكـــاة والـــصوم والواليـــة لنـــا أهـــل البيـــت ، 

ّئض ، ومفتاحــا إىل ســبيله ، ولــوال حممــدًوجعلهــا لكــم بابــا لتفتحــوا بــه أبــواب الفــرا ّصــلى اهللا  ـ ً
ًوأوصــياؤه لكنــتم حيــارى ، ال تعرفــون فرضــا مــن الفــرائض ، وهــل تــدخلون دارا  ـ ّعليــه وســلم ً
  ؟ّإالمن باا

ّفلما من اهللا عليكم بإقامة األولياء بعد نبـيكم  ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّ وم (: قـال  ـ ّ َ اْليـ ْ َـ
ْأكملت لكم  َُ َْ ُ ْ ِدينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضَ َ َ َ ْ َ َ ِْ ِْ ُ َُْ َ ُ ْ َْ َ َيت لكم اإلسالمِ ْ ِْ ُ ُ َ ُ  
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ًدينــا ّ ففــرض علــيكم ألوليائــه حقوقــا ، وأمــركم بأدائهــا إلــيهم ، ليحــل مــا وراء ظهــوركم مــن .) ِ ً
ّأزواجكم وأموالكم ومآكلكم ومشاربكم ، ويعرفكم بذلك الربكة والنمـاء والثـروة ، ولـيعلم مـن 

  .بالغيبيطيعه منكم 
ّمث قال اهللا عز وجـل  ِ قل ال أسـئـلكم عليه أجـرا إ(: ّ ً ْ ْـ َْ َِ َ َُ َْ ُ ْ ْال اْلمـودة فـي اْلقربـىُـ َُ ِ َ  َ  ( واعلمـوا 

ّأن من يبخل املودة فإمنا يبخل عن نفسه ، إن اهللا هو الغين وأنتم الفقراء إليه ّّ ّ.  
ّمث تـردون إىل عـامل فاعملوا من بعد مـا شـئتم ، فـسريى اهللا عملكـم ورسـوله واملؤمنـون ، 

ّالغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون ، والعاقبة للمتقني ، وال عدون إالعلى الظاملني ّ ّ.  
ّصلى اهللا عليه وسـلم ـ ّمسعت جدي خلقـت أنـا مـن نـور اهللا وخلـق أهـل بيـيت : يقـول  ـ ّ

  .)1(» ّمن نوري ، وخلق حمبيهم من نورهم ، وسائر الناس يف النار 

  :أقول 
نــــصب األئمــــة ،  :هــــو » إقامــــة األوليــــاء بعــــد النــــيب «  مــــن 7ّ ريــــب يف أن مــــراده وال

َ اْليـوم ( ّويؤكده استشهاده باآلية املباركة ْ ْأكملت لكم دينكمَ ْ َُ ُ َْ ِ َ ُ ْ   . النازلة يف يوم غدير خم) . ..َ
  .»اإلمام « هو » الويل « املراد من : فإذن 

  .»اإلمام  « يف حديثنا هو» الويل « املراد من : فكذلك 
__________________  

  .الطبعة احملققة 365 / 3ينابيع املودة ) 1(
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ّاحلــــديث يفــــسر بعــــضه بعــــضا ، كمــــا نــــص عليــــه العلمــــاء كاحلــــافظ يف : ّألن  ً شــــرح ( ّ
  .وغريه من األعالم) البخاري 

)17 (  

ّبنواب نبينا وهم » الوالية « ومقام » الولي «  لفظ إختصاص   » اثنا عشر « ّ
ّمــا نــص عليــه شــيخ الــشيوخ ســعدالدين احلمــوي ، أورده الــشيخ عزيــز ابــن حممــد وهــذا  

  :ّ يف كتابه ، وحكاه الشيخ القندوزي ، وهذا معربه )1(النسفي 
ّـإنه مل يكن قبـل نبينـا حممد ّ ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّ الـويل « يف األديـان الـسابقة عنـوان  ـ ّ

ــوإمنا كــان عنــوان »  «  بـــ ّن املقــربني إىل اهللا الــوارثني لــصاحب الــشريعةّ، وكــان يــسمو» النــيب « ّ
ّفلمـا نـزل الـدين اجلديـد والـشريعة اجلديـدة علـى حممـد.  ..»األنبيـاء  ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّ  ـ ّ

ّمـن عنـد اهللا عـز وجـل ، وجـد يف هـذا الـدين اسـم  ً، إذ اختـار اثـين عـشر رجـال مــن » الـويل « ّ
ّصلى اهللا عليه وسـل ـ ّأهل بيت حممد ّوجعلهـم الـوارثني لـه ، املقـربني إىل نفـسه ، واختـصهم  ـ مّ

ّحملمد صـلى اهللا عليـه وسـلم ، الوارثـون لـه ، وهـؤالء االثنـا  ـ من عند اهللا ـ ّبواليته ، فهم النواب ّ ّ
علمــاء امــيت كأنبيــاء : العلمــاء ورثــة األنبيــاء ، واحلــديث  :عــشر هــم الــذين ورد فــيهم احلــديث 

  .بين إسرائيل
هــو الــويل والنائــب الثــاين عــشر ، وهــو خــامت  ـ ّوهــو آخــر النــواب ـ  األوليــاءّوإن آخــر
  .املهدي ، صاحب الزمان: األولياء ، وامسه 

__________________  
ّعزيز الدين حممد النسفي ، من أعـالم الـصوفية ، لـه يف ذلـك مـصنفات ، تـويف سـنة ) 1( ّّ  1هديـة العـارفني . 686ّ

 /580.  
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ّيـاء يف العـامل ال يزيـدون علـى اثـين عـشر ، وأمـا الثالمثائـة واخلمـسون واألول: قال الشيخ 
ّ، الذين هم رجال الغيب ، فال يسمون باألولياء ، وإمنا هم األبدال  ّ «)1(.  

سفي وهــو مــن كبــارهم ، فــدونكها مــن  ّــفهــذا رأي شــيخ شــيوخ القــوم ، الــذي نقلــه الن
يف » اإلمامـــة « ًدلـــيال علـــى » ويل الـــ« ّحجـــة حامســـة لـــشكوك أربـــاب الغوايـــة ، مبينـــة لكـــون 

  !حديث الوالية

)18 (  

  عند اإلطالق » الولي « من »  في األمر ّالمتصرف« تبادر 
ّاملتــصرف يف « عنــد اإلطــالق هــو معــىن » الــويل « ّفــإن املنــسبق إىل األذهــان مــن لفــظ 

  ؟»بعدي « ّفكيف لو ضم إليه كلمة » األمر 
ًة لكفــى هــذا التبــادر وجهــا تامــا لإلســتدالل ، فلــو غــض النظــر عــن مجيــع األدلــة الــسابق ًّ

ًودليال قاطعا للشبهة ً.  
ّوإن لنا على هذا الذي ذكرناه شواهد يف كلمات كبار العلمـاء املعتمـدين ، ومـن ذلـك 

  :بعد حديث الثقلني املشتمل لفظه على حديث الغدير ) ّالروضة الندية ( ما جاء يف 
  : وأطال ، ولننقل بعض ذلك  على معانيه)2(ّوتكلم الفقيه محيد « 

__________________  
  .475: ّينابيع املودة ) 1(
ّمحيـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن أمحـد بــن عبدالواحـد احمللـي ، النهمـي ، الـوادعي ، اهلمـداين) 2( ّمـتكلم ، مـن شــيوخ . ّ

  . العمدة ، يف جملدين ، العقد الفريد: الزيدية ، من تصانيفه 
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ّ ، ووجـوب رعايـة حقهـم ، حيـث جعلهـم أحـد :لعـرتة فـضل ا: منهـا  ـ ; ـ قـال
ّالثقلني اللذين يـسأل عنهمـا ، وأخـرب بأنـه سـأل هلـم اللطيـف اخلبـري وقـال  : فأعطـاين ، يعـين : ّ

  .استجاب لدعاه فيهم
ّصلى اهللا عليـه وسـلم ـ :ومنها قوله .  .. ّمـن كنـت وليـه فهـذا وليـه:  ـ ّ املالـك : الـويل  .ّ

ّالـسلطان ويل مـن ال ويل : ْالفهـم ، وإن اسـتعمل يف غـريه ، وهلـذا قـال املتصرف ، بالسبق إىل  ّ
ّإن اإلمــام لــه الواليــة فيــه حيــث ال عــصبة : ملــك التــصرف يف عقــد النكــاح ، يعــين : يريــد . لــه
«.  

)19 (  

   المشترك على جميع معانيه حيث ال قرينة وجوب حمل اللفظ

  عند الشافعي وجماعة
االصـوليني عنـد القـوم   ومجاعة من أعالم)2(بكر الباقالين  وأبو )1(فلقد ذهب الشافعي 

ّوجــوب محــل اللفــظ املــشرتك عنــد فقــد املخــصص علــى مجيــع معانيــه ، فلــو فرضــنا عــدم : إىل 
الـــدليل علــــى مــــا نــــذهب إليــــه يف املــــراد مـــن حــــديث الواليــــة ، لكفــــى هــــذا املبــــىن االصــــويل يف 

  االستدالل باحلديث على إمامة أمري
__________________  

  .658 / 1معجم املؤلفني . 652: وفاته سنة . احلدائق الوردية. احلسام الوسيط ، عقيدة اآلل
ّحممد بـن إدريـس ، إمــام الـشافعية ، تـويف سـنة ) 1( ّ  ، ــذيب 63 / 9حليـةاألولياء :  ، مــن مـصادر ترمجتـه 204ّـ

  .95 / 2 ، صفة الصفوة 5 / 10ء  ، سري أعالم النبال163 / 4 ، وفيات األعيان 44 / 1األمساء واللغات 
ّحممد بن الطيب ، املتكلم الكبري ، االصويل الـشهري املتـوىف سـنة ) 2( ّ  5تـاريخ بغـداد : مـن مـصادر ترمجتـه . 403ّ

  .190 / 17 ، سري أعالم النبالء 269 / 4 ، وفيات األعيان 379/ 
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 األمـــر ، فيثبـــت لـــه هـــذا ّاملتـــصرف يف :ّ ، إذ ال ريـــب يف أن مـــن مجلـــة املعـــاين هـــو 7املـــؤمنني 
  .له ، وال ضري فيه» الويل « املعىن ، وسائر معاين لفظ 

ّوأما أن مـا ذكـر هـو مـذهب الـشافعي والبـاقالين وأتباعهمـا ، فـصريح الكتـب االصـولية  ّ
  .)شرح املنهاج (  يف )1(، قال العربي 

مجيـع وجـوب محـل املـشرتك علـى  ـ ; ـ والقاضـي أيب بكـر ـ 2 ـ نقـل عـن الـشافعي« 
ّمعانيه حيث ال قرينة معـه تـدل علـى تعيـني املـراد منـه ، ألن محلـه علـى مجيـع معانيـه غـري ممنـوع 
ْملا ذكرناه ، فيجب أن حيمـل ، إذ لـو مل محـل عليـه فإما أن ال حيمـل علـى شـيء مـن معانيـه ،  ّـ
ّوذلك إمهال اللفظ بالكلية ، وهو ظـاهر الـبطالن ، أو حيمـل علـى بعـض معانيـه دون بعـض ، ّ 

ّوذلــك تــرجيح بــال مــرجح ، الســتواء الوضــع بالنــسبة إليهــا وعــدم القرينــة املعينــة للــبعض ، وهــو  ّ
  .)2(» ًأيضا حمال 

  : )مناقب الشافعي ( وقال الفخر الرازي يف كتاب 
اللفظ املشرتك حممول على مجيع معانيـه عنـد عـدم : عابوا عليه قوله : املسألة الرابعة « 
ه غـــري جـــائز والـــدليل: قـــالوا . ّاملخـــصص ــ علـــى أن ّإن الواضـــع وضـــعه ألحـــد املعنيـــني فقـــط ، : ّـ

ّفاستعماله فيها معا يكون خمالفة للغة ً ً.  
ّإن كثــريا مــن االصــوليني احملققــني وافقــوه عليــه ، كالقاضــي أيب بكــر البــاقالين ، : وأقــول  ً

إنه ملا :ووجه قوله فيه ظاهر وهو . ّوالقاضي عبداجلبار بن أمحد
ّ ّ  

__________________  
 ، 411 / 1البــدر الطـــالع . ّ ، فقيـــه ، اصــويل ، مـــتكلم743ّــعبــداهللا بـــن حممد العـــربي الفرغــاين املتـــوىف ســنة ) 1(

  .433 / 2الدرر الكامنة 
  .خمطوط ـ شرح املنهاج يف االصول) 2(



 نفحات األزهار ................................................................................ 310

ّ تعــذر التعطيــل والرتجــيح مل يبــق إال ا قلنــا . اجلمــع ّ ــوإمن ه تعــذر التعطيــل ، ألنــه تعــاىل : ّ ّإن ـ ّإمنــا ّّـ
ّإنه تعـذر : ّـوإمنا قلنـا . ًذكره للبيان والفائدة ، والقول بالتعطيل إخراج له عن كونه بيانـا وفائـدة ّـ

ّالرتجـيح ، ألنـه يقتـضي تــرجيح املمكـن مـن غــري مـرجح وهـو حمـال وملــا بطـل القـسمان مل يبــق . ّ
ّ

  .»ْاجلمع ، وهذا وجه قوي حسن يف املسألة وإن كنا ال نقول به ّ إال
د األمـــري يف وقـــال حم ًبعـــد الكـــالم املنقـــول عنـــه ســـابقا ، نقـــال عـــن ) الروضـــة النديـــة ( ّـــم ً
  :الفقيه احلميد 

ّلغـري مـا ذكرنـا علـى حـده ، فهـو كـذلك جيـب محلـه » الـويل « ّمث لو سـلمنا احتمـال « 
ّعلى اجلميع ، بناء علـى أن كـل لفظـة احتملـت معنيـني بطريقـة احلقيقـة فإنـه جيـب محلهـا علـى  ٍ ّ  ً

  .»ع ، إذ مل يدل دليل على التخصيص اجلمي

)20 (  

  ّالمتصرف في االمور: أي » ّمن كنت وليه  « :ابن حجر 
  :ّوهذا نص كالمه 

ا الثــــاين » اإلمــــام « مبعــــىن » املــــوىل « ّعلــــى أن كــــون «  ّــــمل يعهــــد لغــــة وال شــــرعا ، أم ً ً
ّفواضح ، وأما األول  ّفألن أحدا من أئمة العربية مل يـذكر أن : ّ ً  »أفعـل « يـأيت مبعـىن » ًال مفعـ

ُ مـــأواكم النــ(:  وقولــه تعــاىل .» ُ ْ ْار هـــي مــوالكمَ ُُ ْ َ َ ٌمقــركم أو ناصـــرتكم مبالغــة يف نفـــي  : أي ) ِ ّ
» ًمفعـــال « ّفاإلســـتعمال مينـــع مـــن أن : ًوأيـــضا . اجلـــوع زاد مـــن ال زاد لـــه: النـــصرة ، كقـــوهلم 

: وأوىل الــرجلني ، دون .  مــن كـذامـوىل: هــو أوىل مـن كــذا ، دون : ْإذ يقـال » أفعــل « مبعـىن 
  .موالمها
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ّوحينئذ ، فإمنا جعلنا من معانيه  مـن كنـت : ًاملتصرف يف االمـور ، نظـرا للروايـة اآلتيـة : ٍ
  .)1(» ّوليه 

  :أقول 
ّمـن كنـت وليـه فعلـي وليـه « : يف احلديث » الويل « ّفابن حجر يرى أن لفظ  مبعـىن » ّ

« هــــو » ّولــــيكم بعــــدي « كــــون املــــراد منــــه يف احلــــديث ، وعليــــه ي» ّاملتــــصرف يف االمــــور « 
ّكذلك ، حىت ال يلزم االفرتاق واختالل االتساق املستبـشع يف املـذاق ، » املتصرف يف االمور 

  .ّالذي ال يلتزمه إالمن ليس له من الفهم واحلدس الصائب خالق
ٍوال خيفى أن هذا كاف يف اإلستدالل به على املطلوب ّ.  

)21 (  

ّمن كنت وليه فعلي وليه «  : ة بلفظحديث بريد ّ «  
ّويف بعــض طــرق حــديث بريــدة ، قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  مــن كنــت «  :ّ

ّوليه فعلي وليه    :ٍ، وأخرجه غري واحد من األئمة األعالم » ّ
ابــن بريــدة ،  ثنــا وكيــع ، ثنــا األعمــش ، عــن ســعد بــن عبيــدة ، عــن« : أخــرج أمحــد * 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ل رسول اهللاعن أبيه ، قال قا ّمن كنت وليه فعلي وليه :  ـ ّ ّ «)2(.  
__________________  

  .65: الصواعق احملرقة ) 1(
  .361 / 5مسند أمحد ) 2(
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ّحدثنا أبو معاوية ، ثنا األعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن ابـن بريـدة « : وأخرج *  
ملـا قـدمنا قـال : يف سـرية ، قـال  ـ ّ اهللا عليـه وسـلمّصـلى ـ بعثنا رسول اهللا: ، عن أبيه ، قال 

ّ
 :

ا شــكوته أو شــكاه غــريي قــال :  قــال ؟كيــف رأيــتم صــحبة صــاحبكم  ـ فرفعــت رأســي: ّــفإم
ًوكنت رجال مكبابا ّفإذا النيب صلى اهللا عليه وسلم قد امحر وجهه قال : قال  ـ ً ّ ّ : وهو يقـول : ّ

ّمن كنت وليه فعلي وليه  ّ «)1(.  
 ثنا وكيع ، ثنا األعمـش ، عـن سـعد بـن عبيـدة ، عـن ابـن بريـدة ، عـن أبيـه «: وأخرج 

ٍ، إنه مر على جملس وهم يتناولون من علي ، فوقف فقال  ّ ّإنه قد كـان يف نفـسي علـى علـي  :ّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ شـيء ، وكــان خالــد بــن الوليــد كــذلك ، فبعثــين رســول اهللا يف ســرية  ـ ّ

ًفأخــذ علــي جاريــة مــن اخلمــس لنفــسه ، فقــال خالــد بــن  : ، قــال ًعليهــا علــي ، وأصــبنا ســبيا
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ّفلمـا قـدمنا علـى النـيب :قـال . دونـك: الوليـد  يف سـرية عليهـا علـي ،  ـ ّ

. دونـك :ًفأخذ علي جارية مـن اخلمـس لنفـسه ، فقـال خالـد بـن الوليـد : ًوأصبنا سبيا ، قال 
ّلى اهللا عليـه وسـلمصـ ـ ّفلمـا قـدمنا علـى النـيب: قـال  إن : ّجعلـت احدثـه مبـا كـان ، مث قلـت  ـ ّ

ًعليــا أخــذ جاريــة مــن اخلمــس ، قــال  ًوكنــت رجــال مكبابــا ، قــال : ً فرفعــت رأســي فــإذا وجــه : ً
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ رسول اهللا ّمن كنت وليه فعلي وليه : ّقد تغري فقال  ـ ّ ّ «)2(.  
سائي *  د بـــن العـــالء الكـــويف قـــال أخربنـــا أبـــو كريـــ« : َـــوأخـــرج الن ّحـــدثنا أبـــو  :ّـــب حمم

بعثنـا : حدثنا األعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن ابن بريدة ، عـن أبيـه قـال : معاوية ، قال 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ رسـول اهللا ّيف سـرية ، واسـتعمل علينـا عليـا ، فلمـا رجعنـا سـألنا كيـف  ـ ّ ً

ّرأيــتم صــحبة صــاحبكم ، فإمــا شــكوته أنــا وإمــا  ًوكنــت رجــال  ـ شــكاه غــريي ، فرفعــت رأســيّ
  ّصلى اهللا ـ فإذا وجه رسول اهللا ـ ًمكبابا

__________________  
  .350 / 5مسند أمحد ) 1(
  .358 / 5مسند أمحد ) 2(
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ّمن كنت وليه فعلي وليه : ّقد امحر فقال  ـ ّعليه وسلم ّ «)1(.  
ّأخربنا حممد بن املثىن قال حدثنا حيىي بن« : وأخرج *   محاد قال أخربنا أبو عوانة عن ّ

ملـا : ّحدثنا حبيـب بـن أيب ثابـت ، عـن أيب الطفيـل ، عـن زيـد بـن أرقـم ، قـال : سليمان قال 
ّ

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ رجــع رســول اهللا ّمــن حجــة الــوداع ونــزل غــدير خــم ، أمــر بــدوحات  ـ ّ
قلـــني ، أحـــدمها دعيـــت فأجبـــت ، وإين قـــد تركـــت يكـــم الث] قـــد [ ّكـــأين : فقممـــن ، مث قـــال 

ّأكــرب مـــن اآلخـــر ، كتـــاب اهللا وعـــرتيت أهـــل بيـــيت ، فـــانظروا كيـــف ختلفـــوين فيهمـــا ، فإمـــا لـــن 
  :مث قال . يفرتفا حىت يردا علي احلوض

ّإن اهللا موالي ، وانا ويل كل مؤمن ّمن كنت وليـه فهـذا وليـه : مث أخذ بيد علي فقال . ّ ّ
ِ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ِ.  

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ مسعته من رسول اهللا: قلت لزيد ف   ؟ ـّ
  .)2(» ّما كان يف الدوحات أحد إالرآه بعينه ومسعه باذنه : قال 

ّحدثنا أبو احلسني حممد بـن أمحـد بـن متـيم احلنظلـي« : وأخرج احلاكم *  ثنـا  ـ ببغـداد ـ ّ
ّأبو قالبة عبدامللك بن حممد الرقاشي ، حدثنا حيىي   .بن محاد ّ

ّوحدثين أبو بكـر حممـد بـن أمحـد بـن بالويـه ، وأبـو بكـر أمحـد بـن جعفـر البـزاز ، قـاال  ّ :
  .ّثنا عبداهللا بن أمحد بن حنبل ، حدثين أيب ، ثنا حيىي بن محاد

ّثنـا صـاحل بـن حممـد احلـافظ البغـدادي ،  ـ ببخـارى ـ وثنا أبو نصر أمحد بن سـهل الفقيـه
:  بن محاد ، ثنا أبو عوانة ، عن سليمان األعمـش قـال ّثنا خلف بن سامل املخرمي ، ثنا حيىي

  ثنا حبيب بن أيب ثابت ، عن أيب الطفيل ، عن
__________________  

  .70: اخلصائص ) 1(
  .69: اخلصائص ) 2(
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ملا رجع رسول اهللا: زيد بن أرقم قال 
ّ

ّصلى اهللا عليـه وسـلم ـ  ّـمـن حجة الـوداع ، ونـزل غـدير  ـ ّ
ّكـــأين قـــد دعيـــت فأجبـــت ، وإين قـــد تركـــت فـــيكم : قممـــن ، مث قـــال ٍخـــم ، أمـــر بـــدوحات ف ّ

ّكتاب اهللا وعرتيت ، فانظروا كيف ختلفـوين فيهمـا ، فإمـا  :الثقلني ، أحدمها أكرب من اآلخر 
ّلن يفرتقا حىت يردا علي احلوض ؛ مث قال   ّ:  

ٍاهللا عز وجل موالي ، وأنا موىل كل مؤمن ، مث أخذ بيد علي فقال  ّ ّ ّ:  
ِن كنت مواله فهذا وليه ، اللهم وال من واالهم ّ.  

