
  





  





  

  :اهداء 
  إلى حامل لواء االمامة الكبرى والخالفة العظمى

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

  وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل
  ّق علينا إن اهللا يجزي المتصدقينّوتصد

  علي





  حديث المنزلة

  :لفاظه ومن أ
ّأما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى«  ْ  

   »؟ّغير أنه ال نبي بعدي
  أخرجه مسلم





  كلمة المؤلف 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ّاحلمــــد هللا رب العــــاملني والــــصالة والــــسالم علــــى حممــــد وآلــــه الطــــاهرين ولعنــــة اهللا علــــى 

  :وبعد . أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين
نفحـات األزهـار يف خالصـة عبقـات األنـوار ( مـن كتابنـا ) حـديث املنزلـة ( سم فهذا ق

ّ نقدمـــه إىل العلمــــاء احملققــــني وســـائر البــــاحثني ، ليجــــدوا فيــــه . ..)يف إمامـــة األئمــــة األطهــــار  ّ
ً مباشرة وبال فـصل علـى ضـوء هـذا 6 ، بعد رسول اهللا 7الدليل التام على إمامة أمري املؤمنني 

  .املقطوع بصدورهاحلديث الشريف 
ُ ما يـنطق عن اْلهوى إن هو إال وحي يوحى (لقد نزل رسول اهللا الذي  ٌَ ْ َ  ِ َِ ُ ْ َ ِ َ ُ ِ ُ علمه ( )1( )ْ َ  َ

ُشديد اْلقوى  ُ ِ ً عليا من نفسه مبنزلة هارون من موسى ، مشريا إىل منازل هارون الثابتة يف )2( )َ ًّ
  .القرآن الكرمي

ّوهكذا كانت كلمـات النـيب يف حـق  علـي وبيـان فـضائله ومناقبـه ، ففـي أغلبهـا التأكيـد ّ
ً اصــوال ثابتــة يف كتــاب اهللا العظـــيم ، ففــي غــدير خــم مـــثال 7ّعلــى أن ملقامــات أمــري املـــؤمنني  ً ً

َ النبـي أولـى بـاْلمؤمنين (: اآليـة املباركـة » ألست أوىل باملؤمنني مـن أنفـسهم « : ّيذكر بقوله  ِ ِ ْ ُ ِ ِْ َ 
ْمن أنـفسهم  ِ ِ ُ َْ ْ   فمن كنت« : يقول  ّ مث)3( )ِ

__________________  
  .3:  ، اآلية 53: سورة النجم ) 1(
  .4 ، 5:  ، اآلية 53: سورة النجم ) 2(
  .6:  ، اآلية 33: سورة األحزاب ) 3(
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  .» مواله فهذا علي مواله 
ّوعندما يريد اإلعالن عن أن الطريق للنجاة يف هذه االمة إال  اتباع أهل البيـت ، يـشري ّْ

ّإىل مــا حكــاه اهللا ســبحانه يف كتابــه مــن قــصة نــوح وهــالك امتــه إالمــن كــان معــه يف الــسفينة ،  ّ ّ
ّـمثل أهل بيـيت كـسفينة نـوح مـن ركبهـا جنـا ومـن ختلف « : ّفيشبه أهل بيته بسفينة نوح ويقول 

  »عنها هلك 
  . ..اوهكذ
  :ت هارون يوعز الرسول األعظم إىل اآليات احلاكية ملقاما) حديث املنزلة ( ويف 

َ وقـال موسـى ألخيـه هـارون اخلفني في قــومي وأصلح وال تـتبـع سبيل (: قوله تعاىل  ِ َـِ ْ ُْ َ َ َ ُ َْ ِ ْـ َ ِ َِ ِـ ِ ِـِ ُْ ْ َ َ َ
َاْلمفسدين  ِ ِ ْ ُ( )1(.  

ِ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشـركه فـي . ..(: وقوله تعاىل  ُِ ِْ ْ َْ َ َ ََ ُ َ َِ ِْ ِ ْ ُ ِ َِ ِ ِْ ْ ً ْ َ ْ
ْأمري كي  َ ِ ْ ًنسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا َ ً ًِ َ ِ َ ْ ُ َ ُ ََ َِ ِ َِ َ َْ َ َُ َ ( )2(.  

ُِ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني(: وقوله تعاىل   َ ُـَ ًَ ْ ِ ِ ُ ْ ِ ْ ََ ً ِ ِ ُِ ُ َْ َ ََ ُ ُ.. . ( 
)3(.  

  . ..اومثلها غريه
ألمــري  ـ لثابتــة هلــارون مــن موســىا ـ ثبــوت مجيــع هــذه املنــازل) حــديث املنزلــة ( فأفــاد 

ّإال النبوة  ( 6املؤمنني من خامت النبيني الرسول األكرم  ّ(.  
__________________  

  .142 : ، اآلية 7: سورة األعراف ) 1(
  .35 ، 29:  ، اآلية 20: سورة طه ) 2(
  .34:  ، اآلية 28: سورة القصص ) 3(
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  .هذا من ناحية الداللة
ّوأما من ناحية الس   . ..ةّند ، فهو من األحاديث القطعيّ

ّفكان دليال آخر من األدلة القطعية على إمامة علي بعد النيب ّ ً.. .  
ّفــــانربى املــــربرون للواقــــع التــــارخيي للجــــواب عــــن هــــذا اإلســــتدالل املــــستند إىل الكتــــاب 

ّوالسنة ، فأطالوا الكالم وأطنبوا ، وشرقوا وغربوا ، حىت تعارضت أنظارهم وتناقضت أف ّ كارهم ّ
ً، مث التجـــأ بعـــضهم إىل وضـــع حـــديث ليعـــارض بـــه ، وآخـــر إىل حتريفـــه ، ليكـــون دلـــيال علـــى  ٍ

  .خالف ما هو نص فيه
ّإنه تتلخص أجوبة القوم على استدالل أصحابنا ذا احلديث على إمامـة أمـري املـؤمنني  ّ

  :بعد النيب يف الطرق التالية 
  .ارضته حبديث موضوعّالسب والشتم ، والتحريف للحديث ، أو مع ـ 1
  .ّاملناقشة يف سند احلديث ، بدعوى ضعفه ، أو بأنه خرب واحد ـ 2
املناقـشة يف مـدلول احلــديث ، بـزعم عـدم ظهـوره يف عمـوم املنزلـة ، أو وجـود قرينــة  ـ 3

  .ّمتنع عن داللته على العموم ختصصه مبورده وهو زمن اخلروج إىل غزوة تبوك
  .هو الطريق الثالث ـ وجهة علميةوله  ـ واملهم من هذه الطرق

ّوهذا الكتاب يتكفل بيان اإلستدالل حبديث املنزلة على إمامـة أمـري املـؤمنني بـال فـصل 
ّ، ويتعرض ملناقشات القـوم كلهـا ، بالنقـد العلمـي ، وهـو غـري مـستند  ـ ّسـواء يف إثباتـه أو رده ـ ّ

  .لتوفيقإىل كتبهم املشهورة املعتمدة ، واهللا سبحانه ويل اّ إال
  قم ـ ايران  

  علي الحسيني الميالني
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  ّكلمة السيد صاحب عبقات األنوار
احلمـــد هللا الـــذي جعـــل الوصـــي مـــن النـــيب مبنزلـــة هـــارون مـــن موســـى الكلـــيم ، وحبامهـــا 
ّوآهلمـــا مـــن الفـــضائل مـــا أوجـــب التفـــضيل والتقـــدمي ، فجـــنس املـــضاف إلـــيهم خمـــصوص بـــالعز 

ّصل ـم غـري منقطـع عــن األجـر والنعـيم ، واملتبـع أخبــارهم ّالـصميم ، نـاج علـى التعمـيم ، واملتــ
ٍواملقتفي آثارهم من أتى اهللا بقلب سليم ، والناكب عن مستهم والصادف عن هديهم مقـتحم 

وأفــضل . ّيف ســعري اجلحــيم ، متجــرع ذعــاق الــصديد واحلمــيم ، مكابــد لــشدائد العــذاب األلــيم
ّلــى النــيب وآلــه اهلــداة املهــديني املرتفــع ــم كــل ّالــصالة والــسالم املــزري علــى نفــح الــشميم ، ع ّ

ه املخــصوص باإلســتخالف علــى رغــم  ّــمنزلــة وشــرف عظــيم ، الســيما ابــن عمــه وكاشــف غم ّ ّ ٍ
ّأهل اخلالف ، واملمنوح مبزية اإلخاء واملمنو جبليل البالء ، املدفوع عنـه مقامـه ، املنهـوب تراثـه 

  .، املغمض على القذى ، الصابر على الشجى
  :د وبع

ابـن العالمـة الـسيد حممـد قلـي ، كـان اهللا لـه يف ) حامـد حـسني ( فيقول العبـد القاصـر 
  :الدنيا واآلخرة ، وأسدل سجف العفو على ماله من املعاصي الباطنة والظاهرة 

ـإن هذا هـو الد الثـاين مـن املـنهج الثـاين مـن كتـاب  عبقـات األنـوار يف إمامـة األئمـة ( ّ
احملـرية لألنظــار ، وهـذا الـد معقــود ) التحفـة ( نقض البـاب الـسابع مــن املوضـوع لــ) األطهـار  ّ

  من ّلرد كالم صاحب التحفة يف احلديث الثاين
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ضــح بطالنــه علــى نــاظر كتــب ّ األحاديــث االثــين عــشر الــيت ذكرهــا وادعــى فيهــا اإلحنــصار الوا
  .ة يف املبدء واملآلّواهللا املوفق لإلمتام واإلكمال ، ومنه اإلستعان. األخياراألصحاب 



 

  كالم الدهلوي صاحب التحفة االثنى عشرية

  ّفي رد االستدالل بحديث المنزلة
  :قال الشيخ عبد الغزيز الدهلوي 

ّروى البخاري ومسلم عن الرباء بن عازب أنه صلى اهللا عليه وسلم : احلديث الثاين «  ّ
ملا استخلف األمري يف غزوة تبوك علـى أهـل بيتـه مـن النـساء و

ّ
ّالبنـات ، وتركـه فـيهن وقـد توجـه  ّ

 فقــال النــيب ؟ّيــا رســول اهللا ، أختلفــين يف النــساء والــصبيان: هــو إىل تلــك الغــزوة ، قــال األمــري 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم لــه   ال نــيب ّإال أنــهْأمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى : ّ

  .بعدي
م ، فــيعم مجيــع املنــازل ، لــصحة إن املنزلــة اســم جــنس مــضاف إىل العلــ: قالــت الــشيعة 

ِاإلســتثناء ، ولــذا اســتثىن مرتبــة النبــوة ، فثبــت لألمــري مجيــع املنــازل الثابتــة هلــارون ، ومــن مجلتهــا 

ّصحة االمارة وافرتاض الطاعة أيضا لو عـاش هـارون بعـد موسـى ، ألن هـارون كانـت لـه هـذه  ً
ّ ، وعـزل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم املرتبة يف عهد موسى ، فلو زالت عنه بعد وفاته لزم العزل ّ

  .ّممتنع للزومه اإلهانة املستحيلة يف حقه
  .ًفثبتت هذه املرتبة لألمري أيضا ، وهي اإلمامة

  :واجلواب عن ذلك بوجوه 
أن اســـــم اجلــــــنس املـــــضاف إىل العلــــــم لـــــيس مــــــن ألفـــــاظ العمــــــوم عنـــــد مجيــــــع : األول 

  تعريف د وحنوه ، ألناالصوليني ، بل هم صرحوا بأنه للعهد يف غالم زي
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اإلضافة املعنوية باعتبار العهد هو األصل ، وفيما حنن فيه توجد قرينة على العهد ، وهي قوله 
إنه كما أن هارون كان خليفـة ملوسـى حـني توجهـه إىل : ّأختلفين يف النساء والصبيان ، يعين : 

ّالطور ، كذلك صار األمري خليفة للنيب صلى اهللا عليه وسلم حني ّ   .ّ توجه إىل غزوة تبوكً
ًواإلســـتخالف املقيـــد ـــذا القيـــد ال يكـــون باقيـــا بعـــد انقـــضائها ، كمـــا مل يبـــق يف حـــق 

  ً.هارون أيضا
. وال جيوز أن يقال بأن انقطاع هـذا اإلسـتخالف عـزل موجـب لإلهانـة يف حـق اخلليفـة

  .للغةألن انقطاع العمل وانتهاء أمده ليس بعزل ، والقول بأنه عزل خالف العرف وا
ّوالتكـــون صــــحة اإلســــتثناء دلــــيال للعمــــوم إال ًإذا كـــان اإلســــتثناء متــــصال ، وهــــو ههنــــا  ً ّ

مجلـة خربيــة ، وقــد صـارت تلــك اجلملــة » إنـه ال نــيب بعــدي « : منقطـع بالــضرورة ، ألن قولــه 
ّوظـاهر أن عـدم النبـوة لـيس مـن » ّإال عـدم النبـوة « بتأويلها إىل املفرد بـدخول إن ، يف حكـم 

ً هـارون حــىت يـصح اســتثناؤه ، ألن املتـصل يكــون مـن جــنس املـستثىن منــه وداخـال فيــه ، منـازل ّ
ًوالنقيض اليكون من جنس النقيض وداخال فيه ، فثبت أن هذا املستثىن منقطع جدا ّ ً.  

ًوألن من مجلة منازل هارون كونه أسن من موسى ، وأفصح منه لـسانا ، وكونـه شـريكا  ً
ًا له يف النسب ، وهذه املنازل غري ثابتة يف حـق األمـري بالنـسبة إىل معه يف النبوة ، وكونه شقيق

ًالنيب صلى اهللا عليه وسلم إمجاعا ، فإن جعلنا اإلستثناء متـصال ومحلنـا املنزلـة علـى العمـوم لـزم  ّ ً ّ ّ
  .الكذب يف كالم املعصوم

ألن ّإنا ال نسلم أن اخلالفة بعد مـوت موسـى كانـت مـن مجلـة منـازل هـارون ، : الثاين 
ا مـستقال يف التبليـغ ، ولـو عـاش بعـد موسـى أيـضا لكـان كـذلك ، ومل تـزل عنـه  ًهارون كان نبي ًً ّـ

  نيابة النيب ، وال هذه املرتبة قط ، وهي تنايف اخلالفة ، ألا
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ّمناسـبة بـني األصــالة والنيابـة يف القــدر والـشرف ، فقـد علــم أن اإلسـتدالل علــى خالفـة األمــري 
  ً. أبدامن هذا الطريق ال يصح

ّإن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ملـا شـبه األمـري ـارون: ًوأيضا  ّ ّ ومعلـوم أن هـارون كـان  ـ ّ
ًخليفة يف حياة موسى بعد غيبته ، وصار يوشع بن نـون وكالـب بـن يفنـة خليفـة لـه بعـد مـوت  ً

ًلـزم أن يكــون األمـري أيــضا خليفـة يف حيــاة النـيب بعــد غيبتـه ال بعــد وفاتـه ، بــل يــ ـ موسـى صري ً
ًغــريه خليفــة بعــد وفاتــه ، حــىت يكــون التــشبيه علــى وجــه الكمــال ، إذ محــل التــشبيه يف كــالم 

  .الرسول على النقصان غاية عدم الديانة ، والعياذباهللا
ّوإن تنزلنا قلنا  ليس يف هذا احلديث داللـة علـى نفـي إمامـة اخللفـاء الثالثـة ، غايـة مـا : ْ

ٍ لألمري ولو يف وقت من األوقات ، وهو عـني مـذهب يف الباب أن استحقاق اإلمامة يثبت به
  .)1(» ًوالتقريب به أيضا غري تام . أهل السنة

__________________  
  .185 ـ 183 :، وانظر خمتصر التحفة االثنا عشرية  210 :التحفة االثنا عشرية ) 1(
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  :أقول 
ـــة مـــن أهـــم مناقـــب أمـــري املـــؤمنني   ، ومـــن األدلـــة القاطعـــة والرباهـــني 7ّإن حـــديث املنزل

  . بالفصل6الساطعة على خالفته وإمامته بعد رسول اهللا 
  .6وهو حديث يف غاية الصحة والثبوت ، مشهور مستفيض ، بل متواتر عن النيب 

ذان طاملــ  7ا ســعيا وراء إخفــاء مناقــب أمــري املــؤمنني ّــولقــد أخرجــه البخــاري ومــسلم الل
ّوفــضائله الــسامية ، ومــن املعلــوم أن إخــراج الواحــد منهمــا كــاف يف اإللــزام بــصحة احلــديث ،  ٍ ّ ّ

  ؟ّفكيف إذا اتفقا على إخراجه
ّفكيــــــف إذا وافقهمــــــا علــــــى ذلــــــك ســــــائر جهابــــــذة احملــــــدثني فــــــأخرجوه يف صــــــحاحهم 

ّققون منهم على صحته ونفـوا عنـه الريـبّ فكيف إذا نص احمل؟ومسانيدهم وجماميعهم  فكيـف ؟ّ
ّإذا صرح املنقدون منهم بكثرة طرقه   ؟فكيف إذا اعرتف أعالمهم بتواتره ؟ّ

ّوحنــن نــذكر أوال طــرق احلــديث ، مث نعقبهــا بــذكر كلمــات القــوم يف صــحته وكثــرة طرقــه  ً ّ
  :وتواتره ، فنقول 

  أشهر مشاهير رواة حديث المنزلة
ّة أكثـر مـشاهري أئمـة أهـل الـسنة يف خمتلـف العلـوم ، عـرب القـرون لقد روى حديث املنزلـ

  :املختلفة ، وهذه أمساء أشهرهم 
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) 1(  
  ّ محمد بن إسحاق يةروا

الــيت هــي تلخــيص ) ســريته ( أمــا روايــة حممــد بــن إســحاق ، فقــد ذكرهــا ابــن هــشام يف 
  :سرية ابن إسحاق ، وهذه عبارته 

وضرب عبداهللا بن أيب علـى حـدة عـسكره أسـفل منـه حنـو ذبـاب : قال ابن إسحاق « 
ّفلمــا ســار رســول اهللا صــل. لــيس بأقــل العــسكرين ـ فيمــا يزعمــون ـ ، وكــان ّى اهللا عليــه وســلم ّ

ّختلف عنه عبداهللا بن أيب فيمن ختلف من املنافقني وأهل الريب ّ.  
ّوخلـــف رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــي بـــن أيب طالـــب  ّ  علـــى أهلـــه ، وأمـــره 2ّ

ّمــا خلفــه إال: فــأرجف بــه املنــافقون وقــالوا . باإلقامــة فــيهم ًلــه وختففــا منــه ًاســتثقاال ّ ّفلمــا قــال . ّ
ّ ســالحه ، مث خــرج حــىت أتــى رســول اهللا صــلى اهللا 2قون أخــذ علــي بــن أيب طالــب ذلــك املنــاف

ّيـــا نـــيب اهللا ، زعـــم املنـــافقون أنـــك إمنـــا خلفتـــين أنـــك : ّعليـــه وســـلم وهـــو نـــازل بـــاجلرف فقـــال  ّ
ّاستثقلتين وختففت مين   :فقال . ّ

ّكـــذبوا ، ولكـــين خلفتـــك ملـــا تركـــت ورائـــي ، فـــارجع فـــاخلفين يف أهلـــي وأهلـــك ، أفـــال ّ 
  ؟ ال نيب بعديّإال أنهترضى يا علي أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى 

ّفرجع علي إىل املدينة ، ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على سفره ّ.  
حـدثين حممـد بـن طلحـة بـن يزيـد بـن ركانـة ، عـن إبـراهيم ابـن سـعد : قال ابن إسحاق 

ّصلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا ّبن أيب وقاص عن أبيه سعد ، أنه مسع ّ  
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  .يقول لعلي هذه املقالة
ّمث رجـع علـي إىل املدينـة ، ومـضى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : قال ابن إسـحاق  ّ

  .)1(» على سفره 

)2(  
   أبي داود الطيالسي رواية

ّوأما رواية أيب داود الطيا لسي ، فهي عن سعد بـن أيب وقـاص ، قـال احلـافظ ابـن كثـري 
  .»بو داود الطيالسي عن شعبة ، عن عاصم ، عن مصعب ، عن أبيه ورواه أ« : 

ّـخلف رسـول :  قـال 2عن سعد بن مالك « : وروى الشيخ إبراهيم الوصايب احلديث 
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب يف غـزوة تبـوك ، فقـال  ّيـا رسـول اهللا أختلفـين يف : ّ

ّ ال نـــيب ّإال أنـــهكـــون مــين مبنزلـــة هـــارون مـــن موســـى أمـــا ترضـــى أن ت:  فقـــال ؟ّالنــساء والـــصبيان
  :فقال » بعدي 

أخرجـــه البخـــاري ومـــسلم يف صـــحيحيهما ، والرتمـــذي يف جامعـــه ، وابـــن ماجـــة يف « 
  .)2(» ّسننه ، وأبو داود الطيالسي يف مسنده ، وأبو نعيم يف فضائل الصحابة 

__________________  
  .200 ـ 199  /5السرية النبوية البن هشام ) 1(
  .خمطوط ـ االكتفاء يف فضائل األربعة اخللفاء.  وسيأيت7 / 5تاريخ ابن كثري ) 2(
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)3(  
  رواية ابن سعد

  :حيث قال ) طبقاته ( ّوأما رواية حممد بن سعد فهي يف 
ّذكر قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي بن أيب طالب «  ْأما ترضى أن تكون : ّ

  .ّ ال نيب بعديّإال أنهى مين مبنزلة هارون من موس
ّوكان علي ممن ثبت مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يـوم : قال قال حممد بن عمر  ّ ّ

ّاحــد ، حــني اــزم النــاس ، وبايعــه علــى املــوت ، وبعثــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ســرية  ّ
 يوم فتح مكـة إىل بين سعد بفدك يف مائة رجل ، وكانت معه إحدى رايات املهاجرين الثالث

  .ّ، وبعثه سرية إىل الفلس إىل طي ، وبعثه إىل اليمن
ّومل يتخلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف غـزوة غزاهـا إال غـزوة تبـوك ، خلفـه  ّ ّ ّّ

   :)1(يف أهله 
: ّأخربنـا الفـضل بـن دكـني ، نافـضيل بـن مـرزوق ، عـن عطيـة ، حـدثين أبـو سـعيد قـال 

ًعليه وسلم غـزوة تبـوك ، وخلـف عليـا يف أهلـه ، فقـال بعـض النـاس ّغزا رسول اهللا صلى اهللا  ّ ّ :
ّ كره صحبته ، فبلـغ ذلـك عليـا ، فـذكره للنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ّإال أنهما منعه أن خيرج به  ّ ً ّ

  .)2(أيا ابن أيب طالب ، أما ترضى أن تنزل مين مبنزلة هارون من موسى : فقال 
مسعـــت : ن خليفـــة ، عــن عبــداهللا بــن شــريك قــال أخربنــا الفــضل بــن دكــني ، نــافطر بــ

  :دينة فلقينا سعد بن مالك فقال قدمنا امل: عبداهللا بن رقيم الكناين قال 
__________________  

  .16 / 3الطبقات الكربى ) 1(
  .17 / 3الطبقات الكربى ) 2(
  .17 / 3الطبقات الكربى ) 3(
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ّخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل تبوك و ًخلف عليا ، فقال له ّ يا رسول اهللا خرجـت : ّ
  .)3( ال نيب بعدي ّإال أنهأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى :  فقال ؟ّوخلفتين

أخربنـــا عفـــان بـــن مـــسلم ، عـــن محـــاد بـــن ســـلمة ، أنـــا علـــي بـــن زيـــد ، عـــن ســـعيد ابـــن 
 أهابـك أن أسـألك ْإين أريـد أن أسـألك عـن حـديث وأنـا: املسيب قال قلت لسعد بن مالـك 

فقلـت . ًعنـدي علمـا فـسلين عنـه وال بـين ال تفعل يا ابـن أخـي ، إذا علمـت أن: عنه ، قال 
ّقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلـي حـني خلفـه باملدينـة يف غـزوة تبـوك قـال :  ّ ّأختلفـين : ّ

 ؟ون مــن موســىأمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــار:  فقــال ؟يف اخلالفــة يف النــساء والــصبيان
ًفرجــع علــي مــسرعا : ًفــأدبر علــي مــسرعا كــأين أنظــر إىل غبــار قدميــه يــسطع ، وقــد قــال محــاد 

)1(.  
أخربنا روح بن عبادة ، ناعوف ، عن ميمون ، عن الرباء بن عازب وزيد ابن أرقم قاال 

ّملـا كــان عنــد غــزوة جــيش العـسرة وهــي تبــوك قــال رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وســلم لعلــي بــ:  ّ ّ
ن 

ه البــد مــن أن اقــيم أو تقــيم ، فخلفــه ، فلما فــصل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : أيب طالــب  ّإن ّــّ ّ ـ ّـ
ًوسلم غازيا قال ناس  ّما خلفه رسول اهللا إاللشيء كرهه منه: ّ ًفبلغ ذلك عليا ، فأتبع رسول . ّ

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت انتهى إليه  يـا رسـول ال:  قـال ؟ما جاء بك يا علـي: فقال له . ّ
ّأين مسعــت ناســا يزعمــون أنــك إمنــا خلفتــين لــشيء كرهتــه مــين ّاهللا ، إال فتــضاحك رســول اهللا  .ً

ّصلى اهللا عليه وسلم وقال  ّيا علي ، أما ترضى أن تكون مين كهـارون مـن موسـى غـري أنـك : ّ ّ ْ
  .)2(» فإنه كذلك : قال  .بلى يا رسول اهللا:  قال ؟لست بنيب

__________________  
  .17 / 3 الطبقات الكربى )1(
  .17 / 3الطبقات الكربى ) 2(
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)4(  
  رواية ابن أبي شيبة

ّوأما رواية أيب بكر ابن أيب شيبة فهذا نصها  ّ:  
سـعد بـن أيب  ّحدثنا غندر ، عن شعبة ، عن احلكـم ، عـن مـصعب بـن سـعد ، عـن« 

ّخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم علـي أيب طالـب يف غـزوة: وقاص قال  ّ :  تبـوك ، فقـال ّ
  ؟ّيا رسول اهللا ختلفين يف النساء والصبيان

ّأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي: فقال  ّ.  
مسعــت إبــراهيم بــن ســعد ، عــن : ّحــدثنا غنــدر ، عــن شــعبة عــن ســعد بــن إبــراهيم قــال 

ّسعد ، عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم أنـه قـال لعلـي  ضـى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون أمـا تر: ّ
  .من موسى

: ّحــدثتين فاطمــة ابنــة علــي قالــت : ّحــدثنا عبــداهللا بــن منــري ، عــن موســى اجلهــين قــال 
ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول لعلـي : ّحدثتين أمساء ابنة عميس قالت  أنـت : ّ

  .ّمين مبنزلة هارون من موسى اال أنه ليس نيب بعدي
ّإن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه : ، عـــن فـــضيل بـــن مـــرزوق ، عـــن زيـــد بـــن أرقـــم ّحـــدثنا وكيـــع 

  . ال نيب بعديّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى : ّوسلم قال لعلي 
ّحــدثنا أبــو معاويــة ، عــن موســى بــن مــسلم ، عــن عبــدالرمحن بــن ســابط ، عــن ســعد ، 

ًقدم معاوية يف بعض حجاته ، فأتـاه سـعد ، فـذكروا عليـا: قال   ، فنـال منـه معاويـة ، فغـضب ّ
ْتقــول هــذا لرجــل مسعــت رســول اهللا يقــول لــه ثــالث خــصال ، ألن تكــون يل : ســعد ، فقــال  ٍ

ّخصلة منها أحـب إيل مـن الـدنيا ومـا فيهـا ، مسعـت رسـول اهللا يقـول  مـن كنـت مـواله فعلـي : ّ
 ومسعـت. عـدي ال نـيب بّإال أنـهأنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى : ومسعت النيب يقـول . مواله

  ألعطني الراية: رسول اهللا يقول 
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  .)1(» رجال حيب اهللا ورسوله 

)5(  
   أحمد بن حنبل رواية
  :وإليك نصوص رواياته ) املناقب ( ويف ) املسند ( وأما رواية أمحد بن حنبل فهي يف 

دخلت على فاطمة ابنة علـي فقـال هلـا : نا حيىي بن سعيد ، عن موسى اجلهين قال « 
 ً؟مــا مسعــت مــن أبيــك شــيئا: قــال .  قالــت ســتة ومثــانون ســنة؟كــم لــك: و مهــدي رفيقــي أبــ

ّحدثتين أمساء بنت عميس أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال لعلـي : قالت  ّ ّأنـت مـين : ّ
  .)2(»  ليس نيب بعدي ّإال أنهمبنزلة هارون من موسى 

 ، عــن أيب ســعيد حــدثنا فــضيل بــن مــرزوق ، عــن عطيــة العــويف: حــدثين وكيــع قــال « 
ّاخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي  ّإال أنت مين مبنزلة هارون من موسى : ّ

  .)3(» ّ ال نيب بعدي أنه
ّأن النــيب : حـدثنا سـفيان بــن عيينـة ، عـن زيــد ، عـن ســعيد بـن املـسيب ، عــن سـعد « 

ّصلى اهللا عليه وسلم قال لعلي  ّغري أنـه ال : قيل لسفيان . موسىّأنت مين مبنزلة هارون من : ّ
  .)4(» نعم :  قال ؟نيب بعدي
ّحدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن مصعب بـن سـعد بـن : ّحدثنا حممد بن جعفر قال « 

ّخلف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــي بــن أيب طالــب يف غــزوة تبــوك: أيب وقــاص قــال  ّ . ّــ
  أما: قال  ؟ّيا رسول اهللا ختلفين يف النساء والصبيان: قال 

__________________  
  .32069  ـ32065 رقم 496  /7الكتاب املصنف ) 1(
  .438  /6مسند أمحد ) 2(
  .32 / 3مسند أمحد ) 3(
  .179  /1مسند أمحد ) 4(
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  .)1(» ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي 
ّد بـن إبـراهيم حيـدث عـن سـعد أخربنا شـعبة ، عـن سـع: أخربنا حممد بن جعفر قال « 

ّ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي  ْأال ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون مـن موسـى : ّ
 «)2(.  

ّحدثنا جعيد بـن عبـد الـرمحن : ّحدثنا سليمان بن بالل قال : حدثنا أبو سعيد قال « 
ّإن عليا خرج مع النيب صل: ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها سعد  ّى اهللا عليه وسـلم حـىت ً

أمـا ترضـى أن تكـون مـين :  فقـال ؟ّختلفـين مـع اخلوالـف: ّجاء ثنيـة الـوداع وعلـي يبكـي ويقـول 
  .)3(» ّمبنزلة هارون من موسى إال النبوة 

دخلـت علـى فاطمـة فقـال رفيقـي : حدثين حيىي بن سعيد ، عن موسـى اجلهـين قـال « 
:  قالت ً؟ما مسعت من أبيك شيئا: قال . ست ومثانون سنة:  فقالت ؟كم لك: أبو مهدي 

ّحــدثتين أمســاء بنــت عمــيس أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لعلــي  ّ أنــت مــين مبنزلــة : ّ
  .)4(»  ليس بعدي نيب ّإال أنههارون من موسى 

ّوفيما كتب إلينا حممد بن عبداهللا يذكر أن يزيد بن مهران حـدثهم قـال «  حـدثنا أبـو : ّ
ّابـن الـسمان ، عـن سـعيد بـن  ، عن األجلح ، عن حبيـب بـن أيب ثابـت ، عـنبكر بن عياش 

ّزيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي    .)5(» ّأنت مين مبنزلة هارون من موسى : ّ
__________________  

  .182  /1مسند أمحد ) 1(
  .175  /1الطبعة اجلديدة ـ  1508 رقم 284  /1مسند أمحد ) 2(
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)6(  
   البخاري رواية

ّحدثنا حممد بن بشار ، ثنـا غنـدر ، « : حيث قال ) صحيحه ( وأخرجه البخاري يف 
ّبـن سـعد ، عـن أبيـه قـال قـال النـيب صـلى اهللا عليـه مسعـت إبـراهيم : ثنا شعبة ، عن سعد قال 

  .»أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى : ّوسلم لعلي 
حــدثنا مــسدد ، قــال حــدثنا حيــىي ، عــن شــعبة ، عــن احلكــم ، عــن مــصعب « : وقــال 

ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم خـــرج إىل تبـــوك فاســـتخلف عليـــا : بـــن ســـعد ، عـــن أبيـــه  ّ ّ ّ
ّأختلفين يف الـصبيان والنـساء: ل فقا ْأال ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى :  قـال ؟ّ

  . ليس بعدي نيبّإال أنه
  .)1(» ًمسعت مصعبا : حدثنا شعبة عن احلكم قال : وقال أبو داود 

)7(  
   ابن عرفةرواية
حلـسن بـن قـال ا« : حيـث قـال ) تاريخ ابن كثـري ( ّوأما رواية ابن عرفة ، فهي كما يف 

موسـى بـن مـسلم الـشيباين ، عـن  ثنا حممـد بـن حـازم أبـو معاويـة الـضرير ، عـن: عرفة العبدي 
  :سابط ، عن سعد بن أيب وقاص قال عبد الرمحن بن 

ًّقدم معاوية يف بعض حجاته ، فدخل عليه سعد ، فذكروا عليا ، فقال سـعد  ّ مسعـت : ِ
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول له ثالث خ ّصال ألن تكـون يل واحـدة مـنهن أحـب إيل ّ ّ

ّألعطـني الرايـة : ومسعته يقول . ّمن كنت مواله فعلي مواله: من الدنيا وما فيها ، مسعته يقول  
ّرجال حيب اهللا ورسوله وحيبه ورسوله ً.  

__________________  
  .18 / 6صحيح البخاري باب غزوة تبوك من كتاب املغازي ) 1(
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  . ال نيب بعديّإال أنهنت مين مبنزلة هارون من موسى أ:  ومسعته يقول 
  .)1(» مل خيرجوه ، وإسناده حسن 

)8(  
  ّ مسلم بن الحجاج رواية

حــدثنا حيــىي بــن حيــىي التميمــي وأبــو جعفــر « : بقولــه ) صــحيحه ( وأخرجــه مــسلم يف 
 ـ نّحممـد بـن الـصباح وعبيـد اهللا القـواريري وسـريح بـن يـونس ، كلهـم عـن يوسـف بـن املاجـشو

ثنـا حممـد بـن املنكـدر ، : نـا يوسـف أبـو سـلمة املاجـشون ، قـال : قال  ـ واللفظ البن الصباح
عــن ســعيد بــن املــسيب ، عــن عــامر بــن ســعد بــن أيب وقــاص ، عــن أبيــه قــال قــال رســول اهللا 

ّصلى اهللا عليه وسلم لعلي    . ال نيب بعديّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى : ّ
ّبت أن أشافه ا سعدا ، فلقيت سعدا فحدثته مبـا حـدثين بـه عـامرفأحب: قال سعيد  ً ً ْ .

ّنعـــم وإال : علـــى أذنيـــه فقـــال  فوضـــع إصـــبعيه:  قـــال ؟أنـــت مسعتـــه: قلـــت . أنـــا مسعتـــه: فقـــال 
  .)2(ّفأستكتا 

  .نا غندر ، عن شعبة: ّحدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة قال 
عـن  :نـا شـعبة  :مـد بـن جعفـر قـال نـا حم: ّح وحـدثنا حممـد بـن مثـىن وابـن بـشار قـاال 

ّخلف رسـول اهللا صـلى اهللا : احلكم ، عـن مـصعب بـن سـعد ، عـن سـعد بـن أيب وقـاص قـال  ّـ
ّيا رسول اهللا ختلفين يف النساء والـصبيان: ّعليه وسلم علي بن أيب طاب يف غزوة تبوك فقال   ؟ّ

  . بعديْأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب: فقال 
__________________  

  .271  /7البداية والنهاية ) 1(
  .1870  رقم30 / 4صحيح املسلم ) 2(
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  .)2(ّحدثناه عبيد اهللا بن معاذ قال نا أيب قال نا شعبة يف هذا اإلسناد 
وهـو ابـن  ـ نـا حـامت: قـاال  ـ وتقاربـا يف اللفـظ ـ ّحـدثنا قتيبـة بـن سـعيد وحممـد بـن عبـاد

أمــر : ري بــن مــسمار ، عــن عــامر بــن ســعد بــن أيب وقــاص ، عــن أبيــه قــال عــن بكــ ـ إمساعيــل
ّمــا منعــك أن تــسب أبــا الــرتاب: ًمعاويــة بــن أيب ســفيان ســعدا فقــال  أمــا مــا ذكــرت :  فقــال ؟ْ

ّثالثـا قـاهلن لـه رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وسـلم فلـن أســبه ْ ّ ّ  ّألن تكـون يل واحـدة مـنهن أحــب . ً 
  :ّإيل من محر النعم 

ّت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يقـول لـهمسع ّزيـاده خلفـه يف بعـض مغازيـه ، فقـال  ـ ّ
ّفقال له رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ؟يا رسول اهللا خلفتين مع النساء والصبيان: له علي  ّ 

  .أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبوة بعديـ 
ّطـني الرايـة رجـال حيـب اهللا ورسـوله وحيبـه اهللا ورسـولهألع: ومسعته يقول يوم خيـرب  ّ ً  . قـال

أدعـوا يل عليـا ، فـايت بـه أرمـد ، فبـصق يف عينيـه ودفـع الرايـة إليـه ففـتح : فقـال . فتطاولنا هلا: 
  .اهللا عليه

وملا نزلت هذه اآليـة 
ّ

ْ فـقـل تعـالوا ندع أبناءنـا وأبنـاءكم (:  َُ َُ ْ َْ ََ ُ ْ َـ َْ َ ْ ّصـلى  دعـا رسـول اهللا )1( )َ
ًاهللا عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال  ً ً   .أللهم هؤالء أهلي: ّ

  .حدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة ، ثنا غندر ، عن شعبة
عـن سـعد : ثنـا حممـد بـن جعفـر ثنـا شـعبة : وحدثنا حممد بن املثىن وابن بـشار قـاال ح 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم أنــه بــن إبــراهيم ، قــال مسعــت إبــراهيم بــن ســعد ، عــن ســعد ، عــن النــيب  ّ
  .)2(» ْأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى : قال لعلي 

__________________  
  .1870  رقم31 / 4صحيح مسلم ) 1(
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)9(  
   ابن ماجةرواية

 ثنـا موسـى ّحدثنا علي بن حممـد ، ثنـا أبـو معاويـة ،« : بقوله ) سننه ( وابن ماجة يف 
  :عن سعد بن أيب وقاص قال  ـ وهو عبد الرمحن ـ بن مسلم ، عن ابن سابط

ًقـــدم معاويـــة يف بعـــض حجاتـــه ، فـــدخل عليـــه ســـعد فـــذكروا عليـــا فنـــال منـــه ، فغـــضب  ّ
ّتقول هذا لرجل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول : سعد وقال  ّ مـن كنـت مـواله : ٍ
ومسعتــه .  ال نــيب بعــديّإال أنــهنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى أ: ومسعتــه يقــول . ٌفعلــي مــواله

ّألعطني الراية اليوم رجال حيب اهللا ورسوله : يقول  ً ّ «)3(.  

)10(  
  ّرواية أبي حاتم ابن حبان 

أخربنـــا أبـــو « ) : صـــحيحه ( وأمـــا روايـــة أيب حـــامت حممـــد بـــن حبـــان ، فقـــد أخـــرج يف 
ثنا يوسف بن املاجشون ، حدثنا حممد بـن املنكـدر خليفة ، حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، حد

ّإن النـيب صـلى اهللا : ، عن سعيد بن املسيب ، عن عامر بن سعد بن أيب وقـاص ، عـن سـعد 
ًفأحببـت أن أسـأله ســعدا ، : أنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى قـال : ّعليـه وسـلم قـال لعلـي 

  .»نعم :  قال ؟أنت مسعت هذا من رسول اهللا: فقلت له 
خربنا احلسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر ابن أيب شـيبة ، حـدثنا غنـدر ، عـن شـعبة ، أ

  ّخلف: عن احلكم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد بن أيب وقاص قال 
__________________  

  .121 قمر 45 / 1سنن ابن ماجة ) 1(
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 يف النــــساء ّيــــا رســــول اهللا ، ختلفــــين: رســــول اهللا علــــي بــــن أيب طالــــب يف غــــزوة تبــــوك ، فقــــال 
»  ال نــيب بعــدي ّإال أنــهأمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى :  فقــال ؟والــصبيان

)1(.  
  ً.هذا ، وسنذكر روايته فيما بعد أيضا

ّخلف رســول اهللا صــلى اهللا : قــال ) أي عــن ســعد ( عنــه « ) : الريــاض النــضرة ( ويف  ّــ
ًعليـه وسـلم عليـا يف غـزوة تبــوك ّ أمــا :  قـال ؟ّاهللا ختلفــين يف النـساء والـصبيانيـا رسـول : فقـال . ّ

  ؟ ال نيب بعديّإال أنهْترضى بأن تكون مين مبنزلة هارون من موسى 
  .خرجه أمحد ومسلم وأبو حامت

  .)2(» ّخرجها ابن اجلراح . غري أنه ليس معي نيب: ويف رواية 

)11(  
  ّرواية الترمذي 

القاســم بــن دينــار الكــويف ، نــا حــدثنا « : حيــث قــال ) صــحيحه ( ورواه الرتمــذي يف 
أبــو نعــيم ، عــن عبــد الــسالم بــن حــرب ، عــن حيــىي بــن ســعيد ، عــن ســعيد بــن املــسيب ، عــن 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم قــال لعلــي  ّإن النــيب: سـعد بــن أيب وقــاص  أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن : ّ
  .موسى

ه ّهـــذا حـــديث صـــحيح ، قـــد روي مـــن غـــري وجـــه عـــن ســـعد عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــ
  .)3(» ويستغرب هذا احلديث من حديث حيىي بن سعيد األنصاري . ّوسلم

__________________  
  .6936 ـ 693 رقم 268  /6اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان ) 1(
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)12(  
   ابن أبي خيثمةرواية

وســيأيت ) االســتيعاب ( ا روايــة أمحــد بــن أيب خيثمــة زهــري بــن حــرب ، فمــذكورة يف ّوأمــ
  .ّنصها

)13(  
  رواية عبداهللا بن أحمد

  :والده ) مسند ( ورواه عبداهللا بن أمحد حيث قال يف 
حدثنا العباس بن الفضل ، ثنا احلسن بن علي ، ثنا عمران بن أبان ، ثنـا مالـك بـن « 

ّيرث ، حـدثين أيب ، عـن جـدي مالـك بـن احلـويرث قـال قـال رسـول احلسني بن مالك بن احلـو
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي   ال ّإال أنـهأما ترضى أن تكون مين كمنزلـة هـارون مـن موسـى : ّ

  .»نيب بعدي 
حـدثنا يوسـف بـن  :ّحدثنا إبـراهيم قـال « : لوالده ) مناقب أمري املؤمنني ( ويف كتاب 

ثنا حممـد بـن املنكـدر عـن سـعيد بـن املـسيب عـن عـامر بـن سـعد حـد: يعقوب املاجشون قـال 
ّعن أبيه سعد أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول لعلـي  ّ أمـا ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة : ّ

  ؟ّ ال نيب بعديّإال أنههارون من موسى 
. ًفأحببــت أن اشــافه بــذلك ســعدا ، فلقيتــه فــذكرت لــه مــا ذكــر يل عــامر: قــال ســعيد 

ّاسـتكتا إن مل أكـن مسعتـه مـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : ُفوضع إصبعه يف أذنه وقال : قال  ّ ْ ّ
 «)1(.  

__________________  
  .خملوط ـ مناقب علي بن أيب طالب ألمحد بن حنبل) 1(
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)14(  
  ّ أبي بكر البزاررواية
ّوأما رواية أيب بكر البزار ، ففي  ري قـال قـال اخلـد عـن أيب سـعيد« ) : جممع الزوائـد ( ّ

ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم لعلـــي  ّأنـــت مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن موســـى إال أنـــه ال نـــيب : ّ
ّخلفتــك يف : ّإن رســول اهللا قــال لعلــي يف غــزوة تبــوك :  قــال ّإال أنــهرواه أمحــد والبــزار . بعــدي
ّيا رسول اهللا إين أكره أن تقول العرب خـذل ابـن عمـه وختلـف عنـه: قال علي . أهلي : قـال . ْ

  .» ال نيب بعدي ّإال أنهْأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى 
ّإن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لعلــي : وعــن ابــن عبــاس «  ْأمــا ترضــى أن تكــون : ّ

أنـت مـين :  قـال ّإال أنـهرواه البزار والطـرباين .  ال نيب بعديّإال أنهمين مبنزلة هارون من موسى 
  .مبنزلة هارون

  .)1(» ورجال البزار رجال الصحيح غري أيب بلج الكبري وهو ثقة 

)15(  
  رواية النسائي 

ثنــا : أنبأنــا بــشر بــن هــالل البــصري قــال « : وأخرجــه أمحــد بــن شــعيب النــسائي بقولــه 
ثنا حرب بن شداد عـن قتـادة عـن سـعيد ابـن املـسيب ، عـن : قال  ـ وهو ابن سليمان ـ جعفر

ا  : قـال 2سـعد بـن أيب وقـاص  ًملـا غـزا رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم غـزوة تبـوك خلـف علي ّــ ّ ّ ّ
ّفتبــع علــي النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم حــىت حلقــه يف . ّملــه وكــره صــحبته: باملدينــة فقــالوا فيــه  ّ

  يا: قال . الطريق
__________________  

  .109  /9جممع الزوائد للحفاظ اهليثمي ) 1(
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 فقـال لـه النـيب ؟ّملـه وكـره صـحبته: ع الـذراري والنـساء حـىت قـالوا ّرسول اهللا خلفتين باملدينة مـ 
ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّيـــا علـــي إمنـــا خلفتـــك علـــى أهلـــي ، أمـــا ترضـــى أن تكـــون مـــين مبنزلـــة : ّ ّ

  ؟)1(غري أنه ال نيب بعدي  هارون من موسى
سالم عـن ثنـا عبـد الـ: ثنا أبو نعيم قـال : أخربنا القاسم بن زكريا بن دينار الكويف قال 

 : 2 قال لعلـي 7ّ أن النيب 2ّحيىي بن سعيد ، عن سعيد بن املسيب عن سعد بن أيب وقاص 
  .)2(أنت مين مبنزلة هارون من موسى 
أنبأنـا أبـو مـصعب عـن الـدراوردي ، عـن صـفوان عـن سـعيد : أنبأنا زكريـا بـن حيـىي قـال 

ّ صــلى اهللا عليــه وســلم قــال رســول اهللا:  يقــول 2ّبــن املــسيب ، أنــه مســع ســعد بــن أيب وقــاص  ّ
  .)3(النبوة  ّأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال: لعلي 

أنبأنــا أبــو مــصعب عــن الــدراوردي عــن هــشام ابــن هاشــم : أخــربين زكريــا بــن حيــىي قــال 
ّملــا خـرج رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم إىل تبــوك ، : ّعـن ســعيد بـن املــسيب عـن ســعد قـال  ّ ّ

ّ فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه ؟يــا رســول اهللا أترتكــين مــع اخلوالــف: ه فبكــى وقــال خــرج علــي يتبعــ
  .)4(النبوة  ّيا علي أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال: ّوسلم 

أخـربين إسـحاق بـن موسـى : ذكر االخـتالف علـى حممـد بـن املنكـدر يف هـذا احلـديث 
اود بـــن كثــري الرقــي عــن حممــد بــن املنكــدر ، عـــن ثنــا د: بــن عبــداهللا بــن يزيــد األنــصاري قــال 

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعيد بن املسيب عن سعد  ّ  
__________________  
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  .)1(بعدي   ال نيبّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون موسى : لعلي قال 
ثنــا عبــد العزيــز بــن : ثنــا أمحــد بــن خالــد قــال : أخــربين صــفوان بــن حممــد بــن عمــر قــال 

قــال ســعيد بــن املــسيب أخــربين إبــراهيم بــن : أيب ســلمة املاجــشون عــن حممــد بــن املنكــدر قــال 
ًســعد أنــه مســع أبــاه ســعدا وهــو يقــول  ّيب صــلى اهللا عليــه وســلم لعلــي قــال النــ: ّ أمــا ترضــى أن : ّ
فلـم أرض حـىت أتيـت :  قـال سـعيد ؟ ال نبـوة بعـديّإال أنـهتكون مين مبنزلة هـارون مـن موسـى 

هـل مسعـت النـيب :  فقلـت ؟مـا هـو يـا ابـن أخـي: فقـال . ّشـيء حـدث بـه ابنـك :ًسعدا قلـت 
ّصـلى اهللا عليــه وسـلم يقــول لعلــي كـذا وكــذا ّر إىل أذنيـه وإال فــسكتا ، لقــد وأشــا. نعــم:  قـال ؟ّ ّ ُ

  .)2(مسعته يقول ذلك 
خالفـه يوسـف بـن املاجـشون ، فـرواه عـن حممـد بـن املنكـدر عـن : قال أبو عبد الـرمحن 

أن رســول اهللا : وتابعــه علــى روايتــه عــن عــامر بــن ســعد . ســعيد عــن عــامر بــن ســعد عــن أبيــه
ّصــلى اهللا عليــه وســلم قــال لعلــي  . ّمــن موســى غــري أنــه ال نــيب بعــديأنــت مــين مبنزلــة هــارون : ّ

ّمـــا حـــديث حـــدثين بـــه عنـــك : ًفأحببـــت أن أشـــافه بـــذلك ســـعدا فأتيتـــه فقلـــت : قـــال ســـعيد 
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإال فسكتا :  فأدخل إصبعه يف أذنه وقال ؟عامر ّ ّ ّ)3(.  

ين أخـــرب: وقــد روى هــذا احلــديث شــعبة عـــن علــي بــن زيــد فلــم يـــذكر عــامر بــن ســعد 
ثنـا شـعبة عـن علـي بـن زيـد حيـدث : ثنـا مـسكني بـن بكـري قـال : ّحممد بن وهـب احلـراين قـال 

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لعلــي  مسعــت: عــن ســعد ســعيد بــن املــسيب قــال  أال : ّ
  فسألته. رضيت رضيت: قال . ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى
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  .)1(بلى بلى : بعد ذلك فقال 
ًمــا علمــت أن أحــدا تــابع عبــد العزيــز بــن املاجــشون علــى روايتــه : قــال أبــو عبــد الــرمحن  ّ

 إبـراهيم بـن سـعد ّعلـى أن. عن حممد بن املنكدر عن سعيد بـن املـسيب غـري إبـراهيم بـن سـعد
  .قد روى هذا احلديث عن أبيه

أخربنـا : قـال  ـ ًابـن جعفـر غنـدرا: يعـين  ـ ثنا حممد: أنبأنا حممد بن بشار البصري قال 
ّمسعت إبراهيم بـن سـعد حيـدث عـن أبيـه عـن النـيب صـلى اهللا : شعبة عن سعد بن إبراهيم قال  ّ

ّعليه وسلم أنه قال لعلي    .)2( مبنزلة هارون من موسى ْأما ترضى أن تكون مين: ّ
ثنــا أيب عــن أيب : ثنــا عمــر قــال : أنبأنــا عبيــد اهللا بــن ســعد عــن إبــراهيم بــن ســعد قــال 

ثين حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إبـراهيم بـن سـعد بـن أيب وقـاص عـن : إسحاق قال 
ّأبيـه ، أنـه مسـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول لعلـي ّ زوة تبـوك علــى ّحـني خلفـه يف غـ ـ ّ

  .)3( ال نيب بعدي ّإال أنهْأال ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى  ـ أهله
وقــد روي هــذا احلــديث عــن عــامر بــن ســعد عــن أبيــه مــن غــري : قــال أبــو عبــد الــرمحن 

  .حديث سعيد بن املسيب
: ثنـــا بكـــر بـــن مـــسمار قـــال : ثنـــا أبـــو بكـــر احلنفـــي قـــال : أنبأنـــا حممـــد بـــن املثـــىن قـــال 

مـا مينعـك أن تـسب ابـن أيب  :قال معاوية لسعد بـن أيب وقـاص : مسعت عامر بن سعد يقول  ْ
ّال أسبه ما ذكرت ثالثـا قـاهلن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، ألن تكـون يل :  قال ؟طاب ّ  ً ّ

ّواحدة منهن أحب إيل من محر النعم ، ال أسبه ما  ّ   
__________________  
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رب : ًذكرت حني نزل عليه الوحي ، فأخذ عليا وابنيه وفاطمة ، فـأدخلهم حتـت ثوبـه مث قـال 
ّهؤالء أهلـي وأهـل بيـيت ، وال أسـبه مـا ذكـرت حـني خلفـه يف غـزوة تبـوك ّخلفتـين : قـال علـي . ّ

 ال نبـوة ّإال أنـهْأما ترضى أن تكون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى : فقال  ؟ء والصبيانمع النسا
ّوال أسبه ما ذكرت يوم خيرب حني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . من بعدي ّ ألعطـني : ّ

ّهـذه الرايـة رجـال حيبـه اهللا ورسـوله وحيـب اهللا ورسـوله ، ويفـتح اهللا علـى يديـه ّ  :فتطاولنـا فقـال . ً
أدعـوه فـدعوه فبـصق يف عينيـه مث أعطـاه الرايـة ، ففـتح اهللا  :فقال . هو أرمد:  فقيل ؟أين علي
  .)1(ٍفواهللا ما ذكره معاوية حبرف حىت خرج من املدينة  :قال . على يديه

ثنـا شـعبة عـن احلكـم عـن مـصعب بـن سـعد : ثنـا حممـد قـال : ثنا حممد بن بـشار قـال 
ّخلف رسول اهللا صلى اهللا: قال  ً عليه وسلم عليا يف غزوة تبوكّ ّيـا رسـول اهللا ختلفـين : فقال . ّ

ّأما ترضى أن تكون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى غـري أنـه ال نـيب :  فقال ؟يف النساء والصبيان ْ
  .)2(بعدي 

أخـربين . عـن احلكـم عـن عائـشة بنـت سـعد: خالفـه ليـث فقـال : قال أبو عبد الـرمحن 
أنبأنـا املطلـب عـن ليـث عـن احلكـم  :ملصيـصي اخلالـدي قـال احلسن بن إمساعيل بن سـليمان ا

ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لعلــي يف غــزوة : عــن عائــشة بنــت ســعد عــن ســعد  ّ ّ
  .)3( ال نيب بعدي ّإال أنهمبنزلة هارون من موسى  أنت مين مكان: تبوك 

ه عائـشة بنـت شعبة أحفظ ، وليث ضعيف ، واحلديث فقد روتـ: قال أبو عبد الرمحن 
أنبأنـا أبـو مـصعب عـن الـدراوردي عـن اجلعيـد عـن عائـشة : أخربين زكريا بن حيـىي قـال : سعد 

ّإن عليا خرج مع النيب صلى اهللا عليه: عن أبيها قالت  ً ّ  
__________________  
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 ؟ّأختلفـين مـع اخلوالـف: ّوسلم حىت جاء ثنية الوداع يريد غزوة تبوك وعلـي يـشتكي وهـو يقـول 
ّفقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  النبـوة  ّأما ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال: ّ

)2(.  
ا عبـداهللا ّحـدثن :حـدثنا أبـو أمحـد الـزبريي قـال : أخربنا الفضل بن سهل البغدادي قال 

ّخـرج رسـول اهللا صـلى : بن حبيب بن أيب ثابت عن محزة بـن عبـداهللا عـن أبيـه عـن سـعد قـال 
ًاهللا عليــه وســلم يف غــزوة تبــوك وخلــف عليــا فقــال لــه  ّ أمــا ترضــى أن تكــون :  فقــال ؟ّأختلفــين: ّ

  .)3( ال نيب بعدي ّإال أنهمين مبنزلة هارون من موسى 
أخربنـا القاسـم بـن زكريـا بـن : ك يف هـذا احلـديث ذكر اإلختالف على عبداهللا بن شـري

حـدثنا فطـر عـن عبـداهللا بـن شـريك عـن عبـداهللا بـن : حدثنا أبو نعيم قال : دينار الكويف قال 
ّأن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لعلــي  : 2رقــيم الكنــاين عــن ســعد بــن أيب وقــاص  ّ أنــت : ّ

  .)4(مين مبنزلة هارون من موسى 
أنبأنـا أمحـد بـن : سـعد  عبداهللا بن شريك عن احلـارث بـن مالـك عـنورواه إسرائيل عن 

ثنـا إسـرائيل عـن عبـداهللا بـن شـريك عـن : قـال  ـ وهـو إبـن قـادم ـ ثنـا علـي: حيـىي الكـويف قـال 
ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم غــزا علــى : احلــارث بــن مالــك قــال قــال ســعد بــن مالــك  ّ ّ

ًّناقته احلمراء وخلف عليا ، فجاء   يا رسول اهللا ، زعمت قريش : ّعلي حىت تعدى الناقة فقال
ّــأنــك إمنــا خلفتــين أنك اســتثقلتين وكرهــت صــحبيت ، وبكــى علــي ّفنــادى رســول اهللا صــلى اهللا . ّ

يــا ابــن أيب طالــب أمــا ترضــى أن تكــون مــين . ّمــا مــنكم إالولــه حاصــة: ّعليــه وســلم يف النــاس 
  مبنزلة هارون

__________________  
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ّرضـيت عـن اهللا عـز وجـل وعـن رسـول اهللا صـلى : قـال علـي .  ال نيب بعديّإال أنهمن موسى 
  .)1(ّاهللا عليه وسلم 

سى اجلهين قـال قال حدثنا مو ـ يعين ابن سعيد ـ أخربنا عمرو بن علي قال حدثنا حيىي
:  قالــت ؟هــل عنــدك شــيء عــن والــدك: دخلــت علــى فاطمــة بنــت علــي ، فقــال هلــا رفيقــي : 

ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال لعلـي : حدثتين أمساء بنت عمـيس  ّ أنـت مـين مبنزلـة : ّ
  .)2( ال نيب بعدي ّإال أنههارون من موسى 

أدركــت : عــن موســى اجلهــين قــال ثنــا جعفــر بــن عــون : أنبأنــا أمحــد بــن ســليمان قــال 
حتفظـني عـن أبيـك : فقلـت هلـا  ـ وهـي بنـت مثـانني سـنة ـ فاطمـة بنـت علـي رضـي اهللا عنهمـا

ّال ولكن أخربتين أمسـاء بنـت عمـيس أـا مسعـت مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه :  قالت ً؟شيئا ْ
  .)3(يس بعدي نيب  اال أنه لّإال أنهمين مبنزلة هارون من موسى  يا علي أنت: ّوسلم يقول 

وهـو ابـن  ـ حـدثنا حـسن: حدثنا أبو نعيم قال : أنبأنا أمحد بن عثمان بن حكيم قال 
ّعن موسى اجلهين عن فاطمة بنت علي عن أمساء بنـت عمـيس ، إن رسـول اهللا صـلى ـ  صاحل ّ

  .)4(»  ال نيب بعدي ّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى : ّاهللا عليه وسلم قال لعلي 
__________________  
  .61 رقم 77: اخلصائص للنسائي ) 1(
  .62 رقم 78: اخلصائص للنسائي ) 2(
  .63 رقم 78: اخلصائص للنسائي ) 3(
  .64 رقم 79: اخلصائص للنسائي ) 4(
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)16(  
   أبي يعلى رواية

  :بأسانيد عديدة فقال ) مسنده ( وأخرجه أبو يعلى املوصلي يف 
غندر ، حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن مصعب بـن سـعد حدثنا عبيد اهللا ، حدثنا « 

ف رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــي ابـــن أيب : ، عـــن ســـعد بـــن أيب وقـــاص ، قـــال  ّخل ّ ّ ّـــ
ْأمــا ترضــى أن : قــال . ّيــا رســول اهللا ، ختلفــين بالنــساء والــصبيان: طالــب يف غــزوة تبــوك فقــال 

  .)3(» دي تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بع
حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا عفان ، حدثنا محاد ، عن علـي بـن زيـد ، عـن سـعيد بـن « 

ْقلـــت لـــسعد بـــن مالـــك ، إين أريـــد أن أســـألك عـــن حـــديث وأنـــا أهابـــك أن : املـــسيب ، قـــال  ٍْ
ًأن عنــدي علمــا فاســألين عنــه وال  ال تفعــل يــا ابــن أخــي ، إذا علمــت: أســألك عنــه ، فقــال 

يـا رسـول : قول رسول اهللا لعلي حني خلفه باملدينة يف غزوة تبوك ، فقـال : قال قلت . ّابين
ْأمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن :  قــال ؟ّاهللا ختلفــين يف اخلالفــة يف النــساء والــصبيان

ًفــأدبر علــي مــسرعا ، فكــأين أنظــر إىل غبــار قدميــه : قــال . بلــى يــا رســول اهللا:  قــال ؟موســى
  .)2(ًرجع علي مسرعا : اد وقد قال مح. يسطع

حــدثنا عبيــد اهللا بــن معــاذ ، حــدثنا أيب معــاذ ، حــدثنا شــعبة ، عــن علــي بــن زيــد ، « 
: مسعـت سـعد بـن مالـك يقـول  :سعيد بن املـسيب قـال ْقال شعبة قبل أن خيتلط قال مسعت 

ًخلف النيب عليا ، فقال    أما ترضى أن تكون مين:  فقال ؟ّأختلفين: ّ
__________________  

  .180  /1مسند أيب يعلى ) 1(
  .298  /1مسند أيب يعلى ) 2(
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  .)1(» رضيت رضيت  : قال ؟ّ مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي
حــدثنا زهــري ، حــدثنا هاشــم بــن قاســم ، حــدثنا شــعبة ، حــدثين ســعد بــن إبــراهيم ، « 

أمـا ترضـى أن تكـون مـين  :عن إبراهيم بن سعد بـن مالـك عـن أبيـه قـال قـال رسـول اهللا لعلـي 
  .)2(» مبنزلة هارون من موسى 

ّحـدثنا ســعيد بـن مطــرف البـاهلي ، حــدثنا يوســف بـن يعقــوب ، عـن ابــن املنكــدر ، « 
مسعــت رســول اهللا يقــول  :عــن ســعيد بــن املــسيب ، عــن عــامر بــن ســعد ، عــن ســعد أنــه قــال 

ْفأحببــت أن : ســعيد قــال .  لــيس معــي نــيبّإال أنــهأنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى : لعلــي 
نعــم مسعتــه ، : ًاشــافه بــذلك ســعدا ، فلقيتــه فــذكرت لــه مــا ذكــر يل عــامر ، فقلــت لــه ، فقــال 

  .)3(» ّنعم وإال فاستسكتا : فأدخل اصبعيه يف اذنيه فقال  ؟َأنت مسعته: فقلت 
حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سـليمان بـن داود اهلـامشي ، حـدثنا يوسـف بـن املاجـشون « 
: حممد بن املنكـدر ، عـن سـعيد بـن املـسيب ، عـن عـامر بـن سـعد ، عـن أبيـه سـعد ، أخربين 

 » . ..ّأنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى اال أنــه لــيس بعــدي نــيب: إن رســول اهللا قــال لعلــي 
)4(.  

حدثنا داود بن عمرو ، حـدثنا حـسان بـن إبـراهيم ، عـن حممـد بـن سـلمة ابـن كهيـل « 
ّإن النــيب صــلى اهللا : امر بــن ســعد ، عــن أبيــه عــن ام ســلمة ، عــن أبيــه ، عــن املنهــال ، عــن عــ

ْأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعـدي : ّعليه وسلم قال لعلي 
 «)5(.  

__________________  
  .301  /1مسند أيب يعلى ) 1(
  .306  /1مسند أيب يعلى ) 2(
  .313  /1مسند أيب يعلى ) 3(
  .321  /1 يعلى مسند أيب) 4(
  .72 / 6مسند أيب يعلى ) 5(
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ًأيضا ، وكذا )  فتح الباري (و ) أسد الغابة ( ّهذا ، وستطلع على رواية أيب يعلى من 
  .ْمن مصادر اخرى ، إن شاء اهللا تعاىل

)17(  
  ّ الطبري رواية

ّوأما رواية حممد بن جرير الطربي ، فقد أوردها املتقي حيث قال  : عـن سـعد قـال «  :ّ
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ْلعلي ثالث خصال ألن يكون يل واحدة منها : ّ

أحب إيل من الدنيا وما فيها ّ ال نـيب ّإال أنـهأنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى : يقـول  مسعته. ّ
ه اهللا ورســـوله: ومسعتـــه يقـــول . بعـــدي ّـــألعطـــني الرايـــة غـــدا رجـــال حيـــب اهللا ورســـوله وحيب ّ ً ً  لـــيس 
  .)1(» . من كنت مواله فعلي مواله ابن جرير: ومسعته يقول . ّبفرار

)18(  
  رواية أبي الشيخ 

ّوأما رواية أيب حممد عبداهللا بن جعفر بن حيان اإلصبهاين احلياين املعـروف بـأيب الـشيخ  ّ
 حدثنا «:  ـ ّوكان ممن حيفظ ويذاكر: برتمجة عبدالرمحن بن إبراهيم بن زكريا قال  ـ ّفهذا نصها

ثنــا شــعبة ، عــن حيــىي بــن : ثنــا أبــو داود قــال : ثنــا يــونس بــن حبيــب قــال : عبــدالرمحن قــال 
ّإن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال لعلـي : سعيد ، عن سعيد بن املسيب ، عن سعد  ّ أنـت : ّ

  .)2(» ّمين مبنزلة هارون من موسى 
__________________  

  .36495 رقم 162  /13كنز العمال ) 1(
  .264  /4طبقات احملدثني بإصبهان ) 2(
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)19(  
   أبي عوانةرواية

اآلتيـة ، ان شـاء ) تـاريخ ابـن كثـري ( ّوأما رواية أيب عوانة اإلسفرائين ، فتظهر من عبارة 
  .اهللا تعاىل

)20(  
  ّرواية الطبراني 

  .ورواه أبو القاسم الطرباين يف معامجه الثالثة
ا يف *  حـــدثنا حممـــد بـــن عقبـــة الـــشيباين الكـــويف ، « : ه فقـــد رواه بقولـــ) الـــصغري ( ّـــأم

حــدثنا احلــسن بــن علــي احللــواين ، حــدثنا انــصر بــن محــاد أبــو احلــرب الــوراق ، حــدثنا شــعبة ، 
ّصـلى إن النـيب : عن حيىي بن سعيد األنصاري عن سعيد بن املسيب عن سعد بن أيب وقـاص 

  . ال نيب بعديّإال أنهى أنت مين مبنزلة هارون من موس :ّاهللا عليه وسلم قال لعلي 
  .)1(» ّمل يروه عن شعبة إالنصر 

حدثنا حممد بن إمساعيل بن أمحد بـن أسـيد اإلصـبهاين أبـو مـسلم ، حـدثنا « : وبقوله 
إمساعيــل بــن عبـــداهللا العبــدي حـــدثنا إمساعيــل بـــن أبــان الــوراق حـــدثنا أبــو مـــرمي عبــدالغفار بـــن 

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا : لويل قــال القاســم ، عــن أيب إســحاق عــن حبــشي بــن جنــادة الــس
  . ال نيب بعديّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى : ّعليه وسلم لعلي 

__________________  
  .22 / 2املعجم الصغري ) 1(
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  .)1(» تفرد به إمساعيل بن أبان . أبو مرمي ّمل يروه عن أيب إسحاق إال
  :ل بأسانيد كثرية قا) األوسط ( وأخرجه يف * 
حـــدثنا  :حـــدثنا أمحـــد بـــن عمـــرو بـــن عبيـــدة العـــصفري ، قـــال : حـــدثنا أمحـــد قـــال « 

ّحدثنا أبو الصباح عبدالغفور بن سعيد األنصاري ، عن : عبدالرمحن بن محاد الشعيثي ، قال 
ّإن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال لعلـي : عبدالغزيز بـن حكـيم ، عـن ابـن عمـر  أمـا ترضـى : ّ

ه ال نبــوة وال وراثـــةّأن تكــون مــين مبن ـزلـــة هــارون مـــن موســى غـــري أن مل يــرو هـــذا احلــديث عـــن . ّـ
ّأبو الصباح ، تفرد به الشعيثي  ّعبدالغزيز إال ّ «)2(.  

حدثنا حممد بن أيب يعقوب الكرماين ، قـال : حدثنا العباس بن حممد ااشعي قال « 
 سـعيد بـن املـسيب ، عـن حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد بـن أيب عروبـة ، عـن قتـادة ، عـن: 

ّأن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قــــال : علـــي  : قــــال . ّخلفتـــك أن تكـــون خليفـــيت يف أهلـــي: ّ
 ال ّإال أنـهأال ترضى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى : قال  ؟ّأختلف عنك يا رسول اهللا

  .ّنيب بعدي
ابــــن أيب  ّيزيــــد إالّمل يــــروه عــــن ســــعيد بــــن أيب عروبــــة إاليزيــــد بــــن زريــــع ، وال رواه عــــن 

ورواه جعفـر بـن سـليمان . وقد رواه معمر عن قتادة عن سـعيد بـن املـسيب عـن سـعد. يعقوب
  .)3(» ، عن حرب بن شداد ، عن سعيد بن أيب عروبة ، كما رواه معمر 

حـدثنا جريـر ، عـن  :حـدثنا حامـد بـن آدم قـال : ي قـال حدثنا حممود بـن حممـد املـروز
ّملا آخى النيب صلى اهللا عليه: عباس قال ليث ، عن جماهد ، عن ابن  ّ

  
__________________  

  .54 ـ 53 / 2املعجم الصغري ) 1(
  .1488 رقم 136  /2املعجم االوسط ) 2(
  .4248 رقم 484  /4املعجم االوسط ) 3(
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ٍوسـلم بــني أصــحابه وبــني املهــاجرين واألنــصار ، فلــم يـؤاخ بــني علــي بــن أيب طالــب وبــني أحــد  ّ
ّـ علـي مغـضبا حـىت أتـى جـدوال مـن األرض فتوسد ذراعـه ، فتـسفى عليـه الـريح ، منهم ، خـرج ً ً

ّفطلبـــه النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــم فمـــا صـــلحت أن : حـــىت وجـــده فـــوكزه برجلـــه فقـــال لـــه  ّ
ُأبا تراب ، أغضبت علي حـني آخيـت بـني املهـاجرين واألنـصار ومل اواخ بينـك وبـني ّ تكون إال ّ

 أال مـن ؟تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال أنـه لـيس بعـدي نـيبْ أماترضى أن ؟ٍأحد منهم
ك حــــف بــــاألمن واإلميــــان ، ومــــن أبغــــضك أماتــــه اهللا ميتــــة جاهليــــة وحوســــب بعملــــه يف  ًأحب ّ ّــــ

  .اإلسالم
ّمل يرو هذا احلديث عن جماهد إالليث ، وال عن ليث إالجرير ّتفـرد بـه حامـد بـن آدم  .ّ

 «)1(.  
حــدثنا إســرائيل  :حــدثنا يزيــد بــن زريــع قــال : نا اميــة قــال حــدث: حــدثنا إبــراهيم قــال « 

إنـه مسـع : أشـهد علـى عبـد خـري أنـه حـدثين : عن حكيم بن جبري قال قلت لعلي بن حسني 
لــو شــئت : ّخــري هــذه االمــة بعــد نبيهــا أبــو بكــر مث عمــر وقــال : ًعليــا يقــول علــى هــذا املنــرب 

ًلسميت ثالثا ّحدثين سـعيد بـن املـسيب أن : وقال فضرب علي بن حسني يده على فخذي . ّ
ّسعد بن أيب وقاص حدثين أن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال لعلـي  ّ ّأنـت مـين مبنزلـه هـارون : ّ

  .من موسى
  .)2(» ّمل يرو هذا احلديث عن علي بن حسني إالحكيم بن جبري 

ّحدثنا أمحد بن احلجاج بن الـصلت : حدثنا حممد بن أمحد بن أيب خيثمة قال «  قـال ّ
حدثنا علي بن عابس ، عـن عثمـان بـن أيب زرعـة عـن : ّحدثنا عمي حممد بن الصلت قال : 

ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : علــي بــن زيــد ، عــن ســعيد بــن املــسيب ، عــن ســعد قــال 
  مبنزلة هارون من أنت مين: ّوسلم يقول لعلي 

__________________  
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  . ال نيب بعديّإال أنهموسى 
ّمل يرو هذا احلديث عن عثمان بن أيب زرعة إالعلي بن عابس ، وال عن علي إالحممد  ّ

  .)1(» تفرد به ابن أخيه أمحد بن احلجاج . بن الصلت
 حــدثنا أمحــد بــن عيــسى بــن عبــداهللا: ّحــدثنا حممــد بــن احلــسني أبــو حــصني ، قــال « 

عـن ابـن  ـ أحـسبه عـن ابـن أيب ذئـب ـ حـدثنا بـن إمساعيـل حممـد بـن أيب فـديك: العلـوي قـال 
: مسعـت رسـول اهللا يقـول لعلـي : ًمسعـت سـعدا يقـول : شهاب ، عن سعيد بـن املـسيب قـال 

  . ال نيب بعديّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى 
ابــن أيب  ّوال عـن ابـن أيب ذئـب إالابــن أيب ذئـب ،  ّمل يـرو هـذا احلـديث عـن الزهـري إال

  .)2(» تفرد به أمحد بن عيسى العلوي . فديك
حـدثنا : حـدثنا احلـسن بـن علـي احللـواين قـال : ّحدثنا حممد بن حممد بن عقبة قال « 

عــن ســعيد بــن [ ّحــدثنا شــعبة عــن حيــىي بــن ســعيد : نـصر بــن محــاد أبــو احلــارث الــوراق ، قــال 
أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن : قــال قــال رســول اهللا لعلــي ] املــسيب عــن ســعد بــن أيب وقــاص 

  .)3(» موسى وال نيب بعدي 
: حـــدثنا معمـــر بـــن بكـــار الـــسعدي قـــال : ّحـــدثنا حممـــد بـــن عبـــداهللا احلـــضرمي قـــال « 

حــدثنا إبــراهيم بــن ســعد ، عــن الزهــري ، عــن عــامر بــن ســعد ، عــن أبيــه ، أنــه مســع رســول اهللا 
ّصلى اهللا عليه وسلم يقول لعلي    .أنت مين مكان هارون من موسى: ّ

  .)4(» تفرد به معمر بن بكار . إبراهيم بن سعد ّمل يرو هذا احلديث عن الزهري إال
__________________  
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حــدثنا إمساعيــل بــن : ّحــدثنا حممــد بــن إمساعيــل بــن أمحــد بــن أســد اإلصــبهاين قــال « 

حـدثنا أبـو مـرمي عبـد الغفـار بـن القاسـم : حـدثنا إمساعيـل بـن أبـان قـال : عبداهللا العبـدي قـال 
ّاألنـــصاري ، عـــن أيب إســـحاق ، عـــن حبـــشي بـــن جنـــادة قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 

  .)1(»  ال نيب بعدي ّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى : لعلي ّوسلم 
  :ًأيضا بأسانيد كثرية ، قال ) الكبري ( وأخرجه يف * 
ّحدثنا عبدان بن أمحـد ، ثنـا يوسـف بـن موسـى ، ثنـا إمساعيـل بـن أبـان ، ثنـا ناصـح « 

ّعـــن مســـاك عـــن جـــابر قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم لعلـــي  ت مـــين مبنزلـــة أنـــ : 2ّ
  .)2(»  ال نيب بعدي ّإال أنههارون من موسى 

ّحدثنا حممد بن حيىي بن منده اإلصـبهاين ، ثنـا إمساعيـل بـن عبـداهللا اإلصـبهاين ، ثنـا « 
إمساعيـل بــن أبــان ، ثنــا أبــو مـرمي عبــد الغفــار بــن القاســم ، عـن أيب إســحاق ، عــن حبــشي بــن 

ّجنــادة عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه  » أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى : قــال لعلــي ّ
)3(.  

ّحدثنا عبيد بن كثري التمار الكويف ، ثنا ضرار بـن صـرد ، ثنـا علـي بـن هاشـم ، عـن « 
حممــد بــن عبيــد اهللا بــن أيب رافــع ، عــن عبــداهللا بــن عبــد الــرمحن احلزمــي ، عــن أبيــه ، عــن أيب 

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: أيوب  ّ ّإال أنت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى : ي لعل ّ
  .)4(»  ال نيب بعدي أنه

  )ح ( ا هوذة بن خليفة ، ثنا عوف ّحدثنا حممد بن العباس املؤدب ، ثن« 
  ّوحدثنا أسلم بن سهل الواسطي ، ثنا وهب بن بقية ، أنا خالد ، عن عوف

__________________  
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ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه :  عــن ميمــون أيب عبــداهللا ، عــن الــرباء بــن عــازب وزيــد بــن أرقــم  ّ
مـا : فقـال نـاس . ّخلفـهف. ّإنه ال بد من أن تقيم أو أقـيم ـ ْحني أراد أن يغزو ـ ّوسلم قال لعلي

ًخلفــه إال لــشىء كرهــه ، فبلــغ ذلــك عليــا ، فــأتى رســول اهللا فــأخربه ، فتــضاحك مث قــال  ّ يــا : ّ
  .)1(»  ليس نيب بعدي ّإال أنهعلي ، أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى 

 ثنــا: وجــدت يف كتــاب أيب : ّحــدثنا حيــىي بــن عبــداهللا بــن ســامل القــزاز الكــويف قــال « 
حيىي بن يعلى ، عن سليمان بن قرم ، عن هارون بن سـعد ، عـن ميمـون أيب عبـداهللا عـن زيـد 

ّإن رســول اهللا صــلى اهللا عليـــه وســلم قـــال لعلــي : بــن أرقــم والـــرباء بــن عـــازب  ّ ْأال ترضـــى أن : ّ
  .)2(» تكون مين مبنزلة هارون من موسى 

ّحدثنا سلمة ، ثنا أيب ، عن أبيه ، عن جده ، عـن سـلمة«   بـن كهيـل ، عـن جماهـد ، ّ
ّإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي : عن ابن عباس  ّ أنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى : ّ

 «)3(.  
ّحدثنا حممود بن حممد املروزي ، ثنا حامد بن آدم املروزي ، ثنـا جريـر ، عـن ليـث ، « 

ّملـــا آخـــا النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: عـــن جماهـــد ، عـــن ابـــن عبـــاس قـــال   بـــني أصـــحابه بـــني ّ
ًأيب طالـب وبـني أحـد مـنهم ، خـرج علـي مغـضبا  املهاجرين واألنصار ، فلم يؤاخ بني علـي بـن ٍ

ّحــىت أتــى جــدوال مــن األرض فتوسد ذراعــه فــسف عليــه الــريح ، فطلبــه النــيب صــلى اهللا عليــه   ّــ ً
 .ابأبـــا تـــر ّ إالْقـــم ، فمـــا صـــلحت أن تكـــون: ّوســـلم حـــىت وجـــده ، فـــوكزه برجلـــه ، فقـــال لـــه 

ٍأغـــضبت علـــي حـــني واخيـــت بـــني املهـــاجرين واألنـــصار ومل اواخ بينـــك وبـــني أحـــد بيـــنهم
أمـــا . ّ

  ْترضى أن تكون مين
__________________  

  .5094 رقم 203  /5املعجم الكبري ) 1(
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ّأال مـن أحبـك حـف بـاألمن واإلميـان ، ومـن .  لـيس بعـدي نـيبأنـهّإال مبنزلة هارون من موسـى 
  .)1(» أبغضك أماته اهللا ميتة اجلاهلية وحوسب بعمله يف اإلسالم 

ّحدثنا عبيد العجلي ، ثنا احلسن بن علي احللواين ، ثنا عمران بـن أبـان ، ثنـا مالـك « 
ّ صـلى اهللا عليـه وسـلم بن احلسن بن مالك بن احلويرث ، عن أبيه ، عن جده قال قال رسـول ّ

  .)2(» أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى : 

)21(  
ّ المخلص الذهبي رواية ّ  

ّوأمـــا روايـــة حممـــد بـــن عبـــد الرمحـــان املخلـــص الـــذهيب ، فقـــد أشـــار إليهـــا احلـــافظ احملـــب  ّ ّ
  :الطربي ، وهذه عبارته 

ّملـــا نـــزل رســـول اهللا صـــلى اهللا: قـــال ) أي عـــن ســـعد ( وعنـــه «  ّ
ّ عليـــه وســـلم اجلـــرف ، 

ًإمنــا خلفــه اســتثقاال ، فخــرج فحمــل ســالحه : طعــن رجــال مــن املنــافقني يف امــرة علــي وقــالوا  ّ
ّحىت أتى النيب صلى اهللا عليه وسـلم بـاجلرف فقـال  ّيـا رسـول اهللا ، مـا ختلفـت عنـك يف غـزاة : ّ

ًخلفتــين اســتثقاال ، فقــال  قــط قبــل هــذه ، قــد زعــم املنــافقون أنــك ّولكــن خلفتــك ملــا كــذبوا : ّ
 ال ّإال أنـهْفارجع فاخلفين يف أهلي ، أفال ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى . ورائي

  .)3(» وخرجه مبعناه احلافظ الذهيب يف معجمه . خرجه ابن إسحاق. نيب بعدي
__________________  
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)22(  
   المطيري رواية

  : فقد قال السيوطي . ..يّوأما رواية أيب بكر حممد بن جعفر املطري
أبـو بكـر املطـريي ، يف جزئـه .  ال نـيب بعـديّإال أنهعلي مين مبنزلة هارون من موسى « 

  .)2(» ، عن أيب سعيد 

)23(  
   أبي الليث السمرقندي رواية

وســــنذكر ) اـــالس (  أبـــو الليـــث نـــصر بـــن حممـــد الـــسمرقندي احلنفـــي يف كتابـــه ورواه
  .عبارته فيما بعد إن شاء اهللا

)24(  
   الحسن بن بدررواية

  :حيث روى املتقي ) كنز العمال ( ّوأما رواية احلسن بن بدر ، فهي يف 
ين ّكفوا عن ذكر علـي بـن أيب طالـب فـإ: عن ابن عباس قال قال عمر بن اخلطاب « 

ْمسعـت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقـول يف علــي ثــالث خــصال ، ألن تكــون يل واحــدة  ٍ ّ ّ
ّمنهن أحب إيل مما طلعت عليه الشمس  ّ ّ ّ:  

ّكنــت أنــا وأبــو بكــر وأبــو عبيــدة اجلــراح ونفــر مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 
ّوسلم ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم متكىء على علي بن أيب ط ّ ّ الب ، حىت ضـرب بيـده علـى ّّ

ّأنت يا علي أول املؤمنني إميانا ، وأوهلم: منكبيه مث قال  ً  
__________________  

  .5597 رقم 177  /2اجلامع الصغري ) 1(
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ين : ً إســـالما ، مث قـــال  ه حيب ّـــأنـــت مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن موســـى ، وكـــذب علـــي مـــن زعـــم أن ــ ّـ 
  .ويبغضك

األلقـاب ( والـشريازي يف ) الكـىن ( واحلـاكم يف ) فـاء مـا رواه اخلل( احلسن بـن بـدر يف 
  .)1(» وابن النجار ) 

)25(  
   الحاكم رواية

اآلنفة ، وسيأيت ) كنز العمال ( ّوأما رواية احلاكم النيسابوري ، فقد علمت من عبارة 
  .ْ إن شاء اهللا. ..ثاملشتملة على احلدي) املستدرك ( عبارته يف 

)26(  
   الخركوشي رواية

  .ْفيما بعد إن شاء اهللا ا رواية أيب سعد عبد امللك بن حممد اخلركوشي ، فسنذكرهاّوأم

)27(  
  رواية الشيرازي 

فقـد وقفـت عليهـا مـن ) األلقـاب ( ّوأما رواية أمحد بـن عبـد الـرمحن الـشريازي صـاحب 
  .اآلنفة قريبا) كنز العمال ( عبارة 

__________________  
  .36392 رقم 122  /13كنز العمال ) 1(
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)28(  
   ابن مردويه رواية

  .ّوأما رواية أمحد بن موسى بن مردويه ، فستأيت كذلك

)29(  
   أبي نعيم رواية

حدثنا إبراهيم بن أمحد بن أيب حـصني ، ثنـا حممـد « : ورواه أبو نعيم اإلصبهاين بقوله 
ن أيب بــن عبــداهللا احلــضرمي ، ثنــا يزيــد بــن مهــران ، ثنــا أبــو بكــر بــن عيــاش عــن األعمــش ، عــ

ّصــاحل عــن أيب ســعيد عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لعلــي  أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن : ّ
  .موسى

  .)1(» ّغريب من حديث أيب بكر مل يروه عنه إاليزيد 
ثنــا : ثنــا إمساعيــل بــن عبــداهللا قــال : ّحــدثنا عبــداهللا بــن جعفــر قــال « : وقــال أبــو نعــيم 
 عبــد الغفــار بــن القاســم األنــصاري ، عــن أيب إســحاق ، ثنــا أبــو مــرمي: إمساعيــل بــن أبــان قــال 

ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم لعلـي : عن حبشي بـن جنـادة قـال  ّأنـت مـين مبنزلـة  : 2ّ
  . ال نيب بعديّإال أنهن من موسى هارو

  .)2(» ّغريب من حديث أيب إسحاق ، تفرد به إمساعيل بن أبان 

)30(  
  ّرواية ابن السمان 

وايــة إمساعيــل بــن علــي املعــروف بــابن الــسمان ، فــستذكر فيمــا بعــد إن شــاء اهللا ّوأمــا ر
  .تعاىل

__________________  
  .307  /8حلية األولياء ) 1(
  .197 ـ 194  /7، وانظر  345  /4حلية األولياء ) 2(
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)31(  
  ّ التنوخي رواية

ٍورواه أبــو القاســم علــي بــن احملــسن التنــوخي يف كتــاب لــه يف مجــع طرقــ ْه ، وســيجيء إن ّ
  .شاء اهللا تعاىل فيما بعد ذكره

)32(  
  رواية الخطيب البغدادي 

  :حيث قال ) تارخيه ( ورواه أبو بكر اخلطيب البغدادي يف 
أخربنا أمحد بـن حممـد العتيقـي أخربنـا أبـو املفـضل . حممد بن يوسف بن نوح البلخي« 

 بـــن نـــوح البلخـــي القـــواذي ، حممـــد بـــن عبـــداهللا الـــشيباين بالكوفـــة ، حـــدثنا حممـــد بـــن يوســـف
حدثنا أيب ، حـدثنا عيـسى بـن موسـى الغنجـاري ، عـن أيب محـزة حممـد بـن ميمـون عـن موسـى 

  :بن أيب موسى اجلهين قال 
ًحــدثينا حــديثا: قلــت لفاطمــة بنــت علــي  إن : حــدثتين أمســاء بنــت عمــيس : قالــت . ّ

ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي   ال نـيب بعـدي ّإال أنـهمـن موسـى أنت مين مبنزلة هارون : ّ
 «)1(.  

اخلطيـب عـن .  ال نـيب بعـديّإال أنـهامنـا علـي مبنزلـة هـارون مـن موسـى « : وقال املتقي 
  .)2(» عمر 

__________________  
  .43 / 10تاريخ بغداد ) 1(
  ... .إمنا على مبنزلة:  وفيه 32934 رقم 607  /11كنز العمال ) 2(



 63 .....................................................................................سند احلديث 

)33(  
   ابن عبد البررواية

  .وستأيت عبارته) اإلستيعاب ( ّورواه أبو عمر يوسف بن عبد الرب القرطيب يف كتابه 

)34(  
  رواية ابن المغازلي 

  :ّورواه أبو احلسن علي بن حممد اجلاليب املعروف بابن املغازيل الواسطي حيث روى 
ّقـال مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم « : بإسناده عن عـامر بـن سـعد عـن أبيـه  ّ

ّأنت مين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال أنـه ال نـيب بعـدي: قول لعلي بن أيب طالب ي فأحببـت . ّ
فقلـت . نعم مسعته يقول: ًأن أشافه بذلك سعدا ، فلقيته فذكرت له ما ذكر يل عامر ، فقال 

ّنعم وإال فاستكتا :  فأدخل يده يف اذنيه قال ؟أنت مسعته:  ّ «)1(.  
ّ أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم أنـه قـال لعلـي وبإسناده إىل عامر بن سعد عن ّ : »

  .)2(» ّ ال نيب بعدي ّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى 
هـــل مسعـــت  :ســـألت ســـعد بـــن أيب وقـــاص « :  قـــال وبإســـناده إىل ســـعيد بـــن املـــسيب

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لعلي   ال نـيب نـهّإال أأنت مين مبنزلـة هـارون مـن موسـى : ّ
   فأدخل إصبعيه؟أمسعت منه هذا: بعدي او ليس معي نيب ، فقلت 

__________________  
  .40 رقم 27: املناقب للمغازيل ) 1(
  .41 رقم 28: املناقب للمغازيل ) 2(
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ّنعم وإال فاستكتا :  يف أذنيه وقال  ّ «)1(.  
ّغــزا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســل« : وبإســناده إىل جــابر قــال  : م غــزاة فقــال لعلــي ّ

ّعمــه ، فرددهــا عليــه خــذل ابــن: فقــال يــا رســول اهللا ، يقــول النــاس . أخلفــين يف أهلــي فقــال . ّ
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   ال ّإال أنـهأما ترضى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى : ّ

  .)2(» نيب بعدي 
أنـت مـين : ّيـه وسـلم قـال لعلـي ّإن النـيب صـلى اهللا عل« : وبإسناده إىل أنس بن مالك 

  .)3(»  ال نيب بعدي ّإال أنهمبنزلة هارون من موسى 
ّوبإسناده إىل إبراهيم بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه عن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ :

ْإن النـيب صـلى اهللا عليـه وســلم قـال لعلـي هـذه املقالــة حـني اسـتخلفه ، أال ترضـى أن تكــون «  ّ ّ
  .)4(»  ال نيب بعدي ّإال أنهون من موسى مين مبنزلة هار

خرج النـاس يف غـزاة تبـوك فقـال « : وبإسناده إىل عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال 
ّعلي للنيب صلى اهللا عليه وسلم  ْأال ترضى أن تكـون مـين : بل أخلفين :  فقال ؟أخرج معك: ّ

  .)5( » ؟ّأنك لست بنيب ّمبنزلة هارون من موسى إال
ّعن عطية عن أيب سعيد اخلدري قال قـال رسـول اهللا صـلى « : ىل األعمش وبإسناده إ

ّأنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي : ّاهللا عليه وسلم لعلي  ّ «)6(.  
ًأحتب عليا: قال يل معاوية « : وبإسناده إىل مصعب بن سعد عن أبيه قال    ؟ّ

__________________  
  .42 رقم 28 :املناقب للمغازيل ) 1(
  .43 رقم 29: املناقب للمغازيل ) 2(
  .44 رقم 30: املناقب للمغازيل ) 3(
  .45 رقم 30: املناقب للمغازيل ) 4(
  .46 رقم 30: املناقب للمغازيل ) 5(
  .47 رقم 31: املناقب للمغازيل ) 6(
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ّوكيــف ال أحبــه وقــد مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول : قلــت : قــال  ّ أنــت مــين : ّ
  .)1( » . ..ي ال نيب بعدّإال أنهمبنزلة هارون من موسى 

ّإن النــيب صــلى اهللا عليــه « : وبإســناده إىل ســعيد بــن املــسيب عــن ســعد بــن أيب وقــاص 
  .)2(» ّ ال نيب بعدي ّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى : ّوسلم قال لعلي 

ّل اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم لعلـي قـال رسـو« : وبإسناده إىل عبداهللا بن مسعود قال  ّ :
  .)3(» ّأنت مين مبنزلة هارون من موسى وخلفه يف أهله 

)35(  
  ّرواية شيرويه الديلمي 

كمـــا ســـيجىء فيمـــا ) فـــردوس األخبـــار ( ّورواه شـــريويه بـــن شـــهردار الـــديلمي يف كتابـــه 
  .بعد

)36(  
  رواية البغوي 

عد بــن أيب وقــاص قــال قــال رســول عــن ســ« : ورواه احلــسني بــن مــسعود الفــراء البغــوي 
ّأنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي :  لعلي 7اهللا  ّ ّ «)4(.  

__________________  
  .48 رقم 31: املناقب للمغازيل ) 1(
  .54 رقم 35: املناقب للمغازيل ) 2(
  .54 رقم 36: املناقب للمغازيل ) 3(
  .4762 رقم 170  /4مصابيح السنة ) 4(
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)37(  
   رزين العبدري رواية
ّاجلمع بني الصحاح الستة ( ورواه رزين بن معاوية العبدري يف  فقـد قـال ابـن البطريـق ) ّ

ومن اجلمع بني الصحاح الستة لرزين يف اجلزء الثالث يف ثلثه األخري يف باب مناقب أمـري « : 
حيح الرتمـذي عـن املؤمنني علي بن أيب طالب ، ومن صحيح أيب داود وهو كتاب الـسنن وصـ

ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال لعلـي : أيب سرحية وزيد بن أرقـم  مـن كنـت مـواله ، : ّ
أنـــت مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن : قـــال لعلـــي ) ص ( إن رســـول اهللا : وعـــن ســـعد  .ّفعلـــي مـــواله

  .)1( ال نيب بعدي ّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى .  ال نيب بعديّإال أنهموسى 
ًأخربين ذا عامر بن سعد عن أبيه ، فأحببـت أن أشـافه بـه سـعدا : وقال ابن املسيب 

ّأنـت مسعـت هـذا مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: ، فلقيته فقلت   فوضـع إصـبعيه علـى ؟ّ
ّنعم وإال فاستكتا : ُأذنيه فقال  ّ «)2(.  

)38(  
   العاصمي رواية

  :وله ورواه أمحد بن حممد بن علي العاصمي بق
حدثنا حممـد : أخربنا علي بن إبراهيم قال :  قال ;أخربين شيخي حممد بن أمحد « 

حـدثنا أبـو نعـيم قــال حـدثنا فطـر عـن عبـداهللا بــن : حـدثنا أمحـد بــن نـصر قـال : بـن يزيـد قـال 
قـــدمنا املدينـــة فلقينـــا ســـعد بـــن : شـــريك العـــامري قـــال مسعـــت عبـــداهللا بـــن رقـــيم الكنـــاين قـــال 

  ّ رسول اهللا صلى اهللا عليهخرج: قال . مالك
__________________  

  .185 رقم 132 :العمدة البن بطريق ) 1(
  .186 رقم 132 :العمدة البن بطريق ) 2(
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ًوســـلم إىل تبـــوك وخلـــف عليـــا ّ أمـــا :  قـــال ؟ّيـــا رســـول اهللا خرجـــت وخلفتـــين: فقـــال لـــه علـــي . ّ
  . ال نيب بعديّإال أنهْترضى أن تكون مبنزلة هارون من موسى 

: ّوفيمــا حــدث إبــراهيم بــن أيب صــاحل عــن جعفــر بــن عــون ، عــن موســى اجلهــين قــال 
حتفظـني عـن أبيـك : فقلـت هلـا  ـ ّوقد أتى هلا من الـسن مثـانون سـنة ـ أدركت فاطمة بنت علي

ا مسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه :  قالـــت ؟شـــيئا ّال ولكـــن أخربتـــين أمســـاء بنـــت عمـــيس أ ـــ ّ
  . ال نيب بعديّإال أنهمين مبنزلة هارون من موسى يا علي أنت : ّوسلم يقول 

: ّأخربنـــا أبـــو ســـعيد الـــرازي الـــصويف قـــال :  قـــال ;وأخـــربين شـــيخي حممـــد بـــن أمحـــد 
أخربنا أبو جعفر احلضرمي قال حدثنا احلـسن بـن علـي احللـواين : ّأخربنا أبو أمحد بن منه قال 

ّسعيد عن سعيد بن املـسيب قـال حدثنا شعبة عن حيىي بن : حدثنا نصر بن محاد قال : قال 
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : مسعت سعد بن أيب وقاص يقول :  أنت مين  :ّ

  .مبنزلة هارون من موسى لعلي بن أيب طالب
أخربنــا أبــو : أخربنــا أبــو ســعيد الــرازي قــال :  قــال ;وأخــربين شــيخي حممــد بــن أمحــد 

قال حدثنا يزيد بن مهران قال حدثنا أبو بكر ابـن عيـاش أخربنا احلضرمي : ّأمحد بن منه قال 
  . مثله7عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد عن النيب 

: إبــراهيم ابــن علــي قــال  أخربنــا علــي بــن:  قــال ;وأخــربين شــيخي حممــد بــن أمحــد 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم التوجناين مدان قال حدثنا يـونس : حدثنا أبو عمرو بن مطر قال 

حـدثنا أبـو داود الطيالـسي قـال أخربنـا شـعبة عـن حيـىي بـن سـعيد  :ن حبيب األصفهاين قـال ب
ّعــن ســعيد بــن املــسيب عــن ســعد بــن أيب وقــاص عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال  ّ: 

  .علي مين مبنزلة هارون من موسى
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أخربنـــا علـــي بـــن إبـــراهيم قـــال حـــدثنا أبـــو :  قـــال ;أخـــربين شـــيخي حممـــد بـــن أمحـــد 
حــدثنا سـليمان بــن داود اهلــامشي قــال  :حـدثنا احلــسني بــن الفـضل قــال : ّــالطيـب احلناط قــال 

حـدثنا يوســف بــن املاجـشون قــال أخــربين حممـد بــن املنكــدر عـن ســعيد بــن املـسيب عــن عــامر 
ّإن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال لعلـي : بن سعد عن أبيه سعد بن أيب وقاص  أنـت : ّ

ْفأحببــت أن أشــافه بــذلك : قــال ســعيد .  لــيس معــي نــيبّإال أنــهمــن موســى مــين مبنزلــة هــارون 
ًســعدا ، فأتيتــه فــذكرت ذلــك لــه ، ولعــامر وإن عــامرا قــال نعــم مسعــت  ؟أنــت مسعــت: قلــت . ًّ

ّنعم وإال فاستكتا: فأدخل إصبعيه أذنيه قال : قال  ّ.  
نــا أبــو العبــاس أخربنــا أبــو بكــر العــدل قــال أخرب:  قــال ;وأخربنــا حممــد بــن أيب زكريــا 

وقــال الــصفار  ـ الــدغويل وأبــو علــي إمساعيــل بــن حممــد الــصفار البغــدادي قــال الــدغويل أخربنــا
مسعـت أبـا حفـص الـصرييف : أبـو قالبـة عبـد امللـك بـن حممـد بـن عبـداهللا الرقاشـي قـال  ـ حـدثنا

  :قال قال عبد الرمحن بن مهدي 
ًهاتوا عن سعد يف هذا احلديث حديثا صحيحا ً ٍ.  

  .ّاحدثه عن فالن وفالنفجعلت 
  .فسكت

شـعبة عـن احلكـم  حـدثنا: ّحدثنا حممد بن جعفر وحيىي بن سـعيد القطـان قـاال : فقلنا 
ّعن مصعب بن سعد أن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم قـال لعلـي يف غـزوة تبـوك  ْأمـا ترضـى أن : ّ

ّتكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي ّ.  
  ً.ته حجرافكأمنا ألقم: قال 

  .)1(» ًأخرجاه مجيعا : قال أبو بكر 
__________________  

  .خمطوط ـ زين الفىت يف تفسري هل أتى) 1(
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)39(  
  ّ عمر المالرواية

) وســيلة املتعبــدين ( ّورواه عمــر بــن حممــد بــن خــضر األردبيلــي املعــروف بــاملال يف كتابــه 
  .كما ستعرف

)40(  
   ابن عساكررواية

ٍبأسـانيد كثـرية جـدا وبألفـاظ خمتلفـة ، ) تاريخ دمـشق ( دمشقي يف ورواه ابن عساكر ال ً
ٍحىت ظن غري واحد من األعالم أنه قد استوعب طرق   . ..هّ

  :وإليك نصوص رواياته 
أخربنا أبو احلسن السلمي ، نا عبد العزيز التميمي ، أنا علي بن موسى بن احلـسني « 

اهلـروي ، نـا حممـد بـن النعمـان بـن بـشري ، نـا ، أنا أبـو سـليمان بـن زبـر ، نـا حممـد بـن يوسـف 
اللهـــيب ، حـــدثين عبـــد العزيـــز بـــن حممـــد ، عـــن حـــزام بـــن  أمحـــد بـــن احلـــسني بـــن جعفـــر اهلـــامشي

عثمــــان ، عــــن عبــــد الــــرمحن وحممــــد ابــــين جــــابر بــــن عبــــداهللا ، عــــن أبيهمــــا جــــابر بــــن عبــــداهللا 
  :األنصاري قال 

ّجاءنا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وحنـن مـضط جعون يف املـسجد ويف يـده عـسيب ّ
ٌأترقدون يف املسجد ، إنـه ال يرقـد فيـه أحـد « : رطب فضربنا وقال  ، فأجفلنـا وأجفـل معنـا » ّ

ّعلي بن أيب طالب ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّتعال يا علي إنـه حيـل لـك يف « : ّ ّ ّ
النبــوة ،  ّارون مــن موســى إالّاملــسجد مــا حيــل يل ، يــا علــي أال ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــ

ّوالــذي نفــسي بيــده إنــك لتــذودن عــن حوضــي يــوم القيامــة رجــاال كمــا يــذاد البعــري الــضال عــن  ً ّ ّ
  ًاملاء بعصا معك من
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ّ عوسج ، كأين أنظر إىل مقامك من حوضي  ِ َ«.  
ّأخربنــاه عاليــا أبــو املظفــر بــن القشريي ، وأبــو القاســم الــشحامي ، قــاال  ُــ أنــا حممــد بــن  :ً

 الــرمحن ، أنــا أبــو ســعيد حممــد بــن بــشر ، نــا حممــد بــن إدريــس ، نــا ســويد بــن ســعيد ، نــا عبــد
َحفص بن ميسرة ، عن حزام بن عثمان ، عـن ابـن جـابر جـاء رسـول : قـال  ـ أراه عـن جـابرــ  َْ

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وحنــن مــضطجعون يف املــسجد ، فــضربنا بعــسيب يف يــده فقــال  ّ : »
ّ، فأجفلنا ، وأجفل علي ، فقال رسـول اهللا صـلى اهللا » ّ، إنه ال يرقد فيه أترقدون يف املسجد 

ّتعال يا علي ، إنه حيل لك يف املسجد ما حيل يل ، أال ترضى أن تكـون مـين « : ّعليه وسلم  ّ ّ َ
ّالنبـوة ، والـذي نفـسي بيـده إنك لـذواد عـن حوضـي يـوم القيامـة ، ّ مبنزلة هارون من موسـى إال ّـ

ًالبعـــري الـــضال عـــن املـــاء بعـــصالك مـــن عوســـج ، كـــأين أنظـــر إىل مقامـــك مـــن تـــذود كمـــا يـــذاد 
  .»حوضي 

ح . ُأخربنـــا أبـــو املظفـــر القـــشريي ، أنـــا أبـــو ســـعد األديـــب ، أنـــا أبـــو عمـــرو بـــن محـــدان
  .ُقرىء على إبراهيم بن منصور ، أنا أبو بكر بن املقرىء: وأخربتنا ام اتىب قالت 

نـا ابـن فـضيل ، عـن  ـ الرفـاعي: زاد ابـن محـدان  ـ شامأنـا أبـو يعلـى ، نـا أبـو هـ: قـاال 
ّأن النـيب صـلى  ـ ُاخلـدري: زاد ابـن محـدان  ـ سامل بن أيب حفصة ، عـن عطيـة ، عـن أيب سـعيد

ّاهللا عليه وسلم قال لعلي    .»ّال حيل ألحد أن جينب يف هذا املسجد غريي وغريك « : ّ
اهد ، أنـــا أبــو احلـــسني النحــوي ، أنـــا أخربنــا أبــو الربكـــات الزيــدي ، أنـــا أبــو الفـــرج الــش

وا ، عـن  ّحممد بن القاسم املخلدي ، نا عبـاد بـن يعقـوب ، أنـا أبـو عبـد الـرمحن ، عـن كثـري النـ ّـ ّ َ
ّقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  :عطيـــة العـــويف ، عـــن أيب ســـعيد اخلـــدري قـــال  ال « : ّ

  ألحد أن جينب يف املسجد ـ أو ال حيل ـ يصلح
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  .»ك يا علي  غريي وغري
ّأخربنا أبو غالب أمحد بن احلسن بن البنا ، أنا أبو الغنائم بن املأمون ، أنا أبـو القاسـم 
ّبن حبابة ، نا عبداهللا بن سليمان بن األشعث ، نا عبداهللا بـن حممـد بـن خـالد ، نـا أبـو نعـيم 

َ، نا عبد امللك بن أيب غنية ، عن أيب اخلطاب عمر اهلجري ، عـن حمـدوج ، عـن َ  جـسرة بنـت ّ
ّخـــرج النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــن بيتـــه حـــىت : أخربتـــين أم ســـلمة قالـــت  :َدجاجـــة قالـــت  ّ

ب وال حلـــائض « : انتهــى إىل صــرح املــسجد ، فنــادى بــأعلى صــوته  ه ال حيــل املــسجد جلن ُــإن ُ ّ ـ ّـ
ّإالحملمد صلى اهللا عليه وسلم وأزواجه ، وعلي وفاطمة بنت حممد صلى اهللا عليه وسـلم  ّ ّ ّّ  أال [ّ

  .»ّلكم األمساء أن تضلوا [ هل بينت 
أخربنــا أبـــو علــي بـــن الـــسبط ، وأبــو بكـــر املقــرىء ، وأبـــو عبـــداهللا البــارع ، وأبـــو غالـــب 

أنا أبو الغنائم بـن املـأمون ، أنـا علـي بـن عمـر بـن : عبداهللا بن أمحد بن بركة السمسار ، قالوا 
، نــا أمحــد بــن عبــدة ، نــا احلــسن بــن ّّحممــد احلــريب ، نــا جعفــر بــن أمحــد بــن حممــد بــن الــصباح 

َصاحل بن األسود ، عن عمه منصور بن األسود ، عن عمر بـن عمـري اهلجـري ، عـن عـروة بـن  ُ ّ
  :ّفريوز ، عن جسرة ، عن أم سلمة قالت 

ّخـــرج النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم حـــىت إذا كـــان بـــصحن املـــسجد أو قـــال بـــصرحة  ـ ّ
ّأال إين ال أحـــل املـــ« : نـــادى ــــ  املـــسجد ّسجد جلنـــب وال حـــائض إال حملمـــد وأزواجـــه ، وعلـــي ّ ّ ُ

  .»ّوفاطمة ، أال هل بينت لكم األمساء أن تضلوا 
ّأخربنـــا أبـــو القاســـم علـــي بـــن إبـــراهيم ، أنـــا األمـــري معتـــز الدولـــة أبـــو املكـــارم حيـــدرة بـــن 
ُاحلـــسني بـــن مفلـــح ، أنـــا أبـــو عبـــداهللا احلـــسني بـــن عبـــداهللا بـــن حممـــد بـــن إســـحاق بـــن إبـــراهيم 

طرابلسي بدمشق ، أنا خـال أيب احلـسني خيثمـة بـن سـليمان بـن حيـدرة القرشـي ، نـا حممـد األ
بن احلسني احلسين ، نا خمول بن إبـراهيم ، عـن عبـد الـرمحن بـن األسـود ، عـن حممـد بـن عبيـد 

  اهللا بن أيب رافع ، عن أبيه وعمه ، عن
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ّ أيب رافع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب)1( أبيهما ، عن    : الناس فقال ّ
ًيـــا أيهـــا النـــاس إن اهللا أمـــر موســـى وهـــارون أن يتبـــوآ لقومهمـــا بيوتـــا ، وأمرمهـــا أن ال «  ّّ

ٍيبيــت يف مــسجدمها جنــب وال يقربــوا فيــه النــساء إالهــارون وذريتــه ، وال حيــل ألحــد أن يعــرك  ّ ّ ُُ
  .»ّالنساء يف مسجدي هذا ، وال يبيت فيه جنب إالعلي وذريته 

ّبـن كـادش ، أنـا القاضـي أبـو الطيـب الطـربي ، أنـا أبـو احلـسن علـي بـن ّأخربنا أبو العز  ّ
عمر بن حممد احلريب ، نا حممد بن حممد الباغنـدي ، نـا أمحـد بـن منيـع البغـوي ، نـا أبـو أمحـد 
الـزبريي ، نـا عبـداهللا بــن حبيـب بـن أيب ثابـت عــن محـزة بـن عبـداهللا ، عــن أبيـه ، عـن سـعد بــن 

  :أيب وقاص قال 
ً صــلى اهللا عليــه وســلم يف غــزوة تبــوك وخلــف عليــا ، فقــال لــه علــي خــرج رســول اهللا ّ ّ :

  .» ال نيب بعدي ّإال أنهأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى « :  قال ؟أختلفين
ّأخربنـــا أبـــو عبـــداهللا اخلـــالل ، أنـــا ســـعيد بـــن أمحـــد ، أنـــا أبـــو الفـــضل الفـــامي ، أنـــا أبـــو 

ّّالعباس السراج ، نا الفضل بن   . سهلّ
ّوأخربنا أبو غالب بن البنا ، أنا أبو حممد اجلوهري ، أنـا أبـو املفـضل عبيـد اهللا بـن عبـد 

نــا أبــو : َالـرمحن بــن حممــد الزهــري ، نــا عبــداهللا بــن إســحاق املــدائين ، نــا أمحــد بــن منيــع ، قــاال 
ّويف حديث اخلالل  ـ أمحد الزبريي ، نا عبداهللا بن حبيب بن أيب حبيب عـن  ـ بـتابـن أيب ثا: َ

  :محزة بن عبداهللا ، عن أبيه ، عن سعد قال 
ف عليــــا ، فقــــال لــــه  ًملــــا خــــرج رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يف غــــزوة تبــــوك خل ّــــ ّ ّ :

 ال نـيب بعـدي ّإال أنهأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى ، « :  فقال له ؟ّأختلفين
«.  

__________________  
  .»عن  « كذا ، والصحيح زيادة) 1(
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أخربنــا أبــو القاســم علــي بــن إبــراهيم العلــوي ، أنــا أبــو احلــسن بــن أيب احلــسني ، نــا أبــو 
ّّبكر يوسف بن القاسم امليـاجني ، أنـا أمحـد بـن جعفـر بـن نـصر اجلمـال ، نـا أمحـد بـن الـصباح 

  .ُبن أيب شريح
  .ح وأخربنا أبو علي احلسن بن املظفر ، أنا احلسن بن علي

قاســم بــن احلــصني ، أنــا أبــو علــي بــن املــذهب ، قــاال ح وأخربنــا أبــو ال
ُ أنــا أمحــد بــن  :ُ

نا أبـو أمحـد الـزبريي ، نـا عبـداهللا بـن حبيـب : ّجعفر ، نا عبداهللا بن أمحد ، حدثين أيب ، قاال 
  :بن أيب ثابت ، عن محزة بن عبداهللا ، عن أبيه ، عن سعد قال 

ّملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف تبـوك  ًخلـف عليـا ، فقـال ّ  فقـال ؟أختلفـين: ّ
أمـا « :  فقـال لـه ؟أختلفـين: ًيف غزوة تبـوك خلـف عليـا فقـال لـه : ويف حديث أمحد  ـ أما« : 

  .» ال نيب بعدي ّإال أنهْترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى 
  .ّأخربنا أبو علي بن السبط ، أنا أبو حممد اجلوهري

أنا أبو بكـر القطيعـي : صني ، أنا أبو علي الواعظ ، قاال ُح وأخربنا أبو القاسم بن احل
ّ، نا عبداهللا بن أمحد ، حدثين أيب ، نا سفيان ، عن علي بـن زيـد ، عـن سـعيد بـن املسيب ،  ُـ ّ

  .عن سعد
ّأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي  قيـل » أنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى « : ّ

  .نعم: ] قال : [  قال ؟»دي ّغري أنه ال نيب بع« : لسفيان 
ُـوحدثين أيب ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن قتادة ، وعلي بن زيد بن جدعان قـاال  ََ ّْ ّ :

ٌنا ابن املسيب ، حدثين ابن لسعد بن أيب وقاص ، حدثنا عن أبيه قال  فدخلت على سـعد : ّ
ً وسـلم عليـا علـى ّحـني اسـتخلف رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه] عنـك [ ًحـديثا حدثنيـه : فقلت  ّ

ّ فكرهت أن أخربه أن ابنه حدثنيـه ، فيغـضب عليـه ، ؟ّمن حدثك به: املدينة ، فغضب وقال 
  ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه: مث قال 
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ًوســلم حــني خــرج يف غــزوة تبــوك اســتخلف عليــا علــى املدينــة ، فقــال علــي  يــا رســول اهللا مــا : ّ
ّكنـــت أحـــب أن ختـــرج وجهـــا إال وأنـــا معـــك ، ف أو مـــا ترضـــى أن تكـــون مـــين مبنزلـــة « : قـــال ً

  .»ّهارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي 
  .ّهذا االبن الذي مل يسم يف هذا احلديث هو عامر بن سعد

ـــا أبـــو الـــسعود بـــن املجلـــي ، نـــا أبـــو احلـــسني بـــن املهتـــدي ، نـــا أبـــو حفـــص ابـــن  أخربن
ُ

  .شاهني
ّ التنــوخي ، نــا القاضــي علــي بــن ح وأخربنــا أبــو القاســم بــن احلــصني ، أنــا أبــو القاســم

ّاحلسن اجلراحي ، وأبو عمر حممد بن العباس بن حيوية اخلزاز ، قالوا  ّ ّ نـا حممـد بـن حممـد بـن : ّ
ّسليمان الباغندي ، نا حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب ، نا محاد بن زيد ، عـن علـي بـن 

  :ّزيد ، عن سعيد بن املسيب ، عن عامر ابن سعد عن سعد قال 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم لعلـي  ، » مـن موسـى  أنـت مـين مبنزلـة هـارون« : ّ

ّإن عــامرا حـدثين عنــك ، فقـال ســعد : ًفلقيـت ســعدا ، فقلـت  ْإن مل أكـن مسعتــه مـن رســول : ً
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم وإال فاستكتا ّ   .واللفظ حلديث ابن احلصني ، واآلخر حنوه. ّ

ّـمـد بـن عبـد البـاقي ، نـا أبـو حممـد اجلـوهري ، أنـا أبـو العباس عبـداهللا أخربنا أبو بكر حم
يعين عـن علـي  ـ ّبن موسى بن إسحاق ، نا حممد بن حممد بن أيب الشوارب ، نا محاد بن زيد

ّعن سعيد بن املسيب ، عن عامر بن سعد ، عن سعد بن أيب وقاص ، قال  ـ بن زيد ّ:  
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّأمـا ترضـى أن تكـون مـين « :  لعلي بن أيب طالب ّ

  .»ّ ال نيب بعدي ّإال أنهمبنزلة هارون من موسى 
ّقال سعيد بن املسيب ، فلقيت سعد بن أيب وقاص ، فقلت  ًإن عامرا: ّ ّ  
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ْصكتا إن مل أكن مسعتـه مـن رسـول اهللا : فقال :  أخربين عنك بكذا ، فأصغى إىل أذنيه قال 
  .ّلمّصلى اهللا عليه وس

  .أخربنا أبو علي احلسن بن املظفر ، أنا أبو حممد اجلوهري
ح وأخربنا أبو القاسم بن احلصني ، أنا أبو علي بن املذهب

ُ ُ.  
أنا أمحد بن جعفر ، نا عبداهللا بن أمحد ، حدثين أيب ، نـا حممـد بـن جعفـر ، نـا : قاال 

  :ّمسعت سعيد بن املسيب قال : شعبة ، عن علي بن زيد قال 
 ؟مـا هـو: ّإنك إنسان فيك حدة ، وأنا أريد أن أسألك فقال : لسعيد بن مالك قلت 

ّإن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال لعلـي : فقـال :  قـال ؟حديث علي: قلت : قال  ّ أمـا « : ّ
  .بلى ، بلى: رضيت رضيت ، مث قال  :قال » ّترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى 

ّ ، وأبو القاسم الـشحامي ، قـاال ّّأخربنا أبو حممد السيدي َأنـا أبـو سـعد اجلنــزرودي ، : ّ َْ
ُأنا أبو عمرو بن محدان ، أنا أبو العباس احلسن بن سفيان ، نا عبيد اهللا بن معاذ ّ.  

ُح وأخربنا أبو املظفر بن القشريي ، أنا أبو سعد األديب ، أنا أبو عمرو بن محدان ّ.  
 أنـــا إبـــراهيم بـــن منـــصور ، أنـــا أبـــو بكـــر ابـــن ح وأخربنـــا أبـــو ســـهل حممـــد بـــن إبـــراهيم ،

  .املقرىء
  .َالعنربي: زاد ابن املقرىء  ـ ُأنا أبو يعلى ، أنا عبيد اهللا بن معاذ: قاال 

: قـال شـعبة قبـل أن خيـتلط وقـاال : زاد أبو يعلى  ـ نا أيب ، نا شعبة ، عن علي بن زيد
: ويف حــديث ابــن املقــرىء  ـ مسعــت ســعد بــن مالــك: ّمسعــت ســعيد بــن املــسيب قــال : قــال 

  :يقول  ـ سعد بن أيب وقاص
ًخلف النيب صلى اهللا عليه وسلم عليا ، فقال  ّ ّ   وقال ـ أال« :  فقال ؟ّأختلفين: ّ
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، » ّترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ، غـري أنـه ال نـيب بعـدي  ـ أمـا: أبـو يعلـى  
ُرضيت ، رضيت: قال  ُ.  

َأنا أبو عثمان البحريي ، أنـا : ّّوي ، وأبو حممد السيدي ، قاال ُأخربناه أبو عبداهللا الفرا
َأبو عمرو بن محدان ، أنا احلسن بن سفيان ، نا عبيد اهللا بن معـاذ بـن معـاذ العنـربي ، نـا أيب  ُ

مسعـت سـعد بـن مالـك : ّمسعت سعيد بن املـسيب يقـول : ، نا شعبة ، عن علي بن زيد قال 
  :يقول 

ف النـــيب صـــلى اهللا  ّخل ـــا ، فقـــال ّـــ ًعليـــه وســـلم علي أال ترضـــى أن « :  فقـــال ؟ّأختلفـــين: ّ
ُرضيت ، رضيت :، قال »  ال نيب بعدي ّإال أنهتكون مين مبنزلة هارون من موسى ،  ُ.  

  .ُأخربنا أبو املظفر بن القشريي ، أنا أبو سعد األديب ، أنا أبو عمرو بن محدان
ـــا إبـــراهيم ابـــن : ديـــب ، قـــاال ح وأخربنـــا أبـــو ســـهل بـــن ســـعدويه ، وأبـــو عبـــداهللا األ أن

ويف حــديث ابــن  ـ خيثمــة أنــا أبــو يعلــى ، أنــا أبــو: منــصور ، أنــا أبــو بكــر بــن املقــرىء ، قــاال 
ّنا عفان ، نا محاد ، عن علي بـن زيـد ، عـن سـعيد ـ نا زهري: املقرىء  ابـن : زاد ابـن محـدان  ـ ّ
  :قلت لسعد بن مالك : قال  ـ ّاملسيب

ال تفعــل يــا  :عــن حــديث ، وأنــا أهابــك أن أســألك عنــه ، فقــال ّإين أريــد أن أســألك 
ًابن أخـي ، إذا علمـت أن عنـدي علمـا تـسألين عنـه فـال ـابين ، قلـت  ّ : وقـال ابـن محـدان  ـ :َ

ّقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم لعلـي حـني خلفـه باملدينـة يف غـزوة تبـوك ـ :قلت : قال  ّ  ـ ّ
ًم ، خلــف رسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلم عليــا باملدينــة يف نعــ: قــال سـعد : زاد ابـن املقــرىء  ّ ّ

يف : وقـال ابـن محـدان ــ  النـساء: ّيا رسـول اهللا ختلفـين يف اخلالفـة : غزوة تبوك ، مث اتفقا فقال 
بلـى :  قـال ؟»أما ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى « : قال  ـ ؟النساء والصبيان
  يا رسول اهللا ،
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ًبر علي مسرعافأد:  قال  ّ.. .  
  .وكذا رواه أمحد بن املنكدر

حممـد بــن احلـسني ، أنـا أبـو احلـسني بــن املهتـدي ، أنـا أبـو القاســم ] أخربنـا أبـو بكـر [ 
عبيد اهللا ، نا أمحد بن حممد بن سعيد ، نا جعفر بن عبـداهللا احملمـدي ، حـدثين أيب حممـد بـن 

عبداهللا بن حـسني بـن عطـاء بـن يـسار عبداهللا ، حدثين إسحاق بن جعفر بن حممد ، حدثين 
ّمسعــت ســعيد بــن املــسيب ، حــدثين عــامر بــن ســعد ، عــن : ، حــدثين حممــد بــن املنكــدر قــال 

ّمسعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول لعلـي : ًأبيه ، فلقيت سعدا فسألته ، فقال  ّ : »
  .» ال نيب بعدي ّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى 

و حممد إمساعيل بن أيب القاسم ابن أيب بكر ، أنا عمر بن أمحد بـن عمـر بـن أخربناه أب
حممد بن مسرور ، أنا أبو أمحد التميمي احلـسني بـن علـي ، أنـا أبـو القاسـم البغـوي ، نـا عبيـد 
اهللا بن عمر القواريري ، نا يوسف بن عبداهللا بن املاجشون ، أخربين حممـد بـن املنكـدر ، عـن 

  :عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال  ّسعيد بن املسيب ،
ّمسعــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول لعلـــي  أنـــت مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن « : ّ

  .» ليس بعدي نيب ّإال أنهموسى 
ًفأحببــت أن أشــافه بــذلك ســعدا ، فلق نعــم مسعتــه ،  :ُيتــه ، فــسألته عمــا ذكــر يل فقــال ُ

  .ّنعم ، وإال فاستكتا: عيه يف أذنيه وقال  فأدخل إصب؟أنت مسعته: ُقلت : قال 
أخربناه أبو القاسم علي بن إبراهيم ، أنـا أبـو احلـسني حممـد بـن عبـد الـرمحن بـن عثمـان 

  .التميمي ، أنا أبو بكر يوسف بن القاسم املياجني
َح وأخربنا أبو حممد السيدي ، أنا أبو عثمان البحريي ّّ.  



  نفحات األزهار.................................................................................. 78

  
  .، أنا أبو سعد اجلنزروديُح وأخربنا أبو املظفر بن القشريي 

  .أنا أبو عمرو بن محدان: قاال 
  .ح وأخربنا أبو سهل بن سعدويه ، أنا إبراهيم بن منصور ، أنا أبو بكر بن املقرىء

نـا  ـ أبو كثري: زاد املياجني  ـ ُأنا أبو يعلى املوصلي ، نا سعيد بن مطرف الباهلي: قالوا 
ّن املنكـدر ، عـن سـعيد ابـن املـسيب ، عـن عـامر عـن ابـ ـ يعـين املاجـشون ـ يوسـف بـن يعقـوب

  :بن سعد ، عن أبيه سعد أنه قال 
ّمسعــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول لعلـــي  أنـــت مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن « : ّ

  .» ليس بعدي نيب ّإال أنهموسى ، 
ُفأحببت أن أشافه بذلك سعدا ، فلقيته ، فـذكرت لـه مـا ذكـر يل عـامر ، : قال سعيد  ً ُ

 ؟َأنــت مسعتــه: نعــم ، مسعتــه ، فقلــت : فقــال : وقــالوا  ـ ؟مسعتــه: َزاد البحــريي  ـ :فقلــت لــه 
  .ّنعم وإال فاستكتا: مث قال  ـ إصبعيه يف أذنيه: وقال البحريي  ـ فأدخل يديه يف أذنيه
  .لفظهم قريب

  .ًوروي عن ابن املنكدر عن سعيد عن إبراهيم بن سعد بدال عن عامر
ّاهللا اخلــالل ، أنــا ســعيد بــن أمحــد العيــار ، أنــا أبــو الفــضل عبيــد اهللا بــن أخربنــاه أبــو عبــد ّ

ّحممد الفامي ، نا حممد بن إسـحاق الـسراج ، نـا عمـر بـن حممـد بـن احلـسن األسـدي ، نـا أيب 
ّ، نـــا عبـــد العزيـــز بـــن أيب ســـلمة ، عـــن حممـــد بـــن املنكـــدر ، عـــن ســـعيد بـــن املـــسيب ، أخـــربين 

  .عن أبيهإبراهيم بن سعد بن أيب وقاص 
ّأنـــه مســـع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول لعلـــي  ّأمـــا ترضـــى أن تكـــون مـــين « : ّ

  .»النبوة  ّمبكان هارون من موسى إال
ًفلم أرض بقول إبراهيم حىت لقيت سعدا ، فقلت : قال سعيد  ُ   أأنت مسعت: َ
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ّ من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   .ّنعم ، وإال فاصطكتا:  فقال ؟ّ
ٍوى عن ابن املنكدر عن ابن املسيب عن سعد نفسهُوير ّ.  

أخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر ، أنا أمحـد بـن منـصور ، أنـا أبـو الفـضل الفـامي ، أنـا 
 حممـد ابـن املنكـدر عـن سـعيد . ..يّأبو العباس احلسن ، نا إبـراهيم بـن عبـداهللا بـن حـامت اهلـرو

  .ّبن املسيب
ّصــلى اهللا عليــه وســلم يقــول ] عــت رســول اهللا هــل مس[ أنــه ســأل ســعد بــن أيب وقــاص  ّ

نعـم ، ذلـك مسعتـه :  قال ؟» ال نيب بعدي ّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى « : لعلي 
ّمـــن رســــول اهللا صـــلى اهللا عليــــه وســــلم ، قـــال  ّنعــــم وإال : فأدخــــل إصــــبعيه يف أذنيـــه ، قــــال  :ّ

  .فاستكتا
ّأخربنـا أبــو احلـسن علــي بـن املــسلم ، أنـا أ بــو القاسـم بــن أيب العـالء ، أنــا أبـو حممــد بــن َ

 عن اهلروي عن حممد بن ... .ا حسن بن غياث ، ن. ..اأيب نصر ، أنا أمحد بن سليمان ، ن
ّســـعد بـــن أيب وقـــاص أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه  ّاملنكـــدر ، عـــن ســـعيد بـــن املـــسيب ، عـــن ّ

  .»أنت مين مبنزلة هارون من موسى « : ّوسلم قال لعلي 
بــن عمــر ، [ نــا أبــو القاســم بــن الــسمرقندي ، أنــا أبــو الفــضل عمــر بــن عبيــد اهللا أخرب

  .]وأبو حممد بن أيب عثمان 
أنبأنـا أبـو حممـد [ ] الغنـائم بـن أيب عثمـان [ ح وأخربنا أبو حممد بـن طـاوس ، أنـا أبـو 

لـي بـن مـسلم ، بن عبيد اهللا بن حيىي بـن زكريـا البيـع ، نـا أبـو عبـداهللا احملـاملي ، نـا ع] عبداهللا 
  :ّنا يوسف بن يعقوب املاجشون ، أخربين حممد بن املنكدر ، عن سعيد بن املسيب قال 

ّهل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لعلـي : ّسألت سعد بن أيب وقاص  ّ :
  أو ليس ـ » ال نيب بعدي ّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى « 
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  .ّنعم ، وإال فاستكتا :ا ، فأدخل إصبعيه يف أذنيه ، قال أمسعت هذ: فقلت  ـ  معي نيب
وأخربناه أبو بكر حممـد بـن احلـسني ، نـا أبـو احلـسني بـن املهتـدي ، أنـا أمحـد بـن حممـد 
بــن عبــداهللا بــن أمحــد بــن القاســم بــن جــامع الــدهان ، نــا أبــو علــي حممــد بــن ســعيد بــن عبــد 

ّالرقـي ، نـا حيـىي بـن عبـد احلميـد احلمـاين ، نـا الرمحن الرقي احلافظ ، نا حممد بن حيىي بن كثـري 
ًمسعــت ســعدا : ّداود بــن كثــري الرقــي ، نــا حممــد بــن املنكــدر ، عــن ســعيد بــن املــسيب ، قــال 

ّمسعــت رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وســلم يقـول  :يقـول  علــي مــين مبنزلـة هــارون مــن موســى « : ّ
  .»ّ ال نيب بعدي ّإال أنه

ّدة وعلـــي بـــن احلـــسني ، وحيـــىي بـــن ســـعيد ، وصـــفوان بـــن ّوهكـــذا رواه ابـــن املـــسيب قتـــا
  .ُسليم املديين

  :فأما حديث قتادة 
ور ، وأبــو ّــفأخربنــاه أبــو القاســم بــن الــسمرقندي ، أنــا أبــو احلــسني بــن النـق القاســم بــن  ّ

  .ُالبسري
ح وأخربنا أبو منصور موهـوب بـن أمحـد بـن حممـد بـن اخلـضر ، وأبـو احلـسني أمحـد بـن 

  .ُأنا أبو القاسم بن البسري:  ، قاال ّّحممد بن الطيب
ح وأخربنا أبو الربكات عبد الوهاب بن املبارك ، أنـا عبـد العزيـز بـن علـي ابـن أمحـد بـن 

ّأنا أبو طاهر املخلص: احلسني ، قالوا  َ.  
ح وأخربنــاه أبــو القاســم بــن الــسمرقندي ، وأبــو الربكــات األمنــاطي ، وأبــو عبــداهللا حيــىي 

ّســم عبيــد اهللا بــن أمحــد بــن حممــد بــن البخــاري ، وأبــو الــدر يــاقوت بــن بــن احلــسن ، وأبــو القا
  .ّأنا أبو حممد الصريفيين: عبداهللا ، قالوا 

  .]ح وأخربناه أبو العز بن كادش ، أنا أبو احلسني حممد بن حممد بن علي الوراق [ 
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ي حممـد ح وأخربناه أبو عبداهللا احلسني بن أمحد بن علي البيهقي ، أنا القاضي أبو علـ

ّحـدثنا أبـو طـاهر املخلـص :قـالوا  ـ بطـوس ـ بن إمساعيل بن حممد العراقي نـا حيـىي بـن  ـ إمـالء ـ َ
حيــىي بــن عبــد الكــرمي األزدي ، نــا عبــداهللا بــن داود ، نــا ] حممــد بــن [ حممــد بــن صــاعد ، نــا 

 :ّعن قتادة ، عن سـعيد بـن املـسيب ، عـن سـعد بـن أيب وقـاص قـال ] أيب عروبة [ سعيد بن 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي ] قال [    .» موسى أنت مين مبنزلة هارون من« : ّ

  اوهذا إسناد غريب واحملفوظ م
  .أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن عبداهللا بن احلسن بن أمحد ، أنا أبو حممد اجلوهري

 بــن ح وأخربنــا أبــو عبــداهللا احلــسن بــن حممــد بــن عبــد الوهــاب ، نــا أبــو علــي احلــسني
[ بــن حممــد ] عبــد الــرمحن [ أنــا أبــو الفــضل عبيــد اهللا بــن : غالــب بــن املبــارك املقــرىء ، قــاال 

  .]الزهري 
: البغـوي ، قـاال  وأخربنا أبو احلصني أمحد بن حممد بـن الطيـوري ، أنبأنـا أبـو القاسـم[ 

ن هـــالل أنبأنـــا عبـــداهللا بــن حممـــد بـــن عمــر العـــويف ، أنبأنـــا بــشر بـــ: أنبأنــا حممـــد وحفـــص قــاال 
ب ّالصواف ، أنبأنا جعفر بن سليمان ، عن حرب بن شداد ، عن قتـادة عـن سـعيد بـن املـسي

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي بن أيب طالب  :، عن سعد بن أيب وقاص ، قال  ّ :
  . ]؟أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى

ّحلــسني بــن النـقــور ، وأبــو القاســم بــن أخربنــا أبــو القاســم بــن الــسمرقندي ، أنــا أبــو ا ّ ]
  .]البسري 

ُوأخربنا أبو احلسني أمحـد بـن حممـد بـن الطيـب ، أنـا أبـو القاسـم بـن القـشريي ، قـاال  ّّ :
  نا عبداهللا بن حممد بن عبد العزيز ، نا: أنا حممد بن عبداهللا ، قاال 
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ّ بشر بن هالل الصواف ، نا جعفر بن هارون عن حرب بـن شـداد ،  ّ ْ عـن قتـادة ، عـن سـعيد ِ
  :ّبن املسيب ، عن سعد بن أيب وقاص قال 

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي بن أيب طالب  أمـا ترضـى أن تكـون مـين « : ّ
  .»مبنزلة هارون من موسى 

أخربنــا أبــو الربكـــات عبــد الوهـــاب بــن املبــارك ، أنـــا عبــد العزيـــز بــن علــي بـــن أمحــد بـــن 
شر بــن هــالل الــصواف ، نــا احلــسني ، أنــا أبــو طــاهر  ّاملخلــص ، وأبــو القاســم البغــوي ، نــا ب ّ َْ ـ ِـ ّ ُ

ّجعفــر بــن ســليمان ، عــن حــرب بــن شــداد ، عــن قتــادة ، عــن ســعيد بــن املــسيب ، عــن ســعد 
  :بن أيب وقاص قال 

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي بن أيب طالب  أمـا ترضـى أن تكـون مـين « : ّ
  .»مبنزلة هارون من موسى 

وأخربناه أمت من هذا أبو احلسن حممد بن عبد اجلبار بن توبـة ، وأبـو ياسـر سـليمان بـن 
عبداهللا بن سليمان بن الفرج ، وأبـو القاسـم بـن الـسمرقندي ، وأبـو عبـداهللا حيـىي بـن احلـسن ، 

ا  ـ أنـا أبـو احلـسني بـن النقـور: قـالوا   أنـا عيـسى بـن ـ :وأبـو يعلـى بـن الفـراء قـاال : ّـزاد ابـن البن
البغـوي ، نـا أبـو حممـد نعـيم بـن اهليـصم ، أنـا جعفـر بـن سـليمان ، عـن  علي ، أنا أبـو القاسـم

ّحرب أيب اخلطاب ، عن قتادة ، عـن سـعيد بـن املـسيب قـال جعفـر  أظنـه عـن سـعد بـن أيب : ّ
  :وقاص قال 

ًملــا غــزا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم غــزوة تبــوك خلــف عليــا باملدينــة فقــالوا  ّ ّ  :فيــه : ّ
ّغ ذلك عليا ، فشق عليه ، قال ّمله وكره صحبته ، فبل ّفتبع النيب صلى اهللا عليـه وسـلم حـىت  :ً ّ

َّمله وكره صحبته ، فقـال : ّيا رسول اهللا خلفتين مع الذراري والنساء حىت قالوا : حلقه ، فقال 
  ؟»ما ترضى يا علي أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى « : 

َحدث نـعيم عن جعفر ذا احلديث بالشكهكذا : َقال ابن منيع  ُ.  
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ّوحدثناه بشر بن هالل الصواف ، نا جعفر ، عن حـرب بـن شـداد ، عـن قتـادة ، عـن  ّّ

ّسعيد بن املسيب ، عن سعد ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه ومل يشك ّ ّ.  
  .َأخربناه أبو حممد هبة اهللا بن سهل بن عمر ، أنا أبو عثمان البحريي

أنــا أبــو عمــرو بــن : ُنــاه أبــو املظفــر القــشريي ، أنــا أبــو ســعد اجلنــزرودي ، قــاال ح وأخرب
  .ِمحدان احلريي

ـــا أبـــو بكـــر ابـــن  ـــا إبـــراهيم بـــن منـــصور ، ن ح وأخربنـــا أبـــو ســـهل حممـــد بـــن إبـــراهيم ، ن
  .املقرىء

ّأنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي: قاال  ُ
.  

ّح وأخربناه أبو عبـداهللا اخلالل  ، أنـا أبـو طـاهر بـن حممـود ، أنـا أبـو بكـر بـن املقـرىء ، َـ
  .نا أبو القاسم البغوي

ُح وأخربناه أبو القاسم بن السمرقندي ، وأبو الربكات حيىي بن عبـد الـرمحن بـن حبـيش  ّ
ّأنا أبو احلسني بن النـقور ، نـا عيـسى بـن علـي قـال : ، قاال  ُـقرىء علـى أيب القاسـم البغـوي  :ّ
ْنا بشر: ، قاال  ، عـن حـرب بـن شـداد ، عـن ] سـليمان [  ّ بن هالل الصواف ، نا جعفر بـنِ

  :ّقتادة ، عن سعيد بن املسيب ، عن سعد بن أيب وقاص قال 
ًملا غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة تبـوك خلـف عليـا باملدينـة  ّ ّ : فقـال النـاس [ ّ

ّفتبع علي النيب صلى اهللا عليه وسلم حـ] ّمله وكره صحبته  [ ىت حلقـه يف بعـض الطـرق ، وقـال ّ
ّحــىت حلــق بــالنيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف الطريــق ، ] فخــرج [ ًذلــك عليــا ] فبلــغ : البحــريي  ّ

حـىت : َ قـال البحـريي .]مع النساء والذراري حىت قالوا [ ّيا رسول اهللا خلفتين باملدينة : فقال 
ّيا علي إمنـا «  : قال ... .مّ عليه وسلّ صلى اهللاّمله وكره صحبته ، فقال له النيب: قال الناس 

  ّخلفتك على
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غـري : وقـال البحـريي  ـ ]ّإال أنـه [  أهلـي ، أمـا ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى 
  .»ال نيب بعدي  ـ أنه

  .]بن احلسني [ ّوأما حديث علي 
َفأخربنـــاه أبـــو القاســـم زاهـــر بـــن طـــاهر ، أنـــا أبـــو ســـعد اجلنــــزرودي ، أنـــا أبـــو  عمـــرو بـــن َْ

بـــن علـــي ، نـــا ســـعيد بـــن بـــسطام ، نـــا يزيـــد بـــن زريـــع ، نـــا ] أمحـــد [ محـــدان ، أنـــا أبـــو يعلـــى 
  :ُإسرائيل ، عن حكيم بن جبري قال 

ًأشهد على عبد خري حلدثين أنه مسع عليا على هذا املنـرب وهـو : قلت لعلي بن حسني 
: ًشـئت مسيـت ثالثـا ، قـال ّخري هذه األمة بعد نبيها أبو بكـر ، وعمـر ، وثالـث ، لـو : يقول 

ّحــدثين ســعيد بــن املــسيب أن ســعد بــن أيب وقــاص  :فــضرب علــي بــن حــسني فخــذي وقــال 
ّحدثــه أنــه مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول لعلــي  ّ أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن « : ّ

  .»موسى 
 احلسني بـن وأخربناه أبو النجم بدر بن عبداهللا ، أنا أبو بكر اخلطيب ، أنا أبو القاسم

ّأمحد بن عثمان بن شيطا البزاز ، نا علي بن حممـد بـن املعلـى الـشونيزي ، نـا طريـف بـن عبيـد  ُ
َاهللا املوصـلي ، نــا علــي بــن حكــيم األودي ، نــا عبـداهللا ابــن بكــري الغنــوي ، حــدثين حكــيم بــن  ُ

  :جبري قال 
 أن ُيـا سـيدي إن الـشعيب حـدث عـن أيب جحيفـة وهـب اخلـري: قلت لعلي بـن احلـسني 

أين يذهب بك يـا : خري هذه االمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ، فقال : أباك صعد املنرب فقال 
ّحكيم ، حدثين سعيد بن املسيب عن سـعد أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال لـه  ّ أنـت « : ّ

  !؟ّإن املؤمن يهضم نفسه» مين مبنزلة هارون من موسى 
 ، أنا أبو احلسن بن أيب احلديـد ، أنـا جـدي أبـو وأخربناه أبو حممد عبد الكرمي بن محزة

  ّبكر ، أنا حممد بن يوسف اهلروي ، حدثين إسحاق بن سيار بن
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  : حممد ، وأنا سألته ، أنا علي بن قادم ، نا إسرائيل ، عن حكيم بن جبري قال 
ًإن ناســا عنــدنا بــالعراق يزعمــون أن أبــا بكــر وعمــر خــري مــن : قلــت لعلــي بــن احلــسني  ّ

ّفكيـف أصـنع حبـديث حدثنيـه سـعيد بـن املـسيب ، : فقال يل علـي بـن احلـسني :  قال علي ، ّ
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم لعلـي : ّعن سعد بن أيب وقاص قال  أنـت مـين مبنزلـة « : ّ

  .»ّهارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي 
ِوأنـا حممــد بـن يوســف اهلـروي ، نــا أبـو قالبــة عبـد امللــك بـن: قـال   حممــد الرقاشـي ، نــا ّ

  :أمية بن بسطام ، نا يزيد بن زريع ، عن إسرائيل بن يونس ، عن حكيم بن جبري قال 
ٌإن أبـا بكـر وعمـر خـري مـن : ًقلت لعلـي بـن احلـسني ، إن ناسـا عنـدنا بـالعراق يقولـون  ّ

ّفقـال علـي بـن احلـسني ، فكيـف أصـنع حبـديث حدثنيـه سـعيد ابـن املـسيب عـن : علي ، قال  ّ
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم لعلــي :  قــال ؟ن أيب وقــاصســعد بــ أنــت مــين مبنزلــة « : ّ

  .»هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي 
يزيـد بـن زريـع ] ّإال [  وهذا احلديث مل حيدث به عن إسرائيل: ّقال أبو عبداهللا اهلروي 

  .، وعلي بن قادم ، واحلديث غريب ، وباهللا التوفيق
  :ً اهللا ، عن إسرائيل أيضا قد رواه عبيد

أخربنــاه أبــو القاســم بــن احلــصني ، نــا أبــو طالــب بــن غــيالن ، أنــا أبــو بكــر الــشافعي ، 
بن حممد الربقي ، نا جعفر ابـن موسـى القطـان ، نـا ] أمحد بن صاحل بن [ حدثين أبو عبداهللا 

 حــدثين عبيــد اهللا بــن موســى ، نــا إســرائيل ، عــن حكــيم بــن جبــري ، عــن علــي بــن احلــسني ،
ّسعيد بن املسيب ، عن علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ و [ يف غزوة تبـوك ] خرج [ ّ

أمـا ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن « :  قـال ؟ّختلفـين: ّخلف باملدينة علـي فقـال لـه ] 
  .» ال نيب بعدي ّإال أنهموسى 

  وأما حديث حيىي
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ّ نا أبو العباس عبيد اهللا بن موسـى بـن إسـحاق . .. فأخربناه أبو بكر حممد بن عبداهللا
  .اهلامشي ، أنا حممد بن حممد بن سليمان

 أنــا إبــراهيم بــن منــصور ، أنــا أبــو بكــر املقــرىء ، نــا حممــد بــن . ..وأخربنــاه أبــو عبــداهللا
بـن سـعيد ، عـن . ... .منا عبـد الـسال ـ املقرىء: زاد اهلامشي  ـ الباغندي ، نا هارون بن حامت

ّمسعـــت النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  :ّن املـــسيب عـــن ســـعد بـــن مالـــك ، قـــال ســـعيد بـــ ويف [ ّ
ّعـن سـعد أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال: ] حديث اهلـامشي  أنـت مـين مبنزلـة « : لعلـي  ـ ّ

  .» ال نيب بعدي ّإال أنههارون من موسى 
  .غريه بينهما الزهري] رواه [ 

م بــن احلــسن ، أنــا أبــو عمــر بــن مهــدي ، أنــا أخربنــاه أبــو حممــد بــن طــاوس ، أنــا عاصــ
ُحممد بن خملد ، نا عبداهللا بن نسيب ، نا ذؤيب بن عبايـة ، حـدثين أسـامة بـن حفـص ، عـن  ََْ

ّأن رســول اهللا صــلى اهللا : ّحيــىي بــن ســعيد ، عــن الزهــري ، عــن ســعيد بــن املــسيب عــن ســعد 
  .»مبنزلة هارون من موسى  أنت مين« : ّعليه وسلم قال لعلي 

  :وأما حديث صفوان 
فأخربنــاه أبــو القاســـم علــي بــن إبـــراهيم ، أنــا أبــو احلـــسني بــن أيب نــصر ، أنـــا أبــو بكـــر 

اد بـن يعقـوب ،  ـ يعـرف بـابن أيب قوبـة ـ املياجني ، أنا علي بن أمحد بن احلـسني العجلـي ّـنـا عب
ّأنا ابن أيب جنيح ، عن صـفوان بـن سـليم ، عـن سـعيد بـن املـسيب ، عـن سـعد بـن أيب َ  وقـاص ُ

  :قال 
ّمسعت أذناي وأبصرت عيناي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول لعلـي  ّ7 :  »

  .»أنه ال نيب بعدي ّ أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال
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َاملنهـــال بـــن عمـــرو ، وســـلمة بـــن كهيـــل ، وحممـــد ابـــن : وقـــد رواه عـــن عـــامر بـــن ســـعد  ُ
  .مسلم الزهري ، واحلويرث بن ار

  :فأما حديث املنهال 
أنـا أبـو سـعد األديـب : فأخربناه أبو عبداهللا الفراوي ، وأبـو املظفـر بـن القـشريي ، قـاال 

  .، أنا أبو عمرو الفقيه
رىء علـــى إبـــراهيم بـــن منــصور ، أنـــا أبـــو بكـــر بـــن : وأخربتنــا أم اتـــىب العلويـــة قالـــت  ـق ُـ

  .املقرىء
ّعمــرو ، نـا حــسان بـن إبــراهيم ، عـن حممــد أنــا أبـو يعلــى املوصـلي ، نــا داود بـن : قـاال 

عـن عـامر بـن سـعد ،  ـ ابـن عمـرو: زاد املقـرىء  ـ بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عـن املنهـال
  .عن أبيه ، وعن أم سلمة

ّأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي  أما ترضى أن تكون مين مبنزلـة هـارون مـن « : ّ
ّموسى غري أنه ال نيب بعدي  ّ«.  

ّربناه أبو القاسم بن السمرقندي ، أنـا أبـو احلـسني بـن النـقـور ، أنـا عيـسى بـن علـي وأخ ّ
إبــراهيم ، نــا حممــد بــن ســلمة ،  ّ، أنــا أبــو القاســم البغــوي ، نــا داود بــن عمــرو ، نــا حــسان بــن

  :عن سلمة ، عن املنهال ، عن عامر بن سعد ، عن سعد ، وعن أم سلمة 
ّأن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـل ـــة « : م قـــال لعلـــي ّ ّأمـــا ترضـــى أن تكـــون مـــين مبنزل ْ

  .» ليس بعدي نيب ّإال أنههارون من موسى 
أخربنــاه أبــو القاســم بــن الــسمرقندي ، وأبــو الربكــات حيــىي بــن عبــد الــرمحن بــن حــسن ، 

ّأنا أبو احلسني بن النـقور ، نا عيسى بن علـي : وأبو احلسن حممد بن أمحد بن إبراهيم ، قالوا  ّ
نا حممـد بـن إشـكاب ، نـا أمحـد  ـ إمالء ـ و بكر عبداهللا بن حممد بن زياد النيسابوري ،، أنا أب

بــن املفــضل الكــويف ، نــا حيــىي بــن ســلمة بــن كهيــل ، عــن أبيــه ، عــن املنهــال بــن عمــرو ، عــن 
  .عامر بن سعد ، عن أبيه سعد ، وعن أم سلمة
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ّأن رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم قــــال لعلــــي  ى أن تكــــون مــــين مبنزلــــة أال ترضــــ« : ّ

  .»هارون من موسى ، غري أنه ليس بعدي نبوة 
  :وأما حديث سلمة 

فأخربناه أبو بكر حممد بـن عبـد البـاقي ، أنـا أبـو حممـد اجلـوهري ، أنـا أبـو القاسـم عبـد 
َِالعزيز بن جعفر بن حممد اخلرقـي ، نـا حممـد بـن حممـد الباغنـدي ، نـا حممـد بـن محيـد الـرازي ، 

 املغرية ، عن عمرو بن أيب قيس ، عن شعيب بن خالد ، عن سلمة بـن كهيـل ، نا هارون بن
  :عن عامر بن سعد بن أيب وقاص ، عن أبيه ، وعن أم سلمة قاال 

ّقـال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلم لعلــي  أمــا ترضــى أن تكـون مــين مبنزلــة هــارون « : ّ
  .»من موسى 

قــال النـــيب : عــت ابـــن عبــاس يقـــول مس: ومسعـــت مــوىل لبـــين موهبــة يقـــول : قــال ســلمة 
ّصلى اهللا عليه وسلم ؛ مثله ّ.  
  :وأما حديث الزهري 

فأخربناه أبو احلسن الفقيه ، نـا عبـد العزيـز بـن أمحـد ، أنـا متـام بـن حممـد ، واحلـسن بـن 
ّنا خيثمة ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الصواف ، نا معمر بـن بكـار ، : حبارة ، قاال  َ ْ َ ّ ّ

  :إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد قال حدثين 
ّإين ملع أيب إذ تبعنا رجل يف نفسه على علي بعض الشىء ، فقال  يـا أبـا إسـحاق مـا  :ّ

» أنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى « :  قـال ؟وما هو:  قال ؟حديث يذكر الناس عن علي
ّنعــم ، مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــو: قــال  أنــت مــين كهــارون مــن « : ل لعلــي ّ

  ؟ما تنكر أن يقول لعلي هذا ، وأفضل من هذا» موسى 
ُوأما حديث احلويرث  ّ:  

فأخربنــــا أبــــو القاســــم بــــن الــــسمرقندي ، أنــــا أبــــو حممــــد بــــن أيب عثمــــان ، وأبــــو طــــاهر 
ّالقصاري ّ.  
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  .وأخربنا أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن حممد ، أنا أيب أبو طاهر

إمساعيل بن احلسن بن عبداهللا ، نـا أبـو القاسـم احلـسني بـن أمحـد ابـن صـدقة أنا : قاال 
  .الفرائضي ، نا حممد بن احلسني بن أيب احلنني الكويف

ح وأخربنا أبو بكر عبد الغفار بن حممد الشريوي يف كتابه ، وحـدثين أبـو احملاسـن عبـد 
ن احلــسن احلــريي ، نــا أبــو ّالــرزاق بــن حممــد بــن أيب نــصر الطبــسي عنــه ، أنــا أبــو بكــر أمحــد بــ

نـا أبـو  ـ بالكوفـة ـ ّالعباس حممد بن يعقوب األصم ، نا حممد بن احلسن بـن أيب احلنـني الكـويف
ّنـا عبـد الـسالم بـن حـرب ، عـن يزيـد بـن أيب زيـاد  ـ مالك بن إمساعيل: زاد الفرائضي  ـ ّغسان

  :قال  ـ عن سعد :، عن حويرث بن ار ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه وقال الفرائضي 
ّخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة وخلـف عليـا ، فاشـتد ً ّ ّ ذلـك علـى علـي ،  ّ

ّفقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم: قال  ّالنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : وقـال الفرائـضي  ـ ّ ّ
  .» ال نيب بعدي ّإال أنهأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى «  ـ :

  وهو صحيح من حديث إبراهيم بن سعد
ُفقـــد أخربنـــاه أبـــو املظفـــر بـــن القـــشريي ، أنـــا أبـــو ســـعد األديـــب ، أنـــا أبـــو عمـــرو ابـــن 

  .محدان
أنا إبراهيم بـن منـصور ، أنـا : ح وأخربنا أبو سهل املزكي ، وأبو عبداهللا األديب ، قاال 

  .أبو بكر بن املقرىء
، نا هاشم بن القاسم ، نا شعبة ، حدثين سعد أنا أبو يعلى املوصلي ، نا زهري : قاال 

ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : بن إبراهيم ، عـن إبـراهيم بـن سـعد بـن مالـك ، عـن أبيـه قـال 
  . »8أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى « : ّوسلم لعلي 
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  .وأخربناه أبو علي احلسن بن املظفر ، أنا أبو حممد اجلوهري

ِأبو القاسم بن احلصني ، نا أبو علي بن املذهبوأخربناه  ْ
ُ َ ُ.  

  .أنا أبو بكر القطيعي ، نا عبداهللا بن أمحد ، حدثين أيب ، نا حممد بن جعفر: قاال 
ح وأخربناه أبو عبداهللا احلسني بن أمحد بن علي ، وأبو القاسـم زاهـر بـن طـاهر ، قـاال 

ّنـا أبـو العبـاس الـسراج ، نـا زيـاد بـن أيـوب ، أنا أبو بكر املقرىء ، أنا أبو الفـضل الفـامي ، أ:  ّ
  .نا هاشم بن القاسم

ح وأخربنا أبو عبداهللا احلسني بن عبد امللك ، أنا أبو عثمان سعيد بن أمحـد بـن حممـد 
ّ، أنــا أبــو الفــضل عبيــد اهللا بــن حممــد الفــامي ، أنــا أبــو العبــاس حممــد ابــن إســحاق الثقفــي ، نــا 

  .يعقوب بن إبراهيم ، نا غندر
بن مهـدي ، نـا   وأخربناه أبو حممد بن طاوس ، أنا عاصم بن احلسن ، أنا أبو عمرح

  .احلسني بن حيىي بن عياش ، نا علي بن مسلم ، أنا أبو داود
مسعت إبراهيم بن سعد ، عن سعد بـن أيب : نا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال : قالوا 

ّوقاص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعلي  أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هـارون « : ّ
ّأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ، ويف حديث أيب داود وأمحد » من موسى  ّ.  

  .ُرواه البخاري ومسلم عن بندار عن غندر
ُأخربنــا أبــو القاســم بــن الــسمرقندي ، أنــا أبــو القاســم بــن البــسري ، وأبــو حممــد بــن أيب 

  .راهيمعثمان ، وأمحد بن حممد بن إب
  .أنا إمساعيل بن احلسن بن عبداهللا: وأخربنا أبو عبداهللا حممد بن أمحد ، أنا أيب قالوا 

  ح وأخربنا أبو حممد بن طاوس ، أنا عاصم بن احلسن ، أنا أبو عمر بن
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نا أبـو عبـداهللا احملـاملي ، نـا حممـد بـن منـصور ، نـا يعقـوب بـن إبـراهيم ، نـا أيب :  مهدي قاال 
، حدثين حممـد بـن طلحـة بـن يزيـد بـن ركانـة ، عـن إبـراهيم ابـن سـعد بـن أيب عن ابن إسحاق 

  .وقاص عن أبيه
ّأن النيب صلى اهللا عليه وسلم ّأنه مسع النيب صلى اهللا عليـه وسـلم: وقال ابن طاوس  ـ ّ  ـ ّ

ّأال ترضــى يــا علــي أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن « قــال لعلــي هــذه املقالــة حــني اســتخلفه 
  ؟» ال نيب بعدي نهّإال أموسى 

ُوأخربنا أبو املظفر القشريي ، أنا أبو سعد األديب ، أنا أبو عمرو الفقيه ّ.  
أنــا : وأخربنـا أبـو سـهل حممــد بـن إبـراهيم ، وأبــو عبـداهللا احلـسني بـن عبــد امللـك ، قـاال 

  .إبراهيم بن منصور ، أنا أبو بكر بن املقرىء
 يعقــوب بـــن إبــراهيم ، نــا أيب ، عــن ابـــن أنــا أبــو يعلــى املوصـــلي ، نــا زهــري ، نــا: قــاال 

إبراهيم بن سعد بن أيب وقاص عـن  إسحاق ، حدثين حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، عن
  .أبيه

ّأنــه مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول لعلــي هــذه املقالــة  زاد  ـ أفــال ترضــى« ّ
  ؟» ال نيب بعدي ّإال أنهسى أن تكون مين مبنزلة هارون من مو ـ :يا علي وقاال : الفقيه 

  .ورواه مصعب بن سعد عن أبيه
  .أخربناه أبو علي بن السبط ، أنا أبو حممد اجلوهري

ِح وأخربناه أبو القاسم بن احلصني ، أنا أبو علي بن املذهب ُْ ُ.  
أنا أمحد بـن جعفـر ، نـا عبـداهللا بـن أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل ، حـدثين أيب ، نـا : قاال 

ّـ نـا شـعبة ، عـن احلكـم ، عـن مـصعب بـن سـعد ، عـن سـعد بـن أيب وقاص حممد بـن جعفـر ،
  :قال 

ّخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب يف غزوة تبوك ، ّ ّ  
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أمـــا ترضـــى أن تكـــون مـــين مبنزلـــة « :  قـــال ؟ّيـــا رســـول اهللا ختلفـــين يف النـــساء والـــصبيان:  قـــال 
  .»هارون من موسى ، غري أنه ال نيب بعدي 

ُأخربناه أبو املظفر بن القشريي ، أنا أبو سعد األديب ، أنا أبو عمرو بن محدان ّ.  
  .وأخربناه أبو سهل بن سعدويه ، أنا إبراهيم بن منصور ، أنا أبو بكر بن املقرىء

َنا غندر ـ ابن عمر القواريري: هو  ـ أنا أبو يعلى ، نا عبيد اهللا: قاال  ُ.  
ّــرقندي ، أنــا أبــو احلــسني بــن النـقور ، أنــا عيــسى بــن ح وأخربنــاه أبــو القاســم بــن الــسم ّ

ُعلي ، أنا أبو عبيد القاسـم بـن إمساعيـل ، نـا حممـد بـن الوليـد البـسري ، نـا حممـد بـن جعفـر ، 
  :نا شعبة ، عن احلكم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد بن أيب وقاص قال 

ّخلف رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم علـي بـن أيب طالـب يف غـزوة ّ يـا : تبـوك ، فقـال  ّ
أمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن « :  قــال ؟ّرســول اهللا ختلفــين يف النــساء والــصبيان

: ويف حـديث أيب املظفـر  ـ أنـه ال نـيب بعـدي ـ إال: ويف حـديث ابـن الـسمرقندي  ـ موسـى غـري
  . ـما ترضى

  .ح وأخربنا أبو علي احلداد يف كتابه
  .قندي ، أنا يوسف بن احلسن الزجناينوأخربنا أبو القاسم بن السمر

نــا وأبــو نعــيم احلــافظ ، نــا عبــداهللا بــن جعفــر بــن أمحــد بــن فــارس ، نــا يــونس بــن : قــاال 
  :حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، عن احلكم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد قال 

ّخلف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــي بــن أيب طالــب يف غــزوة تبــوك فقــال  ّ يــا : ّــ
  أما ترضى أن تكون« :  فقال ؟ّرسول اهللا أختلفين يف النساء والصبيان



 93 .....................................................................................سند احلديث 

  .»ّ مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي 
  .عن عاصم: ورواه غريه عن أيب داود الطيالسي ، عن شعبة ، فقال 

وهري أنا أبو حممد اجلـ: ّأخربنا أبو علي احلسن بن املظفر ، وأبو غالب بن البنا ، قاال 
ّ، أنا أبو العباس عبداهللا بن موسى بن إسحاق اهلامشي ، نا علي ابـن سـراج املـصري احلـافظ ، 
َنا نصري بن حرب ، نا أبو داود الطيالسي ، نا شعبة ، عن عاصم ، عن مـصعب بـن سـعد ،  ُ

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي : عن سعد قال  أما ترضى أن تكون مـين مبنزلـة « : ّ
  .»ّ ال نيب بعدي ّإال أنهارون من موسى ه

أخربنا أبو عبداهللا احلـسني بـن عبـد امللـك ، أنـا أبـو طـاهر بـن حممـود ، أنـا أبـو بكـر بـن 
َيعرف بـاهلجيمي ـ املقرىء ، نا أبو عروبة ، نا أبو رفاعة ، نا حممد بن احلسن َنـا أبـو عوانـة ،  ـ ُ

  :د قال عن األعمش ، عن احلكم ، عن مصعب بن سعد ، عن سع
ّقـال رســول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم لعلــي  مبنزلــة هــارون  أمـا ترضــى أن تكــون مـين« : ّ

  .» ال نيب بعدي ّإال أنهمن موسى 
  .ّسنحنح الليل كأين جين: َولقد رأيته خيطر بالسيف يعلو به هام املشركني يقول 

ّعتـز الدولـة أبـو املكـارم وأخربناه أبو القاسم علي بن إبراهيم العلوي ، أنا األمـري املؤيـد م
َحيدرة بن احلسني بن مفلح ، أنا احلسني بن عبداهللا بن حممد بن إسحاق بن أيب كامـل ، أنـا  ْ َ

  .ّخيثمة بن سليمان ، نا حممد بن يونس بن موسى السامري
ح وأخربنــا أبــو حفــص عمــر بــن حممــد بــن احلــسن الفرغــويل ، أنــا أبــو عثمــان حممــد بــن 

 السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود بـن علـي بـن عيـسى العلـوي عبيد اهللا احملمي ، أنا
  ، نا أبو األحرز حممد بن عمر بن مجيل األزدي ، نا حممد
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ُنا حممد بن احلسن بن معلى بن زياد القردوسي:  بن يونس القرشي ، قاال  ّ.  
ّوأخربنا أبو القاسـم الـشحامي ، نـا أبـو سـعد أمحـد بـن إبـراهيم املقـرىء أنـا أبـو  ـ الءإمـ ـ ّ

أنــا أبــو علــي الرفــاء ، نــا حممــد بــن يــونس ابــن موســى ، نــا حممــد بــن  ـ ــراة ـ منــصور األزدي
َاحلــسن بــن معلــى القردوســي ، نــا أبــو عوانــة ، عــن األعمــش ، عــن احلكــم ، عــن مــصعب بــن  ُ ّ

  :سعد ، عن أبيه سعد قال 
ّوكيف ال أحبـه  :ت قل:  قال ً؟عليا ـ أحتب: وقال أبو حفص  ـ حتب: قال يل معاوية 

ّوقد مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ّالنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم: وقـال أبـو حفـص  ـ ّ  ـ ّ
  .»أنت مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي « : يقول 

حيمحــم كمــا حتمحــم  ـ وهــو: وقــال أبــو حفــص  ـ ولقــد رأيتــه بــارز يــوم بــدر ، فجعــل
  .ـ :ال أبو حفص ، وأبو القاسم الشحامي ويقول وق ـ الفرس ، وهو يقول

ين ّبـــــــــــــــــــــــازل عـــــــــــــــــــــــامني حـــــــــــــــــــــــديث س ـــــــــــــــــــــــ ِ ٌ  

  
ــــــــــــــــــــــأين جــــــــــــــــــــــــين   ّســــــــــــــــــــــــنحنح الليــــــــــــــــــــــــل كــ ّ ِ َ َْ  

  

  ملثل هذا ولدتين أمي
  ً.فما رجع حىت خضب سيفه دما: قال 

  .وروته عائشة بنت سعد عن أبيها
  .أخربناه أبو علي بن السبط ، نا أبو حممد اجلوهري

َاحلصني ، أنا أبو علي الواعظح وأخربنا أبو القاسم بن  ُ.  
أنا أمحد بن جعفـر ، نـا عبـداهللا بـن أمحـد ، حـدثين أيب ، نـا أبـو سـعيد مـوىل بـين : قاال 

  .ُهاشم ، نا سليمان بن بالل ، نا اجلعيد بن عبد الرمحن ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها
ّأن عليا خرج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت جاء ثنية الـوداع ّ  ، وعلـي يبكـي يقـول ً

ّختلفين مع اخلوالف ، فقال :    أو ما ترضى أن تكون مين مبنزلة « : ُ
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  ؟»النبوة  ّهارون من موسى إال
وأخربنــاه أبــو حممــد بــن طــاوس ، أنــا عاصــم بــن احلــسن ، أنــا أبــو عمــر بــن مهــدي ، نــا 

داهللا بـن وهـب أبو حممد عبداهللا بن أمحد بن إسحاق اجلوهري ، نا الربيـع بـن سـليمان ، نـا عبـ
  .ُحدثين اجلعيد ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها ـ يعين ابن بالل ـ ، أخربين سليمان

ّأن علـي بـن أيب طالـب خــرج مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم ، حـىت إذا جـاء ثنيــة  ّ
 فقـال رسـول ؟ّيا رسول اهللا أختلفـين مـع اخلوالـف: الوداع وهو يريد تبوك ، وعلي يبكي ويقول 

ّ صلى اهللا عليه وسلم اهللا   ؟»النبوة  ّأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال« : ّ
وأخربناه أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو حممد حيىي بن حممد بن احلـسن بـن حممـد 

 ـ بـن علـي بـن األقـساسي وأبـو عبـداهللا حممـد بـن احلـسن اخلزاعـي املعـروف بـابن داود الكوفيـان
حممــد بــن عبــداهللا بــن احلــسن اجلعفــي ، نــا صــاحل بــن  أنــا القاضــي أبــو عبــداهللا: ال قــا ـ ببغــداد

َّوصــيف الكتــاين ، نــا أبــو حممــد القاســم بــن عبــداهللا بــن املغــرية اجلــوهري ، نــا أبــو غــسان يعــين 
ّمالك بن إمساعيل النهدي ، نا املطلب بن زياد ، نا ليث ّ.  

خلطيــب ، أنــا علــي بــن القاســم بــن ح وأخربنــا أبــو منــصور بــن خــريون ، نــا أبــو بكــر ا
نا علي بن إسحاق بن حممد بـن البخـرتي املـادرائي ، نـا حـسني بـن  ـ بالبصرة ـ احلسن الشاهد

ّشداد ، نا سـهل بـن نـصر ، نـا املطلـب بـن زيـاد ، عـن ليـث ، عـن احلكـم ، عـن عائـشة بنـت 
  .سعد ، عن سعد

ّأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي يوم غزوة  :يف غـزوة تبـوك : وقال سـهل   ـّ
  .»ّ ال نيب بعدي ّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى « ـ 

  أخربنا أبو عبداهللا احلسني بن عبد امللك ، أنا سعيد بن أمحد بن حممد ، أنا
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 أبو بكر حممد بن احلسن بن علي بن بكر بن هاىنء البزاز العدل الثقة ، نا أبو عبداهللا حممـد 
ّشاد بن قتيبة الراوساين ، نا أبو سعيد األشج ، نا الصلت بن زياد ، عن ليـث ، بن حممد بن  ُ

ّمسعــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : عــن احلكــم ، عــن عائــشة بنــت ســعد ، عــن ســعد قــال  ّ
  .»ّأنه ال نيب بعدي  ّأنت مين مبنزلة هارون من موسى إال« : يقول لعلي يف غزوة 

ّاملطلب: الصواب  ُ
.  

و الربكــات عمـر بــن إبـراهيم ، أنـا أبــو الفـرج حممــد بـن أمحـد بــن اخلـازن ، أنــا وأخربنـاه أبـ
ِحممــد بــن عبــداهللا اجلعفــي ، نــا علــي بــن حممــد بــن هــارون احلمــريي ، نــا أبــو ســعيد عبــداهللا بــن  ُ
ّســعيد األشــج ، نــا املطلــب بــن زيــاد ، عــن ليــث ، عــن احلكــم ، عــن عائــشة ابنــة ســعد ، عــن 

  .سعد
أنــت مــين مبكــان هــارون « : ّليــه وســلم قــال لعلــي يــوم غــزوة تبــوك ّأن النــيب صــلى اهللا ع

  .» ال نيب بعدي ّإال أنهمن موسى 
وأخربناه أبـو حممـد بـن طـاوس ، أنـا عاصـم بـن احلـسن ، أنـا أبـو عمـر بـن مهـدي ، أنـا 
ََْحممد بن خملد ، أنا أمحد بن عثمان بن حكيم ، نا حسن بن بشر ، نا احلكم بن عبـد امللـك 

ّبـن نـافع ، عـن عائـشة بنـت سـعد عـن أبيهـا ، عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال ، عن زيد  ّ
  .» ال نيب بعدي ّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى ، « : لعلي 

ًأخربنا أبو حممد أيضا ، أنا أبو الغنائم بن أيب عثمان ، أنا عبداهللا بن عبيـد اهللا البيـع ، 
داهللا بـــن شـــبيب ، حـــدثين ابـــن أيب أويـــس ، حـــدثين أيب عـــن أنـــا أبـــو عبـــداهللا احملـــاملي ، نـــا عبـــ

سـليمان بـن بـالل ، عــن عبـد األعلـى بـن عبــداهللا بـن أيب فـروة ، عـن عائــشة بنـت سـعد ، عــن 
  .ّأبيها سعد بن أيب وقاص

ّأن علي بن أيب طالب خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حىت إذا ّ  
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ّ عليه وسلم يريد تبوك ، وعلي يبكي ويقول ّ جاء ثنية الوداع ورسول اهللا صلى اهللا يـا رسـول : ّ
ّ فقــال لــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ؟ّاهللا ختلفــين مــع اخلوالــف أال ترضــى أن تكــون « : ّ

  .»ّمين مبنزلة هارون من موسى إال النبوة 
  .ورواه األسود بن يزيد ، ومالك بن احلارث األشرت عن سعد

مرقندي ، أنــا أبــو حممــد بــن أيب عثمــان ، وأبــو طــاهر أمحــد أخربنــاه أبــو القاســم بــن الــس
  .بن حممد بن إبراهيم

أنــا أبــو : ح وأخربنــا أبــو عبــداهللا حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن إبــراهيم ، أنــا أيب ، قــاال 
القاسم إمساعيل بن احلسن بن عبداهللا بن اهليثم الصرصري ، أنـا أمحـد بـن حممـد بـن سـعيد بـن 

 أمحــد بــن املــستورد ، نــا أمحــد ابــن صــبيح القرشــي ، نــا حيــىي بــن يعلــى ، عقــدة ، نــا عبــداهللا بــن
عـن عبـد الـرمحن بـن األسـود ، عـن أبيـه ،  ـ ًوذكـر عنـه خـريا ـ عـن العـالء بـن عبـداهللا بـن زهـري
  .وعن األشرت عن سعد بن مالك

ّأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي  أنت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ، « : ّ
  .»ّ ال نيب بعدي ، سامل اهللا من ساملته ، وعادى من عاديته  أنهّإال

  .وروي عن زيد بن أرقم عن سعد
أخربنــاه أبــو احلــسن الفقيـــه الــشافعي ، نــا عبـــد العزيــز الــصويف ، أنـــا أبــو حممــد ابـــن أيب 

نـا يزيـد بـن هـارون ، أنـا فطـر  ـ ببغـداد ـ نصر ، أنا خيثمة بن سليمان ، نا حيـىي بـن أيب طالـب
  :ن خليفة ، عن عبداهللا بن شريك ، عن زيد بن أرقم قال ب

ّمسعـت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول لعلـي : قدمت املدينة فجلسنا إىل سعد فقال  ّ
ّ، وســد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم األبـــواب « أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى « :  ّ ّ

  .ّإالباب علي
 وهـــذا احلـــديث عنـــد النـــاس عـــن عبـــداهللا ابـــن عـــن زيـــد بـــن أرقـــم ،: هكـــذا قـــال : قـــال 

  يعين ما ـ شريك ، عن عبداهللا بن الرقيم الكناين ، عن سعد
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  .أخربناه أبو علي بن السبط ، أنا أبو حممد اجلوهري
ِح وأخربناه أبو القاسم بن احلصني ، أنا أبو علي بن املذهب ْ

ُ َ ُ.  
 أيب ، نـا حجـاج ، نـا فطـر ، أنا أمحد بـن جعفـر ، نـا عبـداهللا بـن أمحـد ، حـدثين: قاال 

  :َعن عبداهللا بن شريك ، عن عبداهللا بن الرقيم الكناين قال 
ل ، فلقينـــا ســـعد بـــن مالـــك ـــا ، فقـــال  ـــخرجنـــا إىل املدينـــة زمـــن اجلم َ أمـــر رســـول اهللا  :َ

ّصلى اهللا عليه وسلم بسد األبواب الشارعة يف املسجد ، وترك باب علي ّ ّ.  
َورواه ابن البـيـلماين ع   .ن سعدَْ

أخربناه أبو القاسم زاهر بن طاهر ، أنا أبو بكر حممد بن احلسن الطربي املقرىء ، أنـا 
َُخزميـة ، أنـا أبـو عبـداهللا حممـد بـن حممـد  أبو طاهر حممـد بـن الفـضل بـن حممـد بـن إسـحاق بـن

 بن شاد بن قتيبة الراوساين ، نا أبو سعيد عبداهللا بن سـعيد األشـج ، نـا عبـداهللا بـن األجلـح ،
مسعــت النــيب : البيلمــاين ، عــن ســعد قــال ] ابــن [ عــن أبيــه ، عــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن 

ّصلى اهللا عليه وسلم يقول لعلي   ال نيب بعـدي ّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى ، « : ّ
«.  

ّوأخربنــاه أبــو عبــداهللا اخلــالل ، أنــا أبــو طــاهر بــن حممــود ، أنــا أبــو بكــر بــن املقــرىء ، 
نا عبداهللا بن سعيد الكندي أبو سـعيد األشـج  ـ بطرسوس ـ عم بن السري بن عاصمحدثين نا

َ، نــا األجلــح ، عــن أبيــه ، عــن حبيــب بــن أيب ثابــت ، عــن ابــن البـيـلمــاين ، عــن ســعد قــال  َْ :
ّمسعــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول لعلــي بــن أيب طالــب  أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن « : ّ

  .» بعدي  ال نيبّإال أنهموسى ، 
عمـــر ، وعلـــي ، وأيب هريـــرة ، : ًوروي هـــذا احلـــديث أيـــضا عـــن غـــري ســـعد ، روي عـــن 

َوابــن عبــاس ، وابــن جعفــر ، ومعاويــة ، وجــابر بــن عبــداهللا ، وأيب ســعيد ، والــرباء بــن عــازب ، 
  َُوزيد بن أرقم ، وجابر بن مسرة ، وأنس بن مالك ، وزيد بن
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َُ بن جنادة ، ومالك بن احلويرث الليثـي ، وأيب الفيـل ، ُْ أيب أوىف ، ونبيط بن شريط ، وحبشي
ّوأمســاء بنــت عمــيس ، وأم ســلمة أم املــؤمنني ، وفاطمــة بنــت محــزة ، عــن النــيب صــلى اهللا عليــه 

  .ّوسلم
ُفأما ما روي عن عمر بن اخلطاب  ّ:  

ّفأخربنــاه أبــو احلــسن علــي بــن املــسلم الفقيــه ، نــا عبــد العزيــز بــن أمحــد التميمــي ، أنــا 
حلــسني بــن عبــداهللا بــن حممــد بــن أيب كامــل ، أنــا حممــد بــن احلــسني ابــن صــاحل يف كتابــه ، نــا ا

املبارك بن حممد ، نا أمحد بن موسى صاحب اآلدم ، نـا إمساعيـل بـن حيـىي بـن عبـداهللا التيمـي 
  :، عن عبد امللك ، عن عطاء ، عن سويد بن غفلة قال 
ًرأى عمـــر رجـــال خياصـــم عليـــا ، فقـــال لـــه عمـــر  ـــافقني ، مسعـــت : ً ّإين ألظنـــك مـــن املن

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول   ال نـيب ّإال أنـهعلـي مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ، « : ّ
  .»بعدي 

ـــا محـــزة ابـــن  وأخربنـــاه أبـــو القاســـم بـــن الـــسمرقندي ، أنـــا أبـــو القاســـم بـــن مـــسعدة ، أن
ّنا احلـسن بـن يزيـد اجلـصاص يوسف ، أنا أبو أمحد بن عدي ، نا حممد بن أمحد بن هارون ،  َ

ُ، نا إمساعيل بن حيىي ، نا عبد امللك بن جريج ، عن عطاء ، عن سويد بن غفلة ، عن عمـر 
  :بن اخلطاب قال 

ًّرأى رجال يشتم عليا كانت بينه وبينـه خـصومة ، فقـال لـه عمـر  إنـك مـن املنـافقني ، : ً
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ّإال ّي مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ، ّـإمنا علـ« : ّ

  .» ال نيب بعدي أنه
أخربناه أبو منصور بن خريون ، أنـا أبـو بكـر اخلطيـب ، أنـا أمحـد بـن حممـد القطيعـي ، 
نــا حممــد بــن عبــداهللا بــن حممــد الكــويف ، حــدثين علــي بــن حممــد بــن مــروان أبــو احلــسن املقــرىء 

ّمن كتابه ، أنا احلسن بن يزيد اجلصاص املخرم   سكن ـ يّ
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نـــا إمساعيــل بــن حيـــىي بــن عبيــد اهللا التيمـــي ، عــن ابــن جـــريج ، عــن عطــاء بـــن ـــ  مــن رأى ُــسر
  .السائب الثقفي من أهل الكوفة ، عن سويد بن غفلة ، عن عمر بن اخلطاب

ًأنـــه رجـــال يـــسب عليـــا فقـــال  ّ ّإين أظنـــك منافقـــا ، مسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه : ً ً ّ
  .» ال نيب بعدي ّإال أنه مين مبنزلة هارون من موسى ، ّإمنا علي« : ّوسلم يقول 

ّوأخربنـا أبــو غالــب بـن البنــا ، أنــا أبــو احلـسني بــن اآلبنوســي ، أنــا أبـو حممــد عبــداهللا بــن 
حممد بن سعيد بن حمارب بن عمرو األنصاري األوسي اإلصطخري ، نا أبو حممد عبداهللا بن 

ّا إبـــراهيم بـــن ســـعيد اجلـــوهري وصـــي املــــأمون ، أذران اخليـــاط بـــشرياز ســـنة أربـــع وثالمثائـــة ، نــــ
املــؤمنني املــأمون ، حــدثين أمــري املــؤمنني الرشــيد ، حــدثين أمــري املــؤمنني املهــدي ،  حــدثين أمــري

  :حدثين أمري املؤمنني املنصور ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبداهللا بن عباس قال 
:  اإلسـالم فقـال عمـر مسعت عمـر بـن اخلطـاب وعنـده مجاعـة ، فتـذاكروا الـسابقني إىل

ا علــي فــسمعت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول فيــه ثــالث خــصال لــوددت أن يل  ّأم ُ ّ ّ ّ ــ ّ
ّواحــدة مــنهن ، فكــان أحــب إيل ممــا طلعــت عليــه الــشمس ، كنــت أنــا وأبــو عبيــدة وأبــو بكــر  ّ

ّومجاعة من الـصحابة إذ ضـرب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بيـده علـى منكـب علـي فقـال لـ ّ : ه ّ
ًيـــا علـــي أنـــت أول املـــؤمنني إميانـــا ، وأول املـــسلمني إســـالما ، وأنـــت مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن «  ًّ

  .»موسى 
  :ُوأما ما روي عن علي 

ّفأخربناه أبو غالب بن البنا ، أنا أبو حممد اجلوهري ، أنا أبو الفضل عبيـد اهللا بـن عبـد 
نـا أبـو عبـداهللا احلـسني بـن عبيـد اهللا ، الرمحن بن حممد الزهري ، نا محزة بـن القاسـم اهلـامشي ، 

  حدثين إبراهيم بن سعيد ، حدثين أمري املؤمنني
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  :حدثين أمري املؤمنني الرشيد ، حدثين أمري املؤمنني املهدي قال  ـ يعين املأمونـ 
ّحـــدثين بأحـــسن فـــضيلة لعلـــي ، فحـــدثين عـــن : ّدخـــل علـــي ســـفيان الثـــوري فقلـــت لـــه 

ّسلمة بن كهيل ، عن حجية بن ّقال يل النـيب صـلى : قال علي بن أيب طالب :  عدي ، قال ُ
  .» ال نيب بعدي ّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى ، « : ّاهللا عليه وسلم 

أخربنــا أبــو القاســم عبيــد اهللا وأبــو احلــسن علــي ابنــا محــزة بــن إمساعيــل املوســويان ، وأبــو 
 جعفــر حممــد بــن علـي بــن حممــد املــشاط ّالعبـاس أمحــد بــن حممـد بــن أمحــد االشــكيدباين ، وأبـو

بـن عبـد اجلبـار بـن عثمـان ، وأبـو الفـتح حممـد بـن املوفـق بـن  الطربي ، وأبو النضر عبد الـرمحن
ّحممــد اجلرجــاين ، وأبــو املظفــر عبــد الفــاطر بــن عبــد الــرحيم بــن عبــداهللا الــسقطي ، وأبــو حممــد 

َعبد الرفيع بـن عبـداهللا ابـن أيب اليـسر الـضراب ، قـالوا   أنـا جنيـب بـن ميمـون ، أنـا منـصور بـن :َ
عبداهللا بـن خالـد اخلالـدي ، نـا أمحـد بـن احلـسني بـن سـعيد الواسـطي ، نـا احلـسني بـن عبـداهللا 
ابــن اخلــصيب ، نــا إبــراهيم بــن ســعيد اجلــوهري ، نــا عبــداهللا املــأمون أمــري املــؤمنني ، حــدثين أيب 

ة بـــن الرشـــيد ، حـــدثين أيب املهـــدي ، حـــدثين ســـفيان الثـــوري عـــن ســـل ّـــمة بـــن كهيـــل عـــن حجي
ِعدي ، عن علي بن أيب طالب قال  ّقال يل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : َ أنـت مـين « : ّ

  .»مبنزلة هارون من موسى 
ح وأخــربين أبــو القاســم هبــة اهللا بــن عبــداهللا ، أنــا أبــو بكــر اخلطيــب ، أنــا القاضــي أبــو 

ذي ، نــا أبــو بكــر حممــد بــن حممــد بــن حممــد احلــسن بــن احلــسني بــن حممــد بــن رامــني األســرتابا
ًبـنــدار ، إمــالء بــسمرقند أنــا عبــداهللا بــن زيــدان ، نــا يــونس ابــن علــي القطــان ، حــدثين عثمــان . ُْ

ّبن عيسى الرواسي ، عن زياد بن املنذر ، عن األصبغ بن نباتـة عـن علـي أن رسـول اهللا صـلى 
  .»أنت مين مبنزلة هارون من موسى « : ّاهللا عليه وسلم قال له 
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ُوأما ما روي عن ابن عباس  ّ:  
ّفأخربنــاه أبــو احلــسن علــي بــن املــسلم الــسلمي ، نــا عبــد العزيــز بــن أمحــد التميمــي ، أنــا  ّ

أنــا حممــد بــن عبــداهللا بــن جعفــر الــرازي ، أنــا أبــو : متــام بــن حممــد وعقيــل بــن عبيــد اهللا ، قــاال 
نـا أيب داهـر بـن حيـىي ، عـن احلسن علي بن احلارث بن موسى الـرازي ، نـا عبـداهللا بـن داهـر ، 

ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا : مسعــت ابــن عبــاس يقــول : األعمــش ، عــن عبايــة األســدي قــال 
  .» ال نيب بعدي ّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى ، « : ّعليه وسلم يقول لعلي 

ا أبـو وأخربناه أمت من هذا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو القاسـم بـن مـسعدة ، أنـ
عمـرو عبـد الــرمحن بـن حممــد الفارسـي ، أنـا أبــو أمحـد بــن عـدي ، نـا علــي بـن ســعيد بـن بــشري 
َالــرازي ، نــا عبــداهللا بــن داهــر الــرازي ، حــدثين أيب داهــر بــن حيــىي ، عــن األعمــش ، عــن عبايــة 

  .األسدي ، عن ابن عباس
ّعـن النــيب صــلى اهللا عليــه وسـلم أنــه قــال ألم ســلمة  ً عليــا حلمــه مــن ّيـا أم ســلمة إن« : ّ

ّحلمي ، ودمه من دمي ، وهو مين مبنزلة هارون من موسى ، إال أنه ال نيب بعدي  ّ«.  
  .يف فضائل علي ، وهو فيه متهم ـ يعين ابن داهر ـ عامة ما يرويه: قال ابن عدي 

ّوأخربنــاه أبــو القاســم هبــة اهللا بــن حممــد بــن احلصني ، أنــا أبــو القاســم علــي بــن احملــسن  ُــ
 نـا علـي بــن احلـسن القاضـي ، نـا حممــد بـن حممـد بـن ســليمان الباغنـدي ، نـا بنــدار التنـوخي ،

َحممــد بــن بــشار ، نــا حممــد بــن جعفــر غنــدر ، نــا شــعبة ، عــن ســلمة ، ابــن كهيــل قــال  ُْ وأنــا : ّ
ّمسعت رجال من بين موهبة حيدث عن ابن عباس ً.  
ّأن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال لعلـي  ون مـين مبنزلـة هـارون أال ترضـى أن تكـ«  : 7ّ

  .»من موسى 
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وأخربنــاه أبــو علــي احلــداد ، وحــدثين أبــو مــسعود عنــه ، أنــا أبــو نعــيم احلــافظ ، نــا أمحــد 
بــن إبــراهيم بــن يوســف ، نــا ســهل بــن عبــداهللا أبــو طــاهر ، نــا ابــن أيب الــسري ، نــا رواد ، عــن 

ّنـهشل بن سعيد ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال  ّ َ ْ َ:  
ّأتـــى النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فاحتـــضنه مـــن خلفـــه فقـــال ًرأيـــت عليـــا  ّبلغـــين أنـــك  :ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم  ّمسيت أبا بكر وعمر وضريب أمثاهلما ومل تذكرين ، فقال النيب أنـت « : ّ
  .»مين مبنزلة هارون من موسى 

ُوأما ما روي عن عبداهللا بن جعفر  ّ:  
 أبــو حممــد الــصريفيين ، وأبــو احلــسني بــن فأخربنــاه أبــو القاســم إمساعيــل بــن أمحــد ، أنــا

  .النقور
ح وأخربنا أبو الربكات األمناطي ، أنا أبـو حممـد الـصريفيين ، وأبـو احلـسني بـن النقـور [ 

[.  
  .وأخربنا أبو الربكات األمناطي ، أنا أبو حممد الصريفيين. ح

َأنـــا أبـــو بكـــر حممـــد بـــن احلـــسن بـــن عبـــدان الـــصرييف ، أنـــا احلـــسني : قـــاال  بـــن إمساعيـــل َْ
احملاملي ، أنا عبداهللا بن شبيب ، حدثين ابن أيب أويس ، حدثين حممـد بـن إمساعيـل ، حـدثين 

  :عبد الرمحن بن أيب بكر ، عن إمساعيل بن عبداهللا ابن جعفر ، عن أبيه قال 
ّملا قدمت ابنة محزة املدينة اختصم فيها علي وجعفـر وزيـد ، فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا 

ّهي ابنـة أخـي وأنـا أحـق : فقال زيد : أمسع ، وقاال : ي زاد ابن األمناط. قولوا«  : ّعليه وسلم
: ّابنة عمي وأنـا جئـت ـا ، وقـال جعفـر ابنـة عمـي وخالتهـا عنـدي ، قـال : ا ، وقال علي 

ّ فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم.»خذها يا جعفر أنت أحقهم ا «  : زاد األمنـاطي . ّ
َأمــا أنــت يــا زيــد فمــوالي وأنــا مــوالك ، وأمــا أنــت يــا جعفــر فأشــبهت : م وقــاال ألقــضني بيــنك

ُُخلقي وخلقي ، وأما أنت يا َْ  
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  .» ال نبوة ّإال أنه: وقال األمناطي . ّ علي فأنت مين مبنزلة هارون من موسى إال النبوة
ُوأما ما روي عن معاوية  ّ:  

ّاجلنـــزرودي ، أنــا الــسيد أبــو احلــسن فأخربنــا أبــو القاســم زاهــر بــن طــاهر ، أنــا أبــو ســعد  َ َْ
حممــد بــن علــي بــن احلــسني ، نــا محــزة بــن حممــد الــدهقان ، نــا حممــد بــن يــونس ، نــا وهــب بــن 

  :عن قيس بن أيب حازم قال  عثمان البصري ، نا إمساعيل بن أيب خالد ،
سل عنها علي بن أيب طالب ، فهـو أعلـم مـين ، : سأل رجل معاوية عن مسألة فقال 

  :ّ قولك يا أمري املؤمنني أحب إيل من قول علي ، قال :قال 
ّبــئس مــا قلــت ولــؤم مــا جئــت بــه ، لقــد كرهــت رجــال كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  ً

ًّوسـلم يغـره بـالعلم غـرا ، ولقـد قـال لـه  ّ َ  ال نـيب ّإال أنـهأنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ، « : ّ
  .»بعدي 

ُ ، ولقــد شــهدت عمــر إذا أشــكل عليــه أمــر وكــان عمــر بــن اخلطــاب يــسأله ويأخــذ عنــه
م ال أقــام اهللا رجليــك ، وحمــا امســه مــن :  مث قــال للرجــل ؟هاهنــا علــي بــن أيب طالــب: قــال  ْق ـ ُـ

  .الديوان
ا ، قـالوا  ّـأخربناه عاليا أبو نصر بن رضوان ، وأبو علي ابن السبط ، وأبو غالب بن البن ً

، نا حممد بن يونس ، نا وهب بـن عمـرو بـن أنا أبو حممد اجلوهري ، أنا أبو بكر بن مالك : 
عثمــان النمــري البــصري ، حــدثين أيب ، عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد ، عــن قــيس بــن أيب حــازم 

  :قال 
ســل عنهــا علــي بــن أيب طالــب فهــو : جــاء رجــل إىل معاويــة فــسأله عــن مــسألة فقــال 

ّيــا أمــري املــؤمنني جوابــك فيهــا أحــب إيل مــن جــواب علــي ،: أعلــم ، فقــال  بــئس مــا :  فقــال ّ
ّقلت ، ولؤم ما جئت به ، لقد كرهت رجال كان رسول اهللا صلى اهللا ً َ  



 105 ...................................................................................سند احلديث 

ّعليه وسلم يغره بالعلم غرا ، ولقد قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ ًّّ أنت مين مبنزلـة « : ّ
  .» ال نيب بعدي ّإال أنههارون من موسى ، 

د مسعــت عمــر وقــد أشــكل عليــه وكــان عمــر إذا أشــكل عليــه شــىء ، يأخــذ منــه ، ولقــ
ْ قم ال أقام اهللا رجليك؟هاهنا علي: فقال  ُ.  

ُوأما ما روي عن أيب هريرة  ّ:  
فأخربنــاه أبــو حممــد عبــد الكــرمي بــن محــزة ، أنــا أبــو احلــسن بــن مكــي ، أنــا أبــو مــسلم 

علــي حممــد ابــن ســعيد بــن عبــد  نــا أبــو ـ مبــصر ـ حممــد بــن أمحــد بــن علــي البغــدادي الكاتــب
نـا جعفـر بـن حممـد بـن حجـاج الرقـي ، نـا إبـراهيم بـن محـزة الـزبريي ، نـا . ّّبالرقة. ُّاحلراينالرمحن 

  .ّالدراوردي ، عن كثري بن زيد ، عن وليد بن رباح ، عن أيب هريرة
ّأن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لعلـــي   ّأنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســـى إال« : ّ

  .»النبوة 
  .ن محزة فقال عن أيب حازمرواه غريه عن إبراهيم ب

ُأخربناه أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو القاسـم اجلرجـاين ، أنـا محـزة ابـن يوسـف ، 
ُأنـــا عبـــداهللا بـــن عـــدي ، نـــا لـــول األنبـــاري ، نـــا إبـــراهيم بـــن محـــزة ، عـــن حممـــد بـــن محـــزة بـــن  ِ َ

 كثــري بــن زيــد ، عــن عــن ـ يعــين ابــن أيب حــازم ـ ّمــصعب بــن الــزبري بــن العــوام ، نــا عبــد العزيــز
  .الوليد بن رباح ، فذكر مثله

أنــا أبــو القاســم بــن البــسري ، أنــا أبــو القاســم : وأخربنــاه أبــو القاســم بــن الــسمرقندي 
ِاجلرجاين ، أنا محزة بن يوسف ، أنا أبو أمحد بـن عدي ، نـا إسـحاق بـن محـدان البلخـي ، نـا  َـ ُ

 ، نـا الـزبري بـن سـعيد اهلـامشي ، عـن حممد بن نوح ، نا حبيب بن أيب حبيب اخلثعمـي املـصري
ُسعيد املقربي ، عن أبيه ، عن أيب هريرة َْ.  

ّأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي    أما ترضى أن تكون مين« : ّ
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  .» ال نيب بعدي ّإال أنه مبنزلة هارون من موسى ، 
  .]اخلدري [ ّوأما ما روي عن أيب سعيد 
 ، أنا أبو احلـسن املقـرىء ، أنـا أبـو حممـد املـصري ، أنـا أبـو فأخربناه أبو القاسم العلوي

بكــر املــالكي ، نــا أبــو األصــبغ حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن كامــل األســدي ، نــا يزيــد بــن مهــران 
اخلبــاز أبــو خالــد ، نــا أبــو بكــر بــن عيــاش ، عــن األعمــش ، عــن أيب صــاحل ، عــن أيب ســعيد 

  .اخلدري
ّأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال   .»موسى  أنت مين مبنزلة هارون من« :  لعلي ّ

َهـــذا حـــديث غريـــب مـــن حـــديث أيب صـــاحل ذكوان ، واحملفـــوظ حـــديث األعمـــش عـــن  ـــ ْ َ
  .عطية

أخربناه أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا عاصم بن احلسن بن حممد ، أنـا أبـو عمـر بـن 
نـا  ـ يعـين ابـن شـريكــ  ّمهدي ، أنا أبـو العبـاس بـن عقـدة ، نـا أمحـد بـن حيـىي ، نـا عبـد الـرمحن

  :أيب ، نا األعمش ، عن عطية العويف ، عن أيب سعيد اخلدري قال 
ّقــال رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه وســلم لعلـــي يف غــزوة تبـــوك  ، » أخلفــين يف أهلـــي « : ّ

ّـيـا رسـول اهللا إين أكـره أن تقـول العـرب خـذل ابـن عمـه وختلف عنـه ، فقـال : فقال علي  ّ : »
  .واخلفين: بلى ، قال : قال  » ؟مين مبنزلة هارون من موسىأما ترضى أن تكون 

وأخربناه أبو القاسم عبيد اهللا ، وأبو احلسن علـي ابنـا محـزة بـن إمساعيـل املوسـويان وأبـو 
ّالعبـاس أمحــد بــن حممـد بــن أمحــد االشــكيدباين ، وأبـو جعفــر حممــد بــن علـي بــن حممــد املــشاط 

اجلبـار بـن عثمـان ، وأبـو الفـتح حممـد بـن املوفـق بـن الطربي ، وأبو النضر عبد الـرمحن بـن عبـد 
  ُحممد اجلرجاين ، وأبو املظفر
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ّ عبد الفاطر بن عبـد الـرحيم بـن عبـداهللا الـسقطي ، وأبـو حممـد عبـد الرفيـع ابـن عبـداهللا بـن أيب 
َاليـسر الـضراب قــالوا  أنـا جنيــب بـن ميمــون ، أنـا منــصور بـن عبــداهللا بـن خالــد اخلالـدي ، أنــا : َ

نا هشام بن علي السريايف ، نا سهل بـن عثمـان  ـ باألهواز ـ ن حممد بن عيسى النهركيأمحد ب
  :العسكري ، نا أبو معاوية ، عن األعمش ، عن عطية ، عن أيب سعيد اخلدري قال 

ّقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  يـــا علـــي ، أال ترضـــى أن تكـــون مـــين مبنزلـــة « : ّ
  .»يب بعدي  ال نّإال أنههارون من موسى ، 

َوأخربناه عاليا أبو حممد هبة اهللا بن سهل ، أنا أبو عثمان البحريي ، أنا أبو عمـرو بـن  ً
محــدان ، أنــا أمحــد بــن احلــسن بــن عبــد اجلبــار الــصويف ، نــا أبــو الربيــع الزهــراين ، نــا حممــد بــن 

  :خازم ، نا األعمش ، عن عطية ، عن أيب سعيد قال 
ّإال أنت مين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ، « : ّوسلم لعلي ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .» ال نيب بعدي أنه
ّوأخربناه أبو العز أمحد بن عبيد اهللا ، أنـا أبـو حممـد اجلـوهري ، أنـا أبـو احلـسن بـن لؤلـؤ 
، أنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي ، نا أبو معمر ، نا أبو معاوية ، عن األعمـش ، عـن 

  :دري عطية ، عن أيب سعيد اخل
ّأن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لعلــي  أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى « : ّ

«.  
أنـا : وأبو القاسم إمساعيل بن أمحد ، قاال  ـ ًلفظا ـ وأخربناه أبو عبداهللا حيىي بن احلسن

  .أبو احلسني بن النقور ، أنا أبو احلسني ابن أخي ميمي
َ بن احلسني ، وأبو بكر املزريف ، قاال ح وأخربناه أبو يعقوب يوسف بن أيوب نا أبـو : َْ
  .احلسني بن املهتدي ، نا عمر بن إبراهيم الكتاين

  نا عبداهللا بن حممد البغوي ، نا عثمان بن أيب شيبة ، نا جرير ، عن: قاال 
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  : األعمش ، عن عطية ، عن أيب سعيد اخلدري قال 
ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم لعلــي بــن  أنــت مــين مبنزلــة هــارون « : أيب طالــب ّ

  .» ال نيب بعدي ّإال أنهمن موسى ، 
أخربنا أبو القاسم زاهر بن حممد بن أيب طاهر املغـازيل ، وأبـو الفـتح إمساعيـل بـن حممـد 
بن أيب الفتح الطرسوسي ، وأبـو عمـرو عبـد الـرزاق بـن حممـد ابـن أمحـد األـري ، وأبـو إبـراهيم 

ّمحــد اجلهبــذ ، ومجعــة بنــت أمحــد بــن حممــد القــصار ، قــالوا عبــد الكــرمي بــن عمــر بــن أ أنــا أبــو : َ
بــن الفــضل بــن أمحــد الثقفــي ، نــا حممــد بــن موســى بــن الفــضل ، نــا حممــد بــن  عبــداهللا القاســم

ّيعقــــوب بــــن يوســــف ، نــــا أمحــــد بــــن عبــــد اجلبــــار العطــــاردي ، نــــا أبــــو معاويــــة الــــضرير ، عــــن 
  .األعمش

أيب القاســـم ، أنـــا أبـــو حفـــص بـــن مـــسرور ، نـــا أبـــو ح وأخربنـــا أبـــو حممـــد إمساعيـــل بـــن 
سعيد عبد الرمحن بن أمحد بن محدويه ، نا أبو احلسن حممد ابن جعفر اخلـوارزمي ، نـا عيـسى 
ّبـن أمحـد العــسقالين ، نـا حيـىي بــن عيـسى الرملـي ، نــا األعمـش ، عـن عطيــة العـويف ، عــن أيب 

  :ُْاخلدري قال  :ّزاد الرملي  ـ سعيد
ّ صلى اهللا عليه وسلم لعلي قال رسول اهللا ّإال أنت مين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ، « : ّ

  .» ال نيب بعدي أنه
ِأخربنــا أبــو القاســم بــن احلــصني ، أنــا أبــو علــي بــن املــذهب ، أنــا أمحــد بــن جعفــر ، نــا  ْ ُ ُ

  .عبداهللا بن أمحد ، حدثين أيب
ا أبـو زكريـا احلـريب ، ح وأخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر ، أنا أبو نصر بن موسى ، أن

  .أنا عبداهللا بن الشرقي ، نا عبداهللا بن هاشم
َنا وكيع ، نا فضيل بن مرزوق ، عن عطية العـويف ، عـن أيب سـعيد اخلـدري قـال : قاال  ُ

ّقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم لعلـي :   ّإال أنـهأنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ، « : ّ
  .»ال نيب بعدي 
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نــا أبــو القاســم  ـ إمــالء ـ  احلــسن الفقيــه الــشافعي ، نــا عبــد العزيــز بــن أمحــدأخربنــا أبــو

أنـا أبـو احلـسني أمحـد ابـن عثمـان بـن حيـىي  ـ ـا ـ طلحـة بـن علـي بـن الـصقر الكتـاين البغـدادي
َُاآلدمـي ، نـا عبـاس بـن حممـد الـدوري ، نـا أبــو اجلـواب ، نـا عمـار بـن زريـق ، عـن األعمــش ،  ّ ّ

  :عيد قال عن عطية ، عن أيب س
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي حني غـزا تبـوك  قـال » أخلفـين يف أهلـي « : ّ

ّيا رسول اهللا أىن احلرة أن أختلف عنك ، قال :  أن تكون مين مبنزلة هارون مـن  أما ترضى« : ّ
  .»فاخلفين « : بلى ، قال : قال » موسى 

مد الصريفيين ، أنا أبو القاسـم بـن حبابـة أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو حم
َ، نا أبو القاسم البغوي ، نا أمحد بـن منـصور ، نـا أبـو نعـيم ، نـا فـضيل ، عـن عطيـة ، نـا أبـو  ُ ُ

  :سعيد قال 
ف عليـــا يف أهلـــه ، فقـــال بعـــض  ًغـــزا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم غـــزاة تبـــوك وخل ّـــ ّ ّ

ّبته ، فبلــغ ذلــك عليــا ، فــذكر ذلــك للنــيب صــلى  كــره صــحّإال أنــهمــا منعــه أن خيــرج بــه : النـاس  ً
يا ابن أيب طالب ، أما ترضـى أن تنـزل مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى « : ّاهللا عليه وسلم فقال 

«.  
أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو حممد بن أيب عثمان ، وأبو طـاهر أمحـد بـن 

  .حممد بن إبراهيم
أنـا إمساعيـل ابـن احلـسن ، :  أيب طاهر ، أنـا أيب ، قـاال ح وأخربنا أبو عبداهللا حممد بن

نـا  ـ ََيعـين ابـن جبلـة ـ نا أبو عبداهللا احملاملي ، نا أمحد بن حممد ابن بنت حامت ، نا عبد الرمحن
  .عمرو بن النعمان ، عن محزة بن عبداهللا الغنوي ، عن عطية العويف ، عن أيب سعيد اخلدري

ّإال أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى ، « : ّلم قــال لعلــي ّأن النــيب صــلى اهللا عليــه وســ
  .» ال نيب بعدي أنه
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، أنـا أبـو احلـسن  ـ مبـىن ـ ُُوأخربنـا أبـو احلـسني مكـي بـن أيب طالـب بـن أمحـد البـروجـردي

َعلــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن خــشنام الــصيدالين ، أنــا أبــو حممــد عبــداهللا بــن يوســف ، أنــا أبــو  ْ َ
نـا حممـد بـن جعفـر بـن ربـاح األشـجعي ، نـا علـي  ـ بالكوفـة ـ  بـن علـيالقاسم جعفر بن حممد

َبن املنذر الطريقـي ، نـا حممـد بـن فـضيل ، نـا فـضيل بـن مـرزوق ، عـن عطيـة العـويف ، عـن أيب  َُ ُ
  :سعيد اخلدري قال 

ّخـــرج رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف غـــزوة تبـــوك قـــال  ف: ّ ًعليـــا يف أهلـــه ،  ّـــفخل
ّخلفه إاليف موجدة وجـدها عليـه ، فـذكر ذلـك للنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ما : فقال بعضهم  ّ ّّ

  ؟»يا ابن أيب طالب ، أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى « : ، فقال 
ُوأما ما روي عن جابر بن عبداهللا  ّ:  

أبــو  ـ نــا: فأخربنــاه أبــو القاســم علــي بــن إبــراهيم ، وأبــو احلــسن علــي بــن أمحــد ، قــاال 
أبو بكر اخلطيـب ، أخـربين أبـو القاسـم األزهـري ، نـا يوسـف بـن عمـر  ـ نصور بن زريق ، أنام

  .نا ابن أيب األزهر :َُالقواس ، واملعاىف بن زكريا اجلريري ، قاال 
وأنــا احلــسن بــن علــي اجلــوهري ، أنــا أمحــد بــن إبــراهيم ، نــا أبــو بكــر ابــن أيب : ح قــال 

َء ، نـا إمساعيـل بـن صـبيح ، نـا أبـو أويـس ، نـا حممـد بـن األزهر ، نا أبو كريب حممـد بـن العـال ُ
  :املنكدر ، نا جابر قال 

ّقـال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلم لعلــي  ْأمــا ترضــى أن تكـون مــين مبنزلــة هــارون « : ّ
  .»ّ ال نيب بعدي ولو كان لكنته ّإال أنهمن موسى ، 

ابــن أيب األزهــر ،  ّ رواهــا إالزيــادة ال نعلــم» ولــو كــان لكنتــه « : قولــه : قــال اخلطيــب 
ّما أخربنا أبو احلسن أمحد بـن حممـد بـن الـصلت ، أنـا أبـو العبـاس أمحـد بـن حممـد : والصواب 

ّبن سعيد الكويف ، نا أمحد بن حيىي الصويف ، نا إمساعيل بـن صـبيح اليـشكري ، نـا أبـو أويـس 
  .بإسناده حنوه ، ومل يذكر الزيادة
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صني ، أنـــا أبــــو طالـــب بــــن غـــيالن ، أنــــا أبـــو بكــــر ًأخربنـــاه عاليــــا أبـــو القاســــم َ بـــن احل ُــــ

نـا حممـد بـن يـونس بـن موسـى ، نـا عاصـم بـن علـي ، نـا أبـو إدريـس ، عـن  ـ إمـالء ـ الـشافعي
  :حممد بن املنكدر ، عن جابر بن عبداهللا قال 

ّقـال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلم لعلــي  أمــا ترضــى أن تكـون مــين مبنزلــة هــارون « : ّ
  .»ّ ال نيب بعدي ّإال أنهسى ، من مو

ا ، قــاال  أنــا أبــو ســعد حممــد بــن احلــسني بــن : ّــأخربنــا أبــو غالــب ، وأبــو عبــداهللا ابنــا البن
ّأمحــد بــن عبــداهللا بــن أيب عالنــة ، أنــا أبــو طــاهر املخلــص ، نــا حيــىي بــن حممــد بــن صــاعد ، نــا  َ

َ حممد بن علي الـسلمي ، عـن حممد بن حيىي بن عبد الكرمي األزدي ، نا عبداهللا بن داود ، أنا
  .عبداهللا بن حممد بن عقيل ، عن جابر

ّأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي    .»أنت مين مبنزلة هارون من موسى « : ّ
ُأخربنــا أبــو القاســم بــن الــسمرقندي ، أنــا أبــو القاســم بــن البــسري ، وأبــو حممــد ابــن أيب 

ّعثمان ، وأبو طاهر القصاري َ.  
ّو عبداهللا بن القصاري ، أنا أيب أبو طاهر قالوا وأخربنا أب أنا أبـو القاسـم إمساعيـل بـن : َ

احلسن الصرصري ، أنا أبو عمر محزة بن القاسم اهلامشي ، نا عباس الدوري ، نا عبيد اهللا بـن 
  :موسى ، أنا شريك بن عبداهللا القاضي ، عن عبداهللا ابن حممد بن عقيل عن جابر قال 

ّوذ بناقـة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف غـزوة تبـوك ويقـول ًّرأيت عليا يلـ  ؟ّختلفـين: ّ
  .» ال نيب بعدي ّإال أنهأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى ، « ] قال [ 

َوأخربنا أبو القاسم بن احلصني ، أنا أبو علي بن املذهب ، أنـا أبـو بكـر القطيعـي ، نـا  ِ
ُ َ ُ

   أيب ، نا شاذان أسود بن عامر ، نا شريك ،عبداهللا بن أمحد ، حدثين
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  : عن عبداهللا بن حممد بن عقيل ، عن جابر بن عبداهللا قال 
ًملا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خيلف عليا ، قال له علي  ّ ّ مـا يقـول النـاس  :ّ

ّيف إذا خلفتين  ال ّإال أنـه أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسـى ،« : فقال :  قال ؟ّ
  . »؟ّنيب بعدي ، أو ال يكون بعدي نيب
ََوأما ما روي عن البـراء وزيد  ُ ّ:  

َفأخربنــا أبــو القاســم بــن الــسمرقندي ، أنــا أبــو القاســم إمساعيــل بــن مــسعدة ، أنــا أبــو 
ُْالقاســم محــزة بــن يوســف ، أنــا أبــو أمحــد بــن عــدي ، أنــا الــساجي ، نــا بـنــدار ، نــا حممــد بــن  َ

 عن ميمـون أيب عبـداهللا ، عـن الـرباء بـن عـازب ، وزيـد ابـن أرقـم أن رسـول جعفر ، نا عوف ،
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم قال    .»ّأنت مين كهارون من موسى ، غري أنك لست بنيب « : ّ

  :ّوأما ما روي عن جابر بن مسرة 
فأخربناه أبو حممد طـاهر بـن سـهل ، أنـا أبـو احلـسني بـن مكـي ، أنـا أبـو احلـسني أمحـد 

  .عبداهللا بن محيد بن زريقبن 
ح وأخربناه أبو حممد عبد الكرمي بن محزة ، أنـا أبـو احلـسن بـن أيب احلديـد ، أنـا جـدي 

  .بن يوسف اهلروي] أنا حممد : أبو بكر ، قاال [ 
ِــوأخربنــا أبــو القاســم النسيب ، أنــا أبــو املكــارم حيــدرة بــن احلــسني بــن مفلح ، أنــا أبــو  ْ ُ ّــ

  .رابلسيعبداهللا بن أيب كامل األط
ح وأخربنــا أبــو احلــسن علــي بــن أمحــد الفقيــه ، أنــا أبــو القاســم بــن أيب العــالء ، أنــا أبــو 

نا أمحد بـن حـازم ابـن أيب غـرزة ، أنـا : أنا خيثمة بن سليمان قاال : حممد بن أيب نصر ، قاال 
َـإمساعيـل بـن أبـان ، نــا ناصـح بـن عبـداهللا احمللمــي ، عـن مساك بـن حــرب ، عـن جـابر بـن مســرة ِ 

  :قال 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي    :ويف حديث خيثمة  ـ أنت« : ّ
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  .»ال نيب بعدي  ـ ّإال أنه: وقال خيثمة  ـ مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ـ  علي
  .]بن مالك [ ّوأما ما روي عن أنس 

عبـشمي ، فأخربناه أبو يعلى حممد بن أسعد بن أيب عمر ذؤيب بـن أيب بكـر القرشـي ال
َْوأبو روح عبد املوىل بن عبد الباقي بن حممد بن زيـد األزدي ، وأبـو بكـر خلـف بـن املوفـق بـن 

جنيــب بــن ميمــون بــن ســهل الواســطي ، نــا أبــو علــي  أنــا أبــو ســهل: أيب بكــر الوكيــل ، قــالوا 
منصور بـن عبـداهللا بـن خالـد اخلالـدي ، أنـا احلـسن بـن علـي بـن منـصور الواسـطي ، نـا خلـف 

مد بن حممد ابن عيسى ، نا يزيد بن هارون ، نا نوح بـن قـيس الطـاحي ، حـدثين أخـي بن حم
  :خالد بن قيس الطاحي ، عن قتادة ، عن أنس قال 

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي  ّإال أنت مين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ، « : ّ
  .» ال نيب بعدي أنه

عمـر ، أنـا حممـد بـن علـي بـن الفـتح ، نـا حممـد أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن أمحد بـن 
بن أمحد بن إمساعيل بن حسني الواعظ ، نا حممد بن يونس املقرىء ، نا جعفـر ، نـا شـاكر ، 

  .نا اخلليل بن زكريا ، نا حممد بن ثابت ، حدثين أيب ، عن أنس
ّأن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال   يــا علــي أنــت مــين وأنــا منــك ، أنــت مــين« : ّ

  .» ال يوحى إليك ّإال أنهمبنزلة هارون من موسى 
  :ّوأما ما روي عن زيد بن أيب أوىف 

فأخربناه أبو حممد عبد الكرمي بن محزة ، أنا أبو احلسن بن أيب احلديد ، أنـا جـدي أبـو 
بكــر ، أنــا حممــد بــن يوســف اهلــروي ، أنــا حممــد بــن عبــداهللا ابــن عبــد احلكــم ، أن حممــد بــن 

  :َُوق ، حدثهم عن أبيه ، عن شرحبيل بن سعد ، عن زيد بن أيب أوىف قال إمساعيل بن مرز
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ّدخـل رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم املـسجد ، فقـام علــي فقـال  إنـك مـين مبنزلــة «  :ّ

  .»ّهارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي 
ُوأما ما روي عن نبيط بن شريط  ّ:  

 أبو بكر اخلطيب ، أنا أبو احلسن علـي بـن فأخربناه أبو بكر حممد بن عبد الباقي ، نا
حيىي ، عن جعفر بن عبد كوية ، أنا أبو احلسن أمحد بن القاسم ابن الريان املصري ، نا أمحـد 

شريط أبو جعفر األشجعي مبصر ، حدثين أيب ، عـن أبيـه  بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن
ّ، عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي   أنت مين مبنزلة هـارون مـن موسـى ، «: ّ

  .» ال نيب بعدي ّإال أنه
ُوأما ما روي عن حبشي بن جنادة  ُْ ُ ّ:  

فأخربناه أبو القاسم هبة اهللا بن عبداهللا ، أنا أبو بكـر اخلطيـب ، أنـا حممـد ابـن عبـداهللا 
  .بن شهريار ، أنا سليمان بن أمحد الطرباين

دثين أبـو مـسعود عبـد الـرحيم ابـن علـي عنـه ح وأخربنا أبو علي املقـرىء يف كتابـه ، وحـ
  .، أنا أبو نعيم أمحد بن عبداهللا احلافظ ، نا سليمان بن أمحد

نا حممد بن إمساعيل بن أمحـد بـن أسـيد األصـبهاين ، نـا إمساعيـل بـن عبـداهللا النهـدي ، 
ْـبشي ُنا إمساعيل بن أبان الوراق ، نا أبو مرمي عبد الغفار بن القاسم ، عن أيب إسحاق عـن ح

  :ُبن جنادة الشامي قال 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي  ّإال أنت مين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ، « : ّ

  .» ال نيب بعدي أنه
ُوأما ما روي عن مالك بن احلويرث  ّ:  

ُفأخربناه أبـو القاسـم بـن الـسمرقندي ، أنـا أبـو القاسـم اجلرجـاين ، أنـا أبـو القاسـم محـزة 
  .ا عبداهللا بن عدي ، نا ابن زيدان ، نا احلسن بن علي احللواينبن يوسف ، أن
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َونـا احلـسن بـن معمــر ، نـا احلـسن بـن أيب حيـىي ، قــاال : قـال  ْ نـا عمـران بـن أبـان ، نــا : َ

ّقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : قــال ] عــن جــدي [ مالــك بــن احلــسن ، حــدثين أيب  ّ
  .» ال نيب بعدي ّإال أنهة هارون من موسى ، أما ترضى أن تكون مين مبنزل« : لعلي 

ُوأما ما روي عن أيب الفيل  ّ:  
ُفأخربناه أبو العالء عبيس وأبو الوفاء عتيق ، أنا حممد بن عبيس ، وأبو بكر ناصر بـن  ُ

أنا أبو طاهر حممد ابن عبيس ، أنا أمحد بـن : َبشوكان ، قالوا ] الشوكاين [ منصور بن حممد 
أنا احلسني بن هارون القاضي ، نـا أبـو احلـسني عبـداهللا بـن حممـد بـن شـاذان حممد الزعفراين ، 

، نــا حممــد بــن ســهل ، نــا عمــرو بــن عبــد اجلبــار ابــن عمــرو اليمــامي ، نــا أيب ، عــن جــدي ، 
ّحــدثين شــقيق بــن عــامر بــن غــيالن بــن أيب الفيــل صــاحب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ،  ّ

  : قال حدثين أيب ، عن جدي عن أيب الفيل
ّملــا خــرج رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف غــزاة تبــوك اســتخلف علــي بــن أيب طالــب  ّ ّ

ّعلى املدينة ، فماج املنافقون باملدينة ويف عسكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا  كره : ّ
ّقربه وساء فيه رأيه ، فاشتد ذلك على علي فقال   ؟صبيانّيا رسول اهللا ختلفين مع النساء والـ: ّ

رضي اهللا عنك يا أبا احلـسن برضـاي « : أنا عائذ باهللا من سخط اهللا وسخط رسوله ، فقال 
ّعنك ، فإن اهللا عنك راض ، إمنا منزلك مين مبنزلة هـارون مـن موسـى ، غـري أنـه ال نـيب بعـدي  ٍ ّ

  .رضينا ، رضينا: ، فقال علي » 
ُوأما ما روي عن أم سلمة  ّ:  
َفأخربناه أبو الفضل الفض يلي ، أنا أبـو القاسـم احلنبلـي ، أنـا أبـو القاسـم اخلزاعـي ، أنـا ُ

  اهليثم بن كليب الشاشي ، نا ابن أيب احلنني الكويف ، نا سعيد بن
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َ عثمــان اخلــراز ، عــن حيــىي بــن ســلمة بــن كهيــل ، عــن أبيــه ســلمة بــن كهيــل ، عــن املنهــال بــن  ُ
 أم املــؤمنني أم ســـلمة أن عمــرو ، عــن عـــامر بــن ســـعد ، عــن أبيـــه ســعد بـــن أيب وقــاص ، عـــن

ّرسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لعلــي بـن أيب طالــب  أال ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة « : ّ
  ؟» ليس بعدي نيب ّإال أنههارون من موسى ، 

ُوأما ما روي عن أمساء  ّ:  
وأبو منصور حممد بن عبد امللك بن  ـ ُفأخربناه أبو احلسن علي بن أمحد بن قبيس ، نا

  .ون ، أنا أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيبخري
ح وأخربنـــاه أبـــو روح حممـــد بـــن معمـــر بـــن أمحـــد بـــن حممـــد بـــن عمـــر بـــن أبـــان العبـــدي 
اللنباين ، وأبو بكر حممد بن أيب نصر بن أيب بكر اللفتواين ، وأبو صاحل عبـد الـصمد بـن عبـد 

  .لوهاب التميميأنا رزق اهللا بن عبد ا: الرمحن بن أمحد احلنوي ، قالوا 
ـأنــا أبــو احلــسن أمحــد بــن حممــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن محاد الــواعظ ، نــا يوســف بــن  ّـ

عــن أبيــه ، عــن  ـ قــراءة عليــه ـ ّيعقــوب بــن إســحاق بــن البهلــول بــن حــسان ، أخــربين جــدي
  .غياث بن إبراهيم ، عن موسى اجلهين

ى اهللا عليــه ّأـا مسعــت رسـول اهللا صــل: عـن فاطمــة بنـت علــي عـن أمســاء بنـت عمــيس 
  .»أنت مين مبنزلة هارون من موسى ، غري أنه ال نيب بعدي « : ّوسلم يقول لعلي 

أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن أمحد بن عمر ، أنا أبو طالـب حممـد بـن علـي ابـن الفـتح 
نــا حممـد بـن جعفــر الطـربي ، نـا حممــد بـن يوسـف بــن  ـ إمـالء ـ ، أنـا أبـو احلـسني بــن مسعـون

ين إمساعيــل بــن أبــان ، نــا جعفــر بــن زيــاد األمحــر التيمــي ، وعلــي بــن هاشــم بــن عيــسى ، حــدث
الربيد ، وحفص بن عمران الفزاري عن موسى اجلهين عن فاطمة بنت علي بن احلسني ، عـن 

  :أمساء بنت عميس ، قالت 
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ّ قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم   ال ّإال أنــهأنــت مبنزلــة هــارون مــن موســى ، « : ّ
  .»عدي نيب ب

ا ، أنـا أبـو الغنـائم بـن املـأمون ، أنـا أبـو احلـسن الـدارقطين ، نـا  ّـأخربنا أبو غالب بن البن
ّأمحد بن حممد بن سعيد ، نا حممد بن أمحد بن احلسن القطواين ، نا محاد بن أعني الـصايغ ،  ّ

ّاحلسين ، نا هارون بن سعد ، وعبد اجلبار بن العباس  نا احلسن بن جعفر بن احلسن ، وحلـو ّ
  :بن السري ، عن موسى اجلهين ، قال 

ال ، ولكـن حـدثتين أمسـاء :  قالـت ً؟أحتفظني عن أبيك شـيئا: قلت لفاطمة بنت علي 
ّبنت عميس أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول لعلي  ّ أنت مين مبنزلـة هـارون مـن « : ّ

  .» ال نيب بعدي ّإال أنهموسى ، 
ْ عـروة بـن عبـداهللا اجلعفـي أبـو مهـل أنـه كـان مـع موسـى وحـدثين: ّقال حلـو بـن الـسري  َ ُ

ودخل على فاطمة بنت علي حني حدثت موسى ذا احلديث عن أمسـاء بنـت : اجلهين قال 
ّعميس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ.  