  .وذكر احلديث بطوله
  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ، ومل خيرجاه بطوله

» ًشــاهده حــديث ســلمة بــن كهيــل ، عــن أيب الطفيــل أيــضا ، صــحيح علــى شــرطهما 
)1(.  

ّوروى ابن كثري عن سنن النسائي عن حممد بن املثىن بإسناده فيه *  ّ:  
ٍ اهللا مــوالي وأنــا ويل كــل مــؤمنّإن«  ّ مــن كنــت مــواله فهــذا : مث أخــذ بيــد علــي فقــال . ّ

  .)2(» ّوليه 
  :ّورواه املتقي اهلندي عن ابن جرير الطربي وفيه * 
ٍإن اهللا مــوالي وأنــا ويل كــل مــؤمن«  ّ ّ ّمــن كنــت وليــه فعلــي : مث أخــذ بيــد علــي فقــال . ّ

ِوليه ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه  ّ« )3(.  
ّمن كنت وليه فعلي وليه ،« :  ـ شارح اجلامع الصغري ـ وقال العزيزي*  ّ  

__________________  
  .109 / 3املستدرك على الصحيحني ) 1(
  .209 / 3البداية والنهاية ) 2(
  .36340 رقم 104 / 13كنز العمال ) 3(
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  .)1(»  عن بريدة ، وإسناده حسن  حم ن ك. يدفع عنه ما يكرهه
أخرج ابن أيب شـيبة ، والنـسائي ، وأمحـد ، وابـن « : ّل حممد صدر العامل اهلندي وقا* 

: والطــرباين عــن أيب الطفيــل عــن زيــد بــن أرقــم قــال . حبــان ، واحلــاكم ، والــضياء ، عــن بريــدة
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ قال رسول اهللا ّمن كنت وليه فعلي وليه :  ـ ّ ّ «)2(.  

  :أقول 
مــن « هــو نفــس املــراد منــه يف » ّفعلــي وليــه « يف » الــويل « مــن ّال ريــب يف أن املــراد 

  : قال العزيزي .»ّاملتصرف يف االمور « ّ، وال ريب يف أنه مبعىن » ّكنت وليه 
ُمتويل أمورهم: أي . أنا ويل املؤمنني«  ّصلى اهللا عليـه وسـلم يبـاح لـه أن يـزوج  ـ وكان. ّ ْ ّ ّ

ّمـا شــاء مــن النساء ممــن يــشاء مــن غــريه  ْيــأذن كــل مــن الــويل واملــرأة ، وأن  ْومــن نفــسه ، وإن ملّــ ّ
  .)3(» حم م ن . ّيتوىل الطرفني بال أذن

  ترجمة العزيزي
ّإمـام عـامل حمـدث جليـل حـافظ ، قـال العالمـة احملـيب  ـ شـارح اجلـامع الـصغري ـ والعزيـزي ّ  ٌ

ًعلــي العزيــزي البــوالقي الــشافعي ، كــان إمامــا فقيهــا حمــدثا « : برتمجتــه  ً ًحافظــا ، متقنــا ذكيــا ، ًّ ً ًّ
  ًسريع احلفظ بعيد النسيان ، مواظبا على النظر

__________________  
  .184 / 2السراج املنري يف شرح اجلامع الصغري ) 1(
  .خمطوط ـ معارج العلى يف مناقب املرتضى) 2(
  .212 / 1السراج املنري يف شرح اجلامع الصغري ) 3(
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ًها ، متــواددا متواضــعا ، كثــري االشــتغال بــالعلم وحمبــا ألهلــه ،  والتحــصيل ، كثــري الــتالوة ســريع ًّ ً
ًخـــــصوصا أهـــــل احلـــــديث ، حـــــسن اخللـــــق واحملاضـــــرة ، مـــــشارا إليـــــه يف العلـــــم ، شـــــارك النـــــور  ً
ّالشرباملـسي يف كثـري مــن شـيوخه ، وأخـذ عنــه واسـتفاد منـه ، وكــان يالزمـه يف دروسـه األصــلية  ٍ

شـرح علـى : ّلفات كثرية ، نقله فيها يزيد على تصرفه ، منهـا ّوالفرعية ، وفنون العربية ، وله مؤ
ّاجلــامع الــصغري للــسيوطي يف جملــدات ، وحاشــية علــى شــرح التحريــر للقاضــي زكريــا ، وحاشــية  

  .ّعلى شرح الغاية البن القاسم يف حنو سبعني كراسة ، واخرى على شرحها للخطيب
  .)1(»  وا دفن 10170وكانت وفاته ببوالق يف سنة 

)22 (  

ّ ولي المؤمنين ومن كنت وليه فهذا وليه ّاهللا وليي وأنا« : الحديث بلفظ  ّ  «  
ّإن اهللا وليــــي« . :  ..وقــــد أخرجــــه النــــسائي مــــن طريــــق احلــــسني بــــن حريــــث وأنــــا ويل  ّ

ِاملؤمنني ومن كنـت وليـه فهـذا وليـه ، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه وانـصر مـن نـصره  ِ «
)2(.  

ُمتــويل أمـور اخللــق « أي » الـويل « ّن اهللا هــو وال ريـب أ ، فهـذا املعــىن هـو املــراد مــن » ّ
  . ..والية النيب ، فكذا والية علي

ّوأما أن املراد من والية اهللا ما ذكرناه فهو صرحيهم يف كتب التفسري وغريها  ّ:  
__________________  

  .201 / 3خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 1(
  .101 اخلصائص )2(
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ي الـذين آمنـوا ا(: قال النيسابوري بتفسري آية الكرسـي  َُهللا ول َ ِ   ِـ َ ُمتـويل أمـورهم :  أي ) ُ ّ
  .)1(» وكافل مصاحلهم ، فعيل مبعىن فاعل 

اللهـم إين « : بـشرح الـدعاء ) شـرح احلـصن احلـصني  ـ احلـرز الثمـني(  وقـال القـاري يف
  :قال » .  ..ّأنت وليها.  ..آت نفسي تقواهااللهم .  ..أعوذ بك من العجز والكسل

ّأي املتــصرف فيهــا ومــصلحها ومربيهــا ، وموالهــا ، أي «  وقــال . ناصــرها وعاصــمها: ّ
  .»عطف تفسريي : احلفين 

)23 (  

  » ال تقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي  « :قوله لبريدة 
ا عليــه الــصالة والــسالم ــاه رســول اهللا ّفإنــه ملــا شــكى علي ّ ً ّــ ّ ّ صــلى اهللا عليــه وســلم وزبــره ّ ّ

بشدة ، وكذا فعل مع وهب بن محزة ملا انتقصه ، وقال 
ّ   . ..ال تقل هذا :ّ

  :وقد جاء هذا اللفظ يف رواية 
  .سليمان بن أمحد الطرباين

  .ّوحممد بن إسحاق بن حيىي بن مندة األصبهاين
  .وأمحد بن موسى بن مردويه األصبهاين

  .ألصبهاينوأيب نعيم أمحد بن عبداهللا ا
ّوعلي بن حممد بن حممد اجلزري املعروف بابن األثري ّ.  

__________________  
  .ي هامش الطرب22 / 3تفسري النيسابوري ) 1(
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  .ونور الدين اهليثمي
  .وجالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي

  .ّوعلي بن حسام الدين املتقي اهلندي
  .ّإبراهيم بن عبداهللا الوصايب اليمينو

  :رواية الطبراني 
ًصــحبت عليــا إىل مكــة ، فرأيــت : وعــن وهــب بــن محــزة قــال « ) : جممــع الزوائــد ( يف  ّ

ّلئن رجعت ألشكونك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقلت . منه بعض ما أكره ّ فلما . ّ
ّقدمت لقيت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فقلـت  : رأيـت مـن علـي كـذا وكـذا ، فقـال : ّ

  . تقل هذا ، فهو أوىل الناس بكم بعديال
  .)1(» رواه الطرباين 

طب . ًّعليا :ال تقل هذا ، فهو أوىل الناس بكم بعدي يعين « ) : ّكنز العمال ( ويف 
  .)2(» عن وهب بن محزة 

وكـان خـرج مـع ـ قـدم بريـدة مـن الـيمن : عن وهب بن محزة قـال « ) : اإلكتفاء ( ويف 
ّفأخذ يذكر عليا وينتقص من حقه ، فبلغ ذلك رسـول  ـ ًنه جفوةعلي بن أي طالب ، فرأى م ًّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ اهللا ًيعـين عليـا. ال تقل هذا ، فهـو أوىل النـاس بكـم بعـدي :فقال له  ـ ّ ّ .
  .)3(» ّأخرجه الطرباين يف الكبري 

__________________  
  .109 / 9جممع الزوائد ) 1(
  .32961 رقم 612 / 11كنز العمال ) 2(
  .خمطوط ـ االكتفاء يف فضل األربعة اخللفاء) 3(
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  :رواية ابن مندة وأبي نعيم 
: ّوهـــب بـــن محـــزة ، يعـــد يف أهـــل الكوفـــة ، روى حديثـــه « : قـــال ) اســـد الغابـــة ( يف 

ُيوسف بن صهيب ، عن ركني ، عن وهب بن محزة قال  مـن املدينـة إىل  ـ 2 ـ ًّصحبت عليا: ُ
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ لئن رجعت إىل رسول اهللا: ا أكره ، فقلت ّمكة ، فرأيت منه بعض م  ـ ّ

ّألشكونه إليه ، فلما قدمت لقيت رسول اهللا ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّ رأيت من علـي : فقلت  ـ ّ
  .)1(» أخرجه ابن مندة وأبو نعيم . ال تقل هذا ، فهو أوىل الناس بعدي: فقال . كذا وكذا

  :رواية ابن مردويه 
ويف كتـاب املناقـب ، تـأليف أيب بكـر أمحـد بـن موسـى ابــن « ) : الطرائـف ( تـاب يف ك

ويف روايـة . ّهذا احلديث من عدة طـرق ـ :وهو من رؤساء املخالفني ألهل البيت  ـ مردويه
ّإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لربيدة : بريدة بزيادة وهي  ّ ّ:  

ّرجــل إنــه أوىل  ّــ ، فــواهللا إنك لتقــع يفأيــه عنــك يــا بريــدة ، فقــد أكثــرت الوقــوع يف علــي
  .)2(» الناس بكم بعدي 

__________________  
  . 681 / 4ُأسد الغابة ) 1(
  .66: الطرائف يف معرفة الطوائف ) 2(
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  تراجم الرواة
  .ّورواة هذا احلديث من أكابر احلفاظ األعالم

  .امجهمأما الطرباين وابن مردويه وأبو نعيم وابن األثري ، فقد سبقت تر
  :بقي أن نرتجم البن مندة 

ّاإلمـام احلـافظ اجلـوال ، حمـدث العـصر ، أبـو عبـداهللا حممـد . ابـن منـدة« : قال الـذهيب  ّ ّ
  . ..ّابن الشيخ أيب يعقوب إسحاق ابن احلافظ أيب عبداهللا حممد بن أيب زكريا حيىي بن مندة

  . وقيل يف اليت تليها310ولد أبو عبداهللا سنة 
أبيـــه عبـــدالرمحن بـــن حيـــىي ، وأبـــا علـــي احلـــسن بـــن أيب هريـــرة ، وطائفـــة مســع أبـــه ، وعـــم 

ّباصبهان ، وحممد بن احلسني القطان ّ.. .  
ًومـا بلغنـا أن أحـدا مـن .  ..ّوعده شيوخه الذين مسع وأخذ عنهم ألف وسـبعمائة شـيخ ّ

ّـهذه االمـة مسـع مـا مسـع ، وال مجـع مـا مجـع ، وكـان ختـام الرحالني وفـرد املكثـرين ، مـع  احلفـظ ّ
  .ّواملعرفة والصدق

  . ..ّحدث عنه
  .ّنا أبو عبداهللا إمام األئمة يف احلديث لقاه اهللا روضوانه: قال الباطرقاين 

ًبنــو منــدة أعــالم احلفاظ يف الــدنيا قــدميا: قــال شــيخنا أبــو علــي احلــافظ  ًوحــديثا ، أال  ّــ
  !؟ترون إىل قرحية أيب عبداهللا

  .)1(» ًكان جبال من اجلبال : ة فقال ّإن أبا نعيم ذكر له ابن مند: وقيل 
__________________  

  .1033 ـ 1031 / 3تذكرة احلفاظ ) 1(
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  :أقول 
  . ..فهذا هو احلديث ، وهؤالء املخرجون له

ّفمن املناسب اآلن أن نعرف معىن أولويـة النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بالنـاس يف القـرآن  ّ ّ ْ
ّالكرمي والسنة النبوية ، على ضوء كل مات كبار احملدثني واملفسرين الذين علـيهم املعـول عنـدهم ّ ّ ّ

ّ أوىل النـاس بعـده صـلى اهللا عليـه 7يف فهم معاين اآليـات والروايـات ، ليظهـر معـىن كـون علـي 
ّوسلم ، فال يبقى جمال ملكابرة معاند أو تشكيك مشكك ّ.  

  :فاستمع ملا يلي 
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ّمعنى أولوية النبي بالمؤمنين  ّ  

ًكتابا وسنة ّ ً  
ًاألوىل بالتـصرف يف أمـوركم ، قطعــا : معنـاه » أوىل النـاس بكـم بعـدي «  : 7ّإن قولـه  ُ ّ

ــاْل( :ّ، ألن الكلمــة هــذه مقتبــسة مــن قولــه تعــاىل  ِ النبــي أولــى ب ِْ َ سهم ْمؤمنين مــن أنـف ُِ ِ ُــ َْ ْ ِ َِ ِ ْ ( )1( ، 
ّومــن املقطــوع بــه أن املــراد مــن هــذه اآليــة املباركــة أولويــة النــيب بالتــصرف يف ّ .  ..ُ أمــور املــسلمنيّ

  :ّوهذا ما يصرح به وينص عليه أئمة التفسري 

ْالنبي أولى باْلمؤمنين من أنفسهم « ّكلمات المفسرين في معنى  ِ ِ ُ َ َْ ِ َِ ِ ْ ُ ِ َِ ْ  «  
ِ النبـي أولــى بـاْل(: قولــه « : قـال الواحـدي *  ِْ َ ْمؤمنين مــن أنـفسهم ُِ ِ ُـ َْ ْ ِ َِ ِ إذا حكــم  : أي ) ْ

ّإذا دعـاهم النـيب إىل شـيء  :قال ابن عبـاس . كمه ووجبت طاعته عليهمعليهم بشيء نفذ ح
  .)2(» ّودعتهم أنفسهم إىل شيء ، كانت طاعة النيب أوىل م من طاعة أنفسهم 

ِ النبـي أولـى بـاْل(: قولـه تعـاىل « : وقال البغوي *  ِْ َ ْمؤمنين مـن أنـفسهم ُِ ِ ُـ َْ ْ ِ َِ ِ مـن :  يعـين ) ْ
: وقــال ابــن عبــاس وعطـــاء . مـــه فــيهم ووجــوب طاعتــه علـــيهمبعــضهم بــبعض ، يف نفــوذ حك

ّإذا دعاهم النيب صلى اهللا عليه: يعين    ّوسلم ودعتهم أنفسهم إىل ّ
__________________  

  .459 / 3التفسري الوسيط ) 1(
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ّشيء كانت طاعة النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أوىل ـم مـن طـاعتهم أنفـسهم ّ : قـال ابـن زيـد . ّ
 النبي ( ِأولى باْلِ ْ ْمؤمنين من أنـفسهمَ ُِ ِ ُ َْ ْ ِ َِ ِ  فيما قـضى قـضى فـيهم ، كمـا أنـت أوىل بعبـدك فيمـا ) ْ

  . ..قضيت عليه
ّإن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال : عن أيب هريرة .  ..أخربنا عبدالواحد املليحي ّ مـا : ّ

ْمــن مــؤمن إالوأنــا أوىل بــه يف الــدنيا واآلخــرة ، إقــرأوا إن شــئتم  ّ ٍ :)ِبــي أولــى بــاْل الن ِْ َ  ْمؤمنين مــن ِ َِ ِ ْ ُ
ْأنـفــسهم ِ ِ ُ ً فأميــا مــؤمن مــات وتــرك مــاال فلريثــه عــصبته مــن كــانوا ، ومــن تــرك دينــا أو ضــياعا ) َْ ً ً ّ

  .)1(» فليأتين فأنا مواله 
ِ النبي أولى باْلمؤمنين مـ(« : وقال البيضاوي *  َِ ِ ْ ُ ِ ِْ َ ْن أنـفسهم ِ ِ ُـ َْ ّـ يف االمـور كلهـا ، فإنه ) ْ ّ

ّيـأمرهم وال يرضــى مــنهم إالمبـا فيــه صــالحهم وجنــاحهم ، خبـالف الــنفس ، فلــذلك أطلــق ، ال 
فيجب عليهم أن يكـون أحـب إلـيهم مـن أنفـسهم ، وأمـره أنفـذ علـيهم مـن أمرهـا ، وشـفقتهم 

  .)2(» .  ..عليه أمت من شفقتهم عليها

  :أقول 
 اسـتندنا إىل كلمـام يف الـذين ـ الواحـدي والبغـوي والبيـضاوي ـ ّواعلم أن هؤالء الثالثـة

ّعلــى أــم كبــار ) إزالــة اخلفــاء ( ، قــد نــص والــده يف كتــاب ) الــدهلوي ( ّالــرد علــى هفــوات 
ّاملفسرين ، الذين فسروا القرآن العظيم ، وشرحوا غرائبه ، وبينـوا معانيـه ، وذكـروا أسـباب نـزول  ّ

 القــدوة للمــسلمني ، ومــا ّآياتــه ، وأن هــؤالء قــد حــازوا قــصب الــسبق علــى أقــرام ، وأصــبحوا
  زالت كلمات الثناء عليهم 

__________________  
  .433 / 4معامل التنزيل ) 1(
  .552: تفسري البيضاوي ) 2(
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  .متواترة إىل يوم الدين
 وهللا احلمـد ـ ّفبكلمات هؤالء الذين وصفهم شاه ويل اهللا الدهلوي ـذه األلقـاب فنـدنا

  .يلةورددنا أبا ط) الدهلوي ( مزاعم ـ 
َبي أولى باْلمؤمنين الن(: الزخمشري *  ِ ِ ْ ُ ِ ِْ َ  (يف كل شيء من امور الدين والدنيا و ّ ) من ْ ِ

ْأنـفــــسهم ِ ِ ُ ّ وهلــــذا أطلــــق ومل يقيــــد ، فيجــــب علــــيهم أن يكــــون أحــــب إلــــيهم مــــن أنفــــسهم ، ) َْ ْ
ّوحكمه أنفذ عليهم من حكمهـا ، وحقـه آثـر لـديهم مـن حقوقهـا ، وشـفقتهم عليـه أقـدم مـن 
ْشـــفقتهم عليهـــا ، وأن يبـــذلوها دونـــه وجيعلوـــا فـــداءه إذا أعـــضل خطـــب ووقـــاءه إذا لفحـــت 
ّحـرب ، وأن ال يتبعــوا مـا تــدعوهم إليـه نفوســهم ، وال مـا تــصرفهم عنـه ، ويتبعــوا كلمـا دعــاهم  ّ ّ

ّإليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصرفهم عنه ّ..  . «)1(.  
ّـوقـال أبـو العباس اخلــويي * 

ِ النبـي أولـى بــاْل(: إن قولـه تعــاىل : اصـله  مـا ح)2( ِْ َ  َمؤمنين ِ ِ ْ ُ
ْمن أنـفسهم ِ ِ ُ َْ ْ ّ يفيد أولوية النيب بالتصرف ، فلو تعلقت إرادته حرمة شيء على االمـة ومنعهـا ) ِ

ّوهذا عني األولوية بالتصرف .  ..منه نفذت إرادته وكانت احلكمة على طبقها ّ
)3(.  