أخربنا أبو القاسم عبد الصمد بن حممد ، أنا أبو احلسن علي بن حممـد ابـن أمحـد ، نـا 
ّد بن موسى بن الـصلت ، أنـا أبـو العبـاس بـن عقـدة ، نـا يعقـوب بـن يوسـف بـن أمحد بن حمم

ّّزياد ، نا احلسن بن علي الرزاز ، نا أسـباط بـن نـصر ، ومنـصور بـن أيب األسـود ، عـن موسـى 
  :اجلهين ، عن فاطمة بنت علي ، عن أمساء بنت عميس 

ّأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي  زلـة هـارون مـن موسـى ، أنت مـين مبن« : ّ
  .» ال نيب بعدي ّإال أنه

ًأخربناه عاليا أبو القاسم بن احلصني ، وأبو نصر بن رضوان ، وأبو علـي ابـن الـسبط ، 
أنا أبو حممد اجلوهري ، أنا أبو بكـر بـن مالـك ، أنـا إسـحاق بـن : ّوأبو غالب بن البنا ، قالوا 

َاحلسن احلريب ، نا أبو نـعيم الفضل بن دكني ،    نا احلسن بن صاحلُ
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  .ّ بن حي ، عن موسى اجلهين ، عن فاطمة بنت علي ، عن أمساء بنت عميس
ّأن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لعلــي  ّإال أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى ، « : ّ

  .» ليس بعدي نيب أنه
وأبـو  ـ نـا: أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد الفقيه ، وعلي بن احلـسن بـن سـعيد ، قـاال 

ّالـنجم بـدر بــن عبـداهللا الــشيحي ، أنـا أبــو بكـر أمحـد بــن علـي بــن ثابـت احلــافظ ، أخـربين أبــو 
ّاحلسن علي بن عبداهللا املقرىء ، نا أمحد بن الفرج بن منصور بـن حممـد بـن احلجـاج الـوراق ، 

َنــا أبــو البخــرتي عبــداهللا بــن حممــد بــن شــاكر ، ـ وراق عبــد الكــرمي ـ نــا عبــداهللا بــن الفــضل ْ  نــا َ
  .جعفر بن عون
ّوأنــا أبــو ســعيد حممــد بــن موســى الــصرييف ، نــا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب : ح قــال  ّ

األصــم ، نــا إبــراهيم بــن عبــداهللا العبــسي ، نــا جعفــر بــن عــون ، حــدثين موســى اجلهــين ، عــن 
  :فاطمة ابنة علي قالت 

ّحدثتين أمساء ابنة عميس أا مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم « :  يقـول لعلـي ّ
  .» ليس بعدي نيب ّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى ، 

  .َلفظ حديث أيب البخرتي
: ّأخربنـا أبـو احلــسن علـي بــن املـسلم الفقيــه ، وأبـو الفـتح ناصــر بـن عبــد الـرمحن ، قــاال 
مـة أنا أبـو القاسـم بـن أيب العـالء ، أنـا القاضـي أبـو نـصر حممـد بـن أمحـد ابـن هـارون ، أنـا خيث

  .بن سليمان ، أنا إبراهيم بن عبداهللا العبسي ، أنا جعفر بن عون ، عن موسى اجلهين
  .ونا خيثمة ، نا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ، أنا أبو غسان مالك بن إمساعيل: قال 

نا جعفر بـن زيـاد : َونا خيثمة ، نا حممد بن عوف ، نا علي بن قادم ، قاال : ح قال 
  .َُ موسى اجلهينّالتيمي األمحر ، عن
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ُسـعيد اجلعفـي ،  َونا خيثمة ، نا أمحد بن حازم ، نا أبـو غـسان ، نـا مـسعود بـن: قال 
ال ، :  قالـت ً؟هـل حتفظـني مـن أبيـك شـيئا: قلت لفاطمة ابنة علي : َُعن موسى اجلهين قال 

ّأن أمســـاء بنـــت عمـــيس حـــدثتين أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال لعلـــي ّ إال  أنـــت مـــين« : ّ
  .» ال نيب بعدي ّإال أنهمبنزلة هارون من موسى ، 

ّأخربنــا أبــو الربكــات عمــر بــن إبــراهيم الزيــدي ، أنــا أبــو الفــرج حممــد بــن أمحــد بــن عــالن  ّ
بن اخلازن ، أنا القاضي أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا بن احلسني اجلعفي ، نا أبـو احلـسن علـي 

ْبن حممد بـن هـارون بـن زيـاد احلمـريي ، نـا  عبـداهللا ابـن سـعيد ، أنـا أبـو األجلـح ، عـن موسـى ِ
  .اجلهين ، عن فاطمة ابنة علي

ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لعلي : عن أمساء بنت عميس قالت  ّ : »
  .» ال نيب بعدي ّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى ، 

ِأخربنــا أبــو القاســم بــن احلــصني ، أنــا أبــو علــي بــن املذه ـْ ُـ َ ب ، أنــا أمحــد بــن جعفــر ، نــا ُ
َُـعبداهللا بن أمحـد ، حـدثين أيب ، نـا عبـداهللا بـن منري ، نـا موسـى اجلهـين ، حـدثتين فاطمـة بنـت 

ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول لعلـي  :علي ، حدثتين أمساء بنت عميس قالت  ّ
  .» ال نيب بعدي ّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى ، « : 

ربنــا أبــو القاســم علــي بــن إبــراهيم ، نــا أبــو منــصور حممــد بــن عبــداهللا ، أنــا أبــو بكــر أخ
نـا  ـ بالكوفـة ـ اخلطيب ، أنا أمحد بن حممد العتيقي ، أنا أبو املفضل حممد بن عبداهللا النـسائي

نــا عبــداهللا بــن أمحــد بــن نــوح البلخــي  ـ يف ســوق حيــىي ـ حممــد بــن يوســف بــن نــوح البلخــي
ُْيب ، نا عيسى بن موسى الغنجار ، عن أيب محزة حممد بن ميمون ، عن موسى العوادي ، نا أ
ًحدثيين حديثا ، قالت : قلت لفاطمة بنت علي : اجلهين قال  بن أيب موسى حـدثتنا أمسـاء : ّ

ّبنت عميس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي  أنت مين مبنزلة هـارون مـن موسـى ، « : ّ
  .»أنه ال نيب بعدي ّ إال
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أنــــا أبــــو احلــــسني ابــــن : أخربنــــا أبــــو الربكــــات األمنــــاطي ، وأبــــو عبــــداهللا البلخــــي ، قــــاال 

ُْالطيــوري ، وثابــت بــن بـنــدار ، قــاال  وأبــو نــصر : ّّزاد ابــن الطيــوري  ـ أنــا احلــسني بــن جعفــر: ّّ
نـا ّـأنـا أبـو العباس الوليـد بـن بكـر ، أنـا علـي بـن أمحـد بـن زكريـا ، أ ـ :حممـد بـن احلـسن ، قـاال 

جـاءين عمـرو : ُـْويـروى عـن موسـى اجلهـين قـال : صاحل بن أمحد ، حدثين أيب ، عن أبيـه قـال 
بن قـيس املالئـي وسـفيان الثـوري فقـاال يل 

ُ
ّال حتـدث هـذا احلـديث يف الكوفـة أن النـيب صـلى : 

 ّـ، وإمنا كرهـا روايتـه بالكوفـة» أنت مين مبنزلة هارون من موسى « : ّاهللا عليه وسلم قال لعلي 
ّلــئال حيمــل علــى غــري جهتــه املعروفــة ويظــن أنــه نــص علــى علــي باخلالفــة ، وإمنــا أراد بــه توليتــه  ّ ّ ُ ُ

  .املدينة واستخالفه
ُوأما ما روي عن فاطمة بنت محزة  ّ:  

فأخربناه أبو القاسم الواسطي ، أنا أبو بكر اخلطيب ، أخربين أبو الفضل عبيد اهللا بن 
 إبراهيم املقرىء ، أنا أمحد بن حممـد بـن علـي الـديباجي ، أمحد بن علي الفزاري ، أنا عمر بن

حـدثتنا : حدثين أمحد بن عبداهللا بن زياد التسرتي ، نا عبد الرمحن بن عمـرو بـن جبلـة ، قـال 
مسعــت فاطمــة بنــت : حــدثتين كرميــة ابنــة عقبــة قالــت : حــسنة ابنــة أيب الــصلت العثميــة قالــت 

علــي مــين مبنزلــة «  :ّ عليــه وســلم فــسمعته يقــول ّكنــت عنــد رســول اهللا صــلى اهللا: محــزة تقــول 
  .» ال نيب بعدي ّإال أنههارون من موسى ، 

  اّويدل على ما قلناه م
بـن عبـداهللا ، نـا  أخربنا أبو سهل حممـد بـن إبـراهيم ، أنـا أبـو الفـضل الـرازي ، نـا جعفـر

اء بـن عـازب حممد بن هارون ، نا ابن إسحاق ، أنا هوذة ، نا عوف ، عـن ميمـون ، عـن الـرب
  :، عن زيد بن أرقم قال 

ّإنه ال بد«  :ّيه وسلم جبيش العسرة قال لعلي ّملا عهد رسول اهللا صلى اهللا عل ّ  
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ًفخلف عليـا وسـار ، فقـال نـاس : ، قـال »  مـن أن تقـيم أو أقـيم  ّمـا خلفـه إاللـشيء كرهـه : ّـ ّ
ّمنه ، فبلغ ذلك عليا ، فاتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ ّ مـا « : حـىت انتهـى إليـه ، فقـال ًّ

ّيا رسول اهللا مسعت ناسا يزعمون أنك إمنا خلفتـين لـشيء كرهتـه : فقال  » ؟جاء بك يا علي ّـ ً
أال ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى ، غــري « :  قــال فتــضاحك إليــه وقــال ؟مــين

  .»فإنه كذلك « : بلى يا رسول اهللا ، قال :  قال ؟»َأنك لست نيب 
نا أبو املعايل حممد بن حيىي القرشي ، أنا أبو احلسن علي بن احلسن بـن احلـسني ، أخرب

أنــا أبــو العبــاس أمحــد بــن احلــسني بــن جعفــر العطــار ، نــا أبــو حممــد احلــسن بــن رشــيق ، نــا أبــو 
عبــداهللا حممــد بــن رزيــق بــن جــامع ، نــا ســفيان بــن بــشر األســدي ، نــا علــي بــن هاشــم ، عــن 

  :ّعم له ، عن أنس بن مالك قال علي بن حزور ، عن ابن 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي يوم غزوة تبوك  أما ترضى أن يكون لـك « : ّ

  .)1(» من األجر مثل مايل ، ولك من املغنم مثل مايل 
ّأخربنا أبو الربكات عبد الوهاب بن املبـارك األمنـاطي ، أنـا أبـو بكـر حممـد بـن املظفـر « 

، نا أبو احلسن أمحـد بـن حممـد العتيقـي ، أنـا أبـو يعقـوب حممـد بـن يوسـف بن بكران الشامي 
بــن أمحــد بــن الــدجيل ، نــا أبــو جعفــر حممــد بــن عمــرو العقيلــي ، حــدثين علــي بــن ســعيد ، نــا 

بن حيىي الرازي ، حدثين أيب ، عن األعمش ، عن عبايـة األسـدي ، عـن ابـن  عبداهللا بن داهر
ّوســلم قــال الم ســلمة ّعبــاس ، عــن النــيب صــلى اهللا عليــه  ُ ًيــا ام ســلمة ، إن عليــا حلمــه مـــن : ّ ّ

  .)2(» ّحلمي ودمه دمي وهو مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي 
__________________  

  .184 ـ 139  /42تاريخ دمشق البن عساكر ) 1(
  .42 / 42تاريخ دمشق البن عساكر ) 2(
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)41(  
   أبي طاهر ابن سلفةرواية

الريـاض ( رواية أيب طاهر أمحد بن حممد بن سـلفة اإلصـبهاين ، فظـاهرة مـن عبـارة وأما 
  .اآلتية) النضرة 

)42(  
   الموفق الخوارزمي رواية

ّورواه املوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي الشهري بأخطب خوارزم بعد روايـة حـديث الطـري 
حـدثنا حـامت : ا قتيبـة قـال حـدثن: وذا اإلسناد عن أيب عيسى الرتمذي هـذا قـال « : بسنده 

  :بن إمساعيل عن بكري بن مسمار عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال 
مــا منعــك أن تـسب أبــا تــراب: ًأمـر معاويــة بـن أيب ســفيان ســعدا فقـال  أمــا مــا : قـال  ؟ْ

ّذكــرت فــإين مسعــت ثالثــا قــاهلن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ّ ّ ّفلــن أســبه ، ألن تكـــون يل ً ّ 
ّواحدة منهن أحب إيل من محر النعم  ّ ّ:  

ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يقـول لعلـي فقـال لـه  ـ ّوخلفـه يف بعـض مغازيـه ـ ّ
ّأختلفــين مــع النــساء والــصبيان: علــي  ّ فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ؟ّ أمــا ترضــى أن : ّ

ّتكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبوة بعدي ّ ّ.  
ّألعطني الراية غدا رجال حيبـه اهللا ورسـوله وحيـب اهللا ورسـوله ، : ومسعته يقول يوم خيرب  ّ ً ً ّ ّ

فــأيت بــه أرمــد ، فبــصق يف عينيــه ، فــدفع إليــه : قــال . ًادعــوايل عليــا: فقــال . فتطاولناهلــا: قــال 
  .الراية ففتح اهللا عليه
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ــ فـقـــل تعـــالوا ن(: أنزلـــت هـــذه اآليـــة وهـــي قولـــه تعـــاىل  َـ ْ َ َ ْ ُ َدع أبناءنـــا وأبنـــاءكم ونـــساءنا َ َِ َ ْ ََُ ْ َْ َ ُ ْ
ْونساءكم  ََُ ًفدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقـال . اآلية )ِ ً ً ّ ّ :

  .اللهم هؤالء أهلي
  .هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه: قال أبو عيسى 
أخرجــه . هــارون مــن موســىْأمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة  : 7قولــه : قــال املــصنف 

  .)1(» ٍالشيخان يف صحيحيهما بطرق كثرية 
: أخربنــا الــشيخ الزاهــد أبــو احلــسن علــي بــن أمحــد العاصــمي قــال « : وقــال اخلــوارزمي 

أخربنـا : أخربنـا والـدي أمحـد بـن احلـسني البيهقـي قـال : أخربنا إمساعيل بن أمحـد الـواعظ قـال 
 قال أخربنا احلسن بن حممد بن إسـحاق اإلسـفرايين أبو احلسني علي بن حممد بن علي املقري

 حـــدثنا: حـــدثنا حممـــد بـــن أيب بكـــر قـــال : حـــدثنا يوســـف بـــن يعقـــوب القاضـــي قـــال : قـــال 
ّيوسف املاجشون قال حدثنا حممد بن املنكدر عن سعيد بن املسيب عن عامر بن سـعد قـال 

:  
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لعلي  نزلـة هـارون مـن موسـى أنت مين مب: ّ

ًفأحببــت أن أشــافه بــذلك ســعدا ، فلقيتــه ، فــذكرت لــه : قــال ســعيد .  لــيس معــي نــيبّإال أنــه
 فأدخل إصبعيه يف أذنيـه مث ؟أنت مسعته: قلت : نعم مسعته يقول : الذي ذكر يل عامر فقال 

ّنعم وإال فاستكتا : قال  ّ «)2(.  
 حممـد بـن عبيـد اهللا أيب نـصر بـن احلـسني أخربنا الشيخ الفقيـه العـدل أبـو بكـر« : قال 

الزاغــوين مبدينــة الــسالم ، عــن الــشيخ الثقــة أيب الليــث وأيب الفــتح نــصر بــن احلــسني الــشاشي ، 
عن الشيخ أيب بكر أمحد بن منصور املغـريب عـن الـشيخ احلـافظ أيب بكـر حممـد بـن عبـداهللا بـن 

  احلسني بن زكريا الشيباين الشاشي
__________________  
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: حــدثنا حممــد بــن مــسكان قــال : أخربنــا أبــو العبــاس الــدغويل قــال : املعــروف بــاجلوزقي قــال 
حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قـال مسعـت إبـراهيم بـن سـعد 

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي بـن أيب طالـب  :سعد ّبن أيب وقاص حيدث عن  ّ
ــــشيخان هــــذا احلــــديث يف . أمــــا ترضــــى أن تكــــون مــــين مبنزلــــة هــــارون مــــن موســــى:  أخــــرج ال

  .)1(» صحيحيهما 
أخربنـــا أبـــو جعفـــر حممـــد بـــن : أنبـــأين أبـــو العـــالء احلـــسن بـــن أمحـــد هـــذا قـــال « : قـــال 

بـن موسـى بـن حممـد بـن نعـيم   أبـو علـي حممـد بـن حممـدأخربنـا: احلسن بن حممد احلافظ قال 
: أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود قال حدثنا حممد بـن يـونس القرشـي قـال : قال 

حدثنا أبو عوانة عـن األعمـش عـن : حدثنا حممد بن احلسن بن معلى بن زياد الفردوسي قال 
ً أحتــب عليــا:احلكــم عــن مــصعب بــن ســعد عــن أبيــه قــال قــال يل معاويــة  وكيــف ال :  قلــت ؟ّ

ّأحبــه وقــد مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى : ّ
  :ولقد رأيته بارز يوم بدر وهو حيمحم كما حيمحم الفرس ويقول . ّغري أنه ال نيب بعدي

ين ّبـــــــــــــــــــــــازل عـــــــــــــــــــــــامني حـــــــــــــــــــــــديث س ـــــــــــــــــــــــ ِ ٌ  

  
ــــــــــــــــــــــأين جــــــــــــــــــــــــين   ّســــــــــــــــــــــــنحنح الليــــــــــــــــــــــــل كــ ّ ِ َ َْ  

  

  )2(» لدتين أمي ملثل هذا و

)43(  
  ّرواية الصالحاني 

وســنوردها يف ) توضــيح الــدالئل ( ّوأمــا روايــة أيب حامــد الــصاحلاين ، فــتعلم مــن عبــارة 
  .موضعها إن شاء اهللا تعاىل

__________________  
  .157 رقم 138 :املناقب للخوارزمي ) 1(
  .187 رقم 157 :املناقب للخوارزمي ) 2(
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)44(  
  رازي  الفخر الرواية

  :ورواه فخر الدين حممد بن عمر الرازي حيث قال 
ّ يف اجلهـاد ، فـإن 7ال نستأذن النيب : وكان األكابر من املهاجرين واألنصار يقولون « 

ّربنــا نـــدبنا إليـــه مـــرة بعــد أخـــرى ، فـــأي فائـــدة يف االســـتيذان  وكــانوا حبيـــث لـــو أمـــرهم الرســـول ؟ً
ّ ملــا أمــره رســول اهللا صــلى اهللا 2بــن أيب طالــب أال تــرى أن علــي . ّبــالقعود لــشق علــيهم ذلــك ّ

ْعليه وسلم بأن يبقى يف املدينة شق عليه ذلـك ، ومل يـرض إىل أن قـال لـه الرسـول  أنـت مـين : ّ
  .)1(» مبنزلة هارون من موسى 

)45(  
   المبارك ابن األثيررواية

  :بقوله ) جامع األصول ( رواه يف 
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خ«  : ّلف علي بن أيب طالب يف غـزوة تبـوك فقـال ّ

ّيا رسول اهللا ختلفين يف النساء والصبيان أما ترضى أن تكون مبنزلة هـارون مـن موسـى :  فقال ؟ّ
أخرجه البخاري . غري أنه ال نيب بعدي: ّمين ، ومل يقل فيه : ويف رواية . ّغري أنه ال نيب بعدي

  .ومسلم
أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن : ّعليــه وســلم قــال لعلــي ّإن رســول اهللا صــلى اهللا : وملــسلم 

أخـــربين ـــذا عـــامر بـــن ســـعد عـــن أبيـــه ، : ّقـــال ابـــن املـــسيب .  ال نـــيب بعـــديّإال أنـــهموســـى 
  أنت مسعته من رسول اهللا : ًفأحببت أن أشافه سعدا ، فلقيته فقلت 

__________________  
  .76 / 16التفسري الكبري للرازي ) 1(
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ّنعم وإال فاستكتا : فوضع إصبعيه على أذنيه فقال ؟ّ وسلمّصلى اهللا عليه ّ.  
  .)1(موسى  أنت مين مبنزلة هارون من: قال لعلي : ًويف رواية الرتمذي خمتصرا 

ّإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي  ّ  ال ّإال أنـهأنت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى : ّ
  .)2(أخرجه الرتمذي . نيب بعدي

ّمــا مينعــك أن تــسب أبــا تــراب: ًيب ســفيان أمــر ســعدا فقــال لــه إن معاويــة بــن أ :  قــال ؟ْ
ّأما ما ذكرت ثالثا قاهلن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلن أسبه ، ألن تكـون يل واحـدة  ّ ّ ّ ً

ّمنهن أحب إيل من محر الـنعم  ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول لـه: ّ ّوخلفـه يف  ـ ّ
:  فقـال رسـول اهللا ؟ّيـا رسـول اهللا خلفتـين مـع النـساء والـصبيان : لـه علـي فقـال ـ بعض مغازيـه

ومسعته يقول يـوم خيـرب .  ال نبوة بعديّإال أنهْأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى 
ه اهللا ورســوله:  ّــألعطــني الرايــة غــدا رجــال حيــب اهللا ورســوله وحيب ّ ً ً : فقــال . فتطاولنــا هلــا :قــال . ّ

ًليــاأدعــوايل ع ا نزلــت . ّ فــأيت بــه أرمــد ، فبــصق يف عينيــه ودفــع الرايــة إليــه ، ففــتح اهللا عليــه ، ومل
ـ ّـ

ْ نـــدع أبناءنـــا وأبنـــاءكم (: هــذه اآليـــة  ََُ ْ َْ ََ ُ ْ ًدعــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم عليـــا وفاطمـــة  )َ ّ ّ
ًوحسنا وحسينا فقال    .)3(» أخرجه مسلم والرتمذي . اللهم هؤالء أهلي: ً

__________________  
  .6489 رقم 649  /8جامع األصول ) 1(
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)46(  
  رواية أبي الحسن ابن األثير

منــصور مــسلم  أنبأنــا أبــو« : ثــري اجلــزري بقولــه ورواه أبــو احلــسن علــي بــن حممــد ابــن األ
 أبــو الربكــات ابــن مخــيس أنبأنــا أبــو نــصر بــن طــوق ، بــن علــي بــن حممــد بــن الــسنجي ، أنبأنــا

ّأنبأنــا أبــو القاســم بــن املرجــي ، أنبأنــا أبــو يعلــى املوصــلي حــدثنا ســعيد بــن مطــرف البــاهلي ، 
ّحــدثنا يوســف بــن يعقــوب املاجــشون عــن أيب املنــذر ، عــن ســعيد بــن املــسيب عــن عــامر بــن 

أنــت مــين مبنزلــة : ّ وســلم يقــول ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه: ســعيد عــن ســعد أنــه قــال 
ًفأحببـت أن أشــافه بــذلك ســعدا ، : قــال ســعيد .  ال نــيب بعـديّإال أنــههـارون مــن مــن موسـى  ْ

نعـم : فأدخـل يديـه يف أذنيـه وقـال  ؟أنـت مسعتـه: فلقيته فذكرت له ما ذكـر يل عـامر ، فقلـت 
ّوإال فاستكتا  ّ «)1(.  

ّ عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه وروي« : وقــال برتمجــة نــافع بــن احلــارث بــن كلــدة  ّ
  .)2(» أنت مين مبنزلة هارون من موسى : قال لعلي 

)47(  
   أبي الربيع البلنسي رواية

  .كما ستعلم) االكتفاء ( ورواه أبو الربيع البلنسي يف كتابه 

)48(  
   ابن النجاررواية

  .يتكما تقدم ويأ) كنز العمال ( ّأما رواية ابن النجار ، فهي تعلم من 
__________________  

  .603  /3أسد الغابة ) 1(
  .525  /4أسد الغابة ) 2(
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)49(  
   ابن طلحة القرشي رواية

  :حيث قال ) مطالب السئول ( رواه يف كتابه 
البخـــاري ومـــسلم والرتمـــذي يف صـــحاحهم بأســـانيدهم : وقـــد روى األئمـــة الثقـــات « 

  :اظ أخرى واجلميع صحيح ، فمنها ّأحاديث اتفقوا عليها ، وزاد بعضهم على بعض بألف
ًإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلف عليا يف غـزوة : عن سعد بن أيب وقاص قال  ّّ ّ ّ ّ

أمـــا ترضـــى أن :  فقــال ؟ّيــا رســـول اهللا ختلفـــين يف النــساء والـــصبيان: تبــوك علـــى أهلــه ، فقـــال 
أخــربين ــذا : سيب قــال ابــن املــ. تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى غــري أنــه ال نــيب بعــدي

أنـت مسعتـه مـن رسـول : ًعامر بـن سـعد عـن أبيـه فأحببـت أن أشـافه سـعدا ، فلقيتـه فقلـت لـه 
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم ّنعم وإال استكتا:  فوضع إصبعيه على أذنيه وقال ؟ّ ّ.  

ّمسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول لعلـي  : 2وقال جابر بن عبداهللا  أنـت : ّ
  . ال نيب بعديّإال أنهزلة هارون من موسى مين مبن

إن معاويـة بـن أيب سـفيان أمـر سـعد بـن أيب وقـاص : وروى مسلم والرتمذي بـسنديهما 
ّأما ما ذكرت ثالثا قـاهلن لـه رسـول اهللا صـلى اهللا :  فقال ؟ّما منعك أن تسب أبا تراب: قال  َ ً

ّعليه وسلم فلن أسـبه ، ألن تكـون يل واحـدة مـنهن أحـب إيل ّ ّ ّ مسعـت رسـول :  مـن محـر الـنعم ّ
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول لــه ّخلفتــين مــع : ّإذ خلفــه يف بعــض مغازيــه ، فقــال علــي  ـ ّ

ّ فقــال لــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ؟ّوالــصبيان النــساء أمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة : ّ
ًألعطـني الرايـة غـدا رجـال : ــ  يـوم خيـرب ـ ومسعتـه يقـول.  ال نيب بعـديّإال أنههارون من موسى  ً 

  ّحيب اهللا ورسوله
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ًادعــوا يل عليا ، فـأيت بـه أرمـد ، فبـصق يف عينيــه : ّ وحيبـه اهللا ورسـوله ، فتطاولنـا إليهـا ، فقـال  ّـ
  .)1(» ودفع إليه الراية ففتح اهللا عليه 

)50(  
   سبط ابن الجوزي رواية
حــدثنا  ـ وقــد تقــدم إســناده ـ دقــال أمحــد يف املــسن« : ورواه ســبط ابــن اجلــوزي بقولــه 

حممد بن جعفر ، ثنا شعبة عـن احلكـم عـن مـصعب بـن سـعد ، عـن أبيـه سـعد بـن أيب وقـاص 
ًخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا يف غزاة تبوك ، فقال : قال  ّ ّ ّيا رسول اهللا ختلفين : ّ

ّـن موسـى غـري أنه ال نـيب ْأال ترضى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـ : فقال ؟يف النساء والصبيان
  .أخرجاه يف الصحيحني .بعدي

ًأمر معاوية بـن أيب سـفيان سـعدا وقـال : وملسلم عن عامر بن سعد بن أيب وقاص قال 
ما منعك أن تسب أبـا تـراب: له  ّأمـا مـا ذكـرت ثالثـا مسعـت رسـول اهللا صـلى :  فقـال سـعد ؟ْ ً

ًاهللا عليـــه وســـلم قـــاهلن لـــه فلـــن أســـبه أبـــدا ، ألن  ّ  تكـــون يل واحـــدة مـــنهن أحـــب إيل مـــن محـــر ّ ّ 
ملـا نـزل قولـه تعـاىل : الثانيـة . وذكر منها حديث الراية وسنذكره فيمـا بعـد إن شـاء اهللا. النعم

ّ
 :

َْ فـقــل تعــالوا( َ ْ ُ ْنــدع أبناءنــا وأبنــاءكم  َ َُ َ ْ َْ ََ ُ ْ ً اآليــة ، دعــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عليــا )1( )َ ّ ّ
ّمسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا : الثالثـــة . اللهـــم هــؤالء أهلـــي: ني وقـــال وفاطمــة واحلـــسن واحلـــس

ّعليه وسلم وقد خلفه يف بعض مغازيه فقال   فقـال ؟يا رسول اهللا تركتين مع النساء والـصبيان: ّ
  .)2(»  وذكر احلديث .أال ترضى: 

__________________  
  .47: مطالب السئول يف مناقب آل الرسول ) 1(
  .27: اص تذكرة اخلو) 2(
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)51(  
   الكنجي رواية

وســــنذكر ) كفايــــة الطالـــب ( ورواه أبـــو عبــــداهللا حممـــد بــــن يوســـف الكنجــــي يف كتابـــه 
  .عبارته يف موضعها يف البحوث اآلتية إن شاء اهللا تعاىل

)52(  
   النووي رواية
روينا « : حيث قال ) ذيب األمساء واللغات ( ورواه حيىي بن شرف النووي يف كتابه 

ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  : 2ح البخاري ومسلم عن سعد بن أيب وقاص يف صحي ّ ّ
 ؟ّيــا رســول اهللا ختلفــين يف النــساء والــصبيان: ــخلف علــي بــن أيب طالــب يف غــزوة تبــوك فقــال 

  .)1(» ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي  أما: فقال 

)53(  
  ي ّرواية المحب الطبر

  :ّورواه حمب الدين أمحد بن عبداهللا الطربي املكي بقوله 
ّ من النيب صلى اهللا عليه وسلم مبنزلة هارون من موسى 2ذكر أنه «  ّ:  

ّإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي : عن سعد بن أيب وقاص  أنت مين مبنزلة  : 2ّ
  .م ال نيب بعدي ، أخرجه البخاري ومسلّإال أنههارون من موسى 

__________________  
  .1/  346ذيب األمساء واللغات ) 1(
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ًّخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا يف غزوة تبوك فقال : وعنه قال  ّ ّ يا رسول : ّ

ّاهللا خلفتين يف الصبيان والنساء ّإال أما ترضى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى :  فقال ؟ّ
  .وأبو حامتخرجه مسلم .  ال نيب بعديأنه

إن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ملـا نـزل اجلـرف ، طعـن : ويف رواية أخرجها ابن إسحاق 
ّ ّ ّ

ًإمنـــا خلفـــه اســـتثقاال فخـــرج علـــي رضـــا ، فحمـــل : رجـــال مـــن املنـــافقني يف إمـــارة علـــي وقـــالوا  ّ
ّسالحه حىت أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم باجلرف فقال   ّيا رسول اهللا مـا ختلفـت عنـك يف: ّ

ًغزاة قط قبل هذه ، قد زعم ناس من املنافقني إنك خلفتين اسـتثقاال ، قـال  ّ كـذبوا ، ولكـن : ٍ
ِخلفتــك لمــا ورائــي ، فــارجع فــاخلفين يف أهلــي ، أفــال ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن  ّ

  .)1(»  ال نيب بعدي ّإال أنهموسى 

)54(  
  ّرواية الوصابي 

  :اليمين بقوله ورواه إبراهيم بن عبداهللا الوصايب 
ّخلف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــي بــن أيب :  قــال 2عــن ســعد بــن مالــك «  ّ ّــ

ْأما ترضـى أن :  فقال ؟ّيا رسول اهللا أختلفين يف النساء والصبيان: فقال . طالب يف غزوة تبوك
أخرجــــه البخــــاري ومـــــسلم يف .  ال نــــيب بعــــديّإال أنــــهتكــــون مــــين مبنزلــــة هــــارون مــــن موســــى 

ما ، والرتمــذي يف جامعــه وابــن ماجــة يف ســننه ، وأبــو داود الطيالــسي يف مــسنده ، صــحيحيه
  .وأبو نعيم يف فضائل الصحابة

ّ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي بـن أيب طالـب 2وعنه  يـا علـي أال  : 2ّ
ّترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إال أنــه لــيس بعــدي نــيب  أخرجــه البخــاري يف. ْ

  صحيحه ، والرتمذي يف جامعه
__________________  

  .63: ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب ) 1(
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  . وابن ماجة يف سننه
ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول لعلـي ثـالث خـصال ألن :  قال 2وعنه  ّ

ّتكــون يل واحــدة منهــا أحــب إيل مــن الــدنيا ومــا فيهــا ، مسعتــه يقــول  نزلــة هــارون أنــت مــين مب: ّ
ّألعطــني الرايــة غــدا رجــال حيــب اهللا ورســوله : ومسعتــه يقــول .  ال نــيب بعــديّإال أنــهمــن موســى  ً ً 

ّوحيبه اهللا ورسوله ليس بفرار أخرجه ابن جريـر يف . من كنت مواله فعلي مواله: ومسعته يقول . ّ
  .»سننه ذيب اآلثار ، واإلمام أبو عبداهللا حممد بن يزيد بن ماجة القزويين يف 

ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم   قـال قـال2وعنـه «  : 7ٍوقال بعد حديث عن علـي  ّ
 ؟ّكيف أختلف عنـك يـا رسـول اهللا: قلت . ّخلفتك لتكون خليفيت: ّحني خلفين على املدينة 

أخرجـه الطـرباين .  ال نـيب بعـديّإال أنـهأال ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون مـن موسـى : قال 
  .»ط يف األوس

ّوعن عامر بن سـعد عـن أبيـه قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم لعلـي « : قال  ّ
ّثالث ألن تكون واحدة منهن أحب إيل من محر الـنعم  ّ ّ ّنـزل علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : ْ

ٍوسلم الوحي ، فأدخل عليا وفاطمة وابنيهما حتت ثوب مث قال  ً ّاللهم إن هؤالء أهلي وأهـل : ّ
ٍوقال حني خلفه يف غزاة غزاها فقـال علـي . بييت ّـيـا رسـول اهللا خلفتـين يف النساء والـصبيان: ّ  ؟ّ

ّفقــال لــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّأال ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى : ّ ْ
ّألعطــني الرايــة رجــال حيــب اهللا ورســوله وحيبــه : وقــال لــه يــوم خيــرب .  ال نــيب بعــديّإال أنــه ّ ً اهللا ّ

ّورســوله ، يفــتح اهللا علــى يديــه ، فتطــاول املهــاجرون لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم لــواءه ،  ّ
. ادعــوه ، فــدعوه فتفــل يف عينيــه وفــتح اهللا علــى يديــه :قــال . أرمــد:  قــالوا ؟أيــن علــي: فقــال 

  .)1(» ّأخرجه احلافظ حمب الدين ابن النجار يف تارخيه 
__________________  

  .خملوط ـ فاء يف فضل األربعة اخللفاءاإلكت) 1(
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)55(  
   الحمويني رواية

ّبطــــرق متعــــددة وســـــنذكر ) فرائــــد الــــسمطني ( ورواه صــــدر الــــدين احلمــــويين يف كتابــــه  ٍ
  .ْعباراته فيما بعد إن شاء اهللا

)56(  
  رواية ابن سيد الناس 

  :له بقو) سريته ( ورواه أبو الفتح حممد بن حممد املعروف بابن سيد الناس يف 
ّإن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم عنـــدما أراد اخلـــروج : وفيمــا ذكـــر ابـــن إســـحاق «  ّ

ّمــا خلفــه إال: ــخلف علــي بــن أيب طالــب ، فــأرجف املنــافقون وقــالوا  ًاســتثقاال وختففــا منــه ،  ّ ّ ً
ّفأخــذ علــي ســالحه مث خــرج حــىت حلــق رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وهــو نــازل بــاجلرف ،  ّ

ّا نــيب اهللا ، زعــم املنــافقون أنــك إمنــا خلفتــين ألنــك اســتثقلتين وختففــت مــينيــ: فقــال  ّّ : فقــال . ّ
ّكذبوا ولكين خلفتك ملا تركت ورائي ، فارجع فاخلفين يف أهلي وأهلك ، أفال ترضى يا علي  ّ

  .)1(»  ال نيب بعدي ، فرجع علي إىل املدينة ّإال أنهأن تكون مين مبنزلة هارون من موسى 

)57(  
ّاية ابن قيم الجوزيةرو ّ  

ّورواه مشس الدين ابن قيم اجلوزية بقوله  ّ:  
ّوملا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلروج: قال ابن إسحاق «  ّ ّ

  
__________________  

  .217  /2عيون األثر يف املغازي والسري ) 1(
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ًاســتثقاال ّ إال ّ خلفــهمــا: ّــ خلف علــي بــن أيب طالــب علــى أهلــه ، فــأرجف بــه املنــافقون وقــالوا 
ّوختففا منه ، فأخذ علي سالحه مث خرج حىت أتى رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـو نـازل  ّ ّ ً ّ

ّيا نيب اهللا زعم املنافقون إنك إمنا خلفتين ألنك استثقلتين وختففت مين: باجلرف فقال  فقـال . ّ
ّكذبوا ، ولكين خلفتك ملا تركت ورائـي ، ارجـع فـاخلفين يف أ:  هلـي وأهلـك ، أفـال ترضـى أن ّ

  .)1(» فرجع علي إىل املدينة .  ال نيب بعديّإال أنهتكون مين مبنزلة هارون من موسى 

)58(  
  رواية اليافعي 

ّ ، ونــــص علــــى أنــــه حــــديث 7ورواه عبــــداهللا بــــن أســــعد اليــــافعي برتمجــــة أمــــري املــــؤمنني  ّ
  .)2(صحيح 

)59(  
  رواية ابن كثير الدمشقي 

  :مر الدمشقي املعروف بابن كثري حيث قال ورواه إمساعيل بن ع
ثبــت يف الــصحيحني مــن حــديث شــعبة عــن ســعد بــن : روايــة ســعد بــن أيب وقــاص « 

ّإن رســول اهللا صــلى : إبــراهيم بــن ســعد بــن أيب وقــاص ، عــن أبيــه ، عــن ســعد بــن أيب وقــاص  ّ
ّ أنـه ال نــيب ّأمــا ترضـى أن تكـون مــين مبنزلـة هــارون مـن موسـى غــري: ّاهللا عليـه وسـلم قــال لعلـي 

ثنــا قتيبــة بــن ســعيد ، ثنــا حــامت بــن إمساعيــل عــن : والرتمــذي   قــال اإلمــام أمحــد ومــسلم؟بعــدي
  بكري بن مسمار عن عامر بن سعد عن

__________________  
   .530 ـ 529  /3زاد املعاد يف هدي خري العباد ) 1(
  .109  /1مرآة اجلنان وعربة اليقظان ) 2(
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مــا مينعـــك أن تــسب أبـــا تــراب: ً بــن أيب ســـفيان ســعدا فقـــال أمــر معاويـــة: أبيــه قـــال  :  قـــال ؟ْ
ّثـالث قــاهلن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم لــه  ّ  : ألن تكــون يل واحــدة مــنهن أحــب إيل مــن ّ  ْ

ّيـا رسـول اهللا ختلفـين مـع النـساء والـصبيان: ّخلفـه يف بعـض مغازيـه فقـال . ّمحر الـنعم :  فقـال ؟ّ
  . ..ّ ال نيب بعديّإال أنه مين مبنزلة هارون من موسى ْأما ترضى أن تكون

ّمث قـــال الرتمـــذي والنـــسائي مـــن حـــديث ســـعيد بـــن املـــسيب عـــن ســـعد  ّإن رســـول اهللا : ّ
ّصلى اهللا عليه وسلم قال لعلي    .أنت مين مبنزلة هارون من موسى: ّ

محـزة بــن ثنــا أبـو أمحـد الــزبريي ، ثنـا عبـداهللا بــن حبيـب بـن أيب ثابــت عـن : وقـال أمحـد 
ّملـا خـرج رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : عبداهللا ، عن أبيه عبـداهللا بـن عمـر عـن سـعد قـال  ّ ّ

ف عليـــا فقـــال  ًإىل تبـــوك خل ْأمـــا ترضـــى أن تكـــون مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن : فقـــال  ؟ّأختلفـــين: ّـــ
  .ّوهذا إسناد جيد ومل خيرجوه.  ال نيب بعديّإال أنهموسى 

مسعـــت : عفـــر ، ثنـــا شـــعبة عـــن ســـعيد بـــن إبـــراهيم قـــال ثنـــا حممـــد بـــن ج: وقـــال أمحـــد 
ّإبراهيم بـن سـعد حيـدث عـن سـعد عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال لعلـي  ّ ّ أمـا ترضـى : ّ

  .أخرجاه من حديث حممد بن جعفر .ْأن تكون مين مبنزلة هارون من موسى
ا اجلعيــد بــن ثنــا أبــو ســعيد مــوىل بــين هاشــم ، ثنــا ســليمان بــن بــالل ، ثنــ: وقــال أمحــد 

ّإن عليــا خــرج مــع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : عبــد الــرمحن عــن عائــشة بنــت ســعد عــن أبيهــا  ّ ً ّ
ْأو مـا ترضـى أن تكـون :  فقال ؟ّختلفين مع اخلوالف: ّحىت جاء ثنية الوداع وعلي يبكي يقول 

  .إسناد صحيح ومل خيرجوه. ّمين مبنزلة هارون من موسى إال النبوة
  ثنا حممد بن حازم أبو معاوية الضرير ،: رفة العبدي وقال احلسن بن ع
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وقـد  ـ  عـن موسـى بـن مـسلم الـشيباين ، عـن عبـد الـرمحن بـن سـابط عـن سـعد بـن أيب وقـاص
ا ًذكــروا علي مسعــت رســول اهللا يقــول لــه ثــالث خــصال ألن تكــون يل واحــدة : فقــال ســعد  ـ ّــ

منهن أحب إيل من الدنيا وما فيها  ّ :  ومسعته يقـول . ّن كنت مواله فعلي موالهم: مسعته يقول
ّألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله:  ً  . ّإال أنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى : ومسعته يقـول
  .إسناده حسن ومل خيرجوه.  ال نيب بعديأنه

ثنــا أمحــد بــن خالــد الــوهيب ، ثنــا أبــو ســعيد ثنــا حممــد بــن : ّوقــال أبــو زرعــة الدمــشقي 
ّملـا حـج معاويـة أخـذ بيـد سـعد بـن أيب وقـاص فقـال :  جنيح عن أبيه قال إسحاق ، عن أيب ّ

 :
ْيا أبا إسحاق إنا قوم قد أجفانا هذا الغزو عن احلج حىت كدنا أن ننسى بعض سننه ، فطـف 

ّفلمــا فــرغ أدخلــه يف دار النــدوة فأجلــسه معــه علــى ســريره ، مث ذكــر لــه : قــال . نطــف بطوافــك
أدخلتين دارك وأجلستين علـى سـريرك مث وقعـت يف علـي :  فقال .علي بن أيب طالب فوقع فيه

تشتمه ، واهللا ألن تكون يل إحدى خالله الثالث أحب إيل من أن يكون يل ما طلعـت عليـه  ّ ْ
ّالـــشمس ، ألن يكـــون يل مـــا قـــال لـــه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم حـــني غـــزا تبـــوك  أمـــا : ّ

ّـأحـب إيل مما طلعـت عليـه .  ال نيب بعـديّإال أنهترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى  ّ ّ
ّألعطـني الرايــة رجــال حيــب اهللا ورســوله وحيبــه اهللا : وألن يكــون يل مــا قــال يــوم خيــرب . الـشمس ّ ً 

ّورسوله يفتح اهللا عليه ليس بفرار ، أحب إيل من أن يكون يل ما طلعت عليه الشمس وألن . ّ
ّء مـا لـه أحـب إيل مـن أن يكـون يل مـا طلعـت عليـه أكون صهره على ابنته فلي منها من الـوال ّ

  .مث نفض رداءه مث خرج. ًال أدخل عليك دارا بعد هذا اليوم. الشمس
بــن ســعد عــن  ثنــا حممــد بــن جعفــر ثنــا شــعبة عــن احلكــم ، عــن مــصعب: وقــال أمحــد 

ّخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب ، فقال : سعد قال  ّ   يا: ّ
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ْأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسـى :  قال ؟ّ ختلفين يف النساء والصبيانرسول اهللا
  .إسناده على شرطهما ومل خيرجوه. ّغري أنه ال نيب بعدي

  .عن األعمش عن احلكم عن مصعب عن سعد عن أبيه: وهكذا رواه أبو عوانة 
  .عن شعبة عن عاصم عن مصعب عن أبيه: ورواه أبو داود الطيالسي 

  .)1( » . ..مفاهللا أعل

)60(  
  ّ عالء الدولة السمناني رواية

العـروة الـوثقى ( ّورواه أمحد بن حممد بن أمحد امللقب بعالء الدولة السمناين ، يف كتابه 
  .وستعلم ذلك فيما بعد) 

)61(  
   الخطيب التبريزي رواية

ّ صـلى اهللا عـن سـعد بـن أيب وقـاص قـال قـال رسـول اهللا« : بقولـه ) املشكاة ( رواه يف 
  .)2(» متفق عليه .  ال نيب بعديّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى : ّعليه وسلم لعلي 

__________________  
  . مع بعض اإلختالف يف األلفاظ وترتيب الروايات، 341 ـ 340  /7تاريخ ابن كثري ) 1(
  .1719  /3مشكاة املصابيح ) 2(
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)62(  
  ّ الجمال المزي رواية

  :اه مجال الدين يوسف بن عبد الرمحن املزي حيث قال ورو
إنــه ) خ م س ت ( إبــراهيم بــن ســعد بــن أيب وقــاص الزهــري عــن أبيــه ســعد حــديث « 
  .ْأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى: قال لعلي 
فيـه عـن أيب بكـر بـن أيب شـيبة وأيب موسـى وبنـدار ) م ( يف الفضائل عن بنـدار ) خ ( 

  .تهم عن غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عنه به، وثالث
  .)1(» ًيف السنة مجيعا عن بندار به ) ق ( يف املناقب ) س ( 

ّ إن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لعلــي .)م ت س ( حــديث « : قــال  ّ ّ ّأنــت مــين  :ّ
  .مبنزلة هارون من موسى

 عمر القواريري وشريح بـن يف الفضائل عن حيىي وحممد بن الصباح وعبيد اهللا بن) م ( 
يونس ، أربعتهم عن يوسف بن املاجشون ، عن حممد بن املنكدر ، عن سعيد بـن املـسيب ، 

ّفلقيت سعدا فحدثين به: قال سعيد  .عن عامر بن سعد عن أبيه به ً.  
يف املناقــب عــن القاســم بــن دينــار الكــويف ، عــن أيب نعــيم عــن عبــد الــسالم بــن ) ت ( 

ويـــستغرب مـــن . صـــحيح: ومل يـــذكر عـــامر بـــن ســـعد وقـــال . د عنـــهحـــرب عـــن حيـــىي بـــن ســـعي
  .حديث حيىي بن سعيد

عــن يوســف بــن  وعــن علــي بــن مــسلم. فيــه ويف الــسري عــن القاســم بــن زكريــا بــه) س ( 
وعــن بــشر بــن هــالل الــصواف ، عــن جعفــر بــن . يعقــوب املاجــشون ومل يــذكر عــامر بــن ســعد

  نسليمان عن حرب بن شداد عن قتادة عن سعيد ، ع
__________________  

  .3840 رقم 1175  /3حتفة األشراف ) 1(
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ًملا غزا النيب صلى اهللا عليه وسلم غزوة تبوك خلف عليا : ّ سعد بتمامه وأوله  ّ ّ ّ ّ
 «)1(.  

يف ) م ( ًســعيد بــن املــسيب املخزومــي ، عــن عــامر بــن ســعد عــن أبيــه حــديثا « : قــال 
  .)2(» تقدم يف ترمجته عن سعد . أنت مين مبنزلة هارون من موسى: قوله لعلي 

)63(  
  ّ الزرندي رواية
روى الرتمذي بسنده إىل عامر ابـن سـعد بـن « : ورواه حممد بن يوسف الزرندي بقوله 

مــا منعــك أن تــسب أبــا تــراب: ْأن بعــض األمــراء قــال لــه : أيب وقــاص عــن أبيــه ســعد  :  قــال ؟ْ
ّأمـــا ذكـــرت ثالثـــا قـــاهلن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه ّ ّ وســـلم فلـــن أســـبه ، ألن تكـــون يل واحـــدة ً ّ

ّأحــب إيل مــن محــر الــنعم  ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول لعلــي ، وخلفــه يف  :ّ ّ ّ
ّيــا رسـول اهللا أختلفـين مــع النـساء والـصبيان فقــال لـه رسـول اهللا صــلى اهللا : بعـض مغازيـه فقـال  ّ

ّن موســى إال أنــه ال نــيب بعــدْأمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــ: ّعليــه وســلم   » . ..يّ
)3(.  

)64(  
  رواية الهمداني 

ّ قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 2عـن جـابر « : ّورواه السيد علي اهلمداين  ّ
ّيا علي أنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي : لعلي  ّ «)4(.  

__________________  
  .3858 رقم 1184  /3حتفة األشراف ) 1(
  .3882 رقم 1192  /3حتفة األشراف ) 2(
  .107 :نظم درر السمطني ) 3(
  .ّاملودة السابعة ـ ّمودة القرىب) 4(
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)65(  
  ّ ابن الشحنةرواية

اسـتخلف « : ورواه أبو الوليد حممد بن حممد احلليب املعروف بابن الـشحنة حيـث قـال 
ًرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عليــا  ّ ًإمنا خلفــه اســتثقاال لــه: فقــال املنــافقون . ه علــى أهلــ2ّ ّ ــ ّ .

ّفلحـق برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال لـه  ّكـذبوا ، إمنـا خلفتـك ملـا ورائـي ، فــارجع ، : ّ
  .)1(»  ال نيب بعدي ّإال أنهْأما ترضى أن تكون منزلتك مين مبنزلة هارون من موسى 

)66(  
   الزين العراقي رواية

قـال « : الـديار بكـري  فقد قال احلسني. د بن عبد الرحيم العراقيورواه زين الدين أمح
ّمل يتخلـف علـي عـن املـشاهد إاليف تبـوك ، فـإن : احلافظ زين الدين العراقي يف شـرح التقريـب  ّ

ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم خلفــه علــى املدينــة وعلــى عيالــه وقــال لــه يومئــذ  ّ ّ أنــت مــين مبنزلــة : ّ
وهـو يف الـصحيحني مـن حـديث سـعد بـن أيب وقـاص . ال نيب بعدي ّإال أنههارون من موسى 

  .)2(» ّورجحه ابن عبد الرب . ، انتهى

)67(  
  رواية ملك العلماء

  .كما ستعرف) هداية السعداء ( ورواه ملك العلماء الدولت آبادي يف 
__________________  

  .ةحوادث السنة التاسع ـ روض املناظر يف أخبار األوائل واألواخر) 1(
  .125  /2تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيس ) 2(
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)68(  
   ابن حجر العسقالني رواية

ّوقـــد أمجعـــوا أنـــه أول مـــن  :قـــال ابـــن عبـــد الـــرب « :  بقولـــه 7رواه برتمجـــة أمـــري املـــؤمنني 
ٍصــلى القبلتــني ، وهــاجر وشــهد بــدرا وأحــدا وســائر املــشاهد ، وأنــه أبلــى ببــدر وأحــد واخلنــدق  ً ً ّ

ّء العظــيم ، وكــان لــواء رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بيــده يف مــواطن كثــريةوخيــرب الــبال ومل . ّ
ّيتخلف إاليف تبوك ، خلفه رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى املدينـة وقـال لـه  ّ ّ أنـت مـين : ّّ

  .)1(»  ال نيب بعدي ّإال أنهمبنزلة هارون من موسى 

)69(  
  ّرواية ابن الصباغ 

  :بن الصباغ املكي حيث قال ورواه نور الدين ا
ْمــا منعــك أن تــسب : إن معاويــة قــال لــسعد بـن أيب وقــاص : روى مـسلم والرتمــذي « 
ّأما ما ذكرت ثالثة قاهلن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فلـن أسـبه ، وألن :  فقال ؟أبا تراب ّ ّ ّ

ّتكــون يل واحـــدة مـــنهن أحــب إيل مـــن محـــر الــنعم   :عليـــه وســـلم ّمسعـــت رســـول اهللا صــلى اهللا ّ
 فقـال لـه رسـول ؟ّخلفتـين مـع النـساء والـصبيان: ّوقد خلفه يف بعض مغازيه فقـال علـي  ـ يقول

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم   ال نــيب ّإال أنــهْأمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى : ّ
  .)2( » . ..يبعد

__________________  
  .7/  296ذيب التهذيب ) 1(
  .126 :ملهمة الفصول ا) 2(
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)70(  
  ّ السيوطي رواية
إن : أخـرج الـشيخان عـن سـعد بـن أيب وقـاص « : ورواه جالل الدين الـسيوطي بقولـه 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم خلـف علـي بـن أيب طالـب يف غـزوة تبـوك ، فقـال  ّ يـا رسـول : ّ
ة هـارون مـن موسـى غـري ْأما ترضى أن تكون مـين مبنزلـ:  فقال ؟ّاهللا ختلفين يف النساء والصبيان

  .ّأنه ال نيب بعدي
أمســـاء : أخرجـــه أمحـــد والبـــزار مـــن حـــديث أيب ســـعيد اخلـــدري ، والطـــرباين مـــن حـــديث 

ّبنت عميس ، وأم سلمة ، وحبشي بن جنادة ، وابـن عمـر ، وابـن عبـاس ، وجـابر بـن مسـرة ، 
  .)1(» والرباء بن عازب ، وزيد بن أرقم 

)71(  
  رواية الديار بكري 

ف « : حيـــث قـــال ) تارخيـــه ( القاضـــي احلـــسني بـــن حممـــد الـــديار بكـــري يف ورواه  ّـــخل
ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـي بـن أيب طالـب علـى أهلـه وأمـره باإلقامـة فـيهم فـأرجف . ّ

ّمـا خلفـه إال: به املنافقون وقالوا  ّاسـتثقاال وختففـا منـه ، فلمـا قـالوا ذلـك ، أخـذ علـي سـالحه  ّ ً ّ ً
ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم وهـو نـازل بـاجلرف فقـال مث خـرج حـىت أتـى  ّيـا نـيب اهللا زعــم : ّ

َاملنافقون أنـك إمنـا خلفتـين أنـك اسـتثقلتين وختففـت مـين ، فقـال  ّ ّكـذبوا ، ولكـين خلفتـك ملـا : ّ
أن تكـون مـين مبنزلـة  ـ يـا علـي ـ تركـت ورائـي ، فـارجع واخلفـين يف أهلـي وأهلـك ، أفـال ترضـى

  ّفرجع علي إىل املدينة ، ومضى رسول اهللا صلى.  ال نيب بعديّإال أنههارون من موسى 
__________________  

  .168 :تاريخ اخللفاء ) 1(
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  .كذا يف االكتفاء وشرح املواقف. ّاهللا عليه وسلم على سفره
ّأي حـني توجـه موسـى إىل ميقـات : وقال الشيخ أبو إسـحاق الفريوزآبـادي يف عقائـده 

  .)1(»  يف قومه ربه استخلف هارون
ّوشــهد املــشاهد كلهــا ومل يتخلــف إاليف تبــوك ، فــإن رســول اهللا « : قــال الــديار بكــري  ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم خلفه يف أهلـه فقـال  ّ ّيـا رسـول اهللا أختلفـين يف النـساء والـصبيان: ّ :  قـال ؟ّ
 أخرجـــــاه يف. ْأمـــــا ترضـــــى أن تكـــــون مـــــين مبنزلـــــة هـــــارون مـــــن موســـــى غـــــري أنـــــه ال نـــــيب بعـــــدي

  .)2(» الصحيحني ، كذا يف الصفوة 

)72(  
  رواية ابن حجر المكي 

  ً.قريبا) الصواعق ( ّوأما رواية ابن حجر املكي ، فستأيت عبارته عن 

)73(  
  رواية المتقي 

( ٍورواه علــي بــن حــسام الــدين املتقــي ، عــن غــري واحــد مــن أعــالم احلــديث ، يف كتابــه 
  :ًوفيه أيضا . كما عرفت) كنز العمال 

حـم د ق .  لـيس بعـدي نـيبّإال أنـه أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هـارون مـن موسـى «
  .)2(»  عن سعد  ه

  :ًوفيه أيضا 
__________________  

  .25 / 2تاريخ اخلميس ) 1(
  .25 / 2تاريخ اخلميس ) 2(
  .32886 رقم 599  /11كنز العمال ) 3(
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ت عــن . م ت عــن ســعد. عــدي ال نــيب بّإال أنــهأنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى « 
  .)1(» جابر 

)74(  
   الشهاب أحمدرواية

  .وسنذكر عبارته) توضيح الدالئل ( ورواه شهاب الدين أمحد صاحب 

)75(  
   الجمال المحدث رواية

) روضـة األحبـاب ( ورواه عطاء اهللا الـشريازي املعـروف جبمـال الـدين احملـدث يف سـريته 
  .كما ستعرف

)76(  
  ّ المناوي رواية

  .)اجلامع الصغري ( اه عبد الرؤوف املناوي ، كما ستعرف من عبارته يف شرح ورو

)77(  
  رواية العيدروس 

  :ورواه شيخ بن عبداهللا العيدروس حيث قال 
  أخرج الشيخان عن سعد بن أيب وقاص ، وأمحد والبزار عن أيب سعيد« 

__________________  
  .32881 رقم 599  /11كنز العمال ) 1(
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أمســاء بنــت عمــيس وأم ســلمة وحبــشي بــن جنــادة وابــن عمــر وابــن : ، والطــرباين عــن  اخلــدري 
  :ّعباس وجابر بن مسرة وعلي والرباء بن عازب وزيد بن أرقم 

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلف علي بـن أيب طالـب يف غـزوة تبـوك ، فقـال  ّ ّ :
رضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن أمــا ت:  فقــال ؟ّيــا رســول اهللا ختلفــين يف النــساء والــصبيان

  .)1(» ّموسى غري أنه ال نيب بعدي 

)78(  
   ابن باكثيررواية

  . وستأيت روايته. ..يورواه أمحد بن الفضل بن حممد باكثري املك

)79(  
   محبوب العالم رواية

( ســـننقلها عـــن   كمـــا ..ورواه حممـــد بـــن صـــفي الـــدين جعفـــر امللقـــب مبحبـــوب العـــامل
  .)تفسريه 

)80(  
  رواية البدخشاني 

ورواه حممد بن معتمد خان البدخـشاين عـن مـسلم والرتمـذي عـن سـعد ابـن أيب وقـاص 
 ، إن معاويـة بـن أيب سـفيان 2أخرج مسلم والرتمذي عن سعد بن أيب وقاص « : حيث قال 

ّأمـا مـا ذكـرت ثالثـا قـاهلن لـه رسـول اهللا :  فقـال ؟ما مينعك أن تسب أبـا تـراب: أمره فقال له  ً
  ّى اهللا عليه وسلم فلنّصل

__________________  
  .19: العقد النبوي والسر املصطفوي ) 1(
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ّ أســبه ، ألن يكــون يل واحــدة مــنهن أحــب إيل مــن محــر الــنعم  ّ ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا  :ّ
ّعليه وسلم يقول وخلفه يف بعض مغازي   . ». ..هّ

)81(  
   محمد صدر العالم رواية

  .كما ستعرف) معارج العلى ( يف كتابه ورواه حممد صدر العامل 

)82(  
   ولي اهللا الدهلوي رواية

(  بــــ ّيف تارخيـــه املـــسمى) الـــدهلوي ( ورواه ويل اهللا أمحـــد بـــن عبـــد الـــرحيم ، وهـــو والـــد 
  . وسنذكرها. ..)إزالة اخلفا 

)83(  
   العجيلي رواية

  .كر عبارتهوسنذ )ذخرية املآل ( ورواه أمحد بن عبد القادر احلفظي العجيلي يف 

)84(  
  ّرواية الرشيد الدهلوي 

ويف « : بقولـــه ) الفـــتح املبـــني ( يف ) الـــدهلوي ( ورواه رشـــيد الـــدين خـــان وهـــو تلميـــذ 
  أخرج: مفتاح النجا يف الفصل الثاين عشر من الباب الثالث 

__________________  
  .مفتاح النجا يف مناقب آل العبا ـ خمطوط) 1(
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ًل اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم خـــرج إىل تبـــوك واســـتخلف عليـــا ، إن رســـو: اخلطيـــب عـــن عمـــر  ّ ّ ّ
أما ترضى أن تكون مين مبنزلـة هـارون مـن موسـى :  فقال ؟ّأختلفين يف النساء والصبيان: فقال 

  .»ّغري أنه ال نيب بعدي 

)85(  
   محمد مبين اللكهنوي رواية

  .يأيتكما س) وسيلة النجاة ( ورواه املولوي حممد مبني اللكهنوي يف 

)86(  
  ّ ولي اهللا اللكهنوي رواية

  .عن البخاري) مرآة املؤمنني ( ورواه ويل اهللا اللكهنوي يف كتابه 

)87(  
   زيني دحالن رواية

  :بقوله ) سريته ( ورواه أمحد بن زيين دحالن يف 
ّواستخلف صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى املدينـة علـي بـن أيب طالـب «  ً ، وخلفـه أيـضا 2ّ ّ

ّمـا خلفـه إال :ياله ، فأرجف به املنافقون وقالوا على أهله وع ًاسـتثقاال لـه وختففـا ّ ّ فأخـذ علـي . ً
ّ سالحه مث أتى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـو نـازل بـاجلرف فقـال 2 يـا نـيب اهللا زعـم : ّ

ّاملنافقون أنك إمنا خلفتين ألنك استثقلت مين وختففـت مـين ّكـذبوا ، ولكـن خلفتـك  : فقـال .ّ
ْأن تكـون مـين مبنزلـة هـارون ــ  يـا علـيــ  كت ورائي ، فارجع يف أهلي وأهلك ، أفال ترضـىملا تر

  :ويف رواية فقال علي رضي اهللا . فرجع إىل املدينة.  ال نيب بعديّإال أنهمن موسى 
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  .)1(» رضيت مث رضيت مث رضيت 

)88(  
   الشبلنجي رواية

ّمل يتخلـــف إاليف تبـــوك ، فـــإن ّوشـــهد املــشاهد كلهـــا و« : ورواه الــشبلنجي حيـــث قـــال  ّ ّ
ّرســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم خلفــــه يف أهلــــه فقــــال  ّ ــــا رســــول اهللا أختلفــــين يف النــــساء : ّ ّي

ه ال نــيب بعــدي:  قــال ؟والــصبيان ـأمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى غــري أن . ّـ
  .)2(» أخرجه الشيخان 

__________________  
  .126  /2 دحالن السرية النبوية البن) 1(
  .86: نور األبصار ) 2(
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ٍلقـــد أوقفنـــاك علـــى طـــرف مـــن طـــرق حـــديث املنزلـــة ، فظهـــر لـــك كثـــرة طرقـــه املعتـــربة ، 

  . ..ًمضافا إىل كونه من أحاديث الصحيحني والصحاح األخرى
وهــــذا مــــا  ... ّفاحلــــديث صــــحيح ثابــــت كثــــري األســــانيد والطــــرق يف كتــــب أهــــل الــــسنة

  :اعرتف به مجاعة منهم 

  ّإعتراف ابن تيمية بصحته 
  :ّفقد قال ابن تيمية 

  .)1(» ّإن هذا احلديث صحيح بال ريب ، ثبت يف الصحيحني وغريمها « 

  ّإعتراف عبد الحق باإلتفاق على صحته 
ّبل نص الشيخ عبد احلق الدهلوي على االتفاق على صحته حيث قال  :  

ّديث متفقون على صحة هذا احلديث ، وما قالوه هو املعتمد ّإن أئمة احل«  ّ «)2(.  

  ّقال الكنجي بقيام اإلجماع على صحته 
ّبل نص أبو عبداهللا حممد بن يوسف الكنجـي الـشافعي علـى قيـام   ّاإلمجـاع علـى صـحة

  .ّ كما ستطلع عليه عن كثب إن شاء اهللا تعاىل. ..ثهذا احلدي
__________________  

  .320  /7ّاج السنة منه) 1(
  .شرح مشكاة املصابيح ، باب مناقب علي) 2(
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  للتنوخي كتاب مفرد في طرقه 
ًوصـــنف أبـــو القاســـم علـــي بــــن احملـــسن كتابـــا مفـــردا يف طرقــــه ، فـــرواه عـــن مجاعـــة مــــن  ً ّ ّ

  : )الطرائف (  قال صاحب . ..نالصحابة يزيدون عن عشري
ّوقد صنف القاضي أبـو القاسـم علـي بـن احملـسن«  وهـو مـن أعيـان  ـ  بـن علـي التنـوخيّ

ّــكتابــا مساه  ـــ رجــاهلم ه قــال ألمــري املــؤمنني ( ً ّــذكــر الروايــات عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أن ّ ّ
 ال نــيب بعــدي وبيــان طرقهــا ّإال أنــهأنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى : علــي بــن أيب طالــب 
ورقــة عتيقــة ، عليهــا تــاريخ ٍ رأيــت هــذا الكتــاب مــن نــسخة حنــو ثالثــني .)واخــتالف وجوههــا 

  .) 445 سنة( الرواية 
  :أنت مين مبنزلة هارون من موسى عن   :7 لعلي 6ّوروى التنوخي حديث النيب 

  ] أسماء الصحابة والتابعين الذين روى عنهم التنوخي [ 
  .عمر بن اخلطاب ـ 1
  .وعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ـ 2
  .وسعد بن أيب وقاص ـ 3
  .هللا بن مسعودعبدا ـ 4
  .وعبداهللا بن عباس ـ 5
  .وجابر بن عبداهللا األنصاري ـ 6
  .وأيب هريرة ـ 7
  .وأيب سعيد اخلدري ـ 8
  .وجابر بن مسرة ـ 9
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  .ومالك بن احلويرث ـ 10
  .والرباء بن عازب ـ 11
  .وزيد بن أرقم ـ 12
  .6وأيب رافع موىل رسول اهللا  ـ 13
  .وعبداهللا بن أيب أوىف ـ 14
  .زيد بن أيب أوىف: خيه وأ ـ 15
  .وأيب سرحية حذيفة بن أسيد ـ 16
  .وأنس بن مالك ـ 17
  .وأيب بريدة األسلمي ـ 18
  .وأيب بردة األسلمي ـ 19
  .وأيب أيوب األنصاري ـ 20
  .وعقيل بن أيب طالب ـ 21
  .وحبشي بن جنادة السلويل ـ 22
  .ومعاوية بن أيب سفيان ـ 23
  .6وأم سلمة زوجة النيب  ـ 24
  .وأمساء بنت عميس ـ 25
  .وسعيد بن املسيب ـ 26
  .7وحممد بن علي بن احلسني  ـ 27
  .وحبيب بن أيب ثابت ـ 28
  .وفاطمة بنت علي ـ 29
  .وشرحبيل بن سعد ـ 30
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  ترجمة التنوخي 
ّفقيــه ، حمــدث ، أديــب ، ثقــة ، : ّوأبــو القاســم التنــوخي مــن أعيــان علمــاء أهــل الــسنة 

  . ..قصدو
ـــسمعاني  1 ـــ ال أبـــو القاســـم علـــي بـــن احملـــسن بـــن علـــي بـــن حممـــد بـــن أيب الفهـــم « : ـ
مسع أبـا احلـسن علـي بـن أمحـد بـن كيـسان النحـوي ، وإسـحاق بـن سـعد بـن احلـسن . التنوخي

بــن ســفيان النــسوي وأبــا القاســم عبــداهللا بــن إبــراهيم الــزبييب وعلــي ابــن حممــد بــن ســعيد الــرزاز 
ًوخلقا كثريا من طبقتهم ً.  

: كتبــت عنــه ، ومسعتــه يقــول : د بــن علــي بــن ثابــت اخلطيــب قــال ذكــره أبــو بكــر أمحــ
ام يف  370 ولــدت بالبــصرة يف النــصف مــن شــعبان ســنة ّــوكــان قــد قبلــت شــهادته عنــد احلك

  .ًل على ذلك مقبوال إىل آخر عمرهحداثته ، ومل يز
ًوكان متحفظـا يف الـشهادة حمتاطـا صـدوقا يف احلـديث ً ً ّوتقلـد قـضاء نـواح عـدة منهـا . ّ ّ :

  .املدائن وأعماهلا وآذربيجان والربدان وقرميسني
روى لنا عنـه أبـو بكـر حممـد بـن عبـد البـاقي األنـصاري ببغـداد الكثـري ، وكانـت : قلت 

  .له عن التنوخي إجازة صحيحة
  .)1(»  447 مات يف احملرم سنة

ــ ابــن خلكــان  2 احملــسن ابــن علــي  ّوأمــا ولــده أبــو القاســم علــي بــن« : برتمجــة أبيــه : ـ
ًتنوخي ، فكان أديبا فاضالال   .)2(مث ذكر كالم اخلطيب  » . ..ً

__________________  
  .94 ـ 93 / 3األنساب للسمعاين ) 1(
  .162  /4وفيات األعيان ) 2(
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  ّإعتراف ابن عبد البر بكونه من أثبت األخبار وأصحها
ّوروى قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم لعلـ« : وقال أبو عمر يوسف بن عبد الـرب  أنـت : ي ّ

رواه عـن . ّمين مبنزلة هارون من موسى مجاعة من الصحابة ، وهو من أثبت األخبـار وأصـحها
ّالنيب صلى اهللا عليـه وسـلم  ًّسـعد بـن أيب وقـاص ، وطـرق حـديث سـعد فيـه كثـرية جـدا ، قـد : ّ

  .)1(» ّذكره ابن أيب خيثمة وغريه ، ورواه ابن عباس وأبو سعيد اخلدري ومجاعة يطول ذكرهم 

  ّإعتراف المزي بكونه من أثبت اآلثار وأصحها
ّخلفـــه رســـول اهللا « :  ، وهـــذه عبارتـــه 7وكـــذا قـــال املـــزي برتمجـــة موالنـــا أمـــري املـــؤمنني 

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم علـى املدينـة وعلـى عيالـه بعـده يف غـزوة تبـوك وقـال لـه  أنـت مـين مبنزلـة : ّ
أنــت مــين مبنزلــة : ّى اهللا عليــه وســلم ّوروى قولــه صــل.  ال نــيب بعــديّإال أنــههــارون مــن موســى 

ّرواه عـن النـيب صـلى . ّهارون من موسى مجاعة من الصحابة ، وهو من أثبـت اآلثـار وأصـحها
  :ّاهللا عليه وسلم 

  صسعد بن أيب وقا
  ّوابن عباس

  وأبو سعيد اخلدري
  وجابر بن عبداهللا

  وأم سلمة
  وأمساء بنت عميس

  .)2(» ومجاعة يطول ذكرهم 
__________________  

  .1097  /3اإلستيعاب ) 1(
  .20/  483ذيب الكمال ) 2(
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  ًذكر الكنجي عددا من رواته من الصحابة
ٍعن عدد كثري من الصحابة « وقال الكنجي بعد رواية احلديث    :منهم «  :قال » ٍ

  رعم
  يوعل
  دوسع

  ةوأبو هرير
  سّوابن عبا

  روابن جعف
  ةومعاوي

  وجابر بن عبداهللا
  يوأبو سعيد اخلدر

  بوالرباء بن عاز
  موزيد بن أرق

  وجابر بن مسرة
  وأنس بن مالك

  وزيد بن أيب أوىف
   ونبيط بن شريط

   ومالك بن احلويرث
   وأمساء بنت عميس
  وفاطمة بنت محزة
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  .)1(»  رضي اهللا عنهم أمجعني . ..موغريه

  ذكر ابن كثير كالم ابن عساكر
ٍوقال ابن كثري بعد رواية احلديث من طرق عديدة  وقد رواه غري واحـد عـن عائـشة  « :ٍ

ّوقد روى هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه : قال ابن عساكر . بنت سعد عن أبيها
  :ّوسلم مجاعة من الصحابة منهم 

   رعم
   يوعل

   سّوابن عبا
   روعبداهللا بن جعف

   ةومعاوي
   وجابر بن عبداهللا

   ةوجابر بن مسر
  وأبو سعيد

  والرباء بن عازب
   ن أيب أوىفوزيد ب

   ونبيط بن شريط
   وحبشي بن جنادة
   ومالك بن احلويرث

   وأنس بن مالك
  وأبو الفيل

__________________  
  .285 :كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
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   ةوأم سلم
   سوأمساء بنت عمي

  .وفاطمة بنت محزة
ّأجـاد وأفـاد ، وبـرز ّوقد تقصى ابن عساكر هـذه األحاديـث يف ترمجـة علـي مـن تارخيـه ف

  .)1(» ّعلى النظراء واألشباه واألنداد ، فرمحه رب العباد يوم التناد 

  إعتراف العسقالني بكثرة طرقه 
« : ّوقــال ابـــن حجـــر العـــسقالين بعــد روايـــة احلـــديث عـــن مجاعــة عـــن بعـــض الـــصحابة 

ّروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن غري سعد ، من حديث  ّ:  
   رعم

   هوعلي نفس
   ةوأيب هرير
   سّوابن عبا

   وجابر بن عبداهللا
  والرباء

   وزيد بن أرقم
   وأيب سعيد

   وأنس
   وجابر بن مسرة

   وحبشي بن جنادة
  ومعاوية

__________________  
  .342 ـ 341  /7تاريخ ابن كثري ) 1(
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   سوأمساء بنت عمي 
  .)1(» وقد استوعب طرقه ابن عساكر يف ترمجة علي . وغريهم

  حجر المكي كالم ابن 
أخـرج الـشيخان عـن سـعد بـن أيب « : ّوقال ابن حجر املكي لـدى روايـة هـذا احلـديث 

وقاص ، وأمحد والبزار عن أيب سـعيد اخلـدري ، والطـرباين عـن أمسـاء بنـت عمـيس ، وأم سـلمة 
ّ، وحبشي بن جنادة ، وابن عمر ، وابن عباس ، وجـابر بـن مسـرة ، وعلـي ، والـرباء بـن عـازب 

  :أرقم ، وزيد بن 
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلف علي بن أيب طالب يف غزوة تبـوك فقـال  ّ ّ يـا : ّ

أمـــا ترضـــى أن تكـــون مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن :  فقـــال ؟ّرســـول اهللا ختلفـــين يف النـــساء والـــصبيان
  .)2(» ّموسى غري أنه ال نيب بعدي 

  تواتر هذا الحديث 
ه مــ  ةّن حــديث أكثــر مــن عــشرين مــن الــصحابّــوإذ ثبــت كثــرة طــرق هــذا احلــديث ، وأن

ّ ألن القــوم يــدعون التــواتر يف خــرب صــالة . ..مّوســل 6 فــال ريــب يف تــواتره عــن رســول اهللا ... 
واعلــم أن هــذا « :  قــال ابــن حجــر . ..ةٍأيب بكــر بــزعم كونــه مــن حــديث مثانيــة مــن الــصحاب

ّعبــاس ، وابــن عمــر ، احلــديث متــواتر ، فإنــه ورد مــن حــديث عائــشة ، وابــن مــسعود ، وابــن 
  .»وعبداهللا بن زمعة ، وأيب سعيد ، وعلي بن أيب طالب ، وحفصة 

ّبل التواتر يتحقق عند ابن حزم بورود احلديث عن أربعة من الصحابة ٍ  
__________________  

  .60 / 7فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ) 1(
  .187 :الصواعق احملرقة ) 2(
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  .)ّاحمللى ( يف كتابه وعلى هذا منع بيع املاء  
ًفــإذا كــان احلــديث بروايــة الثمانيــة بــل األربعــة متــواترا ، فهــو بروايــة أضــعاف ذلــك متــواتر 

ّباألولوية القطعي   . ..ةّ
  :ومن هنا اعرتف بعض أكابر القوم بتواتر حديث املنزلة 

  تواتره عند الحاكم 
  :ديث  فقد قال الكنجي بعد رواية احل. ..ياحلاكم النيسابور: منهم 

ّهذا حـديث متفـق علـى صـحته ، رواه األئمـة احلفـاظ كـأيب عبـداهللا البخـاري : قلت « 
يف صــحيحه ، ومــسلم بــن احلجــاج يف صــحيحه ، وأيب داود يف ســننه ، وأيب عيــسى الرتمــذي 

  .يف جامعه ، وأيب عبد الرمحن النسائي يف سننه ، وابن ماجة القزويين يف سننه
  .ًصار ذلك إمجاعا منهمّواتفق اجلميع على صحته حىت 

  .)1(» هذا حديث دخل يف حد التواتر : قال احلاكم النيسابوري 

  ّتواتره عند السيوطي 
األحاديــــث  ٍاحلــــافظ جــــالل الــــدين الــــسيوطي ، فإنــــه أدرجــــه يف كتــــاب لــــه يف: ومــــنهم 

أخرجــه . أمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى: حــديث « : املتــواترة حيــث قــال 
اس : والطــــرباين عــــن . ن أيب ســــعيد اخلــــدري وأمســــاء بنــــت عمــــيسأمحــــد عــــ ّــــأم ســــلمة وابــــن عب

  .)2(» وحبشي بن جنادة وابن عمر وعلي وجابر ابن مسرة والرباء بن عازب وزيد بن أرقم 
__________________  

  .283 :كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
  .حرف األلف ـ اترةاألزهار املتناثرة يف األحاديث املتو) 2(
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  تواتره عند المتقي 
ّالــــشيخ علــــي املتقــــي يف كتــــاب لــــه يف املتــــواترات قــــال يف أولــــه : ومــــنهم  احلمــــد هللا «  :ٍ

ّوالصالة والسالم على رسـوله صـلى اهللا عليـه وسـلم وبعـد  فيقـول الفقـري إىل اهللا تعـاىل علـي ــ  :ّ
ًحنـــو اثنـــني ومثـــانني حـــديثا ، الـــيت هـــذه األحاديـــث متـــواترة : بـــن حـــسام الـــدين الـــشهري بـــاملتقي 

وذكـر فيهـا رواـا . ّمجعها العالمة السيوطي رمحة اهللا تعـاىل عليـه ومساهـا قطـف األزهـار املتنـاثرة
ًمــن الــصحابة عــشرة فــصاعدا ، لكــين حــذفت الــرواة وذكــرت مــنت األحاديــث ليــسهل حفظهــا 

  :قال « وهي هذه 
  ـمن كنت مواله فعلي مواله « 

  .»ون مين مبنزلة هارون من موسى ْأما ترضى أن تك

  تواتره عند محمد صدر العالم 
أخـرج الـشيخان عـن سـعد بـن أيب وقـاص ، وأمحـد والبـزار « : وقال حممـد صـدر العـامل 

عن أيب سعيد اخلدري ، والطرباين عن أمساء بنت عميس وأم سلمة وحبشي بن جنادة ، وابن 
  :ن عازب وزيد بن أرقم ّعمر وابن عباس وجابر بن مسرة وعلي والرباء اب

ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلف علي بن أيب طالب يف ّ ّ يـا : غزوة تبـوك فقـال  ّ
أمـــا ترضـــى أن تكـــون مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن :  فقـــال ؟ّرســـول اهللا ختلفـــين يف النـــساء والـــصبيان

  .موسى غري أنه ال نيب بعدي
  .)1( » ;وهذا احلديث متواتر عند السيوطي 

__________________  
  .خمطوط ـ معارج العلى يف مناقب املرتضى) 1(
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  تواتره عند ولي اهللا الدهلوي 
أنــت مــين : فمــن املتــواتر حــديث «  : 7وقــال ويل اهللا الــدهلوي يف مــآثر أمــري املــؤمنني 

سعد بن أيب وقـاص ، وأمسـاء بنـت عمـيس ، وعلـي : روي ذلك عن . مبنزلة هارون من موسى
  .)1(» ّاهللا بن عباس وغريهم بن أيب طالب ، وعبد

ّوشـواهد هـذا احلـديث كثـرية وهـي بالغـة حـد التـواتر كمـا ال خيفـى علـى « : وقال أيضا 
  .)2(» ّمتتبعي احلديث 

  تواتره عند المولوي مبين 
   :7وقال املولوي حممد مبني يف باب فضائل اإلمام 

أنـت مـين مبنزلـة  :يث وأكثر األحاديث املذكورة يف هذا الباب مـن املتـواترات ، كحـد« 
أنـــا مـــن علـــي وعلـــي مـــين ، وأللهـــم وال مـــن وااله وعـــاد مـــن : هـــارون مـــن موســـى ، وحـــديث 

ّألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله: وحديث . عاداه ّ ً   .)3(» وغريها . ّ
__________________  

  .مآثر علي بن أيب طالب ، من املقصد الثاين ـ إزالة اخلفا) 1(
  .138 :ّقرة العينني ) 2(
  . ، الباب الثاين من أبواب الكتاب71: وسيلة النجاة يف مناقب السادات ) 3(



 163 ...........................................................................ّصحة احلديث وتواتره 

  دحض المكابرة

  ّفي صحة الحديث أو تواتره 
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ّفهــــذا حــــديث املنزلــــة وصــــحته وثبوتــــه وشــــهرته بــــل تــــواتره عنــــد أهــــل الــــسنة ، حــــسب  ّ
  ... تصرحيات كبار أساطينهم ومشاهري أئمتهم وعلمائهم

ّفالعجب كل العجـب مـن مجاعـة مـن متكلمـيهم األعـالم يـضطرهم العجـز عـن اجلـواب  ّ ٍ ّ
  إىل القدح يف سنده أو املكابرة يف تـواتره. ..ّ ويلجؤهم التعصب للهوى. ..هعن اإلستدالل ب

...  

  أبو الحسن اآلمدي 
ً والغريـب جـدا ذكـر ابـن حجـر.»غري صحيح « : فهذا أبو احلسن اآلمدي يقول عنه  ّ 

  :املكي هذا القول الشنيع يف مقام اجلواب عن اإلستدالل فيقول 
  .)1( » . ..رفظاه ـ كما يقول اآلمدي ـ ّإن احلديث إن كان غري صحيح« 

  ترجمة اآلمدي 
ّلكــــن هــــذا الرجـــــل مقــــدوح جمــــروح عنـــــد علمــــاء أهــــل الـــــسنة ، كالــــذهيب وابــــن حجـــــر 

  :لذهيب قال ا: ّالعسقالين ، ويكفي لسقوطه كونه تارك الصالة 
ّسيف اآلمدي املـتكلم صـاحب التـصانيف علـي بـن أيب علـي ، قـد نفـي مـن دمـشق « 

مــات . وكــان مــن األذكيــاء .ّلــسوء اعتقــاده ، وصــح أنــه كــان يــرتك الــصالة ، نــسأل اهللا العافيــة
  .)2(»  631 سنة

__________________  
  .73: الصواعق احملرقة ) 1(
  .3647 رقم 259  /2ميزان اإلعتدال ) 2(
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ّفــأي وجــه يتــصور العتمــاد ابــن حجــر املكــي علــى قــول مثــل هــذ ٍ  ّالفاســد ، إال ا الرجــلّ
  !؟ّالتعصب للباطل

ّلكـــن هــــذا القــــول الــــساقط ال خيــــتص ــــذا املــــتكلم الفاســــد ، فقــــد تفــــوه بــــه غــــريه مــــن  ّ ّ
  :ّمتكلميهم 

  عضد الدين اإليجي 
 اجلــواب عــن يف) املواقــف ( قــال عــضد الــدين عبــد الــرمحن بــن أمحــد اإلجيــي صــاحب 

  .)1( » . ..ثّمنع صحة احلدي: اجلواب « : اإلستدالل به 

  شمس الدين اإلصفهاني 
« : وقــــال مشــــس الــــدين حممــــود بــــن عبــــد الــــرمحن اإلصــــفهاين بعــــد ذكــــر بعــــض األدلــــة 

ّإنــه ال يــصح اإلســتدالل بــه مــن جهــة الــسند ، ولــو ســلم صــحة ســنده : واجلــواب عــن الثــاين  ّ
ّقطعا ، لكن ال نسلم أن  ّأنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ، كـل منزلـة كانـت هلـارون : قولـه ًّ

  .)2(» من موسى 
. ّإنه ال يصح اإلستدالل به من جهة السند كما تقـدم يف اخلـرب املتقـدم« : ًوقال أيضا 

ّولئن سلم صحة سـنده قطعـا ، لكـن ال نـسلم أن قولـه  أنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ، : ًّ
ّيعم كل منزلة كانت    .)3(» هلارون من موسى ّ

__________________  
  .406 :املواقف يف علم الكالم ) 1(
  .خمطوط ـ شرح الطوالع) 2(
  .خمطوط ـ شرح التجريد) 3(
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  التفتازاني 
واحـد يف مقابلـة  منـع التـواتر ، بـل هـو خـرب: جلـواب وا« : وقال سـعد الـدين التفتـازاين 

  .)1(» اإلمجاع ، ومنع عموم املنازل 
بأنـه ال تـواتر ، وال حـصر يف علـي ، وال عـربة بأخبـار اآلحـاد يف : ّورد « : أيـضا وقال 

  .)2(» مقابلة اإلمجاع 

  القوشجي 
ه علــى تقــدير صــحته ، ال يــدل علــى : وأجيــب « : وقــال عــالء الــدين القوشــجي  ّبأن ّ ـ ّـ

ًبقائه خليفة بعد وفاته داللة قطعية ، مع وقوع اإلمجاع على خالفه  ً ًّ «)3(.  

  ف الجرجاني الشري
منــــع صــــحة  :اجلــــواب « : وقــــال الــــشريف اجلرجــــاين يف شــــرح قــــول صــــاحب املواقــــف 

» وعنــد احملــدثني إنــه صــحيح وإن كــان مــن قبيــل اآلحــاد . كمــا منعــه اآلمــدي« : « احلــديث 
)4(.  

  إسحاق الهروي 
: قلنـــا «  : )الـــسهام الثاقبـــة ( وقـــال إســـحاق اهلـــروي ســـبط املـــريزا خمـــدوم الـــشريفي يف 

  .»وإمنا هو خرب واحد يف مقابلة اإلمجاع فال يعترب . اتر ممنوعالتو
__________________  

  .275  /5شرح املقاصد ) 1(
  .ذيب الكالم يف اجلواب عن حديث املنزلة) 2(
  .370 :شرح التجريد ) 3(
  .263 ـ 262  /8شرح املواقف ) 4(
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  ّعبد الكريم الصديقي 
ــــصديقي  ًبا واحلنفــــي مــــذهبا يف نــــسّوقــــال عبــــد الكــــرمي نظــــام ال « ) : الرافــــضة  إجلــــام( ً

  . ». ..حّإن هذا احلديث كما قال اآلمدي غري صحي: واجلواب 

  حسام الدين السهارنفوري 
ّهذا اخلـرب ممنـوع الـصحة كمـا صـرح بـه اآلمـدي ، « : وقال حسام الدين السهارنفوري  ّ

 متــــواتر ، فــــال يــــصلح ّوعلــــى تقــــدير صــــحته كمــــا هــــو خمتــــار احملــــدثني ، فهــــو خــــرب واحــــد ال
  .)1(» لإلحتجاج على اخلالفة 

  :حاصل كلماتهم أمران 
ّوأنت إذا الحظت كلمات هؤالء رأيت الواحد منهم يتبـع اآلخـر ويقلـده فيمـا قـال وال  ّ

ّ ورد اإلسـتدالل علـى إثباـا 7ّ إن الغـرض هـو إبطـال إمامـة أمـري املـؤمنني . ..يزيد عليه بشىء
ٍبأي طريق كان ّ.. .  
ّحظــــت أن حاصــــل كلمــــام يف مقــــام اجلــــواب عــــن اإلســــتدالل ــــذا احلــــديث لقــــد ال
  :الشريف هو 

  ّالمنع من صحته  ـ 1
مث يأيت من بعده غريه ويأخذ منه هـذا » هذا احلديث غري صحيح « : فاآلمدي يقول 

ّمن أن غري يوضح وجهه ويبني دليله ّ.. .  
__________________  

  .خمطوط ـ مرافض الروافض) 1(
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  واب عنه الج
ّلكـــن يكفـــي يف اجلـــواب عنـــه مـــا تقـــدم ســـابقا مـــن أن هـــذا احلـــديث يف أعلـــى درجـــات  ً ّ

ّاملتكثرة عن مجع غفري مـن الـصحابة ،   رووه باألسانيد املعتربة والطرقّالصحة عند القوم ، فقد
ّمث نصوا على صحته وقالوا بتواتره عن رسـول اهللا   وأخرجـه الـشيخان يف صـحيحيهما ، ... 6ّ

ّ فإذا مل يكن هذا احلديث صحيحا سندا فأي حديث . ..حّغريمها من أصحاب الصحاوكذا  ً ً
ٍ وإذا أمكـن القـدح يف سـند هكـذا صـحيح فبـأي شـيء ميكـنهم إثبـات فـضيلة ؟عندهم صحيح ّ

ٍملشاخيهم أو معتقد من عقائدهم أو حكم من األحكام الشرعية ٍ   ؟َ
ٍعة ، فـأي خـري مـنهم يطلــب ، فـإذا كـان هـذا حـال أســاطني أهـل الـسنة يف مقابلـة الــشي ّ

ّوأي إنصاف يرجتى يف شيء من املباحث العلمية ٍ   ؟ّ
 اْومن هنا يعلم أن ال مالك عنـد القـوم وال ضـابطة يقفـون عنـدها وال قاعـدة يلتزمـون ـ

  . ..ةّ يف البحث مع الشيع...
ّأصح الكتب بعد القرآن بإمجاع مـن « ّلقد وصف ابن حجر املكي الصحيحني بأما 

) املنهـاج يف شـرح املنهـاج للنـووي (  وكذا قال غريه كما ال خيفى على من راجع )1(» د به يعت
  .وغريها)  قرة العينني للدهلوي (و )  شرح النخبة البن حجر العسقالين (و 

ّوزعموا أن النيب  مقدمـة فـتح (  جعل كتاب البخاري كتابه ، وأمر بدراسته ، كمـا يف 6ّ
  .)الباري 

ّحلكــــم بــــصحة مجيــــع أحاديــــث البخــــاري واإلذن بروايتهــــا عنــــه ، وكــــذا  ا6ونقلــــوا عنــــه 
  الدر الثمني يف ( صحيح مسلم كما يف 

__________________  
ّالصواعق احملرقة ، الفصل األول ، يف كيفية خالفة أيب بكر )1( ّ.  
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  .لويل اهللا الدهلوي) ّمبشرات النيب األمني 
ّوذهبوا إىل القول بأن من يهون أمرمها ف  كمـا يف . ..ّهـو مبتـدع متبـع غـري سـبيل املـؤمننيّ

  .)ّحجة اهللا البالغة ( 
ّوجتـــرأوا علـــى رد فـــضائل أمـــري املـــؤمنني   الـــواردة يف أخبـــار الفـــريقني ، بـــسبب املخالفـــة 7ّ

ّبينها وبني أحاديث الصحيحني ، وتقـدمي أحاديثهمـا بـدعوى قيـام اإلمجـاع علـى صـحتها دون 
  . ..)نني ّقرة العي(  كما يف . ..اغريه

   ..)النواقض ( وطعنوا على الشيعة عدم اعتمادهم على أحاديثهما كما يف 
  . ..ّإىل غري ذلك مما قالوه يف شأن الصحيحني

ّومع كل هذا يقدحون يف حديث املنزلة املخرج فيهما ّ!!  
ّ فـــإن مـــا ســـبق ذكـــره يف ســـند حـــديث املنزلـــة ، ومـــا قـــالوه يف صـــحته . ..ةوعلـــى اجلملـــ ّ

ٍ كــــاف . ..ّ ال ســــيما كونــــه مــــن أحاديــــث الــــصحيحني والــــصحاح األخــــرى. ..هتروثبوتــــه وتــــوا

  . ..ثلدحض القدح يف سند هذا احلدي

  ّنفي تواتره وأنه خبر واحد ـ 2
ً بعـد اإلعـرتاف بكونـه صـحيحا . ..د نفي تواتره وزعم كونـه مـن اآلحـا. ..واألمر الثاين
  .عند أهل احلديث

  الجواب عنه 
 ملــا عرفــت مــن أنــه مــن حــديث أكثــر مــن عــشرين . ..طّلــسقوّإن هــذا كــسابقه واضــح ا

ّنفسا من الصحابة ، وقد ادعى ابـن حجـر التـواتر فيمـا رواه مثانيـة ، وابـن حـزم فيمـا رواه أربعـة  ّ ً
  .منهم

ّينـصون علـى تـواتره ،  ـ وعلـى رأسـهم احلـاكم النيـسابوري ـ ّعلـى أن مجاعـة مـن أكـابرهم
ّوالسيوطي واملتقي يذكرانه فيما أل   .املتواترة فاه يف األحاديثّ
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ًوجوه صحة اإلحتجاج به ولو كان واحدا ّ  
ّعلى أنا لو سلمنا عدم تواتره وكونـه مـن أخبـار اآلحـاد ، فلنـا وجـوه عديـدة علـى جـواز  ّ

   :7اإلستدالل واإلحتجاج به على إمامة موالنا أمري املؤمنني 

  ّتأيده بأحاديث متواترة ـ 1
ًتؤيـده أحاديـث متـواترة قطعـا مثـل حـديث  ـ  عدم تـواترهعلى فرض ـ ّإن حديث املنزلة ّ :

 يف كتــبهم ، يف فــضائل 6ّوحنــوه ممــا تــواتر نقلــه عــن رســول اهللا . مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله
  .7ومناقب أمري املؤمنني 

  تواتره عند الشيعة ـ 2
ًإن كــــون هــــذا احلــــديث متــــواترا عنــــد الــــشيعة بــــال ريــــب ، وكونــــه منقــــوال عنــــد األعــــالم  ً

يوجب القطع بصدوره ، وما هـذا شـأنه ال عائبـة يف  ـ ٍوبطرق كثرية ـ ّاألساطني من أهل السنةو
  .ّالتمسك به

  ّتمسكهم باآلحاد في مختلف األبحاث  ـ 3
ّإن اإلحتجـــــاج باآلحـــــاد جـــــائز عنـــــد أهـــــل الـــــسنة ، وهـــــذا ديـــــدم ودأـــــم يف خمتلـــــف  ّ

  .ّسك به جائزاألحباث ، فلو فرض كون حديث املنزلة من اآلحاد فالتم
  ّبل إن يف كلمات بعضهم احلكم بكفر من أنكر اخلرب
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ومـــن : يف املـــضمرات يف كتـــاب الـــشهادات « :  قـــال الـــشهاب الـــدولت آبـــادي . .. الواحـــد
هــذا اخلــرب غــري : ولــو قــال . ًأنكــر اخلــرب الواحــد والقيــاس وقــال إنــه لــيس حبجــة فإنــه يــصري كــافرا

ًكافرا ولكن يصري فاسقا صحيح وهذا القياس غري ثابت ال يصري  ً «)1(.  

  األئمة من قريش : النقض بحديث  ـ 4
ة وأصـــل دليلهـــا عنـــد أهـــل الـــسنة هـــو خـــرب واحـــد ، أعـــين  ّإن العمـــدة يف اخلالفـــة البكري ّـــ

ّـالذي رواه أبو بكر نفسه وتفرد به حـسبما صـرح بـه أئمتهم » األئمة من قريش « حديث  ّ ّ
)2( 

ل خبـرب الواحـد يف مـسألة اخلالفـة يـستلزم قلـع أسـاس اخلالفـة  فاإللتزام بعدم جواز االسـتدال...
  . ..ّةالبكري

ايـة العقـول ( قال الفخر الرازي يف املـسألة الثامنـة مـن األصـل العـشرين ، مـن كتابـه * 
  .األئمة من قريش : 7األنصار طلبوا اإلمامة مع علمهم بقوله : قوله «  : ـ )

 إنه ضعيف الداللـة علـى منـع غـري القرشـي مـن مث. هذا احلديث من باب اآلحاد: قلنا 
ّاإلمامة ، ألن وجه التعلق به إما مـن حيـث أن تعليـق احلكـم باإلسـم يقتـضي نفيـه عـن غـريه ،  ّ ّ

فكيـف يـساوي . واألول باطل ، والثـاين خمتلـف فيـه .أو ألن األلف والالم يقتضيان اإلستغراق
  ؟لتأويلّالنص املتواتر الذي ال حيتمل ا ّذلك ما يدعونه من

ّفألن احلديث مع ضعفه يف األصل والداللة ملا احتجوا بـه علـى األنـصار تركـوا : وأيضا  ّ
  . »؟ّطلب اإلمامة ، فكيف يعتقد م عدم قبول النص اجللي املتواتر

__________________  
  .خملوط ـ اجللوة الرابعة من اهلداية السابعة ـ هداية السعداء) 1(
ّإنا معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه :  أحدمها 6ّة تفرد أيب بكر حبديثني عن رسول اهللا ّذكر علماء أهل السن) 2(

  .األئمة من قريش ، وستعلم بذلك يف النصوص اآلتية: واآلخر . صدقة
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ّفإذا جـاز إحتجـاج أيب بكـر حبـديث واحـد تفـرد بـه مـع ضـعفه يف الداللـة كمـا اعـرتف  ـ ٍ

ّحـىت لـو  ـ ّ ، ألنـه7ديث املنزلـة علـى خالفـة أمـري املـؤمنني جـاز للـشيعة اإلحتجـاج حبـــ  الـرازي
ًأقوى من احلديث املذكور سندا وداللة بال ريب ـ كان غري متواتر عند أهل السنة ً.  