 النبـــي(: وقـــال النـــسفي *  ِ أولـــى بـــاْلِ ْ سهمَ ْمؤمنين مـــن أنـف ُِ ِ ُـــ َْ ْ ِ َِ ِ ّأحـــق ـــم يف كـــل :  أي ) ْ
شــيء مــن امــور الــدين والــدنيا ، وحكمــه أنفــذ علــيهم مــن حكمهــا ، فعلــيهم أن يبــذلوا نفــسه 

  أرأف م وأعطف : هو أوىل م ، أي : أو . دونه وجيعلوها فدائه
__________________  

  .251 / 3الكشاف ) 1(
ــن ا) 2( ــل املتــــوىف ســــنة أمحـــد بــ ّ ، فقيــــه ، اصـــويل ، مفــــسر ، مــــتكلم ، أديــــب693 أو 637خلليــ . لــــه مــــصنفات. ّ

  . وغريمها222 / 4 ، مرآة اجلنان 8 / 5السبكي 



 325 ..................................................................................داللة احلديث 

  .)1(» عليهم وأنفع هلم 
ــاْل(: وقــال النيــسابوري *  ِ النبــي أولــى ب ِْ َ سهم ْمؤمنين مــن أنـف ُِ ِ ُــ َْ ْ ِ َِ ِ ّ واملعقــول فيــه أنــه رأس ) ْ
ّويعلـم مـن إطـالق اآليـة أنـه أوىل ـم .  ..يسهم ، فدفع حاجته واالعتناء بشأنه أهـمالناس ورئ

  .)2(» .  ..ّمن أنفسهم يف كل شيء من امور الدنيا والدين
ِ النبي أولى باْل(: ّوقال جالل الدين احمللي *  ِْ َ ْمؤمنين من أنـفسهم ُِ ِ ُ َْ ْ ِ َِ ِ  فيما دعاهم إليـه ) ْ

  .»ودعتهم أنفسهم إىل خالفه 
ّوقـــال اخلطيـــب الـــشربيين مبثـــل مـــا تقـــدم ، وأورد حـــديث أيب هريـــرة اآليت أيـــضا ، ممـــا *  ً ّ

ّيظهر منـه داللتـه علـى األولويـة وإال لمـا أورده ، مث إنـه علـل أولويـة النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّّ ّ ّ َ ّ
ّـوإمنا كان صلى اهللا عليه وسلم أوىل م من أنفسهم ألنه ال« : ّبالتصرف بقوله  ّ ّ  ّ يـدعوهم إالّ

  .)3(» إىل العقل واحلكمة 

  :أقول 
ّهــذا ، وإن مــا جــاء يف كــالم بعــض املفــسرين لآليــة بعــد التفــسري لألولويــة ّ ّاألولويــة «  بـــ ّ

ال » أرأف ــم وأعطــف علــيهم وأنفــع هلــم « : ّمــن احتمــال إرادة أنــه » ّبالتــصرف يف االمــور 
ّيـــضر ، ألن املعـــىن األول مـــذكور بـــصيغة اجلـــزم وهـــ ّوألن جـــواب الـــسؤال . ذا بعنـــوان اإلحتمـــالّ

ق بـــاملعىن األول ا يتعل ـــان النيـــسابوري إمن ّاملقـــدر يف بي ّـــ ـــ ّ ّوألن املعـــىن األول معلـــل بـــإطالق اآليـــة . ّ ّ ّ
  .خبالف الثاين

__________________  
  .451 / 3 ى هامش اخلازن ـ علتفسري النسفي) 1(
  .84 / 12 ـ على هامش الطربيتفسري النيسابوري ) 2(
  .221 / 3السراج املنري يف تفسري القرآن ) 3(
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ّهذا كله مضافا إىل أن أكثرهم مل يذكروا إال ّ ً   .ّاملعىن األول ّ
ّأن فـرض نـزول اآليـة بـشأن  ـ كالنيـسابوري واخلـوئي ـ ّكمـا أن ظـاهر كـالم الـسراج املنـري

ّقصة التبين ال ينايف محلها على األولوية بالتصرف ، بل ّ ّ تقـدير جـواب للـسؤال هـي علـى هـذا ال ّ
ّاملقدر ، ومناسبتها مع تلك القصة ظاهرة ّ.  

  كلمات علماء الحديث 

    ونحوه»أنا أولى بالمؤمنين « : في معنى قوله 
ــــشرح قولــــه تعــــاىل  ّوحنــــوه فــــإن نفــــس املعــــىن الــــذي ذكــــره املفــــسرون ب ــــى (: ّ ــــي أول ْ النب َ  ِ

ُباْلم ْؤمنين من أنـفسهمِ ِ ِ ُ َْ ْ ِ َِ ِ ّولوية بالتصرف األ« :  وهو ) . ..ْ قاله علماء الفقه واحلديث بشرح » ّ
ّاحلــديث عــن أيب هريــرة قــال صــلى اهللا عليــه وســلم  أنــا أوىل النــاس بــاملؤمنني يف كتــاب اهللا «  :ّ

ه ، وأيكــم مـــا تـــرك مـــاال فليـــورث  ًعــز وجـــل ، فـــأيكم مـــا تـــرك دينــا أو ضـــيعة فـــادعوين فأنـــا ولي ّ ّـــّ ً ً ّ ّ
  .»عصبته من كان 

  : بشرحه باللفظ املذكور )1(محد بن عبدالرحيم العراقي فقال أبو زرعة أ* 
ــــد «  ــــه فوائ ــــن رافــــع عــــن : األوىل : في ّأخرجــــه مــــسلم مــــن هــــذا الوجــــه ، عــــن حممــــد ب
  .ّعبدالرزاق

ّوأخرجه األئمة الستة خال أبـا داود مـن طريـق الزهـري ، عـن أيب سـلمة ، عـن أيب هريـرة 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ ّ، إن رسول اهللا   يؤتى بالرجل كان  ـ ّ

__________________  
ّحافظ ، حمدث ، فقيه ، اصـويل ، مفـسر. 826املتوىف سنة ) 1(  1 ، حـسن احملاضـرة 336 / 1الـضوء الالمـع . ّ

  .50 / 1 ، طبقات املفسرين 363/ 
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ّ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء وإال قـال ؟ًهل ترك لدينه فضال: املتوىف ، عليه الدين ، فيسأل  ًْ ّ
ّصــلوا علــى صــاحبكم ، فلمــا فــتح اهللا عليــه الفتــوح قــال : مني للمــسل أنــا أوىل بــاملؤمنني مــن : ّ

ًفـرتك دينـا فعلــي قـضاؤه ، ومـن تـرك مــاال فلورثتـه ّأنفـسهم ، فمـن تـويف مــن املـؤمنني ّ هـذا لفــظ . ً
ًقضاء بدل فضال ، وكذا هو عند بعض رواة البخاري: البخاري وقال الباقون  ً.  

مـــن تـــرك : و داود مـــن روايــة أيب حـــازم ، عــن أيب هريـــرة ، بلفــظ وأخرجــه الـــشيخان وأبــ
ًماال فلورثته ومن ترك كأل فإلينا ، ويف لفظ مسلم    .وليته: ً

أنـا أوىل : وأخرج البخاري ومسلم والنسائي من روايـة أيب صـاحل ، عـن أيب هريـرة بلفـظ 
ًومـن تـرك كـأل أو ضـياعا ًباملؤمنني من أنفسهم ، فمـن مـات وتـرك مـاال فمالـه ملواليـه العـصبة ،  ً

  . ..ّفأنا وليه
مــا مــن : وأخرجــه البخــاري مــن روايــة عبــدالرمحن بــن أيب عمــرة ، عــن أيب هريــرة بلفــظ 

ِ النبـي أولـى بـاْل(ّمؤمن إالوأنا أوىل به يف الدنيا واآلخرة ، إقرأوا ما شـئتم  ِْ َ ْمؤمنين مـن أنـفسهم ُِ ِ ُـ َْ ْ ِ َِ ِ ْ 
ً فأميا مؤمن مات وترك مـاال فلري) ًثـه عـصبته مـن كـانوا ، ومـن تـرك دينـا أو ضـياعا فليـأتين فأنـا ّ ً

  .مواله
والـذي نفـس : وأخرجه مسلم من رواية أيب الزنـاد ، عـن األعـرج ، عـن أيب هريـرة بلفـظ 

ًحممد بيده ، إن على األرض من مؤمن إالوأنـا أوىل النـاس بـه ، فـأيكم مـا تـرك دينـا أو ضـياعا  ً ّ ّ ْ ّ
  .ًك ماال فإىل العصبة من كانّفأنا مواله ، وأيكم ما تر
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  :الثانية 
  .أنا أوىل الناس باملؤمنني: قوله 

ّإمنا قيد ذلك بالناس ، ألن اهللا تعاىل أوىل م منه ّ ّ.  
ّيف كتاب اهللا عز وجل: وقوله  ّ.  

ِالنبــي أولــى بــاْل (: إشــارة إىل قولــه تعــاىل  ِْ َ ْمؤمنين مــن أنـفسهم ُِ ِ ُــ َْ ْ ِ َِ ِ ّ وقــد صــرح بــذلك يف ) ْ
  .تقدم اية البخاري ، من طريق عبدالرمحن بن أيب عمرة ، كمارو

ه : فــإن قلــت  ّــالــذي يف اآليــة الكرميــة أنــه أوىل ــم مــن أنفــسهم ، ودل احلــديث علــى أن ّ
  .أوىل م من سائر الناس ، ففيه زيادة

ّإذا كان أوىل به من أنفسهم ، فهو أوىل م من بقية النـاس مـن طريـق األوىل ، : قلت 
ّإلنـــسان أوىل بنفـــسه مـــن غـــريه ، فـــاذا تقـــدم النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى الـــنفس ، ّألن ا ّ ّ

  .ّفتقدمه يف ذلك على الغري من طريق األوىل
هــو أوىل ــم مــن : ّوحكــى ابــن عطيــة يف تفــسريه عــن بعــض العلمــاء العــارفني أنــه قــال 

ّـويؤيد : ّال ابـن عطيـة قـ. ّأنفسهم ، ألن أنفسهم تدعوهم إىل اهلالك وهـو يـدعوهم إىل النجـاة
ّأنـــا آخـــذ حبجـــزكم عـــن النـــار وأنـــتم تقحمـــون فيهـــا تقحـــم : ّهـــذا قولـــه عليـــه الـــصالة والـــسالم 

  .الفراش

  :الثالثة 
أنـه جيـب علـيهم إيثـار : يرتتب علـى كونـه عليـه الـصالة والـسالم أوىل ـم مـن أنفـسهم 

ّطاعته على شهوات أنفسهم وإن شق ذلـك علـيهم ، وأن حيبـوه أكثـر مـ ّـن حمبتهم ألنفـسهم ، ْ
ّومن هنا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ   ال يؤمن أحدكم  :ّ
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ّحــىت أكــون أحــب إليــه مــن ولــده ووالــده والنــاس أمجعــني مــن أهلــه ومالـــه : ٍويف روايــة اخــرى  .ّ
  .والناس أمجعني ، وهو يف الصحيحني من حديث أنس

وملا قال له عمر
ّ

ّألنت أحب إيل من كل شيء إال ـ 2 ـ  ّ   . نفسيّ
  .ّال والذي نفسي بيده حىت أكون أحب إليك من نفسك: قال له 

ّفقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ّ    .اآلن يا عمر: ّ
  .رواه البخاري يف صحيحه

ّمل يــرد بــه حــب الطبــع ، بــل أراد حــب اإلختيــار ، ألن حــب اإلنــسان : ّــقــال اخلطايب  ّ ّّ
ّال تصدق يف حيب حىت تفين يف طاعيت نفسك : فمعناه : قال . نفسه طبع وال سبيل إىل قلبه

  .ْ، وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هالكك

  :الرابعة 
ْأن لـــه عليـــه الـــصالة والـــسالم أن : ّط أصـــحابنا الـــشافعية مـــن هـــذه اآليـــة الكرميـــة إســـتنب

ّيأخــذ الطعــام والــشراب مــن مالكهمــا احملتــاج إليهمــا إذا احتــاج عليــه الــصالة والــسالم إليهمــا ، 
ّعلــى صــاحبهما البــذل ، ويفــدي مهجتــه مبهجــة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، وأنــه لــو و ّ ّ

  .وهو استنباط واضح. ْقصده عليه الصالة والسالم ظامل لزم من حضره أن يبذل نفسه دونه
ّومل يــذكر النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم عنــد نــزول هــذه اآليــة مالــه يف ذلــك مــن احلــظ ،  ّ

ًوأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فادعوين فأنا : يه فقال ّوإمنا ذكر ما هو عل ً ّ  
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ّوليه ، وترك حظه فقال  ّوأيكم ما ترك ماال فليورث عصبته من كان : ّ ً ّ «)1(.  
  :» وأنا أوىل به يف الدنيا واآلخرة « :  بشرح قوله )2(وقال البدر العيين * 

آلخـرة مـن أنفـسهم ، وهلـذا ّأحق وأوىل باملؤمنني يف كـل شـيء مـن امـور الـدنيا وا: يعين 
  .)3(» نواهيه  ّأطلق ومل يعني ، فيجب عليهم امتثال أوامره واجتناب

َي أولـــى بـــاْلمؤمنينِ النبـــ( فمـــن هـــذا الكـــالم يظهـــر أن اآليـــة املباركـــة ِ ِ ْ ُ ِ ْ َ .. . ( دالـــة علـــى 
ّأولويتــه صــلى اهللا عليــه وســلم بــاملؤمنني مــن أنفــسهم يف مجيــع شــؤوم ، وأن علــيهم  ّ ّ اإلمتثــال ّ

ّمــن عــدم العالقــة بــني اآليــة واألولويــة بالتــصرف مبثابــة الــرد ) الــدهلوي ( فمــا زعمــه .  ..املطلـق
  .الصريح على اهللا والرسول

بـــي  الن(:  بتفـــسري اآليـــة املباركـــة مـــن كتـــاب التفـــسري )4(وقـــال الـــشهاب القـــسطالين *  ِ
ــاْلمؤمنين ــى ب َأول ِ ِ ْ ُ ِ ْ ــ مــن أنـف(ّ يف االمــور كلهــا) َ ُ َْ ْ ْسهمِ ِ  مــن بعــضهم بــبعض ، يف نفــوذ حكمــه ) ِ

  .ووجوب طاعته عليهم
ّيعين إذا دعاهم النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ودعـتهم أنفـسهم : وقال ابن عباس وعطاء  ّ

ّإىل شيء كانت طاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم أوىل م من طاعة أنفسهم ّ.  
__________________  

  .1: ، احلديث شرح األحكام ، كتاب الفرائض ) 1(
ّ ، فقيــه ، حمــدث ، مــؤرخ ، أديــب855حممــود بــن أمحــد املتــوىف ســنة ) 2(  ، حــسن 131 / 10الــضوء الالمــع . ّ

  .287 / 7 ، شذرات الذهب 270 / 1احملاضرة 
  .235 / 12شرح صحيح البخاري  ـ عمدة القاري) 3(
ّ ، فقيـــه ، حمـــدث ، جمـــو923ّأمحـــد بـــن حممـــد املـــصري ، املتـــوىف ســـنة ) 4(  ، 103 / 2الـــضوء الالمـــع . ّد ، مـــؤرخّ

  .121 / 8 ، شذرات الذهب 102 / 1البدر الطالع 
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ا كـــان ذلـــك ألنـــه ال يـــأمرهم وال يرضـــى إالمبـــا فيـــه صـــالحهم وجنـــاحهم ، خبـــالف  ّوإمن ّ ـــ ّ
  .النفس

 النبــي(: وقولــه   ـ بــاإلفراد ـ ّحــدثين:  ثابــت يف روايــة أيب ذر فقــط ، وبــه قــال ) . ..ِ
ّحـدثنا حممـد بـن فلـيح: املنـذر القرشـي احلزامـي قـال إبراهيم بن  بـضم الفـاء وفـتح الـالم آخـره  ـ ّ

ّحدثنا أيب فليح بن سليمان اخلزاعي ، عن هالل بن علي العـامري : قال  ـ ًحاء مهملة مصغرا
 ـ بفـتح العـني وسـكون املـيم ـ عن عبدالرمحن بـن أيب عمـرة ـ اسامة ّ ـ وقد ينسب إىل جدهاملدين

ّولـد يف عهـده صـلى اهللا عليـه وسـلم: باجليم ، قيـل  ـ  النجارياألنصاري وقـال ابـن أيب حـامت  .ّ
ّعن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  ـ 2 ـ عن أيب هريرة ـ ليس له صحبة:  ّ ّ:  

ّأحقهــم بــه يف كــل شــيء مــن امــور الــدنيا : ّمــا مــن مــؤمن إالوأنــا أوىل النــاس بــه ، أي  ّ
ّاقرأوا إن شئتم قوله عز وجل  ـ ظ الناسوسقط أليب ذر لف ـ واآلخرة ِ النبي أولى باْل(: ّ ِْ َ  َمؤمنين ِ ِ ْ ُ

ْمن أنـفسهم ِ ِ ُ َْ ْ ِ (.  
ْ ظــامل وجــب علــى احلاضــر مــن املــؤمنني أن يبــذل 7لــو قــصده : اســتنبط مــن اآليــة أنــه 

  .)1(» نفسه دونه 

  :أقول 
  :ًقا من وجوه ّوهذه العبارة ظاهرة يف صحة تفسري اآلية باألولوية بالتصرف مطل

  ّ، حيث أتى باجلمع احمللى » ّيف االمور كلها « :  قوله بتفسري اآلية :منها 
__________________  

  .292 / 7ّإرشاد الساري يف شرح صحيح البخاري ) 1(
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  .»ّكلها « ّبالالم الدال على العموم مث أكده بكلمة 
ر يف اإلطـالق ودال علـى ّفإنـه ظـاه» يف نفوذ حكـه ووجـوب طاعتـه « : قوله : ومنها 
ّاألولوية التامة ّ.  
ّمــا نقلــه عــن ابــن عبــاس وعطــا ، فإنــه صــريح يف داللــة اآليــة علــى مــا ذكرنــا ، : ومنهــا 
  .واملنكر مكابر
ًقول القسطالين بعد ذلك معلال كالم ابن عباس وعطا: ومنها  ّ.. .  
ّأي أحقهم يف كل شيء من امور: تفسريه احلديث بقوله : ومنها  ّ   .نيا واآلخرةالد ْ

  :وقال القسطالين بشرح احلديث يف كتاب اإلستقراض * 
ّإن صلى اهللا عليه وسـلم قـال :  ـ 2 ـ عن أيب هريرة«  ّ بـالواو ،  ـ ّمـا مـن مـؤمن إالوأنـا: ّ

ْإقـرأوا إن  ـ ّيف كل شيء من امور الدنيا واآلخـرة ـ الناس به ـ أحق ـ أوىل ـ أنا ّإال: وأليب الوقت 
ِ النبي أولى باْل(: ىل شئتم قوله تعا ِْ َ ْمؤمنين من أنـفسهم ُِ ِ ُ َْ ْ ِ َِ ِ ْ (.  

ا كــــان عليــــه الــــصالة والــــسالم أوىل ــــم مــــن أنفــــسهم ، ألن : قــــال بعــــض الكــــرباء  ّإمن ّ ّ ــــ ّ
ده قولـــه عليـــه : ّقـــال ابـــن عطيـــة . أنفـــسهم تـــدعوهم إىل اهلـــالك وهـــو يـــدعوهم إىل النجـــاة ّـــويؤي

  .ن النار وأنتم تقتحمون فيهاأنا آخذكم حبجزكم ع: الصالة والسالم 
أنـه جيـب علـيهم إيثـار طاعتـه علـى شـهوات : ويرتتب على كونه أوىل ـم مـن أنفـسهم 

وه أكثــر مــن حمبــتهم ألنفــسهم ، ومــن مث قــال عليــه  ّأنفــسهم وإن شــق ذلــك علــيهم ، وأن حيب ّ ّــ ّ ْ
  .احلديث. ّال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفسه وولده: ّالصالة والسالم 
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أن لــه عليــه الــصالة والــسالم أن يأخــذ الطعــام والــشراب : واســتنبط بعــضهم مــن اآليــة 
ّمن مالكهما احملتاج إليهما إذا احتاج عليه الصالة والسالم إليهما ، وعلى صاحبهما البـذل ، 
ه صــلوات اهللا وســالمه عليــه ، وأنــه لــو قــصده عليــه الــصالة والــسالم ظــامل  ّــويفــدي مبهجتــه نبي

  .ْحضره أن يبذل نفسه دونهوجب على من 
ّومل يذكر عليه الـصالة والـسالم ّمالـه يف ذلـك مـن احلـظ ، وإمنـا  ـ عنـد نـزول هـذه اآليـة ـ ّ

ًفأميــا مــؤمن مــات وتــرك مــاال: ذكــر مــا هــو عليــه فقــال  ٍ ا ، وذكــر املــال خــرج خمــرج  ـ ّ ًأي حق ّــ
ّن املوصـولة لـيعم أنــواع ّعـرب مبـ ـ عـصبته مـن كـانوا  ـ فلريثـهّالغالـب ، فـإن احلقـوق تـورث كاملـال

عــصبة بنفــسه ، وهــو ممــن لــه والء ، : ّوالــذي عليــه أكثــر الفرضــيني أــم ثالثــة أقــسام . العــصبة
ّوكـل ذكـر نـسيب يـديل إىل امليــت بـال واسـطة أو بتوسـط حمــض الـذكور ، وعـصبة بغـريه ، وهــو 

ٌكل ذات نصف معها ذكر يعصبها ، وعصبة مع غريه ، وهو اخت فأكثر لغري ام  معهـا بنـت ّ
ًومــن تــرك دينــا أو ضــياعا ـ أو بنــت ابــن فــأكثر بفــتح الــضاد املعجمــة ، مــصدر اطلــق علــى  ـ ً

ّاالســم الفاعــل للمبالغـــة ، كالعــدل والـــصوم ، وجــوز ابـــن األثــري الكـــسر علــى أـــا مجــع ضـــائع 
ــ  فليـأتين فأنـا مـواله ـ ًمـن تـرك عيـاال حمتـاجني: ّكجياع يف مجـع جـائع ، وأنكـره اخلطـايب ، أي 

ه ، أتــوىل امــوره ، فــإن تــرك دينــا وفيتــه عنــه ، أو عيــاال فأنــا كــافلهم ، وإيل ملجــؤهم : أي  ولي ً ً ّ ّــ
  .)1(» ومأواهم 
  :وقال القسطالين بشرح احلديث يف كتاب الفرائض * 
عـن أيب .  ..أخربنـا :قـال  ـ ّعبداهللا بن عثمان بن جبلة املـروزي: هو  ـ ّحدثنا عبدان« 

ّصلى اهللا عليه وسلم ـ يبعن الن ـ 2 ـ هريرة   ّإنه  ـ ّ
__________________  
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ّأحـق ـم يف كـل شـيء مـن امـور الـدين والـدنيا ، : أي . أنـا أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهم: قـال 
  .)1(» .  ..وحكمه أنفذ عليهم من حكمها

ّيف كل شيء ، ألين اخلليفـة األكـرب  ـ منني من أنفسهمأنا أوىل باملؤ« : ّوقال املناوي *  ّ
ّاملمد لكل موجود ، فحكمي عليهم أنفذ من حكمهم على أنفسهم وذا قاله ملا نزلـت اآليـة. ّ

ّ
 

 ـ ّفعلـي ـ بفـتح الـدال ـ ًدينـا ـ َمـن املـؤمنني فـرتك عليـه ـ بالبنـاء للمجهـول أو مـات ـ ّفمـن تـويفــ 
ـ ٍمة وصدقة ، وذا ناسخ لرتكه الصالة على من مات وعليه ديـن ّقضاؤه مما يفي اهللا به من غني

ًيعـين حقـا فـذكر املـال غـاليب ـ ًومـن تـرك مـاال فلريثـه عـصبته : ويف روايـة البخـاري . فهـو لورثتـه ـ ّ
  .)2(» عن أيب هريرة . حم ق ن ة. ّفرد على الورثة املنافع وحتمل املضار والتبعات. من كانوا

ٍا أوىل بكل مـؤمن مـن نفـسهأن« : وقال العزيزي *  ْ النبـي أولـى (كمـا قـال اهللا تعـاىل  ـ ّ َ  ِ
ْمؤمنين مــن أنـفسهمِبــاْل ُِ ِ ُــ َْ ْ ِ َِ ِ ّأي يف االمــور كلهــا ، فإنــه ال يــأمرهم وال يرضــى : قــال البيــضاوي . ) ْ ّ

ّعــنهم إالمبــا فيــه صــالحهم ، خبــالف الــنفس ، فيجــب أن يكــون أحــب إلــيهم مــن أنفــسهم ْ ّ .
ه كـــان إذا احتـــاج إىل طعـــام أو غـــريه وجـــب علـــى : ّى اهللا عليـــه وســـلم ّفمـــن خصائـــصه صـــل ٍأن ــ ّـ

ّصــاحبه احملتــاج إليــه بذلــه لــه صــلى اهللا عليــه وســلم ، وجــاز لــه صــلى اهللا عليــه وســلم أخــذه ،  ّ ّ ّ
ًوهذا وإن كان جائزا ، مل يقع ًومـن تـرك دينـا أو ضـياعا ـ لورثتـه: أي  ـ ًمن ترك ماال فألهلـه ـ ْ  ـ ً

ًعيـاال وأطفـاال ذوي ضـياع ، فـأوقع املـصدر موقـع االسـم: املعجمـة ، أي بفتح الضاد   ـ ّفـإيل ـ ً
   ـ أي

__________________  
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ّفــأمر كفايــة عيالــه إيل ، وفــاء دينــه علــي . ّلم ال يــصلي علــى مــن ّوقــد كــان صــلى اهللا عليــه وســ ّ
ف لـــه وفـــاء ، لـــئال يتـــساهل النـــاس يف االســـتدانة ويهملـــوا الوفــــاء ،  ّمـــات وعليـــه ديـــن ومل خيل ً ــ ّـ
ّفزجرهم عن ذلك برتك الصالة علـيهم ، مث نـسخ مبـا ذكـر وصـار واجبـا عليـه ، صـلى اهللا عليـه  ً

  .ّوسلم
ئـصه كـان مـن خصا:  فقـال بعـضهم ؟واختلف أصـحابنا هـل هـو مـن اخلـصائص أم ال

ْصــلى اهللا عليــه وســلم ، وال يلــزم اإلمــام أن يقــضيه مــن بيــت املــال ّ لــيس مــن : وقــال بعــضهم . ّ
ّخصائصه ، بل يلزم كل إمام أن يقضي من بيت املال دين من مات وعليـه ديـن إذا مل خيلـف  ْ ّ

ًواعتمـــد الرملـــي األول وفاقـــا البـــن . ســـعة ومل يكـــن هنـــاك أهـــم منـــه ًوفـــاء وكـــان يف بيـــت املـــال ّ
  .ياحلر

ّفكان صلى اهللا عليه وسلم يباح له أن يـزوج مـا . ّمتويل امورهم: أي . وأنا ويل املؤمنني ْ ّ ّ
ّشاء من النساء ممن يشاء من غريه ومن نفسه ، وإن مل يأذن كل مـن الـويل واملـرأة ، وأن يتـوىل  ْ ّْ ّ

  .الطرفني بال إذن
  .)1(» حم ق ن ة 

« : ه بالتـصرف بـذيل اآليـة املباركـة قـال ّوأورد السيوطي األحاديث الدالة على أولويتـ* 
ِ النبي أولى باْل(: قوله تعاىل  ِْ َ ْمؤمنين من أنـفسهم ُِ ِ ُ َْ ْ ِ َِ ِ ْ (:   

عـن  ـ 2 ـ عـن أيب هريـرة: أخرج البخاري ، وابن جريـر ، وابـن أيب حـامت ، وابـن مردويـه 
ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ّ ّما من مؤمن إال وأنا أوىل الناس : ّ بـه يف الـدنيا واآلخـرة ، إقـرؤا ٍ

ِ النبي أولى باْل(ْإن شئتم  ِْ َ ْمؤمنين من أنـفسهم ُِ ِ ُ َْ ْ ِ َِ ِ ًفأميا مؤمن ترك ماال فلريثه عصبته من كانوا . ) ْ ٍ ّ
ً، فإن ترك دينا أو  ْ  

__________________  
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  .ًضياعا فليأتين فأنا مواله
ّكــان املــؤمن إذا تــويف يف عهــد : عــن أيب هريــرة قــال : وأخــرج الطيالــسي ، وابــن مردويــه 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فايت به النيب سأل  : نعـم ، قـال : ْ فـإن قـالوا ؟هل عليه ديـن: ّ
ْنعــــم ، صــــلى عليــــه ، وإن قــــالوا : ْ فــــإن قــــالوا ؟ًهــــل تــــرك وفــــاء لدينــــه ّصــــلوا علــــى : ال قــــال : ّ

ًأنــا أوىل بــاملؤمنني مــن أنفــسهم ، فمــن تــرك دينــا : ّفلمــا فــتح اهللا عليــه الفتــوح قــال . مصــاحبك
ًفإيل ومن ترك ماال فللوارث .  

ّعــن النــيب صــلى اهللا عليــه  ـ 2 ـ عــن جــابر: وأخــرج أمحــد ، وأبــو داود ، وابــن مردويــه 
ّوسلم أنه كان يقول  ٍأنا أوىل بكل مؤمن من نفسه ،: ّ ترك دينـا فـإيل ، ومـن ّفأميا رجل مات و ّ ً
  .ًترك ماال فهو لورثته

غــزوت مــع علــي : قــال  ـ 2 ـ عــن بريــدة: وأخــرج ابــن أيب شــيبة ، وأمحــد ، والنــسائي 
ًالــيمن ، فرأيــت منــه جفــوة ، فلمــا قــدمت علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ذكــرت عليــا  ّ ّ ّ

ّفتنقــصته ، فرأيــت وجــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم تغــري ّ ّ ُيــا بريــدة ، ألــست أوىل :  وقــال ّ
  .)1(» من كنت مواله فعلي مواله : بلى يا رسول اهللا قال : قلت  ؟باملؤمنني من أنفسهم

« : يف حـديث » ُألـست أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهم « ّإن مجلة : ومن هنا يظهر لك 
 النبـي( :هي باملعىن املراد مـن قولـه تعـاىل » من كنت مواله فعلي مواله  ِ أولـى بـاْلِ ْ ْمؤمنين مـن َ ِ َِ ِ ْ ُ

ْأنـفسهم ِ ِ ُ   .ّ وإال ملا أورد السيوطي هذا احلديث يف هذا املقام) َْ
  يف كتب » األولوية بالتصرف « ّوعلى اجلملة ، فإن اآلية املباركة مبعىن 

__________________  
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ْذلـــك ويقـــول أن ال مناســـبة بـــني هـــذا ) الـــدهلوي ( سري ، فكيـــف ينفـــي الفقـــه واحلـــديث والتفـــ
  !؟املعىن واآلية املباركة

ُألــست « تبــع يف املقــام شــيخه الكــابلي ، الــذي مل مينــع مــن محــل ) الــدهلوي ( وليــت 
  :األولوية بالتصرف : على » أوىل باملؤمنني من أنفسهم 

  :ث الغدير يف اجلواب عن حدي) الصواقع ( قال الكابلي يف * 
ّوأما فاحتته فـال تـدل علـى أن املـراد بـه اإلمـام ، ألنـه . ّاحملب والصديق: ّإن املراد باملوىل  

ّإمنا صدره ا ليكون ما يلقى إىل السامعني أثبت يف قلوم  ّ «)1(.  
ّالتعـصب  ّذلـك مـن كـالم ابـن تيميـة الـشهري بـشدة) الـدهلوي ( بل تظهـر غرابـة إنكـار 

  :ضد أهل البيت 
ّوالنيب صلى اهللا عليه وسـلم مل يقـل « : قال ابن تيمية *  مـن كنـت وإليـه فعلـي وإليـه : ّ

ا اللفــظ  ــوإمن ّوأمــا كــون املــوىل مبعــىن الــوايل فهــذا باطــل ، فــإن . مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله: ّ
ّالواليـــة تثبـــت مـــن الطـــرفني ، فـــإن املـــؤمنني أوليـــاء اهللا وهـــو مـــوالهم ، وأمـــا كونـــه أوىل ـــم مـــن  ّ
ٍأنفسهم فـال يثبـت إالمـن طرفـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وكونـه أوىل بكـل مـؤمن مـن نفـسه مـن  ّ ّ ّ ّ

ّولو قدر أنه نص على خليفة بعده مل يكـن ذلـك موجبـا أن يكـون أوىل بكـل . ّخصائص نبوته ْ ً ٍ ّ ّ ّ
ّمـؤمن مـن نفــسه ، كمـا أنـه ال تكــون أزواجـه امهـام ، ولــو اريـد هـذا املعــىن لقـال  ّ مـن كنــت : ٍ

  .)2(» ىل به من نفسه فعلي أوىل به من نفسه ، وهذا مل يقله ومل ينقله أحد ، ومعناه باطل أو
ّفإن هذا الكالم واضح الداللة على كون أولويته صلى اهللا عليه وسلم ّ ّ   

__________________  
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« هـو » ّاألولويـة « ّمن اخلصائص النبويـة ، إذ لـو كـان املـراد مـن  ـ  اآلية الكرميةاملستفادة منـ 
ة  م يثبتــون » ّــاألحبي ــلمــا كانــت مــن اخلــصائص ، أل ّ ة « َ للخلفــاء فمــن دوــم ولــو » ّــاألحبي
  .بالرتتيب

ة « مبعـــىن » ّاألولويـــة « إذن ، ليـــست  بـــل هـــي عنـــد ابـــن تيميـــة مقـــام عظـــيم » ّـــاألحبي
ّة خيـتص ـا النـيب الكـرمي ، والـسبب يف ذلـك ظـاهر للمتأمل ، إذ األولويـة بـاملؤمنني ومنزلة رفيع ّْـ ٌ ّ ّ ّ

مــن أنفــسهم تقتــضي العــصمة ، فــال تنــال غــري املعــصوم ، فلهــذا كانــت خمتــصة بــالنيب عنــد ابــن 
  .ّتيمية

ّإال أن العــصمة ملــا ثبتــت لألئمــة األطهــار باألدلــة مــن الكتــاب والــسنة ّ ّ ّ ّ ّكمــا فــصل يف  ـ ّ
ّبـل إن كـالم ابـن تيميـة  ،7فهـذه املرتبـة ثابتـة ألمـري املـؤمنني  ـ تـب أصـحابناك  ـ يف احلقيقـة ـ ّ

ٍ ، لما تقدم ويأيت من الوجوه الدالة على أولويته من كل مـؤمن بنفـسه ، 7دليل عصمة اإلمام  ّ ّ ّ ّ ِ

  .فتثبت عصمته كذلك بال ريب
  : )ح املشكاة اللمعات يف شر(  يف )1(وقال الشيخ عبداحلق الدهلوي * 
 ؟ألستم تعلمون أين أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهم: ْفقال بعد أن مجع الصحابة : قوله « 

ّكـــرره للمـــسلمني ، وهـــم جييبـــون بالتـــصديق واالعـــرتاف ، يريـــد بـــه قولـــه : ويف بعـــض الروايـــات 
ِ النبــي أولــى بــاْل(: تعــاىل  ِْ َ ْمؤمنين مــن أنـفسهم ُِ ِ ُــ َْ ْ ِ َِ ِ ه ال يــأمرهم وال ّيف االمــور كل:  أي ) ْ ّــهــا ، فإن

ّيرضى منهم إالمبـا فيـه صـالحهم وجنـاحهم ، خبـالف الـنفس ، فلـذلك أطلـق ، فيجـب علـيهم 
ّأن يكون أحب إليهم من أنفسهم ،  ْ  

__________________  
ّ ، حمدث اهلند الكبري ، صاحب املؤلفات النافعة كالشرح علـى مـشكاة املـصابيح ، ترمجتـه1052املتوىف سنة  )1( ّ 

  .أجبد العلوم ، سبحة املرجان ، نزهة اخلواطر ، وغريها: يف 
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ه صــلى اهللا : روي . وأمــره أنفــذ علــيهم مــن أمرهــا ، وشــفقتهم عليــه أمت مــن شــفقتهم عليهــا ّأن ـ ّـ
 .ّنـــستأذن آباءنـــا وامهاتنـــا: ّعليـــه وســـلم أراد غـــزوة تبـــوك ، فـــأمر النـــاس بـــاخلروج ، فقـــال نـــاس 

ّيف الـدين ، فـإن كـل نـيب أب المتـه مـن حيـث أنـه أصـل  : وهو أب هلـم ، أي: وقرئ . فنزلت ُ ٌ ّ ّ
  .كذا يف تفسري البيضاوي. ّفيما به احلياة األبدية ، ولذلك صار املؤمنون إخوة

ٍإين أوىل بكــل مــؤمن مــن نفــسه ، تأكيــد وتقريــر ، يفيــد كونــه أوىل بكــل واحــد : وقولــه  ٍ ّ
ّمن املؤمنني ، كما أن األول يفيد بالنسبة إليهم مج   .»ًيعا ّ

  :أقول 
: ّأن املـراد مـن احلـديث : ّوتلخص على ضوء الكلمات املذكورة بشرح الكتاب والـسنة 

 أوىل بـاملؤمنني مـن أنفـسهم يف مجيـع امـور 7ّأن أمـري املـؤمنني » هو أوىل الناس بكم بعـدي « 
ّالــدنيا والــدين بعــد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، وأنــه جيــب علــيهم أن يكــون أحــب إلــي ْ ّ ّ هم مــن ّ

ّأنفسهم ، وأمره أنفذ عليهم من أمرها ، كما هو احلال بالنـسبة إىل أوامـر النـيب صـلى اهللا عليـه 
ّوسلم ونواهيه ، فهذا هـو مقتـضى التأمـل يف اآليـة املباركـة واحلـديث الـصحيح مـن طـرقهم ، مث  ّ

  .ّالتأمل يف لفظ حديث الوالية
ّمث إن الوجه يف األولوية هو أن النيب أو الوصـ ّّ ّي ، ال يـأمر النـاس وال يرضـى مـنهم إالمبـا ّ

  . ..فيه صالحهم وجناحهم ، خبالف أنفسهم
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)24 (  

   فلذا تخلف عن بيعة أبي بكرفهم بريدة اإلمامة من كالم النبي
ّولقــد فهــم بريــدة مــن قــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ٍال تقــع يف رجــل إنــه ألوىل « : ّ

ّ ، فلذا كان بريدة من املتخلفـني عـن بيعـة 7ده هو علي أن اإلمام من بع» الناس بكم بعدي 
  :أيب بكر 

ًمــا حاصــله معربــا ) ّروضــة الــصفا (  يفقـال  وذكـر صــاحب الغنيــة عــن بعــضهم أنــه « : ّ
ّكــان بيــد بريــدة بــن احلــصيب األســلمي رايــة ، فــدخل املدينــة ونــصبها علــى بــاب علــي ، فلمــا 

 فقـال ؟ّيع النـاس كلهـم أبـا بكـر فلـم ختـالفقـد بـا: علم عمر بن اخلطاب بذلك خاطبه بقوله 
ّإنا ال نبايع إالصاحب: بريدة  ّهذا البيت ، فاجتمع األصحاب عنده وسألوه عمـا يـدعوه إىل  ّ

ّأن يقول مثل هذه األقوال ، فذكر هلم قصة ارسال النيب إياه وخالد بن الوليد مع علي بن أيب  ّ ْ
ّن شــيء يف هــذا الــسفر أبغــض إيل مــن قــرب فــواهللا مل يكــ: طالــب يف ســرية إىل الــيمن ، قــال 

ّعلـــي ، وال شـــيء أحـــب إيل مـــن فراقـــه ، فلمـــا قـــدمنا علـــى رســـول اهللا قـــال   كيـــف وجـــدمت : ّ
يـا بريــدة ال : ّ فـشكوته ملــا كنـت أجـده عليــه يف قلـيب ، فتغــري وجـه رسـول اهللا وقــال ؟صـاحبكم

ّتقع يف رجل إنه ألوىل الناس بكم بعدي  ٍ«.  
ّسند صدور حـديث الواليـة عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وقد عرفت يف قسم ال ّ ّ

ًّيف جواب بريدة ملا شكى عليا  ّ
7.  
  .7على إمامة علي  ـ ًعند بريدة أيضا ـ فهذا احلديث دليل قطعي
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ّوأن مؤلفه من أهل السنة) روضة الصفا ( التعريف بكتابه  ّ  
مــدة عنــد القــوم ، ومؤلفــة مــن مــن التــواريخ املعت) روضــة الــصفا ( مث ال خيفــى أن كتــاب 

ّأهل السنة ، ومصادره كتب سنية معتربة عندهم ّ.  
ا  نفــسه ، فقــد اعتمــد عليــه يف حبوثــه ، وذكــره يف عــداد بعــض التــواريخ ) الــدهلوي ( ّــأم

ّومــن املعلـوم أن أحــدا مـن املتعــصبني فــضال عـن املنــصفني مل يتفـوه بكــون هــذا .  ..)1(االخـرى  ً ّ ً ّ
ْفالبد وأن يكون من كتب العامة ّ املعتربة الشيعية ،من التواريخالكتاب  ّ.  

فارسـي ، ملـري . روضة الـصفا يف سـرية األنبيـاء وامللـوك واخللفـا« : وقال كاشف الظنون 
ّخواند املؤرخ حممد بن خاوند شاه بن حممود املتوىف سـنة  ًإن مجعـا :  ، ذكـر يف ديباجتـه 903ّ

و علــى معظــم وقــائع األنبيــاء وامللــوك واخللفــاء ، مث ٍمــن إخوانــه التمــسوا تــأليف كتــاب مــنقح حمتــ
ّدخـل صــحبته الــوزير مــري علــي شــري ، وأشــار إليــه أيــضا ، فباشــره مــشتمال علــى مقدمــة وســبعة  ً ً
ًأقسام وخامتة ، على أن كل قسم يستعد أن يكون كتابـا مـستقال ، حـال كونـه سـاكنا خبانقـاه  ً ًّ ْ ّ

  .اة على ر اجلبلاخلالصية اليت أنشأها األمري املذكور ر
  .املقدمة يف علم التاريخ

ــــاء وملــــوك العجــــم وأحــــوال احلكمــــاء  ّالقــــسم األول يف أول املخلوقــــات وقــــصص األنبي ّ
  .اليونانية يف ذيل ذكر إسكندر

ّوالثاين يف أحوال سيد األنبياء وسرية وخلفائه الراشدين ّ.  
__________________  

  .265: باب املطاعن  ـ التحفة االثنا عشرية) 1(
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  .ّوالثالث يف أحوال األئمة األثين عشر ، ويف أحوال بين امية والعباسية
  .والرابع يف امللوك املعاصرين لبين العباس

  .واخلامس يف ظهور جنكيز خان وأحواله وأوالده
  .والسادس يف ظهور تيمور وأحواله وأوالده
  .والسابع يف أحوال سلطان حسني بايقرا

» املـسكون وعجائبهـا  فرقة وحـاالت خمـصوصة ملوجـودات الربـعواخلامتة يف حكايات مت
)1(.  

ّكما وصفه مؤلفـه وأقـره كاشـف الظنـون ، .  ..ّفالكتاب منقح حمتو على معظم الوقائع ّ
  .والشيعي ال يصفهم بذلك كما هو معلوم» الراشدين «  بـ ّمث إنه وصف اخللفاء

ّومن خطبة الكتاب أيضا يظهر تسنن مؤلفه واعتبار ك ّ   :تابه ً
ّفقد ذكر حبه لعلم التاريخ واطالعـه علـى قـضايا االمـم وامللـوك وشـغفة مبطالعـة الكتـب  ّ
ّالتارخيية ، مث إنه وصـل إىل خدمـة نظـام الـدين أمـري علـي شـاه ووصـفه مبـدائح عظيمـة ومناقـب  ّ
ه قــــد أشــــار عليــــه بتــــأليف كتــــاب يف التــــاريخ ، مــــشتمل علــــى حــــاالت األنبيــــاء  ٍفخيمــــة ، وأن ـــ ّـ

  . واخللفاء والسالطني وغري ذلك من وقائع وقضايا األعيان واألكابر يف اآلفاقواملرسلني
ّفنزلــت علــى رغبتــه بعــد االســتخارة ، وألفــت هــذا الكتــاب فــذكرت فيــه احلقــائق : قــال 

ًدون اــازات ، وجعلتــه خاليــا عــن وصــمة الــسرقة بعيــدا عــن عجيــب اإلــام واإلغــالم ، وافيــا  ًً
ّأييدات السبحانية واملقرب ّمبطلوب ذاك املؤيد بالت ّ  

__________________  
  .927 ـ 926 / 1كشف الظنون ) 1(
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إىل أن .  ..)روضـة الـصفا يف سـرية األنبيـاء وامللـوك واخللفـا (  بــ ّومسيته.  ..ّللحضرة السلطانية
  :قال 

ه ال خيفــى علــى ذي اخلــربة والــذكاء أن لعلــم التــاريخ فوائــد كثــرية ، البــد مــن اإلشــا ّإن ّ رة ّــ
ًما ال يدرك كله ال يرتك كله ، كي يزداد أصـحاب الفهـم والدرايـة رغبـة يف : إىل بعضها حبكم  ّ ّ

  .مطالعة هذا الفن الشريف
الع علـــى مـــا ال ميكـــن لإلنـــسان ــفإنـــه العلـــم الوحيـــد الـــذي يفيـــد اإلط ّـ ّاالطـــالع عليــــه  ّ

ًباملشاهدة واحلس والعيان ، وليس غريه من العلوم متكفال هلذا األمر ّ ّ.  
  .ّوإنه العلم الذي يزيل امللل والكآبة والسأم عن قلب اإلنسان

  .ّوإنه مع كثرة فوائده سهل التناول ، وال مشقة زائدة يف استحصاله
ّوإنه علم يقف املمارس له على الصدق واحلق فيأخذ به ، والكذب والباطل فيرتكه ّ.  