ّولو أمعنت النظر يف عبارة الرازي املذكورة لرأيتها يف قوة ألف دليل على بطـالن خالفـة 
كـر علـى اسـتحقاقه اخلالفـة دون األنـصار ضـعيف ّأيب بكر ، ألن الدليل الـذي احـتج بـه أبـو ب

ًيف األصــل والداللــة ، ومــن املعلــوم أن مــا كــان ضــعيفا يف الداللــة ال جيــوز اإلحتجــاج بــه قطعــا  ً
ًوإن كان قويا يف األصل ، فكيف لو كان ضعيفا يف األصل كذلك ً   ؟ْ

ّأيضا يصرح بكون خرب ) املرافض ( وصاحب *   وال ٍخـرب واحـد» األئمة مـن قـريش « ً
  .الظن ، وقد كان لألنصار جمال للبحث فيه ّيفيد إال

 . ..»رجـــل « ّيـــنص علـــى ذلـــك لكنـــه يعـــزو روايتـــه إىل ) النـــواقض ( وكـــذا صـــاحب * 
  : ـيف الفصل الثالث من فصول الكتاب  ـ وهذه عبارته

ّإعلـم أن أربـاب الـسري وأصـحاب احلـديث نقلـوا أن يف يـوم الـسقيفة : الدليل العاشر « 
ملا ا
ّ

ال نرضـى خبالفـة املهـاجرين علينـا ، : ًختلفوا أوال يف أمر اخلالفة ، وكانت األنصار يقولـون 
ا أمــري ومــنكم أمــري ، قــام رجــل وقـال  ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  :ّــبـل من ّ :

ّفسكت األنصار وبايعوا أبا بكر ، لغاية إتباعهم أقوال النيب صـلى اهللا عل. األئمة من قريش يـه ّ
ومع أن خالفة املهاجرين عليهم كانت عندهم مكروهة غايـة الكراهـة . وكمال تقواهم ّوسلم ،

ٍرضوا مبجرد خرب واحد وإن كان هلم جمال حبث فيه  ْ ٍ ّ«.  
ومن طرائف املقـام اعـرتاف القـوم باحنـصار دليـل خالفـة أيب بكـر ـذا احلـديث الـذي * 

  مسلم( رح  أنظر إىل املولوي عبد العلي شا. ..هعرفت حال
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  :ًيقول مازجا باملنت ) الثبوت 
ّإمجــاع الــصحابة علــى وجــوب العمــل خبــرب العــدل ، ولــيس فيــه اســتدالل : ًولنــا ثانيــا « 

ًبعمــل الــبعض حــىت يــرد أنــه لــيس حجــة مــا مل يكــن إمجاعــا ، وفــيهم أمــري املــؤمنني علــي ، ويف  ً
ّإفـراده كـرم اهللا وجهـه قطـع ملـا سـولت بـه أنفـس الـروافض ٌ بـدليل مـا تــواتر  ـ خـذهلم اهللا تعـاىل ـ ّ

مــن اإلحتجــاج  ـ ّعــنهم ، وفيــه تنبيــه لــدفع أن اإلمجــاع أحــادي ، فإثبــات املطلــوب بــه دور ،
والعمـــل بـــه ، أي خبـــرب الواحـــد ، ال إنـــه اتفـــق فتـــواهم مبـــضمون اخلـــرب ، وعلـــى هـــذا ال يـــرد أن 

 ـ يف الوقـائع الـيت ال حتــصى ـ ٍالعمـل بـدليل آخـر ، غايـة مـا يف البــاب إنـه وافـق مـضمون اخلـرب
ّوبه انـدفع أنـه جيـوز أن يكـون العمـل  ـ ٍوهذا يفيد العلم بأن عملهم لكونه خرب عدل يف عملي

وذلـك يوجـب . مـن غـري نكـري مـن واحـد ـ ّببعض األخبار لإلحتفاف بالقرائن وال يثبت الكلية
ِالعلم عادة ألتفاقهم ، كـالقول الـصريح املوجـب للعلـم بـه ، كمـا يف ِ ّ وبـه انـدفع أن . ّ التجربيـاتً

  :ّمث فصل بعض الوقائع فقال . اإلمجاع سكويت وهو ال يفيد العلم
ُأنه عمل الكل من الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم ، خبرب خليفـة رسـول : فمن ذلك 

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم أيب بكــر الــصديق رضـــي اهللا تعــاىل عنــه  ّ وحنـــن . األئمـــة مــن قــريش: ّ
حــني اختلفــوا . واألنبيــاء يــدفنون حيــث ميوتــون. ّوقــد تقــدم خترجيهمــا. ّبيــاء ال نــورثمعاشــر األن

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دفن رسول   .)1(» رواه ابن اجلوزي ، كذا نقل عن التقرير . ّ

  :أقول 
مــن األخبــار اآلحــاد الــيت عمــل ــا أصــحاب » األئمــة مــن قــريش « فظهــر أن حــديث 

  ٍ أم عملوا يف املسألة بدليل آخر ، غاية ما يفّالنيب واحتجواا ، ال
__________________  

  .132  /2ّفواتح الرمحوت يف شرح مسلم الثبوت ) 1(
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  . الباب أنه وافق مضمون اخلرب
فثبــت إحنــصار دليــل صــرف اخلالفــة عــن األنــصار إىل أيب بكــر باحلــديث املــذكور الــذي 

  .عرفت حاله
ٍرضوا مبجرد خـرب واحـد « : ) النواقض ( كما أن قول صاحب  نـص يف أن رضـاهم » ّ

ّ ولعلـه ملـا ذكرنـا اسـتحىي الرجـل مـن نـسبة روايـة . ..رٍكان بسبب هذا اخلرب وحده ال ألمر آخ
  !!»رجل « احلديث إىل أيب بكر ، فنسبها إىل 

ّولعله من هنـا ادعـى ابـن روزـان يف كتابـه  أن أبـا بكـر مل يـرو هـذا احلـديث ) الباطـل ( ّ
ّفأمــا حـــديث األئمــة مـــن قــريش فلـــم يــروه أبـــو بكــر ، بـــل رواه غــريه مـــن « :  فقـــال . ..ًأصــال

  .»الصحابة ، وهو كان ال يعتمد على خرب الواحد 
ّلكنها دعـوى يف غايـة الغرابـة ، فـإن علمـاء القـوم ينـسبون روايتـه واإلحتجـاج بـه إىل أيب  ّ

شـرح ( فـى علـى مـن يالحـظ كمـا ال خي . ..ٍبكر جازمني بذلك ، يف غـري موضـع مـن حبـوثهم
 (و  )2(» األئمــة مــن قــريش : وعمــل الــصحابة خبــرب أيب بكــر « : حيــث جــاء فيــه ) املختــصر 

)  إزالة اخلفا يف سرية اخللفـاء (و ّوقد تقدمت عبارته ، ) ّشرح مسلم الثبوت  ـ فواتح الرمحوت
  . ..من كتب القوم وغريها

ّذا احلــديث وســقوطه عــن الـــصالحية ًلكــن عبــارة ابــن روزــان أيــضا ظــاهرة يف وهــن هــ
  . فال تغفل. ..ةلإلحتجاج به للخالف

ّقطعية أحاديث الصحيحين  ـ 5 ّ  
ّمقطوع الصدور لو فرض أنه لـيس علـى حـد  ـ لكونه يف الصحيحني ـ ّإن حديث املنزلة ّ

إبــن الــصالح ، وأيب إســحاق : ّ ألن أحاديــث الــصحيحني مقطوعــة الــصدور لــدى . ..رالتــوات
  ّاإلسفرانيني ، والقاضي أيب الطيب ، والشيخوأيب حامد 

__________________  
  .59 / 2شرح خمتصر األصول للعضدي ) 1(
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 أيب إســـحاق الـــشريازي ، وأيب عبـــداهللا احلميـــدي ، وأيب نـــصر عبـــد الـــرحيم بـــن عبـــد اخلـــالق ، 
يـــني ، والسرخـــسي احلنفـــي ، والقاضـــي عبـــد الوهـــاب املـــالكي ، وأيب يعلـــى وابـــن الزاغـــوين احلنبل

ّوابن فورك ، وأكثر أهل الكالم ، وأهل احلديث قاطبة ، وهو مـذهب الـسلف عامـة ، وحممـد  ً
والبلقيـين ، وابـن تيميـة ،  ـ ًبـل قـال بـذلك فيمـا كـان علـى شـرطهما أيـضا ـ بـن طـاهر املقدسـي

وابن كثري ، وابن حجـر العـسقالين ، والـسيوطي ، وإبـراهيم الكـردي الكـوراين ، وأمحـد النخلـي 
  . ..وعبد احلق الدهلوي ، وويل اهللا الدهلوي، 

ّ يقولون بأن حديث الصحيحني مقطوع بصحت. ..مّفهؤالء كلهم وغريه   . ..هّ
وإليــك بعــض التــصرحيات الــواردة عــنهم يف هــذا البــاب ، نــذكرها بإجيــاز مقتــصرين علــى 

  :ّحمل احلاجة منها 
صـــحيح متفـــق عليـــه ، أو : وإذا قـــالوا « : ًقـــال الـــسيوطي بـــشرح التقريـــب مازجـــا بـــه * 

ْلكــن يلــزم مــن : ّقــال ابــن الــصالح . ّعلــى صــحته ، فمــرادهم إتفــاق الــشيخني ال إتفــاق االمــة
ّإن مـا : (  ـ يعـين ابـن الـصالح ـ وذكر الشيخ. ّإتفاقهما إتفاق االمة عليه ، لتلقيهم له بالقبول

ًخالفــا ملــن نفــى : قــال ) ّرويـاه أو أحــدمها فهــو مقطــوع بــصحته ، والعلــم القطعـي حاصــل فيــه 
  . ..كذل

فقــد نقــل بعــض  مــا قالــه النــووي وابــن عبــد الــسالم ومــن تبعهمــا ممنــوع ،: قــال البلقيــين 
ٍاحلفاظ املتأخرين مثـل قـول ابـن الـصالح عـن مجاعـة مـن الـشافعية ، كـأيب إسـحاق وأيب حامـد  ّ

ـــــشريازي ، وعـــــن السرخـــــ ـــــب ، والـــــشيخ أيب إســـــحاق ال سي ّاإلســـــفرانيني ، والقاضـــــي أيب الطي
ّوالزاغوين من احلنابلة ، وابن فورك ، وأكثر أهل الكالم من األشعرية ، وأهل احلـديث قاطبـة ، 

بل بالغ ابن طاهر املقدسي يف صفوة التصوف فأحلق به ما كان علـى . ومذهب السلف عامة
  . ..ْشرطهما وإن مل خيرجاه
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ّين ، أما احملققون ّما ذكره النووي يف شرح مسلم من جهة األكثر: وقال شيخ اإلسالم  ّ
  . ..نًفال ، وقد وافق ابن الصالح أيضا حمققو

ّوأنا مع ابن الصالح فيما عول عليه وأرشد إليه: وقال ابن كثري  ّ.  
  .)1(» وهو الذي أختاره وال أعتقد سواه : قلت 

) : إمعـان النظـر يف توضـيح خنبـة الفكـر ( قال حممد أكـرم بـن عبـد الـرمحن املكـي يف * 
ًاملصنف ، ومن قبله شيخه البلقيين تبعا البن تيمية : ّالبن الصالح وانتصر «  ّ«.  

  : )شرح األلفية ( وقال الزين العراقي يف * 
  :حكم الصحيحني والتعليق « 

  :ص 
ٍوأقطـــــــــــــــــع بــــــــــــــــــصحة ملــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــند

  

  
ـــــــــــــــــــــه وقيـــــــــــــــــــــل ظنـــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــدا   َكـــــــــــــــــــــذا ل ً  

  

  ّحمققــــــــــــــــــــــــيهم قــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــزاه النــــــــــــــــــــــــووي

  
ــــــــــــصحيح بعــــــــــــض شــــــــــــيء قــــــــــــد روي     ويف ال

  

  ف وهلمـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــندمـــــــــــــــــــــــــضع

  
  أشـــــــــــــــياء فـــــــــــــــإن جيـــــــــــــــزم فـــــــــــــــصحيح أو ورد  

  

ًممرضــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــال ولكــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــشعر ّ  

  
ُبــــــــــــــــــــــــصحة األصــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــه كيــــــــــــــــــــــــذكر   ّ  

  

ّأي مــا أســنده البخــاري ومــسلم ، يريــد مــا رويــاه بإســنادمها املتــصل فهــو مقطــوع : ش 
  ،ًوالعلــم اليقيــين النظــري واقــع بــه ، خالفــا ملــن نفــى: كــذا قــال ابــن الــصالح ، قــال . لــصحته

حممـــد بـــن طـــاهر املقدســي ، وأبـــو نـــصر عبــد الـــرحيم بـــن عبـــد :  وقــد ســـبق إىل حنـــو ذلــك ...
  .اخلالق بن يوسف

يفيد الظـن مـا مل يتـواتر : وخالف إبن الصالح احملققون واألكثرون فقالوا : قال النووي 
 «)2(.  

__________________  
  .134 وإىل 131  /1تدريب الراوي ) 1(
  .58 / 1رح ألفية احلديث فتح املغيث يف ش) 2(
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مث « ) : حتقيـــق البـــشارة إىل تعمـــيم اإلشـــارة ( وقـــال الـــشيخ عبـــد احلـــق الـــدهلوي يف * 
ًوقـــد يفيـــد خـــرب الواحـــد أيـــضا العلـــم اليقيـــين لكـــن نظريـــا . ًاملتـــواتر يفيـــد العلـــم اليقيـــين ضـــروريا ً

د بـــن حجـــر قـــال الـــشيخ اإلمـــام احلـــافظ شـــهاب الـــدين أمحـــ. بـــالقرائن ، علـــى مـــا هـــو املختـــار
املـشهور إذا كانـت لــه : واخلـرب احملتــف بـالقرائن أنـواع ، منهـا : العـسقالين يف شـرح خنبـة الفكـر 

مـا أخرجـه الـشيخان يف صـحيحيهما مـا : ومنهـا . ًطرق متبائنة ساملة مـن ضـعف الـرواة والعلـل
ّمل يبلــغ حــد التــواتر ، فإنــه احتــف بقــرائن ، منهــا جاللتهمــا يف هــذا الــشأن وتقــدمهم ا يف متييــز ّّ

ّ وممن صــرح مــن أئمــة االصــول . ..لالــصحيح علــى غريمهــا ، وتلقــي العلمــاء لكتابيهمــا بــالقبو ّــ
االسـتاذ أبـو إسـحاق اإلسـفرايين ، ومـن أئمـة : ّبإفادة ما خرجه الشيخان العلم اليقيين النظري 

  .»أبو عبداهللا احلميدي وأبو الفضل بن طاهر : احلديث 
د أمــني رســالة مفــردة يف إثبــات قطعيــة صــدور أحاديــث وللــشيخ حممــد معــني بــن حممــ* 

  :ًوإليك مجال من عباراته ) دراسات اللبيب ( الصحيحني ، أدرجها يف كتابه 
ــــن إمساعيــــل البخــــاري ، «  ــــداهللا حممــــد ب إن أحاديــــث اجلــــامع الــــصحيح لإلمــــام أيب عب

ىل ونفعنــا رمحهمــا اهللا تعــا ـ وكتــاب الــصحيح لإلمــام أيب احلــسني مــسلم بــن حجــاج القــشريي
 ةهـي رأس مـال مـن سـلك الطريـق إىل اهللا تعـاىل ، باألسـوة احلـسنة خبـري اخللـق قاطبـ ـ بربكامـا

ّ واملعجــزة الباقيــة مــن رســول اهللا صــلى اهللا تعــاىل عليــه وســلم ، مــن حيــث حفــاظ أســانيدها ... ّ
  .»فهي تلو القرآن يف إعجازه الباقي . ّعلى مر الدهور إىل زماننا هذا

ّوبني إمام وقته احلافظ جالل الدين السيوطي يف هـذا الكـالم ، مـن دالئـل ّقد فصل « 
  .ًالطرفني والتأييد بأقوال احملققني البن الصالح ما فيه مغىن للعاقل

  ّفقد تبني أنه وافقه إمجاع احملدثني بعد املوافقة مع علماء املذاهب
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ّاألربعــة مجيعــا ، ووافقــه املتكلمــون مــن األشــاعر ّ املتــأخرون وهــم النقــادون املمعنــون  ووافقــه. ..ةً
  . ». ..هّ وهو املختار عند اإلمام احلافظ السيوطي وهو جمدد وقت. ..النظر يف دليل السابقني

ّمتسك ابن الصالح مبا صورة شـكله «  مـا يف الـصحيحني مقطـوع الـصدور عـن النـيب : ّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ، ألن االمــة اجتمعــت علــى قبولــه ، وكلمــا اجت ّ معــت االمــة علــى قبولــه ّ

  .مقطوع ، فما يف الصحيحني مقطوع
  .ّأما ثبوت الصغرى فبالتواتر عن األسالف إىل األخالف

ّوأمــا الكــربى فبمــا يثبــت قطعيــة اإلمجــاع ولــو علــى الظــن ، كمــا إذا حــصل اإلمجــاع يف 
 فـــإن اإلمجـــاع هنـــاك ظنـــون جمتمعـــة أورثـــت القطـــع بـــاملظنون ، لعـــصمة األمـــة ،. مـــسألة قياســـية

  .فكذا هنا أخبار اآلحاد مظنونة يف نفسها ، فإذا حصل اإلمجاع عليها أورثت القطع
ّعــن النــيب صــلى  مــا يف الــصحيحني مظنــون الــصدور: ّومتــسك النــووي مبــا صــورة شــكله 

ّاهللا تعاىل عليه وسلم ، ألنـه مـن أحاديـث اآلحـاد ، وكلمـا هـو مـن أحاديـث اآلحـاد مظنـون ،  ّ
  .فهذا مظنون

  .ًّصغرى فظاهر ، لندرة التواتر جداّأما ثبوت ال
  .ّوأما ثبوت الكربى فمفروغ عنه يف الفن

ّفهـــذه صـــورة املعارضـــة بـــني التمـــسكني ، وهـــي ظـــاهر حتريـــر الكتـــاب ، ولنبـــني املوازنـــة  ّ
ّواملواجهــة بينهمــا ، بــأن نأخــذ دليــل النــووي يف صــورة املنــع علــى دليــل ابــن الــصالح ، مث حنــرر 

ّفإن حتصن بالتحرير عن منعـه فـاحلق معـه ، وإال فهـو يف ذمـة املطالبـةمقدمة دليله املمنوعة ،  ّْ .
ًوأنــت تعــرف أن املــانع أجلــد اخلــصمني وأوســعهما جمــاال ، فــنعط هــذا املنــصب ملــن خيــالف مــا 

  .»نعتقده من مذهب ابن الصالح ومن معه ، حىت يظهر احلق إن ظهر يف غاية سطوعه 
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ّالبـن الـصالح ، وإن شـئت التفـصيل فراجـع رسـالته مث شرع يف حتقيق املسألة ، وانتصر 

( املدرجـــة يف كتابـــه ) غايـــة اإليـــضاح يف احملاكمـــة بـــني النـــووي وابـــن الـــصالح : ( الـــيت أمساهـــا 
  .)دراسات اللبيب يف األسوة احلسنة باحلبيب 

ّإعمـال الفكـر والرويـات يف ( وهو خمتار الشيخ إبراهيم بن حسن الكـردي يف رسـالته * 
 .)ّبلغـة املـسري إىل توحيـد اهللا العلـي الكبـري ( ويف رسـالته ) ّ إمنا األعمال بالنيات شرح حديث

ده يف أكثــر مــن موضــع ، وذكــر  ـفإنــه ذكــر مــذهب ابــن الــصالح وأي ّـ ّإن كــالم الــشيخ ابــن « : ّ ّ
ّ هذا كالم موجه ، حمقق وإن رده اإلمام النووي ;ّالصالح  ْ ّ«.  
ّلــصحيحان فقــد اتفــق احملــدثون علــى أن مجيــع مــا ّوأمــا ا« : وقــال ويل اهللا الــدهلوي *  ّ

ّمصنفيهما ، وأن كل من يهـون  فيهما من املتصل املرفوع صحيح بالقطع ، وإما متواتران إىل ّ ّ ّ
  .)1(» ّأمرمها فهو مبتدع متبع غري سبيل املؤمنني 

 6عـن النـيب  ـ وهو مـن مـشايخ القـوم ـ نقل الشيخ عبد املعطي: واألطرف من الكل * 
 ذكـر ذلـك الـشيخ أمحـد النخلـي !!!ًافهة ، تنصيـصه علـى صـحة مجيـع مـا أخرجـه البخـاريمش

يف رســالته ) الــدهلوي ( وهــو شــيخ شــيخ ويل اهللا الــدهلوي ، وقــد وصــفه  1130 املتــوىف ســنة
اإلمـام العـامل «  بــ  وترجم له املرادي فوصفه.»أعلم أهل عصره « بأنه ) أصول احلديث ( يف 

  .)2(» الفقيه احلرب الفهامة ، احملقق املدقق النحرير ّالعالمة ، احملدث 
  :ّما هذا نصه ) أسانيده ( نعم ، ذكر النخلي هذا يف رسالة * 
ّأخربنا شيخنا مجال الدين القريواين ، عن شيخه الشيخ حيىي اخلطاب املالكي املكـي « 

  ّأخربنا عمي الشيخ بركات اخلطايب ، عن والده ، عن جده: قال 
__________________  

  .باب طبقات كتب احلديث 139 :ّحجة اهللا البالغة ) 1(
  .171  /1سلك الدرر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 2(
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  : الشيخ حممد بن عبد الرمحن اخلطاب شارح خمتصر خليل قال 
ّمشينا مع شيخنا العـارف بـاهللا الـشيخ عبـد املعطـي التنوسـي لزيـارة النـيب صـلى اهللا عليـه  ّ

ّلمــا قربنــا مــن الروضــة الــشريفة ترجلنــا ، فجعــل الــشيخ عبــد املعطــي ميــشي خطــوات ّوســلم ، ف
ّـويقف ، حىت وقـف جتـاه القـرب الـشريف ، فـتكلم بكـالم مل نفهمـه ، فلما انـصرفنا سـألناه عـن  ٍ ّ

ّكنت أطلب اإلذن من رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف القـدوم عليـه ، فـإذا : وقفاته فقال  ّ
  :فقلت . ًقدمت ساعة مث وقفت ، وهكذا حىت وصلت إليهأقدم ،  :قال يل 

  ؟ّيا رسول اهللا ، كلما رواه البخاري عنك صحيح
  .صحيح: فقال 

  ؟أرويه عنك يا رسول اهللا: فقلت له 
  .ّإروه عين: قال 

ْالــشيخ حممــد اخلطاب أن يرويــه  ـ نفعنــا اهللا تعــاىل بــه ـ وقــد أجــاز الــشيخ عبــد املعطــي ّــ
  .أجاز من بعده ، حىت وصلت إلينا من فضل اهللا تعاىل وكرمهّوهكذا كل واحد . عنه

  .وأجازين السيد أمحد بن عبد القادر النخلي أن نرويه عنه ذا السند
  .وأجاز النخلي أليب طاهر ، وأجاز أبو طاهر لنا

ووجـــدت هـــذا احلـــديث خبـــط الـــشيخ عبـــد احلـــق الـــدهلوي بإســـناد لـــه عـــن الـــشيخ عبـــد 
ّلما فرغ من الزيارة وما يتعلق ـا ، سـأل أن يـروي عنـه صـلى اهللا عليـه ف: املعطي مبعناه ، وفيه  ّ

ّوســلم صــحيح البخــاري وصــحيح مــسلم ، فــسمع اإلجــازة مــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ،  ّ ّ
   .»ًفذكر صحيح مسلم أيضا 
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 اســبيل احلمايــة عنهمــّ وضــحى بدينــه وآخرتــه يف . ..ّوجــاء بعــض املتعــصبني للــشيخني
  . ..اّ بوضع حديث املنزلة يف حقهم...

ّذاك حديث رواه اخلطيب البغدادي ، وذكره املناوي عنه بقوله  ٌ:  
  .)1(» خط . أبو بكر وعمر مين مبنزلة هارون من موسى« 

  ذكره ابن الجوزي في الواهيات 
لكـن ملا كـان 

ّـ
ّالـذي طاملـا متـسك   ـّنـرى أن ابـن اجلـوزي» احلـق يعلـو وال يعلـى عليـه « 

يـــورده يف كتابـــه يف  ـ نفـــسه) الـــدهلوي ( بكلماتـــه ابـــن تيميـــة وابـــن روزـــان والكـــابلي وحـــىت 
. ّأبـــو بكــــر وعمــــر مـــين مبنزلــــة هـــارون مــــن موســــى« : ّ قـــال الــــسيوطي . ..ةاألحاديـــث الواهيــــ

  .)2(» وابن اجلوزي يف الواهيات . اخلطيب
  :جدنا فيه ما يلي مث إذا راجعنا كتاب ابن اجلوزي املذكور و

أخربنـا علـي بـن عبـد العزيـز : أنا أبو بكـر بـن ثابـت قـال : أنا أبو منصور القزاز قال « 
نـا أبـو جعفـر : أنا أبو القاسم علي بن احلسن بن علـي بـن زكريـا الـشاعر قـال : الطاهري قال 

 مليكـة نـا قزعـة بـن سـويد ، عـن ابـن أيب: نا بشر بن دحية قال : حممد بن جرير الطربي قال 
ّإن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال : ، عن ابن عباس  ّ أبـو بكـر وعمـر مـين مبنزلـة هـارون مـن : ّ

  .موسى
  :لشاعر ، وقد قال أبو حامت هذا حديث ال يصح ، واملتهم به ا: قال املؤلف 

__________________  
  .حرف األلف ، ط على هامش اجلامع الصغري ـ كنوز احلقائق) 1(
  .182  /2وامع مجع اجل) 2(
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  .)1(» احلديث  هو مضطرب: ّال حيتج بقزعة بن سويد ، وقال أمحد 

  كذب ، منكر: قال الذهبي 
الــذي نقــل ابــن اجلــوزي القــدح ) قزعــة بــن ســويد ( وقــد أورد الــذهيب هــذه الفريــة برتمجــة 

بارتـه فيه عن أيب حامت وأمحد ، فأضاف إليه الذهيب قدح البخاري والنسائي وغريمها ، وهـذه ع
:  

قزعة بن سويد بن حجري الباهلي البصري ، عن أبيه وابن املنكدر وابن أيب مليكـة ، « 
ليس بـذاك القـوي ، والبـن معـني يف قزعـة قـوالن : قال البخاري . ّقتيبة ومسدد ومجاعة: وعنه 

ّفوثقــه مــرة وضــعفه أخــرى ، وقــال أمحــد مــضطرب احلــديث ، وقــال أبــو حــامت  ال حيــتج بــه ، : ّ
  .ّضعيف ، ومشاه ابن عدي: وقال س 

ًلـو كنـت متخـذا خلـيال : ًوله حديث منكر عـن ابـن أيب مليكـة عـن ابـن عبـاس مرفوعـا  ً ّ
ًالختذت أبا بكر خليال ولكن اهللا اختذ صاحبكم خليال ًّ ّأبو بكر وعمر مين مبنزلـة هـارون مـن . ّّ

  .)2(» رواه غري واحد عن قزعة . موسى
ّإمنا هو كلمات بعـض أسـاطينهم » قزعة « لقدح يف ّوال خيفى أن ما ذكره الذهيب من ا

، فقـد نقــل ابــن حجــر العـسقالين القــدح فيــه عــن أيب داود وعبـاس العنــربي والعجلــي ، فهــؤالء 
ان  ّــكلهــم ضــعفوه بــصراحة ، وعــن ابــن حب ّ مل : كــان كثــري اخلطــأ ، فــاحش الــوهم ، والبــزار  :ّ

  .)3(يكن بالقوي 
  .)4(ّتردد ّأما ابن حجر نفسه فحكم بضعفه بال 

  :وذكر الذهيب هذا احلديث يف موضع آخر وحكم بكذبه حيث قال 
__________________  

  .312 رقم 199  /1العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ) 1(
  .6894 رقم 389  /3ميزان اإلعتدال ) 2(
  .668 رقم 8/  337ذيب التهذيب ) 3(
  .110 رقم 126  /2تقريب التهذيب ) 4(
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ار بــن هــارون أبــو ياســر املــستملي ، عــن ســالم بــن مــسكني وأيب املقــدام هــشام عمــ« 

مـرتوك احلـديث ، وقـال : قال موسى بن هـارون . ومجاعة ، وعنه أبو يعلى واحلسن بن سفيان
: عامـــة مـــا يرويـــه غـــري حمفـــوظ كـــان يـــسرق احلـــديث ، وقـــال حممـــد بـــن الـــضريس : ابـــن عـــدي 

ثنـا عمـار حـدثنا غنـدر بـن : مث قـال حممـد . م يرضـهسألت علي بن املديين عن هذا الـشيخ فلـ
ّبــورك المــيت يف : ًالفــضل وحممــد بــن عنبــسة ، عــن عبيــد اهللا ابــن أيب بكــر ، عــن أنــس مرفوعــا  ُ

  .بكورها
ثنـا حممـد بـن نـوح اجلنديـسابوري ، ثنـا جعفـر بـن حممـد الناقـد ، ثنـا عمـار : إبـن عـدي 

مـا : ن أيب مليكـة ، عـن ابـن عبـاس حـديث بن هارون املستملي ، ثنا قزعة بن سويد ، عن ابـ
  .ّوأبو بكر وعمر مين مبنزلة هارون من موسى: ينفعين مال ما ينفعين مال أيب بكر ، وزاد فيه 

  .هذا كذب: قلت 
  .ثناه ابن جرير الطربي ، ثناه بشر بن دحية ، ثنا قزعة حنوه: قال ابن عدي 

  ؟ومن بشر: قلت 
ًقد حدث به أيضا م: قال ابن عدي    .سلم بن إبراهيم عن قزعةّ

  .)1(وقزعة ليس بشيء : قلت 
  :ٍوكذا يف موضع ثالث 

ّعلي بن احلسن بن علي الشاعر ، عن حممد بن جرير الطربي خبرب كذب هـو املـتهم « 
  .)2(» أبو بكر مين مبنزلة هارون من موسى : به ، متنه 

__________________  
  .6009 رقم 171  /3ميزان اإلعتدال ) 1(
  .5816 رقم 122  /3 ميزان اإلعتدال )2(
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  كذب ، فرية: قال ابن حجر 
ٍوتبع العسقالين الذهيب يف احلكم بكذب هذا احلديث يف أكثر من موضـع كـذل  . ..كّ

  :فقد قال 
ّعلي بن احلسن بن علي الشاعر ، عن حممد بن جرير الطربي خبرب كذب هـو املـتهم «  ٍ
  .من موسى ، إنتهىأبو بكر مين مبنزلة هارون : به ، متنه 

أنـا علـي بـن عبـد العزيـز : قال اخلطيب يف تارخيه . ّوال ذنب هلذا الرجل فيه كما سابينه
الظاهري ، أنا أبو القاسم علي بن احلسن بن علي بن زكريا الشاعر ، ثنا أبو جعفر الطـربي ، 

  .احلديثثنا بشر بن دحية ، ثنا قزعة بن سويد ، عن ابن أيب مليكة ، عن ابن عباس ذا 
  .فشيخ الطربي ما عرفته ، فيجوز أن يكون هو املفرتي

ّوقد قدمت كالم املؤلف فيه يف ترمجته ، وأن ابن عدي أخرج احلديث املذكور بأمت مـن  ّ
  .)1(» سياقه عن ابن جرير الطربي بسنده ، فربىء ابن احلسن من عهدته 

بــن جريــر الطــربي ، بــشر بــن دحيــة عــن قزعــة بــن ســويد ، وعنــه حممــد « : ًوقــال أيــضا 
ّضعفه املؤلف يف ترمجـة عمـار بـن هـارون املـستملي يف أصـل امليـزان ، فـذكر عـن ابـن عـدي أنـه 

ّحـدثنا حممـد بـن نـوح ، حـدثنا جعفـر بـن حممـد الناقـد ، حـدثنا ابـن هـارون املــستملي ، : قـال 
عـي مـال مـا نفعـين مـال مـا نف: أنا قزعة بن سويد ، عن ابن أيب مليكة ، عـن ابـن عبـاس رفعـه 

  .وأبو بكر وعمر مين مبنزلة هارون من موسى: أيب بكر ، احلديث وفيه 
ّحــدثنا قزعــة ،  ّوحــدثنا ابــن جريــر الطــربي ، حــدثنا بــشر بــن دحيــة ،: قــال ابــن عــدي 

  .بنحوه
__________________  

  .575 رقم 219  /4لسان امليزان ) 1(
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  ؟وهو من بشر. هذا كذب: قال الذهيب 
  .ورواه مسلم بن إبراهيم عن قزعة:  عدي مث قال ابن: قال 

  .وقزعة ليس بشيء: قال الذهيب 
  .)1(فربىء بشر من عهدته : قلت 

ّوسـيأيت يف ترمجـة علــي بـن احلــسن بـن علــي بـن زكريــا الـشاعر أن املؤلــف امـه بروايتــه ، 
  .»ًوبرء من عهدته أيضا 

__________________  
  .77 رقم 23 / 2لسان امليزان ) 1(
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  :قوله 
  .ما رواه البخاري ومسلم عن الرباء بن عازب

  :أقول 

  الحديث في الصحيحين عن سعد ال البراء
ّال ينقضي العجب من هذا الرجل كيف يدعي التبحر يف علم احلديث وهو يعجز عـن 

 فيهمــا هــو عــن الرجـوع إىل الــصحيحني ، لينقــل احلـديث عنهمــا مباشــرة ، ولــيفهم أن احلـديث
  . ..بسعد بن أيب وقاص ، ال عن الرباء بن عاز

إن حـــديث املنزلـــة يف الـــصحيحني مـــن حـــديث ســـعد ، ولـــيس هـــو فيهمـــا مـــن حـــديث 
  . ..اًالرباء ، كما هو غري خاف على من رجع إليهما وألقى نظرة فيهم

) قع الـصوا( ّالكـابلي صـاحب  ـ كمـا هـو ديدنـه ـ تبـع يف هـذا املقـام) الـدهلوي ( لكن 
ّوانتحل كالمه حيث تعرض حلديث املنزلة وهذا نصه  ّ:  

ّإن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه : ما رواه البخاري ومسلم عن الرباء بن عازب : الثاين «  ّ
ف علـــي بـــن أيب طالـــب يف غـــزوة تبـــوك ، فقـــال  ّـــوســـلم خل ّيـــا رســـول اهللا أختلفـــين يف النـــساء : ّ

  .» ال نيب بعدي ّإال أنهنزلة هارون من موسى أما ترضى أن تكون مين مب:  فقال ؟والصبيان
ًحمـــدثا حمققـــا حقـــا لرجـــع إىل الـــصحيحني ، أو إىل أحـــد كتـــب ) ّالـــدهلوي ( ولـــو كـــان  ً ًّ ّ

  !!الكتابني ّالشيعة الناقلة عنهما ، للوقوف على سند احلديث ومتنه يف
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بـاء عــن هـذا ، وال وجـه ظــاهر وال سـبب واضـح لعــزو احلـديث إىل الـرباء بــن عـازب واإل
ّاشتمال بعض ألفاظه على ما يبـني حقيقـة حـال معاويـة ،  ّنسبته إىل سعد بن أيب وقاص ، إال

ّوعدائه الشديد ، وحقده الوطيد على سيدنا أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم ّ.  
ّأن معاويــة أمـــر ســعدا بــسب أمـــري املــؤمنني « فقــد جــاء يف تلـــك األلفــاظ  ً فـــامتنع  » 7ّ

  . منها حديث املنزلة7اعتذر بذكر فضائل لألمري سعد عن ذلك ، و
ّفال عجب لو أعرضوا عن نسبة روايـة احلـديث إىل سـعد ، ألن نـسبتها إليـه تفـضي إىل  ٍ

ّتذكر حال إمامهم معاوية ، فال بد من تغيري اسم الراوي ووضع  ّ   .)سعد ( مكان ) الرباء ( ّ
ضــحة واألخطــاء الفاحــشة ّمث العجــب مــن أولئــك الــذين يــشاهدون هــذه التــصرفات الفا

  !!، ويصفونه مع ذلك بإمام احملدثني) الدهلوي ( من 

  تحريف لفظ الحديث في الصحيحين 
مل يقنـــع بتقليـــد الكـــابلي يف صـــنيعه يف نقـــل احلـــديث ) الـــدهلوي ( ّومـــن الطرائـــف أن 

ّإن النـيب: ونـسبته إىل الـرباء دون راويـه ، بـل حـرف مـن عنـده مـنت احلـديث ، فـزاد عليـه  ّ صــلى ّ
ًاهللا عليه وسلم خلف عليا يف غزوة تبوك على أهل بيته من النساء والبنا ّ   . ..تّ

ٍيف لفــظ مــن » علــى أهــل بيتــه مــن النــساء والبنــات « ّإن مــن الواضــح عــدم وجــود قيــد 
ًألفـــــاظ احلـــــديث يف الـــــصحيحني ، وأن الكـــــابلي أيـــــضا مل يـــــذكره يف كتابـــــه الـــــذي انتحلـــــه  ّ )

يف احلديث وفرية علـى البخـاري ومـسلم صـاحيب ) الدهلوي (  من  فهذه زيادة. ..)الدهلوي 
  . ..الصحيحني
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 ّالــصحيحني يف أصــل نقــل احلــديث عــن) الـدهلوي ( ّتــصرفان مــن  ـ إىل اآلن ـ فظهـر
  !؟ فما يقول أولياؤه يف مقام الدفاع عنه وتوجيه ما فعله...

ّإنـــه ال وجـــه هلـــذا إالمـــساعدة النواصـــب وتأييـــدهم ، ليكـــون احلـــد حبـــسب روايـــة  ـ يثّ
ــدلــيال علــى مــا يزعمونــه مــن أن النــيب إمنا اســتخلف اإلمــام  ـ الــصحيحني ّ  علــى النــساء ، ومل 7ً

ّ فهـذا مـدعى النواصـب. ..ةٍيكـن اسـتخالفه يف خالفـة مطلقـ ) الـدهلوي ( كمـا ينقـل عـنهم  ـ ّ
  !!ّمؤيد هلم ـ ًفهو إذا ـ كالمهم

ّوهل يصدر تأييد النواصب األقشاب إالمن إخوا   ؟م األوشابّ
وم اْلقيامـة يــردون إلـى ( ِ فما جزاء من يـفعل ذلك منكم إال خزي في اْلحياة الـدنيا ويـ َِ ْ َ ُ َ ْ َـ َ ْ َ َِ ِ َِ ََ ْ ِ َِ ٌ ْ ِ ِ ُ ْْ َ ُ ُ َ

ِأشد اْلعذاب  َ  َ َ( )1(.  
  :ٍأن يعتذروا له بعذر آخر وهو ) الدهلوي ( ّ فإن ألولياء . ..ًوأيضا

 صــدرت مــن بعــض الــسابقني عليــه ، فلــيس هــو ّإن هــذه اخليانــة الــيت صــدرت منــه ، قــد
  . ..عالبادي يف ذلك ، بل إنه مسبوق به وهو تب

يف لفـظ « يف أهلـه «  أال ترى إىل حسام الدين السهارنفوري يزيد كلمة . ..قوهذا ح
ّمنه التصرف اآلخر ، وهو وضـع الـرباء  ر لكن مل يصد. ..احلديث لدى نقله عن الصحيحني

  . ..دموضع سع
روى « : حيث قـال ) املرافض ( قع ذلك التحريف من السهارنفوري يف كتابه نعم ، و

ّأنه ملا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم اخلـروج : مسلم والبخاري عن سعد بن أيب وقاص  ّ ّ
  . ». ..يا رسول اهللا: فقال علي . من املدينة خلف علي بن أيب طالب يف أهله

 بـل الـذي . ..م موجـودة يف روايـات البخـاري ومـسلغـري» يف أهلـه « ّوظاهر أن لفظـة 
  ّاهللا صلى اهللا ّإن رسول« فيها هو اإلستخالف املطلق ، ففي البخاري 

__________________  
  .79 ، اآلية 2: سورة البقرة ) 1(
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ً عليه وسلم خرج إىل تبـوك واسـتخلف عليـا  ّ ّخلف رسـول اهللا صـلى اهللا «  : ويف مـسلم )1(» ّ ّـ
» ّوخلفـه يف بعـض مغازيـه « : ً وفيـه أيـضا )2(»  علي بن أيب طالب يف غزوة تبوك ّعليه وسلم

)3(.  
ـــــع الـــــسهارنفوري يف ) ّالـــــدهلوي ( ّفظهـــــر أن  تبـــــع الكـــــابلي يف أحـــــد التحـــــريفني ، وتب

  . ..!!ً فكان جامعا بني اخليانتني. ..رالتحريف اآلخ
يخ عبـد احلـق الـدهلوي مـن الـش» األهـل « ّوقد صدر التحريف الثاين وهـو زيـادة لفـظ 

  .)4() مدارج النبوة ( ًأيضا يف كتابه 
مـن الـشيخ القاضـي سـناء  ـ وهـو نـسبة احلـديث إىل الـرباء ـ كمـا صـدر التحريـف األول
ما رواه البخاري ومسلم عـن  ـ الثاين« ) : السيف املسلول ( اهللا پاين پيت حيث قال يف كتابه 

ّإن رسـول اهللا صـلى اهللا: الرباء بن عازب  ّ عليـه وسـلم خلـف علـي بـن أيب طالـب علـى املدينـة ّ ّ
أمـا ترضـى أن : ّيـا رسـول اهللا أختلفـين يف النـساء والـصبيان فقـال : يف غزوة تبـوك ، فقـال علـي 

  .»ّ ال نيب بعدي ّإال أنهتكون مين مبنزلة هارون من موسى 
رتون عجبـــاه مــــن هـــؤالء املتحــــذلقني ، كيـــف يزيــــدون مـــا يــــشاؤون يف روايـــام ويفــــ فـــوا

ن عنـــد اهللا (ّويكـــذبون وحيرفـــون  م يـقولـــون هـــذا م ِ فـويـــل للـــذين يكتبـــون اْلكتـــاب بأيـــديهم ث ِ ِ ِ ِْ ِ ِْـــ َ ُ ََ َُ ُْ ــ ُـ ْ ِ ْ َِْ َ ُ َ َِ ٌ َ
َليشتـروا به ثمنا قليال فـويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون  ُ َ َ َِ ِ ِْ َ َ ِ ِْ َ َ ْ ْ َُ ٌُ ٌ ُْ ْ ِْ َ ْ َ ََ ََ َ ً ًِ َِ ِ ْ(.  

 رالــصحيحني عــني منــه وال أثــ ملــذكور زيــادة يف احلــديث ولــيس يفوإذا عرفــت أن القيــد ا
ّ فاعلم أنه لو سلم وجوده يف احلديث فال يضر باإلستدالل به... ّ ُ ّ  

__________________  
  .3 / 6صحيح البخاري ) 1(
  .1870  رقم32 / 4: صحيح مسلم ) 2(
  .1871  رقم32 / 4صحيح مسلم ) 3(
  .184 :مدارج النبوة ) 4(
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ّ ألن ذكــر اإلســتخالف علــى األهــل والعيــال ال يؤيــد مزعــوم أهــل الــضالل ، وال ينــايف . ..ًأبــدا ّ ّ
ّ على املدينة وعموم اإلستخالف ، ألن إثبات شيء ال يـدل علـى نفـي مـا 7ثبوت استخالفه  ّ

ٍ ولو كان جمرد إثبات شيء داال على نفي ما عداه لزم أن يكون قول القائـل . ..عداه اهللا « : ًٍ
ي ّريب وحم ّــمــد رســول اهللا نبي ًنافيــا أللوهيــة اهللا تعــاىل لــسائر العبــاد ، ونافيــا» ّ ّ لنبــوة النــيب لــسائر ًّ ّ

  . ..األنام
نفـــي رســـالة غـــريه مـــن األنبيـــاء » حممـــد رســـول اهللا « : يلـــزم مـــن قـــول القائـــل : ًوأيـــضا 

:.. .  
  . ..ىّوأمثال ذلك مما ال حيص

  حيحين  ليست في جميع روايات الص. ..يأتخلفن: جملة 
ّأختلفين يف النـساء والـصبيان « ّفإنه ليس مجلة : ًوأيضا  يف مجيـع روايـات الـصحيحني » ّ
 فهي غري موجودة يف روايـة البخـاري يف كتـاب . ..ط بل هي يف بعضها فق. ..ًاملذكورة سابقا

  . ..ماملناقب ، وهي غري موجودة يف روايتني من صحيح مسل
ّالـــيت ظـــن يف بـــاب  ـ املـــشتملة علـــى هـــذه اجلملـــةعلـــى الروايـــة ) الـــدهلوي ( فاقتـــصار 

ّ ، وظــن هنــا داللتهــا 6 علــى رســول اهللا 7ًاملطــاعن مــن كتابــه كوــا اعرتاضــا مــن أمــري املــؤمنني 
  : وذلك . ..هال وجه ل ـ ّ على اخلالفة اخلاصة7على قصر خالفته 

ًأوال  ّألن اســتدالل الــشيعة واحتجــاجهم إمنــا هــو بالروايــات اخلاليــة عــن: ّ  هــذه اجلملــة ، ّ
  .وهو استدالل تام بال كالم

ّال يـضر باســتدالهلم ، وال  ـ علــى تقـدير التـسليم ـا ـ ّألن وجـود هـذه اجلملـة: ًوثانيـا 
  .شاء اهللا تعاىل  كما سيجىء بيانه إن. ..مّيثبت مزعوم النواصب ومقلديه
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  تكذيب الدهلوي نفسه 

  :قوله 
  .س مضاف إىل العلماسم جن» املنزلة « ّإن : قالت الشيعة « 

  :أقول 
ّإن هذا الكالم نص واضح وبرهان قـاطع واعـرتاف صـريح وتـصريح صـحيح بـأن التقريـر 

الــشيعة « هــم » قــالوا « الــذي يــذكره لإلســتدالل حبــديث املنزلــة هــو للــشيعة ، فــإن مــراده مــن 
«.  

ّلكـــن العجـــب أنـــه يكـــذب نفـــسه بعـــد ذلـــك ، حيـــث يـــدعي أن هـــذا الـــذي يقولـــه هـــو  ّ ّ ّ
ّوتنقيح لطريق متسك الشيعة ذا احلديث ، وإال فمن نظر يف كتـبهم يـرى أن كلمـام ذيب  ّ

ًيف هذا املورد مشوشة جدا ، ويعلم أم غري فامهني للمطلب ّ ّ.  
ّفهـــذه دعـــواه حـــول الـــشيعة يف هـــذا املقـــام ، وقـــد رأيـــت أن صـــدر كالمـــه يكـــذب هـــذه  ّ

  .الدعوى

  إعترافه بداللة الحديث على اإلمامة

  :قوله 
ًأصــل هــذا احلــديث دليــل ألهــل الــسنة أيــضا يف إثبــات فــضيلة اإلمــام وصــحة إمامتــه يف  ّ

  .وقتها

  :أقول 
ًّإذا كان احلديث دليال ألهل السنة ، ومرويا يف صحاحهم ، فكيف ّ ً  
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ّ وهــل جمــرد احتجــاج الــشيعة حبــديث خمــرج يف كتــبهم الــصحيحة ؟ وملــاذا يبطلونــه؟يقــدحون فيــه ّ
ّجيوز الطعن فيه   ؟ّ

ّصادقا يف كالمه هذا فليعرتف بدخول اآلمـدي ومقلديـه يف زمـرة ) الدهلوي ( كان إذا  ً
ّالنواصــب ، ألنــه وأتباعــه قــد قــدحوا يف حــديث أمجــع أهــل اإلســالم علــى صــحته ، وبلــغ مــن  ٍ ّ
ّالقوة حدا ال يتمكن النواصب من القـدح فيـه معـه ، وإال مل يـتم احتجـاج أهـل الـسنة بـه علـى  ّ ّ ّ ً ّ ّ

  ؟النواصب

  :أقول 
  .ّألنه يستفاد من هذا احلديث استحقاقه اإلمامة

  :أقول 
ّإىل اإلعـرتاف واإلقـرار مبطلـوب الـشيعة ، فـصرح بـأن ) الدهلوي ( احلمد هللا الذي أجلأ  ّ ّ

ّ وأبطـــل ـــذه الكلمـــة كلمـــا . ..ة اإلمامـــ7ّهـــذا احلـــديث يـــدل علـــى اســـتحقاق أمـــري املـــؤمنني 
 والتـــأويالت الـــسقيمة ، يف مقـــام اجلـــواب عـــن ّنـــسجته أيـــدي املكـــابرين مـــن الرتهـــات الـــشنيعة

  . ..فاإلستدالل ذا احلديث الشري
 اإلمامــة 7ّنعــم ، إن هــذه الكلمــة تبطــل مجيــع مــا قــالوه ، ألن اســتحقاق أمــري املــؤمنني 

ّعلى ضـوء هـذا احلـديث ال يـتم إالبداللتـه علـى أنـه مـن رسـول اهللا   مبنزلـة هـارون مـن موسـى 6ّ
اإلمامــة مل يــدل علــى   مبنزلــة هــارون مــن موســى يف7ل علــى كونــه منــه يف اإلمامــة ، فلــو مل يــد

ّاستحقاقه اإلمامة أبدا ، ألنه غري مـستلزم حـىت لألفـضلية ، فـإن ذاك األمـر ال يفيـد اسـتحقاقه  ّ ٍ ّ ً
  . ..ًلإلمامة أصال

ّوإذا دل هذا احلديث على أن أمري املؤمنني من رسول اهللا   ّ صلى اهللا عليهّ
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ة هــارون مــن موســى يف اإلمامــة ، ثبــت مطلــوب الــشيعة بــال كلفــة ، وســقطت  مبنزلــّوآلــه وســلم
ًفيكـون احلـديث نــصا صـرحيا يف إمامـة أمــري  . ..شـبهات املنكـرين وهفـوات اجلاحــدين بالبداهـة ً ّ

نفسه وأسـالفه ، وتقـدم غـري ) الدهلوي ( ّ والنص على غريه باعرتاف . ..ه وخالفت7املؤمنني 
  .عليه قبيح يف الغاية عند مجيع العقالءاملنصوص عليه على املنصوص 

ٍوأيضا ، فإن مرتبة إمامة هارون من موسى مل تكن مع وجـود فاصـل أو فواصـل بينهمـا  ّ ً
 باملرتبـة الرابعـة ، وهـو تقييـد ال يرتـضيه 7، فالوجه لفصل الفواصل وتقييد إمامـة أمـري املـؤمنني 

  .أحد من العقالء

ّإعتراف الرشيد الدهلوي بداللة الحد   يث على اإلمامةّ
ّمن داللة هذا احلديث على صـحة إمامـة أمـري ) الدهلوي ( ّوال خيفى أن ما اعرتف به 

ٍ مقبـــول لـــدى تلميـــذه الرشـــيد الـــدهلوي ، مـــن غـــري مكـــابرة أو تأويـــل ، بـــل اعـــرتف 7املـــؤمنني 
ًبذلك تبعا له واستشهد بكالمه أيضا   : )إيضاح لطافة املقال (  حيث قال يف . ..ً

ّحديث املنزلة الذي يقولون أيضا بصحته: احلديث الثاين : قوله «  ً.  
إن هــذا احلــديث عنــد أهــل الــسنة مــن أحاديــث فــضائل أمــري املــؤمنني البــاهرة ، : أقــول 

ْبل هو دليل على صحة خالفـة هـذا اإلمـام ، لكـن مـن غـري أن يـدل علـى نفـي خالفـة غـريه ،  ْ
ّث أيـضا دليـل ألهـل الـسنة علـى أصـل هـذا احلـدي :ّكما صرح به صـاحب التحفـة حيـث قـال  ً

  . ..اإمامته يف حينه إثبات فضيلة األمري وصحة
ًومــىت كــان هــذا احلـــديث داال علــى فــضل حيـــدر الكــرار ، بــل كـــان دلــيال علــى صـــحة  ّ 
ّخالفة ذاك اإلمام ، فدعوى أن أهل السنة غري عـاملني مبقتـضى هـذا اخلـرب بـل معتقـدون علـى 

  .خالفه عجيبة
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ّوأمــا ختيــل الــش يعة ثبــوت مــا يزعمونــه ، علــى أســاس توجيــه أهــل الــسنة هلــذا احلــديث ، ّ
  :ّفيظهر حاله مما يف القول اآليت وهو 

  . ..هم ذكروا يف توجيهّإال أ: قوله 
ّملــا كــان مــن املعلــوم أن علمــاء أهــل الــسنة: أقــول  ّ ّ

مــع تــصرحيهم بداللــة هــذا احلــديث  ـ 
فتــه ، وأنــه ال داللــة يف منطوقــه علــى نفــي ًجيعلونــه دلــيال علــى صــحة خال ـ علــى فــضل األمــري

ه يف هـــذه احلالـــة اليكـــون يف صـــدور التوجيـــه لـــه يف بـــاب اخلالفـــة مـــن أهـــل  ّـــخالفـــة الغـــري ، فإن
السنة ضرر بالنسبة إىل مـا حنـن فيـه وهـو مبحـث الواليـة ، وعلـى هـذا ، فـإن عـدم متاميـة تقريـر 

. ال يقتـضي نفـي واليـة األمـري ـ  فـصلوهـي خالفتـه بـال ـ علماء اإلمامية يف باب خالفة األمري
ّ فإمنا نريد الـتكلم فيمـا قـالوه . ..هوحنن عندما جنيب عن هذا احلديث وحديث من كنت موال

ًإنكـارا لداللـة اخلـرب علـى  ـ ّوالعيـاذ بـاهللا ـ بالنسبة إىل إمامـة األمـري مـن كوـا بـال فـصل ، ولـيس
  .»أصل خالفة حيدر الكرار 

  :أقول 
ه يعــرتفّإن الغـرض مــن ن بداللــة ) الــدهلوي ( كــشيخه  ـ ّــقــل عبــارة الرشــيد هــو بيــان أن

 . ..ةّـ ، وأنه يـستعيذ بـاهللا مـن إنكـار هـذه الداللـ7احلديث الـشريف علـى إمامـة أمـري املـؤمنني 
ّلكـــن قـــد عرفـــت أن هـــذا اإلعـــرتاف كـــاف إلثبـــات مطلـــوب اإلماميـــة ، وهـــو داللتـــه علـــى أن  ٍ

  .ً مباشرة وبال فصل6  بعد الرسول7خالفة أمري املؤمنني 
ّإن هذا احلـديث نـص يف إمامـة األمـري بـاعرتافكم ، وال : أنا نقول هلم : وحاصل ذلك 

ًنص علـى خالفـة غـريه بـاعرتافكم أيـضا ّ فهـذا احلـديث نـص يف خالفـة األمـري بعـد الرسـول . ..ّ
  . بال فصل6
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  :وذا يظهر ما يف 

  :قوله 
إلمـــام بـــال فــــصل ، فهـــذا ال يـــستفاد مـــن هــــذا إمنـــا الكـــالم يف نفـــي إمامـــة الغــــري وأنـــه ا

  .احلديث
اإلعـــرتاف بداللـــة هـــذا احلـــديث علـــى اإلمامـــة ، : أعـــين  ـ ّألن اجلمـــع بـــني اإلعرتافـــني

 . ..ت كمـا عرفـ7يفيـد نفـي إمامـة غـري األمـري  ـ واإلعرتاف بعدم وجود نص علـى إمامـة الغـري
ّوهذا بعد التنزل عن أن جمرد إثبات إسـتحقاق األمـري لإل مامـة ، الثابـت ـذا احلـديث الـشريف ّ

ّ، كاف يف نفي خالفة غريه بالـضرورة ، إذ ال يتـصور تقريـر يثبـت منـه خالفـة األمـري دون نفـي  ْ ّ ٍ

  !!ّخالفة من تقدمه ، ومن ادعى فعليه البيان

  من ينكر داللته على اإلمامة فهو ناصبي : الدهلوي 

  :قوله 
ّيف متسك أهل السنة وقالوا قدحوا  ـ خذهلم اهللا ـ ْوإن كان النواصب ّبأن هذه اخلالفـة : ّ

  .غري اخلالفة املتنازع فيها

  :أقول 
  . ..هاحلمد هللا على إحسانه ، فقد رجع احلق إىل مكان

 !!7لقـــد انكـــشفت ـــذا الكـــالم حقيقـــة دعـــاوي أكـــابر القـــوم يف واليـــة أمـــري املـــؤمنني 
املتقـدمني مـنهم   ـّ وذلك ألم. ..ًوراًوأصبحت مقاالم الركيكة وتأويالم السخيفة هباء منث

ًقد سعوا سعيا بليغا يف دفعـ  املتأخرين ً  
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ّ داللة هذا احلديث على خالفة أمري املؤمنني ، ورد ما أفاده املثبتون خلالفتـه مـن هـذا احلـديث 
ّ، فبـــأي وجـــه تيـــسر هلـــم وبـــأي طريـــق متكنـــوا منـــه ٍ ّ ّ نفـــسه الـــذي قـــصر ) الـــدهلوي ( وحـــىت   ..؟ٍ

ّ ألن هــذه املــساعي كلهــا تأييــد وتقويــة ملزعــوم النواصــب . ..طفــة علــى األهــل والعيــال فقــاخلال ّ
  .املنكرين ألصل الداللة

ًإذا كــان القــدح يف داللــة احلــديث علــى اخلالفــة نــصبا وعــداء لألمــري : ًوأيــضا   ، فمــا 7ً
ك باآلمــدي وأتباعــه املنكـــرين ألصــل احلــديث والقــادحني يف صـــحته وثبوتــه  حـــال ّ بــل إن؟ّــظن

  . ..ى كما ال خيف. ..بهؤالء أسوء من حال النواص

  » قارون « إلى » هارون « تحريف الناصبي 
« ًبـدال عـن » قـارون « ّ يف النواصب من حـرف لفـظ احلـديث ، ووضـع كلمـة . ..نعم

الـشهري بالنـصب والعـداء الـشديد ألمـري املـؤمنني » حريز بن عثمـان «  وهذا هو . ..»هارون 
7 ...  

قـد طعـن يف أمحـد  ـ عفـا اهللا عنـه ـ ّإن اخلطيـب: الثالـث « :  املؤيـد اخلـوارزمي قـال أبـو
وحريـز كــان . هـو ثقـة: فقــال  ّقــد وثـق أمحـد بـن حنبــل حريـز بـن عثمـان: أكثـر مـن هـذا فقـال 

  . ، وال فرق بينه وبني من يبغض أبا بكر وعمر2ًّيبغض أمري املؤمنني عليا 
ًوكان حريز كذابا: مث قال اخلطيب  هـذا الـذي : وروى عنـه بـن عيـاش أنـه قـال . ً فاسقاّ
إنـه مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ،  :ّ عليه وسلم لعلي بن أيب طالب ّيروى عن النيب صلى اهللا

ُمسعـت الوليـد بـن عبـد امللـك يرويـه علـى : قـال  ؟فمـا هـو: ُفقلـت لـه : ّقـال ابـن عيـاش . خطأ
  .علي مين مبنزلة هارون من موسى: املنرب فيقول 

: بلغـين عـن يزيـد بـن هـارون أنـه قـال  :ّمث أكد اخلطيب هذه الشناعة علـى أمحـد فقـال 
   ؟يا يزيد تكتب عن حريز بن عثمان: ّرأيت رب العزة يف النوم فقال 
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ًيا رب ما علمت عليه إالخريا: فقلت  ّيا يزيـد ال تكتـب عنـه ، فإنـه يـسب علـي بـن  :فقال . ّ ّ
  .أيب طالب

  .)1(» إنه طعن يف أمري املؤمنني وهذه حكايه عن أمحد ، 
ًومن هذه القصة يظهر أيضا حال اآلمدي وأتباعـ ّ فـإن النواصـب ملا مل يتيـسر هلـم . ..هّ ّـ ّ

إنكار أصل احلديث عمدوا إىل حتريفـه كمـا رأيـت ، لكـن اآلمـدي ومـن تبعـه ينكـرون احلـديث 
  !!من أصله كما عرفت

  . ..ل فال تغف. ..كما أن منها يظهر حال أمحد بن حنبل
نفـــسه وقـــوع هـــذا التحريـــف يف هـــذا احلـــديث الـــشريف ، وأنـــه مـــن ) الـــدهلوي ( وذكـــر 

ُ وال تـلبسوا (بتفسري قوله تعـاىل ) فتح العزيز ( فعل النواصب واخلوارج ، فقد قال يف تفسريه  ِْـ َ َ
ِاْلحق باْلباطل  ِ ِ  ٍباطل من عندكم حيتاج إىل إضـمار ، أو محـل علـى معـ أي بتأويل«  : )2( )َ ًىن ٍ

ّغـــري حقيقــــي أو خمـــالف للــــسياق أو الـــسباق ، كمــــا فعلـــت الفــــرق الـــضالة مــــن هـــذه االمــــة ، 
ّكــاخلوارج والــروافض واملعتزلــة والقدريــة امللحــدين ــذا القــرآن ، ويــدخل يف هــذا املنــع كــل صــور 

  .تلبيس احلق بالباطل
ٍومـــن ذلـــك زيـــادة لفـــظ يف حـــديث مـــن األحاديـــث لـــيس منـــه ، كمـــا فعلـــت الـــشيعة يف 

زوا جــــيش اســــامة « ديث حــــ ــــجه ف عنــــه « بزيــــادة لفــــظ » ّ  ويف .)3(إليــــه » ّــــلعــــن اهللا مــــن ختل
  من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من« حديث 

__________________  
ّجـــامع مـــسانيد أيب حنيفـــة ، يف وجـــوه اجلـــواب عمـــا نقلـــه اخلطيـــب عـــن أمحـــد مـــن عـــدم جـــواز النظـــر يف كتـــب ) 1(

  .68 ـ 67 / 1. خر الباب األولّاحلنفية آ
  .42 ، اآلية 2: سورة البقرة ) 2(
، تـــاريخ  ٍهـــذه اجلملـــة واردة يف غـــري واحــد مـــن كتـــب أهـــل الـــسنة املعتمــدة كامللـــل والنحـــل للـــشهرستاين: أقــول ) 3(

 لعبـد للجرجـاين ، أبكـار األفكـار لآلمـدي ، مـرآة األسـرار 376  /8إبراهيم بـن عبـداهللا احلمـوي ، وشـرح املواقـف 
ّواعـــرتف بـــصحته الـــشيخ يعقـــوب » ّمـــن ختلـــف عـــن جـــيش أســـامة فهـــو ملعـــون « الـــرمحن بـــن عبـــد الرســـول بلفـــظ 

  .)عقائده ( الالهوري يف 
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  .)1(إليه » وانصر من نصره واخذل من خذله « : بإحلاق مجلة » عاداه 
ٍتبديل لفـظ يف احلـديث إىل لفـظ آخـر قريـب منـه يف املخـرج ، كمـا فعلـت : ومن ذلك 

هـارون « بتبـديل لفـظ » أنت مين مبنزلة هارون مـن موسـى « : النواصب واخلوارج يف حديث 
  .»قارون « إىل » 

ًيف هـذا البـاب ، وإن كـان كالمـه مـشتمال علـى أباطيـل ) الـدهلوي ( فهذا اعرتاف من  ْ
صــــدور التحريــــف مــــن  ّوأكاذيــــب ، كجعلــــه الــــشيعة مــــن الفــــرق الــــضالة كالنواصــــب ، ودعــــواه

مـن كتابنـا )  حديث الغدير (و ) تشييد املطاعن ( األحاديث ، وأنت إذا راجعت الشيعة يف 
ًلـو كـان وجـود اجلملتـني زيـادة وحتريفـا ـ ، عرفت أنـه ّمـن قبـل أركـان أهـل الـسنة ال مـن علمـاء  ـ ً

  .ّ فهم الضالل ال الشيعة. ..ةالشيع

   !!ذكر بعض من أنكر داللة الحديث على اإلمامة
ّعلــى أن مــن ينكــر داللــة حــديث املنزلــة علــى أصــل إمامــة أمــري  ) الــدهلوي( لقــد نــص 

ّ فهو ناصيب ، ألن النواصب يقولون بأن هـذه اخلالفـة الـيت جـاءت يف هـذا احلـديث 7املؤمنني  ّ
  :فنقول  . ..خر غري اخلالفة املتنازع فيهاشيء آ

 علمـاء ّإن إنكار داللة هذا احلديث على أصل اإلمامة واخلالفة قد صدر مـن كثـري مـن
ًأهل السنة ، وورد يف عبارام يف كتبهم ، فمـن هنـا أيـضا تعـرف حقيقـة حـال القـوم جتـاه أمـري  ّ

  :وإليك بعضهم  . ..:املؤمنني وأهل البيت 
__________________  

( كـذلك نـسبه إلـيهم يف بـاب املطـاعن مـن ) تفـسريه ( وضـع هـذه اجلملـة إىل الـشيعة يف ) الـدهلوي ( وكما نسب 
إن هــذه اجلملــة : ّ ونفــى وجــود اجلملــة يف شــيء مــن كتــب أهــل الــسنة ، بــل نــسب إىل امللــل والنحــل قولــه )حتفتــه 

  !!ّفحيا اهللا األمانة والديانة. موضوعة مفرتاة
  .راجع للوقوف على رواية أهل السنة هلذه اجلملة قسم حديث الغدير من كتابنا) 1(
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  فضل اهللا التوربشتي 
  :ربشيت بشرح احلديث قال فضل اهللا بن حسني التو

ّواملستدل ذا احلديث علـى أن اخلالفـة كانـت بعـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم «  ّ
إىل علي ، زائغ عن منهج الصواب ، فإن اخلالفة يف األهل حياته ال تقتضي اخلالفـة يف األمـة 

ا 8تنـــتقض علـــيهم مبـــوت هـــارون قبـــل موســـى  ّبعـــد املمـــاة ، واملقايـــسة الـــيت متـــسكوا ـــا ـــ ، وإمن ّ
ّيــستدل ــذا احلــديث علــى قــرب منزلتــه واختــصاصه باملؤاخــاة مــن قبــل الرســول صــلى اهللا عليــه 

  .)1(» ّوسلم 
ًفكــان أشــد نــصبا ) املعتمــد يف املعتقــد ( ّوقــد أصــر علــى هــذا اإلنكــار والنفــي يف كتابــه 

  . كما ال خيفى على من راجعه ..من النواصب

  ّعياض ، الطيبي ، القاري 
  : الدين علي بن سلطان اهلروي القاري وقال نور

ّكان هذا القـول مـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يف خمرجـه إىل غـزوة : قال التوربشيت «  ّ
ًّتبوك ، وقد خلف عليا  مـا :  على أهله ، وأمره باإلقامة فيهم ، فأرجف بـه املنـافقون وقـالوا 2ّ

ّخلفه إال ّاستثقاال له وختففا منه ، فلما مسع به ّ ً ّ ّ علي أخـذ سـالحه ، مث خـرج حـىت أتـى رسـول ً
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وهــو نــازل بــاجلرف ، فقــال  يــا رســول اهللا ، زعــم املنــافقون كــذا ، : ّ

ّكذبوا ، إمنا خلفتك ملا تركت ورائي ، فارجع فاخلفين يف أهلـي وأهلـك ، أمـا ترضـى: فقال   ـ ّ
ُ وقــال موســى (: ول قــول اهللا ســبحانه تــأ. ّأن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى ـ يــا علــي َ َ

ِألخيه هارون اخلفني في قـومي  ِْ َ ِ ِ ِِ ُْ ْ َ ُ َ(.  
__________________  

  .خمطوط ، باب مناقب علي من كتاب املناقب ـ شرح املصابيح) 1(
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ّواملستدل ذا احلديث على أن اخلالفة كانـت لـه بعـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ
ب ، فــإن اخلالفــة يف األهــل يف حياتــه ال تقتــضي اخلالفــة يف االمــة بعــد زائــغ عــن مــنهج الــصوا

  .3تنتقض عليهم مبوت هارون قبل موسى  ّمماته ، واملقايسة اليت متسكوا ا
ّوإمنا يستدل ذا احلديث على قرب منزلته واختصاصه باملؤاخاة من قبل الرسول صـلى 

  .ّاهللا عليه وسلم
ـــه الـــروافض وســـائر فـــرق : اض قـــال القاضـــي عيـــ: ويف شـــرح مـــسلم  هـــذا ممـــا تعلقـــت ب ّ

ًالــشيعة ، يف أن اخلالفــة كانـــت حقــا لعلــي  ه وصــي لــه ـــا ، فكفــرت الــروافض ســـائر 2ّّ ّ ، وأن ّّـــ
ه ، وهــــؤالء  ّــــالــــصحابة بتقــــدميهم غــــريه ، وزاد بعــــضهم فكفــــر عليــــا ألنــــه مل يقــــم يف طلــــب حق ًّ ّ

ًأســخف عقــال وأفــسد مــذهبا مــن أن يــذكر قــوهلم ، وال شــ ّك يف تكفــري هــؤالء ، ألن مــن كفــر ً ّ
ًاالمة كلها أو الصدر األول خصوصا فقد أبطل الشريعة وهدم اإلسالم ّ.  

ّوال حجة يف احلديث ألحد منهم ، بل فيه إثبات فضيلة لعلي ، وال تعرض فيـه لكونـه  ٍ ّ
ّأفضل من غريه ، وليس فيه داللة علـى اسـتخالفه بعـده ، ألن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـل ّ ّ م إمنـا ّ

ويؤيد هــذا أن هــارون املــشبه بــه مل يكــن . قــال هــذا حــني اســتخلفه علــى املدينــة يف غــزوة تبــوك ّــ
ًخليفة بعد موسى ، ألنه تويف قبل وفاة موسى بنحو أربعني سنة ، وإمنا اسـتخلفه حـني ذهـب 

  .مليقات ربه للمناجاة
مـن «  خـرب للمبتـدأ و» ّمـين « إن قولـه : وحتريـره مـن جهـة علـم املعـاين : ّوقال الطييب 

وا بمثـل (: زائدة ، كمـا يف قولـه تعـاىل » الباء «  ّومتعلق اخلرب خاص و. ّاتصالية»  ِ فإن آمن ْ ِ ِ ُـ َ ْ َـِ
ِِما آمنتم به  ْ ُْ ّأنـت متـصل يب ونـازل مـين منزلـة : يعـين . ًفإن آمنوا إميانا مثل إميـانكم:  أي )1( )َ ّ

ّ فيمــا شــبهه بــه صــلى اهللا عليــه2فهــم أنــه هــارون مــن موســى ، وفيــه تــشبيه ، ووجــه الــشبه مل ي ّ 
ّوسلم ، فبني بقوله    إنه ال: ّ
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ّنيب بعدي ، أن اتصاله به ليس من جهة النبوة ، فبقي اإلتصال من جهة اخلالفـة ، ألـا تلـي 
ْمث إمـا أن تكـون حــال حياتـه أو بعـد مماتـه ، فخــرج مـن أن يكـون بعـد مماتــه ، . النبـوة يف املرتبـة ّ

ّات قبـــل موســـى ، فتعـــني أن يكـــون يف حياتـــه عنـــد مـــسريه إىل غـــزوة تبـــوك ،  مـــ7ألن هـــارون 
  .إنتهى

ة بعـــد مماتـــه ، ال : وخالصـــته  ّـــإن اخلالفـــة اجلزئيـــة يف حياتـــه ال تـــدل علـــى اخلالفـــة الكلي ّ
ّسيما وقد عزل عن تلك اخلالفة برجوعه صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة  ّ ّ «)1(.  

  :أقول 
ًمبا قالته النواصـب ، بـل زاد القـاري شـيئا مل يقولـوا بـه ، وهـو مـا ّلقد نص هؤالء وفاهوا  ّ

 فهـذا شـيء مل يـرد يف كـالم ... 6 برجوعه !!ًذكره أخريا من أنه عزل عن تلك اخلالفة اجلزئية
  !!النواصب

  أبو شكور السالمي 
التمهيـد ( وقال أبو شكور حممد بـن عبـد الـسعيد بـن شـعيب الـساملي احلنفـي صـاحب 

  :ّما نصه ) لتوحيد يف بيان ا
  .ً جعله خليفة وكان مبنزلة هارون من موسى7إن النيب : ّوأما قوله « 

ّاخلرب حجة عليكم ، ألن النيب : قلنا  غزواتـه ، فاسـتخلف يف املدينـة   خـرج يف بعـض7ّ
إنــه قــد أعــرض عــن ابــن عمــه :  قالــت املنــافقون 7 ، فلمــا خــرج النــيب 2علــي بــن أيب طالــب 
  ّ فلماوأجلسه يف البيت ،

__________________  
  .564 ـ 563  /5املرقاة يف شرح املشكاة ) 1(
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ّ اغــتم لــذلك ، وخــرج خلــف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فلمــا حلــق النــيب 2 مســع علــي  ّ ّ
اســـتخلفتين علـــى النـــساء والـــذراري واملنـــافقني ، وقـــد قـــال :  فقـــال ؟ّمـــا اســـتخفك: فقـــال لـــه 

ّوقص عليه القصةـ  املنافقون يف حقي ما قالوا  أما ترضى أن تكون مـين مبنزلـة   :7فقال النيب  ـ
  ؟ ال نيب بعديّإال أنههارون من موسى 

 كـان خليفـة موسـى يف حياتـه ومل 7ً ما كـان نبيـا ، وهـارون 2ًمث هارون كان نبيا وعلي 
  .» ، فهذا ال يشبه ذلك 7يكن بعد وفاته ، ألنه مات قبل موسى 

  ؟ري هذاوماذا قال النواصب غ

  شمس الدين الخلخالي 
  :وقال مشس الدين حممد بن املظفر اخللخايل 

  . ال نيب بعديّإال أنهأنت مين مبنزلة هارون من موسى : قوله « 
ً يـوم غـزوة تبـوك ، وقـد خلف عليـا علـى أهـل 7إمنا صدر هـذا الكـالم مـن النـيب : قيل  ّ ّـ

ًا فيومابيته ، وأمره أن يقيم يف املدينة ويراعي أحواهلم يوم ّما تركـه إاللكونـه : مث قال املنافقون . ً
ّمستثقال عنده ، فخفف عنه ثقله ، فلما مسع علي ذلك تأذى من هذا الكالم ، فأتى رسـول  ّ ً

ّاهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال  ًيــا رسـول اهللا زعـم املنـافقون أنــك مـا خلفتـين إاللكـوين ثقــيال : ّ ّ ّ
ّمـا خلفتـك إال. ذبواكـ : 7فقـال . ّعليك ، فخففت ثقلي عنك لكرامتـك علـي ، فـارجع إىل  ّ

  .ْأما ترضى بأن تكون مين مبنزلة هارون من موسى. أهلي وأهلك واخلفين فيهم مبا أمرتك
ّفاإلستدالل بذلك على أن اخلالفة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ ّ  



  نفحات األزهار................................................................................ 210

ال تقتـضي اخلالفـة  ـ األهـلوهـي خالفتـه يف  ـ ّ كانت لعلي ، غري صواب ، ألن اخلالفة اجلزئية
  .7ّأي اخلالفة يف األمة بعد وفاته . الكلية

ّبل إمنا تدل على قربه واختصاصه مبا ال يباشر إالبنفـسه يف أهلـه ، وإمنـا اخـتص بـذلك  ّ ّ
ّألنه يكـون بينـه وبـني رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم طرفـان القرابـة والـصحبة ، فلهـذا اختـاره  ّ

  .لذلك دون غريه
 املثــل باســتخالف موســى هــارون علــى بــين إســرائيل حــني خــرج إىل 7ضــرب  : ًوأيــضا

كـان موتـه قبـل  ـ وهـو هـارون ـ الطـور ، ومل يـرد بـه اخلالفـة بعـد املـوت ، فـإن املـضروب بـه املثـل
ًمــوت موســى ، وإمنــا كــان خليفــة لــه يف حياتــه يف وقــت خــاص ، فلــيكن كــذلك األمــر فــيمن  ّ

  .)1(» ضرب له املثل به 

  بي ، الزيداني ّالخطا
  :وقال مظهر الدين حسني بن حممود بن احلسن الزيداين 

ّفالــذي يــستدل ــذا احلــديث علــى أن اخلالفــة بعــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم «  ّ ّ
ّ ، فاســتدالله بــذلك غــري صــواب ، ألن اخلالفــة اجلزئيــة يف حياتــه ال تــدل علــى 2كانـت لعلــي  ّ

 7ّا يـستدل بـه علـى قربـه واختـصاصه مبـا ال يباشـر إالبنفـسه  ، وإمن7اخلالفة الكلية بعد وفاته 
ّ، وإمنا اختص بذلك ألن بينه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم طرفـان ، القرابـة والـصحبة  ّ ّ ّ

  .، فلهذا اختاره بذلك دون غريه
ّضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم املثـل باسـتخالف موسـى هـارون : قال اخلطايب  ّ

ين إســرائيل حــني خــرج إىل الطــور ، ومل يــرد اخلالفــة بعــد املــوت ، فــإن املــضروب بــه  علــى بــ8
  كان ـ 7وهو هارون  ـ املثل

__________________  
  .خمطوط ، باب مناقب علي من كتاب املناقب ـ املفاتيح يف شرح املصابيح) 1(
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كن كـذلك األمـر ً ، وإمنا كان خليفة يف حياتـه يف وقـت خـاص ، فلـي7 موته قبل وفاة موسى 
  .)1(» فيمن ضرب له املثل 

  أبو زكريا النووي 
  :وقال النووي بشرحه 

ّولــيس فيــه داللــة الســتخالفه بعــده ، ألن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم إمنــا قــال هــذا «  ّ ّ
ّإن هـــارون املـــشبه بـــه مل يكـــن : ويؤيـــد هـــذا . لعلـــي حـــني اســـتخلفه يف املدينـــة يف غـــزوة تبـــوك ّ

بـل تـويف يف حيـاة موسـى وقبـل وفـاة موسـى بنحـو أربعـني سـنة ، علـى مــا ًخليفـة بعـد موسـى ، 
ا اســـتخلفه حـــني ذهـــب مليقـــات ربـــه : هـــو مـــشهور عنـــد أهـــل األخبـــار والقـــصص ، قـــالوا  ـــوإمن ّ

  .)2(» واهللا أعلم . للمناجاة

  شمس الدين الكرماني 
  :وقال الشمس حممد بن يوسف الكرماين 

  .ين منزلته ، والباء زائدةًنازال م: أي . ّأن تكون مين: قوله « 
  .2ّوهذا احلديث تعلق به الروافض يف خالفة علي 

ّأختلفـين مـع : ّهذا إمنا قال لعلي حـني خـرج إىل تبـوك ومل يستـصحبه ، فقـال : اخلطايب 
 فضرب له املثل باسـتخالف موسـى علـى بـين إسـرائيل . ..أما ترضى أن تكون:  فقال ؟الذرية

كانـت وفاتـه  ـ وهـو هـارون ـ ّفإن املشبه بـه.  به اخلالفة بعد املوتومل يرد. حني خرج إىل الطور
   ، وإمنا كان8قبل موسى 

__________________  
  .خمطوط ، باب مناقب علي من كتاب املناقب ـ شرح املصابيح) 1(
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  .)1( » فليكن كذلك األمر فيمن ضرب املثل به. ٍ خليفته يف حياته يف وقت خاص

  ابن حجر العسقالني 
  :وقال شهاب الدين ابن حجر العسقالين 

استدل حبـديث البـاب علـى اسـتحقاق علـي للخالفـة دون غـريه مـن الـصحابة ، فـإن « 
  .هارون كان خليفة موسى

بـــأن هـــارون كـــان خليفـــة موســـى يف حياتـــه ال بعـــد موتـــه ، ألنـــه مـــات قبـــل : وأجيـــب 
  .ّايبّموسى باتفاق ، أشار إىل ذلك اخلط

صل يب نــازل يف منزلــة هــارون مــن موســى ، وفيــه : ّوقــال الطيــيب  ّــمعــىن احلــديث أنــه مت
ّفعــرف أن اإلتــصال املــذكور بينهمــا لــيس مــن .  ال نــيب بعــديّإال أنــه: ّتــشبيه مــبهم بينــه بقولــه 

ًوملـا كـان هـارون املـشبه بـه إمنـا كـان خليفـة يف. جهة النبوة بل مـن جهـة مـا دوـا وهـو اخلالفـة ّ ّ ّ
 

ّختصيص خالفة علي للنيب صلى اهللا عليه وسلم حبياته  ّحياة موسى دل ذلك على ّ «)1(.  

  شهاب الدين القسطالني 
  :وقال شهاب الدين القسطالين 

ّوال حجة هلم يف احلديث وال متمسك هلـم بـه ، ألنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم إمنـا قـال «  ّ ّ
ّده إن هارون املشبه به مل يكن خليفـة بعـد ّويؤي. هذا حني استخلفه على املدينة يف غزوة تبوك

يف  ـ  لــيس نــيبّإال أنــه: ّوبــني بقولــه . موســى ، ألنــه تــويف قبــل وفــاة موســى بنحــو أربعــني ســنة
ّإن إتصاله به ليس من جهـة النبـوة ، فبقـي اإلتـصال مـن جهـة اخلالفـة ـ  ال نيب بعدي: نسخة  ّ

   مث.، ألا تلي النبوة يف الرتبة
__________________  
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ّإا إما أن تكـون يف حياتـه أو بعـد مماتـه ، فخـرج بعـد مماتـه ، ألن هـارون مـات قبـل موسـى ،  ّ
ْفتعني أن تكون يف حياته عند مسريه إىل غزوة تبوك ، كمسري موسى إىل مناجاة ربه   «)1(.  

ّمحب الدين الطبري  ّ  
  :ّوقال حمب الدين الطربي 

  :اجلواب عنه من وجهني « 
ّهذا عدول عن ظاهر ما تعلق به لسان احلال واملقال ، فإنه صـلى اهللا : يقول : األول  ّ

ْعليــه وســلم قــال لعلــي تلــك املقالــة حــني اســتخلفه ملــا توجه إىل غــزوة تبــوك علــى مــا يتــضح إن  ّــ ّ ّ
ّاستخالف حـال احليـاة ، فلما رآى تألمـه بـسبب  ر هذا الكالم ، وذلكشاء اهللا تعاىل يف آخ ّـ

ّالتخلف ، إمــا أســفا علــى اجلهــاد أو بــسبب مــا عــرض مــن أذى املنــافقني علــى مــا ســنبينه إن  ً ّــ
ُشـاء اهللا تعــاىل ، قــال لـه تلــك املقالــة ايـذانا لــه بعلــو مكاننـه منــه وشــرف منزلتـه الــيت أقامــه فيهــا  ّ ً

ً بينه وبني هارون إمنـا كـان يف اسـتخالف موسـى لـه ، منـضما إىل األخـوة فالتنظري. مقام نفسه ّ
ّوشــد األزر والعــضد بــه ، وكــان ذلــك كلــه حــال احليــاة ، مــع قيــام موســى فيمــا اســتخلفه فيــه ،  ّ
ًيشهد بذلك صورة احلال ، فليكن احلكم يف علي كذلك ، منضما إىل ما يثبـت لـه مـن أخـوة 

ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وشــ ّد أزره وعــضده بــه ، غــري أنــه مل يــشاركه يف أمــر النبــوة ، كمـــا ّ ّ
ّشـاركه هــارون مل تـرد موســى ، فلـذلك قــال صــلى اهللا عليـه وســلم  أي .  بعــدي ال نــيبّإال أنـه: ّ

  .بعد بعثيت
  .نظري ، وال إشعار يف ذلك مبا بعد الوفاة ال بنفي وال بإثباتت سبيل العلىهذا 

__________________  
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ّلــو محــل علــى مــا بعــد الوفــاة مل يــصح تنزيــل علــي مــن النــيب صــلى اهللا عليــه : بــل يقــول 

ّوســـلم منزلـــة هـــارون مـــن موســـى ، النتفـــاء ذلـــك يف هـــارون ، فإنـــه مل يكـــن اخلليفـــة بعـــد وفـــاة  ّ
 االســتخالف حـــال ًفعلــم قطعــا أن املــراد بــه .موســى ، وإمنــا كــان اخلليفــة بعــد يوشــع بـــن نــون

  .)1( » . ..ةّاحلياة ، ملكان التشبيه ، ومل يوجد إاليف حال احليا

  :أقول 
ًوال خيفـى التنـايف بــني قولـه أوال ومـا قالــه ثانيـا بعـد  ً ، وأن حاصـل كالمــه األول » بــل « ّ

ًهو مقالة النواصب ، وحاصل كالمه الثاين كون احلديث دليال علـى نفـي خالفـة أمـري املـؤمنني 
  .وهذا أفحش وأشنع من كالم النواصب اللئام ، 7

  نور الدين الحلبي 
  :ّما نصه ) السرية ( وقال نور الدين احلليب صاحب 

ّوادعـــت الرافـــضة والـــشيعة إن هـــذا مـــن الـــنص التفـــصيلي علـــى خالفـــة علـــي كـــرم اهللا «  ّ
ّرم اهللا وجهـه ألن مجيع املنازل الثابتة هلارون من موسى سوى النبوة ثابتة لعلي ك: قالوا . وجهه

ّمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وإال ملا صح اإلسـتثناء ، أي إسـتثناء النبـوة بقولـه  ّ  ال ّإال أنـه: ّ
أي دون .  اسـتحقاقه للخالفـة عنـه لـو عـاش بعـده7ّنيب بعدي ، ومما ثبت هلـارون مـن موسـى 

  .النبوة
  .بأن هذا احلديث غري صحيح كما قاله اآلمدي: ّورد 

  فهو من ـ بل صحته هي الثابتة ألنه يف الصحيحني ـ حتهوعلى تسليم ص
__________________  

  .224  /1الرياض النضرة ) 1(



 215 .............................................................نقض كلمات الدهلوي حول احلديث 

  .ً قبيل اآلحاد ، وكل من الرافضة والشيعة ال يراه حجة يف اإلمامة
  .وعلى تسليم أنه حجة ، فال عموم له
ّيفــة عــن النــيب صــلى ًإن عليــا كــرم اهللا وجهــه خل: ّبــل املــراد مــا دل عليــه ظــاهر احلــديث 

ُاهللا عليه وسـلم يف أهلـه خاصـة مـدة غيبتـه بتبـوك ، كمـا أن هـارون كـان خليفـة عـن موسـى يف  ً ّ
ّفعلى تسليم أنه عام لكنه خمصوص ، والعـام املخـصوص غـري . قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة

  .حجة يف الباقي أو حجة ضعيفة
ــــه وســــلم يف مــــرار أخــــرى ٍوقــــد اســــتخلف صــــلى اهللا علي ّ ــــزم أن يكــــون ّ ْ غــــري علــــي ، فيل

ًمستحقا للخالفة  ّ «)1(.  

  :أقول 
الكوكـب ( والعلقمـي يف ) التوشـيح ( كالـسيوطي يف  ـ وهكـذا سـعى غـري مـن ذكرنـاهم

ايـــة ( والـــرازي يف ) الـــسرية النبويـــة ( وزيـــين دحـــالن يف ) الـــسراج املنـــري ( والعزيـــزي يف ) املنـــري 
شـرح املقاصـد ( والتفتـازاين يف )  شـرح الطوالـع (و ) د شرح التجري( واإلصفهاين يف ) العقول 

( والكــابلي يف ) الــصواعق احملرقــة ( وابــن حجــر املكــي يف ) شــرح التجريــد ( والقوشــجي يف ) 
ّوغريهم من شراح احلديث واملتكلمني) الصواقع  يف نفي داللة احلديث الشريف على خالفـة  ـ ّ

  . ..7موالنا األمري 
 ّنـصب كـل هـؤالء وعـداؤهم ألمـري املـؤمنني) الـدهلوي ( بـاعرتاف   ـواحلمـد هللا ـ فظهـر

ّ الحتـــــاد مقـــــصودهم مـــــع مقـــــصود النواصـــــب ، وقـــــدحهم يف أصـــــل داللـــــة احلـــــديث علـــــى ...
  . ..ا اخلالفة كما قدحو7استحقاقه 

وال تتومهن أم ينفون داللته على اخلالفة بال فصل ، ال أصل اإلستحقاق ّ  
__________________  
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  . للخالفة ، فيكون بني كالمهم وما تزعمه النواصب فرق
ّألن كلمات هؤالء القوم صرحية يف نفي الداللة على أصل اخلالفة ، أال ترى التوربـشيت 

  ؟»ّإمنا يستدل ذا احلديث على قرب منزلته واختصاصه باملؤاخاة من قبل الرسول « : يقول 
 ، وعــدم وصــول 8م مجــيعهم ذكــر وفــاة هــارون يف حيــاة موســى جــاء يف كــال: وأيــضا 

 لقـد جـاء ... 7اخلالفـة إليـه بعـد وفـاة موسـى ، فلـيكن األمـر كـذلك يف املـشبه بـه وهـو علـي 
ًهــذا يف كالمهــم ، ولــيس معنــاه إالســلب اخلالفــة علــى اإلمــام مطلقــا ، بــل معــىن كالمهــم أن  ّ

  .معاذ اهللا من ذلك. ًحديث املنزلة دليل على عدم خالفته أصال
فخــرج بعــد مماتــه ، ألن هــارون مــات قبــل « : لقــد جــاء يف عبــارة القــسطالين : ًوأيــضا 

ــــوك  ّموســــى ، فتعــــني أن يكــــون يف حياتــــه ، عنــــد مــــسريه إىل غــــزوة وكــــذا ذكــــر العلقمــــي » تب
ّوهــذا نــص صــريح يف إنكــار الداللــة علـــى  .ّامع الــصغري للــسيوطيوالعزيــزي يف شــرحيهما للجــ

ّعلى اإلطالق ، ألن هذا الكالم معناه خروج اخلالفة بعد املمـاة علـى اإلطـالق ، وإال اخلالفة  ّ
ْمل يتم تعني أن يكون يف حياته ّ.  

ّولــو ســلم ، فــال داللــة « ) : حبــر املــذاهب ( قــول عبــد الوهــاب القنــوجي يف : ًوأيــضا 
علــى اإلطــالق ، صــريح يف أنــه يريــد نفــي الداللــة » علــى نفــي إمامــة األئمــة الثالثــة قبــل علــي 

ّوأنه لو سلم فال داللة على نفي إمامة الثالث   . ..ةّ
وبعــد اللتيــا والــيت ، ال داللــة فيــه « : حيــث قــال ) شــرح التجريــد للقوشــجي ( وكــذا يف 

  . »2على نفي إمامة األئمة الثالثة قبل علي 
مــا ّأــم ينفــون وينكــرون داللــة حــديث املنزلــة علــى أصــل اخلالفــة ، وهــذا عــني : فظهــر 

 فال يبقـى ريـب يف نـصب اخلطـايب ، والقاضـي عيـاض ، والتوربـشيت ، . ..بّذهبت إليه النصا
  والنووي ، واخللخايل ، والزيداين ، والكرماين ، والطييب ،
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 . .. والطــــــربي ، والعــــــسقالين ، والقــــــسطالين ، والعلقمــــــي ، والعزيــــــزي ، والقــــــاري ، واحللــــــيب
  . ..وأمثاهلم

  ّولي اهللا الدهلوي 
ّ كــل هــذا ال يوجــب اضــطراب أهــل الــسنة يف ديــار اهلنــد ، مبثــل اضــطرام إذا مــا ّلكــن ّ

(  علـــى ضـــوء كـــالم ولـــده 7ّأوردنـــا كـــالم ويل اهللا املثبـــت لـــه النـــصب والـــبغض ألمـــري املـــؤمنني 
  : فقد قال ويل اهللا . ..)الدهلوي 
ّملـــا اســـتخلف املرتـــضى يف غـــزوة تبـــوك شـــبهه ـــارون يف خـــصلتني «  ّ

يف مـــدة اخلالفـــة  :
ـــه  ّالغيبـــة وكونـــه مـــن أهـــل البيـــت ، دون اخلـــصلة الثالثـــة وهـــي النبـــوة ، وهـــذا املعـــىن ال عالقـــة ل
ّباخلالفــة الكــربى الــيت هــي بعــد وفــاة النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، ألنــه صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ ّ ّ

ًكل غزوة أمريا ّكان يعني على املدينة يف ٍ  الصغرى يف مـدة  فاخلالفة الكربى أمر ، واخلالفة. ..ّ
  .)1(» الغيبة عن املدينة أمر آخر 

هــذه اخلالفــة « ّ أليــست هــي عبــارة النواصــب الــيت نقلهــا ولــده مــن أن . ..ههــذه عبارتــ
  !؟»غري اخلالفة املتنازع فيها 

  الدهلوي نفسه 
ّمث إن كالم  ّالذي نقل فيـه قـدح النواصـب يثبـت نـصبه هـو أيـضا ، ألن ) الدهلوي ( ّ ً ّ )

ة حبــديث املنزلــة حباصــل القــدح الــذي نقلــه عــن ) الــدهلوي  ّــنفــسه جييــب عــن اســتدالل اإلمامي
 يف املدينـة علــى 7 وذاك قولــه بقـصر خالفـة أمـري املـؤمنني . ..بالنواصـب كمـا سـيأيت عـن قريـ

  .وهذا هو مطلوب النواصب .األهل والعيال
__________________  

  .ولإزالة اخلفا ، آخر الفصل السابع من املقصد األ) 1(
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  السهارنفوري هو األصل فيما نسبه الدهلوي إلى النواصب 
) ّالـدهلوي ( إذ  . ..عـن حقيقـة احلـال يف هـذا املقـام ـ بعنايـة اهللا ـ وبعد ، فإين كاشف

ّذكــر عــن النواصــب أــم يقــدحون يف اإلســتدالل ــذا احلــديث الــشريف بــأن اخلالفــة فيــه غــري 
 للخالفـة بعـد النـيب 7ه علـى أصـل إسـتحقاق أمـري املـؤمنني اخلالفة املتنازع فيها ، فـال داللـة فيـ

) مــرافض الــروافض ( ّ لكــن األصــل يف هــذا القــدح هــو احلــسام الــسهارنفوري صــاحب ... 6
ّعلى انتحال أباطيلـه يف كـل مـورد مل جيـد ضـالته يف كلمـات الكـابلي ) الدهلوي ( الذي دأب  ٍ ّ

  . ..)الصواقع ( صاحب 
ّناســبا إيــاه إىل) ّالــدهلوي ( رنفوري ، انتحلــه  هــو مــن كــالم الــسها. ..نعــم  بالنواصــ ً

  :للسهارنفوري يف هذه املسألة ) املرافض (  وإليك ما جاء يف كتاب ...
ّلقــد اتفــق الطرفــان علــى أن رســول الثقلــني وشــفيعنا يف الــدارين قــال هــذا لعلــي عنــد « 

ّخمرجه إىل غزوة تبوك ، وقد صرح أصحاب احلديث والسري املتكفل ّ ّصـلى اهللا  ـ ني لبيـان أحوالـهّ
ًأن رسول اهللا استخلف عليا املرتضى يف خمرجـه إىل تلـك الغـزوة علـى أهلـه وعيالـه  ـ ّعليه وسلم ّ

ّ، وأمره أن يقيم يف املدينة رعاية ألحواهلم ، ال أنه أعطاه منصب اخلالفـة املطلقـة وشـرفه بـذاك  ً
  .ّاملقام الرفيع

  . احلديث. ..صّقاروى البخاري ومسلم عن سعد بن أيب و
ويف شرح املشكاة ، والصواعق ، وفصل اخلطاب ، واملدارج ، واملعارج ، وحبيب السري 

ّإن سيد الكونني خلفـه عنـد خمرجـه إىل غـزوة تبـوك : ، وترمجة املستقصى ، وغريها من الكتب 
  .ّعلى أهله وعياله ليتعهد أحواهلم يف املدينة

ّفظهر ، أن هذه خالفة خاصة وليست مط   .ّلقة ، والنزاع إمنا هو يف اخلالفة املطلقةّ
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ّوقد خلف الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم يف هـذه الغـزوة ّ حممـد  ـ ّكمـا ذكـر أهـل الـسري ـ ّ
ًبــن مــسلمة ، أو ســباع بــن عرفطــة علــى املدينــة ، ونــصب ابــن ام مكتــوم نائبــا مــن قبلــه إلقامــة 

ًمطلقة ملا كـان السـتخالف حممـد بـن ّوواضح أنه لو كانت خالفة علي املرتضى . ّالصالة فيها
  .»مسلمة وابن أم مكتوم معىن 

ّفهـــذا كالمـــه ، وقـــد صـــرح بـــأن اخلالفـــة الـــيت دل عليهـــا احلـــديث الـــشريف غـــري اخلالفـــة  ّ ّ ّ
ّإىل النواصـــب ، للتـــسرت علـــى واقـــع حـــال ) الـــدهلوي ( املتنـــازع فيهـــا ، وهـــذا هـــو الـــذي نـــسبه  ّ
  . ..، وكبار أئمة طائفته من حمدثني ومتكلمنيوالده ويل اهللا ، ومقتداه السهارنفوري 
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  كالم األعور الواسطي في الجواب عن الحديث 
ًوهلـم معــي وانظــر إىل كــالم يوســف األعـور الواســطي ، الــذي شــحنه كــذبا وزورا وطعنــا  ًً 

مــا يــضمره هــؤالء القــوم مــن  ـ أكثــر مــن ذي قبــل ـ يف أمــري املــؤمنني وشــيعته ، لينكــشف لــك
ً إنــه يقــول يف رســالته جميبــا عــن ... 6ة ألمــري املــؤمنني وأهــل بيــت رســول اهللا الــبغض والعــداو

  :اإلستدالل حبديث املنزلة 
ّقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  ـ الثالث«    .أنت مين مبنزلة هارون من موسى: ّ

  :ال داللة فيه على إمامة علي ، لوجوه : قلنا 
ًإنه قيل تـسلية لعلـي ال تنصيـصا عل: األول  ّيـه ، ألنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم حـني خـرج ً ّ

ّإىل تبوك ، ومل يرتك للمدينة رجـال يـصلح للحـرب ، ومل يـرتك إال ّالنـساء والـصبيان والـضعفاء ،  ً
ّمـا تركـه إاللـشىء يكرهـه منـه ، فخـرج إىل : فطعنت املنافقون يف علي فقـالوا . ًفاستخلف عليا

ًالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم باكيــا ّ ّ فقــال النــيب صــلى اهللا ؟ّذرين مــع النــساء والــصبيانتــ: فقــال . ّ
ًعليــه وســلم تــسلية  وقــد اســتخلف النــيب . ّأمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى: ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم إبن أم مكتوم على املدينة أحد عشر مرة وهو أعمى ال يصلح لإلمامة ّ.  
ّحقاق علـــي لإلمامـــة ، ألن هـــارون ّإن يف هـــذا احلـــديث داللـــة علـــى عـــدم اســـت: الثـــاين 

ْمات قبل موسى ، ومل يكن له بعد موسى أمر ، فيلزم الرافـضة أن يقولـوا لـيس لعلـي بعـد النـيب  ّ
  .أمر
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ّإن الرافــضة لــو عقلــت مــا ذكــروا هــذا احلــديث علــى اســتحقاق ، ألنــه شــبهه : الثالــث  ّ ّ
 العظيمـة والفـساد الكبـري ّارون يف اإلستخالف ، ومل حيصل مـن اسـتخالف هـارون إال الفتنـة

وكـــذلك حـــصل مــــن . ّبعبـــادة بـــين إســـرائيل العجـــل ، حـــىت أخـــذ موســـى رأس أخيـــه جيـــره إليـــه
ّاستخالف علي أيضا ، ملا عرفت من قتل املسلمني يوم اجلمل ويف صفني ، ووهن اإلسـالم ،  ً
حــىت طعنــت فيــه األعــداء ، وإن مل يكــن ال لــوم علــى علــي يف ذلــك ، لكونــه صــاحب احلــق ، 

  .»لكن لو مل يكن يف خالفته مثل ذلك لكان أوىل 

  النظر في كالمه والجواب عنه 
 7  لقد أبدى هذا الرجل كوامن أضغانه ، وأعلن أقـصى عدوانـه ألمـري املـؤمنني. ..نعم

...  
  ؟»ال داللة فيه على إمامة علي « : أال ترى إىل قوله 

  ؟أليس هذا هو قول النواصب
  . ». ..ةًا احلديث داللة على عدم استحقاق علي لإلمامّإن يف هذ« : ّبل إنه يقول 

ُفهــل هــذا احلــديث الــذي يرويــه أهــل الــسنة ويعرتفــون بــصحته وتــواتره دليــل علــى عــدم  ّ ّ ّ
  ؟ اخلالفة7استحقاق أمري املؤمنني 

ّأليس هذا مـذهب النواصـب واخلـوارج ، وعلـى خـالف أهـل الـسنة حيـث جيعلونـه أحـد 
  ؟اخللفاء

ًهذا احلديث دلـيال علـى عـدم اإلسـتحقاق فاحلـديث املفـرتى املوضـوع إذا كان : ًوأيضا 
 فيكـون ضـرر هـذا . ..اسـتحقاقهما كـذلك دليل على عـدم ـ ًاملذكور سابقا ـ ّيف حق الشيخني

  . ..اهلذر على األعور من نفعه أكثر
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يطعـن يف أمـري املـؤمنني وخالفتــه  ـ يف الوجـه الثالـث ـ ّـلكنه مل يكتـف ـذا ، بـل جعــل
ٍ فهل له من توجية معقول وتأويل مقبول. ..هيعتوش   ؟ٍ

  في كالمه مطاعن لعلي أمير المؤمنين 
  :ّلقد اشتملت عبارته على التشنيع والطعن من وجوه 

. إن الرافـضة لـو عقلـت مـا ذكـروا هـذا احلـديث حجـة علـى اسـتحقاق علـي:  ـ قولـه 1
اســتحقاق اإلمــام خيــالف ّيــدل هــذا الكــالم علــى أن ذكــر هــذا احلــديث واإلحتجــاج بــه علــى 

ّيـصرح بـأن ) الـدهلوي (  واحلـال أن . ..هّالعقل ، ويدل على محق وسـفاهة ذاكـره واملـستدل بـ ّ
علـى فــضل األمـري وصــحة إمامتـه يف حينهــا ، لداللتــه  ـ عنـد أهــل الـسنة ـ هـذا احلــديث دليـل
ً فيكون طعن األعور متوجها إىل الشيعة والسنة معا. ..اعلى استحقاقه هل ً.. .  

ّألنــه شــبهه ــارون يف اإلســتخالف ، ومل حيــصل مــن اســتخالف هــارون « : ـــ قولــه  2
ّتعليـل لنفـي العقـل عـن الـشيعة » الفتنة العظيمة والفساد الكبري بعبادة بـين إسـرائيل العجـل ّ إال ُ

ّ وهـــو يــزعم أن نتيجـــة هـــذا التــشبيه وقـــوع الفتنـــة والفــساد الكبـــري مـــن . ..ثباســتدالهلا باحلـــدي
  . ، كما حصل ذلك بزعمه من استخالف هارون7 أمري املؤمنني استخالف
ّأن هــارون كــان هــو : معنــاه » ّحــىت أخــذ موســى بــرأس أخيــه جيــره إليــه « :  ـ قولــه 3

ّوإمنا ذكر هـذا إلثبـات مزيـد الطعـن واللـوم . ّالسبب فيما حصل ، ولذلك فعل به موسى ذلك ّ
  .على أمري املؤمنني ، كما هو واضح

تــصريح   ». ..تًوكــذلك حــصل مــن اســتخالف علــي أيــضا ، ملــا عرفــ« :  ـ قولــه 4
اســتخالف أمــري املــؤمنني  ّبرتتــب كــل ذلــك الــذي ترتــب علــى اســتخالف هــارون بزعمــه ، علــى

7.  
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  .تأكيد حلصول ما ذكر كما ال خيفى» ًأيضا « :  ـ قوله 5
راد تـــصريح بـــامل» ملـــا عرفـــت مـــن قتـــل املـــسلمني يـــوم اجلمـــل والـــصفني « :  ـ قولـــه 6

  .يف كالمه» الفتنة العظيمة والفساد الكبري « واملقصود من 
 الناكثني والقاسطني واملارقني كان 7ّيدل على أن قتاله » ووهن اإلسالم « :  ـ قوله 7

  .6سبب وهن اإلسالم وضعف دين خري األنام 
معنــاه اإلعتنــاء واإلعتبــار بطعــن مــن طعــن علــى » حــىت طعنــت األعــداء « :  ـ قولــه 8

  . ..م يف قتاله ألولئك الذين قاتله7ري املؤمنني أم

  في كالمه تناقضات 
ّـفإنه إمنا قالـه أخـريا لرفـع اللوم علـى  » . ..يْوإن مل يكن ال لوم على عل« : ّوأما قوله  ً ّ

ً وبغـض النظـر عـن كـون عبارتـه ركيكـة7اإلمـام  ّـفإنه هـذه اجلملـة ال  ـ ألن نفـي النفـي إثبـات ـ ّ
ًأوال يف الطعــن واللــوم والتــشنيع علــى أمــري املــؤمنني جتــرب مــا تفــوه بــه   ، بــل غايــة األمــر وقــوع 7ّ

ّالتهافت والتناقض يف كالمه صدرا وذيـال ، وذلـك لـيس ببعيـد مـن هـؤالء النـصاب ، بـل ذلـك  ً ً
  . ..بشأن مجيع املبطلني األقشا

  :وتناقضه غري منحصر ذا ، ففي كالمه هنا تناقضات ، وبيان ذلك 
ّإنه قد صر ًح يف الوجه األول بأن هذا احلديث إمنا قيل تسلية ألمري املؤمنني ّ ّ ّ :  ، قال 7ّ

ًإنه قيل تسلية لعلي ال تنصيصا عليه : األول «  ّفقال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم « : وقال » ً ّ
ّ مث نـاقض نفـسه يف الثـاين فـادعى .»مبنزلة هارون من موسى  ْأما ترضى أن تكون مين: ًتسلية 
ّليـــل علـــى نفـــي اســتحقاقه اإلمامـــة واخلالفـــة ، مث ادعـــى يف الثالــث ترتـــب الفـــساد العظـــيم إنــه د ّ
  على
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ً فهــذا تنــاقض ، ألنــه إن كــان دلــيال علــى نفــي اإلســتحقاق وكــان دلــيال علــى ... . اســتخالفه ً
حصول الفساد الكبري ، فال حتصل التسلية لعلي وال دفع إرجاف املنـافقني يف املدينـة بـه ، بـل 

ًتأييـــدا وتـــصديقا ملـــا زعمتـــه املنـــافقون ،  ـ ًبنـــاء علـــى مـــا ذكـــره ـ عكس ، يكـــون احلـــديثبـــال ً
  .ًوتصحيحا لطعن الطاعنني فيه

اعـرتف بداللـة  ـ ْوإن بلغـت عداوتـه يف الوجـه الثالـث إىل أقـصى الغايـات ـ ّـإنه: ًوأيـضا 
فهـذا الكـالم » ّألنه شبهه ارون يف اإلستخالف « : احلديث على اخلالفة ، حيث قال فيه 

ّنص صـريح يف الداللـة علـى ذلـك ، ألن النـيب  ّ 6 ، ـارون يف اإلسـتخالف شـبه أمـري املـؤمنني ّ
وظــاهر أن لــيس مــراد األعــور مــن هــذا اإلســتخالف هــو اإلســتخالف حــال احليــاة لعــدم وقــوع 

ًعليــا ْوإذ ثبــت تــشبيه النــيب . ٍأي فتنــة أو فــساد حينــذاك ، فــاملراد هــو اإلســتخالف بعــد املمــاة
 وإذا كــان . ..ةــارون يف اإلســتخالف بعــد املمــاة ثبــت داللــة احلــديث علــى اخلالفــة بالبداهــ

ّهــذا حاصــل كالمــه يف الوجــه الثالــث ، فقــد نــاقض مــدعاه حيــث نفــى الداللــة علــى اخلالفــة 
  .»ال داللة فيه على إمامة علي « : ًقائال 

ّفهـي ال تـدل إالعلـى  ـ  الثالـثأعـين ـ ّوأمـا األشـياء األخـرى الـيت زعمهـا يف ذاك الوجـه ّ
  . ..هكفره ونفاق

التوضـيح األنـور بـاحلحج الـواردة ( وقال جنم الدين خـضر بـن حممـد بـن علـي الـرازي يف 
  :يف هذا املقام ) لدفع شبه األعور 

والفتنــة العظيمــة ،  ّوجـه الــشبه هـو القــرب والفـضيلة ، ال مــا تومهــه مـن الفــساد الكبـري« 
ًوإال مل يكن تسلية علـى أن الفتنـة والفـساد مل حيـصل .  بل مذمة وختطئة ، وهو باطل باإلمجاعّ

من نفس اإلستخالف بل من أهوائهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة ، وإال لكان القدح يف النـيب 
  .املستخلف

  ًالبغاة الناكثني والقاسطني واملارقني ، عمال بقول ربّ وعلي ما قتل إال
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ْ فإن بـغت(:  العاملني  َ َ ْ ى تفيء إلـى أمـر اهللا َِ ِ إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تـبغي حت ِ ِِ ْ ْ َْ ِ َِ َِـ ـَ َ ِ  ُ ََ ْ ُ ْ َ ُ(. 
  .ّووهن اإلسالم من فعل املخالفني اللئام ، وطعن األعداء لقلة بصارم ومتابعة األهواء

هــذا ، ولــو علــم اخلــارجي األعــور التائــه يف الــضالل حبقيقــة مــآل املقــال مــا قــال ذلــك ، 
ــــزم أن يكــــون علــــي صــــاحب احلــــق ، 7إذا كــــان علــــي ألنــــه  ْ كهــــارون وخالفتــــه كخالفتــــه ، ل

ّواملخالف مـؤثرا عليـه غـريه بغـري حـق ، كمـا أن هـارون كـان صـاحب احلـق وعبـادة العجـل الـيت  ً
  .ًآثروها على متابعته كان باطال

 علـي ، ّفيلزم منه بطالن الثالثـة الـذين خلفـوا لكـوم كالعجـل املتبـع ، وال دخـل حملاربـة
  .»ًألن وجه الشبه جيب أن يكون مشرتكا بني الطرفني واحملاربة ليست كذلك 

بني الوجهني الثاين والثالث تناقض ، ألن مقتـضى صـريح الثـاين كـون احلـديث : ًوأيضا 
ًدلــيال علــى نفــي اإلســتحقاق ، ألنــه شــبهه ــارون ، وقــد مــات هــارون يف حيــاة موســى ، فــال 

ً ، ومقتــضى صــريح الثالــث كونــه داال علــى خالفتــه ، 6عــد النــيب اســتحقاق لألمــري للخالفــة ب
ّلكن ترتب على خالفته فساد كبري وفتنة عظيمة كمـا زعـ  فالثـاين نـاف للخالفـة والثالـث . ..مْ

  .مثبت ، وبني النفي واإلثبات تناقض كما هو واضح

  إفتراؤه على هارون 
ّوبعــد ، فــإن فظاعــة كلمــات األعــور يف حــق هــارون غــري خاف  . ..ّنيــة علــى العاقــل الــديّ

ا مزيـــدا للتوضـــيح نقـــول  ًلكن ّإن مـــا ادعـــاه مـــن ترتـــب الفتنـــة العظيمـــة والفـــساد الكبـــري علـــى : ّـــ ّ ّ
إستخالف هارون تان عظيم وافرتاء كبري ، وتكذيب للكالم اإلهلـي الـصريح يف بـراءة هـارون 

ُلقـد قـال لهـم هـارون َ و(: ّمما كان عند استخالفه وغياب موسى ، فقد قـال سـبحانه وتعـاىل  ُ ْ ُ َ ََ ْ َ
ُمن قـبل يا قـوم إنما فتنتم به وإن ربكم ُ َ َ ْ ِ ِِِ ُُِْ  ِ ْ َْ َُ ْ ِ  
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ِ الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري  ْ َْ َُ ُِ َ ِ ِ َ ُ ( )1(  ّفإن اهللا يربىء هارون ، واألعور يقول بأنه هو الـسبب ّ
  !!يف عبادة بين إسرائيل العجل

ًنة أيــضا واقــع األمــر وحقيقــة احلــال حيــث شــرحوا ّولقــد أوضــح املفــسرون مــن أهــل الــس
  :القصة يف تفاسريهم 

ًمث إنه سبحانه أخرب أن هارون مل يأل نصحا وإشفاقا يف شأن « : يقول النيسابوري *  ً
إنـه : ّنفسه ويف شأن القوم قبـل أن يقـول هلـم الـسامري مـا قـال ، أمـا شـفقته علـى نفـسه فهـي 

النــاهني عــن املنكــر ، امــا االقتــال فإنــه امتثــل يف نفــسه ويف أدخلهــا يف زمــرة اآلمــرين بــاملعروف 
ِِ يا قـوم إنما فتنتم به (شأن القوم أمر أخيه حني قال هلم  ْ ُُِْ ِ ِ ْ َ(.  

كـــأم أول مـــا وقعـــت عليـــه أبـــصارهم حـــني طلـــع مـــن احلفـــرة فتنـــوا بـــه : قـــال جـــار اهللا 
ّالباطـل أوال بـأن هـذا مـن فزجـرهم عـن  ْواستحسنوه ، فقبل أن ينطلـق الـسامري بـادرهم هـارون ً

ُ وإن ربكم الــرحمن (: مجلــة الفــنت ، مث دعــاهم إىل احلــق بقولــه  ْ  ُ ُــ َ َ ومــن فوائــد ختــصيص هــذا  )ِ
ّأــــم إن تــــابوا عمـــا عزمــــوا عليــــه فــــإن اهللا يـــرمحهم ويقبــــل تــــوبتهم :اإلســـم باملقــــام  ّمث بــــني أن . ْ ّ

ِ فاتبعوني وأطيعوا أمـري (: وطاعته فقال الوسيلة إىل معرفة كيفية عبادة اهللا هو اتباع النيب  ْ َ َُ ُِ َ ِ ِ َ( 
  .)2(» وهذا ترتيب يف غاية احلسن 

ّ قــال ذلــك شــفقة علــى نفــسه وعلــى اخللــق ، أمــا 7إعلــم أن هــارون « : ويقــول الــرازي  ً
ًشـفقته علـى نفـسه فألنـه كـان مـأمورا مـن عنـد اهللا بـاألمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر ، وكــان 

ــــومي وأصــــلح وال تـتبــــع ســــبيل ( : 7نــــد أخيــــه موســــى بقولــــه ًمــــأمورا مــــن ع ي قـ َ اخلفنــــي ف ِ َِ ْْ َ َ َْ ِ ْ َ ِ َ ِــــ ِ ُْ ْ
َاْلمفــسدين  ِ ِ ْ ًفلــو مل يــشتغل بــاألمر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر لكــان خمالفــا ألمــر اهللا تعــاىل  )ُ

  .)3(»  ، وذلك ال جيوز 7وألمر موسى 
__________________  

  .90 ، اآلية 20: سورة طه ) 1(
  .566  /4تفسري غرائب القرآن ) 2(
  .105  /22التفسري الكبري ) 3(
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ِ اخلفني في قـومي (: ويقول الرازي بتفسري اآلية  ْ َ ِ ِ ُْ ْ( )1(:   
اه : فـــــإن قيــــــل «  ّــــــملــــــا كــــــان هــــــارون نبيــــــا والنــــــيب ال يفعــــــل إال اإلصــــــالح فكيــــــف وص ً ّ
ِولك (: املقصود من هذا األمر التأكيد كقوله : قلنا . باإلصالح ِْن ليطمئن قـلبيَ َْ  ِ َ َ ِْ («  )2(.  

ّوإمنــا وصاه باإلصــالح تأكيــدا واطمئنانــا ، وإال فــالنيب ال يفعــل « : ويقــول النيــسابوري  ً ً ّــ
  .)1(» اإلصالح ّ إال

أن مــن كــان قــد شــم رائحــة اإلســالم ال يــصدر منــه مــا صــدر مــن األعــور ، : وتلخــص  ّ
 علــى نــيب مــن األنبيــاء كفــر حــىت لــو مل ّ فــإن الطعــن. ..هوال يــشك يف ضــالل هــذا الرجــل وكفــر

ّ بــل إن الطعــن يف هــارون ؟ينــزل يف شــأنه شــيء يف الكتــاب ، فكيــف إذا جــاء يف القــرآن براءتــه
طعـــن يف النـــيب موســـى الـــذي اســـتخلفه ، بـــل طعـــن يف اهللا ســـبحانه وتعـــاىل الـــذي اصــــطفامها 

  . ..هّ ونعوذ باهللا من ذلك كل. ..هّلنبوت
ســقط مــا قالــه يف  ـ وهــو هــارون ـ جــل يف طــرف املــشبه بــهوإذ ســقط مــا ذكــره هــذا الر

فإن ما وقع يف زمان خالفتـه مـن قتـال أهـل اجلمـل وصـفني . 7طرف املشبه وهو أمري املؤمنني 
ٍإصالحا وإصطالحا وكان بأمر من اهللا ورسول ّوغريهم مل يكن إال ً ّـ وهذا أيضا مما اعـرتف . ..هً ً

 ولـو . ..ةًخذا باألدلة الدالة عليه من الكتاب والسنة النبويـبه أكابر أهل السنة وأساطينهم ، أ
أردنــا اســتيفاء األحاديــث الــواردة يف هــذا الــشأن واستقــصاء كلمــات أعــالم القــوم فيــه لطــال بنــا 

ًاملقام واحتاج إىل كتاب برأسه ، وسنذكر طرفا منها بعد حـديث  إن شـاء » ّخاصـف النعـل « ٍ
  .اهللا تعاىل

__________________  
  .142  ، اآلية7: سورة األعراف ) 1(
  .260  /2واآلية يف سورة البقرة  227  /14التفسري الكبري ) 2(
  .314  /3تفسري غرائب القرآن ) 3(
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  كالم ابن تيمية في الجواب عن الحديث 
ّمث لينظر من يدعي من علماء أهل السنة ً خالفـا للنواصـب :والئهم ألهل البيت ـ  َ

 الـــدرر (و ) فـــوات الوفيـــات (   ٍ، املوصـــوف يف غـــري واحـــد مـــن كتـــبهم كإىل كـــالم ابـــن تيميـــة 
ّباألوصاف اجلليلة واأللقاب الكبرية ، لريى أن فيهم من يتفـوه مبـا يـأىب الناصـيب عـن ) الكامنة 

ًالتفوه به ، وحينئذ البد من اإلقرار بـأن كثـريا مـن علمـاء طائفتـه نواصـب ، بـل هـم أشـد نـصبا  ًّ ّ ٍ ّ
  : وهذا كالم ابن تيمية يف اجلواب عن هذا احلديث . ..ب النواصًوأكثر عداوة من

ٍوكــان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كلمــا ســافر يف غــزوة أو عمــرة أو حــج يــستخلف «  ّ ّ
على املدينة بعض الصحابة ، كما استخلف على املدينة يف غزوة ذي أمـر عثمـان بـن عفـان ، 

ويف غـــزوة بـــين قينقـــاع بـــشري بـــن املنـــذر ، وملـــا 
ّ

ًغـــزا قريـــشا ، ووصـــل إىل الفـــرع اســـتعمل ابـــن أم 
  . ..هوذكر ذلك حممد بن سعد وغري. مكتوم

ّفلمــا كــان يف غــزوة تبــوك مل يــأذن ألحــد يف التخلــف عنهــا وهــي آخــر مغازيــه صــلى اهللا  ّ ٍ ّ
ّعليــــه وســــلم ، ومل جيتمــــع معــــه أحــــد كمــــا اجتمــــع معــــه فيهــــا ، فلــــم يتخلــــف عنــــه إال ّ النــــساء  ّ

ّـ معــذور لعجـزه عــن اخلـروج ، أو مــن هـو منــافق ، وختلف الثالثــة الــذين والـصبيان ، أو مــن هـو
  .تيب عنهم

ومل يكــن يف املدينــة رجــال مــن املــؤمنني يــستخلف علــيهم ، كمــا كــان يــستخلف علــيهم 
ّيف كل مرة ، بل كان هذا اإلستخالف أضعف من اإلستخالفات املعتادة منـه صـلى اهللا عليـه 

 فكــــل . ..ًجـــال مــــن املـــؤمنني أقويـــاء يــــستخلف علـــيهم أحـــداّوســـلم ، ألنـــه مل يبــــق باملدينـــة ر
  مثل مغازيه ٍاستخالف استخلفه يف
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ٍ ويف كـــل مـــرة يكـــون باملدينـــة أفـــضل ممـــن بقـــي يف غـــزوة تبـــوك. .. يف غـــزوة بـــدراإلســـتخالف ّ .
  ً.فكان كل استخالف قبل هذه يكون على أفضل ممن استخلف عليه عليا

  ؟ّ أختلفين مع النساء والصبيان: يبكي ويقول 2فلهذا خرج إليه علي 
ّإمنا خلفـه ألنـه يبغـضه: إن بعض املنافقني طعن فيه وقال : وقيل  ّفبـني لـه النـيب صـلى  .ّ ّ

ّاهللا عليه وسلم إين إمنا استخلفتك ألمانتك عندي ، وأن ليس بنقص وال غـض ، فـإن موسـى  ّ ّ
ّـفطيب بـذلك قلـب  ؟ًاستخلف هارون على قومه ، فكيف يكون نقصا وموسى ليفعله ارون

ّعلي ، وبـني أن جـنس اإلسـتخالف يقتـضي كرامـة املـستخلف وأمانتـه ، ال يقتـضي إهانتـه وال 
ّختوينـه ، وذلــك ألن املـستخلف يغيــب عــن النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم ، وقــد خـرج معــه مجيــع  ّ

  .الصحابة
ونتــه وامللــوك وغــريهم إذا خرجــوا يف مغــازيهم أخــذوا معهــم مــن يعظــم انتفــاعهم بــه ومعا

هلــم ، وحيتــاجون إىل مــشاورته واإلنتفــاع برأيــه ولــسانه ويــده وســيفه ، واملتخلــف إذا مل يكــن يف 
ّاملدينة سياسة كثرية ال حيتـاج إىل هـذا كلـه ، فظـن مـن ظـن أن هـذا غـضاضة مـن علـي ونقـص  ّ
منه وخفض من منزلته ، حيث مل يأخذه معه يف املواضع املهمة الـيت حتتـاج إىل سـعي واجتهـاد 

ّبل تركه يف املواضع اليت ال حيتاج إىل كثـري سـعي واجتهـاد ، فكـان قـول النـيب صـلى اهللا عليـه ، 
ًوسلم مبيينا أن جنس االستخالف ليس نقصا وال غضا ، إذ لو كـان نقـصا أو غـضا ملـا فعلـه  ً ً ً ًّ ّ ّ

  .موسى ارون
 ومل يكـن هنــا اإلسـتخالف كاســتخالف هـارون ، ألن العــسكر كـان مــع هـارون ، وإمنــا

ّوأما استخالف النـيب صـلى اهللا عليـه. ذهب موسى وحده ّوسـلم فجميـع العـسكر كـان معـه ،  ّ
  .ّومل خيلف باملدينة غري النساء والصبيان إال معذور أو عاص
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هذا مبنزلة هذا ، وهذا مثل هذا ، هو كتـشبيه الـشيء بالـشيء ، وتـشبيه : وقول القائل 

  .اق ال يقتضي املساواة يف كل شيءّالشيء بالشيء يكون حبسب ما دل عليه السي
ّأال تــرى إىل مــا ثبــت يف الــصحيحني مــن قــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف حــديث  ّ

األسارى ملا استشار أبا بكر فأشار بالفداء ، واستشار عمر فأشار بالقتل ، قـال 
ّ

سـأخربكم : 
  . ..ح ومثلك يا عمر مثل نو. ..معن صاحبيكم ، مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهي

: أعظـم مـن قولـه  .مثل نوح وموسـى: مثلك مثل إبراهيم وعيسى ، وهلذا : فقوله هلذا 
ًفإن نوحا وموسى وإبراهيم وعيسى أعظـم مـن هـارون. ّأنت مين مبنزلة هارون من موسى وقـد . ّ

جعـــل هـــذين مـــثلهم ، ومل يـــرد أمـــا مـــثلهم يف كـــل شـــيء ، لكـــن فيمـــا دل عليـــه الـــسياق مـــن  ّ
  .واللني يف اهللالشدة يف اهللا 

إمنا هو مبنزلة هارون فيما دل عليـه الـسياق ، وهـو اسـتخالفه يف مغيبـه ، : وكذلك هنا 
  .كما استخلف موسى هارون

ًوهذا اإلستخالف ليس من خصائص علي ، بل وال هو مثل استخالفاته ، فضال عن 
مل تكــن وقــد اســتخلف مــن علــي أفــضل منــه يف كثــري مــن الغــزوات ، و. أن يكــون أفــضل منهــا

 ، بــل قـد اســتخلف علــى املدينــة . ..يتلـك االســتخالفات توجــب تقــدمي املـستخلف علــى علــ
  .غري واحد ، وأولئك املستخلفون منه مبنزلة هارون من موسى من جنس استخالف علي

بـل كـان ذلـك اإلسـتخالف يكـون علـى أكثـر وأفـضل ممـن اسـتخلف عليـه عـام تبــوك ، 
، وأنـه كـان خيـاف مـن األعـداء علـى املدينـة ، فأمـا عـام وكانت احلاجة إىل اإلسـتخالف أكثـر 

تبوك فإنه كان قد أسلمت العرب باحلجاز ، وفتحت مكة ، وظهر اإلسالم وعـز ، وهلـذا أمـر 
  ُاهللا نبيه أن يغزو أهل الكتاب بالشام ، ومل تكن املدينة
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ّحتتاج إىل من يقاتل ا العدو ، وهلذا مل يدع النيب صلى اهللا عليه وسلم  عند علـي مـن املقاتلـة ّ
ُكما كان يدع ا يف سائر الغزوات ، بل أخذ املقاتلة كلهم معه  َ ّ «)1(.  

  النظر في كالمه والجواب عنه 
ّقــد ذكرنــا كــالم ابــن تيميــة يف هــذا املقــام بطولــه ، وأنــت إذا الحظتــه رأيــت أن الــشيء 

ّالـــذي يدعيـــه ويـــصر عليـــه هـــو حماولـــة إثبـــات   علـــى 7أمـــري املـــؤمنني  6ّإن اســـتخالف النـــيب : ّ
 علــى املدينـــة ، 6املدينــة يف غــزوة تبـــوك كــان أضـــعف مــن اإلســتخالفات الكثـــرية املعتــادة منـــه 

ّوجعل يستدل هلذه الدعوى ويؤكدها بأمور فيها كذب وفيها ما ال أسـاس لـه مـن الـصح ّ  . ..ةّ
ّفهـذا عمـدة مــا ادعـاه وأطنــب فيـه ، حيــث ذكـر أنـه يف كــل مـرة  ّ دينـة كــان كــان خيـرج مــن امل« ّ

 . ..كّيكــون باملدينــة رجــال كثــريون يــستخلف علــيهم مــن يــستخلفه ، فلمــا كــان يف غــزوة تبــو
ــــه إال ّفلــــم يتخلــــف عن ــــصبيا ّ ــــاء . ..نّالنــــساء وال  ومل يكــــن يف املدينــــة رجــــال مــــن املــــؤمنني أقوي

 فّيستخلف عليهم كما كان يستخلف علـيهم يف كـل مـرة ، بـل كـان هـذا اإلسـتخالف أضـع
  . دعواهفهذه » ...

فكـان كـل اسـتخالف قبـل  . ..«:  فقـال 7وقد استدل هلا بزعمه بقـول أمـري املـؤمنني 
: ًهـــذه يكـــون علـــى أفـــضل ممـــن اســـتخلف عليـــه عليـــا ، فلهـــذا خـــرج إليـــه علـــي يبكـــي ويقـــول 

  . »؟ّأختلفين مع النساء والصبيان
  :ّوإذا بينا بطالن استدالله ، بقي ما ذكره دعوى فارغة غري مسموعة فنقول 

   7السبب في بكاء أمير المؤمنين 
ّبعد قطع النظر عن أنه ـ ّ فالسبب فيه7ّأما بكاء أمري املؤمنني  ّ  
__________________  

  .331 ـ 326  /7منهاج السنة ) 1(
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ّغــري موجــود فيمــا أخرجــه الــشيخان مــن أخبــار القــصة وذلــك قــادح عنــد الــرازي ، كمــا قــال يف  ّ
ّالتــأمل ممــا قالــه املنــافقون يف املدينــة ، والــشوق إىل : هــو ـــ  حــديث الغــدير ، فلــيكن هــذا كــذلك ّ

 يف هذه الغزوة كسائر احلروب والغزوات ، وهذا صريح روايات القـصة يف مجيـع 6مالزمة النيب 
: عـن مالـك قـال ــ ً كما مسعت سـابقا ـ الكتب اليت جاء فيها ذكر البكاء ، فقد روى النسائي

ّ صــلى اهللا عليــه وســلم غــزا علــى ناقتــه احلمــراء وخلــف إن رســول اهللا: قــال ســعد بــن مالــك «  ّ ّ
ّعليا ، فجاء علي حىت تعدى الناقة فقال  ّـيا رسول اهللا زعمت قريش أنـك إمنـا خلفتـين أنك : ًّ ّ

ّاستثقلتين وكرهت صحبيت ، وبكى علي ، فنادى رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يف النـاس  ّ :
ّمــا مــنكم أحــد إالولــه خابــة ، يــا ابــن  أيب طالــب أمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن ّ

  .)1(»  ال نيب بعدي ّإال أنهموسى 
  :يف جواب احلديث ) السهام الثاقبة ( وقال إسحاق اهلروي يف 

مـن سـيد األنـام  قد ذكر أهل التحقيق من احملـدثني يف صـدور هـذا الكـالم: مث أقول « 
إنـه ملـا ت: صلوات اهللا عليه إىل يوم القيام 

ّ
ّوجـه صـلى اهللا عليـه وسـلم إىل غـزوة تبـوك اسـتخلف  ّ

ً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم باكيـا 2 على املدينة وعلى أهل بيته ، فجاء علي 2ًّعليا  ّ ّ
يـا رسـول : فقال . ًحزينا لكثرة شوقه إىل الغزاء ومالزمة سيد األنبياء صلوات اهللا عليه وسالمه

أمــا ترضــى أن تكــون مــين : ًتــسلية لــه رضــي اهللا تعــاىل عنــه  7 فقــال ؟اهللا ترتكــين مــع األخــالف
  . ». ..ي ال نيب بعدّإال أنهمبنزلة هارون من موسى 

ًفالعجب من ابن تيمية كيف يقلب هذا البكاء الذي يعد فضيلة من فضائل اإلمـام  ّ7 
  ؟إىل دليل على ضعف استخالفه على املدينة

__________________  
  .61  رقم77: خصائص علي ) 1(
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   ؟. ..يّأتخلفن: السبب في قوله 
ّ فإنــه ملــا تــأمل ؟ّيــا رســول اهللا أختلفــين مــع النــساء والــصبيان : 7وكــذلك احلــال يف قولــه 

ّوتـأذى ممــا قالتـه قــريش يف اسـتخالفه ، قــال هــذا للنـيب صــلى اهللا وآلـه وســلم ليـصدر منــه كــالم  ّ ّ ّ
يكون جوابا قاطعا عما قيل فيه ، ولذا ملا قال له ذ

ّ ً   . ». ..كذبوا«  : 6لك أجاب ً
ّفبـني لـه النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم إين إمنـا اسـتخلفتك « : ّوكما قال ابن تيمية نفـسه  ّ ّ

  . ». ..ألمانتك عندي
ًفــإذن ، مل يكــن اســتخالفه إيــاه نقــصا عليــه ، ومل يكــن هــذا اإلســتخالف ضــعيفا ، ومل  ً ّ

  . ..ةيكن قول األمري ذلك وبكاؤه هلذا الذي زعمه ابن تيمي
ًفكــان قــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم تبيينــا أن جــنس اإلســتخال« : ًوأيــضا قولــه  ّ  فّ

ّتـــوهم أن » أنـــت مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن موســـى «  : دفـــع بقولـــه 6ّصـــريح يف أن النـــيب  » ...
ًعلى نقـص فيـه ، وأفـاد أنـه لـو كـان اإلسـتخالف داال علـى ذلـك ملـا  استخالفه يف املدينة يدل ّ ٍ

 فهذا الكالم من ابـن تيميـة وجـه آخـر إلبطـال اسـتدالله بالبكـاء وقـول . ..نى اروفعله موس
ّعلــى أن هــذا اإلســتخالف كــان أضــعف اإلســتخالفات ، وهكــذا يتــضح  » . ..ّأختلفــين« : 

  .وقوع التهافت والتناقض يف كلماته
ّأن متوهم هذا الوهم الذي دفعه النـيب ـ  ّمع ذلك كلهـ  ّلكنه يدعي  املـؤمنني  هـو أمـري6ّ

أمـا : باطـل ، فـإن قولـه . ّإذ جعله مبنزلة هارون إاليف النبوة: وقول القائل «  : نفسه فيقول 7
ّترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسـى ، دليـل علـى أنـه يـسرتضيه بـذلك ويطيـب قلبـه ، 

  .»ملا توهم من وهن اإلستخالف ونقص درجته ، فقال هذا على سبيل اجلرب له 
  .عوى ال أساس هلا وال شاهد عليهاّلكنها د
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  تأييد ابن تيمية إرجاف المنافقين وتناقضاته 
ّوباجلملة ، فإن هذا الرجل يدعي وهن إستخالف النيب أمري املؤمنني   ، ويريـد إثبـات 7ّ

ّدعواه هذه بأباطيل وأكاذيب ، وهو يف الوقت ذاته ينـاقض نفـسه ويقـول بـأن مـا قالـه الرسـول 
ْولكــن ملــاذا  . .. ففــي كلماتــه تنــاقض واضــح. ..ىّوهم ويبطــل هــذه الــدعو لــه ينفــي هــذا التــ6

هــذا اإلمــاك يف تأييــد إرجــاف املنــافقني مبوالنــا أمــري املــؤمنني وتقويــة أكــاذيبهم ، مث التنــاقض 
  ؟مرة بعد اخرى

ّفبني له النيب صلى اهللا عليه وسل« : ّإنه يقول  ّ   .» وال ختوينه . ..مّ
 وظـــــاهر أن هـــــذا الكـــــالم لـــــيس . ». ..فك ألن املـــــستخلوذلـــــ« : مث يعـــــود فيقـــــول 

ًتوضيحا وبيانا للكالم السابق عليـه وهـو  هـذا الكـالم وبـني  ، إذ ال مناسـبة بـني » . ..ّفبـني« ً
ا اســـــتخلفتك ألمانتـــــك عنـــــدي «  ـــــوإمن  «و » ٍ اإلســـــتخالف لـــــيس بـــــنقص وال غـــــض «و » ّ

  . ..»انته وختوينه اإلستخالف يقتضي كرامة املستخلف وأمانته ال يقتضي إه
ّأن هـذا اإلسـتخالف « ّـإما مـا ذكـره مـن قبـل مـن  » . ..كوذل« : فاملشار إليه بقوله 

  .ّوإما إرجاف املنافقني وطعنهم يف أمري املؤمنني » . ..فأضع
ًفظهـــر أن ابـــن تيميـــة قـــد أغـــرق نزعـــا يف إثبـــات مزعـــوم املنـــافقني وتأييـــده بـــأن  امللـــوك « ّ

زيهم أخذوا معهم من يعظم انتفاعهم به ومعاونته هلم وحيتـاجون إىل وغريهم إذا خرجوا يف مغا
  . ». ..همشاورت

  . ». ..فكان قول النيب« : مث أبطل كل هذا الذي نسجه بقوله 
ّفأيـــد طعـــن   ». ..ومل يكـــن هـــذا اإلســـتخالف كاســـتخالف هـــارون« : مث عـــاد فقـــال 

  . ..حة بصرا6 ورد على قول النيب . ..7الطاعنني يف استخالفه 
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  نسبة إلى الصحيحين كاذبة
ًمث إن احلديث الذي استشهد به ابن تيمية يف خـالل كلماتـه قـائال  أال تـرى إىل مـا «  :ّ

غـري موجـود يف الـصحيحني ، ولـيس مـن أحاديثهمـا  » . ..ثبت يف الصحيحني من قـول النـيب
ّوهـذا شـاهد آخـر علـى أن الرجـل ال وا . ..، كما ال خيفى على مـن راجعهمـا ّزع لـه حـىت عـن ّ

  .ّالكذب الواضح الصريح
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ّالعود إلى كلمات الدهلوي  ُ  

  :قوله 
ّإن هذه اخلالفة ليست اخلالفة املتنازع فيها حىت يثبت استحقاق تلـك اخلالفـة : وقالوا 

  .ذا اإلستخالف

  :أقول 
ّإىل النواصــب قــد صــرح كبــار علمــاء أهــل ) الــدهلوي ( قــد عرفــت أن هــذا الــذي نــسبه 

ّن احملـــدثني واملتكلمـــنيّالـــسنة مـــ  وســـنأيت علـــى هـــذه الـــشبهة فيمـــا بعـــد بالتفـــصيل مبـــا يقلـــع . ..ّ
 اّجذورها وخيجل املتفوهني.. .  

ّوال خيفـــى أن هـــذه شـــبهة يف مقابـــل متـــسك أصـــحابنا حبـــديث املنزلـــة مـــن حيـــث داللـــة  ّ
 ، ّ كمــا ســنبني6خــصوص اإلســتخالف ألمــري املــؤمنني علــى إمامتــه وخالفتــه بعــد رســول اهللا 

ّوأما اإلستدالل ذا احلديث من اجلهات والوجوه األخـرى الـيت يـذكرها أصـحابنا اإلماميـة مـن 
ّغــري دخــل لإلســتخالف ، فــال تــضر بــه هــذه الــشبهة الركيكــة ، ألن تلــك الوجــوه مبنيــة علــى  ّ ٍ

 اخلالفــة: إثبــات مــا كــان هلــارون مــن املنــازل ، لــسيدنا أمــري املــؤمنني عليــه الــصالة ، والــيت منهــا 
ّعن موسى بعد الوفاة ، واألعلمية ، واألفضلية ، والعصمة ، ووجوب الطاع ّ ّ وكل واحـدة . ..ةّ

  .ّمن هذه املنازل كافية لثبوت اإلمامة واخلالفة لإلمام عليه الصالة والسالم
ّوبغض النظر عن هذا ، فإن هذه اخلالفة   ْحىت وإن مل تكن اخلالفة ـ ّ
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ْبني ، إذ لنـا أن نستـصحب تلـك اخلالفـةكافية لإلستدالل كما سـن ـ الكربى ْ الثابتـة يف  ـ اجلزئيـة ّ
ّإىل بعد وفاته ، لعدم الدليل علـى العـزل ، كمـا مل يكـن دليـل علـى حتديـدها ـ  6حياة الرسول 

إىل بعـد وفـاة النـيب  ـ حسب الفـرضـ  ٍبزمن خاص ، وإذا صح استصحاب تلك اخلالفة اجلزئية
ٍاملركب ، ألن خالفته على بعض دون بعض خمـالف إلمجـاع  ثبتت اخلالفة الكربى باإلمجاع 6 ّ

  .ّاالمة
ّومبثـــــل هـــــذا البيـــــان تـــــشبث أهـــــل الـــــسنة إلثبـــــات اخلالفـــــة الكـــــربى أليب بكـــــر ، بـــــزعم  ّ
اه يف الـــصالة ، مـــع أن أصـــل اإلســـتخالف يف الـــصالة مـــدخول ، وبعـــدم  ّاســـتخالف النـــيب إي ــ ّـ

  .منيّالثبوت بل ثبوت العدم معلول ، فشتان ما بني املقا

  :قوله 
ً قـــرر يف تلـــك الغـــزوة إىل حممـــد بـــن مـــسلمة أن يكـــون عـــامال يف املدينـــة ، 7ّفـــإن النـــيب  ّ

ّوسباع بن عرفطة عساسا فيها ، وابن ام مكتوم إماما للصالة يف مسجده بإمجاع أهل السري ً ً ّ.  

  :أقول 
  :يف هذه العبارة كالم من جهتني 

  ّنسبة إلى أهل السير كاذبة
ًأما أوال   علــى املدينــة هــو حممــد 6ّ أهــل الــسري ذكــروا أن الــذي اســتخلفه الرســول ّفــإن: ّــ

فهــــم خمتلفــــون فيــــه ، وكــــذا ذكــــر . بــــن مــــسلمة أو ســــباع بــــن عرفطــــة وســــنذكر بعــــض عبــــائرهم
ّفغري وارد يف شيء من كتب الـسري ، بـل ) الدهلوي ( ّصاحب املرافض ، أما هذا الذي ذكره 

  .هو افتعال منه
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  بةدعوى اإلجماع منهم كاذ
. ًّفـــدعواه اإلمجــاع مــنهم علـــى مــا نـــسبه إلــيهم ، دعــوى كاذبـــة باطلــة جـــدا: ًوأمــا ثانيــا 

ْولنـــذكر طرفـــا مـــن كلمـــام لتوضـــيح اجلهـــة األوىل ، وأن ال إمجـــاع مـــنهم علـــى مـــا ذكـــره ، وال  ً
ّخيفى أن الذي يف كلمـات مجـع مـنهم هـو اإلسـتخالف علـى النـاس يف املدينـة املنـورة ، فمـنهم  ّ

 ـ ّ فقــط ، ومــنهم مــن ذكــر غــريه ، فــرتدد بــني أحــد الــرجلني ، ففــي كلمــام7ًيــا مــن ذكــر عل
مــن أن اإلمــام إمنــا اســتخلف علــى ) الــدهلوي ( داللــة علــى كــذب مــا زعمــه  ـ بــصورة عامــة
  .العيال فقط

ّوخلــف علــى املدينــة حممــد بــن مــسلمة األنــصاري رضــي اهللا تعــاىل عنــه « : قــال احللــيب 
ســـباع بـــن : وقيـــل . وهـــو أثبـــت عنـــدنا : ;ل احلـــافظ الـــدمياطي علـــى مـــا هـــو املـــشهور ، قـــا

وهــو : علــي بـن أيب طالــب ، قـال ابـن عبــد الـرب  :وقيـل . ابــن أم مكتـوم: وقيـل : أي . عرفطـة
  .)1(» األثبت ، هذا كالمه 
ّواسـتخلف رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وسـلم علــى : قـال ابــن هـشام « : وقـال الـشامي  ّ

إنـــه اســـتخلف عـــام تبـــوك : وذكـــر الـــدراوردي : قـــال . 2األنـــصاري املدينـــة حممـــد بـــن مـــسلمة 
: قــال . ابــن ام مكتــوم: ويقــال : زاد حممــد بــن عمــر بعــد حكايــة مــا تقــدم . ســباع بــن عرفطــة

علـــي بـــن أيب : وقيـــل . والثابـــت عنـــدنا حممـــد بـــن مـــسلمة ، ومل يتخلـــف عنـــه يف غـــزوة غريهـــا
ورواه عبـد الـرزاق يف املـصنف : قلـت . توهـو األثبـ: قال أبـو عمـرو وتبعـه ابـن دحيـة . طالب

إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ملـا خـرج : ٍبسند صـحيح عـن سـعد بـن أيب وقـاص ولفظـه 
ّ ّ ّ

  .)2(» إىل تبوك ، إستخلف على املدينة علي بن أيب طالب 
__________________  
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  ّلم يستخلف النبي في تبوك على المدينة غير علي 

  :أقول 
ّغــري مــذكور يف كتــب الــسري ، ودعــواه ) الــدهلوي ( لقــد ظهــر أن التفــصيل الــذي ذكــره 

ّإن النـيب صـلى اهللا عليــه آلـه وسـلم مل يـستخلف علـى املدينــة يف :  واحلقيقـة . ..ةاإلمجـاع كاذبـ ّ
  .عام تبوك غري علي
مد بن مسلمة أو سباع أو غريمها ، فمن مفرتيـات املبغـضني ألمـري املـؤمنني ّوأما ذكر حم

ّ ، الــــساعني يف إنكــــار فــــضائله ومناقبــــه ، والــــذي يهــــون األمــــر وجــــود التنــــايف بــــني روايــــام 7 ّ
ويبقى خرب استخالف . ٍوأقواهلم ، فيما بينهم ، فإن ذلك كاف إلسقاطها عن درجة اإلعتبار

ّؤيــدا باتفــاق الــشيعة عليــه ، وعليــه عبــد الــرزاق وابــن عبــد الــرب وابــن ٍ بــال معــارض وم7األمــري  ً 
  .دحية وغريهم

وقــد روى خــرب اســتخالفه وحــده مجاعــة آخــرون غــري مــن ذكــر ، فــرواه أبــو احلــسني ابــن 
حــدثنا « : أخــي تبــوك عــن طريــق خيثمــة بــن ســليمان بــن احلــسن بــن حيــدرة اإلطرابلــسي قــال 

أخـربين قتـادة وعلـي بـن زيـد : عبـد الـرزاق ، عـن معمـر قـال إسحاق بن إبراهيم الـديري ، عـن 
  :حدثين سعد بن أيب وقاص : أما مسعا سعيد بن املسيب يقول : بن جدعان 

ا علــى املدينــة ،  ًإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ملــا خــرج إىل تبــوك اســتخلف علي ّــ ّ ّ ّ
ّيــا رســول اهللا ، مــا كنــت أحــب أن ختــرج وجهــا إالوأنــا : فقــال  ْأمــا ترضــى أن : فقــال . معــكً

  .)1(» تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي 
__________________  

 أليب احلسني عبد الوهـاب الكـاليب املعـروف بـابن أخـي تبـوك املوجـود يف 7كتاب مناقب علي بن أيب طالب ) 1(
  .443 :آخر مناقب املغازيل 
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: عن علي بن أيب طالب ، قـال « ) اإلكتفاء ( يب يف ّورواه الطرباين ، فقد روى الوصا
ّقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا خلفين على املدينة  ّ ّّ

قلت . ّخلفتك لتكون خليفيت: 
أال ترضـى أن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موســى : قـال  ؟ّـكيـف أختلف عنـك يـا رسـول اهللا: 

  .»األوسط أخرجه الطرباين يف  . ال نيب بعديّإال أنه
أخــرج أمحــد واحلــاكم عــن ابــن عبــاس « ) : مفتــاح النجــا ( ورواه أمحــد واحلــاكم ، ففــي 

ّإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال لعلـي حـني اسـتخلفه علـى املدينـة يف غـزوة تبـوك ، أمـا  : 2 ّ
  .»ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى 

إن املدينـــة ال تـــصلح « : املـــؤمنني  ألمـــري 6قولـــه ) املـــستدرك ( كمـــا روى احلـــاكم يف 
  .)1(» ّإاليب أو بك 

عــدا عبــد الــرزاق وأمحــد والطــرباين وابــن عبــد الــرب وابــن املغــازيل وابــن دحيــة ـــ  ّونــص عليــه
ّالقاضـي عيـاض ، والـسراج ، والنـووي ،  :مجاعة آخرون من أعالم األعيان ، أمثال  ـ ّوالشامي

علقمــي ، وابــن روزــان ، وابــن حجــر املكــي ، وحممــد واملــزي ، وابــن تيميــة ، والقــسطالين ، وال
پارســــا ، وشــــيخ العيــــدروس وإســــحاق اهلــــروي ، والبدخــــشاين ، وويل اهللا الــــدهلوي ، والرشــــيد 

  .الدهلوي وغريهم
ولـيس فيـه داللـة علـى اسـتخالفه بعـده ، «  : ــ )املرقاة ( كما يف ـ  قال القاضي عياض

ّألن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا  ّ   .)2(» قال هذا حني استخلفه على املدينة يف غزوة تبوك ّ
   عنـ أي علي ـ ّومل يتخلف: ّذكر السراج يف تارخيه « : وقال ابن عبد الرب 

__________________  
  .337  /2مستدرك احلاكم ) 1(
  .564  /5املرقاة يف شرح املشكاة ) 2(
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ّمشهد شهده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ قـدم ا ّملدينـة ، إال تبـوك ، فإنـه خلفـه رسـول ّ ّ
ّاهللا صلى اهللا عليـه وسـلم علـى املدينـة وعلـى عيالـه بعـده يف غـزوة تبـوك ، وقـال لـه  ّأنـت مـين : ّ

  .)1(»  ال نيب بعدي ّإال أنهمبنزلة هارون من موسى 
ّولــيس فيـه داللـة الســتخالفه بعـده ، ألن النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم « : وقـال النـووي  ّ

  .)2(»  حني استخلفه على املدينة يف غزوة تبوك 2ا قال لعلي إمن
ّخلفــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــى املدينــة وعلــى عيالــه بعــده « : وقــال املــزي  ّ ّ

  .)3(» يف غزوة تبوك 
 يف أربعينــه ، يف ;قــال اإلمــام تــاج الــدين اخلــدابادي البخــاري « : وقــال حممــد پارســا 
والصحيح إنه أسلم قبل البلوغ ، وروي هذا البيـت عـن علـي  : 2لي احلديث الرابع يف ذكر ع

2:   
  ًّســــــــــــــــــــــــــــــبقتكم إىل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــالم طـــــــــــــــــــــــــــــــرا

  
  ًغالمــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا بلغــــــــــــــــــــت أوان حلمــــــــــــــــــــي  

  

  :ٍيف أبيات قال فيها 
ـــــــــــــــــــــي وصـــــــــــــــــــــــهري   حممـــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــيب أخــ

  
ــــــــــــــــــــشهداء عمــــــــــــــــــــــي   ــ   ّومحــــــــــــــــــــــزة ســــــــــــــــــــــيد ال

  

  وجعفـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــــضحي وميـــــــــــــــــــسي

  
  يطــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــع املالئكــــــــــــــــــة ابــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــي  

  

   ســـــــــــــــــــــكين وعرســـــــــــــــــــــيّوبنــــــــــــــــــــت حممـــــــــــــــــــــد

  
  منـــــــــــــــــــــوط حلمهـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــدمي وحلمـــــــــــــــــــــي  

  

  وســـــــــــــــــــــــبطا أمحـــــــــــــــــــــــد ولـــــــــــــــــــــــداي منهـــــــــــــــــــــــا

  
  فمـــــــــــــــن فـــــــــــــــيكم لـــــــــــــــه ســـــــــــــــهم كـــــــــــــــسهمي  

  

  وأوجـــــــــــــــــــــــــــــــب يل واليتـــــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــــيكم

  
  رســــــــــــــــــــــــول اهللا يــــــــــــــــــــــــوم غــــــــــــــــــــــــدير خــــــــــــــــــــــــم  

  

ًوشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدرا وأحدا واخلندق وبيعة ً ّ ّ  
__________________  

  .1097  /3اإلستيعاب ) 1(
  .174  /15املنهاج يف شرح صحيح مسلم ) 2(
  .20/  483ذيب الكمال ) 3(



  نفحات األزهار................................................................................ 242

ّالرضــوان وخيــرب والفــتح وحنينــا والطــائف وســائر املــشاهد إالتبــوك ، فــإن النــيب صــلى اهللا عليــه  ّ ً
  .)1(» ّوسلم استخلفه على املدينة ، وله يف مجيع املشاهد آثار مشهورة 

ّث وال متمــسك هلــم بــه ، ألنــه صــلى اهللا وال حجــة هلــم يف احلــدي« : وقــال القــسطالين  ّ
  .)2(» ّعليه وسلم إمنا قال هذا حني استخلفه على املدينة يف غزوة تبوك 

إن هــارون مل يكــن خليفــة بعــد موســى ، ألنــه مــات : واجلــواب « : وقــال ابــن روزــان 
  .)3(»  ، بل املراد استخالفه باملدينة حني ذهابه إىل تبوك 7قبل موسى 

استخلف علـى املدينـة سـباع بـن عرفطـة الغفـاري ، : ويف املنتقى « : بكري وقال الديار
اســـتخلف حممـــد بـــن مـــسلمة وهـــو أثبـــت : قـــال الـــدمياطي . حممـــد بـــن مـــسلمة إنتهـــى: وقيـــل 

ّمل يتخلـف : وقال احلافظ زين الدين العراقي يف شـرح التقريـب . ّعندنا ممن قال استخلف غريه
ّعلي عن املشاهد إاليف تبوك ، فإن ّ النيب صلى اهللا عليه وسلم خلفـه علـى املدينـة وعلـى عيالـه ّ ّ ّ

وهـو يف الـصحيحني .  ال نـيب بعـديّإال أنـهأنت مين مبنزلة هـارون مـن موسـى : ٍوقال له يومئذ 
  .)4(» ّورجحه ابن عبد الرب . من حديث سعد بن أيب وقاص

ّصــلى اهللا عليــه ولــيس فيــه داللــة علــى اســتخالفه بعــده ، ألن النــيب « : وقــال العلقمــي 
  .)5(» ّوسلم إمنا قال هذا حني استخلفه على املدينة يف غزوة تبوك 

ّوشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سائر« : وقال ابن حجر املكي  ّ  
__________________  

  .7، يف ذكر علي  291 :فصل اخلطاب ) 1(
  .451  /6إرشاد الساري ) 2(
  .389  /2 انظر دالئل الصدق .خمطوط ـ إبطال ج الباطل) 3(
  .حوادث السنة التاسعة ـ اخلميس) 4(
  .خمطوط ، حرف العني ـ الكوكب املنري يف شرح اجلامع الصغري) 5(
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ٍاملشاهد إالتبوك ، فإنه صلى اهللا عليه وسلم استخلفه على املدينة وقال له حينئـذ  ّ ّ ّ ّأنـت مـين : ّ
  .)1(» كما مر . مبنزلة هارون من موسى

ّوشهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم سائر املـشاهد إالتبـوك « : يخ العيدروس وقال ش ّ ّ ّ
ٍ، فإنه صلى اهللا عليه وسلم استخلفه على املدينة وقال له حينئذ  ّ أنت مـين مبنزلـة هـارون مـن : ّ

  .)2(» موسى 
ّويف غـــزوة تبـــوك كـــان خليفتـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى « : وقـــال ويل اهللا الـــدهلوي  ّ

  .)3(» أنت مين مبنزلة هارون من موسى : ٍنة وحصلت له حينئذ الفضيلة العظمى املدي
عـن سـعد بـن : إشارة إىل قـصة تبـوك . واملنزلة: قوله « : وقال جبواب عبارات التجريد 

ّأيب وقاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي  أنت مين مبنزلـة هـارون مـن موسـى : ّ
  . ال نيب بعديّإال أنه

ّأن هـــذا احلـــديث ال يـــدل إالعلـــى اســـتخالف املرتـــضى علـــى املدينـــة يف غـــزوة : واعلـــم  ّ
 وكــان املرتــضى مثــل هــارون يف كونــه مــن أهــل بيــت النــيب ، ويف النيابــة عنــه حبــسب . ..كتبــو

األحكــام املتعلقــة بأمــارة املدينــة ، ال يف أصــل النبــوة ، فيكــون هــذا احلــديث داال علــى فــضيلة  ّ
ً نــصبه حاكمــا علــى املدينــة واســتحقاقه للحكومــة والتــشبيه بــالنيب ، ال يف للمرتــضى مــن حيــث

  .)4( » . ..ّاألفضلية من الشيخني
  .وستأيت عبارته. وكذلك قال الرشيد الدهلوي

ّقـــد ذكـــر أهـــل التحقيـــق مـــن احملـــدثني يف ســـبب : مث أقـــول « : وقـــال إســـحاق اهلـــروي 
  .كاملةإىل آخر عبارته وقد مضت  » . ..مصدور هذا الكال

__________________  
  .185 :الصواعق احملرقة ) 1(
  .خمطوط ، يف فضائل علي ـ ّالعقد النبوي والسر املصطفوي) 2(
  .ّقره العينني ، يف ذكر فضائل أمري املؤمنني) 3(
  .ّقرة العينني ، قسم الرد على جتريد االعتقاد ، مبحث حديث املنزلة) 4(
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 مل 6ت ومــن تـــصرحيات كبــار أئمـــة القــوم أن النـــيب مـــن الروايــا ـ واحلمــد هللا ـ فظهــر
ً ، فمن أن جاء القول باستخالفه فالنا وفالنا7أمري املؤمنني  ّيستخلف يف غزوة تبوك إال   ؟ً

ّإن هذا إال   !؟اختالق ْ
ّهــــذه الــــدعوى املرفوضــــة كمــــا مسعــــت ، وكــــذا احملــــب ) املــــرافض ( لقــــد ذكــــر صــــاحب 

ّالطربي ناقال إياها عن ابن إسحاق ،    .وستسمع كالمه واجلواب عنهً
ً إمامــا يف الــصالة يف مــسجده غــري علــي ، وهــذا أيــضا ال 6ّويبقــى دعــوى نــصب النــيب  ً

ًجيوز التشبث به ، إذ مل يثبت صحة هذا اخلرب أصال ، واإلكتفـاء مبحـض الـدعوى قبـيح ، بـل  ّ ّ
دعوى مـن األسـاس  على املدينة تسقط هذه ال7ّإنه بعد ما ثبت الوالية املطلقة ألمري املؤمنني 

ّ، ألن الشيخ عبد احلق وصاحب املرافض يدعيان منافاة هـذه اإلمامـة لتلـك اخلالفـة املطلقـة ،  ّ
ّوملا ثبتت اخلالفة هـذه بأخبـارهم وتـصرحيات أكـابرهم بطلـت هـذه اإلمامـة قهـرا ، وأمـا دعـوى  ً ّ

  .ّاإلمجاع من أهل السري عليها فقد عرفت كوا كاذبة
مــن دعــوى اســتخالف )  إنــسان العيــون (و )  اهلــدى والرشــاد ســبل( مــا يف : ًوأيــضا 

منقـوض ومـردود بروايـات اسـتخالف  ـ ال لإلمامـة يف الـصالة فقـط ـ ابن ام مكتوم علـى املدينـة
فاستبــــصر وال تكــــن مــــن . 7غـــريه ، ويبطلــــه كلمــــات أعـــاظمهم يف اســــتخالف أمــــري املـــؤمنني 

  .ّالغافلني الذاهلني

  :قوله 
  .تضى مطلقة مل يكن هلذه االمور معىنفلو كانت خالفة املر
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  :أقول 
ّقد عرفت أن هذا الذي تزعمه النواصب هو قول العلماء األعـالم مـن أهـل الـسنة ، إذ  ّ ّ

ــــضى بــــصراحة ، يقــــول صــــاحب  فعلــــم أن هــــذه « ) : املــــرافض ( ينفــــون إطــــالق خالفــــة املرت
 فلــــو كانــــت اخلالفــــة «: وقــــال » ّاخلالفــــة خاصــــة ال مطلقــــة ، والكــــالم إمنــــا هــــو يف املطلقــــة 

  .»املرتضوية مطلقة فال معىن لنصب حممد بن مسلمة وابن ام مكتوم 
ّوحينئذ تعرف أن ما ينقله  ) املـرافض ( عن النواصب صادر من صـاحب ) الدهلوي ( ٍ

( بــاعرتاف ) املــرافض ( ، فلــو كــان شــك يف نــصب أئمــة القــوم فــال ريــب يف نــصب صــاحب 
  .)الدهلوي 

ّلـو كانـت هـذه اخلالفـة مطلقـة لفوضـت اإلمامـة « : ق الـدهلوي ويقول الشيخ عبد احلـ
ٍفهـــل مـــن شـــك يف نـــصب هـــذا الــشيخ املعـــدود مـــن أئمـــة احلـــديث مـــن أهـــل  » . ..ًإليــه أيـــضا

  ؟السنة
ّلكن أصل النصب لإلمامة يف الصالة وأصل اسـتخالف غـري اإلمـام   ، ال أسـاس لـه 7ّ

  . .. واحلمد هللا. ..ّمن الصحة كما عرفت

  :قوله 
ظهر أن هذه اخلالفة هي يف جمرد امور البيت ورعاية األهل والعيالف ّ.  

  :أقول 
ٌ علـــى املدينـــة مطلقـــة ، وأن هـــذا التخـــصيص باطـــل وافتعـــال 7ّقـــد عرفـــت أن خالفتـــه 

  .حمض
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  جواب ما استدّل به صاحب المرافض على تخصيص الخالفة
ّاحملـب الطـربي والـشي: يف هذه الدعوى ) الدهلوي ( ولقد سبق  خ عبـد احلـق الـدهلوي ّ

  :ًوصاحب املرافض ، وقد استدل هلا هذا األخري يف عبارته املتقدمة سابقا بأمور 
ا قــال لعلــي 6ّ إن رســول اهللا :ّاألول  ــ إمن  عنــد خمرجــه إىل . ..نأنــت مــين مبنزلــة هــارو: ّ

  .ّغزوة تبوك باتفاق الفريقني
وهـو  ـ يث ـذا الوقـت اخلـاصْإنه إن أراد إتفـاق الفـريقني علـى احنـصار احلـد: واجلواب 

 فهــذا كــذب ، لــورود . ..ه قالــه لعلــي يف غــري6ّوعــدم ثبــوت أن النــيب  ـ خمرجــه إىل غــزوة تبــوك
وإن أراد جمــرد إثبــات وروده يف  . يف أخبــار الفــريقني قبــل تبــوك وبعــده6هــذا القــول عــن النــيب  ْ

ث علـى اخلالفـة اخلاصـة هذا الوقت من غري نفي لوروده يف غريه ، فهذا ال يوجـب محـل احلـدي
  .ً، فضال عن الداللة على التخصيص باألهل والعيال

ــاني  ّ روايــة أصــحاب احلــديث وأربــاب الــسري أن النــيب :الث  اســتخلفه عنــد خمرجــه إىل 6ّ
  .املدينة تبوك على أهله وعياله يف

قــد عرفــت كلمــات أهــل احلــديث وأصــحاب الــسري يف هــذا البــاب ، ورأيــت : واجلــواب 
  .باستخالفه على املدينة من غري ختصيص منهم اإلستخالف باألهل والعيالتصرحيام 

  . رواية البخاري ومسلم:الثالث 
 باألهـل 7ّإن مـا رواه البخـاري ومـسلم ال داللـة فيـه علـى ختـصيص خالفتـه : واجلـواب 

  ً.والعيال أبدا
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ًأما أوال    .من افرتاءاته وليس يف الصحيحني» األهل « فألن قيد : ّ
ًفعلى تقدير التسليم ، ليس مـا افـرتاه مثبتـا حلـصر اخلالفـة يف األهـل كمـا ال : ًثانيا ّوأما 

  .خيفى
ًوأمــــا ثالثــــا  الــــواردة يف بعــــض طــــرق » ّأختلفــــين يف النــــساء والــــصبيان « : فــــألن مجلــــة : ّ

  .ال يلزم الشيعة ا ، واحتجاجهم بالروايات العارية عنها تام بال كالم ـ ال كلها ـ الصحيحني
ّفـــألن هـــذه اجلملـــة علـــى تقـــدير التـــسليم ـــا ال تثبـــت احلـــصر يف النـــساء : ًا رابعـــا ّوأمـــ ّ

  .والصبيان ، وسيجيء تقريره بواضح البيان
ـــع   إســـناد القـــول باســـتخالفه علـــى األهـــل والعيـــال إىل شـــرح املـــشكاة والـــصواعق :الراب

  . الكتبوفصل اخلطاب واملدارج واملعارج وحبيب السري وترمجة املستقصى وغريها من
ّإن هــــــــذا إال: واجلــــــــواب  د ) الــــــــصواعق ( إضــــــــالل وختــــــــديع ، ألن صــــــــاحب  ْ ّــــــــمل يقي

 اســـتخالفه علـــى 7، بـــل ذكـــر يف فـــضائل أمـــري املـــؤمنني » األهـــل « اإلســـتخالف بكونـــه يف 
ّوشــهد مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ســائر املــشاهد إالتبــوك ، « : املدينــة حيــث قــال  ّ ّ

ٍسـلم إسـتخلفه علـى املدينـة وقـال لـه حينئـذ ّفإنه صلى اهللا عليـه و أنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن : ّ
  .»كما مر . موسى

ّإىل موضع ذكره استدالل الـشيعة ـذا احلـديث والـرد علـيهم » كما مر « وأشار بقوله 
ً، فهنـاك أيـضا إعـرتف باإلسـتخالف علـى املدينـة ومــا أجـاب بأنـه كـان علـى األهـل والعيــال ، 

  :وهذه عبارته 
ّزعمـوا أن مـن الـنص التفـصيلي علـى علـي قولـه صـلى اهللا عليـه  ـ الـشبهة الثانيـة عـشر« 

وسلم ملا خـرج اىل تبـوك واسـتخلفه علـى املدينـة 
ّ  ّإال أنـهّأنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى ، : ّ

  ّففيه دليل على أن مجيع املنازل: قالوا . ال نيب بعدي
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  . ..لعلي من النيبالثابتة هلارون من موسى سوى النبوة ثابتة 
ْفظـاهر ، وإن كـان  ـ كمـا يقولـه اآلمـدي ـ إن احلـديث إن كـان غـري صـحيح: وجواـا 

ــــ ً صــــحيحا ــــيس إالعلــــيهم ، كيــــف وهــــو يف ـ ّكمــــا يقولــــه أئمــــة احلــــديث ، واملعــــول يف ذلــــك ل ّ
ًفهو من قبيل اآلحاد ، وهم ال يرونه حجة يف اإلمامة ، وعلى التنزيل فـال عمـوم ـ  الصحيحني

ّإن عليـا خليفـة عـن النـيب صـلى اهللا عليـه : ّيف املنازل ، بل املراد ما دل عليه ظاهر احلـديث له  ً ّّ
ًوســـلم مــــدة غيبـــة بتبــــوك ، كمــــا كـــان هــــارون خليفــــة عـــن موســــى يف قومــــه مـــدة غيبتــــه عــــنهم  ّ

  . ..للمناجاة
ا تقـــرر أنـــه لــيس املـــراد مـــن احلـــديث ، مــع كونـــه آحـــادا ال يقـــاوم اإلمجـــاع ، إ ًفعلــم مم ّ  ّالّـــ

إثبات بعض املنازل الكائنة هلـارون مـن موسـى ، واحلـديث وسـببه سـيلق يبنيـان ذلـك الـبعض ، 
ّملــا مــر أنــه إمنــا قالــه لعلــي حــني اســتخلفه ، فقــال علــي كمــا يف الــصحيح   : ّأختلفــين يف النــساء

أال ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن : كأنــه اســتنقص تركــه وراءه ، فقــال لــه . والــصبيان
ــومي (: ّحيــث اســتخلفه عنــد توجهــه إىل الطــور ، إذ قــال لــه : يعــين  .ســىمو ي قـ ِ اخلفنــي ف ْ َ ِــ ِ ُْ ْ

ْوأصلح  ِ ْ ََ(.  
ّوأيـــضا ، فاســـتخالفه علـــى املدينـــة ال يـــستلزم أولويتـــه باخلالفـــة بعـــده مـــن كـــل معاصـــريه  ً

ًافرتاضا وال ندبا ، بل كونه أهال هلا يف اجلملة وبه نقول ً ً.  
ٍليــه وســلم يف مــرار أخــرى غــري علــي ، كــابن ام مكتــوم ، ومل ّوقــد اســتخلف صــلى اهللا ع ّ

  .)2(» يلزم فيه بسبب ذلك أنه أوىل باخلالفة بعده 
 بـل لقـد ؟وأحـال إليـه) املـرافض ( ّفـأين الـذي ادعـاه صـاحب ) الـصواعق ( هذه عبـارة 

ّكرر التصريح باستخالف أمري املؤمنني    . على املدينة7ّ
  ً. وقد تقدمت عبارته آنفا. ..)فصل اخلطاب ( وكذا صاحب 

ّوإن عرب يف أول كالمه باإلستخالف يف ) ّحبيب السري ( وصاحب  ّ   األهل« ْ
__________________  

  .74 ـ 73: الصواعق احملرقة ) 1(
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  .)1(» يف أهايل تلك البلدة « ٌلكنه يف آخره صريح يف أنه كان » والعيال 
يف األهـل « صيـصه هـذه اخلالفـة بكوـا ّ فقد تكلمنا على خت. ..قّوأما الشيخ عبد احل

ّوظهــر بطالنــه مــن نــصوص كبــار أئمــة احلــديث والــسرية ، وثبــت أنــه مــن أكاذيــب » والعيــال  ّ
  . ..النواصب وأتباعهم

  :قوله 
ّوملا كانت هذه األمور موقوفة على احملرمية واإلطالع على املـستورات فـال بـد مـن تعـني   ً ّ

ٍيف أي حال كاناالبن أو الصهر وأمثاهلما لذلك  ّ.  

  :أقول 
 . ..ةّإن بطالن هذه اخلرافـة واضـح بالـدالئل القـاهرة والرباهـني الظـاهرة والـشواهد البـاهر

ً وكل ذلك يفيد أن هذا اإلسـتخالف كـان شـرفا . ..ْاليت سنذكرها فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل ّ ّ
ًعظيما ومقاما رفيعا ألمري املؤمنني  ً  ، ويـشري 6ا كـان لرسـول اهللا  ، وأن له من األجر مثـل مـ7ً

  .»ّإن املدينة ال تصلح إاليب أو بك «  : 6إىل جاللة هذه اخلالفة وعظمتها قوله 
ّفــدعوى تعــني اإلبــن أو الــصهر أو أمثاهلمــا هلــذا األمــر مهمــا كــان حالــه ، كــذب حمــض  ّ

  . ..وتان صرف

  :قوله 
  .فال يكون دليال على اخلالفة الكربى

__________________  
  .حبيب السري ، يف غزوة تبوك) 1(
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  :أقول 
ّسيتضح داللة هـذا اإلسـتخالف علـى اإلمامـة العظمـى واخلالفـة الكـربى عـن قريـب إن 

صني ــشـــاء اهللا ، فكـــن مـــن املرتب ّمـــضافا إىل أن هـــذا احلـــديث يـــدل علـــى اإلمامـــة مـــن وجـــوه . ّـ ً
ّعديدة أخرى ، كما سنبني فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل ٍ.  

  :قوله 
ٍقاطعـة مـذكورة يف  ٍعـن قـدحهم هـذا بأجوبـة ـ بفـضل اهللا تعـاىل ـ ّاب أهل الـسنةوقد أج

  .مواضعها

  :أقول 
ـــ  ّيف خمتلــف كتـبهم يف احلـديث والكــالم والـسرية ـ مـا رأينـا مــن كبـار علمـاء أهــل الـسنة

ّ ، وإال 7ّإالتـــسويالت هلـــم يف نفـــي داللـــة هـــذا احلـــديث الـــشريف علـــى خالفـــة أمـــري املـــؤمنني 
مـــنهم ملقـــاالت النواصـــب اللئـــام ، ومـــا نـــدري مـــن أولئـــك الـــذين أجـــابوا عـــن قـــدح تـــصديقات 

  ؟ وأين هي!؟ّ وما هي تلك األجوبة الدامغة القاطعة؟ّالنواصب
ّاسم واحد من هؤالء ، وال نص جواب من تلـك األجوبـة) الدهلوي ( ْوإذ مل يذكر  ٍ!! 

  .ّفليتفضل علينا أولياؤه بذكر ذلك
ًملـاذا يـورد قـدح النواصـب وال يـورد بعـده وال واحـدا مـن ) ي الـدهلو( ّلكن العجب من 

ً وليته فعل لئال يعري بكونه مؤيدا للنواصب!؟تلك األجوبة ّ    !؟ً
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  :قوله 
ّوهذا البيان الذي ذكرناه هو كمال التنقيح والتهذيب لكالم الشيعة يف طريـق التمـسك 

ّذا احلديث ، وإال ، فمـن حلـظ كتـبهم رأى التـشتت الـشديد ّ يف كلمـام ، وأـم مل يتوصـلوا ّ
  .إىل واقع املطلب

  دعوى الدهلوي تنقيح كالم الشيعة في المقام والجواب عنها

  :أقول 
كبـرت كلمة تخرج من أفواههم إن يـقولون إال  (: قال تعاىل  ِ َِ ًُ ُ َ ََ ْ ُْ ْ ُ َِ ِ ِْ َ ِ ُ َْ ًكذباَْ ِ َ (.  

ّلــشيعة ، ويقــصر يف  إنــه يعــرض عــن ذكــر كثــري مــن حتقيقــات ا. ..ّالعجــب كــل العجــب
ّنفـــس هـــذا التقريـــب الـــذي أخـــذه عـــنهم ، ومـــع ذلـــك يـــدعي التهـــذيب والتنقـــيح لكالمهـــم ، 
ّختديعا للعوام ، وكأنه تفـضل علـى الـشيعة ونقح تربعـا منـه كلمـام املـشوشة املـضطربة يف هـذا  ً ًّ ّـ ّّ

  !؟املقام
ٍالعجــب مــن هــذا الرجــل يــدعي هــذا وقــد رأينــاه يف كثــري مــن املواضــع مل  يفهــم مقاصــد ّ

ه تــصرف يف كلمــام تــصرفا يــسهل معــه اجلــواب عنهــا ، وطاملــا  ًالــشيعة يف اســتدالالم ، وأن ّ ّ ـ ّـ
  !؟. ..ّأعرض عن إشكاالم القوية ونقوضهم واعرتاضام املتينة لعجزه عن حلها

ًكثــريا مــن تقريــرات وحتقيقــات الــشيعة يف اإلســتدالل ــذا ) الــدهلوي ( نعــم لقــد تــرك 
له يف حترير هـذا اإلسـتدالل الـذي أورده تقـصريات عديـدة ، وال خيفـى علـى اخلبـري احلديث ، و

  :ّصدق هذه الدعوى اليت ندعيها عليه ، وذلك 
ّألنه أضاف قيدا من عنده إىل احلديث يف نقله عن الصحيحني ً ّ.. .  

ّأختلفين يف النساء والصبيان « ّوذكر اللفظ الذي فيه مجلة    ّاليت يتمسك» ّ
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  . ..ّ مع خلو لفظ الروايات العديدة عن هذه اجلملة. ..ماصب لدى قدحها النو
ّومل يتعرض لتواتر احلديث مع تصريح مجاعة من جهابذة حمققيهم به ّ.. .  

ّبل مل يتعرض لتعدد طرقه يف كتبهم ّ.. .  
ّواكتفى برواية الـرباء بـن عـازب ونـسبها إىل الـصحيحني ، مـع خلومهـا عـن روايـة الـرباء ،  ّ

  .لذي فيهما هو من رواية سعد بن أيب وقاصّوأن ا
ّوأعرض عن ذكر أمساء احملدثني األعالم الذين رووه يف كتبه   . ..مّ

 به يوم الشورى ، وما زالت الشيعة تـذكره وحتـتج بـه 7وعن ذكر احتجاج أمري املؤمنني 
  . ..ةّ، ألنه يفيد ثبوت احلديث وداللته على فضيلة أمري املؤمنني عند الصحاب

ّلورود هـذا احلـديث يف مقامـات عديـدة ومواضـع متفرقـة ، مـع ) الدهلوي ( ّيتعرض ومل 
ًأن يف وروده يف غري تبوك فوائد جليلة وإبطاال هلفوات النواصب وأقوال إخوام ّ.  

ّوألن هــذا احلــديث يــدل علــى أفــضلية أمــري املــؤمنني  ّ ، مــع أن الــشيعة يــستدلون علــى 7ّ
  .ٍأفضليته كاف لثبوت خالفته بال فصلًذلك ذا احلديث أيضا ، وثبوت 

ّوألن الـشيعة تـستدل بأنـه  ًمـضافا إىل حـصول اخلالفـة هلـارون عـن موسـى مبفـاد قولـه  ـ :
ِ اخلفنــي( ُْ ّقــد حــصل هلــارون مرتبــة فــرض إطاعتــه ووجــوب اتباعــه ، وهــذه املرتبــة مل تكــن ـــ  ) ْ

ّموقتـــة بوقـــت ، فـــال بـــد وأن يكـــون أمـــري املـــؤمنني  ـــارون مفـــرتض الطاعـــة يف حيـــاة  املـــشبه 7ًٍ
يف ) الـدهلوي ( وهـذا الوجـه مل يتعـرض لـه .  وبعد وفاته ، مـن غـري ختـصيص بوقـت6الرسول 

ّوهو وإن تعرض له يف حاشيتها ، لكن مل يبني وجه مرجوحيته مما ذكره يف املنت) التحفة (  ّ ّ ْ ّ.  
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ًالــرازي أيــضا ثالثــة وإلســتدالل الــشيعة بعمــوم املنــازل بوجــوه عديــدة ، كمــا ذكــر الفخــر 
فـاعلم أـم سـاعدوا علـى أنـه « ) : ايـة العقـول ( وجوه إلثبات عموم املنـازل حيـث قـال يف 

ّليس يف احلديث صيغة عموم يـدل علـى ذلـك ، لكـنهم بينـوا ذلـك مـن وجـوه ثالثـة ، األول  ّ :
  .مل يورد هذه الوجوه) الدهلوي (  ّلكن » . ..مأن احلكي

ِ اخلفنـي في قــومي ( و: ات خالفـة هـارون باآليـة وإلستدالل الشيعة إلثب ْ َ ِـ ِ ُْ ّ وأـا )1( )ْ
ّمل يـــذكر هـــذا اإلســـتدالل ، وادعـــى زوال خالفـــة )  الـــدهلوي (و . ّتـــدل علـــى خالفتـــه املطلقـــة

  .ّهارون بزعم تقيدها مبدة حمدودة
ّوإلســتدالل الــشيعة لبقــاء خالفــة هــارون باستــصحاب خالفتــه الثابتــة حــىت يــأيت الرافــع 

  .قيين هلاالي
ّإىل غري ذلك مما أفاده علماء الشيعة األعـالم ، كمـا ال خيفـى علـى نـاظر كتـبهم ، مثـل 

وأمثاهلا ، من التحقيقات )  إحقاق احلق (و )  حق اليقني (و )  حبار األنوار (و ) الشايف ( 
ّالوافية الشافية يف رد تشكيكات املخالفني ودفع شبهام ّ.. .  

ّوإن مـــن لـــه أدىن تتبــــع ال يتمالــــك نفـــسه مــــن ) ّالـــشايف (  لكتـــب الـــشيعة مثــــل كتـــاب ّ
ّالضحك على ما ادعاه  ّمـن أن كلمـات القـوم يف هـذا املقـام مـضطربة مـشوشة ، ) الـدهلوي ( ّ ّ

ّوأنه قد هذا ونقحها غاية التنقيح ّّ.. .  
ّمث إن   » . ..ّقالـت الــشيعة« : يـذكر وجــه اإلسـتدالل عــن الـشيعة بقولــه ) الـدهلوي ( ّ

ّيقول إن هذا التقريب منه وإال فكلمات الشيعة مبعثرة مشوشمث  ّ   . .. وهذا تناقض. ..ةّ
ًوأيضا ، فهذا القدر من اإلستدالل الذي ذكره موجود بعينه يف كلمات الشيعة ، فأين 

  ؟التنقيح والتهذيب
ّوعلى اجلملة ، فإن دعواه تنقيح كالم الشيعة وذيبه كاذبة ، اللهم إال أن ّ  
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باحلـــديث  ّفهـــذا صـــحيح ، ألن الـــشيعة ملـــا تـــستدل» التهـــذيب « مـــن » لتحريـــف ا« يقـــصد 
« ّحرف لفظه فيهما لـدى نقلـه عنهمـا بإضـافة كلمـة )  الدهلوي (و ّتنقله عن الصحيحني ، 

  .إليه» أهل البيت والنساء والبنات 

  ذكره في الحاشية ثاني وجهي اإلستدالل وعجزه عن الجواب 
 نــــدم علــــى مــــا نــــسب إىل الــــشيعة مــــن اضــــطراب كالمهــــم )الــــدهلوي ( ّهــــذا ، وكــــأن 

ّوتــشتته يف هــذا املقــام ، فاضــطر يف حاشــيته علــى كتابــه إىل ذكــر ثــاين وجهــي اإلســتدالل ــذا  ّ
ّاحلـديث ، املـذكور يف شـرح املواقــف وغـريه ، وقـال بـأن هــذا الوجـه هـو املـشهور يف اإلســتدالل 

 وهـذه .»وال خيفى مـا فيـه « : ْالتايل بأن قال واكتفى يف  ـ يعين الشيعة ـ ذا احلديث عندهم
  :عبارته يف احلاشية 

ــــة منــــازل هــــارون : املــــشهور يف اإلســــتدالل ــــذا احلــــديث عنــــدهم هــــو «  ّإن مــــن مجل
ًبالنــسبة إىل موســى أنــه كــان شــريكا لــه يف الرســالة ، ومــن لوازمــه اســتحقاق الطاعــة بعــد وفــاة 

 امتنــع الـشركة يف الرسـالة ، فوجــب ّإال أنـه  ،2موسـى لـو بقــي ، فوجـب أن يثبـت ذلــك لعلـي 
ًأن يبقى مفرتض الطاعة على األمة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، عمال بالدليل بأقصى ما  ّ ّ

  .ميكن
  .»وال خيفى ما فيه 

  :أقول 
  .ّال خيفى أن هذا الوجه أحد وجوه داللة هذا احلديث

ً كله ، ألن علمـاء الـشيعة يثبتـون أوال إن هذا الذي ذكره بعض الوجه الذي قصده ال: ًوأيضا  ّ ّ ّ
ً ، مـــرة جبهـــة 7ّعمـــوم أفـــراد املنزلـــة بوجـــوه شـــىت ، مث يثبتـــون كـــون اإلمامـــة مـــن منـــازل هـــارون 

  يف افــرتاض الطاعــة7إســرائيل وعــدم العــزل منــه ، ومــرة بــشركته ملوســى  اإلســتخالف علــى بــين
...  
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ٍ كتـب غـري واحـد مـن أهـل الـسنة وقد ذكر هذا اإلستدالل ذه الكيفيـة عـن الـشيعة يف

  . ..اّ، كنهاية العقول وشرح املواقف والصواعق وغريه
ّزعمــوا أن مــن الــنص التفــصيلي علــى : الــشبهة الثانيــة عــشرة « ) : الــصواعق ( قــال يف  ّ

علــي قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم ملــا خــرج إىل تبــوك واســتخلفه علــى املدينــة 
ّ ّ أنــت مــين مبنزلــة : ّ

ففيـه دليـل علـى أن مجيـع املنـازل الثابتـة هلـارون  :قـالوا .  ال نيب بعـديّال أنهإهارون من موسى 
ّمن موسى سـوى النبـوة ثابتـة لعلـي مـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وإال ملـا صـح اإلسـتثناء ،  ّ ّ ّ ّ
ّومما ثبت هلارون من موسى استحقاقه للخالفـة عنـه لـو عـاش بعـده ، إذ كـان خليفـة يف حياتـه 

  .لفه بعد مماته لو عاش بعده لكان النقص فيه ، وهو غري جائز على األنبياء، فلو مل خي
ًفمن مجلـة منازلـه منـه أنـه كـان شـريكا لـه يف الرسـالة ، ومـن الزم ذلـك وجـوب : ًوأيضا 

ّأن الــشركة يف الرســالة ممتنعــة يف حــق ّ الطاعــة لــو بقــي بعــده ، فوجــب ثبــوت ذلــك لعلــي ، إال
ًطاعــة علــى األمــة بعــد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، عمــال فوجــب أن يبقــى مفــرتض ال. علــي ّ ّ

  .)1(» بالدليل بأقصى ما ميكن 
ه ) الــدهلوي ( مث إن مــا ذكــره  ّــيف احلاشــية هــو نقــل ألفــاظ شــرح املواقــف بعينهــا ، لكن

  : )شرح املواقف ( وهذه ألفاظ . ّالوجه الثاين املذكور بعد الوجه األول فيه كالصواعق
 لعلــي حــني خــرج إىل غــزوة تبــوك واســتخلفه علــى 7قولــه : ّه الــسنة الثــاين مــن وجــو« 

ّفإنـــه يــدل علـــى أن مجيـــع .  ال نــيب بعـــديّإال أنـــهأنـــت مــين مبنزلـــة هـــارون مــن موســـى : املدينــة 
ّاملنازل الثابتة هلارون من موسى سوى النبـوة ثابتـة لعلـي مـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم إذ لـو . ّ

ّكل املنازل ملا صح اإلستثناءًمل يكن اللفظ حمموال على  ومن املنازل الثابتة هلارون من موسـى . ّ
  استحقاقه

__________________  
  .73: الصواعق احملرقة ) 1(
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ًللقيــام مقامــه بعــد وفاتــه لــو عــاش هــارون بعــده ، وذلــك ألنــه كــان خليفــة ملوســى يف حياتــه ،  ّ
ي قـــومي (: بــدليل قولــه  ِ اخلفنــي ف ْ َ ِــ ِ ُْ القيــام مقــام املــستخلف فيمــا ّ  للخالفــة إال ال معــىن.)1( )ْ

ّكـان لــه مــن التـصرفات ، فوجــب أن يكــون خليفــة لـه بعــد موتــه علـى تقــدير بقائــه ، وإال كــان  ً ّ
ّعزلــه موجبــا لنقـــصه والنفــرة عنــه ، وذلـــك غــري جـــائز علــى األنبيــاء ، إال ّأن ذلـــك القيــام مقـــام  ً

  .ا بدليل اإلستثناءموسى كان له حبكم املنزلة يف النبوة ، وانتفى هاهن
ّإن مــن مجلــة : الوجــه الثــاين مــن وجهــي اإلســتدالل ــذا احلــديث هــو : قــال اآلمــدي 

ًمنازل هارون بالنسبة إىل موسى أنه كان شريكا له يف الرسالة ، ومن لوازمـه إسـتحقاق الطاعـة 
لة ،  امتنــع الــشركة يف الرســاّإال أنــهْبعــد وفــاة موســى لــو بقــي ، فوجــب أن يثبــت ذلــك لعلــي ، 

ًفوجــب أن يبقــى مفــرتض الطاعــة علــى االمــة بعــد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، عمــال بالــدليل  ّ ّ ّ
  .)2(» بأقصى ما ميكن 

ّأن يبـني موضـع  ـ بعـد أن أورد الوجـه الـذي أورده ـ )الدهلوي ( وبعد ، فلقد كان على  ْ
ّالتــشويش واإلضــطراب فيــه ، وأن يبــني الــسبب يف عــدم ذكــر الوجــه األول معــ ه ، والــسبب يف ّ

ّوالــسبب يف عــدم ذكــره إيــاه يف املــنت ومرجوحيتــه الــيت  تــرجيح هــذا الوجــه علــى ذاك يف الــذكر ،
، وهــــل هــــذا » وال خيفــــى مــــا فيــــه « :  ولكنــــه اكتفــــى بقولــــه . ..ةاقتــــضت إيــــراده يف احلاشــــي

  !؟كاف

  :قوله 
  .ّومع ذلك ، ففي هذا التمسك اختالل من وجوه كثرية

  :أقول 
ّ إالثالثــة وجــوه شــحنها بــاهلفوات العظيمــة العثــار ، !!ذه الوجــوه الكثــريةمل يــذكر مــن هــ
  .ّ واهللا املوفق للهداية واإلستبصار. ..روالعثرات البادية العوا

__________________  
  .262  /8شرح املواقف ) 1(
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  :قوله 
مــــــن ألفـــــاظ العمــــــوم عنـــــد مجيــــــع ّإن اســـــم اجلــــــنس املـــــضاف إىل العلــــــم لـــــيس : األول 

  .األصوليني

  :أقول 
 يكتفــي مبحــض !! وجاللتــه العلميــة بــني النــاس!!مــع رئاســته يف العلــوم) الــدهلوي ( ّإن 

  !!ّ وينكر األمور الواضحة والقضايا الثابتة والقواعد املقررة!!الدعوى ، بل بالكذب والتسويل
ّحبيـث ال يعرتيهـا أي شـك  ـ واحلمـد هللا  ـاملضافة على العموم ثابتـة» املنزلة « ّإن داللة 

  . ..ةّ، وال يشوا أي شبه
ّلقــــد نــــص أكــــابر احملققــــني وأئمــــة األصــــول املعتمــــدين علــــى أن صــــحة اإلســــتثناء دليــــل  ّ ّ ّ

  .العموم ، وذا الدليل يثبتون عموم صيغ العموم

  ّصحة اإلستثناء دليل العموم 
ّلــم ، فيــصح اإلســتثناء منــه بــالقطع ًمــضاف ، ولــو كــان مــضافا إىل ع» املنزلــة « ولفــظ  ٍ

ّ بكـــر مبنزلـــة خالـــد إاليف «و » ّزيـــد مبنزلـــة عمـــرو إاليف النـــسب « : ّواليقـــني ، جلـــواز أن يقـــال 
  . ..اوهكذ» العلم 

فيــه مــضافة إىل العلــم ، فيــدل علــى العمــوم بــال » املنزلــة « وهــذا احلــديث كــذلك ، إذ 
  يصح اإلستثناء رد يف هذا احلديثالوا» املنزلة «  لفظ . .. وباألخص. ..ريب
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النبـوة  ّأنت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال« : ّ ألنه لو كان احلديث . ..منه بالقطع واليقني
« ّ كمــا أن لفــظ . ..ًلكــان صــحيحا بــال ريــب . ..أو مــا شــاه» ّإال األخــوة النــسبية « أو » 

ّإال أنـه ال نـيب بعـدي «  بــ إلسـتثناء ومـع ذلـك فا. .. كما سبق وسيأيت. ..وارد» ّإال النبوة  ّ «
  .ّكما سيتضح عن قريب . ..ّاستثناء متصل

 مـن . ..ّوإليك بعض الشواهد على داللة صحة اإلستثناء على العمـوم عنـد األصـوليني
  :كلمات بعض أئمتهم 
ّومعيار العموم جواز اإلستثناء ، فإنه خيرج ما جيب اندراجه لواله ، « : قال البيضاوي 

  .)1(» ّ جلاز من اجلمع املنكر ّوإال
ّملــا بـــني صـــيغ العمــوم علـــى اخــتالف مراتبهـــا فيـــه ، « : وقــال الفرغـــاين العــربي بـــشرحه  ّ

شـرع يف اإلســتدالل علـى أــا عامة بـوجهني ، وجــه يـشمل الــصيغ كلهــا ووجـه خيــص بعــضها ّ . ّــ
ا تقريــر الوجــه العــام جلميــع الــصيغ فهــو أن نقــول  ٍلــو مل يكــن كــل واحــد: ّــأم  مــن هــذه الــصيغ ّ

ّاملــذكورة عامــا ملــا جــاز عــن كــل منهــا اســتثناء كــل فــرد منــه ، ألن اإلســتثناء عبــارة عــن إخــراج  ً ّ
ّشيء من مدلول اللفظ ، جيب إندراجـه فيـه لـوال اإلسـتثناء ، فلـو مل يكـن كـل واحـد مـن هـذه 

ّالصيغ عاما مل جيب اندراج كـل فـرد فيـه بـدون اإلسـتثناء ، وإذا مل جيـب مل جيـز  اإلسـتثناء ، إذ ً
ًال حاجة حينئذ إىل اإلخراج ، لكـن جـاز اإلسـتثناء يف كـل فـرد مـن هـذه الـصيغ اتفاقـا ، مـثال  ً ٍ ٍ

ًمــن دخــل داري إالزيــدا فأكرمتــه ، وكــذلك يف البــواقي ، فيكــون هــذه الــصيغ : ْيــصح أن يقــال  ّ
  .عامة وهو املطلوب
ّألنـه لـو مل يكــن  ب دخولـه ،ّإن اإلسـتثناء عبـارة عـن إخـراج مــا لـواله لوجـ: وإمنـا قلـت 

ا عمــا لــواله المتنــع دخولــه فيــه ، وإنــه باطــل ضــرورة ًعبــارة عــن ذلــك لكــان عبــارة إم ًّ أو عــن . ّــ
ًإخراج ما لواله جلاز دخوله فيه وإنه باطل أيضا ، إذ لو كان ّ  

__________________  
  .منهاج الوصول يف علم األصول) 1(
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ّ املنكـر ، جلـواز دخـول املخـرج فيـه ، لكنـه مل جيـز باتفـاق ً عبارة عنه جلاز اإلستثناء عـن اجلمـع
َ لـو كـان فيهمـا آلهة إال اهللا لفسدتا (: يف قولـه تعـاىل » ّإال « فلـذلك محلـوا . أهل النحـو َ ََـ َُ  ِ ٌ َـ ِ ِ ِ َ ْ( 

ّيف كونـــه وصـــفا ، دون اإلســـتثناء لتعـــذره ههنـــا ، وعللـــوا ذلـــك بعـــدم وجـــوب » غـــري « علـــى  ّ ً
  .)1(» الدخول 

ومعيــار العمــوم جــواز اإلســتثناء ، أي يعــرف « : ّال الــدين ابــن إمــام الكامليــة وقــال كمــ
العموم به ، فإنه أي اإلستثناء خيرج ما جيب اندراجه لواله ، أي لوال اإلسـتثناء فلـزم مـن مجيـع 
ْذلــك دخــول مجيــع األفــراد يف املــستثىن منــه ، وإال أي لــو مل جيــب دخولــه فيــه جلــاز أن يــستثىن  ّ

أن يكـون املـستثىن ّ إال: نكـر ، لكـن اإلسـتثناء منـه ال جيـوز باتفـاق النحـاة ، قـالوا من اجلمع امل
ًمنه خمتصا حنو  ًجاء رجال كانوا يف دارك إالزيدا منهم : ّ ّ «)2(.  

ّومعيــار العمــوم اإلســتثناء ، فكــل مــا صــح اإلســتثناء منــه « : ّــوقــال جــالل الــدين احمللي  ّ
ا ال حــصر فيــه فهــو عــام ، للــزوم تن ّاولــه للمــستثىن ، وقــد صــح اإلســتثناء مــن اجلمــع املعــرف ّــمم ّ
ًجــــاء الرجــــال إالزيــــدا ، ومــــن نفــــى العمــــوم فيهــــا جيعــــل : ّوغــــريه ممــــا تقــــدم مــــن الــــصيغ ، حنــــو  ّ

ّاإلستثناء قرينة على العموم ، وال يـصح اإلسـتثناء مـن اجلمـع املنكـر إال ّأن خيـصص فـيعم فيمـا  ً
ًرك إالزيــدا مــنهم ، كمــا نقلــه املــصنف عــن النحــاةّيتخــصص بــه ، حنــو قــام رجــال كــانوا يف دا ّ. 

ّجــاء رجــال إالزيــد بــالرفع ، علــى أن إالصــفة مبعــىن غــري ، كمــا يف : ويــصح   لــو كــان فيهمــا (ّّ
  .)3( » )اهللا لفسدتا  ّآلهة إال

__________________  
  .خمطوط ـ شرح منهاج الوصول للعربي ، املسألة الثانية من الفصل األول من الباب الثالث) 1(
  .خمطوط ـ شرح منهاج الوصول البن إمام الكاملية ، املسألة الثانية من الفصل األول من الباب الثالث) 2(
  .حبوث العموم واخلصوص ـ شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع للتاج السبكي) 3(
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ْوقال حمـب اهللا البهـاري بعـد أن ذكـر صـيغ العمـوم وعمومهـا  ناء ، لنـا جـواز اإلسـتث« : ّ
  .»وهو معيار العموم 

: لنــــا جــــواز اإلســــتثناء مــــن هــــذه الــــصيغ وهــــو معيــــار العمــــوم ، أي « : قــــال شــــارحه 
إن هـذه : اإلستثناء معيار عموم املستثىن منه ، وحاصله اإلستدالل من الـشكل األول ، يعـين 

ّفألن مـن تتبـع ّأما الصغرى . ّالصيغ جيوز اإلستثناء منها ، وكل ما جيوز اإلستثناء منه فهو عام
ِ إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا الـصالحات (: وجده كذلك ، قال اهللا تعاىل  ِ  ُ ِ َ َ ُْ َ َ ِ ِ  ٍِ ُِ َ َ ْ ِْ 

 وأما الكـربى فـألن معـىن اإلسـتثناء إخـراج مـا لـوال اإلسـتثناء لـدخل ألبتـة ، ولـذلك محلـوا )2( )
ّقاطبــة إالعلــى الوصــفية يف صــورة يكــون املــستثىن ً منــه مجعــا منكــورا غــري حمــصور ، لفقــد شــرط ً ً

  .)3(» ّاإلستثناء ، فال بد من الدخول وهو العموم 
  :وتلخص 

ّإن األصوليني على أن اإلسـتثناء دليـل العمـوم ، وعـن هـذا الطريـق يثبتـون العمـوم لـصيغ 
  . ..ًالعموم قاطبة

 وال . ..» العمــوم «ََاملــضاف إىل العلــم علــى » املنزلــة « وــذا الــدليل يــتم داللــة لفــظ 
  . ..يف إنكار ذلك وجحده) الدهلوي (  لـ نفع

نفـسه ، ) الـدهلوي (  أن داللة اإلستثناء على العموم ظـاهر كـالم: واأللطف من هذا 
ًفإنـه أيـضا معـرتف ـذه القاعـدة ، حيـث يقـول  وصـحة اإلسـتثناء تـدل علـى العمــوم ، إذا « : ّ

صال  ًكـــان اإلســـتثناء مت ً املتـــصل دليـــل علـــى العمـــوم ، ومـــن الواضـــح جـــدا فـــصحة اإلســـتثناء» ّـــ
املــضاف إىل العلـم ، إذ املــراد مـن صــحة اإلسـتثناء جــواز » املنزلـة « ّصـحة اإلســتثناء مـن لفــظ 

  .ًوروده عليه ال اإلستثناء فعال
ّإال أنه ال نيب بعدي «  بـ ًفلو فرض فرضا غري واقع عدم كون اإلستثناء ّ«  

__________________  
  .ط هامش املستصفى 291  /1ّ الرمحوت يف شرح مسلم الثبوت فواتح) 1(
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صال ، كمــا هــو مزعــوم مــن ال بــصرية لــه يف احلــديث واللــسان ، خالفــا لتــصرحيات  ًاســتثناء مت ً ّــ ً
ّاألئمة األعيـان ، لكـن ملا كـان اإلسـتثناء املتـصل مـن لفـظ  ّـ

املـضاف إىل العلـم علـى » املنزلـة « 
ًصــحيحا بــال ريــب ، فعمــوم » هــارون « املــضاف إىل لفــظ » املنزلــة « اإلطــالق ، ومــن لفــظ 

  .ًاملضاف إىل العلم مطلقا ، واملضاف إىل هارون ثابت بال ريب» املنزلة « لفظ 
د بـــــاعرتاف  أســـــاس الوســـــاوس الفاســـــدة ) الـــــدهلوي ( ـــــولـــــو مل يقلـــــع هـــــذا البيـــــان املؤي

ادة اســـم اجلـــنس واخلطـــرات الكاســـدة ، فلننقـــل بعـــض كلمـــات أئمـــة األصـــول الـــصرحية يف إفـــ
  :املضاف للعموم 

  إسم الجنس المضاف من صيغ العموم 
ّأي للعمــوم عنــد احملققــني هــي . مث الــصيغة املوضــوعة لــه« : قــال عــضد الــدين اإلجيــي 

  :هذه 
  .من وما ومهما وأينما: أمساء الشرط واإلستفهام ، حنو : فمنها 
  .من وما والذي: املوصوالت ، حنو : ومنها 
العلمـاء وعلمـاء : ع املعرفة تعريف جنس ال عهد ، واجلموع املضافة حنو اجلمو: ومنها 

  .بغداد
ًأي معرفا تعريف جنس ، أو مضافا . ومنها إسم اجلنس كذلك ً ّ «)1(.  

فاســــم اجلــــنس املــــضاف مــــن صــــيغ العمــــوم عنــــد احملققــــني كاســــم اجلــــنس املعــــرف بــــالم 
ّهـــو عـــام ، حـــسبما نـــص عليـــه اســـم جـــنس مـــضاف ، ف» املنزلـــة « ومـــن الواضـــح أن . اجلـــنس

  .احملققون
  :وقال العربى الفرغاين 
__________________  

  .102  /2شرح خمتصر األصول ) 1(
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ًالعمــوم إمــا أن يــستفاد مــن اللفــظ لغــة أو : ّاملــسألة الثانيــة فيمــا يفيــد العمــوم فنقــول «  ْ
ًعرفا أو عقال ً.  

ٌ غــري أن يكــون معــه قرينــة تــدل ْإمــا أن يفيــده ال بنفــسه مــن: ًوالــذي يفيــد العمــوم لغــة 
ّعليه ، أو يفيده ال بنفسه بل ألجل قرينة ضمت إليه ٍ.  

ّإمـا أن يتنـاول كـل األشـياء سـواء كانـت مـن ذوي العلـم أو ال ، كلفظـة : والعام بنفسه  ْ
ا تتنــاول العــاملني وغــريهم يف اإلســتفهام ، حنــو  ــأي ، فإ  ويف اــازاة حنــو ؟ّأي شــيء عنــدك: ّ

ٍجــل يــأتيين فلــه درهــم ، وأي ثــوب تلبــسه يتــزين بــك أو يتنــاول بعــضها ، وحينئــذ أي ر: قولـك  ّ ٍ ّ ٍ
ْإما أن يتناول مجيع العاملني فقط ، مثل من يف اإلستفهام ، حنو   ويف اـازاة حنـو ؟من عنـدك: ّ

أو يتناول مجيـع غـري العـاملني فقـط . ّمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذين جاره : 7قوله 
ًواء كان زمانا أو مكانا أو غريمها ، حنو لفظة ، س إنه يتناول : ما والذي وذا وغريمها ، وقيل  :ً

َ والسماء وما بناهـا ( :ًالعاملني أيضا لقوله تعاىل  َ َِ ( )2(وحينئـذ يكـون مـا كـأي يف العمـوم ّ أو . ٍ
وال  ّ الزمــان ،ّيتنــاول بعــض غــري العــاملني كــأين ومــىت ، فــإن أيــن عــام يف املكــان ، ومــىت عــام يف

  .يتناوالن غريمها
ّوالعام لقرينة ضمت إليه  ْإما أن يكون يف اإلثبـات وذلـك : ٍ ّـإما اجلمـع احمللى بـاأللف : ّ ّـ

ى النـساء (: والالم ، سواء كان مجع كثرة حنو قوله تعـاىل  ِ الرجـال قـوامـون عل  َـ َ َ ُ  َ ُ (  أو مجـع قلـة
ّد اهللا حسن ، وإما اجلمـع املـضاف ، سـواء كـان ًما رآه املسلمون حسنا فهو عن : 7حنو قوله 

ّأوالدنا أكبادنا ، وكذا اسم اجلنس يكـون عامـا إذا كـان حملـى بـاأللف  : 7ٍمجع كثرة حنو قوله  ً
ُ يا أيـها الناس اعبدوا (والالم ، حنو قوله تعاىل  ُ ْ ُ َ َ( أو مضافا حنو قوله تعاىل ً :) ِِعن أمـره َْ ْ  ) َـ

« )1(.  
__________________  

  .شرح منهاج الوصول ـ خمطوط) 1(
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ى بــاأللف والــالم ، وقــد  ّــفاســم اجلــنس إذا كــان مــضافا يفيــد العمــوم كاســم اجلــنس احملل ً
ِِ عن أمره (: ّمثل له بقوله تعاىل  َْ ْ ًمضافا إىل الضمري » أمر «  حيث لفظ جاء إسم اجلنس )َ
  .العائد إىل اهللا تعاىل

  :ّوقال اجلالل احمللي 
ـــــصحيح كمـــــا قالـــــه املـــــصنف يف شـــــرح واملفـــــرد «  ٍاملـــــضاف إىل معرفـــــة للعمـــــوم علـــــى ال
ِ فـليحذر الذين يخـالفون عـن أمـره ( يعين ما مل يتحقق عهد حنو. املختصر ِِ ْ َ ْ ُ ََ َ ُ َ ِ  ِ َ ْ ْ ّكـل أمـر :  أي )َ

  .)1(» ّوخص منه أمر الندب . اهللا
ا اعـــرتض بـــه علـــى اإل ســـتدالل ّـــوقـــال نظـــام الـــدين يف اجلـــواب عـــن اإلعـــرتاض الثالـــث مم

ِومن يشاقق  (: بقوله تعاىل  ِ ُ ْ َ َرسول اهللا وَ ُ َويـتبع غيـر س ََ ْ َْ ِ َبيل اْلمؤمنينَ ِ ِ ْ ُ ِ ّعلى حجيـة اإلمجـاع ،  ) ِ
  :فأجاب . يف اآلية» سبيل « وحاصله منع عموم لفظ 

ة أن املفــرد املــضاف أيــضا مــن «  ًوأمــا عــن الثالــث ، فألنــه قــد تقــدم يف املبــادىء اللغوي ـ ّـ ّّ
  .)2(» ّوم ، كيف ويصح اإلستثناء عنه وهو معيار العموم صيغ العم

ًالشريف داال على العموم أيضايف احلديث » املنزلة « وعليه ، يكون لفظ  .  
  :وقال أبو البقاء 

ـــــة للعمـــــوم ، صـــــرحوا بـــــه يف اإلســـــتدالل علـــــى أن األمـــــر «  ّواملفـــــرد املـــــضاف إىل املعرف ّ
ِ فـليحذر ا(: للوجوب يف قوله تعاىل  َ ْ َْ ِلذين يخالفون عن أمره َ ِِ َْ ْ َُ َ ُ َ ِ ( )3( أي كل أمر اهللا ّ «)3(.  

ّوهذا نص يف أن كون املفرد املضاف إىل املعرفة من صيغ العموم ، مذهب الكل ، وبـه  ّ ّ
  .ّصرحوا

__________________  
  .مبحث العموم واخلصوص ـ شرح مجع اجلوامع) 1(
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  .829 :الكليات ) 3(



  نفحات األزهار................................................................................ 266

  :وقال ابن جنيم املصري 
ّصــرحوا بــه يف اإلســتدالل علــى أن األمــر . املفــرد املــضاف إىل املعرفــة للعمــومـــ  قاعــدة«  ّ

ِ فـليحذر الذين يخالفون عن أمره (: للوجوب يف قوله تعاىل  ِِ َْ ْ ُ ََ َ ُ َ ِ  ِ َ ْ ْ   .ّ أي كل أمر اهللا تعاىل)5( )َ
لـــد زيـــد أو وقـــف علــى ولـــده وكـــان لـــه أوالد ذكـــور لـــو أوصــى لو: ومــن فروعـــه الفقهيـــة 

ومـــن . ّوقـــد فرعتـــه علـــى القاعـــدة. ذكـــره يف فـــتح القـــدير ، مـــن الوقـــف. وأنـــاث ، كـــان للكـــل
ْإن كــان محلــك ذكــرا فأنــت طــالق واحــدة ، وإن كــان أنثــى فثنتــني: لــو قــال المرأتــه : فروعهــا  ِ ً .

ًلكــل ، فمــا مل يكــن الكــل غالمــا أو ألن احلمــل اســم ل. ّال تطلــق: قــالوا . ًفولــدت ذكــرا وأنثــى
ّوهـــو موافـــق للقاعـــدة ، ففرعتـــه . ذكـــره الزيلعـــي ، مـــن بـــاب التعليـــق. جاريـــة مل يوجـــد الـــشرط

  .)1(» ولو قلنا بعدم العموم للزم وقوع الثالث . عليها
ّفإفــادة املفــرد املــضاف إىل املعرفــة العمــوم قاعــدة أصــولية مــسلمة ، ويتفــرع عليهــا فــروع  ّ ّ

  .فقهية
ّه طائفــة مــن كلمــات أعــالم احملققــني مــن القــوم يف األصــول والفــروع ، وهــال وقــف فهــذ

ّالذي يدعى له التبحر واإلمامة يف خمتلف العلوم) ّالدهلوي ( عليها    ؟ُّ
وحواشـيهما ، مـع كوـا ) شـرحي التلخـيص ( ّواألعجب من ذلك غفلته عما جـاء يف 

 فـإن إفـادة اسـم . ..مّاسية للمبتـدئني مـنهيف متناول أيدي مجيع أهل العلم ، ومن الكتب الدر
  . ..ااجلنس للمضاف للعموم ظاهرة فيه

  : )املختصر ( قال التفتازاين يف 
  .فمقتضى احلال هو اإلعتبار املناسب للحال واملقام« 

ّإذا علم أن ليس ارتفاع شأن الكالم الفصيح يف احلسن الذايت إال: يعين  ْ  
__________________  

  .381 :والنظائر األشباه ) 1(
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ّومعلــوم أنـه إمنــا يرتفـع بالبالغــة الــيت . مبطابقتـه لإلعتبــار املناسـب علــى مـا يفيــده إضــافة املـصدر
فقـد علـم أن املـراد باإلعتبـار املناسـب  هي عبارة عن مطابقـة الكـالم الفـصيح ملقتـضى احلـال ،

ّومقتضى احلال واحد ، وإال لما صدق أنه ال يرتفع إالباملطابقة ّّ َ َ َ  لإلعتبار املناسب ، وال يرتفـع َ
  .)1(» ّإالباملطابقة ملقتضى احلال ، فليتأمل 

  :قال نظام الدين اخلطائي يف حاشيته على املختصر 
ًعلى ما يفيده إضافة املصدر ، ألا تفيد احلصر ، كما ذكـروا يف ضـريب زيـدا : قوله « 

ّألن إضـافة املـصدر إمنـا : ّفيـه تأمـل حال القيام ، و ًقائما ، إنه يفيد احنصار مجيع الضربات يف
ّتفيد العموم ، ألن اسم اجلنس املضاف مـن أدوات العمـوم ، واإلحنـصار يف املثـال املـذكور إمنـا 
ّهــو مــن جهــة أن العمــوم فيــه يــستلزم احلــصر ، فإنــه إذا كــان مجيــع الــضربات يف حــال القيــام مل 

ّيـــصح أن يكـــون ضـــرب يف غـــري تلـــك احلـــال ، وإال مل يكـــن مج يـــع الـــضربات يف تلـــك احلـــال ، ْ
ّوأمــا فيمــا حنــن فيــه فــالعموم ال يــستلزم . ْالمتنــاع أن يكــون ضــرب واحــد بالــشخص يف حــالتني

ْاحلــصر ، فإنــه ال يلــزم مــن كــون املطابقــة ســببا جلميــع اإلرتفاعــات أن ال حيــصل اإلرتفــاع بغــري  ً
وإمنـا يلـزم احلـصر . اٍاملطابقة ، جلواز تعـدد األسـباب ملـسبب واحـد ، فيجـوز حـصوله بكـل منهـ

ّلو دل الكالم على حصر سببية مجيع اإلرتفاعات يف املطابقة ، وليس فليس ّ.  
ّبـــأن لـــيس معـــىن الكـــالم جمـــرد أن املطابقـــة ســـبب جلميـــع اإلرتفاعـــات ، بـــل إن : وميكـــن دفعـــه  ْ

ّمجيعها حاصل بسبب املطابقة ، ومعلوم أن ذلك يستلزم احلصر ، إذ لـو حـصل اإلرتفـاع بغـري 
ّطابقــة مل يــصح أن يكــون ذلــك اإلرتفــاع حاصــال ــا ، المتنــاع تعــدد احلــصول لــشيء واحــد امل ً ْ
«.  

__________________  
  .ّاملختصر يف علم املعاين والبيان ـ تعريف البالغة من مقدمة الكتاب) 1(
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  : )ّاملطول ( وقال التفتازاين يف 
  .فمقتضى احلال هو اإلعتبار املناسب للحال واملقام« 
ّلتأكيـــد واإلطـــالق وغريمهـــا ممـــا عـــددناه ، وبـــه يـــصرح لفـــظ املفتـــاح ، وستـــسمع هلـــذا كا ّ

. فمقتضى احلال ، تدل على أنه تفريع على ما تقـدم ونتيجـة لـه: والفاء يف قوله . زيادة حتقيق
إنه قد علم مما تقدم أن إرتفاع شأن الكـالم الفـصيح مبطابقتـه لإلعتبـار املناسـب : وبيان ذلك 
  .)1(» ًضريب زيدا يف الدار : ن إضافة املصدر تفيد احلصر ، كما يقال ال غري ، أل

  :ّوقال الچليب يف حاشيته على املطول 
  .ألن إضافة املصدر تفيد احلصر: قوله « 

ّكما ذكره الرضي من أن اسم اجلنس إذا استعمل ومل تقم قرينة ختصصه ببعض مـا يقـع  ّ
ّأن :  مـن اسـتقراء كالمهـم ، فيكـون املعـىن ههنـا ًعليه ، فهو الظـاهر السـتغراق اجلـنس ، أخـذا

مجيع اإلرتفاعات حاصل سبب مطابقة الكالم لإلعتبار املناسب ألبتة ، فيـستفاد احلـصر ، إذ 
ًلو جاز أن حيصل ارتفاع بغريها مل يكن هذا اإلرتفاع حاصال بتلك املطابقة ، فلم تصح تلك  ْ

  . ». ..ةالكلي
  :وقال الچليب يف موضع آخر 

  .واستغراق املفرد أمشل: قوله « 
ّقد سبق تصريح الشارح بـأن إضـافة املـصدر تفيـد احلـصر ، وحقق هنـاك أن مبنـاه كـون  ّـ

ّاملصدر املضاف من صيغ العموم ، فهذه القضية كلية ال مهملة كما توه   . ». ..مّ
ضــع عنهــا فيهــا واملوا ّلكــن التفتــازاين املــصرح ــذه القواعــد واملبــاين يف الكتــب املبحــوث

ْاملتعلقة ا ، يتناسى ذلك عندما يريد أن جييب عن استدالل ّ  
__________________  

  .ّتعريف البالغة من مقدمة الكتاب ـ  يف علم املعاين والبيانّاملطول) 1(
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  :ّالشيعة حبديث املنزلة فيقول 
 ، واجلـواب منـع التـواتر ، بـل هـو خـرب واحـد يف مقابلـة اإلمجـاع ، ومنـع عمـوم املنـازل« 

ًبل غاية االسم املفرد املضاف إىل العلم اإلطالق ، ورمبا يـدعى كونـه معهـودا معينـا كغـالم زيـد  ّ ً ّ
  !؟)1(» 

ّعمــا يف كتــب أصــول الفقــه ، وعمــا يف شــرحي ) الــدهلوي (  ـ أو تغافــل ـ وكمــا غفــل ّ
ّعمـا يف كتـب النحـو ، وهـي األخـرى كتـب دراسـية  ـ أو تغافـل ـ التلخـيص وحواشـيهما ، غفـل ّ

  . ..ةّ مجيع احلوزات العلمييف
ّأال تــرى أن إفــادة اســم اجلــنس املــضاف للعمــوم صــريح احملقــق الرضــي ، كمــا يف حاشــية  ّ ّ

  ؟اجلليب
  :يف مواضع وجوب حذف اخلرب ، قال وهو صريح اجلامي شارح الكافية 

ًكل مبتدء كـان مـصدرا صـورة أو بتأويلـه منـسوبا إىل الفاعـل أو املفعـول بـه : وثانيها «  ً ً
ًذهـايب راجـال : ًأو كليهما ، وبعده حال أو كان اسم تفضيل مضافا إىل ذلـك املـصدر ، مثـل 

ْوضــرب زيــد قائمــا إذا كــان زيــد مفعــوال بــه ، ومثــل ضــريب زيــدا قائمــا أو قــائمني ، وأن ضــربت  ً ًً ً
ًزيدا قائما أو قائمني ، وأكثر شريب السويق ملتوتا ، وأخطب ما يكون األمري قائما ً ً ً.  

ًضـرب زيـدا حاصـل إذا كـان قائمـا: لبصريون إىل أن تقـديره فذهب ا فحـذف حاصـل  .ً
ًزيـــد عنـــدك ، فبقـــي إذا كـــان قائمـــا مث حـــذف إذا مـــع : ّكمـــا حيـــذف متعلقـــات الظـــروف حنـــو 

فاحلــال قــائم . شــرطه العامــل يف احلــال وأقــيم احلــال مقــام الظــرف ، ألن يف احلــال معــىن الظرفيــة
  .ً ، فيكون احلال قائما مقام اخلرباخلرب مقام الظرف القائم مقام

  والذي يظهر يل أن. ّهذا ما قيل فيه ، وفيه تكلفات كثرية: قال الرضي 
__________________  
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ًضريب زيدا يالبسه قائما ، إذا أردت احلـال مـن املفعـول ، وضـريب زيـدا يالبـسين :  تقديره حنو  ًً
ًقائمــا ، إذا كــان حــاال حــذف املفعــول الــذي هــو ذو احلــال ،  : عــن الفاعــل ، أوىل ، مث تقــول ً

ًفبقي ضريب زيدا يالبس قائما الـذي ضـربت : وجيوز حذف ذي احلال مع قيام قرينة ، تقول . ً
أي ضربته ، مث حذف يالبس الذي هو خرب املبتدأ والعامل يف احلال ، وقام احلـال . ًقائما زيد

ًّســر راشــدا مهــديا: ًّهــديا ، أي ًراشــدا م: مقامــه ، كمــا تقــول  فعلــى هــذا يكونــون مــسرتحيني . ً
  .ّمن تلك التكلفات البعيدة

ّضريب زيدا قائما حاصل ، جبعل قائما من متعلقات املبتـدأ: تقديره : وقال الكوفيون  ً ً ً .
ّويلـــزمهم حـــذف اخلـــرب مـــن غـــري ســـد شـــيء مـــسده ، وتقييـــد املبتـــدء املقـــصود عمومـــه بــــدليل  ّ

  .)1( » . ..لاالستعما
ّومما حــذف فيــه اخلــرب لــسد غــريه مــسده « : وقــال ابــن احلاجــب بــشرح قــول الزخمــشري  ّ ّــ

ًأقائم الزيدان ، وضريب زيدا قائما ، وأكثر شريب السويق ملتوتا: قوهلم  ً   :قال  » . ..ً
ًضريب زيدا قائما: وقوهلم «  ّضابطة هذا أن يتقدم مصدر أو ما هو يف : قال الشيخ . ً ْ

ًوبا إىل فاعله أو مفعوله ، وبعده حال منهما أو من أحدمها ، علـى معـىن يـستغىن معناه ، منس ً
  :ّوللنحويني فيه ثالثة مذاهب . فيه باحلال عن اخلرب

ًضــريب زيــدا حاصــل إذا كــان قائمــا: أن التقــدير : مــذهب أكثــر حمققــي البــصريني  ً.. . 
مـذهب :  الثالـث . ..لًما حاصًضريب زيدا قائ: مذهب الكوفيني أن تقديره : املذهب الثاين 

ًضربت زيدا قائما :ّ ـ إن التقدير واختاره األعلم ـ املتأخرين ً.. .  
ًضريب زيدا قائما « إن معىن : وبيانه . والصحيح هو األول   ّما ضربته إال: » ً

__________________  
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ًما أكثر الشرب إال ملتوتا: ًأكثر شريب السويق ملتوتا ، معناه : وكذلك . ًقائما  وهـذا املعـىن . ّ
  .ّال يستقيم لذلك إالعلى تقدير البصريني

إن املـــصدر املبتـــدأ اضـــيف ، وإذا أضـــيف عـــم بالنـــسبة إىل مـــا اضـــيف إليـــه ، : وبيانـــه 
ً هلـا ، ومجـوع األجنـاس الـيت هلـا واحـد ، فإـا إذا اضـيفت أيـضا كأمساء األجناس اليت ال واحد

وكــذلك . عــم مجيــع ميــاه البحــار» مــاء البحــار حكمــه كــذا « أال تــرى أنــك إذا قلــت . ّعمــت
ًفقــد وقــع املــصدر أوال عامــا غــري . ّعــم مجيــع علــم زيــد» علــم زيــد حكمــه كــذا « : إذا قلــت  ً

 اخـــرب عنـــه حبــصوله يف حـــال القيـــام ، فوجـــب أن مقيــد باحلـــال ، إذ احلـــال مـــن متــام اخلـــرب ، مث
ّيكون هذا اخلرب للعموم ، ملا تقرر مـن عمومـه ، ألن اخلـرب عـن مجيـع املخـرب عنـه ، فلـو قـدرت  ّ

: ًبعض ضرب زيد ليس يف حـال القيـام مل تكـن خمـربا عـن مجيعـه ، وإذا تقـرر ذلـك كـان معنـاه 
  . ..مًما ضريب زيدا إال يف حال القيا

ًأما اللفظ فإنه لو كان املبتدأ قائمـا . اللفظ واملعىن: ب الثالث من وجهني وفساد املذه
ضــريب أو : ولــو قلــت  .ّمقـام الفعــل الســتقل بفاعلــه كمـا اســتقل اســم الفاعــل يف أقـائم الزيــدان

ًضريب زيدا مل يكن كالما وأما مـن حيـث املعـىن فـإن اإلخبـار يقـع بالـضرب عـن زيـد يف حـال . ً
 :أال تـرى أنـك إذا قلـت . ذا املعـىن أن يكـون مث ضـرب يف غـري حـال القيـامالقيام ، وال مينـع هـ

ًضرب زيدا قائمـا ، مل ميتنـع مـن أن يكـون زيـد ضـرب قاعـدا ، وهـو عـني مـا ذكرنـاه يف بطـالن  ًً
  .)1(» مذهب أهل الكوفة 

ٍومن هذا الكالم أيضا يظهر بوضوح تام ، داللة اسـم اجلـنس املـضاف إىل العلـم وغـريه  ً
  .العمومعلى 

__________________  
  .ّشرح املفصل يف علم النحو ، يف مواضع لزوم حذف اخلرب) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 272

  :قوله 
  .بل صرحوا بأنه للعهد كما يف غالم زيد وحنوه

  الداللة على العموم ما لم تكن قرينة على العهد

  :أقول 
م عـــدم لوجـــود القرينـــة ، ال يـــستلز» غـــالم زيـــد « : ّال خيفـــى أن تبـــادر العهـــد يف مثـــل 

ّالداللــة علــى العمــوم يف كــل اســم مــضاف ، ألن اســم اجلــنس املعــرف بــالالم ، واجلمــع املعــرف  ّ ّ
إذا قامــت قرينــة  ـ ّهــذه الــصيغ املفيــدة للعمــوم بتــصريح عمــوم االصــوليني ـ بــالالم أو املــضاف

 ًعلى العهد فيها محلت عليه ، وليس ذلك خمرجا هلا عن الداللة على العموم حيث ال قرينـة ،
  .فكذا يف اسم اجلنس املضاف

  :ّقال اجلالل احمللي 
َقد أفـلح اْلمؤمنون ( واجلمع املعرف بالالم حنو«  ُ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُيوصـيكم اهللا  ( حنـو أو اإلضافة ) َ ُ ُ ِ ُ

ْفي أوالدكم ُ ِ ِْ   .)1(» للعموم ما مل يتحقق عهد لتبادره إىل الذهن  ) َ
  :قال البناين يف حاشيته 

  .دما مل يتحقق عه: قوله « 
ّينبغي اعتبار هذا القيد يف املوصوالت أيضا ، فإا قد تكون للعهد كما هو مـصرح بـه  ّ ً

ال حاجـــة إىل هـــذا القيـــد ، ألن الكـــالم يف هـــذا الوضـــع للجمـــع املعـــرف وهـــو : ، وقـــد يقـــال 
ّوال خيفى أنه ثابت مع حتقق العهد ، غايته أنه انصرف عن معنـاه لقرينـة العهـد ، غـري . العموم ّ

  .)2( » . .. ال مينع ثبوت ذلك املعىن لهأن ذلك
__________________  
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  :ًوقال اجلالل أيضا 
وم مـا مل يتحقــق ّأي مثــل اجلمـع املعـرف ــا ، يف أنـه للعمــ. ّواملفـرد احمللـى بــالالم مثلـه« 

َ وأحل اهللا اْلبـيع (: عهد لتبادره إىل الذهن حنو  َ َْ ُ  ّأي كل البيـع ، أي كـل بيـع ، وخـص منـه  )ََ ّ
  .)1(» ّالفاسد كالربا 

وقال عبد العزيز البخاري بأن داللة املفرد واجلمع املعرفني بالالم على العموم ، مـذهب  ّ
  .)2( . ..ة اللغمجهور االصوليني وعامة مشايخ احلنفية وأهل

ّوقــال ابــن جنـــيم بعــد عبارتــه الـــسابقة الــيت صـــرح فيهــا بإفــادة املفـــرد املــضاف إىل املعرفـــة  ّ
  :للعموم 

ّزوجــيت طــالق أو عبــدي حــر ، طلقــت واحــدة وعتــق : وخــرج عــن القاعــدة لــو قــال « 
  .واحد والتعيني إليه ، ومقتضاها طالق الكل وعتق اجلميع

ّطلقــت  ـ ولـه امرأتـان فـأكثر ـ إن فعلـت كـذا فامرأتــه طـالق: ويف البزازيـة ، مـن األميـان 
  .انتهى. واحدة ، والبيان إليه

ّـوكأنه إمنا خرج هذا الفرع عن هذا األصل ، لكونه من بـاب االميـان املبنية علـى العـرف  ّ
  .)1(» ، كما ال خيفى 

  :قوله 
  .ْوإن مل تكن قرينة ، فغاية األمر ثبوت اإلطالق

__________________  
  .شرح مجع اجلوامع ، مباحث العام من الكتاب األول) 1(
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  ّرد دعوى الداللة على االطالق حيث ال قرينة على العهد

  :أقول 
 بــل هــو العمــوم لــصحة اإلســتثناء ، ؟كيــف يثبــت اإلطــالق حيــث ال قرينــة علــى العهــد

تبعا لبعض أسالفه دعوى جمـردة ) الدهلوي (  فما ذكره . ..مّإلستثناء دليل العموم كما تقدوا ً
  . ..اال دليل عليها وال شاهد هل

وعلـــى فـــرض التنـــزل عـــن أن اســـم اجلـــنس املـــضاف مـــن صـــيغ العمـــوم ، لتـــصريح كبـــار  ّ
ّ وتـسليم أن غايـة ...ً به أيضا ّاألئمة به ، ولصحة اإلستثناء منه وهو دليل العموم كما صرحوا

ّ فــال خيفــى أن اإلطــالق كــذلك كــاف يف إثبــات مطلــوب اإلماميــة مــن . ..قأمــره هــو االطــال
ّاحلديث ، ألن اللفظ املطلق الـصادر عـن احلكـيم مـن غـري نـصب قرينـة علـى التخـصيص يفيـد  ٍ ّ

  :ّالعموم ، وإال لزم اإلمهال وهو قبيح منه 
   :قال القاضي عبيد اهللا احملبويب البخاري

ّاجلمـع املعـرف بـالالم ، إذا مل يكـن معهـودا ، ألن ) أي مـن األلفـاظ العامـة ( ومنها «  ً
املعرف ليس هو املاهية يف اجلميع ، وال بعض األفراد لعدم األولوية ، فتعني الكل  ّ «)1(.  