ه علــم يزيــد اإلنــسان عقــال وجتربــة وعــربة وعظمــة يف احليــ ًوإن ً ً ّاة ، فــإن الــسعيد مــن وعــظ ّــ
  .بغريه

ّوإنه العلم الذي يـورث الـصرب والرضـا واإلسـتقامة يف مقابـل احلـوادث الواقعـة ، ويوجـب  ّ ّ
  .ّاألمل بالنجاح والظفر يف الشدائد واملشاق والباليا

ّـوإنه العلم الذي يزيد املؤمن إميانا بالقدرة اإلهلية القاهرة وأنه سـبحانه مالـك امللـوك ًّ..  .
َ تلـك الـدار اآلخـرة نجعلهـا للذين ال يريـدون علوا فـي األرض وال (: دق قوله سـبحانه ويص ُِ ْ َ ْ ِْ ُِـ ُُ َ ُ ُِ َ ِـ َ ْ َ ُ َ ِ  َ ِْ

ًفسادا َ واْلعاقبة للمتقينَ ِ ِ ُ َِْ ُ َ (.  
ّفإن اعرتض اجلاهل بأن أكثر التواريخ مفرتيات وموضوعات وأساطري وقد اخـتلط فيهـا  ِ ْ

  .، فال تؤثر وال تفيد تلك الفوائدّالكذب بالصدق والغث بالسمني 
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ّلــيس األمــر كــذلك ، فــإن أئمــة الــسلف وأكــابر اخللــف يف هــذا الفــن قــد وضــعوه : قلنــا 
ْعلـــى أســـاس الـــصحة والـــصدق ، إذ مـــن املـــستحيل أن يكـــون ديـــدن أولئـــك األعـــالم األخيـــار 

ًا عــن متـواترّاالفـرتاء والكـذب بنقــل املفرتيـات واملوضـوعات ، وال ريــب يف صـحة مـا وصــل إلينـا 
ًولـو أن مفرتيـا.  ..طـريقهم ّنـسب إلـيهم مـا مل يقولــوه فـإن نقـدة هـذا العلـم يـردوه عليـه ويرمــون  ّ ّ

ّكتابه بسهام الطعن والقدح ويشهرون حاله لئال يغرت به أحد ّ.  
  :مث قال 

ّذكــر الــشرائط الــيت البــد منهــا يف تــدوين هــذا العلــم ، إذ ال خيفــى أن التــدوين والتــأليف  ْ 
ّطــري جــدا ، ال ســيما يف علــم التــاريخ ، فــإن نــسخ هــذا الكتــاب تــصل إىل األكــابر مــن أمــر خ ّ ً ّ

مـن : مبقتـضى  ـ ّالسالطني واالمراء والعلماء والفضالء يف خمتلف األقطار واألطراف ، واملؤلف
ّيــالم علــى تقــصريه ىف أقــل شــيء ، فالبــد مــن االلتــزام يف التــأليف فيــه  ـ ّصــنف فقــد اســتهدف ّ

  :يت سنذكرها بالشروط ال
ف ســـامل العقيـــدة ، فـــإن بعـــض املنحـــرفني كـــالغالة مـــن اخلـــوارج : منهـــا  ّأن يكـــون املؤل ــ ّـ ْ

ًوالــــروافض ، قــــد وضــــعوا قصــــصا رديئــــة ونــــسبوها إىل الــــصحابة والتــــابعني ، وأوردوا يف كتــــبهم 
ّأباطيــل خــدعوا ــا عــوام النــاس ومــن مل يكــن لــه اطــالع علــى واقــع حــاهلم ، فظــن أن روايــام  ّ

  .ّ مشكاة النبوة مقتبسة ومن مصباح الرسالة ملتمسة ، فوقعوا يف التيه والضاللةمن
ٍأن يكتــب حقــائق الوقــائع واألحــوال ، فلــو أراد الكتابــة عــن أحــد فــال يكتفــي : ومنهــا  ْ

ًبــذكر فــضائله وأعمالــه احلــسنة ، بــل عليــه أن يــذكر مــا يكــون لــه مــن الرذائــل والقبــائح أيــضا ،  ْ
  . هذه بالصراحة فليذكرها باإلمياء واإلشارة ، والعاقل يكفيه اإلشارةولو مل يتمكن من ذكر
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  .أن يتجنب يف املدح والذم عن اإلفراط والتفريط: ومنها 
أن حيـــرتز مـــن الكلمـــات الركيكـــة واأللفـــاظ الدنيئـــة ، ويـــورد التلوحيـــات الظريفـــة : ومنهـــا 

خيـتص بعلـم التـاريخ بـل جيـب وهـذا ال  . ..فة بعبارات سهلة وأساليب جزلةوالتصرحيات اللطي
  .االلتزام به يف كل علم

ًأن يكون أمينا يف النقل ، كي يطمئن إىل ما نقلـه أصـحاب الفـضيلة والكمـال : ومنها 
ً، وال يبيع دينه بدنيا غـريه ، وال يغـري وال يبـدل وال حيـرف ، فيكـون كتابـه مـصونا عـن الكـذب  ّ ّ ّ

  .ّ حىت آخر الزمانًوالبهتان واإلفرتاء ، ويبقى موردا لإلعتماد
ّأال تــــرى كيــــف بقيــــت الكتــــب الــــيت ألفهــــا املؤرخــــون األثبــــات مــــن العــــرب والعجــــم يف  ّ

  :سوالف األزمان ، وال زالت موضع النقل واإلعتماد واإلذعان ، فمن العرب 
ّاإلمام حممد بن إسحاق ، وهو أول من صنف يف املغازي يف اإلسالم ّ ّ.  

  .ّواإلمام وهب بن منبه
ّاقـدي ، واألصـمعي ، وحممـد بـن جريـر الطـربي ، وأبـو عبـداهللا بـن مـسلم بــن واإلمـام الو

 و.  ..ّوحممد بن علي بن األعـثم الكـويف صـاحب الفتـوح ، و ـ صاحب جامع املعارف ـ قتيبة
  . ..و. ..

  :ومن املؤرخني العجم 
  .ّحسن بن حممد بن علي الفردوسي الطوسي
  .أبو احلسن علي بن مشس اإلسالم البيهقي

  .ّ احلسني حممد بن سليمان صاحب تاريخ خسروأبو
  . ..و.  ..و.  ..و
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  . ..عليهم الرمحة والرضوان ، وعلى غريهم من طوائف املؤرخني
  . ..ّوهؤالء هم املرجوع إليهم ، وكلمام هي املعول عليها

  .».  ..ّوإن كتابنا منتخب من تلك الكتب املعتربة وأمثاهلا

)25 (  

  من غيره عند اهللا ورسوله  علي ّفهم بريدة أحبية
  :أخرج أمحد 

ٍانتهيــت إىل حلقـة فيهــا أبـو جملــز وابــن : ّحـدثنا حيــىي بـن ســعيد ، ثنـا عبــداجلليل قـال « 
ُأبغـضت عليا بغـضا مل يبغـضه أحـد  :ّحـدثين أيب بريـدة قـال : بريدة ، فقـال عبـداهللا بـن بريـدة  ً ً ّـ

ّوأحببت رجال من قريش مل أحبه إالعلـى بغـ: قط ، قال  ّـ ًضه عليـا ، قـال ً فبعـث ذاك الرجـل : ّ
ا ، قـال  ًعلى خيـل فـصحبته مـا أصـحبه إالعلـى بغـضه علي ّـ ّ فكتـب إىل : ًفأصـبنا سـبيا ، قـال : ٍ

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ــإبعــث إلينــا مــن خيمسه ، قــال : ّ ًفبعــث إلينــا عليــا: ّ ويف  ـ ّ
ّالــسيب وصــيفة هــي مــن أفــضل الــسيب ّفخمــس وقــسم وخــرج ورأســ ـ ّ يــا أبــا : ّــه مغطى ، فقلنــا ّ

ّأمل تــروا إىل الوصــيفة الــيت كانــت يف الــسيب ، فــإين قــسمت ومخــست :  قــال ؟احلــسن ، مــا هــذا ّ ّّ
ّفصارت يف اخلمـس ، مث صـارت يف أهـل بيـت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، مث صـارت يف آل  ّ

  .علي ، ووقعت ا
ّوكتــــب الرجــــل إىل نــــيب اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم : قــــال  إبعثــــين ، فبعثــــين : فقلــــت : ّ

ًمصدقا ، قال    :فأمسك يدي والكتاب وقال : قال . صدق: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول : ّ
  ؟ًّأتبغض عليا
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  .نعم: قلت : قال 
ّوإن كنت حتبه فازدد له حبا ، فوالذي نفس حممد بيده لنصيب آل . فال تبغضه: قال  ًّ ّ ْ

  .علي يف اخلمس أفضل من وصيفة
ّ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن النــاس أحــد بعــدفمــا كــان: قــال  أحــب إيل مــن  ّ ّ

  .علي
ّفوالــذي ال إلــه غــريه ، مــا بيــين وبــني النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف هــذا : قــال عبــداهللا  ّ

  .)1(» احلديث غري أيب بريدة 
  .دّتفرد به أمح« : ورواه ابن كثري الدمشقي يف تارخيه عن أمحد باللفظ املذكور مث قال 

ّوقد روى غري واحد هذا احلـديث عـن أيب اجلـواب ، عـن يـونس بـن أيب إسـحاق ، عـن  ٍ

  .أبيه ، عن الرباء بن عازب ، حنو رواية بريدة بن احلصيب وهذا غريب
ّوقـد رواه الرتمــذي عــن عبـداهللا بــن أيب زيــاد ، عـن أيب اجلــواب األحــوص ابـن جــواب بــه  ّ

  .)2( » ّحسن غريب ، ال نعرفة إالمن حديثه: وقال 
  :ّورواه احملب الطربي قال 

ه كــان يــبغض عليــا ، فقــال لــه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم :  ـ 2 ـ وعــن بريــدة«  ّإن ّ ً ّ : ّــ
ا: قــال . نعــم:  قــال ً؟أتــبغض عليــا ًال تبغــضه ، وإن كنــت حتبه فــازدد لــه حب ّــ ّــ فمــا كــان : قــال . ْ

ّأحد من الناس بعد قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أحـب ّ ّـإنه : ٍويف روايـة .  إيل مـن علـيّ
ّقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم    ّال تقع يف علي فإنه : ّ

__________________  
  .351 ـ 350 / 5مسند أمحد ) 1(
  .275 / 7البداية والنهاية ) 2(
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ّمين وأنا منه وهو وليكم بعدي ّ.  
  .)1(» اخرجهما أمحد 

ّوقال حممد بن عبدالرسول الربزجني 
بريـدة ، ال تقـع يف يـا : ويف رواية ابن معني «  : )2(

ًعلي ، فإن عليا مين وأنا منه ، فرجع بريدة عن ذلك وصار حمبا لعلي  ًّ ّ 2.  
ّإنه شـكى عليـا فقــال لـه النـيب صــلى : فقـد روى البيهقـي يف كتـاب اإلعتقــاد عـن بريـدة  ً ّ ّــ

ًأتــبغض عليــا يــا بريــدة: ّاهللا عليــه وســلم  ًال تبغــضه وازدد لــه حبــا :نعــم فقــال :  فقلــت ؟ّ قــال . ّ
ّفما كان من الناس أحد أحب إيل من علي بعد قول رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : بريدة  ّ  ّ

 «)3(.  

  :أقول 
ّإن بريــدة بعــد  :يف هــذا اخلــرب الــذي أخرجــه أمحــد ، وابــن معــني ، والبيهقــي ، وغــريهم 

ّقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له ذلك  ّكان من الناس أحد أحب إليـه مـن علـي ما « : ّ
ّ أحــب النــاس إليــه بعــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، ومعــىن ذلــك 7، بــل كــان هــو »  ّ ّ :

ّكونه أفضل الناس ، قال الالهوري يف    :ّيف أفضلية أيب بكر ) شرح ذيب الكالم ( ّ
ّوبقوله صلى اهللا عليه وسلم «    ّالنبيني واهللا ما طلعت مشس وال غربت بعد : ّ

__________________  
  .68: ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب ) 1(
: سـلك الـدرر يف أعيـان القـرن احلـادي عـشر . ّ ، له مؤلفات يف التفسري واحلديث والكالم1103املتوىف سنة ) 2(
4 / 65.  
  .204: وانظر االعتقاد للبيهقي . خمطوط ـ الروافضنواقض ) 3(
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  . أفضل من أيب بكرٍواملرسلني على أحد
ّومثــل هــذا الكــالم لبيــان األفــضلية ، إذ الغالــب مــن حــال كــل اثنــني هــو التفاضــل دون 

ّالتساوي ، فاذا نفى أفضلية أحدمها ثبت أفضلية اآلخر  ّ ّ «)1(.  
  : )ّبستان احملدثني ( برتمجة مسلم بن احلجاج من كتابه ) الدهلوي ( وقال 

لنيسابوري صحيحة علـى سـائر التـصانيف يف هـذا ّوهلذا فضل احلافظ أبو علي ا.  ..«
  .»ما حتت أدمي السماء أصح من كتاب مسلم : العلم ، وكان يقول 

  :وأخرج احلاكم 
ّحدثنا أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن ، أنبأ علي بـن عبـدالعزيز ، ثنـا سـليمان «  ّ ّ

بن العباس الشامي ، عن عـون بن داود اهلامشي ، ثنا حيىي بن هاشم بن الربيد ، ثنا عبداجلبار 
ّبــن أيب جحيفــة الــسوائي ، عــن عبــدالرمحن بــن علقمــة الثقفــي ، عــن عبــدالرمحن بــن ايب عقيــل 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ قـدمت علـى رسـول اهللا :الثقفـي قـال  ًيف وفـد ثقيـف ، فعلقنـا طريقـا  ـ ّ
رجـل نلـج عليـه منـه ، من طرق املدينة حىت أخننا بالباب ، وما يف الناس رجل أبغـض إلينـا مـن 

ٍفــدخلنا وســلمنا وبايعنــا ، فمــا خرجنــا مــن عنــده حــىت مــا يف النــاس رجــل أحــب إلينــا مــن جــل  ّ
  .)2(» .  ..خرجنا من عنده

  ما يف الناس رجل أحب إلينا « : ّفمن املقطوع به أن مراد الرجل من قوله 
__________________  

ّلكن ما ذكره عن رسول اهللا صلى اهللا عليه) 1( ّ وسـلم موضـوع ، فقـد نـص احلـافظ اهليثمـي علـى أن راويـه كـذابّ ّ ّ ّ .
  .44 / 9انظر جممع الزوائد 
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ّهو أحبية الرسول صلى اهللا عليه وسلم إليه» ٍمن رجل خرجنا من عنده  ّ ّ.  
  ً.فكذلك يف قول بريدة املروي آنفا

حـديث ( ّكما فـصلناه وأوضـحناه يف .  ..ّفضلية له مثبت لأل7وثبوت األحبية لإلمام 
  . ..)ّالطري 

  .ّ وبطالن خالفة من تقدم عليه7ّواألفضلية تثبت إمامته 
ا لألمــري  ًوإذا كــان حكــم النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم علــى بريــدة بــأن يــزدد حب ّــ ْ ّ ً دلــيال 7ّ

ّعلى أحبيته ، فإن لفظ  دليـل  ـ  اإلمامـة واألمـارةعدم داللته على لو فرض ـ »ّوليكم بعدي « ّ
ُعلى األحبية بالضرورة ، وهو كاف شاف ، قامع الس شبهات أهل اجلزاف ّ.  

)26 (  

   بعد كالم النبي ّتصريح بريدة بأفضلية علي
فمـا كـان « : قولـه ــ .  ..ال تبغـضه: بعـد قـول النـيب  ـ ويف بعض ألفاظ اخلرب عـن بريـدة
وهـذا نــص » .  ..أحـب مـن علـي.  ..«: ه بـدل قولـ» أحـد بعـد رسـول اهللا أفـضل مـن علـي 

  :فيما استفدناه 
أخربنـا النـضر ابـن مشيـل : أخربنا إسـحاق بـن إبـراهيم بـن راهويـه قـال « : قال النسائي 

مل : ّحـدثين أيب قـال : ّحدثنا عبداهللا بن بريدة قال : ّأخربنا عبداجلليل ، بن عطية قال : قال 
ًبـن أيب طالـب ، حـىت أحببـت رجـال مـن قـريش ، ال يكن أحد من الناس أبغـض إيل مـن علـي 

ه إالعلـــى بغـــض علـــي ، فبعـــث ذلـــك الرجـــل علـــى خيـــل ، فـــصحبته ومـــا صـــحبته إالعلـــى  ّاحب ّ ّـــ
  ًبغض علي ، فأصاب سبيا ، فكتب إىل النيب 



 351 ..................................................................................داللة احلديث 

ًصــلى اهللا عليــه وســلم أن ابعــث إلينــا مــن خيمــسه ، فبعــث إلينــا عليــا ّ ّ ّ ّويف الــسيب وصــيفة مــن  ـ ّ
ّفلما مخسه صـارت الوصـيفة يف اخلمـس ، مث مخـس فـصارت يف أهـل بيـت النـيب  ـ ّأفضل السيب ّّ ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ، مث مخس فصارت يف آل علي ، فأتانـا ورأسـه يقطـر ، فقلنـا  ّ ّ  ؟مـا هـذا: ّ
ّأمل تــروا الوصــيفة صـــارت يف اخلمــس ، مث صــارت يف أهــل بيـــت النــيب صــلى اهللا عليـــه : فقــال 

  .آل علي ، فوقعت عليهاّوسلم ، مث صارت يف 
ّفكتب ، وبعثين مصدقا لكتابه إىل النيب صلى اهللا عليه وسـلم ، ّ ً ًومـصدقا ملـا قـال علـي  ّ ّ

  .صدق: وأقول ويقول  ؟صدق: ، فجعلت أقول عليه ويقول عليه ويقول 
ّفأمسك بيدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال  ّ:  

  ً؟أتبغض عليا
  .نعم: قلت 
ا ، فوالــذي نفــسي بيــده لنــصيب آل ال تبغــضه ،: فقــال  ه فــازدد لــه حب ً وإن كنــت حتب ّــ ّــ ْ

  .علي يف اخلمس أفضل من وصيفة
ّفما كان أحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحب إيل من علي  ّ ّ ّ2.  

ّواهللا مــا يف احلـديث بيــين وبـني النــيب صــلى اهللا عليـه وســلم غــري : قـال عبــداهللا بـن بريــدة  ّ
  .)1(» أيب 

__________________  
  .115: خصائص أمري املؤمنني ) 1(
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  :أقول 
ًومن الواضح جدا  ّأن األفضلية مثبتة للخالفة بال فصل: ّ ّ.  

ّوإذا كان قوله صلى اهللا عليه وسلم  ًال تبغضه وإن كنت حتبه فازدد له حبـا « : ّ ّ ّ داال » ْ
ه ولــيكم بعــدي « : يف » الــويل « علــى األفــضلية ، كــان لفــظ  ّإن ـ  مل يكــن داال علــى لــو ـ »ّـ

ّاألولويـة بالتـصرف ّداال علـى األفـضلية ، وهـي مثبتـة للخالفـة بـال فـصل ، فيثبـت املطلـوب ،  ـ ّ ً
  .ّوتسقط تأويالت املرتابني وتشكيكات اجلاحدين ، واحلمد هللا رب العاملني

  :ّهذا ، وال خيفى صحة سند هذا احلديث ، وذلك ألن 
  .قومابن راهويه ، إمام من كبار أئمة ال

  .والنضر بن مشيل ، كذلك
  .وكذا عبداجلليل

  .وقد ترمجنا هلم يف الكتاب

)27 (  

ُُإمنا وليكم اهللا ورسوله ( :خطبة النبي بعد نزول  ُ ََ َُ ُ ُ ِ َِ..  .(  
ًخطبـة تـدل علـى املطلـوب  ـ بعد ذكر حديث الغـدير ـ ّوروى السيد شهاب الدين أمحد

  :قال . من جهات عديدة
ّة خطبـة بليغـة باعثـة علـى خطبـة مـواالم ، فـات عـين إسـنادها ، ولصدر هذه القـص« 

ّوهي هذه اخلطبة اليت خطبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني  ّ  



 353 ..................................................................................داللة احلديث 

َ إنما وليكم اهللا و(: نزلت  َُ ُ ُ ِ َُِرسوله والذين آمنوا َُ ِ  َ َُ   : فقال ) ُ
تعينه علـــى نكبـــات احلمــد هللا علـــى آالئـــه يف نفـــسي وبالئـــه يف عــرتيت وأهـــل بيـــيت ، وأســـ

ًالدنيا وموبقات اآلخرة ، وأشهد أن اهللا الواحد األحد الفرد الصمد مل يتخـذ صـاحبة وال ولـدا  ً ّ ّ
ً، وال شريكا وال عمدا ، وأين عبد من عبيده ، أرسلين برسالته على مجيـع خلقـه ، ليهلـك مـن  ً

ّهلــك عـــن بينـــة وحيــىي مـــن حـــي عـــن بينــة ، واصـــطفاين علـــى األولــني مـــن األ ّ ّ ، ّولـــني واآلخـــرين
ّوأعطاين مفاتيح خزائنه ووكد علي بعزائمه ، واسـتودعين سـره وأمـدين بنـصره ، فأنـا الفـاتح وأنـا  ّ  ّ

ّاخلامت ، وال قوة إالباهللا ّ.  
ّحـق تقاتـه وال متـوتن إالوأنـتم مـسلمون ، ـ ّأيهـا النـاس ـ ّإتقـوا اهللا ّواعلمـوا أن اهللا بكـل  ّ ّ

ْي أقــوام يكــذبون علــي فيقبــل مــنهم ، ومعــاذ اهللا أن أقــول شــيء حمــيط ، وإنــه ســيكون مــن بعــد 
ّالصدق ، وما آمـركم إالمـا أمـرين بـه وال أدعـوكم إال ّاحلق أو أنطق بأمره إالّ إال ّ إليـه ، وسـيعلم  ّ