ًوهــذا الربهــان جــار يف املطلــق أيــضا: قلــت  ّفــإن محــل املطلــق علــى بعــض أفــراده دون . ٍ
ّ بال مرجح ، لعدم األولوية ، فالبد من محله على الكلبعض ترجيح ّ ّ.  

  :ًوقال أيضا 
ا «  ّـــإعلـــم أن الم التعريـــف إمـــا للعهـــد اخلـــارجي أو للـــذهين وإمـــا الســـتغراق اجلـــنس وإم ّ ّ ّ

  لكن العهد هو األصل مث االستغراق مث تعريف. لتعريف الطبيعة
__________________  

 فـــصل يف ألفـــاظ العـــام ، مـــن البـــاب األول ، مـــن الـــركن األول مـــن القـــسم .ّالتوضـــيح يف حـــل غـــوامض التنقـــيح) 1(
  .األول



 275 ...................................................................داللة احلديث على عموم املنزلة 

ة بــدون الــالم ، فحمــل الــالم  ّــ الطبيعــة ، ألن اللفــظ الــذي يــدخل عليــه الــالم دال علــى املاهي
ّوالفائـدة اجلديـدة إمـا تعريـف العهـد . علـى الفائـدة اجلديـدة أوىل مـن محلـه علـى تعريـف الطبيعـة

 ، وتعريــف العهــد أوىل مــن تعريــف االســتغراق ، ألنــه إذا ذكــر بعــض أفــراد أو اســتغراق اجلــنس
ًاجلـــنس خارجـــا أو ذهنـــا فحمـــل الـــالم علـــى ذلـــك الـــبعض املـــذكور أوىل مـــن محلـــه علـــى مجيـــع ً 

  .األفراد ، ألن البعض متيقن والكل حمتمل
ى بــالالم ال ميكــن محلــه بطريــق احلقيقــة علــى تع ريــف ّــفــإذا علــم ذلــك ، ففــي اجلمــع احملل

املاهية ، ألن اجلمع وضع ألفراد املاهية ال للماهيـة مـن حيـث هـي ، لكـن حيمـل عليهـا بطريـق 
: ااز على ما يأيت يف هذه الصفحة ، وال ميكـن محلـه علـى العهـد إذا مل يكـن عهـد ، فقولـه 

  .»ّوال بعض األفراد لعدم األولوية ، إشارة إىل هذا ، فتعني اإلستغراق 
 وأنه ال ميكن محلـه .»ال ميكن محله على العهد إذا مل يكن عهد « فقد نص على أنه 

  .»فتعني االستغراق « : على بعض األفراد ، لعدم األولوية 
  .»فتعني اإلستغراق « ٍونفس هذا الربهان جار يف املطلق ، 

  :وقال التفتازاين 
ًواســتدل علــى مــذهب التوقــف تــارة ببيــان أن مثــل هــذه األلفــاظ الــيت «   ادعــي عمومهــا

ا األول . جممـــل ، وأخـــرى ببيـــان أنـــه مـــشرتك فـــألن أعـــداد اجلمـــع خمتلفـــة مـــن غـــري أولويـــة : ّـــأم
الـبعض ، وألنــه يؤكـد بكــل وأمجعـني ممــا يفيـد بيــان الـشمول واإلســتغراق ، فلـو كــان لإلســتغراق 

  :ثاين  فقال بعد ذكر الوجه ال.»ًملا احتيج إليه ، فهو للبعض وليس مبعلوم فيكون جممال 
ّإنه حيمل على الكل ، احرتازا عن ترجيح البعض بال مرجح : واجلواب عن األول «  ً ّ «)1(.  

__________________  
التلـويح يف شــرح التوضـيح ، فــصل يف حكــم العـام ، مــن التقـسيم األول مــن البــاب األول مـن الــركن األول مــن ) 1(

  .القسم األول
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 ـــذا الربهـــان مث إثبـــات العمـــوم للمطلـــق بـــنفس ْوإذن ، مت إثبــات العمـــوم لـــصيغ العمـــوم
  .هذا الربهان ، أعين بطالن الرتجيح بال مرجح

  :قوله 
ّأختلفين يف النساء والصبيان: والقرينة على العهد موجودة هنا ، وهو قوله  ّ.  

ّرد دعوى أن    قرينة العهد » . ..يّأتخلفن« ّ

  :أقول 
  :ّإن هذا الكالم خمدوش بوجوه 

  ّ مدعى النواصب هذا عين ـ 1
ًقــد تقــدم قريبــا نقــل  عــن النواصــب دعــوى قــصر داللــة هــذا احلــديث علــى ) الــدهلوي ( ّ

ّاخلالفــة اخلاصة ، وأن النــيب  َ نقــل هــذا . ..ط يف أهلــه وعيالــه فقــ7 اســتخلف أمــري املــؤمنني 6ّــ
ّ لكـن هـذا الـذي ادعـا. ..ةّعنهم واستقبحه ، وأحال جوابه إىل كتب أصحابه من أهل الـسن ّ ه ّ

ّ ألن حاصــله يطــابق تلــك املقالــة حــذو القــدة . ..اهنــا رجــوع إىل مقالــة النواصــب وتــصديق هلــ
  :بالقذة ، وبيان ذلك 

ّيدعي أن املراد مـن ) الدهلوي ( ّإن  هـو املنزلـة » أنـت مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى « ّ
نتهــــي إىل قـــــصر ّاملعهــــودة ، مث فــــسر املنزلــــة املعهـــــودة باخلالفــــة يف النــــساء والـــــصبيان ، وهــــذا ي

  . ..ّاخلالفة يف األهل والعيال ، وهو مزعوم النواصب
  ذكره ًيف احلاشية عن ابن حزم تأييدا هلذا الذي) الدهلوي ( ّوإن ما أورده 
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ّللنواصــب ، وأنـــه بـــصدد تأييــد مـــرامهم وتقويـــة ) الـــدهلوي ( يف املــنت دليـــل آخـــر علــى موافقـــة 
  :احلاشية مزاعمهم ، وهذه عبارة ابن حزم على ما يف 

ًهـذا ال يوجـب اســتحقاق اخلالفـة فــضال عـن تفويــضها إليـه ، ألن هــارون مل يـل أمــر « 
 ، وصـاحبه 7بين إسرائيل بعد موسى ، وإمنا ويل األمر بعد موسـى يوشـع بـن نـون فـىت موسـى 

ّ ، كمـا ويل األمـر بعـد نبينـا صـلى اهللا عليـه وسـلم صـاحبه 7الذي سافر معه يف طلـب اخلـضر  ّ ّ
ً نبيــا كمــا كــان هــارون نبيــا ، ومل 2الــذي ســافر معــه إىل املدينــة ، وإذا مل يكــن علــي يف الغــار  ًّ ّ

ّيكن هارون خليفة بعد موسى على بين إسرائيل ، فقـد صـح أن كونـه  ّ مـن رسـول اهللا صـلى 2ً
  .»ّاهللا عليه وسلم مبنزلة هارون من موسى إمنا هو يف القرابة 

ّباطـل ، واملنــاقض ملـا صـرح بـه نفـسه يف املــنت ، هـذا الكـالم ال) الـدهلوي ( فلمـاذا أورد 
ً ألـــيس تأييـــدا !؟ للخالفـــة7مـــن داللـــة هـــذا احلـــديث الـــشريف علـــى اســـتحقاق أمـــري املـــؤمنني 

  ؟لدعوى النواصب وابن حزم منهم كما ذكروا برتمجته
ّكمــا أنــه ينــاقض كالمــه هنــا يف املــنت أيــضا ، ألنــه يــذعن بالداللــة علــى اخلالفــة ، لكــن  ً

ينكـر أصـل الداللـة علـى اخلالفـة كمـا  ـ يف هذا الكـالم ـ  األهل والعيال ، وابن حزمحيصرها يف
  . ..بهو مزعوم النواص

  ؟فلماذا هذا التناقض

  غير موجودة في كثير من ألفاظ الحديث  » . ..يأتخلفن« جملة  ـ 2
 مـن ألفـاظ حـديث غري موجودة يف كثـري» أختلفين يف النساء والصبيان « : مث إن مجلة 

املنزلة ، وحىت أا غري موجودة يف رواية البخاري يف كتاب املناقب ، وكـذا فيمـا أخرجـه مـسلم 
ًأوال عن عامر بن سعد عن أبيه ، وما أخرجه ّ  
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  . .. يف اآلخر عن إبراهيم بن سعد عن أبيه
فاإلســـتدالل باحلـــديث العـــاري عـــن هـــذه الفقـــرة تـــام ، وال وجـــه إللـــزام اإلماميـــة بقبـــول 

  . ..ّاجد هلا ، كي يدعى كون اجلملة قرينة على العهد ، ويبطل بذلك عموم املنزلةاللفظ الو

  ّهذه الجملة استفهامية وال وجه لجعلها قرينة ـ 3
حـىت لـو كانـت يف مجيـع  ـ ًعلـى أن هـذه اجلملـة ال تـصلح ألن تكـون قرينـة علـى العهـد

ّـ، كي تكـون اخلالفـة خاصـة ال عامة ، لبداهـة كـون اجلـ  األلفاظ ملـة اسـتفهامية ، واإلسـتفهام ّ
ّال يــستدعي الوقــوع والتحقــق ، فيجــوز أن اإلمــام  ً إمنا قــال هــذا الكــالم طلبــا لظهــور بطــالن 7ّ ــ ّ

ّ علـى لـسان النـيب األمـني وخـامت النبيـني . ..زعم املنافقني وإثبات كذب املـرجفني  فقـال ... 6ّ
 ىت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســ أنــ. ..: بقولــه 6 فأجابــه ؟أختلفــين يف النــساء والــصبيان: لــه 
...  

يثبــت منزلــة اخلالفــة  ـ بقطــع النظــر عــن إثباتــه ســائر املنــازل ـ وهــذا اجلــواب مــن النــيب
« : ًأيــضا كمـا يــدل عليــه قولــه ) الــدهلوي (  وبـه اعــرتف ... 7اهلارونيـة ملوالنــا أمــري املــؤمنني 

ّأي كمـــا أن هـــارون كـــان خليفـــة موســـى عنـــد توجهـــه إىل الطـــور ، كـــذلك  األمـــري كـــان خليفـــة ّ
  .»ّالرسول عند توجهه إىل غزوة تبوك 

ّوملــا كــان مــن املعلــوم أن خالفــة هــارون مل تكــن يف األهــل والعيــال فقــط ، كــذلك حــال 
اســتخلفتك يف األهــل والعيــال فحــسب ،  إين مــا:  فهــو يقــول لــه ... 7خالفــة أمــري املــؤمنني 

بــل أنــت مــين مبنزلـة هــارون ، ومــن منازلــه ــ  ونكمــا زعــم املنــافق ـ ًومل أتركـك يف املدينــة اســتثقاال
  .ّكونه خليفة عن موسى على مجيع املتخلفني
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ّ لـــدفع تـــوهم ختـــصيص اإلســـتخالف باألهـــل 6وـــذا البيـــان يكـــون ســـوق كـــالم النـــيب 
  .7والعيال ، وإلظهار مزيد الشرف ورفعة املقام لألمري 

ًوإذ مل تكـــن هـــذه اجلملـــة دالـــة علـــى اســـتخالفه يف النـــساء  ًوالـــصبيان أصـــال ، فكيــــف ْ
ًتكــون دالــة علــى ســلب خالفتــه بالنــسبة إىل مــن عــدا النــساء والــصبيان ْ فــإن هــذا الــسلب إن ؟ّ

ّاســتفيد فإمنــا يــستفاد مــن املفهــوم ، وثبــوت املفهــوم فــرع ثبــوت املنطــوق ، واإلســتفهام ال يــدل 
  ؟على ثبوت املنطوق ، فكيف يدل على ثبوت املفهوم

  ستلزم خصوصية الجواب خصوصية السؤال ال ت ـ 4
ّأختلفــــين يف النــــساء والــــصبيان « : وعلــــى فــــرض إفــــادة مجلــــة   7اختــــصاص خالفتــــه » ّ

ّبالنــسبة إىل النــساء والــصبيان ، فإنــه ال ينفــع النواصــب وأتبــاعهم ، ألن خــصوصية الــسؤال ال  ّ ّ
مــا ّملكتــك « : فأجابــه  » ؟ّأمتلكــين دارك« : تــستلزم ختــصيص اجلــواب ، فلــو قــال زيــد لبكــر 

ّكان هذا اجلواب عاما ، وال خيصصه السؤال اخلاص بالدار» أملكه  ً.  

  جواب التفتازاني عن هذه الدعوى  ـ 5
  :حيث قال ) الدهلوي ( ّوأوضح التفتازاين بطالن هذا التوهم الذي وقع فيه 

ًفأما اجلواب بـأن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ملـا خـرج إىل غـزوة تبـوك اسـتخلف عليـا «  ّّ ّ ّ ّ ّ
ـــة ، فـــأكثر أهـــل النفـــاق يف ذلـــك ، فقـــال علـــي 2 يـــا رســـول اهللا أترتكـــين مـــع  : 2 علـــى املدين

ّإال أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسـى ، :  فقال عليه الصالة والسالم ؟اخلوالف
وهـــذا ال يـــدل علـــى خالفتـــه بعـــده ، كـــابن ام مكتـــوم رضـــي اهللا تعـــاىل عنـــه .  ال نـــيب بعـــديأنـــه

  ملدينة يفاستخلفه على ا
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  . كثري من غزواته
  .) «)1بأن العربة لعموم اللفظ ال خلصوص السبب : فرمبا يدفع 

ّإذا ، لـــو ســـلمنا مـــا زعمـــه  ًاســـتنادا إىل هـــذه اجلملـــة ، فإـــا غـــري موجبـــة ) الـــدهلوي ( ً
  .لتخصيص احلديث الشريف وإرادة العهد منه

مــن  » . ..أختلفــين«  :لــة صــدور مج) الــدهلوي ( زعــم : ّمث إن مــن اهلفــوات الــشنيعة 
ّ ، اعرتاضــا منــه علــى النــيب 7أمــري املــؤمنني  اه يف املدينــة6ً ـ اســتخالفه إي  وكأنــه يقــصد مــن . ..ّـ

ّهذا أن يقلل من شناعة قول عمر عن النيب  ّ   . ..»ّإن النيب ليهجر « :  ـ والعياذ باهللا ـ 6ْ
 األول مــن مطــاعن يف اجلــواب عــن املطعـن) التحفـة ( جـاء ذلــك يف بـاب املطــاعن مــن 

  . ..ّعمر املتضمن لقصة القرطاس
ّولكنـه زعـم فاسـد وتـوهم باطـل ، وكيـف يقـاس الكـالم الـصادر  ـ علـى تقـدير صـدوره ـ ّ

 مل 6ّإلثبــات كــذب املــرجفني ، مبثــل قولــة عمــر املــذكورة ، مث يــستنتج مــن ذلــك أن كــالم النــيب 
  !؟ًيكن وحيا يوحى

   ما ذكره ابن تيمية في سبب الحديث ـ 6
ًهــذا ، ويف كــالم ابــن تيميــة املــذكور ســابقا  «  : 7ّأن الــسبب يف قــول أمــري املــؤمنني : ّ

ّـ إياه ونقــص درجتـه ، فقــال 6ّهــو تـوهم وهــن اسـتخالف النــيب » ّأختلفـين يف النــساء والـصبيان 
ّدفعا هلذا التوهم» ّأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى «  : 6له النيب  ً.  

ّكيــف جتعــل هــذه اجلملــة قرينــة علــى إرادة العهــد يف جــواب النــيب وعلــى هــذا ،   عنهــا 6ً
  . ..ّأنت مين: بقوله 

__________________  
  .275  /5شرح املقاصد ) 1(
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  ّتكرر صدور الحديث وعدم اختصاصه بغزوة تبوك  ـ 7
ًمل يتعـــب نفـــسه لرياجـــع كتـــب قومـــه يف احلـــديث فـــضال عـــن كتـــب ) ّالـــدهلوي ( ّمث إن 

 نعـم مل . ..وأمثاهلمـا) املـرافض ( ا ، بـل كـان دأبـه تقليـد أسـالفه كالكـابلي وصـاحب أصحابن
ّيتعب نفسه مبراجعة الكتب ، لكي يـرى أن حـديث املنزلـة ال اختـصاص لـه بغـزوة تبـوك ، وأن 

يف مناســبات خمتلفــة ومواضــع » أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى «  : 7 قــال لعلــي 6النــيب 
  . ..ّمتعددة

ّو تفحص قليال يف كتب احلديث مل يزعم اختصاص احلديث بتبوك ، ومل يتفـوه نعم ، ل ً ّ
ًبكونه معهودا معينا  ّ ً:  

  حديث المنزلة يوم المؤاخاة
  :هذا احلديث  ّ وممن روى. ..ةيوم املؤاخا: ّإن من مواضع ورود حديث املنزلة 

  .أمحد بن حنبل الشيباين ـ 1
  .حممد بن حبان البسيت ـ 2
  .بن أمحد الطرباينسليمان  ـ 3
  .أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ـ 4
  .املوفق بن أمحد اخلوارزمي ـ 5
  .علي بن احلسن ابن عساكر الدمشقي ـ 6
  .يوسف بن قزغلي سبط ابن اجلوزي ـ 7
  .ّأمحد بن عبداهللا حمب الدين الطربي ـ 8
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  .إبراهيم بن عبداهللا الوصايب اليمين ـ 9
  .حممد بن يوسف الزرندي ـ 10
  .ّعلي بن حممد ابن الصباغ املالكي ـ 11
  .عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ـ 12
  .عطاء اهللا بن فضل اهللا الشريازي ـ 13
  .شهاب الدين أمحد ـ 14
  .علي بن حسام الدين املتقي ـ 15
  .حممود بن حممد الشيخاين القادري ـ 16
  .مريزا حممد بن معتمد خان البدخشاين ـ 17
  .أمحد بن عبد الرحيم الدهلويويل اهللا  ـ 18
  .املولوي حممد مبني اللكهنوي ـ 19

  حديث المنزلة عند والدة الحسنين 
 ، وكــذا وقــت والدة 7وقــت والدة اإلمــام الـسبط األكــرب احلــسن بـن علــي ) : ومنهـا ( 

ً مهنئــــا ومبلغــــا عــــن اهللا 6 علــــى النــــيب 7 ، حيــــث هــــبط جربئيــــل 7اإلمــــام احلــــسني بــــن علــــي  ً ّ ُ
  : وممن روى هذا احلديث . ..ةديث املنزلسبحانه ح
  .أبو سعيد عبد امللك بن حممد اخلركوشي ـ 1
  .ّعمر بن حممد بن خضر املال األردبيلي ـ 2
  .شهاب الدين بن مشس الدين الدولت آبادي ـ 3
  .شهاب الدين أمحد ـ 4
  .احلسني بن حممد الديار بكري ـ 5
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  حديث المنزلة يوم خيبر
  : وممن روى هذا احلديث . ..ربيوم خي) : ومنها ( 
  .علي بن حممد ابن املغازيل ـ 1
  .ّاملوفق بن أمحد اخلوارزمي ـ 2
  .ّعمر بن حممد بن خضر املال األردبيلي ـ 3
  .أبو الربيع سليمان بن سامل الكالعي ـ 4
  .إبراهيم بن عبداهللا الوصايب ـ 5

  ّحديث المنزلة عند سد األبواب 
  : ، وممن روى هذا احلديث 7ّواب إالباب أمري املؤمنني ّعند سد األب) : ومنها ( 
  .علي بن حممد ابن املغازيل ـ 1
  .املوفق بن أمحد اخلوارزمي ـ 2

  ٍحديث المنزلة في موضع آخر
ه قالــه ) : ومنهــا (  ـأن ّأنــت أول املــسلمني إســالما وأنــت أول املــؤمنني « :  مــع قولــه 6ّـ ً

  : روى هذا احلديث وممن .يف رواية عمر بن اخلطاب» ًانا إمي
  .احلسن بن بدر ـ 1
  .أبو عبداهللا احلاكم النيسابوري ـ 2
  .أبو بكر الشريازي ـ 3
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  .حمب الدين حممد بن حممود ابن النجار ـ 4
  .أبو شجاع شريويه بن شهردار الديلمي ـ 5
  .ّإمساعيل بن علي املعروف بابن السمان ـ 6

  حديث المنزلة في موضع آخر
يطلـــع علـــيكم ســـيد املـــسلمني وأمـــري املـــؤمنني « :  يف حـــديث 6الـــه أنـــه ق) : ومنهـــا ( 

  .رواه أمحد بن موسى ابن مردويه« وخري الوصيني 

  حديث المنزلة في خبر يرويه سلمان 
ٍ خماطبا سلمان ، يف حديث يف وصف أمري املؤمنني 6ّإنه قاله ) : ومنها (  ً7.. .   

  . ..نرواه العاصمي بسنده عن سلما

   في موضع آخرحديث المنزلة
ا حلمــه مــن حلمــي ودمــه مــن دمــي « :  بعــد حــديث 6إنــه قالــه ) : ومنهــا (   »ّــًإن علي

  :ّ وممن روى هذا احلديث ...
  .أبو نعيم أمحد بن عبداهللا اإلصفهاين ـ 1
  .املوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي ـ 2
  .شهاب الدين أمحد ـ 3
  .ّإبراهيم بن حممد احلمويين ـ 4
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  ي حديث في فضل عقيل وجعفرحديث المنزلة ف
 . ..رٍ بعد ذكر فضيلة لكل مـن عقيـل وجعفـ7أنه قاله لعلي أمري املؤمنني ) : ومنها ( 

  : )اإلكتفاء ( ّروى إبراهيم بن عبداهللا الوصايب يف 
 قـال 2ّعن عبداهللا بن حممـد بـن عقيـل ، عـن أبيـه ، عـن جـده عقيـل بـن أيب طالـب « 

ّيا عقيل أحبك خلـصلتني لقرابتـك وحلـب أيب طالـب : ّه وسلم ّقال يل رسول اهللا صلى اهللا علي
ّوأمــا أنـت يــا علـي مــين مبنزلـة هــارون مــن . ّوأمــا أنـت يــا جعفـر فــإن خلقـك يــشبه خلقـي. ّـإياك

  .»أخرجه أبو بكر جعفر بن حممد املطريي يف جزء من حديثه . موسى إال أنه ال نيب بعدي
  : )معارج العلى ( وقال حممد صدر العامل يف 

أخرج ابن عساكر عن عبـداهللا بـن حممـد بـن عقيـل ، عـن أبيـه ، عـن جـده عقيـل بـن « 
ّإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : أيب طالب    . ». ..ليا عقي: ّ

  حديث المنزلة يوم الغدير
ّ قال ابن خلكان برتمجة أيب متيم معد امللقـب باملستنـصر . ..ريف يوم الغدي) : ومنها ( 
وكانت والدة املستنصر صبيحة يـوم الثالثـاء لـثالث عـشرة ليلـة بقيـت مـن « : ظاهر باهللا بن ال

  وتــويف ليلــة اخلمــيس الثنــيت عــشرة ليلــة بقيــت مــن ذي احلجــة ســنة.420 مجــادى اآلخــرة ســنة
487.. .  

ّوهــذه الليلــة هــي ليلــة عيــد الغــدير ، أعــين ليلــة الثــامن عــشر مــن ذي احلجــة ، : قلــت 
ورأيــت مجاعــة كثــرية يــسألون عــن هــذه  ـ ء املعجمــة وتــشديد املـيمبــضم اخلــا ـ وهـو غــدير خــم

 وهــذا املكـان بـني مكــة واملدينـة ، وفيـه غــدير مـاء ويقـال إنــه ؟الليلـة مـىت كانــت مـن ذي احلجـة
  .غيضة هناك



  نفحات األزهار................................................................................ 286

ّوملا رجع النيب صلى اهللا عليه وسلم من مكة شرفها اهللا تعاىل عام حجة الـوداع ووصـل  ّ ّ
علـي مـين كهــارون مـن موسـى ، اللهــم :  قــال 2علــي بـن أيب طالـب إىل هـذا املكـان ، وآخـى 

  .وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
هــو واد بــني مكــة واملدينــة عنــد اجلحفــة ، بــه : وقــال احلــازمي . ّوللــشيعة بــه تعلــق كبــري

ّغـــدير ، عنـــده خطـــب النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، وهـــذا الـــوادي ة الوخامـــة موصـــوف بكثـــر ّ
  .)1(» وشدة احلمأ 

  حديث المنزلة في عشرة مواضع 
ّوعلى اجلملة ، فـإن حـديث املنزلـة وارد يف مواضـع كثـرية غـري غـزوة تبـوك ، يف أحاديـث 

من ختصيص هذا احلديث بـإرادة ) الدهلوي (  فما ذكره . ..ةّكبار احملدثني يف األسفار املعترب
  .ّ تقليد أعمى وتعصب مقيتالعهد ، ومحله على اخلالفة اجلزئية ،

ّمضافا إىل أن السيد علي اهلمـداين يـروي عـن  ـ ووالـده) الـدهلوي ( وهـو مـن مـشايخ  ـ ً
(  ورود هـذا احلـديث يف عـشرة مواضـع ، وهـذه عبـارة كتابـه 7اإلمام جعفر بن حممد الصادق 

  : )املودة يف القرىب 
ّيـه وسـلم لعلـي يف عـشرة ّ ، قال النـيب صـلى اهللا عل: ، عن آبائه 7ّعن الصادق «  ّ

  .»أنت مين مبنزلة هارون من موسى : مواضع 

  ّنفي ابن تيمية وروده في غير تبوك وأباطيل أخرى 
ّومن غرائب االمور نفي ابن تيمية ورود هذا احلديث إاليف غزوة تبوك ، ّ  

__________________  
  .318  /4وفيات األعيان ) 1(
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ّ يتناقـضون ، فـإن هـذا احلـديث يـدل علـى أن النـيب صـلى مث مـن جهـل الرافـضة أـم« : وقوله  ّ
ّاهللا عليه وسلم مل خياطب عليا ذا اخلطاب إالذلـك اليـوم يف غـزوة تبـوك ، فلـو كـان علـي قـد  ًّ ّ
ّعرف أنه املستخلف من بعده كما رووا ذلك فيما تقدم ، لكان علي مطمـئن القلـب أنـه مثـل  َ

ّيبكــي ، ومل يقــل أختلفــين مــع النــساء والــصبيان ، ولــو حياتــه ، ومل خيــرج إليــه  هــارون بعــده ويف
ًكان علي مبنزلة هارون مطلقا مل يستخلف عليه أحدا ، وقد كان يستخلف علـى املدينـة غـريه  ً
وهو فيها ، كما استخلف على املدينة عام خيرب غري علـي ، وكـان علـي ـا أرمـد ، حـىت حلـق 

ّبــالنيب صــلى اهللا عليــه وســلم فأعطــاه الرايــة  ّ : ًحــني قــدم ، وكــان قــد اعطــى الرايــة رجــال فقــال ّ
ّالعطني الراية غدا رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله  ّ ً ً ّ ّ ُ «)1(.  

  :أقول 
إنه ينسب الشيعة إىل اجلهـل والتنـاقض ، مث يـستدل علـى ذلـك بـأن هـذا احلـديث يـدل  ّ

ّعلــى أن النــيب  ّ مل خياطــب عليــا ــذا اخلطــاب إالذلــك اليــو6ّ ً «  فمــا وجــه الداللــة لقولــه ... مّ
ّ وأين داللة هذا احلـديث علـى أنـه مل ؟على جهل اإلمامية وتناقضهم  ». ..لحلديث يدهذا ا

ّخياطب عليا ذا اخلطاب إال   ؟ذلك اليوم ً
  !!إا دعاوي واضحة البطالن

  :ّ بأنه املستخلف بعده ، وذلك 7وكذا استدالله على نفي علم أمري املؤمنني 
ٌلــيس يف شــيء مــن روايــات الــصحيحني وغريمهــا مــن صــحاحهم ذكــر مــن بكــاء : ًأوال 

  . ..7أمري املؤمنني 
__________________  

  .336  /7منهاج السنة ) 1(
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مل يكـن  ـ ثبوتـه علـى فـرض ـ ّ إنـه؟ّأي داللـة للبكـاء علـى عـدم اطمينـان القلـب: ًوثانيـا 
ّإالملفارقته الرسول أو تأذيه من إرجاف املنافقني  ّ   . ..هبّ

 واخـرى !!ً فتارة جيعل بكاء اإلمام دليال علـى وهـن اسـتخالفه!!وعجيب أمر ابن تيمية
  !!ًجيعله دليال على عدم اطمينانه باستخالفه

ّوبغــض النظــر عــن هــذا كلــه ، وعلــى فــرض تــسليم هــذا الــزعم الباطــل ، بــأن يكــون هــذا 
الفه قبــل ذلــك وعــدم اطمينــان ًداال علــى عــدم اســتخ » . ..ّأختلفــين« : البكــاء املزعــوم وقولــه 

ٍقلبه بأنه مثل هارون من بعده ، فإنه ال يثبـت احنـصار احلـديث بيـوم تبـوك بوجـه مـن الوجـوه ،  ّ
ّجلواز وقوع هذا اخلطاب بعد يوم تبوك مرة أو مرات ً.  

  .»ًولو كان علي مبنزلة هارون مطلقا مل يستخلف عليه أحدا « : ّوأما قوله 
ه : فــاجلواب عنـــه   مل يـــستخلف عليـــه 6ّزلــة هـــارون علـــى اإلطــالق ، وأن النـــيب  مبن7ّـــإن

ّأحــــدا قــــط ومــــىت ثبــــت باألدلــــة القاطعــــة وكلمــــات األئمــــة الــــصرحية كونــــه مبنزلــــة هــــارون علــــى . ً
اإلطــالق ، وبطــل إرادة العهــد بــالقطع واليقــني ، كانــت دعــوى اســتخالف أحــد عليــه كاذبــة ، 

  .وابن تيمية نفسه معرتف باملنافاة بني األمرين
ّوكــأن ابــن تيميــة يريــد بــدعواه هــذه رفــع املنقــصة عــن املــشايخ الثالثــة ، حيــث اســتخلف 

ً عليهم غري مرة ، فتارة استخلف عليهم عمرو بن العاص ، وأخرى أبـا عبيـدة ، وثالثـة 6النيب 
وهو مفضولية املـشايخ ، وعـدم  ـ ّ لكن هذه اإلستخالفات ثابتة ، وال يرتفع مدلوهلا. ..ةاسام

  . ..مبدعوى كاذبة وتان عظي ـ  اخلالفة بعد الرسولاستحقاقهم
  .»وقد استخلف على املدينة غريه وهو فيها « : قوله 

  ّ فقد نص كبار أئمة القوم على. ..بّواضح البطالن كذلك ، وقائله مفرت كذا
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  . ..كّ يف شيء من مشاهده إالغزوة تبو6ّ مل يتخلف عن النيب 7أن أمري املؤمنني 
  . ». ..يما استخلف على املدينة عام خيرب غري علك« : وقوله 

ب بالبينــــة والربهــــان ، وتلــــك دعــــوى مــــا أنــــزل اهللا ــــا مــــن  ّغــــري مــــسلم واملــــدعي مطال َــــ ّ ّ
  .سلطان

  ذكر من روى حديث المنزلة في غير تبوك 
ٍولقــد أفـــرط ابــن تيميـــة يف العنــاد والعـــدوان ، حيـــث ادعــى يف موضـــع آخــر اتفـــاق أهـــل  ّ

الــذي  ـ ّ فكــذب إمامــه أمحــد بــن حنبــل!! مل يقــل ذلــك يف غــري تبــوك6ّنــيب ّالعلــم علــى أن ال
ّيــدعي اتباعــه وتقليــده لــه أهــل « ومجاعــة آخــرين مــن كبــار األســاطني ، وأخــرجهم عــن زمــرة  ـ ّ

  !!»العلم 
ّ لقـــد روى ورود حـــديث املنزلـــة يف غـــري يـــوم تبـــوك ، عـــدة كبـــرية مـــن مـــشاهري . ..منعـــ

  :ّنة ، ومنهم احملدثني والعلماء من أهل الس
  .أمحد بن حممد بن حنبل ـ 1
  .أبو حامت حممد بن حبان البسيت ـ 2
  .سليمان بن أمحد الطرباين ـ 3
  .أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري ـ 4
  .احلسن بن بدر ـ 5
  .أبو بكر جعفر بن حممد املطريي ـ 6
  .عبد امللك بن حممد بن إبراهيم اخلركوشي ـ 7
  .د بن موسى بن مردويه اإلصبهاينأمح ـ 8
  .أبو نعيم أمحد بن عبداهللا اإلصبهاين ـ 9
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  .ّإمساعيل بن علي الرازي املعروف بابن السمان ـ 10
  .أبو بكر أمحد بن علي املعروف باخلطيب البغدادي ـ 11
  .علي بن حممد اجلاليب املعروف بابن املغازيل ـ 12
  .ميأبو شجاع شريويه بن شهردار الديل ـ 13
  .أمحد بن حممد العاصمي ـ 14
  .املوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي ـ 15
  .ّعمر بن خضر املعروف باملال األردبيلي ـ 16
  .علي بن احلسن املعروف بابن عساكر ـ 17
  .أبو الربيع سليمان بن سامل املعروف بابن سبع ـ 18
  .حمب الدين حممد بن حممود املعروف بابن النجار ـ 19
  .ف بن قزغلي سبط ابن اجلوزييوس ـ 20
  .مشس الدين أمحد بن حممد املعروف بابن خلكان ـ 21
  .حمب الدين أمحد بن عبداهللا الطربي ـ 22
  .إبراهيم بن حممد اجلويين احلمويين ـ 23
  .حممد بن يوسف الزرندي ـ 24
  .علي بن شهاب الدين اهلمداين ـ 25
  .شهاب الدين بن مشس الدين الدولت آبادي ـ 26
  .نور الدين علي بن حممد املعروف بابن الصباغ ـ 27
  .جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ـ 28
  .مجال الدين عطاء اهللا بن فضل اهللا الشريازي ـ 29
  .احلسني بن حممد الديار بكري ـ 30
  .علي بن حسام الدين املتقي ـ 31
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  .إبراهيم بن عبداهللا اليمين ـ 32
  .أمحدشهاب الدين  ـ 33
  .حممود بن حممد الشيخاين القادري ـ 34
  .مريزا حممد بن معتمد خان البدخشاين ـ 35
  .حممد صدر العامل ـ 36
  .ويل اهللا أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي ـ 37
  .حممد مبني بن حمب اهللا اللكهنوي ـ 38

  اعتراف الدهلوي بالمماثلة بين خالفة األمير وخالفة هارون 

  :قوله 
ّأن هـــارون كـــان خليفـــة موســـى يف خمرجـــه إىل الطـــور ، كـــذلك األمـــري كـــان أي ، كمـــا 

  .خليفة الرسول يف خمرجه إىل غزوة تبوك

  فيه رد على الرازي وجماعة ـ 1

  :أقول 
ّ ، فهو رد على الـذين 7ًيف هذا الكالم إعرتاف بكون هارون خليفة عن موسى : ًأوال 

 كـالفخر . ..ىنكـروا خالفـة هـارون عـن موسـّخالفوا الكتاب والـسنة مـن مـشاهري أعيـام ، وأ
 وسـتأيت كلمـام عـن . ..مالرازي ، واإلصفهاين ، والتفتازاين ، والقوشجي ، واهلروي ، وغريه

  . ..قريب
بدعواه التنايف بني الرسـالة واخلالفـة كمـا  ـ نفسه) الدهلوي ( بل األعجب من هذه أن 

  . ..7يبطل خالفة هارون  ـ ستعلم
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  لى نفسه ّفيه رد ع ـ 2
 7يف هذا الكالم اعرتاف بداللـة احلـديث علـى حـصول اخلالفـة ألمـري املـؤمنني : ًوثانيا 

 وهو مبطـل لتمويهاتـه وخزعبالتـه ، ومـا أتعـب نفـسه بتقريـره . ..ن، مثل اخلالفة احلاصلة هلارو
  . ..ليف نفي عموم املناز

ال ينبغـي يل « ديث  ثابتة بنص أحاديـث عديـدة ، كحـ7على أن خالفة أمري املؤمنني 
 وكاحلــــديث . ..م كمــــا ســــتعل. ..الــــذي رواه أكــــابر احملــــدثني» ْأن أذهــــب إال وأنــــت خليفــــيت 

يــا أخــي إرجــع إىل املدينــة فإنــك خليفــيت « : الــذي فيــه ) ّحبيــب الــسري ( الــذي رواه صــاحب 
  .وهو كذلك نص يف اخلالفة » . ..يوقوم يف أهلي ودار هجريت

ّرد دعوى تقيد خالفة األ   ّمير بمدة غيبة النبي ّ

  :قوله 
واإلســـتخالف املقيـــد مبـــدة الغيبـــة غـــري بـــاق بعـــد انقـــضائها ، كمـــا أن خالفـــة هـــارون مل  ٍ

  .تدم

  :أقول 
ّإثبــــات هــــذا التقييــــد بــــدليل مقبــــول لــــدى العلمــــاء الفحــــول ، وإال ) الــــدهلوي ( علــــى 

ّفالــدعوى اــردة عــن الــدليل والربهــان غــري قابلــة لإلذعــان ، واإلكتفــ اء ــا خــروج علــى قــانون ّ
  . ..ّاملناظرة املقرر لدى األعيان

عــدم ورود هــذا التقييــد يف شــيء مــن : ّوغــري خــاف علــى مــن ألقــى الــسمع وهــو شــهيد 
  .7ّالروايات الناصة على استخالف أمري املؤمنني 
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ّـكــالم ابــن تيمية والــشيخ علــي القــاري ، حيــث : ًويـدل علــى بطــالن هــذا التقييـد أيــضا 
ّادعيــا أن ً عــزل عــن هــذه اخلالفــة ، ألنــه لــو كانــت مــن أول األمــر مقيــدة فهــي 7 أمــري املــؤمنني ّ ّ ّ

ًمنقطعـــة بانقـــضاء املـــدة ، وال يـــصح إطـــالق العـــزل حينئـــذ ال لغـــة وال عرفـــا ً  فكـــالم هـــذين . ..ٍ
  .ََالعلمني مبطل لدعوى التقييد

 املنــزل 7ألمــري خالفــة ا ّ مطلقــة ال مقيــدة مبــدة الغيبــة ، فكــذا7خالفــة هــارون : ًوأيــضا 
ا دعــوى تقيــد خالفــة هــارون فكــذب واضــح وافــرتاء حبــت ، ألن الكــالم . ..نمبنزلــة هــارو ّ أم ّ ــ ّ

ّمطلــق غــري مقيــد ، واملفــسرون  ـ 8 ـ اإلهلــي املــشتمل علــى حكايــة اســتخالف موســى هــارون ّ
ٍأيــضا مل يقيدوا إطــالق اآليــة بقيــد ، واألخبــار الــواردة يف تفــسريها خاليــة عــن هــذا التق ّــ ييــد كمــا ً

  !!:الكذب واإلفرتاء على أنبياء اهللا  ّليس إال) الدهلوي (  فما ذكره . ..مستعل
  ؟فالعجب كيف ال يتحرج هذا الرجل من هكذا كذب

ي قـــومي (ّأال تـرى ، أن قــول موسـى ألخيــه هـارون  ِ اخلفنــي ف ْ َ ِــ ِ ُْ ــ مطلـق غــري مقيد )1( )ْ
  ؟بزمان غيبة موسى عن بين إسرائيل

 . ..اّ أو يـدعي أن موسـى عـزل هـارون عنهـ؟يد هذه اخلالفة بال دليلفكيف يدعي تقي
د ؟. ..نكمــا قالــه يف بــاب املطــاع ّــ وكيــف ينــاقض نفــسه يف الكتــاب الواحــد فتــارة يــدعي التقي ّ ً

  ؟. ..لواخرى العز

  :قوله 
  .»لإلهانة  وال جيوز إطالق العزل على انقطاع هذا اإلستخالف ، ألنه موجب« 

__________________  
  .142  ، اآلية7: سورة األعراف ) 1(
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  :أقول 
ّوإن ادعى تقيد اطالق اإلسـتخالف ـ ّإنه ّ  ، 7اسـتحىي مـن دعـوى عـزل أمـري املـؤمنني  ـ ْ

ّفعرب بانقطاع اإلستخالف ، وصرح بأن التعبري بالعزل إهان ّ   . ..ةّ
جـل ، بعـد ّعـربا بـالعزل بـال خ ـ ومها من أسـاطني علمـاء القـوم ـ لكن ابن تيمية والقاري

إن اخلالفـة اجلزئيـة يف حياتـه ال تـدل علـى اخلالفـة « :  فيقول القاري !!وصف خالفته باجلزئية
ّالكلية بعد مماته ، السيما وقد عزل عن تلك اخلالفة برجوعه  ّ «)1(.  

ّإن هذا إالكذب على اهللا ورسوله ْ!!  
ّورة الـرباءة ، فـإن  أبـا بكـر عـن تبليـغ سـ6ّوكأنه حماولة لشفاء غـيظهم مـن عـزل الرسـول 

ّ لكنهـا حماولـة . ..مّمما أحرق قلوب القوم وأقرح جفـو ـ الثابت بأحايثهم املتكاثرة ـ هذا العزل
  . ..يائسة

هـذا : قلنـا . ألنه مل يعزله عن املدينـة: قوله « : ّويقول ابن تيمية جبواب العالمة احللي 
ّباطــل ، فإنــه ملــا رجــع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ان ّ ّ

عــزل علــي بــنفس رجوعــه ، كمــا كــان غــريه 
ينعــــزل إذا رجــــع ، وقــــد أرســــله بعــــد هــــذا إىل الــــيمن حــــىت وافــــاه باملوســــم يف حجــــة الــــوداع ، 
ًواســتخلف علــى املدينــة يف حجــة الــوداع غــريه ، أفــرتى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فيهــا مقيمــا  ّ ّ

ّم جاهــل بــأحوال النــيب صــلى ّوال ريــب أن كـالم هــؤالء كــال. وعلـي بــاليمن وهــو خليفــة باملدينــة
ًاهللا عليــه وســلم ، كــأم ظنــوا أن عليــا مــا زال خليفــة علــى املدينــة ً ّ ّ ّ ّحــىت مــات النــيب صــلى اهللا  ّ

  .)2( » . ..ّعليه وسلم
__________________  
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 ـ  عنـده ، وأنـه7ّـيد اسـتخالف أمـري املـؤمنني عـدم تق: ًفظهر من كالم ابن تيمية أيـضا 
 وال . ..بّعلــى أن انقطــاع اإلســتخالف املطلــق عــني العــزل ، والعــزل إهانــة بــال ريــ ـ والقــاري

  . ..ّ إالناصب حنق7جيرتء على عزوه إىل أمري املؤمنني 
مـستمرة غـري منقطعـة ، ألن انقطاعهـا يـستلزم  ـ كخالفـة هـارون ـ 7ّفثبـت أن خالفتـه 

  .7ّل ، والعزل إهانة ، وال جيوز أحد من أهل اإلسالم إهانة األمري العز
ه ال منــاص ألهــل الــسنة: واحلاصــل  ـإن ّبعــد تــصريح ابــن تيميــة والقــاري بــالعزل كمــا  ـ ّـ

ّمن أحد أمرين ، إما اإلعرتاف بـبطالن تقييـد اإلسـتخالف ، وإمـا إطـالق العـزل علـى  ـ مسعت ّ
 ة ورفع اليد عن دعوى خمالفة هذا اإلطالق للعرف واللغـانقطاع هذا اإلستخالف غري املقيد ،

 تـستلزم 7 وعلى كل حال ، يثبت مـا تقولـه اإلماميـة مـن أن دعـوى انقطـاع خالفـة األمـري ...
ًاإلهانة ، وإذ ال يقدم مسلم على جتويزها أبدا   . فخالفته غري منقطعة ، وهو املطلوب. ..ٌ

  ّرد أباطيل وأكاذيب البن تيمية
ًومل يعلمـوا أن عليـا بعـد ذلـك أرسـله النـيب « :  ـ بعـد عبارتـه الـسابقة ـ ّـ تيميةمث قـال ابـن ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم سنة تسع مع أيب بكر لنبذ العهود ، ّوأمر عليه أبا بكـر ، مث بعـد رجوعـه  ّ
ّمــع أيب بكــر أرســله إىل الــيمن كمــا أرســل معــاذا وأبــا موســى ، مث ملــا حــج النــيب صــلى اهللا عليــه  ّ ً

ّ حجة الوداع استخلف على املدينة غري علـي ، ووافـاه علـي مبكـة ، وحنـر النـيب صـلى اهللا ّوسلم
ه معلــوم عنــد أهــل العلــم  ّــعليــه وســلم مائــة بدنــة ، حنــر بيــده ثلثيهــا وحنــر علــي ثلثهــا ، وهــذا كل ّ
ّمتفــق عليــه بيــنهم ، وتــواترت بــه األخبــار كأنــك تــراه بعينــك ، ومــن مل يكــن لــه عنايــة بــأحوال 

  ّصلى اهللا عليهالرسول 
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وسلم مل يكن له أن يتكلم يف هذه املسائل االصولية  ْ ّ «)1(.  

  :أقول 
 بثالثــة أمــور 7قــد اســتدل ابــن تيميــة يف هــذه العبــارة علــى انقطــاع خالفــة أمــري املــؤمنني 

: والثـاين .  سنة تسع مع أيب بكر لنبذ العهود ، وأمر عليـه أبـا بكـر6إنه أرسله النيب : أحدها 
ّإنــه ملــا حــج النــيب : والثالــث . عــد رجوعــه مــع أيب بكــر أرســله إىل الــيمنإنــه ب ّ

 حجــة الــوداع 6
  .استخلف على املدينة غري علي

مث زعم أن هذا كله معلوم عند أهل العلـم ، متفـق عليـه بيـنهم ، وتـواترت بـه األخبـار ، 
  . ..ّكأنك تراه بعينك

 ، ودعوى تواتر األخبار بإرسـال  تان فاحش7ّلكن تأمري أيب بكر على أمري املؤمنني 
ع أن يقـــف علـــى . ..ت مـــع أيب بكـــر مـــن أشـــنع املختلقـــا7أمـــري املـــؤممنني  ّـــ وبإمكـــان كـــل متتب ّ

 . ..ًبــالنظر يف روايــات أهــل الــسنة أنفــسهم فــضال عــن روايــات اإلماميــة بطــالن هــذه الــدعاوي
ّفــإن روايــام املتكــاثرة صــرحية يف أن النــيب   بعــدما كــان قــد أرســل أبــا 7 أرســل أمــري املــؤمنني 6ّ

ّودعــوى أنــه أمــر عليــه أبــا بكــر يــشبه دعــوى . أرســله مــع أيب بكــر كــذب حمــض :بكــر ، فقولــه 
أمــارة مــسيلمة علــى رســول اهللا معــاذ اهللا مــن ذلــك ، أو أمــارة فرعــون علــى موســى ، أو امــارة 

  .منرود على إبراهيم اخلليل
ًعـن تبليـغ بـراءة ، وخـص عليـا هلـذا ّعلى أن روايام صرحية يف أن الرسول عزل أبا بكر  ّ

  . ..األمر
  بعد أخذ علي اآليات ـ روايام صرحية يف رجوع أيب بكر: وأيضا 

__________________  
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ــــ  منــــه ْ مــــع أيب بكــــر أن يثبــــت 7ّ ، فعلــــى مــــن يــــدعي رجــــوع أمــــري املــــؤمنني 6إىل رســــول اهللا ـ
  !!ّمدعاه

ّ ، واحلـــال أن هـــذه القـــضية نفـــسها 7بكـــر علـــى أمـــري املـــؤمنني ّوكيـــف يـــدعي أمـــارة أيب 
ً عــزل أبــا بكــر عــن إبــالغ الــسورة ، وأمــر عليــا 6ّ مــن أيب بكــر ، حيــث أنــه 7ّتثبــت أفــضليته 

  !؟»أنزل يف شيء « ً فزعا وقال 6بذلك ، حىت أن أبا بكر رجع إىل رسول اهللا 
ّوأما أن النيب   ، فمن البديهي عدم داللة ذلك علـى  إىل اليمن7 أرسل أمري املؤمنني 6ّ

 بقــاء وجــوب طاعتــه 7انقطـاع خالفتــه ووجــوب طاعتــه ، إذ الغــرض مــن عــدم انقطــاع خالفتــه 
ونفوذ حكمه ، وجـواز تـصرفه يف أمـور املدينـة وأهلهـا ، وهـذا املعـىن ال يـستلزم بقائـه يف املدينـة 

ٍلغــرض مــن األغــراض ، مل وزرائــه إىل بعــض األطــراف  ّعلــى الــدوام ، فلــو أرســل الــسلطان أحــد
ٍيكـــن إرســـاله إبطـــاال لوزارتـــه ، وكـــذا جعـــل شـــخص ونـــصبه حلراســـة املدينـــة مـــدة غيـــاب أمـــري  ً

 كما هو احلال بالنسبة إىل النـيب . ..ا ال يقدح يف ثبوت خالفته ونفوذ أحكامه فيه7املؤمنني 
  . .. نفسه6

ّـ خيلـو ، إما كـذب وإمـا ّوباجلملة ، فإن ما ذكره ابـن تيميـة يف هـذه الفقـرة مـن كالمـه ال
  . ..باطل

  :مث قال ابن تيمية 
ّواخلليفــة ال يكــون خليفــة إالمــع مغيــب املــستخلف أو موتــه ، فــالنيب صــلى اهللا عليــه «  ِ ّ ً

 ملـا 6ّوسلم إذا كان باملدينة امتنع أن يكون له خليفة فيها ، كما أن سائر مـن اسـتخلفه النـيب 
مــور إذا اســتخلف أحــدهم علــى مــصره يف مغيبــه ُرجــع انقــضت خالفتــه وكــذلك ســائر والة اال

إن اهللا يــــستخلف : بطــــل اســــتخالفه ذاك إذا حــــضر املــــستخلف ، وهلــــذا ال يــــصلح أن يقــــال 
أحـدا عنــه ، فإنه حـي قيوم شــهيد مـدبر لعبــاده منــزه عـن املــوت والنــوم والغيبـة ، وهلــذا ملــا قــالوا 

ّ ّ ّ ّــ ّــ ً
  يا: أليب بكر 
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  . بل خليفة رسول اهللا ، وحسيب ذلكلست خليفة اهللا: خليفة اهللا ، قال 
ّقـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم . واهللا تعـــاىل يوصـــف بأنـــه خيلـــف العبـــد اللهـــم أنـــت : ّ

واهللا خليفـــيت علـــى كـــل : وقـــال يف حـــديث الـــدجال . الـــصاحب يف الـــسفر واخلليفـــة يف األهـــل
 ثـم ( ، كقولـه وكل من وصفه اهللا باخلالفة يف القرآن فهو خليفة عن خملـوق كـان قبلـه. مسلم ُ

ِجعلناكم خالئف في  َ ِ َ ْ ُ ْ َ ْ األرض من بـعدهم ( )َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ وم ( )ْ ِ واذْكروا إذ جعلكـم خلفـاء من بـعد قـ ْ َ ْ َـَ ِ ْـ ِـ َ َ َ ُْ ْ َُ َ ِ ُ ُ
ٍنـــوح  ا ( )ُ ي األرض كم َـــ وعـــد اهللا الـــذين آمنـــوا مـــنكم وعملـــوا الـــصالحات ليـــستخلفنـهم ف ْ ْ َ ْ ََ َِ ْ َُ ْ ِـــ ُِ ِ ِْ َ َ ََ ِ  ُ ِ َ َُ ْ َِ ُ َ 
ْاستخ َ ْلف الذين من قـبلهمْ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ِ  َ ً إني جاعـل فـي األرض خليفة( وكذلك قوله للمالئكة ) َ َـ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ ٌ ِ ِ (  أي

ّعن خلق كان يف األرض قبل ذلك ، كما ذكره املفسرون وغريه   .)1( » . ..مٍ

  :أقول 
ّأن اخلليفة ال يكـون خليفـة إالمـع مغيـب املـستخلف « ال خيفى على العاقل أن دعوى 

ًعارية عن الدليل والربهان ، ويشهد بذلك أن أحدا من العلماء مل يذكر هـذا القيـد » أو موته  ّ
  .يف تعريف اإلمامة ، وهي ترادف اخلالفة

ّهــي الرئاســة العامــة يف التــصدي إلقامــة « : وقــال ويل اهللا الــدهلوي يف تعريــف اخلالفــة 
ّــاجلهــاد ومــا يتعلق بــه مــن ترتيــب الــدين بإحيــاء العلــوم الدينيــة وإقامــة أركــان اإلســالم ، والقيــام ب

اجليوش ، والفرض للمقاتلة وإعطائهم من الفيء ، والقيام بالقضاء وإقامة احلدود ورفع املظامل 
ّوالنهي عن املنكر ، نيابة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ، واألمر باملعروف ّ ً «)1(.  

  ممنوعة  ». ..هًال يصلح أن يقال إن اهللا يستخلف أحدا عن« ّودعوى أنه 
__________________  
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ّأيضا ، لتصريح أئمة السنية بكون داود   خليفة اهللا ، وأنه قد وصـف ـذا يف القـرآن العظـيم 7ً
ّة مكــذب للقــرآن أو أن الــدهلوي مفــرت علــى فهــل ابــن تيميــ. كمــا يف كــالم ويل اهللا الــدهلوي

  !؟القرآن

  :قوله 
ًوإمنا يكون صحة اإلستثناء دليل العموم إذا كان اإلستثناء متصال «  ّ ّ«.  

  ّمجرد صحة اإلستثناء كاف في الداللة على العموم 

  :أقول 
ّلقــد صــرح حمققــوا علــم األصــول ، بـــأن صــحة اإلســتثناء دليــل العمــوم ، واعــرتف بـــه  ّ )

تبـــع الكـــابلي املقلـــد للقوشـــجي ) الـــدهلوي (  لكـــن . ..ًأيـــضا ، وكالمهـــم مطلـــق) وي الـــدهل
  . ..ّ يف زعم قصر الداللة على العموم على وجود اإلستثناء املتصل. ..والتفتازاين وأمثاهلما

 وهــذا واضــح . ..ّوعلــى اجلملــة ، يكفــي يف الداللــة علــى العمــوم جمــرد صــحة اإلســتثناء
  . ..صوص عبارامًّجدا ، وبه تنادي ن

ذين يخــالفون عــن (: ّقـال ابــن إمــام الكامليــة بعــد اإلســتدالل بقولــه تعــاىل  ْ فـليحــذر ال ُ ََ َ ُِ َ ِ ــ ِ َ ْ ْ َ
ِِأمره  ْ   :على داللة األمر على الوجوب ، قال  )َ

ِِ عن أمره (قوله تعاىل : قيل «  ْ َ ْ عـام ، جلـواز اإلسـتثناء : قلنـا .  ال يعـم ، ألنـه مطلـق)َ
ّفليحــــذر الــــذين خيــــالفون عــــن أمــــره إال خمالفــــة األمــــر الفــــالين ، : ْ أن يقــــال منــــه ، ألنــــه يــــصح

  .)1(» واإلستثناء معيار العموم 
  ّأن اللفظ إذا صح اإلستثناء منه دل على العموم ، وهلذا: تفيد هذه العبارة 

__________________  
  .خمطوط ـ ب الثايناملسألة الثانية ، من الفصل الثاين ، من البا. شرح منهاج الوصول) 1(
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  . ..ًىف اآلية على العموم مع عدم وجود استثناء ىف اآلية أصال» أمر « ّ دل لفظ 
: ىف قولـه تعـاىل » االعتبـار « ىف مقـام إثبـات القيـاس ، بعـد أن ذكـر أن  ـ وقال العربي

ي األبــصار ( ــا أول اعتبروا ي ِ ف َْ ْ ِــ ُ ُ َِ ْ العمــوم بــه وهــو ّ دال علــى مجيــع اجلزئيــات ، بقرينــة حلــوق )2( )َــ
  :قال  ـ جواز اإلستثناء منه ، وإن اإلستثناء دليل العموم

ّبــأن صــحة اإلســتثناء مــشروطة بثبــوت : ْولقائــل أن مينــع هــذا اجلــواب : قــال اخلنجــى «  ْ
ْكـون األمـر باملاهية أمـرا جبزئياتـه ، وللخـصم أن مينــع صـحة اإلسـتثناء مـا مل يثبـت أن األمـر بــه  ْ ً ّـ

ّإن صـحة اإلسـتثناء ظـاهرة ىف هـذه الـصورة ، إذ لـو قـال إعتـربوا إال: واب واجلـ. ّأمر باجلزئيات ّ 
ِاإلعتبــار الفــالىن ال خيطــأ لغــة ، وصــحة اإلســتثناء معيــار العمــوم ، لمــا ثبــت ىف بــاب العمــوم ،  ّ ً 
ّوال حاجـةإىل ثبـوت كـون األمـر باملاهية أمــرا باجلزئيـات ، إذ معـىن كـون صـحة اإلسـتثناء معيــار  ًّـ

ّو أنا إذا ترددنا ىف عموم لفظ نعترب فيه اإلسـتثناء ، فـإن صـح منـه علمنـا عمومـه وإال العموم ه ْ ٍ ّ
  .)1(» بالعموم  فالعلم بصحة اإلستثناء يكفى ىف العلم. فال

« ) : مجــع اجلوامـــع ( وقــال الــشيخ عبــد الـــرمحن البنــاىن بــشرح قــول الـــسبكى صــاحب 
  : قال . ..ّمع شرحها للجالل احمللىّوقد تقدمت عبارته » ومعيار العموم اإلستثناء 

ّإن دليـل حتققـه اإلســتثناء مـن معنـاه«  ّفكــل مـا صــح  : ، كمــا أشـار إليــه الـشارح بقولـه ّ ّ
ّدل . ّومعيــار العمــوم صــحة اإلســتثناء:  وىف العبــارة مــضاف حمــذوف ، أي . ..اإلســتثناء منــه

ّفكل ما صح: عليه قول الشارح  ّ.. .« .  
ّومل يــصح اإلســتثناء مــن اجلمــع املنكــر إال« : ّ علــى قــول احمللــى وقــال البنــاىن ىف التعليــق ّ 

ًأن خيصص ، فيعم فيما يتخصص به ، حنو قام رجال كانوا ىف دارك إالزيدا منهم  ّ ّْ  « قال:  
__________________  

  .خمطوط ـ الباب االول ، من الكتاب الرابع ، ىف القياس. شرح منهاج الوصول) 1(
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ْهــذا املثــال وإن : قــال الكمــال . ً رجــال كــانوا ىف دارك إال زيــدا مــنهمحنــو قــام: قولــه « 
ّمتشى فيه ما ادعاه من العموم فيما ختصص بـه ، فـال خيـص املثـال مـن كـون الـدار حاصـرة هلـم  ّ ّ

ّ، وال يتمشى فيما مثل به ابن مالك من قوله  ًجاءىن رجال صاحلون إالزيدا: ّ واعرتضه شـيخ . ّ
ّيوجــه عمومــه فيمــا ختــصص بــه بوجــوب دخــول املــستثىن ىف املــستثىن قــد  :اإلســالم حيــث قــال  ّ

ّويرد مبنع وجوب ذلك ، وأن الدار حاصـرة . ًمنه لوال اإلستثناء ، لتكون الدار حاصرة للجميع
ّللجميع ، جلواز أن ال يكون زيد منهم ، وهلذا احتيج إىل ذكر مـنهم ، مـع أن ىف عمـوم ذلـك  ْ

  .بذكره ّاإلستثناء ال ذكره ، وهذا ال يعرف إالًنظرا ، إذ معيار العموم صحة 
جـاءىن قـوم : حنـو  ّوأما ما اختاره ابن مالك مـن جـواز اإلسـتثناء مـن النكـرة ىف اإلثبـات

ْصاحلون إالزيدا ، فهو خمالف لقول اجلمهور ، إذ اإلستثناء إخـراج مـا لـواله لوجـب دخولـه ىف  ً ّ
لكن فيـه مـا مـر . ًزيد عليه منهم كان موافقا هلمْنعم إن . املستثىن منه ، وذلك منتف ىف املثال

  ً.آنفا
ّولو سلم أا حاصرة للجميع ، فكوـا : قد يقال . ّوإن الدار حاصرة للجميع: وقوله 

ّكـذلك ال يقتــضى العمـوم فيمــا ختـصص بــه ، لـصدق اللفــظ جبماعـة ممــن كـانوا ىف الــدار ، وال  ّ
  .يتبادر من اللفظ مجيع من كانوا ىف الدار

ّب بــأن اإلســتثناء دليــل العمــوم فيمــا ختــصص بــه وإال مل حيــتج إليــه ، والظــاهر مــن وجيــا ّْ
  .اإلستثناء هو اإلحتياج إليه

  .خيالفه قول الشهاب. وهلذا احتيج إىل ذكر منهم: وقوله 
إذا  ّىف هـذا الرتكيـب ، إال ـ ًمـثال ـ ال يـستثىن زيـد: يعـىن . حـال مـن زيـد. مـنهم: قولـه 

  . احملدث عنهم ، فال يلزم ذكر لفظة منهم ىف الرتكيب حني اإلخباركان من مجلة الرجال
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  .إذ معيار العموم صحة اإلستثناء ال ذكره: وقوله ىف توجيه نظره 
ّمن الزم ذكره على وجه صحيح صحته ، وال شـك ىف صـحة هـذا الرتكيـب : قد يقال 

  .مع صحة هذا اإلستثناء
دفع به إيـراد الكمـال هـذا املثـال علـى الـشارح فين. وأما ما اختاره ابن مالك اخل: وقوله 

  .، فيقال كالمه مبىن على مذهب اجلمهور
ًواعلم أن ما تقدم عن التلويح قـد يـدل علـى العمـوم فيمـا مثـل بـه ابـن مالـك أيـضا ّّ ّ.. . 

«.  

  :أقول 
ّوعلــى اجلملــة ، فــإن كلمــات القــوم صــرحية ىف أن املــراد مــن صــحة ّ ٍاإلســتثناء مــن لفــظ  ّ

إلستثناء بعده ، ال ذكره بعده بالفعل ، فكل لفظ صح ذلك فيـه كـان داال علـى صحة وقوع ا ّ ٍ
ًالعموم وإن مل يوجد اإلستثناء ، فليس وجود اإلستثناء منه شرطا ىف داللتـه علـى العمـوم ، بـل  ْ

  .يكفى جمرد صحة اإلستثناء منه
ًء منـــه قطعـــا ، ّإن لفـــظ املنزلـــة املـــضاف إىل العلـــم يـــصح اإلســـتثنا: ًومـــن الواضـــح جـــدا 

ّزيـــد مبنزلـــة عمـــرو إالىف النـــسب ، أو إالىف العلـــم ، أو إالىف املـــا: جلـــواز أن تقـــول  ّ  وحنـــو . ..لّ
ّيـصح منـه اإلسـتثناء املتـصل ،  ـ باخلصوص ـ الوارد ىف هذا احلديث» املنزلة «  ولفظ . ..كذل ّ

ّأنــت مــىن مبنزلــة هــارون مــن موســى إال: كمــا لــو كــان لفــظ احلــديث  ّة ، فإنــه اســتعمال ّالنبــو ّ
ٍ ولقـد ورد هـذا احلـديث بـاللفظ املـذكور ىف روايـات عديـدة كمـا تقـدم . ..ًصحيح ومتني قطعـا ّ

  .ويأتى إن شاء اهللا
ّوإذا صح اإلستثناء من لفظ املنزلة املضاف إىل العلـم ، ظهـر كـون لفـظ املنزلـة املـضاف 

  . ..مإىل العلم من ألفاظ العمو
  داال» أنت مىن مبنزلة هارون من موسى « : د وعلى ما ذكرنا ، يكون جمر
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  .ْبوضوح على عموم املنازل ، وإن فرض عدم جمرد اإلستثناء فيه
ّتبعا الئمته) الدهلوي ( أن ما ذكره  ـ واحلمد هللاـ  فثبت أعـىن التفتـازاىن ، والقوشـجى  ـ ً
ّإال أنـه ال نـيب بعـدي « : ىف هـذا اإلسـتثناء ، أعـىن  ـ ، والكـابلى ّزعمهـم أنـه إسـتثناء غـري  و.»ّ

متصل بل منقطع ، مندفع حىت بعد تسليم اإلنقطاع ، لكفاية صـحة اإلسـتثناء ىف داللـة لفـظ 
  .ّاملنزلة على العموم ، وال حاجة إىل إثبات اإلستثناء املتصل
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ّالرد على دعوى أن اإلستثناء في هذا الحديث منقطع  ّ  

  :قوله 
  .ً ومعىنًواإلستثناء هنا منقطع بالضرورة لفظا

  :أقول 
ُيــــدعى أن اإلســــتثناء يف هــــذا احلــــديث منقطــــع ، وهــــو بعــــد مل ) الــــدهلوي ( ّإن : أوال  ّ ّ

ّ وهـذا إن دل علـى شـيء ، فإمنا يـدل علـى تـشتت بالـه واخـتالل !!يثبت انقطاع اإلسـتخالف ّ ّـّ ٍ ْ
  !!أحواله

  بين هذه الدعوى ومعيار العموم 
ّقــد عرفــت أن صـحة اإلســتثناء معيــا: ًوثانيـا  يعــرتف ــذه ) الــدهلوي ( ّر العمـوم ، وأن ّ

صل ، ال أن يكتفـــي ) الـــدهلوي ( القاعـــدة ، فكـــان علـــى  ْأن يـــتكلم يف صـــحة اإلســـتثناء املت ّـــ 
ًبإنكار وجود اإلستثناء املتصل ، إذ عدم كون اإلستثناء املوجود متصال ّ ًلو فرض فرضا باطال ـ ّ ً 

ّال يضر املستدل وال ينفع ايب ، ألن الكـ  ) الـدهلوي (  الم إمنا هو ىف صحة اإلستثناء ، وّ
ّعاجز عن التكلم يف هذه الناحية بشي   . ..ءّ

ّوالعجب من صالفة هذا الرجل ، كيف يدعى يف الباب احلادي عشر من كتابه وجـود  ّ
األوهام يف دالئـل علمائنـا الكـرام ، وهـو يرتكـب هـذه األوهـام الطريفـة واألغـالط اللطيفـة ، يف 

  !؟ٍالىت ليس فيها أي إعضال وإشكال  املشهورة والقوانني املعروفةفهم القواعد
ِإىل علماء الشيعة الوقوع يف وهم أخـذ  ـ يف الباب املذكور ـ ّواألعجب منه ، إنه ينسب ِ

ّما بالقوة مكان ما بالفعل ، وميثل لذلك حبديث املنزلة ، مع أنه ّ  
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 ـ وهـو بالفعـل ـ  جعـل وجـود اإلسـتثناء بنفسه قد أخذ هنا ما بالفعل مكان ما بـالقوة ، حيـث
وأمــا نــسبة مــا ذكــر إىل علمــاء اإلماميــة ، فــسيأتى دفعهــا . مكــان صــحة اإلســتثناء وهــو بــالقوة

  .فيما بعد بوجوه

  :قوله 
ا لفظــا ، فــألن  ّأم ً ّإال أنــه ال نــيب بعــدي « : ّــ ّ ة ، فــال ميكــن اســتثناؤها مــن » ّ ـمجلــة خربي ّـ

ّىف حكــم إالعــدم » ّإن « عــد تأويلهــا إىل املفــرد بــدخول منــازل هــارون ، وتكــون هــذه اجلملــة ب
  .ّالنبوة ، ومعلوم أن عدم النبوة مل يكن من منازل هارون حىت يصح استثناؤه

  األصل في هذه الدعوى هو التفتازانى 

  :أقول 
 ّـعلـى مـا يظهـر مـن التتبعـ  وال خيفى أن األصل يف دعوى انقطاع اإلستثناء يف احلديث

  : التفتازاين ، فإنه قال هو سعد الدينـ 
ّالنبــوة ، بــل  ّإال :ًولــيس اإلســتثناء املــذكور إخراجــا لــبعض أفــراد املنزلــة ، مبنزلــة قولــك « 

 ومـن ؟كيـف. منقطع مبعىن لكن ، على ما ال خيفى على أهل العربيـة ، فـال يـدل علـى العمـوم
ّيف النـــسب ومل تثبـــت لعلـــي ، اللهـــم إال أن يقـــال إـــا ّمنازلـــه األخـــوة  مبنزلـــة املـــستثىن ، لظهـــور ّ

  .)1(» انتفائها 
  :وتبعه القوشجي حيث قال 

ّولــيس اإلســتثناء املــذكور إخراجهــا لــبقض أفــراد املنزلــة ، مبنزلــة قولــك إال النبــوة ، بــل «  ً
  هو منقطع مبعىن لكن ، فال يدل على العموم ، كيف ومن منازلة األخوة

__________________  
  .275  /5شرح املقاصد ) 1(
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ّاللهم إال ىف النسب ومل يثبت لعلي ،   .)1(» أن يقال إا مبنزلة املستثىن ، لظهور انتفائها  ّ
ْإال أن يقـال« : ّومنهما أخـذ الكـابلي ، لكنـه أسـقط مـن الكـالم قوهلمـا  وهـذه  » . ..ّ

يـز ًواإلستثناء ليس إخراجا لبعض أفراد املنزلة ، بل منقطع مبنزلـة غـري ، وهـو غـري عز« : عبارته 
يف الكتـــاب والـــسنة ، وال يـــدل علـــى العمـــوم ، فـــإن مـــن منـــازل هـــارون مـــن موســـى االخـــوة ىف 

  .)2(» النسب ، ومل يثبت ذلك لعلي 
 ولكنه لو كـان لـه أقـل خـربة بالقواعـد العلميـة ، وأقـل ممارسـة . ..)ّالدهلوي ( ّوقلدهم 

  . ..غريهللكتب الفقهية واألصولية ، ملا وقع يف هذا الوهم الذي وقع فيه 

ّال يجوز الحمل على اإلنقطاع إالعند تعذر اإلتصال  ّ ّ  
ا تقــرر عنــد احملققــني وتــساملوا عليــه ، عــدم جــواز محــل اإلســتثناء علــى  ـوذلــك ، ألن مم ّـ ّ

ّاإلنقطاع إالعند تعذر اإلتصال ، وإليك نصوص بعض   :عبارام يف ذلك  ّ
جمـــاز ، وعلــــى : ، وقيــــل حقيقـــة : اإلســــتثناء يف املنقطـــع قيــــل « : قـــال ابــــن احلاجـــب 

والبـــد لـــصحته مـــن خمالفـــة يف نفـــي احلكـــم أو يف . مـــشرتك: متـــواطىء ، وقيـــل : احلقيقـــة قيـــل 
ّوألن املتـــصل أظهـــر ، مل . ّمـــا زاد إالمـــا نقـــص: املـــستثىن حكـــم آخـــر لـــه خمالفـــة بوجـــه ، مثـــل 

حيملــه علمــاء األمــصار علــى املنقطــع إالعنــد تعــذره ، ومــن مث قــالوا ىف  ّ عنــدي مائــة درهــم لــه : ّ
ًإالثوبا ، وشبهه    .)1(» ّإالقيمة ثوب : ّ

  ّواعلم أن احلق أن املتصل أظهر ، فال« : وقال عضد الدين اإلجيي بشرحه 
__________________  

  .370 :شرح التجريد ) 1(
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ً ، بــل حقيقــة فيــه وجمــازا يف املنقطــع ، فلــذلك مل حيملــه علمــاء ًيكــون مــشرتكا ، وال للمــشرتك
ّاألمــصار علــى املنفــصل إالعنــد تعــذر املتــصل ، حــىت عــدلوا للحمــل علــى املتــصل عــن الظــاهر  ّ ّ ّ

ّله عندي مائة درهم إالثوبـا ، ولـه علـي إبـل إالشـاة معنـاه : وخالفوه ، ومن مث قالوا يف قوله  ّ ً :
ً شــاة ، فريتكبــون اإلضــمار وهــو خــالف الظــاهر ليــصري متــصال ، ولــو ّإال قيمــة ثــوب أو قيمــة ّ

ًكان يف املنقطع ظاهرا مل يرتكبوا خمالفة ظاهر حذرا عنه  ًٍ«.  
مــشرتك ، : أداة اإلســتثناء جمــاز يف املنقطــع ، وقيــل حقيقــة ، فقيــل « : وقــال البهــاري 

ًمتــواطىء ، أي وضـعت ملعــىن فيهـا وضــعا واحـدا: وقيـل  ّاملتـصل أظهــر ، فـال يتبــادر إن  :لنــا . ً
ّإرادة إخـراج الـبعض ، فـال يكـون مـشرتكا وال للمـشرتك ، ومـن مثـة مل ّ جـاء القـوم إال: من حنو  ً

ًّله علي ألف إالكـرا علـى : ّحيمله علماء األمصار عليه ما أمكن املتصل ولو بتأويل ، فحملوا  ّ 
  .)1(» قيمته 

علــي ألــف  لفــالن: يف رجــل قــال ] عي الــشاف[ وقــال « : وقــال عبــد العزيــز البخــاري 
ًدرهـــم إالثوبـــا  ّإن اإلســـتثناء صـــحيح ، ويـــسقط مـــن األلـــف قـــدر قيمـــة الثـــوب ، ألن معنـــاه : ّ

ّإالثوبا فإنه ليس علي من األلف ، ألنه ليس بيانا إالهكذا ًّ ً ّ.  
واجـب العمـل بقـدر اإلمكـان ، إذ لـو مل يعمـل بـه  ـ وهـو اإلسـتثناء ـ مث الدليل املعـارض

ْصـــار لغـــوا ، واألصـــل يف كـــالم العاقـــل أن ال يكـــون كـــذلك ، فـــإن كـــان املـــستثىن مـــن جـــنس  ً
ًاملــستثىن منــه ميكــن إثبــات املعارضــة يف عــني املــستثىن ، واإلمكــان ههنــا يف أن جيعــل نفيــا لقــدر 

يف  ـ رمحهمـا اهللا ـ قيمـة الثـوب ال لعينـه ، فيجـب العمـل بـه كمـا قـال أبـو حنيفـة وأبـو يوسـف
ّلفــــالن علــــي ألــــف إال : قــــول الرجــــل   ًكــــرا حنطــــة ًإنــــه يــــصرف إىل قيمــــة الكــــر ، تــــصحيحا : ً

ْولو كـان الكـالم عبـارة عمـا وراء املـستثىن كمـا قلـتم ينبغـي أن : قال . لإلستثناء بقدر اإلمكان ّ ً
  ًيلزمه األلف كامال ، ألن

__________________  
  .هامش املستصفى 316  /1ّمسلم الثبوت  )1(
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ّلف عليه حنن نعلم أنه ال كر عليه ، فكيـف جيعـل هـذا عبـارة عمـا وراء املـستثىن مع وجوب األ ً ّ
  .»ً، والكالم مل يتناول املستثىن أصال ، فظهر أن الطريق فيه ما قلنا 

  :ًمث قال البخاري يف اجلواب عن استدالل الشافعي نقال عن أصحابه 
ًعلــي ألــف إالثوبــا: وكــذا صــحة اإلســتثناء يف قولــه «  ّ  . ّليــست مبنيــة علــى أن اإلســتثناء ً ّ

ّمعارضــة أيــضا ، بــل هــي مبنيــة علــى أن اإلســتثناء املتــصل حقيقــة ، واإلســتثناء املنقطــع جمــاز ،  ًّ
فمهمـــا أمكـــن محـــل اإلســـتثناء علـــى احلقيقـــة وجـــب محلـــه عليهـــا ، إذ األصـــل يف الكـــالم هـــو 

ه البـــد يف اإلســـتثناء املتـــصل مـــن اانـــسة ، ّاحلقيقــة ، ومعلـــوم أن ّ  فوجـــب صـــرف اإلســـتثناء إىل ّـــ
سة ويتحقـــق اإلســـتخراج كمـــا هـــو حقيقـــة ، أال تـــرى أنـــه ال ميكـــن جعلـــه  ّالقيمـــة ليثبـــت اان ّ ــ َـ

ًمعارضـــة إال ـــذا الطريـــق ، إذ ال بـــد مـــن احتـــاد احملـــل أيـــضا ّ ّ ّوإذا وجـــب رد الثـــوب إىل القيمـــة . ّ
  .)1(» ا وراء املستثىن عم ًتصحيحا لإلستثناء ال ضرورة إىل جعله معارضة ، بل جيعل عبارة

ُ إال الذين تابوا (: وقوله تعاىل : قوله « : ًوقال البخاري أيضا  َ ِ   .  إستثناء منقطع)2( )ِ
ّذهــب بعــض مــشاخينا مــنهم القاضــي اإلمــام أبــو زيــد إىل أن هــذا إســتثناء منقطــع ، وتقريــره مــن 

ّ وذهــب أكثــرهم إىل أنــه إســتثناء متــصل ، ألن احلمــل علــى. ..وجهــني  احلقيقــة واجــب مهمــا ّ
ّأمكـــن ، فجعلـــوه اســـتثناء حـــال بداللـــة الثنيـــا ، فإـــا تقتـــضى اانـــسة ، ومحلـــوا الـــصدر علـــى 

التقــدير أولئــك هــم الفاســقون يف مجيــع : أضــمروا فيــه األحــوال فقــالوا : عمــوم األحــوال ، أي 
حـــال األحـــوال ، أي حـــال املـــشافهة والغيبـــة ، وحـــضور القاضـــي وحـــضور النـــاس وغيبـــتهم ، و

  . ». ..الثبات واإلصرار على القذف وحال الرجوع والتوبة
__________________  
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َ إال أن يـعفـون (: وكـذلك قولـه تعـاىل : قولـه « : قال  ُ ْ َ ْ َ   (: ومثـل قولـه تعـاىل : أي  )ِ
ُإال الذين تابوا  َ ِ    إال (:  قوله عزوجل )ِ َأن يـعفـون ِ ُ ْ َ ْ ً ، فإنـه اسـتثناء حـال أيـضا ، إذ ال ميكـن )َ ّ

اســـتخراج العفـــو الـــذي هـــو حـــاهلن عـــن نـــصف املفـــروض حقيقـــة ، لعـــدم اانـــسة ، فيحمـــل 
هلــن نــصف مـا فرضــتم ، أو علــيكم نــصف مــا فرضــتم يف : الـصدر علــى عمــوم األحــوال ، أي 

لكرب والصغر ، واجلنون واإلفاقة ، يف حال الطلب والسكوت ، وحال ا: مجيع األحوال ، أي 
ًإاليف حالة العفو ، إذا كانت العافية من أهله ، بأن كانت عاقلة بالغة ، فكان تكلما بالبـاقي  ّ ً ْ ّ

  . ». ..لًنظرا إىل عموم األحوا
َ إال أن يـعفـون (: أي ومثل قوله تعاىل . وكذلك: قوله « : قال  ُ ْ َ ْ َ  عليـه الـصالة   قولـه)ِ

ّفإنه استثناء حال أيضا ، الن محل الكالم على احلقيقـة واجـب مـا . سواء بسواءّإال: والسالم  ً
أمكـــن ، وال ميكـــن اســـتخراج املـــساواة مـــن الطعـــام ، فيحمـــل الـــصدر علـــى عمـــوم األحـــوال ، 

ال تبيعــوا الطعــام بالطعــام يف مجيــع االحــوال مــن املفاضــلة واازفــة واملــساواة : ّفــصار كأنــه قيــل 
  . ..ّواة ، وال يتحقق هذه األحوال إاليف الكثريّإاليف حالة املسا

ّال نـــسلم أن هـــذا إســـتثناء متـــصل ، بـــل هـــو إســـتثناء منقطـــع ، الســـتحالة : ْفـــإن قيـــل  ّ
ْلكــن إن جعلتموهــا ســواء فبيعــوا : ًاســتخراج املــساواة الــيت هــي معــىن مــن العــني ، فيكــون معنــاه 

العمـــل باحلقيقـــة أوىل ، : وقـــولكم . ًأحـــدمها بـــاآلخر ، فيبقـــى الـــصدر متنـــاوال للقليـــل والكثـــري
ه ال ميكــن محلــه  ـمــسلم ، ولكــن إذا مل يتــضمن بالعمــل ــا جمــازا آخــر وقــد تــضمن ههنــا ، ألن ّـ ًّ ّ ّ

  . ..زّعلى احلقيقة إالبإضمار األحوال يف صدر الكالم ، واإلضمار من أبواب اا
 الـذي هـو جمـاز محل الكـالم علـى احلقيقـة واجـب ، فـال جيـوز محلـه علـى املنقطـع: قلنا 

ًمحلــه علــى احلقيقــة يتــضمن جمــازا آخــر: وقــوهلم . مــن غــري ضــرورة قــد قــام الــدليل علــى : قلنــا . ّ
  فأما. هذا ااز وهو اإلضمار ، فوجب العمل به
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  . ..ّااز الذي ذكرمت فلم يقم عليه دليل ، فرتجحت احلقيقة عليه
  .)1( » . ..ععلى املنقطّفثبت أن محله على املتصل مع اإلضمار أوىل من محله 

ّإال أنه ال نبي بعدي « رجوع    :إلى اإلتصال بوجهين » ّ
ّإذا عرفــت أن األصــل يف اإلســتثناء هــو اإلتــصال وهــو احلقيقــة فيــه ، وأنــه ال جيــوز محلــه  ّ

ّعلى اإلنقطاع إالعنـد تعـذر اإلتـصال ، فـاعلم أن قولـه  ّ ّإال أنـه ال نـيب « :  يف هـذا احلـديث 6ّ ّ
  :إىل اإلستثناء املتصل بوجهني يرجع » بعدي 

ّالنبوة ألنه ال نبي بعدي ّ إال: األصل فيه  ـ 1 ّ ّ  
ّأن نقـــول إن األصـــل يف احلـــديث : األول   ّأنـــت مـــين مبنزلـــة هـــارون مـــن موســـى إال« : ْ

الـــذي هـــو املـــستثىن يف احلقيقـــة وقامـــت » ّالنبـــوة « فحـــذف لفـــظ » النبـــوة ألنـــه ال نـــيب بعـــدي 
يف األمثلــة املتقدمــة يف كلمــات االئمــة ، » القيمــة «  كمــا حــذف لفــظ .. .لّالعلــة مقــام املعلــو

  .مقامه» ًكرا « أو » ًشاة « أو » ًثوبا « وأقيم لفظ 
إيثـار اإلجيـاز ، وال خيفـى حـسن اإلجيـاز علـى : هـو » النبـوة « والوجه يف حـذف لفـظ 

  :العارف بأساليب الكالم واملاهر يف علم املعاىن 
ٌ في اْلقـصاص حيـاة (: لعلم يف اإلجياز قوله علـت كلمتـه وا« : ّقال السكاكي  َ ِ ِ  )1( )ِـ

القتـل أنفـى : ّوإصابته احملز بفضله على ما كان عند أوجـز كـالم يف هـذا املعـىن ، وذلـك قـوهلم 
ين (ومـــن اإلجيـــاز قولـــه تعـــاىل . للقتـــل دى للمتق َ ه ِـــً ُ ِْ ّ ذهابـــا إىل أن املعـــىن )ُـــ ّهـــدى للـــضالني : ً

  ّقوى بعد الضالل ، ملا أنالصائرين إىل الت
__________________  
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ّ اهلدى أي اهلداية إمنا تكون للضال ال للمهتدي ووجه حسنه قصد ااز املـستفيض نوعـه ، . ْ
. يــاء اهللاّوهــو وصــف الــشيء مبــا يــؤول إليــه ، والتوصــل بــه إىل تــصدير أوىل الزهــراوين بــذكر أول

ْ فـغشيـهم (: وقوله  ُ َ ِ َ ْ من اْليم ما غشيـهم( )َ ُ َ َِ َ  َ ًأظهـر مـن أن خيفـى حالـه يف الوجـازة ، نظـرا  ) ِ
ٍال يـنبئك مثل خبيرَو (: وكذا قوله . إىل ما ناب عنه ِ َ َُ ْ ِ َُُ (.  

وا إلــى بــارئكم  (: وانظــر إىل الفــاء الــيت تــسمى فــاء فــصيحة يف قولــه  ْفـتوب ُ ِِ ِ ُــ ُ اقـتـ«  )َ ُْف ُلوا َــ
د بــــارئكم فتــــاب علــــيكم  م خيـــــر لكــــم عن ْأنـفــــسكم ذلك ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُــــ ُْ ْ َََ َ َ ِ ِِ َ ْــــ َ ٌ ِ َ ُ فــــامتثلتم فتــــاب : كيــــف أفــــادت  »َْ

ِفـقلنا اضرب ب (: ويف قوله . عليكم ْ ِ ْ َْ ُ ْعصاك اْلحجر فانـفجرتَ َ ََ َ ََ ْ َ َ . فضرب فـانفجرت: مفيدة  ) َ
ِ فـقلنا اضـربوه ببـعضها ( :ّوتأمل قوله  ْـ َ ُِ ُ ِ ْ ْ ُ ُكـذلك يَ َ ِ ْحي اهللا اْلموتىَ َـ ُ ِ ألـيس يفيـد فـضربوه فحيـي  ) ْـ

  !فقلنا كذلك حيىي اهللا املوتى
ّوقدر صاحب الكـشاف  ِولقد آتـينـا داود وسـليمان ع (:  قولـه ;ّ َ ْ َْ ُ َ ُ ََ َ ْ ُلمـا وقـاال اْلحمـد ََـ ْ َ َ ً ْ

ِلله ِ (  ّولقـد آتينـا داود وسـليمان علمـا فعمـال بـه وعلمـاه و: » وقـاال « ًنظرا إىل الـواو يف عرفـا ً
ا صــنع مــا : وحيتمــل عنــدي . حــق النعمــة فيــه والفــضيلة وقــاال احلمــد هللا ّــأنــه أخــرب تعــاىل عم

ًحنن فعلنا إيتـاء العلـم ومهـا فعـال احلمـد ، تفويـضا اسـتفادة ترتـب : ّوأخرب عما قاال ، كأنه قال 
ه فـن وإنـ .على إيتاء العلـم إىل فهـم الـسامع ، مثلـه يف قـم يـدعوك بـدل قـم فإنـه يـدعوك احلمد

  .من البالغة لطيف املسلك
ً فكلوا مما غنمتم حالال طيبا (: قوله : ومن أمثلة اإلختصار  َ ًُ َ ْ ُ ْ َِ  ِ ُ ّ بطي أحبت لكم )1( )َ

تـلهم (:  وقولـه .»فكلـوا « الغنائم لداللة فاء التسبيب يف  ْ فـلم تـقتـلـوهم ولكـن اهللا قـ َ ْ ُْ َ ُ ََـ َـُ َ  ِ ُ ْ َ َ( )2( 
وكـذا قولـه . ّتلوهم أنتم فعدوا عن اإلفتخـار لداللـة الفـاء يف فلـمّبطي إن افتخرمت بقتلهم فلم تق

َ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم يـنظرون (:  ُ َُ ْ ََ ْ ُ ِ َِ ٌَ ٌِ ْ َ َ ِ ( )3( ّإذا كان ذلك فمـا هـي إالزجـرة :  إذ املعىن
 فاهللا هو اْلولي (: وكذا قوله . واحدة ِ َ َ ُ ُ   ْإن:  تقديره )َ
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ًأرادوا وليــا حبــق فــاهللا هــو  يــا عبــادي الــذين آمنــوا إن  (: وكــذا قولــه . ّالــويل بــاحلق ال ويل ســواهّ ِ ُ َ َ َِ ِ ِ

ِأرضــي واســعة فإيــاي فاعبــدون  ُِ ُ ْ َ ََ  ِ ٌ َ ِ ْ ّفــإن مل يتــأت أن ختلــصوا العبــادة يل يف أرض فإيــاي : أصــله  )َ ْ ْ
ّيف غريهـــا اعبـــدوا فاعبـــدون ، أي فاخلـــصوها يف غريهـــا ، فحـــذف الـــشرط وعـــوض عنـــه تقـــدمي 

ِ كــال فاذهبــا بآياتنــا (: وقولــه . فعــول ، مــع إرادة اإلختــصاص بالتقــدميامل ِ َ ْ َ  ارتــدع عــن : أي  )َ
ّفاذهــب أنــت وأخــوك بداللــة كــال علــى املطــوي: خــوف قــتلهم ، فاذهبــا أي  ْإذ  (: وقولــه . ّ ِ

َيـلقون أقالمهم أيـهم يكفـل مريم  َ َـ َ َ ُْ ْ ُْ ُ ُْ ُ َُ َْ َ ّعلمـوا أيهـم يكفـل إذ يلقـون أقالمهـم ينظـرون ، لي: أصـله  )ْ
ل(: وقولــه . ّمــرمي لداللــة أيهــم علــى ذاك بوســاطة علــم النحــو ل اْلباط ق اْلحــق ويـبط َ ليح ــَ ِ ــ ِ ُِْ َُ  َ ــ ِ ( 

ِولنجعلـه آيـة للنـاس  ( :وكـذا قولـه . ليحـق احلـق ويبطـل الباطـل فعـل مـا فعـل: املراد  ِ ً َ ُ َ َ ْ  أصـل )ََِ
ه مـن يـشاء(: وكـذا قولـه . ًولنجعله آية فعلنـا مـا فعلنـا: الكالم  ُ ليـدخل اهللا في رحمت َ ْ َ ُِ ِـِـ َ َْ ُ َ ِ ْ  أي ) ِ

ى  (: وقولـــه . ألجـــل اإلدخـــال يف الرمحـــة كـــان الكـــف ومنـــع التعـــذيب َـــإنـــا عرضـــنا األمانـــة عل َ ََ َ َ ْ َ ْ َ ِ
السماوات واألرض واْلجبال فأبـين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إن ِِ ُ ْ ِْ َْ َْ َ َ َ َ ََ َ َْ ِ َ َْ َ ْ َ ََْ ِ ْ ْ ََ ِ ِ ِْ ًه كـان ظلومـا َ َُ َ ُ

ًجهوال  ُـ ّ إذا مل يفـسر احلمـل مبنـع األمانـة والغــدر ، وأريـد التفـسري الثـاين وهـو حتمـل التكليــف )َ
ًومحلها اإلنسان مث خان به منبها عليه بقوله : كان أصل الكالم  ً إنـه كـان ظلومـا جهـوال(ّ ُ َ ً َُ َ ُ ِ ( 

ْفمــن َ أ(: وقولــه . ل يف الغالــبالــذي هــو تــوبيخ لإلنــسان علــى مــا هــو عليــه مــن الظلــم واجلهــ َ َ
ًزين له سوء عملـه فــرآه حـسنا  َ ََ ُُ َ ِ ِ َ َ ُ ُ َ َ ُ( تتمتـه ذهبـت نفـسك علـيهم حـسرة ، فحـذفت لداللـة ّ :) 

  .)1(  ». ..) ّفإن اهللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء

  :أقول 
   كيف يغضي. ..فالعجب من التفتازاين اإلمام يف علمي األصول والبالغة

__________________  
  .279 ـ 277 :مفتاح العلوم ) 1(
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طرفه عن قاعـدة وجـوب محـل اإلسـتثناء علـى حقيقتـه وهـو اإلتـصال ، وعـدم جـواز محلـه علـى 
ّ وعما تقرر لدى علماء األمصار مـن إرجـاع اإلسـتثناء إىل املتـصل ولـو ؟املنقطع الذي هو جماز ّ

عــدة الــيت مــشى عليهــا كافــة ّ مــع أن هــذه القا؟بارتكــاب اإلضــمار وصــرف الكــالم عــن ظــاهره
ّ، وأن التفتــــــازاين نفــــــسه شــــــرحها )  شــــــرح العــــــضدي (و ) املختــــــصر ( العلمــــــاء مــــــذكورة يف 

  :ّ حيث قال ما نصه !!)شرحه على شرح العضدي ( وأوضحها يف 
ّاملنقطـع ، وذلـك ألن  ً إشارة إىل الدليل على كونه جمازا يف. ..قّواعلم أن احل: قوله « 

ًدر إىل الفهــم ، فــال يكــون اإلســتثناء يعــين صــيغته مــشرتكا لفظــا وال موضــوعا ّــاملتصل هــو املتبــا ً ً
صل واملنقطـــع ، إذ لـــيس أحـــد معـــاين املـــشرتك أو أفـــراد املتـــواطي أوىل  ْللقـــدر املـــشرتك بـــني املت ّـــ

  .)1(» بالظهور واملتبادر عند قطع النظر عن عارض شهرة أو كثرة مالحظة أو حنو ذلك 
ّضدي يف أن اإلستثناء حقيقـة يف املتصل ، وأن املتـصل مقـدم علـى فالتفتازاين يوافق الع ّـ

ّاملنقطع ، وأنه جيب محل اإلستثناء على املتـصل ولـو بارتكـاب اإلضـمار والـصرف عـن الظـاهر ّ 
...  

ّمضافا إىل أنه ميدح كتاب املختصر وشـرح العـضدي ويـصفهما باألوصـاف اجلليلـة ً.. . 
: ّأولــه  791 ة ســعد الــدين التفتــازاين املتــوىف ســنةوشــرح العالمــ« ) : كــشف الظنــون ( ففــي 

ّإن املختــصر جيــري مــن : قــال . اخل. احلمــد هللا الــذي وفقنــا للوصــول إىل منتهــى اصــول الــشريعة
وكــذلك . اخل. كتــب االصــول جمــرى الغــرة مــن الكميــه الــدرة مــن احلــصى والواســطة مــن العقــد

رى العـذب الفـرات مـن البحـر االجـاج ّشرح العالمة احملقق عضد الدين ، جيري مـن الـشروح جمـ
  ّبني عني احلياة ، مل ير مثله يف زبر األولني ، ومل يسمع

__________________  
  . اهلامش.132  /2شرح خمتصر االصول ) 1(
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  .)1( » . ..مبا يوازيه أو يدانيه
وأيـضا ، فقــد نــص التفتـازاين يف  ّعلـى أن اإلســتثناء حقيقــة يف املتــ) شــرح التنقــيح ( ً صل ّ

ْمـــسألة املـــستثىن إن كـــان بعـــض املـــستثىن منـــه : قولـــه « :  وهـــذه عبارتـــه . ..وجمـــاز يف املنقطـــع
ّفاإلســـتثناء متـــصل وإال فمنقطـــع اإلســـتثناء واملـــستثىن حقيقـــة عرفيـــة يف القـــسمني علـــى  ولفـــظ. ّ

ّــوأمــا صــيغة اإلســتثناء فحقيقــة يف املتصل وجمــاز يف املنقطــع ، ألــا موضــوعة. ســبيل اإلشــرتاك ّ 
ّ حممـــول علـــى أن اإلســـتثناء أي الـــصيغة ;لإلخـــراج وال إخـــراج يف املنقطـــع ، وكـــالم املـــصنف 

ّالــيت يطلــق عليهــا هــذا اللفــظ جمــاز يف املنقطــع ، فــإن لفــظ اإلســتثناء يطلــق علــى فعــل املــتكلم  ّ
  .)2(» وعلى املستثىن وعلى نفس الصيغة 

ّفلماذا ينكرون ما يقررونه إذا احتج به اإلمامية ّ   !؟ّ

ّإال أنه ال نبي بعدي « ّإن ـ  2   » ّإال النبوة « محمول على » ّ
ّإال أنــه ال نــيب بعــدي « ّإن : ْأن نقــول : الثــاىن  بقاعــدة » ّإال النبــوة « حممــول علــى » ّ

ه مــىت كانــت النبــوة مطلقــا » ّإال النبــوة « احلمــل علــى املعــىن ، والوجــه يف كــون اجلملــة مبعــىن  ًأن ـ ّـ
« الزم » ّإال النبـوة « ً أيـضا بعـده منتفيـة ، فيكـون 7ّوة أمـري املـؤمنني  ، فنبـ6منتفية بعد النيب 

ّإال أنـــه ال نـــيب بعـــدي  ّإال أنـــه ال نـــيب بعـــدي  « 6 فكـــان قولـــه . ..»ّ مـــن قبيـــل ذكـــر امللـــزوم » ّ
  . ..ّوإرادة الالزم

  :وأما القاعدة املذكورة فمن القواعد املعروفة املشهورة كذلك 
  إعلم أن هذا: قال يف اخلصائص : لى املعىن احلمل ع« : قال السيوطى 

__________________  
  .1853  /2كشف الظنون ) 1(
  .التلويح يف كشف حقائق التنقيح ، خامتة الركن الثاين من القسم األول باب البيان) 2(
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ًالشرح غور من العربية بعيد ، ومذهب نازح فسيح ، وقد ورد به القرآن وفـصيح الكـالم منثـورا 
ّومـــا ، كتأنيـــث املـــذكر وتـــذكري املؤنـــث ، وتـــصورومنظ معـــىن الواحـــد يف اجلماعـــة واجلماعـــة يف  ً

ًالواحــد ، ويف محــل الثــاين علــى لفــظ قــد يكــون عليــه األول ، أصــال كــان ذلــك اللفــظ أو فرعــا  ً ٍ
  .وغري ذلك

ي (: فمـن تـذكري املؤنــث قولـه تعــاىل  َــ فـلمـا رأى الــشمس بازغــة قـال هــذا رب ََ ً َ ِ َ ْ  َ َ  أي )1( )َ
َِ فمن جاءه موعظة من ربه ( .هذا الشخص َْ ْ َ ِْ ٌَِ ُ َ َ إن رحمـت ( . ألن املوعظة والوعظ واحد)2( )َ َ َْ  ِ

َاهللا قريب من اْلمحسنين  َِ ِِ ْ ُ ِ ٌ ِ   . أراد بالرمحة هنا املطر)3( )َ
ذهبــــت بعــــض  :وقــــوهلم . تلتقطـــه بعــــض الــــسيارة: ّومـــن تأنيــــث املــــذكر قــــراءة مــــن قــــرأ 

  . ..ًك ملا كان بعض السيارة سيارة يف املعىن ، وبعض األصابع إصبعاّانث ذل. أصابعه
أفـرد الـضمري ألن هـذا . هو أحـسن الـصبيان وأمجلـه: ومن باب الواحد واجلماعة قوهلم 

ن (:  وقـــال تعـــاىل . ..سًهـــو أحـــسن فـــىت يف النـــا: موضـــع يكثـــر فيـــه الواحـــد ، كقولـــك  َ وم ِـــ َ
ُالشياطين من يـغوصون له  َ َ ُ ُ َ ْ َ ِ ِ ( )4(وقال تعاىل .  فحمل على املعىن :) من أسلم وجهه لله وهو َ ُ َ َِِ ُ َ ْ َْ َ َ ْ َ
ِمحسن فـله أجره عند ربه  َِ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ ُ َ َ ٌ ْ   .َ فأفرد على لفظ من مث مجع من بعد)5( )ُ

ذي َ أ(: منــه قولــه تعــاىل . ًّواحلمــل علــى املعــىن واســع يف هــذه اللغــة جــدا ى ال ر إل ِلــم تـ ــ َــ َِ َ َــ ْ
ِحاج إبراه ِْ  ه َ ِيم فـي رب َـِ َ أو كالذي مـر علـى(:  مث قـال )6( )َ  َ ِ ـ َ ْ ٍقـريـة  َ َ ْ إنـه حممـول :  قيـل فيـه )1( )َ

أرأيـت كالـذي حـاج إبـراهيم ، أو كالـذي مـر علـى قريـة ، فجـاء : على املعىن ، حىت كأنه قال  
ًعلفتها تبنـا ومـاء بـاردا:  وكذا قوله . ..بالثاين على أن األول قد سبق كذلك ً ً وسـقيتها : أي . ّ

  . ..ًماء
ّاتـصال الفعـل حبـرف لـيس مما يتعـدى بـه ، ألنـه : ومنه بـاب واسـع لطيـف ظريـف وهـو  ّـ

ّيف معىن فعل يتعدى به ، كقوله تعاىل  ِ أحل لكم ليـلة الصيام الرفث إلى (: ٍ ُِ َ   َُ َ َْ َْ  ِ ُ  
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ْنسائكم  ُ ِ . ًقـد قتـل اهللا زيـادا عـين: ومثلـه قـول الفـرزدق . ّملا كان يف معىن اإلفضاء عداه بإىل )ِ
  .ََألنه يف معىن صرفه

تم النــاس: مــن احملمــول علــى املعــىن قــوهلم : وقــال الزخمــشري  ُحــسبك يـ ُ ُولــذا جــزم بــه . َــَ
َُاتقــى اهللا امــرؤ فعــل خــريا يـثــب عليــه ، ألنــه : وقــوهلم . كمــا جيــزم بــاألمر ، ألنــه مبعــىن اكفــف ً ٌ ّ

ًمبعىن ليتق اهللا امرؤ وليفعل خريا ٌ.  
إذا كــانوا قــد محلــوا الكــالم يف النفــي علــى املعــىن : أبــو علــي الفارســي يف التــذكرة وقــال 

ًدون اللفــظ حيــث لــو محــل علــى اللفــظ مل يــؤد إىل اخــتالل معــىن وال فــساد فيــه ، وذلــك حنــو  ٍ
. وإمنـا يـدافع عـن أحـسام أنـا أو مثلـي: ّشر أهر ذا ناب ، وشيء جاء بـك ، وقولـه : قوهلم 

َنشدتك اهللا إالفعلت: وقوهلم . ّاليقول ذاكّقل أحد إ: وقوهلم  وكـل هـذا حممـول علـى املعـىن . ّ
ْ، ولــو محــل علــى اللفــظ مل يــؤد إىل فــساد والتبــاس ، فــأن حيمــل علــى املعــىن حيــث يــؤدي إىل 

اإللتباس يكون واجبا ، فمن مث نفى سيبويه قوله  ّمررت بزيد وعمرو ، إذا مر مـا مـرورين ، : ً
ًضربت زيدا أو عمرا مـا : وكذلك قوله . ّبعمرو فنفى على املعىن دون اللفظما مررت بزيد وال  ً

ّمــا ضــربت زيــدا أو عمــرا أمكــن أن يظــن أن املعــىن مــا : ألنــه لــو قــال  ًضــربت واحــدا منهمــا ، ْ ً ً
  .ضربتهما

ًمــا مــررت بزيــد وعمــرو لــو نفــي علــى اللفــظ ال ميكــن أن يكــون مــرورا : وملــا كــان قولــه 
ّرير الفعل ليتخلص مـن هـذا املعـىن ، كـذلك مجـع قولـه مـررت بزيـد أو عمـرو ًواحدا ، فنفاه بتك

ّما مررت بواحد منهما ، ليتخلص من املعىن الذي ذكرنا  ٍ «)1(.  
قــد يعطــى الــشيء حكــم مــا أشــبهه يف : وقــال ابــن هــشام يف املغــين « : ّقــال الــسيوطى 

  .)2( » . ..معناه أو يف لفظه أو فيهما
__________________  

  .115 ـ 114  /2شباه والنظائر للسيوطي األ) 1(
  .183  /2األشباه والنظائر ) 2(
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ّوقـد جيــري لفظــة أىب ومــا تــصرف منهــا « : وقـال جنــم االئمــة رضــي الــدين اإلســرتابادي 
ورا (: قــال تعــاىل . جمــرى النفــي أبى أكثـــر النــاس إال كف ً ف ُــ ُ  ِ ِ ُ َ ْ َ أبى اهللا إال أن يــتم ن( )َــَ ـ وي ُـ  ُِ َ َْــ َ  ِ ُ ْ  )َُوره َ

ًواملفـــرغ ال جيـــري يف املوجـــب إالنـــارا ّأىب القـــوم أن يـــأتوين إالزيـــد: فعلـــى هـــذا جيـــوز حنـــو  .ّ إذ . ْ
حيــث جيــوز املفــرغ جيــوز اإلبــدال ، وتأويــل النفــي يف غــري األلفــاظ املــذكورة نــادر كمــا جــاء يف 

ّفشربوا منه إالقليل ، أي مل يطيعوه إال: الشواذ    .)1(» قليل  ّ
  :وقال يف 

  ًانيخـــــــــــت فألقـــــــــــت بلـــــــــــدة فـــــــــــوق بلـــــــــــدة« 

  
ــــــــــــــــل ــــــــــــــــا األصــــــــــــــــوات إالبغامهــــــــــــــــا      »ّقلي

  

ًجيــوز يف البيـــت أن يكـــون اإلســـتثناء ومـــا بعـــدها بـــدال مـــن األصـــوات ،«  ّألن يف قليـــل  ْ
  .)2(» معىن النفي كما ذكرنا 

  ال يصح اإلستثناء المنقطع في الحديث لعدم شرطه 
 6ستبعد العاقل الفاضل جواز محل قولـه وبعد مالحظة هذه التصرحيات وأمثاهلا ، ال ي

ّإال أنـــه ال نـــيب بعـــدي «  ّ ألن تلـــك العبـــارات صـــرحية يف أن احلمـــل . ..»ّإال النبـــوة « علـــى » ّ
  .على املعىن من األساليب اللطيفة الشائعة يف كالم العرب

ه ال خيفــى علــى مهــرة كــالم العــرب وحــذاق فنــون العربيــة  ـوبغــض النظــر عــن ذلــك ، فإن ّـ ّ
ّإال أنـــه ال نـــيب « ً إذ بنـــاء عليـــه يكـــون . ..ًاز اإلســـتثناء املنقطـــع يف هـــذا املقـــام أصـــالعـــدم جـــو ّ

أنت مين مبنزلة هـارون مـن موسـى « فيكون تقدير احلديث » ّإال عدم النبوة « مبعىن » بعدي 
  ْ ومن املعلوم أن ال خمالفة لعدم النبوة. ..»ّإالعدم النبوة 

__________________  
  .232  /1فية يف النحو شرح الكا) 1(
  .247  /1شرح الكافية يف النحو ) 2(
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ّمــع احلكــم الــسابق أصــال ، فــال يكــون اإلســتثناء منقطعــا حينئــذ ، ملــا تقــرر عنــد أئمــة العربيــة  ٍ ً ً
ّواالصول من اشرتاط وجود خمالفة بوجه من الوجوه يف صحة اإلستثناء املنقط ٍ    :. ..عٍ

من خمالفة يف نفي احلكم أو املستثىن حكم آخـر ّوال بد لصحته « : قال ابن احلاجب 
  . ». ..هله خمالفة بوج

ٍواعلم أنه ال بد لصحة اإلستثناء املنقطع من خمالفة بوجه مـن « : وقال العضد اإلجيي  ٍ ّ ّ
ْالوجوه ، وقد يكون بأن ينفى من املستثىن احلكم الذي يثبـت للمـستثىن منـه حنـو جـاءين القـوم 

ًإالمحـارا ، فقــد نفينـا  ْاــيء عــن احلمـار بعــد مـا أثبتنــاه للقــوم ، وقـد يكــون بـأن يكــون املــستثىن ّ
ّمـــا زاد إالمـــا نقـــص ، فـــإن النقـــصان : ًآخـــر خمالفـــا للمـــستثىن منـــه بوجـــه ، مثـــل ً نفـــسه حكمـــا

ّما نفع إالما ضر: وكذا . حكم خمالف للزيادة ما جاءين زيد إال أن اجلوهر الفرد : وال يقال . ّ ّ
فكمـا جتـب فيـه » لكـن «  بــ فإنـه مقـدر: وباجلملـة . ة بينهما بأحد الوجهنيإذ ال خمالف. حق

ًخمالفة إما حتقيقا مثل  ًما ضربين زيد لكن ضربين عمرو ، وإمـا تقـديرا مثـل : ّ مـا ضـربين لكـن : ّ
  .)1(» أكرمين ، فكذا هنا 

ّأنت مين مبنزلة هارون من موسى إالعدم النبوة « : إذن ، يكون حال  مـا « : حال » ّ
« يف عدم الصحة ، لعدم خمالفـة بوجـه مـن الوجـوه بـني » أن اجلوهر الفرد حق ّ جاءين زيد إال

  . ..على تقدير عدم عموم املنزلة » 8ثبوت منزلة هارون ألمري املؤمنني « وبني » عدم النبوة 
ّيف الكالم النبوي على عدم النبوة ، واسـتثنائه مـن » ّإنه ال نيب بعدي « ّفثبت أن محل 

  . ..خيرجه عن الرزانة واملتانة ، والعياذ باهللا من ذلك» أنت مين مبنزلة هارون من موسى « 
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فالعجــب مــن التفتــازاين دعــواه اإلنقطــاع يف اإلســتثناء يف احلــديث الــشريف ، مــع وقوفــه 
على ما ذكره العضدي يف اعتبار الشرط املذكور يف اإلنقطاع ، وموافقته له يف شـرحه لكلماتـه 

ان منه يف مسألة لزوم محل اإلستثناء على اإلتـصال ولـو بـالتزام احلـذف ، حيـث وافـق ، كما ك
  !!العضدي يف هذه املسألة ، مث خالف ذلك يف شرح املقاصد ، يف معىن احلديث الشريف

فمـا  ـ وهـو مـن أعـالم حمققـي القـوم يف العربيـة واألصـول ـ وإذا كـان هـذا حـال التفتـازاين
  !؟)لدهلوى  ا(و ّظنك مبثل الكابلي 

ّوال خيفـــى أن القطـــب الـــشريازي أيـــضا يـــنص علـــى اعتبـــار الـــشرط ً املـــذكور يف اإلســـتثناء  ّ
ّاملنقطع ، ويصرح بأن عليه اتفاق الكل ، وهذه عبارته  ّ ّ ّ:  

ّ وإذا عرفــت ذلــك ، فــاعلم أن الكــل اتفقــوا علــى أنــه البــد لــصحته . ..« ّ ّأي لــصحة [ ّ
مــا جــاءين زيــد : ّل يف خمالفتــه ، إمــا يف نفــي احلكــم مثــل ّمــن مقاربــة املتــص] اإلســتثناء املنقطــع 

ّإالعمرو ، أو يف كـون املـستثىن حكمـا آخـر لـه خمالفـة بوجـه مـا مـع املـستثىن منـه مثـل  ٍ ً مـا زاد : ّ
ّإالمــا نقــص ، ومــا نفــع إالمــا ضــر ، مثلــه يف  ّ وإىل هــذا اإلتفــاق . ألــا ال تقــدر ــا» لكــن « ّ

ًلـــو مل يكـــن جمـــازا فيـــه مل يـــشرتط مقاربتـــه : يف املنقطـــع وقـــال اســـرتوح مـــن ذهـــب إىل أنـــه جمـــاز 
  .)1(» للحقيقة 

ّإال أنـه ال نـيب بعـدي « ّأن محل اإلسـتثناء : وإىل هنا ظهر  علـى اإلسـتثناء املنقطـع ، » ّ
خمــــالف لإلمجــــاع واتفــــاق  . ..ّال اســــتثناء النبــــوة» عــــدم النبــــوة « وزعــــم أن املــــراد منــــه اســــتثناء 

  . ..باطل مردود)  الدهلوي (و ذكره التفتازاين والقوشجي والكابلي  فما . ..العلماء
__________________  

  .مسائل اإلستثناء ـ شرح خمتصر ابن احلاجب) 1(
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ّإال النبوة « الحديث بلفظ  ّ «  
ّفاحلمــد هللا الـــذي وفقنـــا لبيـــان بطـــالن دعــواهم علـــى أســـاس القواعـــد املقـــررة يف الكتـــب  ّ

 وظهـــر أن اإلســـتثناء يف . ..ةّبـــار أئمـــتهم يف االصـــول وعلـــوم العربيـــّالعلميـــة ، وعلـــى لـــسان ك
ه ال يــــصح محلــــه علــــى  صال ، وأن ّاحلــــديث الــــشريف متــــصل ، وأنــــه ال بــــد مــــن أن يكــــون مت ـــ ّـ ًّ ّــــ ّّ
ًاإلنقطــــاع ، لوجــــوب محــــل اإلســــتثناء دائمــــا علــــى اإلتــــصال مــــا أمكــــن ، ولعــــدم وجــــود شــــرط 

  . ..ثيف هذا احلدي اإلستثناء املنقطع
ّان هنـاك ريـب ممـا ذكرنـا يف قلـوب أهـل الزيـغ ، فإنـا نثبـت اتـصال هـذا اإلسـتثناء فإن ك ّ ّ

ّ ليتـضح أن محـل . ..ه نفـس6ّمن كـالم الرسـول  ّإال أنـه ال نـيب بعـدي « ّ عـدم النبـوة « علـى » ّ
ّرد صريح على من ال ينطـق عـن اهلـوى إن هـو إالوحـي يـوحى» ّإال النبوة « دون »  ْ  فإليـك !!ّ

  :ذلك 
ثنا أبو سعيد مـوىل بـين هاشـم ، ثنـا سـليمان بـن بـالل ، : قال أمحد « :  كثري قال ابن

ّأن عليا خـرج إىل النـيب صـلى : ثنا اجلعيد بن عبد الرمحن ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها  ً ّـ
ّاهللا عليه وسلم ، حىت جاء ثنية الوداع وعلي يبكي يقـول  أمـا :  فقـال !؟ّختلفـين مـع اخلوالـف: ّ

  .النبوةّ ن مين مبنزلة هارون من موسى إالترضى أن تكو
  .)1(» إسناده صحيح ومل خيرجوه 

وقــد أخــرج اإلمــام أمحــد هــذا احلــديث يف كتــاب الفــضائل « : وقــال ســبط ابــن اجلــوزي 
  :ّالذي صنفه ألمري املؤمنني 

أنبـأ أبـو الفـضل حممـد ابـن ناصـر : أخربنا أبـو حممـد عبـد العزيـز بـن حممـود البـزار ، قـال 
  ي ، أنبأ أبو احلسن املبارك بن عبد اجلبار الصرييف ، أنبأ أبو ّالسلم

__________________  
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طاهر حممد بن علي بن حممد بن يوسف ، أنبـأ أبـو بكـر أمحـد بـن جعفـر بـن محـدان القطيعـي 
سـعد بـن عبيـدة ، حدثنا عبد اهللا بـن أمحـد ، حـدثنا أيب ، حـدثنا وكيـع ، عـن األعمـش ، عـن 

  :عن أيب بردة قال 
ّخرج علـي مـع النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم إىل ثنيـة الـوداع وهـو يبكـي ويقـول  ّخلفتـين : ّ

ّ ما أحب أن خترج يف وجه إالوأنا معك!مع اخلوالف ٍ ّفقال صلى اهللا عليه وسلم  .ّ أال ترضـى : ّ
ّأن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال   .)1( »النبوة وأنت خليفيت  ّ

: حــدثنا ســليمان بــن بــالل قــال : حــدثنا أبــو ســعيد قــال « ) : املناقــب ( ويف كتــاب 
ًإن عليــا خــرج مــع  :ّحــدثنا جعيــد بــن عبــد الــرمحن ، عــن عائــشة بنــت ســعد ، عــن أبيهــا ســعد  ّ

ّالنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم حــىت جـاء ثنيـة الـوداع وعلـي يبكــي ويقـول   ؟ّأختلفـين مـع اخلوالــف: ّ
ّرضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إالأما ت: فقال    .)2(» النبوة  ّْ

أنبأنـا أبـو مـصعب عـن الـدراوردي ، عـن : أنبأنـا زكريـا بـن حيـىي قـال « : وقال النسائي 
ّقـال رسـول اهللا صـلى : ّـأنه مسـع سـعد بـن أيب وقـاص يقـول : صفوان ، عن سعيد بن املسيب 

  .)3(» النبوة  ّمىن مبنزلة هارون من موسى إالْأما ترضى أن تكون : ّاهللا عليه وسلم لعلي 
أنبأنا أبو مصعب ، عن الدراوردي ، عن هشام بـن هاشـم : أخربين زكريا بن حيىي قال 

ّملا خرج رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إىل تبـوك : ، عن سعيد بن املسيب ، عن سعد قال  ّ ّ
  يا رسول اهللا أترتكين: شكى وقال ، خرج علي فتبعه ف

__________________  
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ّ فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ؟مــع اخلوالــف يــا علــي ، أمــا ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة : ّ
  .)1(» النبوة  ّهارون من موسى إال

أنبأنـا أبــو مـصعب ، عــن الــدراوردي ، :  حيــىي قــال أخـربىن زكريــا بـن« : وقـال النــسائي 
ًإن عليــا خــرج مــع النــيب: عــن اجلعيــد ، عــن عائــشة ، عــن أبيهــا  ّصــلى اهللا عليــه وســلم ، حــىت  ّّ ّ

ّجاء ثنية الوداع يود غزوة تبوك وعلي يشتكي ويقول  ّ فقال النـيب صـلى ؟ّأختلفين مع اخلوالف: ّ
  .)2(» النبوة  ّ مبنزلة هارون من موسى إالْأما ترضى أن تكون مين: ّاهللا عليه وسلم 

 ، حيـث رواه 7وذكر املولوي ويل اهللا اللكهنوي حديث املنزلة يف فضائل أمري املـؤمنني 
فـرواه عنـه عـن  » . ..ٍوأخرج النسائي يف اخلـصائص بطـرق متعـددة« : عن البخاري ، مث قال 

  .)3(سعد بن أيب وقاص باللفظ املذكور 
أخربنـا صمـصام االئمـة أبـو عفـان « : ارزمي بسنده عن جـابر فقـال ورواه اخلطيب اخلو

أخربنا عماد الـدين أبـو بكـر حممـد بـن احلـسن : ّعثمان بن أمحد الصرام اخلوارزمي خبوارزم قال 
حـــدثنا الـــشيخ أبـــو حممـــد : حـــدثنا أبـــو القاســـم ميمـــون بـــن علــي امليمـــوين قـــال : النــسفي قـــال 

حـدثنا أبـو : ثنا أبـو نـصر أمحـد بـن سـهل الفقيـه قـال حـد: إمساعيل بـن احلـسني بـن علـي قـال 
حــدثنا عبــد : حــدثنا إبــراهيم بــن ســالم املكــي قــال : احلــسن علــي بــن احلــسن بــن عبــدة قــال 

  : أنه قال 2العزيز بن حممد ، عن حزام ابن عثمان ، عن ابن جابر بن عبد اهللا 
   وحنن مضطجعون ىف املسجد6جاءنا رسول اهللا 

__________________  
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فقـال .  قـد أجفلنـا وأجفـل علـي معنـا!!ترقـدون يف املـسجد: فقـال  ـ ويف يـده عـسيب رطـبـ  
ْتعال يا علي ، إنه حيل لك يف املسجد ما حيـل يل ، أال ترضـى أن تكـون مـين مب : 7النيب  ّ نزلـة ّ

  !!النبوة ّهارون من موسى إال
ًوالــذي نفــسي بيــده إنــك لذائــد عــن حوضــي يــوم القيامــة ، تــذود عنــه رجــاال كمــا يــذاد 

  .)1(» ًالبعري الضال عن املاء ، بعصا لك من عوسج ، كأين أنظر إىل مقامك من حوضي 
  .)2( . .. باللفظ املذكور. ..ورواه ابن عساكر بإسناده عن حزام بن عثمان

  :ول أق
ففـي هـذا احلـديث الـذي رواه أمحـد والنــسائي واخلـوارزمي وسـبط ابـن اجلـوزي وابـن كثــري 

ّإال أنه ال نيب بعدي « ًبدال عن » ّإال النبوة «  ّوقد نص ابن كثري على صحته» ّ ّ.. .  
ــــه ال نــــيب بعــــدي « ّأن املــــراد مــــن : فظهــــر   . ..»ّإال النبــــوة « أينمــــا ورد هــــو » ّإال أن
  . ..صل وليس مبنقطعّفاإلستثناء مت

ّوتبــــني أن  ٍومــــن ماثلهمــــا مبعــــزل عــــن الفحــــص والتحقيــــق )  الكــــابلي (و ) الــــدهلوي ( ّ
ع يف الكتـــــب وطـــــرق األحاديـــــث وألفاظهـــــا ّ وأـــــم يتكلمـــــون حـــــسبما متليـــــه علـــــيهم . ..ّـــــوالتتب ّ

ّهواجــــسهم النفــــسانية ، ودواعــــيهم الظلمانيــــة ، وتعـــــصبام الــــشيطانية ، ضــــد أمــــري املـــــؤمنني  ّ
ة وقــصورهم عــن فهــم حقــائق االحاديــث !!ضائله ومناقبــهوفــ ّــ ومــع ذلــك يــدعون جهــل اإلمامي ّ

  !!. ..النبوية
  املذكور ليس اإلستثناء« وظهر سقوط قول التفتازاين ومن تبعه من أنه 

__________________  
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ً ألـم قــد أنكـروا لفظـا ورد يف أحاديــث !!»النبـوة ّ املنزلـة مبنزلـة قولــك إالً إخراجـا لـبعض أفــراد 
ّعديدة نص بعض أكابر حفاظهم على صحته ّ ا.. .  

  ّتنصيص العلماء على اتصال اإلستثناء فى الحديث 
بطـالن دعـوى انقطـاع اإلسـتثناء ، حـسب األحاديـث العديـدة  ـ وهللا احلمدـ  وكما ثبت

ّإال أنــه ال نــيب بعــدي « ّوأن » النبــوة « يف كــون املــستثىن هــو املعتــربة ، الــصرحية  ّإال « مبنزلــة » ّ
  :ّ كذلك يثبت بطالا على ضوء كلمات احملققني الكبار من أهل السنة . ..»النبوة 

فتلخـيص منزلـة هـارون مـن موسـى أنـه كـان « : يقول الشيخ حممد بن طلحـة الـشافعي 
ة ، وخليفته على قومه عند سـفره ، وقـد جعـل رسـول اهللا أخاه ووزيره وعضده وشريكه يف النبو

ًصـــلى اهللا عليـــه وســـلم عليـــا منـــه ـــذه املنزلـــة ، وأثبتهـــا لـــه  ّ ّ ّإال النبـــوة « ّ ّفإنـــه صـــلى اهللا عليـــه » ّ
 فبقـــى مـــا عـــدا النبـــوة .»ّغـــري أنـــه ال نـــيب بعـــدي « : ّوســـلم اســـتثناها يف آخـــر احلـــديث بقولـــه 

. نـه أخـاه ووزيـره وعـضده وخليفتـه علـى أهلـه عنـد سـفره إىل تبـوكًاملستثناة ثابتـا لعلـي ، مـن كو
وهـذه مـن املعــارج الـشراف ومــدارج اإلزالف ، فقـد دل احلــديث مبنطوقـه ومفهومــه علـى ثبــوت 

  .ّهذه املزية العلية لعلي
  .)1(» وهو حديث متفق على صحته 

مث أعاد » ّله إال النبوة ًّوقد جعل رسول اهللا عليا ذه املنزلة وأثبتها « : فانظر إىل قوله 
» ّغـــري أنـــه ال نـــيب بعـــدي «  : 6ّ، وأن قـــول النـــيب » النبـــوة « إىل » إســـتثناها « الـــضمري يف 

ًإسـتثناء للنبـوة ال عـدم النبـوة ، مث أكد يف آخـر كالمـه مـا ذكـره أوال إذ قـال  ّ ّـ فبقـي مـا عــدا « : ّ
  .»ًالنبوة املستثناة ثابتا لعلي 

__________________  
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ّقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم : ومنها « : ّويقول الشيخ نور الدين ابن الصباغ املالكي  ّ :
ّأنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى غــري أنــه ال نــيب بعــدي ، فــال بــد أوال مــن كــشف ســر املنزلــة  ً ّ  ّ

باطــل مــن بــني يديــه وال مــن ّالــيت هلــارون مــن موســى ، وذلــك إن القــرآن ايــد الــذي ال يأتيــه ال
ي هــارون (:  ســأل ربــه عزوجــل فقــال 7ّخلفــه ، نطــق بــأن موســى  ن أهل ل لــي وزيــرا م َ واجع ُ َ ِــَ ِْ َ ْ ِــ ً ِ ْ َــ ْ

ري  ه أزري وأشـــركه فـــي أم ي اشـــدد ب ِأخ ْـــِ َ َ َ َِ ُِ ْ ْ َْ ِ ْ ِـــ ْ ُ ـــ ّوإن اهللا عزوجـــل أجابـــه إىل مـــسئوله ، وأجنـــاه مـــن  )ِ
ُد أوتيت سـؤلك يـا موسـى َ ق(: ّشجرة دعائه مثرة سؤله فقال عز من قائل  َُ َ ْ َ ِ ُ : وقـال عزوجـل  )ْ

ه أخـاه هـارون وزيـرا ( ً ولقد آتـينا موسى اْلكتاب وجعلنـا مع ِ َ ُ َ ََ ُ َ ُ َـ ََ َ َ ُْ َ ِ ْ َ ْ َ سنشد عـضدك (: وقـال اهللا  )ََ َ ُ َ  ُ َـ َ
َبأخيك  ِ َِ(.  

  . ..ر منزلة الوزي7أن منزلة هارون من موسى : فظهر 
أنــــه كــــان أخــــاه ووزيــــره :  اهللا عليهمــــا فتلخــــيص أن منزلــــة هــــارون مــــن موســــى صــــلوات

  .وعضده يف النبوة ، وخليفته على قومه عند سفره
ًوقــد جعــل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عليــا منــه ــذه املنزلــة  ّ ّ ، فإنــه » ّإال النبــوة « ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم إستثناها بقوله  فعلـي أخـوه ووزيـره وعـضده  .»ّغري أنه ال نيب بعـدي « : ّ
  )1( .»يفته على أهله عند سفره إىل تبوك وخل

ّأن هـذه منزلـة شـريفة ورتبـة عليـة منيفـة : وال خيفى « : ويقول حممد بن إمساعيل األمري  ّ
ّ، فإنه قد كان هارون عضد موسى الذي شد اهللا بـه أزره ، ووزيـره وخليفتـه علـى قومـه ، حـني 

 ، وهـو الـذي سـأل 7زلـة هـارون  مبن7مل يكن أحـد مـن موسـى : وباجلملة . ذهب ملناجاة ربه
ّاهللا تعاىل أن يشد به أزره ويشركه يف أمره ، كما سأل ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ،  ّ ّ

 سنشد(:  بقوله 7كما ىف حديث أمساء بنت عميس ، وأجاب اهللا نبيه موسى  ُ َ َ  
__________________  

  .44 ـ 43: الفصول املهمة ) 1(
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َ عضدك بأخيك ُِ َِ َ َ ّاآلية ، كما أجاب نبينـا صـلى اهللا عليـه وسـلم بإرسـاله جربئيـل  ) َ ّ  بإجابتـه 7ّ
  .كما يف حديث أمساء بنت عميس

ني الكــرميني 7فقــد شــابه الوصــي  ّ ، ويف إجابــة الــرب ســبحانه 8ّــ هــارون ىف ســؤال النبي
ّوتعــاىل ، ومت التــشبيه بتنزيلــه منــه صــلى اهللا عليــه وســلم منزلــة هــارون مــن الكلــيم ،  ّ ومل يــستثن ّ

ّسوى النبوة خلتم اهللا باا برسوله صلى اهللا عليه وسلم خامت االنبياء ّ.  
 ، ملــا يــشاركه فيهــا أحــد غــريه 7ّوهــذه فــضيلة اخــتص اهللا تعــاىل ــا ورســوله الوصــي 

ّ
 «

)1(.  

ّإتصال اإلستثناء في كالم شراح الحديث  ّ  
ّبل إن كلمات أعالم احملققني من شراح احلديث ، ظاهرة يف  ّأن هـذا اإلسـتثناء عنـدهم ّ

  :ّمتصل ال منقطع 
. ّأنت متصل يب ، نازل مين مبنزلـة هـارون مـن موسـى: معىن احلديث « : ّيقول الطييب 

ّفعــرف أن اإلتــصال املــذكور بينهمــا لــيس .  ال نــيب بعــديّإال أنــه: ّوفيــه تــشبيه مــبهم بينــه بقولــه  ّ
  .)2(» من جهة النبوة ، بل من جهة ما دوا وهو اخلالفة 

  :أقول 
ّإال أنـــه ال نـــيب بعـــدي « : فلـــو كـــان قولـــه  ًإســـتثناء منقطعـــا ، مل يكـــن مبينـــا لإلمجـــال » ّ ًّ ً

ّورافعــا لإلـــام ، لوضــوح أن اإلســـتثناء املنقطــع ال عالقـــة لــه مبـــا قبلــه ّ فاإلســـتثناء متـــصل ، . ..ً
  . ..ًولذا كان بيانا للتشبيه املبهم

__________________  
  .54: ّ يف شرح التحفة العلوية الروضة الندية) 1(
  .خمطوط ـ باب مناقب علي من كتاب املناقب ـ شرح املصابيح) 2(



 327 ...................................................................داللة احلديث على عموم املنزلة 

ّصـــريح يف أن هـــذا اإلســـتثناء بيـــان ملعـــىن  « . ..لّفعـــرف أن اإلتـــصا« : وقـــول الطيـــيب 
ّاإلتصال املذكور ، ولوال اتصال اإلستثناء ملا مت البيا ّ   . ..نّ

ّصـريح يف أن اإلســتثناء إمنـا هــو » وـا وهــو اخلالفـة بــل مـن جهـة مــا د« : ًوأيـضا قولـه 
ًحلــــصر اإلتــــصال املــــذكور يف اخلالفــــة ، وال ريــــب يف أن اإلســــتثناء إذا كــــان منقطعــــا مل يكــــن  ّ

  ً.للحصر املذكور وجه أبدا
 فيمــا 2ّــووجــه التــشبيه مــبهم ، مل يفهــم أنه . وفيــه تــشبيه« : ويقــول الــشمس العلقمــي 

ّشبهه به ، فبني بقوله  ّإال أنه ال نيب بعـدي  « :ّ ّأن اتـصاله بـه لـيس مـن جهـة النبـوة ، فبقـي » ّ ّ
  .)1( » . ..ةاإلتصال من جهة اخلالفة ، ألا تلي النبوة يف املرتب

  . ..وهذه العبارة تفيد ما ذكرناه كما تقدم
ّأن . ال نـيب بعـدي: ٍوىف نـسخة .  لـيس نـيبّإال أنـه: ّوبني بقولـه « : ويقول القسطالين 

  .)2(» صاله به ليس من جهة النبوة ، فبقي اإلتصال من جهة اخلالفة ّات
  . ..وهذا واضح الداللة على اتصال اإلستثناء بالتقريب املذكور

اوي  متــصل يب ونــازل  :يعــين . نزلــة هــارون مــن أخيــه موســىعلــي مــين مب« : ّــويقــول املن
  .نيب بعدي ، ينزل بشرع ناسخ ال ّإال أنهّمين مبنزلة هارون من أخيه ، حني خلفه يف قومه ، 

 » . ..فبقـي مـن جهـة اخلالفـة ، ألـا تليهـا يف الرتبـة. نفى اإلتصال به من جهة النبـوة
)3(.  

__________________  
  .حرف العني ـ خمطوط ـ الكوكب املنري يف شرح اجلامع الصغري) 1(
  .451  /6ارشاد الساري ) 2(
  .العنيحرف  ـ التيسري يف شرح اجلامع الصغري) 3(
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 نفــــى اإلتــــصال بــــه مــــن جهــــة النبــــوة ، فبقــــي . ..»: ويقــــول العزيــــزي بــــشرحه كــــذلك 
  .)1( » . ..ةاإلتصال من جهة اخلالف

  ّإتصال اإلستثناء في كالم والد الدهلوي وتلميذه 
ّواملتعــصبون مبــا ذكرنــا ، حــىت نــأيت هلــم بــشواهد مــن ) الــدهلوي ( وقـد ال يكتفــي أوليــاء 

ــــده ، وبعــــض  ــــذ كلمــــات وال  فلنــــذكر هــــذه . ..هنفــــس) الــــدهلوي ( أصــــحاب والــــده ، وتلمي
ّالكلمات علهم ينتهوا عما يقولون ويذعنوا باحلق وخيضعوا للحقيقة  ّ:  

  :قال ويل اهللا الدهلوي 
  .حديث املنزلة ، ومدلوله هو التشبيه ارون واستثناء النبوة: ومنها « 

هـــل بيـــت موســـى ، وكونـــه كونــه مـــن أ: ّيعــين إن هـــارون اجتمعـــت فيـــه ثـــالث خـــصال 
ًّخليفة له عند خروجه إىل جانب الطور ، وكونه نبيا ّواملرتضى كان من أهل بيـت النـيب صـلى . ً

ًّاهللا عليه وسلم ، وكان خليفته على املدينة يف غزوة تبوك ، ومل يكن نبيا ّ.  
ّوما أطال فيه املتكلمون يف عد املنازل ، فال يوافق املعقول واملنقول  ّ «)2(.  

علـى خمالفـة والـده ومتابعـة ) الـدهلوي (  فما الذي محـل . ..ذه عبارة والد الدهلويفه
  . ..!؟ّالتفتازاين وغريه ، غري التعصب والعناد

  :وعلى ما ذكره ويل اهللا مشى تلميذه القاضي سناء اهللا حيث قال 
  ًإن منزلة هارون كانت منحصرة يف أمرين ،: وعلى تقدير الشمول نقول « 

__________________  
  .حرف العني ـ السراج املنري يف شرح اجلامع الصغري) 1(
  .القسم الثاين من املسلك الثالث. قرة العينني يف تفضيل الشيخني) 2(
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ّاإلستخالف مدة غيبته ، النه استثىن النبوة ، فلم يبق إال   .)1(» ّاإلستخالف مدة الغيبة  ّ
ًوهذا صريح كذلك يف كون اإلسـتثناء متصال ،  عـدم « ال » النبـوة « ّوأن املـستثىن هـو ّـ

  .»النبوة 
( يتبــــــع ويل اهللا وســـــــناء اهللا ، وخيــــــالف شـــــــيخه ) الـــــــدهلوي ( أن تلميــــــذ : والطريــــــف 

  : ذاك هو الفاضل الرشيد الدهلوي ، فإنه يقول . ..)ّالدهلوي 
أنـت : يف حاشـية املـشكاة بـشرح حـديث املنزلـة أن قولـه  ـ 1 ـ ّوخـرج الـسيد احملقـق« 

إن : يعـين .  ال نـيب بعـديّإال أنـه: ّويبينـه اإلسـتثناء   مبنزلة هارون من موسى تشبيه مبهم ،ّمين
ّعليــا املرتــضى متــصل برســول اهللا يف مجيــع الفــضائل عــدا النبــوة ً يعــين أنــت  : 1وهــذه عبارتــه . ّ

 وفيـه تـشبيه ، ووجـه الـشبه مـبهم ، مل يفهـم أنـه. ّمتصل يب ونازل مين مبنزلة هـارون مـن موسـى
ّ مبا شبهه صلوات اهللا عليـه وسـلم ، فبـني بقولـه 2 ّـ ال نـيب بعـدي أن اتصاله لـيس مـن ّإال أنـه: ّ

  .انتهى ما أردنا نقله. جهة النبوة
ٍلــــدفع شــــبه ، بــــل » ّإال أنــــه ال نــــيب بعــــدي « وعلـــى هــــذا التقــــدير ال يكــــون اإلســــتثناء 

  .)2(» لتفسري املبهم 

  ّإتصال اإلستثناء في كالم الكابلي 
ّأن اإلســتثناء يف احلـديث متـصل ال منقطـع ـ واحلمــد هللا ـ تفثبتـ ابــن : ّوبـه صـرح  . ..ّ

طلحــة ، وابــن الــصباغ ، واألمــري ، والطيــيب ، والــشريف اجلرجــاين ، والقــسطالين ، واملنـــاوي ، 
  . ..والعلقمي ، والعزيزي ، وويل اهللا ، وثناء اهللا ، والرشيد الدهلوي

__________________  
  .مبحث حديث املنزلة ـ ملسلولالسيف ا) 1(
  .خمطوط ـ إيضاح لطافة املقال) 2(
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  . ..؟ّوهل يكفي هذا املقدار إلفحام املتعصبني وإسكات املكابرين
ّبتعـصبه الباطـل مبتابعتـه للمبطلـني ) الدهلوي ( وهل يكفي هذا املقدار العرتاف أولياء 

  ؟، وعناده للحق الذي أذعن به أبوه وتلميذه
ّكافيـــا فلنـــورد عبـــارة الكـــابلي ، الـــيت نـــص فيهـــا مبـــا هـــو احلـــق وصـــرح فيهـــا ْفـــإن مل يكـــن  ّ ّ ً

  : فقال . ..ةباحلقيق
اإلســـتخالف مـــدة  :ً وألن منزلـــة هـــارون مـــن موســـى كانـــت منحـــصرة يف أمـــرين . ..«

غيبته ، وشركته يف النبوة ، وملا استثىن منهما الثانية بقيت االوىل
ّ

.. . « )1(.  
( منتحـل مـن ) التحفـة ( الكابلي يف هذا املوضع ، وكتابه ) الدهلوي ( فلماذا خالف 

  !؟كما هو معلوم) الصواقع 
ّوهــذه العبــارة مــن الكــابلي كافيــة للــرد علــى الكــابلي نفــسه ، فإــا تنــاقض مــا ادعــاه يف  ّ

  :ًصدرها وتدفعه ، وإليك عبارته كاملة 
نزلـة غــري ، وهـو غـري عزيــز ًواإلسـتثناء لـيس إخراجـا لــبعض أفـراد املنزلـة ، بــل منقطـع مب« 

ّيف الكتـــاب والـــسنة ، وال يـــدل علـــى العمـــوم ، فـــإن مـــن منـــازل هـــارون مـــن موســـى االخـــوة يف 
اخلفـين يف قـومي ال عمـوم لـه ، إذ لـيس يف اللفـظ مـا : وقولـه . النسب ، ومل يثبت ذلك لعلـي

ًوألن منزلــة هــارون مــن موســى كانــت منحــصرة يف أمــرين . يــدل علــى الــشمول تخالف اإلســ: ّ
وملا استثىن منهما الثانية بقيت األوىل . مدة غيبته وشركته يف النبوة

ّ
«.  

وملـــا اســتثىن« : فقولــه 
ّ

ًدليـــل قطعـــي علــى كـــون اإلســتثناء متـــصال ، إذ ال ميكـــن  » . .. ّ
ْإالبـــأن يكـــون » النبـــوة « اســـتثناء  ّإال أنـــه ال نـــيب بعـــدي « ّ ، وإذا » ّإال النبـــوة « يف حكـــم » ّ

ًاإلستثناء متصال بالضرورة ، وبطل قوله كان كذلك كان    .»بل منقطع « : ّ
__________________  

  .خمطوط ـ الصواقع املوبقة) 1(
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  :قوله 
ًوأما معىن فألن من منازل هـارون كونـه أكـرب سـنا ، ومنهـا «  ّّ ً ًكونـه أفـصح لـسانا مـن : ّ

وهـذه املنـازل . النـسب ًكونـه أخـا لـه يف: ًكونـه شـريكا لـه يف النبـوة ، ومنهـا : موسى ، ومنهـا 
  .»ًغري ثابتة لعلي إمجاعا 

ّرد التمسك بانتفاء األخوة النسبية الثبات االنقطاع  ّ ّ ّ  

  :أقول 
ًأوال  ــــازاين ، ومنــــه أخــــذ القوشــــج:ّ  وأورده . ..ي إن األصــــل يف هــــذا الكــــالم هــــو التفت

  . ..)الدهلوي (  ومنه أخذ . ..يالكابل
ّ ألمــا أخــذا منهمــا . ..يالتفتــازاين والقوشــجّوشــيخه حرفــا كــالم ) الــدهلوي ( ّلكــن 

 وهــذا . ..لّاإلشــكال ومتــسكا بــه ، وأســقطا مــن كالمهمــا مــا ذكــراه يف اجلــواب عــن اإلشــكا
  :ّنص عبارة التفتازاين 

ـــة قولـــك «  ّإال النبـــوة ، بـــل : ًلـــيس اإلســـتثناء املـــذكور إخراجـــا لـــبعض أفـــراد املنزلـــة مبنزل
  .العموم كما ال خيفى على أهل العربيةمنقطع مبعىن لكن ، فال يدل على 

  .2ّ ومن منازله األخوة يف النسب ومل تثبت لعلي ؟كيف
ّاللهم إال   .)1(» ْأن يقال إا مبنزلة املستثىن ، لظهور انتفائها  ّ

  :ّونص عبارة القوشجي 
النبـــوة ، بـــل ّ إال :ًولـــيس اإلســـتثناء املـــذكور إخراجـــا لـــبعض أفـــراد املنزلـــة مبنزلـــة قولـــك « 

   ّ ومن منازله األخوة؟كيف. فال يدل على العموم. منقطع مبعىن لكن
__________________  
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  .2يف النسب ومل تثبت لعلي 
ّاللهم إال   .)1(» إا مبنزلة املستثىن لظهور انتفائها : ْأن يقال  ّ

  :فانظر إىل عبارة الكابلي 
فـراد املنزلـة ، بــل منقطـع مبنزلـة غــري ، وهـو غـري عزيــز ًواإلسـتثناء لـيس إخراجـا لــبعض أ« 

ّيف الكتـــاب والـــسنة ، وال يـــدل علـــى العمـــوم ، فـــإن مـــن منـــازل هـــارون مـــن موســـى االخـــوة يف  
  .)2(» النسب ، ومل يثبت ذلك لعلي 

الــــذي دأب علــــى اســــرتاق ) بالــــدهلوي ( ّوإذا كــــان هــــذا حــــال الكــــابلي ، فمــــا ظنــــك 
  . ..!؟هفوات الكابلي

ّ، إم يرتكبون هذه التحريفات الـشنيعة حـىت يف كلمـات أئمـتهم ، بغيـة الـرد علـى نعم  ّ ّ
  . ..نّ لكنهم خائبون خاسرو. ..هاحلق وأهل

  : قال القاضي عضد الدين يف اجلواب عن حديث املنزلة :ًوثانيا 
ِ اخلفني في(: ّاجلواب منع صحة احلديث ، أو املراد استخالفه على قومه يف قوله «  ِ ُْ ْ 

ِقـومي  ْ ًوال يلزم دوامـه بعـد وفاتـه ، وال يكـون عـدم دوامـه عـزال لـه . ال استخالفه على املدينة )َ
ًمنفـرا ـ ّوهو اإلستقالل بالنبوة ـ ، وال عزله إذا انتقل إىل مرتبة أعلى  والظـاهر مـرتوك ، ؟كيـف. ّ

ًألن من منازل هارون كونه أخا ونبيا  ًّ «)3(.  

  :أقول 
  ًأخا ْ ظاهر احلديث ، ألن من منازل هارون كونهلقد ترك القاضي اإلجيي
__________________  
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  .خمطوط ـ الصواقع املوبقة) 2(
  .406 :املواقف يف علم الكالم ) 3(
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ًونبيـا ، ويف هــذا داللــة صــرحية علـى أن ظــاهر احلــديث عمــوم املنـازل ، لكــن القاضــي تــرك هــذا  ّ
ّوة النسبية والنبوة ، وهذا صريح يف إبطال توهم داللـة انتفـاء االخـوة الظاهر بسبب انتفاء االخ ّ ّ

  .)الدهلوي ( والنبوة على انقطاع اإلستثناء الذي زعمه 
ألن انتفـاء ذلـك إن كـان داال علـى اإلنقطـاع ، مل يكـن ظـاهر احلـديث عمـوم املنــازل ،  ْ

ّومل يكن انتفاء االخوة والنبـوة سـببا لـرتك الظاهر ، فـإن  ّـً ّسـببية األمـرين لـرتك الظـاهر دليـل علـى ّ
ّحتقــق هــذا الــرتك ، والــرتك دليـــل علــى حتقــق الظــاهر ، وحتققـــه ينــايف دعــوى انقطــاع اإلســـتثناء 

  .ّبالضرورة
ّفثبت من اعرتاف القاضي االجيي اتـصال اإلسـتثناء يف احلـديث ، وأن لفـظ  » املنزلـة « ّ

ّ ينـــايف اتـــصال اإلســتثناء والداللـــة علـــى فيــه يـــدل علــى عمـــوم املنزلـــة ، وخــروج بعـــض املنــازل ال
داللــة خــروج االخــوة والنبــوة علــى أنــه عــام  ـ بــزعم القاضــي ـ عمــوم املنزلــة ، بــل غايــة األمــر

  .ْ وسيأيت جواب هذا الزعم فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل. ..صخمصو
ه ّما نص» كيف والظاهر مرتوك « :  قال الشريف اجلرجاين بشرح قول العضد :ًوثالثا 

ًأي وإن فرض أن احلديث يعـم املنـازل كـان عامـا خمـصوصا ، ألن مـن منـازل هـارون كونـه « :  ً  ْ
ًأخا نسبيا ونبيا ً ً.. . « )1(.  

ــ  يفيــد هــذا الكــالم ٍوإن اشــتمل علــى تأويــل يف عبــارة العــضد بــصرف كلمــة ـ الظــاهر « ْ
ًعمــا تــدل عليــه جزمــا ، وإرجاعهــا إىل» مــرتوك  ) املواقــف ( ب أن مــراد صــاح ـ »الفــرض «  ّ

  .)الدهلوي (  فيبطل مزعوم . ..لظهور داللة احلديث على عموم املناز» ّالظاهر « من 
__________________  
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ّرد التمسك بانتفاء النبوة إلثبات اإلنقطاع  ّ  
ّوأمــا التمــسك ت إنقطــاع إلثبــا ـ ّ يف النبــوة6 مــع النــيب 7بانتفــاء شــركة أمــري املــؤمنني ـــ  ّ

  . ..تاإلستثناء ، فمن غرائب اإلستدالال
ا أوال  ًأم ّإال أنــه ال نــيب بعــدي «  : 6فــألن قولــه : ّــ املــروي يف الــصحيحني وغريمهــا ، » ّ

  :ّ وقال أبو شكور السلمي ... 7دليل على نفي النبوة عن أمري املؤمنني 
ًإن عليــا كــان شــريكا يف النبــوة ، احتجــوا بقولــ: وأمــا مــن قــال «  ً أمــا :  حيــث قــال 7ه ّ

ًمث هــارون كــان نبيــا ، فكــذلك علــي وجــب أن . ْترضـى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى
أمـا : وأمـا قولـه .  ال نـيب بعـديّإال أنـه: إن متـام اخلـرب إىل أن قـال : قلنا : اجلواب . ًيكون نبيا

  .)1(»  النبوة أراد به القرابة واخلالفة غري. ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى
ًوإذا كـــان إســـتثناء النبـــوة موجـــودا يف نفـــس احلـــديث ، مل حيـــسن القـــدح يف داللتـــه علـــى  ّ

ًعمــوم املنــازل بانتفــاء النبــوة ، فــإن هــذا ال يــصدر مــن عاقــل فــضال عــن عــامل  إنــه نظــري أن . ..ّ
ـــــة  ـــــد « يقـــــال بعـــــدم دالل ـــــ» جـــــاءين القـــــوم إال زي ـــــك . ..دعلـــــى العمـــــوم خلـــــروج زي  وهـــــل ذل

  !!سطةّإالسف
، حيمل استثناء النبوة الـصريح يف الداللـة علـى العمـوم علـى ) الدهلوي ( فالعجب من 

ً، وشــقاقا » ّإال النبــوة « فيهــا لفــظ  ً خالفــا لألحاديــث الــصرحية املــذكور. ..عاإلســتثناء املنقطــ
  . ..إلفادات أكابرهم األعيان ووالده البارع يف هذا الشان

__________________  
  .يف خالفة أيب بكر: د يف بيان التوحيد ، الباب احلادي عشر ، القول الثاين التمهي) 1(
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  !!ّمث يزيد على ذلك دعوى داللة عدم نبوة أمري املؤمنني على عدم عموم املنازل ىف احلديث
ًوأما ثانيا    . ..هّ فألن هذا التمسك ينايف كلمات أكابر أئمة قوم:ّ

: قـال  ـ أن اعـرتف بظهـور احلـديث يف العمـومبعد  ـ ّألن القاضي عضد الدين: وذلك 
ًالظــاهر مــرتوك ، ألن مــن منــازل هــارون كونــه أخــا ونبيــا «  ً وكــال األمــرين منتفيــان يف : أي » ّ

ــ7أمــري املــؤمنني  ّ لكــن متــسكه بــاألمرين لنفــي العمــوم منــدفع بتــصرحيات . ..ف ، فــالعموم منت
  . ..كبار االئمة احملققني

ا األول ــأم فقــد عرفــت جوابــه مــن كلمــات التفتــازاين  ـ األخــوة النــسبيةوهــو انتفــاء  ـ ّ
ّ وأمـــا الثـــاين وهـــو انتفـــاء النبـــوة ، فجوابـــه ظـــاهر مـــن عبـــارة الـــشريف اجلرجـــاين . ..يوالقوشـــج

  :حيث قال بشرحه 
  . والظاهر مرتوك؟كيف« 

ًوإن فـرض أن احلــديث يعــم املنــازل ، كلهــا كـان عامــا خمــصوصا ، ألن مــن منــازل : أي  ً ّ ْ
ا ، والعــام املخــصوص لــيس حجــة يف البــاقي أو حجيتــه ضــعيفة ، هــارون  ًكونــه أخــا نــسبيا ونبي ً ً ّــً ّ

  .)1(» لكان أوىل » ًنبيا « ولو ترك قوله 

  :أقول 
  :أي 

ا كـــان اســـتثناء النبـــوة :  ووجـــه ذلـــك . ..هّيف غـــري حملـــ» ًنبيـــا « إن قـــول العـــضد  ه مل إن
ــ ّـ ــ ّـ

ّموجودا يف نص احلديث ، فال يلزم من انتفاء ال  ختـصيص يف املـستثىن 7املـؤمنني  ّنبـوة عـن أمـريً
  . ..منه العام ، بل يبقى املستثىن منه على عمومه ، كما هو معلوم لدى أهل العلم

  بانتفاء األخوة النسبية من كالم التفتازاين) الدهلوي ( فظهر سقوط متسك 
__________________  
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 وهــؤالء أعــالم . ..ّه بانتفــاء النبــوة مــن كــالم الــشريف اجلرجــاينّ والقوشــجي ، وســقوط متــسك
  .علماء طائفته يف خمتلف العلوم

ًوأمــا ثالثــا  ّإال أنــك لــست بنــيب « : ٍ ففــي مجلــة مــن طــرق احلــديث :ّ أمحــد بــن  :رواه » ّ
 7 فاســــتثناء النبـــوة وانتفاؤهــــا عـــن أمــــري املــــؤمنني . ..محنبـــل ، واحلــــاكم ، والنـــسائي ، وغــــريه

  !؟ّ فأين املخصص لعموم املنزلة. ..ثٍد بصراحة يف ألفاظ احلديموجو
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ّرد التمسك بانتفاء األكبرية واألفصحية إلثبات اإلنقطاع  ّ ّ ّ  
ّوأما متسكه بانتفاء األكربية يف السن ، واألفصحية يف اللسان ، فأوهن مما تقدم  ّ:  

  على ضوء كلمات العلماء في معنى الحديث  ـ 1
ّ ألنه كما كانت األخوة ... .ً من كالم القوشجي والتفتازاين أيضاإن جوابه ظاهر) 1(

النسبية يف حكم املستثىن لظهور انتفائهـا غـري القـادح يف عمـوم املنـازل الثابـت للمـستثىن منـه ، 
 ال يقـــدح يف العمـــوم ، لظهـــور هـــذا اإلنتفـــاء وكـــون . ..ةّكـــذلك انتفـــاء كـــرب الـــسن واألفـــصحي

  . ..ىناألمرين لذلك يف حكم املستث
غـري قـادح يف عمـوم املنزلـة  ـ كانتفـاء األخـوة ـ ّوعلـى اجلملـة ، فـإن انتفـاء هـذين األمـرين

ًفضال عن أن يكون مثبتا النقطاع اإلستثنا   . ..ءً
ّإن التنزيــل مبنزلــة هــارون مــن موســى نــوع : ّعلــى أن صــريح ويل اهللا الــدهلوي هــو ) 2(

 . ..ة يف األوصاف املـشهورة املـذكورة علـى األلـسنمن التشبيه ، واملعترب يف التشبيه هو املشاة
  . ..ةّاخلالفة مدة الغيبة ، وكونه من أهل البيت ، والنبو: وقد جعلها ثالثة وهي 

إســـــتدالل  هكـــــذا قـــــال ويل اهللا الـــــدهلوي يف البحـــــث حـــــول هـــــذا احلـــــديث ، وجـــــواب
ّ وهو أيضا وجه آخر على بطالن توهم ولده . ..)1(اإلمامية به  دخـول األكربيـة ) ي الـدهلو( ً

ّيف السن واألفصحية يف اللسان بل األخوة ّ ّ  
__________________  
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  ... 7 يف منازل هارون . ..ةّالنسبي
ّولــو تــدبرت يف كــالم ويل اهللا الــدهلوي وجدتــه داال علــى مطلــوب اإلماميــ  رورة  لــض. ..ةّ

مــــن أبــــرز الــــصفات »  األفــــضلية «و »  العــــصمة «و » ّوجــــوب اإلتبــــاع واإلطاعــــة « كــــون 
 يف االمــــة ... 7 فكــــذلك ســــيدنا أمــــري املــــؤمنني . ..ّة يف االمــــة املوســــوي7املــــشهورة هلــــارون 

  . ..ةّاحملمدي
ا القاضـــي ســـناء اهللا تلميـــذ والـــد ) 3(  يف 7، فحـــصر منـــازل هـــارون ) الـــدهلوي ( ّـــأم

ــــ. ..ةّاإلســــتخالف والنبــــو: ا أمــــرين مهــــ ــــسبية وال . ..هّ وقــــد تقــــدمت عبارت  فلــــيس األخــــوة الن
 حىت يكون انتفاؤها عن . ..ن من منازل هارو. ..ناألكربية يف السن وال األفصحية يف اللسا

  . ..ةً قادحا يف عموم املنزل7أمري املؤمنني 
  . ..)الدهلوي ( ّوهذا وجه آخر لسقوط توهم 

 فقــد خــالف شــيخه املنتحــل . ..هوالــده وتلميــذ والــد)  الــدهلوي (وكمــا خــالف ) 4(
 كمــا . ..ةّاإلســتخالف والنبــو :ّ فالكــابلي خــص منزلــة هــارون وحــصرها يف األمــرين . ..هكتابــ

ــــــسبية . ..ًعلمــــــت ســــــابقا ّ فخالفــــــه يف هــــــذا املقــــــام ، جبعــــــل األكربيــــــة يف الــــــسن واالخــــــوة الن
ّإال أنــه ال نــيب «  خالفــه مــن قبــل ، بــدعوى أن  مــن املنــازل ، كمــا. ..نواألفــصحية يف اللــسا ّ

ا حبكـــم » النبـــوة  ّإال عـــدم« يف حكـــم » بعـــدي  ـــ، مـــع أن عبـــارة الكـــابلي صـــرحية يف أ ّإال « ّ
  . ..»النبوة 

فيهـــا والـــده وكبـــار مـــشاخيه ) الـــدهلوي ( ًفهـــذا املوضـــع أيـــضا مـــن املواضـــع الـــيت خـــالف 
  . ..ليها إن شاء اهللا تعاىلّ وهناك مواضع أخرى سننبه ع. ..ّوأئمة قومه
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  ّالمراد من المنازل الفضائل النفسانية
ــــيب ) 5( ّ ، هــــي الفــــضائل النفــــسانية 7 هلــــارون 6إن املــــراد مــــن املنــــازل الــــيت أثبتهــــا الن

مدار التفضيل والتقدمي ، وا حيصل القـرب  ـ ال على غريها ـ ّ فإن عليها. ..ّةواملقامات املعنوي
 وهـي . ..ة وهـي املـالك واملنـاط يف اإلصـطفاء للنبـوة واخلالفـة واإلمامـ... هعند اهللا والثواب منـ

ٍالصفات املختصة بأهل اإلميان ، وال حظ ألهل الكفر بشيء منه ّ ّ   . ..اّ
سان ، وأمثاهلــا ّـــوأمــا االخــوة النــسبية ، واألكربيــة يف الــسن ، واألفــصحية يف الل ْوإن  ـ ّ

ّفــال تقتــضي التقــدم والرتجــيحـــ  كانــت فــضائل  ة ، وليــست املعيــار يف اإلصــطفاء للنبــوة واإلمامــّ
...  

 وهـــو املتبـــادر مـــن األحاديـــث . ..نّوإن هـــذا املطلـــب الـــذي ذكرنـــاه مـــن الوضـــوح مبكـــا
وشــرحه ، وأقــام عليــه ) الــدهلوي ( ّ وقــد تعــرض لــه والــد . ..نواألخبــار الــواردة يف هــذا الــشأ

  .)1( فراجعه) ازالة اخلفا (  يف كتابه . ..نالدليل والربها
  . ..هأبا) الدهلوي ( ًوهذا املوضع أيضا من املواضع اليت خالف فيها 

  على ضوء ما قاله علماء األدب في أحكام اإلستثناء
ه ينـــدفع التمـــسك بانتفـــاء األخـــوة واألكربيـــة واألفـــصحية) 6( ّوإن إلثبـــات انقطـــاع  . ..ّـــ

ّ مبــا قـرره احملققـون مـن النحــاة . ..اإلسـتثناء يف احلـديث الـشريف وعلمـاء البالغـة واالصـول مــن ّ
ّ وحنـــــن نستـــــشهد هنـــــا بـــــبعض الكلمـــــات ، ونبـــــني وجـــــه انـــــدفاع تلـــــك . ..أحكـــــام اإلســـــتثناء

  :ّالتمسكات 
ّما مررت بأحد إال: وإذا قلت « : قال ابن احلاجب بشرح قول الزخمشري  ٍ  

__________________  
  .املنزلةاملقصد األول من املسلك األول ، مبحث حديث  ـ إزالة اخلفا) 1(
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ّفكان ما بعد إالمجلة ابتدائيـة واقعـة صـفة ألحـد ، وإال لغـو يف اللفـظ ، معطيـة . زيد خري منه  ّ
  :قال » ًا من مجيع من مررت م ًيف املعىن فائدا ، جاعلة زيدا خري

ّهـذا راجـع إىل اإلسـتثناء املفـرغ باعتبـار الـصفات ، ألن التفريـغ يف الـصفات وغريهــا«  ّ .
ة إال لهـا منذرون (: اىل قال اهللا تع َ وما أهلكنا من قـري ُ ْ َِ ْـٍ ُ َـ َْ ْ ِ َ ِ َ ْ  وحكـم اجلملـة واملفـرد واحـد يف )1( )َ

وكــل . أبــوه قــائمّ ومــا جــاء يف أحــد إال. ّمــا جــاء يف أحــد إالقــائم: ّالــصحة ، فعلــى هــذا تقــول 
  .ذلك مستقيم

وهـذا ال يـستقيم . ّمعىن اإلستثناء املفرغ نفي احلكم عن كل ما عدا املـستثىن: فإن قيل 
ًإذ مل تنــف مجيــع الــصفات حــىت ال يكــون عاملــا وال . ّمــا جــاءىن أحــد إالراكــب: يف الــصفة يف 

ّحيا مما ال يستقيم أن ينفك عنه ًّ.  
ّإن الــصفات ال ينتفـــي منهــا إالمــا ميكــن انتفــاؤه ممـــا : أحــدمها : فــاجلواب مــن وجهــني  ّ

انتفاؤها ، وإمنـا الغـرض نفـي مـا يـضاد  صحّيضاد املثبت ، ألنه قد علم أن مجيع الصفات ال ي
ًوملا كـان ذلـك معلومـا اغتفـر اسـتعماله بلفـظ النفـي واإلثبـات املفيـد للحـصر. ّاملذكور بعد إال ّ

 .
ًإن هـــذا الكـــالم يـــرد جوابـــا ملـــن ينفـــي تلـــك الـــصفة ، فيجـــاب علـــى قـــصد : ْأن يقـــال : الثـــاين  ّ

ًاملبالغة والرد جوابا ملن يناقض ما قاله ، لغرض  إظهار إثبات تلك الصفة ووضـوحها وإظهارهـا ّ
  .)1(» دون غريها 

  :أقول 
إن الغـرض مــن  ـ كمـا قـال ابـن احلاجـب يف اجلــواب األول ـ وحنـن نقـول يف هـذا املقـام

ًإثبــــات عمــــوم املنزلــــة إثبــــات املنــــازل املمكــــن إثباــــا ، وملــــا كــــان معلومــــا عــــدم إمكــــان إثبــــات  ّ
    ، مل يضر خروج هذهاألفصحية واألكربية واالخوة النسبية

__________________  
  .ّشرح املفصل ، فصل املنصوب على االستثناء من مباحث املنصوبات) 1(
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  . الصفات بعموم املنزلة
إن خـروج هـذه الـصفات الثالثـة غـري قـادح يف :  ـ كمـا قـال يف اجلـواب الثـاين ـ ونقـول

 وافـرتاض الطاعـة والعـصمة واألفـضلية العموم ، إذ الغرض مـن هـذه املنـازل العامـة منزلـة اخلالفـة
، وملـــا كـــان الغـــرض إثبـــات هـــذه الـــصفات ووضـــوحها وإظهارهـــا دون غريهـــا ، مل يـــضر انتفـــاء 

ّ
  . ..ةاألفصحية واألكربية واالخوة النسبية بعموم املنزل

ويعـــرب أي املـــستثىن علـــى حـــسب العوامـــل ، أي مبـــا « : وقـــال اجلـــامي بـــشرح الكافيـــة 
رفــع والنــصب واجلــر ، إذا كــان املــستثىن منــه غــري مــذكور ، وخيــتص ذلــك يقتــضيه العامــل مــن ال

املــستثىن باســم املفــرغ ، ألنــه فــرغ لــه العامــل عــن املــستثىن منــه ، فــاملراد بــاملفرغ املفــرغ لــه ، كمــا 
وهو أي واحلال أن املستثىن واقع يف غـري الكـالم املوجـب ، واشـرتط . فيه يراد باملشرتك املشرتك

ّمـــا ضـــربين إالزيـــد ، إذ يـــصح أن ال يـــضرب املـــتكلم أحـــد : ة صـــحيحة مثـــل ذلـــك ليفيـــد فائـــد ّ
ّضــربين إالزيــد ، إذ ال يــصح أن يــضرب كــل أحــد املــتكلم إالزيــد ، إال: ّإالزيــد ، خبــالف  ّ ْأن  ّ

كــل : ْيـستقيم املعـىن ، بـأن يكـون احلكـم ممـا يـصح أن يثبـت علـى سـبيل العمـوم ، حنـو قولـك 
ّحيوان حيرك فكـه األسـفل عنـ ّالتمـساح ، أو يكـون هنـاك قرينـة دالة علـى أن املـراد ّ د املـضغ إالّ ّـ ّ

ًباملــستثىن منــه بعــض معــني يــدخل فيــه املــستثىن قطعــا ، مثــل  ّقــرأت إاليــوم كــذا ، أي أوقعــت : ّ
ّالقــراءة كــل يــوم إاليــوم كــذا ّلظهــور أنــه ال يريــد املــتكلم مجيــع أيــام الــدنيا بــل أيــام االســبوع أو . ّ ّ

  .)1( » . ..كالشهر أو مثل ذل

  :أقول 
  يوم كذا ، ّقرأت إال: ّفكما ال يضر خروج بعض األيام بصحة قولك : وعليه 

__________________  
  .مبحث املستثىن 102 :الفوائد الضيائية ) 1(
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ّ كــذلك ال يــضر بعمــوم املنزلــة يف احلــديث خــروج . ..هوبــالعموم الــذي يــدل عليــه املــستثىن منــ
ً ولـــو كــان انتفـــاء بعـــض املنــازل دلـــيال علـــى انقطـــاع . ..لرة مـــن املنـــازبعــض األفـــراد غـــري املتبــاد

ًاستثناءا منقطعا ال متصال ، » ّقرأت إاليوم كذا « : ْاإلستثناء لزم أن يكون اإلستثناء يف مثل  ّـ ً ً
ّلوضوح خروج أيام كثرية ، وهل ذلك إال   !؟أضحوكة ٍ

ســـتثناء مـــن األحكـــام والغـــرض مـــن اإل« ) : منتهـــى الـــسئول ( وقـــال ابـــن احلاجـــب يف 
ّوكــان أصــله إمــا علــى معــىن  .إثبــات احلكــم علــى التحقيــق: العامــة املقــدرة ال مــن احملكــوم هــو 

ًاملبالغــة ، كــأن قــائال قــال  ّوإمــا علــى معــىن أن ذلــك . ّزيــد إالعــامل مــا: ًمــا زيــد عاملــا ، فقيــل : ّ ّ
  .»آكدها 

: لنـــا . ًفـــا أليب حنيفـــةاإلســـتثناء مـــن اإلثبـــات نفـــي وبـــالعكس ، خال« : ًوقـــال أيـــضا 
ال « لــو كـان للـزم مــن : قـالوا  ً.توحيـدا» ّال إلـه إالهــو «  يكـن لـو مل يكــن مل: ًوأيـضا . النقـل

ًلـيس خمرجـا : قلنـا . ّثبـوت العلـم والـصالة مبجردمهـا» ّ ال صـالة إالبطهـور «و » ّعلم إالحبيـاة 
رد ، و ــمـــن العلـــم والـــصالة ، فـــإن اختـــار تقـــدير الـــصالة بطهـــور اط ّـ ْإن اختـــار ال صـــالة بوجـــه ْ

  . ..ّإالبذلك فال يلزم من الشرط املشروط
إذ ال يـستقيم نفـي  .ّما زيد إالقائم: له ، ويف مثل ّوإمنا اإلشكال يف النفي األعم يف مث

  .مجيع الصفات املعتربة
والقــول . إنــه آكــدها: واآلخــر . إن الغــرض املبالغــة بــذلك: أحــدمها : وأجيــب بــأمرين 

  .)1(» ّيد ، ألنه مفرغ ، وكل مفرغ متصل ألنه من متامه بأنه منقطع بع

  :أقول 
  مع انتفاء األفصحية واألكربية واالخوة ـ فعلى هذا ، يكون عموم املنزلة

__________________  
  .142  /2بشرح العضدي  ـ املختصر يف علم االصول) 1(
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عة والعـصمة واألفـضلية ، أو ألن ّحباله ، ألن غريها آكد ، وهو اخلالفة وافرتاض الطاـ  النسبية
  . ..ةالغرض املبالغ

قـصر املوصـوف  :ّالقصر حقيقي وغري حقيقي ، وكل منهمـا نوعـان « : وقال القزويين 
إذا . ّمـا زيـد إالكاتـب: واألول مـن احلقيقـي حنـو . على الصفة ، وقصر الصفة على املوصـوف
ّــاريــد أنــه ال يتصف بغريهــا ، وهــو ال يكــاد والثــاين . ر اإلحاطــة بــصفات الــشيءّيوجــد ، لتعــذ ّ

  .)1(» وقد يقصد به املبالغة ، لعدم اإلعتداد بغري املذكور . ّما يف الدار إال زيد: كثري حنو 
  .)2() ّاملطول ( وقد أوضحه التفتازاين يف شرحه 

  :أقول 
 فيبطـل . ..فوال مانع من تطبيق هذا الذي ذكروه ، على اإلستثناء يف احلـديث الـشري

  . ..) الدهلوي (شبهة 

ّال تشد الرحال إال: على ضوء حديث  ّ   ّ وما قاله المحدثون . ..ّ
ّال تـــشد الرحـــال إال« :  قـــال 6عـــن أيب هريـــرة عـــن النـــيب : أخـــرج البخـــاري ) 7( إىل  ّ

  .)3(» املسجد احلرام ومسجد الرسول واملسجد األقصى : ثالثة مساجد 
  .وغريهم . ..د ماجة ، وأمحمسلم ، والنسائي ، وأبو داود ، وابن: وأخرجه 

ّوال ريب يف أن اإلستثناء يف هذا احلديث متصل ، ألنه مفرغ ، وكل  ّ ّ ّ  
__________________  

  .تلخيص املفتاح) 1(
  .205 ـ 204 :ّاملطول يف شرح تلخيص املفتاح ) 2(
  .76 / 2صحيح البخاري ) 3(
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  . ..ّاستثناء مفرغ متصل ، كما صرح به ابن احلاجب وغريه
ّال ريب يف جواز شد الرحال إىل غري هذه املساجدو ّ.. .  

ولـــذا أعـــضل معـــىن هـــذا احلـــديث علـــى كبـــار احملققـــني ، وجلـــأوا إىل تأويلـــه علـــى بعـــض 
ّ لئال يلزم منه حرمة السفر إىل غري تلك املساجد من املساجد واملشاه. ..هالوجو   . ..دً

ّويدل على أنـه لـيس « ) : نيد شرح تقريب األسا( قال ويل الدين أبو زرعة العراقي يف 
: ّاختصاص هـذه املـساجد بفـضل الـصالة فيهـا ، وأن ذلـك مل يـرد يف سـائر األسـفار  ّاملراد إال

ٍال ينبغــي للمــصلي أن تــشد رحالــه إىل مــسجد يبتغــى فيــه : قولــه يف حــديث أيب ســعيد املتقــدم  ْ ّ
ٍفبني أن املراد شد الرحال إىل مسجد يب. الصالة غري كذا وكذا ّ ّ ّتغـى فيـه الـصالة ، ال كـل سـفر ّ ّ

  .»، واهللا أعلم 
« : ّوقــد ألــف بعــض أعالمهــم يف خــصوص تأويــل هــذا احلــديث رســالة خاصــة مساهــا 

  .)ّمنتهى املقال يف شرح حديث شد الرحال 
ٍأن خـــروج بعـــض أفـــراد املـــستثىن منـــه بداللـــة دليـــل أو قيـــام قرينـــة ال يـــستلزم : وتلخـــص  ٍ ّ

  . ..ءاإلنقطاع يف اإلستثنا

   وما قاله المفسرون ) . ..دقل ال أج (: على ضوء قوله تعالى  ـ 2
 قل ال أجد في ما أوحي إلـي محرمـا علـى طـاعم يطعمه إال (: قال اهللا عزوجـل ) 8( ِ ُِ ُـ َ ْ َ ٍُ ِ َِـ ً  َ َ َ ُ َِ ُ ِ ْ ُ

ًأن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا ً ًْ ِْ ْ ْ َْ َ َ ٌَ ْ ِْ ُ َ َِ ٍ ِ ِ َ ْ َ ُ َ َ ََ ً َ ُ ِِ أهل لغير اهللا به ْ ِ ِ َْ ِ ِ ُ( )1(.  
ّيف هـذه اآليـة اســتثناء ، وهـو اسـتثناء متــصل بـال ريـب ، واحلــال أن األشـياء احملرمـة غــري  ّ

  ّما ذكر فيها كثرية ، فكما أن خروج األشياء األخرى من حتت 
__________________  

  .145  ، اآلية6: سورة األنعام ) 1(
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اإلسـتثناء ، فكـذلك فيمـا  ال يقدح يف اتصال ـ  األدلة على خروجهالقيام ـ احلكم املستثىن منه
  .حنن فيه

ّأما أن هناك أشياء أخرى مـن املطعومـات حمرمـة ، فهـذا غـين عـن الـدليل والبيـان ، فإنـه  ّ
ّمما أمجع عليه أهل اإلسالم ، وإال لزم القول حبلية كثري من احملرمات القطعية كالنجاسـات غـري  ّّ ّ ّ

ّآلية مثل اخلمر واملين ، وكاملتنجسات واملستنقذرات ، فإنهاملذكورة يف ا ّوإن قـال مالـك حبليـة  ـ ّ ْ
 تمل خيالف أحد يف حرمة اخلمـر وسـائر النجاسـا ـ الكلب وسائر احليوانات احملرمة غري اخلنزير

...  
ّوإن صـحح مـذهب مالـك  ـ ومن هنا ذكر الرازي تأويالت عديدة إلخراج اخلمـر وغـريه ْ

  :وهذا كالمه يف تفسري اآلية الكرمية  ـ يف الكلب
ّملا بني اهللا تعاىل أن التحرمي والتحليل ال يثبـت إال بـالوحي قـال : املسألة الثانية «  ّ ّ ّ

 :) 
ُقل ال أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه  ُ َ ْ َ ٍُ ِ َِ ً  َ َِ َ ُ َِ ُ ِ ْ وذكـر هـذا . علـى آكـل يأكلـه: أي  )ُ

 وكـان هـذا . ..ةًمث ذكـر أمـورا أربعـ. ّن مـا حيـل وحيـرم مـن املـأكوالتّليظهر أن املراد منـه هـو بيـا
ّمبالغــة يف بيــان أنــه ال حيــرم إالهــذه االربعــ ّ فثبــت أن الــشريعة مــن أوهلــا إىل آخرهــا كانــت . ..ةً ّ
  .ًمستقرة على هذا احلكم وعلى هذا احلصر

قذرات ، ويلــزم فيلـزمكم يف التـزام هــذا احلـصر حتليـل النجاسـات واملـست: ْفـإن قـال قائـل 
ّفيلزمكم حتليل املنخنقة واملوقوذة واملرتديـة والنطيحـة ، مـع أن : ًوأيضا . ًعليه أيضا حتليل اخلمر

  .اهللا تعاىل حكم بتحرميها
ٍ أو لحـم خنزيـر ( إنه تعاىل قال يف هذه اآليـة: األول : هذا ال يلزمنا من وجوه : قلنا  ِ ِ َ ْ َ ْ َ
ٌفإنه رجس  ْ ِ ُ ّلكونه جنسا ، فهذا يقتـضي أن النجاسـة  ّعاىل إمنا حرم حلم اخلنزيرّإنه ت:  ومعناه )َِ ً

  فإنهعلة لتحرمي األكل ، فوجب أن يكون كل جنس 
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ًحيرم أكله ، وإذا كان هذا مذكورا يف اآلية كان السؤال ساقطا ّإنه تعاىل قال يف آيـة : والثاين  .ً
َ ويحرم عليهم اْلخبائث (: أخرى  ِ َ ُ ِ َْ َ ُ  َ ُ ّضي حترمي كل اخلبائث ، والنجاسات خبائث وذلك يقت )َ

ّإن االمة جممعة على حرمة تنـاول النجاسـات ، فهـب أنـا : والثالث  .، فوجب القول بتحرميها
ّالتزمنا ختصيص هذه السورة بداللة النقل املتواتر مـن ديـن حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم يف بـاب  ّ

ً، متسكا بعمـوم كتـاب اهللا تعـاىل يف النجاسات ، فوجب أن يبقى ما سواها على وفق األصل  ّ
  .اآلية املكية واآلية املدنية ، فهذا أصل مقرر كامل يف باب ما حيل وما حيرم من املطعومات

 (: أــا جنــسة فتكــون مــن الــرجس ، فتــدخل حتــت قولــه : وأمــا اخلمــر فــاجلواب عنــه 
ٌرجس  ْ َ ويحرم عليهم اْلخبائث (:  وحتت قوله )ِ ِ َ ُ ِ َْ َ ُ  َ ُ ثبت ختصيصه بالنقل املتواتر من  :ًا  وأيض)َ

ّدين حممد صلى اهللا عليه وسلم يف حترميه ُ فاجتنبوه (: وبقوله تعاىل . ّ َُِ ْ ُ وإثمهمـا (:  وبقوله )َ ُ َِْ
ِأكبـر من نـفعهما  ِ ْ َْ ْ َِ ُ ّوالعام املخصوص حجة يف غري حمـل التخـصيص ، فتبقـى هـذه اآليـة فيمـا  )َ

  .عداها حجة
  . املوقوذة واملرتدية والنطيحةةق املنخنليلزم حتلي: ّوأما قوله 

وثانيهـا . أا ميتات ، فكانت داخلة حتـت هـذه اآليـة: ّأوهلا : فاجلواب عنه من وجوه 
ا خنــصص عمــوم هــذه اآليــة بتلــك اآليــة:  ّأن ًإــا إن كانــت ميتــة دخلــت : أن نقــول : وثالثهــا . ّــ ْ

ًحتت هذه اآلية ، وإن مل تكن ميتة   .)1(» ة ّفنخصصها بتلك اآلي ْ

  :أقول 
ّفكما أن أشياء كثرية غري داخلة يف املـستثىن منـه يف اآليـة الكرميـة وأن اآليـة  ـ مـع ذلـك ـ ّ

  باقية على عمومها فيما عدا تلك األشياء ، كذلك احلديث
__________________  

  .232 ـ 230  /13تفسري الرازي ) 1(
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 ، قـام الـدليل مـن 7بتـة ألمـري املـؤمنني  خروج بعض األشـياء عـن مجلـة املنـازل املث. ..ف الشري
ّالعرف أو النقـل علـى خروجهـا ، ال يوجـب بطـالن اتـصال اإلسـتثناء وعـدم عمـوم احلـديث يف 

  . ..لغري ما أخرجه الدلي
واسـتدالالته علـى انقطـاع اإلسـتثناء ) الـدهلوي ( ّوعلى اجلملة ، فقـد سـقط متـسكات 

  . ..فيف احلديث الشري
» املنزلــة « ّاملكــي ال يتمــسك بتلــك األمــور لنفــي داللــة لفــظ ومــن هنــا نــرى ابــن حجــر 

ّعلــى العمــوم ، وإمنــا يــدعي ختــصيص هــذا العمــوم علــى تقــدير تــسليمه فيقــول  ّســلمنا أن « : ّ
ًاحلديث يعم املنازل كلها ، لكنه عام خمـصوص ، إذ مـن منـازل هـارون كونـه أخـا نبيـا ، والعـام  ًّ ْ ّ

  .)2(» ة ضعيفة ، على اخلالف فيه ٍاملخصوص غري حجة يف الباقي أو حج
  !!فانظر إىل الفرق بني اإلستداللني

ًلكن ما ذكره ابن حجر املكي ، تبعا للقاضي العضد سـخيف  ـ من جهة انتفاء النبـوة ـ ّ
ّمنـدفع مبـا تقـدم  ـ انتفـاء االخـوة مـن جهـة ـ ، وقـد أوضـح الـشريف اجلرجـاين وهنـه ، ومـا ذكـره

نـــازل املـــشهورة املعروفـــة املثبتـــة لألفـــضلية الدينيـــة واملختـــصة بأهـــل مـــن أن املـــراد باملنـــازل هـــو امل
 فالعـام . ..علـى العمـوم» املنزلـة « اإلميان ، فانتفاء االخـوة النـسبية غـري مـانع عـن داللـة لفـظ 

  . ..غري خمصوص

  ّالرد على ابن حجر في حكم العام المخصوص 
فـاجلواب » أو حجـة ضـعيفة العام املخصوص غري حجـة يف البـاقي « وما ذكره من أن 

ّإن العام املخصوص حجة بإمجاع الصحابة والسلف ، وإنكار: عنه  ّ  
__________________  

  .74: الصواعق احملرقة ) 1(
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ّ نص على ذلك احملققون من أهل السنة . ..ةّّ حجيته مكابرة حمض ّ ّ:  
  .ومإمجاع السلف على اإلحتجاج بالعم: قوله « : قال عبد العزيز البخاري 

ّبالعام الذي خص منه ، فإن فاطمة إحتجت على أيب بكـر رضـي اهللا عنهمـا يف : أي  ّ
ّمرياثها من النيب صلى اهللا عليه وسلم بعمـوم قولـه تعـاىل  ْ يوصـيكم اهللا فـي أوالدكـم ( :ّ ُ ِ ِْ َُ ُ ُ ِ ُ( )1( 

ّمع أن الكافر والقاتـل وغريمهـا خـصوا منـه ، ومل ينكـر أحـد مـن الـصحابة احتجا. اآلية ّ جهـا بـه ّ
مع ظهوره وشهرته ، بل عدل أبو بكر يف حرماـا إىل اإلحتجـاج بقولـه عليـه الـصالة والـسالم 

  .ّحنن معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة :
ــا (: اليمــني بقولــه تعــاىل   احــتج علــى جــواز اجلمــع بــني االختــني مبلــك2وعلــى  ْ أو م َ

ْملكت أيمانكم  ُ َُ َْ ْ َ   .ع كون األخوات والبنات خمصوصة منهّأحلتهما آية م:  وقال )َ
ًوكـــــان ذلـــــك مـــــشهورا فيمـــــا بـــــني الـــــصحابة ، ومل يوجـــــد لـــــه نكـــــري ، وكـــــذا اإلحتجـــــاج 
ّبالعمومـــات املخـــصوص منهـــا مـــشهور بـــني الـــصحابة ومـــن بعـــدهم ، حبيـــث يعـــد إنكـــاره مـــن 

  .)1(» ًاملكابرة ، فكان إمجاعا 

  :أقول 
: ًة ، لـزم عـدم حجيـة قولـه تعـاىل ًولو كان العـام املخـصوص غـري حجـة أو حجـة ضـعيف

ٍ اهللا خالق كل شيء ( ْ َ  ُ ُ ِ ً أو كونه حجة ضعيفة ، لوقوع التخصيص يف هذه اآلية أيضا)ُ وكـذا . ً
ى النـــاس حـــج اْلبـيـــت (: يف قولـــه عزوجـــل  ِ وللـــه عل ْ َ  ِ ِِ َـــ َ ِ  عـــام يتنـــاول » النـــاس « ّ ، ألن لفـــظ )َ

ًراد قطعــا ، فيلــزم أن تكــون هــذه اآليــة كــذلك ًالــصبيان واــانني أيــضا ، وهــم خــارجون عــن املــ
   وكذا غريمها من. ..ًحجة ضعيفة أو ال حجة

__________________  
  .628  /1كشف األسرار يف شرح اصول البزدوي ) 1(
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  . ..ةاآليات الكرمية ، وهي كثري
ّوقـــال البيــــضاوي يف بيــــان املخصــــصات مـــن املتــــصل واملنفــــصل  :  » واملنفــــصل ثالثــــة :

ٍ اهللا خــالق كــل شيء (: ل العقــل ، كقولــه األو ْ َــ  ُ ُ ِ ن كــل (احلــس ، مثــل  :والثــاين  )ُ  وأوتيت م ُْ ْ ِــَــ ِ ُ َ
ٍشيء  ْ   .»الدليل السمعي :  الثالث )َ

ًواملخــصص للعــام املنفــصل عنــه ، وهــو مــا ال يتعلــق بــه تعلقــا « : قــال شــارحه الفرغــاين  ّ ّ
ّألن الـدليل املنفـصل إمـا مس: ًلفظيا ثالثة أقـسام  ًوالثـاين إمـا أن يكـون عقليـا . عـي شـرعي أو الّ ْ ّ

ّوهـــو مـــا يكـــون خمـــصص العـــام العقـــل ، وختصيـــصه إيـــاه قـــد يكـــون : القـــسم األول . ًّأو حـــسيا
ٍ اهللا خالق كل شيء (: بالبداهية كقوله  ْ َ  ُ ُ ِ  فالشيء عام يتناوله ذاتـه ، ويعلـم ضـرورة أنـه لـيس )ُ

ِ وللـه على النـاس حـج اْلبـيـت (: ىل ًخالقا لذاتـه ، وقـد يكـون بـالنظر كقولـه تعـا ْ َ  ِ ِِ َـ َ ِ  فـإن لفـظ  )َ
ّالناس متناول للصبيان واانني ، مع أم ليسوا املـرادين بنظـر العقـل ، النتفـاء شـرط التكليـف 

ْ وأوتيت (: ّما يكون خمصص العام احلـس ، مثـل قولـه : القسم الثاين . يف حقهم وهو الفهم َِـ ُ َ
ٍمن كل شيء  ْ َـ  ُ ْ رش والكرسـي ن الـشيء عـام يتنـاول الـسماء واألرض والـشمس والقمـر والعـفـإ )ِ

ًواحلس خيصصه ، إذ يعلم حسا أا مل تؤت من هذه املذكورات شيئا  .ًمثال ًَ ّ «)1(.  
ّوأمــــا املخــــصوص فأمثلتــــه يف « : وقــــال الــــسيوطي يف ذكــــر أحكــــام العــــام املخــــصوص 

ّ مـن عـام فيـه إال وقـد خـصًالقرآن كثرية جدا ، وهي أكثر مـن املنـسوخ ، إذ مـا ّمث املخـصص . ٍ
 واملنفــصل آيـة أخـرى يف حمـل آخـر ، أو حـديث ، أو إمجــاع ، . ..ّلـه إمـا متـصل وإمـا منفـصل

  .أو قياس
 واْلمطلقات يـتـربصن بأنـفسهن(: قوله تعاىل : فمن أمثلة ما خص بالقرآن  ُِ ِ َِْ َ ْ  َ ََ ُ َ ُ َ  

__________________  
 ـ يف العمـوم واخلـصوص: يف املخـصص ، مـن البـاب الثالـث : الفـصل الثالـث ــ  ربي الفرغـاينشـرح املنهـاج للعـ) 1(

  .خمطوط
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ـــة قــــروء  ٍثالث ُ ُ َ َ َ إذا نكحـــتم اْلمؤمنـــات ثـــم (: ّخـــص بقولـــه  )َ ُُ ِ ِ ْ ُ ُ ْ َ َ ل أن ( )ِ ْ طلقتمـــوهن مـــن قـب َ ِ ْـــ َ ْ ِ  ُ ُ ُ َْ
دة تـعتــدو ن ع سوهن فمــا لكــم علــيهن م تم َْ َُ ٍَ ــ ِ ــ ِْ  ِ ْ َ َ ْ ــ َُ َ َ  ن أن (:  وبقولــه )َنها ْ وأوالت األحمــال أجله َ َ ُ ــ ُ ُ َ ِ ْ َ ْ ُ َ

يضعن حملهن  ُ َ ْ َ ََ ْ َ( ...  
َ وأحل اهللا اْلبـيع (: قوله تعاىل : ّومن أمثلة ما خص باحلديث  َ َْ ُ  ّ خص منه البيوع )3( )ََ

  . ..ّبالسنة ـ وهي كثرية ـ الفاسدة
.  الرقيــق ، فــال يــرث باإلمجــاعّخــص منــه. آيــة املواريــث: ّومــن أمثلــة مــا خــص باإلمجــاع 

  .ذكره مكي
ٍ فاجلدوا كـل واحد منـهمـا مائـة جلـدة (: آيـة الزنـا : ّومن أمثلة مـا خـص بالقيـاس  َِـ ْ ُْ َ َ َ ِ ِ ُِـ ٍ ُ ْ َ( 

ــــى ( :خــــص منهــــا العبــــد بالقيــــاس علــــى األمــــة املنــــصوصة يف قولــــه  ــــا عل ــــصف م يهن ن َ فـعل ــــ ََ ُ ْ ِ  ِ ْ َ َ
ِاْلمحصنات  َ ْ   .)1(» ًمكي أيضا ذكره . املخصص لعموم اآلية )ُ

  :أقول 
ْفلـــو صـــح مـــا وقـــع فيـــه ابـــن حجـــر مـــن التـــوهم ، لـــزم أن تكـــون هـــذه اآليـــات الكثـــرية  ّ ّ
ًاملخصصة حججا ضـعيفة أو غـري حجـة ، فيكـون اسـتدالل أهـل اإلسـالم بتلـك اآليـات علـى  ً ّ

  .ومعاذ اهللا من ذلك. يف غاية الوهن املسائل الشرعية واألحكام الدينية املستفادة منها

  :وله ق
ًفلو جعلنا اإلستثناء متصال ، ومحلنا املنزلة على العموم ، لزم الكذب يف كالم املعصوم «  ّ«.  

__________________  
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  :أقول 
ّأن اإلسـتثناء متـصل ، ولفـظ  ـ وهللا احلمـد ـ ّقـد تبـني حممـول علـى العمـوم ، » املنزلـة « ّ
 نعـم لقـد قامـت األدلـة الـسديدة والرباهـني . ..رض األفراد غري املتبادرة غـري ضـائّوأن خروج بع

ّالعديــدة علــى أن اإلســتثناء يف هــذا احلــديث الــشريف متــصل غــري منقطــع ، وأن ذلــك صــريح  ّ
ًبـدال عـن » ّإال النبـوة « ّرواية أمحد والنسائي وغريمها من األعالم ، حيـث رووا احلـديث بلفـظ 

ًصـادقا يف دعـوى لـزوم الكـذب يف كـالم ) الـدهلوي (  فلو كـان . ..»يب بعدي ّإال أنه ال ن« 
  ؟ ، فبماذا جييب عن تلكم الدالئل الكثرية والرباهني العديدة الباهرة6املعصوم 

 ّبانتفاء كرب السن غريه مما ذكر ، على إبطال عمـوم املنزلـة) الدهلوي ( ّمث إن استدالل 
ًيـشبه متامـا احتجـاج وجلـاج عبـداهللا بـن الزبعـرى الكـافر ،  ـ صومّوإال لـزم الكـذب يف كـالم املعــ 

َ إنكـم ومـا تـعبدون من دون اهللا حـصب جهنم (: واعرتاضه علـى قولـه تعـاىل  َـ َ َ ْ ُُـ َ ِ ِ ُ ِـ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ِ( )1(.. . قـال 
 (: ومنهـا قولـه تعـاىل « : عبد العزيز البخاري يف بيـان أدلـة القـائلني جبـواز تـأخري التخـصيص 

ْإنكم ُ ِ موما تـعبدون من دون اهللا حصب جهن َ َ َ َ ْ ُُ َ ِ ِ ُ ِ َ ُ ْ َ بـه ، أي  واحلصب ما حيـصب. حطبها:  أي )َ
ٌحصبتهم السماء ، إذا رمتهم باحلصباء ، فـعل مبعىن مفعول: يرمى ، يقال  َ َ.  

ا نـــزل ، جـــاء عبـــداهللا بـــن الزبعـــرى إىل  ه مل وهـــذا عـــام حلقـــه خـــصوص مـــرتاخ أيـــضا ، فإن
ــ ّـ ــ ّـ ً

يا حممد ، أليس عيسى وعزير واملالئكة قـد عبـدوا مـن : ّ عليه وسلم فقال ّرسول اهللا صلى اهللا
ْ إن الـذين سـبـقت لهـم منـا اْلحـسنى (:  فـأنزل اهللا تعـاىل ؟ّدون اهللا ، أفرتاهم يعذبون يف النـار ُْ ِ ُ َ ْ َ َ َ َ ِ   ِ

َ أولئك( أي السعادة أو التوفيق للطاعة ) ِ ُ  
__________________  
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َ مبـعدون ( أي عن النار)َْ عنها  ُ َ ُْ(.  
ّبأنـــا ال نـــسلم أن يف ذلـــك ختصيـــصا ، إذ ال بـــد لـــه مـــن دخـــول املخـــصوص : فأجـــاب  ً ّ

مبـا ال » مـا «  الختـصاص . ..محتت العموم لوال املخصص ، وأولئـك مل يـدخلوا يف هـذا العـا
ّعلى أن اخلطـاب كـان ألهـل مكـة وأـم كـانوا عبـدة . يعقل األوثـان ، ومـا كـان فـيهم مـن عبـد ّ

  .ًعيسى واملالئكة ، فلم يكن الكالم متناوال هلم
ًلو مل يدخلوا ملا أوردهم ابن الزبعرى نقضا علـى اآليـة وهـو مـن الفـصحاء ، : وال يقال 

ّولرد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومل يسكت عن ختطئته ّ .  
ًلعل سؤال ابن الزبعـرى كـان بنـاء : ّالنا نقول  ظـاهرة فـيمن يعقـل » مـا « ّعلـى ظنـه أن ّ

ُْ ومــا خلــق الــذكر واألنثــى (: ًأو مــستعملة فيــه جمــازا ، كمــا اســتعملت يف قولــه  ْ َ ََ َ  َ َ ْ وال أنـــتم ( )َ َُ َْ
ُعابدون ما أعبد  ُُ ْ َ َ ّاملتناول للعقالء ، على أنـه أخطـأ ، » الذي « مبعىن  وقد اتفق على وروده )ِ

ّوأما عدم رد الرسول عليه الصالة . األصل يف الكالم هو احلقيقةألا ظاهرة فيما ال يعقل ، و ّ ّ
ًّوالسالم فغري مسلم ، ملا روي أنه عليه الصالة والسالم قال البن الزبعرى ملـا ذكـر مـا ذكـر ردا  ّ ّ ّ

. ملــن يعقــل»  مــن «و ملــا ال يعقــل » مــا «  أمــا علمــت أن !مــا أجهلــك بلغــة قومــك: عليــه 
  .)1(» قه البن احلاجب هكذا ذكر يف شرح أصول الف

وبــــنفس البيــــان املــــذكور لــــدفع اعــــرتاض ابــــن الزبعــــرى ، نــــدفع اإلشــــكال يف اإلســــتدالل 
باحلديث الشريف ، ونقـول بـأن املـراد مـن املنـازل هـي املنـازل املثبتـة للفـضيلة ، والـيت لـيس لغـري 

ّرب الـــسن ًأهـــل اإلميـــان منهـــا نـــصيب ، وهلـــذا مل يكـــن عمـــوم املنزلـــة شـــامال مـــن أول األمـــر لكـــ
 فــاإلعرتاض بانتفائهــا منــدفع ، كــاعرتاض ابــن الزبعــرى الكــافر . ..ةّواألخــوة النــسبية واألفــصحي

  . ..ةبانتفاء حكم اآلية يف حق عيسى وعزير واملالئك
__________________  
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  ى العموم خالصة وجوه داللة لفظ المنزلة في الحديث عل
ٍاملضاف يف حديث املنزلة يدل على العموم بوجـوه كثـرية ، » املنزلة « ّوبعد ، فإن لفظ  ّ

  .قد تقدم شطر وافر منها وا الكفاية
  :ّوهي تتلخص فيما يلي 

. ذكر عضد الدين اإلجيـي أن اسـم اجلـنس املـضاف مـن صـيغ العمـوم عنـد احملققـنيـ  1
  .هو دال على العموماسم جنس مضاف ، ف» املنزلة « ولفظ 

أن اســم اجلــنس املــضاف ) شــرح املنهــاج ( ذكــر برهــان الــدين العــربي الفرغــاين يف  ـ 2
  .ّيدل على العموم كاسم اجلنس احمللى بالالم

أن املفـرد املـضاف إىل ) شـرح مجـع اجلوامـع للـسبكي ( ّـذكر جالل الدين احمللى يف  ـ 3
  . السبكي يف شرح املختصراملعرفة للعموم على الصحيح ، وقد نقل ذلك عن

َ سبيل اْلمؤمنين (أن لفـظ) ّشـرح مـسلم الثبـوت ( ذكـر عبـد العلـي األنـصاري يف  ـ 4 ِ ِ ْ ُـ ِ ِ َـ
َ ومن يشاقق الرسول من بـعـد مـا تـبــين لـه اْلهدى ويـتبـع غيــر سبيل اْلمؤمنين(:  يف اآلية ) َِ ِ ِْ ُـ َ َِ ِ َـِ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ََ ْ َْ  ُـ ُ َ  َ ِ ِْ َ  ِ 
ملفرد املضاف من صيغ العموم ، جلواز اإلستثناء منـه ، وذلـك  يدل على العموم ، ألن ا) ...

  .معيار العموم
بأن املفرد املضاف إىل املعرفـة للعمـوم ، ونقـل عـن ) ّالكليات ( ّصرح أبو البقاء يف  ـ 5

ذين (: األصــوليني تــصرحيهم بــذلك يف اســتدالهلم علــى أن األمــر يف قولــه تعــاىل  َ فـليحــذر ال ِ ـ ـ ِ َ ْ َْ َ
َيخالفون ع َ ُِ ِِن أمره ُ َْ   .ّكل أمر اهللا» أمره « املراد من  للوجوب ، وأن )ْ
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ّبـــأن املفـــرد ) األشـــباه والنظـــائر ( ّصـــرح زيـــن الـــدين ابـــن جنـــيم املـــصري يف كتابـــه  ـ 6
ّاملضاف إىل املعرفة للعموم ، وأن االصوليني صرحوا بـذلك يف اإلسـتدالل باآليـة  ِ فـليحـذر(: ّ َ ْ َْ َ 

ّمث فــرع بعــض املــسائل الفقهيــة . ّكــل أمــر اهللا» أمــره « راد مــن ّ حيــث نــصوا علــى أن املــ) ...
  .على هذه القاعدة االصولية

( ّأن إضافة املصدر يف قـول صـاحب )  املختصر (و ) ّاملطول ( ذكر التفتازاىن يف  ـ 7
وارتفاع شأن الكالم يف احلسن والقبـول مبطابقتـه لإلعتبـار املناسـب واحنطاطـه « ) : التلخيص 

يفيد العموم ، وقد استدل بذلك على حصر ارتفـاع شـأن الكـالم الفـصيح مبطابقتـه » بعدمها 
  .لإلعتبار املناسب

ّبــأن إضــافة ) حاشــية املختــصر للتفتــازاين ( ّصــرح نظــام الــدين عثمــان اخلطــائي يف  ـ 8
ّاملصدر ال تفيد العموم إالمن جهة أن اسم اجلنس املضاف من أدواة العموم ّ.  

( التفتـازاين فيمـا ذكـره يف معـىن عبـارة صـاحب ) ّحاشـية املطـول (  وافـق اجللـيب يف ـ 9
ّأن اســم اجلـنس العـاري عــن القرينـة يــدل  ـ 2 ـ ّ، ونقـل اجللــيب عـن احملقـق الرضــي) التلخـيص 

  .على اإلستغراق
ّأن مبــىن قــول التفتــازاين بــأن إضــافة املــصدر تفيــد : ذكــر اجللــيب يف موضــع آخــر  ـ 10 ّ

لكـون » اسـتغراق املفـرد أمشـل «  :ّ املـضاف مـن صـيغ العمـوم ، وقـضية ّاحلصر هـو أن املـصدر
ًمصدرا مضافا» اإلستغراق « لفظ  ًقضية كلية ، ودعوى كوا قضية مهملة توهم باطل ـ ً ّ.  

ّأن املـــصدر ) الفوائـــد الـــضيائية بـــشرح الكافيـــة ( ذكـــر عبـــد الـــرمحن اجلـــامي يف  ـ 11
ًضريب زيدا قائما: أو . ًضرب زيد قائما: املضاف يف مثل  ً.. .  

 يفيــــد . ..مّحيــــث أضــــيف املــــصدر يف األول إىل العلــــم ، ويف الثــــاين إىل ضــــمري املــــتكل
  .العموم
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ًأن ضـريب زيـدا قائمـا ، يفيـد ) شـرح املفـصل  ـ اإليـضاح( ذكـر ابـن احلاجـب يف  ـ 12 ً
ًمــا ضــربت إالقائمــا ، وأن معــىن : معــىن  ثــر الــشرب مــا أك: ًأكثــر شــريب الــسويق ملتوتــا هــو : ّ

ًإالملتوتــا أن املــصدر مــىت أضــيف أفــاد العمــوم بالنــسبة إىل املــضاف : ووجــه إفــادة احلــصر هــو . ّ
إليـــه ، مثـــل أمســـاء األجنـــاس ومجـــوع األجنـــاس ، حيـــث أـــا يف حـــال اإلضـــافة تفيـــد العمـــوم ، 

ومعـــىن علـــم زيـــد . إن حكـــم مجيـــع ميـــاه البحـــار كـــذا: مـــاء البحـــار حكمـــه كـــذا هـــو : ومعـــىن 
  .إن مجيع علم زيد حكمه كذا: ا حكمه كذ

ّالســيما مـا ذكــره ابـن احلاجــب  ـ فهـذه التــصرحيات مـن هــؤالء األكـابر احملققـني: أقـول 
 . ..ثيف احلـدي» هـارون « املـضاف إىل لفـظ » املنزلـة « كافية إلثبـات داللـة لفـظ  ـ واجلامي

  . ..معلى العمو
ملضاف يف هذا احلديث الـشريف ّإنه ال ريب يف صحة اإلستثناء من لفظ املنزلة ا ـ 13

: ّ، وصــــــحة اإلســــــتثناء تــــــدل علــــــى العمــــــوم ، حــــــسب تــــــصرحيات أعــــــاظم علمــــــاء االصــــــول 
ّكالبيــضاوي ، والعــربي ، وابــن إمــام الكامليــة ، واجلــالل احمللــي ، وحمــب اهللا البهــاري ، وعبـــد 

  .العلي األنصاري
صل دليـل العمــوم ، ّنفـسه بـأن صـحة اإلسـتثناء املتـ) الــدهلوي ( ّإنـه قـد اعـرتف  ـ 14

 .»هــــارون « املـــضاف إىل لفـــظ » املنزلـــة « ّوقـــد عرفـــت صـــحة اإلســـتثناء املتـــصل مــــن لفـــظ 
  ً.أيضا) الدهلوي ( ًفيكون احلديث داال على عموم املنزلة باعرتاف 

ّإن اإلستثناء املتصل هو األظهر ، كما نـص عليـه ابـن احلاجـب بـل إن اإلسـتثناء  ـ 15 ّ ّ
ّاز يف املنقطــع ، كمــا نــص عليــه القاضــي اإلجيــي ، وحمــب اهللا البهــاري ، ّحقيقــة يف املتــصل جمــ ّ

ّوأضــاف البهــاري أنه ال يتبــادر مــن اإلســتثناء إال اإلســتثناء املتــص ّ وهلــذا ال حيمــل :  قــالوا . ..لّــ
ّعلمــاء األمــصار اإلســتثناء علــى املنقطــع مــا أمكــن محلــه علــى املتــصل ولــو بتأويــل ، فــإذا تعــذر  ّ

  .صل محلوه على املنقطعّاملت محله على
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ّوذكـر عبــد العزيـز البخــاري أن أكثـر العلمــاء علـى أن اإلسـتثناءــ  16 ذين تــابوا (ّ ُ إال ال َ ِ ــ  ِ
َ والذين يـرمون اْلمحصنات ثم لم يأتوا بأربـعة شهداء فاجلـدوهم ثمـانين (:  يف قوله تعاىل ) َِ َ ُْ ْ ُ ْ َُ ُ ِ ْ َ َ َ ُْ ِ َِ ََ َ ُ َْ َِ ُْ َ  ِ َ 

ُجلدة وال تـقبـل َ َْ َ َ ً َ ُوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم اْلفاسقون إال الذين تابوا من بـعد ذلك وأصلحوا ْ َ ْ ْ َُ ُ ََ َ َْ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َِ َ   ِ َ ُ ُ ِ ً ً َ َ ُ َ
ٌفــإن اهللا غفــور رحــيم  ِ َ ٌ ُ َ َ  ّ هــو اســتثناء متصل ، ألن احلمــل علــى احلقيقــة واجــب مهمــا أمكــن ، )َِ ّــ

  . »أولئك هم الفاسقون يف مجيع األحوال« ّولذا قدروا اآلية 
لفــالن : وذكـر عبـد العزيـز عـن الـشافعي وأيب حنيفـة وأيب يوسـف يف قـول القائـل ــ  17

ًعلــي ألــف درهــم إالثوبــا  ّ  : ، ّأن هــذا اإلســتثناء صــحيح ، وهــو حممــول علــى نفــي قيمــة الثــوب
والعمــل علــى هـــذا واجــب ، لعـــدم جــواز محـــل  :قـــال . فيــسقط قــدر قيمـــة الثــوب مـــن األلــف

وقـد عـزا عبـد العزيـز البخـاري هـذا .  ، بل هو متصل بتقدير لفظ القيمةاإلستثناء على املنقطع
  .إىل عموم احلنفية كذلك

ـــــــ  18 َ إال أن يـعفـــــــون (ّوذكـــــــر البخـــــــاري أن اإلســـــــتثناءـ ُ ْ َ ْ َ  ْ وإن ( يف قولـــــــه عزوجـــــــل )ِ َِ
َِطلقتموهن من قـبل أن تمسوهن وقد فـرضتم لهن فريضة فن َ ًَ َ ِ   ُ َ ْ َ َ ُُ ُْ َ ْ َ َُ ُ َ ْ َ ِ ْ ْ ِ ْ َ َْصف ما فـرضتم إال أن يـعفون أو ََ ُ ْ َْ ْ  ِ ْ ُ ْ َُ َ

ِيـعفوا الذي بيده عقدة النكاح   ُ َ ْ ُ ِ ِ َِ َِ  َ ُ   .ّمتصل حبمل الصدر على عموم األحوال )ْ
  .ّال تبيعوا الطعام بالطعام إالسواء بسواء: وكذا قال يف احلديث 

ّبــأن اإلســتثناء يف حــديث املنزلــة متــصل ال: وــذه الوجــوه نقــول : أقــول   منقطــع ، ألن ْ
ّإال أنه ال نيب بعدي «  : 6قوله  ّالنبوة ألنه ال نيب بعدي ، وإما هـو ّ إال: ّإما هو يف تقدير » ّ ّ

  .»ّإال النبوة « حممول على 
ال جيـوز محـل اإلسـتثناء يف احلـديث علـى املنقطـع ،  ـ ّبقطـع النظـر عمـا ذكـر ـ إنـه ـ 19

فــة بوجــه مــن الوجــوه مــع الــسابق ، كمــا نــص عليــه إذ يعتــرب يف اإلســتثناء املنقطــع وجــود املخال ّ ٍ
ّالقاضي اإلجيي ، وكذا القطب الشريازي مصرحا بأنه مما ً  
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ّأن اجلــوهر  ّمــا جــاءين زيــد إال: ولــذا ال يــصح أن يقــال :  قــالوا . ..مّاتفــق عليــه العلمــاء كلهــ
  .الفرد حق

زلـــة هـــارون ألمـــري ْوأنـــت خبـــري بـــأن ال خمالفـــة بـــني عـــدم النبـــوة وبـــني ثبـــوت من: أقـــول 
ّأنت مين مبنزلـة هـارون مـن موسـى إالعـدم النبـوة « :  يف حال عدم عموم املنزلة ، و7املؤمنني  ّ

ّمـا جـاءين زيـد إال أن اجلـوهر الفـرد حـق « : يكون مثل »  ّوجيـل عنـه أدىن فـصيح ، فكيـف » ّ
  !!مبن هو أفصح من نطق بالضاد

ّإال « ّـ حفاظهم حـديث املنزلـة بلفـظ ّلقد روى مجاعة من أئمـة أهـل الـسنة وكبـار ـ 20
  : منهم . ..»النبوة 

  .يف املسند ، ويف كتاب مناقب على. أمحد بن حنبل
. يف كتــاب اخلــصائص ، عــن صــفوان ، عــن ســعيد بــن املــسيب ، عــن ســعد. والنــسائي

  .وعن عائشة ، عن أبيها. وعن هشام ، عن سعيد بن املسيب ، عن سعد
  .ن جابر بن عبد اهللاوابن عساكر الدمشقي ، بسنده ع

  .ّواملوفق بن أمحد اخلوارزمي املكي ، بسنده عن جابر بن عبد اهللا
  .ّوابن كثري الشامي ، حيث روى رواية أمحد ، وصحح إسنادها

  .وسبط ابن اجلوزي ، حيث أورد رواية أمحد
  .واملولوي ويل اهللا اللكهنوي ، حيث روى رواية النسائي

  :أقول 
  .طالن دعوى انقطاعه واضحّفاإلستثناء متصل ، وب

ٍلقد فسر مجاعـة مـن حمققـي القـوم ، ونـصوا بوجـوه عديـدة ، علـى أن املـستثىن يف  ـ 21 ّ ّ ّ
صل ال منقطــــع. ..»عــــدم النبــــوة « ال » النبــــوة « احلــــديث هــــو   . ..ّــــ فاإلســــتثناء عنــــدهم مت

  ّوابن الصباغ) مطالب السئول ( الحظ كالم ابن طلحة الشافعي يف 



  نفحات األزهار................................................................................ 358

  .)الروضة الندية ( وحممد بن إمساعيل األمري الصنعاين يف ) الفصول املهمة ( املالكي يف 
، ) ّشــرح اجلــامع الــصغي ( ، والعلقمــي يف ) شــرح املـصابيح ( ّــوالحـظ كــالم الطييب يف 

  .)مدارج النبوة ( والقسطالين ، واملناوي ، والعزيزي ، وعبد احلق الدهلوي يف 
  .) إزالة اخلفا (و ) قرة العينني ( يف كتابيه  ) الدهلوي( وهو صريح عبارة والد ـ  22

  .)الدهلوي ( وعبارة ثناء اهللا پاين پيت تلميذ والد 
  .)الدهلوي ( وعبارة رشيد الدين الدهلوي تلميذ 

وإمامـه الــذي ) الــدهلوي ( بـل هــو صـريح كــالم نـصراهللا الكـابلي ، وهــو مقتـدى ــ  23
  . ..هنسج على منواله وانتحل أكثر كالم
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  وه أخرىوج

  ي داللة الحديث على عموم المنزلةف
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خالصــة الوجــوه املــذكورة ســابقا يف أن حــديث املنزلــة يــدل علــى عمــوم املنزلــة ، لكــون  ً

ّاإلســتثناء فيــه متــصال ، وأنــه ال جيــوز محلــه علــى املنقطــ ً  هّ وكــل وجــه منهــا ينحــل إىل وجــو. ..عّ
...  

ّوإليك وجوها أخرى زائدا على ما تقدم  ً ً:  

  ه أخرىوجو

  ّالتشبيه يوجب العموم في المحل الذي يحتمله  ـ 1
ّأن التــشبيه يوجــب العمــوم يف احملــل الــذي حيتملــه: ذكــر احملققــون مــن العلمــاء   قــال  ..ّ
  :ّما نصه ) األصول ( الشيخ علي بن حممد البزدوي يف 

ّواألصل يف الكالم هو الـصريح ، وأمـا الكنايـة ففيهـا ضـرب قـصور ، مـن حيـث أـ«  ا ّ
ّتقــــصر عــــن البيــــان إالبالنيــــة ، والبيــــان بــــالكالم هــــو املــــراد ، فظهــــر هــــذا التفــــاوت فيمــــا يــــدرء  ّ
ّبالــشبهات ، وصــار جــنس الكنايــات مبنزلــة الــضرورات ، وهلــذا قلنــا إن حــد القــذف ال جيــب 

ًإالبتصريح الزنا ، حىت أن من قذف رجال بالزنا فقـال لـه آخـر  ّ ّصـدقت ، مل حيـد املـصدق ، : ّ
ّوكــذلك يف كــل تعــريض ، . يريــد التعـريض باملخاطــب ، مل حيــد. ُلــست بــزان: ذا قــال وكـذلك إ

ّهو كمـا قلـت ، حـد هـذا الرجـل ، وكـان : ًخبالف من قذف رجال بالزنا فقال اآلخر . ملا قلنا
  .»ّمبنزلة الصريح ، ملا عرف يف كتاب احلدود 

قــال مشــس األئمــة يف . وكــان مبنزلــة الــصريح ملــا عــرف: قولــه « : قــال شــارحه البخــاري 
  ّيف احملل ّإن كاف التشبيه يوجب العموم عندنا: قوله هو كما قلت 
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ّإمنا أعطيناهم الذمة وبذلوا اجلزية ليكون أمـواهلم :  ـ 2 ـ الذي حيتمله ، وهلذا قلنا يف قول علي
 ثبـت إنه جمري على العموم فيما يندرء بالشبهات كاحلـدود ، ومـا: كأموالنا ودماؤهم كدمائنا 

ـــه العمـــوم ، ألنـــه حـــصل يف حمـــل حيتملـــه ،  َبالـــشبهات كـــاألموال ، فهـــذا الكـــاف أيـــضا موجب ً
ًفيكون نسبة له إىل الزنا قطعا ، مبنزلة الكالم األول ، على ما هو موجب العام عندنا  ً «)1(.  