  .ّالذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
ـــا رســـول اهللا: ّفقـــام إليـــه عبـــادة بـــن الـــصامت فقـــال  ّ ومـــن هـــؤالء عرفنـــاه ؟ومـــىت ذاك ي

  ؟حذرهملن
ّأقوام قد استعدوا لنا من يومهم ، وسيظهرون لكم إذا بلغت الـنفس مـين هيهنـا: قال   ـ ّ

ّوأومى صلى اهللا عليه وسلم إىل حلقه   . ـّ
  ؟إذا كان ذلك فإىل من يا رسول اهللا: فقال عبادة 

ّفقال صلى اهللا عليه وسلم  ّبالسمع والطاعة للسابقني من عرتيت واآلخذين مـن نبـويت : ّ ّ ّ
ّ فـــإم يـــصدونكم عـــن الغـــي ، ويـــدعونكم إىل اخلـــري ، وهـــم أهـــل احلـــق ومعـــادن الـــصدق ، ، ّ

ّحييون فيكم الكتاب والسنة ، وجينبونكم اإلحلاد  ّ  
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  .والبدعة ، ويقمعون باحلق أهل الباطل ، وال مييلون مع اجلاهل
ٍ إن اهللا خلقين وخلق أهل بييت مـن طينـة مل خيلـق منهـا غرينـا ، ك!أيها الناس ّنـا أول مـن ّ ّ

ّابتدأ من خلقه ، فلما خلقنا نور بنورنا كل ظلمة ، وأحىي بنا كل طينة ّ ّ   :مث قال . ّ
ّهؤالء أخيار اميت ، ومحلة علمي ، وخزنة سري ، وسادات أهل األرض ، الداعون إىل  ّ ّ
ّاحلــق ، املخــربون بالــصدق ، غــري شــاكني وال مرتــابني وال ناكــصني وال نــاكثني ، هــؤالء اهلــداة  ّ
املهتــدون ، واألئمــة الراشــدون ، املهتــدي مــن جــاءين بطــاعتهم وواليــتهم ، والــضال مــن عــدل  ّ
ّمــنهم وجــاءين بعــداوم ، حــبهم إميــان وبغــضهم نفــاق ، هــم األئمــة اهلاديــة ، وعــرى األحكــام 

ّالواثقـــة ، ـــم تـــتم األعمـــال الـــصاحلة ، وهـــم وصـــية اهللا يف األولـــني واآلخـــرين ، ّ واألرحـــام الـــيت  ّ
ي(: سمكم اهللا ا إذ يقول أق َـْ واتـقوا اهللا الذي تسائـلون به واألرحام إن اهللا كان عل َُ َ ََ ْ َ ِ َ َ ْ َ َِ ِِ َ َ  ُ ًكم رقيبـا َِ ْ ُ 
ه أجــرا إال(: ّ ، مث نــدبكم إىل حــبهم فقــال )1( ) ل ال أســئـلكم علي  ق ِ ً ْ ْــ َْ َِ َ َُ َْ ُ ْ ْ اْلمــودة فــي اْلقربــىُــ َُ ِ َ  َ ( 

ّجس وطهـرهم مـن الـنجس ، الـصادقون إذ نطقـوا ، العـاملون إذا هم الذين أذهـب اهللا عـنهم الـر ّ
ّســئلوا ، احلــافظون إذا اســتودعوا ، مجعــت فــيهم اخلــالل العــشر إذ مل جتمــع إاليف عــرتيت وأهــل  ْ

  :بييت 
ّاحللــم ، والعلــم ، والنبــوة ، والنبـــل ، والــسماحة ، والــشجاعة ، والــصدق ، والطهـــارة ، 

  .والعفاف ، واحلكم
ّــتقــوى ، وســبل اهلــدى ، واحلجة العظمــى ، والعــروة الــوثقى ، هــم أوليــاؤكم فهــم كلمــة ال

  .ّعن قول بكم ، وعن قول ريب ما أمرتكم
ِأال من كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ،  ِ  
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  .وانصر من نصره واخذل من خذله
ًوأوحى إيل ريب فيه ثالثا  ّ  :ّخلرية املتقني وقائد الغر احملجلنيّإنه سيد املسلمني وإمام ا ّ.  

  .)1(» ّوقد بلغت من ريب ما امرت ، واستودعتهم اهللا فيكم ، وأستغفر اهللا 

)28 (  

  » ّهذا وليكم من بعدي « :  عن البراء بلفظ حديث الغدير
ه روى يف فـــضائل أمـــري املـــؤمنني  ــوعـــن أيب املظفـــر الـــسمعاين أن ّـ فـــضائل (  مـــن كتابـــه 7ّ

  :ّ الغدير باللفظ اآليت حديث) الصحابة 
ّإن النـــيب صــــلى اهللا عليـــه وســــلم نــــزل بغـــدير خــــم ، وأمـــر فكــــسح بــــني : عـــن الــــرباء «  ّ ّ

ألـست أوىل بـاملؤمنني مـن : شجرتني وصـيح بالنـاس فـاجتمعوا ، فحمـد اهللا وأثـىن عليـه مث قـال 
ِاللهـم وال ّهـذا ولـيكم مـن بعـدي ، : ًّبلى ، فدعا عليا فأخذ بعضده مث قال :  قالوا ؟أنفسهم

 ـ ليهنـك يـا ابـن أيب طالـب ، أصـبحت: فقـام عمـر إىل علـي فقـال  .ِمن وااله وعاد مـن عـاداه
  .»ّموىل كل مؤمن  ـ أو قال أمسيت

ّوملا كان حديث الغدير من األدلة الظاهرة القاهرة يف إمامة أمري املؤمنني  ّ
ّكما تقـدم  ـ 7

ْ بـد وأن يكـون مبعـىن يف هذا احلديث ال» الويل « ّفإن لفظ  ـ ّيف حمله  » ّـ فكأنه قـال .»اإلمـام
وعليــه فــنفس هــذا املعــىن يكــون هــو املــراد مــن احلــديث بــاللفظ .  ..هــذا إمــامكم مــن بعــدي: 

  .بريدة ، وابن عباس ، وعمران بن حصني ، وغريهم: املروي عن 
__________________  

  .خمطوط ـ توضيح الدالئل على ترجيح الفضائل) 1(
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ّ ، وهو جد أيب سعد 498ّمنصور بن حممد ، املتوىف سنة : ر السمعاين هو ّوأبو املظف
ًوقد ترجم له فيه ، وترجم له أيضا يف ) االنساب ( السمعاين صاحب  ُ:  

  335 / 5طبقات الشافعية الكربى 
  102 / 9املنتظم يف أخبار االمم 

  115 / 3مرآة اجلنان 
  160 / 5النجوم الزاهرة 

  114 / 19سري أعالم النبالء 
  339 / 2طبقات املفسرين 
  393 / 3شذرات الذهب 

)29 (  

ّورضا الرب برسالتي والوالية لعلي من بعدي.  ..«:  بلفظ حديث الغدير ّ..  . «  
ّقرن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم واليـة علـي مـن بعـده برسـالته : ففي هذا احلديث  ّ

وم أكم(: ّ، وفــسر بــاألمرين قولــه تعــاىل  َ اْليـ ْ َ َ ْ ــ ــنكمَ م دي ْلــت لك ُْ ــ َُ ِ َ ُ ّ وهــذا نــص اخلــرب بروايــة ).  ..ْ
ّالسيد احملدث الشريازي ؛ بعد أن رواه عن الصادق  ْ ّ   :ّ وفيه شعر حسان 7ّ

ورواه أبــو ســعيد اخلــدري ، وفيــه اإلستــشهاد بالــشعر املــذكور ، وفيــه مــن التــاريخ .  ..«
  :وزيادة البيان ما مل يرو عن غريه فقال 

ّملا نزل النيب صلى ّ
  ّ اهللا عليه وسلم بغدير خم يوم اخلميس ثامن عشر من 
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ذي احلجـة ، دعــا النــاس إىل علــي ، فأخـذ بــضبعيه فرفعهمــا حــىت نظـر النــاس إىل بيــاض إبطــي 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  اهللا أكرب ، احلمد هللا على إكمـال الـدين وإمتـام النعمـة : ّ
  .)1(» احلديث .  بعدي ، من كنت مواله فعلي مواله، ورضا الرب برساليت والوالية لعلي من

ّوهذا كله مما يدل على أن  ّ الواليـة « فكـذا » اإلمامـة « ّفيـه ال يـراد ـا إال » الوالية « ّ
   .يف حديث بريدة وعمران وغريمها» 

)30 (  

   الغدير عن أبي سعيد الخدري عند أبي نعيم والنطنزي حديث
) ما نزل من القـرآن يف علـي ( أبو نعيم األصبهاين يف واحلديث املذكور أخرجه احلافظ 

  :، فقد حكي عنهما أما رويا ) اخلصائص العلوية ( وأبو الفتح النطنزي يف 
ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم دعــا النــاس : بإســنادمها عــن أيب ســعيد اخلــدري «  ّ

 ـ وذلـك يــوم اخلمـيســ  حتـت الــشجرة مـن الـشواك فقــم] مـا [ إىل علـي يف غـدير خـم ، وأمــر 
ًفــدعا عليــا وأخــذ بــضبعيه فرفعهمــا حــىت نظــر  ّإىل ابطــي رســول اهللا صــلى اهللا عليــه ] النــاس [ ّ
ّوسلم ، مث مل يتفرقوا حىت نزلت هذه اآليات  ْ اْليـوم أكملت لكم دينكم وأتممـت علـيكم (: ّ َ َ ْ ْ َُ ُ ُ ْْ َ َ ُ ُْ َْ ََ ِ َ ْ َ ْ َ

ِنعمتي ورض َ َ َِ ِيت لكم اإلسالم دينِْ َ ْ ِْ ُ ُ َ ّ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ًاُ ّ:  
  ّاهللا أكرب على إكمال الدين وإمتام النعمة ورضى الرب برساليت والوالية 

__________________  
  .13: األربعني يف فضائل أمري املؤمنني احلديث ) 1(
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وااله ِمـن كنــت مــواله فعلـي مــواله ، اللهــم وال مــن : مث قــال . لعلـي بــن أيب طالــب مـن بعــدي
  .»ِوعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله 

  :أقول 
ّفقد جعل صلى اهللا عليه وسلم الوالية علـى املـؤمنني مـن بعـده لـسيدنا أمـري املـؤمنني  ّ7 

ال » الرسـالة « بعـد » الواليـة « وذكـر . بـذلك ً، وجعلها قرينة لرسالته ، ومحد اهللا على رضـاه
ّفيــه داللــة واضــحة علــى أن املــراد منهــا لــيس إال  ـ  القــرائنومــع تلــك ـ ّســيما يف هــذا املقــام ّ »

  .»حديث الوالية « فهو املراد كذلك منها يف .  ..»اإلمامة 

)31 (  

ّمن كنت أولى به من نفسه فعلي وليه «  : حديث الغدير بلفظ  «  
  :ّوذا اللفظ أخرجه احلافظ الطرباين ، فقد قال البدخشاين 

مـن كنـت أوىل  : اخرى ، عـن أيب الطفيـل ، عـن زيـد بـن أرقـم بلفـظ ٍوللطرباين برواية« 
ّبه من نفسه فعلي وليه  ٌ «)1(.  

  :ًوقال أيضا 
رضــي اهللا  ـ عــن أيب الطفيــل ، عــن زيــد بــن أرقــم ـ ٍيف روايــة اخــرى ـ وعنــد الطــرباين« 

ِمن كنت أوىل به من نفسه فعلي وليه ، اللهم وال من : بلفظ  ـ عنهما ّ   
__________________  

  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 1(
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  .)1(» ِوااله وعاد من عاداه 
«  بــ )الـدهلوي ( املوصوف مـن قبـل  ـ ّللقاضي حممد ثناء اهللا) السيف املسلول ( ويف 

من كنـت أوىل بـه : ويف بعض الروايات « :  ـ إحتاف النبالء: كما يف كتاب » بيهقي الوقت 
ّمن نفسه فعلي وليه  «.  

ّضح جدا أن املراد هو ومن الوا ً   .»اإلمام « و» ويل األمر « ّ
مـــن كنـــت  :معنـــاه : ومسعـــت بعـــض أهـــل العلـــم يقـــول « : وقـــال شـــهاب الـــدين أمحـــد 

ّســيده فعلــي ســيده مــضي قولــه ألــستم تعلمــون : ّوســلم  ّوتــصدير القــول بقولــه صــلى اهللا عليــه. ّ
  .واهللا سبحانه أعلم. ّأين أوىل باملؤمنني ، يؤيد هذا القول

: ٍاملوىل يطلق على معـان منهـا  :ـ  1 ـ وقال الشيخ اإلمام جالل الدين أمحد اخلجندي
 (األوىل يف : ومنهــــا . ّالــــسيداملطاع: ومنهــــا . اجلــــار مبعــــىن اــــري ال اــــار: ومنهــــا . الناصــــر
ْموالكم ُ ْ فعلـى املعنيـني . وباقي املعـاين ال يـصلح اعتبارهـا فيمـا حنـن بـصدده. أوىل بكم:  أي ) َ

ّاألوليـني يتـضمن األمــر لعلـي وعلــى املعنيـني األخــريين . بالرعايـة ملــن لـه مـن النــيب العنايـة ـ 2 ـ ّ
  .ّيكون األمر بإطاعته واحرتامه واتباعه

ّوقــد خــرج أبــو الفجــر األصــفهاين يف كتابــه املــسمى مبــرج البحــرين  ّ
أخــذ النــيب :  قــال )2(

ّصــلى اهللا عليــه وســلم وبــارك وســلم يــد علــي كــرم اهللا ّ ّ ّمــن كنــت وليــه وأوىل مــن :  وجهــه وقــال ّ
  .)3(» ّنفسه فعلي وليه 

__________________  
  .21: نزل األبرار ) 1(
 ، تـرجم لـه الـذهيب ووصـفه بالـشيخ املـسند 584 أو 583حيىي بن حممود بن سعيد الثقفي املتوىف سـنة : هو ) 2(

  .134 / 21سري أعالم النبالء .  ..اجلليل العامل
  .خمطوط ـ دالئل على تصحيح الفضائلتوضيح ال) 3(
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ٌوجـــالل الـــدين اخلجنـــدي إمـــام كبـــري معتمـــد ، وقـــد كـــان يف زمنـــه شـــيخ احلـــرم الـــشريف 
 ومـن .)توضـيح الـدالئل ( النبوي ، وقد وصف ذه األوصاف يف مواضـع عديـدة مـن كتـاب 

  .ذكره كاشف الظنون يف شروحها) شرح الربدة ( تصانيفه 

)32 (  

   معنى حديث الغديروزي فيتحقيق سبط ابن الج
  : )املوىل ( وقال سبط ابن اجلوزي بشرح حديث الغدير وذكر معاين 

ن (: قـــال اهللا تعـــاىل . مبعـــىن األوىل: والعاشـــر «  ذ مـــنكم فديـــة وال م اْليـوم ال يـؤخ َ ف ِـــ َِ ٌْ َ ُ ْ َْ ِ ُ ُْ َـــ ْ َ َـــ
ذين كفــروا مــأو ْال َ ُ َ َ َ ِ ي مــوالكمــ ْاكم النــار ه ُُ ُْ َ َ ِــ ىل أن قــال بعــد التــصريح بعــدم إ» أوىل بكــم :  أي ) ُ
  :من املعاين ) األوىل ( جواز إرادة غري 

ّالطاعـة احملـضة املخـصوصة ، فتعـني الوجـه العاشـر وهـو األوىل: واملراد مـن احلـديث «  ّ .
  .من كنت أوىل به من نفسه فعلي أوىل به: ومعناه 

بهاين يف كتابــه احلــافظ أبــو الفــرج حيــىي بــن ســعيد الثقفــي األصــ: ّوقــد صــرح ــذا املعــىن 
فأخــذ : ّ فإنــه روى هــذا احلــديث بإســناده إىل مــشاخيه وقــال فيــه .)مــرج البحــرين (  بـــ ّاملــسمى

ّرسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بيـد علـي  ّمـن كنـت وليـه وأوىل بـه مـن نفـسه فعلـي :  وقـال 7ّ
  .ّوليه

ًفعلم أن مجيع املعاين راجعة إىل الوجه العاشـر ، ودل عليـه أيـضا قولـه ألـست أوىل  : 7 ّّ
  وهذا نص صريح يف إثبات . باملؤمنني من أنفسهم
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  .)1(» إمامته وقبول طاعته 

  :أقول 
  .ٍبال فرق فارق» حديث الوالية « يف » الويل « فكذا لفظ 

)33(  

  ّ أصبحت اليوم ولي كل مؤمن :قول عمر 
  : احلديث التايل 7وأخرج ابن كثري يف عداد فضائل اإلمام 

بـن ثابـت ،  أنا معمر ، عن علي بـن زيـد بـن جـدعان ، عـن عـدي: ق قال عبدالرزا« 
ّصلى اهللا عليه وسـلم ـ خرجنا مع رسول اهللا: عن الرباء بن عازب قال  حـىت نزلنـا عنـد غـدير  ـ ّ

 قلنـا بلـى يـا ؟ألـست أوىل بكـم مـن انفـسكم :ًخم ، بعث مناديـا ينـادي ، فلمـا اجتمعنـا قـال 
ألـست أوىل :  قـال ! قلنـا بلـى يـا رسـول اهللا؟مـن امهـاتكمألـست أوىل بكـم :  قال !رسول اهللا

 قلنـا بلـى يـا رسـول ؟ألـست ألـست ألـست: قـال . بلـى يـا رسـول اهللا : قلنـا ؟بكم من آبـائكم
ِمن كنت مواله فعلي مواله ، اللهم وال من وااله وعاد مـن عـاداه :قال . اهللا فقـال عمـر بـن . ِ

  .ّحت اليوم ويل كل مؤمنًهنيئا لك يا ابن أيب طالب ، أصب. ّاخلطاب
  .دعانبن جوكذا رواه ابن ماجة من حديث محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد 

  .)2(» ورواه أبو يعلى املوصلي عن هدبة بن خالد 
__________________  

  .38: تذكرة اخلواص ) 1(
  .349/  7داية والنهاية الب) 2(
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  :أقول 
فكـذا » اإلمـام « يف حـديث الغـدير هـو » وىل املـ« ّأن املـراد مـن  ـ ّيف حملـه ـ ولقد ثبت

اإلمـام « هـو » حديث الواليـة « يف » الويل « وإذا كان كذلك كان املراد من .  ..»الويل « 
  .بال كالم» 

)34(  

  في حديث الوالية» ّعلي مني وأنا منه  « :معنى 
  .»ّعلي مين وأنا منه « لقد جاء يف أكثر طرق حديث الوالية مجلة 

  : ذلك ّوممن روى
  .أبو بكر بن أيب شيبة

  .وأمحد بن حنبل
  .وأبو عيسى الرتمذي

  .وأبو عبدالرمحن النسائي
  .واحلسن بن سفيان
  .وأبو يعلى املوصلي

  .ّوحممد بن جرير الطربي
  .وأبو حامت ابن حبان

  .وأبو السعادات ابن األثري اجلزري
  .وشهاب الدين ابن حجر العسقالين
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  .وجالل الدين السيوطي
ّاجلملة تؤيد معىن احلديث وتؤكدهوهذه    :وبيان ذلك . ّ

اش ، عـــن « : لقـــد أخـــرج الرتمـــذي  ّـــحـــدثنا احلـــسن بـــن عرفـــة ، حـــدثنا إمساعيـــل بـــن عي ّ
عبــداهللا بــن عثمــان بــن خثــيم ، عــن ســعيد بــن راشــد ، عــن يعلــى بــن مــرة قــال قــال رســول اهللا 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم  ّحــسني مـين وأنـا مــن حـسني ، أحـب اهللا مــن: ّ ً أحـب حـسينا ، حــسني ّ 
  .)1(» سبط من األسباط 

  .ّحسني مين وأنا من حسني: قوله « : ّوقال الطييب بشرح هذا احلديث 
ّكأنــه صــلى اهللا عليــه وســلم علــم بنــور الــوحي مــا ســيحدث بينــه وبــني القــوم ، فخــصه  ّ ّ ّ

ّبالـــذكر وبـــني أمـــا كالـــشيء الواحـــد يف وجـــوب احملبـــة وحرمـــة التعـــرض واحملاربـــة  ّ ّ د ذلـــك ّ ّـــ، وأك
ّأحب اهللا من أحب حسينا ، فإن حمبتـه حمبـة الرسـول وحمبـة الرسـول حمبـة اهللا: بقوله  ّ ّ ّ ً ّ والـسبط . ّ

ّمن هو أوالد أوالدي ، أكد به البعضية وقررها : الولد ، أي  بكسر السني ولد ّ ّ «)2(.  

  :أقول 
 7 اإلمـــام ًحرفـــا حبـــرف ، فيكـــون» ّعلـــي مـــين وأنـــا منـــه « ٍونفـــس هـــذه التقريـــر آت يف 

  .ًمساويا للنيب عليه وآله الصالة والسالم يف وجوب احملبة وحرمة املخالفة
  .ّوإذا ثبت ذلك ثبتت العصمة واألفضلية ، ومها يستلزمان اإلمامة واخلالفة

__________________  
  .658 / 5صحيح الرتمذي ) 1(
  .خمطوط ـ شرح املشكاة ـ الكاشف) 2(
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هـو اإلمـام واخلليفـة » ّوليكم مـن بعـدي « لى أن املعىن يف ّكما أن هذه اجلملة قرينة ع
  .ّ، واهللا املوفق

)35 (  

  ّ وغيره واستشهد بها والد الدهلوي وقرر معناهاأحاديث أخرجها الحاكم
ً ما حاصله معربا 7يف مآثر أمري املؤمنني ) الدهلوي ( ّوقال شاه ويل اهللا والد  ّ:  

ًلقـد حــصل لـه مقــام عظــيم جـدا مــن رســو«  ل اهللا صـلى اهللا عليــه وســلم يعـرب عنــهّ ّ «  بـــ ّ
  :وأمثاهلا » الوارث « و» الوصي « وبلفظ » املواالة « و» ّاخوة الرسول 

ّإن صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال : ّأخرج احلاكم عن ابـن عبـاس  ّ ّيتـوالين يف الـدنيا  ّأيكـم: ّ
ٍ فقال لكل رجل منهم ؟واآلخرة ّأيكم يتوالين يف الدنيا واآلخ: ّ ّ فقال حىت مر على أكثرهم ؟رةّ

  .ّأنت وليي يف الدنيا واآلخرة: فقال . ّأنا أتوالك يف الدنيا واآلخرة: ّفقال علي 
  .وقد مر تفصيل هذا احلديث برواية النسائي

ّكــان علــي يقــول يف حيــاة رســول اهللا صــلى اهللا : ّوأخــرج احلــاكم عــن ابــن عبــاس قــال 
َن مات أو قتل اَِفإَ أ(ّإن اهللا يقول : ّعليه وسلم  ُِ ْ َ َ ْنـقلبتم على أعقابكمْ ُْ ِ ْ َ َ َُْ َ واهللا ال ننقلـب علـى  ) ْ

ّأعقابنــا بعــد إذ هــدانا اهللا ، واهللا لــئن مــات أو قتــل القــاتلن علــى مــا قاتــل عليــه حــىت أمــوت ،  ُ ْ
ّواهللا إين ألخوه ووليه وابن عمه ووارث علمه ، فمن أحق به مين ّ   ؟ّ
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كيـــف ورث علـــي : ســـألت قـــثم بـــن العبـــاس : وأخـــرج احلـــاكم عـــن أيب إســـحاق قـــال 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دونكم ًألنه كان أولنا به حلوقا وأشدنا به لزوقا:  قال ؟ّ ًّ ّ ّ.  