  :أقول 
ّفالتــشبيه يوجــب العمــوم عنــد األصــوليني ، ويف حــديث املنزلــة تــشبيه ، كمــا نــص عليــه 

ّاحه من مشاهري احملققني املهرة ، كالقاضي عياض ، والنووي ، واحملب الطـربي ، والطيـيب ، ّشر
 موالكرمــاين ، والعــسقالين ، واألعــور الواســطي ، والقــسطالين ، والعلقمــي ، واملنــاوي ، وغــريه

...ًنفــسه أيــضا معــرتف بــذلك حيــث يقــول ) الــدهلوي (  بــل . ..م وقــد تقــدمت عبــارا : »
ّملا شبه حضرة األمري حبضرة هاروًوأيضا ،  ّ

  . .. ». ..ن
  . ..مفهذا وجه من وجوه داللة احلديث على العمو

« : برتمجــة أيب داود ســليمان بــن األشــعث ، يقــول الــسبكي ) طبقــات الــشافعية ( ويف 
ًتفقه أبـو داود بأمحـد بـن حنبـل والزمـه مـدة ، قـال : قال شيخنا الذهيب  ّ وكـان يـشبه بـه كمـا : َ

ّمحد يشبه بشيخه وكيع ، وكان وكيع يشبه بشيخه سـفيان ، وكـان سـفيان يـشبه بـشيخه كان أ ّ
ّمنـــصور ، وكـــان منـــصور يـــشبه بـــشيخه إبـــراهيم ، وكـــان إبـــراهيم يـــشبه بـــشيخه علقمـــة ، وكـــان  

  .2عبد اهللا بن مسعود ،  ّعلقمة يشبه بشيخه
  م ، عنوروى أبو معاوية ، عن األعمش ، عن إبراهي: قال شيخنا الذهيب 

__________________  
  .391 ـ 389  /2كشف األسرار يف شرح اصول البزودي ) 1(
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ّإنه كان يشبه عبد اهللا بن مسعود بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف هديه ودله: علقمة  ّ ّ.  
ّأما أنا فمن ابن مسعود أسكت ، وال أستطيع أن اشبه أحدا برسـول اهللا صـلى : قلت  ً ّ ْ ّ

ّ يف شــيء مــن األشــياء ، وال أستحــسنه وال أجــوزه ، وغايــة مــا تــسمح نفــسي ّاهللا عليــه وســلم ،
ّوكان عبد اهللا يقتـدي برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فيمـا تنتهـى إليـه قدرتـه : ْبه أن أقول  ّ

ّوموهبته من اهللا عزوجل ، ال يف كل ما كان عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فـإن ذلـك  ّ ّ
ً ، وال للصديق ، وال ملن اختذه اهللا خليال ، حشرنا اهللا يف زمرم ليس البن مسعود ّ «)1(.  

 ، فقــد ثبــت بــذلك بالبداهــة أن 8ّ قــد شــبه أمــري املــؤمنني ــارون 6ّوإذ ثبــت أن النــيب 
ّعليــا حــائز جلميــع صــفات هــارون إال ً ّالنبــوة ، وإال ملــا شــبه رســول اهللا  ّ ً عليــا ــارون ، لعــني 6ّ ّ

  .6على عدم جواز تشبيه ابن مسعود برسول اهللا الدليل القائم 

  كون الشيء بمنزلة الشيء يستلزم ترتب أحكامه عليه  ـ 2
ّأن : مــن اســتدالالم  ومقتــضى كلمــات العلمــاء احملققــني يف املــسائل واملــوارد املختلفــة

  . ..ّكون الشيء مبنزلة الشيء يستلزم ترتب أحكامه عليه
يف كــالم » ّإال « ابــن هــشام يف بيــان وجــوه إســتعمال ًفمــثال يقــول الــشيخ مجــال الــدين 

  :العرب 
ـــ  الثـــاين«  ّأن تكـــون صـــفة مبنزلـــة غـــري ، فيوصـــف ـــا وبتاليهـــا مجـــع منكـــر أو شـــبهه ، ـ ً

َ لو كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا (فمثال اجلمع املنكر َ ََ َُ  ِ ٌ َ ِ ِ ِ َ    فال جيوز يف)1( )ْ
__________________  

  .49 / 2 للسبكي طبقات الشافعية) 1(
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ٍهذه أن تكـون لإلسـتثناء ، مـن جهـة املعـىن ، إذ التقـدير حينئـذ » ّإال «  لـو كـان فيهمـا آهلـة  :ْ
 . ..ةليس فيهم ليست يف املصدر اهللا لفسدتا ، وذلك يقتضي مبفهومه أنه لـو كـان فيهمـا آهلـ

قـــام رجـــال : ولـــو قلـــت . ّمجـــع منكـــر يف اإلثبـــات ، فـــال عمـــوم لـــه ، فـــال يـــصح اإلســـتثناء منـــه
ًإالزيدا ًمل يصح إتفاقا. ّ ّ.  

ّيف هذه اآلية لإلستثناء ، وأن ما بعدها بـدل ، حمتجا بـأن » ّإال « أن : وزعم املربد  ً « ّـّ
: ّوزعـم أن التفريـغ بعـدها جـائز ، وأن حنـو . تدل على اإلمتنـاع ، وامتنـاع الـشيء انتفـاؤه» لو 

  .ّلو كان معنا إالزيد ، أجود كالم
. لــو جــاءين مــن أحــد أكرمتــه: وال . ّلــو جــاءين ديــار أكرمتــه: م ال يقولــون أــ: ّويــرده 

وملـا مل . مـا فيهـا ديـار ، ومـا جـاءين مـن أحـد: ولو كانت مبنزلة النـايف جلـاز ذلـك ، كمـا جيـوز 
ّ

ّجيز ذلك دل على أن الصواب قول سيبويه أن إالوما بعدها صفة  ّ ّ ّ «)1(.  
  :ويقول عبد العزيز البخاري 

وفيمـا سـبق فيـه  لكنه فيما مل يسبق فيه اخلالف مبنزلة املشهور مـن احلـديث ،: قوله « 
  .اخلالف مبنزلة الصحيح من اآلحاد

لكــن إمجــاع مــن بعــد الــصحابة يف حكــم مل يــسبق فيــه اخلــالف ، مبنزلــة املــشهور : أي 
ْمن احلديث ، حىت ال يكفر جاحده لشبهة اإلختالف ، ولكن جيوز الزيادة اليت هي يف م عىن ّ

ّـالنسخ به ، ألن اإلختالف الواقع فيـه مما ال يعبـأ بـه ، وإمجـاعهم فيمـا سـبق فيـه خـالف مبنزلـة 
ًالــــصحيح مــــن اآلحــــاد ، حــــىت كــــان موجبــــا للعمــــل دون العلــــم ، بــــشرط أن ال يكــــون خمالفــــا  ًْ

ْوينبغـــى أن يكـــون . كـــذا يف التقـــومي. ُلالصـــول ، فكـــان هـــذا اإلمجـــاع حجـــة علـــى أدىن املراتـــب
  .)2(» على القياس ، كخرب الواحد ًمقدما 

__________________  
  .99 / 1مغين اللبيب  )1(
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ّإذن ، كون الشيء مبنزلة الـشيء يـستلزم ترتـب أحكامـه عليـه ، وهـذا دليـل صـريح علـى 
  .على العمومهذا مبنزلة ذاك ، يدل : أن قول القائل 

 ، يثبــت لإلمـــام مجيــع املراتـــب الثابتــة هلـــارون ، 7 مبنزلــة هـــارون 7فكــون أمــري املـــؤمنني 
  .فاحلديث يدل على عموم املنزلة

  داللة الحديث على العموم باعتراف عبد الحق الدهلوي  ـ 3
بداللــة حــديث املنزلــة علــى أن ) بــشرح املــشكاة ( واعــرتف الــشيخ عبــد احلــق الــدهلوي 

ّأنــت مــين مبنزلـــة « :  ، فقـــد قــال بــشرح احلـــديث 8ّنــازل هــارون ثابتـــة لــسيدنا األمــري عمــوم م
 : 2 قـال لعلـي 6ّأنـه  ـ وهو أحد العـشرة املبـشرة ـ قال سعد بن أيب وقاص. هارون من موسى

: أي .  ال نــيب بعــديّإال أنــهوخليفتــه ،  حيــث كــان أخــاه. أنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى
ّ ليس بعدي نيب ، وكان هارون نبيا ، ولست أنت بنيبّإال أنهّغري أن الفرق ليس  ًّ.. .« .  

ّفلقد فهم الشيخ عبد احلق الدهلوي العموم من هذا احلديث ، ونص علـى أنـه ال فـرق  ّ
 اخلليفــة بعــد النــيب ، 7فيكــون أمــري املــؤمنني : ّ إاليف النبــوة ، أي 8بــني أمــري املــؤمنني وهــارون 
  . ..ّ الطاعة ، وأعلم القوم وأفضلهماإلمام املعصوم ، املفرتض

  داللته على العموم باعتراف الفخر الرازي  ـ 4
  : ـيف كالمه اآليت بتمامه  ـ ويقول الفخر الرازي

إن حالــك : أنــت مـين مبنزلــة هــارون مــن موســى : إن معــىن قولــه : أمـا األول فجوابــه « 
  وهذا القول يدخل .8معي أو عندي كحال هارون من موسى 
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  .»ً أحوال هارون نفيا وإثباتا حتته
يف هــذا الكــالم مجــع » أحــوال « ّفهــذا الكــالم صــريح يف عمــوم األحــوال ، ألن كلمــة 

مــضاف ، واجلمــع املــضاف مــن صــيغ العمــوم ، كمــا عرفــت مــن كــالم القاضــي العــضد اإلجيــي 
  .)شرح املنهاج ( والعربي يف ) شرح املختصر ( يف 

  .هو مجيع أحواله» أحوال هارون « فمراد الرازي من 
ّهذا ، مضافا إىل أنه لو مل يكن مـراد الـرازي العمـوم مل يثبـت مطلبـه مـن هـذا الكـالم ،  ً
ألن إثبــات بعــض األحــوال فقــط ال يــستلزم دخــول نفــي األمامــة يف هــذه األحــوال ، فــال يثبــت 

داال ّ فالبـد مـن أن يكـون لفـظ املنزلـة . ..ةمطلوبه وهو إثبات داللة احلـديث علـى نفـي اإلمامـ
  .على مجيع األحوال
ّالعمـوم الـذي يدعيـه أهـل احلـق اإلماميـة ، فـإم إمنـا يـدعون  ـ واحلمـد هللا ـ ٍوحينئـذ يـتم ّ

العمـــوم بالنـــسبة إىل األحـــوال املعتـــىن ـــا ، والـــرازي يثبـــت هـــذا العمـــوم بـــل األزيـــد منـــه ، ويـــرى 
ًمشوله لألحوال املنفية أيضا ّ.  

 . ..ًالعمـوم ، كأسـالفه وأخالفـه ، عنـادا للحـق وأهلـهيعـود فينكـر  ـ ويـا للعجـب ـ ّـلكنه
  !!ّويدعي أن ثبوت العموم يستلزم الكذب يف كالم املعصوم والعياذ باهللا) الدهلوي ( ويأيت 

  الداللة على العموم في كالم الدهلوي  ـ 5
  :يف جواب اإلستدالل حبديث املنزلة ) الدهلوي ( ويقول 

ّومعلـوم أن هـارون كـان خليفـة موسـى  ـ  حبـضرة هـارونّملا شبه حضرة األمري: ًوأيضا «  ٌ
 ـ يف غيبته يف حال حياته ، أما بعد وفاة موسى فكان اخلليفة يوشع ابـن نـون وكالـب بـن يوفنـا

ّفالالزم أن يكون حضرة األمري خليفة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حـال حياتـه مـدة غيبتـه ال  ّ ْ ّ
  غريه ،بعد وفاته ، بل اخلليفة بعد وفاته 
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ًحىت يكون التشبيه كامال ، ومحل التشبيه الواقع يف كالم رسول اهللا على التشبيه النـاقص دليـل 
  .»على كمال عدم املباالة بالدين 

على العمـوم  ـ ًتقليدا للرازي ـ ّويف كالمه هذا اعرتاف بعموم املنزلة ، ألنه حيمل احلديث
ّ ، ومعلــوم أن 7الداللــة علــى نفــي خالفــة األمــري ّحــىت بالنــسبة إىل املنــازل املنفيــة ، كــي يثبــت 

كمـــال التـــشبيه ال يكـــون بغـــري عمـــوم املنـــازل ، ومحلـــه علـــى بعـــض املنـــازل محـــل علـــى التـــشبيه 
  .)الدهلوي ( الناقص الذي منعه 

عـدم مبـاالم بالـدين  ّفظهر أن محل القوم حديث املنزلـة علـى بعـض املنـازل دليـل علـى
) الــدهلوي (  وــذا يــسقط مــا زعمــه ... 6ّمــات خــامت النبيــني ، وعــدم اهتمــامهم مبــداليل كل

ّمــــن أن احلمـــــل علــــى اإلســـــتثناء املتـــــصل يــــستلزم الكـــــذب يف كـــــالم املعــــصوم ، بـــــل إن األمـــــر  ّ
يـــستلزم » ّعـــدم النبـــوة «  بــــ »ّإال أنـــه ال نـــيب بعـــدي « ّبـــالعكس ، فـــإن زعـــم انقطاعـــه وتأويـــل 

  . .. واحلمد هللا يف املبدء واملآب. ..ذلك
(  وذلـك يف . ..ّأن التـشبيه يـستلزم العمـوم: ٍيف موضـع آخـر ) الـدهلوي ( ويفيد كالم 

ّ، حيث أورد كالما ملال يعقوب امللتاين ، يف اجلواب عن حديث ) حاشية التحفة  إين تـارك « ً
ّ شبه أهل بيته بالسفينة ، وشبه أصحابه بالنجوم ، 6ّأن النيب  :وحاصله  » . ..فيكم الثقلني ّ

  . ..ّ إىل أن الشريعة تؤخذ من الصحابة ، والطريقة من أهل البيتليشري
إن داللــة تـــشبيه الــصحابة بــالنجوم علــى وجـــوب أخــذ الــشريعة مـــنهم ، : ومــن املعلــوم 

ٍتتوقف على محل التـشبيه علـى العمـوم ، وإال فـال تـتم تلـك الداللـة ، وبـأي وجـه محـل التـشبيه  ّ ّ
ّ فـــإن بـــه حيمـــل التـــشبيه يف حـــديث املنزلـــة الـــصحيح يف حـــديث النجـــوم املزعـــوم علـــى العمـــوم ،

  . ..املتواتر على العموم
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 . ..»أهــل البيــت « يف حــديث النجــوم يف طــرق اإلماميــة هــم » األصــحاب « ّلكــن 
  ً.فمن أهل البيت تؤخذ الشريعة والطريقة معا

  الداللة على العموم في كالم ابن روزبهان  ـ 6
 احلـــديث الـــشريف علـــى حـــصول مجيـــع الفـــضائل ويعـــرتف الفـــضل ابـــن روزـــان بداللـــة

ّعجائـب األلطـاف اإلهليـة اخلفيـة ، واعرتافـه ـذا مـن ـ عـدا النبـوة ـ 7ألمـري املـؤمنني   وهـذا . ..ّ
  :ّنص كالمه 

ّهــذا مــن روايــات الــصحاح ، وهــذا ال يــدل علــى الــنص كمــا ذكــره العلمــاء ، ووجــه « 
.  كـــل شـــيء ســـواه ، ومـــن مجلتـــه اخلالفـــةإنـــه نفـــى النبـــوة مـــن علـــى وأثبـــت لـــه: اإلســـتدالل بـــه 

 ، بـــل املــــراد 7ًإن هـــارون مل يكـــن خليفـــة بعـــد موســـى ، ألنـــه مـــات قبـــل موســـى : واجلـــواب 
استخالفه باملدينة حني ذهابه إىل تبوك ، كما استخلف موسـى هـارون حـني ذهابـه إىل الطـور 

ِ اخلفني في قـومي (: ، لقوله تعاىل  ْ َ ِ ِ ُْ ْ(.  
ّمري املؤمنني فضيلة االخوة واملؤازرة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يثبت به أل: ًوأيضا  ّ

ًيف تبليغ الرسالة ، وغريها من الفضائل ، وهي مثبتة يقينا ال شك فيه  ٌ «)1(.  

  :أقول 
وهو مجع معرف بالالم ، وهو مـن صـيغ » الفضائل « فكالمه يدل على العموم بلفظ 
  . ..العموم كما عرفت من تصرحيات القوم

   عليهْوإذ ثبت داللة احلديث على ثبوت مجيع الفضائل ألمري املؤمنني
__________________  
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ّ ، ثبت داللته على األفضلية ، وبذلك يسقط تقـوالت ابـن تيميـة واألعـور وأمثاهلمـا يف السالم
  .هذا الباب

ا نفــــي الداللـــة علــــى اخل ـــأم الفـــة بــــسبب وفــــاة هـــارون يف زمــــن حيـــاة موســــى ، فــــسيأيت ّ
  .اجلواب عنه بأبلغ الوجوه ، إن شاء اهللا تعاىل

  الدالالت على العموم من كالم المولوي محمد إسماعيل  ـ 7
املولــوي حممــد إمساعيــل الــذي فــاق عمــه ) : الــدهلوي ( ًواعــرتف بــذلك أيــضا ابــن أخ 
ّوأسالفه يف التعصب والتصلب املقيت ً وهذه عبارته معربة . ..ّ ّ:  

ــــبعض الكــــاملني مــــشاة مــــع أنبيــــاء اهللا يف أحــــد الكمــــاالت ، : ًواعلــــم أيــــضا «  ًأن ل
ـــة ، ومـــنهم مـــن يـــشاهم يف مجيـــع الكمـــاالت  . ..ولبعـــضهم يف كمـــالني ، ولبعـــضهم يف ثالث

 مـة هـذا بيـان حقيقـة مطلـق اإلما. ..مراتب خمتلفة ، وبعضها أكمل مـن بعـض ـ ًإذا ـ فلإلمامة
 وعلــى هــذا ، كــان إمامــة مــن يــشابه األنبيــاء يف مجيــع الكمــاالت أكمــل مــن إمامــة ســائر ...

ّالكــاملني ، فــال يبقــى واحلــال هــذه ال حمالــة امتيــاز هلــذا اإلمــام األكمــل عــن األنبيــاء إالبــنفس 
ْوحينئذ جاز أن يقال  . ..مرتبة النبوة ّإنه لو كان نيب بعد خامت النبيني لكـان شـخص أكمـل : ٍ

ّ وجـاز أن يقـال بأنـه .)1(لو كان بعدي نيب لكـان عمـر : الكاملني ، ومن هنا ورد يف احلديث 
ّال فـــرق بينـــه وبـــني النـــيب إالمبنـــصب النبـــوة ، كمـــا ورد عنـــه يف حـــق علـــي  أنـــت مـــين مبنزلـــة  : 2ّ

  .)2(»  ال نيب بعدي ّإال أنههارون من موسى 
ًتب أسالف الرجل هباء منثوراوذا التصريح تصري مجيع التلفيقات الواردة يف ك ً.  

__________________  
  .هذا حديث موضوع كما ال خيفى على من راجع قسم حديث أنا مدينة العلم ، من كتابنا )1(
  .آخر الفصل األول ـ منصب امامت) 2(
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  الداللة على العموم من كالم الخجندي على ضوء الحديث  ـ 8
) احلليـــــة ( عـــــيم اإلصـــــفهاين يف كتـــــاب وروى شـــــهاب الـــــدين أمحـــــد عـــــن احلـــــافظ أيب ن

  :أحاديث هذا رابعها 
ًإن اهللا عزوجل عهد إىل عهدا ،  :ّ وبارك وسلم 6قال قال رسول اهللا  ـ عن أيب برزة«   ّ

ًإن عليـــا رايـــة اهلـــدى : مسعـــت ، فقـــال : إمســـع ، فقلـــت : ّيـــا رب ، بينـــه يل ، فقـــال : فقلـــت  ّّ
ه أحبــين ، ومــن وإمــام أوليــائي ونــور مــن أطــاعين ، وهــو ال ّكلمــة الــيت ألزمتهــا املتقــني ، مــن أحب ّــ ّ

يـا رسـول اهللا ، أنـا عبـد اهللا : ّفبـشرته ، فقـال  ـ 2 ـ فجاء علي. ّأبغضه أبغضين ، فبشره بذلك
ّويف قبـــضته ، إن يعـــذبين فبـــذنيب ، وإن يـــتم يل الـــذي بـــشرتىن بـــه فـــاهللا أوىل يب ّ ْ  وبـــارك 6قـــال . ّْ

مث . قد فعلت به ذلك: فقال اهللا عزوجل . واجعل ربيعه اإلميانُاللهم اجل قلبه : ّوسلم قلت 
ًإنــه رفــع إيل أنــه سيخــصه مــن الــبالء بــشيء مل خيــص بــه أحــدا مــن أصــحايب ّ ّ يــا رب : فقلــت . ّ

  .)1(» ّإن هذا شيء قد سبق ، إنه مبتلى ومبتلى به :  فقال !أخي وصاحيب
  .»روى األربعة احلافظ أبو نعيم « : قال شهاب الدين 

وقـــــال الـــــشيخ اإلمـــــام العـــــامل العامـــــل العـــــارف الكامـــــل جـــــالل الـــــدين أمحـــــد « : ال قـــــ
سـيد األوليـاء  ـ رضـي اهللا تعـاىل عنـه ـ وهـو:  ـ ّحف مرقده بـأنواع الفـيض الـصمدي ـ اخلجندي

ّصلى اهللا عليه وعلـى آلـه وبـارك وسـلم ـ بعد رسول اهللا ّصـلى  ـ ْإذ واليتـه مـن واليـة رسـول اهللا ـ ّ
وكـذا علمـه مـن علمـه ، وحكمتـه مـن حكمتـه ، . بـال واسـطة ـ ّلى آله بـارك وسـلماهللا عليه وع

  شجاعته ، وكذا سائر وشجاعته من
__________________  
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  .)1(» ّغري أنه ال نيب بعدي : ّالكماالت ، إالفيما استثناه ، يعين قوله 

  :أقول 
 ـ عـدا النبـوة ـ واليتـه وعلمـه وحكمتـه وسـائر الكمـاالت ب7فإذن ، يكـون أمـري املـؤمنني 

 فاحلـديث الـشريف يــدل علـى أفـضليته فإمامتــه بـال فـصل ، لقــبح ... 6َأفـضل مـن بعـد النــيب 
ًفــضال عــن ) الــدهلوي ( تقــدمي املفــضول علــى الفاضــل ، كمــا هــو ظــاهر مــن تــصرحيات والــد 

  .غريه من األفاضل
ايـة العقـول ( كما هو ظاهر الفخر الرازي يف   ـّعلى أن اإلمامة على رأس الكماالت

ً ، إذ لو مل يكن إماما كان تابعـا ، والنتفـى عنـه عمـدة 6ًفهو ذا السبب أيضا يتلو النيب  ـ ) ً
  .الكماالت ، وهو خلف

داللـة ) احلليـة ( وباجلملة ، فقـد ظهـر مـن هـذا التقريـر املـستفاد مـن احلـديث املـروي يف 
 وســـقطت حمـــاوالت املنكـــرين مـــن األولـــني واآلخـــرين ، . ..ةاملنزلـــحـــديث املنزلـــة علـــى عمـــوم 

  .واحلمد هللا رب العاملني

ّما سألت اهللا لي شيئا إالسألت لك مثل: » ص « قوله  ـ 9   . ..هً
ة علــى ثبــوت مجيــع الكمــاالت والفــضائل ألمــري املــؤمنني   ةّ عــدا النبــو7ّــومــن أقــوى األدل

  :االئمة الكبار أمثال من   هو احلديث الذي أخرجه مجع غفري...
  ابن أيب عاصم

  وأمحد بن عمرو الشيباين
__________________  

  .خملوط ـ توضيح الدالئل) 1(
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  وحممد بن جرير الطربي
  وسليمان بن أمحد الطرباين

  وأيب حفص ابن شاهني
  وأيب نعيم اإلصفهاين
  وابن املغازيل الشافعي

  ّواملوفق بن أمحد اخلطيب اخلوارزمي
  وسف الزرنديوحممد بن ي

  والسيد شهاب الدين أمحد
  وجالل الدين السيوطي
  ّوإبراهيم الوصايب اليمين

  ّوعلى املتقي اهلندي
  وحممد صدر العامل

  :ّوإليك نصه 
ّصـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ًوجعـت وجعـا ، فأتيـت النـيب: عـن علـي قـال «  ، فاقـامين يف  ـ ّ

مكانه ، وقام يصلي ، وألقى علي طرف ثوبـه ، مث قـ برئـت يـا ابـن أيب طالـب ، فـال بـأس : ال ّ
ّما سألت اهللا يل شيئا إالسألت لك مثله ، وال سألت اهللا شيئا إال. عليك ًّ ّأعطانيه ، غري أنـه  ً

  .ّفقمت فكأين ما اشتكيت. إنه ال نيب بعدك: قيل يل 
  .)1(» ّالسنة  طس ، وابن شاهني يف ـ ّابن أىب عاصم ، وابن جرير وصححه

  :وقال النسائي 
ثنــا : ثنــا علــي بــن ثابــت قــال : أنبأنــا عبــد األعلــى بــن واصــل بــن عبــد األعلــى قــال « 

  منصور بن أيب االسود ، عن يزيد بن أيب زياد ، عن سليمان بن عبد اهللا بن
__________________  
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  :قال  ـ 2 ـ ّاحلارث ، عن جده ، عن علي
ّصلى اهللا عليه وسلم ـ هللامرضت فعادين رسول ا ّفدخل علي وأنـا مـضطجع ، فـاتكى  ـ ّ 

ّإىل جنيب مث سجاين بثوبه ، فلما رآين قد هدأت قام إىل املـسجد يـصلي ، فلمـا قـضى صـالته  ّ ّ
ًقم يا علي فقد برئت ، فقمت كأن مل أشـتك شـيئا قبـل ذلـك ، : جاء فرفع الثوب عين وقال  ْ

ًمــا ســألت ريب شــيئا يف صــال: فقــال  ّأعطــاين ، ومــا ســألت لنفــسي شــيئا إالوقــد ســألت ّ يت إالّ ً
  .لك

عن يزيد بن أيب زياد ، عن عبـد اهللا : خالفه جعفر األمحر فقال : قال أبو عبد الرمحن 
ًوجعــت وجعــا شــديدا ، فأتيــت النــيب: بــن احلــارث ، عــن علــي قــال  ّصــلى اهللا عليــه وســلم ـ ً ـــ  ّ

قــم يــا علــي فقــد برئــت ال : ي طــرف ثوبــه مث قــال ّفأقــامين يف مكانــه وقــام يــصلي ، وألقــى علــ
ّبــأس عليــك ، ومــا دعــوت اهللا لنفــسي بــشىيء إالدعــوت لــك مثلــه ، ومــا دعــوت بــشىيء إالقــد  ّ

  .)1(» ال نيب بعدك :  قيل يل ّإال أنهاعطيت : وقال . استجيب يل
  :ورواه ابن املغازيل بسنده عن جعفر األمحر 

اسـتجيب  ّوت لـك مبثلـه ، وال دعـوت بـشيء إالّ ما دعوت لنفسي بشيء إالدعـ. ..«
  .)2(»  ال نيب بعدي ّإال أنه ـ أو قيل قد اعطيته ـ يل

  .)3(وكذا رواه اخلطيب اخلوارزمي عن جعفر بطريق ابن أيب عاصم 
روى . فــضيلة كــل الفــضائل دوــا ، ومنقبــة غالــب احلفــاظ يرووــا« : والزرنــدي بقولــه 

ّأخــربين بأفــضل منزلتــك مــن رســول اهللا صــلى اهللا : لــت لعلــي ق: اإلمــام عبــد اهللا بــن احلــارث 
  ّنعم ، بينا أنا نائم عنده وهو يصلي ،: قال  ـ ّعليه وسلم

__________________  
  .148 رقم 157 ، و 147 رقم 156 :خصائص املري املؤمنني ) 1(
  .178 رقم 135 :املناقب للمغازيل ) 2(
  .117 رقم 110 :املناقب للخوارزمي ) 3(
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ّيـــا علـــي ، مـــا ســـألت اهللا مـــن اخلـــري إال ســـألت لـــك مثلـــه ، ومـــا : ّفلمـــا فـــرغ مـــن صـــالته قـــال 
ّاستعذت من الشر إال  » . ..ًوجعـت وجعـا فأتيـت النـيب: ٍويف روايـة قـال . استعذت لك مثلـه ّ

)1(.  
وشهاب الدين أمحد عن الـصاحلاين بإسـناده إىل احملـاملي بإسـناده ، وعـن الطـربي وعـن 

  . عن ابن احلارث عن علي عليه الصالة والسالم. ..)2(الزرندي 
 قــال قــال يل 2عــن أمــري املــؤمنني أيب احلــسن علــي بــن أيب طالــب « : ّــوروى الوصايب 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وجع وجعته  يا علي ، قم ، فقـد برئـت ، ومـا سـألت اهللا  :ّ
ّشيئا إالسألت لك مثلـه ،  أخرجـه أبـو نعـيم يف فـضائل الـصحابة . عـدكال نبـوة ب:  قيـل ّإال أنـهً

 «)3(.  
والطـرباين يف  ـ ّوصـححه ـ أخرج ابن أيب عاصـم وابـن جريـر« : وقال حممد صدر العامل 

  . ..لّاألوسط وابن شاهني يف السنة عن علي قا
  .)4( » . ..اهللا وأخرج أبو نعيم يف فضائل الصحابة عن علي قال قال رسول

  :واعلم 
 .»ّإال أنـه قيـل يل ال نـيب بعـدك « : قولـه  ـ يف بعض طرقـه ـ ظ احلديثإنه مل يرد يف لف

ّفراجــــع إن شــــئت روايــــة النــــسائي ، واحملــــاملي ، واخلــــوارزمي ، واحملــــب الطــــربي ، والــــسيوطي ، 
  .)5(ّواملتقي وغريهم 

__________________  
  .119 :نظم درر السمطني ) 1(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 2(
  .خمطوط ـ  فضل األربعة اخللفاءاالكتفاء يف) 3(
  .خمطوط ـ معارج العلى يف مناقب املرتضى) 4(
 ، 61:  ، ذخائر العقـىب 36368  /13 ، كنز العمال 86: ًاخلصائص ، تقدم قريبا ، املناقب للخوارزمي ) 5(

  .118  /3الرياض النضرة 



 375 ...................................................................داللة احلديث على عموم املنزلة 

  علي نفسي  : 6قوله  ـ 10
  :ل  عن السيوطي قا)1(روى املولوي حممد مبني 

: ًقال ابن النجار يف تارخيه معنعنا عن قيس بن أيب حازم عن عمرو بن العـاص قـال « 
ّوكنت أظن أنه ليس أحـد أحـب إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  ـ ملا قدمت من غزوة السالسل ّ ّ

ّوسلم مين إين أسـألك : قلـت . عائـشة:  قال ؟ّيا رسول اهللا ، أي الناس أحب إليك: قلت ـ  ّ
:  فالتفت إىل أصـحابه فقـال ؟يا رسول اهللا فأين علي: قلت . فإذن أبوها: قال . لّعن الرجا

لـه النـيب   فقـال؟فمـا بـال علـي: قال فـىت مـن األنـصار : ٍويف رواية . إن هذا يسألىن عن النفس
ّصلى اهللا عليه وسلم  ًهل رأيت أن أحدا يسئل عن نفسه: ّ   !؟ّ

قالت فاطمة ، يـا رسـول اهللا مل تقـل يف  : وأخرج ابن النجار يف تاريخ بغداد من طريقه
  . »!علي نفسي فمن رأيتيه يقول يف نفسه:  قال ً؟علي شيئا

ّفكل صفة اتـصف النـيب ـا فـإن علـي املرتـضى متـصف ـا « : مث قال املولوي املذكور  ّ ٍ ّ
ّ، سوى النبوة اخلاصة املختصة بالرسول كما قال يف حديث آخر    .)2(» ال نيب بعدي : ّ

  . ..ّانك لتسمع ما أسمع:  له 6قوله  ـ 11
 6ّوال خيفى أن موالنـا أمـري املـؤمنني قـد شـابه النـيب « : قال السيد شهاب الدين أمحد 

ّوبارك وسلم يف كثري بل يف أكثر اخلصال الرضية ٍ ّ  
__________________  

 .1225 نفيــة ، املتــوىف ســنةاملولــوي حممــد مبــني اللكهنــوي ، الــشيخ الفاضــل الكبــري ، أحــد الفقهــاء احل: هــو ) 1(
  .403  /7كذا يف نزهة اخلواطر 

 عــن ابــن 36446 ضــمه ح 142  /13 ، وهــو يف كنــز العمــال 69: وســيلة النجــاة يف مناقــب الــسادات ) 2(
  .ّالنجار
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ّوالفعــال الزكيــة ، وعاداتــه وعباداتــه وأحوالــه ، وقــد صــح ذلــك لــه باألخبــار الــصحيحة واآلثــار  ّ
 إىل إقامة الدليل والربهـان ، وال يفتقـر إىل إيـضاح حجـة وبيـان ، وقـد عـد ّالصرحية ، وال حيتاج ٍ

. بعــض العلمــاء بعــض اخلــصال ألمــري املــؤمنني علــي ، الــيت هــو فيهــا نظــري ســيدنا النــيب األمــي
  :فقال 

نظريه يف األصل بدليل شاهد النسب الصريح بينهما بـال ارتيـاب : هو نظريه من وجوه 
ُ أنمــا يريــد اهللا (: دليل قولــه تعــاىل ، ونظــريه يف الطهــارة بــ ُ ُِ َ( ) ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل َ ْ َ َ ْ  ُ ُ ْ َ َ ِ ِْ ُ

ًاْلبـيت ويطهركم تطهيرا  ِ ْ َ ْ َُ َ َ ُ َِ يكم اهللا (:  ونظريه يف آية ويل األمة بدليل قوله تعـاىل .)1( )ْ ُ إنمـا ول ُ ُ ِـ َ ِ
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الـص َ ُـ َ َ َِ ِ ُِ َ َُ ـَ ُ ُ ون الزكـاة وهم راكعـون ُ َالة ويـؤت َُ ِ ْ َ ُـَ َ َ ُـ ْ ونظـريه يف األداء . )ُ

والتبليــغ بــدليل الــوحي الـــوارد عليــه يــوم إعطـــاء ســورة بــراءة لغــريه ، فنـــزل جربئيــل عليــه الـــصالة 
ّال يؤديها إال: والسالم وقال   بـوحي 2ّأنت أو من هو منك ، فاسـتعادها منـه ، فأداهـا علـي  ّ

مـن كنـت مـواله : ّ وبارك وسـلم 6 ونظريه يف كونه موىل االمة بدليل قوله .اهللا تعاىل يف املوسم
ّونظريه يف مماثلة نفسيهما وأن نفسه قامت مقـام نفـسه وأن اهللا تعـاىل أجـرى . فهذا علي مواله

ّ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك مـن (: ّ وبارك وسلم فقال 6نفس علي جمرى نفس النيب 
 ونظـريه يف فـتح .)ئنـا وأبنـاءكم ونـسائنا ونـساءكم وأنفـسنا وأنفـسكم العلم فقل تعالوا ندع أبنا

ً وبــارك وســلم وجـــواز دخــول املـــسجد جنبــا كحـــال 6بابــه يف املــسجد كفـــتح بــاب رســـول اهللا 
  .رسول اهللا على السواء

  .هذا معىن كالمه
ومــن تتبــع أحوالــه يف الفــضائل املخــصوصة ، وتفحــص أحوالــه يف الــشمائل املنــصوصة ، 

بلـغ الغايـة يف اقتفـاء آثـار سـيدنا املـصطفى ، وأتـى النهايـة يف  ـ ّكـرم اهللا تعـاىل وجهـه ـ هيعلـم أنـ
  اقتباس أنواره ، حيث مل جيد فيه غريه مقتضى ، وقد
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  : ورضوانه عليه يف خطبة طويلة له ;قال 
بالقرابة القريبة واملنزلة اخلصيصة  )ّ وبارك وسلم 6( وقد علمتم موضعي من رسول اهللا 

ـــا وليـــد ، يـــضمين إىل صـــدره ، ويكنفـــين يف فراشـــه ، ويـــشمين عرفـــه ، ، و ّضـــعين يف حجـــره وأن ّ
ًوكان ميضغ الشيء مث يلقمنيه ، وما وجد يل كذبة يف قول وال خطلة يف فعل ً.  

ًولقــد قــرن اهللا تعــاىل بــه مــن لــدن أن كــان فطيمــا أعظــم ملــك مــن املالئكــة ، يــسلك بــه 
  .ليله وارهسبيل املكارم وحماسن أخالق العامل 

ًولقـد كنـت أتبعـه اتبـاع الفـصيل أثـر امه ، يرفـع يل كـل يـوم علمـا مـن أخالقـه ، ويــأمرين  ّ ّـ ّ
  .باإلقتداء به

ّولقد كان جياور يف كل سـنة حبـراء ، فـأراه وال يـراه غـريي ، ومل جيمـع بيـت واحـد يومئـذ 
  .ّلة وأشم ريح النبوةيف اإلسالم غري رسول اهللا وخدجية وأنا ثالثهما ، أرى نور الوحي والرسا

 ؟يـا رسـول اهللا مـا هـذه الرنـة: ّولقد مسعـت رنـة الـشيطان حـني نـزل الـوحي عليـه فقلـت 
أنــك ّ هــذا الــشيطان قــد أيــس مــن عبادتــه ، إنــك لتــسمع مــا أمســع وتــرى مــا أرى ، إال: فقــال 

  .)1(» لست بنيب ولكنك وزير وإنك لعلي خري 

  . ..ىال أخي موسهم اني أقول كما قّالل: » ص « قوله  ـ 12
: اللهم إىن أقول كما قال أخي موسى  : 6ومن األدلة القاطعة على عموم املنزلة قوله 

ًاللهم اجعل يل وزيرا من أهلي أخي عليا أشدد به أزري وأشركه يف أمري ، كي نسبحك كثـريا  ًّ ًّ
  ًونذكرك كثريا ، إنك كنت بنا 
__________________  

  .خملوط ـ توضيح الدالئل) 1(
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  : وهذا احلديث أخرجه .»ًبصريا 
  أمحد بن حنبل

  وابن مردويه
  وأبو إسحاق الثعليب
  وأبو نعيم اإلصبهاين

  وأبو بكر اخلطيب
  وابن املغازيل الشافعي
  . ..يوابن عساكر الدمشق

  وسبط ابن اجلوزي احلنفي
  وشهاب الدين أمحد

  وجالل الدين السيوطي
  وعلي املتقي اهلندي

  وشيخ بن علي اجلفري
  املريزا حممد البدخشاينو

  وحممد بن إمساعيل األمري
  . ..ّوغريهم من أعالم احملدثني

ّعن أمساء بنت عمـيس قالـت مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه « : ّقال احملب الطربي 
ًاللهــم اجعــل يل وزيــرا مــن أهلــي أخــي : اللهــم إين أقــول كمــا قــال أخــي موســى : ّوســلم يقــول 

ًعليـــا ، اشـــدد بـــه أزري وأ ًشـــركه يف أمـــري ، كـــي نـــسبحك كثـــريا ونـــذكرك كثـــريا إنـــك كنـــت بنـــا ّ ً ّ
  .)1(» واملراد باألمر غري النبوة . أخرجه أمحد يف املناقب. ًبصريا

__________________  
  .118  /3الرياض النضرة ) 1(
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ًفـسمعت مناديـا ينـادي يـا : قـال ابـن عبـاس « : ورواه أبو نعيم عن ابـن عبـاس مث قـال 
ّفقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم لعلــي . عطيــت مــا ســألتقــد ا: أمحــد  يــا أبــا احلــسن إرفــع : ّ

اللهــم : فرفــع علــي يــده إىل الــسماء وهــو يقــول . يــدك إىل الــسماء فــادع ربــك واســأله يعطــك
ًاجعــل يل عنــدك عهــدا واجعــل يل عنــدك ودا ّفــأنزل اهللا علــى نبيــه صــلى اهللا عليــه وســلم . ًّ ّ :) 

َُإن الذين آمنو َ ِ   ا وعملوا الصالحات سيجعل لهـم الـرحمن ودا ِ ُ َُ ْ  ُ ُ َْ ُ َ َ َـ ِ ِ  ُ ِ ّ فتالهـا النـيب صـلى اهللا عليـه .)َ
ًوســلم علــى أصـــحابه فعجبــوا مـــن ذلــك عجبـــا شــديدا ً ّقـــال النــيب صـــلى اهللا عليــه وســـلم . ّ مب : ّ

ل  إن القــرآن أربعــة أربــاع ، فربــع فينــا أهــل البيــت خاصــة وربــع يف أعــدائنا وربــع حــال!؟تعجبــون
  .)1(» وإن اهللا أنزل يف علي كرائم القرآن . وحرام وربع فرائض وأحكام

  .)2(ورواه ابن املغازيل بسنده عن ابن عباس كذلك 
  .)3(وسبط ابن اجلوزي عن أمحد يف املناقب عن أمساء كما تقدم 
ّوشهاب الدين أمحد عن احملب الطربي عن أمحد يف املناقب 

)4(.  
 مردويــه واخلطيـب وابـن عــساكر عـن أمســاء بنـت عمــيس أخــرج ابـن« : وقـال الـسيوطي 

ّرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأزاء ثبري وهـو يقـول : قالت  أشـرق ثبـري ، أشـرق ثبـري : ّ
ً، اللهم إىن أسألك مبا سـألك أخـي موسـى أن تـشرح صـدري وأن تيـسر أمـري وأن حتـل عقـدة  ْ ّ

ًعليــا أخــي أشــدد بــه أزري وأشــركه يف أمــري ًقــويل واجعــل يل وزيــرا مــن أهلـي  مـن لــساين يفقهــوا
ًكي نسبحك كثريا ونذكرك كثريا إنك كنت بنا بصريا  ً ً ّ «)5(.  

__________________  
  .خمطوط ـ ّمنقبة املطهرين) 1(
  .375 رقم 328 :املناقب البن املغازيل ) 2(
  .22: ّتذكرة خواص االمة ) 3(
  .خمطوط ـ توضيح الدالئل) 4(
  .35 ـ 25 رقم 20طه ، واآلية يف سورة  566  /5الدر املنثور ) 5(
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ًومــن الواضــح جــدا ، أنــه كمــا كــان ســؤال موســى دلــيال علــى أفــضلية هــارون مــن بعــد  ً
 نفـس مـا سـأل موسـى ، 6ّ وأولويته بالقيام مقامه واخلالفة عنه ، كذلك سؤال النـيب 8موسى 

 ، واملنكر هلذه الداللة مكـابر 7 فإنه يدل على ثبوت مجيع ما ثبت هلارون ملوالنا أمري املؤمنني
  .ال يصغى إىل طغيانه وعدوانه ، وال يلتفت وال حيتفل بشأنه وشنآنه

وذكر ويل اهللا الدهلوي إنه إمنا سأل موسى هذه السؤاالت الحتياجه إليها ، مـن جهـة 
مــور  مــن مجلــة اال6 للنــيب 7 فتكــون وزارة أمــري املــؤمنني .)2(ّتعــذر حتمــل أعبــاء الرســالة بــدوا 

ًوناهيك به دليال زاهرا على األفضلية العامة. اليت كان حيتاج إليها يف حتمل أعباء الرسالة ً.  
وقد تقـدم عـن . 7ًعام ، فيكون كل ما ثبت هلارون ثابتا لألمري » األمر « ًوأيضا فإن 

 فالعـــصمة واألفـــضلية ووجـــوب . ..ةّاحملـــب الطـــربي أن املـــراد مـــن األمـــر كـــل األمـــور عـــدا النبـــو
  .ّلطاعة واإلتباع ، امور ثابتة لألمري ال يشركه فيها أحدا

__________________  
  .إزالة اخلفا الفصل السادس من املقصد األول ، يف عمومات القرآن) 1(



 

  ؟رونهل كانت الخالفة من منازل ها

  !ّال نسلم: قال الدهلوي 
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  الرد على دعوى التنافي بين الخالفة والنبوة

  :قوله 
ّإنا ال نــسلم أن مــن منــازل هــارون مــن موســى خالفتــه عنــه بعــد املــوت ، إذ لــو : الثــاين  ّــ

ًّـبقي هارون بعد موسى لكان رسوال مستقال يف التبليغ ومل تنقطع عنه هذه املرتبة آناما ، وهـي  ً ً
  !ّتنايف اخلالفة ، ألن اخلالفة نيابة النيب ، وأي مناسبة بني األصالة والنيابة

  :أقول 
ّالن الوجــه األول ، سنوضــح بطـالن هــذا الوجـه ، يف الوجــوه اآلتيــة ، وكمـا أوضــحنا بطـ

ّعلـى حقيقـة حـال هـذا الرجـل ، مـن النـواحي العلميــة  ـ ّالسـيما أوليـاؤه وأتباعـه ـ ليقـف الكـل
ّوالنفــسية ، ومــدى اطالعــه علــى احلقــائق الدينيــة والتزامــه مبــا جــاء يف الكتــاب والــسنة وكلمــات  ّ ّ

  . ..نّمتكلمني ومفسريّاحملققني ، من حمدثني و
  :فمن الوجوه على بطالن هذه املناقشة 

  ّاستلزامها لغوية حديث المنزلة ـ 1
ّإن دعــوى التنــايف بــني اخلالفــة والنبــوة إبطــال ملــا تقــدم منــه مــن محــل حــديث املنزلــة علــى 

فــة ثبـوت اخلالفـة هلـارون ، وتـشبيه اخلال ّاملنزلـة املعهـودة ، ألن احلمـل املـذكور كـان علــى أسـاس
  العلوية باخلالفة اهلارونية ، أما إذا أنكر أصل
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سـقط احلمـل  ـ ًّبزعم التنايف بينها وبني رسالته لو بقي حيا من بعدهـ  خالفة هارون عن موسى
  .ّاملزعوم ، وبسقوطه ال يبقى أي معىن حلديث املنزلة

َــ مــا يـنطــق عــن اْله(ّــبلغوية كــالم النـيب الــذي ) الــدهلوي ( فهـل يلتــزم  ِ َ ُ ِ ْ إن هــو إال * وى َ ِ َِ ُ ْ
ُوحي يوحى ٌ ْ   ؟) َ

  إنها تكذيب صريح لصريح القرآن  ـ 2
ّإن خالفـــة هـــارون عـــن موســـى ثابتـــة بـــالنص الـــصريح مـــن كتـــاب اهللا ســـبحانه وتعـــاىل ، 

ِ ال يأتيه اْلباطل من بـين يديه وال من خلفه (الكتاب الذي  ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ َِ َِ ْ َْ ِ ُ ِ ِْ(.. .  
ُ وقــال م(: قــال اهللا عزوجــل  َ ي في قـــومي وأصلح وال تـتبــع َ ْوســى ألخيــه هــارون اخلفن َِ َ َ ُْ ِ ْــ َ ِ ِْ َ ِــ ِ ِــِ ُْ ْ َ َ

َسبيل اْلمفسدين  ِ ِ ْ ُ َ ِ َ( )1(.  
ّال نسلم ، ملنافـاة اخلالفـة للنبـوة « : يقول )  الدهلوي (و فموسى يستخلف هارون ، 

«!!  

ّإنها باطلة بإجماع المفسرين  ـ 3 ّ  
ّولــو أن مــشككا ســولت لــه نفــسه حتريــف هــذا ً ّ الــنص الــصريح مــن القــرآن الكــرمي علــى ّّ

ّمـردودا باتفـاق املفـسرين علـى  ٍاستخالف هـارون ، بتأويـل سـخيف وتوجيـه غـري وجيـه ، لكـان ّ ً
اإلســتخالف ، وصــراحة كلمــام يف ذلــك بــال خــالف ، وإليــك نــصوص عبــارات بعــضهم يف 

  :تفسري اآلية 
ِ وقـــال موســـى ألخيـــه هـــا(« : أبـــو الليـــث الـــسمرقندي *  ِِ َ ُ َ َرون َ قـــال لـــه قبـــل :  يعـــين )ُ

ي قـــومي (: انطالقــه إىل اجلبــل  ِ اخلفنــي ف ْ َ ــ ِ ِ ُْ َ وأصــلح (كــن خليفــيت علــى قــومي :  يعــين )ْ ََ ْ َ( 
َ وال تـتبع سبيل(وأصلح بينهم : ّمرهم بالصالح ويقال : يعين  ِ َِ ْ َ َ  

__________________  
  .142  ، اآلية7: سورة األعراف ) 1(



 385 .........................................................................اخلالفة من منازل هارون 

َاْلمفسدين  ِ ِ ْ ّوال تتبع طريق العاصني وال ترض به ، واتبع سبيل املطيعني :  يعين )ُ ّ «)1(.  
ُ وقال موسى (« : الثعليب *  َ ِ ألخيه هارون اخلفني ( عند انطالقه )َ ُْ ْ َ ُ ِ ِِ  . كن خليفيت)َ

ْ في قـومي وأصلح ( ِ ْ ََ ِ ْ َ   .)2(» ّ وأصلحهم حبملك إياهم على طاعة اهللا وعبادته )ِ
ُ وقـــال موســـ(« : البغــوي *  َ َ ألخيـــه هـــارون (  عنـــد انطالقـــه إىل اجلبـــل للمناجــاة)ى َ ُ ِ ِِ َ
ِاخلفني  ُْ ِ في قـومي ( كن خليفيت )ْ ْ َ ِ( )3(.  

َ وقال موسى ألخيـه هـارون (« : الزخمشري *  ُ َِ ِِ َ ُ وقـرىء .  وهـارون عطـف بيـان ألخيـه)َ
ــومي (: بالــضم علــى النــداء  ي قـ ِ اخلفنــي ف ْ َ ــ ِ ِ ُْ َ وأصــلح وال( كــن خليفــيت فــيهم )ْ َْ ِ ْ ع ســبيل َ َ تـتب ِ ــ َِ ْ َ

َاْلمفـــسدين  ِ ِ ْ ْأي وأصـــلح مـــا حيـــب أن يـــصلح مـــن امـــور بـــين إســـرائيل ، ومـــن . ً وكـــن مـــصلحا)ُ
  .)4(» ّدعاك منهم إىل الفساد فال تتبعه وال تطعه 

َ وقال موسى ألخيه هارون (: ّوأما قوله « : الرازي *  ُ َِ ِِ َ ُ  فقوله هارون عطف بيان )5( )َ
ي ( .النــداءوقـرىء بالــضم علـى . ألخيـه ِــ اخلفنـي ف ِ ُْ ِقـــومي ْ ْ ْ وأصــلح ( كـن خليفـيت فــيهم )َ ِ ْ ََ( 

ًوكــن مــصلحا ، أو وأصــلح مــا جيــب أن يــصلح مــن امــور بــين إســرائيل ، ومــن دعــاك مــنهم إىل 
  .ّاإلفساد فال تتبعه وال تطعه

ً يف النبــوة ، فكيــف جعلــه خليفــة لنفــسه ، 7إن هــارون كــان شــريك موســى : فــإن قيــل  ُ َ
نــسان أعلــى حــاال مــن خليفتــه ، ورد اإلنــسان مــن املنــصب األعلــى إىل األدون فــإن شــريك اإل ً

  .يكون إهانة
__________________  

  .567  /1تفسري أيب الليث السمرقندي ) 1(
  .خمطوط ـ  تفسري الثعليب=الكشف والبيان يف تفسري القرآن ) 2(
  .535  /2يل تنزمعامل ال) 3(
  .111  /2الكشاف ) 4(
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»  هــو األصــل يف تلــك النبــوة 7 كــان موســى ّإال أنــهألمــر وإن كــان كمــا ذكــرمت ا: قلنــا 
)1(.  

ْ وأصلح (كن خليفيت فيهم » اخلفين يف قومي « « : النيسابوري *  ِ ْ ً وكن مصلحا )ََ
وإمنــا . ّومــن دعـاك إىل اإلفــساد فـال تتبعــه. أو أصـلح مــا جيـب أن يــصلح مـن أمــور بــين اسـرائيل

ّجعل خليفة مع أنه شريك ِ وأشركه في أمري (: ه يف النبوة بدليل ً ِْ َ َِ ُ ْ ْ ً والشريك أعلى حاال من )َ
ّاخلليفة ، ألن نبوة موسى كانت باألصالة ونبوة هارون بتبعيته ، فكأنه خليفته ووزيره  ُ ّ «)2(.  

ِ وقال موسى ألخيه هارون اخلفني في قــومي (« : البيضاوي *  ِْ َُ ِ ِ ِِ ُْ ْ َ ُ ََ  كـن خليفـيت فـيهم )َ
ْ وأص( ْلح ََ َ وال تـتبـع سـبيل اْلمفسدين (ًأو كن مصلحا. ْ ما جيب أن يصلح من أمورهم)ِ ِ ِ ْـ ُ ََ ِ َِ ْ َ( 

  .)3(» ّوال تتبع من سلك اإلفساد ، وال تطع من دعاك إليه 
َ وقال موسى ألخيه هارون (« : النسفي *  ُ َِ ِِ َ ُ ِـ اخلفنـي في ( هو عطـف بيـان ألخيـه )َ ِ ُْ ْ

ِقـومي  ْ ْأصلح َ و( كن خليفيت فيهم )َ ِ ْ   .)4(» ْ ما جيب أن يصلح من أمور بين إسرائيل )َ
ّفلمــا مت امليقــات ، وعــزم موســى علــى الــذهاب إىل الطــور ، كمــا قــال « : ابــن كثــري *  ّ ّ

َ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانـب الطور األيمـن (: تعاىل  َ ْ َ ْ ْْ ْ َْ ْ َِ ـ َِ ِ ِ ُِ ُ ُْ َـْ َ ُ ْ َِ َ َْ . اآليـة )َ
ّــذ اســتخلف موســى علــى بــىن اســرائيل أخــاه هــارون ووصاه باإلصــالح وعــدم اإلفــسادفحينئــ ٍ .

صــلوات . ّ نــيب شــريف كــرمي علــى اهللا ، لــه وجاهــة وجاللــة7ّوهــذا تنبيــه وتــذكري ، وإال فهــارون 
  اهللا وسالمه عليه وعلى سائر

__________________  
  .227  /14تفسري الرازي ) 1(
  .314  /3تفسري النيسابوري ) 2(
  .367  /1تفيسر البيضاوي ) 3(
  .ط هامش اخلازن 127  /2تفسري النسفي ) 4(
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  .)1(» أنبياء اهللا 
َ وقال موسى ألخيه هارون (« : أبو السعود *  ُ َِ ِِ َ ُ ّ حني توجه إىل املناجاة حسبما أمـر )َ

ِ اخلفني (به  ُْ ِ في قـومي ( أي كن خليفيت )ْ ْ َ   .)2(»  وراقبهم فيما يأتون وما يذرون )ِ
ِ اخلفني (« : السيوطي *  ُْ ْ في قـومي وأصلح ( كن خليفىت )ْ ِ ْ ََ ِ ْ َ   .)3(»  أمرهم )ِ
ِ اخلفنـي (%قال له عند ذهابه إىل اجلبل للمناجـاة:  أي . ..«: الشربيين *  ُْ :  أي )ْ

ومي وأصلح (كــن خليفــيت  ي قـ ْ ف ِ ْــ ََ ِ ْ َــ » ً أي مــا جيــب أن يــصلح مــن أمــورهم أو كــن مــصلحا )ِــ
)4(.  

  ّ مردودة بكلمات أرباب السير والتواريخ ّإنها ـ 4
ًوكلمـات أربـاب الـسري أيـضا تنـادي بــبطالن دعـوى التنـايف بـني اخلالفـة ّوالنبـوة ، وإليــك  ّ

  :بعضها 
ملــا أهلــك اهللا فرعــون وقومــه: ّقــال أهــل الــسري وأصــحاب التــواريخ « : الثعلــيب * 

ّ
قــال . 

ٍتــاب فيـه بيــان مــا تـأتون ومــا تــذرون ، ّإين ذاهــب إىل اجلبــل مليقـات ريب ، وآتــيكم بك: موسـى 
  .)1(» وواعدهم ثالثني ليلة ، واستخلف عليهم أخاه هارون 

ّـفلمـا عـرب موسـى البحـر ، سـار يف بـين إسـرائيل يريـد الطور ، فـإذا هـم « : الكسائي *  ّ
ًبقوم قد اختذوا أصناما وهم عاكفون على عبادا ، فقال السفهاء منهم    ـّ

__________________  
  .254  /2تفسري ابن كثري ) 1(
  .269  /3تفسري أيب السعود ) 2(
  .تفسري اجلاللني) 3(
  .511  /1 تفسري اخلطيب الشربيين =السراج املنري ) 4(
  .208 :عرائس االس يف قصص االنبياء ) 5(
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م إنكـم قــو: قــال . ًيــا موسـى اجعـل لنــا إهلـا كمــا هلـم آهلـة ـ وكـانوا قـرييب العهــد بعبـادة األصـنام
ّإن هــؤالء متــرب مــا هــم فيــه وباطــل مــا كــانوا يعملــون: فقــال هلــم . جتهلــون أغــري اهللا : مث قــال . ّ

ّأبغيكم إهلا وهو فـضلكم علـى العـاملني ّفـسار القـوم ويف قلـوم حـب . ّفاسـتغفروا اهللا ممـا قلـتم. ً
  .)1(» ّاألصنام ، حىت قرب من الطور ، فاستخلف أخاه هارون على قومه 

يــا موســى ائتنــا : ّفلمــا أهلــك اهللا فرعــون وأجنــى بــين إســرائيل ، قــالوا «  : ابــن األثــري* 
ّبالكتاب الذي وعدتنا ، فسأل موسى ربه ذلك ، فأمره أن يصوم ثالثني يومـا ويتطهـر ويطهـر  ّ ً ْ ّ
ّثيابــه ، ويــأيت إىل اجلبــل جبــل طــور ســيناء ليكلمــه ويعطيــه الكتــاب ، فــصام ثالثــني يومــا أوهلــا  ً ّ

  .)2(» ، وسار إىل اجلبل ، واستخلف أخاه هارون على بىن إسرائيل أول ذي القعدة 
ُ واتخذ قـــوم (: قــال تعــاىل : ّالنــوع احلــادي والثالثــون يف قــصة الــسامري « : العيــين *  ْ َ َ ــ َ  َ

ِموســى مــن بـعــده  ِ ْ َ ْ ملــا ذهــب موســى : قــالوا .  اآليــة)ُِ
ّ

ه اســتخلف علــى 7 ّــ إىل اجلبــل مليقــات رب
  .)3( » 7قومه أخاه هارون 

ّإنها منقوضة بتصريحات المتكلمين  ـ 5 ّ  
ّوعلماء الكالم أيضا يصرحون باستخالف موسى هارون  ً:  

ّوخلف رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـي بـن أيب طالـب علـى « : الديار بكري *  ّ ّ
ّمـا خلفـه إال: أهله ، وأمـره باإلقامـة فـيهم ، فـأرجف بـه املنـافقون وقـالوا  ُاسـتثقاال له وختـضي ّ َـ ًفا ً

  ّمنه ، فلما قالوا ذلك أخذ علي سالحه مث خرج ، حىت أتى رسول اهللا
__________________  

  .خمطوط ـ قصص االنبياء) 1(
  .189  /1الكامل يف التاريخ ) 2(
  .عقد اجلمان يف تاريخ اهل الزمان ، فصل قصة موسى ، النوع احلادي والثالثون) 3(
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ّصلى اهللا عليه وسلم ّيا نيب اهللا ، زعم املنـافقون أنـك امنـا خلفتـين : فقال  ـ رفوهو نازل باجل ـ ّ ّ
ّأنــك اســتثقلتين وختففــت مــينّ إال ّكــذبوا ، ولكــين خلفتــك ملــا تركــت ورائــي ، فــارجع :  فقــال !ّ

ّإال ْأن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى  ـ يـا علـي ـ وأخلفـين يف أهلـي وأهلـك ، أفـال ترضـى
ّ املدينــة ، ومــضى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم لــسفرهٌ ال نــيب بعــدي ، فرجــع علــي إىلأنــه ّ .

  .كذا يف اإلكتفاء وشرح املواقف
ّأي حــــني توجــــه إىل ميقــــات ربــــه : وقــــال الــــشيخ أبــــو إســــحاق الفــــريوزاين يف عقائــــده 

  .)2(» استخلف هارون يف قومه 
َ كــان خليفــة موســى يف حياتــه ، 7وهــارون « ) : التمهيــد ( أبــو شــكور الكــشي يف * 

  . »7ومل يكن بعد وفاته ، ألنه مات قبل موسى 
كمــا منعــه اآلمــدي ، وعنــد . منــع صــحة احلــديث: اجلــواب « : الــشريف اجلرجــاين * 
ال عمـوم  ـ علـى تقـدير صـحته ـْإنه صحيح ، وإن كـان مـن قبيـل اآلحـاد ، أو نقـول : احملدثني 

ــومي (: لــه يف املنــازل ، بــل املــراد اســتخالفه علــى قومــه ، كمــا يف قولــه  ي قـ ِ اخلفنــي ف ْ َ ــ ِ ِ ُْ ْ( )1( 
ًإن عليــا خليفــة منــه علــى املدينــة يف غــزوة : الســتخالفه علــى املدينــة ، أي املــراد مــن احلــديث  ّ

  .)2(» ّتبوك ، كما أن هارون خليفة ملوسى يف قومه حال غيبته 
« ) : عـصمة األنبيـاء ( شيخ اإلسالم عبد اهللا الالهوري املعـروف مبخـدوم امللـك يف * 

مل جيهــد يف رفــض مشلهــم ومل جياهــدهم علــى عملهــم ، فهــو مــع  ـ هــارون ـ  قيــل مــن أنــهومــا
ّاإلنكــار القلــيب واللـــساين يف حــال شـــوكتهم وعــدم مســـاعهم قولــه ، بـــل مــع خـــوف قــتلهم إيـــاه 
ّوترقبـــه فـــيهم حكـــم اهللا ، ورجـــوع موســـى عليـــه الـــصالة والـــسالم مـــع اســـتخالفه إيـــاه علـــيهم ،  ّ

ًووعده معه موعدا قريبا    ، وأمره حبسنً
__________________  

  .125  /2تاريخ اخلميس ) 1(
  .363 ـ 362  /8شرح املواقف ) 2(
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  .»ّاإلستخالف فيهم ، ليس بكبرية وال صغرية ، يصح التمسك هلم ا 
ّفبــني لـــه النــيب صــلى اهللا عليــه وســـلم « : ابــن تيميــة *  ّ ّإين إمنــا اســتخلفتك ألمانتـــك : ّ

 علـى قومـه 7ف ليس بنقص وال غض ، فإن موسى استخلف هارون ّعندي ، وأن اإلستخال
  .»ً، فكيف يكون نقصا وموسى يفعله ارون 

ًفكـــان قـــول النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم تبيينـــا أن جـــنس اإلســـتخالف لـــيس « : قـــال  ّ ّ
ًنقصا وال غضا ، إذ لو كان نقصا أو غضا ملا فعله موسى ارون  ً ً ًّ ّ«.  

ســــتخالف كاســــتخالف هــــارون ، ألن العــــسكر كــــان مــــع ومل يكــــن هــــذا اإل« : قــــال 
  .»هارون ، وإمنا ذهب موسى وحده 

اســتخالفه  ّوكــذلك هنــا ، إمنــا هــو مبنزلــة هــارون فيمــا دل عليــه الــسياق ، وهــو« : قــال 
  .»يف مغيبه ، كما استخلف موسى هارون 

لـــة بـــل قـــد اســـتخلف علـــى املدينـــة غـــري واحـــد ، وأولئـــك املـــستخلفون منـــه مبنز« : قـــال 
  .)1(» هارون من موسى من جنس استخالف علي 

الفتنــة العظيمــة والفــساد  ّومل حيــصل مــن اســتخالف هــارون إال« : األعــور الواســطي * 
  .)2(» الكبري بعبادة بين إسرائيل العجل 

 ، 7ًإن هارون مل يكن خليفة بعد موسى ، ألنـه مـات قبـل موسـى « : ابن روزان * 
نــة حــني ذهابــه إىل تبــوك ، كمــا اســتخلف موســى هــارون عنــد ذهابــه بــل املــراد اســتخالفه باملدي

ِ اخلفني في قـومي (: إىل الطور بقوله  ْ َ ِ ِ ُْ ْ( )3(.  
ْأمـا ترضـى أن :  ـ 2ًتـسلية لـه  ـ 7فقـال « ) : الـسهام الثاقبـة ( إسـحاق اهلـروي يف * 

   ال نيبّإال أنهّتكون مين مبنزلة هارون من موسى 
__________________  

  .331 ـ 328  /7نهاج السنة م) 1(
  .خمطوط ـ رسالة االعور) 2(
  .389  /2دالئل الصدق : انظر . خمطوط ـ ابطال الباطل) 3(
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 ملــا توجــه إىل الطــور جعــل هــارون 7إن موســى : يعــين . بعــدي
ّ

 خليفــة علــى أهلــه وقومــه ، 7
ًفكــذلك أنــا ، لغايــة اإلعتمــاد عليــك والوثــوق بــك ، أجعلــك خليفــة علــى املدينــة  وعلــى أهــل َ

  . ». ..بيىت
ًإن عليا خليفة عن النـيب : بل املراد ما دل عليه ظاهر احلديث « : ابن حجر املكي *  ّّ

ُصــلى اهللا عليــه وســلم مــدة غيبتــه بتبــوك ، كمــا كــان هــارون خليفــة عــن موســى يف قومــه مــدة  ّ ّ
  .»غيبته للمناجاة 

ِ اخلفني في قـومي (: وقوله « : قال  ْ َ ِ ِ ُْ ّحىت يقتضي اخلالفة عنـه يف كـل  ال عموم له )ْ
ّزمن حياته وزمن موته ، بل املتبادر منه ما مر أنه خليفة مدة غيبته فقط  ّ«.   

حيــث : يعــين . أال ترضــى أن تكــون مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى: فقــال لــه « : قــال 
  .)1(» اخلفين يف قومي وأصلح « ّاستخلفه عند توجهه إىل الطور ، إذ قال له 

  ساقطة بتصريحات علماء الحديث ّإنها  ـ 6
ّوهذه أيضا عبارات شراح احلديث من أعالم احملدثني ومشاهري احملققني منهم  ً:  

ّضـرب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم « :  ـ )2(علـى مـا يف املفـاتيح  ـ قـال اخلطـايب*  ّ
املـوت ،  على بىن إسرائيل حني خرج ، ومل يرد اخلالفـة بعـد 7املثل باستخالف موسى هارون 

 ، وإمنـا كـان خليفـة يف 7 ، كان موته قبل وفاة موسـى 7ّفإن املضروب به املثل ، وهو هارون 
  .»ٍحياته يف وقت خاص 

__________________  
  .الشبهة الثانية عشرة ـ 74: الصواعق احملرقة ) 1(
  .خمطوط ـ املفاتيح يف شرح املصابيح) 2(
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ّن املـشبه بـه مل يكـن خليفـة بعـد موسـى ، بـل إن هـارو: ّـويؤيد هـذا « : قـال النـووي * 
. تويف يف حياة موسى قبله بنحو أربعني سنة على ما هو املشهور عند أهـل األخبـار والقـصص

  .)1(» ّوإمنا استخلفه حني ذهب مليقات ربه للمناجاة : قالوا 
ولـيس فيـه داللـة علـى اسـتخالفه « :  ـ )2(علـى مـا يف املرقـاة  ـ قـال القاضـي عيـاض* 

ّلى املدينة يف غزوة تبوك ، ويؤيد هذا إن هارون املشبه بـهع ًمل يكـن خليفـة بعـد موسـى ، ألنـه  ّ
ّتويف قبل وفاة موسى بنحو أربعني سنة ، وإمنا استخلفه حني ذهب مليقات ربه للمناجاة  ّ«.  

ّكــذبوا ، إمنــا خلفتــك ملــا تركــت ورائــى ، فــارجع فــاخلفىن : فقــال « : قــال التوربــشيت *  ّ
ّيـأول قـول اهللا . ْأن تكون مىن مبنزلة هـارون مـن موسـى ـ يا علي ـ ي وأهلك ، أما ترضىيف أهل

ِ وقال موسى ألخيه هارون اخلفني في قـومي (: سبحانه  ِْ َُ ِ ِ ِِ ُْ ْ َ ُ ََ َ( )3(.  
فـــالتنظري بينـــه وبـــني هـــارون إمنـــا كـــان يف اســـتخالف « : ّقـــال حمـــب الـــدين الطـــربي * 

ّموسى له منضما إىل االخوة وشد ً   .» األزر والعضد به ّ
  .)4(» ّوكان ذلك كله حال احلياة ، مع قيام موسى فيما استخلفه فيه « : قال 

ًفعلـــم قطعـــا أن املـــراد بـــه اإلســـتخالف حـــال احليـــاة ، ملكـــان التـــشبيه ، ومل « : قـــال * 
  .)5(» ّيوجد إاليف حال احلياة 

__________________  
  .174  /5 املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج) 1(
  .564  /5املرقاة يف شرح املشكاة ) 2(
  .خملوط ـ شرح املصابيح) 3(
  .224  /1الرياض النضرة ) 4(
  .224  /1الرياض النضرة ) 5(
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ّومنزلة هارون من موسى يف اإلستخالف مل تتحقق إاليف حال احلياة « : قال  ّ «)1(.  
ّوملـــا كــان هـــارون املـــشبه بــه إمنـــا كـــان« : قــال الطيـــيب *  ّ

ّ خليفــة يف حيـــاة موســـى ، دل  ً
ّذلك على ختصيص خالفة علي النيب صلى اهللا عليه وسلم حبياته  ّ «)2(.  

وهـو هـارون كانـت  ّومل يـرد بـه اخلالفـة بعـد املـوت ، فـإن املـشبه بـه« : قـال الكرمـاين * 
ٍ، وإمنا كان خليفة يف حياته يف وقت خاص  ـ 8 ـ وفاته قبل وفاة موسى ً «)3(.  

جـــر العـــسقالين بـــشرح احلـــديث ، بعـــد ذكـــر اإلســـتدالل بـــه علـــى خالفـــة قــال ابـــن ح* 
ّبأن هارون مل يكن خليفة موسى إاليف حياته ، ال بعد موته : واجيب « : األمري  َ ّ «)4(.  

ًويؤيد هذا أن هـارون املـشبه بـه مل يكـن خليفـة بعـد موسـى ، النـه « : قال العلقمي *   ّ ّ
  .)5(» ّ ، وإمنا استخلفه حني ذهب مليقات ربه تويف قبل وفاة موسى بنحو أربعني سنة

ّويؤيد هـذا أن هـارون املـشبه بـه مل يكـن « :  ـ ًقال القـاري نقـال عـن القاضـي عيـاض*  ّـ
ًخليفة بعد موسى ، ألنه تويف قبل وفاة موسى بنحو أربعني سنة ، وإمنا اسـتخلفه حـني ذهـب 

  .)6(» ّمليقات ربه للمناجاة 
__________________  

  .225  /1لرياض النضرة ا) 1(
  .خمطوط ـ شرح املصابيح) 2(
  .245  /13الكواكب الدراري ) 3(
  . باختالف60 / 7فتح الباري ) 4(
  .خمطوط ـ الكوكب املنري) 5(
  .املرقاة يف شرح املشكاة) 6(



  نفحات األزهار................................................................................ 394

ّكذبوا ، ولكىن خلفتك ملا تركت ورائى ، فارجع فاخلفىن يف : فقال « : قال احلليب * 
 ال نـيب ّإال أنـهّأن تكـون مـين مبنزلـة هـارون مـن موسـى  ـ يـا علـي ـ  أفـال ترضـىأهلـي وأهلـك ،

فرجـع . يف قومه ـ 7 ـ ّ حني توجه إىل ميقات ربه استخلف هارون7ّفإن موسى : أي . بعدي
  .)1(» علي إىل املدينة 

يف غــري ) الــدهلوي ( ّهــذا ، وقــد نــص علــى اســتخالف موســى هــارون يف حياتــه والــد 
  .)ّ قرة العينني (و ) إزالة اخلفا ( بيه موضع من كتا

 . ..مطالبـــه وانتحلهـــا) الـــدهلوي ( الـــذي ســـرق ) الـــصواقع ( وكـــذا الكـــابلي صـــاحب 
ّوألن اإلستخالف يف مدة الغيبة ال يقتضي بقاء اخلالفـة بعـد انقـضائها ، كمـا « : حيث قال 

ّتـــه لـــه إاليف مـــدة اســـتخلف موســـى هـــارون عنـــد التوجـــه إىل الطـــور للمناجـــاة ، ومل يكـــن خالف
  .»غيبته عن قومه 

نفــسه تــنقض إنكــاره اســتخالف موســى ) الــدهلوي ( ّفــإن كلمــات : ّوفــوق ذلــك كلــه 
: قولـه : وهنـا قرينـة وهـي العهـد «  :ّقوله يف رد اإلستدالل باحلـديث هارون من وجوه ، منها 

ّ توجهـــه إىل كمــا أن هـــارون كـــان خليفــة موســـى يف وقـــت: أي . ّأختلفــين يف النـــساء والـــصبيان
ّالطــور ، فــإن األمــري يكــون خليفــة النــيب يف وقــت توجهــه إىل غــزوة تبــوك  « : قولــه :  ومنهــا .»ّ

  .»ّومعلوم أن هارون كان خليفة موسى يف حياته عند غيبته 
علـى كـون  ـ يف البحـث عـن املطعـن اخلـامس مـن مطـاعن أيب بكـر ـ ّفقـد نـص: ًوأيـضا 

ا مــستقال يف حــال حيــاة  ًهــارون نبي ً ً وال خيفــي أن هــذا الكــالم يبطــل أيــضا مــا ... 7موســى ّــ
  .فهذا تناقض آخر يف كالمه ، فليالحظ . ..زعمه من منافاة الرسالة للخالفة

__________________  
  .131  /3انسان العيون ) 1(
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  خالفة يوشع عن موسى 
 يوشــع مــا ثبــت مــن أن: ًوممــا يزيــد بطــالن دعــوى املنافــاة بــني اخلالفــة والرســالة وضــوحا 

ّبن نون كان خليفة ملوسى كهارون ، مع أن يوشع من األنبياء بال كالم ً.  
ّأما استخالفه ، فقد نص عليه  ّ:  

  )قصص األنبياء ( الكسائي يف 
  )زين الفىت ( والعاصمي يف 
  )املعتمد يف املعتقد ( والتوربشيت يف 

  . ..وغريهم) ّالرياض النضرة ( واحملب الطربي يف 
  .)1(» يوشع بن نون ) موسى (  وإمنا كان اخلليفة بعده «: قال الطربي 

ّوأما أنه كان نبيا ، فقد نص عليه  ً ّ:  
  )العرائس ( الثعليب يف 

  )الكامل ( وابن األثري يف 
  .)أخبار الدول ( والقرماين يف 

ًملا توىف موسى بعـث اهللا يوشـع بـن نـون نبيـا إىل بـين إسـرائيل« : قال ابن األثري  ّ ّ.. . « 
)2(.  

  ّسقوط إنكار الرازي خالفة هارون في نهايته 
  ّومبا ذكرنا من الوجوه من كتاب اهللا ، وكلمات املفسرين ، واحملدثني ،

__________________  
  .225  /1الرياض النضرة ) 1(
  .200  /1الكامل يف التاريخ ) 2(



  نفحات األزهار................................................................................ 396

ومن تبعه يف هـذا ) ول اية العق( ّ يظهر سقوط مكابرة الرازي يف . ..ّوالكالميني ، واملؤرخني
  : وهذه عبارته . ..ماملقا

ّإن ســلمنا داللــة احلــديث علــى العمــوم«  ّولكــن ال نــسلم أن مــن منــازل هــارون كونــه . ْ
  . لو عاش بعد وفاته7ًقائما مقام موسى 

  .ًإنه كان خليفة له حال حياته ، فوجب بقاء تلك احلالة بعد موته: قوله 
ًال نسلم كونه خليفة له: قلنا  ّ.  

ي قـــومي (: أمــا قولــه تعــاىل  ِ اخلفنــي ف ْ َ ِــ ِ ُْ ْمل ال جيــوز أن يقــال :  قلنــا )ْ ذلــك كــان  إن: َِ
َ وأصلح وال تـتبع سبيل اْلمفسدين (: على طريق اإلستظهار ، كما قال  ِ ِ ْ ُ َ ََ ِ َِ ْ َ ْ ِ ْ ألن هارون كان . )َ

االمـة ، وهـذا شريك موسى يف النبـوة ، فلـو مل يـستخلفه موسـى لكـان هـو ال حمالـة يقـوم بـأمر 
ًال يكون استخالفا على التحقيق ، ألن قيامه بذلك إمنا كان لكونه نبيا  ّ ًّ «)1(.  

ّوأيضا ، فإن هذا الكالم أبطله الرازي نفسه يف  ِ اخلفنـي (ّحيث فـسر) تفسريه ( ً ُْ  بــ )ْ
  . وأبطل توهم منافاة النبوة للخالفة كذلك.»كن خليفيت « 

  صوص معنى خالفة هارون عند شراح الف
   :7وقال عبد الرمحن بن أمحد اجلامي يف إثبات خالفة هارون 

إعلــم أن اإلمامــة املــذكورة يف هــذا املوضــع : ّفــص ، حكمــة إماميــة يف كلمــة هارونيــة « 
ّاسم من أمساء اخلالفة ، وهـي تنقـسم إىل إمامـة بـال واسـطة بينهـا وبـني حـضرة االلوهيـة ، وإىل 

 : 7ن اإلمامة اخلاليـة عـن الواسـطة ، مثـل قولـه تعـاىل للخليـل والتعبري ع. إمامة ثابتة بالواسطة
ً إني جاعلك للناس إماما ( ِ ِِ ِ َ ُ ِ ( علـى 7 واإلمامة اليت بالواسطة مثـل اسـتخالف موسـى هـارون 

  قومه ،
__________________  

  .خملوط ـ اية العقول) 1(
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ِ اخلفني في قـومي (حني قال له  ْ َ ِ ِ ُْ ْ(.  
كل رسـول بعـث بالـسيف فهـو خليفـة مـن خلفـاء احلـق ، وإنـه : ل إذا عرفت هذا فنقو

 بعثــا بالــسيف ، فهمــا مــن خلفــاء احلــق 8ّوال خــالف يف أن موســى وهــارون . مــن اوىل العــزم
اجلـامعني بـني الرسـالة واخلالفـة ، فهــارون لـه اإلمامـة الـيت ال واسـطة بينــه وبـني احلـق فيهـا ، ولــه 

اه علــى قومــه ، فجمــع بــني قــسمي اإلمامــة ، اإلمامــة بالواســطة مــن جهــة اســتخالف أخ ـيــه إي ّـ
  .فلذلك اضيف حكمته إليها دون غريها من الصفات. نسبته إليها فقويت

ّ حني استخلفه علـى قومـه وذهـب مليقـات ربـه ، مبنزلـة نـواب 7واعلم أن هارون ملوسى  ّ
ًحممد حملمد صلى اهللا عليه وسلم بعد انقضاءه عن النشأة العنصرية ذاهبا إىل ّ   .)1(» ّ ربه ّ

وقد اشتمل هذا الكالم علـى وجـوه إلثبـات خالفـة هـارون ، وعـدم املنافـاة بـني اخلالفـة 
  .والنبوة ، ال ختفى على الناظر اخلبري

  .)شرحه على الفصوص ( ومثله كالم القيصري يف 

  خالفة هارون في الرواية عن ابن عباس وغيره 
ّهذا كله ، مضافا إىل ما رواه مجع من أئمة ا ً   :حلديث عن ابن عباس ّ

أخرج ابن أىب عمـر العـدين يف مـسنده ، وعبـد بـن محيـد ، والنـسائي « : قال السيوطي 
، وأبو يعلى ، وابن جرير ، وابن املنـذر ، وابـن أيب حـامت ، وابـن مردويـه ، عـن سـعيد بـن جبـري 

  :قال 
ً وفـتـناك فـتونا (: سألت ابن عباس عن قول اهللا تعـاىل  ُ َُ ََ  ؟ الفتـون مـا هـو فـسألته عـن)َ

ًفإن هلا حديثا طويال ، فلما أصبحت ـ يا ابن جبري ـ استأنف النهار: فقال  ً ّ   
__________________  

  .124 :نقد النصوص يف شرح الفصوص ) 1(
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  :فقال  .ّغدوت على ابن عباس ألتنجز ما وعدين من حديث الفتون
ّمـــن أن جيعـــل يف ذريتـــه  7ّتـــذاكر فرعـــون وجلـــساؤه مـــا كـــان اهللا عزوجـــل وعـــد إبـــراهيم  ْ

ْإنـــا ملـــدركون ، إنـــا خنـــاف أن ال :  فلمـــا جـــاوز البحـــر قـــال أصــحاب موســـى . ..ًأنبيــاء وملوكـــا
ّفدعا ربه ، فأخرجـه لـه ببدنـه مـن البحـر حـىت اسـتيقنوا  يكون فرعون غرق ، وال نأمن هالكه ،

ٍ، مث مـروا بعــد ذلـك علــى قــوم يعكفـون علــى أصــنام هلـم ًعــل لنـا إهلــا كمــا ســى اجيـا مو: قــالوا . ّ
قــد  .ّإنكــم قـوم جتهلــون ، إن هــؤالء متــرب مـا هــم فيــه وباطــل مـا كــانوا يعملــون: قــال  .هلـم آهلــة

ًرأيتم من العرب ما يكفيكم ومسعتم ، به فمضى حىت أنزهلم منزال ، مث قال هلم  ّ ِ أطيعوا هـارون : َِ
ْمــا أن يرجــع إلــيهم فيهــاّ، فــإين قــد اســتخلفته علــيكم وإين ذاهــب إىل ريب ، وأجلهــم ثالثــني يو ً 

... « )1(.  
ُ وواعــدنا موســى ( :أخــرج ابــن أيب حــامت عــن أيب العاليــة يف قولــه « : وقــال الــسيوطي  ْ َ َ

َثالثين  ِ   .)2( » . .. خلف موسى أصحابه واستخلف عليهم هارون. ..)َ

  ّذكر طائفة ممن أثبت خالفة هارون 
ّ ينكرهـا إال معانـد مغــرور ، إن خالفـة هـارون عـن موســى يف حـال حياتـه ال: ّوتلخـص 

ّفقد أثبتها االئمة األعالم مـن الـسابقني والالحقـني ّ ومـنهم  ـ )تفـسريه ( ًمـضافا إىل الـرازي يف  ـ ّ
:  

  حممد بن حيىي بن أيب عمر العدين
  وعبد بن محيد

__________________  
  .40: واآلية يف سورة طه . 576 و 569  /5الدر املنثور ) 1(
  .142 : واآلية يف سورة األعراف .535  /3ور الدر املنث) 2(
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  وأمحد بن شعيب النسائي
  وأبو يعلى املوصلي

  وأبو سليمان اخلطايب
  وحممد بن جرير الطربي

  وأبو بكر ابن املنذر النيسابوري
  وابن أيب حامت الرازي

  وأبو الليث الفقيه السمرقندي
  وأمحد بن مردويه اإلصبهاين

  وأبو إسحاق الثعليب
  سن الكسائيوأبو احل

  وأبو شكور الكشي احلنفي
  وأبو حممد احلسني بن مسعود البغوي

  وجار اهللا الزخمشري
  وأبو الفضل عياض اليحصيب

  والتوربشيت شارح املصابيح
  وعز الدين ابن األثري اجلزري

  وأبو زكريا النووي
  ونظام الدين األعرج النيسابوري
  والقاضي ناصر الدين البيضاوي

  ي املكيوحمب الدين الطرب
  وأبو الربكات النسفي

  ّوأمحد بن عبد احلليم بن تيمية
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  ّوحسن بن حممد الطييب
  ومشس الدين اخللخايل

  وداود بن حممود القيصري
  وعماد الدين ابن كثري الدمشقي

  وحممد بن يوسف الكرماين
  وشهاب الدين ابن حجر العسقالين

  وبدر الدين العيين
  ويوسف بن خمزوم األعور الواسطي

  ل اهللا بن روزانوفض
  ومظهر الدين الزيداين

  وعبد الرمحن بن أمحد اجلامي
  وجالل الدين السيوطي
  ومشس الدين العلقمي

  وحسني بن حممد الديار بكري
  وحممد بن أمحد الشربيين

  وأمحد بن حممد بن حجر املكي
  ونور الدين علي القاري

  وحممد طاهر الفتين
  وأبو السعود العمادي

  نصاري الالهوريوشيخ االسالم األ
  ونور الدين احلليب

  وعبد احلق الدهلوي
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  وإسحاق اهلروي
  وحممد حمبوب العامل

  وشاه ويل اهللا الدهلوي
  وأبو نصر الكابلي

  وسناء اهللا الپاين پيت
  )الدهلوي ( وعبد العزيز 

  .ورشيد الدين الدهلوي

  ّنظرات في كلمات الرازي 
، ) التفــسري ( بكالمــه يف ) ايــة العقــول ( ْوبعــد أن ظهــر ســقوط مــا ذكــره الــرازي يف 

َوبكــالم األعــالم مــن املتقــدمني عليــه واملتــأخرين عنــه ، وظهــر أن متابعــة بعــضهم لــه فيمــا قالــه 
ًاغــرتارا بــه وتعــصبا مــنه ّليــست إال ّ ً فــال بــأس بــأن ننظــر يف ســائر كلماتــه ، إمتامــا للحجــة . ..مً ْ

  :ل ًعلى املكابرين ، وتوضيحا للحق للمنصفني ، فنقو
ِ اخلفنـي (: ّإن ما احتمله من املعىن لقوله تعاىل  ُْ ْمل ال جيـوز أن يقـال إن « :  بقولـه )ْ َِ

َ وأصـلح وال تـتبع سـبيل اْلمفـسدين (ذلك كان على طريق االستظهار كما قـال  ِ ِ ْ ُ َ ََ ِ َِـ ْ َ ْ ِ ْ ّ إمـا غـري ؟)َ
ّنافع له ، وإما غري وارد   :وذلك ألنه . ٍ

ًن خالفة هارون كانـت ثابتـة مـن قبـل ، وإمنـا قـال موسـى أ» اإلستظهار « ْإن أراد من  ّ
ِ اخلفني في قـومي (« : ألخيه  ْ َ ِ ِ ُْ ًتأكيدا وتشييدا لتلك اخلالفـة الثابتـة ، فهـذا ال ينفعـه ،  » )ْ ً

ًوال يضر مبطلوبنا ، ألن الغرض إثبات أن اخلالفة عن موسى كانـت منزلـة مـن منـازل هـارون ،  ّ ّ ّ
ّلـــى ذلـــك ، ســـواء كانـــت اآليـــة مؤكـــدة ملـــا كـــان مـــن قبـــل أو مؤســـسة ّوأن اآليـــة الكرميـــة تـــدل ع

  .ً بل كون اآلية مؤكدة أبلغ يف الداللة على املطلوب. ..لًومفيدة لذلك املعىن ومل يكن من قب
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ّمضافا ، إىل أنه يضمحل به احتمال آخر أبداه  ّ  (ًتبعا لوالـده وهـو محـل ) الدهلوي ( ً
ِاخلفني  ُْ وجه .  موسى ، وأنه برجوعه من الطور تزول خالفة هارون عنهّ على جمرد مدة غيبة)ْ

ه عنـــدما يكـــون قولـــه : اإلضـــمحالل  ّمؤكـــدا ملـــا ســـبق وحتقـــق ، فإنـــه ال يـــصلح » اخلفـــين « ّـــأن ً ّ
  .تقييده مبدة الغيبة

ِ اخلفني (ْوإن أراد من محل  ُْ اخلالفـة « نفي داللـة اآليـة علـى » اإلستظهار «  على )ْ
  .ر لظاهر اآلية الكرمية ، وتأويل بال دليل للكالم اإلهليفهذا إنكا. ًمطلقا» 

ِ اخلفني (: ّوأما قياسه قولـه  ُْ َ وأصـلح وال تـتبع سـبيل اْلمفـسدين (:  علـى قولـه )ْ ِ ِ ْ ُ َ ََ ِ َِـ ْ َ ْ ِ ْ َ( 
ًفمــع الفــارق جــدا ، إذ يف األمــر باإلصــالح والنهــي عــن اتبــاع ســبيل املفــسدين حكمــا ســديدة  ّ ً ّ

ّ علــى أن الــرازي . ..ةيــل تــوبيخ املفــسدين وزجــر املعانــدين وإمتــام احلجــوفوائــد عديــدة ، مــن قب
 ليطمـــئن ( : 7ّنفــسه ذكــر أن املقـــصود مــن األمـــر باإلصــالح هــو التوكيـــد مثــل قـــول إبــراهيم  ِ َ ْ َِ

ِْقـلبي  َ(.  
ّوكذلك قال النيسابوري ، إذ النـيب ال يكـون منـه إال  وعلـى هـذا ، يكـون . ..حاإلصـال ّ

ِ اخلفنـــي (ح كـــاألمر باخلالفـــة يف هـــذا األمـــر باإلصـــال ُْ  فكالمهـــا تأكيـــد ملـــا هـــو حمقـــق ... )ْ
  .وثابت

ّمث إذا كانت اآلية مؤكدة ، كان معىن ذلك  ّعدم ترتب فائـدة جديـدة  ـ كما هو واضح ـ
ًعلى اإلستخالف ، لكن الرازي يصرح بعد فاصل قليل بأنه لو كان هارون متمكنا مـن تنفيـذ  ّ ّ ٍ ٍ ّ

  :ْتخالف لزم أن ال يكون لإلستخالف فائدة ، وهذا كالمه األحكام قبل اإلس
  .ّلقام مقامه يف كونه مفرتض الطاعة ـ 8 ـ إن هارون لو عاش بعد موسى: قوله « 

  ّاهللا ، أو فيما يؤديه عنّجيب على الناس طاعته فيما يؤديه عن : قلنا 
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ّاألول مـسلم ولكـن ذلـك يعـني. موسى ، أو يف تصرفه يف إقامة احلـدود ً كونـه نبيـا ، فـال ميكـن ّ ّ
ْإن مـن اجلـائز أن يكـون النـيب : وتقريـره .  وأمـا الثـاين والثالـث فممنـوع. ـ2 ـ ثبوته يف حق علي

ًمؤديــا لألحكــام عــن اهللا تعــاىل ، ويكــون املتــويل لتنفيــذ تلــك األحكــام غــريه أال تــرى أن مــن . ّ
ًن هـارون متمكنـا مـن كـا  علـى قومـه ، ولـو7 اسـتخلف هـارون 7ّمذهب اإلمامية أن موسى  ّ

تنفيــذ األحكــام قبــل ذلــك اإلســتخالف مل يكــن لإلســتخالف فائــدة ، فثبــت أن هــارون قبــل 
ًاإلستخالف كان مؤديا لألحكام عن اهللا تعاىل ، وإن مل يكن منفذا هلا  ْ ًّ«.  

  !؟ّوهل هذا إالتناقض
ّلكــن هــذا التنــاقض مــأخوذ مــن قاضــي القــضاة عبــد اجلبــار ، فــإن الــسيد املرتــض ّ ى ذكــر ّ

  :فهذا كالم القاضي . ّكالمه ، مث نبه على التناقض املوجود فيه
ًال نعلــم أيــضا أن حاهلمــا إذا كانــت يف النبــوة متفقــة أن حاهلمــا فيمــا يقــوم بــه األئمــة «  ّ ً

ْأيضا متفقة ، بل ال ميتنع أن يكـون ألحـدمها مـن اإلختـصاص مـا لـيس لآلخـر ، كمـا ال ميتنـع  ّ ً
ا خيتلـــف  . مـــا يقتـــضيه اإلمامـــة يف شـــريعتهماْأن ال يـــدخل ّـــوإذا كانـــت احلـــال يف هـــذا البـــاب مم

ّبالشرائع ، فإمنا يقطع على وجه دون وجه بداللة مسعية ، مث يصح اإلعتماد على ذلك  ّ ٍ«.  
  :ّوهذا كالم السيد بعده 

ٍمـا أشـد اخـتالف كالمـك يف هـذا البـاب ، وأظهـر رجوعـك فيـه مـن قـول : يقال لـه «  ّ
ًألنك قلت أوال فيما حكيناه عنك . ّإىل ضده وخالفه ً مـن حيـث كـان شـريكا 7إن هـارون : ّ

ْ يف النبـــوة ، يلزمـــه القيـــام فـــيهم مبـــا اليقـــوم بـــه األئمـــة ، وإن مل يـــستخلفه7ملوســـى  ّمث عقبـــت . ّ ّ
 إليـــه مـــا إىل ْ يف النبـــوة أن يكـــون7ًغـــري واجـــب فـــيمن كـــان شـــريكا ملوســـى : ْذلـــك بـــأن قلـــت 

  مث رجعت عن. األئمة
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ٍ فــصل آخــر فقلــت ذلــك يف َإن هــارون لــو عــاش بعــد موســى لكــان الــذي ثبــت لــه أن يكــون : َ
ّكمـا كـان مـن قبــل ، وقـد كـان مـن قبــل لـه أن يقـوم ـذه االمــور لنبوتـه ، فجعلـت القيـام ــذه  ْ
ْاالمور من مقتضى النبوة كما ترى ، مث أكدت ذلك يف فصل آخر حكيناه أيـضا ، بـأن قلـت  ًّ

لـو مل يـستخلف هـارون بعـده مـا كـان جيـب لـه القيـام بعـده مبـا يقـوم ملن خالفك يف أن موسى 
يبقـــى بعـــده ، وال يكـــون لـــه ذلــــك ،  ًبـــه األئمـــة ، إن جـــاز مـــع كونـــه شـــريكا لــــه يف النبـــوة أن

ّليجوزن وإن استخلفه أن اليكون له ذلك ْ.  
مث ختمت مجيع ما تقدم ، هذا الكالم الـذي هـو رجـوع عـن أكثـر مـا تقـدم ، وتـصريح 

ّـلنبوة ال تقتضي القيام ذه االمـور ، وأن الفـرض علـى املتأمل يف هـذا املوضـع هـو الـشك ّبأن ا
ّ وعلـــى أي ؟ّوتــرك القطــع علــى أحــد األمــرين ، فعلـــى أي شــيء حيــصل مــن كالمــك املختلــف

ّ ومــا نظــن أن اإلعتمــاد واإلســتقرار إالعلــى هــذا الفــصل املتــأخر ، فإنــه بتــأخره ؟ّاألقــوال نعــول ّ
ّي ملا قبله ، والذي تضمنه من أن النبوة ال توجب مبجردها القيام بـاالمور الـيت كالناسخ واملاح ّ ّ

ّذكرا ، وإمنا حيتاج يف ثبوت هذه االمور مضافة إىل النبوة إىل دليل صحيح ، وقـد بينـاه فيمـا  ّ ً
  .)1(» ّتقدم من كالمنا 

  :مث قال الرازي بعد كالمه السابق الذي منع فيه خالفة هارون 
  .اخلالفة والية من جهة القول على سبيل النيابة: قوله « 

ليس جيب أن يكـون قـد تقـدم قـول يف ذلـك ، ألنـه ال فـرق بـني خالفـة اإلنـسان : قلنا 
ًنبت عن فالن وخلفت فالنا ، فيوضـع أحـدمها موضـع اآلخـر: لغريه وبني نيابته عنه ، يقال  ٍ .

 مقامــه يف النظــر يف مــصاحل أهلــه ومعلــوم أنــه قــد يقــال إن اإلنــسان قــد نــاب منــاب أبيــه وقــام
ّوخملفيه أحسن قيام ، وإن مل يفوض إليه ذلك ، إذا فعل أفعال أبيه على سبيل النيابة  ْ ّ«.  

__________________  
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  :أقول 
ّال يـضر هــذا الكــالم مبقــصودنا ، علـى أن اخلالفــة ثابتــة هنــا بــالقول وهـو ِ اخلفنــي( ّ ُْ ْ ( 

اخلالفـة بـالقول ، وإنكـاره للخالفـة  ومـن العجيـب قولـه بثبـوت. وال ريب يف ثبوا به كمـا قـال
  !!ّاليت تقدم فيها القول

ِ اخلفنـي (بقطع النظر عن  ـ 7فمقتضى هذا الكالم ثبوت اخلالفة هلارون : ًوأيضا  ُْ ْ( 
ه ــــ  ً ، وفعـــل أفعالـــه مـــدة غيبتـــه ، فكـــان خليفـــة7 قـــام مقـــام موســـى 7ّـــألن ً وـــذا أيـــضا . .. لـــهّ

  .»اخلفين « يسقط تأويله لقوله 
مـن  ـ وتبعـه عليـه شـاه ويل اهللا ، وولـده ـ ّيتـضح ـذا الكـالم بطـالن مـا زعمـه: ًوأيـضا 

  . ..منافاة اخلالفة للنبوة
  :مث قال الرازي 

ّمث إن سلمنا أن موسى «   بيانه ؟ّ استخلف هارون ، ولكن يف كل األزمنة أو بعضها7ْ
. ّأمـــر ، وهـــو ال يفيـــد التكـــرار باإلتفـــاق ســـيما عنـــد اإلماميـــة الواقفيـــة» اخلفـــين « لـــه إن قو: 

ة علـــى أن ذلـــك اإلســـتخالف مـــا كـــان عامـــا لكـــل األزمنـــة ، ألن العـــادة : ًوأيـــضا  ًفالقرينـــة دال ّّ ّـــ
ْجاريــة فــيمن خــرج مــن الرؤســاء ، واســتخلف علــى قومــه خليفــة أن يكــون ذلــك اإلســتخالف  ً

ًوإذا ثبت أن ذلـك اإلسـتخالف مـا كـان حاصـال يف كـل األزمنـة . ة فقطًخمصوصا بتلك السفر
ّمل يلــزم مــن عــدم ثبوتــه يف ســائر األزمنــة حتقــق لعــزل ، ألن العــزل عــن الــشيء إمنــا يكــون بعــد 
انعقاد سبب ذلـك الـشيء ، وكمـا أن مـن ويل النظـر يف بلـدة ومل يـول غريهـا ال يقـال إنـه البلـد  ّ

  .»زمان الذي مل يول ، فكذلك يف ال

  :أقول 
  حبسب العرفـ  ّإنه وإن مل يدل األمر على التكرار ، لكن املتبادر
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ّمن النص على خالفة شخص خالفته مطلقا حـسبما يتناولـه اللفـظ ، وإال لـزم أن ال ـ  والعادة ّ ً ٍ
ًيكـــون اخلليفـــة عمـــن خـــرج مـــن الرؤســـاء خليفـــة عنـــه إاليف ســـاعة واحـــدة مـــثال ، وهـــذا بـــديهي  ٍ ّ ً ّ

  .ًاإلستخالف خمصوصا بتلك السفرة يكون ذلك:  عند الرازي حيث قال البطالن حىت
ّ ، ألن 7ًلكـــن اإلختـــصاص بتلـــك الـــسفرة أيـــضا غـــري صـــادق يف مثـــل خالفـــة هـــارون 

ّكانـت سـبب قـوة نـسبته إىل » اخلفـين « بقولـه  ـ كمـا نـص عليـه اجلـامي والقيـصري ـ خالفتـه
ّ مـن الـصفات ، فلـو اختـصت خالفتـه عـن اإلمامة ومن هنا أضيفت حكمتـه إليهـا دون غريهـا

موسى بتلك السفرة فقط لزم وقوع القـصور والفتـور يف نـسبة اإلمامـة إليـه بعـد رجـوع موسـى ، 
ّوأن تتبــدل القــوة إىل الــوهن والــضعف ، معــاذ اهللا مــن ذلــ ّ  فإنــه موجــب الحنطــاط مرتبتــه . ..كْ

  . ..هومستتبع للتنفري عن
  :مث قال الرازي 

ّمث إن ســلمنا «  ّأن اإلســتخالف كــان ثابتــا يف كــل األزمنــة ، فلــم قلــتم إن إزالتــه منفــرْ ّ ً  ؟ّّ
ّـإن العزل إمنا يكون منفرا إذا احنط املعزول عن مرتبة ارتفع ـا ، فأما إذا زال عنـه مـا مل : بيانه  ّ ً ّ

ًيرتفع فإنه ال يكون ذلك منفرا  يف أداء الرسـالة ، :ًومعلوم أن هارون كان شريكا ملوسـى . ّ
ْ أرفــع املنــازل ، وقــد يكــره اإلنــسان أن يكــون خليفتــه شــريكه يف الرياســة ، وإذا جــاز أن وهــذا

ْيكون ذلك مكروها جاز أن ال حيصل له بسبب حصوله زيادة وال نقصان ، فـال يكـون ذلـك  ً
ًمنفرا  ّ«.  

  :أقول 
ّوهذا الكالم يف غاية الـشناعة والفظاعـة ، إذ كيـف حيتمـل تلـك الكراهـة وكيـف جيوزهـا  ْ

   ، فقد قطع الرازي نفسه جذور هذهّ ومع هذا كله؟لم عاقلمس
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  .يف حتقيقهما األنيق يف هذا املقام) الفصوص ( وكذا شارحا ) تفسريه ( الشبهة يف 
ًوإذا جـــاز أن يكـــون ذلـــك مكروهـــا ، جــــاز« : ومـــن الطريـــف قولـــه بعـــد ذلـــك  ْأن ال  ْ

كانـت مكروهـة لـزم النقـصان ، ّ ألن اخلالفـة إن .»حيصل له بسبب حصوله زيادة وال نقـصان 
وإن كانــت حمبوبــة أوجبــت حــصول زيــادة يف الــشرف ، وإن كانــت ال مكروهــة وال حمبوبــة فــال 

  .زيادة وال نقصان
وهــذه .  للنقــصان7ٍبــصراحة بإجيــاب خالفتــه ) األربعــني ( واألطــرف مــن هــذا قولــه يف 

  :عبارته 
 اآلحــاد علــى مــا مــر تقريــره إن هــذا اخلــرب مــن بــاب: الــشبهة الثالثــة عــشر ، فجواــا « 

ّفيمــا تقــدم ، ســلمنا صــحته ، لكــن ال نــسلم أن هــارون  ّْ  كــان حبيــث لــو بقــي لكــان خليفــة 7ّ
  .7ملوسى 

  .ألنه استخلفه فلو عزله كان ذلك إهانة يف حق هارون: قوله 
ّإن ذلـك اإلسـتخالف كـان إىل زمـان معـني ، : ّال نسلم ، فلم ال جيوز أن يقـال : قلنا  ٍ

  .لك اإلستخالف بانتهاء ذلك الزمانفانتهى ذ
وباجلملــــــة ، فهــــــم مطــــــالبون بإقامــــــة الــــــدليل علــــــى لــــــزوم النقــــــصان عنــــــد انتهــــــاء هــــــذا 
ٍاإلســـتخالف ، بـــل هـــذا بـــالعكس أوىل ، ألن مـــن كـــان شـــريكا أإلنـــسان يف منـــصب مث يـــصري  ً ّ

ًنائبــا لــه وخليفــة لــه ، كــان ذلــك يوجــب نقــصان حالــه ، فــإذا ازيلــت تلــك اخلالفــة زال ذ لــك ً
  .)1(» النقصان ، وعاد ذلك الكمال 

ٍ، وكـــذا كـــالم اجلـــامي املتقـــدم ، كـــاف يف ســـقوط كالمـــه ) التفـــسري ( لكـــن كالمـــه يف  ّ
  .وبطالن مزاعمه هذه

  ما ذكره من أن ذلك يوجب نقصان حال هارون ، يستلزم أن : ًوأيضا 
__________________  

  .300 :كتاب االربعني يف اصول الدين ) 1(
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ً أمــري املــؤمنني ، املــشبه باســتخالف هــارون ، موجبــا لنقــصان حــال 6تخالف النــيب يكــون اســ ّ
ّ ، ولكن هذا ال يلتزم به إالجمنون حمموم أو منافق مرجوم ، السـيما وأن 7سيدنا أمري املؤمنني  ّ ّ ّ

  !!7ً قال ذاك الكالم تسلية ملوالنا علي 6 النيب
  . ..مّللنيب واإلمام بل هللا العلي العظيوباجلملة ، فهذا الكالم يستلزم الطعن واإلهانة 

ّلكن األشنع واألفظع من هذا الكالم ما تفوه بـه بعـض احلكمـاء مـن أهـل الـسنة ، مـن  ّ
ّأن اســتخالف هـــارون ســبب تـــرك قــوم موســـى عبـــادة اهللا ، وعبــدوا العجـــل  نقلــه الفقيـــه أبـــو !!ّ

  :ّوهذا نص عبارته ) تفسريه ( الليث السمرقندي بتفسري اآلية من 
اخلفـىن يف « : قال لـه قبـل انطالقـه إىل اجلبـل :  يعين .»وقال موسى ألخيه هارون « 

: مــرهم بالـــصالح ، ويقـــال : يعـــين » وأصـــلح « كــن خليفـــيت علـــى قــومي ، : يعـــين » قــومي 
ّوال تتبــع طريــق العاصــني وال تــرض بــه ، : يعــين » ّوال تتبــع ســبيل املفــسدين « . وأصــلح بيــنهم

  .ّواتبع سبيل املطيعني
ـــادة اهللا بعـــده وعبـــدوا العجـــل ، ألنـــه : وقـــال بعـــض احلكمـــاء  ـــا تـــرك قومـــه عب مـــن ههن

ّســلمهم إىل هــارون ومل يــسلمهم إىل رــم ، ومل يــستخلف النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بعــده ،  ّ ّ ّ
ّوســلم أمــر امتــه إىل اهللا ، فاختــار اهللا تعــاىل المتــه أفــضل النــاس بعــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  ُّ

  .»وهو أبو بكر الصديق ، فأصلح بينهم ّوسلم 
 بــل إهانــة هللا عزوجــل الــذي أرســل هكــذا ؟ّوهــل هــذا إالطعــن يف أنبيــاء اهللا املعــصومني

  ؟أنبياء
 إــم يريــدون توجيــه مــا ذهبــوا إليــه وافــرتوه !ْلكــن الغــرض مــن هــذا الكــالم وأمثالــه معلــوم

ْجيــه مــا زعمــوه وإن اســتلزم  يريــدون تو!؟علــى الرســول ، مــن تــرك الــنص علــى اخلليفــة مــن بعــده
  !!ّالنقص والتوهني على النيب وعلى األنبياء
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  :قوله 
  .فظهر أن االستدالل على خالفة حضرة األمري عن هذا الطريق ال يستقيم

  :أقول 
ْإن كــان يقــصد أن اإلســتدالل عــن طريــق عمــوم املنــازل ال يــستقيم ، وإمنــا يــستقيم مــن 

ّد ، ويؤيده مـا أسـلفه مـن اعرتافـه الـسديد بداللـة احلـديث طريق آخر كما هو املتبادر من التقيي
  .والشبهات مندفعة ـ واحلمد هللا ـ فاملطلوب حاصل ... 7على خالفة اإلمام 
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