ِوــذا البيــان يظهــر فــساد رأي فــريقني أحــدمها مفــرط واآلخــر مفــرط ، يقــول أحــدمها  ّ :
االخوة يف النسب من شـروط : ّالنصرة كانت من باب احلمية ال عن إخالص ، واآلخر يقول 

  .)1(» استحقاق اخلالفة 

  :أقول 
ّحيـث أنه فـرع نفـي  » ؟ّفمن أحق به مـين.  ..ّواهللا إين ألخوه«  : 7إنا نستدل بقوله  ّـ

  .ّأخاه ووليه ووارثه: ّأحقية أحد به منه على كونه 
 الـصالة ّأحقيتـه بـالنيب عليـه وآلـه  ويثبـت7ًمعـىن رفيـع جليـل خيـتص بـه  ـ إذن ـ فللواليـة

  . ..والسالم
  . ..»حديث الوالية « يف » الوالية « فكذا 

  .ّوهكذا تسقط دعوى أحقية فالن وفالن باخلالفة عن رسول اهللا

)36 (  

  الوالية لعلي .  .. علىحديث بعث األنبياء
حــديث الــسؤال ليلــة املعــراج مـــن : ومــن األحاديــث املعتــربة املتفــق عليهــا بــني الفــريقني 

ّبعثنا على شهادة أن ال إله إال اهللا ،:  فقالوا ؟ذا بعثتممبا« األنبياء  ْ  
__________________  

  .مآثره. باب سرية أمري املؤمنني. إزالة اخلفا يف سرية اخللفاء) 1(



 نفحات األزهار ................................................................................ 366

  .»ّ وعلى اإلقرار بنبوتك والوالية لعلي بن أيب طالب 
ّاهللا صـلى اهللا قـال قـال رسـول  ـ 2 ـ عـن أيب هريـرة« : ّقـال الـسيد شـهاب الـدين أمحـد 

ملــا اســري يب ليلــة املعــراج فــاجتمع علــي األنبيــاء يف الــسماء ، فــأوحى اهللا إيل : ّعليــه وســلم   ّ
 :

ّبعثنــا علــى شــهادة أن ال إلــه إال: فقــالوا  ؟مبــاذا بعثــتم ـ ّــيــا حممد ـ ســلهم اهللا وعلــى اإلقــرار  ْ
  .ّبنبوتك والوالية لعلي بن أيب طالب
ّرف الربــــاين الــــسيد شــــرف الــــدين علــــي اهلمــــداين يف بعــــض أورده الــــشيخ املرتــــضى العــــا

  .)1(» رواه احلافظ أبو نعيم : تصانيفه وقال 
  .عن احلافظ أيب نعيم عن أيب هريرة كذلك) تفسريه ( ورواه الشيخ عبدالوهاب يف 

) شـرح كلـشن راز ـ مفـاتيح اإلعجـاز ( وقال مشس الـدين اجلـيالين النورخبـشي يف كتابـه 
ملا غربت مشس النبوة كان من جانب املغرب« : ّنه  ما حاصله أ)2(

ّ
 ـ الذي هو طرف الواليـة ـ 

ْظهور سر والية املرتضى إذ  ّ:  
ّإن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي ّ ّ ً ّّ.  

  .أنا اقاتل على تنزيل القرآن وعلي يقاتل على تأويل القرآن: ًوأيضا 
ّيا أبا بكر ، كفي وكف علي يف ال: ًوأيضا    .عدل سواءّ
ّأنا وعلي من شجرة واحدة والناس من أشجار شىت: ًوأيضا  ٍ.  
ًقسمت احلكمة عشرة أجزاء فاعطي علي تسعة والناس جزءا واحدا: ًوأيضا  ً ّ.  

__________________  
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل على تصحيح الفضائل) 1(
  .1755 / 2ذكره كاشف الظنون ) 2(
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ّدقين بواليـــة علـــي بـــن أيب طالـــب ، فمـــن تـــواله فقـــد اوصـــي مـــن آمـــن يب وصـــ: ًوأيـــضا  ّ
ّتوالين ومن توالين فقد توىل اهللا ّ ّ.  

ّملـا اسـري يب ليلـة املعـراج فـاجتمع علـي األنبيـاء يف الـسماء ، فـأوحى اهللا تعـاىل : ًوأيضا  ّ
ى اهللا ، وعلــ ّبعثنــا علــى شــهادة أن ال إلــه إال:  فقــالوا ؟مبــاذا بعثــتم ـ ّــيــا حممد ـ ســلهم: إيل 

  .»ّاإلقرار بنبوتك والوالية لعلي بن أيب طالب 
 »اإلمامـة « هـو  ـ بقرينـة ذكـر الرسـالة قبلهـا ـ يف هـذا احلـديث» الواليـة « واملـراد مـن 

  .»حديث الوالية « فكذا املراد منها يف . ..
ًعلـى احملبـة كــان احلـديث داال علــى  ـ يف حــديث املعـراج ـ »الواليـة « ولـو فـرض محــل  ّ

  .»اإلمامة « ، وهي تستلزم األفضلية 

  :أقول 
ّالــدال علــى  ـ 7ّهــذا ، وال خيفــى أن حــديث بعــث األنبيــاء علــى واليــة أمــري املــؤمنني 

ّأفضليته من مجيع األنبياء عدا نبينا الكرمي   :قد أخرجه  ـ ّ
  :احلاكم النيسابوري ، قال * 
ّفأمــا ابــن املنكــدر عــن جــابر فلــيس يرويــه غــري حممــد بــن ســوقة ، وعنــ«  ه أبــو عقيــل ، ّ

  .ّوعنه خالد بن حيىي
ّــحــدثنا أبــو احلــسن حممد بــن املظفــر احلــافظ قــال حــدثنا عبــداهللا بــن حممد بــن غــزوان ،  ّّــ
ّقال ثنا علي بن جابر ، قال ثنا حممد بن خالـد بـن عبـداهللا ، قـال ثنـا حممـد بـن فـضيل ، قـال  ّ

ّقـال النـيب صـلى اهللا عليـه : ّثنا حممد بن سوقة ، عن إبراهيم ، عن األسـود ، عـن عبـداهللا قـال 
  :ّوسلم 

ْ وسئل من أرسل(ّيا حممد: يا عبداهللا أتاين ملك فقال  َ ْ َْ َ ْ َ ْ ْنا من قـبلك منَ ِْ َِ ِ ْ َ  
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ِ رسلنا ُ علـى واليتـك وواليـة علـي : قـال  ] ؟علـى مـا بعثـوا: قلـت [  قـال ؟ على ما بعثـوا)1( ) ُ
  .بن أيب طالب

ّحممد بن خالد ، عن حممد بن فضيل ، ومل ّتفرد به علي بن جابر ، عن : قال احلاكم  ّ
ّنكتبه إالعن ابن مظفر ، وهو عندنا حافظ ثقة مأمون  ّ «)1(.  

  :والثعليب * 
د ] أبـــو عبـــداهللا [ أخربنـــا «  ّالـــدينوري ، حـــدثنا أبـــو ] بـــن احلـــسني [ ّـــاحلـــسني بـــن حمم

ّالفـــتح حممـــد بـــن احلـــسني األزدي املوصـــلي ، حـــدثنا عبـــداهللا بـــن حممـــد بـــن غـــزوا ن البغـــدادي ، ّّ
ّحــدثنا علــي بــن جــابر ، حــدثنا حممــد بــن خالــد بــن عبــداهللا وحممــد بــن إمساعيــل قــاال  ّ ّ ّحــدثنا : ّ

ّحممد بن فضيل ، عن حممد بن سوقة ، عن إبراهيم عن علقمة ، عن عبداهللا بن مـسعود قـال  ّ
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    من قبلكّيا حممد ، سل من أرسلنا: أتاين ملك فقال : ّ

علـى واليتـك وواليـة علـي بـن أيب :  قـال ؟علـى مـا بعثـوا:  قـال قلـت ؟من رسلنا على مـا بعثـوا
  .)2(» طالب 

  :واخلطيب اخلوارزمي * 
ّحـدثنا : قـال  ـ ًإجـازة ـ أخربنـا أمحـد بـن خلـف: قـال  ـ ًإجـازة ـ وأخربين شـهردار هـذا« 

ّحدثنا حممد بن املظفر احلافظ قال : احلاكم قال  ّ   .)3(» .  ..ّحدثنا :ّ
  :البدخشاين * 
ّأخرج عبدالرزاق الرسعين « 

   ـ2 ـ  عن عبداهللا بن مسعود)3(
__________________  

  .96: معرفة علوم احلديث ) 1(
  .طوط ـ خمتفسري الثعليب) 2(
  .312: مناقب علي بن أيب طالب ) 3(
ّ ، حمدث ، مفسر ، متكلم ، فقيه ، أديب661املتوىف سنة ) 4( ّ   .235 / 4ّذكرة احلفاظ ت. ّ
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ّقال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     .)1(» .  ..أتاين ملك: ّ
يف قولـه  ـ 2 ـ ّأخـرج ابـن مردويـه عـن أيب عبـداهللا جعفـر بـن حممـد« : وقال البدخـشاين 

ِ واجعل لي(: تعـاىل  ْ َ ْ َ لسان صـدق في اآلخرينَ ِ ِـ ْ ِـ ٍ ْ ِ َ هـو علـي بـن أيب طالـب ، عرضـت :  قـال ) ِ
  .)2(» ّاللهم اجعله من ذرييت ، ففعل اهللا ذلك :  فقال 7اليته على إبراهيم و

  :والقندوزي * 
 ـ 2 ـ ّاملوفق بن أمحد ، واحلمويين ، وأبـو نعـيم احلـافظ ، بأسـانيدهم عـن ابـن مـسعود« 

ّقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ملا: ّ
ّ

 عرج يب إىل السماء انتهـى يب الـسري مـع جربئيـل 
ًإىل الــسماء الرابعــة فرأيــت بيتــا مــن يــاقوت أمحــر ، فقــال جربئيــل  هــذا البيــت املعمــور ، قــم يــا : ّ

ّحممد فصل إليه ّقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . ّ ّمجع اهللا النبيني فصفوا ورائي صـفا فـصليت : ّ ً ّ ّ ّ
ٍم ، فلما سلمت أتاين آت من عند ريب فقـال  ّ ّيـا حممـد ، ربـك يقـرؤك الـسال: ّ م ويقـول لـك ّ

معاشــر الرســل ، علــى مــاذا بعــثكم ريب : فقلــت  .الرســل علــى مــاذا أرســلتهم مــن قبلــكســل : 
ْ وسـئل (: ّعلى نبوتك وواليـة علـي بـن أيب طالـب ، وهـو وقولـه تعـاىل :  فقالت الرسل ؟قبلي َ ْ َ

ْمن أرسل َ ْ َْ ِنا من قـبلك من رسلناَ ُِ ْ ُْ ِ َِ ْ اس رضي اهللا عنهما رواه الديلمي عن ابن عب: ًأيضا .  اآلية) َ
 «)3(.  

__________________  
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 1(
  .خمطوط ـ مفتاح النجا) 2(
  .243 / 1ّينابيع املودة ) 2(
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ّهذا ، وقال العالمة احللي  ّ:  
ّروى ابــن عبــدالرب وغــريه مــن الــسنة يف قولــه تعــاىل  ـ الــسادس عــشر«  ْ وســئل مــن ( :ّ َ ْ َ ْ َ

ْأرسل َ ْ َنا من قـبلكَ ِْ َ ْ ِ من رسلناِ ُ ُْ ّإن النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة اسري به مجع اهللا بينه :  قال ) ِ ّ ّ
ْبعثنـا علـى شـهادة أن ال إلـه :  قـالوا ؟ّسلهم يا حممد على مـاذا بعثـتم: ّوبني األنبياء مث قال له 

  .»اهللا وعلى اإلقرار بنبوتك والوالية لعلي بن أيب طالب ّ إال
  :ه فقال ابن روزان يف جواب

ّليس هذا من رواية أهل السنة وظـاهر اآليـة آب عـن هـذا ، ألن متـام اآليـة : أقول «  ٍ ّ :
ْ وسئل من أرسلنا( َ ْ َْ َ ْ َ ْ َ من قـبلك من رسلنا أَ ِ ُِ ْ ُْ ِ َِ ْ ِجعلنا من دون َ ُ ْ َِ ْ َالرحمن آلهة يـعبدونَ ًُ َ ُْ َ ِ ِ ْ  ( . ّإن : واملراد

ّوإن صـح فـال يثبـت . ذا النقـل مـن املنـاكريإمجاع األنبياء واقع على التوحيـد ونفـي الـشرك ، وهـ ْ
ٍاملدعى ، لما علمت أن الوالية تطلق على معان كثرية  به النص الذي هو ِ ّ«.  

ّفقال السيد التسرتي يف الرد عليه  ّ:  
الرواية مذكورة بأدىن تغيري يف اللفـظ يف تفـسري النيـسابوري عـن الثعلـيب حيـث : أقول « 

ّيب صلى اهللا عليـه وسـلم قـال ّإن الن: وعن ابن مسعود : قال  ّيـا حممـد ، : أتـاين ملـك فقـال : ّ
ْسل مـــن أرســـلنا قبلـــك مـــن رســـلنا علـــى مـــا بعثـــوا علـــى :  قـــالوا ؟علـــى مـــا بعثـــتم:  قـــال قلـــت ؟َــ

  .واليتك ووالية علي بن أيب طالب
ْ أجعلنا(: رواه الثعليب ، ولكنه ال يطابق قوله سبحانه  َ َ   .انتهى . اآلية) . ..َ

ّأن الروايـــة مـــن روايـــات أهـــل الـــسنة ، وأن املناقـــشة الـــيت ذكرهـــا :  نقلنـــاه وقـــد ظهـــر مبـــا ّ
  ضعيفة ، ـ مع وصمة االنتحال ـ الناصب قد أخذها من النيسابوري ، وهي
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ً إذ ميكن أن يكون اجلعـل يف اجلملـة اإلسـتفهامية مبعـىن احلكـم كمـا صـرح بـه النيـسابوري آخـرا  ّ ْ ْ
ً وتأكيـــدا ملـــا اضـــمر يف الكـــالم مـــن اإلقـــرار 6 اهللا ً، ويكـــون اجلملـــة حكايـــة عـــن قـــول رســـول

ّـإن الشهادة املـذكورة ال ميكـن التوقف فيهـا : ْببعثهم على الشهادة املذكورة ، بأن يكون املعىن 
ًإالملن جعل من دون الرمحن آهلة يعبدون : ونظري هذا اإلضمار واقع يف القرآن يف قوله تعـاىل . ّ

ِ أنـا أنـبـئكم بتأو( َِْ ْ ُ ُ َ َُ ه فأرسلونَ ِيل ُ ِـ ِْ ََ ِْيوسـف أيـهـا الـصديق أفتنـا*  ِـ َ َُ   َ ُ ُ كمـا ذكـره  ـ ّ فـإن املـراد)1( ).  ..ُ
 :فأرسلوين إليه ألسأله ومروين باسـتفتائه ، فأرسـلوه إىل يوسـف فأتـاه فقـال  ـ النيسابوري وغريه

ُ يوسف( ُ   . اآلية) . ..ُ
مـن  ـ لقرينـة علـى تعيـني احملـذوفخلفـاء ا ـ ْأن يكـون مـا حنـن فيـه مـن اآليـة: غايـة األمـر 

وهــذا ال يقــدح يف . ّاملتــشابه الــذي ال يعلــم معنــاه إالبتوقيــف مــن اهللا تعــاىل علــى لــسان رســوله
ْأجعلنا (: مطابقة قوله سبحانه  َ َ   .ِ اآلية ، لما روي يف شأن النزول) َ

ّإىل كل ّوإمنا املنكر هذا الشقي الناهق الذي يذهب . فال مناقشة وال شيء من املناكري
ّزيــف زاهــق ، وينعــق مــع كــل نــاعق ، ويلحــس فــضالت املتــأخرين ، ويــزعم أن مــا ذكــروه آخــر 

  .)1(» ٍكالم يف مقاصد الدين 
__________________  

  .147 ـ 144 / 3إحقاق احلق وإزهاق الباطل ) 1(
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  ّ النبوة والوالية على السماوات واألرض حديث عرض
  :ي ّقال اخلطيب اخلوارزمي املك

 واإلمـام األجـل )2(ّأنبأين اإلمام احلـافظ أبـو العـالء احلـسن بـن أمحـد العطـار اهلمـداين « 
د بــن احلــسني بــن حممــد البغـــدادي قــال  ّجنــم الــدين أبــو منــصور حمم أنبــأين الــشريف األجـــل : ّـــ

ّاألوحد نـور اهلـدى أبـو طالـب احلـسني بـن حممـد بـن علـي الـزينيب ، عـن اإلمـام حممـد بـن أمحـد  ّ
ّحـــدثنا ســـهل بـــن أمحـــد ، عـــن أيب جعفـــر حممـــد بـــن جريـــر  : بـــن احلـــسن بـــن شـــاذان بـــن علـــي ّ

ّالطربي ، عن هناد بن السري ، عـن حممد بـن هـشام ، عـن سـعيد بـن أيب سـعيد ، عـن حممـد  ّـ ّ ّ
ّاملنكــدر ، عــن جــابر قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  بــن إن اهللا تعــاىل ملــا خلــق : ّ

ّ ّ
ّالسماوات واألرض دعاهن ّ فأجبنه ، فعرض عليهن نبويت وواليـة علـي بـن أيب طالـب فقبلتامهـا ّ 

ّ، مث خلق اخللق وفوض إلينا أمر الدين ، فالسعيد من سعد بنا ، والشقي من شقي بنا ، حنن  ّ
ّاحملللون حلالله ، واحملرمون حلرامه  ّ «)2(.  

__________________  
: ًإلسالم ، كـان إمامـا يف احلـديث وفروعـه ، قـال أبوسـعد الـسمعاين ّاإلمام احلافظ املقرئ العالمة شيخ ا: هو ) 1(

 40 / 21 ، ســـري أعـــالم النـــبالء 569حـــافظ مـــتقن ومقـــرئ فاضـــل ، حـــسن الـــسرية ، مجيـــل األمـــر ، تـــويف ســـنة 
ًملخصا ّ.  

  .134: مناقب علي بن أيب طالب ) 2(
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   والقرآن والواليةحديث إقتران اإلسالم
وا(:  بتفـسري 7 املـؤمنني ًورووا حديثا عـن أمـري ُـ يـا أيـها الـذين آمن َ َ ِ  َـ َإذا نـاجيتم الرسـول َ ُ َ ُ ُْ ِ 

  :بالقطع واليقني » اإلمامة « فيه مبعىن » الوالية «  ، جاءت )1( ) ...
هذه آية من كتاب اهللا تعاىل مـا عمـل ـا أحـد قبلـي  ـ 2 ـ وقال علي« : قال النسفي 

ّ دينــــار فــــصرفته ، فكنــــت إذا ناجيتــــه تــــصدقت بــــدرهم كــــان يل: وال يعمــــل أحــــد ــــا بعــــدي 
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ وسألت رسول اهللا يـا رسـول اهللا : عشر مسائل فأجابين عنهـا ، قلـت  ـ ّ

:  
  ؟ما الوفاء

ّالتوحيد وشهادة أن ال إله إال: قال    .اهللا ْ
  ؟وما الفساد: قلت 
  .الكفر والشرك باهللا: قال 

  ؟وما احلق: قلت 
  .الم والقرآن والوالية إذا انتهت إليكاإلس: قال 

  ؟وما احليلة: قلت 
  .ترك احليلة: قال 

  ؟وما علي: قلت 
  .طاعة اهللا وطاعة رسوله: قال 
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  ؟وكيف أدعو اهللا تعاىل: قلت 
  .ّبالصدق واليقني: قال 

  ؟وماذا أسأل اهللا: قلت 
  .العافية: قال 

  ؟وما أصنع لنجاة نفسي: قلت 
  ً.صدقاًكل حالال وقل : قال 

  .ّوما السرور: قلت 
  .ّاجلنة: قال 

  ؟ّوما الراحة: قلت 
  .لقاء اهللا: قال 

  .)1(» ّفلما فرغت منها نزل نسخها 
تفـــسري ) ّالبحــر املــواج ( ويف ) تفــسري الزاهــدي ( وجتــد هــذا احلــديث بتفــسري اآليـــة يف 

  .اهديّعن الز) معارج العلى يف مناقب املرتضى ( ًوأيضا يف . ملك العلماء اهلندي
فيـه » الواليـة « ًفهـذا احلـديث يـدل داللـة واضـحة علـى إمامـة أمـري املـؤمنني ، و: أقول 

ّفــإن احلــديث يفــسر بعــضه » حــديث الواليــة « بــالقطع اليقــني ، فكــذا يف » اإلمامــة « مبعــىن  ّ
  ً.بعضا

__________________  
  .242 / 4 : زن ـ هامش اخلاتفسري النسفى) 1(
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  ترجمة النسفي
ّفقيـه ، مفـسر ، مـتكلم ، أصـويل ، لـه  ـ 701: عبداهللا بن أمحد املتوىف سـنة  ـ وانسفي

تفسريه املشهور ، املنار يف علم االصول ، ترجم له وأثىن عليـه كبـار العلمـاء : مؤلفات ، منها 
  :راجع 

  247 / 2الدرر الكامنة  ـ 1
  270 / 1ّاجلواهر املضية  ـ 2
  101: ّالفوائد البهية  ـ 3

  :افظ ابن حجر قال احل
ّعبــداهللا بــن أمحــد بــن حممــود النــسفي ، عالمــة الــدنيا ، أبــو الربكــات ، ذكــره احلــافظ « 

تـويف سـنة .  ..أحد الزهاد املتأخرين ، صاحب التـصانيف املفيـدة: عبدالقادر يف طبقاته فقال 
701« .  

  : تفسريه فقال 1640 / 2وذكر كاشف الظنون 
، يف التفـسري ، لإلمـام حـافظ الـدين عبـداهللا بـن أمحـد مدارك التنزيل وحقائق التأويـل « 

وهـــو كتـــاب وســـط يف التـــأويالت ، جـــامع لوجـــوه اإلعـــراب .  ..701النـــسفي ، املتـــوىف ســـنة 
ّوالقــراءات ، متــضمنا لــدقائق علــم البــديع واإلشــارات ، حاليــا بأقاويــل أهــل الــسنة واجلماعــة ،  ً ً ّ

اختــصره . الطويــل املمــل وال بالقــصري املخــلًخاليــا عــن أباطيــل أهــل البــدع والــضاللة ، لــيس ب
  .»ّالشيخ زين الدين أبو حممد عبدالرمحن بن أيب بكر ابن العيين وزاد فيه 
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  ّ دالة على اإلمامةألفاظ في حديث الوالية
ًمث إن يف ألفاظ حديث الوالية كلمات ومجال ، بعضها يدل علـى عـصمة أمـري املـؤمنني  ٍ 

ّوملـــا كـــان قولـــه صـــلى اهللا عليـــه . ّه النـــيب ، وبعـــضها علـــى األفـــضلية ، وبعـــضها علـــى مـــساوات7 ّ
ٍإن عليــا ويل كــل مــؤمن مــن بعــدي « ّوســلم  ّ ً ًمقرتنــا بــشيء مــن ذلــك ، كــان قولــه هــذا داال » ّّ ً

  .ّبالضرورة على وجوب اإلطاعة واألولوية بالتصرف
  :ال وقد روى حديث الوالية املشتمل على ما أشرنا مجاعة من األعالم ، أمث

  .أمحد بن حنبل
  .ّوحممد بن جرير الطربي

  .وأيب القاسم الطرباين
  .وابن عبدالرب القرطيب

  .وابن اسبوع األندلسي
  :ـ بعد نقل احلديث عن بريدة  ـ ّقال الوصايب اليمين

اغتنمهـا يـا بريـدة ، فـأخرب النـيب  :إن خالـد بـن الوليـد قـال :  يف رواية اخرى 2وعنه « 
ّصلى اهللا عليه وسل ّفقدمت ودخلت املسجد ورسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف . م ما صنعّ ّ

ًخــريا ، فــتح اهللا :  فقلــت ؟مــا اخلــرب يــا بريــدة: منــزل ، ونــاس مــن أصــحابه علــى بابــه ، فقــالوا 
   ؟ما أقدمك: قالوا . على املسلمني
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ّفجئــت ألبــر النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، جاريــة أخــذها علــي مــن اخلمــس ،: فقلــت  ّ :  قــالوا ّ
ّفــأخرب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فإنــه يــسقط مــن عينــه ، ورســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّ ّّ ّ

  :ًيسمع الكالم ، فخرج مغضبا فقال 
ً من أبغض عليا فقد أبغـضين ومـن فـارق عليـا فقـد فـارقين!ًّما بال القوم ينتقصون عليا ًّ ّ .

َإن عليا مين وأنا منـه ، خلـق مـن طينـيت و ِّ ُ ّ ً ُخلقـت مـن طينـة إبـراهيم ، وأنـا أفـضل مـن إبـراهيم ، ّ ِ ُ
  .ّذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم

ّ فإنه وليكم بعدي؟ّ أما علمت أن لعلي أكثر من اجلارية اليت أخذ!يا بريدة ّ!  
  .)1(» أخرجه ابن جرير يف ذيب اآلثار ، وابن اسبوع األندلسي يف الشفاء 

  :لي يوقال العج
ٍربيــدة وكــان مــع علــي يف الــيمن ، فقــدم مغــضبا عليــه وأراد شــكايته جباريــة ّــومما وقــع ل«  ً

ّورســول اهللا صــلى اهللا عليــه  ـ أخــربه يــسقط علــي مــن عينــه: أخــذها مــن اخلمــس ، فقيــل لــه 
  :ًفخرج مغضبا وقال  ـ ّوسلم يسمع كالمهم من وراء الباب

ًما بال أقوام يبغضون عليا ً فـارق عليـا فقـد فـارقينًّ من أبغض عليا فقد أبغضين ومـن!؟ٍ ّ .
ُإن عليا مين وأنا منه ، خلق من طينيت ، وخلقت من طينة إبراهيم ، وأنا أفـضل مـن إبـراهيم ،  ِ ُِ َُ ّ ً ّ

  .ّذرية بعضها من بعض ، واهللا مسيع عليم
__________________  

  .خمطوط ـ اإلكتفاء يف فضل األربعة اخللفاء) 1(
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  .)1( » ؟ن اجلارية اليت أخذهاّ أما علمت أن لعلي أكثر م!يا بريدة
  :وقال القندوزي احلنفي 

خـرج مـع علـي إىل  ـ ّوكـان مـن أصـحاب احلديبيـة ـ وأخرج أمحـد عـن عمـرو األسـلمي« 
ّالــيمن ، فــرأى منــه جفــوة ، فلمــا قــدم املدينــة أذاع شــكايته ، فقــال لــه النــيب ّصــلى اهللا عليــه  ـ ً

ّـًمـن آذى عليا :  فقـال !ْ أن اوذيـك يـا رسـول اهللاأعـوذ بـاهللا: قـال . واهللا لقـد آذيتـين:  ـ ّوسـلم
  .»فقد آذاين 

ًمن أحب عليا فقد أحبين ومن أبغـض عليـا فقـد أبغـضين ومـن آذى : وزاد ابن عبدالرب  ًّ ّ
  .ًّعليا فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى اهللا

ًوكــذلك وقــع لربيــدة ، إنــه كــان مــع علــي يف الــيمن ، فقــدم املدينــة مغــضبا عليــه ، وأراد ّ 
 ـ أخـربه ليـسقط علـي مـن عينيـه ، ورسـول اهللا: ٍشكايته جبارية أخـذها مـن اخلمـس ، فقـالوا لـه 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم مـا بـال أقـوام يبغـضون : ًيـسمع مـن وراء البـاب ، فخـرج مغـضبا فقـال  ـ ّ
ّ من أبغض عليا فقد أبغضين ومن فارق عليا فقـد فـارقين ، إن عليـا مـين وأنـا منـه ،!ًّعليا ً ّ ً ًّ ِ خلـق ّ ُ

ُمــن طينــيت وخلقــت مــن طينــة إبــراهيم ، وأنــا أفــضل مــن إبــراهيم ، ِ ْذريــة بـعــضها من  ُ ــ ِ ُ ْ َ ً ُ ُبـعــض واهللا َ ٍ ْ َ
ٌمسيع عليم َِ ٌ َِ.  

  . أما علمت أن لعلي أكثر من اجلارية اليت أخذها!يا بريدة
  .»أخرجه الطرباين 

__________________  
  .طوطخم ـ شرح عقد جواهر الآلل ـ ذخرية املآل) 1(
  .155 / 2ينابيع املودة ) 2(
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  :أقول 
  :ففي هذا احلديث 

  .»ًمن فارق عليا فقد فارقين « 
ّوهذا مفيد للعصمة بكل وضوح ٌ.  

  :ًومن مصادر روايته أيضا 
ـــه 4624 ح 133 / 3املـــستدرك علـــى الـــصحيحني  ّ عـــن أيب ذر عنـــه صـــلى اهللا علي

  .»صحيح اإلسناد « : ّوسلم وقال 
  .»رجاله ثقات « :  عن البزار عن أيب ذر ، وقال 135 / 9جممع الزوائد 

  .ويوجد يف مصادر أخرى عن غريه من الصحابة
  :وفيه 

ّإن عليا مين وأنا منه «  ً ّ«.  
  .ّحسني مين وأنا من حسني: ّوقد عرفت معناه ، على ضوء كالم الطييب بشرح 

  :ّمن أصح األحاديث » علي مين وأنا من علي « وحديث 
  .165 / 4 املسند أخرجه أمحد يف

  . 594 / 5والرتمذي يف صحيحه 
  .87: والنسائي يف اخلصائص 

  .44 / 1وابن ماجة يف سننه 
  .وأسانيدهم صحيحة بال كالم
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  :وفيه 
َخلق من طينيت«  ِ ُ..  .«.  

ّوهــو يـــدل علــى املـــساواة ، واألفــضلية مـــن مجيــع اخلالئـــق عــدا النـــيب األعظــم صـــلى اهللا  ّ ّ
  .ّعليه وسلم

  : من طينة واحدة 8 خلق رسول اهللا وأمري املؤمنني وأخرج حديث
  .86 / 1احلافظ أبو نعيم يف حلية األولياء 

  .95 / 2واحلافظ ابن عساكر يف تاريخ دمشق 
  .وكذا غريمها من األئمة األعالم

  !! فليمت احلاقدون بغيظهم!!فمعاذ اهللا من سقوط نفس النيب منعني النيب

)40 (  

  ّعلى الحب والنصرة يأبى الحمل سياق الحديث
ّمث إن احلديث دال على أن املراد مـن  دون » األولويـة بالتـصرف « فيـه هـو » الواليـة « ٌّ

شــكوى بريــدة وغــريه مــن اإلمــام إىل النــيب بــسبب : ّألن الواقعــة هــي . غــريه مــن معــاين الواليــة
ّتــصرفه يف اجلاريــة ، فانتهزوهــا واغتنموهــا فرصــة إلظهــار بغــضهم وعــدائهم ، فــأي  ً ْمناســبة ألن ّ ٍ

ّإن عليــا حمــب املــؤمنني وناصــرهم: يقــال يف جــوام  ً ً ألن كــون الرجــل ناصــرا وحمبــا ال يــستلزم !ّ ّ ً
ّالسكوت عنه إذا فعل عمـال قبيحـا ، لكـن كـون الرجـل إمامـا ووليا لألمـر يكـشف عـن صـحة  ًّـ ً ًّ ً ّ

  مجيع 
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ًاله صحيحة ، وال جيوز ًأفعاله ويدل على كونه معصوما من اخلطأ واملعصية ، وتكون مجيع أفع
  .ّالرد عليه يف شيء منها

ّيا بريدة ، إن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا فإنه يفعـل مـا « ) : ّكنز العمال ( ويف  ً ً ّّ ّ
  .)1(» الديلمي عن علي . يؤمر

أخربنا أبو القاسم ابن السمرقندي ، أنا عاصم بـن احلـسن ، أنـا « : وقال ابن عساكر 
 ـ ّـعلـي بـن عفان ، نـا حـسن  أنـا أبـو العبـاس ابـن عقـدة ، نـا احلـسن بـنأبو عمر ابن مهدي ،

  :نا سعاد ، عن عبداهللا بن عطاء ، عن عبداهللا بن بريدة ، عن أبيه قال  ـ يعين ابن عطية
  . ..بعث رسول اهللا
ّـإن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا فإنه يفعـل مـا يـؤمر : يا بريدة : فنظر إيل فقال  ً ً ّّ ّ ّ «

)2(.  

  :أقول 
ّفقوله صلى اهللا عليه وسلم    .ٌدليل على العصمة» ّفإنه يفعل ما يؤمر « : ّ

__________________  
  .32963 رقم 612 / 11كنز العمال ) 1(
  .371 / 1 ة أمرياملؤمنني ـ ترمجتارخ ابن عساكر) 2(



 نفحات األزهار ................................................................................ 382



 

  على االنفصال » ّالبعدية « بطالن حمل 



 نفحات األزهار ................................................................................ 384



 385 ...............................................................ى االنفصال بطالن محل البعدية عل

  :قوله 
وأيــــضا ، هــــو غــــري مقيــــد«  ّ بوقــــت ، وهــــذا مــــذهب أهــــل الــــسنة ، بأنــــه يكــــون اإلمــــام ً ّ

ّاملفرتض الطاعة يف وقت من األوقات بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ ٍّ«.  

  :أقول 
  :هذا مردود بوجوده 

)1 (  

  » الثالثة «  على علي له الوالية
ّلقد ورد حبق سيدنا أمري املؤمنني يف حديث الوالية أنه  ّ ٍويل كل مـؤمن « ّ ومؤمنـة بعـدي ّ

«.  
ْ وليهمــا ، وإن مل يكونــا 7 إن كانــا مــؤمنني فاإلمــام ؟فهــل كــان الــشيخان مــؤمنني أو ال ّ

ًمؤمنني فكذلك ، ألنه إذا كان وليا للمؤمنني أمريا هلم ، فهو أمـري غـري املـؤمنني بالـضرورة ، إذ  ًّ
  .ّاألولوية القطعيةّال يتصور هناك الفرق ، وال يلتزم أحد اخلرق ، بل هو ويل غري املؤمنني ب

ه إذا كــان أمــريا علــى الثالثــة  ًفحمــل البعديــة هنــا علــى البعديــة املطلقــة غــري ممكــن ، ألن ـ ّـ ّ
ّحبكم هذا احلديث الشريف ، فتأخر واليته عنهم خمالفة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ّ ّ

ِ ّ.  
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 )2 (  

  ّ في االتصال البعدية ظاهرة
ًيــة متــصلة بزمانــه ، واحلمــل علــى اإلنفــصال ظــاهر يف كــون البعد» مــن بعــدي « وقولــه  ّ

ّبدون دليل عدول عن جادة االعتدال ٍ.  

)3 (  

   وغيره نص على والية علي وال دليل على واليتهم حديث الوالية
ٌإن هذا احلديث نص صريح يف والية موالنا أمري املـؤمنني  ٌ ّ ، وأما أولئـك فـال نـص يف 7ّ ّـ

بــأن « : نفــسه حيــث قــال ) ّالــدهلوي ( واعــرتف واليــتهم ، كمــا اعــرتف أكــابر علمــاءهم ، 
ٍاخللفاء الثالثة عند أهل السنة لسوا مبعصومني ولسوا مبنصوص عليهم  ّ«.  

ّـفيكون املنصوص عليه مستحقا للخالفة دون غري املنـصوص عليـه ، إذ اإلعـراض عمن  ً ّ
ّنــص عليــه عليــه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، ونــصب غــري املنــصوص عليــه للخالفــ ّ ّ ة ، خمــالف ّ

  .للعقل والنقل

)4 (  

ّمن كنت وليه فعلي وليه  : الحديث بلفظ ّ  
مـع : أي » ّـوليه  ّمن كنـت وليـه فعلـي« ٍلقد ورد حديث الوالية يف طرق عديدة بلفظ 

  ّفاء التعقيب ، وهذا ظاهر يف االتصال الزماين بني الواليتني ، فتكون
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ًمبينـا لـه باأللفـاظ االخـرى  ـ ذا اللفظ ـ ديثّواليته عقيب والية النيب بال فاصل ، ويكون احل ّ
  .ّ، وحتمل تلك على هذا املعىن ، لوجوب التوفيق بني األحاديث كما هو القاعدة املقررة

ّأمـــــا إفـــــادة الفـــــاء للتعقيـــــب بـــــال فـــــصل ، فيكفـــــي أن نـــــورد كـــــالم جنـــــم األئمـــــة الرضـــــي  ّ ْ
  :ّيف مبحث املركبات : ْ ، إذ يقول )1(اإلسرتآبادي 

ّســـتعمل جـــوازا كخمـــسة عـــشر مبنيـــة اجلـــزئني وقـــد ا«  ٌظـــروف ، كيـــوم يـــوم ، وصـــباح : ً
ّــلقيتــه كفة كفة ، وهــو جــاري بيــت بيــت ، وأخربتــه: ٌوأحــوال حنــو . مــساء ، وحــني حــني أو  ـ ّــ

ّوجيــوز إضــافة املــصدر مــن هــذه الظــروف واألحــوال إىل العجــز ، وإمنــا مل . صــحرة حبــرة ـ لقيتــه
ّلظهور تضمن احلرف وتعينـه يف حنـو  ـ ّكما تعني يف حنو مخسة عشر  ـّيتعني بناء اجلزئني فيهما ّ

ْمخــسة عــشر ، دون هــذه املركبــات ، إذ حيتمــل أن يكــون كلهــا بتقــدير احلــرف وأن ال يكــون ْ ّّ .
ًأي يومـا فيومـا ، : لقيته يوم يوم ، وصباح مـساء ، وحـني حـني : إن معىن : ّفإذا قدرناها قلنا  ً

ًوصباحا فمساء ، وحينا ّكل يوم ، وكل صباح ومساء ، وكل حني: أي . ً فحيناًً ّ ّ.  
ّيف كـل : ًانتظرتـه سـاعة فـساعة ، أي : والفاء تؤدي معىن هذا العموم ، كمـا يف قولـك 

ـــه بـــال فـــصل إىل مـــا ال : إذ فائـــدة الفـــاء التعقيـــب ، فيكـــون املعـــىن . ســـاعة ًيومـــا فيومـــا ، عقيب ً
ِارجع اْلبصر كرتـينف (: ة ، كما يف قوله تعاىل ّيتناهى ، فاقتصر على أول املكرر أي التثني ْ َ َ َ َ َ ِ ِ ْ ( 

  .مساء ، وحني حني وكذا صباح. ّولبيك ، وحنوه
__________________  

ّحممد بــن احلــسن ، نزيــل النجــف األشــرف ، حنــوي ، مــتكلم ، أديــب ، لــه ) 1( شــرح الــشافية ، شــرح الكافيــة ، : ّــ
 ، 248: بغيـة الوعـاة : تـرجم لـه يف . 684 أو 686ة ، تـويف سـنة ّحواشي على بعض الكتـب الكالميـة واملنطقيـ

  .395 / 5شذرات الذهب 
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ّإن أصــل لقيتــه كفــة كفــة ، ومعنــاه : وقلنــا   ّمتــواجهني ، ذوي كفــه مــين وكفــه منــه ، : ّ ّّ
ّكأن كال منهما كان يكف صاحبه عن التويل واإلعراض ّ ً.  

جمتمعــان ملتــصقان ،  :أي . وبيتــهًمتالصــقا بيــيت : واملعــىن . جــاري بيــت بيــت: وأصــل 
ٍكل رجل وضيعته ، كما ذكرنا يف باب احلال: كما تقول  ّ..  .«.  

ًوأما وجوب التوفيق بـني األحاديـث ، ولـزوم العمـل بقـضية احلـديث يفـسر بعـضه بعـضا ّ ّ 
  : )ّاحمللى يف الفقه ( فقد قال ابن حزم األندلسي يف كتاب . ..

خالف تلك وهذا ال حيل ، وكان من أخذ بتلـك ومن أخذ ذه األحاديث كان قد « 
ّقد أخذ ذه ، والبد من تأويل ما صح من تلـك األخبـار وضـم بعـضها إىل بعـض ، وال حيـل   ّ

  .»ّترك بعضها لبعض إالبأمارة أو نسخ أو ختصيص بنص آخر 
بــــاب القــــضاء يف األحاديــــث « ) : حجــــة اهللا البالغــــة ( وقــــال شــــاه ويل اهللا يف كتــــاب 

ّة االحتمـــال ، أن يعمـــل بكـــل حـــديث إالاملختلفـــ ْأن ميتنـــع العمـــل بـــاجلمع ، للتنـــاقض ، وأنـــه  ْ
  .»ْليس يف احلقيقة اختالف ، ولكن يف نظرنا فقط 

)5 (  

   على نظير هذا الحمل في حديث الغديرّإيراد الالهوري
الغــدير ، وقــد  لقــد ذكــر نظــري هــذا احلمــل يف اجلــواب عــن اســتدالل أصــحابنا حبــديث

ّللتفتازاين ، ورد عليه ، وهـذه عبارتـه ) شرح التهذيب (  يف )1(ّعالمة يعقوب الالهوري أورده ال
ّورد بإنه ال تواتر بل هو خرب الواحد ، وال حصر يف« :  ّ  

__________________  
  .تقدم موجز ترمجته) 1(
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املـآل  لإلمامـة ، وثبوـا يف 2إن غاية ما لزم من احلديث ثبوت استحقاق علي : علي ، يعين 
  .ْ، لكن من أين يلزم نفي إمامة األئمة الثالثة

ّـإنه مل يثبت له الواليـة حـاال فلعله بعـد األئمـة : وهذا اجلواب من املصنف ، وتوضيحه  ً ّ
  .اإللزام على البغاة واخلوارج: الثالثة ، وفائدة التخصيص الستحقاقه اإلمامة 

ّإنه كمــا كانــت واليــة النــيب صــلى : يــرد عليــه : أقـول  ّاهللا عليــه وســلم عامــةّــ ّكمــا يــدل  ـ ّ
فكـذا واليـة علـي ، فيجـب أن يكـون علـي هـو الـويل أليب بكـر  ـ املوصـولة» مـن « عليه كلمـة 

  .»دون العكس 

  :أقول 
  .فالشبهة مندفعة» حديث الوالية « وكذا الكالم يف 

ّفاحلمـــد هللا العلـــي األكـــرب ، حيـــث أثبتنـــا صـــحة اخلـــرب ، بـــل بينـــا تـــواتره يف جـــواب ا بـــن ّ
  .ّحجر ، مث أوضحنا داللته على إمامة وصي خري البشر ما طلع مشس وأضاء قمر

ّفزهقت خرافات أهل اخلدع والغرر ، وطاحت تـشكيكات املمـوهني العـادمني للبـصر ، 
  . ..ّوانتهك سرت املسولني الواجلني يف أنكر اخلطر

ّوصلى اهللا على حممد نبيه وعلى آله الطيبني الطاهرين إىل يو ّّ ّ ٍ   .م الدينّ
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